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   دونمیمن هنوز نم تیکبر ی قوط نی تو ا میاومد میرو ول کرد  یکه اون خونه به اون بزرگ  میکرد ی ما اصال چه فکر  شییخدا

  دی،دوم به خاطر آسانسورش بود که با  ینزن  کمیو ج یایآروم ب  یآروم بر  د یکه با ن یا  شیکی لیبه دودل ومده یاز آپارتمان بدم م شهیهم

    اد یتا ب یسی سه ساعت وا

طبقه رو با  8شد  وبیبارم مخم مع ه یطبقه رو با پله برم  8بزنه به مخم  گفتیداشت م طونهیکه باالخره آسانسور اومد ش ن یمثل ا یوا

 درست راه برم!!!!!!!!!!   تونستمیپله رفتم فقط تا دو هفته نم

  ی خاص یلی رنگ خ یشدم به دو تا چشم آب رهیجفت کفش سرم رو که بلند کردم خ هیز کردم چشمم افتاد به  آسانسور رو که با  در

برو   ایخواستم بگم ب یم دینکش هیاکتشافات من به ثان نی کال ا گرفت ی بود از اون بد تر برق چشما بود که آدم رو م رهیت یداشت آب

 که گفت:    گهید

  دیببخش-

لبم رو گاز گرفتم و رفتم کنار اومد رد شد ورفت از پشت   گه یبرو د  ایب گمیراهش تازه م  یجلو  سادم یدادم وا ی ا یچه سوت دمیفهم تازه

چشمم که دور شد رفتم تو آسانسور    یپرپشت داشت از جلو یمشک  یبلند داشت و چهارشونه بود موها یقد  کردمیسر داشتم نگاش م

ندارم دستم رو گذاشتم   دیاومد که کل ادم یدر خونه تازه   دمیفکر کنم رس  زای چ  نیکه به ا  رمکایمن ب مگههم بهش فکر نکردم   گه یو د

 گفت:    یمامان بلند شد که م یرو زنگ که صدا

 چه خبرته  -

 تو   ایخودت رو لوس نکن ب  ادی ز-سالم مامان گل خودم -رو که باز کرد گفتم   در

  یی بو چیبود کردم ه یهرچ یخونه رو برداشته ول یهمه  یقرمه سبز  یتانا بو داس یو رفتم تو با خودم گفتم االن مثل همه   دمیخند

 به مشامم نخورد گفتم:  

  م؟؟یدار  ی مامان ناهار چ-

 !!!  یچیه-

 من گمشمه  یچیه ی چ یعنی-

 خوام غذا درست کنم   یتازه م یعنی-
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 گفتم:   داشتمیبر م ز یم ی ظرف ساالد رو ی از تو یار یکه داشتم تکه خ همونطور

 مامان زد پشت دستم وگفت   ؟؟؟یدرست کن  ی خوا یم یآهان اونوقت چ -

 درست کنم   ایخوام پلو لوب ینخور!!!!!م  یزیصد دفعه بهت گفتم بادست نشسته چ مینس-

 و گفتم:  دمیدستم رو مال پشت

  م؟؟؟؟؟یاه مامان کمبود غذا دار-

 که هست   نهیهم-

  رفتم یهمونطور که به سمت اتاقم م کردیمن توجه نم قیدوست داشتم به جز غذا درست کردنش رو که اصال به عال یلیرو خ مامان

 بخوابم   رم یمن م-گفتم 

 مگه گشنت نبود؟؟؟؟ -

 کردم    یم یعلم و دانش جمع آور لو یک لو یکه من از صبح تا حاال داشتم ک یکن  یفکر نم نی شما که اصال به ا  گه ینه د-

من   یدوستا  ن یدو تا خواهر دوقلو و بهتر   ای از رها داشتم رها و رو  امیپ ه یرو برداشتم  میزدم رو تختم و گوش رجهیتو اتاقم وش رفتم

 بود:   نیا  امیبودند متن پ

 زنگ بزن  -

اومدم برم   دیرس و سوار آسانسور شدم به طبقه همکف که رونیاز خونه اومدم ب  دیشهرک از خونه به قصد خر  ن یتو ا میاومده بود تازه

.  کردیمغرور که باتعجب داشت منو نگاه م ه ی شده بود به من!! دو تا چشم مشک رهی که خ یکه چشمم خورد به دوتا چشم مشک رونیب

 دهنش رو باز کرد حرف بزنه که زود تر گفتم:   

  دیببخش-

بود کرد و لبش رو گاز گرفت و رفت   سادهیدر وا  ینگاه به خودش که جلو هی  دیکنه چون تا گفتم ببخش  عمیخواست ضا   یکنم م فکر

 !  هیک نمیکنجکاو شدم بب ی لیمحل ندادم و رفتم اونم فکر کنم رفت تو آسانسور خ یکنار،خندم گرفت ول

 نندیبیکه مشخص بود فوق العاده مغرور چون که اصال به من محل نداد برعکس اکثر دخترا که تا منو م نجوریبود و ا ی خوشگل دختر 

بود واصال  یاون دو تا چشم مشک شیرفتم تمام حواسم پ دمیکه قبال د یشونم رو با انداختم و به سمت مغازه ا  کننیغش و ضعف م
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شده بودن به  رهیبر گردوندم و چشمم افتاد به سه چهارتا دختر که خ سرم یحبس شدن نفس یصدا با که  کردم یبه اطرافم توجه نم

از   ی کیرو گرفت و همونطور که به سمت  گشونید  یکی دست  شونیک ی بهشون انداختم و راهم رو ادامه دادم که  ینگاه میمن ن

 گفت:    رفتدیآپارتمانا م

 تر دستم کش اومد   واشیخب بابا  ی لیخ- گفتیاومد که م  شونیکی اون  یخبر بدم صدا میبه نس دیبدو با ایرو-

کالس ورزش من اجاره دارند تا روش دراز نشست برم به جز اون زالزالک،خودمم    یطبقشون رو برا هیدخترا   یبه نظر من همه  کال

اسم گذاشتم کال اون دوتا چشم رو نروم ( اعصابم ) بودن!!!به شدت سرم رو تکون دادم که از   هیاون چشم مشک یرو یک دمینفهم

 به فروشنده کردم و گفتم:   ینگاه دمیخودم خر یتنقالت برا یکل دمیبه فروشگاه که رس مو راهم رو رفت رونیب امیفکرش ب

   شه؟؟؟؟یچقدر م-

 -20000 

 م و گفتم:   سرم رو بلند کرد دمیکردم اشتباه شن فکر

 چقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟  دیگفت دیببخش-

 تورم  یدونیمگه نم 20000گفتم که پسر جون-

   دیکنیم نیی نرخ تورمم شما باال و پا ایفکر کنم تازگ-

   رونیبهم رفت که محل ندادم و پولش رو دادم و اومدم ب یغره ا چشم

 رمز کرد برگشتم گفتم: پام ت یبا سرعت اومد و جلو ینیسمت آپارتمان که ماش رفتمیم داشتم

 چته؟؟؟؟؟   یهووووووووو-

 کردم من بود گفتم:   تیدر حال اذ  شه یسه سال ازم بزرگتر بود و هم یشد !!!!!مار ادهیپ نیخواهر گرامم از ماش ای مار که

  ؟؟؟؟؟؟؟؟یکن یدرست رانندگ ینگرفت اد یتو هنوز   یمار-

  ؟؟؟یکنکور بخون  یخوا  یهمه راهوووووو ،داداش جونم تو احتماال م نی ا رهیم یک-

 آره چطور؟؟؟؟؟  -
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 !!! یتا بخون یبخور یخوا ی م شتر یاحتماال تو ب-

 به تنقالت تو دستم کردم و گفتم:   ینگاه

 گفت:   ی تا چشمت دراد خواهر جان با حالت مسخره ا-

   یاریکنکور رو م  کی یه  رتب یکنیکه م یهمه تالش  نیمن مطمئنم تو با ا  حیمس-

 شک نکن  -

بود تو   سادهی خواد خبر بده وا یهمون دخترس که گفت م دمیاومد سرم رو بلند کردم د یوااااااا گفتیکه م ی کس غیج  یدفعه صدا هی

 و گفتم:   ی برگشتم طرف مار کردیتراس داشت منو نگاه م

 باال انداخت و گفت:   یشونه ا ؟؟؟؟یخواست یم نویهم-

 خونه   م یبر  ایوللش بابا ب-

 فرستاده بود:    نگیطرف پارک میشدم و رفت نیماش سوار

 زنگ بزن  -

 :  فرستادم

 خودت زنگ بزن!!!  ی مگه من شارژ اضافه دارم؟؟؟؟؟ کار دار-

   گمیخبر دارم دست اول اصال نم-

 خب با اس بگو  -

  گمییییییییییینم-

  یییییییییینگخوام صد سال  یاصال م-

 شروع کرد به زنگ خوردن رها بود برداشتم که گفت   میرو که فرستادم گوش نیا

   ی وااااااااا-
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   یزنیمرض چرا داد م-

 جونم خبر دارم دست اول،توپ،ماه    مینس یوااااااااا- 

 !!!! یکه گفته بود  نویا-

 واقعا!!!!!!!  -

 آره -

 خب اشکال نداره  -

  خبرت!!!! ه یچ نمیخب بگو بب-

   م ینس یواااااااا-

   کنمیقطع م یبزن غیج گه یبار د  ه یجون خودت رها -

 کردم   دا یفکر کنم شاهزادم رو پ  میخب باشه، نس یلیخ-

 دروووووووغ  -

 نههههههههه به جان تو  -

 ادب   یجون خودت ب-

 خب بابا   یلیخ-

 !!!!!! یشیدوبار عاشق م یتو که روز شییخدا یول-

 فرق داره   ن ینه ا-

   هیخب بگو چه شکل-

 خواد بره بقلش  یکه آدم م ه یجور کلشیقد بلند،چهارشونه کال ه-

 منحرف  -
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   یشیناخوذآگاه منحرف م یمنحرفم نباش-

 !!!! گهیخب د-

  ی لیتر چشماش رنگشون خ یو خوش حالت،از همه اصل ک یکوچ که،لبهشیکوچ شینیخوشگله،ب نقدریزده باال ا  هیموهاش مشک-

 خاص   

    دمیبهش فکر نکردم و در عوض پرس یافتادم ول یدو تا چشم آب  اد یکه گفت   نویا

   ه؟؟؟؟یمگه چه رنگ-

 داره المصب   یبرق هی چشماش  رهیت یلیخ یآب-

 خوره؟؟؟؟؟  یحاال به چه درد من م  یکرد ف ی همه تعر  نیسوال تو ا  هیآقا  -

 احساس مطمئن باش....   یب-

    دمیدفعه حرفش رو قطع کرد که پرس هی

 شد؟؟؟؟؟؟   یچ-

 خفه    قهیدو د یچیه-

 زد و گفت:   غینگفتم که ج ی چیه گهید

   مینس یوااااااا-

 چه مرگت شد دوباره -

    حیاسمش مس-

   ؟؟یاسم ک-

 !!!!!  گهی پسره د نیمسخره!!!!هم -

 صبر کرد بعد دوباره گفت:  بکم
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 !!!!!! استیره اسمش مار خواهرم دا ه یهست، م یکنکور ی واااااا-

   ؟؟؟؟؟؟یاریاطالعات رو از کجا م ن یتو ا نمیصبر کن بب-

 از تو تراس   -

  ؟؟؟؟؟؟؟؟یچ یعنی-

   دمیو به حرفاشون گوش م کنمیاالن تو محوطس من دارم نگاش م یعنی-

 !!!!!!  ستین یکار خوب سادنی رهااااااا فالگوش وا-

 !  کنهیداره منو نگاه م مینس ی برو بابا معلم اخالق!!!! وااااا-

 !!!!  هیک نمیبب گشتمیبرم ی زدیم غیهمه ج ن یاون بودم ا ی حق داره منم جا-

 !!!!! یشیمحوش م شینیتو هم بب شییخدا ی!!!!!!ولایگیراست م-

 حل شده باشم!!!  دی من تا حاال با هیجور  ن یاگه ا-

 چرا؟  -

 بود!  سادهیمن وا  هیچون که دو قدم-

 کجاااااا؟  - 

 !  دمشی تو آسانسور،در رو باز کردم د-

 تو!   یبپک یا-

 !  یادب خودت بپک یب-

 سمت ساختمان شما!   انیغلط نکنم تو ساختمان شما خونه گرفتند چون دارند م- 

 کارش کنم؟  ی خب االن من چ-

 !  یاحساس  یواقعا ب یعنی-
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 همون خواهرشون!  هیارزون  شونی! ایشدیاحساس م یب یشدیسه تا پسر بزرگ م نیتو هم اگه ب-

 احساس   یب-

  ؟یندار ی باشه،کار-

 !  مشیدید دیشا  نییپا  میبر ایب یعصر  گمیچرا م-

 باشه  -

   یبا-

   یبا-

 مامان بلند شد:  یرو قطع کردم که صدا  یگوش

 و گفتم   رونیب دمیفتاد که گمشم بوده دوا  ادمی برات همبر سرخ کردم تازه  ایب مینس-

  یمامان خودم.دستت مرس ول یا-

 سر سفره و با ولع شروع کردم به خوردن و گفتم:   نشستم

   ن ییرفتم پا ا یبا رها و رو ی عصر  دیمامان من شا-

 خونه خالت    میشب بر  میخوا یچون م ایباشه فقط زود ب-

 نگاه من کرد و گفت   کم یمامان باشه حتما مامان  ول یا-

   ایزارم شب اونجا بخواب یبه دلت صابون نزن من نم یخود یب-

   ؟یدیاِ مامان از کجا فهم-

  ستمیمامانت ن گهی که د یکنیفکر م ی من اگه نفهمم تو به چ-

 !!!!!! هیحرف نمیا-

   یاریرو ب نیثم یتونیاگه خالت اجازه داد م یول-
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   رمیم 6 5مامان گلم ،پس من ساعت  یییییییییییمرس-

 !  ای ایب 7تا یباشه ول-

   ان؟یمامان پاشا و پارسا هم م یباشه،راست-

 ! انیب دیآره با-

 غذام رو خوردم و رفتم تو اتاقم و گفتم:   عیسر 

 خوابم    یمامان من م- 

 باشه  -

سالش بود و   18پارسا خوندیسال از من بزرگتر بود و االن دانشگاه شمال درس م 4من بودند،پرهام یو پارسا دو تا داداش بزرگا پرهام 

سالش بود و تازه داشت   12پاشا که  کمیدر حال کل کل کردن با من بود و اما داداش کوچ شهیسال از من بزرگتر بود و هم هی  قایدق

سه تا پسر اخالقم مثل اونا شده بود داشتم از   نیبزرگ شدن ب لیکه به دلو اما خودم تک دختر خانواده  خوند یرو م یی اول راهنما

 بودم!   یخوندم و امسال مثل پارسا کنکور یکه عاشقش بودم رو م یمعمار یرشته   یو حرفه ا ی فن قیطر 

 شدم رها بود    داریب میگوش یبا صدا یخوابم برد ول یک دمینفهم

 هان -

 هان و درد  -

   ادیبنال خوابم م-

   ن ییپا می پاشو لباس بپوش بر شعوریب-

   ؟یواسه چ-

  ؟یدیآپارتمانتونم !فهم یجلو   گهی د قهیدق 5تا  نمیپاشو بب یدار مر یمگه تو آلزا  یوا-

 هان؟؟آره باشه -
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به صورتم زدم اومدم سراغ   یکه آب نی خوابم نبرد به زور از جام بلند شدم و بعد از ا گه یبخوابم که د  گهی د  قهیدق 5کردم و اومدم  قطع

 لباسام!  

  نه یآ ی به خودم تو ی نگاه ومدیبهم م یلیخ ی رنگ طوس یو شال طوس یطوس  نیبا شلوار ج دمیکوتاه وتنگم رو پوش  یمشک یمانتو-

و   ک یکوچ ی و لبا کیکوچ ینیود وبه قول رها پر از غرور بود بدرشت و خمار ب میمشک ی داشتم چشما ی ا یمعمول ی  افهیانداختم ق

و لخت و بلند  رهیت ییداشت خرما یخاص ی لیکه داشتم موهام بود که رنگ خ یتیجذاب م یتر  مهمبود و   یداشتم پوستم گندم ی قلوه ا

 تی،سورمه جذاب دمیبه خودم نگاه کردم و تو چشمام سورمه کش یبلند بود والغر بودم کم با یدومسشون داشتم قدم تقر  یلیبود خ

   رمیمامان من دارم م-دل کندم  نهیهم زدم و باالخره از آ  یرنگ یو رژ صورت کردیچشمام رو دوبرابر م

   ا یایباشه،زود ب-

 باااااااشه  -

 باز شد...   ییروبه رو ی خونه  و در رو باز کردم که همون موقع در  دمیکفشام رو پوش میموقع رها تک زد رو گوش همون

  ************** 

   میوبه طرف آپارتمان راه افتاد  اشدم یمار  نیماش سوار

  ومدند؟یهنوز ن نایمامان ا  یمار-

 اومدند!  یعصر  دیشا کنندیجمع م ل ینه هنوز دارند وسا-

 آهان باشه  -

خواهر رو داشتم که باوجود کل کالش دوسش داشتم و خودمم که پشت   هی  نی! من فقط هم مینزد یبه آپارتمان حرف دنیتا رس گهید

اومده  نجایبه ا میتر باش کیکه به محل کار بابام نزد   نیا  لیخواستم کنکور بدم و به دل  یبود که م یبودم و امسال سال دوم یکنکور

    میبود

 گفتم:   ی افتاد به دو تا چشم مشک ادمی که  میرو پارک کرد و به سمت آسانسور رفت نیماش یمار

  ؟یشناسیهامون رو م هیتو همسا  یمار-

 !چطور؟ میشینه حاال آشنا م-
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   ینجوریهم یچیهان؟ه-

 و خرما خوردم و گفتم:  ریش وانیل ه یرفتم و   خچالیتو به سمت   میو رفت م یخونه رو باز کرد در

 ابم  بخو  رمیمن م-

 باشه  -

   ن ییپا رمیعصرم م-

   ؟یچ یبرا-

 دنبال کتابخونه  -

 باشه  -

و با رنگ چشمام   دادیرو نشون م کلمیکاله دار تنگ که خوب ه هیلباس آب هیپاشدم و    5به بالش خوابم برد عصر ساعت  دهینرس سرم

هم ژل به موهام زدم و به سمت باال شونشون کردم و در آخر با ادکلنم دوش   یو مقدار ی سورمه ا نیبا شلوار ج  دمیست بود رو پوش

البته به جز اون زالزالک   شهیبه سمتم جذب م یکه جذابم و هرکس دونستمیم یکردم خودم به خوب  نهیآ ی به خودم تو یگرفتم و نگاه

 باز شد   ییرو به رو یز کردم که هم زمان در خونه  نگاه رو به خودم کردم و رفتم در رو با نی دوس داشتم آخر  ی لی،برق چشمام رو خ

  *************** 

بود ! سرم رو که بلند کردم چشمم خورد به همون   یخونه خال نیا ومدهیم  ادم یکه من   ییسرم رو بلند کردم آخه تا اونجا  ی کنجکاو با

بود که   یمعن  ن یبه ا نیپا از پشت سرم اومد و ا  یاو به سمت آسانسور راه افتادم که صد ن ییسرم رو انداختم پا ع یسر  یدو تا چشم آب

 بازم محل ندادم که گفت:    ساد ی ما برسه که اومد کنار من وا یتا به طبقه  سادم یمحل ندادم و کنار آسانسور وا ادیداره پشت سرم م

   دیببخش-

 و گفتم:   نییبهش انداختم و دوباره سرم رو انداختم پا  ینگاه  میرو بلند کردم و ن سرم

 بله -

 کتابخونه کجاست؟  دیدونیشما م-
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 بودم به زور خندم رو قورت دادم و گفتم:   دهیند ک یمن که تا به حال کتابخونه رو از نزد دیپرس یم  میگرفته بود از چه کس خندم

 ! گمیتون مپرسم و به یاز دوستم م دی خوا یاگه م ینه متاسفانه ول-

   شمیبله ممنون م-

 منم سرم رو با اس دادن به رها گرم کردم   مینزد  یحرف  گهید

و   نیی سرش رو انداخت پا دیمغرور تا منو د   ی که چشمم افتاد به همون چشما رونیب ادیم یک نمیکه بب  کردمینگاه در خونه م داشتم

  زنهیتعجب کردم که اصال محل نداد با خودم گفتم حاال که حرف نم یل یخ سادم یرفت طرف آسانسور من رفتم دنبالش و کنارش وا

 نگاش کردم و گفتم:   لیدل نیبزار حداقل ازش بپرسم کتابخونه کجاست به هم

  دیببخش-

 بهم کرد و گفت:    ینگاه  میرو بلند کرد و ن سرش

 بله -

 مغرور   یاَََه دختره  اَهَ

 : گفتم

 کتابخونه کجاست؟  دیدون یشما م-

 کنم خندش گرفت حاال چراش رو خدا داند گفت:   فکر

 از دوستم بپرسم   تونمیم  دیاگه بخوا  ینه متاسفانه،ول-

   شمیبله ممنون م-

ور رفتن محل ندادم آسانسور که اومد درش رو باز کردم و نا خودآگاه رفتم عقب تا   شیو اونم شروع کرد با گوش مینزد  یحرف  گهید

 اون زود تر بره تو!   

  یوارا یو به د م یبود سادهیهم وا یدستت درد نکنه هم تو دهنش نبود همونطور که به رو به رو ه ی  یپررو رفت تو ول ی دختره

 کرد    رمی لحظه سرش رو بلند کرد و غافلگ هی که تو  کردمیداشتم نگاش م یاراد  ر یغ م یداده بود  هیآسانسور تک
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 رها فرستادم:    ی ************** برا

  سادهیوا شم یپ ی ک ینیبب یستیاالن ن-

  ؟؟؟یک-

 جناب جلبک!  -

 جلبک؟؟؟؟؟؟؟؟؟  -

  گم؟یشاهزادتون رو م نیهم گه یآره د-

 دروووووووووغ -

 نهههههههههه  -

   ن؟؟؟؟؟ییپا  ادیم داره

  یلو رفت در رو باز کرد صبر کردم بره تو که اومد عقب تا من برم تو درسته تعجب کردم و دیکه جواب بدم آسانسور رس ن یاز ا قبل

 داره!   یخودم رو نباختم و رفتم تو اصال نم نگاش نکردم تا بفهمم چه حس

اعصابم خورد شده بود و   کنهیتونستم بفهمم که داره منو نگاه م یبود و کامال م ن یسنگ یل یروبه روم نگاش خ سادیتو ودرست وا اومد

 گفتم:    سرم رو بلند کردم و تیتمرکز کنم و جواب رها رو بدم با عصبان تونستمینم

 اومده  شیپ یمشکل-

 گفت:   عیشده بود سر  ر یکه غافلگ  نیا مثل

    ر ینه خ-

 : اوردیمنو در م ی لب داشت ادا ر ی که ز دمیروش رو برگردوند و شن و

 اومده!  شیپ ی مسخره،مشکل-

بهش رفتم که باعث   یکردم که نگام کرد و منم چشم غره ا یالک یخودم رو کنترل کردم و به جاش چند تا سرفه   یگرفت ول خندم

 و در جواب رها نوشتم:   نییآب بده سرم رو انداختم پا  ابوی شد پشت سرش رو بخارونه و به قول معروف 
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 آره -

کم   بهم رفت منم ی حساب  یچشم غره  هی نگاش کردم  ی چون چند تا سرفه کرد و وقت دیلب اداش رو دراوردم که فکر کنم شن ر یز

 نگفت!!!!   یز ی چ ی! فکر کنم خندش گرفت ولمیمن ک یچپ اصال انگار نه انگار که تو ک  یو خودم رو زدم به کوچه عل وردمین

  میو از آپارتمان که رفت می!به سمت در رفترمی منم به دنبالش تا آدرس رو بگ رونیخودش درو باز کرد و زودتر رفت ب م یدیکه رس یوقت

مثل بچه کوچولوها دستش رو  دیبهش رس یت که پشتش به ما بود و فکر کنم همون دوستش بود!وقتنفر رف هیبه سمت  رونیب

 دادم!    یا  یچه سوت دمیبرگرده ومن تازه فهم ددختره که باعث ش ی گذاشت رو چشما

 ! ادینم ادم ی رو  شیخواست خبر بده!حاال به ک یشانس که ندارم من همون دختره بود که م اَهَ

 گفت:   دختره

 نکن دستت رو بردار!   تیاذ مینس-

 کردم من!   یبود !چه کشف بزرگ  میاسم زالزالک نس پس

 احساس داشته باش!  کمی شعور  یب-

 احساسم؟   یمن ب-

 احساسم    ینه من ب-

 اون که معلوم!   -

 دستاش رو برداشت و گفت:  باالخره

 احساس   یخب من ب یلیخ-

به   نجامیرفته بود که من ا ادشی میو کال فکر کنم نس رفتیداشت حوصلم سر م گهیبود!منم که د دهیکنم دوستش هنوز منو ند فکر

 گفتم:    لیدل نیهم

 ! دیببخش-

 گفت:  مینس یو فکر کنم که شکه شده بود ول کرد یباعث شد جفتشون به طرفم برگردند،دوستش داشت با تعجب نگام م که
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 حواسم پرت شد!  دیببخش یوا-

 روش رو به طرف دوستش برگردوند و گفت:   و

 گفت:   لیدل نیبه هم دینشن یجواب یول ؟یآدرس کتابخونه رو بد شهیرها م-

 بازم جواب نداد!  یرها؟؟؟؟؟؟؟؟ ول-

 جلوش!   سادم ی وا یخوشگل نی دوستش مات مونده بود خب حقم داشت من به ا کال

 شارش رو اورد باال وگفت:  برگشت طرفم و انگشت ا مینس

 لحظه!   هی دیببخش-

 !و بگه:  ادیدوباره به طرف رها برگشت و زد پشت کلش که باعث شد رها به خودش ب و

  ه؟؟؟؟؟؟یهان چ-

 گفت:   کنهیرو کنترل م تشیکه معلوم بود داره عصبان ییبا صدا مینس

 آدرس کتابخونه رو بده!!!  زم ی رها جان،عز -

 برگشتم و گفتم:   میاسمش نس دمیآدرس رو گفت،به طرف دختره که تازه فهم کردیهمونجور که نگاه من م گرفت،رها یخندم م داشت

 ممنون! -

 زد و گفت:   یلبخند

   کنم،خداحافظیخواهش م-

 خداحافظ  -

 رفتند!  دادیکه داشت دوستش رو هل م یهمونجور

 باشه! جلبکه گفت:   عیکم کمتر ضا هیحداقل    کنهیخل و چل نم  یرفتار رها خنده ام گرفته بود! دختره  از

 ممنون!  ـ 
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 گفتم:    شنوهیمطمئن شدم که حرفامون رو نم ی رفت، وقت و

 !  یند یسوت نقدریخاااک بر سرت رها که ا یعنی-

 !  یداد یم ییندا ه یاز قبلش  دی!تو با هیمن چ ریخو تقص-

   ن؟ییپا میایباهم م م یاِ اِ اِ من نگفتم دار-

  ؟یکنیم ی شوخ یمن فکر کردم دار  یول یگفت-

 واقعا که رها!!!!! -

 خوشگله ها!   شییخدا ینشده،ول یحاال که طور-

 زشت!   ا یبار هزارم به ما چه که اون خوشگله  یبرا-

 ها!   مونهیبه ما ربط داره مثال همسا گهیچرا د-

   هیبرو بابا!همسا-

 حرف نزد که برگشتم طرفش و گفتم:   گهی باال انداخت و د  ی شونه ا رها

 کوو؟؟؟؟  ا یرو یراست-

 !  خونهیداره درس م-

 تعجب نگاش کردم و گفتم:    با

 وااااااقعا؟  -

 داره  بیآره،مخش ع-

 نه انگار   اصال انگار  م یداره حاال خوبه امسال کنکور دار بیکه مخامون ع مییبه نظر من ما -

 پره!  یم گهیاالن بخونم دو هفته د ی!من که شخصا هرچمیخون یحاال کو تا کنکور ؟بعد م-

 حوصلش رو ندارم   یول مونهیم ادمینه من -
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 آره واال حوصله کجا بود؟  -

  ؟؟؟؟؟یکجا بر   یخوا یاالن م نیی پا یهمه منو کشوند نیرها تو ا -

  دونمینم-

   میبخر خمکی  میبر  ایب-

 ! ایو دوباره بچه کوچولو شدت مینس-

 و گفتم:   نیزم دمیکوب پامو

   گهی د م یبر  ای!بخمکیمن -

 کج کرد و گفت:   ی راهش رو به طرف سوپر  یلیم یب با

 !  میباشه بر -

 رو دور گردنش انداختم و گفتم:   دستم

 آ قربون دوست گلم برم من! -

 بهم کرد و گفت:   ینگاه

 !  تیطونیهمه ش نی ؟ نه به اون همه غرورت نه به ا  یا ی نجوریتو چرا ا  مینس-

 گفتم:   دادمیبهش انداختم و همونطور که سرم رو تکون م یهیعاقل اندرسف نگاه

 که غرور من مال پسراست!   یدیهنوز نفهم ی عنینچ،نچ،نچ رها تو -

 و گفتم:   دمیزده بودم خند یی حدسا ه یچرا -

 !  کردمیخوبه داشتم به عقلت شک م -

   دیدو ینگام کرد منم پا گذاشتم به فرار اونم دنبالم م یچپ چپ یبرگشت

 گفتم:    زدمیو همونطور که نفس نفس م سادم ی وا یسوپر ی رفتجلویاونجا نبود وگرنه آبروم م  یپسر  چیکه ه  میشانس اورد حاال
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 بخر!   خمکیبرو   ایرها ب-

 گفت و رفت تو    یا باشه

دست به سرش   یچجور دیدونستم با یدرست همون بود که من اصال حوصلش رو نداشتم!نم د،اَََهیتو دستم لرز میموقع گوش همون

 کنم 

 ******************** 

  شهیهم م یعاد  نطورینداره و هم ت یبه عضو اجیکتابخونش احت دمیفهم دم یکه گرفته بودم رفتم به کتابخونه که رس یسمت آدرس به

  هیکردم که به بابا بگم برام   یادآوری اه اومده رو به سمت خونه برگشتم به خودم نداشتم دوباره ر  ی کار گه یتوش مطالعه کرد د 

 کردم   رونیبا توجه به اخالق بابا فکرش رو از سرم ب یرو کردم ول وتوراول فکر م  یعنیدوچرخه بخره! 

محل ندادم و راهم رو رفتم آخه به من چه   سادهیهم درش وا  مینس دمیکه د  دمیبودم رس دهیکه ظهر از تنقالت خر  یهمون سوپر  در

 کار داره واال!   یکه اونجا چ

 پس حتما مامان و بابا اومده بودند!   دمید نگیپارک یماشنمون رو تو دمیساختمون که رس به

 ! شدیمواجه شدم وحشتناک کال اونجا شتر با بارش گم م یخونه رو که باز کردم با صحنه ا در

 اوردم داد زدم:   یر مکه کفشام رو د یهمونجور

 مامان -

 ! یاومد حیاِ مس-

 و گفتم:   ششیرفتم پ ومدیآشپزخونه م یاز تو صداش

 نه هنوز تو راهم  -

 خب خب منو مسخره نکن  -

 خنده گفتم:   با

 چه خبره!   نجا یمامان ا-
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 با تعجب نگام کرد و گفت:  کمی

 خورده؟ با تعجب گفتم:    ییجان مامان سرت به جا حیمس-

 ر؟  نه چطو-

 !  ینجوریخونه تا دو روز هم میکرد   یتازه اسباب کش یوقت یدونیتو نم یعنی-

 زدم و گفتم:  میشونی به پ یا ضربه

 مامان اصال حواسم نبود!  یوا-

 متفکرانه نگام کرد و گفت:  کمی

 !هان؟ باتعجب نگاش کردم و گفتم:  ینکنه عاشق شد  حیمس گهیم-

 مامان... -

 برو درو باز کن -زنگ در نذاشت حرفم رو کامل کنم  یصدا

 نگاش کردم وگفتم:   شناختمشیبود که کال نم سادهی وا  یخانوم ه یگفتم و رفتم درو باز کردم،پشت در   یا باشه

  دییبفرما-

 لبخند گفت:   با

 یلبخند نیبه مابگ  ن یخواست  یز ین،چیداشت  یگفتم اگه کار ن یکرد یتازه اسباب کش دم یهستم د تونییروبه رو هی سالم من همسا-

 زدم و گفت:   

    دیممنون،شما لطف دار-

  دیتعارف نکن-

 !  میگیبهتون م میداشت اجی احت ی ز ینه ممنون اگه به چ-

   دیبگ دیباشه پسرم،پس حتما اگه کمک خواست-
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 باشه  -

 خداحافظ  -

 خداحافظ  -

 حتما مامانش بود! در رو بستم و رفتم تو که مامان گفت:  م،پسی نس یکه رفت تو خونه  دمید

 بود؟   یک-

 !   ییروبه رو هیهمسا-

 کار داشت؟   یچ-

 !  دیبگ دیخواست یزیچ  ی!گفت اگه کمکیچیه-

 نگام کرد و گفت:    باتعجب

 واقعا!  -

 آره -

 باشند!  یخوب یها هیهمسا دیبا  میپس شانس اورد-

 !  دمیکه دخترشون رو د وردم یخودم ن یکال به رونگفتم ، یچیباال انداختم و ه شونه

 سمت اتاقم رفتم و گفتم   به

  نمیاتاقم رو بچ  رم یمامان من م- 

 باشه  -

  **************** 

 گفتم:   می شونیتو پ زدمیکه م همونطور

 دلم بزارم؟   یکجا نویحاال من ا یواا-
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خداروشکر قطع شد    رمیبگ می!تا اومدم تصمشه یدعوامون م دهینکش قهیاگه جواب بدم به دق دونستمیجواب بدم،ندم؟فقط م دونستمینم

 ! رونیکه دستش بود اومد ب ی خمکیهمون وقت رها با دوتا   دمیکش ینفس راحت

 ! ایب-

 رو از دستش گرفتم بازش کردم و گفتم:   خمکی-

   یمرس-

تا   خوردمیسرد م زیچ ه ی شدمیم یکه عصب ی بودم، وقت نطوریهم شهیهم دادیبهم م یحس خوب شی کردم به خوردن، سرد وشروع

 برام اومد نوشته بود:   ی امی اعصابم آروم بشه االنم از اون موقع ها بود! همونوقت پ

 !  یمعرفت یب یلیخ-

! اصال  دارهیدست از سر من برنم  نیکه چرا ا  کردمیفکر م  نمیبه ا رفتمیخوردم و کنار رها راه م یرو م  خمکم ی ی  هیندادم! بق جواب

 حواسم نبود بلند گفتم:  

 اَََه!  -

 با تعجب به سمتم برگشت و گفت:   رها

 چته تو؟  -

  ؟یچ-

  ؟ی زنیچته تو؟ چرا داد م گمیم-

 بگم؟ نگم؟ کال امروز هنگ کرده بودم! آخرم حرف رو عوض کردم و گفتم:   دونستمینم

 گفت:   جان یبا ه نبود؟ ی پسره که موهاش مشک ن یا گمی! میچیه-

 کردم!    ی چه اشتباه بزرگ یدیآره د-

 گفتم:   یتفاوت یب با

 موهاش بور بود!  ن یآخه ا ؟؟؟؟؟یدار   ینکنه تو کور رنگ ینبود!ول میاشتباه بزرگ نیحاال همچ-
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 بور نبود!   یگینه بابا تا اون حدم که م-

 باال انداختم گفتم:   یا شونه

 داره!   یربطنبود؟ به ما چه  ایوللش! بور بود؟ -

 گفتم:  عیجواب بده که سر اومد

 ساعت چنده؟ -

   ؟یچ  یبرا-03:6 

 واقعا!  -

 شده؟؟  یز یآره،چ-

 گفتم:   رفتم یهمونطور که به سمت ساختمان م باعجله

 خونه خالم!   م یبر  میخوا  یم

   ؟یاریم نمیغزل و ثم ول یا-

 !  ارمشونیدرصد چون فردا جمعست م 90آره به احتمال -

 گفت:    یخوشحال با

 باشه پس برو!  -

 و گفتم:  دم یسمت ساختمان دو به

   یبا-

   یبا-

رو که   دمیکل دمی به خودم اومدم که تو آسانسور بودم! به در خونه که رس یوقت  ادیم ادم یخودم رو رسوندم فقط   یچجور دمینفهم اصال

 م بود رو در اوردم هنوز در رو باز نکرده مامان گفت: استثناء دنبال
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 شد!  ر یبدو د ؟بدویاومد مینس-

 نفس زنون گفتم:   نفس

 !  میباشه بر -

 زنگ بلند شد!  یرو بستم که صدا درو

  نییپا وسط تختم چهارزانو نشسته بودم و همونجور باال و  ده،یرو دوست دارم بهم آرامش م یرنگ آب هیاتاقم آب ل یتمام وسا ست

 کنم؟؟؟ تو همون حالت داد زدم:     دایدل غافل چکش رو از کجا پ یا دمی که تابلوهام رو کجا بزنم بهتره که د کردم یو فکر م دمیپر یم

 مامان من چکش!  -

   کنمیم داشیکجا گذاشتم!بعد پ دونمینم-

 داده دوباره داد زدم!   یانگار نه انگار که به من جواب اصال

 من چکش!  -

 در اتاقم و گفت:   اومد

 !  ر یبگ هیبرو از همسا  ایب ؟خبیزنیداد م نقدریچرا ا حیمس-

  ی کار نیقابل تصور! عمرا همچ ر ی! اصال غدیچکشتون رو قرض بد شهی دختره بگم م نی گرد شد،فکر کن من برم در خونه ا چشمام 

 بکنم! 

 و گفتم:  خم کردم   یرو به حال مظلوم سرم

 !  ر یبگ ،برویمامان-

 !  ر یخودت برو بگ یخوا  ینکن اگه م تیاذ حیمس-

 ! دمیمن کمکت م ی خواست یبعد هر کار ریمامان تو برو بگ-

 نگام کرد و گفت:   کمی

 باشه  -
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 به سمتم گرفت و ادامه داد:   دیرو به حالت تهد انگشتش

 ! مینیخونه رو بچ یهمه  یدیمن اومدم کمک م-

 ذوق گفتم:   با

 قربون مامانم برم من!باشه  -

 !  رهیرفت چکش بگ ی عنیشد که  دهیدر شن یو بعدم صدا رونیاتاقم رفت ب از

 خانوم بود.نگاش کردم و گفتم:    هی زنگ به سمت در رفتم و در رو باز کردم  یباصدا

  دییبفرما-

 !  نجایا میتازه اومد میهست تونییروبه رو هی سالم،ما همسا-

 دم و گفتم:  ز یلبخند

 !  یبه سالمت-

 با همون لبخند گفتم:  د؟یبه ما قرض بد دیشما چکش دار-

 رفتم تو و گفتم:   دیلحظه صبر کن هیبله -

 مامان چکش کجاست؟  -

   ؟یخوا یم ی چ یبرا-

 خواد!  ی م ییرو به رو هیهمسا-

 چکش رو اورد و گفت:   مامان

 بده!  ا،بهشونیب-

 باشه  -

 رد رفتم و چکش رو به سمتش گرفتم و گفتم:   دم
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 ! دییبفرما-

 گفت:  بالبخند

 ممنون -

 ! دیحتما بگ دیخواست  یز یچ  یاگه کمک-

 ،ممنون خداحافظ   میندار ی نه کار- 

 خداحافظ  -

 بود که کمک کنه؟   ی ک دیداشت میپسره بود،اگه کار  نی مامان ا نیبستم و با خودم فکر کردم پس ا  دررو

 : گفتیاومد که ممامان  یصدا

 هم داشتند!  یی باشند،چه پسر آقا ی خوب ی فکر کنم خانواده -

 گفتم:   باتعجب

   شه؟یمگه پسر خانومم م-

 بود!   ی پسر خوب ی لیکه خ  نهیمسخره نکن ،منظورم ا-

 !  یبراش خواستگار یبر  ی خوا یم کنه یندونه فکر م یخب بسه مامان ،هرک  یلیخ-

   میااا نس-

 سمت اتاقم رفتم و گفتم:   به

   گم؟یمگه دروغ م-

 خالت!    یخونه   میبر میخوا   یم ایحاظر باش-

 ندادم و در عوض رفتم تو اتاقم و شروع کردم اس دادن  یجواب

 ******************* 
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رو به سمتم  سمت اتاقم . چکش به دست اومد تو اتاق و چکش ومدیمامان که داشت م یپا یدر اومد و بعدم صدا یصدا دوباره

 گرفت و گفت:  

  ایب-

 رو گرفتم و گفتم:   چکش

 مامان گلم   ییییییییییمرس-

 داشتند  یچه دختر خانوم ندیخوب ی ها هی چه همسا حیمس یوا-

 خوبه که من نرفتم. که گفت:   کردمیتعجب نگاش کردم. داشتم با خودم فکر م با

 تکون دادم و گفتم:   سرم رو ؟یبود دهیرو د  ؟دخترشونیکنیچرا چشمات رو گرد م-

 دونستم  یبودم من خودم نم ییباشمش؟ چه درغگو  دهید  دیدارم؟ از کجا با کارینه مادر من ،من آخه با دختر اونا چ-

 گفت:   رونیب رفتیچپ چپ نگام کرد و همونطور که داشت از اتاق م  کمی

 ! شینیبیباالخره که م یول-

 آره حتما  -

 نگفت و رفت منم رفتم سراغ تابلوهام   ی ز یچ  گهید

 غزل فرستادم:   یبرا

 که فرستاد:    دینکش قه یخبر دارم برات دست اول به دق یواا-

  ؟یچ-

 هر چه تمام تر فرستادم:   هیبدجنس با

   گمیاونجا م ام ی!مگمیاالن که نم گه ینه د-

 خره   مینس ی شعوریب یلیخ-
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 کنم!   فیبرات تعر نمیبش امیدورم ب ه یدور با تلفن بگم بعد  هیادب،مگه من شارژ اضافه دارم که   یب یخودت-

 و فرستادم:   دمیخند  ی خر   یلیهمون که گفتم خ-

 شما   نیلطف دار -

   د؟یایم یک-

 !  گهیساعت د هی  بایتقر -

 !  یبا گهیساعت د  ه یتا  ،پسیاک-

   یبا-

 مامان بلند شد:  یرو دادم صدا جوابش

   میبر  م یخوا ی م یحاضر شد مینس-

 حاضرند؟  هیاَهَ مامان مگه بق-

 لب گفتم:   ر ی ،پاشا هم آمادس ز  نییآره،پارسا که رفته پا -

 طبق معمول  و بلند تر گفتم: -

 اومدم -

   رونیکم برق لب زدم و رفتم ب  هیبه خودم کردم وفقط   ینگاه نهیآ یتو

 پاشا گفت:   میبر -

 باالخره اومد  یوا-

 نگاش کردم و گفتم:  طلبکارانه

 ادب  یب-حرف نزن پاشا ی کیتو -
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  انیحوصله نداشتم صبر کنم تا ب ن ییرفتم پا هیرو کج انداختم و زودتر از بق فمیو ک دمیرو ندادم و به جاش کفشام رو پوش جوابش

به جاش برخودم   یول نمیپارسا رو بب دیشا رونیکردم و از در ساختمون رفتم ب  ادیآهنگم تا ته ز  یرو گذاشتم تو گوشم و صدا میهنزفر

رو کم داشتند که اونم   حیفقط مس  ننییپا  شهی ندارن هم یشهرک ما کار و زندگ یپسرا  نیبودند، من موندم ا  بمکه رو اعصا ییبه کسا 

محل  یول  زننیدارند با هم حرف م میدی کرده بودند با غرور هر چه تمام تر سرم رو گرفتم باال و از جلوشون رو شدم و رفتم،م دایپ

 :  گهیم یچ نمیآهنگ رو کم کردم تا بب یصدا دمیبهش که رس نگ یدر پارک ی بود جلو سادهی پارسا که وا  شیرفتم پندادم 

 زبونم رو تا ته براش دروردم و گفتم:   یبار زود اومد ه ی به به چه عجب شما -پارسا

 تا چشمت دراد  -

رو تا ته   شهیسوار شدم و ش عیاومدند سر   نایع هم بابا ا کردم همون موق  اد یاهنگ ز  یودوباره صدا گهیم ی چ نمیمنتظر نشدم تا بب و

 بودم که باد بخوره تو صورتم   نی عاشق ا ن ییدادم پا

و رفتم   دمیبازم حوصلم سر رفت ،لباسام رو پوش یکم آهنگ گوش دادم ول  هینگاه کردم و   واری به درو د کم یرو که مرتب کردم  اتاقم

 مامانم و گفتم:  شیتو آشپزخونه پ

 بهم رفت و گفت:    ی چشم غره ا ه ی ؟یندار ین،کاریی پا  رمیمامان من دارم م-

 !  نییپا  یر یم ی ه یکار یتو مگه ب-

 اومدند کمکشون کنم   ای آشنا بشم بعدم هر وقت بابا و مار نجاها یبا ا کمیخوام برم   ینه اتاقم تموم شد،م-

 رفت سراغ کاراش و گفت:  دوباره

 و گفتم:   دمیبکن خند یخوا یم ی هرکار امیس تو بر نممن که از پ-

 قربونت برم من!  -

 سمت در رفتم و گفتم:   به

   یمامان یبا یبا-

   ن ییو رفتم پا دمیکفشام رو پوش عیسر 
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سمتم و بهم   اندیسه تا پسر دارن م دمیگذشت د  قهیساختمون نشسته بودم هوا خنک بود دوست داشتم چند دق یروبه رو مکتین رو

 گفت:    شونیکی دندیکه رس

 نگاش کردم و گفتم:   نجا یا نیتازه اومد-

 آره -

 زد و دستش رو اورد جلو و گفت:   یلبخند

 من سامانم  -

 دست دادم و گفتم:   باهاش

 گفت:   گشونید ی کی حمیمنم مس-

   نمیمن فرز -

 اونم دست دادم و گفتم:   با

 خوشبختم   -

 باهام دست داد و گفت:   یسوم وباالخره

 منم سهندم -

 بهش زدم   یلبخند

انداخت و   شینیبه ب ینیدفعه سامان چ هیکه   م یزدیحرف م  میداشت سادی پشت سرمون وا نم یو سهند دو طرفم نشستند و فرز سامان

 گفت: 

 ره مغرور  اَََه اَََه دخت-

 که سرش رو گرفته بود باال و از جلومون رد شد و رفت،سهند گفت:  کنه ینگاه م میداره به نس دم ینگاش رو دنبال کردم د  رد

 بازم به دروغ گفتم:   ش؟یبود دهیقبال د-

 نه   -
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 گفت:   ن یدفعه فرز نیا

به   یکه فکر  کردم یهنوز داشتم رفتنش رو نگاه م رهیطرفش نم ی پسر  چیشهرک قبول نداره، کال ه نیرو تو ا  یچکیرو اعصابه ه کال

 گفتم:   یالیخ یبا ب دیذهنم رس

  ن؟یکنیکار م یاگه بتونم مخش رو بزنم چ  ـ 

 گفت:  ینگاه کردند و سامان با پوزخند گه یتاشون به هم د  سه

 عمرا   ـ 

 باال انداختم و گفتم:   یا شونه

 دفعه سهند گفت:   نی ا د؟یکنیکار م  یمخش رو بزنم چ دیرض کنحاال ف ـ 

   یکه تو بگ ی هر کار ـ 

 نگاشون کردم و گفتم:   کمی کار کنم،   یچ دونمیم حمیاگه من مس یمطمئن بودن، ول یلی خ انگار

  دیدیهزار تومن بهم م  100 ینفر  ـ 

 نگفتند تا باالخره سامان سکوتو شکست و گفت:   یچیه چکدومیه قه یدق هی

 نگاه کردم که اون دوتا هم گفتند:  نیسهند و فرز  هیقبول   ـ 

 باشه   ـ 

 نگام کرد وگفت:   کم ی سامان

   دمیتومن بهتون م 100 یـ نفر   ؟یکنیکار م ی چ ی اگه باخت ـ 

 باشه من از خودم مطمئن بودم، باهام دست دادن و گفتن:  یهرچ

 قبول   ـ 

 گفتم:    دمیرو د نمونیبود ،همون وقت ماش ی خوب شرط



 

 
 

33 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 برم   دیمن با  ـ 

 کردن، عقب عقب به سمت ساختمون رفتم و گفتم:   ی خداحافظ اونام

   یبا ـ 

 درست بکشم   ینقشه  هی  نمیبرم بش دیبا

هم وسطمون تا   چارهیب یطرف و پاشا هیطرف نشستم پارسا هم  هی من  شه،یکه منو پارسا با هم دعوامون م یی معمول مثل وقتا طبق

 زودتر   میدیکه رس یوقت دادمیخاله فقط مامان و بابا با هم حرف زدند و منم که داشتم آهنگ گوش م  یبه خونه  دنیرس

 اومد سمتم و گفت:   غیغزل با ج اطیبودم وسط ح دهین رسبشند م ادهیپ هیشدم و تا بق ادهیهمه پ از

   ؟یتو خمار یزار یخر حاال منو م مینس-

  دمی: غزال ولش کن بزار برسه دونیجواب دادن رو به غزل نداد ثم یاجازه  ن یثم یخوبه بهت گفتم که شارژ ندارم صدا شعوریاِاِاِ ب-

 سمتش و گفتم: 

 هولم داد و گفت:   ی کن یاگه تو از من طرفدار نیقربونت برم من ثم یآ-

 ها!!!!!!!  ینگفتم پررو بش  ی:هوووونیثم

هم پشت سرم اومدند تو طبق معمول تند تند به خاله و شوهرخالم سالم کردم و   نایتو و بابا ا  میو کردم دنبالش و باهم رفت دمیخند

 که خاله گفت:  دمیدست غزل رو گرفتم و به سمت اتاقش کش

 بغلش کردم و لپش رو ب..و..س کردم و گفتم:    دمیبچه ها رو؟ دو ای ینیما رو بب نجا یا  یایخاله تو م مینس-

    میایم ی کار واجب دارم زود یقربون خالم برم ول-

 درو بستم و گفتم:   عیتو اتاق غزال سر  میرو گرفتم و رفت نیغزال و ثم دست

 ! یبخر خوشگال  یاز اون رژ لب صورت  یکی برام  دیغزال با -

 !  مایکه شرط بسته بود  نی: برو بابا مثل ا غزال

   گه ید  نیو گفتم: هم دمیخند
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 و گفتم:   دمیلپش رو کش گه؟ی د ن یکه هم ی چ یعنیمنم بفهمم  دی: درست حرف بزننیثم

 از اون رژلب خوشگال بخره!  ی کیکنم برام    دایپ دیخوشگل با پوست سف  یپسر چشم آب هیکه اگه من    م یمنو غزال شرط بسته بود-

   ؟یکرد دای: مگه پغزال

 !!  گهیزدم و گفتم: بعله د  یچشمک

 : عمرا،نهههههههههه  غزل

 و ابروهام رو انداختم باال و گفتم:   دمیخند

 چراااااااا  -

 زد قدشو و گفت:   نیرو اوردم باال و ثم دستم

   وووووووووولیا-

 و خم شدم و گفتم:   نمیرو گذاشتم رو س دستم

   م یما چاکر -

 گفت:    کردیهمونطور که داشت با تعجب نگام م غزل

 ! نمشیبب دیخودم با-

 گفتم:  ی و با حالت مرموز دمیخند

 !  شینیب یم-

 ******************* 

 چرا من شانس ندارم؟!   دم،یکش یتر برم تو اتاقم که نشد، آه مظلوم واشیکردم هرچه  یسرعت جت رفتم تو خونه و سع با

 سالم   کی: علبابام

 اَُُه بدبخت شدم برگشتم سمتش و گفتم:  م،اُهُیشونیتو پ زدم
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بهش زدم بابا: برو بچه منو خر نکن باهمون لبخند  یلبخند مظلوم هی و  نیگلم،باور کن متوجه نشدم که اومد یبه سالم بابا-من

  گفتم:

 دور از جون بابا  -

 : برو لوس نکن خودتو  یمار

 بهش رفتم و گفتم:   یچشم غره ا  هی  شه؟یما چرا مثل جن ظاهر م هیآبج ن یموندم ا من

 تو اتاق من   ایسر ب  ه یسالم خواهر گلم،بعد -

 ابروش رو باال انداخت و رفت پشت سر بابا و گفت:  یبدجنس با

 عمراااااااااا  -

 فتم:  زدم و گ یمرموز لبخند

   رسهیمن که دستم به تو م-

 گفت:   یسمت بابا و با حالت لوس برگشت

   رمیبرم بم دی اااا بابا نگاش کن بابا: من با -

 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:   یجرعت داره به دختر شما بگه باال چشمش ابرو؟ مار  یمگه کس یچی: همن

 بگو!   یفقط اگه جرعت دار -

 که گفت:    دمیرو شن یمار یندادم و رفتم سمت اتاقم صدا محلش

 ادب   یب-

   مینیوسال رو بچ یکمک امشب همه   ایکجا ؟ب-رو ندادم و راهم رو رفتم هنوز دو قدم نرفته بودم که مامان اومد مامان جوابش

 گفتم:   یبا حالت کالفه ا ستن،یامشب ول کن ما ن نا یکه ا ن یمثل ا نه

 بال، برو  یچشمت ب-چشم،اجازه هست برم لباسم رو عوض کنم؟ مامان-
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که مامان ناراحت نشه زود رفتم   ن یا ی رفتم لباسم رو عوض کردم برا ی از بابا جور بودم برعکس مار  شتر یب ی لیبا مامان خ کال

 مهم تره!  ینقشه بکشم فعال خرحمال گه یوقت د  ه ی دیکه با   نیمثل ا  ششونیپ

 گفت:   نی شده بودن به من باالخره ثم ره یگرد خ  یداشت با چشما دنیو غزال واقعا د نیثم ی  افهیق   یعنی شینیب یگفتم م یوقت

   ؟یچجور-

 : من

 به سبک من! -

 چشماشو گرد کرد و گفت:   غزال

   ؟یچ یعنی-

 : من

   دیدار فیما تشر یشما دوتا امشب خونه   یعنی- 

 : نیثم

 و گفتم:  دمیمن خند یبه سالمت-

 و دل خوش  -

 نگاه مشکوکانه گفت:   هیابروشو باال انداخت و با   هی  غزال

 اون؟ ابروهام رو انداختم باال و گفتم:   دنی داره به د یشما چه ربط یخونه  میا یکه ما شب ب نی خب ا-

 گرد و ناباور گفت:  ی با چشما نیکار خودمه ثم گه یآهان اونش د ـ 

 گاش کردم و گفتم:  نکنه اومدن تو شهرک شما؟ ن- 

  ؟یباهوش شد  نقدریتا حاال ا یجون خودم تو از ک  نیثم ول یا-

 زبونشو در آرود و گفت:   نیثم
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   ستمین نیثم گه یاگه تورو نشناسم د  یمن از اولش باهوش بودم ول -

   م یکرد یم تیو اذ  میدیکشینقشه م شتر یب ن یمن با ثم یسال از من کوچکتر بود و غزال هم سن من بود ول هی نیثم

 « گفتم:  یگ ی» تو که راست م یعنیلحن با مزه که   هیخنده و  با

 اون که بعله   ـ 

 :  غزال

   دمیمن هنوزم نفهم یول-

 گفت:   ی با حالت مثالً کالفه ا نیثم

 !  گهی د نیی پا اد یدر روز م یوقت  هیشهرکشون باشه باالخره  اون تو  ی اه غزال خب وقت-

 داد و گفت:  یسرشو تکون غزال

 و گفتم:   دمیخونه شما خند  میایکنم شب ب شیکم کمکش کنم و راض  هیتا   گه ید  میبر دیایاهان ،خب ب- 

    دیفردا هم که جمعس شما مدرسه ندار کنهیم شیمامانم خودش راض گه ی خواد د  یکردن نم  یراض ـ 

 و گفت:  دیدستاشو به هم کوب نیثم

   میبر  دیایپس حله ب ول یا-

 به جز اون پسره!  م یحرف زد  ز یدر مورد همه چ میبر میکه اومد ی و تا وقت رونیب میاتاق رفت از

 به مامان کردم که رو به خاله گفت:   ینگاه ه ی م، یبود که قصد رفتن کرد 12ساعت

 داد و گفت:   ی ما خاله سرشو تکون یخونه  انیجون م  نیامشبم که غزل وثم خب-

 و گفت:  دیمامان خند کننیم تی اونجا اذ   انیم ان؟ینه کجا ب-

   کننیکمک م می تازه کل کنن یم تینه کجا اذ-

 :  خاله
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 همش تعارفه گفتم:   نا یا دونستمیم شهیتو مدرسه ها نم گه یوقت د  ه ینه حاال -

 !  گهید  ان یخاله ،فردا که جمعس ب-

 فکر کرد و گفت:    کمی  خاله

 و گفتم:    دمیخند نیتو ماش دینیش یم یچه جور شهیجاتون نم-

   م؟یریم یچجور شهیما هم نیفکر کرد  میجور نشستنا عادت دار   نیخاله ما به ا -

  ی خونه شب تو خونه کل میرفت یو غزلم لباساشون رو عوض کردند و اومدند و به سالمت نینگفت و ثم یچیه گهیو د دیخند  خاله

  میدیپر از فکر و نقشه خواب  ییو باالخره با مغزها میبود داریب 3و تا ساعت میدیو خند میحرف زد 

که کار   نطوریشدن بودم هم  هوشیدر حال ب  گه یشده بود و منم د 12ساعت  بایکردن اتاقا و خونه تموم بشه تقر  ز یتا اومد کار تم شب

 خودمم نقشه   یبرا کردمیم

زدم رو تختم و   رجه یباداباد و ش ی که هرچ دمیرس جهینت نی دختره رو به خودم جلب کنم آخر بارم به ا نی توجه ا ی که چجور دمیکشیم

 خوابم برد    یکه ک دمینفهم

 *********************** 

    میصبحونه خورد  میکردم و رفت داریو غزالم ب نیشدم و به زور ثم داریب 10ساعت  صبح

 گفت:   کردیموهاش م یهمون طور که دستشو تو غزال

 ! یرو به ما نشون بد شونیامروز ا  دینرفته که تو با  ادتی  مینس ـ 

 گفتم:   کردم یفکر م نیشده بودم داشتم به هم داریکه ب  یاز و قت خودمم

 و گفت:  دیخند نیکنم ثم داشیپ ونمتیم ی چجور نمیباشه ،بب ـ 

 ها   تونهییخونه روبه رو نیکنم انگار که گم شده خوبه هم داشیپ یگیم نیاووووووه همچ ـ 

 گفتم:   یهیلحن عاقل الندرسف ه یآره تکون دادم و با  یبه نشونه   سرمو

   ح یآقا مس دیبرم در خونشون زنگ بزنم بگم ببخش تونمیمن که نم یدرسته ول ـ 
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  دمیتوپ کش ی نقشه  هی  نن،خودمیمن شما رو بب ی دختر خاله ها رونیب دیایب قهیدق هی شهیم

 دوباره سرشو گذاشت رو بالش و گفت:   نیثم

  یعصر  دی ما با یدونیچون همونطور که خودت م دیکن یعمل ی توپتون رو تا عصر  ی نقشه  نی ا شهیاگه م  زم ی عز  یول یبه سالمت ـ 

 خونه   میبر 

 داده بودم گفتم:   نیچ موینیکردم و ب  دایغزال پ ی جورابا  ر یکه کش موهامو از ز  نجوریهم

   دیکنیم تیباشه بابا چقدر اذ  ـ 

 شهینم شی کار  گه ید  یول ستیهم ن یتوپ ینقشه  نیخوام بکنم همچ  یکه من م  یکار  نیکه واقعا ا  کردمیبا خودم فکر م داشتم

 و گفت:   یپارسا خند  ی افهیغزال به ق رون،یکشان اومد ب ازهیکه پارسا هم خم رونیب میکرد، از اتاق رفت

 پسر خاله وقت خواب خوش خواب   ریبه سالم صبح بخ ـ 

 نگاه به ما کرد و گفت:  ه ی یجی حالت گ ه ی دیکشیم ازهیهمونطور که پشت سر هم خم پارسا

   ؟یخوریم یبابا،چا  ی چی؟ ـ ه یگفت  یسالم ،چ ـ 

 :  پارسا

   یآره مرس ـ 

 زدم، بعد گفتم:   نی به ثم یچشمک ه یو  دمیخند

 !  میتا با هم بخور ز یبر ییپس چهارتا چا  ـ 

حوصله از کلم سر   گه یکه د   میساعت االف دور خودمون چرخ زد  هی! رخندهیز  میزد نمیرفت! من و غزال و ثم یچشم غره ا  پارسا

 رفت و گفتم:  

   ن ییپا م یبر دیایب گهیبچه ها بسه د-

 ....   نییپا م یکه از خدا خواسته به سرعت جت آماده شدند و رفت اوناهم

 خواست اسمش رو بگم)   ی(هنوزم دلم نمنجاست،یکه اون پسره ا  گفتیبهم م یحس هی
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  یلیهوا خ می رفتیو غزل راه م ن یو کنار ثم  ن ییشد و سرم انداخته بودم پا دینا ام دمیام یهمه  ستین دم یو د ن ییپا میرفت یوقت یول

 تنه زدم سرم رو بلند کردم که معذرت   ی کیحواسم باشه به   نکه یکه بربم باال که بدون ا گرفتمیم م یگرم بود داشتم تصم

بخورم سرم رو برگردوندم و  نی به ا دیمه آدم باه نی ا ن یمن واقعا خر شانسم حاال از ب یعنیکنم که چشمم خورد به سامان    یخواه

 بودند، اومدم حرف بزنم که سامان زودتر گفت:   سادهی و غزالم کنار من وا نی بودن و ثم سادهی اونورتر وا کمی که  دمیرو د  نی سهند و فرز

 جلوتو نگاه کن....    ،ی ر یواسه خودت راه م ن ییپا یسرت رو انداخت  نطوریحواست کجاست؟هم-

برخورد کرد نتونستم تحمل   ی نجوریاالن که ا  یو تموم ول گفتمیم دیببخش ه ینگفته بود  ی ز یاگه چ دیشا  زدیداشت حرف م نجوریهم

 گفتم:   دمی کامل آمپر چسبوندم سرم رو بلندم کردم و بهش زل زدم و سط حرفش پر یکنم به معن

  یکه زد یبه توچه؟ حاال هم هر حرف رم،اصالیاست کجا بود؟ من هرجور دلم بخواد راه متند نرو ،تو خودت حو  نقدریاستپ استپ ا-

 خوام برم!   یبسه برو اونور م گهید

 جاش تکون نخورد و اونم زل زد به منو و گفت:   از

 تو!    ی دار ییعجب رو-

 به دوستاش ادامه داد   ورو

 !  میبهش بده کار شد میزیچ هی کنه تازه  یمعذرت خواه نکهیا  یتورو خدا به جا دینیبیم-

 تعجب نگاش کردم و گفتم:  با

ما   یجلو  یساد ی که وا دهیم یچه معن یبدهکار میزیچ ه یکنم؟ برو بابا دلت خوشه ها! معلومه که  ی؟ من؟ از تو معذرت خواه یک-

  ؟یزنیداد م یدار

شروع   یوقت سادی من وا هیقدم میکرد و ن یسرعت ط نبود که اونم به  شتر ی قدم ب 4 3شده فاصلم باهاش  یعصبان یلیبود که خ معلوم

 همونطور که تو چشمام نگاه کرد گفت:   خوردیکرد حرف زدن نفساش تو صورتم م

 حد...    نیتا ا  گه ینه د  یو ل یمغرور باش  کردمی، فکر م ییپرو یلی من به تو بدهکارم؟ خ-

پاهام داشت   رفت، یم جیسرم داشت گ دم،یدیفقط تکون خردن لباش رو م  گهیداره م یچ دمیفهمیتحمل کنم نم تونستمینم گهید

 بود   یهمش از بعد اون اتفاق لعنت شهیحالم داره بد م نقدریچرا ا دونستمیخودم م دیلرزیبدنم داشت م یکه همه    نینه مثل ا  دیلرزیم
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 و افتادم...  سم ینتونستم وا  گهید

نگاه به ساعت کردم   هیصبحونه بخورم    تونستمیبودم نم نطوریهم شهی خوردم هم ریش وانی ل هیکه پاشدم طبق معمول فقط  صبح

بود؟ نه نبود؟ نه بود؟ اَََه اصال  ن ییهم پا  مینس ن ییپا رفتمیم ی عنیاالن  انه ی ن ییکه برم پا رفتم یبود داشتم با خودم کلنجار م 9:30

گذاشته بودم تو گوشم و سرم رو   ی هنزفر  نییو رفتم پا دمیساعت ده پاشدم لباس پوش یکاینزد آخرشمشده بودم  جیگ دونستمینم

و   نیو فرز  سامان دم یروام رفتم جلوتر د اهیتو پ دم یلحظه سرم رو بلند کردم د هی دمیفهمینم یچیه رفتمیو راه م ن ییانداخته بودم پا

 دادش بلند شد:  یدفعه صدا هیسالم کنم که   نایکه به سامان ا رفتمیداشتم م سادندیو روبه روشونم سه تا دختر وا  سادندیسهند وا

 حد...    نیتا ا  گهینه د  یو ل ی مغرور باش کردمی، فکر م ییپرو  ی لیمن به تو بدهکارم؟خ-

همونطور   ستیمعلوم بود حالش خوب ن دیلرزیبود داشت م میبود رو شناختم نس سادهیاز دخترا که روبه روش وا  یکی لحظه  هیتو   فقط

 خودم رو رسوندم بهشون و بلند گفتم:   یچجور دمیدفعه افتاد خودمم نفه هی  دیلرزیکه داشت م

 چه خبره؟   نجا یا-

 از دخترا گرفته بودش  یکی چشماش بسته بود و  میسرها به سمتم برگشت به جز نس ی همه

 :  سامان

 شد!   ینجوریچرا ا دونمینکردم نم شیبه خدا من کار-

 از دخترا گفت:    یکی

   ؟یزدی سرش داد م یجلوش داشت یبود  سادهی وا ی!اصال تو به چه حقینکرد شیکار چیآره ه-

موقع بود که خودم   ن یبهتر  ن یبهش زدم ا  یبه من کرد که چشمک  یسامان نگاه زد؟یداد م میسامان داشت سر نس ی عنیکردم  تعجب

 کنم!   ک ینزد میرو به نس

 و گفت:  دی تو موهاش کش یدست سامان

  شدیتموم م گفتیم دی ببخش هی خودش بود  ر یتقص-

 گفتم:   تیاومد جوابش رو بده که با عصبان شناختمیاز دخترا که هنوز نم  یکی

 حالتون خوبه؟  یخانم پزشک-و گفتم:  مینس شی رفتم پ  گهید دیاَََه بس کن-
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 بودم، جواب نداد دوباره صداش زدم:  دهیاز سامان پرس شبی رو د لشیفام

 خانوم؟   مینس-

نگام کرد دستم رو دراز کردم که کمکش کنم که بلند شه دستم رو پس زد و با کمک   یجی رو باز کرد و چند لحظه با گ چشماش

 ند شد و گفت:  همون دختره که نگهش داشته بود بل

 !!  میو غزال بر  نیثم ـ 

 که گفت:   رفتندیبه سمت آپارتمانشون م داشتن

   ؟یبخر  خیاب  ی بطر  هی برام  ی ر یغزال م-

 و گفتم:  ششون ینشست رفتم پ مکت ین هی  یکنارش رو نمیگفت و رفت و ثم ی باشه ا غزال

 حالتون خوبه؟   دیخانوم مطمئن مینس-

 دوتا دستش گرفته بود گفت:   نیکه سرش رو ب همونطور

 ممنون   انی پارس ی بله آقا-

 گفتم:   زدم یباهاش حرف م دیبود با  یخوب ی لیزمان خ نی بود، ا دهیبه شدت پر  رنگش

 چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟ سرش رو بلند کرد و نگام کرد و گفت:   شهیم-

   نییپا  ام یم 5االن نه عصر ساعت -

 ردم:  گفتم و دوباره تکرار ک  یباشه ا-

 به جاش جواب داد:   نیدفعه ثم ن یخونه؟ ا دیکمکتون کنم بر دیخوا  یکه حالتون خوبه؟ م دیمطمئن ـ 

 اصرار نکردم و به جاش گفتم:   گهیهستم د ششیممنون من خودم پ یلیخ-

  نمتونیبیباشه،پس عصر م-

 سامان گفت:   دمیبودند راه افتادم بهشون که رس نایکه سامان ا  یی رو تکون داد و من به سمت جا سرش
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 نکردم!   شی حالش خوبه؟ به خدا من کار -

 نگاش کردم و گفتم:  طنتیش با

 آره خوبه فقط...  -

 حرفم رو گرفت گفت:   یدنباله  سهند

 فقط...  -

  دی پوالتون رو آماده کن دیبر -من

 داره بگه! گفت:   یهرکار ی رد عصر کارم داشت، اما حوصله نداشتم، خوب شد که قبول ک یچ دونمینم

  نمتونیبیباشه پس عصر م-

 :  دیپرس نیثم  رهیکجا م نمیسرم رو بلند نکردم که بب ی باشه تکون دادم و اون رفت حت ی رو به معن سرم

  ؟یگفتیهمون پسره بود که م نیا-

 آره -

 خوبه بد نبود  -

حرفشو ادامه داد   کردنیهنر م گفتندیخوبه رو هم که م نیخوشگله هم یکه فالن گفتندینم چوقتیبودن ه نطوریو غزال هم نیثم کال

 و گفت:  

 کار داره؟   یباهات چ یعنی-

 غزال اومد که گفت:   یجوابش رو بدم که صدا  اومدم

  ایب-

 رو گرفتم و گفتم:   یجلوم گرفت، بطر  یآب یبعدم بطر  و

   یمرس-
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به طرف غزل   میساد یآسانسور وا  یباال جلو میرفت میر شده بود با بچه ها بلند شدبهت یلی رو خوردم، حالم خ ینفس نصف بطر  هی و

 برگشتم و گفتم:  

 نرفته؟   ادتی  شااهللیشرطمون که ا-

 آب دادن و گفت:   ابو یکه طبق معمول شروع کرد پشت سرش رو خاروندن و  اونم

 کدوم شرط؟  -

 گرد شده گفتم:   یبرگشتم سمتش و با چشما کامل

 کردم!    شیاداوری  شه ی! خوبه د یعورشیب یلیخ-

 نگاه خونسرد به من کرد و گفت:  هی

 ! ادینم ادم ی!من که  یحاال هرچ-

که جلوش   کردمیم نیتمر دایجد رفتمیم شی هم در حد خفه کردنش پ شهیکنه هم  تیبود فقط دوست داشت اذ شیشگیکار هم ایعنی

 گفتم:   ینگاش کردم و همراره با پوزخند یبه حالت خونسرد  ن یرو از دست ندم به خاطر هم میخونسرد 

    یگرفت مر یآلزا نکهینه واقعا مثل ا-

 برگشتم که همون وقت گفت:   نیبه طرف ثم بعدم

 کار داره    یباهات چ حیبه نظرت مس ـ 

 تو آسانسور،   میندونستن باال انداختم و رفت یرو از رو شونم

 کنم   عیخودم رو ضا  خواستمینم ی ول زدمیخواست بهم بزنه م یم حیکه مس یی درمورد حرفا یی حدسا  هی درسته

داشت   نیخواستن برن خونه و ثم یو غزال م نیبه خودم اومدم که ثم ی و عصر شد فقط وقت م یناهار خورد یچجور دمینفهم اصال

سرم رو بلند کردم که ساعت   یگفتم باشه و دوباره وقت  یبهم گفته منم فقط م یچ  حیکه حتما بهش خبر بدم که مس کردیسفارش م

 بود    5
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شکالتم دوش گرفتم و به پارسا گفتم که به   ی برق لب زدم و با اسپر  هی و فقط   دمیپوش یکرم رنگ با شال و شلوار قهوه ا  ییمانتو

و   نمیرو بب گهی کجا همد میاومد که اصال نگفت  ادمی تازه  رونیاز آسانسور اومدم ب یوقت رونیرفتم ب عیو سر  نییپا  رمیمامان بگه من م

 بود   سادهیکه اونجا وا دم ید رو ح یخوشبختانه مس یل

  **************** 

و بعدم بلند   دمیخواب  4:30اخرشم موفق نبودم و رفتم باال و تا  یکردم استرسم رو پنهون کنم ول یسع  نا یکردن با سامان ا  یشوخ با

   یمشک  رهنی پ عیشدم و سر 

رو زدم و همونطور که کفشام رو   میدود  نکیهم عطر زدم و ع یو موهام رو با ژل زدم باال و کم دمیپوش یآب نیبا شلوار ج یاسپرت

 داد زدم:   دمیپوشیم

    ن ییپا رمیماااامان من م-

 به   قهیساعت رو نگاه کردم ده دق ن ییاب دادن رو بهش ندادم و رفتم پاجو  ی اجازه  و

انداختم   یبه در ساختمون م یو بعدم نگاه کردم یبار ساعت رو نگاه م  ه ی قه یدو دق وار، ی و پامو زدم به د سادمیبود د ساختمون وا  5

،با  دونستمیبود نم ی نکیاوووه چه جالب ع ومدیبهش م یواقعا قهوه ا دمشیبود که سرم رو بلند کردم و د  ازدهمی  ا یبار دهم  یبرا

  یرو گذاشتم رو موهام و نگاش کردم هر چ  نکمیبه سمتم اومد ع یوقت دی اخم سرش رو بلند کرد و منو د  بابود  شتر یجذبش ب نکیع

 زودتر گفتم:   دیمن شخصا عاشق شکالتم، بهم که رس ی! وااااااشدیم شتر یشکالتم ب یبو شدیم کترینزد

 الم س-

 نگام کرد و گفت:    یاخم پر جذبه ا با

 سالم -

 زدم و گفتم:     یاخم اون من لبخند  یجا به

 از ابروهاش رو داد باال و گفت:   یکی که خلوت تر باشه؟  میبر ییجا   هی شهیم-

 چرااا؟  -

 از ابروهام رو دادم باال و گفتم:   یکی منم
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بودند و من خودمم تازه   سادهیاونورتر وا یکه کم نی و به سامان و سهند و فرز نهیما رو با هم بب یکس ادیخوشتون ن دیفکر کردم شا-

 بودمشون اشاره کردم! با سر موافقت کرد و جلو راه افتاد منم پشت سرش رفتم   دهید

 برگشت سمت من و گفت:   عی بعدم سر  سادی نبود وا ی از ساختمونا که کس ی کیپشت   رفت

 ! دیعرضتون رو بگ دیتون یاالن م- 

   یبه من بگ یتونینم ی امر  چیخوشگل به من فهموند که ه یل یخ یعنی

 شروع کنم که باور کنه؟   یبهش بگم؟ چه جور ی خواستم چ یکردم اصال من خر م هول

 و گفتم:   واری دادم به د هیتک

 خوام بگم!   یم یچ دونمیخوام بگم! اصال نم یم  یچه جور دونمیراستش نم-

 چپ چپ نگام کرد و گفت:   کمی

 من برم!   دیندار  یکار دارم ! اگه حرف یمن االن کل انیپارس یآقا دی! ببنیباره بگو منو االف کرد هی-

 و گفتم:   ن ییتو موهام و سرم رو انداختم پا دمی کش یرو با حالت عصب دستم

 من.....   مینس نیبب-

   یخانوم پزشک- 

 بود    سادهی وا نهیابروش رو انداخته بود باال و دست به س ی تا هیرو اوردم باال و نگاش کردم،   سرم

  ؟ینگاه اعتقاد دار ک یبه عشق در -

   کرد یداد م یاصن غرور تو چشمش ب ا یعنیشد تو چشمام،  رهیزد و خ یپوزخند

 نه -

 !  دمیرو بلند پرس ؟سوالمیکردم بدجور چ تعجب

  ؟یچ-
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 دارم  نه،اعتقاد ن- 

 بوداااااااا *********************  لکسی ر یل یخ یعنی

 سالم -نا خوداگاه اخم کردم رفتم سمتش هنوز دهنم رو باز نکرده بودم که گفت   دمشید یوقت

 شد نگاش کردم و گفتم:   شتر یب اخمم

 سالم -

 !    ومدیبهش م یمشک لباس

 حرف بزنم که دوباره زودتر گفت:   اومدم

 که خلوت تر باشه؟   میبر ییجا   هی شهیم-

 خلوت تر؟ با شک گفتم:   یجا  ه ی م یرفتیم دیبا یچ ی االن ما برا ی عنیکردم بهش  شک

 چراااا؟  -

 گفت:    یالیخ  یابروش رو انداخت باال و با حالت ب  یتا هی

  نهیما رو با هم بب یکس ادیخوشتون ن  دیفکر کردم شا- 

 بودند نشون داد   سادهیاون ور تر وا  یاون سه تا الدنگ رو که کم و

  نی جا به ا چ یاز ه  نیکور راه افتادم ع یاز شهرک که خودمم اسمش رو گذاشته بودم نقطه   یرو تکون دادم و به سمت قسمت سرم

 و نگاش کردم شرو ع کرد به گفتن چرت و پرت:    سادمیوا نهینداشت دست به س دینقطه د

 خوام بگم!   یم یچ  دونمیخوام بگم! اصال نم یم  یچه جور دونمیراستش نم- 

   رفت یقشنگ داشت رو اعصابم دراز نشست م ی عنی االن

 بود جملم رو کامل کردم و گفتم:   دهیدونشم نکش ه یو هنوز  دمیکشیم دیطرحام بود که با  شیفکرم پ ی همه

 نه اعتقاد ندارم  -
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!   شدیم رمی کردم داشت د  لمیبه ساعت موبا ینزد فقط با تعجب نگام کرد نگاه یزل زدم تو چشماش! حرف م یبا همون خونسرد و

 دوباره سرم رو بلند کردم ومنتظر نگاش کردم که انگار از حالت تعجب درومده بود که گفت: 

 ! یباش یاعتقاد داشت دیبا یول-

 چرا اونوقت؟؟ -

 ! سادهی به روت وا عشق رو تجربه کرده رو نی که ا یچون کس -

 خنده که گفت:  رینتونستم خودم رو کنترل کنم زدم ز  گهی د یعنی

 گفتم؟   ی خنده دار ز یچ-

 خندم رو کنترل کنم گفتم:   کردم یم یهمون طور که سع-

 خنده دار بود!  ی لیآره خ ی واااااا-

 و اومد حرف بزنه که دستم رو به حالت صبر کن جلوش گرفتم و گفتم:  دیتو موهاش کش یشده دست یبود دوباره عصب معلوم

   میز یت یلیمن دختره خ  ی کنم ول ف ی از خودم تعر  خوامینم انیپارس یآقا نی! ببیکه گفت ی بسه هرچ-

 گفت:   دیبود وسط حرفم پر  سادهیوا  نهیمثل من دست به س اونم

   ؟یخب که چ-

 ! دیکنیمنو مسخره م دیر که دا کنمیاالن کامال دارم درک م یعنی-

 به خودش کرد و گفت:  یا اشاره

 به حرفش ندادم و گفتم:   یمحل کنم؟؟؟؟یمن؟؟؟؟ تورو مسخره م-

 سر اصل مطلب!   دیکمکتون کنم بر دیبزار-

 اصل مطلب رو که من گفتم! -

 ! دینگفت گه ینه د-
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 منظور؟ -

 !!!!!   ی چ یعنیدوست   یشدن جلو عیضا دونمیخوب م یل یکه من خ ن یمنظور ا-

 و گفت:    دیکش یقینگاش کردم نفس عم یگفتم و به حالت بد جنس نو ینگاش کردم ا ی گفتم و به حالت بد جنس  نویا

 فهمم!   یبازم منظورتون رو نم-

 هام رو انداختم باال و گفتم:  شونه

 ! ی خب! پس من برم با یلیخ-

 و گفت:   سادی برم که اومد جلوم وا اومدم

 !  یخب که چ-

  د؟یدیآهان !حاال منظورم رو فهم-

 گرفت باال و نگام کرد که ادامه دادم   ن یی رو که انداخته بود پا سرش

 !  دیکه شما هم شرط منو قبول کن دیکه شرط رو نباز  کنمیکمکتون م ی! منم به شرط دیدیفکر کنم منظورم رو فهم-

 حالت تعجب نگام کرد و گفت:  به

   ؟یچه شرط-

شونه هاش رو انداخت باال و   یالیخ یقبول؟ به حالت ب دیدیرو به من م دیریکه قراره از اون سه تا الدنگ بگ ینصف پول نکهیاول ا-

 گفت: 

 باشه  -

 بفهمند مخصوصا پارسا!   یچیماجرا ه نی از ا دیمن نبا ی که خونواده   نیو دوم ا - 

 رو انداخت باال و گفت:  ابروهاش

 پارسا؟؟؟ -
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 برادرم!  -

 آهان باشه! بازم هست؟؟؟؟  -

   ؟ی! اکدیکنیم تیموارد حد خودتون رو رعا یدر همه   ی ! راستنیفعال هم گه ینه د-

 باشه  -

 باشه!   گفتیم گفتمی م یهرچ ومدیخوشم م داشت

 پس فعال!  -

 ت: رو جلوم گرفت و گف دستش

  ؟یدیشمارت رو نم-

 !  رمیگیمن خودم بعدا باهاتون تماس م دیخودتون شمارتون رو بد-

 کم فکر کردم و گفتم:   ه یشک نکنند  نا یکه سامان و ا م یباشه! فقط با هم بر -

 باشه!   یاک-

 و گفتم:   دمیکه دستم رو عقب کش رهیدستم رو بگ اومد

 خوبه گفتم حد خودت رو بدون! -

نگفت و شانه به   یچیو ه دیکش قیچند تا نفس عم  یتر شده بود و ل رهی چشماش ت یرنگ آب تیبهم کرد که از عصبان یخشن نگاه

 ! رونیب میرفت واریهم از پشت د یشانه 

خفش کرده بودم دختره پرو رو چند تا   ینبود تا حاال صد دفعه دو دست ونیشدن در م عیضا  ی هیپرو بود واقعا اگه قض یل یخ یعنی

 باال رفته گفت:   یتا ابرو هیکه برگشت نگام کرد و با   وردم یلب اداش رو در م ریو کنارش راه افتادم داشتم ز دمیکش قیعم نفس

 خونسرد گفتم:     یلیخ ؟یگفت  یز یچ-

    ر ینخ-
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  ی کار  هی دیبودند االن با  سادهی وا نایکه سامان ا یی به اونجا میدینزدم تا رس ینگفت و منم حرف یز یچ  گهیباال انداخت و د یا شونه

 برگشتم طرفش و گفتم:    نیکنم باور کنند به خاطر هم

   م یبا هم بر  ایب زمیعز -

 زد و گفت:   یبه پشت سرم کرد و چشمک ینگاه

 قربونت برم!!  رم یخواد خودم م ینه نم-

بود واسه خودش؛   یه بود. پرتقالبه سامان انداختم، چشماش از گردو سه برابر بزرگ تر شد ی. نگاهکردیم ی قشنگ نقش باز یلیخ

 هاشون زدم، و گفتم :   افه یبه ق ی. لبخندمیکردیبا جارو خاک انداز جمع م دیهم که فکا شونو با  هیبق

 .   رفتم یخودمم داشتم م  شه؛ یم کیهوا داره تار رسونمت، یخودم م زم، ی نه عز -

کور   ی عنیزدم کمه  یحی! لبخند ملینیساختمون، خواب آسانسورو بب میبذار برس یعنیچشم غره به من رفت که    هیاز چشم سامان   دور

مخشو کار   یلی خ دیبا  لیاوا  نیا  ؟یر یگیاس اومد از طرف سامان: چرا دستشو نم کهوی  م،ی! بعد هم با هم راه افتاد حمیمن مس یخوند

 !  ایر یبگ

 گفت:   ی اس رو خوند و با لبخند خونسرد مینس

 درستش کن.   یجور یعمراااااااااا، خودت   م؟ر یدسته تو رو بگ  دیمن با  یعنی-

 غلط کرد با تو با هم!   طونهیش حی... اه مسگهیم طونهی... شگمیبهش نم ی چیه یهرچ اورداااا،یخونسردو در م حیداشت لج مس یعنی

 باورشون نشده؛ گفتم :   نا یا رم، ی بگ نویدست ا  دیمن با یول

 !! هیکم الک یدلت بخواااد، فک کرد  میلیخ-

 بود .  شهیخونسردشو به من انداخت، انگار چشماش از ش  یدوباره اون چشما مینس

 فکش منقبض شد و بلند گفت:   د،یدو تا از دخترا رو د  کهو ی

 ! اریمن سردمه!! دستتو ب زم،یجان، عز حیمس- 
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نزدم، در   ی کجا سردشه؟ حرف نی بود،ا ب یدستاش برام عج یمازد، دستم رو جلو بردم، گر  یشدم که چشمک رهیتعجب بهش خ با

 .  میبه سامان زدم و رفت یعوض چشمک

 که گفت:   کردمیداشتم متفکر نگاش م رونیب دیدستشو کش مینس م،یکه گذشت چیپ از

 !!  ینش عیجلو دوستات ضا  خواستمیتو کال فکر نکن، م-

 !! وووویقشنگ ن یچشم به ا ادی!! بعد با خودم گفتم: نه دلت مینیزم بیس ذارمیاسممو م ارمیدر ن نو یجلو زد و رفت. من اگه اشک ا ازم

! خوب فکر نکن پسرم، فکر نکن  کنم؟یاش عمل کنم، اصال چرا من فکر م  هیبه توص دیبا شدم، ینه واقعا داشتم خل م میشونیتو پ زدم

 !  وونهید حیمس ه گی!! د فکر نکن د زمیعز 

 !  یناز ییمنتظره منه؟ آخ یعنی  یبود. وااا ستادهی در آسانسور ا ی بهش، جلو دمیرس

 گفتم:   دمیپونگه؟ کنارش که رس نگ یکه چشاش اندازه توپ پ کنهیداره االن کجا رو نگا م نیا

 شده؟  یز یچ-

 :  زنهیو انگار داره با خودش حرف م شیشونینداد، فقط زد تو پ یجواب

 خداااا    یدو سه روز تلپ شه!! واااا خواد یحتماً م کنه؟یکار م  یچ  نجایا  یریو یر یه  ن یتو روحش، حاال تو ا یا-

نبود. بعدم که دستمو گرفت با   دا یپ افشیپسر جوون که ق کیبه  دمیشده، نگاشو دنبال کردم که رس اهوی دو نقطه خط   هیشب افشیق

 به خودم قول دادم فکر نکنم!   فیها، ح شه یم شیز یچ  ه ی ن یفت تو آسانسور، اکله ر 

  نو یدست ا  ی زدم، من ک ی! اوه ،عجـــــــــــب گندکنهیبه من نگاه م ی خاک!! نگا داره چجور یانداختم، ا  ح ینگاه به مس کی

 ! می گرفتم؟ اوه خاک تو سرت نس

 میبدبخت اد یکرد! اوه مامان، تازه   یمن م یهنوز داشت مثه جن زده ها نگا حیمس ن، ییول کردم و سرمو انداختم پا عیسر دستشو

 زد و گفت :   یلبخند ح یافتادم! مس

   ؟یبلند بلند فکر نکن شهیم ـ 

 بهش انداختم و گفتم :   یاخم کردم و نگاه خطرناک کنم؛ یاالن سکته م  گهی من د ی وااااا
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 افتادم که!!!  ر ی گ یا یتو چه بدبخت یدونیتو که نم !شهینم ر ینخ ـ 

 زد و گفت :   ییلبخند مکش مرگ ما کی دوباره

 خوب بگو بدونم!   ـ 

 افتادم. اخم کردم و گفتم :   ادشی مامــــــــــــــــــــــ ـــــان، دوباره  یوااا

 نداره !  یبه شما ربط ـ 

 گفت :   ح یمس رون،یب دمی. من هم پردیموقع آسانسور رس نیهم

 !  نییپا  یایبا من ب دیفردا بعد از ظهر با ـ 

 گفتم :   ی جیبهش انداختم و با گ یسرسر ینگاه

 ! رمیخودم بم یباشه! حاال جون مادرت ولم کن بذار به بدبخت ـ 

 دوباره با تعجب به من نگاه کرد و گفت :   حیمس

 شده؟  یز ی چ ـ 

 کردم و گفتم :   ی شت، اگه گذاشت! اخم وحشتناکنزنم! اگه گذا نو یا  خوامیم یبابا، من ه یا

 نه؟!!!   ا ی  یر یم ـ 

 باال برد و گفت:   میتسل ی دستانش رو به نشانه  حیمس

 رفتم خوب!  ؟یزنیچرا م ـ 

 رفتم تو. مامانم به طرفم آمد و گفت:   عیانداختم و سر  دیهم به طرف خانه شان رفت. صبر نکردم تا بره داخل! کل بعد

  ؟ی کرد ر ی د نقدریسالم! چرا ا  ـ 

 گفتم :    رفتمیکه به طرف اتاقم م  یبه ساعت انداختم و شانه ام را باال انداختم، در حال ینگاه

 کنم حاال!  کار ی! چگهیشد د  ر ی د ـ 
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 کم مکث کرد و بعد گفت :  هی

 !  ادیداره م  ایلیا  ـ 

مامان! همون   ی به داداشه من!! وااا چسبهیمثه کنه م  یه خود،یب یسنگ قبرشو بشورم، پسره  ی ــــــــــ مرگش!!!! الهــــــ  خبر 

  ،یر یبم یاومد. ا شیاحوال پرس یاتاقم و در رو بستم! صدا یتو دم ی!پر گهی د  یچیبدبخت شدم، ه یموقع زنگ در به صدا در اومد! وا

 :   کردیم یاحوال پرس ای لیپارسا اومد که داشت با ا یصدا کنه؟یم یچه غلط نجا یا  نیخاک تو سرش! ا 

 پسر؟   یچطور ـ 

 من سنگ قبرتو واست بشورم .  یمن برم بزنمش!! اله  یاومد. ا ا یلیا یخنده  یصدا

خوب   "ها!!  یرد یمیواسش م شینکن پسره مردم رو! حاال خوبه تا چهار سال پ نینفر  نقدریا  م،ینس یر یبم یا "وجدانم اومد یصدا

 اومد که گفت:    ایلیا یقع بچه بودم وجدان جان! صدااون مو

 خانوم کجا هستن؟   میپس نس ـ 

! رونی! حاال لباساتو عوض کن برو بنیآروم باش، آفر میبکش، نس قینفس عم م،یخونسرد باش، نس میفوضول؟ نس ی تو چه پسره  به

و قرمز   یمشک کیتون کی. دمیپارسا ازش متنفره پوش دونستمیکه م یچسبون ی خی ی به فنا رفتم. خل شدم رفت، شلوار ل گه ید یچیه

بگه!   تونهینم یزیچ  نجاسیا  ایلیپارسا رو حرصش بدم! ا ی کم کینم پارسا ازش متنفره! آخ جووون ،یقرمز بود، ا شتر یهم داشتم که ب

  کیبود.  دهیکه خود پرهام واسم خر   نویبابا، ا یا اد؟یلباسه خوشش نم ن یپرهام جونم، اونم از ا  ؟یچ اد یاگه پرهام ب یــــــــــیوا

!  یشد گر ی جون، چقدر ج مینس یرو بسوزونم! وا ا یلیا  نی ا شتریناقابل هم زدم که ب ملیر  یکم کی شال قرمز هم انداختم سرم،  

 بلند شد و گفت:   ا یلی. ا رونیزدم و از اتاقم رفتم ب نهییآ  یبه خودم تو یچشمک

 خانوم سرمو تکون دادم و گفتم:    میسالم نس ـ 

 !  دیراحت باش دییبفرما ـ 

 رفتم تو آشپزخونه و گفتم:   ا یلیهم بدون توجه به ا بعد

 مامان چپ چپ نگام کرد و گفت:  ؟ی خوایمامان جونم کمک نم ـ 

 !  رونیبرو ب ایب! یالزم نکرده به من کمک کن  ر ینخ ـ 



 

 
 

55 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

مامانم بود. خو از دستم ول شده بود.   هیز یناقابل شکسته بودماااا، البته از جه  وان یکرد؟ حاال خوبه همش دو تا ل  نیچرا مامان همچ وا

ظرف   ی پرتغال از تو ک یاون پامو و  یپامو انداختم رو لکس یشده بود. منم ر رهینشستم. پارسا با اخم به من خ ای لیا  یرفتم و رو به رو

 گفت:    ایلی و شروع به پوست کندن کردم. ا تمبرداش وهیم

 خانوم؟    میدرسا چطوره نس تیوضع ـ 

 بزنم؟ برم بزنم؟ تو رو خدا وجدان جون، بذار برم بزنمش! دستامو مشت کردم و گفتم :   نویبرم ا  من

 !  رسونهیسالم م ـ 

 !! حمیداد: مس غامیمنو ادد کرده؟ پ هیک نی گرم کردم. مسنجر آن شدم. وااا، ا  میهم سرمو به گوش بعد

خبر   ز؟ی وجدان عز  ی بود ینه گناه داره! کودوم گور ؟یشه؟ آره وجدان جون؟ وجدااااان، خواب عیپر رو، بالکش کنم ضا یپسره  یا

پسره است. اکسپت کردم و نوشتم:    نیا  ر ی! همش تقصیخل شد دونم،ی! من میخل شد مینس یمرگت رفته بودم استراحت کنم! واا

 !  مینیمنو داده؟ نوشت: ما ا لیبه تو آدرس م یک

 رفت رو اعصابم :   ا یلیا یدلم! صدا زیآروم باش عز ؟یباز تو آمپر چسبوند میبابا، نس ر یبم برو

 خانوم با شما بودم!   مینس ـ 

 نگاش کردم و گفتم :  یجیگ با

   ؟یبا من بود  و یچ ی چ ـ 

 ابروشو باال انداخت و گفت :    کی ا یلیا

 امروز گردش بهتون خوش گذشت؟  ـ 

 !!  گهی د رم یبرم بم دیشدم، با نهیقرنت  گه،ی د یچیه د،ی د ح یمنو با مس ن یا  ،یواااا یا

 زدم و گفتم :   یبدبخت شدم. لبخند کج  یوااا

 بود !   یبله!!! عال ـ 

 ! موننیتنها م  ا یلیها، آقا ا  یای! زود بایآشپزخونه رو به پارسا گفت: برو دو تا نوشابه بخر ب  ی اتاقم! مامانم از تو یهم رفتم تو بعد
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تو راه   گفتیداره ها! چرا پارسا رو فرستاد؟ به بابا م یمامانه منم دل خجسته ا نی. ا رونیگفت و بلند شد از خونه رفت ب  یچشم  پارسا

   روزی رو د نجا یاتاق خوابم کردم. خوب شد ا  یرو تو یاحساس حضور کس رون،ی! تا پارسا رفت بگهیبخره د  ادیکه م

 گفت:  ی با لحن دلخور ایلی! ارفتیم نی ا ی نداشته ام جلو یکرده بودم. وگرنه آبرو  مرتب

 دستامو مشت کردم و گفتم :   ؟یدیجواب منو نم گهیپسره د ن یواسه ا ـ 

 !  شهیبه شما مربوط نم ـ 

 تر اومد و گفت :   کینزد

 من هنوز دوستت دارم!   یلعنت ؟یکنیکار رو با من م ن یا  یچرا دار مینس ـ 

 شدم و گفتم:  رهیاخم بهش خ با

 !  رونیبرو ب ـ 

  ی هر کار ،یدوباره، لعنت شدیقدم اومد جلو، احساس خطر کردم، حالم داشت بد م  کیدوباره  ا یلیجلد مغرورم! ا یرفته بودم تو  دوباره

توجه   یب ا یلیبدنم شروع شده بود. ا ک یستر ی! دوباره اومد جلو، لرزش هیلعنت  ،یکردم که اون اتفاق رو فراموش کنم نشده بود. لعنت

 فت:  اومد و گ کینزد

 دستامو مشت کردم و گفتم:   ؟یکنیم وونهیکارات منو د  ن یبا ا  ی دار ـ 

 اخم کرد و گفت:   ا یلیا  رون؟یب یبر  شه یمحترم م یآقا ـ 

 !!!  یهست ی و سبز و کالً رنگ  یآب ی عاشق چشما شهیتو هم ست،ین دیاز اون پسره کمتره؟ البته از تو بع  میمگه من چ ـ 

 گفت :    ز،یخوردم به م نکهیرفتم عقب تا ا گهی قدم د هیکرده بودم،   خیستون فقراتم نشسته بود.   یرو یسرد عرق

 !   یگرفت یتو چهار سال احساسات منو به باز ـ 

 گفتن ندارم!  ی برا ی! من حرف رونیگفتم: برو ب یدهانم رو فرو دادم و با لحن ملتمسانه ا  آب

 با خشم بهم نگاه کرد و گفت:  ا یلیا

 !! من هنوز...  یعالمه باهات حرف دارم! لعنت ک یاما من  ـ 
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درد و بالت  یفدات بشم! اله  یقربونت بشم! اله  یمامان اله ی! ازدیمامانم اومد که داشت منو صدا م  یحرف بزنه که صدا خواست

 زبون نفهم!  یپسره   ن یبخوره تو سر ا

تو آشپزخونه! مامانم مشکوک   دمیدستش در رفتم و پر ر ی . از زشعوریب یپسره   ن یخراب شه رو سره ا  یغم و غصه دار  یهرچ  یاله

 نگام کرد و گفت:  

  ن؟یگفتیم ی چ ا یلیبا ا ـ 

 گفتم:    یام را باال انداختم و با خونسرد شانه

 زدم!   ی کتابخونه ام باهاش حرف م ی تو یاز کتابا  یکی در مورد  ـ 

 قو رو داد دستم و گفت :  چا مامانم

 ساالد درست کن!   ایب ـ 

و دستاش مشت   ستادهیا  میسر گوش یکه باال دمیرو د  ای لیزنگ خورد، ا م یرو گرفتم و شروع کردم به درست کردن ساالد! گوش چاقو

  هیشب تینها یمورد عالقه ام رو که ب  گر یبود، عکس باز حیمس یرفتم و به صفحه اش نگاه کردم. شماره  میشده بود. به طرف گوش

را    ی. گوشکردیم ییصفحه خود نما یاسم جلبک رو ده،ینشون م خورهیزنگ م یکه وقت ی عکس یبود گذاشته بودم برا  حیبه مس

 حرصش بدم گفتم:  نکه یا  ینگا کردم. برا ا یلیبرداشتم و با اخم به ا

 سالم عشقم!!   ـ 

 که گفت :   با تعجب از اون طرف خط اومد حیمس صداص

 حالت خوبه؟   ـ 

 گفتم:   کنه؟یم ی خودش چه فکر  شیاالن پ ن یا  ،یوااا

 خلوت تر.   ی جا  کیحرف بزنم، بذار برم  تونمیخوبم گلم، االن نم-

 اتاق و در رو بستم .  یتو رفتم

 گفتم:   یصاف کردم و به سرد  صدامو
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بگم   خواستمیـ م د؟یداشت ی!کارینفر از شما استفاده کنم! با عرض شرمندگ کیکردن   تیاذ  ی! مجبور شدم برا حیآقا مس دیببخش ـ 

 !!! 5فردا قرار ساعت 

 فکر کردم و گفتم:    کمی

 .  ستین ی مشکل ی اوک ـ 

 دفعه در اتاقم باز شد و...   کیبزنه که  یحرف خواستیم حیمس

 ابرومو انداختم باال:   کی  کرد، ینگا م به کمر داشت منو  گه یدست و ست د  ه یخونه رو باز کردم، مامانم مالقه به  در

 !  ؟یکنیم گاین گاین ه یچ ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:   هی هم مثه خودم  مامانم

   ؟یزدیتو راهرو حرف م ی داشت یبا ک ـ 

که    یبه فنا رفتم. با اون داد د،یمامانو بچسب صدامونو شن ؟یباز توهم زد حیبزرگشون کنم؟ مس یجوریچ یییدوقلو، وا  دییزا  گاوم

 گفتم:   رفتمیو به طرف اتاقم م زدمیکه سوت م یجور  نی. همدهیزد فکر کنم فقط خواجه جون نشن مینس

 !  یمامان جون توهم زد ـ 

 مشکوک ابروهاشو انداخت باال و گفت:   مامانم

 ! ؟یحاال، کجا رفته بود ال یخیاونو ب ـ 

 گرد شده گفتم:   یچشا  با

 !!  ال؟یخیب ی ؟ من االن باور کنم که تو گفت" الیخیب "مامان  ـ 

 گفت:  دادیتکان م دیکه مالقه رو به صورت تهد  یجور نیهم

 دروغ بگم:   خوامیمنو ببخش، م ای خدا ؟یبحثو عوض نکن کجا بود حیمس ـ 

 رفته بودم دنبال کتابخونه بگردم.   ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:   کیدوباره  مامانم
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   ؟یکجا بود روز یاونوقت د ـ 

 خنگ نگاش کردم و گفتم:   ییجورا هی

 هان؟   ـ 

 گفت:   دیدوباره مالقه رو تکون داد و به حالت تهد مامانم

 !!!!!  حیمس ـ 

  ا یاما االن واقعاً عاشقشم. مار کردم، یسرخر نگاش م کیتا حاال فقط به چشم   یعنی .رونیاز اتاقش اومد ب ا یلحظه بود که مار  نیهم

 به من زد و گفت :   یچشمک

 مامان جونم معده ام دوباره عود کرده!!!   ـ 

 کوبوند به صورتش و گفت:  مامانم

 برات سوپ پختم.   ایب ؟یخاک بر سرم. االن خوب  یوا ـ 

کنم.   دایرو پ مینس ید  یآدرس آ دی. رفتم تو اتاق مسنجر آن شدم. االن باوفتادهین ادشیه سرعت به طرف اتاقم تا مامان دوبار به

عالمه   ه یرو سرچ کردم.  مینس لیبوک آن شدم و اسم و فام سیف عیبوک ) سر  سیف سیبپرسم؟ آهان ،زوکربرگ ( رئ ی خوب، از ک

  ی . خوب، اومد. حاال آدرس آیپزشک  میآدرس خونه رو دادم و دوباره سرچ کردم نس کنم،یم دودشبرام آورد. خوب، االن مح مینس

همون موقع آن شد   م یعود کرد. نس تیوانگی دوباره د حیمس یمحترم، وا نندگانی. خوب بمیکنیمسنجر اددش م م، یداریبر م شو ید

 براش نوشتم:  

 !!!!  حمیمس-

 منو داده؟؟   لیبه تو آدرس م یک-

 !!! ر یبعد مچ بگ یبهش بگه بزار آن بش   ستین یکی چه خشن!  اووووه

 براش نوشتم:  بدجنس

 !!!! گهید  مینیما ا-
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 بود:   نی که گفت ا یز ی چ نی. سامان اولارنیپوال رو م یک نمیجوابمو نداد، زنگ زدم به سامان تا بب  گهی د میکه نس یاز مدت بعد

  ؟یمخشو زد یپدر سوخته چطور ـ 

 !!  ایادب شد یخودتم ب حیکصافط؟ مس یدار کاریادب نداره ها، با بابام چ یعنی

 .  هیجزو اسرار کار  گهید ن یزدم و گفتم: ا یلبخند

 دوباره ادبشو نشون داد و گفت:   سامان

   ؟یمخشو زد  یچطور  گم یدارم م یعوض ـ 

که،   شهینم زم،یزدم و گفتم: عز یدیلیگارف ی.دوباره لبخند رفتیمردانه ام بر باد م تیثیآبرو ح گهید یعن یبفهمه اون مخ منو زد!  اگه

 !! مونهیکال م  یسر من ب د،یزنی همتون مخ اونو م ی جور  نیا

 داد که من از نوشتنش معذورم و گفت:   کی فحش رک  کیدوباره  سامان

 حق به جانب گفتم :   یبا حالت ؟یدار کاری به خدا، حاال چ ی االغ ی لیخ ـ 

 .   خوامیپولمو م ـ 

 مکث کرد و گفت :   یکم سامان

 .   اریتا بهت بدم. دوست دخترتم ب ا یب 4فردا ساعت  ـ 

 تا بناگوش وا شد. گفتم:  شم یهزار تومن ن 150فکر به دست آوردن  از

 آخه؟ سامان دوباره مکث کرد و گفت:   هی واسه چ گهینم ؟ یاون همه پول به من بد یخوا یاون م ی خره نکنه جلو ـ 

 !  ایربع زودتر ب کیخوب تو   ـ 

 ابرومو باال انداختم و گفتم:  کی

 باشه خدافظ!   یربع؟ زودتر؟ اوک ک ی ـ 

 گفت :   می. نسمیبه نس دمیجواب بده قطع کردم، زنگ نکهیاز ا قبل
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 سالم عشقم!   ـ 

 فتم .  گرفتم جلومو نگاش کردم. نه شماره رو درست گر  وی ؟ با من بود واقعا؟ گوش"عشقــــــــــم"داغ کرد ، گوشام 

 تعجب گفتم:   با

 حالت خوبه؟؟؟؟  -

 خلوت تر .   ی جا کی حرف بزنم، بذار برم   تونمیگفت: خوبم گلم، االن نم مینس

 گفت:   میدر اتاق اومد و بعد نس یصدا

  ینفر از شما استفاده کنم! با عرض شرمندگ کیکردن   تیاذ یمجبور شدم برا ح،یآقا مس دیببخش ـ 

به قرآن. خودتو جمع کن، از اولشم معلوم بود   حیمس یخر  ی لیکردم. خ یی ماشاا... منو بگو چه فکرا ه؟ینلحن تو دو ثا ر ییهمه تغ نیا

 احســــــــــــــاس؟ عمراً... گفتم:  ـــــــــــــــــنو یاحساس؟ ا نو ی. وگرنه ارهی که گ

 !!! 5بگم فردا قرار ساعت  خواستمیم ـ 

 مکث کرد و گفت:  یکم مینس

 .   ستین ی مشکل ی اوک ـ 

 اومد که گفت:   مینس ف یضع یدر اومد. صدا یصدا  کهویبگم که   یز ی چ خواستم

  ؟یکن یم یتو اتاق من چه غلط ـ 

 مرد اومد که گفت:   کی ینفس نفس عصبان یصدا

 نه؟  یگ یانتر به من م ن یبه خاطر ا ـ 

با من   یعنیشد؟ انتر؟  ی چ ی نیو بعد هم بوق آزاد.  ومدین ییصدا گه یبزغاله. د یخودت انتـــــــــــر؟ با من بود؟ هان؟!!! انتر  انتر؟

 بود که گفت انتر؟ واقعاًًَ؟ عجـــــــــب! 

  ************ 

 تو چار چوب در ظاهر شد، گفتم :   ا یلیا
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 بود. گفت:   یانگار عصبان زد،ینفس نفس م ای لیا ؟یکنیم ی تو تو اتاق من چه غلط ـ 

 نه؟  یگ یانتر به من م ن یبه خاطر ا ـ 

رفت... تا اومدم   یجلبک مردم رو صاحاب شد ؟یتوهم زد میاون جلبک منه. جلبک من؟ نس یول ادا،یگفت انتر؟ بش م حیبه مس انتر؟

 .  دی!!! پوک! ــــــــــــــــــــمیشد. گوش دهیکوب وار یبود که از تو دستم در اومد و به د میگوش  امیبه خودم ب

 تو چشماش زل زدم و گفتم:   تینزنش!!!؟ با عصبان یگیم یوجدان ه نیبب

   ؟یکرد ی چه غلط ـ 

 بده که نذاشتم و گفتم:  حیتوض اومد

 دوباره اومد حرف بزنه که گفتم:   ؟یکرد  ی... تو چه غلطنموینازن ی گوش ؟یکرد یبدونم تو چه غلط خوامینه من م ـ 

 !  یغلطو کرد نیکه ا   ی!!! تو اصن غلط کرد؟یغلطو کرد ن یا  یبه چه اجازه ا قاًیتو دق ـ 

 شد و دستشو گذاشت رو دهنم و گفت:   کی. دوباره نفس گرفتم که حرف بزنم که نزد میگوش یی... واایداشتم حساب  یر یدرگ خود

 !! اصن خوب کردم .  یراه انداخت ی غلط کرد ی غلط کرد یه  گمیبهت نم یچیه یهرچ ـ 

گفت و دستشو برداشت. خون جلو چشامو گرفته بود،    ی. بچه پررو. دستشو گاز گرفتم. آخزادهیآدم ر یاصن غ نی مردم رو دارنا. ا یعنی

 و تو مغزم فرو کردم ارزش داشت . دم ییکه من جو ییاندازه کل کتابا  یگوش نی خر زدم. ا یکل ی گوش ن یمنو بگو که واسه ا

 . دوباره قاط زدم و گفتم: دیپوک

 .   یکه غلط کرد  دونمی. کالً فقط میغلط کرد  ی ـــــــــلی. خیغلط کرد ی لیاز خ شتر یب یل ینه، اصن خ ، یتو غلط کرد ـ 

که ترس توشون نشسته    ییشما بزنم که با چ غی. دوباره نفس گرفتم که جمیگوش ی تو مخم. واااا ومدی م یفقط لفظ غلط کرد یعنی

 آورد باال و گفت:   می،دستاشو به حالت تسل  رفتیجور که عقب عقب م نیبود، هم

 نکش جون مادرت .   غی . فقط جخرمیبرات م مینس ـ 

 رفت. بعد سرشو آورد تو و گفت:  رونیدرو باز کرد و از اتاق ب بعد

 .   یخوب کردم، خودت غلط کرد ـ 
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.  کنمشیضرب المثل ها م ی  رهیضرب المثله درست بود؟ نبوده باشه هم خودم وارد دا ن یا ؟یتو قبر بخند ی تا ته باز کرد. ا ششوین

سنگ   ی! ادهیبنفش کفاف نم گهی د یبکشم از نوع زرشک غیج خواستیدر آوردم و پرتش کردم. خورد به در! چقدر دلم م موییدمپا

همه   ن ی! من موندم ایواقع یرفتم. داغون شده بود به معن میطرف گوشواسش درس خوندم. به  یکلرو  یس یاچ ت  نیقبرتو بشورم. ا 

! انگشتاشم  ارمی. فقط چشاشو در ممیجان نس کنم،یخواهش م ؟یزور از کجا آورده بود. برم بزنمش!! برم وجدان؟ وجداااااااان مرد

  یگوش  یرتمو در آوردم و گذاشتم توکا  میس میگوش ی جنازه  تو!!!! از نی! همنیتو حلقش، فقط هم زمیر ی! دندوناشم مشکنمیم

 .   رسونمیگرفته بود. گفت: خودمو م شیگر زد، ی. مامانم داشت با تلفن حرف مرونیاز اتاقم رفتم ب ی. بعد از مدتمیمیقد

. مامانم  ارمیچشاشو در ب  خواستمی. مزدیحرف م یو با پارسا تلفن دادیبود کنارش داشت گوش م سادهیهم وا ایلی طرف مامانم رفتم. ا به

 و گفت :   دیکش غیج

 پسرم، گل پسرم .   ی پرهامم، وا ـ 

خوناشام پر، کتابا پر،   کی پر ،خاطرات  ای د ی س یعنیشده؟  ی پرهام چ  یعنی. کردمیبهت داشتم به مامانم نگاه م با

 گفتم :   ا یلیداداشــــــــــــــــــم.. . به طرف مامانم رفتم و گرفتمش، غش کرده بود. رو به ا 

 شده؟  یپرهام چ ـ 

 و گفت :   ن ییسرشو گرفت پا ا یلیا

 ...   مارستانهیتو جاده بوده، تصادف کرده! االن ب ـ 

 . متعجب بهش نگاه کردم و گفتم: رفتمیداشتم از حال م ، یواااا

خونه، مگه نه؟ نگو که   ادشیداداشم... غلط کردم فوش دادم، م ؟یکنیم تمیاذ  ی بگو دار ؟یکن یتالف یخواینه؟ م ی گیدروغ م ـ 

 ! یکن یم یشوخ یدار دونمیواسه پرهام افتاده... من که م یاتفاق

نشده!! آشغال ازت   ی ز یداداشم چ ی: بگو لعنتدمیکش غی. اعصابم خورد شد.جدیکشیم غیرو اعصابم بود. مامانم هم داشت ج سکوتش

 متنفرم ...  

  ایلی کجا؟ رو به ا رن ی. دارن مرونیبود. مامانمو بلند کرد و بردش از خونه ب دهیخونه، به طرف مامانم رفت. اونم فهم یاومد تو بابام

 گفت :  

 مادر بزرگشه!!   شیرسونه، پاشا هم پ یباشه، پارسا االن خودشو م میحواست به نس ـ 



 

 
 

64 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

بابام رفت. بلند شدم و  یعنیدر خونه اومد.  یبره؟؟ صدا  خواست یمگه کجا م گفت؟یم ی زده بودم. منگ شده بودم. بابام داشت چ بهت

 . گفتم: ستادمیا  ای لیا یرو به رو

  

 :  گرفتیکو؟ کجا رفتن؟ صدام کم کم اوج م بابام

 ...  هیمزه ا یب بهیچه شوخ ن یا  یلعنت ـ 

  ی. همون موقع صدادیها لرز  شهیکه تمام ش دمیکش یبلند غی. زدم تو صورتشو جگرفتمیجلوشونو م ن ییپا  انیب نکه یقبل از ا  اشکام 

بود.   حیبه مس ه یشب یل یبود. چشماش نگران بود. خ ستادهیدر ا  ی جلو  ایزنگ در خونه اومد. به طرف در پرواز کردم. در رو باز کردم. مار

 لرزون گفتم :   یصدا بابودم.  دهیاسمشو شن

 بله؟   ـ 

 :   گفت

 شده؟ اخم کردم و گفتم:  یز ی چ ـ 

 نشده...    یچیخوبه! اصنم ه میلیداداشم حالش خ وفتاده،ین یاتفاق چ یافتاده؟ ه  یکنن که اتفاق نیبه من تلق خوانیچرا همه م ـ 

به   ا یلی. ا کردینگام م یداشت با تعجب و نگران ای ام بلند شده بود ،مار ه ینتونستم خودمو کنترل کنم. کنار در زانو زدم. هق هق گر  گهید

 جان آروم باش...    میطرفم اومد و گفت: نس

 زدم:   داد

 .  خورهیحالم ازت بهم م یجان... عوض  میبه من نگو نس ـ 

 و گفتم:   کردم یم  هیآمد. به طرفم اومد و سرم رو گرفت تو بغلش ،گر رونیدر آسانسور رو باز کرد و ب پارسا

   گه؟ینشده د ی ز یبگو دروغه... داداشم چ تو

 کرد. رو به پارسا گفتم :   ف ی رو تعر  انیجر ا ی. رو به ماردیکشیدستشو پشتم م پارسا

 .   کنمیپرهاااام. خواهش م شیمنو ببر پ ـ 
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 انداخت و گفت:   ا یلیبه ا  ینگاه پارسا

 .   امیم یردارم. بعد با تاکسب ل یمدارک و وسا ی سر  ک ی دیباشم. با نجایا  دیمن با ش؟یببر یتونیتو م ـ 

 برداشت و گفت:   نشویماش چ یسو ا یلیا

 پاشو حاضر شو...   مینس ـ 

 دوباره رو به من گفت :   ایلیمنو ببره؟ مگه از رو جنازه من رد بشه، ا  خواستیم ن یخدا ا یا

   میبر ایب گه،یزود باش د  ـ 

  هویشده؟  یپرهام چ ی نی کردمیبودم و داشتم فکر م سادهیآسانسور وا یبلند شدم و دنبالش راه افتادم. تو  ،یبکن شدینم شیکار   گهید

 وسط تفکراتم و گفت:   دیجفت پا پر ا یلیا

   ؟یهنوز ناراحت ـ 

پرواز کنم جون    یاز خوشحال  خوامینه م ؟ی هنوز ناراحت گهیزده داغون کرده، حاال م نموینازن یگوش ن،یی کردم و سرمو انداختم پا  اخم

 گفت:    یبا ناراحت ای لیتو. ا

 !  خرمی مثله خودشو م یکی واست  ـ 

 بود گفتم :   ن ییجور که سرم پا نیهم

 بود. نابود شد .   میعکسام رو حافظه گوش ی همه

مثه   م،یدی . رسدادمیو بهش محل نم کردمینگاه م رونویو به سرعت به راه افتاد. تمام راه ب نیماش ینگفت، نشستم تو  ی چیه گهید

بهم انداخت و گفت   یو خودمو بهش رسوندم. بابام نگاه دم یراه افتاده بودم. بابا رو از دور د ا یلیو پشت سر ا نییجوجه سرمو انداختم پا 

 : 

 شانه ام را باال انداختم و گفتم:   ؟یچرا اومد گه یتو د  ـ 

 زد و گفت:   یشده؟ بابا لبخند یپرهام چ  گه، ی اومدم د ـ 

 فقط پاش شکسته!    ست،ین یخاص ز ی چ ـ 
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  ا یلیاست. خدا رو شکر ا گه ید  ز یچ  هیپرهام اصن  ن یا یرفتما!!! ول یقربونش نم نهه یداداشم، حاال اگه پارسا بود ا یمن به فدا یاله

دلم کباب شد واسه داداشم، پاشو گچ گرفته بودن، رفتم تو، به   ی ـــــــــــــــــ ی. به طرف اتاق پرهام رفتم، وا ادیطرفم نم گهید

 گفتم:    یمن عاشق داداشمم! رفتم و به شوخ  یــــ یلبخند خوشگل زد، وا  ک ی  دید منو طرفم برگشت. تا 

 کارو!!   ن یبچه هزار بار، نکن ا ؟یکرد یطونیتو باز ش ـ 

 و گفت :   دیدوباره خند پرهام 

 ..  برو بچه. ـ 

 بابا اومد و گفت:   گفت،ینم ی ز ینگفتم. پرهامم چ یچی ه گهی و د ن ییانداختم پا سرمو

 !  یمرخص شد م،یبر ایب ـ 

  

هم با   ایلی ا م،ی. پارسا هم اومده بود، مدارکو آورده بود. من و پرهام و مامان و بابام با هم رفتمیرفت نیشدم و با هم به طرف ماش بلند

نزاکتا که   یب ن یکرده بودن ا  یتعادل! انقدر با اعصابم باز یخل و چل و ب ی . بهتر، پسره ومدیباال ن گه ی د ا یلیاون. ا  نیپارسا با ماش

رو نگه   هی میقد ی افتاد، داغ دلم تازه شد. خوب شد گوش میگوش یخوابم گرفته بود. رفتم ولو شدم رو تختم، دوباره چشم به جنازه 

!! چه  دنیکش ی ورداشتم شروع کردم رو پاشو نقاش کیماژ ه ی. دهیخواب یدم. صبح چشامو که باز کردم رفتم سراغ پرهام، آخ داشته بو

به من   نکهیا  یآب جا  نیافتادم. ا  امیبدبخت ادی دوش گرفتم، دوباره  کیتموم شد، بلند شدم و  میاحکار طر  ی! وقتشی! اخدهیم یحال

  یبش یگوش  یب شاالی! ا یر یبم ی!! الهخواااامیم مویداغون کرد، من گوش موی! تو روحش، زد گوشکنهی م یآرامش بده با اعصابم باز

تختم. چه   یدوباره ولو شدم رو رون،یدرس نخوندم! از حموم که اومدم ب یگوش  نی که واسه ا  ییچه شبا  ی ـــــــــــ یبهت بخندم! وا

قربونش برم. لپ تاپش رو    ی! آششیشد، رفتم پ داریدشم پرهام از خواب ب. بعدمیهم خواب گه یساعت د  ک ی! لمیامروز تعط دهیم یحال

 براش بردم و گذاشتم جلوش، گفت: 

 ! مینیتا با هم بب نیبش ا ی. بیخوا یم یچ دونمیم ا،یب ـ 

هم  می. گوشمینیبب لمیبا هم ف مینشست لمام،یف  نی گرفته بود، من عاشق ا  دیجد لمیفهمم بشم من، ف زیداداش چ نی قربون ا یآ

 خراب بود خاموش شده بود . شیباتر 

  نیهم سر ا  ی عاشقشم. کل ینی!  لمایف ن یبود. منم که خوراکم از ا زایچ   نیداره ها! در مورد جادوگر و ا  یبودن هم عالم یگوش یب

 رهام گفت:  ! پدمیآخرش فهم ی ول کنه، یسوار م یحقه ها رو چطور ن یا  ارویمخمو به کار انداختم. آخه معلوم نبود   لمهیف
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 من!  شیپ  ی نشست یخوایم یچ  گهی د ـ 

 نگاش کردم و گفتم :   یچپک

 کنم؟   یآور ادی  دیمن با یه ؟یاریواسم ب دشویمگه قرار نبود فصل جد ـ 

کنن.   یپرهام گوسفند بخرن قربون ی کوفت از طرف پارسا بود. مامانم هم رفته بود با بابا، برا ه یکرد که جوابش  یبلند یخنده  پرهام 

 چشم غره بهش رفتم که گفت:   هیمنم 

 ...  ایخوب بابا، ب ـ 

 ماچش کردم و رفتم. داد زد:   کیفلشش رو داد بهم!  بعد

 !  اریآب ب وانیل ه یمن  یبرا ایب یماچ؟ او ه یفقط  ـ 

  یطرف اتاقم و فلش رو گذاشتم تو  دم یکردم و بردم براش! بعد هم دو خ ینه و پارچ رو براش پر از آب و طرف آشپزخو دمیدو

 هم که خاموش بود .   می! گوشدنیخون آشام!!! دلم واسش تنگ شده بود. شروع کردم به د ک یخاطرات  دیفصل جد ی! واوتر یکامپ

   *** 

 ... احمق...  منی خاک تو سر االغت کنم د یا

خودش تماشا داره!   دنمید ال یمنم که سر ده،یحال م  ی. ادمیقسمتشو د 7باز شروع کردم به ابراز احساسات کردن. تا االن حدود   من

به کارم نداشت، امروز روز استراحتم   یکار  ی هم اومده بودن، کس نا ی! مامانم اننیبب الی با من سر  کننی من فقط حال م ی دوستا نیا

 :  گفتیپرهام که م ی! با صدادنمید ال ی که فعالً در حال سر  نهیکه من کالً تو کار خونه اصن استعداد ندارم. ا دونستینم هم مبود. ماما

   ست؟یبه حال اون معدت بکن، مگه گشنت ن میفکر  هیشو،   الی اون سر   الیخیب م،ینس ی ـــــــــــــــــ یآها  ـ 

مامان من   نیبعد. رفتم به سرعت برق ناهار خوردم. ا  یواسه   ذارمیم شویانداخت. چقدرم که من گشنمه واقعاً!!! خوب بق  ادم ی  یواااااااااا 

 !  کنهیاالن با پرهام دعوا م

  ...1،2،3 

 آخه؟!   یدی! چرا حرف گوش نماریرو ن نایدختر ا  ن یپرهام صد هزار دفه گفتم واسه ا ـ 
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 که...   شهیبلند نم وتر یکامپ نیا  ی االن از پا  نیا  خوب

 گفت:    شهیهم مثه هم پرهام 

 ! ارمیواسش نم گه یخوب از دفه بعد د ـ 

 ذارهیاحمق و خنگ نرسه!!! چرا نم ی نایال نیمن اگه دستم به ا  ینیکردم!  ی رو پل ال یسر ی تختم و ادامه  یرو دمیچهار زانو پر دوباره

 ...  میکار خودشو بکنه آخه؟! نس منید

!!! اه دمیقول م  کنم،یخودمو م ی ! باشه وجدان جان، سعستین یاصن کار سخت زم، ی کن عز  ی! سعینیرو بب  الیکن که فقط سر  یسع

 ...  ینکن همچ منید

 ! باشه باشه، غلط کردم وجدان جان !!! ـــــــــــــــــــمینس

 . پرهام گفت:  رونیومدم ب. از اتاقم اخوردی حالم به م نایا ی ها افهیاز ق گهیبود که د 7 یحدودا ساعت

 به طرفش برگشتم و گفتم:  رون؟یکه از اتاقش اومده ب مهینس ی نی!؟؟؟؟؟!! نمیبیم یچ ، یوا ـ 

 بگو تا واست حلش کنم!   ی دار یمشکل  ـ 

 و گفت :   دیخند پرهام 

 و گفتم:   دمیدوباره؟ لب ورچ یکه هاپو کومار شد یدیبه کودوم قسمت رس ـ 

 که نگو!!   ختی ر یاشک  کی ی مجبور شد دوستشو بکشه! وا منیبه اونجا که د ـ 

 ابروشو داد باال و گفت:   کی پرهام 

  ؟یگ یاون دوتا قطره اشکو م ـ 

 گفتم :   تیعصبان با

 همون چقدره!!!   یدونیهمون... م ـ 

 باال آورد و گفت:   میتسل یبه نشانه  دستاشو

 خوب بابا، نزن!   ـ 
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قرار داشتم؟   حی بود با مس 5شده؟ من ساعت   7ساعت  یچشمم به ساعت افتاد. واااا هو یآب وردارم.   وانیل ه یتا  آشپزخونه یتو رفتم

 ...  کنهیاوه اوه... نرفتم!! االن کلمو م

سر به سر    یکم ک ی. رونیرفته بود اصن. بعد هم رفتم ب ادم یزدم به شارژ   مو ی... رفتم گوشالیخیبرم، ب خواد ینم گهی االنم د خوب

شب   11. آخه ساعت دمیبندازم رفتم، خواب  میبه گوش ینگاه نکهی... بعدم بدون ادمیکش یگچ پاش نقاش یپرهام گذاشتم و دوباره رو

 بود .  

 چه خبره!   نهیفکر کنم رفت در خونشون بب رونیکه رفت ب دم یرو د ا یاومد بعدم مار نا یا می نس یداد از خونه  یصدا کم

  یعنی  نیبود خواب بود بعدشم قرار فردا و شرطم! ا تیمن در اولو  یکه االن برا ی ز یافتاده تنها چ  یت که چه اتفاقنداش یتیاهم برام

 !  یالیخ  یآخر ب

 بودم  دهیتا فردا صبح خواب کردیشام صدام نم ی اگه مامان برا یعنی دمیکه دوباره اومد تو خونه گرفتم تخت خواب   ایتوجه به مار بدون

رو برداشتم ساعت رو نگاه   میچشمام رو باز کردم هوا روشن شده بود گوش یفقط وقت دمیشام خوردم و دوباره خواب یچجور دمینفهم

 و مسنجر!   وتر یکامپ یبود خدا رو شکر که امروز جمعه بود رفتم صبحونم رو خوردم و نشستم پا 9کردم 

من موندم   ی عنیسرم رو بلند کردم ظهر شده بود   ی! وقترفتیدر م پاش زمان از دستم نشستمیم یوقت کردمیحال م وتریبا کامپ کال

  یخواستم سه وعده   یاگه نم

ضعف   یبابا ناهار رو بچسب که دارم از گشنگ  الی خ ی! بهیمثال اسمم کنکور  کردم؟یم یا گه یرو نوش جون کنم چه کار د  ییغذا

 کار داره جواب دادم و گفتم:    یتونم حدس بزنم چ ین بود مبلند شد ساما میگوش  یتو تو آشپزخونه که صدا رفتمیداشتم م کنمیم

 بله -

 و گفتم:   دمیبرادر خند کمیسالم عل-

 !  یسالم اخو کیعل-

 کنم   یادآوریزنگ زدم قرار عصر رو  -

  دیایب  5/4قرار گذاشتم شما  5 میمن عصر با نس نیباشه فقط بب-

 !  یندار یکار یاک-
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 نه قربانت فقط پول من فراموش نشه!  -

 باشه بابا!  -

   یبا-

   یبا-

 پلو!    ا یآخ جون لوب  دمیکردم و با لبخند به سمت آشپزخونه راه افتادم از در آشپزخونه شروع کردم بو کش قطع

 تو و گفتم   رفتم

 سلــــــــــام  - 

 برگشت طرفم و گفت:   مامان

 هیگفت و دوباره روش رو برگردوندو بق نو یا دیو از اتاقتون دل بکن دی خره افتخار بد، چه عجب شما گشنتون شد که باال کیعل-

 توپش پره پره!   یعنیکار مامان   ن یساالدش رو درست کرد ا

 و عقب و نشستم و گفتم:   دمیکش یا یصندل

 ور نوشخوارش کنم! کتاب رو کامال قورت بدم تا بتونم سر کنک دیخوب استفده کنم بعدش با م یاخر آزاد یروزها  گهید-

 نازک کرد و گفت:   یپشت چشم مامان

 ! یستیتو درس خون ن دونمیخوبه ،خوبه خودتو لوس نکن من که م-

 دلخور گفتم:   ی گرد شده و لحن  ییها  باچشم

   میاِاِاِ مامان داشت-

 بشناسه؟  یمن پسرم رو نشناسم ک گمیمگه دروغ م-

بشناسه! خودم از جواب خودم چشمام گرد شد!   میبشناسه ؟ خودم جواب خودم رو دادم نس ی مامان منو نشناسه ک گفتیراست م واقعا

 کار کنم خب شکموام    یپلو رو عشق است! چ ا یفعال لوب  الیخ یب یول
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  یخوام ول ی ه دوچرخه محرف زدم و بهش گفتم ک پرسدیم نا یبا بابا که درمورد کتابخونه و ا کمیمنم  م یعشق تمام ناهار رو خورد با

 گرفته !   یمیچه تصم  ستیبرات گرفتم  معلوم ن میتصم هیخودم  -بابا گفت 

 ....  نییو رفتم پا دمیبه خودم رس یکل 5/4و مثل دخترا تا   دنیبود که شروع کردم لباس پوش 4 ساعت

  دمیرس ی د با لبخند رفتم سمتشون وقتبودن سادهیاونطرف تر وا یگشتم کم  نایساختمون که خارج شدم با چشم دنبال سامان ا  از

 بهشون دستم رو بردم جلو و با هاشون دست دادم و گفتم:  

 گل!   یبه سالم پسرا-

 تاشون سالم کرد و سهند گفت:  سه

تو دلم براش زبون درآوردم و باخودم گفتم :تا چشمت درآد   -؟یدختره رو زد ن یمخ ا یشک دارم تو چطور نیمن هنوز به ا  دیکن باور

 گفتم:    یبچه پرو  در جواب سهند با لبخند لج درار

 بماند!  گه یاون د-

 دراومد !  شتر یبهش زدم که لجش ب یچشمک و

 نزنه!   ی که حرف  یبد بهش باجم ی خوا یتازه م چیه ی بفهمند که تو مخ دختره رو که نزد نایواقعا فکرش رو بکن که اگه ا حیمس یول

دلم به نفعته به حرف   ز یجان عز حیهان ؟هان؟هان؟ مس ؟یکن یم یمنف یفکرا   شهیبفهمند تو چرا هم نایگفته قراره ا ی شو بابا ک خفه

 پسرگل!   نی!آوریو کال فکر نکن ی گوش کن مینس

 کردم و گفتم:   نگاشون

  د؟یپول منو آورد-

 کرد و با شک گفت:    ز یچشماش رو ر  نی فرز

 ! میدینم ادین م یتا نس یول میآره اورد-

 !  زارنیروش م یاسم ه یاون دوتا که هر کدوم هر دفعه  زنه یدختره رو با اسم صدا م نی که ا  نی که فقط فرز  نیا مثل

 ابروهام رو انداختم باال و گفتم:   یخونسرد با
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 سامان گفت:   ن؟ییپا دیدیساعت زودتر کش میکه منو ن دی کار یمگه شما ب یباشه، ول-

  ؟یمخش رو زد یچجور مینیبب میباهات حرف بزن میخواست ینه م-

 آخه!   دیبگه مگه فضول  نا یبه ا ستین یکی ستندیول کن معامله ن نا یکه ا ن یمثل ا نه

 نگاشون کردم و گفتم:   یتا خودم رو آرام کنم و با بدجنس دمیکش یقیعم نفس

 ! دیزنیقدر حرف م  ن ینکنه شما سه تا چشمتون دنبالش بوده که ا-

 باشه گفت:  یجد کردیم یکه سع ی کرد و با لحن  یاخم سامان

 سوال بود!   ه یما؟ نه بابا! فقط  ؟یک-

 زدم و گفتم:   یطانیش یلبخند

 زغال فروشم   هینکن آقا سامان من خودم عمر اهیمنو س-

 زبون منو بکشند!  ریباشند نخواند ز نا یدلم خنک شد تا ا شیآخ خورهیمعلوم بود داره حرص منگاهش  از

 بود!   5 ی کایکه تو دستم بود کردم نزد  میبه ساعت گوش ینگاه

 شلوارم و گفتم:  بیدستمم رو هم کردم تو ج هی و  واریپام رو زدم به د   هیو   سادمیوا  واری د کنار

 سامان گفت:  اد؟یب میتا نس دیسیوا  نجایا  دیخوا ی شما سه تا م-

 اخم کردم و گفتم:  ه؟یآره،مگه چ-

 !  دینباش نجایشما ا ادیم ینبود! قرار بود وقت ن یقرارمون ا-

 مثل من اخم کردو گفت:  اونم

 با تعجب نگاش کردمو گفتم:  م؟ی باش نجا یما ا شه یم یمگه چ-

   کنهیخره خب شک م-

 !  میدیبراش کش یکه ما چه نقشه ا بود دهیانگار نفهم گفتمیم نیهمچ
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 بره!  رونیاز ذهنم ب دونهیرو م زیهمه چ میکه نس نی رو محکم رو هم فشار دادم تا فکر ا چشمام 

 فکر کردو گفت:    یکم سامان

 !  امیاومد و رفت م یوقت گه ی د یجا ه ی م یر یباشه ما م-

 باشه! -

بعد من  اد؟یبود! نکنه سرکارم گذاشته باشه؟ نکنه ن قهیدق 5:5به ساعت کردم  ینشستند و منم نگاه مکتین ه ی یطرفتر رو رفتنداون

کنه بعدم   عتی بخواد ضا دینفهم معلومه که شا ح یباشه! خب مس یآدم ن یهمچ ادینکن بهش نم یمنف ی! نه بابا فکرهاشمیم عیضا

 بکنه!   ی کار نیمچبهت بخنده! غلط کرده بخواد ه

باال   یشونه ا ومد؟یچرا ن دندیپرسیکه داشتند با چشم و ابرو م  نایبود برگشتم طرف سهند ا قهیدق 5:10ت رو نگاه کردم ساع دوباره

  ؟یومدیاس دادم که چرا ن  مینس یانداختم و برا

 خاموشه؟  شیکه گوش دهین یچه معن شدمیم یخاموش بود! داشتم عصبان شینشد! تعجب کردم زنگ زدم بهش گوش ارسال

  شمی! گوشخندهینداشتت م شیخاموش کرده و داره هر هر به ر شمیاالن نشسته تو خونشون گوش  گه ینفهم معلومه د  حیمس خب

 ! یبهش زنگ بزن یخاموش کرده که نتون

 نفهم!   شعوری ب یبودم! دختره  ی بود! واقعا عصبان 5:20نگاه کردم ساعت

و   سادیسر جاش و برگشتم طرف سامان ،اومد جلوم وا ادیتا اعصابم ب دمیکش قیم نفس عمسمت ادیکه با پوزخند داره م  دمیرو د سامان

 گفت: 

 ! دهیعنوان پا نم چیدختره به ه نیهه سرکارت گذاشت؟ داداش من از اولم گفتم ا -

 و گفتم:   دمیکش یتر  قیخودم رو کنترل کردم و نفس عم یبا مشت بزنم تو صورتش ول خواستمیم

 اومده؟ با پوزخند گفت:    شیبراش پ ی مشکل دیشا-

 ! ی ! قبول کن سرکارومدهین شی براش پ ینه داداش مشکل-

 آروم باش!   نی آروم باش،آفر حی! مسرفتیم ورتمهی داشت رو اعصابم  واقعا
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 خودش با پوزخند گفتم:   مثل

 ! رهیوقت سرکار نم چیه  حیباش مس ال یخ نیبه هم-

 برداشتم و گفتم:  وار یرو از د  میتک

  گمیساعتش رو بعد بهتون م نجا یفردا هم ستمیکه بهت ثابت کنم سرکار ن  نیا  یراب-

 ! 

 پررنگ تر شدو گفت:  پوزخندش

 ساعتشم بعد بگو!    نجایفردا هم حیباشه آقا مس-

 خر!  تا تمس شتر یبود ب یپوزخند عصب هیپوزخند   نی همون پوزخند که رو لبم جا خوش کرده بود به سمت ساختمون راه افتادم ا با

 خودخواه مغرور رو!  ی پررو یدختره  ن ینه برگه چغندر اگه آدمش نکردم ا حیمس گندیمن م به

 درو باز کردم فقط از همون در که وارد شدم گفتم:   یدر خونه و ک دمیرس یک دمیرفتم تو آسانسور و نفم تیعصبان با

 از تو اتاقشون صداش اومد که گفت:    ؟ییمامـــــــــان کجا-

 !  نجامیا-

 رو درآوردم و رفتم در اتاقشون و گفتم:    کفشام

 خوابم!  یمامان من م-

 بود رو بلند کرد و گفت:  یکتاب ی سرش رو که تو تیعصبان با

   ؟یکنکور بخون دیتو مگه نبا  ؟یخوابیچه قدر م-

 بده    ر یاد بهم گرو کم دارم که مامان به خو   نینه!فقط هم ای خدا یوا

 و گفتم:   دمیکش میشونیبه پ ی دست یباکالفگ

 ! خونمیدرس م مونمیم داریشب ب-
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  یحوصله نداشتم لباسام رو عوض کنم! سع ی کردم رو تختم حت  ینزاشتم جواب بده و رفتم تو اتاقم و خودم رو پرت کردم سع گهید

 طرفه!   یبا ک دونهیپررو هنوز نم یشدنم و لحن پر تمسخر سامان فکر کنم! دختره  عی کردم بخوابم تا نخوام به ضا

 ****************** 

 سیبودم. اوه اوه، نگا کن چقد م ومدهین رونیب یس یچک کردم. هنوزم از فکر اون اچ ت  مویشدم، اول گوش داریکه از خواب ب صبح

از خونه   دمویبرم مدرسه. فرممو پوش دی... فعالً بادونمیکار کنم؟ نم ی. حاال چهیعصبان ی لیفکر کنم خ یی ... وا حهیکال، همشم از مس

دوست دارم،   ی لیسارا رو خ ی مدرسه ،سارا اومد طرفم. وا دمیبرنخورم. رس حیگم و گور کردم تا به مس و خودم ع ی. سر رونیزدم ب

   گر؟یج ی دوستمه. باهاش دست دادم نشستم کنارش: چطور  نیبهتر 

 زد تو سرم و گفت:  ی کیخوب، سارا    یبودا... ول ادم ی . البته ادیکلمه بدش م نی د از انبود چق ادم ی

 عمته   گر یج ـ 

 گفتم :  ی زدم و با خونسرد یلبخند

 ... یتو هم هست  یاون هست، ول ـ 

 به اطراف انداختم و گفتم:  ینگاه

 پس زهرا و ساره کوشن؟ شونشو انداخت باال و گفت:   ـ 

  

 ...  انیم حاال

 لحظه بود که زهرا چشمامو گرفت و گفت:   همون

 سالم عشقم ...   ـ 

 دوسشون دارم. برگشتم و گفتم:   یلیدوستامو دوست دارم. عاشقشونم! خ ن یمن ا چقد

 ...   زم ی خوبم عز  ـ 

 با اخم گفتم:   ،ی... نامرد، حتماً دوباره رفته ول گردشرتهیسو نیو ا شده ت گر یچه ج  ییهم از در وارد شد، وا  ساره
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 بچه خر کنک زد و گفت :   یتنا تنا؟ ( تنها تنها؟) لبخند شعور یب ـ 

 ابرومو انداختم باال و گفتم :   ه یچه خبر از اون آقا خوشمله؟  م، یر یبا هم م یقربونت برم، دفه بعد ـ 

 له کرد ...   مو ی... کثافت زد گوشایلیلعنت به ا  ی نی ـ 

... دندش خرهیواسم م شو یکی سرم... خودش   یبوده ،فدا یگوش هینداره که.   دنیکش غیخوب بابا، ج دن،ی بنفش کش غیج  کی همشون

 نشکنه ...   خواس ینرم، م

هم خودمو رسوندم خونه و اول   . بعد مدرسهمی زد یم هیهمدگ یتو سر و کله  ای  میزد یحرف م  میداشت ا یاومد و ما هم طبق معمول  ر یدب

بچم تو دانشگاه دچار کمبود خواب شده. بعد از  ینشه، اوخ داریتا ب رونی رفتم ب ی واشکی... دهیکه هنوز خواب نی رفتم سراغ پرهام. اه ا

 زنگ خورد .  میکه گوش نمیبب المو ی سر  هیبق نمیناهار رفتم بش

 و گفتم:   برداشتم

 ... دیبفرمائ بله؟

 اومد که گفت:   حیمس یصدا

 در خونتون ...   ام یباش، وگرنه م نییپا گهیساعت د میتا ن ـ 

و بردم   دیدستمو کش حیمس دم یکه رس نیی . پارونی. مامانم رفته بود برونیو از خونه زدم ب دمیتوپش پره، لباسمو پوش یلیخ  نیا اوه

 پست ساختمون. دستم درد گرفته بود. گفتم:  

 ... دستم کنده شد... یاو ـ 

 ترسناکه، زبونم بند اومد. گفت:  هیعصبان یوقت ی لی. خدمیزل زد به چشام. ترس شیبرزخ یول کرد و با اون چشا  دستمو

 هان؟   ؟یومدیچرا ن  روزیخودخواه... د  ی تو... تو ـ 

 :  دیداد کش ن، ییشده؟ خوب... سرمو انداختم پا یچ دونستینم ن یا  ،ییوا

   ن؟ییپا یومدیگفتم چرا ن ـ 

 که سر من داد بزنه، سرمو گرفتم باال و گفتم:   دهیم یشدم، اصن چه من یعصبان
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 ادامه بدم اخم کرد و گفت :   یباز نی به ا گهی شدم... اصن دوست ندارم که د مون یخوب پش ـ 

 بودم .   دهیواسه اون پول نقشه کش  ی... من کلیکرد خود یتو ب ـ 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

مسخرم کنه... تو هم حق   یکوچولو، من دوس ندارم کس نیخم کرد و زل زد به چشام و گفت: ببمن بهت بدم؟ ا ی خوای... میآخ ـ 

  ؟یدیفهم  یمنو سر کار بذار یندار

 به من گفت کوچولو؟ داد زدم:   کوچولو؟

 !  دمیادامه نم  یباز ن یبه ا گهی منم د ،یبکن  یتونینم یغلط چیتو ه ـ 

 ترسناک شده بود. دستشو مشت کرد و چشاشو بست، بعد گفت:   یجور ن یچرا ا  نیا  دم،یبرد باال، ترس دستشو

 !  ی... قول دادیادامه بد  یباز ن یبه ا دیبا ـ 

 گفت:   ی با لحن آروم هویمنو بزنه؟  خوادیم رسه یبه من م ی فرستادم، چرا هر ک نییدهنم رو پا  آب

 آروم گفتم:   ؟یجواب نداد تو یگوش  روزیچرا د  ـ 

 ...  شهیخرابه، زود خاموش م شیاونم باتر  رم، ی دست بگ مو یمیقد یشکست... مجبور شدم اون گوش تیشخص یب هی  مویآخه اون گوش ـ 

 دهنش رو فرو داد و گفت:  آب

شدن  عیضا  کردم یبود، فک نم یعصبان یل یسراغ کار خودش!! خوب؟ خ رهیم ی بعد هر ک م،یدیادامه م ی باز نیمدت به ا  کی  ن،یبب ـ 

 واسش سخت باشه، گفتم:  نقدیا

 ماه!  ه یفقط  ـ 

 گرفت باال و گفت :   سرشو

 ...   5! ساعت نییپا ایامروز بعد از ظهر ب ـ 

  

 گفتم و خواستم برم که گفت:    یا باشه
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 ...  مینس ـ 

 گفتم:   یلحن خطرناک ه یطرفش و زل زدم به چشاش، بدم با  برگشتم

 ...  یصدا بزن میمنو نس  یحق نداردارم، شما هم   لی... من فام انیپارس یآقا نیبب ـ 

 آورد باال و گفت:    میتسل یبه نشونه  دساشو

 ! یکن روشن بذار ی سع تویگوش ـ 

... پشتمو کردم بهشو و  زدایتعادلن! خلن... انگار نه انگار داشت منو م یدور و بر من همشون ب یپسرا نی ا  دم، یرس یا جه ینت هیبه  من

کفشام   دنی. اخم کردمو و شروع به پوش رونیهم اومد از خونه ب حی. همون موقه مسرونیحاظر شدم و از خونه زدم ب 5رفتم. ساعت 

  کردم یاخم ز، یه شعور یزل زده بهم. ب حیمس دم یبودم. د دهیتاپ باز پوش کیمانتوم باز بود و منم   ی قه یشد،   زکردم. دوباره شالم وا

 بهشو و گفتم:  

  ؟یراحت ـ 

 کار   یباهات چ دونمیزدم و تو دلم گفتم:» م یلبخند تکون داد. لبخند هیبا   سرشو

باال. در آسانسور رو باز کرد و منتظر شد تا من برم تو. رفتم تو   ادیآسانسور رو زد تا ب  یدکمه  حی.« در خونه رو بستم و مس کنم

  ی لیبود. خ غیج  یدر آوردم. نارنج بمیصورتم. رژ لبم رو از تو ج شیو شروع کردم به ور رفتن با آرا  نهییآ  ی رو به رو ستادمیآسانسور و ا 

زل زده بود بهم. بکش پسر کوچولو...    حیدم. مسکر  ز یلبام و بعد با شصتم دور لبمو تم یرو دمیکش  لکسیو ر روم. آومدیبهم م

 دستمال داد دستم و گفت:   هیکه   رونی. خواستم از آسانسور برم بدمیواست کش ی چه نقشه ا یدونینم

 هم هستن.   نا یپاکش کن... سامان ا  ـ 

که باز کردمو رفتم از ساختمون  اومد طرفم و کنارم شروع کرد به راه رفتن. درو  حی. مسرونیاخم نگاش کردم و از آسانسور زدم ب با

 باد زد و شالم از هم باز شد . رون،یب

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه

 شالتو درس کن .   ـ 

 طرفشو گفتم:   برگشتم



 

 
 

79 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 ...   یباش ان ی!! گفتم در جرایدیبهم دستور م ی دار ستمیانگار. من واقعاً دوس دخترت ن ی توهم زد ـ 

 برگشت طرفم و گفت :  حیطرفمون. مس ادیکه داره با دار و دستش م  دمیدور سامان رو د از

 .   کنمیم ی االن من نقش دوس پسرتو باز یباش ان یدر جر نکهیبرا ا ـ 

 زدم و گفتم:  یشالمو گرفتو برام درستش کرد. لبخند پسر کش بعد

 ...  زمی عز  یمرس ـ 

 سامان به خودش اومد که گفت:   یکرد، اما با صدا تعجب

   ؟ی خان... چطور  حیمسسالم  ـ 

 به سامان زدم و گفتم:   یطرف سامان و باهاش دست داد. لبخند برگشت

 شده!!!   یمیبا شما صم نقدرینگفته بود که ا  حیشما؟ مس یخوب ـ 

 زد و گفت:   یپوزخند سامان

 نشده!  یمیصم نقدیانگار هنوز با شما ا حیمس ـ 

 دستمو گرفت و گفت:   حیجوابشو بدم که مس خواستم

 .   میبا هم حرف بزن یهنوز فرصت نشده درست و حساب ـ 

  ی آخه. پسره  شمی. بسووووووووووووز! ملوم ( معلوم ) بود که من با تو دوست نمکردیزل زده بود به من و داشت با اخم نگام م نی فرز

 داد و گفت:   فشار   شتر یدستمو ب حیکه مس کردمینگا م نی. با پوزخند داشتم به فرز خودیب

 زدم و گفتم:   یلبخند ؟یستیجان، تشنه ن مینس ـ 

 .  زمی عز  میبخور  میبخر  ی ز یچ  کی م یبر  ا یچرا... ب ـ 

  دهیمنو کش حی که انگار مس یجور هی  یعنی  ن، یزم یخودمو انداختم رو یحرفه ا  یلیحرکت خ هی و راه افتاد، که با  دیدستمو کش حیمس

واقعاً نگران شده. سرمو  ی بهم نگا کرد. انگار یبه طرفم برگشت و با نگران حی. شالم دوباره از هم باز شده بود. مسنیو من خوردم زم

 نشست و گفت:   حیگرفتم. مس امو و پ ن ییانداختم پا
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  ؟یخوب ـ 

 من .  یزل زده بود به شال باز شده  نی تکون دادم و بلند شدم. موفق شدم، فرز سرمو

 لمو برام درست کرد و بلند شد. دست منم گرفت و بلندم کرد . شا تیبا عصبان حیمس

 کور شهرک، شونه هامو گرفت و گفت:   یطرف نقطه  دی. دوباره منو کشمیسامان دور شد از

   ؟یفک کنن هرزه ا ی دوست دار ـ 

 بزنم که گفت:   یبا اخم نگاش کردم و خواستم حرف  ن؟یا  گفتیداشت م یچ

خودتو   ی با من حاظر  ی واسه لج باز ن؟یشالت باز بشه؟ که همه بتونن گردنتو بب ی کرد  یکار  هی  یواسه چ ن،یزم یچرا خودتو انداخت ـ 

    ؟یخراب کن

 بزنم که گفت:  یاز هم باز نشه. بعد هم دستمو گرفت، خواستم حرف گه یبرام بستش که د  یجور  ک یبرد طرف شالم و  دستشو

  ؟یدی... فهمیایکن با من راه ب یمثه دوس دخترم باهات رفتار کنم، پس سع دیپس با ، یماه دوس دختر من هیتو   ـ 

 هم بدتر بود. کشوندم به طرف ساختمون و گفت:   ا یلیداشت؛ از ا یرتیعجب غ نیا  ن،ییانداختم پا سرمو

 رو بدم! حاال هم برو خونتون!  یباز نی تا سهمت از ا ایفردا صبح ب ـ 

  دیکه نبا مینیب یم کنم یحاال که فکر م گفت،یباورش شده بود. اما راس م یجد  یجد یانگار  ه؟ینجور یچرا ا نی هم خودش رفت. ا بعد

  رم؛ یگیازش پولو م  گهی وقت د هیرو نداشتم،  حیمس یحوصله  رون،ی منو ببخش! صبح از خونه زدم ب ا ی! خداکردمیخودمو خراب م

  دمیو برد پشت ساختمون... فرصت فکر کردنم نداشتم... چشامو که باز کردم د  دینفر دستمو کش هی  هک رونیخواستم برم از ساختمون ب

 ...  نهیفرز

  نا یسامان ا  شیرفتم پ یرفت چجور  یوقت دمیودم نبود همش نا خودآگاه بود نفهمدختره دست خ  نیدر مقابل ا  میعکس العمل چیه

تختم بودم   ی برگشتم خونه که االن رو  یبعدش چجور دمینفهم ادیپسره خوشم نم نی سامان با پوزخند پوال رو بهم داد کال از ا

 !  کردمیفکر م میخودم و نس ی داشتم به حرکات و حرفا

 !  یحرف نزن یتون یبگه اخه تو نم ستین یکی  میعصبان یلیدست خودم خ از

  ؟یدیتو تا حاال پول ند مگه
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 حساب باز کردم!    ی لیپول خ  نیمن رو ا گه یبرگشته به دختره م اِاِاِ

  ؟یشرط رو گذاشت نی ا یکه خودت رو نشون بد نی ا ی که فقط برا نهیا  ر یغ کنه؟یدرموردت م یاالن چه فکر  نینفهم بب حیمس آخه

 !  یاونم چه نشون دادن بعله

حق به   یلیخ رون؟یب ادیم یکه اون چه جور  ی آخه به توچه؟ مگه تو فوضول ؟یکنیم حتیدختر مردم رو نص یبرگشت یچیاون ه  حاال

 جانب جواب خودم رو دادم:  

 ! ییییییلیمنو نکشه خ گه ی ماه د هی تا  ی ! االن مثال دوست دختر منه! اونم چه دوست دختر شهیبعله که مربوط م-

 ! کشهینترس اون تورو نم ی ها! تو اگه اونو نکش یر یتند م یلیخ حیمس-

 رو بشناسند!   حیمس نا یزدم ! هنوز مونده که ا یفکر لبخند بدجنس ن یا با

  مینس یو پوزخندا ن یفرز ی بوده! از نگاه ها ی ز یچ  هی  میو نس نیفرز  نیکه ب رسم یم جهینت نیدر آخر به ا  کنمیفکر م ی من هرچ یول

 !  دونهیبوده خدا م یز ی معلوم بود! فقط چه چ

 !   ـــــحی!مســــــحیمس-

 در اومد تو!   یبعدم کلش که از ال  شدیم کیبود که داشت نزد  ایمار یصدا

 !  ــــــــحیمس-

 رو به طرفش برگردوندم و گفتم:   سرم

 هان؟ -

 تو و نشست رو تخت روبه روم و گفت:   اومد

 !  نمیبیبارم تو رو نم هیاصال من صبح تاشب  ؟یتو اتاقت شهیخونه هم نی تو ا میاومد یتو چرا از وقت-

 که من چمه؟   دونستینگاش کردم! اون چه م کالفه

 : گفتم

   ؟یداشت ی!کارستین م یچز -
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 گفت:   کردیکه موشکافانه نگام م همونجور

 شام   ایآره مامان گفت ب-

 !  امیباشه تو برو منم م-

 نگام کرد و رفت!  گه ید  کمی

 !  کردمیدردودل نم  یچکیبا ه ادیم ادمیکه   یاز وقت  یول گفتمیبهش م دیتر بودم شا یمیباهاش صم کمی  اگه

 !  دونستمینم کینزد یدختر  چیمخصوصا ه چکسیخودم رو به ه چوقتیه

 ! رونیبود کردم رفتم ب زمیم یکه رو یتومن 100که به سه تا تراول یو بعد از نگاه رونیب امیرو تکون دادم تا از فکر ب سرم

 صبح بود!   7به ساعت کردم  یشدم! نگاه داریب میزنگ گوش یصدا با

 خواستم از امروز برم کتابخونه   یم

 خودم نسکافه درست کردم و رفتم تو تراس تا خواب از سرم بپره!   ینشده بود برا داریب ی تو آشپزخونه فکر کنم هنوز کس رفتم

 یو روبه رو واری پاش رو زده بود به د ه یکه   ن یچشمم خورد به فرز کردم یو محوطه رو نگاه م خوردمیکه نسکافم رو م همونطور

 بود!   سادهی ساختمون وا

 کار داره!   ی چ نمیبب سادمیبهم غلبه کرد و وا یرم تو که کنجکاوکار داشت! خواستم ب یچ   نجایا  یاالن اول صبح  نیا

 مدرسه...  رفتیبود حتما داشت م می! با دقت نگاه کردم نسرونیمدرسه اومد ب ی با فرم سورمه ا یدختر ه یساختمون باز شد و  در

رو گرفت و دنبال خودش   مینس برداشت و دست واریرو از د  شیکه تک دمیرو د  نیلحظه فرز  هیشد فقط در  یبه چ یچ دمینفهم

 ... دیکش

 ********************* 

  یذاریتو مگه م دارم،یوجدانم اومد؛ نه ب یصدا  ؟یدیوجدان جونم خواب کنه؟یم یچه غلط نجا یا  نی ا نه،ی فرز دمیکه باز کردم د   چشامو

  هیبزنم؟ آره!!! آخ جون، وجدان جونم ب..و..س ب..و..س! دستمو محکم با   نوی) بخوابم؟ من االن اجازه دارم ا قهی( دق قهیمن دو د

 ،چته؟  یی و گفتم: ـ هو رونیب دم یکش نیحرکت از دست فرز 
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 گفت :  تیطرفم و با عصبان برگشتم

 هان؟ اخم کردم و گفتم:    ؟یار یپاک و معصوم در م یفرشته   ی فقط واسه من ادا ـ 

 نداره؟  ی به تو ربط ـ 

مچ دستمو گرفت و منو به طرف   ن یدر رو! باشه وجدان. خواستم در برم که فرز میشده! نس یخطر   ن یطرفم اومد، اوه وجدان ا به

 ! هولش دادم عقب و گفتم: برهی و رمیمامان جونم، من االن باز م ی. واواریحرکت چسبوندم به د  ه یخودش برگردوند و با 

 زد و گفت:   یپوزخند ؟یزنیبه من دست م یتو به چه حق ـ 

 !! ی خودت پا داد شبیتو که د  ـ 

 ! آب دهنمو فرو دادم و گفتم:  گهیم شبوی ،د ن ییکوه پرت کن پا ن یبرو االن خودتو از ا ؟یخانوم، حاال پاشو خورد  مینس ؟یک من؟

 بود...   یاون اتفاق ـ 

 فت:  زد و گ یپوزخند

 گفتم:   تیبا عصبان ؟یچرا قبول کرد ؟یپسره پا داد نی چرا به ا میمنم که خر... نس ـ 

 منم قبول نکردم، تمام!   ،ی داد ی شنهادیپ ه یما نبوده! تو  نیب یچیه ؟یدی! فهمیصدا بزن میمنو نس یتو حق ندار ـ 

دوباره هلش بده   میکار کنم؟ نس ی ،به نظرت چ کنم یسرم. وجدان جونم، منم االن غش م یاومد طرفم و دستشو گذاشت باال دوباره

تر.   ن ییخواستم هلش بدم عقب که سرشو آورد پا د،یلرز یکردم. دستام م یشده بود. خودم لرزش بدنمو احساس م  فیعقب، دستام ضع

نجات   یدیوجدان د ش، یسرم ورداشته شد. آخ یاز رو  تعادل یشعور ب یب  نیا  ی ه یسا ییهو ی  کهبکشم  غیبا تمام وجودم خواستم ج

تو باز جلبک مردمو از آن   م،یجلبک خودمونه! نس نکه یبوده؟ اوا، وجدان ا  ی نجات من ک یفرشته  ن یا نمیکردم؟ نگا کردم بب دایپ

وجدان   شه،یترسناک م یلی خ یجور ن یا یشده بود که! وا  ی زخدوباره چشاش بر  ن ینگا کردم، ا  حیبه مس تیبا مظلوم ؟یخودت کرد

 بزنم که اومد طرفم و گفت:    یترسم. لبامو به هم فشار دادم، خواستم حرف یجونم من م

  ؟یخوب ـ 

 تکون دادم و گفتم:   سرمو

 ممنون...   ـ 
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 اخم نگام کرد و گفت:   با

 !  میآقا با هم برنامه ها دار ن ینشه! من و ا ر ی تو برو مدرسه ات د ـ 

  حیکه مس یبکش همون کار قیجون، نفس عم میترسم! نترس نس یچپ نگا کرد، وجدان... من م هیدوباره حرف بزنم که   خواستم

 .   دمیرس یبه اتوب..و..س نم گه یگرفتم، د  یم ی تاکس دیو رفتم! با دو از ساختمون دور شدم، با  ن ییگفت رو انجام بده! سرمو انداختم پا

زد پس کله ام و   یک یزود برم. رها  دیشده با رمید ی لیاالن خ گم،یبعداً بش م ال،یخی! بدونهیرها نم اه فکر کنم دم، یراه رها رو د  تو

 گفت: 

 شعور االن چه وقت مدرسه رفتنه؟   یب ـ 

 ندارما!   ایریزنج نی به کار ا یبه خدا من کار نیوجدان جون، بب دم،یکش یقیعم نفس

 وجدانم گوش دادم و گفتم:  یبکش و آروم باش! به صدا قی نفس عم ــــــــــــم،یکنن! نس یحمله م ی ه خودشون

 تکون داد و گفت:  یمنف یسرشو به نشونه  ؟یای! توام مرمیبگ خوام یم ی قربونت برم رها جون! خواب موندم! االنم تاکس ـ 

 نه قربونت !!!!  ـ 

 گفتم :   ستاد،یکه ا   نیتکون دادم و ماش یتاکس یبرا دستمو

 ! ی! فعالً با نمتیبیبعد از ظهر م ـ 

  نجا؟ی گرد شد چه خبر بود ا  چشمام 

 !  نیی و رفتم پا دمیلباس پوش ی چجور دمینفهم خودمم

 کور شهرک!   یکجا رفتن حدس زدم رفتن نقطه  دونستمینم

 ! زنهیو داره سرش داد م سادهیوا مینس یروبه رو نی بعله فرز دم یسرعت رفتم اونجا که د به

 فقط من حق دارم سرش داد بزنم!   زنه؟یداد م میسر نس یبه چه حق نیا

 افکارم رو ندارم!   لی تحل یحوصله  الیخیب حیگفتم... االن مس یچ اوهووووووو

 که گفت:   دمیرو شن ن یفرز  یبرم سمتشون که صدا  خواستم
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   ؟یچرا قبول کرد ؟یپسره پا داد نی چرا به ا میمنم که خر... نس ـ 

 کردنم بلده؟  عیبه جز ضا یدختره کار نیکجا پا داده ؟ مگه ا   ن یپسره! به توچه که چرا به من پا داده؟ تازه ا ن یپروو ا چه

 منم قبول نکردم، تمام   ،ی داد ی شنهادیپ ه یما نبوده! تو  نیب یچیه ؟یدی! فهمیصدا بزن میمنو نس یتو حق ندار ـ 

 وده؟  نب یچیه نشونیواقعا ب یعنی! االن  مینس ول یا

 !  لرزهیو داره م دهیرنگش پر  م یبهشون کردم که احساس کردم نس ینه! دوباره نگاه ا یشده بودم که برم جلو  دودل

  کش ینزد یزد یسرش داد م یوقت روزیمگه تو د ح یمس  شه؟یم ینجوریا شه یم ک یبهش نزد ی کس یچرا وقت ه؟ینجور یدختر چرا ا  نیا

 چرا بودم!   ؟ینبود

 ! میکنیم لشیجان باهم تحل حیواقعا! االن بزار نجاتش بدم بعد مس دونمینشد؟؟؟؟ نم  ینجوریچرا ا پس

 نباشم که موفق هم نشدم!  یعصبان  ادیکه ز  دمیکش یقیعم نفس

 حرکت پرت کردم اون ور!  هی رو با  نیسمتشون و فرز  رفتم

 نگاش کردم و آروم گفتم:   کمی که چشماش رو باز کرده بود  میسمت نس برگشتم

  ؟؟؟یخوب-

 بود!  دهیترس یاد ی گفتم چون فکر کنم ز آروم

 رو تکون داد و اروم گفت:  سرش

 ممنون.... -

 بود گفتم:   تمیاز عصبان یکردم که ناش  یشده بود اخم ریکنم مدرسش د فکر

 !...  میآقا با هم برنامه ها دار ن ینشه! من و ا ریتو برو مدرسه ات د - 

 رو باز کرد که حرف بزنه!  دهنش

 ! گهی برو د ا یحرف نزن ب قهیبگه خب دو دق ن یبه ا ستین یکی
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  ه ی شیکه رفت پ کردمیو بدو رفت! داشتم نگاش م نییکه سرش رو انداخت پا  دیچپ نگاش کردم! که فکر کنم از نگاهم ترس چپ

 که پرت شدم اون طرف!   نیدختره! اومدم برگردم سمت فرز

 بود!    نی نگاه کردم فرز باتعجب

 خوام نزنم ناکارش کنم!   یم ی ! هرچ کشمیم قیمن نفس عم ی ! هرچشعوریب ی پسره

 ! خوارهیخودش تنش م  نیا  ر یجان بعد عذاب وجدان نگ حیمس نیبب

 !  رسهیبهش بگه آخه جوجه تو زورت به من م ستین یکی

 !  یتو همش خونسرد بود  دونهیم نیکه ا   ییحق داره ازت نترسه! تا جا  حیمس خب

 !  دندیسگ تورو ند  یتا حاال اون رو نایا  گه ید بله

 ! نهیدرصدش رو بب هی  دیاالن شا ی! ولدندیبهتر که ند همون

 ! رفتیکه داشت م ن یاز جام بلند شدم و رفتم طرف فرز تیعصبان با

 سر شونش و گفتم:   زدم

 کجا؟؟؟؟ -

 صورتش!   یمشت خوشگل فرود اومد رو هیزد که نتونستم خودم رو کنترل کنم! و  یطرفم و پوزخند برگشت

 عکس العمل رو نداشت!  نیبود که انتظار ا  معلوم

 بلندش کردم و گفتم:   نیزم یرو گرفتم و از رو قشی رفتم

  ؟یداد زد میسر نس یتو به چه حق-

 جواب بده که نذاشتم بگه و بلند تر داد زدم و گفتم:   اومد

 کنم؟  تی حال گه یجور د   هی  ای !! یفقط من حق دارم سرش داد بزنم گرفت ؟یسرش داد زد یبدونم تو به چه حق خوام ینه من م-

 و گفت:   دیبه لبش که خون اومده بود کش یدستم درآورد و دست ی رو از تو قشی
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 شو!  یرتیغ ی جور  نیدوروز بگزره بعد ا ! بزار یرتیغ یاوهووووو آقا-

 بود که خودم رو نشون بدم!  نیا  ی فقط برا  نیچنده؟ ا  لویک رتیغ گفت؟یداشت م یچ  نیا

 زدم و گفتم:   یپوزخند منم

 !  دمیند دمید میتورو طرف نس گهی بار د هیاسمش رو بزار! فقط   ی خوا  یم یهرچ-

 تمسخر نگام کرد و گفت:   با

 دوست تو باشه دوست دختر من بوده!  میکه نس  نیقبل از ا  یدونی اوهووووو! تو اصال م-

 ربط داره!   ایگی! راست مگهیخر خب ربط داره د حیکه بوده آخه به من چه؟ مس بوده

 نکردم و گفتم:   جای تو حالتم ا یر ییتغ

 کنم؟   تیحال گه یجور د   هی  ای ؟؟یدی! فهمنمتیدورورش نب گهی ! مهم االنه که دستیمن مهم ن یگذشتش برا-

 گفت:   رفتیکه عقب عقب به سمت سا ختمونشون م همونطور

 ! ستیبدون دارم برات! که گذشتش برات مهم ن یخان! ول حیباشه مس-

باال انداختم و لباسم رو تکوندم و   ی شونه ا یال یخ یداشت؟ باب دیروش تاک  نقدریا  نیبوده که ا  یچ مینس  ی ندادم ! مگه گذشته  یجواب

 به سمت کتابخونه راه افتادم.... 

 *********************** 

بودم. به طرف کالس رفتم، سارا و ساره نشسته بودن، زهرا هم کنارشان نشسته   دهیمدرسه، خوب خدا رو شکر به موقع رس دمیرس

 بود. به طرفشان رفتم و گفتم: 

 زد و گفت:  یحالتون چطوره؟ سارا لبخنداهل هنر،   ی به به، رفقا ـ 

 !  یتو بهتر  ـ 

 بهم انداخت و گفت:   یاالن افتاده! « ساره نگاه  یاتفاق ن ی. به خصوص با امیعال یلی دلم گفتم: » آره، من که خ تو

   ؟یبعد از ظهر که هست ـ 
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 رو تکون دادم و گفتم:   سرم

 وقت دارم!   شهیقربونت برم، من کالً واسه تو هم ـ 

 اومد و گفت:   یا اشوه

 ! نی ! بر و بچ همه پادیخر  میتا با هم بر  ای! خب پس بدونمیم ـ 

 و تکون دادم و گفتم:   سرم

 ! انیباشه، فقط رها و خواهرشم م ـ 

اومد و شروع کرد به درس دادن! منم که عاشق درس و رشته ام! کالً رفتم تو درس! اما   ریباشه تکون داد. دب ی رو به نشونه  سرش

ندازه، فوقش دوتا درشت بارش  یکرد؟ به درک، هر دعوا که را نم کاریچ  ن یبا فرز ینیطرف جلبک!  رفت یذهنم م  یچرا ه دونمینم

قدماشو تند کرد و به طرفم اومد. با تعجب    دیتا منو د دم،یرو د حیتو که مس رفتمیخونه، داشتم م ندمکنه! بعد از مدرسه خودمو رسو 

 نگاش کردم که گفت:  

 دارم!   باهات حرف  ـ 

 گرد شد و گفتم:   چشام 

 زد و گفن:   یلبخند ؟یچه حرف ـ 

 خورمت که!    ینم ا،یب ـ 

  هیفهمه!   ینم  ی! طرفو بکشن هم کسادی کور، چقدم که من از منطقه خوشم م  ینقطه  میمثه جوجه دنبالش راه افتادم و رفت دوباره

 ذره نگام کرد و گفت:  

 ! گفتیدر مورد گذشته اش م یی زای چ هی  نی فرز ـ 

 ام را باال انداختم و گفتم:  شانه

 گفت.    یخوب بگه! مثالً چ ـ 

 زد و گفت:   یپوزخند
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 ! یگفت که قبالً با اون دوست بود ـ 

 پرتقال و گفتم:    یگرد شد، اندازه  چشام 

 غلط کرد!!!   ـ 

 زد و گفت:   یلبخند

 ! یدار یدرخشان یگذشته   گهیم ـ 

 آمپر چسبوندم و گفتم:   گهید

 من چطور گذشته!  یبه شما مربوط باشه که گذشته  کنمیفکر نم ـ 

 کرد و گفت:   اخم

 من دوس پسرتم!   ـ 

ابرومو دادم   هی ! یکن! منطق حشینزنش، گناه داره! فقط توج م،یشده، وجدان بزنم تو گوشش؟ هان؟ نه نس ادی واقعاً روش ز ن یا  گهید

 باال و گفتم:  

 !  ستین ینجوری! نه آقا، اصالً امیواقعاً باورت شده که ما دو تا با هم دوست ه نکیمثه ا  ـ 

 برم خونه!   خوام ی! حاال هم خسته ام و مکنمیم یفقط نقش دوس دختر تو رو باز من

 کن !!!  رونیرو هم از ذهنت ب یچرند دوست  یحرفا اون

که سراغمون   میچیجلبک واقعاً رو اعصابه! ه  نیوجدان، ا ینیبیداره ها! باورش شده، م یی هم بدون توجه بهش رفتم، عجب رو بعد

   یب یاالتی خ یرتیجلبک غ ه یجز  اد،ینم

 آروم باش دخترم!!! باشه وجدان! من آرومم! در رو واز کردم و رفتم تو .  م،ی!!! نستعادل

  ینگاش نکردم پسره  گه ینبالم اومد. د. با اخم نگاش کردم و رفتم تو آسانسور. اونم ددیبودم که جلبکم رس ستادهیآسانسور ا یجلو

 پررو رو! رو بهم گفت:  

 ! کنه ی! سامان شک منییپا میبا هم بر  ایامروز بعد از ظهر ب ـ 
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 گفتم:   تیعصبان با

 !   رونیب رمیمثه جوجه! با دوستام قرار دارم م وفتم یهمش دنبال تو را ب ستمین کاریسامان غلط کرده با تو، منکه ب ـ 

 اخم گفت:   با

 گفتم:   یکجا؟ با حاضرجواب ی نی رونیب ـ 

 !  نجایهرجا به از ا  ـ 

 رفتم تو خونه! به رها اس دادم:   یانداختم و بدون حرف دی. در رو واز کردم و به سرعت کلدیرس آسانسور

 اس اومد:   یبعد از مدت  د؟«یا ی! شوما هم مدیخر  رمی»من امروز با بر و بچ م 

 !   ام«یم ا ی»آره! با رو 

 دادم:   جواب

 در خونه سارا« !   میبر  دی باش! با ن ییپا 6پس  ، ی»اوک 

با  دیو گفتم: ـ شما هم که من آرزو به دلم موند منتظر بمون ییرا ی! رفتم تو پذسیخس ی گدا یباشه، دختره  ی نی نی جواب نداد. ا  گهید

 !  میهم ناهار بخور 

 گفت:   پرهام 

 ! منم نخوردم! میبا من بخور  ایب ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 داداش گلمم هستم!  ن یمن عاشق ا ـ 

 رو بهش گفتم:   ،یی رای. مامانم اومد تو پذمیو با هم شروع به خوردن کرد دمیواسش غذا کش بعدم

 !  دیخر  م یر یمن امروز بعد از ظهر با دوستام م ـ 

 انداخت و گفت:   یبد ینگا هی مامان
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   ا؟یبا ک ـ 

 امو انداختم باال و گفتم:   شونه

 !  ایسارا و ساره و زهرا و رها و رو ـ 

هم داشتم   6شدم و تا سه رب مونده به  داری استراحت کنم. ساعت از خواب ب  ی. رفتم کمرفتمینگفت. منکه به هر حال م ی ز یچ  گهید

 !!! یوض ه ی. اصن شدمیآماده م

 و گفت:   یزد یسوت ای! رودمیون د ساختم یو رها رو حاضر و آماده جلو ای و رو نییپا  رفتم

 !  یهان یچه کرد ـ 

 !! خر... زدم پس کله اش و گفتم: یباز به من گفت هان نیا  ،یا

 عمته ...   یهان ـ 

  یی آشنا یصدا  هی.  میجلو پامون ترمز زد، محلش نداد  یمشک یایزانت  ن یماش هیکه   میرفتیاتوب..و..س م ستگاهیبه طرف ا میداشت

 گفت: 

 برسونمتون ...   ـ 

 جلبکه مردمه!! « رها زد به بازومو گفت:    نیدفه هزارم ،ا  میجلبک خودمونه! وجدانم داد زد:» نس نکهیصداش آشنا بود؟ اه، ا چقده

 پسر خوشگله اس!!!  نیا  مینس ـ 

 آره تکون دادم و گفتم:   یبه نشونه   سرمو

 محلش نذار .   ـ 

اتوب..و..سم همون  م،یدیاتوب..و..س رس ستگاهیجوجه به دنبالم، اصن جذبه ام تو حلقم. به ا  هم مثه ای جلو زدم. رها و رو  هیاز بق بدم

ساعته    می. نمی. باشه، بگرد تا بگردومدیخل و چل داشت با اتوب..و..س م  نیانداختم، ا  رونیبه ب ی . نگاهمیموقه اومد. سوار شد

  ی. مرفه بمیسارا شد ن یبودن. با همه دس دادم و سوار ماش دهیزده بود. ساره و زهرام رس پیجونم!! سارا هم ت را در خونه سا میدیرس

 . به سارا گفتم:  نیپشت ماش نهیشیم نامهیجرئتو از کجا آورده، بدون گواه نیا دونمی،فقط من نم گهی د گن یم نی درد به ا
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 ! بگاز!!  یامشب بترکون خوامیسارا م ـ 

  میدیهم سرعتشو با ما هماهنگ کرده بود. رس ح یبه عقب انداختم ،مس یکرد. نگاه  یشرو به رانندگ که منتظر تلنگر، با سرعت  سارام

  نطرفیثابت کنه؟ آنقدر ا ویچ خواسیمثالً م  ن ی. اومدیپا به پامون داش م ح ی. مسرونیب میدیپر نی. از ماشنجامیمن عاشق ا ،یبه خاقان

 گممون کرد .  حیکه مس میمغازه ها شد وارد و  میو اونطرف رفت

موهاشو رشته به رشته   خواد یتعادل جلبک!!! وجدان، من دلم م یب ینکنه، پسره  بیرو شکر. آدم شد! تا اون باشه که منو تعق خدا

بسه...   می! نسشهیم یچه شکل  شهیبدونم کچل م خواد ی! دلم م؟یدار کاریخجالت بکش، به موهاش چ م،ینس ؟یکنم، وجدان موافق

 !! چشم .  ر کردن لذت بب  دی! از خر خفه!  گهید

  یخدافظ ایشدم و با رها و رو ادهیپ نیوقت شده بود رسوند خونه! از ماش  ر ی خونه، سارا ما رو چون د میکردن برگشت  دیخر  یاز کل بعد

  یلیخ  گهید  ن یزل زده بود بهم. بدون توجه بهش رفتم تو ساختمون. ا   تیکه با عصبان  دمیرو د حیساختمون مس یکردم. رو به رو

 کنم !  دایپ یی جلبک رها  نیماهم تموم بشه من از دست ا ه ی نی اشه   ی شده بود. ک ادیروش ز

 باشه!   ادهیروش ز نقدریا ی کیلحظه هم فکر نکرده بودم که   ه ی ی حت یعنی

 رو نشناخته! به نفعشم هست که نشناسه!  حیزالزالک هنوز مس نیا

 کامال شستم بعدشم پهنم کرد رو بند!   ی عنینکرده بود  رمیتحق نقدریا  یپرو تا حاال کس   یدختره  اِاِاِ

 من دارم براش...   یول

   ؟یناکارش کن ینزن حیمس

 کنم!   یم عشیکم ضا ه یبابا ارزش نداره فقط  نه

 جان !    حیمس نی آفر 

 رفتم تو خونه!  دمیکشی که تو ذهنم نقشه م همونطور

 همون دم در صدا زدم:   از

 ماماااااااان...    ست؟یخونه ن یکس-

 اورد و گفت:  رونیآشپزخونه ب یکه سرش رو از تو دمیرو د مامان
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 رو سرت!   یخونه رو گذاشت ح؟یچه خبرته مس-

 و گفتم:   دمیخند

 خونست!   یک نمیخواستم بب یندارم! م یکار خاص-

 فرودگاه!   میبر میخوا یخونه برو آماده شو م یخب حاال که اومد یلیخ-

 گرد شد!  چشمام 

 همون حالت گفتم:   با

 فرودگاه؟  -

 آره! -

 تو آشپزخونه و گفتم:   رفتم

   ؟یچ  یفرودگاه برا-

 دنبال مرجان!  میبر میخوا  یم-

 :  دمیپرس یبه حالت سوال گه؟یبود د  ی ! مرجان کشدینم ن یچشمام گرد تر از ا  گهید

 مرجان؟؟؟؟؟  -0

 نگام کرد و گفت:  هیاندرسف عاقل

 آره دختر دوست بابات!  -

 !  گهیرو م یگرفتم ک تازه

  اند؟یآهان! همشون با هم م-

 ! ادیم  یکار ینه فقط مرجان برا-

 دوباره با همون حالت نگام کرد و گفت:   الشون؟یخونه فام رهیخب چرا نم-
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 :  دمیباال انداختم و دوباره پرس یشونه ا  کنه؟یتو رو تنگ م یاصن مگه جا دونم؟یمن چه م-

 گفت:   یباحالت عصب ام؟یخب حاال من چرا ب-

 ؟ بلند شو برو آماده شو!   یپرسیچه قدر سوال م حیاَهَ مس-

 زد!   میج دیکه با نه یا ینشان دهنده  نیشد ا یمامان عصبان گهیاوه د اوه

 باال آوردم و گفتم:   میتسل یمبرفتم دستام رو به نشونه رونیکه عقب عقب از آشپزخونه ب همونطور

 به اتاقم کرد و گفت:   یحاال؟؟؟ مامان اشاره ا یزنی خب مامان جان چرا م یلیخ-

   ز ی زبون نر  نقدرمیبسه برو آماده شو ا-

 رو آماده شم؟  یچ  یاومدما چ رونیاز ب به خودم کردم خب من که امادم مثال تازه یتو اتاقم نگاه رفتم

 تو ذهنم زد!   یدفعه جرقه ا هیرو تختم!  نشستم

 ! ستا یاومدن مرجان بدم ن حیمس

 ح؟یمس هیدخترچ  هیکردن    تیاذ یراه برا  ن یخوبه! بهتر  میلی! اتفاقا خستیبدم ن نیآره همچ نمیبیم کنم یکه بهتر فکر م  حاال

 و حسادت با هم!   یحس فضول ختنیبرانگ

 .....  یشیم ی ز یچ  هی ینخور  ی پسر خوب ترش نی آفر 

 **************************** 

 !  ادیسر و صدا م دمیکه د  دمیتاب ی عار داشتم تو خونه ول م یکار و ب ی ب یجور نیهم

تو چقد فوضول   مینگا انداختم! اه نس هیدر  ی. رفتم از تو چشمادیداره از تو راهرو سر و صدا م دمیاومدم خونه! د شهیم ی دو ساعت هی

 لحظه ...  ه ی!! خفه شو وجدان یشد

 به دنبالش مثه جوجه را افتاده؟  هیدختره ک ن یجلبکه! ا نکه ی. اااا، انهی... همآهان

  لیلبخند ژکوند تحو یمونه. ه یماست م نهی! نگا نگا... دختره عاقتتیل یخاک تو سر ب  ن، یجور  نیپسرا همشون هم نی ا یدید مینس

لهت نکردم خفه بمون. خوب،   حیمس ی وجداااااان، تا نزدم جا ؟یدیخانوم؟ حاال د  مینس ستیجلبک ما ن  نیگفتم ا  یدی. ددهیجلبک م
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. نگا دختره  دمیمن که پولو بهش پس نم د؟ی پسره خجالت نکش ن ی! ایدی. دمینس یدی. دکندمیوجدانم که خفه شد! پوست لبمو م نیا

  یپس فردا پست سرت هزار تا وصله  ، ی خودتو خراب کرد ی! الکمینس  یر یبم ی گرفته. ا  لشیتحو میته آورده خونه. کلرو ورداش

. دوست داشته! تو فقط قراره نقش می» اصن به تو چه نس فتم. بعد به خودم گدمیکوبیاون دستم م ی ! دستمو روچسبوننیناجور م

 !   ن«ی! فقط نقش... همیکن  یرو باز اروی  نیدوس دختر ا 

  تیرو اذ  منیکه د نا یاستفن و ال  نیبه ا  یخوناشام و ه ک یمورد عالقه ام، خاطرات  ال یسر دنیشد که نشستم و شروع کردم به د نیا

و گفت:   دیمنو د ی کی ابون یحاال اگه تو کوچه خ گفت،یبه من م دیه با... باالخر دادمایفوش م حمیفوش دادم. اما تو دلم به مس کننیم

واقعاً خفه   گهی. چشم وجدان! د میبدم؟ « خفه شو نس یخان که چندتا چندتا دوس دختر داره ،جوابشو چ  حیمس ن یجون، ا  می» اوا نس

 شدم. صبح روز بعد 

بود،   نجا یآخ... اگه ساره االن ا دم،یو اون دختره افتادم، روزم خراب شد اصن. بلند شدم و چشمامو مال شب ید  ادیکه واز کردم    چشامو

صن انگار نه انگار من  که هنوز خوابن... ا نامیاه ا رون،یو از جام کامل پا شدم. از اتاقم اومدم ب دمی!با خودم خند ووردیچشامو در م

. در خونه  میمزخرف دار رانی. اه امروزم که دروس مزخرف با دبدمیروزگار، من چقدر کوزتم!! لباسامو پوش یمدرسه! ه برم دیبدبخت با

  ادیهمون موقه ب رونیب رم یاز خونه م یمن ک  نهیمثه عقاب نشسته بب  ن یواز شد. به جون خودم ا  میی رو که واز کردم، در رو به رو

  حیمس زونیو آو رونیب دیبودم از خونه پر  دهید  شبیدختره که د  دم ید هوی کفشام شدم.   دنیپوش. نگامو ازش گرفتم و مشغول  رونیب

  ه ی حمیمس دمی د  هویدختره اس...   نی ا قیو اون... واقعاً ال نیبه ا دهینسبت م یه ایتو نودوهشت یا سندهینو ه یشد. اورانگوتان هس 

 داد و گفت:  لشیلبخند ژکوند تحو

 مرجان جان؟!!   یخوا یم یز ی چ ـ 

! تو علوم  کننایول نم گه یجا د  هی به  چسبنیداره. م  بیعالمه فراز و نش هیهمونا که  وفته، یم یی ای مرجان در اد یمرجان جان... آدم  ههه،

  دمید  هویباال.  ادیآسانسور رو فشار دادم تا ب یمه بود. بستن بند کفشامو تموم کردم و دک یچه عالم ی ما. وا میداشت ییسوم راهنما 

  ی قشنگ سوار  یلیکه خ  حمیمس نی کنه. ا  یشتر سوار خواستیبا اون جلبک با هم اومدن طرف آسانسور. اه پس م ، ییا یدر  اریخ  نیا

. در آسانسور رو واز کردم و  شدیمگه م یفکر کردم که فکر نکنم؛ ول نی به ا ی نیفکر نکردم.  گه یخفه شو. چشم وجدان. د م،ی. نسدهیم

 رسوند . یدنبالش بود منو نم یی ایدر  اریدختره خ ن یکه االن ا حمیمس ن ی! ایچیه گهی د رفتی. اوه االن اتوب..و..س مرونیب دمیپر 

و زهرا هم   میهم زد  یتو سر و کله  ی مدرسه. با ساره و سارا کل دمیجون کندن رس یکنه. اه اه. با کل یباز تونهیراننده هم نم هی نقش

خودمو رسوندم   عیشد سر لیجلبکه دوست شدم. مدرسه هم که تعط اروی  نی بگم که با ا نیباشه به ثم ادم ی.  کردیما رو تماشا م یه

نگا به اطراف انداختم   هیمن ظاهر بشه،  جلو چش  یکرده ه یبند می واقعاً تا ن یجلبک. ا  نیخونه. درو واز کردم و رفتم تو. اه باز ا 

 زد و گفت:   یشخندین حینه. نبود. مس ایدنبالش هس  ارهیاون خ نمیبب
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   ؟یگردیم ی دنبال کس ـ 

 امو باال انداختم و گفتم:   شونه

 جداش کرد .   شهینم گه یبود بت گفتم د دهیچسب نیچیهمون دختره که دنبالت بود صبح... هم ینی... یدنبال همون خ ـ 

 نگا به سر تا پام کرد و گفت:  هی

   شه؟یم ت یحسود ـ 

 درصد. اخم کردم و گفتم:    هیمنو و حســـــــــادت. فکر کن،   اوه،

 ...  یمحض کنجکاو ی نجورینه... هم ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی

 !!  گهید  یهمون فوضول ـ 

 چسبوندم. رومو ازش گرفتم و در آسانسورو واز کردم و رفتم تو. اونم دنبالم اومد. گفت:  آمپر 

 !  شهی مرجان تنها م ن،ییپا میبا هم نر  یدو هفته ا یکی بهتره  ـ 

 گفتم :   لکسیامو باال انداختم و ر  شونه

 تموم بشه!   ی باز نی . به هر حال من زودتر از تو دوست دارم ایباشه، هر جور راحت ـ 

 زد و گفت:   یشخندین اونم

 ...  نهیکه دوست دارم ا   یبردم مرجانو نشونشون دادم و گفتم دختر  دی... اصن شاشهینگران نباش! تموم م ـ 

 پررو، شونه امو انداختم باال و گفتم:   یا

 زودتر...   یکنیم ی هر کار ـ 

  یانداختم و با کفش رفتم تو که صدا دی. کلرونیهشتم .« درو فشار دادم و اومدم ب یخانوم لوسه اومد که گفت: » طبقه   نیا یصدا

 مامانم اومد:  غیج
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 بند کفشامو واز کردم و گفتم:   ؟ی!! چرا کفشاتو تو در آوردــــــــــــــــــمینس ـ 

 ... حال ندارم. خسته ام...  گهید  الیخیب ـ 

حاال بگرد تا    میکه نس رمی... من اگه حال تو رو نگارهیدر م یداره تالف دونم،ی. منکه مشعوریتم تو اتاقم و درو بستم. بهم رف بعد

  نویاگه حال ا ستمین میمن نس ینکن لطفاً! چشم. ول یباز نی رو وارد ا  ای لیا  م،ی. نسگهید شهیم داشی پ نورایا  امی لی. باالخره امیبگرد

 ازش سراغ داشتم گفت:   شه یکه هم یورداشت با همون محبت و یتا گوش ن،یظهر زنگ زدم به ثم از نگرفتم. بعد 

 منم با همون محبت گفتم:   ؟یکرد ی!! چه غلط؟یزنگ بزن دیخر... حاال با  شعور یب ـ 

 من مردم، زندم ...  ینیبب یبزنگ دیتو نبا دم، یآشغال، حاال من نزنگ ـ 

 و گفت:   دیخند

 اون لحنتم ...   ی کشته  من ـ 

 گفتم:   میذات یحاضر جواب با

 ... دونمیم ـ 

 گفت:   نیکردن. بعد ثم فیتعر نیرو واسه ثم یشروع کردم همه چ  بعد

 برم!!   د یخونمون بگو... من کار دارم با یاشو اومد  هی... بقیحرف زد ی ادیز  یلی... خگهی خوب د ـ 

ذره   هی.  الیخیبلد نبود. مثالً زنگ زده بودم راه حل بپرسم خبر مرگم. ب یشعور نداشت، خدافظ  نکهیقطع کردم. ا  ویو گوش دمیکش یآه

 خدا ...  یدرس خوندم محض رضا

 یپس من عقل داده بودم تو هدر بد گهیآک بند بمونه. بعد خدا م دیمغزم که نبا نی کتابا تار عنکبوت بست. ا نی ا ادیرو خوش نم خدا

 !  ؟؟؟ییای در ار یجلبک و خ ن یواسه ا

  یحسود یعنی باحال شده بود  ستیخواست نشون بده که حسود ن یم یدختره وقت  نیا  افهیچقدر ق رمیمیم یدارم از خوش یعنی  یواااا

 بود!   شیکه دوبرابره حسود شم یبه قول خودش کنجکاو ای  شی! حس فوضولکردیم دادیتو چشماش ب

 اومد تو!  ا یدر اتاقم باز شد و مار  هویزدم که  یاز خوش  یبلند ی قهقه
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 مبارک رو جمع کردم و گفتم:   شینشستم و ن خیتختم س رو

 مشکوک نگام کرد و گفت:   ؟یدار ی بله کار-

  ؟یدیخندیم ی نه، به چ-

 بهت بزنند!  یگ  وونهیمونده که انگ د نتیفقط هم ؟یدیخند  یم ی به چ ی بگ دیبا االن

 شونم رو باال انداختم و خونسرد گفتم:   یالیخیب با

 تو؟  یاومد نیی پا یزحمت کش انداخت وانی ح  هی  نی! تو چرا سرت رو عدمیخند یخنده دار برام اومد داشتم به اون م  امی پ هی،یچیه-

 که از تو بزرگتره ها!    نیمثل ا  ای!ماررسونهیاوج ادبت رو م  نیا  حیمس یعنی

 خفه!    قهیدو دق تو

 فت:  با اخم گ یمار

 ادب!   ی ب یخودت خر -

 تکون دادم و گفتم:   ینف یرو به نشانه  سرم

 تو؟   یاومد نییپا  یزحمت کش انداخت وانیح ه ی! گفتم چرا سرتو مثل یمن نگفتم خر -

 تاسف تکون داد و گفت:   یبه نشانه  یسر 

 خواد بره دنبال کاراش!   یحوصلش سر نره! از فردا م رونیب د یشب با مرجان بر  گهیبابا م-

 باشه حرفم رو قورت دادم و گفتم:   ن ییپا ممینس دیکه شا ن یدفعه با فکر ا  ه ی ی! ولرونیب رهیم نینوک زبونم اومد که بگم چه قدر ا  تا

 باشه! -

 . رونی! و رفت بهیچ ی شک برا نی ا دمیمشکوک نگام کرد! که نفهم گهی کم د هی

رو گذاشتم تو گوشم و رو تخت دراز   میفکر هندزفر ن یبا ا رونیب میر یم  7و 6بود! خب االن حوصلش نبود  5نگاه کردم  رو ساعت

 بود!   نی اومد فرز  امی که برام پ دنیشدم و شروع کردم نقشه کش رهی نقطه خ هی و به  دمیکش
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 !  نییپا  یایشب م-

 ادب سالمم بلد نبود که!   یب

 : نوشتم

 !  امیآره م ک،یعل-

  م؟یبا نس-

 بگه به تو چه؟  ستین یکی بود اخه  یعجب فوضول استغفراهلل

 نه -

  ؟یایتنها م-

 !  شهیم شتر یب شیفوضول گمینم ی چیمن ه یهرچ

 داره؟   یتو فرق یبرا-

 !  دمیپرس ینطورینه هم-

 !  امینه تنها نم-

   ؟یایم یپس با ک-

 رو از پشت بسه!   هینباجخاله خا  یبشر دست هرچ نیا  یگرفت از فوضول خندم

 ! ینیبیهر وقت اومدم م-

 !  یبا یاک-

 ! یبا-

 خوابم برد!    یچجور دمینفهم دمیخند یو با خودم م  کردمیو فکر م دمی گوش  یکه اهنگ م همونطور

 باال سرمه! چشمام رو باز کردم مرجان بود!  یکی کردم   احساس
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 ! ده ینم تیمن بدبخت اهم هیخصوص میبه حر ی چکیخونه ه  نیتو ا  یعن ی کنه؟یکار م ی چ نجا یا  نیا

 کردم و گفتم:   نگاش

   ؟یدار یکار-

 باال انداختم و گفتم:   یکردم؟ شونه ا دارتیب دیببخش-

  ؟یدار  ی! کارستیمهم ن-

  رون؟یب م یمگه قرار نبود بر -

 و گفتم:   دمیکش یا ازهیبود خم  6:30نگاه کردم  ساعتو

 !  میر یچرا ! لباس بپوشم م-

 گفت و رفت آماده بشه!   یا باشه

کم ادکلن زدم و رفتم   هی موهامم به طرف باال ژل زدم و  ی مشک هیل ه ی ا ی دمیداشت رو پوش یکه با رنگ چشمام هم خون یآب شرتیت

 ! رونیب

 که پشت کامپوترش نشسته بود گفتم:    یتو هال نبود رفتم تو اتاق مار مرجان

 و؟ اخم کرد و گفت: مرجان ک -

 مامان تو اشپزخونه!   شیتو! فکر کنم پ یایم ن ییپا یندازیچرا سرت رو م ی گیاونوقت به من م-

 سرش رو برگردوند طرفم و گفت:  زدیو داشت با مامان حرف م یاتاقش رو بستم و رفتم تو اشپزخونه نشسته بود رو صندل در

   م؟یبر 

 رو تکون دام و گفتم:   سرم

 !  میبر - 

رو   میلحظه نس هی ساختمون نشسته بودم! رفتم سمتشون  یرو به رو یکه طبق معمول روچمنا دمیو بچه ها رو د ن ییپا میهم رفت با

 !  دیخند ید.وستاشم م یو به حرفا  کردیو داشت با لب تاب کار م مکتین یدوستاش نشسته بود رو شیکه پ دمید
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 ! کردندیمن اوج خوش شانسم! با لبخند رفتم سمت بچه ها! که داشتند با تعجب به مرجان نگاه م یعنی

 اومد که بلند گفت:    یکی  یدفعه صدا ه ی که

 رها؟   یآخ! پهلوم سوراخ شد مگه مرض دار-

 اخم کرده!  ممیو نس کنندیدوستاش دارند نگامون م  دمیبود برگشتم طرفشون که د مینس یصدا

 گفت:   ن یدختر کشم رو زدم و روم رو برگردوندم که فرز  ین لبخندااز او  یکی

 سالم! -

 سالم! -

 دفعه سامان گفت:   نیا

   ؟یکنینم یمعرف-

 به مرجان کرد    یاشاره ا و

  زدیآشنا م ی لیخ افشیشد ق ادهی از اون پ ی ساختمون پارک کرد و پسر  یاز کنارمون رد شد و روبه رو  ینیحرف بزنم که ماش اومدم

 ! هیک ومدینم ادم ی یول

 ! دادیو سرش رو با تاسف تکون م کرد ینگاه م میکرد داشت به نس ر یینگاش تغ ر ی به من و مرجان کرد بعدم مس ی نگاه پسره

 و اومد طرفش...  مکتیکرد لب تاب رو گذاشت رو ن یاخم ممینس

 خوب شد!    یلیکردنش با من خ عیضا  یبرا میکه همون پسرست که اون دفعه نس ن یا  اِاِاِ

  یی پا یهم و با اخم و صدا یبودند رو به رو   سادهیلحظه رو از دست بدم وا هیخواستم   یو اون پسره نم  میشدم به نس رهیخ همونطور

 دوستاش!  شیزد بعدشم دست پسره رو گرفت رفت پ یدفعه لبخند بدجنس ه ی  زدندیحرف م  میکه ما نشنو 

 دم گوشش گفت!    ز یچ ه ی ی طونیهم با لبخند ش پسره

 !  کردنایاالن داشتند دعوا م نیهم ستیهم حالشون دست خودشون ن نای! اادیاالن بود که از جاش درب چشمام 

 سهند که گفت:    یصدا با
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   ؟ینکرد یمعرف-

 خودم اومدم و اشاره کردم به مرجان و گفتم:   به

 !  ردهگیاز آلمان اومده دوباره بر م ی کار یمرجان، دختر دوست بابام برا -

 رو به مرجان گفتم:   بعدم

   نیدوستام، سهند،سامان،فرز -

 و اون پسره بود که با خنده رفتند تو ساختمون!   مینس شیحواسم پ  یمن همه یزد و با سه تاشون دست داد! ول یلبخند

 : گفتیاومد که م مینس یصدا

 رفت!   ادمی من  یایجان، پارسا گفته بود م  ایلیا دیببخش-

 جان!!  ایلیا جانم؟؟؟؟؟؟؟؟

 خودم رو حفظ کردم و روبه مرجان گفتم:   ی خونسرد

 !  ارمیب ن یماش رمیمرجان جان من م-

 باشه! -

 !!!! میخانوم بچرخ تا بچرخ  میدلم گفتم نس تو

 ********************* 

 ه جواب داد:  بوق نخورد ه یتا  ش،یحمله کرد به گوش یزنگ به رها زدم، اونم مثه چ ه یاز درسام  بعد

 ... یهمه وقت از من سراغ نگرفت  ن یکثافت خر... چرا ا شعور یب ـ 

 خرج گذاشتم رو دستش ها ...  یکل رونیداره ها... دو روز نشده بردمش ب ییرو عجب

 دادم:   جواب

 !! ؟؟یزدیزنگ م دینبا شعوریب یخوب تو ـ 
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 و گفت:   دیخند رها

 کار دارم باهاش...  نیی پا  اریور دار ب تویامروز اون لپ تاپ گرام ـ 

 آدم چقدر پرروئه، گفتم:  نی ... اعجبا

 ...  نیی بپر پا  6باشه... پس ساعت  ـ 

  نیرو هم عوض کردم ا  نهی! لپ تاپم رو آماده کردم و پس زمشعورنیکردن. چقدر ب  یکلن نه سالم کردن بلدن نه خدافظ نا یبابا، ا یا

  دمیپوش ینوک مداد ی پالتو ه ی. آخرش رفتمیداشتم به خودم ور م یبود. دو ساعت یمنم عکسش خطر   نهیرها جنبه نداره که. پس زم

 که پارسا گفت:   رونیرم بمل زدم و برق لب. به ب..و..س واسه خودم فرستادم و خواستم از خونه بیر  ،یو صورت ی شال طوس هیو 

 ...  ینکن ی ز یپرهام... آبرور ادتی ع ادیم ای لیامروز ا ـ 

 . خجالتم  نجایا ادیجل داره م یا یلیا  نی! دوباره ایکن یم یز ی خودت آبرور شعور،یب

نکن. اه وجدان جون، حاال تو هم   یباز نی رو وارد ا ا یلیگفتم ا م،ی! نسدمیباش حرص م حویکم مس هی   ستا،یبدم ن ی. ولهیز ی چ خوب

فک کنم قهر کرد. از   ومد،یصداش ن گهی) خفه شو. د قهی( دق قهیادب... اه بابا وجدان دو د یب مینس ی. ا شعوریزد حال بزن. ب یه

مغوال   شعور مثه  یو روشنش کرد .ب دیلپ تاپو کش هویبه جمال رها روشن شد. اومد بام دست داد و   شممکه چ رونیساختمون رفتم ب

فلش بود. مثه برق    هیدر آورد که کلش شب بشیسوسک از تو ج ه ی هوی بکنه.  یچه غلط خوادیم نمی. رفتم نشستم کنارش ببمونهیم

 گرفته ها دستشو گرفتم و گفتم: 

 ! ذارمیبود زنده ات نم یروسی رها به جان خودت اگه و ـ 

 و گفت:   دیآروم خند رها

 به جون خودت، تازه شستمش....  ـ 

رو   پ یکل هیرها   دمید  هوی سالم کرد و نشست.  نیآرومو و مت شهیاومد و مثه هم  ایگرفت، جون به جونش کنن جنون داره! رو خندم

 باز کرد و گفت:  

 باحاله...   ی لیخ نیبب ـ 

 .  هیپا  گه ی. منم که د نداختیم کهیت ی و وسطاشم رها ه م یکرد ینگاه م پهیبه کل میداشت
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  نمیفرز ن یما. ا یاومدن و نشستن رو به رو  ومدینم ادمیکه اسمش  ی کیو ساسان و اون  نی فرز  هویکه   یبه مسخره باز میکرد  شروع

  ی و هر چ کردیو رو م ر یمنو ز  یالیبا رها فا  مینشسته بود  یطور نیبود هم یساعت مین ن،ییپا ادیب نمییمن پا ی وقت کشهیکه انگار بو م

  دهیآهنگ جد یرفت رو هویگدا.  سی. خسرهیگیدانلود کنه. همش از من م دهیپول نم شعور، یرو فلشش! ب ختیر یرو دوست داشت م

 . رو به رها گفتم:  هیقر  یلیآهنگه خ نیا  ی، وا  s2نیشاه

 رد کن...  نویرها جون مادرت ا  ـ 

 ..ق..صم... ر یهستم و منم م نیتا اومد بگه چرا آهنگ شروع کرد به خوندن  »سالم من شاه رها

 ...  م«یکنینم هیتوص شن یم ر یکه کال زود جو گ  ییدارن و اونا یقلب یماریکه ب ییاهنگو به کسا نیا دنیشن

 کرد و گفت:   شیرو بخونه زدم رفت. رها کپ هیاومد بق تا

 . دمیگوش م رم یبعداً م ـ 

 رها با آرنج زد تو پهلوم. داد زدم:   دمیکه د مینشسته بود  یساعت مین هی

 رها؟   یآخ!! پهلوم سوراخ شد مگه مرض دار  ـ 

اونم   کردم،ینگاه م رهی. با اخم بهش خنییاومدن پا ییایدر  اری با همون خ ح یمس دمیبا چشماش به رو به رو اشاره کرد، نگا کردم د  رها

که جلو ساختمون پارک کرد.   دم یرو د ایلی ا ن یماش هویکم نگام کرد و بعد نگاهشو ازم گرفت. دوباره سرمو کردم تو لپ تاپ که  هی

 از   ای لی. اکردینگاه م ایلی داشت به ا یکه با کنجکاو  حینگاهم افتاد به مس

نگاهم به من بعد   هی انداخت و  یی ای در اریو اون خ  ح یو اول به نگاه به مس سادیبه من وا کیشد و به طرف ما اومد. نزد ادهیپ نیماش

 .  شعوریسرشو با تأسف تکون داد. ب

 زد و گفت:   ی. پوزخندستادمی. جلوش انیحاال بب ذارهینم ن یآروم باشما اما ا خوامیوجدان من م نیشدم و به طرفش رفتم. بب بلند

 دوست پسر جانتو .   ریبگ لی تحو ـ 

 .  یداغون کرد مویگوش  ی نرفته که زد ادمیتعادل، هنوز  یب ی چشات درآد پسره  تا

 و گفتم:   ن ییانداختم پا سرمو

 بشه؟ با اخم گفت:  داتیطرفا پ نی دوباره ا  یکه به من زد یبعد از اون خسارت شهیاصن روت م نجا؟یا  یاومد یواسه چ ـ 
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   ؟یکار کن  یدوست پسر جانت چ ن یبا ا یخوایلحظه کنترلمو از دست دادم... حاال م هیگفتم که   ـ 

گفتم    ـــــــــــــم،ی. نسدمیحرصش م ایل یا  نی کم با ا ه ی ستا؛یبدم ن ،یرو به جون من انداخت  ا یلیا  نیخدا لعنتت کنه جلبک که ا  یا

 نکن .  یباز ن یرو وارد ا  ا یلیا

 گفت:   ا یلیا  هوی

  ؟یبا من حرصش بد ی خوایم ـ 

 بردمش رو به رها گفتم:  ایزدم و دستشو گرفتم به طرف رها و رو یها. لبخند هیوجدان، خودشم راض نیبرق زد، بب چشام 

 . م یر یم م یرها جون اون لپ تاپ رو لطف کن بده به من دار ـ 

 شده بود گفت:  رهیبا خنده رو به رها که با دهن واز به ما خ ا یلیا

 خانوم.   مینس انی تم. از آشناهس ا یلیمن ا  ـ 

 گفت:  طنتیدر گوشم با ش بعد

 خرج داره ها!!!  کنمیکه در حقت م  ییلطفا  نیا  ـ 

 در گوشش گفتم:   یلبخند الک هیبا  منم

 خان ...    ایلی ا ام یاز خجالتت در م ـ 

 گفتم:   رفتم یکه به سمت ساختمون م ی در حال ایلی لپ تاپ رو داد دستم و منم رو به ا رها

 نبود .   ادمی ها... من  یایجان، پارسا گفته بود م ای لیا یخوش اومد ـ 

 گفتم:    ایلی آسانسور. رو به ا یتو  میدر رو واسه من نگه داشت و من هم به طرف ساختمون رفتم. در آسانسور رو واز کردم و رفت ا یلیا

 !!  هیزیج داره ها!! خجالتم خوب چخر  یگیتازه م ، ی داغون کرد مو یگوش  یزد ـ 

 کرد و گفت:   یبلند ی خنده

 .   خرم یمثه همون واست م ی گوش ه ی. بعداً میبر  ا یحاال ب ـ 
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 انداختم و در رو واز کردم .  دی. کلنمینازن یتعادل. گوش ی! بشعوریخونسرد ب یا

پاشو   عتیو وض کردیم یداشت با پرهام احوال پرس ایلی ! امیبره تو، بعدم خودم رفتم تو. جلبک جون، بچرخ تا بچرخ ای لیتا ا ستادمیا

 انداختم، رها بود تا جواب دادم گفت:   مینگا به گوش هی. داداشم هنوز پاش تو گچه.  دیپرسیم

 !!  هیا  کهی ... عجب ت!! خاک تو سرتیکرد یو رو نم یخوشگال هم داشت لیفام  نیشعور تو از ا  یب ـ 

 لبخند گفتم:  ه یخلن. با  نایبابا. ا  ی!؟ اکهیت گفتنیم نیانداختم، به ا  ای لینگا با تعجب به ا هی

 من کار دارم! تا بعد ...   زمیگفت که. عز   دیرو نبا یهمه چ  ـ 

 ! زدمیلب غر م ر ی خوردم و ز  یحرص م  ارمیرو ب ن یتا ماش نگیتو پارک رفتم یکه داشتم م همونجور

 پسره رو نداشتا...  نی ا دنیچشم د  روزیجان! حاال خوبه تا د  ایلیهه ا  هه

 تو رو نداره!  اقت یحرص نخور اصال ل  حیپررو! مس یدختره  یییییه

 جونش!  ای لیهمون ا اقتشیل یرو خوب اومد یکی  نی ا ول یا

 رفتم!    نیتا اروم بشم و به سمت ماش دمیکش یقی! طبق معمول نفس عمیخواد فکر کن  یجان تو نم حیمس اصال

 کرد و با لبخند اومد سوار شد!   یترمز کردم وبوق زدم که از بچه ها خداحافظ زدیمرجان که داشت با سامان حرف م یپا  یجلو

 :  دمیافتادم و پرس راه

   م؟یحاال کجا بر -

   م؟یبخور  یبستن میخوام، بر یم یاوممممم من بستن-

 !  میبزن بر ه، یفکر خوب-

 !  امیشدم و گفتم االن م ادهیپ یفروش یبستن ی جلو م یراه هز دومون ساکت بود  تو

 رو سفارش دادم !    ایبستن

 !  کردمیفکر م یبه چ دونمی! خودمم نمسادمی و وا واریرو زدم به د  پام



 

 
 

107 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 دفعه گفت:    هی  1که مرجان درو برام باز کرد نشستم شرو ع کردم به خوردن  ن یرو اورد! رفتم طرف ماش ایباالخره بستن یسالمت به

 !  یجا گذاشته بود  نیرو تو ماش تیگوش یراست-

 رو داد بهم و دوباره گفت:  یگوش و

 دوست دخترتم زنگ زد!  -

 گرد شده نگاش کردم و گفتم:    ی!با چشماگهیم ی لحظه نگرفتم چ هی

 خونسرد گفت:   یلیها؟؟ خ-

 خترت!  دوست د-

 خب؟؟؟  -

 خب که خب زنگ زد!  -

 آهان! کدومشون؟ -

 کدوماشون!!!  یگیکه تازه م یتو چند تا دوست دختر دار  حیمس آخه

 زالزالک!  ینوشته بود دونمینم-

 گرد بود گرد تر شد!   چشمام 

 کار داشت؟   یحاال چ-

 !  یگفت بهش زنگ بزن- 

 بله!  -برداشت! چه منتظر بود... بوق  هیرو گرفتم! بعد  م ینس یندادم و شماره  یجواب

 سالم -

   ؟ییکجا ؟یسالم، خوب-

 !  نیبود که دوتا شاخ ناقابل رو سرم سبز بشه! چه مهربون شده بود ا االن
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 گفتم:    زدیکه مطمئن بودم تعجب توش موج م ییصدا با

   ؟یداشت ی! کار نی! تو ماشیخوبم مرس-

 نه! -

 نه!!!!! -

 ! زهینه که نه راستش چ یعنی-

 معلوم بود هول کرده!  کامال

  زه؟؟یچ-

 !  استیلی ا نی ا  ر یبابا همش تقص یچیاَهَ ه-

 و گفت:   دیخند یکه داشت م دمیرو شن یکس یصدا

 من ننداز!  ر یتقص-

 ! رونیبرو ب ا یلیا -نگهش داره   ن ییداشت پا ی اومد که سع  مینس یسرش صدا پشت

 !  یمن دارکار   یتو صحبتت رو بکن! چ-

 ! رونیب روی  شمارم یتا سه م-

   -3،2،1شمارش اومد  یصدا بعدم

 که محکم خورد به در!  یز ی چ هیدر اومد و  یسرش صدا پشت

 گرفته بود با خنده گفتم:  خندم

 بود؟   یچ یصدا-

  ؟یندار ی!! کاریچیهان؟؟ ه-

  ؟یکار داشت یتو چ ینگفت ینه ،ول-
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 بشه!   عی! من زنگ زدم که ضایدیرفت رو مخ من که تو من زنگ بزنم جواب نم یه ا یلیا  نیبابا ا  یچیه-

 جون سالم برسون!   ایلی اهان! به ا-

 هه هه مسخره!  -

 نکردم!   یشوخ-

 باشه خداحافظ  -

 حداحافظ!  -

 !  یپسره حساس ن یا  یکه رو ینشون بد دینبا حیمس نهیهم

 رفتم، رو بهش گفتم:   ایلیقطع کردم و به طرف ا   ویگوش

 ...  دیراحت باش دیبفرمائ ـ 

 ابروشو باال انداخت و گفت:  ه ی ا یلیا

 راحتم .   ـ 

 . اونقده اونجا  سوزونمیدل م نی باش، به درک، اصن به من چه که دارم واسه ا خوب

 و گفت:   ستادی کنارم ا  ایلیکه ا   رفتمیور م می. داشتم با گوشادیپاهات شبدر در ب ر ی تا ز سایوا

 . دهیجواب نم یبه جون خودم اگه زنگ بزن  ـ 

دوست دختر وفادار و   ه ینداشتم. فقط نقش  نیبا ا  ی گرفته ها. حاال جواب نده، اصن من که کار یجد  یلیخ  نمیبه درک، ا خوب

 خنده و گفت:    ر یشده بود که زد ز  یام چه شکل  افهیق دونمی. نممیبود تو زندگ ی . رسماً باقالاوردمیدر م یواسش باز

 !  ؟یغم ندار یاصن تا منو دار ؟یخوریحاال چرا غصه م ـ 

 با تعجب بهش نگا کردم که گفت:   خورم؟یمن دارم غصه م هانن؟

 جواب دادا!!!  دی زنگ بزن، شا یخوایحاال م ـ 
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  یکه! کرم داره. نگاه چپ ذارهینکنم، خودش نم ی باز نیوارد ا  نویا  خوامیم  یخر. من ه یحرص بده. ا حویمس خواستیم نیخر... ا  یا

 باال برد و گفت:  م یتسل یبهش انداختم که دستاشو به نشونه 

 واسش؟ خب بکن... اصن به من چه؟!  یناز کن یخوای االن م ؟یزنیخب بابا، چرا م ـ 

 .  رونیب رهیم یی ایدر  اریبا اون خ حیواال... اصن به تو چه. به تو چه مربوط که مس آره

کنم. نه   دایتموم پ ی مثه خودم همه چ یکی برم   دیبا ،ی گل  نی. اصن من به ا ستین شتریکه ب اریاز اون خ تشاقیاون جلبک ل باالخره

 دوباره در گوشم گفت:   ای لی. ایییی. ایروان نیا

 داشته باشه!   یحیتوض هی دی زنگ بش بزن حاال!! شا ه ی ـ 

 تماس برقرار شد، گفتم:   نکهیمدت گذشت تا ا ه یورداشتم و به جلبک زنگ زدم.  مویبابا. خر. گوش یا

 سالم.   ـ 

 اومد که با ناز گفت:    یدخترونه ا یصدا

 سالم. شما؟   ـ 

 نداره. به خودم اومدم و گفتم:   اقت یبه درک، گفتم که ل ، ییای در ار یداده دست اون خ  شویجلبک گوش  نیا  ینی... وا

 ...  محیمن دوست دختره مس ـ 

 مکث گفت:   ی به من احساس نکنه، دختره بعد از کم کیخودشو نزد یلی گفتم دوست دخترشم که خ  ایلیا  ی عمد جلو از

  ن؟ی داشت یکار  حیخوب، با مس ـ 

 نداشتم. گفتم:   یداشتم؟ کار حیکار مس یمن چ هان؟

 .   رهیتماس با من بگ ه یکه   ن یبهش بگ شهیفقط اگه م ـ 

 قطع کرد .   یمردم. بدون خداحافظ نی شدن ا یبابا، عجب جماعت یقطع کرد. ا دختره

 شدم و گفتم:   رهیخ ا یلی. برگشتم و به ا شعوریب

 ابروشو باال انداخت و گفت:   ای لیراحت شد که جواب داد؟ ا التیاالن خ ـ 
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 جواب داد که...   دشیدوست دختر جد ـ 

و کنار   دمیکش یقی. نفس عمشمیترسناک م نقدریا  کنمیچرا اخم که م دونمین نمفکش بسته شد. آقا م گه یاخم نگاش کردم که د  با

 ذره نگاش کردم که گفت:    هیپرهام نشستم؛  

 و گفتم:   دمیلب ورچ  ؟یخوایم ی خودتو باز؟ چ یشرک کرد ی چرا شکل گربه  ـ 

 !!!  4استپ آپ  ـ 

 گرد شده به من نگا کرد و گفت:   یچشا  با

 من دارمش؟  یدونیتو از کجا م ـ 

 زدم و گفتم:    یپس، لبخند  یرو نشناخت یبرادر، هنوز آبج  یهعـــــــــ 

اسم موس بود که   ه یو  ادیم ییصدا ه ی دمیکه د  شدمیداشتم رد م یبود، بعد من اتفاق ادیصداش ز یکرد ینگا م یکه داشت روزی د ـ 

 !!  یتو استپ آپ دار دمیهممن ف  گفت،یداشت م

 گرد شده به من نگا کرد و گفت:    ییچشما  با

 بله تکون دادم و گفتم:   یسرمو به نشونه  ؟یدیفهم  نیتو واقعاً از هم ی نی ـ 

   ارم؟یفلش ب ـ 

 .  کردیو فلشو براش بردم. هنوز با بهت داشت به من نگا م دمیتکون داد. دو  سرشو

حرفه    یلیهمه خ لم یف ن یا  ی. توکردمیم ر یرو ابرا س گهی و منم که د ختیواسم ر لموی! فیبخند خیبود از خنده. رو  دهیهم که پوک ا یلیا

حساس    یکه تو لحظه   دمیم لمیندارن. داشتم ف یدوم نیی گرایج ه ی تاشیکه شخص نهیمهمش ا  یلیتازه قسمت خ دن،ی..ق..صر یم یا

  ر یزدم رفت ز  دن،یکه صدا نم نا یبابا، هول کرده بود، صداشو خفه کردم، اه ا ی پاز کردم، ا لویف ژن،یزاده ب امام ای اومد تو اتاق،  ا یلیا

. اه دیمون موقه بود که گوشم زنگ... هشاالی ا یبخند ی هفت متر  خی. رو دیترکیبچه پررو، داشت از خنده م گه یهم که د  ای لیصفحه، ا

 جلبکه. جواب دادم:   نکه یا

 بله!   ـ 

 کم مکث کرد و گفت:   هی
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 سالم   ـ 

   ؟ییکجا ؟یسالم، خوب ـ 

 خان.گفت:   ای لیا یمنو حرص ند گهی د نکهیواسه ا نمیا

 .  دهیبچه پررو، نگا چه جواب سر باال م یا ؟یداشت یکار  ن، یتو ماش ،یخوبم مرس ـ 

 نه!   ـ 

 تعجب گفت:   با

 نه!!!!  ـ 

 باز گند زدم. گفتم:   اه

 !! زهینه که نه، راستش چ ی نی ـ 

 درست بحرفم. اونم که منو دست انداخته بود، گفت:   نیبا ا ومدهیباز هول کردم. اصن به من ن اه

 ! زه؟ی چ ـ 

 شدم و گفتم:  ی. عصبانرهیپن نه

 !  استیلیا  نیا   ر یبابا همش تقص یچیهاه  ـ 

 با خنده گفت:   ا یلیا

 من ننداز!!  ر یتقص ـ 

 . آروم گفتم:  شاالیا یزدن بخند خیبه  کی مرگ. نخند. رو آب نزد  یا

 ...  رونیبرو ب ایلیا  ـ 

 زل زد به من و گفت:  یی پررو با

 !  ؟یکار من دار  یتو صحبتت رو بکن! چ ـ 
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 کردم و گفتم:   اخم

 ...  3، 2، 1...  رونیبرو ب شمارم یتا سه م ـ 

به   یبود روش عکس پو داشت. بستن در با خوردن جامداد یکه قلز  ام یزیرو م یاز جامداد  یکیکم نگام کرد. دستم رفت سمت  هی

 من. با خنده گفت:   یرو اعصاب نداشته  رفتیم شتر یب دیخندیخوبه. اونم از پشت در م میریهدف گ دونستیدر همزمان شد. م

 گفتم:  یجیبود؟ با گ ی چ یصدا ـ 

   ؟یکار داشت ی تو چ ینگفت یـ نه... ول ؟ی ندار ی!! کاریچیهان؟؟ ه ـ 

 کم مالشش دادم. بعد گفتم:  هیبردم به طرف گردنم و   دستمو

 بشه!!   عی! من زنگ زدم که ضایدیرو مخ من که من به تو زنگ بزنم جواب نم رفتیم یه ای لیا  نیبابا، ا  یچیه ـ 

 . گفت:  استی لیا ن یا  ر یشدم البته. اه همش تقص عیضا شتریخودم ب که

 جون سالم برسون!  ا یلیآهان! به ا  ـ 

 حسود. گفتم:  گه یاالن؟ اونوقت به من م نداختیم کهیت داشت

 هه هه مسخره!   ـ 

 گفت:   تیجد با

 نکردم!   یشوخ  ـ 

 . گفتم:  شعوریب یا

 باشه خداحافظ اونم بدون مکث گفت:   ـ 

 خداحافظ!   ـ 

نشده بود  تی نه که واقعاً حسود  رون،یام شده االن با هم رفتن ب ینبردم که فکر نکنه من حسود ییا ی در ار یاز اون خ یعمد اسم از

وجدان  دی با  یمونیخفته م یبا یبعد تو مدرسه مثه ز ؟یباش داریموقع روز ب نیا  گهیبه تو م یخانوم! خفه شو وجدان، اصن ک مینس
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 هیبق نمیکه برم بش دمیرس جهینت نی به ا یآن میتصم ه ی ی ! طیخانوم. هرچ  مینس یادب شد یب یل ی! خیماچت کنه تا پاش حیمس

 وجدان   نیو با ا  نمیبب لممویف

  کردم، یآوردم و داشتم نگا م لمویکرد با منا! خوبه حداقل ادب داره. ف  یبود که خداحافظ ینفر  نیاول حیمس یکل نندازم. اه راست شعوریب

! نمیبیر..ق..صشون رو از نو م یصحنه ها  شنمیهفته م هیتا  دونم،یپسره ام. انگار مجسمه است!! من م ن یا  کلیمن عاشق ه یوا

 !  رسمیبعداً م ارمیخ ون!! خدمت ایوض ه یاصن 

  یلیبا تر شونی ا  ر ی نه خ دم یبچم!! د یندادن، اوخ یانگار تا حاال بش بستن خوردیم یبا لذت بستن نینداختم، همچبه مرجان ا ی نگاه هی

جان دست به کار    حی. خب مسهیگرام یبابا  ی قهیکه سل نم یاز تو دهنش حرف درآورد. اه حوصله ام سررفت. ضبطو روشن کردم، اه ا

انجامش داد.   نجایا شدیخواست که نم  یز یچ  هیدلم خواست. دلم آهنگ نخواستا... دلم   یرفتم تو حس، وا وشو. آهنگ تکنو گذاشتم 

  ه یدختره است.  نی دست ا م یبه به گوش دمی برگشتم د  هوی کردم،یم ی. تو حس و حال آهنگ داشتم رانندگگهید  رانهی ا نجا یباالخره ا 

 داختم باال و گفتم:  ابرومو ان

   ؟یشما راحت ـ 

 و با لبخند گفت:   برگشت

   ؟یآره، تو ناراحت ـ 

 گفته بزن کنار من اومدم. گفتم:  ن یروش به سنگ پا قزو نیا

 سرجاش!   ویبذار گوش ـ 

 با خنده گفت:   مرجان

 . نخوردمش که.  تیگوش ن یبابا، ا ا یاوه چه خشن، ب ـ 

 بخور. در کل   نمیا  ایحاال ب ی که خورد  یبستن لویک میام گرفت، نه بابا، با اون ن  خنده

رو روشن   وتر ی. کامپخواستیخونه. رفتم تو اتاقم، دلم بدجور ر..ق..ص م  میبود، من کالً با دخترا لج دارم. برگشت یدختر خوب مرجان

نگ برم تو حس. در اتاقو بستم و شروع کردم، اول آهنگ نرم  آهنگ خفن تکنو گذاشتم ،کاله لبه دارمم گذاشتم که قش ه یکردم و 

  الیخی جان االن ب حی. مسمونهیبدون گوشت م یداشتم .ر..ق..ص بدون پارتنر مثه قورمه سبز رتنرپا  هی شدیکاش م یبود. وا

م باال و رفتم تو کار  چپ عقب، دستمو آورد ی راست جلو، پا ی پا ن، ییکالمو سرمو گرفتم پا ی،ر..ق..صو بچسب، دستمو گذاشتم رو
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نبود. خوب، دوباره شروع کردم و   یباز کرده، برگشتم اما کس اقودر ات یال  ی کیر..ق..ص، تو اوج ر..ق..ص بودم که احساس کردم 

طبق   کنه،یم ی مامانم که داره آشپز  زنهیحرف م ای مرجان داره با مار  دمید رونی. از اتاق اومدم بخوادیادامه دادم. من دلم پارتنر م

منم   نطورهی. خوب حاال که اکردیم دنید اخبارهمش تو آشپزخونه. بابا هم داشت  هی کنه. چ  یآشپز  ذارمینم رم یمعمول، من اگه زن بگ

. با  دمیو خواب تختم ی . رفتم و در اتاقو بستم و شروع کردن به ادامه دادن. خسته که شدم ولو شدم رودمیبه ر..ق..صم ادامه م رمیم

ما کنکور قبول   دیبفرما  یخدا مرحمت دیبار اول صبح برم کتابخونه، شا ن یاول یشدم و آماده شدم برا  داریاز خواب ب ی رخوت و سست

دارم   ی. وا خوب منم درس و زندگکردیقد گردو به من نگا م ی . داشت با تعجب و چشادمید موینس ستگاهی تو ا نیی. رفتم پا میبش

کوله شو با ترس   دم یکه سابقه اش خراب. د  ممیهمه پسر، نس ن یا نیب میغلغله بود. بدبخت نس یوا مف یاتوب..و..س شد. سوار  گهید

شده که سوار اتوب..و..س  رشیداشته باشه، حتماً د  شیممکن و با پسر کنار ی فاصله  نی شتر یب کنهی م یگرفته و داره سع لشتو بغ

مثه گاو    نایا ستادهیا نجا یمحترم ا  یدی ل هی شرفا، نگا کنا.  یب یخانوما. ا ینشستن رو صندل نی سامان و فرز دم یشده. نگا کردم د

 :  فتمسامان و گ ینشستن. زدم پس کله 

 ادب .  یب نن یپاشو خانوم بش ـ 

 و گفت:  دیاشاره کردم. سامان دستشو به سرش کش میبه نس و

 .   نه یچقدر دستت سنگ ـ 

 اشاره کردم و گفتم:  میپاشدن، به نس یو هر دوتاشون از رو صندل ن یکه زد به فرز  دمیو ابرو اومدم و خط و نشون کش چش

 .   دینیبش دیخانوم بفرمائ ـ 

 .  دیکش ی نفس از سر آسودگ ه یکه  دمیگرد به من نگا کرد و نشست. د  یبا چشا مینس

 در گوشم گفت:   سامان

 ادبت تو حلق و عروقم .   ـ 

 تو سرشو و گفتم:   زدم

 .  ر ی بگ ادی  ـ 

 گرفت و گفت:   سرشو

 تو؟   یزنیچقدر م ـ 
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 گفتم:  یحق به جانب ی  افهیق با

 درست رفتار کن تا نزنم .   ـ 

و منم رفتم خونه. بعد از ناهار احساس کردم حوصله ام سر رفته بدجور. زنگ زدم به سامان و   وفتاد ی ن یکتابخونه اتفاق خاص یتو

 گفتم: 

 گفت:   یبا خونسرد ن؟ییپا  ی ایسالم، م ـ 

 .   نمییپا  ـ 

 لبم و گفتم:  یاومد گوشه  یلبخند

 اونم به سرعت گفت:   ؟یخونه ا ی اومده واسم، تو ک  شیسوال پ هیمن   ـ 

 شبا.   ـ 

و سامان و   نیی. رفتم پا دادنینم ر یبه رفت و آمدم گ یلیخ  دیجد یخونه   نیا  ی. تورونیو رفتم ب دمیدرد نکنه. لباس پوش دستشم

 چمنا .  یکه ولو شده بود رو دمید

به   شونیکی لحظه  هی دن،ی..ق..صر یوب مبود ،اما خ یی ابتدا یلیخ  م،یکردیر..ق..ص تکنو نگاه م پیکل هی میاومده بود. داشت سهندم

 . سهند گفت:  نیچرخ برگشت رو زم  هیرفت و با   واری طرف د

 !!  موننیم نایا  ـ 

 برخورد. گفتم:   بم

 نکن.   نیپسر، توه یه ـ 

 و گفت:   دیخند سهند

 .   رنیباال م واریاز د گه،ید  موننیخوب مثه م ؟یش یبچه مؤدب چرا ناراحت م ـ 

 کردم و گفتم:   زیر  چشامو

 با خنده گفت:   نیفرز  ا؟ینگفت  مونیم یگفت  گهی د باری ـ 
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  خوره؟یحاال چرا به تو برم ـ 

انداختم رو سرمو شروع کردم به   شرتموییسو  یآهنگ تنکو گذاشتم، کال  هیروشن کردم و   مویشدم و نگاشو کردم، گوش بلند

 گفتم:    نیو رو به فرز  نییبرگردون اومدم پا  هیرفتم و با   وار یآهنگ که اوج گرفت به طرف د  دن،یر..ق..ص

 .   ن یبه خاطر ا ـ 

 اندازه قابلمه شده بود. سهند زد پشتمو گفت:    چشاشون

   ؟یگرفت ادی از کجا  ـ 

 امو باال انداختم و گفتم:   شونه

 . تازه االن بدنم گرم نبود .  گهیداشته باشه د  یاثر هی  دیبا  نیسال تمر 8باالخره  ـ 

 گفت:  ی با حالت بامزه ا سامان

  ؟یکردیکار م یچ  یاگه گرم بود ـ 

 حرف اضافه زد، زدم تو سرش، که گفت:   نیا دوباره

 گردنم لق شد .    ؟یبا من دار یتو چه مشکل ـ 

جواب  ده؟یواسم کش ی چه نقشه ا ن یته بود زالزالک، باز انوش دمیزنگ خورد. د میکه گوش شستمیامو انداختم باال و داشتم م شونه

 دادم:  

 بله؟   ـ 

 با سرعت گفت:   مینس

   ؟یاون کارو کرد  یچطور ـ 

 گفتم:   ؟ینی زدهیمنو چوب م یا یزاغ س نی کودوم کار؟ ا هان؟

 سالم.   ـ 

 داد:   جواب
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 ابرومو انداختم باال و گفتم:  هی ؟یاون کارو کرد ی سالم، چطور ـ 

  ؟یخوب ـ 

 و گفت:  دیکش یقیعم نفس

 خنده ام گرفته بود، گفتم:  ؟یاون کارو کرد  یخوبم، چطور ـ 

 !  یمنم خوبم. مرس ـ 

 کم مکث کرد و گفت:   هی

 گفتم:  ی بابا، با کالفگ یا ؟یاون کارو کرد ی. چطوردونمیم ـ 

 گفت:  یتند میکودوم کار؟ نس ـ 

 ون زدنو...  همون برگرد ـ 

 . گفتم:  نیپس تو نخ حرکت من بوده ا آهان،

 .   ستیمهم ن الیخیب ـ 

 گفت:   یحاضر جواب با

 ! نمیبیمرجان جان رو نم یمهمه، راست میلیچرا خ ـ 

 گفتم:    یناراحت با

 مرجانم باشه!   امینداره هر وقت که من م یلیدل ـ 

 گفت:  ی با حالت مسخره ا مینس

 آهان معلومه.   ـ 

 گفت:  می. دوباره نسزدیحرف م نا یکه داشت با سامان ا دم یچشه؟ برگشتم و مرجانو د ن یا وا

 !! یبد اد یبه منم  دیبا ـ 
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 دختره رو نداشتم. گفتم:   نیا  یخل شده؟ من اصالً حوصله  گفت؟یم یچ  نیا

 گرفتم .   ادی یزور نمیهم ستم،ینه من اصالً بلد ن ـ 

 ع شده بود گفت: که انگار قان مینس

 دارم .    یپشت خط ـ 

 نگا به من انداخت و گفت:   هی.  نییاومده پا دمیمدت د هیقطع کرد. بعد  بعد

   ؟یایلحظه م ه ی ـ 

 گفتم:  تیلگد برگردون زد تو شکمم که دو سه قدم رفتم عقب، آخخخخ. با عصبان ه یگارد گرفت و با   دمید هو یجلو،   رفتم

   ؟یچته وحش ـ 

 کرد و گفت:   یوحشتناک اخم

 با تعجب گفتم:   ؟یچرا به من دروغ گفت ـ 

 هان؟   ـ 

فکر    ینوزم وقته ه، یدختر خوب  یلیکشف کردم خ  داًیبزنم چپ و راستش کنم، بازم به معرفت مرجان، جد گه،یبه من دروغ م شعوریب

 بهم زنگ زد:   شبیکه مرجان به من زنگ زده بود، همون د  شهیباورم نم کنمیم

 »ـ سالم....   

 :  دیکرده بودم شد تعجب

 سالم، شما؟   ـ 

 ...  ـمرجانم

 خودمونه، گفتم:  ار یهمون خ ن یا اه

 درووووووغ!!!  ـ 
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 و گفت:   دیخند

 باور کن   ـ 

 مکث کردم و گفتم:   یکم

  د؟یدار  یکار ـ 

 .   گردم ی و زودم برم رانیاومدم ا  یکار  ی... برا ستمین یزونیبهت بگم که من دختر آو خواستمیم ـ 

 . گفتم:  نجایرو نداشت ا ی کس ن یا ح،یبه مس دیچسبیم  شیریپس بگو چرا مثه س اه،

 خوب به من چه؟   ـ 

 هم ازت خوشم اومده!   کمیهست و نخواستم و رابطتون به خاطر من به هم بخوره،   یز ی چ حیتو و مس نیفقط فکر کردم ب  یچیه ـ 

 و گفت:   دیکار کنم؟ خند ی خوب االن من چ ـ 

 کمکت کنم .   خوام یمن م یچیه ـ 

  

  ؟یکمک  چه

 گزارشات لحظه به لحظه....   خوامیم ـ 

 مگه فوتباله؟   ـ 

 ! یکنینم یتو کاراش کنجکاو گهیبهت بدم، تو هم د حویمس ی گزارش کارا خوام یبذار حرفمو بزنم. م ـ 

 ـ آره فکر کنم.  م؟ی. پس االن دوستیحرف هی شد  نی باشه، ا ـ 

 برو به کارت برس!  زم،یدوستم؟ ـ نه عز یندار ی برم، کار دیباشه، من با ـ 

 !  یبا ـ 

 !   « یبا ـ 
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 داد زد:  هویواه خل شده.  زنه،یداره جلوم بشکن م حیمس دمید

 و؟  ت یی کجا ـ 

 هم بزنمش، گفتم:   گه ید  یکی  گهیم طونهی. شدیباز سر من داد کش نیا

 ابروشو باال انداخت و گفت:   هی   ؟یگیتو چرا به من دروغ م ـ 

   ؟یتو چرا منو زد ـ 

 زدم به کمرم و گفتم:   دستامو

 !  یچون تو به من دروغ گفت ـ 

 تعجب گفت:   با

 سر جاش؟ گفتم:  ادیباز خل شد، وجدان بزنم تو مخش ب نیکجاست؟ ا نجا یا  یا ی تو ک میمن ک ؟یدروغ ک  ،ی کشک ک ـ 

 !  یبه خنگ یمنکه تو سرت نزدم خودتو زد ـ 

 زد به کوچه غضنفر و گفت:  خودشو

 و....  تیو کمال و جذاب یی بایدر برابر ز تونهینم یخوشگلم و کس ی لیمن خ دونمیم د، یخانوم، لطفاً مزاحم نش شناسمیمن شما رو نم ـ 

 . دوباره گارد گرفتم که گفت:  زنمیخوب م د،یباز خواب نمی چه خبرته؟ وجدان بزنم؟ ا اوه

 غلط کردم، غلط کردم... منو نخور...   ـ 

 چرا خل شده؟ فکر کنم تو شوک کتک خوردن از منه، گفتم:   نیا

 هانننننن؟  ـ 

 خاروند و گفت:   یجیبا حالت گ سرشو

 منظورم منو نزن بود....   ـ 

 ام گرفت و گفتم:   خنده
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 شد و گفت:   ینه؟ جد ای  یکنیکار رو م نیحاال ا   ،یبد ادی که به من   خوامیاما م زه، یبرانگ نیکردن من تحس جیگ ی روشت برا ـ 

 چشام برق زد و گفتم:   ؟ یکن ن یتمر  ی خوایمنم قبول کنم، کجا م میری... حاال گنه

 دستشو جلو آورد و گفت:   ؟یدیم ادمیاونش با من...   ـ 

 ! یبد اد یشرط، تو هم به من مبارزه  هیبه   ـ 

 بوکسم جور شد. دستمو جلو آوردم و باهاش دست دادم. گفتم:   سهیجون، ک آخ

 !!! میکن نیتمر  دی تا بهت بگم کجا با ایفردا ب ـ 

 مرجان چشمک زدم و رفتم! خوب به درد خورد   یتکون داد. منم نامحسوس برا سرشو

به طرفشون برگشتم. خوب خدا رو   یجی. با گگمیکه من دارم بهش دروغ م دهیکه اون از کجا فهم کردمیفکر م ن یداشتم به ا هنوزم

که   نیا دونمیمن کتک خوردم. فقط نم نهیبب یبود که کس  یخوب بود. فقط کاف یلیبودن. خ دهیکودوم کتک خوردن منو ند چیشکر ه

. واست یفکر کن  دی. تو کالً نبایفکر کرد  یادیز  یلی خ ح،یبسه مس کنه؟یغش م نهیبیپسر م ی تخوبه چرا وق  شیدفاع شخص نقدریا

 اومد؟ رو بهش گفتم:   ی ک ن یو به مرجان نگا کردم. ا سادمی. واسیخوب ن

 و گفت:  دیخند ؟یبه منم بگ شهیشد؟ م داتیاز کجا پ هو یتو   ـ 

 باال. مزاحمتون نشم .   رمیاز اون دور دورا... من م ـ 

 حرص گفتم:   با

 .   میریبا هم م ا یحوصله ندارم. ب  گهی . منم دیمزاحم که شد ـ 

 خودمو خسته کردم. جون عمه جانم .   یباال و رفتم تو اتاقم. امروز حساب میرفت

  ی جور  نیدختره چرا ا نی شدم. ا رهی تختم و به سقف خ ی رو دمی! دراز کشیر ینزن بدش عذاب وجدان بگ یحرف ه ی ـــــــــح یمس

 ها نبود .  نه یحلش کنم، اما هر دفعه جوابم تو گز  خواستیدلم م  ی لی. خشهیانتگرال سه گانه بود که حل نم هیبود؟ مثه 

 . مامانم صدام زد: کنهیم وونهیناخودآگاهم آخرش منو د ر یضم  نیا  ؟یتو باز فکر کرد ح،یمس

 شام .   ایب حیمس ـ 
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 بستم و گفتم:   چشامو

 .   دی. راحت باشخورمینم ـ 

. شروع کردم  ن یی و رفتم پا دمیپوش مویبدوم ،لباس ورزش خواستیشدم. دلم م داریزود ب ی لیبود که خوابم برد. اما صبح خ یک دونمینم

  ستادمی. ادهیکار دستم م  شهیدخترکشم هم پی ت نی. ا ادیداره به طرفم مشدم که  یرستانیدختر دب هی. دو سه دور که زدم متوجه  دنیدو

  ستادی . رو به روم امینس ینیکه همون انتگرال سه گانه اس. همون زالزالک، نه   ن یتر اومد. اه... ا کی. دختره نزدهشدم به دختر  رهیو خ

 شد. بد ( بعد ) گفت:   رهیو دست به کمر بهم خ

 !؟ یبش  نیمشت پخش زم هی با  یثبت نام کن. تو که دوست ندار می. از فردا برو کالس بدن سازیکنیخوبه که ورزش م ـ 

 نگاش کردم و گفتم:   یرو اعصاب من. منم مثالً غرور داشتما. برزخ ره یم یدختره داره بد جور نیا

 بوده؟   یمادرزاد یجور  نیهم کل یه نی به نظرت ا ـ 

 برگشت و گفت:   هو یبه راهش ادامه داد.  یتفاوت یبا بباال انداخت و  شونه

  ؟یدوم. اوک   نگ یپارک ایب 4 ساعت

راس رفتم تو حموم. بعد از حموم کتابامو ورداشتم   ه یکردم. بعدم رفتم تو خونه و  دنیتکون دادم. اونم رفت. دوباره شروع به دو سرمو

 مرجان جلوم ظاهر شد و گفت:  هویو خواستم برم کتابخونه که 

   ؟یرسونیم ییجا  ه یمنو تا  ـ 

 تکون دادم و گفتم:   یمنف یبه نشونه   سرمو

 .  کشهیزحمتشو م ا یمار ،یبر  ی خوایهر جا م ـ 

نداشتم. انگار فقط از خوردن   خو ی  یدختره   ن یا  ی. حوصله رونیدر و از خونه زدم ببزنه رفتم به طرف  ی بخواد حرف نکهیقبل از ا بدم

شدم. حاال از کودوم   رهیبهشون خ زوی. سوار اتوب..و..س شدم و خودمو به کتابخونه رسوندم. کتابامو پخش کردم رو مبرهیلذت م

سراغ درس   می ر یسابانم که اصن حرفشو نزن، خوب مجبرو که حالشو نداشتم ،ح  ات،یاضی مربوط به ر احثشروع کنم؟ رفتم سراغ مب

کنکور   یبره سؤاال  شیپ یجور نی بود که حلش کردم. اگه ا میانگار نس  کردمیکه حل م یهر مسأله ا ل، یفرانسیبه نام د ینیر یش

 آروم باش. آروم ...   ن،ی آفر  ،ی فکر نکن مغرورکن که به اون زالزالک  یجان، سع حی . مسشهیسخت م یلیواسم خ
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. من دوست خوندی. بابا هم داشت روزنامه مکردیم یظهر درس خوندم و بعدشم رفتم خونه. مامان تو آشپزخونه بود و داشت آشپز  تا

فکر کردن   گمیمن م حی... اه، مسشمی . بعد شب بخواد بخوابه پرهیندارم زنم مثه مامان تمام عمرشو تو آشپزخونه بمونه بو غذا بگ

  خوادیکجا م میکه نس کردم یداشتم فکر م ی. منم کل وفتادین ی. فکر نکن بچه. بعد از ناهار اتفاق خاصشهیباورت نم ستیت خوب نواس

 بر..ق..صه .  رهی بگ ادی

  هی . درو که واز کردم نیزم ریدر واقع دو طبقه ز یعنیدوم.   نگیراست رفتم پارک ه یو  رونیچهار حاضر و آماده از خونه زدم ب ساعت

 . زالزالک خانوم...  کردیبود و دست به کمر داشت نگام م ستادهیوا ی دختره با لباس ورزش

از رنگ   می . از بچگامیحال داد. سر حال اومدم ،بدشم رفتم سراغ لباس ورزش  یلیاز جام بلند شدم و رفتم حموم. خ میسه و ن ساعت

  ییسو ینای شلوار و آست ی کناره ها یبادمجون یبنفش بود با خطا شیکی داشتم،  داسیآد ی. دو دست لباس ورزشومدیبدم م یصورت

  یمشک م، ی. نه نسدارمیخوبه، دوس م ی خوب خوب، کودومو بپوشم؟ اممم، مشک ،یی طال یبود با خطا یمشک  یکی شرت. اون 

دارم به اون جلبک؟   کاری به دختر جماعت نرفته! خوب به درک، من چ شیچیه گهیپسره م نیا  ،یکارم که هست  یرزم ،یپوشیم

تنه و تاپ   م ین هیست کامل بود.   هی میورزش لباس!! نه بنفشه رو بپوش... باشه وجدان ،فقط به خاطر تو. ایزنیم یی وجدان توام حرفا

. ساعت  وفتهیکه از سرم ن  یجور  هیردم.  سرم ک  دمیشال سف ه یموهامو هم بستم و  دم، یشرت روش، همه رو پوش ییسو  هیبا  یبند

که   دمیشدم د ادهی پ سوراز آسان  ی. وقتنییسوار آسانسور و رفتم پا  عی. سر رونیبرداشتم و رفتم ب مویبه چهار بود. رفتم گوش قهیسه دق

نگا بهش   هیتا آسانسور برسه. درو که واز کرد  سادم ی. همون جا دس به کمر واسادهی قولش وا  یپس پا ول، ی بره باال، ا خوادیدوباره م

. ندتر سر و گردن ازم بل ه یجلوم.  سادی و وا رونیاز رنگ سبز، اومد ب اد یبدم م ی. اقهیسل یسبز زده ب پیت ،ینیبیانداختم. جلبکو م

 با همون حالت گفتم:    کنه،یم میابیداره ارز یل یخ گهی د دم یمبارک مامانش باشه. د

 به خودش اومد و گفت:   هوی د؟یداشت فیالشخور تشر تونیلقب یشما تو زندگ ـ 

 خندم گرفت. گفتم:   زنه؟یبرق م نقدیتو چرا ا ی . چشاکهی چرا تار  نجایا  ـ 

 نشونت بدم .   نو یتمر  ی تا جا میبر  ایب

به   دمیدور زدم تا رس واروی. د میزدیدور م دی و با شدیتموم م وار ی در واقع د  ینی.  دمیرس چیپ ه یرد شدم تا به  نیجلو. از چندتا ماش رفتم

  دیرو ساخته. شا  نجا یا  یچه کار یمعماره برا نیا دونمیپارکم نبود. اصن نم ی. جاشناختیکس نم چیرو ه نجا یمورد عالقه ام. ا  یجا

 کرده بودم .  داشیبوده. اما خوب به هر حال من پ یبارچندتا ان  یجا
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هه فک کن، چقد بهش بخندم.  ترسه؟یم  یکی پسره نکنه از تار ن ی. وا... استین حیمس دمید  هویکه نزده بودن، قفلم نداشت.  سندم

بود که   نگ ی هم پارک نجای. دو طبقه جز ا کردیپارک نم نشو یماش یمخصوص مهمان بود و کس نجایبود که ا نی ا نگیپارک نیا  یخوب

 . گفتم: سادهی در آسانسور با اخم وا  یلوهمون جا ج  دمیپسره کجا مونده، د نیا  نمیبب شتمتمام ساختمونا بس بود. برگ یبرا

 برگشت و گفت:   ؟یومدیپس چرا ن ـ 

 کرد .   نیتمر   شهیکه چراغ نداره، نم  نجایا  ـ 

 احمق، گفتم:   یا

 تا ناکارت نکردم .  ایکار کنم. حاال ب یچ دیبا دونمیم کنم،یکونگ فو م ن یکه من سراغ دارم، خودم توش تمر  ییاونجا ـ 

نبود. من چشام به   کیحد که تار   نیتا ا  گهیهم روشن کرد. وا ،د  شویباال آورد و راه افتاد. البته نور گوش میتسل یبه نشونه  دستاشو

 و گفتم:   واریعادت کرده. بردمش پشت د یکیتار

 صبر کن .   ـ 

 .  وارا ی روشن کردم. همه رو وصل کرده بودم به د مویشارژ  ی المپا یکی  ی کیرفتم و  بد

 و گفت:   دیکش یقی. نفس عمشدیم یی تا پنج  چهار

 آهان حاال شد .   ـ 

 نگا به دور تا دورش انداخت و گفت:   هی بد

 ...  ایمجهز ـ 

 به ضبط افتاد و گفت:  چشمش

   ؟یکنیروشن م ی چطور  نویا  ـ 

 رو نشونش دادم. با تعجب گفت:   ی زدم و باتر  یثیخب لبخند

 زدم و گفتم:  یچشمک  نو؟یا یاز کجا آورد ن؟یماش یبا باتر ـ 

 ... شروع کن !  یسراغ کار اصل م یاز بابام. حاال بر  ـ 
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 کرد و گفت:   اخم

 نه اول تو شروع کن.   ـ 

 به کمرم زدم و گفتم:   دستامو

  ؟یاز کجا معلوم تو بد سر کارم نذار ـ 

 و گفت:   ساد یحق به جانب وا  ی افه ی مثه خودم با ق اونم

  ؟یاز کجا معلوم تو منو سرکار نذار ـ 

 باال و گفتم:  دم ی. خودشه! پر دمی. آهان. فهمگهید  کردمیم شی کار هی  دیبا شد،ینم ی جور  نیا

 .   دمیفهم

 قدم رفت عقب، بد گفت:   هی کرد و  ینیه ه ی اول

 باش!   نیذره سنگ هیدختر، چته؟ آروم...   ـ 

 ندادم و گفتم:   محلش

 ...  افتمی...  افتمی  ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی

 نظرتو ...  نی ا نمیحاال بگو بب ـ 

 گفتم:    یلبخند حق به جانب با

 کم فکر کرد و گفت:  ه ی. خوبه؟ دمیم  ادیبده، فردا هم من به تو  ادیامروز تو به من   نکه یا  ینیجلسه من...  ه یجلسه تو...  ه ی ـ 

 باشه... قبول!   ـ 

 .   می**** نس

 گام کرد بعد گفت: ذره ن ه ی اول
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 موافقم.   ـ 

 گفتم:   م،یخدا رو شکر حل شد، فکر کرده من خرم!! واال... با هم دست داد خوب

 خب پس شروع کن...   ـ 

 واااا ...  کنه؟یمن م ینگا ینطور یابروشو انداخت باال، چرا ا ه یکرد و بعد  گام ین ی کم هی

 جن اومد وسط افکارم و گفت:    نهویع ییصدا ه ی هو ی! ارهینزنه بال مال سرم ب ایبد جنس شده؟ خدا کنمیچرا حس م ن؟ینداره ا عقل

بزنمش که   ن یمن همچ س،یکارا بلد ن  نیاز ا ح یکارا رو داره؟ آخه اصن ...« آره بابا مس نی عرضه ا نیکارام بلده؟ آخه ا  ن ی»آخه از ا  

 نتونه از جاش پاشه...  

 . حیمس

  یاز آهنگا ی کیکردم و بعد   اد یضبطو تا ته ز ی. صدامیآهنگ بذارم پبره بخند هیخت رفته تو فکر، گفتم بذا  دختره س نیا  دمید

کردم و زوم کردم   یرو پل شهیـ شروع م ی برق تاریـ منم که عشق گ یبرق  تاریتند گ یخفنو گذاشتم که از همون اول با صدا یتکنو

 و بهم زل زد که من جا اون سکته رو زدم.   دی از جاش پر یهمچ دینکش هیدختره، زالزالک... به ثان   نیرو ا

 : مینس

دستاشو   یشعور نداره... رفتم طرفش و ترسناک نگاش کردم. به حالت مسخره ا  ن یلهش کنم؟ بزنم؟ بزنم؟ نه وجدان بزنم؟ ا بزنم

 . عقب عقب رفت و گفت:  دادیآب م ابوی که داشت  روزی آورد باال، مثه همون د

 آروم باش، آروم باش ...   ـ 

 گفت:   هو یگرد کرده اندازه گردو...  شه، یچشاش بامزه م یل یخ گرفتیخندم م داشت

   دختر؟ یچرا رم کرد ـ 

 گفت؟ بلند گفتم:    یچ نی لحظه مات موندم. االن ا  هی

 تو؟ خونت حالل شد... تا االن مباح بود... االن حالل شد...   ی گفت یچ ؟؟؟؟یچ ـ 
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 .  خندهیداره م دمیشد، فقط د یچ دمیگرد بود... گردتر شد!! نفهم چشاش

 : حیمس

  ؟یباحال بود. من عاشقشم. چ یلیدختره خ نی. ادمیخندیجور غش غش م  نیو هم دن،ی!! شروع کردم به دونی ا کنه یواقعاً رم م نه

 عاشق خودش نه ها!! عاشق حرکاتش ... 

به طرفم با سرعت جت، دور و برمو نگا کردم، االن   ادیداره م دم یمردم. نگا کردم د گهی خدا، د ی. وا واریبه د  دمیرس فه، یضع وشیک یا

.  ذارمیدر م ه ی  یواریساختمون بسازم قطعاً کنار هر د یساختمونو ساخته. من وقت نیا  یک د؟یبذار نجای در ا هی  دیمردی؟ ممن کجا برم

 .   نیبرگردون اومدم رو زم هیو با  واری به د دمیباال و پامو کوب دمیپر  هوی...  طهیاوه اوضاع خ

 . مینس

بزنه. سرشو آورد باال و بهم   یحرکت هی... اوه جووووونممممم جلبک خودمه، اگه بترسونمش لیاستا  ولیبرگردون، ا  ول یچه کرد؟ ا   نیا

نگام که   زنم،ی دارم دست م دم ید هویمن.  طونشمیش یچشا   نی. عاشق ابرهیچشاش هوش از سر آدم م ی ـــــــــــــ ی شد. وااا رهیخ

 . کنمیم کار یگردش افتاد تازه ملتفت شدم که دارم چ ی به چشا

 گفتم:    یمصلحت ی سرفه  ه یو با  سادمیوا صاف

 ...  ادشیکمش کن، االن نگهبان م نو یبده تا نترسونمت. دوماً ا ادمیاوالً مثه آدم  ـ 

 : گهیو م کنهیکم تعجب م هی حیمس

 سوماًًَ؟   ـ 

 شدم و گفتم:   یسوماً نداشت... داشت؟ نداشت. عصب هان؟

 برو اونو کمش کن.   ؟یبه سوماً دار کاری ... چیمگه تو فوضول ـ 

 جلو جلو رفتم .   خودمم

 : حیمس

گفت تو گوش نده.  ی ز یچ ه ی فهیگفت نترسونمت. بابا ضع ؟یکنیم تینه بابا، چرا خودتو اذ  دم؟یمن ترس  ینیبه من گفت ترسو؟   االن

 حرکت   هی. با دستام  دمیخشرتمو انداختم رو سرم و چر یی. کال سویاست به کام خودت تلخش نکن الک  نیر یش یزندگ
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 شد...  یچشاش عصبان  هویچرخوندم. اول مات مونده بود بعد  ی زدم و بعد سرمو روبات یموج

 : مینس

به   شعوریشد. گارد گرفتم. اما اون جلبک ب یبده، چشمام عصبان  ادمیشده بودم به حرکاتش و تو بهت بودم، انگار قصد نداره  رهیخ اول

 برگشت و گفت:   ساد،یوا هو یرفتم و ضبطو خاموش کردم.   یانتحار  اتیعمل ه ی یمنم ط داد،یکارش خودش ادامه م

 دستامو زدم به کمرمو گفتم:   ؟یمگه مرض دار ـ 

 کنم!!   گاتیمن ن یواسه خودت بر..ق..ص نکهینه ا ،یبد اد ی قراره به من  شعوریب یتو ـ 

 م:  تر شدم و گفت یبلند. عصبان د،یخند

 مگه من خنده دارم؟   ؟یخندیچرا م ـ 

 شد و گفت:  یجد هو ی. تو خفه شو وجدان! میبزنم لهش کنما... بزنم نابودش کنما... بزنم، اه خفه شو نس یا د،یخند دوباره

 حرکت منو تکرار کن. اون ضبطو روشن کن.    ن ی. امیتا شروع کن ایخوب ب ـ 

تو چشاش   یبرق  هیاحساس کردم    هوی یچرا ول دونمیدوست دارم. چشمو ازش گرفتم تا ضبطو روشن کنم، نم شتر یب ی. جدنهیا  ول،یا

 اومد . 

چنتا حرکت با هم زد. حالت دوم فکر    نیا  ای  فه،یضع ومی یپ یمن س دونمیحرکت زد. من هنگ کردم، نم  هی و  ستادیطرفش، ا  برگشتم

 کارش .  ن یآچمز شده بودم. لجم گرفت از ا  ییجورا  هیشده بود.  هر ی . چون با پوزخند بهم خادیبهش ب شتر یکنم ب

 منو بذاره سرکار .  ی کی. دوست نداشتم کنهیم ت یبده که منو اذ ی لیگرفت. خ بغضمم

 غرور داشتم خوب .   منم

 کردم بغضمو پنهان کنم. گفتم:   یکردم و سع اخم

 !   یکنیم ی نجورینده... چرا ا  ادی یبد ادم ی  یخوب اگه دوست ندار ـ 

 گفتم:  رفتمیکه داشتم م یدر حال نمیبدم، واسه هم ادشیقول داده بودم    خواست،یتنوع م دلم

 تا باهات کنگ فو کار کنم .   ایساعت ب نیفردا هم ـ 
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  یباشم نامرد و ب یهر چ شده بود. من رهی بودم خ سادهیشده بود و داشت رو به روشو که قبالً من وا  خی کنارش رد شدم که برم، م از

 .   دمیبدم و م اد یکنم، حاال هم قول دادم که بهش   یهمون جور که قول دادم نقش دوست دخترشو باز ستم،یمعرفت ن

 : حیمس

  ن یصداش بغض داره. چرا ا  زنهیحرف م یکم! حس کردم وقت ه یکم از کارم ناراحت شدم،  هی.  کردمیبهت داشتم رو به رومو نگا م با

متولد خرداد چند   گفتی. میه خونهیواسم م ایافتاد که مار  اینیطالع ب نی از ا   یکیبه   ادمیبودا...   یتیبود، چند شخص ی جور  نیدختر ا 

وقت آسانسور زود   چی! حاال هیجد یجد  رهیداره م دمی. به خودم اومدم د هی . نکنه خردادهیجور  نیهم مدختره ه نی . اهیتیشخص

و برش گردوندم به طرف خودم. سرش خورد   دم یسوار آسانسور بشه بازوشو کش نکهیو قبل از ا دمی. اه... دودیرس ی ... حاال زرتدایرسینم

 به خودم اومدم .  ییصدا هی با  هو یپخش شد تو بدنم.  هو ی ، یچ دونمی... نمیحس  هیام.   نهیبه س

 !!  گهی د سادم یم ی وا سا،یوا یگفت یخوب م ؟یمگه زبون ندار  ؟یآخخخخخ... دماغ خوشگلم داغون شد. مگه مرض دار ـ 

  ن یا  ا،یگیگفتم نه؟ اصن مگه من حرف زدم؟ راس م ی من ک حینه. اه مس ی گیتو م ه، یتیچند شخص نی ا  گمیگرفت. بعد من م خندم

از سن    کتر یشدم. رفتاراش کوچ رهیبود خ سادهی که جلوم وا یی دختر کوچولو ن یبه ا . با لبخندیدرونم که خفه شده بود به سالمت یصدا

آروم   ی لیاما خ  ره،یازش بزرگترم. دستشو گرفتم، انتظار داشتم مثه قبل پاچمو بگ  یـــــــــــــــــلی خ  کردمیحس م زد، یخودش م

 بار بهش گفتم:   نیهمون جا و ا مینزد. با هم رفت یدستشو از دستم در آورد و حرف 

 و تکرار کن .  کنمیکه م یی ،پس کارا یخودتو گرم کن دیبه انعطاف داره، با اجیر..ق..ص احت  نی ا ست، یاالن بدنت گرم ن ـ 

 .   مینس

اال  اش، ماش نهیبازومو گرفت و منو به طرف خودش گردوند. دماغم خورد به س یدست ه یکه حس کردم  شدم یسوار آسانسور م داشتم

برق بود. واسه   ن یتو تمام وجودم ،ع شهیم ریاز قلبم داره سراز  ی حس ه یکه حس کردم  کردم یقد... داشتم واسه خودم ماشاال ماشاال م

 عقب و گفتم:   دمیکش  وخفه کنم خودم انو یجر نکه یا

 !!  گهی د سادم یم ی وا سا،یوا یگفت یخوب م ؟یمگه زبون ندار  ؟یآخخخخخ... دماغ خوشگلم داغون شد. مگه مرض دار ـ 

  ؟یـــــــــــــگیم یخودمو گرم کنم ،نه بابا... چــــــــــ  دیها. رفت جلو و بهم گفت که با رهی درگ نمی. وا ا دیزد. خند لبخند

  حیواسش بر..ق..صم خفه شه ها. مس یکم عرب  هی  گهیم طونهیکار کنم! ش یچ دیبا دنیمن خودم بلد نبودم قبل از ر..ق..ص یانگار

 : گفتیم یمعلما ه ن یا ن ی. بعد شروع کرد قواعدشو گفت، عکردمی شروع کرد نرمش کردن، منم حرکاتشو تکرار م یجد یلیخ

 .  نیمهمه هماهنگ بودن حرکت دست و پاته. آفر یل یکه خ یزیر..ق..ص تنها چ ن یتو ا نیدقت کن، بب مینس ـ 
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.  دادمیانجام م  گفتویم ی با ذوق هر کار ی. هدهی. اصن ذوق زده بودم که باالخره شروع کرده داره مثه آدم بهم درس مر ی که جو گ منم

. اما در کمال  کشتمیخدا... االن م ا یانجامش بدم. آخرش کالفه شد و اومد طرفم،   حیمثه مس شدینم کردمیم ی بود هر کار یحرکت هی

  دمیو از پشت بازوهامو گرفت، داغ کردم! خودمو کش ساد یرفت پشت وا  دمیکشته بشم ـ د  ستیکه قرار ن ن یتعجب و مسرت ـ از ا

 کنار و گفتم:  

 کنم .   نی تمر دی. فقط باتونمیخودم م ـ 

 گفت:   ی شده بود. با کالفگ رهیخسته اس، رنگ چشماش ت یشده. انگار یکه واقعاً عصب یبفهم شدیشد، از چشماش م یعصبان حیمس

  ن یعقب! ا یکشیبدم خودتو م ادت یحرکتو   خوامی،م یکش یدستتو م رم یدستتو بگ خوام یم ؟ی، مگه تو بهم اعتماد ندارجان مینس نیبب ـ 

 بدم پس؟  ادتی  ی آخه؟ من چطور ه یچه کار

خنده.  ریزد ز هوی حیبودم. مس دهیناخودآگاه اخم کرده بودم و لب ورچ ن،ییمن بود. سرمو انداختم پا  ر یتقص گفت،یخدا راست م بنده

چونمو سرمو آورد باال. بعد انگشت اشاره اشو گذاشت وسط خط اخمم و فشار داد تا اخمام باز بشه. بعد  ر ی اومد طرفمو دستشو گذاشت ز 

 با لبخند گفت:  

 تو ...   یچقدر بچه ا ـ 

بود. دوباره انگشتشو گذاشت   ایفوش تو دن ه ی ن یادب... انگار هم یادب، ب ی. بیبچه خودتادب،  یشدم دوباره اخم کردم. ب یعصب

 وسط خط اخمم و گفت:  

 .   یشیاخم نکن... زشت م ـ 

آخرو بلند گفته بودم. خاک رس تو   شیا   یخنده. انگار  ر ی دوباره زد ز ــــــــــششششششششش،یادب... ا  ی ادب... ب یادب. ب یب

 گفت:   حیمس هوی ادبا رو بلند نگفته بودم.  یسرم، حاال خوبه ب

 بلند گفتم:  ؟یستیبلد ن یا   گهی ادب فوش د  یبه جز ب ـ 

 بلند گفتم؟  یییییییییییه ـ 

 گفت:    تیدوباره با جد ن،ییو سرشو تکون داد. دوباره سرمو انداختم پا دیخند

 بدم .   ادتیتا   نجایا  ایش ببا ی حاال بچه خوب ـ 
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 شدم و گفتم:  رهی کالً سوخت! خنگ بهش خ  ومی  ی پ یچشه؟ من کجا برم؟ س  نیبغلم باز کرده بود. ا  ایبه حالت ب دستاشو

 کجا؟   ـ 

 و سرشو کج کرد ...   دیخند حیمس

 جلوش و نگاش کردم.    سادم ی وا یبا سر کج و حالت مظلوم همونجور

 بچم کال هنگ کرد.   ی.آخ گردینگا داشت نگام مگرفته بود بدجور مثل خ  خندم

 ! سادهیانگار نه انگار همونجا وا  دمی نگاش کردم که د گه ید  کمی

 و گفتم:   دمیخند

 !  گهید ایب-

 تر شد و گفت:   متعجب

 هان!! -

 چه بامزه شده بود.  ی وااااا

 و گفتم؟:   دمیخند

 بدم.   ادتی ایب-

 . خورهیو از جاش تکون نم سادهیحالت وا نی با خودش کرده که با ا یچه فکر   نیدونم ا ینم من

 رو انداخت باال و گفت:  ابروهاش

  ؟یبد ادمی ینجور یهم شهیآهان. حاال نم-

اخم کردم و دستام رو   کردیداشت اعصابم رو خورد م گه ینبود. د  ینجوریا اد یم ادمی که  یی شده. تا جا ی نجوریچرا ا  نیا دونمینم من

 انداختم و گفتم:  

 نداد!   ادمی حیمس ینداره بعد نگ یبه من ربط  ینگرفت ادی !  رم یحرکتو م  نیا  گهیبار د هیخب! فقط   یلیخ-
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 فکر کرد و سرش به حالت باشه تکون داد.    کمی

  یخاص لیدل ؟یشد قیدختره دق ن یا یرو حالت ها  نقدریتو چرا امروز ا الی خ ی! بیتو فکر نکن شهینم حیچه مظلوم شد. مس یاوخ

خان به خودتم دروغ بگو!آقا   حینداره! باشه مس یخاص لینه واقعا دل ؟یگول بزن  یخوا یخودت رو م گه ید حی! مسینجورینداره هم

 بشم تو فعال خفه شو کار دارم!   قیدق  اشاصال به تو چه دوست دارم رو کار

 کردم و گفتم:   نگاش

 !  زنمیحرکت رو آروم م  گه یبار د  ه یخوب دقت کن -

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 باشه! -

 ! دونمیحواسش جمع بشه نم ا یخواست آروم بشه   یو نگام کرد انگار م دیکش قینفس عم هی

 آروم حرکت رو براش زدم و گفتم:   ی لیخ گهیبار د هی

 حاال تو برو!  -

 داشت!   یی دفعه واقعا بهتر زد فقط چند تا اشکال جز  نیرو انجام داد! ا  حرکت

حرکات برات مثل آب خوردنه ها!   ن یکه حاال ا یخوبه خودت هشت سال کار کرد  ی ازش دار یتو چه انتظار حیحق داشت مس خب

 !  یدار ی ر یخب فکر نکن چرا خود درگ  ؟یزاریخوام فکر کنم چرا نم ی!آقا من اصال نمیمگه نگفتم تو خفه؟ چته اعصاب ندار

 فکر نکردم و به جاش بهش گفتم:    گهید

 در کل خوب بود!   یباشه! ول شتریو چرخش پاتم ب یخم کن  شتر یپاتو ب کمی  دیبا  نجایا  ،یدار  یی چند تا اشکا جز  نیبب-

 و گفت:   دیخند

 !  رمیبگ اد ی  ییتنها تونمیگفتم خودم م یدید-

 اخم و خنده نگاش کردم و گفتم:    نیب یحات  هی با

 برو بچه پرو!   ایخوام ناراحتت کنم ب یکه نم ف یح-
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 که منم خندم گرفت و گفتم:   دیخند شتر یحرفم ب ن یا با

 تو؟   یخندیم یبه چ-

 باال و دستاش رو زد بهم و گفت:   دیبچه ها پر  نیو با ذوق ع دیخند بازم

 !  رمیبگ ادی خواستم تکنو  ی وفته م یلی! خ دهیم یچه حال یدونینم حیمس ی واااااا-

 و گفتم:   دمیمنم خند زد یبود که انقدر با ذوق و راحت اسمم رو صدا م یلحظه با بهت نگاش کردم، دفعه اول هی

 !  یواقعا بچه ا-

  هو؟یشد شد؟ چش  ینجوریچرا ا نی بهم رفت، ا یتوپ یاخم کرد و برگشت طرفم و چشم غره    هوی  دناشیو باال پر  دنیخند وسط

 ! ابروهام رو انداختم باال و نگاش کردم که گفت:  دیخند یکه داشت م  نیا

 ! بچه پرو...  یگیدوباره م گمیبهت نم یچی من ه یه ، یخودت بچه ا-

 که گفت:   دمیخورد خند یباحال حرص م چه

 !  دادیتکون م دیانگشتش رو به حات تهد  زدیهمونطور که حرف م  یمواظب باش به من نخند ؟ی خند یم ی به چ ه، یهان چ-

 به ساعتم کردم!   یرو خوردم و نگاه خندم

 !  میینجایاالن سه ساعته ما ا یعنی بود. نه حتما اشتباه شده! چشام گرد شد  8 ساعت

 صد رد صد اشتباه شده!   نه

 گفت:  دی گردم رو که د   یچشما مینس

 شده؟  یچ- 

 گردنم رو خاروندم و گفتم:  پشت

 !  ی! ساعت دارزهیچ-

 تعجب نگام کرد و گفت:   با
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 اره! - 

 چنده؟  -

 رو نگاه کرد اونم مثل من کم کم ابروهاش رفت و باال و چشماش گرد شد!  ساعتش

 که انگار خودشم باور نداشت گفت:    یحالت  هیبا  و

  ،-8 

 زد تو سرش و گفت:   بعدم

 !  رونیب میبر  م یخواست  یم کنه،یبدبخت شدم االن مامانم خفم م ی واااااا-

 و گفت:   دیبه سمت آسانسور دو زدیکه حرف م همونجور

 !  ندشینب ی هم بنداز رو ضبط کس ی ز یچ ی پارچه ا ه یچراغا رو خاموش کن -

 اسانسور رو باز کرد و با همون حالت برگشت طرفم و گفت:  در

 زد و رفت!   ینره  بعدم چشمک ادتی  5فردا ساعت  یراست-

. دلم واسشون تنگ شده کثافتا  نایا  نیخونه ثم  میبر  میخواستیکاش فقط مجازاتم نکنه! م کنه،یاوه، خونم حالله. مامانم خفه ام م اوه

 مامانم اومد:  یطرف اتاقم که صدا رفتم یدزدا داشتم م نیرو. در خونه رو باز کردم و ع

 آوردن!  ف ی تشر  یدیچه عجب، ل ـ 

 دزدا!   نیا  نی. عنییپا باال بود و سرمم پا  هی. دیبه حالت من دقت کن قاًیدق  حاال

 پرهام گفت:   هوی مامانم کردم.  یو مظلوم نگا  ن یو پامو گذاشتم زم برگشتم

 شده!  ر یاضر شو... د ! برو حیکن  ییمظلوم نما خوادینم ـ 

  فیتعر گهیو خودمم که د مومدیمانتوهام بهم م یباشم؟ همه  پیمن بد ت شهیحاضر شدم. اصن مگه م  عیبه طرف اتاقم و سر  دمیدو

 از خود نباشه، خوشگل بودم . 

 .  رونیب دمیکنم. از اتاق پر  ش یاندازه بس بود. حالشو نداشتم آرا  نیهم شممیآرا
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 با خنده گفت:   مامانم

 !   میایتا ب نییپا  دی. بپر دیکشیساعت طول م 2خانوم حاضر شدنش  م یبر  گه ید ی جا هی  میخواستیحاال اگه م ـ 

 باال .  ادیآسانسور داره م دم یمامانم خوب منو شناخته بودا. رفتم تو راهرو د هه،

جلبک از    نیدانشگاه. در آسانسور باز شد و ا رفتیباره مدو گهی د ی. عشقم داداشم هفته رونیپشت سر من از خونه اومده بود ب پرهامم

کرد و   یسالم دیبخندم اما نشد. پرهام تا جلبکو د  خواستیبهش چشمک زدم افتاد، دلم م یاش وقت افهیبه ق ادمی. رونیتوش اومد ب

 زد و رفت تو خونشون .  ی آروم بهم چشمک حیرفت تو آسانسور. مس

 پرهام گفت:   هو یشده بودم که   محوش

   ؟یمرد ـ 

خفه بابا! خوبه حاال اصن امروز صدامم در   نیاه وجدان دوم ،ی دار یسر و سر  ه ی اروی  ن یبا ا فهمهیخانوم. حاال داداشت م مینس حقته

داشته  ن یکردم مشکل  یابیخودمو ارز  ی!! رفتم تو آسانسور و دوباره چهره ایتو مخت نفله بش زنمی! همون بهتر، با لنگه کفش مومداین

شب بمونم،  شدی. کاش منایا ن یبه طرف خونه ثم میرفتشدن. با هم  ابیتا مامان خانوم شرف   میمعطل بود نییپا رب اون   هیباشه. 

 ! وجدان جون شات آپ !  ی عمراً بمون ،یقرار دار حیاما عمراً مامانم بذاره، خودتم با مس

 برداشت، گفتم:   فونویآ  نیسمت در و زنگو زدم. ثم دمیدو میدیرس تا

 .  دیبدبخت بکن ی چارهیبه من ب یکمک  هیخانوم...   ـ 

 مکث کرد و گفت:  یکم نیثم

 شما؟   ـ 

 شما؟ برگشتم گفتم:   پرسنیآخه از گدا م ه،یخر عجب

بچه هام رو   کنه،یها داره آب خنک نوش جان م له یدادم و ادامه دادم ) شوهرم پشت م ه یکم لحن گر  هی خانوم تورو خدا ( به صدام   ـ 

 پختمشون!!!   یگازن!! از گشنگ

 اومد و گفت:   نیثم ی  ¬قهقه  یصدا هوی

 تو.   ای. بمیخاک تو سرت نس ی ا ـ 
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 داد زدم:   اطیتو. از همون ح دم یباز کردم و پر  درو

جون گل و گالب وارد   مینس یکه ملکه شاد دی! راهو باز کندیبر یکامل به سر م یدر سالمت د؟یخوش د؟ یسالم بر اهل خونه... خوب ـ 

 شد... 

 ! رفتم طرفشونو گفتم:  دنیخندیباز کرده بود و با غزل داشتن به من م ونشنو یدر ا  نیثم

 خونه !   ن یا  یرو لب اعضا ادیخنده م شمیه وارد ماصن من ک د،یحال کن  دیبر  ـ 

 با خنده گفت:   نمیثم

 !!!! یاز بس دلقک ـ 

 خم کردم و گفتم:    یکم سرمو

 .   میچاکر ـ 

 گفت:   مامانم

 تو خوبه!   میکنار ما هم بر ی از سر راه اگه بر  مینس ـ 

 مونده بودم، غزل گفت:  اط یکنار و همه رفتن تو. من تو ح رفتم

 و گفتم:   دمیکش یقینفس عم ؟ینشست رونیخو چرا ب ـ 

  د؟ینیتو بش دیبر  ،یخوب نی هوا به ا اد یدلتون م ـ 

 طرف و اون طرفم نشستن. غزل گفت:   ن یو غزلم ا نیشده بود. ثم ک یشدم به آسمون که تار رهینشستم و خ  ونی جا رو ا همون

 چه خبر؟   ـ 

 تم و گفتم: هامو باال انداخ شونه

شب معلوم نبود کجا بود، حتماً   8امروز تا ساعت  گه، یو گفت: ـ دروغ م رونیپرهام سرشو آورد ب هوی ؟ی... شوماچه خبر آبج یسالمت ـ 

 !  فکنهیداره تعر  یز ی چ هی

 زدم پس کله اشو گفتم:   ی کی خنده که من  ریزد ز غزل
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 خفه...   ـ 

 اومد کنار غزل نشست و گفت:   پرهام 

 خانوم!   ی چه خبر غزل ـ 

از خنده  نی گذاشت رو پاشو رفت تو. من و ثم یزیچ ه یروشو برگردوند که پرهام  شیبا ا ؛ ی بهش بگن غزل ومدیبدش م یل یخ غزل

و به طرف بلوزش   کرد یکه حرکت م یسوسک دنی. غزل رو پاشو نگا کرد و با دمیاما خودمونو نگه داشته بود  م،یشدیمنفجر م میداشت

 گفت:   غیهوا... بعدم با ج دیمتر پر شیو ش دیکش ی غیج رفتیم

  ؟یپرهام گور خودتو کند ـ 

 زد پس کله امو گفت:   یکی  نی. غزل از سوسک متنفر بود. ثممیمنفجر شد نیو ثم من

 نه؟  یبود  حیمس شیپ 8تا ساعت  ـ 

 نگفتم. غزل گفت:   ی ز یکردم، البته با سانسور، از احساساتم چ  ف ی واسشون تعر  انو یتکون دادم و جر سرمو

 ! نمیبزن بب ویگرفت  ادیکه    ییاون حرکتا  ول،یا  ـ 

 ! دنیکردم، بعدم شروع کردم به ر..ق..ص یآهنگ گشتم و پل ه یدنبال  میگوش تو

 گفت:    نیو خم شدم. ثم  از سرم برداشتم مویالیخ یشعبده بازا کال نیو غزل تازه انگار باورشون شده بود. ع نیثم

 بده!  اد ی! تو هم به ما دهیم اد ی... اون به تو  ولیا  ـ 

 ابروهامو باال انداختم!   طنتی و با ش سادمیوا نهیبه س دست

 گفت:   غزل

 !! یندازیچته؟ ابرو باال باال م ـ 

 خنده گفتم:   با

 خرج داره!!   ـ 

 به غزل زد و گفت:  ی چشمک نیثم
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 چه طوره با دو تا تخته شکالت حله؟   ـ 

 ... گفتم:  شعورایب یـــــــــــ ی تا تخته شکالت؟! شکالت؟ واااا دو

 گفت:   نی ثم ؟یچقدر یدو تا تخته  ـ 

 ...  کننیازش استفاده م یپذ ی نیر یسانت طول داره! تو ش 50از اون تخته بزرگا... حدود  ـ 

 !! گفتم:  خوامی... میوااا

 ته! هر جلسه دو تا تخ ـ 

  یخونه. صبح رفتم مدرسه و کالً دوباره اتفاق میگذشت و ما هم برگشت  نایو ا  یبا شوخ  میمهمون هی ! بقولی تکون دادن! ا سرشونو

دست لباس   هیکه با   دمیو جلبک خانو د  نیی شده بود. رفتم پا 5زدم! ساعت  میج ی واشکیو  دموی. بعد از ظهر لباسامو پوشوفتادین

 ...  هیسالم تکون دادم. حاال وقت تالف ی. سرمو به نشونه د بو سادهی منتظر من وا یورزش

  یکفاشامو گرفتم دستم و دررفتم، با صدا نی نپاورچیو پاورچ دمیداشت پوش یمشک  یکه خطا دیسف یشلوار ورزش ه یبا  یبلوز مشک هی

 بعدم اون اومد . قهیک خانوم شدم. چند دقو االف زالزال ن ییاز پله ها رفتم پا دیکشیم  غیمامانم که داشت اسممو ج

  دیسف یکه خطا ی شلوار مشک ه یبه باال!!  ن ییالبته از پا م،یستم کرد یالک  یفرما شدن، چه الک  ف ی خانوم، به به، خانوم تشر   زالزالک

 که:   دیشد و داد کش ی جن هو یسالم تکون داد، سالم کردم که   یبود. سرشو به نشونه   دهیپوش دیشرت سف ییداشت با سو 

 احترام بذار!  ـ 

گفتم    یالفرار؟ من ک ی چ ینیگفتن،   یگفتن، زن یمرد حیبگذرونه. من فرار، مس ر یخدا به خ ژن،یامامزاده ب ای سالم بود.  نکهی... اوااااا

 دوباره داد زد:   مینس هوی. گهیم یچ نیبب سا یخجالت بکش وا   ،یالفرار؟ من گفتم من فرار... حاال هرچ 

 !  گهی داحترام بذار  ـ 

 خنگ نگاش کردم که گفت:  دوباره

 شرط اول، به استادت احترام بذار!  ـ 

 گفتم:   ناخودآگاه



 

 
 

140 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 عمراً... حرفشم نزن ...   ـ 

 میدوباره نس هوی  ؟یزنی! چرا میخورد تو زانوم ،آخخخخخخ... وحش ی ز یچ ه یاومد و  یغیج یصدا  ه ی هو یازش برگردوندم.  رومو

 گفت:   یعصب

 ... خورهیادب... شبا نون و خطکش م یب ،ی نردبون باش نقدریا  گهیبه تو م یقواره... ک یب الق یدراز د ـ 

  غیج د،یادب... خنده ام گرفته بود شد یب  انیمثه اون جر گفت،یافکارش بود که بلند بلند م  نایانگار ا   رفت،یم لیداشت تحل صداش

 : دیکش

  ؟یخندیم یدار یتو به چ ـ 

 گفتم:   دمیخندیکه م  یو درحال برگشتم

 فکر کن!    واشی  یکنیدوماً دختر فکر م ووردم، ینکش، من گوشامو از سر راه ن غیاوالً ج ـ 

 گفت:   غیج با

 هان؟   ـ 

 با اون دستم گفتم:   زد،یدهنش، داشت دست و پا م یگرفتم رو دستمو

 !  یبلند گفت باتو ی... دوباره افکار ز3واسم بسه ، کشهیم غیج ا ی دارم، همون مار اجی... من به گوشام احت2نکش ، غی... ج1 ـ 

 گرد شد... دستمو کنار زد و گفت:   چشاش

 تا کجاش بلند گفتم؟؟   ـ 

 فکر کردن درآوردم و گفتم:    یامو خاروندم و ادا قهیشق

رفتم عقب،   گه یدم د ... ( دو قنیداره ا  یقشنگ  کل یقدم رفتم عقب ) چه ه هی (  دهیآفر  یخدا چه عجوبه ا  یکه داشت  ییتا اونجا ـ 

 !   یگفتیم یداشت دمیدر مورد قد بلند و رش می) کل ومدیچشاش داش از حدقه در م

 شوهرش ...  چارهیاوه اوه، ب د،یزد کل ساختمون لرز  ی داد هی و  دیاز جاش پر  هوی

 گرفتم و در رفتم. بلند گفت:    گوشامو
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 ...  سایوا ی اگه مرد ـ 

 سی. تو خفه. الزم نزنهیم ادی زر ز طونهیش حیمس ی ... اوگهیم طونهیش  کنه، یم نیمن توه یشد، داره به مردونگ یتیثیمسأله ح آقا

 با لگد زد تو شکمم، آخخخ ...  کیتکن هی و برگشتم طرفش، با  سادمیکه .به هر حال وا یتو ام بگ  گهیم طونه یش یهرچ

  لکس یشد بهم. ر رهی . چشاش گرد شد و خستادمیکردم و دست به کمر ا اخم    هیو   ووردمیخودم ن یاومد. نامرد، خشن! به رو دردم

 گفتم: 

 بازم بزنا ...   ی خوایم ؟یاالن؟ راحت یشد یتموم شد؟ خال ـ 

 دستاشو گرفتم و گفتم:  ادا، یمشت دو تا زدم تو شکمم، درد م با

 پدر صاحابش دراومد .   ستما،یبکس ن سه یخانوم محترم، ک ـ 

 : دی کش غیخورد شد و ج اعصابش

 شترگاوپلنگ!!! اورانگوتان ...  ـ 

 زد:   غیلوس نبود که، دوباره ج نقدریکه ا  نیا  گفت،یرو م نا یو ا دیکوبیم نیرو زم پاهاشو

 ادب دستامو ول کن ...   یب ـ 

 ول کردم و گفتم:   دستاشو

 ...   ای ر یول نکنم تا ته م ـ 

 :  دیخنگ پرس مینس

 تا ته کجا؟   ـ 

 ابرومو انداختم باال و گفتم:   هی

   ؟یبد ادمی دفاع کردن  یخواینم ؟یبد اد ی  کیتکن یخواینم ؟یگرم کن یخواینم ؟یشروع کن  یخوای...نم الیخیب ـ 

 من ادامه دادم:   ی... ولسای وا یدستاشو آورده باال، به نشونه  دمید

 اگه دوست دخترم زدم بتونم دفاع کنم؟   یبد ادمی  کیتکن ی خواینم ـ 
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 زد و گفت:  یبرق خاص هی زل زد تو چشام، چشماش  طنتیشد و با ش نهیگفتم دست به س نو یا تا

 !  ینچ... حقته از دوست دخترت کتک بخور ـ 

 نامرد. گفتم:   یا

 ... مینداشت ی ! اصلن ما قرار؟یر یبگ اد ی  یز یچ  یخوای!! فردا که تو نماس؟ی نجوریا  ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی

 ! ؟یکنیم دیتهد ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی آره تکون دادم.  یبه نشونه   سرمو

 ام بلدما...   گهی د ی من کارا ـ 

 ،از دست رفتما!! چشامو جمع کردم و گفتم:   ح یمس حیمنحرف نشو! مس حیکنگفو بود، مس نی... منحرف نشو، منظورش همحیمس

 کرد و گفت:    یاخم ممینس ؟یچ ی نی گه ید  یکارا ـ 

 منحرف... منحرف... منحرف، منظورم کنگ فو بود.   ـ 

 گفتم:    نهیانداختم باال و دست به س طنتیبا ش ابروهامو

 زدم؟   ی مگه من حرف ـ 

 اش و گفت:  ینیب ر ی ز دیکش یدست

 .   م یگرم کن ا یخوب حاال... ب ـ 

 و گفت:   ساد یوا

 تو هم تکرار کن .   کنم یم یهرکار ـ 

راستش! چشام گرد شد،   ی و خم شد به طرف نوک انگشت پا نیزم ینشست رو 180باهام کار کرد. بعد  ی کم کشش هی  ستادهی ا اول

  نکارویوقت بود که ا  ی لیباز کنم آخه؟ خ 180 ی انعطاف داشته باشه. من چطور ی نطوریکه ا  خوردیرو فرم بود، اما بهش نم کلشیه

 نگام کرد و گفت:  هو ی.  کردیتوجه داشت کشش کار م یشدم که ب میبه موهامو و دوباره محو نس دمیتمو کشنکرده بودم. دس
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   ؟یکنینم نیچرا تمر ـ 

 هامو انداختم باال و گفتم:  شونه

 .   تونمینم ـ 

 و گفت:   ستاد یا

 ...  ادتی ... چند تا حرکت گهیخوب باشه، بسه د  ـ 

  کنهیکه، اخم م دهیصورتش، گوش نم ینگاه کرد، اخم اومد رو شویگوش خورد؟یزنگ م شیگوش دی... حاال که مهربون شده بود بااه

 و گفت:   کردیبه من م یینگا  ه ی هو ی. شهیزشت م

 دارم برات...   ـ 

 گفت:   یمحکم یکه مهربون بود؟ با من بود؟ هان؟ جواب داد و با صدا ن یشد؟ ا یچ

 بله ...   ـ 

 شما...  یرتیغ گه یم طونهیها... ش  زنهی. مشکوک منیی بهم کرد و رفت اونطرف... صداشو هم آورده بود پا یبدجنس ینگا  هی

نگه   گهید ا یلیکم پزشو بدم که ا ه یزد به سرم. حقشه  یطانیفکر ش ه یکردم و  حیبه مس یبود. نگاه ایلیبرخرمگس معرکه لعنت... ا  یا

 ،برگشتم بهش گفتم:   ییا یعاشق چشم آب شه یکه تو هم

   ؟یدار یسالم... کار ـ 

 رفت سر اصل مطلب و گفت:  صاف

    ؟یسالم... امروز خونه ا ـ 

 گفتم:   ی سردتر شده بود، منم همون جور میقبل که با هم بود یاز دفعه  صداش

 .   ستمین یخونه ام ول ـ 

 تعجب گفت:   با

 شونه باال انداختم و گفتم:  ؟یچ  یعنی ؟یستین یول ی خونه ا ـ 
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 .  حمیمس شیپ ـ 

 اومد که گفت:   حیمس یصدا هوی

 قربونش بشم، چه وقت شناسه، برگشتم و گفتم:   ی تو؟ اله یپس کوش ـ 

 .   زم یاومدم عز ـ 

 بود گفت:   ی عصب یسرد ن یکه در ع ییکه من راست گوام... با صدا  نهینشونه ا  نی که چشماش گرد شد. ا  دمید

 هان؟  مینس یکنیم ی چه غلط یچشم آب  ی که یاون مرت شیپ ـ 

 گفتم:   ی لحن ذوق مرگ با

 ! دهیم اد ی..ق..صه که؟ داره بهم ر..ق..ص ر یچه خوشگل م یدونینم یواااا ـ 

 نداشت پنهانش کنه گفت:   یسع  گه یکه د  یتیبا عصبان ا یلیا

   زنه؟یبهت دستم م یعنی! ر..ق..ص؟ ؟یکنیکار م  یر..ق..ص چ ی آخه تو با اون دار ـ 

کرده بود اون؟   یکردم من، چه فکر  یچه فکر  کرد،یداشت به بغلش اشاره م حیافتادم که مس روزید  اد ی  گه؟یم یچ  نیا  هههههه،

 گفتم: 

 گفت:  تیبا عصبان ؟یدار کار یبا هم. اصلن به تو چه؟ چ می. اصلنم تماس نداردهیم اد یتکنو   ـ 

 چه به ر..ق..ص؟ با اشوه گفتم:    ویاونجا، آخه اون چشم آب امیب خواستمیم ـ 

 !!  ن ییپا ای! اول بدمینشونت م نجایا ی ایحاال م ـ 

 گفتم:   عیزدم رو دهنم، گند زدم رفت. اوه اوه... سر  هوی

 ! ست ین یاصرار  میومدیحاال ن ـ 

 گفت:   یبد یخنده   هی با

 ..ق..صه؟ اخم کردم و گفتم:  ر یم ی چطور  ارویبدونم اون  خوام یچرا اتفاقاً م ـ 
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 گفت:   تیدوباره بگم؟ با عصبان ا ی  ؟یجون... اوک حیاسم داره، مس  اروی اون  ، یاو ـ 

  

 و تو...  دونمیمن م ،ی دروغ گفته باش هیکاف فقط

 گفتم:   تیعصبان با

 گفت:   یبا بدجنس ؟یبکن  ی خوایم یمثالً چه غلط ـ 

 و تو با پرهام...   دونمیمن م ـ 

 هههههههه، گفتم:  ،ی ـــــــــ یه

 ...  ایخوب باشه ب ـ 

 و گفتم:   ستادمی . ا حیقطع کردم و رفتم به طرف مس  یبدون خداحافظ بعدم

 بدم .   ادتی... چندتا حرکت ایب ـ 

 گرد شده گفت:   یچشا  با

 و اون...   دونم یپسره زنگ بزنه من م نی ا  گهی د بار یبودا...  یک دمیفکر نکن من نفهم  یباشه... ول ـ 

 بلند گفتم:  هاننن؟

 ...   رتیجونم غ ـ 

 چشمکم بهش زدم و گفتم:  هی

 ... رنیگیگارد م  ینطوریا  نیبب ـ 

 زد، بعد گفت:   یگرفت و چشمک  گارد

 !؟ طونکی. چه خبره شستیطمع ن یگرگ ب!! سالم یمهربون شد هوی ـ 

 گفتم:   یخرش کنم، اخم کردم و جد خوامیم وی بگو ک منو
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 وقت ندارم. زود باش!   ـ 

تک زد،   ایلی ا م،ی هفت کار کرد یکایبدنش به خاطر ر..ق..ص آماده بود. تا نزد  گرفت،یم ادی زود  ی لیحرکت باهاش کار کردم، خ چندتا

زانو درو باز کردم واسش،   یدفه با تاپ و دامن تا باال  هیلباس بپوش، آخه   ی نیکارش بوده،  شهیاونجام. هم گه ید  قهیدق  5من  ینی

 و زدم تو سر خودمو الفرار !  دمیکش  غیج ه یکه بعدش  میبگذر

شده  رهیو با شک خکرده بود  ک ی. چشاشو بارکردیبگم؟ اونم داشت به من نگا م یجوریانداختم. حاال چ  حیبه مس ینگاه هیو   ستادمیا

 که اخم کرد و گفت:    دمیبود بهم. لبمو گز 

 !  شیکند ـ 

 و گفتم:   ن ییانداختم پا سرمو

 گفت:   عیبگم؟ سر یز ی چ ه ی ـ 

 برم .   گهی ساعت هفت شد من د گهی خوب د ـ 

 و گفتم:   سادمی! رفتم جلوش واششیپ رهیکارم گ ف ی ح گم، یبهش نم یهرچ یه

 بگم!   خوامینم یخاص ز ی به خدا چ گه،ید  سای وا ـ 

 شده بود، سرمو کج کردم و چشامو مظلوم کردم و گفتم:   رهیبهم خ رهیخ

 واسش بر..ق..ص!  نجایا اد یم یکی  ـ 

 گفت:   رفتیکه به طرف آسانسور م  یکرد و درحال اخم

 من رقاصم؟ واال...   مگه

 کج تر کردم و گفتم:   سرمو

 ... خواهش !!! حیجون مس ـ 

 گفت:   طنتیش با

 قبول کردم .    دیشا یخواهش کن گهی ذره د ه یراه نداره...  ـ 
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 کردم و با غرور گفتم:   اخم

 من؟ عمراًًَ؟   ی ک ـ 

 و گفتم:   دمی کش  نشویطرفشو آست دمیمن... دو یوااااا ی خدافظ تکون داد و رفت، ه یبه نشونه  دستشو

 !!! زززززی خواهش ...خواهشش.... پل ـ 

سمت   دمیشرتشو گرفتم کش ییپشت سو  ی،دو دست  خورهیبود، چرا تکون نم سادهیمجسمه وا  نیع د،یخندیاش گرفته بود، اما نم خنده

 گفتم:  نترهیسنگ ینیزم بیس یاه از گون م،یکردیکه کار م یی جا

 !!  کنه؟یم  یچه ناز نیتو رو خدا... بب ـ 

 گفت:   ایلیا  هو ی. منم که خوش خوشانم بود. کنهیداره بغلم م  ی برگشت طرف من، انگار حمیدر آسانسور باز شد، مس هوی

   م؟ینس نجایا  یکنیم ی غلط یچ  یتو دار ـ 

 عقب و گفتم:   دمیخودمو کش عیسر  کنه؟یداره در مورد ما م یچه فکر  ای لیتو پاچه ام. ا ختی ر قبلم

  

  ؟ی... اومداه

 اشو انداخت باال و گفت:  شونه

 ! دیرفتیم شیکه معلوم نبود تا کجا پ ومدمیاگه نم ـ 

 کردم، دوباره مغرور شده بودم. سرمو گرفتم باال و گفتم:  اخم

 داشته باشه!   یبه تو ربط کنمیکه من با دوست پسرم م ی کار کنمیفکر نم ـ 

 گفت:   ا یلیلبش، رو به ا  یاومد گوشه  حیلبخند مل ه یمثه خنگا زل زده بود به من، بعدشم  ،ی بگ حویمس حاال

 با شما رو نداشتم!  یی افتخار آشنا ـ 

 گفت:  ارهیشلوارش درب بیج یدستاشو از تو  نکهیبدون ا ا یلیا
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 ...  ایلیا  ـ 

 گفت:    یشونه اشو انداخت باال و با لحن بامزه ا حیمس

 هستم!   میجون نس حیمس ـ 

  ی لیخ ،یدونیوجدان جان، م کنهیم یخوب داره نقش باز گفت؟  یچ ی دیفهم م، یکثافت، چه باحال گفت، خاک تو سرت نس یوا

دوتا   نیا نمیمن بب یچند لحظه ساکت بمون  شه یم زم،یکار کنه! بازم خاک تو سرت! وجدان جان عز یچ   دیبا قاًیدق فهمهیباحاله که م

بودن   ستادهی هم ا یانداختم که رو به رو ا یلیو ا حیبه مس ی! اه وجدان شات آپ!! نگاهمیخاک تو سرت نس گن، یبه هم م یدارن چ

 گفت:   ای لیا  هوی ،مثه دوتا دشمن که در حال جنگ سردن! 

 گفت:   یشخندیبا ن حیمس ؟یبدونم چه ر..ق..ص شه ی! میدیم ادشیر..ق..ص   ی گفت که دار مینس ، یراست ـ 

 هوم؟   ه؟یکه تکنو چ یدونیم دم،یم اد یبهش تکنو  دارم

االن   فهممیفقط من م ده،یکنه، اما نشونش نم رشینفر تحق ه ی نکهی از ا  ادیبدش م ی لیخ ا یلیا  کنه،ی م ر یرو تحق ا یلیاوه... داره ا اوه

با آداب   یلیخ  ایلی . استمیکس ن چیعاشق ه  گه یعاشقش بودم! بودمااااا، االن د  یمدت هی نباشه من  یجلبکو خفه کنه، هرچ نی ا خوادیم

 کنه .  یو رسوم رفتار م

منم  رن،یم گاهمون یدارن به طرف همون مخف دم یگفتن، د گهیبه همد یچ  ستیدوتا ملوم ن نیفکر، ا  ی اه، دوباره من رفتم تو

  یوا  یشرتشو درآورد. ه یی و سو ستادیا  حیدوتا خروس راه افتاده. مس نی جوجه که دنبال ا هی دنبالشون راه افتادم! به مثال  

بود   دهیچسب نی همچ ، یخودت بخر  زیلباس سا یبر  یخوب پاره شد که، خاک تو سرت، تو مگه پول ندار ده،یپوش ن یا  هیچ ن ی... امن

 جر بخوره!  خواد یم یبهش که انگار 

 گفت:   ح یمس ن،ییمن. سرمو انداختم پا  داریکن. چشم وجدان ب شیچشاتو درو م،ینس

 طو روشن کن! اون ضب زم،یعز ـ 

تفاوت برو ضبطو روشن کن، رفتم طرف   یجنبه ها نباش ،االن ب یب ن یا  نیع میبا من بود؟ نس ـــــــــــــــزم؟ی عز  زم؟یعز 

. منم محو حرکاتش شده کردینگاه م حیو داشت به مس وار یزده بود به د  هیهم تک ایلیشروع کرد. ا  حیکنترل و ضبطو روشن کردم. مس

چرا   ؟یفهمینم شه؟ یم یداره چ یفهمیخفه شو. نم م، یخان... نس حی! مسیبود انگار  یحرفه ا  یلی. خدی..ق..صر یخوشگل م یلی بودم، خ
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  رهیخ حیبه مس یغرض چیزده بود رو درست کردم و دوباره بدون ه رونیشالم ب یچرا... خفه شدم وجدان جان. موهامو که از گوشه 

 و گفت:   ستادیا حی. مسکردینگا م حیبه مس شتشلوارش در آورد و با بهت دا بی ج ی دستاشو از تو ا یلیاشدم. 

 بسه؟   ـ 

 بزنه گفتم:    یبتونه حرف ا یلیا  نکهیاز ا قبل

 که؟    یجونم اون حرکت خوشگله رو نکرد حیمس

رفت و   واریبه طرف د هویکه.  ستیجنبه ن ی که ب ن ینه بابا، ا ؟ینیبه خاطر اون » جونم « بود  نیشده بود، ا  رهیبا بهت بهم خ حیمس

 قدم عقب رفت و گفت:   هی حیداغ کرده بودم. مس  دم، یکش یقیمن فرود اومد. نفس عم یپا  یبرگردون درست جلو  هیبا 

 ! میبرگردونم فقط به خاطر عشقم نس نیا  ـ 

برام   یافتخار چی که ه یبه گذشته ام، گذشته ا شدمیجنبه ام. دوباره داشتم پرت م یها... من ب کنهیم یرو ادهی داره ز گهی امروز د  نیا

  حیقدم جلوتر رفت به طرف مس  هی  ایلی تو رو خدا آدم باش! چشم چشم وجدان جونم! به خدا من آدمم. هنوز خر نشدم. ا م،ینداشت. نس

 و گفت:  

   ؟ییتو ـ 

 ابروشو داد باال و گفت:  هی حیمس

 ...   ستین یمن منم که درش شک  نکهیا  ـ 

 برگشتم و گفتم:   ا ی لیبود! به طرف ا یبدونم منظورش چ خواستمینگفت. اه م  یز یچ  گهی کرد و د ی اخم ا یلیا

 ! شترهیحداقل استعداداش از تو ب شم، ینفر نم هی  یحاال؟ من فقط عاشق چشم و ابرو  یدید ـ 

 گفت:   ینسرددوباره با خو ا یلیا

 .   میبر  ایب  میبا شما دوتا بچه سر و کله بزنم، نس گهی د نمیبینم یلیدل ـ 

 دهنمو قورت دادم و گفتم:  آب

 خونمون؟  یایبعد ب ،ی دور بزن هی  یبر  ی خوایم ،یهست یاالن عصبان گم یم ایلیا  ـ 
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 کرد و گفت:   یبلند ی خنده

 !  زدمیبزنم، زودتر م ی هم حالم خوبه، شما نگران نباش ،من اگه قرار بود حرف یلیمن خ ـ 

 به طرف آسانسور رفت و گفت:  بعد

 نداشت ،  ی که به من ربط  دیکردیم ییکارا  کی دینبود، شما داشت ادم ی  یآهان، راست ـ 

 .   شمیتو هوا تکون داد و گفت:) مزاحمتون نم دیادامه بد ی( دستشو به نشونه 

 گفتم:   ی . با اخم ظاهر کردیبود و داشت با خنده به من نگا م دهیشرتشو پوش ییبرگشتم که سو  ح یرفت باال. به طرف مس بعدم

 ! یخندیم ی دار یبه چ  ـ 

 خنده گفت:   با

 فکر کرده!  ی در مورد ما چ نی ا نکه یبه ا  ـ 

 خنده ام گرفت و گفتم:  خودمم

 بشم!  عیضا ینذاشت نکه ی... از ا یمرس ـ 

 باال انداخت و گفت:   شونه

 ...  مینیما ا ـ 

االن مثه تو رمانا   دیبوده و باورشون نکنم؟ چرا؟ با  یباز ه یفقط  نایکه زده بود رو پس نگرفت؟ بگه ا  ییرمانا حرفا  نیمثه تو ا  چرا

 ! رنیگیحرفاشونم پس نم کنن، یرو قبول نم زننیکه م ییحرفا تیمردم مسئول ه، یواقع یزندگ نجایا  م،ی. نسگرفتیحرفاشو پس م

حرفاشو   یپس حق ندار د،یعاشق هم باش هی ... شما قراره جلو بقهیبوده. هنوزم باز  ی باز هی از اولشم  ،یدوست  نی ا ، یخودت بفهم دیبا

  نواختی م یزندگجلبکو باور کنم؟ فقط دوست دارم خودمم برم تو رمان! خوب  نی ا ی گفته من قصد دارم حرفا ی حاال ک ؟یباور کن

 گفت:   حی!!! خاک تو سرت... شات آپ!! مسدارمیدوست م جانیشده! ه

 شده ها!!   ر یخونه؟ د  یبر  ی خوای... نممینس ـ 
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 تکون دادم و گفتم:   سرمو

 چرا... چرا...   ـ 

بود   نجایا ن یدوال شم بند کفشامو باز کنم، ا خواستمیبود، من م سادهیدر خونمون وا یباال، جلو میو رفت  میهم به طرف آسانسور رفت با

دور دور مچ پام تابونده بودم وازش   شیباال و اون بندو که ش ارمیپامو ب یبدبخت یدوست نداشتم دوال بشم ،آخرشم مجبور شدم با کل

 زده به من؟ برگشتم طرفش و گفتم:   ل چرا ز  نیکنم؛ ا 

 ه! نوبت توئه!!  نر  ادت ی... فردا ساعت پنج  گهی خوب برو خونتون د ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی

   ؟یکار کن ی چ یخوایهمه بند کفش م  نی بدونم تو با ا خوامیآخه م ـ 

!« خنده ام  زنهیآخرش خودشو با بند کفشاش دار م نی گفت:»ا یم دمیپوشیمن داشتم کفش م یوقت شهیحرف پرهام افتادم که هم  ادی

 گرفت و گفتم:  

 ار بزنم! باهاش خودمو د خوامیم ـ 

 و گفت:   دیخند

 ! شمیباشه، پس مزاحمت نم ـ 

 راحت بند کفشامو باز کردم و رفتم تو .  ال یباز کرد و رفت تو. منم با خ درخونشون

 و گفت:   ستادی ا ا یلیا

 ! داریخانوم، مشتاق د   میسالم نس ـ 

 زدم و گفتم:  یا یزورک لبخند

 .   دیخودتون ببخش ی از ما بوده، شما به بزرگ یکم سعادت ـ 

همدم  نترنتیا شهیبه طرف اتاقم رفتم و درو بستم، دوست نداشتم باهاش رو به رو بشم! اصالً حوصله نداشتم و مثه هم عیسر  بعد

 من بود!   یشگیهم
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  یلی. اون خدمی م ادی م من بهش کنگ فو ه ون یدر م کروزیو   گرفتمیم ادیر..ق..ص   حیاز مس ونیدر م کروزیبود که  یماه ک ی باًیتقر 

،به پرهامم   ستین یکه خبر ای لی! از اگهی د  میحساب بش ی ب یجوری دی باالخره با  ذارم،یسر به سرش م ادی منم ز ذاره،یسر به سرم م

بود. به شدت ه وس  ومدهیهنوز ن نگ،یپارک ی تو نییبده ،رفتم پا  ادمی دنیکه ر..ق..ص حهینوبت مس امروزنگفته خدا رو شکر،  یز یچ

شونه   یشرتم رو در آوردم و شالم رو هم انداختم رو یی کردم، سو دایپ یک ی آهنگا گشتم تا باالخره  یکرده بودم، تو   یر..ق..ص عرب

 دنیر..ق..ص یعرب یلی. خدادیحال م  یآ دن،یشروع کردم به ر..ق..ص دم،یشنیم اشوصد ن ییپا ومدیآسانسور بلند بود، اگه م یام. صدا

 میاما تا ن  اد،یتا ب واریزدم به د هیو تک دمیلباسمو پوش ع یبشه، سر  داشیپ نکهی بعد از ترس ا  دم،یدوست داشتم. تا آخر آهنگ ر..ق..صرو 

 .  شعوری. بومدیساعت بعدم ن

 برداشتم و زنگ زدم بهش:  مویگوش

 بله؟   ـ 

 االن نابودش کنم، آروم گفتم:    خواستیدلم م یآ

 رفته امروز نوبت توئه ...   ادتی  حیمس ـ 

 دهنشو فرو داد و گفت:   آب

 !  نییپا امیب رسمی کنم، نم  نیتمر تاریگ دیمن راستش امروز کار دارم، با  نیبب ا، ینکش غیتو رو خدا ج م،ینس ـ 

 گفتم:   متی. بازم با مالرونیب رفتمیبه من بگه؟ خوب با بچه ها م مردیکردم و آمپر چسبوندم، م داغ

 هر جا اشکال داشتم ازت بپرسم!   دمیکن، منم قول م ن یتمر  ن ییپا ایخوب ب ـ 

 !  شهینم ـ 

 !   نییپا  ا یاالن پاشو ب نیهم شه؟ینم ی چ ی عنی ـ 

 !  گهینده د ر ی گ مینس ـ 

 ..ق..صم!! ر یم تارت یگ تم یبزن، منم با ر تاریگ  نییپا ایخوب تو ب  ؟یچ ر ی گ ـ 

 !!!   خواهـــــش

 و گفت:   دیکش یآه
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 اما از دست تو. باشه، اومدم .  ـ 

 خرش کنم .  ینجوریا دهیحال م  یلیخ  ش؛ یباال، آخ دمیرو قطع کردم و پر یگوش

  حیشده بودم. مس ز ی ه یلیچند وقته خ نی شدم، ا رهی اش. بهش خ یشگیاسپرت هم پیباالخره اومد، با همون ت اد، یشدم تا ب منتظر 

.  کردیمراعات منو م دمیشا  زد،یبا تلفن حرف م یوقت ی. حتومدینم رونیحرف زشت از دهنش ب یعن یخوب بود.   ی لیاخالقش خ

 دستش بود و گفت:   تارشیگ

 شدم و گفتم:   رهی قول بده؟ با تعجب بهش خ ـ 

   ؟یقول چ ـ 

 اشاره اشو به طرفم نشونه رفت و گفت:   انگشت

 نوع !  سوال اضافه مم ـ 

 سرمو کج کردم و گفتم:  

 باشه!   ـ 

 عقب و گفتم:   دمیو بکشه که سرمو کش مینیب خواست

 !   شهینکن، دماغم دراز م ـ 

 و گفت:   دیخند

 دماغت دراز هست!   ـ 

 و گفتم:    دمیبهش کش ی دست ینگران با

   ؟یجد ـ 

 و گفت:  دیخند بلند

 !  یخوشگله نگران نباش خانوم میلی نه خ ـ 
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  نقدریا حیاالن مس  وفتادم،یپس م شدیم کمی که پسر نزد  یبود، من ی چه حس نیا دونمیدرحد ذوق مرگ بودم. نم ن،ییانداختم پا سرمو

  یخانومه... جن ن یاز ا on the floorفکر کنم  ، یآهنگ ه یباهاش نداشتم. شروع کرد به زدن  ی و من کار شدیم کیراحت بهم نزد 

با   نکهیبا ا حمیمس دن،یآهنگ ر..ق..ص  تمی،آروم شروع کردم با ر  زدیلوپز! داشت اونو م  فر یجن آهانبود؟!!   یچ ؟یجول فر یپلوپز، ج

باهام کار کرد و   فر یجن ن یکه اشتباه نکنم، چند تا آهنگ از ا کردم یم یاما چشمش به من بود، منم سع زد، یرو م یدستش داشت ملود

 گفت: 

 قرار دارم!   یی جا شه،یم رمیبرم، د  دیبا گه یمن د  ـ 

 کردم و گفتم:   زیر  چشامو

 کجا؟؟؟  ـ 

 نگام کرد و گفت:  ز یآم طنتیش

 ! دنیرو راه نم یسن قانون ر ی ز ـ 

 سنم حساس بودم که نگو! گفتم:  یرو نقدریا  یباال، وا  دمیپر 

 !   ستمیبچه ن گه یمن د  ـ 

 اشو انداخت باال و گفت:  شونه

 خونه؟ سرمو تکون دادم و گفتم:    یر یبه هر حال! نم ـ 

 !  ـــــــشی چرا!! ا ـ 

 بود احواالتش!  ی حال هی  یل یاول من برم تو. امروز خ کرد یصبر م شه یرفت خونه! هم عیباال و اون سر  میهم رفت با

  میگوش دمی د  هویتنها بودم؛  ییجورا ی ومد،یم ر ی بابا هم امشب د اد،یبم ببودم، مامانم خونه نبود، فکر نکنم ش دهیتختم دراز کش یرو

 چشام شد اندازه گردو. برداشتم و گفتم:    است،یلیا  دمیمنو جواب بده « نگاه کردم د ای » ب گهیم کشهیداره خودشو م

 سالم!   ـ 

 و گفت:   دیخند
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 منم خوبم!  ؟یخوش یسالم. خوب ـ 

 خاک تو گورم! آب دهنمو فرو دادم و گفتم:   یتنهام!! وا دونهیشنگول بود امشب چرا؟ خاک بر سرم نکنه م نیا

 !  ؟یزنگ زد ی کار دار ی چ ـ 

 کرد و گفت:   یمکث

 !  ییجا یببرمت  یباش  یاگه دختر خوب خوامیم ـ 

 ! گفتم: شیخونه! آخ نی تو ا رفتیجون، جونم داشت در م آخ

 و گفت:   دیخند م؟یببر یخوایحاال کجا م اد؟یاصن دلت م  ،یو ماه ی خوب ن یمن به ا ـ 

 !  یمهمون هیاجازتو از بابات گرفتم امروز ببرمت  ز، ی خوب کوچولو مزه نر  ـ 

 اعتماد داره! گفتم:  ی ر یکبی ا ن یبابا اجازه داده بود؟ چه به ا وااااا، 

   ؟یا ی چه مهمون ؟یمهمون ـ 

 : گفت

 شد؟    رفهمی،ش یبردار  تویروسر  ذارمیفقط م ا،یبپوش دهیو پوش کی لباس ش م،ی! نسزهی سورپر  ـ 

 تکون دادم و گفتم:   سرمو

 کرد و گفت:   ی مکث ؟یایم یباشه، ک ـ 

 !  گهیساعت د  مین ـ 

و   دیرسیداشتم که تا زانوم م یحلقه ا نیآست رهن یپ ه ی دم، یپوش یشلوار جذب مشک ه یکه آماده بشم،   دمیرو قطع کردم و پر یگوش

  ی خال یخط چشمم برا ه یمواج مونده بود خوشگل بود.  یجور نیموهامم که هم دم،یپوش یکت کوتاه مشک  هیبود، روشم  دیسف

گرد   یهم رژ گونه زدم، گوشواره ها یکم  هیرو هم زدم   میمژه هام. رژ لب کالباس یکردم رو یخال  ملویر دم،یکش ضه ینبودن عر 

جفت کفش   هی ب..و..س واسه خودم فرستادم ، هیانداختم و   نهییآ  یبه خودم تو یبودم! نگاه لیتکم گهی هم انداختم گوشم! د  مو یفانتز 
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 یو مشک دیو شال سف دمیدوستش داشتم، اونا رو هم پوش ی لیخداشت ، ز ی ر  ینایبود و پاشه اش نگ یداشتم که مشک میسانت 12پاشه 

 و گفتم:   رونیب دم یساعت بعد اومد. پر  مین قاً یدق ادش، یب ایلیسرم و نشستم تا ا  یام رو هم انداختم رو

 خوبه؟  ـ 

 زد و گفت:   یلبخند هی  دمی! دگهیم یچ  نمیبودم بب ستادهیبهم انداخت، منم با استرس ا  ی نگاه هی

 .   میخوبه! بر  ـ 

 گفتم:   زنهیحرف نم  دمیگذشت د ی ا قهیشدم و اونم راه افتاد. چند دق نشیسوار ماش ن،ییپا میهم رفت با

 و گفت:   دی!؟ خندمیریکجا م ـ 

 !  یفهمیحاال بعداً م ـ 

ترس افتاد تو جونم،   هو ی! یباغ بزرگ هیبه  دیباالخره رس بره؟یداره منو کجا م ن یکه ا کردم یفکر م نی برگردوندم و داشتم به ا رومو

بهش انداختم که   ینگاه ه ی. بعد دیلرزیشدم دنبالش اومدم، دستم م  یعجب خر  اره،یسرم ب ییبال  ه یتنها باشه بخواد  نجاینکنه ا

به سر تا پام   ی نگاه هی شدم. پسره  ادهیپ نیاز ماش نیبا وقار و مت یلی. خزدیدم در حرف م ی کیو داشت با  بود  سادهیوا نیماش رونیب

 با پاشنه کفشم بخوابونم تو مخش! گفتم:  خواستیانداخت که دلم م

  د؟یداشت فیالشخور تشر تونیقبل یشما تو زندگ ـ 

تو...   می. رفتادی م یآهنگ ی. چه صدانجایا هیمنم چونه امو دادم باال و رفتم تو. واو... عجب باغ بزرگ  کرد، یبا تعجب داشت نگام م پسره

   هی  دمیشلوغم نبود. د نینه همچ

لوپزو داشت   فر یخانومه جن ن ی... آهنگ ا حهیمس یچه حرکت دستاش مثه حرکت دستا  زنه،یم تاریسن و داره گ ی رو سادهیوا  یپسر 

 فضا پخش شده بود .  یتو فرمیجن  یصدا زد،یم تار یهم بود که گ گه ید  یکی  کرد،یکار م بوردیاون عقب تر با ک میکی  زد،یم

 !  دهیکار بو م نی ا ی جا هی  کرد، یداشت کار م حیکه مس  ی به اون آهنگ دیرس نکهیا تا

 پخش بود:  فر یجن  یرد کردم، صدا هیریکه اومده بود لباسامو بگ یواقعاً! خانوم یتصادفات چه

 It’s a new generation  ده ینسل جد ن یا 

 of party people 
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 ر..ق..ص (ماهور)   ستیرو پ ایب Get on the floor (dale) (x2)  ن یکه اهل مهمون یمردم از

 RedOne 

  دوباره

 Let me introduce you to my party people  آشنا کنم یشما رو به مردم اهل مهمون نیبذار 

 In the club… huh ! 

 ! هاه …کالب یتو

 ... 

 If you go hard you gotta get on the floor   ق..ص ر.. ستی رو پ یایب دیبا ی خورد اد یاگه  مشروب زIf you’re 

a party freak then step on the floor  ر..ق..ص  ستیرو پ ا یپس ب یهست یاگه  عاشق مهمونIf your an 

animal then tear up the floor  کن  هیتخل خودتو ر..ق..ص  ستیپ یرو یوونیاگه  حBreak a sweat on the 

floor  ر..ق..ص عرق کن  ستیپ  یروYeah we work on the floor 

 Put yourتوقف نکن! به تکون خوردن ادامه بده  Don’t stop keep it moving میکنیر..ق..ص کار م ستیما رو پ آره

drinks up باال   نیهاتو رو ببر  یدنینوش 

 Pick your body up and drop it on the floor 

 ر..ق..ص   ستیرو پ نشیو بنداز دیرو باال ببر  بدنتون

 Let the rhythm change your world on the floor 

 عوض کنه!    اتویر..ق..ص دن ستیرو پ تمیر بذار

 You know we’re running shit tonight on the floor 

   میترکونیر..ق..ص م تیرو پس م یکه امشب ما دار یدونیم

 Brazil, Morocco 

 London to Ibiza، مراکش   لیبرز 
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   زای بیلندن تا ا از

 Straight to LA, New York  ورکیویبه سمت لوس آنجلس، ن  میمستق Vegas to Africa 

   قا یوگاس تا آفر  از

 Dance the night away   تمام  شب رو بر..ق..ص که تموم شهLive your life and stay young on the 

floor  ر..ق..ص جوون بمون  ستیپ یه کن و رواستفاد تیاز  زندگDance the night away    تمام  شب رو بر..ق..ص که

 Grab somebody, drink a little moreتموم شه 

 بنوش  گه ید  کمی کن،  دایپ  ویکی

 Lalalalalalalalalalalalalala  Tonight we gon’ be it on the floor  ر..ق..ص   ستیپ  ی رو میخوا یامشب ما م

 میباش ر ینظ یب

 Lalalalalalalalalalalalalala  Tonight we gon’ be it on the floor  ر..ق..ص   ستیپ  یرو م یخوایامشب  ما م

 I know you got it میباش ر ینظ یب

 دارم   نویا که یدونیم

 Clap your hands on the floor  ر..ق..ص دست بزن   نیزم  یتوAnd keep on rockin ’ 

 ادامه بده  دنیبه ر..ق..ص و

 Rock it up on the floor  ر..ق..ص تکونش بده  نیزم  یتوIf you’re a criminal, kill it on the floor     اگه

ر..ق..ص   ست یپ یرو  عیسر   Steal it quick on the floor, on the floorر..ق..ص بکشش  نیزم یرو ، یتکاریجنا

 Don’t stop keep it movingر..ق..ص  ستیپ یبدزدش، رو

 ادامه بده   دنینکن به ر..ق..ص توقف 

Put your drinks up باال  نیهاتونو ببر  یدنینوشIts getting ill شهیم ضی داره مر  نیا   

 It’s getting sick on the floor 
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 م،یدیاستفا نم  چوقتیما ه We never quit, we never rest on the floor شهیم ض یر..ق..ص مر  نیرو زم داره

اگه من   If I ain’t rolling, probably die on the floor میکنیر..ق..ص استراحت نم ست یپ یرو چوقتیه

 ر..ق..ص   نیرو زم رمیمی..ق..صم، پس دارم مر ینم

 Brazil, Morocco  مراکش   لیبرزLondon to Ibiza 

   زای بیلندن تا ا از

,Straight to LA, New York ورکی وین ،یبه سمت لئس آنجل میمستق Vegas to Africa  ی تکرار قای از وگاس تا آفر   

 Dance the night away, 

 Live your life and stay young on the floor  ر..ق..ص جوون بمون  ستیپ یاستفاده کن و رو تیاز  زندگ

Dance the night away   تمام  شب رو بر..ق..ص که تموم شهGrab somebody, drink a little more 

 بنوش  گه ید  کمی کن،  دایپ  ویکی

 Lalalalalalalalalalalalalala 

 Tonight we gon’ be it on the floor  میباش ر ینظ ی..ص بر..ق ست یپ یرو میخوا یامشب  ما م  

Lalalalalalalalalalalalalala 

 Tonight we gon’ be it on the floor   م یباش ر ینظ یر..ق..ص ب ست یپ یرو میخوا یامشب ما م 

سرشو آورد باال، بعد من همون  سته یتاریاون گ هویشده بودم که  رهیخ جیو به است  دادمیآهنگ خودمو تکون م تمیداشتم با ر  ناخودآگاه

 در گوشم گفت:   ا یلیبود. ا سادهیوا جیاست یکه رو حیشده بودم به مس رهیو با دهن واز خ  سادمیوا  یجور

 دارن!  میفیدوست پسر شما هستن نه؟ چه شغل شر شونیا  ـ 

با   ی ! همون جورهیج ی د ییجورا   هیکه اون  دونستمیسه ماه باهاش دوست بودم و نم ک یمن نزد کرد؟ یداشت منو مسخره م نیا

  یبا مشت بزنم تو خواستمیم کرد، یهم همش داشت منو مسخره م ایلی بکشم! ا  غیج خواستیشده بودم. دلم م رهیخ حیبهت به مس

 دونه دونه بکنم! دستام مشت شده بود که   حو یمس یدهنش و بعدم موها



 

 
 

160 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

رفتار کن! آروم باش. اه وجدان اگه   شهیآروم باش ،مثه هم م،ی. نسزدینم  گهی از دست داده بود و د تمویر  حمیمس ا،یلین ا ده یتو بزنم

 و با خنده گفتم:  ا یلیو برگشتم طرف ا  دمیکش یقیبزنم! باشه بابا... نفس عم نویمن ا  یگذاشت

 !   رهیکجا داره م حیکه مس دمیترکیداشتم م ی از فوضول ا، یلیا  ی مرس یوا ـ 

 رفت طرف بلند گو گفت:   حیمس هو یشده بودم. آهنگه تموم شده بود.  رهی خ حینبود. به مس یسخت اد یکه کار ز جیرفتم طرف است بعدم

 آهنگ خودم بخونم!  هی به افتخارش  خوام یکه م  میدار یمهمون افتخار ه یخوب دوستان، امروز  ـ 

هماهنگ   هیلبخند زد و رفت تا با بق حیاند. مس  وانهی د نای. واااا. ازدنیپسرا هم دست م ن،دیکش غیسالن شروع کردن به ج یهمه  هوی

 :  یگیب یمال ماست از سام  ایکنه. بعد شروع کرد به خوندن آهنگ دن

   خونهیخوبه تا صبح با من م  یکوبه همه چ یم امشب

 ماله مـــــــــاست...  ـــــــــا یدن

 ماله ماست...   ا یدنــــــــ  م یر یهرجا بخواد با هم م ونهیبرام شده د گه یم خونهیم آااااره

 حسم...  نی اس ا  وونهی... ددامشب

 حس کرد...  شهیبا تو شبو م اوووو

 ااااااااا ااااااا   اووووو

 ماله ماست...   ایدن خونهیخوبه تا صبح با من م یهمه چ کوبهی(امشب م 

 ـــاله ماست...  مــــــــــــــ  ــــــــــــــــایدن

 )  2ماله ماست  ایدن

خوبه تا    ی... همه چ کوبهی) امشب م2 نمیباال بش ن یا  شهیهم یبرا نمیفردا رو بب خوام یامشب من نم رمی رو بگ ا یدن خوامی(آره امشب م

 ماله ماست....   ــــــــایدن خونهیصبح با من م

 ...  ونهی برام شده د گهیم خونهیم آره

   م یر یبخواد با هم م هرجا
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 ماله ماست...  ــــــــــــــــایدن

 )  2 نمیباال بش ن یا  شهیهم یبرا نمیفردا رو بب خوام یامشب من نم رمی رو بگ ا یدن خوامی(آره امشب م

 در آورد و گفت:   تارشویگ  حیبود. آهنگ که تموم شد، مس سادهیشده بودم که اون باال وا رهیخ حیبهت به مس با

 من ته باغم .   دیخوشحال شدم، کارم داشت دنتونیبه خاطر اصرار دوست خوبم بود. دوستان از د نمیا  گهی خوب د ـ 

که خودمو آزاد کنم از   دمیدستمو کش یو با خودش برد. هرچ دیدستمو کش یکی بودم که  ستادهیهنوزم مثه خنگا ا  ن، ییاومد پا بعدم

  غی. بهو جمیدرختا گم شد یرفت و تا چشم به هم زدم ال به ال رونیسالن ب ی شد. از توکه دستمو گرفته بود ن یدست اون آدم گنده ا

 :  دمیکش

 ...   یولم کن لعنت ـ 

 و با داد گفت:   برگشت

   ؟یکنیم یچه غلط  نجای. امیلعنت به تو نس ـ 

به ذهنم   یز ی اومدم بگم چ ی هرچ یه بزنم ،اما نشد. یحرف  هیبرنج وا رفتم. دهنمو واز کردم که   ر یش ن یع هو یبود.   حیمس نکه ی... ااه

 شونه هامو گرفت و گفت:  هو یشده بود.  ی شده بودم که چشماش برزخ رهیخ حی. به مسومدین

 اومد:   ایلیا  یصدا هوی  نجا؟یا  یاومد یبا ک مینس ـ 

 با من اومده.  ـ 

 گفت:   ای لیرو به ا  حیشد که. مس لمایف ن یا نیع

 تو؟؟؟؟  ـ 

 شونه اشو باال انداخت و گفت:  ا یلیا

 اوهوم...   ـ 

 شد و گفت:   رهیخ ا یلیباال انداخته به ا یبا ابرو حیمس

 با دوست دخترم تنها باشم .   خوامیم  یحاال اگه اجازه بد  نجا،یا یآورد  میممنون که نس ی لیخ ـ 
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حرف نزنه. آب دهنمو فرو دادم و    ینجوریا  ا یلیهشدار بدم که با ا  حیبه مس شدیدستاشو مشت کرد و لباشو به هم فشرد. کاش م ا یلیا

 گفتم:   ای لیرو به ا

 .   امیم گهید  قهیمنم چند دق ؟یبر  شهیم ـ 

 گفتم:   حی که رفت رو به مس ای لی. اشدمیشده بودم و حاال هم داشتم بازخواست م  ا یلیا  هیمن ناخواسته وارد باز  دم،یکش یقیعم نفس

 .   یکنیم م یکار ن یهمچ یگفتیحداقل بهم م ـ 

 شد و گفت:  رهیبا اخم بهم خ حیمس

 موضع گرفتم و گفتم:  اریاخت یب ؟یکنیکار م ی چ نجا یتو ا  ست،ین ن یبحث من االن ا م،ینس ـ 

  دونستمیمن نم نکهیبه خاطر تو... به خاطر ا  حیکرد مس ر یمنو تحق ایلیا  ،یلعنت  ی باز نیشدن متنفرم، اما االن به خاطر ا  ر یمن از تحق ـ 

 !!  هیج  یبه اصطالح دوست پسرم د

 دستاشو مشت کرد و با داد گفت:   تیبا عصبان حیمس

 .   دمیو من نپرس دنیته ات بهم هشدار ممورد با تو حرف بزنم، مثه تو که همه از گذش نیدر ا  دمیدینم ی لیمن دل ـ 

 از اون اتفاق خبر داشت؟ لبامو به هم فشردم و گفتم:   م یا گه ی. مگه کس د میشوک زندگ نیاول. بزرگتر شوک

 ! یگفتی بهم م دیدرمورد » االنه « تو با نی نداره، اما ا یگذشته ام بوده به حال ربط  یتو یهرچ ـ 

 زد و گفت:   یشخندین حیمس

 !  یبازی... اما خودتو نمدهیرنگتم پر یکه حت یترسی هه... اونقدر از گذشته ات م ـ 

 پا دادم !   یباز  ن یمن احمقم که به ا  چقدر

 کرد و گفت:   یبلند ی عصب یخنده  د،یخند دوباره

بوده که   ف یگذشته ات کث نقدریکه ا   یی... تویاریخوبو درم  یآدما ی واسه من ادا ی حاال دار  ،یبود کارهیقبالً چ  ستیتو که معلوم ن ـ 

 ! یدرباره اش حرف بزن یترسیم یحت
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بهت   ینواخته شد. از چشما یکی صورت  یکه رو دمیرو شن ی ا یلیس یشد، فقط صدا  یچ دمیلحظه نفهم هیاز دست دادم،   کنترلمو

 . بعد رو بهش گفتم:  رمی اشکامو بگ یجلوتا  دمیکش یقیخورده خودش بوده. نفس عم یلیکه س یمعلوم بود اون کس حیمس یزده 

 ...   یکن  نیتوه ینکردم. تو هم حق نداشت نی. توهنیفقط هم ،یگفتیبهم م دیمن فقط گفتم با ـ 

 . گفتم:  دیلرزیکه داشتم م ی به خاطر بغض صدام

خان! دستت درد  حیمس یسه ماه رو نگه داشت ن یممنون که حرمت ا یلی. خینبود که تو گفت اهیبوده، اونقدر س یمن هرچ ی گذشته  ـ 

 نکنه .  

 اومد طرفم و گفت:   ای لیو رفتم به طرف سالن. ا برگشتم

 شده؟  ی چ ـ 

 باال انداختم و گفتم:   شونه

 ببر!   نجایبرم خونمون، فقط منو از ا خوامی... منهیسنگ  یلیخ  نجایا ی . هوامیبر  ـ 

توهم   یادی من ز دمیشا دونمیخوشحال شد. نم یناراحت بشه، انگار نکهیا  ی اما به جا دیفهم  د،یحرف نزد. اما حس کردم که فهم ا یلیا

در ساختمون   ی بشکنم. تا خونه تحمل کردم، جلو ای لیا  یشدم، دوست نداشتم بشکنم. دوست نداشتم جلو رهی خ رونیزده بودم. به ب

روز اون   ه ی  کردمیفکرشم نم  ی. حتدمیچشماش د  ی که تو ی تقاص خوشحال نمیرفتم. ا  یخداحافظ نشدم و بدو ادهی نگه داشت، پ

بودم. اما...   دهیشن ا یلیحرفا رو از خ ن یمنو داغون کنه. من ا نقدریا رشیکه تحق کردم یفکرشم نم  یکنه و حت رمیتحق ینطوریجلبک ا 

به  شیزدم و با خودم گفتم » چشم وجدان، پس پ یدلم لبخند ی! تونیبب ال یبهش فکر نکن، برو سر گهید . گهیبس کن د  م،ینس

 « !!   ریومپا یسو

«! جواب بدم؟ اگه جواب ندم    حیشده بود » مس میگوش ی اسم جلبک تو یکَِِ دونمیزنگ خورد. نم م یکه گوش  دمیدیم لمیف داشتم

 ! گفتم:  میکه باور کرد خودمون بود ی دروغمونو تنها کس م،ی. باالخره سه ماه با هم دوست بود دمیزشته، جوابشو م

 بله؟   ـ 

 اومد:  حیآروم مس یصدا

  ؟ی... خوبمینس ـ 



 

 
 

164 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 و جواب ندادم. گفت:  دمیکش یآه

 بهم بده ...   گه یرصت دف  هی فقط  م،یانتظار ندارم که ببخش ،یدلخور دونمیم ـ 

 نزدم، گفت:   ی حرف دوباره

 فن .    نیبه عنوان آخر ی ... حتیبد ادمی  دیفردا نوبت توئه ها... تو با ـ 

 . آروم گفت:  گذشتیام گرفته بود. از منافعش نم خنده

 فردا ساعت پنج منتظرم!   ،یبهم فرصت بد یخوا یاگه م ـ 

  خوامیهم شدم، چون م وونهید یفهمیدختر؟ آره وجدان خل شدم، تازه م ی... خل شدمیخنده. نس ر ی رو قطع کردم و بلند زدم ز یگوش

 فردا برم!!!!! 

 میحرفا رو به نس  نینبود . واقعا من بودم که ا  قهیچند دق نی .مغزم قادر به پردازش اکردمینگاه م مینس یخال  یبهت داشتم به جا با

 نقدریکه ا  هیگذشتش چ یدونیتو سرش؟ تو اصال م یگذشتش رو بکوب دیچرا االن؟ چرا االن با یکه سه ماه صبر کرده بودزدم؟؟؟ تو 

نوش جونت! تو که خودت رو   ی که خورد یا  یلیخان س حی! حقت بود مسفتیکث ی تو با اون گذشته  یبهش گفت یراحت برگشت

 لعنت!  حیاه اه اه لعنت به تو مس ؟چرا؟؟؟؟یاصال چرا دهنت رو باز کرد  تی به اوج عصبان ی رسیم هیثان هی در عرض  یدونیم یشناسیم

  دیبا شدمیآروم نم  یول دمیکش قیداده بودم و چند تا نفس عم هیسرم گذاشتم رو دستم که به درخت تک شدمیبودم اروم نم کالفه

همه   یعنی دمیرس ینم یا جهینت چیبه ه شدیسرم داشت منفجر منداشته باشه!  یج  ید شون یشب پارت هی ! به درک که  نجایاز ا رفتمیم

 !  قهیدق هیشد؟ فقط   ودناب  قهیدق ه یسه ماه تو  ن یا ی

رو چند دفعه    میشونی رو روشن کنم! پ نیماش تونستمینم ی حت کشدیم ر یشدم و در رو محکم بستم! تمرکز نداشتم سرم ت نیماش سوار

 !  شدمیبازم آروم نم  یرو فرمون ول دمیمحکم کوب

به آروم شدن داشته باشه! چرا اخه خدا؟   ازیاعصابش خورد بود که ن می. اصال نس کنهیجونش آروم م ا یلیخانوم رو حتما ا م ینس گهید آره

 بلند داد زدم:   ؟؟یشنویخدا صدامو م

 منه؟ چرا آخه؟ چرااااااااا؟  ر یتقص زیهمه چ شهیخداااااااااا! هم-
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  ه یدر خونه که محکم پشت سرم بسته شد   ی! فقط از صدادمیرس ی چه جور دمیدم و رفتم طرف خونه اصال نفهمرو روشن کر  نیماش

  دی! فقط با شدمیم وونهی که اروم بشم! داشتم د  کردمیم یکار هی  دیخودم اومدم! رفتم تو اتاقم و در رو محکم بستم و قفلش کردم! با

 حواست پرت بشه!هه!  حیمس یالی! چه خوش خشدیحواسم پرت م

که   یزیاهنگ تکنو گذاشتم ر..ق..ص تنها چ ه یرو در آوردم و  می به خودم زدم و گوش ی! زهر خندیآسون نیبشه به هم پرت

جلو چشمم و   ومدیبود که م شیاشک ی! چشمافتادمیم مینس اد ی  زدمیم یهر حرکت ی ا یحواسم رو پرت کنه! چه حواس پرت تونستیم

   زدیگوشم زنگ ماخرش که تو   یجمله 

بوده، اونقدر  ی من هرچ ی... گذشته یکن  نیتوه ینکردم. تو هم حق نداشت نی. توهنیفقط هم ،یگفتیبهم م دیمن فقط گفتم با ـ 

 خان! دستت درد نکنه.    حیمس یسه ماه رو نگه داشت نیممنون که حرمت ا  یلی . خینبود که تو گفت اهیس

   ی کن سبک تر بش ه یگر  یشروع شد سختته نفس بکش یتموم شد و آهنگ بعد آهنگ 

که   یرفت حق دار لیدل یب اوردیداشت بهم فشار م وار یدر و د  شدیاتاق داشت تموم م  ژنیانگار اکس  دنیسختم بود نفس کش واقعا

 کن   ه یبگو آه گر  یکن ه هیگناه گر  یب یدورتو قفس بکش

واقعا   اوردیاتاق بهم فشار م وار ی! در و ددونمینم میگناه یب ا یکردم بود   ه یعمرا مال گر ن یعمرا! ا گناهم؟ یمن ب ه؟یمن و گر  ه؟یگر 

  نیعکس عشقتو بب نیکن بش هی گر  واریبه د خوردمیم رفتمیکجا برم هر طرفم م دونستمینم یول خواستمیازاد م ی مثل قفس بود هوا

   نیهم یعنی  یقعاش ستیگله ن  یجا یول

   یبر  یحق ندار  یول یر یبگ یز ی بهونه از هر چ یدار حق

 ! به جز خودم؟  رمیبهونه بگ ی؟ از ک رمیبگ ی از چ بهونه

چشما   ن یا یپر از نفرت بود پر از انزجار. ول  نه یآ ی تو یو به خودم نگاه کردم انگار خودمم از خودم متنفر بودم چشا نهیجلو آ  سادم یوا

 اونا!  هیشب یی چشما دمیبود شا  می نس یمن نبود. چشما یچشما

 کن   ه یبگو آه گر  ی کن ه ه یگر  گناهیکه ابر غم رو بوم توئه ب ستین یراه چیکن ه  هیشوم توئه گر یتمام توئه لحظه ها  یکس یب

 !  شهیداشتم که االن منفجر م نانیاطم  بایدو تا دستام گرفته بودم. تقر نیرو ب سرم

 ! دیدویو م کردیم هیساله که داشت گر 9،  8 ی! پسر شدندیمبهم از جلو چشمم رد م ی ر یتصو

 آشنا...    یل یبود خ آشنا
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 شده بودند.  رهی که با نفرت بهم خ یجفت چشم مشک هی

 شدم!    رهیخ  نهیکه از درد بسته بودم رو باز کردم و به خودم تو آ  چشمام 

  یعاشق ستی گله ن  یجا یول نیعکس عشقتو بب ن یکن بش ه یگر  رفتیم  جیخودمم از خودم متنفر بودم. تحمل نداشتم ، سرم گ انگار

   یبر  یحق ندار  یول یر ی بگ یز ی بهونه از هر چ یحق دار نیهم یعنی

! سرم  سوختیشکست دستم م نهیکه تو چشمام بود رو نداشتم! ا ی. تحمل سرزنش و نفرت نهیتو آ دمیزدم و مشتم رو کوب  یبلند داد

 ! خورد شد...  واری بود رو پرت کردم خورد تو د زیکه رو م یبود!گلدون یاروم نشدم هنوزم اون چشما جلو ی کم بود دستمم اضافه شد. ول

 !  شدیم اهیهمه جاداشت س رفتیم جیداشت گ سرم

 نگاش کردم قرمز بود!   سهی! احساس کردم دستم خسم ی سرجام وا تونستمینم گهید

  یحق ندار ی ول یر ی بگ یز ی بهونه از هر چ ی حق دار  نیهم یعنی یعاشق ستیگله ن ی جا یول نیعکس عشقتو بب نیکن بش ه یگر 

   یبر 

 )  یر یاز رضا ش نیهم ی عنی ی(آهنگ عاشق

منم  ینفس بکشم. آهنگ تموم شد انگار زندگ تونستمینم گهی. دستمیخوش شانس ن نقدری! نه من ا رمیبم ی ز یاز خون ر  شدیم یعنی

 !  گفتیو اسمم رو م زدیم غیمامان بود که داشت ج یصدا دمیشنیاتاق رو م رونیب ی! تازه صدا هاشدیداشت تموم م

نم با  حرف بز  م یبا نس دیقبلش با  رم یاومد که اگه قراره بم ادمیلحظه   ه یاز جام بلند شم فقط  تونستمینم زد یداشت محکم به در م یکی

 توانم شمارش رو گرفتم!  نی آخر 

 جانم؟   گهیو م دارهیرو بر م یکرده بودم! که االن گوش ی واقعا چه فکر  شدمیتر م دیبوق نا ام یهر صدا با

 تو گوشم:  دیچیپ مینس یبوق قطع شد و به جاش صدا یصدا

 بله؟ آروم گفتم:  -

   ؟ی.... خوبمینس-

 بلند تر حرف بزنم به نفس نفس افتاده بودم جواب نداد چشام رو بستم که بتونم تمرکز کنم و حرف بزنم:   تونستمینم
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 بهم بده...  گه یفرصت د  هیفقط    م،یانتظار ندارم که ببخش  ،یدلخور دونمیـ م- 

 بار صداش رو بشنوم   ن یاخر  یبرا  دیخواست شا یدلم م ینگفت. حق داشت ول یزیچ بازم

 فن    نیبه عنوان آخر ی ... حتیبد ادمی  دیتوئه ها... تو بافردا نوبت  ـ 

 توانم گفتم:   نی در زدن بلند تر شده بود. با اخر یمامان و صدا یرو تو دستم نگه دارم . صدا ی گوش تونستمینم گهینگفت د  یزیچ بازم

 فردا ساعت پنج منتظرم!   ،یبهم فرصت بد یخوا یاگه م ـ 

  یزدم و گوش  دنشیبه خند یرو قطع کرد! لبخند ی نگفت و گوش ی ز یبازم چ یدش گرفته بود ولخندش اومد.انگار از حرفم خن یصدا

  دی.نبا ستمی. من بش گفتم منتظرشم. من بدقول نرمیبم دیبود که من نبا نیا  شدیکه تو سرم اکو م یزی از دستم افتاد . فقط تنها چ

 . ذهنماخر شعر اومد تو  تی. برمیبم

 !  یبر  یحق ندار یول

 شد....  اهی همه جا س دمینفهم ی ز ی چ گهی حق ندارم برم د من

 . من ناهار نخورده بخوابم!  دمیاز مدرسه اونقدر خسته بودم که ناهار نخورده خواب بعد

 شدم .  داریخورده بودم. بعد از ظهر از خواب ب  ییزایچ ه یمدرسه  یکن... تو فکر

به خودم نگاه کردم.   نه ییآ ی وقت. تو هیخسته نشم   خونمیهمه درس م ن یبودم. من ا دهیبود. اووه... چقدر خواب میچهار و ن ساعت

  ی مشک ی. مانتوشناختمی. خودمو نمشدمیم  رهی به خودمم با غرور خ یمعصوم رو نداشتم، حت ی اون چشما گه یبود که د  یاز ک دونمینم

با   دیبزنه. با  ویبه من تهمت همه چ تونهیراحت م نقدریفکر کرده بود ا حیراحتم بود که مس پیبه خاطر ت د یشا دم، یپوش یبا شلوار ورزش

  ،یشگیهم  ی . سوار آسانسور شدم و رفتم همون جارونیانداختم رو سرم از خونه اومدم ب ی. شال مشککردمیاونم مثه همه برخورد م

 :  کردمیا خودم زمزمه مرو ب ی میآهنگ قد هینشسته بودم و داشتم  نیزم یرو

 لحظه ها رو با تو بودن ...   ـ 

 تو خوابه با تو رفتن...   یای مثه رو  دن،ینگاه تو شکفتن حس عشقو در تو د  در

 تو موندن ...   با

 قصه تو رو خوندن ...  مثه
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 آبه ...   ــــــــــــــه یتشنگ مثه

 به گوشم خورد که گفت:   حیمس ی خسته  یصدا

 قشنگه؟    یلیبهت گفته صدات خ یتاحاال کس ـ 

 طرفش و با غرور بهش نگا کردم. جا خورد، گفتم:  برگشتم

 بشنوم ...   حتونویفقط خواستم توض ـ 

 انگار نگران. آب دهنشو فرو داد و گفت:   ؛ییجورای نگاهش عوض شد،  رنگ 

 ...   مینس ـ 

 وسط حرفشو گفتم:   دمیپر 

 خانوم.   میدم داره... نس شم یشمیک ـ 

 قدم رفتم عقب و گفتم:    هیچشماشو غم گرفت. به طرفم اومد،    نباریا

 لطفاً!!  دیکن ت یرو رعا ی منیا ی فاصله  ـ 

 و گفت:   ن ییانداخت پا سرشو

 ...   ایلی ... اونم با ایاون پارت یشد، تو... تو  یچ دونمی! نمزدمیحرف م یباهات اونجور  دیندارم واسه دفاع از خودم بزنم... نبا  ی حرف ـ 

بدون فکر   هو یشده؟  ی چیدستشو آورد باال! دستش... چرا باند پ هو ی  کرد،یبهم نگاه نم داد،یسرشو تکون م  ی شدم، ه رهیاخم بهش خ با

 وسط حرفاشو گفتم:   دمیپر 

 شده!؟   ی دستت چ ـ 

شده  یچیخدا رو شکر! به دستش که باندپ  میجفتمون خنگ بود گم،یم مدار ی چ نهیشد بهم که بب رهیقطع شد و با تعجب خ   حرفش

 بود اشاره کردم و گفتم:  

 شده؟ دستشو برد پشتش و گفت:   ی دستت... چ ـ 

 ... دهی... برستین یز ی چ ـ 
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 طرفش رفت و گفتم:   به

 زخم شده؟!  ینجوریکه ا  یدیبر  ی ... با چنمیبذار بب ـ 

 و گفت:   واری نبود. عقب عقب رفت طرف د یغرورم رو گذاشتم پشت سرم. االن وقت غد باز ی همه

 به خدا ...   ستین یز ی چ ـ 

 ! رفتیوگرنه در م وار، یبود به د دهیحرکت خودمو رسوندم جلوش، البته اونم رس  هی با

 گرفتم و دستشو آوردم جلو .  نشویآست ، یکن تو رو خدا، جامون عوض شده انگار نگا

 بودن دور دستش، گفتم:   دهیچیبزرگ پ ی لیباند خ هی

 زد و گفت:   یلبخند ؟یدی بر  ی نبود... با چ شبید  نیا  ـ 

   ؟یآشت ی عنیاالن  ـ 

 بهش انداختم و گفتم:   هینگاه عاقل اندرسف به

 و گفت:  نییشده؟ سرشو انداخت پا  ی دستت چ نمی. حاال بگو ببومدمینبودم، اصالً نم یاگه آشت ـ 

 کردم به خاطر رفتار زشتم .   هیخودمو تنب ـ 

 حیصورتش، اما صورت مس یبزنم تو خواستمیچشمم، بدنمو لرزه گرفته بود ،م یاومد جلو  یاون لعنت یخون یدستا  ر ی کردم، تصو داغ

 ... چشمامو بستم و تلو تلو خوردم به عقب!  یپررنگتر، دوتا دست زخم یو اون دوتا دست خون شدیداشت کمرنگ م

  دهینشسته بود، رنگش به شدت پر  نیزم یکه رو   دمیاون دخترو د حیمس ی. چشمامو باز کردم، اما به جاخوردیداشت به هم م محال

 بکنم!  تونستمینم یکار چیبود! ه

حالت واست    ن یا  یگفت وقت  ؟ی. دکتره گفت چومدیبزنم، اما صدام در نم  غیج تونستمیکنارش افتاده بود و من فقط م شیخون یدستا

 ،آروم گفتم:   یی سال گذشته، با خودت بگو که االن کجا ی لیبکش و به خودت بگو که االن از اون ماجرا خ قیاومد، نفس عم شیپ

 حیمس شیساختمونم، پ ی... االن از اون ماجرا گذشته، من توحیمس شیساختمونم، پ  یاز اون ماجرا چهار سال گذشته، من االن تو ـ 

 ... 
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 گفت:   زد،یداشت اسممو صدا م یک ی.  نیزم خوردمیبا مخ م دیق بودم؛ االن قاعدتاً بامعل افتادم،

 ...  می! نسم؟ینس یشد ی... چمی... نسمینس ـ 

 و گفتم:   دمیکش یقیعم نفس

 خوبم... خوبم.   ـ 

 . گفت:  ستمیکرد که با کمک

 ...  دمیو شا  میکم قدم بزن  هیمحوطه  ی تو میر یهوا کمه... م  نجایا  رون،یب م یبر  ی خوایم ـ 

 خوابوندم تو گوشش و گفتم:   یکیحرفشو بزنه که   یادامه  اومد

 شد و گفت:   رهی هان؟ با تعجب بهم خ ؟ یکرد هیخودتو تنب  یچطور ـ 

 آخه؟ خوب مثه بچه آدم بپرس ...   ی زنیچرا م ـ 

 شدم، گفت:  رهیاخم بهش خ با

 دستم .   یهاش رفت تو کهیبعدم گلدونو شکستم، ت رو خورد کردم،  نهییبودم زدم با مشت آ  ی عصبان ـ 

 و گفتم:   دمیکش یآه

 و گفت:   دیخند ؟یبهت گفته که چقدر احمق یتاحاال کس ـ 

 هزاران بار ...   ـ 

 شد و گفت:   یجد بعد

 شونه هامو باال انداختم و گفتم:   ؟یگیسوال بپرسم راستشو م هی  ؟یبردار یدست از راز دار شهی... ممینس ـ 

 .   دمیاگه نخواستم جوابتو نم ـ 

 : گفتم

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه شه؟یحالت بد نم ، یبا من ی... تو چرا وقتمینس ـ 
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 جواب بدم؟    دیحتماً با ـ 

 تکون دادم. گفت:   سرمو

ساله که   یلیانگار خ  ده،یبهم دست م یحس خاص ه یکنارتم  یبهت اعتماد کنم... وقت تونمیکه م گهیبهم م ی حس ه یخب... راستش  ـ 

 .  نیاعتماد بشم... هم یکه بخوام بهت ب  دمیند ی! ازتم رفتارشناستمیم

 زدم و گفتم:   یلبخند کرد، یشده بود و داشت نگام م رهیبهم خ زدمی که داشتم حرف م یمدت تمام

  ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا  ه؟یچ ـ 

 گفت:   ینیو با لحن غمگ ن ییانداخت پا سرشو

 اعتمادتو داشته باشم!   اقتیل دوارمیام ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند منم

 ...   دوارمیمنم ام ـ 

 دستش و گفت:  یگرفت تو دستمو

 ببخش !   ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 ! دمیوقته که بخش یلیمن خ ـ 

 تکون دادم و گفتم:   دیتهد ی به نشونه بگه که انگشت اشاره امو  یز ی چ خواست

 ...   کنمایاما فراموش نم ـ 

 خنده و گفت:   ریزد ز بلند

 بدجنس ...   ـ 

 شدم و گفتم:  بلند
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 با دوستام .   رونیبرم ب خوامی... حاال پاشو برو خونتون... اصالً اعصابتو ندارم آقاهه!! بدو... ممیمخلص ـ 

 بلند شد و گفت:  اونم

 مواظب خودت باش خانوم کوچولو ...   ـ 

زنگ  رون؟یبرم ب ی همکف، حاال با ک یخداحافظ تکون دادم و از پله ها رفتم تو ی تو سرم! اه... دستمو به نشونه  نیسن منو بکون یه

 زدم به رها و گفتم:  

 ...   میایو ب میبزن ی گشت  هی  میبر نییرها بپر پا  ـ 

 استه گفت:  که از خدا خو اونم

 باشه... منتظر باش، اومدم .   ـ 

 و با خودم گفتم:   دمیکش  یخوب و پاک بود. آه  یلیهواش خ نجایداشت. ا ی خوشگل هیبه طرف آسمون گرفتم، چه رنگ آب سرمو

 خان!    حیمس ،یاعتمادمو داشته باش اقتیل دوارمیام ـ 

 اعتمادت رو داشته باشم!  اقتیل دوارمیام

بهم اعتماد کنه رو دارم!   عیسر  نقدریکه ا ن یا  اقتی ل یعنی.  ستمیبم گفتم چون خودمم از خودم مطمئن نحرف رو از ته قل  نیا

 ! دونمینم یچی... االن هدونمینم

زد تو صورتم فکر   ینجوریدست من ا دنیاومد که باد ادش ی ی چ ستیها! معلوم ن نهیرو گذاشتم رو صورتم عجب دستشم سنگ دستم

 کنم فکم کال جابه جا شد!  

خان   حیمس  ی ، حال کرد  زنهیباهام حرف نم گهید  شبمیخوبه. من رو بگو که گفتم با کار د یلیکه خ ن ی نگران من شده بود؟ ا یعنی

به جاش بود   گه ید  یازش خوردم هرک ی لیتاحاال دو تا س شبیاز د  نهی واقعا دستش سنگ یتازه نگرانتم شد! ول چیحرف زدن که ه

 درمقابلش نشون ندم!  یعکس العمل چیبود باعث شد ه حقم نکه یحس ا ی ! ولکردمیم یسرش تالف

 زنگ خورد!    لمیسمت اسانسور رفتم که که موبا به

 بلند شد:   ایمار غیبود. االنه که خفم کنه! تماس رو وصل کردم و گذاشتم در گوشم که ج ای! اَُُه اُهُ مارمیشونیمحکم زدم تو پ بادست
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 !  حییییییییییییمس-

 !  هیکه داره نشون بدخت یتنها نشون  ریآژ نیا ییییییییییه

    ؟یرفت ی کدوم گور-

  شه؟یادب م  یب نقدریخواهرم ا  یعنی

   ؟یمرد یدیچرا جواب نم-

  1رفت هوا غشیآسانسور رو فشار دادم که دوباره ج یمه بهش ندادم و به جاش دک یجواب

 !  حییییییییییییمس-

 هرچه تمام تر گفتم:  یخونسرد با

 هان! -

 کرد که گفت:   شیمن بدتر عصبان یخونسرد نکه یا مثل

 درد و هان !  -

نقطه ممکن بود رفتم تو آسانسور و   ن یدر دورتر  ی کار نگه داشتن گوش  ن یپس بهتر  دهیبهم م یخوشگل  یاالن فوش ها دونستمیم

 نکرده!   ییرو از گوشگ دور کردم تا کر نشم خدا یدستم رو کامل باز کردم و گوش

! به همون حالت قبل رفتم در  زنهیم غیهنوز داره ج دمیرو گذاشتم در گوشم که د  ی لحظه گوش ه ی دمیخودمون که رس یطبقه  به

رو قطع کردم و گذاشتم   ی سمت در! گوش ومدیپاش اومد که داشت م یجاش صدا  قطع شد وبه غشیج  یخونه و زنگ رو زدم! صدا

 !   بمیتو ج

 زدم و گفتم:   ینبود،مرجان بود لبخند ای باز شد مار در

 نزنه همه رو کر کرد!   غیج نقدریسالم. برو به اون خواهرگرامم بگو ا -

  ا یقدم نرفتم که زانوم ناقص شد! مار  هیوردم و در رو بستم! هنوز در رفت کنار ومنم رفتم تو کفشام رو در ا یو از جلو دیحرفم خند به

 هرچه تمام تر زده بود تو پام!   هیرحم یبود که با ب
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 ! رهیو دردت نگ ادیدردم گرفته بود، نه ب ییییلیخ شییخدا  کردمیم یل یرو گرفته بودم و همونجا ل زانوم

 تر بود نگاه کردم و گفتم:   یکه خودش از منم عصب یخشم به مار با

 زانوم و گفت:   یکی دوباره زد تو اون  ؟یمگه مرض دار  یچته! هووو-

 از....   نمیا شبتی . اون از درونیب یر یو م نیی پا یندازیسرت رو م ینجوریتوکه هم ای من مرض دارم؟ -

 کامل نشد و به جاش چشماش گرد شد و گفت:    حرفش

 رتت؟ زده توصو یک-

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:   دمیرو نفهم منظورش

 تر گفت:   یهان؟؟؟؟ عصبان-

 زده تو صورتت!  ی ک گمیهان و کوفت م-

 ؟  مینس-

 مرجان بود که اروم در گوشم گفته بود!   یصدا

 دفعه مرجان گفت:   هیآره تکون دادم که   ی کوچولو به معن هیرو   سرم

 !  مینس ول یا-

 دهنش رو گرفت و گفت:   یسمتش که جلو م یبا تعجب برگشت یو مار من

 !  دیببخش یوااا-

 با تعجب به من و مرجان نگاه کرد و گفت:   یمار

 هان؟  ه؟یک مینس م؟ینس-

 :  میو باهم گفت میلحظه بهم نگاه کرد  هیو مرجان   من

 هان؟ -
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 یگی! نممارستانیب متیبرد یبا چه وضع شبید  یگینم! رونیب یر یم یشیپا م ینطوری! همیگیکلمه به من نم ه ی ه؟یک مینس گمیم-

 خانوم رو...   م ینس یر یم یشی! اونوقت پا می که همه رو تا مرز سکته برد

 باشه گفت:   دهیرو تازه فهم یز ی چ هی حرفش رو ادامه نداد و با بهت و حالت زمزمه وار انگار که   گهی لحظه د هی

  م؟ی! نسمینس-

 که گفت:  هویچش شد  دمینفهم

   ه؟یک مینس حیمس-

 آدم!   هی-

 برو خودت رو مسخره کن !  -

 حوصله نگاش کردم و گفتم:  یب

    گمیبعد برات م-

 بود محل ندادم!   سادهیکه همونطور بهت زده وا   یطرف اتاقم و به مار رفتم

 ! دونستیم یاربودنم هم م یج ی و د یپارت ی هیدادم بر طرفش کنه! قض یکه اگه سوت گفتمیم یبه مار دیبا

 بود..   میاومد نس میاس ام اس گوش یپانسمان دستم رو عوض کنم که صدا خواستمیرو عوض کردم و نشستم رو تخت م لباسم

رفتم خونه،   یکنف شدم و با ناراحت  یخونه، منم کل ایب م یکه سوار اتوب..و..س بشم مامانم زنگ زد که مهمون دار رفتمیبا رها م داشتم

  نی درس تو ا  یکنم زدن تو سرم، فکر کنم هرچ ل یتحل ویزیبتونم چ نکه ی،دونفر قبل از ا نهیدرو باز کردم و رفتم تو؛ چشمتون روز بد نب

 بلند مدتم رو از دست دادم، بلند گفتم:   ی از حافظه  یمقدار هی ی الوهمخم بود به ع

 بر پدر و مادرت ...   ی ا ـ 

 : گفتیبودن؛ خالم از دور داشت م  ن یو همدستش، غزل و ثم لی از جانم، عزارئ زتر یعز  یفرشته ها دمید چشامو واز کردم  بعد

 !  ؟یبر پدر و مادرش چ ی ا ـ 

 کج کردم و گفتم:   سرمو
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 کردن!   تیترب یگل  یبچه ها نیکه همچ کیبر پدر و مادرشون تبر  ی هان؟ ا ـ 

 جور با همون حالت گفتم:    نیخندش گرفت، منم بهشون چشم غره رفتم و هم  خاله

 !   زانمیسالم عز ـ 

 کردم و گفتم:   ی دست دادم و رفتم طرف خاله، باهاش سالم و احوال پرس باهاشون

 خاله جان ...   ن یراه گم کرد ـ 

 زد و گفت:   یلبخند خالم

 ات معلومه .   افه یمهربان حرفاتو بزن، از ق ی دوتا فرشته  ن یراهو... بدو برو با ا مینکرد  دایپس تا پ ـ 

 زدم و گفتم:   یژکوند لبخند

   داست؟یپ نقدریا ی نی ـ 

 و گفتم:  نیزم ی. نشستم رومیسمت اتاق و درو بست دمیدو نی تکون داد، با غزل و ثم سرشو

 شد.   یچ یدونینم یوااااااااااا ـ 

 گفتم:   یلکس یشدن، منم شونه هامو باال انداختم و با لحن ر رهیگرد بهم خ  یادو تاشو با چشم  هر 

 سر بچه چوله شد ...   ـ 

 دستامو باال آوردم و گفتم:   م یتسل یکه به نشونه   کردنیحمله م داشتن

   ؟یزنیخوب بابا... چرا م ـ 

 غزل گفت:   هو یغش کردم که!   حیتو بغل مس یبگ شدیکم سانسور، نم ه یکردن اتفاقات با  فیشروع کردم به تعر بعد

 ! نمیپسره رو بب نی ا خواد یآقا من دلم م ـ 

 زدم و گفتم:  یمثبت تکون داد، لبخند یسرشو به نشونه  نمیثم

 صبرکن ...   ـ 
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 اس دادم و گفتم:   بهش

 جواب داد:   عیسر ن؟ییپا  ی ایم حیآقا مس ـ 

 که !   میبا هم بود شیپ قهیزود دلت واسم تنگ شده؟ چند دق نقدریا ی نی ـ 

 ! هولشون دادم عقب و گفتم: یکیبه اون کوچ یاون گوش یدوتاشون کله هاشونو آوردن تو هوی کج و کوله کردم که   صورتمو

 ! ننتیبب خوانیم المینکن، دو نفر از فام  تیاه... اذ  ـ 

 داد:   جواب

 حالشو ندارم، تازه لباس عوض کردم .   ام، ینم ـ 

 ... بزنم تو سرش، جواب دادم:  اه

 خواهـــــش !!   ـ 

 گفت:   نیشده بودن، ثم  رهیو غزل که با لبخند ژکوند به من خ ن یافتاد به ثم نگاهم

 !   شا یچرخونیم  کتیرو انگشت کوچ ی دار ـ 

 دادم باال و گفتم:   ابرومو

 !   کردیناز نم نهمهیکه ا  چرخوندمشیم کم یاگه رو انگشت کوچ ـ 

 جواب اس داد:    هوی

 ...   ایب گه یربع د  هی...  امیباشه، م ـ 

 همون لحظه، خاله صداشون زد و گفت:   هوی

 .   میبر گهی بچه ها د ـ 

چشم به هم زدن رفتن!   هی  یو تو رونیرفتن ب دنیبا خنده دو شعورا،یو غزلم ب نیبدم؟ ثم ی چ حویقد گردو شد، حاال جواب مس چشام 

 اس زدم:    حیبه مس عیسر 
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 رفتن ...   نایا  ی ... از بس ناز کردحیمس یا یب خوادینم ـ 

 داد:   جواب

 !   رونیب یایخودت باهام ب   دیحاال با دم،یلباس پوش یمن کل ؟یچ ی نی ـ 

 اس دادم:   شد که  یچ د،یشد، خر گازم گرفت؛ خون به مغزم نرس یچ دونمیلحظه نم هی

 !   ی خوشگل یجان ،تو لختم باش ح یزحمت نکش مس ـ 

چه    نی! ارونیگذاشتم کنار تختم و رفتم ب مویزدم تو سر خودم و گوش یکی کار کردم، همون جا   یچ دمیاس رو سند کردم تازه فهم تا

 کار کنم؟ حواسم نبود!  ی !؟ خاک تو سرت... خاک تو سرت، اه بسه وجدان چمینس یبود کرد  یکار

    انهی دونستم اس رو درست خوندم  یچند لحظه چشمام گرد شد نم یبرا

 !  یخوشگل یجان تو لختم باش حیزحمت نکش مس-

خندم رو کنترل کنم   تمتونسیبود فکر کنم از دهنش در رفت نم دیبع  یحرف  نیهمچ میاز نس دیچند لحظه خندم گرفت شد بعد

 تونستم تجسمش کنم جواب دادم که:   یکه االن م  افش ینه به حرفش به ق دمیخند یهمونطور که قش قش م

 واقعا؟؟!!! نظر لطفته -

رو ول کرده و در رفته   یگوش ای از خجالت کبود شده  ا ی دهیداره به خودش فوش م ا یگذشت جواب نداد االن کامال معلومه   قهیدق پنج

 ! امشایاز پ ومدیبدتم ن حیمس

خوبه خودتم   حیحرفاست آره مس نی از ا  شتر ینه من روم ب یدادم ول یزدم اونقدر زنگ خورد تا قطع شد. منم بودم جواب نم زنگ 

 !  شمیتو ابر شیپ نیسنگ پا قزو  یدونیم

که نشسته بودند رو مبل و داشتند با   دمیرو د ی !مرجان و ماررونیپانسمان دستم از تو اتاق رفتم ب ضی شدم و بعد از تعو الشیخ یب

 بلدند؟ نه واال   نمیبه جز ا  ی کار نا یا حیبه نظرت مس  زدندیهم حرف م

 برگشت طرفم و گفت:  ی نشستم که مار کشون ی رو مبل نزد رفتم

 !!! شنومیم-
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 داند و بس!   ده؟خدایمن گوش م ی تا حاال به حرفا ی ک شنوه؟ازیرو م یچ

 دوباره گفت:   گهیم یچ دمینفهم دیبهش زل زدم که فهم یجیگ با

   م؟؟؟؟؟ینس-

 تو گل مونده بودم!  یی چهارپا وانیح ه یکردما مثل  ی ر یخدا عجب گ یبگم بهش؟؟ ا ی حاال چ  گهیم ی چ دمیتازه فهم هان

 نگو که مرجان برات نگفته!!!!! -

 به مرجان کرد و گفت:  ینگاه

 !  گهیم اد یم حینه خود مس گهی بگو م گم یبهش م ینه هرچ-

 رو با زبونم تر کردم و گفتم:  لبم

 ! ستین یکس خاص  می! نسزهیخب چ-

 و گفت:   یخر خودت ی عنیبه خودش گرفت که  یا افه ی ق هی

 زده تو صورتت؟  ستین یاهان اونوقت چون کس خاص -

 گفتم:   گه ید  شهیراحت م  المی خ گمیم یاالن تند گفتمیکه اول و آخرش بهش م من

دوست  ه یها   یکنیکه تو فکر م یاتفاقات باهاش دوست شدم البته نه اون دوست یسر هی! برحسب  ییروبه رو ه یدختر همسا مینس-

 ! یمعمول

 زد و گفت:   یپوزخند

 تو صورتت!  زنهیم یدوست معمول-

 داده بوداگفتم:   ی ر یگ عجب

 !  نییاپ  رمی م 5که من هر روز ساعت  ید یکه نه! د میدوست معمول-

 تکون داد که گفتم:   دییرو به نشونه تا  سرش
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 !  دمیم ادی روز من به اون ر..ق..ص  ه ی کنه یروز اون به من کنگ فو کار م هی  رمیخب م-

 حرف بزنه که گفتم:   اومد

 و نگام کرد که ادامه دادم:   دیچرا زد تو صورتم خند گمیوسط حرفم االن م یپر  یچقدر م-

 شد زد تو صورتم!  یشده عصبان  یدستم چ دیبابا فهم یچیه-

 گرد شد و با تعجب نگام کرد و هم زمان با مرجان با هم گفتند:   چشمام 

 !  مینس ول یا-

 . هر هر هر رو آب بخندند!  دنیخندیکه داشتند م  کردمیدفعه من با تعجب نگاشون م نیا

 تموم شد؟   تیفوضول-

 سر تکون داد که گفتم:  دییتا یبه نشونه  دیخندیداشت م هنوز

 مامان بابا کوشند؟  یراست-

 ! یمهمون-

 بخوابم    رم یباشه. من م-

 به فکر کنکورم باشم!   دیسمت اتاقم رفتم و خودم رو پرت کردم رو تخت از فردا با به

 درس نخوندم اونم هنر کردم.   شتر یساعت ب 3صبح تا حاال  از

و   دمیبدم! شلوار و گرم کنم رو پوش ادیکرده بود که نوبته منه بهش  یآور  ادی اس داده بود و  میبود. نس 4:30به ساعت کردم ینگاه

 واال.   ارمیبخوابم گرم کنم رو در ب دیشا  شدیگرمم م  کردمیم نی! االن هوا سرد بود بعد که تمردمیپوش یرکاب  هیگرمکنم    ر یز

 گفتم:   یرفتم در اتاق مار  رونیکه از اتاق برم ب ن یاز ا قبل

 حواست باشه!    رمیمن دارم م-

 زد و گفت:   یچشمک
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 تخت!  الت یخ ی حواسم هست داداش-

 کم خودم رو گرم کنم!  هیرو روشن کردم تا   طیبود ض ومدهیهنوز ن  م ینس نگ یتو پارک رفتم

 :  کردیبود که با لبخند داشت نگام م  میبرگشتم نس زدمیدست زدن اومد همونطور که نفس نفس م یکه تموم شد صدا اهنگ 

 بر..ق..صم؟  ی نجوریروز منم ا  ه ی شهیم ی عنی یر..ق..ص یخوشگل م ی لیخ ــــــــحیمس ول یا-

 بود رو باال زدم و گفتم:   دهی چسب میشونی که کرده بودم به پ ی رو که به خاطر عرق موهام

 ! یکه من زدم رو بلد یحرکات ن یچرا که نه؟ تو االن تمام ا -

 !  گرفتیم ادی زود  ی لیخ یول کردم یم نیکه باهاش تمر  ستین شتر یدرسته که سه ماه ب گفتمیم راستشو

 و گفت:   دیزده خند ذوق

   ؟؟؟؟یگیراست م-

 ! میکن  نیرو با هم تمر  یدور همون حرکات قبل ه ی ا یدروغم کجا بود حاال ب-

هست تو   می خفه هروقت نس ی کیتو  ؟یرو هم ندار هیبق یخنده  دنیتو چشم د حیخوش خنده شده بود امروز، مس د،چهیخند دوباره

 بشه!   دایسر و کلت پ دیهم با

 رو انتخاب کرد و گفت:   زاشتیم شه یکه خودش هم یی از اهنگا یک یطرف ضبط و  رفت

 خب من آمادم!  -

! گرم شده بود  رفتیخوب م  یلیحرکات رو خ شتریب یول کردمیجاها که اشکال داشت کمکش م یبعض دنیهم شروع کردم ر..ق..ص با

  یول اوردمیم در ممیاونقدر گرمم شده بود که اگه دست خودم بود رکاب  واریحرکت گرم کنم رو در اوردم و پرت کردم کنار د   هیبا  دیشد

و   واری کنار د سادمی وا نهیخودم نرفتم و دست به س گهی شدم حرکات اخر رو د الیخ یب ل یدل نیبه هم شهیمعذب م میکه نس دونستمیم

 کرد و با ذوق اومد جلوم و گفت:  دایتا منو پ دیدور دور خودش چرخ هیکه ر..ق..صش تموم شد و  کردمینگاه م میبه نس

 چطور بود!  -

 زدم و گفتم:   ت یرضا یاز رو یلبخند
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 !  یینداده باشم به جز چند تا حرکت جز ادتی نمونده که  یز ی بود! چ یعال-

 کرد و گفت:   ی بامزه ا اخم

 !  ینداد ادمی رو که هنوز  یاصل کار   ؟ییجز -

 !  گهید دبو نیکجا بود؟ هم میاصل کار  ؟؟؟یاصل کار گه؟یم یچ

 که گفت:    کردمیکرده داشتم نگاش م هنگ 

 !   گهینکن د تیاذ  حیاِ مس-

 !  گهیبود د  نیکجا بود؟ به جدت هم تیاذ

 و گفت:   نیزم دیرو کوب پاش

 !  ـــــــــحیمس-

 گوشام رو گرفتم و گفتم:   در

 دادم!   ادتیمن که همش رو  یکنیم غیج غیچرا ج-

 !  گهیجرقه تو ذهنم زد نکنه برگردون رو م  هیدفعه   هی

 ! ینداد ادم یتو هنوز برگردون  رمینخ-

 کردم و گفتم:   اخم

 بسته!   نایفکرشم نکن هم ی عمرا حت-

 اخم کرد و دستاش رو زد به کرش و گفت:   اونم

 ! یدیم ادم یحرکات رو   ی همه  یتو گفت-

 سمت آسانسور رفتم و گفتم:  به

 که گفتم!   نیعمرا هم-
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 و گفت:  سادیباره اومد جلوم وا  دو

 !  یتو قول داد ــــــحیچرا آخه؟ مس-

 !  نایبود ا  یزبون نفهم عجب

 کارت کنم؟  ی اونوقت من چ شکنهی دست و پات م یفتیم شهینم-

 نه مواظبم تو رو جون من!  -

 ندادم و راهم رو ادامه دادم که گفت:   محل

 !  شهینم تیحال  زادی که تو زبون آدم ن ینه مثل ا-

 نگفت که!   یز ی چ نیهمچ یزنیبابا چرا توهم م زاد،نهیآدم ر ی!با من بود! به من گفت غگهیم یچ

 رفته بود بردارم رو برداشت و اومد طرفم و گفت:   ادم ی کنم رو که  گرم 

 نه؟  یدینم ادم ی-

 زدم و گفتم:  یشخندیخواد بکنه ن ی کار م یلب بود که چجا برام

 نچ! -

 و با مشت زدم تو شکمم!  یگرفت و گفت خودت خواست  گارد

 !  انهیبخوره   میدرد  هیبه   دیبا ن یهمه تمر  نیدردم نگرفت!باالخره ا  گهیدفعه د نیا

 زد تو سرم!   یحرکت چرخش هی شد(نه تا حاال نبود)و با  یعصبان دمینشون نم یعکس العمل چیه دید یوقت

  ادم یدوباره داشت  ییزا یچ  هیوار یبا دوتا دستم سرم رو گرفتم سر خوردم کنار د  دم یکه دستم رو بر  یمثل همون روز  دیکش  ر یت سرم

فشار دادم   شتر یرو ب زد به خودم اشک نشست تو چشمام سرم  نیترمز وحشتناک احساس کردم ماش یصدا  هی  غ،یج ییصدا هیومدیم

 ده: یداره تکونم م یکی که احساس کردم 

 !  ــــــــــــحیتورو خدا!چت شد؟ مس حیح،مسیمس-
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نگام   یبود که داشت با نگران میچشام رو بستم و دوباره باز کردم نس دمیدی! سرم رو بلند کردم! تار مومدیانگار از ته چاه م صدا

 اومد که گفت:   می نگران نس یدم! صدا!سرم رو تکون دادم و از جام پاشکردیم

  ؟یخوب-

 طرفش و گفتم:   برگشتم

 آره -

 ! ز ییییییییلی! خواهش!پیبد ادم یحرکاتو    یکه زدمت! خب تو قرار بود همه  دیببخش-

 گفتم:    ومدیم ادمیداشت   یز ی چ ه ی شیپ قهیدق ه یانگار نه انگار که  دمیخند

 نه! رو حرف من حرف نزن!  -

 زد!  غیشد و ج  یدفعه عصب  نیبود ا  یعصبان

 ! اَهَ  یبد ادمی شهیازت کم م  یز یها! چ ی! چهار تا حرکت بلدیلوس یلیخ-

 گفتم:   گمیبه خاطر خودش م دیفهمیرو اعصابم خط انداخت زبون نفهم نم غشیج یصدا

 ....  غیج نقدریا-

 اومد  ی کی یجرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

  د؟ی کنیکار م یجا چ نی شماها ا-

 سمت صدا اوه اوه اوه بدبخت شدم!  برگشتم

  ییسو یبود، کال گاهمونیبه اصطالح مخف یانداختم؛ پشتم به ورود حی نگا به مس هیشد؟  داشیپ یغولتشن ک ن یا  ژن،یامامزاده ب ای

بود، نفس  سادهیهم هنوز وا  اروی  ن یدر رو، ا ین ینگا کردم، سرشو تکون داد   ح یلوم نباشه، به مسسرم تا صورتم مع یشرتمو انداختم رو

  ر ی ز زد،یدست بهم نم نیبود، واسه هم یمذهب یآدما ن یاز ا اروی ، دمیو با سرعت دو نییسرمو انداختم پا  م،و برگشت دمیکش یقیعم

فرود   اروی برگردون زد و دو قدم اونطرفتر از  هیطرفش،   رفتیداشت م  ارویرفت،  وار یانداختم که به طرف د   حینگا به مس هی  یچش

   دونمینم م؟یکه در رفت کردمیم کار یمخم هنگ کرده بود، مگه ما چ د،یخودش کش ل دستمو گرفت و دنبا شد،یاومد، از کنارم که رد م
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  ی ترش ساختمون ساز نییکم پا   هیکوه بود که داشتن   ه یپشت ساختمون   رون،یب م ین زدو به سرعت از ساختمو میدی! از پله ها دوواال

گربه و سگ   ینداشت، خشک خشک بود، از توش صدا  یچیبود واقعاً ه  بایکوهه بود، چقدم که ز ن یاتاقم ا  یپنجره  ینما کردن،یم

 فشار دادم و گفتم:  حویدست مس  میکم که رفت ه یباال،  میدیدو  ه! از کوومدیجانورانم م  نیو ا

 دنبالمون !   ومدین گهی د سا، ی وا یدوست دار یجون هر ک حیمس ـ 

 و گفتم:   نمیقفسه س یدستمو گذاشتم رو ستاد،یا

 توئه !   ریاگه من مردم تقص ـ 

 و گفت:   دیخند

 !  دیشن ارو ی یدیکش غی خودته، از بس ج رینه تقص ـ 

کرده بودم، به خاطر    دایپ یبعد از اون اتفاق مشکل تنفس سوخت،یهام به شدت م ه یو ر ،گلوم  سادمی وا  نهیکردم و دست به س اخم

 اشو و گفتم:  نهیبه قفسه س دمیخودمو گرفتم که سرفه نکنم، با مشت کوب  یجلو ی لیشوک بود. به سرفه افتاده بودم، اما خ

 که نرم باشه دست و پام نشکنه !   کنمیپهن م ارم یاصن خودم تشک م ،یبد ادمی  دیتوئه، با ر یتقص ـ 

 کرد و گفت:    یبا جذبه ا اخم

 کنم؟   تیحال گه یجور د  ای  یدیفهم م، ینه نس ی نینه  گم یم یوقت ـ 

 بشه!   نیبزنم مغزش پخش زم ی کنه؟ ا م یحال خواستیم یمثالً چطور گه؟ید  جور

 زدم به کمرم و گفتم:   دستامو

 کنما !!   ادهیروت پ  تونمیم که مهم بلد گه یعالمه فن د  ه یمن  ؟یمثالً چطور ـ 

اما سفت   رونیب ام یکردم از تو بغلش ب یکم سع  هیمشت کردم و گارد گرفتم که مچ دستمو گرفت و منو کشوند تو بغلش،   دستامو

 دستاشو سفت تر کرد و در گوشم گفت:   یکردم نشد ،حلقه   ی سع یگرفته بود نامرد، هرچ

دلم! نگرانتم،   ز ی خطرناکه عز  د،یحرکت چهار بار پام شکست، دو بارم دستم ضرب د نی نه به خاطر خودته، من سر ا گمیاگه م  م،ینس ـ 

 ! خوب؟   ینیبب بیزودتر از من ممکنه آس ،یفیظر ،ی تو دختر 
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داشت   یثه چشده بودم، قلبم م یباهام حرف زد، به شدت احساسات ینجوری ا ی آروم شده بود، چقدر تن صداش قشنگ بود وقت بیعج

 زدم و گفتم:  یخوشرنگ خمارش، لبخند  یسرمو آوردم باال؛ چشمم دوخته شد به چشما زد،یم

 ...  نکه یفقط به خاطر ا  ا یواقعاً به خاطر خودمه؟ از ته قلبت؟  ـ 

 اشو و گفت:   نه یس یلبام، دوباره سرمو گذاشت رو یگذاشت رو دستشو

که   یی نایتمر   یتو ی!! حتینیبیم بیکه آس نمیبب تونمیاما نم ه،یچ دونمینم م،یهمش به خاطر خودته... نس زم، ی به خاطر خودته عز  ـ 

 !  تونمیکه با قدرت بزنم، نم یخوا یو ازم م یدیخودت بهم م

کتابا،   ن یا نیع  کرد،یرو درست کرده بود، داشت غروب م یکیرمانت یلحظه رو دوست داشتم، آفتابم که صحنه  ن یا  یلیخ  ،یهعـــــ 

 کمرم بود، سرمو دوباره باال گرفتم و گفتم:  ی ضربان قلبم رفته باال! دستش رو کردم یاحساس م

 ...  گهیولم کن، قانع شدم... اما د گه، ی بسه د ح،یمس ـ 

  یبا صدا هویرو خراب کنما ...  یدوست داشتن ی لحظه  ن یسگ بشم بزنم ا گهیفراتر، االناست که د رهیداره از حد خودش م گهید ؟

 پرهام بود که آروم گفت:   یهل دادم عقب، صدا حو یبرام آشنا بود به خودم اومدم و مس یلی نفر که خ هی

 ...   مینس ـ 

 شده داد زد:   یانگار تازه درک کرده باشه چ بعد

 !!  یگور خودتو کند مینس ـ 

  حویمن و مس  زنه یشده، االن م ی داداشم باز برزخ یرفتم کنار، پرهام بود، واو  ن ییبود، منم سرمو انداختم پا ستادهیشوک زده ا  حیمس

و   دمیکش یق یبزرگ بابام فوت شده! نفس عم ی عمه  نکهیهفته رفتن تهران، مثه ا هیخدا رو شکر مامان و بابا واسه   کنه، یناکار م

چشمام جمع شده بود،  یصورتم! اشک تو ی د توبار ز نیاول یطرف صورتم سوخت، پرهام برا ه یکردم   حساساومدم حرف بزنم که ا 

 تموم بشه، دوباره   میگوش فیبودم که با داد و هوار و توق دواریتحمل کنه، اما ام تونهینم نویا دونستمیم

 دست پرهامو گرفته بود و گفت:   حیچشمامو باز کردم، مس  یبرد باال، چشمامو بستم که دوباره بزنه، اما... ال دستشو

 اون نبود .   ر یتو رو خدا نزنش! تقص ـ 
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  ی لیخ هیعصبان ی من بودم تا االن سکته رو زده بودم و فرار کرده بودم، آخه پرهام وقت ساده،یپرهام وا  ی جلو حیکه مس شدینم باورم

 گفت:    حیکرد و رو به مس یاخم وحشتناک   شه،یخطرناک م

 ...   ی کهیمرت رسم یمحساب تو رو هم بعداً  ـ 

 همچنان که دست پرهامو سفت گرفته بود گفت:  حیبگم، مس تونمیداد شرمنده نم یناموس فوش

 نداشته باش !  ی بکن، اما باهاش کار ی دوست دار ی هر کار ـ 

 پرهام و گفتم:  ی و رفتم جلو دمیکش یفیخف غیدست خودم نبود، ج  ح،یصورت مس ینکرد با مشت کوبوند تو ی نامرد پرهامم

 ...  م یبر  ایداداش غلط کرد... ب ـ 

 کرد و گفت:  ی اخم وحشتناک پرهام 

 حرف دارم !  ن یتو برو، من با ا ـ 

 م؟یکه بعداً هم وجود داره نس  یکنیکارم بعداً سرزنشم نکنه، بعداًًَ؟ واقعاً فکر م نی به خاطر ا حیبودم که مس دواریام ن،ییرفتم پا آروم

! سرمو  ستادیبعدش پرهام اومد تو اتاقم و با اخم ا قهیتختم نشسته بودم که چند دق ی. به طرف خونه رفتم، رواه وجدان خفه شو..

 ن، گفت:  ییانداختم پا

 ! مفهومه؟ سرمو تکون دادم، ادامه داد:  نییپا یبر  یحق ندار  گهی ـ د

 بده به من !   تمیاناتت شروع شده، گوشدرس خوندن ،امتح یکنیاز االن به بعدم شروع م ارمت،یمدرسه و م برمتیخودم م ـ 

 و گفتم:   دمی... لب برچمهیهمه زندگ میگوش

 زنگ بزنن !  خوانیآخه دوستام م ـ 

 کرد و گفت:   اخم

 !  عی بده تا دوباره سگ نشدم! سر  تو یمثه همون دوستت؟ گوش ـ 

 بهم پس بده!  دیبا انیم نا یهفته که مامان ا هیگرفتم به طرفش! بعد از   مویگوش
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  دیبا امیاومدم با نمونه سوال م گه یساعت د  میرفت و گفت: ـ ن رونیکنه! از اتاق ب شیماست مال تونهیپس نم گه،یبه مامان نم دونمیم

 !   یجواب بد

 شدم!   بدبخــــــــــــــت

 ! فتهیمن اتفاق ب یبرا  دیهم با شهیفته؟همیب ییهوی دیبا  شهیهمه اتفاقا هم چرا

  ومدی! اگه داداشش نمکردمیکار م ی! من داشتم چکنمیفکر م ی به چ دونستمیکوه خودمم نم یتکه سنگ باال  ه ی ی م روبود نشسته

  دیقطره بارون چک ه یرعد و برق سرم رو بلند کردم!  ی! با صدادمیبه صورتم که داداشش مشت زده بود کش یدست کردم؟یکار م یچ

افکار تو ذهنم پاک بشه! به    یخواستم همه  ی چشمام رو بستم و سرم رو باال گرفتم م دندیچک یتندتر م یبعد یرو صورتم! قطره ها

اصال  حیبه خودم زدم! نه آقا مس یفکر زهر خند  نی بهم خورده باشه! با ا م یمن و نس نیب یجد یجد  دیدفعه شا  ن یفکر نکنم ا  نیا

 ها !   نه یواهر و برادر هردو دستاشون سنگخ شییخدا ی! ولیکه نوش جون کرد یبا اون مشت فتهینم یاتفاق نیهمچ

اونجا   یچکیه ی ول کردمیخودم احساس م ی نگاه رو رو هی  یخواست از جام بلند بشم! گرم یشده بود و دلم نم سیلباسام خ ی همه

دفعه من عمرا برم   ن یکه ا   نیا دونستمیکه م ی ز یفکر نکردم! تنها چ یچیو به ه دمیکش قینبود! از جام بلند شدم چند تا نفس عم

  نیفرو کش کرد حاال خوبه هم  هیثان ه یدر  می خوشحال ی همه  یرو برداشتم ول ی بلند شد! با ذوق گوش می گوش ام یپ ی! صدایمنت کش

 ندارما! سامان بود:   یکار  میبا نس گه یکردم که من د یحاال داشتم فکر م

 ! یشد سیبرو خونتون خ ایعاشق ب یآقا-

 بهم داده عاشق! واقعا خنده داره!  میلقب هی ده؟یمنو کجا د نیگرفت ا  خندم

 فرستادم:   براش

   ؟ییتو کجا -

 بارون!  ریز  امیمنم مثل تو م یخونمون. نکنه فکر کرد-

 خودشا! جواب دادم:   ی بود برا ی ا وونهید

   ؟یدیاونوقت منو از کجا د-

 رو دادم باال و منتظر جوابش شدم که گفت:   ابروهام
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 تو!  می! بارون اومد رفتمتیدید  میبود  رونیها ب من و بچه-

 جواب دادم:   یزرنگ با

  رونم؟ یاالنم ب یدونیاز کجا م-

 !  یعمرا االن تو خونه باش می دیکه ما د  یی! بعد با اون صحنه ها دیبود  سادهیدوتا عاشق وا نی! عمتیدید م یآخه با نس-

 !  دندیداداشش اومد رو ند یمطمئنم وقت رون؟یب انیب ناینبود ا گهیوقت د یییییم،وایشونیتو پ زدم

 جوابش رو ندادم و بدو رفتم تو خونه!   گهیو د  دمیسرما به خودم لرز از

 گفت:   کردویبود نگام م سادهی وا نهیدست به س ایمار

 زدم و گفتم:   یپوزخند د؟یکرد یم کار یبارون چ ر یز-

 !  یکردیکار م ی نه ،چ دیکردیم کاریچ-

 کرد و گفت:   اخم

   ؟یه تنها بودمگ-

 آره -بودم کالفه نگاش کردم و گفتم:  ازمندیدوش آب گرم ن  ه یبه  دایشده بود و شد سردم

   ؟یبرا چ-

 زدم کنار و گفتم:   میشونیپ یرو از رو موهام

 !  رمیخوام برم دوش بگ ینداره!برو کنار سردمه م ی برا چ-

 ! یچ  ی برا گفتمیاگه بهش م عمرا

انگار هر قطره   ی! خل شده بودم ولرشیز  سادم یدست زدمش کنار و خودم رو پرت کردم تو حموم! دوش رو باز کردم و با لباس وا با

  دونستمیچشما که نم ن یرو پرنگ تر! از ا ی جفت چشم مشک هی  ر ی و تصو کردیرو کم رنگ تر م میخورد فکر نس یکه به بدنم م یآب

 !  ومدیبدم م زنندیبهم زل م ی جورنیچرا ا  دونستمیاند! نم یک  یچشما

 و لباسام رو عوض کردم و دوباره رفتم تو حموم!   رونیدوش اومدم ب ر ی ز از
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  میدر سع یصدا ی  لهیکردم بخوابم که به وس  یپتو و سع ر ی .سرم دوباره رد گرفته بود رفتم ز دیطول نکش شتریبع ب هیگرفتنم   دوش

 یشد! با ب دهیدفعه پتو از روم کش هی اومده تو اتاق!  ی که کس اوردمیخودم ن  یپتو و اصال به رو ریبردم ز  شتریموند! سرم رو ب جهینت یب

  ینه حوصله  ایبود! کالفه نگاش کردم اصال حوصلش رو نداشتم،حوصله مار  ا یچشمام رو باز کردم طبق معمول مار  یحوصلگ

 رو نداشتم!  یچکیه

 دردم کمتر بشه و گفتم:  رو هم فشار دادم تا سر  کمی رو  چشمام 

 بله؟ -

 چرا صورتت کبوده؟ -

 خواهر و برادر دست بزن دارند!دروغ چرا دست بزنم دارند!  گه یکم بود حاال م نمیمن هم یوا یه

 و گفتم:  دمیرو تختم دراز کش دوباره

 !  ستین یز یچ-

 نگام کرد و گفت:  یحالت سوال با

   مه؟یمربوط به نس-

 منه!   یسواله؟ نه پَ مربوط به عمه  نم یبگه آخه خواهر من ا ستین یکی

 رو ندادم که گفت:   جوابش

 دوباره؟  یباهاش قهر کرد-

 چند وقت هر روز سر درد داشتم ! بازم جواب ندادم که گفت:    نیبود ا  ده یبه اوج خودش رس سردردم

  ؟یجواب بد  یخوا ینم-

 بخوابم!   کمی روم که اگه بزاره  دمیو کش رونیب دمینه تکون دادم و پتو رو از دستش کش یرو به نشونه  سرم

 پتو دوتا زد رو بازوم و گفت:  یرو از
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!  میتو رو ندار یها ی باز وونهید  یحوصله  گه یکس د  چی! نه من و نه مامان و نه هپرسمیاز خودش م رم یخان نگو! م حیباشه مس-

 ! یکشیدفعه خودت رو م نیحتما ا 

 جملش رو بفهم!   یدر اتاق که اومد تازه تونستم معن یرو تخت بلند شد و رفت صدا از

 !  کشمیمنو ندارند؟ خودم رو م ی ی باز وونهید یپرسم؟حوصله   یخودش م از

 ! رونیب رفت یشدم ! مثل فشنگ رفتم دنبالش که داشت از خونه م چارهیب ییییییییه

 که برگشت طرفم و گفت:   دمیرو از پشت کش دستش

  ه؟یچ-

   ؟یر یکجا م-

 هاش رو انداخت باال و گفت:  شونه

 !  میدر خونه نس-

 بشه!   یکه چ یبر -

 که بفهمم تو چته!  -

 !  گمیخودم م ایب-

 و گفت:   رونیب دیرو از تو دستم کش دستش

 بگو! -

 گفتم:    یالیخ  یحالت ب با

 دعوامون شد! -

   ؟یچ یبرا-

 نبود!   یخاص ز یچ-
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 هاش رو انداخت باال و گفت:  ابرو

 نه نشد!  -

 ! دیکش  ر یجوابش رو بدم که دوباره سرم ت اومدم

 ! که گفت:  دادمیدوتا دستم سرم رو گرفه بودم و فشار م با

 بفهمم چته    دیبا نمیبب ینجوریتو رو ا  گهیخوام د  یمن نم-

 و زنگ خونشون رو زد!  رونیاز خونه رفت ب رم یاومدم جلوش رو بگ تا

 و گفتم:   میشونیدفعه محکم تر از قبل زدم تو پ نیا

  ؟یتو رو خدا مگه تو فضول یمار-

 در خونمون رو بستم!  عیاومد جواب بده در باز شد و منم سر  تا

 بخت شدم!  بد

بود، هر شب نگا   منیاز عکس د بود ،توش پر  میگوش میکار کنم؟ همه زندگ  یگرفته من االن چ مویگرفته بودم، پرهام گوش عزا

 خودتو خر نکن؛   مینس مونم،یزنده نم یخدا، من بدون گوش یبوک، مسنجر، ا  سیف رفتمی! باش مشدمیذوق مرگ م کردمیم

دهنمو   یاگه گذاشت ، ی! سرمو تکون دادم و با خودم گفتم » آره، حاال که چیفکر نکن حیکه به مس یکنی فکر م تیبه گوش ی دار االن

شد و رفت   رهیراهرو تا درو باز کنم که پرهام با اخم بهم خ  ی! « تو فکر بودم که زنگ در خونه به صدا در اومد، رفتم تومنحرف کنم

 پرهام اومد که با بهت گفت:   یصدا هوی ه،یک نمیبب دمی کش سرکتا درو باز کنه، منم 

 ...   ای مار ـ 

 هم با بهت گفت:   ا یبدذات! مار کنهیکلک، اونوقت منو دعوا م یا م؟یداشته ما خبر نداشت  و یکیپرهامم   نیا  ا؟یمار هان؟

 همه سال... پس حدسم درست بوده !   نی بعد از ا شه،ی!! باورم نم؟یپرهام... واقعاً خودت ـ 

 گفت:   یجیبا بهت و گ پرهامم

   ؟یچه حدس ـ 
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 گفت:   ی با لحن با مزه ا ایمار

  ؟یدار منو پشت در نگه  ی خوایم ـ 

 پرهام با اخم بهم گفت:   حه،یشکل مس یل ی باشه، آخه خ حیکه خواهر مس زدم یاومد تو، حدس م ا یدر رفت کنار و مار ی از جلو پرهام 

 ...   این رونمیبرو تو اتاقت و ب ـ 

 کرد و گفت:   ادی رو روشن کرد و صداشو ز وتر یو رفتم تو اتاقم؛ اومد تو اتاق و کامپ دمیبرچ لب

 ...   ا یکمش نکن ـ 

  یدرو باز کردم و تو یداره، آروم ال کاریبا پرهام چ ا یگل کرده بود که مار  م یفوضول بیعج یدادم و نشستم رو تختم، ول یتکون سرمو

 گفت:   ا یراهرو پناه گرفتم! مار 

 و گفت:  دی خند ادته؟ی  حویپرهام... مس ـ 

 !   ادینم ادشی  مینس نکه یبود. با ا مینس یاصل ی بره؛ هم باز ادمی حو یمثه مس یطونیپسرک فوضول و ش شهیمگه م ـ 

 گفت:   ی با لحن ناراحت هویاما  د،یهم خند ای! مارزدنیگل کرد، داشتن در مورد من حرف م  شتر یب میفوضول

 اومد؟  ح یسر مس یی چه بال دیرفت نکه یبعد از ا  یدونیپرهام... م ـ 

 با تعجب گفت:   پرهام 

 با لرزش گفت:  ا یمار ؟ییچه بال ـ 

اما   زد،یصدا م  مویو نس دیدویوابسته شده باشه، با اشک م میبه نس نقدریکه ا شدیباورم نم ابون،یوسط خ  دیدو دیکه رفت دیفهم  یوقت ـ 

اما کم کم حافظه اشو   ومد،ینم ادشی  ز یچ چی تو کما بود، بعدم تا چند ماه ه ح یمس ره،ینم ادمی وقت اون روزا رو  چیبهش زد؛ ه نیماش

 انگار که فراموشش کرده ...   زد،ینم میاز نس یحرف  گه یبه دست آورد... اما د 

 گفت:   ا یبود. مار ادمی تو  حیگوشه از ذهنم مس ه ی شه یبره. هم ادمی ام یبچگ یمن همباز شدیچشمام جمع شده بود، مگه م یتو اشک

دوباره برگشته    میکه نس شدیآشنا شده... باورم نم میدختر به اسم نس ه یگفت که با اومد و   حیمس نکهیراحت بود، تا ا المونی تا االن خ ـ 

 ! پرهام ... ادیم ادشی  ییزایچ  ه یشده و انگار داره  شتر یب حی مس یسردردا کنمی! از اون موقع حس محیمس یزندگ یتو
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 .   ادینم ادشی  یچیواقعاً ه گه ی داداشم ضربه بخوره، د اگه

 گفت:    ای مار نکهیتا ا زد،ینم یحرف چیه پرهام 

 خواهر توئه ...   گفتیم حیکه مس یمیپرهام... اون نس ـ 

. همون جا نشسته  هیاون ک دونستیناخودآگاهم م ر ینداشتم؟ چون ضم حیبه مس  یحس بد نیمدت واسه هم ن یمن تمام ا  ینی! شوک

 زانوم .  یبودم و سرمو گذاشتم رو

 همون آدم باشه. پرهام گفت:   حیکه مس شدیباورم نم واقعاً

 ...   تونمی... من نمای اما... مار ـ 

 با هق هق گفت:  هویاول ساکت بود، اما    ایمار

  

 شده ...   یچ نمیحرف بزنم بب م یخوام با نس یبد بود. م یلی! االنم حالش خرهی... تو رو خدا ...داداشم داره از دست مپرهام

 با داد گفت:   پرهام 

 که .   ستین یبچه باز  گهیبشه... اونا االن بزرگ شدن، د ک ینزد میبه نس ح یزه بدم مساجا تونمیمن نم ـ 

 هم با داد گفت:   ایمار

 نکنن !   یکه کار بد م یناظرشون باش میتونی! فقط مم یریجلوشونو بگ میتونیخوب شدن که شدن، ما که االن نم ـ 

 بود:   ن یکه گفت ا ی ز ینمونده بود که بزنه! تنها چ یساکت شد، حرف پرهام 

 گفت:   ی بعد از مکث ای مار  ؟یزنیباشه... حاال چرا م ـ 

 حرف بزنم !   میبا نس خوامیم ـ 

 اومد تو و گفت:    ایمار  دم،ینشن یچیمن ه ینیکه   دم یتخت دراز کش  یتو اتاقم و رو دمیکرد، پر  ییرو راهنما ا یاومد و مار پرهام 

  حیاومد! مس ادمونی همو  م یسال گذشته، منو پرهام چون بزرگتر  یلی! البته خادتهی  اد؟یم ادتی! منو حمیجان، من خواهر مس مینس ـ 

 بوده ...   اتیبچگ یهمباز
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 ادامه داد :   پرهام 

بود   حی مس ن،یبود  یمیبا هم صم یلیخ  ،یداشت یدوست هیبه خاطر کار بابا، اونجا   م، یبود کا ی سالت بود، ما آمر  شیتوئ پنج ش ـ 

 همونه ... حیمس نی اسمش... از اتفاق ا

 بگم !   یچطور ینی

 گفتم:   آروم

 به خودت زحمت نده !  اد،یم ادمی  یی زای چ ه ی ـ 

 کنارم نشست و گفت:    ایمار

 دعواتون شد؟ !  یشده؟ چرا صورتش کبوده؟ سر چ یبدونم چ خوامیم  م،یبده نس یلیخ  حیحال مس ـ 

 کرد و گفت:  یمظلومم، پرهام سرفه ا ی لینگا کردم، مثالً من خ ای تخت نشستم و به مار یرو

 !   حی... من زدم تو صورت مسای مار ـ 

 تعجب به طرف پرهام برگشت و گفت:   با

 چرا؟   ـ 

 و گفت:  دیکش یقینفس عم پرهام 

 تخت نشست و گفت:   یکنارم رو  ایکردن ماجرا! مار  فیدهنش باز مونده بود. به طرفم برگشت، منم تند تند شروع کردم به تعر  ایمار

 و گفتم:   دمیکش یآه ؟ یکار کن یچ  یخوایحاال م ـ 

 ... به خصوص بعد از اون روز ...  امیبا خودم و احساساتم کنار ب دیمن با ،یبهم حق بد دی... با ای مار ـ 

 گفتم:   عی واسه من افتاده بود، سر  یکه چه اتفاق دیفهمیم دینبا  یپرهام ساکت شدم، کس  یاشاره  با

 امروز ...   ینی

 بلند شد و گفت:   ایمار
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 نداشته! بهم اعتماد کن !   یقصد حیاما مطمئنم که مس  کنم،یدرکت م زم،یعز ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 !   دیحداقل تا بعد از امتحانات بهم فرصت بد ـ 

 زد و گفت:   یلبخند ایمار

 باشه، پس من منتظرم !   ـ 

 بهم برگردوند و گفت:  مو یکرد، بعد گوش شیتا دم در همراه پرهام 

 من بهشون اعتماد دارم !   م،یبود یما هم دوست خانوادگ گه،یراست م ای ... مارتیگوش نمیا  ایب ـ 

 بودم که   دواریانداختم، ام میبه گوش یبهم برگردوندن! نگاه جون، همه عمرمو آخ

 نبود! به درک! فعالً قصد ندارم ببخشمش !   یخبر  چ یباشه، اما ه حیاس ام اس از مس  ایتماس   هی  حداقل

رابطه   ن یبهانه بود که ا  هینداشتم! انگار منتظر   ح یتماسم از مس ه ی ی حت شه،یکه از اون ماجرا گذشته، باورم نم شهیم ی هفته ا هی  باًیتقر 

شده بودم، امتحانام   جیکوه اون رفتارو نشون داد؟ گ ی که باهام به هم بزنه چرا اون روز تو خواستیبودم، اگه م یرو تموم کنه. عصب

 درست کنه !   زویهمه چ  دیاون بود که اون حرکتو انجام داد، خودش با  رفتم،ی! اما از رو نمکردمیم خرابرو داشتم 

 منتظرم بود، با تعجب به طرفش رفتم و سوار شدم، گفت:  نیماش  یپرهام تو رون،یسر جلسه امتحان بلند شدم و رفتم ب از

 شونه هامو باال انداختم و گفتم:   ؟یلفتش داد نقدریچرا ا ـ 

 سخت بود ...   ـ 

دلم واسه   یلی خ  کردم،یهامم پشت سرم اومد. احساس خفقان منگفت و به طرف خونه رفت. در خونه رو باز کردم و رفتم تو، پر  یز یچ

داشتم که    اجیاحت  یز یچ  هیبه   دیاتاقم، شد  یباهام تماس نگرفت. نشستم تو گه یکار کردم که د  یچ  دونمیتنگ شده بود، نم حیمس

 کارو بکنه!   ن یا تونستینم منمید  یحت رون،یب ارهیب حیمنو از تو فکر مس

  عیو سر  دمیزنگ خورد. از جام پر  میشده بودم که گوش رهیبودم و به سقف خ دهیتختم دراز کش ی! روحیطرف مس  رفتیذهنم م همش

 جواب دادم:   ه ینگا کنم ک نکهیبدون ا
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 حوصلم سر رفته !  رون؟یب میبا من بر  یایم ی هست یهر ک ـ 

 گفت:   است، یلیکه ا  داد یم بمش خبر  یاما لحن آروم و صدا حهیاومد، فکر کردم مس یمردونه ا یخنده  یصدا

 !!   ؟یآروم دختر... تو مگه امتحان ندار ـ 

 دهنمو فرو دادم و گفتم:   آب

 !   یی جا یپارک  ، یا یشهرباز ، یا یمهمون ه ی م یبر  ای! ب گهی ضد حال نزن د ا یلیاه ا  ـ 

 و گفت:   دیخند دوباره

   ؟یشهر باز میبر یواسه هفت پشتم بس بود، دوست دار ،یدفه بردمت مهمون ه ی ـ 

 حال گفتم:    نیذهنم زنده شد، اما با ا  ی تو حیمس ادیدوباره 

 فکر کرد و گفت:   یکم ارم؟یب دوستامم

 ...   ارما یپس منم دوستامو م ـ 

 گفتم:   یبا دلخور ، یبازدوستامو ببرم شهر  دینه... فقط من با  یا

 !   شه یجامون نم نیماش  ه ی ی که تو ی نجوریخوب ا  ـ 

 ساکت شد و بعد گفت:   دوباره

 !   ارمیم شونوی کیمنم  ار،یخوب تو دو تا از دوستاتو ب ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 باشه... قبول !   ـ 

! به طرف کمد انیم ا یبهش بده گفت که با رو شنهادویپ نیا  ی کی خواستهیکردم و زنگ زدم به رها، اونم انگار از خدا م  یخدافظ

سرم کردم، حوصله   مییو طال ی مشک یروسر  ه یو  دم یداشت پوش ییکمربند طال  هیکه   مو یمشک یو پالتو دیلباسام رفتم و شلوار سف

  ،یشهرباز  میر یم ا یلیو ا  ای اتاق مامانم و بهش گفتم که با رها و رو یزدم و رفتم تو یا رهیت م کردن نداشتم، رژ لب کر   شیآرا ی
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زنگ خورد،   م یباال، همون موقع گوش ادی رفتم، منتظر شدم که آسانسور ب رونینمونه، از خونه ب یو بهم پول داد تا دستم خال دیخند

 جواب دادم:  

 اومدم .   گه، یصبر کن د  نیرها دو م ـ 

  سادهیوا نهییدر آسانسور رو گرفت. رو به آ  یکیلحظه   نیآخر  یدر آسانسور رو واز کردم و رفتم تو، تو  م،یگوش یانداختم تو  مویگوش

قلب داشت از جا    دم،یپسرو پشت سرم د  هی  کل یه هویتا صاف بشه،  رفتمیکه فر خورده بود ور م امیاز چتر  کهیت ه یبودم و داشتم به 

 نگفت، آروم گفتم:   یز یبزنه، اما چ یبودم حرف دواریو نگاش کردم، ام رفشبرگشتم ط ،شدیکنده م

 سالم ...   ـ 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

  ؟یسالم... خوب ـ 

 و گفتم:   ن ییانداختم پا سرمو

 ...   ای لی! با ارونیب رفتمیآره خوبم... داشتم م ـ 

 مثه برق گرفته ها گفت:   هوی

   ؟یچ ی نی ـ 

 کردم که خودشو جمع و جور کرد و گفت:   نگاش

 گفتم ...   نی واسه هم ، یآخه امتحان دار ـ 

 دهنمو فرو دادم و گفتم:   آب

 !   رم یم ای با رها و رو ـ 

چرا  دونمیپشت سرم اومد، نم ، رونیو از آسانسور رفتم ب دمیکش ی فکر کرده بودم. آه ینطور یمن ا دمیشا  ای راحت شد،  الشیخ  یانگار

 اش بشم!   چهی! اما االن دوست نداشتم که باهام باشه، دوست نداشتم دوباره بازکنمیم تیهست احساس امن یوفت

 طرف رها رفتم و گفتم:   به
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 !  پرهیم شت یکه آرا  یکشیم غیج نقدری!! ا ایشهر باز  میر ی م میبابا دار ـ 

 و گفت:   دیخند

 واست نشون نداده بعد سه سال؟!  یعکس العمل  چیپسره ه ن ی... امینس گمیم

 قرار من؟ آروم گفتم:   یاز قلب ب یدونیم یچ تو

 !   الیخی... بنایبه ا یداد ر ی نه بابا... تو هم گ ـ 

 که رها گفت:    یقلبم گرفت وقت شتر یب

 دستشو گرفت و گفت:  ا یفقط ماله من بود، رو  حینه؟ مس ایهست  هی پا نمیبذا من برم بب ،یبهش پا بد یخوایاگه تو نم ـ 

 !   م یما تو محل آبرو دار ال،یخیرها... ب ـ 

 بعد گفت:  د،یو خند سادیوا رها

 کردم بابا !   یشوخ  ـ 

شدن،  ادهیپ  نیجلو نشسته بود، هر جفتشون از ماش  یپسر چشم و ابرو مشک هی رفتم،  نشیبه طرفش ماش د،یرس ام یلی موقع ا همون

بودم،   دهی باال زده بود، اون دوستشم تا حاال ند ناشویکلفت، آست یدار قهوه ا قه یشرت  یت هیبود با   دهیکتون کرم پوش شلوار  ا یلیا

  لتی ژ هیزده بود باال   ایلی مثه ا ناشویبود و آست دهیپوش یو مشک دیسف رهن یو پ ی مشک ن یبلندتر بود، ج ای لیکم از ا هیقدش   ستاد،یا

ناناز بود. دستشو به طرفم   ی لیهم رفته خ ی! موهاشو به باال حالت داده بود، رورهنشیپ یبود رو دهیپوش دمیهفت سف قهی یمردونه 

 دراز کرد و گفت:  

 هستم!   ریام ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 ...   ایهم دوستام، رها و رو نای... ا مینس ـ 

 هم تکون دادم و گفتم:   ا یلیواسه ا  سرمو
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 ! ی شهر باز یبه سو  شیپ ا،یلیا

خدا،   ی. وامیرفت  یکنف بشه باهاش دست ندادم خوششم اومده! به طرف شهرباز نکه یا  یحس کردم به جا  رمیعشق نشستم، ام دخترا

 ...  ای ماهه، البته به چشم برادر  ی لیرو ماچش کنم! خ ا یلیبپرم ا  خواستیتنگ شده بود، دلم م یچقدر دلم واسه شهرباز 

 گفتم:    ایلی! رو به اخندوندیود، با همه گرم گرفته بود و همه رو مب ی پسر بامزه ا ی لیخ ر یام

 !! خوامیمن پشمک م ای لی... اایلیا  ـ 

 طرفمو با خنده نگام کرد و گفت:   برگشت

 و گفتم:   دم یلب ورچ ؟یمگه بچه ا ـ 

 جونم !!   ای لیا  ا،یلیخواهش، خواهش... ا  ـ 

 و گفت:   دیخند ر یام

 بچه از دست رفت !   ایلیا  ـ 

 زد نوک دماغم و گفت:   بعد

 نکن !   یخانوم خوشگله، لباتو اونجور خرم یاالن واست م ـ 

 زدم و گفتم:  هیبه بق یو خندمو جمع کردم، چشمک  سادمیوا صاف

 صبا!!!   یکشت  میبعدشم بر  ـ 

نبود. دوباره به   ی! برگشتم، کسکردمیخودم حس م  یرو وینگاه ینیچرا سنگ دونمیموافقت تکون دادن، نم یسرشونو به نشونه  همه

 که رها گفت:   میو رها برگشتم و با اونا مشغول حرف زدن شد ا یطرف رو

 ! کنمیم چارت یب ،یواسه خودت کن رمیام  یباش، به خدا اگه بخوا ن یسنگ م،ینس یوا

 ماله منه!!   ر یام

 و ابروهامو انداختم باال و گفتم:   ستادم ی ا نهیبه س دست

 باشه... ماله تو... البته اگه نگات کرد !   ـ 
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چرا، اما   دونمی! نم دنیخندیم ام یگرفتم و واسش ب..و..س فرستادم! همه به بچه باز  ا یلیبا پشمکا برگشتن! پشمکو از دست ا ر یو ام ا یلیا

 !  میدادم برگرد  تی بود که رضا 10ساعت  ی کایشده بودم! نزد  الیخیب د،یبهم چسب یلیاون شب خ یشهرباز

 گفت:   ر یام

 !  دیبرو شهرزاد، شام مهمون من ا، یلیا  ـ 

 گفت:   رها

 !  دیوفتینه... شهرزاد هم دوره، هم غذاهاش گرونه... تو زحمت م یوا ـ 

 و گفت:  باال انداخت  یشونه ا  ریخوب بود، ام متشیبچه حرف زد، شهرزاد کجا گرون بود آخه؟ به نظرم ق ن یا باز

 !!   ینه بابا چه زحمت ـ 

 زد و گفت:   یلبخند ا یلیا

 ! ؟ی... باز تو شروع کردر یام ـ 

 اخم کرد و گفت:   ر یام

 ... زود باش !  میتو کار بزرگتر دخالت نکن! بر  ـ 

 !  دهیم ی که شام خوردن با دوستا چه حال یوا م، یهم به طرف رستوران شهرزاد رفت با

و از کنارش گذشتم!  دمیسوءتفاهم د هیکوه رو  ی اون روز تو ی هفته است که تماس نگرفته، حرفا هی حی فراموش کرده بودم مس کامالً

 بودم؛ کوه غرور!!! قصد ندارم حاال حاالها به طرفش برگردم !!   میمن نس

 بهتر!   یکمتر زندگ یوابستگ کنمیدارم م ی خوب شرفت یهفته از اون ماجرا گذشته؟ پ ه یواقعا  هه

  ستادهیخونم ! حاال نه همه ا یآدم درسم رو م یمثل بچه  نمیشیکنم م نیهر روز برم و باهاش تمر  نکه یا  یهفته به جا ه ی ن یا تو

 !!! خونندیدرس م

 ! کنهیشدم بهش منع م کیناخوداگاهم منو از نزد  نیعیشدن بهش رو ندارم!  ک ینزد یبرا ی قصد چیه فعال

 به نظرم اخالق مامانم فرق کرده!   یهم از اون روز فرق کرده! حت ا یمار یو رفتار و کال نگاه ها  اخالق
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 بود!   5اتاقم کردم ساعت یواریبه ساعت د  ینگاه

 االن...   ی ول نییبرم پا دمیپوش یبود االن داشتم لباس م شیهفته پ ه یاگه  هه

  میتوهمم نزده بودم! نس دمیدیبود! نه اشتباه نم سادهیآسانسور وا  ینفر جلو ه ی رونیو از خونه زدم ب دمی لباس پوش عیسر  میتصم هی با

 بود،نه انگار واقعا خودش بود!  

 که هنگ کردم رسما!   نهیا دونمیکه م یز یاالن تنها چ ی! ولشمیم یچه حال نمشیبیهفته م هیکه االن بعد  کردم یفکر نم چوقتیه

 در بسته بشه رفتم تو آسانسور!   نکهیتو آسانسور قبل از ا رفت

 چشماش گرد شد خب حقم داره بنده خدا!!!!!   دیرو که پشت سرش د  من

 گفت:    رمی حرف زدن بگ  یبرا یمیکه تصم ن یقبل از ا م؟یزدیاون؟ اصال با هم حرف م ا ی زدم یسمتم، قبال من اول حرف م برگش

  

 سالم... -

مثل خنگا زل    یسادیسالم رو گفت نه مثل تو که وا نیبازم به اون که هم حیمس ی دار یهفته! چه انتظارات هی فقط سالم؟ بعد  ن،یهم

 بهش!  ی حاال زل زد شمینم  کیکه من بهش نزد  یگفتیم  یداشت ی که تو خونه بود شی ربع پ هیبهش! خوبه تا   یزد

 بهش انداختم و گفتم:    ینگاه میو فقط ن  نییرو انداختم پا  سرم

  ؟یسالم...خوب-

 و گفت:   نییسرش رو انداخت پا  اونم

   ای لی!با ارونیب رفتمیآره.... داشتم م-

 !   ا یلیا  رهیداره م میتازه با ک دهیم حیکه داره توض یر یکجا م دمیمن ازش پرس یانگار

 شخص از آستانه تحملم فرا تر بود   نی بهتره بگم ا ا یکلمه  ه ی ن ی!!!! اایلیا ره؟یداره م یبا ک هان؟

 برگشتم سمتش و گفتم:   یی هویچرا  دمینفهم خودمم

   ؟یچ ینی-
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پسره   نی که با ا ی چ ی نیحق رو به خودم دادم   نیشتریب یول دمیپرس ینگام کرد که بهش حق دادم که سوال مسخره ا  یجور هی

 کنم گفتم:   حیرو تصح که حرفم   نیمگه من مردم؟ به حاطر ا  رون؟یب رهیم

 گفتم....   نیبه خاطر هم یآخه امتحان دار-

 خب حرف نزن اصال!  ؟ینبود بزن گهیحرف د ایچرت گفت حیمس یعنی

 !  رمیم ای با رها و رو-

 !  دهیو جواب خوب م دهیم حیمن توض ی خوبه که در مقابل چرت و پرتا یلی اخالقش خ  نیا

 ! رونیب مینگفتم که در آسانسور باز شد و رفت یز ی چ گهی دوستاشم هست اشکال ندارم دوباره خونسرد و شدم و د اگه

 نه!   ا یواقعا با دوستاشه  نمیبب خواسام یم دیبازم ناخودآگاه رفتم دنبالش،شا  یول م یکردیم نیکه تمر ییجا  نگیخواستم برم پارک یم

 ! دندیگفت و خند  یز ی چ هیبودن و اونم رفت سمتشون و  سدهی که وا دمیرو ددوستاش  رونیب میدر ساختمون که رفت از

 بهش گفت که برگشت نگاهم کرد و دوباره برگشت سمت دوستش!  یدوستش چ دونمینم

 !  سادیاومد و جلوشون وا   نیماش ه یموقع  همون

 !  کردمیداده بودم و نگاشون م هیساختمون تک وار یبه د  نهیکه اونم حتما دوستش بود دست به س  گهینفر د  هیبود با   ایلیدر صد ا صد

 ! نیی پا ارمیپسره رو ب  نیخواست برم فک ا  یکه چقدر دلم م آخ

 فقط لبخند زد و دست نداد!  مینس یدست رو آورد جلو ول دوستش

 خوشم اومد!  ول یا

 که دوست اونم هست؟ واال....   یچرا نگفت ا یبرم بهش بگن نرو؟  ؟یبودم که چ ادهسی رفتم تو ساختمون! مثال اونجا وا دوباره

 ! می کردیم نیکه تمر  ییجا  رفتم

 هفته!  هیتنگ شده بعد  نجایا  ی برا یییلیخ دلم

 اونجا نبود!   یچ یه یکه چراغا بود! ول یی بود رفتم سمت جا ک یتار یلیخ
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 !   نمیجلوم رو بب کمی رو روشن کردم که  لمیموبا  کردمیدرک نم ؟یچ یعنی

 رو به روم هنگ کردم! مغزم قابل به پردازش نبود!   یلحظه از صحنه  هی

 نبود !   لمونی از وسا چکدومینبود! ه  ی چیه یعنینبود ، یخاص ز یچ

 بوده!   نجایا ی ز یبود! انگار نه انگار که چ ی خال ه یخال سالون

  ی خال ه یمثل االنه من! که خال یا لهیوس چیبود بدون ه یخال  ،یتفاوت اساس هیبا   یول م یکر  نیبود که سه ماه توش تمر  ییجا همون

 بودم! 

 رو جمع کرده!  لیاومده وسا دمونی که د  یهمون گهیبود د معلوم

 !  کردمیو فکر م  دم یچرخیسالون م دور

 در بزارم!   هی  واری کنار هر د  دیبا  کردمیکه داشتم فکر م ی! به روزمیکن  نیتمر  میخواست یکه م یروز اول به

 که جلوش برگردون زدم!  یروز به

 !  کردمیکه زمان رو احساس نم ییروزا به

 !   دهیمحلم نم گهی که االن د یمینس به

 !  دمیر..ق..ص ایلی ا  ی جلو  میافتادم که به خاطر نس یروز اد یو به در آسانسور نگاه کردم!   واری دادم به د هیتک

 اون!  ی کردنامون جلو ینقش باز به

 !  خوردیو چقدر حرص م دمیخند یبراش انجام بدم و من چقدر بهش م یکار  هیتا من   زدم یکه م ییروزا به

 ! کردیبدم و بهم اعتماد نداشت و فرار م ادیخواستم حرکات رو بهش   یکه م یاول یروزا به

 روز آخر....    به

 قرن گذشته!   هی ار انگ  یهفته از روش گذشته بود ول هی که فقط  یروز

 !  ینداد ادشی  یول ایلوس چهارتا حرکت بلد بود ی ! به قوا خودش پسره ینداد ادشی! اخرم برگردون رو حیمس یدید
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 ندادم!   ادش ی شدمیکه نگرانش م نیکه به خاطر خودش بود! به خاطر ا  دهیکنم هنوزم نفهم فکر

 ... می...نسمینس

 ! ادینم ادم یکه   ی عمر  ه یعمر!  هی یآشنا بود، آشنا تر از سه ماه! آشنا بود به اندازه  یلیخ اسمش

 خواد؟   ینم اد؟یب ادمیخواد   ی! چرا؟چرا؟ چرا؟ اصال دلم مادینم ادمی چرا   خدااااااا

 ! خاطرات خوب... خاطرات بد....  ادیب ادمی  یکه قراره چ دونمی دونم! نم ینم

 جفت چشم سبز مظلوم!   ه یآشنا  ر ید  ی جفت چشم مشک  هیجز   به

 تصادف....    یصدا ه یشلوغ.....  ابونی خ هی

 خوام....    ی.... نمادیب ادمی خوام  ینم نه

 .... لهیسالون بدون وس ه ینشسته بودم  نگیرو محکم تکون دادم! چشمام رو باز کردم تو پارک سرم

 دادم:   امیپ میبه نس یقبل میتصم چیه بدون

 تر از من بازم بدون فکر فرستادمش   یخال ی.... حتی خال هی.... خالهی.... خالستین-

 بود !   ی چ ام یپ نی منظورم از ا  دمینفهم خودمم

 .... دیفهمیم دیشا  یداده بود! ول  امیبدون مفهوم پ شهیمثل هم بازم

 .....  دیشا

  ست،یشدم » ن رهیکه اومده بود خ یدرش آوردم و به اس ام اس فمیک ی اومد، از تو  میگوش یکه صدا م یرستوران نشسته بود یتو

حرفت    فرستادمیاومده بود براش م حیاس ام اس از طرف مس نی ا ی ا گهی تر از من « اگه هر موقع د یخال  ی... حتیخال هی... خالهیخال

بهش فکر   یکه وقت  ییه بودن، همون جاکرد ی خال مویدوست داشتن گاهیشد، مخف ی دلم خال یموقع تو ون » خ « داره، اما ا  ییواج آرا

 پر از گرما بود ...  کنمیم
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شده!   یکه بخنده، حس کردم پشتم خال کردمیاول، چقدر کتکش زدم، چقدر خنده هاش قشنگ بود. اون کارا رو م ی به روزا برگشتم

باشه که   دهیفهم دوارمید کردم، امکه شبمو خراب کرد. سه تا نقطه گذاشتم و براش سن یبودم به اس ام اس رهیبغضم گرفت، هنوزم خ

 در   د،ی! بغضم گرفته بود شدگنجهیغالب کلمات نم  یاحساسم تو

 گفتم:   ا یلیشده بودن، رو به ا رهیبهم خ ی با نگران هیبا تعجب و بق ر ینفس خوردم! ام  ه یباز کردم و همشو  دلسترمو

 !   شهیمامان نگران م م،یبر دیزود بخور د؟یکنینگا م ینجوریچرا ا ـ 

راه برگشت   یمعرفته که اس نداده! تو یب یل ینگرانبودم، خ یلی! خدیتپ یم  شک یاما من دلم مثه گنج ومد،یاس ن حیاز طرف مس  گهید

 دادیماه شده، سرد. دلم هواشو کرده بود ،غرورم اجازه نم ید  یرابطمونم مثه هوا یهوا  کردمی،احساس م میشده بودم به گوش رهیخ

دادن منه!   یباز  ی حرفا برا ن یتمام ا نکهیمسخره ترش بودم و ا یمسخره اش با دوستا یشرط بند فکر به   یبرم طرفش! از طرفکه 

  دمیو رس نیی رو هم ندادم! از پله ها رفتم پا ای جواب رها ر رو ی به طرف خونه رفتم، حت میدیرس یوقت ریو ام ای لیا  یتوجه به حرفا یب

 نشستم و بغضم شکست، بلند گفتم:   نیزم یبود چقدر! رو کی! تارگاهمونیبه مخف

 ... من دلم واسه گرماش تنگ شده ... نجایبردن!! چقدر سرده ا زوی همه چ ـ 

 بود، گفت:   ایلی بلندم کرد، ا یاونجا نشسته بودم که احساس کردم دست یطور همون

 !  شهیبرو خونه... مامانت نگرانت م مینس ـ 

 گفتم:   ای لیبه ا رو

 بردن ...    ویبردن... همه چ زوی ه چهم ـ 

دستمو گرفت و بردم طرف آسانسور،   ای لیتموم شده بود. ا گاهیمخف نیمثه ا  حمیاحساس کردم رابطه ام با مس شد،یهقم تموم نم هق

کردم و رفتم   یخداحافظ ای لیچقدر نگران بوده واقعاً... از ا نیرفتم باال! درو آروم باز کردم، مامانم خواب بود، بب میسوار آسانسور شد

شدم.  داری! صبح روز بعد با سردرد از خواب بدمیمعرفته خواب یفکر که چقدر ب  نیبود. با ا ومدهین حیاز طرف مس  یاس چیاتاقم. ه یتو

 تموم شده بود .   حیتموم کنم، از اولم رابطه ام با مس زوی همه چ خواستمیم ی ناگهان میتصم هیاتاقم، با   یصبحونه امو خوردم و رفتم تو 

 حینداشت! مس میبودم، البته فرق ومدهین نجایو منتظرش بودم، تاحاال روزا ا  ن یی! رفتم پایشگ یهم یهمون جا اد یاس دادم که ب بهش

 آب دهنمو فرو دادم و گفتم:    کرد، یشدم، اونم نگام م رهیاومد. سرمو آوردم باال و بهش خ

 از قرارمون باهات بودم !   شتر یتموم شد! گرچه ب یکه خواسته بود ی مهلت سه ماهه ا ـ 
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 شکسته شدن بغضمو گرفتم، آروم گفتم:  یو جلو ن ییشد. سرمو گرفتم پا رهیبهت بهم خ با

 !  کردمیبا دوستات م تیشرط بند یخودمو قاط دیولشم غلط بود... نبارابطه از ا نیا  ـ 

 !   خداحافظ

 تموم شده بود!  یاتاقم بغضم شکست، همه چ  یکنارش رد شدم و رفتم خونه، تو از

 برام سخت باشه!   نقدریجدا شدن ازش ا کردم ینم فکرشم 

  یاس هم نداده، حت  هی  یحت م یتموم کرد یهواشو کرده، از وقت  یلی! دلم خگذرهیتموم کرده بود م حیکه رابطمو با مس یماه از وقت هی

بود   ن ییامتحانمو هم داده بودم. سرم پا ن یو به طرف خونه راه افتادم، آخر  رونینگفت. از مدرسه اومدم ب ی چیمعرفت! ه یبهم نگفت ب

احساس کردم قلبم گرفت. خودش بود دوباره با همون   هویبرگشتم طرفش ،  اد، ینفر داره دنبالم م هیحس کردم   که گشتمیو داشتم برم

قدم به عقب برداشتم،   ه ی،  دنیدستام شروع کرد به لرز کرد، یو نگاه هرزه اش که سرتا پامو برانداز م ی شگیهم یلبخند مسخره 

 باال برد و گفت:   میدستاشو به حالت تسل

 نه؟!  میدیهمو ند شه یم ی!! دلم واست تنگ شده بود. سه سال؟یباهات ندارم... چطور یآروم کوچولو... کار ـ 

اعصابم بود، فرهود. برگشته بود.   یهاش رو خندهی صدا دم،یبستم و دوباره رفتم عقب، پشتمو کردم بهش و با سرعت دو چشمامو

 . دستمو بردم طرف گلوم .یلعنت

 ...  شیه سال پنفس بکشم! دوباره ذهنم پرت شد به س تونمینم گهید کردم یم احساس

کمرم   یرو  فشویکث یچهار سال... زمان اون موقع ها رو فراموش کرده بودم، فقط دستا دمیبود؟ شا  شیسال؟ واقعاً سه سال پ سه

گونه هام    ی. اشکام روومدیکه کم م یخودم... نفس  یتقالها فش،یکث  یحرفا  ومد،یم ادمی پر از خون آرزو رو  یدستا ومد،یم ادم ی

از پرهامم   یکه حت یی اون روزا. از اون روزا ی دور بشم از تلخ خواستمیباال. م دمی. خودمو رسوندم به اتوب..و..س و پر دیچکیم

کردم فراموشش کنم اما   یمدت سع نی که تمام ا  یکه دنبالمه. فرهود، کس کردم ی. بازم حس مدمیکش قی. نفس عمدمیترسیم

کودوم   یقبرش تو دونستمینم یحت ذاشت،ی. اما مامانم نموبرم سرقبر آرز خواست یم مو اشکامو پاک کردم. دل دمیکش ی! آهتونستمینم

گوش ذهنم   یحرفا تو ن ینبود. اما ا یادآوری  یبرا یکردم به اون روزا فکر نکنم! االن فرصت خوب یو سع  دمیکش یقطعه اس! آه

 ! ناخودآگاه پرتاب شدم به چند سال قبل ...  رفتینم

 نشستم و رو به آرزو گفتم:   مکتین ی»رو 
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 ! ستا؟یخوشگل ن م یلیبه نظرم خ ـ 

 به روم نشست و گفت:   رو

  ؟یدی نازه... دوستشو د  یلی! خ؟یدیجذابه، لبخندشو د   یلیچرا خ ـ 

 زد و گفت:   ینبود. آروز لبخند یتکون دادم، به نظرم دوستشم آدم جالب سرمو

 دوستش دارم ...   یلیمن خ ـ 

 شدم و گفتم:  رهیبهت بهش خ با

 ! حرف گوش کن! از رو به روم بلند شد و گفت:  ی... االن بچه اخورهیپسره به دردت نم  نیآرزو... آدم باش... ا  ـ 

 !  شهیم تیبرو بابا، تو حسود  ـ 

 محلش ندادم« !   گهی برگردوندم و د وروم

چشمام جمع   یمرگ آرزو اشک تو  یادآوردیساختمون، دوباره با   ی. رفتم تورونیاتوب..و..س به مقصد از افکارم اومدم ب دنیرس با

  دادم؛ یاز دست م مویشدم، داشتم عشق زندگ رهیآسانسور بود. با بغض بهش خ  یتو حیدرشو باز کردم؛ مس د،یشده بود. آسانسور رس

آشنام تنگ شده.  بیآسانسور. دلم واسه غر یدر کنار رفت، رفتم تو ینگاهم خونده باشه، از جلو  ینگفته امو از تو یحرفا دوارمیام

 باشم!  باهات  یازم بخوا یو بدون شرط بند ی بود که تو واقع نی تو رو خدا بفهم ،اگه به هم زدم فقط به خاطر ا حیمس

 ماه از اون روز گذشته..  ه ی االن

 از دست دادم...    مینس یداشتن دوباره  یرو برا دمیکه تمام ام یاون روز از

 کنه...   ر یما گ یخواست وسط شرط بند ی حق با اون بود نه صد در صد حق با اون بود که نم  دیبهش زنگ زدم نه اس دادم شا نه

دروغ چرا منم غرور داشتم برام   یبهش زنگ نزدم ول گهیناراحتش کنم د ا یبشه   ت یخواستم اذ یدادم چون نم یحق رو بهش م چون

 !... میبا هم باش ایو من برم التماسش کنم که نه ب میبگه تمومش کن ادیسخت بود که اون ب

تو   ستادنیکار هر روزم شده بود صبح ها ا تونستم برم و باهاش حرف بزنم!  یو نم دمشیدیم ی ازشم برام سخت بود . وقت یدور یول

 کتابخونه!   رفتمیو م رونیب زدم ی! بعدم خودم از خونه منمشیبره مدرسه و من بب نکهیا  ی تراس و منتظر برا
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و در مقابل  م یگفتم با هم تموم کرد یچه خبر با خونسرد  میگفت از نس ی وقت ای که به مار ی ا یتونستم به اون راحت یخودم نم به

 تنگ!   ی لیبهت زدش رفتم تو اتاقم دروغ بگم! دلم براش تنگ شده بود خ یچشمها

 ... دمشیتو اسانسور د  روز ید یوقت

  گفتم؟یم یحرف بزنم،چ  تونستمینم یحت

 دمیکردم که چرا نپرس یبود؟ بعدم خودم رو سرزنش م یچ  یتا حاال تمام فکرم مشغوله که چرا بغض داشت، اشکاش برا روزی د از

 خرم!   ی لیکه خ کنمیآره اعتراف م ،یخر  ی لیاعتراف کن که خ حیشده ؟ مس یزیچشه؟ چ

افکارم از دستم   یوقتها رشته   یکنم! بعض ی رو تختم و دارم فکر م دمیدرس خوندنم نداشتم از صبح فقط خواب ی حوصله   یحت امروز

 ! کردمیفکر م ی داشتم به چ شیپ   قهیدق که دو دمیفهمیو نم رفتیم ادمیرفتو خودمم  یدر م

  یتازگ دیپک یفکر کنم چون سرم داشت م یچ یبه ه گه یخواستم د  یبود، فغال نم دهیبهتر بگم اعصابم ته کش ا یسر رفته بود،   حوصلم

شده   شتر یب کردمیاوقات با پوزخند نگاهشون م یو گاه کردم یم یمحل یو من بهشون ب رفتندیچشمم رژه م  یکه جلو ییها صحنه ها

 بودند. 

 کردم:   یاهنگ رو پل  یفکر  چیرو گذاشتم تو گوشم و بدون ه یهندزفر 

  شمارمیتو برگا رو م یب مکتیباطل) رو ن الیخ ی هه زه ادی(اگه ب زم یریخوبم هستم نم ی ایتا تو ب زمییتو تو قلب پا  یب مکتین رو

 بارم   ی خندم هروقت م یهروقت م

  ریباز ز  نیشهر غمگ ن یتو همرامه ا  ادیکه بخوام بخندم) تو نم نم بارون  ن یلبخندم نزدم چه برسه به ا  ی رفته حت یخندم؟ از وقت ی(م

 قدم هامه  

 )  ؟یگرفتم؟ واقعا ک شیرو پ میراه مدرسه نس ی ک دم؟یلباس پوش یتخت بلند شدم؟ ک ی از رو ی(من ک

   شمیدل تنگ تر م فتمیکه م ادتی شمیپ اد یب ایدن یستیکه تو ن یوقت

 )  روزام بدون تو مثل همن همه ن؟ی(دل تنگ تر از ا 

شکل غمن همه دور و ورم   ستیمثل تو ن یچکی) هچکدامیه شدیم ی فرق داشت؟ جواب قطع هیماه کدومش با بق هی  نی ا ی (واقعا روزا

شکل غمن همه دور و   ستیمثل تو ن یچکیکمن همه روزام بدون تو مثل همن همه ه یلیخ رندیگیجاتو نم    یو اون ول ن یپره از ا

 کمن همه    یلیخ رندیگیجاتو نم  یو اون ول نی ورم پره از ا
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   پاشمیهستم از هم نم یایرو پرکرده هروقت شد برگرد هروقت شد برگرد تا خوبتر باشم تا تو ب امیتو چه پنهونه دلشوره و غم درد دن از

 شکل غمن همه   ستیمثل تو ن ی شکیو منو از دست خودم نجات بده) روزام بدون تو مثل همن همه ه ا یب ا،یب (آره فقط

 کمن همه   یلیخ  رندیگیجاتو نم یو اون ول نی انگار رنگ غم داشتند) دور و ورم پره از ا زیماه و هفت روز همه چ ه ی ن یماه نه ا هی  نی(ا

 من)   ی حداقل برا ستین میمثل نس ی شکیه فهممی(حاال م

 )  یاز مسعود امام ز یی (آهنگ پا

 تنمه!  شرت یت هیو فقط   زنمیم خیکه هوا سرده، که دارم  اد،یدادم که داره بارون م ینم تیاهم

  ای اطراف  نی به هنرستان تنها هنرستان ا رسدیداشت که تهش م تیاهم ریمس ن ینداشتند! فقط ا تیاهم چکدومیلحظه ه نی تو ا واقعا

 !  میبه نس دیرسیبهتر بگم م

 ! رون یب ادیبارون ب ر ی نداشت که بخواد ز یا  زهیانگ ی نبود، کس  ابون یتو خ یچکیجز من ه به

 !  یشد سیخ بدو

 :  گفتیو م دیکشیدختر و پسر کوچولو بودند! پسره دست دختره رو گرفته بود و دنبال خودش م ه یسمت صدا  برگشتم

 !  گهی د  ایب م، یشد سیخ گهیبدو د-

 ! شدیبود که داشت تو ذهنم اکو م گه ید  یکی  یپسره نبود، صدا یصدا ن یانگار ا  یول

 خاطرات نا آشنا بودند که به ذهنم هجوم اورده بودند!  بازم

   !گهید ایب-

 جاشون رو گرفته بودند!   ی جفت چشم مشک  هیدختر کوچولو با   هی و  یپسره چشم رنگ ه یبه جاش  دمیدیاون دختر و پسر رو نم  گهید

 ، مراقب   میبدو نس-

 پسر کوچولو تو آخ گفتن دختره گم شد !   ی جمله  ی هیبق

 !   ـــــم ینس-
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   ــــمیم،نسی،نس شدیاسم تو ذهنم اکو م ه یبار زمان و مکان رو گم کرده بودم و فقط  نیصدم یبرا

 ما بود!   یاصال گذشته  م؟ینس  ی گذشته  ا یمن بود  یصحنه گذشته  ن یخاطرات ،ا  نیا

 !  ستندیکه آشنا ن  یخاطرات

 ! شدندیم لیبود! االن تعط 2هنرستان بودم ساعت  یرو که بلند کردم رو به رو سرم

   رفتم؟یجلو؟ نم رفتمیم

  یم ی خواستم با تو دوست باشم؟ واقعا چ ینم یمنو ببخش؟ من به خاطر شرط بند میستم بگم؟ بگم نسخوا یم ی چ رفتمیم اگه

 خواستم بگم؟  

 زنگ مدرسه نا تموم موند!   یبا صدا افکارم

  کردند؟یاز صبح تا ظهر معلما رو تحمل م یمدرسه که باز شد انگار از زندان ازاد شده بودند! واقعا چجور در

 بود! آره خودش بود! کاله کاپشنش رو انداخته بود رو سرش اومدم برم جلو که....     گه یسه نفر د  با دمیرو د مینس

 ********************* 

بودن  دهینشسته بودم و تو افکارم غرق بودم که باالخره زنگ خورد، بچه هام فهم مکتین یروزا رفتم مدرسه، رو ی مثه همه  امروزم

بودم؟دستمو  دهی،چطور نفهم ادیداره بارون م دم یکه د  رونیب رفتمیاعصاب ندارم، سر به سرم نذاشتن، داشتم با زهرا و سارا از مدرسه م

  ادیافتادم دوباره،  حیمس اد ی داد،یبهم دست م یحس خوب ومدیدستم م ی بارون، قطرهاش که رو ر ی و گرفتم ز دمدرآور  بمیاز تو ج

  نیکم منتظر شدم تا از رو بره و گورشو گم کنه، بب هیاومده بود.  یدوباره اون فرهود عوض رون،یب میکه اومد اط یآشنام... از ح بهیغر 

توجه بهش اومدم برم   یتن و من تنها شدم! باما نرفت! آخرش زهرا و سارا رف زدم یحرف م هرا حال و هوامو خراب کردا... با ز  یچطور

 اتوب..و..س که اومد جلو و گفت:    ستگاهی طرف ا

 خانوم کوچولو!؟ با اخم بهش گفتم:    یچطور ـ 

 ...   دیآقا مزاحم نش ـ 

 جلوتر و گفت:   اومد

 !   میکار ناتموممون رو هم تموم کن میتونی!؟ هان؟ تازه ممیمن بر نیچطوره با ماش  اد،یاالن بارون م ـ 
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 مشت کردم و گفتم:   دستامو

 تنهام بذار !   یکثافت عوض ـ 

 کنار مدرسه، در گوشم گفت:  یکوچه   یتو دیبرم که دستمو گرفت و با خودش کش خواستم

 !  دهیحال م یل یبارون! خ ر یز ؟یبود  یتا حاال تو کوچه با کس ـ 

 سال قبل !   ن یبه چند دوباره پرت شدم ومد،یداشت کم م نفسم

 کارش تمومه!!  گه یدوستت که د نم،یبب نجا یا  ایب ،یخوشگل  ی چه کوچولو ی »ـ وا 

  دیاز سرم کش مویو خواستم فرار کنم که بغلم کرد و روسر دمیکش غیج ن؟ی شد ا داشیکجا پ از

 بهم فشار داد و گفت:   شتر یکردم هولش بدم اونطرف که خودشو ب یسع دوباره

 بهتر؟!!  یجا  هی  میبر یخوای !! م؟یکنیتقال م نقدریچرا ا ـ 

دستاش   یاش فشار دادم، دستامو گرفت تو نهیقفسه س ی! دوباره دستمو روستین نجایکس ا چیتو چشمام جمع شده بود، چرا ه اشک

!  کردیم یکار  ه یبود حتماً  نجا یافتادم، اگه االن ا  ح یمس ادیو   ! چشمامو بستمخورهیخدا حالم داره به هم م نتر، ییو دوباره سرشو آورد پا

که تونستم بکنم و مغزم فرمان داد انجام بدم   یکنم؟! تنها کار  کار یچ  اینداشت، خدا  دهیزدن به زانوش، اما فا لگدبا پام شروع کردم 

 :  دمیکش غی ود جبا تمام قدرت گازش گرفتم! صورتشو برد عقب، با تمام وج رم،یبود که گازش بگ نیا

 کمکم کنه ...   ی کیکمــــــــــــــــــک! تو رو خدا   ـ 

 :  دمیکش غیج  هویشد که  یچ دونمیذهنم اکو داشت، نم یتو حیمس اسم

 !!  ـــــــــــــح یمس ـ 

بار برخالف تصورم   نی دوباره با دستام هولش دادم عقب، ا ، یلعنت دن،ی! فرهود شروع کرد به خندشهیم داشیپ هویسوپرمنه االن  انگار

 شده بود، داد زد:   رهی بهم خ شیبرزخ یبود و با چشما ستادهی! وادمید  حویمس هویشده بودم که  رهیطرف، با بهت بهش خ ه یپرت شد 

 !؟ کردیکار م  ی داشت با تو چ ی عوض نیا  ـ 

 بود:   ن یلبام ا یکه اومد رو   یز ی بگم، اما تنها چ یز ی چ هیکرده بود. دهنمو باز کردم که   سشیبارون خ خت،یر یگونه هام م یرو اشکام 
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 ...   حیمس ـ 

 زد:   داد

 بود گذشته ات!؟؟    نیا  ـ 

 کجاست؟ دوباره مثه بزدال فرار کرده؟ با هق هق گفتم:   کرد، یداشت اشتباه م دوباره

 ...   یخوشحالم که اومد ـ 

 طرف و گفت:  هیمشت دوباره پرتش کرد   ه یبا  حمیمس ،حیفرهود حمله کرد طرف مس  هوی

 ـ برو ...  

 و گفتم:   ستادمیا

 !   ذارمینه... تنهات نم ـ 

 داد زد:   دوباره

 !  رونیبرو ب یلعنت ی کوچه  ن ی... از اـــــــــمایبرو من روان نیبب ـ 

 اومد !  حیبعدش مس قهی! چند دقرونیو از کوچه رفتم ب دمی! دورتی جونم غ یا

تنها شد، راه   میکردن و نس ی کم که گذشت دوستاش خدافظ ه ی ستاد، یا  مینس هیکه چند قدم  دمینفرو د هی  هوی برم جلو که  خواستم

آروم باش...   ح،یکوچه. مس هی  یبهش گفت، پسره دستشو گرفت و بردش تو ی ز یچ  هی  می،نس کشیافتاد که بره، اما پسره رفت نزد

 ! اون باهات به هم زد . گهید  هیان ت چ یخ  حیان ت کار، اه مس ی خ  یدختره 

 چمیکه بدون اون ه یکس  نمیو نرم جلو که بب رم یپاهامو بگ  ینتونستم جلو  دن، ی! دستام شروع کرده بود لرزگهیداشته د  یلیدل ه ی حتماً

  نیزده ام حس کردم، رفتم جلو تا تموم کنم ،با خودم ا  خیگونه ام   یکه رو ی رد قطره اشک کنه،یم می قلبشو تقس  گهید  یکی داره با 

خرد شدم   ستادم،ی رو دوست داره! دستامو مشت کردم و سرکوچه ا یشدن که کس ی بزنم عاشق کس خیو از ب نمیببرابطه رو، رفتم تا 

 بود!  یا  گهی سهم منه با کس د کردمیکه فکر م یمیاز حدشونو! نس شیب ی کینزد دمید یوقت
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حلقه بشه دور گردن عشقش داره فشار   نکهیا  یبه جا مینس ی دستا ست،ی درست ن یز ی چ هی  یانگار  دمیفکرا بودم که د  نیهم یتو

 غیج یپسره سرشو بلند کرد و صدا هویپسره،  یبه زانو زدیشده؟! با پاش لگد م یچ  ینیاش تا جداش کنه، اخم کردم،  نهیبه س ارهیم

 : دمیشن موینس

 کمکم کنه !!    یکیکمــــــــــــــــک... تو رو خدا   ـ 

اسمم به خودم   دنیبکنم، با شن تونستمیفکرشم نم ی... حتیعوض نی ا یدستا ریز  ممینس کردم،یکردم، دوباره داشتم زود قضاوت م داغ

 اشو گرفتم و پرتش کردم اونطرف !   قه یومدم، رفتم طرف پسره و ا

 و گفتم:   میزدم به نس زل

 زل زد بهم و گفت:   ونشیگر  یبا چشما کرد؟یکار م  ی داشت با تو چ ی عوض نیا  ـ 

 ...   حیمس ـ 

 که گفت، گفتم:   یحیمس ن یا یهزارتا حرف نگفته بود تو  انگار

 بود گذشته ات؟ !   نیا  ـ 

 فکر کنم داد زدم، با هق هق گفت:  البته

 ...   یخوشحالم که اومد ـ 

 گفتم:   فش،یظر  یحق داشت منو بزنه، با اون دستا  میطرف، فقط نس ه یمشت پرتش کردم   هیاومد طرفم که با   یاون عوض دوباره

 برو ...   ـ 

 و گفت:   ستاد یا

 !   ذارمینه تنهات نم ـ 

 دختر، داد زدم:   نید ا رو حرفم حرف ز باز

 !  رونیبرو ب یلعنت یکوچه  نی... از ا ـــــــــــمایبرو من روان نیبب ـ 
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تو صورتش، بلند شد، دوباره زدمش. پاهامو گذاشتم دو   دمی.، رفتم طرفش و با مشت کوب رونیو از کوچه زد ب دیچشماش خند  هوی

 اش، گفتم:   دهیترس یاشو گرفتم و زل زدم به چشما  قه یطرف بدنش و خم شدم، 

 !  ؟یدی حق نداره به عشق من چپ نگا کنه! فهم  یصاحب داره، اونم منم... کس می! نس؟یدی! فهمنمتینب میدور و بر نس گهی د ـ 

شدم بهش، بارون شدت  رهیمنتظرم بود، با اخم خ می. نسرونیزدم تو صورتش و از کوچه رفتم ب گه ید مشت هیآروم تکون داد،   سرشو

شده بود و آب از صورتش  سیعقب تر رفته بود، موهاش خ یعیسرش افتاده بود و مقنعه اش از حد طب یگرفته بود، کالهش از رو

 کردم و گفتم:   دتر یسرم. اخممو شد ر ی خ حم یباش، اما من مسداشت، سخت بود مقاومت در برابر ل  یناز ی چهره   یلیخ د،یچکیم

 ! ؟یچرا زودتر بهم نگفت ـ 

 حرف بزنه که جلوشو گرفتم و گفتم:   اومد

 !  ؟ینه به من نه... چرا به پرهام نگفت ـ 

 خواست حرف بزنه که داد زدم:   دوباره

 !   ؟یایاز پس همه برم ی! فکر کرد؟یمورد اعتمادت نگفت یایلی چرا به اون ا ـ 

 اخم کرد و داد زد:   اونم

  ی چیهمه رو نگران کردم! تو ه نقدریکه ا  رمیبم خوادیدلم م وفتهیبه اون روزا که م ادم یدوباره داداشمو نگران کنم،   خواستمیچون نم ـ 

 پس حرف نزن ...   یدونیاز من نم

 و گفتم:   دمیافتاد و رفت ،دنبالش دودختر؟! خشک شده بودم که راه  ن یبود ا دهیکش ی زد، مگه چ خشکم

 !!  یش ی ... بگو خالمیبگو نس ـ 

 گفت:   آروم

 شده ...   ی پسر  هیروز اومد و گفت عاشق  ه یداشتم،  یمیصم یلیدوست خ ه یکه بودم  ییراهنما  ـ 

 ! ادامه داد:  گهی م یچ نیبه اسم صبر تو وجود تو هست!؟ خب خفه شو با خودت حرف نزن بب یز یچ حیداشت خوب؟! اه مس  یربط چه
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از مدرسه هم   رونیب دونستمیوقت خطا نره، اما نم هی گوش نداد، باهاش موندم که   خورهیپسره به درد نم ن یبهش گفتم که ا یهر چ ـ 

 !   ننیبیبا هم رابطه دارن و همو م

 خان! شات آپ... گوش بده .   حیمس ر یبگ د ای... به به؛  یدوست خوب چه

  یخونه  هی از مامانم اجازه گرفتم و خودمو رسوندم،  یآدرس، با هزار بدبخت نیگفت خودتو برسون به ا  هی روز بهم زنگ زد و با گر  ه ی ـ 

 صداش زدم جواب نداد ...   ی دار بود، درش باز بود، رفتم تو... هرچ اطیح

 رو از سر گرفت و با هق هق گفت:   هیدوباره گر هو ی  گه؛ یم ی چ  نمیزده بودم که بببا دقت بهش زل  شه،یم یجد داره

بود، از دوتا دستاش داشت   یطرف بود... صورتش زخم هی افتاده، لباساش هر کودوم  نیزم یآرزو... همون دوستم، رو دم ی... ددمید ـ 

 ...  هیرفتم طرفش، با گر  رفت، یخون م

شد، از پشت بلندم کرد و هلم داد   داشیاز کجا پ شید یآشغال، همون که امروز د یاون پسره  دونمینم هو یکار کنم...   یچ دونستمینم

 ...   واری طرف د

  ای شدم، صداش از بغض بود  رهی رخش خ میبه ؟ به ن یعنیرو،   یعوض یپسره   زدمیم شتر یب دیزد باال. با  رتمیمشت شد، رگ غ دستام

 . ادامه داد:  دیلرز یاما م دونم،یت نماون خاطرا یادآوری از 

 ادامه داد:    هیشدم، با گر رهی خ شیاشک ی دستشو گرفتم و برش گردوندم به طرف خودم، به چشما ؛ 

تا   دنیکش غ یتو کوچه و شروع کردم ج دمی،دو دادیحرفمو باور نکرد، آرزو جلو چشام داشت جون م یزنگ زدم آمبوالنس، اما کس  ـ 

 تا از حال رفتم ...   دمیکش غینبود... اونقدر ج ی کمک کنه، اما کس  یکی

 اخم زل زد به چشمام و گفت:  با

مسخره   یشرط بند هی نخواستم که باهات باشم، تو هم به خاطر  نی! واسه همدیهمتون مثه هم ،یدوباره هم زود قضاوت کرد  ـ 

 !   دیق نبرداز عش  ییکودومتون بو چیه ،یکردیم یبا احساساتم باز یداشت

  ی بودم و به حرفا ستادهیبارون ا  ر ی رفته بود. ز امیگرفت، تا اومدم به خودم ب یدستشو از دستم درآورد و تاکس گفت؟یداشت م یچ

  دیبشم! با الشیخ  یب تونستمی! نمکردمیم یکار  هی  دیبا باختمش،یبود، اما داشتم م میعمرم نس یشرط بند نیبهتر کردم،یفکر م مینس

 !  کردمیم ی فکر اساس هی

 شد، با خودش فکر کرد:   رهیخ  رونیچسبوند به ب نی سرد ماش ی شه یبه ش سرشو
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 !   خواد«یم هیدلم گر باره،ی»آسمونم چه قشنگ داره م 

 چشات تر بشه   هی گر   ر ی بغض تر بشه بزن ز ه ینذار امشبم با  ـ 

آرزو   دمیکه به هوش اومدم و فهم یوقته!!! از وقت یلینکردم؟ خ هیگر  گهیبا خودش فکر کرد: » چند وقته که د خواست، یم هی گر  دلش

 مرده« ! 

سبک   هیگر  ر ی آروم رو هم بزن ز ی لیبشه ـ بذار چشماتو خ یچسبوند و گذاشت اشک چشماش با بارون قاط شه یسرشو به ش دوباره

 کم     هی یش

 .   وفتادیواسش م یچه اتفاق کرد؟یکار م  ید چتند باهاش برخورد کرده بود، اگه اون نبو یلیخ دی شا ح، یرفت سمت مس فکرش

 با لذت ببار   یهست یامشب غرورو بذارش کنار اگه ابر  ه ی ـ 

که   یمظلوم  یمشک  یچشماش، چشما یاومد جلو   ر ی تصو ه یدر حال قدم زدن بود، سرشو گرفت سمت آسمون، دوباره  ابونیخ یتو

که برش گردونم«  ـ هنوزم اگه   یراه هیباشه،  یراه هی  دی! با خودش فکر کرد: » بامینس ی چشما هیبراش آشنا بود. چقدر شب یلیخ

   گهی د تغصه هاتو تو قلب زیکه نر  یعاشقش هست

پسرک دنبالش رفت و دستشو گرفت، با خنده  ابون، یسمت خ دیپسر! دخترک دو  یکی دختر،  یکی خاطر، از دوتا بچه کوچولو،  هی دوباره

 گفت: 

 نگفتم « !   یز ی(آروم باش، من که چwindy، ) یندیو ی»ه 

 با اخم گفت:   دخترک

 ...   مه«ی!! اسم من نسیندی»به من نگو و 

 دل شکسته ات کنه   دیبا  ستیخسته ات کنه اگه ن گه یغرورت نذار د  ـ 

  یتونیجواب تمام خاطراتش بود ـ نم میبود، نس میآشنا! نس رید  یاومد، اون خاطره، اون چشما... اون جفت چشم مشک ادشی  باالخره

   یداغون یپنهون کن

   یآسون نی به ا ینباشــــــــــ ادشی یتونینم
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که   خواستیآسانسور، دلش م وارهی داد به د  ه یطبقه رو زد و تک یخونه، در آسانسور رو باز کرد! شماره  دهیرس یچطور دینفهم اصالً

 آشناش برگرده!  بیغر  خواستیبرگرده! دلش م حیمس

    توی جار   یتو نشونش بده اشکا یو دوستش دار  یهنوز عاشق ـ 

بود که با همه   یا  ی،دخترک چشم و ابرو مشک کا ی تو آمر  اشیبچگ یاومده بود، همباز  ادشی  ز یخونه رو باز کرد و رفت تو. همه چ در

،اما   یرفت دنبالش تا برن باز یشگیشد و به عادت هم داریروز از خواب ب ه یبا همه فرق داشت!  حی مس یفرق داشت، حداقل برا

 رفت بود ...   مشیدرو باز نکرد! نس یدر زد کس یهرچ

شده بود. تا   ر یبود و دنبالش اومده بود، اما د  دهیفهم ا یشانس آورده بود مار زد،یصدا م مویبا تمام وجود اسم نس ابون، یخ یتو دیدو

 !  ومدینم ادشی  یچیه گه ی! ددیچیکه تو سرش پ ی بود و درد وحشتناک ن یچشم باز کرد نور چراغ ماش

  ی داغون ی پنهون کن یتونینم ـ 

 .  یآسون نی به ا ی ـ نباشـــــــــــــــــ  ادشی یتونینم

  اد؟«یم  ادشیمنو   حیمس یعنی شد، با خودش فکر کرد: » رهی و به سقف خ دیتخت دراز کش یرو

تعجب   نیهم باهاشون بود. ثم دهیو غزل در اتاقو باز کردن، فر نیچشات تر بشه!! ثم  هیگر  ر یبغض سر بشه بزن ز  ه ینذار امشبم با  ـ 

 ! کنارش نشست، آروم گفت:  مویبود نس دهیند ینجوریتا حاال ا م،یکرد از حال خراب نس

 شده؟«!!   ی»چ

 از سقف گرفت و گفت:   شویاشک  یچشما مینس

 تموم شد« ...   یهمه چ ن،یشد ثم »تموم

 ! گهیه هاتو رو قلبت دغص  ز ی که  نر  ی با لذت ببار هنوزم اگه عاشقش هست یهست یامشب غرورو بذارش کنار اگه ابر  ه ی ـ 

انداخت   ا یبه مار یشده بود، نگاه رهیرو به روش خ واری نبود، فقط به د الشیخ ن یآب بود. اما ع سیخ ح یدر اتاقشو باز کرد، مس ایمار

 وگفت :  

 ...   «یهمه چ  اد،یم ادمی ی »همه چ 

   ه یگر  ریبلغش و زد ز ی بار گذاشت غرورش بشکنه، خواهرشو گرفت تو  نیاول ی و برا ا یطرف مار  رفت
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   یداغون یپنهون کن  یتونیدل شکسته ات کنه نم دیبا  ستیخسته ات کنه اگه ن گه یغرورت نذار د  ـ 

   یآسون ن یبه ا  ینباشـــــــــــــ  ادشی یتونینم

تموم   دیبشه! با ی گفت تا خال زوی خاله بزرگش، همه چ ی وه ن میکیوسط سه تا دخترا نشسته بود، دوتا دختر خاله هاش و اون  مینس

 قلبش نشسته بود !   یبغض سربسته رو که رو نیا  کردیم

  ن یبه ا  ینباشــــــــــــ  ادشی یتونینم یداغون یپنهون کن یتونینم تویجار ی تو  نشونش بده اشکا یو دوستش دار  یهنوز عاشق ـ 

 ! یآسون

 کنارم نشست و گفت:   نیثم

 سوپرمن نجاتت داده ها!!   ن یها!! حاال خوبه ع  کنهیم ی ا هی اوه حاال چه گر  ـ 

 و گفتم:   ن ییگرفتم پا سرمو

 طرفم!  ادین گهید ترسم یم نیثم ـ 

 طبق معمول ،گفت:   کردیم یفوضول  م یتخت ولو شده بود و داشت تو گوش یکه رو غزل

 خره !!!   یلیکه خ  ادیاگه ن ـ 

 نشست و گفت:  نیزم یرو دهیفر 

 تماشا کنم؟!   نو یغمباد گرفتن ا نجا یا  دیآورد دیمنو ورداشت ـ 

 :  میهمه با هم بهش گفت هوی

 ببند!  دهیفر  ـ 

 و گفت:   دیخند

 !  یجونم هماهنگ ـ 

  یل یبه حرف زدن، خ می! رفتم صورتمو شستم و با بچه ها نشستمیبخند شدیباعث م شه ی! اما همکردیدرک نم طوی شرا گه،یبود د خنگ 

 ! دمیکه گرفته بودم گذاشتم و خواب یدیجد لم ینکنن! منم واسشون ف شیبه دو ساعت پ ی کردن که اشاره ا یسع
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افتاد روم، خواهر و مادرشو آباد کردم   ییلویک 60اما حس کردم که وزنه  دم،یچقدر خواب دونمیبشه ساکتشون کرد! نم لمی با ف مگه

 :  یو مجلس کیش

 له شدم!!   ل، یبر پدر و مادرت لعنت!! پاشو گور  ی ا ـ 

 اومد که گفت:   نیثم یصدا

 نه !!!   دیاز پا بندازه بگ نویا تونهینم مینه سالمه، گفتم شکست عشق ـ 

 د گفتم:  از روم بلند شد، نشستم و موهامو از تو صورتم زدم کنار بعد با دا بعد

 وزن، کمرم داغون شد!  ن یسنگ یخرس قطب ل،یشعور گور یخو ب ـ 

 گفت:   دهیفر 

 !  خوادیم نیی! من دلم پا نییپا  می! پاشو بر دهیسرت مهمون اومده واستا، گرفته خواب ر ی خ ـ 

 همشون گردوندم و گفتم:   یرو نگامو

 االن؟!   خواد یم ن ییهمتون دلتون پا ـ 

 سرشو تکون داد و گفت:  غزل

 !!  یمهمونمون کن میبستن دیتازه با ـ 

افتادم و اخمام رفت تو   حیمس ادیخوردم! دوباره   یمن االن شکست عشق کننی! اصن درک نمیروشونو برم ه ی چارتا شد، ا چشام 

 من تنش بود! گفتم:   یافتاد که لباسا ن یهم! نگام به ثم

 !  ؟یکرد سیدوباره خودتو خ ؟یدیمنو پوش یچرا لباسا ـ 

 نبودن من تا االن دق کرده بودم! بلند شدم و گفتم:  نایاگه ا ینیو با بالش کوبوند تو سرم! خنده ام گرفته بود!   دیکش غیج

 !  گهید  م یبر  دیخوب لباس بپوش ن،ی شد رهیبز به من خ ن یچرا ع ـ 

  میند شدن و با هم رفتنباشم! همه بل تیم  نیبرق لب زدم که ع هی کردن نداشتم، فقط  شیلباسامو عوض کردم، حوصله آرا  خودمم

 !!  ینیسرما! عشق منه  نیتو ا  رونیب میزنیاز خونه م مینبود که چهارتا دختر دار الشیخ  نی مامانمم که اصن ع رون،یب
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 و گفتم:   میساختمون ولو شد ی جلو  یچمنا ی! رونییپا میمنو کشته! رفت شیالیخیب

 ! خواد؟یم یسرما بستن نیتو ا  ی ک ـ 

 با هم گفتن:   دهیو غزل و فر  نیثم

 من !!   ـ 

 و گفتم:   دهیپولو دادم به فر  بمویکردم تو ج دستمو

 !!   ایو ب ر یرو بگ  ایقربون دستت من حال راه رفتن ندارم! بپر برو بستن ـ 

 لب گفتم:   ری ز دم، یو رفت! از دور سامان و دوستاشو د دیتو هوا قاپ پولو

 !!!  مونن یجن م نیبر خر مگس معرکه لعنت! ع  ـ 

 ! دمشونیجور رفتار کردم که انگار ند ه ی! نیقدم اونطرف تر ما نشستن رو زم چند

 زد تو پهلومو و گفت:   یکی  نیشده بودم (!) ثم رهیو به افق خ نیثم یشونه  یگذاشته بودم رو سرمو

 !!  حی... مسمینس م،ینس ـ 

 طرف سامان و دوستاش!   رهیبه دست داره م تاریگکه  دمشیبرگردوندم و د سرمو

 و گفتم:   ن یثم یشونه  یسرمو گذاشتم رو دوباره

 خوب به من چه!   ـ 

 دوباره زد رو شونه امو گفت:  غزل

 !!   کنهیداره به تو نگا م ـ 

 دهیرس ایهم با بستن دهیرو خوندن! فر ییپاشا یآهنگ » تو فکرتم « از مرتض  تارشیشروع کرد با گ هو یو نگاش کردم که  برگشتم

 زد پس کله اشو گفت:   نیشده بود! ثم  رهیخ  حیبود و با تعجب به مس

 به هم نگا کنن !!   دیدوتا با  نیباشه!! فقط ا  ک یرمانت دیلحظه با نی خره ا ـ 
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 اومد:  حیمس یصدا

 کردم« !    یطونیبه تو گفته که قهرم  بعد تو ش یک   سوزهی»تو فکرتم دو سه روزه  دلم واسه تو م 

 رو گرفته بودن حرف نزنه!    دهیجلو دهن فر   نمیو ثم غزل

 اگه روم شه«     شتیپ ام یتموم شه م یمن و تو  بهتره باز نیع  هیکی من و تو   نیب ی »انگار 

!! اه وجدان ستیپسره آدم بشو ن ن یا  ا،یخر نش می!؟ نسهیشده چ رهیبهم خ نکه یبرگرده؟! منظورش از ا  یبدون شرط بند خواد یم ینی

 کنم؟!  یپرداز ا یرو یاگه گذاشت

 سکوت کن بذار برم تو حس آهنگ !   حداقل

 « )  2( ا یو رو  الی خ نی بگذر از ا نجایا ا یاز پـــــــــــــا بســــــه پاشو ب یبدجور ی وفتیحرفا م  ن یبا ا ی »بســــــــــه دار 

 یدیمن ب یمنو بردا!! ول یآبرو مچهین حمیمس  نی! ا شعورایب ارنیدر م یمسخره باز انیواسم چشم و ابرو م دهیو غزل و فر نیثم االن

 قشنگ معذرت بخواد !   ادیب دی بادا بلرزم! با نیکه به ا  ستمین

 کردم !   یطونیبه تو گفته که قهرم  بعد تو ش ی ک سوزهی»تو فکرتم دو سه روزه  دلم واسه تو م 

 من و تو    نیب یانگار

 اگه روم شه« !!   شت یپ امیتموم شه م یمن و تو  بهتره باز  ن یع هیکی

 در گوشم گفت:   نیثم

 !!   خوادایخاطرتو م ـ 

 آروم زدم تو سرش !!   منم

   نجایا  ایاز پا بسه پاشو ب ی بدجور یوفتیحرفا م نی با ا ی »بــــــــــــسه دار 

 «    ــــــــــــا یو رو  الی خ نی از ا بگذر

 گفتم:   دهیرمانا!! بلند شدم و رو به فر  ن یا نیع شدیلوس بود نگاش کنم م یلیخ  هگید

 !   میراه بر  دیپاش ـ 
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 شده بود به ما! انتظار   رهی با دهن باز خ حیگرفتم دستم و راه افتادم! مس مویبستن

 در گوشم گفت:   نیدنبالم!! ثم ادیب دیکور خونده! خودش با  ؟یآشت ایبگم ب شش یاالن برم پ داشت

 ها !!  پرهیم ششیخره برو پ ـ 

 امو انداختم باال و گفتم:   شونه

 مثه منو از دست داده اونوقت !   ی از بس خره!! گل ـ 

 داد دست سامان و خودش اومد طرفم !!   تارشویگ حیکه مس دمید  هوی

 چشمم!  ی جلو ومدندیخاطرات م خوندمیاز شعر رو که م یتیب هر 

 هنوز برام ملموس نبودند!   یبودند ول میبودند ،مال نسکه مال من   یخاطرات

ذهنم جاش گذاشته   یتو اون دور دورا شیوقت پ  یلیرو که خ یمیرو ! نس مینس نی نه ا یول میدیرو م میونس خوندمیو م زدم یم تاریگ

 بودم! 

 کنه!   ی به خاطر گذشتش از همه بترسه! از همه دور شه یتونستم بزارم هم یمال من بود،حق من بود! نم مینس

 قبولم کنه!    گهیگاهش باشم! البته اگه د  هیهام تک ی خوام مثل بچگ  یکه م یمن رو داشت! من گهی د االن

با   دیاتو ذهنم بود ب زیچ ه یشده بودند! فقط   ز یاحساساتم تازه شروع شده بودند! تازه لبر  یزدنم هم تموم شد ول تازیتموم شد و گ شعر 

که با خنده  مینس ی نه به دوستا کردندیکه با تعجب نگام م هیتوجه نداشتم! نه به سامان و بق یا  گهید  ز یچ  چیحرف بزنم! به ه مینس

 نبودم!   ششیکه پ یی وقتا یبرا  یمعذرت خواه یکمه! برا  ی عذرخواه ی آهنگ خوندن برا دونستمی! مکردندینگامون م

  زدمیباهاش حرف م دیمن با ستیدرست بود اهنگ که تموم شد از جاش بلند شد و با دوستاش رفت! برام مهم نبود که تنها ن حدسم

 ! دیبا

 رو دادم دست سامان و بلند شدم! و رفتم دنبالشون!    تاریکه گ دیطول نکش هیثان هی

! به چند  خوردی خنک م زیچ  هیخونسرد جلوه کنه  خواستیبود و م یهر وقت عصبان ادمهی خنک بخره!  زیچ ه یکه  رفتیداشت م حتما

 بههم نکرد صداش زدم:  یتوجه یبودم ول دهیرس شونیقدم
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 ! مینس-

  هی! دیباریم افشیاز ق طنتیرو لباش بود اصن ش طونیلبخند ش ه یاز دوستاش برگشت طرفم  ی کی ینشون نداد! ول یعکس العمل بازم

 : گفتیکه پشت سرش م میبرد و به نس دیرو گرفت و کش هیگفت ودست بق میدر گوشه نس یز یچ

 !   ن یثم ین،هویثم-

دوباره شروع   مینس یدستش درد نکنه معلوم بود از قصد تنهاش گذاشتند که من باهاش حرف بزنم ول ینداد! خندم گرفت ول محل

 بود !  ی نجوریهام هم هم یبچگ می! نسگمیم یچ نهیبب کدیصبر نم قهیدق هیتند تر! اه واقعا چرا   یکرد راه رفتن با قدما

 دنبالش راه افتادم و شروع کردم به صدا کردنش:  دوباره

  میم،نسیم،نسینس-

  ای گفت که فکر کنم  یزیچ ه یلب  ریبهم انداخت و ز ینگاه عصب هیبرگشت طرفم   م یکرده بود خودم خندم گرفته بود نس  ر یگ سوزنم

 درد!   ای کوفت بود 

 نداشت هنوز چند قدم برنداشته بود که گفتم:  دهیگفتن فا میمن از جام تکون نخوردم! نس یشروع کرد راه رفتن ول دوباره

 ! یندیو-

؟ نگاش   یفی؟بالتکلی؟ناراحتیداشت خوشحال ی ا یچه معن دونستمیکه خودمم نم ی با چهره ا ستادیقدماش کم شد و ا سرعت

 !  کردمیم

 گفت:  شدیم دهیکه به زحمت شن یاروم یبا صدا کردیداشت نگام م ی! با ناباورکردیار باور نماکراه برگشت طرفم انگ با

   ؟یگفت یچ-

 گفتم:   یاروم یزدم و منم با صدا  یتلخ لبخند

 اومد!   ادمیرو   یاومد،همه چ ادم ی-

 اشک تو چشماش جمع شد و آروم گفت:   کردیبهت نگام م با

 ! حیمس-
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 شدم وآروم گفتم:   ک یقدم بهش نزد هی

 منو ببخش! -

 گفت:   یقدم اومد جلو و به همون اروم هی اونم

   ؟یچ یبرا-

 رفته بود باهام قهره!  ادشی شک بهش وارد شده بود که  نقدریا  انگار

 گفتم:    کردمیرفتم جلو و همونطور که تو چشماش نگاه م گهی قدم د هی

 ...  یکه تنها بود ییر وقتا که نبودم!به خاط  ییبه خاطر وقتا ؟یبه خاطر همه چ-

 !  کردیم هی اروم گر  نطوریهم شهیهم دندیغلت یصورتش م یآزاد شده بودند و رو اشکاش

 دوباره گفت:   زدیلبخند م یول کرد ینگام م ی اشک یقدم بود با چشما   هیاومد جلو! فاصلمون با هم   گهی قدم د هی

 ... حیمس-

 بزنه!  تونستینم یا گه یحرف د  انگار

 جانم! -

 صدام زد:   هو یکه   نیکه برسم به ثم رفتمیم داشتم

 !  یندیو ـ 

 ! ومدیم ادمیاسم صدام نزده بود، اما  ن یبه ا یوقت بود که کس ی لیخ ،یندیو ،یندیو

ر  که خودم به زو  یی! با بهت برگشتم طرفش، با صداادیم ادشی  یعنیبود؟  حیبود! مس حیمس زد،یاسم صدا م نی که منو به ا  یکس تنها

 گفتم:   دمشیشنیم

 !  ؟یگفت ی چ ـ 

 کرد، لحنش که گفت:   ن یر ی تلخش تمام وجودمو ش لبخند
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 اومد !   ادمی  زویاومد! همه چ  ادمی  ـ 

گاهم بود، آروم اسمشو زمزمه   هیتک شهیهم  یکه تو عالم بچگ یچشمام اشک جمع شده بود، اشک شوق بود، از برگشتن دوست یتو

 کردم:  

 !  حیمس ـ 

 شد و گفت:   کیقدم بهم نزد  هیآشنام!   به یغرق لذت شدم از برگشتن غر  خودم

 منو ببخش!   ـ 

 و گفتم:  کیرفتم نزد  گهی قدم د هی

 ! ؟یواسه چ ـ 

 قدم اومد جلو، آروم گفت:    هیچشمام زل زد و   یتو

 !  یکه تنها بود ییم، به خاطر وقتا که نبود  یی! به خاطر وقتایبه خاطر همه چ ـ 

 قدم، دوباره گفتم:   ه یفاصله به حداقل برسه، به  ن یورداشتم تا ا گه یقدم د  هیچشمام شکست،   حصار 

 !  حیمس ـ 

 گفت:   یعمرم بود وقت ی لحظه  نیقشنگتر

 جانم!  ـ 

  دادن،ینم دنشوید ی تمام وجودمو پر کرده بود! قدم آخرو هم برداشتم و دستامو دور کمرش حلقه کردم، اشکام اجازه  ی نیر ی حس ش هی

 بودم!  یپس به عطر تنش راض

 برگشته بود، آروم گفتم:  حمیمس

 اومد!  ادت یکه   شه یباورم نم ـ 

 نزد! آروم گفتم:   یحلقه کرد دور کمرم و حرف دستاشو

 !  حیمس ـ 
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 گفت:   یهمون حس قشنگ اومد سراغم وقت دوباره و

 جانم؟!  ـ 

 گرفتم به طرف صورتش و گفتم:   سرمو

 ! یکه امروز اومد  یمرس ـ 

 زد و گفت:   یلبخند

 !  هیبه سا هی دنبالتم! سا یهرجا بر ـ 

 : میبه خودمون اومد نیثم یبا صدا هوی

! بعد آروم  کردیآسمونو نگا م یکنه! ه کار یچ دونستیخندش گرفته بود نم حمیعقب! من که سرخ شدم! مس میقدم رفت هی  ییدوتا هوی

 در گوشم گفت:  

 !  نماینگاشون کن انگار اومدن س شد،یبلند نم یپسرا بخار  ن یدوستت نبود از ا  نیاگه ا  ـ 

هم هنوز تو جو بودن!   هید از صورت سرخش معلوم بود! بقکه داغ کرده بو  نمیفرز شه،یسامان که از خنده داره منفجر م مید ید برگشتم

 :   گنیاحتماالً دارن با خودشون م

 ...  م«یدوست دخترم ندار ه ی» 

 گفتم:   حو یکردم به مس رو

 برو خونتون !   گه ی... دی! آشتگهی ... خوب دزهیاهم... چ ـ 

 گفت:   دهیهم که پخش شده بودن! فر  دهیو غزل و فر  نیخنده! ثم  ر ینتونست خودشو کنترل کنه بلند زد ز  حیکه گفتم مس  نویا

 آب نبوده ها وگرنه ...   مینس گمیم ـ 

 گفتم:   حیرو به مس دم،یرو از دور د ا یلیا  نیماش هو یادامه بده چشم غره رفتم بهش،  اومد

 !!  دیما رو ند نی خوب شد ا ـ 

 گفت:   یژست خاص هیبرد پشت گردنش و با   دستشو
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 !  شدیخانوادم! بچشون جوون مرگ م بودنیبه فکر کفن م دی، وگرنه باآره واال  ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 !  گهی خونه د   میخوب حاال! ما بر  ـ 

 آورد جلو و گفت:   دستشو

 باشه برو ...   ـ 

 گفت:   یلب  ر یبرگشتم طرفش که آروم ز  م، یدست دادم و رفت باهاش

 دوستت دارم!   ـ 

 ! آروم گفتم:  دونم یاولش بود گفت؟ نم دفه

 منم دوستت دارم!   ـ 

بودم، هم   یرفتن باال، منم رفتم تو ساختمون که برم خونه، تو حال خوش ا یلیو دوستاش و اون پسره ا  مینس نکه یمدت بعد از ا  هی

که چرا   دیفکر به ذهنم رس  نیا  هویکرده بود! تو حال و احواالت خوشم بودم که   یباهام آشت میاومده بود، هم نس ادمیگذشته ام  

 گذشته امو؟! واقعاً چرا؟!   اد یب ادمی کمکم کنن من   ننکرده بود ی خانواده ام سع

به هم. خودمم از صداش  دمیدرو کوب تی! رفتم تو خونه و با عصبانشمیشده بودم! منم که بد سگ م یحالم خوب نبود، عصبان  گهید

 و گفت:   یی رایذبودم! مامانم با عجله اومد تو پ دهیترس

 ! ه؟یا  افهیچه ق نیشده؟! ا ی چ ـ 

 داشت گفتم:   تیعصبان یکه چاشن  یناراحت با

 چرا؟!   ـ 

 گفت:   رون،یهم از اتاق اومده بود ب ایمار

 با اخم برگشتم طرفش و گفتم:  ؟ی چته دوباره افسار پاره کرد ـ 

 حرف نزن!   قهیتو دو دق ـ 
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 برگشتم طرف مامانم و گفتم:   تیعصبان با

 شده بودن، گفتم:   رهی !؟ جفتشون با بهت بهم خیهمه سال تو چشمام نگا کن ن یبعد از ا یتونیچطور م ـ 

  

اون   ی که خاطره  دیفهم یوقت نم چی! هادی ب ادمیکه  دیهمه سال کمکم نکرد  ن یچرا ا  نکه یاز ا  می! اما عصبانادیم ادمی  زویهمه چ من

 !  دادیمچشما چقدر زجرم 

خونده بودمش، االن   یوبالگ ه ی ی افتادم تو  یمتن هی  ادی  دم،یتختم دراز کش ینذاشته بودن واسم که! رفتم طرف اتاقم و رو اعصاب

 واقعاً شرح حال من بود:  

 است؟  ن یچرا انقدر سنگ کنمیاما درک نم ی ه،خالیخال  هی»قلبم خال 

 بودنش....  نیسنگ یهارا ول ز یچ  یلیکه پنهان کرده بودند خ ییبودنش به خاطر کنار رفتن پرده ها ذهنم است پرده ها یخال انگار

  ستیبه خاطر درک ابهامات دیشا

 کرده بودند    یذهنم خودشان را مخف ی پشت پرده ها که

 .... نه

آورده و مرا   رونیشبه سر از خاک ب ک یبوده اندو حاال  یذهنم زندان یکه سالها پشت پرده ها ست یبه خاطر درد ها شینیسنگ دمیشا

   کنمیجاست که قهوه را تلخ مزه مزه م ن یا  شودیم یمصنوع  م یجاست که لبخند ها  نیا کنندیهمراه با خودشان مدفون م

 شکر   رویش تلخ،بدون

 .... زنمیلبخند نم گران ی با نگاه کردن به لبخند د گریجاست که د   نیا

 دلم بودند که من به فکر تکه تکه شدن دلشان باشم؟«    یبه فکر تکه ها  گرانیندارم مگر د  یی جاست که از شکست دل ها ابا  نیا

 نفر در اتاقمو باز کرد، گفتم:   ه یکه احساس کردم   کردمیشده بودم و داشتم فکر م رهی سقف اتاق خ به

 اصالً حوصله اتو ندارم!    ای مار رونیبرو ب ـ 

 تخت و گفت:  ینشست رو اومد
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  یافسردگ ادیب  ادتیهممون که اگه   میدیترس م، ینه به خاطر تصادفت به خاطر از دست دادن نس ح،یبد بود مس یلیاون روزا حالت خ ـ 

 !  یر یبگ

 برگشتم طرفش و گفتم:   تیعصبان با

به درد خودت   اتتیچرند ن یا  رون،یتا حاال صدتا دوست از دست دادم، برو ب ! منرمیبگ یمگه من چند سالم بود که بخوام افسردگ  ـ 

 ! خورهیم

 اس داد:    مینس دمیبلند شد، برش داشتم د میگوش یصدا رون،یاز اتاق رفت ب  ایمار

 باشتمون« !  دهیند ا یلیباطل که ا الیخ ی»زه 

 اس دادم:   مینس ی! « اما برامی کرد یآشت فهمهیام گرفته بود، تو دلم گفتم: » بهتر، م خنده

 ! ؟یکنیکار م ی حاال چ یوا

 داد:   جواب

 باش برم!   دیبا یز ی چ یا  یمهمون هی!! رهیگیاحتماالً باج م گه،ید  یچیه ـ 

 حرف بزنه گفتم:    نکهیجواب داد، قبل از ا   عیسر میتخت و زنگ زدم بهش، نس ینشستم رو خیس هوی

 شد؟   یچ دمینفهم ـ 

 گفت:   تیبا عصبان ممینس ومد،یخنده م یصدا

 !! ایلیبه ا  گهیم یداره چ دهیفر ن یا دینیبب دی!! بر گهیم یچ  نیا  نمیبب خوامیبابا، م دیخفه ش ـ 

 خنده ساکت شد گفتم:  یکه صدا بعد

 گفت:  یتفاوت ی؟ با بشد ی چ دم،ی! نفهمپرسمیحاال دوباره م ـ 

 دوباره!  میشیم چارهیب گهیم ی کس  یپرهام ، یمامان ییبه بابا رهیکنم؟ م  کاریخوب چ ـ 

 در آروم نگه داشنتش داشتم گفتم:   یکه سع  ییو صدا تیعصبان با

 غلط کرد!!   ـ 
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 گفت:   هویخنده اش گرفته بود،  مینس

 برم کار دارم!   خوام یحاال ول کن م  کنم، یم شیکار هیباشه بابا،   ـ 

 با احساس گفتم:   هوی

 ...  مینس ـ 

 گفت:   خوردیذره هم به مسخره م ه یکه  یلحن عاد  هیبا  اونم

 !! حیمس ـ 

 گفتم:    یشوخ به

 !  شیلحن من!! ا نیتو دهنت با ا  ادیقلبت ب دیاالن با  ،یشدنم ندار ی احساسات  اقتیبرو بابا، ل ی ا ـ 

 با خنده گفت:   مینس

 قلبم بره کف پام؟!  شه یحاال نم ـ 

 بعد گفتم:   کنم، یدارم فکر م ی نیکردم که   یمکث هی

 آره کف پا هم خوبه!!  ـ 

 الشیفام  نی! ا ژنیامامزاده ب ای قطع شد!  یاومد و گوش   میگوش خراش نس غیپخ و ج یصدا ه ی هو ی دیخندیطور که داشت م نیهم

 ته ناقص زد بچه ام!!  فکر کنم سک  کننا،یم تشیاذ  یلیخ

 بعد داد زدم:   نیثم ی زدم پس کله  ی کیرو قطع کردم و   یگوش

 و خ...   یروان ـ 

 در دهنمو گرفت و گفت:  ن یثم هوی

 بسه!   میشناسیما م نی ادبت رو بشناسن، هم ن یکار نکن همه ا ه ی نا، یمهمون دار  ـ 

 گفتم:   آروم
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 نکبت!   ـ 

 تختم ولو شدم و گفتم:  یرو بعدم

 اومد؟   ادشی منو  ی که واقعن یکرد دقت

 حال شرح دادن ندارم!  گم، یتکون دادن و منم رفتم تو فکر، به شما نم سرشونو

 باهام نداشت !  یکار گه ید  حمیبود من با مس دهیبود! پرهامم که فهم دهیما رو ند ا یلی! خدا رو شکر ا گه ید  کردمیفکر م ینجوریهم

اتاقم نشسته بودم و طبق معمول داشتم   یبود. تو  دیاسفند رو دوست داشتم، بعدش ع شهیسفند ماه بود، آخجون، من هما ی کاینزد

 !  زنهیداره زنگ م حیمس  دمید  هوی  گه،ید  کارمیچه کنم، ب کردم، یمورد عالقه امو دوره م ی االیقشنگ سر  یقسمتا

 و گفتم:  ی کردم سمت گوش پرواز

 بله؟!   ـ 

 معمول با خنده گفت:   طبق

طلبکارا   نی ا نی ع یداریور م وی ،بعد گوش رنی قربونشون م ی دوست دختراشون کل زننی! ملت زنگ ممینس ینیاحساساتت منو کشته  ـ 

 زدم و گفتم:   ی» بله؟«  لبخند یگیم

 حاال؟!   یداشت کاریخوب چ ـ 

 کم مکث کرد و گفت:   هی

 چشمامو گرد کردم و گفتم:    ؟یمهمون م یبا هم بر  یایم ـ 

 !  ــــــــــــــــــــر ینخ ـ 

 گفت:    یلحن ملتمس با

 !  شهیخواهش م ـ 

 کم ناز کردم و آخرش گفتم:  هی

 !  امیباشه! صبر کن حاضر بشم م ـ 
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  یجلو  دم،یچسبون پوش  ی و شلوار ل یمشک یسارافان ر یز  هیسارافان قرمز با   هیکرد، منم شروع کردم به آماده شدن،   یخدافظ یتند

  ی روسر  هیکامل کردم،    شموی و رژ لب قرمز آرا ی نبود! با خط چشم مشک دایپ  یروسر  ریز رفت یاشم که م هیموهامو صاف کردم، بق

!  رونیب رمیداشت سرم کردم و واسه خودم ب..و..س فرستادم و به مامانم گفتم که با دوستم م ییطال کی بار  هیو قرمز که حاش یمشک

 کودوم دوستت !  رسهپیاصن نم  ادیخوشم م

 زدم و گفتم:    ی بود! چرخ سادهیمنتظر وا حی خونه رو که واز کردم مس در

 خوبم؟ !  ـ 

 تکون داد و گفت:   سرشو

 !  یکه از کنارم جم نخور ی به شرط ـ 

 گذاشتم و گفتم:  ی سرباز احترام

 اطاعت!   ـ 

  نی! قشنگ تردیخندیپا به پام م حمیبودم، مس یهمش در حال مسخره باز ر ی مس یآسانسور. تو یتو میگرفت و با هم رفت دستمو

  یلیخونه خ یجمع و جور بود، چون تو  اطشیدار جمع و جور بود، البته ح اط یح ی خونه   هی م،یدیبود! باالخره رس میزندگ یلحظه ها

بود!   یکه فکر کنم صاحب مهمون حیمس یاز دوستا یکی  شیپ میگرفتم و از کنارش جم نخوردم! و رفت  حویبزرگ بود! دست مس

فشار دادم   حویشده بود بهم! دست مس رهیکه خ ر یچشمم افتاد به ام هو یکه   زدمیم دیمنم داشتم مهمونا رو د زد،یداشت با اون حرف م

 و گفتم:  

 ...   حیمس

 آورد کنار گوشم و گفت:  سرشو

 شده؟!   ی چ ـ 

 گفتم:   آروم

 !  نجاستیهم ا  ایلی ا  ینی!  نجاستیا  ایلی دوست ا ـ 

 هاشو انداخت باال و گفت:  شونه
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 !!  نهیمامانتو بب فرستمیفوقش مامانمو م ـ 

 ! دستمو گرفت و گفت:  خوردمیمن غبطه م شیلکسیر ن یواقعاً به ا ینی

 ! میکم فضا رو بترکون هی  میبر ایب ـ 

 نگاش کردم و گفتم:  طونیلبخند ش هی و با  دمیزبونمو گز  نوک

 !  میبر  ـ 

 گرفت و گفت:   موینیب نوک

 ! یکنیم وانهیتو آخرش منو د ـ 

 گفتم:   حی! رو به مسیبود من با اون روسر  عیضا  ییخدا  یوسط، ول میرفت

 پسر!   هیاست بر..ق..صم با   عیضا یلیخ  یگوشه! با روسر   نیهم ایب ـ 

  هی  مردم،ی! واقعاً هوا خفه بود. داشتم مرونیاومدم ب تیکم بعدش از تو جمع  هی. دنیبه ر..ق..ص م یموافقت کرد و شروع کرد حمیمس

که   کردم یخوش و بش م  حیمس یبودم و با دوستا سادهیوا ح یچه خنک بود. کنار مس  شی،آخ دم یآب پرتغال برداشتم و سر کش وانیل

 اومد جلو و گفت:   ر یام  هوی

 خانوم!    میسالم نس ـ 

 تکون دادم و گفتم:   سرمو

 !   ر یسالم آقا ام ـ 

 و گفتم:   حیدستشو آورد جلو که رومو کردم به مس دوباره

 آهنگ بر..ق..صم!  نی دوست دارم با ا ی لیجان، من خ حیمس ـ 

 کمرم و گفت:   یدستشو گذاشت رو حیوسط، مس می مخصوص ر..ق..ص دو نفره بود، با هم رفت میآهنگ مال هی

 رو؟ شونه هامو باال انداختم و گفتم:   ارو ی یچوندی چرا پ ـ 

 آخه پرروئه!   ـ 
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 زدم و گفتم:   یلبخند ؟یاریدر نم تو یچرا روسر ـ 

 نده! بر..ق..ص!   ر یچون حال ندارم موهامو درست کنم! گ ـ 

 گذاشت کنار صورتم و گفت:   دستشو

 خوشحالم که تو رو دارم! و خوشبخت!   یل یخ مینس ـ 

 ابرومو باال انداختم و گفتم:   هی

 ! یهنوز به طور کامل منو ندار  ـ 

  

مدت که   هی! دادیبهم م یو حس خوب کردیکمرم حرکت م ی! دستش رومی شونه اشو به ر..ق..صمون ادامه داد  یامو گذاشتم رو چونه

انگشتام حس    یرو رو حیکه دست مس کردمینگاه م اطو یطرف تراس، داشتم ح میرفت رون،یبردم ب تیگذشت دستمو گرفت و از جمع 

 داشتم، و لبخندشو ... ستدو یلیکردم! برگشتم طرفش، چشماش رو خ

 دستش و گفت:  ی گرفت تو دستامو

 تا آخر همراهت باشم !   دمی! اما قول ممیکردم نس ی ادیبد ز ی من کارا ـ 

زود بود. نگاهمو   یلیبرام خ دمیامو بسازم! شا  ندهیباهاش آ خواستمیبوده، م یگذشته چ یتوبرام مهم نبود که  ن،ییانداختم پا سرمو

 به چشماش گفتم:   ره یچشماش، با دستام پشت گردنشو گرفتم و خ یدوختم تو

 !  یخوب باش دی! اما االن باحیمس ی بود یگذشته چ  یکه تو ستیبرام مهم ن ـ 

چسبوندم به صورتش،  مویشونیباال، پ دمیو خودمو کش ستادم ی نوک انگشتام ا یطرف خودش، رو دمیکمرمو گرفت و کش اونم

تر اما انگار منتظر بود اجازه   نییمنم دوست داشتم که عشقمون کامل بشه، چند دفه سرشو آورد پا  خواد،یکه اونم م گفتیچشماش م

لحظه   نیباال و بهش اجازه دادم عشقمونو کامل کنه! انگار منتظر هم بار خودم سرمو بردم ن یگردوندباال،ایبدم بهش، دوباره سرشو برم

  یتو یخوب ی بازشو و بازوشو چنگ زدم، حس گرما یبه خودش فشار داد، دستمو آوردم رو شتر یبود، دستشو آورد پشت گردنم و ب

 شد به چشمام، آروم گفت:   رهیبدنم پخش شده بود، سرشو آرود باالو خ
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 !  می نس ذارمیتنهات نم ، یه خودت نخواک ی وقت، تا وقت چیه ـ 

 گفت:    یدختر  یصدا هوی

 ! ستین یبه حرفاش اعتماد  ادمیالبته ز  ـ 

 گفت:   حیمس هویطرف صدا،   میبرگشت هردو

 !  نینازن ـ 

 !  می نس ذارمیتنهات نم یکه خودت نخوا ی وقت، تا وقت چیه ـ 

 :  هویحال خودم بودم که  یتو

 ! ستین یبه حرفاش اعتماد  ادمیالبته ز  ـ 

 تعجب زده گفتم:  دنشیاز د   هویزد وسط حالم که   یک نمیبب برگشتم

 !!! نینازن ـ 

 !  زدیچشماش اشک، تعجب، ترس، سوال و ... موج م یانداختم که تو  مینگا به نس هی

 تنفر گفت:   ی کم هی انداختم که با اخم و  نینگا به نازن هی

 خان ...    حیبه به مس ـ 

 با اخم رفتم طرفش و گفتم:  منم

 که ...   یهست دونستمیکجا؟!! اگه م نجا یخانوم، شما کجا ا ی به به ناز ـ 

 وسط حرفم و گفت:   دیپر 

 * !!  ؟یکردیکار م یمثالً چ ـ 

 لبم و گفتم:   یاومد رو یطونیش لبخند

 !!!  وردم یتراس نم نی اونوقت دوست دخترمو تو ا  ـ 
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 و گفت:   دیخند نینازن

 !! یکه بود یهست یشعور یهنوزم همون ب ـ 

منو بزنه کنار!   کنه یم یسع تیداره با عصبان مینس دمیخورد به دستم!!! برگشتم د یکی  دم ید هویباز کردم که بغلش کنم،  دستامو

 گفتم:   نیبازوشو محکم نگه داشتم و رو به نازن

 خودت جمعش کن!   ی که زد یگند ـ 

 اشو انداخت باال و گفت:  شونه

 برو بابا !!!!  ـ 

پشت   یعقب، سرمو گرفتم به طرف آسمونو با اون دستم موها دمشیشکیبره، م کردیم ی سع یبا مزه بود، ه یلیخ میکردن نس تقال

 گفت:   مینس کردم،یگردنمو صاف م

 !!!!!!!! حیگمشو مس ـ 

 گرد گفت:    یبا چشما یناز

 ادبه! نچ نچ ...   یچه ب   یهــــــــــــــــــ  ـ 

  موی! با دوتا دست نسشهینصف م دونستمیکه آماده بود بزنه نصفش کنه! م مینگا به نس هیانداختم و   نی نگا به نازن هی گرد  ی چشما با

 خفه شو!!  ح،ی... هووووو مسخوامیبه زور م کنهیندونه فکر م  یهرک زد،ینگه داشتم، پشتش بهم بود و داشت دست و پا م

 متوجه بشم گفتم:  نکهیبدون ا هوی

 !!  امرزیما را ببخش و ب ایخدا  ـ 

 کم شده، برگشت طرفمو و گفت:   مینس یتقال ها دمید

 !!   ـــــــــــــــــــــحیتو؟! ولم کن... اه( ... با حرص ادامه داد: ) مس یگیم ی چ ـ 

 با لحن شوخ گفتم:   منم

 جــــــــــــــــــــــون م؟!  ـ 
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 چندش جمع کرد و گفت:    یاشو به نشونه   هاف یق نینازن

 !!! دیجمعش کن   ششششش،یاه... ا  ـ 

 :  میهم گفت با

 خفه ...   ی کیتو   ـ 

 گفت:   شیشگیهم یدهنش و با ادا اطوارا ی گذاشتم جلو دستشو

 !!  نیادب یب یلیاَََووووووچ... خ ـ 

 گفتم:   یبردم پشت سرم و رو به ناز موینس

 و گفت:   دیخند وونه؟ی د ی برگشت ی ک ـ 

 البت با اجازه شوما ...   ش، یدو شب پ نیهم ـ 

 تکون دادم و گفتم:  نیبه طرف سرمو

 !  مینکردم، خانومم نس ی معرف یکه! هان راس یشیآدم نم ـ 

 باال داد و گفت:   ابروهاشو

 بگو ...   گه یبار د  هی هان؟  ـ 

 هامو باال انداختم و گفتم:  شونه

 درست کن !!!!  یکه زد یاول گند ـ 

 بره که درو بستم و گفتم:  استخو

ـ ?seriously(جداً  ( 

 شونه هاشو باال انداخت و گفت:   اونم

 بودم مثالً!!!!   کایمن آمر  یبگ یخوا یم یه ادیبدم م شیاون کانال؟!!! ا  یزد ـ 
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 گفت:   میبه نس رو

 من دوستشم!   ـ 

نگام کرد! خدا   رمیگیبعداً حالتو م یول حیمس گمیبهت نم ی ز یمثه االن چ یحالت   هیبگه، بعد بستش و با   ی ز یچ ه یدهنشو باز کرد  مینس

 به داد برسه ....  

  خواستیدلم م  کردم، ی! از دختره خوشم اومده بود، اما دوست داشتم برگردم خونه. احساس گناه مدیحسم پر   یهمه  هویچرا   دونمینم

داره ازدواج   وشیهست! خفه شو وجدان ،دار وشیاب کرد! چرا... دار که بشه روش حس شناختمیرو نم یدرد و دل کنم! اما کس  ی کیبا 

! چشمامو بستم و سرمو به دو  ؟یحرف بزن  یکیبا   ی خوایروش حساب کرد ،مگه نم شهیگفتم م ؟گفتم ی. خوب مگه من چکنهیم

 طرف تکون دادم، نه.  

  یچرا بغضم گرفته، انگار  دونمیآخه؟! نم الهی ! اه وجدان االن وقت فکر کردن به سر نا؟ی! هه مثه الکنمیان ت م  ی احساس خ  اونوقت

 ! ستیقصه اصالً خوب ن ن یته ا

!  گنیبه هم م  ی دارن چ وونهیدوتا د  نیا نمیبب  دادمی! اصالً گوش نمکردیدستمو گرفته بود و ول نم حی! اما مسکردمیم یخفگ  احساس

 برم .   خواستیدلم م

 که داد زدم:    رهیدوباره خواست دستمو بگ رون،یب دم یکش حیدست مس یشد، دستمو از تو  تیبه عصبان لیتم تبداحساسا یهمه  هوی

 !   حیولم کن مس ـ 

 خونه!    یعقب و با بهت بهم نگا کرد. هلش دادم کنار و رفتم تو دیدستشو کش هوی

تموم بشه! چرا من   خواستیبدوم... دلم م خواستیدلم م .رونیگرفتم و از خونه زدم ب  فمویاون خونه هم خفه کننده بود! رفتم ک یهوا

 ! چرا االن؟ !  ح؟یکار کنم؟ با مس ی ... با احساسم چایاحساسو داشته باشم؟! خدا ن یا دیماجرا شدم! چرا االن با ن یوارد ا

 دستمو گرفت ،  ی کیتموم بشه. احساس کردم  خواستیدر اومده بود. دلم م اشکم

 بغلم کرد و گفت:   دید  مویاشک یشدم، تا چشما رهی. بهش خحیدوباره مس ای طرفش! خدا برگشتم

 !  ؟یکنیم هیگر ی ! چرا دارمم؟یشده نس ی چ ـ 

 گفتم:   یو با ناراحت آروم
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 ...   ـــــــــح یمس ـ 

 سرمو گفت:  یرو دیکش دستشو

 !  ؟یناراحت شد ی! به خاطر ناززم؟یشده عز  ی چ ـ 

 تکون دادم و گفتم:   یمنف یبه نشونه   سرمو

 بشه؟!  ینجوریا دیچرا االن با  ـ 

 گوشم گفت:   در

 !  ؟یچطور ـ 

 گفتم:    هیگر با

 بشه ...   ی نجوریا  خواستمیمن... من نم حیمس ـ 

 پشتم و گفت:   دیکش دستشو

 !  میدار  یچه حس میدونینشده که! فقط االن م یز ی چ ـ 

 صورتم و گفتم:  یگرفتم رو دستامو

 ...   کردمیم  نکارو یا  دیغلطه... نبا نی اما ا ـ 

 گفت:   درگوشم

 ...  شهی! هممیبا هم شهینشده. هم ی ز ی... آروم باش! چمینس ـ 

  یخدا... چ  یاز دستش بدم! ا  خوامی! نمگفتم؟یبهش م دی! باکردیترم م وونهی کاراش داشت د نیهم فشار دادم، چرا با ا  یرو چشمامو

 . دمیکش قیکار کنم. چندتا نفس عم

 گفت:   آروم

 خونه؟!   م یبر  ی خوایم ـ 
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 تکون دادم و گفتم:   سرمو

 !  میآره بر  ـ 

 طرف خونه! در گوشم گفت:  میشدم و با هم رفت نشیماش سوار

 !   ننیمامانامون همو بب دیخونتون! باالخره با  ارمیمامانمو ب خوامیفردا منتظرم باش! م ـ 

 م:  گفت دمویگز لبمو

 باشه!   ـ 

  دیبا ای ! خداکردیولم نم یپارک کنه رفتم باال، احساس گناه لعنت نویماش حیمس  نکهیشدم و رفتم طرف آسانسور، قبل از ا ادهی پ نیماش از

  میگوش دمی شده بودم؟ د ینجوریجدا باشم! چرا ا ی از همه چ خواستیاتاقم! دلم م ی کار کنم؟! در خونه رو باز کردم و رفتم تو یچ

 شکرت. سارا بود، جواب دادم:   ای ورداشتم ،خدا مو ینباشه فقط. گوش حی مس ای ! خداخورهیداره زنگ م

 !  ؟یسالم هلو... چطور ـ 

 و گفت:   دیخند

 ! ؟یسالم شفتالو! من خوبم! تو خوب ـ 

 ! ستمی... بد نیا ـ 

 خبر خوب!   ه ی ـ 

 منو ترسوند! گفتم:   شتر یصداش ب یتو جانیه

 گفت:   غیشده؟ با ج ی چ ـ 

 !   فل یبرج ا ر یموقع... ز نی ا گه ی! سال د شهیکارات درست شده باورت م مینس ـ 

 ... گفتم:  یالک دیشا  دم،یخند

 !   ؟یخدا جد  یوا ـ 

 کارام درست نشه! گفت:   کردم یچرا آرزو م دونمینم
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! به  ایر ی بگ ادیفرانسه   دی! با ؟ی! کاراتو کردشهی! واقعاً باورم نمیکمکمون کرد... دستش مرس  یلیباباتم خ ل ی!! البته وکیجد  یآره جد ـ 

 زبانت خوب باشه!   د یدانشگاه با ی اونجا زود بر  یخوا ینظرم امسال مدرسه رو ول کن بچسب به زبان! اگه م

 و گفتم:   دمیگز لبمو

 آره تو فکرش هستم!!  ـ 

 شد و گفت:   یجد  هوی

 ! ؟ی!! خوشحال نشدیستی! انگار سرحال نم؟یشده نس یز ی چ ـ 

 چشمام بود! گفتم:  یجلو حیمس یگرفته بود، همش چشما  بغضم

 ! رون؟یب میدنبالم بر یای! فردا مم؟یبعداً حرف بزن شهیخوشحالم! اما م ی لیچرا... چرا خ ـ 

 خنده گفت:   با

 ... منتظرم باش!  5باشه! فردا ساعت  ـ 

 !؟ گفتم: ندازهیم حیمس اد یعتم منو سا نیچرا ا  ا، ی ... خدا5 ساعت

 باشه... منتظرت هستم !!   ـ 

 سرخوشانه اش اومد و گفت:   یخنده  یصدا دوباره

 !!  ی منتظرم باش!! فعالً گل ـ 

 زدم و گفتم:   یتلخ لبخند

 فعالً !!   ـ 

رفتنو به بابام دادم، چقدر به   شنهادی که پ یفکر کردم. به اون موقع  شیتختم. به چندماه پ یو نشستم رو ز یم یرو انداختم رو یگوش

بگم؟! اونم االن... دستمو   حیبه مس ی! چطورتونستمی. اما نمگفتمیم یکی به  دیبرم! با گفتی! اما حاال... مغزم بهم مدمیخاطرش جنگ

 سراغم!   ادیبستم تا دوباره اون حس خوب ب چشمامولبام و  یرو دمیکش

 ! خوادی. دلم بارون مادیبشدم! کاش بارون  رهی پنجره به آسمون خ از
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 2  . 

  نجا یشدم. ا رهیخ  فلیاتاقم به ا ی،از پنجره  کردیم سیاتاقمو خ یو چشمامو بستم، بارون داشت پنجره  دم یلبم کش یرو دستمو

تمام لحظه هامو پر کرده ،ساعتها   حی. عشق مسنجایساله که اومدم ا  کی اندازه،   یم حیمس اد یبارون منو  اد،یبارون م رانیاز ا  شتر یب

و خشک   دیکه فهم ی خبر ندارم. از روز حیساله که از مس  ک ی. اشکام چشمامو پر کرده، کنمیو به روزامون فکر م نمیشیکنار پنجره م

زده بودن، به مجازات سرد   خ یکنم. اما اشکام  ه یگر  خواستیشد، سرد شد، خودش ،حرفاش، چشماش، نگاهش، دستاش... دلم م

  نیبا نازن یوقت  زنم، یحرف م  ای با مار یوقت  زنم، یداداشم حرف م اب یساله که وقت کی.  جوشهینم گه یاشکم د یچشمه    ح،یکردن مس

رو  حیمس  ی دلم دستا خواست، ی. دلم اشک مکشهیم ی ! داره چکنهیکار م ی که داره چ اد،ینم شیپ حیاز مس  یحرف  چیه زنمیحرف م

 ی. با سر و صداخواستیح رو میبشه، بگه دوستم داره! دلم مس رهیچشمام خ ی که دورم حلقه بشه، باهام بر..ق..صه، تو خواستیم

 سارا به خودم اومدم، برگشتم طرفش که بهم گفت:  

 به اون پنجره؟!   یشد رهی دوباره خ وونهید  یتو ـ 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 شدم به آسمون!   رهی خ ـ 

 فت:  در آورد و گ ادامو

 !  یزنی. چرا حرف نممینس یافسرده شد شناختم، یکه من م ستین یمیاون نس  نیا  ـ 

 چه مرگته ...   بگو

 و گفتم:   نیی سرمو انداختم پا 

 مهم بود برام!   یلی... خرانی رو جا گذاشتم ا یز ی چ ه ی ـ 

 اشو انداخت باال و گفت:  شونه

 خوب زنگ بزن برات بفرستنش!  ـ 

 و گفتم:    دمیدلم خند یتو شیسادگ به

 !  ؟یبهشون بگم واسم پس بفرستنش! تو چته شنگول رهیم ادمی همش  ـ 
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 و گفت:   دیخند

 !   شمیدارم کم کم عاشقش م ایبودم، خدا  رونیبا رابرت ب ـ 

 م و گفت: برگشت طرف هویکه   رفتیبه طرف اتاقش م داشت

 !  میبحثم ندار ، یایب دیجشن بالماسکه است، رابرت دعوتم کرده، تو هم با  هیامروز   ـ 

 اتاق و بلند داد زد:   ی. رفت تودینگام کرد و صدامو بر  ز یآم  دیبزنم که تهد ی حرف خواستم

 اونم عاشق تو شده !!   دی! شا ادیهم م ا یبرد یراست ـ 

 رو پرت کردم طرف در اتاق، در رو باز کرد و گفت:   مییدمپا

 اخالق!   ینخورد ب ـ 

! دوباره به اوردمیدووم نم حیماه رو هم بدون مس ه یخل و چل رو نداشتم  ن یکرد و دوباره در رو بست! اگه من ا یزبون دراز بعدم

رابرت، البته به   ی رانیرابرت بود. تنها دوست ا  یوستاکه از د یفکر کردم؛ پسر آروم و مهربون ای بار به برد ن یا  یشدم ول رهیآسمون خ

  یخاص. اما مهم چشماش بود. چشما یلی آروم بود، خ یلیخ خوند،یم ی! روانشانس شدیشهروند فرانسه حساب م کهجز سارا، سارا هم 

تا   نیزم دمیفهمیم زد یدلم بخواد که باهاش حرف بزنم. اما هر بار که حرف م شتر یانداخت و باعث شد ب حیمس ادی که منو  شیآب

عاشق سکوت. جشن بالماسکه   ایبود، برد  طنتیعاشق ش حیآروم بود، مس  ای دبود، بر  طونیش یلیخ حیفرق داشت! مس حیآسمون با مس

 خاطراتم:    یاندخت و باعث شد دوباره برم تو دمیبدون ترس ر..ق..ص حیکه با مس ی ا یمهمون نی اول اد یکه سارا گفت، منو  یا

 ... نمیبب نجا یا ایبدو ب م ی»ـ نس 

 که مامانم گفت:    رونیاتاقم رفتم ب از

 ماست؟!  هی خانوم همسا ای که رو ی دونستیمدت م نی تو تمام ا ـ 

 باال بردم و گفتم:   میتسل ی به نشونه  دستامو

 ! دمیمنم به خدا چند روزه فهم ـ 

 و گفت:   دیخانوم خند ایرو
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 جون .   نی ر یحاال دعواش نکن ش ـ 

 جون زدم و گفتم:    ای رو یواسه  یچشمک

 کرده بود .  دیمامانم منو شه یمن به فدات! اگه تو نبود  ی ا ـ 

 و گفت:   دیلبشو گز  مامانم

 خجالت بکش!   م،ی چه طرز حرف زدنه نس  نیا  ـ 

 جون اندختم و گفتم:  ا یبه رو ینگاه

 جون؟    ایداره رو یاشکال ـ 

 جون گفت:    ایابروهامو واسه مامانم دادم باال، رو یروز ی پ یتکون داد، منم به نشونه  یمنف یبه نشونه  سرشو

! البته  شهیخاطراتمونم زنده م  ینجوریبدم و همه دوستا رو دعوت کنم! ا  یمهمون ه ی خوام یمن م می کرد دایخوب حاال که همو پ ـ 

 ست!  ایبه خاطر تولد مار  شتر یب

! یآزاد لباس بپوشم، بدون روسر  تونستمیبود که من م  ایمهمون نیا  یکه اومد اصن شاد شدم، چون فقط تو ی خانوادگ یهمونم اسم

کارت در اومد،  "اس دادم   حیجون قبول کرد، همون موقع من به مس ا یحرفا بعد به اصرار رو ن یمامانم اول تعارف کرد که نه و ا

 جواب داد:   عیاونم سر   "میلباس بخر  میبر یایب منبا  دیداده، با یمامانت مهمون

 منم گفتم:    ؟یباشه... ک ـ 

 االن ...   نیهم ـ 

 داد:   جواب

 منتظرتم!   نمیمن تو ماش نیی پا  ا یباشه پس حاضر شو ب ـ 

 جوابشو ندادم، به مامانم گفتم:   گهید

 لباس بخرم!   یکه واسه مهمون رونیبرم بمامان جون من  ـ 

 شد و گفت:   رهیبا تعجب بهم خ مامانم
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 ! ؟یهول نقدریحاال چرا ا  ـ 

 هامو باال انداختم و گفتم:  شونه

 ...   گه ید  گهی د ـ 

 نشسته بود. نشستم جلو و گفتم:   ن یماش یتو حمی. مسرونیو رفتم ب دمیلباس پوش عیسر 

 بدرخشم!   یمهمون نی تو ا خوامیکه م  میخب برون بر  ـ 

 دستش و گفت:  یگرفت تو دستمو

 !  زمیبسه عز یدرخشیکه واسه من م نیهم ـ 

 که تا حاال نرفته بودم! گفت:   ییجا  ه یابراز احساساتشو دوست داشتم. راه افتاد و منو برد  ن یخدا چقدر من ا ی دلم آب شد! ا یتو قند

 !  شهیهم کنهیم دیخر نجا یاز ا   ایداره، مار  یقشنگ   یلیخ  یجا لباسا  نیا  ـ 

لباس،   یتور بود، جلو نشیآست ی حلقه ها  یکه جا یبلند یحلقه ا نیتو و من همون لحظه چشمم افتاد به لباس آست میهم رفت با

  ی لمیچه ف  یلباس رو تو دمیفهم یآشنا بود، وقت ی لیمن خ ینبود، اما برا ف یشده بود ،لباس قابل توص یخوشگل ی لیخ یدوز نینگ

 باال و گفتم:   دمیپر دمید

 ! خوامیرو م ن یمن هم حیمس ـ 

 شد و گفت:  رهیتعجب بهم خ با

 !  ؟ینیلباسا رو هم بب هیبق ی خواینم ـ 

 تکون دادم و گفتم:   یمنف یبه نشونه   سرمو

 خواهش! خواهش!!   حی! مسخوامیم نوی! من همنمیبیکه م  یالیسر یلباس اون دختره است تو نیا  ـ 

 اش گرفت و گفت:   خنده

 خب بابا !   ی لیخ ـ 

 به فروشنده گفت:   رو
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 خانوم پرو کنن؟!  نیبه ا  دیبد شهیلباس رو م نیا  ـ 

 گفت:  حیدوستش داشتم. مس یل ی تنم بود؛ خ تیف ا یخدا دم،یپرو و لباس رو پوش یرفتم تو عی لباس رو واسم آورد! سر  دختر 

 ! نمیباز کن منم بب ـ 

 در آوردم و گفتم:   لباسو

 !! ینیبیم میپوش  یم یتو مهمون ـ 

 حرص گفت:   با

 ! مینس ی نامرد ی لیخ ـ 

 خنده گفتم:   با

 که هست!!  نهیهم ـ 

 گفتم:   ح یرو به مس م،یرفت رونیو با هم از مغازه ب میدیرو خر لباس

 !!   میبگرد میبر ایب ـ 

 گرفت و گفت:   دستمو

 !  میباشه بر  یول ، یحرصم داد ی لیخ نکه یبا ا ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 ...   یگل  ی لیخ ـ 

 نزد « ...   ی و حرف ن یطرف ماش رفت

 سارا به خودم اومدم،  یصدا با

 ! یتا آماده بش کشه یصد سال طول م ،ی زنیفس م یل یآماده شو... تو خ ر ی برو دوش بگ مینس ـ 
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  یخوردن تو  یدهنم، بستن یتو ادیب یدوست داشتن دیاون خر  یچشمامو بستم تا دوباره خاطره  ستادم، ی دوش ا ریحمام و ز  یتو رفتم

بشم، کاش بتونم منم مثه  ی! کاش راه اشکم باز بشه، کاش خالومدنینظر رو متر کردن. اشکام نم ابونی کل خ  ادهیاون سرما و پ

  کینذارم، چشمام خشک نشه به ال  غامیبوک پ  سیف یوندم، واسش ت  لیمیبهش ا  گهی د بتونمبهش فکر نکنم! کاش  گه ید حیمس

   ن یبوک تا آن ال سی ف  یتو کردم یم نی! اگه دانشگاه نداشتم کمفهمهیم مویپستام تا فکر کنم حداقل اونم دلتنگ

 شد و گفت:  رهیسارا بهم خ رون،یوقت نبود، منم درس داشتم. از حموم اومدم ب چی. اما هبشه

  ؟یبدم بهت بپوش ی خوب چ ـ 

کار شده  ییداشت و باال تنه اش با نخ طال ییطال ر ی پف دار داد دستم که روش حر  یلباس بلند مشک ه یبه طرف کمد رفت و  بعد

 بود. گفت:  

 !  دهیجلوه م دتمیبپوش! به پوست سف نویا  ـ 

شونه   یرو ختیبردار نبود، موهامو فر کرد و رنه، اما سارا دست  ای نداشت که خوشگل بشم  تیبرام اهم  دم، یرو بدون حرف پوش لباس

  یمهمون نی هم دستم کردم. کاش زودتر ا   یبلند مشک ی شونه ام. دستکش ها یداد که بندازم رو یرنگ یی راستم، بعدم شال طال ی

نبالمون. با هم  بشم به آسمون! سارا هم آماده شد، رابرت اومده بود د رهی خونه و دوباره خ برگردم  خواستیمسخره تموم بشه، دلم م

 .  میو رفت میسوار شد

 زدم و گفتم:  یلبخند دم،یرو کنارم د  ای بود. سرمو که برگردوندم برد ییبا یز ی بزرگ بود. خونه  یلی خ یخونه  ه ی ی تو جشن

 سالم .   ـ 

 : گفت

 سرمو تکون داد م و گفتم:   د؟یسالم... خوب ـ 

 سرشو تکون داد و گفت:   ادیاز ماسک خوشم نم ادیاما ز ـ 

 طور.   نیمنم هم ـ 

آهنگ   یهم زده بود که با کفش و ماسکش ست بود. صدا  رهیکراوات بنفش ت ه ی د،یسف رهن یبود با پ دهیپوش ی و شلوار مشک کت

 دستشو به طرفم دراز کرد و گفت:   ای برد دن،ی..ق..صر یوالس بلند شده بود، رابرت و سارا هم داشتن م
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   ؟یدیافتخار ر..ق..ص م ـ 

 دستش، گفتم:   یزدم و دستمو گذاشتم تو یلبخند

 ! کنهیاگه نر..ق..صم سارا خفه ام م ـ 

 و گفت:   دیخند اونم

 ! یخوشگل شد  یلیبگم خ خواستمینشده م ر یاگه د  ـ 

 بهش انداختم و گفتم:   ینگاه

 ! یخوشگل شد  یلیتو هم خ ـ 

 افتادم؛   حیمس  ادیقدم رو که برداشتم  نیاول

 »سرشو آورد کنار گوشم و گفت:  

 !   ترکنیاالن همه دارن از حسادت م ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 ! میهست ی خوشگل  یلیآخه جفت خ ـ 

 به سر تا پام انداخت و گفت:  ینگاه

 !  یخوشگل شد ی لیبگم خ خواستمینشده م عیاگه ضا  ـ 

 ! با دقت به آهنگ گوش کرد و گفت:  دمیثالً خجالت کشکه م ن ییانداختم پا سرمو

 !  ؟یآهنگو از کجا آورد نیا  ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 جزء اسراره!!  ـ 

 : گفت
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 خب اسمشو بگو فقط!   ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 زد و گفت:   ی لبخند  give me loveـ 

 خوشگله؟ سرمو تکون دادم و گفتم:   کشیمتنشم مثه موز  ـ 

 دوستش دارم ...   ی لیآره خ ـ 

 Give me love like her," 

 'cause lately I've been waking up alone, 

 Paint splattered teardrops on my shirt , 

 Told you I'd let them go, 

  

 And that I'll fight my corner 

 Maybe tonight I'll call ya , 

 After my blood turns into alcohol , 

" .No, I just wanna hold ya سرمو تکون دادم و گفتم:  هیآهنگ قشنگ یلیزد و گفت: ـ خ یلبخند حیمس ! 

 !  دونمیم ـ 

 Give a little time to me or burn this out," 

 We'll play hide and seek to turn this around , 

 All I want is the taste that your lips allow,  My, my, my, my, oh give me love , 

 My, my, my, my, oh give me love , 
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 My, my, my, my, oh give me love , 

 My, my, my, my, oh give me love , 

"My, my, my, my, oh give me love گهی د گه یو آورد در گوشم و گفت: ـ حرف دل من رو هم مسرش   !! 

 و گفتم:   دمیخند

 ...   ی آخ ـ 

 Give me love like never before," 

 'cause lately I've been craving more 

 And it's been a while but I still feel the same, 

 Maybe I should let you go, 

 You know I'll find my corner , 

 And that tonight I'll call ya , 

 After my blood is drowning in alcohol, 

 No I just wanna hold ya."   چرخوندم و گفت: 

نزد و به   یحرف گه ی! د کننینگا م ایبه اطراف انداختم و گفتم« ـ نه دارن به پرهام و مار یشدن! نگاه رهی همه به ما خ مینس ـ 

 !   میر..ق..صمون ادامه داد

 Give a little time to me or burn this out," 

 We'll play hide and seek to turn this around , 

 All I want is the taste that your lips allow , 

 My, my, my, my, oh give me love , 
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 Give a little time to me, or burn this out, 

 We'll play hide and seek to turn this around , 

 All I want is the taste that your lips allow,  My, my, my, my, oh give me love , 

 My, my, my, my, oh give me love , 

 My, my, my, my, oh give me love , 

 My, my, my, my, oh give me love 

 My my, my, my, oh give me love.  M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover , 

 M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover , 

 M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover,  M-my my, m-my my, m-my my, 

give me love, lover. 

 M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover , 

 M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover , 

 M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover , 

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (love  me, love me, love me). 

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me  love) , 

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me  love) , 

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me  love, love me) , 

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me  love).  My, my, my, my, oh 

give me love , 

 My, my, my, my, oh give me love , 
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 My, my, my, my, oh give me love , 

 My, my, my, my, oh give me love" بودن   حیآهنگ که تموم شد همه شروع کردن به دست زدن و من از در کنار مس 

 شاد بودم«    یا ینگران چیه بدون

  

 به خودم اومدم:  ا یبرد یصدا با

 و گفتم:   دمیکش یآه ؟ی کردیفکر م ی داشت یبه چ  ـ 

 !   ک ینزد ی خاطره   هی آشنا... و به  بیغر هیبه   ـ 

 زد و گفت:   یلبخند

 !  یزنیلبخند م یکنیبهش فکر م یوقت ـ 

 نگاه کردم که گفت:   ای تعجب به برد با

 !  یزنیلبخند م یکنیبهش فکر م یکه دلتو برده! وقت  گمیرو م یهمون ـ 

 و گفتم:   ن ییانداختم پا سرمو

 ازش دارم ...   یخوب  یلیچون خاطرات خ ـ 

 آورد کنار گوشم و گفت:  سرشو

  ی کنیخاطره فکر م نی به ا یوقت دوارمی! امیعشقت افتاد ادیو  یدیدوست ر..ق..ص ه یکه با   یوقت شه،یخاطره م  هی ندهیدر آ  نمیا  ـ 

 ! مثله االن...  یلبخند بزن

 رو از چشمام و لبخندم خونده بود!  زیکه همه چ  ییا یو برد حیو رفت. من موندم و خاطرات مس دیگونه ام رو ب..و..س کنار

 ....  شهیانگار داره از وسط نصف م دیکشیم ر یت سرم

 دود بود و ر..ق..ص نور !!!!  کردمیطرف رو نگاه م هر 
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 ی!!! صداخوردنیکه بهم م یشراب یجام ها یاهنگ!!! صدا یصدا مهمونا!!! یمستانه  یخنده ها  یسرم پر از صدا بود صدا تو

 .... مینس

 ..... مینس آخ

 .... رفتیم جیخوب نبود سرم گ حالم

 گرفتش!!!  یکی کردم که  کشیو دوباره پرش کردم به لبم نزد  دمینفس سر کش ه یرو باال بردم و  جامم

 بود!!! با خشم نگاش کردم و گفتم:   ی ناز برگشتم

 ....   یستیتو ول کن من ن- 

 زدم   داد

 دست.... ازسرم.... بردار....   ؟یلعنت یفهمیدست از سرم بردار... م-

 زد:    غیو اونم ج اوردیکم ن یول دیدادم ترس یصدا از

   ؟؟یکنیرو نابود م تیزندگ یهان؟ چرا دار ح؟یمس تی به خر  یزنیچرا خودت رو م-

 !!!  واریتو د دمیرو کوب وانیو ل دمینفس سر کش هی جامم که هنوز دستش بود رو گرفتم و  ساد یجلوم وا  ومدا

 گم شده بود!!!  هیبق یصدا نیدعوامون ب یصدا

 ها راه افتادم که از پشت سرم داد زد:   یدنینوش ز یدادم کنار و به سمت م هولش

 داره!!!  ندهیداره آ یخودش زندگ یاون ولت نکرد!!! اونم برا یبفهم یخوا  یچرا نم-

    ؟؟یفهمیم

 برگشتم طرفش و گفتم:    تیعصبان با

زودتر به من   دیهان؟؟ نبا مه؟؟ینبودم؟؟ مگه دوسش ندداشتم؟؟ مگه صد دفعه بهش نگفتم زندگ ندشیمگه من آ فهممینه نم-

  شدیصدام رفته رفته آروم م شدم؟؟یدار مساعت به پروازش بود من خبر  هی یوقت دیبا گفت؟؟یم
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پرواز داره؟؟ اومد جلو و   گهی ساعت د ه ی میبهم بگه نس ایارزش باشم که ارش  یبراش ب دیبا نقدریا  یعنیدوستم داره؟؟  گفتیمگه نم-

 بازوم رو گرفت و گفت:  

 !!! نی!؟؟ محکم هولش دادم که خورد زمیکنیچرا تمومش نم گهیسال از اون روز گذشته!!! بسه د کی حیمس-

 و گفتم:   سادمیدست خودم نبود باال سرش وا کارام 

 ... یفتیآخرته که دنبال من راه م یعمر بوده!!! تو هم دفعه  هی سال نبوده  هیمن   یبرا-

 نفس بکشم!!!!   تونستمیبود نم نیسمت در راه افتادم فضا سنگ به

 :  گفتیاز پشت سرم اومد که م یناز یصدا

 !!!  ح یییییییی!!! مسسیتو حالت خوب ن حیصبر کن مس-

فقط آهنگش آرومم   خونهیم یچ دمیفهمیبود نم ادیضبط ز یصدا دیدیشدم و حرکت کردم چشمام تار م نمیندادم و سوار ماش محل

 خوب بود..  میبه من برگردون اون روزو که با تو زندگ کردیم

 آشوب بود   یر دم،تو دل بدجوره دنتیشوق د  به

 ما بردار..   نیمن برگردون اون روزو شبو از ب به

 تکرار..   یب یکن که برگرده،گذشته ها یکار ه

زود گذشت) که من جا   ییییلیکه خ  ییبود به روزا میبا نس یخواستم برگردم به روزا  یم ادی ز ییییلیدلم تنگ بود خ دمیدیرو نم یی(جا

 مونده ام انگار،تو اون روزا و لحظه ها..  

تو گوشم   م ینس یخنده ها یهنوزم صدا  کردم یم ی زندگ شیسال پ هیدروغ گفتم هنوزم تو  یعمر برام گذشته ول هی گفتم  ی(به ناز

 )...  کردمیم تشیو اذ  خوردی حرص م ینکن! وقت تمیاذ حیمس گفتیم ی!!! وقتزدیزنگ م

 انگار مرده ام سالها..    ستم،منیآشنا ن من ن یا با

 وقفه..   یب یخنده ها ه،بهیبرگردون از گر  منو

 از برفه..    یزده از غم ،غمت طوفان خی  وجودم
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 آرومم کنه بازم..   ،که یمن برگردون احساس به

 ..   سازمینم  ی من بدونه تو ،با دلتنگ وگرنه

 با خاطرات بود که زنده بودم)...  شدمیتر م وونهید  گذشتی(هر روز که م

 ..   نمیکه سردو غمگ ،حاالی تو که رفت شیپ امیم

اون پسر   یگذشته  خواستمیخواستم بره!!! نم  ینم ادیز  یلیهنوزم دوسش داشتم خ یسرد شدم مثل سنگ ول رهیداره م دمیفهم ی(وقت

 رو)...  مین تمام زندگاال یبچه دوباره تکرار بشه... اون موقع دوستم رو از دست داده بودم ول

  یچرا هنوزم خال دونمینم یول نهیماه که کارم هم 5بشم  ی خواستم خال یم  رفتم،یسرعتم چقدره فقط م  دونستمیخلوت بود نم ابونایخ

 .... شمینم

 ..  نمیهم برگردون آغوشت ،که من محتاج تسک تو

 از دلم ناگه..   یکه،گرفت ی من برگردون حس به

 نه!..   ا ی  میبا هم بوده ا ،ما یحت کنم یشک م دارم

 کن منه مرده،دوباره زنده شم در تو..  یکار هی

   داشویلحظه پ کی  ست،فقطین ی کار سخت زمیعز 

 ...  کردمیم یزندگ میبدون زندگ دیبا شدمیم ه یتخل دیبا زدم یداد م دیبا شدمی گرفته بود داشتم خفه م گلوم 

خداااااااااااا  -زانو زدم و سرم بلند کردم و داد زدم  ن یماش یجلو  ومدیاهنگ هنوزم م یشدم صدا ادهیکجام زدم رو ترمز و پ دونستمینم

 انصافه...    نیا

  ه یفقط   شم؟؟؟؟؟ یمن زندگ گفتیخدااااا مگه نم فهممینم ش؟؟؟؟؟؟؟ی زندگ یبرا ندش؟؟؟؟؟یآ یرفت؟؟؟؟؟ چراااااااا؟؟؟؟؟ برا چراااا

 ....  گهیبار د  ه یفقط  نمشیلحظه بب

 که من دارم عذاب وجدانه....   ی درد نی ا فهمنیخداااا؟ چرا نم فهمهیمنو نم یچکیه چرا

 از روز آخر ....   عذاب
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 ناحق زدم تو صورتش و گفتم:  یبه اشک نشستش وقت یچشما از

 آره برو! برو خارج درس بخون! برو آزاد باش...  -

 داد زدم و گفتم:   یوقت

 ....  یگر یم یچند نفرو اونجا به باز نمیبرو بب-

 ....  شهیکه هر روز تکرار م ی عذابه عذااااااب نایا  خداااااا

 از برفه..    یزده از غم ،غمت طوفان خی  وجودم

 آرومم کنه بازم..   ،که یمن برگردون احساس به

  نمیتو هم برگردون آغوشت ،که من محتاج تسک نم یکه سردو غمگ ،حاالیتو که رفت  شیپ  امیم سازمینم  ی من بدونه تو ،با دلتنگ وگرنه

 من بودم که سرد شدم    ا یخدااااااااااااا

 هنوزم محتاجم بهش....   یبودم که ظلم کردم ول من

 عذاب بکشم....  شترینزار ب ایخدا

 گرفته بود آسمونم دلش گرفته بود    بارون

 از دلم ناگه..   ی که،گرفت  یرفتم و دستام رو باز کردم  به من برگردون حسبودم سرم رو باال گ   ستادهیا ن یماش یجلو همونجا

 نه!..   ا ی  میبا هم بوده ا ،ما یحت کنم یشک م دارم

 کن منه مرده،دوباره زنده شم در تو..  یکار هی

 لب تکرار کردم    ر یز  داشویلحظه پ کی  ست،فقطین ی کار سخت زمیعز 

 ....  داشویلحظه پ ک ی فقط

اصالً  ومد،یاشک از چشمام م کردمیبهش فکر م ی خاطره بود که وقت  هیبود. فقط   سادهی قبالً وا ا یبود که برد یی ام به جا رهیخ نگاه

چشمام جمع بشه. سرمو به دو طرف تکون دادم   ی که اشک تو شدیکوتاهم باعث م ی لحظه  ه ی ی دوست نداشتم بهش فکر کنم؛ حت

 .  خواستمیم ژنی باشم، اکس تنها اشتمفاصله گرفتم. دوست د  تیو از جمع
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 لب گفتم:   ر ینفس بکشم، نگاهمو دوختم به آسمون و ز ذارهی. نمدهیداره آزارم م  حیخدا، خاطرات مس یا

 ! یدیکارات آزارم م ن یبا ا  ی دست از سرم بردار. چرا دار ا یباش،  ای  ـ 

رو کنارم حس کردم،   ای . حضور برددمی . شالمو دورم محکم کردم و آه کشزنمیبا آسمون حرف م حی مس ی شدم، دارم به جا وونهید

 گفتم: 

 ...   حه یاسمش مس ـ 

 دوخت به چشمام و گفت:  نگاهشو

 شونه امو باال انداختم و گفتم:  ؟یچند وقت باهاش دوست بود  ـ 

 سال ...   ک یحدود  ـ 

 تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  با

 و گفتم:  ن ییسرمو انداختم پا ؟یدوستش دار  نقدریا و یباهاش بود کسالیسال؟ فقط   ک ی ـ 

 !  شناختمشیعمرم م یانگار اندازه  ـ 

 به هم فشرد و گفت:   لباشو

 ! یر یگیچرا باهاش تماس نم ـ 

 گرفتم طرف آسمون و گفتم:  سرمو

 ...   هیطوالن یلی داستانش خ ـ 

 گرفت و گفت:   دستمو

که از پنجره به آسمون   هییوقتا یزنیکه لبخند م  یتنها وقت گهیم ،یکنیخودتو داغون م  یدار  گهیگوش بدم... سارا م  خوامیم م،ینس ـ 

 ! دوستت واست نگرانه .  یشد رهیخ

 زدم و گفتم:   یتلخ لبخند

 !  یوقت باهاش آشنا نشد چیشاد که ه م ینس هیهم داشتم...  گهی ورژن د هیمن   ـ 
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 کج کرد و گفت:   سرشو

دختر افسرده  ه ی ی نجوریا  ؛ ی سازگار کن ط یخودتو با شرا یبتون دیبا  ، یکه ازش جدا شد  یلی! به هر دلیپس بخواه که برگرد ـ 

 کس دوستش نداره .  چیخانوادت که ه  شیپ یگر یبرم

منو دوست نداشت! با  گهی د حیمس داشت،یو دست از سرم بر نم کردی م ینیرو گلوم سنگ ی چشمام جمع شده بود، بغض یتو اشک

 بغض گفتم: 

 !!! خوادیمنو نم گهید  حیدوستم نداره... مس گهی د ـ 

بود خشک شده بود دوباره سر باز کرده بود. نفس  کسالی که  یاشک  یبخوام اشکام صورت سردمو پوشونده بود، چشمه  نکهیا بدون

 شونه اشو با هق هق ادامه دادم:  یو گذاشتم رودستمو گرفت و بغلم کرد، سرم ای برد هو یواسم سخت شده بود،  دنیکش

 بدم ...  یمثه اون باز تونمیچند نفرو م نهیبب خواد یگفت برم گم شم... گفت برم، م ـ 

 ! نذاشت حرف بزنم .  ایباور نکرد برد منو

 تا آروم بشم! دوباره به روز آخرم فکر کردم و ادامه دادم:   دیکشیپشتم م یدستاشو رو دم،یکش یبلند آه

من...   ا یرفتنم. برد ی ،بهش نگفتم... آماده نبود واسه  ا یدوباره ناراحت بشه... اشتباه کردم برد خواستمیکنم، نم  تشیاذ  خواستمیمن نم ـ 

 دوستش دارم .   یلیمن خ

 در گوشم گفت:   آروم

 هنوز تموم نشده!  یچی! هیبد حیتوض زویهمه چ یتونی. میگردیتو برم می... نسیر یعشقتو پس بگ یتونیدوباره م ـ 

 ادامه دادم:    هیگر با

جواب   حیمس ای. برد کشهیبرزخ داره منو م ن یکنه! ا  میلحظاتشو تقس گهینفر د  هیداره با   ا یهنوز بهم وفاداره   دونمیمن تو برزخم، نم ـ 

 ...   دهینم المویمیجواب ا  ده،یتلفنامو نم

  

 و گفتم:   دمیکش یقیعم نفس

 مزاحمشون بشم... منو ببر خونه !  خوام ی،نم گذرهیداره بهشون خوش م ی لیبرم خونه... اما سارا و رابرت خ خوامیم ای برد ـ 
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 گفت:   ن،ییو سرمو گرفتم پا رونیاز بغلش اومدم ب آروم

 !   شمیماسک خفه م نیا  ری! منم دارم زمیر ی! با هم مرمیگیرو م  لمیوسا  رمیاالن م ـ 

. چشمامو بستم و دوباره به آسمون کردیترسناکم سکته م ی چهره  دنیاز د ای بود. وگرنه بردصورتم  یبودم که ماسک رو  خوشحال 

 لب گفتم:  ریشدم. آروم ز  رهیخ

 دوست .   هی فقط    ح،یدوسته مس ه یفقط  ـ 

 اومد کنارم و گفت:    ایبرد

 ... اما من نذاشتم .  ادیب خواست یبه سارا خبر دادم، م ـ 

 گفتم:   آروم

 الزمش داشتم .   یلی ! خیمرس ـ 

 دادم .  هیتک نشیسرد ماش ی شه ی. سوار شدم و سرمو به شمیرفت نشیهم تا ماش با

 که گفت:  م یراه بود یافتاد، تو راه

 بگو ...   شتر یاز روز آخرتون برام ب ـ 

 بغض گفتم:   با

 خاطراتمو مرور کنم .   خوادی. االن دلم نمگهی وقت د ه ی دیشا  ـ 

 انگار فقط دوست نداشتم حرف بزنم، چون اون خاطرات به ذهنم هجوم آورده بودن!  اما

 و در رو بستم، گفت:   رونی»سارا اومد دنبالم، از خونه رفتم ب 

 !  انیبعداً ب نایمامانت ا ی خوایم یمطمئن ـ 

 و گفتم:   دمیکش یآه

 ...   کردنی ام م وونهیو غزال بودن داشتن د  نیاز همه ثم شتر ی! بشدمیداشتم خفه م  گهی خونه است... من د یعالمه مهمون تو ه ی ـ 
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 و گفت:   دیخند

 چرا؟   ـ 

 امو انداختم باال و گفتم:   شونه

 !!!  رم ی! انگار قراره برم بمکردنیم هی گر   ز ی ر ه یآخه  ـ 

 خنده و گفت:   ریزد ز  سارا

 نبود !   ینجوریا  گهی!!! اما بعدش دمیرفتیم میداشت بود! البته من و مامان و بابا و داداشم همه با هم ینجوریمنم سال اول ا ـ 

 بغض گفتم:   با

 چرا نرفته دلم تنگ شده!   دونمینم ـ 

 گرفت و گفت:   دستمو

 فرودگاه؟   انیم ای!! کیکنیعادت م ـ 

 : گفتم

 !؟ یپرسیسواله م نمی!! اگهی و خاله جون!! مامان جون، همه د نیمامانم، بابام، پرهام و پارسا و پاشا، غزال و ثم ـ 

 گفت:   میتسل ی از فرمون ول کرد و به نشونه  دستاشو

 ! ؟یزنی چرا م د،یببخش ـ 

 و با خودم گفتم:   شهیچسبوندم به ش سرمو

 !   اد«ینم حیاما مس ـ 

 : رونی از فکر اومدم ب ا یبرد یصدا با

 ! مواظب خوت باش! میدیرس ـ 

 شدم و گفتم:   ادهی پ نیماش از
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 !  یراهم بودچشم... ممنون که هم ـ 

 کرد و به سرعت رفت!  یخداحافظ

 آروم بود!!   کمی  شبید  یبود که اعصابم به خاطر دادا ن یقبل تنها فرقش ا  ی روز مثل روزا ه ی امروزم

 !  زدمیقدم م نجایا  ومدمیم یول هی چه کار  نیا دمیفهمیزده به مخم اومده بودم قبرستون! خودمم نم دوباره

 سالش بوده !   20صاحبش واقعا جوون مرگ شده بوده فقط  سادم ی از قبرا وا ی کیسر  باال

 داشت؟؟   تیاهم ی کس ی برا مردمیاون تصور کردم! واقعا اگه من م ی لحظه خودم رو جا هی

   کرد؟یم ه یبرام گر  یکس مردمیاگه من م یعنی

نه برام مراسم   ا یکنه؟   هی خاطراتم گر  یاور اد ی مرگم با بود که بعد از  یکس ؟یچرا منو تنها گذاشت ؟یچرا رفت  زمی عز  حیبگه مس ومدیم

 و تموم...   گرفتنیم

 !   یجفت چشم مشک هی خواست برسه به  یفکرا طبق معمول م ن یته تمام ا دونستمیم خودمم

 !!  هیبفهمه من مردم چ یعکس العمل اون وقت نمیبود که بب نیا  یفکرا برا   نی ا ی همه

 !!!  ده؟یعکس العمل نشون م اصن

من مردم که بخواد   فهمهیاصن نم ندشوننیو به فکر آ لیباطل بانو که فعال درحال تحص ال یخ یبه تفکراتم زدم هه زه یپوزخند

 عکس العملم نشون بده... 

 شده که من فراموش کردم!!!   ی ز یچ ه ی... ل؟یتحص درس،

 ...  10انداختم  خب تازه ساعت که دستم بود   لمیبه ساعت موبا یچنده؟؟ نگاه ساعت

 بود ساعت؟؟؟   چند

 سرم!   ر ی من دهه!! کالس دارم خ یوا ییییه

 ...  کردمیفکرم م دمیدویم نمیکه به سمت ماش همونطور

 چرت و پرت کن و به دانشگات نرس !!   یفکرا  ایبعد ب ی درس بخون دانشگاه قبول بش نیبش یه حی خاک عالم بر سرت مس ایعنی
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 !!!!  رسمینشده م ر ی بابا هنوز د خفه

 ...  شهیکالست شروع م گهی ساعت د مین یرسیم آررررره

 شدم و با سرعت هرچه تمام تر به سمت دانشگاه روندم !!  سوار

 !!! کننی م ممیاگه شانس منه جر   حاال

داد همون   ی گرام سیکه پل ی ستیخواستم به کالس صبح برسم اما با فرمان ا  یساعت بعد هنوز تو راه بودم وبه زورم که شده م مین

 شد !!  دینا ام دممیکم ام هی

 !!!!  شهیم یتا شب چ نیاز صبحت بب  نیا  حیمس ی ته شانس یعنی

 و دار!!!  ر یحاال تو گ  کردیکار م ی چ نجایا سیآخه پل اه

 دادم!!   ن ییرو پا  شهیو پارک کردم و ش نیماش

 !!!  کردم ینگاه ساعت م یرو خواست دادم و ه نامه یو گواه نیاومد و مدارک ماش شهیهم مثل

 !!!  دمیرسیبه کالس م دی بود با  ی هرجور رفتمیرو نم از

 رو که چک کرد گفت:  مدارک

 ...  دویبوده!!!! کمربندم نبست ادیز  ییییلیسرعتتون خ-

 حرفش رو ادامه بده و گفتم:  نذاشتم

 برم!   دیبزار یول دیسی بنو دینوشت مهیمن دورم شده هرچقدر جر یقبول دارم ول دیگیبله بله شما درست م-

 نگاه ساعت کردم که گفت:  دوباره

   ؟ییدانشجو-

 بله... -

 برگه نوشت و به سمتم گرفت و گفت:   یرو یز یچ
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 فقط سرعتت رو کم کن و کمربندم ببند!!!  یبر  یتونیخب م یلیخ-

 به برگه نگاهم نکردم فقط گذاشتم رو داشبورد و گفتم:  اصال

 چشم چشم  -

 حال کالس پر...   ن یبا ا  ینبود ول یر یگ  سینگفت و رفت خداروشکر پل ی ز یچ  گهید

چاره   یغر بزنه ول شب یبه خاطر د خواستیبود اعصابش رو نداشتم تا دوساعت م یزنگ خورد! ناز میبودم که گوش فتادهیراه ن هنوز

 گفتم:  یحوصلگ ی نبود با ب یا

 بله خونسرد گفت:  -

   ؟ییکجا حیمس-

  دیکشیم  غیجور مواقع ج ن یتعجب کردم معموال در ا شیخونسرد از

  

 متعجب گفتم:   یصدا همون

 تو راه دانشگاه...  -

 رفت باال و گفت:  کمیصداش  تن

   ؟یکجا رفت شبید-

   زد؟ی نم غیشد چرا ج شتر یب تعجبم

 خونه!  -

 صداش رفت باال و گفت:  گه ید  کمی

  ؟یبرگشت یساعت چند از مهمون-

  شدیصددرصد منفجر م گه ید قهی موضوع از چه قراره دودق دمیتازه فهم گرفتیخندم م داشت
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 گفتم:   ی دفعه با خونسرد نیا

 مست بودم خوبه...   سین ادمی دونمینم-

 رو از گوشم فاصله دادم تا احتمال کر شدنم کم تر بشه!!!  یاز اتمام جملم گوش بعد

 زد...   غیج  هوی

با   دادم؟؟؟یم ی رو چ ا یمن جواب خاله رو  فتاد یبرات م ی اتفاق ه یهان؟؟ اگه  ؟؟یبر یمست یوقت گهیبه تو م یک شعوریب حییییییمس-

 خنده از همون فاصله منم داد زدم:  

 نگفت بعد آروم و با بهت گفت:   یچیه کمی ؟؟یجواب پس بد  یمنو دست تو سپرده بود که بخوا یک  یترکیحاال حرص نخور م-

 !!  ح؟یمس-

 رو دوباره گذاشتم در گوشم و گفتم:    لیموبا

 بله؟ -

 زد که اصن انتظارش رو نداشتم و گفت:   یغیج  هی  هوی

 با خنده گفتم:   ؟؟یپارت یاومد  دونستنیتو خانوادت نم-

 ...  امیخبر نداشت که منم م  ی چکیرو ه ایاز پارت چکدومیماه ه  5 هی  نی اعتراف تو ا هی-

 زد   داد

  کشمتیم رسهیخر به خدا اگه دستم بهت م حییییمس ؟؟ییییچ-

 !!!  دمیرسینم میبه کالس بعد رفتم یاگه االن نم یوااا دفعه نگام افتاد به ساعت هی

 عجله گفتم:   با

 بزار برا بعد    غاتو یج هی شده بق رم ی من د یناز نیبب-

 جواب بده و قطع کردم و به سمت دانشگاه راه افتادم...  نزاشتم
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تا   اد یخسته بودم، المصب پدر آدم در م یل ی شده بودم! تازه از دانشگاه برگشته بودم و خ رهیبودم و به سقف خ دهیتختم دراز کش یرو

 !  کردینمره بدن! تمام بدنم درد م نایا

 :  دمیسارا از جام پر  غیج یبا صدا هوی

 ـم    ــــــــــــــــــــــ ینس ـ 

 اومد تو اتاق و گفت:   هو ینشون بدم،   یعکس العمل چه دیبا دونستمیشده بودم! تو شوک بودم نم رهیگرد شده به در اتاق خ  یچشما

 !  یتو که باز غمباد گرفت ـ 

 طرفش پرت کردم و گفتم:  بالشمو

 ! ؟یدیبود کش ی غیچه ج  نی! ا یر یبم یریبگ یر یفتید  ،یادب، الل بش یب شعور یب ـ 

 ! شعوریب ؟یبخوابم! تازه از دانشگاه برگشتم! تو چرا واحداتو با من ورنداشت خواستمیم

 هاشو باال انداخت و گفت:  شونه

 گردش!    میبر  م یخوای! بپوش میحاال هرچ ـ 

 طرفش برگشتم و گفتم:   به

 !  ؟یگردش؟! با ک ـ 

 کج کرد و گفت:   سرشو

 رابرت !   یو چندتا از دوستا ایمن و رابرت و برد  ـ 

 و گفتم:   دمیشک یآه

   ام؟یاگه بگم نم ـ 

 اومد طرفم و گفت:   ی جور خطرناک هی

 !  یکرد خود یتو ب ـ 
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 کمدمو باز کرد و گفت:   در

 ! ؟یبپوش یچ نمیخب حاال بذار بب ـ 

 چسبون داد دستم و گفت:   ی شلوار چرم مشک هی

 ...   ناهایکمربندم داشت روش، کوش؟!! آهان ا ه ی ـ 

 رو انداخت طرفم و گفت:  کمربند

 برم واسه خودمم بخرم!    خوام یخوشگله! م یلیخ  نیا  ـ 

چپ چپ   شد،یم دایباال نافم پ بردمیباسنم بود! دستمو م ی! تا روشدیگشاد م  هویتنگ بود بعد   نهیس ر یتاپ قرمز داد دستم که تا ز  هی

 نگاش کردم و گفتم:  

 ! پوشمینم نو یمن ا  ـ 

 کرد و گفت:   اخم

 !!!   خودیب ـ 

 کت چرم کوتاهم داد دستم و گفت:   هیدختره!   ن یعقلمو دادم دست ا گه ید یچیه

 موهاتو هم صاف کن !!!  ـ 

 شونه هامو انداختم باال و گفتم:  

 حالشو ندارم!  ـ 

کرد، لباسامو داد دستم    شمی! خودش موهامو با سشوار واسم لخت کرد، بعدم آرا یصندل یطرفم و به زور بلندم کرد و نشوندم رو اومد

 و گفت:  

 !  ایاومدم آماده باش ـ 

... لیامروز تعط حیمس م؛ ینس ح،یعاشقم بشه! اه دوباره مس حیبودما... حق داشت مس گر یج یی! خدادمیبلند شدم و لباسامو پوش یسست

 !!  ایبود خواب بود  ی چند وقت  هی!  زمی خوش بگذره بهت! باشه وجدان عز  یامروز حساب خوام یفراموشش کن! م



 

 
 

268 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 زدم و گفتم:   یسارا چرخ ی. رو به رورونیبرداشتم و از اتاقم رفتم ب موی! گوشدارمیب ینیبیکه م  حاال

 خوبه؟  ـ 

 نازک کرد و گفت:  ی چشم پشت

 رابرت منتظره!  میتا بر ای !! حاال بیرسیمن نم یبه پا ـ 

 منتظر ما بودن! با تعجب به سارا گفتم:  نشونیماش یتو  ایرابرت و برد رونیخونه که رفتم ب از

 ! ؟یها رو پشت در نگه داشته بود چارهیب نیا  ـ 

 خنده گفت:   با

 تو؟ دوتا دختر تنها و خوشگل!! چه حرفا...   ان یب ذارمیم ینکنه فکر کرد ـ 

  ا یکه شدم برد ن ی!! سوار ماشکننایم کار یچ ستیمعلوم ن چونن یپیدوباره با رابرت م یواقعاً خندم گرفته بود! خوبه روز گه ید  نیا دست  از

 به سر تا پام انداخت و گفت:  ینگاه

 اشاره کردم به سارا و گفتم:   م؟یآفتاب از کودوم طرف سر زده نس ـ 

 !  کنهیام م  وانهیکفشا داره د ن یاز طرف سارا... ا ـ 

 که کفش قرمز بود، رابرتم سالم کرد و گفت:    یمشک یسانت  15جفت کفش پاشنه  هی

 ! دیکنه با ما همراه بش ی خوشحالم که سارا باالخره تونست شما رو راض ـ 

 تعجب گفتم:   با

 نکرد! به زور آوردم!  یسارا که منو راض ـ 

 خنده و گفت:   ریز زد

 !  شرفتهی پ هیخودشم    نیا  ـ 

 ! بزنم لهش کنم؟ چپ نگاش کردم و گفتم:  سکویمنو آورده د شعور یب ی ! امیدیرس باالخره
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 سارا؟!   سکوید ی منو آورد ـ 

 نزد و گفت:   ی حرف

 !   ن ییبپر پا ـ 

لحظه! سارا و رابرت که جلوتر رفتن، منم   هی! دلم ر..ق..ص خواست  دی... جو زده شده بودم شدیعجب آهنگ یشدم. وا ادهی پ نیماش از

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه ایشده بودم، برد  ا یناخودآگاه همقدم برد

 کنم!   یمست کرد من جاش رانندگ یمنم به زور آورده! فکر کنم آورده که وقت ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 مست کنم!   ادیمنم بدم نم ـ 

 تعجب بهم نگا کرد، شونه امو دادم باال و گفتم:   با

 فان ببرم!   خوامیم ـ 

 اومد و گفت:  دنبالم

 بگذرونه!  ریخدا به خ ـ 

  

که    یرفتم طرف رابرت و سارا، کنار سارا نشستم و دستمو واسه کس دن،ی..ق..صر یعالمه دختر و پسر داشتن م هیسالن که شدم   وارد

 اومد طرفم، گفتم:   یجذاب مسئول بار بود دراز کردم، پسر

 ...   الیتک ـ 

 با تعجب به طرفم برگشت و گفت:   سارا

 ! ؟ی! خوبم؟ینس ـ 

 تکون دادم و گفتم:   سرمو

 فان ببرم!!   خوامی! مگهید  سکویخودت منو آورد د ـ 
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 به هم زد و گفت:   چشماشو

 !   نمیبینه... دارم خواب م ـ 

بار و رفتم طرف   ز یم ی گذاشتم رو وانویشد. ل ی... البته دوباره بعدش عادهویقلپ ازش خوردم! داغ کردم  ه یدستم گرفتم و  وانویل

 .  خواستیدلم ر..ق..ص م  ی لیخ ت،یجمع

 و گفت:  ساد یاومد رو به روم وا  ا یبرد هو یکه   دمی..ق..صر یم داشتم

 هنرتو نشون بده!  ـ 

  کردینگاش م یبود. هرک یاسپرتش عال پیهم همراهم شده بود ،ت ایبرد دن،یشروع کردم به ر..ق..ص طنتیزدم و با ش یشخندین

دستمو انداختم پشت گردنش و  ا، یحرکتم پشتمو کردم به برد نی آخر  ی باشه، تو ی روانشناس یکه دانشجو کردیتصورشم نم یحت

 بود . همه به ما جلب شده توجه  ن،یزم یباز کردم و اومدم رو 180پاهامو 

 شدم و گفتم:  بلند

 کردم!    یز ی ناپره ی لیخ گه یامروز د  ـ 

 و گفت:   دیخند

 مثه من ...   ـ 

!  کردیو داشت با تعجب به من نگا م تی جمع یبه ر..ق..ص. سارا اومده بود تو میدور کمرم حلقه کرد و دوباره شروع کرد  دستاشو

 گفت:    هویر..ق..صو ول کردم و رفتم طرفش، 

 دانشگاهتون؟   ی نخورده به سرت تو ی ز ی! چ؟یستین یز یچ  ی! همزاد؟یمینس یمطمئن ـ 

 بازوش و گفتم:   یتو زدم

 !  گهید  رونیب امیب یافسردگ پیاز تر  یخودت گفت ـ 

 سفارش دادم و ادامه دادم:   الیشات تک هی دوباره

 ! گهیافسرده نباشم د خوامیم ـ 
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 ابروشو انداخت باال و گفت:  سارا

 کم ...   ه ی ه یعاد ر یغ کنم یحس م ـ 

.  گاردیباد نیبود، ع  ستادهیکنارم ا  ا یچقدر گذشته بود، اما احساس کردم که مست شدم. برد دونمیزدم و محلش ندادم.... نم یشخندین

 و گفتم:   ستادم یا  ای آهنگ تکنو بود. کنار برد شدیچرا! اما نم دونمیبر..ق..صم نم یعرب خواستیدلم م دیشد

 احمقم نه؟   ی لیخ ـ 

 تکون داد و گفت:   یمنف یبه نشونه  سرشو

 ...   دمیبهت حق م ـ 

رابرت خنده   یمست نبودم، از حرفا یلیرابرت مست مست شده بود، من خ م، یبه طرف سارا و رابرت رفت گم،یم یچ دمیفهمینم اصن

 :  گفتیشده بود و داشت م هر یام گرفته بود، به سارا خ

 ...   رایبا شک رفتم ی!! خوب معلومه، مکردم؟ی کار م یمن چ  ی اگه تو نبود ـ 

 ادامه داد:   ای سارا قرمز کرده بود ،رو به برد ی افهیبود که سارا تا حد مرگ ازش متنفر بود. ق ی دختر  رایشک

 ...   ذارمینم ی چی.... واسه تو همهی به سارا... کفشامم ماله نس دیبد دیاگه من مردم لباسامو با  ـ 

 گفتم:   ای رو به برد گه،ید  کردیغش م داشت

 رابرت ماله خودته ها... گفته باشم!   یبوگندو یکفشا دمیمن از االن وکالت م ـ 

 گرفت و گفت:   دستمو

 !!  هیر ی فکر کنم ببخشمشون به خ ـ 

 گفتم:   کرد،یداشت اثر م مشروب

 ...   حیمس ی واسه  ران، یا دیلباسامو بفرست دیاما اگه مردم با ـ 

 چشمام جمع شده بود، ادامه دادم:   یتو اشک

 سراغش ...   رفتیبود که سارا نم یی واسش!! تنها جا دیهم بفرست رامو یاون قاب عکس ته کمد لباس ز ـ 
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 رو گرفتم و گفتم:   ای کت اسپرت برد  ی قهی

 رفتم باال و ادامه دادم:   گهیشات د  ه ی!! یشیشکل اون م یلیخ ی ..ق..صر یم یاونه... اما اخالقت، وقت هیشب یل یچشمات خ ـ 

 گرمم شده ...  ی لیبر..ق..صم باز... خ خوادیچرا دلم م دونمینم ـ 

.  دمی..ق..صر ی ط م..ق..صم، فقر یم یبرام مهم نبود که دارم با ک  گهید عت،یجم  یرفتم تو ا،ی چرمم رو در آوردم و دادم دست برد کت

به کمرشو و   دمیصورتم!! با مشت کوب یکولش!! موهام اومده بود تو یبلندم کرده بود و انداختم رو  ا ی حس کردم رو هوام، برد  هوی

 گفتم: 

با   ایراحت نیرو تخت خواب! گفته باشم، من به ا  میبنداز یخوای... حتماً بعدشم میکنیبلند م ینطوریدخترو ا  هی  یکشیخجالت نم ـ 

 !!  خوابمینم یکس

 و گفت:   نیماش  ینشوندم تو ا یصورتم! برد یخورد تو  رونیسرد ب یهوا هوی

 !  مینس یچقدر بد مست ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 !  گهید   کنمیمست نم نهیواسه هم ـ 

 کنارم و گفت:   نشست

 !  ی..ق..صبار بر  ز یخونه! کم مونده بود رو م برمتیم ـ 

 خنده! بلند گفتم:   ر ی خمار کردم و زدم ز  چشامو

 ! یدفه بعد شاالیبر..ق..صما... ا  خواستمیرفت!! م ادمی  یدیاه د  ـ 

 چپ نگام کرد! چشامو مظلوم کردم و گفتم:   چپ

 ..ق..صم!!! ر ی نم گهی ! خوب د؟یزنیچرا م ـ 

 انداخت و گفت:  ی ام نگاه افهیق به

 !! زهی ریچشات م  ملینکن ر  ه یگر  ـ 
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 و گفتم:  یصندل یسرمو گذاشتم رو  ومد،ی! خوابم مرونیو دستمو بردم ب نیی پا  دمیرو کش شهیش

 !! حیدلم واست تنگ شده بود مس ـ 

نداشتم کالفه   شیاز دستش آسا   قهیدق  هی یعن یبود   ی شگیزنگ خورد طبق معمول مزاحم هم میراه برگشتن به خونه بودم که گوش تو

 گفت:  عیبگم سر ی ز یکه چ نی رو جواب دادم قبل از ا  یگوش

 زود خودتو برسون...   حیمس-

   ؟؟یچ ی عنیخالق  جلل

 شده؟؟  یز یچ-هول بود  کممی ذوق داشت   کممینگران بود   کمی صداش

 ...  اینه فقط زود ب-

 تو؟؟   یخونه  ام؟؟یکجا ب-

 گفت:   یکه اعصاب نداشت عصب  نیا مثل

 پر...   یباش وگرنه همه چ نجا یا  گهی د قهینه خنگه خونه خودتونم ده دق-

   ؟یچ یعنیهاااان؟؟

  ؟؟یرو پر؟؟ هوووو الووو ناااز یچ   یچ ؟؟یچ  یعنی ی الو ناز-

 کردم!!   شتر ی باال انداختم و سرعتم رو ب ینداد و قطع کرد شونه ا  جواب

رفتم باال و دستم رو گذاشتم رو   دمیرس یا   قهیدق  5خونه بودم   کیپر؟؟ چون نزد یهمه چ یچ  یعنی کردم یراه فقط داشتم فکر م تو

ننداختم چون اصن اعصاب هجوم آوردن خاطرات جورواجور به مغزم رو نداشتم،  یی نگاهم به واحد رو به رو ه یزنگ که در باز شد!! 

  یآور اد یبهم  شهی!! خاطراتم همشدیو زنده م رفتگیهر لحظه واسم جون م مینبود! خاطرات نس ردنبه نگاه ک یازیگرچه اصالً ن

اومد که   یناز  یدر که باز شد صدا داد،ی!!! شکستم موردیمنو از پا در م شهیخاطراتش هم  ستم،ین یز یچ  م یکه من در برابر نس کردیم

 !! زنهیاالن زنگ م حیگفت بدو مس عیسر 

 رو انداختم باال و گفتم:  ابروهام
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 !! زنه؟یزنگ م ی ک ـ 

 نداد و به جاش گفت:   یجواب

 اون موقع نتونستم جواب بدم دستم بند بود...   دیببخش ؟؟یجونم خوب  میبه سالم نس ـ 

خدااا   ای زد،یلب تاپ و داشت حرف م  ینشسته روبه رو دم یشده؟؟ منو سرکار گذاشته؟؟ کفشامو دراوردم و رفتم تو که د یچ م؟؟ینس

 شد رفت...   وونهید

 ت:  اومد که گف مینس یصدا

 که مزاحم شدم...   دیببخش کنمیخواهش م زمینه عز ـ 

!! مطمئنم دمیهمه وقت صداشو شن نیبود! بعد ا میبود! واقعا نس مینس خوردیفکر تو ذهنم دور م ه یفقط   گهیم یچ  دمیشنینم گهید

  دید توریگوشه نشستم که به مان  هیداشت، رفتم جلوتر و   نانیبه اطم ازیباور کنه که خودشه و ن خواستی ناخوداگاهم نم یخودشه انگار

»خاطرات اون روز جلو چشام   nasihoo!! با اکنت مخصوصمون اومده بود، « رهی نتونه منو بگ یلب تاپ ناز نیدورب یداشته باشم ول

   رفتیرژه م

 !! شنیکه عضو نم ینجوریا  ؟یکنیم تیـح چقدر اذ  ــــــــــــــــــــــ یـ مس"

 کوچولو برو کنار کارو بسپار به اهلش!!  نیبب ؟؟شنی عضو م یواقعا؟ پس چجور ـ 

 !!  ی!!!کوچولو خودتیخودت ـ 

 خب حاال برو کنار بزار کارم بکنم!!  ـ 

 ...  سازمیخودم م یسازیمسخره م یتو اکنتا خوام ینم ـ 

 :   دیکش  غیج هوی  windyبزارم!! خوام یم گه ید  هیمسخره چ ـ 

   شعور یب یدیحرصم م اد ی! خوشت م؟یتو غلط کرد ـ 

  هو ی  کردینت که با تعجب نگامون م یبه مسئول کاف دمیموند و حرفشو ادامه نداد خطه نگاهش رو که ادامه دادم رس رهینقطه خ هی به

 خنده که آروم گفت:   ر ی زدم ز
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 !! "مرض، درد،کوفت،آبروم رفت ـ 

 لبخند بزنم هرچند تلخ!!  تونستمیاون روز م  یادآوریبا   هنوزم

 !!!  میدوتا اکنت مخصوص برا خودمون درست کرد میبه اصرار نس آخرم 

داشتم! دوست  ختنی!! بعداً وقت واسه اشک رزدیفقط زل زده بودم صورتش که داشت حرف م  کردمینم ه یگر  یتر شده بود ول چشمام 

 ! رهیرو بگ دم ید ی نداشتم اشکام جلو

  

 خوبه؟؟   حالش

  یهنوز ناز کنه؟یم ه یکه گر  پرسهیم و یکرد حال ک  میعصب نیو هم رهیگی اش م ه یگر  گه ید  قهیدو دق دونستمیبغض داشت، م صداش

 جواب نداده بود که گفت:  

 ...  شهیمنو فراموش کرد!! نه؟؟ مثل هم ـ 

 بهم کرد و گفت:  ینگاه یناز

 نه....   ـ 

 !! سیکه چشماش قرمز شد و صورتش خ دینکش قه یبه دق یبعد یاشک راه خودشو باز کرد و پشت سرش دونه ها یدونه  نیاول

 شکسته گفت:   ییصدا با

 !!  دهیروزم طول نکش هی فراموش کردنم براش  شناسمیرو بهتر م حینه؟ من مس ی گیدروغ م ـ 

 یمن ؟؟یاین  ادمی که  کنمیکه هنوز نگاه در خونتونم نم یمن فراموشت کردم؟ من ؟؟یگیم یچ یفهمیداد بزنم خفه شو... م خواستمیم

  برهیکه شبا با اسم تو خوابم م

  ایلیا دونستمیمن دوستش دارم، اگه م ی... نازدادمینم شیکنم... من باز  تشیاذ  خواستمیبه خدا من نم  ینه؟! ناز ای!!! ده؟یمنو بخش ـ 

 ...  گفتمیواسش م زویاونم با اون لحن آزار دهنده، خودم از اول همه چ گه،یبهش م

نفس من دوباره داره   اره،یکه داره نفس کم م دیفهم شدیاما به وضوح م شد،یداش قطع و وصل مهق هقش بلند شد، البته ص یصدا

 زمزمه کردم:    یشکسته ا ینکن نفسم! با صدا ه ی! گر مینکن نس هیگر کنه، یم ه یگر 
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جلو و باهات حرف بزنم! به خاطر    امیب شهی روم نم نکهیبه خاطر ا ، یبه خاطر همه چ م،ینه من تو رو!! ببخش نس ی منو ببخش دیبا تو

،ببخش به   میبدم، منو ببخش نس التویمیجواب ا شه یروم نم نکهیبوک رو بدم، به خاطر ا سیتو ف جاتیجواب مس  شهیروم نم نکه یا

 مغرورم!!   نکهیخاطر ا

به بغل دستش نگا   یچرا ه دونمیداشت که آرومم کنه، اما نم یسع  نمینازن رم،یجلوشونو بگ تونستمینم ومدنیم اری اخت یب اشکام 

 گفت:   نیپاک خل شده! نازن  نم یا کنه،یم

 مواظبشم!   ر یتو رو فراموش کنه! من مثه ش کنهینکن، غلط م هیگر م یجونم نس ی ا ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 !!! خوادیمنو نم گه یکه اون روز زد معلوم بود که د  یی !! با اون حرفاشهینم  ی اما عشق که اجبار  یمرس ـ 

 اخم کرد و گفت:   نینازن

 شد؟!!  یکه اون شب چ  دیگیکودومتون نم  چیچرا ه ـ 

 امو انداختم باال و گفتم:   شونه

 ! گفتیخودش بهت م یاگه دوست داشت بدون ـ 

 شونه ام و گفتم:   هی  یباز شدن در خونه اومد، موهامو جمع کردم رو یصدا

 !!!  ؟یندار یسارا اومدش کار یناز ـ 

 و گفت:   دیخند

 !!!  یزنیبا دوست پسرت حرف م یانگار دار یندار یسارا اومدش کار گه یم نیهمچ ـ 

 !!  یزنیاز دوستات حرف م  ی کیبا   ینشده که! دار یز یچ

 اومد که گفت:    ایبرد یصدا

 اومدم ببرمت!!   مینس

 گفت:   سمیخ   یچشما دنیحال و با د یاومد تو ای کم جا به جا شدم، برد  هیاز تعجب گرد شد!  چشمام 
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 ! ؟یکنیم  هیگر  یشده؟!! چرا دار ی چ ـ 

 صورتم پاک کردم و گفتم:   یاز رو  اشکامو

 خبر بد بهم داد!!  هی  زدمیاز دوستام حرف م  یکیداشتم با   یچیام... ه ـ 

 اون طرف ابروهاشو داده بود باال و گفت:   نینازن

 اونجا!!  گذرهیبه تو بد نم نکه یمثه ا  ـ 

 کردم و گفتم:   اخم

 !!!  یخفه شو ناز ـ 

 با اخم گفت:   ایبرد

  ، یپسره رو فراموشش کن نیا  یخوا یم یتو ک  فهممیمنو فراموش کن، من نم گهی داده د غامیجونت پ حیبوده که مس ن یحتماً خبر بد ا ـ 

 نداره!!   ی که ارزش وفادار دهیجواب سالمتو هم نم ی ازت نگرفته و حت یسراغ کسالهیکه    یپسر 

 گفتم:    ایهستا! رو به برد  شیزیچ ه ی نی گرد شد و دوباره به بغل دستش نگا کرد، ا ن ینازن یچشما

 !  میباره با هم حرف زد ن یبس کن ما قبالً هم در ا ای برد ـ 

 گفت:   ت یتکون داد و با عصبان سرشو

« چرا   حی» مس یبهم گفت یمست بود یکه وقت   یدوستت نداره، همون موقع گهی د یگفتیو م یختیر یه اشک مک  یهمون موقع آره

 !! دادیبهت م لیمیاون اگه دوستت داشت تا االن حداقل چهارتا ا یبفهم یخواینم

 گفتم:    ن،ینازن ی جلو کرد یم یرو ادهی داشت ز  گهید

 !!  یبد میدلدار دیتو با  کردمیم ه یمن االن داشتم گر  رسرمی!! خجالت بکش، خای برد گه یبسه د  ـ 

مشکوک   یکه ه نمیزدم تو بازوش، نازن یکی ! « خنده ام گرفته بود!  ؟یشد ی: » االن راضینیبهم انداخت که  طون ینگاه ش ه یبعدم  ،

 ! کردیو کنار دستشو نگاه م زدیم

 نپرسم و گفتم:  ومدیدلم ن آخرش
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 !! ؟یکنینگاش م یگردی برم یبغل دستته که ه ی ک ـ 

 دست پاچه شد و گفت:   یناز

 !! ارهیداره ادا اطوار در م  یه نجاستیاز دوستام ا  یکی!!  یشکیه ـ 

 گفتم:   ی ام گرفته بود! رو به ناز خنده

 !! خونهیم ی دوست خوب من! روانشناس ا یبرد کنم،یم یمعرف  یایاز هنگ درب  نکهیحاال واسه ا  ـ 

 و گفت:  دیبا استرس خند نینازن

 رفت!!  یپس خل و چل شد ـ 

 حق به جانب گفت:    یا  افهیبا ق ایبرد

 ! گردن ما ننداز!  نجایدختره رو از اول خل و چل فرستادن ا ن یا  ا،یزنیوا... خانوم حرفا م ـ 

  

 اخم با جذبه کردم و گفتم:  ه ی کنن،یم تیشخص ب ینشستن دارن منو تخر  یی... نگا کنا، دوتااِاِاِاِ

 !!!  شعورایب دیجفتتون خفه ش ـ 

  دیاالن با دونستمیوردارم دستمو؟!! هم خنده ام گرفته بود، هم نم ینیچشم و ابرو اومد که   یدستشو گذاشت رو لبش، بعد ه ایبرد

 و گفت:   دیکش قینفس عم هیدستشو از رو لبش ورداشتم که   ن، یکنم جلو نازن  کاریچ

 ! شدمای خفه م  یراست یاستداشتم ر  ـ 

 گفت:    ای خنده اش گرفته بود! برد نمینازن گه ید  ندفهیا

 !!!! ؟یحیشما دوست مس ـ 

 با تعجب گفت:   نینازن

 آره چطور؟!!  ـ 
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 شونه اشو انداخت باال و گفت:  ایبرد

 دارم واسش!   غامیپ ه ی ـ 

 !!  ؟یچ ـ 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه هی  ایبرد

  یکه تنها بمونه و تو بتون  ستین یتمومه، دختر  یهم خوشگله، هم پاکه، هم مهربونه، خالصه که همه چ م،ینس د،یبگ حیبه مس ـ 

 طرفدارشن ...  ایلیخ  ،یواسش ناز کن

 رو بده!   می نس یامای و پ الیمیرو ببازه؛ بهتره جواب ا مینس خواد یاهل رقابتم هستن، پس اگه نم تازه

بود، اما من   نییسرش پا  ن،یاومد نشست کنار نازن ی پسر   هیمنتظره افتاد،   ریاتفاق غ  هی  هویشده بودم،   رهیخ ا یزده به برد بهت

از   ای از اشک بود  دونمیبود. سرشو آورد باال. چشماش سرخ بود. نم حیمس شناختمش، یم میزندگ یهمه  یبه اندازه  شناختمش؛ یم

 کرده بود .  ریگرفتم، زبونم گ هفاصل  ای از برد عی! سر تیعصبان

 بود... خود خودش بود. گفت:  حیبگم، مس یاالن چ  دیبا دونستمینم

 سالم ...   ـ 

 گفت:    ای برد هوی نتونستم بگم،  یزیبگم، اما چ یز ی چ هیباز کردم که   دهنمو

 رفت!   ریتصو اد؛ یصداتون قطع شده... صدا نم م،یدوست نس یوا ی ا ـ 

 : گفتیم یه نمینازن

 !! شنومیمن م دیشما حرف بزن ـ 

که کنارم نشسته   ا یشده بود به برد  رهیخ حمی،مس  حیشده بودم به مس رهیمنم خ اد،یصدا نم گهیداره م ایکه برد کردیاصن دقت نم انگار

 گفت:   هوی  ای بود و اخم کرده بود. برد

 !!!  د؟یمنو دار  یارتباط! االن صدا  هویبد شد  نقدریچرا ا   میدوست نس یوا ـ 

 :  دمیکش غیج اًیو تقرب ا یبرگشتم طرف برد تیرو قطع کرد. با عصبان ارتباط  هوی بعد
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 که اومد جلو؟!   یدی! ند؟یارتباطو قطع کرد یتو به چه اجازه ا ـ 

 لپ تاپ رو خاموش کرد! بعد دستمو گرفت و بردم طرف اتاقم. آروم هلم داد تو اتاق و گفت:  یتکون داد و با خونسرد  سرشو

 !  یمهمون میر یم م یخوشگل بپوش دار ز ی چ ه ی ـ 

 و گفتم:   نیبه زم دمیکوب پامو

 ...  امینم ـ 

 اومد تو اتاق و در رو بست، بعد در کمد لباسامو باز کرد و گفت:    ایبرد

  کفشاتم بپوش!! نی ... کجاست؟!! آهان اایداشت یکت ل  هی  ه،ییمویشرت ل یت نی! با ا ادیبهت م یلیرو بپوش خ  یشلوار ل ن یا  ایب ـ 

 جفت صندل تخت داد بهم، بعد کت رو هم داد دستم و گفت:  هی

 لباساتو راحت بپوش!  رونیب رمیمن م ـ 

  دمیدو زنه،یدوباره زنگ م  حیآشپزخونه است، حتماً مس یتو دم یبزنم لهش کنم، در اتاقو باز کردم و د خواستیاتاق رو بست. دلم م در

 :  دمیکش غیج  زدم،یطرف لپ تاپ تا روشنش کنم. تا اومدم برسم به لپ تاپ از پشت محکم گرفتم! تو هوا دست و پا م

ها...   هیرتی. غکردیچه بد نگات م یدید ست،ین نمونیب یز ی بدم که چ حیواسش توض دیبا  زنه،ی... االن دوباره زنگ مای ولم کن برد ـ 

 ! هکنینم یاگه قهر کنه آشت  گه ید  ندفهیا

کارم! ولم کرد و خم شد، رفتم طرف لپ تاپ که اومد و    یسرم رزم ر یپهلوش، خ  یتو دمیمحکم کوب  ه یبا آرنجم  دهیمحل نم دمید

آروم و بدون  یلیترسناک شده بود. خ یلینگام نکرده بود، خ  ینجورینگام کرد. تاحاال ا یلپ تاپ رو از جلوم برداشت، با اخم و جد

 داد بزنه گفت:   نکه یا

 ! حرف گوش کن و برو تو اتاقت !!  یمهمون میبر  م یخوایگفتم برو حاضر شو م ـ 

  نکهی! بدون ارنی بگ میواسه من تصم توننی م کننیچرا همه فکر م دونمینم  دم،یرفتم طرف اتاقم و لباسا رو پوش دارهیدست برنم دمید

 . رونیکنم از اتاق اومدم ب شیآرا
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  حیبا مس شدی م میکنم، اونجور  نیآن ال  پمویدر آوردم تا اسکا  بمیآروم از تو ج مویونه هاشو انداخت باال، گوشبهم کرد و ش ی نگاه هی

پرت کرد و   مویتو اتاقم گوش شیافتادم که دوسال پ ای لیا  ادیلحظه   ه یاز دستم گرفت؛    مویبارم دستمو خوند ،گوش ن یحرف زد! ا

 لباسش و گفت:  بیج  یرو گذاشت تو ی شگو ا ی! اما بردکوندشیش

 بدم!  حیرو واست توض یز ی چ هیبذار  یخوب... حاال اگه آروم ـ 

 و رومو ازش گرفتم، دستشو گذاشت دو طرف صورتم و مجبورم کرد به چشماش نگا کنم، بعد آروم گفت:   ستادم ی ا نهیبه س دست

... بذار اونم  ادیبه جوش ب رتشی کم غ ه یبذار  اره،یبه دستت ب تونهیکه راحت م کرد یاون فکر م یدادینشون نم ی واکنش چیاگه االن ه ـ 

بوک، االن   سیف  یتو جات یبه خاطر مس ، یو بهش وفادار یستین چکسیکه تو با ه کردیکنه! تا االن فکر م  یبا تو بودن سع یبرا

بذار   خوادی! اگه تو رو مادیکه دم دست باشه و زود بشه به دستش آورد خوشش نم  یاز دختر   یپسر  چی! هرهدا  بیرق ه یکه  کنهیفکر م

 واست بجنگه! باشه؟!!!   دیفکر کنه که با 

 قشنگ حرف زده بود. سرمو آروم تکون دادم و گفتم:   چقدر

 باشه !!!   ـ 

 انداخت و گفت:   دستشو

 !!!  دمیبهت پس م تویگوش یکنینم ن یآنال پتویو اسکا  یمونیم ی حاال اگه دختر خوب ـ 

 زدم و گفتم:   یدستم!! لبخند یرو گذاشت تو  یگرفتم طرفش، گوش دستمو

 زد و گفت:   ی!!؟ لبخندمیببر یخوایحاال کجا م ـ 

 تو رو به اونا نشون بدم!  خوامیتنهام!؟ مامان و خواهرم اومدن! م شهی من هم یکنیتو که فکر نم ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 !!! میپس بر ـ 

مشت شده امو  یقطع کرد، دستا  یلپ تاپ، کامالً مشخص بود که اون پسره الک ی شده بودم به صفحه  رهیشوک بودم، ختو  هنوز

 و گفت:   دیکش غیج نینازن هو یطرف،   هیلپ تاپ و پرتش کردم   بورد یک یرو دمیکوب

 !!   ی!!! پروژه هام رو لپ تاپم بود، داغونش کردزنمیبه خدا دارت م حیمس ـ 
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منظورش با    قاًیآخر پسره بود، دق  یبود، حواسم به اون جمله  یا  گهید  ی اما من حواسم جا زد،یحرف م یداشت رگبار ینجوریهم

 !  رهیت مداره از دس میبشه،! نس کشی به اون پسره اجازه داد نزد یبه چه حق میاصن نس مه،یخودش بود، االنم که با نس

  یبه هم، صدا دمی،رفتم تو اتاقم و در رو محکم کوب واریبه د دمیبلند شدم و مشتمو محکم کوب هو یبه زانوم،   دمیکوبیمحکم م مشتامو

 بره!   نکهیدو هفته قبل از ا قاًیشمال؛ دق م یرفته بود یخانوادگ م،یقطع شده بود، نگاهم افتاد به عکسم با نس نمینازن

  میشده بودم. نس وونهیدوستش داشتم! د یل ی که خ  یعطر  شهیش ی کردم، حت نیرو پخش زم مینس یای ادگاری  وار،یتو د  دمیکوب  عکسو

 .   کردیم هیداشت گر  دمیاز دستش دادم... نه، هنوزم دوستم داره، خودم د   دمیشا دم؛ یرو دارم از دست م

! دستمو گذاشتم  خوامیم ممویمن نس تونم؛ ینم گه ی،د  تونمیش. نمآروم با ح،ی مس کنهینم هی چشمام جمع شده بود، مرد که گر  یتو اشکام 

نگاش کردم، عکسو برداشت گذاشت   یرچشمی نگفت، ز یچیدر اتاقو باز کرد و اومد تو. ه نیشدم، نازن ره یو به سقف خ میشونیپ یرو

اون روز   اد ی ز، یم یبهش انداخت و گذاشتش رو ی شکسته اش عکسو خراب کرده بود. نگاه ی شهیش ود، قابش داغون شده ب ز،یرو م

 افتاده بودم:  

دستمو   ن،ییزد و سرشو انداخت پا  یبهش انداختم، لبخند یاومد نشست کنارم، نگاه میشده بودم که نس رهی خ ای »کنار ساحل به در 

 شروع شد!!  یباز ه یحلقه کردم دورش و گفتم: ـ همش از 

 کم ناراحت بود، اما آروم گفت:   هی  انگار

 باشه ...   ی باز هیهنوز   دیشا  ـ 

 شدم و گفتم:   رهیخ ا یدر به

 نبود !   یاما همش باز  ،یچ دونمیبود... نم یاز باز  شتریب یز ی چ هی... از همون اولم ستیواسه من ن ـ 

 شونه ام، گفت:   یو سرشو گذاشت رو دیکش یآه

 !!!  ؟یکنارم بمون شهیکه هم یدیقول م  ح،یمس ـ 

 گفتم:  م؛یزندگ یهمه  مم،یشدم، نس رهی و بهش خ برگشتم

 ...   دمیقول م ـ 

 و گفت:   دیگز  لبشو
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 !!  م؟یمدت از هم دور باش ه یاگه  ی حت ـ 

 گفتم:   تیترس برم داشت و با عصبان هوی

 ! یبدون من بر ییجا  چیه ذارمینم ،یمونیکنارم م شهی!! تو همم؟یمگه قراره از هم دور باش ـ 

 دهنشو فرو داد و گفت:   آب

 !!!  م«یاز هم دور باش  ستینه قرار ن ـ 

نبودم،   یاز دستش عصبان گهی بهم بگه، خودم بهش اجازه ندادم؛ دستامو مشت کردم. د خوادیم مینس  دمیاحمق بودم که نفهم چقدر

  بودمیآماده م  دی،با  گفتیبهم م دیت که حرفشو تموم نکرد... با ناراحت بودم نه فقط از دست خودم از دست اونم ناراحت بودم که نگف

 دستش و گفت:   یتخت، دستمو گرفت تو یرو کنارمنشست  نیواسه رفتنش! نازن

 که رفت ...   یشد اون شب، اون شب ی ... چحیمس ـ 

 فشار دادم و گفتم:   دستشو

 گند زدم ...   ن،یفقط بدون که گند زدم نازن ـ 

 گفت:   آروم

 شد؟!!  یو چفقط بگ ـ 

 چشمم زنده شده بود:  ی شدم انگار اون روز جلو رهیسقف خ به

ناخوشه،   میبودم نس دهیچرا اونقدر سرخوش بودم، د دونمینم م؛ یخوشحال بودم. دو هفته بود از شمال برگشته بود یلی »اون روز، خ 

  ی،مشکل  میکه ما با هم دونستنیم گهیبودم. مامان و باباش د  دهیدسته گل واسش خر ه یخوشحالش کنم،  خواستمیم نیواسه هم

اونا مشغول   م،ی از شمال برگشته بود  ی بهش بگم و کجا ببرمش! از وقت یکه چ کردمیم یزیر برنامه راه واسه خودم  یتو ومد؛ ینم شیپ

اما   ه،یک گفتینم میکه نس  زدینگ مبهش ز یک ی وقتا هم  ی انداخت، بعض یم شینگاه به گوش م؛یبودن، هر وقت با هم بود یدنید دیع

 ...   شدیم شتر یبعدش انگار استرسش ب شهیهم

بهتر  یبدونه ک  یک ی دیبشم با  ی بگم تا خال دی با یول تهیاتفاق زندگ نیکه بدتر   یکردن اتفاقات  ف ی بود گفتنش برام سخت بود تعر  سخت

 و گفتم:   کردینگاهم م یو نگران اقیشده بهش که با اشت رهیخ  یاز ناز
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 تکون داد  چشمام رو بستم و گفتم:   دییچون سخته برام گفتنش سرش رو به نشونه تا  گمیم خالصه

 در خونه رو باز کرد. گفتم:  ای لیآسانسور و زنگ در خونشون رو زدم. ا ی خونه، رفتم تو دمیرس

 دم در؟!!   ادیب  یبگ میبه نس شهیسالم... م ـ 

 شلوارش و گفت:  بیج یتنش بود، دستو کرد تو کت و شلوار شهیزد، مثه هم یشخندین

 ! ؟یکار دار می!!! با نسم؟ینس ـ 

 گفتم:  دونستم،یو رفتار مسخره اشو نم شخندین لیدل

 کار دارم!   میخب آره... با نس ـ 

 شد و گفت:   رهی دستم خ یدست گل رز تو به

 عشقت بهت نگفته؟!!  ی نی ـ 

 گفتم:   شدم،یو نگران م ی داشتم عصبان  گهید

 !!  گفته؟یواسم م دیرو با  یز یچ می!؟ نسیگیم یدار یچ فهممینم ـ 

 و گفت:   دیخند

 !!  کنه؟یاشو خرج تو م ندهیآ مینس ی !! کوچولو... فکر کردرهیم ران ی! عشقت داره از ا ؟یدونیتو نم ی عنی ـ 

 صورتش، گفتم:   یمشت کردم که نزنم تو  دستمو

 راه افتاد؟!!  ی؟؟کیچ ـ 

 به ساعتش انداخت و گفت:  ینگاه

  

 !!  سیتهران، بعدشم پار رهی! برو فرودگاه، داره مشیساعت پ مین هی

   ر یاز طبقه ها گ ی کی ی! آسانسور تو نییاون هشت طبقه رو از پله ها رفتم پا  تمام
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  م یبودم، نس ی عصبان یلی! اما االن خادیمن ازش بدم مکه  دونستیخودشو زده بود، م شیباالخره ن ایلیشدم، ا  نمیبود، سوار ماش کرده

  یپالتو ه ی. دمشیکه باالخره د گشتمی دور خودم م نجور یخودمو رسوندم به فرودگاه، هم  یبا چه سرعت دونمی. نمگفتیبهم م دیبا

خشکش زد. چند قدم   هو یبهش رفتم جلو؛   رهیبه خودش برسه، خ دیاالن هوا سرده باالخره با سی... پار بتهدستش گرفته بود. ال یمشک

 اونطرف تر!   دم یحرفامونو مامان و باباش بشنون! دستمو گرفت و کش خواستیاومد جلو، فکر کنم نم

 بود. گفت:   سیخ چشماش

 !!؟ دستامو مشت کردم و گفتم:  رمیبهت گفت که من دارم م ی! اصالً ک؟یچرا اومد ـ 

 جونت ...    ایلیا  ـ 

 فت:  مشت کرد و گ دستاشو

 البته... چرا خودم فکرشو نکردم!  ـ 

 گفتم:   یعصبان

 تیبرات اهم نقدریا  یعنیطور بوده...   نیهم شهیهان؟! هم یبد یمنو باز یخواستیفقط م ،یمعرفت باش یب نقدریا کردم یفکر نم ـ 

 ...آره؟ !! رهیبهم بگه عشقت داره م دیازش متنفرم با یدونستی که م ی اونوقت اون کس یر یم  یبدونم دار ینداشتم که حت

 اش گرفت و گفت:   ه یگر  هویآخر رو داد زدم،  ی »آره «  

 ...  حیتو رو خدا آروم باش... بذار توض حیمس ـ 

 زدم تو صورتش و گفتم:   یکی جمله اشو کامل کنه،   نذاشتم

 !  یبد یباز یتونیمثه من م رو گهی چند نفر د نمیبرو... آره برو بب  ؟یخواستینم نویمگه هم ؟یچ  یبرا حیـتوض

 شدم و گفتم:   رهی پر از اشکش خ ی شد بهم، به چشما رهی خ یصورتش و با ناباور یگذاشت رو دستشو

 تموم شد ...  نمونیب یهمه چ  ـ 

 کرد و اومد طرفم، دستشو گذاشت دو طرف صورتم و گفت:   سیخ لباشو

 ...   شهیوقت تموم نم چیواسه من ه ـ 
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 کنار گوشم گفت:   آروم

 ... تونمیاگه بخوامم نم یعنی  کنمیفراموشت نم چوقتیه ـ 

 لبام و گفتم:  یرو دمیکش دستمو

مثل تو هدر دادم،   یعوض ه ی ی وقتمو برا کنمیفکر م  یوقت خورهیفراموش کنم!حالم به هم م تونمیمن که م یول یکنیتو فراموش نم ـ 

 !!   دادیم میمدت داشت باز نی که تمام ا یدختر  هی

 ...   یگفتیبهم م دی... با یبد کرد مینس

 متوجهمون شده بود، اومد دستمو گرفت و گفت:   ایشد بهم، مار رهی خ یشد، با ناباور  شتر یفشرد و اشکاش ب لباشو

 !!  میبر ای! بیچته معرکه گرفت ـ 

 گفتم:   میمشت کردم و رو به نس دستامو

 برس...  ندتی!! برو و راحت به آارمیوقت اسمتو نم چ یه گهید

 و گفت:    یکنار  هیمنو برد   ا یمار  ستاد،ی بست و همون جا ا  چشماشو

 روزا بسوز ...   نی !! حاال برو تو حسرت انی! آفر حیبه رابطتون مس ی خوب گند زد ـ 

 و بغلش کرد و بردش اونطرفت «   میرفت طرف نس بعدم

 اش گرفته بود. گفت:   هی گر  نیبود. نازن یکه منظورش چ فهممیگفت، االن تازه م  یچ ا یمار دمیموقع نفهم اون

 ...   حیمس یواقعاً گند زد ـ 

 مشت کردم و گفتم:   دستمو

 جبران کنم!!  ذارهیشده که نم  دایپ یک ی!! اما االن دونمیم ـ 

 شد به چشمام و گفت:   رهیخ

 !!من بهت اعتماد دارم...  یا ی!!!! از پسش برمیحیتو مس ـ 
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 !  رونیبلند شد و رفت ب بعدم

 گفتم:    رلبیز

 به خودم اعتماد ندارم...   گهیکه خودم د  نهیا مهم

رو بدم! بعد از  میجواب نس دی! باکنمیبوک شروع م سیاز ف  امیاز پسش بر ب  دی! باامی... از پسش برمحمی! من مسگهیراست م یول

 و چندماه...  کسالی

 انداختم و گفتم:  ای به بردنگاه  هی

 هفته شده ها ...   ه ی ـ 

 تکون داد و گفت:   سرشو

  

 هم صبر کن بعد قشنگ برو جوابشو بده ...  گهیهفته د هیبکن...   توی... زندگالیخیب

 زدم و گفتم:   یلبخند

 !  یهنوز دلخور ـ 

 پالتوم در آوردم و انداختم تو بازوش، بعد گفتم:   بیتکون داد، دستمو از تو ج سرشو

 ! دمیکنم؟ دلم واسه مامانم تنگ شده مامانتو د  کاریخوب چ ـ 

 « لبخند زدم و گفتم :   ی» خر خودت ی عنیبهم انداخت،  هینگاه عاقل اندرسف هی

و غزال، واسه دوستام،   نید واسه بابام... واسه ثمحاال فقط مامانم که نه... دلم واسه داداشام ـ پرهام و پارسا و پاشا ـ تنگ شده، بع ـ 

 !  گهیواسه خاله ام... کالً دلم تنگ شده د

 بهم نگا کرد که گفتم:   رهی خ گهی کم د هی

  حیواسه مس ی خوایهمه آدم تنگ شده م  ن ی! دلم واسه ا گهیتنگ شده د حمینکن، خوب دلم واسه مس گامین ینجوریا  ایاه... برد  ـ 

 تنگ نشده باشه؟! 
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 زد و به راهش ادامه داد، گفتم:   یلبخند

 !! فرستمیم لیمیواست تند تند ا ـ 

 زد و گفت:   یلبخند

 ! رهیم ادتیمطمئنم منو زود   ـ 

 باال انداختم و گفتم:   یالیخیامو با ب شونه

 !  کنمیم ف ی تعر زویپس برگشتم همه چ ـ 

 و گفت:   دیکش موینیب

 سفارش واست دارم!   هینکن! فقط  فیتعر یدار  جرأت

 طرفش و گفتم:   برگشتم

 !!  ؟یچ ـ 

 به خودش گرفت و گفت:   یمظلوم یچهره  هی

 !!!!!  ؟یار یاصفهان واسم گز م  یر یم ـ 

 گرفته بود، گفتم:   خندم

 !!  ؟یخواینم یزیچ گه ی! د ارمیباشه واست گز م خواد،یم یگفتم چ کنهیخودشو مظلوم م  نیاوه... همچ ـ 

 تکون داد و گفت:   یمنف یبه نشونه  سرشو

 ...   اریفقط گز ب ـ 

 ستمسی حدود دو هفته واسه کر   ران،ی برگردم ا  التیگرفته بودم واسه تعط  میشدم، تصم رهیخ ابونیانداختم و به خ  نییپا  سرمو

  یلی گرفتم خ ط یگفتم که بل ای به برد ی. وقترانی ا  گردمیکه دارم برم  کردمیسرد شده بود خدا رو شکر م  یل یخ نجایا ران، ی ا گشتمیبرم

  خواستمیم گفتم؛یبه پرهام م دیبا  م،یکردیم ی آشت میداشت گهیبود، امروز مثالً د نی باهام سر و سنگ یزدو سه رو هیدلخور شده بود،  

 کنم !   ز ی رو سورپرا نا یمامان ا
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 گفت:   هوی م،یزدیقدم م میپارک داشت هی  یتو ستاد، ی ا هو ی  ایبرد

 !  ؟یکنیم یکار هی  مینس ـ 

 : گفتم

 !  کار؟یچ ـ 

 گفت:    ستاد،ی گرفت و رو به روم وا دستامو

 چشماتو ببند!  ـ 

 آروم بستم، گفت:   چشمامو

 ! یبه صداها گوش بد  قاًیدق خوامیمتمرکز کن، م تییشنوا یحاال قشنگ تمام حواستو رو  ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 !! ؟یخل شد ـ 

 گفت:   آروم

 !!؟ یشنویم یفقط گوش بده بگو چ ـ 

 بسته نگه داشتم و متمرکز شدم، آروم گفتم:   چشمامو

پرنده هم  ی دوچرخه... دو نفر االن از کنارمون رد شدن، صدا یصدا اد،یصداشون م دهیچیدرختا، باد توشون پ ی شاخه ها یصدا ـ 

 دختر و پسر پشت سرمونن ...   ه ی گه، ی د ی دوچرخه  هی بد ترمز کرد،  یلیخ ینی ماش هی  ابونیخ ی کای نزد اد،یم

 بازوهامو گرفت، گفت:   ایحس کرد برد   هوی

 چشماتو باز نکن ...   ـ 

 آورد کنار گوشم و گفت:  سرشو

و تو گوشت گفت » از همون روز اول   ستادیدوستته، کنارت وا  نیبهتر   نجا یکه ا   یپسر  هی که  یوقت شه،یبعداً واست خاطره م نمیا  ـ 

 دوستت دارم « !   یلیخ   ،یهست ی ا گهیمال کس د دونمیم نکهی... با اخواستمتیم
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 احساس خوب تو بدنم پخش شد، بعد گفت:   ه یلحظه،  ه یرو حس کردم، در حد  خورد یکه به صورتم م نفساشو

 چشماتو باز کن!   گهی د هیچند ثان ه ی ـ 

  ایکه برد  شدی،چشمامو که باز کردم رفته بود. باورم نم زد ی،» دوستت دارم « آخرش هنوز تو گوشم زنگ متو شوک حرفاش بود  هنوز

  ه یرو به چشم  ای برد شه یشدم، تو شوک بودم. من هم رهی خ رفتیکه داشت م ی ر یو به مس دمیلبم کش یدوستم داره! دستمو رو

ساخته   امیکنارم بوده و با بداخالق شه یهم ایبرد  کردم یه، خوب که فکر م... برگشتم به طرف خوننبودم. اما اال دهیخوب د یلیدوست خ

 ! مونهیکنار آدم نم ینجوری ا  ی ا یدوست معمول چیبود، ه

 خونه رو که باز کردم، سارا گفت:  در

 !  یجمع و جور نکرد  ی چیهنوز ه یگرفت ط یبل گهیدو هفته د یگفت  شیدو روز پ ـ 

 ! یببر یخوایهم که نم یسوغات

 و گفتم:   دمیخند

 !!  برهینم یسرم دانشجوام! دانشجو که سوغات ر ی خ ـ 

 زد تو سرم و گفت:   یکی

 !   دیخر  میبر  ا ی! بیبره خونه تازه دست خال خواد یسال م هیخفه بابا، بعد   ـ 

 و گفتم:  نیگذاشتم رو زم فمویک

 حوصله ندارم!   ـ 

 زد تو سرم و گفت:   دوباره

 ! نمیبب م یبر  ا ی! بیکرد  خودیب ـ 

شرت و کت و ادکلن واسه پرهام و پارسا و پاشا گرفتم،   یت ییچندتا  هی م، یگشت زد   ابونایتو خ یبا سارا کل گه،یدختره کالً زور م نیا

هم   انی،واسه مار دمیخر  یسارا واسه مامانم چندتا لباس مجلس شنهادی کردم، با پ دیخر ی اندازه باشه لباسا، واسه بابامم کل دوارمیام

و غزال هم   نی واسه ثم دارم، یناز ،البته فکر نکنم بدم بهش، خودم ورش م یلیخ دیسف یپالتو  ه یو  دمیخوشگل خر  یلیس خچندتا لبا
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  میبرگشت ی! وقتشهیپر م ی نجوریاز چمدونام ا  یکیکرده بودم. فکر کنم   د یخر  ی کل باً یدوست داشتن... تقر  یلیخ  دم،یخر  ف یکفش و ک

شدم ،فکر کنم   هوشیب باً یگوشه و تقر   هیاتاق و پالتوم رو انداختم   یرو ول کردم گوشه  لیتمام وسا کردم،یداشتم غش م گهی خونه د

 رفتم تو کما ...  

کوچه   رفتمیم شتریب یهرچ دم،یشنیتپش قلبمو م یاسترس داشتم، صدا یلیخ  دم،یدویداشتم م کیتنگ و تار  یکوچه   هی  ی»تو 

  دادم،یفشار م  وارا ی ،دستامو به د رسمیآخرش به بن بست م دونستیاصالً نگران نبود، م ومد،یفرهاد داشت پشت سرم م شد،یتنگ تر م

از آخر   دن،یدوباره شروع کردم به دو ومد،یبودم، قلبم داشت از تو دهنم در م دهیترس یلیخ.  کردمینفساشو پشت گردنم احساس م

زد،   ه یلبخند کر  ه یبود،  سادهی پشت بوم، پشت سرمو نگا کردم، نبودش، برگشتم جلوم وا ه یرفتم رو  هوی  رون؛ یکوچه باالخره اومدم ب

 « ...   ومدیاز دور م ی دختر  هی غیج ی!!!! صدای سقوط طوالن هی شد،  ی خال رپامیقدم رفتم عقب و بعد ز هی

کنار زدم، پاهامو   میشونیپ یمو از روتختم نشستم و موها یپله افتادم، چشمامو باز کردم؛ عرق کرده بودم. رو ه یکردم از   احساس

  دیبا 10االن ساعت  رانیا شدم،یم داریب دی صبح بود، باالخره با 7ساعت   یکای!!! نزددمیدیخوابا نم نیوقت بود از ا  یلی جمع کردم، خ

  قهیچند دق ه یکردم، پرهام آن بود. زنگ زدم بهش،   نی آن ال پمویبرداشتم و اسکا  مو یباشه، گوش داریپرهام ب کنم فکر   9:30 ای باشه، 

 بعد گفت:   دیطول کش

 من وحشت نکنم!   یزدی به سالم به خواهر خلم!! حداقل به آب به سر و صورتت م ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 رو بهت بدم!   یخبر خوب  هیخوبه! حاال ساکت باش بذار   شیعیاصالً چهره طب ـ 

 ابروشو انداخت باال و گفت:  هی

 لحظه بودم!   نی! خدا رو شکر... چقدر منتظر ا ؟یکنیشوهر م یدار یبه سالمت ـ 

 چپ نگاش کردم و گفتم:  چپ

 نه.. بذار حرفمو بزنم!  ای  یکن ار یسکوت اخت یتونیم نمیبب نیدو م ـ 

 و گفت:   دیکش یقیعم آه

 شد ...   ف یح  ، یشوهر کن ی خوایپس نم ـ 

 و گفتم:   دم یلبمو گز  ی  گوشه
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کالس   هیموندم، واسه ژانو  شتریب دمیهم اونجام... شا گهی ... دو هفته دامیم گهی... دو هفته دستمسهیکر التی... تعطامیمن دارم م ـ 

 نگرفتم!  

 گرد شد و گفت:   چشماش

 خبر عمرم بود!   نی بهتر  که یکوچ یآبج یاونوقت... وا ی بگ دیواقعاً!!!؟ االن با ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 بشن!   ز یهمه سورپرا  خوام ینفهمه، م ی فقط... کس یبه مامان نگ  ـ 

 زدم و گفتم:   یاست. لبخند دهیدهنش کش پیز  ینیلبش   یرو دیکش دستشو

 کار دارم!    ی مزاحم نشو کل گه یحاال د  ـ 

 و گفت:   دیخند

 ! ؟ید یخر  ی چ یسوغات ی!! راستیسفت بغلت کنم له بش  نیهمچ یمنتظرم برس ی باشه... وا ـ 

 امو باال انداختم و گفتم:   شونه

 کنم!   ییصرفه جو  یکل د یبخرم؟!! من دانشجو ام... با ی زیمگه قرار بوده چ ، یچیه ـ 

 کرد و گفت:    یمسخره ا اخم

 !!! دمیتو خونه رات نم ی اریواسه من اگه ادکلن ن ـ 

 امو انداختم باال و گفتم:   شونه

 خونه بابامه ...   ـ 

 و گفت:   دیخند دوباره

 خواهر خوشگلم!   یبا یبرم... با  دیبا  گهی! دیخوشحالم کرد  یلی!!! خییپررو  ی لیخ ـ 

انداختم خندم گرفت، حق داشت بگه   نهیینگا که تو آ هی  ،ییب..و..س فرستادم و ارتباط رو قطع کردم! بلند شدم و رفتم دستشو  براش

 صورتم !!  یپاک نکرده بودم پخش شده بود رو   روزید  شمویآرا ده،یترس
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طاقت   گهیبزنم! د میملیبوک و ا  سیسر به ف  هی  خوامیکار داشتم! اما اول از همه م ی کل رون،یاومدم ب ییرو شستم و از دستشو صورتم

 رو باز کردم:   یاول ح،یداشتم از مس ام یتا پ 50بوکم رو که باز کردم، از تعجب چشمام گرد شد، حدود  سیندارم؛ ف

 جان« ...   می»نس 

 رو باز کرد  یاول ح، یاز طرف مس ام یپ ن یبه طرف لپ تاپش رفت و بازش کرد، چشماش از تعجب گرد شده بود، چند مینس

 جان...   می»نس 

 ...   ستمین گرانی عشق د یرا به سبک خودم دوست دارم ! من دنباله رو تو

 ساختن تونل بهتر است، تا ابراز عشق!!   یکندن کوه برا کنمیم فکر

 تا لباس عزا تنت کنم ، نه!!   رمیم یتو نم یبرا من

 احمقانه خواهد بود...    یدوست داشتن نیا

 زنده بمانم بهتر است...   تیبرا

 تو را مثل »من« دوست ندارد! پس تو را مثل » من « دوست خواهم داشت   چکسیه

 ... 

 !  یرا دوست داشته باش م یشعرها یستیمجبور ن تو

 !! یدعوا نکن یستین مجبور

 !!! یلبخند بزن شهیهم یستین جبورم

  یرا نم تیحرفها شهیکنم، هم یمن دوست داشتنم را به تو ثابت نم  یمرا دوست داشته باش یکه خودت را مجبور کن یستین مجبور

   رمیپذ

  یبزرگ یفاجعه  کی  نینبرم و ا  ادی روز تولدت را از  چوقتیدهم که ه ی قول نم ی من حت رم، ینگ یفراموش چوقت یدهم ه  ینم قول

 !! یباور کن یستیدوست خواهم داشت تو مجبور ن عیفاجعه است و من تو را فج  نیا  قایخواهد بود،دق

 کاهد...    یباور نکردن تو از دوست داشتن من نم اما
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 سبک من است!   نیا

 تورا دوست داشته باشد...  نگونهی ا  تواندیفقط من هستم که م و

 ک خودم دوست دارم« ...  خاص،  به سب  یتو را به سبک من

 سال خاموش بود .  کیکه   یبشه از احساسات زیبست و اجازه داد قلبش لبر  چشماشون

 بود، به سبک خودش !!   حیشد. مس رهیخ توریلباس نشست و به مان یرو یلبخند

 *** 

 حس و حالو دوست ندارم« !   نی شد خدا ا یدارم باز کاغذام با تو خط خط ه یگر  ی هوا، هوا یب ی»بغضم گرفته وقتشه ببارم چ  

بود.   یاحساساتش موفق بوده! از خودش عصبان  ف یکه تا چه اندازه در توص کردینشسته بود و داشت فکر م توریمان یرو به رو حیمس

و دوباره شروع کرد...   دیستش داشته باشه! لبشو گزاجازه داده بود دو م یکه نوشته بود، سراسر پر از غرور بود! انگار که به نس یمتن

 جواب بده !   مینس  یغامایبه تمام پ خواستیم

    دم«یقلم تو دست من پر از سکوته دوباره از ترانه دست کش دمیدوباره عطرتو نفس کش  دمی»باز دور پنجره قفس کش 

 کوتاه:   یبود. چند کلمه   شیپ کسال یبود ماله  م یکه از نس یامیپ نی! اولسهی بنو دیبا یچ دونستینم

 واسه من تموم نشده ...   ی»هنوز همه چ 

 بدم« ...  حیبده توض اجازه

 باشه بده... نوشت:  دیکه با   یهمون جور امشو یکه جواب پ نه یبکنه ا دیکه با   یکرد تنها کار فکر

 منم هنوز تموم نشده...  ی»واسه  

 !  «یبد حیکه توض خوام یم االن

    ـــــــــــــــه«یتو خال یجا   هیچند سال هی و  نهیحالم هم ـــــــــــــه یحوال نی»باز خاطرات تو هم 

 زد و با خودش گفت :   یسر جاش بود. لبخند حیرو باز کرد. خنده اش گرفته بود. غرور مس  یبعد ام یپ م،ینس

 بول کنه اشتباه کرده « !  که ق خوادینم یمثه همون موقعهاشه!! کله شق و احمق!! حت قاًی»دق 
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هنوزم با    حیباشه که مس ن یبخونه پاک کرد!! دوست نداشت شاهد ا نکهیرو بدون ا گهی د یامایشد! پ یتمام وجودش عصبان هوی

 !   دونهیرو مقصر م میهمون غرورش نس

 حالمو!  دوننیتو تمام شهر م »جز 

 کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمو« !!   مثه

دم دستشم!   شه یفکر کرده من هم حیمس گفت،یراست م ا یشد و با خودش فکر کرد: برد  رهیخ رونیمشت کرد، از پنجره به ب دستشو

!! کنمیم کی دادن خودمو کوچ حیغرورم رو لگد مال کردم، االن با توض  کسال ی! کردهی...اشتباه فکر م ارشم یو همه جا در اخت شهیهم

 غرق خاطراتش شده بود!  بارهانکار کنه که دو تونستیاما نم

 حس انتظار رو از تو دارم« !   ن یقرارو از تو دارم ا یقلب ب ن ی»ا 

نداده بود. اما چراغ   یجواب  چیه می. نسکردیم  دایپ یاحساس بد شتر یب دادیو جواب م خوندیم شتریب یبود به صفحه! هر چ رهیخ ح،یمس

 خان ... حیکنه؟!! با خودش فکر کرد: حقته مس حیتوج نو یا تونستیاعتنا... چطور م ی بود، اما ب ن یچتش روشن بود. آن ال

 !   ؟یکه داد  یخودخواهانه ا ی جوابا  نیبه سرعت جوابتو بده؟!! با ا اد یاالن ب ی انتظار دار  ، یمحلش نداد کسالی! بکش

 که کمتر خودخواهانه باشه!    یبده! جواب یا گه یتا جواب د  دیکش بوردیک یرو دستشو

 غرورش هم لطمه نخوره !!  اما

 طناب دارو از تو دارم« !   ن ی»اســــــــــمت هنــــــــــــوز دور گردنم هـــــــــــست من ا 

انداخت، دوباره بارون   رونیبه ب یهپشتش حک شده بود رو داشت، نگا حیکه اسم مس یباز کرد، هنوزم گردنبند زشو یم ی کشو م،ینس

سرما   شتر یپوستش حس کنه! ب یآفتاب رو رو یگرما ومدیم شیکم پ یلی . خکردیداشت خسته اش م گهید س، یپار یگرفته بود. هوا

 ...   زد یآفتاب نداشت! اما خودشو گول م یبه داغ ی شباهت چیکه ه ودتنگ شده ب یی بود... دلش واسه گرما

 ! شهیتو باشه دل نم یکه ب یدل شه ی»اسمت نوشته رو بخار ش 

 خونــــــــــــه   یتو ه یسا هیموندم و  من

 شـــــــــه« !   ی رفتن یاونم حت ترسمیم
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  د،یکش میصورت نس یستشو رورو، رو به روش گرفته بود. د میو عکس نس دیتختش دراز کش یرو سه،ی بنو  یز یچ تونستینم دستاش

برف   یبه سرما  ی ربط چیکه دلتنگش بود، ه یی که سرما دونستیمثله برف!! گرچه خودش م خواستیمتبوع م یسرما هیدلش 

 !   خواستیخاص م  یسرما هینداشت! دلش 

   ــــــــــــه ی تو خال ی جا  ــــــــــهیچند سال هی و  نهیحالم هم ـــــــــــــه یحوال نی»باز خاطرات تو هم 

 حالمـــــــــــو !!  دوننیتو تمام شهر م جز 

 کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمـــــــــــــــو« !!  مثله

  شهیبود که هم یی جا هیکنه، اما    دایخوب رو پ  یاون گرما تونستینم دیقدم بزنه، شا  خواستیبلند شد و چترشو برداشت، دلش م مینس

وقت   چیکه درسته ه ،ی کافه چ هیداشت، با   ی لذت بخش یگرما شهیکافه که هم  هیخونشون.    یکاینزد ییجا ه ی کرد، یحالشو خوب م

  ه یکافه بود. با  ی گوشه   یقفسه ا  یو رنگ و رو رفته، که تو ی می! و چندتا کتاب قددونستیرو م ز یچ هاما انگار هم د،یپرسینم یسوال

  یبغض لعنت ن یدوباره خاطراتشو ورق بزنه... اگه ا  خواستی! دلش مشدی م میتوش قا  شهیهم میکه نس  یی تک نفره، جا یو صندل ز یم

 !!   ذاشتیم

 »بغضم گرفته وقتشه ببارم!   

 دارم !  هی گر   یهوا، هوا یب چه

 شد !!  یکاغذام با تو خط خط باز

 حس و حالو دوست ندارم!  نی ا خدا

 حس انتظارو از تو دارم اسمت هنوز دور گردنم هست !!   نی قرارو از تو دارم ا   یقلب ب  نیا

 طناب دارو از تو دارم« !  ن یا من

   ییپاشا  یاز مرتض بغض

 !!  سهیبنو دیبا  یچ دونست ی! مبوردیدوباره از جاش بلند شد، رفت سمت ک حیمس

 !  شهیسخت م ز ینده، انوقت همه چ دمیجواب بده به سوالش!! شا دیالبته... شا  دیشا

 و نوشت:   توریمان یدو سال! نشست رو به رو دمیسال، شا  کیموم بشه. بعد از ت دمیشا
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 !   یشد دیناپد هوی اما    ،یخوب بود ی ایرو ه ی» 

 واسم گرون تموم شد ...   یلیخ نبودنت

 سوال دارم،   هی مینس

 !   ؟«یشیبه کاب..و..س م لیتبد ا ی ؟یخوب یای همون رو هنوزم

  هیحالت مونده بودم!  نیچند ساعت بود به ا  دونمیشده بودم !نم رهیخ  واریتخت نشسته بودم و زانوهامو بغل کرده بودم و به د رو

 ...  شتر یب دمیساعت... دو ساعت.... شا 

داده بود... جوابمو ن   میکرده بودم! مخم داغ کرده بود.. چرا نس ی!! قاطکردمیفکر نم ی چیدر واقع به ه  یول کردمیفک م  یهمه چ به

 ناراحت باشه؟؟ خب معلومه همون موقع که وقتش بود   دیهنوز ناراحته؟؟ آخه چرا با  یعنی داد؟؟یچرا جواب نم

 ...  یبد حیتوض یخوایاالن م یگیبده بعد با غرور هرچه تمام تر بهش م حیتوض ینزاشت

 دلم آروم نشد!! اه گندت بزن... اه...    ی! دستم درد گرفت ولواری تو د دمیمشتم رو کوب تیعصبان با

 ... شدینم ینطور یا  کردمیم یکار ه ی دیشدم... با رهیخ  واری به همون حالت نشستم و به همون د دوباره

!من هدیجوابمو نم دونستمیسر نزدم چون م سبوکیبه ف گه ید  اماینداشتم!بعد فرستادن پ یمن اصن توجه یشده بود ول ک یتار هوا

 نشناسم...   گهی د دیشا دونمیواقعا؟؟؟ نم شناسم؟؟ی... مشناسمیو م شناختمی بهتر از خودش م یحت موینس

 تا ضربه به در خورد    چند

   ح؟؟؟یمس-

 رو داشتم؟؟  ی ک یخودمم نداشتم ... حوصله  یبود حوصلشو نداشتم حوصله  یمار

 تو...  ایهوم؟؟؟ ب-

 تو و گفت:  اومد

   که؟ی تار نقدریا  نجایچرا ا - 

 دهنمو کج کردم و به مسخره گفتم:   کردم ینگاه م  وار یهنوز به د  کردم ینم نگاش
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 چون شبه!!  -

 مسخره....  -

 ...  دمیچشم غره هم بهم رفته که من ند  هیکلمه  ن یبعد گفتن ا دونستمیم

 چشام رو به خاطر نور تنگ کردم...   کم ینزدم فقط  ی رو روشن کرد!حرف المپ

 و به روم نشست و گفت:  رو تخت ر اومد

  ؟؟یخوب-

 نگاش نکردم و همونطور گفتم:  بازم

  ؟؟؟ی! تو چطور یمرس-

 صورتم تکون داد و گفت:   ی بگه که تو گفتنش شک داره!دستش رو جلو خواد یم ی ز یچ ه یبود  معلوم

 منو نگا کن! کارت دارم...   قهیدق ه یمسخره نکن!-

 نشون ندادم فقط گفتم:   یالعمل عکس

 ...  نومشیبگو م-

 گفت:   تیعصبان با

 !!  ــــــــحیمس-

 شده بودم...  وونهی کنم تا حاال د  تشینبود که اذ یزدم اگه مار یمحو لبخند

 هوم؟؟؟ -

 گفت:   واریداد به د  هیتک

   ؟؟یدار یخبر می.. از نسگمی... مزهیچ-

 ....  واری بهم انداخت و دوباره برگشت طرف د ینگاه میداد و ن ر ییبود رو تغ شیرو به روا واری نگاهش که د ر یکه تموم شد مس جملش
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 بهش بگم؟؟؟   خواستمیم ینداشتم... چ یمن جواب  یجواب بود ول منتظر 

 نگفتم که دوباره گفت:   یز یچ

خب اون به من گفت منم گفتم به تو بگم   یول میش زیسورپرا  خوادینگه م هیبهش گفته به بق میگفت که نس م یپرهام داداش نس-

 ...  یداشته باش شویآمادگ

   ز؟؟ینگه؟؟ سورپرا  یرو به کس ی!! چدمینفهم منظورشو

 ...  خهیاحساس   یحالت صورتم کامال ب دونستمیسرمو رو برگردونم طرفش و فقط نگاش کردم!! م آروم

 هردو...   دم ی... شادیترس دمیانگار هول کرد... شا دینگاهمو د ی برگشت طرفم وقت اونم

 گفتم:   فقط

   ؟؟یچ-

 ...  یرو بزن یکی  یخوایکه بعدش م ی داشت!! مثل مواقع دیگفتنم حالت تهد" ی چ"احساس کردم  خودمم

 ازم فاصله گرفت و گفت:  کمی

 خودش بهت گفته...  ای... یدونی!! فکر کردم مگردهیداره بر م-

 گفتم:   واریسرم رو برگردوندم طرف د دوباره

 ه برگرده؟؟!! ه-

 زدم و دوباره گفتم:   یپوزخند

 ... رونیبرو ب ی!! مارگرده؟؟یداره برم-

 پاشد و رفت...   عی!! سر رونیاز خداشم بود که بره ب انگار

 .... **************  میبا هم رو به رو ش دیبا کردم یکه فکرشو م  یزودتر از اون زمان انگار

 !  دمینخر یز ی هنوز چ یافتاده بود واسه ناز  ادمیتازه  طم،یمونده بود به بل گه یروز د دو
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خاص باشه! سارا هم دنبالم اومده بود. با رابرت رابطه اش شکرآب شده بود. البته    یلیخ  ز یچ  هی خواستم یم رون، یخونه زدم ب از

کم حرفه، من تو    یلی. سارا خیغرور لعنت نی رن... اهم مغرو یلیهمو دوست دارن، اما خ یلی. خکننیم  یدوباره با هم آشت دونستمیم

طور   نیرفته بود. هم نیاز ب ح،یو تنها شدن و به هم زدن با مس نجا یاز همه پرحرف تر بودم، که اونم با اومدن ا مونیرستانیگروه دب

سنگ بنفش رنگ بود که شکل   هیخوشگل!    یلیگردنبند خ ه یچشمم خورد به   شدمیو رد م کردم یمغازه ها نگاه م نی تر یکه داشتم به و 

  ه یکه چشمم خورد به  رونیبرم ب خواستمی! مدمشیخر  یمغازه و واسه ناز ی و ناز بود. رفتم تو فیظر   ی لیقلب تراش خورده بود. خ

بهش  دمیم دونمیاما نم دمش،یخر  حیواسه مس قاًیدق دونستمیهدف... البته م ی. بدمیخوشگل بود. اونم خر  ی لیدستبند اسپرت چرم! خ

 بزنم !   زنگ منتظره من بهش  ی ندارم ،انگار یخبر ا یداره! از برد ط یبه شرا ی نه! بستگ ای

 به سارا گفتم:   رو

 شاپ؟!   ی کاف میبر یایم ـ 

 تکون داد، گفتم:   سرشو

 ! د؟یمشکلتونو حل کن اد یبهش زنگ بزنم ب ـ 

 تکون داد و گفت:   یمنف یبه نشونه  سرشو

 !  زنهیخودش زنگ م  گهیدو روز د دونمیم ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 !؟ ی چته غمباد گرفت گه یپس د  ـ 

 و گفت:   دیخند

 چتونه؟ !!   ایتو و برد  ی! راستیچیه ـ 

 تعجب گفتم:   با

 !  ؟یچیوا... ه ـ 

 کرد و چپ چپ نگام کرد، منم سرمو کج کردم و مثه خنگا نگاش کردم، گفت:   اخم
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زنگ بزن با   هی ا یبه برد گمی!! به تو میبره خواستگار خوادیهول کرد انگار م نیهمچ م، یبزن یگشت  هی می ر ب م یبا نس ایب گم یم ایبه برد  ـ 

 !! گهیهست د تونیز ی چ هی کار دارم!! خوب  یگ یم میبزن یگشت هی  میهم بر 

 و گفتم:   دمیخند

 االن زنگ بزنم بهش؟!  یخواینه بابا! م ـ 

 دلم خدا خدا کردم بگه نه. اما سارا سرشو تکون داد و گفت:  تو

 !  گهی زنگ بزن د ـ 

 جواب داد:   ا،یدر آوردم و زنگ زدم به برد مویگوش

 !   ؟یسالم... خوب ـ 

 : گفتم

 !  ؟ییجا ی شاپ ی کاف  میبا هم بر یایم نمیگفت زنگ بزنم بب رون،یب  می! راستش من و سارا با هم اومد؟یسالم ممنون! تو خوب ـ 

 کم مکث کرد و گفت:   هی

 راستش جرأت رو به رو شدن باهاتو ندارم!   ـ 

 و گفتم:   دمیخند

همون  ایبه هم بخوره! ب مونیدوست خوامی! نمیچ ینی یدونیخودت م ین ی... منم جوابتو ندادم، که گهی د یگفت  یز ی چ هی وا... چرا؟!  ـ 

 ! منتظرم!  میرفتیم شه یکه هم یی جا

 شد، گفت:  کردم خوشحال   احساس

 !  امیباشه! م ـ 

تختم!  یرو دمی ! شب برگشتم خونه و خوابمی زدینم یحرف خاص ینینه اون...  زدمی! نه من حرف ممیکم با هم نشست هیاومد و   ایبرد

 بوک که سر نزده بود . سیبه ف
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  ه ی نانیداشته باشه، اما واسه اطم ر یکه امکان نداشت تأخ  نجایواسه تهران بود. پرواز ا  طمیمونده بود. بل گهیروز د هینداشتم!  حوصله

گرفته بودم که از پرواز جا نمونم! روز بعدشم تمام روز مشغول چمدون بستن بودم!   دنمیاز تهران به اصفهان دو ساعت بعد از رس طیبل

 !   شهیخوشگل م خورهیحرص م  یته بود. چقدر وقتمن حرص و جوش خورد! خندم گرف یاز دست شلختگ  یسارا هم کل

و رابرت هم اومده بودن! البته  ا ی! بردوفتهیب  خوادیاتفاق بد م هی  ینگران بودم. انگار  نقدریچرا ا دونمیبا استرس رفتم فرودگاه، نم صبح

رفتم طرف سارا و محکم بغلش   سالن دوم، م یاعالم کردن که بر  ی! وقتکنهیم ی آشت زدمینکرده بود! اما حدس م یسارا هنوزم آشت

 کردم، گفت:  

 ! ولم کن! لوس!! یر یبم یبر یخوای انگار م یکنیبغلم م نیهمچ ـ 

 گفتم:   ی دادم عقب و با حالت مسخره ا هولش

 !!  یندار اقتی اصن ل ـ 

 گفت:   رلبیز

 جنبه!!   یب ـ 

 آروم بغلش کردم و گفتم:  ا،ی به برد دم یکردم، با رابرت دست دادم، رس یواسش زبون دراز منم

 بود! مواظب خودت باش!   یو خواه یو هست  یدوست خوبم بود شهیهم ـ 

 تنها شده بودم!   گهیکم فشارم داد و بعد ولم کرد! دستمو تکون دادم و رفتم! د هی

تهران، از پله   دم یاز استرس خوابم نبرده بود. باالخره رس شب یوابم برد. دخ  عیسر ما یهواپ ی ! توگردمیکه دارم برم شدیباورم نم خودمم

که   یی! آدماشدیجا کشور خود آدم نم چی بهم دست داد. ه یحس خوب  ه ی،احساس کردم که خونه ام.  نییکه اومدم پا  ما یهواپ یها

بخورم دو   یتاب ه یو برم اونطرف و  رمیبگ  لیبودن، پروازم به موقع نشسته بود. اما تا اومدم چمدونمو تحو ن! مهربودنیفهمیحرفتو م

 ساعت گذشته بود . 

 تا برم خونمون!  ما یهواپ ینشستم تو دوباره

سالن! پرهام اونطرف   ی و رفتم تو نییواقعاً خونه بودم. از پله ها اومدم پا گه یساعت گذشت و من د  ک یدنبالم.   ادیبود پرهام ب قرار 

 مقوا گرفته بود رو دستش و روش نوشته بود:  ه یبود.  سادهیوا
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 ! که یکوچ یآبج یخوش اومد ـ 

 طرفش رفتم، کاغذو از دستش گرفتم و گفتم:   به

 ! ؟یکنیم  ی ز یآبرو ر  یمگه مرض دار ـ 

 تکون داد و محکم بغلم کرد! به زور گفتم:   سرشو

 پرهام ولم کن له شدم!!  ـ 

 و گفتم:   دمیکش یقیو ولم کرد! نفس عم دیخند

 ! ؟یکه نداد یسوت ـ 

 گفت:   آروم

 گفتم!    اینه... فقط به مار  ـ 

 گرد گفتم:   ی چشما با

 واقعاًًَ؟!!   ه یخبر  ـ 

 تکون داد و گفت:   سرشو

 ! ؟یپس چ  ـ 

 امو تکون دادم و گفتم:   شونه

 بخوابم!  ر یدل س ه یبرم تو اتاقم  خوادیکه دلم م میبر ر یچمدونا رو بگ  نیا  ای!! بیچیه ـ 

 فشار داد و گفت:   موینیب

 خوبه !   ی لیمنم دلم واست تنگ شده بود!! حالمم خ ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 !!  یخوب شهینداره! تو هم دنیسواال که پرس ن یبابا ا ـ 
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 و گفت:   دیگز  لبشو

 !  یراست م یامروز مهمون دار ـ 

 طرفش و گفتم:   برگشتم

 !  ؟یک ـ 

 دهنشو فرو داد و گفت:   آب

 !!   نایخاله ا  ا، یمار  یخانواده   نا،یو مامانش ا ا یلیاممم... ا  ـ 

 کج کردم وگفتم:   سرمو

 ! ؟یگفت  ای فقط به مار یمطمئن ـ 

 تکون داد و گفت:   سرشو

 به خدا ...   ـ 

 و گفتم:   دمیکش یآه

 خوبه تمام راه خواب بودم!   ـ 

 زود باهاش رو به رو بشم!  نقدریا کردمی... فکر نمحیدلهره گرفته بودم. مس ن، یماش یتو نشستم

عالمه آدم رو به   هیتو با   می! تا رفتنایبگم خونه پرهام ا گردهیچرا تو زبونم نم دونمینم نا،یا  میخونه نس می رفته بود  نایو مامان ا  ا یمار با

به   کنم،یوقت فراموش نم چیهم بود. روز آخرو ه ا یلیبود به هم، اون پسره ا  خته یهستن! اعصابم ر یک دونستمیرو شدم که اصالً نم

شده بود. نگاهمو ازش برگردوندم و خونه رو برانداز کردم!   رهی به من خ ی شده بودم، اونم با پوزخند یعصبان یالک  نی ا ی رفاخاطر ح

 خاطراتم:   ی. دوباره رفتم تومیچشمم افتاد به در اتاق نس

 !  گهیتو د امیببذار  م ی»ـ نس 

 خنده اش اومد و گفت:  یصدا

 تو ...   ی ایعمراً اگه بذارم ب ـ 
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 زدم به در وگفتم:   گهید دونهی

 !  گهیباز کن د  ـ 

 درو باز کرد و گفت:   یال

 !! یکنینم ی کار  چیقول بده که ه ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 اتاق خودم!   برمتیبکنم م یاگه بخوام کار ـ 

 درو بست و گفت:   دوباره

 ! مینیکه نب امینم رونمیب گه یاصن د  ـ 

 به در زدم و گفتم:   یا تقه

 !  گهی د امیبذار ب یجونم، خانوم مینس ـ 

 باز کرد و گفت:   درو

 !!  یزنی! تو جر مستیقبول ن ـ 

 تو و بغلش کردم، در گوشش گفتم:  دمیپر 

 بخورمت که!   خوامی! نممیمن و تو با هم دوننیبابا همه م ـ 

 ام و گفت:   نهیس  یتو قفسه  دیمشتش کوب با

 ! رهیدلم م یزنیمنو صدا م ینجوری!! ایجر زن ی لیخ ـ 

 !  یلیترسناک و تخ یکتاب خونه پر بود از کتابا هی گردوندم دور تا دور اتاقش،  نگاهمو

سرش و موهاشو نوازش   یبود و ست خوابش بنفش. چونه امو گذاشتم رو رهیت یاتاقش صورت یوارایکتاب عاشقانه، د   هیاز   غیدر

 کردم، گفت:  
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 !  کشمیخجالت م شدیرد م ی کیحداقل درو ببند  ـ 

 بودن! دوباره موهاشو نوازش کردم و گفتم:   دهینشه! سر ظهر بود و همه خواب داریب  ی آروم زدم به هم که کس درو

 ! یدتر ماله خودم بشتو ام... کاش بشه هرچه زو ی تشنه  مینس ـ 

حرف از   یوقت  شهیبود. چرا هم ختهیصورتش ر یتختش نشست! موهاش تو یو رو رونیچش شد، از تو بغلم اومد ب دونمینم دوباره

 تو هم؟!   رهیم ی نجوریا زنمیم ندهیآ

 نشستم و دستشو گرفتم، گفتم:   کنارش

 تو هم؟!   ی ر یم ینجوریا ادیم شیپ ندهیشده؟! چرا هر وقت حرف از آ  ی چ یگیچرا نم  مم،ینس ـ 

 دهنشو فرو داد و گفت:   آب

 !  ؟یکنیم کاری،تنها... اونوقت تو چ یسفر طوالن ه یمن مجبور بشم برم  یروز ه یاگه  ـــــــــــــــــح،یمس ـ 

 ! گفتم:  رمیمیم شه،یدلم واسش تنگ م شم، یم وونهی... دچمیه میبره؟! من بدون نس خواستیشد، کجا م ی دلم خال ته

  شهی!! همشهی ! شبا دلم واست تنگ مکنمیکه در مورد تو حرف بزنه رو مسخره م   یهرکس شم،ینم یعاشق کس گه ید  شم،یم وونهی د ـ 

 !!  زنمیصدات م

 به هم فشار داد و گفت:   لباشو

 ...  دیشا  ـ 

 طرفش برگشتم و گفتم:   به

 !  ؟یمنو ول کن ی خوایتو که نم مینس ـ 

 تکون داد و گفت:   یمنف یبه نشونه  سرشو

 عاشقت خواهم موند!   شه یمن هم ـ 

 زدم و گفتم:   یدوستت دارم رو حس کردم! لبخند کنه،یام حرکت م نهیس ی قفسه   ی کردم که انگشتش رو حس

 !!  شهیقلقلکم م ـ 
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 ادامه نداد و در گوشم گفت:   گهید

 وستت دارم!  که بشه! من تا آخر د ی هرچ ح،یمس ـ 

 در گوشش گفتم:   منم

 !  یقلبم  ی!! تا آخر تویبر  ذارم ینم وفتهیکه ب ی هر اتفاق ـ 

 ! رفتارش مشکوک شده بود « !!  داشتیدست از سرم برنم ی!! اما نگرانطنتاشیعاشقانه بودم! عاشق ش یها ی درگوش ن یا عاشق

گوشم دست از سر   ی بود تو دهیچیمستانه اش که پ یخنده ها ی! نگاهمو از در اتاقش گرفتم! اما صدارونیخاطراتم اومده بودم ب از

کنم که   یدر اومد! پرهام باالخره اومده بود! بلند شدم که باهاش احوال پرس یصدا هوی!  مینس یشده بودم ب وونهی!! دداشتیمغزم برنم

 پرهام گفت:  

 !  میدار  ژهی مهمون و هی مامان جون  ـ 

 بلند شد و گفت:   خاله

 !!  ؟یک ـ 

از مغرور   شتریمغرور؟ اما ب ی جفت چشم مشک هیمامانش،   یکه دوخته شده بود به چشما   دمیجفت چشم د  هیکنار رفت و   پرهام 

گوشه تنها نشسته بودن    هیو غزالم که   نی ساکت شدن، ثم هویمهمونا  ی چشماش انگار دلتنگ بود! خاله شوک زده شده بود. همه 

تر شده! چشماش تر شده بود. مثله  نیالغرتر و غمگ  کردمیکه احساس م یمیبودن! نس هشد رهیخ میشدن و بهت زده به نس  بلندش

  ی که نبود یی. خواستم برم جلو و بغلش کنم! خواستم برم جلو و بگم به وسعت تمام روزا زدیحرف م یکه داشت با ناز  یهمون روز

اگه   میکه دوستش آرومش کرد! اشکاشو پاک کرد و خنده آورد رو لبهاش! نس  یافتادم، همون روز یهمون روز اشک ادی دلتنگتم! اما 

 بلند گفت:  میبکنه! نس یحرکت  هی  دیسهم منه! اول خودش با

 !!!  د؟یساکت شد ینجوریا ن یدیح دمگه رو ـ 

آغوش باباش گم   یتو می!! نسکردنیم ه یو غزالم اون عقب گر  نیحرفش همه به جنب و جوش افتادن، مامانش بغلش کرد، ثم ن یا با

ماله منه هنوز؟! هنوز اون حرفش که تو اتاقش بهم زد   می! نسشدمی سرد م شتریب کردمیبه اون روز فکر م شتریب یشده بود. هرچ

  یکیبه طرفش رفت و اون  یرو برداشت!! فور میو پاشا بود که بغلش کنن! پرهام چمدون نس ا!! بعد از باباش نوبت پارسادشه؟ی

 چمدون رو بلند کردم!  
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! در اتاق که باز شد شوکه شدم! اتاق همون  میدسته اش بود موقع اومدن! با پرهام به طرف اتاقش رفت  یرو مینس ی که دستا همون

  یعنیمن و اون؟!  نی! حس مرگ عشق بکردیتخت حس مرگ رو القا م یرو دیسف ی من و اون. مالفه  ی بود، اما سرد... مثله رابطه 

 کرد؟ !   وشنعشق رو دوباره ر نیا شیآت شهیم

  ی! چشماکردیم هیو غزال گر نیبغل ثم یتو  می. نسرونیفتم بتو! اما ر ادیب میاون اتاق بمونم که نس یاونقدر تو خواستیم دلم

 اون پسر انداخت .  اد یدوباره منو  شیاشک

  ن یناگفته اش به ا ی تفاوت بود. انگار حرفا یب شتریب می! اما نسگشتیم میمثه پروانه دور نس ا یلیگوشه نشستم! ا  هینگفتم و   یز یچ

 پرت کرده بود!   ز یرو از همه چ  میبود که حواس نس ادیدوتا دختر خاله اونقدر ز

و   نیاتاقش ثم یتکون داد و دوباره به حرف زدن ادامه داد! بعد بلند شد و رفت تو ینگاهش کرد. سر  رهیگذرا به من افتاد، خ نگاهش

   دونمیغزالم دنبالش رفتن! نم

 احساس و سرد شده بودم .  یودوم نبودم! بک چیخوشحال!! انگار ه ا یبودم  ناراحت

 !   گهی ماله من نبود د میوجودمو گرفته بود! نس یتفاوت یب حس

 رو گرفت! بلند شدم و گفتم:   یتفاوت یب ی شکست کم کم جا احساس

 !  یبرم! خداحافظ همگ گه یمن د  ـ 

شدم! به عکس دو نفره امون و لبخند  رهیخ  میو به عکس نس دمیتختم دراز کش یخونه! رو ی کردند و رفتم تو یباهام خداحافظ همه

 !! رو به عکسش گفتم:  مینس ینقره ا

 !  میدلتنگتم نس یکه نبود یی به وسعت تمام روزا ـ 

بود.   ستادهیکه ا  حیچقدر فرانسه تنها بودم و چشمم افتاد به مس دمیتازه فهم دم، یاون جمع شلوغ رو د ی اومدم تو خونه، وقت یوقت

 ! دیکشیپر م ی و غزال رو بغل کردم! دلم از دلتنگ نیثم یوقت یمامانو بغل کردم! حت یوقت یبود. حت خکوبشیمچشمام 

بغل بابام   یاتاق! چقدر دلتنگ اون اتاق بودم، تو یبگه چمدون رو برداشت و رفت تو یز ی که چ نیکنارم، بدون ا  باًیکه اومد تقر  دمید

 شده بود . دتر یام شد هیگم شدم، گر

  ، ینفسم بود شهیهم اد یب ادتی کاش  حی! مسدادمی. داشتم آروم آروم از دستش محیکمش به خاطر مس ه ی ، یکمش از سر دلتنگ هی

 .  چمیبدون تو من ه
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،دلم واسه تا صبح حرف زدن باهاشون تنگ شده  ی از خستگ شتریاما ب ومد،یاتاق، خسته بودم و خوابم م  یتو میو غزال رفت نیثم با

 کرده  رییبود! چقدر جفتشون تغ

 و گفت:  دی خند هیگر  نیغزال ب هو یکم نگاشون کردم،  هیپا مهندس بودن واسه خودشون،   ه ی بودن،

 ! وونهی دلم واست تنگ شده بود د ـ 

 خنده و گفتم:    ر ی دم زز هوینداشته ام بودن.  ی شدم به جفتشون! مثه خواهرا رهیزدم و خ یلبخند

 شدن؟!   ز ی چه همه سورپرا  یدید ـ 

 زد تو سرم و گفت:  ی کی نیثم

 ! فهی! خوب من قلبم ضعایگ یدفه آخرت باشه به من نم ـ 

 و گفتم:   دمیخند دوباره

 چقدر دلم واسه اتاقم تنگ شده بود .    یوا ـ 

 خنده! با تعجب نگاشون کردم و گفتم:    ر یزد ز  نیکرد و ثم ز ی چشماشو ر  غزال

 چتونه؟!   ـ 

 خنده گفت:   نیب نیثم

 تو اتاق!!؟  ومدیم قهیدم به دق ی که ه  یواسه کس ای دلت واسه اتاقت تنگ شده بود  ـ 

روابطمون  البته چون بعد از کنکور  دونستن،یدوتا م نیدوستام خبر نداشتن ا  ن یبهتر  ی که حت ی! رازنییو سرمو انداختم پا دمیگز لبمو

  حیمس یا یرنگ در  ی چشما  ادیواسشون بگم! دوباره  میاز زندگ کردم یکمتر فرصت م  شد،یختم م نای شاپ رفتن و ا  یبه کاف شتر یب

 ! دیافتادم و دلم پر کش

 تخت و گفتم:  یرو دم یکش دراز

 دوباره بغلم کنه!  خوادیچقدر دلم م یدونینم ـ 

 گفتم:   غیمحکم زد رو پام، بلند شدم و با ج ی کی  غزال
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 ! وونه؟ی چه مرگته د ـ 

 گفت:   نیثم

 !  خواد؟یآدم دلش م یگیخانواده نشسته!!؟ بچه مجرد هست!؟ نم یگیشعور! نم یب ـ 

 گفتم:   رلبیز

 تو روح جفتتون!!   ـ 

 وسط و گفت:  دیپاشد چمدونم رو کش نی! ثمرخندهی ز میزد دوباره

 ! ؟یبد امونویسوغات ی خواینم ـ 

 گفتم:   غیج با

 آقا ماله شما ته چمدونه تو رو خدا بازش نکن!!   ـ 

 زدن و چمدون رو باز کردن، زدم تو سرم و گفتم:   یو غزال چشمک نیثم

 بذار خودم بدم بهتون!  زیحداقل به هم نر  ـ 

 شده اشونو گرفتم طرفشون و گفتم:   چیکادوپ یایسوغات دن،یدستشونو کش جفتشون

 نشه ها!   اد یروتون ز  گهی د ـ 

 زد تو صورتش و گفت:  ن یثم هوی

 رفت!   یشد مونیو ا ن ید  یخاک تو سرم! ب ـ 

 نشستم و گفتم:   صاف

 واسه خودت؟!   یگیم ی چ ـ 

 گردنم رو گرفت و گفت:   نداختمیکه م یبیآورد جلو و گردنبند صل  دستشو

 !  ؟یانداخت بی! چرا صلگه؟ید  هیچ  نیا  ـ 
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 و گفتم:  دمشیتو دستش کش از

 ! ستین ی کنیکه تو فکر م  یولش کن، به اون معن ـ 

 زد و گفت:   یلبخند غزال

 ! نه؟! حیمس ی عنی ـ 

 کردم و گفتم:  یزبون دراز بهش

  اد؟یخوشتون م نمیبب دیباز کن ـ 

! رهیهم بنفش ت ن یبود و ماله ثم رهیت  یبودم! ماله غزال زرشک دهیادکلن واسه جفتشون خر  هیپالتو و  هیکادوشو باز کرد،    غزال

! نگاش کردم، شماره از فرانسه بود. احتماالً ساراست! جواب  خورهیداره زنگ م میگوش  دمید هو یو بغلم کردن ،  دنیکش غیجفتشون ج

 دادم:  

 الو ...   ـ 

 سارا اومد:   یصدا

 !  می!؟ آن کن با هم بحرفیآن نکرد پتویسالم... چرا اسکا  ـ 

 ! االن سرم شلوغه!! م؟یفردا حرف بزن  شهیسارا م ـ 

 باشه! پس منتظرم! زنگ بزن!  ـ 

 !  یبا ی باشه! با ـ 

 ! کردنیجفتشون داشتن پالتوهاشون رو امتحان م نیرو قطع کردم، غزال و ثم یگوش

 بهشون اومده بود. گفتم:   یلی خ ییخدا

 نه؟!  دیرماه که من هستم امتحان دا نیا  ـ 

 و گفتم:   دمیکش  ی تکون دادن، آه سرشونو

 حوصله ام سر بره!  یپس قراره حساب یوا ـ 
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 گفت:    غزال

 !  گهید یومدیم دیع یذاشتی! م ؟یآخه االنم وقته تو اومد ـ 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 آخه!!   شدینم ـ 

 و گفت:   دیکش یآه نیثم

 ! میخونی با هم م یایهفته که فرجه هامه! فوقش م ن یخوب من ا  ـ 

 و گفتم:   دمیخند

 !  هیحرف نمیا  ـ 

 و گفتم:  دمیرو تختم دراز کش دوباره

 ! د؟یمونیم نجایآقا امشب ا ـ 

 گفتن:   ما یقد اد یبه   هوی

 ! می ر ی از مامانمون اجازه بگ  دیبا ـ 

گم بشم! سرمو بذارم   حیدوباره تو بغل مس خواستیداشتم، دلم م یبیدلم واسشون تنگ شده بود. اما احساس غر  یلی! خدمیخند دوباره

روح بود. رنگ   یب ی لیسرد بود. خ یل ی داشتم، مثه حس مرگ! انگار اتاقم خ یبیضربانشو بشنوم؛ حس غر  یقلبش و صدا یرو

 ! شهیغرورم و برم سراغش. اما نم ر ی زبزنم  خوام یکم داشت! م حویمس یچشما

  *********** 

چشمم رو باز کردم و دور و   هی! میشد داریزد به در اتاق ب نقدریظهر بود که پرهام ا یطرفا م،یو غزال تا صبح حرف زد  نیبا ثم شب

 زدم:   غیبرمو نگاه کردم! بعد ج

 رو هم بدم!  هیبق یسوغات خوامی! مگهید  دیپاش ـ 
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همه رو دادن. مامانم  یو شروع کردم سوغات رونیجالتم در اومدن، رفتم باز خ  ی! جفتشونم حسابدنی از خواب پر  هویو غزال  نیثم

 گفت: 

 ! ؟یدیخوب خواب ـ 

 تکون دادم و گفتم:   سرمو

 !  دمیخوابیراحت تر م ذاشتیپسرت م  نیاگه ا  ـ 

تا   م ینکرد ی کار خاص  یلی. خدنیکش غیاز پشت بغلم کرد و شروع کرد به قلقلک دادن! خنده ام گرفته بود، شروع کردم به ج پرهام 

پرهامم عصر دوباره رفت سر کار! منم زنگ زدم به سارا! خدا رو شکر حال همه خوب بود. عصر   م،یدیو خند م یعصر دور هم حرف زد

 ! انیدادن که فردا دوباره ب قول  وو غزال رفتن خونه اشون  نیثم

 اس ام اس داد:   حیاتاقم رو تختم نشسته بودم که مس تو

 جواب دادم:    نگ؟یپارک یایب یتونیم ـ 

 !  یشگیهم ی! همون جاگهی ربع د ه ی ـ 

 تموم کنه، زود حاضر شدم و به مامان گفتم:   وی همه چ خواستیداشتم! انگار که م بیاسترس عج هی

 !  امیم ی زود نییپا  رم یسر م هیمن   ـ 

بود. مدل موهاشو عوض کرده بود.   یساده و عال شهیمثه هم پشیت ستاده،یا  حیمس دمید  ن،یینگفت، خودمو رسوندم پا یز یچ مامانمم

 کم نگاش کردم و گفتم:   هی

 سالم ...   ـ 

 کرد و به اطراف نگا کرد، بعد گفت:   مکث

 سالم.   ـ 

 گفت:    هویبگه،   خوادیم ی چ نمیشده بودم که بب رهیداشتم، بهش خ استرس

 ! ؟یبوک نداد سیتو ف امامویچرا جواب پ ـ 
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 بود، با داد گفتم:   یشگیهم حیمس همون

 !! دومیدارم دنبال تو م کسالیمن   نکه یمثه ا  ییپررو  ی لیخ ـ 

 گفت:   تیبا عصبان اونم

 بودم ...  ی من از دستت عصبان ـ 

 شدم و گفتم:   رهیزور بود حرفش، با اخم خ یلیخ

 کرده بودم؟ صداشو باالتر برد و گفت:   کارتی ! مگه چ؟یبود  یاز دست من عصبان کسال ی! تو کسال؟ی  ـ 

 ...   شهیم ی! مهم نبود چدونستمیم دی ...من با  یگفتیبهم م دیتو با  ـ 

 صدامو بلندتر کردم و گفتم:  منم

تحمل  ، یناراحت بش خواستمی! نمیشدیترسناک م ،یشدیم یتو عصبان شدیف از رفتن محر  یوقت شه ینتونستم بگم چون هم ـ 

 نداشتم!  تویناراحت

 گفت:   عیسر 

  

 من واسه رفتنت آماده نبودم ...   ،ینداشتم لعنت تویتحمل دور منم

 شدم بهش و با داد گفتم:  رهیخ

 آخر!!   یبه لحظه  ی حت ز،یبه همه چ ی ... تو گند زدیدرست کنم اما تو نذاشت زوی خواستم همه چ  کسالیمنم دلتنگت بودم،   ـ 

 داد گفت:   با

  یبهم گفت چه عاشق ایلی ا ی چقدر دردناک بود وقت یدونی! م؟یبر یخوای م یبهم نگفت ی کرد  یبگم خوب کار ی انتظار داشت  ه؟یچ ـ 

 !!!   ره؟یعشقت داره م یدونیکه نم یهست

 گفتم:   یلندتر ب یبستم و با صدا چشمامو

 !! یفیتو بالتکل ینه که منو بذار ،ینه انتظار داشتم منتظرم بمون ـ 



 

 
 

315 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 بخوام شکسته بود، چشمامو باز کردم و گفتم:  نکهیبدون ا بغضم

 ...   یکن کار ی باهام چ یخوایم دونستمیشدم!!! نم  وونهی که د کساله ی  ـ 

 داد زد:   اونم

 چشمم بود... هر روز ...   یتو جلو ی شده بودم... هر روز فکر تو چشما وونهی د تیمنم از دور ـ 

 مشت کردم و با تمام وجود داد زدم:   دستامو

 ی! بگیبهم باهام حرف بزن ی... منم دوست داشتم زنگ بزندمیخوابیم  ه ی... هر شب با اشک و گر کردمیمنم هر شب به تو فکر م ـ 

 عوض نشده ...   یز یچ

 داد زد:   تیکرده بود. اونم با عصبان ر ی اما هنوزم بغض تو گلوم گ  ختیر یاشکام م نکهیبغض، با ا از  شدمیخفه م داشتم

 ...  یبد میاز راه دور باز یخوا ی! فکر کردم میگذرونیخوش م ی دار ، یفکر کردم رفت 

 به عشقت شک کردم ...   ی و رفت یبهم نگفت یوقت

 کرد با داد گفتم:   میواقعاً عصبان گهیحرفش د نی به هم فشار دادم ا لبامو

 ...   میاالن تمومش کن نیرو هم ی باز نی!! پس بهتره ام؟یآدم نیکه من همچ یکردیتو واقعاً فکر م ـ 

 آروم شد و گفت:   هوی

 ...   ی نجورینه ا  یآره... ول ـ 

 گفتم:   تیعصبان با

 ! ؟یکن کار ی باهام چ یخوایحاال م ـ 

  اومد و با داد گفت: ک یقدم نزد هی

االنم خوشحالم که   ،ی خبر رفت یبودم که ب ی! من فقط عصبانیشناسیکنم؟! تو که منو م کار یباهات چ خوامیم هیمنظورت چ ـ 

 شدم بهش و گفتم:   رهیخ نکه ی... و ا یبرگشت

 !  ؟یچ  نکهیو ا  ـ 
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سرم!!   یاش رو  گهیدست د  ه یدستش رو کمرم بود و  ه یبازوهاش گم شدم،  ی رو با دو قدم تموم کرد و من تو نمونیب یفاصله   هوی

افتادم و خودمو   ا یبرد ادی  هویتموم شده بود.  کساله ی  یحس دلتنگ  نیتازه احساس کردم که رفتم خونه، ا   دم، یشنیقلبشو م یدوباره صدا

 عقب، آروم گفتم:   دمیکش

 نشو ...   کینزد اد ی! زمیفعالً از دستت عصبان ـ 

 و گفت:  میشونیچسبوند به پ شویشونیپ رنبایبغلم کرد، ا دوباره

 ممکن!   ر یغ تیمأمور

 حل شدم، گفت:   شیآب ی چشما یتو دوباره

 دلم واست تنگ شده بود ...   ـ 

 تر که گفتم:  نییآروم آورد پا  سرشو

 !  میبهتره بر  اد یاالن نگهبان م میکه ما کرد  یدادیداد و ب نهمهیبا ا ـ 

 و گفت:   دیخند

 ...   م یفرار کن میما که جفتمون خوب بلد ـ 

 نفر اومد:  هیداد   ی صدا هویکه  دیرسیزدم، فاصله داشت به حداقل م یلبخند

 شما دوتا...   ی آها ـ 

  میکه توان داشت  ییتا جا  ییرو گرفتم و دوتا می! « دست نسادش؟یم ادیب  دینبا ینگهبانه چرا درست وقت ن یخدا... ا ا یدلم گفتم: »  تو

  یطرف همون کوه م یلحظه هم ولش کنم، دوباره فرار کرد هی دوست نداشتم حاال که دستش تو دستمه  م، یدیراه پله ها دو به طرف

  ستادم، یا ستیدنبالمون ن گهی مطمئن شدم اون د یشروع شده بود. وقت ی همه چ شیکه دو ساله پ ییجا که پشت ساختمونه! همون  

 . برگشتم طرفش و گفتم:  ستادیا ممینس

   یمرس ـ 

 همزمان با من گفت:   اونم
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 اکشن شد .   ی لیخ ـ 

  

ام.   نهیبغلش کردم و سرشو چسبوندم به س شی. دوباره مثله دوسال پخوادیم میمتن مال ک یموز ه یفقط   یوا م، یساکت شد جفتمون

 گفتم:   و در گوشش نییبود سرجاش، سرمو بردم پا  ستادهیا یعکس العمل چیاونم بدون ه

 ! ادته؟ی  ـ 

دستاشو دور گردنم   ممینس ن، ییاز خودم جداش کردم و دوباره سرمو بردم پا   یکم ه ینزد.  یآره تکون داد اما حرف یبه نشونه  سرشو

دستاشو تنگ   ی ابرام، دستامو دور کمرش محکم تر کردم، اونم حلقه  یرو  کردمیقدم شد. احساس م شی حلقه کرد و دوباره خودش پ

 پرهام که گفت:   یاما با صدا میگذشت که تو حال خودمون بود  قهیچند دق دونمی. نمشدمیحل م دشوجو  ی تر کرد. انگار داشتم تو

 خان؟!   حیمشت حواله ات کنم مس هی  یخوای... دوباره؟! در مالءعام؟! میاو ـ 

 اشو باز کرد و رفت عقب، بعد آب دهنشو فرو داد و گفت:  دست  هوی مینس

 ام... من ...   ـ 

 تو هوا تکون داد و گفت:  دستاشو

 زنگ بزنم به سارا ...   دیام... آها، با ـ 

  که رفت رو به  می. نسومدیباشه، اما اصالً بهش نم یاش جد  افهیکرده بود که ق یسع  یلینامتوازن رفت، پرهام خ یبا قدما عیسر  بعد

 و گفت:   ستادیروم ا

 !  یگرفتیجلوشو م دی... خودت بایسرت تو مرد ر ی خ ـ 

 چپ نگاش کردم و گفتم:  چپ

 ! ؟یکرد یبود تو خودتو کنترل م انی ... اگه ماریدار ی ! چه انتظاردمشایند کسال ی نکه یمثه ا  ـ 

 لبخند کلک زد و گفت:   ه ی اورد؛یمن تعجب زده شد، اما کم ن یی همه پررو نی ا از

 !  کردیکم اوضاع فرق م هی  دیشا م،یما محرم نکهیبود، با توجه به ا انی خب... اگه مار ـ 



 

 
 

318 

  
 کرد   کی فکرش رو می ➢

 pitishkaدختر باران و  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 تکون داد و گفت:   دیشدم، انگشت اشاره اشو به حالت تهد رهیگرد بهش خ  یباز شد و با چشما دهنم

 !  یکن تشیاذ  یحق ندار گهی!!! ضمناً دکشتمتیم یبزن میدست به نس  گه،یبار د هیاگه   ـ 

 تکون دادم و گفتم:   دیدستمو به حالت تهد منم

 !  رمیگیتکون بخوره طالقشو م ان یاگه آب تو دل مار ـ 

 اشو باال انداخت و گفت:  شونه

 خودتو بکن!    یسع ـ 

تخت دراز   یاتاقم و رو ی کردم قدم زنان به طرف خونه به راه افتادم! رفتم تو میکه با نس ی پرشور یرفت. منم سرمست از آشت بعدم

 نقدریاتاقم ا  واریبه اطراف اتاقم انداختم، چقدر بزرگ شده اتاقم!! دقت نکرده بودم د  یراحته، نگاه نقدریتخت ا نیاوا... چرا ا  دم،یکش

که فردا با   کردم ی سرم و با خودم فکر م ری. دستامو گذاشت زیگاه کنن رونی داره از پنجره که به ب ی ا یعال ی منظره  هچ  یخوشگله. وا

 کجا برم؟!  مینس

 رو داشته باشم .   مینس یهوا  دی. فعالً باشمیترم مشروط م ه یامتحان، فوقش  الیخیب

بگه؟   یز یچ  هی  دینبا می! االن نسومده؟ ین ی اس ام اس  چیپاشدم و نشستم. چرا ه هویبودم،  دهیتخت دراز کش یبود که رو قهیدق چند

دست   یچند وقت هی گفت؟یم ی چ ن یا ی. راستزنمی! خودم بعداً بهش زنگ مکشهیبالش ،حتماً خجالت م یدوباره سرمو گذاشتم رو

 .   خوندمیو شعر م دمیخندیبا خودم م ینجوریبهش نزنم؟ فکر کرده آسونه؟! هم

 که بهش زنگ بزنم!  شدیروم نم نبود! منم میاز نس یگذشته بود، خبر  یسه ساعت دو

 شدینم ینجوریتخت، ا یخودمو انداختم رو  یرو نهیپرهام برم در خونشون! دست به س دنید  یگرفتم به بهونه   میتصم باالخره

حس دلشوره افتاده بود تو   ه یچرا  دونمیزنگ بهم نزده بود؟! نم ه یشدم! چطور  رهی به سقف خ یبود. با حالت کالفه ا عیضا یلیخ

 کردم!   رونیو افکار شوم رو از ذهنم ب کردم جونم! اما بازم به اون لحظه فکر  

اتاقم    هیخودیب ی چه منظره   نیاتاق خفه شده بود. اه ا   یبه سمتم، هوا  ادیاتاق داره م  یواراید کردم یشب شده بود، احساس م  گهید

! چرا داره  رون؟یب رفتنیبعد از خونه م گفتنیبه من م دینبا یعنیخونه نبود؟!   ی. چرا کسرونیداره. از جام بلند شدم و از اتاق رفتم ب

 نزده؟  یزنگ  چیه مینگرانم؟! چرا نس نقدریمن چرا ا  اد؟یداره بارون م  دمی! من چرا نفهماد؟یبارون م
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رو زدم، پرهام در رو باز کرد. تا چشمش به من افتاد خشکش زد.   مینس  ی . زنگ خونه رونیاز خونه رفتم ب ای دلمو زدم به در باالخره

 مبل افتاده بود   یرو میمامان نس

 گفتم:    یدر رفت کنار، رفت تو و با نگران ی. آروم از جلو دادی داشت بهش آب قند م انیمار

 شده؟!   ی چ ـ 

 کم دل دل کرد، بعد آروم گفت:   هیاول   پرهام 

 !؟  ایهول نکن نیبب ـ 

 کو پس؟! گفتم:   میگرفتم که نگو، نس  یاسترس هی

 کوش؟!  میشده؟! اصن نس ی چ ـ 

 اومد مامانش دوباره حالش بد شد. باباش اومد طرفمو و گفت:   میاسم نس تا

  

دارن، پرهام خواست    اجیبرگرده فرانسه و بهش احت خواد یداده بود م  ر یبهش دادن که گ یبهش زنگ زد و چه خبر  یک دونمینم

بود   یشمال رو گرفت، اونقدر عصب یالیو دیتنها باشه، کل خوادیفرانسه فقط م رهیگفت که نم ممیکه دعواشون شد، نس رهیجلوشو بگ

 طرفش رفت .   شدیکه نم

 داد زدم:   تیعصبان با

 بارون؟ !   نی خودش بره!؟ تو ا دیگذاشت ینجورینرفت دنبالش؟! هم ن یبا ماش یکس باهاش نرفت؟! کس چیاونوقت ه ـ 

 اومد طرفم و گفت:   ای رف خونه، مارط برگشتم

 تو کجا؟!   ـ 

 گفتم:    ینگران با

 که برش گردونم !   کنمیم دایپ ی راه هی دنبالش! باالخره  رم ی! م؟ی! اگه تصادف کنه چ؟ینیبیمگه هوا رو نم ـ 

 جلومو گرفت و گفت:   پرهام 
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... اما االن خطرناکه...  می! ما هم نگرانیرسیدور شده! بهش نم  یلیاومد خونه رفت، تا االن حتماً خ نکهیخاموشه! بعد از ا  شیگوش ـ 

 ! یبر  ذارمینم

 بهش گفتم:   تیانداختم با عصبان دستشو

 تو جاده ...   وفته یبود که تک و تنها راه ب نیبرگرده فرانسه! بهتر از ا  دیذاشتی! خوب مدیزدی م میبه نس دیحرفا رو با   نیا  ـ 

 ساکت شد و گفت:   پرهام 

 ! امیصبر کن، خودم باهات م ـ 

 شونه اش و گفتم:   یگذاشتم رو دستمو

 برش گردونم... فقط ...   دیخودم با  ـ 

 انداختم وگفتم:  انی به مار ینگاه

 . فعالً !!! زنمیبهتون زنگ م میه بود تو راه برگشت ک شه، ینم یز ی ! چلمایف  نی فقط نداره... منم مثه تو ا ـ 

خونه پالتومو برداشتم و با    ی. جاده خطرناکه، رفتم توکردمیم دایرو پ مینس دیبزنه و غش کنه! با  غینوبت مامان من بود که ج االن

 . رونیزدم ب  نیماش یدایو کل یگوش

به   یاتوبان و ه ی ! افتادم تووونهی د ی،دختره   نیماش یصندل یرو پرت کردم رو ی خاموش بود، گوش  زدمیزنگ م میبه نس ی چ هر 

  یتینشده باشه... با چنان عصبان یچیفقط ه ا ی! خدارفتیجلوم رژه م لمیداشتم مثله ف میکه با نس یسرعتم اضافه کردم. تمام لحظات

شده. بدون توقف به راهم ادامه   ز ی. جاده چقدر لادیم ی! چه بارونشدیم دهیدنده به وضوح شن جعبه یکه صدا  کردمیدنده رو عوض م

 روشن کنه ...   شویکنم. کاش آروم شده باشه و گوش داشیپ ییجا  ه ی دیدادم. باالخره با 

 !  یکنم لعنت داتیبذار پ سا،یجا وا   هیتو رو خدا   مینس

تختم نشسته   یتو صورتش، رو خوابونهیبا مشت نم گهید ندفعه ی! چرا دوباره پرهام مچمونو گرفت؟ خدا رو شکر ادمیخجالت کش یکل

 که سارا بهم زنگ زد. جواب دادم:  کردمیبودم و داشتم فکر م

 با هق هق گفت:  هویدلت واسم تنگ شده؟  ی زود ن ی... به ازمیسالم عز ـ 

 !!   ــــــــــــمینس ـ 
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 تم:  کردم و گف هول

 شده؟  یچ

 صورتش و گفت:   ی گذاشت جلو دستاشو

  م یواقعاً به هم زد گهی به مامانش نگم، من و رابرت هم د گهیکه کالً گند زده االن بازداشته م ا ی... بردخته ی به هم ر یهمه چ نجایا  ـ 

 دارم .   ازیبرم سراغش واسه کمک، واقعاً بهت ن خوامینم

 گرد کردم وگفتم:    چشمامو

 کار کرده؟!  ی مگه چ ای برد ـ 

  دیخودت با گهیم کنه، یزنگ زدم، پرونده رو قبول نم تون ینفر... به وکل ه یزده به  نمیمست بوده، با چند نفر دعواش شده... تازه با ماش ـ 

 !  ؟یایم یخرابه، تو ک ی لیخ نجا ی... وضع ایباش نجا یا

 کم صاف تر نشستم و گفتم:  هی

 !  ؟یکن دایپ ی تونینم یا  گهید لیاما تو ...به مامانش خبر بده! وک ام، یپرواز ب نیبا اول کنمیم ی من سع ـ 

 تکون داد و گفت:   یمنف یبه نشونه  سرشو

 ! ؟یچ  وفتهیب ا یواسه برد  ی ... اگه اتفاقشناسمیرو نم چکسیه نجا یمن ا  ـ 

 و گفتم:   دمیکش یقیعم نفس

 . اما تو به مامانش زنگ بزن باشه؟! رسونمیآروم باش! من خودمو م ن،یسارا... بب ـ 

رو برداشتم،   ی ضرور یزایتوش، چ ختمیر لمو یبرداشتم و وسا  کیچمدون کوچ هیباشه تکون داد. منم بلند شدم و   یبه نشونه  سرشو

 م: و گفت رونیلباسام توش بود رو هم برداشتم و آماده کردم. رفتم ب شتر یچمدون بزرگه که ب

  

 نه!   ایداره  یخال  یجا پره؟یم ی پرواز به فرانسه ک ن یتر  کینزد نیزنگ بزن فرودگاه بب ه یمامان  

 گفت:    یبا نگران مامانم
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 شده؟!   ی چ ـ 

 گفتم:    یجیگ با

 ...   دیبرگردم... فقط زود باش دیافتاده، با  یاتفاق هیواسه دوستم   ـ 

 اومد و گفت:   پرهام 

 دوستت مگه خانواده نداره که به تو زنگ زدن؟!  ـ 

 تکون دادم و گفتم:   یبا کالفگ سرمو

 بحث با تو رو ندارم ...   ی شو تو رو خدا حوصله  الیخیپرهام ب ـ 

 گرفت و گفت:   دستمو

 ! یکور خوند  ی بر  ذارمیم یاگه فکر کرد ـ 

 گفتم:   غیو با ج دمیکش دستمو

 !  یر یبگ میصمکه تو واسم ت ستمیبچه ن گه یمن د  ـ 

 هم اومد جلو و گفت:   بابام

 روز بگذره، زنگ بزن اگه اوضاع خوب نشد بعد برو ...   هی آروم باش، بذار  مینس ـ 

  نای. چرا اششی پ رفتمیم دیبود که داشتم ،االنم تو دردسر افتاده، با  یدوست نی بهتر  ا یبودم. برد یعصبان  ی لیبه هم فشار دادم، خ لبامو

 فکر کردم و گفتم:  عی. سر فهمنینم

 شمال رو بده ...  ی الیو یدایتنها باشم، کل خوامیاما م  رم،ی... نمباشه

شدم و با    نیسوار ماش ن، ییو دو دست لباس رفتم پا  کمیرو از دستش چنگ زدم و با همون چمدون کوچ دایرو آورد، کل دیکل بابا

  کنن یفکر م نامی. ا ادینم شیپ ی پاسبورتم هم هست. مشکل رم،یگیم طیفرودگاه بل  یتهران از همون جا تو رم یسرعت روندم. م نی آخر 

بهم زنگ نزنه. به طرف تهران راه افتادم. بارون داشت   یرو خاموش کردم تا کس میبارون. گوش شتمکم دا نویکه من رفتم شمال، هم

 .   گرفتیشدت م
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  تونمیشد که نتونستم لباسامو ببرم! خوب شد فقط زمستونه هامو برده بودم با خودم، اونجا هم م ف یشب شده بود. چه ح باًیتقر گهید

شد. همه رو   ر ی بهم زنگ زدن سراز دادیکه نشون م ییغاما یاس ام اس و پ  لیروشن کردم، س مویو گوش  سادم ی وا ییجا  هیلباس بخرم.  

 بابا .   یخاموشه! ا یک ی  ن یزنگ زدم بهش، االن ارو برداشتم و   ی زنگ زده. گوش بار  12 حیپاک کردم. اوه مس

 رو برداشت و گفت:   یگوش   عیزدم به پرهام، سر  زنگ 

 ! م؟ینس یی کجا ـ 

 به اطرافم کردم و گفتم:  ینگاه

 قم... چطور؟!   ی طرفا ـ 

 گفت:   یبا نگران پرهام 

نگرانن! تو رو   نجایخاموشه! همه ا شیاومد دنبالت... اما االن اون گوش حی احمق؟ مس ی دختره  یرو خاموش کرده بود تیچرا گوش ـ 

 خدا برگرد ...  

  اد،یهم م ی! چه بارونکار؟یچ یبارون دنبال من اومد ن یاحمق، تو ا یرو قطع کردم و دور زدم، پسره  ی شد، گوش یچ  دمینفهم گهید

 داشتم، دوباره تخته گاز  یبیعج  ینه، چه دلشوره  ای نمیبیم حویمس ن یجاده همه اش حواسم به اونطرف بود که ماش یتو

که منحرف شده بود، چپ کرده   دمید دوی سف نیماش ه ینداشت. کنار جاده  یتا هم مشکل 120خدا رو شکر شب شده بود تا  رفتم،یم

 .   هیمشک حیمس  نیبودکامل. خدا رو شکر ماش

عالمه آدمم دور   هیچپ کرده بود،   نهیماش  دم،ید  گهی تصادف د هی  هوی! جاده اومده؟ نینظنز بودم. اصن از کجا معلوم از هم ی کاینزد

  یاونطرف... عداد دم یزدم کنار و دو نموی! ماشنمیپالک رو بب تونمی. نمحی مس نیمدل ماش ، یمشک نیماش ه یجمع شده بودن،  نیماش

. برگشتم و  شدیجلو اشک تو چشمام جمع م رفتم یکه م یهر عدد کرد،یشده بود داشت خفه ام م ف ی ردکه کنار هم  نیپالک ماش

 گفتم: 

 کو؟!   نشیپس سرنش ـ 

 و گفت:  ن یاشاره کرد به ماش  یکی

 ! هنوز اون توئه ...  ش؟ ینیبیمگه نم ـ 
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 که چند نفر دستمو گرفتن و گفتن:  نیبرم طرف ماش خواستم

 ...   شهی! منفجر مرون؟یب ادیاز باکش م ن یداره بنز  ینیبینم اد،ی! االن آمبوالنس م؟یکنیم کار یخانوم چ ـ 

 گفتم:   تیطرفش و با عصبان برگشتم

 ...  ـــــــــــحی! مسره؟ی همون تو بم دیبذار دیخوا یم ـ 

 ...   ــــــــــــحیمس

االن   ،ابونیخ  یراه افتاده بود تو نیبنز  رون،یپرت کرد ب گارشویته س شد،یکه داشت رد م ن یماش هی د،ی آمبوالنس همون موقع رس هی

لحظه اتفاق   هی تو  ی همه چ دم،یدینم یچی. من هنیآمبوالنس مردم رو کنار زدن و رفتن طرف ماش ی . پرستاراگاریبه ته س رسهیم

 نفر داد زد:   ه یافتاد، 

 ...   شهیامام زمان... االن منفجر م ای

رو   حیکه مس کردمیگم شدم، فکر نم حیخودم و اسم مس  غیج یکه چند نفر گرفتنم، تو صدا نیو رفتم طرف ماش دمیکش غیج منم

نبود. از ته   ی چیمنفجر شد، اما دست اونا ه نیماش د،یدیاز دست بدم، پرستارا رفتن کنار، چشمام به خاطر بارون و اشکام نم ی نجوریا

 :  دمیکش غیدلم ج

 ــــــــح !! ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــیمس ـ 

 .  ادینم ادمی  ی ز یچ گه ید و

 ...  دادیکه داشت جون م یحی تو اون لحظه بهشون کمک کنه به مس تونستیخدا م تنها

 ...  دادیجون دادن عشقش جون م دنیکه از د یمینس به

 که اون لحظه تو اون هوا آمبوالنس به اون سرعت برسه....    نیا

 ...  فتادیاتفاق م  عیسر  ز یچ همه

 نداشت....  دید میکه نس یی همون جا قایبه سمت در کمک راننده دق دنشونیشدن پزشک و پرستار از امبوالنس دو ادهیپ

   ؟؟؟یحرف بزن یتونیم ؟؟یشنویآقا... صدام م-
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 که بخواد حرف بزنه...    نیه فکر بکنه چه برسه به ا درد داشت که نتون اونقدر

 .... رهیبم خوادیبود که نم نیا شدیکه تو مغزش اکو م  ی ز یچ تنها

 حقه!درست...   مرگ

 نه االن...   یول

 ... رن؟درستیمیم ی روز هی همه

 کاش زمان داشت...    ی ا ا یمرگم زمان داره...  یول

 رو دوست داره...   میزمان داشت که بگه چقدر نس قهیکاش فقط به اندازه چند دق  یا

 ... دیچیپیگوشش نم یبلند تو نقدریمرگ ا  یکاش صدا یا

 ...  کردیمرگم حس م یکه بو انگار

 .... "نیفقط تونست اه بکشه هم شیسع  ی تموم توانش رو جمع کرد که جواب مرد رو بده با همه "

 گفت:    رو به پرستار پزشک

    اریاتل برا گردنش ب هی ... برو شهیمنفجره م نیاالن ماش میوقت ندار میخارجش کن  دیبا عیهنوز بهوشه سر-

بود   نیا  کردیکه فکر م یز ی پسر رو ازاد کنه... و به تنها چ یرو عقب بکشه و بتونه پا  یبه سمت در عقب رفت تا صندل عیسر خودش

  هی و فقط   هیکه معلوم نبود ک  یاون دختر  ی ادم مردس مخصوصا برا ه یادم فلج بهتر از  ه ی شدیاگه مجبور م  یکه وقت نداره... حت

 !  حیمس گفتیکلمه م

 ... رهی رو ازش بگ حشیکه ممکن بود هرلحظه مس یشیشده بود به ات رهی با تمام وجود خ مینس

    دیدیم نیچند نفر رو اطراف ماش یاپوتار بود فقط تک ز ی همه چ رفتیم جیگ سرش

 خدا عشقشو بهش برگردونه  دیشا خوند یدعا بلد بود م یو تو دلش هرچ زدیو صدا م حیمس اسم

  

 بعد    هیخارج کردن فقط چند ثان نیاز پرستارا پسرو از ماش یک یو با کمک  دیرو عقب کش یهزار مکافات صندل با
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 دورشن   نیکه چند قدم از ماش یاندازه ا به

  یکه همه  ی دختر  غیج یشدوبعد صدا  یانفجار قاط  یبود با صدا نیماش  کیکه نز  یابلفضل مرد ای   هیچند لحظه و بعد صدا فقط

 شده بود وقت نداشت    دیناام دشیام

 پسرو چک کرد   یاریهوش میعال

دوباره از هوش رفت خونه   یچشماش و باز کرد ول ه یسر الزد به صورتش  پ ی لیو از دست داده بودچنتا س شیار یجوون هوش  پسر 

 ازش رفتته بود    یادیز

 روش بود رفت   حیکه مس  یبه طرف برانکارد مینس

بود   شی که تمام زندگ یحیبرگردوندن مس یبود برا دشیکه تنها ام  یودستگاه شک دنیم یکه دارن بهش تنفس مصنوع دیدیم

  خواستیرو بدون اون نم یکه زندگ یحیمس

 برگرد   کنمیبرگرد خواهش م یلعنت گفتیکه م دیداد دکترو شن یقدم مونده به برانکارد صدا چند

 ...  زاشتیاونو تنها نم یراحت نیبه ا حیمرد؟؟ نه امکان نداشت؟!! مس حیشد... مس شوکه

    ـــــــــــــحی نهههه نهههههه مس نه

 ...  دیو به سمت برانکارد دو دیکش غیج دیفهمینم یز ی شد بود چ وونهید

 ... رنی جلوش رو بگ  خواستنینم دمیشا  رنیجلوشو بگ تونستنینم

 برگرد....   ـــــــــــــــــــحمی مس ــــــــــحیمس-

 ...  دمی...قول مرمینم گه ی د شم ی...برگرد پمینس جون

 فقط برگرد...   تو

 برگرد   میتو فقط زنده بمون فقط برگرد جون نس کنمیهمون کارو م یکه تو بگ ی هر کار اصال

 به خدا...   کردیو التماس م کردیهق م هق

 برش گردونه...   که
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 باهم باشن...   گهی بار د هیبزاره   که

 که بگه چقدر دوسش داره..  گهی فرصت د هی  فقط

 رو درک کنه...   یبتونه زل بزنه تو چشماش و با تمام وجود خوشبخت که

 حق نبود....    نیود ا انصاف نب ن یا نه

   دیگرفت به طرف اسمون و داد کش سرشو

 .... خدااا تونمیبرگردون من بدون اون نم حمویمس خداااااااا 

 رو بکشم...  شیخال یعمر عذاب جا هیبرش گردون نزار   ایخدا

 فکر کنم به خاطر من مرد....  نزار

  ی که از جلو یشده بود  وخاطرات یبود که انگار پشت پلکش نقاش حی فقط لبخند مس دیند ی ز یچ گهیو شد د  اهیچشمش س  یجلو

 چقدر باهم خوش بودن   گزشتیچشمش م

   نهیو بب شونیچشم نداشت خوش  ایعشقشون و نداشت  دن دنیچشم د  ایدن

که بشه وصف حال   کردیوقت فکر نم چیبا تمام وجود مسخرش کرده بودندن و ه یکه روز یآهنگ شدیکه تو سرش اکو م یاهنگ و

 نبود...   گه یکه د ی ا ییخودش و زندگ

از ما اخرش تنها بمونه؟؟ از   ی کی  کردیفکرشو م یارزوهام انقدر ساده حروم شه؟؟ ک  یتموم شه؟ همه   ینجوریا کرد یفکرشو م یک"

بعد   نجا یقلبم ا هیچشمامون بارون میتنها شد ینداشت تنها یخوب انی منو و تو پا نیتنهامون گذاشت عشق ب ایدن گروی همد میدست داد

  سینگرون ن  ی شکیو انگاره میسوزیم سیپشت سرمون ن ی واسه جبران گذشته پل هیتو، تو خلوت زندون

  یخوب انی منو و تو پا نیتنهامون گذاشت عشق ب ایدن گروی همد میاز دست داد میمونیکه تا اخرش کنار هم م میبهم قول داده بود  ما

 ... "هیبعد تو، تو خلوت زندون نجا یقلبم ا  هیچشمامون بارون میتنها شد ینداشت تنها
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:
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