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 رمان : شناسنامه 
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 :خالصه

 .کنهیم یدو تا برادرهاش زندگ شیو پ گردهیبرم رانیبعد از چند سال به ا یبرقع نایآتر 

 داره... یکه براش تازگ شهیرو مروبه یبا اتفاقات ،کنهیم یزندگ رانیکه ا یمدت یتو

 

 :مقدمه

 یدرون من چون، طفلک کودک

 من است یميان آرزوها در

 چه معصوم و چه ساده، خفته است او

 که از من، او که دائم، با من است او

 ؟یاديده را، در آن دل پاک عشق

 در آسمان یبه مانند مَه او

 کماننیستاره، چون همان رنگ چون

 من است ینواز ساز زيبا تک

 کز قفس آزاد شد ،یقنار  چون

 یابر بام هر کاشانه پردیم

 کندیبر او داد و بيداد م عقل

 یاهمان کودِک خامِ خفته تو

 نیبا او، در کشمکش، در قهر و ک عقل
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 کندیسال، دعوا م ساليان

 چرا بهار خويشتن را که

 کندیها، پر مهمان نو قصه از

 !عقل

 تن قفسم! نیحاکمِ ا یا

 ؟یاروزگار را ديده عاقالن

 اينک بگو ،یاچه سخت گرفته به

 ؟یاروزگار را ديده ظالمان

 همه عقل و بدن رشد يافتند اين

 افتند؟یها بجز سنگ ،یدل جز

 امکه اکنون در درونم خفته من

 ست، نگاهم چمن است یآب دلم

 شاد باشد یاين است که دل مگر

 تن سالم و زيبا نظر است همه

 

 اول: پست

 :نایآتر 

 هستن؟ نیها سنگساک نیخدا! کمرم از درد شکست! چرا انقدر ا یوا-
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سه تا ساک برزگ به همراه  نیخونه لم بدن، اون وقت من ا یاون دو تا هرکول تو دیبا چرا

 بزرگ رو حمل کنم؟! یدست فیسه تا ک

برام  ستین یکس چینشد؟ چرا ه دایرو حمل کنم پ لمیدونه چرخ که بتونم وسا کی یحت چرا

 اردشون؟یب

 لهیهمه وس نیبا ا تونستمیجور نم چیباربر گذشت، ه کیغر زدن بودم که از کنارم  درحال

 خودم رو بهش برسونم. نیسنگ

 صدام رو بلند کردم: یناگهان میتصم کیدر 

 ا نرو!آق-

 نکهیبا ا دادم؛یدستم رو هم براش تکون م دم،یکشیرو دنبال خودم م لمیکه داشتم وسا یدرحال

 نگهش دارم. خواستمیکار م نیبا ا یازم دور نبود، ول یلیخ

 ازش معذرت بخوام. دیحتما با ده،یکنم بنده خدا ترس فکر

 چرخ گذاشتم: یرو، رو هاملیکمک باربر وسا با

 بود. نیسنگ لمیوسا یلیترسوندمتون؛ آخه خ دیببخش-

 دخترم. کنمیخواهش م-

 رو گرفت، تازه تونستم نفس بکشم. لمیوسا یوقت

 آوردم و با بابا تماس گرفتم. رونیب فمیرو از ک میفرودگاه، گوش یسمت خروج میباربر رفت همراه

برم خونه  رمیبگ نیتا ماش ن،ینوبت ماش وسکیرفتم سمت ک زدم،یهمون حال که حرف م در

 !اعصابیدو تا هرکول گنداخالق ب شیپ

 تلفنش رو جواب داد. ییاز سه تا بوق بابا بعد

 بابا؟ یبه گل دختر خودم! خوب-
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 .ستمیاصال خوب ن رم،ینخ-

 بابا نگران شد. یصدا

 !ران؟یا یدیبابا؟ مگه نرس ییمن؟ کجا ینایشده آتر  یچ-

دو تا پسراتون تو خونه لم  دی...آخه چرا بانهیسنگ یلیخ لمیوسا یول دم،یخودم رس ییچرا بابا-

 رو حمل کنم؟ لیهمه وسا نیوقت ابدن، اون

 خب گل دختر بابا مگه باربر نبود؟-

 اومد خسته شدم. رید یچرا بود، ول-

 !رانیا یایمتوجه نشه م یکس یخودت گفت-

 هرکول دو. ک،یهرکول  گمیبهشون م ستین یخودشون عقلشون برسه! الک دیخب اونا با-

 ؟ییزبون تو...االن کجا نیاز دست ا-

 گلتون. یپسرا شیببرم پ فیتشر  شم،یم نیدارم سوارماش-

 ازدست تو...برو بابا خدانگهدارت.-

 گلم سالم برسون. یو مام سایبه آتر  ییبابا-

 خدانگهدارت. زم،یباشه عز -

 شدم. نیاز قطع کردن تلفن، سوار ماش بعد

 زرد رنگش جا داد؛ بعد از دادن آدرس حرکت کرد. نیصندوق عقب ماش یرو تو لیوسا راننده

هشت سالم بود، از اون  ایبچه بودم، هفت  میرفت رانیازا یوقت کردم؛یرو نگاه م رونیب داشتم

 عوض شده بود. یلیموقع تهران خ

 یپنج سال یعنیمن چهارده سالم بود؛  یوقت ران،یاومدن ا شیسال پ یلیخ ن،یو رادو نیادو

 .دمشونیند شهیم
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و نه سالشه و  ستیاالن ب نیادو یعنیهشت سال؛  نیده سال ازم بزرگتره و رادو ن،یادو

 !دنیو هفت سالشه، جفتشونم ترش ستیب نیرادو

 .ترهکیاز من کوچ یسه سال هی سایآتر 

 یز یالبته با چ کردن؛یم یگرام توش زندگ یکه داداشا ییالیو دمیساعت رس میبعد از ن باالخره،

 .الیبود تا و هیعمارت شب کیبه  شتریب دمیکه من د

 رفت. نیآوردم؛ بعد از حساب کردن، ماش رونیرو ب لمیکمک راننده و نگهبان وسا با

 سالش باشه. یاو خورده یس خوردیکردم سمت نگهبان که بهش م رو

اجزاء صورتش هم بهم  هیبق ،یمشک یچشم و ابروها ،یضیداشت؛ صورت ب یمتوسط قد

 .اومدیم

 ن؟یهست نیشما واقعا خواهر آقا رادو دیببخش-

 :کردمیداشتم نگاهش م نهیبه س دست

 نه دوست دخترشم.-

 گرد شد. هاشچشم

 کردم، واقعا خواهرشم. یشوخ-

 اجازه صحبت کردن بهش بدم: نکهیاز ا قبل

 خستم، ممنون. یلیتو، لطفا؟ خ یار یرو م لمیوسا-

ها رو با باال رفتم، دور تا دور نرده کردیوصل م یبه درب ورودرو که  الیو اطیح یهاسرعت پله با

و بزرگ گذاشته بودند، واقعا که منظره  کیکوچ یهاها گلدونهمه پله یکرده بودند؛ رو نیگل تزئ

 درست شده بود. ییبایز 

 دوم: پست
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 کل: یدانا

 ینارنج راهنیپ نییبعد از اتمام شدن بافت موهاش، پا گذشت؛یم نایاز اقامت آتر  یساعت چند

بافته بود، پشت سرش  یزانوهاش بود رو صاف کرد؛ موهاش رو که خرگوش یرنگش رو که تا رو

 ازش زد. یرو برداشت و کم زشیم یفرستاد و ادکلن تلخ رو

ها که گوشه اتاق از مبل یکی یهم رنگ لباسش، رو یبند یهاو صندل یاز برداشتن گوش بعد

 جا خوش کرده بود نشست.

شده  دهیچ ییبایکه گوشه اتاق به طور ز  یراحت دیدست مبل سف کیشده بود از  لیتشک قاتا

 که وسط اتاق قرار داشت. مهینفره و ن کیتخت  کیبودند؛ 

 قرار داشت. ریتحر  زیبه همراه م یراست اتاق، کتابخانه بزرگ سمت

قرار داشت  به سمت بالکن که سمت چپ اتاق یهاش و برداشتن گوشاز بستن بند صندل بعد

 راه افتاد.

بزرگ قرار داشت؛ داخل راهرو  یوار یراهرو، چند کمد د کیاز بالکن  ریراست اتاق به غ سمت

 و حمام بود. یبهداشت سیسرو

 .آوردیداشت که آدم رو به وجد م ییبایز  یلیدر بالکن رو باز کرد، منظره خ آروم

 .کردیروش رو نگاه مداشت منظره روبه نهیدست به س نایآتر 

 ".نیو رادو نیادو یهابود با توجه به اتاق کیچون واقعا اتاقم کوچ کنمی"حتما اتاقم رو عوض م

 یاالعادهکه منظره فوق اطیاز ح یابلند فرا گرفته بود، گوشه یرو درخت،ها اطیتا دور ح دور

 تاب دو نفره گذاشته بودند. کیداشت 

 کرد. زیهاش رو ر تاب دو نفره چشم دنید با
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 تونستنیدارم براشون بچه پروها رو، اگه م ذارن؟یچشمم روشن، بدون اجازه من تاب هم م"

تنها بودند  رانیتوروخدا فقط چند سال ا نیبب کردند؛یم دایبدون اجازه من دوست دختر هم پ

 واقعا که. اط،یح یاند توکه تاب دو نفره گذاشته کننیدارن م یچه غلط ستیمعلوم ن

 ".الیو گنیعمارت، به عمارت م گنیم الیدادن که به و ادی یدو تا چ نیبه ا دونمینم من

اومد که اگه  نییها پاهمه رو بزنه؛ به سرعت از پله خواستیبود که م یگرسنه وعصب انقدر

 نیپاشنه بلند نقش زم یهاکه جلوش قرار داشت رو نگرفته بود حتما با اون صندل یستون

 .شدیم

 ه سمت آشپزخونه رفت.اعصاب داغوان ب با

 .دیکشینقشه م نیو رادو نیدلش برا ادو یتو یگل از گلش شکفت ول دخترانیا دنید با

چه  گهید ستی...معلوم نگنیبه من نم نجایا ارنیمن رو م دخترانی"خون جفتتون حالل، ا

 گشنمه". فیبدون اجازه من کردن...فقط ح ییکارا

 یهاآشپزخونه حضور داشتند که داشتند با چشم یتو دخترانیهم به جز ا گهیسه نفر د دو

 .کردندیرو نگاه م نایگرد شده آتر 

به نشونه سکوت و آروم به سمت  شینیب غهیت یهم آروم انگشتش رو گذاشت رو نایآتر 

 رفت. دخترانیا

دستش رو  یامواقع با مالقه شتریمثل ب یول دخت،رانیا یهاچشم یرو گذاشت رو هاشدست

 .نایدست آتر  یزد رو

 :دخترانیدست راستش رو با دست چپش گرفته بود رو کرد سمت ا یدر حال نایآتر 

 ؟ییخوش آمدگو ی....به جادیجونم دستم پوک دخترانیا-

رو باز  ششین تونستیکه م ییتا جا نایبهش انداخت که آتر  ینگاه برزخ کیهم  دخترانیا

 هاش رو غنچه کرد.کرد و لب
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 .امیعشقم نگفتم دارم م دیببخش-

 .گفتیبهشون م یز یچ کیبودن  نیرادو ای نیاگه ادو مطمئنا

ازدواج کرده بودند  نایکه پدر و مادر آتر  یاز وقت دخترانیفرستاد، ا رونینفسش رو آروم ب نایآتر 

 قائل بودند. یخاطر هم همه براش احترام خاص نیبود؛ به هم یخونه اونها مشغول آشپز  یتو

 .نایرو کرد سمت آتر  ختدرانیا

 .نایآتر  رونیبرو ب-

 .نیش زیسورپرا خواستمیباور کن م رم،یاول ببخش بعد م دختم،رانیا-

 ؟یشدم؛ به برادرهات خبر داد زیسورپرا یاز دست تو دختر، به اندازه کاف-

 هاش رو پشتش برد و ابروهاش رو باال برد.تا دست دو

 بشن. زیسورپرا خوامیهم نگه م ینچ...نگفتم...لطفا کس-

 .یبخور  ارمیب یز یچ هیبرات  نیاز دست تو...حداقل بش-

 .دیگونش رو بوس محکم

 عاشقتم.-

 یقل باشن اومدن تو خوردیشش نفره آشپزخانه، دو تا دختر که بهشون م زیم یرو نشست

 .یمشک یبا چشم و ابرو یگندم یِ ضیآشپزخونه، هر دوشون مثل هم بودن، صورت ب

 داشت، قدهاشون نسبتا بلند بود. یصورتشون هم همخواناجزاء  هیبق

 اتاق آقا. یجان تموم شد کارها دخترانیا-

 چونش. ریهم، دست راستش رو هم برد ز  یگرد شده پاهاش رو انداخت رو یهابا چشم نایآتر 

 بره به اتاقشون! یکس زارنیمن م یداداشا یکار اتاق آقا؟! از ک-
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 سوم: پست

 :نایآتر 

بود که  بیبرام عج یلیهام رو تو هم قفل کردم، خو انگشت میصندل یرو دادم به پشت امهیتک

 یکنه، نه که وسواس زیاز خودشون اتاقشون رو تم ریبه غ یکس دنیاجازه م نیو رادو نیادو

 یچند بار  نکهیحساسن، اون هم فقط به خاطر ا هاشونلیوسا یباشندها نه، چون به شدت رو

 گم شد. لشونینصف وسا میکرد زیهاشون رو تماتاق براشون سایمن و آتر 

 

*** 

آشنا شدم؛ سه تا کاسه  نیو رادو نیادو یدو تا خدمه شخص نیبا ا شتریب یکم نکهیاز ا بعد

 صداش در اومد: دخترانیهم خوردم که ا گهیسوپ جو د

 .کنهیم تیسرد زم،یجان، بسه عز  نایآتر -

 بزرگ آشپزخونه بلند شدم. زیم یصندل یاز رو خونسرد

 .کنهینم میجونم سرد دخترانینگران نباش ا-

 :کردندیناهار آماده م یها رو براآروم رو کردم سمت سوگند و گندم که داشتند ظرف یلیخ

 ازتون بکنم؟ یخواهش کی شهیگندم، م-

 رو کرد سمتم: دیچیم ینیس یرو تو دارهیپا یهاوانیکه داشت ل یدرحال گندم

 خانوم جان. دییفرماب-

 رنگ: دیاف سف یام د نتیرو دادم به کاپ امهیتک

 به کمک جفتتون دارم. ازیام سر رفته، نذره حوصله کیراستش -

*** 
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با هم  کردنیداشتند نگاهم م ریکه سوگند و گندم متح از،یمورد ن لیاز آماده شدن وسا بعد

 که خسته بودم حوصله نداشتم برم طبقه سوم. ییاز اونجا م،یسمت طبقه دوم خونه رفت

 یمتفاوت یهاراهرو بود؛ دو تا از درها رنگ یدوم فقط اتاق بود، البته چهار تا در بزرگ انتها طبقه

 بود. یادرها قهوه هیبق ،ییو گردو دیداشتند؛ سف

باشه، اتاق از من بزرگتر  نیو رادو نیاتاق ادو شهیباشه حتما اتاقم رو عوض کنم، چون نم ادمی

 تر باشه.از اون دو تا بزرگ دیمن با

 کمرم، رو کردم سمت گندم و سوگند: یرو گذاشتم رو هامدست

 .نیسراغ رادو میر یرنگ داره، بعد م دیکه در سف نیاول از اتاق ادو م،یشروع کن دییایخب ب-

 تخم مرغ. یادیسطل آب و کف، مقدار ز  کی-

 بود. یخال سایآتر  یتنها جاو  خواستیم یبچه باز  کمیدلم  واقعا

 کردمیفکر نم یحت کردم،یفکر نم نیو رادو نیادو یهاافهیاز ق ریبه غ یز یچ چیلحظه به ه اون

 داشته باشه. یدر پ تونهیم یکه کارم چه عواقب

 چسب افتادم. ادیکه  کردندیو گندم متعجب داشتند نگاهم م سوگند

عکس دو نفره من و  دنیهجوم آورد؛ مخصوصا با د یالحظه یدلتنگ نیاز ورود به اتاق ادو بعد

 سمت راست اتاقش جا خوش کرده بود. وارید یکه رو نیادو

من هم  یر یبا کت و شلوار ش نیادو ران،یبرگردن ا نکهیقبل از ا م،یگرفته بود هیآتل یرو تو عکس

 زانوهام بود؛ موهام رو جمع و باز درست کرده بودم. یکه تا رو یو مشک دیسف راهنیبا پ

عکس اخم کرده بود که  یتو نیادو م؛یبود ستادهیا نهیدومون پشتمون بهم بود و دست به س هر

 بود. یعکس هم مشک نهیبه عکس داده بود، زم یجلوه خاص

جازه کرم درونم ا یکنم ول فشیکث اومدیشده بود و اصال دلم نم دهیقشنگ چ یلیخ اتاقش

 .دادینم
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ست مبل چهار  کیفرش  یپهن کرده بود؛ رو دیسف یفرش اسپرت مشک کیاتاق  وسط

 ید یال ا ونیز یمبلمان تلو یروروبه وارید یرو قایگذاشته بود، دق یراحت دیسف ینفره مشک

 نصب شده بود. یبزرگ

آوردم دور تا  رونیرو از توش ب یگذاشتم، ت نیرو که دست گندم بود رو ازش گرفتم و زم سطل

 هی یعنینداشت؛ ادامه دادم تا لبه تخت،  یپارکت بود مشکل نیچون زم دم؛یدور فرش کش

 کردم. زیکل اتاقش رو با آب و کف تم ییجورا

و  یاش گوشه راست اتاق رو به خودش اختصاص داده بود با لحاف مشکبزرگ دو نفره تخت

که  دیسف ید با لباس اسپرت مشکعکس بزرگ از خودش زده بو کیتختش هم  یباال د،یسف

 عکس هم اخم داشت. نیا یتو

 گذاشته بود. یو مشک دیسف یهابه شکل گل به رنگ ییهاتخت چهار تا کوسن یرو

 یدر ورود یبخورم؛ گندم و سوگند هم جلو نیکه مبادا زم رفتمیراه م نیزم یاز رو اطیاحت با

 بودند. ستادهیا

و حمام رسوندم که گوشه چپ اتاق قرار داشتند؛  یبهداشت سیبود خودم رو به سرو یجور  هر

 نیآب، چون ادو یکردم و با مقدار  یمرغ خالکردم و توش تخم یچند تا از شامپوهاش رو خال

چه قدر خواهر  شست؛یمخصوص بدن خودش رو م ییحتما با شامپو دیداشت با تیحساس

 بودم. یمهربون

کارش که  زیرفت برم سر م ادمیاومدم در اتاق رو پشت سرم بستم؛ فقط  رونیاز اتاقش ب آروم

 تاب بود.روش لب

 سمت راست اتاقش بود. کیکتابخانه کوچ کیکار و  زیم

  

 

 چهارم: پست
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 :نایآتر 

اش در اتاق رو بستم و به سمت اتاق تاب و کتابخانهدوباره وسوسه بشم برم سر لب نکهیاز ا قبال

 بود. دهیبهم چسب نیو رادو نیادو یهام، اتاقحرکت کرد نیرادو

باشه اصال  یچ یبو نکهیحدس ا د،یبه مشامم رس یخوش یرو باز کردم بو نیدر اتاق رادو یوقت

شده  دهیچیاتاق پ یفضا یکه تو یعطر  یتا قشنگ بو دمیکش قیسخت نبود؛ چند تا نفس عم

 رو استشمام کنم.

برابر  نیاتاق چند ییبایدار برجسته که ز طرح ییگردو یوار یبود؛ کاغذ د ییگردو نیاتاق رادو دکور

 کیو  یاکرم قهوه یوسط اتاق قرار داشت با رو تخت قایتخت بزرگ دو نفره دق کی کرد؛یم

 تخت. یرو یاعروسک خرس بزرگ قهوه

اتاق من باشه  یتو نکهیا ی! به جاکار؟یچ خوادیسنش عروسک م نیبا ا نیرادو دونمینم من

 !کنه؟یم کاریچ نیق رادواتا یتو

اتاق خودم، مرد گنده عروسک  یباشه بعدا عروسکش رو ببرم تو ادمیوارد اتاقش شدم  باحرص

 !کاریچ خوادیم

که روش طرح  یاها رو از گندم گرفتم و آروم خرسش رو گذاشتم کنار ملحفه کرم قهوهو مهره چیپ

بعد ملحفه رو  دمیو مهره چ چیپ یو بزرگ داشت رو کنار زدم و مقدار  کیکوچ یهارهیدا

 برگردوندم سرجاش.

لبم جا  یخنده رو کیکه به سرم زدم  یطانیرو گذاشتم سرجاش، با فکر ش یابزرگ قهوه خرس

 رو به سمت گندم کردم. دیبار یکه شرارت ازش م یخوش کرد؛ با لحن

 به همراه پونز. یکه آورد ییهابا پارچه اریرو ب یگندم چسب نوار -

 سوگند هم با ترس آب دهنش رو قورت داد. کردینده خدا داشت مبهوت نگاهم مب گندم

 رو بهم داد. ازیمورد ن لیبا ترس و لرز وسا گندم
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تخت که بلند شدم  یبوس فرستادم، از رو کیکارم با خرس تموم شد براش  نکهیاز ا بعد

 رش نصب شده بود.کا زیم یاتاق باال یتو نیکه رادو یتازه چشمم افتاد به قاب عکس بزرگ

و سرش رو  شیشلوار مشک بیج یدستهاش رو کرده بود تو نیرادو ،یقاب عکس بزرگ رنگ کی

کت و شلوار  کیعکس  یتو کرد،یرو نگاه م نیداشت دورب یرچشمیانداخته بود؛ ز  نییپا

 ترش کرده بود.بود که واقعا جذاب دهیخوش دوخت پوش دیسف یمشک

 بود. ستیهم گراف نیو ادو خوندیم یپزشک نیرادو

ست پنج  کیپهن کرده بود، گوشه اتاق هم  یاکرم قهوه یفرش فانتز  کیکارش  زیتخت و م نیب

 بود. دهیچ ینفره مبل راحت

راحت طلب بود،  شیبزرگ نصب کرده بود، از بچگ ید یال ا ونیز یتلو کیتختش هم  یروروبه

 .شیا

*** 

 .ستادمیدختر سر جام ا یصدا دنیبا شن یزدم ول رونیدر از آشپزخونه ب یصدا با

 .دیخر  یساعت باهامون اومد کیاز دست تو...فقط  نیادو یوا-

 .دیبار یم یکالفگ نیادو یازصدا

 .هیوپنج ثان قهیدق یساعت و س کیساعت؟  کی گهیم یساعت؟! ک کیفقط -

خودم رو گرفته بودم که نرم جلو؛ واقعا  یجلو یلیهام گرد شد، خچشم گهیدختر د کی یصدا با

عمو رو که دور چشم خان دنیبودند، حاال چشم بابا رو دور د دهیجفتشون چشم بابا رو دور د

 !دن؟یند

 .نیومدیباهامون ن روزیحاال خوبه د ،یگیساعت رو هم م لومیبسته...بسته...االن تا اپس-

 هام رو بستم.چشم نیرادو یصدا با
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 دیخر  شدیاز دست شماها، حاال نم یوا م،یاومدیهمراهتون م روزیفقط مونده بود د-

 ن؟یبردینم فیتشر 

 ...من رفتم باال استراحت کنم.کنمیجان داداش...انقدر خستم دارم غش م ن،یبس کن رادو-

 نیرادو ن،یکردم؛ بعد از ادو یآشپزخونه مخف یخودم رو تو عیخواست بره باال سر  نیادو تا

 آشپزخونه. یکنار  یهاهمراهش رفت از پله

همراهم به حال اومد،  مویشربت آبل وانیسه تا ل یحاو ینیس کیاشاره دستم سوگند همراه  با

 کنم؟! ییرایاز زن داداشم پذ دیباالخره نبا

 .دیاز باال به گوش رس ادیداد و فر  یپام به حال برسه صدا نکهیاز ا قبل

  

 

 پنجم: پست

 

 کل: یدانا

 .ستادنیبه همراه سوگند سرجاشون ا نایآتر  ن،یو رادو نیادو دادیداد و ب یصدا دنیشن با

از  عیسر  انایاومد و به سمت راه پله رفت؛ درسا و د رونیاز آشپزخونه ب مهیسراس دخترانیا

 خونه اومدن. یانتها یهاحال به سمت راه پله

 کرد؛یم زیرو آنال انایکه داشت درسا و د نایاز آتر  ریبودند به غ ستادهیها نگران اپله نییپا همه

 .کردیذهنش مدام با خودش فکر م یتو

متوجه  سایاگه آتر  ای اره؟یدو تا هرکول ب نیسر ا ییممکنه چه بال دونمی"اگه بابا متوجه بشه نم

 ".رانیا ادیپاشه ب یاز فرط کنجکاو دی! شاکارکنهیچ ستیبشه معلوم ن

 .دیبه خودش اومد و دست از فکر کردن کش دخترانیا یفکر بود که با صدا یتو
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دو تا طفل معصوم  نیسر ا ییچه بال ندیباال بب نیبر  د؟یکنیکار م یچ نیمعلوم هست دار -

 .رفتمیم تونستمیاومد من اگه م

ها رفتند تا دو تا از نگهبان اطیبه همراه گندم به ح عیداد و سر  انایرو به دست د ینیس سوگند

به  هیاول یهاها به همراه کمکبه همراه دو تا نگهبان قهیبعد از چند دق ان،یتا ب رو خبر کنند

 دوم راه افتادند. یسمت طبقه

رو  نایکه مبهوت داشتند آتر  ییو درسا انایو د دخترانیها رو کرد سمت ااز رفتن نگهبان بعد

 .کردندینگاه م

باهاشون کرد اه، پسر  یشوخ چیه شهیبودند، اصال نم جنبهیقدر ب نیهم ادیم ادمی یاز وقت-

 هم انقدر ننر و لوس!

هاشون از فرط تعجب باز مونده و درسا دهن انایو د کردیبا اخم داشت نگاهش م دخترانیا

 بود.

 ؟یزنیغر م یستادیا نجایا یبه دکتر زنگ بزن یبر  نکهیا یبه جا ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا-

 افهیق نکهیو ناراحت بود از ا کردیکه با خودش غرغر م یدرحال زونیچه آوبا لب و لو نایآتر 

 به سمت تلفن راه افتاد. دهیرو ند نیو رادو نیادو

 اومدن و به سرعت سمت آشپزخونه رفتند. نییها پااز پله عیو گندم هم سر  سوگند

دوش آب گرم  هی شه،ینم شونیطور  چیجون انقدر به جون من غر نزن، بعدم ه دخترانیا-

 حله. رنیبگ

 نیو رادو نیادو یگفت و به سمت آشپزخونه رفت تا برا یلب "استغفرهللا" ریز  دخترانیا

 اناید یروروبه ستادیکه به دکتر زنگ بزنه و ا نیهم صرف نظر کرد از ا نایشربت درست کنه، آتر 

 و درسا.

 .اوفتهیاز دهن م دیخب حداقل شربت بخور  د؟یشما دو تا کال زبون ندار -

 .نایها رو کرد سمت آتر پله یرو گذاشت رو ینیکه صبرش تموم شده بود س اناید
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 ن؟یهست یبپرسم شما ک شهیم-

 هاش رو از پشت بهم قالب کرد.دست نایآتر 

 د؟یکنیم کاریخونه پدر من چ یاز شما دو تا بپرسم که تو دیرو من با نیا-

 اجازه بهشون نداد. نیو بلند ادو یجد یبدن صدا یدرسا بتونن جواب ای اناید نکهیاز ا قبل

 سوگن... نجا؟یچه خبره ا-

بود نگاه  ستادهیها اکه وسط پله ینیبرگشت و به ادو نایشه آتر  لیتکم نیجلمه ادو نکهیاز ا قبل

 کرد.

 کار خود... ،یسوگند رو دعواش کن خوادینم-

 .دیآغوش برادرش د یبشه خودش رو تو لیتکم نایجلمه آتر  نکهیاز ا قبل

  

 ششم: پست

 کل: یدانا

 .کردیآغوش برادرش هست نگاه م یمبهوت داشت به خواهرش که تو نیرادو

خبر بده برگشته  یبه کس نکهیبعد از چند سال بدون ا زشیخواهر عز  نایسخت بود آتر  باورش

 باشه.

 .کردندیسه نفر نگاه م نیبودند و به ا ستادهیا یاگوشه انایو د درسا

و  دیاون رو عقب کش ن،یشونه ادو یاومد و دستش رو گذاشت رو نییها پااز پله عیسر  نیرادو

 .دیرسیهاش به گوش ماستخوان یکه صدا یطور  د؛یتر به آغوش کشرو محکم نایخودش آتر 

*** 
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 یروکه روبه نایداشتند آتر  ییکنار هم نشسته بودند و چهارتا نیو رادو نیدرسا، ادو انا،ید

 .کردندیها نشسته بود رو نگاه ماون

گذاشت؛ پنج  زیم یرو نیرو با اشاره ادو ینیاومد و س ییرایشربت به پذ ینیبه همراه س سوگند

 نفر رو با هم تنها گذاشت.

 هم. یپاهاش رو انداخت رو نایآتر 

 به من؟ دیساعت زل زد میبدونم چرا ن شهیم-

 ازش خورد. یاشت و کمشربت پرتقالش رو برد وانیخم شد و ل نیادو

 شهی...بعد به نظرت نمرانیبرگشته ا یخبر  چیبعد از چند سال بدون ه زمیچون خواهر عز -

 خواهرم رو نگاه کنم؟

 .شناسمیدوست دختراتون رو نم نیمن هنوز ا ی...ولشهیشدنش که م-

 .دنیشروع کرد به خند نیگلوش و رادو دیکلمه "دوست دختر" شربت پر  دنیبا شن نیادو

 .نیبا حرص زد پشت رادو اناید

 بدونم کجاش خنده داشت؟ شهیم-

 .انایبا خنده برگشت سمت د نیرادو

 خواهرکم. طونیلحن ش-

 د؟یکن یمعرف دیخوایخب حاال نم-

خانوم خوشگل که بدون اجازه من رفته موهاش  نیخدمتون عرض کنم که ا دیوروجک خانوم با-

 نشسته درسا هست. نیوهم کنار اد ی...اوناناسیرنگ کرده اسمش د

کرد و دستاش رو  دایتا بنا گوشش ادامه پ ششیکشف کرده باشه ن یبزرگ زیکه انگار چ نایآتر 

 زد بهم.
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از چشم  یاصال چه طور  د؟یبا هم دوست شد یسر اصل مطلب...از ک میخب...خب، بر -

 د؟یعمو دور نگه داشتخان

رو برداشت و رو کرد سمت  شی؛ گوشخواهرش رو بده یهایجواب کنجکاو نکهیقبل از ا نیادو

 .نایآتر 

 .رانیا یبرگشت یگیعمو و مبه خان یزنیحرفا...زنگ م نیقبل از همه ا-

 یز یچ ی...لطفا کسشنیمتوجه م گه،یعمو دخونه خان میاِاِ...ضدحال نزن، امشب قراره بر -

حرف  میر یخودمون...نه نه الزم نکرده من و زن داداشام م یسر موضوع اصل مینگه...خب بر 

 .دیرو نگاه کن گهیهم د دینیشماهام بش میبزن

 .کردندیرو نگاه م نایبا دهن باز داشتند آتر  نیو ادو نیرادو

قرار داشت رو برداشت و  زیم یکه رو لوریس نهیس یتو یبلند بلور  هیپا یهاوانیاز ل یکی نیرادو

 نشست. نایرفت کنار آتر 

 بعد حرف بزن. رینفس بگ قهیبخور نفست گرفت، خواهرم دو دق نویا ایب-

 .نمیشربت منو بده بب یزنیمثل نوار حرف م یفعال که خودت دار -

 ازجاش بلند شد. کهویاومده باشه  ادشیرو یاز خوردن شربت انگار که موضوع بعد

عروسک گنده  کی نیرادو دیاباشه؟ اصال چرا ب کیاتاقم کوچ دیمن چرا با نمیصبر کن بب-

 نداشته باشم؟ هـان؟ یچیوقت من هداشته باشه آن

 .کردندیبود رو نگاه م ستادهیتو هم ا یهارو که با اخم نایداشتند آتر  ریمتح چهارتاشون

 برگشته بود از ته دل خوشحال بودند. زشونیخواهر عز  نکهیاز ا نیو رادو نیادو

  

 

 هفتم: پست
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 کل: یدانا

 قرار داشت، نشسته بودن. الیو یپشت اطیح یکه تو یغذاخور  زیر مدو همه

که  یکرم شکالت یز یداشت، با روم یقشنگ یلینفره بود؛ که طرح چوب خ 12 یغذاخور  زیم

داشت؛ پشت  یکه روکش شکالت یاقهوه یهایکرده بود. صندل جادیرو ا یجالب یلیخ بیترک

 قرار گرفته بود. زیم

دوست  نیعاشقش بود، زرشک پلو با مرغ که ادو نایکه آتر  یسبز هم سه نوع بود؛ قورمه غذا

داشت، به همراه دو نوع دسر و چهار رنگ ژله که  یداشت و فسنجون که رادوين عالقه خاص

 سرش دعوا داشتند. نایو آتر  نیادو

ژله با هم بحث  طور سرکه چه کردیرو تماشا م نایو آتر  نیکه داشت ادو طورنیهم نیرادو

 رو کرد سمتشون. کنند؛یم

 د؟یمگه شما دو تا از آمازون اومد نمیبب-

 .نیرو کرد سمت رادو خوردیاش رو مکه قاشق پر از ژله یدر حال نایآتر 

 .یبه آمازون داره؟ آمازون به اون قشنگ یچه ربط-

 به جون غذا؟ نیها چرا افتادبود که مثل گرسنه نیمنظور من ا-

همش رو  نی...بعدم اگه من ژله نخورم ادویپرسیم ییهاهـا، سوالخب داداش من گشنمونه-

 .خورهیم

 برگشت. انایخنده د یکه باصدا کردیداشت نگاهش م ریمتح نیرادو

 بامزه شده. یلیخ افتیق نیرادو یوا-

 .انایباحرص رو کرد سمت د نیرادو

 دم.دو تا کچل ش نیچون من از دست ا یبخند دمیبا-
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با هم تفاوت داشتند  میسال و ن کیترش که تنها خونسرد رو کرد سمت برادر کوچک نیادو

 نگاه کرد و با خنده ادامه داد.

 نایآتر  نیرو دستمون مثل ا یمونیم ،یبر  میخب پس تا کامال سرت تاس نشده زنت بد-

 .یترشیم

 .نیبا حرص رو کرد سمت ادو نایآتر 

 کن. دایخودت پ یبرا گهیکلمه د هیمال منه،  یدیو ترش یترشیمواظب باش، حرف منو نزن؛ م-

 .هیرو کرد سمت بق ختیر یساالدش م یکه داشت سس رو یدر حال درسا

 م؟یبعد حرف بزن میاول غذامون رو بخور  ستیبهتر ن گمیم-

 .رهیگفتن زن داداش به خواهر شوهر م میزن داداش...از قد یگل گفت-

 یرو ختیر یخورشت م یرو که در کمال خونسرد نایشتند آتر نفرشون با دهن باز دا چهار

 .نایرو کرد سمت آتر  نیادو کردند؛یبرنجش نگاه م

 .رهیگفته زن داداش به خواهر شوهر م یبود االن؟ ک یچ نیخواهر گلم ا-

 ه؟یمن گفتم...حرف-

 نکن. تیناهارت رو بخور خودت رو اذ ستیکه ن ینه...حرف-

 فقط اون نوش رو بده. کنمینم تیخودم رو اذ-

غذا رو کرد سمت  یرو ختیر یرو م اریکه داشت ماست و خ یتو هم در حال یهابا اخم نیرادو

 .نایآتر 

 ؟یدیداداش رو دور دباز تو چشم خان ؟یچ یعنیچه طرز حرف زدنه؟ نوش  نیا-

 .کردیرو نگاه م نیبا دهن باز داشت رادو نایآتر 
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ور دل خودم بودا...حاال اون نوش رد  روزیحاال خوبه تا د دم؟یدور د یمن ک دم؟یمن دور د-

 .نیآفر  ادیکن ب

 ؟یچ یعنینوش -

 نوشابه. یعنی-

 دفعه آخرت... ریبگ اینه بابا! ب-

 هر دوشون سکوت کردن. نیادو یعصب یصدا با

 ناهارت رو بخور، کمتر حرف بزن دختر. نایپاشم؟ بس کن آتر  ای نیشیساکت م-

 اخالقتم به آقاجون رفته. نیا ؟یزنیتو غر م ستیاالن که آقاجون ن-

 حرف زدن. ی...من که هستم...بعدم ناهارت رو بخور به جاستنین نجایآقاجون ا-

و  نیرو ادو نیو ا دیبار یم یکنجکاو نایآتر  یهانگفت، فقط از چشم یز یناهار چ یانتها تا

 .دونستندیم یبه خوب نیرادو

  

 

 هشتم: پست

 

 کل: یدانا

 شروع کرد. نایجمع نشده بود که آتر  یناهارخور  زیم هنوز

 .دیکن فیرو تعر  یخب حاال که ناهار تموم شد...مثل دو تا پسر خوب همه چ-

که  نیو رادو نیمنتظر به ادو یهاچونش گذاشت و با چشم ریهاش رو ز جمله دست نیاز ا بعد

 شد. رهیکنار هم نشسته بودند خ
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نشسته  زیکه راس م نایشد و رو به آتر  لیبه جلو ما یفرستاد و کم رونینفسش رو ب نیادو

 بود چشم دوخت.

 ؟یبدون یخوایرو م یچ-

دو چرا فقط شما دو تا خدمه مخصوص داشته  ن؟یچرا بدون اجازه من تاب درست کرد کی-

 ن؟یو درسا کجا آشنا شد انایسه...با د د؟یباش

 ران؟یا امیکه من دارم م دیچرا متوجه نشد چهار

و درسا با خنده در  انایسرش، د یهاش رو گذاشت روو دست زیسرش رو گذاشت رو م نیرادو

 .کردندینگاه م نایبه آتر  خوردندیم مویکه داشتند شربت آبل یحال

 سرش رو باال آورد. قهیبعد از چند دق نیرادو

 .دینداشت فیخب شما تشر  میزدیتاب م میخواهر خوشگلم اون موقع داشت-

 .یزدیتلفن که هست، زنگ مداره؟  یچه ربط-

 ن؟یمن و ادو میقانع کننده بود...معذرت، االن عفو شد-

پشت گوشش با تکون دادن سر هردوشون رو  زدیکه موهاش رو م یباز در حال شیبا ن نایآتر 

 عفو کرد.

 ادامه داد. نیادو

هم بهشون  ختدرانیبه کار داشتند؛ ا ازین ایکرد...گو یمعرف دخترانیگندم و سوگند رو هم ا-

 زد. نیرو زم دخترانیا یرو شهینم یانیکار بکنند، خودت هم که در جر  نجایا انیگفته ب

 فقط شما دو تا؟ یچ یعنی خوام،یمنم م-

برگشتند  انایدادند که با خنده د رونیبهم نگاه کردند و نفسشون رو آه مانند ب نیو رادو نیادو

 سمتش.

 خانوم. اناید یبخند دمیبا-
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 .نایآتر  گهیبا نمک شده...خب راست م هاتونافهیچه قدر ق یدونینم نیآخه ادو-

 حق به جانب رو کرد سمت برادرهاش. نایآتر 

 امیمن دارم م نی...چرا شما دو تا متوجه نشدیحق با منه؟...خب سوال بعد شهیهم نیدید-

 ران؟یا

و درسا  انایو د نایهم به بهانه فوتبال آتر  نیرو ترک کرد؛ رادو اطیح عیسر  یبه بهونه گوش نیادو

 از اون دو تا رفتند داخل خونه. ترعیهم سر 

 یدر حال نایرنگ نشسته بودند و آتر  دیسف یراحت یهامبل یپنج تاشون رو قهیاز چند دق بعد

 رو کرد سمت برادرهاش. دادیگرد وسط گذاشته بود و تکون م زیم یکه پاهاش رو رو

 .دی...جواب من رو بددایاز دست من قسر دربر  دینکن یسع یالک-

 ادیدلم داره م زیعز  می...آخه فداتشم من از کجا متوجه بشنیدل ادو زیخواهر خوشگلم...عز -

 ران؟یا

 .گهید دیخودتون متوجه بش دیخب با-

 با خنده رفت کنار خواهرش نشست و اون رو در آغوش فشرد. نیرادو

  

 

 نهم: پست

 :ایبرد

 .دادمیمبل تکون م یهام رو هم باالدست دادمیمبل تکون م نییکه پاهام رو از پا یدرحال

 .دمیاز جام سه متر پر  نیرحسینکره ام یافکار خودم غرق بود که با صدا یتو

 رو کلت؟ یکه صدات رو انداخت لسیطو نجایمگه ا ؟یچته وحش-
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 عمه کارت داره. ایکوفت، بابا چته؟ پاشو ب-

 .یعالمه کار سرم تلنبار بشه راهم رو کج کردم به سمت درخروج کی نکهیاز ا قبل

 .رونیرفت ب ایبگو برد-

 رو شدم.بابا روبه یبرزخ یهابا اخم رونیاز در برم ب نکهیاز ا قبل

 وقت ظهر؟ نیا دیبر یم فیکجا تشر -

 رو باز کردم. شمیکه راه داشت ن ییجا تا

 باشگاه. رمیدوستام، بعدم م شیپ رمیم-

 آشپزخونه. یتو یر یقبلش م-

بود خودم رو به آشپزخونه  یکه نتونستم مخالفت کنم؛ هر جور  زدیحرف م یبابا جد انقدر

 رسوندم.

 عمه اطلس بلند شد. غیآشپزخونه نگذاشتم ج یپام رو تو هنوز

 .ایبرد یآشپزخونه کتک رو خورد یتو یپات رو بگذار  یعنی-

 سرم. یو بردم باالهام ر دست کردمیداشتم نگاهش م مبهوت

 ام؟یابیبکنم؟! برم؟  یمن االن چه غلط-

ناهار  یبرا دیپاک کن نیرحسیبرو با ام ارم؛یرو ب هایسبز  نیخب صبر کن ا یلیاز دست تو...خ-

 .میخوایم

 .بمیج یرو گذاشتم تو هامدست

تموم  میپاک کرد نیداد لویپاک کنم؟ از صبح ده هزار ک یدستگاه سبز  هیعمه به نظرت من شب-

 از بس کار بلد نبودن. دنینجا؟ترشیا کننیم کاریدخترا چ نی! پس اهاتونیسبز  نینشد ا

 نطقم بند رفت. لیبزرگ است ینیس کیقرار گرفتن  با
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رشته بود که  آش یها سبز رو پاک کن...بعدم اون نایا یانقدر حرف بزن نکهیا یبرو به جا-

 .میپز یامروز عصر م

 ناهار به سمت حال راه افتادم. یبرا یسبز  هیمگرفتن سه لیاز تحو بعد

که  نیرحسیام یپا یرو انداختم رو ینیو عمو رهام س نیرحسیام دنیبه هال با د دمیرس یوقت

 هوا. دیسه متر پر 

 چه مرگته؟-

 جمع کن. نیزم ختهیهم که ر  ییآوردم، اونا نجایپاک کن خسته شدم تا ا ریبگ-

و چشمام رو بستم و  دمیروش دراز کشمبل روبه یبزنه رو یعمو رهام حرف نکهیاز ا قبل

 کردم. ادیرو گذاشتم و آهنگ رو تا آخر ز  یهندزفر 

  

 دهم: پست

 :ایبرد

محکم به صورتم  ءیش هیبودم که  جیهنوز گ دم،یاز جام پر  عیبه سمتم سر  ءیپرت شدن ش با

 برخورد کرد؛

که باخنده دو نفر  کردمیرو نگاه م ارویداشتم در و د جیرو از گوشم در آوردم، گ یهندزفر 

 دادم. صیرو تشخ تمیبه حالت اولش برگشت و موقع یهمه چ هیبرگشتم، بعد از چند ثان

مبل رو  یرو یهادو تا از کوسن خندن،یو عمو رهام که دارن هرهر م نیرحسیام دنید با

داد و محکم برخورد  یجا خال نیرحسیو عمو رهام که ام نیرحسیبرداشتم و پرت کردم سمت ام

 اومده بود. نییطبقه باال پا یهابه بابا که تازه از پله

 رفتم. یو به سمت در خروج دمیسکوت فرو رفت؛ با دو از جام پر  یلحظه همه جا تو چند

 بود بابا، من نبودم. نیرحسیبه جان خودم ام-
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 اومد. رونیمژگان هراسون از آشپزخونه ب عمه

 ؟یزنیم غیرا جچ ایبرد نجا؟یچه خبره ا-

 .یبا یبا رمیتقص یبود؛ من ب نیرحسیو ام کتیداداش کوچ نیا ریعمه به جان خودم تقص-

 زدم. رونیخونه ب اطیاز در ح عیشدم و سر  لکتمیزدم و سوار موتورس رونیاز در ب عیسر 

 زرد بزن کنار" مواجه شدم. کلتی"موتورس یبودم که با صدا ابونیخ یدادن تو راژیو درحال

 هم کنار زد. سیپل نیزدم کنار که هم زمان با من ماش عیسر 

 شد به سمتم اومد. ادهیپ نیرو خاموش کردم که افسر بالفاصله که از ماش موتور

 و کارت موتور. یگواه-

 خدمتون. دمیاالن م-

 باشم. اوردهیلحظه خشکم زد؛ امکان نداره ن کیشلوارم بودم که  یهابیکشتن ج درحال

 یچشمم افتاد به افسر که داشت با اخم وحشتناک زدمیسر خودم م یکه داشتم تو یحال در

 باز کردم. شدیکه م ییرو تا جا شمین کرد؛ینگاهم م

 خونه جا گذاشتم. یمدارک رو تو فیک یعنی ارمیرفت ب ادمیجناب سروان، -

که  یسوار موتورم شدم و راهم رو ادامه دادم؛ پشت هر چراغ قرمز  نیسنگ مهیجر  کیاز  بعد

هام رو پول دیبا یتا ک کردمیو با خودم فکر م شمردمیرو م مهیجر  یفقط صفرها ستادمیا یم

 .مهیدادن جر  یجمع کنم برا

*** 

 شدن برگشتم خونه. مهیاز حدود دو ساعت گشت و گذار و جر  بعد

رو شدم، آروم آب دهنم رو قورت آقاجان روبه یکه با صورت برزخبود  دهیپام به هال نرس هنوز

 دادم.
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 .رونیسالم آقاجان...غلط کردم بدون اطالع رفتم ب-

 لب گفتن و رو کردن سمتم. ریز  یاستغفرالله آقاجان

 ؟یشیبچه تو آدم نم-

خوابه  یکی یوقت یچ یعنیآخه  کتون،یپسرکوچ نیا ریکردم مگه آقاجان؟ همش تقص کاریچ-

 .شهیترک مالش پرت کنن سمتش؟خب آدم زهرهب

با  رم،یخندم رو بگ یسخت بود جلو یلیخ کرد؛یگرد شده داشت نگاهم م یهاباچشم آقاجان

 باز کردم. شدیکه م ییرو تا جا شمیورود عمو رهام ن

 بازه؟ شتین یطور نیا یزد یباز چه گند-

 رو کرد سمت عمو. یجد آقاجان

 ا؟یبرد گهیم یرهام...چ-

 باشه؟ شیدوم نیکدوم حرفش مثل آدمه که ا نیچرت و پرت پدر من، آخه ا-

 از ابروهام رو باال دادم و رفتم سمت آقاجان. یکی

 باشه...زن عمو. ؟یهام الک! همه حرف؟یجد-

 زن عمو رو صدا نکرده بودم که عمو رهام اومد سمتم و منم رفتم پشت سر آقاجان. هنوز

 ..تو. دونمیمن م ایبرد یعنی-

 اومد. نییپا عیها سر نشده بود که زن عمو از پله لیحرفش تکم هنوز

 سرت؟ یرو یصدات رو انداخت ایشده برد یچ-

 .دیکشیو نشون م عمو رهام هم با چشم برام خط کردند؛یمتعجب داشتند نگاهم م آقاجان

 انیشام مهمون کنه، گفتم که در جر  خوادیبگم عمو گفته امشب همه رو م خواستمیم یچیه-

 .دیباش
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 رفتم. شدیم یکه به طبقه باال منته ییهاام تمام شد به سمت راه پلهجمله تا

 

 :ازدهمی پست

 :نایآتر 

رفتم سمت اتاقم تا همه  رون،یب دمیکش نیو رادو نیزبون ادو ریرو از ز  یهمه چ نکهیاز ا بعد

برم؛  نیو رادو نیاتاق بزرگتر از اتاق ادو کیرو به کمک گندم و سوگند جمع کنم و به  لمیوسا

 که برگشته بودند خونشون. شهیم یو درسا هم دو ساعت اناید

و  نیکه با خودم آورده بودم رو جمع کردم، ادو ییهاها و عروسکبود همه لباس یهر زحمت با

 هاشون.داده بودند به چهارچوب در اتاق هیهم تک نیرادو

 .ستای! بدند؟یبکن یکمک هی نییخوایم گمیم-

 با خنده به سمتم اومد. نیادو

 مستقر بشن؟ خوانیکدوم اتاق م یلوس خانوم تو-

 یقشنگ یلیخ یخوشم اومده بود؛ رنگ صورت نیادو یاومده بودم از رنگ در اتاق کنار  یوقت از

 بود.

 .هیاون صورت-

 رفت سمت در اتاق. نیرادو

 خواهرخوشگلم. دییبفرما-

 نیهام که دستم بود رو دادم دست ادوهام و سه تا از خرگوشاتاق دو تا از خرس یرفتم تو یوقت

 بود پا تند کردم. یاسی ،یصورت د،یبه سمت اتاق که دکور سف عیو سر 

رو  هاملیکه داشتند وسا نیو رادو نیبود؛ با ذوق و شوق رو کردم سمت ادو یاتاق قشنگ واقعا

 تو. آوردنیم
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 دوست دارم؟ یرنگ نیمن ا دیدونستیاز کجا م-

 رو کرد سمتم. کرد،یهام رو حمل مکه داشت سه تا از ساک یدر حال نیرادو

دوست  یصورت دیفهمیبود م یهست...هر خر  یصورت تونیهمه چ یکه جنابعال ییاز اونجا-

 .یدار 

 .زمیعز  داداش یخوبه خودت رو شناخت-

 بلند شد. نیخنده ادو یکه صدا کردیمبهوت داشت نگاهم م نیرادو

 خواهرم...دمت گرم. یگل گفت یوا-

 ! ممنون.؟یر یهام رو از گندم جون بگعروسک شهیم یبخند نکهیا یبه جا-

 دیدر بود رفتم؛ پرده سف کیبزنه به سمت گوشه راست اتاق که  یحرف نیبگذارم ادو نکهیا بدون

 رو کنار زدم و در رو باز کردم. یاسی

 اطیکه از گوشه بالکن بود به سمت ح یابالکن بزرگ خوشگل بود که با چند پله کی رومروبه

 .خوردیم

 گندم برگشتم تو. یبودم که با صدا یپشت اطیکردن ح زیحال آنال در

 جانم گندم؟-

 تو. میرو آورد لیخانوم همه وسا-

 .نمیچیمن خودم م دیبر  دیممنون گلم...شما کار دار -

 .میندار  ینه خانوم کار -

 .میولو شد نیزم یکار خسته رو یاساعت و خورده کیبعد از  م؛یشد دنیمشغول چ ییتا سه

*** 
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هم  دخترانیخوردن بودم و ا یمشغول چا یناهارخور  زیم یصندل یآشپزخونه رو یتو

 آشپزخونه. یسرش اومد تو یکه رو یآب یاباحوله نیکه رادو کردیداشت شام درست م

 ...خان عمو زنگ زدن گفتن شام همه خونه عمه.زمیعز  دخترانی...ایهمگ دیخسته نباش-

 گلوم، یتو دیپر  ییحرفش تموم نشده که چا هنوز

 گذشت. ریآب بهم داد که خداروشکر به خ وانیل کی نیرادو

 خان عمو زنگ زد؟ یک-

 طور؟االن...چه-

 رو کرد سمتش. دخترانیبرداشت که ا بیس کیو  خچالیرفت سمت  زدیکه حرف م یحال در

 کنم؟ کاریخدا من از دست شما دو تا چ یرو بشور...ا بیخان س نیرادو-

 هاش رو برد باال.دست نیرادو

 .میغلط کردم...تسل-

 .دمیرو بوس دخترانیکردم و از جام بلند شدم و گونه ا ینچ نچ

 نکن...هرکول. تیمن رو اذ یجون دخترانیانقدر ا-

 رو تا بناگوشم باز کردم. شمیچپ چپ نگاهم کرد که ن دخترانیا

 به سمت هال رفت، منم پشت سرش. بیهم بعد از شستن س نیرادو

 که من هرکولم؟ باش.-

 .گهیجنبه نشو د یب یاِاِ داداش-

 از دست تو.-

 یرورنگ که روبه دیسف یمبل راحت یاش تموم نشده بود که خودش رو ولو کرد روجمله هنوز

 شده بود. دهیچ ونیز یتلو
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 .یمامانم خال یجا-

 رفتم کنارش نشستم. آروم

 ؟یشده که انقدر مظلوم شد یباز چ-

 انقدر تابلوعه؟-

 تابلوتر. نیاز ا-

 تو هم و از جام بلند شدم. دمیرو کش اخمام

 ؟یلم بد نجایا دیخب...اه...اصال تو چرا با دیتو خونه؟حوصلم پوک نمیمن بش دهیم یچه معن-

 د؟یبدون اجازه من تاب نصب کن دیچرا با

 .کردیبا دهن باز داشت نگاهم م نیرادو

 نگاه داره دم خونتون گدا داره... ه؟یچ-

 یچی...هنوز هرانیا ی...اوال شما تازه برگشتریآروم بگ قهیخواهرم...دو دق رینفس...نفس بگ-

 ؟یچرا بر  ؟یبر  یبا ک ؟یدوما کجا بر  رون؟یب ینشده بر 

 .زیپل نیماش چی...سوشمیاس دارم گم نم یپ یچون حوصلم سر رفته...بعدم ج-

 حرفشم نزن.-

 بد نشو. نیاِاِ رادو-

 !رون؟یب یوقت روز بر  نیا دهیم یگفتم نه...اِاِ چه معن-

 رفته بود. ادمیدو تا موجود رو  نیا یهافرستادم؛ واقعا اخالق رونیرو کالفه ب نفسم

 به سمتش پا تند کردم. نییپا ادیها مکه داره از پله نیادو دنید با

 .نیادو-

 رو بوس کرد. میشونیحرکت پ کی یاومد و تو نییها پااز پله عیسر 
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 ن؟یجون دل ادو-

 .رونیبرم ب گذارهیپسر ننر نم نیا-

 .کنهیم یپسر ننر خوب کار  نیا-

 .خوادیم رونی...دلم برمینخ-

 از دست تو وروجک.-

بزرگش گم شده بود؛ واقعا  یهادست یهام تودست راستش گرفت، دست یوچپم رو ت دست

 بود. ایحس دن نیتر لذت بخش

نشستم کنارش  م؛یروشون لم داده بود رفت نیکه رادو یرنگ دیسف یهابه سمت مبل گهیهم د با

 شونش. یو سرم رو گذاشتم رو

 .گهیبذار د-

 چشماش. یرو مظلوم کردم و زل زدم تو چشمام

 فرستاد. رونیرو کالفه ب نفسش

 خب؟ یاخونه شیتا قبل از ش نایاز دست تو...آتر -

 از جاش بلند شد. عیسر  نیرادو

 خونه باشه؟ عجبا. 6 یگی...تو مرونینره ب گمیمن م-

 چرا نرم؟-

 ؟یبر  یخوایم یچ یچون...اصال برا-

 برم بچرخم. خوامیحوصلم سر رفته، م-

 .یدونیخودت م قه،یو پنج دق شیبشه ش شیش نایآتر -
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 دوازدهم: پست

 

 :نایآتر 

 

از خونه به سمت ناکجا آباد راه  زمیعز  یهااون هم به اجبار هرکول اسیپیاز روشن کردن ج بعد

 افتادم.

 تونستمیکه م ییآهنگ رو تا جا یدادم و صدا نییرو پا نیماش یهاشهینسبتا خوب بود ش هوا

دنبال دور  ابونیخ یبا خامه کرده بود، تو یشکالت یهوس بستن یباال بردم؛ وسط راه دلم بدجور 

اون طرف  قایبزرگ که دق یفروش یبستن کیدفعه چشمم خورد به  کیبرگردون بودم که 

که مونده به دور برگردون رو زودتر  یصد متر لعنت نیکردم تا زودتر ا ادیرو ز  رعتمبود؛ س ابونیخ

رو از  یفروش یبستن یبا لذت تمام داشتم تابلو دم،یچیپ عیدور برگردون سر  دنیتموم بشه؛ با د

خداروشکر به  یبه جلو پرتاب شدم، ول یکه اومد کم یوحشتناک یکه با صدا زدمیم دیدور د

 .وفتادیبرام ن یاتفاق ربندخاطر بستن کم

که از پشت سر بهم  ینیزمان با من از ماششدم هم ادهیپ نیکمربند رو باز کردم و از ماش عیسر 

 شد. ادهیزده بود پ

 خانوم حواست کجاست؟-

 من؟! نیبه ماش یدیکه کوب یجنابعال ایمن حواسم کجاس -

 یدار  نییپا یسرت رو انداخت یطور نیشما که هم ای...من مقصرم میکرد یر یعجب گ-

 ؟یچیپیم

...حاال ادیم نیماش داره ینیبب یچشمت رو باز کن یتونستیم ن؟ییمن؟! من سرم رو انداختم پا-

 .سیزنگ بزنم پل ای یدیخسارت م ایهم 
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 .نیادو نیبه ماش دمیاومد سمتم که چسب یعصب پسره

 ؟یبکن یخوایکار م یچ نمیبه خانوم...زنگ بزن بب مینه...انگار بدهکارم شد-

 ادب. یب ؟یخانوم؟ ادب ندار  هیچه طرز حرف زدنه با  نیا-

نده  ،یخسارت ند یخوایشدم؛ پسره پرو، حاال م نیرو برگردوندم و در رو باز کردم سوار ماش روم

 واال.

 .نییرو دادم پا شهیآروم ش شه،یبودم که زد به ش وفتادهیراه ن هنوز

 د؟ییبفرما-

 شه؟یم یخسارت ما چ دییبفرما شهیم-

بوق زدن من  هانیماش نیخسارت بدم؟! در ضمن گوشم کر شد انقدر ا دی...من بایشما زد-

 .ستمیمیکنار وا رمیم

 ادهیزمان پپسره هم اومد جلوم پارک کردم، هر دو هم ستادمیا یفروش یبستن یرفتم جلو عیسر 

 .میشد

 خودت؟ یبرا یر یکجا م-

 داداشم خسارتت رو بده، پرو. گمینترس...اگه الزم شد م-

 من پروام؟-

 .نهیهم یدختر خانوم متشخص رو ندار  هیطرز حرف زدن با  ینه پ من! وقت-

رو  دمیشال سف نیماش شهیش یجا کردم، از توشونم جابه یرو، رو میو صورت دیسف فمیک

 کنه دنبالم. نیکج کردم؛ پسره هم ع یفروش یدرست کردم و راهم رو به سمت بستن

 صبر کن.-

 برگشتم. آروم
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 !د؟ییبفرما-

 .ستیمال خودم ن نی...باور کن ماشمر یبده خسارتم رو بگ یز یچ یاحداقل شماره-

صفرش آوردم، آب دهنم رو بدون  نیسر ماش ییبفهمه چه بال نیاگه ادو نکهیفکر کردن به ا با

 سر و صدا قورت دادم.

 ینه تو، تو م؟ییایبا هم کنار ب یخوایم گمیبرادرمه...م ی...براستیمال من ن نیخب...ماش-

 نه من! یوفتیدردسر م

 فکر کردن رو کرد سمتم. قهیاز چند دق بعد

 .ستین یبد فکر -

 .نی...آفر سایوا نجایبخورم ا یخب پس، من تا برم بستن-

 .کردیگرد داشت نگاهم م یهابا چشم پسره

 .گهیفکر د هی...صبر کن اهینوکر بابات غالم س-

 ؟یباز چ-

 مهمونم کن! یبستن هیخسارت  یبه جا ایب گمیم-

نه خانوما...درضمن  کننیم بشونیج یمردا دست تو گفتنیم مینه بابا! بد نگذره...واال از قد-

 نه من. یدعوت کن یمن رو بستن دیشما با

 چرا من؟-

 شخوانیپ یرودر بود، روبه یجلو شخوانیپ کیتو،  میرفت یفروش یبستن یدر ورود یجلو از

و  زیوسط هم چند تا م ؛یر یسفارشت رو بگ یتونستیرو گذاشته بودند که م یبستن یهاخچالی

 .میستادیا شخوانیپ یبودند. هر دو جلو دهیقرمز چ دیگرد سف یصندل

شرط  هی...اصال یر یبگ یبرام بستن دیمن بره...پس با یبه بستن لیم یچون شما باعث شد-

 قبول؟
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 فرستاد. رونینفسش رو ب پسر

 ؟یقبول چ-

 یخورد اون حساب کنه که جا ترعیسر  یبعد هر ک میر یبگ یجور بستن کیهر دومون  ایب-

 خسارت هم بشه.

 قبول.-

 .مینشست زیم کیرفتم تو پسره هم دنبال سرم اومد، بعد از سفارش دادن هر دو دور  تا

 پسره آروم سرم رو باال آوردم. یبود؛ که با صدا میگوش یتو سرم

 دخترخانوم.-

 .دییدختر خانوم اسم داره...دوما بفرما نیاوال ا-

 هستم. یعیرف ای...من بردمیا بشآشن ایخب...ب-

 .یبرقع نایمنم آتر -

 بختم.خوش-

 لبخند اکتفا کردم. کی به

 آروم ادامه داد. ایبرد

 پشت فرمون؟ ینیشیچرا م یستیبلد ن یرانندگ گمیم-

 گرد شد، پسره پرو. چشمام

خودت  ت،یتربیرو تو سرت نزدم...ب نجایا یهایتا کل بستن یبهتره مواظب حرف زدنت باش-

 .یستیبلد ن

 جنبهیباشه...باشه...آروم...چته؟ ب-
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 :زدهمیس پست

 کل: یدانا

 هم زنگ خورد. نایآتر  یگوش یزمان با آوردن سفارش بستن هم

 تماس رو وصل کرد. عیسر  نیاسم ادو دنید با

 نا؟یآتر  ییسالم، کجا-

 تازه سفارشم رو آوردن. ،یفروش یسالم، بستن-

 .مییاونجا نیبا رادو گهید قهیدق ستیرو بفرست، تا ب نیخب لوکش یلیخ-

 کار کنم؟ ی...چاوردمیمن لباس ن یباشه، ول-

 .ارمیب یز یچ یابگو برات بگذاره تو کوله یخوایم یبه سوگند هر چ دمیرو م یگوش-

 باشه.-

و همه سفارشات  ستادیا زیدورتر از م یاز جا بلند شد و کم نایگرفتن تلفن توسط سوگند آتر  با

 راه افتاد. زیرو به سوگند کرد و به سمت م

 .نایرو کرد سمت آتر  ایبرد

 شده؟ یز یچ-

 .میرو بخور  هامونیبستن عیسر  دی...بانجایا انیدارن م نایآره، داداشم ا-

 قبول.-

 شکالت. یبا مقدار  دیکه خامه سف یدو شروع کردن به خوردن بستن هر

گرد داشت  یهابا چشم ایرو خورد که برد یشکالت یبستن یه رواز خام یاول با دهن کم نایآتر 

 .کردینگاهش م



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

40 

 

 .یمثل آدم بخور  دیبا ست،یآقا قبول ن-

 تموم بشه. دیقبوله، فقط با رمینخ-

 باشه-

با دهانشون، بعد از اتمام خامه، رفتن سراغ  یبستن یدو شروع کردن به خوردن خامه رو هر

از  قهیهنوز چند دق ،یو شروع کردن به خوردن بستن دیبار مصرف سف کی یهاقاشق

زمان رو باال گرفتن و هم شونیاز بستن یخال یهاخوردنشون نگذشته بود که هر دوشون کاسه

 گفتند:

 تموم کردم.-

شده بود  یکیدو تا رو که کل صورتشون با خامه  نیاند ابرگشته یفروش یحاضران در بستن همه

 رو نگاه کردند.

 .ایرو کرد سمت برد هیدون توجه به بقب نایآتر 

 .یخسارت بد دیمن بردم...با-

 از جاش بلند شد. ایبرد

 شده. یکیمن اول تموم کردم، در ضمن کل صورتت با خامه  گه؟یم یک-

 .طورنیصورت خودتم هم-

در مغازه  یرو حساب کردند جلو یهاشون رو شستن و پول بستنصورت نکهیدو پس از ا هر

 .ستادنیا

 .نایرو کرد سمت آتر  ایبرد

 .یچیسنگ کاغذ ق ایب-

 .رسنیم گهید قهیها، چون تا پنج دقدست کی، فقط قبول-
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 باشه قبول.-

هم  نیو رادو نیتموم شد که همون لحظه ادو نایبا برد آتر  یچیاز شروع کردن سنگ کاغذ ق بعد

 .ایقبلش رو کرد سمت برد یبه سمت برادرهاش رفت ول عیسر  نایدند؛آتر یسر رس

 .ی...بایخسارت بد دیباشه، من بردم پس با ادتی-

 بود. دهیرس نیو رادو نیادو شیپ نایبزنه، آتر  یبتونه حرف ایبرد نکهیاز ا قبل

 .نایهاش رو بست و رو کرد سمت آتر چشم نیماش یسپر پشت دنیبا د نیادو

 صفر. نیبه ماش ی...گند زدعیسر  چ،یسو-

 .نیرو کرد سمت ادو نیرادو

 .ستیجاش ن نجایا م؛یزنیحرف م نیتو ماش میداداش من، بر -

 زده. یبه کدوم بدبخت ستیبگم؟ معلوم ن یچ نید آخه من به ا-

رو کرد  کردیجا مشونش جابه یبه دستش داده بود رو، رو نیکه ادو یاکه کوله یدر حال نایآتر 

 سمتش.

 من نبود؛ از پشت اومد زد به من. ریتقص-

 ؟یبود بدونم کجا شهیم-

 زد از پشت. نجایدور برگردون ا نیا نیهم-

 .کردندیرو نگاه م ایداشتند آترن ریمتح نیو رادو نیادو

 هاش رو پشتش گذاشت.دست نیرادو

 ؟یدور زد یطور چه-

 نشونت بدم؟ یخوایم-

 .نایرو کرد سمت آتر  دهیترس نیادو
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 مون رو بکنه.عمو کلهاالن که خان میسوار بش میبر  زم،یالزم نکرده خواهر عز -

به همراه برادرانش  نایگر بود؛ بعد از رفتن آتر سه نفر نظاره نیا یهاطول مدت صحبت یتو ایبرد

 شد و به سمت خونه راه افتاد. نیسوار ماش

  

 چهاردهم: پست

 

 :نایآتر 

همه تنگ شده بود  یخونه عمه آزاده، واقعا دلم برا میدیساعت باالخره رس کیاز  بعد

 که برام مثل خواهر برادر بودند. یمخصوصا راشا و شاد

چه  دیبا دونمیکنه هنوز نم ریآروم آب دهنم رو قورت دادم، خدا به خ یبه در ورود دنیرس با

 بدم. یجواب

 رفتم جلوش. عیزنگ در رو بزنه سر  نیادو نکهیاز ا قبل

 ؟یکنیم کاریچ-

 بدم؟ یرو چ هیزنگ بزنم، دوما جواب بق دیمن با نکهیاوال ا-

 خونسرد رو کرد سمتم. نیرادو

 نگران نباش، حاال هم زنگ رو بزن. یدیجواب م تیبا همون زبون دو متر -

 دستم به زنگ برسه در باز شد. نکهیاز ا قبل

 .دیبه گوش رس یشاد غیج غیج یدر کامل باز نشده بود، صدا هنوز

 .نییایفردا ب نیخواستیم ن؛یآورد فیچه عجب شما دو تا تشر -

 اوال دو تا نه و سه نفر، دوما سالمت کو؟!-
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 .کردیداشت نگاهم م مبهوت

 .رهیببند دهن رو، مگس م-

 دوباره بلند شد. یشاد غیج یحرفم تموم نه شده بود که صدا هنوز

 ران؟یا یایم یبچه پرو، حقته رات ندم، چرا نگفت-

 بلند شد. نیادو یعصب یو محکم بغلش کردم که صدا کیخنده رفتم نزد با

 .نمیتو بب نیبر  ستیغلطا ن نیا یراهرو جا یتو-

*** 

حال، برگشتم هم ناراحت شدند هم خوش رانیهمه متوجه شدند که بدون خبر به ا یوقت

که  تیعمو زنگ زد به بابا گله و شکاچرا بهشون خبر ندادم. قبل از شام خان نکهیناراحت از ا

 بابا هم نه گذاشت نه برداشت. گرده،یداره برم نایآتر  یرا نگفتچ

خان داداش  یدونیکنه، حاال هر جور خودت صالح م زیهمه رو سورپرا خوادیخودش گفت م-

 .امیزلزله بر نم نیمن که از پس ا

 یر یحص یهایگرد چند نفره با صندل زیبالکن خونه عمه پشت م یاز شام همه دور هم تو بعد

 نشسته بود. یکنار من نشسته بود اون طرف هم شاد قایراشا دق م؛یرنگ نشسته بود دیسف

اتفاقات قرن ساکت موندن  نیاز بزرگتر  یکیهم ساکت نشسته بودم که به قول راشا جزء  من

 بود. یرعلیعمو ام تیمن که اون هم به خاطر عصبان

 .یچشم و ابرو مشک ،یکلیگرد، سبزه، ه صورت

 جونم رفتن.داشتن که به مامان دیمن و عمم پوست سف یاباعموهام فقط ب نیب

 جمع رو شکست. نیباالخره سکوت سنگ یرعلیام عمو

 تاتون با هم درد نکنه!دست سه-
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 با اخم رو کرد به ما سه نفر. عمه

 برگشته؟ نایکه آتر  میاالن خبردار بش دیبا-

 !نیعمه! غلط کردم ببخش-

 کرد. یدستشیعمه اومد صحبت کنه، عمو پ تا

 ؟یراحت نیببخشه؟! به هم-

 رو کرد سمت عمو. تیبا جد عموخان

 !یرعلیام-

 عمو.باحرص برگشت سمت خان یرعلیام عمو

سرش  رپاشایام گمیحاال م ؟یچ یعنیآخه  خوره،یجانم خان داداش؟ خون خونم رو داره م-

 م؟یمن و آزاده نبود ن،یحرف بزنن؟ شما مسافرت بود دیسه تا نبا نینگفته ا یز یشلوغ بوده چ

 و رو کرد سمت عمو. زیرو گذاشت رو م شیچا دارهیپا وانیل میاستکان ن نیادو

 عمو...-

 نگذاشت حرفش تموم بشه. یرعلیام عمو

 ...شما دوتا ساکت.سیساکت، ه-

 شدم: لیبه جلو ما یرو مظلوم کردم و کم چشمام

 کار کنم؟ یعمو، خب من االن چ-

 باز! شیمنم با ن کرد،یداشت نگام م هیندرسفعاقل ا یلیخ یرعلیام عمو

 ؟یر یتو از رو نم نمیبب-

 من؟ من که کمروام!-
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 رو کرد سمت من. زیم یرو گذاشت رو شیگوش راشا

 

 پانزدهم: پست

 :نایآتر 

 

 برو من جات هستم! یاصال به سنگ پا نگفت ،ییروکم یلیخ-

 اون شغل دوم خودته!-

 شغل دوم خودمه؟ یچ-

 ؟یقبول شد یمعمار  یطور چه یلی! خدا وکگهیسنگ پا بودن د-

 !یفقط مونده بود تو بگ-

 انقدر معطلت نذارم واال! ،یگفتیخب زودتر م -

 .کردیداشت نگاهمون م یدر کمال خونسرد عموخان

عمو خودش رو دخالت عموم بودن، مطمئن بودم اگه خانخان یهابچه یراشا و شاد ن،یشاه

 کنه. دایکل ما دوتا ادمه پکل یمعلوم نبود تا ک دادینم

 کل بندازن! خوانیتا فردا صبح م یولشون کن د،یبس کن-

 من نشسته بود. یروروبه قایعمو که دقاز فرصت سوءاستفاده کردم و رو کردم سمت خان منم

 غلط کردم! گه؟ید یآشت-

 آزاده، مهربون رو کرد سمتم. عمه

 دختر گلم. میهست یاز دست تو، معلومه که باهات آشت-
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 .یعمه خودم-

 رو کرد سمت عمو: گرفت،یپوست م بیکه داشت س یرا،درحالیسم عموزن

 !کنهیتکرار نم گمیکه افتاده، اشتباه کرد، د یحاال اتفاق-

 کرد. دییرو تا رایعمو سمحرف زن ایلع عموزن

 جون. رایسم گهیدرست م-

 .ایدخ-

 تو هم. دیهاش رو کشبود اخم شیگوش یکه سرش تو یدرحال نیادو

 ؟یچ یعنی ایمگه من صد مرتبه به تو نگفتم مثل آدم حرف بزن؟دخ-

 حرف بزنم. جورنیدارم ا یدو یخب داداش-

 خب؟ نایآتر  یزنیشما، مثل آدم حرف م یکرد خودیب-

طرز حرف  نیبا ا ارهیسرم م یینبودم، چون معلوم نبود چه بال نیخداروشکر دم دسِت شاه فقط

 زدنم.

 .یمن رو بزن یخوایاومدم م یچشم، تو فقط منو نزن، از وقت-

 حقته.-

 .ادبیب یا-

 قا؟یدق ادبهیب یک-

 راشا.-

 مبهوت رو کرد سمتم: خوردیهمراه نمک م اریکه داشت خ یدرحال راشا

 کارم؟ یچ نجایا قایمن؟ من دق-



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

47 

 

 .دونمیتو؟! نم-

پاهاش رو انداخته بود  کرد؛یداشت نگاهمون م میزدیحرف م میکه داشت یدرتمام مدت عموخان

 هاش رو قالب کرده بود بهم.هم، دست یرو

 هوم؟ خودت بگو؟ نا؟یکنم آتر  کاریاز دست تو چ-

 بغل! امیب ،یچیه-

جفتشون نشستم؛ سهند کال در  نیرفتم ب عیکرد، منم سر  یدستشیعمو پزودتر از خان عمو،

 حال خوردن بود.

 !نمیخودم بب شیپ ایب-

رو  شییکه داشت چا یبودن، سهند درحال زمیعمه آزاده عز  یو سپهر هم دوتا پسرها سهند

 رو کرد سمت من: خوردیم

 ننر شد! نیخدا، باز ا یا-

 رو کردم سمت سهند: کردمیعموهام جا م نیکه خودم رو ب یحال در

 !دهیلوس، ترش ادبیب-

 !دس؟یمن! من کجام ترش ؟یک-

 .یدر اومد یدگیترش نیهست از ا یسال کیحواسم نبود، -

امشب چون  ش،یبره سر خونه زندگ گهیهست که عقد کرده و قراره سال د یسال کی سهند

 بود. نجایاز دوستاش دعوت بود و مجلس زنونه بود، سهند ا یکیخانومش تولد 

چونش  ریهاش رو گذاشته بود ز از دست یکیکه پاهاش رو انداخته بود روهم و  یدرحال سپهر

 رو کرد سمتم:

 گه؟ید یاالن خوب-
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 مگه قبلش بد بودم؟-

 تعجب کردم! ،یآخه نشسته بود-

 .بردیبه سر م یمواقع خنث شتریبود، ب نیسن رادوهم سپهر

 .رسمینم جاچیه به کنمیهم فکر م یاست، هر چ یچرا کال خنث دونمینم واقعا

 .زیدآمیکردم؛ با لحن تهد زیحرف سپهر چشمام رو ر  با

 بود؟ یمنظورت چ-

 من غلط کردم! ،یچیه ،یچیه-

 اون که صد در هزار!-

 !گهینشه د ادیروت ز -

 رو بهم دادن. ایحرف راشا انگار دن با

 رون؟یب میبر  یاهیپا-

 ها:از فرصت استفاده کردم و رو کردم سمت بچه منم

 .یشهرباز  میه بر ال-

 سرش رو برگردوند طرفم که من گردنم درد گرفت. نیهمچ نیادو

 ؟یحرف زد یجور نیباز تو ا-

 باز رو کرد سمت جمع. شیباز نگاهش کردم؛ نفس با ن شیبا ن منم

 .میبر  گهیراست م-

 که لم داده بود رو کرد سمت نفس. یدر حال نیرادو

 ن؟یواقعا حالشون دار -
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 .نیرو نداشت، برعکس ادو یموقع حال و حوصله شهرباز  چیه نیرادو

 .هازنهیاولش ساز مخالف م نکهیبا ا اد،یم نیهم رادو شهیهم نکهینکته جالبش ا فقط

 .نیباز رو کرد سمت رادو شیبا ن یشاد

 !میبر  مییخوایهمه با هم م گه،یآره د-

 !الیخیب-

 .نیکه از جام بلند شدم رو کردم سمت رادو یحال در

 !یعموم، من برم لباسام رو عوض کنم باو خان یدونیخودت م دونم،یمن نم-

 نیا تونهیکه م یعمو رو برگردونه؛ تنها کسحرف خان تونهینم یکس چیداد، چون ه فیک یلیخ

 کار رو انجام بده عمه آزاده است که اون هم طرف ما بود.

 

 شانزدهم: پست

 :نایآتر 

 میگرفت میهم که برگشت یخونه، وقت میشب برگشت همین کیساعت  یاز شهرباز  شبید

از  رایعمو سمظهره به زور عمه آزاده و زن کیاالنم که ساعت  م؛یاز بس خسته بود میدیخواب

 خواب پا شدم.

 !یدونیو گرنه خودت م یبود ،یبود نییپا گهید قهیتا دو دق نا،یآتر -

 چشمام رو باز کردم: یزور ال به

 .کنمی! خواهش مستیعمه، بزار من بخوابم، گشنم ن-

 .اومدیانگار از ته چاه م صدام

 .نمیبزار بخوابم؟! پاشو بب یچ یعنی-
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رو کرد  کردیم یبرده بودم پارک روخال شبیکه د یاکه داشت کوله یدر حال رایسم عموزن

 سمت عمه:

 !ستیآزاده جان خوب بزار بخوابه گرسنش ن-

 ؟یشناسیتوقع نداشتم؛ واقعا داداش رو نم گهیاز تو د رایسم-

 هیبه دلم مونده  یلیخدا وک یول دنش،ید دهیم فیک یلیزن برادر و خواهرشوهر خ یدعوا واقعا

 بار با هم دعوا کنن.

 !نایآتر  نمیاصال حواسم نبود، پاشو بب-

 کنه. ریرو بخ شیبود شد دوتا،خدا سوم یکی ایب-

 عمه فاتحم رو خوندم، خب مگه مجبورم بلند فکر کنم؟ یرو بسته بودم، باصدا چشمام

 بگو! گهیبار د هی ؟یگفت یچ دمینشن-

 اِ بلند فکر کردم؟-

 با حرص جوابم رو داد، فقط خداروشکر چشمام بسته بودن. عموزن

 !زمیآره عز -

 .شیخواب پ ش،ینداره، من االن خوابم، خواب پ بیع-

 !نایآتر -

 هوا! دمیصد متر پر  دیکش غیعمه بغل گوشم ج نیهمچ

 جون دوستم، از جام بلند شدم. یلیکه خ ییاون جا از

 عمه! خواب بودما!-

 !نجایسه ساعت االفم کرده ا نم؛یمعلومه، پاشو بب-

 نه! نیبگ میسر راه گمیبعد م ایب-
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 .ایو جغراف خینگام کردن که رفتم جزء تار  نیجفتشون همچ یعنی

 !دیخب ببش-

 بود"صد مرتبه بهت گفتم مثل آدم حرف بزن" نجایاگه االن ا ،یخال نیرادو یجا

 اد؟یبگم عموت ب ای یشیجان! پا م نایآتر -

 کنه. دیگلم تهد یهست که بدتر از ماما یعمو، متوجه شدم کسزن دیتهد با

 الال کنم! شهیم یتر راضراحت ادیعمو ب-

 .یدونیخودت م یپا نشد ،یپا شد یپا شد شمرم،یتا سه م-

 یاز پاچه،ها یکیدختر جنگل،  نیبا حال بود، موهام رفته بود هوا ع یلیتخت خ یرو محالت

تخت چهار زانو نشسته بودم؛ عروسکم رو هم بغل کرده بودم،  یشلوارم رفته بود باال، رو

بخوابم،  گهیذره د هیبذاره  ادیتا بناگوشم باز بود، بلکه دلش به رحم ب شمیباز، ن مهیچشمام ن

 مورچه! کهیانگشت کوچ کهیاندازه ناخن کوچ کوچولو هیفقط 

 ...دو...کی-

بگم  یز یچ نکهیعمو اومد تو، فقط خداروشکر قبل از اعمه اومد بگه سه، دراتاق بازشد؛ خان تا

 .زننیرفته، در نم یبه ک نیو رادو نیاخالق ادو فهممیعمو اومدن تو؛ حاال مخان

 !د؟یکن داریرو ب نایآتر  نیسه ساعته اومد نجا؟یچه خبره ا-

 داریآدم رو تا از خواب ب کنهیکه، جون به لب م یشناسیرو م نایخودت بهتر آتر  رپاشایام-

 بشه!

 !ارمشیخودم م نییپا نیشماها بر -

 بود. یرعلیعمو نبود که، عمو ام! غلط کردم، همون عمه بهتر بود؛ اصال من منظورم خانایخدا

 باز کردم. تونستمیکه م ییرو تا اونجا شمیعمو نرفتن عمه و زن با
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 بخوابم؟ گهید یکوشولو هی زم،یعز  یعموخان-

 بود. یخال یداداش گرام یباز هم جا و

 لحنش محکم بود. شهیهم عموخان

 !نییپا میر یم یکنیرو مثل آدم م افتیاز تخت، ق نییپا یایاالن م نی! همرینخ-

 !ادیخوابم م-

 د؟یبمون داریب 2تا  شبیمگه مجبورتون کردن د-

 گفتم: زیر  یلیخ

 !کیتا -

 دمیتخت پر  یاز رو عیمحکم بود که سر  یعمو به حدنبود، چون لحن خان زمیر  یلیانگار خ یول

 .نییپا

 از آدم؟ یر یحرف بگ یز یسر هر چ دیتو با نمی! ببنایآتر -

 خب الال دارم!-

 .شنومیهم نم یحرف چیه ن،ییپا عیسر -

رفتم؛  یبهداشت سیبعد از رفتنش به سمت سرو میعمو، که مستقخان زدیحرف م یجد انقدر

 دمیسف یعروسک یکفشا د،یسف یجوراب شلوار  هیبا  ییمویسارافون ل هیلباسام رو عوض کردم 

رو  میمویعروسک بود بستم. شال ل هیکه روش  ییمویکش ل هیموهامم بافتم با  دمیرو هم پوش

 .نیاز ا نمیهم سرم کردم خب ا

به سوگند گفتم چند دست لباس  نیعمو به خاطر همخونه خان میمونیبودم شب م مطمئن

 هم برام بگذاره. گهید

بودن! با ورودم همه  یناهارخور  زیهمه دور م نییرفتم پا یوقت ن،ییساعت رفتم پا میاز ن بعد

 طرفم. دیسرها چرخ
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 غذاش رو کرد سمتم: یرو ختیر یکه داشت خورشت م یدرحال یرعلیام عمو

 خانوم! نای، آتر چه عجب-

 دالم!-

شروع  نیشاه ن،یرادو یدفعه به جا نیهم، ا یرفت تو نیو شاه نیرادو یاخما شهیهم مثل

 کرد.

 ؟یادفعه مثل آدم صحبت کن، مگه بچه دو ساله هی-

 .ادیخب خوشم م-

 ادامه بده، راشا گفت: نیشاه نکهیاز ا قبل

 .گهید نیابشیسالم، ب-

 از راشا همه به نوبت جواب سالمم رو دادن. بعد

 نم؟یمن کجا بش-

 من! شیپ ایب-

 باش!-

 نگار بود. شیموجود پ یخال یتنهاجا

 و نفس. میدو تا خواهر داشت نس نگار

 بودن. یرعلیعمو ام یسه تا دخترها نیا

 خدا. یوا ،یمحبوب خودم بود قورمه سبز  یغذا ناهار

من نشسته  کینزد نیسپهر و ادو د؛یبه ذهنم رس یطانیفکر ش هیغذا خوردن بودم که  وسط

 بودن .

 اون فلفل رو بده. نایآتر -
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 صبر کن االن.-

 لکسیر  یلیمنم خ خت،یر یذره فلفل م هیساالدش  یمعموال رو خورد؛یداشت ساالد م سپهر

 کردم، فلفل رو دادم به سپهر. میتنظ ادشیقسمت ز  یفلفل رو برداشتم، رو

 فلفل. ایب-

 رو کرد سمتم: ختیر یکه داشت ساالد م یدر حال نیفلفل رو به سپهر دادم؛ ادو نکهیاز ا بعد

 !یدیاون سس رو م نا،یآتر -

 االن!-

 .نیرو هم درش رو شل کردم و دادم به ادو سس

 باز مشغول خوردن ناهارم شدم. شیبا ن و

  

 

 هفدهم: پست

 :ایبرد

واقعا خوش گذشت هم  کردم؛یروز گذشته فکر مبودم داشتم به اتفاقات  دهیاتاقم دراز کش یتو

 داد. فیک یلیبود که خ یهر چ یباور بود، ول رقابلیغ

افتاده بودن  رسمیجا نم چیکه آخرش به ه یاهودهیب یمعمول حوصلم سر رفته بود؛ فکرا طبق

 به جون ذهنم.

مگه  ست؟یبودن شغل ن سی! مگه پلکنن؟یبا دانشکده رفتنم مخالفت م نایچرا بابا ا دونمینم

 دکتر و مهندس شد؟ دیمگه حتما با ست؟یکار ن

 گرفتم. یدوش حساب هیفکر کردن پا شدم رفتم  یبه جا شدم،یفکرا رسما خل م نیا با
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 یبهداشت سیاون پاگرد طرف راست سرو یپاگرد بود؛ تو هیتو، اول  یاومدیاز در که م اتاقم

 که کتابخونم بود. خوردیدر م هیبود و حمام، طرف چپ هم 

 دیسف یوار یکمد د یپشت مبال سر  قایقرار داشت، دق دیسف یست مبل راحت هیاز پاگرد  بعد

درش که همه  یهارهیبا دستگ یبود، دورش مشک دیدراش سف میوار یقرار داشت؛ کمد د یمشک

 د،یسف ایبود  یمشک

 یتختم با کوسنا یپنجره بزرگ اتاق، تخت دو نفرم قرار داشت که رو ریراست اتاقم ز  گوشه

 گرد قرار داشت. کیکوچ

بعد  رون،یساعت دوش گرفتن ازحمام اومدم ب کیرو برداشتم رفتم سمت حموم، بعد از  حولم

 نییبرم پا نکهیچه خبره، قبل از ا نمیکه بب نییلباسام و خشک کردن موهام رفتم پا دنیاز پوش

 یمشک نشیجذب قرمز که سر شونه و آست شرتیت هیبرانداز کردم؛  نهیآ یم رو تواول خود

زانوم بود  یتا رو قایقرمز داشت؛ شلوارکم دق یشلوارکم خطا یبغال اومد،یم ارکمداشت، به شلو

 .دمیهم پوش یصندل مشک هی

 عکس گرفته بودم. یعکس بزرگ از خودم گذاشته بودم که با لباس رسم هیتختم  یباال

 همه کشته مرده منن. نهیهم چقدرخوشگلم،

 یجا شتریکتابخونه کوچولو هم باالش، که ب هیگذاشتم که  ریتحر  زیم هیاز تختم  ترنییپا قایدق

 و هارده تا کتاب. ید یس

 ریگذاشتم؛ ز  فلیاز برج ا دیسف اهیپوستر بزرگ س هیطرف چپ اتاقم  یعنیطرف اتاقمم  اون

روش  زایجور چ نیهست؛ که روش عطر، ادکلنام، ژل و از ا یمشک دیتوالت سف زیم هیپوسترم 

 خورهیهست که م کیدر نسبتا کوچ هیطرف چپ  شهیاتاقم که م یجا نیتر قرار گرفته، گوشه

 زنگ خورد؛ طبق معمول پرهام بود. میکه گوش نییپا رفتمیداشتم م ،به بالکن اتاقم

 ؟یبه داش پرهام خوب-

 شما! یهایممنون از احوال پرس-
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 !یپر  گهینکن د ادیروت رو ز -

 !یکوفت و پر  یا ،یدرد و پر  یا-

 ؟یبهام شدمزاحم وقت گران یداشت کاری! حاال چشهیحرص نخور پوستت خراب م یادیحاال ز -

 ای یار یبا خودت م نمیماش رون،یب یایم یعصر  نمیبب خواستمیم چیه ؛یقدرم تو کار دار چه-

 نه؟

 ارم؟یب خوامیم نمیکه ماش امیقرار شد من عصر ب یانم؟ کج-

 بگو! یخب پس هر وقت اجازه گرفت-

 م؟یبر  میخوایکجا اصال م ن؟یبر  نیخوایدرد، ساعت چند م-

 !گمیبهت م ایتو ب-

 بنال خب! گه،یاِاِ نشد د-

 ؟یایچالوس، م میبر  میخوایبابا، م یچیه-

 !یبا گه،یخب زودتر بنال د-

 !یادبتم با نیعاشق ا-

 !یبرو بابا پر -

دارنا، حاال خوبه دست پرورده خودمن  یینگذاشتم حرف بزنه تلفن رو قطع کردم عجب رو گهید

 .نایا

خونمون  ییرایخونه، پذ ییرایپذ یتو زدیمامان خوشگلم داشت با پدرم حرف م نییرفتم پا یوقت

 بود . یو آب دیسف

 .دیبا آستر سف یآب ریحر  یهاهبا پرد دیسف یسلطنت یبود؛ مبال دیسف شتریب البته

 ته؟یگوش نیا یقدر سرت توپروانه، چه-
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 به من! یداد ریمامان! باز گ-

 اون داداشت! ایاز دست تو بکشم،  دیبا ای-

 مامانم گرم! دم

 سالم عرض شد.-

 سالم. کیعل-

 شلوارم. بیج یرو بردم تو هامدست

 شده مامان خوشگلم؟ یباز چ-

 تو هم رو کرد سمتم: یهابا اخم مامان

 نشده! یز یچ ،یچیه-

 !هیکلمه ترسناک یلیوک خدا

 بردم باال: میرو به نشونه تسل هامدست

 غلط کردم! جانیمن از هم-

 رو کرد سمتم: کردیم نییرو باال و پا ونیز یتلو یهاکه داشت کانال یحال در

 .ایکم خودت رو لوس کن برد-

 چشم.-

همه  ییرایپذ یپرده بود؛ تو یکه باال یآب یهاجمع شده بودن با تاج یبه شکل هالل هاپرده

 داشت. ییبایبود که واقعا طرح و نقش ز  یاروزهیف یآب یهافرش

تک نفره هر کدوم  یتابلو فرش قشنگ نصب بود؛ بغل مبال هی ییرایسمت راست پذ وارید یرو

 بود. یعیطب یلدون با گالقرار داشت که روش گ زیم هیقرار داشت، وسط هم  یعسل یزایم

 کردم سمت پروانه. رو
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 .کردنیبه بزرگترا سالم م کتراینچ نچ قبال کوچ-

 دالم!-

 !کیعل-

 گذاشت. زیم یکنترل رو رو مامان

 ؟یبکن یخواینم یکار  چیتو آخر ه ا،یبرد نمیبب-

 چه کنم مامان من؟-

 .ادبودیتا آخر ز  شمیگوش یبود، صدا شیگوش یسرش تو دایکه شد یدر حال پروانه

 اده؟یز  تیگوش یانقدر صدا یکنیم کاریچ یدار -

 .یباز  ست؟یمعلوم ن-

 ؟یباز  دونم،چهیکه خودم م نمیا ،یخسته نباش-

 .گهید نیبش ایخب ب ؟یسیاونجا وا یطور همون یخوایم گه،یکلش د-

 ؟یتو مگه درس ندار  نمیبب ه،یحرف نمیا-

 حال ندارم! یچرا ول-

 قانع کننده بود!-

 دو تا! نیاز دست ا-

انجام  خوامیکه م یمخالف کار  یهمسر گرام یبکنم وقت یمن چه غلط زم،یخب مامان عز -

 بدم؟

 !گهیخب برو سر کار د-

آقاجون رو قانع  تونهیبا بابا حرف بزن، فقط بابا م کنمیخب دوست ندارم! مامان، خواهش م-

 کنه!
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 از دست تو!-

 !ایبرد-

 هوم؟-

 !ادبیب ه؟یهوم چ-

 !رونیب اریب تیتو اول سرت رو از گوش-

 بلند کرد: شیسرش رو از گوش پروانه

 در آوردم! میسرم رو از تو گوش ایب-

 حاال بگو!-

 !رونیب میحوصلم سر رفته پاشو بر -

 ؟یرفتن دار  رونیحال ب ،یحال درس خوندن ندار  -

 جداس! هیدو تا قض-

 جداس! زهیچ هیآره خب، کارنامم -

 داشت؟ یچه ربط-

 دارم! یمیو زبان و ش یاضیمن فردا امتحان ر  نکهیربطش ا-

 رفته بود! ادمی ییهـ-

 کردن پاشو برو درست رو بخون. یباز  یبه جا نم،یپروانه پاشو بب-

 برو خواهرم، بدو برو درس بخون!-

فردا جمعه هست چه  یخب وقت ده؛ینم فیکردن خواهرم ک تیمثل اذ یز یچ چیه ییخدا

 ؟یامتحان
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 از خنده. دمیرفت ترکپروانه  تا

 با تعجب برگشت سمتم: مامان

 !ایبرد-

 خوب بود! یلیمامان، دلم، خ یوا-

 ؟یشیاز دست تو، تو آدم نم-

 بابا کجان؟ یچرا مامان خوشگل خودم...راست-

 کجا باشه؟ سر کارش. یخوایم-

 بود. یاوه، امروز کال قاط اوه

 چالوس با اجازه شما! میبر  میخوایها مامروز با بچه ،یمام یراست-

 افق! ینگام کرد که رفتم تو نیهمچ یعنی

 !شمیخودم گم م-

 ـایبرد-

 .یبابام خال یجا

  

 

 هجدهم: پست

 :ایبرد

 وفتادهیو ما هنوز راه ن بودمیخونه م 10سر ساعت  دیو من با میچالوس بود 9ها تا ساعت بچه با

 خونه. رسمیم 10حتما سر ساعت  یز یر برنامه نیبا ا م،یبود
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 !رهید گه،ید میبر  دیجمع کن-

 کرد، رو کرد سمت جمع. دییحرفم رو تا پدرام

 .دیآقا جمع کن گه،یراست م-

 :کردیرو جمع م لیکه داشت به همراه پدرام وسا یدر حال پرهام

 رفته پول شام روحساب کنه! ماین -

 یهابود، چشم دیداشت، رنگ پوستشم سف یادهیبود؛ صورت نسبتا کش پیاک یمثال جد ماین

سر  یآروم، ب پ،یمنم گل اک دم؛یخندیطرفش رو زده بود انقدر بهش م هیموهاشم  ره،یت یاقهوه

 و صدا اصال بچه مثبت!

 .ارمیرو ب نیپس من برم ماش-

 !امیمنم باهات م ایبرد-

 پمونیگفت نمک اک شهیخوب بود؛ م کلشمیصورت گرد داشت؛ سبزه، قدش متوسط، ه نایس

 م؛یار یرو ب نیماش میرفت نایزد باال، با س یداشت، موهاشم کج م یسبز آب یهابود، چشم

کرد،  تیکرم درونم شروع به فعال کهویپارک کرده بودم،  گهید نیرو کنار چند تا ماش نمیماش

 منم که بچه حرف گوش کن.

 !نایس-

 هوم بله؟-

 م؟یرو پنچر کن نایماش یکایالست میبزن یاهیپا گمیم-

 . قبول؟میپنچر کن کیدونه الست هی ایب گمیم یهستم؛ ول ایبرد نیبب-

 باش.-
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 یروخال شیکیفقط  م،یکرد یرو خال کایسوزن ته گرد قشنگ باد الست هیبا  نایبا س میرفت

موقع حرکت  کشیکه الست یز یهر چ ایمثال سوزن  زیت زیچ هی کیالست ریز  خواستمیم م؛ینکرد

 نکردم. دایپ یچیکنم؛از شانسم ه دایپنچر بشه پ

 جلوش رو پنچر کردم. یکایلجم زدم جفت الست از

 شد؟ یحرصت خال-

 !میبر  گهیجورم، خب دچه-

منم  کنن،یرو نگاه م نایها اومدن دارن مثل بز من و سبچه دمید نم،یماش شیپ میرفت یوقت

 باز کردم! شدیکه م ییرو تا جا شمین

 من! یزایجونم عز -

 ن؟یرفت یکدوم گور -

 !میکه انجام شد، خب بر  میجون، کار داشت یجون اون موهات حرص نخور پر -

 ؟یچه کار  نم،یصبر کن بب-

 ؟یکنیم ییازم بازجو یوسط دار  نیا ما،ین-

 ا؟یبرد-

 طور؛نیبود، پدرامم هم یداشت و گندم یادهیو پدرام با هم برادر بودن؛ پرهام صورت کش پرهام

 نیع بستیپدارم موهاش رو بلند کرده بود و پشتش م یپرهام موهاش رو فشن زده بود، ول

هر دوشون قد  زد،یم یهاش به خاکستر داشت؛ پدرامم چشم یمشک یهادخترا، پرهام چشم

 توپرتر بود. یکلینسبت به پرهام ه رامبلند بودن. پد

 خودم! یجانم پر -

 درد!-

 !میندار  گهید نمیماش کشه،یاالن بابام منو م گمیتو راه م میخب بر  ادب،یب-
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 عقب. یصندل یها رفت نشست روبچه هیاز بق ترعیسر  پدرام

 خوب شد گفت! میاوه اوه، بر -

 بله که خوب شد گفتم ساعت چنده؟-

 خونم. 10مطمئن شدم سر  نایحرف س با

- 9:30 

 م؟یممنون، بر -

 آره!-

منم  ختنینمک ر  نمکا،یب نیتا خود تهران ا یعنی میو راه افتاد میشد نیهمه سوار ماش باالخره

پدرامم نمک، به  خواست؛یمن بود پرهامم آب م کیکردم؛ فقط چون آب نزد یمثل اقاها رانندگ

 دونمیهم بود، نم هیجفتشم شب م،ینمک بهش فلفل دادم چون هر دوش رو آورده بود یجا

 خوره؟یم وهیم نیتو ماش یآخه ک

بهش دلستر دادم  لکسیر  یلیارادت داره به دلستر، خ یلیآب چون خ یپرهامم به جا به

 هم بود متوجه نشد! هیچون شب هاشونشهیش

 ؟یکنیم یتو جلو چه غلط نایمثال من رانندما، خب س-

 تو؟ یآهنگ مثل آدم ندار  هی ایبرد یعنی-

 رو بدم داد پرهام و پدرام رفت هوا. نایاومد جواب س تا

 !گذارمیات نمدستم بهت برسه زنده ایبه خدا برد یعنی-

 گرفتم! شیکنه آت کارتیخدا بگم چ یا-

 !هیمن حواسم به رانندگ گنیم یچ نایا نیبب ناینشده که، س یز یآخ گوشم، کر شدم؛ حاال چ-

 به تو نشون بدم. یرانندگ هی-
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 جون اون موهات حرص نخور!-

 نگذاشت! مایاومد جوابم رو بده ن تا

 !میرسیباالخره م ن،یبش الیخیآقا االن ب-

 !گهیبرسونمتون د دیمنم با کنم؛یم یارم رانندگباالخره منم د-

 با تعجب: ماین

 !ایبرد-

کردم؛ حقشون بودتا کجا داشتن  شونادهیوسط جاده کرج پ میگشتیبار که از شمال برم هی آخه

 .اومدنیم نیدنبال ماش

 ها:باز رو کردم سمت بچه شین با

 جانم؟-

 !ادیبر م یز یهر چ نیاز ا-

 جون! یحرص نخور تو پر -

 یها خودم رفتم خونه، وقتکردن بچه ادهیتهران، بعد از پ میدیو سالم رس حیبود صح یطور  هر

 نیبه زم دیتازه نگام افتاد به ساعت، فکم چسب اطیح یرو پارک کردم؛ تو نیخونه ماش دمیرس

 .دمیرس 12،10 یبه جا نیکرده بودم هم ریدو ساعت د هیفقط 

 خودم رو سپردم بهت... ایخدا

  

 نوزدهم: پست

 

 :ایبرد
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در رو که باز کردم همه چراغا خاموش  داشتم؛یآروم آروم به سمت درخونه قدم برم یلیخ

پله  یبودم که بابا رو رو یپله سوم قایها برم باال دقبود، آروم آروم در رو بستم تا اومدم از پله

 بودم. ی! جن خوبدمیاز باال د یآخر 

 !؟یاومدیم گهیدو ساعت د یگذاشتیچه عجب، م-

 سالم!-

 داشته باشه. یشوخ اومدیبابا نم افهیبه ق کنه،یاول سالم م شهیهم م،ییچه پسره آقا-

 !ایبرد-

 جانم؟-

 !یخونه باش 10قرار بود -

 ها شد!بزغاله نیا ریبابا باور کن تقص-

 ؟یبر  یخوایهم م یوقت دانشکده افسر چه طرز حرف زدنه؟ آن نیا-

 :ستادمیبابا ا یروها باال رفتم و روبهاز پله عیماد نداشتم، سر خودم اعت یهاگوش به

 من غلط کردم!-

 بسه، کم خودت رو لوس کن!-

 مامان کجاس؟-

 !یمنتظر جنابعال-

 اجازه هست؟-

 .نمیبرو بب ایب-

 کردم! ادیزد که اجدادم رو  یپس گردن هیاومدم از بغل بابا رد بشم  تا

 ...قطع نخانع شدم!ییآ-
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 !یحقته، تا آدم بش-

 مامان؟ شیبا اجازتون برم پ-

پات رو  گذارمیاز در نم گهیدفعه د ایبرد ؛یکنیبرو...فقط دفعه آخرته انقدر مامانت رو نگران م-

 ؟یدیتو فهم یبذار 

 مامانم عاشق هم بودن. بابا،

 چشم من غلط بکنم!-

تخت دراز  یرو خوند؛یشت کتاب مدر اتاق، آروم در زدم بعد رفتم تو، مامان دا یباال جلو رفتم

دو تا زانوهام  یتخت، رو یمامانم جلو شینگاهم ننداخت بهم، با سر رفتم پ مین هیبود،  دهیکش

 نشستم، دست راستش رو گرفتم تو دستم آروم روش بوسه زدم.

 هستما! جانیتا صبح هم یغلط کرد؛ من رو نگاه نکن ایمن، برد ییایمامان خوشگلم! پر -

 دلم هزار راه رفت؟ ،یکجا بود تا االن-

 !دیببخش د،یطول کش میوفتیدورت بگردم غلط کردم، تا راه ب یاله-

 ها؟دفعه آخرته ا،یبرد-

 نگران نشه. زدمیبود خودم راه به راه به مامان زنگ م نیا شیخوب فقط

 قول! شما اخمات رو باز کن.-

 بچه پرو.-

اتاقم شدم، اول  یراه ریبخشب هیبا  د؛یرو بوس میشونیصورتش رو بوس کردم، مامانم پ آروم

دوش گرفتم، لباسام روعوض کردم؛ موهام رو خشک نکردم چون حسش نبود، رفتم  هیرفتم 

 شدم. هوشیب دهیبه سه نرس دمیگرفتم خواب
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 :ستمیب پست

 کل: یدانا

نشسته  ییرایپذ یهمراه بود، همه تو نیسپهر و ادو یدادهایاز صرف ناهار که با داد و ب بعد

 بودند.

هم در  نایآتر  نا،یهم رو کرد سمت آتر  یکه پاهاش رو انداخته بود رو ی(درحالرپارسای)امعموخان

 سرش رو باال آورد. رپارسایام یبود که با صدا شیکردن با گوش یحال باز 

 عمو؟جانم خان-

 م؟یثبت نامت رو انجام بد یدانشگاه کارها میتا بر  رانیا ادیم یمدارکت ک-

 یمبل و پاهاش رو، رو یکنار دستش گذاشت و آروم نشست رو یعسل زیم یرو رو یگوش نایآتر 

 هم انداخت.

 ن؟یموافقت کرد یعنی-

که نفس در حال تعارف بود  ینیس یکوتاه بلور رو از تو هیکه استکان پا یدر حال رپارسایام

 .داشتیبرم

 ؟یدر چه مورد-

 .گهید یبرم دانشکده افسر  نکهیدر مورد ا-

 مثل فنر از جاش بلند شد. نیتموم نشده که ادو نایحرف آتر  هنوز

 .یدونیخودت م یار یرو ب یاسم دانشکده افسر  گهیبار د کی-

اش دوباره سر جاش نشست هم به زور عمه نیادو کرد،یمبهوت داشت برادرش رو نگاه م نایآتر 

 من اخم. کیبا 

 آروم شروع کرد به صحبت کردن. رپارسایام
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تر نشسته، دوما چهار تا بزرگ نجایا یناسالمت ن،ییپا اریخان، صدات رو ب نیادو نکهیاوال ا-

 ؟یببرن دانشکده افسر  فیخانوم قراره تشر  نایگفته آتر  یک

رو نداشت؛ آروم بغضش رو قورت داد و رو کرد سمت  یرفتار  نیکه از برادرش توقع همچ نایآتر 

 .رپارسایام

 .گذارهیصورت نم نیا ریدرغ ران،یا امیب دیکنم با یشما و آقاجون رو راض خوامیبابا گفتن اگه م-

 فرستاد. رونیو نفسش رو کالفه ب دادیراستش رو تکون م یپا یعصب نیرادو

 .ستیشما ن یجا یدانشکده افسر -

 .رپارسایرو کرد سمت ام دیدیم میکه اوضاع رو وخ یرعلیام

 بعد. یبرا میخان داداش، بهتره بگذار -

از جاش بلند شد و به سمت طبقه باال  عیسر  نایتموم نشده بود که آتر  یرعلیحرف ام هنوز

 رفت.

 .نیو رادو نیتو هم رو کرد سمت ادو یهابا اخم یرعلیام نایاز رفتن آتر  بعد

از چشم  نیدید یهر چ دیراه بنداز  یکشسر خواهرتون عربده دییبخوا خودیب گهیبار د کیاگه -

 .نیدیخودتون د

 .یرعلیو رو کرد سمت ام دیکش یهاش رو بست و نفس آرومچشم نیادور 

 .گهیآخه عمو داره چرت م-

 یمخالفت کرد؟ کس یکس کیگراف نیبر  نیخواست یجنابعال یوقت نمیبب ن،یبس کن رادو-

 د؟یکنیم یپشتش رو خال نیدار  دیپشت خواهرتون باش نکهیا یزد؟ به جا یحرف

 نگران از جاش بلند شد. آزاده

 بچه چش شد، ازدست شما دو تا. نیا نمیمن برم بب-
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 هم به همراه سپهر به اتاق سپهر رفتند. نیزد؛ رادو رونیاز درخونه ب یحرف چیبدون ه نیادو

 

 :کمیو ستیب پست

 :ایبرد

 کارم. یصندل یکردم و نشستم رو ادیرو تا آخر ز  کیموز  یصدا

 کردم. یخوانکردم با آهنگ هم شروع

 .دیکوبیبا مشت به در م یحس و حال خودم بود که کس یتو

بود؛ صدام  ستادهیتو هم ا یهاجام بلند شدم و رفتم سمت در، پشت در اتاقم پروانه با اخم از

 رو بردم باال.

 ؟یزنیچرامشت م-

 آهنگ رو کم کن. یصدا-

 .دمیدر از جام پر  یرو کم کردم؛ با صدا کیموز  یرفتم صدا عیسر 

 .ستین لهیاون درها، طو-

 .یخوب شد گفت-

 چته حاال خواهرکم؟-

 دوستات اومدن دنبالت. ،یچیه-

 هفت، هشت ساله افتادم؛ باخنده رو کردم سمت پروانه. یهاپسر بچه ادی

 تو. انیوا مگه خلن؟ خب بگو ب-
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 بودن. نییبودم اونا هم پا نییکه من پا یبابا دعوتشون کرد اومدن تو، موقع-

 رو جمع کنم. زیخب، من برم م لبیخ-

 .کنمینگاهت م نمیشیمنم م-

بود، پروانه هم  زایجور چ نیروش پر از خرت و پرت، کتاب و از ا رم،یتحر  زیسمت م رفتم

تخت رو هم برداشت، دستاش رو دورش قالب  یگرد رو یهاازکوسن یکیتختم،  ینشست رو

 کرد.

 نیمن آخر متوجه نشدم ا م،یقلبمون گذاشت ی"گرومپ"در، من و پروانه دستامون رو رو یصدا با

 اتاق در نداره؟!

 :زدنیپدرام و پرهام چهار تاشون با هم داشتن داد م ما،ین نا،یس

 بربر هو بربر هو.-

 .کردمیداشتم نگاهشون م پکر

 ن؟یکشیم ریچه تونه آژ -

 .میتو رو هم ببر  میایب میگفت رون،یب میبر  میخواستیم ،یچیه -

 با شماها؟ ادیخواست ب یحاال ک -

 تاسف تکون داد: یازرو یسر  پروانه

که شماها در  میار ییدر نم ایلوس باز  نیواقعا که، من و دوستام از ا کشن،ینچ نچ خجالتم نم-

 .نیار یم

 اتاق بمونه. ینداشتم تو یشال سرش بود، مشکل پروانه

 رو کرد سمت پروانه. کردیکتابخونم رو نگاه م یتو یهاکه داشت کتاب یدر حال نایس

 .ماسیبدتر از س ؟یبعدم مگه تو درس و مشق ندار  ن،یار یدر نم یاصال لوس باز  دمیبله د-
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 هم مثل دو تا خواهر بودن. مایپروانه و س م؛یبا هم دوست بود یاز بچگ نایو س من

 !یخوب نیبه ا میآج گه؟یم یک-

 :دادیراستش رو تکون م یام نشسته بود و پامطالعه زیم یرو پدرام

 واقعا چرا انقدر دخترا زبونشون درازه؟ -

هم که پدرام، پروانه رو مثل خواهر  ییجااز اون نداختن،یو پدرام با هم کماکان کل م پروانه

 نبود. یمشکل دونستیخودش م

 به پدرام نگه. یز ینگه داشته بود تا چ یلیهم پروانه واقعا خودش رو خ یطرف از

 تخت بلند شد؛ کوسن گرد تخت رو گذاشت سر جاش. یاز رو پروانه

 و رو کردم سمت پدرام: زمیم یرو یچوب یجامداد یکه دستم بود رو گذاشتم تو یآب خودکار

 تو موهات رو جمع کن.-

 .اخانیتو برد دونستمیو گرنه من م نجاسیپروانه ا فیفقط ح-

 .تیتربیمن درست صحبت کن، ب یداداشبا  -

 فداش بشم من، عشق داداششه.-

 .یفدات بشه داداش-

 .یداداش میچاکر -

هام دو داشت ادکلن ش،یمشک نیشلوار ج بیج یاز دستاش رو گذاشته بود تو یکی پرهام

 .کردیم یبررس

 به نفعت خودته. ،یکل کل رو تموم کن جانیپرهام جان، بهتره هم-

 .نایاز مبال کنار س یکی یشست رورفت ن پدرام

 بود. لنتیبود، کال سا شیگوش یهم کال سرش تو نایس
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 .گهیپروانه د شهیکه داداششه، خواهرشم م نیا ایب-

 رو کرد سمت پدرام: یدر کمال خونسرد پروانه

 .رهیگیشما کش موهات رو ببند، موهات بازه، موخوره م-

 کنه: کاریاز حرص چ دونستینم پدارم

 بندازه. هیبه من تک یوجب هی یفقط مونده تو -

 معطلت نگذارم. یگفتیم -

 .افتادیم یاتفاق هی موندیاتاق م یتو شتریبودم اگه پروانه ب مطمئن

 خوشگلم. یگلم، برو سر درست، برو خواهر  یپروانه، خواهر -

 اول بوس. -

 ش.اتاق خود یخوشگلش کردم رفت تو یبوس به اون لپا هی نکهیاز ا بعد

 با وروجک من درست حرف بزن پسر ننر.-

 .ایبرد یدیبه خدا رو بهش م-

 از دست تو پرهام. کشهیم یبچه چ نیها، مثل تو خوبه؟ به خدا موندم اخواهرمه دیببخش-

 سالش بود. 12خواهرداشتن  هیو پرهام  پدرام

 برگشت سمتم: یعصب پرهام

 بودم؟ نیا نیع یمن ک-

 اشارش رو گرفت سمت پدارم. انگشت

 خودش رو دخالت داد: ماین

 .رونیب میبر  نیپاش گه،یبسه د-
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 کردن. دایعالقه پ یمشک پیچهار تا کال به ت نیچرا امروز ا دونمینم

 .یاسورمه یبودن؛ پدارم هم شلوار ل دهیپوش یمشک نیج ای یشلوار ل نایپرهام و س ما،ین

 .امیلباس عوض کنم م رونیب نیخب بر -

 زبون باز کرد: نایس باالخره

 اون طرف. میکنیما رومون رو م-

 .نمیب رونیب-

 کردم؛ رفتم سراغ لباسام، رونیهمشون رو ب نکهیاز ا بعد

 یسیانگل یکه روش نوشته مشک دیجذب سف شرتیت هیبا  دمیپوش دیشلوار اسپرت سف هی

 داشت!

 .یبا کت اسپرت مشک دیکفش اسپرت سف با

 کردم. یخودم خال یبرداشتم ادکلنم رو چممیپول و سو فیختم کاندا ممیمشک ساعت

 !خورنیها مزده یقحط نیدارن ع دمید نییرفتم پا یوقت

 .نیشدیتلف م یو گرنه از گشنگ نجایا نیخب شد اومد-

 با اخم برگشت سمتم: مامان

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا ایبرد-

 شربتش رو تموم کرد؛ رو کرد سمت من: نکهیبعد از ا پرهام

 هست خاله، ولش کن! یطور نیکال هم نیا-

 طبقه باال رفت. یهامبل بلند شد و به سمت پله یاز رو مامان

 !ایازدست تو برد-
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 چه خبرتونه شماها؟-

 .دنیبابا دست از خوردن کش یصدا با

 مبل بلند شد و با دست من رو نشون داد: یاز رو پدرام

 بود! ایبرد ریتقص-

 خونسرد رو کردم سمتش: منم

 کن! یخرگوش یموهاتم خواست ؛یها شددختر بچه نیا نیع-

 کردم. ادیگذاشت دنبالم که کل اجدادم رو  نیگفتم همچ نویا تا

 کردم! یهمون دم در با مامان، بابا خداحافظ از

 .یمن رفتم با-

 هیکمک راننده  یصندل یرفتم نشستم پشت فرمون، پدرام اومد نشست رو دنیدو نیح در

 دونه زد پس کلم!

 ها!گردن ،ییاو-

 !یخر  یلیخ ییخدا-

 بزرگتون بودم! شهیهم دونمیم یمرس-

 ها هم اومدن نشستن عقب.موقع بچه همون

 هم پشت پدرام! مایپشت من نشست پرهام وسط، ن نایس

  

 

 ودوم: ستیب پست
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 :ایبرد

رو  چیفود نگه داشتم؛ تا سوفست کی یباالخره جلو ها،ابونیخ یاز دو ساعت گشتن تو بعد

 .میگرومپ اومد، هممون با بهت برگشت یزدم، صدا

دفعه خسارت  نیمن ا زم،یعز  نیقشنگ زده بود به ماش ،یمشک یمایماکس هیبرگشتم  یوقت

 .رمیگیم

 !نتیداداش ماش-

 .نمیبیپدارم رو نگاه کردم، بچه حرفش رو خورد؛ خب مگه کورم؟ خودم دارم م نیهمچ

 :بمیج یکامل دستام رو کردم تو یخونسرد با

 .رمیدفعه خسارت نگ نیا ستمین ایپشت فرمون نشسته؛ برد یک نمیبب خوامیم-

داشتم البد رو کم  نیهم نجا؟ی! انایدهنم واموند، آتر  رونیاومد ب نیکه از ماش یدختر  دنید با

 دفعه من اومدم جلوش؟ نیا

 :کردیتمام داشت نگاهم م یخونسرد با

 شما بود؟ نیاِ ماش-

 حرص ادامه دادم: با

 عمم بود. نینه ماش-

 نیکه از ماش یشخص دنیحرفم خشک نشده بود که، در سمت کمک راننده باز شد؛ با د هنوز

 دمیبهم که سه متر پر  دیدر رو کوب نیشد، آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم؛ همچ ادهیپ

 دختر. هیدو تا پسر و  رون،یعقب، سه نفر اومدن ب یهوا، از درها

 :کردیبا اخم داشت نگاهم م نییکه از در جلو اومده بود پا یکس

 چه خبره؟-
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 اوه فکر کنم دوست پسرشه. اوه

 باشه. دهیشن کردم،یشروع کرد به حرف زدن، اصال فکر نم یاومد سمت من، با لحن جد آروم

 ؟یزنیحرف م یطور نیدختر ا هیدفعه آخرته با -

 .دیببخش-

 سمتش: میهمه برگشت نایآتر  یصدا با

 .تونمیسخته نم ؟یقفل فرمون رو بزن نیا یایم یداداش-

 بودم! سیها، داداششه،من کال پوکر فزادهاکثر امام ای

 لحن ممکن: نیتر یبا جد نا،یشده بود؛ رو کرد سمت آتر  ادهیکه از سمت عقب پ ییاز پسرا یکی

 تو! نیبا راشا و نفس بر  نا،یآتر -

 دوشش درست کرد: یرو، رو فشیک نایآتر 

 .ی! فعال داداشنییایتا شما دوتا ب میر یگیپس ما جا م-

 خدا، دو تا داداشاش بودن. ای

که  یداد، آروم طور  لمیتحو خندشیآب دهنم رو قورت دادم؛ از بغلم که گذشت که ن مجددا

 خودم بشنوم:

 حقته.-

 از داداشاش: یکی

 مگه من به تو نگفتم برو تو؟-

که متوجه شدم اسمش راشا  یبا پسر  نایآتر  نا،یبه حال آتر  یوا وار،یتو د رفتمیداشتم م من

 هست رفت و با همون دختره که همراهشون بود رفتن بود .
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 یآروم طور  مایرو قفل کردن اومدن سمت ما، ن نیشما نایآتر  یگرام یداداشا نکهیاز ا بعد

 :میکه فقط خودمون بشنو

 رفت. میبدبخت شد یوا-

 ها:رو کردم سمت بچه هیحالت گر  با

 خسارت خسارت...خسارت تو سر من بخوره. نیبگ یحاال ه-

 با حالت چندش: پرهام

 جمع کن خودت رو مرد گنده.-

 اومدن؛ نایآتر  یاومدم جواب پرهام رو بدم داداشا تا

 شروع کرد به حرف زدن: شونیکی

 تا... نیبگ دهید یخسارت نیهستم؛ اگه ماش یبرقع نیمن رادو-

 ادامه دادم: عیسر 

 ؟یچه خسارت ه؟یچه حرف نینه ا-

 ادامه داد: یکی اون

 درسته؟ ن؛یر یگیخسارت م نیگفتیم نیخودتون داشت یول-

 گفتم. یز یچ هیمن -

 باشه تکون داد: یبه معن یسر  نیرادو

 د؟یشناسیبدونم خواهر من رو از کجا م شهیم-

 .میخب، قبال با هم تصادف کرد-

 بود ادامه داد: نیکه مطمئن بودم اسمش ادو یکی اون
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 باهاتون تصادف کرده؟ ابونیخ یکه تو نیهست یپس شما همون-

 بله!-

 کارت گرفت سمتم: هیکتش  بیج یدست کرد تو ن،یرادو

 .نیر یتماس بگ نیخسارت اگه خواست یبرا کارت منه، نیا-

 نشد. یز یاصال چ رم؟یبگ یچ ی!خسارت براه؟یچه حرف نیا-

 :نیادو

 با اجازه. د؛یلیهر جور خودتون ما-

 12 زیم هیدور  دمیرو د نایا نایتو، همون اول آتر  میما چهار تا هم رفت ن،یو رادو نیاز رفتن ادو بعد

 سالن نشسته بودن. یجا نیتر نفره گرد گوشه

 یزهایشده بود، با م دهینفره چ هی یو صندل زیم یسر  هیبود؛ اول  دیدکور سبز و سف رنگ

چهار نفره،  یهایو صندل زیبه صورت گرد م وارید یهاگرد سبز، بعد گوشه یهایو صندل یمربع

 بود. شر یسالن هم پذ یجا نیآخر  قاینفر، هشت نفره و دوازده نفره گذاشته بودن، دق شیش

 نایگفت آتر  شهیبود؛ م نایا نایآتر  زیم یروروبه قایکه دق مینفره نشست 8 زیم یرو میرفت ما

 من بود، یروروبه

 کرد،یداشت من رو نگاه م یچشم ریز  نایو پرهام بعد از سفارش دادن اومدن نشستن. س ماین

 بود: میگوش ینگاهم تو هی

 ؟یکنینگاه م یبه چ-

 رو. نایهوم! آتر -

 با حرص ادامه داد: ماین

 انا؟یکه اح خوادیدلت کتک نم-
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 :مایرو کردم سمت ن یالیخیب با

 نچ.-

 ر،یبخ ادشیبود  یاون روز افتادم؛ چه روز خوب ادیحوصلم سر رفته بود؛  خواست،یکتک نم دلم

 جمعش کردم. عیباز شد، البته سر  شمیاون روز ن ادیبا به 

 کردم سمت پرهام: رو

 خواستمیاضافه م پسیبا چ تزایهمبرگر و پ پس،یاستر  ،یمن کنتاک ؟یگرفت یمن چ یپرپر برا-

 .یبا نوشابه مشک

 :کردیگرد داشت نگاهم م یبا چشما پرهام

 گه؟یچشم امر د-

 ادامه دادم: یجد یلیخ

 برم درستش کنم. ینگفت یلیخدا وک-

 بانمک شده: یلیخ کردیکه احساس م یابا حالت مسخره ماین

 .هوی ینترک-

 شلوارم: بیج یتو گذاشتمیرو م میکه گوش یبا لحن خودش، در حال منم

 واال. د،یتا کور شود هر که نتوان د-

اونم داشت  نایکه چشمم افتاد به آتر  خوردمیساعت غذاها رو اوردن؛ داشتم غذا م میاز ن بعد

جمعش کرد؛ چون  عیسر  یاش گرفت ولمن، نگاهش افتاد به من خنده نیع خوردیم پسیاستر 

 که خواستیبودن، دلم کتک نم ششیگرامش پ یداداشا

انگار  ه،یبادش خال دمیبه چرخا نگاه کردم د یوقت میبش نیسوار ماش میاز خوردن شام رفت بعد

من بودم که  نیبود، ا وفتادهیخودم ن یبرا یاتفاق نیاومده پنچرش کرده؛ تا حاال همچ یکی

 من رو پنچر کرده. نیماش کیاومده الست یکیحاال  کردم،یمرو پنچر  گرانید کیالست شهیهم
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 ها:کالفه برگشتم سمت بچه یحالت با

 ها!بچه-

 کتش: یتو گذاشتیرو م گارشیکه داشت جعبه س یدر حال پدرام

 شده؟ یهان؟ باز چ-

 رو پنچر کرده! نیماش ییجلو کیزده الست یکی-

 باز اومد سمت ما: شیبا ن رون،یاومد ب نایموقع آتر  همون

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 .زدیصداش موج م یتو طنتیش

 رو پنچر کرده. نمیماش کیاومده الست یکینشده، فقط  یز یچ-

 چونش: یبود؛ دستاش به حالت فکر کردن گذاشت رو دیکال سف نایآتر  پیت

 باشه؟ تونهیم یکار ک یعنی ،یآخ-

 :دیبار یکه حرص ازش م یکلش رو بکنم؛ با لحن خواستمیم یعنی

 بوده؟ یک یدونینه، شما م-

 نچ!-

 :یجد یلیشلوارم، خ بیج یرو گذاشتم تو دستام

 بوده! یکار ک دونمیمن م یول-

 خب، حقت بود.-

 ممنون واقعا.-

 زنگ بزنم داداشم. یخب اگه قانع نشد-
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 نه! قانع شدم.-

 :نایرو کرد سمت آتر  یجد یلیهم، خ یتو دیاخماش رو کش پدارم

 چرا؟ نیببخش-

 پالتوش: بیج یدستاش رو گذاشت تو ،یدر کمال خونسرد نایآتر 

 نره. نیر یشما فعال چرخ رو بگ-

از  م،یخودمون رو گرفته بود یجلو یلیدنبال چرخ، خ دیحرفش تموم نشده بود؛ پدرام دو هنوز

 زور خنده قرمز شده بود صورتامون.

 ادامه حرف پدرام رو زد: مایازخندمون نگذشته بود، ن قهیدو دق هنوز

 مقصر داداش بوده؟! یگیچرا م-

 :نشیرو داده بود به ماش شیتک نایآتر 

 من پارک کرد. یچون اومد جلو-

 :کردیرو نگاه م نایبا حالت پکر داشت آتر  ماین

 داداش من. نیبه ماش نیشما زد یول نیببخش-

 مانع شده: نیادو یرو بده، صدا مایاومد جواب ن نایآتر  تا

 اومده؟ شیپ یشکلم-

 :دیرس کیتموم نشده بود، پدرام با صورت قرمز، همراه با الست هنوزحرفش

 ...رو.کی...الستنی...اری...بگای...مردم...بیی...وایوا-

 شیبپرسه، خودم پ خوادیم یچ دادمیاحتمال م کرد؛یمتعجب داشت پدارم رو نگاه م نیادو

 کردم: یدست

 .کیپدارم رفت دنبال الست م،یپنچر کرد-
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 :نایتکون داد، رو کرد سمت آتر  دنیفهم یاز رو یسر  نیادو

 .میکرد رید یلیتا االنم خ ن،یتو ماش عیسر  نا،یآتر -

  

 

 وسوم: ستیب پست

 :نایآتر 

 لمیلم داده بودم، داشتم ف ونیز یتلو یجلو گذشت؛یم یدو روز  دمیرو د ایکه برد یروز  از

 خونه بودم خسته شدم. یبود؛ از بس تو گهید یحواسم جا یول دم،یدیم

 نداره. یادهیفا یول شمیپ انیدرسا م انا،یکه د نیبودم، با ا کاریسر رفته بود از بس ب حوصلم

 :دمیاز جام پر  نیادو یصدا با

 !نایآتر -

 شده؟ یبله! چ-

 نشسته! جانیا یاز ک ستیتو هم بود، معلوم ن یحساب اخماش

 .کنمیحواست کجاست؟ سه ساعته دارم صدات م-

 اصال؟ یاومد یک-

 ؟یاشده انقدر کالفه یحاال چ کنم؛یخانوم رو باش، سه ساعته نشستم دارم صدات م-

 بودم. کاریاز بس ب پوکهیفقط مخم داره م ،یچیه-

 بکن. یکار  هیخب، پاشو -

 .شنهادتیممنون واقعا از پ-
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 پام، کنترل هم گرفتم دست راستم. یبرداشتم گذاشتم رو زیم یرو از رو الیپف ظرف

 .رفتیتابش ور مداشت با لب نیکردم خسته شدم؛ ادو نییها رو باال پاکانال انقدر

تنش بود، سرش رو  دیکوتاه سف نیآست شرتیت هیبا  ،یمشک دیشلوار چهارخونه سف هی نیادو

 آورد: رونیتاب باز لب

 رون؟یب یبر  یخوایم-

خودش گذاشت، کالفه کنترل رو انداختم  یمن بود رو جلو یکه جلو یاوهیشد و ظرف م دوال

 بغل دستم:

 خسته شدم. رونی، انقدر رفتم بنه بابا-

 گذاشتم دهنم. الیمشت پف هی

 ؟یکار کن یچ یخوایخب م-

 فرصت استفاده کردم: ش،ازیر یبود، مخصوصا پن یعال الیطمع پف واقعا

 میقبول طیشرا دونمیم نکهیبا ا خوام؛یکه خودم م یابرم دانشگاه، همون رشته خوامیم-

 دوست دارم برم. یسخته، ول

 دیاخماش رو کش کرد،یخورد م یدستشیپ یکه پوست گرفته بود تو یار یخ یطور که برا همون

 تو هم:

 باشه. خوادیم یهر چ طشیحرفشم نزن، حاالشرا-

 رو برداشتم خوردم: نیادو یارهایچند تا از خ ز،یم یرو گذاشتم رو الیپف ظرف

 .زنمیعمو حرف مباشه، خودم با خان-

 ادامه داد: یبا لحن جد ز،یم یرو گذاشتیتابش رو مکه لب یحال در

 .یکنیم یعمو رو راضخان یچه طور  نمیبب خوامیباشه قبول، م-
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 :میسیجام بلند شدم، رفتم سمت تلفن ب از

 باشه!-

 عمو رو گرفتم که بعد از سه تا بوق جواب دادن.خونه خان شماره

 عمو، عمو تلفن رو گرفت:کردم؛ بعد از زن یپرسعمو سالم و احوالبا زن اول

 عمو؟ یخوب ناجان،یسالم آتر -

 هم: یپاهام رو انداختم رو ن،یادو شیحرف زدن، رفتم نشستم پ نیح در

 ن؟یسالم عمو، ممنون شما خوب-

 خب چه خبر؟ زم،یممنون عز -

 هم دستش رو دورم حلقه کرد. نیادو ن،یشونه ادو یروگذاشتم رو سرم

 بپرسم؟ یز یچ هیازتون  شهیعمو مخان ،یخبر که سالمت-

 آغوشش جا دادم: یتو شتریخودم رو ب د،یسرم بوس یاروم رو نیادو

 حتما!-

 یمثل سر  شنیم یعمو عصبانخان دونستمیم کرد؛یآروم داشت موهام رو نوازش م ن،یادو

 دست رو دست گذاشت. شدینم یقبل، ول

 ؟یبرم دانشکده افسر  دیشما...موافق-

 رو از گوشم فاصله دادم: تلفن

 

 کجـا؟ ؟یچ-

رو  یاگهید یرشته چیمن ه نکه،یازتون، هم حوصلم سر رفته، هم ا کنمیعمو، خواهش مخان-

 دوست ندارم برم.
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 .دادمیادامه م دیبا یول دم؛یعمو ترسسکوت خان از

 یز یاز هر چ شتریب دیباور کن یسخت تر شده، ول یلیخ طمیاالن شرا دونمیعمو، مخان-

دوست دارم برم؛ خب االنم  یاهر رشته نیگفتیم شهیدوست دارم برم، خودتون به بابا هم

 انجام بدم. خوامیکار رو م نیهم

 بود. فتیش مارستانیهم ب نیرادو رسم،یآخرش به کجا م نهیبب کرد،یداشت نگاهم م نیادو

 :یگوش یتو دیچیعمو پخان یجد یصدا

 کار کنم؟ یچ یخوایاالن م-

 !نیلطفا اجازه بد-

 !گهیم یچ رپاشایام نمیبب دیبا-

 .دیکن یبابا رو راض دیتونیبابا کال مخالفن، فقط شما م-

 .میزنیضوع هم حرف ممو نیدر مورد ا ران،یا ادیزنگ زدم، قرار شد پس فردا ب رپاشایبه ام-

 ؟یاگه بابا مخالفت کردن چ-

 اون مسئله جداس. -

 چیچون من ه د؛یکن یعمو خواهشا بابا رو راضخان د؛یبابا مخالفن اگه شما مخالف باش -

 .رمینم یاگهید یرشته

 

 راحت. التیلجباز خانوم، خ زنمیحرف م رپاشایخب، با ام یلیخب، خ یلیخ-

 کلم رو بکنن. خوانیعمو مکه خان ارمیخودم ن یکردم به رو یسع

 گه؟یقول د-

 وروجک؟ یندار  یخانوم، کار  طونکیقول ش-
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 خودم...فعال. یعمونه خان-

 .زیم یشروع کرد به حرف زدن، تلفن رو گذاشتم رو نیرو که قطع کردم، ادو تلفن

 جه؟یخب نت-

 .نگردیعمو گفتن با بابا تماس گرفتن، پس فردا برممثبت، خان جهینت-

 کنه؟ یقراره بابا رو راض یک یواقعاخوشحال شدم؛ ول ه،یعال-

 .دادیهامم گوش مبه حرف کرد،یم یطور که داشت با موهام باز  همون

 .شنیم یمطمئنم بابا رو راض گه،یعمو دخان-

 گوشم آورد: کیآروم سرش رو نزد یلیخ ن،یادو

 .یرو خونه عمه هم متوجه شده باش نیفکر کنم ا ؟یچ میمخالف باش نیاگه، من و رادو-

  

 

 وچهارم: ستیب پست

 :نایآتر 

نگران  دیهم با ینگران موافقت کردن بابا باشم؛ ازطرف دیبا یلجم در اومده بود، از طرف واقعا

 باشم! نیو رادو نیادو یمخالفت کردنا

 .یکمک کن یتونیخدا فقط خودت م یوا

 یعمو براخونه خان میامروز همه قراره بر  ران،یشتن اهست برگ یاهفته کی سایمامان و آتر  بابا،

 ناهار.

که روش دو تا  یآب شرتیت هیبا  ،یشلوار ل هی کردمیداشتم خودم رو برانداز م نهییآ یجلو

 بود. یو کفشم هم آب فیک ،یباشال آب یآب یخرگوش داشت، مانتو شنل
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 دل کندم. نهییبا عطرم دوش کامل گرفتم از آ نکهیاز ا بعد

 .میبا حال بود با هم ست کرده بود یلیخ رون،یاز اتاقش اومد ب نمیرادو ن،ییاومدم برم پا تا

 جلوتر؟ یشالت رو بکش یخواینم-

 آوردم، خودم رو توش نگاه کردم، به نظرخودم خوب بود. رونیب فمیک یرو از تو میگوش

 ها!خوبه-

 پله: دو تا دستاش رو پشتش بهم قالب کرد و رفت سمت راه نیرادو

 .گنیبابا م گهیاون د-

 خودم رو بهش رسوندم: عیسر 

 لوس.-

 بود. دهیپوش یاسرمه یهم مثل من آب نیرادو

ور  شیبود داشت با گوش ستادهیپله ا راه یخوشگلم جلو ییبابا ن،ییپا میها که اومدپله از

رفتم  عیمتوجه بشه سر  نکهیکرده بود، قبل از ا تیکرمم شروع به فعال یمنم که حساب رفت؛یم

 پشت سرش چون پشتش به ما بود.

 مواظب کفشات باش. ،یپشت سر کس ییایب یواشکی یخوایم یدختر خوشگلم، وقت-

 برگشت سمت من. کردیکه بابا داشت صحبت م یحال در

 !ییعع بابا-

 بودم. مییعاشق بابا کرد؛یخنده داشت نگاهم م با

 جان دلم دختر لوسم؟-

 م کردم:رو مظلو چشمام

 !ستمیمن لوس ن-
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پشت  قایشلوارش، دق بیج یدستش تو یکینرده بود، اون  یهاش رواز دست یکی نیرادو

 بود: ستادهیسر من ا

 !یستیاصال لوس ن-

 لحن حرف زدنش واقعا لجم در اومد: از

 !ستمیباز خوبه لوسم، ننر ن-

 به وضوح اخماش رفت تو هم: بابا

 خانوم! نایآتر -

 گفتن بابا. نایبود آتر  یجور اخطار  بد

 !گهیخب بابا به من چه، ننره د-

 تو هم: دیکنه، اخماش رو کش جادیا یر ییلحنش تغ یکه تو نیبدون ا نیرادو

 رد بشم لوس! خوامیم نم،یبرو کنار بب ایب-

 !خورهیهرکول بهش برم م گمیبعد بهت م ؟یشیواقعا رد نم-

 جوجه خانوم کنار.-

 !یرد بش کنمیه فکر نماز اون طرف رد بشو! البت-

 جانم؟-

 چه طرزحرف زدنه؟ نی! اگهید دیبس کن-

 ب...-

 به من چه. نهیرادو ریحرفم رو قطع کرد، خب همش تقص تیبا عصبان بابا

با  خاننی! شمام دفعه آخرته رادویزنیبا برادر بزرگترت حرف م یطور  نیبسه، دفعه آخرته ا-

 !یزنیحرف م یطور  نیخواهرت ا
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 باز شد. شمین قشنگ

 .زنهیهمش با من بد حرف م ییبابا-

 گرد شد: نیرادو یهاچشم

 من؟ ؟یک-

 نه پ!-

 کنار: میجفتمون رفت نیادو یصدا با

 !نمیکنار بب نیچه تونه؟ بر -

 !شودیهرکول اول وارد م -

 دختره پرو! ینشون تو بدم حض کن یهرکول هی-

 .اومدیزده بود، واقعا بهش م یانسکافه پیت نیرادو

 گوجه سبز شده بود. هیواقعا شب ن،ییاز پله اومد پا کنانغیج غیج سایآتر 

 سه تا افتادن به جون هم! نیباز ا یوا-

 !؟یگوجه سبز شد هیخواهرم چرا شب سا،یآتر  یه-

 !ـنایآتــر -

 ها!نزن، گوش غیج یوا-

 بود: ستادهیوسط پله دوم ا نیادو

 !دیدعوا کن نییپا نیبر -

 اگه هرکول جون بزارن!-

 به بابا نگاه نکنم! کردمیم یسع
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 ادبه خواهر من داره آخه؟ نمینچ نچ، ا-

 با ادبن! یلیگرفتم؛ نه که خ ادیخب از داداشام -

 مامان اومد! یموقع صدا همون

 شد خب! رید ؟یکنیرو نگاه م نایا یدار  یسادیتو وا رپاشا،یشد ام رید گه،یبسه د-

 .عیسر  نییبدو م،یش، اومددلم آروم با زیعز -

  

 وپنجم: ستیب پست

 :ایبرد

چونم بود داشتم  ریدستم ز  م،یزدیبودن من حرف م کاریدر مورد ب م؛یدور هم جمع بود همه

 !،کردمیرو نگاه م هیبق

 رخساره، کالفه رو کرد سمت آقاجون: عمه

 !ادیدر م یکار یب نیحداقل از ا د،یکن دایشرکت پ یتو یکار  هیبراش  گمیبابا! من م-

 :کندیبودم کلم رو حتما م کشیکه اگر نزد یدر حد ،یعصب مامان

 کردن؟ دایجون، کم بابا براش کار پآخه رخساره-

 :دادیچپش، تکون م یپا یراستش رو گذاشته بود رو یپدرام پا عمو

 بلده؟ یچه کار  تیاز اذ ریتن لش به غ نیزن داداش، آخه ا گهیراس م ییخدا-

 برداشتم: وهیظرف م یاز تو بیس هی یکمال خونسرد در

 !یرانداز یت-

 برگشت طرف من، به جاش گردنم دردم گرفت: نیروژان همچ عمه
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 از دست تو!-

 بابا! یا دیزنیبگم شما حرف خودتون رو م یداشت عمه؟ خب من هر چ یچه ربط-

 رو کرد سمت من. گرفتیکه داشت پرتقال پوست م یرهام در حال عمو

 که! یباش کاریب شهیعمو نم زیخب عز -

 عمو!دوست دارم خان یوقته گفتم چ یلیمن خ-

 برگشت سمتم: یعصب بابا

 بگم؟ یآخه من به تو چ-

 د؟یکنیمخالفت م نیچرا االن دار  دونمی! نمنیقبول کرد نیبابا خودتون گفت-

 که تا اون موقع سکوت کرده بودن، سکوتشون رو شکوندن: آقاجون

 ؟یبخون یخوایم یچ ،یدانشکده افسر  یفرض رفتاالن به -

 کشف جرم!-

 :کردنیگرد شده داشتن نگاهم م یهابا چشم جونخانوم

 !گهیمونده د نیهم-

 .یز یانگجانیه نیجون! به اوا خانوم-

 جون تموم بشه:نگذاشت حرف خانوم نیحس

 !شهیکرم بودنش کم م نیذره از ا هی ستا،یبدم ن-

 تو کشکتو بساب!-

 داره؟ یچه ربط-

 ربط نداره؟ یشرکت نظافت-
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 !نمکیب-

 نه من! ییاون تو-

 بشر: نیکتابش بود؛ از بس خرخونه ا یکال سرش تو بهروز

 االن؟ یخب که چ-

 پاشو برو درست رو بخون. ،یساکت! فقط مونده تو بگ یکیتو -

 ممنون واقعا!-

 خواهش.-

 به من چه؟ یاالن اعصاب ندار -

 ه بود!پسر عمه رخسار  بهروز

 ربط داره. -

 گه؟یم یک-

 من!-

 آها!-

اعصابم، فقط خداروشکر خود آقاجون  یبهروزم کال رفته بود رو نیاعصاب نداشتم؛ ا واقعا

 بحثمون رو تموم کردن.

 ندارم، االن فقط مشکل پدرته! ی! من مخالفتاجانیبسه برد-

 .گهید نیبابا، خب اجازه بد کنمیخواهش م-

 شرط! هیبه -

 زم؟یپدر عز  یچه شرط-
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 ...خوادیدلم م ا،یفقط برد-

 رو کردن سمت بابا: یعصب جون،خانوم

 بچه رو! یکشت گه،یبسه د-

 از خداخواسته: منم

 جون!خانوم نیگل گفت-

 !گهیپررو نشو د-

 :کننیم هیباشه که دارن گر  ییکردم صدام مثل کسا یسع

 واقعا که.-

 برگشت سمت خانوم جون: بابا

که  یبره دانشکده افسر  یطور  نیا ن،یجون ا! آخه خانومدونمیم یز یچ هی، نه گمیمن م یوقت-

 .رونیب کننیهمون روز اول پرتش م

 .یه یشیمعتاد م یر یچرا م گنیبعد م ایب-

 دادم ساکت بشم: حیاسمم رو صدا زد؛ که ترج زیدآمیرهام با لحن تهد عمو

 خودم ساکتت کنم ساکت! نکهی! قبل از اایبرد-

 خفه شدم! کال

 به پروانه رو کرد سمتم: دادیرو م شیکه گوش یپدارم در حال عمو

 ثبت نام. یبر  یخوایم یک-

 ــــــــــــــــ -

 !با توام! ایبرد-
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 طور با دهن بسته: همون

 هوم؟-

 ؟یزنیدرد و هوم! چرا حرف نم-

 هها هه ههه-

 بهم: ختی،ر یم شیعصب ستمیکم کم داشت س عمو

 مثل آدم حرف بزن. زنمتایم شمی! پا مایبرد-

 مرگ بشم، به حرف اومدم:که جوون نیقبال از ا-

 ساکت باش! گنیخب به من چه، خان داداشتون م-

 بهم رفت: یچشم غره حساب هیروژان  عمه

 ؟یحرف گوش کن بود یتو ک-

 .میاز بچگ-

 .میبا هم دوست بود یاز بچگ ،یدن گفتمیپسرعمو رهام بود که من بهش م الیدان

 !ادیینم ادمیمن -

 .گهینام دثبت یبرا رمیجان، فردام م یدن خوادیم رتیچشم بص-

 .یکنیکار م یچ نمیخب، بب یلیخ-

 نوکرم!-

 عالقه داشتم! یسیخداروشکر حل شد؛ واقعا به پل واقعا

 !میدست فوتبال بزن هی میبر -
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داشتم  سیبا حرف پروانه پوکرف یحس فوتبال هجوم آورد سمتم، ول ن،یبا حرف حس واقعا

 .کردمینگاهش م

 !میبر -

 !نیرو دار  یلیخ-

 از جاش بلند شد: بهروز

 ؟یچ یبرا-

 ادامه داد: ارمیسرش ب ییبال هیبود  کیتر بود؛ با لحن بچگونه که نزدکه از پروانه لوس بهار

 حوصلمون سر رفته! یخب داداش-

 !میکن یباز  مینیباال بش میبر -

 نداشتم. هیبهش نگم، چون حوصله گر  یز یکردم چ یسع یلیخ

 ؟یچه باز -

 !نیپاش دونمی...چه مایماف ل،یاسم فام میر یخب م ن،یشما پاش-

 عمو پدرام رو بهش داد: یگوش پروانه

 !ادیب دیباشه، فقط عمو هم با-

 :میشلوار مشک بیج یرو بردم تو دستام

 اد؟ین شهیمگه م-

 من دلم نخواد! دیشا-

 :کردیباران با تعجب داشت عمو رو نگاه م عموزن

 پدرام!-
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 !مینر  خواد،یانقدر دلم م-

 حقشه. ییحال کردم خدا یعنی

 

 وششم: ستیب پست

 :ایبرد

 ،یمخصوصا افسر  زه،یانگجانیه یلیشدن، واقعا خ یخوشحال بودم باالخره همه راض یلیخ

 خدا! ییوا

رو هم اونجا  ناینام آتر ثبت یصبح که رفتم براامروز  رفتم؛یخودم راه م یداشتم برا اطیح یتو

 من کشف جرائم بود. نیهم که انتخاب کرد ع یانام، رشتهثبت یاونم اومده بود برا دم،ید

چه  م،یکالس کی یهر دومون تو یعنی گس،یهامون با هم دطور که من متوجه شدم کالس اون

 .یچه عموم یتخصص

کالسمم  نیاول شد،یشنبه شروع م گهیهام از هفته دبود؛ کالس یخوب یلیخ یامروز هوا واقعا

 کالس داشتم؛ کیتا  قایبود. ساعت هفت صبح دق یخواننقشه

داشتم؛ انقدر  یاختصاص یحقوق جزا ،یعموم یحقوق جزا ،یشناسهم جرم میتخصص یدرسا

 که خوشحالم همه رو حفظ کردم.

 .دمیپروانه دست از فکر کردن کش یصدا با

 !یداداش-

 جانم!-

 کردم تا بهش برسم. عیرو سر  هامقدم

 تو. ایب-



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

97 

 

 شده؟ چرا؟ یچ-

 .کردمیرو پشتم قالب کردم؛ داشتم نگاهش م دستام

 حوصلم سر رفته! م،یکن یبا هم باز  ایب-

 بغلم! ایاول بدو ب-

 باش!-

 بودم.اومد بغلم، به خدا که عاشق خواهرم  عیرو از هم باز کردم؛ پروانه هم سر  هامدست

 ؟یتو چه باز  میبر  ،یخب عشق داداش-

 توحاال! ایب دونم،یاومم نم-

 تو! میچشم، بر -

اتاق ستاره، مامان، خونه مادرجون بود)مامانش(بابا هم  یتو میرفت میتو، مستق میرفت گهیهم د با

 شرکت پدرجون! یکه سر کار تو

 !یپروانه داداش یراست-

 :زدیبا منم حرف م گشتیم شیفکر  یهمون طور که داشت دنبال باز  پروانه

 ؟یجانم داداش-

 .کردنیداشتن بحث م یحدس بزنم سر چ تونستمیکرده بود؛ م ریجور ذهنم رو درگ بد

 گفتن؟یم یچ نایها رفتم باال، مامان امن با بچه یوقت شبید-

 راه بندازن! خوانیم دیبابا، پروژه جد یچیه-

 هست؟ یخدا به داد برسه! حاال چ-

 ءیتختش بود رو بغل گرفتم، واقعا عروسک ش یکه رو یتختش، عروسک ینشستم رو مرفت

 تره.جالب یالبته خداروشکر که دختر نشدم، توپ از همه چ ،یباز  لهینرم و پشمالو، وس ه،یجالب
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 هم شوهر! لیفام یرو زن بدن، دخترا لیفام یپسرا خوانیم ،یچیه-

 !ستین یدیجد زهیکه چ نیا-

 و بهروز رو زن بدن! نیتو، حس خوانیدفعه م نیا-

 .اخدای-

 نظر دارن! ریتازه چند نفرم ز -

تو هم، با  دمیاز جام بلند شدم؛ اخمام رو کش عیسر  دهیکه پروانه داره انجام م یغلط دنید با

 که ممکن بود: یلحن نیتر یجد

 بدو. نم،یبب نییپا ایب-

 کمدش دختره. یبود باال رفته

 ؟یکنیچرا دعوا م-

 رو مظلوم کرده: افشیبرام مهم نبود که چه قدر ق اصال

 !میزنیم لیاسم فام نیبش ایب ،یوفتیچون م-

 .نییپا ادیکردم از کمد ب کمکش

 !نیبهروز و حس یکردن برا دایفعال که دو تا دختر پ گفتم؛یداشتم م-

 خداروشکر، فعال من در امانم.-

 !لیاسم فام ایاوهوم! حاال هم ب-

 باشه، چشم!-

  

 وهفتم: ستیب تپس
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 :نایآتر 

و  نیکردن ادو یراض یواقعا خوشحال بودم؛ ول ،یداد من برم دانشکده افسر  تیبابا رضا باالخره

امروز بعد از چند روز  یول ستن،ین یراض یلیکه هنوزم خ نیبا ا د،یذره طول کش هی نیرادو

 نام.ثبت یبرا میاز طرف دانشکده، رفت قیتحق

جالب بود که هر دومون کشف جرائم  یلیخ دم،یرو هم اونجا د اینام، بردثبت یکه رفتم برا امروز

 دوسش دارم. یلیداره، منم خ جانیه یلیآخه خ م،یرو انتخاب کرد

 خوشحال بودم. یلیخ شه،یشنبه شروع م گهیاز هفته د کالسامون

 یکه کس دمیچرخینت ول م یتاپم توخودم آهنگ گذاشته بودم، داشتم با لب یاتاقم برا یتو

 که روم رو برگردونم صدام رو بردم باال: نیدر اتاقم مثل خر باز کرد اومد تو، منم بدون ا

 ؟یندادن در بزن ادیدر داره مثال، بهت  س؟یطول جانیهو، مگه ا-

 کال آف شدم! نیادو یبا صدا هوی

چه طرز حرف زدن با  نیدوما ا خونم،یسرم دارم درس م ریاون آهنگت رو کم کن؛ خ یاوال صدا-

 برادر بزرگترته؟

 که آهنگ محو شد. یعرض سه سوت آهنگ رو خفه کردم، طور  در

 اخماش بد تو هم بود، اوه اوه. یباز کردم، ول شدیکه م ییرو تا جا شمیبرگشتم؛ ن عیسر  بعدم

 .دیببخش ساس،ی! فکرکردم آتر زهیاِاِاِ چ-

 یمن بابا بود، چه غلط یبه جا میه؟ حاال اومدچه طرز حرف زدن نیباشه، ا سایبه فرضم که آتر -

 ؟یبکن یخواستیم

 .یخب بابا که نبودن، تو بود-

 .نایبزنمت آتر  یخور یکه م ییتا جا خوامیم یعنی-
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 ده،یبه من زن نم یچرا کس گهیگلت دسِت بزنم اضافه شد، بعد م اتیبه اخالق ایب ،یه-

 !کنهیقهر م یچرا درسا ه

 شد؟ داشونیبابا از کجا پ دونمینم

 درسا؟-

 !میدیهر دومون مثل فشنگ پر  هوی

 درسا! دوست منه!-

 قهر کنه؟ نیبا ادو دیبا یچرا دوست جنابعال -

 تیرو اذ سایو آتر  نیرادو ن،یباشم، کمتر ادو یبچه خوب دمی! خودت به داد برس؛ قول مایخدا

 کنم، خواهش.

 گفتم! یطور  نیهم -

 !ادینم افتیبه ق-

 ط کردم!غل-

 .دیکشیبرام خط و نشون م نیکردم، همچ ادیانداختم کل اجدادم رو  نینگاه به ادو هی

 از قبل ادامه دادن: تریآروم اومدن داخل اتاق، جد بابا

 ه؟یدرسا ک-

 گفتم که.-

 یمساو یهاکهیمن رو به ت نیخودم به خودت سپردم؛ ادو ایبه حرف اومد، خدا نیادو باالخره

 .کنهیم میتقس

 !ناسیدرسا دوسته آتر -

 ؟یجد-



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

101 

 

 که باور کرده باشه. خوردیبه لحن بابا نم اصال

 بابا!-

 بله!-

 گم؟یمن دلوخ م نیواقعا که، فکر کرد ییبابا-

 نیاخماش بدتر رفت تو هم، فقط االن مهم بود که از ا نیحالت اصال مهم نبود ادو نیا در

 .میکن دایمخمصه نجات پ

با هم رفت و  نیکه بخوا یدوست بش یبا کس یوقت کرد یفقط ک ،زمیدختر عز  هیچه حرف نیا-

 .نیآمدم داشته باش

 برسون! یفرج هیخودت  ایخدا

 ؟یشناسیمنو نم ییخب بابا-

 چه طور؟-

 !ستمیدو تا هرکول ن نیباالس، مثل ا میخب من کال روابط عموم-

 خانوم! نایآتر -

 بودا، به خودت توکل. ناخانومایاز اون آتر  ا،یخدا

 دو تا ساختن! نیا ی! باور کن هرکول رو از روگمیبگو بد م ییبابا گمیجانم؟ بد م-

 !گهیدست درد نکنه د-

 .میکن داینجات پ نیجو سنگ نیاز ا دیهست با یجور  هر

 من رو بزنه! خواستیم نیادو ینبود ،ییبابا یراست کنم،یخواهش م-

 بده. رمیخ خدا

 .کردیمنگال داشت نگام م نیع یچیکه ه نمیچشاش گرد شد، ادو ییبابا
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 ؟یک-

 بژنمت! خوامیگفت م نیادو-

 :کردیگرد شده داشت نگاهم م یبا چشما نیادو

 من؟ ؟یکـ-

 آله!-

 گفت. زیکوفت اله ر  هی یلب ریز  نیادو

 آدم خوبه راست بگه!-

 باج!-

 !رونیاز اتاق اومدم ب کیش یلیگو! اول خخواست به من چه، منم که آدم راست خودش

 کجا؟-

بود رو لو دادم؛ بعدم صحنه رو ترک  یکرد، هر چ تیلحظه کرم درونم شروع به فعال کی در

 :نییکردم به سمت پا

 دمیهم که اومدم د یرو به من نداد؛ وقت نشیماش نیادو ن،ینبود ،ییبابا ی! راستیتاب باز -

فقط دارن! اسماشونم سوگند و سوگل، االنم هستن  یخدمتکار شخص نیو رادو نیادو

 .نیمرخص

زدم تا  میفقط ج د؛یکشیداشت قشنگ برام خط و نشون م نمیصحنه رو ترک کردم، ادو فقط

موضوع حساس بود،  نیا یرو یلیخ ییباال! چون بابا رهیداره م دمیرو د سایآتر  نییاومدم برم پا

به زور  نیکاراشون رو خودشون بکنن، به خاطر هم دیطور مامان، به نظر مامان همه با نیهم

 .ارهیچند تا خدمتکار ب ییباباشده  یراض

 !میباالها، بدو در  ینر -

 ؟یشده آج یچ-
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 دستش بهم برسه کشتتم، بـدو! نیادو م،یفقط بدو بر -

 میکه تونست ییتا اونجا م،یدیهر دومون دو یعنی

 به تاب! میخودمون رو رسوند قهیعرض پنج دق در

 ؟یگفت ی...باز چیی...وایوا-

داشتن، البته االنم دارن  یخدمه شخص نیو رادو نینگفتم...فقط گفتم ادو یز ی...چیچیه-

 !نیفقط مرخص

 .یکشتنت آج نیو رادو نیبه خدا ادو ،یهـ-

 دلم براشون سوخت! یو درسا دوستن، ول انایبگم با د خواستمیشم متازه دونم،یم-

 بعدا بگو! یخوایم گمیخب م-

 باج.-

 .دمیفهم گمید زیچ هیشم من رو دارنا، تازه یلیخ یول-

 ؟یچ-

رو  یاومد همه چ سایآتر  ی! وقتمیکردیم یتاب باز  میداشت م،یتاب نشسته بود یدومون رو هر

 بهش گفته بودم!

 بود: دهیشن نیکه پشت در اتاق ادو ییزایشروع کرد برام با آب و تاب اون چ سایآتر 

 کرده! یخواستگار  انایاز د نیرادو-

 :سایرو کردم سمت آتر  غیباج

 دم؟یچرا من نفهم ؟یچـ-

 دادن: حیشروع کرد به توض یشتر یهم با آب و تاب ب سایآتر 



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

104 

 

 ام،یم ریکه گفت د شیچند شب پ دم،یفهم کردیم فیتعر  نیادو یداشت برا یمنم وقت-

 کرده. یجا ازش خواستگار بوده، با هم رفتن رستوران همون انایتولد د

 اومد! نیادو فقط بدو، سایآتر -

 !اومدیاز دور م نیداد ادو یصدا

 .سنیوا نیجرات دار -

 

 وهشتم: ستیب پست

 :نایآتر 

 

دست از سرمون برداشته بود، اونم  نیکه ادو شدیم یساعت مین هی م،ینفس کم آورده بود واقعا

 موقت بود.

تمام  یرکیبا ز  میداشت سایتا بنا گوشش باز بود، من و آتر  ششمیهم تازه اومد بود؛ ن نیرادو

 .میکردینگاش م

 کرد، صدام رو بردم باال: تیشروع به فعال کرمم

 .نیرادو-

کنه، رنگش  ریهوا، اوه اوه خدا به خ دیبنفش زدم که صد هزار متر پر  غیبغل گوشش ج نیهمچ

که نفسش اومد سر  قهیبعد از چند دق زد،یفقط داشت نفس نفس م وار،یگچ د نیشده ع

 جاش!

 دختره... ینشونت بدم که حظ کن ینیرادو هی ن،یکوفت و رادو ن،یمرض و رداو ن،یدرد و رادو-

اومده بود باال، که اصال  میالیخیب یبه نفس نفس افتاده بود؛ منم که اون رو تیزور عصبان از

 رو باز کردم: شمین شدیکه م ییجاهم به نفعم نبود، تا اون
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 ؟یدختره چ-

 مبل بلند شد: یاز رو نیرادو

 !سایوا یجرات دار -

 باش داش گلم.-

 هوا: دمیپر  سایآتر  غیج با

 !نیبدو ادو نا،یآتر -

ندونه فکر  یکه هر ک میدیدویم نیهمچ یعنیسراغ ما دو تا،  ادیداره م نیادو دمیبرگشتم د تا

 نبود. نمیبکشنمون، البته کمتر از ا خوادیم کنهیم

و  میدیکشیم غیج یبودن، ما دوتا هم ه سایهر دوشون دنبال من و آتر  نیو رادو نیادو

 !زدنیداد م یاون دو تا هم ه م،یدیدویم

و  نیادو م،یکردیصحبتم م دنیدو نیدر ح سایراه افتاده بود؛ من و آتر  یباغ وحش هی خالصه

 :دادنیهم جواب ما دو تا رو م نیرادو

 خدا هرکوال حمله کردن. یوا-

 ...بدو!نیخرس قطب نایا ه؟یهرکول چ-

 بودن! کلیه نیبعد از تولدشون هم نایباور کن ا-

 پناه بر خدا.-

 .وفتهیب یاتفاق هیکه هر لحظه منتظر بودم  زدیداد م نیادو یجور 

 .دیمن نشون شما دو تا بدم که حظ کن یهرکول هی-

 دوتاش پشت سرمونن! ست،ین دنیبه د ازین-

 ؟یجد-



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

106 

 

گردنم رو  یکیمبل، که  یرو وفتمیبود ب کیکرد به مبل، نزد ریلحظه پام گ هیلحظه فقط  هی

 بودم! یگرفت، اشهدم رو خوندم، چه قدر دختر خوب

 خودم فاتحه خودم رو خوندم! دمیرو شن نیادو یصدا یوقت

 .ییگـردنـم، ا-

 باشه: یانقدر عصبان نیادو کردمینم باور

 یاالنم همون طور بلبل زبون ،یکردیم یبابا بلبل زبون یاون طور که جلو گهیبارد هی یجرات دار -

 کن.

 ازش، رسما به غلط کردن افتادم. دمیواقعا ترس راستش

 غلط کردم! ،یداداش-

 ؟یجد-

 !شهیبه خدا کبود م نیگردنـم، ادو-

 !ستمیبه درک، تا من تو رو آدم نکنم ول کن ن-

 م:نداشت یبودن، البته خودمم دست کم دهیترس نیادو افهیواقعا از ق سایو آتر  نیرادو

 !شیداداش ولش کن کشت-

 !گهیراست م-

 :سایبرگشت سمت آتر  یبا لحن جد نیرادو

 تو ساکت!-

 .ادابیب-

 بود. ادبیهمون ب منظورش

 ول کن اونو! نیکمت بود، ادو یپس گردن ییخدا یخوش به حال تو با ادب، ول-
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 بود.%90گردنم رو گرفته بود که احتمال شکستنش  یجور  نیادو

 !کنمیتا نگه گ...خوردم ولش نم-

 تا بگم! سایگردنم...وا ییآ-

 تا من گردنت رو ول کنم! سایتوام وا-

با پاش، پاهام رو قفل  عیدستش فرار کنم سر  ریتا اومدم از ز  زدیحرف م نیداشت با رادو نیادو

 کرد!

 !دیغلط کردم ببخش-

 .شکستیاز گردنم، پاهامم داشت م ریغ به

 نچ، بگو گ...خوردم!-

 !گمینم-

 یبچه ها نر  نیع ،یآدم باش گمیبهت م یز یچ هی یوقت یر یبگ ادیتا  کنم،یمنم ولت نم-

 کف دست بابا! یبگذار 

 !یزدیسرم داد م دینبا یخب حقت بود، اون طور -

 گوشم: یتو خوابوندیم یکی تونستیکه مطمئن بودم اگه م یو عصب یبا لحن جد نیادو

 ؟یجد-

 متوجه نشه. نیرادو یبشم ول دیشه نیخدا! حاضر بودم به دست ادو یوا

 گفته؟! یمگه چ-

 نه! نینه رادو ییوا

 که! ستیبکس ن سهیداداش من، گردنه، ک-

 عمرا بگم گو...خوردم! یول اومد،یواقعا داشت در م اشکم
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 من. یبرا کنهیم یبلبل زبون یه-

 !شهیحداقل گردنش رو ول کن، کبود م-

 صدام بغض داشت: اومد،یت در مداش اشکم

 بگو نه! یهرکول گمیبعد م-

 .ادیکه اشکت در ب ستیاصال مهم ن-

 باشه، پس قهرم باهات!-

از نقطه ضعفاشون  گهید یکیصدا داد،  لکمیبرم گردوند طرف خودش که کل ه نیهمچ یعنی

 بود! سایقهر کردن من و آتر 

 بود! نیو رادو نیهم قهر کردن ادو سایمن و آتر  یهااز نقطه ضعف یکی البته

 .کردیگره خورده داشت نگاهم م یهابا اخم نیادو

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی-

 :نیبدتر از ادو نیرادو

 .یگیم یمواظب باش چ-

 نگفتم. یچیه-

چه  یر یبگ ادی ی! تا تو باشکنمیغلط کردم، گ...خوردم ولت نم یخب پس، تا صد بار نگ-

 !یبا داداش بزرگترت حرف بزن یطور 

 !گهید دیمن قربون داداش بزرگم برم، ببخش-

 نچ!-

 !گمیمنم نم-

 !یمونیخب، پس بغل خودم م یلیخ-



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

109 

 

 پررو!-

 دسته مبل. یهم نشسته بود رو سایآتر  کرد،یداشت نگاهم م یجد نیرادو

 مگه؟ یگفت یچ-

 ،یاالنم رفتن مرخص نیدار  یخدمتکار شخص نینگفتم، فقط گفتم تو ادو یز یهوم؟ من؟ چ-

 اسماشونم سوگند و سوگله!

 !یگفت یز یچ نیهمچ یجا کرد یتو ب -

 .میدو قدم قایدق اومد

 ؟یچ گهیخب د-

 :نیرو کرد سمت رادو یدر کمال خونسرد سایآتر 

 .یتو حرص نخور داداش-

 چه طور؟-

 الحق که خواهر خودمه! ک،یماها، سرش رو آورد نزد کیاومد نزد سایآتر 

 !خورنیدومادا حرص نم آخه-

 ها شد.برق گرفته نیع یعنی

 ؟یچ-

 !چدهیکه کال قفلم کرده دست و پام تو هم پ نمیا ،یزنیم غیوا گوشم، تو که بغل گوشم ج-

 جور که من رو محکم نگه داشته بود:همون نیادو

 حقته.-

 :سایرو کرد سمت آتر  نیمن و ادو یهابدون توجه به صحبت نیرادو
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 ؟یجد-

 به زن داداشمم سالم برسون! یآره! راست-

 :یجد نیادو

 ن؟یدیشما دو تا از کجا فهم-

 

پات روشه،  نکهیا گه،ید زیچ هی م؟ینفهم یز یما دو تا چ شهیمگه م د،ییداداش نفرماخان ییه-

 بوکسور! یپامه، آقا

 نه بابا، فکر کردم دست!-

 ؟یر یتخصصتم بگ یخوایاالن مکه  ؟یقبول شد یعموم یپزشک یچه طور  یلیخدا وک ،ییهــ-

 ؟یواقعا چه طور 

 فرستاد: رونینفسش رو آروم ب سایآتر 

 دو تا زنم بخوان بدن! نیبعد فکر کن به ا ،یخوب شد گفت-

 .قایدق-

 :نیبودم رو کردم سمت ادو یکه در مرز خفگ یحال در

 گ...خوردم! گمیداداش من، من نم-

 !یباش! خودت خواست-

  

 

 ونهم: ستیب پست

 :نایآتر 
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مبل دست و پاهام رو گرفت شروع کرد به قلقلک دادنم، نفسم بند اومد انقدر  یرو انداختم

 .دمیخند

 .دمیخندیفقط م قهیتا دو دق خوردیانگشتش بهم م یبودم که اگه کس یقلقلک یحد در

 شدم: میتسل باالخره

 گ...خوردم، گ...خوردم، غلط کردم.-

 فهمه؟ ریحاال شد دفعه آخرته ش-

 .دی...آره...غلط کردم ببخشآره-

 من رو قلقلک داده بود که به نفس نفس افتاده بودم: انقدر

 .ینکن یغلط اضاف گهید یحقته تا تو باش-

 هوا! میدیمامان چهار تامون پر  یصدا با

 سرتون؟ یرو نیچه خبرتونه همه جا رو گذاشت-

 !میبزن میچهارتامون ج دیاوه، با اوه

 !ستین یخبر  یمامان یچیه-

 ؟یخودت درست کرد یبرا یاافهیچه ق نیا-

شده بود؛ صورتم قرمز  یبودم چشمام اشک دهیصورتم، از بس خند یبود رو ختهیموهام ر  همه

 بود.

 !یچیمن؟ ه-

تو هم موهات رو  گه،یدبه جون هم نیوفتیکه ب نیا یبه جا د،یناهارتون رو بخور  نیبر  انیب-

 درست کن.

 انداخت دور گردن مامان، پسر ننر. رفت سمت مامان، دستش رو نیرادو
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 ه؟یشده مامان خوشگلم انقدر عصبان یچ-

 ندارم. یبرو کنار، اصال حوصله بلبل زبون نیرادو-

 بدتر: نیکه از رادو نمیادو

 !ارمشونیم یشما حرص نخور خودم با پس گردن م؛یایخودم قربون مامان فاطمم برم، االن م-

 !نیهم نیالزم نکرده، چهار تاتون ع-

 :زدیازم بخوره داشت حرف م یپس گردن هیکه هر لحظه ممکنه  یبا لحن لوس سایآتر 

 نکن! یسه تا قاط نیمامان، من رو با ا-

 حال امد! گرمیزدم پس کلش ج نیهمچ یعنی

 !سایوا نایآتر -

 چشم!-

 خواستمیم ،یرفتم طرف سالن غذاخور  میدیدویم میشروع شد؛ داشت یدنبال باز  دوباره

 هم. یتو دیچیبدوم پاهام پ ترعیسر 

 گرفتم. یکیکه  نیزم یرو رفتمیبا سر م داشتم

اوه  کرد،یرو نگاه م سایداشت با اخم من و آتر  ،ییبه بابا دمیرو آروم آروم آوردم باال تا رس سرم

 اوه.

 رو باز کردم: شمین شدیکه م ییتاجا

 دالم!-

 که بگن کوفت و دالم. یخال نیو رادو نیادو یجا

 چه خبرتونه شما دو تا؟ کیعل-

 :اومدیکش نم شتریب نیاز ا گهید ششین سایآتر 
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 !ییخبر بابا چیه-

 کوشن؟ نیو رادو نیادو-

 موقع صداشون اومد! همون

 جانم بابا؟-

 !نمیبب جانیا نیایب-

 شده؟ یز ی! چمیجانم اومد-

 سرتون؟ یرو نیچه خبرتونه دو ساعته کل خونه رو گذاشت-

که فقط مخصوص خودش  یپشت گوشش با لحن فرستادیکه موهاش رو م یدر حال سایآتر 

 بود:

 !کننیم نایدنبال من و آتر  یدوتاس، الک نیا ریهمش تقص-

 ؟یالک ؟یجد-

 آره!-

 ادامه داد: یبا لحن جد بابا

با چهارتاتونم و گرنه من  ن،یدیدفعه آخرتونه انقدر مامانتون رو حرص م نم،یبب نیبر  نیایب-

 ارتاتون!چه دونمیم

 کرد: میهاش رو برد پشت سرش و اروم تعظدست نیادو

 چشم!-

! البته اون سه تا بدتر زیور شدم به مها حملهغذا نخورده نیا نیع زیتا چشمم افتاد به م یعنی

 از ساالد نمونده بود! یچیه امیبودن، چون تا به خودم ب

 :نیرادو یروبهرو یصندل یتاسف براشون تکون دادم و نشستم رو یاز رو یسر 
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 !دیاواقعا گشنه-

 حرف نزن، خورشت رو بده!-

 مال خودمه! ساالد رو بده!-

مامان و بابا اومدن فقط با تاسف داشتن  یبه خوردن که وقت میشروع کرد بیترت نیهم به

 .کردنینگاهمون م

  

 

 ام: یس پست

 :ایبرد

 .میکالس بود کی یتو نایمن و آتر  گذشت،یهام مروز از شروع کالس نیسوم

حق با بابا بود،  کنه؛یم یروادهیاعصابم پ یدانشکده بد جور رو نینشده جو سنگ یچیه هنوز

کردم حاال هم  یانقدر عالقه داشتم که پا فشار  یول خورد،یبه درد من نم یجو دانشکده افسر 

 فرستادم. رونینفسم رو کالفه ب نم،یکه خوردم بش یالرز خربزه یپا دیبا

 .مینفس اضافه بکش میکردیجرات نم یبود که حت یتاد جداس انقدر

نشسته بودند  فیرد نیبود آخر  نازیهاشون مهسا و پر به همراه دو تا از دوستاش که اسم نایآتر 

 .شدیم میهم در حال چرت زدن، واقعا بهش حسود نایو آتر 

 هوا. دمیاستاد سه متر پر  یحال چرت زدن بودم که با صدا در

 .رونیب دیببر  فیاز کالس تشر  ای دیدیم حیدرس رو توض ای یعیشف یآقا-

که جلوم بود رو باز کرد؛  یدفتر  میکه تازه با هم دوست شده بود یبزنم عل یکه حرف نیاز ا قبل

 خالصس. دمیبا دقت که نگاه کردم د
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 دادن نشستم سر جام. حیاز توض بعد

 .وستنیپ پمونیاک و محمد دوست شدم و به یکه وارد دانشکده شدم با عل یوقت

من عاقل  ریخل گ یچرا هر چ دونمیپدرام و پرهام خل بودن، نم ما،ین نا،یس نیو محمد ع یعل

 !اوفتهیم

*** 

سرم که  یسرم بود، کالهمم رو ریرنگم ز  یبودم و کوله مشک دهیمحوطه دانشگاه دراز کش یتو

 نکنه. تمیاذ دینور خورش

وقت داشتم، داشت چشمام  یدو ساعت یخسته شده بودم؛ فقط خداروشکر تا کالس بعد واقعا

 .دمیکه با وحشت از جام پر  شدیگرم م

 تو هم. دمیهام رو کشاخم خندنیو دوستاش که دارن غش غش م نایآتر  دنید با

 د؟یکنیم یچه غلط نیمعلوم هست دار  ه؟یمگه بچه باز -

 .کمیو اومد نزدتو هم  دیهاش رو کشاخم نایآتر 

نداره،  یکردن به ما سه تا ربط ستیخودت خ یمن بلند نکن، دوما دوستا یصدات رو برا-

 رو هنوز قبول نکردم. تیخواهسوما معذرت

 هام رو بردم پشت سرم.رو سرم کردم و دست کالهم

 کنم. یخواهتا ازت معذرت نیبش-

 .یکنیم یمطمئن باش عذرخواه ،یباشه، خودت خواست-

 لپ لپ خورد گه دانه دانه. یپنبه دانه، گه ندیشتر درخواب ب-

 هستم آقا شتره. یبرقع نایمنم آتر  ،یخوشحالم که خودت رو شناخت-

 و مهسا به سمت نمازخونه رفتن. نازیمتعجبم محل رو ترک کرد و به همراه پر  یهاچشم یجلو
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 پررو. دختره

 دو تا بزغاله کجا رفتن. نیا دمینفهم آخرشم

 به خودم اومدم. یعل یهام گرفته بودم که با صدادست نیرو ب سرم

 ؟یک ؟یشد داریاِاِ ب-

 .خوردیاش رو داشت مزور خنده به

 !زنهیم بشونیکجا غ ستیبعد معلوم ن کنندیم داریآدم رو از خواب ب ن؟یرفت یدرد، کدوم گور -

 رو کرد سمت من. خوردیرو م شیشکالت کیکه داشت ک یدر حال محمد

 جا؟نیا یقبول شد یواقعا که، چه طور  میر یخب منگل معلومه که در م-

 اه. دیحوصلم پوک رونیب میبر  نیپاش ؛یکه تو قبول شد یهمون طور -

 .کردیخونسرد داشت نگاهم م یعل

 .دهیجواب نم زنمیزنگ م نازیبه پر  یهر چ ؟یدیدخترا رو ند نیا یتازه اولشه داداش، راست-

 

 یهارنگ بیشکل با ترک یو شلوار پلنگ راهنیدانشگاه شامل کاله، پ نیا انی"لباس کار دانشجو

به  لیارتش به همراه واکس ینیزم یرویو فرم ن یلباس رسم نیاست و همچن یاکرم، قهوه ،یخاک

 یها، تردد و برنامه صبحگاه و شامگاه عموممراسم یچپ برا یبازو یرنگ قرمز رنگ بر رو

 یاز رو توانیهر دانشجو را م لی. سنوات خدمت و تحصردیگیمورد استفاده قرار م دانشگاه

 ک،یدر حال حاضر به سه گروه سال  یدانشگاه افسر  انی. دانشجودیفهم یو کیدرجه آکادم

 باشد؛یسال م کی ندهیآنان هر خط نما یسر دوش یو رو شوندیم میسال دو و سال سه تقس

ها و در هر کدام از شانه یخط رو کی یدارا یپس از اخذ سر دوش واردتازه  انیدانشجو نیبنابرا

 آنهاست خواهند بود". یسر دوش یکه رو یکنار آرم دانشگاه افسر 
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 :کمیو یس پست

 :ایبرد

 چون من کالس داشتم نرفتم. یخونه آقاجون، ول میقرار بود بر  امروز

ها فقط چند تا از کالسا شب که قرارشده با بچه 7تا ساعت  شهیکالس شروع م 10ساعت  امروز

 اگه بشه! م،یچونیرو بپ شیبق میرو بر 

 !نمیبیرو م نایآتر  شتریمهسا با هم دوست شدن، ب نازویو پر  نایآتر  یوقت از

قرار  نیسر کالس، از ا ارهیترقه ب نای!امروز هم قرار شد آتر  ختنهیکرم ر  یتو یاهیدختر پا واقعا

 یصندل یرو میبا عسل ببرم که بمال عی! منم قراره چسب مامیمن و خودش خبر دار فقط 

 استاد!

 !دهیم فیک یلیخ یول اوفتم،یم ییابتدا یهابچه ادیکارامون  نیبا ا ییخدا یعنی

ربع به نه از خونه حرکت کردم!  کیساعت  قایدانشگاه! دق دمیرس یساعت رانندگ کیاز  بعد

 پکر بود. افمی! کال قدمیربع به ده رس کی

 پارک کردم! نایآتر  نیپارکه، منم رفتم بغل ماش نایآتر  نیماش دمید دمیرس یوقت

پاتوقمون  نا،یرفتم سمت پاتوق خودم و آتر  نیبعد از قفل کردن ماش رون،یاومدم ب نیماش از

! بعد هیبا حال یکه اونجا هست! واقعا جا یدرخت نیبزرگتر  ریدانشگاه بود، ز  یپشت اطیح قایدق

و  پسیدرخت نشسته داره چ ریز  نایآتر  دمیبه پاتوقمون که د دمیرس یروادهیپ قهیاز چند دق

. کالهم رو اومدیبهش م ی! واقعا لباس نظامخورهی! نامرد بدون من مخورهیم ریماست و موس

 درست کردم و به سمتش پا تند کردم.

 گه؟یسالم! تنها تنها د-

 ! سالم!یاِاِ اومد-
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 گه؟یبدون من د! کیعل-

هست که باهاش انقدر  یدختر  نیدوم نایروش، آتر تو هم و نشستم روبه دمیرو کش هاماخم

 راحتم.

 .نیبش ایحاال ب-

 باز کرد! گهید پسیبسته چ هینشستم  تا

 !میبا هم بخور  ایب یول ییپررو نکهیبا ا-

 گرد شد. چشمام

 زبون دراز.-

 !ایبرد یراست ،یخودت-

 :خوردمیم پسیکه داشتم چ یحال در

 بله؟-

 چسب و عسل رو؟ یآورد گمیم-

 .هامیاگه بفهمن اخراج یآوردنش که آوردم، ول-

 .شنیمتوجه نم یند ینگران نباش سوت-

 .کردینگران داشت بهم نگاه م نایآتر 

 خوردن برداشتم. پسیاز چ دست

 شده؟ یز یچ-

 نه بابا!-

 شده! یمنم باور کردم بگو چ-
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 ماست و رو کرد سمتم. یرو زد تو پسشیچ نایآتر 

 .میرو گرفت هایبستن میمن و تو رفت رون،یب میها رفتکه با بچه شیچند روز پ-

 خب؟-

 !دمونیدوست داداشم د-

 اشهدم رو خونده بودم. دیرسیبه دادم نم نایگلوم، اگه آتر  دیپر  پسیچ نیهمچ یعنی

 بخور! ریآب رو بگ نیا ایب-

 !دمینفس سر کش هیآب رو ازش گرفتم  شهیش

 ؟یکه نگفت یجد نمیممنون! بب-

 زنن؟یحرف م یاوناس که دارن الک هیمن شب افهیبه نظرت االن ق-

 ؟ی! بعدش چیینه خدا-

 .دیکه بغل دستش بود رو تا نصفه سر کش یآب شهیش

 !خورهیبرگشته مخ من رو داره م شیکه از سفر کار  روزیاز د گه،یداداشم شک کرده د یچیه-

 حق داره!-

 هوم؟-

 گفتم حق داره! داداشته، نگرانه!-

 کار کنم؟ یمن چ یگیخب م-

 !یدیم حیرو براش توض یهمه چ-

 !رونیپام رو بذارم از خونه ب گذارهینم گهیاون وقت د-

 .شهیبدتر م یطور  نی، چون ااشتباه نکن-
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 ! آخه...هیحرف نمیا-

 ؟یآخه چ-

 بگه! خوادیم یچ نمیمنتظر موندم بب دمیاز خوردن کش دست

 !امیب گذاشتیاگه مامان نبود نم میصبح ه،یعصبان یلیآخه خ-

 بازم حق داره.-

 کار کنم؟ یاالن چ یگیممنون، م-

 پام شدم. ریز  یهاکردن با چمن یو مشغول باز  نییرو انداختم پا سرم

 !کنمیکه خودم خواهر دارم؛ حس برادرت رو قشنگ درک م ییجا از اون-

 خب؟-

 ادامه دادم. یجد یلیخ

 !رونیب ییایب گذاشتمیداداشت بودم عمرا م یاگه جا-

 ممنون.-

روش رو به نشونه قهر برگردونده؛ واقعا که کودک درونش فعال  نایآتر  دمیرو آوردم باال، که د سرم

 .افشیسه چهار ساله شده ق یهادختر بچه نیبود، ع

 !ییایو ب یبا خودم بر  یبذار حرفم تموم بشه بعد! فقط اجازه داشت-

 چرا اون وقت؟-

 !یطونیچون ش-

 داشت؟ یچه ربط-

 !شهینگرانت م یگوشیچون باز -
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 آها از اون لحاظ!-

 .کردمیشونم داشتم نگاهش م یرو گذاشتم رو سرم

 رون؟یب مینر  یپیاک گهید یگیم یعنی نمیبله! از اون لحاظ، حاال بب-

 !مینه، بر -

 !نیشما دستور بد میفقط مونده بود م،یر یچشم م-

 !ییپررو یلیخ-

 خنده رو کردم سمتش. با

 !رسمیتو نم یبه پا-

 زد! خی کلمیبره تا اومدم پاشم؛ کل ه خوادیاز جاش بلند شد، فکر کردم م هوی

 !یدرست حرف بزن یتا تو باش-

 !سایوا یمرد-

 !نمتیبیکالس م یتو-

 .خوادیپررو، کتک م دختره

 ودوم: یپست س 

 :نایآتر 

تاپ رو بستم؛ حوصله تاپ، حوصلم واقعا سر رفته بود! در لبلب یاتاقم نشسته بودم پا یتو

 درس خوندم که نداشتم.

هم بود؛ اتاق  یروروبه سایاتاق من و آتر  سا،یاتاق آتر  یرفتم تو میمستق رون،یاتاقم اومدم ب از

 راهرو بود. یکیاون  یبود! اتاق مامان و بابا هم، تو سایاتاق من و آتر  نیب نیو رادو نیادو
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بدون سر  ست؛یجا ن چیحواسشم به ه ش،یگوش یسرش کال تو دمیاتاقش د یرفتم تو یوقت

 یدونه زدم پس کلش که کال رفت تو هی نیهمچ ستادمیسرش ا یباال قایو صدا رفتم دق

 !شیگوش

 مماخ شدم! یخدا ب یماخم، ا یا-

سرش رو  نیچدفعه هم نیزدم پس کلش، ا گمیدونه د هیکه  زدیطور داشت با داد زر م نیهم

 صدا داد! کلشیچرخوند که کل ه

 !گذارمیات نمبه جان خودم دستم بهت برسه زنده نایآتـر -

 در اتاق و زبونم رو براش در آوردم. یجلو دمیدو عیسر  منم

 باش که دستت بهم برسه! الیخ نیبه هم-

 یکل طبقه باال رو دنبال باز  میداشت قایدنبالم، دق رکشونیآژ  سایزدم؛ آتر  میج عیسر  بعدم

 لکسیر  یلیمبال خ یست مبل بود، که از رو هیدو تا راهرو داره، هر کدوم  قایباال دق م،یکردیم

جفتمون رو از سقف  میکرد یجعیکار ف نیکه همچ بردیکه اگه مامان گلم بو م م؛یشدیرد م

 !کردیم زونیآو سبرعک

 !سایوا یجرات دار -

 ندادم! هنوز عقلم رو از دست-

 ؟یمگه تو عقلم دار -

 که باالخونه رو اجاره داده باشن! ستنیهمه مثل تو ن-

ها ، سراغ پله میبعد از دور زدن دو تا راهروها رفت م،یزدیبا ولوم باال با هم حرف م دنیدو نیح در

گرفتم که بابا اصال از  شیها رو در پراه نرده نیبه خاطر هم ن،ییاصال وقت نبود که از پله برم پا

نرده، دِ برو که  ینشستم رو هیثان کیهستم! در عرض  یکال بچه آروم اد،یکارخوشش نم نیا

 دمیها، پر به آخر نرده دمیرس یها بود، وقتاول نرده سایها بودم آتر من وسط نرده یوقت م،یرفت

 که پامم درد گرفت به خاطر سرعتم بود و گرنه ارتفاع نداشت! نییپا
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کل آشپزخونه و در آوردن داد  ختنیبعد از بهم ر  دیکردنمون به آشپزخونه هم رس نبالد

 برخورد کردم! یجسم سفت هیبه  اط،یتا اومدم برم سمت ح رون،یب میجون اومد دخترانیا

توجه  یلیبرخورد؛ خ نیامد تق خورد بهم! منم چون له شده بودم از ا سایموقع هم آتر  همون

 روم!نکردم به فرد روبه

 سادم؟یجا وا نیمن ا ینیبیواقعا نم ؟یرسما کور  سایآتر -

 .سیپ س،یپ-

 ه؟یچ سیپ سیپ ،یشکر اللم شد یاله-

 !اومدیچشم و ابرو م یه سایآتر 

 به حالت دعا بردم باال: دستام

 !نیخل رو شفا بده، آم نی! اایخدا-

 روش قرار گرفتم!ابرو اومدنش! کامال روبه شدیم دتریشد یه

 !یاجنبهیواقعا ب یول ؟یایچشم و ابرو م یچته ه-

 چ...چط..چطور؟-

 ؟یچته؟ چرا لکنت گرفت-

 شخص پشت سرم خشکم زد! یاومدم ادامه بدم، باصدا تا

 گل دختر بابا، دستم درد نکنه! نیآفر -

 !یمثل آدم حرف بزن دیبابا، با یبگم جلو دیبا نمیپشت سرم بود؛ ا قایبرگشتم، بابا دق عیسر 

 سالم!-

 !کیعل-

 که خودم بشنوم گفت: یطور  سایهم بود! آتر  یبد جور تو ییبابا یاخما
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 !یدیمن بهت گفتم نفهم-

 .یییبابا-

 دختر بزرگ کردنم! نیبسه، ساکت! دستم درد نکنه با ا-

 !کردنیرو صدا م گهیداومد که داشتن هم نیو رادو نیداد ادو یموقع صدا همون

 .کردنید با هم صحبت مبلن یداشتن با صدا نیو رادو نیادو

 .یعقب مونده ذهن یهو-

 .شیبله، روان پر -

 !کردنیرو صدا م گهیدبلند و داد هم یدور بودن داشتن با صدا چون

 ؟یموند یکدوم گور -

 به تو چه شپش!-

 چه طرز حرف زدن با برادر بزرگترته...هو. نیا ن،ییپا ایگمشو ب یجرات دار -

 ؟یز یعقب مونده مگه سر جال-

 بلندتر داد زد: یبا صدا نیادو

 اون...-

 هان؟ بگو تا بگم! یاون چ-

 کنم! تیحال امیزر بزن، ب یجرات دار -

 گم بابا!-

نگران جفتشونم، چون صداشون از  یلیخدا وک یشد! ول دایموقع سر و کله جفتشون پ همون

 باال بود فکر کردن فاصلشون دوره! نگو فقط چند تا پله با هم تفاوت داشتن!
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 !هایدیترش یلیخدا وک ن،یرادو-

 متعجب داد زد: نیرادو

 من؟ یک-

 نه پ من!-

ندارم به ازدواج و گرنه که همه برام سر و دست  لیبه من چه، من خودم تما یخب تو نفهم-

 !شکننیم

 !یتوهمم زد ،یاله یاله-

 باشم بهتر از تو منگلم! یهر چ-

 انگل! یبگ نویا خوادینم یکیتو -

 اگه من انگلم ت...-

 :نیو رادو نیرو کرد سمت ادو تیباعصبان بابا

 !گهیبسه د-

 

 وسوم: یس پست

 :نایآتر 

 تونستمیبود! اگه م یعال هاشونافهیق نیو رادو نیادو م،یکردیبه بابا نگاه م میداشت چهارتامون

 که جاش نبود! فیح یول دمیخندیبهشون م نشستمیفقط م

 تو هم: دیابروهاش رو کش بابا

 چه خبرتونه شماها؟-

 دست پاچه رو کردن سمت بابا: نیو رادو نیادو
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 س...سالم!-

 سالم!-

 :نیو رادو نیرو کرد سمت ادو تیبا عصبان بابا

 چه وضعشه؟ نیسرم بچه بزرگ کردم، ا ری...خکیعل-

 هاش رو مظلوم کرد و رو کرد سمت بابا:چشم نیرادو

 !تهیقوزم نیا ریبابا همش تقص-

 .نینگشت اشارش رو گرفت سمت ادوا بعد

 چه طرز حرف زدن با دکتر مملکته؟ نینچ نچ، آخه ا-

 :کردیبود و داشت نگاهشون م دشیشلوار سف بیج یهاش تواز دست یکی بابا

 با دادحرف بزنه؟ دیبدونم دکتر مملکت، با شهیم-

 یاز اخالقا یکی نمینه دوسته، ا رهیکال رنگ ت ییبابا م،یدیخندیم زیر  زیر  میداشت سایو آتر  من

 که به من رفته! ییبابا

 :ستادیبابا ا کیاومد نزد نیادو

 !کنهیمن رو اغفال م نیرادو نیهمش ا-

 :ستادیا نیادو یروگرد روبه یهابا چشم نیرادو

 رو رو برم!-

 !یماه ،ییآقا نیو گرنه من به ا گهیتوعه د رهیهمش تقص-

 هاش رو برد پشت سرش:بود دست ستادهیکه بغل دسته من ا سایآتر 

 هودت! یداداج گلم کمتر نوشابه باز کن برا-
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 :سایتو هم رو کرد سمت آتر  یهابا اخم نیادو

 !کشتشیپ شیبق ر،یبگ ادیتو حرف زدن رو -

 هاش رو غنچه کرد:لب سایآتر 

 .ادبیب-

 !نیچهارتاتون لنگه هم د،یتمومش کن-

حلقه  ییبابا یو دست راستم رو دور بازو ییتم سمت بابااز فرصت استفاده کردم و رف عیسر 

 کردم:

 .دیببخش-

 گه؟یامر د-

 !یبود یتو که پسر خوب ،ییاِاِ بابا-

 ممنون از لطفتون!-

 خواهش.-

 ؟یمگه تو درس ندار  نمیبب-

 نچ.-

 پشت سرش: واریرو داد به د اشهیتک نیرادو

 ؟یرو رو برم! تو درس ندار -

داره  شیتو گوش ایسرش  ششیپ رمیمنم درس دارم؛ هر وقت م یهر وقت خودت درس داشت-

 ؟یدرس بخون یکنیوقت م یاصال ک نه؛یبیم لمیتاپه داره فلب یسرش تو ای کنه،یم یباز 

 راست بابا حلقه کرد: یهم اومد دست چپش رو دور بازو سایآتر 

 شرکت بودم خستم. گهیم ،یگیهم بهش م یرو بگو، وقت نیهم-
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 داش رو در آورد!با حال ا یلیخ

 شونه بابا: یرو گذاشتم رو سرم

 دارن! یدو تا بدآموز  نیهمش ا ییبابا-

 :کردندیداشتند نگاهمون م نهیدست به س نیو رادو نیادو

 !دمیرو نشون شما م یمن بدآموز -

 با داداش موافقم کامل!-

 فرستاد: رونینفسش رو کالفه ب بابا

 !نیشیساکت م یک نمیبب خوامیم-

 داد اومد! یاومد حرف بزنه، صدا سایآتر  تا

 و نفس اومدن! یراشا، شاد میدیسمت صدا که د میبرگشت همه

  

 

 وچهارم: یس پست

 

 :نایآتر 

 از سرورشون! ریبَه همه که جمعن به غ-

 رنگش: یشلوار خاکستر  بیج یهاش رو برد تودست نیادو

 خودت! یکمتر نوشابه باز کن برا-

 !یو نفس اومدن بغل بابا، اله یشاد ،یپرساز سالم و احوال بعد
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 .میاز بابا جدا بش میهم مجبور شد سایو آتر  من

 و نفس هم راشا. یاز شاد بعد

 تو؟ ییآیمثل بز م شهیکال هم-

 :نیخونسرد رو کرد سمت رادو راشا

 !ستیخونه عمومه، خونه تو که ن-

 تکون دادم: نیراشا و رادو یرو به نشونه تاسف برا سرم

 گرفتم، نچ نچ. ادیهمه حرف بد  نیمن ا نهینچ نچ، هم-

 رنگ: دیسف یهارو داد به نرده اشهیتک راشا

 !رونیب مینچ نچ، نچات تموم شدبگو بر -

 .دادنیرو گرفته بودند و تکون م گهیدهم یهاو نفس دست سایآتر 

 !امیمنم م-

 ؟ییاین یخواستیمگه م-

 !امیب خواستمینچ م-

 :یرو انداختم دور گردن شاد دستم

 سوال! هی-

 بله؟-

 م؟یبر یگفته پسرا رو با خودمون م یک-

 ن؟یمنو نبر  ادیواقعا دلتون م-

 !ادیانقدر دلمون م-
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 اومدن مامان، همه سکوت کردن! با

 بره؟ خوادیکجا م ؟یک-

 :اومدیم نییها پارو کرد سمت مامان که داشت از پله بابا

 شده فاطمه جان؟ یچ-

 مامانه؟ هیرفته امروز مهمون ادتی-

 .یخوب شد گفت-

 ؟یسفارش نداد وهیم یبگ یخوایم یعنی رپاشا،یام-

 !یسفارش دادم خانوم شبیچرا د-

 اومد: نییها پاآروم از پله مامان

 طرفا! نیا نیآورد فیچه عجب تشر -

 مامان بود برگشت سمت مامان: کیکه نزد راشا

 !مییجانیما که کال ا ه،یچه حرف نیا-

 آوردم : رونیشلوارم ب بیج یرو از تو میگوش

 کال از بعد تولد پالسن همه جا!-

 اسمم رو صدا کرد: زیدآمیتهد مامان

 !نایآتر -

 با نمکه رو کرد سمت مامان: یلیخ کردیکه احساس م یدر حال راشا

 حده! نیرو ول کن کال درکش در هم نیعمو ازن-

 حرص رو کردم سمت راشا: با
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 خوش به حال تو درکت باالس!-

 :کردیمشکوک داشت نگاهمون م مامان

 ن؟یکار کرد یباز چ-

 بود: شیگوش یکه سرش تو یدر حال نیادو

 .رمیتقصیمن ب-

 بود: ستادهیهم بغل دست راشا ا نیرادو

 !نهیادو نیا ریهمش تقص-

 مامان: کیرفتم نزد عیسر  منم

 خودت هرکولشونه! ریتقص گن،یم یجفتشون الک یمامان-

 آورد: رونیب شیگوش یسرش رو از تو نیادو

 هرکولم! کنمیهرکول، واقعا فکر م یانقدر گفت یعنی-

 :یدر کمال خونسرد سایآتر 

 !ستیبه فکر کردن ن ازین ،یخب هست-

 با تعجب سرش رو باال آورد: نیرادو

 بله!-

 !نمیبب دینیبش نیبر -

و  یهم، من و نفس، شاد شیمامان و بابا نشستن پ م؛ینشست ییپذار  یتو میبا هم رفت همه

 هم! شیو راشا هم پ نیرادو نویهم، ادو شیهم پ سایآتر 

 !شنومیخب م-
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 دفعه؟ هی نیهم ییبابا-

 باشه؟-

 از دست شماها!-

 گذاشت : وهیخودش و بابا بشقاب م یبرا مامان

 شده مگه؟ یچ-

 ن؟یبر  نیخوای! االن کجا مگمیبعد بهت م-

 :گرفتیپوست م بیمامان س یکه داشت برا یدر حال بابا

 بره؟ خوادی! کجا میک-

 هم: یپاهاش رو انداخته بود رو نیادو

 !گهیها دبچه-

 :خوردمیرو م سایداخل بشقاب آتر  یارهایکه داشت خ یحال در

 !رونیبرن ب خوانیو راشا م نیو ادو ،خودشیداداش گهیراست م-

 کل؟یظر سن و هاز ن م؟یابه نظرت ماها بچه-

 !شترهیب سایو نفس و آتر  یکه، به عقله، عقل من و شاد ستیبه سن ن یخب داداش من بزرگ-

 گه؟یم یک-

 !گمیمن م-

 رو کرد سمت هممون: یبا لحن جد مامان

 !رهیجا نم چیه یکسچیامروز ه-

 هاش رو دورش قالب کرد:مبل رو برداشت و دست یهااز کوسن یکی یشاد
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 عمو؟چرا زن-

 کمک مامان! دیر یاالن م نیهمتون، در ضمن شما چهارتا هم نیچون امروز خونه مامان دعوت-

 :میحرف مامان تموم نشده هممون شروع کرد هنوز

 من که فردا امتحان دارم!-

 منم کالس دارم!-

 !مارستانیبرم مطب هم برم ب دیمنم فردا هم با-

 منم که شرکت دارم!-

 !دیمنم که کال عفو کن-

 الس دارم!منم ک-

 طور! نیمنم هم-

 داخل بشقاب رو کرد سمتون: دیچیرو م هاوهیم هیکه داشت بق یدر حال بابا

 جون! کدوم؟خونه مامان ای م،یداداش که شب مهمون دار خان اخونهیهمتون  خود،یب-

 مامانِ مامانم! شهیم جونمامان

 :خوردیرو م نیداخل بشقاب رادو یهاکه داشت پرتقال یدر حال راشا

 دفعه رو! نیا دیعفو کن-

 جون!خودتون، مخصوصا مامان یجون پاداداش و مامانباشه، عفو! فقط جواب خان-

دادم و  لشیلبخند ژکوند تحو کی سایداخل بشقاب آتر  یهابیو س ارهایاز تموم کردن خ بعد

 رو کردم سمت بابا:

 ؟ییچه طور بابا-
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 !گردهیقباد داره برم-

 .میدهممون پوکر بو کال

  

 

 وپنجم: یس پست

 :ایبرد

 اصال حوصلش رو ندارم. یدوسش دارم ول یلیکه خ نیبا ا م،یداشت یخوانکالس نقشه امروز

 چرا! دونمیدانشگاه، نم ومدهیهم ن نایآتر  امروز

 رو ندارم! یچیگفتن خبر ندارن، اصال امروز حال و حوصله ه دمیدوستاشم که پرس از

 گوشم: کیآروم سرش رو آورد نزد محمد

 ..یهو ا،یبرد-

 ؟یگیم یهان! چ-

 چته؟-

 حوصله ندارم!-

 .میگیم یما چ نهیهم کال سرش رو چسبونده به من که بب یعل

 ؟یحوصله ندار  ومدهین نایآتر  ،یآخ-

 اصال! میبر  میدانشگاه! پاش دهینم فیک ستیاصال ن قا،یدق-

 رو کرد سمتم. خندشیبا ن محمد

 بگردم، بچم حال نداره! یاله-
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 محمد مگه چندسالته که بچت هم سن منه؟-

 !شهیگاو م یواقعا محمد نوع یعنیزهرمار! خر -

 .میاستاد ساکت شد یصدا با

 چه خبره؟ ساکت!-

 !رونیب میاز کالس زد عیساعت که کالس تموم شد، سر  میاز ن بعد

 و محمد دنبال سرم راه افتادن: یعل

 ؟یر یهوو بربر کجا م-

 خونه! رمیحوصله دانشگاه ندارم م-

 !یباشه، با-

 نیرو نداشتم؛ رفتم سوار ماش یز یچ چیکردم؛ حوصله ه یهمون دور باهاشون خداحافظ از

 ونیز یخونه، فقط مامان خونه بود که اونم داشت تلو دمیرس یرفتم خونه! وقت میشدم، مستق

 !دیدیم

 سالم!-

 شده؟ یز یچ ؟یسالم پسر گلم! چرا انقدر زود اومد-

 !حوصله ندارم اصال-

 !نمیبب نجایا ایب-

 زم؟یبرم باال لباس عوض کنم سحر عز -

 ! ایب عیاز دست تو! برو سر -

عوض کردم؛  یآب یاو سرمه دیو شلوارک سف شرتیت هیاتاقم لباسام رو با  یباال تو رفتم

 زانوم بود! یبود، شلوارکم تا رو یاحلقه نیآست شرتمیت
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 مامانم! شینشستم پ نییو صورتم رو شستم؛ رفتم پا دست

 شده انقدر حالت گرفتس؟ یچ نمیکن بب فیحاال تعر -

 پات؟ یسرم رو بگذارم رو دونم،ینم-

 !زمیآره عز -

مامانم، مامان هم آروم داشت موهام رو نوازش  یپا یسرم رو گذاشتم رو دم،یدراز کش آروم

 !کردیم

 !زمیعز  دمتیند یطور  نیتا حاال ا ا،یبرد-

 حوصله دانشگاه رو نداشتم!-

 که حالت خوب بود! یبر  یخواستیم یوقت-

 ها نبود، حالم گرفته شد!از بچه یکی-

 مطمئن؟-

 م؟یدار  یاوهوم، حاال ناهار چ-

 !مییناهار خونه بابا-

 باباجون خودم! یعنیپدر خودشون بود!  ،ییاز بابا منظور

 بده؟ یلیخ امین-

 !ییاین یتونیم ،یجواب بابا رو بد یتونست-

 کار رو نه! هی نیا یهوا کن ول لیممنون، بگو ف-
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 وپنجم: یس پست

 :ایبرد

که  ادیبگه ب نازمیگفتم به پر  یبه عل رون،یب میها قرار گذاشتم بر با بچه چوندم،یپ یهر طور  شب

 !ادیب نازیهم به خاطر پر  نایآتر 

 یلیخ پمی! تگهیم یچ نمیهم بودم که بب یمنتظر زنگ عل رون،یکه برم ب کردمیکارام رو م داشتم

 یاسورمه شرتیت هیبودم با  دهیپوش یمشک نیشلوارج هیبا حال بود؛ موهام رو زده بودم باال، 

 هم تنم کردم! یکت تک مشک هیداشت!  یو آب دیسف یخطا قشیو  نایسر آست یکه رو ینخ

 !یعل دمیزنگ خورد که د میکردن ادکلنم گوش یاز خال بعد

 جانم داداش!-

 !ادیب تونهینم نایآتر  گهیم ازیداداش، پرن-

 شد! اه. یکال بادم خال یعنی

 شده؟ حالش خوبه؟ یچرا؟ چ-

 !تونهینم نیگفته مهمون دارن به خاطر هم نایآتر  گه،ینازمیآروم! آره خوب بود؛ پر  ابو،ی یییاو-

 !ایخب باش، پس منتظرم زود ب یلیهوف، خ-

 باشه، فعال!-

 فعال-

 شانس من دارم آخه؟ نمیا ایب

رو نرفتم  یرانداز یکه نبود کالس ت نیامروزم به خاطر ا ه،یجاش خال ستیدست خودم ن خب

 اصال!

 همه رفته بودن خونه باباجون. ن،ییمطمئن شدم رفتم پا پمیاز ت یوقت



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

138 

 

 !دیهم رس یکردم نرم امشب! تا رفتم دم در، عل یبابا رو راض یچه طور  دونهیخدا م فقط

 زده بود کال! یمشک پیت یرفتم سوارشدم، عل عیسر 

 ؟یشد اهیکالغ س نیسالم! چرا کال ع-

 !دهیسف یبهشت یایحور  هیانگارخودش شب اهیکالغ س نیع گهیم نیسالم! همچ کیزهرمار، عل-

 دن؟یسف یبهشت ییایحور  یدونیتو از کجا م-

 خدا شفات بده!-

 کار داره! میبهشت ییایپوستن به تو چه، فضول به کار حور  اهیس دیسبزن، اصال شا دیشا-

 اد؟یکنه ب یرو راض نایبگم آتر  نازیبه پر  یخواینگرانتم، م ایبرد-

 !کنمیجبران م تیعروس یتو یکار رو بکن نیاگه ا-

 !نازیپر  زنمیباشه، من االن زنگ م-

 !نازیزنگ زد به پر  قهیعرض دو دق در

 جانم؟-

 !نایزنگ بزن آتر  هی ی! خانومیسالم خانوم-

 شده؟ یباز چ-

 !گنیم یچ نمیبب تونستمیبلندگو م یبود روزده  چون

 تر شده!خل بود، خل اینشده، فقط برد یز یچ-

 !دمیبهتون خبر م زنگمیباشه، بهش م-

 !کنمیجبران م تونیممنون زن داداش، عروس-

 خواهش!-
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 حرکت کرد! یعل ناز،یاز قطع تماس توسط پر  بعد

 ان؟یها کجا مخب بچه-

 !میدربند قرار گذاشت-

 !یاوک-

 !دمیآهنگ بذار پوس-

 !نازهیزر نزن، پر -

 من! یجان دلم خانوم-

 !میایم میدربند، من و مهسا هم دار  ادیم الشونیشد، فقط با فام یاوک نایآتر  ،یعل-

 دنبالت؟ امیب یخانوم-

 !ادیداره م نیمهسا ماش زم،ینه عز -

 زنگ بزن نگران نشم! هی نیباشه، پس حرکت کرد-

 چشم، فعال!-

 فعال!-

 تم به موال! بزن کنار، بزن کنار!عاششق-

 چرا؟-

 تو بزن!-

رو پرت کردم سمت  یدر سمت راننده رو باز کردم؛ عل نییزد کنار، از جام پا شدم رفتم پا یعل تا

 !نیکمک راننده، خودم نشستم پشت ماش

 ن؟ی! آخه بهتر از امیکردم، د برو که رفت ادیتا آخر ز  آهنگم
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 آروم برو! ایبرد ،یبه خدا خل-

 از تو بود! ترهیبود پا نامیزر نزن بابا سوسول! آتر -

 خدا بهم ببخشتون!-

 تو فعال بذار من از هفت خان رستم بگذرم تا به خودش برسم بعد! ن،یآم یاله-

 آهنگ رو! یکم کن خو صدا ،یزنیچه قدر عر م-

 ؟یفضول خواد،یدلم نم-

 !میرو شفا نده بخند یکی نی! اایخدا-

 ادهیپ نیازماش عیسر  دمیرو د نایآتر  نیماش م،یدیرس ی! وقتمیدیرس ینندگساعت را کیاز  بعد

 شدم!

 ها!بچه شیپ میرفت یعل با

 !زنهیحرف م نازیداره با پر  دمیرو د نایرستوران باغ، آتر  یتو میرفت تا

 !یاسرمه یمشک میکه متوجه نشه از پشت سرش رفتم. جفتمون با هم ست کرد یطور  آروم

 سالم!-

 !دمیکه خودمم سه متر پر  دیپر  نیهمچ یعنی

 کوفت، چته؟-

 دانشگاه رو! یچوندیسالم! خوب پ کیعل-

 آره، معلوم بود؟-

 !ییآره خدا-

 فرق داشت. ایبرام با همه دن دمشیهمون اول که د از
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 وششم: یس پست

 :نایآتر 

 نایعمو اجون قباد، مامان ییجون، به خاطر برگشتن داخونه مامان میبود هممون رفت یجور  هر

 رو هم دعوت کرده بود!

سفره  نییپسرا هم داشتن پا م،یزدیحرف م میباال داشت یو شاد میو نفس، نگار، نس من

 واال! نداختنیم

 خاله. هیدارم با  ییدو تا دا قایدق من

 قباد! ییمهران بعد مامانم بعدم دا ییبعد دا میاول خاله مر  ب،یو خالم به ترت هامییدا

اسم  ال،یپسر که جفتشون ازدواج کردن، اسم دخترش سه هیدختر داره با  هی ممیمر  خاله

 ساله داره، اسم دخترشم عسل! 3دختر  هی الیبود، سه لیپسرشم سه

 بچه نداره! لیسه یول

 رانیو حسام، سحرناز ازدواج کرده و ا دهیپسر، سحرناز، سپ هیمهرانم دو تا دختر داره با  ییدا

 وحسام دو قلو هستن، هم سن منن! دهیسپ یول ستین

 هرکول سه! گمیکه بهش م ،یآخ دهیقبادم که ترش ییدا

 :یبود رو کرد سمت من، نگار و شاد شیگوش یکه سرش تو یدر حال نفس

 ن؟ییپا میها بر بچه گمیم-

 دستم: ریکه پشت سرم بود رو برداشتم و گذاشتم ز  یبالش

 هان؟ م؟یکارکن یچ میبر -

 خره! گهیکمک د-
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هستن؛ راشا،  الیو سه لیهست، هم سه سایچون هم آتر  م،یبر  خوادیه نظر من که نمب-

 وسط؟ نیا میبگ یچ می! بعد ما بر دهی، قباد و سپ نیرادو ن،یحسام، ادو

 توالت رفت: زیتخت بلند شد و به سمت م یاز رو یشاد

 قانع کننده بود!-

 !کردمیم شیعمل دیذهنم بود که با یتو یبا حال یفکرا

 م؟یبر  ن،ییپا میبر  شهیالبته م-

 :نییتخت رفت پا یاز رو عیهم از خداخواسته سر  نگار

 !میبر -

 باال! اومدیقباد داشت م ییکه دا میها بودوسط پله قایما دق ن،ییپا میها رفتهمراه بچه به

 شده؟ یسالم! چ-

 ؟یبپرس شهیشده؟ روت م یچ-

 کار کردم خودم خبر ندالم؟ راستش رو بوگو. یش-

 .یخال نیو رادو نیادو یجا

 حوصلت رو ندارم! ن،ییبرو پا ایب-

 چال قبادم؟!-

 ن؟یداشت فیچرا باال تشر  نییبفرما شهیم-

 چون که خسته بودم!-

 ؟یجد-

 !ایاعصابیواقعا ب یآره! ول-
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 بودم! یآخر  یپله یرو قایدق یاز بغلش رد شدم؛ وقت کیش یلیخ اول

 به من چه؟! یدیترش زم،یعز  ییخب دا-

 ؟یچ-

 هم ربط داشت! یلیخ ،یچیپ چیپ-

 !کنمیکارت م یچ نیبب سایوا یتو جرات دار -

 زدم! میج عی! منم سر نییها رو تندتند اومد پاپله عیرو گفت سر  نیا تا

 !سمیوا ستمین ونهید-

 ؟یزنیحرف م یجرات ندار  ید آخه جوجه چرا وقت-

 !خــوادیدلم م-

 ستادمیمیوا هیثان کیاگه  یعنی م،یزدیحرف م میدنبال کردن داشت نیمعمول در ح طبق

 !گرفتمیم

که قباد دستش بهم  دمیپر یبود؛ فقط م یچ کردینم یبرام فرق دم،یپر یجلوم بود م یهر چ از

 !کردینم نیزنده موندنم رو تضم دیرسینرسه، چون اگه دستش بهم م

 !یناز  یبچه، آخ رهیدرگ کال

 !سایوا یجرات دار -

 شدم، باشه! ریاز جونم س-

جهازشون  یمجسمه، که برا هیجون که روش مامان یعسل زیبه م دمیکه رس دمیدویم داشتم

 !دمیخودت به دادم برس، من که پر  ایبود روش بود؛خدا
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از درد  یعنیشدم،  نیگورمپ پخش زم دمیکش نیاز پشت همچ یکیاومدم بپرم از روش،  تا

 ،یآمازون ،یوحش شیروان پر  ؛یباد، ناقصم کردکارت نکنه ق یبگم خدا چ یچشام رو بستم، ا

 کردم! ادیرسما همه اجدادم رو  وونــه،یروان گردان، د

 !دمیترک ییا-

 !یزر نزن گهید یحقته، تا تو باش-

 سرم درد گرفت، باهات قهرم! ،یبد یلیخ-

 به جهنم!-

 !رفتیم جیاز جام پا شدم؛ واقعا سرم درد گرفته بود، سرمم داشت گ عیسر 

 باهات قهر کنم؟-

 به خودت داره! یبستگ-

 ! اصال دلم برات تنگ نشده بود!یلوس یلیخ-

رفتم طرف آشپزخونه مسکن بخورم سرم خوب بشه، پسره ننر،اصال همون  دمیراهم رو کش بعدم

 !موندیکه بود م ییجا

 برگشتم! نیادو یکه با صدا خوردمیمسکن م داشتم

 ؟یشده خواهر  یچ-

 !یچیه-

 وجه! چیبغض نداشت به هاصال  صدام

 !نمتیمن، بب ینایآتر -

اشکام  نش،یبغلم کردم، دستام رو دورش حلقه کردم، سرم رو چسبوندم به س شمیاومد پ عیسر 

 !کردیآروم داشت موهام رو نوازش م نمیکرده بودن، ادو دایراه خودشون رو پ
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 کنه؟یم هیمن چرا گر  یخواهر -

 با قباد قهرم!-

 !شهیناراحت م ا،یاِ نه، قهر نکن-

 !دیسرم بوس یرو آروم

 خودش گفت به جهنم!-

 !شدیم شتریداشت شدتش ب میگر 

هرکول! اصال پاشه بره،  گمیبهش نم گمید کنم،ینم یباهاش شوخ گهید جنبس،یب یلیخ-

 دلمم براش تنگ نشده!

 !شهینکن حالم بد م هیآروم باش، گر  زم،یباشه دردونه من، باشه عز  ،یباشه گل داداش-

 با هم دست و صورتم رو شستم! میمن رو از خودش جدا کرد، رفت آروم

 ؟یقرص بخور  یخواستیچرا م-

 !کنهیسرم درد م-

 ؟یچرا خوشگل داداش-

 !نیاز پشت گرفتم افتادم زم ده،ینم صیرو تشخ تیقباد، اصال موقع ریهمش تقص-

 نشده باشه! شیز یسرت رو، چ نمیبب-

 !دینفس آسوده کش هیراحت شد،  الشیخ یوقت کرد،یداشت سرم رو نگاه م قهیپنچ دق قایدق

 نیقبادم اعصاب نداره امشب و گرنه عمرا همچ شه؛یخوب م ،یالک یمسکن بخور  خوادینم-

 من بگه! یبه خواهر  یز یچ

 !کنمیم یتالف نامیاگه من آتر -

 از دست تو!-
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 !نیقبادخان، حاال بب حقته

خوشحالم کرد  یلیکه خ یز یهمه بودن به جز قباد، تنها چ ز،یسر م میرفت یبا داداش یوقت

 بشقاب غذاش بود!

اول من کنار  م،یروش نشست نیقباد بودش که من و ادو یهم کنار صندل یخال یتا صندل دو

 قباد نشستم، چون کار داشتم! یصندل

غذاش،  یتو ختمیر  کیش یلیو سرکه رو خ مویمتوجه بشه نمک، فلفل، آبل یکه کس نیا بدون

در  زه؛یر یغذاش نمک م یچون معموال رو ختم،یکه تابلو نشه روش دوباره غذا ر  نیبه خاطر ا

 نمک رو باز گذاشتم!

ظرف سس بود که مخصوص خود قباد بود، چون معموال سساش رو تند درست  هیهم  جلوش

 سسش! یتو ختمیمنم قشنگ همه فلفل رو ر  کنه،یم

بعد با ته چنگالش هم زدم، با  ختمیسسش نمکم ر  یتو ز،یم ریرو هم گذاشتم ز  یفلفل جا

 !نیاز ا نمی! خب ازیم ریدستمال چنگالش رو پاک کردم، دستمالم انداختم ز 

 !یداداج-

به خاطر لحن صحبت کردنم کلم رو  نیخوب نبود و گرنه ادو ادیشانس آوردم که حالم ز  واقعا

 کنده بود.

 جون دلم؟-

 اقباد قهرم!جاهامون رو عوض، من ب ایب-

 وروجکم! ایخب، ب یلیخ-

که سر و کله قباد  دمیکشیخودم غذا م یعوض کردم، داشتم برا نیجام رو با ادو لکسیر  یلیخ

 داره موقع خوردن غذا و ساالد! دنید افشیشد، ق دایهم پ

 وهفت: یس پست
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 :نایآتر 

قاشق  نیهم حواسم به قباد بود، اول یچشم ریز  یول خوردمیداشتم غذام رو م لکسیر  یلیخ

 بود! زیانگجانیبخوره واقعا ه خواستیغذاش رو که م

 نیکه صورتش قرمز شده بود؛ ادو کردیسرفه م نیلقمش رو خورد افتاد به سرفه کردن، همچ تا

 آب بهتر شد! وانیآب داد، بعد از خوردن سه تا ل وانیل هیبهش  عیسر 

 غذا؟ نیا یتو نیختیر  یخدا دهنم منفجر شد، مامان چ یا گرفتم، شیآت یسوختم، وا یوا-

 !زدیبا دستش داشت دهنش رو باد م ،یناز  یآخ

 ! آب بده!نیادو-

 ؟یکنیچرا ناله م-

 ! آب بده!یکردیعرعر م ،یمن بود یتو به جا-

 وانیل یکه داشت تو یدر حال نیبا هم راحت بودن مثل دو تا دوست، ادو یلیخ نیو ادو قباد

 رو کرد سمت قباد: ختیر یآب م

 !یکنیعرعر م ییاون تو ت،یتربیدرست حرف بزن ب-

 و قباد: نیبرنجش رو کرد سمت ادو یرو ختیر یکه داشت ماست م یدر حال حسام

 !کنهیعرعر م یک میتا بعد ببن ،ییآب رو بده به دا نیفعال ا-

 افق! یو قباد نگاش کردن که بچه رفت تو نیادو نیهمچ

 براش گرفتم! کیدستم رو به نشونه ال انگشت

 !کیال-

 نشون شماها بدم! یعرعر  هینداره، من  بیع-

 رو کرد سمت قباد: یدر کمال خونسرد نیرادو
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 !یکنیعرعر م یفعال که خودت دار -

 هاش رو تو هم کرد:با اخم بابا

 !نجایانگار نه انگار که بزرگتر نشسته ا گمینم یچیه یهر چ گه،یبسه د-

 رو بگو، منم سوختم! نیهم-

 که سمت راست بابا نشسته بود رو کرد سمت قباد: ییداخان

 نشده! یز یقباد! چ گهیبس کن توام د-

 !نینشده، فقط منفجر شدم هم یز یآره چ-

 !ستی:اصال غذا تند نمامان

 که فقط تند بود، ترش بود، تـرش! فیخواهر، ح یا-

 دخترا گفت! نیع یعنی

 خواهر! یا یتر گفتعمو، از دخترام به کیال-

 خنده که دالمون درد گرفت! ریز  میزد دهیمن و حسام و خود سپ نیهمچ یعنی

 بگم! تونمینم یطور  نیباور کن من که دخترم ا ،یخوب اومد یوا-

 !ییآره خدا-

 ! اه.گمیبهتون نم یچیه یه گه،یبسه د-

 قباد! د،یتمومش کن-

 جانم بابا؟!-

 غذات رو بخور! ار،یدر ب یکمتر بچه باز -

 سوال؟ هی! فقط خورمیچشم، م رمیآروم بگ-
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 مامان نشسته بود: شیپ نیرادو

 : هوم؟نیرادو

 ایحسام  ایراشا  ای کنهیم نایآتر  ایکارا  نیاز ا م،یباش یمنطق نیایب دینیکار کدومتون بود؟ بب-

 !کار کدومتون بود؟یشاد

 که باهاش قهر بودم، مشغول غذا خوردنم شدم! من

 :ختیر یخودش خورشت م ینشسته بود و داشت برا نیهم کنار رادو راشا

 نبود! یکار من و شاد-

 قباد نشسته بود: شیپ حسام

 نداشت! یکه اصال کار  نامیکار منم نبود، آتر -

 !دیطور...هوف...غذاتون رو بخور  نیکه ا-

 جاش بلند شد! از

 کجا؟-

 ندارم بابا! لیم-

ود؛ خودش گفت باهام قهر باش! اصال غذام کوفتم شد، من نب ریتو هم بود، تقص افشیق

 بشقابم رو گذاشتم کنار!

 ؟یخور یچرا غذات رو نم-

 رفت! لمیم-

 ! بزرگتره!یکن یکارش رو تالف یطور  نیا شهینم لیدل یول یخواهر گلم، درسته با قباد قهر -

اصال تا حاال نگفته به جهنم باهام  آورد؟یسرم م ییرفته؟ چه بالها ادتیخود قباد رو  ،یداداش-

 قهر باش!
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 از دست شما دو تا!-

 رفته اخالقش عوض شده! رانیاز ا یاصال از وقت-

با  اد،یخودتم م لیشامش رو بخوره، م ادیکن ب شیپاشو برو راض ست،ین یطور  نیاصال هم ا-

 !عیسر  د؛پاشویکن یهمم آشت

 و از جام بلند شدم. دمیرو کنار کش یصندل

 ! کجا دخترم؟نایآتر -

 شامش رو بخوره، با اجازه! ارمیپسر لوستون رو ب رمیباباجون م یچیه-

 دلم گفتم! یتو شمیا

 .ایاز دست تو، برو فقط زود ب-

 باشه!-

 کجاس! دونستمیم اط،یح یتو ششیرفتم پ عیسر 

 سراغ گال! رهیم شهیحالش گرفته م یوقت شهیهم

 بود! نیکه بخوا یکردم، از هر نوع گل داشیگال پ شیپ قایدق اطیح یرفتم تو یوقت

 بکشه! گاریس اومدیم شیکم پ د،یکشیم گاریس داشت

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-

 !ناینه! برو تو آتر -

 چرا؟! دونستمیبود؛ واقعا نم یجد یلیخ

 ؟ییباهام دا یچرا انقدر جد-

 چرا به نظرت؟-
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 که کردم معذرت! یاگه به خاطر کار -

 !ستیبه خاطر اون ن-

 بوگو! کنمیم ه؟خواهشیس به خاطر چپ-

 ؟یدانشکده افسر  یبهت گفت بر  یک-

 ؟ینیبا هم انقدر سر و سنگ نهیواقعا به خاطر هم-

 آره!-

 آخه چرا؟-

 !یاز من اجازه نگرفت یچون غلط کرد-

 بازشد، پسر لوس! ششین کیش یلیخ

 کنم! اصال پاشو برو! یمن که اومدم باهات آشت فیاصال ح-

 بغلش! یافتادم تو دیاومدم برم دستم گرفت کش تا

 نشد؟ یز یوروجکم، سرت چ دیخفن بهت بدهکارم!ببخش یخواهمعذرت هیکجا وروجک؟ -

 درد گرفت!-

 !دیببخش-

که من  ییالبته بگم اون جا ن،یبود که سرم خورده به زم ییهمون جا قایدق د،یسرم رو بوس آروم

خوب  یلیدرد گرفته بود؛ که االن خ یلیبه هر حال خ یهم موکت بود هم فرش، ول نیخوردم زم

 خوب شده بود!

 !تونمیخواخج م-

 دلت برام تنگ نشده بود! یدر ضمن غلط کرد ؟یدیفهم ت،هاییبا دا یکنیقهر نم گهید-

 گفتم! یدلم برات تنگ شده؛ الک تونم،یقهل نم دهیباج، د-
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 ؟یبخور  یدونه پس گردن هیخب، حاال حقت هست -

 !رونیبغلش اومدم ب از

 !گمیبه باباجون م رمیمنم م-

 به بابا نگه! ینامرد هر ک-

 بزن! یقبول، اگه تونست-

 تو، قبادم دنبالم! دمیدو عیسر 

 ،ییداکه با داد خان میدیچرخیم میداشت یناهارخور  زیچهار بار دور م قایتو دق میدیرس یوقت

 سرجامون! میعمو و در آخر با داد باباجون نشستخان

 د؟یکنیکه مثل سگ و گربه دنبال هم م یامگه بچه-

 من رو بزنه قباد! ،خواستیباباجون م-

 بزنمت! خواستمیبگو چرا م-

 ...خیکه م نیمهم ا-

 رو کرد سمتم: یبا لحن جد بابا

 خانوم! نایمخصوصا شما آتر  د،یتمومش کن-

 نشنوه! یکه کس یآروم طور  یلیخانوما بود! خ نایاوه از اون آتر  اوه

 من امشب خونه باباجون هستم! گمیم یداداش-

 خودته! لیهر جور م-

 

 وهشتم: یس پست
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 :نایآتر 

 چرا نگذاشت بمونم؟! دونمیکردم بابا نگذاشت بمونم، واقعا نم یکار  هر

موندن  یشانسم رو برا نیمنم آخر  م،یطبقه دوم تا لباس بپوش میرفت نیو ادو نیهمراه رادو به

 کردم:امتحان 

 خونه! امیمن حال ندارم ب-

 !ناجانیآتر -

 بمونم! خوادیمن دلم م نیاِ رادو-

 نشنوم. گهیهم د یچیه ،ینییپا یکنیکارات رو م عیهوف، از دست تو لجباز، سر -

 ...ب...م...و...ن...م!خوامیمن...م-

 !کنمیحرف رو دوباره تکرار نم هی-

 نداشتم. یشانس چیه گهیزور بگه اه، د دیبا شهیهم یعنی

 رو نداشتم! نیو رادو نیادو یکارام رو کردم؛ چون اصال حوصله غرغرا عیبود سر  یطور  هر

نبود که بخوان  ییکسا هیاصال شب افمیق کردن،یم یداشتن خداحافظ نایبابا ا نییرفتم پا یوقت

 برن!

 :دیخندیم افمیبود و داشت به ق ستادهیا نهیدست به س قباد

 !هیعال افتیق یعنی-

 بود رو به قباد گفتم: دهیبه ذهنم رس یفکر 

 بمونم؟ یکن یبابا رو راض یتونیخوشگلم، نم ییدا-

 باز هم نشد. یول

 !نمیدر ننداز، برو بب رپاشایمن رو با ام-
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 !یدیواقعــا! همون بهتر که ترش ـش،یا-

 ؟یجد-

 اله!-

که صداهاشون رو بلند کنند"مگه صد بار نگفتم مثل بچه آدم حرف  یخال نیو رادو نیادو یجا

 بزن؟"

 تر.گل یکیاز  یکیخدا به همه داداش داده به من هم سه تا داداش داده  یعنی

 آدمت کنم! شهیکه االن نم فیح-

 !ینتونست یول ،یآدمم کن یخوایاز عصر تا االن م-

 !رسمیهدفم م نیباالخره به ا-

 بعد. ایضع در بو نیفعال از ا-

 عقب! رفتمیجلو منم داشتم م اومدیقباد م میزدیحرف م میطور که داشت نیهم

 ندارم! تیکار  سا،یوا-

 مطمئن؟-

 پدرت پشت سرته. قایدق یبر  گهیقدم د 10چون اگه  ،یسیبه نفعته وا-

 .ستادمیکه بودم ا ییجا همون

 !ستاین یخوب یاصال شوخ-

 کنن؟یم یکه دارن شوخ ادیم ییبه آدما افمیبه نظرت ق-

 اوم...اصال.-

 مواجه شدم! ییتو هم بابا یبرگشتم، با اخما یوقت
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 !میاالن بر  نیبهتره هم-

 .نیسمت ماش میراه افتاد ییکردم، پشت سر بابا یبا همه خداحافظ یسرسر 

کل  یبابا، تو نیهم با ماش سایبرگشتن خونه، من و آتر  نیادو نیبا هم با ماش نیو رادو نیادو

 خونه! میدیهمه ساکت بودن! بعد از سه ربع باالخره رس ریسم

کردن  یدر دست از باز  یبا صدا کردمیم یتاب نشسته بودم داشتم باز لب یاتاقم پا یتو

 !دمیکش

 !دییبفرما-

 اومد تو! ییحرفم تموم نشده بود، در اتاقم باز شد بابا هنوز

 سالم!-

 باهات حرف بزنم! خوامیم نیبش ک،یعل-

 روش!از مبال منم نشستم روبه یکی ینشست رو ییبابا

 ارن؟یبگم ب نیخور یم یز یچ-

 ؟یچ یعنی یشام کرد زیکه سر م یبده کار  حیالزم نکرده، فعال شما به من توض-

 ک...کدوم...کار؟-

 !هیمنظورم چ یدونیخودت بهتر م-

 کدومش! یعنیخب...-

 !شیاول-

 آها.-

دادم به مبل، بابا هم پاهاش  هیقورت دادم، کامل تک رو زدم پشت گوشم، نفسم رو آروم موهام

 هم: یرو انداخته بود رو
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 !حیتوض-

 رو باز کردم: شمین تونستمیکه م ییجا تا

 باشه؟ حیبدون توض شهینم-

 !یستوان شدن رو بزن دیق یتونیخب، تو هم م یلیخ-

  

 

 ونهم: یس پست

 :ایبرد

دلم براش واقعا تنگ شده بود! محوطه  م،یرفتیمحوطه رستوران راه م یتو میداشت نایآتر  با

 داشت. یبزرگ و قشنگ

 دانشگاه؟ یومدیچرا ن-

 !نیاز آلمان برگشته به خاطر هم مییدا-

 مبارکه برگشتنشون!-

 خواهش.-

 ؟یاچرا گرفته-

 گرفته شد از بس حالش گرفته بود. حالم

 !ستین یز یچ ،یچیه-

 :دیابروهاش رو تو هم کش ایبرد

 !عیهست، بگو تند زود سر -
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 ؟یاجبار -

 !قایدق-

 .فیناچار شروع کرد به تعر  اد؛یمواقع کوتاه م یبعض ایبرد یهاچرا در برابر حرف دونستینم

 بابام دعوام کرده! یعنیبا بابام دعوا شده، -

 ؟یتو هم نهیبه خاطر هم-

 !یبه افسر  دهیم ریگ شهیم یز یچ هیآره خب، آخه تا -

 من! نیچه با حال، ع-

 :ایمتعجب برگشت سمت برد نایآتر 

 واقعا؟-

 !قایاوهوم دق-

هم  نایرستوران پر دار و درخت بود، من دستام رو پشتم بهم قالب کرده بودم؛ آتر  محوطه

 مانتوش بود! بیج یدستاش تو

 سوال بپرسم؟ هی نایآتر -

 آره حتما بپرس!-

 ادته؟ی میدیرو د گهیدبار هم نیاول یاون روز که برا-

 یموقع خوردن بستن افشیلبم شکل گرفت؛ واقعا ق یلبخند محو رو کیروز  نیاول یادآور ی با

 بود. یدنید

 آره خب چطور؟-

 درسته؟ یتازه از خارج برگشت یاون روز گفت-

 آره!-
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 ؟یپس چرا لهجه ندار -

 باز! شمیبود، منم ن سیپوکرف هیشب افشیبود، ق یمهم یلیبرام سوال خ واقعا

 یرانیا شتردوستاممی! بمیزدیحرف م یخونه کال فارس یتو ن،یرانیر دو اخب پدر و مادرم ه-

 بودن!

به  میداد هیدرخته، سرامون رو تک یپا مینشست میدرخت، سر خورد هیبه  میداد کهیدومون ت هر

 تنه درخت!

 آها، چه جالب!-

 آسمون قشنگه،ها!-

 ؟یدوسش دارم تو چ یلیاوهوم، خ-

 من عاشقشم!-

 بزرگ دارم! یلیتلسکوپ خ هیمن  یدونیم-

 !یمنم داشتم، االن دلم خواست گفت-

 برات بخرم! یخوایاگه م-

 ؟یکنیها رو نگاه مبخره! تو هر شب باهاش ستاره یداداش گمینه، م-

 آره، چون آرامش دارن!-

 نیتر کیگفت تار  شهیم میکه ما بود یچون اون قسمت م،یدیدیها رو مستاره میدومون داشت هر

 ود!قسمت ب

 امشبم که ستاره بارون!-

 !یها نگاه کنبه ستاره دیاوهوم، از اون شباس که فقط تا صبح با-

 برم تو! خوادیدلم نم ،یگل گفت-
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 آرامش داره آسمون! خواد،یمنم دلم نم-

 برگشتم سمتش: آروم

 ن؟یها چه شکلبه نظرت ستاره گمیاوهوم، م-

 باشن. توننیم یاوم...به نظر من همه شکل-

 ؟یه جالب! تاحاال باهاشون شکل ساختچ-

 !ادیز  یلیآره، خ-

 رو گرفتم سمت آسمون پر از ستاره: سرم

 ست؟یسردت ن-

 نه خوبم!-

 سردت بود بگوها!-

 ؟یدیتلسکوپت رو به خواهرتم م گمیسوال م هیباش! -

 !میکنیوقتا با هم نگاه م یمعلومه، بعض-

 خواهرت! شیپ یااوقات خونه شتریچه قدرخوب! چه قدر خوبه که ب-

 شکمم جمع کردم: یرو تو پاهام

 چطور؟-

 باشگاه! ایمطب  ای مارستانیب ایشرکت  ایدانشگاهن  ایاوقات  شتریمن ب یایآخه داداش-

 که، کار دارن! ستیخب دست خودشون ن-

 قانع کننده بود!-

 تو! میپاشو بر -
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 نه!-

 هوام سرده! ع،یبدو سر  یبگذارم تنها بمون زتومینم نجا،یا کهیتار  نمیبب عی! سر خودیب-

 زور از جا بلندش کردم! به

 بمونم! خواستمی!م،نمکیاه ب-

 !یمونده بگذارم تنها بمون نیفقط هم ،یتنها بمون ی،خواستیم یکرد خودیب-

 نزن خب، هرکول!-

 دفعه آخرته؟-

 کرد. دختره پررو بمیهرکول نص هیلب  ریکه ز  وردمیخودم ن یرو به

 باش!-

 یجور  هیداداش بزرگش  دمیتو د میرفت یوقت خوام،یدختر رو م نیکه هست من ا یهر چ یول

 !کنهیداره نگاهمون م

 بره: خواستیدلم نم اصال

 !نایآتر  یراست-

 بله؟-

 !میدار  یرانداز یت ؟ییایفردا که م گمیم زهیعع چ-

 !امیاوهوم م-

 خب پس فعال!-

 فعال!-

 ها!بچه شیاش منم رفتم پخانواده شیرفت پ عیسر  یاز خداحافظ بعد
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 چهلم: پست

 :ایبرد

کرده بود، رو کردم سمت  ونیمنم بد جور دلم هوس قل میتخت نشسته بود یها روبچه با

 ها.بچه

 ونه؟یقل یهیپا یک-

 رو کرد سمتم: بستیکه داشت موهاش رو م یدر حال پدرام

 بکش. یجرات دار -

 چرا جرتت نداشته باشم؟-

 .کنهیاون طرف داره نگاهت م نایآتر  قایچون دق-

رو  نایکه به همراه چند نفر اومدن سمت ما، با تعجب داشتم آتر  کردمیرو نگاه م نایآتر  داشتم

 رو کرد سمت من. نایآتر  کردم؛ینگاه م

 ؟یکنیشده نگاه م یز یچ-

 طرف؟ نیا نیشده اومد یبدونم چ خواستمینه م-

 شما. شیپ می، اومدرفتن، ما هم حوصلمون سر رفته نامیا ییآخه داداشام با دا-

 چهار زانو نشسته. ماین

 خانوم؟ نایآتر  دیکن یمعرف شهیم-

 .شهینم رینخ-

 چرا؟-

 .خوادیچون که دلم نم-
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بود رو کرد سمت  ستادهیا نایکه سمت راست آتر  یفرستادم، پسر  رونیرو آروم ب نفسم

 .هیبق

 دنده بلند شده. اون یاز رو نایامروز آتر  دیببخش-

 :نایآروم روش رو کرد اون طرف، آروم رو کردم سمت آتر  نایآتر 

 نا؟یشده آتر  یچ-

 کردنم ندارم. یحوصلم سر رفته، حوصله معرف یچیه-

 رو کرد سمت راشا. ماین

 با من بد شده؟ نایچرا آتر  دیدونیم گمیم-

 بود رو کرد سمتم. ستادهیا نایکه پشت سر آتر  یپسر 

 .کنمیم یاون دنده بلند شده، من خودم معرف یبه قول راشا از رو نایامروز آتر -

دو تا تخت که بهم وصل شده بود  یهمه دور هم رو نا،یآتر  یهالیاز آشنا شدن فام بعد

 .مینشسته بود

 رو. شیناراحت نمیبب تونستمینم کرد،یرو جارو م نیهاش زماخم نایآتر 

 کردم سمت راشا. رو

 صحبت کنم؟ نایبا آتر  شهیون مراشا جان با اجازت-

 .دییبفرما ه،یچه حرف نیا-

 ها دور شدم رو کردم سمتش.از بچه یوقت م؛یاومد نییتخت بلند پا یدومون از رو هر

 سر جاش هم من؟ ادیهم حوصله تو ب میانجام بد یکار  هی یهست هیپا-

 فکر کردن با ذوق برگشت سمتم. یاز کم بعد

 .امهیمعلومه پا-
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 .میشرط بگذار  هی ایخب پس، ب-

 ؟یچه شرط-

رو دعوت کنه ناهار،  یکیاون  دیبا م،یبردار  گیکمتر از سه تا ته د میاگه هر کدوممون نتونست-

 قبول؟

روزها  نیکه ا یبه حرف دلم گوش کردم؛ دل دونمیگذاشتم، فقط م یشرط نیچرا همچ دونمینم

 قبول کنه. کردمیفکرش رو هم نم یحت شه،یدلتنگ م یادیز 

 م؟یاز کجا بردار  یقبول، ول-

 که روش نوشته شده بود"ورود افراد متفرقه ممنوع". یلبخند رو کردم سمت در  هیبا  

 

 :کمیچهل و پست

 :نایآتر 

 .ایتا بنا گوشم کش اومد، با خنده برگشتم سمت برد شمیدر ن ینوشته رو دنید با

 بخوره اون برنده است. یشتر یب گیتونست ته د یهر ک ام،هیپا-

 هاش رو گذاشته بود پشتش:دست ایبرد

 رو ناهار دعوت کنه. یکیاون  دیباخت با یقبول، هر کس-

 .میو به سمت در آشپزخانه رستوران حرکت کرد دمیهام رو بهم کوبذوق دست با

 چیپشت سر من بود، چون همه سر کار خودشون بودن ه ایبرد میدر آشپزخونه رو باز کرد آروم

 م؛یحواسش به ما دو تا نبود داخل آشپزخونه شد یکس

 سرش رو آورد کنار گوشم. ایکه برد میبود ستادهیدر ا یجلو

 سمت راست؟ میبر -
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 چرا اون طرف؟-

 هستن. یچ مینیبب میبزرگ اونجا هستن، بر  گیچون دو تا د-

 .میقبول بر -

 بود. یواقعا آشپزخونه بزرگ م،یکه سمت راست بودن قدم برداشت ییهاگیبه سمت د آروم

 در حال شستن ظروف بودن، ینفر  چند

رو  گیدر د شدیکه نم یبود، در حد ادیرو روش گذاشته بودن واقعا ز  هاگیکه د یاجاق یشعله

 .یبردار 

 .میبود ستادهیا گید یدومون جلو هر

 م؟یکار کن یبه نظرت چ-

 ؟هیچ مینیبب میرو باز کن گیآروم در د ایب گمیاوم، م-

 قبول.-

که بخار غذا  میبا هم درش رو برداشت ییقرار داشت دو تا گیکه سمت چپ د یارهیدستگ با

بعد از گذشت چند  ن،یزم یرو وفتهیاز دستمون ب گیصورتمون و باعث شد در د یخورد تو

بود و همش  گید کیکه نزد یخورد به پارچ آب ایدست برد میمحل رو ترک کن میتا اومد هیثان

 .تشد داخل خورش یخال

 رو کرد سمتم. ایبرد

 .ومدهین یتاکس میبر  ایب-

 .میمحل حادثه رو ترک کرد عیدو نفر بلند شد؛ سر  یکه صدا میحرکت نکرده بود هنوز

که چشمم افتاد به اجاق گاز  میشد میقا خچالیو پشت  میعجله به اون سمت آشپزخونه رفت با

تکون  ایبرد یمطمئن شدم برنجه دستم رو آروم برا یبود، آروم رفتم سمتش وقت ریکه روش کفگ

 دادم.
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 چهل ودوم: پست

 :نایآتر 

 گیدر حال خوردن ته د گ،یداخل د میو تا کمر خم بود میادومون از فرصت استفاده کرده هر

 .ستادهیپشت سرمون ا یسوم بودم که احساس کردم کس

گرد داره پشت سر من  یهاو با چشم گهیهاش پره از ته دلپ ایبرد دمیرو برگردوندم که د سرم

 ایمرد حدود چهل و پنج  هی دمیروم رو برگردوندم، د یوقت ستادمیآروم صاف ا کنه،یرو نگاه م

 .کنهیتو هم داره نگاهمون م یهارنگ با اخم یاشش ساله با کت و شلوار سرمه

 کردم. رو باز شمین شدیکه م ییام رو قورت دادم و تا جابود لقمه یجور  هر

 تمام رو کرد سمت ما دو تا. تیبا جد مرد

 د؟یکنیکار م یجا چ نیبدونم شما دو تا ا شهیم-

 اومدیباز رو کرد سمت مرد که بهش م شیبا ن ایبرد م،یکرد یبهم نگاه م میداشت ایو برد من

 صاحب رستوران باشه.

 د؟یدونیشما م م،یدونیما دو تا هم نم-

 .یمنتها از در اصل رون،یب دیکنه، خودتون بر  رونتونیکه به نگهبان بگم ب نیقبل از ا-

 رونیب رون،یب میزد میکه اومده بود یاز همون در  عیبتونه بزنه سر  یاگهیکه حرف د نیاز ا قبل

 رو شدن با پدرا همانا.اومدن همانا و روبه

هم آب دهنم رو قورت دادم، پشت سر  یکه چند بار  کردیتو هم داشت نگاهم م یهابا اخم بابا

 بود. نیاز بابا بدتر رادو
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بود؛ مطمئن  ستادهیا ایبه برد هیبه هم سن و سال بابا فقط شب ییآقا هیراست بابا  سمت

 باز بود. یبد جور  ششیشدم پدرشه چون ن

*** 

برگشتم خونه، چون  نیو ادو نیرادو نیاز پرداخت خسارت به صاحب رستوران، من با ماش بعد

 مرگ بشم.جوون یزود نیبه ا خواستمیبه شدت جون دوست بودم نم

زده بود سکوت کرده  رونیکه رگ گردنشون ب یتو هم در حال یهابا اخم نیو رادو نیراه ادو یتو

 بود همراهمون اومد. دهید میهم که اوضاع رو وخ ییبودند؛ دا

که  نیاز شانس خوبم قبل از ا یزارش کار بهم بده ولبابا که گ نیماش یزده بود تو میج سایآتر 

 رو ازم گرفت. یگوش نیبشم ادو نیسوار ماش

نفس  یبدون اجازه بابا حت یتونستیبود که نم ییهایبگذرونه خونه رو، از اون وقت ریبه خ خدا

 .یبکش

گلم به  یفوران کرد، فقط خداروشکر داداشا تشیبود؛ بابا عصبان دهیپامون به خونه نرس هنوز

 .دنیدادم رس

 رو کرد سمت بابا: نیرادو

 !نیآروم باش قهیدق هی کنمیبابا خواهش م-

 آروم باشم؟ یآروم باشم؟ چه طور -

 !دیکه چهار ستون بدنم لرز  زدیداد م ییبابا نیهمچ

 :ییرفت سمت بابا مامان

 آروم باش! رجانیام-

 !نیآروم باشم از دست ا تونمیم یآروم باشم؟ هان؟ تو بگو فاطمه چه طور  یچه طور -

 غلط کرد، آروم باش! نایآتر -



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

167 

 

 .شهیبه خدا که نم شهیهـان؟ آروم باشم؟ نم ؟یچه طور -

بچه دو  کنهیکارات، فکر م نیحال و روز باباته، بازم ادامه بده به ا نیخانوم، ا نایآتر  ریبگ لیتحو-

 سالس!

 !شدیم شیاگه بچه دو ساله بود، باز حرف حال ف،یح-

 بود رو کرد سمت مامان: ستادهیقباد که پشت سر من ا ییدا

 کودک درونش فعاله بچه! ست،یدست خودشم ن طونه،یش نایخواهر گلم، آتر -

 غلط کرده!-

 دفعه رو! هی نیلطفا هم رپاشاخانیام ا،یدفعه رو کوتاه ب هی نیچشم، شما هم-

 سالشه! 19 ستینگم؟ بچه ن یچیچه قدر بگذرم؟ هان؟ چه قدر ه تونم،ینم-

 !شهیسال، به خدا تازه اول جون 19 دیگیخودتون م-

 سوئد! فرستمشیفردا م نیباشه، هم خوادیوضع م نیاگه ا-

 بابا بخواد بفرسته من رو سوئد. شدیدهنم رو آروم قورت دادم باورم نم آب

 رو کرد سمت بابا: نیادو

 .نید! همتموم ش سته،یمیکرده پاشم وا یغلط هیاخه؟  یچ یعنیبابا! -

 ؟یجد-

 کالفه رو کرد سمت من: نیرادو

 بگم واقعا! یچ دونمینم-

 و تو! دونمیغلط بکن من م نیاز ا گهیبار د هیتو فقط -

امشب بد جور اشکم داشت در  یول کردمینم هیاصال گر  ای اومد،یدر م ریاشکم د معموال

 دلم گرفته بود از دست بابا و مامان! اومد،یم
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بخواد من رو بفرسته  ییکه بابا یطور  نینه ا گهیکار کردم؟ حاال فوقش دو تا داد د یچ مگه

 یلیبه نظرم خ کنهیم فیبابا تعر  یعمو از کاراکه خان یآقاجان)پدر باباش(واال اون طور  شیپ

 !میبچه اروم

ه ! مگه دست منشمیم دوارمیبه خودم ام کنهیم فیمامان تعر  یکه باباجون از کارا یطور  اون

 کودک درونم فعاله!

 قدر! نیبابا، به نظر من بسشه هم کنمیخواهش م-

 :رفتیم نییباال و پا تیاز فرط عصبان نشیروم، قفسه سروبه ستادیا بابا

 بود باهات؟ یآشپزخونه به درک، اون پسر ک-

 برگشته بود: نایهم با مامان ا راشا

 از اون با من و حسامم دوسته! ریبه غ ش،یعمو اون پسر هم دانشگاه-

 از کجا؟-

 اونم هست! رمیکه م یباشگاه یتو-

 گرم واقعا! دمش

 :زدیبابا بهم م یآب قند رو برا وانیکه داشت ل یدر حال مامان

 از دست شماها!-

سرم کال  زنهیسرم داد م ای کنهیدعوام م یکیهر وقت  ینه! ول ایاخالقم خوبه  نیا دونمینم

 .قمی یتو رهیم

 زایچ نجوریچون اصال به ا رم،یگیبعدشم معده درد م شه،یو رو م ریدلمم ز  رم،یناخونام ور م با

 عادت ندارم!

 تمام رو کرد سمتم: تیبا جد بابا
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کارا، دانشگاه، کالس  نیتکرار بشه ا گهیبار د هیبخواد  ست،ین میحرفا حال نیمن ا-

 سوئد. رهیتموم، فرداش م یهمه چ ،یهر چ یقیموس

 آروم رفت سمت بابا: نیادو

 بهتره! میبعداحرف بزن نیهست یبابا، االن عصبان-

 یدعوا دیکشیطول نم شتریب قهیسه دق ایاز معده درد، معموال دو  خوردیداشت بهم م حالم

 دفعه... نیا ی! ولییبابا

 اومد سمت من: نیرادو

 ! برو تو اتاقت!نایآتر -

 .شهیاز جام تکون بخورم؛ مطمئن بودم تکون بخورم حالم بد م تونستمینم

 !یآج نمی! ببنایآتر -

گوله تگرگ  نیدادم، دستم رو آروم گرفت، دستام ع صیقدماش تشخ یاز صدا کم،ینزد اومد

 بود!

 !نیمن رو بب یخواهر  ؟یخوب نایآتر -

 کردن! دایه خودشون رو پاشکام را نیسرم رو آورد باال، چشام پر از اشک بود، با حرف ادو آروم

 بغلم! ایدورت بگردم من، ب ه؟یچرا چشات اشک نمت،یبب-

 کردن! دایگذاشتم اشکام راه خودشون رو کامال پ نشیس یبغلم کردم، بردتم باال، سرم رو رو آروم

 یتخت خودش و کنارم نشست، خودم رو انداختم تو یباال، آروم گذاشتتم رو میدیرس یوقت

 هق هقم بلند شد! ه،یگر  ریبغلش و زدم ز 

 آروم باش! یگفت، به خاطر داداش یز یچ هیبود  یبابا عصبان ،یخواهر -

 !کردیها فقط بغل مامان آرومم ممثل بچه شدم،یآروم نم گفتیم یچ هر
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 هم نبود بغلش کنه! یکنه، کس هیگر  تونستیاون که نم کرد،یکارم یچ ایبرد

  

 چهل وسوم: پست

 

 :نایآتر 

بود از  سیخ نیادو راهنیپ دونمیچه قدر گذشت؛ فقط م دونمیبود آروم شدم، نم یطور  هر

 اشکام!

 فدات بشه! ی:دادشنیادو

 طونم؟یمنه؟ ش ری:تقصنایآتر 

 صدام گرفته بود! یادیز  هیگر  از

 !شهی:نه گلم، آروم باش درست منیادو

 راشا! یاومد بعدش صدا نیعطر رادو یاتاق باز شد، بو در

 !طونمیش ینای:آتر راشا

 !یشیگل من آب قند بخور بهتر م ای:بنیرادو

 !تونمی:نمنایآتر 

 وروجک؟ یتونی:چرا نمراشا

 !کشهیم ری:معدم تنایآتر 

 گه؟ید یکنیم ی:شوخنیادو

 !سوزهی:نه، داره منایآتر 
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 !نی:برو زنگ بزن دکتر رادونیادو

 ؟یاکاره یچ نجای:پس تو انیرادو

 فقط برو تا معدش بدتر نشده! ست،یاصال حواسم جمع ن تونم،ی:نمنیادو

 !رمی:من مراشا

 !شدیبه نظر من مهم نبود خوب م یول اد،یزنگ بزنه دکتر ب نییرفت پا راشا

 سوال؟ هی ی:آجنیرادو

 ؟ی:چنایآتر 

همه  ن؟یا یرنگ و رو نیتواما! آخه االن وقت سوال کردن با ا یآورد ریوقت گ نی:رادونیادو

 !خهیبدنش 

 بدونم! دیبا یول دونمی:خودم منیرادو

 ؟ی:چنایآتر 

 باشه! یراجع به چ زدمیم حدس

 بود؟ ی:پسره که باهات بود کنیرادو

 !یکنی:دعوام منایآتر 

 !ی:غلط بکنم خواهر نیرادو

 !یکنیدعوام م دونمی:منایآتر 

 !نای:اون پسره دوست داره آتر نیادو

 ؟ی:چنایآتر 

 گفت! نیکه برن، اومد به من و ادو نیقبل از ا گه،ی:راست منیرادو
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 گفت؟ ی:چنایآتر 

 :اول جواب سوال!نیادو

 !یعیشف ایبرد اس،ی:اسمش بردنایآتر 

کار  یچ دونستیمعلوم بود نگرانته! فقط نم کردیکه بابا اون طور داشت نگات م ی:وقتنیرادو

 بکنه!

 بهت گفت! ی:چنایآتر 

حس  دونهیچون خودش م م،یبهت نگ یز یچ نمیمن و رادو وفته؛یب ی:گفت نگذارم اتفاقنیادو

 !هیچ نیمن و رادو

 !مهیمن زندگ یکه خواهر  دونستینم ی:ولنیرادو

 !میدیهم شوهرت نم یراحت نی:به همنیادو

 خواست شوهر کنه! ی:کنایآتر 

 !ادبیداداشات از شوهر حرف نزن ب ی:خجالت بکش، جلونیادو

 :باش!نایآتر 

 !نی:آفر نیرادو

 :معدت بهتره؟نیادو

 شده! شتری:نه، سوزشش بنایآتر 

 !یشیراشا کجا مونده،پا شو آب قندت رو بخور بهتر م دونمی:نمنیرادو

 !شهیبخورم حالم بد م دونمی:منایآتر 

 اومد! سایآتر  یبندش صدا تق باز شد، پشت هویاتاق  در

 ؟یشد یچ ؟ی:آجسایآتر 
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 دستم. یسرش رو گذاشت رو شمیاومد پ عیسر 

 خوفم! یچی:هنایآتر 

 !دهی:رنگت پر سایآتر 

 سالم! کی:علنیادو

 !سیحالش بده ه می:سالم، وقت ندارم، خواهر سایآتر 

 :چشم! بداخالق.نیرادو

 بهت نداد؟ نیرادو ؟ی! چرا آب قندت رو نخوردی:خودتسایآتر 

 !کنهی:فدات بشم معدم درد منایآتر 

 و حرف بزنه! کنهیپا شد نشست، پس بگو چرا راشا سه ساعته داره من من م سایآتر 

 !گمیبه مامان م رمیخودم م االن

 !گهی:عع، نه! صبر کن خود راشا منیادو

 آب قندش رو بخوره! نایآتر  دیبا ی:باش، ولسایآتر 

 !شهی:حالم بدتر منایآتر 

 معدته؟ ی:کجانیادو

 !کنهیمعدم! درد م یتو کنهیفرو م خیس یداره ه یکی:همشه، انگار نایآتر 

 م؟یکار کن ی:چنیرادو

 !کنهی:االن واقعا مغزم کار نمنیادو

 :از دست تو!نیرادو

 ! بدو.اریهست بردار ب یاهیشربت گ هی فمیک ی:انقدر حرف نزن، پاشو برو از تونیادو
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 تلخه! خورمی:نمنایآتر 

 !یشی:به جهنم بهتر منیادو

 !خوامی:نمنایآتر 

 بده! بدو. نایآتر  یبرا میسبز دار  رهیبگو اگه ز  دخترانیبرو ا سای:آتر نیادو

 :باش.سایآتر 

 معدم! ییی:از دست تو، آنایآتر 

 از درد! دیترکیداشت م معدم

 هان؟ وفته؟یحال و روز م نیبا دو تا داد به ا یآخه؟ آخه ک ی:از دست تو، چرا انقدر لوسنیادو

 :معدم!نایآتر 

 !نایآتر  ن،ی:من رو ببنیادو

 شربت! نمیداداش ا ای:بنیرادو

 داخل درش، هر جور بود به خوردم داد. ختیاز شربت رو ر  یدرش رو باز کرد و مقدار  عیسر 

 تلخه! یی:وانایآتر 

 آب قند بخور! نیذره از ا هی:نیادو

 آروم شدم! قهیذره خوردم، بعد از چند دق هی

 .ییشوسمت دست دمیدو عیدر باز نشده بود که سر  هنوز

 ؟یشد یچ نــا،ی:آتر نیادو

 .کنهیم یکار  نیانقدر معدم حساسه همچ دونهیبابا م یچرا وقت دونمینم
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 چهل وچهارم: پست

 

 :نایآتر 

 بود! یدروژنیه یصورت یبادکنکا دمیکه د یز یچ نیچشمام رو باز کردم اول یوقت

کل دکور اتاقم  رون،یشاخام زد ب دمیدیکه م یز یاز جام بلند شدم از چ یوقت قهیاز چند دق بعد

 !کیپاتر  ندرال،یس ،یتیک ،یعوض شده؛ همش شده بود صورت

بود! در اتاقم باز شد، مطمئنم فکر کردن  ییمطمئنم کار بابا کردم،یم زیاتاقم رو آنال داشتم

که فکر کنه خوابم؛ چشمام  دمیدراز کش عیاومد، منم سر  ییعطر بابا یخوابم، تا در باز شد بو

 همه بادکنک! نیبستم، مطمئنم متوجه نشده بود نشستم با ا عیرو سر 

 !دمیرو شن ییبابا یصدا قهیاز چند دق بعد

 ؟یبلند بش یخواینم طونکمی:شبابا

 !کردیتخت، آروم موهام رو نوازش م ینشست رو ییشدن تخت متوجه شدم بابا نییباال پا با

 خورد بود وروجک! یاهگید زهیوروجکم سرت داد زدم، اعصابم از چ نی:ببخشبابا

 داد زدن. یطور  نیاعصابش خورد بود که ا یاز چ ییبابا نمیبب ،خواستیدلم م یلیخ

 !زنهیهم که بخواد دعوا کنه اصال داد نم یوقت زنه،یاصال داد نم ییبابا آخه

 ؟ییبا بابا یکنیم یآشت طونکم،یش یدار یب دونمی:مبابا

 روم بود!روبه قایچشمام رو آروم باز کردم، بابا دق یچشمام رو بسته نگه دارم، ال نتونستم

 ؟ییعشق بابا یدی:قربون چشمات برم من، چرا انقدر خواببابا

 :باهات قهرم!نایآتر 

 !زمیعز  ی:حق دار بابا
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 اعصابت خورد بود؟ ی:از چنایآتر 

 تا بعد بهت بگم! ی:اول آشتبابا

 !کنمینم ی:آشتنایآتر 

 دم؟ب یرو به ک چییسو نی:پس من ابابا

 ؟یچ چیی:سونایآتر 

 !ی:اول آشتبابا

 گرفته بود! ادیخودم بود، از من  ییبابا

 !ی:باشه قبول آشتنایآتر 

 !هیچ چییسو گمینم ی:حاال شد، تا بوس ندبابا

 !دیرو بوس میشونیهم پ ییبابا دمیدو طرف صورتش رو بوس آروم

 موتور. چی:سوبابا

 که کل تخت صدا داد! دمیاز جام پر  نیهمچ یعنی

 موتور؟ ؟ی:چـنایآتر 

 :بله چطور؟بابا

 !ییعاشقتم بابا یچی:هنایآتر 

 کمرش صدا داد! یهابغلش که مهره دمیپر  نیهمچ

 :ماله خودِ خودِ خودم؟نایآتر 

 :بله، ماله خودِ خودِ خودت!بابا

 ؟یبود ی:حاال بگو چرا عصباننایآتر 
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 سوئد! ششونیآقاجان گفته بودن شماها رو بفرستم پ ،یچی:هبابا

 ؟ی:جدنایآتر 

 :بله وروجکم!بابا

 ؟ی:برم موتورسوار نایآتر 

 شرط؟ هی:فقط به بابا

 ؟ی:چنایآتر 

 !یار یهم در نم یباز  جنبهی:با لباس مخصوص خودش، در ضمن ببابا

 :قولِ قولِ قولِ قول!نایآتر 

 :معدت بهتره؟بابا

 !می:عالنایآتر 

فقط  ره،یگیمعدش درد م زهیر یذره از آرامشش بهم م هی: از دست دختر لوس خودم، تا بابا

 !رهیذره استرس بگ هی هیکاف

 !دهی:دختر خودتم دنایآتر 

 کار کنم؟ یتو چ یعموخان نی:آخه من از دست ابابا

 :چطور؟نایآتر 

رستوران  هیچرا لوسم رو دعواش کردم، آشپزخونه  کندنیفقط داشتن کله بنده رو م ،یچی:هبابا

 بهم! ختنیر  گهید یکس یرو به همکار 

 بود! ایمنظور بابا، برد اوردمیخودم ن یبه رو اصال

 داد! فی:انقدر کنایآتر 

 :بله، خسارتشم من دادم!بابا
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 !ینداله من لفتم موتورسوار  بی:عنایآتر 

 اومد امروز کالس داشتم! ادمی هوی دم،یتخت پر  یاز رو عیسر 

 چه طرز حرف زدنه؟" نیا نایبود که بگن "آتر  یگلم خال یداداشا یواقعا جا یول

 .ی:وانایآتر 

 ؟ییشد بابا ی:چبابا

 :کالس داشتم امروز!نایآتر 

 :کنسل شد.بابا

 ؟یدونی:از کجا منایآتر 

 زنگ زد خونه. ناز،ی:دوستت پر بابا

 :آها! خب من رفتم!نایآتر 

کالهمم  دم،یمبل گذاشته بودن رو پوش یلباس مخصوص خودش که رو ییبابا یگفته طبق

 !نییموتورمم برداشتم رفتم پا چییدستم گرفتم، سو

 که خونن! دمیفهم نیو رادو نیادو نیاز ماش اط،یح یبدون سر و صدا رفتم تو آروم

دست خودم بود!  چشیبودکه سو اطیوسط ح قایدق دیموتور سف هیهم حتما مدرسس،  سایآتر 

که  نیز اانداختم، چه قدر عکسم خوشگل بود، قبل ا یموتورمم که دستم بود نگاه نامهیبه گواه

که االن  نهیمهم ا یگرفته! ول یچطور  دونمیموتورم رو داد دستم، نم نامهیگواه ییبابا نییپا امیب

 دارم! نامهیهگوا

 !میرفتم سوار موتورم شدم، د برو که رفت عیسر 

با  نازیشماره پر  دنیبا د خوره،یداره زنگ م میگوش دمینرفته بودم که د رونیاز در خونه ب هنوز

 باز تماس رو وصل کردم: شین
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 ؟یجونم! خوب نازی:به پر نایآتر 

انقدر من و آقامون رو  دیر یرو بگ گهیدکارت داره، بابا شماره هم ایتل برد ایب نای:اوهوم، آتر نازیپر 

 .دیبد خواب نکن

 .شیبرو بخواب ا دها،یکنیکار م هی:بچه پرو، حاال نایآتر 

 رفتم تلگرام. عیاز قطع تماس سر  بعد

آدرسش رو فرستاده بود  ایکه برد یبه سمت رستوران شبیاز هماهنگ کردن، طبق قراره د بعد

 حرکت کردم.

 ناهار امروز رو اون مهمون کنه. دیباخت، پس با ایمن بردم و برد شبیقرار د طبق

هماهنگ  نازیزنگ به خونه زدم، بعد از اون هم با پر  هیآوردم  رونیب بمیرو ازج میگوش عیسر 

 .میزنگ زد بگه با هم یگه کسکردم که ا

 

 

 چهل وپنجم: پست

 

 :ایبرد

 

رو که باعث شده خوابم  یکس شدمیاگه از جام بلند م یعنیکله خودم رو بکنم،  خواستمیم

 !زدمیفصل کتک م هیبهم بخوره 

 :زهرمار، بزار بکپم!ایبرد

 !دمیده متر از جام پر  ماین یصدا با
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 ؟یلنگ ظهره! مگه تو کالس ندار  نمیپاشو بب ستما،ی:درد، عاشق چشم و ابروت نماین

 ؟یکنیکار م یجا چ نی:تو اایبرد

 :من؟ماین

خودم روم  یچرا پتو دم؟یکاناپه خواب یشده؟ اصال چرا من رو سیپوکرف هیشب افشیق چرا

 ست؟ین

 ؟یدیمن رو دزد مای:راستش رو بگو نایبرد

 !گهیم ونیرو جمع کن داره هذ نیا ای:پدرام بماین

 هیبود؛  ختهیموهاش دورش ر  شهیفکر کنم آشپزخونه بود، مثل هم رون،یاومد ب ییاز جا رامپد

 !زدیدستش بود، داشت همش م وانمیل

 دستت؟ ی:اون چایبرد

 حاال هم پاشو لنگ ظهره! ،ییچا گنیدستش اشاره کرد(م یتو وانی)به لنی:به اپدرام

 لحظه، من کجام؟ هی:ایبرد

 ؟ی! سالمای:بردماین

 .شهیاستارت بشه! صبر کن حل م یر  دیبا نهیهم شهی:همپدرام

 !وانهی:نچ نچ، دماین

کار  یچ نجایمن ا کردمیکاناپه پتومم بغل کردم، داشتم فکر م یزانو نشستم رو چهار

 چونم به حالت فکر کردن! یاشارم رو گذاشته بودم رو کنم؛انگشتیم

 !نایآتر  یامد! وا ادمی شبید یکل ماجرا هوی

 ییآ ،یی:واایبرد

 کتلت له شده بودم! نیله شد، ع کلمیکل ه ن،یکاناپه افتادم زم ی"گورمپ" از رو
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 تو روحت! مای:نایبرد

 !ی:به من چه تو ناقصماین

 !یبهداشت سیجام پا شدم پتو رو پرت کردم سمت کاناپه رفتم سمت سرو از

از خونه پرتم  یر به خاطر گندکا شبیرفتم سمت آشپزخونه، بابا د رونیکه اومدم ب سیسرو از

 !رونیکرد ب

 !ماین یخونه مجرد امیمجبور شدم ب منم

 ؟ییکجا ای:بردپرهام

 :هان؟ من؟ایبرد

 :نه پ من!ماین

 بابا! یچی:هایبرد

 پالسن! نجایو پدرام کال ا پرهام

 زم؟یبر  نیخور یم یی:چاایبرد

 !زیخودت بر  ی:نه براپدرام

رفتم نشستم  ختم،یبود ر  یکه روش عکس اسکلت مشک دیسف یکیسرام وانیل یخودم تو یبرا

 !زیپشت م

 !11تو؟ ساعت  ی:مگه کالس ندار پرهام

منم گرفتم  نیبه خاطر هم اد،یاستادم نم لهیصبح زنگ زد گفت کالس تعط ی:ندارم، علایبرد

 .دمیخواب

 ؟یخبر ندار  نای:از مامانت اپدرام
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جوابش رو بدم، ابروهام رو به نشونه نه  تونستمینم خوردمیرو م مییداشتم چا چون

 انداختم باال!

 سوال؟ هی یی:خداپرهام

 ؟ی:چایبرد

 بهم؟ نیختیبود آشپزخونه رستوران رو ر  ی:واقعا فازتون چپرهام

ته دلم ضعف رفت  خورد،یم ییرو با چه اشتها گیداشت ته د یافتادم وقت نایآتر  افهیق ادی

 .لحظه سال بود نیتر یدنید یعنیبراش!

چه قدر مزه داد بهم که،  گیاون ته د یدونیداد که، اصال نم فیچه قدر ک یدونینم یعنی:ایبرد

 انقدر بهم مزه نداده بود! گیتا حاال ته د

 !ای:از دست رفتماین

 وقته! یلی:خایبرد

 ؟یگی:چرا بهش نمپرهام

 :االن نه، به موقعش!ایبرد

 :چرا االن نه؟پدارم

 ! به موقعش نوکرشم هستم!ستمی:چون آماده نایبرد

 مرغا! یقاط ی:خب پس رفتپرهام

 :درست حرف بزن پسره ننر!ایبرد

 !رونی:اصال حقت بود از خونه پرتت کردن بماین

که بره مدرسه  نیبه نظرتون؟ امروز صبح قبل از ا کنهیکار م یبه جهنم، پروانه چ نای:اایبرد

 باهاش حرف زدم!
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 رفته مدرسه! یچی:هپرهام

 !تونمینم ،یکش:آخه حوصله مدرسه رفتن نداشت! آقا اصال من برم منتایبرد

 ؟یتونیرو نم ی:چماین

 !یبا یتونیرو نم یچ گهیحالش بده، اون وقت م می:خواهر ایبرد

پولم رو  فیو ک چییبود، کتم رو تنم کردم سو یشبیجام پا شدم رفتم سمت لباسام، همون د از

 برداشتم!

 !ی:بر و بچ فعال همگایبرد

 :فعال داداش!پدرام

 !نگیرو بهم زدم سوار آسانسور شدم رفتم پارک در

 چهل وششم: پست

 :ایبرد

 

که پشت در االف بودم  یاساعت و خورده کیخونه تنگ شده بود، بعد از  یدلم برا واقعا

 باالخره بابا اجازه ورود به خونه رو بهم داد!

 !شهیکجا اتاق آدم نم چیه یجد یول

بهت نداشته باشه؛ البته  یکار  یکس دادیم فیبودم، واقعا ک دهیخودم دراز کش یتخت برا یرو

 !یاز مادر گرام و پدر گرام یکشبعد از دو ساعت تمام منت

 گهید یها تگ کرده بودن، سه تااوه چه خبره دو تا از بچه نستا،یا یرو برداشتم رفتم تو میگوش

 خواست،یاسم و سن رو م شمیکیازعکسا منظره بود،  یکیدو تا عکس تگم کرده بودن،  ریز 

رو هم که پست رو  ی" اسم کس؟یکامنت گذاشتم"به توچه مگه فضول ییمنم در کمال پررو

 گذاشته بود رو تگ کردم!
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 هیشدم، رفتم  شیبق الیخیکردم، ب کیچند تا عکس اول رو ال یصفحه اصل یتو رفتم

 !میدانشگاه بود یکه تو و محمد گذاشتم یدونه عکس از خودم و عل

 تگ کردم! رشیرو هم ز  هابچه

آهنگام، بعد از پنج  یبودم، از برنامه خارج شدم رفتم تو نستایا یسر رفت از بس تو حوصلم

 کردم: ادیکردم، صداشم تا آخر ز  یکردم پل دایگشتن آهنگ مورد نظرم رو پ قهیدق

 شهینم دایاز تو پ باتریز 

 شهیتا هم قرارمیب قرارمیب من

 لرزهیقلبم م یخندیم یوقت

 هاش.خنده ادیافتادم  نایآتر  ادی ناخودآگاه

 ارزهیبرام م ایاز کل دن شتریتو ب عشق

 !نامی! عاشق آتر ایخدا

 رومچشمات روبه یتو آرزوم وقت موندن

 مال من بشه؟ شهیم

 ینر  دمیرو دست تو م میزندگ

 آسمون هیعشق من  وونهید یا

 یباتر یز  تو مهربون از همه یدستا

 مگه وجود داره؟ مگه هست اصال! نام،یاز آتر  باتریز 

 رومچشمات روبه یتو آرزوم وقت موندن

 ینر  دمیرو دست تو م میزندگ

 آسمون هیعشق من  وونهید یا
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 یباتر یتو مهربون از همه ز  یدستا

 ستین یسخت یهست یوقت

 .نیتر آسون شهیم ایکار دن نیتر باشه، سخت نایآتر  یوقت

 ستین یزخم یقلب ستین یرد یمغز 

 ستین سیم سید کیاز موز  یخبر 

 خونه نشستم یو روز تو شب

 و اون شکستن نیدل ا کارمم

 من تا تهش هستم یاگه تو باش یول

 دور همه آدما رسما کشمیم خط

 وقت ناراحت نشو اصال چیدستم ه از

 وقت تو رو ناراحت از قصد نکردم چیه من

 دست دست نکردم یخواست یکار  هی

 بحث نکردم یالک یزایسر چ بات

 عوض نکردم یشکیو با ه تیخال یجا مینبود یوقت یحت

 هستم ونتیرو مد یعاشق نیا

 خستم ینباش امیم ییتو که باشم هر جا با

 ...ییجا ینباش یوقت

 هفته با تو قشنگه یروزا

 ساعت دلم چه تنگه هی یحت ینباش یوقت
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 رومچشمات روبه یتو آرزوم وقت موندن

 ینر  دمیرو دست تو م میزندگ

 آسمون هیعشق من  وونهید یا

 یباتر یتو مهربون از همه ز  یدستا

 رومچشمات روبه یتو آرزوم وقت موندن

 ینر  دمیرو دست تو م میزندگ

 آسمون هیعشق من  وونهید یا

 یباتر یتو مهربون از همه ز  یدستا

 شمس( یو عل یجهان یمهد یباتر ی)آهنگ ازهمه ز 

 رم،یتحر  زیم یرو پرت کردم رو لمیموبا رون،یاومدم ب کیتموم شدن آهنگ از قسمت موز  با

 سرم! ریتختم بود رو برداشتم گذاشتم ز  یکه رو یبغلم، خرس یتو دمیرو کش بالشم

 شده بعد از اون شب؟ یچ یعنیتنگ شده،  نایآتر  یبرا دلم

 سرش اومد؟ نکنه پدرش دعواش کنه؟نکنه برادراش سرش داد بزنن؟ ییبال چه

حق نداره صداش رو  یکس چیه شد،یم خیتنم س یهم موها زایچ نیبا فکر کردن با ا یحت

 سرعشق من بلند کنه!

 م؟یدیخندیو م میگفتیبود؟ با هم م شمیاالن پ شدیدلم براش تنگ شده بود، نم واقعا

 کارا! نیتر نمکیب یحت شه،یقشنگ م یهست همه چ نایآتر  یوقت

آف  یام دادم ول یپ هیتلگرام  یتو نایرو برداشتم به آتر  میگوش عیسر  دیکه به ذهنم رس یفکر  با

 بود.

 مونده به آخر جواب داد. یکیبوق  ،یزنگ زدم به عل عیسر 
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 بنال. کنم،یخفت م ای:بردیعل

 جون. یعل گمیاالن وقت ندارم ارشادت کنم؛م تیتربی:بایبرد

 ؟یکار دار  ی:بگو چیعل

 تل. ادیبگه ب نایبگو به آتر  نازیزنگ بزن به پر  هی یعل گمیم ،ی:فدام بشایبرد

 ؟یگفت یچ یدی:خودت فهمیعل

 اه. گهی:آره، بدو دایبرد

 ام داده. یپ نایآتر  دمیبعد د قهیتماس رو قطع کردم، پنچ چهار دق عیسر 

 باهاش قرار گذاشتم رستوران ناهار. عیسر  شبیاز هماهنگ کردن طبق برنامه د بعد

 رو بهم دادن. ایقبول کرد انگار دن یقبول کنه، وقت نایکردم آتر  ینم فکر

 و پدارم هماهنگ کردم از خونه راه افتادم به سمت رستوران. مایبا ن عیسر 

 چهل وهفتم: پست

 :ایبرد

موتورم رو پارک کردم؛  عیساعت خودم رو باموتور رسوندم به رستوران مورد نظر، سر  میاز ن بعد

باشه که از  نایآتر  شدیشد، باورم نم یکه چشمام اندازه نعلبک زدمیم دیداشتم دور اطراف رو د

 شد. ادهیبه موتور من نبود پ شباهتیرنگ که ب دیموتور سف

 به سمتش قدم برداشتم. عیسر 

 .نای:آتر ایبرد

 تا به خودم مسلط باشم. دمیکش قیشد، چند تا نفس عم لیتبد نیقیبرگشت شکم به  یوقت

 ؟یدیرس ی:اِ سالم، کنایآتر 

 حرص رو کردم سمتش. با
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 .دمی:االن رسایبرد

 حرف داشت. ایدن کیکه  ییهابا اون چشم کردیبا تعحب داشت نگاهم م نایآتر 

 ؟یکنینگاهم م یجور  هیبدونم چرا  شهی:منایآتر 

 نگم. یز یچ نتونستم

 شن؟یتور متا حاال دخترا سوار مو ی:از کایبرد

خب  اره،یرو از دلم در ب شبید یکه دعوا دهیبرام خر  ییرو بابا نیا ،یگی:آهان موتور رو منایآتر 

برسم، به  عیسر  خواستمیمنم م رون،یب میناهار بر  ایب یاالن گفت شم،یسوار نم شهیمنم که هم

 با موتور اومدم. نیخاطر هم

بهش بگم  تونمیم یک ایجا جمع بشه؟ خدا کی ییبایهمه ز  نیا شهیشده بودم، مگه م محوش

 ذهنم؟ یشده ملکه

 برسه. عیبا موتور اومده که سر  نهیکه من رو بب نیبه خاطر ا شدینم باورم

 .یاز گرسنگ میداخل؟ مرد میبر  شهیبا موتور اومدم، حاال م نی:منم به خاطر همایبرد

 .خورمیفقط من االن بگم آبگوشت نم م،ی:دور از جون، بر نایآتر 

بودن که  یها هم سر حوضو بچه کردنیازش استفاده م نگیبود به عنوان پارک اطیح هی اول

 ساختمون بود. هیقرار داشت، بعد  اطیوسط ح

 باال. رفتیم خوردیپله م رشیبغل پذ قایبود، دق رشیساختمون اول پذ یتو میرفت یوقت

 بودن! دهیکه تخت چ رونشیب یبه فضا خوردیبود که م گهیدر د هیما هم  یروروبه

 شده بود! دهیکه تخت چ یقسمت میاز سفارش دادن غذا رفت بعد

 .یار یهم بخت نایآبگوشت سفارش دادم و آتر  من

 .میهم نشست یروروبه قایها دقاز تخت یکی یرو
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 تو هم. دیهاش رو کشکه اخم کردمینگاهش م داشتم

 شده؟ چرا اخمات تو همه؟ ی:چایبرد

 منو؟ یدیتا حاال ند ؟یکنیمن رو نگاه م یبدونم چرا سه ساعت دار  شهی:منایآتر 

از  شتریکه هر لحظه ب دونستینم شم،یاز قبل عاشقش م شتریکه هر لحظه ب دونستینم

 .شمیقبل دلتنگش م

 .دمیسر حرف رو باهات باز کنم، که فهم یچه طور  کردمی:داشتم فکر مایبرد

 :خب بگو!نایآتر 

 .یمن آبگوشت دوست ندار  یاهر :تو هم مثل خوایبرد

مشت  هیداره آبگوشت؟  یچ یعشق آبگوشت، ا ،یمن ی:چه بامزه، تو هم مثل داداشانایآتر 

 مشت دمبه اه چندش. هی ازیپ

 .فشیتوص نیرو گرفته بودم از خنده با ا دلم

 .زنیر یآبگوشت دمبه نم ی:از دست تو دختر، همه که توایبرد

 حوصلم سر رفته. میکار کن یچ ،یرو بخ نایحاال ا زه،یر یمامان من نم یگی:راست منایآتر 

 م؟یکار کن یچ یگی:راست مایبرد

 م؟یز یذره کرم بر  هی ای:بنایآتر 

 :هستم!ایبرد

 خلوت باشه؟! دیبا م؟یشروع کن اطیداخل ح ینایاز ماش میبر  گمی:منایآتر 

 ؟ی:هستم، سوزن دار ایبرد

 .می:آره دارم بر نایآتر 

 !می:بر ایبرد
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 اطمینبود، ح یپارک بود، فقط خداروشکر کس نایکه ماش اطیح یتو میرفت نایهمراه آتر  به

 خلوت بود.

باد  نایکردم، بعد آتر  یعقب رو خال یهاکیاول من باد الست ن،یماش نیسمت اول میرفت آروم

 جلو رو! یهاکیالست

 هیقشنگ کرممون تخل یوقت م؛یرو پنچر کرد نیتا ماش 20 قایدق م،یرفت نییتا پا بیترت نیهم به

 !میشد از جامون بلند شد

 تموم شد! شی:آخنایآتر 

 م؟یناهار بخور  می:اوهوم، بر ایبرد

 :هستم!نایآتر 

 غذامون رو آوردن. میدیسر جامون د میرفت تا

 

 چهل وهشتم: پست

 :ایبرد

 رونیاز تموم شدن غذا طبق قول و قرارمون خودم پول غذا رو حساب کردم و از رستوارن ب بعد

 .میاومد

 .میرو شداز سر و صدا و داد و دعوا روبه یکه با حجم میبود ومدهیمحوطه ن یتو هنوز

 ؟ رونیبه نظرت چه خبره ب نای:آتر ایبرد

 ؟یدونیتو م دونم،ی:نمایآترن

 .ستاین شتریحاال خوبه چهار تا چرخ ب جنبه؟یانقدر ب یعنی:ایبرد

 رو بگو، واال. نی:همنایآتر 
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 دیبلند سف یشاس نیماش هی یهمه جمع شدن جلو میدیداخل محوطه، د دمیاومد آروم

صاحب  ترکینزد میرفت یبدم، وقت صیرو تشخ نیمدل ماش تونستمیفاصله نم نیرنگ، از ا

 یموها زد،یسالش باشه حرف م 45 40 خوردیکه بهش م ییآقا هیکه داره با  میدیرستوران رو د

با  دیکت شلوار سف یرسم پیت خورد،یم یدیذره به سف هی قشیداشت که بغل شق یمشک

 بود، ویام دبل یب نمیمدل ماش د،یکروات سف

 بودمش. دهیند یطور  نیتاحاال ا کنه،یساکت فقط داره به اون آقاه نگاه م نایآتر  دمید

 رو کردم سمتش: نگران

 شده؟ یچ ؟یخوب نای:آتر ایبرد

 دهنش رو با سر و صدا قورت داد رو کرد سمتم. آب

که  ییمخصوصا همون آقا دمون،یند یسمت موتورهامون تا کس میاالن بر  نیهم ای:بردنایآتر 

 .ستادهیا نیماش یجلو

 برگشتم سمتش: متعحب

 ه؟ی:مگه کایبرد

 .میکنیم ادیجفتمون اجدادمون رو  نهیفقط بدون اگه ما رو االن با هم بب گم،ی:بهت منایآتر 

 نمیبب خواستیدلم م یلیخ برد؛یحساب م افشیواقعا آدم از ق یبود ول یک دونمیکه نم نیا با

 .میتا موتورهامون رفت عی! سر شدینم فیح یول گنیم یچ

 بود؟ ی:خب کایبرد

 عمومه!:خاننایآتر 

 گرد شد، برگشتم سمتش : چشمام

 ؟ی:چایبرد
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شلوغ بود؛ با سر بهم  یدر خروج یبود که جلو نیا یفقط بدبخت میسوار موتور شد عیسر 

 م،یر یبه سرمون بگ یچه خاک میگفتیم میداشت

 .گهیم یمتوجه بشم چ تونستمیم یبه راحت میبود ستادهیرفت؛ کنار هم ا نایآتر  دمید که

 

 چهل ونهم: پست

 :ایبرد

 

 پسره جلوش رو گرفت! هیاومد بره  نایآتر  تا

 :کجا؟پسر

 .شدیبود متوجه نم یدختره، البته هر کس نایآتر  متوجه نشد خوشبختانه

 ؟ینیبینم رونیبرم ب خوامیتره، م زمشی:فضول رو بردن جهنم گفتن هنایآتر 

 :درست حرف بزن!پسره

 !نی:لطفا مزاحم نشنایآتر 

 !رونیب نیبر  شهینم یول نیببخش-پسره

در خطر  امندهیآ شدینم فیح یفصل بزنمش ول کیپاشم  خواستمیپررو بود، م یلیخ پسره

 بود.

 جوجه! نم،یبرو کنار بب ای:بایبرد

 :شما؟!پسره

 .وردمی:برو کنار وقتم رو از سر راه نایبرد

 خواست جوابم رو بده صاحب رستوران صداش زد! تا
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 رستوران:چه خبره اونجا؟ صاحب

 !رونیبرن ب خوانیم نای:آقا اپسر

 رستوران:خب بزار برن! صاحب

 !رونیبره ب ینگذارم کس نی:خودتون گفتپسر

 چه خبره! نمیرستوران:برو کنار بب صاحب

 صاحب رستوران اومد من شروع کردم! تا

 چه وضعش آقا؟ نی:اایبرد

 .شهینم نیاومد به خاطر هم شیپ یمشکل هیواقعا  ن،یرستوران:ببخش صاحب

 محترم. یآقا وردمیچه وضعشه؟! من وقتم رو از سر راه ن نی:اایبرد

 !خوامی:من از شما عذر مرستوران صاحب

 پس برو کنار بزار رد بشم! خوره،یشما به درد من نم یخواه:معذرتایبرد

 اومد. نایآتر  یعموخان یموقع صدا همون

 رد بشن! نی:بزار یبرقع

 بود. کیفاصله نزد یلیخ

 !یجناب برقع خوامیرستوران:من واقعا از شما عذر م صاحب

 .میرد بش دیگذار ی:هنوزم که نمایبرد

 !دییبفرما ن،یرستوران:ببخش صاحب

 دیسر چهارراه چراغ قرمز شد، حاال با میدیمنم پشت سرش، تا رس رونیرفت ب عیسر  نایآتر 

 تا چراغ سبز بشه. میصبر کن
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 .میبود ستادهیهم ا شیچراغ قرمز پ پشت

 !نای:آتر ایبرد

 :بله!نایآتر 

 ؟یز یر کرم میبر  یاهی:پاایبرد

 !ی:چه فکر خوبایآترن

 م؟یکار کن ی:به نظرت چایبرد

 متفکر به خودش گرفت. حالت

 !؟یگیم یتو چ رسهی:اومم، االن به ذهنم نمنایآتر 

 !ستین یز ی:فعال که چایبرد

 ؟یدار  کی... ماژ دمیفهم-

 :آره چطور؟نایآتر 

 با خودم آوردم. کیهنوز متوجه نشدم چرا ماژ  یکار، از طرف یچ خوادیرو م کیماژ  دونستمینم

 !میبکش یذره نقاش هی میبر  ایب گمی:منایآتر 

 خب؟ یچ ی:روایبرد

 .دیکش ینقاش شهیهم م وارید یرو شه،یم نایماش ی:رونایآتر 

 ؟یباجه تلفن، هست یجلو میبر  ایب گمی:من مایبرد

 چراغ سبز شد! می:هستم، بر نایآتر 

 کیبود تراف کیکه نزد میرفتیآروم م یدر حد م؛یرفتیآروم م میکرد دایکه پ یباجه تلفن نیاول تا

 م،یکرد دایدرست بشه، باجه تلفن رو پ
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 !نییمنم کارت تلفنام رو برداشتم رفتم پا میموتورامون رو پارک کرد عیسر 

 م؟یکار کن ی:خب چنایآتر 

 !دهیم فیک یاز نقاش شتری:بایبرد

 زنگ بزنه! ی! خب اول کقای:دقنایآتر 

 ترن!:خانوما مقدمایبرد

 :البته!نایآتر 

 تلفونم رو دادم بهش. یاز کارتا یکی

 م؟یزنگ بزن ی:خب اول به کنایآتر 

 !ریشماره بگ ی:الکایبرد

 رو برداشت. یمخصوص تلفن، گوش یتلفن رو گذاشت جا کارت

 :هستم!نایآتر 

خونه گرفت، صداش رو کلفت کرد؛ شروع کرد به حرف زدن، طرف بدبخت  یاول شماره دفعه

 از خنده! میدیپوکیم میماها داشت کردیداشت سکته م

 از طلبکاراتون هستم! یکی:سالم! من نایآتر 

 .شدمیمن متوجه م کردیهم م زیسرفه ر  هیبودم اگه طرف  ستادهیا نایآتر  کینزد چون

 بله! طلبکار؟-

 اردیلیم 20قرار بود امروز  م،یکه با هم انجام داد یارفت سر اون معامله ادتی:چه قدر زود نایآتر 

 !ستین یخبر  چیه یبه حسابم، ول یز یبر 
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 پنجاهم: پست

 :ایبرد

 !یمن؟ برو اشتباه گرفت ارد؟یلیم 20 ؟یچ ،یچ... چ-

 ...ای یدیمن رو م اردیلیم 20 ای:نایآتر 

 !اردیلیم 20من هنوز تو پول اجاره خونم موندم چه برسه به  دیباور کن-

 !یمعامله انجام بد یکنیم خودیب ،یاجاره خونت موند یتو ی:وقتنایآتر 

 ..دیخنده بعدش نوبت من رس ریز  میکه قطع کرد زد نیهم میادامه بد مینتونست گهید

 ل؟یموبا ای یر یبگ یخوای:خب خونه مایبرد

 !لی:اوم، موبانایآتر 

 باش.-ایبرد

 پسر بود هیهم  یکی نیگرفت دو تا بوق نخورده طرف جواب داد، ا لیموبا شماره

 !دییبفرما-

 !میولو بود روادهیجفتمون کف پ یعنیدخترا،  نیرو نازک کردم ع صدام

 فداتشم؟ یخوب زمی:سالم عز ایبرد

 خانوم شما؟ نیببخش-

 رفت عشقم! ادتی یزود نی:اِاِاِ، وا من رو به همایبرد

 خانوم برو مزاحم نشو!-

 ...نجایا یا:کدوم مزاحمت؟ من رو سه ساعته کاشتهایبرد
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 من؟ ؟یک-

 هانا! گهی:آره دایبرد

هم  نایبکنم، آتر  دیکار با یچ دونستمیاون طرفا نبود، از زور خنده نم یکس میشانس آورد فقط

 بود. ستادهیمن ا کینزد

 قرار نداشتم! یباور کن من با کس-

 !یرو جواب داد تی:پس چرا زود گوشایبرد

 !خوامیمن معذرت م-

با  کنمیدم خونتون موهات رو دونه دونه م امیمن م ای نجا،یا ییایاالن م نیهم ای نی:ببایبرد

 ناخنام!

 !یبه جان خودم اشتاه گرفت-

 !امیمن م ییای! محاله، خب نمزمیعز  رمی:من؟ من اشتباه بگایبرد

 غلط کردم! امینه نه... بگو کجا ب-

 چپ دست راست! ی... کوچه علسی:بنوایبرد

 خنده ریز  مینشدم، تلفن رو قطع کردم، زد شیمنتظر بق گهید

 بود. یعال والی:انایآتر 

وقت با  چیبود؛ من ه بیبرام عج یز یچ هیسمت خونه، فقط  میرفت شدیم ریداشت د چون

 حد راحت نبودم به جز پروانم. نیدر ا یدختر 

  

 

 :کمیپنجاه و پست
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 :نایآتر 

 کردم و با سرعت به سمت خونه روندم. یخداحافظ ایاز برد عیساعت سر  دنید با

هنوز متوجه نشدم  یخاطراتم بود؛ ول نیاز بهتر  یکیدلم براش تنگ شده بود، امروز جزء  واقعا

 انقدر راحتم. ایچرا با برد

رو  یحالخوش نیواقعا ا ،یالک یحال بودم الکدلم خوش یبچه ها تو نیخوشحال بودم، ع واقعا

 گلم هستم! ییبابا ونیمد

پالکش اون نبود؛  یول ایبرد نیماش نیع دمید نیماش هی دمیچرخیم دونیدور م داشتم

باز دلم براش تنگ  یاومدم ول ششیتازه از پ نکهیچرا دلم براش تنگ شده بود با ا دونمینم

 دوستم داره. ایگفت برد یافتادم، وقت نیحرف رادو ادیشده بود. 

 !رهیگیخودش رو نم یالک ه،یپسر خوب دونمی... فقط مدونمیواقعا دوستم داشت؟ نم یعنی

زنگ زده خونمون،  لیبه دو دل نازیم شده، مطمئنم پر نگران دمیفهم یحال شدم وقتخوش واقعا

استاد رو بده، که فکر  ومدنیخبر ن خواستیم شیاز حالم باخبر بشه، دوم خواستیم شیاول

 بود! یاصل هیکنم اول

 شد. ریهر دومون ختم به خ یبرا شبیحال بودم که دواقعا خوش یول

کردم و حرکت کردم، سرعتم رو  یآهنگ رو پل نیگوشم، اول یرو گذاشتم تو میکنار، هندزفر  زدم

 سرعتم رو ببرم باال! گذاشتیبود عمرا م نجایا ایبردم باالتر، اگه االن برد

LA LA LALA LA LA 

I can see morning lights 

 کن و دور شو از غم یصبور 

 دوارمیفردات ام به
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 هنوز از دور دارم هواتو

One day Im gonna fly away 

one day when heavens calls my name 

i lay down i close my eyes at night 

I can see morning Light 

One day I’m gonna fly away 

One day ill see your eyes again 

I lay dwn I close my eyes at night, i can see morning light 

♫♫♫ 

 رهیگ شتیمن، هنوزم پ دل

 رهید گهیکه د نگو

 ــــرهیم نیروز از ب هی ییجدا

♫♫♫ 

 تابمیب تابمیب تابیب

 تویب

 جا که باشم بازم من دوست دارم هر

 هیهم تک یتو یبا اخما نیادو اط،یح یرفتم تو یخونه، وقت دمیتموم شدن بار هزارم آهنگ رس با

 بگذرونه! ریرو به خ یکی نیاوه اوه خدا ا نش،یداده بود به ماش

شدم، کاله کاسکتم رو برداشتم، شالمم باز  ادهیرو برداشتم پ چمیی، سورو پارک کردم موتورم

 بود! یکال مشک پمیموهام قرار داشت، ت یکه فقط رو یکردم طور 
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 سالم! کی:علنیادو

 ؟یداداش گرام! خوب:سالم بر خاننایآتر 

 بسته! شی:ننیادو

 کرد! یباهاش شوخ شدیبود، اصال نم یجور جد بد

 ...ی:داداشنایآتر 

 !یشیودت رو لوس نکن، در ضمن دفعه آخرتم هست موتور سوار م:خنیادو

 :چـرا؟!نایآتر 

 در ضمن... گم،ی:چون من منیادو

 !ستادیا میقدم کی یتو قایدق کمینزد اومد

 فهمه؟ ریکنه! ش یخواهرم موتورسوار  اد،ی:من)به خودش اشاره کرد(خوشم نمنیادو

 بودمش دهیند یتا حاال انقدر جد یلیوک خدا

 !گذارهیکه م یی:بابانایآتر 

 ! شالتم درست کن!عی! حاال هم برو تو سر ستین میحرف چینه، تموم... ه گهی:داداشت منیادو

 اد؟یداداشم کوتاه ب شهی:خب، نمنایآتر 

 !امیکوتاه نم یکیمن  ادیداداش کوتاه ب:خاننیرادو

 !ستادیبودش، اومد سمت راست من ا نیپشت سر ادو نیرادو م،یرو کم داشت نیهم به

 که؟ یدی:شننیادو

 باال! ادیاون روم ب خوادیدلم نم نا،ی:آتر نیرادو

 اجازه داد! ییبابا ی:ولنایآتر 
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 !ــعیحاال هم تو... سر  زنم،ی:خودم با بابا حرف منیادو

 !ستمیوا نیاز ا شتریبا تحکم گفت برو تو که جرات نکردم ب نیهمچ

 !رونیب یر یمانتو م نیبه بعد! دفعه آخرتم هست با ا نی:شالتم درست کن از انیرادو

 که جفتشون کلم رو بکنن! نیزدم رفتم تو تا قبل از ا میج عیسر 

 شرتمیعوض کردم، ت یو شلوارک نارنج شرتیت هیاتاقم، لباسام رو با  یرفتم باال تو میمستق

 ختمیزانوم بود موهام رو باز گذاشتم ر  یبازوم بود، شلوارکم که تا رو یکوتاه بود تا رو نیآست

 طرف چپ شونم!

طرف راستش همون  یشلوارکم رو یعکس خرگوش بود،رو شرتمیت یرو ،یصندل نارنج هی با

 بود! ترکیخرگوش کوچ

 خوشگل شد دستم! یلیخ یقرمز و صورت ،یالک زدم، سه رنگ الک زدم، نارنج نشستم

 زنگ خورد، مهسا بود! میگوش رونیز اتاقم اومدم بتا ا ن،ییاز تموم شدن کارام رفتم پا بعد

 خودم! ی:به سالم آجنایآتر 

 ؟یجونم، خوب ی:سالم آجمهسا

 ؟یتو خوب ی:مرسنایآتر 

 اخان؟ینفسم، خوش گذشت امروز با برد ی:مرسمهسا

 .یلی:اوهوم خنایآتر 

 نه؟ ای ییایم رونیب میبر  میخواستیم نازیبا پر  نایآتر  ی:راستمهسا

 بودم. رونیبذارن، چون ظهر ب نیو رادو نیفکر نکنم ادو یول امیب خوادیمن دلم م ی:آجنایآتر 

 !ی:اوه، باش پس بخمهسا

 شم؟یپ نییایب نییخوایم گمی:منایآتر 
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 ها.:زشتهمهسا

چه  نمیبب نییکن من برم پا یاوک نازمیپر  فرستم،ی:حرف اضافه ممنوع، آدرس رو برات منایآتر 

 خبره!

 :باش نفسم پس تا بعد، فعال!مهسا

 :فدات فعال!نایآتر 

 !ییرایپذ یرفتم تو میمستق نییها تند اومدم پاآدرس رو براش فرستادم، از پله عیسر 

  

 

 پنجاه و دوم: پست

 

 :نایآتر 

 

تا بنا  ششین سایفاتحم رو خوندم، آتر  دمیتو هم مامان رو د یاخما ییرایپذ یتو دمیرس تا

 لبخند گوشه لبش بود! هیگوشش باز بود، بابا هم 

 اخماشون تو هم بود! نمیو رادو نیادو

 :سالم!نایآتر 

با  یدار  یبه من خبر بد دینه با ره؟یمن دلم هزار راه م یگیسالم، دختر تو نم کی:علمامان

 رون؟یب یر یدوستات اونم با موتور م

 عشقم! نی:ببخشنایآتر 

 !دمیسر مامانم رو بوس یمامانم رو بغلش کردم، رو رفتم
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 !نی:من غلط کردم عشقم، ببخشنایآتر 

 !نمیبغلم بب ای:بمامان

 بغل مامانم! رفتم

 :خوش گذشت بهت حاال نفسم؟مامان

 !یلی:آره خنایآتر 

 ؟یدی:نترسسایآتر 

 داد! فیک یلیبترسم؟ خ شی:از چنایآتر 

 داد! لمیپوزخند جانانه تحو هی نیادو

نداره، آخه  بیخونمون ع انیب نازیاالن مهسا زنگ زد، بهش گفتم با پر  گمیم ی:ماماننایآتر 

 !ادیناهار مهسا نتونست باهامون ب

 .ستیکه حناق ن دروغ

 !زمیعز  نیداره، شبم نگهشون دار با هم باش یبی:نه دختر خوشگلم! چه عمامان

 تره!منم راحت الیخ یطور  نی:اییبابا

 !یخودم یی:بابانایآتر 

 .رونیب نیبرد فیخانوم تشر  نازینه؟ که ناهارم با پر  ای:خوب بود حاال ییبابا

 بابا دادم. لیلبخند جانانه تحو هی

 بود! ی:عالنایآتر 

 !نیدیپرس نمی:ممنون که نظر من و رادونیادو

 !دایدونیخودتون م نی:اخم و تَخم راه بنداز مامان
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کنه؟ حاال اونش به درک! آخه با  یموتورسوار  یدیرو د ی:مامان من، آخه کدوم دختر نیرادو

 اون وضع؟

 :دا...نایآتر 

 مونده! نی! فقط هممی:ساکت که بد جور از دست عصباننیرادو

 !خاننی:رادوبابا

نه با اون  یسوار بشه، ول یاصال بره جت اسک شه،یچرا موتور سوار م گمی:بابا من نمنیرادو

 !ستین شتریوجب ب هیکه  ییکه تنش بود! نه با اون مانتو یلباس

 نبود! نیقرار ما ا نای:آتر بابا

 رفتم اندازش رو بزرگ کنم! ادمی ن،ی:ببخشنایآتر 

 !ینیرنگ موتورت رو بب گذارمی:دفعه آخرته، بخدا دفعه بعد نمنیرادو

 !دی:قول، ببخشنایآتر 

 ن؟یسراغ فرعش رادو ی:من با کلش مشکل دارم، بعد تو رفتنیادو

 حواسش جمع! یدونی:خودتم خوب منیرادو

 کم مونده بود! نیهم ن؛فقطیادو

 !ی:داداشنایآتر 

 ؟یفهمیهضم کنم، م تونمی... نمسی:هنیادو

 .یگرفتیازشون اجازه م دی:حق با برادراته، بابابا

کجاست؛ از نگهبان  دونمینم گنیم پرسمیندارن! از خدمه م فیخانوم تشر  دمی:اومدم دنیادو

 !رونیبا موتورشون رفتن ب گهیم پرسمیم

 داشتن جفتشون! حق
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 !میداداش شیبغل مامان پا شدم رفتم پ از

 !گهیدعوام نکن د دیببخش د،ی:حق دار نایآتر 

 باهات حرف بزنم! خوامی:اصال نمنیادو

 ! اصال...ادبی:اِاِاِ... نگو بنایآتر 

 بغلش! یاومدم ادامش رو بگم دستم رو گرفت، افتادم تو تا

 !یکنیدفعه آخرته انقدر نگرانم م شش،ی:هنیادو

 ؟ی:قول، حاال آشتنایآتر 

 !یکن یموتورسوار  یحق ندار  یول می:باهات آشتنیادو

 :چرا؟سایآتر 

 رو بکن! تی:تو باز نیادو

 !اعصابی:بسایآتر 

 !کی:النایآتر 

 پشت موتور! نهیخواهرم بش ادی:چون خوشم نمنیادو

 !یی:بابانایآتر 

 ؟یکن شیراض یتونی:خودت مبابا

 :کار محاله!نایآتر 

 !یحرف نمی:ابابا

 گهی:بذار دنایآتر 

 :نچ.نیادو
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ِ نایآتر   :اِاِا

 .ی:حاال هر چنیادو

 :هرکول!نایآتر 

 :ممنون واقعا!نیادو

 .کنمای:باهات قهر منایآتر 

 !یکنیم یآشت ست،ی:مهم ننیادو

 !یبد یلی:خنایآتر 

 بازوش که بدتر دست خودم درد گرفت! یمحکم زدم تو مشتم

 !گهید ادی:پسره ننر، دردت بنایآتر 

 دردم اومد! یوا ی:وانیادو

 !گمیعمو مبه خان رمی:خودت رو مسخره کن! اصال منایآتر 

 !گهید قهیتا دو دق ،ینیبگذاره رنگ موتورت رو بب کنمیمتوجه بشه، فکر نم رپارسای:امبابا

 !گمی:باشه به آقاجان منایآتر 

 !گهی:نزن دنیادو

 رفدار پر و پا قرص ما دخمال بود مخصوصا خودم!)پدر پدرش( طآقاجان

 !یاجازه بد دی:پس بانایآتر 

 شرط؟! هی:به نیادو

 ؟ی:چنایآتر 

 !یر یگیقبلش از خودم اجازه م یبر  ی:هر وقت خواستنیادو
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 !رمیاز داداشم اجازه نگ رم،یاجازه بگ ی:پس از کنایآتر 

 :حاال شد!نیادو

 باشه! هیانقدر پا یداداش چیعاشق داداشام بودن، فکر نکنم ه واقعا

 !دمایبهت موتورم رو م یخواست ،ی:راستنایآتر 

 !میرو کم داشت نی:فقط همنیرادو

 کنه! ری:خد ابه خنیادو

 !هاجنبهی:بنایآتر 

 

 پنجاه وسه: پست

 :ایبرد

و به تمام اتفاقات امروز فکر  دمیتختم دراز کش یبرگشتم خونه، رو نایآتر  شیاز پ یوقت از

 خوش گذشت. یلیواقعا خ کردم؛یم

که چند ساعت از  نیبود، با ا شمیاالن پ شدیبود، کاش م میزندگ یروزها نیاز بهتر  یکی

 دلم براش تنگ بود. یول گذشتینبودش نم

 کارا! نیتر نمکیب یحت شه،یقشنگ م یهست همه چ نایآتر  یوقت

 !دمیمامان از جام پر  یفکر بودم با صدا یتو

 :جانم؟ایبرد

 زم؟یعز  ییا:کجمامان

 !جانی:چطور همایبرد

 !کنمیساعته دارم صدات م می:نمامان
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 حواسم نبود! ن،ی:ببخشایبرد

 شامت رو بخور! نییپا ایمعلومه، ب افتی:از قمامان

 ن؟یچرا پروانه رون فرستاد ام،یمنم م نی:شما بر ایبرد

 خودم پسرم رو صدا کنم! خواستی:دلم ممامان

 پسرت دورت بگرده! ی:الهایبرد

 !ناییپا یاینم افهیق نی:الزم نکرده، در ضمن با امامان

 چش بود؟ افمیق مگه

 عوض کردم. یمشک دیدست بلوز شلوار سف کیدست و صورتم رو شستم، لباسام رو با  عیسر 

 بود. گیکردن ته د یپروانه در حال خال ز،یسر م دمیرس یوقت

با روکش  یاقهوه یآشپزخانه جا گرفته بود، با چهار تا صندل یکه تو یگرد شش نفره چوب زیم

 کرم دورش رو گرفته بود.

رنگ دور تا دور آشپزخونه رو گرفته  یااف قهوه یام د یهاناتیآشپزخونه هم کرم بود با کاب دکور

 بود.

 .گیته د سیخودم رو رسوندم به د عیگرد شد، سر  چشمام

 ؟یرو خورد گایه دهمه ت یچ یعنی ؟ی:اِ پس من چایبرد

 همش رو بخورم. خواستمیمنم م یاومد ری:دپروانه

 بود. دهیپوش دیرسیرنگ که تا سر زانوش م یصورت راهنیطبق معمول پ پروانه

 .رهیم یچه طور  یبره عروس خوادیم یرنگ، موندم وقت یصورت یهاهمراه صندل به

 :پررو.ایبرد

 پروانه. یکنار  یصندل یباز نشستم رو شیاز تاسف برام تکون داد، منم با ن یسر  بابا
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 پنجاه وچهار: پست

 :ایبرد

خوابم نبرد؛  گهیصبح د 5امروز از ساعت  ره،یگیآروم م یدل لعنت نیا نمش،یبیامروز م باالخره

 !ادیب براشون خواستگار خوادیدخترا شدم که م نیا نیع

چرا  دونمینم ،یرانداز ینم کالس تاو شه،یکالسم شروع م گهیساعت د کی قایدق 7ساعت  االنم

 !یعال ییجورا هیخوب بود،  پمیبا موتورم برم دانشگاه، ت خوادیامروز دلم م

 !دمیپوشیلباس گرم م دیبود، با یهوا رو به سرد چون

 لهیبا ژ  ،یباکفش اسپرت مشک ن،یج یشلوار مشک هیمردونه تنم کردم، با  دیسف راهنیپ هی

رو  نیرو هم دستم کردم، ا میمشک یساعت مچ خورد،یکه روش چند تا دکمه م یمشک یطوس

 باارزش بود! یلیبود، پس برام خ دهیتولدم کادو خر  یپروانه برا

 نییپا دمیرس یوقت ن،ییموتورم و کولم رو برداشتم؛ بعد از دوش گرفتن با عطرم رفتم پا چییسو

 !خوردنیهمه داشتن صبحونه م

 !یهمگ ریخ:سالم صبح بایبرد

 !یسالم، چه عجب خودت پا شد کی:علبابا

 :دست شما درد نکنه.ایبرد

 مامان جان صبحانت رو بخور! اینکن، ب تی:اِاِ بچم رو اذمامان

 :گرفتیم ریخودش لقمه نون پن یداشت برا پروانه

انقدر لوسه زنش از  ،یزنش بد یخوایپسرت رو لوس نکن، پس فردا م نیجان انقدر امامان-

 !رونیب کنهیخونه پرتش م
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 :وا بچم مگه چشه؟مامان

 :قربون مامانم برم!ایبرد

 گلم! یداداش گمی:مپروانه

 !یدار  یکار  ستی:اصال معلوم نایبرد

 !اجانی:بردبابا

 :غلط کردم! جانم خواهرم؟ایبرد

 مدرسه؟ ی،رسونی:منم با خودت مپروانه

 اکه!با موتور برم خطرن خوامی:مایبرد

 :چرا با موتور؟بابا

 !یحی:تفر ایبرد

 صبحونت رو بخور! ایب ؟یستادی:چرا وامامان

 ندارم. لی:مایبرد

 شده؟ یز یچ ؟یندار  لیم یچ ی:برابابا

 دلم چه خبره که! یتو یدونیگلم! نم یبابا یه

 !میخور یم یز یچ هی میر یها منشده، با بچه یز ی:چایبرد

 :الزم نکرده!بابا

 :بابا!ایبرد

 ؟یرو بخور  رونیب یآت و آشغاال نیا یخوای:حق با پدرته، چه قدر ممامان

 صبحونه بخورم حله؟ امی:من االن بایبرد
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 !زمیبرات بر  یخوایم یی:چامامان

 ! شما اخم نکن!زمیر یخودم م ری:نخایبرد

قاشق  ،ییچا یتو ختمیپروانه شکر رو برداشتم ر  شیرفتم نشستم پ ختم،یر  ییخودم چا یبرا

 شدم! مییداشت رو برداشتم مشغول هم زدن چا ییطال یهاخط ییطال نشییکه پا یخور ییچا

 ده؟یپوش یخونس؟ دانشگاس؟ چ داره؟یب کنه؟خوابه؟یکار م یداره چ یعنیبودم،  نایفکر آتر  تو

 دانشگاه؟ ادینکنه تنها ب اد؟یم یبا ک

 برادراش! ای رسونتشیپدرش م اینه...حتما  نه

 .ای:بــــردپروانه

 !نمیبه س زدیهوا، قلبم گورمپ گورمپ م دمیکه پروانه زد صد متر پر  یغیج با

 !اِاِ خوبه حاال بغل دستما.دمیچته؟ ترس ی:واایبرد

 خو؟ یزنی:چرا داد مپروانه

 بغل گوشم! یزنیم غی:دفعه آخرته جایبرد

 صدات کردم حواست نبود! یهر چ د،خبی:ببخشپروانه

 حاال؟ یکار داشت ی:خواهش، چایبرد

 !یچی:هپروانه

 !نیاز دست ا هوف،

 یز یچ شدیبا پروانه دعوام م یشدم، که نگام افتاد به بابا، معموال وقت مییخوردن چا مشغول

 نیا یول کنن،یخودشون حل م گفتیبزنه م یحرف خواستیهم که مامان م یوقت گفت،ینم

 هم بود، با چشم و ابرو به پروانه اشاره کرد! یدفعه بد جور اخماش تو
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 دونستمیواقعا نم د،یقطره اشک از چشمش چک هی دمیرو برگردوندم طرف پروانه، د یوقت

سر  یطور  نیبودم؛ اصال تاحاال سرش داد نزدم ا وردهیرو در ن میکار کنم، تاحاال اشک خواهر  یچ

 !یخودیب زیچ هی

 گوشش. کیرو بردم نزد سرم

 !هاکنهینم هیمن گر  ی:خواهر ایبرد

 !ی:سرم داد زدپروانه

 نکن! هی:غلط کردم، گر ایبرد

 .یطور  نی:اِاِ نگو اپروانه

 کن باهام! ی:آشتایبرد

 :حواست کجا بود؟پروانه

 ؟یشهرباز  میشب بر  یخوایغلط کرد، اصال م یمن، داداش ی:خواهر کوچولوایبرد

 :باش!پروانه

 ؟یهست ی:حاال باهام آشتایبرد

که لپش قرمز  یطور  دم،یرو به نشونه آره تکون داد! منم محکم دو طرف صورتش رو بوس سرش

 شد!

 :اِ لپم درد گرفت!پروانه

 به تو چه! خواست،ی:دلم مایبرد

 شدم دِ برو که رفتم! زمیعز  یسوار موتور مشک رون،یاز خونه زدم ب عیاز خوردن صبحونه سر  بعد

بود،  نایموتور سنگ نیدانشگاه بودم، موتورم از اساعت  میگازش رو گرفتم که سر ن نیهمچ

 از بغلم رد شد! نیسنگ دیموتور سف هیاومدم پارک کنم که 



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

213 

 

شاخم  دمیکه د یز یشدم؛ با چ ادهیاز موتور پ یرفتم بغل دستش پارک کردم، وقت عیسر  منم

 شه؟یسوار نم گهیمگه نگفت د رون،یزد ب

 پنجاه وپنج: پست

 :نایآتر 

با  یمنم که اصال فضول نبودم، ول اومد،یم نیحرف زدن ادو یصدا رونیاز اتاق که زدم ب امروز

 !ستادمیحال رفتم گوش وا نیا

 ؟یبه من خبر بد دی:آخه مگه بهت نگفتم بانیادو

 خط:_____ پشت

 ؟یچ یعنی:آخه نیادو

 خط:_______ پشت

 !ی:شما غلط کردنیادو

 حرف برنه! یطور  نیچون عمرا با دوستش ا ست،یکه دوستش ن میر یبگ جهینت دیبا خب

 هنگ کردم! مگه با درسا نبود؟ دمیکه شن یز یچ با

هم  یبحث چیه یمهمون یبر  یخواستیم یگفتیبه من م دیشما با زم،یجان، عز  نیمی:سنیادو

 !ستین

 روشن، چشم آقاجانم روشن! یخاندان برقع اوه،چشم

با چند نفره،  ستیروشن، واقعا که معلوم ن ! چشم بابام روشن، چشم مامانمیبه، چه نوع به

 نچ نچ نچ نچ نچ نچ نچ ! کشهیخجالتم نم

 ییکه اونجا بود! وا یوار یکه بهش خبر بدم نگام افتاد به ساعت د سایاتاق آتر  یبرم تو اومدم

 خبر دادن شدم! الیخیسه ربع وقت داشتم تا خودم رو برسونم دانشگاه، ب قایدق
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ها از نرده عیرو از همه گرفته بودم؛ سر  یاوک شبیبا موتورم برم، د خواستیدلم م امروز

 خوشگلم! دیکردم رفتم سمت موتور سف یاز همون دم در با همه خداحافظ ن،ییرفتم پا

 یرو درست کردم آهنگ رو پل میموتور، هندزفر  یمخصوص رو سرم گذاشتم، نشستم رو کاله

 راه افتادم! عیکردم و سر 

 دمیمن ند نیمثل ا یبال دختر دن گفتیم یه اما

 

 سوار شم یمهمه با ک یقطار ول نیع دهیعشق م گفتیم

 

 گستید زیچ هیدختره  نیفدات شم فدات شم ا اما

 

 بگن خوانیم یهست بزار بگن هر چ یک دونمیکه نم نیا با

 

 دلم عاشق شهیبه من بگه چرا هم یکیدادم بهش دلم  رهید گهید

 

 به من بگه یکی شهیبد م یدخترا

 

 ! شهیبد م یدلم عاشقِ دخترا شهیهم چرا

 

 ییاز اون بدها ییاز اون بدا یدونیم خودتم
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 ییاز اون بدا یدونیم خودتم

 

 ییفدا یکل یدور و ورت دار  ییکه از اون بدا نیا با

 

 ییبازم برام راز بقا یول یکه منو کشت نیا با

 

 ییسرادختر حرم نیتر فیاگه کث یحت یچشام پاک تو

 

 ینیبیتو کول م ینیبیاگرم م ینیبیبه زور م منو

 

 ازم سوءاستفاده کن ایب ستیمهم ن یول

 

 بهشون اعتماد نکن گفتیکه مامان م ییاز همون دخترا تو

 

 بگن خوانیم یبگن هر چ بزار

 

 دلم عاشق شهیبه من بگه چرا هم یکیدادم بهش دلم  رهید گهید

 

 به من بگه یکی شهیبد م یدخترا
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 ! شهیبد م یدلم عاشقِ دخترا شهیهم چرا

 

 دلم عاشق شهیبه من بگه چرا هم یکی

 

 به من بگه یکی شهیبد م یدخترا

 

 ! شهیبد م یدلم عاشقِ دخترا شهیهم چرا

 

 ییکه از اون بدا یدونیم

 

 ییهوا یبد جور  یرو کرد ما

 

 ییدارم تو رو با هر ادا دوست

 

 و بعد قهر یتو خر فرض بهونه کرد یرو کرد ما

 

 باورم نشد یول یبد دمید
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 نره خر هی با

 

 هولن یو برت همه کل دور

 

 خواستمت من عقلن ییخدا

 

 دادم بهش دلم رهید گهیبگن د خوانیم یبگن هر چ بزار

 

 !شهیبد م یدلم عاشق دخترا شهیبهم بگه چرا هم یکی

 

 کمه شیچیبدون ه یول ستیکامل ن یچیه

 

 داد نیبه ا افهیق نیکه ا یباد لعنت به هرک نیع رهیروز م هی تونمیم

 

 ارزششو داره که دلو بهش کردم آره

 

 منه ! شیکه پ االن

 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 
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 خوامیمن فقط تو رو م یخوشگله ول دوستتم

 

 خوامیمن فقط تو رو م یخوبه ول دوستتم

 

 بودم بدون فقط با تو بودم یبا کس اگه

 

 ... نیسم عوا شهیهم یبا تو خوبم ... گون فقط

 

 از اون دختر خوبا یهست یمثه من ول یچاق گمینم

 

 خوامیمن تو رو م یخوبن ول یخل دوستاتم

 

 نشد دروغاشون تو خواب گمیم بهت

 

 دل من باالتره ستیعشق ن گهید

 

 دل من باالتره ستیعشق ن گهید
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 من و تو، من و تو خاصه یرابطه

 

 راسته یفک نکن گمیکه م ییدروغا

 

 من و تو، من و تو خاصه یرابطه،

 

 راسته یفک نکن گمیکه م ییدروغا

 

 تو یتو، دار و ندارم یجا که باشم با من هر

 

 تو دارم یتو عالمت هر ... دارمت اونم ب یایدن

 

 یدار و ندارم یهر جا که باشم با من نیرو زم یفرشتم

 

 تو یتو، دار و ندارم یجا که باشم با من هر

 

 تو دارم یدارمت اونم بتو عالمت هر ...  یایدن

 

 یدار و ندارم یهر جا باشم با من نیرو زم یفرشتم
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 داشته باشم تا ابد خوامیمن فقط تو رو م یخوبه ول دوستتم

 رو من هستم بلد یفقط با تو زندگ ینگاه کنم غلط، ول یکمی دیتو شا دوست

 ام بکس( یبد، ت ی)دخترا

رفتم پارک کردم؛ تا از موتور  عیسر  دمیدانشگاه، تا رس دمیرس هنگݪتموم شدن ده باره  با

 رو شدمروبه ایمتعجب برد افهیبا ق نییاومدم پا

 خواستیاخماش تو هم بود! دلم نم کردم،یرو ازسرم برداشتم، فقط داشتم نگاش م کالهم

 اخماش تو هم باشه، دوست نداشتم! ایبرد

از دستم  خوامیبشه! نم یجد خوامی، نمشوخ باشه شهیهم دیبخنده، با دیبا شهیهم ایبرد

 رو دوست دارم! ایناراحت بشه، من برد

 موتورم. یرو گذاشتم رو کالهم

 :سالم!نایآتر 

رو نداد، اخماش بدتر رفت تو هم، موتورش رو قفل کرد بدون توجه به من رفت، منم  جوابم

 !کردمیموتورم رو قفل کردم؛ داشتم به رفتنش نگاه م

 رفتار کنه. یطور  نیحق نداشت باهام ا یول رم،یرو بگ یاوک ایفته بود از بردر  ادمیخدا  یوا

شد  یرفتار کرد باهام؟ نکنه از دستم عصبان یطور  نیچرا ا شدن،یم ریداشتن سراز  اشکام

 موتور سوار شدم؟

 !خوامیبشه، موتور نم یاز دستم عصبان ایبرد اگه

 هیاتاقم بودم حتما گر  یچون دانشگاه بود زشت بود؛ اگه تو رم،یکردم بگ یاشکام رو سع یجلو

 !کردمیم

اگه انگار نه  ؟یکنه چ یمحلیاگه اونجام بهم ب م،یداشت یرانداز یرفتم سمت کالس، امروز ت آروم

 ؟یانگار باشم براش چ
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کردم؛ که  کیبا بچه ها سالم و عل یک ستادم،یسر جام ا یسر کالس، ک دمیرس یک دمینفهم

 !پرسهیدم گوشم داره حالم رو م نازیپر االن 

 نقطه! هیفقط زل زدم به  منم

 !نای:آتر نازیپر 

 !دمیبلندش ترس یصدا با

 دم؟ی:چته؟ ترسنایآتر 

 !یانگار نه انگار  زنمیصدات م ی:خب هر چنازیپر 

 :خوبم.نایآتر 

 !اینه برد ینه تو خوب رمی:نخنازیپر 

بازم  شدن،یم ریکرده، اشکام داشت سراز  یمحلیاومد بهم ب ادمیگفتن اسمش دوباره  با

 کنم! هیگر  خواستمیبهونه م هیجلوشون رو گرفتم، االن 

 :من...خوبم!نایآتر 

 :معلومه!نازیپر 

 !یجد یلیبود، خ یگره خورد، نگاهش جد ایبرد یرو برگردوندم، نگاهم به نگاه جد سرم

ناراحت بودم،  یلیاز دستش خ یبودم! ول اشرهیمتوجه نگاه خ ن،ییرو انداختم پا سرم

 نگاهش کنم، با داد استاد به خودم اومدم! خواستمینم

 حواست کجاست؟ ؟ی:برقعاستاد

 حواسم! نجاسیاستاد، هم نی:ببخشنایآتر 

 !یکن کیشل دیبا یشدی:اگه حواست سر کالس بود متوجه ماستاد

 ؟ی:به چنایآتر 
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 !یچیپ چیکالس: به پ یاز نمکا یکی

 .رمیاشکام رو بگ یجلو تونستمینم گهیا رفت باال، دهخنده بچه یصدا

 نه؟ ای یدیباهاش، فهم یزنیحرف م یطور  نی:دفعه آخرته اایبرد

 ؟یکارش ی:تو چپسره

در ضمن سرت تو الک خودت باشه، دفعه  شم،یاالن نشون بدم ک نیبهت هم یخوای:اگه مایبرد

 !یحراست یبعد

 !رونیکالس، ب دیایب دیجلسه بعد هم حق ندار  رون،یب دی! هر دوتون بر دی:تمومش کناستاد

با  دیدلم براش سوخت حتما با یاونم دوستم داره، ول یعنی! ایبرد یکردم از طرفدار  فیک واقعا

 .رونیکه منم از کالس بندازه ب نیا ایاستاد صحبت کنم راهش بده داخل کالس، 

ار گرفتم؛ دستام رو طبق آموزش پشت هدف قر  قایبود رو برداشتم، رفتم دق زیم یکه رو یکلت

 تق نخورد به هدف! ،یر یماشه نشونه گ یگذاشتم رو

 نجا؟ی:امروز چه خبره ااستاد

 استاد. نی:ببخشنایآتر 

 کالس. یاینم یجلسه بعد ،یز یر یکالس رو بهم م ستیدفعه اولت ن رون،ی:باستاد

خنک به صورتم  یبا خوردن هوا رون،یاز کالس اومدم ب یچرا خوشحال شدم؛ وقت دونمینم

 حالم بهتر شد!

بدون توجه به من راهش  د،یتا من رو د ستاده،یکالس ا یکه جلو دمیرو د ایبرد رونیرفتم ب یوقت

 رو گرفت رفت،

 اونجاس! امیبرد دمید دمیرس یوقت ا،یطاقت نداشتم، منم رفتم پاتوق مشترک من و برد گهید

 !نجایا ییایم دونستمی:مایبرد
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 برم که صدام زد! خواستمیم

 !نیبش کنمی! خواهش منای:آتر ایبرد

 نم؟ی:چرا بشنایآتر 

 !می:حرف بزنایبرد

 پس رفتم جلوش چهار زانو نشستم؛ کولمم بغلم گرفتم! م،یبا هم حرف بزن اومدینم بدم

 پس درست جوابم رو بده! کنم،یسوال م هی:ازت فقط ایبرد

 در مورد موتور بپرسه! خوادیم دونستمیم

 :باشه.نایر آت

 ؟ی:مگه قرار نشد سوار نشایبرد

 .شمیسوار نم گهید یبدم اگه قانع نشد حیبذار اول توض ی:آره ولنایآتر 

 بده. حی:باشه توضایبرد

و  نینداشت، فقط ادو یهلند بودم گذروندم، مامانم مشکل یرو وقت ی:من دوره موتورسوار نایآتر 

 مشکل داشتن که اونم حل شد! نیرادو

 راحت شد! المی:هوف، خایبرد

 ؟یچ ی:برانایآتر 

تا کالس رو  ینگران شدم؛ اصال متوجه نشدم چه طور  دمتیپشت موتور د یوقت ،یچی:هایبرد

 اگه ناراحتت کردم! نیرفتم، ببخش

 ؟یستیباهام قهر ن ،یعنی:نایآتر 

 ؟یباهات قهر باشم؟ به خاطر موتورسوار  دیچرا با ؟ی:چایبرد

 خنده ریحرفش تموم شد زد ز  یوقت
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 !ادبی:کوفت، بنایآتر 

 تو دختر! یهست یعال ،ی:واایبرد

 !کنمی:خواهش منایآتر 

 ؟یرو از کجا آورد نامشی:فقط گواهایبرد

 گلم برام گرفته! ی:بابانایآتر 

 ؟یمسابقه هست یهیپا گمی:حله! مایبرد

 :بد جور!نایآتر 

من باهات  ای رونیب یباهاش بر  یهم خواست یدانشگاه، وقت یایباهاش نم گهی:فقط... دایبرد

 برادرات. ای امیم

 

 پنجاه وشش: پست

 :نایآتر 

بود! به  زیانگوسوسه زویانگ جانیه یلیکورس گذاشتن با موتورامون واقعا خ یبرا ایبرد شنهادیپ

 خاطر نتونستم رد کنم! نیهم

 !نگیسمت پارک میرفت میاعالم موافقتم از جامون بلند شد با

 ر؟ی:خب تا کجا باشه مسایبرد

 !یتو بگ یهر چ دونمی:اوم، نمنایآتر 

 تا خونت چه قدر راه هست؟ نجای:از اایبرد

 سه ربع! هی:نایآتر 

 :حله!ایبرد
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 حله؟ ی:چنایآتر 

 م؟ی! دار میندار  یاگهیخونه، چون کالس د یبعدش بر  دیچون با گه،یمسابقه د ری:مسایبرد

 :نه!نایآتر 

 تره!تو هم راحت یبرا یطور  نی:اایبرد

 :حله!نایآتر 

 ابون؟ی:فقط کدوم خایبرد

 )...(ابونی:خنایآتر 

 :اِ چه با حال!ایبرد

 :چه طور مگه، خونه شمام اونجاس؟نایآتر 

 :نه خونه باباجون اون اطرافه!ایبرد

 ؟یگیاگه راست م ابونه،ی:کدوم خنایآتر 

 )...(وروجک خانوم!ابانی:خایبرد

 راه! قهیفقط پنج دق ادهیپ که،ینزد یلیخ یگیکه تو م نی:اِ انایآتر 

 هان؟ یفکر کرد ی:پس چایبرد

 برو خونه باباجونت! ای:خب تو هم بنایآتر 

 م؟ی! بر هی:فکر خوبایبرد

 !می:بزن بر نایآتر 

نگذاشتم  یهندزفر  گهید م،یکاله مخصوص رو سرمون کرد میدومون سوار موتوارمون شد هر

 بود! ایچون برد



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

226 

 

 یکه نگهبان جلو میرفتیتند م یدر حد م،یشروع به حرکت کرد ایگفتن برد 3دومون با  هر

 در دانشگاه سنگر گرفت!

 هاچیشده بود؛ سر پ یمسابقات موتورسوار  نیکنار، ع رفتیم عیراهمون بود سر  یجلو یک هر

 !نیزم خورهیم ایاالن برد گفتمیکه با خودم م میزدیدور م نیهمچ

 !آوردمیازش کم م هاچیفقط سر پ ه،یعال شیالحق که موتورسوار  یول

افتاده دنبالمون، ما دو تا هم  سیدو تا موتور پل میکه متوجه شد میوسط بزرگراه همت بود قایدق

 !میکرد شتریسرعتمون رو ب میوفتین سیرپلیکه گ نیبه خاطر ا

صادف االن دور از جونمون ت میبود یاگهیوحشتناک بود سرعتمون، مطمئنم اگه با موتور د واقعا

 !میکرده بود

 یتوسنتیراحت اون باال م یلیکه خ می،رفتیم نییباال و پا ابونیخ یاندازهادست یرو نیهمچ

 !یسوت بزن ،یهمه دست تکون بد یبرا

 !دمیکه خونمون رو د میرفتیم میکوچه، داشت یتو میدیچیدومون با هم پ هر

 ِ  یسنگ یخونه با نما هی یجلو م،یرو هم رفت گهیماست، چند تا کوچه د یکه کوچه نیا ا

 !میستادیا

 از سرم افتاده بود؛ اول مقنعم رو درست کردم! یمقنعم به کل م،یرو برداشت هامونکاله

 داد! فیک یلیخدا! خ ی:واایبرد

 ده؟یم فیک شتریب یچ یدونیم ،یی:آره خدانایآتر 

 ؟ی:چایبرد

 !میدومون به نفس نفس افتاده بود هر

 موتورامون عکس گرفته باشن! یاز پالکا دهیم فی:کنایآتر 

 خدا! ی:واایبرد
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 :من برم؟نایآتر 

 :کجا؟ایبرد

 !میخونمون رد شد ی:از جلونایآتر 

 !میر ی:اِ نه صبر کن با هم مایبرد

 :خونه باباجونت کجاست؟نایآتر 

 روته!روبه قای:دقایبرد

 :اِ چه قدرخوشگله!نایآتر 

 ده؟!نش ریتاد میبر  نه،یبی:چشاتون قشنگ مایبرد

 !می:بر نایآتر 

 رفتم تو، اونم رفت! یتا دم خونمون همراهم با موتورش اومد وقت ایبرد

 روش بود، فقط خاموشش کردم! چمییولش کردم سو اطیهمون وسط ح موتورم

جونم بود، با سر بهم طبق معمول هم مامان زد؛یدر که رفتم تو، مامان داشت با تلفن حرف م از

 اشاره کرد برم باال لباسام رو عوض کنم!

گرفتم که حالم رو جا  یدوش حساب هیاتاقم، اول  یزدم تو میج عیکه از خدا خواسته سر  منم

 لباسام موهام رو بافتم! دنیآورد، بعد از پوش

زانوم  یتا رو خوردیم یمشک تا دکمه شیپنج ش قشی یکه جلو یصورت یمربع قهی راهنیپ هی

 بازوم بود! یتا رو نشمیآست خورد،یم یکمربند مشک هیکمرم  یبود؛ رو

کردن کاپتان بلکم  یرو برداشتم، بعد از خال میکردم گوش شیخودم آرا یذره هم برا هی ،یعال

 !اومدیم نیحرف زدن ادو ی! همون موقع صدارونیخودم از اتاق زدم ب یرو

 ِ  مگه نرفته مطب؟ اِا
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 :سالم گلم!نیادو

 خط_____ پشت

 ؟یکنی! منم تازه اومدم! چه مزمیعز  ی:مرسنیادو

برم  یزمان دیچک بکنم، البته با هیرو  شیباشه حتما گوش ادمی کشه،یپررو، خجالت نم پسره

 که نباشه!

 !یلزمان عا بره،یرو با خودش نم شیاتاق کارش گوش یباال تو رهیم یعصرا وقت معموال

  

 

 پنجاه وهفت: پست

 :نایآتر 

کار داشت بعد از ناهار رفت  نیفقط خداروشکر رادو ن،یاتاق ادو یبرم تو دیزمانش رس باالخره

 مینر  یهم اعالم کرد تا اطالع ثانو سایرفت باال، به من و آتر  میبعد از ناهار مستق نمیادو رون،یب

 کار داره! یلیباال چون خ

پس  د،یدیمورد عالقش رو م لمیهم چون خسته بود رفت استراحت کنه، مامانم داشت ف بابا

 !سایمن و آتر  میفقط مونده بود

 ؟یبگ یخوایم یچ گه؟یاِ خوب بگو د زنمتا،یبه جان خودم م ی:آتسایآتر 

 ؟یاومد چ نیوسط اگه ادو نی:آخه خنگول، انایآتر 

 !هیحرف نمی:اسایآتر 

 باال! میبر  ایدم ب:خب پس مثل بچه آنایآتر 

 باال؟ میباال؟ چرابر  میباال؟ چرا بر  میاز بس گفت چرا بر  سایآتر  نیمخ من رو خورد ا یعنی
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 باال و کوفت! میبر  چرا

 !نیاتاق ادو یبود خانوم رو کشوندم باال تو یطور  هر

 نه؟ ی:واقعا نفهمسایآتر 

 :چطور؟نایآتر 

 که کلمون رو کنده! ادیب نی:آخه خنگ، اگه ادوسایآتر 

 !نییپا ادیتا غروب نم ادهی:نگران نباش کارش ز نایآتر 

 شده؟ یچ یبگ یخوای:خب نمسایآتر 

 غار باز مونده بود! نیمن دهنش ع نیکردم، اونم ع فیتعر  سایآتر  یرو برا هیقض همه

 باال؟ ایب گمیچرا م یدی:حاال فهمنایآتر 

 کجاست؟ نیادو ی:آره! فقط االن گوشسایآتر 

 !ستیاالن ن ی! ولوترشیکامپ زیم یرو گذارهیرو م شیگوش شهیبگو، هم یدی:فهمنایآتر 

 تختشه! ی:چون روسایآتر 

 رمزشم که از حفظ بودم! ن،یادو یسر وقت گوش میرفت سایآتر  با

 دنبال اسم دختر! میبگرد ای:خب بنایآتر 

 !مینکرد دایپ یز یچ یول میکرد نییرو باال و پا شیگوش ستیکل اد ل قشنگ

 !ستی:هوف، نسایآتر 

 کرده! اره خودشه! شیمخف دی:شانایآتر 

 !دشیکجاس برنامه ه نیبگرد بب ول،ی:اسایآتر 

 از بس برنامه داره! م،یکرد دایرو پ دیساعته برنامه ه مین اتیعمل هی یط



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

230 

 

به  یکیبه اسم درسا،  یکی م؛یکرد دایدر عرض دو سوت دو تا شماره با اسم دختر پ قایدق

 !نیمیاسم س

 شد! دایپ ناهاشی:انایآتر 

 .میرو بردار  نیمیشماره س ایب می:خب شماره درسا رو دار سایآتر 

 :هستم!نایآتر 

 کردم. ویس میگوش یرو تو نیمیس شماره

 م؟ی:خب شروع کننایآتر 

 :هستم.سایآتر 

 تل دادم! یام تو یپ هیبهش  اول

 "؟یس یس ی"سالم، خوب

 متوجه نشه! نیودعا کن اد یول ناجان،ی:عاشقتم به خدا آتر سایآتر 

 ومده؟یتا ن رونیب میبر  گمی:منایآتر 

 !می:هستم بر سایآتر 

 !میمواجه شد نیادو یبرزخ افهیبا ق رون،یب میاز اتاق زد تا

 گلم؟ یخواهرا گذرهی:خوش منیادو

 شد؟ داشیاز کجا پ نیافق، ا یبرم تو من

  

 

 پنجاه وهشت: پست
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 :ایبرد

 

 بودم. نایتو فکر آتر  کردم،یها رو نگاه مبودم داشتم ستاره ستادهیبالکن خونه باباجون ا یتو

چون عاشقشم، چون عشق  ارم،یاشکش رو در ب ومدیدلش رو بشکنم، دلم ن ومدمیدلم ن امروز

 .ارهیمنه، آدم که اشک عشقش رو در نم

 بهش بگم؟ هوم؟ شهیم یخدا، ک یا

 .شهیتر مفقط اگه چادر سرش کنه خانوم ست،یخوبه، جلف ن پشیت

 ؟یهست ی:تو فکر چنیحس

 :هوم؟ من؟ایبرد

 :نه پ من.نیحس

 نمکی:بایبرد

 .یتو فکر  زنهیداد م گه،ی:بگو دنیحس

 ها قشنگنا.:ستارهایبرد

 .چونی:نپنیحس

 :معلومه؟!ایبرد

 .زنهی:داد منیحس

 حد؟ نی:در اایبرد

 .کنهیناز م گه،یخب بنال د شتر،یحد ب نی:از انیحس
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 هام.بابا، تو فکر ستاره یچی:هایبرد

 مثل ستارس؟ ای:اسمش ستارس؟ نیحس

 ؟یک ؟ی:چایبرد

 .یکنیکه بهش فکر م ی:اوننیحس

 من. نیها عالقه داره، ع:به ستارهایبرد

 :خوشگله؟نیحس

 :به تو چه.ایبرد

 .هیبدونم خانوم پسر عموم چه شکل خوامیم ؟یزنی:چرا منیحس

 خوجگله. یلی:اوهوم خایبرد

 چه طرز حرف زدنه؟. نیآخه ا ،یابچه کنمیوقتا فکر م یباور کن بعض ای:بردنیحس

 کودک درونم فعاله. ،یکنی:درست فکر مایبرد

 ؟ی:کودک درون خانومتون چنیحس

 :کودک درون خانومم فعاله.ایبرد

کس  چیمال منه نه ه نایمخصوصا اون "م" آخرش رو، آتر  اد،یخوشم م یلیلفظ"خانومم"خ از

 .یاگهید

 .شهیپسرا م نیوقتا ع یبعض یدونی:مایبرد

 ؟یچ یعنی:نیحس

 .شهیموتور داره، موتور سوار م نامهیکه گواه نیا یعنی:ایبرد

 :جان؟ چرت نگو داداش.نیحس
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 تر.البته خوشگل دش،یموتور من سف نی:باور کن عایبرد

 :جانم؟نیحس

 تره، تموم.موتورخانومم قشنگ یعنیتر، موتور من خوشگل گهیخانومم م ی:وقتایبرد

 شه؟یموتور سوار م ؟یگیم یجد ای:بردنیحس

 .یحی_؟:اوهوم، تفر ایبرد

 ؟یموضوع ندار  نیبا ا یمشکل چی:تو هم هنیحس

 ؟یفهمیم تونم،یناراحتش کنم، نم ارم،یاشکش رو در ب ادیدلم نم ی:دارم، ولایبرد

 :فکر کنم.نیحس

 .گمیم یچ یفهمیم ی:اگه عاشق بشایبرد

 هوا. میدیعمو رهام دو تامون پر  یصدا با

 خبرم؟یعاشق شده من ب ی:به، چشمم روشن کعمو

 :به جان خودم بربر.نیحس

 .نیس نی:زهرمار و بربر، سایبرد

 دمش؟یجان؟ د ایهست برد یدختر خانوم ک نیحاال ا ن؛یز ینمک نر  گه،ی:بسه دعمو

 .دشیآشپزخونه رستوران عمو هم بود، پس د یتو میرفت نامیشب که با آتر  اون

 .شیدی:آره دایبرد

 پس. نهیبه خاطر هم ،یشد ترطونیچرا انقدر ش گمی:معمو

 :اوهوم.ایبرد

 :خدا به داد برسه.نیحس
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 رو بخور. تیی:تو چاایبرد

 :چشم.نیحس

 .ختمیخاک ر  زدیداشت فک م یوقت شییچا یمنم تو اره،ینم ییمن چا یپررو حقشه، برا پسره

 .رونیب ختیرو نخورده همه رو از دهنش ر  ییچا هنوز

 هاداره یسرش شرکت نظافت ری:اه گندت بزنن چرک، خایبرد

 .ییشورفت سمت دست میمستق نیحس

 کارا؟ نیا یچ یعنی:عمو

 ننر. ارهیب ییمنم چا یبرا خواستی:حقش بود، مایبرد

 نه؟ ایدختره رو  دمشید ی:نگفتعمو

 .شیدید ی:آر ایبرد

 :کجا؟عمو

 سرم. یکه رستوران رو گذاشتم رو ی:همون شبایبرد

 که همراهت بود؟ ستی:منظورت همون دختره نعمو

 کار کنم؟ یچ دونمیخودشه، نم قای:دقایبرد

 ؟یکار کن یرو چ ی:چعمو

 االن بهش بگم دوسش دارم. تونمیکه چرا نم نی:اایبرد

 کارت اصال درست نبود. نیا ی:از دست تو، ولعمو

 مهمتره. نایاالن آتر  شه،ینم شیز یعمو چ ی:بخایبرد

 .ناسیآتر  طونیدخترخانوم ش نی:پس اسم اعمو
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 پنجاه ونه: پست

 :ایبرد

 تاپم نداشتم.و لب لمیسر رفته بود؛ امروزم کالس نداشتم،حوصله ف یحساب حوصلم

 داشتن، بابا هم که سر کارش بود. یرفته بود خونه عمه دورهم مامانم

 کار کنم. یچ دونستمی، هوف، واقعا نمهم که مدرسه بود پروانه

ها که رفتم از پله ن،ییکرد، از جام پا شدم از اتاقم رفتم پا یکار  شهیجا نشستن نم هیبا  یول

 گلم برگشته. یکه مام نیا یعنی نیخورد به مشامم وا مهیخورشت ق یبو ن،ییپا

 عرض سه سوت خودم رو رسوندم به آشپزخونه. در

 گلم. ی:به مامایبرد

 .یاله دیمامان حواسش نبود ترس چون

 .ایبرد دمیترس ی:وامامان

 .دی:غلط کردم، ببشایبرد

دانشکده شما چه خبره؟ اگه انقدر سخت  نیا یتو دونمیچه طرز حرف زدنه؟ من نم نی:امامان

 موندم واال. ،یتو چرا آدم نشد رنیگ

 دوست نابابه. یبرا گه،ی:دستت درد نکنه دایبرد

 :از دست تو.مامان

برداشتم شروع  اریدونه خ هیآشپزخونه بود  یتو یناهارخور  زیم یکه رو یاوهیظرف م یتو از

 کردم به خوردن.

 ؟یاز خونه عمه اومد ی:کایبرد
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 .شهیم یساعت کی:مامان

 :چرا من متوجه نشدم؟ایبرد

 .نیداشت فیچون خواب تشر -مامان

 خواب بودم؟ ی:اِاِ، اومدایبرد

 :بله طبق معمول.مامان

 خوشگلم. یایپر  گه،ی:دمت گرم دایبرد

 ؟یز یر ینمک م یشده دار  ی:باز چمامان

 برداشتم. بیس هیتموم شد  ارمیخ

 بخوام. یز یچ دی:من؟ حتما مگه باایبرد

ِ یخ آره  سرم. ر

 .ای:بردمامان

 بودار بود. یلیگفتنا بود که خ ایاز اون برد اوه

 گلم باز؟ یشده مام ی:چایبرد

 ؟یر یزن بگ یخوایتو نم نمی:ببمامان

 .دیپروژه جد هیبه داد برسه باز  خدا

رو شروع  لیفام یزن دادن پسرا دیخونه عمه پروژه جد یبگ یخواینم یلی:مامان خدا وکایبرد

 ن؟یکرد

 هان؟ ؟یاالف بچرخ یه یخوایم ی:از دست تو، تا کمامان

 امروز خونم، کال که دانشگاهم. هی نیهم یلی:من؟ االف؟ خدا وکایبرد
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 نبود. نی:منظورم امامان

 .میر یگی:من زن نمایبرد

 .یکنیجا م ی:شما بمامان

 .رمیزن بگ خوامی:آخه قربونت برم، من االن نمایبرد

 و بابات. یدونی:باشه، خودت ممامان

 به بابا داره؟ ی:چه ربطایبرد

 کردم. ادیگلم نگاهم کرد کل اجدادم رو  یمام نیهمچ یعنی

 هست دختره؟ ی:حاال کایبرد

 :نوه خاله بابات.مامان

 .دمیاخمام رفت تو هم که خودم ترس نیهمچ یعنی

 بچه ازدواج کنم؟ هیمن با  یخوایم یعنی:ایبرد

 سالشه. 18:کجاش بچس؟ مامان

 من هنوز بچس. یبرا یگیکه شما م ینی؟ مامان ا18فقط  ؟ی:جدایبرد

 :از دست تو.مامان

 کال پاشم برم دانش.. یشروع کن دیپروژه جد یخوایبگو اگه م یلی:خدا وکایبرد

 .زیم یهنوز حرفم تموم نشده بود کال رفتم تو یعنی

 .ــدمی:آخ ترکایبرد

 بابا کال فاتحم رو خوندم. یعصب یصدا با

 نه؟ ایفهم  ریش ؟یزنیحرف م یطور  نی:دفعه آخرته با مادرت ابابا
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 :بابا غلط کردم، گــردنــم.ایبرد

 شکست گردنش. ی:ولش کن مهدمامان

 .ای:دفعه آخرته بردبابا

 :غلط کردم.ایبرد

 نفس کم آورده بودم؛ فقط خداروشکر پشتم به بابا بود و گرنه االن نابود بودم. بد

 .دمیکش قیبابا گردنم رو ول کرد چند تا نفس عم تا

 رف بزنم.:من غلط بکنم بخوام با مامان بد حایبرد

 .رونیاز خونه ب کنمیتکرار بشه، خودم پرتت م ی:دفعه بعدبابا

 کوفتم شد. بمیس کال

 .جانی:مهدمامان

 .یبچه رو داد نی:از بس به ابابا

 :برم معتاد بشم.ایبرد

 انداخت بهم. کیش یلینگاه خ هی بابا

 .خوامیمن، من اوال غلط کردم؛ دوما من زن نم ی:خب باباایبرد

 ؟یگرفت افهیکه ق دهیبهت زن م ی:حاال کبابا

 نابود شدم. کال

دست و دلبازم که هستم،  ،یمهربون ،یخوشگل ،یپیتخوش نی:دستتون درد نکنه، من به اایبرد

 خواد؟یم یچ گهیکه هستم د طونمیش

 :بابا مواظب سقف باش.بابا
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 دورت بگرده مادرت. ی:الهمامان

 :نوکرتم.ایبرد

 ؟یبدبخت کن یخوایو مر  ی:حاال کدوم دختر بابا

 واقعا که. گه،ی:دمتون گرم دایبرد

 .سین تیحال یشوخ ،کالیاون عموت نیع ادی:فقط خوشم مبابا

 .یشوخ نی:با عمو حرفت شده به من چه؟ من به اایبرد

 حرف زدن حوله بده. ی:به جابابا

 آوردم دادم دست بابا. رونیاز کمد ب یاهقهو هیحوله کرم با حاش هی

 .کردیخورشت رو درست م ینیزمبیداشت س مامانم

 رو. هاینیزمبیس کنمیمن سرخ م یخوایم گمیگلم، م ی:مامایبرد

 :الزم نکرده.مامان

 ذره سرخ کنم. هی:ایبرد

 خورشته، کمه. ینیزمبیس اجانی:بردمامان

 خورشت کمه؟ ینیزمبیس شهی:چرا همایبرد

 به منم بگو. ی:متوجه شدبابا

 :از دست شما پدر و پسر.مامان

 بچه. گهی:خانوم خب راست مبابا

 .گمیراست م شهی:من همایبرد

 ؟یستیشده سر حال ن یجان چ ی:شما پررو نشو، مهدمامان
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 من دورشون بگردم. یاله

 رهام. نی:از دست ابابا

 عموم. یبگردم برا ی:الهایبرد

 به عموت رفته. تیکله خراب نی:همبابا

 شده؟ ی:باز چمامان

 خراب بود رفته مشهد. شیهمه چ روزیکه تا د ینی:پسره احمق، پا شده با ماشاباب

 نامرد چرا به من نگفت. ی:اایبرد

 ؟یبا موتور بر  یخواستی:البد مبابا

 .قای:دقایبرد

 .رونیبرو ب ای:بردبابا

 .رمیرو بخورم م بمی:سایبرد

 بابات رو حرص نده. نی:از دست تو، انقدر امامان

 .رمایگیمن زن نم ی:مامایبرد

 بعد. دهیبهت زن م یکس نی:اول بببابا

 ادامه دادم. بمیافق به خوردن س یرفتم تو کال

 شصت: پست

 

 :ایبرد
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آشپزخونه  یهم کرمم گرفته بود، اول از همه رفتم تو یبد جور  م؛یخونه باباجون بود امروز

 دمید دمیذره از غذا چش هیدار کنم، اول رفتم غذا رو مزه ستین یمطمئن شدم کس یوقت

افتضاح  یعنیغذا،  یتو ختیکه در نمکدون باز شد همش ر  زمینمکش کمه، اومدم نمک بر 

 .ختمیآب ر  وانیتوش چند تا ل نیشور شد، به خاطر هم

غذا رب گوجه  یجور مواقع تو نیشد، مامان معموال ا یجور  هیرنگش  ختمیکه آب ر  نیاز ا بعد

 که روش نوشته بود رب. رونیظرف آوردم ب هی خچالی یمنم از تو هزه،یر یم

مهم مزه غذاس  ،یخیب کرد،یغذا فرق م یتو ختیر یکه مامان م ییهارنگش با اون رب فقط

 بهتر باشه. یکی نیاصال ا دیشا

 نیشد که چشمم خورد به زردچوبه، ا یجور  هیپنج تا قاشق رب هم توش زدم، رنگش  قشنگ

غذاش  یتو زمیر یمنم اضافه م ادیبلد بودم؛ چون پروانه بشدت از زردچوبه بدش م گهیرو د یکی

 اصال خوب نشد، تازه بدترم شد. یول ختم،یتر بشه، قشنگ زردچوبم ر که خوشگل

در قابلمه رو گذاشتم؛ از  عیعمه رخساره اومد، سر  یکه صدا زمیتوش بر  گهید زهیچ خواستمیم

 .کنهیکار م یعمه چ نمیبب ستادمیفقط وا ن،رویدر آشپزخونه زدم ب یکیاون 

 چرا؟ دونمیعمه در قابلمه رو برداشت دادش رفت هوا نم تا

 شده؟ یشکل نیچرا ا نی:اعمه

 آشپزخونه. یجون و مامان اومدن توکه عمه زد، بابا و عمورهام، مامان یداد با

 ؟یزنیشده رخساره؟ چرا داد م ی:چبابا

 .زنمیچرا داد م گمیبهت م نیغذا رو بب ایخودت ب زنم؟ی:چرا داد معمه

 .ختمیتوش نر  یاگهید زیبابا رفت سر غذا چشماش گردشد، فقط خوب شد چ تا

 شده؟ یشکل نیچرا ا نی:ابابا

 به منم بگو. یدیفهم جانی:مهدعمه
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 زم؟ی:چش شده غذا عز مامان

 و اون. ونمدیاومده گند زده به غذا من م یمامان من، من فقط بفهمم که ک یچی:هعمه

 .ستیهم سخت ن دنشیکه حرص خوردن نداره، فهم نیا زمی:خواهر عز رهام

 :رهام مثل آدم حرف بزن.بابا

 .اطیح یزدم رفتم تو میج عیخاطر سر  نیخوب نبود به هم تیموقع اصال

گوشش بود،  یهم تو یهندزفر  داد،یها آب مداشت به باغچه نیحنانه خواهر حس اطیح یتو

 متوجه نشد. یاصال هم متوجه من نشده بود، منم چند بار صداش زدم ول

 یرو لکسیر  یلیکه بغل حوض بود رو برداشتم پر آبش کردم، خ یرفتم سطل کیش یلیخ منم

 قلبش. یهوا، دستش رو گذاشت رو دیچرا سه متر پر  دونمیکردم، نم یسرش خال

 نشد؟ تیز یچ ؟یا:حنانه، زندهایبرد

 پروانه بود برام. نیهمسن پروان بود ع نهحنا

 .دمیترس ی:واحنانه

 به قربونت. نی:حسایبرد

 .یسکتم داد ا،یبرد ییپررو یلی:خحنانه

 :چرا؟ مگه سرد بود آبش؟ایبرد

 نه. ایتا بهت بگم آبش گرم بود  سایوا نجایهم گرم بود، فقط هم یلی:نه خحنانه

 سرد بود آبش. یلیخ نمیبیم کنمیاالن که فکر م یدونی:مایبرد

 .دمی:نه صبر کن االن نشونت محنانه

رو بردارم، حنانه زودتر از من برش  نیزم یرو که از دستش افتاده بود رو یآب لنگیاومدم ش تا

 داشت.
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 بردم باال. میبه حالت تسل دستام

 :نه... نه... باشه؟ایبرد

 :نچ، نباشه.حنانه

 ک،یآب شد؛از موهام چ سین، سر تا پام خم یگرفت رو میرو مستق لنگیرو گفت ش نیا تا

 .دیچکیآب م کیچ

 .کنمی:من دستم به تو برسه آدمت مایبرد

 .گمیبه باباجون م ،ی:جرات ندار حنانه

 :برو بگو.ایبرد

 .ای:خودت گفتحنانه

گرفتم سمتش، حقشه که من رو  نیزم یرو برداشتم از رو لنگیبره ش خواستیحنانه م تا

 .کنهیم سیخ

 .کشمتیبه خدا م ـا،ی:بردحنانه

 .ی:جرات ندار ایبرد

سردش شده  دید یول دیذره دنبالم دو هیرفتم طرف تاب، اونم  دمیدو عیاومد دنبالم کنه سر  تا

 رفت تو.

 نبود برم تو. زیاصال جا یول زدمیم خیداشتم  منم

دو تا؛ داشتم براشون نقشه  نیسراغ ا میو عموپدرام نشسته بودن،خب بر  نیتاب، حس یرو

 تنگ شد. نایآتر  یدلم برا هویکه  کشدمیم

برم با داداشش حرف بزنم،  دیشمارش رو داشته باشم؟ اول با دیچه وضعشه؟ من نبا نیا آخه

 .شهینم یطور  نیا
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 .گهیتلش رو داشته باشم، خب گناه دارم د یدیحداقل آ اره،یدلمم طاقت نم یول

 دوباره سرحال شدم. رم،یرو ازش بگ نایتل آتر  یدیآ تونمیکه م نیفکر ا با

 .زدمیم خیداشتم  یجد یجد یبود که جفتشون پشتشون به من بود، ول نیا شیخوب فقط

 .زدنیحرف م گهیدآروم رفتم سمتشون، داشتن با هم آروم

 که به حرفاشون گوش بدم رو نداشتم. نیحوصله ا ستادمیپشت سرشون ا قایدق رفتم

 دستام رو بردم جلوشون پــــخ هیثان کیدر  هوی

 هوا که از خنده غش کردم. دنیپر  نیجفتشون همچ یعنی

 خفه شدم. نیپدرام و حس یعصب افهیکه با ق دمیخندیم داشتم

 باز کردم. شدیکه م ییرو تا اون جا شمین

 ن؟یدیاِاِ، ترس-

 .کنمیآدمت م ایبرد یعنی:عموپدرام

 بدوم بهم نرسن. یدونستم چه طور  یدنبالم گذاشتن که نم نیهمچ

دستشون  دیفقط نه با دم،یپر یم نیها گذاشته بود همچپله یجون روکه مامان ییگلدونا یرو از

 .دیاز روش پر  شدیچون نم میشدیحوض رد م یبهم برسه، از تو

 اوردم باال، اول نفس تازه کردم. ستیرفتم اون طرف حوض دستم رو به نشانه ا یوقت

 نفر. هیدو نفر به  هیخدا، نامرد ی:واایبرد

 ؟ی:آخه بچه مگه مرض دار نیحس

 .دی:دم خونتون مگس دار ایبرد

 من نشون تو بدم. یمگس هی:عموپدارم
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 اومد دوباره دنبالم کنه، عمه روژان صداش زد. تا

 از دستش راحت شدم. شیآخ

 شده؟ ی:جانم روژان چعموپدرام

 اط؟یح ی:چه خبره توعمه

 ه جانم.نشده عم یز ی:چنیحس

 خوار.:اه اه اه اه، پاچهایبرد

 .اینشده عشق برد یز ی:چایبرد

 رو باز کردم. شمینگاهم کرد که فقط ن نیحس نیهمچ یعنی

 خونه آقاجان. وانیا یقشنگ اومد تو عمه

 ه؟یچ یهم سر و صدا برا نی:پس اعمه

 داداشته. ری:عمه، همش تقصایبرد

 ؟یشد یشکل نیتو چرا ا نمی:ببعمه

 :از داداشت بپرس.ایبرد

 .کنمیلهت م امیم ایبرد یعنی:عمو

 ؟یکار بچه دار  ی:اِاِ پدرام، چعمه

 .زنهی:عمه همش منو مایبرد

 دادم. یجا خال کیسمتم منم ش ادیداره م یز یچ هی دمید هویکردنم در آوردم که  هیگر  یادا

 منو. زدیداشت م یدید ای:بایبرد

 .یداد یجا خال فی:فقط حعمو
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 افسر بشما. خوامیسرم م ری:عمو خایبرد

 .کشتشیپ شیباش؛ فعال شما ترم اول رو پاس کن بق الیخ نی:به همعمو

 که. ی:کال نابودم کردایبرد

 .یآدم بش ی:حقته، تا تو باشنیحس

 :عمه.ایبرد

 روژان:جان عمه؟ عمه

 .زننیهمش من رو م گذارن،یآدم آرامش نم یدو تا رو ببر تو، کال برا نی:اایبرد

 .گهیپررو نشو د دمی:بهت رو معمه

 .نیشیمعتاد م نیر یچرا م گنیبعد م ای:بایبرد

 بابا کال خفه شدم. یصدا با

 .کنمیکارت م یمن چ نی:تو برو معتاد بشو بببابا

 ِ  بود؟ ستادهیبغل دست عمه ا دمیچرا بابا رو ند اِا

 :سالم عرض شد.ایبرد

 ؟یر یبگ آروم قهیدو دق یتونیتو نم نمیبب ک،ی:علبابا

 آروم گرفتما. شهیم یاقهیسه چهار دق هی:باور کن االن ایبرد

 ؟ی:که آروم گرفتعموپدرام

 ها.داداشت کال ناآرومه نیا ی:ولایبرد

 تو. ایب ی:شما فعال جرات دار بابا

 ترم.راحت جانی:من همایبرد
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 شده داداش؟ ی:مگه چعمه

 .رهیبره ناهار بگ دی:فعال که خودش بابابا

 به غذا مزه بدم. خواستمی:بابا باور کن فقط مایبرد

 .دمیم ادیتو خودم بهت  ای:ببابا

 .رمی:من برم غذا بگایبرد

 .ایب عی:فقط سر بابا

 :باش.ایبرد

رو هم روشن  یشدم بخار  نیرفتم سوار ماش عیرو از همون باال برام انداخت، منم سر  چییسو بابا

 .زدمیم خیکردم چون داشتم 

 .شهیبه ش زنهیپدرام داره م دمیاومدم حرکت کنم د تا

 .نییپا دمیرو کش نیماش شهیذره از ش هی

 :بله؟ایبرد

 .رمیخودم م یزنیم خی یبرو تو دار  ای:بعمو

 :دمت گرم.ایبرد

 دماغش. یدر رو کوبندم تو ییشدم که دادش رفت هوا، ه ادهیپ نیاز ماش عیسر 

 ؟یا:زندهایبرد

 گمشو برو. ایب ایبرد آره، آخ ی:تو بذار عمو

 .یدماغش کبود شد، ناز  یآخ

آب داغ، چون داشتم  ریاتاقم، با همون لباسام رفتم ز  یرفتم تو عیزدم رفتم باال، سر  میج عیسر 

 .زدمیم خی
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 :کمیشصت و پست

 :نایآتر 

 یاتاق من، وقت یتو میرفت میزد میج نیهر جور بود از دست ادو سایبا آتر  میشانس آورد واقعا

 ام داده. یدختر پ دمیکه د میاتاقم رفتم سر گوش یتو میرفت

 شما؟ نیببخش-

 .نامیآتر  ؟ی:نشناختنایآتر 

 مگه؟ هیچ

 بشناسم؟ دی:بانیمیس

 میدار  لمونیفام یانگار تو ای دم،یجا شن هیانگار  دونمیانقدر اسمش برام آشنا بود؟ واقعا نم چرا

 .یاسم نیهمچ

 .شناسنی:همه من رو منایآتر 

 !شناسمیمن نم نی:ببخشنیمیس

 ؟یشناسیبعد من رو نم ؟یشناسیرو م نیچرا ادو ی:ولنایآتر 

 د؟یشناسیرو از کجا م نیشما ادو نی:ببخشنیمیس

 میو مهسا هم دادم تا اسگلش کنن، بخند نازیکه جوابش رو بدم شمارش رو به پر  نیاز ا قبل

 بلکه روحمون شاد بشه.

 داداشمه. نی:چون ادونایآتر 

 داداشته؟ نی:ادونیمیس

 باشه؟ میک یخوای:آره، پس منایآتر 
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 ؟ی:واقعا من رو نشناختنیمیس

 "؟ی:دوست دخترشنایآتر 

 !یمطمئن شدم من رو نشناخت ن؟یمن؟ دوست دختر ادو ؟ی:کنیمیس

 .یس ی،سیهست ی:خب بگو کنایآتر 

 .ادیبدم م یس ی:نگو سنیمیس

 .یس یس ،یس یس ،یس یس ،یس ی:سنایآتر 

 .ای:باشه، خودت خواستنیمیس

 ؟ی:چنایآتر 

 .گمیبهت م امی:صبر کن برم بنیمیس

 :باشه.نایآتر 

زمان دختر بدبخت رو و مهسا دارن هم نازیپر  دمیگروه که د یام رو فرستادم رفتم تو یپ یوقت

 .دمیفهم فرستادنیکه م ییشاتا نیرو از اسکر  نیا کننیاسگل م

 نییشامم نرفتم پا یبرا دم،یخندیمنم داشتم م کردنیتا آخر شب داشتن اسگلش م قایدق

 یهمه ماجرا رو برا یوقت م،یهم شامش رو آورد باال با هم خورد سایچون حال نداشتم، آتر 

مامانم کادش  ن،ییاز خنده، چون وسط ماجرا رفت پا دیپکیکردم داشت م فیتعر  سایآتر 

 داشت.

 .دیلرز یتماس رو وصل کردم صداش م یبود که مهسا زنگ زد، وقت 12ساعت  قایدق

 :سالم.نایآتر 

 :س...سالم.مهسا

 ؟ی:وا مهسا خوبنایآتر 
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 .میدختره بش نیا الیخیب ایب نای:آتر مهسا

 هم بتونه بشنوه. سایگذاشتم که آتر  کریاسپ یرو رو تماس

 ؟یچ ی:براسایآتر 

حرف  یجد نیدختره زنگ زد، همچ نیاز شماره ا ییآقا هی شیپ قهیچند دق قای:چون دقمهسا

بهت شماره دخترم  یک یگیم ایرسما سکته کردم؛ گفت  زنه،یداره داد م کردمیکه فکر م زدیم

 .ارمیبعد پدرجفتتون رو در م فهممیخودم م ایرو داده 

 .زنهیحرف م یطور  نینفر ا هیفقط  نی:ببسایآتر 

 ه؟ی:کمهسا

 .دمیترسیم از فکر کردن بهش یخفه شده بودم؛ حت کال

 ؟یازنده نای:آتر مهسا

 .یگیهست که تو م یطور  نینفر ا هیمهسا، فقط  نی:ببنایآتر 

 ؟ی:کمهسا

 .هیطور  نیا وشی:فقط دار نایآتر 

 گه؟ید هیک وشی:دار مهسا

مامان  نییرفتم پا یوقت گمیم کنم،یبه جان خودم خفت م نایآتر  ا،یتر راحت ی:کمتر بدونسایآتر 

 چرا اخماش تو هم بودا.

 من شمارش رو بهت دادم؟ ی:مهسا تو که نگفتنایآتر 

 م؟یزنی:اگه بگم گفتم ممهسا

 .کشمتی:منایآتر 
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چون از ترسم بهش گفتم، اونم گفت خودم  سم؛یرو بنو ناممتی:خب پس من برم وصمهسا

 .رانیبرگشتم ا یوقت کنمیآدمش م

 سم؟یرو بنو تمیمنم برم وص ؟یندار  یعشقم، کار  زی:دمت چنایآتر 

 .هیک وشیدار  یباشه بهم بگ ادتی ی:نه ولمهسا

 .ی:باشه، بابانایآتر 

 .ی:بابامهسا

 .سای:آتر نایآتر 

 :بله.سایآتر 

 .میبا هم بخون ای:فاتحمون رو بنایآتر 

 :هستم.سایآتر 

 ن؟ییپا میبر  گمی:منایآتر 

 .می:بر سایآتر 

 ام از تل برام اومد. یپ هی نییپا میبر  میاومد تا

 نبود. رانیا یشماره بود، برا هیام از  یبازش کردم پ یوقت

 ( وشیکارت)دار  نیعمرا هم بگذرم از ا ،یکنیغلطا م نیدفعه آخرته از ا-

 رو داشتم. وشیشماره دار  من

 .سایآتر  گمی...می:منایآتر 

 ام داد؟ یبود پ ی:جونم؟ کسایآتر 

 شمارش رو عوض کرده؟ یداداش گمی:منایآتر 
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 :آره.سایآتر 

 نه؟ی:شمارش انایآتر 

 افق. یرفتم تو سایکردن آتر  دییشمارش رو نشون دادم با تا یوقت

 خودشه. یول ا،ی:نترسسایآتر 

 افق. ی:خب پس من برم تونایآتر 

 .ی:باشه، باباسایآتر 

 .ی:بابانایآتر 

 .رهیافق حوصلت سر م ینرو تو یول گمی:مسایآتر 

 روحمون شاد بشه. میز یکرم بر  نییپا میبر  ایب گمیم ،یگی:راست منایآتر 

 .می:بر سایآتر 

 :فقط صبر کن سر راه کار دارم.نایآتر 

 :باشه.سایآتر 

 برداشتم. رمیتحر  زیم یکشو یرو از تو میتفنگ چسب

 ؟یکارش کن یچ یخوای:مسایآتر 

 داغ بشه. نیفقط صبر کن ا گم،یبهت م ای:بنایآتر 

 :باش.سایآتر 

 .نیرفتم سراغ در اتاق ادو رون،یب میقشنگ چسب داغ شد رفت یوقت

 ؟یبکن یخوایکار م ی:چسایآتر 

 .زمیکرم بر  خوامی:منایآتر 
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 :باشه.سایآتر 

شد، رفتم سراغ  یچسب رهیقشنگ دستگ یدرش، وقت رهیدست گ یرو ختمیچسب رو ر  قشنگ

 .نیدر اتاق رادو

 .میبعدش در  ایب یآج گمی:مسایآتر 

 م؟یکن کاریرو چ نیبه نظرت رادو گمی:هستم، منایآتر 

 .دونمی:اوم، نمسایآتر 

 .اشیسراغ نقاش میبر  ایب گمی:منایآتر 

 کجا؟ میبعدش بر  ی:هستم، ولسایآتر 

 .ییبابا شیپ می:اوم... بر نایآتر 

 :باش.سایآتر 

 .میبود راحت بود نییچون پا ن،یاتاق رادو یتو میرفت سایآتر  با

 بود. هیچهارپا یوسط اتاق رو قایکه دق ییتو، نگاهمون افتاد به تابلو میرفت تا

 .زدیم شگاهینما ییجورا هی یعنی د،یکشیهم م یاوقات نقاش یبعض نیرادو

 .میبراش درست کن می:خب بر نایآتر 

 نکرده. لشیهنوز تکم ن،یبب ایب نایآتر  ی:واسایآتر 

 ده؟یکش اهی:آره،چرا سنایآتر 

 بود. دیو سف اهیس فیبود، فقط ح بایمنظره بود، واقعا هم ز  هی ینقاش

 :خب رنگاش کجاس؟نایآتر 

 سمت چپش. یوار یکمد د یتو گذارهی:معموال مسایآتر 
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 ؟یار یب یر ی:خب منایآتر 

 :باش.سایآتر 

 دم،یکه اونجا بود رو برداشتم براش چند کالغ کش یمنم قلم اره،یرفت رنگاش رو ب سایآتر  تا

 خب مگس گناه داشت. دم،یمگسم براش کش دم،یمورچه کش دم،یقورباغه کش دم،یپروانه کش

 :خوشگل شدا.سایآتر 

 .میرنگش کن ای:آره، حاال بنایر آت

 رو رنگ کن. نشیتو هم زم کنمی:باشه، من آسمونش رو رنگ مسایآتر 

 :باشه.نایآتر 

 رو براش سبز کردم، قشنگ چند تا رنگ سبز زدم که قشنگ بشه. نشیزم اول

سر جاش،  میراحت شد؛ رنگاش رو گذاشت المونیخ م،یکه قشنگ همش رو رنگ کرد نیاز ا بعد

 میدستامون رو هم شست میرفت

 .ختهیرنگ ر  نمیزم ی:آجنایآتر 

 .کنهیم زی:ولش کن خودش تمسایآتر 

 .میبر  یگی:راست منایآتر 

بعد  نیدر اتاق ادو گرهیدست یرو ختمیرفتم چسبم دوباره ر  ن،ییپا میکه بر  نیقبل از ا سایآتر  با

 اتاقم. یگذاشتمش تو

 م؟ی:بر سایآتر 

 .می:بر نایآتر 

 بود. وشیدار  برمیگفت حساب م شدیکه م یواقعا از تنها کس یول
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 شصت ودوم: پست

 :نایآتر 

 .زدیحرف م یداشت با ک دونمینم زد،یمامان داشت با تلفن حرف م نییپا میرفت یوقت از

 .میکردیم یبتل باز  یس میهم داشت سایفوتبال بودن، من و آتر  یو بابا هم پا نیرادو ن،یادو

 .کیکــول شماره :هر نایآتر 

 :هوم.نیرادو

 .یی:تو هرکول شماره دونایآتر 

 :جانم؟نیادو

 زنه؟یحرف م ی:مامان داره با کنایآتر 

 .وشی:با دار نیادو

 فاتحم خونده بود. گفتیهوا، اگه به مامان م دمیسه متر پر  قشنگ

 ؟ی:چنایآتر 

 هوا. دنیپر  نیو رادو ییبابا ن،یکه زدم ادو یداد با

 :چه خبرته دختر؟بابا

 هرکول. ری:همش تقصنایآتر 

 .ستیطرز حرف زدن با برادر بزرگترت ن نیبار هزارم ا ی:برابابا

 :باشه.نایآتر 

 :از دست تو.بابا

 ؟یداد زد هویبگم چت شده  شهی:منیادو
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 نشده. یز ی:چسایآتر 

 :کامال معلومه.نیرادو

 :اِاِاِ گل زدن انگار.سایآتر 

 صدا داد. کلشونیکه کل ه ونیز یبرگشتن سمت تلو نیو رادو نیادو نیهمچ سایحرف آتر  با

 گل زد؟ ی:کنیادو

 .دونمی:نمنیرادو

 صفر؟-زده صفر ینیبی:واقعا که، نمسایآتر 

 ؟ی:مرض دار نیادو

 .یپسرت به من گفت مرض دار  نیا یی:باباسایآتر 

 خب داداشت. گهیم یچ نمیآروم، بب قهی:دو دقمامان

 .نهزیداره حرف م شهیربان که هم:مامان من غول سبز مهنایآتر 

 افق. ینگاهم کرد که رفتم تو نیهمچ بابا

 :دفعه آخرته.مامان

 پسرت پررو، اصال به من نرفته. یلیخ ییخدا ی:باشه، ولنایآتر 

 ؟یحرف بزن یطور  نیا یجرات دار  وشمیخود دار  یجلو نمی:ببنیادو

 :آره.نایآتر 

 ؟یدید نای:پرروتر از آتر نیرادو

 :آره.نایآتر 

 سا؟یالبد آتر  ؟ی:کنیادو
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 شما سه تا. ،گهی:نه دنایآتر 

 :از دست شماها.بابا

 .نای:آتر مامان

 .زدنیدو تا هرکول داشتن حرف م نی:مامان باور کن انایآتر 

 داداشت کارت داره. ای:بمامان

 کار داره. ی:با من؟ چنایآتر 

 ؟یکار کرد ی:باز چبابا

 نکردم. ی:من؟ کار نایآتر 

 .یزدیحرف م وشینفر با دار  نیاول شهیچون هم ؛یکرد یغلط هی زنهیداد م افتی:از قنیادو

 رو برداشتم. میسیبشه رفتم سمت تلفن، تلفن ب ختیر یکه اوضاع ب نیاز ا قبل

 داداش خودم.:به سالم خاننایآتر 

 سالم. کی:علوشیدار 

 ؟ی:خوفنایآتر 

 .شمی:بهترم موشیدار 

 خوبه؟ زن داداش خوبه؟ نیمی:سنایآتر 

 .یراحت حرف بزن یبتون ییجا یبهتره بر  نای:آتر وشیدار 

 :هوم؟نایآتر 

 زم؟ی:واضح نبود خواهر عز وشیدار 
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از اون حرفا بود، مطمئنم اگه دم دستش بودم کلم رو کنده بود، البته  زمیخواهر عز  نیا یعنی

 .کردایم خودیب

 دستت من برم آب بخورم. ی:گوشنایآتر 

 .نیبدو آفر :وشیدار 

جونم  دخترانیآشپزخونه نبود، ا یتو یکس چیآشپزخونه، فقط خداروشکر ه یرفتم تو عیسر 

 امروز زود رفته بود خونش، سوگند و سوگل هم بعد از شام رفتن.

 .ی:داداشنایآتر 

 نگفتم. یز ی:حرف نزن، فقط برو خدا رو شکر کن به مامان چوشیدار 

 :غلط کردم.نایآتر 

 کنم؟یغلطا نم نیاز ا گهید یمگه نگفت نمیبب ،ی:معلومه غلط کردوشیدار 

 ...ی:چرا ولنایآتر 

 هان؟ ؟یچ ی:ولوشیدار 

 چرا... دونمی:نمنایآتر 

 چرا؟ ی:چوشیدار 

 :خب بزار بگم.نایآتر 

 .دییبفرما شنوم،ی:موشیدار 

 رو سر کار بذارم. یکیچرا دلم خواست  دونمی:نمنایآتر 

 ؟یرو خواست چ زایچ یلیه دل منم خاون وقت اگ ؟ی:جدوشیدار 

 :هوم؟نایآتر 

 .یکنیم ییبه مامان بگم چه غلطا خوادیدلم م هوی:هوم و کوفت، مثال وشیدار 
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 .یبد یلی:خنایآتر 

 ؟ی:جدوشیدار 

 :اصال برو بگو.نایآتر 

 خب؟ ن،ینه رادو نمی:مواظب حرف زدنت باش، من نه ادووشیدار 

 :کامال مشخصه،نایآتر 

 :که مشخصه آره؟وشیدار 

 .یکنی:اصال باهات قهرم، همش دعوام منایآتر 

 .یقهر کن یکنیم خودی:شما بوشیدار 

 .رانیا یاومد شتیپ امی:اصال نمنایآتر 

 .ی:غلط کردوشیدار 

 .ادبی:بنایآتر 

 :ممنون واقعا.وشیدار 

 خواهش کنم، اگه بهت گفتم غول سبز مهربان. خوامی:نمنایآتر 

 .زمی:واقعـا ممنونم خواهر عز وشیدار 

 خواخج کنم. خوامی:نمنایآتر 

 :از دست تو وروجک.وشیدار 

 ؟ی:چرا دعوام کردنایآتر 

 .یکرد ی:چون کار بدوشیدار 

 اومد. دادیداد و ب یهال صدا یتموم نشده بود، از تو هنوزحرفش
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 رفتن باال. نیو رادو نیکنم ادو فکر

 .خولنیدو تا هرکول من رو م نیمن رو ببل االن ا ایب ی:داداجنایآتر 

 وروجک؟ یکار کرد ی:باز چوشیدار 

زدم  یچسب تفنگ نمیرو براش رنگ کردم، در اتاق ادو نیرادو ینکردم که، فقط نقاش ی:کار نایآتر 

 .نیهم

 .ادیسرش م ییخنده، گفتم االن بال ریزد ز  نیهمچ یعنی

 س؟زن داداش کجا دونمیمن نم د،یخندیفقط داشت م قهیچند دق تا

 .طونیخدا، قربونت برم من ش ی:واوشیدار 

 زن داداش من کو؟ گمی:منایآتر 

 .دیبردن خر  فی:تشر وشیدار 

 :االن؟نایآتر 

 بعدازظهره. 4ساعت  نجایا خوامی:من معذرت موشیدار 

 تکرار نشه. گهی:خواخج دنایآتر 

 :روت رو برم.وشیدار 

 .نای:آتر نیرادو

 .ادیاالن هرکوله م یداداج یی:وانایآتر 

 :از دست تو.وشیدار 

 .یبابا ،ییبابا شیمن برم پ ومدهی:تا ننایآتر 

 طرف آشپزخونه. ادیداره م نیرادو دمیهال، که د یتلفن رو قطع نکرده رفتم تو هنوزم
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 .اومدیسرم م ییکه اگه نگرفته بودم حتما بال ییطرف بابا دمیدو نیهمچ

 شصت وسوم: پست

 :نایآتر 

 .ییرفتم پشت سر بابا دمیدو عیسر 

 طرف. نیا ایب ی:جرات دار نیرادو

 شده؟ یز ی:چنایآتر 

 .گمی:صبر کن دستم رو شستم بهت منیادو

 شده؟ ی:مگه دستت چمامان

 دسته در. یرو ختهیگل کرده رفته چسب ر  شی:باز نمک باز نیادو

 بهت زده اسمم رو صدا کرد. مامان

 !نای:آتر مامان

 :بله.نایآتر 

 .دمیآروم گفتم که خودم به زور شن انقدر

 من هان؟ یسر تابلو یبه تو گفته بر  ی:کنیرادو

 :خب...نایآتر 

از چشم  یدید یهر چ یبگ گهیکلمه د هی یبخوا یعنی:حرف نزن فقط ساکت باش، نیرادو

 .یدیخودت د

 نشده که. یز ی:چسایآتر 

 نشده؟ یز ی: اِ که چنیادو
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 و شما دو تـا. دونمی:من منیرادو

 چه خبره! نمیبب نیر یآروم بگ قهی:دو دقبابا

 .نای:آتر بابا

 ییخوب آروم از پشت بابا یهااسمم رو صدا کرد، کال آف بودم؛ مثل بچه یجد ییبابا انقدر

 طرف. نیاومدم ا

 _بله.نایآتر 

 رو نگاه کنم. نیو رادو نیتو صورت ادو تونستمیبه جرات بگم نم تونستمیم

 .شنومی:خب مبابا

 گفتن نداشتم. یبرا یحرف واقعا

 فقط شما دو تا جرات دار... یعنی:نیرادو

 .نی:رادوبابا

 :بابا.نیرادو

 آروم. قهی:دو دقبابا

 :خب...نایآتر 

 ؟ی:خب چمامان

 :حوصلم سر رفت بود.نایآتر 

 ؟یکن تیاذ دیهر وقت حوصلت سر بره با یعنی ؟یچ یعنی:بابا

 .مینکرد تی:اذسایآتر 

 ن؟یکار کرد یچ قایبدونم دق شهی:پس مبابا
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 .میکرد ی:باهاشون جوخسایآتر 

 نشون بدم. یشوخ هی:من به شماها نیادو

 .نیکرد یشوخ نیکرد جای:شما دو تا بنیرادو

 .جاننی:رادومامان

االن چه  نیبگ شهیدارم، بعدا م شگاهیمن بدبخت پس فردا نما کنم؛ی:مامان، خواهش منیرادو

 زم؟یسرم بر  یتو یخاک

 رس. خاک

 .کشهیبرات م نای:آتر بابا

 :بابا.نایآتر 

برادرات  یجا گهید یبرادرت حق داره، هر ک زمینگفتم، دختر عز  یچیه یهر چ گهی:بسه دبابا

 بود تا االن کلت رو کنده بود.

 :چرا؟سایآتر 

 ن؟یشما دو تا راه انداخت هیچه وضع نی:چرا داره؟ آخه امامان

 .رانیا ستین وشی:واقعا خوش به حال دار نیادو

 :چرا؟نایآتر 

 .ی:چون راحته از دست شما دو تا، مخصوصا جنابعالنیرادو

شد براش  یطور  نیکارش کردم؟ اصال که ا یمگه چ ادبهیب یلیسر به من اشاره کرد؛ خ با

 رو. شینقاش کشمینم

 آرومتر. نی:رادوبابا

 .تمیوضع نی:آروم بودم که االن انیرادو
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 تمومش کن. ن،ی:رادونیادو

تا االنم  ام،یکنار ب تونمیمن نم یکنه، ول یکه م ییهایبا گندکار  یایکنار ب یتو بتون دی:شانیرادو

 ندارم باهاش. یو گرنه شوخ گمیبهش نم یچیفقط به خاطر تو که ه

 :از دست تو.نیادو

که  یوقت گذاشتیم گفتینم یچیه شدیکه م یبود؛ عصبان نیتر از رادوآروم شهیهم نیادو

 ست؛ین یطور  نیاصال ا نیرادو یآروم بشه، ول

وقتا فقط نگاهت  یبعض کنه؛یلهت م زنهیوقتا م یدو تاس، بعض نیا نیب یز یچ هی وشمیدار 

 .گهینم یز یمواقع چ شتریب یافق، ول یتو یر یکه خودت م کنهیم

 .عیاتاقاتون سر  یتو نیبر  سایآتر  نا،ی:آتر نیادو

 .میبزن مینتونست یحرف چیه سایگفت که نه من نه آتر  یجد انقدر

 .سایآتاق آتر  یباال، تو میرفت عیسر 

 .ی:آجسایآتر 

 :بله.نایآتر 

 رفته بود. ادمی نمیرادو یحالم گرفته شده بود، اخالقا واقعا

 نه؟ میکرد یکار بد گمی:مسایآتر 

 .میبخواب ایب دونم،ی:نمنایآتر 

 .خوابهیم رهیگی:هوف، از دست تو، باز حالش گرفته شد؛ االن دو روز مسایآتر 

 :کم شر و ور کن.نایآتر 

 در ساکت شد. یاومدم جوابم رو بده با صدا تا

 :بله.سایآتر 
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 تخت. ینشستم رو عیاتاق، منم سر  یاومد تو نیادو

 :از دست شما دو تا.نیادو

 که. مینکرد ی:کار سایآتر 

 خانوم. سای:آتر نیادو

 :باش.سایآتر 

 کارتون دارم. م،یحرف بزن مینیبش نجایا ایب نای:آتر نیادو

 وم.:هنایآتر 

 ؟یبود که کرد یچه کار  نیا طونی:آخه دختر شنیادو

 .میرو رنگ کرد شی:فقط براش نقاشنایآتر 

 کنن؟یقلم رو رنگ م اهیتا حاال س ی:از کنیادو

 قلم بود؟ اهی:مگه سنایآتر 

 قلم رو. اهیس ی:فقط خوبه خودت بلدنیادو

 قلم نبود. اهی:خب، فقط سنایآتر 

 چند وقت سرش وقت گذاشته بود؟ یدونی:منیادو

 .نی:ببخشنایآتر 

 .نی:از من نه، از رادونیادو

 .نیرادو کیجرات داره االن بره نزد ی:کسایآتر 

 :چسب دستت پاک شد؟نایآتر 

 :بله.نیادو
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 .نی:ببخشنایآتر 

 .نمیازت نب ایبچه باز  نیاز ا گهید دوارمی:امنیادو

 :اوهوم.نایآتر 

 .نی:من رو ببنیادو

 :حوصله ندارم.نایآتر 

 خب؟ ،یسیپاش وا دیبا یکرد یکار  هیمن  زیعز  ناجان،ی:آتر نیادو

 یرو ختمیچسب ر  نی:من که قبول کردم براش بکشم؛ خودش نگذاشت حرف بزنم، ببخشنایآتر 

 دسته در اتاقت.

 سر شما دو تا داد بزنم؟ تونمیچرا من نم نمی:ببنیادو

 .دونمی:ننایآتر 

 ؟یها شد:چرا مثل بچهنیادو

 ؟یشد ی:حاال واقعا عصبانسایآتر 

 .نیکردن باش یاخالق منو، منتظر تالف ی،دونی:خبه منیادو

من و  یکارا شهیهم ن،یحرف ادو نیاز دست رفتم دوباره برگشت با ا یانگار همه انرژ  هوی اصال

 .یهر طور  کرد؛حاالیم یرو تالف سایآتر 

 :قبول.نایآتر 

 :بزن قدش.نیادو

 م؟یکار کن یخوش اخالق رو چ نیحاال رادو گمی:مسایآتر 

 .زنهیحرف نم یطور  نیدختر خوب در مورد داداشش ا هی:نیادو

 براش بکشم؟ یخوایم گمی:منایآتر 
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 ؟یکنی:چند روزه تمومش منیادو

 داره؟ شگاهینما ی:اوم...تا کنایآتر 

 :شنبه.نیادو

 'امروز دوشنبس.نایآتر 

 .یروز وقت دار  شیپنج ش یعنی:سایآتر 

 وقت گذاشته بود. یماه هی دمیکه من د ی:اوننایآتر 

 ؟یتونی:منیادو

 :آره اگه نخوابم.نایآتر 

 بکش. ی:هرچه قدر تونستنیادو

 ن؟ییپا می:قبول، حاال بر نایآتر 

 ن؟یی:چه خبره پانیادو

 داره. یاالن باب اسفنج تیتربی:بنایآتر 

 .خوامی:من معذرت منیادو

 .می:خواهش، بر نایآتر 

 .نییپا میرفت نیو ادو سایهمراه آتر  به

 

 شصت وچهار: پست

 سوم: فصل

 :ایبرد
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 .شهیخودم رو برانداز کردم خوب بود، مثل هم نهیآ یتو

 یاسرمه نیداشت، شلوار ج یمشک یاسرمه یخطا قشیو  نیدور آست ،دیجذب سف شرتیت

 .میشونیپ یذره از موهام اومد رو هیموهامم کج زدم که  ،یکفش اسپرت مشک ،یکت تک مشک

 golden ringمچم بستم، عطر  یداشت رو رو یکه صفحه بزرگ میوتر یکامپ یمشک ساعت

 دو برداشتم، به گردن، مچ دستم، کف دستم و لباسم زدم. میمشک

 ن،ییو کولم رفتم پا نیماش چییسو ،یگفت باهاش دوش گرفتم؛ بعد از برداشتن گوش شهیم

 هم سر کار بود. د،بابایدیدیم لمیپروانه مدرسه بود، مامان داشت ف

 گلم من رفتم. ی:مامایبرد

 :باشه مامان،جان، مواظب خودت باش.مامان

 :چشم، با اجازه.ایبرد

 عقب گرد کردم. کردیمامان که صدام م یصدا با

 :جانم مامان؟ایبرد

 .میدعوت تیینرفته، زودتر برگرد امروز شام خونه دا ادمیتا  اجانی:بردمامان

 گلم، اجازه هست؟ یمامان ا؛چشمیبرد

 :آره قربون پسرم، برو خدا به همراهت.مامان

 شدم. نیرفتم سوار ماش رونیدر زدم ب از

 دمشیدانشگاه د یتو روزیکه د نیتنگ شده بود؛ با ا نایآتر  یدانشگاه، دلم برا یبه سو حرکت

 ذره شده. هیدلم براش  یول

 ش رو.شمار  ای رمیتلگرامش رو بگ یدیآ دیشده با یهر جور  امروز
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زودتر از من  نایآتر  شهیرو پارک کردم، هم نیدانشگاه، ماش دمیرس یاز سه ربع رانندگ بعد

 بود، نه موتورش. نشیامروز نه ماش یول د،یرسیم

هنوزم باهاش مشکل دارم،  یول گذرهیم یماه کی نایموتور سوار شدن آتر  هیکه از قض نیا با

 بهش بگم. تونمینم یز یمتاسفانه چ یول

 نیبا فکر ا یبمونم ول نایمنتظر آتر  خواستمیرو قفل کردم، اول م نیماش نییاومدم پا نیماش از

 نایکه اگه آتر  شدمیدانشگاه رد م یدر ورود یداشتم از جلو رون،یاومدم ب نگیکه اومده از پارک

 هاششهیدر دانشگاه، ش یجلو ستادیا دیسف یسوناتا هیهمون لحظه  قایدق نمش،یاومد بب

باز شد، از  نیدر ماش ن،یماش ستادنیبا ا د،یداخلش رو د شدیخاطر نم نیبود، به هم یددو

 واقعا تعجب کردم. دمیدیکه م یز یچ

 باشه؟ تونهیم یک نیا یعنی ن،ییاومد پا نیاز ماش نایآتر 

بود  نیکه داخل ماش یاز شخص یخداحافظ هیلبخندش رو قورت داد، با  د،یتا من رو د نایآتر 

 از بغل دستم رد شد رفت تو. عیسر 

 هم حرکت کرد رفت. نیماش قهیتعجب کردم، بعد از چند دق واقعا

 بود که رسوندش دانشگاه. یک نیبهتره از خودش بپرسم ا یبگم؟ ول یچ ،دونستمینم واقعا

بدون توجه بهش از جلوش رد  خواستمینشسته، اول م مکتین یرو دمیرفتم تو، که د عیسر 

 نبود. شیحرفا حال نیدلم ا یبشم، ول

 کولش بود. یسرش رو کش،یهم رفتم نزد یتو دمیرو کش ابروهام

 نایمتعجب آتر  یرو از چشما نیباشه لحنم که انگار موفق هم بودم، ا یجد یلیکردم خ یسع

 متوجه شدم.

 :سالم.ایبرد

 ؟ی:سالم، خوبنایآتر 
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 ؟ی:ممنون، خوبایبرد

 .ینیبش شهی:منایآتر 

 کنارش.بگم نه، نشستم  نتونستم

 شده؟ یز ی:خب چایبرد

 اول بدونم چرا اخمات تو همه؟ شهیم ا،ی:بردنایآتر 

 :به نظر خودت چرا؟ایبرد

 .زنمی:حدس منایآتر 

 .شنومی:خب مایبرد

رو  یکیاون  مکتیلبه ن یاز دستام رو گذاشتم رو یکی نا،یهم مثل آتر  یرو انداختم بود رو پاهام

 کولم. یگذاشتم رو

 کولش. یدو تا دستاش رو بهم قالب کرده بود گذاشته بود رو نایآتر 

 باهاش اومدم... داداشم بود. یدیکه د ی:اوننایآتر 

 شده؟ یز ی:داداشت؟ تا حاال نشده که برسونتت، چایبرد

 من در اصل سه تا داداش دارم. نی:ببنایآتر 

 حل شد، چرا اخمات تو همه؟ نی:خب اایبرد

 .موتورم رو گرفت چیی:سونایآتر 

 بده... چرا حاال؟ رشی:خدا خایبرد

 باز کردم. شدیکه م ییرو تا جا شمینگاهم کرد که ن نایآتر  نیهمچ

 نداره. یدختر حق موتور سوار  گهی:چون منایآتر 
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 ها.بچه شیپ میموتور، پاشو بر  الیخی:بایبرد

 سر کالس. میها، از اون طرفم رفتبچه شیپ میرفت

 بود. نیچهارتاش هم واقعا سنگ م،یتا کالس پشت سر هم داشت چهار

 .میبر  نازیها فعال من و پر :بچهیعل

 :کجا؟ایبرد

 :به تو چه!یعل

 که؟ نیایرو م گهی:کالس سه ساعت دمحمد

 .گهی:اوه کو تا سه ساعت دنازیپر 

 .کنهی:منم برم خونه سرم درد ممهسا

 .رسونمتی:من ممحمد

 .میموند نایکردن رفتن، فقط من و آتر  یخداحافظ بچه،ها

 حالت بهتر بشه؟ میحرف بزن میبر  یخوایم گمی:مایبرد

 :اوهوم.نایآتر 

 غذاهاش رو دوست داشتم. یلیکه خودم خ یرستوران میناهار بود؛ رفت کینزد چون

با  ،یاقهوه ییبا مقعنه دانشجو یبود، شلوار مشک دهیزانو پوش یتا رو یاقهوه یمانتو هی نایآتر 

 .ونیبه حالت پاپ خوردیکرم که روش بند م یکفش عروسک

  

 شصت وپنجم: پست
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 :ایبرد

 .میسفارش داد ییتوسط گارسون چا زیشدن م زیکه تموم شد، بعد از تم ناهارمون

 .می:خب موقع ناهار که نشد حرف بزنایبرد

 مزه بود ممنون.خوش یلیخ ی:اوهوم، راستنایآتر 

 .شنومی:خواهش، خوب مایبرد

سمت چپ پله  یشدیدنج و شاد بود، از در که وارد م یلیرستوران رو دوست داشتم خ یفضا

 بود. رشیرو هم پذبود، روبه ییبه طرف باال، سمت راست روشو خوردیم

گلدون،  زیوسط هر م قایکه دق یاشهیگرد ش یزهایبودن گرد بود، م دهیکه چ ییهایو صندل زیم

 نمکدون، فلفل و سماق قرار داشت.

 شده بودن. دهیچ زهایرنگ بودن دور م هیکه هر کدوم به  ییهایصندل

 کنم. فی:بذار از اول برات تعر نایآتر 

دار نشده بودن، هر دوشون هنوز بچه یول گذشت،ی:چند سال از ازدواج مامانم و بابام منایآتر 

نوزاد پسر آوردن که  هیخاطر رفتن پرورشگاه  نیبه هم خواست؛یدلشون بچه م یلیهم خ

 .وشیخودشون بزرگش کنن، اسم بچه رو گذاشتن دار 

با خبر شدن، واقعا خوشحال شدن، همه جور پشت  هیقض نیآقاجانم، پدرجونم از ا ی:وقتنایآتر 

حق نداره از گل  یکسچیبچه رو آوردن، پدرجون به همه اعالم کرد که ه یمامان بابام بودن؛ وقت

کار رو کردن، از اون  نیآقاجانم هم دونه،ینوه خودش م نیبزنه و ع بچه حرف نیتر به انازک

 .دوننیخانواده م یاز اعضا یکی نیرو ع وشیتا حاال همه دار  وقعم

رو از قدم خوبه  نیدار شد، که همه ارو آوردن، مامان بچه وشیدو سال بعد که دار  یکی قایدق

 .دونستنیم وشیدار 

 داداشت؟ :چه جالب، خب ازدواج کردهایبرد
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 .ناستیاسم پسرش س نهیمیپسر داره، اسم دخترش س هیدختر و  هی:اوهوم، نایآتر 

 :دوقلو هستن؟ایبرد

 ؟یدی:آره از کجا فهمنایآتر 

 گفتم. نی:خب اسماشون بهم شباهت داشت به خاطر همایبرد

 ییجورا هیکه ازش  نهیبه خاطر هم تره؛یجد نیو رادو نیاز ادو وشیبگم که دار  دیبا نمی:انایآتر 

 .برمیحساب م

 .نمیعکسش رو بب ی:اوه، دار ایبرد

 .دمی:آره صبر کن االن بهت نشونش منایآتر 

 نکردم. یحال بودم که قضاوت الکآورد، واقعا خوش رونیکولش ب یرو از تو شیگوش

 من. یداداش نمیا ای:بنایآتر 

صورتش رو چند  تیکه جذاب شیبود، سبزه و ته ر  یضیجذبه داشتا، حالت صورتش ب واقعا

 .رهیت ییلخت خرما یموها ،یمشک یچشما کرد،یبرابر م

 :نه واقعا جذبه داره.ایبرد

 .میرو هم که خورد مونییچا م؟ی:اوهوم، بر نایآتر 

 رو آوردن. ییچا نایآتر  یهاوسط حرف قایدق

 خب پس من برم حساب کنم. یلی:خایبرد

 :باشه.نایآتر 

رو بشوره منم رفتم حساب کردم، همراه هم از رستوران  رفت دستاش نایآتر  ن،ییپا میهم رفت با

 .رونیب میاومد

 .هیهوا عال م؟یکن یروادهیذره پ هی یاهی:پاایبرد



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

274 

 

 :هستم.نایآتر 

 رو. شیتحمل کنم دور  تونستمینم ،گفتمیبهش م دیبا

 شروع کردم به حرف زدن. ایهر جور بود دل رو زدم به در  م،یرفتیم روادهیپ یتو میداشت

 .نایآتر  گمی:مایبرد

 :بله.نایآتر 

 زاس.انقدر سخته و استرس دونستمینم

 شمارت رو. ای ؟یتلت رو بد یدیآ شهیم گمی:مایبرد

 .نمیبه قفسه س دیزکوبیبرگشت سمتم، قلبم داشت گورمپ گورمپ خودش رو م سادیوا هوی

 یازت داشتم بهت دسترس یز یچ یاگه سوال خواستمینداشتم، فقط م ی:باور کن منظور ایبرد

 .نیداشته باشم هم

 ؟ی:مثال چه جور سوالنایآتر 

 .گهید ی:درسایبرد

 :آها.نایآتر 

 !شه؟ی:خب مایبرد

 در ضمن پررو هم نشو. شه،ی:نچ نمنایآتر 

 .دی:ببخشایبرد

 .گفتمیرو نم یز یچ نیهمچ وقتچیکاش ه یبود، به غلط کردن افتادم، ا یجد واقعا

 .ی:بانایآتر 

 صبر کن برسونمت. نای:آتر ایبرد
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رو روشن کردم،  نیماش عیبود، سر  ومدهین رشیگ یهنوز که تاکس ن،یرفتم سمت ماش عیسر 

 بهش. کیدور زدم رفتم نزد

 .نای:آتر ایبرد

 .زنمیحرف م واریدارم با د انگار

 گهیزدم، د یحرف الک ن،یببخش نایآتر  کنم؛یخواهش م نایباال غلط کردم، آتر  ایب نای:آتر ایبرد

 حداقل تا دانشگاه برسونمت. ایب شه،یرار نمتک

 .نای:آتر ایبرد

صورتش جا خوش کرده بود؛ تا  یرو ثیلبخند خب هیچرا  دونمیفقط نم ستاد،یباالخره ا هوف

 .شهیزد به ش یاومدم صداش کنم، کس

 کرد رفت خونشون. یبا یبرگشتم قشنگ روح از بدنم جدا شد، با یوقت

 .نییپا دمیرو کش شهیش

 ن؟یدار  ی:با خانوم نسبتسروان

 :من؟ با خانوم، چطور؟ایبرد

 :پسرجون درست جواب بده.سروان

 .نایکرد سمت آتر  رو

 :خانوم مزاحمتون شدن.سروان

 بگو نه. وفتمیبه پات م نایآتر  یوا

 کنه. نی:بله جناب سرهنگ بد جورم مزاحم شدن، عنایآتر 

 من نشون تو بدم. یاکنه هی

 .نیماش یکرد تو ییجلو شهیسرش رو از ش بعدم
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 .یشماره نخواه یاز کس گهیکه د ی:تا تو باشنایآتر 

 نکن. تیداره، اذ لی:خب دلایبرد

 .گهید رهی:دنایآتر 

 یستی:حداقل بگو باهام قهر نایبرد

 ...ی:قهر نه، ولنایآتر 

 ؟یچ ی:ولایبرد

 .نییایب دیپشت سر ما با دیحرکت کن عی:سر سروان

 :جناب سرهنگ اشتباه شده.ایبرد

 .یچه اشتباه ن،ی:خانوم گفتن مزاحمشون شدسروان

 .نـای:آتر ایبرد

 .ادبیب کرد،یباز داشت نگام م شیبا ن نایآتر  یخودم سوخت، ول یدلم برا خودم

 محترمانه مزاحم شدن. یلیخ شونی: جناب سرهنگ، انایآتر 

 از اونجا دور شد و برام دست تکون داد. بعدم

 خانوم. نایو تو، صبر کن فقط آتر  دونمیمن م یا

 .میجناب سرهنگ رفت همراه

 شصت وشش: پست

 

 :ایبرد
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معلوم  زدمیو محمد زنگ م یعل نیبه ا یهر چ وار،یکله خودم رو بکوبم به د خواستمیم

 هستن. ینبود کدوم گور 

 رون،یاومدم ب یکه از کالنتر  شهیم قهیپنج دق هیبعد از ده بار زنگ زدن جواب دادن، االن  باالخره

 بود تونست کمکمون کنه. سیپسر خالش پل یاونم با امضا کردن تعهدنامه، فقط خداروشکر عل

 شده؟ یچ یبگ یخوای:باالخره نمیعل

 رو بزنم. نایآتر  نیا خوامیم یعنی:ایبرد

 کن. فی:تعر محمد

 محکم نثارم کرد. یدونه پس گردن هی یکردم، عل فیهمه ماجرا رو براشون تعر  یوقت

 ؟ی:چته وحشایبرد

 تل؟ یدیآ ای ره؟یگیدختر شماره م هیاز  یطور  نیا ی:آخه پسر خنگ، کدوم آدم عاقلیعل

 ؟یچطور  یشما بگ شهی:مایبرد

 واقعا حقت بود. ،یبهش بگ یبر  میمستق یطور  نیا دینه با نی:ببیعل

اون بهونه  قیکه از طر  یحاال هر چ ،یآوردیبهونه م هی دیبا نیبب ،یعل گهی:راست ممحمد

 تلش رو بهت بده. یدیآ ایشماره 

 اومد دانشگاه؟ نایبه کنار، آتر  نای:اایبرد

 آوردن. فی:بله تشر یعل

 گه؟ی:وا تو چته دایبرد

 و مهسا رو گرفت رفتن تو. نازیکرد، بعد دست پر  یکی واریکال من و محمد رو با د ،یچی:هیعل

حم کرده پشت فرمون نشسته بودم، چون خنده که دل درد گرفتم؛ واقعا خدا ر  ریزدم ز  نیهمچ

 .وارید یتو رفتمیخنده م نیمطمئنم با ا
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 :زهرمار.محمد

 ؟یگیم یچ ی:تو که اون پشت نشستایبرد

 بهتر از تو خنگم. گمیم ی:هر چمحمد

 :ممنون واقعا.ایبرد

 دانشگاه؟ میر ی:مایبرد

 ها.بچه شیپ میر یم ر،ی:نخیعل

 ؟ی_؟:وا پس کالس چایبرد

 باهوش ساعت کالس گذشته، دخترا هم اومدن دنبالشون رفتن خونه. ی:آقامحمد

 کار داشتم. نایشد، با آتر  فی:حایبرد

 .یاوانهی:واقعا دیعل

 ها؟:تازه به تو رفتم، حاال کجا هستن بچهایبرد

 جمعن. نای:خونه سمحمد

 رفت. ادمی:اوه اوه، پاک ایبرد

 .میشونیبه پ دمیرو محکم کوب دستم

 .تیشونیپ دی:ترکیعل

 .عی:بدبخت شدم، من رو برسون خونه سر ایبرد

 :باشه باشه، آروم باش.یعل

 :فعال که بدبخت شدم رفت.ایبرد

 :چرا؟محمد
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 .میدعوت مییخونه امشب شام خونه دا ایمامان گفت امروز زود ب ،یچی:هایبرد

 .نیی:اوه اوه، فاتحت خوندس، بپر پایعل

 :جانم؟ایبرد

 نا؟یخونه س میبر  ادهیکه پ ی:توقع ندار محمد

 .ادهیروتون ز  یعنی:ایبرد

 رفتم تو، خداروشکر هنوز خونه بودن، هوف. عیها، سر با بچه یاز خداحافظ بعد

 هوا. دمیپروانه صد متر پر  یرفتم تو، تا اومدم برم با صدا عیسر 

 دم؟یچته ترس یی:واایبرد

 تو؟ یی:کجاپروانه

 بدم؟ حیبه شما هم توض دیبا نی:ببخشایبرد

 .ی:داداشپروانه

 کردم. یخب، شوخ یلی:خایبرد

 وحشتناک. یِ مامان از دست کفر  ؟ی:کجا بودپروانه

 :اوه، بابا اومده؟ایبرد

 :آره.پروانه

 نبود؟ اطیتو ح نشی:پس چرا ماشایبرد

 .گذارهیم نگیپارک یرو تو نشیماش شهی:چون بابا همپروانه

 خب توام، من برم حاضر بشم. یلی:خایبرد

 .نییپا ادی:فقط زود، چون بابا االن مپروانه
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به خودم اومدم داشتم  یوقت دونمیاتاقم، فقط م یخودم رو رسوندم تو یچه طور  دونمینم

 . کردمیموهام رو که از حموم اومدم خشک م

 

 شصت وهفتم: پست

 :نایآتر 

 

 بود. 4، 3ساعت حدود  م،یبود سایاتاق آتر  یتو

 .میخوندیم میهمراهش داشت م،یودکرده ب ادیآهنگ رو تا آخر ز  یصدا

 رونیتو و بارون ، من عاشق و ح یلیمِث ل تو،

 جون یا

 یمیشگی، تو همراهِ هم یمیزندگ یبدون خوامیم من،

 ییدایمجنونم و ش ،ییجا نیا حالمخوش

 یوا یشد از دستت، صد بار دل ا وونهید

 دونمیم یتو عاشق شونم،یو پر  مجنون

 جونم یعاشقِ عاشق شدنم، بانو ا من

 ییدایمجنونم و ش ،ییجا نیا حالمخوش

 یوا یشد از دستت، صد بار دل ا وونهید

 دونمیم یتو عاشق شونم،یو پر  مجنون

 جونم یعاشقِ عاشق شدنم، بانو ا من
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 کن. ادتریآهنگ رو ز  سای:آتر نیمیس

 :باشه، صبر کن.سایآتر 

 :بدو.نایآتر 

 بردم باالتر. ای:بسایآتر 

 :رو چنده؟نایآتر 

 100:سایآتر 

 .دادیم فیواقعا ک م؛یرو بشنو گهیهمد یتا صدا میزدیداد م دیصدا بلند بود، با انقدر

 خلبانم یانگار  کنمیباال، پرواز م رهیبا تو م ضربانم،

 باال فقط با من یر یم تو

 سرم گرم شهیگرم، که با تو م دَمم

 کرد ترمیقو دشمنا نکُشت و شیزدن ن یچ هر

 رو آسمونه یهمش تاسمونه، با تو عل شیش جفت

 و دورت هم اگه پُرِ ستارست واسه اونه یتو ماه آخه

 داره فازمون با همه خاصه احساسمون فرق

 باهامون َپ تو هم خوب باش مثمون یش یقاط شهینم

 زمیعز  یمحض ییبایز  یِ معن تو

 زمیعز  یو فرض ایفراتر از رو تو

 زمیعز  یخاک و بارون بِ یعطر عج تو

 یبذارم تو نمون شهیم مگه
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 زیعز  یمحض ییبایز  یِ معن تو

 زمیعز  یو فرض ایفراتر از رو تو

 زمیعز  یخاک و بارون بِ یعطر عج تو

 یبذارم تو نمون شهیم مگه

 ییدایمجنونم و ش ،ییجا نیا حالمخوش

 یوا یشد از دستت، صد بار دل ا وونهید

 دونمیم یتو عاشق شونم،یو پر  مجنون

 عاشقِ عاشق شدنم، بانو من

 زمیعز  ییبایز  یمعن تو

 زمیعز  یخاک و بارون بِ یعطر عج تو

 (یجهان یشمس، مهد یجونم از عل ی)آهنگ ا

 آهنگ تموم شده. باالخره

 .نییبودم باال پا دهیتخت پر  یخسته شده بودم از بس رو یوا

 .ادیخدا، نفسم در نم یی:وانیمیس

 ؟یآهنگ بعد میبر  گمی:مسایآتر 

 در بره، بعدش. مونیبگذره خستگ قهیچند دق هی:بذار نایآتر 

 .ی:اوکسایآتر 

 .یآت گهیدراز بکش توام د ای:بنیمیس

 .افتهیق ی:آتسایآتر 
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 .یجذبه دار  دمی:باشه بابا، فهمنیمیس

 چشم. یسرم دستم رو گذاشتم رو ریز  دمیتخت رو کش یرو بالش

 .کنمیساکت دارم استراحت م قهیدو دق ن،ی:چه قدر حرف زدنایآتر 

 مادمازل. نیببخش ی:وانیمیس

 .یس ی:سنایآتر 

 :هان؟نیمیس

 :شات.نایآتر 

 ؟یچ یعنی:نیمیس

 آف. یعنی:سایآتر 

 .دی:کال خلنیمیس

 تخت رو برداشتم زدم تو سرش. یرو کوسن

 سرم . ی:آنیمیس

 .یترت درست حرف بزنبا عمه بزرگ ی:تا تو باشنایآتر 

 تر.عمه بزرگ نی:ببخشنیمیس

 هوا. دنیاز جام پا شدم که جفتشون سه متر پر  نیهمچ کنم،یرو م نیمن کله ا یعنی

 چت شد؟ ی:واسایآتر 

 .امیجفت پا م یبگ گهیدفعه د هی یعنیعمه،  یگیدفعه آخرته م یس ی_؟:سنایآتر 

 تر.عمه بزرگ یگی:خودت منیمیس

 .یبگ ی:من بگم، تو حق ندار نایآتر 
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 .اییخواهرم امروز کال تعادل ندار  نای:آتر سایآتر 

 .یز یچ هی گمی:چرا دارم، منایآتر 

 تخت نشسته بودم، بالشتم بغلم بود. یزانو رو چهار

 ؟ی:چنیمیس

 کجاس با اون رشته. ستیهرکول شماره سه هم معلوم ن نیدلم، ا دیپوک رون،یب میبر  می:بزننایآتر 

 هستن؟ ییهرکول شماره سه و رشته چه کسا نی:ببخشنیمیس

 :هرکول شماره سه قباد، رشته راشا.نایآتر 

 هستن؟ ایو دو ک کی:اونوقت هرکول شماره نیمیس

 .گهید نیو ادو نی:رادوسایآتر 

 البد هرکول شماره چهاره؟ یی:بعد بابانیمیس

 :نه.نایآتر 

 ؟ی:پس چنیمیس

 .یگیبهش م یر یم گمی:نمنایآتر 

 نکن. تیاذ گهی:بگو دنیمیس

 .:غول سبز مهرباننایآتر 

 داره؟ یلقب نیهمچ دونهی:جانم؟ بابا منیمیس

 .هیامتحانش مجان یول دونم،ی:نمنایآتر 

جوجه اردک زشت، واال فقط  نیهم دنبال سرم ع یس یو س سایآتر  ن،ییپا دمیاز تخت پر  عیسر 

 من خوشگلم.
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 ها.به پله میدیرس

 م؟یها بر از نرده اسهیپا ی:کنایآتر 

 تاشون دستاشون رو باال آوردن. دو

 .می:پس بزن بر نایآتر 

 .سایبعد آتر  یس ینرده، اول من بعد س یرو مینشست بیترت به

 اِ قبادم. م؛یو قباد مواجه شد وشیدار  س،یپوکرف افهیسر خوردن با ق نیح در

 دمیها پر از نرده رتمیتا اومد بگ وشیقبـاد بدبختا زهره ترک شدن، دار  یزدم وا غیج نیهمچ

 .سایپشت سرشم آتر  یس یبعد س نییپا

 ؟ینبود ،یقبادم کجا بود یی:وانایآتر 

 .دمی:زهرمار، ترسقباد

 ست؟یاومدنه؟ مگه پله ن نییچه وضعه پا نی:اوشیدار 

 .رهیگیمن پاهام درد م ی:خب داداشسایآتر 

 ره؟یگی:موقع باال رفتن پاتون درد نموشیدار 

 .میکه باالبره ندار  یانرده یول شم،ی:چرا انقدر خسته منایآتر 

 .خوامی:من معذرت موشیدار 

 تکرار نشه. گهی:دنایآتر 

 :جانم؟وشیدار 

 ؟یچه خبر؟ کجا بود ،یچی:هنایآتر 

 :من؟وشیدار 
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 .نیبه خاطر هم دسینه که ترش گم،یقبادم رو م ،ی:نه تو که دو هفتس اومدنایآتر 

 :از دست تو.وشیدار 

 استقبالتون، مسافرت بودم. نی:ممنون از اقباد

 ؟ینگفت نایچرا به من و آتر  ؟ی:چسایآتر 

 .گهیراست م گه،یراست م گه،یراست م گه،یراست م گه،یم ناراستیآتر 

 بود. ی:کار قباد

 هنوز برنگشته؟ کشه؟یکه دو ماه طول م هی:چه مسافرت کار نایآتر 

 :به تو چه.قباد

 :باشه، پس به من چه.نایآتر 

 کوشن؟ هیبق گمی:منیمیس

 گل دخترم. اطنیح ی:تووشیدار 

 .ی:ناسنایآتر 

 :جان؟وشیدار 

 .نییپا یلیلغات خ رهی:کال دانایآتر 

 .هیتو باالس کاف ی:براقباد

 که به من چه، کال به من چه. یی:از اون جانایآتر 

 گفتم. یچ دمینفهم خودمم

 .دیطول کش م،یهارفتشرکت بود؛ با چند تا از بچه یبرا ،یی:وروجک داقباد

 .خورهیهرکول شماره سه بهش برم م گمیبعد بهش م گه،ی:خب از اول بگو دنایآتر 
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 ن؟یهرکوال ک هیبق نی:ببخشوشیدار 

 .نیو رادو نیادو ست؟ین ادتی:واقعا نایآتر 

 خاطر. نینه که چند وقت نبودم به هم خوامی:من معذرت موشیدار 

 رفت. ادمیباهات قهل کنم  خواستمیاصال م ،یدیخوبه خودتم فهم ـشی:انایآتر 

 بود. دهیچیخندشون پ یخنده کل سالن صدا ریجفتشون زدن ز  نیهمچ یعنی

 وروجک داداش هرکول چهارم البد منم؟ نی:ببخشوشیدار 

 .میقشنگ عقب گرد کرد سایبا آتر  اول

 .یتو غول سبز مهربان گـه،ی:نه دنایآتر 

  

 شصت وهشتم: پست

 :نایآتر 

 

 ؟ی:چوشیدار 

 ؟یچ ،ی:چنایآتر 

 .اومدجلویهم آروم آروم م وشیعقب، دار  رفتمیآروم م آروم

 تکرار کن. گهیبار:د هی:وشیدار 

 رو؟ ی:چنایآتر 

 .یقبل گفت قهیکه چند دق یز ی:همون چوشیدار 

 .ستین ادمی:کدوم؟ نایآتر 
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 ؟ی:جدوشیدار 

 :باور کن.نایآتر 

 .نای:آتر وشیدار 

 ؟ی:جانم داداشنایآتر 

 باز کردم. تونستمیکه م ییرو تا اون جا شمین

 :دعا کن دستم بهت نرسه.وشیدار 

 :باشه، قبول.نایآتر 

 طرف. نیا دمیتلفن پر  زیم یکردم، از رو شتریرو ب سرعتم

 .دیدونیخراب بشه خودتون دو تا م ایبشکنه  یز ی:اگه چقباد

 :به من چه غول سبز مهربان افتاده دنبالم.نایآتر 

 .هیغول سبز مهربان ک دمی:بهت نشون موشیدار 

 .ی:االن غول سبــز خشننایآتر 

 .سایوا یجرات دار  نای:آتر وشیدار 

 نشدم هنــوز. ری:از جونم سنایآتر 

 :خب پس دعا کن دستم بهت نرسه.وشیدار 

 من کـو؟ یی:بابانایآتر 

درست  ،یکیدر باز شد؛ گرومپ رفتم تو شکم  هویخونه،  یخروج یرفتم سمت در ورود تا

 .هیبدم ک صیتشخ تونستمینم

 بود. ییبابا ایعمو  هیشب یلیخ کلشیبود ه یهر ک یول
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 خودم درد گرفت. یزدم، که گوشا غیج نیعمو سرم رو اوردم باال، همچ یصدا با

 نجا؟ی:چه خبره ارپارسایعموام

 .خورهی:عمو، غوله االن منو منایآتر 

 نا؟ی:چه خبرته آتر عمو

 .خورهی:االن غول منو منایآتر 

که نفس نفس  یعرق در حال سیبا صورت خ وشیرفتم پشت عمو سنگر گرفتم، دار  عیسر 

 .دیکشیداشت برام خط و نشون م زدیم

 طرف. نیا ایب ی:جرات دار وشیدار 

 نشدم. ری:از جونم سنایآتر 

 شده؟ چه خبره؟ ی:چنیادو

 :از داداشت بپرس، به من چه.نایآتر 

 نداره. ی:کامال معلومه به تو ربطنیادو

 ؟یدی:از کجا فهمانیآتر 

 .نیبود ادو سیپوکرف کال

 د؟یکنیدنبال هم م دیامگه بچه د،ی:بس کنعمو

 .شیواال، ا کلشونیاز ه کشنی:نچ نچ نچ، خجالتم نمنایآتر 

 .ناخانومی:با شمام بودم آتر عمو

 .هیعصبان ییجورا هیعمو از دستم  کردمیچرا احساس م دونمینم

 .یعصبان کنمیشده؟ احساس م یز یخوجلگم، چ ی:عمونایآتر 
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 کامل برگشت طرفم. عمو

 :واقعا؟اونوقت از کجا؟عمو

 :احساس کردم.نایآتر 

 نجا؟یچه خبره ا ه،یداداش از دستت عصبانفکر کنم واقعا خان ی:ولیرعلیام عمو

 .وشهیدار  ریخوجگلم، همش تقص ی:سالم عمونایآتر 

 :چرا اونوقت؟یرعلیعموام

 .دوهیم یالک دونم،ی:نمنایآتر 

 .نای:آتر وشیدار 

 .کردیبهت داشت نگاهم م با

 بهت نگفتم! یز ی:خب من که چنایآتر 

 ست؟ین یز ی:غول سبز مهربان چوشیدار 

 .هاشترهیشون بدو و سه جنبه ک،ی:مگه بد گفتم؟ هرکول شماره نایآتر 

 چه طرز حرف زدنه؟ نی:ایرعلیعموام

 طرف در. میبابا همه برگشت یصدا با

 واقعا. شمیممنونت م یکن شیحال ی:اگه تونستبابا

 شده که تا االنم درست نشده. دهید یز یچ نی:البته، قبال همچرپارسایعموام

 کار کنم؟ یچ یگیداداش م:خب خانبابا

 .رونیو مامان از آشپزخونه اومدن ب عمه

 سوال؟ هی:نایآتر 
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 :جانم؟نایس

 !م؟یهمه اومدن ماها متوجه نشد ی:کنایآتر 

متوجه  ترکوندنیآهنگ رو بلند کرده بودم توپم م یصدا1000واال، منم بودم تا  دونمی:نمنایس

 .شدمینم

 ، اطالعات غلط نده.1000بود نه  100 یآهنگ رو یصدا نم،ی:صبر کن ببسایآتر 

 :معذرت.نایس

 تکرار نشه. گهی:دسایآتر 

 به خودت رفته؟ نایکه آتر  هیچه اخالق نی:خب داداش من انمیبب دی:بس کنعمه

 نرفتم؛ همه به من رفتن. ی:عمه اشتباه نکن، من به کسنایتر آ

 .تیمتر  کیزبون  نی:از دست تو با اعمه

 *کمترها.نایآتر 

 :درست با خواهر من حرف بزن.بابا

 .یی:اِاِ بابانایآتر 

 :جان دلم؟بابا

 .میتو حرف بزن می:بر یرعلیعموام

 دم در؟ نیستادیچرا وا د،یحرف بزن دینیتو بش نییایمامان؛ب

 :منو بزنه.خوادی:از:پسرت بپرس منایآتر 

 ؟یکار کرد ی:باز چمامان

 نکردم، اسمش رو بهش گفتم. شی:کار نایآتر 
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 :از دست تو.مامان

 تو. می:بر عموپارسا

بابا  دونستمیم شیکردن، کم و ب فیشروع کرد به تعر  یرعلیعمو ام م،یمبل نشست یرو همه

 بودن. یبچه که بود همه از دستش آس

 بودن. ی:کل دخترا ازدست بابات آسیرعلیعموام

 بود. کشیکوچ نی:تازه ابابا

 ؟یچ ی:براوشیدار 

 :از بس همشون لوسن.بابا

 ؟یچ یعنی_:اِ نیمیس سا،یآتر  من،

 .ییواقعا بابا ی:مرسنایآتر 

 نفر لوس نبود. هی:از دست شماها، فقط بابا

 پدرجون؟ ی:کنیمیس

 .میکردیم تیمه رو اذخودم بود؛ با هم ه ی:فقط خانومم، پا به پابابا

 .رپاشای:از دست تو اممامان

 .دونمیخوردم نم یاز بابا پس گردن یتازشم چند بار من به خاطر جنابعال گم؟ی:مگه بد مبابا

 .زمی:حقت بود البد عز مامان

دلم براش تنگ شده  یبود؛ از طرف یدنیاون موقع د افشیق یکردم افتادم، وا ایکه با برد یکار  ادی

 .زشدیپررو م یتلمو بدم، ول یدیبهش آ خواستیبود؛ دلمم م

 االن کجاس؟ یعنی

 ها به من جلب شد.خنده، که همه توجه ریکردم دوباره زدم ز  ایکه بادبرد یکار  یادآور ی با
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 ؟یخندیم یبدونم به چ شهی:مبابا

 .ستین یمهم زی:چنایآتر 

 .زمی:کامال معلومه خواهر عز نیرادو

 بود؟ یجور  هیلحنش  چرا

 راشا کو؟ ی:راستنایآتر 

 ؟یراست یستیتوچرا دانشگاه ن گه،ی:دانشگاس دعمه

 .می:اوم، خب حال نداشتم بمونم؛ با دخترا برگشتنایآتر 

 وفتاده؟یکه ن یاگهیاتفاق د ن؟ی:فقط همنیادو

 

 شصت ونهم: پست

 :نایآتر 

 .زدیمشکوک م نیواقعا ادو روزید از

رو  میاکوله سورمه ،یبا مقنعه مشک یمشک نیباشلوار ج دمیتا سر زانو پوش یاسورمه یمانتو

دوشم تموم شد، از اتاقم اومدم  یبرداشتم وقت زیم یخوب بود؛ عطرمم از رو یبرداشتم، همه چ

 .رونیب

 صبحانه همه بودن. زیسر م ن،ییها سر خوردم رفتم پانرده از

 .ی:سالم به همگنایآتر 

 بود. روزمیمضاعف داشتم؛ اونم به خاطر کار د یجواب سالمم رو دادن، امروز انرژ  همه

 صبحونم بود. یآخرا بایتقر 

 برم؟ یک نی:من امروز با ماشنایآتر 
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 ؟یمن بر  نیبا ماش یخوای:از دست تو، مبابا

 دش؟یخوای:مگه خودتون نمنایآتر 

 .خوامینم نیماش م،یدنبالم کار دار  ادیم یرعلی:نه، امروز امبابا

 :باشه، آخ جون.نایآتر 

 .رسونمتی:الزم نکرده، خودم منیادو

 دستم موند. یخودم گرفته بودم تو یکه برا یر ینون پن لقمه

 مارستان؟یب یبر  دی:مگه امروز نبانایآتر 

 :اره چطور؟نیادو

 دهنش. یکره عسلش رو گذاشت تو لقمه

 .شهیم رتید یبرگرد ی:خب تا من رو برسوننایآتر 

 که تموم شد. خوردنش

 .رسونمتینداره، خودم م بی:عنیادو

مشکوک  نیفقط ادو شبیهست سه تاشون مشکوکن، تا د یهرچ یشده، ول یچ دونمینم

 اضافه شدن. نمیو رادو وشیبود، االن دار 

 ندونستم. زیرو جا شتریب مخالفت

 کالس دارم. 8دنبالم؛امروز تا  ایب 8:بهتر، پس برگشتنم ساعت نایآتر 

 دنبالت. امی:برگشتنه خودم منیرادو

 :آخ جون.نایآتر 

 .یستیدنبالش، امروز که اصال تهران ن ی:الزم نکرده بر مامان
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 .گردمی:تا اون موقع برمنیرادو

 تهران؟ ستمین یگیشام، م نیایشب ب گهیعمت م ی:پس چه طور وقتمامان

 نکوبه. وارید یخودش رو گرفته بود تا سرش رو تو یجلو یلیخ

 کردم.:غلط نیرادو

 .ادیخودش م ره،یخودش م ست؛یبچه ن ن،ی:شماها به کارتون برسبابا

 بابا... ی:ولوشیدار 

 .دی:تمومش کنبابا

 .یامروز خودتم کار دار  گن؛یجان بابا درست م وشی:دار شراره

 میج عیسر  یعنیچشمک خفن زد که  هیچون شراره بهم  دن،یفهم ییزایچ هی نایمطمئنم ا من

 بزن.

 .یهمگ یشد، بابا رمیمن برم د گه،ی:خب دنایآتر 

 دم در هست. چییبابا سو ناجانی:آتر بابا

 فعال. ،ییبابا ی:مرسنایآتر 

 .رونیرو برداشتم، از در زدم ب چییسو دم،یرو پوش یااسپرت سورمه یکفشا عیسر 

بد جور  دم،یرو هم د ایبرد نیرو پارک کردم ماش نیماش یدانشگاه، وقت دمیساعت رس مین سر

 کنم. تشیاذ خواستیدلم م

 کار کنم؟ یرو قفل کردم، خب حاال چ نیماش عیسر 

 .نیهوف از دست ا ه،یخط انداختنم که تکرار  ه،یکه تکرار  کیپنچر کردن الست اوم،

 لنگیش م،یهم داشت یر یگو استاد وحشتناک سخت شدیم ریکه کالسم داشت د ییاونجا از

 یواشکیکردم، البته  میتنظ نیکاپوت ماشکه آب بره داخل  یطور  کیش یلیآب رو برداشتم، خ
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 سیخ نشیداخل ماش ستمیمطمئنم شدم کل س یباغچه رو برداشتم، وقت یتو لنگیش

 رو گذاشتم سر جاش. لنگیشدن، ش

کولم رو باز کردم،  عیبود؛ سر  کیکار همون پنچرکردن الست نیبهتر  ،یسر کار بعد میبر  خب

 پرگارم رو در آوردم، با سوزنش موفق شدم چهار تا چرخش رو پنچر کنم.

 تا کالس وقت داشتم. قهیپنج دق قایزدم، دق میج عیسر  بعدم

 دمیدر رو باز کردم که ترس یدر کالس رو باز کردم، طور  عیسر  اومد،یاستادم داشت م دمیرس تا

 از جاش کنده بشه.

 و مهسا. نازیپر  شیرفتم پ عیسر 

 تو؟ یی:معلومه کجامهسا

 .دمیرس ری:دنایآتر 

 بازت معلومه. شی:از ننازیپر 

نشسته بود با  ییجلو یصندل قایهم دق ایموقع استاد اومد، کالس شروع شد؛ برد همون

 دوستاش.

 

 هفتاد: پست

 :ایبرد

خدا  اره،یسرم ب ییبال خوادچهیباز م دونمیبازه، نم ششیاومده سر کالس ن نایآتر  یوقت از

 خودش رحم کنه.

داده  لیتشک ییدخترا گردهما رون،یب میاز کالس رفت عیها سر از تموم شدن کالس با بچه بعد

 بودن.

 هان؟ م،یبزن یز یچ هیبوفه  میبر  گمیها م:بچهیعل
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 منم گرسنمه. ،یگی:بدم نمایبرد

 به دخترا خبر بده. یکی:فقط محمد

 .یگی:کامال درست مایبرد

 ا؟ی:بردیعل

 :جانم داداش.ایبرد

 ؟یکار کن یچ یخوای:میعل

 :چطور؟ایبرد

 .بارهی:لحنت مشکوکه، از چشماتم شرارت ممحمد

 .گمی:حاال تو زنگت رو بزن، بهتون مایبرد

 .؟باشهیکنیم یبا یمن با یبرا ناخانوم،یبرات آتر  دارم

اونا هم اومدن  میبخر  یخوراک میبهش گفت تا ماها بر  نازمیپر  ناز،یزنگ زد به پر  عیسر  یعل

 پاتوقمون.

 یجا میرفت میدیخر  رکاکائویو ش کیک چ،یپفک، ساندو پس،یو نسکافه، چ ییبوفه، چا از

 یانسکافه دوست داره اونم تلخش، از نسکافه نایآتر  دونستمیکه من م ییتا اونجا ،یشگیهم

 که شکر داشته باشه متنفره.

از شکرا  یکینسکافش، فقط دو تا شکر مونده بود،  یتو ختمیقشنگ سه تا بسته شکر ر  منم

 مهسا. یهم محمد برا یکیبرداشت،  یرو عل

 .دیتا نسکافه رو د نایدخترا، آتر  شیپ میدیتا رس دیطول کش قهیسه دق دو

 .خوامی:منم منایآتر 

 :باشه بابا، چه خبرته؟ایبرد
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 ن؟یچه خبرته؟ چرا فقط سه تا نسکافه گرفت یچ یعنی:نایآتر 

 تو بخور. خورمیمن نم ای:بایبرد

 :شکر که نداره؟نایآتر 

 :نــه، من شکر دوست ندارم.ایبرد

 ذره ازش خوردم چون داغ بود. هیرو برداشتم،  هاییاز چا یکی

 بده. یکیرو هم  پسیاون چ نسکافه،

 ؟یزنینم چی:ساندوایبرد

 ه؟یچ چی:ساندونازیپر 

 .می:فالفل گرفتیعل

 .خوامی:من منایآتر 

 که گوجه داشت دادم بهش. یچیبود کامال بر عکس ساندو یکه عاشق گوجه فرنگ ییاونجا از

 مچاله شد. افشیکه ق خوردیموقع داشت نسکافش رو م همون

  

 :کیهفتادو پست

 :ایبرد

 

 بود. یدنید نایآتر  افهیق

 :که نسکافش تلخه؟ آره؟نایآتر 
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 یول شدمیمنم داشتم از خنده منفجر م شد،یداشت منفجر م تیحرص ودعصبان از

 خودم رو گرفتم. یجلو

 واال. دونمی:من گرفتم تلخ بود، نمایبرد

 .ای:بـردنایآتر 

 .میکه گوشامون رو گرفت دیفرا بنفش کش غیج نیهمچ

 ؟یکشیفرا بنفش م غی:چته؟ چرا جیعل

 .رمیاز تو بگ یمن حال ایبرد یعنی:اونش به خودم ربط داره، نایآتر 

 .یزنیجوش م شه،یپوستت خراب م زمی:حرص نخور عز ایبرد

 کنم. میتسل نیبه درخت پشت سرم تا جان به جان آفر  دیکوبیسرم رو م تونستیاگه م یعنی

 گوجه داره؟ چمیساندو نی:البد انایآتر 

 :من گفتم گوجه نذاره.ایبرد

 مسئله، گوجه داره؟ نیندارم باهات سر ا یشوخ ای:بردنایآتر 

 .گهی:گفت نداره دمحمد

 دمش گرم، جواب داد مجبور نشدم دروغ بگم. شیآخ

 شد اه. سیپوکرف افمیق ش،یرفت سر گوش ن،یرو گذاشت زم چیساندو

 ؟ی:چرا نخوردنازیپر 

 .گهیم یقباد چ نمیصبرکن بب خورم،ی:منایآتر 

 شده مگه؟ ی:چمهسا

 .زننیتا حاال مشکوک م روزیچرا انقدر از د دونمیشده؟ فقط نم یچ دونمی:واقعا نمنایآتر 
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 ؟یچ یعنی:ایبرد

داداش به دادم دنبالم، فقط خداروشکر زن انیب خوانیهمشون باهام م دونم،ی:چه منایآتر 

 .دیرس

 :چطور؟نازیپر 

 چمیمنو برسونه، اه حرص خوردم ساندو ،خواستیم نیاگه زن داداش نبود، رادو یچی:هنایآتر 

 رو بده بخورم.

 رو، چشیساندو خورهیجون االن م آخ

 .ییشوسمت دست دیدو عیکه لقمه اول رو خورد، هنوز قورت نداده، سر  نیهم

 که ولو بودم ازخ نده. من

 چش شد بچه. نمیبب میشماها؟ مهسا پاشو بر  نیخندیم ی:زهـرمار، به چنازیپر 

 .می:بر مهسا

هم که داشت  یخنده، محمد از من بدتر، عل ریبا اخم بلند شدن رفتن که دوباره زدم ز  نیهمچ

 از دشت خنده. گرفتیرو گاز م نیزم

 .اومدیاز چشمامون داشت اشک م میبود دهیخند انقدر

 .دیما رو ند یخداروشکر کس فقط

 کوشن؟ نایا نمیخدا دلم، بب ی:وایعل

 بچه چش شده. ننی:رفتن ببمحمد

 :بسه بسه، دلم درد گرفت، حقشه بچه پررو.ایبرد

 ت.گناه داش ایبرد ییخدا ی:ولیعل

 روز؟ی:اصال هم گناه نداشت، من گناه نداشتم دایبرد
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 :حق با جفتتونه.محمد

 دخترا ک... ال،ی،خیرو ب نای:اایبرد

دهنم رو باز و بسته  یماه نیبست، ع خیبدنم  ستمیحرفم تموم نشده بود که کل س هنوز

 زدم. خی کردم،یم

 زدم. خی ی:هـمحمد

 سـرده. ی:وایعل

 اخان؟یبرد ی:که حال داد؟ که گناه دار نایآتر 

 .دیحظ کن رمیاز شما سه تا بگ یحال هی:من نازیپر 

 زدم. خی:ایبرد

 .یبه من ند یاگوجه چیساندو گهید ی:حقته، تا تو باشنایآتر 

 .ستمین ایرو درستش نکنم برد نیمن ا زدم،یم خی داشتم

 رفتن. دنیرو برداشتن بدون توجه به ما سه تا راهشون رو کش هاشونکوله

پا  هویو محمد هم  یعل دم،یمثل فنر از جام پر  هویکه  گذشتیاز رفتنشون م قهیدق چند

 شدن.

 .دمی:چته؟ ترسیعل

 .ستمین ایبرد رم،یدختر رو نگ نی:من حال اایبرد

 بزن قدش. امهی:پامحمد

 :منم هستم.یعل

 ؟االن می:کجا بر محمد

 فعال تا بعدش. میبر  م،ی:االن که کالس دار ایبرد
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 .شهینم میبزن یحرکت هی ایب ایبرد ی:ولمحمد

 .هیلیخ رونیاز دانشگاه پرتمون نکردن ب شمیطور  نی:نچ، حوصله دردسر ندارم، همایبرد

 .شیبعد از کالس، هما نی:ببیعل

 .کی:الایبرد

 سر کالس. می:بر ایبرد

مهم نبود، مهم هدفم بود؛ دارم برات  یسر کالس، هنوزم سردم بود ول میراه افتاد ییتاسه

 .ناخانومیآتر 

 

 هفتاد و دو: پست

 :ایبرد

 از کالس خارج شدم؛ عیکالس تموم شد سر  تا

 کنم. دایرو پ نشیرفتم، فقط خدا کنه بتونم ماش نگیطرف پارک به

 شدم.هوف خسته  گشتم،یرو م نگیساعت بود داشتم کل پارک مین کینزد

بود؛داشتم  ینوک مداد ییایپست سرم زانت نیکه پشت سرم بود، ماش ینیرو دادم به ماش میتک

 کالسور. هیکه چشمم خورد به  کردمیرو نگاه م نیماش یتو شهیاز ش

 خد اکنه اسمش روش باشه، فقط

 یاز شانس خوبم رو ن،یماش شهیکمک راننده صورتم رو چسبوندم به ش یسمت صندل رفتم

 کالسور اسم داشت.

هر  نمیرو، ا نشیکردم ماش دایدمم گرم باالخره پ وال،ی"ایبرقع نایکالسور نوشته بود"آتر  یرو

 اه. گهیبخر د نیخب خودت ماش اد،یم یکی نیدفعه با ماش
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 م؟یکن کاریحاال چ خب

 ثانهیلبخند خب هی ن،یخودِ خودشه، باک بنز  یچونم به حالت فکر کردن، ا ریرو گذاشتم ز  دستم

 .میلبم، خب شروع کن یاومد رو

شلوارم  بیرو از ج میگوش شد،یباسوزن ته گرد م ؟یبا چ یول کردم،یدر باک رو باز م دیبا اول

 .یزنگ زدم به عل هیآوردم،  رونیب

 زد؟ بتیغ هوی:کجا یعل

 .نگیپارک نیایب نیبا محمد پاش یهر جا هست ی:علایبرد

 .می:باشه باشه، اومدیعل

 به خودم اومدم. یعل یدر باک رو باز کنم که با صدا یچه طور  کردمیفکر م داشتم

 تو؟ یی:کجایعل

 ؟یگرد دار :سوزن تهایبرد

 کار؟ یچ یخوای:آره من دارم، ممحمد

 نباشه. تی:تو بده من کار ایبرد

 .ای:بمحمد

 زمان برد تا بتونم در باک رو باز کنم. قهیدق پنج

 باز شد. شی:آخایبرد

 ؟یکار کن یچ یخوایم ه؟یک نی:ماشمحمد

 کنم. یرو خال نشیبنز  خوامیم ناس،یآتر  نی:ماشایبرد

 کردن؟ یخال نیبنز  یبرا یدار  لنگی:االن تو شمحمد

 صندوق عقبم، االنم هست. یهست تو نیبنز  لنگیدونه دبه و ش هی شهی:همایبرد
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ها به با بچه نم،یماش یرو هم گذاشتم تو نیدر باک رو بستم، دبه بنز  ات،یاز اتمام عمل بعد

 به راه افتادم. یطرف کالس بعد

 .ای:فقط متوجه نشه کار تو بوده بردمحمد

 روم؟ زهیکار کنه مثال؟ آب بر  یخوادچی:بذار بفهمه، مایبرد

 .دهیشد راهمون نم رید می:از دست تو، بر یعل

 .اومدیاستاد م یبه کالس صدا میدیرس تا

 :بفرما استادم اومد.یعل

 مطمئن باش. ده،یخب، دفعه اولمونه راهمون م یلی:خایبرد

 نگران بود. یگفتیاگه تو نم یعنی:محمد

 .یگفتی:زودتر مایبرد

 تق تق،

 .دیی:بفرمااستاد

 در کالس رو باز کرد. یعل

 .دیی:بفرمااستاد

 :استاد اجازه هست؟ایبرد

 .ری:خاستاد

 :استاد...محمد

 .دییبفرما ن،یهم از کالس اخراج هست یدفعه بعد رون،یب دیی:بفرمااستاد

 استاد... ی:ولایبرد
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 .ـــرونیب دیی:بفرمااستاد

 استاد مزخرف. هــوف،

 .ایاز دست تو برد یعنی:محمد

 شده. ی:خب حاال، انگار چایبرد

  

 

 هفتادوسه: پست

 :نایآتر 

 .مییروسرم رو بکوبم به درخت روبه خواستمیم

 گمیساعت د کیداره عمرا تا  نمیکه ماش یبا وضع ی، ولاالن برم خونه خوامیخدا من م یوا

 .شهیهم روشن نم ایبرد نیبرسم خونه، ماش

 .شهی:روشن نمایبرد

 ؟یکارش کرد ی:چیعل

 نکردم. شی:من کار ایبرد

 م؟یبکسل کن شهی:خب نممحمد

 تموم شده. نشیمن بنز  نیماش ؟یک نیبا ماش یبگ شهی:منایآتر 

 :چرا؟ مگه پر نبوده باکش؟نازیپر 

 چش شده. دونمیپر بود، واال نم نی:باک ماشنایآتر 

 شه؟یمگه م ،یچ یعنی:ایبرد
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 م؟یکار کن یچ نیگی:حاال که شده، منایآتر 

 ؟یدار  نیتو بنز  ای:بردمهسا

 :آره چطور؟ایبرد

رو  نایآتر  نیکن، باک بنز  یرو خال نتیماش نیبنز  یز یچ ،یلنگیبا ش یدار  نی:خب اگه بنز مهسا

 پر کن؟

 وقت روز؟ نیا میار یاز کجا ب لنگی:شایبرد

 ؟یزنی:وا مگه تو، آخ، چرا میعل

 زدم؟ یمن؟ ک ی:کایبرد

 نگاش کردم که بدبخت خفه شد. نیهمچ

 چه اصال. :به منیعل

 ؟یاوردین نی:هوف، مهسا تو چرا ماشنازیپر 

 .رگاهیبردش تعم روزی:بابام دمهسا

 اومدم. یکارواشه، امروز با تاکس نمی:منم ماشیعل

 .ستمین نی:منم که فعال توخط ماشنازیپر 

 برداشتم. یروادهی:منم امروز فاز پمحمد

 :اه.نایآتر 

 .میبر  یهممون با تاکس ،یکار  هی:خب ایبرد

 جوابش رو بدم؟ یچ یبگ شهیبابام اومدم؛ م نیباهوش، من با ماش ی:واقعا ممنونم آقانایآتر 

 شکل خودته.م گهی:اون دایبرد
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 :نه بابا.نایآتر 

 :به جان تو.ایبرد

 .ادبی:به جون خودت بنایآتر 

بغل مانتوم  بیرو از تو ج میشروع کرد به زنگ خوردن، گوش میاومد جوابم رو بده گوش ایبرد تا

 قباد بود. ییآوردم، دا رونیب

 :سالم.نایآتر 

 شبه؟ 8تو؟ هنوز کالست تموم نشده! ساعت  ییکجا ک،ی:علقباد

 ...ی:چرا تموم شده ولنایآتر 

 ؟یچ ی:ولقباد

 هست! یمشکل هی:نایآتر 

 ؟ی:چقباد

 .اوردنین نیهام ماشکدوم از بچه چیتموم کرده، ه نیبنز  نی:ماشنایآتر 

 دنبالت. امیخب، االن م یلی:خقباد

 ؟یبابا چ نیماش ی:ولنایآتر 

 .مشیار ی:فردا مقباد

 .نینداره ماش نیبنز  گمیم یی:دانایآتر 

 .نای:آتر قباد

 دادم خفه بشم. حیاسمم رو صدا کردترج تیبا جد انقدر

 دنبالم؟ نیایم یک ن،یشما بگ ی:هر چنایآتر 
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هم  یاگهید یحرف چیه م،یار یم میکنیرو بکسل م نیماش ام،یم گهیساعت د می:تا نقباد

 نشونم.

 :چشم، پس منتظرم.نایآتر 

 :فعال.قباد

 :فعال.نایآتر 

 .یشد آج ی:چمهسا

 دنبالم. ادیم مییدا ،یچی:هنایآتر 

 .ادیب تییتا دا میکنی:خب پس صبر میعل

 .ستمیبچه که ن نی:نه نه، شماها بر نایآتر 

 .ششیمن هستم پ شه،یم رتونید نیشماها بر  نا،یآتر  گهی:راست مایبرد

در دانشگاه، قبلش  یجلو میهم با هم رفت ایبرن، من و برد میکرد یها رو راضبود بچه یجور  هر

 برداشتم. نیرو از ماش میکالسور و هندزفر 

پامون  ریدر دانشگاه، قشنگ ز  یجلو میبود ستادهیا ایبود که با برد یاقهیدق ستیب قایدق

 .کردیداشت جنگل رشد م

 .شهیم رتیتو برو د گمی:منایآتر 

 .شهینم رمید ری:نخایبرد

 چشه؟ نیا

 شده؟ یز ی:چنایآتر 

 ؟یدونیم ادهیروت ز  یلیخدا وک یعنی:ایبرد

 :آره.نایآتر 
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 .یدونی:خوبه باز مایبرد

 :خب حقت بود.نایآتر 

 :جانم؟ اونوقت چرا حقم بود؟ایبرد

 .یی:چون پررونایآتر 

 خودت. نیع شمی:تازه مایبرد

 .یمن برس ی:هنوز مونده به پانایآتر 

 .خوامی:آها، من معذرت مایبرد

 :خواهش.نایآتر 

 ستم؟یمزاحم ن یچرا نگفت ییخدا ی:ولایبرد

 .ی:آخه اون موقع مزاحم بودنایآتر 

 گرد شد. چشاش

 ستم؟ی:اونوقت االن مزاحم نایبرد

 :نه.نایآتر 

 واقعا. ی:مرسایبرد

 :خواهش.نایآتر 

رو قباد و راشا روبه ییدا یبرزخ افهیهوا، تا برگشتم با ق دمیپر  یسه متر  نیبوق ماش یصدا با

 شدم.

 زنم؟یحرف م ایدارم با برد دنید یعنی

 جوابم رو داد. یکردم، اونم همون طور  یکه فقط خودش بشنوه باهاش خداحافظ یطور 
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 .یبا ی:بانایآتر 

 .ی:باایبرد

 از جاش کنده شد. نیشدم، تا در رو بستم؛ ماش نیرفتم سوار ماش عیسر 

 به سقف. دمیداد قباد چسب با

 تا بنا گوشت باز بود؟ هان؟ شتیبود موقع حرف زدن ن یپسره ک نی:اقباد

 نجان؟یا یا، مگه از کخد ای

 

 هفتادو چهار: پست

 :نایآتر 

 یوقت دونستمیجرات حرف زدن نداشتم، نم دم،یدیقباد رو م ییدا تیبار بود عصبان نیاول یبرا

 باشه. تونهیم یالعملش چحرف بزنم عکس

ساکت  زدیو داد م کردیم دیکه قباد داشت تهد یدر حال ریقباد بدتر راشا بود، کل مس از

 به فنا رفتم. یعنی نیو ا کردیروش نگاه مبود؛داشت به روبه

 دونم؟ یقباد رو نم یبدم، ول حیبراش توض گذاریاخالق خوب داره، م هیراشا  ،یول

با  میچون مطمئن نبودم زنده بمون دمینفس آسوده کش هیخونه  اطیح یتو نیتوقف ماش با

 که قباد داشت. یسرعت

 یبه حالت نخوا یوا ی... ولیول گم،ینم یبه کس یز یاالن چ نا،یآتر  گمیبهت م یچ نی:ببقباد

 .یحرف بزن

 بود به عقب انگشت اشارش رو گرفته بود طرفم. برگشته

 :ق...و...ل.نایآتر 
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کنم، واقعا از دست خودم ناراحت  شیعصبان خواستیدلم نم اومد،یداشت در م اشکم

 بودم.

 دهیهم فهم وشیو دار  نیرادو ن،یممکن ادو یعنیبود خودمون رو رسوندم به اتاقم،  یجور  هر

 باشن؟

 رفتم حمام. عیآرومم کنه، سر  تونهیحمام م هیاالن  فقط

سه ربع  نیآست کیتون هی رون،یگفت آروم شدم، از حموم اومدم ب شهیساعت که م کیاز  بعد

 که در اتاق رو زدن. کردمیداشتم موهام رو خشک م دم،یپوش یشلوارک صورت هیبا  ،یصورت

 .ی:بفرمانایآتر 

 سرم. یجملم کامل نشده بود که راشا اومد تو، موهام رو با حوله بستم باال هنوز

 .یبد حیبه خودم توض خوامیباال، م انیب وشینگذاشتم قباد و دار  نا،یآتر  شنومی:فقط مراشا

 یعنی. دیکشیتوالتم نشستم؛ پاهام نم زیم یصندل یرو جاروم، همون ختنیر  خیآب  انگار

 رو دوس دارم؟ ایمن.. برد دوننیم یعنی؟یچ

 ...دو...ن..ن؟ی...می...ع...نی:نایآتر 

 دختر؟ ییچه رنگ و رو نیا نا،ی:آتر راشا

 تونمیبودم، اگه راشا درست بگه، نم نیجا پخش زماومد طرفم، اگه نگرفته بودتم همون عیسر 

 سه تاشون. کننیکار م یتصورکنم که چ

 بعد منو. کشن،یرو م ایبرد اول

 یهمه چ حیبا توض یتونیم یبکنن وقت یکار  نیهمچ ووننی:از دست تو دختر، آخه مگه دراشا

 ؟یرو حل کن

 :ب...لند...ف...کر...کردم؟نایآتر 

 :آره.راشا
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 تخت. یکرد دراز بکشم رو کمکم

 :راشا؟نایآتر 

 :بله؟راشا

 باهام؟ ی:قهر نایآتر 

 داداشم بود. نیع راشا

 .میاز دستت عصبان ی:نه، ولراشا

 طور؟نیهم نمیو رادو نیادو وش،ی:قباد، دار نایآتر 

 .یدادن جنابعال حیبا توض شنیآروم م ی:بله، ولراشا

 دادن. حیرو از روز اول براش توض یکردم همه چ شروع

  

 

 هفتادوپنج: پست

 :نایآتر 

 لباسم بود. قهی یحرفام تموم شد جرات سر بلند کردن نداشتم، سرم تو یوقت

 کهیکوچولو سرم رو آوردم باال اندازه ناخن کوچ هیراشا  یچه قدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 مورچه. کهیانگشت کوچ

 شن؟یو قباد هم قانع م وشیدار  ایکه آ نجاسیمشکل ا یقانع کنندس، ول ییجورا هی:خب، راشا

 .گفتیرو م قتیساکت بودم؛ چون داشت حق الک

 که حاضرم کمکت کنم. یمنم کال قانع شدم؛ طور  شن،یصد در صد قانع م نیو رادو نی:ادوراشا
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 .یحالبزنم از خوش غیج خواستمیم واقعا

 باال. اری:حاال هم سرت رو براشا

 آروم آروم سرم رو آوردم باال. یلیخ

 ؟یهست ی:هنوز از دستم عصباننیآتر 

 .یبهم بگ ریتوقع نداشتم انقدر د ی:نه، ولراشا

 بگم، نشد. خواستمی:منایآتر 

 .یمهم االنه که بهم گفت ،یخودت رو ناراحت کن خوادیخب حاال نم یلی:خراشا

 بدم؟ یو قباد رو چ وشی:جواب دار نایآتر 

 .دونمیچون اخالق جفتشون رو م دونم،ی:واقعا نمراشا

 م؟یر یکمک بگ نیو رادو نیاز ادو گمی:من منایآتر 

 سوال؟ هیفقط  ست،ین ی:بد فکر راشا

 ؟ی:چنایآتر 

 !دونه؟یهم م سای:آتر راشا

 .دونهیم ییزایچ هی:نایآتر 

 ؟یچ نایو س نیمیشد، س ی:عالراشا

 .دوننی:نمنایآتر 

 شامت رو بخور. ن،ییپا میخب فعال پاشو بر  یلی:خراشا

 .ستمین ایب نیی:من پانایآتر 

 :جواب بابا رو هم خودت بده.راشا
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 دونه؟ینبود؛ بابا م ادمیاصال بابا رو  ،ی:هنایآتر 

 شست؟یبود انقدر آروم م دهی:به نظرت اگه عمو فهمراشا

 ن. ی یا م پ ا  یمن االن ن م  یبود، ول ی:منطقنایآتر 

 :خودتم جواب بابا رو بده.راشا

 :از دست تو.نایآتر 

 .نمیپاشو بب گه،ی:پررو نشو دراشا

 .شیسر نقاش هیاز دستم عصبان نیشم رادوتازه ن،ییپا امیب سهی:روم نمنایآتر 

 .نمی:ازدست تو، پا شو ببراشا

 شالم انداختم سرم. هیقبل از رفتن موهام رو خشک کردم،  ن،ییبود منو برد پا یجور  هر

 .امیمن از نرده م گمی:منایآتر 

 قبض روح شدم. وشیدار  یصدا با

 .یسالم بمون ستمی:بعدش رو مطمئن نوشیدار 

 .افشیبه حال ق یکه صداشه وا نیخدا به داد برسه، ا ،یوا

 گفته. یچ نایآتر  یبد حی:راشا قرار بود توضوشیدار 

 :آ...آره.راشا

 .عیسر  نییهم پا نایاتاقم منتظرم، آتر  ی:تووشیدار 

 بود. ستادهیا نیها ادوپله نییپا ن،ییها رفتم پاازپله عیکه برگردم سر  نیا بدون

 ده؟ی:چه خبرته؟ چرا رنگت پر نیادو

 .نییخودکار اومد پا سرم
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 .یچی:هنایآتر 

 دستم رو گرفت. شدمیاز کنارش رد م داشتم

 .میحرف بزن اطیح یتو می:بر نیادو

 ...حال من خراب بود.یول ،یلباسم خوب بود؛ هوا هم عال اط،یح یتو میهم رفت با

 شیبشنوم تا کجا پ خوامیدعوات کنم، نه سرت داد بزنم؛ فقط م خوامینه م نا،یآتر  نی:ببنیادو

 .نیرفت

آروم  یدادن، چون با گفتن حرفاش دلم کم حیرو به طورخالصه توض زیکردم براش همه چ شروع

 شد.

 ن؟یندار  یدوست یرابطه چیهنوز ه یعنی... یعنی:نیادو

 تکون دادم. یرو به نشونه نف سرم

 .نی:منو ببنیادو

 .شهی:روم نمنایآتر 

*ن*ش* دستش رو دورم حلقه کرد، منم دستام رو یس* یرو گرفت، سرم رو گذاشت رو دستم

 سرم رو بوسه زد. یدورش حلقه کردم؛ آروم رو

تو  یتونیبازم نم ،یدار  یچه حس فهممیم ،یگیم یچ فهممی:خواهرگلم، اگه بهت بگم، منیادو

 ؟یروم نگاه کن

 ؟یتو هم عاشق یعنی ؟یچ یعنی:نایآتر 

 :آره.نیادو

 تو گوشم؟ یبزن یخواینم ؟یدعوام کن یخواینم یعنی:نایآتر 
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 یتا حاال ناخن من بهت خورده؟ من غلط بکنم دست رو نمیبب ه؟یچه حرف نی:انیادو

 به خاطر عاشق شدن؟ ؟یخواهرم بلند کنم؛ اونم به خاطر چ

 حرف رو نزن خواهر گلم. نیا گهی:مگه عاشق شدن دست خود آدمه؟ دنیادو

  

 

 هفتادوشش: پست

 چهارم: فصل

 :ایبرد

 شده که باهام قرار گذاشته؟ یچ یعنیفکرم،  یدانشگاه حرف زدم تو یجلو نیبا رادو یوقت از

هم  یلیکه فردا امتحان داشتم، خ نیبخونم با ا تونستمینم یچیه شدم،یم وونهید داشتم

کتاب افتاد  یکه خورد رو زیم یوجود کتاب رو بستم، خودکار رو پرت کردم رو نیسخت بود با ا

 .نیزم

 گردنم، چشمام رو بسته بودم. یموهام، از موهام رد کردم گذاشتم رو یرو کردم ال دستام

هم از  یچرا؟ هر چ دونمیدانشگاه، نم ومدهیهم دو روزه که ن نایآتر  شدم،یم وونهید داشتم

 .گنینم یز یچ پرسمیو مهسا م نازیپر 

 ،یوا ده؟یرو با هم د نایمن و آتر  شییدا نکنه

 سرم. یدستام و قالب کردم از پشت گذاشتم رو یرو گذاشتم رو سرم

 4قرار داشتم، االن ساعت  6ساعت  نیبا رادو شدم،یم وونهید شستمیم گهید قهیدق کیتا  اگه

 بود، به جهنم.

 نیا یبود تو پمیت دادمینم تیکه اهم یز یجام پا شدم لباسام رو عوض کردم، به تنها چ از

 .تیموقع
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کفش اسپرت  د،یسف یهاکوتاه با نوشته نیآست یجذب مشک شرتیت ،یمشک یل شلوار

هم انداختم گردنم، کت اسپرت تک  دیسف یشال گردن مشک ،یساعت مشک د،یسف یمشک

پولم رو برداشتم  فیو ک بچیتم، گردنم، کف دستم ادکلن زدم سوبه مچ دس دم،یرو پوش دمیسف

بود؛ طبق معمول دخترا اونجا بودن، مامان و بابا هم  آقاجونپروانه خونه  رون،یاز اتاق زدم ب

 .دنیدیم لمیداشتم ف

 ؟ی:کجا به سالمتبابا

 .رونی:کار دارم بایبرد

 :کجا؟بابا

 .گردمیها قرار دارم تاشب برم:با بچهایبرد

 خونه. ایخب، فقط مثل بچه آدم زود ب یلی:خبابا

 :برو مامان جان، خدا به همراهت.مامان

 اد؟یم یپروانه ک ،ی:راستایبرد

 خونه آقاجون. موننی:امشب ممامان

 :مگه امتحان نداره؟!ایبرد

 :برده با خودش دفتر و کتابش رو.مامان

 :باش پس من رفتم فعال.ایبرد

 سر قرار بودم. 5سر ساعت  قایدق رون،یاز خونه زدم ب عیسر 

 یهاتو، سمت چپ، پله یاومدیداشت؛ از در که م یبا حال یشاپ بود، فضا یکاف یتو قرارمون

هر  یکه رو یگرد چوب یزهایبود، م رشیپذ زیبه طبقه باال، سمت راست م خوردیم یچیمارپ

طرح  یهایهم وسط بود، صندل زیبودن، چند تا م دهیگذاشته بودن، دور چ شهیکدومش ش

 بود. گچوبش هم واقعا قشن
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 بود. نییطبقه پا نیع قایاومدم طبقه دوم کافه، دق من

 کنار پنجره نشستم. یزهایاز م یکی یوسط نشستن نداشتم، رو حوصله

 حالم رو بدتر کرد. شدیکه پخش م یآهنگ

 شهر قهر با من نیتو انگار، کل ا یب

 هن اشتباهنهام اشتبانفس یستین یوقت

 شنگاش نگام خسته یبسته شد وقت راه

 رفت ییهویداشتم و دادم  یچ هر

 رمیجلو م دمیرحم که بر  یزد شکست دلو ب یطور  هی

 زمیتو آرومه عز  یب هاهیثان

 ضمیخوبه حالتو من داغون و مر  تو

 اگه چشامون نباشه تر گذرهینداره نه نم قانون

 هام کوهه دردهتو رو شونه یب

 گردهیبرنم وونهیاون د گنیم همه

 خونمون سرده ستین یکه وقت آخ

 من رو پر از غصه کرده یایدن

 هام کوهه دردهتو رو شونه یب

 گردهیبرنم وونهیاون د گنیم همه

 خونمون سردم ستین یکه وقت آخ

 من رو پر از غصه کرده یایدن
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 همه روزگارت غمه ینره وقت ادتی

 تا تشاز کنارت نره  خوادیهست که م یکی

 چشات تر نشه با اشک تا

 سرت یشکست صد دفعه دلم فدا اگه

 من یتو شبا تیخال یجا شهیحس م اگه

 حرفا نیاز ا شترینداره من صبورم ب یبیع

 هر چه قدرم تنها بشم ادییجات نم یاالنشم کس خرابتم

 هام کوهه دردهتو رو شونه یب

 گردهیبرنم وونهیاون د گنیم همه

 خونمون سرده ستین یکه وقت آخ

 من رو پر از غصه کرده یایدن

 هام کوهه دردهتو رو شونه یب

 گردهیبرنم وونهیاون د گنیم همه

 خونمون سرده ستین یکه وقت آخ

 من رو پر از غصه کرده یایدن

 دمیکش یخودم رو سمت چشمات ه من

 دمیرسیلحظه من به دستات م هی کاش
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 هفتادو هفت: پست

 :ایبرد

 .رونیبا صدا کردن اسمم از فکر اومدم ب کردم،یام رو مزه مداشتم قهوه فکر بودم یتو

بود که  جانیا یاومده بود؟ از ک یکرد، از ک یتالق نیسرم رو آوردم باال، نگاهم با نگاه رادو تا

 متوجه نشدم؟

 شده؟ یز یچ ،یعیشف ایجناب برد یتو فکر  یلی:خنیرادو

 متوجه نشدم. خوامی:واقعا معذرت مایبرد

 انقدر صدام گرفته بود؟ چرا

 .شدیبود هم متوجه نم گهید ی:هر کسنیرادو

زده بود باال،  نشمیآست ،یبود، با شلوار مشک دهیپوش یمشک دیبلوز چهارخونه سف نیرادو

 دستش. یرو کردیم ییبد جور خودنما لشمیموهاشم زده بود باال، ساعت است

 .یجا که نگاهم کن نیا ییای:نگفتم بنیرادو

 شده؟ یبدونم چ شهیحق با شماست، خب م ن،ی:ببخشایبرد

 ؟یدونی:واقعا نمنیرادو

هم، دستاش رو هم قالب کرده بود  یپاهاش رو انداخته بود رو ،یصندل یداده بود به پشت هیتک

 پاهاش گذاشته بود. یبهم رو

 .دونمی:واقعا نمایبرد

 .یراستش رو بگ خوامیم ،پرسم،یسوال ازت م هی:نیرادو

 .نیبپرس ی:هر چایبرد

 ن؟یبا هم دوست نای:تو و آتر نیرادو
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 ن،یزم یسوالش جا خوردم، صاف نشستم سر جام، پاهام رو مثل بچه آدم گذاشتم رو از

 .یصندل یرو دادم به پشت میدستامم بهم قالب کردم، تک

 .میستیبا هم دوست ن ناخانوم،یبگم من و آتر  دیبا یبود، ول یمنتظر  رهی:سوال غایبرد

 منتظر بود؟ رهیغ شیبدونم چ شهی:منیرادو

 .دیبپرس یسوال نیهمچ کردمی:چون فکر نمایبرد

جنس خودم رو چون هم به خواهرم اعتماد دارم، هم، هم کنم،ی:حرفت رو باور منیرادو

 .شناسمیم

 نگران هستم. یشده؟ به اندازه کاف یبدونم چ شهی:مایبرد

بگم من و  نمیدانشگاه د رحال هرهر وکرکر، البته ا یرو جلو نایتو و آتر  تون،دنید ن؛قبادیرادو

 .میبرده بود ییبوها هی نیادو

 ن؟یبو برده بود ی:از چایبرد

 .نیهست یمیدانشگاه انقدر صم یهست، که تو نتونیب یز یچ هی:که نیرادو

 داره؟ یچه ربط نی:خب...خب اایبرد

 .رهیگیگرم نم ی:خواهر من با هر کسنیرادو

 :خب.ایبرد

 .ستین یچیگفته ه نایالبته آتر  نتونه؟یب ی:خب نداره، چنیرادو

 سوال بپرسم بعد جواب سوالتون رو بدم؟ هی شهی:مایبرد

 :بپرس.نیرادو

 برداشت آروم ازش خورد. زیم یرو از رو اشقهوه
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موضوعه من از  نیدانشگاه؟ اگه به خاطر هم ادیب نایآتر  نیگذار ینم نهی:به خاطر همایبرد

 .کنمیساعت کالسام رو عوض م ای رمیاون دانشگاه م

مسخره از  یرفتارا شه،یکه با حرف زدن درست م یز یچ نیبه خاطر همچ دی:آروم، چرا بانیرادو

 ومده؟ین روزید نیبه خاطر هم یخودم نشون بدم؟ واقعا فکر کرد

 داشته باشه؟ تونهیهم م یاگهید لی:خب مگه دلایبرد

 .تونهی:بله منیرادو

 :خب خوا...ایبرد

 .ادی:سرما خورده نتونسته بنیرادو

 دانشگاه بود خوب بود حالش. ی:حالش خوبه؟ وقتایبرد

 ؟ی:خواهر دار نیرادو

 بله دارم. ؟یخواهر دار  نیگیشما م زنم،ی:من دارم بال بال مایبرد

االنم  خوره،یسرما هم م یآب باز  رهیهوا م نیا یتو یوقت رخودشه،ی:آروم باش، تقصنیرادو

 حالش خوبه، کل خونه رو سرشه.

 .دمیکش ینفس از سر آسودگ هی طنتاشیفکر ش با

 ؟یرو دوست دار  نایآتر  نمی:ببنیرادو

 :چطور؟ایبرد

 :نشد، جواب منو بده.نیرادو

 بگم. یز یچ نیپررو باشم که همچ یلیخ دی:باایبرد

 .هیچه حس یبدون دیپس با ،یخودتم خواهر دار  ی:گفتنیرادو

 ...یول دم،یبهتونم حق م دونم،ی:کامال مایبرد
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 ؟یچ ی:ولنیرادو

از  ی... ولیول ن،یحق دار  نیبگ نییهم که بخوا ی، هر چ:من...خواهرتون رو دوست دارمایبرد

 دوستش داشتم. ادیم ادمی یوقت

 ؟یاز ک ؟ی:جدنیرادو

 .دمشیکه د ی:از روز اولایبرد

  

 هفتادو هشت: پست

 :ایبرد

 ؟ی:به خودشم گفتنیرادو

 :نه، نتونستم.ایبرد

 ؟یکنیکار م یچ یبر  نایطرف آتر  یحق ندار  گهی:اگه بهت بگم دنیرادو

 .شدمیبود رسما خفه م دهیتو گلوم، اگه به دادم نرس دیحرفش قهوه پر  نیا با

 ه.مال منه، عشق من نایبگه؛ آتر  یز یچ نیهمچ تونهیبگه، اصال نم یز یچ نیهمچ شدینم باورم

 تا نظرتون رو جلب کنم. کنمیم ی:هر کار ایبرد

 ؟یکنیکار م یبشه عاشقش بشه چ دایپ یکی یاگه روز  ،ی:خودت خواهر دار نیرادو

تا خودش رو ثابت کنه، اگه واقعا خواهرم رو دوست داره، ثابت کنه  دمی:به طرف فرصت مایبرد

 ثابت کنه دوستش داره. خوادش،یم

 .میدیسه تامون بهت فرصت م یعنی دم،ی:پس...منم بهت فرصت منیرادو

انجام بدم، فقط نظرشون  گهیکه م یحاضر بودم هر کار  ،یحالکار کنم از خوش یچ دونستمینم

 رو جلب کنم.
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 .کنمیم دیبگ ی:خب هر کار ایبرد

 نایاگه...اگه آتر  دم،یبهت دو هفته وقت م ،یکنیکار م یچ نمیبب خوامی:خودت باش، منیرادو

و تو، چون  دونمیمن م ،یز یهر چ ایخونه، حالش بد باشه  ادیدو هفته از دانشگاه که م نیا یتو

 .نیهست گهیددانشگاه با هم یتو دونمیم

 .کنمیم دیبگ ی:هر کار ایبرد

 ه؟یچ یدونی:منیرادو

 ؟ی:چایبرد

 چون...خودمم عاشقم. فهمم،ی:حالت رو منیرادو

 :واقعا؟ایبرد

خوب  ،یدار  یچه حس دونمیم نهی:آره، پدرش بهم فرصت داده، به خاطر همنیرادو

 رو. نایهم تو رو هم آتر  فهممت،یم

 دونمیم دمش،یکه ند یروز  کی نیا یچه قدر دلم براش تنگ شده تو یدونی:خوبه، پس مایبرد

 واقعا عاشق خواهرتم، از همون روز اول. ی... ولیپرروام ول یلیخ

 ییجورا هی وشیدار  یحالت رو، ول میفهمیم نیمن و ادو ،یکنیکار م یچ نمی:ببنیرادو

 .یبه هر حال دو هفته فرصت دار  رتره،یگسخت

 :واقعا ممنونم.ایبرد

 .دمتیحال شدم دخوش گهی:خب من برم دنیرادو

 .طورنی:منم همایبرد

 رفت. نیرادو م،یبا هم دست داد میجامون بلند شد از

 .رونیرو حساب کردم، از کافه زدم ب زیپول م ن،ییپولم رو برداشتم رفتم پا فی،ک نیرفتن رادو با
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 .خواستیم یدورهم هیالعاده بود، دلم فوق هوا

 .میهمه ارم باش گهیساعت د کیها، قرار شد زدم به بچه زنگ

 .گمیمنم به پروانه م نا،یبه آتر  نازمیبگه، پر  نازمیبه پر  یخدا کنه عل فقط

 بود. یزنگ خورد عل میودم که گوشچراغ قرمز ب پشت

 :جانم داداش؟ایبرد

 .انیو مهسا هم م نایآتر  اد،یم نازمیپر  ای:بردیعل

 دنبال پروانه. رمیمنم م ول،ی:اایبرد

 :باشه، پس داداش فعال.یعل

 خدا نوکرتم. یا

 راهم به پروانه زنگ زدم. یدور زدم برگشتم سمت خونه، تو عیسر 

*** 

 :نایآتر 

باهام  ونشیحرف زدم م نیبا ادو یآشپزخونه، از وقت یتو میرفت ن،ییپا میها اومداز پله نیمیس با

 .شیبه خاطر نقاش بره،یهم که همچنان در قهر به سر م نیبهتر از قبل شده، رادو

که  یاون نقاش یبه جا ن،یرادو یبرا ینقاش دنیشروع کردم به کش شهیم یاهفته کی قایدق

 خرابش کردم.

 شدنش. نیسر و سنگ نیعواقب هم داره ا یلیشده، که خ نیباهام سر و سنگ وشیدار  فقط

 کردنیکمک م دخترانیآشپزخونه بودن، سوگندو گندم داشتن به ا یتو وشیشراره و دار  نا،یس

 ناهار. یپخت غذا برا یتو

 .ی:سالم به همگنیمیس
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 و عمه گرام. زمی:سالم بر خواهر عز نایس

 .زنمتیعمه، م یبگ گهیبارد هی نای:سنایآتر 

 کارا پاشو برو درست رو بخون. نیا ی:به جاوشیدار 

 دادم حرف نزنم. حیترج کال

 نگفت. یز یچ نایجان آتر  وشی:دار شراره

بود؛ مگه  عیضا رفتمیاالن م یاتاقم، ول یدادم برم تو حینگاه کرد که ترج نیهمچ وشیدار 

 شدم؟ ایمنه که عاشق برد ریتقص

از  شتریدلم ب یحال خوبم رو خراب کرد، دلم تنگ بود، بدترشد؛ ترس تو وشیبار دار  نیاول یبرا

 قبل شد.

 کارم داشت. یبابا چ نمی:من برم ببوشیدار 

 .زمی:باشه عز شراره

 بدون توجه به من. رون،یو رفت ب دیآروم صورت شراره رو بوس وشیدار 

 زدم. ی:حرف بدنایآتر 

 .شهیدرست م ستین یز یچ زم،ی:نه عز شراره

 .رونیب میبر  نیهوف، من حوصلم سر رفت؛ پاش:نایس

 م؟یبر  ی:با کنیمیس

 .سایو آتر  نای:آتر نایس

بدتر از  ،یچیبودمش، قبادم که ه دهیبود که ند یراشا هم تنگ شده بود، چند روز  یبرا دلم

 .وشیدار 

 رفت. ادتی یز یبر  یقرار بود برام باز  یداداش ی:راستنیمیس
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 .زمیبرات بر  می:بر نایس

 دمیکش رونیشش نفره آشپزخونه رو ب یمربع چوب زیم یهایاز صندل یکیها، رفتن بچه با

 واقعا دوستش داشتم. شم،ینشستم روش، شراره هم اومد پ

 خواهر بزرگتر بود برام. نیع

 .ناجانیآتر  شهی:درست مشراره

 رفتار کردن قباد؟ نیبودن داداش؟ سر و سنگ نیهوم؟ سر و سنگ شه؟یدرست م ی:چنایآتر 

بود، با  چدهیخدا پ شهیدار دکلره کردش که همحالت یداشت، موها ییتو دل برو افهیق شراره

 ،یمشک یابروها ،یمشک یچشما ،یپوست گندم ،یضیکه خودش حالت داشت؛ صورت ب نیا

 قدشم خوب بود.

 حق داره. زمی:خب عز شراره

 بود.دست من  ی... ولی:منم نگفتم حق نداره، ولنایآتر 

 .دونهیم وشمیدار  ،یدوستش دار  دونمی:مشراره

 !نهیباهام سر و سنگ نهی:به خاطر همنایآتر 

 سوال بپرسم؟ هی نای:آتر شراره

 :جانم؟نایآتر 

 ن؟ی:با هم دوستشراره

 یکیبا  ایبرد یاز دوستا یکیبعدم خب  نم،یبیدانشگاه همو م ی:نه به خدا، فقط تونایآتر 

 .نیهم م،یپیاک هی نمیازدواج کنن، به خاطر هم خوانیم یعنیمن دوسته،  یازدوستا

 حرف بزنم؟ وشیبا دار  یخوایخب، م یلی:خشراره

 .شهی:بدتر منایآتر 
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 :بذار باهاش حرف بزنم، هوم؟شراره

 .یدونیخودت صالح م ی:هر چنایآتر 

 .اطیچه خبره تو ح نیپاشو، پاشو برو بب ،یغم بغل کن یزانو نجایا خوادی:حاال نمشراره

 برم تو اتاقم. دمیم حی:ترجنایآتر 

 .زمیعز  ی:هر جور راحتشراره

 یتابلو دنیاتاقم، شروع کردم به کش یرفتم تو وهیظرف م یقرمز از تو بیاز برداشتن س بعد

 .دمیکشیم نیرادو یبرا دیکه با ینقاش

  

 هفتادونهم: پست

 :نایآتر 

 بود. یشکمم، هوا بارون یگرفته بود، نشستم لبه پنجره، پاهام رو جمع کردم تو دلم

 دلش گرفته بود. آسمون

 چرا دلت گرفته؟ ؟یکنیم هیچرا گر  یدیرو آفر  ایدن نیتو هم دلت گرفته؟ تو که خودت ا ا،یخدا

 مثل من؟ یتو هم دلتنگ نکنه

 ؟یهست یتو دلتنگ ک ام،یدلتنگ برد من

و  زیپاهام، دستام رو دور پاهام قفل کردم، نگاهم رو دوختم به قطرات ر  یروگذاشتم رو سرم

 .زدنیم نیو زم شهیخودشون رو به ش یدرشت بارون که با چه سرعت

لحظه هم آروم و قرار  کی یکه حت یینایمنم؟ همون آتر  نیواقعا ا ا،یخدا دم؛یآه از دل کش هی

 نداشت؟

 رفت؟یلبش کنار نم یرو لحظه خنده از کیکه  امیینایهمون آتر  من



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

329 

 

 بودم، دلتنگ بودم. کالفه

 یکردم فقط فکرم رو متمرکز کنم رو یفکر نکنم، سع یچیکردم به ه یرو بستم، سع چشام

 بارون. یصدا

 .شهیمثل هم ا،یسمت برد دیچون ذهنم پر کش ،یلینه خ یگفت موفق هم بودم ول شهیم

اصال دلتنگم  کنه؟یاونم به من فکر م یعنیدلتنگشم،  یاز هر موقع شتریچرا االن ب دونمینم

 شه؟یم

 دلم افتاد. یتو یز یچ هی دمشیکه د یهمون روز اول از

 نکنه قباد... م؟ینذاره بهم برس وشیدار  نکنه

 .کنهینم یکار  نیعمرا همچ وشیاحمقانه، دار  ینه، بسه فکرا نه

 نه؟یچرا قباد باهام سر وسنگ نه؟یچرا باهام سر و سنگ ی...ولیول شناسمش،یم

 گناه کردم؟ مگه عاشق شدن گناهه؟ اصال مگه دست خودم بود عاشقش شدم؟ مگه

 دلمه. ریتقص کشمیم یدلمه، هر چ ریکدومش دست خودم نبود؛ همش تقص چیه

 راشا بهم زنگ زد، خداروشکر اون مثل قبل بود. امروز

 داد. یدوار یمبا راشاحرف زدم آروم شدم، بهم ا یوقت ییجورا هی

سرما بخورم دوباره، فردا نتونم برم  دمیترسیم یبارون، ول ریبرم ز  خواستی... دلم مهــوف

 دانشگاه.

 اد؟یفردا ن نکنه

 .شنیم خیتنم س یاز فکر کردن بهش موها یحت ،یوا

 رو باز کردم. پنجره
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ه انقدر که ن یچون هوا سرد بود ول اط،یح یتو خودم جمع شدم، خداروشکر نرفتم تو شتریب

 پنجره رو ببندم.

 بارون، عاشقش بودم. یبو دم،یکش قیتا نفس عم چند

 نیها رو دوست داره، عمن؟ چون ستاره نیبارون و خاک رو دوست داره؟ ع یهم بو ایبرد یعنی

 من.

 لبم... یلبخند اومد رو هیاون شب  یادآور ی با

 یخاطراتم بودم که با بستن شدن پنجره اخمام رفت تو هم، من نبستم پنجره رو پس ک یتو

 بست؟

 قرار گرفتن پتو روم، سرم رو آوردم باال. با

 شده نگاش؟ یطور  نیبود، چراا وشیدار 

 .یخور ی:سرما موشیدار 

 نه که نخوام حرف نزنما، نه، حال نداشتم. یعنینگفتم،  یچیه

 روز؟یبه خاطر د ی:از دستم ناراحتوشیدار 

 داشت داداشم. یالیخ چه

 ؟ی:چرا انقدر ساکت شدوشیدار 

 .دونمی:نمنایآتر 

 .یلینه خ یگرفته بود ول صدام

 چرا صدات گرفته؟ ،یداداش ینای:آتر وشیدار 

 روم، با دست چپش آروم موهام رو زد پشت گوشم.نشست لبه پنجره روبه اومد

 ؟ی:از دستم دلخور وشیدار 



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

331 

 

 :نه.نایآتر 

 ؟ی:پس چوشیدار 

 .ستی:حالم خوب ننایآتر 

 ا؟ی:به خاطر بردوشیدار 

 چشماش نگاه کنم. یتو شدیآوردن اسمش سرم رو آوردم باال، روم نم با

 .نی:منو ببوشیدار 

 .نییرو انداختم پا سرم

 شد توچشمام. رهیچونم، سرم رو آورد باال، خ ریرو گذاشت ز  دستش

 بهم. ختمیر  هیچ هیقض دمیفهم یاز وقت یدونی:موشیدار 

 :چرا؟نایآتر 

باور کنم خواهر کوچولوم انقدر بزرگ شده باشه، چون برام سخته،  تونمی:چرا؟! چون نموشیدار 

 چون...

 ؟ی:چون چنایآتر 

 نایکردم، که جونم به جونش وصله... بفهم آتر  زیقبول کنم خواهر عز  تونمی:چون نموشیدار 

 .دونمیازش نم یز یچ چیکه ه یباش یبگذارم با کس تونمینم

 :باهاش نبودم که...نایآتر 

 ن؟یدانشگاه با هم بود یفقط تو ؟ی:پس چوشیدار 

 :اوهوم.نایآتر 

 ه؟یچ ایرفتن برد یکالنتر  هیقض دییبفرما شهی:از دست تو، پس موشیدار 

 دور نموند. وشیلبم که از چشم دار  یخنده اومدم رو هیکه باهاش کردم  یکار  یادآور ی با
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 ن؟یکردیکار م یشاپ چ یکاف ییبدونم اون روز دوتا شهی:موشیدار 

 .میاز دانشگاه ناهار خورد رونیب میرفت م،ی:تنها بودنایآتر 

 ن؟ی:هموشیدار 

 :خب بعدش...نایآتر 

 رو گرفتن؟ ایشد که برد یچ ؟ی:بعدش چوشیدار 

گشت که  رفتمیم ادهیدنبالم برسونتم دانشگاه، منم داشتم پ اومدیداشت م نی:با ماشنایآتر 

 گفتم مزاحمه. ارمیکه حرصش رو درب  نیا یداره، منم برا یاومد گفت با شما نسبت

 سانسور نکن. نا،ی:آتر وشیدار 

 :سانسور نکردم.نایآتر 

 بدونم خب؟ خوامیهست، م یبگو خواهشا هر چ گن؛یدو نم نی:چشمات که اوشیدار 

رو بدون  یشروع کردم دوباره همه چ چدم؛یدور خودم پ شتریپاهام، پتو رو ب یرو گذاشتم رو سرم

 کردم. فیسانسور کردن تعر 

 .،خوردیبارون بود که به گوش م یفقط صدا قهیتموم شد، تا چند دق یوقت

 اونم دوستت داره؟ ی:مطمئنوشیدار 

 .دونمی:نمنایآتر 

به  گذارمیفکر نکن م زم،یخواهر عز  یول یکه دوستش دار  دونمیرو م نیا ی:خوبه، ولوشیدار 

خودت  نمیبب یز یاگه چ نایآتر  ته،یدانشگاه چون هم کالس یفقط تو ن،یبا هم باش یراحت نیهم

 ندارم باهات. یشوخ یدونیم ،یدونیم

 :قول.نایآتر 

 شامت رو بخور. نییپا ایحاال هم ب گم،ی:به موقعش خودم بهت موشیدار 
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 ندارم. لی:منایآتر 

 .نهییقبادم پا خود،ی:بوشیدار 

 پاهام بلند کردم. یرو از رو سرم

 سوال؟ هی ی:داداشنایآتر 

 ؟ی:جان دل داداشوشیدار 

 ؟یباهام قهر  ؟یهست ی:از دستم عصباننایآتر 

 .رهیناب خودش که دل آدم ضعف م یهااز اون خنده د،یخند

از دست خودم که چرا حواسم  یشدم ول یمن، اولش اره عصبان یخواهر کوچولو ری:نخوشیدار 

 وروجک. ستمینبوده، باهات قهر ن میبه خواهر 

 ؟ی:جدنایآتر 

 ؟یدیپسره د نیاز ا یز یتاحاال چ ،یز یچ هیفقط  ،ی:بله جدوشیدار 

 :نه.نایآتر 

 .یدیشام ل دیی:خوبه، بفرماوشیدار 

 :دلم بخل موخواد.نایآتر 

 بغلم لوس. ای:بوشیدار 

 شام بخورم. امییاصال نم ،ی:خودتنایآتر 

 .نمیبغلم بب ای:بوشیدار 

گردنم ،دستام رو دور گردنش حلقه کردم  ریهم ز  یکیپاهام اون  ریاز دستاش رو انداخت ز  یکی

 .نییپا میرفت نش،یس یسرم رو گذاشتم رو
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 هشتاد: پست

 :نایآتر 

 بود. ایکه به چشمم خورد برد ینفر  نیاول م،یو مهسا وارد کالس شد نازیپر  با

 س بود متوجه اومدنم نشد.چون پشتش به در کال زدیحرف م یبا محمد و عل داشت

از  شتریب یز یچ هیدلم براش تنگ شده بود،  یلیخ ،یبودمش ول دهیدو روز بود ند یکی فقط

 .دمشیانگار سالهاست که ند ،یلیخ

 و مهسا. نازمنیزودتر ازهمه رفت سمت پسرا بعد از پر  نازیاشاره محمد برگشت سمت ما، پر  با

بود، با شلوار  دیهاش سفو دکمه قشیکوتاه، دور  نیآست یاسورمه شرتیبود،ت یعال پشیت

واقعا هوا  کنه؟ینم خیهوا  نیا یتو نیا دونمیموهاشم همه رو داده بود باال، من نم ،یمشک

 سرده.

 .وردمیخودم ن یبه رو یهوا ول دمیصدا کردن اسمم سه متر پر  با

 :هان؟نایآتر 

 گوشم کرد. کیآروم سرش رو نزد نازیپر 

 ؟یی:کجانازیپر 

 .جامنی:همنایآتر 

 .یخور یپسر مردم رو م یدار  جاست،نی:معلومه حواست همنازیپر 

 .رمی:نخنایآتر 

 ناخانوم؟یشما آتر  نی:خوبمحمد

 .میدیحرف زدن دست کش یمحمد از در گوش یصدا با

 :ممنون.نایآتر 
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 روز؟یپر  یومدی:چرا نایبرد

 عشقم اخماش تو هم باشه. خواستمیتو هم بود، نم اخماش

 :سرما خورده بودم.نایآتر 

 ؟یستی:چرا مواظب خودت نایبرد

 تر.آروم اجان،ی:بردیعل

 .ادیاالن استاد م گمی:ممحمد

 .میتنها حرف بزن خوادیکه م دمیفهم ایاشاره چشم و ابرو برد با

 تشنمه. رمیبگ یآب معدن هی:من برم نایآتر 

 ام؟یمن باهات ب یخوای:منازیپر 

 .رمی:الزم نکرده خودم مایبرد

 :باشه.نازیپر 

خزدارش رو برداشت،  یمشک یکالس پالتو زیقبلش از آو رون،یب میاز کالس زد ایهمراه برد به

 واقعا قشنگ بود پالتوش.

 .نای:آتر ایبرد

 :بله؟نایآتر 

 .میبپچون دیکالس رو با یعنیباهات حرف بزنم،  خوامی:مایبرد

 :باشه قبول.نایآتر 

 پاتوق؟ می:بر ایبرد

 .می:بر نایآتر 
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 .میپاتوقمون دو تا نسکافه از بوفه گرفت میکه بر  نیاز ا قبل

 :خب؟نایآتر 

 ؟ی:سوال اول، چرا مواظب خودت نبودایبرد

 بودم. اطیح ی:خب تونایآتر 

 :البد بدون لباس؟ایبرد

 .ای:بردنایآتر 

 :بفهم نگرانتم.ایبرد

  

 :کیهشتادو پست

 :نیرادو

 ونستم استراحت کنم.هم نت قهیدق کیاتاقم بود، از صبح تا االن  زیم یرو سرم

 بلند کردم. زیم یبود سرم رو از رو یزنگ تلفن که مخصوص منش با

 :بله خانوم فخر.نیرادو

 خانوم اومدن... ایناد هی نی:ببخشفخر

 داخل. نشونی:بفرستنیراد

 :چشم.فخر

 بعد از در زدن اومد تو. ایناد ،ینه چندان طوالن قهیزچند دق بعدا

 ؟یجان،خوبنیسالم رادو کی:به علایناد

 کرد اومد. یکار خوب یلیخ واقعا
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 .یدمت گرم دختر که اومد ایناد ی:وانیرادو

 :چطور؟ایناد

 روش نشستم.منم رفتم روبه ،یاچرم قهوه یاز مبالها یکی ینشست رو اومد

 رون؟یب میخسته بودم، بر  یلی:خنیرادو

 .کششیرفتن پ رونیدارم، ب یاگهیباهات کار د ری:نخایناد

 .نمیاخمات رو باز کن بب ه؟ی:چرا انقدر خانوم گل من عصباننیرادو

 ؟یرو کنسل کرد شگاهیکلت رو بکنم، چرا نما خوامینگو که م یچیه نی:رادوایناد

خواهرم  نایکه آتر  فیکه افتاد دستام مشت شد، فکم منقبض، فقط...فقط ح یاتفاق یادآور ی با

 بود.

 .شگاهینما یبرا دیاز تابلوهام نرس یکی:نیرادو

 فشیک یرو از تو شیپاش گوش یکیاون  یرو گذاشتیاز پاهاش رو م یکیکه  یدر حال ایناد

 آورد و ادامه داد. رونیب

همشونم حاضر و  دم،یجان، من همه تابلوهات رو د نیرادو یستین یخوب ی:اصال دروغگوایناد

 شده؟ یآماده بودن،چ

 دادم، چشمام رو بستم. هیمبل تک یسرم رو به پشت دم؛یموهام کش یتو یدست کالفه

 دست گل به آب دادن. ناخانومی:آتر نیرادو

 چشماش. ینگاه کردم تو میرو بلند کردم مستق سرم

 گردنشون خورد کنم. خواستیاون لحظه دلم م ایناد یعنی:نیرادو

 کار کرده؟ ی:باشه باشه، آروم، مگه چایناد

 ه.قلم رو رنگ کرد اهی:دختره ننر برداشته سنیرادو
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 چشماش گرد شد، با بهت و تعجب. ایناد

 ؟یچ یعنیکار کرده؟  یچ ؟ی:چایناد

 گل کرده بود. شیکه گفتم، خانوم نمک باز  نیهم یعنی:نیرادو

 ؟یکنیکار م ی:حاال چایناد

 بکشم. گهید یکیمجبورم  یچی:هنیرادو

 .یدیدو ماه زحمت کش کیاون تابلو نزد یتو برا نی:رادوایناد

 ره؟یگیحرصم م یاز چ یدونیبشه؟ فقط م شیکه حال هی:کنیرادو

 ؟ی_؟:از چایناد

که  ییچه قدرسخته اون تابلو دونهیقلمه، خوب م اهیس یکه خودش استاد نقاش نی:از انیرادو

 .دمیکش

 .یحرص بخور  خوادی:حاال نمایناد

 ؟یبه من جواب بد یخوایشما نم نم،ی:صبر کن ببنیرادو

 :در مورد؟ایناد

 زنگ زده. شبی:بدجنس نشو، مامان گفت پر نیرادو

 تا جواب بدم. نییایب دیبا گه،ی:خب دایناد

 چند شنبه شد؟ ی:از دست تو، متوجه نشدنیرادو

 .گهید یدیپرسیم نمی:خب اایناد

 آوردن نشد. فیخانوم تشر  نیمی:سنیرادو

 :وا چرا؟ایناد
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 نایمنم فعال با آتر  سا،یو آتر  نایبه گوش آتر  رسونهیبشه سه سوت م ی:چون هر چنیرادو

 ندارم. یکار 

 ن؟یرادو یچ یعنی:ایناد

 ترش.ندارم، قهرم باهاش، آسون یکه باهاش کار  نیا یعنی:نیرادو

 .یبزرگ شد نی:نکن رادوایناد

 :منظور؟نیرادو

 هاست، کوچولو.قهر کار بچه یعنی:ایناد

 ؟یز یچ هی ا،یناد ی:ولنیرادو

 ؟ی:چایناد

 بهت گفتم. یوقت یتعجب نکرد یلی:خنیرادو

 تعجب کردما. ها،یکنی:اشتباه مایناد

 نا؟یآتر  ایگفته بهت  سایراستش رو بگو آتر  گم،یدرست م رمی:نخنیرادو

 رستوران من گشنمه. میبهم گفته پاشو بر  یدادن که ک ریگ ی:به جاایناد

 ؟یپچونیم ی:چرا دار نیرادو

 .رمی:نخایناد

 .گهی:خب صبر کن تا شام دنیرادو

 .رمیخودم م ای یایاالن م ایالزم نکرده  ری:نخایناد

 .رونیاز جاش بلندشد، پالتوش رو تنش کرد، از در زد ب عیسر 

رو برداشتم از اتاق  میو گوش چییسو ف،یک عیمن بدبختم صداش زدم انگار نه انگار، سر  یچ هر

 رو کردم سمت خانوم فخر. رونیب رفتمیکه داشتم م یدرحال رون،یزدم ب
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 .نیدار بگحساب یبود به آقا یکار  رمینوم فخر من دارم م:خانیرادو

 هوف. رون،یاز شرکت زدم ب عیسر 

 آسانسور بود. یهنوز جلو خداروشکر

 آماده نشده بودم. عیتا حاال انقدر سر  یلی:خدا وکنیرادو

 .می:حقته، بر ایناد

 .دیی:بفرمانیرادو

 

 هشادو دو: پست

 :نیادو

 

 :درسا.نیادو

 :جانم؟درسا

 خره. نیامشب که تولد ا گمیم نی:ببنیادو

 نه؟ی:خر؟ منظورت رادودرسا

 خوردم. چمیاز ساندو کردمیم دییکه با سر حرفش رو تا یحال در

 ؟یدر اومد یدوما مگه از قحط زنه،یحرف نم یطور  نی:اوال آدم در مورد داداشش ادرسا

 بگم واقعا خره. دیبا نمیوبودم؛ در مورد راد مارستانینده،گشنمه، از صبح ب ریگ یی:درسانیادو

 م؟یبه نقاش یگفته چرا گند زد نای:چرا؟ چون به آتر درسا
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و  نایآتر  یوقت فهمهیهنوز نم کنه؛یها قهر مبچه نیچون بچس، ع ،یرخانومی:نخنیادو

 .کننیخودشونم درست م زننیم یگند هی سایآتر 

 چته؟یساندو نیچندم نیادو ی:خب حاال توام، وادرسا

 .ی:پنجمنیادو

 گرد شد. چشماش

 ؟ی:چندمدرسا

 نخوردم. یچیتا حاال ه شبی:خب به من چه از دنیادو

 ؟ی:چرا نخورددرسا

 کنم. یرو تالف سایو آتر  نایکار آتر  خواستمی_؟:چون منیادو

 دو تا داره غذا نخوردنت؟ نیبه ا ی:چه ربطدرسا

نصف غذاها رو دوست نداره، به خاطر  یدو تا زلزله مخصوصا زلزله اول نیا نی:خب ببنیادو

دم دست  یهر چ کیش یلیدو تا غذا جدا درست کرد؛ منم خ نیا یجونم برا دخترانیا نیهم

 نخوردم. یچیاون دو تا ه نیغذاشون، بعدم چون خودمم ع یتو ختمیاومد رو ر 

 شد. سیپوکرف نیع افشیق

 رو باز کردم. شمین تونستمیکه م ییاون جا تا

 م؟:جـاننیادو

 چند سالته خاله؟ نمی:ببدرسا

 هنوز بهم زن ندادن. یول شه،یسالم م 30:خاله داره نیادو

 آن چنان زد تو کتفم که به فنا رفتم. شیدست فیک با

 .دمیپوک نه،یچه قدر دست سنگ ی:وانیادو
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 دن؟ی:که بهت زن نمدرسا

 خدا. ای

 شکر خوردم. ی:خانومنیادو

 جونت.:نوشدرسا

 گناه دارم. گه،ی:قهر نکن دنیادو

 خب لوس نکن خودتو. یلی:خدرسا

 .می:ما نوکر شمام هستنیادو

 چرا حالت گرفته بودا. ینگفت ی:ولدرسا

 .گمیبهت م میمعجون بزن هی می:بر نیادو

 .یترکیم نی:ادودرسا

 ایبشه  تیتقو دیبا کلیه نیخب ا ن،یادو یمن، زندگ یدل من، عشق من، خانوم زی:عز نیادو

 نه؟

 خب حاال. یلی:خدرسا

 بگردم. ن؛دورتیادو

 .میقدم شدرو ازش گرفتم خسته نشه، دستش رو حلقه کرد دور بازوم، با هم، هم فشیک

 ؟ی:نگفتدرسا

 سخته باورش. یلیانقدر زود بزرگ بشه؛ خ نایآتر  کردمیاصال فکر نم ،یخانوم یدونی:منیادو

 شده مگه؟ ی:چدرسا

 .ناسی:عاشق شده، پسره هم عاشق آتر نیادو
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 ؟یگیراست م ی:وارساد

 .یحالاز خوش زدنیبرق م چشماش

 ه؟یقسمتش چ نیبدتر  یدونی:اوهوم، منیادو

 درسته؟ ن،ینه تو نه رادو ؟یبهش بگ یتونینم یز یکه چ نی:ادرسا

 به هدف عشقم. ی:آره، زدنیادو

 خب؟ ایر یبهش سخت نگ ن،ی:ادودرسا

 .شهینم شونیو قباد حرف حال وشیدار  یدورت بگردم، من غلط بکنم، ول ی:الهنیادو

 کنن؟یکار م یمگه چ ؟یچ یعنی:درسا

 وسط. نینداره ا یگناه نامیآتر  یول دمی:البته به جفتشون حق منیادو

 دن؟یم ریگ یلی:خدرسا

 از قبل. شتریب ی:نه، ولنیادو

 .شهیدرست م ی:همه چدرسا

 امیب یمن ک نهیامشب تولد رادو ا،یشماجواب منو نداد شه،یحل م یبخ ناروی:انیادو

 ؟یخواستگار 

 ست؟ین گهید یامشبه؟ شبا نیفقط هم یعنی:درسا

 .امیب خواستمی:خب من امشب منیادو

 جان. نی:ادودرسا

 بندس ندونن. یدخترشون که زندگ قیپدر گرام بنده رو ال ترسمی:خب به من چه، منیادو

 :خب حاال.درسا
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 :عشقم؟نیادو

 :جونم؟درسا

 :عاشقتما.نیادو

 به مامانت؟ یگفت نیادو گمی:منم، مدرسا

 گفتم. شی:اوهوم، هفته پنیادو

 _خوبه.درسا

 .نیار یب فیزنگ زده؛گفتن فرداشب تشر  شیمامان بهم گفت چندروزپ شبی_اتفاقا دنیادو

  

 

 هشتادوسه: پست

 :نیرادو

 رو رسوندم خونشون، برگشتم خونه. ایکه ناد نیاز ا بعد

 کجا رفتن؟. مدونینبود انگار، نم یکس چیه یول

به مغزم  ژنیلحظه احساس کردم اکس هیباز کردم؛ تا در رو باز کردم  دیخونه رو با کل در

 .رسهینم

 .نای:آتر نیرادو

کنم گردنم به شدت درد  لیداد زدم که گوش خودم درد گرفت، تا اومدم جملم رو تکم نیهمچ

 گرفت.

 رو سرت. ینداز ی:دفعه آخرته صدات رو موشیدار 

 ن؟ی:قصد جونم رو کردنیرادو
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 .یفهمیم یچشمات رو باز کن ر،ی:نخوشیدار 

هم با صورت  نایشده بود، آتر  نیچه خبره، همه جمع شده بودن؛ همه جا تزئ نمیتونستم بب تازه

 دیبود؛ دلم براش سوخت، نبا ستادهیدو تا دستاش بادکنک بود ا یکه تو یدر حال دهیرنگ پر 

 ...یهاش قهرم ولهر چند با زدم،یداد م یطور  نیا

 .یلباست رو عوض کن یبر  یتونیتموم شد م تیکشمنت ی:وقتوشیدار 

 .دیزهرم ترک زم،ی:خب داداش عز نیرادو

شو باال،  میخفت کنه ج ادیب ییکه دا نیتا قبل از ا ،یسر خواهر من داد زد ی:غلط کردوشیدار 

 مثل آدم منت بکش. ایبعدم ب

 .نییپا ای:برو باال لباسات رو عوض کن بعمه

 .نیخورد از پشت با کمر اومدم روز زم زیاومدم برم باال پام ل تا

 آخ نابود شدم. ،ی:آنیرادو

 .دمیشنیرو از زور درد بسته بودم، فقط صداها رو م چشمام

 نجا؟یبدونم چه خبره ا شهی:منیرادو

 .اومدیاز زور درد در نم صدام

 ؟ی:عمو خوبنایس

 ام.:فعال که زندهنیرادو

 ستت رو بده من بلند شو.:دنیادو

 بلند شدم. نیکمک ادو با

 بود؟ ی:کار کنیرادو

 :سوال داره؟نیادو
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 .یکنیچرا باهاش قهر م یگی:بعد منیرادو

 بود. سایکار آتر  گه،ید یا:خب بچهنیادو

 برسه. شی:خدا به داد بقنیرادو

 .یزنیداد م یطور  نیبرو باال، دفعه آخرتم هست ا ادیسرت ب یاگهید ییکه بال نی:قبل از انیادو

 :خ...نیرادو

 :برو باال.نیادو

 :چشم.نیرادو

 باال. دمیشکر سالم رس یها رفتم باال، الهبسم هللا گفتم بعد از پله هی اول

 نبود، هــوف. نایهمه نشسته بودن، فقط آتر  ن،ییلباسام رو عوض کردم رفتم پا عیسر 

 .هیبق شیرفتم پ اطیاحت با

 .ی:سالم به همگنیرادو

 سالم. کی:علمامان

 رو سرت. ینداز یتو صدات رو م یایم یسالم، دفعه آخرته وقت لکیکوروش:ع ییدا

 جملش رو گفت که کال خفه شدم. یانقدر جد ییدا

 .نی:ببخشنیرادو

 .ارنیسه تا م نیدو تا زلزله بال سر ا نیداداش، بچم حق داره خب، از بس ا:خانمامان

 :حقشونه زن داداش.رپارسایام عمو

 .رپارساسی:حق با اماریسام ییدا

 و چند ساله بودن. نیچند قیبا هم رف رپارسایوعموام اریسام ییدا
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 .کهیوقت ک گهی:خب دنیمیس

 ک؟ی:کنیرادو

 تولدته؟ ی:عمو نگو تا االن متوجه نشدنیمیس

 امروز تولدم بود. گهیبودم، راست م هنگ

 نرفته. ادمی رمی:نخنیرادو

 .ارمیرو ب کی:پس رفتم کنیمیس

 آشپزخونه خودم رو بهش رسوندم. یکه بره تو نیاز ا قبل

 عمو. نیمی:سنیرادو

 :جانم؟نیمیس

 کو؟ نای:آتر نیرادو

 :چطور؟نیمیس

 .گهینکن د تی:اذنیرادو

 آشپزخونه. ی:تونیمیس

 بود؟ دهی:چرا رنگش پر نیرادو

 .وفتمیبود پس ب کیمن نزد یکه شما داد زد ی:خب عمو اون طور نیمیس

 .اریرو ب کیخب وروجک برو ک یلی:خنیرادو

 خوبه. ،ینگران باش خوادی:نمراشا

 .شیهوا از حضور ناگهان دمیمتر پر  سه

 .هیلیخ نی:امشب منو به کشتن ندنیرادو
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 کورت رو باز کن خب. ی:چشماراشا

 :نمک.نیرادو

 :جانم؟راشا

 بودم. سیپوکرف کال

 وردهݪهم در  نایگفت از دل آتر  شهیم د؛ینوبت به کادوها رس دنیرو بر  کیکه ک نیاز ا بعد

 هنوزم از دستش ناراحت بودم. یبودم ول

 .یمنو باز کن یکادو دی:اول باسایآتر 

 :چشم، کادوت کدومه؟نیرادو

 .هی:اون صورتسایآتر 

 کادوها بود. نیداشت ب یصورت ونیکه روش پاپ یدونه جعبه صورت کی فقط

 توشه. یچ مینی:خب ببنیرادو

 هیبه  دمیسه تا جعبه رو باز کردم تا رس قایبود، دق گهیجعبه د هیجعبه رو باز کردم توش  یوقت

 ادکلن.

 .ی:عاشقتم وروجک داداشنیرادو

 بغلش کردم. محکم

 :له شدما.سایآتر 

 گوشم آورد. کیسرش رو نزد آروم

 .ستمین ایمن ناد ،یاشتباه گرفت زمیعز  ،ی:داداشسایآتر 

 وروجک. نیکلم رو بکنم از دست ا خواستمیم یعنی

 سا؟ی:آتر نیرادو
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 .گسید ی:خب نوبت کادوهاسایآتر 

که رفته بود  نایآتر  یبودن، فقط مونده بود کادو یگفت همه کادوها رو باز کردم، واقعا عال شهیم

 .ارهیب

 کادوش بود. یکه اومد، فقط نگاهم رو قهیاز چند دق بعد

 خودم. یغویج غیخوشگل ج یداداش یکادو نمی:انایآتر 

 :چر ادوتاس؟نیرادو

 دستم درد گرفت. ری:چون که دوتاس، بگنایآتر 

 یوقت ،یمبل، اول رفتم سراغ دوم یازش گرفتم گذاشتم رو هاش،هیگفت بزرگ بودن هد شهیم

 دهنم اندازه غار باز مونده بود. دمیدیکه م یز یکادوش رو باز کردم از چ

 تر بود، چه قدر سرش وقت گذاشته بود؟قشنگ یلیخ دمیکه خودم کش یمنظره بود، از اون تابلو

 .نای:آتر نیرادو

 .کشمی:بهت گفتم برات منایآتر 

 .نمیبب نجایا ای:بنیرادو

 .دمیسرش رو بوس یرو آروم

 .طونکمی:غلط کردم سرت داد زدم شنیرادو

 .شهیهرکول ناراحت م گمی:بعد بهش منایآتر 

 .هیچ یکیاون  نمی:از دست تو، صبرکن ببنیرادو

 :باشه.نایآتر 

 .شگاهینما یتابلو رو عمرا بذارم تو نیبود؛ من ا یباز کردم چشمام گرد شد، واقعا عال یوقت

 بود. دهیخودم رو کش چهره
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 هشتادوچهار: پست

 :نایآتر 

رفتم خونه، از بس خسته بودم  نیکردم؛ با ماش یها خداحافظاز تموم شدن کالس با بچه بعد

 رو نداشتم. یچیحوصله ه

 خونه. دمیساعت رس مین سر

 راهنیپ هیبرده بود، موهام رو خشک کردم؛  نیاز ب یرو تا حدود میدوش که خستگ هیاز  بعد

 یجوراب شلوار  یرو د،یسف یباجوراب شلوار  دم،یزانو بود پوش یسه ربع که تا رو نیآست یصورت

 یصورت ونیکفشم پاپ یرو دم،یپوش یبند یعروسک یکفش صورت خورد،یم پونیسه تا پا

 داشت.

 شد،یاز کمر تنگ م راهنیپ خورد؛یم یبزرگ صورت پونیپا هیگوشه سمت راستش  راهنیپ یرو

 خوب بود.

ناخونام، بعد از  یو قرمز برداشتم زدم رو یبستم، رفتم سراغ الک، الک صورت یخرگوش موهامم

 .شیالک رفتم سراغ آرا

رو  میبرداشتم قشنگ باهاش دوش گرفتم، گوش زیم یرواز تموم شدن کارم، ادکلنم رو از  بعد

 .نییها رفتم پابرداشتم از نرده

 بودن. ییرایپذ یتو همه

 :سالمنایآتر 

 دلم برات تنگ شده بود. نمیبب جانیا ایسالم گل دخترم، ب کی:علییبابا

 .ییرفتم بغل بابا عیسر 
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 ؟یوروجک داداش ی:خوبنیادو

 :آره.نایآتر 

 ؟ی:غذا خوردمامان

 رستوران. میها رفت:آره با بچهنایآتر 

 ها؟:خوش گذشت با بچهنیرادو

 .زنمیم نویمن ا یعنی

 .یلی:آره خنایآتر 

 .ی:بسالمتنیرادو

 ؟ییشده بابا ی:چنایآتر 

 نشده گل من. یز ی:چبابا

 .نی:تو فکر نایآتر 

 .رانیا گردنی:آقاجان دارن برمسایآتر 

 هنگ بودم. قهیچند دق تا

 ؟ی:چنایآتر 

 دلم گوشم! زی:عز بابا

 ان؟یم یآقاجان ک د،ی:ببخشنایآتر 

 .رانیا رسندی:امروز مبابا

 نگفت؟ یز یبه من چ ی:پس چرا کسنایآتر 

 .می:خودمون هم تازه متوجه شدوشیدار 
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 :آها.نایآتر 

 :چه خبر از دانشگات؟نیادو

 .یچی:هنایآتر 

 نه؟ رنیگ :عمه واقعا سختنایس

 .امیلحظه االن م هیمن  یینه، بابا ای رنیسخت گ گمی:صبر کن بهت منایآتر 

 هم از جاش بلند شد. نایس رون،یکه اومدم ب ییبغل بابا از

 :نه...نه... غلط کردم.نایس

 مبل رو برداشتم یرو کوسن

 :بهت گفتم نگو عمه، نگفتم؟نایآتر 

 :شکر خوردم.نایس

 .رهی:دنایآتر 

 .نیبگ یز یچ هی:بابا شما نایس

 گوش کن، حقته. گهیم بهت زیچ هیخواهرم  ی:وقتوشیدار 

 .دی:ببخشنایس

 .نای:تمومش کن آتر بابا

 ...یی:خب بابانایآتر 

 .یگیام زور م:دفعه آخرته به نوهبابا

 اعتراض بابا رو صدا کردم. با

 :بابا!نایآتر 
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 خودم گل پسرم. شیپ ای:بمامان

 .ی:ممنون مامنیادو

 ؟یگیم ی:چمامان

 .یچی:هنیادو

 !ی:مامنایآتر 

دو تا  نیاز بس بابا و مامان از ا واریسرم رو بکوبم تو د خوامیم یعنیتو هم،  دیرو کش اخماش

 .کننیم یطرفدار 

 .زمیعز  یخودم خواهر  شیپ ای:بوشیدار 

 :باشه.نایآتر 

 .وشیدار  شیپ رفتم

 ؟یستیاگه خسته ن میحرف بزن اطیتو ح می:بر وشیدار 

 .می:بر نایآتر 

 .میدیالبته قبلش هر دومون پالتو پوش اطیح یتو میهم رفت با

 شده؟ ی:چنایآتر 

 ران؟یا انیچرا آقاجان دارن م یدونی:موشیدار 

 :نه.نایآتر 

 ترهکیکوچ نیدو سال از رادو مینس ،یدونی:خودت بهتر موشیدار 

 :خب چه رب...نایآتر 

 ؟یعنی:نایآتر 
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 یدونیخودت بهتر م ران،یا انیموضوع م نی:درسته، آقاجان فقط دارن به خاطر اوشیدار 

 .میآقاجان ازدواج کرد نیبر خالف قوان نیمن و شاه

 :خب؟نایآتر 

 آقاجان... ترسم،یم نای:آتر وشیدار 

 نیبه موقع نگرفته بودتم پخش زم وشیاگه دار  افتاد،یاز فکر کردن بهش بدنم به رعشه م یحت

 بودم.

  

 هشتادوپنج: پست

 :نایآتر 

 شیآقاجان بود، پ یحرفا شیمن همه حواسم پ یول میدیچیرو م زیم میکمک دخترا داشت با

 بود. میزد وشیجا با دار  نیا میایکه ب نیکه قبل از ا ییحرفا

 یطور  نیوقت ا چیه گهیفقط د وفته،ین یاتفاق چیه دم،ی:خواهر گلم، بهت قول موشی"دار 

 ".نمتینب

 ".میباش نایبه فکر ازدواج آتر  دی"آقاجان:با

 نفس به خودم اومدم. یصدا با

 ؟ییکجا نای:آتر نفس

 جا. نی:هوم؟ همنایآتر 

 معلومه. افتی:از قمینس

 خسته شدم. نمیبب ریبشقابا رو بگ نی:کوفت، اصال انایآتر 

 ؟یوقت خسته نش هیهات رو برات ماساژ بدم شونه امی:بمینس
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 :آخ دمت گرم.نایآتر 

 آشپزخونه. یعمه خوشگلم تو شیدادم برم پ حینگاهم کرد که ترج نیهمچ یعنی

 :دالم.نایآتر 

 سالم. کی:علعمه

 نا؟یچه طرز حرف زدنه آتر  نی:امادرجون

 .دی:ببخشنایآتر 

 که تو رو لوست کرده. رپاشایام نی:از دست امادرجون

 .ستمیلوس ن رمی:نخنایآتر 

 جواب دادن. یبرو به عمت کمک کن به جا ای:از دست تو، بمادرجون

 :اِاِ مادرجون.نایآتر 

 :جانم؟مادرجون

 .شمی:خسته منایآتر 

 !هیکمک نکنه خودش کمک بزرگ نی:مامان اعمه

 آزاده جان. ی:گل گفتمامان

 :من برم تو افق!نایآتر 

 :از دست تو.مادرجون

 .ادی:زت ز نایآتر 

 رو شدم.تو هم عمو روبه یتا سرم رو آوردم باال، با اخما ،یکیاومدم برم با سر رفتم تو شکم  تا

 :جانم؟نایآتر 
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 !ن؟یفرمود ی:االن چیرعلیعموام

 !ادینم ادمیگفتم؟  یز یمن؟ من چ ؟ی:کنایآتر 

 اومدم در برم مچ دستم رو گرفت. تا

 ها...:عمو به جان خودم بچهنایآتر 

 وروجک. نمیسر جات بب سای:واعمو

 یرعلی:ولش کن امعمه

 چه طرز حرف زدنه عمرا. نی:تا نگه اعمو

 .رهیگیم ادیبچم  زننیحرف م یطور  نیبابا و عموش ا ی:وقتمادرجون

 .رمیگیم ادیبد  ی:اصال حق با مادرجونه، من همش دارم حرفانایآتر 

 اونوقت؟ ی:از کعمه

 :سه هرکول، با شرک غول سبز مهربان.نایآتر 

 .هیبق شیزدم پ میهنگ بود، منم از فرصت استفاده کردم ج هاشونافهیق

 افشیبود؟ آها اسمش فرسام بود؛ ق یپسره، اسمش چ نیچشمم افتاد به ا ییرایپذ یرفتم تو تا

داشت و  یضیصورت ب نیا د؛یرسیمن نم یایبرد یبه پا یگفت جذاب بود ول شهیخوب بود، م

 .یو ابرو مشک ا،چشمیبرد ینه به مشک یول یمشک یموها ،ییخرما یچشما د،یسف

 .گسید زهیچ امیبرد یول

 کنه،یاونم داره نگاهم م کنم،یدارم سه ساعت فرسام رو نگاه م دمیبه خودم اومدم د یوقت

 راشا نشستم. شیاخمام رو تو هم کردم رفتم پ

 به فرسام؟ یبدونم چرا سه ساعته زل زد شهی:مراشا

 .کردمیم سشیمقا ای:داشتم با بردنایآتر 
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 :از دست تو.راشا

 .ترسمی:راشا منایآتر 

 ؟ی:از چراشا

 قبول نکنه.آقاجان  ترسمی:منایآتر 

 .دمیبهت قول م شه،ی:نگران نباش، درست مراشا

حساب باز کردم،  نیو رادو نیادو وش،یقول دار  یقولش حساب باز کردم؛ همون طور که رو یرو

 سه تاشون گفتن پشتمن.

 شده بابا؟ یز یچ ناجانی:آتر بابا

 :نچ.نایآتر 

 وروجک؟ ی:تو فکر رپارسایعموام

 .ستین یمهم زی:چنایآتر 

 جون خودت. آره

 .رپاشای:امآقاجان

 :جانم؟بابا

 به گوشم خورده. ییزایچ هی:آقاجان

 ؟ی:چبابا

 درسته؟ ،یموتور گرفت نایآتر  یبرا دمی:شنآقاجان

 هول شدم. ییبابا یحرفشون رو زدن که من به جا یآقاجان جد انقدر

 من؟ ؟ی:کبابا
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 .ری:امآقاجان

 .خواستی:خب پدر من دلش مبابا

 ؟یر یبراش بگ دیبخواد با یمگه هر چ ؟یچ یعنی:آقاجان

 :حق با شماست.بابا

 :از دست توآقاجان

 کار کنم؟ ی:خب من االن چبابا

 پشت موتور؟ نهینوه من زشته که بش یبرا ی:واقعا فکر نکردآقاجان

 :بابا.بابا

 :دفعه آخرته.آقاجان

 کار کردم؟ ی:مگه چبابا

 ؟یکار کرد ی:چآقاجان

 .خوامی:من عذر مبابا

 شده! ی:فقط موندم چه طور فاطمه راضآقاجان

 نبود. یهم از اولشم راض ی:خانومبابا

 :از دست تو.آقاجان

 .نشیشناسین؟میدی:بابا چرا خودتون رو حرص معموخان

 .ریبراش موتور بگ ی:اِاِاِ عجبا، خودت گفتبابا

از  میبود من و راشا و فرسام منفجر بش کیعمو برگشت بابا رو نگاه کرد که نزدخان نیهمچ

 خنده.
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 زم؟ی:جانم داداش عز بابا

 .یچی:هعموخان

 ناهار. نییآزاده:بفرما عمه

 که عمه اشاره کرد کارم داره. رفتمیداشتم م م،یبلند شد یهمگ

 :جانم؟نایآتر 

 خب؟ ،یگینم یچیدر مورد درس و دانشگاهت گفت، ه یز یاگه بابا چ نای:آتر عمه

 عمه... ی:ولنایآتر 

 نگو. یز یچ یمثل بچه آدم درست رو ادامه بد یخوایکه گفتم، اگه م نی:همعمه

 :چشم.نایآتر 

 .دمیاز ناهار به حرف عمه رس بعد

 هشتادوشش: پست

 :نایآتر 

 یاز دست حرفا وار،یبکوبم تو د خواستمیسرم رو م یعنیبکنم  یچه غلط قایدق دونستمینم

 .،شدیکه نم فیح یآقاجان، ول

 ؟یرفته دانشگاه نظام نایکه آتر  یچ یعنی:آقاجان

 :خب دوست د...بابا

 :غلط کرده.آقاجان

 که انصراف بده. شهینم م؟یکار کن یاالن چ نیگی:بابا شما معمه

 نشد، نداره. یکار  چی:هآقاجان
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 د؟یکنیبدونم چرا مخالفت م شهی:عموجون مفرسام

 :چون دختره!آقاجان

 .ستین یاقانع کننده لیدل ی:ولفرسام

 .ی:تو الزم نکرده دخالت کنآقاجان

 ...ی:ولفرسام

 اما، اگر نداره. ،ی:ولجونخانوم

 کرد. یرو راض رپاشای:مامان خواهش، چه قدر قبل از رفتن دانشگاهش امعمه

 .یکن یطرفدار  یه خوادیکرد؛ تو هم نم خودی:بآقاجان

 .نیایدفعه رو کوتاه ب هی نیهم کنمی)شوهرعمم(:پدرجان خواهش مآقارضا

 :بابا.یرعلیعموام

 بشه؟ سیدختر بره پل دهیم یآخه چه معن ام؛یمن نم ادی:پدرتم کوتاه بمادرجون

 بده؟ میدار  سیهمه خانوم پل نیسخت بود ساکت باشم، مگه ا ییخدا

 .دیکن یکار  هیجان، خواهش، حاال (:مامانیرعلی)زن عمواماجونیلع

 .دهیانصراف م رهیفردا م نامیآتر  د،ی:تمومش کنآقاجان

 انصراف داد. شهینم یراحت نی:آقاجان، به همنیادو

 .شهیاز انصراف دادن، االن موقع امتحاناشونه، نم ریبه غ نه،ی:حق با ادونیشاه

 شه؟ینم گهیم ی:کآقاجان

کنه بدون اجازه شما  یغلط م نایآتر  گهیدفعه د ن،ییایدفعه رو کوتاه ب کی نی:شما هموشیدار 

 آب بخوره.
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 سه تاشون فدام بشن که انقدر هوام رو دارن. ییوا

 .نیشناسیرو م نایها، شما که بهتر آتر بچه گنی:راست منیرادو

 نه. یعنینه،  گمیم ی:وقتآقاجان

 عموجان. ستیقانع کننده ن لتونی:آخه دلفرسام

 نوه برادر آقاجان بود. فرسام

 .دی:فقط مونده شماها حرف بزنآقاجان

 .می:هممون با هم شکر خوردسهند

 روش. نمیا فهمه،ینداره، کال نم یکه عقل درست و حساب نای:آقاجان، آتر راشا

 نچ نچ. شن؛یقبول م ی:فکر کرده همه مثل خودشن، به زور معمار نایآتر 

 کن. یو خوب ای:براشا

 .کششیپ شیبق ریرو بگ سانستی:شما لنایآتر 

 سانس؟ی:لفرسام

 !ندازنیم کننیمحترم سه ترم دارن بنده رو لطف م دیاز استاد یکی:بله، راشا

 نصفه توعه. ره،یگیم سانسیسهند داره فوق ل نی:خجالت بکش، ببنایآتر 

 :واقعا ممنون.سهند

 .کنمی:خواخج نمنایآتر 

 که طرز حرف زدنشه. نمی:امادرجون

 :مادرجون، مگه چشه حرف زدنم؟نایآتر 

 حرف زدن. یطور  نیا ستیدختر ن هی:در شأن مادرجون
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 .دی:ببخشنایآتر 

 :از دست تو.عمه

 :به من چه!نایآتر 

 به شما چه؟ ی:چمادرجون

 .دونمی:نمنایآتر 

 ؟یدانشگاه افسر  رهیم ی:بسه، آخه دختر گل من کآقاجان

 :خب دوست دارم.نایآتر 

 ست؟ین یاگهی:مگه رشته دآقاجان

 :نچ.نایآتر 

 خونن؟یدارن م ی:پس داداشات چآقاجان

هم همش  نیرادو خونه؛یاصال درس نم کنهیم یباز  شیکه همش داره با اون گوش نی:ادونایآتر 

 .خونهیم ینقاش ای کشهیم یداره نقاش وشیدار  کشه،یم یداره نقاش

 خواهر گلم. ی:مرسوشیدار 

 ؟یچ یعنی:فرسام

 .یچی:هنایآتر 

 نقشه فرش بود. نا،ی:منظور آتر سپهر

 .ی:اوکفرسام

 .ــشی:انایآتر 

 ؟ی:شما جواب من رو ندادآقاجان
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 دونه؟ هی نی:آقاجان همنایآتر 

 نداره. یراه چی:هآقاجان

 کار کنم؟ یچ نیگیمن، شما م زی:آخه پدر عز بابا

 .مینگو که واقعا از دست عصبان یچیه رپاشا،ی:امآقاجان

 کار کردم؟ ی:مگه چبابا

 .یبخر  یجت اسک هیفقط مونده براش  ،یچی:همادرجون

 نبود. ادمیمادرجونا، اصال  نیخب شد گفت ی:وانایآتر 

 نگاه بهم کردن که رفتم تو افق. هی مادرجون

 ترم. هی نی:آقاجان، همراشا

 ساکت شدم. نیشاه یاومدم حرف بزنم، با اشاره چشم و ابرو تا

 کنهیم خودیب گهیاز سال د ن،یامسال رو اجازه بد هی نیشماهم ،یچیترم ه نی:اصال اوشیدار 

 .ارهیرو ب یاسم دانشگاه نظام

 امسال؟ هی نیفقط هم یگی:من با کلش مشکل دارم، اونوقت مآقاجان

 ترم رو بره. هی نیا نیبابا شماهم لطفا اجازه بد م،یبحث رو تمومش کن نیا گمی:من معمه

 .یخواستگار  میبر  نیادو یآزاده جون، امشبم که قراره برا گهی:درست ممامان

 بپوشم؟ یمن چ ،ی:هنایآتر 

 پوکر بود! هاشونافهیق همه

 ؟یر یگفته تو م ی:کسپهر

 نرم؟ یخوای:چشمم روشن، منایآتر 
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 .خوامی:من معذرت مسپهر

 تکرار نشه. گهی:دسایآتر 

 هست؟ یدختره ک ؟ی:خواستگار آقاجان

 .گهید یماجرا هیبه داد برسه،  خدا

 گذاشتن، خانواده دختره هم سرشناسن. شی:بابا قرار امشب رو از دو هفته پرپارسایعموام

 .رپارسای:امآقاجان

مغز و  خونه،یم یدارن، دخترشون هم پزشک کیافشار، کارخونه سنگ و سرام شونیلی:فامعمو

 اعصاب.

 .نطوری:که اآقاجان

 :آقاجان.نیادو

 زدم؟ ی:حرفآقاجان

 حرف نزدن از صد تا حرف زدن بدتر بود. نیا

 .نیشما بگ یهر چ ن،یار یب فیامشب تشر  کنمی:خواهش منیادو

 یحرف چیخانواده دختره در حد و اندازه خانواده ما نبود، ه گمیدارم بهت م ن،ی:ادوآقاجان

 .شنومینم

 .نیشما بگ ی:هر چنیادو

 .شنیم یآقاجان راض دونستمیمن که م یول

 آخه؟ دیکنینم یبپوشم؟ چرا با آدم هماهنگ ی:من لباس چنایآتر 

 ؟بپوشم ی:من چسایآتر 

 هشتادوهفت: پست
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 پنجم: فصل

 :نایآتر 

هم جشن عقدشون)نامزدن(، حاال  گهیهفته د گذشت،یم نیرفتن ادو یاز خواستگار  یماه کی

 نیازدواج بکنه، بعد از ادو لیاز فام ریغ یبا دختر  نیبماند که آقاجان چه طور قبول کردن ادو

 .نینوبت سپهر بود، بعد از سپهر نوبت رادو

وقت بود که  یلیاز همکاراش ازدواج کرد؛ انگار خ یکیجشن عقدش بود، با  روزید سپهر

 رو دوست داشتن. گهیهمد

 .ایهست نامزد کرده با ناد یاهفته کیهم  نیرادو

توجهم  زمیعز  یگلم با زن داداشا یحرف زدن داداشا یآشپزخونه که صدا یتو رفتمیم داشتم

 رو جلب کرد.

 ؟یاچرا انقدر کالفه وشی:دار شراره

که  رسمیم جهینت نیبه ا شتریب کنمیم قیپسر تحق نیدر مورد ا شتریب ی:چون هر چوشیدار 

 .خورهیم نایبه درد آتر 

 :خوبه که.ایناد

 هنوز بچس. نایآتر  ،ی:خانومنیرادو

 سالشه. 19بچس؟  گهیم ی:کدرسا

 .خرهیخودش عروسک م یبرا رهیهنوز م نیبزرگه؟ ا یلیسال خ 19:نیادو

 .یقانع کننده،ا لی:چه دلشراره

 :زن داداش مسخره نکن.نیادو

 رو دوست دارن... گهیهمد ی:از دست شماها، خب وقتدرسا
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 :غلط کردن.وشیدار 

 :چه قدر قانع کننده.ایناد

 با بابا حرف بزن. وش،ی:دار شراره

 .گذارمی:اگه بابا هم بذارن، من نموشیدار 

 .گذارمی:نه که من منیادو

 .دیکن یراض دیکردن بابا، آقاجانم با یاز راض ریجان، به غ نی:ادودرسا

 .ی:وانیرادو

 تر.:محکموشیدار 

 :نمک.نیرادو

 :بودم.وشیدار 

 .کننیکار م یچ نمیبب تونستمینم درست

 شد. رید د،یخر  میسه تا رو بر  نی:درساجان ولشون کن اشراره

 رفت. ادمی زننیاز بس حرف م یگیراست م ی:وادرسا

 .یگفت:گل ایناد

 .زیعز  ی:با تشکر ازخانوم گلم و زن داداشاوشیدار 

 .دیکن ی:فقط بابا، آقاجان رو راضشراره

 کنه؟ یما سه تا رو راض ی:زن داداش کنیادو

 .کنمیم تی:من خودم راضدرسا

 .میاالن راض نی:من ازهمنیادو
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 زم؟یعز  یجان، شماچ نی:رادوایناد

 " بدتر بود.یقبول نکن یخود کرد یاز صد "تا ب یعنی

 بودم. ی:من از بعدتولدم راضنیرادو

 .وشمی:دار شراره

 :من برم با آقاجان حرف بزنم.وشیدار 

 .می:خب حل شد، بر درسا

 خودم. یبه زن داداشا ولیا

 دم؟یرو نفهم زیچ هیمن هنوز  یقانع کردن، ول یبرا هیراه حل خوب یلی:خنیرادو

 ؟ی:چایناد

 نجا؟یا گهیم یفرسام چ نی:انیرادو

 :چطور؟وشیدار 

 .پلکهیم نایدور و بر آتر  یادی:ز نیادو

 :گ... خورده.وشیدار 

 فعال. می:ما بر شراره

 .رسونمتونیم دی:صبر کنوشیدار 

 .میر یبا راننده آقاجان م خواد،ی:نه نمدرسا

 .دیخوش بگذره خر  ،ی:اوکوشیدار 

 شماها؟ نییایم یک نی:خواهش، فقط رادوایناد

 ؟یچ یبرا مییای:ما بنیرادو
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 کت و شلوار و حلقه. یبرا ؟یچ یعنی:شراره

 ن؟ی:من هر وقت شما بگنیرادو

 اد؟ینم نایآتر  یراست زنم،ی:پس بهت زنگ مایناد

 :کالس دارن خانوم.نیادو

 .می، خب بر شد فی:حایناد

 آشپزخونه. یرفتم تو عیکردن رفتن، منم سر  یاز خداحافظ بعد

رو  میمانتوم گوش بیج یزنگ خورد؛ از تو میگوش خوردم،یکاکائو م ریخودم ش یبرا داشتم

 آوردم. رونیب

 بود. نازیپر 

 ؟ی:جانم آجنایآتر 

 تو؟ یی:کجانازیپر 

 خورم. یکاکائو م ری:من خونمون، دارم شنایآتر 

 دانشگاه. ایب عیسر  نای:آتر نازیپر 

 شده؟ ی:چنایآتر 

 بدو؛ محمد و مهسا با هم دوست شدن! ا،ی:تو بنازیپر 

 بود خفه شده بودم. دهیکاکائو اگه سوگند به دادم نرس ریگلوم ش دیپر  نیهمچ یعنی

 ناجان؟یآتر  ی:خوبسوگند

 :آره.نایآتر 

 من اومدم، فعال. ی:پر نایآتر 
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 تماس رو قطع کردم. عیسر 

 م؟یدار  ی:سوگند جــونم ناهار چنایآتر 

 .رنیبگ رونی:خانوم گفتن از بسوگند

 ؟یچ ی:برانایآتر 

 .می:شب مهمون دار سوگند

 .دونمیچرا من نم ؟ی:کنایآتر 

 :خانوم گفتن عموهاتون هستن.سوگند

 ان؟ینم نایا ییدا یعنی:نایآتر 

 ؟یپرسیچرا م یدونی:دختر تو که مدخترانیا

 :دوست دارم.نایآتر 

 شد. ری:از دست تو، برو کالست ددخترانیا

 م؟یدار  یحاال، شام چ رمی:منایآتر 

 .می:هنوز درست نکردسوگند

 کمک؟ امیب یخوای:منایآتر 

 .نییکه روش بر عکس نشسته بودم اومدم پا یصندل یاز رو ییبابا یصدا با

 .یصندل یرو نینش یبسه، در ضمن اون طور  یدل بابا، شما اتاق خودت رو جمع کن زی:عز بابا

 :چرا؟نایآتر 

 نیزم یخور ینکرده م یی:چون خدابابا

 .یی:باشه، بابانایآتر 
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 :جانم؟بابا

 آورد. رونیشربت پرتقال رو ب خچالیرفت سمت  زد،یحرف م طور که داشت با من همون

 برم دانشگاه؟ ی:من با چنایآتر 

 ؟یخور ی:شربت مبابا

 :نچ.نایآتر 

 ؟یرفتیم یبا چ شهی:همبابا

 .خوامیرو نم وشیدار  نی:ماشنایآتر 

 من برو. نیبا ماش یخوا ی:مبابا

 .خوامینم نی:اصال ماشنایآتر 

 که خودم تا آخرش رو خوندم. یینگاهم کرد بابا یجور  هی ز،یم یآب پرتقال رو گذاشت رو وانیل

 .یاوردین ،یار ی:اسم موتور ببابا

 .ارهیاسم موتور خواست ب ی:کنایآتر 

 ؟یدونیشما م دونم،ی:نمبابا

 .ی:آره داداشنایآتر 

 شد. ریکالست د نمی:از دست تو، پاشو بببابا

 به من. دهیرو نم نشیماش چییسو نه،یرادو ری:همش تقصنایآتر 

 چشماش گرد شد. م،یبابا یبگردم برا یاله

 ؟یچ یعنی:بابا

 :خب هنوز نرفتم بهش بگم که.نایآتر 
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 .نایبرو آتر  ای:ببابا

 :اول بوسم کن.نایآتر 

 خوشگلم. یداداشا شیرفتم پ عیبوسم کرد سر  ییکه بابا نیاز ا بعد

 ده؟یم نیبه من ماش ی:کنایآتر 

 :از دست تو، بچه سکته کردم.وشیدار 

 .خوامیم نیمن ماش ،یناز  ی:آخنایآتر 

 من تو اتاقم هست، برو بردار. چیی:سونیادو

 کو؟ چتییسو نمی:راهش دوره، رادونایآتر 

 .یجا کفش ی:رونیرادو

 .یبا ــشی:خجالت بکش، انایآتر 

 زدم. رونیکفشام از خونه ب دنیو پوش چییاز برداشتن سو بعد

 

 ت:هشتادوهش پست

 :ایبرد

 خوش گذشت. یلیواقعا خ م،یافتادم که با دخترا اومد یدفعه قبل ادیارم،  میها رفته بودبچه با

 .گهید ایب ؟یکجا موند ای:بردیعل

 :اومدم اومدم.ایبرد

لحظه احساس کردم  کیکه  میبود ستادهیا یصف باز  یها، توخودم رو رسوندم به بچه عیسر 

 .دمیرو د نایآتر 
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 بود. ستادهیا ماین یجلو قایشده بود، دق لیتبد نیقیدقت کردم، شکم به  شتریب یوقت

 .ی:علایبرد

 :بله؟یعل

 من. یجا ای:تو بایبرد

 :چرا؟یعل

 نباشه. تیکار  ای:تو بایبرد

 بود. نایمن و آتر  نیب مایفقط ن حاال

 من. یبدو جا ،یمی:نایبرد

 و درد. یمی:نماین

 برو عقب کم حرف بزن. ای:بایبرد

با  یخزدار طوس یزانو بود فکر کنم، پالتو یتا رو یمشک یمانتو هیپشت سرش بودم؛  قیدق حاال

 بود. دهیهم پوش یطوس یهایبود، کتون یطوس یکولشم مشک ،یشال طوس

 گفتمیبهش م دیدلتنگش بودم، با یبودمش ول دهیکه امروز د نیالعاده بود، با اعطرش فوق یبو

 .شدیم ریداشت د امه،یهمه دن

 اومده ارم؟ یبدونم با ک خواستیدلم م یلیخ

 گوشش بردم. کیسرم رو آروم نزد کرد،یم یباز  شیبا گوش داشت

 .ناخانومی:سالم آتر ایبرد

 فدات بشه ایبرد یاله

 اومد با کولش بزنه تو صورتم، دستام رو بردم باال تا

 نزن. م،ی:تسلایبرد
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 .وونهید دمیترس ،یی:هنایآتر 

 ر کرد اون طرف.روش رو به نشونه قه بعدم

 .دیببخش نا،ی:آتر ایبرد

 :دفعه آخرته.نایآتر 

 ؟یاومد ی:قول، با کایبرد

 راشا، فرسام. ،ییدا ،ی:با داداشنایآتر 

 اسم فرسام اخمام ناخودآگاه رفت تو هم. دنیشن با

 ه؟ی:فرسام کدوم خر ایبرد

 اصال دست خودم نبود. دونمیم یول زدم،یحرف م یطور  نیچرا داشتم باهاش ا دونمینم

 فر... ا،ی:بردنایآتر 

 !؟یکنیفرسام صداش م دهیکه هنوز از راه نرس یانقدر باهاش راحت یعنی:فرسام؟! ایبرد

 :من؟ من غلط بکنم.نایآتر 

 هیما دو تا فقط در حد  یالبته حقم دار  ؟یتر از من باهاش راحت یعنیفرسام،  یگفت ی:ولایبرد

 .میهست یهم دانشگاه

رو دوست  گهید یکی نایکه نکنه آتر  نیفکر ا یول گفتم،یحرفا رو م نیچرا داشتم ا دونمینم

 .دادیداشته باشه عذابم م

 اسمم رو صدا کرد( ی.)با بهت، ناباور ای:بردنایآتر 

 .خوامینم ارم،یاشکش رو در ب خواستمیپر از اشک شد، نم چشماش

 من... ای:بردنایآتر 

 ن؛ بهتره من برم.هم نک هینگو، گر  یچی:هایبرد
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 :نرو.نایآتر 

 لعنت. ا،یبغض داشت، لعنت بهت برد صداش

 .اینگو بــرد یطور  نی:اایبرد

 مال منه. نایاشکام رو گرفته بودم، آتر  زشیر  یجلو یسخت به

 .یکن هیگر  ی:بهت گفتم حق ندار ایبرد

 .میساکت شد نیادو یبا صدا د؛یلرز یناخواسته م صدام

 نجا؟ی:چه خبره انیادو

 :سالم.ایبرد

 شده؟ یچ نایسالم، آتر  کی:علنیادو

 .یچی:هنایآتر 

 .کردیو چشمامون باور نم هامونافهیق دنیبود با د یباور نکرد، هر ک یول

 .نایآتر  د؟یشده؟ حرف بزن ی:چنیادو

 نشده. یز ی:چنایآتر 

 ؟یکنیم هیگر  یبدونم چرا دار  شهینکن، م هی:گفتم گر ایبرد

 :چون...چون...نایآتر 

 ه؟یچون گفتم فرسام کدوم خر  ؟ی:چون چایبرد

 .رمی:نخنایآتر 

 .میزنیاون طرف حرف م می، بر :آرومنیادو

 اون طرف. میرفت میجمع جدا شد از
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 ه؟یدعواتون سر چ شنوم،ی:خب منیادو

 ه؟ی:فرسام کایبرد

 پدرم. ی:نوه عمونیادو

 کار داره؟! یچ نای:با آتر ایبرد

 .یکار  چی:هنایآتر 

 .نای:آتر ایبرد

 .یو دوخت یدی:خودت بر نایآتر 

 فرسام؟ یبهش بگ دی:چرا باایبرد

 حرف بزنه، خب؟ یاجازه بد دیبا یول ا،یبرد کنمی:حست رو کامال درک منیادو

 فرسام؟ یگیبگو چرا م ن،ی:حق با ادوایبرد

 .یطور  نی:باور کن همنایآتر 

 :واقعا؟ایبرد

 :اوهوم.نایآتر 

 .خورهیداره زنگ م می:من برم گوشنیادو

 .نیاز رفتن ادو بعد

 .ایجون برد نا،ی:آتر ایبرد

 جونت رو قسم نخور. ؟ی:چنایآتر 

 ؟ی:فرسام رو دوست دار ایبرد

 دوستش داشته باشم؟ دیچرا با ا؟یبرد یگیم یدار  ی:چنایآتر 
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 :مطمئن؟ایبرد

 :مطمئن.نایآتر 

 .ارهینکن، دلم طاقت نم هی:گر ایبرد

 ؟یکنیم هی:خودت چرا گر نایآتر 

 م طاقت نداره.:گفتم که، دلایبرد

 :اصال باهات قهرم.نایآتر 

 .یباهام حرف نزن یحق ندار  ،یاگرم قهر کرد ،یباهام قهر کن ی:حق ندار ایبرد

 :قول.نایآتر 

 اد؟یکار کنم از دلت در ب ی:حاال چایبرد

 رنجر. می:بر نایآتر 

 :خطرناکه.ایبرد

 :اِاِاِ.نایآتر 

 .میها بر :چشم، فقط صبر کن با بچهایبرد

 :باشه.نایآتر 

 .می:االنم بهتره زودتر بر ایبرد

 .می:بر نایآتر 

که داشت  یپسر  هیچشمم خورد به  م،یستادیها برامون گرفته بودن اسرجامون که بچه میرفت تا

 همون فرسامه. نیا گفتیم حسم کرد؛یرو نگاه م نایبا اخم آتر 
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 هشتادونهم: پست

 :ایبرد

 ما. شیکه برم طرف پسره، خودش اومد پ نیاز ا قبل

 من بود. یجا نجایا دی:ببخشفرسام

 کامال معلوم بود. لهجش

 من بود. یجا ادیم ادمیکه  یی:تا اونجاایبرد

 ؟یبدونم از ک شهی:مفرسام

 .یصف باز  یاومدم تو ی:از وقتایبرد

 من بود! یجا ی:ولفرسام

 من بود. یآخر صف چون جا یبر  یتونی:مایبرد

 !هیجا ک شهی:معلوم مفرسام

 دادم. لشیپوزخند تحو هی

 بود؟ یک یجا نجا،یا یبگ شهیم نای:آتر فرسام

 قدم رفت عقب. هیبرگشتم طرفش  نیهمچ

 ؟یدار  نایکار به آتر  یدوما چ ناخانوم،ینه آتر  نایاوال آتر  نا؟یآتر  دمینشن ؟ی:چایبرد

 .زنمیدلم بخواد صداش م ی:اول خودت درست صحبت کن، من هر چفرسام

 .یکنی:تو غلط مایبرد

 :بر...نایآتر 
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 ساکت. نای:آتر ایبرد

 یعصبان ریمتوجه شد؛ معموال د یرو به خوب نیا نایباال که آتر  اومدیسگم م یاون رو داشت

 .شدمیم

 ؟یزنیحرف م یطور  نیا نایکه با آتر  یهست ی:تو کفرسام

 .یشهرباز  میمثال اومد د،ی:بس کنپرهام

 :پرهام داداش دخالت نکن.ایبرد

 ؟یگفت یبگو چ گهیبارد هی:ایبرد

 ؟یینایکاره آتر  ی:گفتم چفرسام

 موهام، بردم پشت گردنم ، شروع کردم گردنم رو ماساژ دادن. یوار کردم الرو شونه دستم

 کارشم. ی:به تو چه چایبرد

 نجا؟ی:چه خبره انیرادو

 .یآقا بپرس نی:بهتره از افرسام

 .یت بش:بهتره ساکایبرد

 آروم باش. ای:بردنیرادو

 داره؟ نایکار به آتر  یچ نی:چه طور آروم باشم؟ آخه اایبرد

 خودم نبود صدام رفته بود باال، غلط کرد اسم عشق منو آورد. دست

 ؟یکارش ی:تو چفرسام

 ؟یبدون یخوای:مایبرد

 :آره.فرسام
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 نجا؟ی:چه خبره اقباد

 اون طرف. میبهتره بر  ،ییدا ستین ی:خبر نیرادو

 :موافقم.ایبرد

 .میاومد رونیب یاز صف باز  یهمگ

 ؟یینایآتر  یکاره یچ شنومی:مفرسام

 .ناخانومینه، آتر  نای:اوال آتر وشیدار 

 :دخترا اون طرف.قباد

 م؟یبر  ییتنها یی:دانایآتر 

 :هوف.ایبرد

 اسمش سپهر بود. دمیاز پسرا که بعدا فهم گهید یکی

 اون طرف. رمی:من با دخترا مسپهر

 م؟یجا باش نیهم شهی:نمنایآتر 

 :لطفا.ایبرد

 :باشه.نایآتر 

 .دمینگرانمه، از چشماش فهم دونستمیم

 .میدیشما رو د کمیچه عجب از نزد ؟ییشما ای:پس بردقباد

 مورد؟ نیدر ا میبعدا حرف بزن شهی:مایبرد

 :االن حل بشه بهتره.قباد

 :منم موافقم.وشیدار 
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 ؟یباش ی:شما کفرسام

 ؟ی:با منایبرد

 .قای:دقفرسام

 نداره. ی:به تو ربطایبرد

 :به من ربط داره!قباد

 ...عاشقشم.یعنیخانوم رو دوست دارم،  نایوقته آتر  یلیگفتم، خ نمی:من به آقا رادوایبرد

 هم بهم ثابت شده. ییجورا هی دونم،یرو م نی:اقباد

 رفت. ادمی شیپ قهیلحظه اتفاق چند دق اون

 :واقعا؟ایبرد

 .میزنیحرف م ی:واقعا، ولوشیدار 

 .یعموجان بذارن باشون ازدواج کن کنمیفکر نم ی:ولفرسام

 وسط؟ نی:به تو چه اایبرد

 :...فرسام

 :نه بگو، به تو چه.ایبرد

 یحرف بزنه تا دندوناش رو تو گهیکلمه د هی خواستیدلم م شدم،یم کشیآروم داشتم نزد آروم

 دهنش خورد کنم.

 ازدواج کنم. نای:چون قراره من با آتر فرسام

 گفته؟ یتو؟ ک ؟یک ؟یگفت ی:چراشا

 ...نی:به همفرسام
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خدا  ن،یزم یتو دهنش که پرت شد رو دمیبا مشت کوب نیحرف بزنه، همچ گهید نذاشتم

 .خورهیکه بهمون دادن هم به درد م یناتیتمر  یلیوک

  

 نود: پست

 :ایبرد

 .یدوباره تکرار کن یتونی:حاال مایبرد

 بگه درسته؟ نیا یمگه هرچ ا،ی:بس کن بردوشیدار 

 :دست خودم نبود.ایبرد

 .زدیحرف م یادی:حقش بود، ز قباد

بلند شد، لباسش رو تکون داد، واقعا خوشحال بودم که داشتم اعتماد  نیزم یاز رو خودش

 .کردمیراشا و قباد رو به خودم جلب م ن،یرادو ن،یادو وش،یدار 

 کارت. نیاز ا یشیم مونی:پشامفرس

 ؟یبکن یخوایم ی:مثال چه غلطایبرد

 :برو دعا کن به گوش آقاجانم نرسه فرسام.راشا

 شه؟یم ی:برسه چفرسام

طور عموجان، پس مواظب خودت باش،  نیدخترا حساسه هم یآقاجان رو ،یدونی:خودت مراشا

 نگم. یز یچ هوی

 .اریدر ن ی:راشا بچه باز وشیدار 

 .ستین ی:بچه باز راشا

 .دی:تمومش کننیشاه



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

382 

 

 داداش؟رو خان ی:چراشا

به  دیحرف بزن نییکدومتون بخوا هیبه حال  یزد فرسام، کتکشم خورد، فقط وا یزر  هی:نیشاه

 آقاجان.

 .نیطرف نی:با من و شاهوشیدار 

 .یدونیخودت م یفرسام دور و بر خواهر من بپلک گهیبار د هی:فقط نیرادو

 ؟ی:چایبرد

 حل شد. ،یچیه:راشا

 :آها، من برم دست و صورتم رو بشورم.ایبرد

 .امی:واستا منم براشا

 :باشه.ایبرد

 رو ولشون کن. نایا ،یباز  میبر  میدخترا رو بردار  ای:سر راهمون براشا

 :راشا نباش جلو چشم.نیشاه

 داداش به من چه؟:خانراشا

 رنجر؟ می:بر ایبرد

 رنجر؟ یبر  یخوایم ؟یکردیدعوا م یاالن داشت نی:همقباد

 بود. شیپ قهیچند دق ی:اون براایبرد

 .نای:خدا به داد برسه، دو آتر قباد

 :هوم؟ایبرد

 .یچی:هقباد
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 از دور اشاره کرد دخترا اومدن. راشا

 ؟یدعوا کرد ؟یشد؟ خوب ی:چنایآتر 

 :همه خوبن.قباد

 !دونمی:اون که منایآتر 

 .می:ما دوتام خوبراشا

 ؟یباز  میبر  گمی:منفس

 رنجر؟ می:بر ایبرد

 ام؟ی:منم بنایآتر 

 .دیی:بفرماایبرد

 .کردیاسب بخار دود م نیسمت رنجر، فرسامم همون جا ع میها راه افتادبچه با

 .میقدم بود هم نایآتر  با

 طرف کارت دارم. نیا ایب نا،ی:آتر نیادو

 راشا و دوستام. شی،منم رفتم پ نیادو شیرفت پ عیسر  نایآتر 

 .شیحال کردم زد یلی:خدا وکراشا

 کردم. فیچه قدر خودم ک یدونی:نمایبرد

 .هاهیضرب دستت عال ییخدا ی:ولماین

 باما؟ ومدی:چرا نپدرام

 خونه. رهی:ولش کن اون رو، مراشا

 :گناه داره.پرهام
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 .ادی:داره مراشا

 :اصال هم گناه نداره.ایبرد

 :گ...خوردم.پرهام

 جونت.:نوشایبرد

 .میر یبود اگه قسمت فرسام رو فاکتور بگ یواقعا شب خوب م،یشام زد میرفت یاز شهرباز  بعد

 

 :کینودو  پست

 :نایآتر 

 بز اومدن. نیع نایو س سایکه آتر  کردم،یعمو پورنگ نگاه م داشتم

 .دمیپوک رون،یب میپاشو بر  ی:آتر نایس

 نه؟ ،یشی:آدم نمنایآتر 

 کار کنم؟ ی:خب من چنایس

 .مینیعمو پورنگ بب ایب ش،ی:هنایآتر 

 اومده بود. ایبود، چون اونجا به دن هایغرب یکپ نایس

سانت بلندتر از  کیکه هر روز  یسبز، قد بلند، طور  یچشما د،یپوست سف ده،یکش صورت

 موهاشم بور بود. شد،یم روزید

 ؟ی:چرا انقدر مثل من خوشگلنایآتر 

 من؟ ی:کنایس

 .گهی:آره دنایآتر 



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان  meli770|  دردسر ساز یها سیرمان پل

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

385 

 

 .یاعتماد به نفستم آج نی:عاشق اسایآتر 

 کردم. زیر  چشمامو

 :منظورت؟نایآتر 

 من رو اغفال کرد. نیبه خدا، اصال...اصال ادو یچی:هسایآتر 

 پشت سر عشق من؟ نیگیم نیدار  ی:باز چدرسا

 .نجایا انیرو خورده بودم که پاشن ب انایمخ درسا و د قایدق امروز

 .ناستیس ریعشقم،باور کن همش تقص یچی:هنایآتر 

 زن عمو. گهیم یلک:اِاِاِ به من چه، انایس

 .دیخب، دعوا نکن یلی:خدرسا

 .نیعمو پورنگ بب ای:بنایآتر 

 ؟یآروم نشست بهیعج یلیخ نای:چشم، فقط موندم آتر درسا

 .کنهی:چون داره عمو پورنگ نگاه منیادو

حال خوش یآقا ایدرسا باور کن عمو پورنگ  کنه؛یانگار خودش نگاه نم گهیم نی:همچنایآتر 

 .زنهیدست م نیا خوننیشعر م

 نا؟ی:آتر نیادو

 گم؟ی:بد منایآتر 

 .یگی:نه درست منیادو

 اِاِاِ. خونهیشعر م شونیکیاالن  نم،یبیدارم عمو پورنگ م سی:معلومه، حاال هنایآتر 

 .گهید گهی:راست مسایآتر 
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 .رونیب میبر  نی:پاشنایس

 .میبر  امی:منم منایآتر 

 .کنمیخواهش م نی:تکرار عمو پورنگ رو ببنایس

 کو؟ تو اتافته؟ چتییسو نیادو م،ی:بر نایآتر 

 هنگ بود. نیادو

 :با اجازتون.نیادو

 .می:خب ما رفتنایآتر 

 فیک د،یشال سف د،یبا شلوار سف دمیپوش دیسف یخفاش یمانتو هیباال،  میرفت میزد میج عیسر 

 یکردم رو یگذاشتم، کاپتان بلکم رو خال دیسف یتیعوض کردم ک ممیقاب گوش د،یو کفش سف

 برداشتم. نمیادو چیسو دم،یخزدارم رو پوش دیسف یخودم، پالتو

 .نییپا میرو برداشتم رفت نیمیو س نایس سا،یراه، آتر  سر

 .یهمگ یبا می_:ما رفتنایآتر 

 ؟ی:کجا به سالمتمامان

 :کجا؟شراره

 "می"بچرخ میبخرچ می:بر نایآتر 

 .می:بچرخنایس

 ؟یچ گهی:چشمم روشن، دبابا

 .ی:پسر خوشگلم که انقدر خوبنایآتر 

 گه؟یخر بشم د دی:االن بابابا

 دور از جون. ی:هنایآتر 
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 باباجون؟ می:بر نیمیس

 خونه بابا. نییای:فقط زود ببابا

 نه. گفتیم ییبابا م،یگفتیم سایاگه من و آتر  یلیخدا وک یعنی

 :چشم، فعال.نایآتر 

 آخر؟ نیبر یم فی:کجا تشر بابا

 خونه آقاجان. میایم میزنیم یبستن هی میر ی:مسایآتر 

 .نیای:فقط زود ببابا

 :چشم، فعال.نایآتر 

 یلیچون احتمالش خ رون،یب میاومد عیو مامان و زن داداش سر  ییاز بابا یاز خداحافظ بعد

 .رونیب میاینگذارن ب وشیو دار  نیرادو ن،یادو ادیز 

 یبیچرا احساس دلشوره عج دونمیخونه آقاجان، فقط نم میساعت گشتن رفت کیاز  بعد

 داشتم.

شالمم  د،یبا شلوار سف ییمویل شرتیت هیبا  رونمیب یتو، بعد از عوض کردن لباسا میرفت عیسر 

 .نییرفتم پا عیسرم، سر  یانداختم رو

 بودن. نییپا همه

 نفس و نگار. شیرفتم نشستم پ یپرساز سالم و احوال بعد

 .اومدیحال م گرمیکبود بود که واقعا جمن بود، صورتشم  یروروبه قایدق فرسامم

راه  نیکه دستم بود ب یبیکه با سوال آقاجان همه ساکت شدن، س خوردمیم بیس داشتم

 موند، باالخره فرسام کار خودش رو کرد.

 ؟یشناسیم ایتو برد نا،ی:آتر آقاجان
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 نودو دو: پست

 :نایآتر 

 همه سکوت کرده بودن. قهیاز سوال آقاجان چند دق بعد

 با توام. نای:آتر آقاجان

 نبود. زیسکوت جا یکار کنم، ول یچ دونستمینم

 :م...من؟نایآتر 

 .نای:آتر آقاجان

 :جانم آقاجان.نایآتر 

 حرفاس. نیاز ا ترمیوخ یلیخ هیقض دمیباز فرسام فهم شین با

 ؟یشناسیم ایجواب بابا رو بده، برد نای:آتر رپارسایعموام

 گوشم آورد. کیسرش رو نزد راشا

 :راستش رو بگو.اشار 

 راستش رو؟ راشا. ؟ی:چنایآتر 

 ن؟یستیگروه ن یمگه با هم تو ن؟یستیدانشگاه ن هی ی:آره، راستش رو بگو؛ مگه با هم توراشا

 :چرا.نایآتر 

 :پس راستش رو بگو.راشا

 .نای:آتر بابا

 :جانم بابا؟نایآتر 

 .میشنوی:مبابا
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 .نیگیرو م ایکدوم برد دونمینم یآقاجان، ول شناسمی:بله منایآتر 

 هم بلند شدن. هیاز جاشون بلند شدن، پشت سر آقاجان بق یعصبان آقاجان

 تو دختر؟ یکشیخجالت نم ؟یشناسیم یچ یعنی:آقاجان

 نکردم. ی:آقاجان، من کار نایآتر 

 ؟یشناسیرو م ای:پس از کجا بردآقاجان

 یعمل یهاکالس اس،یاسمش برد م،یکالس هم هستدانشگاهمون که هم یهااز بچه یکی:نایآتر 

 شده آقاجان؟ یز یکالس ما هستش، چ یتو یعنی م،یاگهیدهم با هم

 ه؟یچ شیلی:فامآقاجان

 .هاهیما نیهم یتو زیچ هیباشه،  یعیشف کنمی:فکر منایآتر 

 خوب شد. گمیدروغ نم وقتچیکه ه یمن یبا راشا بود، بهتر شد راستش رو گفتم، برا حق

 بود. یدنیدفرسام  افهیق یول

 ن؟یستیبا هم دوست ن یبگ یخوایم یعنی:آقاجان

تلگرام  یدیآ هیسرش آوردم به خاطر  ییچه بال دونستنیاگه آقاجان م ا؟یزدم، من با برد خشکم

 .خورهیحرفا از کجا آب م نیا دونمیمن م یول زدن،ینم یحرف نیعمرا همچ

 :آقاجان.نایآتر 

 ن؟ی:جواب من رو بده، با هم دوستآقاجان

 جواب بابا رو بده. نای:آتر بابا

 باهاش دوست باشم آقاجان؟ دی:چرا بانایآتر 

غلطا، خودتون بهتر از هر  نیرو چه به ا نایآخه آتر  د؟یزنیم هیحرفا چ نی:آقاجان، اوشیدار 

 .دیشناسیرو م نایآتر  یکس
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با  نایزده که آتر  یحرف نیبهتون همچ یک نیبگ شهیفقط آقاجان، م وشه،ی:حق با دار نیشاه

 دوسته؟ ایپسره برد نیا

و رو  ریکل آشپزخونه رستوران رو ز  نیکه با هم زد ستیهمون پسره ن نیا نم،ی:صبر کن بببابا

 ن؟یکرد

 .دییقولو زا 24گاوم  یوا

 کردم؟ یکار  نی! من همچی:کنایآتر 

 .نای:آتر بابا

 پسره رو؟ یدیمگه د رپاشا؟یام یچ یعنی:آقاجان

 .دیبار یاز چشماش م طنتیهمون پسره، ش نیا کنمی:احساس مبابا

 ؟یچ یعنی:آقاجان

 نه؟ ایازت، آره  خوامیجواب م هی نایبراتون، فقط آتر  دمیم حی:توضبابا

 کارت نکنه فرسام. یماجرا پشتش بود، خدا بگم چ هی گفتمیم یبگم، هر چ یبودم چ مونده

 .ایو، دل رو زدم به در راستش رو بگ گفتیکه م وشیدار  یاشاره چشم و ابرو با

 رو بستم. چشمام

 :بله خودشه.نایآتر 

 نودوسه: پست

 :نایآتر 

 .نمیالعمل بابا رو ببچشمام رو باز کردم تا بتونم عکس یهمه جا سکوت بود، آروم ال قهیدق چند

 شلوارش بود. یبایج یدستاش تو شهیبود، مثل هم نییبود و سرش پا ستادهیآروم ا یلیخ

 ؟یچ یعنی:یرعلیعموام
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 :داداش، لطفا.بابا

 ...ی:ولیرعلیعموام

 :خواهش کردم.بابا

 سوال؟ هی:فرسام، بابا

 :جانم؟فرسام

 دختر من با اون پسره دوستن؟ یوندی:تو از کجا مبابا

 .ییدورت بگردم بابا ییآ

 قشنگ به تته پته افتاد. یلیخ

 :من؟ م...ن؟فرسام

 دوسته؟ ایپسره برد نیوه من با ان یدونیاز کجا م رپاشاست؛ی:کامال حق با امآقاجان

 ...زهی:چ...چفرسام

 ه؟ی:چوشیدار 

 با هم بودن. یشهرباز  یتو شبی:دفرسام

 !یاقانع کننده لی:چه دلوشیدار 

 .یبا عل قم،یرف ایبرد یاز دوستا یکیفرسام خان، من با  گمی:محض اطالع بهت مراشا

بود، پس بگو از کجا  یواقعا راشا جد دم،یگردنم رو شن کیر یت ک،یر یبرگشتم که ت نیهمچ

 خبردار شده.

 ؟ی:از کرپارسایعموام

رفت  میدوست بودم که داداشش ابراه یبا داداشِ عل اد،ین ادتونی دیشا ش،یوقت پ یلی:خراشا

 آلمان.
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 ؟ی:جدفرسام

 طور نیکردم؛ راشا هم هم یخونلب یول اومد،یدر نم صداش

 .ی:آره جدراشا

 بده. حی:حاال توضسهند

 :خ...ب...م...منفرسام

 ؟ی:چآقارضا

 :ف...ک...ر...کردم...فرسام

ام از سر بچم رو، نوه یدارم؟ مگه آبروم رو از سر راه آوردم؟ مگه آبرو ی:مگه من با تو شوخآقاجان

 ؟یراه آوردم؟ مگه اون پسر بنده خدا آبروش رو از سر راه آورده که فکر کرد

 داد آقاجان چشمام رو بستم. از

 .کنهیخون به پا م ایبوده، برد یچ هیبشنوه قض ینعی:راشا

 ؟یچ ی:براآقاجان

 .ستیکه ن یخودش، الک یو آبرو گرانید ی:چون براش مهمه آقاجان، آبروراشا

 ...ای یکنیم یخواهازخواهرم معذرت ایاالن  نی:هموشیدار 

 :...فرسام

 کالم بگو غلط کردم، تموم. هی:نیادو

 مچ دستش رو گرفت که مچ دست منم صدا کرد. نیهمچ نیبره طرف آشپزخونه که شاه اومد

 .واریگچ د نیدم گوشش گفت که رنگش شد ع یچ دونمینم

 خانوم. نایآتر  خوامی:معذرت مفرسام
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 :خواهش.نایآتر 

 .ایاگه نگذارم کف دسِت برد نامردم

 .یبر  یتونی:حاال مآقاجان

 شون جا دادن.آغوش یدن طرفم، من رو تواز رفتن فرسام، آقاجان اوم بعد

 بود. ایدن یهاحس نیاز بهتر  یکی

 .زمیعز  ینایببخش آتر  زم،ی:ببخش نوه عز آقاجان

 .ادیم شیآقاجان، باالخره پ هیحرفا چ نی:انایآتر 

 .دنیسرم رو بوس یآروم رو آقاجان

 .طونمی:از دست گل دختر شآقاجان

 .رمیگیفرسام رو خودم م نیحال ا نامیمن آتر  یول

 بابا متوجه شدم. یعصبان افهیرو از ق نیا گذرن،یاز فرسام نم یطور  نیا هیمطمئنم بق یول

 خدا به دادت برسه. فرسام،

 

 نودو چهار: پست

 

 :ایبرد

 تحمل کنم. تونمینم گهیبگم عاشقشم، هر جور شده، د نایبه آتر  دیهر جور شده با امروز

 نیاز ماش نایآتر  دمید ن،ییاومدم پا نیردم، تا از ماشدانشگاه پارک ک نگیپارک یرو تو نیماش

 شد، خدا به داد برسه، باز چه خبر شده؟ ادهیپدرش پ
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 خودم رو بهش رسوندم. عیسر 

 ؟ی:سالم، خوبایبرد

 ؟ی:سالم، ممنون تو خوبنایآتر 

 بهتر شدم. دمی:شما رو دایبرد

با کوله  یامقعنه سورمه ،یبود، با شلوار مشک دهیپوش یاسرمه ییدانشجو یمانتو هی نایآتر 

 .یاو کفش سورمه یمشک

 ؟یدیپوش رهی:چرا امروز تایبرد

 .یطور  نی:همنایآتر 

 :مطمئن؟ایبرد

 :اوهوم.نایآتر 

 :حالت گرفتس چرا؟ایبرد

 .ستین یز ی:چنایآتر 

 راهش رو گرفتم. یرفتم جلو عیسر 

 .نی:منو ببایبرد

 :هوم؟نایآتر 

 گفته؟ یز ی:اون پسره چایبرد

 .ای:بردنایآتر 

 :جان دلم؟ایبرد

 .یچی...هگمی:منایآتر 
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 ؟ی:چایبرد

 م؟یحرف بزن می:بر نایآتر 

 هنوز دو ساعت مونده به کالس. م،ی:بر ایبرد

 .می:بر نایآتر 

موهامم کج زده بود،  ،یبا شلوار مشک یابودم با کت تک سورمه دهیپوش یبلوز آب هی خودم

 .یمشک یکفشا

 درخت. ریز  مینشست ،یهمشگ یجا میرفت

 شده. یچ نمی:خب بگو ببایبرد

 فرسام... روزی:دنایآتر 

 اسم فرسام اخمام رفت تو هم. دنیشن با

 ؟ی:فرسام چایبرد

 .گمی:آروم باش، بهت منایآتر 

 االن بهش بگم که دوستش دارم. نیگرفتم هم میکرد، تصم فیرو تعر  یهمه چ یوقت

 .نای:آتر ایبرد

 :جانم؟نایآتر 

 رو؟ یز یچ هی یدونی:مایبرد

 ؟ی:چنایآتر 

 حرف دلمه، بگم؟ یول ،یلهم کن یبزن دیشا نی:ببایبرد

 :بگو.نایآتر 
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 چشماش نگاه کنم. یتو دونستمینم ن،ییرو انداختم پا سرم

برام، دفعه اول بود  یبود یجور خاص هی ،یبرام فرق داشت دمتیکه د یاز روز اول ،یدونی:مایبرد

دختر مسابقه گذاشتم،  هیول بود با خوردم، دفعه ا رونیناهار ب گذاشتم،یدختر کورس م هیبا 

 یلفنمزاحم ت گهینفره د هیاز دوستام با  ریرو پنچر کردم، دفعه اول بود به غ نایماش یکایالست

 .ختمیرو بهم ر  یآشپزخونه به اون بزرگ هیشدم، 

 بودن، حرف داشتن. یچشماش طوفان نم،یالعملش رو ببرو آوردم باال تا عکس سرم

کارا رو  نیبا خواهرمم ا یرو تجربه کردم، حت نایکه باهاش ا یبود ینفر  نیتو اول یدونی:مایبرد

از  یاون طور طلبکار اومد نم،یبه ماش یاز پشت زد یبا تو از همون روز اول، وقت ینکرده بودم؛ ول

 شد. یجور  هی...دلم نییپا نیماش

...من نایآتر  یدونیبگم، م به خودت دیبا دونمیم یحرف زدم، ول نیمن با رادو نا،ی:آتر ایبرد

 دختر. وونتمیواقعا...واقعا عاشقتم، د

 .نییقطره اشک از چشمش راستش اومد پا هی

مسابقه  ،یکورس گذاشت ،یمردم رو سر کار گذاشت یکه باهاش رفت ی:اگه بگم، اون دختر نایآتر 

اگه بگم...اون دخترم...  ؟یگیم یبار با تو تجربه کرده چ نیاول یرو برا نایهمه ا ،یگذاشت

 ؟یگیم یعاشقته...چ

 کلمات. نیسخت بود، گفتن ا یلیخ کردم،یکار کنم، فقط داشتم نگاهش م یچ دونستمینم

 عاشقشِ من باشه. نایشد آتر  ینم باورم

 ؟ی:واقعا عاشقمایبرد

 :آره.نایآتر 

 من مزاحمم؟ ی:پس چرا اون روز گفتایبرد

 اون روز حقت بود. ،یدونی:خب منایآتر 
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 ؟یگیبه حراست م یر یتلگرامت رو بده، م یدی:اونوقت اگه االن بگم، آایبرد

 :نچ.نایآتر 

 ؟ی:پس چایبرد

 .دمیتلگرامم رو م یدی:بهت آنایآتر 

 ا؟ی:جون بردایبرد

 جونت رو قسم نخور، مال خودمه. ،ی:هونایآتر 

 :نوکر خانوم هستم.ایبرد

 .میچونیبپ شهینمسر کالس؟  می:باشه قبول، بر نایآتر 

 .میسر کالس، مجبور  میبر  ،یگی:راست مایبرد

 .ای:بردنایآتر 

 :جان دلم؟ایبرد

 ؟ی:چند تا دوستم دار نایآتر 

 :ده تا.ایبرد

 :فقط ده تا؟!نایآتر 

 .امونیبچگ ی:ده تاایبرد

  

 

 نودوپنج: پست

 :ایبرد
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 دمیفهم زدم،یحرف م وشیشماره خونشون رو گرفتم، امروز که با دار  نیجور بود از رادو هر

 که بد جور اعتمادشون رو جلب کردم.

 :مامان.ایبرد

 :جان دلم؟مامان

 .خوامی:من زن مایبرد

 ؟ی:استغفرهللا، بچه آخه مگه تو کار دار بابا

 درسم تموم بشه. یتا وقت کنمیخودتون کار م شیپ امی:مایبرد

 .ای:از دست تو بردبابا

 هست؟ یمامان، دختره ک زی:عز مامان

 .هیدانشگاهمون، دختر خوب یهااز بچه یکی:ایبرد

 ازشون؟ یدار  یز ی:خب، شماره چمامان

 دختر دوسته. نیبا ا ینامزد عل ،ی:آره، شماره خونشون رو گرفتم از علایبرد

 چه کارن؟ ه؟یچ شیلیفام ه؟ی:خب؟ اسمش چبابا

 پدرشم تو کار فرش. ،یبرقع شونمیلیفام ناس،ی:اسم دختره آتر ایبرد

 عجب.:بابا

 :بابا.ایبرد

 د؟یکنیازدواج کنه چرا مخالفت م خوادیخب االن که خودش م یی:باباپروانه

 :شما برو به درست برس.بابا

 .می:فردا اردو دار پروانه
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 :از دست تو.بابا

 تو. یبشه از دست کارا یدختره فرار  ترسمی:مبابا

 .کنمی:نه، فکر نمایبرد

 ا؟یدختره رو برد دمی:دمامان

 هوا. نیکه کل آشپزخونه رستوران رو فرستاد ستین یهمون نا،یآتر  نیا گمی:مپروانه

 موند تو گلوم. بمیازجاش بلند شد؛ س هویحرف پروانه  نیرو ببندم، مامان با ا شمیکردم ن یسع

 :خب زودتر بگو.مامان

 :چطور؟ایبرد

 .یخانوم ،یچطور؟ دختر به اون خوشگل یگی:تازه ممامان

 ؟یمتوجه شد ی:خانوم شما چطور بابا

 من متوجه شدم. ،ینگران باش خوادی:شما نممامان

 تر.زن داداشم از خود داداشم خوشگل ی:واپروانه

 که فقط خودش بشنوه. یجور 

 .ترهطونیچه قدر از داداشت ش یدونی:نمایبرد

 :خدا به داد برسه.پروانه

 .نی:بلند بگو آمایبرد

 بپوشم؟ یمن لباس چ ،ی:مامپروانه

 بعد. دنیاول راهمون م مینی:بذار بببابا

 راه ندن؟ ا؛چرایبرد
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 رو بخور. بتی:شما سبابا

 ساعت اومد به جمعمون اضافه شد. میکه مامان بعد از ن میزدیحرف م میداشت

 .میبچه لباس بخر  نیا یبرا میپاشو بر  ی:مهدمامان

 ؟یچ ی:برابابا

 .میدیگفتن بهتون خبر م ،یبرقع یزنگ زدم خونه آقا ،یچی:همامان

 :چرا بعدا؟بابا

 .دنیبزرگ حرف بزنن)آقاجان(گفتن تا فردا خبر م یبرقع یبا آقا دی:انگار بامامان

 .ستیمعلوم ن یز ی:خب هنوز چبابا

 جان، من دلم روشنه. ی:مهدمامان

 .دیخر  می:بر پروانه

 ؟یستیآماده ن دیخر  یبرا یک زم،یخواهر عز  یلی:خدا وکایبرد

 ام.آماده شهی:من همپروانه

 امال معلومه.:کایبرد

 دن؟یخبر م یک یعنی:مامان، ایبرد

 :گفتن فردا.مامان

 .هاادهی:هـوف، تا فردا ز ایبرد

 .ای:بردبابا

 ساکت شو. نیآدم رو؟ بگ نیزنی:چرا مایبرد
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 نودوشش: پست

 

 :نایآتر 

 

 م؟یکار کن یچ رپاشای:اممامان

 .میبا بابا حرف بزن دیواال، فعال که با دونمی:نمبابا

 ازدواج کنه. لیاز فام ریغ یبا کس نایبشه آتر  یبابا راض دونمیم دی:بععمه

 .شنیم یپسره، خودشون راض نیکنن در مورد ا قیآقاجان خودشون تحق ی:عمه، وقتوشیدار 

 .گهی:الحق که راس مراشا

 یخواستگار  یکه امروز برا یبزرگترها داشتن در مورد کس م،یعمو جمع شده بودخونه خان همه

 .زدنیزنگ زده بود حرف م

خوب  یانگار دارم به جاها یبود؟ ول یکه ک رونیزبون مامان بکشم ب رینتونستم از ز  یجور  چیه

 ومدم،ین رونیهم از تل ب هیثان کی م،یتلمون رو رد و بدل کرد یهایدیآ ایبا برد یاز وقت رسم،یم

 از االن. ریبه غ

 :چطور؟بابا

 پسره رو. یشناسی:مقباد

 .یصبر کن دیگفته با نمیحرف زده، رادو نیرفته با رادو شی: دو ماه پشویدار 

 :خب؟یرعلیعموام
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پسر  نیدونه مورد از ا هی یحت یول م،یانجام داد یقیدو ماه، هر جور تحق نیا ی:تونیرادو

 .میدیند

 متوجه بشم؟ دی:االن بابابا

 :بابا.نیادو

 :از دست شماها.بابا

 هست؟ ی:پسره کآقارضا

 .یعیشف ای:بردوشیدار 

 ؟یچ یعنی:بابا

 چیه نایو آتر  ایبود؛ برد ختهینمک ر  یادیفرسام ز  ن،یبگ نییخوایم یچ دونمی:بابا موشیدار 

 کرده بودن. کیسالم و عل هیپارک با هم  یبا هم ندارن، اون شب هم تو یصنم

 :خب؟بابا

 از خجالتش در اومد. ایزده بود که برد ربطیب یحرفا یسر  هی:همون شب فرسام، وشیدار 

 بود؟ نیچشمش هم به خاطر هم یپا ی:کبودمامان

حرف  یلیکه حقشم بود اگه دست خودم بود کشته بودمش، مخصوصا که خ قا،ی:دقوشیدار 

 .زدیم

 ؟ی:در چه موردبابا

 .یخی:عمو براشا

 .شنومی:مبابا

 کردن. فیاون شب رو با سانسور تعر  هیقض
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بود، همه  یگوش یسرم تو یاز من که الک رید، به غبو یگوش یدخترا هم سرمون تو ما

 بود. هیحرف بق شیحواسم پ

 حرف زده؟ نیهمچ ی:کرپارسایعموام

 چه برسه بخوام دختر دست گلم رو... دمی:من جنازه دخترمم به اون نمبابا

 لطفا، االن فرسام کتکشم خورده، حالشم گرفته شد، تموم شد رفت. نی:بابا حرص نخور وشیدار 

 .زنهیداره حرف م یادیپسره ز  نیا شه؛ینم یطور  نی:ایرعلیعموام

 ران؟ی:اصال چرا اومده اسپهر

 با بابا اومده. نمیا ران،یا انیب شهیهم ی:چون قراره پدر و مادرش براعمه

 :غلط کرد.نیرادو

 ن؟یدر موردش متوجه شد یچ ا،یبرد هیقض یول زنمیپسره حرف م نی:خودم با ابابا

 تو کار فرش. یعنیکار شماست، که پدرش هم نیا شیکی:وشیدار 

 .شی:خب؟ بقبابا

 .ارنیرو در ب ایبرد یلباسا یرنگا بیفقط مونده بود ترت یعنی

 .هیپسر خوب ن،یگیکه شماها م یطور  نی:ارپارسایعموام

 .طونی:و البته شراشا

 .رسهینم نایآتر  ی:به پاعمه

 .رسهینم نایآتر  یبه پا کسچی:هنیرادو

جشن عقدتون  گهی(چند وقته دنیرادو ن،یمگه شما سه تا،)اشاره به سپهر، ادو نمیعمو:بب زن

 ست؟ین

 لباس، من رفتم. ی:وانیرادو
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 :منم برم حلقه.نیادو

 .یهمگ یبرم تاالر، با دیمنم با ن،یسی:واسپهر

که برن به کاراشون برسن، جشن عقد سه تاشون به خاطر حرف  رونیاز خونه رفتن ب عیسر 

 .گسید آقاجان، هفته

 .دیکن شونیراض د،یامشب حرف بزن نی:بابا، لطفا با آقاجان هموشیدار 

 :خواهش بابا.نیشاه

 .نیرو نگذاشت یحرف زدن جیه یجا ن،یکرد قیطور که شماها تحق نی:باشه، ابابا

 عمو. ستیکه ن ی:الکنیشاه

 .نیکرد قیکه توقع داشتم تحق یز یاز اون چ شتریب ن،یعمو:نه خوشم اومد، آفر  خان

 .ارنیپسره بنده خدا رو در ب یلباسا یرنگا بیداداش، فقط مونده ترت:وا خانعمه

 .پوشهیرنگ روشن م شتریکه ب میدیفهم نمی:اتفاقا اوشیدار 

 .نیبر  نی:پاشمامان

 دشیفقط سف نایآتر  نیع ن،یموتور سنگ هی:با اجازه زن عمو، فقط عشق موتورم هست، نیشاه

 داره. دمیسف یوندایه هیرو داره 

 .نی:پاشبابا

 :با اجازه.وشیدار 

 بودم. سیکال پوکرف من

 دوست داره. ییچه غذا نینگفت ،ی:راستراشا

 .سایوا ی:تو جرات دار نیشاه
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 نودو هفتم: پست

 :نایآتر 

 نه؟ ای کننیآقاجان قبول م ایتو دلم نبود که آ دل

کار کنم از  یچ دونستمیعمو، واقعا نمخونه خان وونیا یتو میهمه نشسته بود شب

 م؟یمال هم بش ایمن و برد شهیم یعنی ایخدا ،یحالخوش

 .دمیآقاجان دست از فکر کردن کش یصدا با

 شده؟ یز یچ-

 با اجازتون.-

 و رو کردن سمت بابا. زیم یرو گذاشتن رو شونییفنجون چا جون،خانوم

 ؟یچ-

از عمق وجودم  قیآه عم هیکه آقاجان زد  یجون رو داد، با حرفبابا، عمه جواب خانوم یجا به

 .رونیاومد ب

 خواستگار زنگ زد. نایآتر  یامروز برا-

 غلط کرد.-

 اومدن حرف بزنن، آقاجان نذاشتن. وشیو دار  یرعلیعموام تا

 ول...-

 کالم، نه. کی-

 آقاجان... یول-

 هنوز زودشه. نایآتر -

 .یمعلومه هنوز زودشه، ول-
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 از آقاجان ادامه دادن. تریعصب جونخانوم

 ؟یچ یول-

 جون.رو کرد سمت خانون زیم یرو گذاشت رو شیگوش نیادو

 .میما حرف بزن نیشما اجازه بد-

 چه کارن؟ ن؟یاش کپسره خانواده نیا دیدونیم نمینگفته هم معلومه، اصال بب-

 جون، بگذارن حرف بزنن.کرد تا آقاجان و خانوم شونیراض وشیهر جور بود دار  یول

 .میگیم نیاجازه بد-

 .نیبد لمیچرت و پرت تحو نییبه حالتون بخوا یفقط وا-

عصر زدن، بعد از تموم شدن حرفاشون همه ساکت  نایکه به بابا ا ییکردن همون حرفا شروع

 بودن.

 روم. ختنیر  خیحرف آقاجان انگار آب  با

 نه. گمیمن م یحرفاتون درست، ول-

 با حالت زار. نیادو

 چر انه؟-

 ازدواج کنه. با راشا دیبا نایچون آتر -

 ساکت بودن. قهیچند دق یحرف آقاجان همه برا نیا با

 ادامه داد: یجد یلیخ راشا

 آقاجان؟ دیکنیم یشوخ-

 دارم؟ یمگه با تو شوخ-
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 من. یبرا مونهیم یشاد نیع نایآتر  یول-

 خب؟-

 قبول کنه. تونهیهم نم ناینه من، آتر -

 چرا؟-

 وسط صحبتم. دیاومدم حرف بزنم راشا پر  تا

 چون...-

 .خوامیرو م گهید یکیچون من -

 ؟ی، کچشمم روشن -

 خودتونه. یهااز نوه یکی-

 وقت بود نفس رو دوست داشت. یلیخ راشا

 ؟یک-

 دوستش دارم. دونهینفس، خودشم م-

 نفس.-

 بود، لپاشم قرمز شده بود. نییسرش پا نفس

 .کردیبا تعجب داشت راشا رو نگاه م یرعلیعموام

 راشا.-

 بدم. حیعمو، توروخدا بذار توض-

 رو کردن سمت راشا. آقاجان

 .یگفتیم دیبا ،یخوایبسه، اگه واقعا نفس رو م-
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 االن گفتم.-

 با خنده ادامه دادن. یرعلیو عموام بابا

 بهتر راشاجان. نیاز ا یچ-

 ده؟یحق با داداشه،چرا رنگت پر -

 فکر...-

 .شونیاشک یاون چشما یبگردم برا یاله

 جون.با خنده رو کرد سمت خانون عمه

 .نیبگ یز یچ هیمامان شما -

 ن؟یگیم یشماها چ ا،یو لع رپارسایام خوان،یرو م گهیدهم یطور  نیا یوقت-

 .شدیم دیسرخ و سف ینفس هم ه کرد،یبا لبخند داشت نفس رو نگاه م ایلع عموزن

 بهتر از نفس که عروسم بشه. ی:کاجونیلع

دخترم، از خدامم  نیمخالفت کنم؟ نفس ع وانمیجون، مگه دخانوم دیزنیم هیچه حرفا چ نیا-

 باشه عروسم بشه.

 شروع کرد. وشیعمو تموم نشده بود که دار حرف خان هنوز

 .گهید دیدو تا که حل شدن، موافقت کن نیخب ا-

 با فرسام ازدواج کنه. نایآتر  دیفقط بابا لطفا نگ-

 بزنه؟ یحرف نیخواست همچ یک-

 راحت شد. المیخ-

 .کردیو با آقاجون هم صحبت م گرفتیپوست م بیخودش س یداشت برا عمه
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 خب آقاجان، جوابتون.-

 ن؟یبهشون خبر بد یاز دست شماها، قراره ک-

 بشقاب به همراه پرتقال برداشت. یکارد رو از تو هی مامان

 فردا.-

 

 نودو هشتم: پست

 :ایبرد

 نوکرتم. ایکار کنم، خدا یچ دونستمینم یاز خوشحال واقعا

 عقد. یبرا د،یسراغ خر  میبر  نایقرار بود با آتر  امروز

حرفا که پدرم قشنگ در اومد، بزرگان موافقت کردن که من و  نیو ا یاز مراسم خواستگار  بعد

 .میماه با هم عقد کن نیآخر هم نایآتر 

 .نییاومدم پا ییرایپذ یهااز پله گرفتیهم آروم نم قهیدق کیپروانه که  یغایج غیج با

 شد. ریبدو د ای:بردپروانه

 :اومدم اومدم.ایبرد

 پروانه تموم نکرده بود مامان شروع کرد. هنوز

 دختر گلم منتظره. نم،ی:از دست تو، بدو ببمامان

 خودم بود. ینایاز دختر گل، آتر  منظور

 .گهی:اومدم دایبرد

 تو هم. یبا اخما مامان
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 :چه عجب!مامان

 .نایسمت خونه آتر  میرفت میشد نیسوار ماش یهمگ

 میلشگر آدم رو دنبال خودمون ببر  هی دیبا یعنی نیهمه اونجا هستن و ا میدید میدیرس یوقت

 .دیخر 

 سرعتم رو تندتر کردم. نایآتر  غیج یکه با صدا نایآتر  شیها پبرم سمت پله خواستمیم

 !ای:بردنایآتر 

 :جونم.ایبرد

 .اومدیسرش م ییبال یگرفته بودمش معلوم نبود چ رتریاگه د ن،ییها اومد پاپله از

 ...ی:خانومایبرد

 دستم رو از دورش برداشتم. عیقباد سر  یصدا با

 نجا؟ی:چه خبره اقباد

 موضوع. نیفقط زار بزنم سر ا نمیبش خواستمیم یعنی م،یهنوز محرم نشده بود نایو آتر  من

 :سالم.ایبرد

 چه خبره؟ ک،ی:علقباد

 خبر. چی:هنایآتر 

 .نمیبرو بب ایمعلومه، ب افتی:از ققباد

 .یبا ی:باشه، بانایآتر 

 .یبا ی:باایبرد

 .قمی یرفت سرم رفت تو نایآتر  تا
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 :آخ گردنم.ایبرد

 .یسرت مرد ریچه طرز حرف زدنه؟ خ نی:اقباد

 .نیکرد یادآور یکه  نیا ی:ممنون براایبرد

 !نیا گهیهم د ی:جفتتون کپقباد

 .نی:لطف دار ایبرد

 قباد نجات داد. ییرو، من رو از دست دا وشیبده دار  ریخ خدا

 .ای:بردوشیدار 

 :جانم؟ایبرد

 ؟یی:کجاوشیدار 

 .جانی:همایبرد

 .سادنیهمه االف تو وا نمیبرو بب ای:بوشیدار 

 :من رفتم، با اجازه.ایبرد

 بودن. ستادهیا اطیح یکه تو هیبق شیکردم رفتم پ یخداحافظ عیسر 

رو  ابونیراه هم خ یتو م،یرفت میدنبال هم راه افتاد نیساده، چهار تا ماش دیخر  هی یبرا قایدق

 سرمون بود.

 مامان و باباش. شیکه زد، برگشت پ یهم بعد از گند فرسام

 آخر: پست

 ایبرد یرا به عقد دائم آقا یخانوم برقع نایآتر  لمیبنده وک ایآ کنم؛یبارسوم عرض م ی:براعاقد

 اورم؟یدر ب یعیشف

 با اجازه بزرگترها بله.:نایآتر 
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 :(انیپا

 ستیاتفاق ن عشق

 

 هابا آمدن و رفتن که

 

 افتدیچشم ب از

 

 ییتو عشق

 

 که عشق باشد وجودت

 

 را تیتمامِ مهربان یبخشیم

  

 

 /http://www.forum.1roman.ir/threads/7628: پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که رمان ها و  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

ما مراجعه  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیشعر ها

 .دیر یکرده و با ما تماس بگ
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