
رمان زندگی جدیدم.
بھ قلم:غزل��

خالصھ:
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سما با دست زد ب سرم گفت:بلند شوو دیگھ مانیاااا

پوفی کردم از جا بلند شدم گفتم:ی بورس گرفتیم کونمون پاره شد االنم باید برای دانشگا صبح بیدار شیم

سما مانتوشو تنش کرد گفت:چیھ فکردی ھمین شکلی مدرکو با ی بورس بھت میدن فکردی زندگی عنی ما مثل اون دخترای
پولدار دانشگاست کھ اگھ نریم فرقی نداره!نھ جونم ما بچھ ھای یتیم خونھ ایم یھ خطا کردیم ب اشک چشممون بورسی کھ با چنگ

دندون گرفتیم نگاه نمیکننو پرتمون میکنن بیرون پش بھتره قدر بروستو بدونی رفیق من

بلند شدم گفتم:باشھ بابا

مرضی گفت

باز نشستم روی تخت گفتم:تو زورت فقط ب من رسیده؟این عوضیارو چرا بلند نمیکنی

نازنین سرشو از بالشت دراورد گفت:من بیدارم
باز سرشو کرد توی بالشت

من:منتظری امامی بیاد برات تا بلند شی؟

یھ دفعھ ھمشون صاف نشستن روی تخت کھ خندم گرفت

من:افرین دخترای خوب

رھا:امامی نیاد خدایی

نارین:اصال من از اینجا تا دانشگارو میدوئم فقط اون نیاد

نچی گفتم بلند شدم

سما:یالاا نیم ساعت دیگھ باید اونجا باشیم

بچھ ھا یکی یکی بلند شدن رفتیم سمت دستشویی

ما پنج نفر بودیم توی ی اتاق
ینی پنج نفر پنج نفر تقسیم شدیم

ھرکی سنش ب ھم نزدیکھ یا ھم سن ھستن توی ی اتاق میمونن کھ بتونن توی تکالیف و... کمک کنیم

در دستشویی زدم گفتم:تپل تو باز داخل گیر کردی

صدای تپل اومد با صدای کلفتش گفت:االن میام مانی تو باز اومدی

خندیدم



سالشھ۶تپل
چون خیلی تپلھھھ ھمع بھش میگن تپل

بیشتر یتم خونھ ام نمیدونن اسمش چیھ اصال

از دسشویی اومد بیرون دماغمو گرفتم گفتم:چی ساختیی تپلل

رفت سمت در گفت:تورو

عوضی بھش گفتم خندید رفت بیرون
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اتوبوسدیگھدقیقھ١٠ھااابچھگفت:ھیییدادباسماکھپوشیدیملباساروبیروناومدیمدسشوییازشستیمصورتمونودستو
میادد سوار نشیمم بھ کالس اول نمیرسیمممم

ساختگی کفتم:وای کرکم

سما:مرض توھم کھ ھمھ چیز ب پشمتھ

دستمو گرفتم سمتش کفتم:دقیقااا

دستمو کھ دراز بود کشید سمت در حیاط رو ب بچھ ھا گفت:ھرکی ببازه باید چای یارو توی دانشگاه اون بخرھھھ

اینو ک گفت ھممون دویدم ب سمت ایستگاه اتوبوس

ده دیقھ با یتیم خونھ فاصلھ داشت کھ وقتی میدویدی میشد پنج دقیقھ

با نفس نفس وایسادیم پیش ایستگاه

سما:پسس نازنین میخرھھ

نازنین:مرض امامی بعد از ھرگز یھ پولی داد اونم شما بخورین

زدم زیر خنده گفتم:ازبس خایھ مالیشو کردی داد ب ما ک انگشت فاکشم نشون نمیده

رھا:دقیقااا

نارین:بچھ اتوبوس داره میاد بیاین جلو وایسین

جلو وایسادیم اتوبوس اومد سما بجای ھممون کارت کشید نشستیم توی اتوبوس بعد نیم ساعت رسیدیم جلوی دانشگاھی کھ ازش
بورس گرفتیم!

یادم نمیره شباییو کھ تا صبح بیدار موندیم خوندیم!
پیاده شدیم رفتیم سمت دانشگا

دم در یکی از دختراش با چندش نگاه مانتو تنمون کرد



مانتویی کھ بھ یتیم خونھ بخشیده بودن ماھم میپوشیدیم!
دختره در گوش رفیقش ی چیزی گفت نگامون کردن خندیدن دندونامو روی ھم فشار دادم خاستم برم سمتشون ک سما دستمو

گرفت گفت:روز اولیم ھنوز مانی جلوی خودتو بگیر

من:نمیبینی چکار میکنن انگار ھمھ مثل خودشون مایھ دارن

نارین:ول کن بابا اینا با پارتی ننھ باباشون اومدن ما با زور  بازو

ی لبخند براش زدم چشاشو روی ھم گزاشت
نارین ھمیشھ جملھ ھاش حرفاش ادمو اروم میکرد

سماھم ھمیشھ نصحیت میکردو بھمون درس میدادو باعث میشد راه درستو انتخاب کنیم
نازنین ھول اکیپ بود ھرکیو میدید ی جون از دھنش در میومد

خاستم بعدیو بگم ک نازنین گفت:جوووون اون پسررو

دیدید گفتم

خندیدم ک گفت:چرا میخندی

من:داشم دربارت فکر میکردم کھ گفتی

نازنین:مرض

رھاھم کھ اروم تر از ھمھ بود و ھمچنین خجالتی تر از ھمھ

و ما ھمھ بچھ ھای یتیم خونھ بودیم
میگن ھرکس وقتی چشم باز میکنھ توی بغل پدر مادرشھ

ما تا چشم باز کردیم کنار ھم بودیم از بچگی تااالن
ما بچھ ھای پدر مادری نیستیم بچھ ھای یتیم خونھ ایم

مارو شاید یتیم خونھ بدنیا نیاورده باشھ
اما اون بزرگ کرده

پس میگن کسی کھ بدنیا میاره پدر مادر نیست کسی کھ بارشو روی کول میکشھ پدر مادره
پدر مادر ماھم دولتن!

من:کجا باید بریم االن؟

سما:اومم قسمت گرافیکش کجاست

اشاره کردم ب ی کالس گفتم:اھا اونجا نوشتھ گرافیک

رفتیم سمت کالسھ درو باز کردیم کھ باز ھمھ چندش نگاه لباسامون کردن پچ پچاشون شروع شد
دستمو مشت کردم ولی چیزی نگفتم نشستیم روی صندلی ھا
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بعد از پنج دقیقھ کھ با پچ پچ ھای ی مشت دختر نگاھا و خنده ھای پسرا تموم شد ی استاد اومد داخل



بودشاینا۴٨حدودپیرمردی
شروع کرد حرف زدن:سالم من استاد اسالمی ھستم امروز باھم درباره.......

ی ساعت چرت پرت گفتو خودشو معرفی کردو نگم چقدر از خودش تعریف کرد
قشنگ معلوم بود خودپسنده

خوشم نیومد

زنگ ک خورد رفتیم توی حیاط نشستیم داشتیم حرف میزدیم کھ ی ماشین اومد دقیقاااا توی صورتمون پارک کر د
راننده ماشین پیاده شد

چ خوشتیپھ جذابھ!
اما این نشانھ شخصیت نیست اه اه

بلند شدم بپرم بھش ک سما فھمید دستمو کشید بشینم ننشستم داشت در ماشینو میبیست ک گفتم:شعور نداری تو

با تعجب سرشو از ماشین دراورد گفت:بلھ؟بامنی؟

من:نھ با ماشینتم

اخم کرد گفت:خوب؟
حرصم گرفت

من:چی خوب مگھ نمیبینی ما اینجا نشستیم میای توی صورت ما پارک میکنی جای پارک نبود؟

ی نیشخند زد رفت سمت دانشگاا
بدون اینکھ جوابمو بدھھھھ

نازنین زد زیر خنده گفت:این قسمت گوه شدگان

دستمو از حرص مشت کردم نشستم گفتم:نازنین گو نخورا ک میرم نوھاشو از سرش میکنم

نازنین:اوکی اوکی ولی خدایی جذاب بود

سما دید عصابم خرابھ با تشر اسمشو صدا کرد ک خندید چیزی نگفت

ھمون موقع زنگ خورد بلند شدیم رفتیم سر کالس نشستیم

سما بلند شد بره اب بخوره ھواسم بھش بود کھ ی دختر پاشو گزاشت زیر پاش سما افتاد زمین بعدشم دختره زد زیر خنده
ھمھ باھاش میخندیدن

دختره:دختری شلختھ دست پاچھ لفتی

سما از خجالت سرشو انداخت زیر ھیچی نکفت ببلند شدم رفتم سمت سما زیر دستشو گرفتم انگشت تھدیدمو رو ب دختره گرفتم
گفتم:ببین منو کاری نکن سرتو با سر جفتیت یکی کنم فھمیدییی؟

دختره:وا بی فرھنگ

من:مرض بابا



دست سمارو گرفتم نشوندمش روی صندلی خودم رفتم براش اب بیارم ھواسم ب پای دختره بود
باز پاشو اروم اورد جلو جوری وانمود کردم کھ ھواسم نبود ب پاش کھ رسیدم پامو بلند کردم جوری زدم توی پاش کھ صدای

جیغش تا کالسای بعدی رفت

رفتم سمت اب سردکن ی فاک براش گرفتم اب ریختم اوردم برای ثما

سما:مگھ نمیگم بازیگوشی نکن فوش موش نده کسیو نزن تو حرف گوش نمیدی؟

من:چیھ ینی باس تو سری خور شیم؟

سما ھوفی کشید ھای بش گفتم پاھامو انداختم روی میز در باز شد
استاد بعدی باس باشھ حتما

نگاه در کردم استاد اومد داخل

چیییی این کھ اون پسرش!
این فاصلھ سنیش چقدھھ مگھھھ؟!
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کیفی کھ توی دستش بودوگزاشت روی میز حتی سرشو باال نگرفت با ھمون اخم مشغول دراوردن کتاباش توی کیف شدو شروع
کرد حرف زدن:اسم تک تکتونو میدونم نیازی نیست بگین و اینکھ وقت تلف نمیکنیم میریم سر درس دادن

نازنین اومد نزدیک گوشم گفت:بدبخت شدی
من:بکیر نداشتم بابا

نازینین سری تکون داد دور شد

نازنین رھا پشتمون نشستھ بودن
نارین جفت من نشستھ بود

سماھم خودش تنھا جلو نشستھ بود

یکی از دخترا با ناز گفت:اگھ میدونید پس اسم من چیھ

سرشو گرفت باال ی نگاھی بھش  کرد گفت:گفتن یھ دختری ھست فامیلش نظامیھ چرت پرت خیلی میگھ االن فھمیدم تویی

بلند زدم زیر خنده داد زد:ساکتتت

دھنمو بستم ریز ریز خندیدم ی نگا ب من کرد گفت:توھم بچھ یتیم خونھ ای اره؟

داشت منو مسخره میکرد

ھمھ زدن زیر خنده
فکردن االن خجالت میکشم

ولی با افتخار گفتم:اره حرفیھ؟

استاد:ن



ھھ قھوه ایش کردم

باز با نیشخند نگام کرد گفت:تعریف کن ببینم زندگی کردن توی یتیم خونرو

میخاست رو منو کم کنھ؟
پدر مادر نداشتن چیش عیبھ؟!

بلند شدم از جام گفتم:بیام اونجا تعریف کنم؟
از پروییم معلوم بود تعجب کرده اما ب روش نمیاره

گفت بیا اینجا تعریف کن

رفتم پیشش وایسادم سرمو باال گرفتم گفتم:من یتیم این افتخار نیست!ولی باعث سرافکندگیم نیست!
من زندگیمو انتخاب نکردم و  تا جایی کھ میتونم برای زندگی جدیدم تالش میکنم

من زندگیمو انتخاب نکردم
ولی من افتخار میکنم بچھ دولتم

میدونید چرا؟
چونکھ وقتی از خانواده ای کھ منو ب دنیا اوردن پس زده شدم

دولت منو در اغوشش گرفتو بزرگ  کرد
شما چشم باز میکنین توی بغل پدر مادراتونو بوسھ ھای گرمشون غرق میشیم

ما چشم باز کردیم سعی کردیم توی باتالقی کھ زندگی روز روز داره عمیق ترش میکنھ بیایم باال
ما دخترای یتیم خونھ ایم ولی یاد گرفتیم قوی باشیم روی پای خودمون وایسیم

با ی نیشخند نگا استاد کردم گفتم:زندگی توی یتیم خونرو خوب توضی دادم؟

با حیرت داشت نگام میکرد
دستشو برد باال شروع کرو دست زدن کھ ھمھ بچھ ھا بجز چنتا از دختزای عقده ایش دست نزدن

ی نگاه ب بچھ ھای خودمون کردم سما داشت اشکاشو پاک میکرد بقیشونم توی چشاشون پراشک بود
دستشو اورد پایین گفت:خوب بود برو بشین

بی لیاقت
سری تکون دادم رفتم سرجام
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کالس کھ تمام شد ھمھ ورداشتیم بریم سمت یتیم خونھ
منتظر اتوبوس بودیم کھ یکی از دخترا سوار ی ماشین خیلی باکالس شد رو ب ما گفت:اخی منتظر اتوبوسی؟

بعدشم گاز داد رفت

من:خدایی نرم دنبالش سرشو زیر ھمون ماشین بزارم لھ کنم

نارین:سرعت ماشینو ندیدی باید میگ میگ باشی تا بھش برسی

چشم غره ای بھش رفتم اتوبوس رسید نشستیم سوار اتوبوس رفتیم سمت یتیم خونھ

روی تخت لش کردم گفتم:خبری از امامی نیست



ھمینو ک گفنم در باز شد امامی اومد ت

ھممون صاف نشستیم

داریدالزمچیزییابیرونبرینمیخایناگھھستوقتدیگھساعت۵ظھر٢ساعتگفت:االنکردساعتشبنکایامامی
برید کھ شب نمیشھ

خاست بره برگشت گفت:راستی دانشگاه چطور بود؟

ھمھ نگا من کردم چشم غره ای بشون رفتم ک امامی گفت:مانی باز تک چکار کردی

دستتامو ب نشونھ تسلیم بردم باال گفتم:ب مرگ نارین ھیچیی

امامی:ی تنبی خوب برات در نظر دارم وایس تو

بعد رفت بیرون
درو ک بست رو ب بچھ ھا کفتم:مجبوریدددد نگااا منن کنیدددد؟

نازنین:من ک نگا نکردم چشام خودش برگشت

نارین:منم کھ ھمیشھ حیرون توھم داشتم نگات میکردم

سما:منم کھ نمیتونم یک دقیقھ چشم از جذابیتت بردارم

مرضی بھشون گفتم خابیدم روی تخت چشامو بستم
باز فردا قراره بریم دانشگاه با ھمون عوضی کالس داریم

شدمبیدارھابچھپچپچصدایبابودشب١٢ساعت
با عصبانیت کفتم:شماا نمیخایددد بخابیدددد!

نارین:من اصال خابم نمیاددد

بچھ ھا حرفشو تایید کردن خاب از سر منم پرید رفتم دستو صورتمو شستم نشستم پیششون
من:خوب چی میگین

نارین:وایییی خیلی ھوس چیپسس کردمم من

نداریمرفتنبیروناجازه٧ساعتازبعدوعزیزمھستش١٢ساعتولیمیخورمھمیشھکھمن:منم

نارین:خوب؟

من:ینی اینکھھھھ بپرین از پشت یتیم خونع فرار کنیم
بریم شب گردی

نازنین زد زیر خنده گفت:پایمم



سما:پرو نشینا بشینین تورخدا دیدنمون تنبی میکنن حصلھ ندارم

من:من ک میرم

سما:ی نفر میرھھ

من:منن میرممم

نازنین:اوففف باشھ پوالرو بزارین رو ھم

رھا رفت از کشابش ده تومن دراورد
نازنین پنج تومن گزاشت

من:گدا بیشتر بزار
گزاشمبودوتوشکھتومنی١٠ورزشیمشلوارجیبتوکردمدستمنمگزاشتدیگھتومنده

گزاشت٢٠سما
نارینم پنج ببشتر نزاشت

گدایی بھش گفتم رفتم سمت پنجره اتاق

من:بیاین ھمکاری کنید بپرم پایین

سما:اصکل با این لباسا؟

زدم ب سرم رفتم ی شلوار لی با یھ لباس مردونھ سیا انداخنم رو لباسم گفتم:یال بیاین

رفتم پیش پنجره

نارین:یک دو سھ بپر

از پنجره پریدم

ایییی پاممم

من:اخخخ

ثما:خفھ شو داد نزن

نارین:وای شکست؟

بلند شدم تلو خوران رفتم سمت در دستمو ب نشونھ نھ گرفتم کھ نفس راحتی کشیدن

اروم از پشت درختا رفتم سمت در
نگھبان مثل ھمیشھ خاب

اروم اروم درو باز کردم دویدم سمت بیرون



اخیشش
خوب مغازه کجاست
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اوف این مغازه بستسس کھھھ

وای مغازه بعدی نیم ساعت راھھ
امامی اگھ فھمید چی

بیرونپرورشگاهازمیکنھشوتمونشدهتکمیلمونمسال١٨خدایی

رفتم برای مغازه بعدی کھ نیم ساعت را بود
گوشیم باھام نبود
داخل مغازه شدم
رفتم سمت چیپسا

سھ تا برداشتم رفتم حساب کنم

گزاشتم روی میز جلوی مرده گفتم:اینا

١۵مرده:
گرفتقرارجلومدستیبکھخاستم برمپالستیکتویگزاشتمشوندادمدراوردمپولواز١۵

سرمو اوردم باال
برووو این استاد مغروره تخسھ خره گاوه عوضی ....

کھھھ
دستشو گرفت جلوم گفت:تو؟

من:ن تو

نیشخند زد گفت:این وقت شب اجازه مبدن بیاید بیرون!
من:ببخشید ولی ب شما چھ؟

چیزی نگفت رفتم  بیرون از مغازه ب سمت پرورشگاه حرکت کردم
احساس کردم ی ماشین دنبالم میکنھ

عجب
جرعت داری بیا جلو

ماشینھ اومد جلو پنجررو کشید پایین
چاقویی کھ توی جیبم بودو دراوردم سرمو بردم توی پنجره چاقورو گرفتم سمتش

این کھ گاو اقاس

سریع سرمو از پنجره دراوردم چاقورو گزاشتم پشتم

ابروشو داد باال گفت:اون چاقو برای چیھ؟
من:برای مزاحم ھای مثل تو

اخم کرد گفت:درس صحبت کن استادتم

من:اینجا ک نبستی کاری داشتی..؟
زایع بود تعقیب کرد
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نیشخند زد گفت:تقصر منھ گفتم نصف شب تنھایی نری

من:من ب عمر تنھایی رفتم چیزیم نمیشھ
باز نیشخند زد رفت

نیشخندش رو مخ ترینننن چیز دیناست

اه نصف شبی اعصابمو خراب کرد
نیم ساعت بعد رسیدم ب پرورشگاه

وای پام
چقد راه رفتم بخاطر سھ تا چیپس

اروم درو باز کردم
اروم اروم رفتم سمت پرورشگا

با ی سنگ زدم دم پنجره
بچھ ھا اومدن دم در

پتوھایی کھ باھاش طناب درس کرده بودنو از پنجره انداختن پایین

گرفتمش اشاره کردم بکشن باال
وسط را بودم کھ پتو ول شد با کمر افتادم زمین

بلند داد زدم بچھ ھا پتورو گرفتن رفتن داخل سریع

وای چکار کردم

ثریع پتویی کھ افتاده بود زمینو برداشتم دویدم سمت بیرون پرورشگاه
امامی اینجا میخابید

تخمشو کلن انگار اینحا انداختن
با کوچک ترینن صدا بلند میشد کللل یتیم خونرو میگشت

رفتم بیرون از پرورشگا درو بستم خاستم برم  اونور خیابون ی ماشین جلوی پام ترمز کرد شیشرو کشید پایین
اقای گاو

گاو:بپر زود باششش

بلھ؟

سوار شدم گاز داد

من:از کجا میدونستی میخام دور شم

گاو:بتوچھ؟



زایع بود تعقیب کرده

گاو:کجا میری االن

من:نمیدونم خیلی توی پارکا خابیدم  این موقع ھا منو برسون ی پارک

گاو:بعدش صبح چشکلی میری؟

من:ی نون گرمھ مبخرم میرم میگم صبح زود رفتم بیرون نون داغ بخرم

گاو:تجربھ داریا
من:خیلی

گاو:ولی من نمبزارم توی پارک بخابی خطرناکھ

من:ببخشیداا بتوچھھھ

گاو:ببخشیدا تنھایی توی پارک ی مشت معتاد مست خوبھ اون؟

من:ھیچ گوھی نمیخورن

باتعجب نگا لحن صحبتم کرد ک گعتم:چیھ اینجا استاد نیستی کھ

گاو:میای خونھ من

بلند گعتم:چیییی؟
گاو:کری؟نیومدی از نمرت کم میکنم

من:بتخمم

باز با تعجب نگام کرد شونھ ای باال انداختم
نیشخند زد گفت:اونوقت بورسی ک گرفنیم ب تخمتھ!

با تعجب نگاش کردم
شونھ ای باال انداخت گف؛من برای خوبی خودت میگم بیای وگرنھ کشتھ مردت نیستم حاالھم کھ قبول نمیکنی مجبورت میکنم

چ پروھھ این بشررر

من:ی امشبو میام

گاو:من نگفتم سرپرستیتو میگیرما گفتم ی امشبو بیا

نیشخند زدم سرعتشو بیشتر کرد
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رسیدیم جلوی ی اپارتمان بدون ھیچ حرفی پیاده شد منم پشت سرش راه افتادم



داخل اپارتمان رفت واحد دو درو باز کرد رفتم داخل
قشنگ معلوم بوو خونھ مجردیھ

چندش نگاش کردم کفتم:چرااا انقدرر شلختھھھ

شونھ ای باال انداخت بدون ھیچ حرفی رفا نشست روی مبل
رو بھش گفتم:اتاق خاب کجاست؟

ابرویی داد باال گفت:چرا؟

من:میرم اتاق خاب

اخم کرد گفت:ھمبشھ انقدر زود وا میدی؟

اخم کردم انگشت تھدیدمو گرفتم گفتم:ببین منو چرت پرت سرھم نکن من توی اتاقت میخابم تو این شلختگی فقط توی میتونی
بخابی

اھانی گفت اشاره کرد ب سمت چپ گفت:اونجا

ی اپارتمان کوچیک بود با دوخواب
مناسب یھ مجرد بودش!

پس زن نداشت

بمنچھ
اگھ منم دھھھ تا داشتھ باشھ والاا

رفتم روی تخت دراز کشیدم
اخیش چ تخت نرمیھ

چشامو بستم بخابم احساس کردم ی چیزی پرید روی تخت
چشامو باز کردم ی سگ پشمالو جلوم بود

سریع پریدم روی تخت نشستم نگاه سگھ کردم
خدا نکشتت گاو مگفتی اینجا سگ ھست

باغ وحشھ اصال

دستمو برای سگھ تکون دادم اومد سمتم دستمو لیس زد
وییی چ شیرینھ

خابیدم دستامو باز گزاشتم کھ اومد خودشو توی بغلم جا داد تکون نخورد!
منم دستامو بستم خابیدم

صب با لیس زدنای این سک اصکل از خاب بیدار شدم

من:نمیتونی دو دیقھ لیس نزنی؟

از پشتم صدا گاو اومد:میشل با ھیچکس ب جز من اینشکلی گرم نمیگرفت!
پس اسم سگھ میشلھ

نشستم روی تخت موھامو از صورتم زدم کنار نگاش کردم گفتم:در میزدی میومدی بد نمیشد



رفت بیرون گفت:خونھ منھھھھھ

داد زدم:خونت بخورھھ توی سرت

داد زد:مرسییی بیا ثبحونھ

چھ استاد باحالی گیرم اومده
اصال ھرچقدرررباحال باشھ گاو گاووو
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بلند شدم رفتم بیرون گفتم:دستشویی کجاست؟

اشاره کرد ب پشت سرم
خدایا چقد گیجمم من

اھانی گفتم رفتم داخل دسشوی صورتمو شستم اومدم بیرون نشستم روی مبل جلوش شروع کردم ثبحونھ خوردن
پرو خودتونین

ساعتمو نگا کردم گفتم:وایییییی

با تعجب گفت:چی شد

من:دیشببب بھ بچھ ھاا ھیچچ خبریی ندادممم پرورشگاھم نرفتممم

شونھ ای باال انداخت:خوب؟

خوبو درد بابا
اخمی کردم بلند شدم  رفتم توی اتاق شالمو برداشتم گفتم:میشھ بریمم پرورشگاه؟

اخم کرد گفت:یک ساعت دیگھ باید دانشگاه باشی

من:پس لطف کن بلن شو

بلند شد کتشو برداشت رفت بیرون پشتش رفتم

منو برد دم در پرورشگاه رسوند رفت

وسط را وایسادم  یھ نون داغ خریدم

رفتم داخل کھ امامی اومد جلوم

گفتم این کشیشک میده تا بیام بفھمھ نیستم

امامی:کجا بودی؟



من:خونھ عمو شجاع میای؟

اخم کرد گفت::درست حرف بزن

من:نونو مگھ نمیبینید خانم امامی

باز با اخم گفت:اھا میتونی بری

سری تکون دادم
این عقده میتونی بری داشت

ھردفعھ صدامون میکرد میگفت میتونی بری
دیگھ بعضی وقتا خودم میرفتم پیشش تا بھم بگھ میتونی بری عقدش خالی شھ

رفتم درو باز کردم با جیغ جیغای سما
و پرت کردن بالشت طرفم توسط رھا

و فاک گرفتن توسط نارین
و اخم کردن فوش دادن توسط نازنین

روبرو شدم
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رفتم نشستم روی تخت گفتم:اھھھ چتونھ

سما:مرض چتونھ بلند شو لباس بپوش برات دارم من

بلند شدم ی مانتو ابی تا باال زانو با ی شلوار لی پوشیدم باز نشستم

سما:عوضی دیشب باز توی پارک خابیدی؟

سالمون١٩وشدیمبزرگکنمگفت:یاداوریحرصبانارین

میندازنکردروردورسیدرو١٨بسنمومکھماییممیارنکماتاقگمکمککنیدعادتپارکتویخابیدنبکنممن:یاداوری
بیرون

نازنین کالفھ سرشو تگون داد گفت:سما راست میگھ باید کار کنیم

سما:اخھ چجوری ما درس داریم

درسبیایمبعدشمباشیمبیرونداریموقتک٧ساعتتاکنیمپیداجاییییاکافھداخلکارییمیایممدرسھازکھنازنین:ظھرا
بخونیم

من:اینجوری کھ خیلی خستھ میشیم

رھا:چکار کنیم؟انداختنمون بیرون توی خیابون بخابیم؟باید ھممون کار کنیم بتونیم تا اون موقع ی خونھ اجازه کنیم

سری تکون دادم گفتم:بعد کالس پخش شید میریم دنبال کار

باشھ ای گفتن بلند شدیم بریم سمت ایستگاه



....

رفتیم توی کالس نشستیم باز اون استاد خودپسنده اومد

حاجی شاید باورتون بشھ
نمیدونم شایدم نشھ

ولییی این باززز داره از خودشش تعریففف میدھھھ

استاد:من خیلی خوب درس میدم و ھمھ راضی بودند

مبخاست کلمھ بعدیشو بگھ ک گفتم:استاد بزارین اینو نا تصمیم بگیریم

اخم کرد گفت:بلھ؟
من:بزارین ما تصمیم بگیریم خوب ھستید یا ن

سما پاشو اورد عقب زد ب پام کھ مثل ھمیشھ ب تخم نداشتم گرفتمش

ی نگا بھم کرد گفت:بفرمایید بیرون لطفا

پرو پرو ابرویی باال دادم گفتم:دلیل؟

اخمش شدیدترشد:زبون درازی بفرمایید

کیفمو برداشتم درو باز کردم گفتم:حداقل من رفنم درسو شروع کنید ن خودپسندی

داد زد:گمشو

نیشخند زدم اومدم بیرون

خر نھ درس میده ن چیزی دو جلسھ عقبیم نشستھ خودپسندی میکنھ

گوشھ راھرو نشستم سرم پایین بود یھ پایی جلوم قرار گرفت

سرمو بردم باال نگاش کردم
ا گاو اقا

من:بلھ؟

گاو:انداختنت بیرون؟

قدرت چرت پرت گوییم فعال شد شروع کردم ب حرف زدن:بابا خیلی حرف میزنھ اونم اگھ حرفای فایده دار بزنھ خوبھ

داشتم حرف میزدم نشست پیش پام سرشو تگون داد بنی تعریف کن
ادامھ دادم:ھمش چرت پرت میگھ من خوب درس میدم من فالنم بھمانم اقا کی میگھ ماست من ترشھ



گاو:اروم شدی؟

این گاو بداخالقم نستا

اینم خودپسنده

من:نوچ

خندید بلند شد گفت:من کالس دارم وگرنھ ببشتر ب فوشای ک ب ھمکارام میدادی گوش میدادم

واییی من چکاررر کردممم پیش ی استاد دیگھ نشسنم غیبت ی استاد دیگرووو کردممم

سرمو زیر انداختم کھ باز خندید رفت
عوضی عصاب خوردکن
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کالس تموم شد بچھ ھا اومدن بیرون
سما اومد دستمو گرفت کشید سمت حیاط

ھرچی گفتم ول کن مگھھ ول میکرد

ھولم داد سمت باغچھ گفت:مریضی تو؟من شعر برات میخونم سھ سالھ؟مگھ نمیگم بورسیو کھ با بگایی گرفتیو با دوتا حرف از
دست نده اگھ میبردتت دفتر فک میکردی رحم میکردن بت خره؟کون خودمونو پاره کردیم تا از اون زندگی نکبتی نجات پیدا کنیم

تا شبا شکممونو سیر کنیم بخابیم
بعد تو اینکشلی رفتار میکنی؟

من:ببین با تو سری خوردن ھیچی درس نمیشھ االنم نرین توی عصاب من زر اضافی نزن

چیزی نگفت سرشو انداخت زیر ب حالت قھر نشست

نازنین رھا نارین داشتن دنبالمون میگشن دست تکون دادم اومدن سمتون
اخما منو ک دیدن ھیچی نگفتن

نشستم پیش سما با ھمون اخم نگاه جلو کردم گفتم:قھر نکن حال
سما:نمخام

من:قھر نکن دیگھ

سما:قول میدی فقط وقتی کھ باھات بحث کردن بحث کنی؟

من:یکم قول میدم

سما:اوف مانیییی



خندیدم بغلش کردم خندید سر تکون داد

زنگ خورد بلند شدیم رفتیم سمت کالس

من:با اقا گاوه کالس داریم

سما:مانیییی یھ دقیقھ پیش جیی گفتممم

من:نمیدونم
بعد رو ب بچھ ھا گفتم:چیزی  گفت؟

خندیدن رفتیم سمت کالس کھ با گاو داشتیم
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نشستیم روی صندلیا
پنج دقیقھ بعد گاو اومد

باورتون میشھ جلسھ اول اصال خودشو معرفی نکرد؟
تازه نمیدونیم چی صداش کنیم

نشست گفت:خوب درس امروزو شروع میکنیم جلسھ بعدم امتحان

دستمو گرفتم باال ک گفت:بگو

سما بازپاشو اورد عقب زد پام
ولی مثل ھمیشھ

ب کجام میگیرم؟
تخمای نداشتم

من:االن میخام بگیم میشھ امتحان نگیرید
ولی نھ فامیلی ازتون میدونیم ن اسمی چی بگیم؟

نبشخند رو عصباشو زد گفت:من اتش جاوید ھستم
یھو یکی از پسرا با تعجب گفت:شما فرزند اقای خسرو جاوید ھستید؟

گاو جاویدان سری تکون داد
وا مگھ کی ھست این

پسره دستشو گزاشت جلوی دھنش از تعجب!
ھمھ داشتن با تعجب نگای گاو میکردن

گاو ی نگا کرد گفت:اسم رسم بابام روی شغل من ھیچ تاثیری نداره و من چون بھ تدریس عالقھ دارم دنبال عالقھ ام رفتم
پدرمم مشکلی نداره خوشحال میشم بھ درس گوش بدید

نازنین زد ب پام نگا زیر پام کردم دیدم اشاره میده برو ت گوشی



رفتم تو گوشی اسکرین برام فرستاد اسم اتشو توی اینترنت زده بود
چ اسم قشنگی!
اه چی میگم من

!!
باباششش خانھھھھ

این خان کوچیکھھھ؟
پشمامم حاجیییی

گوشیو خاموش کردم گزاشتم تو جیبم

مشغول درس دادن شد
زنگ  خورد ھمھ رفتیم بیرون خاستم برم بیرون ک گفت:خانم مانیا ی لحظھ بیاید

رفتم پیشش
اروم ی چیزیو از جیبش دراورد گفت:دسبندت افتاده بود روی تختم

متوجھ نشده بودماا

دستمو دراز کردم گفتم:بدش

خندید گفت:بدش؟ممنونی چیزی

من:برام کادو ک نگرفتی مال خودمھ

سری تکون داد خندید دستبندو داد

رفتم بیرون مانیا دستمو کشید گفت:چیی بتت گفتتتت

من:ھیچ دسبندمو داد

با تعجب گفت:دسبند تو پیش اون چی میخاد
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بیخیال گفتم:دیشب تو پارک نخابیدم خونھ استاد جاوید خابیدم

ھمشون ھمونجا وایسادن داد زدن:چیییییییی؟

من:چتونھ بابا دھنتونو ببندین

نازنین اروم گفت:تورششش کردییی؟سرعت عملتو گاییدم

من:خفھ شو باو تو خیابون دیدمت المصب توی ی نگاخ سر تھ ھمھ چیزو فھمید گفت میای خونم امشب گفتم نمیام گف نیومدی
بورستو میگام

رھا با تعجب گفت:گف میگاام؟



من:ن بابا ینی ی چیزی توی این مایع ھا از اونجایی ک بورسم گاییده شھ منم توسط سما گاییده میشم

سما ی لبخند دندون نما زد
من:قبول کردم رفتم اون ت حال خابید منم اتاق

نارین:حاجی حس شیشم من میگھ بین اینا ی عشق بگایی ب وجود میاد

من:حس شیشمتو گاییدم

نازنین:میدونی ھمیشھ حس شیشمش درس میگھ

من:اینبار نمیگھ متاسفانھ

سما:ببینیم

چشم غره ای بھشون رفتم کالس بعدیم رفتیم
بعدشم رفتیم سمت پرورشگاه

بچھ ھا گفتن خودشیفتھ فردا امتحان میخاد بگیره

سما:میشینین میخونید یکیتون سرشو از کتاب دراورد چنان میگامشششش

من:مگھ قراره سرمونو بزاریم توی کتاب؟

سما زد ب سر خودش گفت:مانی خفھ شو بگیر بخون

ایشی گفتم کتابو از کیف دراوردم شروع کردم خوندن

سما:حاال نمیخاد انقدر زرنگ بازی دربیاری پاشو لباساتو عوض کن بریم ی چیزی بخوریم بعد بیایم بخونیم

سر تکون دادم رفتم لباسامو با ی استین کوتا شلوار راحتی ورزشی عوض کردم
با بچھ ھا رفتیم توی سالن غذا خوری

خالھ رھنا(اشپز)برامون غذا کشید رفت

من:خدایی خستھ شدم ازبس اینو خوردم

رھا:از وقتی چشم باز کردیم داریم اینو میخوریم

ھوفی گفتم شروع کردیم بخوردن سیب زمینی اپز

نازنین قاشقشو گزاشت گفت:حالم بھم میخوزه دیگھ

سما:گرسنتھ االن با زور بخور

نازنین:مگھ قرار نبود بریم دنبال کار؟

سما:راس میکھھ



من:پس امتحان

سما:اومدیم میخونیم

من:اوکی من میرم بپوشم برم شماھم یکی یکی برین دیگھ

سما:نخوردی پس

من:گرسنم نیست

سما اخم کرد بلند شد گفت:ھیچکدومتون با شکم گرسنھ جایی نمیرین بشینین ببینم
پوفی گفتم نشستم رفت پنجتا لقمھ نون پنیر گرفت اورد گفت:یال بلند شین توی را بخورین

خندیدم کفتم:مامان منی

چشم غره ای رفت
نبودیمکیلوھم ۵٠االننبودنازنین:خدایی سما

من:دقیقا

رھا:یالاا دیر شد

نارین:من رفتم بابای

دوید سمت در منم پشت سرش رفتم یکی یکی لباسامونو عوض کردیم رفتیم بیرون دم در از ھم خدافظی کردیم ھرکس ی سمت
رفت
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کجارو بگردم االن من
یتیمیم بد دردیھ

دیوارارو یکی یکی نگاه میکردم شاید اگھی باشھ

یھ اگھی ب چشمم خورد!
باشگاه در سعادت اباد

مردونھ روو بایدد تمیزز کنم؟
اھا نوشتھ در نبود مشتری ھا

اوکیھ پسسس
اگھیو از دیوار کندم زنگ شماره روی دیوار زدم

.....

من:الو

دختره:الو بفرمایید
من:برای اگھی تماس گرفتم



دختره:اھا چندسالھ ھستید؟
١٩من:

دختره:خوب ھمونطور کھ نوشتھ بود درنبود مشتری ھا میاید اما شاید بعضی از مشتری ھا بی وقت برای ورزش بیان
شمامشکلی ندارید؟

من:این مشتری ھای ک بی وقت میان ھمیشھ میان یا ن؟

دختره:ن کم پیش میاد فقط ی نفر ھست کھ میاد بیشتر وقتا

یکی مشکلی نبودش میتونستم اداره کنم چنتا مشکل بود
با چشای ھیزشون!
من:باشھ کی بیایم؟

دختره:اگھ میتونید ھمین االن بیاید

من:باشھ

قط کردم ی نگاه ب جیبم کردم
ھوف نمیتونم تاکسی بگیرم

رفتم سوار  اتوبوس شدم

چند ایسگاه بعد پیاده شدم
بعد یک ساعت را رفتن رسیدم

واییی بریدم

رفتم داخل منشیھ ک فکنم ھمون دختره بود بلند شد گفت:اینجا قسمت مردونست

من:دسشویی عمومیھ مگھ

باتعجب گفت:چی؟

چی گفتم من دو دقیقھ نمیتونم جلو این دھنو بگیرم ک
من:ببخشید منظورم اینھ من برای کار اومدم ھمونیم کھ زنگ زدم

اھایی گفت با خوشرویی گفت:بشین عزیزم

چقد از کلمھ عزیزم بدم میاد
عزیزم عمتھ

نشستم ی فرم گزاشت روبروم گفت:پرکن عزیزم

عزیزممم مرض

ی لبخند زدم شروع کردم فرمو پر کردن



وقتی تمام شد
گزاشتم جلوش ک گفت:از فردا بیا شروع کن

عصر۶تاظھر٣بوددیگھ؟ازدرستکارمن:ساعت

میشھبازباشگاهعصر۶چوندختره:بلھ

باتعجب گفتم:پس اونایی ک بی وقت میان چشکلی میان

دختره اومد نزدیک گفت:بین خودمون بمونھ ی نفر فقط بی موقع میاد اونم کھ کلید باشگارو دادن بھش

با تعجب گفتم:واا چراا

دختره:اخھ خیلی پولداره رئیس منم پول پرستت

خوشم اومد ازش
پس منم فکرامو بگم

چندش گفتم:ب من نگو عزیزم دیگھ

با تعجب گفت:وا چرا
من:خوشم نمیاد

خندید گفت:منم خوشم نمیاد دیدم ھمھ میکن عزیزم گفتم بگم

من:رو ب ادمی امتحان کردی

خندید بلند شدم دستمو دراز کردم
دست دادیم خدافظی کردیم

٣ساعتفرداخوب
االن چنده

ساعت پنج شده
تا شیش یا ھفت میرسم پرورشگاه

بعدشم باید بخونم
ھوف

خستمممم
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ھوففف چقد راه رفتمم
خودمو پرت کردم روی تخت چشامو بستم

اما خابم نبرد
نیم ساعت بعد بچھ ھا اومدن

سما:زایست خاب نیستی باز کن چشاتو دلبررر
من:مرض

چشامو باز کردم نشستم روی تخت ک نازنین گفت:واییییی برگاممم

من:باز چرا!



نازنین:اصال فکرشم نمیکردم پسر خان باشھ
کرک پرم ریخت

من:خوب ک چی؟

رھا:حاجی شماھم فھمیدین؟

نارین:چیو؟

رھا:عشققق داره نزدیکک میشھھھ

من:ببندین دھنای گوھتونو بگین ببینم کارو چکار کردین

رھا دستشو گرفت باال گفت:توی ی کافھ قھوه ھا با منھ
من بردم باال گفتم:تمیزکردن باشگاه با منھ

سما:من پیدا نکردم
نازنین:توی ی شرکتی کھ واس تمیزکاری خدمتکار میفرستھ خونھ مردم شروع ب کار کردم

نارین:منم پیدا نکردم

باشھ؟بگیریمکرایھخونھیھبتونیمکنیماندازیپسینکنیدخرجشماھممیکنمجمشونمیگیرمتومن١٢٠روزانھمنمن:بچھ

نارین:اوکی

سری تکون دادم

ثما:واییی بلند شین درسا موندن ھنوز

ھوفی گفتم بلند شدیم بریم درس بخونیم
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صبح زود از خواب پا شدیم صبحونرو خوردیم رفتیم دانشگاه

امتحانو با تقلبی رد کردیم
شبش نتونستیم بخونیم ھمھ خستھ بودیم

بجز  سما ک نشست درسا جلسھ بعدم خوند

برگشتیم پرورشگاه
سرکارمیرفتم٣منکردمخدافظیھابچھازسھساعتظھر

میرفتن۴۵بقیشونم

٧تا
سوار اتوبوس شدم رفتم سرکار

خستھ از این ھمھ را رفتن االنم بیا این وسایال ورزشیو تمیز گن بزار سرجاش
خوب ورزشش میکنیی بزار دیگھھھ



پوفی کشیدم ھیچکس نبود
دیروز کلیدو از دختره گرفتم

شروع کردم جم کردم
خیلی سنگین بودننن

کارم کھ تمام شد
شدمسواراتوبوسسمترفتم۶ساعت

رفتم خابگاه تا ھفت خابیدم بعدشم یکم درسارو مرور کردم
اومدن٧ساعتھابچھ

من:بھ بھ رفیقای کاری خودم

نازنین خودشو انداخت رو تخت گفت:یعنی اگھ خونھ ای ک رفتیم ی مشت پسر داف توش نبود من استعفاو میدادم

زدم زیر خنده  گفتم:ینی چی

سما سرشو از کتاب اورد بیرون گفت:ینی اینکھ خونھ مجردی تمیز کردن
من:جوووو

نازنین خندید
نگا رھا کرد گفت:تو چکار کردی

رھا:ھیچ ھمون قھوه درس گن راستی مانی مال تو چطور گزشت

نازنین:داف مافی نیومد؟

با تشر گفتم:نازنینن

ھمشون خندیدن

من:ن بابا بگا رفتم انقدررر وسایال سنگین بودن
کمرم بگا رفت ب مرگ نازنین

نازنین:مرض خدا نکنھ

زبونمو براش دراوردم بالشت تختو پرتم کرد
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صبح با سر صدای سما از خواب پا شدم

سما:یالاا تن لشتونو جم کنین عقب مونده ھااااا

من:مرض بابا سرم رفت االن کھ امامی اومد برات نشونت میده

اومد جلو با پا زد توی پام دادی زدم ک گفت:در گالرو ببند بلند شو بپوش یالاا



پوف کالفھ ای کشیدم از روی تخت بلند شدم خودمو پرت کردم روی نازنین ک جیغی کشید بلند شدد

خندیدم بااخم نکام کرد اشاره کردم ب نارین ک نیشش باز شد چشمک زد

سما با اخم گفت:کرم نریزیننن

من:ھیش مرض

بلند شدم یکم اب ریختم توی لیوان رفتم باالی سر نارین ھمشو خالی کردم روی سرش

با جیغ از بلنددد بیدار شد

بقیھ ام با جیغیش بلند شدن
در اتاق زده شد

رفتم درو باز کردم دیدم بچھ ھا پرورشگاه ریختن دم در

تپل:چییی شددد

من:ھیچی کولی بازی ھای نارینھ دیگھ

اھایی گفتن رفتن

درو بستم لباسامونو پوشیدم
ی مانتو سیاه باالی زانو پوشیدم

با ھمون شلوار لی دیروز
کلن دوتا مانتو بیشتر نداشتم

با ی شلوار
با بچھ ھا ھرچقدد ی بار لباسامونوعوض میکردیم

رفتیم سوار اتوبوس شدیم

..
.

وارد دانشگاه شدیم ھمون دختری کھ سمارو انداخت اومد جلو گفت:بھ بھ شاخای مدرسھ

بعدشم با جفتبش زدن زیر خنده
نگاش کردم گفتم:بھ بھ عقده ھای مدرسھ سیکتیر بچھ رو مخ من نرو

سما با تشر گفت:مانییی

من:بلھھھ

سما چشم غره ای رفت دھنشون سرویس شد رو ب بچھ ھا گفتم:بریم

رفتیم سرکالس نشستیم
ی استادی داشتیم خیلی خوش رو بودش



بعد ی سال از اتیش جاوید!
بزرگ تر بود

چ اسم قشنگی!
اتش جاوید!

این اسم ی دلیل داشتھ!
اتش!

عجیبھ!
جاوید!

اسمو فامیلشو توی سرم ھی تکرار کردم
ینی اتشی کھ ھیچوقت خاموش نمیشھ!!
میشھ معنیش اتش خشم یا انتقام باشھ؟!!

ن بابا چ چرت پرتی میگم من ی اسمھ دیگھ

اتش.

رو ب بابا داد زدم:من االن کالس دارم میرم
ولی این موضورو باز با تو حرف میزنم تا نفھمم مامانم چجوری مرد دست نمیکشم فھمیدی خسروو بزرگگگ

اینجارو با تمسخر گفتم رفتم بیررون
مرتیکھ میگھ ننت سرزا رفت

االن کھ بوش دراومده ننم سر زا نرفتھ

یکی از خدمتکارا قدیمیمون کھ منو بزرگ کرد از دھنش پرید!
ھنوزم متعجبم!

بابام چرا برای مرگ مامانم باید ب من دروغ بگھ!
قبول دارم خسرو ی روانی ب تمام معناست

اما ھمھ میگن عاشق مامانم بودش!
پس کاری باھاش نکرده

اگھ کرده باشھ!
نھ بابا مامان پسرش بودش

نکرده اره نکرده
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رفتم سرکالس ھمھ سالم دادن
ذھنم خیلی مشغول بودش

تمرکز نداشتم اصال روی چیزی
االنم باید درس میدادم

ھوف

سرمو بلند کردم با مانیا چشم تو چشم شدم!
این چرا چشاش اینشکلیھ



سریع چشامو ازش گرفتم
ادم توی دریای طوفانی چشاش غرق میشھ!

توی چشاش کھ نگا میکنی ترس از غرق شدن داری انگار!

این افکار چرتو پس زدم شروع کردم حرف زدن

من:خوب بچھ ھا امروز درس نمیدم میتونید ھرسوالی داشتید بپرسید

صدای جیغ ھورا بچھ ھا بلند شد
حتی حصلھ نداشتم بگم ساکت

نظامی باز صداشو با ناز کرد گفت:استاد زن دارین؟

دوست داشتم بھش بگم
با صدات بلند نمیشھ کھ ھیچ

تا ی ھفتھ عقیمم میشھ
ببرر صداتو

اما نمیشد خوب استادم

ی لبخند زدم گفتم:ن

خرذوق شد
زیرچشی نگا مانیا کردم عکسلعملشو ببینم

بیخیال داشت ب بحث گوش میداد

نگامو ازش گرفتم صدای یکی دیگھ از پسرای گالس اومد؛استاد چطور ادمی مث شما میخاد کار گنھ؟

ابرومو دادم باال گفتم:ادمی مثل من؟

اسالمی:اره دیگھ پسر خان ھستید

اخمام رفت توھم
از بچگی با بابام برای ھرموضوعی مخالف بودم
و اصال دوست نداشتم اسم من با بابام یکی باشھ

من:من ھرچی ب دست اوردم با زور بازو خودم بود و اثال خرج کردن با پول بابارو دوست ندارم

صدای نیشخند مانیارو شنیدم

سریع سرمو برگردوندم گفتم:چیزی گفتی؟

مانیا:ن

سری تکون دادم ک زنگ خورد
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از کالس رفتم بیرون زنگ مامان بزرگم زدم
مامان مامانم

من:الو مامان

مامانبزرگ:الو پسر قشنگم

من:خوبی عزیزم؟
مامان:اره تو چطوری خوبی

حصلھ نداشتم زیاد کشش بدم
یھو رفتم سر اصل مطلب

من:مامانبزرگ مامانم چشکلی مرد

داشت حرف میزد حال احوال میپرسید کھ یھو ساکت شد
و این نشونھ اینھ کھ مامانم سرزا نمرده!

با لکنت گفت:سرزا مرد دیگھ
من:اھا یھو یادم اومد خاستم بپرسم

مامانبزرگ:اھا باشھ پسرم

من:من میرم کالسام شروع شد کاری نداری؟

مامانبزرگ:ن ن بسالمت عزیزم

قط کردم
ھرطور شده پیدا میکنم

کسایی کھ باعث شدن من مھر مادری نبینمو
و کسانی کھ باعث شدن ازبچگی با خشم بابام بزرگ بشم

ھمتونو پیدا میکنم
شاید مریض شده مرده!

اصکلم من ھا
اگھ مریض شده بود کھ نمیگفتن سر زا رفتھ

خیلی کالفھ شده بودم
رفتم سوار ماشین

برم ورزشگاه خودمو خالی کنم

مانیا.

سما باز زد ب پام گفت:بلند شو گمشو ساعت دو شده



من:اوفففف سما اوففف

سما:مرض پاشو ببینم

بلند شدم گفتم:ی لباس ورزشی راحتییی چیزی نداریددد

نازنین با ترس خندید گفت:بھت میدم ولی نمیگی از کجا اوردی

داد زدم:از کجااا اوردیییی

نازنین:خفھ شو

من؛بگووو

نازنین:ی رفیقی داشتیم توی دبیرستان اون داد

نارین ابروی باال انداخت گفت:چرا بما نکفتی؟

نازنین:ایش نمیخاسم بتون بدم

رھا خندید گفت:چھ پروھھھ گمشو ببینم

خندید بلند شد لباسو اورد
من:جووون

ی شرتک تا زیر زانو بودش
با ی تاپ استین حلقھ ای ورزشی

من:واسھ خودمھ

اخم کرد گفت:غلططط کردیییی

من:فکرامو میکنم حاال

طبق عادت ھمیشگیش خاست جیغ بزنھ کھ سما پرید طرفش روی دھنشو گرفت.خندیدم چشمکی زدم لباسای ورزشی کھ داده بودو
پوشیدم باالشم مانتو سیاھمو تنم کردم

پیش ب سوی کار
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رفتم داخل باشگاه درو بستم

صدای کیسھ بوکس میومد!



واییی دزدددد
تی رو گرفتم اروم رفتم جلو

یکی زد پشت شونھ ام سریع برگشتم با تی زدم توی سرش دادش رفت ھوا

نگاش کردم گفتم:گاووووو

باتعجب سرشو گرفت گفت:بلھ!

چییی گفتممم

من:ینیی استادددد

اھانی کفت باز گف:اییی سرممم مریضی تو مگھ بھت اطالع ندادن من میام اصال تو اینجا جکار میکنی؟

من:کار میکنم تو اینجا چکار میکنی

با تعجب گفت:تو اینجا کار میکنی؟

من:ن تو کار میکنی

پوکر گفت:ھا؟

من:ھیچ

اخم کرد گفت:قبال ندیدمت

من:خوب نبودم

اھانی گفت گفتم:میشھ کارمو شروع کنم

سری تکون داد

اوففف میخاستم مانتومو در بیارم راحتت باشممم
گاو مدل خری

سطلو پر از اب کردم
تی رو داخلش گزاشتم شروع کردم زمینو تمیز کردن

ھواسم ب ھیچ چیز ی نبود

اومد جلوم وایساد گفت:کمک میخای؟

ی نگاه بھش کردم خندیدم گفتم:تو میخای کمک کنی؟

اخم کرد گعت:مگھ چمھ

من:پسرر خان میخاد کمک کنھ؟



اخم کرد خودشو نزدیکم کرد
نفساش ب صورتم میخورد

اروم اما خشن گفت:من پسر طبیعتم و بچھ ھیچکس نیستم فھمیدی!؟ب من نگو پسر خان!

قلبم از اون نزدیکی خیلی تند میزد!
چتھ عوضی ابرومو بردی با صدات
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خاستم دور شم بازومو گرفت کشید سمت خودش گفت:فھمیدی؟

فقط تونستم سری تکون بدم
دستمو ول کرد گفت:االنم تو خستھ شدی کالس بودی االنم اومدی کار میشینی من تمیز میکنم

من:اما

وسط حرفم پرید گفت:اما مما نداره بشین

بدون ھیچ حرفی نشستم
شروع کرد تمیز کردن

نیم ساعتی بود داشت بدون ھیچ حرفی تمیز میکرد

من:اسمت چرا اتشھ؟

گاو:نمیدونم!
با تعجب گفتم:ینی چی

بدون ھیچ حسی نگام کرد گفت:ینی منم دراصل مثل تو یتیمم ولی در رویا ی پدر دارم!!

گنگ نگاش کردم خندید گفت:ذھنتو زیاد درگیر نکن

اخم کردم باز مشغول شد ب جارو کردن اسمشو بلند گفتم:اتشش جاویددد اتشش جاویدان اتش ھمیشگی

ی نگا کرد ابرویی داد باال گفت:از اسمم خوشت اومده ھا

ایشی گفتم

دوساعت باز بدون ھیچ حرفی گزشت
منم یا سرم توی گوشی بود

یا نگا گاو میکردم
خیلی جذاب بود!

مخصوصا با اون رکابی سیا
وای من چم شده

کمال ھمنشینی با نازنین اثر کرد

وجدان:این ھمھ سال اثر نکرد االن کرد؟چراا عجباااا



من:سیکتیر  وجی جون

چ حرف گوش کنھ

ھوفی کشید تی رو گزاشت کنار گفت:تمامم
من:ا ی ساعت زودتر کھ

نگام کرد گفت:پس بیا ورزشارو یادت بدم تا ساعت کاریت تمام شھ

باتعجب گفتم:چ ورزاشی

نگام کرد گعت:دیگھھ

ایشی گفتم بلند شدم
ی وزنھ بزرگووو با یھ دستش بلند کرد گفت:اینو بگیر

با داد گفتم:چیییی

پوکر گفت:بگیرش میگم

من:نمیتونممم
پوفی کشید گزاشتش زمین

با تعجب گفتم:چطوررر برداشتییی

شونھ ای باال انداخت
دوتا وزنھ کوچیک برداشت اومد دستاشو از پشت سرم اورد جلو

دقیقا پشتم قرار گرفتھ بود!
و بازم قلب من بود کھ انگار قصد داشت رسوام کنھ

اتش:بگیر دیگھ

ب خودم اومدم وزنھ ھارو ازش گرفتم دستام رفت پایین خودشو از پشت چسبوند بھم دستامو اورد باال

سریع دور شدم چیزی نگفت
سرمو گرفتم باال دقیق نگا صورتش کردم

چشاش!مثل سیاسی شب!اما ی نوری داخلش بود مثل روشنی روز!خیلی عجیب بود!من متوجھ این  مدل چشاش شدم یا ھمھ
فھمیدن!

داشت وزنھ ھارو باال پایین میکرد ھواسش نبود
چشامو اوردم پایین تر نگایی ب چالش کردم

وقتی وزنھ ھارو بلند میکرد صورتش جم میشد
چالش معلوم میشد

چالش!مثل یھ گودی کوھی عمیق بودش و این قشنگترین گودی بود کھ دیده بودم!
برای تک تک اجزای صورتش من میتونستم ی مثال پیدا کنم!

سرمو تکون دادم
این چرت پرتا چیھ



بس کن

ھول شده گفتم:من میرم پرورشگاه دیگھ

وزنھ ھارو گزاشت زمین گفت:برسونمت

من:ن ممنون خدافظ

سری تکون داد قدم ھای بلندی سمت در برداشتم
سعی کردم از خودش فرار کنم

اما تپش قلبی کھ باھامھ
و یادش

و نزدیکی ھای کھ بھم داشت
گرمی دستاش روی دستام

تا پرورشگاه منو ھمراھی کردن و قصد رفتن نداشتن
کالفھ شده بودم دیگھ
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رفتم توی اتاق درو بستم

سما:نیم ساعت زودتر اومدی

لباسامو دراوردم انداختم روی میزی کھ برای ھممون بودش
خودمو پرت کردم روی تخت

نارین:چشھ این

عصبی گفتم:سر ب سر من نزارید کھ اصال حصلھ ندارم

سما:سگ شده باز ولش کن

بلند شدم کتابمو دراوردم ی نگاھی ب درسایی کھ داده بود انداختم
اما فکرم اصال پیش کتاب نبود

دیگھ دوس داشتم سرمو ببرم بندازم دور

کتابو بستم گفتم:من خیلی کم خاب شدم میخابم تا فردا کھ میخایم بریم دانشگاه

ھنوززنیم۶گفت:ساعتتعجببانارین

من:خوو بمنچھھھ یال شب خوش

سرمو گزاشتم روی بالشت
تا ھشت دور خودم تاب میخوردمو خابم نمیبرد



پشت سر ھم ب گاو مدل خری فوش میدادم

اتش.

زنگ رحمان زدم بعد چند بوق جواب  داد

من:چیزی پیدا کردی؟

رحمان:ن اقا ھرجا تحقیق کردم رفتم اگھی فوتشو دلیلشو باز پیدا کردم ھمھ زدن  سرزا رفتھ

پوف کالفھ ای کشیدم قط کردم
من ک پیدا میکنم

برینن تو شانسم تک پسرم من
برادر خاھریم ندارم بپرسم

ھوف رفتم داخل عمارت بابام روی مبل نشستھ بوو
منو ک دید با غرور سرشو بلند کرد گفت:چیزی پیدا کردی؟

از این غرور بیخودش حالم بھم میخورد

یکی از اون نیشخندامو تحویلش دادم رفتم سمت اشپزخونھ غذایی کھ خالھ روییدا برام درس کرده بود اسرار کرد بیا ببرو برداشتم
رفتم از عمارت بیرون

امروز کالس نداشتم
باید تحقیق کنم درباره مرگ.مامانم

مانیا:

جوری کھ بچھ ھا نفھمن رو بھشون گفتم:امروز با کی کالس داریم؟

ی نفر از استادارو گفت
گاو مدل خری نمیاد کھ!

بمنچھ اثال
نیاد ب درک

اه اه

بلند شدم صورتمو شستم لباسمو پوشیدم گفتم:یال من میرم توی حیاط بیاین
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سما اومد توی حیاط جفتم وایساد گفت:حالت گرفتس تو؟



با لکنت گفتم:ن از کجا دراوردی

سما:فک نکن ندیدمااا

من:خوبم بابا

خاست چیزی بگھ کھ بچھ ھا اومدن ساکت شد
نارین:بریمم

سما سری تکون داد رفتیم سمت ایسگاه
سوار شدیم

دم در دانشگاه پیاده شدیم
حالم گرفتھ بود!

دلیلشم نمیدونستم!

رفتیم سر کالس نشستیم بعد س زنگ خستھ کننده کالس تمام شد
برگشتیم پروشگاه ساعت دو با انرژی کھ ننمیدونسم از کجا مباد بلند شدم لباسمو عوض کردم نشستم پیش میز اینھ نازنین

من:رژلباتو بده

سما ابرویی داد باال گفت:بھ بھ منبع خوشگل کردن کیھ اونوقت؟

من:کصشر نگو منبعش دل منھ ینی من نمیتونم شاد باشم اه

نارین:نزن بابا

نازنین رژلبشو ب من داد

رھا سرشو از گوشی اورد بیرون گفت:ریملم بده

من:نمیخاد

رھا:خفھ شو ت ک زدی کاملش کن

من:باش بده

ی رژلب صورتی خوش رنگ با ی ریمل زدم
نازنین از تخت اومد پایین جلوم نشست برام خط چشم کشید

سما:جوووون چ مالی
خندیدم رفتم سمت در

من:برم زود برسم

سما:دیروز با زور بلندش کردما



من:خفھ بچھ

ایشی گفت

از پرورشگاه بیرون اومدم رفتم سمت باشگاه..
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در ورزشگارو باز کردم داخل شدم درو پشت سرم بستم
نفس عمیقی کشیدم تا این استرس و ھیجان درونمو کھ دلیلیشم نمیدونم از بین ببرم!

چشامو روی ھم گزاشتم نفس عمیقی کشیدم
چشامو باز کردم رفتم جلو

دور خوردم دور خودم
نبود!

اصال بمنچھ مکھ من برای اون اومدم مگھ اومدم کار کنم
کیف کولیمو اوردم پایین مانتونو دراوردم گزاشتم داخلش کالمو ازش دراوردم گزاشتم سرم

برگشتم تیو بردارم اتشو پشت سرم دیدم!!!

باتعجب گفتم:ت ت اینجا بودی!

اتش:اره دسشویی بودم

ی نگاه ب لباسای تنم کرد تازه متوجھ شده بودم با یھ تاپ باز سیا جلوشم!
ولی ی چیزی من میگم ھمیشھ درست بوده

ھرچقدد بیشتر خودتو بپوشونی بیشتر سعی میکنھ بترسوننتت و خوشش میاد پس جوری نشون بده کھ اثال برات مھم نیست مثل
االن من

ابرویی باال داد گفت:اینطور میخای جلوم وایسی؟

خیلی ریلکس خم شدم تیو برداشتم گفتم:چیھ جنبھ نداری؟

اخم کرد رفت سمت وزنھ ھا گفت:استادتم درست حرف بزن

من:اینجا نیستی فقط ی مشتری پس ت کارتو بکن منم کارم

باز صدای نیشخند عصاب خوردکنش اومد

چیزی نگفت شروع کردم تمیز کردن
ساعت ھفت کارم تمام شد خاستم مانتومو از کیفم دربیارم کھ گوشیھ اتش زنک خورد

کنجکاو شدم ببینم کیھ
اتش جواب داد گفت:ھنوز چیزی پیدا نشد؟

نمیدونم چی بھش گفت کھ پوف کالفھ ای کشید
کتشو برداشت انداخت روی شونھ ھاش رفت بیرون

خره خدافظی میکردی
خم شدم مانتونو بردارم دیدم در باز شد اتش اومد داخل ھمون دم در گفت:رژ لب بھت اومده



بعدشم درو بستو رفت!!
داغ کردم سرمو انداختم پایین

وااا خجالت کشیدم من؟
خدایی ب ھرکی بگی باور نمیکنھ
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اتش

المصب اینم رنگیھ میزنی
نمیگی من کنترل ندارم

ازفکرام خندم گرفت
مثال استادشم

خاک ت سرم کنن
ولی خدایی اعتراف میکنم وقتی میبینمش کنترلمو از دست میدم

مخصوصا امروز
از اونحا نمیزدم بیرون کار دست خودم میدادم

خاک ت سر من کنن

چرت پرت میگم چقد این روزاھا
چ مشکالیی دارم

اونوقت دارم ب چی فک میکنم

گوشیم زنگ خورد بابا بود

جواب دادم

من:بلھ

بابا:سالمو خوردی؟

من:میشنوم خسروخان

بابا:خوشگزرونی مجردی بسھ امروز ی دختر میاد عمارت بشین باھاش حرف بزن نامزدتون گنیم

عصبی گفتم:زندگی منو تو تصمیم میگیری

داد زد:من باباتم درس حرف بزن
بدون اینکھ یدونم چی میگم بلند تر خودش داد زدم:من یکی دیگرو دوس دارم.

یھ لحظھ مکس کرد بعد گقت:بھ بھ کیھ؟

من:ب شما جھ؟



عصبی گفت:گفتم ددس حرف بزن

حصلھ بحث نداشت

من:اسمش مانیاست

واییییی چی گفتم
خدایا از این گودال واس اینکھ بیام بیرون باید این دروغ  چرتو مبگفتم؟

بابام:یا شب میاریش اون دخترو باھاش اشنا شم یا ھمین امشب من ی دختر میارم باھاش اشنا شی

بدون اینکھ چیزی بگم گوشیو قط کردم
خدا چکا کنم جی گفتم من

وجدان:عکسشم براش میفرستادی دیگھ

من:واقعا ریدم این چ دروغی بود
وجدان:مطمئنی دروغ بگو؟

من:باز گو خوردی؟

مانیا.

از اونجایی کھ بحث امروزم با اتش کردم سرحال وارد اتاق شدم

دم در اتاق خشکم زدو ب حال بچھ ھا نگا کردم!!

نازنین داشت بلند بلند گریھ میکرد
سما پیش پاھاش نشستھ بود

رھا کالفھ راه میرفت

نرین دستشو مشت کرده بود پتورو فشار میداد

سریع دویدم سمت نازنین گفتم:چی شده

رھا عصبی گفت:چی میخاستی بشھ خانم رفتھ از نزول خور پول گرفتھ

با تعجب گفتم:چییی؟چکار کردی تو



عصبی بلند شد داد زد:ینی چی چکار کردی تو خستھ شدم از این زندگی نکبتی کھ ھروز باید ی غذارو بخوریم ھروز ی لباسو
بپوشیم میفھمی؟خستھ شدم از اینکھ با دست نشونم بدن بگن بیین ھمون گدا گشنھ ھست بریدم من دیگھ میخام یکمم ک شده مثل

مردم زندگی کنم

خیلی چیزا بود ک بھش بگم
مثل این کھ ما شرایطی مثل بقیھ نداریم

ما پدر مادر نداریم
زندگی ما بخور نمیره

اما سکوت کردم کھ بیشتر ناراحت نشھ

رفتم جلو بغلش کردم گفتم:چیزی نشده حاال پولشو جم میکنیم میدیم

زد زیر گریھ ک سما کالفھ گفت:نزول خور ی روز بھش مھلت داد ینی فردا باید بده

با تعجب گفتم:چیییی؟کی گرفتی اون پولو

لبشو اورد جلو رفت از تھ اتاق ی مشت پاکت اوردگزاشت جفت تخت ھرکدوممون گفت:بخدا ی ملیون گرفتم ھفتھ پیش امروز
رفتم برا ھمتون لباس گرفتم

نگا رھا کردگفت:توی پاکت تو شرکاکائوام گرفتم ک دوس داری

ی نگاه ب من کرد گفت:تو پاکت تو کاکائو خالص تلخم گرفتم

با بغض داشتم نگاش میکردم
شاید از خون من نباشھ ولی جون منھ

ھمشون جون منن خاھرای منن

ی نگا ب نارین کرد خندیدگفت:برای توھم از این پاستیل بزرگاااگرفتم

با بغض رو ب سما گفت:توھم کھ ھمیشھ دادی ما بخوریم گرسنھ نخابیم ولی ھمیشھ گرسنھ خابیدی ھیچوقت نگفتی چی دلت
میخاد ھمیشھ توی خودت ریختی برای ھمون نمیدونستم برای تو چی بگیرم از اون کاکائو کیکیا گرفتم کھ وقتی میگرفتیم بیشتر

میخوردی

ھممون خندیدم رفتیم بغلش کردیم
بعد از پنج دقیقھ از بغل ھم در اومدیم کھ سما گفت:پولو چکار کنیم

باز رفتم کیفمو برداشتم ازروی تخت رفتم سمت در گفتم:شما بخابید غمتون نباشھ من تا فردا پولو براتون میارم!
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خدایا پیش کی برم من االن!

اتش!
اره برم پیش اتش شاید کمک کنھ

گوشیمو سریع دراوردم وای شمارشو ندارم کھ



ھمون موقع گوشیم زنگ خورد
ناشناس!

جواب دادم

من:الو؟

:الو سالم اتش ھستم

از کجا فھمید میخام زنگش بزنم

من:بفرمایید

اتش:باید ببینمت

من:منم

اتش:تو چکار داری؟

من:کارتون دارم
اتش:اوکی بیا ورزشگاه

من:االانن؟

اتش:اره ھردو کیلیدو داریم

من:اوکی ی ساعت دیگھ اونجام

باشھ ای گفت قط کرد

رفنم ایسگاه اتوبوس سوار شدم
بعد ی ساعت ده دقیقھ رسیدم

در ورزشگاه باز کروم داخل شدم

نگاھی ب تھ سالن کردم دیدم نشستھ روی ییکی از دستگاھای ورزشی

سریع رفتم پیشش گفتم:من ازت ی خاھشی دارم

ابرویی باال داد گفت:سالمت؟

من:من سالم

:خوب؟

:ببین اینی کھ بھت میگم واقعا برای منم سختھ اما مجبورم



اخم کرد گفت:بیشتر لفتش نده بگو بیینم

من:یک ملیون میخام

ابروھاش باالتر رفت

خدایا کاشکی بده

من:قول میدم بدم

اتش بلند شد سرپا گفت:ب ی شرط

با نگرانی گفتم:چی!

اتش:امشب با من میای خونھ بابام نقش دوس دخترمو بازی میکنی

با تعجب و عصبانیت داد زدم:چییییی؟تو منو چی فرض کردی گفتم قرض میگیرم میدم بیا فالن کارو کن دیگھ چیھ

شونھ ای باال داد گفت:اگھ این ی ملیونو میخای ھمین کارو باید کنی

برو بمیری بھش گفتم رفتم سمت در
ی لحظھ وایسادم

فردا نزول خور ریخت توی مدرسھ چی!ھممون اواره میشیم بعدشم خدا میدونھ چ بالیی سرمون بیارن!

برگشتم گفتم:باشھ!
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ی  نگاھی بھم کرد گفت:تصمیم درستی گرفتی

من:زیاد حرف نزن ھرکاری الزمھ بکنیم

اخم کرد گفت:درس حرف بزن را بیفت جلوم

ایشی گفتم راه افتادم جلوش اونم پشت سرم اومد

اشاره کرد ب ماشینش نشستم توی ماشین نشست پشت فرمون را افتاد شروع کرد ب حرف زدن

اتش:یک اینکھ باید نقشتو بی نقص بازی کنی وگرنھ مجبور میشم زن بگیرم

اینو ک گفت سرموجوری برگردوندم  ک گفتم گردنگ بگا رفت

نقشممم خیلییی خوب بازییی میکنممم
چمھ من چرا انقدد حرص میخورم



من:دو؟

اتش:دو بابام تیکھ چیزی پروند محل نزار

حتمااااا برا باباتم دارم جناب جاویدددد

من:البتھ

اتش:افرین و اینکھ بعد اینکھ کارمون تمام شد پولو بھت میدم

سری تکون دادم رسیدیم پیاده شدم رفتم سمت در
ک گعت:از االن ریدی کھ مگھ نمیگم سوتی نده

وایسادم با تعجب گفتم:وااا مگھ چکار کردم

دستشو دراز کرد گفت:بگیر این المصبو

باز اون تپش قلبای بی معنی زیاد شدن!!

دستمو با ھیجان بردم جلو دستشو گرفتم
دستش خیلی داغ بود!

ی عمارت خیلی بزرگ بودش دوتا بادیگارد دم در عمارت وایساده بودن
داخل شدیم

ی راھرو بود راھرو ک رد میکردی ی سالن بزرگ با مبالی سلطنتی بودش
مردم چقد پول دارن ما توی کثافت زندگی میکنیم

پاییناومدھاپلھازغروربامردییبعددقیقھ۵مبلروینشستیم
ھمون اول حس خوبی نسبت بھش نداشتم!

دلیلشم نمیدونستم!
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نشست جلومون ابرویی باال انداخت

حاالاا فھمیدمم اتش روی کی رفتھ با این ابروی چپکیششش

بابای اتش:سالم معرفی نمیکنید خودتونو؟

خاک ت سرم سالمم نکردم

ی لبخند زدم گفتم:سالم خوب ھستید!

مغرور گفت:ممنون



عوضی حالمو بپرس

ی نگاه ب مانتو کھنھ ای ک تنم بود کرد گفت:دوس دارم با مامان بابات اشنا شم!

اینو با تمسخر گفت!
ینی مامان بابات فقیرن کھ ھمچین لباسای تنت

اتش دستمو توی دستش فشار داد
متوجھ شدم از حرف باباش عصبی شدع

دستمو بیشتر فشار داد ک دردم گرفت ب دستش تکونی دادم کھ متوجھ شد سری تکون داد دستشو شل کرد

من:مادر پدر ندارم من یتیمم

ابروھاش باالتر پرید:پس با کی زندگی میکنی؟

من:یتیم خونھ

صدای نیشخند بلندش توی کل سالن پیچید!!
اصال خوشم نیومد ازش

اتش ی نگاھی ب من کرد دستمو اورد باال بوسید

تنم توی یک دقیقھ ب کل داغ کرد
سرمو گرفتم پایین متوجھ گونھ ھای قرمزم نشھ

اینا عالئم چیھ نکنھ مریض شدم
ینی این مریضی فقط وقتی اتش بیاد زیاد میشھ؟

عجیبھ ھا

اتش:من از مانیام کاملن راضیم

واییی گفتتت مانیاممم

باباش:نظر تو مھم نیست

با تعجب نگاش کردم
چ بی ادبھ

اتش اخم کرد بلند شد سرپا دستمو کشید بلند شدم رو ب باباش گفت:نظر من مھمھ چون تو نمیخای باھاش ی عمر زندگی کنی منم
ک زندگی میکنم

باباش عصبی خندید گفت:این گدا گشنرو میخای باھاش زندگی کنی؟

بغض گلمو فشار میداد



تحمل نداشتم بیشتر از این تحقیر شم
دستمو ب نشونھ تھدید گرفتم جلوش با بغض گفنم:ببین منو خان بزرگ من ی عمر تالش کردم رو پاھام وایسم تا یکی مثل تو نیاد

ب من چیزی بگھ اونوقت نشستی از باال حکم میدی؟فک کردی کیی توعم خاکی پس حرف دھنتو بفھم

اتش با تحسین داشت نگام میکرد
باباش بلند شد گفت:بھ بھ

اتش دستمو کشید سمت در گفت:انتخاب من مانیاست

بعدشم رفتیم بیرون توی ماشین نشستم متوجھ شدم گوشیمو نیاوردم

من:وای استاد گوشیمو نیاوردم

اتش:میری بیار یا منم باھات بیام؟

من:ن میرم میام

سری تکون داد خدا کنھ باباش رفتھ باشھ اتاقش
رفتم توی حال گوشیمو برداشتم کھ متوجھ صداھایی شدم

دوتا مرد داشتن توی اتاق پیش سالن ک فکنم اتاق کار بوو حرف مبزدن

حس فضولییم گرفت
رفنم دم در وایسادم

این صدای بابای اتشھ

یھ مرده دیگھ:اقا اینکشلی با اتش رفتار کردید ولی اگر بفھمھ راز توی اسمشو چی!!

با تعجب نگا در کردم ک نیمھ باز بود
حدسم درست بود!!

باباش:دھن ھمرو با پول بستم از کجا میخاد بفھمھ ھرکیم بخاد بگھ میدونھ میمیره

دستمو روی دھنم گزاشتم صدام نره

مرده:اقا توی باغ پشتی ھنوز روی زمینش لکھ ھای سوختگی ھست!!

ینی چی

باباش:اسمشو گزاشتم اتش چون میدونم اگھ این رازو بفھمھ اتش درونشو اتش انتقامشو ھچکس نمیتونھ خاموش کنھ

بیشتر از این دوست نداشتم گوش بدم

با حال زاری پشتمو کردم  ک دستم خورد ب مجسمھ افتاد زمین
گند بزنن ب شانسم



دویدم سمت در کھ یکی پشت سرم گفت:ی قدم دیگھ برداری شلیک میکنم
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با ترس برگشتم سمتش

اخم کرد گعت:تو بازم؟

با لکنت گفتم:من من اومدم گوشیمو برداشتم االنم میرم

ب پیرمرد جفتیش کھ توی اتاق باھاش بود اشاره داد

منظورشو نفھمیدم!
پیرمرد اومد دستمو گرف جیغی کشیدم دستشو گاز گرفتم

دویدم سمت در دادی زد موھام گرفت برگشتم عقب از درد جیغی کشیدم
از مو منو کشید باالی پلھ ھا توی ی اتاقی گزاشت

گوشیم افتاد از دستم
وای کاشکی چیزیش نشده باشھ پول ندارم بخرمم

خدایی منو میبینی؟
معلوم نیست یھ ساعت دیگھ زندم یا نھ چی میگم

خاک عالم ت سرت مانی

ھوفففف

رفتم زدم ب در داد زدم:منو بیاررر بیروننن

سھ بار پشت ھم داد زدم ولی انگار داشتم با تخماش حرف میزدم الشی

خر اتش ب این خوبی باباش ب این عنی

وای اتش چرا نمیاد

اتش.

این چرا انقدر موند
از ماشین پیاده شدم عمو رحیم از خونھ اومد بیرون روبھش گفتم:ھمو دختری کھ بامن اومدو ندیدی؟

با تعجب گفت:مگھ نرفت؟



تعجب کردم!من ک ندیدم مانییا در بیاد از خونھ

من:من ندیدمش کھ قرار بود با من بره

عمو:پسرم اون کھ خیلی وقتھ رفتھ چطور ندیدی

با تعجب گفتم:واقعا!!

عمو:ھواس پرت شدیا

سری تکون دادم توی ماشین نشستم دنده عقب گرفتم ماشینو از حیاط عمارت داوردم
گوشیمو از جیبم دراوردم زنگ مانیا زدم

جواب نمیداد
این وقت شب خودش تنھا کجا رفتھ!

لنتی اگھ بالیی سرت بیاد چی!
چقد سرخود تو کار میکنی مانیا!

مانیا.

نیم ساعتی بود داشتم ناخونای دستمو میخوردم از استرس

اون پیرمرده عوضی ک فھمیده بودم اسمش رحیمھ اومد دستامو بست رفت بیرون
ایشاللھھھ دستاتت قط شھھھ

ایشاللھھ فلج شییی نتونی دستاسو تگون بدییی
ایشا� اسمت روی سنگ قبر نوشتھ شھ

ایشاللھھھ روز خوش نبینی
ایشاللھھ اومممم اھھھ نفرین کم اوردم برای دفعھ بعدی حتماا تمدیدش میکنممم بیشتررر اضاف میکنم

داشتم خوددرگیری ھامو ادامھ میدادم ک در باز شد خان گوزو اومد داخل

اخم کردم گفتم:چرا منو اینجا نگھ داشتی کچللل

وای چی گفتم
جلو این دھنووو ک نمیتونم بگیرممم

ابرویی داد باال گفت:کاری نکن زبونتو ببرم

بش بگم اینم نمیتونی بخوری؟
جاش نیستا وگرنھ میگفتم

وجدان:دھنتو ببند ک میاد میخوریش اونوقتھ ک تو بیا اینو بخور

اینم از وجدان ما



باباش:ھی باتوھم

سرمو باال گرفنم گفتم:ھااا؟

اخم کرد تفنگشو از پشتش دراورد
ترس تمام وجودمو گرفت!

چشامو محکم روی ھم گزاشم

بغض بدی گلومو فشار میداد
چشامو باز کردم زدم زیرگریھ گفتم:التماس میکنم با من کاری نداشتھ باش بخدا چیزایی کشنیدمو ب کسی نمیگم تورخدا با من

کاری نداشھ باش

گفتھ بود ھرکس بخاد بگھ میکشھ!
اگھ منو بکشھ!
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خندید گفت:کی بود داشت زبون درازی میکرد چیھ افنادی ب پام؟

از این حرفشش ب شدتتت عثبیی شدممم

گریرو تموم کردم توی چشاش زل زدم گفتم:چی میگی بیشرف توی ک ب اسم پسرتم رحم نکردی میخای ب من رحم کنی!از
بیشرفای مثل تو ھمین انتظار میره پیری

ی کشیده زد توی گوشیم نیشخند زدم باز توی چشاش زل زدم گفنم:بتخم بابای نداشتم کھ مبخای بکشی یال بکش ماشرو

چشامو بستم داد زدم:بکش یا بده من بکشم بی خایھ

یکی از چشامو باز کردم تعجبو حیرتو توی چشاش دیدم ولی قیافش عادی بود

باز زل زدم ب چشاش گفتم:ولی بعد مرگ من خودتو توی زندان ببین خان با ابرووو

زد زیر خنده گفت:تو بی پدر مادر میخای منو بندازی؟

بعد با تمسخر گفت:اخی نکنھ ب روح بابات میگی؟

خندم گرفت بچس این



یکم خندیدم گفتم:پیرمرد میخام احترام بزارم نمزاریااا کصشر مشرو تمام کن بزار اخر عمر با ارامش بمیریم بکش ماشرو ولی
اینو بدون اتش تا نفھمھ کجام ک اگھ بفھمھ مردم تا نفھمھ چ چشکلی مردم ولت نمیکنھ!

رنگ نگاش از باجرعتی عوض شد جاشو ب تردید داد

یسسس گلو زدم

بزننن دخترر کییی جلوتوو میگیرھھھ

بیا قرش بده
چقد باھوشم میسوزونم اصال

بوس ب من

تفنگشو گزاشت پشت کمرش اومد پشت سرم دستامو باز کرد نشست پاھامم باز کرد دستامو از بین طنابا در اوردم بلند شدم برم
بیرون ک دستمو گرفت

برگشتم سمتش
سردی تفنگو پشتم احساس کردم!!

با اون نگاه سردش گفت:این تفنگو میبینی؟اگھ بفھمم ب اتش چیز ی گفتی یا ب کسی چیزی گفتی این تفنگ روی تن تو ن روی تن
ھمھ عزیزات میشینھ ھمشونم میکشھ حتی اتش!

با تعجب دھن باز نگاش کردم
از ترس لکنت گرفتھ بودتم

با ترس گفتم:ی ینی چی تو نمیتونی پسر خودتو بکشی

خندید رفت سمت در گفت:تو نمیدونی چ کارای از من برمیاد! تا نمیدونی طرف مقابلت کیھ باھاش بازی نگن

بغض باز گلومو گرفت
بازی!

منو ب جنگ دعوت کرد!!
من ی دختر یتیمم میخام جکار کنم
دویدم دنبالش گفتم:ینی چی بازی

خندید نشست روی مبل جلوش وایسادم:ینی ب جنگ دعوت شدی میخای بجنگی بجنگ ولی اخرشم میدونی کھ بازنده تو میشی ن؟

با ترس گفتم:و ولی این جنگ برابری نیست

خندیدگفت:ھرطور میلتھ

اخمامو توی ھم فرو بردم گفتم:تا اخرشو بازی نکنی نمیفھمی پس بجنگیم

ابرویی داد باال گفت:خوبھ دختر باجرعتی ھستی!

پشتمو دادم رفتم سمت در داد زدم:سیکیم اغزوی



صدای دادش اومد ک گفت:اینی ک گفتیی چی میشد دختری ھرزه

بمون تو خماریش پیری کچل

رفتم درو بستم

وایی گوشیم

باز درو باز کردم گوشیمو ک افتاده بود توی راھرو برداشتم دویدم از این عمارت نحس بیرون

چکار کردم من!
ی دختر یتیمم چکار میتونم کنم!

دستمو بردم باالزدم توی سر خودم:اخ مانیا اخ اخرش کار دست خودت دادی با این سرخود بازیات

پس نمیشھ کاریش کرد باید تا اخر بازی کرد!
باید ب اتش بگم!

نمیفھمھ کھ این پیری!
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گوشیمو از جیبم دراوردم زنگ ارش زدم تا سر خیابون پیاده را رفتم
چطور برم پرورشگاھھ

ب بوق نخورده جواب داد:الو کجایی تو چرا جواب نمیدی

من:من اتش باید ببینمت

میتونستم از اینجا ابروی باال رفتشو حدس بزنم:استاد چی شد پس؟

من:موضوع خیلی جدیھ لطفا زود بیا

جدی گفت:کجایی

من:سرکوچھ خونھ بابات

با تعجب گفت:مگھ نرفتھ بودی تو

من:ن بیا برات میگم

باشھ ای گفت قط کرد

بعد نیم ساعت کھ نشستھ بودم سرکوچھ اومد

ماشنیشو پارک کرد کنارم بلند شدم داخل ماشین نشستم گفتم:بریم ی جای اروم



سری تکون داد بدون ھیج حرفی گاز داد

را خونشو میرفت!
بار قبلیم رفت حفظ کردم

رسیدیم گفت پیاده شو پیاده شدم رفتیم باال در خونشو بست نشست روی مبل نشستم جلوش کفت:بگو

من:ببین نمیدونم چی بگم فقط چیزایی ک شنیدمو میگم

یھو حالت نگاش عوض شد سریع خودشو کشید جلو سمت من دستشو روی گونم گزاشت گعت:مانیا لپت چرا قرمزه!

لعنتی دستش ھمیشھ گرمھ!!

سرمو زیر انداختم اون دستشو گزاشت زیر چونم سرمو باال گرفت گعت:بگو

من:خوب بزاری میگم

سری تکون داد جوری ک انگار ب خودش اومده باشھ دور شد

من:ببین من رفتم موبایلمو بیارم بعدش صدا باباتو شنیدم منم فضول خیلی خوبیم گوش وایسادم

اینجاشو مکث کردم توی صورتش نگا کردم با ااخم داشت ب حرفام گوش میداد
نفس عمیقی کشیدم ادامھ دادم؛بعدش یکی کھ با بابات حرف میزد بھش گفت اگھ اتش راز توی اسمشو بفھمھ چی از این حرفا

باباتم گفت ب ھمھ پول دادمو میدونن اگھ حرف بزنن مردن اینا بعدش من کھ اینازو شنیدم خاستم برم ب ی مجسمھ خوردم

زیر چشی نگاش کردم دستاشو مشت کرده بوو کھ پوست دستش سفید شده بود!
صورتش قرمز قرمز

وقتی ھمھ چیزو براش تعریف کردم بدون ھیچ حرفی رفت توی اتاق

بلند شدم برم پشت سرش گوشیم زنگ خورد
سماست

اتش.

توی اتاق دور خودم تاب میخوردمو با خودم تکرار میکردم:من میدونستم اما توی اسمم ی راز!
ممکنھ ربطی ب مامانم داشتھ باشھ!

ھمھ دنیارو برام جھنم کردی نمیبخشمت خسرو
ھوف خدایا

کالفھ طول عرض اتاقو طی میکردم

ی زندگی بوده ک من ازش بی خبر بودم
اسمم از روی اون گزاشتھ میشھ!

اصال ی حس عجیبیھ



انگار کل زندگیم دروغ بوده
کل چیزایی ک تجربھ کردم!
اتش!حتی اسمم دروغ بوده

اتش انتقامش!ینی چی!
چکار کردی مردک

دستمو توی موھام کشیدم
میرم حساب بگیرم از این خسرو

کتمو برداشتم رفتم بیرون از اتاق

مانیا وقتی منو دید داشت با گوشی حرف میزد گوشیو قط کرو اومد سمنم گفت:کجا میریی
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من:ینی چی برو کنار عصاب ندارم

با گریھ گفت:اتش تورخدا نرو

قلبم دیوانھ وار خودشو ب قفسھ سینم میکوبید
انگار قصد داشت ب ھمھ بفھمونھ ک اونم ھست!!

چرا تااالن اینشکلی نشده بودی لنتی

محکم زدم روی سینم مانیا ترسید دستمو گرفت گفت:چکاررر میکنییی

پسش زدم رفتم سمت در مانیا با گریھ جلوی دروایساد:تورخدا نرو بابات گف میکشتت

با تعجب نگاش کردم
بابای من انقدر نمیتونست بی رحم باشھ؟

من:خوب کشتھ شم چی از تو کم میشھ

دستاشو روی صورتم گزاشت
باز تپش قلبم زیاد شد

چشامو برای ی ثانیع بستم ب ارامشی کھ میون دستاش داشتم فکردم
توصیف نشدنیھ!

چشامو باز کردم با اخم نگاش کردم

مانیا:نرو باشھ!تو بمیری استاد اخمو ندارم ک دیگھ

میون این ھمھ درد خندیدم گفتم:فنچ بی ادب



ی لبخند مسخره از زد دستاشو انداخت پایین  رفتم روی مبل نشستم گفتم:بابام کلن چی گفت

مانیا.

براش تعریف کردم ک منو ب جنگ دعوت کرد من جوگیرم قبول کردم

اتش:خوب ببین االن جوری وانمود میکنیم کھ تو ب ھیچکس نگفتی ھیچکس نمیدونھ ولی دراصل کاری میکنیم بابام فک کنھ تو
دروغ گفتی دختر یتیمی

من:وا تحقیق میکنھ

اتش:خوب ھمھ چیو عوض میکنیم

با تعجب گفتم:ینی چی

اتش:محل تولد شیراز برای ادامھ تحصیل اومدی اینجا اونجاش با من ھمھ چیو درس میکنم فقط اصال نباید سوتی بدیم اروم
اروم پیش میریم بفھمیم چی زیر این مسئلس اوکی؟

من:ی شماره کارت میدم پولو بریز داخلش

باوتعجب گفت:کدوم پول

من:ی ملیون دیگھ

اھانی گفت شماره کارت نازنینو دادم
نمیدونم ب کی زنگ زد پولو ریختن برای نازنین

من:خوب اینارو عوض کنی چی مبشھ

اتش:اون فک میکنھ بابای پولدار بانفوذی پشتتھ ولی در اصل من پشتتم وقتی بفھمھ یکمم ک شده عقب میکشھ ما میتونیم ببشتر
بعھمیم اوکی!

سری تگون دادم گفتم:اگھ بفھمی جکار کرده باھاش چکار میگنی؟!

سرشو زیر انداخت گفت:امیدوارم اونقدرا بد نباشھ!

چی میتونستم بگم!
ینی ھمھ باباھا انقدر بدن!

پس من شکر میکنم ک بابا ندارم!
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باشھ ای گفتم
بلند شدم رفتم سمت در ک صداش اومد:کجاا



من:فردا کالس دارم باید برم یتیم خونھ

اخم کرد اومد سمتم دستمو گرفت گفت:الزم نکرده

با تعجب نگاش کردم

اتش:ی ینی  برای چیز نصب شبھ میری ی بالیی سرت میاد بعد خستم بیام جمت کنم

اخم کردم دستمو از دستش کشیدم گفتم:تو کی ک میخای منو جم کنی

خودشو کشید سمتم
نفساش ب صورتم میخورد

اروم خش دار گفت:کیم من؟

سعی کردم زایع نکنم
اما مگھ این تپش قلب بی صاحاب میزاشتتت

من:ا استادمی دیگھ

باز با اون صدای اروم گفت:پس استاد ھرچی میگھ باید گوش داد ھوم!

پرو گفتم:تو کالس اره

خندید دور شد گفت:بیا بشین بچھ نزار با زور بشونمت

من:بشون ببینم

اومد سمتم دویدم سمت مبل

خندید گفت:بھ بھ میخای بازی کنی فنچ؟

اخم کردم گفتم:چرااا بم میگی فنچ فنچ خودتیییی

ی نگا ب قدم انداخت دستشو اورد باال گفت:ایقدی

خندم گرفت بچست این

من:خودت ایقدییی

خندید ی قدم بزرگ برداشت سمتم ک دویدم پشت مبل

اومد روی مبل خاست دستمو بکشھ دویدم سمت اتاق خابش درو از پشت قفل کردم گفتم:شب بخیررر ایقدییییی



خندید گفت:اون تویی

اداشو با صدا دراوردم کھ صدای خندش اومد
چنگده گشنگ میخنده بیشور

مرض بخنده ک بخنده بتوچھ مبارک صاحبش
چیییی صاحبششش
ریدم دھن صاحبش

اصال بمنچھ والا
خودمو انداختم روی تخت ب س گوسفند نکشیده خابم برد
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صبح با صدای تخمیییی اھنگییی بیدار شدم
موقعیتو ک درک کردم در اتاقو باز کردم جیغ زدم:اتشششش ببر صدا اون المصبوووو

مثل خودم داد زدد:بیدارررر شووو تنبللل ی ساعت دیگھ باید بریم دانشگاه

رفتم سمتش زد زیر خنده

پوکر گفتم:ھا چتھ

شکمشو از خنده گرفتھ بود با تعجب نگاش میکردم
اصکل مصکل چیزیھ

اتش:موھاتتت
باز زدزیر خنده

رفتم توی اینھ اتاقش نگاھی ب خودم کردم
وای موھام رفتھ ھواا کھھھ

جیغییی از حرص کشیدم ترانرو قط کرد صدا خندش تا اتاق میومد
درو محکم رو ھم زدم کھ خندش بیشتر شد

عوضییی

نوشتم جلوی اینھ موھامو شونھ کردم رفتم دسشویی دستو صورتمو شستم اومدم بیرون

اتش داد زد:مانی بیا صبحونھ

تازه فھمیده بودم ما چقدر باھم راحت شدیم!
اگھ راحت نمیشدیمم کھ نمیشد ب طور رسمی وارد این راه شیم!

مجبوریممم ینیییی

وجدان:ن کھ خوشتم نمیاد



من:حاال ببندش تو

رفتم نشستم روی صندلی نونو برداشتم تیکھ کردم داخلش یکم پنیر گزاشتم گفتم:اتش

با دھن پر گفت:ھوم؟

من:چجوری شروع کنیم؟

اتش:از بچگیم پشت عمارتو ممنوع کردن!ھمونجا ک باغ ھستش باید اونجارو بریم اونحا نزدیک ده بادیگارد گزاشتھ شده

من:مگھ چی ھست کھ

لقممو گزاشتم توی دھنم

اتش:نمیدونم!ھرچیھ اون جای سوختگی ک گفت توی باغع خیلی مھمھ فقط ھواست باشھ کوچیکترین سوتی ندی ک من میدونم در
این باره ام ب ھیچکس نگو باشھ؟

سری تگون دادم افرینی گفت بلند شد سرپا گفت:بریم؟دیر میشھ

من:وایسا ی زنگ ب بچھ ھا بزنم بگم از اینجا میام منتظر نمونن سری تکون داد

رفتم توی اتاقش زنگ نازنین زدم
بعد چند بوق جواب داد

من:الو نازی
نازی:جونم

من:نازی منتظر من نمونین من خودم میام

نازنین با عثبانیت گفت:اول بگو اون پولو کجا پیدا کردی بعدشم بگو شب کجا خابیدی

من:اونشو ولش دیھ پول دستتھ
نازی:مانی اون کاری ک فک میکنمو نکردی ن؟

عصبی گفتم:برینن تو اون مغز منحرفت عوضی تو اصال منو نشناختی زر مفت نزن بگو پول اون نزول خورو دادی

نازی:باشھ بابا چتھ زود امپر میچسبونی اره با بچھ ھا رفتیم دادیم پولو االنم داریم برمیگردیم

من:اوکی خدافظ

گوشیو قط کردم رفنم بیرون گفتم بریم
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من:یھ خیابون قبل دانشگاه منو پیاده کن

نگاش ب جاده بود ابروی باال داد گفت:چرا؟

من:دوس نارم بگن با استاد اومد بعدش چرت پرت بگن منم نتونم جلوی خودمو بگیرم



خندید وایساد ی خیابون قبل از دانشگاه گفت:تو ھمیشھ انقدر پرویی؟

زبونی براش دراوردم رفتم بیرون از ماشین گاز داد رفت

دانشگاهبھرسیدمبعددقیقھ١٠

رفتم داخل بچھ ھارو تھ حیاط دیدم
رفتم سمتشون ک نازنین دیدتم ابرویی باال داد

رفتم سمتشون سما دستمو گرفت گفت:کجا بودی تو دیشب

من:پولو جور کردم

سما:چجوری انوقت؟

اخم کردم دستمو از دستش کشیدم گفتم:با من درست صحبت کنیداا این کنایھ ھا چیھ فک نکنین نمیفھمم توی ذھنتون چیھ ھا

رھا خندید گفت:باشھ بابا گو خوردیم

نارین پوکر فیس رو ب بچھ ھا گفت:از دیشبم بھتون گفتم این فکر کصشرو راجب مانیا نکنید اون بانک میزنع اما ناموسشو توی
خطر نمیندازه

زدم ب دستش گفتم:ایو� رفیق منی تو تو این ساال بیشتر ھمھ شناختی ایواللع

خندید
سما:ببندین بریم کالس

رفتیم توی کالس نشستیم منتظر اتش

با جدیتی کھ ھردختریو جذب میکرد وارد کالس شد!
ب جز منوووو البتھھھھ

با ھمون جدیت گفت:خوب درسو شروع میکنیم
باز اون عوضی با عشوع گفت:نمیشھ اینبارم ازتون سوالی بپرسیم؟

اتش نشست روی صندلی دستاشو روی میزد گزاشت گفت:سوالی دارید بفرمایید درسو شروع کنم

باز اون با عشوه گفت:استاد کسیرو دوست ندارین؟

بتوچھھھھ این سواالیھ شخصی چیھھھ
پرو

کاشکی بگھ نھھ
اصال بگھ اره بمنچھھھ والااا
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اتش ابرویی باال انداخت گفت:چیھ؟نکنھ اگھ زن نداشتم دوس دخترم نداشتم میخای مثل خالھ ھای سرکوچھ برام دنبال زن بگردی؟

زدم زیر خنده
اتش نگام کرد گفت:چیز خنده داری گفتم من؟

خندمو خوردم گفنم:ن
اتش:اھا پس چرا خندیدید؟

با تھدید نگاش کردم ب تخمشم نبود خرمیخاد زایم کنھ

من:خندھھ تلخ من از گریھ غمگنیز تر است

اینبار ھمھ زدن زیر خنده

اتش خودشم خندش گرفتھ بود
.ولی جدی گفت:کھ اینطورر بفرمایید بیرون لطفا

وا رفتھ نگاش کردم
توی نگاش شیطنتو میخوندم

میکشمت خر

کیفمو برداشتم با اخم رفنم بیرون
پنج دقیقھ دیدم در باز شد

اتش اومد بیرون نگایی ب اینور انور کرد دستمو گرفت

کشید من:چکار میکنی یکی میبینھ

اتش:کسی نمیبینھ

کشیدتم سمت ازمایشگاه دانشگا درو بست

دستاشو دو طرف صورتم روی دیوار گزاشت گفت:شیطونی میکنی ھوم؟
.با پرویی گفتم:بامن حرف نزن

خندید گفت:قھری؟

چرا نمیرھھ دوررر

نگاھش از چشام روی لبام سرخورد

اتش:این روژلب کی زدی؟

چقد دقت داشت!

من:و وقتی ی ک کوچھ پایین تر پیادم کردی



اھانی گفت دور شد سریع
کالفھ بود انگار!

دور خودش تاب خورد رفت بیرون پشتش رفتم گفتم:بیام توی کالس؟
اتش:بیا

وا چرا اینحوری جواب میده
دیونھ فاز عوض میکنھ

ت
خر
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کالس تمام شد رفتم سمت اتش بھش بگم امروز چکار کنیم

من:استاد

نگام کرد ابروشو داد باال ینی چیھ
من:میشھ حرف بزنیم؟

کیفشو گرفت توی دستش رفت سمت بیرون با سردی گفت:وقت ندارم

وا!چش شده این!
وقت نداره

وقتت بخوره تو سرت
عوضی اصال باھات حرف نمیزنم دیگھ

با این وقتت
خر تو وقتت

کیر من ت وقتت

داشتم زیر لب فوشش میدادم نازنین اومد پیشم گفت:تو باز چی زیرلب میگی

من:ھا چیھ؟

نازنین:س ساعتع موندی اینجا بریم بیرون

سری تکون دادم با دخترا رفتیم بیرون
اخمام کرده بودم ک سما گفت:چتھ تو باز

من:ھیچ

رھا:استاد قھوه ایش کرد

با حرص نگاش کردم گفتم:میزنمتااا خر اون کیھ ک بخاد منو عصبی کنھ

رھا:اره اره میدونم



جیغی از حرص کشیدم کھ ھمھ نکامون کردن
سما زد ب دستم گفت:ببند خر وحشی

چشم غره ای بھش رفتم

نارین از ساندویچیش ی گاز زد مثل ھمیشھ ریلکس گفت:عاشق شدی؟

با تعجب گفتم:چیییی؟

باز ی  گاز زد از ساندویچش گفت:ھیچ سوال پرسیدم

من:نارین این سواالی بیخود تو و این ریلیکسیتو میزارم ت کونتاااا

ایشی گف ساندویچشو خورد

اتشو دیدم از دانشگاه رفت بیرون
کجا رفت ینی

اصال بمنچھ

اتش.

کالفھ نشستم توی ماشین
فرمون ماشینو توی دستم فشار دادم گفتم:چت شده پسر تو

اون کارا چیھ اون دانشجوتھ دانشجو این رفتارا چیھ ب خودت بیا
اینکشلی نمیشھ

باید دور شم ازش!
اھھھ تازه رفتم نقشھ ام با اون ریختم

خوب رسمی باھاش رفتار میکنم
اره نباید نزدیکش بشم!
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مانیا.

فردا باز با اتش خره کالس داشتیم
ایشالللھ اب بریزه روت خاموش شی(ھمون خدا لعنتت کنھ خودمون:))

سما:پاشو بیا درسارو مرور کن

من:خستم چقد دیگھ ام باید برم سرکار

ھمون موقع گوشیم زنگ خورد



صاحب کار بود

من:الو سالم بفرمایید

:امروز نمیخاد بیای سرکار رئیسی

من:اا چرا؟

:امروز فیلم برداری ھست توی باشگا

:اھا باشھ پس

:خدافظ
:خدافظ

قط کردم رفتم.سمت سما گفتم:بده اون کتاب لعنتیو

......

فردا صبح باز با صدای تخمیییی سما بیدار شدم
مردم با بوسھ ھای عشقشون بیدار میشن

ما ھروز با لگدای سما بیدار میشیم

ھعیییی چیمون مثل مردم بود ک این باشھ

نشستم رو تخت جیغ زدم:سمااا ی باررر دیگھ لگددد بزنی لھتتت میکنم

سما:باشھ بابا وحشی ببند دھنتو االن امامی میاد حسش نیست

بلند شدم رفتم توی گوش نارین جیغ کشیدم  س متر از ترس پرید ھوا

زدم زیر خنده گفتم:بلند شو بچھ

شروع کرد فوش دادن بلند شد

توی کالس نشستیم کرمم گرفت
اینشکلی نمیشھ

اصال اون کیھ بامن سرد رفتار میکنھ
انتقاممم میگیرممم من

برگشتم  پشت نگاھی ب نازنین کردم گفنم:سوزن باھاتھ؟

سما:مگھ اومدی کالس خیاطی



من؛نکص

بعد باز گفتم:باھاتھ؟
نازنین:نوچ

رھا:من دارم میخاستم لباسمو بدوزم گزاشتم توی جیبم دیگھ

من:بده

سوزنو بھم داد

سما:برا چیتھ

من:میبینی

خیلی ریلکس پا شدم رفتم سمت صندلی استادا

ی نگاه ب دورم کردم
روی میز الکی اون کتابایی کھ برای دیدن بودو یکیشو برداشتم سوزنو فرو کردم توی صندلی یکمشم گزاشتم بیرون

رفتم نشستم سرجام

سما:چکارررر کردییی مگھھ نمیگم شیطونی نکنن

من:بابا از کحا میفھمھ منم

نازنین:بنظر من حقش بود بلخره قھویت کرد

با حرص  گفتم:نازنینننن
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اتش اومد داخل کالس
صاف نشستم جدی نگا روبرو کردم

با جدیت ھمیشگیش کیفشو گزاشت روی میزد نشست روی صندلییی و دادددد

سریع پرید داد زد
ھمھ سھ متر روی جاشون پریدن از ترس

تالش کردم نخندم و مثلل ھمیشھ موفقق
ھاھاھا

باسن گشنگشو گرفت توی دستش خم شد روی صندلی انگار داشت چیزی ک پارش کردرو پیدا میکرد

نظامی باز با صدای عقیم کنش گفت:وای استاد چی شد

نگاش کردم ی لبخند مسخره زدم گفتم:دختر شد

ھمھ زدن زیر خنده نظامی چشم غره ای بھم رفت زبونمو براش دراوردم ک سما زد ب دستم زبونمو گاز گرفتم



من:اییییییی بیشرف

سما:کون اون بدبختم بگا رفت

من:بشخممم حقشھ

اتش ھنوز داشت درد کون میکشید
خوبت شد دلم خنک شد

باز با اخم داد زد:کارررر کی بوو خودش بگھ

سرشو برگردون تیز تو چشام زل زد
نگا سقف کردم زیر لب سوت میکشیدم

ک گفت:اھا فھمیدم

چیییی
فھمیددد ینیییی

چشکلییی
من زایع گفتم:کوووو کجاااا کیییی ھااااا؟

صدای دست نازنین کھ میزنع توی سرش اومد

وای من باز زایع کردم
اتش کونشو گرفت نشست روی صندلی

گفت:دیگھ خودش مفھمھ بازی کردن با من ینی چی

ریدم اونم اسھالی حاللم کنید

سرمو رو ب نازنین بچھ ھا چرخوندم اروم گفتم:حاللم کنید

نارین صورتشو جم کرد گفت:ادم خوبی بودی
سما:خدابیامرزتت
رھا:حلوات با من

من:مرسی واقعا
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کالس ک تمام شد اروم اروم خاستم برم بیرون ک اتش گفت:رئیسی تو وایسا کارت دارم

خوبببب بیاین سر قبرما مرسی بای
من بچھ یتیمم خدای خودت کمک کن



عرررر

با ی لبخند زایع رفتم پیشش

ھمھ رفتن بیرون رفت درو بست اومد سمتم

توی ی حرکت خودشو نزدیک کرد دستامو از پشت گرفت چسبوندتم ب دیوار

چشامو درشت کرده بودمو نگاش میکردم
از تعجب نھ ھااااا
حالت گربھ اییییی
چشامم پراشککک

دردشتتتتتت کھ بگزرھھھ

با ھمون چشا گفتم:ببخشیدددد

ابرویی داد باال گفت:رنگ چشات ب کی رفتھ

باز فکم فعال شد شروع کردم چرت پرت گفتن

من:از اونجایی کھ ن ننمو دیدم ن بابام شاید ب امامی رفتھ باشھ ولی از اونجایی کھ امامیم
وسط حرفم پرید گفت:مانی ساکت

ولی مگھ وقتی  فکم فعال شد کسی میتونھھھھ منو ساکت گنھ

من:چشاش رنگی نیست پس ب گربھ سرکوچھ رفتم از اونجایی کھ گربھ ایم سرکوچھھ نیست

اتش:ساکت شوووو

من:پس من ب

لباشو گزاشت روی لبام محکم بوسید
خشکم زده بود نگاش میکردم

ازم جدا شد گفت:جور دیگھ ای ساکت نمیشدی

سریع ازم دور شد:بریم بیرون االن کسی میاد فکرای بد میکنھ

فکرایییی بدددد؟
بدون ھیچ حرفی دویدم سمت بیرون

فکرایییی بدددددد؟
جاکش گزاشتی لبای گشنگ منو ک ھیچکی بشون دست نزده بود چ برسھ ببوسھھھھھ بوسیدییی

جاکش میخای چ فکری کنن دیگھ

وجدان:حاال خوبھ از باسن نگرفت ببوستت خر زدی باسنشو گاییدی

قانع کننده بود پس ھمیشھ باید نیمھ پر لیوانو دید



وجدان:نیمھ خالی لیوانم نشونت بدم این میشھ کھ توعم بدت نیومداااا

خوب بعضی اوقاتم نیمھ خالیو باید ببنی ولیییی من نیمھ پرو ترجیح میدم بای
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رفتم توی حیاط نازنین ھمون وسط حیاط دستمو کشسد بردتم تھ حیاط پیش بچھ ھا

نازنین:چکارتت کرددد

انتظار ندارید بگم ن؟بگم ینی؟

من:ببین گفتم سناریو سازی نمیکنید فیلمم نمیسازید فیلم ھندیشم نمیکنیداااا

نارین باز با خونسردی گفت:باشھ چینیش میکنم

باتشر کفتم:ناریننن

لبخند دندون نمایی زد
سما زد ب پام گف:بگو دیگھ

من:لبامو بوسید

نازنین داد زد:منممم میخاممم تنبییی شممم
ھممون زدیم زیر خنده

نارین و اون خونسردیش:چ تمرین قشنگی

رھا:ھندیش نمیکنم ولی این فیلم خارجی خودمونھ بای

سما:بوی عشق میاد

من:نبایددد ب شما میگفتمممم

باھم لبخند دندون نمایی زدن
چشم غره ای بھشون رفتم

نازنین با ذوق گفت"واییی شبی رمانا شد

من:سیکتیر نازنین عزیز

نازنین:سیک اگھ تیر داشت تو االن سوراخ بودی

باتشر گفتم:نازنیییییی



باز با اون دندوناش لبخندی زد

کالسا کھ تمام شد جمع کردیم رفتیم پرورشگاه

کیفمو روی تخت انداختم
سما:بیا یکم درسارو مرور کن بعد برو سرکار

پوف کالفھ ای کشیدم
وقتی درسا تمام شد لباسای ھمیشگیمو پوشیدم

پیش ب سوی کار

در باشگارو باز کردم داخل شدم
ب طورر نامحسوس چشم چرخوندم ببینم اتش کجاست

داشت با تلفن حرف میزد

رفتم اروم پشت یکی از دستگاھا ببینم با کی حرف میزنھ

اتش:باشھ ایلین من االن میرم خونم توھم بیا اوکی؟

چیییی ایلین کیھھھھھھ

گور بابای کار اصال

متوجھ نشده بوو من میام
ھمون طور ک با تلفن حرف میزد نشست روی یکی از دستگاھا

منم اروم رفتم بیرون زنگ صاب کار زدم

من:الو سالم

:سالم بفرمایید
من:امروز مریضم نمیتونم بیام سرکار

:مشکلی نیست باشھ

من:مرسی خدافظ

قط کردم ی تاکسی گرفتم
بشینین تا براتون اوقات بزارم

میخاینن تنھااا باشیننن نننن

باشششش



ی تاکسی گرفتم پیش ب سوی خونھ اتش
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دم در خونش وایسادم

حاالاا چطوریییی دروو باز کنممم

زدم ت سرم شروع کردم فکر کردن

یسسی فھمیدم
رفتم توی اینترنت شماره کیلید سازو دراوردم

زنگش زدم بعد رب ساعت اومد

من:این خونھ لطفا درو باز کنید

شروع کرد در باز کردن برای اینکھ زایع نشھ خودمو زدم ب گریھ گفتم:شوھرمم الزایمر داره رفتم براش دارو بخرم بیام خداکنھ
از خونھ نرفتھ باشھ بیرون چون ھرچی در زدم باز نگرد

مرده سری تکون داد گفت:مامان منم الزایمر داره مگھ شوھر شما چندسالشھ ک؟

٢٣گفتم:کردمجمعصورتموباز

باتعجب گفت:چطور الزایمر داره

سالشھ٢٨کاتش
اصال مگھ اون شوھررر منھھھھ

من:چیز شد تصادف کردیم حافظشو از دست داد بچشم نمیشناسھ

بدبخت اتش اگھ بدونھ
بچھ دارشم کردم

تا دلش بخاد چ زنی داره
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درو باز کرد الکی خودمو انداختم ددخل خونھ درو بستم
الکی جیغ کشیدم:واییی شوھرم چرا درو باز نکردییی

فکنم رفت
ھاھاھا



خوب دختررو چطور فراری بدیم
اومممم

داشتم فکر میکردم کھ کیلدی توی در انداختع شد

خوب حاللم کنید

دویدم سمت اتاقش رفتم توی کمد

اتش:بیا بیا بشین اینجا ببینم

دختر نشست صدای عشوه ای ک میخریخت تا اینجا میومدددد
یاخدااا

گریھ ام میکرد تازه
من کھ فقط صداشو شنیدم فھمیدم فیلم بازی میکنع این اتش چقد اصکلھ دیگھ

اتش:وایسا لباسمو عوض کنم بیام

وایییی فاتحمم االنن خوندستتت

چند ثانیھ بعد در کمد باز شد
سرشو گرفت پایین ک متوجھ من شد

لبخند دنددن نمایی زدم گفتم:خوبی؟چخبر
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با تعجب گفت:مانی تو اینجا چکار میکنی

باز با اون لبخند مسخره گفتم:کجام مگھ

اتش اخم کرد گفت:مانییی
من:ااا توکمد توھم

از کمدش اومدم بیرون کھ صدای دختره اومد باز با چص نالھ ھاشششش:اتشش بیا دیگھ

اتش:وایسا االن میام

رفت در اتاقشو بست اومد سمتم
خوبھ حلوامو پخش میکنن

اتش:اینجا چکار میکنی؟

باز رفنم توی کمدش ی لباس دراوردم کفتم:بیا اینو بپوش



باتعجب نگا کارام کرد
وای جکار میکنم من

اتش دستمو گرفت از کمد کشید بیرون
با پرویی گفتم:اومدم ازت درباره درس کمک بگیرم دیدم نبستی تازه درم باز بود

اتش ریلکس نگام کرد گفت:مانی ببین من باالی سرم دوتا شاخ دارم

قدبلندی کردم روی نوک پاھام وایسادم نگا باال سرش کردم ددس وایسادم گفتم:ن نبود

اتش با تشر:مانیییی

من:چیھ خودت گفتی ببین

اتش:برای باراخر می

در ھمون موقع باز شد دختره سربزیررر اومد داخل شروع کرد حرف زدن:مامانم مریض شده من خی

سرشو گرفت باال منو ک دید باتعجب و حرصص نگام کرد

اخم کرد گفت:این کیھ

پرو پرو دست اتشو گرفتم گفتم:نامزدش جنابعالی کی باشن؟

اتش دختره با تعجب نگام کردن
نگا خنده زیرکی اتش کردم

ھیییی چی گفتم
خاک ت سرم کنن

ریدم حاجی

دختره:چی!اتش تو نامزد داشتی؟

اتش ابرویی داد باال گفت:چ فرقی داره بلخره دوستیم

بااخم نگا اتش کردم گفتم:بار اخرتھ با دختر رفاقت میکنی و اینکھ نمیخام داداشی کسی باشی فمیدی؟ک میرم اجی میشم

بااخم گفت:خیلی غلط کردی

دختره با چندش گفت:اه من بیشتر این نمیتونم ب بحث عاشقانھ شما گوش بدم

دستمو از دست اتش دراوردم بردم باال گفتم:زت زیاد گارداش(داداش)

دختره سری تکون دادرو ب اتش با چندش گفت:الت تر این نبود پیدا کنی؟

اتش:گوخوریش ب تو نیومده

جووووووون
ی لحظھ دلم خاست واقعا نامزدش باشم



ولی دلم گو خورد
دل خراب تو فقط میخای!ی بار بیا بگو چکار کنم مثال االن تو کار دستم دادی مغز باس جمع کنع بیشرف ھمش گند کاریاتو مغز

جم میکنھ

منو نگا نشستم با روده ھام جلسھ تشکیل دادم بینشون وظیفھ تقسیم میکنم
الشفا مرسی

ب خودم ک اومدم دیدم اتش با ابروی باال رفتھ جلومع ک دختره ام رفتھ
و حلوامم امیداورم پختھ باشھ بای
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اتش:خوب میشنوم

من:دوست داری بشنوی؟

اتش چشم غره ای رفت گفت:مانیا جدیم

من:من شوخیم ولی

الکی قیافمو جم کردم صدای گریھ دراوردم رفتم سمت درگفتم:جون مادرت بزار برم عررررر

دارم گریھ میکنمتا خری نیست اینجا مرسی اه

اتش اومد درو بست گفت:میدونم داری نقش بازی میگنی ببند اون دھنو

ایشی کفتم

من:من ک گفتم برای چی اومدم دیگھ باور کردنش باخودت

از جلوی دررفت کنار با خوشحالی خاستم برم بیرون ک گفت:اونو باشھ

سرجام وایسادم ببینم چی میگھ

اتش:چرا گفتی نامزدمی؟

ناموصا االن بیا جواب بده
جواب بده نھھھھ

ن جواب بدھھھھھ
برگشتم سمتش با لکنت گفتم:چ چیزه

اتش ابرویی باال انداخت گفت:چیزه؟

من:چیزه دیگھ

ارش:چیزه؟چ چیزه؟



عوضی گرفتھ مسخرم میکنھ
ولی فک نکنم جای جواب باشھ چون ریدم

من:فکردم دختره مزاحمتھ بلخره تو انقدر استادی میکنی درس میدی برامون زحمت میکشی گفتم منم خوبی کنم درحقت

پوف کالفھ کشید گفت:مانیااا تمام شد؟

من:اره

اتش:من برا شما تالش نمیکنم این یک برای حقوقی ک میخام بگیرم تالش میکتم

دستمو بردم زیر چونم ب نشونھ فکر گفتم:خیلی قانع کننده بود دیدم نسبت ب ھمھ معلمایی ک داشتم عوض شد

اتش پوفییی گفت

ایش مرض ھی پوف پوف

اتش:خوب!

من:خوب گفتم دیگھ اخھ من فک میکردم برای ما تالش میکنی برای ھمین االن ک فھمیدم برای حقوقتھ دیگھ من خوبی نمیکنم

اتش:اینم باشھ

اخیششش

سریع رفتم بیرون از اتاق
بدون خدافظی از خونھ زدم بیرون

اوخیشششش
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رفتم سمت پرورشگاه درو باز کردم مثل ھمیشھ خودمو پرت کردم روی تخت

سما:سرشو ازبالشتش اورد بیرون گفت:زود اومدی

من:بگی بکپ

اوکی گفت باز سرشو گزاشت توی بالشتش
اصکل

نازنین از دراومد داخل منو ک دید گفت:ا تو دیرتر من میومدی ک

من:دلم خاست زودتربیام

نازنین:قانع کنندع بود



خودشو انداخت روی تخت
نازی:وایییی کمرم اییی پام ریدم توی کار

خونھنمیگیرمعنوضعاینباکردیمجمملیون١ھمرویمن:ھممون

نازنین لبخند دندون نمایی زد گفت:فوقش شوھر میکنیم

چندش گفتم:ھول اصکل

در یھو باز شد بعدشم رھا داخل شد درو سریع بست
سریع روی تخت نشستیم

داشت نفس نفس میزد
باترس گفتم:رھا چیشد

رھا:عاشق شدم

باتعجب گفتم:ھا؟

رھا ی جیغی کشید گفت:وایییی خیلی جذابھھ خیلیییمردھھھ

نازنین خودشو انداخت روی تخت گفت:اینم از دست رفت

رھا:وایی نارین کجاست براتون تعریفف کنن

سما:دستشویھھ

رھا نشست روی تخت:اووو پس ی ساعت دیگھ میاد

سما سرشو از بالشت اورد بیرون گفت:ن ی ساعتی میشھ رفتھ االن میاد

نارین بعد ده دقیقھ اومد داخل

من:یال بنال میخام برم کتابارو مرور کنم

رھا:خوب روز اول رفتم توی کافھ شروع کردم ب قھوه پرکردن بعدش

نازنین:اززز اول بود االنن میگیییی؟گمشو باو

رھا:بابا ببند فک نمیکردم ب اینجا برسھ کھ

نازنین دستشو ب نشونھ تھدید گرفت گفت:ھرچی پشھ ماده ام پر بزنھ دورت باس ب ما بگی فمیدییی

رھا:باش بابا بزار بگم

من:بنال

رھا:مرسی



من:خایش

رھا:خوب اومد گفت:رھا صنایی؟

اقا پشتمو کردم بگین کیو دیدم

من:ممدقلی

سما:سمندونن

نازنین:ممد دماغ

نارین:احمد کچل

رھا:گم شید باو نمیگم اثال

سرمو گزاشتم توی بالشت گفتم:بکیر نداشتم

نازنین نیشگونی از پھلوم گرفت جیغ کشیدم نشستم سر جام

دست رھارو گرفت گفت:بگو عزیزم بگو
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رھا:خوببب اقا استاددد رمضانیو دیدم

من:چیییییی؟اون خوشتیپھ!اون کھ بعد اتش حرف اولو میزنھ؟

رھا:بھ بھ میبینم اتش شد

باز زایع نگا دیوار کردم شروع کردم سوت زدن

سما زد زیر خنده گفت:این عادتو ترک کن ابروی خودتو میبری

ایشی سمتشون گفتم

رھا:ارھھھھ اقا بعد گفتم استاد اینا گفت اینجا کار میگنی

خندیدم گفتم:ن بھش میگفتی تفریحی اومدم دوتا قھوه بزنم برای مردم برم

رھا:مرض مسخره نکن تا بگم

من:باش

رھا:اره خالصھ گفتم اره اینا
اقا این ی روز اومد اونجا



نمیدونم دلیلش چی بود بعد دیدن من ھروز اومد

دستمو بردم باال گفتم:خانم اجازه

رھا:بگووو

من:دمبت درازه

بچھ ھا زدن زیر خنده ک گفتم:ن ن این نبود شوخی کردم

رھا:بگو
من:دلیلشو میدونم

رھا:چیھھھ تورخدا بگوو

من:حدس بزنید

من:ب احتراممون بلند میشن

بچھ ھا حالت متفکری گرفتن ک گفتم:خوب اصکل طرف دولشو ب احترامت ھروز راس کرد

بچھ ھا زدن زیر خنده رھا چشم غره ای رفت گفت:انتظار داشتم بگی عاشقم شده

من:ی دلیل دیگھ ام میتونھ باشھ

باز با ذوق گفت:بگوووو
من:ھیزی و چشم چرونی

زد ب دست نازنین گفت:تو نزدیکشی بزن لھش کن

نارین ک تا اون موقع ساکت بود کشاب جفت تختشو باز کرد کاکائوشو اورد بیرون گاز زد گفت:شایدم چشمش گرفتت

باز این ریلکسیشششش

رھا:وایییی رفیق منی

من:خوب چجور حسیھ

رھا:ببین اصال توصیف نشدنیھ نزدیکم ک میشھ کل بدنم داغ میکنھ قلبم تپشش بیشتر میشھ روی حرفام دقت ندارم اصال ی حس
عجیبیھ

از خودم ترسیدم!!
من ب اتش!

ن ن این برای چیزه
چیز

واییی ی دلیل
اھا برای اینکھ اتش سخت گیره

اره



سما:ھوی چرا رفتی توی فکر

من:ھیچی داشتم رھارو توی لباس عروس تصور میکردم

رھا ذوق کرد

بدبخت نمیدونست داشتم درباره چی فک میکردم

من:رھا اسمش چی بود؟

رھا:شادمھرررممم

من:بوععع پاشو برو تا نگفتی اقاییم ک میزنم لھت میکنم

دخترا زدن زیر خنده رفتم سمت کتابا واسھ خوندن
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شب شده بود
روی تخت نشستم گفتم:فردا با کی کالس داریم

سما سرشو از کتاب اورد بیرون گفت:متاسفانع با اقای جاوید نداریم

ھییی از کجا فھمید منظورم چی بودش

من:اصال اون منظورو نداشتم سوال پرسیدم اه

سما:میدونم میدونم

ایشی بش گفتم گرفتم خابیدم

صبح بیحال بیدار شدم ی لباس پوشیدم رفتم سمت در گفتم:بریم

سما:بھ بھ میبینم امروز ب خودت نرسیدی

نارین کیفشو گزاشت روی کولش رفت سمت در با ریلکسی گفت:اتش نیست

جیغ کشیدم:مننن این ریلکسیی تورو میگاممم

پریدم سمتش موھاشو بکشم کھ در باز شد امامی اومد تو  نازنین کھ لنگاشو روی تخت دادع بود باال
صاف نشست

رھا داشت با کیییی نمیدونممم پیام بازی میکرو نیشش باز بود دیگھ معلومھ با کیھ امایو ک دید ھول شد گوشیو کرد تو موھاش

ی نگا بش کردم زدم زیر خنده ک امامی گفت:ب چی میخندی مانیا



من:دارم گریھ میکنم

بعدش الکی زدم زیر گریھ
اومد سمتم گقت:چرا گریھ میکنی تو

من:س سرم خیلی د درد میکنھ

باز زدم زیر گریھ ک گفت:ھییی وقتی من اومدم داشتی پاچھ نارینو میگرفتی کھ

قیافمو عادی کردم گفتم:خانم امامی خدایی این بازیگری ھام رو ھمھ جواب میده بجز شما

سری تگون داد رفت سمت در گفت:از بچگی تاحاال من نتونستم تورو ادم کنم

من:نمیتونیم

سریع برگشت گفت:چبزی گفتی؟

من:گفتم خستھ نباشیددد معلم عزیززز تر از جانممم

ره جون عمم

اھانی گفت رقت بیرون

نارین و ریلکسی:مرزھای خایھ مالیو جا ب جا کردی

دندونامو روی ھم فشار دادم با حرص گفتم:من اخر اون ریلکسی تورو میگام ببین

لبخند دندون نمایی زد رفت بیرون

نشستیم توی کالس اصال انرژی نداشتم

در کالس باز شد سرمو باال نکرفتم ببینم کیھ
حصلھ کالسم نداشتم پاھامو روی میز گزاشتھ بودم تا بیرونم کنھ

:خانم رئیسی میخام درسو شروع کنم تا کی میخاید ادامع بدید اینشکلی بشینید

سرمو جوری بلند کردم صدای شکستی گردنم اومد

نازنین:ای گردنت

اتش بوددششش

امروز ک کالس اون نبوددد



اتش:بلھ!درس نمیشینید

سریع پاھامو گزاشتم زیر میز
وا من چرا انقدر خرذوق شدم

درس ک تمام شد خاستم برم بیرون گفت بمون

رفتم سمتش

اتش:باید چند روز صب کنیم تا از فھمیدن تو بگزره کھ بابام فکنھ ب ھیچکس نگفتی و کسی خبر نداره باشھ؟بعد چند روز دیگھ
وارد عمل میشیم بدون توقف ھستی؟

لبخند زدم بدون اینکھ بگم چی میگم گفتم:تااخرش!
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ی ھفتھ گزشتھ بود و ما ھیچ حرکتی نمیزدی
منتظر بودیم اتش بیاد درسو شروع کنھ

ھوف حصلم

نگا دور برم کردم دیدم ھمھ سرشون تو کار خودشونھ

من:سما میرم ھوامو داشتھ باش

نازنین:نمیدونم میخای چ گوھی بخوزی ولی باھاتم

نارین:یس برو

بلند شدم ک سما داد زد:ھمھ ی اینجا نگا کنن

بچھ ھا ھمھ نگاش کردن منم اروم رفتم زیر میز اتش
اونور میز گرفتھ بووش واسھ ھمین معلوم نبودم ھاھاھا

در کالس باز شد و ھمزمان صدای اتش:خوب درسو شروع میگنم لطفا بی صدا باشید

اومد نشست
پاھاش جلوم بود

ھاھاھا

زدم ب پاش ک متوجھ نش پاشو یکم جا ب جا کرد

دستمو گزاشتم روی پاش کشیدم رو ب پایین ک سرشو اورد پایین منو ک دید گفت:تو مگھ دستشویی نیستی

من:نووو



اتش:زیر میز من چی میخای

اروم داست حرف میزد

سرشو خاست ببره باال کھ خورد ب میز

دادی کشید کھ ھمھ خندیدن

باز سرشو اورد زیر گفت:خدارحمت کنھھ

ھی کشیدم

من:اولیننن با من کاری نکوونن

اتش:حتما حتما اینجا بمون تا درسام تموم شھ فنچ پرو
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نیم ساعت زیر میز بودم اتشم ھی پاھاشو ھول میداد زیر میز میزد ب صورتم عمدی

باز پاشو اورد جلو کھ دستمو بردم باال تخماشو گرفتم

ی دادی زد بیشتر فشار دادم جلو ھمھ داد زد:وللل گن بیشرففف عقیمم شدم

اروم زدم زیر خنده ول کردم

صدای سالمی با تعجب اوم
سالمی:استاد!

اتش دستشو اورد پایین تخماشو گرفت گفت:اره خاستم بگم کھ ولمم کن بیشرف اصال جملھ خوبی نیست ووو اصال نباید بلند گفتھ
شھ من االن بلند گفتم بفھمین چقد زشتھ

صدای راد با تعجب:چ ربطی ب درسمون داره این؟

اتش:چیزه اصال بتوچھ من توضی میدم ینی یاد بگیرین فھمیدننن

صدای باشھ ھمھ بچھ ھا اومد من اون زیر جر خورده بودم از خنده

الکی خودکارشو انداخت پایین خم شد گفت:بخند یخند

خود کارو برواشت کھ صدای گوه نظامی اومد:استاد مانیا کجاست؟



اتش ریلکس گفت:بتوچھ؟

ھمھ زدن زیر خندا و گوه شدن نظامیو از ھمینجا میتونستم ببینم

دمشش گرممم
اتششش منھھھھ

ھا؟
خاک ت سرم کنن
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زنگ ک خورد منتظر موندم ھمھ بیرون اتشم رفتھ بوو انگار

اخیش ب خیر گزشت
از زیر میز دراومدم با خیال راحت خاستم برم بیرون ک دستم کشیده شد

من:ھییی
اتش چسبوندتم ب دیوار خودشو بھم چسبوند گفت:عقیم شدم خوبھ حاال؟

من:ب برو اونور

اتش:چرا؟

تو چشاش نگا کردم گفتم:دلم خنکک شدد

اتش:االن من ب زن ایندم بگم عقیمم؟

زنن ایندششش؟

وجدان:ن میخاستی تا عمر داره جق بزنھ

تو چشاش زل زدم گفتم:گو خورد زن ایندت

ابرویی باال داد خودشو نزدیک تر کرد گفت:ا چرا؟

دستگیره در ب پایین کشیده شد سریع ازم دور شد
در باز شد اتش رو ب من گفت:دیگھ نبینم غایب باشی سرکالس

نظامی بود
اخ خر ھمیشھ میرینھ توی لحظھ ھای خاص

وجی:بھ بھ میبینم خاص ماس میکنی

من:سیکتیر فیلن حست نیست ی سوتی دادم

سرمو زیر انداختم باشھ ای گفتم سریع از کالس رفتم بیرون
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رفتم توی حیاط بچھ ھارو دیدم رفتم سمتشون

نازنین:واییی چکارتت کرددد

من:االن بگم باز میخاین سناریو نویسی کنید پس نمیگم

رھا:وایییی ینییی کاری کرد ک سناریو بنویسیمممم

زدم ب سرم گفتم:بیا ھنوز نگفتھ

رھا:وایییی کالس بعدی با رمضانیھھھھ قربونش برممم

صورتمو چندش کردم:رھا جلو من از این گوھا نخورااا

نارین و ریلکسی:منم یکی میخام

من:تفففف

سما:شاید باور نکنید اما منم دلم خاست

باتعجب ھممون گفتیم:توووووو؟

سما:ایش مگھ چمھ

نازنین قیافشو جم کرد ینی دازه گریھ میکنھ:ھیچوقت فک نمیکردم ننم رل بزنھ

سما زد ب دستش گفت:ننھ خودتی عوضی

ھممون خندیدم

سما:راستی کار پیدا کردم امروز میرم

من:خوبھ بتونیم ی چیزی جم کنیم خونع بگیریم میدونم امامی چقد دیگھ میندازتمون دم در

رھا:دقیقا

زنگ خوردرھا باذوق گفت:واییی بریمم

نارین و ریلکسی:بجون من نباشھ ب مرگ نازنین تاحاال انقدر برای درس ذوق نگرده بود

خندیدیدم رفتیم سمت کالس

اقا ما نشستیم بھ یک دقیقھ نکشیده این رمضانی اومد قبال نیم ساعت طول میکشید



رمضانی چشم چرخوند تو کالس رھارو کھ دید لیخندی زد

بزار زد حال بزنم

من:استاد درسو شروع نمیکنید!

ب خودش اومد گفت:بلھ بلھ

رھا ی نگاھی کرد توی نگاش میخوندم:عوضی کثافت میگامت میکشمت خشک خشککک میگامتتت

خدارحمم کنھ از اتش گزشتیم گیر رھا افتادیم

بلند گفتم:رھاا من چشمام ضعفیھ میشھ بیای پشت بشینی؟

رفتھ بود میز اول

وای قیافش دیدنی بود
االن نقش نظامیو داشتم من

بلند شد گفت:باشھ بیا رفتم از کنارش رد شدم ک اروم گفت:من اون چشای ب ظاھر ضعفیتو در میارم چنان میکنم توش

لبخند دندون نمایی زدم نشستم میز اول

رمضانی پشتشو کرد
دیدی ب رھا نداشت

ھاھاھا ب خونم تشنس

بعدشمم مگھھ من میزارمم بدون عقد نکاھھھ نگا ھم کنن
بلھ بلھ

53#پارت_

کالس ک تمام شد خاستیم بریم بیرون رمضانی رھارو صدا کر
گنا دارن دیگھ

نازنین:مانی یال نرھارو صدا کن

خندیدم گفتم:بابا گنا دارن دیگھ

نارین:چیو گنا داره زدحال بزن

صدامو صاف کردم بعدشم توی صدام رگھ ھای ترس انداختم گفتم:رھااا رھاااا

سریع سرشو برگردوند رمضانی با عصبانیتو تعجب نگام میکرو

من:رھااا تپل زنگ زده میگھ امامی وسایالرو ریختھ بییرروننن



رھا جیغ زد:چیییییی؟

من:ب مرگ نارینن بدووو

نارین مرضی گفت کھ رھادوید سمت حیاط ماعم پشتش

رھا خاست بره سمت بیرون دانشگاه داد زدم:رھاا وایسااا

برگشت گبت:بلھھھ چ وایسادی بدووو

یدفعھ ھممون باھم زدیم زیر خنده کھ رھا پوکر فیس نگامون کرد

وقتی فھمید چی ب چیھ گفت:مانیا بیا بیرون دانشگاه

باتعجب گفتم:وا چرا

داد زد:بیااا

یاخدا این زیاو عصبی نمیشھ عصبیم شد فرار کن فقط
ولی بتخممم

من:اوکی

ی لحظھ سرمو برگردوندم ب سما چیز بگم کھ دیدم رمضانی وایساده از باالی پنجره نگا میکنع

اخی
دلم سوخت براش

این چ کاری بود کردم

رفتم بیرون
پشت دانشگاه رفتیم کل راھو رھا داشت نفسای عصبی میکشید

ھعی حاللمم کنیدددد

من:چتھ بابا اینجا کشوندی مارو

یھو برگشت سمتم دستمو گرفت گفت؛مریضی تو؟

باتعجب نگاش کردم!
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رھا:چیھ تعجب داره؟مریضی تو مگھ براتون تعریف نکردم گھ دوس دارم باھاش حرف بزنم دوس دارم نگاش کنم بعد تو چکار
میکنی؟!

راس میگفت؟حرفی برای گفتن نداشتم
زد ب شونم گفت:ھی چرا ساکتی د بنال دیگھ

از بازوم گرفت ھمون موقع اتش نمیدونم از کجا پیداش شد سریع اومد جلوم وایساد بااخم رو ب رھا گفت:ھوپاال چکار
میکنی!بنداز دستو تا نشکوندم

باتعجب نگاش کردم
دختزاعم اومده بودن!
ااا فھمیدم قضیھ چیھ

نازنین رفتھ ب اتش گفتھ

رمضانیو از دور دیدم کھ با قدم ھای بلند میاد!
ما!رفیقای بودیم کھ از بچگی باعم بزرگ شدیم!و این اولین باره برای ی پسر دعوا میکنیم!و میدونم تقصیر منھ!اما خودشم

میدونھ من شوخم اینوحقم نبود!
حقم نبود

حق کارایی کھ براشون کردم نبوو
حق نونایی کھ منو سما باعم نخورویم دادیم اونا بخورن نبود!

حقم نبود!
حقم من این نبود منی کھ برای تو دزدیم کردم کھ بچھ ھای مدرسھ مسخرت نکنن!

منی کھ برای تو دفتر دزدیم از مغازه با اون سن!

با یاد اینا با چشای پراشک زل زدم بھش

نگا چشام کرد خاست بیاد نزدیک ک اتش گفت:باز بخای باھاش کاری کنی ..

رھا نزاشت حرفشو ادامھ بده با گریھ گفت:نھ نھ گو خوردم من من عصبی بودم

دوس  نداشتم جلوی کسی گریھ کنم!
از پشت اتش دراومدم ک ھمون موقع رمضانی رسیو

رھا با گریھ اومد دنبالم دستمو بروم باال گفتم:نیا

نازنین کھ فھمید عصاب ندازم با بچھ ھا رفتن سمت رھا
نارین دوید سمتم

من:میخام تنھا باشم

ناراحت سری تکون داد
رفتم توی دانشگاه با زور تونستم جلوی بغضمو نگھ دارم

رفتم توی یکی از کالسا
زیر اخرین میزش

شروع کردم ھق زدن!



ھمون موقع در باز شد
جلوی دھنمو گرقتم

:کجایی مانی

اتش بود!

چیزی نگفتم ک گفت:میدونم اینجایی مانی ب وهللا اگھ گریھ کنی دانشگارو روی سر ھمھ خراب میکنم!!!
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چیزی نگفتم داد زد:بیا بیرون گفتم کھ ب وهللا کاری ک گفتمو میکنم!

ترسیدم از این دیونھ ھمھ چی برمیاد سریع از زیرمیز دراومدم سرشو چرخوند منو ک دید با قدم ھای بلند اومد سمتم چشای
قرمزمو ک دید با صورتمو توی دستاش گرفت خودشو کشید جلو!

اندازه ی بند انگشت فاصلھ داشتیم!
حرف ک میزد نفساش میخورد ب صورتم

خیلی اروم گفت:تو شرط بستی منو دیونم کنی؟

باتعجب گفتم:ن ن

اگھ چشاشو شماھم میدیدن از ترس قطعا خایھ میکردین
واقعا میگماا

چشای من از گریھ قرمز شده بود چشای اون از عصبانیت

اتش:چرا جنگل چشات اتیش گرفتھ

من:چون اتش جفتمھ

توی چشام زل زد گفت:مانیا منو دیونھ نکن ببین ابی چشات طوفانی شده جنگل چشات اتیشی شده چی گفت بھت مگھ مانیا

خدااا
انقدرر ب چشام دقتت کردھھھھ!

ک فھمیده ھم ابی داره ھم سبززز

وای بزااا ببوسمش
کل غمو غصم اون موقع یادم رفت زل زدم ب چشاش منم

باز با اون عصبانیت گفت:مانیا اگر باز این چشارو اینجوزی ببینم

من:ببینی؟

صورتمو چسبوند ب خودش گفت:اینکشلی میشھ

بعدشم لباشو گزاشت روی لبام!

سریع دستمو گزاشتم روی سینش ھلش دادم ی کشیده بھش زدم دویدم سمت بیرون!



رفتم توی ی کالس دیگھ درو بستم کسی نبودش خدایا شکرت
دستمو روی قلبم گزاشتم

چرا انقدر تند میزنھھ
تندتر ھرزمان

دستمو روی
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دوروز از اون اتفاق گزشتھ بود و من ب ھیچکس نگفتھ بودم!
و ھمچنان با رھا حرف نمیزددم ھروز میومد دورم کھ اشتی کن ولی من کینھ ای ک بگیرمو دیگھ گرفتم!

فردای اون روز باز با اتش کالس داشتیم ولی نیومد!!

ورزشگاھم ک میرفتم نبودش
راستشو بخام بگم دلم لک زده یود براش

سما:بلند شو ساعت یکھ برو سرکار

ھوفی کشیدم بلند شدم اماده کردم رفتم ورزشگاه

بی حال داشتم جم میکردم کھ صدای اتش پشت سرم اومد سریع برگشتم

اتش:سالم

ازش ناراحت بودم!نمیدونم چ حقی داشتم کھ ازش ناراحت باشم ولی شده بودم!ازش عصبانی بودم!
چرا!چون ی دو روزه خودشو از من محروم کرده!

میفھمم دارم وابستش میشم!
کاشکی نمیفھمیدم نمیشدم!

اینم مثل ھمھ چیزای دیگھ پایان خوبی نداره!
من ب نداشتن پایان خوش عادت دارم!

ولی این!این پایان شاید باعث شھ من از دنیا زده شم!
شاید خندرو از من بگیره

اون شوخیارو
ھمھ چیزمو!

دونستھ دونستھ دارم سمت احتمال شاید میرم!
شاید بخادم شاید نخادم!

این حسیھ کھ من  نمیتوتم جولشو بگیرم

صدای اتش منوواز فکر خیال دراورد

اتش:مانیا اون روز چیز شد

من:ی اشتباه کردی میددنم

ن ک منم خوشم نیومد



از بیشعوریم خندم گرفت

سرشو بلند کرد گفت:اشتباه!من خیلیم از کارم راضیم بازم باشھ بازم میکنم

پرو پرو داشت نکام میکرد

با تعجب نگاش کردم خندید گفت:دیگھ

با عصبانیت گفتم:تو کجایی دو روزه ھا؟نمیگی من نگران میشم!سرتو میندازی زیر میری ھیچ خبری نمیدی
اگھ بالیی سرت میومد چی چرا اینکارو میکنیی

اتش اومد نزدیکم شد دستشو گزاشت روی لپم گفت:ھوپ ھوپ ترمز بگیر دختر!نمیدونستم باید ب شاگردم خبر بدم از این ب بعد
میدم

وایییی ریدممم

سریع ازش فاصلھ گرفتم گفتم:بخاطر چیز گفتم اھا امتحانا تو نمیای عقب میفتیم بعد نکران میشیم ینی با تو نبودم

خندید سری تکون داد پرو پرو گفتم:با تو نبودممم گفتم میزنمتااا

دستاشو برد باال گفت:باشھ بابا تسلیم

زبونمو براش دراوردم

اتش:کارت تمام؟

من:اره

اتش:ببین چی میگم بت

من:چی

اتش:امروز نقشرو میریم

باتعجب گفتم:چ نقشھ ای

اتش:باغ پشتیو دیگھھ

اھانی گفتم
من:خوب تعریف کن

اتش شروع کرد ب تعریف کردن با دقت داشتم گوش میدادم
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نگای ب اتش کردم باشھ ای گفتم

اتش:افرین و اینکھ

سرمووباال گرفتم:نگران من نباش اون دو روزم سرما خورده بودم نتونستم بیام ببخشید ک نکرانت کردم

سریع خودمو نزدیکش کردم دستمو روی صورتش گزاشتم گفتم:چیی سرما خوردی االن خوبی؟جاییت درد نمیکنھ!چرا ب من
نگفتی

دستشو گزاشت روی لبم گفت:ھیش خوبم نکران نبا
سریع دور شدم گفتم:ن جانم چ نگرانی من بخاطر چیز گفتم کھ استادم مریض شھ نتونھ درس بده

خندید سرشو تکون داد

خدایااا بسھ دیگھھھھھ

چقد سوتی میدم مننن

سری تکون دادم
من:من میرم چیز کنم

اتش:چی کنی؟

من:چیز اھا ی دوتا چیز موندع جمع کنم بعدشم میرم پرورشگاه فرداھم کاری ک گفتیو میکنیم

اتش:اوکی منتظرتم برووجم کن برسونمت

من:ن نمیخا از کی تاحاال استاد دانشجوھاشو میرسونھ؟نکنھ مثل سرویس خصوصی ھمشونو دونھ دونھ میرسونی؟

خندید توی ی حرکت خودشو نزدیک من کرد گفت:نوچ من فقط تورو میرسونم

دور شدم گفتم:ا دلیل؟

اتش:بخاطر چیز

من:چیز؟

اتش:خوب تو شاگرد منی و ھمینطور توی انتقام کمکم میکنی بخاطر این

من:اھاااا

ایش ماھم دل خوش کردیم
ینی میشھ حسی کھ بھش دارمو اونم داشتھ باشھ؟

بشین تا بشھ من کی شانس داشتم

بعد جم کردن اتش منو رسوند پرورشگاه رفت



ینییی کجا رفت
ھییی نرفتھ باشھ پیش دوست دخترش

با اون ایلین زشت
بزار زنگش بزنم

بوق نخورده جواب داد انگار گوشیو گرفنھ بوو دستش منتظر بود حرف بزنم

اتش.

رفتم دم در خونھ ممد اینا(رفیق فابش)بوق زدم اومد پایین نشست توی ماشین

ممد:بھ بھ اقای میمون

من:ببند

گوشیم زنگ خورد
مانیھ!

سریع جواب دادم

ممد:میزاشتی بوق بخوره کی ھست حاال
دستمو گزاشتم روی دھنم ب عالمت سکوت

من:الو مانیا چیزی شده!تازه از پیشت جدا شدم کھ

ممد اروم گفت:جووون جاکش مانیا کیھ

من:ھیسس خفھھھ

ممد صداشو نازک کرد دستشو گزاشت دور گردنم گفت:اھھھھ اتش گوشیو بزار کنار ک داره میاددد اھھھھ

زدم پس کلش

مانیا:ھییی انگار بد موقع مزاحم شدم

من:ن این ممده

ممد:اھھھھع چی میگی تندتر بمال اھھھھھ

داد زدم:ممددد

مگھ این خر مفھمید



ممد:اھھھ ممددکیھھھ

گوشیو از دھنم دور کردم گفتم:کیرم دھنت الشی بگات میدم

گوشیو گزاشتم پیش دھنم دیدم قط کرده

ھوففف

من:ممد الشیی قط کرد

ممد زد زیر خنده شروع کردم فوش داون بھش

من:االن میزیم پیشش میگی تو بودی

گازو گرفتم
ممد:بھ بھ کی ھست این مانیا

من:نمیدونم

باتعجب گفت:ینی چی نمیدونممم

من:مانیا!شاگردمھ!

باتعجب گفت:چییی؟تو ب ھمھ شاگردا ثابت میگنی پاکی؟

من:این خاصھ برام نمیدونم

ممد:جوووووووون بخورم تورو ک

باسنمو از صندلی جدا کردم گفتم:جون بیا بخور

کثافتی گفت
خندیدم رفنم سمت پرورشگاه!
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دم در پرورشگاه رسیدیم زنگ زدم ب مانی گوشیو برنداشت

ھوف

پیاده شدم ک نگھبانشون اومد دم در مانی ھمیشھ میگفت ی کوچھ پایین تر پرورشگاه منو پیاده کن چون نگھبانمون ب مدیر 
پرورشگاه میگع بعدشم دیگھ....

نگھبانھ:بفرمایید

ممد اومد سمتم در گوشم گفت:اینجا چرا اومدیم



من:یتیمھ

ممد:اھا

من:میشھ یکی از بچھ ھارو برای من صدا کنید؟

نگھبان ابرویی باال داد گفت:ن

من:ینی چی نھ؟

نگھبان:ینی نھ بفرمایید لطفا

پوف کالفھ ای کشیدم گفتم:مانیا رئیسیو لطفا بگید بیاد

نگھبان:میرید یا مدیرو صدا کنم

عصبی گفتم:صدا گن ببینم چکار میخاد کنع یال

نگھبان:کھ اینطور؟

ممد دستشو گزاشت پشت کمرم گفت:بزنمش؟

نگاش کردم گفتم:ممددد

خندید

نگھبانھ رفت داخل چند دقیقھ بعد با یھ زن چادری اصکل عینکی سیبیلو زشت اومد بیرون
یاخدا دخترا چی میکشن از وست این خیلی کاره چادر سرشون نگرده

ممد:نگو مانیا اینھ نگوو شوگر مامیت اینع

زدم ب دستش گفتم:چرت پرت نگو ممیگم شاگردمھ ت میگی این پیر خرفتھ

نزدیک شدن ممد رو ب نگھبانع گقت:ببخشید میتونم دستشویی برم؟

زدم ب دستش گفنم:دستشویی از کجا دراومد

ممد:قیافشو دیدم عنم گرفت

دستمو روی لبم گزاشتم کھ خندمو نبینن

زنھ با اخم گفت:چی مانیا میشین شما؟ و چ نسبتی باھاش دارین؟

یاخدا
اخمارو

ممد رو ب زنھ گفت:خانم اخم اصال بھتون نمیاد بخندین بخندین تا قشنگ شین



زنھ با این حرف ممد خندید

ممد درگوشم گفت:این خندش کھ وحشتناکتره

بعد با ی لبخند زایھ گفت:بھ بھ چقد زش ینی قشنگ میخندید

زنھ باز خندید
یاخدا این چ زود وا داد

پیر خرفت
با خوش رویی رو ب ممد گفت:شما با کی کار دارین

ممد دستشو برد باال گفت:ی لحظ
بعد در گوشم گفت:یاد بگیر

من:تو خار کصلیسی داش

خندید

ھمون موقع نارین از پلھ ھا اومد پایین ک گفتم:اھا نارین اومد

ممد سرشو باال برو وقتی دیدش گفت:جوون

من:مرض ممد

ممد:داداش عاشق شدم

من:ممدد

خندید گفت:ب مرگ تو

نارین منو ک دید با ریلکسی ھمیشگیش گفت:ا استاد؟

ھنوز درو باز نکرده بودن دم دد بودیم

رو ب زنھ گفت:خانم امامی ایشون استاد ما ھستن

امامی:اھا با مانیا کار داشت

نارین:اھا مانیا رفت بیرون

گفتم:چیییی؟

نارین:بیرون

ممد با لبخند رو ب نارین گفت:سالم خوب ھستید؟

زدم ب دستش ولی انگار ن انگار



نارین بیخیال نگاش کرد گفت:اره

بعدشم رفت سمت پرورشگاه
زدم زیر خنده ک گفت:مرض عوضی

نشستیم توی ماشین

ممد:االن میخای مانیارو کجا پیدا کنی

من:یک مانیا نھ خانم  رئیسی

ممد:جووون غیرتو بخورم

مرضی  گفتم

من:و دو فردا باھاش کالس دارم اونجا میبینمش دیگھ

اھانی گف
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مانیا.

خر گاو عوضی
نمیتونستییی جواب ندیییی

داشتھ حال میکرده جواب داده
اصالا من خرر چرا زنگ زدم

عصبی داشتم توی خیابونا پرسھ میزدم
اصال دیگع محلش نمیزارم فقط این راھیو کھ باھاش رفتم تمومم میکنمم

خررررر

رسیدم ب پرورشگاه وارد شدم
خودمو روی تخت انداختم

نارین ریلکسی:استاد جاوید اومد اینجا

سریع روی تخا نشستم گفتم:چرا کجا اومد برا چی اومد

نارین:ترمز بگیر با ی پسر جذابب اومد

من:جووون کی بودش

خندید گفت:نمیدونم بھم گفت خوبی منم ھول شدم گفتم اره اومدم داخل

من:خاک ت سرت کنن ھمینھ ھیچکس نمیاد سمتت میگمم انقدررر ریلکسس نباش

نارین:ایش چکا کنم



من:جاوید برای چی اومد

نارین:نمیدونم تورو پرسید گفتم رفتی

خر بعد اینکھ کارش تموم شده اومده
گاو

من:اھا

بنظرتون صبح با چ چیزی بلند شدم؟
البتھ کھ صدای تخمی سما

من:سما خفھ شو خفھ شو خفھ شو خفھ شووووووو

سما:مرض یال پاشین

نارین نشست رو تخت گفت:اھھھ داشتم خاب پسر دیروزیو میدیدم

سما:چییی؟ما دیروز نبودیم کجاا بودییی

من:راستی دیروز تو نازنین اون کجا بودین

سما:رھا میگع بھت

من:من از تو پرسیدم

رھا از دراومد داخل
اومد سمتم ی ک جعبھ پاکتی گزاشت جلوم

محلش نزاشتم ک گفت:مانیم تورخداا ببخشید گو خوردم اصال دیگھ با شادمھر حرف نمیزنم تورخدا اشتی کن

من نمیخاستم اونو از کسی کھ دوس داره جدا کنم!مگھ خرم

سرمو برگردوندم دستمو بردم جلو گفتم:ببوس فکرامو میکنم

خندید اومد بغلم کرد بغلش کردم ک گفت:ھیچوقت با من قھر نکنیااا دیگھ

من:تو خر جلو ھمھ گرفتی میزنی منو حیف ک حق با تو بود وگرنھ لھت میکردم

رھا:چ حقی بابا ازم جدا شد گفت:من ک میدونم تو خری نباس اون کارو میکروم

عوضی بش گفتم

نارین و ریلکسی:تموم شد؟خیلی تاثیر گزار بود



ھممون خندیدم ک سما گفت:یالاا پاشین
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رفتیم توی کالس نشستیم باز زنگ اول با اتش بود
ی چصیی بیام مغزش بگوزه

داخل کالس شد ی چشم چرخوند رو من مکث کرد
بعدش گفت:خانم رئیسی اقای مدیر با شما کار دارن بفرمایید دفتر لطفا

سما:وایی چکا کردی بورسو نگیرھھ

من:دول نداشتمم نمیخوره

نارین:ای من این ریلکسی تورو گاییدم جایی کھ باید ریلکس باشی نیسی جایی ک نباید باشی ھسی

من:تو یکی از ریلکسی حرف نزن

نارین:بگوز باو من بجای تو استرس گرفتم

اتش:تموم شد گفتگوتون!بفرمایید لطفا

با اخم نگاش کردم بلند شدم رفتم بیرون

داشتم سمت دفتر میرفتم کھ دستم از پشت کشیده شد خاست جیغ بکشم ک صدای اتش امد:ھیش منم

ھولش دادم گفتم:کاری داشتید استاد!میشھ لطفا دیگھ ب من دست نزنی؟

اخم کرد دستمو گرفت کشید سمت یع کالسی کھ خالی بوو درو بست دستامو گرفت چسبوندتم ب دیوار گفت:بامن اینجوری حرف
نزنا

ابرویی باال دادم گفتم:چجوری؟

اتش:دیروز اون ممد دوستم بود

من:شما ھمیشھ ب شاگرداتون توضیح میدین؟

بااخم گفت:اره تا از استادشون فکرای بد نداشھ باشن

ناراحت شدم!
تو گوخوردی بھ ھمھ شاگردا بگی

واییی ینی واس نظامیم توضی میده

ھولش دادم ولی یکمم دور نشد



نگا لبام کرد ک گفتم:کاری ک میخای کنیو اگھ کردی میرم دفترو میگم ابروتو میبرم
لبشو اورد نزدیک گفت:بکیرمم نیست

خاست ببوستم ک دستمو گزاشتم روی لبم لبش روی دستم نشست
دستمو بوسید

یجووری شدم
دلم میخاست بگیرم بغلش کنم فشارش بدم

سرشو یکمم برد عقب ک گفتم:با این لبت کھ دیروز ی جندرو بوسیده بود منو نبوس اتش

اتش:این اتش از وقتی کھ طعم لبای تورو برد فقط ب لبای تو فک کرد و فقط با لبای تو اروم میگیره من دیروز پیش کسی نبودم
اون ممد بود

ی جوری شدم

سریع ازم دور شد گفت:ینی چیزه گفتم دیگھ بھت ممد بود یال بریم سرکالس

حدس میزدم داشتم سرخ سفید میشدم
اخھ تاحاال پسری نزدیکم نشده بود نبوسیده بود ینی نزاشتم

اما این!فرق داشت!
با ھمھ!اتش قلب منو تصرف کرده بودش!

قلب من برای ھمھ ھفت خان رستم بودش کھ ھیچکس نمیتونست ازشون عبور کنھ اما برای اتش!بی صدا وارد شد!وقتیم وارد شد
چنان سرصدایی را انداخت کھ نمیشھ نفھمم کھ من عاشق شدم رفت!

اما!
پایان ناخوش!مثل ھمیشھ

سری تکون دادم سریع رفتم بیرون

رفتم سرکالس نشستم
دستیو ک اتش بوسیده بودو با انگشتم لمس کردم و فقط یک کلمھ اومد توی ذھنم(او جان من است)
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اتش پنج دقیقھ بعد من اومد سرکالس

سما:چکارت داشت مدیر

ھیچی نگفتم کھ سماعم چیزی نکفت دیگھ

اتش شروع کرد توضی دادن درس من محو جذبش شده بودم!
صحفھ گوشیم روشن شد

اروم جوری کھ اتش نبینھ درش اوردم از جیبم
پیام از خود اتش بوو!

"اینجوری نگام نکن"

سرمو سریع باال گرفتم دیدم داره درس میده



باتعجب نگا اینور اونورش کردم دیدم گوشیم نیست
وا یاخدا علم غیب ددره این قضیھ چیھ جن موکل داره ھیییی عاشق یھ جن شدمممم؟

برااینکھ ببینم چطور جوابمو میده نوشتم:چجوری؟

ھمون موقع پیام اومد

باز نگاش کردم
ی دستش تو جیبش بود ی دستشم روی تابلو کھ داشت توضیح میداد

"خیره!"

من:چرا ھمھ دارن نگات میکنن ک چون داری درس میدی

اتش:ھمھ برام مھم نیستن تو اینجوری نگام نکن

وایییییی
ینییی منن فرق دارممم

بیشتر زایع نکنم

اتش گفت:خانم رئیسی با کی چت میکنید؟

بیشعوروو نگااا
توی نگاش شیطنت موج میزد ولی ب ظاھر ام داشت

من:اھا ینی بگم؟

نازنینا نارین رھا سما با تعجب نگام کردن اتش ریلکس گفت:البتھ

من:یکی از بچھ ھا ب من پیام داده اینشکلی خیره نگام نکن"!!!

ھمھ پسرا با تعجب نکا ما کردن

اتش ھول شد
نازنین زد ب پام گفت:الشی کیھ

من:رفتیم حیاط میگم
اتش:نظم کالسو بھم نزنید و دیگھ نشنوم ب ھم از این پیاما میدید

بلند زدم زیرخنده خودشم خندش گرفتھ بود

اتش:چیز خنده داری گفتم؟

سرمو تکون دادم ینی نھ



اتش:خوبھ شروع میکنم
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کالس کھ تموم شد اتش صدام کرد

رفتم  سمتش ک گفت:ی بھونع بیار از دانشگاه برو بیرون کاری ک گفتمو بکن اوکی؟

سری تکون دادم

اتش:و اینکھ

برگشتم سمتش ک گفت:یادم میمونھ نزاشتی ببوسمت و طالفی میکنم

ھول شدم گفتم:بکن

ی لبخند محو  زد ک ک گفتم:نن ن نکن ینی غلط کردی بکنی

اتش:کاری نکن جلوی ھمھ بکنم بچھ بیا برو

اخم کردم رفتم بیرون
خر

رفتم  سمت بچھ ھا توی حیاط
نازنین:کییی بتت پیام داددد

من:اقا سردرد دارم گلومم درده

سما:چی؟بریم دکتر

زدم زیرخنده
میگم ی ننس نگین ن

من:بابا خوب میشم باید استراحت کنم

نازنین:گو نخور بکیرمم نیست کھ میخای بمیری بگو کی بت پی داد

سما زد ب سرش گفت:بگو خدا نکنھ

زبون براش دراورد
.من:اتش بود

نارین از مود ریلکسی دراومد گفت:چیییی؟بروووو

من:ب مرگ رھا

رھا مرضی گفت



نازنین شمرده شمرده گفت:ینییی بھت پیام داددد کھ اینکشلی ب من نگااا نکن؟

من:اره این ک ھیچی میدونین چی گفتتت؟

رھا:واییی چی گفت

من:ب شما ربطی ناره دیھ

رھا زد پس سرم ک خندیدم گفتم:گفتم بھش چجوری  نا نکنم تو داری درس میدی ھمھ نگات میکنن

گفت:ھیچکس برام مھم نیست تو اینجوری نگام نکننن

رھا:عررررررررررررررررر

نازنین:کالس بعدی منم چشم از روی خادمی برنمیدارم

خادمی ی پیر خرفت بودش

زدیم زیر خنده
نازنین:رللل میخاممممم

من:کی رل داره حاال

رھا دستشو با خجالت برد باال گفت:من

بلند گفنم:چییییی؟

رھا:تو ک باھام حرف نمیزدی منم نتونستم بھت بگم

دستشو گرفتم کشوندمش گوشھ حیاط بچھوھاعم اومون

من:تعریففف کنن

رھا:خوب روزی روزگاری کھ من در دھکده ای

زدم ب دستش گفتم:نگفتم کصشر تعریف کنا

نارین خندید والیی گفتم
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رھا:خوب داشتم مثل ھمیشھ قھوه برای بقیھ پر میکردم کھ دیدم ھمھ چراغا خاموش شد



مانتوشو زدم باال دستشو گزاشت رو مانتوش گفت:خره چکار میگنی
من:ببینم تو تاریکی نکردت

دخترا زدن زیر خنده رھا ادامو دراورد

رھا:اره خالصھ اقا من خایھ کردم رفتم سمت اشپز دیدم ھیچکس نیست رفتم توی قسمت مشتری دیدم کسی نیست  بعد دستی پشتم
حلقھ شد

من:جوووون رمضانی حشریو مارو ببین تو

نارین زد زیر خنده گفت:خدایی با این ریش سیبیالش من فک میکردم اھل قران دین نمازه

رھا:ھوی عشقمو مسخره نکنیدا

سما فاکی براش گرفت رھا زبونی براش دراورد

١٨فقطمتاسفانھاید١٩شماھستش١٨مثبتکبعدشمشادمھرگفت:منمکھبکشمجیغخاستمبعدرھا:اره

من:کصشر نگو بچھ فوقش گرفتھ گاییدتت دیگھ

رھا:خاک ت سرتون نوچ برگردوندم لبامو بوسید

من:جوووون شادمھرم نشدیم

نازنین خندید گفت:ھعییی یکی نیست مارو سوپرایز کنھ

رھا:اره بعدش منم ھمراھیش کردم بعد ازم جدا شد گفت:مثل دیونھ ھا میخامتتتت

من:وای طرف دیونھ میونس کات کن باش زوددد

نازنین خندید گفت:واییی کم داره میگیره میبره میکنتتااا بعدم میکشتت فرار میکنع

سما:نتیجھ گیریو بگم؟

من:بفرمایید لطفا

سما داد زد گفت:دیگھھھھ برامنن تعریففف نکنیددد برای ی سینگللل نگیننن

ھمھ دور وریا نگاش کردن کھ نگاشون کرد گفت:ھا چیھ سینگل ندیدی؟

سری تکون دادن ب راھشون ادامھ دادن خندیدم

من:خو بعدش چی شد

رھا:بعدش گف تو چی



من:حتما توعم گفتی منم اقایییی

باتعجب ساختگی گفت:از کجا فمیدی

زدم تو سرش ک گفت:نوچ من سرخ سفید شدم پیشونیمو بوسید بغلم کرد ک گفتم دوست  دارم

من:خو؟

رھا:جملھ بعدیو ک میگم ممکنھ پشماتون بریزه

من:خووو

رھا:گفت بامن ازدواجج کنننننن
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داد زدم:چیییییی؟نمیدمت من

زد زیر خنده
سما:شوک لطفا

نازنین:چی شد االن؟

نارین:فک نکنم دیگھ بتونم ریلکس باشم

رھا:منم گفتم دوماه دیگھ

جیغ کشیدم:ینییی چیییی

رھا:چتھ بابا عقد میکنیم دوماه دیگھ

من:بابا پشمام

خاستم ی چیزی بگم کھ از اونطرف حیاط اتش صدام کرد

نازنین:فکنم اینم میخاد ب تو پینشھاد بده

من:جق جق تا پیروزی

من:بچھ ھا من میرم خونھ سرم درده میرم اجازه بگیرم

سری تککون دادن
رفتم سمت اتش

اتش:چی میخای اینجا مگھ نگفتم برو



من:االن میخام برم

اتش:اوکی منم میرم کلبرو اتیش بزنم

باشھ از گفتم رفتم سمت دفتر اجازرو گرفتم رفتم سمت خونھ اقای پیر جوگیر خر گاو

نزدیک خونھ کھ رسیدم  شالو از سرم دراوردم انداختم روی شونھ ھام موھامو از گیره باز کردم شلختھ ریختم دورم

زدم توی صورتم تا قرمز شھ
چشامو با دست مالیدم

اھا اینم قرمز شد

قیافمو زار کردم
ھھھ نقش اصللییی وارد میشوددد

جونز
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دویدم سمت در خونھ با دوتا دستام زدم ب درو جیغ کشیدم:بیااا بیروننن اتش سوختتتت

پشت سرھم این جملرو تکرار میکردمو درو میزدم

درسریع باز شد توسط یکی از بادیگاردا

دویدم سمت ویال کھ پیرتپل اومد بیرون گفت:چی میخای اینجا تو

نشستم روی زمین زدم زیر گریھ جیغ کشیدم:اتش اتش سوخت پسرت سوختتتت ا االن توی کلبست م من نتونستم درش بیارم داره
میسوزھھھ اتشممم

گریم شدت گرفت

باید ی تست بازیگری بدم من

با ترس سریع از پلھ ھا اومد پایین رو ب بادیگاردا داد کشید:بریممممم

ھمشون رفتن بیرون ھیچکس نموند

یس
از روی زمین بلند شدم الکی تلو خوران رفنم ی گوشھ نشستم نگا دور ورم کردم دیدم کسی نیست اھمی گفتم ک صدام صاف شھ

زنگ اتش زدم
من:اتش

بی ھوا گفت:جان اتش

یھو مکث کردم!



ھول شد گفت:بفرمایید کاری داشتید؟

زدم زیر خنده خودشم خندش گرفت گفت:اھھھ بگو دیگھ ریدم

خندیدم گفتم:سریع بیا کلبرو اتیش زدی؟

اتش:اره

من:اگع زود برگردن چی؟

اتش:نوچ یک ساعت تاکلبھ فاصلست و تا بخان اتیشو خاموش کنن و بگردن نزدیک یکی دوساعت طول میکشھ تا اون موقع ما
رفتیم

من:اتش مواظب خودت باش!

اتش:االن میام پیشت فنچ

خندیدم قط کردم
چ حس قشنگیھ!
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اومددقیقھ٨بعداتش

اومد سمتم توی ی حرکت سرمو توی بغلش گرفت بوسھ ای روی موھام زد

کل تنم داغ کرد
خاستنشو باتمام وجود  خفھ داد میزدم!

کل بدنم بیا اتش رو صدا میزدد!
اما ی شاید!

اتش:خوبی!

من:اھوم

ازم جدا شد ب خودش اومد انگار!

اتش:چیزه خوب بریم سریع باش

سری تگون دادم باعم رفتیم سمت در پشتی باغ
اتش از در رفت باال از اون ور درو باز کرد

ی باغ بزرگگگ بودش

اتش:بیا قسمت پشتی



اروم اروم رفتیم قسمت پشتی

اتش دستشو اورد باال گفت:ھیش وایسا

سرجام وایسادم ی بادیگارد تیکھ داده بود ب دیوار اتش اروم رفت پشتش زد ب سرش ک بیھوش شد

اتش:یکی دیگھ ام اونجاست

من:اون با من

اتش باتعجب گفت:چی میگی برو پشت ببینم بچھ

اخم کردم رفتم سمت مرده اشاره میداد بیا انطرف ک میکشمت

رفتم پشت مرده زدم ب کولش ک برگشت یکی زدم بین پاش خم شد خاست داد بزنھ کھ با ارنج زدم ب کمرش افتاد زمین

رو ب اتش گفنم:تیماممم

اتش:ایوال

خندیدم اومد سمتم چشم چرخوندم نگا در بستھ کردم گفتم:اتش اونجاست!

اتش:قفلھ ک

من:برای پشت باغ ی در دیگع گزاشتن

اتش:لعنتی باالش بستس قفلش صدرصد ایمنھ

چشمکی زدم رفتم سمت قفل ک گفت:چکار میکنی

من:ھیشش

چیزی نگفت خم شدم سمت قفل خوبب

چشامو بستم تا یادم بیارم وقتی در پرورشگارو باز میکردیم کھ با بچھ ھا بریم توی خیابون بازی کنیم نصف شب چطور بازش
میکردم

قفل پرورشگاھم ایمن داشت چون بچھ توش بودش

خوب چشامو باز کردم
رو ب اتش گفتم:دکی

باتعجب گفت:چیھ؟

رفتم سمت بادیگاردا تفنگو از جیبش یکیش وراوردم گرفتم رو اتش باتعجب گفت:چکار میکنی

من:بازی بسھ اقای اتش حرف اخرتو بزن

باتعجب نگا میکرد



منم جدی
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خیلی تعجب کرده بود
خدایی بچرو بیشتر نترسونم

زدم زیر خنده تفنگو گرفتم پایین نفس راحتی کشید گفت:عوضی

من:خاستم توعم ازم ی تست بازیگیری بگیری

خندید بشعوری بھم گفت

اتش:تفنگ برا چیتھ

گرفتم رو قفل زدم روش ک باز نشد

من:شت

اتش:چکارر کردی سرصدا را انداختی

من:وایسا

سریع دویدم سمت بادیگارده ی کارت از جیبش دراوردم گفتم:اییی خاک کارتش اینجاست

دویدم سمت در کارتو زدم روش در باز شد دستمو بلند کردم تزیین کردم گفتم:بفرمایید استادم

خندید سری تکون داد رفت داخل

استر داشتم!
چی منتظرمونھ!

اروم قدم برداشتیم

انش:اونجاست اتیش

روی اتیش ی چیز سفیدی بود!
ادم توش بوو انگار!!

بینیمو گرفتم گفنم:اه اتش این چیھ چقد بومیده

اتش اروم گفت:حس بدی دارم

دستشو گرفتم گفنم:اروم باش

اتش نفس عمیقی کشید نزدیک شد کھنھ سفید زد کنار



جیغی کشیدمو خودمو توی بغل اتش جا دادم دستشو دورم حلقھ نکرد!
سرمو گرفتم باال دیدم چشاش پره اشکو داره نگا جلوش میکنھ! !
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اتش:ای این مامان منھ

باتعجب نگاش کردم
زد زیر گریھ روی زانو نشست روی زمینو صدای ھق ھقاش بیشتر شد

با ھق ھق گفت:ای این صورت م مانمھ م من توی عکساش دیدیم او اونم صورتش کشیده بود

بعدش ازم جدا شد سرمو ب سمت جسد گرفت گفت:ببین مانیا این مامان منھ مامان منھ

خاست بره سمت جسد سرمو توی بغلش گرفتم کھنھ سفیدو از دور مامانش دراورد گرفتش توی دستاش نگاش کردو بلند داد
زد:چرا چرا چرا

دستاشو اورد باال داد زد:ننن چرااا خدایااا مامانمم

پشت سر ھم میزد توی سرش

شروع کردم گریھ کردن باھاش توی بغلم گرفتمش

حتی نمیخاسنم ب جسدم نگا کنم!
ھیچی ازش نمونده بوو
بوی خیلی بدی داشت!

خدا میدونھ چند سالھ اینجاست!
چطور تونستھ!

این ھمھ سال با ی جسد زندکی کنھ!
اونم جسد زنش!

واقعا مخم کار نمیکنھ

اتشو ھق ھقش بیشتر شده بود

گرفتمش توی بغلم گفتم:اتشم گریھ نکن

اتش داد کشید:مانیام اون مامانھھھ منھھ

باھاش ھق زدم
سرمو توی موھاش کروم بوسھ ای روش زدم دستشو دورم حلقھ کرد

از بغلش دراومدم  تیکھ داد ب دیوار خیره جسد شد!

اروم طوری ک انگار با خودش حرف میزد گفت:مامان من حتی یھ مراسمم نداشتھ!مامان بخت سیاه من حتی ی قبرم نداشتھ!

ھمینطور کھ گریھ میکردم پارچرو ازش گرفتم روی جسد کشیدمش



ھمون موقع تپل عوضی اومد داخل
اتش تا دیدتش بلند شد اصلحھ ای ک دست من بودو گرفت سمتش گفت:میکشمت بیشرفففف

ھمھ بادیگاروا تفنگارو گرفتن سمت اتش رفتم جلوی اتش وایسادم گفنم:بنداز پایین اصلحرو

پیری:بھ بھ چ عشق فداکاری

اتش زدم کنار تفنگو گزاشت روی سرباباش گفت:عوضی چطور دلت اومد!

با بغض گفت دلم کباب شد براش!
باباش خندید گفت:خیلی اسون اتیشش زدم نکاش گردم

اینبار من کفری شدم دفنم نزدیک زدم ب سینش ک رفت عقب:اخھ مرتکیھ عوضی بزنم فک عنتو بیارم پایین کثافت اتیشت
میزنم نگات میکنم

زد زیر خنده گفت ھیچ غلطی نمیکنی

اخھ یکی نبست بگھ من وقتی جوگیر میشم ھرکاری از دستم برمیاد؟ادمو سگ بگیره جو نگیره برا من میگناااااا
کفری شدم اون تفنگی کھ از اون یکی بادیگارده داشتمو اروم از پشتم اوردم بیرون اوردمش باال یکیشو زدم تا ب خودش بیاد

یکی دیگشم زدم
بودموندعتا٣

میخاست شلیک کنع سریع نشستم زمین زدم تو پا یکیش خم شد
بلند شدم او یکیو زدم یکی از پشت گرفتتم

اتشم گرفتن!اینا از کحا دراومدن

با ارنج زدم تو شکم پشتیم اخی گفت دستاش شل شد باز کردم زدم تو سرش با تفنگ کھ بیھدش شد افتاد زمین

دویدم سمت اتش یکی تو  دست پشتیش زدم

باباش خاست فرار کنع زدم ب پاش اخییی کشید

اتش:چکاررر کروی مانیا

و منی کھ وقتی عصبی بشم قتلم انجام میدم!!!

از کتش گرفتمش با زورررکشیدمش سمت اون جایی کھ مادر اتش بود

بلند بلند خندیدم فندکی کھ ھمیشھ ھمرام بودو از جیبم دراوردم با دیدنش شروع کرد ب التماس کردن

اتش داد زد:مانیا نکنن کار خودمھ

دوید سمتم سعی کرد ازم بگیره!من نمیزارم اتش قتل مرتکب شھ!زندگیش تباه میشھ!

ی تیر زدم توی پای اتش داد زد:چکاررر میکنیییی



پرت شد روی زمین
!.....
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من:اتش ببخشید ولی نمیزارم قتل مرتکب شی تو ی معلم خوبی

ی لبخند زدم زد زیر گریھ گفت:مانیا تو نرو مثل  مامانم

با ھمون لبخند گفتم:ھراومدنی ی رفتینیم دازه استاد من

بعدش نگا باباش کردم کھ ترس توی چشاش موج میزد

نگایی ب جسد مامانش کردم
خشمم چند برابر شد

بنزینو از تھ باغ اوردم
ریختم روش.

التماس میکرد ولی نمیتونست کاری کنھ
اتش گریھ میکرد ی جملزو تکرار میکرد:اینو بزار برا من نرو مانیمم

دلم رفت براش!
اما نمیزارم اون این کارو بکنھ"

نمیزارم توی زندانا بمونھ
من ھیچ ایندع ای ندارم!

من یتیمم!
اون ایندع داره شاگردایی داره ک منتظرشن

کشتن این ادم منو قاتل نمیکنھ!روح مادر اتشو ازاد میکنھ!
پس اتش انتقام اینھ!

رو ب اتش با خنده گفتم:اتشت ب منم انتقال یافتا

فندکو روشن کردم گفتم:چطوره این حس پیری جون!بخندم بھت؟

اتش با ی پا داشت میومو سمتم

من:اتش بشین پات خونریزی داره

اتش:نکن

من:بشین گفتم

اتش:تورخدا تو جات پیش منھ دستتو ب خون الوده نکن

ی لبخند زدم
اتش انتقام اتش!

و ریلکسی نارین!
ب منم سرایت کرده بود!



فندکو انداختم روش شروع کرد ب اتیش گرفتن

دادش رفت ھوا التماساش

منم با خنده نگاش میکردم ھمون موقع در باز شد ی مشت پلیس ریخت داخل ادمارو ک دید و منی ک سالم بودم گفت:تگون نخور

دویدن سمت بابای اتش اتیشو خاموش کردن
ثورتش سوختھ بود

داشت از درد نالھ میکرد
داد زدم:بمیرررر

لعنتی نمردی بری ب درک

دسبند بھم زدن ک اتش داد زد:نکنیددد کار من بوددشش

من:بریم

اتش ھق زد:مانیاممم

بغضمو قورت دادم سرمو پایین گرفتم توی ماشین ک نشستیم اجازه دادم اشکام سرازیر شھ!
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ب کالنتری رسیدیم دوتا زن چادری اومدن جلو دستمو گرفتن

خدایای اتش چی شد
توی پاش شلیک کردم

خوب شده تااالن

بردنش بیمارستان!

با صدای زنھ کھ با تشر میگفت:بشین اینجا

ھواسم جم شد
نشستم روی ی صندلی دوتا زنم پیشم وایسادن

اتش.

رو ب پرستار گفتم:وللل کن پامو میگم من خوبم میخام گم شم برمم

پرستار باز حرفشو تکرار کرد:اقا محترم نمیتونم بزارید برید پاتون تیر خورده باید استراحت کنید خونریزی میکنع باعث فلج
شونتون میشھ



سرمو از دستم کندم صندلی ک جفتم بودو با ھمون پای زخمی زدم کھ افناد زمین داد زدم:ب درککک ب درککک بر و کنار

باتعجب نگا حرکاتم کرد تلو خوران رفتم سمت در خاسم بیفتم اومد نزدیک ک دستمو بگیره بااخم گفتم:خودم میتونم

نمیدونم چرا!
اما از وقتی کھ مانیارو شناختم دست زدن ھرزنی و دختریو ب خودم حروم میدونم!

بجز مانیا!
بااین فکر یادد ستاش روی صورتم افتادم

سرعتمو تندتر کردم درد پام اصال حس نمیکردم!
فقط ھرچی زودتر میخاستم مانیارو توی بغلم بگیرم عطرشو نفس بکشم!

رفتم سمت ماشینم از بین پانسمان پام خون میریخت روی زمین اما عین خیالمم نبود
تنھا چیزی ک اون موقع برام مھم بود حال مانیا بودش

سوار ماشین شدم گاز دادم سمت کالنتری
اوف مانیا چند نفرم تیر زدی با اون تفنگ

مانیا.

بردنم توی اتاق بازجویی

داشتبدیخیلیاخمداخلاومدسالھ٢٨٢٩پسریشدبازدر
ولی بتخمم نبود

پرورندرو زدروی میزد دستاشو گزاشت روی میز گفت:خوب میشنوم

من:االن من داستانام یادم رفتع ی روز دیگع بیا بشنو

بااخم زد ب میز کھ ریلکس نگاش کردم:مسخره کردی؟فکردی شوخی میکنم بات!
داد زد:ھااااا!

دستم چون ب پشت صندلی بستھ بودن نمیتونستم بلند شم سرمو بردم نزدیک گفتم:ببند باو اصکل فکردی کی داد میزنی بیا برو
بینم مرتیکھ

باتعجب نگام کرد گفت:میدونی میتونم برای فحاشی ب مامور دولت دوسال بخابونمت توی زندان

من وقتی خاستم اون پیرو بکشم ھمھ چیزو میدونستم و ھیچ چیزی برام اھمیت نداشت دیگھ!بجز اتش!

نیشخند زدم گفنم:میددنی ب ی ورمھ؟
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با عصبانیت خندید گفت:قصد سوختنشو داشتی؟



ریلکسی گفتم:قصد کشتنشو داشتم

از این ھمھ ریلکسیم این اعترافم جا خورد!

من:سوال دیگھ؟

باتحسین گفت:افرین جسوری

من:حاال ک افرینممم گرفتم میتونم برم زندان؟

خندید گفت:خیلی مشتاقیا

من:رع میخام فوضالمو ببینم

اخم کرد گفت:چ نسبتی با اتش جاوید داری

من:شاگردشم

ابرویی باال داد گفت:باباش میگفت عشقشی

من:اون پیری زندس ھنوز؟

ابروھاش باالتر پرید
:تو االن باید خوشحال باشی کھ زندست

من:ولی چھ حیف کھ ناراحتم

نیشخندی زدم

اخم کرد گفت:خوب چ نسبتی داری

بدون اینکھ بدونم چی میگم گفتم:نامزدشم حرفیھ؟

:قصدت از کشتن باباش!خصومتی داشتی با اتش کھ میخاستی انتقام بگیری ازش با باباش؟

ھمع این حرفامو از تھ دلم میگفتم
تو چشاش زل زدم گفتم:اتش جون منھ زندگی جدیده منھ من با زندگی جدیدم چ خصومتی میتونم داشتھ باشم!سواالتون حیلی چرتھ

باز سوال بعدیرو پرسید:پس دلیل اینکھ قصد ب قتل رسوندن خسرو جاویدو داشتید چی بود

من:اتشو اذیت میکرد

ابروھاش باال پرید:ینی ھرکی اتشو اذیت کنع میکشیش؟

چشمکی زدم گفتم:بستگی ب نوع اذیت داره کوکا

بدبخت فکنم مجرمی ب این پرویی ندیده بود



ھمون موقع در زدع شد

مرده:بیا داخل

ی مرد اومد داخل اول ی حرکت چرت زد خوب ک چی

بعد گفت:اقای جاوید اومدند و میخان بیان داخل!!

اخمام رفت تو ھم این پیر خرفت مگھ االن نباید توی بیمارستان خابیده باشھ درصد سوختگی زیاد بود

ھمون موقع در با شتاب باز شد اتش اومد داخل

دستم ب صندلی بستھ بود نمیتونستم بلند شم

منو ک دید تلو خوران دوید سمتم از پشت بغلم کرد
اتش:خوبی؟

من:عالیم

مرده اھمی گف اتش با اخم ازم جدا شد گفت:میشھ دستاشو باز کنید؟

سری تکون داا گفت:حتما

بھ بھ میبینم اتش اینجاعم پارتی داره

دستامو باز کردن اتش نشست جلوم پسره جلوش گفت:اتش ببخشید ولی مبجورم از توعم سواالتی بپرسم

وا اینا ھمو میشناسن؟
اتش:بپرس داداش

پسره:مانیا راست میگھ کھ نامزد شماست؟

واییییی عوضییی اینووو حتماا باس میگفتیی من انقدر زر زدممم

اتش اول تعجب کرد بعدش لبخند محوی زد گفت:اره

پسره:نامرد چرا نگفتی نامزد کردی اینجا جدی میشم بیرون خار

اتش با تشر گفت:ممدددد

ممد لبخند دنددن نمایی زد

باتعجب رو ب پسره گفتم:تو ھمون چند دفیقھ پیشھ ھستی!

ممد خندید گفت:دیگھ تو محل کار باس جدی باشم وگرنھ ھیچکس روم حساب نمیکنع



الشی کم بود بزنتم میگھ باید جدی باشم

انگار ب خودش اومده باشھ گفت:خوب سوال بعدی

:رابطتتون با مانیا چشکلیھ

بعدشم خودش جواب خودشو داد:اینو خودم تو پرونده مینویسم میدونم چشکلیھ

اتش زد تو سرش از کاراش خندم گرفت
چ کمیسردلقکیھ این

اتش:ممددد بخدا میرم باال سرتو میگم بیادا جدی باش

ممد:خدایی ی چیز میگم جدی میشم

اتش کالفھ گفت:بگو

یابزنیصحرابسرمجنونمثلموقعاونتافکنمسالھ١٠١٣جداقلجرمشاینشدیدیونھندیدیمانیاروروزیھممد:تو
مثال فرھاد کو میکند تو بیای دبوارای زندانو بکنی

اتش با پاش زد ب ممد با تعجب نگاشون کردم
اتش میخاست منو ببینھ؟

ممد وقتی فھمید چی گفتھ گفت:ینی چیز شد اون درس فرھاد لیلی

اتش زد ب سرش گفت:داداش اون لیلی مجنون بوو جون خودت بازجویی کن

ممد لبخند دنددن نمایی زد توی ی دقیقھ جدی شد بعد باز خندید گفت:ی چیز دیگھ

اتش دندوناشو روی ھم  فشار داد
ممد:مانیا شماره اون دوستتو بده

اتش:ممد تورخدا جدی باش سرکاررمم حتی؟

دیگھ داشتم جر میخوردم از خنده

کردمزخمیادموتا١٠نزدیککھمنمگفت:انگار کردمیکردمداشتمکھمنبنگاھییممد

خوبی گفتو اخماشو کرد توی عم
اخم بھش نمیادااا

ممد:اقای اتش گفتھ میشھ ب پای شماھم شلیک شده شکایتی دارید؟

اتش  مطمئن گفت:اون شلیک برای صالح خودم بودش و نامزدم کامال میخاست از من محافظت کنع

از لفظ نامزدم ی جوری شدم
اخی



ممد:خوب پدرتون شگایتی داره؟

اتش اخماشو توی ھم فرو برد گفت:اره

پروقاضیجلویاینکھھھومیگیرهقاضیتصمیمواونولیمیخورهحبسسالو٢کمکمشدنزخمیبادیگارداعماینکھممد:و
پرو نگو من کردم فالن

اتش باالتماس توی چشام نکا کرد
اخھ کی میتونھ خاھشی کھ این چشا میکننو رد کنھ اتش من!!!

من:باشھ

ممد:امیدوارم ازاد بشید

چ مود عوض میکنع بازیگریش بھتر منھ
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رفت بیرون اتش بلند شد اومد سمتم منم بلند شدم محکم بغلم کرد چشامو بستمو از بوی تنش لذت بردم!
سرشو توی گردنم برد بوسھ ای زد

ی جوری شدم
باز بوسید!

سرشو از گردنم اورد بیرون چشاش خمار بودش!
منم دست کمی ازش نداشتم

خاک ت سرم کنن

سرشو برد توی گودی گردنم مکید
اروم گفتم:اتش نکن کبود میشھ

اروم خندید جدا شد گفت:ای جان

دارم چی میگم مننننن

سریع ازش جدا شدم اخم کرد دستمو گرفت چسبوندتم ب خودش گفت:نمیدونم چی در انتظارمونھ بزار ازت سیر شم!!

با این حرفش تعجب کردم!
ینی چی!

حسی دازه نسبت بھم؟

رفت دور گوشیشو از جیبش دراورد

ای بابا مگ نمیخاس سیر شھ

خاک ت سرم منم گھ از خدامھ



اتش:الو ممد برو فیملمای اتاق بازجوییو پاک گن دوربینم خاموش گن

نمیدونم ممد چی بھش گفت ک گفت:ممد باز شروع کردی!کاری ک گفتمو بگن

گوشیو قط کرد اومد سمتم

من:چیز اتش یکی میاد االن

رفت سمت در قفلش کرد گفت:دیگع نمیاد

واییی  جطور در برم ممننن

با چشای خمارش نزدیکم شد سرشو باز توی گودی گردنم فرو برد شروع کرد مکیدن

ناخاستھ اھی گفتم

اتش:جانم

خاستم دستمو توی موھاش فرو ببرم  کھ در زده شد سرشو از گودی گردنم اورد بیرون گفت:لعنت ی خرمممد معرکھ

بدبخت انگار میدونست ممده
اصکل انگار فراموش کرده بود کجاییم!

منم ک اصالاا ھیچی نمیگم

صدای ممد اومد:داداش دیگھ میفھمن دارین چکار  میگنیاااا بیاین بیرون بیاین

یھو یچیزی یادم افتاد با ترس گفتم:وای ب پروزشگاه خبر دادن

لبخند زد دستشو روی صورتم گزاشت بوسھ ای ب پیشونیم زد ی جوری شدم
دوس داشتم تاعمر دارم توی این بغل بمونم توی این بوسھ ھای مالیم غرق شم

اما بازی روزگار!
اما شایدا!

اما ای کاشک ھا!
ھمیشھ ھستن

اتش:نترس ب ممد گفنم خبر نده فقط دخترا میدونن فگنم دارن میان برات ردیفش میکنن امامی نفھمھ اونجا نبستی

اونجامسال ١٠ کی؟منگفتم:تاباناراحتی

اخم کرد با اون دستشم صورتمو گرفت گفت:اونجا نیستی فھمیدی؟دو روزه درت میارم

لبخندی  ب امید پوچش زدم!

انگار فکرمو خوند ک گفت:اگھ تونستم باید ھرکاری ک گفتمو انجام بدی



یجوری مطمئن بودم نمیتونھ ک گفتم:باشھھھ

ممد باز زد گفت:یالااا

اتش پوفی کشید درو باز کرد ممد اشاره کرد ب اون دوتا زن  گفت ببرنم

وقتی داشتم میرفتم  پشتمو کردم نگا اتش کروم
داشت نگام میگرد

حس کروم بعض کرده

وجدان:از اعتماد ب نفستھ اون

من:مرض
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توی بازداشگاه بودم
ترانع تتلو یادم اومد ک میگفت:اصال کی فکرشو میکرد!

داشتم زیر لب برا خودم میخوندم کھ در بازدشگاه باز شد دختراریختن داخل

سما کھ داشت گریھ میکرد نارین اینبار ریلکس نبود نکران بود بقیھ ھم ھمین

سما اومد میلھ ھارو گرفت گفت:عوضییی این چ کاریییی بوددد

نازنین اخم کرد گفت:بیشعور میمیردی خبر بدی ماعم میومدیم باھم میکشتیم

نارین:دقیقا

رھا با بغض گفت:خیلی خری ما اینحا چیم

اینجاس ک میگن رفیق مرگ

ی لبخند بشون زدم

ھمون موقع در باز شد ممد اومد ددخل خاست چیزی بگھ سرشو باال گرفت نارینو دید
نارین باتعجب گفت:تو تو کمیسری؟

ممد اھمی گفت صداشو جدی کرد گفت:بلھ

فکنم نارینم از جدیتش جا خورد
ممد رو ب نگھبان بازداشگاه گفت:بفرمایید بیرون لطفا

نگھبانھ سری تکون داد رفت بیرون ممد نفس راحتی کشید گفت:اخیش جدی بودنم اصال خوب نیستا



سما گریرو یادش رقتع بود با تعجب نگاش میکرد

لبخند دندون نمایی زد سالم کرد ب بچھ ھا باھمون تعجب جوابشو دادن

نازنین برگشت سمتم میلھ ھارو گرفت با بغض گفت:کییی ازاد میشییی

رھا:بیاااا دیگھ

پوکر گفتم:جاکشا ھنوز  ی روزم نشده اینجاماااا

ممد خندید گفت:اتش براش بھترین وکیلو گرفتھ ممطئنم دو روزه ازاد میشھ

انقدر مطمئن بودم نمیشم کھ نیشخندی زدم

ممد رو ب نارین گفت:میتونم اسمتونو بپرسم؟

نازنین جونی زیر لب گفت ھممون منظور داز نگاش کردیم
یچیززز بگم باورتونن نمیشھھع

نارین از حالت ریلکسییی رفت روی حالتتت خجالتتتت

:اسمم نارینھ

ممد اھانی گفت

ی نگا بھم کرد خاست چیزی بگھ اشاره دادم بش نفمید

من:نارین باید شماره یکیتونو بنویسید شمارتو روی برگھ بنویس زنگتون بزنن خبر بدن

ممد ایولی زیر لب گفت

نارین نفھمید رفت شماررو روی برگھ میز نگھبان نوشت
ممد:خوب وقت رفتنھ دیگھ

سما با بعض:نننن

ممد:چرا زووباشید

دخترا رفتن بیرون ممد برگشت سمتم گفت:ایوللللل زنداداش منیییی

باتعجب نگاش کردم
وی ینی زن اتش؟

خاک ت سرم کنن
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دو روز توی بازداشگاه بودم بچھ ھا اداره میکردن امامی نفھمھ نیستم
امروز قرار بود بریم دادگا

اتش اومده بود مالقاتم بازم مطمئن گفت دو روزت پر شد ھمین امروز در میای اما من ناامید بودم

بردنم توی ی ماشین ب سمت دادگاه حرکت کردیم

وقتی رسیدیم پیاده شدیم دوتا زن دستمو گرفتن
دم در اتاق حکم منتظر بودیم

یکی اومددم دد اعالم کرد:مجرم مانیا رئیسی شکایت چی خسرو جاوید
اینو ک گفت سرشو باتعجب بلند کرد نگا اون عوضی کرد ک با نیخشند وایساده بود

اتش نبودش

مرده:بفرمایید

رفتیم داخل منو روی جای مجرم گزاشتن

اونم روی جای شکایت چیا

خوب شروع کنیم
نفس عمیقی کشیدم

اتش کجاست
قاضی داشت پرورنده ھارو مرتب میکرد

قاضی:خوب شروع کنیم

دستمو بردم باال گفتم:وکیل من نیومده لطفا صبر کنید

دروغ کفتم منتظر اتش بودم
داخلاومدسالھ۴٠مردیبااتشدفیقھبعد پنج

مرده:بخاطر تاخیر ببخشید اقای قاضی

قاضی مغرور سری تکون داد حاال انگار چ خریھ

اتش رفت روی جایی کھ شاھدا میشننن
چندتا شاھد دیگع ام اورده بودش نمیدونم اینا اصال بودن کھ شھادت بدن

قاضی:شروع کنیم؟

وکیل دستشو داد باال گفت:یھ نفر دیگع برای شھادت ھستن لطفا اگھ میشھ یکم دیگھ وقت بدید

قاضی کالفھ باشھ ای گفت

در باز شد!
ی مردی اومد داخل نصب صورتش سوختھ بود!!پدر اتش سرشو باال گرفت با دیدنش رنگ از رخش پرید رنگ صورتش

عوض شد



اتش با نیشخند نگا باباش کرد
مرده اومد توی جای شاھدین

این کی بوو!
من ندیده بودمش تااالن!

معنی نگاه اتش ب باباشو درک نمیگردم!!

ھمچنین معنی نیشخند مرده بھ بابای اتش

قاضی:خوب طبق گفتھ ھای پرونده سرکار خانم مانیا رئیسی قصد کشتن اقای جاوید را داشتند این ددستھ اقای خسرو؟

ی نگاه ب خسرو کرد!
خسرو ھنوز رنگ ب صورت نداشت

دید چیزی نمیگھ از وکیلش پرسید

وکیلش:بلھ اقای قاضی

وکیل من اخم کرد گفت:اعتراض دارم

قاضی:وارده

بلند شد گفت:اون کامال ی تصادف بود و اقای جاوید خصومت شخصی با موکل من داره و چون مانیاھم اوتجا بود سعی کرد
جرمو بندازه گردنش

جون دروغو

قاضی سری تکون داد
نگاھی ب اتش کردم با اطمینان سری تکون داد
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بابای ارش سریع با ترس گفت:راست میگھ راست میگھ عروس من قصد نجات دادنمو داشت!!

باتعجب نگا اتش کردم لبخند پیروزی زد

قاضی باز سوال پرسید:خوب اگھ برای دفاع از نامزدتون بود چرا اونو تیر زدید!

من:خوب اونم برای دفاع ازش بود دیگھ

باتعجب نگام کرو ک گفتم:االن جای من اون اینجا بود اگع ب پاش تیر نمیزدم!!

قاضی ابرویی باال داد گفت:چھ عشقایی پیدا میشع!!

خرووو نگاااا



زیر زیرکی نگا اتش کردم دیدم لبخند محوی روی لب داره نگام میکنھ

ایش

قاضی:خوب پس ھمھ باید رضایت بدن ک شاکی نیستن

اتش:اجازه ھست!

قاضی سری تکون داد اتش برگره ایو برد جلوش

قاضی:امضای ھمھ کسانی کھ تیر خوردن اینجان و ھمشون رضایت دادن پس خانم رئیسی کارای ازادیشونو انجام یدید

چییییییییی؟
زدمممادمووتا٨منحاجی
پشمام

اتش با لبخند اومد سمتم گفت:تو فقط بیا بیرون

یاخدا
فکرای مثبت ھجده اومد ب عقلم

خاک ت سرم کنن االھی
ایح ایح

دوتا زن چادری اومدن بردتنم بیرون
امضا فالن زدم اومدم بیرون

دخترا منو ک دیدن جیغ کشیدنن

اتش:سوار شین

سوار ماشین اتش شدیم داشتیم میرفتیم ک کفتم:وای اینجا چقد تغییر کرده

ھمشون باتعجب نگام کرون ک گفتم:ببین داشیا خارای عزیز ادم حبس کشیده ی چیز دیگست

ھمشون ریز ریز میخندیدن
ایش چیھ مگ

من:من این حبسای ک کشیدم ب تجربم اضاف شد

نازنین:بابا جاکش دو روز بیشتر نبودی

من:باو بزا برم تو حس دیگھھھھ

زدم ب دست سما گفتم:برو انور جام تنگھ



پنجتامون پشت نشستھ بودیم

سما:انکار جا من خیلی زیاده

من:من حبس کشیدممم یا تووو

زدن زیر خنده
اتش وایساد گفت:مانیا بیا جلو

نازنین جون ارومی گفت کھ فقط خودمون شنیدیم

رفتم جلو اتش دم در پرورشگاه بچھ ھارو پیاده کرد خاستم برم پایین اتش دستمو گرف گفت:بھ کجا؟

من:میرم دوش بگیرم بعدش بگیرم بخابم

اینو ک گفتم سما شنید داا زد:از دیروز تااال ابا قطھ

جیغی کشیدم بچھ ھا رفتن داخل یا خاستم پیاده شم اتش گاز داد سریع درو بستم گفتم:ھییط جکا میکنی

چشمکی زد گفت:میبرمت دوش بگیری دیگھ

باتعجب گفتم:کحا

اتش:خونھ من

من:چییی عمرن

اتش ابرویی داد باال گفت:اگھ ذعنت ب جاھای دیگھ میکشھ جرا ک ن

اخم کردم گفتم:اصالاااا

اتش:پس دلیلی نمیمونھ نیا
من:خووو دلم نمیخاااا

اتش چشم غره ای رفت کھ ساکت شدم

لباسمم ندارم
چ خوشھ با اتش زندگی کنیااا

واقعا چقد بیشعورم
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رسیدیم خونھ اروم اروم راه رفتم سمت خونش

خدا میدونھ چ نقشھ ای داره جاکش چشاش برق میزنھ



در خونرو باز کرد گفت:بفرمایید

مشکوک نگاش کردم رفتم داخل درو بست خودشو از پشت چسبوند بھم سرشو کرد توی گودی گردنم دستشو دور شکمم حلقھ
کرد باتعجب و لنکت گفتم:ا استاد چ چکار میکنید

خمار سرشو از توی گودی گردنم دراورد گفت:استاد شدم؟

ضربان قلبم باال رفتھ بود
دوس نداشتم ازم جدا شھ!

اما خوب زشت بود!
اما خووو جدا نشھھھ
کل بدنم داغ کرده بود

دوست داشتم تا صبح بوسھ بزنھ روی گردنمو موھام ولی خوبببب زشتھھھا

من:استاد میشھ جدا شید؟
نوچ کشداری گفت ک دلم براش رفت

ازم جدآ شد

چرااا جدا شدیییی
خودم میگم جدا شو بعد میگم چرا حدا شدی

دید وایسادم دستمو کشید بردتم سمت مبل نشوندم روش نشست پیشم دراز کشید سرشو گزاشت روی پام!!
خشکم زده بودو داشتم نگا حرکاتش میکردم!

اتش چشاشو باز کرد گفت:دستتو بزا تو موھام

دستمو گزاشتم توی موھاش شروع کردم بازی کردن با موھاش
وایییی چ نرمھھھ

چشامو بستم تا قشنگ این ارامشو حس کنم
چشای اونم بستھ بود!

چرا وقتی نمیخادم ھمچین کارای میکنھ!
وجداان نارییی اصن تو خره

منو داری عاشق میکنی خودت ھیچییی امااا
اگھ منم براش مثل دخترای دیگھ باشم چی

کھ فقط برای تفریح وقت میگزرونھ باھاشون

ھوف
بیخیال من از این لحظھ لذت میبرم!بعدشم خداکریمھ
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نیم ساعتی میشد کھ روی پام خابیده بود نفساشم منظم بود!
بچم خابیده بود فکنم

دستمو روی صورتش گزاشتم چشاشو باز کرد سریع دستمو برداشتم کھ گفت:ھیش چرا برداشتی بزار



من:چ چیزه مبخاستم ببینم خابی

اھانی گفت بعدش سرشو چسبوند ب شکمم دستاشو برد پشت کمرم حلقھ کرد

نفساش ب شکمم میخورد

ظریففتتت ندارممم مناااا

من:چیزه من من گشنمھ

اتش چون سرشو چسبونده بود ب لباسم صداش بم میومد:باشھ پنج دقیقھ دیگھ

من:اتششش خیلییی گشنمھ

سرشو از شکمم جدا کرد با اخم بلنددشد گفت:نمیزاری یکم بخابیم

اصال من منظور کازاشم نمیفھمم کھ معلوم نیست چند چنده اصالاا من چیتم را ب را بغلم میکنی بوسم میکنییی ایح ایححح

اتش:پس برو ی چیزی بیار بخوریم دیگع

باشھ ای گفتم رفتم سمت اشپزخونھ
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با انرژی و شوق داشتم برای خودمو اتش ساالد درس میکردم
در زده شد

اتش:من میرم

سری تکون دادم

صدای باز شدن دراومد بعدشم صدای نازک ی دختر!!
.سریع رفتم سمت در دیدم دختره ددره لبای اتشو میبوسھ!!

اتش.

از خودم جداش کردم گفتم:النا اینجا چی میخای؟چرا بوسیدی منو



باز لوس خودشو توی بغلم انداخت گفت:دلم تنگ شده خوب توعم اصال خبر نمیگیری پسر بد

نمیدونم چرا ولی خیلی ترس داشتم برای اینکھ مانیا ببینتش!

ھمون موقع صدای ی چیزی از پشت اومد النا ازم جدا شو گقت:کسی ھست؟

رومو پشت کردم دیدم مانیا با چشای اشکی بھت داره نگا میکنھ!نمک توی دستشو انداختھ بود روی زمین

رفتم سمت مانیا گفتم:مانیا چیزه این

النا اومد جلو گفت:من دوست دخترشم تو؟

مانیا لبخندی زد گفت:من من چیزه اشپزم 

از این جوابش تعجب کردم!!
لنتی چرا نگفتی نامزدمی!

میخام ھمھ تورو ب عنوان نامزد من بشناسن!

النا ی نگاھی با چندش ب تیپ مانیا کرد گفت:اھا دیگع الزم نیست من اومدم میتونی بری

مانیا با بغض سری تکون داد گفت: ب باشھ

بعدش رو ب من گفت:میبینمتون استاد جاوید!!

داشتم دیونھ میشدم
لنتی اینجور صدام نکن!

اسم من فقط وقتی تو میگی قشنکھ!
تو نگی قشنگیش میره

لبخندی زد رفت سمت مبل کیفشو برداشت

خاستم برم دنبالش کھ النا دستمو گرفت گفت:ا کجا بیا دیگع

لعنتی من فک میکردم رابطم با این خراب تموم شده باید یھش میگفتم تموم شده!

من:میام

مانیا رفتھ بود پایین برمم نمیرسم بھش رفتم توی دستشویی اب زدم ب دستم گزاشتم روی لبم لبمو مالوندم تا جای لبای النا بره
انقدد مالیدم تا لبم خون اومد

عصبی زدم بھ شیشھ دادی کشیدم
دستم برید

النا سریع اومد گفت:چییی شدھھھ



قیاقھ عصبیمو ک دید خفھ شد
رفتم توی اناق درو بستم نیم ساعت بعو دید نمیام خودش رفت
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مانیا

خاک ت سرت کنن مانی خاک ت سرت کنن
چی فکردی ک؟

برای تو میمیره!با دوتا بوسھ؟اون برا ھوسش یود خاک ت سرت کنن تویی ک کسی دستت نزده وین برا ھوس لباتم بوسید
ریدم من ب این حس لنتی

کی تو اصال؟
پسرخان میاد عاشق ی دختر پرورشگاھی شھ!دیونھ ای؟

اما خوب شد منو از خاب بیدار کرد
خاب قشنگی بود اما تمام
با واقعیتا باس روبرو شم

باز صحنھ بوسیدنشون اومد جلوی چشام

وسط خیابون جیغ کشیدم زدم زیر گریھ ھمع نگام کردن اما اھمیت نداشت
اروم گفتم:تکلیف قلب عاشق من چی میشھ پس؟

از کف خیابون بلند شدم با حالی گرفتھ را افتادم سمت پرورشگاه

....

خودمو پرت کردم روی تخت
سما برای کارم مرخصی گرفتھ بود

حالیم نداستم برم

بچھ ھا با خندا اومدن داخل نازنین قیاقع منو ک دید بانکرانی اومد سمتم کھ بچھ ھا متوجھ شدن یکی یکی اومدن

سما:روومم سفیددد چی شدی تو

نازنین:نکنھ کردنت؟

نارین:زبونتو ببر بندا دور بچع شعر نکو

باحال گرفتھ ای گفتم:اون زبونتو گاز بگیر بودش

نارین:ت این حالمم؟



زبونمو بیحال بروش درووردم

رھا:یال تعریف کن

شروع کردم تعریف کردن

وقتی تمام شد متوجھ شدم از چشام داشت اشک میریخت!
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رھا زد ب سرش گفت:وای عاشق شده این

بغض کردع نگاش کروم سما بغلم کرد گفت:من قربون این بغضت برم

ھمشون بغلم کردن

من:نمیدونم چتور شد

رھا:خبر نمیکنھ!

اھومی گفتم

نازنین جدا شد عصبی یود:میرم میزنم دھن جاوید خانو میارم پایین

من:ا ب چ حقی؟برای عشق یک طرفھ من؟ب اون چھ اونوقت؟میگھ عاشق من نمیشد خوب

نازنین نشست روی تخت گفت:ولی تو اینجوزی

وسط حرفش پریدم گفتم:خوبم من باشھ؟مثل ھمیشھ پایان ناخوش ماھم بھش عادت داریم ما بچھ پروزشگاھیم ما یتیمم ما بدون اینکھ
بخایم گنا مرتکب شدیم گناھی ب اسم یتیم شدن!کسی نمیاد عاشق ما گناھکارا شھ من از اولش باید جلوی این حسو میگیرفتم اما

کار از کار گزشت نمیشھ کاری کرد

بچھ ھا غمگین سری تکون دادن

لبخند غمگینی زدم گفتم:میخام بخابم من

سر تکون دادن از تخت بلند شدن دراز کشیدم چشامو بستم

تا خود صبح خاب ب چشمم نیومد!
صبح زودتر  ھمع بیدار شدم رفتم سمت دسشویی خودمو توی اینع نگا کردم

چشام پف کرده بودو قرمز شدع بود زیرشوتم سیا!
ھوف

این چشا منو رسوا میکنھ اخرش



رفتم بچھ ھارو بیدار کردم
سما:بھ بھ میبینم سزخیزی

ی لبخند مسخره زدم سری تکون دادم کھ خودش فھمید حصلھ ندارم

امروز با اتش کالس نداشتیم

اتش.

ھوف اینم شد روزی ک من کالس ندارم

زنگ ممد زدم یکم خودمو مشغول کنم فک نکنم

بعد دو بوق جواب داد:بلھ؟

فمیدم جاییھ

من:نمیتونی حرف بزنی؟

ممد:لطفا پشت خط باشید برم بیرون

من:باشھ

بعد پنح دیقھ صداش اومد:بمال

من:خاک ت کونت کنن

ممد:وقت نارم وقتمو نگیر

من:ھوف ممد دارم دیونھ میشم

ممد:از اول بت گفتم این النارو بکن بندا دور تو گفتی خودش فھمیده حتما این رابطھ تموم شده جیشد فھمیده بود؟نھ اومد جلوی
کسی کھ دوسش داری

باتشر گفتم:چ دوس داشتنی چرت نگو

ممد:اره داداش منم عرعر باال سرم دوتا شاخ اصکلی بابا؟مث خر داری کالفھ میشی دیگھ چی این واضح نیست؟

بعد شمرده شمردع گفت:د و س ش د ا ر ی

گوشیو قط کردم
زنگ این زدم دلداری بده بدتر کرد

اما!



راست میگفت!
این ھمھ تالش برا چیھ پس!
این کششی کھ بھش دارم!

طعم لبایی کھ ھنوز ب یادشم!
چشایی کھ شبیھ اقیانوس ارامھ!عمیق!ادم توش غرق میشھ منم یکی از اون قربانیام کھ اقیانوس ارام توی خودش کشید!

قربانیھ چشای زیباش!

دوسش دارم!
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باید میدیدمش بلند شدم زنگ استاد حبیبی زدم

:الو جاوید؟
من:الو سالم خوب ھستید؟

:ممنون ت خوبی؟
من:اره ی خاھشی از شما دارم
:بگو حتما از دستم بربیاد میکتم

من:میخاستم امروز کالستونو بدین ب من
:باشھ منم ی کاری داشتم ذاتا خوب شد

:مرسی مزاحم نمیشم خدافظ
:مراحمی خدافظ

گوشیو قط کردم
باید با مانیا حرف بزنم

بلند شدم کتمو برداشتم رفتم سمت دانشگاه

مانیا

بدون ھیچ حسی زل زده بودم ب تختھ منتظر استاد حبیبی

در باز شد  نگا نکردم ببینم کیھ

اتش:امروز من درس میدم چونکھ استاد حبیبی ی کاری براشون پیش اومد

نازنین زد ب پام با تعجب نگا اتش کردم ولی بعدش چھرمو عادی کردم
چشم چرخوند منو ک دید نفس راحتی کشید!

ھھ حتما دیروز با النا خانومش عشق بازی کرده االن باانرژی اومده درس بدع

حسین یکی از بجھ ھا صدام زد



من:بلھ؟

حسین اروم گفت:چشات چرا اینجوریھ

ی نگا ب اتش کردم دیدم زیر زیرکی داره نگا میکنع

رو ب حسین گفتم:چیز مھمی نیست
از سرجاش بلند شد اومد سمتم گفت:چطور چیز مھمی نیست

میخاست دستشو بزاره رو دستم کھ اتش با اخم گفت:خانم رئیسی بفرمایید بیرون

باتعجب گفتم؛دلیل؟

:حرف زدن ھین درس داد

عجبی گفتم حسین نشست سرجاش رفتم سمت بیرون

اتش.

بزنم فک این پسسررو بیارم پایین عوضی اگھ مانیارو بیرون نمیگردم  بوسشم میکرو

با این فکر عصبی از کالس زدم بیرون مانیا دم در کالس نشستھ بوو دستشو گرفتم کشیدم دنبالم کشیده شد توی راه سعی میکرد
دستشو بکشھ بیرون از دستم اما نتونست

بردمش توی ازمایشگاه درو محکم زدم باعثبانیت گبت:چکار میکنید استاد

تلسکوبو انداختم زمین کھ خورد شد مانیا ترسید رفت عقب رفتم جلو با عثبانیت گبتم:ب من نگو استاد فمیدی؟
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با ترس گفت:ا اتش اروم باش

نفس عمیقی کشیدم گفتم:اتش صدام کن

اخم کرد گفت:دلیل؟تو فقط یھ استادی برام

من نمیخاستم فقط ی استاد براش باشم!!

من:اون دختری ک دیروز اومد خونم

مانیا وسط حرفم پرید گفت:معم نیست ننیخاد برا من توضیح بدی نترسید ب عنوان شاگردتون بد برداشت نمیکنم االن میتونم برم؟

باعثبانیت سری تگون دادم رفت بیرون



خصارتشبراشکوندمتلسکوپوکھجاییگزاشتمدراوردمتومنیصدتا٢٠٠جیبماززدمدادی

بعد نفس عمیقی کشیدم تا ب خودم مسلت باشم رفتم بیرون

رفتم سمت کالس دیدم مانیا نشستھ

خیلی رسمی تند گفتم:بیاید داخل

سری تکون داد

من:نشنیدم

مانیا:چیو؟

من:چشمتو

نفس عمیقی کشید
دقیقا ھمینو میخاستم

حرصی شھ داد بیداد را بندازه با بوسم ساکتش کنم!
اما برخالف ذھنیتم لبخندی زد گفت:چشم استاد

پنچر شده رفتم توی کالس

مانیا.

سما زد ب دستم چشمکی زو گفت:چی گفت بھت

خاستم جوایشو بدم کھ اتش گفت:خانم رئیسی دوست داریو باز برید بیرون؟

من کھھھھ چیزی نگفتمممم

شیطنت از چشاش میبارید عوضی
صدرصد قصدش عصبی کردن من بودش بعدشم ببرتم بیرون

حتمااا منم وا میدم
جنگ ما شروع شد اتش ھول
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امروز باز با اتش داشتیم
واقعا فازمو درک نمیگردم ولی ارایش کرده بودم یکی ازلباسای قشنگ نازنینم پوشیده بودم حرصش بدم

ھاھاھا
چطور فک میکنم حرص میخوره؟

اصال اتش کیھ واس دل خودمع بلھ بلھ



سما:جووون نمیگی میزنم باال

زبونی براش دراوردم

نازنین رف سمت در گفت:بچھ ھا داریم خالھ میشیم

باتعجب جیغ کشیدم:باباششش کیھھعع

پوکر گفت:اتش

ھممون جا خوردیم نگاش کردیم ک گفت:ھا بچھ من نیست کھ بچھ مانیاس

نفس راحتی کشیدم کھ از چشمشون دور نموند

نازنین:خاک ت سرت کنن من انقد خرم برم از عشق خاھرم حاملھ شم واقعا ک

رھا:گو نخور حاال

گوشی نارین زنک خورد

نارین:ناشناسھ

من:جواب بده

گزاشت رو ایفون

نارین:الو؟
:الو سالم خوب ھستید؟

نارین:بلھ شما ؟
:ممدم

نارین گوشیو از دھنش دور کرد ازذوق جیغ خفھ ای کشسد ھممون زدیم زیر خنده
نازنین:بچم ترشیده

ممد:الو

نارین:الو بفرمایید

زدم ب سرش اروم گفتم:بفرمایید چیھ

ممد:چیزه اگر از نظر شما اشکالی نداره میتونیم برای شام بریم بیرون!

نازنین با تعجب گفت:سرعت عملو نگاییدم

اروم خندیدیم



نارین:حتما چھ اشکالی بلخره دوستانھ میریم

سما جلو دھنشو گرفت ریز ریز خندید

دنبالتونمیام٨منپسدوستانھبلھگفت:بلھشوھولممد

نارین:باشھ خدافظ

قط کرد سما ریلگس رفت سمت اتاق گفت:دوستانھ ام ی بچھ میزاره بغلت

ھممون زدیم زیر خنده

سوار اتوبوس شدیم پیش ب سوی دانشگاه

رسیدیم یچھ ھا پیاده شدن

من:بچھ ھا من میرم چسب بخرم بیام

رھا باتعجب گفت:وا چسب چرا

چشمکی براش زدم

خاست چیزی بگھ

من:یال سیک

گرفتمنمیاندرکمحکمااینازچسبتا١۵نزدیککردمکارم جمازکپولیتومن١٠٠باخرازیرفتم سمت

رفتم سمت کالس

نشستم روی صندلی نگا دور ور کردم دیدم ھمھ سرگرمن

من:ھوامو داشتھ باشین

سما با تشر گفت:مانیی باز میخای چکا کنیی

نازنین با اخم رو ب مانیا گفت:چکار داری برو کونی من ھواتو داریم

عوضی بش گفتم پالستیکی کھ چسبا ددخلش بودو برداشتم رقتم سمت میز اتش

نشستم زیر میز کسی نبینمتم ھمھ چسبارو خالی کردم روی صندلیش
ھاھا حاال اگھ میتونی خودتو از صندلی جدا کن

ریز خندیدم رفتم سر جام

رھا:بنازممم



من:دلم خنک شد ھوسبازه

نارین:دلم میخا بفھمھ بگات بده

زبون براش دراوردم در کالس باز شد اتش اومد داخل

ی راست رفت روی صندلی نشست گفت:خوب بچھ ھا امروز درباره خطوط حرف میزنیم ھمونطور ک میدونید خطوطو باید
رسم کنیم ینی گفتنی نمیشھ توضیش داد پس من براتون روی تابلو میکشم شماھم دقت کنید لطفا

ھمھ سرتگون دادن خاست بلند شھ کھ صندلی چسیبیده ب کونش باھاش بلند شد

ھمھ زدن زیر خنده
صندلیو ھرچی خاست از خودش جدا کنع نتونست
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صندلیو ھرچی میخاست از خودش جدا کنھ نشد
دیدم داره کمربندشو باز میکنھ

یکی از پسرا باتعجب گفت:استاد دارید چکار میکنید؟

ریلکس گفت:کسی کھ اینکارو کردو براش دارم و اینکھ میخام شلوارمو دربیارم تا این چسب کنده شھ ازم

ھمھ دخترا باتعجب ھیزی نگا صحنھ کردن
خاست شلوارو بکشھ پایین بلند شدم کفتم:کشیدی پایین میکشمت پایین

ھمھ باتعجب نگام کردن ک گفتم:ینی چیزه ینی این کارا چیھ استاد اینجا دختر نشستھ

ریلکس گفت:خوب؟

عصبی گفتم:دراوردی لھت میکنم فمیدی

ھمع با تعجب نگام کردم سما زد ب پام گیت:چی میگی بابا ریدی ک تو

اتش لبخند محوی زد گفت:کار کی بود!

ھمھ گقتن ماونکردیم با من این عاوت تخمیمو نتونستم ترک کنم نگا دیوار کردم سوت کشیدم
نازنین زد تو سر خودش گفت:ای خاک

اتش:بلھ بفرمایید بیرون خانم رئیسی

باتعجب گفتم:چراااا

اتش:کار شما بود ن!



من:ن کی گفتھ

اتش با تشر گبت:رئیسیی

پرو گفتم:گیریم ک من کردم میخای چکار کنی

بااخم گفت:بیرون میگم

کیفمو بزداشتم زبون براش دراوردم رفتم بیرون

اونم صندلیو گرفتھ بود پشتش اومد بیرون
صحنرو میدیدن جر میخوردین از خنده

ھرچی میخاسنم نخندم نشد زدم زیر خنده گ گفت:ازمایشگاه

بااخم گفتم:تو ھمھ شاگرداتو میبری ازمایشگا

نوچ کشداری گفت

:فقط  تورو میبرم

خودمو زدم ب اون را رفتم سمت ازمایشگاه اومد درو بست خاست شلوارشو بکشھ پایین چشامو سریع گرفتم گفتم:چکاررر
میکنیییی

اتش:دارم در میارم شلوارمو

م:ھییییی

اتش:چیھ؟

من:بی حیا

اتش:برو کت شلوار تو اتاقم دارم بیار برام دستتم از چشمات دربیار شلوارک پامھ

اروم دستمو اوردم پایین ی شلوارک ورزشی تا زانو پاش بود نفس راحتی کشیدم لبخندی زد

اتش:برو بیار دیگھ

من:چیو کجا کی چرا

اتش پوفی کشید گفت:لباسامو از اتاقم

باتعجیب گفتم:وااا مگھ تو اتاق داری؟پس ما چرا ھمیشھ میایم ازمایشگا

چشاشو خمار کرد گفت:دوس داری بیای اتاقم؟



خاک ت سرممم کنننن  چییی گبتممم

من:چییی؟ینی چیزه چیز

حالت صورتشو درست کرد زد زیرخنده

سریع رفتم بیرون کھ بیشتر سوتی ندم
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رفتم لباساشو از اتاق برداشتم رفتم سمت ازمایشگاه بدون اینکھ برم داخل دستمو بردم داخل گقتم:بیا لباسات

تک خنده ای کرد دستمو یھویی کشید برد داخل جیغ کوتاھی کشیدم درو بست چسبوندم ب در خیلی یھویی لباشو گزاشت رو لبام!

اولش دوست نداشم ازش جدا شم!
اما وقتی صحنھ بوسیدنش با النا اومد جلوی چشمم ھولش دادم با چشای اشکی نگاش کردم گفتم:توو حق اینو ندارییی فمیدیییی؟

نگاش ھمونحور ک ب لبام بوو گفت:این حق منھ

جیغ کشیدم:حق اینوو نداری تو فمیدییییی؟من حق تو نیسم فمیدیییی؟منو با دوس دخترای خرابت یکی کن

خاستم برم دستمو گرفت گفت:مانیا من دوس دختری ندازم

باھمون چشای پراشک گفتم:باشھ اتش منم باور کردم

خاست چیزی بگھ گوشیش زنگ خورد
نمیدونم چی شنید کھ گوشی از دستش افتاد!!

شوکھ بھ ی جایی خیره شد!

وقتی حالشو دیدم رفتم نزدیک صوزتشو توی دستام گرفتم گفتم:ا اتش چی شده

چشاش پراشک شده بوو اما دریغ از ی قطره!

ترسیده گفتم:اتش جون من ب خودت بیا چی شده

بریده بریده گفت: خ خاھرم

باتعجب گفتم:تو خاھر داری!!

نگاشو از دیوار گرفت ب من نگا کرد گفت:دو روز بوو پیداش کرده بودم لنتیییی
خشک شده داشتم نگاش میکردم ک گفت:بابام کشتش!!

دیگھ ببشتر از این نمیتونستم تعجب کتم
با بھت نشستم کف زمین



اصال حالی نبودم ب کسی تسلی بدم!
فقط میتونستم ب حال اتشی کھ کل زندگیشو نزدیک ترین کسش ینی باباش تباه کرده گریھ کنم

نفمیدم کی رفت بیرون!
توانیم نداشتم پشتش برم!
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نازنین.

کالفھ رو ب سما گفتم:پسس این دختر کجاست

سما اشک چشاشو پاک کرد گفت:دارم دیونھ میشم نکنھ با اتش رفتھ باشھ؟

رھا کالفھ گفت:خبر میداد گوشیشم خاموشھ

من:میگممم ازمایشگاھھھھ

نارین دوید سمت ازمایشگاه ماعم پشتش دویدم

در ازمایشگارو باز کرد دیدیم مانیا نشستھ کف ازمایشگاه چشاش ازبس گریھ کرده کاسھ خونھ!
مارو ک دید انگار ب خودش اومده باشھ سریع بلن شد گفت:واییی من چزا اینحا موندم باید کنار اتش باشم

خاست بره بیرون سما در ازمایشگارو بست گفت:مانی این چھ حالیھ!!

مانیا.

با بغض گفتم:ا اتش ی راز دردناک دیگرو کشف کرد!!

ھمشون با تعجب نگام کردن
زدم زیر گریھ گفنم:اتش االن ب من نیاز ددرھھھ

نازنین دستمو گرفت گفت:مانیم تو اول خودت اروم شو تورو اینشکلی ببینھ داغون تر میشھ کھ

نفس عمیقی کشیدم تا اروم شم

من:باشھ باشھ اروم شدم

نازنین:افرین حاال برو کنارش

رھا:بدوو دیر نکنی

دویدم سمت بیرون نارین داد زد:نگران دانشگاه نباش اداره میکنیم برات
بوسی براشون فرسنادم دویدم سمت بیرون



اتش کجاست

گوشیمو برداشتم چنبار زنگش زدم گوشیش خاموش بود
ی تاکسی گرفتم

نشستم گفتم:اقا لطفا تند برین

سری تکون داد گاز داد

رسیدم پیاده شدم دویدم سمت خونش پلھ ھارو پیاده رفتم در عرض پنج دقیقھ رسیدم

پنج دقیقھ بود در میزدم کسی درو باز نمیکرد
دیگھ ناامید شده بودم خاستم برم کھ در باز شد!

النا درو باز کرد!!

ابرویی باال داد گفت:من اینجام نمیخاد اشپزی کنی

من:ن چیزه اقای جاوید منو صدا کرد

ابروی باال داد گفت:اتش نیومده ھنوز من منتظزشم

این عوضی از کجا اومده

در اسانسور باز شد اتش اومد بیرون

بدون اینکھ نگا النا کنھ ی راست اومد منو بغل کرد
شکھ شدم!

با بغض گفت:خا خاھرم بیمازستانھ براش دعا میکنی؟

وایییی چقد مظلومھھھھھ

النا حرصی گفت:اھممم

اتش سرشو بزد باال النارو ک دید گفت:النا میشھ بری؟میخام یا مانیا تنھا باشم

پشمامممم

عررررررررررررر
نمیدونستم گریھ کتم یا بخندم

النا با حرص گفت:چی؟ھردردی داری باید ب من بگی نھ ی کلفت!!



عصبی شدم خاستم جوابش یدم گھ اتش اخم وحشتناکی کرد گفت:مانیا نامزد متھ بار اولم کھ نکفت بخاطر این بوو کھ تو ورداشتی
اومدی خونع من!

النا حیرت زوه گفت:چی!کی نامزد کردی

واقعا کی نامزو کردیم!

اتش:از وقتی شناختمش مال منھ!!!

باتعجب نگاش کردم النا اومد نزدیک دستشو بزد باال بزنھ توی صوزت اتش کھ دستشو گرفنم گفتم:ھوشھ رو کی دست بلن
میکنی؟میخای بشکونمش؟یال سیتکیر

عصبی دستشو از دستم دراورد زفت داخب شالو مانتوشو برداشت وقتی میخاست بره تنھ ای بم زدو رفت
عقده ای بش گفتم

رفتیم ددخل خاسم چیزی بگم ک اتش گفت:انقدد تو گفتی نامزدمھ منم گفتم ی بار امتحان کنم ببینم چشکلیھ ک تو انقدر خوشت
میاد!!
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اخم کردم گفتم:من اونو برای دفاع از تو گفتم

خودشو پرت کرد روی مبل گقت:ھرچی االن حصلھ بحث درباره اینارو ندارم

رفتم جفتش نشسنم غمگین گفتم:گفتی براش دعا کن خاھرت زندست؟

با ی لبخند غمگین سری تکون داد گفت:اھوم

ی نگاھی بھم کرد گفت:میشھ دستاتو باز کنی؟

باتعجب گفتم:برای چی

مظلوم گفت:ب ارامش توی بغلت نیاز دارم!!!

خداااا تکلیف منو روشن کن

لبخندی زدم دستامو باز کردم اومد بغلم کرد دستاشو دورم حلقھ کرد سرشو گزاشت روی سینم

من:مگھ تک فرزند نبودی!

اتش:اون مرده یادتھ اوردمش دادگاه؟گفتم شاھده

سری تکون دادم ک گفت:اون بابای خاھرم بود!!

باتعجب گفنم:ینی چی



اتش:ببین این مردرو من دو روزی کھ زندان بودی تحقیق کردم فھمیدم دلیل مرگ مامانم خیانت ب بابام بوو!!!

اروم گفتم:مامان توھم ب یکم محبت نیاز داشت!

اھومی گبت ادامھ داد:این دختر اون مرده و بچھ مامانم و خاھر من بودش!

باتعجب گفتم:بابات چطور مردرو نکشت!
اتش:خودشو مامانمو توی ی اتیش انداخت!اما اون نجات پیدا  کرد ینی یکی از بادیگاردا دلش سوخت کمکش کرد دیدی کھ نصب

صورتش سوختع بودش

سری تکون دادم ک ادامھ داد:فرار کرو بعدشم ب بابام گفت بخای کاری کنی من ب یکی از دوستام سپردم اگع مردم مدرک ببره
دختردارن!یبچھیھفھمیدسال١٠بعدخسرونکشتشھمینپلیس!خسروھم برایپیش
سالشھ١۶االنگفت:خاھرملبخندبابعد

دلم براش سوختتت
خدا قربون درداش برم من

اتش:چرا من باید پسر ھمچین جانی باشم!دو روز بود کھ پیداش کرده بودم!باھم رفتیم بیرون مانیا میدونی؟خیلی دختر خوب باادبی
بود اولین بار ک بعم گفت داداش انقدر شیرین یودش!

سرشو باال گرفت گفت:مانیا من قدرت شنیدن مرگ خاھرمو ندارم خاستم برم بیمازستان توعم باھام میای؟اومدم لباس عوض کتم
برم!

من:نمیگفتیم میومدم قصد نداشنم تنھات بزارم

پیشونیشو بوسیدم با لبخند گقت:میدونستی خیلی شاگرد خوبی ھستی؟

باز پیشونیشو بوسیدم ک چشاشو بست لبمو از پیشونیش جدا کردم کھ چشاشو باز کرد
من:خوبی از توھھ استاد

لبخندی زد ک گبتم:بدو برو اماده کن بریم زودد

سری تکون داد جدا شد ازم رفت سمت اتاقش
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از اتاق اومد بیرون ی لباس سیا استیناشو زده بود باال یا ی شلوار لی سیاه ی کت چرمم انداختھ بود روش

اخییی بچھ خوشتیپم

اتش:بریم؟

اھومی گفتم بلند شدم رفتم سمت در صدام کرد برگشتم تا ب خودم بیام لباشو گزاشت روی لبامو محکم بوسید وقتی خاست جدا شھ
لب پاینیمو گاز گرفت اھی گفتم خندید جدا شد



من:وحشی

اتش:بھش نیاز داشتم

چشم غره ای بھش رفتم
..

دم در بیمارستان پیادع شدیم دستای اتش میلرزید!!

رفتیم داخل اتش رو ب ممد گفت:چی شد؟

ممد:ھیچی ھنوز عملن

باتعجب گقتم:چطور نجاتش دادین!

ممد:اتش جاسوس گزاشتھ بود باباش از راه مدرسھ نفس میدزده

با بغض گفتم:اسمش نفس بود؟ بود؟

ممد اھومی گفتش

ممد:خالصھ جاسوسا سر در نمیارن دنبالش میکنن میبرنش توی خونھ وقتی صدای جیغ داد اومد رفتیم توی خونھ! بابای اتش
نبودش اما جاسوسا دیدن از خونھ دراومده متاسفانھ نمیتونیم چیزیو اثبات کتیم وگرنھ تحت نظر میگیرفتیمش بعدشم زندان ولی..

من:خ خوب جطور پیداش کردین توی چ حالی بود؟

ی نگا ب اتش کردم دیدم  کالفھ تکیھ داد ب دیوار نشست زمین

ممد:توی خون!دکتر گفت ھمھ دنده ھاش شکستھ!گفت مورد ذربو شتم قرار گرفتھ و اینکھ

نمیخاستم بقیشو بشنوم ک ممد گفت:دونفری بھش تجاوز شده!!

زدم زیر گریھ اتشم پاب پام گریھ میکرد اما ممد ھنوز تعریف میکرو اونم بغض گلوشو خفھ کردع بود از صدا چشاش معلوم بود!

ممد:جاسوسا گفتن دوتا بادیگارد از خونھ باھاشو زد بیرون وضع مناسبی نداشتن کار اونا بوده حتما!درشت ھیکل بودن

اتش زد زیر گریھ با ھق ھق گفت:چی کشید خاھرمن!

ممد ناراحت گفت:خشن مورد تجاوز و ذرب شتم قرار گرفتھ

داد زوم:بسھھھع

ممد با گریھ ادامھ داد:میفمی ینیی چییی؟خاھر من!

میدونستم بھ اتش خیلی نزدیکھ!برای ھمین ناموص اتش ناموث اونھ



ممد زد زیر گریھ مثل اتش نشست روی زمین صدای ھق ھقاشون توی کل بیمارستان پیچیشد
منم دست کمی ازشون نداشتم

زیر لب زمزمھ کردم:تو میتونی نفس!خودتو نجات بده!
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دکتر از اتاق عمل دداومد ھممون پاشیدم منتظر نگاش کرویم
ناامیر سرشو زیر انداخت

اتش:نھ!

بلند ھق زد:تازھھھ پیدات کردھھھ بودممم چرا از اسمتت گزشتییی(منظورش اینھ چرا از نفس کشیدن گزشتی)

ھق زد ک دکتر گفت:اروم باشید لطفا ی شوخی بود

اتش وسط ھق زدن گفت:مگھ من باتو شوخی دارم مرتیکھ

ممد:بزنمش؟

من:واییی بچھ ھا
رو ب دکتر گفتم:تورخدا وضعیتشو بگین

دکتر باخنده گفت:نجاتش دادیم!فقط دوماه نباید تکون بخوره تا دنده ھاش خوب شن

اتشو ممد باعم گفتن:اولیییییییی اولیییییی میدونستمممم

ھردو نگا ھم کردن خندیدن ھمدیگرو بغل کردن بعدش دکترو دیدن

ممد:اتش یک دو سھ

رفتن سمت دکتز انداختنش سرکولشون تابش دادن
زدم زیر خنده

دکتر:لطفا بزارید پایین

چشمک ممد ب اتشو دیدم

پرتش کردن ھوا جاخالی دادن طرف افتاد زمین

:اییییییی

اتش با نگرانی ظاھری نشست گفت:وایییی چی شددد ببخشیددد واقعا

از روز زمین بلند شد چشم غره ای بشون رفت راشو کشید رفت



اتش:ھھھ تا تو باشی با من شوخی نکنی

بعد کھ منو دید دوید سمتم بغلم کرد تابم داد داد زد:مانیااا دیدییی خوب شدددد

خندیدم کھ ممد گفت:اھم ی سینگل ترشیدع عقدع ای اینجاست

من:نمیخاست حاال انقدر بزینی ب خودت

اتش گزاشتم پایین ی پرستار اومد گفت:ساکت لطفا

اتش:اوکی بای

جلو خندمو گرفتم
این االن رو دور بود خبر خوب بش دادع شده

ایولللل نفسییی

از اتاق با تخت چرخدار اوردنش بیرون اتش خنده ای از سرخوشی کرد گفت:خاھرر منی

خاست خم شھ ببوستش کھ نزاشتن

بردنش توی اتاق مراقبت اتش خاست بره ک گفتم:اتش

اتش:جااان اتششش

وییییی

من:چیزه ا بابای نفس چرا نیومده

اتش:نگفتیم بھش!بگیم بابام میفھمع نفس زندست باز برای انتقام از اون مردک میخاد نفسو بکشھ نمیزارم من!ب کسی نمیگیم نفس
زندست االنم بھ دکتر میگم توی پرورندش بنویسھ مرگ ب علت ضرب شتم

من:خوب این پروندرو کالنتری دنبال نمیکنھ؟ضرب شتمھ دلیلش بلخزه

چشمکی زد ک دلم براش رفت:مطمئن باش ممد بیخیال نمیشھ
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باعم رفتیم سمت اتاق نفس بیھوش بودش

اتش نشست جفت تختش دستشو کرد تو موھاش با لبخند نگاش کرد

ھوفی کشید گفت:کیی چشاشو باز میکنھھھ

ی صدای نازکی گفت:بیدارم ک من!

اتش با ھیجان دستاشو گزاشت روی شونھ ھای نفس کھ اخش دراومد ھول شده گفت:وای ببخشید



نفس خندید گفت:اشکال نداره

رو ب من چشمک زد گقت:زنتھ؟

یجوری شدم!
زندگیتو بخای با اتش بگزرونی!

خیلی شیرین نیست؟!

اتش با لبخند گفت:فیلن ن

منو ممد با تعجب گفتیم:چیییی؟

اتش فھمید چی گفتھ ھول شده گفت:ینی چیزه ینی فیلن زن ندارم اینم چیزمھ

اخم کردم گفنم:عمت چیزتھ

نفس ریز ریز میخندید الحق کھ خاھرشوھرع
تو نگا من ترشیده

اتش:شاگردمھھھ
نفس:اھااا

من:نفس خوبی؟

با مھربونی سری تکون داد گفت:بابام کحاست!

انگار اتفاقات یادش افتاده باشن!
شوکھ خیره شد ب یجا بعدش اروم زمزمھ کرد:ب من تجاوز شد!

داد زد:چرااا نزاشتیننن بمیرمممممم

ھق زد زیر گریھ
اتش یغلش کرد ممد دستی ب ریشاش کشید

اتش:ھیش اروم باش

:چطور اروم باشم ھا؟از من شرفم دزدیده شد ناموصم دزدیده شد چطوررر اروممم باشممم؟

اتش خاست چیزی بگھ عمون موقع در با شتاب باز شد
داخلکردپرتخودشوخونیصورتیشلوارکتباسالھ٢٠١٩پسریی

نفس ک دیدش بریده بریده گفت: ت ت اینجا چی میخای اومدی منو بکشی؟

اتش ک اینو شنید رفت سمت یقشو گرفت گفت:بیشرف تو ی خاھر من تجاوز کروی؟
خاست مشتشو بزنھ توی صورت پسره کھ نفس گقت:نھ داداش اینم یکی از بادیگاردا بود وقتی اون مرد عوضی گفت بھم تجاوز

کنن این نکرد با من کتک خورد!

ممد باتعجب گفت:پس چرا ندیدیم تورو؟



پسره بریده بریده گف:و وقت این حرفا نیست داداش خسرو داره ھمھ بیمارستانارو میگیرده االن میفھمع گفس اینجاست

اتش با تعجب گف:مگھ تو سگ خسرو نیستی ؟

پسره :یقمو ول کن

اتش با چندش یقشو ول کرد
پسره اخم کرد گفت:ھرکی با خسرو بگرده مثل خودش بشھ ایشاللع(ضرب مثل ترکی)

اتش ابرویی داد باال

:منو مجبور کرد براش بادیگاردی کنم از مادرم فیلم داشت!!

معلوم بود گفتنش براش سختھ

:و ولی من نمیتونم ب یکی تجاوز کنم داداش  ب جان ماددم کھ عزیزترش برام نیست با ھر دادی کھ خاھر شما میزد انگار  روحم
از تنم جدا میشد

اتش:از کحا بدونم راست میگی؟

نفس:داداش راس میگھ اونجا سعی کرد ازم دفاع کنع

پسره ی جوری نگا نفس کرد!
بھ بھ دفاشم بدون ھدف نبوده بچھ خوشش اومده از نفس

پسره:لطفا نفسو ببرید جاشو فمیدن

ممد اخم کرد گفت:نفس ن نفس خانم

پسره جوری کھ انگار خورده باشھ تو حالش گفت:شوھرشونین؟

ممد پوکر گفت:اصکلی؟بردارشم

نفس زاحتی کشید اتش ابرویی داد باال گفت:خیر باشھ؟

ھول شوه گفت:چیزه یال برین لطفا

اخم کردم گفتم:کجا بریم  نفس حالش خوب نیست

پسره پوف کالفھ ای کشید

اتش:بیاد این بیشرف ببینم چکار میکنھ

نفس رو بھ پسره با بغض گفت:خوبی؟

ابروھای اتشو ک باال پریدو دیدم
جرررر



نفس:چرا از کنارم رفتی؟خیلی ترسیدم

پسره غمگین گفت:کنارت نتونستم برات کاری کنم فرار کردم بھ پلیس زنگ زدم!

چ باجرعتھ!

بعد با خشم گفت:اوناییم کھ باھات اینکارو کردن مردن نگران نباش!!!

ممد باتعجب گفت:چییییی!

کارت ملیشو دراورد گرفت جلوی پسره
پسره:وای پلیسی؟

ممد:اره پلیسم پیش پلیس حداقل جرمتو نمیگفتی خاک ت سر اصکلت کنن

با عجز نگا اتش کھ داشت خندشو کنترل میکرد گفت:حتما توھم دادستانی؟

اتش نتونست خودشو کنترل کتھ زد زیر خنده

ممد:چون دفاع از خاھرم بود کازیت ندارماااااا

نفس با لبخند نگا ممد بعدش نگا پسره کرد

اتش دستشو برد جلو گفت:خوب جونمرد خودتو معرفی نمیکنی؟

:علی راد

اتش:خوشبختم

علی سری تکون داد با ترس گفت:من میرم خسررو میپیچونم میگم توی این بیمارستان نبوو

خاست بره اتش دستشو گرفت گفت:نرو بالیی سرت میاره نمیخاو بزی

علی:ولی نفس..
اتش وسط حرفش پرید گفت:خیالت راحتت اسمش جز مرده ھاست پیدا نمیکنھ
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علی سری تکون داد
بدبختا قرار بود با نارین برن شام!

رو ب ممد گفتم:ممد تو با نارین قرار نداری مگھ

ممد زد ب سرش گفت:وای اره



بعد رو ب اتش گفت:نظرتھ؟

اتش:البتھ

منو نفس پوکر گفتیم:ینی چی

ممد نفس عمیقی کشید با ھیجان گفت:میخام بھ نارین پیشنھاد ازدواج بدم

باتعجب گفتم:تویییی قرار اوللللل؟

ممد:دیگھ میشناسین منو اتشم کھ میشناسین

اتش:بلھ من رفیقمو تضمین میکنم

چندش گفتم:تو کی ک رفیقت کی باشھ

نفس زد زیر خنده دنده ھاش درد گرفت گفت:اخ ولی عجب شاگرد خوبیھ خوشم اومد

لبخندی زدم گفتم:چاکریم

ممد:اصال بتوچھ قبول کرد بیا عنمو بخور

اتش با تشر گفت:مممدددد نزارررراااا

گرم...٢۵٠بخاطرداداشممد:ھعی

خاست حرفشو بزنھ کھ اتش زد تو پاش دادش رفت ھوا
علی فھمید خندید
ولی من نیفھمیدم

از قیافھ نفسم معلوم یود نفعمیده!

ممد:خدا انشا� ب زمین گرم بشونتت ک کونت بسوزه انشا� اسمت روی سنگ قبر نوشتھ شھ انشاللع تیر تیرکمون جھانگیر با
جھش بیاد بره ت کونت

اتش زد تو سرش گفت:اخھ تو مال زن گرفتنی؟بیا بزو جلو خاھرم ھمع حرفو زدی بچس ھنوز

نفس:ااا داداشش
اتش:جان داداششش

ممد:منم اینجا گو ھعیییی

نفس خندید گفت:توعم داداشمی حتماا عروسمونو بیار ببینبمم

ممد دستشو گزاشت زوی سینھ خودش گبت:حتما حتما اصال شما باید رضایت بدی بدون رضایت شما اصال زن نمیگیرم

لبخندی زدم گفتم:صدات ظبط شد واسھ نارین یشین تا جواب بلرو یده



ممد:گو خوردم نفرس

من:چندبار؟

ممد:ھرچن بار تو بگی

من:پس ملیون بار گو خوردی

ممد:قبولھ

گرم...٢۵٠بخاطرگفت:داداشچندشبااتش

باز ممد اینبار زد توی پای اتش

من:اھھ کامل کنید بفھمیم چی میگین

اتش:اصال چیز خوبی نیست مثبت ھجدست نھ نوزده

نفس:اصکال

ممد:خوب ارزوی ی بلرو کنید برا من من رفتم بای

رفت بیرون درو بست

نفس:گشنمھھھھ

علی سریع رفت سمت یخچال یھ کامپوت میوه دداورد رفت سمت نفس

اتش نزدیگم شد گفت:اھوع نزاشت حرف بزنیم

خندیدم گفتم:پسر خوبیھ!

اتش اھومی گفت
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اتش دستمو گرفت نفس زیر زیرکی نگامون کرد

ھول شده گفتم:استاد

دستمو ول کرد بااخم گفت:بلھ شاگرد؟

خندم گرفت

گوشی اتش زنگ خورد



اتش:یھ لحظھ

کیھھھ یعتیییی

رفت بیرون از اتاق
بعد پنج دقیقھ اومد گفت:مانیا ی خبر دارم برای خودتو دوستات

بااسترس گفنم:چییی

باخنده گفت:مدرسھ تصمیم گرفتھ ببرتون کمپ دانش اموزی

از خوشحالی جیغی کشیدم سرخوش خندید گفت:خوش بگزره بھتون

پنچر شده گفتم:مگھ تو نمیای؟

اتش:نوچ خاھرم وقتی اینکشلیھ من کحا بیام

بیحال اھانی گفتم

نفس:داداش برو من خوبم دیگھ

اتش اخم کرد گفت:نمیرم

نفس"داداششش

اتش:بسھ نفس تورو تنھا نمیزارم

اصال ذوقی نداشتم دیگھ

گوشیم زنگ خورد
سما بودش

من:بلھ

سما:وایییی گروھھھ دانشگاروو دیدیییی؟

من:اره میخایم بریم کمپ

سما:وا تو چرا پنچری

من:ھیچی
سما:کل استادا ھم میان دیگھ اتشم میاد

من:اتش نمیتونھ بیاد

سما:حاال دلیلتوو فمیدممم



بخورشی یھش گفتم گوشیو قط کردم رو ب نفس گفتم:ایشا� زودتر خوب شی نفسی منم باز میام بھت سرمیزنم االن باید برگردم

نفس:مرسی عزیزم  حتما بیا

چراااا ب منن میگننن عزیزممم من بدممم میادددد

پوکرفیس نکاش کردم تعجب کرد اما چیزی نگفت رفنم بیرون

اتش.

مانیا رفت بیرون نفس رو ب من با اخم گفت:داداش خری تو؟

اشاره کردم ب علی ینی درس حرف بزن ک گفت:نوچ نمیزنم بابا ندیدی دختز چطور زدحال خورد

باتعجب گفتم:ینی چی؟

علی بیشتز من تعجب کرد گفت:نفھمیدی؟

من:چیو؟

علی:دخترزو

من:چشھ
علی:عاشقھ

بااخم گفتم:عاشق کیی؟
علی پوکر گفت:تو

چییی بلندی گفتم

من:ن بابا
نفس:ندیدی چطور ذوقشو از دست داد

من:چرت پرت نگین

نفس:باشھ بابا تو خوبی
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اتش.

ینی برم؟
ولییی خوب نفس ھستش چطور تنھاش بزارم من ھوفف



مانیا.
بی حوصلھ نشستم روی تخت نارین نبودش رفتھ

سما اومد با ھیجان نشست رو تختم نازنین رھاعم اومدن

من:چخبره

سما گوشیشو ک دسش یودو گزاشت وسط گزاشت روی ایفون

ااا نارینھ ک این

صدای ممد اومد:میتونم نارین صدات کنم دیگھ؟

الشیرو دازه کم کم نزدیک میشھ

نارین:بلھ

ممد:نارین

نارین یھوی گفت:جانم

صدای ممد نیومد معلوم بود جا خورده یھویی بش گفت:بامن ازدواج میکنی؟

سما گوشیو گزاشت روی بی صدا جیغ زد:چییییییییییییییییی

رھا:ن دیگھ

من:ت یکی حرف نزن توعم توی قرار اول قبول کردی

رھا:خوب من میشناختمش

خاستم چیزی بگم ک نازنین گفت:بابا خفھ بیار ببینم چی میگن

نارین:ینی چی!ما تازه داریم اشنا میشیم این تصمیم خیلی یھویی نیست؟

ممد انگار خورو توی ذوقش گفت:من دوست دارم تورو نمیدونم ولی درک میکنم

نارین:من میرم بچھ ھا منتظرمن

پنج دقیقھ بعد صدای عصبیش اومد:میبینش!میگھ ازدواج گنیم انگار من ھول ازدواجم



عصبی از نیومدن اتش چرت پرتای این گوشیو گرفنم گفتم:تو از یکی خوشت اومد شایدم عاشقش شدی اون بھت درخاس ازدواج
داد بعد تو چرت میگی اینجا؟ینی چی فکرده ھول ازدواجم اونم عاشقت شده میخاد باھات ازدواح کنھ این اراجیف چیھ نرینین توی

مخ من

سما:ھیش اروم باش

من:نمیشم

نارین با بغض گفت:ینی بش بگم بلھ؟

من:کحا پیداش میکنی دیگھ

نارین:بعد زنگتون میزنم

قط کرد

رھا :اینم رفت قاطی مرده ھا

ی نگاھی بمون کرد گفت:ترشیدھھ ھااا چطورننن

فاکی بش گفتم خندید

نازنین بلند شد رفت سمت تختش گفت:ببند بابا ی اصکل اومد بت پیشنھاد داد گاییدی

رھا زبونی براش دراورد
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نفس.

باید ی جوری داداشو بفرستم بره
این داداش ماھم خره میگم خوبم ھی بمونم بمونم

خر
ھوف بابام االن چی شده

کالفھ از این ھمع فک کردن چشامو باز کردم دیدم علی  روی مبل خابش برده!!

اخیییی خیلی شیرین نیست؟

مانیا.

بودشب١١ساعت
امامی اومد توی اتاق



جای نارین بالشت گزاشھ بودیم

امامی:فردا قراره برید کمپ پس؟

من:چیزه اره

ھول شده بودیم ھمھ

ی نگا ب جا نارین کرد ابرویی باال داد گفت:نارین چ زود خابیده!

ھمون موقع سنگی ب پنجره زده شد

ناریننن تف کنم توی صورتتت منننن

امامی داشت میرفت  سمت پنجره
نازنین نگام کرد سری براش تکون دادم

پاشو اورد جلو امامی خورد بھش پھش زمین شو
نمیدونستم بخندم یا جدی باشم

نازنین سریع اونجایی کھ پاشو گزاشتھ بود جا لوازم ازایشیشو گزاشت

امامی داد زد؛ایننن چییی بود ای سرمممم

نازنین:وای خانم ببخشید لوازم ازایشم بود

از جا بلند شد دستی بھ چادرش کشید گفت:اینجاعم لوازم ارایش میزارن اخھ؟تا کی میخاین شلختھ باشین شما

سیکتیر

گوشیمو دراوردم از زیر پام برا نارین نوشتم:امامی ھستش خررر

نارین:فمیدم وقتی باز نکردین

امامی چندش ی نگاھی بمون کرد گفت:وقتش نیست از پروزشگاه برین؟

بااخم نکاش کردم گفتم:منتظر این حرفت بودم چرا میریم

امامی:کی انشا�؟

عوضیو
توی ی تصمیم انی گفتم:االاننن

امامی اخم کرد گفت:نصب شد الزم نکرده



خندیدم کفتم:فرواعم بریم شبش تنھاییم دیگھ ب شما ربط نداره خانممم امامییی

اخمی کرد گفت:پس چھ بھتر!جا برای بچھ ھای جدید نداشتیم!

دخترا با حیرت داشتن نگا امامی میکردن

کسیپشتتون؟میگنجایییتااونمکبودگرمدولتیھبپشتمونداریماااسالسن١٩امامی گفت:مابروتنفربغضباسما
نگھ ندار خنجر میزنھ

امامی:چیھ نکنھ تا اخر عمر میخاین اینجا بمونید؟

نازنین از تخت اومد پایین نیشخندی زد گفت:ھمچین قصد کثیفیم نداشتیم ولی توقع ام نداشتیم انقدر بد نشون بدین یتییمم االن اگھ
اجازه بدید میخایم وسایال رو جم کنیم

نیشخندی زد گفت:زودتر

رف بیرون

جیغ خفھ ای کشیدم

رھا از روی تخت بلن شد رفت سمت در گفت:من موھای این زن سلیطرووو میکنممم

من:ول کن بابا فقط ی بار دیگھ نشون داد یتیمیم ما عادت داریم زود باشید جم کنید ھرچی دارید

سما ی ساک گزاشت گفت:وسایل من کع ھمش ی ساکھ

من:منم

رھا:منم
نازنین:ولی مال من چمدونھھھ

خندیدم گفتم:زودباشید

زنگ زدم ب نارین وقتی بش گفتم شرع کرد فوش دادن

اوردیمش باال لباساشو جم کرد
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کولیکیفیدستوتویساکیسرگردونیم!باخیابونتویدخترپنجتاماشبھنصب۴ساعتاالن

نازنین:توزخدا بشینیم نا ندارم



سما:وای کجا بریم ما

کنیم؟چکاربقیشوھستجامیریم کمپروز۴تارھا:فردا

غمگین نگاشون کردم گفتم:ریدم توی این دنیا

رھا:نخابیم تا فردا بریم دنشگاه کمپ زدیم اونجت میخابیم

خندیدم کفتم:مردن میرن کمپ خوش گزرونی ما دنبال جاییم

نازنین لبخند تلخی زد
رھا رو ب نارین گفت:راستییی اقاییت چی شد

نارین مرضی بش گفت بعد مثل ھمیشھ با ریلکسی  شروع کرد بھ تعریف کردن:خوب دویدم سمت ھمون کافھ کھ توش بودیم دیدم
ممد نیست زنگ زدم استاد جاوید ادرس خونرو گرفتم

من:چییییی؟

نارین:خفھ بزار بگم

من:خوببب؟

نارین:اره در زدم درو باز کرد با ھمون لباسای بیرون یودش موھاشم ریختھ بود روی صورتش واییی انقدر ناززز بودششش

نازنین:این ریلکس جقیم رفت من ھنوز موندم

ھممون خندیدم

سما با عشق نگامون کرد گفت:خدایی تو این حالم میخندیمااا دیھ خیلی اصکلیم

من:غم نخورین داشای من ما باھم  تو غارم زندگی میکنیم

رھا پوکر گفت:حتما از گوشت ھمم تغزیھ میکنیم؟

نازنین داد زد"واییی سردعععع

دستامو باز کردم گفتم:بیا بغلم

لبشو اورد جلو بغلم کرد دستمو دورش حلقھ کردم

من:رھا نارین شماھم سمارو بغل کنید گرم بمونید

سری تگون دادن

رھا:خوب نارین بگو



نارین:ارھھھ بعدششش منو ک دید شوکھ شد منم لپشو بوسیدم گفتم باھاتت ازدواججج میکنممم

من:ھول
سما:ترشیده

نازنین:شوھرندیده
رھا:من چیزی نمیگم کسی ک ترشیدست شمایین

نازنین خندید گفت:این ھولو ببینااااا ی شوھر میخاد کنع

رھا با ذوق گفت"وای میخام باھاش کمپوو بگزرونمم

من:تموم شد؟خیلی تاثیر گزار بود حاال بگی بکپ
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بودشصبحنیم٧ساعتباشمبودم مواظبشونبیدارمنامابودنخابیدهھمھھابچھ
انقدررر خابم میومد

زدم ب دست نازنین:ھی بیدار شو

نازنین:ھومممم ولم کن
من:مرض ولم کن بیدار شو ھوووو

نازنین جدا شد گفت:اوفففف گاییدییی

رھا:چتونھ بابا
من:خدایی روی این زمین چطوز خابیدین!انقدر خوبھ ک نمیخاین بیدار شین

سما ھمونطور ک چشاش بستع بود گفت:ساعت چنده

نیم٧من:

سما:یال یال پاشین بریم توی پارک دستو دھنمونو بشوریم  یک ساعت دیگھ باید دانشگاه باشیمااا اتوبوس حرکت میکنھ

ھمھ بلند شدیم
توی پارک دستو صورتمونو شستیم رفتیم سمت دانشگاا.

وقتی رسیدیم ھمھ استادا شاگردا داشتن سوار ی اتوبوس خیلییی بزرگ میشدن
فقط کالس گرافیک بودن

بی ذوق رفتم توی اتوبوس نشستیم

من:نیاین جفتم میخام تنھا بشینمممم



نازنین:خاک ت سرت
بعدشم دست رھارو کشید نشستن روی ی صندلی دونفره

نارین سماھم روی یکی دیگھ

خاستیم حرکت کنیم کع در اتوبوس باز شد اتش اومد داخل

باتعجب خوشحالی نگاش کردم چشاشو چرخوند منو ک دید داشت میومد سمتم ک صدای نظامی اومد:استاد بیاید اینجا جا خالیھ

اتش:ن من جامو پیدا کردم

ھھھ عن شد
حاال پیش کی میخاد بشینھ

اومد پیش من نشست

ویییی جاش پیش منھھھھھھ

با لبخند نگاش کردم گفتم:کو مگھ نمیخاستی نیای؟

اتش لبخندی زد گفت:نفسو بردم پیش باباش ینی اون اسرار داشت بیام

اھانی گفتم
قربونن نفس برممم مننن

اتوبوس:اقا حرکت کنیم؟

مدیر:ببخشید میشھ وایسسید؟منتظر پسرامم بیان

اتوبوس:بلھ اقا

پنج دقیقھ بعد در باز شد دوتا پسر خوشتیپ اومدن داخل
ی نگا بھ نازنین کردم نگاشون نمیکرد!!

چ عجببببببببب
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توی اتوبوس چشامو بستمو خابم برد

اتش.

ی نگاه بھش کردم دیدم داخل خاب عمیقیھ

ی نگایم ب دور ورم کردم ھرکی درگیر کار خودش بود نبودم بتخمم
شونمو یکم بردم نزدیک کھ سرشو گزاشت روی شونم



چشامو بستم سرمو گزاشتم روی سرش

بینیمو نزدیک موھاش کردم بو کشیدم
بوی زندگی میداد!

دو ساعتی بود توی راه بودیم
پیش یکی از روستاھای سرسبز وایسادن

راننده:رسیدیم

مدیر:پیاده شید

سریع شونمو کشیدم کنار کسی نبینھ برای ھمین سر مانیا سر خورد سمت پایین بیدار شد

مانیا.

من کجام اینجا کجاست

سرمو باال گرفتم نگای ب اتش کردم کھ جفتم بوو

اتش:خانم رئیسی نمیاید پایین؟

من:بتوچھ؟

اتش با تشر گفت:مانیاااا خونھ من نیسیماااا

من:ھا!

ی نگا ب دور ورم کردم گفتم:ھی

اتش:اره ھیییی یال

ایشی گفتم ساکمو از زیر پام دراوردم رفتم بیرون
ھمھ بیرون بودن

نازنین اومد سمتم کشیدتم سمت بچھ ھا خودمون

سما اشاره کرد ب رھای کھ رفتھ بود پیش رمضانی گف:ترشیده باز شروع کرد

زدم زیر خنده نازنین:مرض

زبونمو براش دراوردم
بمونیدباعمچنتاچنتاگفتنزدنچادرتا٣٠نارین:نزدیک

من:باشھ پس منو ت بچھ ھا دیگھ



برمکجامنچادرانتویتا۶تا۶ ھمھاستادصدات:وایییتویبرینم منایبودکردعپرجنگلوفضاینازک نظامیصدای

مدیر:منو پسرام با استاد جاوید

خاست ادامھ بده کھ صدای ممد اومد:و رفیقششش

اتش رفت سمت ممد باتعجب گفت:تو چطور اوموی

ممد:لوکیشن دادی گفتی اینجام بعد گفتی میشد ھمرا برد کاشکی میومدی منم از مرخصی ساالنم استفادع کردم اومدن خدمت شمااا

اتش خندید باھاش دست داد

ی نکا ب نارین کردم ک با ذوق داشت نگا ممد میگرو

من:ی ریلکس داشتیم کھ اونم رف قاطی جقیا

نازنین دستشو برد باال گفت:اصالح میکنم جقی نھ سکسیا عزیزم

من:یس ما محکوم ب جقیم

نارین خندید گفت:خفھ شین باو

سما:بریم توی اون چادر خالیع
رفتیم نشستیم

نفرین!۵گفت:شمااومومدیر

سری تکون دادم

مدیر:پس نظامی با شما میمونھ

بلند گفتم:ننننن

مدیر:بلھ؟

ب خودم اومدم:ینی چیزه حتما حتما
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نظامی با چندش اومد داخل ی گوشھ نشست

نازنین در گوشم گفت:من نمیتونم اینو تحمل.کنماااا

خندیدم

سما:ایح ایح جنده خانم



نظامی داخل گوشی بود داشت ھر ھر میخندید
جندرو

بزار بش ضدحال بزنم

من:عکسشو فرستاد!

باتعجب گفت:عکس چیو

من:عکس اوند

اخم کردبا جیغ جیغ گفت:منظورت چیعع تو

من:وا واضح نبود!

نازنین شونھ ای باال داد گفت:وال خیلی واضح بود سما تو فمیدی؟

سما الکی گفت:ن والاا نارین تو؟

نارین؛من نفھمیدم ولی شاید رھا فھمیده یاشھ ن ی توضی میدید خانم رھا؟

رھا:بلھ حتما

تمام این مدت نظامی با عالمت سوال داشت نگا میکزد
رھا:ینی شما ببخشیدا ببخشیدا یھ جنده ھستید

نظامی جیغی کشید پرید سمتم

دادی زدم
کھ موھامو گرفت کشید

چون روم خابیده بوو موھامو گرقتھ بود نمیتونسنم کاری کنم
خودتونم میدونید مو کشیون چقدر درد دارع حاال ببین این  چشکلی میکشھ

سما با اخم رفت سمتش زد پشت کولش خاست بکشش کھ موھا منم کشیده شد

من:اخ اخ سما ولش دردش بیشترھھعھ

سما:جنده پتیاره روی بچھ من دس بلند میکنی

دخترا زدن زیر خنده و اون ھمچنان موھامو میکشید

خاستم با دس بزنم توی صورتش ھمون موقع چادر باز شد اتشو ممد مدیر پسراش با رمضانی اومون داخل

اتش تا این صحنرو دید پرید سمتم شونھ ھای نظامیرو گرفت جوزی ھولش داد عقب کھ پھن زمین شد

سریع برگشت  سمت من سرمو توی دستاش گرفت گفت:خوبی دردت اومد؟



دیده بود موھامو کشیده بوسھ ای روی موھام زد کھ صدای اھوم مدیر اومد

اتش سریع بلن شد گفت:وای ببخشید صابر

بودشایسالھ۵٠پیرمردصابرهاسم مدیراا

صابر چشمکی بزاش زد
جلل پیرمرد

سما سرشو برگردوند یکی از پسرای مردرو کھ دید شوکھ شد اولش ولی بعد خیره شد ب یھ جا

پسره ام خیره نگا سما میکرد بعدش گفت

پسر مدیر:اینقدر بیخود جیغ جیغ کردید مارو کشیدید اینجا ک چی؟

اتش از این لھنش اخم کرد
سما با اخم رو ب مدیر گفت:بخاطر حرف بعدی و کار بعدی کھ میخام با پسرتون کنم ببخشید

ھمع با تعجب نگاش کردن کھ رو ب پسره گفت:بگیرمم موھاتووو بکشممم جیغ بکشیییی

پسره؛میتونی بکش

سما:خودت خاستیا

پسزه:قدت رسید باشھ

اوه اوه وارد بد بازی شد

سما رفت یکم عقب بعد دوید سمتش پرید موھاشو گشید پاھاشو گزاشت روی زمین کھ سر پسره ام باھاش خم شد:اییییی
احسان کمکممم کننن

اسم اون یکی بردارش بود فکنم

اتش ممد زدن زیر خنده
احسان:شرمنده حسام چن بار بت گفتم نشناختھ قضاوت نکن اینم درس عبرتش

بعدشم خندید

احسان:من از زیر دستای این دیونھ بیام بیرون دارم برات

سما با جیغ گفت:چییی با کی بودیییی
مدیر با خنده سری تکون داد از چادر رفت بیرون حسام داد زد:نرووو بابا مگع مدیر نیسیی اخراجش کننن

سما با پاش زد وسط پای پسره ک دادش رقت ھوا

سما:دیدی گفتم جیغ میکشی



ھمونطور ک از درد قرمز شدع بود گفت:جیغ نکشیوم ققط داد زدم

اتش زد زیر خنده گفت:داداش چرا با اینادرافتادی

احسان دستشو با خنده گرفتوبلند کرد پسرا رفتن بیروت
و نظامی کھ با اخم بھ ی جا خیره شده بود

در چادر بدون یا� گفنن باز شد ھمون حسام یودش
رو ب سما گفت:منتظر تالفی بدتری باش دختری خر

سما جیغ کشید:ب کییی گفتیییی خررررر

حسام پا بھ فرار گزاشت زدم زدیم زیر خنده

من:سما تو کل عصبانیتای عمرتو روی این بدیخت خالی کردی ک

زبونی دراورد گفت:خوبش کردم خز
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صدای مدیر از بیرون چادر اومد:یالاا بچھ ھااا بیاید بیرون بریم گردششش

نارین:یوھوووو

من:اره یوھوو بدو بغل ممد جونت

چندش نگام کرد نظامی باتعجب گقت:ممد؟چی این میشھ!

نارین اخم کرد گفت:یک ممد نھ اقای ازمون دو محمددد نامزد منھ

نظامی باتعجب گفت:چیییی؟

او  این خبر بمبو نشنیده(نامزدی رھا رمضانی)

مدیر:یالاا تنبالااا

نظامیو توی پشمای ریختش تنھا گزاشتیم اومدیم بیرون
نارین بااخم گفت:این خر رو ممدم کراش یودااا

نازنین:ممدت؟اقا من شوھر میخام

سری تکون دادم گفتم:بی شوھری بی داد میکنھ



زبونشو برام دراودد ک خندم گرفت

مدیر:بیاین پشت سرم

سما حسامو ک دید گفت:ای این چندشم میاد

نازنین:برو تورش کن ک میترشیاااا

سما:بوھھھ از بی شوھری بمیرم زن این نمیشم

پوکر گفتم:حاال کی بت درخاص داد

سما ایشی گفت ھمھ پشت مدیر داشتیم را میرفتیم

مدیر:خوب خوب

ب جلوش اشاره کرد گفت:ھمھ برن جلو

رفتیم جلوش وایسادیم

مدیر:خوب ی بازی میکنیم

اتش:چی؟

مدیر:البتھ توی این بازی باید زوج زوج باشھ زوجاتونو انتخاب کنید پنجتا پسر میگھ پنجتا دختر

سری تکون دادن

مدیر:خوب نوبت اتشھ کیو میخای؟

بگوووو مننن

ی جور خاس نگام کرد گفت:مانیا

مدیر شیطون نگاش کرد
این  چ مدیر دیوثیھ

رفتم  سمت اتش

مدیر:رمضانی

رمضانی:نامزدم

بھھھھ جلو ھمع گفتتتت



رھا یا عشق نگاھی ب انگشتز توی دستش بعدشم بھ رمضانی کرد

ھمھ با تعجب نگا میکرون ببینن نامزدش کیھ کھ رھا رفت

نظامی با تعجب گفت:چییییی؟

این خرو

کسی جوابشو نداد ک عن شد
نظامی دست رھارو گرفت

مدیر:ازمون

ممد:نامزدم

باز ھمھ متعحب شدن
نارین رفت سمتش

صدای نیشخند رفیق نظامی اومد ک گفت:ھھ اینا اومدن دانشگاه شوھر پیدا کنن

ممد ک شنید بش گفت:بلھ؟اون فکر کثیف شماست خانم من خیلی نامزدمو دوس دارم برای ھمون میخام باھاش ازدواج کنم اونارو
نمیدونم

اتش با افتخار نگاش کرد

رمضانی:معلومھ منم عاشق زنمم!

جاننن

اخم کردم گفتم:ھنوز نیومدین خاستگاری دختراماااا ھی زنم زنم میکنید

مدیر زد زیر خنده گفت:پس امشب باید برین خاستگاری

رمضانی:ما کھ اومدیم کمپ

مدیر:پس جلوی ما دیگھ منن بزرگشونم

خدایی این مدیر خیلی خوبھ

ممد:با کمالل میللل

رمضانی:ھمچنین

مدیر:خوب از فیلم عاشقانھ میایم بیرون وو بازیمونو ادامھ میدیم

ھمھ خندیدن ک گفت:حسام



حسام ی نگا شیطونی بھ سما کرد گفت:سما

سما با جیغ گفت:چیییی عمرنن

مویر:دیگھ باید بیای

سما با چندش رفت پیش حسام کھ داشت شیطون نگاش میکرد

رو ب احسان گفت:و احسان

احسان ی نگاھی ب جم دخترا کرد
نظامی بادی ب سینھ داد موھاشو درس کرد

ی نگا ب نازنین کھ  بیخیال داشت موھای توی صورتشو با باد دھنش میداد باال کرد با ی لبخند گفت:اون یکی

اشاره کرد ب نازنین

مدیر:نازنین

نازنین وقتی اسمشو شنید موھاشو ول کرد گفت:بیا

نازی اصال تو باغ نیودش:ھا کجا!

ی نگا بھ احسان کردم کھ از خنگی نازنین داره میخنده

مدیر:پیش  احسان دیگھ تورو انتخاب کرد

نازنین اھانی گفت باز بیخیال رفت پیش احسان

ی سوال برام پیش اومداا من
چرا احسان یا حسام جز کاندیدای رل نازنین نیستن ایاااا!
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یکی یکی نام بردو ھرکی ی زوجی نظایم افتاد با ی پسر عینکی جوشی ی جوری نگاش میکرد کھ منو نازنین فقط زیرزیرکی
میخندیدم سما ھی اشاره میداد چیھ رھاھم ک گیر عشق بازی

مدیر:خوب ھرزوج باید یھ پانتومین بازی کنھ پانتومین زندگی زناشویی و این چیز سختیھ و شماھا باید حدس یزنید زوج اول
حسام سما

حسام شیطون نگا سما کرد
دعا دعا میکردم دربازه تخت خاب نگھ کھ عقیم شدنش صدرصده

نگایی ب باباش کرد گفت:ھمھ چی مجاز؟

باباش:اره دیگھ ھمع ب سن قانونی رسیدن



بعد رو ب بچھ ھا گفت:کسی اعتراض داره؟
ھمھ ن گفتن

سما مشکوک نگاش میکرد

باباش:راستی سما اول تو باید بفھمی در گوشش بگی بعدش بقیھ بگن تا سما نفھمع کسی حرفی نزنھ

ھمھ سرتکون دادن

حسام با لبخند شیطانی رفت جلو اتش درگوشم گفت:ادم خوبی بودش

خندیدم گفنم:خیلی ولی حیفھ نسلش ادامھ پیدا نمیکنھ

دستشو برد توی دھنش زد ب زبونش ینی خیسش کرد
بعدش اورد پایین ب شکل اینکھ داره یکیو میزنھ سیلی زد بعد شروع کرد خودشو عقب جلو کھ خنده ھمھ بلن شد

سما رفت در گوشش نمیدونم چی گفت کھ حسام با خنده سرتکون داد
ھمون موقع سما دستشو برد باال بزنھ توی صورت حسام کھ حسام دستشو گرفت لباشو گزاشت روی لبای سما

اینجا ایران بود یا تگزاس خدایی؟
اخھ سگ برینھ دھن این مدیر

من:ھویییی
مدیر:گفتم ھمھ چی مجازه نگفتم قشنگ نشون بدی کع جدا شو پسر

گازی از لب سما گرفت او ھمع بلن شده بود سما با خجالت سری انداخت پایین دوید سمت چادر

حسامم با چشای قرمز داشت نگا رفتنش میکرد!

رفت دنبالش ک گفتم:من میرم

اتش دستمو گرف گفت:بزا تنھا باشن

اخم کردم گفتم:امروز دیدتش امروزم بوسیتدش ینی چی تنا باشم گو خورد ول کن دسمو

اتش:مانیا اروم باش

من:نمیشم
دستمو از دسش کشیدم رفتم دنبال سما

روی ی شاخھ درخت نشستھ بود حسامم پیشش بود جالب اینجا بودش ھیچ دعوایی نداشتن

یکم نزدیک شدم کھ حسام اروم گفت:چرا منو ول کردی رفتی؟بددن ھیچ حرفی!

چییییییی؟چی میگھ این ینی چی با اینجاست؟
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سما غمگین نگاش کرد گفت:دلیلی نداشت

تشنھ نگا لبای سما کرد گفت:میدونسی چقد دلم برات تنگ شده بود لنتی؟میدونستی بعد تو نتونستم ی
ھیچکیو را بدم تو زندگیم؟چرا منو ویرونم کردیو رفتی ندیدی پشتت چھ خرابھ ای جا گزاشتی؟

سما داشت اشک میریخت!
اینا ینی چی!قیافم شده بوو عالمت سوال باتعجب نگا میکروم

سما :اگع بامن میموندی ضربھ میدیدی

حسام چشاش پراشک شده بود با بغض گفت:ضربھ بدتر از این کھ کنارم نیستی؟کھ نمیتونم لمست کنم!نمیتونم حست کنم لنتی من
ھنوزم نتونستم فراموشت کنم

سما زد زیر گریھ بغلش کرد حسام سرشو برد توی موھای سما بو کشید
یکی ب من میگھ اینجا چ خبره

سما از حسام جدا شد حسام صورت سمارو توی دستاش گرفت گفت:چرا رفتی

سما:چون چون من ی یتمم چون من خاھرای داشتم کھ مواظبشون باشم تو تو ب من ددخاصت ازدواج دادی من نمیتونستم
خاھرامو تنھا ول کنم

چیییییییییییی!بمیرمممم واسھھھع دلتتتت
ب ما نگفت از عشقش گزشت فقط بخاطر اینکھ مراقبمون باشھ!

خدایا مادر بھتر از این!
پدر ندادی مادر ندادی بجاش مارو برای ھم خانواده کردی!.مرسی ازت!

حسام میون گریھ قھ قھ ای زد گفت:ینی ینی پای کسی وسط نبود؟

سما خندید گفت:نھ دیونھ

پس ھمین بود!غم توی چشای سما کھ ھیچوقت ازش حرف نزد!شوخیای کھ درباره رل میکرد ولی وقتی پای یکیو باز میکردیم
چنان اخمی میکرد کھ پشیمون میشدیم!اون عاشق بودش!

سما:من من ھنوزم تورو دوست دارم

حسام اینو ک شنید لباشو گزاشت روی لبای سما

چشامو گرفتم از بین انگشت نگا کروم
اخھ خر چش گرفتنت چیھ دیگھ

از پفیوزیم خندم گرف
اووو کندیش بابا ولش کن



با نفس نفس از ھم جدا شدن
حسام:میدونستی پسر  مدیرم؟

سما:اسم فامیل باباتو خودت گفتھ بودی گفتھ بودیم مدیر چھ دانشگاھیھ!

بھ بھ

حسام:ھنوزم دیر نشده بامن ازدواج کن!

سما سریع ازش جدا شد گفت:نھ

حسام با عجز گفت:مال من شو دیگھ لعنتی بس نیست س سال غذاب!

سالگی١٧ازچییی
یکی بیاد پشمامو جم کنھ

سما بخاطر این ب ما نکفت کھ بھش نگیم برو فالن
عجب دلی!

رفتم جلو

من:الو

سما منو ک دید وحشت زده پا شد ک گفتم:یک بوسھ قشنگی بود

سما:م من توضی میدم

من:خفھ دارم حرف میزنم

من:دو ایول حسام خوشم اومد داداش باجرعتی

حسام مھربون نگام کرد فکنم حرف بعدیمو میخوند

من:سھ از اولش اینجا بودم
سما وحشت زده گفت:ب  بخدا نمیرم م من

من:خفھ گفتم

ساکت شد
من:چھار ت چ گوھی خوردی؟چرا از ھمون اول نیوموی دردتو بگی؟لنتی تو عاشق شدی برای مانیومدی بگی فکردی

نمیفھمیدم ھرشب زیر پتو گریھ میکردی من تا صب باھات بیدار بودم؟میزاشتم پای بی مادری پای یتم بودن ھی ب
خودم میگفتم برای اونھ

اشاره کردم بھ حسام گفتم:پسر ب این گلی چت بود؟سما درستھ تو جای مادر مارو پر کردی را درستو نشون دادی ب لطف تو
رفتیم بھترین دانشگاه ولی اینو یادت نره توھم زندگی داری میبینی کھ دوماه دیگھ رھا میره سرخونھ زندگیش نارین پنج ما دیگھ

میره نازنینم

ب اینجا ک رسیدم حسام گفت:مجرده؟



سما بااخم نگاش کردک گفت:چتھ بابا برا برادر سنگم خاستم

خندم گرفت

من:داشنم گو میخوردم
حسام:ادامھ بدید

عوضی بش گفتم

من:نازننیم دیر یا زود میره ی منم کھ خدا بخاد میترشم

سما ھین گریھ زد زیر خنده حسامم ریز ریز میحندید

من:خالصھ پاشین برین پی خونع زندگیتون

سما با عشق نگام کرد گفت:میددنستی من اگع مامان شماھا بووم توھم برای ما پدر بودی؟

حسام زد ب سرش گفت:خاک ت سر لزتون

زدم زیر خنده

من:خالصھ مطلب بلرو میدی یا بکنمت

حسام؛یک کردیش میرم عشقتو میکنم

من:عشقم کیھ

حسام:اتش دیگھ

من:چییی؟

حسام:باشھ منن باور کردم حاالاا دوو ای قربون حرفی ک میزنی بشم بلرو ازش بگیر خاھرمن بخدا سھ سالع دارم با عکساش
میخابم بلند میشم

سما یا عشق نکاش کرد ابرویی باال دادم گفتم:فقط میخابی کار دیھ نمیکنی؟

سما با تشر گفت:مانیییی

ھممون خندیدم ھمون موقع دخترا اومدن سما بردشون ی گوشھ براشون تعریف کرد ھی فوش میدادن کھ چرا

من:راستی چجوری اشنا شدید؟

سما:یادتھ خیلی میرفتم پای کامپیوتر؟

من:اره



سما:ب صورت ناشناس باش چت کردم بعدش یک ماه شد گفت ھمو ببنیم رفتم دیدنش قرار گزاشتنامون شروع شد روز روز
بدون اینکھ بفھمم بیشتر عاشقش میشدم

من:دیگھ بلرو میدی ن؟

سما با لبخند سری تکون داد رو ب نازی گفتم:خوب خوب نوبتیم باشھ نوبت توھھ

نازی:تو اول خودت شوھر کن

من:من کھ دلو دادم ب کسی کھ دلش پیش من نیست دیگھ قلبمم پس نمیگیرم چون با خیالشم خوبم من!

نازنین:جوووون از عشقش شاعر شدیااا

من:میتونی بخوریش نگوزی؟

نازی:میتونم بخورشم ولی میگوزم

خندیدم
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ھمون موقع ترانھ کل فضارو پر کرد
ھمھ نگا ماشین ممد کردن کھ ترانع ازش پخش میشدو زدن زیر خنده

مو خرمایی چش عصلی دختر اھوازی توی بازار سبزی مو تونھ دیدم وال چھ تازی
گردن بلوری مثل ھلویی سینھ اناری

بعدش داد زد:توی خیابون مو تونھ دیدم وال چقده تو تازی اااا نارین عصلی مو خرمایی

ھمھ زدن زیر خنده
انکار بیشتر با رفیقامون اومدیم بیرون ن نظرم دانشگاه

اتش داد زد:بلنددشش کنن ااا بیاین وسططط

استادارو

رمضانی پرید وسط ی قری ب کونش داد اتش زد زیرخنده گفت:نوچ اینکشلی

بعدش دستشو گزاشت روی سرشو کونشو تاب داد

ممد:جوووون داداش میشھ از اول شروع کنیم؟

مدیر زد زیر حنده

حسام داد زد:زیادترررر کننن

مممد:امشوو شوشھ دنللی لونھھھھ
اھااا بیا وسطططط احسان توھمم بیا



نگا زیر زیرکی نازتینو ب احسان دیدم
بھ بھ رفت تو فاز

احسان:ن داداش مرسی

حسام اتش رفتن سمتش دستشو گرفتن اوردنش وسط

احسان:خودتون خاستین

ممد:بروووو چ خوشگلو بانمکییی چھ بالکییی دختررررر وای چ بالییی دختررر وای چ بالییی دخترررر اھاااا اتش قررر
بدھھھھھ امشببب نامزدی داداشتھ اھا بیا

رمضانی ک ساکتم بود دیگھ صداش دراومد ترانھ میگفت شھال یار مھربونم این گفت:رھااا یار مھربونممم رھااا یار مھربوتم

بچھ ھا دانشگاه جر خورده بودن از خنده
خدایی کی فکرشو میکزد استادای ما اینکشلی باشن!

اون پیزیم اومده بود استاده خنده اونم دراوردن فکرشو نمیکردم رمضانی انقدر دلقک باشھ
رمضانی:اسممم توو ورددد زبونممممم رفتیی پرورشگاھھ چشم ب رات میمونم تا تو بیای مو تونع بسونم اااا

بعد دود زد:ممد با ت

ممد اومد وسط دستاشو تکون داد قری ب کمر داد گفت:حاالاا ھمھ حاضرین برای دستایی بندریییی

ھمھ داد زدن:بلھھھھ
ممد:بزای لرزنھ سینھ چطوررر

:بلھھھھ

ممد:بریمممم یک دو سھ چارررر

ھووووو ترانھ پخش شدو اتش داد زد:تبیخ دورش بامیھ تبیخ دور چییییی؟

ھمھ داد زدن:بامیھھھھھ

حسام داد زد:چشاتت منوو کشتھھھھ ااااا

داو زدم:ممد حیدرییییی

دختزاعم اومدن وسط گیتن:ھای ھای ھای

جر خورده بوویم از خنده

نارین مییخوند سما میخوند نازننی میخوند کل دخترای کالس

اتش داد زد:ایییی نگااتت تکھھھ دلرباااا
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ھمون موقع ظبط خاموش شد با تعجب نگا کسی کردیم کھ خاموش کرد این کیھ

مرده با اخم گفت:اینوچھ وعظشھ ماھم اینجا ھستیم سرمون رفت

ممد:کجا رفت

مرده پوکر گقت:چی؟

ممد:داداش بیخیال روشن کن بیا قرششش یده

مرده:میگی؟
ممد:میگم بابا بیا

مرده خندید ظبتو زوشن کرد اومد وسط دوتا قر داد اتش کونشو زد ب کون مرده

شکممونو گرفت بودیم میخندیدم

احسان دستاشو باال پایین کرد گفت:مو سوختم مو برشتممممم

خالصھ گزشت از خنده جر خوردیم
االن داریم توی چادر نارین رھازو اماده میکنم

بعد رقص حسام کشیدتم کنار گفت منم امشب میخام از سما خاستگاری کتم جوری کھ نفھمھ برام ردیفش کن

من:سما بیا یکمم تو ارایش کن

سما:برو بابا

من:داد میزنماااا
سما:اوف وحشی بده

یکم ارایش کرد

من:لباستم عوض کن

سما:چکارررمم دارییی
من:داد میزنما

سما:توھم ی چیزی یاد گرفتیا

من:بمنچھ

سما:لباسام یکی زشت تر یکین ک



نازنین:بیا از مال من بردار

یکی از لباسای نازنینو برداشت گفت:الشییی این چھ نازھھھھ

نازنین لبخندی زد گفت:پول از کارم جم کردم گرفتم

من:خر گدا خسیس نگف
لبخند دندون نمایی زد

از چادر رفتم بیرون رو ب مدیر گفتم:لباسایی کھ میپوشیمو مجاز میکنی دیگھ مدیرجوننن

مدیر"خیلی باز نباشھ

من:نھ نیست

سری تکون داد
چش نازک کروم رو ب نازی گفتم:دوتا لباس دیگھ بردار بده نارین رھا

نازی:اوفف بردارین

رھا یکم چشمدونشو گشت گفت:این چھھھ گشنگھھھ

نارین یکی از لباسارو کشید بیرون گفت:منم این

نارین یھ روژ جیگری زده بود بھ لباسھ ام میخوند لباسھ جیگری سفید بودش
لباس راھاھم یھ سیاه راستھ بودش

با ی روژ صورتی کمرنگ یھ ریمل
ھمیشھ ساده ارایش میکردیم

سماعم یھ ریمل زده بود یھ روژ قرمز رنگش مات بودش
بھ ی لباس سیاه شلوار  کرمی

من:خوب اماده اید؟
با ھیجان سری تکون دادن
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سما:وااا تو چی پس

من:من ھمینشکلی میامااا

سما:مرض ی لباس درس بپوش

من:ھوووف

سما:زود



بلند شدم یھ لباس سیاه بلند از لباسای نازننیو پوشیدم
من:خوب وایسید اینجا صداتون زدم بیاین

سما بلند شد بیاد ک گفتم:کجاا توعم وایس

باتعجب گفت"وا من چرا وایسم

من:چیزه خوب بچھ ھا استرس میگییرن ارومشون کن

نارین:وای راس میگھ من از االن استرس گرفتم

سما پوفی کشید نشست

رفتم بیرون دیدم اتیش روشن کردن ھمھ دورش نشستن صدای پاھامو ک شنیدن سرشونو بلند کردن توی نگا ممد حسام استرس
قشنگ معلوم بودش اما شادمھر انگار مطمئن بود ک بھش دختر میدیم پرو

حسام؛پس دخترا؟

من:بچھ ھا ی چیزی بھتون میگم شرمنده کھ االن یاس بفھمیناااا

حسام:چی شده!

اروم گفتم:حسامم خاستگار سماست

باباش بلند گفت:چیییی این سما اون سماستت؟

حسام سرشو زیر انداخت ک باباش گفت:دختر خوبیھ ولی بعد تو جواب مامانتو بده کھ چرا با اون نرفتیم
خاستگاری

ھمھ خندیدم نشستم گفتم:دخترا بیاین

ھرسھ اومدن بچھ ھا دایررو بزرگ تر کردن کھ جای اوناھم شھ

مدیر:خوب خودتون میدونید چرا مزاحم شدیم

من:اسنغفرهللا مراھمید

جر

مدیر:این سھ تا پسر

سما باتعجب گفت:دوتان

براسما چشمک زدم با تعجب نگام کرد
مدیر:اره داشتم میگفتم این سھ تا پسر ما



بعد رو ب اتش گفت:راستی اوضاع کار چطور پیش میره؟

ھممون باتعجب نگاش کردیم وا

حسام با استرس در گوشش نمیددنم چی گفت

ممد:عمو جان بگو جون ھرکی دوس داری

مدیر:بزارید

اتش درس نشست گفت:وال عمو اوضاع کار ھمونطور ک میدونی دیگھ استادم

مدیر:اھا از مدرسمون راضی؟

اتش:وال اره خیلی خوبھ ی نگا ب من کرد گفت دانشجوھای خیلی خوبی داره

ھمھ  رد نگاشو دنبال کردن ک سریع نگاشو گرفت

وا اینا چشونھ این چرت پرتا چیھ

مدیر:اھا خوب بچھ ھا

ھممون درس نشستیم با استرس نگاش کردیم ک گفت:تنھا زندگی کردن برای خداست ما ھمیشھ باید ی جفت توی زندگی داشتھ
باشیم

اتش:اھا میشھ اینو واضح توضی بدید؟

وایییی االن میگیرم لھ میکنم اینو

بااخم گفتم:استادد

اتش توی نگاش شیطونی موج میزد

مدیر:اھا اره توضیح ینی مثل سگ کھ جفت داره

اتش:خیلی تشبیح خوبی بوو

مدیر:ی تشیبیح بھترم دارم

اتش:باکمال میل میشنوم

مدیر:قورباغھ

اینا چرا انقدد چرت میگننن
قیافھ ھمھ استرس ازشون میباریدو پوکر بودش
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اتش:خوب دیگھ چ خبر

حسام کالفھ گفت:جون من تمومش کنید

مدیر:میگم دیگھ دیر وقت شد بخابیم؟

رمضانی بلند گفت:چیییییی؟

اتش:موافقم

ھردو بلند شدن دس دادن
مدیر:خوب خوب بخابین

ھممون با قیافھ وا رفتھ نگاشون کرریم ی نگا بمون کردن زدن زیر خنده

اتش:واییییی قیافھ ھاروووو

مدیر:خوب سرکارتون گزاشتین

من:ھر ھر خیلی خنده داشت

اتش:واس ما کھ اره

زبونمو براش دراوددم کھ مدیر رو ب من گفت:اقا دخترارو میدین؟

من:اوم خوب باس فک کنم

اینبار با تعجب منو نکا کردن
حسام:منم یکی از خاستگارام

سما:خاسنگار کیی؟

حسام:تو.
صدای اووو ھمھ  دراومد قیافھ متعجب سما

من:خوب دخترا راضین؟
ھرسھ با خوشحالی گفتن:بلھھھھ

من:خاک ت سر ترشیدتون

ھمشون زدن زیر خنده

احسان رو ب حسام گفت:داداش خوشبخت شی

حسام چشمک زد گفت:ایشاللع روزی خودت
اینو ک گفت احسان نگای ب نازنین کرد کھ اروم داشت با بچھ ھا حرف میزد



جوووون

خاستم چیزی بگم ھمون موقع صدای تفنگ اومد

ھمھ جیغی کشیدن دویدند سمت چادر

پشتمو کردم با دوفردی  کھ دیدم وحشت زده نگاشون کردم ینجا چکار میکنم
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اتش:مانیا توھم برو داخل

بابای نفس بودتش با بابای اتش!!

بابای نفس پشت پیراھن خسرویی کھ کلی کتک خورده بودو گرفت اورد جلوی پای اتش انداخت!

بابانفس:این عوضی ھمھ چیزمو ازم گرفت!

اتش با اخم گفت:شما اینجا چکار میکنیو

باباعصل نیشخندی زد گفت:عصل ادرس داد منم میخام مرگ باباتو ببینی

اتش خنده ھیستریکی کرد گفت:میدونی ب تخممھ؟و اینکھ این عوضی انقدر راحت نباید بمیره"!!

باباعصل:راحت نمیمیره کلی شکنجھ شده!

اتش:بس کن محمود

محمود با چشای پراشک داد زد:بسسس نمیکنمممم عشقموو گرفتت پاھای نفسمووو فلج کرددد چیووو بس کنمممم؟

اتش با حیرت گفت:چی!نفس فلج شد!

محمود با چشای اشکی سری تکون داد

من ھنوز پشت اتش بودم

اتش نگایی ب من کرد دستمو گرفت سمت محمود گفت:ھرکاری میخای کن

کشیدتم سمت ماشین نشستیم توی ماشین کھ صدای اول صدای التماس اای بابای اتش بعدشم صدای تیر!

اتش چشاشو روی ھم گزاشت وقتی باز کرد قطره اشکی از چشماش چکید!

خاستم چیزی بگم ک گاز داد



بودشکجانمیدونستممیرفتایروجادهیھداشتصبح۵ساعتتا

رفت توی ی جاده خاکی بعدشم کنار دریا وایساد

پیاده شد باھاش پیاده شدم
نشست روی شن ھا پیشش نشسنم سرمو روی شونش گزاشتم سرشو روی سرم گزاشت گفت:االن باید گریھ کنم!من از وقتی

مامانم نبودش مثل تو یتیم بودم!اما توی پرورشگاه ن!من ھیچوقت مثل بابام نمیشم

سرشو اورد باال نگا تو چشام کرد گفت:من ھیچوقت بچھ ھامو اذیت نمیکنم من ھیچوقت از گل نازک تر ب زنم نمیگم حتی اگھ
خیانت کنھ!رامو میکشم میرم!من ھیچوقت مثل بابام نمیشم پدر خیلی خیلی خوبی برای بچھ ھام میشم

صاف نشست دستامو گرفت مثل خودش نشستم ک گقت:مامان بچھ ھام و تاج سر من میشی مانیام؟
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با تعجب حیرت نگاش کردم گفنم:چ چی گفتی

اتش:واضح نبود؟میخامت مال من شو !!

من:ی ینی چی

اتش:تو منو نمیخای؟

من:خ خیلی یھویی گفتی نمیدونم چی بگم تو منو دوست داری؟

با ھیجان منتظر  حرف بعدیش بودم کھ لباشو گزاشت روی لبام عمیق بوسید گفت:این چیزیو نشون نمیده؟

خیلی چیزارو نشون میداد!اما میخاستم خودش برام بگھ

من:خوب خودت بگو

اتش:ھر کھ ھستم با تو ھستم
ھر چھ دارم از تو دارم
ھر چھ گویم از تو گویم

ھر چھ خواھم با تو خواھم
ای ھمیشھ جاودان

اولین شب خزان است
و تن من نیمھ جان

من زمین را با تو خواھم

با ھیجان نگاش کردم پیشیمونیمو بوسید گفت:تو؟
من:منم دوست دارم

خندید لباشو روی لبام گزاشت



و این قشنگترین حس
و اون انتظار قبل گفتن حرفش قشنگترین انتظار بود

اگھ نتیجھ ھمھ صبر کردنا انقدر خوبھ!
من ھمیشھ صبر میکنم!

با لبخند بلند شد دستمو گرف گفت:بیا بریم این خبرو ب بقیھ بدیم

با لبخند سرتکون دادم

دستمو گرفت سرخوش باعم دویدم سمت ماشین صدای خنده ھامون توی کل فضا پیچید!

ممنونم ازت دریا!
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زنگ ممد زد ببینھ کجان

اتش:الو ممد

ممد:خوبی اتش کجایی چرا تلفنت خاموشھ

اتش:ت بگو کجایین میام بھتون میگم

ممد:داداش ما امبوالنس خبر کردیم

اتش با لکنت گفت:خ خوب؟

ممد:بابات زندست

اتش نفس راحتی کشید

اخیش ب روی خودش نمیاورد اما معلوم بود غم بزرگی روی دلش سنگینی میکنھ

اتش سرخوش خندید گفت:داداش خبر بھتر از اینا نمیشھ

ممد باتعجب گفت:دیگھ چ خبری ھست

اتش:ادرس بده بیام بگم

ممد:ھمھ بچھ ھا خونھ منن

اتش:اوکی میام

قط کرد سرعت ماشینو بیشتر کرد یھ نگا ب من کرد دستمو گرفت توی دست بوسھ ای زد گفت:عاشقتم!

لبخندی از این حرفش روی لبم نقش بست



زمزمھ وار گفتم:عاشقتم!

سرخوش قھ قھ ای زد

من:وا خری

اتش:این خجالت کشیدنت ھستاا میخورمشش من

من:عمتو بخور

اتش شیطون گفت:نوچ تو خوشمزه تری

من:ن عمت من امتحانش کردم

باز زد زیرخنده کھ منم خندم گرفت
دم در خونھ ممد پیاده شدیم درزدیم درو باز کردن

رفتیم داخل ھمھ نشستھ بودن روی مبل ھرکی با جفتش دست تو دست

ممد اتشو دید با قدم ھای بلند اومد سمتش اتش تا ب خودش بیاد ی مشت خابوند توی صورتش
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اتش از جاش تکون نخورد ممد بااخم ھای وحشتناکی کھ ھیچکس ازش ندیده بود گفت:کدوم جھنم دره ای تو ھا!

ولی انگار اتش این اخالق ممد براش عادی بود

اتش:باشھ بابا اروم باش

ممد کالفھ دور خودش تاب خورد گفت:اروم فالن نمیشم من عوضی فکرم ھزار جا رفت ریدم سر قبر بابات

اتش خندید گفت:نمرده ھا

ممد نشست رو مبل چشم غره ای رفت گفت:بکیرم

نارین:ااا ممدد

ممد توی ی دیقھ رنگ عوض کرد رو ب نارین گفت:جااان ممد

اتش:الحق ک کصلیسی

سما:چقد بی ادبین

حسام:راس میگھ جلو بچم از این حرفا نزنید یاد میگیره



سما چندش ایشی گفت کھ باعث شد ھمھ بخندن

ی نگا ب نازنین کردم کھ جفت احسان نشستھ بودش!

ممد:راستی خبرت چی بود

اتش با قیافھ ای ک ھیجان ازش میبارید گفت:بگممم؟

ممد:ن وایس خو بنال دیھ

اتش:میخام برم خاسگاری

اینو ک گفت دخترا ھمھ با ناراحتی نگا من کردن

ممد:اوووووووو اونی ک االن دارم حدس میزنم دیھ؟

اتش:یسسس مانیاا

دخترا با تعجب گفتن:چییییییی؟

اتش:انقدر ترشیده بود؟

ھمھ خندیدن با دستم زدم توی دستش گفنم:خر گاوی

اتش خندید گفت:ب موقش برات دارم

110#پارت_

ھمھ دور ھم نشستھ بودیم

ممد رو ب اتش گفت:داداش ما سختیای خاستگاریو کشیدیم توھم باید بکشی

اتش:چیی!من گرفتمش دیگھ

سما اخم کرد گفت:ب عنوان ننش نمیدم خاستکاری باس بیای مگھ دخترمن الکیھھھھھ

نازنین:واللھھھھ

اتش:باشھ بابا میام حاال باس پیش کی برم؟

ممد:پیش ما البتھ ک



اتش:چییییی؟از تو اصکل ودختر بگیرم؟

ممد:چی گفتی!نمیدیم بت دخترمونو

جر خورده بودیم ازخنده
اتش:گو خوردم داداش

ممد:چن بار؟

اتش:ھرچندبار دلت بخاد

ممد:حاال بعد میرینم بت میدم

اتش جلوی خودشو گرفتھ بود چیزی نکع

ممد:اتش تو اینجا چی میخای؟

اتش باتعجب گفت:ینی چی؟

ممد:اینجااا خونھھھھ عروسھھھ

بعد گفت:کی طرف عروسھ

خودش با نارین سما حسام دس بلند کردن

:کی با طرف داماده

رھا نازنین رمضانی احسان دس بلندد کردن

من:ااااا؟

رھا:بابا بدبخت گنا داره دیگھ

زبونی براش دراوردم

ممد:یال طرفای داماد بفرمایید بیرون لطفا

ھمشون بلند شدن

اتش:امشب خدمت مرسیم اقای ازمون



ممد:درخدمتم اقای جاوید لطفا با خانواده تشریف بیارید

اتش زیر لب فوشی بش داد رفتن بیرون

با ھیجان گفتم:چییی بپوشمممم

ممد:لباس عممو

کنیمچکارمیانننن۶ظھره١ساعتمن:خر

ممد:خوب اقاییون من بابای مانیا میشم

ھمھ زدن زیر خنده

حسام:منم عمو بزرکشم

سما:من زنعموش

حسام:ای جان

من:مرض

نارین خندیدگفت:پس منم مامانشم

ممد:خوب اوکیھ ننھ زنعموش لطفا بفرمایید توی اشپزخونھ

رو حسام گفت:ماھم بریم بیرون

چشمکی ب حسام زد کھ نفمیدم
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چکارنمیدونماتاقتویکردنصدادخترارواومدنبیرونازکھوقتیازممدحسامولیبیانبوونزدیکبودشده۶ساعت
میکنن

منم ی پیراھن بلند سیاه پوشیده بودم با ی ارایش ساده

از اتاق رفتم بیرون

در اتاقی کھ بچھ ھا توش بودنو زدم

من:الوووو

ھمشون یکی یکی اومدن بیرون
پھن زمین شدم زدم زیر خنده

خودشونم داشتن میخندیدن



ممد برای خودش از این ریش باال لبا گزاشتھ بود کلفت بودش با ی کت گشاد ی شلوار کردی
نارین چادر رنگی پوشیده بود

سما ی کیلیپس باالی سرش زده بودو ی ارایش جلف قدیمی کرده بودش ی سایھ ابی باالی چشش ی رژ قرمز جیغ روی لبش با
ی لباس گل گلی بلند

حسام اصکل ابروشو قط انداختھ بود ی کت از اینایی کھ التا میپوشنو پوشیده بود برا خودش ی ریش بلندددد گزاشتھھھ بود شبی
قلدرا تزبرو توی دستش تکون میداد

من:وایییییی
حسام:جم کن خودتو دختز سنگین باش

اینو ی طور باحال گفت کھ ھمھ زدن زیرخنده حتی خودش

اتش.

کت شلوارمو مرتب  کردم رفتم بیرون بچھ ھا توی سالن منتظر بودن پسرا ی کت شلوار شیک دختراھم ی تیپ شیک زده بودن

من:جوووون چ ننھ بابایی دارم من

ھمشون خندیدن

نازنین:یال پسرم بریم کھ دیر میرسیم اون دختر ترشیدرو بگیریم

ھممون زدیم زیرخنده
من:اا مامااان صد بار گفتم ب زنم اینشکلی نگو

نیم ساعت توی را بودیم تا از اون ترافیک تخمی دربیایم

وقتی رسیدیم زنگو زدن

رفتیم داخل قیافھ ممد اینارو ک دیدیدم ھممون جر خوردیم از خنده
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مانیا.

بچھ ھا بعد از اینکھ کلیی خندیدن نشستن جلوی ھم جوزی رفتار کردن انگار واقعا خانوادموننو ھمو نمیشناسن

مثال بابای اتش گفت(شادمھر):کار شما چیھ اقای؟

ممد صداشو الت کلفت کرد گفت:بم میگن ممل چاقو کش



اینو ک گف ھممون زدیم زیرخنده

ی نگا تیز التی ب بابای اتش انداخت گبت:ب تو چی میگن بچھ خوشگل

ھمع ریز ریز میخندیدن کھ مجلسو بھم نزنن

شادمھر:من اقای رمضانی ھستم پدر اتش جاوید

اینو ک گفت ھممون بلند خندیدم
اخھ فامیالشون یکی نبوو

ممد:تخم بچت مال کی بوده

ھمھ باز زدن زیرخنده

اتش:بابا جدی باشید دیگھ

ممد درس نشست گفت:اھم اھم یال بریم کص ننھ ھرکی بخنده

بیشوری بھش گفتم

یکمی استرس داشتم با اینکھ بچھ بازی بودش
انگار داشتیم خالھ بازی میکردیم

اما ازشون ممنون بودم کھ پیشم بودن

شادمھر:خوب اقای چاقو کش کار شما چیھ؟

ممد:واضح نیست!چاقو میکشم

ھمھ ریز ریز خندیدن کھ نظمو بھم نزنن

شادمھر با تعجب گفت:وا من دارم دختر ی چاقو کشیو برای پسرم میگیرم؟

ممد بینیشو باال داد گفت:ببین داداش من چاقو میکشم اما روی بز فمیدی ک؟ینی قصابم بزکششش

شادمھر:اھا

حسام پاشو اورد باالی مبل تزبرو تکون داد تیز نگا شادمھر کرد گفت:شازده پسرشما چھ گوھی میخوره؟

شادمھر با تعجب ساختگی گفت:بلھ؟



حسام:منظورم این بوو کارشون چیھ

شادمھر:اھا شازه ما

حسام:شازه نھ بچھ خوشگل شازده

جر خورده بودیم اما نمیتونستیم با صدای بلند بخندیم

شادمھر:بلھ ھمون برای اینکھ از این لفضا استفادع نمیکنم نمیدونم

ممد الکی گیج رو ب حسام گفت:لفظ چیھ داداش

حسام اروم گفت:کصشرداین بچھ خوشگالس دیگھ

ممد:اھااا

شادمھر از خنده قرمز شده بود

احسان رو ب حسام گفت:حاال شغل شما چیھ؟

حسام تزبرو تکون داد گفت:جی دوس داری!

احسان :بلھ؟

حسام:منم بزکشم

احسان:خانوادگی بزکشید؟

حسام:اره بزارو میکشیم

ینی صورت ھمع از خنده قرمز بودش

احسان:اسمتون چیھ شما؟

حسام:حسی نفسکشششش

ھممون گفتیم:چیییی؟

حسام:ینی نفس بکش نفس کششش

من:چرت بووش قبول کن

حسام:ساکت شو زن



ھممون ریز خندیدم
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ھمع ساکت شدن بحث رسید ب زنا سما با اون چادر رنگی رو بھ ننھ مثال اتش نازنین گفت:خوب خانم کار بار خونھ چطوره

نازنین:وال خوب میگزره

نارین بادی ب سینھ داد ادا این جاریای حسودو دراورد گفت:وال این سما کھ ھیچی توی خونش نداره بخدا من ھستا خونم ھمیشھ
پره

مردا قرمز شده بودن از خنده

نارین:داخل اون یخچالی کھ تازه خریدم کلیییی خوردنی ھست ایشا� برای دخترم خدمت رسیدین براتون بزارم

اینو ک گفت شلیک خنده زده شد منم جر خورده بودم قشنگ خودشم داشت میخندید

ممد:اقا یال برید سر اصل مطلب

شادمھر جدی نشست گفت:خوب اقای چاقو کش این دوتا

اشاره کرد ب منو اتش گفت:ھمو دیدن پسندیدن وظیفھ ماعم اینھ

حسام نزاشت حرفشو قاطی کنع با اون شلوار گشادش بلند شد تزبرو زد ب مبل گف:ھوی کی کیو دیده

رو ب من کھ الکی مثال ترسیده بودم گفت:دختره ور پریده تو این بچھ کونیھ دیدی؟

اتش با اعتراض گفت:ااا بد شد دیگھ

حسام:چی میگی بچھ کونی

اتش الکی بلند شد گیت:ببین دایی اگع تو نفسکشی من نفسگیرم بشین جات دخترو بده

حسام اروم نشست گفت:باشھ بابا اروم باش نفسگیر

ھمھ از اداھاشون زدن زیرخنده

ممد:پاشین برین اتاق زرتونو بزنین

حسام:ولییی پنج دقیقھ نکشھااا



اتش با عصبانیت گفت:نفسسمیگیرمااا

حسام:برید بچھ ھا ایشا� فردا برای نماز بیاید پایین

باز ھمھ خندیدن کھ منو اتش بلند شدیم رفتیم باال

ب پلھ اخری کھ رسیدم دستمو کشید چسبوندتم ب در اتاق لباشو روی لبام گزاشت خشن شروع کرد ب بوسیدن

باچشای خمار گفت:عجب کونی داریا تو اون مانتوھا ندیدم تو این لباس مشخصھ

باتشر گفنم:اتششش

سرخوش خندید دستمو کشید برد توی اتاق
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در اتاقوبست اومد از پشت بغلم کرد سرشو توگودی گردنم فرو کرد گفت:عاشقتم

چشامو از این حس شیرینی کھ با حرفش بھم دست داد بستم اروم گفنم:دوست دارم

ھمون موقع در زده شد حسام بودش:الووو تموم شدد؟

اتش پوف کالفھ ای کشید ازم فاصلھ گرفت گفت:من این عمو تورو میگام

حسام:بیاممم داخل؟

اتش:تو برو رو تخت بشین منم روی میز

حاال انگار عمو واقعیمھ خندیدمو ھمون کاریو کھ اتش گفتو کردم

اتش:بیا بالی خدا

حسام:اومدم

درو باز کرد اومد داخل فاصلمونو ک دید گفت:اھا افرین ھمین شکلی

اتش:میری بیرون؟

حسام:دسمو ببوس



اتش با تشر گفت:حسامممم

حسام:البتھ ک میرم بیرون دخترم برا خودت

با اعتراض گفتم:اااا عمو پس نظر من چییی

حسام:حرف نزن زن ھرچی  ما بگیم ت حق نظر نداری

ایشی بش گفتم کھ با خنده رفت بیرون
پنج دقیقھ بعد از اون ماھم رفتیم بیرون روی اخرین پلھ بودیم کھ ھمھ نگا کردن

نارین گفت:ا وا مادر چی شد دھنمونو شیرین کنیم!

داد زدم:شیرین کنینن کلیکلیلیییی

نازنین زد ب سرش گفت:خوبھ گرفتیمش تزشیده بود

میزدیمحرفبودیموھمدورشب۴ساعتتاسمتشونرفتمذوقباخندیدمو
و نکاھای احسانو نازنین ب ھم خیلی مشکوک بودش بعدش زیر بونشو بکشم ببینم
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اشاره کردم بھ بچھ ھا کھ بلند شن

یکی یکی بلند شدیم اتش با تعجب گفت:کجا؟

من:دیروقتھ دیگھ برگردیم

بری پرورشگاهنمیتونیخوباالنمدیکھپروزشگاهمیبرمتونفرداوایسا؟خوب۴ساعتاتش:االن

وای اینا ھنوز نمیدونن

نازنین خیلی تند گفت:مارو از پرورشگاه بیرون کردن

اتش داد زد:چیییی؟

ممد:واقعا چی

احسان:عجب ادمایی



ممد:خوب دیگھ این خونھ سھ اتاق داره درخدمتتون ھستم ھرکی اعتراض کنھ کص ننش

من:ااا ممد با این فوشایی کھ میزاری ادم نمیتونھ اعتراض کنھ

ممد:بمنچھ

من:نمیخا دیھ زحمت نمیدیم ما

ممد:میخای بده میخای نده فوش گزاشتم

اتش:راس میگھ ما پسراعم میمونیم

زودتر ھمشون احسان گفت:اره اره

اتش چشمکی براش زد
بھ بھ اینجا چھ خبره

ممد باز صداشو التی کرد گفت:ی شبھ ھم خاسگاری ھم ھمخابی؟نمیری بچھ خوشگل

باتشر گفتم:ممدد چرت پرت نگو

ایشی بھم گفت کھ خندم گرفت

من:باوش پس ما میزیم باال

با دخترا رفتیم توی ی اتاق درو بستیم

نازنین:اخیش جا نداشتیم کمرم ھنوز درد میکنھ بخاطر خابیدن توی خیابون

سما:دقیقا

نارین:اره خیلی خوب شد

خندیدم رو ب نارین گفتم:اره دیگ برا تو خیلی خوب شد

قری ب کمرش داد کھ ھممون خندیدم

یھ تخت ددنفره توی اتاق بودش

نارین:تخت دونفرث ک

من:خوب پنج نفرش میکنیم

بااین حرفم ھمع پریدیم روی تخت



یکی اونو ھل میداد اون یکی یکی دیگرو کھ جا بگیرن!

116#پارت_

ساعت شیش صبح بودشو ما ھنوز داشتیم حرف میزدیم با چیزی ک یادم اومد سریع نشستم روی تخت دست نازنینو گرفتم کشیدم
گفتم:اون نگاھا تو احسان چیھ ب ھمم؟

نازنین خندید گفت:دستمو ببوسین بگم

نارین:نگفتی جیغ میزنم

سما پتورو کشید رو خودش کھ از رو من کنار رفت

من:خرگاوی

سما:اون اتش نبودش؟

نازنین:بگمم یا ن

من:بگو بگو

نازنین:اقا ھستا صدای تیر اومد توی کمپ

من:خوب

نازنین:اره ھمھ ترسیدن رفتن توی ی چادر بعد من ھواسم نبود دویدم توی ی چادر دیگھ احسانم پشت سرم

سما پتورو گشید باال گفت:ببینم بت تجاوز کرد؟

من:چرا تجاوز این خودش داده

نازنین:واییی خفھ شین

من:باشھ بنال خابم گرفت

نازنین:اره خالصھ از ترس بغلش کرده بودم بعد کھ فھمیدم چ گویی خوردم خاستم جدا شم کھ دستشو دور کمرم حلقھ کرد گفت
جات خوبھ کجا میزی

من:برم اون جاشو لھ کنمممااااا خدایی دقت کردین عشق برا ما توی ی لحظست؟ بعد حالبت اینجاست ھمشونم میچسبن بمون

رھا:دقیقا کجاشو؟اونجاشو یا اونجاشو بعدش راس میگھ مانیاھا ولی مانی جونم عشق کلن توی ی لحظست

من:چی میگی!



رھا:معماست

نازنین:میزارید بگم یا ب چرت گفتن ادامھ میدید!

من:بگو بعد ادامھ میدیم

نازنین:اره خالصھ تو ھمون چادر بم درخاصت دوستی داد منم قبول کردم

من:چییییی؟ھولللل دو روزھعع میشناسیششششش

رھا:این حجم از ھول بودن بی سابقست

نازنین زبونی دراورد کھ خندیدمو بعد ی ساعت چرت پرت گفتن گرفتیم خابیدیم
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اتش.

رو ب پسرا با کالفگی گفتم"واییی اینا چقد میخابنن

حسام:اقا من دلم تنگ سما شده ینیی چیییی این

احسان:منم

حسام تیز نگا احسان کرد گفت:مرتیکھ بیشرف دلت برا کی تنگ شده

احسان زد زیرخنده گفت:اصکل نازنینو میگم

حسام:اھا

احسان:مرض اصکل پلشت

ممد عمیق ت فکر بوو

من:ب چی فک میکنی

ممد:ب اینکھ چطوری بیدارشون کنیم

شیطون نگاش کردم ک گفت:فمیدممم

من:چیی



ممد:جم شین

ھرپنجتا جم شدین با چیزی کھ ممد گفت ھممون شیطون نگا ھم کردیمو گفتیم:ھومممممممم

ممد خندید گفت:بدویین وسایل نیاز

رفتم توی اشپز  پنجتا قابلمھ برداشتم داد زدم:بیاینن مالقھ ھاروو شما ببرین نمیتونم بیارم

حسام وارد اشپز خونھ شد

داشت توی قاشقا میگشت داد زد:ممد چاقو کش اینجا کھ دوتا بیشتر مالقھ نیست

ممد اومد توی اشپز گفت:خوب قاشق بردار

دوتا مالقھ سھ تا قاشق برداشتیم رفتیم بیرون

یھ قابلمرو من بقیشونم بچھ ھا گرفتھ بودن

دراتاق دخترارو باز کردم اروم گفتم:یک دو سھ

ھممون باھم زدیم روی قابملھ ھا ک صدای بدی ایجاد کرد ھمون موقع صدای جیغ دخترا خنده ما یکی شد

و ھمچنین دویدن سمت پایین پلھ و الفرارررر

مانیا داد زد:اتشششش بگیرمتتت اب میریزم روتتت
از این حرفش ھمشون خندیدن کھ سرعتمو بیشتر کردم

صدای جیغ دخترا کھ ھرکی ب نامزدش فوش میداد ماھم میخندیدم

من:وای نگا قیافھ ھاشون

مانیا جیغ کشید:اتششششششششششش دیوثثثثثثث

پنج نفرمون رفتیم پشت مبال
اوناھم جلومون

باھم داد زدن:بیاااا بیروننننن

ممد:یاخدا الفاتحھ وصلوات خدافظ زندگی
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مانیا.



جیغ کشیدم:اتششش میای یا بیام

اتش رو ب پسرا گفت:ترجیح  میدم برم ممد حلوام با ت

ممد:باخودم برو داداش ادم زنزلیلی کونی بودی

خندم گرفت از اصکلیشون

دستاشو توی ھم گره داد مظلوم از پشت مبل اومد بیرون کھ ھمھ خندیدن

گوششو گرفتم کشیدم ک گفت:ا ای ای درد میادد

گوششو تاب دادم گفتم:نبینم دیگھ از این شیطونیا بکنیاااا

دستشو گزاشت روی دسنم گفت:ایی باشھھ

ممد:سگ تو روحت زنده ای ک ھنوز پس حلوا من با ت

نارین زیرزیرکی خندید

اتش دسمو گرفت کشید سمت باال گفت:بچھھ ھاااا بکشیدد اونارروو فکررر ممددد بودد

من:خاک ت سرت رفیق نیم راه

بردتم توی اتاق درو بست لباشو روی لبام گزاشت با نفس نفس جدا شد گفت:نیمھ را نیستم تو خیلی دلبری!

ھمون موقع گوشیش زنگ خورد
نمیدونم کی بوو کھ اخماش رفت توی ھم!

اتش:اینو جواب بدم بیام

سری تکون دادم رفت بیرون بعد پنج دقیقھ با اخمای توی ھم اومد داخل

من:چیزی شده؟

اتش:ن

رفتم سمتش دستاشو گرفنم گزاشتم پشت کمرم خودمو بھش چسبوندم کھ ابروھاش باال پرید دستمو گزاشتم روی صورتش تھ
ریششو نوازش کردم گفنم:میدونی ھرچی شد میتونی ب من بگی ن؟

خمار گفت:ت ک اینقدر قشنگ دلبری میکنی من چطوری حرف بزنم

خنده ای کردم سرشو اورد جلو پیشونیمو بوسید بغلم کرد گفت:فنچ دلبر من!



من:فنچچ تویییی

اتش ازم حدا شد خمار گفت:ثابت کنم کیھ؟

باتشر گفنم:اتشششش

خندید گفت:خیلی دوست دارم

بعدشم بغلم کرد
اتش:معنی دوست داشتنو با ت فھمیدم!فکر نمیکردم انقدر حس شیزینی باشھ

بیخیال بابا
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یک ھفتھ از اینکھ خونھ ی ممد بوویم میگزشت ھیچکدوم از پسرا نرفتن خونشون

دراتاق باز شد نازنین اومد داخل پوفی کشید خودشو انداخت روی تخت

من:چی شده

نازنین:این احسان فکنم پسرا جوگیرش کردن بھم درخاصت ازدواج داد

ھممون باھم گفتیم:چیییییییییی؟!

نازنین:چیھ

من:گوزو قبول نکردی؟

نازنین:گفتم فکر میکنم ولی درستش این بود ب شما بگم باھم تصمیم بگیریم

خندیدم گفنم:من ک میگم بلرو بده

سما:و من

نارین:اگع مشکل روانی داشتھ باشھ چی؟



من:فوقش میکشیمش

رھا:جوووووون

خندیدم ک نازنین گفت:خوب پس من برم بش بلرو بدم

من:ن ن بزار چقد دیگھ اتش گفت شام سفارش میدم سرسفره بھش بگو

نازنین با ذوق گفت:وای تا ب خودم برسم

چندشی بھش گفتم دوید سمت میز ارایشی

شب شده بوو با صدا زدنای پسرا رفتیم بیرون

نشستیم روی مبل احسان وقتی تیپ نازننیو دید دکمھ اول پیرھنشو باز کرد نفس عمیقی کشید کھ باعث شد ھمھ اروم بخندن

اتش:خوب بفرمایید پیتزا بخورید

ھرکی یھ پاکت برداشت شروع کرد ب خوردن

وقتی تموم شد نازنین رو ب احسان گفت:میخام جوابتو بدم

احسان:زودباش فقط

نازنین خندید گفت:قبول میکنم

باز ممدو اتش باعم داد زدن:اولییییییییی اولییییییی میدونستمممممم

بقیشو دیگھ حدس میزدم 

بلند شدن احسانو گزاشتن روی کولشون باال پایین انداختن

من:وای ول کنید بچرو

باز شاھد چشمکشون شدیم

من:ننننن



ن  گفتن من با افتادن احسان یکی شد

نازنین:ھییییی نامزدمو کشتن

احسان:ایییییییی کونمممم بفاک سگ رفت

اتش:جون کونتو بخورم

باتشر گفتم:اتشششش

خندید نشست روی مبل احسانم بعد کلی اخ اوخ نشست سرجاش ولی نگاش ھمش بالبخند ب نازنین بودش!

اتش:نظرتونھ ھفتھ دیگھ عروسیارو بگیریم؟

چی گفتن ما دخترا با نظرمھ پسرا یکی شد

من:اصالااا

اتش:چیرا چیرا

نازنین:وایییی خرید چییییی

احسان:امروز میریم خرید میکنیم
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رفتھ بودیم خرید دست اتشو کشیدم توی ی مغازه گفتم:اوننن کت شلوارروو بخررررر

اتش پوکر گفت:میخای برم سرجاده وایسم مترسکم شم؟

ی کت شلوار مسخره بووش

خندیدم کھ برام زبونشو دراورد

بچھ ھا اونطرف بودن اومدن سمتمون

ممد:داداش میگم تو اون کترو بپوش خیلی بت میاد

ب ھمون اشاره کرد ک من گفتم

خندیدم کھ اتش پوکر گفت:ریدم دھنت ببی ممد ینییی دھنتا

ممد لبخند دنددن نمایی زد گفت:حیف رفاقت با تو



اتش:میخام پست بدم مارکتو پیدا نمیکنم

ممد:ھرھرھر خیلی خنده دار بود

اتش لبخند دندون نمایی زد براش

نازنین:واییی زود باشید

بعد رو ب ماگفت:دخترا من ی مغازه لباس عروسی پیدا کردم بریم بگیریم؟

من:بریم

ھممون رفتیم توی مغازه

ھمون موقع ک وارد شدیم نازنین گفت:ممن اونووو میخاممممم

احسان:حتما برو بخر

من:بابا بزار برسیم

رھا دستشو برد باال گفت:مثل ھممممم

نازنین:چیییی!اسکی نرین میخام تک باشم من

سما:ت گو خوردی پنجتا از اونا میگیریم

نازنین:ننننن

اتش خندید گفت:پسرای گل شما؟

ممد:من کھ ھمیشھ با تو ستم

اتش:متاسفانھ

ممد:مرض کاری نکن برممم با دخترا ست کنمااااا

حسام:خدایی خیلی بت میاد لباس عروس

شادمھر:دقیقا با ی رژ قرمز اوف من تورو میگیرم



رھا:اااااا!

اتش:اخ جون دعوا

از لحنش ھممون خندیدم

ی زن اومد جلو گفت:بفرمایید تونستید انتخاب کنید!

قبل از اینکھ نازنین حرف بزنھ گفتم:پنجتا از اونا

زنھ:خوبھ!زود تصمیم گرفتید عروسای دیگھ ک میان خیلی طول میکشھ بعد شما عروسیتون باھمھ؟

لبخند دنددن نمایی زدیمو سرتکون دادیم

زنھ:مبارک باشھ ایشا�

من:مرسی

زنھ:پس پرو نمیکنید؟

تقریبا ھیکال ھممون یکی بودش

من:رھا برو پرو کن اندازه تو بودش برا ماعم خوبھ

رھا سری تکون داد با شادمھر رفتن

من:خوب شادمھر میاره لباسارو ما بریم برای شما انتخاب کنیم
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رفتیم توی مغازه مردونھ الشیا ھرکدومشون یھ کتو شلوار برداشتن

ممد:من عمرننن با اینا ست کنمااا عقب مونده ھااا

احسان ایشی گفت

حسام:کی با تو ست میکنھ پلشت



شادمھر وارد مغازه شد گفت:منم ست نمیکنما

نازنین:برین بمیرین اصال

حسام با ناراحتی گفت:اونوقت کی شمارو میگیره

سما باتشر گفت:حسامممم

حسام لبخند دندون نمایی زد گفت:جوووون حساممممم

ایناھم اصکلن

ھرکدومشون ی کتو شلوار برداشتن
برادارھم باھم ست کردن احسانو حسام

اتش ممد شادمھرم ک ھرکی ی کت شلوار برداشت

من:اتششش کرباتت نخریدییی

اتش:ایش ایش کربات چیھ من یقم بازه ھمیشھ

من:نمیتونی ببندی اون یقھ بی صاحابو؟

ممد ک جفتمون بود گفت:یقش رو کونش رفتھ

خندیدم
اتش:مرض ب زنم چیزای زشت یاد نده

از لفظ زنم ی جوری شدم باعث شد ی لبخند کوچیک روی لبم جابگیره

بچھ ھا تھ مغازه بودن مشغول انتخاب کردن

اخرشم شادمھر ھمون کت مخملی کھ رھا گفتھ بودو برداشت حساممو احسانم باھم ی کت سیاه انتخاب کردن

خستھ روی مبل نشستم

اتش دستمو گرفت اروم در گوشم گفت:بریم باال لباس عروستو تنت کنی ببینم؟

ممد:پچ پچچ کردنن درجمممم نشانھ کونی بودنھ



اتش:و مرض

ممد:و ت جونت

اتش:و ت کونت

ممد:و ت

سما:واییی بس کنید بعد رو ب دخترا گفت:بریم اتاق خستم

من:وای دقیقا

بلند شدم در گوش اتش اروم گفتم:قبل از عروسی دیدن عروس نحسی میاره

مثل بچھ ھای شیش سالع اخم کرد کھ باعث خندم شد
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توی اتاق نشستھ بودیم کھ پسرا صدامون زدن

سما:اوففف من خستمممم

من:پاشو دیگھ خووت میدونی نریم چکار میکنن این اصکال

نازنین:وای انگار تخمشونو اینجا انداختن نمیرن خونشوننننن

خندیدم بلند شدم کھ دختراھم بام بلند شدن

روی مبل نشستیم نگاشون کردیم

اتش:ی خبر دارم

من:چی

ممد:چیز شد

نارین:چی شد؟

شادمھر:این شد



رھا:این چیھ

حسام:چیز
سما:چیز چیھ

احسان:اھھھھ بنالید دیگھ

اتش :ما وقت عروسی گرفتیم یعنی شرمنده کھ بدون اجازه شما ھمچین کاری کردیم
بلند گفتم یعنی چی

آتش لبخند ملیحی زد شروع کردیم فوش دادن بھشون

من: یعنی چی شما با ما دارید؟ شوخی می کنی؟ چطور ھمچین حرف مھمیرو بھ ما نگفتی یادآوری کنم کھ ما ھم یھ قسمتی از
این ازدواجیم

اتش: خانم شما یھ قسمتی ن کل ازدواجید

من:االن ک چی چکار کنیم؟وقتش کیھ!

ھمع ساکت بودن انکار بقیھ دخترا راضی بودن فقط من راضی نبودم

ھوال

اتش:س روز دیگھ

من:چیییی؟

اتش:تااالر گرفتھ  شده وقت ارایشگاه گرفتھ شده لباس عروساھام ھستش دردتون چیھ پس

من:پسسس اوکیھ ولی بازم قھرم چون بم نگفتی

رو ب دخترا گفتم:شمااا ترشیده ھااا اعتراضی نداریددد؟

ھمشون شونھ ای باال دادن
چندش ترشیده ای بھشون گفتم کع باعث خندشون شد

و این سھ روزم مثل برقو باد گزشت!
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ارایشگاه ھممون باعم بود



با صدای تموم شد ارایشگر چشامو باز کردم

جووووون چ دافیییییییییی

توی اینھ برای خودم بوس فرستادم
ی رژ قرمز مات با سایھ طالیی روشن خط چشمی کھ ماھرانھ روی چشم کشیده شده بود!

خیلی ناز بودش

ھمون موقع بچھ ھا اومدن

سما؛جوووووووون ابم اومد ک

نازنین:کاری میکنی قبل سکس ی بار دیع ب یادت بزنماااا

نارین:اوف اھھھھھھ

رھا:من دارم میزنم نگا من نکنین

ھممون باھم خندیدیم

با ذوق گفتم"واییییی ھممونم باھم عروس شدیمممم

سما اومو نزدیک بغلم کرد ک ھمشون اومدن دورم

سما:پس چی فکردی توی خوشحالی ناراحتی مرگ زندگانی باھمیم

من:و ھمچننی پاره شدن
با بغض نگاشون کردم

سما:بدبخت امشب میخاد پاره شھ بغض کرده

زبونمو براشون دراوردم ھمون موقع ارایشگر اومد گف دمادا

ھمع باذوق دنبالھ لباس عروسمونو گرفتیم رفتیم سمت در

اتش.

میشد گفت!
جلوی روم قشنگرین صحنھ قشنگرین زندگی و ھمچنین قشنگترین زن دنیا وایساده!

ھیچ توصیفی براش پیدانمیکنم
و مطمئنم من عشقو توی مانیا پیدا کردم!

عاشقتم!



مانیا.

بھم زل زده بودو باعشق نگام میکرد!

نگا دخترا کردم گفنم:یک دو س

ھمھ باھم دویدیم سمت دامادا خندیندنو بغلمون کردن تابمون دادن

فیلم بردارم بودش اول از این حرکت اعتراض کرد ولی حرکت پسرارو ک دید خوشش اومد

بعد کلی کصشرا فیلم بردار نشستیم توی ماشین

اتش:وایییی نزدیک بوو بزنم دھنشو با دماغش یکی کنم مرتیکھ سمج

خندیدم سرشو برگردند گفت:نخندا ب اندازه کافی دلبر شدی اگھ باز بخندی ھمینجا ترتیبتو میدم

از این ھمھ بیپروایش اخم کردم کھ قھقھ خندید
مرضی بش گفتم ماشینو روشن کرد رفت سمت تاالر

ھمھ باھم رسیدیم پیاده شدیم ھرکی جفت مال خودش بودش

فامیالی پسرا بودن فقط ماھم ک کسیو نداریم

وقتی وارد شدیم!بیشتر با صورت ھای  نیشخندو چشای پر از حسادت روبرو شدیم
بسوزین

داشتم رد میشدم کھ پیرزنی کھ جلوم بودش گفت:ھھ این بی کسو کارو نگا معلوم نیست چجوری مخ بچرو زده

دستمو مشت کردم اتش جفتم بودش شنید دخترا چون داشتن با خانواده شوھرشون اشنا میشدن نفمیدن

راستی باورتون میشھ پسرا اصال دخترارو ب خانوادشون معرفی نکردن؟فقط کارت دعوت دادن
مامانش ایناھم ک بھانھ گرفتن ایناھم گفتن انتخاب ماست زندگی ماست

پسرا خلن دیگھ

اتش دستمو کشید برد پیش ھمون زنھ گفت:بلھ عمع چیزی گفتی؟

عمھ:اگھ شنیدی کھ شنیدی



اتش:ن ی بار دیگھ بگو

عمش پرو پرو گفت:گفتم کھ بخاطر این بی کس کار باباتو گزاشتی کنار

اتش چشاشو بست وقتی باز کرد از عصبانیت قرمز بودش"

اتش:این بی کسو کاری ک میگی زن منھ عشق منھ دنیای منھ ی بار دیگھ

انگشت تھدیدشو گرفت سمت عمش اما بعد گرفت سمت جمع داد زد:توجھ کنیددد

ھمھ  نگاش کردن

اتش:ی باردیگھ از دھن یکیتون بشنوم ب زن من بگین بی کس کار خداشاھده کاری میکنم کھ مرغای اسمون ب حالتون گریھ کنھ
ناراحتید میتونیو گمشید بیرون ھرکییییی ناراحتھ میتونھ گم شھ من شمارو نیاوردم چرت چرت تحویلم بدید اوردم توی شادیم

شریک باشید ھرکی از شادی من ناراحتھ میتونھ با ی خدافظی خوشحالمون کنھ

ممد رو ب خانوادش گفت:شمایی کھ دارید تیکھ میندازید فک نکنید نشنیدم شاید زن من پدر مادر نداشتھ باشھ اما دل داره ادمھ و
ھمچنین خدای من  حرفی ک رفیقم گفتو باز میگم اگر ی بار دیگھ بشنوم ب زنم تیکھ انداختید یااا اینکھ توسط شما ناراحت شده ب

وهللا چنان کاری میکنم ک از کردتون پشیمون شید

ھمع خفھ شده بودن!

شادمھر با اخم بلند رو ب ی زن گفت:مامان!نشستی داری بازن من بد میگی چیزی نمیگم بقیھ ام نشستن تورو یاری میکنن باز
چیزی نمیگم ولی صبر من حدی داره ھرکی دوس داره صبرمو امتحان کنھ میتونھ راجب زنم حرف بزنھ ولی ی بالیی سرش

میارم ھروز ارزوی مرگ کنھ من برای ھمھ چی صبورم میدونم ولییی برای این حرفایی کھ پشت زنم زده میشھ ب وهللا ک صبور
نیستم ب وهللا ک امتحان نکنید

پشمام چ فیلم ھندی شده بودااااااا ب والللھھھ ک شادمھررر شوخی نداره از این فکر خندم گرفت خاک ت سرم این موقعھ ام
مسخره میکحم من دیگھ…….

صدای ھیچکس درنمیومد!
اینطور ک معلوم بودش ھمھ با ما لج کرده بودن!

مگھ گناه کردیم!

حسامو احسان ساکت بودن

پنج قسمش بودش ھرقسمت خانواده یکیشون نشستھ بودش

ھمون موقع یکی از طرف حسام احسان بلند شد گفت:دروغھ مگھ!بی کس کار نیستن؟ خدا میدونھ از چھ ج

حرفشو کامل نکرده بود کھ احسان زد توی گوشش ھمھ شوکھ شدیم!
ی دختر خیلی جلف بودش!

ھیچکس حرفی نمیزد!
ننھ دختره کوش پس

احسان دستاش از عصبانیت میلرزید



احسان:ببینم باز درباره نازنین من ھمچین حرفی بزنی کشیده نمیخوری ی تیر خالی میشھ توی سرت

ھمشون برگشتن عقب پیش ما وایسادن
ھرکی دست زنشو گرفت باال گفت:خوببب ببینید

انگار قبال منتظر این حرفا بودن!!ھمشون باھم حرف میزدن!

:این زن منھ ھر حرفی ب زن من بزنی ینی ب من زدی و بدبختتون میکنم

سکوت سنکینی بودش"ھیچکس حرفی نمیزد!

بین جم صدای دست زدن بابای احسانو حسام اومد با ی زن!

ھردوشون دست زدن اومدن جلو

بابااحسان:افرین پسر ھمیشھ انقدر حمایت کنید تا کسایی کھ حرف مفت میزنن بزنن ایول بتون شیرمادر حاللتون

ھممون بھش لبخندی زدیم

باعشق نگا ب اتش کردم
من کھ تا اینو دارم غم ندارم

رفتیم سرجای عروس داماد ب ردیف نشستیم

جم خیلی بد بودش"انگار عضا بود ن عروسی!

بعد اون جمی ک دعا میکردم ھرچی زودتر تموم شھ تموم شدش

خندیدم کھ اتش زیر پامو گرفت بلندم کرد جیغی کشیدم لباسشو گرفتم
خنده ای کرد بردتم سمت اتاق

خابوندتتم روتخت روم خیمھ زد سرشو توی گردنم فرو کرد شروع کرد بوسھ زدن

دستمو گزاشنم روی سینش ھولش دادم گفتم:چتھ باباچ عجلھ داره بزا برم حموم

اتش:ھیش ھمین االن میخامت

یاخدا
یکی منو نجات بده



نکامو ک دید خندید لباشو گزاشت روی لبام
ترجیح دادم ھمراھیش کنم

وقتی ھمراھیمو دید وحشی تر شد
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بعد اون جمی ک دعا میکردم ھرچی زودتر تموم شھ تموم شدش

خندیدم کھ اتش زیر پامو گرفت بلندم کرد جیغی کشیدم لباسشو گرفتم
خنده ای کرد بردتم سمت اتاق

خابوندتتم روتخت روم خیمھ زد سرشو توی گردنم فرو کرد شروع کرد بوسھ زدن

دستمو گزاشنم روی سینش ھولش دادم گفتم:چتھ باباچ عجلھ داره بزا برم حموم

اتش:ھیش ھمین االن میخامت

یاخدا
یکی منو نجات بده

نکامو ک دید خندید لباشو گزاشت روی لبام
ترجیح دادم ھمراھیش کنم

وقتی ھمراھیمو دید وحشی تر شد

از روم بلند شد کتشو دراورد دکمھ ھای لباسشو یکی یکی باز کرد باز خابید روم سرشو توی گردنم فرو کرد شروع کرد ب
مکیدن

بعد پنج دقیقھ ازم جدا شد بلند شدم کھ لباس عروسمو باز کرد از تنم افتاد!

خمار ب تن لختم کھ االن فقط ی شرت سفید پام بود نگا کرد

دستمو گرفت کشید رو تخت ک جیغی زدم سرخوش خندید شلوارشو دراورد

فقط شرت پاش بوو
خیلی تحریک شده بودم شرتشو از پاش وراوردم ک جونی گفت خودشو بین پام تنظیم کرد اروم گزاشت داخل

از درد  جیغی کشیدم کھ جون کشداری گفت

شروع کرد تلبمھ زدن
اروم اروم تلبمھ میزدو

ھم درد داشتم ھم لذت میبردم

یھو تلبمھ ھاشو سریع کرد ک از درد جیغی کشیدم

خندید تندتر زد
من:اتشششش پدرسگگگگ پاره شدممم



اتش:ای جان

بیشتر تلمبھ زد

من:اخخخخخ اتش دولتو میبرم میدم دستت

خندید تلبمھ ھاشو اروم کرد
اھی گفتم ارضا شدم

بعد پنج دقیقھ تلبمھ زدم ارضا شد خودشو انداخت کنارم

اتش:اوف لنتی چ داغی ازت سیر نمیشم

من:وای اتش نا ندارم

خندید کھ یادم اومد بااخم گفتم:خر گاو پارم کردیییی

خندیدو جونی گفت

بلند شدم کھ خمار نگا اندامم کرو پتورو دورم گرفتم گفنم:ھیزززز

رفتم سمت اشپزخونھ

اوموه بودیم ھمون خونھ اتش

چاقورو برداشتم
ھاھاھا یکم بترس

رفتم سمت اتاق خواب اتش

چشاشو بستھ بود روی خودش پتو گرفنھ بود

رفتم نشستم روی پاھاش کھ چشاشو باز کرد پتورو کشیدم پایین چاقورو اوردم گفتم:منوووووو اذیتت میکنییییی

باتعجب سریع دستشو روی دولش گزاشت

..……………
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بااسترس نگایی ب بیب چک توی دستم کردم

دستمو از روش بردارم معلوم میشھ



سما از بیرون داد زد:یالااا زود باشششش

نازنین:وای چی شدش

بچھ سما شروع کردگریھ کردن

سما:بیا بچمم داره میگھ خاھرم چی شدش

خندیدم دفتم بیرون دادمش دست رھا گفتم:وای نگا نمیکنم ت بم بگو

نارین از دستش کشیدشو گفت:یس یسسسس مثبتھھھھھھ

ھمشون باھم جیغ کشیدن

از شوق شروع کردم گریھ کردن
ھمشون بغلم کردن دیونھ ای بھم گفتن

سما:اتشو چشکلی میگی

من:ن نمیدونم

سما رو ب بچھ ھا گفت:زودباشین بریم االن شوھرش میاد باید بھش بگھ

بعد نیم ساعت حرف زدن رفتن

اتش دررو باز کرد با استرس نشستھ بودم روی مبل تصمیم گرفتم بی بی چکو بزارم توی برنجش جررر شاشمو میخا بخوره

روی مبل ک دیدتم اومد با پا زد ب کمزم پرت شدم پایین شروع کرد خندیدن
ب این اصکل بگم کھ بچرو ب کشتن میده

سریع بلند شدم رفتم توی اشپز قبل از اینکھ بیاد بیبیچکو گزاشتم وسط برنج گزاشتمش روی میز

من:اتششش بیا نھار

اتش:باشھ سلطانممم

بعد پنج دقیقھ اومد روی صندلی نشست

قاشق اولو وسط برنج زد
من گوشھ گزاشتھ بودم

بااسترس داشتم نگاش میگردم

نصف برنجو خودد وقتی متوجش شد باتعجب درش اورد



قیافشو باید میدید
تستو ک دید اول چشاش درشت شد بعد قرمز شد بعد پراشک شد با ذوق گفت:دارم بابا میشم؟

من:یسسسسس

داد زد:اولییییییییی اولیییییییی

از روی صندلی بلند شد اومد سمتم بغلم کرد تابم داد

سرخوش خندیدم یھو یادم ب بچھ اومد گفتم:اتش بچھھھ

سریع بردتم روی مبل گزاشتتم بالشت گزاشت پشتم گفت:وای راحت باش

من:اتش دوست دارم

اتش:تو منو خوشبخترین مرد جھان کردی

پایان

امیدوارم از رمان خوشتون اومده باشھ
و ھمچنین امیدوارم رمان ھای بعدیو دنبال کنید!

خدافظ شخصیتای اتشو مانیا♡


