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 ست يشاوندیرسم خو یزندگ

 دارد به وسعت مرگ يبال و پر یزندگ

 عشق يدارد اندازه  یپرسش

 من و تو برود ادیعادت از  يکه لب طاقچه  ستین يزیچ یزندگ

 دیچیپ یست که در خواب گل م يحس قطار یزندگ

 است نهییمجذور آ یزندگ

 تیگل به توان ابد یزندگ

 در ضربان دل ماست نیضرب زم یندگز

 ...نفس هاست کسانیساده و  يهندسه  یزندگ

 يسپهر سهراب

 یاصل ي مقدمه

رو که دوست داره  یفقط کس... کنهیو منطق رو درك نم لیدل...  فهمهینم... درك نداره ! کند ذهنه عشق

 ... خوادینم يا گهید زیچ چیه...  خوادیم

 ...احساسه  هی...  ستین آدم

 هی... درد هی هیبه تلخ... اسپرسو؟ نه قهوه نه  يقهوه  وانیل هی هیبه تلخ...هم تلخ  دیاحساس قشنگ و شا هی

 ...! به هم  زهیریم یکه حاال به خاطرش همه چ...  یمیدرد قد

... از آهنم ...  شهیاز جنس ش ستمیت يدختر... ترم  يقو یاز هر آدم... اما , بدم  یسوت, خل باشم  دیشا من

 ... نهیقدرتم فوالد... احساس دارم اما 

 ... قلبت را  کشمیم ریبه زنج يروز... باش  مواظب

 ! دوستم داشته باش... دارم  دوستت

 ! میعشق شو يتا اسطوره ها میشد دهیآفر ما

 ...اس ام اس  کیداستان ! میعشق ا ياسطوره  ما

 ... !اما چه قدر درست...  یام اس اشتباه اس

*** 
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بالش رو  ریمن گم بشه؟ ز یبه سال گوش قهیده دق قایمونده دق یه ایخدا! پووووف! شروع کردم به گشتن کالفه

تخت  ریخم شدم تا ز! سر جاش دمیپلکامو رو هم فشار دادم و با حرص بالش رو کوب تینگاه کردم و با عصبان

از  یکیبفرستم واسه  سمیبنو یاسمس احساس هیم شد ریجوگ شیپ قهیده دق! تو رو خدا نیبب! رو هم نگاه کنم

اشکال نداره ! دیداده بود بهم از ذهنم پر يریکه جوگ یتازه تموم حس! ستیکه قسمت ن نیمثل ا یاون خال ول

آهان ! شروع کردم به دوباره گشتن! مونده قهیدق 5فقط ! نه يوا...به ساعت نگاه کردم! کم حس دارم هیهنوز 

زردم رو درآوردم و دستمو کردم توش و  فیدر کمد لباسام رو باز کردم و ک! خودشه! االن مطمئن شدم کجاست

تو ! کار رو تکرار کردم نیرو برداشتم و دوباره هم يبعد فیک! نبود نیخوب تو ا! با دستم شروع کردم به گشتن

اون ! بشه لینباشه و سال هم تحو چکدومیبگردم و از آخرم تو ه دیرو با فایک نیا ياالن همه : دلم غر زدم

اشکال ! بودم ریبا خودم در گ ؟یباشه چ نایاز ا یکیاگه تو  یول! ام بگردم یدنبال گوش دیبا ندهیموقع تا سال آ

سبز و شروع کردم  هیپشتدستمو کردم تو کوله ! شمیم الشیخ ینبود ب گردمیسبزه رو هم م یکوله پشت نینداره ا

 میگوش هوووووووی: زدم غیو ج! هوا دمیهوا پر پرنیم دنیبهشون کادو م یکه وقت ییمثل بچه ها هوی! به گشتن

 ! شد دایپ! شد دایپ

 : نوشتمیو بعدش شروع کردم به نوشتن چون فرصت نداشتم تند تند م! زدم يقر هی

 : اسمس

 آرام,آرام

 باران يقدم ها يصدا

 یزندگ یانیپا سکوت

 خاطره ها مرگ

 ...نو یشروع

 ...باز یانیپا

 آخر تئاتر ي پرده

 شوق اشک

 نیغمگ لبخند

 ...ییکماکان جدا و

 ...سن يتئاتر بر رو يفرود پرده ها انیدر پا و
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 ...یمرگ زندگ الیدست ها در خ يصدا و

متنو  نیا دونمیمن نم زمیدوست عز! که نوشتم يشعر نیشاد باش درست برعکس ا شهیهم! نو مبارك سال

متنو  نیا لیدل یکه ب یدوستام نیفقط بدون تو جزو بهتر! سمینویاز دوستام م یکیکدوم  يدارم برا قایاالن دق

اسمس  هی...یکه تو از من گرفت اشهب يزیچ نیآخر نیا دیشا! از کنارت برم يزود نیبه هم دیشا! برات فرستادم

! ادتمیلحظات به  نیهمونطور که من تو ا...باش و بمون ادمی به شهیهم...ناگفته ست يکه توش پر حرفا

 ! خداحافظ...

اسمس رو ،رو ! بزنم یثیاومد تو مغزم و باعث شد لبخند خب يزیآم طنتیفکر ش هی! شد یعجب احساس! اووووف

 نترنتیدرسا فرستادم چون ا يکردم و جدا برا یبعد هم متن رو کپ! تو گروه دوستام فرستادم بریوا کشنیاپل

 ! رو بخونه بریتووا ياسمس ها تونستینداشت و نم

افتاد درسا دو تا شماره داره که شماره  ادمیسال مونده، لیبه تحو قهیدرست دو دق! درسا فرستادم يرو برا اسمس

بعد  هیچند ثان یول! اون شماره اش هم فرستادم ياسمس رو برا نیندارم واسه هم میرو تو گوش شیدوم ي

 عیسر! شخص ناشناس فرستادم هی يبرا نویآخ نه ا! زدم 59،49 يه دو عدد آخر شماره رو به جامتوجه شدم ک

ناشناس  يشماره  يبرا یاسمس عذرخواه هیاومدم که ! درست درسا فرستادم يشماره  ياسمس رو برا

 یاشم بگو؟ ب هیصدم ثان يخوایم! قیچه دق! مونده هیثان یو س قهیدق 1فقط ! ساعت شدم يبفرستم که متوجه 

که در اتاقم باز شد و  نوشتمیرو م یهنوز داشتم اسمس عذرخواه! کرد یمنو صدا م زیر هیمامانم هم که ! الیخ

شده بود از دستم زدم و آروم با  یبه مامانم که حرص ییلبخند دندون نما! طهیاُه اُه اُه اوضاع خ! مامانم اومد تو

 مکه مطمئن شد نیهم! از کنارش رد شدم و به سمت پله ها رفتمکردم  یهمون لبخند دندون نما که نگاهش م

من چندبار ! آتنا: مامانم بلند شد غیپله ها سرخوردم و از اون ور ج يرو دسته  عیسر ستیمامان حواسش به من ن

 ! کم خانوم باش هی! پله ها نیا يسرنخور رو دسته  نقدریا یفتیبهت بگم م

رفتار خانوم  هی چوقتیتمام تالشمو بکنم که ه دمیو حرص نخور من قول مت: مامانو بوس کردم و گفتم دمیپر

 ! اَزم سر نزنه يوار

 ! آتنا: مامان

 لیلحظات تحو شهیهم! شد لیسال تحو دهینکش هیبه ثان مینشست عیو بردم سمت سفره و سر دمیکش دستشو

مهمان ها و برنامه  نیبهتر شهیهم)داداشم(نیکه از نظر من و آرو نیبه خاطر ا بودیم 3رو شبکه  ونیزیسال تلو

 یبا مامان وبابا و داداش رو بوس! داشتن يباز تدیونایو منچستر  یچلس 45: 8حاال امشب ساعت ! ها رو داشت
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بود و طبق  دهیطال برام خر يجفت گوشواره  هیمامان ! کردم نگوووو یذوق هی! میهامونو گرفت يدیو ع میکرد

در کل آرزوهام رو از قبل کرده بودم واسه ! خورهیپوله به دردم م گفتمیچون خودم م اددیمعمول بابا بهم پول م

 يد!: هول نشم واسه فکر کردن الس لیتحو يکه لحظه  دیسال جد

 ! ینیهم مامان یگاه یمامان: میگفتیمامان بزرگم بود که بهش م! تلفن زنگ خونه به صدا در اومد يصدا

! سال نو مبارك! یسالم مامان: شروع کردم به حرف زدن عیدادم و فرصت حرف زدن بهش ندادم و سر جواب

به  دمیبوده قول م یمن بگو آرزو هات چ شیپ: ) و آروم ادامه دادم نییبعد صدامو آوردم پا( ؟يآرزو که کرد

از  يوگرنه کار کنمیور مج اتبر يخوایم يزیچ یاف یحاال مثال اگه ب! نگم و تالشمو بکنم کمکت کنم یکس

 ! ادیدستم بر نم

نکن و منو  یطونیش! سال نو مبارك! سالم دخترم: گفت زدیکه خنده توش موج م ییو با صدا دیخند یمامان

 ! رو بده به مادرت ینکن گوش تیاذ

 ! یخودت خواست! گم یپس منم آرزوهام رو بهت نم یخودت نگفت یباشه مامان: لوس کردم و گفتم خودمو

نشستم که تو  نیآرو شیرفتم پ! رفتیرو دادم دست مامانم که داشت بهم چشم غره م یهم با خنده گوش بعد

رو نگاه  نیبرگشتم دوباره آرو دهیرو م یزدانیرضا  دمیکردم و د ونیزینگاه به تلو هی! غرق شده بود ونیزیتلو

! رو خاروندم جگاهمیام کنار گ شارهبا انگشت ا! آخه خوب برنامه استرس داشت! چه قدر استرس داشت.کردم 

فوتبال شروع شده من ! گفتم آخه! رو نگاه کردم ونیزیبرنامه استرس داشت؟ بر گشتم و تلو نیا يکجا

که برم در  نیمونده بودم تو ا ؟یدنید دیا چه زود اومدن ع! بلند شد فونیآ يغرق فوتبال شدم که صدا! دمینفهم

 کردنیم یخاله هامو که داشتن احوال پرس يبودم که صدا يریتو خودرگ کنم؟فوتبال نگاه  نمیبش ایرو باز کنم 

به شدت استرس ! نجات دادن يریخود درگ نیمامان در رو باز کردن و منو از ا ایپس بابا  شیآخ! دمیرو شن

با ! نعشق م تدیونایمنچستر ! داشت يباز نیمن و آرو يمورد عالقه  میکه نبود ت یشوخ! فوتبال رفته بود باال

اقوام  ي هیو بق تدیونایدختر خاله ام طرفدار پر و پاقرص منچستر  تایمن و داداش و آن! داشتند يباز نهیبوز یچلس

! یهام و عموها همه طرفدار چلس ییخاله هام و دا! یو مامان هم خنث یبابا عشق چلس! یخانواده طرفدار چلس

مشت تخمه  هیمنم دست به کار شدم ! شکوندیتخمه م داشت تند تند نیآرو! برابر شده بود 2استرس فوتبال 

شکوندم و معلوم نبود  یهمونطور که تند تند تخمه م! کنار دستمه یکیحس کردم ! برداشتم و شروع کردم

از کنار دستم به طرف  بیبه ترت! مواجه شدم يزیانگ رتیح يکنم برگشتم و با صحنه  یآشغالشو کجا پرت م

به خونه مون  یاُه اُه لشکر چلس! مایخاله ش,نیریخاله ش,النیخاله ش,نویم ژ ییدا دختر,تایدخترخاله ام آن: راست
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و پوستش رو  شکوندنیبه شدت و با سرعت باال و هماهنگ هم تخمه م نیاونام مثل من و آرو! حمله کردن

: نیآروبعد  بیهم که سمت چپم نشسته بود به ترت نیاز سمت آرو! مامانم چارهیب! کردن تو هوا یپرت م

 نویو ژ نیو آرو تایمن و آن یول! ان یخاله ها همه دربس طرفدارچلس! سهراب ییدا,فرهاد ییدا,آرمان ییدا,بابام

طرفدار کدوم  یکه ک کردمیم دیو تمج لیهنوز داشتم تحل! میافتاد ریگ يتا منچستر4االن ! میطرفدار منچستر

به  ینگاه! بود سکته کنم قشنگ کیترس که نزد ازهوا  دمیبلند شد منم چنان پر نیداد آرو يکه صدا مهیت

 غیهوا و ج دمیمنم همون لحظه پر! 1 یو چلس 2منچستر ! بله حدسم درست بوده دمیکردم که د ونیزیتلو

واسه  ياقدام نکرد ریکم د هیبه نظرت : گفتن یمواجه شدم که بهم م ییبرگشتم و با نگاه ها! دمیکش

  ؟یخوشحال

استرس االن به کله ! میبود 70 ي قهیگذشته بود و االن دق قهیدق 20! زدم و نشستم سرجام ییدندون نما لبخند

که  ترایدفعه مامانم و خاله م هی! میبود 2-2و االن  میکرده بود يمساو میچون دو تا ت! 1000 يرفته بود باال

رد که داد همه از جمله من رو خاموش ک ونیزیوتل دیو مامان زحمت کش ونیزیتلو ياومدن جلو تایمادر آن شهیم

 ! هم بلند شد

  ؟يا چرا خاموش کرد: نیآرو

 ! میبود گل کن کینزد! مامان گهیراست م: من

 ! دیرسیهم نم یچلس يبه پا دیبود گُل کنه؟ شما خودتون رو هم بکش کیکجاش نزد: النیش خاله

تو  کمیدر ضمن ! دیمسابقه رو ببر نیابدا شما ا یول! و احترامت واجبه يکه بزرگتر فیخاله جان ح: من

 ببره از ما؟  یتا حاال بوده که چلس یک نیبگرد بب یچلس ي خچهیتار

 ! یلیخ: زد و گفت يپوزخند صدا دار النیش خاله

 ! نمیبب دیبردا رو اسم ببر نیچند تا از ا دیرو از حفظ یچلس ي خچهیشما که کل تار هیلیخاله جان اگه خ: من

 ! ابرومو دادم باال يتا هی و

رو از حفظ  یچلس ي خچهیو البته کل تار! سال داشت 37من همش  يخاله  نیا! هول کرده بود النیش خاله

من  یول! بشم الیخ یکه ب خواستیخاله که هنوز جوابمو نداده بود برگشت طرفمو با نگاه ملتمسش اَزم م! بود

 ! خاله و من يبودن تو جو دعوا ههمه رفت! کردم یاهش مابر باال رفته نگ يتا هیدست به کمر و  يجد یلیخ

 ! يکه اسم ببر ينکرد دایرو پ یخیشد خاله؟ فکرکنم اصال تار یچ: من

 ! اَخماش به شدت رفت تو هم و دستاشو مشت کرده بود! شد یحرص خاله
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 ینظر کارشناس يکنم و جوابتو بدم؟ مگه تو چندسالته؟ دار یتو رو راض دیدوما چرا با! ستین ادمی! رینه خ: خاله

 مورد؟  نیدر ا يدیم

! خنده امو خوردم! شد یبامزه م یلیخ خوردیحرص م یآخه خاله وقت! حرص خوردن خاله خنده ام گرفته بود از

تا اومدم دهنمو  !ما يرفته بودن تو جو دعوا ترایو مامان ن ترایخاله م یتا جواب خاله رو بدم حت ستادمیصاف وا

  ؟يدیچرا جواب حرفاشو م گهیتو د يتر بزرگتو  النیش! دیدعوا رو تموم کن نیا هیکاف: باز کنم مامان گفت

با چشم و ابرو ! خاله رو نگاه کردم یبرزخ ي افهیق هیبا ! که نتونستم جواب خاله رو بدم نیشدم از ا یحرص

 النیخودمو رسوندم کنار خاله ش! شونه هاشو باال انداختکرد و  يزیر يخاله خنده ! دمیبراش خط و نشون کش

تنه به خاله زدم و از کنارش رد شدم  هیو ! رسم یبعد بردمون حسابت رو م شاالیخاله جان ا: و دم گوشش گفتم

 ! اهاتونیتو رو! دیعمرا شما ببر: که از پشتم داد زد

 ! مینیبیم! ا؟ باشه پس: طرف خاله و گفتم برگشتم

 ! دخترا گهید هیا کاف: مامانم

 دخترا؟ : میگرد شده داد زد يو خاله با چشما من

بهش  شهینم گهیسال سن د 37با  النیقطعا ش! از دخترا منظورم آتنا بود دیببخش: گفت جیکالفه و گ مامان

 ! گفت دخترم

 ! ترایا ن: زد غیج خاله

 ! دیسر به سر هم نزار نقدریا: و گفت دیخند مامانم

 ! خاله زبون در آوردم يدور ازچشم مامان رو پله ها برا و برگشتم

خاله جلوش رو به  یمن پشت سر مامان بودم ول! کنه يکار تونستیشده بود از دستم چون نم یهم حرص خاله

! و به سمت اتاقم رفتم! شونه هامو انداختم باال! کنه يکار تونستیو نم شیدیدیبود پس مامان م ستادهیمن وا

 ! دهیم یکه حرص دادن خاله چه حال يوا

و لباس بر  فیکوه از ک هی زشیدر کمد باز شدن همانا و ر,در کمدم رو باز کردم ! اتاقم رو باز کردم و رفتم تو در

 ! سر من همانا يرو

و  یسوت ي رهیج دیحتما با! پووووف فتاد؟ین یاتفاق چیکمد رو باز نکردم ه نیساعت قبل در هم 1من  مگه

 ! دادمیبودنم رو امروز م یپاچلفتدست و 

 ! زنهیداره به در اتاقم م یکیشدم  متوجه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٩ 

  ه؟یک: من

 ! تامیآن: 

 ! تو ایب: من

 ینکردم حت یو سالم و احوال پرس یافتاد اصال با خاله هام روبوس ادمیتازه ! در رو باز کرد و وارد اتاقم شد تایآن

رو  تایآن! ما عشق فوتبالن يکال خانواده ! فوتبال يپا مینشستاز همون اول ! یییییوا! نگفتم کیتبر دمیسال جد

 یلیخ یلیخ تایمن با آن! کردن باغ موهاش يشروع کرد به باز! شده بود رهیبود و به سقف خ دهیتختم دراز کش

 انیخونه البته آخراشه چون داره رو پا یرو م سانسشیاالن داره ل! هیخوب یلیخ یلیدختر خ! ام یمیصم یلیخ

موهاش روشن تر از االن  یلیخ میبچه که بود! دو سال از من بزرگ تره! خونده يمعمار! کنه ینامه اش کار م

! روشن یو پوست يقهوه ا يروشنش با چشما يفر و درشت قهوه ا يموها! تر شده رهیت یکمی نبود اما اال

 ! داره یخوشگل یلیخ ي افهیق

  ؟ییکجا: من

 هان؟ : نشست سر جاش و گفت یجیبا گ تایآن

االن سقوط نکنه  چاره؟یبه اون سقف ب يساعته؟ زل زد مین ییکجا! هان و مرض: کردم و گفتم يزیر ي خنده

 ! خوبه

 ! آخه تو فکر بودم: و گفت دیخند تایآن

بهش؟  يزل زد يعاشق سقف اتاقم شد ؟یکجا باش يخوا یا؟ نه بابا؟ پس م: وسط حرفش و گفتم دمیپر

 ! يکه تو ، تو فکر بود دونهیخَرَم مخوب 

 ! کنهیم نم ییراهنما یاستاد راهنمام اصال درست و حساب! نامه مم انینگران پا: و گفت دیدوباره خند تایآن

 ! خوب عوضش کن: من

 ! ستیکه ن یشوخ! خره شهینم: تایآن

  شه؟یچرا نم: من

استاد انجام  هینصف کارهاتو با  یتو وقت وونهیآخه د! گم یم یمن چ یفهمیدانشگاه اون موقع م يایبزار ب: تایآن

 ! خوامیعروسکو نم نیا گهید یبگ ستیکه ن يعروسک باز! یکه وسط کار عوضش کن یتونینم يداد

  ؟یوسط کار عوضش کن شهیخوب چرا نم: من

 ! نکن ریاصال خودت رو درگ! ولش کن! دمیم حیتوض یک يساعته دارم برا میتوروخدا ن نیبب: تایآن
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 ! باحال شد! يسورمه ا يروسر هیو  يو شلوار سورمه ا دیسف يمانتو هی! دمیکردم و لباسمو پوش يا خنده

 ! نییو بلندش کردم و بردمش پا دمیرو کش تایدست آن! هم با عطر گرفتم یدوش هی

اومدم بگم که : تند شروع کردم به حرف زدن یلیخ! بودن ستادهیوا نایهمه منتظر ما کنار ماش! دم در میرفت

! در ضمن سال نو تون هم مبارك! سالم یحاال همگ! فوتبال يپا میتو و همه نشست دیاومد یسالم نکردم وقت

 ! بخوره تو سرتون شاالیا

 ! شدیخنده دار م یلیخ افمیمواقع ق نیا شهیهم

 گفتم؟  یمگه من چ نیرو آب بخند! خنده ریزدن ز هوی همه

خوابم  نمیبش نیتو ماش قهیدق 5اگه  یطبق معمول چون حت! گرام نشستم يشدم و کنار دست اخو نیماش ارسو

 در آوردم و گذاشتم تو گوشم و اهنگ من عوض شدم از  فمیرو از تو ک يهندزفر رهیگیم

Arash ap &masih 

 ! کردم یپل رو

 ]حیمس: [

 منو ینیبازم دلت خواست ، بب اگه

 ، مثله قبلنا ستمین گهیمن د نه

 ...عوض شدم ، هستو رد شدم من

 ...، من بلد شدم  ویدروغ گفت تو

 میمثله قد ستمین نمیبب

 دیاز سر پر گهید فکرتم

 ]APآرش [

 رمیم ی، برات نم نمیشیپات نم گهید

 رمیگیمن ، سراغت نم شهیپ یستین یوقت

 نبودت عادت کردم ، دروغاتو باور کردم به

 بندمی، روتو چشامو م از تو قلبم کَندن تورو

 ... . ... ..بندمیم

 ]حیمس[
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 ادموی ياما ، داد ویرفت تو

 تو باشم ، من با آدما مثله

 من عوض شدم یبد شدن ، ول سخته

 ، من بلد شدم ویدروغ گفت تو

 میمثله قد ستمین نمیبب

 دیاز سر پر گهید فکرتم

 ]APآرش [

 رمیم ی، برات نم نمیشیپات نم گهید

 رمیگیمن ، سراغت نم شهیپ یستین یوقت

 نبودت عادت کردم ، دروغاتو باور کردم به

 بندمیاز تو قلبم کَندن ، روتو چشامو م تورو

 بندمیم

 ! نکردم تیافتاد بچه ها رو اذ ادمیاهنگ بود که  يوسطا نطوریهم

  ؟يشد وونهیتو باز د: برگشت سمتم و گفت نیتو جام تکون خوردم که آرو چنان

 يوا: بچه ها جوابمو داده بودن يهمه ! بریرفتم رو وا! رو باز کردم میگوش يصفحه  عایزدم و سر يشخندین

! نمیبچه ها ببخش: براشون نوشتم! میکه ندار شتریآتنا ب هیو ما که  يریمیو تو نم یزنیم هیچه حرف نیخدا نکنه ا

من سرطان ...یخراب کنم ول رو دتونیع خواستمینم...یول! که چرا بهتون نگفتم دیشیاز دستم ناراحت م دونمیم

 ...! خون دارم

 ! کنن یها االن باور م چارهیب! من چه قدر مرموضم ایخدا! براشون فرستادم و

رو  دمیرفتم تو و د! دمیدو یمامان يشدم و به سمت خونه  ادهیپ نیرو از تو گوشم در اوردم و از ماش يهندزفر

 ! بغلش و سفت ماچش کردم دمیپر! مبل نشسته

 نه؟  ایبرات جور کنم  يخوایدوست پسر م یآخرش تو به من نگفت! جوووونم یسالم مامان: من

 ! کن تیبس کن دختر جون کم منو اذ: و گفت دیاول لبشو گاز گرفت و بعد خند یمامان

 میشب بود که برگشت 4و  3ساعت اطراف ! خوش گذشت یلیخ یلیخ یلیخ! بود یخوب یلیشب ،شب خ اون

 ! خونه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٢ 

فردا ظهر ساعت ! گرفتن که فردا صبح که نه االن خود صبحه میمامان و خاله تصم میگشت یبر م میشتدا یوقت

! دمیگرفتم خواب ارمیکه لباسام رو درب نیخسته و کوفته افتادم تو تختم و بدون ا! سمت شمال میحرکت کن 2

 ! بود یکه چه خواب يوا

 ! بشم داریبه اسم مامان بود که اسرار داشت ب یساعت يصدا! شدم داریظهر بود که از خواب ب 12اطراف  ساعت

 ! رهید! شو داریب! آتنا: مامان

 ! میقراره حرکت کن گهیدو ساعت د! ست 12ساعت  نیگ یمامان؟ خوبه خودتون م رهید ویچ یچ: من

 ! شهیم رید میتا خودمونو حاضر کن یول گهیخوب دوساعت د: مامان

بابات که رفته حموم و خودت ! تره عیحلزون سر یعنی! دیشیحاضر م نیکه تو و آرو یبا اون سرعت مخصوصا

 ! نیآرو يتو هم که لنگه ! رونیب ادیهم که اصال و ابدا از تختش نم نیآرو! هیحموماش چه قدر طوالن یدونیم

 يرویچه قدر خوب از هم پ نیبب! خواهر کو نشان ندارد از برادر گنیم گهید نهیهم: گفتم یجیخواب با گ تو

 به من چه؟  نایا یحاال نگفت! میکنیم

  گم؟یم ییتو الال يساعته دارم برا مین: گفت ينسبتا بلند يبا صدا مامان

کار کن مامان چون اصال آدم باهاش خوابش  شتریهات ب ییطوره پس رو الال نیجدا؟ د خوب اگه ا! ا: من

 ! رهیگینم

 ! آتنا: داد زد مامان

از ترس  شهیگذشته و منم هم قهیدق 5 گهیبه جاش م شمینم داریو من ب گذرهیم قهیدق 1 یوقت شهیهم مامان

 ! کرد داریترفند استفاده کرد و منو ب نیاالن هم از هم شمیم داریب عیکه به کارام نرسم سر نیا

! بود 1البته تازه ساعت ! رو جمع کردم و آماده نشستم زیوصورتم رو شستم و لباسام و ساکم و همه چ دست

 ! زنگ زد نیآذ

 ! دمیرو شن هیگر يکه جواب دادم صدا نیهم

 شده؟  یچ نیآذ,نیآذ: گفتم ینگران با

 ! ستادمیدم در خونتون وا ایب ؟ینه تو آدم ؟یشده؟ آخه تو آدم یچ یگیم وونهید: نیآذ

ندم و چند تا از تارموهامو ک عیسر! سرطان انیجر! افتاد ادمیچش بود؟ آهان تازه  نیا! وا! قطع کرد عیسر و

از سمت راست  بیبه ترت دمیرفتم جلو در و د! آتنا يا وونهیکه د يوا! زهیریموهام داره م یعنیانداختم رو لباسام 
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همه هم چشماشون ! ستادنیوا! درسا-انایک-رایو- نایژ-الناز- موژان-ایشن-نایروژ-نایت- ساغر-نیآذ: به چپ

 ! بود سکته کنم کیهمه هجوم آوردن سمتم که نزد هوی! ونیگر

 ! زارمیمن نم! میزارینه ما نم يما رو تنها بزار يخوایم! جونم یآت: ایشن

 ! و منو نگاه کردن ستادنیهمه شون صاف وا! خنده ریو زدم ز رمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهید

پا  هیخودم  زارمیمن و چه به سرطان؟ من جون به جونم کنن شما رو تنها نم! کردم یبابا من شوخ: من

 يد!: لمییعزرا

 ! دور همو نگاه کردن و بعد منو هیشون  همه

اونم ! و از دستش فرار کردم دمیدو! سپرم دستت یخدا خودمو م ای! شد و به سمتم حمله ور شد یبرزخ نیآذ هوی

 ! کردیبارم م زیپشت سرهم چ دیدویکه م نطوریهم! دنبالم کرد

 شبیاز د یدونیم ؟یکن یم يما باز يداره؟ با اعصاب و سلوال یمرگ شوخ! وونهید يآخه دختره : نیآذ

 کوفتمون شد؟  دیع یدونیم م؟یکرد هیهرکدوممون چه قدر گر

 ! نفرشون 11هر! همه شون نیهمه شون پشت سرم بودن نه فقط آذ! خدا ای! و به پشت سرم نگاه کردم برگشتم

انداختن و تا  رمیآخرش هم گ! دمیدویفقط م! ارینخدا خودت اون روز رو ! رنیبه حال اونوقت که منو بگ يوا

هاشون  افهیق ییخدا یول! کردم یو خنده خداحافظ یکبود ازشون با شوخ یمنم که با بدن! تونستن منو زدن

اسمس برام  هیکه  کردمیرو باز م قمداشتم در اتا! کردن من سرطان دارم یکه فکر م یخنده دار بود وقت یلیخ

 ! اومد

 ! ناشناس بود يشماره  همون

 شما؟ : اسمس نوشته بود تو

 یهستش که براش اشتباه يشماره همون شماره ا نیا! نکردم یشماره عذرخواه نیافتاد که از ا ادمی تازه

 ! اسمس درسا رو فرستادم

شما  ياون اسمس رو برا یاشتباه شبید! به شما بدهکارم یعذرخواه هیمن  دیببخش,سالم: براش نوشتم عیسر

 ! کنم یفرصت نشد اَزتون عذرخواه گهیبود که د لیسال تحو يکاینزد! فرستادم

 ! فرستادم براش

 یب...! نقدریا پیسرعت تا یعنیحد؟  نیسرعت عمل در ا! يوا! دینذاشته بودم که لرز بمیرو هنوز تو ج یگوش

 ! نیاسمس رو بب! یآت الیخ
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راستش من ! دیالبته اسمتون رو نگ د؟یدیم ییافتخار آشنا! کنم یخواهش م: نوشته بود! رو باز کردم اسمس

که  کنهینم یحاال فرق! با اون ناشناس دوست بشم,ناشناس اومد هیکه از  یاسمس نیبا خودم گفتم اول شبید

هم بگم که با  نویالبته ا! دیبگ لقباسم به عنوان  هیفقط  دیاسمتون رو نگ! رمردیپ هی یباشه حت یاون شخص ک

 درست حدس زدم؟ ! دیستیصد در صد پسر نتون  یاون اسمس احساس

باشه : دستام رفت رو صفحه و شروع کردم به نوشتن اریاخت یبدم؟ ب یاالن من جوابشو چ! شده بودم شوکه

حدستون ! هیاسمم چ دیحدس بزن دینیحاال تا فردا بش! مخفف اسممه! یآت: دیاسم بشناس نیمنو به ا دیتونیم! البته

کنکور هنر هم  نمایاز حدم به س شیب يبه خاطر عالقه  یول رستانیخوندم تو دب یتجرب! هم درسته من دخترم

 ! امسال کنکور دارم! ثبت نام کردم

 نه؟  دیپسر هیشما صد در صد  و

که دارم  يزیو تنها چ دونمیاَزش نم یچیکه االن ه یاز اون شخص ناشناس یچرا ول دونمینم! فرستادم براش

از اعتماد به نفس باالش خوشم ! پسر؟ خوشم اومده بود ایدختره  دونمینم یمن حت! لهیموبا يشماره  هیاَزش 

رو به  یجانیه هیو  یتنوع هی! بود ومدهخوشم ا يباز نیاز ا! کرده بود یجسارت نیکه چن نیاز ا! اومده بود

بدم ول کُن  ریگ يزیمن به چ! نمشینفر باشم تو اطرافم که بب هیدنبال  شهیکرد که هم یاضافه م میزندگ

 يد!: ستمین

 ! میحرکت کن دیبا نییپا ایآتنا ب: فکرا بودم که مامان صدام زد نیهم تو

 نییآخر پا يداشتم از پله ! خودم فرستادم يبوس برا هیو  نهینگاه بخودم کردم تو آ هی! بود نییپا چمدونم

 ! که پام سر خورد و افتادم رفتمیم

 ! امو ندادم رهیتعجب کردم که ج! امروزم یسوت ي رهیاز ج نمیا! پوف

اهوم من : جوابمو داده بود! بندازم میبه گوش ینگاه هیکردم  یاالن فرصت! میکه حرکت کن میشد نیماش سوار

! هم هستم نمایعاشق س! چون من هم مثل تو کنکور هنر ثبت نام کردم! یبگم چه تفاهم دیو البته با! پسرم هی

صدا "دوست ناشناس"من رو  دیتون یم! مخوند یاضیر رستانینخوندم تو دب یتو تجرب تفاوت که من مثل نیبا ا

 ! دیبزن

 نیبه ا يداد ریهمه حرف گ نیا نیوسط ب نیتو هم ا یبابا آت يا! دوست ناشناس نیاالن من بگم به ا جان؟

: سوالم رو براش فرستادم نیبه خاطر هم! خورهیمغز آکبندم رو م نیمهم تر هم داره مثل خوره ا زیچ هیلقبه؟ 

  د؟یشما هم سن من
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 يد: من از کجا بدونم شما چندسالتونه که جوابتون رو بدم؟! ویکیخانوم آ: جوابمو داد عیسر

 ! دوم امروزم یاز سوت نمیا! جوابش خنده ام گرفته بود از

 و شما؟ ! سالمه و امسال کنکور دارم 19من ! دیببخش)شکلک خنده: (نوشتم براش

 ! دمیکنکور دادم و االن با شما کنکور م رید! سالمه 21من : داد جوابمو

 ! م به کار افتاده یکار کنم حس فضول یکنکور داده؟ خوب چ ریچرا د! گهیسوال د هی بازم

کنکور  ریچرا د يد: قصدم همونه قایدق دونمینباشه که خودمم خوب م یقصد فضول دیببخش: نوشتم براش

  د؟یداد

 ایو اون جا درس خوندم همونجا هم به دن کامیآمر يمن بزرگ شده )عالمت خنده: (مو دادجواب قهیدق 3 بعد

 يتا برا رانیا میمادربزرگم برگشت یضیبه خاطر مر شیسال پ3! دارند یرانیپدر و مادرم هم اصالت ا! اومدم

و کنکور و دانشگاه داشته  ندندرس خو يبرا ینتونستم وقت ادیمن هم به خاطر مشکالت ز! میبمون شهیهم

 ! که امسال فرصتشو کردم نیتا ا! باشم

 يادیدوست شدم که تفاهم ز یبا کس یبرام جالب بود که اتفاق یلیخ! شیآخ! بر طرف شد یحس فضول خوب

هامو طبق معمول گذاشتم تو گوشم و به  يهندزفر! فرستادم نه اون ینه من اسمس گهیبعد از اون د! میباهم دار

 از"شال"آهنگ 

)THE WAYS( 

 ! شد پخش

 اون شال سرخ تو شال

 تو ي، موج مو موج

 حادثه نینرمتر

 تو يدور رو… باستیز چه

 نیبه آخر نیآفر

 تو يرو شاهکار

 یاوج سادگ يتو

 اندوه تو … باستیز چه

 واژه ها نیکه ا يوا
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 تو شیدر پ اللند

 یچه بد زخم آه

 هم آغوش تو … ستیفردا ک که

 یلعنت نیکه ا! آه

 یافسردگ يقرصها نیا

 به رنگ ، دوز به دوز رنگ

 یآرام زندگ …باد داد  به

 اون شال سرخ تو شال

 تو ي، موج مو موج

 حادثه نینرمتر

 تو يدور رو… باستیز چه

 نیبه آخر نیآفر

 تو يرو شاهکار

 یاوج سادگ يتو

 اندوه تو … باستیز چه

که تا حاال نشده از رفتن بِهِش  ییجاده  نیچالوس قشنگ تر يجاده ! یقشنگ يچه جاده ! نگاه کردم رونیب به

وجه خوابم  چیجاده ام به ه نیتو ا یوقت رهیگیخوابم م نیتو ماش شهیکه هم یمن, و مهم تر ! خسته بشم

 ! رهیگینم

 رسهیکه م دیکال ع! که هست یکیتراف نیبا ا میر یساعت م7،8ساعته رو با  3،4مطمئنم راه  شییخدا یول

امکان ,شلوغه میگفتم شمال نر نایچه قدر به ا شبیمن د! شمال زارنیم کننیدست بلند م هیانگار کل تهرانو با 

بد شانسم که اگه  نقدریمن ا! حلقم توشانس من  یعنی ایخدا! ومدنیکه ن ومدنین شیک میبر نیایتصادف داره ب

 شیک میرفتیاالن اگه م ؟يگند نیآخه شانس به ا! سطل آب ببرم که نکنه خشک بشه هیبا خودم  دیبا ایبرم در

 ! بهتره نیفکر نکنم ا یمسافرت چیکال بهتره به ه! نبود طیقطعا بل یول میگرفت یم مایهواپ طیبل دیبا

 ! کمه واقعا خسته بودم امروز دیببخش
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پخش کرد اون  نیضبط ماش يد: پخش نکرد البته خودش! آهنگ پخش کرد هیکه در آوردم مامانم  يهندزفر

! نیتو ماش يآهنگم مخصوصا برا نیخدا من عاشق ا يوا! يخسرو اریآهنگ فکر بکر از زان! فقط روشنش کرد

که سد  نیبعد از ا! دارهترسناك  زیچ هی یدرسته که چالوس هم خودش هم جاده اش قشنگه ول! دهیکالً حال م

قبل که  يدفعه  ادمهی! کننیم دایپ یترسناک يشکال! شهیترسناك م یلیکوه هاش خ یکنیرو رد م ریرکبیام

چون ! میخدا کنه شب نرس! صدبرابر ترسناك شده بود گهیو د میبه شب خورد کیچالوس به خاطر تراف میاومد

 ! ندازهیترسناك م يلمایف نیا ادیکه منو 

 ! میزدم رو گوش دیلپ تاپم رو در آوردم و چندتا آهنگا جد ینیم م یتو کوله پشت از

و  ایبهتر بود رفتم رو نودهشت یچیخوب از ه یول شدیداشتم البته قطع و وصل م نترنتیا یبیج نتیمب نترنتیا با

 ! به دوستام زدم يسر هی

واقعا  یحیتفر کیشهرك کوچ هی! میاونجا دار الیو هیو  میمونیشمال تو نمک آبرود م میایم یوقت شهیهم

 نگیو کارت نگیو ترامبول يو جنگل گرفته تا سورتمه سوار نیاز تلکاب! داشت زیهمه چ! شمال بود يجا نیبهتر

 ! یخوش گذرون=نمک آبرود: نوشت شهیرو م يتساو نیا شهیکالً م....! و

 يد!: معادله استثنا ست چون عدد نداره نیبابا معادله ت تو حلقم البته ا! هم شد يتساو چه

من ! ما نیتو ماش ایشو ب ادهیپ میستیم يجا وا هیاالن : نوشته بود! داشتم تایاسمس از آن هی! نگاه کردم میگوش به

 ! تنهام حوصله ام سر رفته

 هیو به موقع خودش هم  کردیم تمیو شر داشتم که به موقعش اذ طونیبرادر ش هیمن  یتک فرزند بود ل تایآن

 ! سالش بود 28االن ! زارهیعمه شدن رو به دلم م يآرزو دونمیالبته هنوز ازدواج نکرده و م! بود یعال بانیپشت

 ! تایآن شیشدم رفتم پ ادهیو من پ میستادیگوشه وا هی

کنکور  يگفت و من اَزش درباره  یاز دانشگاه م تایآن! گل کرد مونیپر چونگ نیکه نشستم تو ماش نیهم

 هیبچه ها توروخدا : بخوابه گفت تونهیما نم ياز سر و صدا یول ادیکه معلوم بود خوابش م ترایخاله م! دمیپرسیم

 ! دیریگیسرطان فک م! دیاستراحت به اون فک وا مونده بد

مگه سطان فک : گفتم یجیبا حالت گ تاینه سرمو خاروندم و رو به آن ای میکه مونده بودم سرطان فک دار من

  م؟یدار

 ! دیشا دونمینم-گفت جیهم مثل خودم گ تایآن
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و خوب قطعا استخوان فک  ادیمکان به وجود م هیاز حد سلول تو  شیب دیسرطان از تول میبله که دار-ترایم خاله

 ! ادیب شیبراش پ طیشرا نیا تونهیهم م

 ! آهان-میباال و رو به خاله باهم گفت میرو به هم شونه هامونو انداخت میدر ك نکرده بود یچیکه ه تایو آن من

 ! دیمن که مطمئنم شما کامالً درك کرد-به ما کرد و گفت يزیر يهم خنده  خاله

 ! میهم بخند تایآن يو بابا تایکه باعث شد من و آن دیدوباره خند و

به خودم قول دادم هر وقت فرصت کردم در مورد سرطان فک تو  یخوش گذشت ول یلیجاده خ يتو شییخدا

 ! بزنم یگشت هی نترنتیا

بود که 7/5اطراف ساعت ! میرسیم رید کیتراف نیمن گفتم با ا! میاه بودساعت تو ر5! درست در اومد حدسم

خودمو انداختم رو تخت و  يچکاریو بدون انجام ه الیم تو و یشگیرفتم تو اتاق هم میو من مستق! میبود دهیرس

 ! دمیخواب

کورمال کورمال ! شهیتر نم کیتار نیشد گفت که از ا یم یعنیشده بود  کیکامال تار گهیشدم هوا د داریب یوقت

بودم که  نیمتعجب از ا! برگشتم تو اتاقم! رونیدست و صورتم رو شستم و اومدم ب! ییراه افتادم سمت دستشو

نه؟ ! صبحه ي قهیدق 52: 2دم ساعت یکردم و د لمیبه ساعت موبا یهمه خاموشه؟ نگاه نییپا يچرا چراغا

من خواب کامل روز رو ! ساعت 9 یعنی 3گفت  شهیم بایتا ساعت تقر 7از ساعت  دم؟یهمه خواب نیمن ا یعنی

 ! کردم

! کم حرف بزنم هیبا دوست ناشناس  خواستیدلم م یچرا ول دونمینم! مهیساعت و ن 8روز  هیکامل  خواب

شب قطعا فرصت 3البته االن ساعت ! دمیفهمیرو م تشیشخص شتریدوست داشتم ب! برام گنگ بود تشیشخص

هم  یچه اسم! آبرودبه ساحل خوشگل نمک ! زل زدم رونیرو تختم نشستم و به ب! ستیکار ن نیا يبرا یمناسب

خوب به استثنا  یناشناس باشه؟ ول تونهیدوست م هیآخه چه طور ! دوست ناشناس! خودش انتخاب کرده يبرا

 ! دوست ما ناشناسه نیوا وستهیپ تیبار به واقع نیا

چه  یول! دمیشو تا حاال ند افهیق یول دونمیم زایجور چ نیرشته اش و ا يدرباره  ییزایکه من چ یدوست نیا

! شهیباحال م ه؟یکیکدوم اون  میندون یحت یکالس ول هیتو  میدانشگاه باش هیجالب بشه اگه من و اون تو 

دوست داشتم اون  یلیچرا خ دونمیتا برش دارم و نم میبردم سمت گوش ورشی عیسر! اسمسم بلند شد يصدا

 یچکیفروکش کرد چون در واقع اصال ه جانمیه یول! درباره اش بفهمم اَزش سوال کنم شتریکم ب هیباشه تا 

 ! همراه اول بود! نبود
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 ! دوباره نگاهش کردم خودش بود! اومد گهیاسمس د هیرو بزارم سر جاش که  میگوش خواستمیم

  ؟يداریب: کردم نوشته بود بازش

 ! اهوم: نوشتم براش

 بله؟  یبگ دیبا! دختر؟ من بزرگ ترتم ها هیاهوم چ)شکلک خنده: (جوابمو داد عیسر

همش دو  ه؟یبزرگ تر چ: و براش نوشتم اوردمیمنم کم ن! باز شده بود شیسر شوخ یکه نصف شب نیا مثل

 )شکلک زبون! (بله که متشخص باشند و احترام الزم باشه گمیم یتازه هم من فقط به اشخاص! سال

بود؟ خ خ خ خ من مرض  يجد ایبود  یشوخ نیکه ا کنهیاالن مخش هنگ م! جواب دادنم نیکنم با ا یم حال

 ! دارم

 )شکلک سوال(کردن بود؟  تیبرا اذ ایبود  يجد ایبود  یشوخ نیاالن ا: جواب داد قهیدق هی بعد

 ! ن اختراعش کردم پسرمکردن نامفهومه که م تینوع اذ هی نیا یبخون قیدق دیرو با نینه پسرم ا: نوشتم براش

 شدم پسر شما؟  یبله بله؟ من ک: داد جوابمو

 ! کردم داتیحاال پ! گُمت کرده بودم پسرم یول یوقته پسر من یلیتو خ: نوشتم

 طناتیاز ش شتریکَم ب هیحاال مامان جون ! يدار ادیز طنتیکه تو هم مثل خودم ش نیمثل ا! کلک يا: نوشت

 ! بگو

بچه ها فرستاده بودم که  يرو که برا یاون اسمس روزید نیآهان مثل هم...کَم فکر کنم هی سایوا: نوشتم

! کَم بعد براشون نوشتم که سرطان خون دارم هیتو هم فرستاده بودم رو براشون فرستاده بودم  يبرا یاشتباه

 يبود دیبا! نگو !کردن یم هیگر وسرَم  ختنیظهر اومده بودن جلو در خونمون و چنان ر روزیها د چارهیب

 ! کردم چنان دنبالم کردن که فاتحمو خوندم تتونیبعدهم بهشون گفتم اذ! يدیدیم

 دوستات چند نفر هستن؟  نیحاال ا! مامان جونم یکنیم ادیز طنتیش: نوشت

! رایو-انایک-نایت-ساغر-نایروژ-م و ژان_ایشن_درسا_نیآذ_الناز_نایژ-من: که شامل! میپیاک هیما کال : نوشتم

 ! مینفر12در کل با خودم  یعنی

-من! مینفر 7من با دوستام در کل ! دیکن یم یبابا شما چه حال! نفر 12 یعنینه؟ )! شکلک تعجب: (نوشت

 ! الدیم-نیآتر-اریسام-نیهام-مانینر
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تعداد  یطوالن يسال ها یخوب در ط مینفر 12کم؟ ما که  یگینفر م 7تو به ! وقت هی دیاریکم ن: نوشتم

و کم کم  میتر شد یمیصم یلیخ ییاز سوم راهنما یول میدوست بود ییاز اول راهنما یعنی! رفته باالنفراتمون 

 ! دینفر از ما کمتر 5شما هم که ! چندسال تعدادمون باال رفت یدر ط

 یلیو خ موننیدخترا کم ترباهم دوست م کردمیفکر م شهییمن هم! کمه یلینفر انگار خ 5 یگیم يجور: نوشت

 ! ستنیپشت هم ن

 : جوابشو دادم یول! که زده بود ناراحت شدم یاز حرف یکم هی

کردن که گفتم  تیاذ هیکه با  ینیبیم! ستنیدخترا مثل هم ن يهمه ! اتفاقا اشتباه به عرضتون رسوندن نه

 ! میتر کیما ها از خواهرم به هم نزد! شدند يسرطان دارم چه طور

 ! بدم رییموارد تغ نیرو تو ا دگاهمیکم د هی دیپس با! جالبه: نوشت

! نیکن انیرو ب تونیو بعد نظر شخص نیدقت کن یدر مورد موضوع شتریبه بعد ب نیاز ا یاون که حتما ول: نوشتم

 ! کنن ینم یپشت همو خال یول! دیگیکه شما م نیوقت دخترا اون طور یالبته گاه! یالک ینه الک

 ! بندمیرو جمع م رایضم کنهیبفهمونم که اشتباه م یبه کس ویزیچ هی خواستمیم یطور بودم وقت نیا شهیهم

 ! اُه اُه چه خشن: داد جوابمو

  قا؟یکجا بود دق نیاالن خشونت ا: نوشتم

 ! جاه چیه: نوشت

 ! اون که صد البته: نوشتم

 ! برم دیبا ادیخوابم م يندار يکار: نوشت

 ! ینیتو داستانا رو بب يوالیخواب ه شاالینچ ا: من

 ! ینیتو هم خواب شپش بب شاالیا)عالمت خنده: (نوشت

 ! حالم بد شد! نگو و و! ییاَ: نوشتم

 ! ریشب به خ: نوشت

 ! خ خ خ! شبه تو هم به شر: نوشتم

 ! يبا! ا: من

 ! يبا: اون
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و خودمو به  ستمیتشکش و پشت به تخت روش با يدوست داشتم اگه تخت دو نفره داشتم برم لبه  شهیهم

 ! حالت سقوط به پشت ول کنم

 ! ينمرد یول يسقوط کوتاه کرد هی یکنیاحساس م دهیحال م یلیخ

که سرم به  ومدیاونقدر خوابم م! تا اتاقش تخت دو نفره داشت 4هر  الیو نیهم همون کار رو کردم چون ا االن

 ! دمیبود خواب دهیبالش نرس

 شتریب یرفع خستگ يبخوابه به جا ادیآدم ز: گفت یم شهیهم یمامان! بودم دهیساعت خواب 9چرا؟ من  دونمینم

 ! ادیخوابش م

 ! دمیبه هر حال من خواب! گفت یم یچ فهممیم االن

باال سرم  يپرده  شمینم داریزد که چرا ب یکه غر م یدر حال تایآن! شدم داریاز خواب ب تایآن يبا سر و صدا صبح

نور ! جون مادرت نکن تایآن: چشمامو گرفته بودم گفتم يکه با دست جلو یدر حال! و نور زد تو چشمام دیرو کش

بر  يروزیاز پ يکه لبخند یدر حال تایآن! بشم فقط تو پرده رو کنار نزن داریب دمیباشه قول م! زنه تو چشمم یم

: بودم گفت ستادهیبسته رو پا وا يو دست به کمر رو به من که حاال با چشما دیلباش نقش بسته بود پرده رو کش

 يمعده  نیفکر ا یستیاگه فکر خودت ن يهم که نخورد يزیچ,يدیخواب 7ساعت  روزیزودبااش تنبل خان از د

 ! ت باش چارهیب

 هی! رونیاومدم ب ییمنم بعد از شستن دست و صورتم از دستشو! اتاق ییدستشو يهلم داد تو تایهم آن بعدش

 ! بود تنم کردم یکه کمرش صورت دیارك سفشلو هیبا  یشرت صورت یت

 یلیخ! گرفتم که روشون سر بخورم میتصم عیها کردم و سر لهیبه م زیآم طنتیش ینگاه دمیپله ها که رس به

با ! کردینگاهم تو نگاه مامان گره خورد که با شماتت نگاهم م نییپا ومدیها م لهیکه از م یدر حال! حال داد یلیخ

 يد: ؟یجانم مامان جون کارم داشت: باز گفتم شین

کارم تا حاال هم هزار بار گفته در  نیمن عاشق ا دونهیاون که م! تکون داد و رفت سمت آشپزخونه يسر مامان

و بره  ادیخانوم باشه با وقار باشه مودب ب دیدختر ، دختر با هیواسه  بهیع: مامانو در آوردم و گفتم يکه ادا یحال

 ....هر بخندن ، نه سر بخوره هربزرگترا بکنه و اونا هم  يادبانه جلو یب يها ینه شوخ

تو باغ تا عکس  میرفت تایکامل به همراه آن يبعد از خوردن صبحونه ! غر غرا متنفرم نیمن از ا! پووووووف

 یو برم میگرفت یشمال و تا دو سه ساعت فقط عکس م نجایا میومدیهم م ییتنها شدیهرسال اگه م! میریبگ

بعد از ! میدر آورد يمسخره باز یو کل میمختلف گرفت يعکس با ژستا یکل! بود نیاالن هم برنامه هم! میگشت
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برف از آهنگ  ياز همون اول که کلمه ! از بابک جهانبخش"برف"آهنگ ! آهنگ انداختم هیگرفتن عکس 

: کردم گفتم یاشتم با بهت نگاهش ماَزم گرفت و آهنگ رو عوض کرد و منم که د مویگوش تایآن رونیاومد ب

  ؟یکنیکار م یچ

  ؟یهوا تو آهنگ برف انداخت نیتو ا: تایآن

 ! یگیراست م: لبخند احمقونه زدم و گفتم هیبعدش ! خاروندم و رفتم تو فکر سرمو

 ! یشیبامزه م یلیتو فکر خ يریم یوقت: خنده و گفت ریزد ز تایآن

 یمواقع م نیالبته تو ا! لب ساحل میریم میکه دار دمیفهم بایتقر! راه افتادم تایهامو باال انداختم و کنار آن شونه

و به  میساحل نشست يشن ها يرو تایبا آن يد!: برعکسه زمیمن کال همه چ! نه ساحل ایلب در میریم میگن دار

من دلم دوباره براش تنگ ! نه يوا: گفت هیکَم گر هی عدو ب هیگر ریزد ز تایدفعه آن هی! میخروشان زل زد يایدر

 ! شده دوباره

 نیا يگریمن تو نخ باز ارهیرو در م هیگر يادا! کنهینم هیاصال گر دمیحالت تعجب برگشتم طرفش و و د با

 تنگ شده؟  یک يدلت برا: دمیپرس جیبازم گ...! نخوند نمایموندم چرا س! کنهیم يباز يجد یلیموندم به خدا خ

جا  نیمن و تو ا! ارمیدختر من دارم اَدا در م: بهم انداخت و گف هینگاه عاقل اندر سف هیطرفم و  برگشت

و  دیو دستمو کش! به همونشه ایحال در! میکن يآب باز یکمیپاشو ! میخورد یکه انگار شکست عشق مینشست

 یلیخ! سمت آب میفتر! باال میداد وشلوارمون ر يپاچه ها تایدر آوردم و با آن مویابر يصندال! ایبرد سمت در

! ساحل يرو شنا میافتاد یآخرش هم باهم از خستگ! کردیم سیاون منو خ,کردمیم سشیمن خ! خوش گذشت

برگشتم ! ظهر بود 2فعال ساعت ! ومدینفسامون باال نم گهیکه د میدیرو دلمون و اونقدر خند میدستمونو گذاشت

سرش رو "دمیفهم" يهم به نشونه  تایآن! یاز گشنگ رمیمیدارم م نم! پاشو وقت ناهاره: و گفتم تایطرف آن

بشه و بچسبه به  سیکه لباسشون خ نیها از ا یلیخ! الیسمت و میراه افتاد سیتکون داد و باهم سرتا پا خ

و  ستمین يبودم اما االنا اصال اون طور ينطوریمن هم بچه بودم هم,بدنشون متنفرن و تحملش رو ندارن

نسبت به همون ! دلشوره داشتم هیچرا از صبح  دونمینم! بچسبه به تنم یسیاز خلباسام  نمیبرعکس عاشق ا

 کار کنم؟  یچ دونستمیواقعا نم! "دوست ناشناس"

 ! هیمعمول هیدوست هیفقط  یدوست نیالبته ا! نکردم که باهاش دوست شدم یکار خوب کردمیم احساس

 انیبهتر بود با چندتا از دخترا موضوع رو در م! بارم باشه نیدوم نیمن تا حاال به پسر جماعت رو ندادم که ا کال

با ! تایاز دخترا بگم هم به آن یکیبهتر بود هم به ! بود یخوب ي نهیدختر خاله مم هم گز تایهرچند آن! ذاشتمیم
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کنه و  سیکه آب تموم لباساشونو خ نیبود که که تحمل ا ییاز اون دسته آدما تایتو و از اون جا که آن میرفت تایآن

 ! رفت باال تا لباساش رو عوض کنه عایبه بدنشون بچسبه رو ندارن بود سر

  م؟یکجا بر 5و  4بود که بعد از ظهر اطراف ساعت  نیبحث سر ا میسر سفره نشست تایآن با

 ! نمک آبرود نیتلکاب میکه بر میو آخر سر همه موافقت کرد میکم بحث کرد هی

و شب هم  میتو اتاق من که باهم بخواب ادیجمع کنه و ب لشویبِهِش گفتم که وسا! رفتم باال تایناهار با آن بعد

رفتم سمت اتاقم و طبق معمول به حالت سقوط خودمو ! ارهیب الشویموافقت کرد و رفت وسا! میخوش بگذرون

 ! انداختم رو تختم

 گرویهمد يو نه صدا مینیبب گروید چون که قرار نبود نه هم ستیمطمئن بودم که اون ن! زنگ خورد میگوش

 يرو جواب دادم و صدا میگوش! واسه خودمون میبود یگمنام دیکال شه! میبدون گرویو نه اسم همد! میبشنو

 ! یتو گوش دیچیساغر پ

 ! یساق يسالم بر تو ا: من

 رو؟  یچ: ساغر

 ! گهیدر دهنتو د! نگویدر پارک: من

 ! ها وانهید يها اصن نه ملکه  وانهید ي وانهید يسالم بر تو ا: و گفت دیخند ساغر

 ! ببند: من

  ؟یزنیسر نم یچه خبر خانوم سرطان: و ادامه داد دیخند

 یسر بزنم؟ اومدم عشق و حال با دخ دیدوما چرا با! بود یشوخ هیاون فقط در حد  ریاوال زبونت رو گاز بگ: من

 )! دختر خاله(خاله

 رفت؟  يفراموش کرد! یخیو ما رو هم ب يدیرو د تایآن...آهان پس بگو: ساغر

 هیمن رو با : )زدیداد م هیکه با گر یدر حال! (انتکاریخ! نامرد يا: درآورد و ادامه داد هیصداشو به حالت گر بعد

 غیزنا بود و ج نیو صداش مثل ا! یآشغال کثافت عوض...! يبد یلیآره؟ خ ؟یشده تنها گذاشت میتیبچه که حاال 

 ! خنده ریزدم ز! زدیم

 دهیبر دهیبر ومدیکه نفسم باال نم یدر حال! واسه خندوندن اوردیدرم يمسخره باز يجور نیاکثر اوقات ا ساغر

 ! ساغر بسه توروخدا مردم از خنده: گفتم

 ! یکن تیمن رو اذ يحقته تا تو نخوا: گفت دیخندیکه خودش هم م یدر حال ساغر
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 ! پر رو ياَ! پر رو ياَ

  ؟ییحاال کجا: ساغر

 ! شمال! زیشمال دوست عز: من

 شــمال؟ : داد زد یمتعجب بایتقر يبا صدا ساغر

 ! میبخند یکردم دورهم یپ ن پ شوخ: من

  ؟یحاال جدا شمال! رو یبس کن شوخ: ساغر

 ! اهوم: من

 ! باشه پس فعال خداحافظ: ساغر

 شده؟  يزیچ یساغ: من

 ! خداحافظ يندار يکار! کم باهات حرف بزنم هیخواستم  ینه فقط م: ساغر

 ! باشه پس گلم خداحافظ: من

و حال  میدیخوابیم یمامان يخونه  شهیهم میبچه تر که بود ادیم ادمی! بود دهیرو تو اتاق چ لشیوسا تایآن

 ! میکرد ینگاه م يترسناك و کُمد لمیتا صبح ف! میکردیم

 ! گرفتیکه خوابمون م میکردیم یهم اونقدر پرچونگ بعدش

 ! بهشت بود ییجورا هیبود  نیتلکاب ياون باال که انتها! نمک آبرود نیکابسمت تل میرفت

هم شرط  تایمتنفر بود و من و آن یاز عکاس! گرفت النیعکسامونو خاله ش يو همه  تایبا آن میعکس گرفت یکل

 تایشده بود از دستمون و من و آن یعصب! میشرط رو براش گذاشت نیو ا میبرد تدیونایو  یچلس يسرِ باز هیبند

 ! میدیخندیبِهِش م یهم ه

! رمیو گفته بود بهم بگن که ازشون عکس بگ نیریسالش بود با رهاد پسرِ خاله ش 11آران پسرش رو که  بعدش

تو که : کنه از بچه ها عکس گرفتم و رو به آران گفتم برو بگو به مامانت یمطمئن بودم خواسته حرصشو خال

 یمنتظر برد چلس اهاتیتو رو وکردن کارتو بکن  یتالف يپس به جا ادین از عکس گرفتن خوشم مم یدونیم

 ! باش

نه  گهید يدنبال جاها میش بگرد یهوا و بارون يباال تو سرد نیکوه ا نیا يتو میدوست داشت تایبا آن شهیهم

 ! میشد یرد م چیواپ چیپ ياز جاده ها شهیهم! میرو بر میکه فقط راه مستق نیا
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 دیباور نکن دیشا! نداشتن دیبهش د هیبود که بق یییجا هینه  گاهیالبته مخف! میگاه داشت یمخف هیما  نیهم واسه

پرت وسط  يجا هی گمیاون جا که م! بود گاههیمخف نیاز اومدن به شمال برا هم تایتمام عشق من و آن یول

 هی گاهیمخف نیا! میداشت دید هیبه بق ما یول دنیدیما رو نم یشدن ول یهمه از کنارمون رد م یعنی! جنگله

! نهیتاب بود که رو زم هی هیشد و شب یچون دو تا تنه داشت که انتهاشون بهم وصل م بیعج یلیدرخت بود خ

 ! مینشستیاونجا رو تنه م شهیهم

 ! بود یاالن فرصت خوب! دوست ناشناس حرف بزنم يدرباره  تایگرفتم با آن میتصم! میگرفت یعکس هم م یکل

  تا؟یآن: گفتم آروم

 ! تایآن: صداش زدم يبلندتر يبار با صدا نیا! کرد یم ریچشماشو بسته بود و تو هپروت س! نداد جوابمو

 ! جوابمو نداد بازم

 ! تایآن-

 ! تایآن-زدم داد

  ؟یزنیبله؟ بله؟ چرا داد م-برگشت طرفم و گفت عیسر

 خوشگذشت؟  یسفر در هپروت شمال ؟ییکجا ؟يدیجوابمو نم زنمیصدات م یچرا هرچ-من

 ! حاالامر بفرما دیببخش-کرد و گفت يزیر يخنده  دیخند یکه حاال چشماش م تایآن

 ! اَزت مشورت بخوام يزیخواستم درمورد چ یم: من

 ! مییموش ها يمشاور مدرسه  شهیما که هم-تایآن

 ! موش گهیبه من م پروووو

 ! گوش کن گهینکن د تیاذ تایآن-من

 ! باشه خوب ، بگو-تایآن

 ! شبید نیاز دو رقم اشتباه شماره تا هم! دادم حیتوض زویکردم و همه چ شروع

از تو سو  خواستیپسره م نیاگه ا...گوش کن آتنا: برگشت طرفمو گفت يا قهیبعد چند دق! رفته بود تو فکر تایآن

 یکم هیاگه ! دیاسماتونم به هم نگ پسر به تو گفته نیکه ا یدر حال نمتیخوام بب یم گفتیبکنه م ياستفاده ا

 ! نگران نباش پس! بوده درست بوده یهرچ! نداشته يقصد بد چیه ینیبیم یفکر کن

 ...نداشته يقصد چیه...گفت یراست م...فکر کردم تایآن يحرفا به

 ...گذاشت تو فکر خودم باشم تایآن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٢٦ 

 ! یآن یگیراست م-من

 ! سرشو تکون داد و با لبخند سرشو تکون داد تایآن

سال از من بزرگ تره 2 تایدرسته که آن...خواهر داشته باشه که کنارش باشه هیدوست  هیوقتا خوبه آدم  یگاه

 ! برام بوده یدوست و خواهر خوب هی شهیهم یول

*** 

 ! مونه واسه فردابرنامه ها ب یخونه و باق میکه کال بر میگرفت میو تصم میبرگشت نیتلکاب از

 ! خونه میموافقت کردن و برگشت همه

 ! خودش بود! بوده که اسمس برام اومد دهیتختم دراز کش رو

  ؟ییسالم کجا: بود نوشته

 چه طور؟ : از سوالش جواب دادم متعجب

بر خ یسفر باش دیگفتم شا! میکنکور دار گهیسه هفته د یعنی! هفته افتاده عقب هیآخه کنکور : داد جوابمو

 ! بهت بگم ینداشته باش

 ! من شمالم یراست! يممنون که خبر داد: که افتاده عقب براش نوشتم نیزده از ا ذوق

  ؟يجد: نوشت

 آره چه طور؟ : نوشتم مشکوك

 ! دمیاز دوستام فهم یکی قیآخه منم شمالم و از طر: اون

  ؟یشمال يپس کجا! ا: من

 ! نمک آبرود: اون

 نــه؟ : من

 ! باز مونده بود از تعجب دهنم

 کنه؟  یم یشوخ

 ! یجات خال! نمک آبرود نیتلکاب میرفته بود شیساعت پ 1اتفاقا تا ! آره: اون

 ...امکان نداره گهید نینه ا نه

 ! تو شوك بودم يا قهیدق 5 حدود

  ؟یآت يشد مرد یچ: نوشته بود! اسمس اومد برام
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  دونه؟یمنو از کجا م اسم

 ! اسم صدات بزنه نیبا ا یاسم تو رو از کجا بدونه خودت بهش گفت! یآت يدار يریهم خود درگ تو

 ! کردم یپوف

 ! نبوده یجام خال: براش نوشتم

  ؟یداشت؟ حالت خوبه آت یچه ربط ؟یگیم یجان؟ چ: اون

 ! ساعت قبل اونجا بودم کینبوده چون منم تا  یجام خال نیتلکاب! حالم خوبه: من

  م؟یباش دهیو نفهم میباش دهید گرویممکنه من و تو همد یعنی گه؟ید یکن یم یشوخ! نه: اون

 ! ممکنه: من

 ! مینفهم یول مینیبعد فکر کن دانشگاه کنار هم بش! جالب شد: اون

  ؟يکنکور آماده ا يبرا! یگیآره راست م)شکلک خنده: (من

 بوده؟  یتجرب یگفت رستانتیدب يرشته  یراست! آره: اون

 ! آره: من

  گه؟ید يهم شرکت کرد یپس کنکور تجرب: اون

 ! اهوم: من

 هست؟  یبعد کنکورش ک: اون

  ؟یاونم شرکت کن يخوایم! گهیسه هفته د: من

 ...نداشته باشه يامتحانش ضرر دیگفتم شا دونمینم! دیشا: اون

 ! گذرهیم یتو سرِت چ دونمیخودته هرچند که م لیم: من

 اون موقع؟  گذرهیم یچ: اون

اصال هم آسون  یتجرب يکور خوند یول...يخوند یاضیآسونه چون خودت ر یلیخ یتجرب یکنیتو فکر م: من

 ...ستین

من شخصا خودم هم ! از طرف من بود هیتوص هی نیا! سر آزمون یشیقطعا فقط خسته م يایکنکور رو ب اگه

البته اگر هم ! نخوندم یاضیرو شرکت نکردم چون من که ر یاضیر یآماده ام ، هم هنر ول یکنکور تجرب يبرا

 ! وبدیم يلج و لجباز يسر آزمون فقط برا رفتمیم

 ! تو ها يدار يچه طرز فکر: اون
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 چرا؟ : من

  ؟ياریجوش م يطور نیزدم که تو ا یحرف نیهمچ یآخه من ک...خوب چرا نداره که: اون

 جوش آوردم؟  یمن ک: من

  ؟یمطمئن: اون

 )یشکلک عصبان! (اره: من

  ؟يدیحرص م یچرا خودتو الک: اون

 خودمو حرص دادم؟  یمن ک: من

 ! يشرمنده شرمنده تو خودتو حرص نداد: اون

  ؟یکن یکار م یچ یبا کنکور تجرب یحاال نگفت: من

 ! اونش به خودم مربوطه: اون

 )ریشکلک سر به ز( ؟یگینم یعنی: من

 نه؟ ! گل کرده تیکه فضول نینچ نچ نچ مثل ا: اون

 ! اون که آره: من

 ! يپس بمون تو خمار: اون

 نه؟ ! خانوما چه قدر فضولن یدونیتو که م! تیترب یب: من

 ! گمینم نهیواسه هم گهیآره د: اون

 ! اصن من قهرم! شعور یب: من

 بود؟ ! قرارمون قهر و دعوا نبود گهینشد د: اون

 )هیشکلک ناراحت و گر! (نه: من

  ؟یکن یم هیگر حاال چرا: اون

 ! به خودم مربوطه: من

  ؟يتو ازدواج کرد! کنم یم یپس منم به وقتش تالف! گهید یکن یم یتالف يدار! خائن يا: اون

  ؟یتو چ! ازدواج؟ نه بابا! سن کمم نیحالت خوبه؟ من با ا: من

اگه  یشدم ول یکنه و از خودم متنفر م یکردم داره سواستفاده م یاگه ازدواج کرده بود احساس م ییجورا هی

 ...نداشتم یمجرد باشه مشکل
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 ! من دوست دارم تا آخر عمر مجرد بمونم! کن یزندگ! الیخ یب! نچ بابا: اون

 یم یبلکه واقعا زندگ ياریکردن رو درنم یزندگ يادا یاگه خودت باش! کامال باهات موافقم! جووونم تفاهم: من

 گردش؟  يبرا نیحاال فردا برنامه کجا رو دار! یکن

 ! نگیسورتمه و کارت میریفردا م: اون

 ! میدار نگیسورتمه و کارت يما هم فردا برنامه : من

 ...یول مینیبازم فردا ممکنه همو بب: اون

  م؟ینفهم یول میمسابقه بد نگیممکنه باهم تو کارت یعنی! مینشناس گرویهمد: من

 ! برهیم یک نهیمهم ا یآره اونم امکان داره ول: اون

من  یراست! میشناسیم گرویو همد میداد یسوت ییجورا هیکه برده  میچون اگه بدون میکه بدون ستیقرار ن: من

 ! سوال نیسوال بپرسم؟ فقط هم هی شهیبه کار افتاده م میحس فضول

 بپرس؟ ! یزنیمشکوك م: اون

 يد: ه؟یچشمات چه رنگ: من

 یهرچند سوال ب! با اون رنگ چشما باشم يدنبال پسر شهیراهنما باشه که هم هیحداقل ! بدونم خواستمیم واقعا

 ! بود يمورد

  ؟یپرسیسواله آخه تو م نیهان؟ ا)تا4شکلک تعجب : (اون

ه اون ب يدنبال پسر شهیداشته باشم و هم ینشون هی دیبا! گهیسواله مثل هزارتا سوال د هی نمیا ه؟یخوب چ: من

 ! رنگ چشما بگردم

 ! و البته فضول یطونیبامزه و ش یلیخ یلیتو خ)تا3عالمت خنده : (اون

 )شکلک بدجنس! (چونیخودتو به من نده دوما بحث رو نپ ياوال لقبا! یه یه: من

 نیجواب ا يدر ازا دیخوب تو هم با یلیخ! نمیبب طونتویتخس و ش ي افهیاالن ق شدیکاش م يا! طونیش: اون

 ! يسوال جواب سوال منو هم بد

 ! ابروم رفت باال يتا هی نهیبیپسر منو نم نیموضوع که ا نیبدون توجه به ا ناخودآگاه

 باشه؟  یداره سوال چ یخوب بستگ یلیخ: من

 ! هیمن چشمام آب میبگذر! روز مبادا يندارم بمونه برا یسوال چیچون االن ه ستیاالن که اون سوال مهم ن: اون

  ؟یکن یم یشوخ: من
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 چرا؟ ! نه)شکلک تعجب: (اون

  ؟یگیدروغ که نم)ثیشکلک خب: (من

 ! دختر کوچولو دروغ بگم هیداره به  یتیچه اهم: اون

 ! منو کوچولو خطاب کنه متنفر بودم یکه کس نیاز ا! گرفته بود حرصم

 )یشکلک عصبان! (ستمیمن کوچولو ن: من

 )شکلک خنده! (مامان بزرگ ياریخوب چرا جوش م یلیخ: اون

 ! يرو آب بخند! شعور کوفت یب: من

 ! میکرد یاسمس از هم خداحافظ گهیاون با چندتا د بعد

که ,از ترس میبغل کرده بود گرویچنان همد میبخواب میخواست یکه وقت میترسناك نگاه کرد لمیف هی تایبا آن شب

 ! میشیبه جن م لیتبد يبه زود لمیف يخودمونم باورمون شده بود مثل تو

 ! صبح بود که خوابمون گرفت يدم دما گهید

 *** 

 ! دمیترسیواقعا م يزیچ هیهرچند از ...سورتمه سوار بشم خواستیکه چه قدر دلم م يوا! شدم ادهیپ نیماش از

که به درخت  نهیبیم مونیم هیگفت که سال قبل دخترخاله ش رفته سورتمه سوار شده وسط راه  یم درسا

تو  ندازهیخودشو م مونهیم یول شهیو ترس رد م یو با بدبخت رهیهم نم مونهیم! ستهیا یاز ترس م! زوونهیآو

تو  يریکال م يخندیاصال نم گهید فتهیاگه اون اتفاق برات ب یموضوع خنده داره ول نیهرچند ا! سورتمه اش

 ! سورتمه يبه سازننده  يف ح ش کار يکار

سوار  يادیهرچند من خودم به دفعات ز فتهیسورتمه وسط جنگله و احتمال داره برات اتفاق ب نیباشه ا یهرچ

 ...عشقه ویخوشگذرون...الیخ یب...ترسمیبازم م یسورتمه شدم ول نیا

آخه خوب عشقش به ! ستمینمیهم وا چوقتیو ه برمیسرعتشو تا آخر م يدسته  شهیهم میسورتمه ها شد سوار

 ...سرعتشه

پسر هم پشتم نشسته بود  هی! قرمزش شدم هیزرد شد و منم پشتش سوار  يسورتمه  هیوتر از من سوار جل تایآن

! میاون وسط دختر بود تایکال بعد من همه پسر بودن فقط من و آن! سالش باشه 23..21،22 خوردیبهش م

خل  م؟یپسرا جرات دار ي اندازهبه  یعنی میدختر تایداشت االن مثل چون فقط من و آن یچه ربط! جوونم جرات

 ! یها آت يشد
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 هیروشن؛ یبلوز آب هی! زده بود يبن دود ير نکیع هی! افهیبود و خوش ق پیاون پسره خوشت شییخدا یول

البته ! جونم ست کردن! جفت کالج که حاضر بودم قسم بخورم مارکش بنتونه هیو  یلوله تفنگ يشلوار سرمه ا

 ...یشال مشک و یبا شلوار مشک دیسف يمانتو هیخودم ! نگاه کردم یچشم ریرو ز نایا يهمه 

 نیبه خاطر ا مونایم نینکنه ا دمیلحظه ترس هی....سبز با شلوار سبز و شال سبز تنش کرده بود يهم مانتو تایآن

 ! زرده بپرن تو سورتمه اش فکر کنن موزه تایآن يکه سورتمه 

گن چشمات رنگش  یدرسته همه م بود؟یم یمن آب يرنگ چشما شدیم یخدا چ يا...افتادم یرنگ آب ادی

 يمنو کرد يچشما...واال! يدقَم بد ای یبه ما لطف کن ياصن خدا جون تو اومد! خوامیم یمن آب یخوشگله ول

  ؟يمنو دق بد شتریکه ب یآب يبا رگه ها یطوس

 ! یه یه..بهش بکنم یلطف هیبزار  خوادیم یبچه س دلش آب یبگ ياومد دمیشا

! رو گم کرده بودم تایآن گهیکَم که گذشت د هی! کردم سورتمه ها حرکت کردن یم ریکه تو هپروت س نطوریهم

! سر راهم قرار نگرفت واناتیاز اون ح چکدومیخدا رو شکر ه! جووونم سرعت! هینطوریا يسورتمه سوار شهیهم

و ضربه  نییپا فتمیو داد کنم و ب غیج منمو  رونیبپره ب لیگور هیدرختا  نیا نیاالن ب دمیدفعه ترس هیراه  نیب

 ...آخه ادیاز کجا ب لیآخه بگو گور...کال توهم زده بودم...بشم يمغز

به آخرش  شدمیم کیمنم داشتم نزد...کرد یرو که اَزش گرفتن رو نگاه م ییشده بود و داشت عکسا ادهیپ تایآن

شد که سورتمه تکون  یچ دونمینم ستادمیه واک نیهم! سمیلحظات اخر سرعتمو کم کردم که وا نیواسه هم

سورتمه و واقعا شکمم  ییجلو ينشده بودم و با کله رفتم جلو و شکمم خورد به لبه  ادهیخورد و من هم هنوز پ

 ! درد گرفت

رو به ! شدم ادهیپ! من که تکون خورده بودم يچنان زده بود به سورتمه  پهیهمون پسر خوشت دمید برگشتم

 يمن که خوردم به لبه  يبه سورتمه  دیچنان زد! دیکنیکار م یچ دیآفا مواظب باش یه: و گفتم ستادمیروش وا

  د؟یرو کم کن تتونسرع دیبا دیستیمیوا دیدار یوقت نیدون یحواستون کجاست مگه نم! ییجلو

 ! کنه یتا عذر خواه ستادمیوا نهیدست به س و

خودمه دوست ندارم  لهیم: شد و رو بهم گفت طونیماش شابروشو داد باال و چش يتا هیبهم کرد و  ینگاه هی

 ! فتهیاتفاق ن نیتا ا دیشدیم ادهیزود پ دینداره خودتون هم با یربط چیسرعتمو کم کنم و به شما هم ه

 ! دمیجواب خودت رو به خودت پس م سایوا! پروووو
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آروم حرکت  دیکه شما نخواست يبشم همونجور ادهیخودم بود نخواستم زود پ لیم: گفتم عیکه سر رفتیم داشت

 ! دیکن

 ! ابرو دادم باال يتا هی و

 یکنم ول سیبود خودمو از ترس خ کیچشم غره رفت بهم که نزد هی! شده یطرفمو معلوم شد حرص برگشت

کنه  یعذر خواه خواستیاونم نم,  ارمیخواستم کم ب ینم یول! تفاوت از کنارم رد شد یب! اوردمیخودم ن يبه رو

من حتما مشکل  يگوشا ای دیگفتشما ن ای! دمیتونو نشن یفکرکنم من عذر خواه: از پشتش داد زدم نیواسه هم

 داره؟ 

کنم رو از اون  یعذر خواه یچیکه من از تو به خاطر ه نیدختر خانوم فکر ا یه: گفت عیطرفمو و سر برگشت

 ینکردم و نخواهم کرد ول یحاال هم لطف کن راهتو بکش برو در ضمن من عذرخواه! کن رونیب تیمغز نخود

 ! فکر کنم تو در هر حالت گوشات مشکل داره

 ! خودخواه! یمغرور عوض يپسره ! کنم تشیکه نتونسته بودم اذ نیشده بودم از ا یحرص! هم دور شد عیسر

 ! وفتهیخوردن ب زیکه به چ مکنیم یچنان حرصمو سرش خال نمشیبب گهیبار د کی فقط

اون لحظه  رهیگیکه عکس سورتمه ها رو م یکردم که عکاس یفقط خدا خدا م! فرستادم اون عقب عقبا فکرامو

 ! به سمت عکاس رفتم! که با کله رفتم تو سورتمه از من عکس نگرفته باشه

  نم؟یعکسمو بب تونمیخانوم م دیببخش: من

 ! نگاهش کن ناهاشیا...يشرمنده گلم عکست تار افتاده چون تکون خورد: ناراحت نگاهم کرد و گفت خانوم

 ياز حرص شروع کردم به گوشه ! همون لحظه بود که زده بود بهم....يپسره ...يریبم يا.....نگاه کردم عکسو

 ! دنییلبمو جو

 ! کرد یکردم و خانومه هم عذرخواه یخانومه خداحافظ از

گند زده  گهید یکی ینیبیم ارویدن...کنه یداشت که اون عذرخواه یخانوم چه ربط نیآخه به ا! و رو خدات نیبب

 ! تایرفتم سمت آن! پو و و و ف...کنه اون وقت یعذرخواه دیبا

  گفت؟یم یساعته؟ اون پسره بهت چ مین ییکجا: تایآن

 ! اون پسره افتادم ادی! با حسرت نگاهش کردم! تایافتاد به عکس دست آن چشمم

 ! تو روزم دیاَه ر! فتادمیاون پسره م ادی یوقت شدمیتر م یحرص

 ! میبر ایولش کن ب یچیه: من
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و بعد ما خاله هام و مامان بابا  يدور سورتمه سوار هیتو  میباو پسرا افتاد میگرفته بود طیما زودتر بل چون

 ...رفتنیم

شاپا  یکاف نیاز ا یکی يتا تو میهم رفت تایرفتن سوار بشن و من و آن)بودن هیمنظورم خاله هامو بق(لشکر اهیس

اون پسره با  دمیکه د میکه نشسته بود نطوریهم! آب پرتقال تایآب آلبالو خوردم و آن هیمن ! میبخور يزیچ هی

پسره هم ! داشتم دیمن کامل بهشون د یول ودپشتش به اونا ب تایآن! نشستن ییجلو زیدوستاش اومدن و رو م

! یعوض! شده بودم به شدت یحرص! تحمل نداشتم گهید! پوزخند زد هی دیتا منو د! من بود يرو به رو قایدق

حرصمو سرش در  خواستمیفقط م! زنهیکه نکرد عکسم هم که خراب شد حاال هم اومده پوزخند م یعذرخواه

 ! رو لبم جا خوش کنه یطانیبخند شل هیو باعث شد ! سرم زد هب یطانیفکر ش هی هوی! نیهم ارمیب

که  تایتوجه به آن یام رو برداشتم و ب وهیآب م! خودشه! بود زیاون طرف تر از م کمی! پسره کردم يبه پا ینگاه

به  شدمیرد م زشونیکه داشتم از کنار م نطوریهم! اونا زیرفتم سمت م یکنیکار م یچ دیپرسیو م کردیصدام م

 زهیبر وهیکه باعث شد تموم آب م يجور مپسره خودمو انداخت يکرده به پا ریپام گ یعنیکه  یحالت مصنوع

 ! ببرم ضیو حال کنم و ف نمیشو بب افهیبرگشتم طرفش تا ق عیسر! روش

 يلبخند! کردنیشده بود و دوستاش با تعجب به من و اون نگاه م یکرده بود و صورتش ارغوان یظیغل اخم

هم  يا گهیهرکس د دینزار يطور نیشماهم پاتون رو ا! حواسم نبود افتادم دیببخش! اوا: حرص درآر زدم و گفتم

مثل  ییکنه چون دخترا یتا تالف دیمثل من نکن يدختر تیبه بعد اذ نیاز ا! در ضمن حواستون باشه! فتادیبود م

کردم و  نییانگشت اشاره امو گرفتم سمتش و باال پا(يپسر نیحرفا هستن که بزارن همچ نیمن لجباز تر از ا

 ! تایرو پرت دادم و زنگ زدم به آن وهیآب م وانیل! از اون جا دور شدم عایکنه و سر تشونیاذ)زدم يپوزخند

 ! شاپ یپشت کاف ایپاشو ب تایآن: من

 آتنا؟  يکرد نیچرا همچ: تایآن

 ! پشت تا بهت بگم نیا ایتو پاشو ب: من

 ! شاپ یاومد پشت کاف تایآن! قطع کردم عیسر

 بود؟  یپسره ک نیشده؟ ا ینا چآت: تایآن

خاك بر سرت آتنا ! جا خوش کرد تایخوش فرم آن يلبا يرو یطانیش يلبخند! گفتم انویهم تند تند کل جر من

 ! منحرف! یکنیرحم نم تایبه آن یکه حت

 ! ام هیمنم پا: تایآن
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  ؟یچ يبرا: گفتم متعجب

 ! گهیپسره د نیکردن ا تیاذ يخوب خله برا: زد به پشت سرمو گفت یکی تایآن

 ! به هم میدیهم دستامونو کوب بعد

 ! میبدو بر, اُه اُه هوا پسه : گفت دید یبود و پشتمو م ستادهیکه رو به روم وا تایآن

 ! باباش نیو منو برد کنار ماش دیدستمو کش تایآن

 شد؟  یچ تایآن: گفتم متعجب

 ! ادیاُه اُه داره م! طرفمون مدویکرد داشت م تتیاون پسره همون که اذ یچیه: تایآن

 و تایبا اخم برگشتم طرف آن! طرفمون انیتا پسر دارن م7! بله دمیو پشتمو نگاه کردم د برگشتم

  ؟يدار نتونویماش چییسو! تا پسر؟ زودباش7تا به دوتا؟ اونم 7 ؟یچ یعنیا : گفتم

 ! ندارم چشمییسو! کنمیتصادف م شهیبلند برونم هم یشاس ستمیمن بلد ن: با ترس گفت تایآن

هنوز داشت  تایآن! دمیرو د نیاز دور آرو! میکه شانس دار نینچ مثل ا! شدیتر نم طیخ نیاوضاع از ا! کردم یپوف

 ! نیطرف آرو دمییو دو دمیرو کش تایدست آن...میکار کن یچ کردیفکر م

 چیه یب! رو بده نتیماش چییخرِت کنم فقط سو نمیاالن فرصت ندارم بش یجونم داداش نیآرو: هول گفتم با

 ! یسوال

دست کردم تو ! فرصتش نبود یعنی ستمیحوصله نداشتم وا! کرد یگرد شده نگام م يداشت با چشما نیآرو

 شتریبزار ب! بوس کرد نویکه ببرتم که با هول برگشتم و لپو آرو دیدستمو کش تایآن! رو برداشتم چییو سو بشیج

 يد!: تو بهت بمونه

 نیهم! میاز صحنه دور شد! میروشن کردم و د برو که رفت نویتوش و ماش دمیو پر نیسمت ماش میدییدو تایآن با

و  مینگاه کرد گرویهمد میبعد برگشت میکرد یو پوف رونیب میهر دوتان نفسمون رو داد میکه از اون جا دور شد

 ! خنده ریز میزد

 بگم؟  يزیچ هی: تایآن

 ! بنال: من

 ...گمیم! شعور بزرگترتم ها یا ب: تایآن

 ! وسط حرفش دمیپر

 ! بگووووووو: من
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 نیا کمیمجبور بودم  نییخودمو بندازم پا نیکه از ماش نیبرداشت سمتم و چون راه فرار نداشتم مگر ا زیخ تایآن

 ! ها نهیدستشم چه سنگ! بهم زد یدست آخر موفق شد دوتاپس گردن یور اون ور کنم ول

 ! دیخند تایآن

 ! نخند! کوفت: و گفتم دمیست پشت گردنمو مالد با

که چشم غره هام  نیچشم غره بهش رفتم که ساکت شد و منم خوشحال از ا هی! بخنده شتریباعث شد ب که

 ! شل کردم شمویجذبه داره ن

 ....بگم یحاال نذاشت: تایآن

 ! بگوووو: من

 ! ا آتنا خوب بزار حرفمو بزنم: با داد و اعتراض گفت تایآن

 ! بفرما: و گفتم دمیخند

 یفقط جواهرده رو دسته جمع! میبا خانواده نر میخودم و خودت بگرد يجاها رو دو نفر ي هیبق هینظرت چ: تایآن

 ! گذرهیخوش م یچون اون جا دسته جمع میبا مامان بابا بر

 ! شترهیب فشیک ينطوریا! گهینم راهمیب دمیفکر کردم و د یکم هی

ما نبود و با  شیپ گهید نیشمال و بعد از اون آرو ومدنیم نیآرو يفردا دوستا! زدتو ذهنم جرقه  يفکر هی

 ! رفتیدوستاش م

 ! شهیم یعال گهیاگه بشه که د الشویبا و رمیقرض بگ نشویماش تونمیم نمیبب پس

توش  یبود ول ینقل! خوابه بود 3 نیآرو يالیو! گفتم و اون هم موافقت کرد تایآن يکه تو فکرم بود رو برا يزیچ

! زدحاله گهیچون اگه اون طور بشه که د! با دوستاش قرار نذاشته باشه برن اونجا دوارمیفقط ام! میراحت بود

 ! نگیکارت میاومد! شهیم یچ نمیحرف بزنم بب نیحاال امشب با آرو

 یاز صندل یکی يرو! میرفت نیواسه هم میگفت چون حوصله نداشتن منتظر بمون یبا مامانم حرف زد و الک تایآن

رو قطع  ترایتلفنش با خاله م تایهمون موقع هم آن! زیرو گذاشتم رو م رکاکائوینشستم و دوتا ش زیکنار م يها

 ! کرد

 شک که نکردن؟ : من

 ! حوصله نداشته تایاالن فکر کردن حتما ان نیام واسه هم يمن کال آدم کم حوصله ا یدونینه بابا تو که م: تایآن

 ! يرو خوب اومد یکی نیا: تکون دادم و انگشت اشارمو گرفتم طرفش و گفتم دیتاک يبه نشونه  سرمو
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! بسته شد شمیاون پسره و دوستاش ن یعنیهمونا  دنیبا د یچشم غره بهم رفت که خندم گرفت ول هی تایآن

 ! نَم دارِش معلوم بود يلباساشو عوض کرده بود و معلوم بود حموم رفته چون از موها

با دست  یول نهیاومد پاشه که بره اون طرف تر و دورتر بش! گفت"هه"د نگاهمو گرفت برگشت و که ر تایآن

 فهمنیدستشون و م مینقطه ضعف داد هی ییجورا هیاون طرف تر  ياگه بر وونهیگفتم د تاینشوندمش و به آن

 ! ستیاصال برامون مهم ن میسره جات تا نشون بد نیبش! میترسیاَزشون م

 تیبل يکه برن سمت باجه  شدنیداشتن از کنارمون رد م! هم با تکون دادن سر موافقتش رو اعالم کرد تایآن

 ! تو هم بره و دستاشو مشت کنه شتریباعث شد اخماش ب! زدم شخندین هیکه من رو به همون پسره 

 یو گل یانواع خاك هوموس...خدا ای! مید یما با اونا مسابقه م یعنیکه افتادن تو دور ما  نیمثل ا....نه يوا: تایآن

 ! مخلوط رو سرمون يو ماسه ا یو رس

من عشق سرعتم و  یدونیتو که م! میریازشون بگ یحال هیاتفاقا بهتر : شونه هامو باال انداختم و گفتم الیخ یب

  ارم؟یتو سرعت کم نم

! طرف راستمون یعنی! ما نشستن يکنار زیاومدن رو م پشونیاک! ,زدم که باعث شد لبخند بزنه یچشمک تایآن به

رو  يسوار نیماش يکاله ها! میکه حاضر بش میرفت تایدور و با آن ختمیرو ر وانایکاکائومون که تموم شد ل ریش

هامونو  يروسر نیواسه هم میمصرف سرمون کرد کباری دیسف يکاله پارچه ا هیهم  رشیالبته ز میسرمون کرد

 ! هم همراهمون بودن گهیتا دختر د 3ر با نیاونا هم حاضر شدن ا! میبرداشت

 ...میتا پسر نبود7و اون  تایفقط من و آن یعنی

 خوادیکار م یخدا چ ای! که اون پسره اومد طرفم مینشده بودن تا ما سوار بش ادهیپ ناشونیقبل از ماش يسر هنوز

 بکنه؟ 

 ! ستین يخوبه پس خبر! ستادیجلوم وا لکسیر یلیخ

 ...خانوم کوچولو نیبب: پسره

 ! ستمیمن خانوم کوچولو ن: وسط حرفش و گفتم دمیپر

 ! متنفر بودم بهم بگن خانوم کوچولو شهیمشت کردم هم دستامو

! قد بلنده یلیخ...پسر بودم نیا يخدا من فقط تا سرشونه ها يوا! شهینم لیدل یکه قدم کوتاهه ول درسته

 ! نمشیمجبورم سرمو بلند کنم تا بب
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خانوم بزرگ اصال مامان بزرگ حواست باشه  نیبیب: حرفشو ادامه داد يرو لباش بود و با خونسرد یثیخب لبخند

 ...چون! یدور و بر من نپلک

 که به حرفت گوش کن؟  یباش یسگ ک: وسط حرفشو گفتم دمیپر بازم

گوش کن مانان بزرگ من اصال : دیدندوناش غر يکردم چون دستاشو مشت کرد و از ال شیکه حرص نیا مثل

 ! تیبچگ يبه پا زارمیکار امروزت رو هم م! کنه نیبه من توه یچیسر ه یکس ادیخوشم نم

آخرش : وسط حرفش و گفتم دمیمامان بزرگ رو اعصابم بود پر يکه به خاطر گفتن کلمه  یثیخب يخنده  با

 بچه؟  ایمن مامان بزرگم 

 ! شده بود یخودش حرص یکه از سوت نیمثل ا! دادم باالابرمو  يتا هی سادمویبه کمر وا دست

 ! دیو نخواهم د دمیتو ند ییدختر به پر رو: گفت

 ! نابم! اون که معلومه چون من تکم: وسط حرفشو گفتم دنیپر بازم

تو  يدختر چیتا حاال ه: بلند ادامه داد يبعدش هم با صدا! رو رو برم: لب گفت ریچشم غره بهم رفت و ز هی

چون اگه ! چیمن نپ يخانوم کوچولو به پر و پا گمیبازم م! دهیچون خودشو در اون حد ند نستادهیمن وا يرو

 ! یطرف یکنم با ک یم تیبدجور حال یچیبپ

نشدم و بازم اگه  یبدون من هنوزم خال یول یخود دان: لبم بود گفتم يکه گوشه  يبا پورخند لکسیر یلیخ

 ! یخود دان گهید! ارمیسرت در م شویتالف نمتیبب ییجا

 ! رفتم تایو از کنارش رد شدم و به سمت آن دمیپا چرخ يرو پاشنه  و

  م؟یکورس بزار يا هیپا گمیم! تو برجکش یعنیتو پرش  يکه بد زد نیمثل ا يوا يوا: تایآن

 من و تو باهم؟ : تعجب گفتم با

 ! هفتا غول نینه خره من و تو با ا: تایآن

 ! زدم یثیخب لبخند

 ! ام هیآهان اونو که پا: من

برج ! دوستاش بیو بعدش هم به ترت تایپشتم اون برج زهرمار بود و بعدش آن! نشسته بودم نیماش نیجلوتر من

 ! ازت نبرم نگیکارت نیاگه تو ا ستمین نیشرو: جلو و آروم گفت دیزهرمار خودشو کش

  ن؟یااسم نباشه واسه  نیا فیتو رو خدا ح! بود نیپس اسمش شرو آهان
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که پرچم شروع رو تکون دادن  نیو هم! ینیرو بب يزیچ نیهمچ تییایرو يتو خواب ها: زدم و گفتم يپوزخند

کنار دستم بود و  قایشعور هم دق یاون ب! که نگو دادمیچنان گاز م! منم عشق سرعت! گازشو گرفتم و رفتم

چه زودم ! پنبه دانه ندیب ابدر خو نیاما شرو! کردم جلو بمونم یکرد بزنه جلوم و منم تالش م یتالش م

برگشتم و نگاه کردم که ! نمیخورد به ماش ینیماش يجلوش که بدنه  زدمیداشتم م بایتقر! گرفتم ادیاسمشو 

 ! بله خودشه و زد جلوم دمید

 یلیما خ ای! تازه دور اول بودن نیشرو يو دوستا تایکه آن یدر حال میما االن دور دوم بود! رفت تو هم اخمام

گاز دادم و گاز دادم و گاز ! اول موافق ترم ي نهیکه من با گز! کند بودن یلیاونا خ ایبود  ادیسرعتمون ز یلیخ

 یو من خودمو م زدیاون جلو م ای...منوال گذشت نیهم به هم يدور سوم و دور بعد! کنارش بودم بایتقر...! دادم

 ! بهم دیرس یاون م,و  زدمیمن جلو م ایرسوندم بهش 

تو  رمیبا کله م سمیاما مطمئن بودم اگه وا! میسیپرچم تکون داد که وا يمرد هیدور چندم بود که  دونمینم

 ! سمیآروم برم تا بتونم وا گهیدور د هیگرفتم سرعتمو کم کنم و  میتصم نیواسه هم! ستیدور پ يکایالست

درسته ! کار منو تکرار کرد قاینم دقچون او...نه یول....و بگه من بردم سهیوا نینگران بودم که مثال شرو یول

باهم ! بودن نستادهیوا هیو بق تایهنوز آن میدیرس یوقت! سرعتامون کم بود یهم ول يجلو میبزن میکردیم یسع

 ! میکرد يگفت مساو شدیم یعنی! کنار هم قایدق میستادیوا

 يرو به رو! شد ادهیپ نیاون هم از ماش...شدیبلند م یاهیدود س هی نامونیاز ماش! شدم ادهیپ نیحرص از ماش با

 ! من بردم: میو هردو با داد گفت میستادیهم وا

 ! من: نیشرو

 ! من رمینه خ: من

 ! من: من

 ! من: نیشرو

 ! من: من

 ! من: نیشرو

 ! من: نیشرو

رو سرتون؟  دیجا رو گذاشت نیچه خبرتونه ا! دیبس کن: دفعه همون مرده که پرچم رو تکون داد اومد و گفت هی

 ! دیخسارتتون رو بد دیدوما بر دیسادیاوال هر دو باهم وا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

از  يبلند يبود و با صدا ستادهیسمت مرد که سمت چپمون وا میشعور با تعجب سرمونو برگردوند یو اون ب من

 خسارت؟ : میتعجب گفت

 ! سمت دفتر خسارات دیهردوتاتون بر دیلطف کن د؟یرفتیم یبا چه سرعت دیداشت دیدونیم ؟یپس چ! بله: مرده

 ! تو بود ریتقص: و داد زدم! بهتره بگم همون شرك ای نیبرگشتم سمت شرو یظیحرص و اخم غل با

 ! دستاشم مشت کرده بود! داشت یظیغل یلیخ یلیشده بود و اخم خ یصورتشم ارغوان! از من بد تر بود اون

 ! يبلکه تو هم مقصر ستمیفقط من مقصر ن! سر من داد نزن: زد داد

  گفت؟یم یچ نیاالن ا! رفت باال ابروهام

االن کار به  يکردیم يکوچولو تو سورتمه سوار یعذرخواه هیاگه تو فقط ! یگیم یبفهم چ نیبب: حرص گفتم با

 ! دیکشیجاها نم نیا

 هیاونم از  ؟یمن و عذرخواه! هه؟ من؟ عمرا: دستشو تو هوا تکون داد و گفت رفتیکه داشت م یدر حال نیشرو

 ! دختر؟ برو بابا

! تومان بود رو دادم و رفتم 700که زنه گفت چه قدر خسارت بوده که  نیبعد از ا! خسارت يسمت باجه  رفتم

 نیسوار ماش تایآن! مال من کم تر بود! يبسوز! تومان بود 800مال اون ! بعد از من هم شرکه خسارتش رو داد

با خوردن باد تو صورتم حالم بهتر شد و ! نییرو دادم پا شهیش! بودم یعصب یکمی! میرفت میو گازشو گرفت میشد

 ! از اون اخما نبود يخبر گهید

***** 

هم تو حلقمون جا  مشیبخور میاگه بخوا! که مشیخورینم ؟يبد التویو نیا شهیم یبابا چ! خواهش! نیآرو: من

 ! شهینم

  زاره؟یمامان مگه م, اصال بر فرض من دادم ! شهینم! نچ نچ: نیآرو

 ! خواهش! یاالن فقط تو مهم! شده فقط مونده تو یاُک! باهاش حرف زده ترایخاله م: من

 شرط؟  هیباشه فقط به : نیآرو

  ؟یچه شرط: میهوا و گفت میدیپر تایو آن من

 الیخوب هر وقت خواستم و...و شرط! ...نیکنیشرطو قبول نم ينطوریهاتون هم یمثل بچگ ادیخوشم م: نیآرو

 ! دیدیپسش م رمیرو پس بگ

  ؟یک: مینگران گفت تایو آن من
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 ! پس فردا: زد و گفت یثیلبخند خب نیآرو

  ؟یچـــ: میگفت يبلند بایتقر يبا صدا زونیآو يبا لب و لوچه  تایو آن من

 ! کنم تتونیاذ خواستمیم یکم هی! دادمیاز همون اولم م! کردم یشوخ: و گفت دینرم خند نیآرو

 ! منو خر فرض کرده بود! گرفت حرصم

  ؟يباز تو دوباره منو خر فرض کرد: زدم غیج

 ! دنبالش د،منمیدو یو م دیخند یبه حرص خوردن من م نیآرو

 ! رو هم بهمون داد نشیماش! نیآرو يالیو میشب قرار شد بر اون

همه ! بودش یاسپرت يخونه ! بود ییرایهال و پذ نییدو طبقه بود که طبق معمول باال اتاق خوابا و پا الشیو

 ! دیرو خر الیو نیا شیدو سال پ! بود دیو سف يو سورمه ا اهیست س زیچ

 ! میبزن يسر هی میاالن فقط اومد! میکردیفردا کامال نقل مکان م البته

 ! میشد نیماش سوار

و ما رو  کردیم یخهم همش شو نیو آرو دیرقصیداشت باهاش م تایکه صدا داده بودم به آهنگ و آن نطوریهم

! خودشون بودن! بهشون کردم ینگاه هی یچشم ریبرگشتم و ز! دمیکنار دستمون د نیدو تا ماش ذاشتیسرکار م

  لکسه؟یر نقدریاون ا یوقت دمچرا من خودمو حرص ب الیخ یب...امروز...ایعوض! شرك و دوستانش يجناب آقا

 ...نگیکورس نداشتم اونم بعد کورس کارت ياصال حوصله  یعنی! بهشون نداشتم يکار

 ! نه ایاس داده  "دوست ناشناس" نمیچک نکرده بودم بب مویامروز اصال گوش یراست

**** 

کاره  یچ,ست بهیغر,ستیآشنا ن,آشناس دمیکه آخرش نفهم یبود و من داشتم با دوست دهیکنار دستم خواب تایآن

 ! کردم یم يست اسمس باز

 مه خوش گذشت؟ و سورت نگیکارت: من

  ؟یتو چ...! رو اعصابم نبود یکیبود اگه  یدر کل روز خوب: اون

 رو اعصابت بود؟  یحاال ک...در کل بد نبود حال داد میو اتفاقات رو حذف کن زهایچ یاگه بعض: من

  ؟یشمال یتا ک یراست! کتاب هی شهیاگه بخوام واست بگم خودش م! بابا ولش کن یچیه: اون

م هم  20،21بهمون گفتن تا  دیالبته قبل ع! گهیام د یرستانیباالخره دب! بعد اون مدرسه دارم! م15تا آخر : من

  ؟یینجایا یتو تا ک! میام هست15فعال تا  یول شهیم یبرنامه چ نمیحاال بب! مینر میتونیم
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 ...! نایم و ا 23تا : اون

 ! یگذرونیخوش م! یکوفتت بشه اله: من

 ...نمشینب گهید دوارمیالبته ام! نفر رو اعصابم راه نره و مثل دارکوب نکوبه روش هیفقط اگه  گهیآره د: اون

  ؟یک: من

دخترم که کنجکاو البته کنجکاو مودبانشه وگرنه ! سرم دخترم ریخ! دوست داشتم بدونم! برام سوال شده بود واقعا

 ! هیدر اصل اسمش فضول

  د؟یریحاال فردا کجا م)شکلک خنده! (داستانش همون کتابه س! الیخ یب: اون

 ! هنوز مینگرفت میتصم! دونمینم: من

  ؟یتو االن با دخترخاله ت یراست! میو خونه بمون مینر ییفردا کال جا دیما شا! آهان: اون

 اهوم چه طور مگه؟ : من

چه طور بهتون اجازه  د؟ییالیو هیر تو دو تا دخت ییشما االن تنها يتعجب داره که چه طور يآخه جا: اون

 دادن؟ 

 چرا مگه چِشه؟ : من

 ! به دختراشون اجازه بدن ينطوریباشن که ا ییخانواده ها رانمیتو ا کردمیآخه فکر نم: اون

 يد!: ما روشن فکرن يکال خانواده ! میستین یها هم اونقدر جهان سوم یرانیما ا! نه بابا: من

 ! يد!: نفر 11اون  یعنی! فردا نجایا انیزنگ بزنم دوستام ب خواستمیاالن م یراست! آهان: اون

  ن؟یخوایم نیچند تا ماش یدونینفر؟ م 13 دیبش یعنیهان؟ : اون

کوپه  ینیالمبرگ هیدستش  دهیکه م نیخواهر آذ نیماش! نفر4! ام وِ یبرادرم ب نیماش! نداره یخوب نگران: من

 نایهم که ت نایمامان ت يآذرا! نیبده دست آذ نشویماش نیخواهر آذ ادیم شیبه ندرت پ! عاشقشم ها یعنی! ست

 ! مونده ینفر باق 3 نمیا نایلگسوز برادر روژ! نفر 4 ارتشیم

ا زهمه نوع  نیهمه نوع ماش د؟یبزار نیبنگاه ماش هی هینظرت چ یکال دسته جمع! نه بابا خوشم اومد: اون

 ! دیدار یکمپان

  ه؟یچ نتیماش یراست! گهید مینیما ا: من

 ! ینیالمبرگ هیو  يفرار هیهمش ! میستیفقرا که مثل شما ن ریما فق: اون

 ! يبه نظرم بهتره خودت بنگاه بزار: من
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 ! حاال هم مثل دختر خوب برو بخواب! نهیقزو يسنگ پا ستیرو که ن! طونیش يا! )تا5شکلک خنده : (اون

 ! خوام ینم: من

تا 4 خرمیم یبرات بستن...نیآفر...برو بخواب...گلم...دخترم! يبه اسم خر کردن دار یاتیبه عمل ازیفکر کنم ن: اون

 ! یتا اگه زود بخواب4

 ! مینیهمو بب گهیتا دو سال د ستیحواسم نبود که من و اون قرار ن اصال

 ! فتنیبه بچه ها که فردا راه ب زنمیفقط قبل خواب زنگ م! دمیقول م خوابمیم رمیباشه م! جون من: من

 ! خدا حافظ! ها يفقط طولش ند! دختر خوب نیآفر: اون

 ! امینه نه خدا خ: من

 ) شکلک خنده: (اون

خوب البته حق ! خواب آلو همشون خواب بودن يخرسا! جا نیا انیتا خل زنگ زدم و گفتم فردا ب 11اون  به

 يد!: شبه 3دارن خواب باشن، ساعت 

 يد!: خ خ خ خ! یجا بمونم تا بشم شمال نیاونقدر ا! م بمونم18تا  خوامیم! زوده واسه برگشتن نیفرورد 3 فعال

*** 

 میامروز دوباره رفت! میکامال دخترونه بود پیاک هی گهیحاال د! دنیبود که دخترا رس 12و 11ساعت  اطراف

 نیتلکاب! خوش گذشت شتریب یلیسورتمه بازم خ میرفت! موژان اول شد! خوش گذشت یلیبار خ نیکه ا نگیکارت

 طنتیهم ش یکل! میعشق عکس ممونه پمونیکال تو اک! میو تا دلت بخواد عکس گرفت مینمک آبرود هم رفت

 نایت نیبود واسه هم پیخوش ت یلیکه خ میبود دهیپسره د هی! حال داد نقدهیا! میکرد تیو مردم رو اذ میکرد

بعد ....  نایت....شده یجون قربونت برم چ نایت يوا: گفتمیم یبه غش کردن انداخت و منم ه یخودش رو الک

 ...شده خانوم؟ حالشون خوبه یچ: طرفمون و گفت دییو اون پسره هم دو کردمیم هیگر یالک

به هوش  یالک نایبود ت نایباال سر ت یکمیپسره  یبعد وقت! پسره دکتر بود! رو ازکجا آوردم هیگر دونمیکه نم منم

 شده؟ من کجام؟  یچ: اومد و گفت

 ! رو گرفت نایت يجون دلباخت و شماره  یدک نیکه ا نیشد که مثل ا نطوریا گهید یچیه

اون دوست  يپر ذوق برا یول يکوتاه و مختصر حیتوض میبعد هم که برگشت! میهست یسمیهممون ساد کال

 ! دنیهم خواب یو کل رونیدادم که اونم گفت امروز اصال نرفتن ب زیناشناس عز
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پسره  نیکردم که چه قدر با ا فیدخترا هم تعر يالبته برا! رو شکر امروز جناب شرك رو مالقت نفرمودم خدا

 کوفت کجاش خنده داره؟ حرص خوردن من؟ ! دنیخند یشده که کل یدعوا کردم و چ

 ! نیآب بخند رو

  م؟یکار کن یفردا رو چ میدونستیفقط نم! بود یروز خوب خالصه

 کجا؟  میو فردا بر میود که کجاها نرفتب نیهم بحث سر ا االن

 ! مینرفت دیو جنگل و خر ایبال و در نتیکوپتر و پ یبچه ها در کل جواهر ده و هل: نیآذ

هم از  گهیکه د میروز بر هیکه همش رو تو  نیهم ا ادهیهم چون وقت ز میرو بر یکیهر روز  گمیمن م: موژان

 ! میکه بکن مونهینم يکار گهیکه د نیهم ا, میشیشمال خسته م

! گهیموژان راست م: دو تا دستش رو گرفت سمت موژان و گفت يو احمقانه ا يبا حالت مسخره باز نایروژ

 ! موافقم! گهیموژان راست م

 ! میبخند زیباعث شد هممون ر که

 ! نه جدا حق با موژانه: من

 ! حق با منه شهیاون که آره هم: موژان

 ! خیاعتماد به مر: من

 ! میهست که انجام بد يکار شهیها هم وونهیما د يبرا دینباش مینمونه که بکن يکار گهیکه د نینگران ا: نایت

 ! جون یبال و هل نتیپ میفردا رو بر: کردم و گفتم يزیر ي خنده

 کوپتره؟  یهل, جون  یجون؟ االن منظورت از هل یجان؟ هل: نایروژ

 ! میسرمو تکون دادم که باعث شد بخند یسرتق با

 ! گفتنیخوش به ما م یالک! میدیخندیم زیبه همه چ کال

رو کاناپه به حالت نشسته که  نیآذ! میدیخواب میجا گرفت هیخالصه اون شب همه ! با حرفم موافقت کردن همه

 ...کردیخر و پف هم م

 ...بودن دهیکه همو بغل کرده بودن و نشسته رو کاناپه خواب نایو ت ساغر

 ...جا هیهم هرکدوم  ایموژان و الناز و شن...سا که رفتن تو اتاقاو در نایو روژ تایآن

 ...بود دهیخواب يناهار خور زیسرش رو گذاشته بود رو دستاش رو م الناز
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و منم سرم رو گذاشته  ایچپ شن يموژان هم سرش رو گذاشته بود رو پا...داده بود به مبل هیهم که تک ایشن

خوابش برده  نیزم يهم نشسته رو رایچپ من،و يهم سرشو گذاشته بود رو پا نایو ژ ایراست شن يبودم رو پا

 ...خودش يبود برا ییکاروانسرا هیخالصه ...بود

 ...! هیخوش شانس هیسر و گردنمون خشک نشه خودش  اگه

*** 

! شهیم نیساعت کوك نکنه هم یکی, نیهمه بخوا یوقت! شدم داریاز خواب ب 11ظهر ساعت ! که نه صبح

 ...شدمیدارمیاز خواب ب 1 ای 12ساعت  دید من به عادت روزانه باهرچن

 ...بودن يشده بودن و هر کدوم در حال انجام کار داریهمه تک و توك ب بایشدم تقر داریب یوقت

اول ! میاغفالشون کردم که ورزش کن یو دسته جمع میباالخره دل از خواب کند! اکثرا خشک شده بود گردنمون

بکنن مجبور شدن  يکار توننیبزنم تا آخرش هستم و نم یحرف هیمن  دوننیچون م یهمشون غر غر کردن ول

 ...کنن میهمراه

از اتاقا  یکیتا حموم داشت که هر کدوم تو 3جا در کل  نیا! میرفت ینوبت! رهیرفت دوش بگ یاز اون هرک بعد

جنگ  يبه سو شیو بعد از اون به قول الناز پ میخورد یمفصل دسته جمع يصبحونه  هیبعد از حموم هم ! بود

 ! یبال نتیپ

 ! بودن گهید نیهم تو اون دوتا ماش هیبق! میمن بود نیو الناز تو ماش تایو آن من

کردم فکر کنکور رو  یسع! رو اعصابمون بود اونم کنکور ایدن زیچ نیبدتر! خوب یول! میکه حال کن میرفت گهید

نفر جا داشت  4بود که  مایکه اونجا هواپ میکوپتر سوار بش یهل میرفت! بکنم و موفق هم شدم رونیاز تو مغزم ب

 ! میتا هممون جا بش میرو گرفت مایتا هواپ4 نیواسه هم

همش از ! هم عقب بودن نایمن کمک خلبان بودم در واقع کنار خلبان نشسته بودم و ساغر و ت! حال داد یلیخ

 ! رفتیتو گوش من م گهیم یول دادیخلبانه تذکر م یا که هبه دگمه ه زدمیذوق دست م

 ! نامونیسمت ماش میراه افتاد میشد ادهیکه پ ماهایهواپ از

 ! بچه ها دیسیلحظه وا هی: الناز گفت که

 ! که نگو میکردیطرفش و چنان مشکوك نگاهش م میبرگشت همه

  د؟یمگه قاتل گرفت دیکنینگاه م ينطوریچرا ا: که الناز گفت نیکنم تا ا سیالناز خودمو خ يبود من جا کینزد

 ! خنده ریز میزد
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  م؟یهم بر يسوار تیکا دیموافق: الناز

 ! هینظر خوب! اهوم موافقم: من

 ! يسوار تیکا میموافقت کردن و قرار شد دست آخر بر همه

پارچه و چندتا تکه چوب  هیو به  ییکه خودت تنها نیخوب ا دمیترسیم يسوار تیاز کا یکمی یچرا ول دونمینم

 ! گهیکه تو وجودم بود چرا من اول موافقت کردم؟ خُلم د يواهمه ا نیفقط موندم با ا! یوصل

! بله دمیبرگشتم و د دمیچندتا پسر کنار دستمونو شن يکه صدا میشدیم ادهیپ میداشت! بال نتیسمت پ میرفت

 ! جناب شرك و دوستانش

از افکار خودم خنده ! هم زن شرکه فقط مدل مردونه اش یاالغه س و دست چپهم  یاون پسر مو مشک حتما

 ! ام گرفت

 ! دیایلحظه ب هی: داد زدم! بهش زدم و رفتم سمت دخترا يپوزخند! معلوم بود تعجب کرده! دید منو

به : فتمدستامو سپر خودم کردم و گ! منو نگاه کردن کردنیسمتم و مثل اون موقع که الناز رو نگاه م برگشتن

 ! دیکنیکه منو مثل اون نگاه م ستمیجرم الناز ن کیخدا من شر

 ! گهید میخوش یالک! خنده ریزدن ز همه

 ! جلوتر کارتون دارم دیایب: من

 ! هم يرو شونه ها میجلو و دستامونو انداخت میو سرمونو آورد میدرست کرد رهیدا هیو  میشد جمع

 ! همون شرکه هیها اون پسره چشم آب منکبچه

 ! یکنیاشتباه م يدار! بود؟ سبز بود ینـــه؟ مگه شرك چشماش آب: گفت يجد یلیکرد و بعد خ یمکث النازه

 ! بود ینه بابا عسل: ایشن

 ! شرك مدرن شده لنز گذاشته دیشا: نیآذ

 ! کردنیداشتن در مورد شرك فکر م يجد يجد! نایا یباز مونده بود از خل دهنم

 ! لنز گذاشته! گهیراست م نیآذ! گهیت مراس نیآذ: موژان

 وجود داره؟  یواقع يایمگه شرك تو دن دیگیم یچ: نایت

نگاشون کردم  هیعاقل اندر سف ي افهیمن هم با همون ق! برگشتن و منو نگاه کردن نایحرف ت نیهو همه با ا به

داد  هوی! کرد تمیهمون که اذ! شرك گمینگفتم به اون پسره م شبیمگه پر دیفکر کن کمیآخه خُال : و گفتم

 اومد؟  ادتونی...خسارت! یعذرخواه! سورتمه! اروهیبابا : زدم
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 نـه؟ : گفتن ينسبتا بلند يبرگشتن سمتش و باصدا همه

چشماش ! لحظه ها هیالبته فقط ! خال افتاده نیا ریلحظه دلم براش سوخت که گ هی يبرا! کپ کرد چارهیب که

 زتیپسره که همه چ يریبم! از اون قشنگاش! هیآب! هیآب! نمیبیبار من چشماشو با دقت م نیاول نیا يوا! گرد شد

 ! رماناس نیا نهویع

 ! دیبرگرد د؟یزل زد یبه چ: به خودم اومدم و داد زدم عیسر

چشماشم ! ام که هست افهیخوش ق! پهیخوش ت یلیخ! اس کهیپا انر هی نیبابا ا: برگشت سمتمو گفت ساغر

که دعوا کنم تور پهن  نیتو بودم جا ا ياصال من جا...یمگول یگوگول نیآفر...بغلم ایبدو ب...پسر يرینم...! که

 ! کردمیم

حاال  ؟يپر خشک و مغرور هیتور پهن کنم؟ اونم  هیچشم آب نیواسه ا امیمن ب! وونهیآخه د: و گفتم دمیخند

 ! خوب به من چه؟ مبارك صاحابش! ام باشه افهیخوش ق, باشه  پیخوشت

 زود شوهر کرده؟  نقدهیا یعنیصاحاب داره؟  نیمگه ا: الناز

 نیبه ا نیتازه شم ا! خره شوهر نه زن گرفتن: زد پشت گردنش و گفت یکیکه کنار دستش بود با دست  ایشن

 ! رهیگیمعلومه زود هم زن م یو خوشگل یپیخوش ت

مجرده ها حلقه هم دستش نبود اون  نیا یول! دیدیکشش م نقدیچرا ا گهیفتم شما دگ يزیچ هیبابا من  يا: من

 يجور هی دیبه من کمک کن یچشم آب 2014شرك مدل  نیدعوا سر ا ياالن به جا شهیدر ضمن م دمیروز د

 ...! نکنه تیمثل من رو اذ يدختر گهیبسوزونمش د

 هیو درسا  تایو آن نایو ژ ایگوش کن آتنا تو و من و شن: بود گفت طنتیکارا و ش نجوریا ي هیپا شهیکه هم نیآذ

که نوبتمون  يجور میریبگ طیزود بل دیفقط با! باهم مسابقه بدن هیهم بق يدور بعد میجنگیم نایبا ا! میشیم میت

 ! فتهیب نایبا ا

 ! ام هیپا: زدم و گفتم یثیلبخند خب! نقشه ش خوشم اومده بود از

 ! میپس بزن که بر ولیا: گفت نیبه دستش و آذ دمیجلو و من هم با دستم کوبدستشو آورد  نیآذ

 هیو آخر سر هم با مرده که ! میگرفت طیچون خلوط بود بل عیو سر میستادیوا طیتو صف بل عیسر میدییدو

 میمغرور خودخواه رو کم کن يپسرا نیا يرو میخوایآقا من و دوستام م: خوش رو بود حرف زدم و گفتم رمردهیپ

 ! نیبنداز نایما رو با ا وخداتور! میکن یتالف میخوا یکردن م تیبد ما رو اذ نگیقبل تو کارت يدفعه 

 ! باشه خانوم! امان از دست شما جوونا: من چشماش گرد شده بود گفت يکه از حرفا مرده
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با بچه ها ! که نوبت ما شد نیتا ا! شد یکم کم داشت شلوغ م! کردم و تشکر کردم و رفتم سمت بچه ها ذوق

متعجب شده بودن و از تعجب زل زده  یلیچون خ فتنیبا ما ب کردنیفکر کنم فکر نم! تو میو رفت میآماده شد

 يهر لحظه آماده  میبه خودمون گرفته بود يژست خنده دار یخل میشده بود گاردایبودن به ما که مثل باد

 ! میحمله بود

  ن؟یدیخوشگل ند: گفت نایژ هوی

مثل خودم  ایناجور بودم همه  يما من وصله  پیکال تو اک! حرفو از کجا آورد نیاالن موندم ا! گرم دختر دمت

من ! من یول! کال ساکت بودن و خانوم ایکردن  یبودن و خانوم وار رفتار م زیبه وقتش ت یبودن ول طونیش

 ! انوم وار رفتار کنمخ ستمیکال بلد ن! و خل جیبودم و گ طونیش

پرمدعا و پررو و  يفقط از نسخه  میبود دهید: بود گفت یکه چشماش عسل شونیکیبه خودشون اومدن و  پسرا

 ! میبود دهیند, اعتماد به سقف دارش رو نه 

که شما  ییاونا)زیگفت دشمن عز نیا یول زیدوست عز گنیم شهیهم(زینه دشمن عز: زد و گفت يشخندین نیآذ

 ! اُمل بودن فقط تظاهر به خوشگل بودن کردن نیدید

 ! ندارم یخانوم من با شما شوخ: شد و گفت یبرزخ شونیکی

به شرِك زدم و با دخترا پشت  يپوزخند! ابروشو داد باال يتا هیکردم؟ و دست به کمر  یمگه من شوخ: نیآذ

شد  یکردم نم یم يهرکار یم زد ولبه ریشرك دوتا ت! میبود يمساو یول میخورد ادیز ریت! میسنگرا جمع شد

 ! داد یم یزرنگ بود و جا خال یلیخ یول! بهش زدم ریت هی! بزنمش

آخر  يلحظه  نیاونم شرو! میخورده بود شتریب ریت هیچون ما ! گفت اونا بردن شهیتموم شد م يآخر که باز از

 ! کردم یقاط یدردم نگرفت ول! اونم زد تو بالم! منو زد گهید ریت هیکرد و  یتموم شد جرزن يباز یوقت

 یثیچون لبخند خب ششیپ رمیکه م زدیفکر کنم حدس م! بعد از در آوردن لباسا رفتم سمتش! جرزن بود یلیخ

از درد صورتم ! ناخونام رفت تو گوشت دستم يآ يآ! دستامو مشت کردم! کرد یترم م یلبخندش عصب نیا! زد

 ي افهیق هیکرده حتما منتظر  بام تعج افهیق يمعلوم بود از خونسرد! ام خونسرد شد افهیقدوباره ! جمع شد

 ! دارم برات نیآقا شرو سایوا! بوده یبرزخ یلیخ

باهام  گهید دیدیمنو م گهید ياگه جا نداختمیاگه امروز باهاش جنگ راه نم کردمیاحساس م یچرا ول دونمینم

کم  یو وقت نیهست یکه جرزن خوب نینشون داد یول دیجرزن باش کردمیفکرنم: رفتم جلو و گفتم! نداشت يکار

 ! واقعا براتون متاسفم! نیکنیم یجرزن دیاریب
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از  يخبر گهید! شد و دستاشو مشت کرد یضعفش چون صورتش ارغوان يدست گذاشته بودم رو نقطه  انگار

 ! نبود ثیاون لبخند خب

)! برگشت ثشیلبخند خب(دیرو شروع کرد يباز نیشما خودتون ا! دیوم مواظب حرف زدنتون باشخان یه: شرك

 ! کن یو خوب ایب! میشدیم يکه باز دوباره مساو زدمیآخر رو نم يکردم؟ اگه گلوله  يکار بد

! دیزور دار یلیخ دیمذکر دیکن یچون فکر م! دیهم نیهمتون ع! ومدهیبه شما پسرا ن یخوب: حرص گفتم با

 ! روز خوش! شما رو نگاه کنم ستمیا ینم يمن وا دیبدون نویا یول! همسرتون چارهیب

 ! و رفتم سمت دخترا دمیپا چرخ يپاشنه  رو

 ! تیکا میشد بعد اون بر قرار

باهام حال کردن که نذاشتم جوابمو  یاونام کل! شد یکردم چ فیبودن براشون تعر شمیپ نیو آذ تایراه که آن تو

 ! بده و رفتم

! من کمیش لکیعاشق م یعنی! ییکاکائو! خوردم کیش لکیمن م! میبخور يزیچ هیتا  میرفت يسوار تیکا بعد

 ! شم از خوردنش یخسته نم

دخترا هم ! دهیحال م نقدهیا! مونمیهمونطور که هستم م! شمیبخورم چاق نم یهرچ! شانس دارم هیمن  کال

 يد!: ندارم یکار کنم استعداد چاق یخوب چ! دنیموضوع بهم فحش م نیهمش به خاطر ا

 ! ایدر میکه بر میاون سوار شد بعد

آفتاب کم ! یبه ساعت ها آت يهم داد يریچه گ! نشده بود 7گفت هنوز  شهیم یعنی! بود 7و  6اطراف  ساعت

 ! کرد یکم داشت غروب م

اس ام ! چک کردم مویگوش نیتو ماش! نه لب ساحل ایگن لب در یالبته م! میغروب لب ساحل باش میخواستیم

  ؟یسالم هست: اس ام اس فرستادم براش! باهاش حرف بزنم خواستیدلم م! اس نداشتم

 ! دارمیاهوم ب: جوابمو داد عیسر

  ؟یمگه من گفتم خواب: من

 ! نچ: اون

  دارم؟یب یگ یپس چرا م: من

  ه؟یداریواب و بخ يفقط برا دارمیمگه ب: اون

  ه؟یمال چ ؟یاهوم پس چ: من
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قشنگ  شهیهم ایدن! نمیب یها رو نم یفقط خوب ستمیخواب ن یبود تو زندگ نیمن منظورم ا"دارمیب" نیا: اون

من تا به  یباور نکن دیشا! یفهم یکه نم شهیاونقدر سخت م یزندگ یگاه! ستیما آدما ن لیبر م شهیهم! ستین

امروز ...امروز یدارن ول یتو زندگ یمشکالت هیکردم همه  یفکر م شهیهم دمید یرو سخت م ایدن شهیامروز هم

 یرو سخت نم یزندگ...که هنوزم که هنوزه بچه ان ییهنوز هستن آدما,نفر باعث شد که بفهمم که نه  هی

 کنمیاحساس م یول دونمینم...کردن اون آدم شده باشم یعصب لیدل نیمن امروز اول دیشا! آزادن! رنیگ

 ! ستیبزرگ ن! کنه یم یو بچگونه زندگ کهیکوچ اشیچون دن استیآدم دن نیخوشبخت تر

دوسش داره چه  ایپسره  ایدختره ! هیحاال کار نداشتم اون آدم ک...که زده بود ییباز مونده بود از حرفا دهنم

 ش؟یتو زندگ دهیکش یسخت یعنی! باشه یکردم که آدم سخت یاصال فکر نم یول ادیاَزش بدش م دونمیم

 یتر م جیگ دمیفهمیم شتریب یهرچ یدر موردش بفهمه ول شتریآدم دوست داره ب! پسر برام مبهمه نیا تیشخص

 ! شدم

 ! ایغروب در! یقشنگ يچه منظره ! شدم ادهیپ نیاز ماش! ایدر میدیکه جوابشو بدم رس نیاز ا قبل

 ! نشستم لب ساحل! یدسته جمع یکیهم  یهم تک! میو عکس گرفت میسادیوا ایو پشت به در میشد جمع

 ! یبیعج یلیتو خ: دادم جوابشو

 ! فرستادم براش

 ادیز کیال دوارمیام! نستاگرامیکه گرفته بودم رو گذاشتم رو ا ییعکسا نیکارتم بود واسه هم میس نترنتیا

 ! رهیبگ

 ! بهم نزده بود یحرف نیهمچ یچرا؟ تا حاال کس: اون

براش آشکار تر بشه گنگ تر  تتیکه شخص نیا يبه جا فهمهیدر موردت م شتریآدم ب یهرچ! دونمینم: من

 ! شهیم

تا حاال  یچرا کس دونمینم! شنیم ادتریکمتر شدن ز يسواالم در موردت به جا فهممیدر موردت م شتریب یهرچ

ظاهر آدم مغرور و  که در زنمیحدس م دمتیکه ند نیمن با ا! يدار يا دهیچیپ تیتو شخص یبهت نگفته ول

رو تو  یتلخ یزمان ي دوره هی دیبه نظرم با! يدار یو قلب بزرگ یدر باطن مهربون یول یباش یخودخواه

رها باشه من اگه  دیبه نظرم آدم با یول! يریگ یرو به خودت سخت م یزندگ ينطوریکه ا يگذرونده ا تیزندگ

که زودگذره اما به نظرم آرامش توش نهفته  نیا نیزمان در ع! به زمان و خدا سپارمشیداشته باشم م یمشکل

 ! کنه یدرکش نم یآدم چیست که ه
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 شهیهم! موج گوش دادم يفقط به صدا! و چشمامو بستم دمیساحل دراز کش يشن ها يرو! فرستادم براش

 ! کردیآب آرومم م يصدا

 کردم یکنار غروب آفتاب زندگ در

 کردم ایرا در میاشک ها قطره

 ا ساختماز غم ه یساحل

 دیاشکم غم را بشو يایدر تا

 ! امیاسمس باعث شد به خودم ب يصدا

 ! برداشتم و اسمس رو باز کردم خودش بود مویگوش

! حاتتیتوض نیبا ا یمن برات گُنگه؟ تو که کامل منو شناخت تیشخص یگ یواقعاً م! یقیدق صیچه تشخ: اون

اگه بحث  یحت! یکن یراحت حلش م یلیخ یداشته باش یاگه مشکل کنمیاحساس م یچرا ول دونمینم! اما تو

راحت ! يندار ینامفهوم تیشخص! يایراحت باهاش کنار م یلیخ يریقرار باشه بم یاگه حت! مرگ خودت باشه

نُتم که  هیانگار من ...داره ینظم خاص میزندگ...اما من! يدرست برعکس من ، تو آزاد! داد صتیتشخ شهیم

کالم  یکه ب يملود هی...پر شور و شوق يملود هی...اما تو! زنه یم یکالم یم و بنوازنده باهاش آهنگ آرو

باال  یگاه يملود نیا! وجودشون رو اثبات کنن خوانیان؟ م یزنن که ک یداد م...ادنیخواننده هاش ز....ستین

 نیاما ا! یگوش کن يخوایو فقط م ادینم ادتی یچیاونقدر شاده که ه یآرومه و پر از غم گاه یگاه شهیم نییپا

 یکن یتالش م....دهیرو بهت نشون م ینیغمگ یلیخ يزیچ هی یتند و پرشور اما گاه یلیدر ظاهر خ يملود

بهم  یگاه تیباعث شده ملود کنمیکه من احساس م هیزیچه چ نیا یآت...هیزیفراتر از هر چ درکشاما  یبفهم

 ....کاش منم مثل تو بودم یول....نگو ستیمهم ن زه،؟یبر

که منو در برابر  يزیچ! یلعنت يهمون خاطره ! شیسال پ 5قلبم درد گرفت و برگشتم به ...آخرش يجمله ها با

به  گرانیکه باعث شد با د يزیچ! نفر و خانواده ام محبت داشته باشم12کرد فقط به  يهمه سنگ کرد و کار

 شهیهم! اسیبرادر دن نیبهتر نیآرو! و دوستام نیآرو! با خبرن نفر از رازش13جز ظاهر از سنگ باشم و فقط 

 ! شد سیچه طور شد که چشمام خ دمیاصالً نفم! پشتمه

با همون لباسا رفتم ! بود ییالال هی قایآب دق يصدا! خوابم برده بود! بودم دهیدو ساعت رو ساحل دراز کش یکی

 هیتو  شیتو خودم بودم کم و ب نقدریچرا ا دونمینم! نداشت يتنم با آب سازگار یگرم! تو آب نشستم! سمت آب
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نشستم و  یتو حموم تو وان م رفتمیم گرفتیدلم م ينطوریا یوقت شهیهم! شدم یطور م نیا يماه دو سه بار

 ...از جام بلند شدم و رفتم سمت بچه ها...دادمیآب گوش م يو به صدا کردمیآب رو باز م ریش

*** 

 ! شب بود 9و  8ساعت  اطراف

 ! اریرو ب تارتیبدو برو گ: گفت ایکه شن میزد یحرف م میداشت! میجمع شده بود شیدور آت همه

  ؟یبا من: من

 ولونیو نایمن و ت زنه؟یم تاریاز ما گ یکیآخه کدوم ! نه با منه: نگام کرد و گفت هیعاقل اندر سف ساغر

 انویکه پ ناهمیژ! زنهیم ولنیالناز هم و! زننیم انویهمه شون اَز دم پ رایو و انایو ک ایو موژان و شن نیم،آذیزنیم

 ! تاریتو هم گ! ولونیهم فلوت هم و زنهیم

  م؟یباز کن یقیموس يموسسه  هی هیبچه ها نظرتون چ: با ذوق برگشت سمت بچه ها و گفت هوی بعد

 ! خنده ریز میزد همه

 ! زنهیهر دو رو م انو،یو پ تاریگ تایآن یرو جا انداخت یکی: من

 واقعا؟ : ساغر

 ! خوش بگذره میبخند یکردم دور هم ینه پس شوخ: من

 ! وونهید: و الناز گفت دنیها خند بچه

 ! چندبار بگم القاب خودت رو به من نسبت نده: من

 هی یو هرکس میرفتیم یقیسالمون بود همه کالس موس11 یاز وقت! ارمیام رو ب یخوشگل مشک تاریتا گ رفتم

 ! میبزن میادگرفتیمون هم که چندتا ساز  ییرفت و چندتا يزیچ

 ! وسط بچه ها نشستم

 ! دوست داشتم یلیآهنگش رو خ نیا یول دادمیگوش نم لوریت یلیخ! رو زدم لوریاز ت love story آهنگ

We were both young, when I first saw you 

 میبچه بود یلیخ دمتیبار د نیاول یوقت

I close my eyes and the flashback starts 

 افتم یاون روزا م ادیبندم و به  یم چشامو

.I'm standing there, on a balcony in summer air 
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 وزهیم یکه باد تابستون یدر حال ستادمیاونجا رو بالکن وا من

.I see the lights; see the party, the ball gowns 

 . یتوپ يلباس ها, جشن رو نیهمچن, نمیب یم نورهارو

I see you make your way through the crowd 

 يریم تیبه طرف جمع يکه دار نمتیبیم

...You say hello, little did I know 

 ...که دمیفهم یکم یکن یبهشون سالم م و

That you were Romeo, you were throwing pebbles 

  يردک یو سنگ پرت م يتو مثل رومئو بود که

And my daddy said "stay away from Juliet" 

 تیکن ژول يگفت که ازش دور یپدرم م و

And I was crying on the staircase 

 ختمیریمن رو پله ها نشسته بودم و اشک م و

begging you, "Please don't go..." and I said 

 کردم که نرو، و گفتم یالتماستو م و

Romeo take me somewhere, we can be alone 

 میتنها باش میببر که بتون ییمنو جا رومئو

.I'll be waiting; all there's left to do is run 

 میکه فرار کن نهیا ادیکه ازمون بر م يمونم و تنها کار یم منتظرت

,You'll be the prince and I'll be the princess 

 و من پرنسس تو یشیپادشاه م تو

.'It's a love story, baby, just say 'yes 

 فقط بگو باشه, زمیعز, قصه عاشقانست هی نیا

So I sneak out to the garden to see you 

 نمتیتو باغ تا بب امیم یپنهان

We keep quiet, because we're dead if they knew 
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 کنن یچون اگه بفهمن پوستمونو م, ادیدر نم صدامون

So close your eyes... escape this town for a little while 

Oh, Oh 

 میشهر فرار کن نیو واسه چند لحظه هم که شده از ا... چشماتو ببند پس

Cause you were Romeo, I was a scarlet letter 

 )]؟ )(عاشقانه(نامه سرخ  هی شمیو من م[, رومئو یشیتو م چون

And my daddy said "stay away from Juliet" 

 تیپدرم گفت که از اون دور باش ژول و

but you were everything to me 

 یمن زیتو همه چ یول

I was begging you, "Please don't go" and I said 

 گمیکه نرو، و م کنمیالتماستو م و

Romeo take me somewhere, we can be alone 

 میتنها باش میببر که بتون ییمنو جا رومئو

I'll be waiting; all there's left to do is run 

 میکه فرار کن نهیا ادیکه ازمون بر م يمونم و تنها کار یم منتظرت

You'll be the prince and I'll be the princess 

 و من پرنسس تو یشیپادشاه م تو

'It's a love story, baby, just say 'yes 

 بگو باشهفقط , زمیعز, قصه عاشقانست هی نیا

Romeo save me, they're trying to tell me how to feel 

 داشته باشم یچه احساس دیبهم بگن که با خوانیاونا م, نجاتم بده رومئو

This love is difficult, but it's real 

 هیواقع یول, هیعشق سخت یلیخ نیا

Don't be afraid, we'll make it out of this mess 

 میایبر م نیما از پس ا, نباش نگران

It's a love story, baby, just say yes 
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Oh, Oh 

 فقط بگو باشه, زمیعز, قصه عاشقانست هی نیا

I got tired of waiting 

 خسته شدم گهیمنتظر موندن د از

Wondering if you were ever coming around 

 شمیپ يایعجبم که م نیدر ا و

My faith in you was fading 

 شدینسبت به تو داشت سست م اعتمادم

When I met you on the outskirts of town, and I said 

 و بهت گفتم, دمیتورو خارج از شهر د یوقت

Romeo save me, I've been feeling so alone 

 کنم یم ییاحساس تنها یلیخ, منو نجات بده رومئو

I keep waiting, for you but you never come 

 يومدین چوقتیه یول,موندم  منتظرت

Is this in my head, I don't know what to think 

 فکر کنم یبه چ دیبا دونمینم, گرفتم میاحساس تصم ياز رو یعنی

He knelt to the ground and pulled out a ring and said 

 در آورد و گفت شبیحلقه از ج هیزانو زد و  نیاون رو زم چون

.Marry me Juliet, you'll never have to be alone 

 بود یوقت تنها نخواه چیه گهیو د تیمن ازدواج کن ژول با

.I love you, and that's all I really know 

 دارم مانیکه از ته قلب بهش ا هیزیچ نیعاشقتم و ا من

I talked to your dad - go pick out a white dress 

 بپوش دیلباس سف هیبرو , پدرت حرف زدم با

It's a love story, baby just say... yes 

Oh, Oh, Oh, Oh, Oh 

 فقط بگو باشه, زمیعز, داستان عاشقانست هی نیا
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'cause we were both young when I first saw you 

 میبچه بود یلیخ دمتیبار د نیاول یوقت

 ! بود یدوست داشتن یلیرو به وجود آورده بود و خ یقشنگ يآب هماهنگ شده بود و فضا يصدا

 ! که تموم شد بچه ها دست زدن آهنگ

 آورده؟  ولونیو یکس یراست! تو حلقم دختر تارتیگ یعنی: ساغر

 ! من آوردم: نایت

  !زن تاریبا خانوم گ میبکن يهم نواز هیهم مال خودت رو  اریپس پاشو برو هم مال منو ب! منم آوردم: ساغر

 یولمون م! خودمون يبرا میشدیگروه ارکست م هی میهم داشت انویاگه پ یعنیخوش گذشت  یلیخ اونشب

 يشدم برا یگرفت چون داشتم کور م دیکو خواب؟ البته منو فاکتور با یول! میدیخوابیکردن همون لب ساحل م

برن  خوانیدارن االن م يانرژ زهنو یول یخوش گذرون یامروز تو جاده بودن و بعد اون کل! نایموندم تو ا! خواب

 ! خودت رحم کن ایخدا! ننیترسناك بب لمیخونه ف

 ! رفتم تو اتاق و خودمو اندختم رو تخت میمستق الیو میدیکه رس نیهم

  ؟ینیب یترسناك نم لمیف: نایژ

 ...! ادیخوابم م...نه: گفتم گمیم یچ دیفهم شدیخواب آلود که به زور م ییصدا با

مال  لمهیف! مینیترسناك بب لمیف میخوایم ایب! آب بزن دست و صورتت هیپاشو  اد؟یرو خوابم م یچ یچ: نایژ

 ! دست و صورتت سرد باشه یزنیکه م یدر ضمن آب! اناستیک

 ! از اتاق که صداش زدم رونیب رفتیداشت م نایژ

 هوم؟ : نایژ

 ! نمیبیمن بعداً فوقش م! دینیشما بب ادیمن خوابم م! هوم و کوفت: من

 ! ریشب به خ! باشه خواب آلو: نایژ

مانتوم رو در ! ولو شدم رو تخت! پووووووف! چراغ خواب رو روشن کردم عیرو برام خاموش کرد و منم سر چراغ

با ! خدا يا! بخوابم نیحال نداشتم بلند شم شلوار رو عوض کنم و حال هم نداشتم با ج! رو هم يآوردم و روسر

! تو حلقم! اتیجوووونم ادب! چشم بسته شلوار رو عوض کردم و به خواب گرانبها جان سپردم هیچشم باز و  هی

 تو حلقت؟  اتیادب! فیکث شیا

*** 
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 ! ما رو یکُشت! گهیآتنا پاشو د: درسا

 ! باشه بابا اومدم: من

 ! چند بار بهت بگم من مامانتم نه بابات: درسا

 ! درسا رو نداشتم يها یشوخ ياالن حوصله  اصال

 ! نییزدم از پله ها رفتم پا یلب غُر م ریکه ز یحال در

نه؟ به خودم قول داده بودم هر وقت فرصت داشتم حتما  ای میسرطان فک دار نمیبگردم بب کمیمن  نذاشتن

 ! زارنیم نایمگه ا یول نترنتیسرچ کنم درباره ش تو ا

 ! دیخر میقرار بود بر امروز

 ! دمیپوش یصورت دیپاشنه بلند سف يو کفشا یو شلوار صورت دیسف يمانتو هیبا  یصورت يروسر هی

 ! تا تل هم زدم به سرَم دو

 ! شدنیتل م هیباهم به زور  نیبودن واسه هم کیبار یلیتال خ! دیسف یکی یصورت یکی

 ! هم انداختم دستم یپیدستبند ز هی

 ! نییرفتم پا عیسر

 ! کردنم کالفه شده ریمعلوم بود از د.بود ستادهیپله ها وا يجلو درسا

 .میو حرکت کرد میشد نایسوار ماش عیسر

 ! سمت چالوس میو رفت رونیب مینمک آبرود اومد از

 ! و قرمزه دیپر از بادکنک سف! نشمیتریعاشق و.تار و پود میرفت اول

 هیمانتو ! يسورمه ا يو روسر يسورمه ا یعروسک يمانتو هیپاشنه بلند و  يجفت کفش سورمه ا هی اونجا

 یشرت مشک یت هیاونجا ! کتان رانیا میبعد از اون رفت! داشت یحالت پف چروک نشییزانو بود و پا يوجب باال

بعد از اون ! دمیخوشگل بود هم خر یلیکه خ دیسفیجفت کفش تابستون هی! دمیخر دیشلوار سف هیمردونه با  قهی

 Adiddasیندگینما یعنیمن  يمورد عالقه  يجا میرفت

آرم گُل  يسورمه ا يشبنما يها گنیش با ن نهیکه رو س دمیخر يکوتاه سورمه ا نیآست کیتون هی اونجا

 ! رو درست کرده بودن داسیآد

 ! دمیهم خر داسیآد يچهارخونه  دیو سف یمشک يکوله  هی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٥٧ 

چسبونده بودن دوخته شده  یطوس يشونه هاش روبان پارچه ا يتا باال ناشیهم که از آست یتوس شرتییسو هی

 .که اسپرت بود دمیهم خر یجفت کفش مشک هی.ودب

 یندگیسمت نما میرفت! رونیب میاز اونجا اومد دمیهم خر دیسف یکیو  یگرمکن مشک هیکه  نیاز ا بعد

تاپ قرمز و جوراب  هیکوتاه با  یپرنسس دیدامن سف هی دمینخر يادیز زیاونجا چHolidyهمون ای التیتعط

 ! دادیم الح یلیخ یول دیظهر طول کش 3صبح تا  11از ساعت  دمونیخر! دمیقرمز هم خر يشلوار

تو و هر  میرفت یم یبعد نوبت میداشت یمورد نظرمون رو بر م ياول همه مون لباسا  یعنی میدیخر یم زیچ ینوبت

جا تو چالوس  هی میرفت دیبعد خر! دادنیو اونا نظر م میداد ینشون بچه ها م دیرو با میکرد یکه تنمون م یلباس

! تزایسمت پ رهیم یهست ک ایدادم تا الزان فارشس ایاما من الزان! شد یدرست م ییایتالیمدل ا تزاهاشیکه پ

 ! واال

 شدینم ییشب که جا م؟یفردا و امشب کجا بر میریبگ میتا تصم میبا دخترا جمع شد! الیو میناهار برگشت بعد

 رفتمیم يبار 5, 4 دیاما من اکثر اوقات با! میرفته بود نگویتشد که کار یو ساحل م نگیفقط کارت یعنی میبر

 یفردا رو چ یول! دوباره نگیکارت میکردم شب بر شونیراض نیواسه هم! شدیوگرنه شمالم شمال نم نگیکارت

 ! دونستمیواقعا نم میکار کن

  ه؟یجنگل واسه فردا چ ينظرتون درباره : نایژ

 ! پالژ میبه نظرم بر: الناز

 ! میروز رفت يآخه اون جا رو که پر: نایژ

 ...و  قیو قا یو کشت یاسک مینرفت نهیخُله منظورش ا گهینه د: انایک

 ! پالژ میبر گمیباشه پس من هم م...! آهان از اون لحاظ: نایژ

 ! من هم موافقم: من

 ! جنگل میپس فردا رو بر یباشه ول: رایو

 ! ستیبلد ن یاما خوب کس! چسبهیجنگل فقط با کباب م یول گهیآره راست م: نایت

من ! خوامیمن کباب م: و داد گفت غیخودشو لوس کرد و با ج يبعد به حالت بچگونه ا! گه یراست م: ساغر

 ! خوامیکباب م

 ! شده بود ریبهانه گ طونیتُخس ش يبچه  هیش مثل  افهیق! خنده ریز میزد
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رو لباش بود نگاه کردم و دستامونو  یطانیش يزدم و برگشتم سمت الناز که اون هم لبخند یطانیش يلبخند

 : میو هم صدا گفت میدیباال و دستامونو به هم کوب میآورد

 ! با ما اون

 ! البته جوجه کباب رو میمن و الناز کباب درست کردن بلد: سمت بچه ها و گفتم میهم برگشت بعد

 ! میگرفت ادیبعد چندبار خراب کردن گوشت ،باالخره  میریبگ ادی میتالش کرد یآره پارسال با آتنا کل: الناز

 ! در خوردمون دیسم ند! امام صدم اصن امام هزارم ای! هاشم یقمر بن ای! ابلفضل ای: هوا گفت یموژان ب هوی

 ! خنده ریز میزد هویمون که چشمامون گرد شده بود  همه

  ؟يحاال امام صدم و هزارم رو از کجا آورد: نیآذ

 ! اسر داره شتریشماره ش بره باال ب یکردم هرچ یمن فکر م م؟یمگه ندار: موژان

 ! خنده ریز میپق زد همه

  د؟یحاال مطمئن: موژان

 ! دیفردا مواد الزم رو بخر دیکن نانیتو که نه فقط ، شما فقط اطم م،یآره بلد: الناز

به خاطر تولدم بود که  شیکی! بهار رو دوست داشتم لیاصن من به دو دل! هوا روشن بود یعصر بود ول 6 ساعت

 ! ظهره 3انگار ساعت  یساعت هشته ول یوقت! هوا یروشن نیبه خاطر هم شیکیبود  بهشتیارد 27

! يباهاش حرف زد روزید نیآره جون خودت هم! حرف نزده بودم زیوقت بود با دوست ناشناس عز یلیخ

 مویگوش! تو فکرم بمونه یالیدوست دارم همون شخص خ! نمشیدوست ندارم بب یلیخ یچرا ول دونمینم

 ! برداشتم

 ! تا اسمس اَزش داشتم5

 ! شب بود 9و  8ساعت  روزیمال د همش

  ؟یسالم هست: نوشته بود یاول

 الوووووو: یدوم

  ؟ینچ نچ آخه تو آدم: یسوم

 ! وانیح گهیبهم م میمستق ریغ! پروووو! گرد شد چشمام

 زلزله نزده بهت؟ : یچهارم

 ! چه پروووو ها! گاز گرفتم خدا نکنه لبمو
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 ! داشت ینگران يجنبه  شتریب یپنجم

  ؟يدیچرا جواب نم ییحالت خوبه؟ کجا: بود نوشته

 ! ظهر امروز بود کیمال ساعت  هیآخر نیا

و چک نکردن گم کردن  یتو گوش یکال استعداد خوب! چک نکرده بودم مویگوش دیسالم ببخش: فرستادم براش

 )شکلک زبون! (یدر ضمن خر خودت! دارم

 ! جواب داد قهیدق 4 بعد

 طرفا؟ چه خطرا؟  نیاز ا! خانوم یآت! به: اون

 کار کردم؟  یگرد شد مگه من چ چشمام

 کار کردم مگه؟  یمن چ: من

  دونم؟یمن چه م ؟يکار کرد یچ,  یچ: اون

  کرد؟یم تمیرفت تو هم داشت اذ اخمام

  ؟ینکیم تیاذ: من

 هان؟ : اون

 ! کور ياخمام شده بود گره  گره

 چه خطرا؟  یگیکار کردم م یمگه من چ! هان و کوفت: من

 ! جوابمو داد قهیدق 3 بعد

اصطالح رو  نیدختر حالت خوبه؟ منظور من از چه خطرا چه خبرا بود؟ تا حاال ا)تا 10شکلک خنده : (اون

 ! از خنده دمیپوک ؟يدینشن

 نیاز ا یوقتا دست کم یهر چند خودم بعض! هیوا خوب مثل آدم حرف بزن بفهمم منظورت چ! گرد شد چشمام

 ! ندارم

اونم تازه امروز  مینمونده نرفته باش ییجا! يچه خبر؟ خاك تو سر یچیه! آهان گرفتم)باز شیشکلک ن: (من

  د؟یینجایم ا20که تا  دیر یشما کجاها م یراست! میبمون نجایم ا15 ایم 17تا  میخوا یما م! هفتمه

 یم نیواسه هم! میندار يا گهید يدر کل جا! میریساحلم م! و جواهرده میگردیما تو همون نمک آبرود م: اون

 ! 15و  14 دیشا میزودتر برگرد میخوا

 ! میجا به جا شد! شما کوتاه تر میتر کرد یچه جالب شد ما روزامون رو طوالن یول! آهان: من
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 برنامه امشبتون کجاست؟ ! یگ یآره راست م: اون

 ! نگیکارت: من

 جون من؟ : اون

 چرا؟ ! اهوم: دمیپرس کنجکاو

 ! فعال بحثمون سر اونه! نگیکارت میایب دیما هم امشب شا: اون

  ؟يکنکور آماده ا یراست! آهان: من

 ! هیکاف میخوند یبه نظرم هرچ! درس الیخ یب! آره: اون

  ؟يتو ساز بلد یراست! قمآره باهات مواف: من

 ! شرفتهیهم در حد پ انویرو بلدم پ تاریآره گ: اون

 جون من؟ : من

 ! جون تو: اون

و اون بهم  مینیب یم گرویمدت که همد هیبعد  نهیا شیخوب! بده ادی انویبهم پ یکیآرزو داشتم  شهیهم! دمیذوق

 ! دهیم ادی انویپ

 انویبهم پ دیبا مینیبب گرویمدت که قرار شد همد هیبعد  یراست! نه ادیرو ز انویپ یبلدم ول تاریمنم گ: نوشتم براش

 ! يبد ادی

 ! يکنم کالس بر یم شنهادیپ! گهیکو تا دوسال د! اوههههههه: اون

  گه؟یکردم چرا دو سال د تعجب

 )شکلک تعجب( گه؟یچرا دو سال د: نوشتم براش

 ! مینیبعد همو بب میببرم باال تا دوسال دوست باش جانشویچون دوست دارم ه: اون

  ؟یطوالن نقدریچرا ا یباشه ول: من

 ! میکن یواسه فوق خودمونو آماده م میو دار میرو خوند سانسمونیکه اون موقع نصف ل نیخوب واسه ا: اون

 میانشگاه بودد هیاگه باهم تو  یراست! رهیباالتر م جانشیطور ه نیا یگ یآره راست م)شکلک خنده: (من

 ! میکه سر هر کالس باهم باش میبردار یکیواحدامون رو 

 یک میفهمیم عیسر! ینوع سوت هی شهیکه باشه م يطور نیا! باال بره جانشیخواد ه ینچ نچ نچ دلم م: اون

 ! هیک
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 ! یگ یآره راست م: من

  ؟يندار يبرم کار دیمن با! اهوم: اون

 ! يخدا سعد دمینه خدا حافظ شا: من

 ! امیخدا خ)شکلک خنده! (طونیش: اون

 ! رونیاتاقم و از اتاق اومدم ب یگذاشتم رو پا تخت مویگوش

 ! قدم بزنم یکمی رونیتا ب رفتم

 ! و گرفته قدم بزنم یبارون يهوا نیتو ا ییتنها کمیخواست  یم دلم

 ! گهید زیدلم گرفته بود نه چ نه

 ! خواست یباران به صورتم رو م ياالن فقط دلم برخورد قطره ها اما

! ووووهوووی: گفتم ينسبتا بلند يو با صدا رهیکه نکنه بارون بگ نیا يجفت بوت با خودم آورده بودم به هوا هی

با  یمشک يمانتو هیو با  دمیرو پوش دمیسف يبوتا! جا به درد خورد هیکه  تتیلیبه اون مخ ت نیآفر! جونم آتنا

 خوشم اومد هن! به خودم نگاه کردم نهیتو آ! دیچروك سف يکمربند و روسر

سال  3،4فکر کنم تو  یعنی! گرفتم یچتر تو دستم نم چوقتیهرچند من ه! برداشتم دمویچتر سف! پیت جوونم

! ملیدخترونه با ر یرژ صورت هیهم کردم که شامل  شیآرا! گرفتم یبود که چتر دستم م يبار نیاول نیا ریاخ

 ! هم بود ادیتازه به نظرم ز! نیهم

 ! بود یشوخ يآخر نیا گهید نه

 ! پر رنگ بزنم دونمیچه م يبزنم و روژگونه و رژ ا هیسا یکل يرفتن عاد رونیب هیمن عادت نداشتم واسه  کال

 ! تکون دادم تا فکرام بپره سرمو

از پشت سرم  الناز ينذاشته بودم که صدا رونیب الیپامو از و! يروسر ریبه حالت کج زدم پشت گوشم ز موهامو

 ! اومد

 ! سرخر هی! نه

 بله الناز؟ : گرفته برگشتم طرفش یحالت با

 ! يخواینچ نچ نچ معلومه سرخَر نم: ابروشو داد باال و گفت يتا هی

 ! رونیباز شد و دندونام افتاد ب شمین

  ؟يدیاز کجا فهم: من
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بشناسه؟  یآخه من تو رو نشناسم ک ؟يدیاز کجا فهم یگیم یخانوم من ده ساله دوستتم بعد تو برگشت! هه: الناز

 ! اف ت یهان؟ البد ب

 ! هست میگوش نیکار داشت خوامیمن رفتم در ضمن سر خَر نم! ببند: چشم غره بهش رفتم و گفتم هی

من چه : ادامه داد طونیحالت ش هیبع با ! یخواد تنها باش یدلت م یلینه معلومه خ: باز کرد و گفت ششوین الناز

 ! یتنها نباش یکه رفت رونیب دیشا دونمیم

 ! ابروشو باال باال انداخت و

 ! غره رفتم بهش و زدم تو سرش چشم

 ! خدافظ: من

 ! وشیخدا دار: الناز

 ! روش نشستم! مکتین هیچشمم افتاد به ! زدمیبارون آروم آروم قدم م ریز

 ! شروع کردم به خوندنش! ومدیبرام شعر م! کردم یبستم و ذهنم رو خال چشمامو

 ترنم بهار به

 مانم یم ادتیدر  یشوق خداحافظ به

 کنار جنگل سبز قدم زدن را فراموش کردم در

 را فراموش کردم دنید ایکنار ساحل در در

 قلب ها در انتظارم یآسمان آب ریز

 سپارمت و بس یخدا م به

 ...مرگ انیدر پا و

 ! کرده بود دایبارون پ نیتو ا ینیو حالت غمگ خوندمیبلند م يرو با صدا شعر

کرد و من بعد از سال ها بغض سردم رو آزاد  دایتموم شدن شعر ناخداگاه قطره اشک سمج رو گونه ام راهشو پ با

 ! کردم هیکردم و گر

 ! هنوز بسته بود چشمام

 دیلرز پلکام

 : گهیشعر د هیکردم به خوندن  شروع

 ست یمن آغاز زندگ مرگ
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 وارونه يدرخشد از پنجره  یآفتاب م نور

 برد یم يمهتاب مرا به خواب کهنه ا و

 است داریساعتهاست ب یچشمان نمناك زندگ و

 ریزنج يوارونه , زند  یاکنون قلب وارونه م هم

 شود یخواب به چشمان مهمان م و

 ابدی یرا م یراه يغم زده ام از شاد يگونه ها يبر رو یاشک قطره

 روم  یفرو م یقیبه خواب عم یینگ تنهاآرام با آه آرام

 شوم یپرتاب م نییلحظات به پا يصخره  يرو از

 ندارد یانیسقوط پا نیانگار ا و

 آزاد آزاد...است آزاد

با  هیکردن بعد چند ثان یچندتا دختر و پسر شدم که بهت زده من رو نگاه م يمتوجه ! رو باز کردم چشمام

 ! گفت شگفت زده شروع کردن به دست زدن شدیم بایکه تقر یو حالت يناباور

شرك , نیکه متوجه شدم همون پسره شرو د؟یزنیکردم و اومدم بپرسم چرا دست م یبا تعجب نگاشون م داشتم

معلوم بود ! کنه یباال رفته نگام م يابرو يتا هیبا  نهیو دست به س نیماش هیداده به  هیخودمون شدم که تک

 ! و کنارم نشست متمهم بود اومد س یا که دختر خوشگل و ملوساز دختر یکی! اونم تعجب کرده

 يو چه صدا یقشنگ يچه شعرا! دختر يوا: و نازك بود گفت فیظر یلیکه خ یجانیبلند و پره يصدا با

  ن؟یبودم ماله ک دهیشعرا رو تا حاال نشن! واقعا محشر بود! یقشنگ

 ! شعرا مال خودمه! لبخند نگاش کردم و گفتمکممنون با

 يطور نیدختر تو چند سالته که ا! واقعا تعجب آوره زهیانگ رتیواقعا؟ ح: بود گفت سادهیپسره که اونور وا هی

 گم؟  ینه؟ درست م! سالت باشه 16 ای 15 دیشا ادیبهت نم ؟یگیشعر م

 1سالمه؟  15بدم اومد من  هیاز آخر یکنه ول فیازم تعر یکیدوست داشتم  شهیشل شد هم شمین

 ! ینیب یقد و قواره رو نم نیساله ا15 گهیچه طور به من م اصن

 ! ساله 20 شمیماه م نیا بهشتیارد 27سالمه البته  19نه من : رفت و ناراحت گفتم نیاز ب شمین

  ؟یکن یم یشوخ: گرد نگام کرد و گفت يبا چشما پسره

 دارم با شما؟  یمگه من شوخ: تفاوت گفتم یب
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 ! متعجب بودن گمیشعر م ينطوریسالمه و ا 19که  نیشون از ا همه

 تونم شماره ت رو داشته باشم؟  یم یول دیببخش! بودن یقشنگ يواقعا شعرا: که کنار دستم بود گفت دختره

 کنم؟  نانیدختر اطم نیاالن من چه طور به ا! شدم دستپاچه

 ! يشد نیحاال چرا بدب یستین نیبدب چوقتیتو که ه یآت خوب

 باز  شیبا ن! میخاکستر ياومد تو اون سلوال يفکر هی هوی

 ! فتهیتک زنگ بزنم شماره ام برات م هیباشه شماره تو بده : گفتم

 ! يتا شماره ت رو بد يخوایشماره مو م! یهست یمعلومه آدمِ باهوش;و گفت دیخند طونیش دختره

 ! هم خُلم یلیاتفاقا خ: من

شناختم؟ اصن االن اون پسره  یرو از کجا م نایاالن من ا! گرد شد گفتم؟ چشمام از حرفم یچ دمیدفعه فهم هی

 هول ! رهیگیشرك ازم آتو م

 ! یلعنت یلعنت! زنهیداره پوزخند م دینه که د ای دهیفهم نمشیبب برگشتم

به خودش  یآخه کدوم ادم عاقل! خودشونو زده بودن به اون راه نیاطرافم به جز شرو يپسرا و دخترا ي همه

  به؟یغر يخُل؟ اونم جلو گهیم

  م؟یو ما خبر نداشت یخل مگه تو عاقل گهیکدوم آدم عاقل به خودش م یتو گفت یکن آت دقت

 ! رو خوب اومد یکی نیوجدانه ا نیا! پووووف

بلند شد که بره و من تازه  مکتیاز رو ن! باهاش دست دادم! کرد یمعرف سایشماره شو داد و خودش رو مل دختره

که تا دو  نیتعجب کردم ا! کنه و بد تر دقش باال اومده یون پسره شرك همون جور نگاهم ممتوجه شدم ا

 ! زدیقبل به من پوزخند م قهیدق

 ؟ ...چرا حاال اونوقت

 ! سایمل: کامل بره صداش زدم سایکه مل نیاز ا قبل

 بله؟ : طرفمو با لبخند نگام کرد برگشت

 گفتم چند سالته؟  طونیش يلبخند با

 ! سال 25: کرد و گفت يزیر ي خنده

  ؟یکن یم یشوخ: بهت گفتم با

 سالمه؟  30 يشدم فکر کرد ریچه زود پ يوا! خوره یبهم نم! نه: و گفت دیخند مهربون
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 ! سالت باشه 23 22 دیمن فکر کردم شا! نه: تعجب از حرفش گفتم با

 ! ؟ نـــه23؟ 22من  ؟یکن یم یشوخ: زد گفت یکه خنده توش موج م ییبا صدا متعجب

  ؟يخوند یحاال چ: خنده گفتم با

 ! يمعمار: سایمل

 ! بابا خانوم مهندس: و گفتم دمیکش یسوت

 ! باز شد ششین

همش بهم  وونهید نیشرو نیا! کنم بهم بگن خانوم مهندس یذوق م شهیمن هم یول یباور نکن دیشا: سایمل

 ! خانوم سوسکه گهیم

 ! با نمک بود یلیکرد و به حالت قهر سرشو برگردوند که تو اون لحظه خ نیبه شرو یچشم ریز ینگاه بعد

 ! دونستم منظورش همون شرکه خودمونه یم

سن  دیشا! باشه سایسنش باالتر از مل ادیاصال به شرك نم یحتما دوست پسرشه ول! دونمیم اوردمیبه روم ن یول

 ! ستیبراش همه ن

  ست؟ین یگل نیدختر به ا فیهر حال ح به

  ن؟یشرو: حالت تعجب گفتم هی اب

جلو  يایگفتم چرا نم یهرچ! تره کیاَزم کوچ! بود ستادهیوا نیهمون پسره که عقب کنار ماش! بابا داداشم: سایمل

 ! فقط شونه هاشو باال انداخت

 ! بگو پس

! یفهم یکن بهت بگه بعد م شیراض! برو اَزش بپرس! چرا دونهیخودش خوب م: کردم و گفتم یطونیش يخند

 ! حاال هم برو منتظرن

 ! خدافظ! برو: با تعجب نگام کرد که گفتم سایمل

 ! کرد و رفت یخداحافظ

 ! خواهر برادرن پس

 ! ادیاصال اسماشون به هم نم یول! کردم دوست دخترشه یبگو فکر م منو

 theهنگ شال از در آوردم و آ مویهنزفر بمیکم نشستم و بعد اون بلند شدم و از تو ج هی سایرفتن مل بعد

ways رو گوش دادم ! 
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 اون شال سرخ تو شال

 تو ي، موج مو موج

 حادثه نینرمتر

 تو يدور رو… باستیز چه

 نیبه آخر نیآفر

 تو يرو شاهکار

 یاوج سادگ يتو

 اندوه تو … باستیز چه

 واژه ها نیکه ا يوا

 تو شیدر پ اللند

 یچه بد زخم آه

 هم آغوش تو … ستیفردا ک که

 یلعنت نیکه ا! آه

 یافسردگ يقرصها نیا

 به رنگ ، دوز به دوز رنگ

 یآرام زندگ …باد داد  به

 اون شال سرخ تو شال

 تو ي، موج مو موج

 حادثه نینرمتر

 تو يدور رو… باستیز چه

 نیبه آخر نیآفر

 تو يرو شاهکار

 یاوج سادگ يتو

 اندوه تو  … باستیز چه

 ! دوست دارم یلیآهنگو خ نیا
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تر  کیدوست به من نزد هیاون از ! دلم براش تنگ شده! سالم بود15که  یدرست زمان! به چندسال قبل رفتم

 ! رهیگیدلم م وفتمیخنده هاش که م ادی! کرد دنیدوباره اشکام شروع به بار! بود

دلت  یبارون يهوا! زدم يپوزخند! دمیشاپ د یکاف هی! اطراف رو نگاه کردم! رو لبام جا خوش کرد یتلخ لبخند

و زل زدن به ! هیکه تمام نشدن یداغ و سکوت يقهوه  وانیل هیو ...! ستین گهیکه د یکی يگرفته و تنگه برا

هامو  ییدلم تنها! شاپ یرفتم سمت کاف رت عیافکار به سرم سر نیبا هجوم ا! ...شاپ یکاف ياز پنجره  رونیب

 ! ستمیتنها ن چوقتیه! تر شد قیخند تلخم عملب! رفتم تو! کنم یم هیگفت چرا گر یبهم نم یکه کس خواستیم

اونا  یاونا شدم ول يمن متوجه ! تا پسر4تا دخترن و 3در کل جمعا ! با دوستاشون! بودن نجایو شرك هم ا سایمل

 ! من نشدن يمتوجه 

 ! رونیباال هم پنجره داره به ب يخوبه از طبقه ! باال يرفتم طبقه ! بهتر

بودن  نییکه پا نایا سایمل پیجز من و اک ینداره البته کس دیبهم د یکس یلیجا کنار پنجره و وته ته که خ هی

 ! ستیشاپ ن یتو کاف یکس

 ! دادمیهم داشتم آهنگ گوش م هنوز

 ...بار نیاما ا رهیگ یدلم م لیدل یوقتا ب یلیمن خ...گرفته بود ییبدجور دلم

 ! کردم هیگر میسال زندگ 19من بعد ...فرق داره یلیبار خ نیا

بار امروز حس سبک شدن و راحت شدن از دست  نیاول يو برا! چوقتینکردم ه هیپام شکست گر یوقت یحت

نفر که ازم قول گرفته بود  هی...نفر رو کرده بود هی يبار دلم هوا نیا! ساله باهامه رو کردم5که  یبغض لعنت نیا

 رشیز زنمیو نم رهینم ادمیقولم از  چوقتیه...بهش فکر نکنم و من قول داده بودم چوقتیه گهیبعد رفتنش د

که پا به پام غصه بخوره و منو  ستین گهیکسمه که د نیتر زیچون دلم تنگه عز...رشیبزنم ز خوامیاما امروز م

 ...بخندونه

 ! دوسش داشتم یلینفره که خ هیتنگه  دلم

 ....تر بودم یاحساس,نفهم تر بودم...اون موقع نو جوون بودم البته

 ...االن اما

 باشعور تر,تر  دهیبار فهم نیا یو تخسم ول طونیهمون دختر ش هنوز

 خانوم تر,

  ؟یجون خودت تو خانوم آره
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 لیبار ما خودمونو تحو هیداده  ریوسط گ نیا نمیا! ومدهیبه من ن یکال خانوم! کردم هیگر نیب يزیر ي خنده

 ...مون کرد هیزد زا میگرفت

 ! رفتم تو فکر دوباره

 ! رو قبول دارم نیهنوزم ا! دونستمیخودمو مقصر م يبدجور من

 ...کردن هیشروع کردم به هق هق گر هوی یول ختمیریصدا اشک م یب...کرده بودم يکار نیبار بود که چن نیاول

بود و مقصرش من  مینفر از خاطرات زندگ هیباعث تموم شدن  یبه اشتباه...کردم هیحال خودم گر به

 ...خدا...بودم

 مقصر باشه ها؟  يا گهیکس د تونستیمن؟ هان؟ چرا نم چرا

 داده بود؟  ریبه من گ یاون لعنت چرا

 ...ام ادامه دادم هیبا تنفر به گر...پسر اون

 ....زمان و مکان از دستم رفته بود...هقم اوج گرفته بود هق

 ...ختمیریصدا اشک م یب یگاه

 ...کردم یهق هق م یگاه

 ...کرد یبغض خفه ام م یگاه

شاپ رو دادم و گفتم  یزنگ به الناز زدم و آدرس کاف هی! بعد از ظهر بود میو ن5به خودم اومدم ساعت  یوقت

 ! نجایا انیهمه ب

 ! شاپ یکاف ییجام بلند شدم و رفتم سمت دستشو از

 .ب زدمو رژل ملیو صورتم رو شستم و دوباره ر دست

اومدم  ییو از دستشو نهیبه خودم دادم تو آ کیال هی! کردم هینگاه به خودم کردم اصال معلوم نبود گر هی نهیآ تو

 .کردم یم هیقبل گر قهیفراموش کردم تا ده دق عیسر شهیمثل هم! رونیب

 ! نیینبود برم پا ازین نیباال بود واسه هم نیشاپ هم یکاف ییدستشو

 دنشونیاز د چوقتیه! خل و چلم يخودشونن دوستا! نگاه کردم نییاز باال به پا. شاپ اومد یدر کاف يصدا

 ! نکردم یاحساس خوشحال نقدریا

هنوز نرفتن نایا سایچه جالب مل ا ! 
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! توجه به اونا رفتم سمت دخترا یو ب نییاز پله ها رفتم پا! کنن یدارن مشاعره م دمیموقع که دقت کردم د اون

اگه دخترا پشتش  چارهیبغلش ب دمیشاپ پر یکاف ياز رو همون پله ها! بود ستادهیوا انایهمه شون کجلوتر از 

بعد ! دستاش از دو طرفش باز شده بود! نبودن افتاده بود چنان سفت بغلش کردم فکر کنم استخوناش شکست

با مشت ! استخونام شکست! خل و چل منگل آروم منگلم يآروم دختره : آروم دستاشو دورم حلقه کرد و گفت

کمرم چرا ! يآخ آ: به پشتش که باعث شد دستاش از هم باز بشه و دستاشو تو هوا تکون بده و بگه دمیکوب یکی

  ؟یزنیم

 ! يالقاب خودتو به من نسبت بد گهید یتا تو باش: تا بناگوش باز کردم و گفتم شموین

 ! م کردمتک تک به برو بکس سال بعد

 هیباال که  میبر میخواستیم! کردنیهمه شون داشتن با تعجب نگام م, نگاه کردم  نایا نیبه شرو یچشم ریز

 دیاَه االن با! نینیبش نییلطفا پا ستیهمه باال ن يشاپ بود اومد سمتمون و گفت جا برا یپسر که مسئول کاف

 الیخ یب! میخند یهمه ش م! میریگینم رومجا آ هیه ما ک یکنن آرومن ول یهم مشاعره م نایا! نمیبش نایا شیپ

 ای کیش لکیم ایهم  هیسفارش دادم و بق کیش لکیم هیو من  مینشست! ستیشاپه و مال اونا ن یجا کاف نیا

، نه تنها من بلکه همه  میخورد یاسپرسو هم نم ياصال قهوه ! ادیز میکال تو کار قهوه نبود! نسکافه ای یبستن

 یقهوه به اون تلخ دارنیو غم دار برم دهیباشعور و فرهنگ د پیشاپ تر یکاف انیکه م نایا میمون معتقد بود

 ! اسیدن نیا یقهوه به تلخ نیا: گن یدارن و م یبرم پیچرا اسپرسو برات تر یاگه ازشون بپرس دنیسفارش م

بهتره بگم ما  دمیمن شعار نم! ینه به خودت ظلم کن یشاپ خوش بگذرون یتو کاف يآقا اومد! چششششش

بازم قشنگه چون اگه  یو غم و شکست وجود داشته باشه ول یهر چه قدر سخت ایدن نیتو ا یول میدیشعار نم

 چکدومیه,  میکردینم شبرد تال ياز ما آدما برا چکدومینباشه اگه غم و شکست وجود نداشته باشه ه یسخت

,  میریبگ ایتا انتقاممون رو از دن میکردیالش نمت چکدومیه میکردیو آرزوهامون تالش نم اهایساختن رو يبرا

 شهیقانونه و قانونا رو نم هی نیا! میشیعاشق نم چکدومیه جهیو در نت میریتا انتقام بگ میشدیبد نم چکدومیه

 ! پا ریگذاشت ز

 وونهید کردیشاپ فکر م یمسئول کاف یکه حت يطور میدیساعت خند مین نیتو ا یول! میاونجا بود 30: 5 تا

همه شون به جز ! زد یفقط لبخند مهربون م سایمل یکرد ول ینگاه م یهم فقط عصب زیشرك عز نیا! میشد

اسپرسو  يقهوه  همشونو من متوجه شدم که اونا ! از حد ما خوش حال بودن شیاز شاد بودن ب زیشرك عز

چون مطمئنم از اون دسته  میریرو فاکتور بگ سایالبته مل! از همون آدما بودن نامیچششش قطعا ا! سفارش دادن
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 22, 21 سایمل کنمیمن هنوزم فکر م! زدنیبه باال م 26و  25و  24 سایو مل نیهمه شون جز شرو! ستیآدما ن

 ! سالشه

 ! ساحل میبر دیدخترا بلند ش: خنده امون قطع شد نظرمو گفتم یوفت دمیخندیم میداشت

 ! تو خال يزد: ساغر

 ! شه نقطه باشه خط باشهخال نبا تونهیحاال مثال م: نیآذ

 یکیکه  رونیب رفتمیداشتم م! چون من سفارشا رو حساب کردم رونیب ومدمیآخر نفر من داشتم م! میدیخند

 .صدام کرد

 از برادرش متنفرم؟  یدختر رو دوست داشتم ول نیا نقدریچرا من ا! بود سایمل, پشتم رو نگاه کردم  برگشتم

 جانم؟ : لبخند گفتم با

بود واسه  ادیصداتون ز یول! بودماااااا نستادهیمن فال گوش وا گمیم! دیادیچه قدر ز: خجالت زده گفت سایمل

 ! میایما هم ب دیمنتظر باش دیپس اگه دوست دار! ساحل دیریم دیدار دمیفهم! دمیشن نیهم

 ! دق دادن شرك بود يبرا یکه فرصت خوب نیو هم ا انیخوشحال شدم که اونام م هم

 چرا که نه؟ ! حتما: ذوق زده گفتم يلبخند با

 ایخودتون  يالیساحل و دیریفقط م! میتا با هم حرکت کن دیباشه پس نر: به هم و گفت دیدستاشو کوب سایمل

 پالژ؟ 

ولش کن بهتره  یول! رفت ادمیا چه طور ! داره یساحل خصوص نیآرو يالیتو فکر اصال حواسم نبود و رفتم

 دیبا! و الناز نایژ! دنیمطمئنن االن تا حاال دو تا فضول فهم یدم ساحل ول رنیدخترا هر شب م نینگم وگرنه ا

 ! نفهمن هیمواظب باشم بق

 ...! پالژ دیاینه ب: زدم و گفت يلبخند

 ! نایآشنا شدم و ا نایدخترا تا بهشون بگم چه طور شد با ا شیو منم رفتم پ هیرفت بگه به بق سایمل

 ! شرك جون نیکردن ا تیبودن واسه اذ هیو الناز پا انایو ک نیو آذ ایشن

ابرومو دادم باال و  يتا هی! مواجه شدم نیشرو یبرزخ ي افهیهم اومدن و من با ق هیو بق سایمل قهیچند دق بعد

 ! گرفتم و سوار شدم نیامو از ماش هینگاش کردم و تک ثیخب

 ! مینفر بود 19نفر جمعا  7نفر و اونا  12شده بود و ما  ادیز یلیتعدادمون خ گهید االن
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بود؟ هوا  یچ يکه وسطمون روشن کرد برا شهیآت نیواقعا ا دونمیو من نم رهیدورهم به صورت دا میبود نشسته

 ! واال! یگرم نیبه ا

 ! بود امونیهم سرمون تو گوش زیمن و شرك عز! زدیحرف م یکیداشت واسه خودش با  یهرک

داشتم به ! پسرونه و دخترونه هم پشت ما پیچندتا اک! چندتا پسر و دختر اون ورتر! هم مردم بودن ناطرافمو

 ! دادم یدوست ناشناس اسمس م

  ؟ییاالن کجا: اون

 ! لب ساحل: من

 جدا؟ : اون

 ! اهوم: من

  التون؟یو یساحل خصوص ایحاال کدوم پالژ؟ پالژ ! منم لب ساحلم: اون

 .....! پالژ! نه پالژ: من

  ؟یکن یم یشوخ: اون

 چرا؟ ! نه: من

 ! چون االن منم اونجام: اون

نشون  هیفعال فقط ! کنم و بشناسم دایپسره رو پ نیا تونهیم نمیبب کردمیداشتم با چشم کنکاش م! دمیجا پر از

 ! جفت چشم هیماله ! یاونم رنگ آب! دونستمیم

! باز آتنا ای؟ توهم زد...نکنه گمیم! دییپا یهم مثل من داشت اطراف رو مکه شرك جون  نیمثل ا یول دونمینم

البته تو ! واال ه؟یچشماش آب نیمگه فقط شرو یول هیالبته رنگ چشماشونم شب! حرفا نیچه به ا نویآخه شرو

کور شدن  ایرنگدانه به چشم االن نصف مردم  قیعمل تزر نیهست البته به لطف ا یکشور ما کمبود چشم رنگ

 ! خ خ خ خ! هیچشمشون رنگ ای

شدم چون رو به  نیدوست ناشناس ما کجاست چشم تو چشم شرو نیا نمیگشتم بب یکه داشتم م نطوریهم

و دوباره هر دوتامون سرمونو ! چشم غره رفتم هیمنم در جواب پوزخندش ! پوزخند زد هی! میهم نشسته بود يرو

 ! هامون یتو گوش میکرد

 ! رو تو اسمس نوشتم نیشرو يتفکرم در اون لحظه درباره طرز  ناخدآگاه

 ! به آدم زنهیزدحال م...الدنگ يپسره : نوشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 ! اسمس اومد هیلحظه که براش فرستادم برام  همون

 ...باحاله یلیکنه خ یفکر م! ...خُلِ چِل ي وونهید يدختره : بود نوشته

 ن بود؟ االن منظورش م! از جا در اومد افتاد کف دستم چشمام

دوباره دنبالش بگردم که  خواستمیم! گرد شده سرمو بلند کردم و روبه روم رو نگاه کردم يبا چشما ناخودآگاه

بار از مال من هم گردتر شده بود فکر کنم اون چشماش افتاده بود کف  نیشدم که ا نیبازم چشم تو چشم شرو

 ! تعجب کرده بود مندو برابر  بایتقر! دستش بعدش هم افتاده بود تو شنا و گم شده بود

 ! میانداخت نییسرمون رو پا عیسر هردوتامون

  ؟یچــ: نوشتم براش

  ؟یچــ: مثل من نوشته بود قایاسمس از اون برام اومد که دق هیلحظه  همون

 ! تر بود یش طوالن یچ فقط

 وسط؟  نیبود ا یچ انیاالن جر! تعجب کردم بازم

 ! بابا خُل شدم رفت يا

 ! جاست نه تو نیبود که االن ا يا گهیمن منظورم شخص د: فرستادم براش

 ! بود نه تو يا گهیمن هم منظورم شخص د: همون لحظه برام اومد عیسر

 ! خنده ریاومده بود زدم ز شیکه پ یسوتفاهم نیدفعه به ا هی

 ! کردن یگاه مهمه ساکت شده بودن و ما رو ن! خنده ریمثل من زد ز قایبود که شرك جان هم دق جالب

 چکسیهردوتامون پر رو پر رو به ه! دیخند یهم فقط م نیشرو! رمیخنده امو بگ يجلو تونستمیاصال نم من

 ! میداد یو به خنده امون ادامه م میکردینم يتوجه ا

 ! میاوردیخودمون نم يکردن و ما هم که ماشاال به رو یگرد ما رو نگاه م يشون با چشما همه

 ! میهمه مون ساکت شد قهیچند دق بعد

خنده امون بلند بود که چند نفر که  ياونقدر صدا! آب چشمام که از خنده در اومده بود رو پاك کردم نمیآست با

 ! اطرافمون بودن متوجه شدن

  ن؟یخندیم یشد؟ شما به چ یاالن چ: سایمل

 ! سایسمت مل میو به حالت اسلوموشن سرمون رو چرخوند میهر دوتامون صاف نشست نیو شرو من

 ! اون: من
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 ! بود نیفکر کنم شرو! هم همراه من گفت اون گهید یکیکردم  احساس

 ! کرد یکه اونم متعجب داشت نگام م نیبا تعجب برگردوندم سمت شرو سرمو

  دم؟یخندیم ياونطور یخبر داشت من به چ نیشرو یعنی

 کنه؟  تمیاذ خوادیم نیبگم واسه هم یچ خوامیمن االن م دونهیحس ششم داره م دیکه شا نیا ای

 ! ها يریتو هم جو گ! یبابا آت برو

  ه؟یاون؟ اون چ: و متعجب بود گفت جیما گ يکه هنوز از جواب دادنا سایمل

 ! گهیخوب اون د: نیو شرو من

 کنمیخودمه که فکر م يانعکاس صدا دمیشا ای نم؟یب یمن دارم خواب م ایخدا! نگاه کردم نویبرگشتم شرو بازم

 زیساغر چرا داشت ر دونمیکردن اون وسط نم یهمه متعجب ما رو نگاه م! گهیداره باهام همونا رو م نمیشرو

بسته  ششیکه ن يخندیم یبه چ یعنی ؟ابرمو دادم باال يتا هیپشت چشممو براش نازك کردم و ! دیخندیم زیر

تر بود آخه هممون  قیاز هممون دق پمونیاکساغر کال تو  د؟یخندیپر رو حتما داشته به ما دوتا م يدختره ! شد

 ! میزدیخُل م

 جاست؟  نیاصال االن ا ه؟یاون؟ اون ک: قبل گفت يتر از دفعه  جیگ سایمل

 ! کجاس دونمینم یآره ول: نیو شرو من

 ! کاسه بود مین ریز يکاسه ا هیرفت تو هم نه  اخمام

 ! راه انداخته بود یسوال ستیب سایمل

  اء؟یاش ای وانیح ایاصن آدمه : سایمل

 ! آدم: نیو شرو من

 چه خبر بود؟  نجایا! پووووف

  ه؟یخوب اسمش چ: سایمل

 ! دونمینم: نیو شرو من

 ! وسط دیبزنم پر یباز من اومدم حرف نیا! يتو خُل بود: درونم گفت يصدا! شدمیخدا داشتم خل م يوا

 ! ادامه داد شیلسوا 20س به  گهیهم د نیکه ما جوابامون ع نیکنجکاو از ا سایمل

 هیهردوتاتون به ! نمیبب سایا.همه؟  هیاصن چرا شما جواباتون شب: پشت چشماشو نازك کرد و گفت هوی اما

  ن؟یدیخند یم يزیچ
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 ! میمتعجب همو نگاه کرد نیو شرو من

  ؟يدیخند یم یتو به چ: من

 

 

 

  ؟يدیخندیم یاصال تو به چ! بگم ستمیمجبور ن: نیشرو

 ! ابرومو دادم باال يتا هی

 ! بگم ستمیمن هم مجبور ن یبگ یستیهمونطور که تو مجبور ن: من

 یاونم اتفاق! به خودتون مربوطه دنیخندیم یحاال به هرچ گهید! هیکاف: وسط دعوامون و گفت دیپر ساغر

 ! برامون بزنه ارهیب تارشویبگم آتنا گ خواستمیاالن م! هم بوده هیجواباتون شب

 برامون؟  یزنیآتنا م: به من رفت و گفت یبعد چشمک نامحسوس و

کامل اسم منو  نیبار بود که شرو نیاول نیا! ارمیب تارمویچشمک بهش زدم و از جام بلند شدم تا برم گ هی

 ! دیشنیم

 ! کردینگام م زدیکه مشکوك م یو حالت خاص یجور نگران هیبا تعجب و  دمینگاهش کردم که د یچشم ریز

قرمزم رو درآوردم و نشستم  تاریگ! نیچشم غره بهش رفتم و رفتم سمت ماش هی! يدرسته قورتم داد ه؟یچ خوب

 ! گذاشتن خودم امتحان کنم دادینم یآهنگ درخواست یکس! شروع کردم به زدن آهنگ

 ! بزنم یگرفتم چ مویلحظه تصم هیبستم و تو  چشمامو

When i see you again? ! 

  نمت؟یب یدوباره م یک

You left with no goodbye, not a single word was said 

 یکلمه هم نگفت هی یحت ،یرفت یگذاشت یخداحافظ بدون

No final kiss to seal anything 

 رو تموم کنه زیبوسه که همه چ نیآخر بدون

I had no idea of the state we were in 

 میبود یتیچه وضع يتو دونمینم اصال

I know I have a fickle heart and bitterness 
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 دارم ینیریو تلخ و ش یکه قلب احساسات دونمیم

And a wandering eye, and a heaviness in my head 

 سرم يتو ینیسنگ کیچشمان متعجب و  و

But don't you remember, don't you remember 

  اد؟ینم ادتی اد؟ینم ادتی یول

The reason you loved me before 

 يقبال عاشقم بود نکهیا علت

Baby please remember me once more 

 ادیب ادتیمنو  گهید کباری کنمیخواهش م زمیعز

When was the last time you thought of me 

 بوده؟  یک يکه بهم فکر کرد يبار نیآخر

Or have you completely erased me from your memories 

  ؟يخاطراتت پاك کرد يکال منو از تو ای

I often think about where I went wrong 

 که کجا اشتباه کردم کنمیفکر م نیبه ا شهیهم

The more I do, the less I know 

 ادیم ادمی يزیکمتر چ یانجام دادم ول يادیز يکارها

I know I have a fickle heart and bitterness 

 دارم ینیریو تلخ و ش یاساتکه قلب احس دونمیم

And a wandering eye, and a heaviness in my head 

 سرم يتو ینیسنگ کیچشمان متعجب و  و

But don't you remember, don't you remember 

  اد؟ینم ادتی اد؟ینم ادتی یول

The reason you loved me before 

 يقبال عاشقم بود نکهیا علت

Baby please remember me once more 

 ادیب ادتیمنو  گهید کباری کنمیخواهش م زمیعز
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Ohhhh 

 اوووه

I gave you the space so you could breathe 

 ینفس بکش یفضا دادم تا بتون بهت

I kept my distance so you would be free 

 یآزاد باش یفاصله گرفتم تا بتون ازت

And hope that you find the missing piece 

 یکن دایگمشده ات رو پ يقطعه  دوارمیام و

To bring you back to me 

 يایمن ب شیدوباره پ تا

But don't you remember, don't you remember 

  اد؟ینم ادتی اد؟ینم ادتی یول

The reason you loved me before 

 يقبال عاشقم بود نکهیا علت

Baby please remember me once more 

 ادیب ادتیمنو  گهید کباری کنمیخواهش م زمیعز

When will I see you again 

  نمت؟یب یدوباره م یک

 )از آدلDon’t you rememberآهنگ (

 ! دوس دارم یلیخ یلیرو خ وی کیاهنگ و آهنگ سام وان ال نیا من

 تاریبه نگاه کردن به گ يازیآهنگو زده بودم که ن نیاونقدر ا! و چشمامو بسته بودم نییانداخته بودم پا سرمو

بچه  ومدیم شیپ شیکم و ب! زدمیهام م ییآهنگو فقط تو تنها نیا! رو از حفظ بودم مایس ينداشتم نتاشو و جا

 ! ها کامل بشنونش

 ! کَسم دوسش داشت نیتر زیعز یزمان هیبود که  یآهنگ آهنگ نیا

باال و  ادیکردم بغضمو قورت بدم و نزارم ب یسع! از تموم شدن آهنگ سرمو بلند کردم و چشمامو باز کردم بعد

 ! فوران کنه
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همه شروع کردن به  هویکردن که  یبا بهت نگام م نیشرو یتو سکوت رفته بود و همه حت تیلحظه جمع چند

 ! دست زدن

 نایا سایمل پیاز اک! الهامونیو میکه برگرد میبعد اون همه مون بلند شد! از آدل زدم گهیاون چندتا آهنگ د بعد

 يبه سو شیدر واقع پ یعنی المونیو يبه سو شیو پ میشد نایو سوار ماش میکرد یامیخداخ نیالبته به جز شرو

 يد!: نیآرو يالیو

 ! تهبچه پر رو انگار دزد گرف! کرد یمشکوك نگام م نیآخر شرو يلحظه  تا

 ! میول حالشو گرفت يا: خودشو انداخت رو مبل و گفت ساغر

  م؟یحالشو گرفت يچه طور قایاالن دق: رایو

 تاریآتنا بلده گ میفقط بهش فهموند! يچه جور دونمینم قایخوب دق: کم مثل خنگا فکر کرد و گفت هی ساغر

 ! بزنه

  خوره؟یبه چه دردمون م نیخوب خنگه ا: انایک

 ستیاستعداد ن یآتنا اونقدرام ب میخوب فکر کنم نشونش داد: با انگشت اشاره اش سرشو خاروند و گفت ساغر

 ! نداره يکال استعداد میریو شعراشو فاکتور بگ تاریگ نیالبته اگه ا

 ! ساغـر: دمیکش غیج

 مگه دروغ گفتم؟  هیخوب چ: برام باز کرد و گفت ششوین ساغر

 ! تو خودش مچاله شد کمیاز ترس  ستادمیرد رفتم کنارش واچشم غره بهش رفتم و خونس هی

  ؟يکارم دار یچ: ساغر

دفعه موهاشو گرفتم و تا تونستم  هیبرگرده و  شیلبخند زدم که باعث شد آروم بشه و به حالت عاد هی بهش

 ! دادمیو من ف ح شش م دنیخندیکرد و دخترا م یم يآ يآ یساغر ه! و راه افتادم دور تا دور خونه دمیکش

از ترس خوابم  30: 5خوابم نبرد از ترس و ساعت  30: 5که تا ساعت  میترسناك نگاه کرد لمیف هیشب  اون

 ! برد

با الناز ! میخورد یحساب يکباب چنجه  هیجواهرده و  میرفت! مینکرد یچند روزه که مونده بود کار خاص نیهم تو

من ساحل  میاکثرا لب ساحل بود! در اومده بودو انصافا خوشمزه  میجنگل باهم جوجه درست کرد يبرا

کار  نایا ستین ارشونجلود یچیه یکردم که هر شب لب ساحل نباشن ول میرو ازشون قا الیو یخصوص

 ! کننیخودشونو م
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دستام پوست پوست شده  گهیو د میزدیم لونیو و تاریگ انایو ساغر و ک نایلب ساحل من و ت میرفتیهم م هربار

ارکست  گفتنیپاتوقش اون پالژ بود ما رو شناخته بود و بهمون م یچون هرک دادیفاز م یلیخ شییخدا یول! بود

 يدختر هی یحت! کردنیو گوش م نشستنیکنارمون م ومدنیم یحت! گربه س هیموندم ما کجامون شب! گربه ها

من دارم : هش گفتمخودم رو داشتم و ب لیو منم خوب دل رونیو بدم ب خونمیداد که چرا آهنگ نم شنهادیبهم پ

 ! شهیبرام بد م رونیاگه آهنگ بدم ب نیواسه هم خونمیم يگریباز

اگه  میکنه ا یلیما خ شهینچ نم دیبعدش د یازمون پول نگرفت ول يکه مسئوله چندبار نگیکارت میرفت اونقدرم

 داریصبح ب میدیخوابیکردن همونجا م یبود ، ولمون م ادیتعدادمون ز! مگس بپرونه دیکنه با دایطور ادامه پ نیا

و دوباره دور  میکرد یو بعد استراحت م میکرد یتا عصر دور دور م دمیشیم نایسوار ماش رفتمیم میمستق میشدیم

 ! واال میکرد یدور م

از  میخسته شد گهیحوصله و د یهمه ب! عصر ي قهیدق 15: 6ساعت ! ام 18االن ! میام شمال موند 18 تا

و با  دمیرو د نهیشرو نیهم بازم ا يمدت چندبار نیتو ا! تهران میو برگرد میفردا قراره حرکت کن! شمال

و هزار کوفت  وهیآب م نیهم من هم شرو يمثال چندبار! میریحالشو بگ میکرد یبنده سع ي هیدوستان پا

بود  دهیهم فهم سایمل! نگیهم تو کارت یصندل ریز میآدامس چسبوند يچندبار! رو هم میختیر گهیزهرمار د

از برادرش دوست داره که  شتریخواهر چه طور منو ب نیتو تعجب بودم ا! و همش طرف من بود هیچ انیرج

 ! رهیگیطرفمو م

 شیکم و ب! ومدنیو اونام باهامون م میزد یزنگ م سایبه مل رونیب میبر میخواستیاکثر اوقات که با دخترا م کال

 250 يبشه باال لمیبا اون دوست ناشناس ور زدم فکر کنم قبض موبا يادیمدت هم ز نیتو ا! دمیدیم نویشرو

 ! شناسمیم دهیدوست ناشناسو ند گهیاالن د! تومن

اون حرفو زده و منم بهش گفتم اتفاقا  نیلج داشته واسه هم يدختر هیبهم که اون شب تو ساحل با  گفتش

بود  یحد کاف نیدر هم! اسمس رو فرستادمنا خودآگاه اون  نیلج داشتم واسه هم يپسر هیهمون شب منم با 

 نیاما ا! مونده بودم چرا! ردک یمشکوك نگام م نیهنوزم شرو! نبوده گهیمنظورمون هم د میکه به هم بفهمون

 ! چون فکر کنم ابهاماتش بر طرف شده بود کردیمشکوك نگام نم گهیآخرا د

 ! رونیاومدم ب الیاز فکر و خ! رفتمیمن به اون بهش چشم غره م ای زدیپوزخند م دنمیبا د شهیهم مثل

 ساحل؟  میبر دیا هیبچه ها پا: من

  ؟يحوصله دار: نایژ
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 آخه؟  ينه تو عقل دار: نایت

 ! فکرشم نکن: نیآذ

 االن حال ساحلو داره؟  یآخه خره ک: نایروژ

 ! بهتره آتنا يدهنتو ببند: رایو

 ! یالل میگینم يبنددهنتو ب! خوب اومد رایو: انایک

 >br<! منو نیباشه باشه نزن: من

 ! میکشیباش ما تو رو م الیخ نیتو رو؟ به هم مینزن: درسا

 ! گرد شد خدا خودت بهم رحم کن چشمام

 ! پر از گوگرد يهوا! خوادیآلوده م يهوا کمیبابا من دلم  ؟يتو از ساحل زده نشد! به جدا نایاصال ا: تایآن

 ! خواستیآلوده م يخوب اومد االن همه مون دلمون هوا نویا شییخدا! خنده ریز میحرفش زد نیا با

بار  هیاون جا رو که  د؟یشاپه که من تنها رفته بودم و بعدش شما اومد یهمون کاف میبر هیخوب نظرتون چ: من

 هوم؟ نظرتون؟ ! میرفت

 ! میا هیپــــ ا: با هم گفتن هویهمه شون ساکت شدن .دمیهمه شون د يرو تو چشما یوضوح برق به

زدم که همراه شد با  غیج هیهوا و  دمیبلند گفتن که شوك بهم وارد شد مثل برق گرفته ها تو جام پر اونقدر

! خنده اش کجا بود نیا! کوفت! خنده ریبعد همه متعجب به هم نگاه کردن و پق زدن ز! "گفتن اونا میا هیپا"

 ! ما میخوش یکال الک

 ! نسکافه اش محشر بود شییخدا: ایشن

 ! کشیش لکیم يوا: انایک

 ! قایدق: موژان

 ! دیخودتونو حاضر کن دیحرف زدن بلند ش يبه جا: الناز

 يو کفش سورمه ا یمشک يو روسر یبا شلوار مشک يسورمه ا يمانتو هی! تایتو اتاق مشترك خودم و آن رفتم

 نمیوقتم حوصله نداشتم بب چیه! ردنم مختصر بودک شیآرا شهیهم! زدم ملیو ر یرژلب صورت هیتنم کردم و 

زنگ بزنن  هیبچه ها گفتم  هکه ب میبر میخواستیم! لشکرن اهیس! ادنیتنشون کردن از بس که ز یدوستام چ

و  میجا نشست هی! بودن ومدهیشاپ هنوز ن یتو کاف میرفت یوقت! رو دادن یاوک! هیاونام که پا! انیهم ب نایا سایمل

سفارش دادن فقط رو اعصابم بودن با  يزیچ هیاونا هم اومدن و هر کدوم ! میسفارش داد يزیچ هیهر کدوم 
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و منم طبق  زدیحرف م یکیبا  یهرک! یچیه! فهمنینم یچیه! اَه! اسپرسو سفارش دادنشون يقهوه  نیا

مواقع سرش تو  نیتو ا شهیهم مثل من هم نیمدت هم متوجه شدم شرو نیتو ا! کاله موند یمعمول سرم ب

 ! توش کنهیسرشو م نقدریکه ا شهیتو اون گوش یچ دونمینم! شهیگوش

 ! یزنیبا اون پسره ور م یو ه ستین تیسرت تو گوش ینه که خودت ه: وسط دیدرونم باز پر يصدا

 هیقلپ که خورد  هیبعد از ! خورد یاسپرسوش رو با لذت م يکه داشت قهوه  نیلحظه چشمم افتاد به هام هی

 ! قهوه اش محشره: گفت خوردیم کیش لکیکه مثل من داشت م هیزد و به هان يظه چشماشو بست و لبخندلح

بهتر از ! میسرمو انداختم تو گوش یعصب! دروغ نگفتم دمیعمرمو د يصحنه  نیاگه بگم اعصاب خورد تر یعنی

 ! بود يهر کار

  ؟یسالم هست: من

 ! آره هستم: جواب داد عیسر

  ؟ییکجا: من

 ! شاپ یکاف: اون

 ! شاپم یشاپ؟ منم کاف یکدوم کاف: من

شدم  نینه؟ که باز چشم تو چشم شرو ایاسم داره  نجایاز بچه ها بپرسم ا یکیلحظه سرمو بلند کردم که از  هی

مشکوك شده بودم با اتفاقات اون شب تو ساحل امکان داشت  نیمنم به شرو! کرد یکه داشت مشکوك نگام م

اس ام اس  قیاز طر یکیه که با یآدم نیهمچ نیبرو بابا آخه شرو...! یاشناس باشه ولهمون دوست ن نیشرو

 ! میسرمو بندازم تو گوش عیاسمسم بلند شد که باعث شد سر يدوست بشه؟ همون لحظه صدا

 ! شاپ یکدوم کاف: بود نوشته

 ! که با دقت نگاش کردم دمید نویلحظه ناخدآگاه سرمو بلند کردم که باز شرو هی

  ه؟یشاپ چ یکاف نیاسم ا: دمیکه کنار دستم نشسته بود پرس ایکردم از شن یکه نگاش م نطوریمه

 اصن اسم داره؟  دونمینم: فکر کرد و گفت یکمی ایشن

 ! شاپ رو بپرسم یشاپه اسم کاف یکردم و از جام بلند شدم تا از صاحب کاف یپوف

 ! بود و شلوغ یشاپ خوب یکاف کال
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 نییگفت اون پا شدیم! شلوغ بود یلیخ یلیکه بزرگ تر بود خ نییو پا میکرده بود ریباال رو تسخ يکل طبقه  ما

از بچه ها  یکیپسر اومد تا سفارش  هیهمون لحظه ! بزرگ بود یلیشاپه خ یکاف يآخه فضا! نفر نشستن 30،40

 ! تلخ يقهوه : که گفت هیشاپه چ یاسم کاف دمیرو بده ازش پرس

 يالبته قهوه ! تلخ بود همون اسپرسو يبدتر از اون اسمش قهوه ! بود يریمهران مد الیسر هیکه اسم  نیا وا؟

 ! به هر حال اسمش رو اعصابم بود! هم تلخ هست يعاد

 ! تلخ يشاپ قهوه  یکاف: نوشتم براش

 ! جدا؟ منم اونجام: لحظه برام اومد همون

 ! نمیبب نوییباال که از اونجا پا يقه طب يو رفتم سمت نرده ها دمیاز ذوق از جام پر ناخداگاه

با استفهام سرمو برگردوندم سمت راستم و ! کنار دستمه یکیکه احساس کردم  دمییپا یم نوییدقت داشتم پا با

 ! مواجه شدم نیبا شرو

***** 

 ! نمیبب نوییباال که از اونجا پا يطبقه  يو رفتم سمت نرده ها دمیاز ذوق از جام پر ناخداگاه

با استفهام سرمو برگردوندم سمت راستم و ! کنار دستمه یکیکه احساس کردم  دمییپا یم نوییدقت داشتم پا با

 ! مواجه شدم نیبا شرو

  ؟يستادیوا نجایچرا ا: نگاش کردم که اون اخماشو تو هم کرد و گفت متعجب

 سوالو بکنم؟  نیا دیمن با: ابرومو دادم باال و گفتم يتا هیو  ستادمیبه کمر وا دست

 هه جدا؟ : زد و گفت يپوزخند

 ! میبخند یکردم دور هم ینه پس شوخ: من

 ! دینیبش دیایب هیحاال کاف: وسط و گفت دیموژان پر هوی

 ! که بهم زد بهش زدم و رفتم نشستم يچشم غره تو جواب چشم غره ا هی

  م؟یکن تیکم آتنا رو اذ هی دیا هیپا: نایروژ

 کردن؟  تیجـان؟ دوباره تو کرمات شروع به فعال: هت گفتمبا ب هیتوجه به بق یب

 ! تکون داد دییتا يتا بناگوش برام باز کرد و سرشو به نشونه  ششوین نایروژ

 ! کنه تمیاذ دیکه با نهیاون شرو یکن تمیاذ یکش ینقشه م یخره تو از خودمون آخه
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که بعدا  یدونیم یکن تیمنو اذ يبخوا یکنیتو غلط م: باز گفتم شیو با ن لکسیابرومو دادم باال و ر يتا هی

اون  هیکه اون بارم تالف یدونیم! بهتون گفتم سرطان دارم یقبل که الک يمثل دفعه  ارمیسرتون در م شویتالف

 ! زدم گند کیزیو منم ف میدار کیزیامتحان ف دیدفعه بود که بهم نگفته بود

 ي افهیکه ق یکردم؟ و در حال یغلط نیهمچ یاااصال من ک! میتسل خوب من: بست و گفت ششوین نایروژ

 زدم؟  یاصال من حرف: خودشو مبهوت کرده بود ادامه داد

کم که خنده اشون بند اومد  هیبعد ! دیخند نیشرو یبامزه شده بود حت یلیاش خ افهیق! خنده ریز میزد همه

 ! 1 ؟يسرطان دار یبهشون گفت یواقعا تو الک: گفت سایمل

  ؟یتونست يچه جور: با بهت گفت سایمل! تکون دادم دییتا يبه نشونه  سرمو

باهم حرف  هیبق سایخود مل يکردم البته فقط برا فیاسمس رو گفتم و همه ش رو تعر انیهم براش جر من

با دوست  یدوست انیاون گفتم و البته جر يفقط برا نیهم سمت چپم نشسته بود واسه هم سایو مل زدنیم

دهنش باز مونده  گفتمبراش  یوقت! کس چیه! کس ابدا نگه چیبهش گفتم به ه یناشناس رو هم براش گفتم ول

من نشسته  يکه رو به رو نیاز جاش بلند شد و رفت سمت شرو! نه امکان نداره..! ر..تو و ش یعنی: بود گفت

 ! گفت که نتونستم بشنوم يزیچ هیرفت تو هم و  نیشرو يگفت بهش که اخما يزیچ هیبود و 

  ؟یتو مطمئن: رو نگاه کرد و گفت نیناباور شرو سایمل

 ! دمیشنیم مهینصفه ن حرفاشونو

  ش؟یشناسیشده؟ تو م یچرا؟ مگه چ! یآت گمیآره بهش م: نیشرو

 ! دمیپرس ينطوریهم یچیه...نه یعنیآره : سایمل

کم که گذشت  هیحرف زدم و بعد  ایکم با شن هی! نشسته بود ایطرف راستم هم شن! نشست شمیبرگشت پ و

  م؟یجرأت کن قتیحق دیا هیپا: دادنش اومد و گفت دهیباز فاز ا نایروژ

اکثرا گرد بودن و بزرگ و  زایم! رهیبگ يبطر هیشاپ  یو موژان رفت که از مسئول کاف میموافقت کرد همه

رو چرخوند که افتاد به  يبطر سایمل! داشت یباال حالت سنت یول! بود و مدرن تر کیکوچ زاشیم نییپا يطبقه 

 ! افتاد نیطرف شرو يسر بطر یعنی نیخودش و شرو

  قت؟یحق ایجرأت : سایمل

 ! کنه ینم یفرق: گفت الیخ یب نیشرو

  ؟یدونیکه اسمش رو نم یبگو بهم دروغ نگفت! قتیخوب حق یلیخ: و گفت دیدستاشو بهم کوب جانیبا ه سایمل
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اون نپرس که خودمم  يدرباره  یبپرس ول يخوایم یبار بهت گفتم هرچ هی سایمل: با اخم گفت نیشرو

رو ازش  یهر شخص ياطالعات ظاهر یعنی دونمیازش نم يادیز زیشد باهاش دوست شدم چ یچ دمینفهم

 نمیمثل ا و کنهیکار م شتریآتنا فقط عقلش ب نیهم یکپ هیکی! شناسمیخوب م یلیرو خ اتشیندارم فقط روح

 ! ستیپررو ن

 یها ول گهیرو راست م هیآخر نیمن پرروام؟ البته ا کنه؟یمثل منه؟ جان؟ من عقلم کار نم یگرد شد ک چشمام

 يد!: بهش رو بدم دینبا

 ! دارم برات: که بشنوه گفتم يلب طور ریچشم غره بسنده کردم و ز هی به

 ! بعدا فقط به خودم بگو یبگ نجایا يخوایاگه نم! ینکن امکان نداره اسمشو ندون یجرزن نیشرو: سایمل

 ! گمیچه تنها بهت نم نجایفکرشم نکن چه ا: شده گفت یکه معلوم بود عصب نیشرو

 ! فضولم نقدریدخترم که ا کنمیبه خدا احساس م گهیاسمشو بگو د دونمیم انویمنم جر نیشرو: فربد

 ....یه: میبا داد گفت یهمگ دخترا

 ! سمت ما دیشاپ چرخ یکاف يتو يبا دستش از خودش محافظت کرد و تموم سر ها فربد

 ! میبود مودب نشست دیخفه ش يلبخند که به معنا هیبا  کیش یلیما هم خ و

 ! از اندازه گرد شده بود شیب نیشرو يچشما

  ؟یدونیاز کجا م گهیتو د: رو نگاه کرد و گفت فربد

 ! دمیشن یکه من هم اتفاق دیکردیمورد صحبت م نیدر هم دیداشت یتفاقالبته ا دمیشن سایمن از مل: فربد

 ! کنم سیبود خودمو خ کیفربد من نزد يبه چشم غره به فربد رفت که جا نیشرو

 ! رسمیبعدا حسابتو م: نیشرو

 ! نیو آر نایافتاد به روژ! رو چرخوندن يبطر دوباره

  قت؟یجرات حق: نیآر

 ! کنمیرو انتخاب م قتیحق شهیمن هم! جرأته ينشانه  تیواقع: نایروژ

 ! همه راهو نیا رهیم یک...اوهو: میگفت همه

 ! میچشم غره به کار برد,  دیلبخند معروف خفه ش يبار جا نیسرا برگشت سمت ما که ا دوباره

  ه؟یاسم دوست پسرت چ: ادامه داد یثیکم فکر کنم و بعد با لبخند خب هی سایخوب وا: نیآر
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،  دیخندی، م زدینبود، حرفشو م نایرو احساس کردم کال تو فاز دوست پسر ا نایروژ يوضوح گرد شدن چشما به

و منطق  لیکارم دل يمن برا یتفاوت که اون دوست نداشت ول هیخودم با  یکپ! تو فاز داشتنش نبود یول

 ! داشتم

 ! میستیکارا ن نیجــــان؟ بابا ما تو جو ا: نایروژ

  ؟یمطمئن: نیآر

 ! تو عمرت يدیمطمئن تر از من ند: گفت نانیبا اطم نایروژ

 ! مینیبیباشه حاال بعدا م: شونه اشو باال انداخت و گفت نیآر

 ! مینیبیم: نایروژ

 ! مینیبیم: نیآر

 ! مینیبیم: نایروژ

 ! مینیبیم: نیآر

 ! بابا دیبس کن یـیـیا: انایک

 ! نیو آذ ایافتاد به شن! رو چرخوندن يبطر دوباره

 ! خوام حمله کنم یم! خوب آماده شو: نیآذ

 ! در آورد نیآذ يو زبونشو برا! شونه اشو انداخت باال ایشن

 ! دمیخند

  قت؟یحق ایجرأت : نیآذ

 ! انتخاب کنم قتویحق خوامیبار م نیاول يبرا: ایشن

 جداً؟ : میگفت ینفر همگ 12ما  پیاک

 ! کردیرو انتخاب نم قتیحق چوقتیه ایآخه شن! تکون داد دییتا يسرشو به نشونه  ایشن

  ؟ياز همه متنفر شتریخوب تو از کدوم از ما ب: شونه اشو باال انداخت و گفت نیآذ

 ! ـــــنیآذ: گرد شد و گفت یشن يچشما

 ! شونه هاشو باال انداخت ثشیبا لبخند خب نیآذ

 ! میرفت که باعث شد هممون بخند نیچشم غره به آذ هی ایشن

 ! دیرو آب بخند! کوفت: ایشن
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 واقعا بگم؟ : گفت ایشن میساکت که شد! میدیخندیما هنوز م یول

 ! میآره تکون داد يکنجکاو سرمون رو به نشونه  همه

 ! نیباشه خودتون خواست: ایشن

 ! مینظر داشت ریو ما کنجکاو تموم حرکتاشو ز دیکش یقیچشماشو بست و نفس عم بعدش

 ! نیشرو: ایشن

 پیاک یعنیاونا  یول! میکردیعمل م نیشرو هیچون همه االن بر عل! گهیم نویا میخودمون دخترا مطمئن بود ما

 ! کردیرو نگاه م ایمتعجب شن نیخود شرو یحت! همشون دهنشون باز مونده بود نایا سایمل

 ! تعجب نداشت يجا دادیم یجواب نیاونوقت چرا؟ قطعا اگه آتنا همچ: تر به خودش اومد و گفت عیسر الدیم

 ! میزد یطانیلبخند ش هیو ما هممون  دیخند ثیخب ایشن

 ! به ما بگه یکیشما چتونه؟ : ما متعجب بود گفت يها افهیکه از ق سایمل

  ؟يدیرو شن یکی يهمه و همه برا يبرا یکی يتا حاال جمله  سایمل: نایت

 : گهیمعروف سه تفنگداره که م يمنظورت همون جمله  دمیآره شن: سرشو تکون داد و گفت جیگ سایمل

One for all and all for oneگه؟ی؟ منظورت همونه د  

  ده؟یم حیما توض يدرباره  ویچ نیآره و ا: رایو

شما  یعنینـــه؟ : ماهان که منظورمونو گرفته بود با بهت گفت یول! دمینفهم یعنیسرشو تکون داد  جیگ سایمل

  د؟یمشکل دار نیبا آتنا با شرو نیشرو يکه همتون به خاطر دعوا دیستیا یم يپشت هم وا نقدریا

 ! میکنینفرمون بهش سالم نم 12بود چرا هر  دهیشده بود چون حاال فهم یجون حرص شرك

 ! پسرخاله دخترخاله افتاده بودن به هم! الدیو م هیهان! رو چرخوندن يبطر دوباره

  ؟یهان قتیحق ایجرأت : الدیم

 ! ستمیناهل عمل : هیهان

واست  یبود رو ک متشیتومن ق 400باشه پس بگو اون جفت کفش پاشنه بلند قرمزه که بنتون بود : الدیم

 بود؟  دهیخر

 ! بودش دهیاز دوست پسرام خر یکیبابا ! الدیم يکچلم کرد: هیهان

 حاال کدومشون؟ : باال رفته گفت يابرو يتا هیبعد با ! دونستمیم: الیم

 ! انیک: رفت و گفت يچشم غره ا هیهان
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 جدا؟ : الدیم

 ! دارم باهات ینه شوخ: هیهان

 ! ياونو که دار: و گفت دیخند ثیخب الدیم

 ! میداشت یبا هم شوخ نیچون واقعا همه به جز من و شرو میدیخند هممون

 ! نیرو چرخوندن افتاد به من و شرو يبطر

  جــان؟

 ! ولهرک نیبه ا یمنو انداخت! خدا خودت بهم رحم کن ای

 نه؟  یمواظبم گهیدلم تو د زیخدا جون قربونت برم عز! دستت سپرمتیخدا خودمو م ای

 ! يخل تر شد! يخل بود: درون يصدا! خل شدم رفت ایخدا! فتهینم یبدم اتفاق هیبه خودم روح خواستمیم فقط

 ! نپر وسط دهیورپر يچندبار بهت بگم دختره ! وسط دیباز پر نیا

 ! يدیبه خودت فحش م يدار یه یه: درون يصدا

! وجه چیبه ه! نبودم یخوب طیاصال تو شرا! بکشم رمیموهامو از دو طرف بگ خواستیدلم م! تو دلم کردم یپووف

 ینیبیم وونهیاونجا چندتا د يریم هیچ بشیمن ثبت نام کنم؟ واال خوب ع ستین مارستانیاطراف ت نیا گمیم

 ! اونام مثل تو هستن يکم ندار یچیکه تو ه شهیدلت شاد م

همه داشتن ! يمشتر برتشیحداقل م خهیواال خوب اعتماد به نفس من که مر! نطورنیهمه هم! یستیخنگ ن تو

 ! ثیخب نیو شرو کردنیمرموز ما رو نگاه م

 ! هم موفق بودم يو تا حد یالیخ یکردم خونسرد باشم و خودمو بزنم به ب یسع

  قت؟یحق ایجرأت : نیشرو

 ! جرأت: من

 يباز نیا يتا حاال برا چوقتیه! جرأت گمیها اول نفرم که م چارهیخوب حقم دارن ب! چشماشون گرد شد همه

 ! رو انتخاب نکردم قتیحق

 کردمینم تیخودمم اذ قتیحق گفتمیم عیتو بودم سر يمن جا کنمیباهات حال م یلیخ! يجدا؟ اول نفر: سایمل

 ! ادیهرکول برم نیاز دست ا یبگ یکه واقعا هرچ

 ! سایمل: نیشرو
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اون خانوم سوسکه  يکردم تا حق همه  دایبار فرصت پ هی! کنم حداقل یبزار حرصمو خال! ...واال خوب: سایمل

بار سر به سر من گذاشت و منم  هیآقا  نیا: بعد رو به من گفت! کنم یکردنات رو تالف تیگفتنات و اذ

! خوشگل بود یلیدوست دختر داشت که خ هیتو اتاقش بود  شیکنم گوش یحرصمو سرش خال خواستمیم

کنم تا رابطه شون  يرو باز نیگرفتم برم نقش دوست دختر شرو میزنگ زد تصم شیبود که گوش دهیخواب

مچ دستمو گرفت و  عیمجسمه ابولهول سر نیبردارم که ع شویرفتم آروم گوش! شکرآب بشه و من دلم خنکشه

که ازم بترسه  نیواسه ا يو دنبالم کرد و منم مجبور دیو خالصه فهم! یکنیکار م یچ: از جاش بلند شد و گفت

 يآخه اون بطر! ینیبینم گهید ینیبیم نویا: ودکا تو بار خونه مون بود رو برداشتم و گفتم بهش يبطر هی

سرکار با  گهیبار د هی ایتا شب حالم بد بود  یو به خاطر جنابعال دمیمخصوص خودش بود همه شو سر کش

: ))! و دنبالش شکلک خنده"ووووووونهید"دوسش داشتم نوشتم بود  یلیخ هک دمیسف یروتخت يرو اهیس کیماژ

بازش کردم و تموم رو  دیکه رس يدر نیدستم به اول رونویحواس از اتاق رفتم ب یکردم و ب یقاط یگیمنو م

 وجون نشستم رو تخت پاره پوره  یکردم و آخر سر ب کهیت کهیاون اتاق رو ت ي گهید يزهایچ...و بالش و یتخت

اتاق  نیا دمیو فهم یکرم نیبود و ا یمشک نیو مال شرو ستین یپاره شده مشک هیرنگ رو تخت دمیتازه فهم

 ...مامان و باباس

! دیکشیچه طور نفس م دونمیصورتش از حرص قرمز شده بود و واقعا نم زدیداشت با حرص حرف م سایمل

با  سایمل هوی...! میدونستیداشت و ما نم طنتیهم ش نیپس شرو دیخندیم زیر زیر نیشرو! شده بود یحرص

 ...  نیشرو سمتو از جاش بلند شد و رفت  خندهیهر هر م...کوفت: گفت یو عصبان يجد یلیبلند خ يصدا

 سایکه مل نیقبل ا نیشرو! ...و با اخم زل زد تو چشماش نیباال سر شرو دیرس سایمل...خودت رحم کن ایخدا

قربونت برم : و خواهرش رو تو بغلش گرفت و گفت دیرو بوس سایکنه از جاش بلند شد و لُپ مل دایفرصت پ

 ! يدیچرا خودتو حرص م...خانوم مهندس 

مهربون شد و در واقع بهتره  سای، خانوم مهندس گفتنه با گفتنش مل سایضعف مل دونستیکه انگار م نیشرو

 يد!: خر شد: بگم

فردا ! میشام بخور میشبه بر 9بچه ها ساعت : گفت یبا خوشحال ارمیسر از کاراش در نم که من هنوزم ساغر

 ! میحرکت دار

کار کنم و منم از  یکه آخرش من چ نینبود ا مونیحواسش به باز نیخود شرو یاز بچه ها حت چکدوممیه و

قبول  لکسیروشن کنم و همشون ر نمویماش رمیاستفاده رو کردم و به بچه ها گفتم م تینها عیسر تیموقع نیا
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لحظه دلم  هیچند نفر باعث شد برگردم و  یگفتن دسته جمع "یه" يکه صدا نییپا رفتنیداشتم م! کردن

 یه هیبه سمتم دراز کرده بودن و  ایگرد دستاشون رو مثل زامب يهمشون با چشما! سکته رو زدم ختیر يهر

 ...! يباز...  يریکجا م يهو: باهم گفتن هویبلند گفته بودن 

شدم و  نیسوار ماش عیسر! اون لشکرم دنبالم نمیو رفتم سمت ماش نییاز پله ها اومدم پا عیفرار سر يمن برا و

 ! الیحرکت کردم سمت و

از  يخونه و دوباره روز از نو روز رونیامکان هم بود که بکشنم ب نیا یول شنیم الیخ یخونه همه ب میایب اگه

 ...نو

که لباسام رو عوض کنم رفتم سمت ساحل  نیپارك کردم و بدون ا دیجا دور از د هیرو  نیماش نیهم واسه

بار خواستن از  هیو البته اونا هم ! از اونجا خبر نداشتن "و الناز نایژِ"جز اون دوتا فضول  یچکیه! الیو یخصوص

و خودمو زدم به اون  دمینه و من هم که فهم ای دونمیو بفهمن م رونیزبونم بکشن ب ریاز ز میمستق ریروش غ

خمشدم و با دستام زانوم رو گرفتم و منتظر شدم تا  دمیبه ساحل که رس... نیزنیحرف م یاز چ دونمیراه که نم

 ! برگرده ينفس هام به حالت عاد تمیر

 یشدن آب یجز قاط يزیاون دور دست ها رو نگاه کردم چ...یمواجِ وحش يایشنا نشستم و زل زدم به در يرو

 يحاال برا...کینزد یلیتر و خ کیاومدم نزد...جز آب نبود يزیچ...ایپس اومدم وسط در...دمیبا آسمون ند ایدر

شروع کردم به زبون آوردن ! يکرد خلق یچ ایخدا...نور هی... دهیام هی نیغرقه ا يکه در آستانه  یهر کس

 !: افکارم

مونده؟  یشهر عشق نیبام ا ریمونده؟ ز یقعا عشقوا...یمعن یچه قدر ب...چه قدر سختن...چه قدر متفاوتن آدما

و زجر  يهمش خوار ؟یهمش پست ایقرار باشه؟  یهست که دلش ب یکس...بکشه؟  يهست که زجر دور یکس

نداشتن  يغرور...زدنیل قهقهه میدل یکه ب ییتنگ شده اونا یواقع يآدما يدلم برا...خدا يوا...همش...دنیکش

رو با هم  زیهمه چ...یبودن نه مصنوع یواقع یول دنیخندیساده م...ساده بودن...بودن یو پر از دوست

 ...خواستنینم

 ! شده بودم یفاز گرفته بودم منطق بازم

نسل  نیگفت آخر شهیکه به جرأت م ییبه دوستا...که داشتم ییبه دوستا...پرواز کرد به چند ساعت قبل فکرم

 : ...درست مثل...چه قدر تلخن تایواقع...و دوست داشتن بودن یدوست یواقع
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 هیباشن تا  لیدل یهستن که ب ییهنوز آدما رشونیتو سخت نگ یتلخن ول: بلند از پشت سرم گفت يصدا هی

درست  زیبه همه چ...منطق گروه...رایو...از اون نسل بود یکیصدا  نیا...  شناختمیصدا رو م نیا...روز کمک کنند

چه قدر اسمش بهش ...اومد رو لبام يلبخند...رفتیو راه درست رو م کردیدرست درك م...کردینگاه م

 ! زهوشیت...رایو...ومدیم

**** 

مامان و خاله ها ! میتو راه ناهار خورد! خونه میدیظهر رس 2ساعت ! سمت تهران میحرکت کرد 10ساعت  صبح

 ینه که بسته باشه ول یعنی! شده مدرسه بسته! ام18! میما امروز برگشت یام برگشته بودن ول12و لشکر اقوام 

که  بهشتیارد 19کنه و بعدا  لیکه مدرسه رو برامون تعط میو گفت میحرف زد رمونیمن و دوستام با مد

کردم و رفتم سمت  یبا بچه ها خداحافظ! میو امتحاناتمون رو بد میبرگرد شهیامتحانات نوبت دوم شروع م

 ! داشتم يهنوز انرژ یخسته بودم ول! خونه

 حتما دلتون برام تنگ شده نه؟ ! سالم من برگشتم: نم

 ! دیمنو د نیاز همه آرو اول

مطمئن باش اصال دلم برات تنگ نشده بود برعکس بلکه  ؟يچه طورمطور! سالم بر خواهر خوشگلم! به: نیآرو

 ! رو داشتم یاز نبودنت آرامش کاف

 ! تو سرِش دمیرو کوب فمیحرص ک با

  ؟یزنیچرا م! آخ! آخ: نیآرو

 ! يچون شعور ندار زنمیم: من

 ! دیخند نیآرو

اونجا  یبارم نرفت هی یول يدیخر يمجرد يسرِت خونه  ریخودت؟ خ يخونه  يبر يخوایتو نم گمیم: من

 ! یبمون

  ه؟یمشکل! زیخواهر گلم و پدر و مادر عز شیجا بمونم پ نیا خوادیدلم م: و گفت دیکش موینیب نیآرو

 ! واال! ، بده من برم توش يخوایخوب تو که اون خونه رو نم: من

 ! ابروشو چندبار انداخت باال نیآرو

 ! هنوز زوده یول! ذاشتمیحتما م يکم بزرگ تر بود هیاگه ! موقوف ییپر رو گهینشد د! نُچ, نُچ : نیآرو

 مامان و بابا کوشن؟ ! یراست! زِدحال: من
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 ! يدیچه عجب پرس :کرد و گفت ینیریش يخنده  نیآرو

 ! کوفت! دیخند شتریبهش رفتم که ب يغره ا چشم

 ! دیرفتن خر: نیآرو

 ! ریفعال شب به خ یآها ، باشه اوم: گفتم خسته

 ! رفتم سمت اتاقم نیآرو يگرد شده  يتوجه به چشما یب و

  ره؟یمنظورت همون ظهر به خ ر؟یشب به خ: از پش سرم داد زد نیآرو

 ! حاال همون: من

 ! ریصبح به خ: گفتم دمیکشیم ازهیکه خم یحواس پرت در حال و

 ! گفتم؟ خودم رو انداختم رو تخت نرم و سردم یمگه چ! يخندیم یشعور به چ یب! خنده ریزد ز نیآرو هوی

 ! يدیممنون که خواب رو آفر ایخدا يوا

! خدافظ خانوم نادرزاد: گفتم ورقه رو دادم دست خانوم نادرزاد و! امتحانم رو دادم نیآخر! خرداده15 امروز

 ! دیانظباتامون رو خوب بزار یول دیحاللمون نکن دیخوایم

نه ! بهمون یسر بزن! ایپشت سرت هم نگاه نکن يدانشگاه نر یرفت! برو دختر برو: و گفت دینادرزاد خند خانوم

 ! کنه مونیعصب یاونوقت ک شهیتنگ م اتونیشلوغ يدلم برا! فقط تو بلکه همه تون

 ! باشن یک نامونیجانش میگرفت میاالن با بچه ها تصم نیاز هم دینگران نباش: و گفتم دمیخند

 ! و رفتم سمت بچه ها رونیکردم و از در سالن اومدم ب یو اَزش خدافظ دیخند

  و؟یحسابان کوفت يکار کرد یچ: نایت

 ! گرفتم سمتش و چشمک زدم کیال يشصتمو به نشونه  انگشت

 ! دنه خوشم اوم: نایت

 هنوز نداده؟  ایشن: نایروژ

 ! رونیب ادیبعد م کنهیبهش رسوندم گفت چک م یعنیسوال آخرو مطمئن نبود بهش گفتم ! نه نداده: من

 ! پس یاوک: نایروژ

  دن؟یرو م پلممونید یدخترا ک: موژان

 ! میم هم کنکور دار23! خرداد19: ساغر

 ! االن بگم نیتوش از هم میدیدخترا ر! میم هم کنکور هنر رو دار26! ننداز ادمیتوروخدا  يوا: من
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 ! من اومدم: انایک

 ! معلوم بود خوب داده! انایسمت ک میبرگشت

  ؟يکار کرد یچ: موژان

 ! توپِ توپ: انایک

 کجاست؟  رایو: درسا

 ! اوناهاشون اومدن! انیدادن ورقه هاشونو االن م ایبا شن: انایک

که  ترسمینم نقدریا گهیدارم د نامهیگواه شیآخ! نامونیسمت ماش میو بعدش رفت میبا بچه ها ور زد هگیکم د هی

 یبلد بودم ول یرانندگ یعنی! مم نامهیرفتم سراغ گواه عیسر میاز شمال که برگشت! بده بِهِم ریگ سینکنه پل

با کل ! میقرار داشت سایاون جا با مل! يهربازش میرفت! میو د برو که رفت میگازشو گرفت! نداشتم نامهیگواه

 ! خ خ خ خ خ! البته همون شرك بهتره! نهیبوز نیبودم جز اون شرو یمیصم پشونیاک

 ! سمتش میرفت! دمیرو از دور د سایمل! میشد ادهیپ نامونیماش از

 دختر؟  يچه طور: من

 امتحان؟ ! یعال: زد و گفت ینیریلبخند ش سایمل

 ! همه توپِ توپ: ساغر

هم  ایو پر سایو سار انیو ک اریو فربد و مهرداد و سام هیالبته هان! میکه حال کن میپس برو بر: سایلم

 ! بابت نیاز ا دیخوشحال نشد چکدومیه دونمیکه م نیشرو+هستن

! میا ینداشت ما هم اوک یهر وقت آتنا باهاش مشکل م؟یخوشحال باش نیما از بودن شرو! فکرشم نکن: موژان

 ! گهیما هم هستن د پیبگو اک يبریدر ضمن چرا دونه دونه اسم م

 ! کردنو دوست دارم یآخه وراج: و کفت دیخند زیر سایمل

 ! خاك تو سرت: زد تو سرش و گفت یکی نیآذ

 ! بود یاون روز ، روزِ خوب! میدیخند همه

آهنگ  يالناز هم عقب نشسته بود و داشت با هندزفر! بخره یرفته بود تا بستن نایو ژ نیبودم تو ماش نشسته

بول بود چون الناز  تیفکر کنم پ! کالً تو خأل بود! دادیچشماشو بسته بود و سرشو تند تند تکون م! دادیگوش م

! اس ام اس برام اومد! واال خوب! دهز xکردیفکر م دونستینم یهرک! کردیم ينجوریبول ا تیپ يفقط برا

 ! اومد رو لبام يلبخند! میوقت بود با هم حرف نزده بود یلیخ يوا! خودش بود
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 ! رو باز کردم اسمس

من  یگینم! روزا نیا يشد دایکم پ! میهم بگو ما بشنو هیاگه خبر ه؟یخبر ؟یستین! خانوم یسالم آت: بود نوشته

 )شکلک زبون(نگران بشم؟ 

 یدرست سوت يدیم یحد؟ خوب سوت نیدر ا يباز عیضا یعنی ؟یتو؟ نه تو؟ واقعا تو نگرانم بش: نوشتم براش

 ! دادمینوبت آخرو م يدر ضمن داشتم امتحانا! بده

 امتحانا چه طور بود؟ ! يریمونده تو از من اشکال بگ یحاال ه: جوابمو داد قهیدو دق بعد

 ! یعال! توپِ توپ) شکلک چشمک: (من

  ؟یعال: اون

 ! یجات خال: من

 ! یبمبست خاک! جان؟ باشه پس: اون

  ؟یجناب عال: من

 ! یخال خال: اون

 ! يگاو باز: نوشتم نیگفتن نداشتم واسه هم يبرا يزیچ شییخدا

 )تفاوت یشکلک ب! (ومدیم هیبه قبل ياالن چه قدر گاوباز: اون

 ! گهید گفتیراست م! کردم يزیر ي خنده

 ! منو ببخش یتو هم سوت دمیتو رو بخش یمن سوت نیبب! حاال دیببخش: من

 ! حرف راست جواب نداره! باشه: اون

 )يد: شکلک( ؟یحرف چپ چ: من

  ؟ییحاال کجا! یجواب داره درست و حساب! یلیاون که خ: اون

با ! زنهیعقب نشسته داره هد م نهیدوستمم که تو ماش یکیو اون  میبخور ادیب رهیبگ یمنتظرم دوستم بستن: من

 ! و گذار در خألدر حال گشت  يهندزفر

 کنکور؟  يبرا يآماده ا! یخودت نتونیسره بگو فعال ب هید ! اُهو: اون

  ؟یتو چ! اهوم: من

 ! ام یتو دو راه یکم هی! منم آماده ام: اون

 چرا؟ : من
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 اونوقت کدوم رو برم؟ ! نمایس يهمون رشته  یعنیقبول بشم هم هنر  یاضیفرض کن من هم کنکور ر: اون

  ؟يتو خودت کدومش رو دوست دار! ساده س یلیخوب خ: من

 ! هم دوست دارم يمعمار یول! دارم یو کارگردان يگریبه باز يادیز يعالقه : اون

! رو نمایهم س ارمیب یمن اگه هم تجرب ؟يدوست دار شتریباالخره کدومو ب! يریاالن تو با خودتم درگ: من

 ! بشم گریدوست داشتم باز یاز بچگ! به شُهرَت دارم يادیز يچون کال عالقه  خونمیرو م نمایس

 یرو هم دوست دارم هرچ يبازم معمار یول! هستم نمایمثل تو عاشق س قایمنم دق! گهیتفاهم د هیبازم : اون

 ! بودم یاضیر يباشه من رشته 

 ! ریبگ میخودت تصم ستمیمن که تو ن دونمینم... یاون که آره ول: من

 ! يفعال با! کنمیامشب حتما درست بهش فکر م! باشه: اون

 ! يبا: من

**** 

! امه26امروز ! کنکور دارم ستین یآخه خوب شوخ! باره که مرتبم نیاول نیا! ام رو انداختم رو شونه ام کوله

 ! خوب بودم االن هم کنکور هنر رو دارم یلیرو دادم که خ یکنکور تجرب

 ای شمیخوب م دونمیواقعا نم...! نیواسه هم! من رشته ام هنر نبوده! ن هنر امنگرا یخوب بودم ول یلیخ یتجرب

 ! نه

 ! منتظره نیآرو نییبرو پا ایدخترم ب! آتنا: تراین مامان

 رمیآخه مگه دارم م! ختیآب رو پشتم ر يو رفتم و مامان کاسه  دمیقرآن رو بوس! قرآن رو گرفت جلوم مامان

 ! واال! خونه امیکه زودتر ب زنمیکه کنکور رو گند م يطور نیمامان جون؟ ا يزیریسفر که آب م

لبخند آرامش بخش  هیبه من انداخت و بعد با  ینگاه نیآرو! استرس داشتم! زدیقلبم تند م! شدم نیماش سوار

و  یر باشذره مثال از من کمت هیحاال اگه  یزهوشیمثل خودم ت یخواهر گلم نگران نباش تو به خودم رفت: گفت

 ! یشیقبول م یول! دارن يبهتر يویکیگفتن پسرا آ میاز قد! اشکال نداره یبه جاش خر خون باش

 ! چشم غره بهش رفتم هیو  دمیخند

سر جلسه ! بسم اهللا گفتم و رفتم تو هی! بهم اعتماد به نفس داد یام کرد و بغلم کرد و کل ادهیدر حوزه ام پ يجلو

و  لمیف يدرباره  يادیز یالبته بماند من اطالعات عموم! مثل من نه یخرخون يابر یگفت سخته ول شدیم! بودم
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ما  يبرا! میتا وقت جواب کنکورا با هم حرف نزن میبود هقرار گذاشت! دمیاومدم تو دخترا رو د یوقت! دارم گرایباز

 ! میند گرویجواب سالم همد یحت میخوب خودمون قرار گذاشته بود یبود ول یوِراجا کار سخت

 . رفتم سمتش ! اومده بود و منتظرم بود نیآرو! رونیرو خوب دادم و با اعتماد به نفس اومدم ب کنکور

 ! محشر بود نیآرو يوا: زدم غیو ج! بغلش و سفت ماچش کردم دمیپر هویو ! زدم حیلبخند مل هی

 ! دهیما کنکور رو خوب م يخواهر کوچولو دونستمیم: و گفت دیخند نیآرو

-درسا-انایک-رایو-ساغر-نایت- نایروژ-نیآذ-ایشن- موژان-من! همه ها! میهمه بود! رو باز کردم تیااسترس س با

 ! نیآرو- آنا-السا-پارسا-نیهام-اریسام-مهراد-نهیبوز نیشرو-سایمل- تایآن-الناز-نایژ

تو اتاق بودن امکان راه رفتن  گهیاگه سه نفر د یبزرگ بود ول یلیکه اتاقم خ نیبا ا! میاتاق من بود يتو همه

  ! وجود نداشت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 گفتیم سایمل! هم که امسال با ما کنکور داشت نیشرو! مینیبا بچه ها با هم جواب کنکور رو بب میگرفت میتصم

 نمیسالشه ا21کنکور داده و  رید یلیدال هیدوست ناشناس منم به ! سالشه21! کنکور داده رید یلیدال هیبه 

و تک تک نگاه  دمیچرخدار چرخ یصندل يرو! نگران من بود نیآتنا؟ آرو يباز تو توهم زد... نکنه ! سالشه21

 دایدستام لرزش پ! آب دهنم رو قورت دادم یبا ترس و نگران! همه استرس داشتن! اونجا رو از نظر گذروندم يها

! بود که انتظار داشتم يزیاش بر خالف چ افهیق قاًیدق! بود نیشرو يچهره  دمیکه د يچهره ا نیآخر! کرده بود

 يبا اون چشما... ینسبت به من و پوزخند مواجه بشم ول زیو تمسخر آم لکسیر ي افهیق هی اانتظار داشتم االن ب

اون  یچرا ول دونمینم... تکون داد دییتا يبهم زد و سرشو به نشونه  یحیلبخند مل... ش نگام کرد ینافذ آب

 نیتو ا... االن شتمباهاش لج دا شهیکه هم یخاطر بود که آدم نیبه ا دیشا! دادیم نانینگاهش به من اطم

 ...کردیبود و کمکم م دهیکردن کش يدست از لجباز... موقع

و دوباره  دیاخماشو تو هم کش يبا حالت بامزه ا... نه تکون دادم يجواب سر تکون دادنش سرمو به نشونه  تو

سرشو تکون داد دوباره و منم .... نه تکون دادم يدوباره سرمو به نشونه ... تکون داد دییتا يسرشو به نشونه 

 ...کردیم شیداشتم عصب... دوباره سرمو تکون دادم

 ...نهیجوابا رو بب يا گهیتو شرك نبود اَزش خواهش کردم شخص د يشباهت به گربه  یحالت ناراحت که ب با
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دست به کمر و با اعتماد به نفس ... نداشت برام اومد يبد یصالً معنپشت چشم نازك که ا هیبا  یکیکوچ اخم

  نم؟یمن به جات بب يخوا یم: گفت

 ...آره یبگ يآخه بگو زبون ندار... تکون دادم دییتا يبار سرمو به نشونه  نیاول يدهنم رو قورت دادم و برا آب

 ...ور نیا ایپس ب: زد و گفت یمهربون لبخند

 ...داداشمه هیخوب چ... گم شدم نیتو بغل آرو باًیو تقر... سادمیوا نیشرو یقبل يو تو جا نیآرو شیپ رفتم

 ...گذاشتم رو شونه اش و نگاه نکردم سرمو

 هیو  غیج يکرکننده  يصدا هی هوی... ننیدخترا هجوم بردن سمتش که بب يهمه  ستیکه رفت تو ل نیشرو

 ...میزدگند  یعنینه ... خدا يوا... دمیشن هیگر يصدا

  ؟یسرتو بلند کن يخوایخواهر گلم نم: آروم گفت نیآرو

گند زدم به  نمیبب خوامینم: بباره سرمو بلند کردم و گفتم دادمیکه پر از اشک بود و من بهش اجازه نم ییچشما با

 ...باور کن... آخر رو نخوندم يتالش کردم فقط چند هفته  یلیخ... خوندم یلیکنکورم،به خدا من خ

 ياگه بهم قول بد! شششش: دهنم و گفت يانگشت اشاره اشو گرفت جلو نیحرفمو بزنم که آرو ي هیبق اومدم

 ...خبر خوب بهت بدم هی دمیمنم قول م ینیبب

 ! نه توروخدا: و گفتم دمیترس

 ...لپ تاپم رو به رو کرد يو منو با صفحه  دیتوجه به حرفم دستمو کش یب نیآرو

 ... انیآتنا ک... نهاسم م نیا... منم نیا... نه

 ! ـغیج

تموم ... ومدهیکارا به من ن نیا یول خواستیم هیدلم گر! خدا يوا... هنر 100 يو رتبه  یتجرب 90 يرتبه  شدم

 ...میهنر بود 115تا  90و  یتجرب 100تا  80 يرتبه ها نیآخه هممون ب... کردنیم هیدخترا گر

 ...دمیو بغل کردم و لپشو بوس نیهوا آرو یب

 یخبر خوب نیبه خاطر ا شدمیاالن به زورم شده زنت م نیهم يبه خدا اگه داداشم نبود... یعاشقتم داداش: من

 ...يکه بهم داد

 ...خنده ریزدن ز یهمه ساکت شدن و منو نگاه کردن و پق هوی

 گفتم مثالً؟  یچ هیخوب چ: من
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که رو خودش احساس کرد سرشو بلند کرد و نگاه منو  ینیسنگ... معلوم بود تعجب کرده,  نیافتاد به شرو نگاهم

به خدا اگه داداشم نبود زنش  هیخوب چ...تاسف تکون داد يزد و سرشو از رو يبار طنتینگاهم کرد و لبخند ش

 ...شدمیم

 ...از هممون بهتر بود یعوض....هنر 53 يو رتبه  یلضیر50 يشده بود رتبه  نهیبوز نیشرو

! گمینچ نم! ...بهیع گمینه م... گینم....بگم؟ ...نه...یعنی...عمراً بگم یول...نیبه شرو...تشکر بهش بدهکار بودم هی

 ! گمینم...کنمیتظاهر نم نمیمن هم

روز طول 13خودش  رونیب میدونه دونه دعوت کن میبچه ها گفتن بخوا یرو من همه رو دعوت کردم ول شام

 ! نیدوازده نفر خودمون و شرو یعنی میکرد مینفر تقس13 نیپول ام رو ب نیواسه هم...! کشهیم

 ...رونیب میده شب بود که از رستوران اومد يحدودا ساعت

 تا بام؟  میسر بر هی دیا هیپا: نیآرو

 ...نداره یفرق: من

حق داشت؟  یچ يبرا! خوب حق داشت! بهم انداخت ینگاه مشکوک نیآرو...ستیحالم خوب ن کنمیم احساس

 ...دونمیمن چه م

  ؟یکنیچرا مشکوك نگاه م هیهان چ: من

 ؟ ...کنهینم یحاال چه طور برات فرق...يارینه نم ادیتو تا اسم بام ب: گرد شد و گفت شتریچشماش ب نیآرو

  ارم؟یمن بام نه نم هان؟

-نیآذ-انایک-رایو-موژان-الناز- ایشن-نایژ- نیآرو: که شامل...کردنیجفت چشم داشتن مشکوك نگام م12

 ...درسا-نایت- ساغر-نایروژ

کرد و تو  نییپشت چشمشو نازك کرد و با دستش چونه امو گرفت و صورتمو باال پا...ستادیاومد جلوم وا نیآذ

 ...و زل زل منو نگاه کرد...چونه اش ریچشمام نگاه کرد و بعد دستشو به حالت متفکر گذاشت ز

نگاه کردن و شونه هاشونو  گرویو بعد همد...تکرار کرد نویآذ يتموم حرکتا قایو دق ستادیوا نیاومد کنار آذ موژان

 ...باال انداختن

 ...نبود یمورد مشکوک: برگشت سمت بچه ها و گفت موژان

 ای رن؟یگشت ارشادن اومدن منو بگ نایا دمیشا اینبود؟  یمورد مشکوک گنیمظنون به قتلم که م ایقاتلم  مگه

 ! زدم غیکردم و ج میو خودمو قا سایپشت مل مدیپر عیسر! ماست نیخودت رحم کن قاتل ب! خدا
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 ...گرد نگام کردن يبرگشتن سمتم و با چشما همشون

منو بکشه بگه با دختر پسر مردم دوست  ادین! ترسمیقاتله کو؟ من م سایمل! سایمل: گفتم غیتوجه به اونا با ج یب

گشت  نیا,  رنیکنن از مادر و پدرمون پول بگ ییآدم ربا خوانیم دیاصال شا يهم شد یمیتازه صم يشد

از  یول: )و متکفرانه ادامه دادم نیزم بهشدم  رهیآروم شدم و خ هوی...(ترسمیمن از زندان م,ارشادا مثل قاتلن

رو  سایمل يمتعجب و وحشت زده  يچهره  یسوال(دارن؟  یمگه چه فرق! ترسمیاز بازداشتگاه نم...بازداشتگاه نه

لباس  یندگیتازه مغازه و نما...يریبم یاز گرسنگ زارنیبه آدم م دنیهردوتا غذا نم...ندارن یرقف)نگاه کردم؟ 

 هی دیبه نظرم با! رهیآدم حوصله ش سر م! واال! یخودتو سرگرم کن دنیکه با لباس خر دارنمارك دار هم ن يها

 ! بشه زیکم تجه

 ! تند تند شونه هامو تکون داد يچندبار! کردیبود و با ترس نگام م سادهیالناز جلوم وا! بلند کردم سرمو

 دختر؟  ییالو و و و و و و و کجا: الناز

چرا دوباره قهر  ؟يالووو چرا قطع کرد: و گفتم دمیرو گرفتم و دست الناز رو گرفتم و کش هیهوا ژست گر یب

  ؟يبرگرد شهیم! کنم یبعد قطع م گمیم يزیچ هی ؟يکرد

  ؟يخندیچرا م يهو! خنده ریالناز زد ز هوی

  ؟یآتنا خوب: با خنده گفت الناز

 دختر؟  نیخورده ا يزیچ: برگشت سمت بچه ها و گفت بعد

 ! نه: شون با هم گفتن همه

 ! خونه میبهتره برگرد! نهیبب نویا دینبا یبه هرحال کس: الناز

 ! ولم کن! امینم: زدم غیکه ج نیو خواست منو ببره سمت ماش دیدستمو کش الناز

واقعا حالش  نینه بچه ها ا: قابلمه شده بود نگام کرد و گفت هیگرد شده که اندازه  يبرگشت و با چشما الناز

 ! ستیخوب ن

 ! دختر خوب نیآفر! میبر ایب! قربونت برم! آتنا: گفت یمظلوم شده و خر کردن یکرد و بعد دوباره با لحن یمکث بعد

 ! کنمیدوست دارم م يبه تو چه؟ هر کار امینم: سرتق سرمو باال انداختم و گفتم يبچه ها مثل

 ! جا بر قصم نیاالن هم نیهم خوامیاصن م: که قدرتمو نشون بدم گفتم نیا يبرا

 ! کردیگرد شده فقط منو نگاه م يدستش تو هوا خشک شد و با چشما الناز
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الناز  يو با دستش پلکا زدیپلک نم یزل زده بود به من و حت گرد شده يخونسرد اومد سمت الناز که با چشا نایژ

دستشو ! خنگ نگاش کردم! بعدش اومد سمت من! کم بشه شیاز گرد يچشماش فشار داد تا مقدار يرو رو

رو فشار  يدکمه ا هیبست و  ستمدر آورد و به مچ د فشیدستگاه فشار از تو ک هیو بعدش  میشونیگذاشت رو پ

دختره  نیا! ا ا ا! چه خوشگله! دقت نکرده بودم نایتا حاال به ژ! کردمینگاش م یتر از هر زمان جیمنم گ! داد

 ! خجالت بکش دختر ي ي ي یه! بخورمشااا گهیم طونهیکرده بود؟ ش میاز من قا شویخوشگل

 ! لقمدر آورد و کرد تو ح فشیاز تو ک یچوب بستن هیتو چشمم نگاه کرد و بعد  شیگوش يچراغ قوه  با

 خوب مگه من چمه؟ ! کرد یدکترا داشت منو چکاپ م نیا نیع قایدق االن

 دستگاه فشلر هم به دستم بست و فشارمو گرفت؟  هی

دستگاه رو ! چه لباش خوشگله يوا! گفت يزیچ هیلب  ریمدت کوتاه به دستگاه فشار دستم نگاه کرد و ز هی بعد

 ! فشیانداخت تو ک

 شهیهم! هیآتنا عاد يبرا نیالبته ا! 5ِرو 8! نهییتب نداره،فقط فشارش پا: برگشت طرف بچه ها و گفت نایژ

 ! فشیرو انداخت تو ک لینرفته و بعد وسا زادیبه آدم شیچیه! بوده نیفشارش هم

  ؟يرو از کجا آورد نایتو ا نایژ: گرد گفت يبا چشما پارسا

 رو؟  یچ: نایژ

 ! چراغ قوه... گاه فشار وو دست یچوب بستن: پارسا

خوردم که درست نبود آشغال رو بندازم  یو صبحم هم بستن! بود میچراغ قوه که مال گوش: گفت الیخ یب نایژ

 ! فمیگذاشتم تو ک نیواسه هم ابونیتو خ

 ...کنار جوب و عق زدن و تُف کردن دمیگفت دو نویکه هم نیهم

  ؟یزنیچته؟ چرا عق م يهو: گرد گفت يبا چشما نایژ

 چمه؟  یگیتو دهنم بعد م یانداخت تویدهن یچوب بستن: من

مامان بزرگم دستگاه  شیدستگاه فشار هم که ظهر رفته بودم پ! گفتم یم... آره ! ... خوب حاال سوسول: نایژ

 ! فشارش خراب شده بود

 يدخترا خودمون خونه شب رو  میخواستیم میبود نایکردنم و فقط من و روژ نایروژ نیها به زور سوار ماش بچه

و  ارمیب رونیب نیماش يسرمو از پنجره  خواستیدلم م! شب بهمون داده بود هی يبرا دشویکل! میبمون نیآرو

 هان؟ ! بزنم غیج
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 ! شدم امشب زیمن چه ه! کثافت! چه خوشگله یعوض! کردم نایروژ ينگا برگشت

  ؟يروژ: من

 جانم؟ حالت خوبه؟ : يروژ

 بزنم؟  غیج خوادیچرا دلم م یآره خوب ول: نگاش کردم و گفتم جیگ

 ! آتنا ستیحالت خوب ن: گرد شد و گفت نایروژ يچشما

 ! پرَم هی کردمیاحساس م! کردمیم یاحساس سبک يادیفقط ز! من خوبم! کردم اخم

رو از کجا  چمییسو !منه نیماش نیخودته؟ ا نیماش نیا نمیبب! برنم غیفقط االن دوست دارم ج! من خوبم: من

  ؟یبرداشت

 ! بده دختر یلیحالت خ: گرد شد و گفت شتریب نایروژ يچشما

 ! آره حالم بده! بده یلیخ! آواره شدم دمتید یکیشدم با اون  هیزا! احوالم بده! حالم بده: ام گرفت و گفتم خنده

 ! و بشکن زدن دنیکردم به تکون دادن خودم و رقص شروع

اصن به من چه؟ رقصو  ست؟یاتوبانه؟ نه ن نجایا! به رقصم ادامه دادم! برام مهم نبود! گوشه نگه داشت هی نایروژ

 ! TM baxآهنگ  هیدست بردم و انداختم ! بچسب

 ! حرف زد شیشد و با گوش ادهینگاه ه من انداخت و پ هی نایروژ

 بود؟  سیجلومون نگه داشت؟ پل نیماش هیکه  دمیرقصیداشتم م نطوریهم

 ! چه نازه! زمیعز! یگوگول نیشرو يوا! نهیشرو نیکه ماش نیا! ها آتنا يریبابا جوگ نه

 ! شدن ادهیپ نیاز ماش گهیپسر د هیو مهراد و  نیو شرو سایمل

 سایمل پیاک يبچه ها ي هیبق یراست! رقصو بچسب یخیب! بود يش جد افهیچه ق!  گه؟یبود د یپسره ک نیا

... پس صد در صد تو صندوق عقبن ستنینه اونجا ن... رو سقفش باشن دیشا ستنیکه ن نیکوشن؟ تو ماش نایا

؟ ...چندسالش باشه خورهیمبهش ! هیگریالمصب چه ج... باز کرد،نگاش کردم نویدر ماش... پسره اومد سمتم

 ...دونمینم... 28،29دیشا

به خوردش  يزیچ هیکه  نیمثل ا: و گفت نایبعد برگشت طرف روژ... چشمام نگا کرد و نبضمو گرفت يتو

از  تونهیفقط م نیا... باشن ختهیر xممکنه تو رستوران از قصد تو غذاش ... چون مشروب که نخورده! دادن

 ...اثرات روان گردان باشه

 برم بهش بگم؟ ... عخش خودمه... خندهیچه دختر کُش م يوا... خنده ریزد ز نیدفعه شرو هی
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  ن؟یشرو یدونیم يزیتو چ: و گفت سایبا اخم برگشت طرف مل سایمل

 ...شونه هاشو باال انداخت نیشرو

 ...خونه من باهات کار دارم میبر! پس کار تو بوده: سایمل

 ! دایریچه جوگ...الیخ یبابا ب ?! ?! xقرص! گفتن یچ دمیدفعه فهم هی

 ! کرد ینگاه به من کرد و پوف هی! شد نیسوار ماش نایروژ

 ! نگه داشت مارستانیب هی يجلو نایدادم،روژیبه رقصم ادامه م مدت که من همچنان هی بعد

 ! چرا به من نگفته؟ برگشتم سمتش... دست از رقص برداشتم! چشه نایمگه روژ! رفت تو هم اخمام

  ؟يروژ: من

 هان؟ : حوصله گفت یب يروژ

 ! بگو جانم! هان و کوفت: من

 جانم؟ : يروژ

 ! اخمام رفت تو هم دوباره

 تو چِته؟  گمیم: من

 ! باال دیپر ابروهاش

 جا ا ا ا ان؟ من چِمه؟ : يروژ

  مارستان؟یب میپس چرا اومد! گهیآره د: من

کار  یچ نویخدا بگم شرو! از کجا اومد گهیدxآخه قرص ! کنه ضیمونده منو مر یه: کرد و گفت یپوف يروژ

 ! کنه

قرص  دیرسیعقلش م! ، غلط کرده در واقعنه  یالبته طفل! اخمام رفت توهم! یطفل نایروژ! گرد شد چشمام

xیعقلش م! شعور نفهم یب! خورهیمن من غصه اش هم م يخورده بعد برا کسیرفته قرص ا! واال! خوردینم 

! نگرانش بشم دیکه شا نکردهذره در مورد من فکر  هی یزحت! دهیچرا به پسر مردم فحش م گهید! خوردینم دیرس

بهتر  اخاكیگ دیشا ایمثالً رس خوبه؟  زم؟یرو سرم بر یبدم؟ اون موقع چه خاک یاصن جواب خانواده اشو چ

خاکه؟ نه راست  مانیآخه س! خله چل! ستیهم بد ن مانیس یآره همون خوبه ول! خوبه يباشه؟ اصن ماسه ا

 ! شهینم مانیس یگیراست م یگیم
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به خاطر  ایشد  یحرص دونمینم! دور گردنم دستشو انداختم! نگرانش بودم حالش خوب نبود! میشد دایپ نایروژ با

اشکال نداره مغزش االن اختالل ...! و به جاش دست منو انداخت دور گردنش دیقرصه بود چون دستشو کش

دوست  نیمتاسفانه ا! خانوم سالم: تمبزنه به خانومه گف یحرف نایکه روژ نیقبل ا! رشیسمت پذ میرفت... داره

 ! ستیحالش خوب ن! دادن خودش ندونسته تو رستوران خورده کسیمن بهش قرص ا

 کنمیو باور م کنمیم نانیمن دارم بهتون اطم یباشه ول: بگه که خانومه گفت يزیچ هیشد و اومد  یعصب نایروژ

 ! خودش از قصد نخورده

چون  دادینم زنه جوابشو یول کردیخانوم خانوم م یه نایروژ! و گرفتم و دنبالش رفتم نایهم دست روژ بعد

 ! گهیم ونیداره هذ دونستیم

خوب  گهیبهش زد و رفت و گفت تا دو ساعت د یهوشیآمپول ب هیو زنه هم ! کردیو داد م غیلحظه آخر ج تا

 ! شهیم

 ! در آوردم و جواب دادم بشیبلند شدم و از تو ج! زنگ خورد يروژ یگوش! رو تخت مهمان دمیکش دراز

 ! جونم ژهیسالم من: من

 ! من ساغرم! هیکدوم خر گهید ژهیمن -

 ! خورده xقرص  يروژ! االن الناز اریدر ن يمسخره باز: من

! دستشه يروژ یبچه ها گوش! خدا ای: گفتیبودن م یکه پشت گوش هییالناز اومد که خطاب به کسا يصدا

 ! بار الناز هی ژهیمن گهیبار بهم م هی سیحالشم خوب ن

 ! دهیاالنم خواب! بهش زدن یهوشیآمپول ب! نیآذ نیخودت بب ایب يباور ندار! گمیخوب دروغ م: من

 ...مارستانیب میبر دیبچه ها پاش! خدا ای -

 

 : ماه مهر

 يبرا خواستیام و ش دستم بود و بابا م یب یعنی نیدوم آرو نیماش نیتا قبل ا! روز اول دانشگاست امروز

 يبرا نیدوست داشتم بعدا با پول خودم بخرمش و واسه هم, نزاشتم  یول! آذرا بخره هیکنکورم  یقبول يکادو

! رنگ هیهر کدوم ! میدیخر 206 فرمونن 12که هر  نهیجالب ا! ییآلبالو206 هی! خواستم 206 هیکادو فقط ازش 

ه بود از خند کینزد دمیدر دانشگاه که رس يجلو! ! گازشو گرفتم! میخوشگلم شدم و د برو که رفت نیسوار ماش

 ! غش کنم
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- یشمیسبز 206-ينقره ا206-یمشک206-دیسف206-یبادمجون206-يسورمه ا206-یصورت 206: بیترت به

 ! 206تا  12و خودم که آخرنفر پارك کردم و شد  ییطال 206-ينک مداد206-یسرخاب206-یآسمون یآب206

و  انهیمخف يخنده  هی! دانشگاه زل زده بودن يکه بهت زده به جلو دمیشدم چندتا پسر رو د ادهیکه پ نیماش از

! نهیبوز نیکه از در رفتم تو چشمم افتاد به اون شرو نیهم! رفتم سمت کالسم! کردم و رفتم تو دانشگاه زیر

 ! شعور یب! سوم نشسته بود فیرد

خانوم ! ستاد اومدکه ا نیتا ا میبا بچه ها حرف زد! نشستم ایکنار شن! سوم نشسته بودن فیرد نورتریهم ا دخترا

کالس ! زدیباشه چون با لبخند وارد شد و با لبخند حرف م یاز همون اول حدس زدم که استاد خوب! انیهانا مراد

 ! رو شروع کرد

 ! اصن من کنکور ندادم! خوندم نمایخدا غلط کردم که س ای

 ریاز سخت گ یکیاستاد  نیو من متوجه شدم معادالتم کامال اشتباه بوده و ا مینفس نوشت هیآخر کالس  تا

 ! استاداس نیتر

که بازم چشم تو  رونیاز جام بلند شدم که از کالس برم ب! تموم شد انیگفتن استاد مراد دیبا خسته نباش کالس

 ! شدم نیچشم شرو

 ! خودش بود! بازش کردم! اس ام اس اومد برام هی! پسر هم باهاش بودن دوتا

  ؟ییسالم کجا: اون

  ؟یاضیر ایآخرش هنر  یبهم بگ شهیم! دانشگاه: من

 ! گم ینم) يد: شکلک: (اون

 ! کرماش باز فعال شدن! تو دستم فشار دادم ویحرص گوش از

 ! کردم یخال یگوش يحرصمو سر صفحه  تموم

 ! دستوره هی نیا! نمیزودباش بگو بب! یشعور عوض یب! یکنیتو غلط م: من

 )شکلک زبون! (گم ینم! گم ینم! گم ینم: اون

 ! تر شدم از دستش یصحر

  ؟يمنو حرص بد خوادیدلت م یتو چراه: نوشتم براش

حرف  یچه ادب! آتشم افزود يبر رو یکه آتش دمیبود شن کمیرو که نزد نیشرو يخنده  يلحظه صدا همون

 ! زنمیم
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که  ییزنم تا جا یتا خود صبح بهت زنگ م یاگه نگ) تا7 یشکلک عصبان! (ینگ یکن یاصن تو غلط م: نوشتم

 ! یبگ اینقش بر آب بشه  گهیتا دو سال د انیجر يو همه  يجواب بد ای یمجبور بش

 )خونسرد! (گم ینم: اون

 ! شعور یب! اَه: بلند گفتم يبا صدا یحرص

کنار هم  زیسه تا م يرو! دانشگاه يسمت کافه  میبا دخترا رفت! زدم یفقط زنگ م! کردم به زنگ زدن شروع

تو کافه بود چشماش گرد  یتو هرک میبا هم اومد یوقت! میآخر رو هم که فقط من و ساغر نشست زیم! مینشست

 ! دنیند يادیز نیبه ا تیفکر کنم تا حاال جمع! شد

 ! نمیبیم نویاَه چه قدر من امروز ا! با دوستاش اومد تو نهیبوز نیا دمیکه د زدمیبا ساغر حرف م داشتم

داشت اونا هم  دیساغر بهشون د! ما نشستن کینزد زیم هی! پوزخند مواجه شد هیچشم غره بهش رفتم که با  هی

 ! داشتن اما من نه دیبه ما د

 ! زدمیکماکان زنگ م! به من چه الیخ یب

قطع  ایجواب بده  ایخوب ! رو اعصاب بود یکدومشون ول دونمیدوستش نم ای نیشرو یگوش ای يوسط صدا نیا

  ؟یکنیم يچرا مردم آزار! لنتیبزار رو سا ایکن 

  لنت؟یرو سا زارهینم شویست چرا گوش وونهیپسره د نیا: فکر منو به زبون آورد ساغر

 يشتریب زیفرهنگ چ یشعور ب یخل و چل ب هیاز ! ولش کن بابا: که بشنوه گفتم يبلند جور يبا صدا یحرص

 ! بخونه نمایموندم چه طور اومده س! رهیانتظار نم

 ! ابروشو داد باال يتا هیزد و  يلبخند محو هینگام کرد و  دیکه شن نیشرو

تا بدتر بهش فحش 10 شدمیبلند م زدیبهم م ییحرفا نیچن یبودم هرک نیا يمن جا هیک گهید نیا! خدا ای

چه همه امروز ! برگشتم سمت ساغر که شوکه شدم! زنهیمن لبخند محو م يبرا ستیحالش خوب ن! دادمیم

 ! چشمام گرد شد! برا من زنهیلبخند محو م نمیا! زننیلبخند محو م

  ؟یشیخوشگل م یلیخ يخوریحرص م یوقت یدونستیم: ساغر

  شم؟یخوشگل م خورمیجان؟ من حرص م اد؟یبود از جا در ب کینزد چشمام

نکنم که چشمات  تیمراعات کنم اونقدر حرص دیفقط با! ببرم ضیف کمیکنم  تیبه بعد حرص نیاز ا: ساغر

 ! مگر خدا فقط بتونه نگاش کنه شنیترسناك و خشن م یکه اون چشما وقتخطرناك بشن 
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 يصدا! شاپ جاش نبود یکاف يتو! االن جاش نبود! گرفتمیساغرو م نیبعدا حال ا! چشم غره بسنده کردم هی به

 ! ستیجاش ن نجایا دیکار کرد و فهم تتیبار اون مخ تل هیچه عجب : وسط دیدرونم باز پر

 ! وسط يپریبگو به توچه که م آخه

 ! حاال که فرصتش هست بگو ومد؟ین شیاما فرصتش پ یرو بهم بگ يزیچ هی یچندبار خواست ادتهیساغر : من

که تا اعماق وجودمو  دیآه کش هی! شد نیچشماش غمگ هیاز ثان يشوکه آب دهنشو قورت داد و در کثر ساغر

 ! دیچشماشو بست و پلکاش لرز! سوزوند

 ! ارهین ادیاون موضوع رو به  ردکیم یسع

 ! ستیمهم ن: ساغر

  ؟يبهم اعتماد دار: من

 ! آره: کامل گفت ینانیحرفم متعجب برگشت و نگام کرد و با اطم نیا با

 ...پس: من

 ! باشه: لب گفت ریبه پنجره دوخت و ز نگاشو

 ! و شروع کرد به حرف زدن دیکش یقیعم آه

  اد؟یم ادتیرو  امیپ! شمال میایکه ب نیقبل ا! بود نیدرست هفتم و هشتم فرورد: ساغر

 ! بهم زده بودن شیماه پ 5،6دوست پسر ساغر بود که حدودا  امیپ! آره تکون دادم يبه نشونه  سرمو

 ! رونیزل زد به ب مونیکنار صندل يپنجره  از

رو تموم  زیهمه چ امیکه با پنوشته بود توش بهتره ! ناشناس بود يشماره  هیاز ! اس ام اس اومد هیبرام : ساغر

 ! فتهینم امیپ يبرا یاتفاق خوب یکار رو نکن نیچون اگه ا یکن

 ! امویممکنه هم خودتو بکشم هم پ یتموم نکن امیاگه با پ! گمیم نویکجام و چرا ا! ام ینپرس ک: نوشته بود قایدق

بود؟  یمگه اون ک! کردیتموم م دیبکنم؟ چرا با امیرو با پ يکار نیچن خوادیچرا م دمیفهمینم! شده بودم شوکه

 یوقت یول! بوده یشوخ هی ایکنه  تمیاذ خوادیم امیحتما پ کردمیبه اون داشت؟ اولش فکر م یچه ربط امیپ

مجبور ! بودم دهیناشناس ترس هیاس از  اماس  هیچرا از  دونمینم! هیموضوع جد دمیچندبار بهم گوشزد کرد فهم

تموم  امیبا پ زویهمه چ! کشهیم امویکرده بود که حتما پ دیتموم کنم چون اون منو تهد امیبا پ زویبودم همه چ

 ...یول... یکردم ول
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 راشکیش هیانگار از ! بود سیصورتش از اشک خ! نییپا خوردنیساغر سر م يگونه ها ياشک از رو يها قطره

! ساغر فرق داشت يدوست پسرا  ي هیبا بق امیپ! فرق داشتن امیساغر و پ! زدمیحدس م! ادیم نییداره اشک پا

با ... شد الیخ یدوتا داشت و بعد ولشون کرد و ب یکیساغر ... اما! مینبود ادیاهل دوست پسر داشتن ز چکدومیه

 ياول فقط دوستا! رانیخارج بوده و برگشته بود ا یسال 4،3امیپ! داداشش آشنا شد ياز دوستا یکی قیاز طر امیپ

 ...بودن اما بعد یاجتماع

 ! تو رو دوست داشت اممیپ! یرو دوست داشت امیساغر تو پ یول: ساغر رو گرفتم و گفتم دست

 ! کردینفهمه هق هق م یکه کس يطور آروم

تمومه  یبهش گفتم همه چ یوقت! دوسش داشتم اما مجبور بودم یلیخ یلیخ! آتنا من دوسش داشتم: ساغر

دوست دارم اما  یلیو من در جوابش مبگفتم خ يچرا؟ تو منو دوست ندار دیسپر یفقط م! داغون شد! شد وونهید

 ! گفتمیم لمویدل دینبا! بگم لمویتونستم دل ینم! مجبورم

 ...یول... فرستادیاس ام اس م... زد یم زنگ

 ! بغلم کرد و سرشو گذاشت رو شونه ام و آروم هق هق کرد ساغر

 ! من دوسش داشتم یآت...! چشمم اشک هیچشمم خون بود و  هی... کردم هیماهو فقط گر6 نیآتنا من ا: ساغر

 ! تو ذهنم جرقه زد يفکر هی! کردمیبه ساغر کمک م دیبا

هست که  یراه هی! قربونت برم من: شونه هام بلند کردم و زل زدم تو چشماش و گفتم يساغرو از رو سر

 ! بهت کمک کنم تونمیم

  ؟یچه راه ؟یچه راه: ال گفتحال خوشح نیبهت زده و در ع ساغر

 ! اول بلند شو برو دست و صورتتو بشور بعد: کردم و گفتم زیر ي خنده

 ! ییزده و عجول بلند شد رفت سمت دستشو جانیه ساغر

هنوزم خنده هاش ! و آروم چشمامو بستم رونیشاپ و زل زدم به ب یکاف یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

تا  موندیتا ابد سرجاش م دیبا! حقو نداشت نیاما ا نییپا ادیب خواستیم یجقطره اشک سم! چشمم بود يجلو

 ! شدیخشک م

 ! از شاعرام یکیکردم به خوندم  شروع

 ! ستین یاهیجزس يزیچ یآب آسمان

 ست ییقو همان تنها نیغمگ نگاه
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 ستیز یم شهیبهانه تر از هم یترانه تر ب یخروشان ب ي ایدر

 ...قلب ها سال هاست خاموش است فروغ

 ...صداست یشعرها سال هاست ب سهراب

  ایدر ي ترانه

 آفتاب طلوع

 شن ها یداغ

 آب يسرد

 یکالم زندگ یآهنگ ب,ها قوها يصدا

 ! یزندگ انیفرو رفتن در پا و

 

 : نیشرو

لحظه بزارمش  هی تونستمیکه نم زدیاونقدر تند تند زنگ م! شدیزنگ زدن نم الیخ یب! دختر نیقدر کَنه بود ا چه

 ! لنتیسا يرو

دختر لجباز و  هیاز همون لحظه که اومدم تو چشم تو چشم ! دانشگاه ي ایتو کافه تر میرفت اریمهراد و سام با

! جرأت نگاه کردن بهش رو نداشت چکسیداشت که ه ییچشما! حق هم داشت به خودش بباله! مغرور شدم

 ! یلیخ طرناکهخ! بهتر بود چشماشو نگاه نکنم! گرفتم يزدم و در جوابم چشم غره ا يپوزخند

چه قدر  شهیم یعصب یداره و وقت ییدوست آتنا بهش گفته که آتنا چه چشما انایگفت که ک سایمل یوقت

 یزد به سرم که وقت قایو دق دیبزرگش کرد یلیشما هم خ الیخ یپوزخند زدم و گفتم ب هیفقط  شهیترسناك م

 ... کارو کردم نیا میکافه بود یزل بزنم تو چشماش و وقت هیعصب

 ...ادمهی یکه تو وجودم رخنه کرد رو به خوب یترس

تر و  ریش ت یآب يرگه ها شدیم یعصب یش وقت یطوس يچشما! بودم دهینترس يزیاز چ نقدریوقت ا چیه

با  يکردیفکر م يکردینماونقدر کمرنگ که اگه دقت  شدیو رنگ چشماش اونقدر کمرنگ م شدنیواضح تر م

 ! توشه رهیت یلیخ یآب يتعداد رگه ها هیشده و فقط  یچشماش قاط يدیسف

! آتنا نگاه نکنم يبه چشما چوقتیه گهید چوقتیبار ه هیگرفتم بعد از اون  میترسناکه تصم يبه حد چشماش

 ! بهتره حواسم باشه... اما آتنا شهیتر م رهیت شنیم یعصب یهمه وقت يچشما
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تو شمال شک کرده بودم که آتنا همون  لیچرا اون اوا دونمینم! زنهیزنگ م یهم ه یآت وونهید يدختره  نیا

 ! کنمیکه کامال اشتباه م دمیباشه اما بعدا فهم یآت

 ! هیرو اعصاب خودم بود چه برسه به بق میزنگ خوردن گوش يو صدا مینشسته بود زیم سر

  لنت؟یرو سا زارهینم شویست چرا گوش وونهیپسره د نیا: فتکه خطاب به آتنا گ دمیساغر رو شن يصدا

! ولش کن بابا: گفت زدیبشنوه با ساغر حرف م وارید,به در بگو  یعنیمن بشنوم  کهیکه جور دمیآتنا رو شن يصدا

 ! بخونه نمایموندم چه طور اومده س! رهیانتظار نم يشتریب زیفرهنگ چ یشعور ب یخل و چل ب هیاز 

 یعصبان یول خوردیداشت حرص م! نگام کرد! ابرومو دادم باال يتا هیبرگشتم نگاش کردم و  دمیکه شن حرفاشو

 ! خاطر چشماش ترسناك نشده بود نینبود به هم

 یکه عصب یخوشگل و بامزه و وقت یلیخ خوردیحرص م یآتنا وقت کردمیرو به خودم اعتراف م يزیچ هی دیبا

 ! شدیترسناك م یلیخ شدیم

 ! لبام نقش بست يرو يطرز افکارم لبخند محو نیا از

 ! چشماش گرد شد دیکه لبخند محو منو د آتنا

 يبه جا دیشنیمن بود اون حرفا رو م يجا یالبته حقم داره هرکس! س وونهیدختره د نیا! بخندم خواستیم دلم

 ! دادیتا بدتر فحش بهش م4 شدیلبخند محو زدن بلند م

 ! ادیخوشش م انایمتوجه شدم به شدت از ک اریسام يحرفا نیاز ب و من میکم با پسرا حرف زد هی

 ! فعل بود شمیسوم انایکلمه دو کلمه ش ک3از هر  یعنی

 ! خانوم باختن ایهم دل به شن زیبلکه مهراد عز اریبعد متوجه شدم نه تنها سام یکم

 ! به شدت خلن نایا

 ! داره که ارزش دوست داشتن داشته باشه یدختر چ هی دونمینم

 ! میکن یاعتماد کنم که تا ابد با هم زندگ يبه دختر تونمینم چوقتیه من

 ! گنیم یچ گهید نایا! عاشق بشم تونمینم نمیبیم کنمیفکرشم م یوقت یحت

به درك  کرد؟یم هیساغر داشت گر! که آتنا از جاش بلند شد و رفت سمت ساغر و بغلش کرد دمیلحظه د هی

 ! زدم يپوزخند! اصن به من چه

 ! هامو گذاشتم تو گوشم ينشستم و هندزفر سرجام

 ! some one like you آهنگ
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 ! آهنگو زد نیاون شب افتادم که آتنا تو ساحل ا ادی

 یلیقشنگ و دخترونه و خ یلیخ يصدا! ستیبه خودم دروغ بگم که بلد ن تونستمینم یقشنگ زد که حت اونقدر

! زنهیو چشماشو بسته و از حفظ آهنگو م کنهینتا رو نگاه نم نهییمتوجه شدم سرش که پا! زدینتا رو م حیصح

 ! شگفت آور بود تاریگ يمایس يحرکاتش رو

 ! يشدیغم تو صداش م يمتوجه  يکردیاگه دقت م خوندیم یوقت

 ! اصن به من چه؟ بذار داشته باشه! داره یتلخ يدختر گذشته  نیهست ا یهرچ

 ! تر کیرفتم نزد! دورشن تیجمع هیآتنا تنهاس و  دمیکه باز کردم د ماموچش

 ! میدیخودش که ما سر رس يبرا خوندیآتنا داشت شعر م یاتفاق شمال افتادم که اون بار هم اتفاق ادی

 ! شک از خودش بود یب! گوش دادم به شعرش! بود نطوریبار هم ا نیا

 : آتنا

 ! ستین یاهیجزس يزیچ یآب آسمان

 ست ییقو همان تنها نیغمگ نگاه

 ستیز یم شهیبهانه تر از هم یترانه تر ب یخروشان ب ي ایدر

 ...قلب ها سال هاست خاموش است فروغ

 ...صداست یشعرها سال هاست ب سهراب

  ایدر ي ترانه

 آفتاب طلوع

 شن ها یداغ

 آب يسرد

 یکالم زندگ یآهنگ ب,ها قوها يصدا

  !یزندگ انیفرو رفتن در پا و

 ! گرفتم مویآخر تصم يتو لحظه ... و من! بود یخوب یلیخ شعر

 : آتنا

 ! دمیآه کش هی! از تموم شدن شعر همچنان چشمامو بسته بودم بعد
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چشمامو بسته  نطوریهم! الیخ یشده؟ ب یچ گهیباز د! اومد يادیز يدست زدن ها يشد که صدا یچ دونمینم

 ! از کنارم اومد ییصدا هیبودم که 

 ! بود کینزد یلیصدا خ! هوا از ترس دیپر

 ! یدختر چشم ابرو مشک هیگرد شده برگشتم دختره رو نگاه کردم  يچشما با

 تنش کرده؟  یچ! اش بد نبود افهیق! 

هم  نیتر از ا حیمل تونستیم یول! بود یهم کاف شیآرا! يسورمه ا يمقنعه  هیو  یشلوار کاربن دویسف يمانتو هی

 ! شدیبزنه خوشگل تر م

ظاهرش دلم  نیبا ا یبهش فحش بدم ول خواستمیافتاد م ادی هوی! کردیگرد داشت نگام م يبا چشما دختره

 ! اش کنم هیزا ومدینم

  ؟یداشت يگلم کار: احمقانه بود بهش گفتم یلیکه خ یتنصع يبا لبخند نیهم واسه

 ! با دستاش به طرف راستش اشاره کرد دختره

 ! کردنیبودن و منو نگاه م ستادهینفر وا 15،20حدود ! و شوکه شدم برگشتم

 ...شهیمثل هم: گفت نایروژ هوی

 ...متفاوت: گفت نیکه کنارش بود و آذ نیسرشو چرخوند سمت آذ و

 ...آروم: گفت ایرو که کنارش بود نگاه کرد و شن ایشن نیآذ

 : بیترت نیبه هم و

 ...نیغمگ: نایژ

 ...تلخ: رایو

 ...از ته دل: انایک

 ...همراه مرگ یانیو پا: الناز

من  يهستن مرگ برا نایتا ا! زدم يلبخند ! دادیرو نشون م تیبود که واقع یهمه شون لبخند کج يلبا يرو

 کاره س؟  یچ

 دیخدا االن من رفتم تو حس دوستام با یه! کردیباال رفته نگام م يابرو يتا هیبود و با  ستادهیهم وا نیشرو

 ه وسط افکارم؟ بپر نیا

  ؟یگیقشنگ شعر م نقدریا شهیبود هم یقشنگ یلیشعر خ: دختر گفت هی
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 ! دنیبزار برم تو فاذ ذوق! نیشرو الیخ یب! دمیذوق

 ! ستیاونقدرا قشنگ هم ن یممنون ول: من

  ؟یمشاعره کن يحاضر -

  فهمم؟یاز تو م شتریبگه من ب خواستیاالن م! چشمام گرد شد! بود نیشرو! سمت صدا برگشتم

 ! مشاعره رو ببره خواستیم یعنی

 ! رفت تو هم اخمام

 ! کردم خونسرد باشم یسع! زد يزیآم طنتیش لبخند

 ! ندارم یجدا؟ با تو؟ باشه من مشکل: تفاوت گفتم یب

 ! گهیم گهید زیچ هیچشمات  یول ؟یمطمئن: نیشرو

 نویاون اطراف دهن و ب نوییتو پا رمیو مل یچشمامو نگاه کن! حرفامو بچسب ؟يکار دار یمن چ يتو با چشما وا؟

! نگاه کنه؟ خجالت بکش یرو واسه چ ینیشعور اطراف لب وب یب يدختره  یه! رو نگاه کن باال رو باال نکن

 ! بود حواسش به حرفام باشه نیخوب منظورم ا یلیخ

 ! چشمات رفته باال ينمره ! سر بزن دکتر چشم هی! يدار یفکر کنم مشکل چشم: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ! آخرش و آروم و با نفرت گفتم ي کهیت نیا

 ! کرد یو خونسرد نگام م لکسیر نطوریهم نیاما شرو دیخند زیاونجا بود ر یک هر

  م؟یخوب پس شروع کن یلیخ: نیشرو

 باشه؟  یکتاب شعر به خصوص ای یآره فقط از شاعر به خصوص: من

  ؟یترانه بگ يخوایتو که نم نمیبب! ستیسبک و شاعرش مهم ن! نه: نیشرو

که  نیا يبرا یول! دمیلبمو گز نهیکه نب يآروم جور! آماده شده بودم اگه کم آوردم ترانه بخونم! شدم هیزا یه

  ؟يفکر کرد یدر مورد من چ: ندم همونطور خونسرد گفتم یسوت

 : کرد و بعد گفت نگام

 ییتنها نیست در ا یرگاهید "

 "... در طرح لب است یخاموش رنگ

 کشد از بام ها یپا م یرگیت ": من

 "خندد به راه شهر من  یم صبح
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 : جلوم و گفت ستادیوا بیدست به ج نیشرو

 افتاده ز کار یتنش ز خستگ"

 "بنشسته غبار شیسر و رو بر

 ! زدم یکج لبخند

 ! درست مثل خودم! خونهیم ادیسهراب ز دمیجا فهم نیهم از

 : من

 سرخ غروب ختهیر"

 "به جا بر سر سنگ جا

 ! و فکر کرد ستادیلحظه وا هی نیشرو

  ؟يزود جا زد نقدریا! گرفتیداشت رو لبام جون م يروزیپ لبخند

 : که گفت دمیچش یرو م يروزیحس پ داشتم

 اثر است یام ب هیگر"

 خندم یاگر م و

 "است هودهیام ب خنده

 ! خوب بزار فکر کنم... ت

 بگسلم این رشته نگاه تا خواستم که ": من

 تپید و باز مرا سوي او کشاند  قلبم

 مید و خسته بودم از آن جستجوي خویش  نو

 "ناز خنده کردم و گفتم بیا بیا  با

 ! فروغ گفتم از

 ! من رو سروده بودن يموردعالقه  يکه تموم شعرا يشاعر دوتا

 باز دیآ یآنچه بگذشت نم: نیشرو

 گریهست که هرگز د يا قصه

 شد آغاز نتواند

 یدور مانده موج سراب یزندگ": من
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 "وارید يافسرده بر درازا هاشیسا

 ما  کریاز پ زدیر یرنگ م": نیشرو

 را نقش فساد است به سقف خانه

 "خواهد شد بر سرما سرنگون

 آن رفتم درون هر رگ و هر استخوان": من

 آن بودم  یاز آنچه در پ اما

 "افتمین یرنگ

اونقدر که از ! يارینه کم نم: و خم شد سمتم و آروم گفت زیخم شد و دستاشو گذاشت دو طرف م نیشرو

 ! باشن زایجور چ نیاهل شعر و ا ادیدخترا کمتر بهشون م بهیعج! یگیاز همون شعر م گمیکه م یهرکتاب

 ! بود نینوع توه هی نیا! رفت تو هم اخمام

 : حالت قبلش برگشت و گفت به

 گذرد یم به راه يمرد"

 "...او يپا کینزد

 ! ادینم ادمی "و"با  يزیچ..! و.. و... خدا يوا

 ...دهیته کش شعرام

 ...ام تموم شد قهیدق هی

 ! ستنیشعر ن يهمه که خدا,  یفتیدرم یبا ک یبعد مواظب باش يباشه دفعه  ادتی: لبخند به لب گفت نیشرو

 ! کردم دایرو پ "واو"االن با  نیچون هم! اش بکنم هیداشتم ضا دوست

 : درآورده بود گفتم خیکه فکر کنم سر از مر یجام بلند شدم و با اعتماد به نفس از

 و به رنگ دود "

  ختیر یم منیها از اهر طرح

 "...خاموش گرید يمانند شبها یشب تا

 ! رونیاز کافه اومدم ب نیشرو يبهت زده  ي افهیتوجه به ق یرو برداشتم و ب فمیک

 ! بود ستادهیکه هنوز بهت زده سر جاش وا دمشیدیکافه م يها شهیهم از پشت ش هنوز
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شعر با  هیکه وقتم تموم شد  نیهم! حرف ها شعر بلد بودم يمن با همه ! رو اعصاب بود یلیکه باختم خ اولش

 ! برام اومد "و"

با  رهیبگ ادیبنشونمش سر جاش تا  غرور حرفش تموم بشه و شعر رو بگم تا يخدا نیتا ا ستادمیوا نیهم واسه

 ! فتهیمن درن

 ! همه راهو نیا رهیم یاهو و و و ک! شعر يالهه  گمیشعر من به خودم م يخدا گهیاون به خودش م اگه

 ! کنار دست الناز نشستم! اما هنوز کالس شروع نشده بود! وقت بود رفته بودن سرکالس یلیخ دخترا

  د؟یشما به کجا رس يمشاعره  نیا: م و گفتمن شد و برگشت سمت يمتوجه  الناز

منو  یرچشمیاونم ز! نگاهش کردم یرچشمیز! کالس يتو ومدیکه داشت م نیلحظه چشمم افتاد به شرو همون

 ! دییپا یم

 ! زد يپوزخند

به وضوح ! از اون چشم غره جذبه دارام رو بهش رفتم یکیبار کامل برگشتم سمتش و چشم تو چشمش  نیا

 ! همه ترسناك بود جز خودم يمن برا يچشما! حرکتش بودم نیمنتظر ا! دیمتوجه شدم که نگاشو دزد

 ! نشد دهیکش ییبه جا! بابا یچیه: گفتم الیخ یب! سمت الناز تا جوابشو بدم برگشتم

 ! با تعجب نگام کرد الناز

 ! برهیم یکیباالخره چطور ممکنه؟ : الناز

 ! براتون گمیحاال بعدا م! الناز يحوصله دار: من

 یخوب دلم نم... یآخر شعر رو گفتم ول يلحظه ,شدم هرچند  هیضا کردمیاحساس م ییجورا هیچون ! گفتمینم

 آتنا؟  یکنیم فیرد گهید هیچ لیهمه دل نیا... خواستم بگم

  م؟یدار یساعت چ نیا: من

 ! اتیادب! یدرس عموم: الناز

 ! اول بودم اتیتو کالس ادب شهیهم! زد یکیبرق کوچ چشمام

 ! اومد تو استاد

ا ! 

  سانس؟یاونم ل ا؟یما بود؟ ترم اول اتیاستاد ادب هیهان! چشمام گرد شد! س هیکه هان نیا
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 طنتیش یکمیکننده و  ریگ لیلبخند مهربون و غاف هی! زد يلبخند دیمنو د يبهت زده  ي افهیکه ق هیهان

 ! داشت شیچاشن

 ! کردیرو نگاه م هیچون خونسرد نشسته بود و هان! خبر داشت که دخترخاله ش استادشه نیکه شرو نیمثل ا یول

چون من فقط  دیتعجب کن دیشا! تون یدرس عموم! شما اتیاستاد ادب! راد هستم هیهان! یسالم به همگ: هیهان

بار  نیاما ا! بود اتیکه رشته شون ادب ییبلکه کسا یدرس عمومو اونم اکثرا نه  دادمیدرس م ایسانسیبه فوق ل

 ییمن به خاطر پسرخاله م و دوستا دیکن فکر دیاالن شا! که خودم دلتنگشم سر کنم یبا دوران یدادم کم حیترج

به اونا نداره و اصال خودشونو  یاما بهتره بگم اصال ربط! ساعت کالس گرفتم نیترم ا نیکه مثل خواهرمن ا

 ! اضافه آماده نکنن ينمره  يابر

 ! نمره آماده کرده بودم ياز کالس اومد تو خودمو برا هیچون از همون اول که هان! باز کردم شموین

کالس توا و ! گهیخوب بخند د! وونهید! به زور خنده اشو خورد یمن خنده اش گرفت ول ي افهیق دنیبا د هیهان

 ! روز استاد بشم هیخدا کاش من فقط  يا! واال! یتو حاکمش

 ! دیرو بخر(...)کتاب هم کتابِ! دیکن یخودتونو معرف) اول کرد  زیاشاره به م( جا  نیاز هم: هیهان

 یشکل نیاستاد ا هی نیریش يپشت اون چهره  کردمیفکر نم! سیشروع کرد به تدر هیکردن هان یاز معرف بعد

 ! باشه

 ! گمیم يجد! يبود و عقده ا وونهید

 ! که قشنگ دستام تاول زدن گفتیتند تند م چنان

 ! بحث مربوط باشه چون من االن حضور ذهن ندارم نیکه به ا دیشعر بگ هی: گفت دیرس سیجا از تدر هی به

 : نگاه به من کرد و رو به من گفت هیاز جاش بلند شد و  نیشرو

 است  ستادهیا شب

 نگاه او رهیخ

 ...من يچارچوب پنجره  بر

که تو کافه  يشعر نیجواب آخر یعنی نیا! و رو به من شروع شده بود "نیش"شعر با ! ش کردمزده نگا بهت

 ! بهش دادم

 ! کردینگام م ثیو مغرور و خب نهیبه س دست

 ! زمیرو به هم بر هیخواستم هم کالس هان یو نم ارمیخواستم کم ب ینم
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 ...بو یخوب یلیبله مثال خ: گفت دیدیکه رو به تخته بود و ما رو نم هیهان

 ! گفتم"نون"شعر با  هیرو نگفته بود که از جام بلند شدم و  دال

 ! ارمیهم کم ب نیشرو يجلو خواستمینم یول زمیرو بهم بر هیدوست نداشتم کالس هان! بودم مجبور

 منقار ياریکش به  ینقش": من

 گسسته اشت يبند

 شکسته است یخواب

 " نیسرزم يایرو

 ست؟  یبینج وانیاسب ح ندیگو یدانم چرا م ینم": نیشرو

 " ست؟یکرکس ن یچکسیو چرا در قفس ه باستیز کبوتر

 ! که تو کافه شاهد مشاعره بودن يالبته به جز چندنفر کردنیو دانشجو ها با تعجب نگامون م هیهان

 نگرد  یبه راه م نیتلخ غمگ": من

  سرد

 خشک

 " یخزد راه یتن کون م يرو يمار چو

 جدال با جنبش است کی": نیشرو

 او گرم کریپ

 شیاست نقش بر تن لبها بسته

 "سوال کی ریتصو

 واریپندارم پس د کیل": من

 ختیانگ یم رهیت يها نقش

 "به رنگ دود و

 آرام ردیگ یدشت م ": نیشرو

 روز یرنگ قصه

 "رود رو به تمام یم
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 ترواد ز لبم قصه سرد یم": من

 "تنگ غروب نیافسرده در ا دلم

 یخبر آمد تا به دلم قصه ها ساز کند پنهان یب": نیشرو

 با من دیکه بگو یرنگ ستین

 "است کیسحر نزد,صبر یاندک

 گرید یکوفت به موج یتن نم": من

 "دید وانیک یماه چشم

 غمناك به جا يلحظه  نیدر هم": نیشرو

 او یکیبه نزد و

 ایخروشد در یم

 باز دیگو یم که

 رسد آن موج یره دور فرا م وز

 یطوفان یشب از

 "نه دراز یداستان

 ! دونمینه توروخدا نم! "ز" يوا

 ! مشکل داشتم "ز"تو  شهیهم! ز

 ! وسط حرفم دیپر هیاومدم بگم که هان يکردم لحظه اخر با شاد دایپ یکی

 نیهم با توام شرو یخوب بود ول یلیخ يدر ضمن مشاعره ! کالس وقتش تموم شد! هیکاف گهیخوب د: هیهان

 ! ستین یتالف يکالس جا! واسه بعد کالس دیهم تو آتنا کَل کَالتون رو بزار

 ! اون شروع کرد یول: میو همزمان گفت یکیسمت اون  میهردوتامون انگشتمونو گرفت نیو شرو من

 ! يتو شروع کرد: نیشرو

 مشاعره راه انداخت؟  یمــن؟ ک: من

 ! یباخت يکردیقبول م دیتو با ستیمن ن ریتقص: نیشرو

 ! دادمیجوابتو م يبهتر بود اونجور شدیمن نباخته بودم فقط کالس داشت شروع م: حرص گفتم با

 ! یدونستیدونم نم یا جدا؟ من که م: ابروشو داد باال و گفت يتا هی نیشرو
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 ! بعد از کالس يگفتم برا! هیکاف: داد زد هیهان

 ! رونیبرداشتم و از کالس زدم ب فمویک یعصب

 ! دانشگاه نشستم اطیتو ح مکتین هیآب خوردم و رو  وانیل هی! باشم لکسیکردم ر یسع

 ! موفق شدم خودمو آروم کنم يحدود تا

 ! اس ام اس براش فرستادم هی

 ! گهیجان من بگو د: من

 ! فکرشم نکن! گم ینم: جوابمو داد نیم5 بعد

 ! بگو گهیزدحال نباش د! ا: من

 ! گمیواحدامو بهت نم یخوب ول یلیخ: اون

 ! زودباش,زود باش: من

 ...استرس... جانیه... یفضول! مردم از چندتا حس مختلف یم داشتم

 ! خونده باشه نمایاز خدام بود س! خونده باشه نمایدوست داشتم اونم س یلیخ

 ! بلکم بگه رفتمیداشتم رو مخش راه م شبیاز د! بهم نگفته بود یول

 ...من: اون

 ! د جون بکن: من

 ! دیخندیکه رد شد و داشت م نهیشرو دمیبرگشتم د! از پشت سرم اومد یکی يخنده  يصدا

 ! به نفع اون تموم شد یهمه چ دیخندیم دمیبا

 ! برگشتم میگوش يبا صدا! نیجناب شرو رمیگیحقمو ازت م! اخمام رفت تو هم! دمیخندیبودم م منم

 ! خوب بزار تمرکز کنم یلیخ: اون

 ! نوشتم کجا؟ براش خوادیتمرکز م نیا آخه

 کجا؟  خوادیتمرکز م نیآخه ا: من

 ...االن من... یعنی... من رفتم... خوب یلیخوب ،خ یلیخ: اون

 ! بود یرو گوش ییچشمام چهارتا! از استرس مردمیم داشتم

با استرس ! اس ام اس فرستاد قهیآب دهنمو قورت دادم بعد دو د! زدنیحرف م یکیهم کنارم هرکدوم با  دخترا

 ! بازش کردم
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 ! گمینم: اون

 ! کردم یخال یگوش يسر صفحه  حرصمو

 ! کوفت: من

 )شکلک زبون وخنده: (اون

 ! يشعور یب یلیخ: من

 ! خونمیم نمایمن االن س ؟یزنیچرا م! خوب بابا یلیخ: اون

 ! دمیکش غیهوا و ج دمیخودم نبود پر دست

 ! هور ا ا ا ا ا ا ا ا! هو را ا ا ا ا ا ا ا ا! غیج! غیج: من

قابلمه شده بود نگام  يکه اندازه  ییبچه ها که داشتن با چشما شیو برگشتم پ دمیدانشگاه رو دو تموم

 ! کردنیم

 ! گل کرد شیوونگیباز دوباره د نیا: انایک

و اونو مجبور به پرش  دمیپر نیی پاباال! دوتا دستشو گرفتم و به حالت چرخ و فلک چرخوندمش! بغل الناز دمیپر

! و هورا کردم غیبه کمرم دادم و بشکن زدم و ج يقر هیالنازو ول کردم و ! شده بود جیگ چارهیب! هم کردم

 ! بردن میوونگیبه د یمطمئنن االن کل دانشگاه پ

... اون... امروز ...االن: با نفس نفس زدن به بچه ها گفتم شدنیو رد م کردنیکه نگام م ییتوجه به کسا یب

 ! نجاستیا

 ! هووووی: من

که بسته  شمین! رو چمنا دمیدراز کش! نشستن هم نداشتم ينا یحت! دانشگاه اطیح يحال نشستم رو چمنا یب

 ! باالخره الناز به حرف اومد! کردنیو منگ داشتن نگام م جیدخترا هنوز گ! شدینم

  ؟یامروز؟ دانشگاه؟ ک ؟یجان؟ ک: الناز

 ! دخترخاله ام گفته بودم تایدوست ناشناسو فقط به درسا و آن انیجر کل

 ! نگفته ی؟ آره؟ تو که گفت...منظورت: مشکوك نگام کرد و گفت درسا

 ! گفت! گفت: به هم و گفتم دمیمردم و دستامو کوب نییخودمو باال پا کمیزده نشستم رو چمنا و  ذوق

و باال و  میدیکش غیچمنا بلندم کرد و با هم بلند بلند ج يو از رو دیو دستمو کش دیکش ییکوچولو غیج درسا

 ! میمثل بچه ها شده بود! میکرد نییپا
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 جان من؟ : درسا

 ! مرگ تو: باز گفتم شین با

 ! مرگ خودت ه؟یمرگ من چ! کوفت بگو خدا نکنه: زد تو سرم و گفت یکیو  ستادیوا درسا

 ! و زبونمو براش در آوردم دمیخند

  ه؟یچ انیبه ما بگه جر یکیاالن : موژان

 ! گفتمیبه همشون م دیهمه مثل خواهرم بودن پس با)میدونستیچون خودمو درسا م(تا خل 10 نیا

 ! براتون بگم انویتا جر دینیبش نجایا دیایب: من

 ! ساعت مونده مین يتا کالس بعد: به ساعتم کردم و گفتم ینگاه هی

 ! گفتم شونیبا ا موییشناآ انیو من شروع کردم تموم جر مینشست يا حلقه

و االن من : جمله به کل حرفام اضاف کردم و گفتم هیدست آخر , بچه ها گفتم  يبرا انویکه کل جر نیاز ا بعد

بود که امروز بهم گفت  نیمن به خاطر ا يدنایباال پر, ساعت قبل  میدوست ناشناس دوستم و تا ن نیماهه با ا6

کنار دست هم  یحت میکالس باش هیما تو  مکنهاالن امروز م! نمایس یعنی خونهیما رو م يکه اونم داره رشته 

 ! انیو پا! مینفهم يزیو چ مینیبش

: همشون باهم گفتن هوی! کردنیگرد شده و دهن باز من رو نگاه م يرفته بودن تو شوك و با چشما همشون

 ! برو و و و و و و و و و و و و

 ! میوشگ نمیا! دینیبب دیایب! به جان خودم: من

 ! دوست ناشناس يشماره هام و قسمت اس ام اس ها ستیو رفت تو ل دیرو از دستم قاپ یگوش انایک

شده بودن به  رهیکنجکاو و فضول خ ییجمع شده بودن و باچشما انایشونم که فضول رفته بودن باال سرِ ک همه

 ! یگوش يصفحه 

 ! نهیرفت اس ام اسا رو بب دونستیم انویمرده هم که جر لیذل يدرسا نیا یحت! کردم یپوف

 ! هوا دمیبچه ها از ترس پر يکه با صدا فمیسمت ک رفتمیکرده بودم بهشون و داشتم م پشتمو

 ! نـه: ها بچه

 ! برگشتم مارستانیتازه هم از ب! چِتونه؟ سکته رو رد کردم: اخم برگشتم سمتشونو گفتم با

 ...نیا... نیاالن ا: کرد و بعد گفت یبه گوش يتوجه به من اشاره ا یب نایت

 شمال با ما بوده؟ : همشون با هم گفتن هوی
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  مش؟یشناسیم یعنیدوست ناشناس؟ شمال با ما بوده؟  ؟یک! گرد شد چشمام

 اونم شمال بوده؟ ... میما شمال بود یوقت... شمال یعنی یعنی: نیآذ

 ! گنیم یچ نایافتاد که ا میدوزار تازه

 ! نـه: همشون با هم گفتن هویآره تکون دادم و همه شون رفتن تو شوك و  يبه نشونه  سرمو

 ! چه قدر نفهمن نایا! بابا يا

*** 

! نیخوشکل شرو یشدم که چشمم خورد به مک الرن مشک یم نیداشتم سوار ماش! رونیدانشگاه اومدم ب از

 ! کردمیم یحرص امروزمو سرش خال دیبا

با چشمم ! نشیبه ماش دمینُک پا راه رفتم تا رس ياشون رو بشنوه روپ يصدا یکس خوانیکه نم ییکسا مثل

! کار کنم یچ دیبا افتمیآهان ! ستین نجایا يزیپوف چ! زیت زیچ هی! زیت زیچ هی! گشتم زیت زیچ هی ياطرافو برا

 ! چاقو درآوردم هی نمیشاز صندوق عقب ما! نمیماش شینُک پا برگشتم پ يرو يدوباره همونطور

 ! روز مبادا نگه داشته بودم يچاقو رو برا نیا

خم شدم سمت  نهینب یکه کس يو آروم طور نیشرو نیماش شیرو نُک پا مثل موش برگشتم پ همونطور

 ! چرخش

 ! شییکردم به سوراخ کردن دوتا چرخ جلو شروع

با وقار و  ییو مثل خانوما ستادمیکردم و صاف وا يمانتوم جاساز ریز یهم چاقو رو به طور نامحسوس بعد

نزدن رفتم سمت  ییطنتایش نیو تا حاال دست به همچ خورهینم تشونیکارا به شخص نیباکالس که اصال ا

 ! حرکت کردم سمت خونه! نمیماش

*** 

 ! خودم رو انداختم رو تخت الیخ یب! کالس امروز چه قدر سخت بود پوف

من بود االن از ترس  يجا یهرکس دونمیم! پنچر کردم نشویمن ماش! نداشتم و ندارم نیاز شرو يواهمه ا چیه

بچگونه  یلیخ يباز نیا دیشا! کنمیبکنم اول به عواقبش فکر م ياگه کار! من نه یول! سکته رو رد کرده بود

...! نیمن و شرو! هه! میریازش فاکتور بگ دیاعاشقونه رو ب دیالبته با! رمان عاشقونه نبود هیشباهت به  یب! بود

 ! الیخ یبابا ب
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و بدون  دمشیحوصله از رو تختم قاپ یب یجواب دادانشو نداشتم ول الیو من خ کردیم یداشت خودکش میگوش

 ! نگاه کردن به شماره جواب دادم

 هان؟ : من

 ! ومدین ییصدا چیه

 ! الوووو: من

 ! ومدین یجواب بازم

چهار کلوم حرف  زدنیحداقل زنگ م! میقد يمزاحمم مزاحما ؟یزنیزنگ م يکار یب يمگه مرض دار: من

به  دیبا! نادان بزارم یمزاحمان تلفن سیکالس تدر هی دیبا! ریبه خ ادشی! خدا یه! واال! شدیدل آدم وا م,زدنیم

 ! داره یمزاحما به شما بستگ ي ندهیآ! کرد سیشما ها تدر

 ! ن وا کردزبو هیمزاحم تلفن نیچه عجب ا! صدا اومد وسط حرفم هیکه  زدمیحرف م داشتم

 ! دستم بند بود دیببخش! سالم-

 ! زدیمزاحمه آشنا م نیا يچه قدر صدا ایخدا

 رهیبود؟ خوب دستت گ ریدستت گ! ستنیاونقدرم نابلد ن يامروز يمزاحما دمیخوب حداقلش فهم! اشکال نداره+

 ! واال! کنهیفحش بلده نثارت م یهرچ کنهیطرف سواستفاده م هوی! بچه یشیم یچرا مزاحم تلفن

  ه؟یک یمزاحم تلفن ؟یگیم یچ-

  ؟یشیچرا مزاحم م یمزاحم بش یستیبلد ن! نابلد بود یلیخ گهید نیا! رفت توهم اخمام

 یزنیاول تماس حرف نم ي قهیتا سه دق,مردم يبه شماره  یزنیزنگ م! یمونده انکار کن نمیخوبه واال هم: من

  ؟یمزاحم تلفن یکنیدستم بند بود و حاال هم انکار م یگیم يایبعد م

 ! ام هیهان! دختر يخل شد-

 ! باز شد شمین! نگاه کردم یگوش يبه صفحه ! از زور تعجب گرد شد چشمام

سر  ياریدرم يباز يعقده ا نقدیچرا ا گمیم یراست ؟يجون؟ چه طور هیهان یخوب: باز گفتم شیهمون ن با

 ! نوشتمیتند تند م نقدیکالس؟ دستام تاول زدن ا

 ! که خوننیاونطور نکنم درس نم! الزمه هما جون: کرد و گفت يخنده اتک  هیهان

  ه؟یکدوم خر گهیراه انداختن؟ هما د ینصفه شب هیچه بساط گهید نیا! گرد شد چشمام

  ه؟یهان گهید هیهما کدوم خر: من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٢٢ 

 ! ا فحش نده هما جون: هیهان

گفت هما نیباز که ا! ا ! 

 کنم؟  یهج ممیلیفام! ا... ن... ت... آ! ... شده لیاسم من از چهار حرف تشک! درك کن! من آتنام هیهان: من

 ! بشناسه؟ ها؟ هماجون یتوا خرو من نشناسم ک! یهست یک دونمیم! گفتم فحش نده گلم: هیهان

 ! انقد گفت هما هما دییخرخرمو جو! بابا يا

آتنام پس چرا  یدونیاگه م! من آتنام! نوشته؟ نوشته آتنا یچ !بنداز تیگوش ينگاه به صفحه  هی! هیهان: من

 هما؟  یگیم

 ! نیکه مردم چه جور یدونیم! بدونن دیکه نبا ایوقتا بعض یبعض! الزمه: هیهان

 ؟یزنیبا من حرف م يبفهمه دار يخوایاونجاس که نم یکی! یگیم یچ دمیفهم! افتاد میاالن دوزار! آهان: من

 آره؟ 

 ! يریگیماجرا رو م ریقربونت برم که د! نیآفر: هیهان

  ؟يکارم دار یچ یخوب حاال نگفت یلیخ: من

 ! برِش دارم فمیبرم از تو ک! هما جون سایلحظه وا هی: هیهان

 رو؟  یچ: من

 ! بزار گریلحظه دندون رو ج هی: هیهان

 ! نمیبینم يگریاطراف ج نیا گر؟یج: من

 ! اومد هیهان يصدا قهیبعد دو دق! ومدین ییصدا چیه

باهات حرف بزنم و هما صدات بزنم که شک نکنن و  یکم هی نییمجبور بودم اول پا! شرمنده آتنا جون: هیهان

 ! باال باهات حرف بزنم امیبعد ب

  ؟يشد یمخف سیپل ينجوریشده ا یحاال چ! اشکال نداره: من

 ! کن ادداشتیهما جون : کرد و گفت يزیر يخنده  هیهان

 اونجاس؟  یک گهیباز د: من

 ! تیهم باز: هیهان

  ؟يجــان؟ هم باز! موهام گم شد نیباال و رفت ب دیپر ابروهام

 مگه من بچه ام؟  ؟يهم باز! ـــهیهان: من
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 ! ییجورا هی: کرد و گفت يزیر يخنده  هیهان

 ! هیهــــان: گفتم یاعتراض و حرص با

 ! دمیشن یرو از پشت گوش هیهان يخنده  زیر يصدا باز

 ! بود نجایجونت االن ا نیشرو! اعتراض نکن! خوب یلیخ: هیهان

  ؟یگیآهان شرکو م: من

 رو؟  یک: گفت زدیبا لحنش که تعجب توش موج م هیهان

 ! ولش کن تو کارتو بگو یچیه: من

 ! شه هماجون ینم: هیهان

 اومد؟  یک گهید: من

 ! هیهمون قبل: هیهان

 ! یگیآهان شرکو م: من

  ؟یکــ: باز با همون لحن گفت هیهان

 نرفت؟ ! الیخ یتو ب یچیه: من

 ...نــ: هیهان

 ! تکون خورد یو احساس کردم گوش دمیصداشو نشن گهید

 ! پخش شد یتو گوش نیشرو يبعد صدا و

 ! پس طفره نرو! يپنچر کرد نویتو ماش دونمیخوبم م! ییتو دونمیم! گوش کن آتنا: نیشرو

دلم  یول ترسمینم نیهمونطور که گفتم از شرو! زدیداشت با من حرف م هیهان دیفهم !هیچ انیجر دیفهم! دیفهم

 ! شمیصورت من ترسو نشون داده م نیدرا یول! بشه هیضا هیهان خوادینم

 ! بودم هیفقط نگران هان ییجورا هی

دوست ! آره من بومدم: داد زدم تیلحظه چِم شد که جنون گرفتم و از پشت تلفن با حرص و عصبان هی دونمینم

! یستین یچیکه ه فهموندیم یاز خود راض يِکوه غرور تو يبه تو یکی دیباالخره با! دلم خواست! داشتم

به  دیکه نبا فهموندیو امثال تو م وبه ت دیبا یکی ستنیدخترا مثل هم ن يهمه  فهموندیبهت م دیبا یکی... یچیه

اطرافتون باشن که  ییدخترا شهیکه هم نیا! انیبه نظرتون ن یچیکه ه نیا! دینگاه کن یچیدخترا به چشم ه

و مسخره ام  ینگام کن ستمینمیوا! نیحقمو بخور ستمینمیوا! ستمیمن مثل اونا ن... نه یول انیبراتون عشوه م
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نامه از فردا هم بر! ستمینه من از اوناش ن... يکه اگه دلت خواست شماره تو بهم بد امیبرات عشوه ب ای یکن

حق من ! کنمیهم جونت سالمت من کار خودمو م یکنیبکن نم یکنیم یتالف! بوده نیهم شهیهم! نهیهم

 ! یتهران نیبفهم جناب شرو نویا! یو مسخره ام کن یسیوا زارمینم! شهینم مالیپا

از درونم آروم  یول! ومدیاونقد تند تند و با جنون حرف زده بودم که نفسم باال نم! رو قطع کردم یگوش عیسر و

بودم و رو دلم مونده بود رو  دهید نویکه تو سورتمه شرو ياز لحظه ا,  شیماه پ6رو که از  ییحرفا! شده بودم

 ! بهش زده بودم

 ...! از حرص... ادیاز جنون ز... نه... جانینه از ه... نه از استرس! هنوز ضربان قلبم باال بود! دمیتختم دراز کش رو

دست لباس تو خونه  هیبودم رو با  اوردهیاومده بودم خونه در ن یو مانتو و شلوارم رو که از وقتجام بلند شدم  از

به ساعت نگاه ! دمیجفت گوش خرگوش بود با شلوارکش پوش هیکوتاه که روش شکل  نیآست کیتون هیکه  يا

 ! کم بخوابم هی تونمیم! تا شام مونده یلیپس خ! بود7! کردم

 ! شدم رهیبه سقف خ! انداختم رو تخت خودمو

با خواهرش و  یچرا؟ و چرا من اتفاق! زدیبه من م نیشرو يچرا من؟ چرا قرار شد اون روز تو سورتمه سوار ایخد

  شدم؟یدخترخاله ها و پسرخاله هاش دوست م

  م؟یو بپرسه که من ک سهیو خواست وا دیمنو تو شمال تو اون پارك د سایمل چرا

  م؟یهم رشته ا نیمن و شرو چرا

 چرا؟  چرا؟

 یاونقدر فکر کردم و من به دنبال جواب! کرده بودم یبودم و قات یعصب! رفتنیمختلف تو سرم رژه م يها چرا

 ! سوال هام که خوابم برد يبرا

 ! خونه نبود یکه کس نیمثل ا! نییرفتم پا! شب بود11شدم ساعت  داریب یوقت

 هیرو باز کنم که  خچالیخواستم در ! رفتم تو آشپزخونه! برم برسم به شکمم که غُرغُرش رفته رو هوا! گشنمه

ما ! سالم دخترم: رو برداشتم و خوندم ادداشتیرو بستم و  خچالیباز  مهیدر ن! دمید خچالیرو در  ادداشتی

! گرمش کن بخور خچالهیغذات تو ! نمک دارتیب ومدیدلم ن يخسته بود یلیخ! ت نیریخاله ش يخونه  میرفت

زنگ ,یکارِش داشت! لندنِ شرکتشون بزنه يبه شعبه  يسر هیرفته ! گردهیخونه برنم گهیهم تا دوماه د نیآرو

 (.......)! شماره نیبزن به ا
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ار ب نیا خواستمیکار کنم؟ م یرفته لندن؟ من چ نیآرو...! شهیبدتر نم نیاز ا! نه نه! آشپزخونه یرو صندل نشستم

 ! بگم نیبه آرو زویهمه چ گهید

! حل کنم شهیهم يمشکلو برا نیبار تو عمرم خواستم ا هی! نه! صبر کنم تا برگرده زوییکل پا دیبا بایتقر

دفعه بدنم به خودش  هی! رعد و برق زد! دنیبارون شروع کرد به بار, زیکه سرمو گذاشته بودم رو م نطوریهم

غذا ! سکته ام بده نکهینه ا یدارم ول تبارون دوس ؟يوقت بود بارون فرستاد نمیخدا ا! پوف سکته کردم! دیلرز

 ! که گرمش کردم شروع کردم به خوردنش نیبعد ا! ایالزان! به به! رونیآوردم ب خچالیرو از 

و رفتم سمت  رونیاز آشپزخونه اومدم ب! بار به خودم زحمت دادم و ظرفا رو شستم نیاول يکه تموم شد برا غذا

قلب ام به تپش افتاده بود و به ! نفسم بند اومده بود! برق قطع شد هویرو پله ها بودم که ! ها که برم باال پله

 ! دیکوب یام م نهیس

 چرا االن؟ چرا االن که تنهام؟  ایخد! پله ها نشستم ي گوشه

 ! شهیو ترسناك تر م بارهیاالن که بارون م اونم

 ! رو صورتم نشست يسرد عرق

 ...! قدم برداشتن يو بعد صدا! اومد يدر ي رهیدستگ ياحساس کردم صدا! پله ها گرفتم ي لهیبه م دستمو

 ! بود؟ تو خودم مچاله شدم یک یعنی! چرخوندم اطراف سرمو

 اونجاس؟  یک... ي... کـ: گفتم یلرزون يصدا با

 ! شده بود خیدستام سر و ! هام هیر يهوا رو ببلعم تو خواستمیم! دمیکشینفس م تندتند

 ! شدمیداشتم خفه م! دمیکشیتند نفس م تند

 ! خودمو کنترل کنم تونستمینم! افتاده بود يبه لرزش بد بدنم

 ! شدیتر م کیاون قدما نزد يو صدا دیچرخیداشت م ایدن! داشتم جهیسرگ

 ! زدم يبلند غیج! و برق زد رعد

 ! نهسوراخش ک خواستیانگار م! دیکوبیام م نهیتند تند به س قلبم

آروم و ! به سرفه افتادم! زندان آزاد شده باشم هینور انگار از  دنیبا د! بشم که برقا برگشت هوشیب خواستمیم

خودم  يآب برا وانیل هیلرزون  ییبه زور با دستا! و رفتم سمت آشپزخونه نییدونه دونه از پله ها اومدم پا

 ! ختمیر
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آروم که شدم و نفسام منظم شد و ضربان قلبم به حالت ! یصندل يدادم به لبه  هیسرمو تک! یرو صندل نشستم

 ! برگشت رفتم سمت پله ها يعاد

 ! کردمیبه پله ها نگاه م یترس خاص با

 ! شمیبعدا دوباره خوب م! بوده نیهم شهیهم

 ! شمیم ينطوریاگه بازم از پله ها برم باال هم کردمیم احساس

 ! باال دمیعدش به سرعت برق از پله ها دوقدممو آروم رو پله ها گذاشتم و ب نیاول

 نیانگار مطمئن تر! زدم توش رجهیش عیتختم سر دنیبا د! بازش کردم عیسر دمیدر اتاق خودم که رس يجلو به

 ! بهم آرامش بده تونستیفقط تختم م دمیترسیم یوقت شهیهم! تختم بود ایدن يجا

 ! چراغ خواب هم که طبق معمول روشن بود! شدم میپتو قا ریز

 ! دمیافتادم که رو پله ها شن ییپا يصدا ادی! هیمرض من تموم نشدن نیچرا ا ایخدا

 ...لرزش بدن... یاحساس خفگ... تپش قلب... جهیسرگ... توهم! بوده نیهم شهیهم! زدم يپوزخند

! ایمنم آدمم خدا! کردم هیکه داشتم گر یبه خاطر ضعف! کردم هیتو بالشم فرو بردم و به حال خودم گر سرمو

 ...! گهیاز اون روز نحس به بعد د یول دیکه ازش ترس ستین يزیچ یکیتار دونمیم

 ! کردم که خوابم برد هیگر اونقدر

 

 : آبان

لپ ! رو که مامان برام گرفته بود رو خوردم يتند تند مقنعه امو سرَم کردم و لقمه ا! طبق معمول...کرده بودم رید

شمال  نگیخسارت کارت ادی! گازشو گرفتم! دلم بود زیعز! م ییآلبالو 206تو  دمیو پر دمیمامان جونمو بوس

 يقطعا باال  دمیکشیم ییو ال رفتمیکه من م یرعتس نیجا بود با ا نیاگه اون مسئول خسارته االن ا! افتادم

بچه ها تو ...شدم ادهیپ نیاز ماش! ...دم در دانشگاه پارك کردم یهول هولک! دادمیم دیخسارت با ونیلیم2

 ! نه يوا...پس حتما کالس شروع شده , دانشگاه نبودن  يمحوطه 

 هیهوا و بدون در زدن در کالس رو باز کردم و  یبودم که ب دهییاونقدر تند دو! سمت کالس موردنظر دمیدو

 ! بودم نیدر نبود االن پخش زم ي رهیاگه دستگپرت شدم تو کالس که  ییجورا

 ! با تعجب بر گشتم و پشتمو نگاه کردم! ...گذاشتن نیسنگ سنگ هیرو پشتم  کردمیم احساس
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 يو درسا و الناز با من و از پشتم اومده بودن تو کالس و باعث شده بودن اونجور نایژ! زلزله هان نیا همونه

 ! ها وونهید! ...پرت بشم تو کالس

چه طور؟ قربون  یسالمت ؟یخوب...قربونت برم آتنا جون: شل شد و گفت ششیچشم غره به درسا رفتم که ن هی

 شه؟یم یچ زنیچشما بخوان عشوه بر نیا! زهیریم يچشم غره نرو دلم هر يترسناکت برم اونجور ياون چشا

 ! هولم داد ردهم لیالناز ذل نیا! من نبودا ریتقص یراست! نمیدور بب هی خوامینه جان من م

 ! بود نایژ ریگردن من؟ تقص يندازیا چرا م: زد تو سر درسا و گفت یکیبا اعتراض  الناز

 ! من نبود آتنا جون ریبه هرحال تقص: با اعتماد به نفس خر کننده گفت درسا

 ...! فکرشم نکن,  شمیخر نم: من

با حالت اسلوموشن گردنمونو  میتامون که چشم تو چشم بود4هر ! میبه خودمون اومد یاهم اهوم يبا صدا هوی

 ! سمت صدا میکج کرد

بود و  ریاستا د که در حد مرگ سخت گ هی! بود ياستاد نظر! شل شد نایمن و درسا و الناز و ژ شیهمزمان ن و

 ! به دانشجو ها زدیم یبدجور تو ذوق

 ! فقط دو جفتش میپت و مت شده بود مثل

 ! سرجاهامون مینشست میافتاد راه

 ! صورتم بره هوا و دوباره برگرده سرجاش يجلو يکردم که باعث شد تارِ مو یپوف

 ...يهو: به ساغر که کنارم نشسته بود گفتم آروم

 ! تنه بهش زدم که باعث شد برگرده سمتم هی! ...نبود ایدن نیکه تو ا نیمثل ا یول

  ؟یزنیچته چرا م يهو: ساغر

 ! خرخون زنمیساعته دارم صدات م مین: من

  ؟يکار دار یحاال چ! به من نگو خرخون يهو: ساغر

  ه؟یکالس چند واحد نیا: من

 ! يواحد4: ساغر

 ! شهیتموم م 11پس ساعت ! پوف: من

 ! يخوب اومد: ساغر

 ! بود قهیدق 45: 7تازه ساعت ! یعنی رمیمیمن م! به ساعتم کردم ینگاه
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کالس ار دستش  هیحداقل ! چه بهتر! درسو نگرفته بود نیترم ا نیپس ا! نبود نیشرو !به اطراف انداختم ینگاه

 ! میراحت باش

انگار مسابقه ! بدتر یکیاز اون  یکی! ان يما چه عقده ا ياستادا نیا! بود که کالس تموم شد 11اطراف  ساعت

 ! تندتر بگه برنده س يس هر استاد

 ! خودش بود! بچه ها نشستم شیپ مکتین هیرو ! اس ام اس داشتم! باز کردم مویگوش

  ؟یسالم کالس: اون

 ! ریبه خ دنیرس! یاز خستگ رمیمیدارم م! االن تموم شد نیهم ینه ول: من

 ! ممنون: اون

 ! ازش اومد گهید یکیاون اس ام اسش  دنبال

 ! دانشگاه امیبه جاش من تازه دارم م یول)شکلک زبون: (اون

 ! يکه کرد یبشه اون خوابکوفتت : حرص براش نوشتم با

 ! رمیبگ ویکیحال  خوامیامروز م)شکلک خنده: (اون

 ! منو به کار انداخته بود یشعور باز حس فضول یب

  ؟یجانِ من ک ؟یک: براش نوشتم تونستمیکه م یسرعت نیشتریب با

 ! به تو ربط نداره خانوم کوچولو گهیاونش د: اون

  ه؟یاون ک دونمیمن که نم رم؟یچه طور حالشو بگ یراست! رمیازت بگ یحال هی! خانوم کوچولو گهیبه من م یه

 ! بفهم! ستمیمن خانوم کوچولو ن: من

 ! اصن مامان بزرگ! خوب خانوم بزرگ یلیخ: اون

 ! داره نیجواب تو آست هیبگم برام  نیبه ا یمن هرچ! و وف پو

 ! بگو! بگو! بگو ه؟یجان من بگو ک: کَل کَل شدم و براش نوشتم الیخ یب

 ! غلط بکنم بگم: اون

 ! اومد تو ذهنم گهیفکر د هی! شهینم الیخ یب نیا

  ؟يبگو چه جور یول! یحاال نگو ک: من

 ! رو پنچر کنم نشیتا چرخ ماش4 خوامیم)ثیشکلک لبخند خب: (اون
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اون جور ! دمشیند گهیبعد اون د! رو پنچر کردم نیشرو نیافتادم که اون شب ماش نیا ادیحرفش  نیگفتن ا با

چه  خوادیم یعنیخدا  ای! برگشته روزیگفتن د! کایعمه اش تو آمر شِیسفر رفته پ هی,  دمیکه از بچه ها شن

آخه گفت برا ! ناشناس در ارتباط نبودم تمدت هم به جز امروز با دوس نیا! و بس داندیکنه؟ خدا م یتالف يجور

 ! ه برگشتهبهم اس ام اس داد ک روزید! خارجِ کشور رهیم یمدت هی

  ؟يامروز کالس دار! الیخ یب: اس ام اس دادم بهش

 ! اهوم: اون

  ؟يایدانشگاه م يکافه  میریم میما دار یآت: رایو! سرمو بلند کردم رایو يصدا با

 ! امیمنم االن م دیشما بر: من

  ا؟یپس کافه تر! یاوک: رایو

 ! ایکافه تر: من

  ؟يندار يکار! برم دیمن با: نوشتم براش

 ! نه: اون

 ! خدا من: براش نوشتم نیبدونه واسه هم دیافتاد اسممو نبا ادمیخدا آتنا که  سمیبراش بنو اومدم

 چرا تو؟ )شکلک تعجب: (اون

 ! چون من شاعرم: من

 واقعا؟ : اون

 يد!: فعال خدا من! اهوم: من

 ! پس فعال خدا تو: اون

 ! مانتوم بیگذاشتم تو ج مویکردم و گوش يزیر ي خنده

 ! افتاده بود رو چمنا برداشتم و انداختم تو کوله ام مکتیبلند شدم و کتابام رو که شلخته دورِ ن مکتین يرو از

 ! کنار موژان نشستم! دخترا بودن يهمه ! دانشگاه يسمت کافه  رفتم

 ور شده؟ ک ياخمات گره  يشده گره  یچ! ادینم طونیشر و ش ياسم به تو نیاصال ا! خانوم اخمو! به به: موژان

 ! خسته ام: من

 ! که کنمیاخم نم یول! خوب منم خسته ام: موژان

 موژان؟  يریگیم یلیاسرائ یبن رادیچرا ا! من منگل یبابا تو گل: من
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 ! رو نگاه کردم رونیکافه ب ي شهیسرمو کج کردم و از ش! زبونشو برام درآورد موژان

اخم  دیکافه که شد و منو د کینزد! دیخندیداشت م! سمت کافه ومدنیشرك و دوستانش از دور داشتن م جناب

تو رو اخمو  شمینخند به من چه؟ اتفاقا شاد هم م! دیخندیقبل داشت م هیثان 10انگار نه انگار که تا ! کرد یظیغل

! جون نداشتم راه برم شیپ قهیانگار که تا دو دق نهانگار ! باز گل کرده بود طنتمیش! زبونمو براش درآوردم! نمیبب

 ! کنم تشیاذ خواستمیبودم م دهید مویهم باز هیبه قول هان

! شیآب يکنم با اون چشما سیبود خودمو خ کینزد شییخدا! چشم غره بهم رفت هیجواب زبون درآوردنم  در

 ! دمیکه ترس اوردمیخودم ن يبه رو! تهرانه يکه سنگ پا ستیرو ن یول

! اون شب رو بکنه یتالف خوادیم يچه طور نمیدوست داشتم بب! ما نشستن يوجل زیتو کافه دو تا م اومدن

 ! جواب بزاره یکه کارمو ب ستیاز اوناش ن نیشرو دونمیم

 ! ندادم و افکارم رو فرستادم اون پشت تیاهم

 ! برگشتم سمتش نایت يصدا با

  ؟یخونیآتنا برامون شعر م: نایت

 ! کردنیشون داشتن با چشماشون خواهش م همه

 ! شرط داره: من

  ؟یچه شرط: موژان

 ! رو ضبط باشه دینبا التونیموبا چکدومیه: من

 ! الشونیباز شد و دستشون رفت سمت موبا ششونیشون هم زمان ن همه

رو کاغذ  دنیبعدا گوش م! کننیضبط م خونمیشعرو که م! شونهیشگیکار هم! ستین یبیعج زیچ! دونستمیم

 ! نستاگرامیرو ا زارنیبه عکس و م کننیم لشیو تبد سنینویم

 فمیدفتر شعرم رو از تو ک,  فشونیهاشونو کامال خاموش کردن و گذاشتن تو ک یکه همشون گوش نیا بعد

 یدفتر رو تصادف! ادیب يشعر هیچون هر لحظه ممکن بود برام  بردمیدفتر شعرم رو همه جا با خودم م! درآوردم

 خوندمیداشتم شعر سوم رو م! شعر دوم رو هم خوندم! بود ارمیجفت در اخت 12االن ! شعر خوندم هیباز کردم و 

دستامو تو هوا  جیکجا رفت؟ گ! کردم یدفتر رو نگاه م یخال يمبهوت داشتم جا! شد دهیکه دفتر از دستم کش

 کجا رفت؟ ! به دستام نگاه کردم نییو از پا نییسرمو بردم پا! کردمیو نگاشون م دادمیتکون م

 ! ومدصدا ا هی
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 ! یگیم یقشنگ يشعرا -

 ! نیشرو! سرعت نور برگشتم سمت صدا با

 ! تو هم دمیکش اخمامو

 ! بده دفترو: من

 ! شرمنده: ابروشو داد باال و گفت يتا هیکه رو لباش بود  یثیبا لبخند خب نیشرو

 ! کنه یتالف يطور نیا خوادیپس م! دهیدفترمو گرفته نم! گهیم یچ! گرد شد چشمام

 ! دستمو دراز کردم سمتش! شده بودم یعصب! قدم رفت عقب هی! جام بلند شدم و رفتم سمتش از

 ! بده: من

 ! مونهیمن م شیفعال پ! دمینم: لجباز گفت يمثل بچه ها نیشرو

 ! تر شدم یعصب

 ! بده: زدم داد

 ! شرمنده: نیشرو

همه ! رفتم رونیالش و از کافه بدنب دمییدو! رونیار کافه رفت ب! سمتش که باعث شد اونم بدوه دمییدو

 ! میکنیباهم کَل کَل م دونستنیم! شناختنیتموم دانشجوها ما رو م بایتقر! کردنینگاهمون م

 ! گذرهیاز دانشگاه م میماه و ن کیباالخره االن  خوب

 ! دادمیو بهش فحش م زدمیبلند داد م يبا صدا دمیدویکه م نطوریهم

 ! تموم شعرام تو همون دفتره! دفترو پس بده...یعوض...شعور یب: من

حاال ! يمثل من نزار یپا رو دم کس يریادبگی! پنچر کردنت کیجبران الست! دمیپس نم نیواسه هم: نیشرو

 ! بازم برات دارم

 ! پسش بده! تموم شعرام اون توا! سایوا: من

 ! نچ: گفت دیدویکه م همونطور

 یحرصمو سرش خال خواستمیفقط م! گمیم یو چ کنمیکار م یدارم چ ستمدونیششده بودم که نم یعصب اونقدر

 ! شرك پِیشعورِ کثافت خوشگلِ خوشت یب یِعوض: داد زدم نیواسه هم! کنم

 ! گرد شده نگام کرد يو برگشت سمتم و با چشما ستادیوا نیشرو هوی

 بود؟  يا غهیچه ص گهید پیگفتم؟ خوشگلِ خوشت یاالن چ! گذاشتم رو دهنم دستمو
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 ! گهیمن برم د: گفتم کردیکه بهت زده داشت نگام م نیباز کردم و رو به شرو يد: يبه حالت احمقونه  شموین

 یخوب سوت هیچ! يرو آب بخند! کوفت! خودش بود! از پشتم اومد يبلند يخنده  يصدا هوی! برگشتم و رفتم و

 ! دادم

! شعرام! اَه گند زد تو حالم! د دفترمو پس نگرفتمافتا ادمی ایسمت کافه تر رفتمیکه داشتم مـ همونطور

  ش؟یشد پس گرفت یچ: گفت دیمو د افهیموژان که ق! رفتم تو کافه! خوامشونیم

 ! شده یچ دیندادم و خودش فهم جوابشو

 ! يسر کالس بعد میکه بر میبرداشت المونویهر کردوم پوف کردن و وسا دخترا

 ! آذرماه

با ! شدیبه اون راه و اصال باهام رو به رو نم زدیخودشو م! رمیپسش بگ نینتونسته بودم دفترمو از شرو هنوز

  نیبرگشته و ماش مشیاز تصم گفتیم! زدمیحرف م شیدوست ناشناس کم و ب

 ؟یگیگفتم چرا نم یوقت! کردم نگفت يکرده که هر کار گهیکار د هیشخص رو پنچر نکرده و به جاش  اون

 دعوا دارم  یکار کردم و با ک یکه چ نیکه کل دانشگاه از ا ياون جور گفت که

 ! رمیو لو م یدونیقطعا تو هم م دوننیم

 ! مخم تاب آورده یتو دانشگاه دعوا داره ول یبا ک یک کنمیمن از اون روز دارم فکر م و

 ! مینداشت یبا دخترا کالس نیبعد ا! ظهر بود 3به ساعتم کردم  ینگاه

 کسیتو غذام قرص ا يخبر یکدوم از خدا ب دونمیبام االن؟ اون شب که نم میسر بر هی دیا هیبجه ها پا: من

 ! بام میبود و نشد بر ختهیر

 ! گهیراست م: موژان

 ! نگو يزیموژان تو چ: نیآذ

 چرا؟ : موژان

آره ", "گهیاست مر,گهیراست م", "گهیراست م"! يدار شهیتا جواب هم4! میدونیخوب جواباتو همه م: نیآذ

  ؟يتا حاال داد نیجز ا یجواب! "نه","گهیراست م

 ! خود موژان یخنده حت ریز میزد

 ! دارم گهیفکر د هیمن  یول! رونیب میوقته نرفت یلیخ: الناز

 ! هم اومدن کنارم نایو ت نایو ژ نیامو دادم به ماش هیتک
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 ! که تو فکرم بود رو به زبون آورد يزیچ نایژ

 ?! يدار يچه فکر: نایژ

 با بچه ها؟  یاسک يتوچال برا میسر بر هی دیا هیپا! میکالس ندار! فردا پنج شنبه س: نیآذ

 ! خودمو احساس کردم يوضوح برق تو چشما به

 ! آخ جون توچال! دمیدختر بچه ها دستامو به هم کوب مثل

 ! میموافق بود یهمگ

 برگشت طرفم؟  !رو صدا زدم نیکه آذ نمیسمت ماش رفتمیم داشتم

 جونم؟ : نیآذ

 ! میشد یمیصم يدوستا بایباالخره تقر! انیهم بگم ب نایا سایمل پیبه اک هینظرت چ: من

 خودم بگم؟  ای یگیآره خوبه تو م: نیآذ

 ! خودت بگو: کردم و گفتم یمکث

 ! ok: نیآذ

! اواسط آبان بود که دفترمو برد! ششهیکه پ شهیم يهفته ا3 هیاالن ! رمیبه زورم شده دفترمو پس بگ خواستمیم

 هم بگم چون خودم بهش گفته بودم من  يزیچ تونستمینم! آذره 13االن 

 ! نداشتم يپس بهونه ا! کنمیمن کار خودمو م! هم نکنه کنهیکنه نم یتالف خوادیاونم دلش م کنمیم یتالف

هم که مامان آماده کرده بود رو  چیکوله امو برداشتم و دو تا ساندو! دمیلباس گرم پوش! صبح بود 5/30 ساعت

 ! به در اتاقم زد يتقه ا تایآن! فمیگذاشتم تو ک

 ! تو ایب: من

  ؟يحاضر: تایآن

 ! کوله امو برداشتم! فمیگذاشتم تو ک مویو گوش يهندزفر

 ! میاهوم بر: من

از شعبه  گهید یکیاونجا ! که رفته بود فرانسه شدیم یماه5! برم تایبدون آن خواستمینم! هم گفته بودم تایآن هی

 يشعبه  یاصل سیرئ یشرکت خودمون تو تهران بود ول یمعاون اصل تایو بابا بود و آن نیشرکت آرو يها

 ! داشت يادیبود و سهام ز تایفرانسه آن

 ! امیآقا من غلط کردم گفتم م! به شدت ومدیخوابم م! شدم نیماش سوار
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 ! که روشنش کنه ول جلوش رو گرفتم نیدست برد سمت ضبط ماش تایآن

 ! بخوابم زارهیصداش نم: من

 ! بخواب خوابالو: کرد و گفت يزیر ي خنده

 ! جونم خواب! براش درآوردم و چشمامو بستم زبونمو

از  میگفتیاز درس م! میکه دانشگاه بود یاوقات وقت شتریالبته ب میزدیحرف م شیدوست ناشناس کم و ب با

 دهیکه تا حاال ند نیدوست ناشناس رو با ا! میشدیحرص م یاز دست کس یوقت ای طناتمونیاز ش! انمونیاطراف

 ! از ته دل به عنوان برادر دوسش داشتم یبودم ول

جفت  هیچرا ...جفت هیاز  غیدر یام ول یجفت چشم آب هیدنبال  شهیهم... من  یول...میبود یخوب یلیخ يدوستا

 ! دمیخواب میکه برس یچشمامو بستم و تا وقت! به من ربط نداره مگه واسه دعوا و کل کل یلیخ یهست ول

 ! هام فرستادم هیسرد رو به داخل ر يو هوا دمیکش یقینفس عم! شدم ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت

  م؟یبر: بهم انداخت و گفت ینگاه تایآن

 ! میبر: من

بهش  یدرست و حساب يچشم غره  هیسالم  يِجا دمیرو د نیشروتا ! همه اومده بودن میدیباال که رس اون

 ! من نگاه کنه يبه چشما میمستق تونهینم چکسیه! دمیتو دلم بدجنس خند! دیرفتم که نگاهشو دزد

 ! دفترمو بده االید : و گفتم نیجلو سمت شرو رفتم

 کدوم دفتر؟ : گفت تیاهم یخشک و ب نیشرو

 زنم؟  یدونه من از کدوم دفتر حرف م یکه م کردیاالن داشت انکار م ؟یچـــــــ

 ...تونم بگم یفقط م...واقعا که: گفتم یحرص! گرفته بود حرصم

 ! يدفتر خودت کرد نیکه من رو متهم به دزد یبگ یتونیفقط م: وسط حرفم و گفت دیپر

ستم و شروع به گز جان؟ دستامو اونقدر سفت مشت کردم که باعث شد ناخونام بره تو پوست د! گرد شد چشمام

نداشت و بدتر بدن  يریتاث چیتنه بهش زدم که اصال ه هیاز کنارش رد شدم و موقع رد شدنم ! گز کردن بکنه

 ! خودم درد گرفت

 ! نگاه خمصانه بهش انداختم و رفتم هیامو گرفتم و چندتا آخ هم گفتو مالشش دادم و بعد  شونه

 ! نشستم هیخواهر هان ایپر کنار

 ! قهوه! گلم ایب: ایپر
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 ! خورم یممنون نم: من

 ! دوننینم هینفر که بق12البته جز خودمون ! من از قهوه متنفرم! پوف

رو بفرستم  تمیکردم عصبان یسع! زدیداشت با فربد حرف م! انداختم نیبه شرو ینگاه! دفترم افتادم باز ادی هوی

 ! موفق شدم يذهنم و تا حدود ياون عقبا

 نه؟  يا چرا؟ تو که قهوه دوست دار: گفت هیبعد چند ثان کردیمتعجب داشت نگام م ایپر

 بود؟  یچه دروغ گهید نیا! گرد شد چشمام

 ! ادینه من از قهوه خوشم نم: من

 ! نوریا ایپس ب: که شاهد حرفامون بود گفت هیهان

 چرا؟ : من

 ! ایتو ب: هیهان

 ! سمتش رفتم

 ! شکالت داغ؟ من عاشق شکالت داغم! نگاه کردم وانویل يتو ه؟یچ گهید نیا! داد دستم وانیل هی

 ! حوالش کردم یحوالم کرد و من در جوابش چشمک یکردم و چشمک هیبه هان ینگاه

 ! دیچسب یهر چند داغ بود ول دمیسر کش وانویل

بزرگ و سفت پرت کرد  یبرف يگلوله  هی نیکه شرو میبود يبرف باز يوسطا! يبه برف باز میکرد شروع

درد  یلیخ! سمت من و من هم ندونسته اون لحظه سرمو برگردوندم سمتش و گلوله درست خورد تو صورتم

 ! نیهمونجا نشستم رو زم! داشت

 هیمن گر...نه..من یول! تو چشمام آب جمع شده بود از درد! اومد نییم پا ینیرو احساس کردم که از ب خون

 ! ست بهیبا من غر هیسال هاست گر! کردمینم

 ! سمتم دیزد و دو غیج دیمنو که د سایمل

 آتنا؟  يشد یچ: سایمل

تموم صورتش سرخ ! بد خورده تو صورتش یلیخ: صورتم رو بلند کرد و گفت ایپر! سمتم دنیو دخترا دو هیهان

 ! بهم دیبد يدستمال کاغذ هی,  ادیخون م شینیاز ب! کرده شتریسرد هم شدتش رو ب يشده البته هوا

 ! م رو بند آورد ینیدکتر بود و با دستمال خون ب ایپر! کردیم شتریبه صورتم و سوزشش رو ب خوردیسرد م باد

 زد بهش؟  یک: داد زد سایمل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 ! نیشرو: اومد که گفت نیهام يصدا

داشتم دوست ن... چرا  دونمینم...  یدرسته که به نفع من تموم شد ول! کننیاالن همشون دعواش م! فضول ي ا

 هیاون  شهیو هم کردمیم يبا اون لجباز شهیچون هم دیشا...  دیشا... داد بزنن و سرزنشش کنن  نیسر شرو

 ...!  باشمن يزیچشمامو بستم تا شاهد چ! برنده و قدرتمند تر از من بود ییجورا

 ! قهوه به زور به خوردم داد وانیل هی ایپر

 ! دیقهوه رو به زور به خوردم داد نیآخر ا: من

 ! دارهیرو نکنه دست بر نم خوادیکه م يخودته تا کار نیع ایپر نیا: و گفت دیخند زیر هیهان

همه باهاش سر و  یرو دعوا نکردن ول نیشرو! بود یبه جز اون اتفاق در کل روز خوب! کردم يزیر ي خنده

 نیکال فکر کنم مدل دعوا کردنشون ا! دوستاشن نیتر یمیو مهراد که صم اریلبته به جز سام! بودن نیسنگ

 ! بود يطور

جم  شمیکه نشسته بودن کنارم و از پ نایساغر و ژِ! همش حواسشون به من بود) نفر خودمون 12(دخترا

  ؟یبلندش یتون یدکتر؟ م میبر ؟يبهتر ؟یخوب: گفتنیبار م هی هیثان 10هم هر  هیبق! خوردنینم

 ! به خدا من حالم خوبه خوبه! بسه: که داد زدم نیون تا اخُل شدم بودم از دستش گهید

چون حدس زده بودم  کردنیتو دلم قند آب م! یباش دمیبا! انگار شرمنده بود! کردیهم کال نگام نم نیشرو

 ! دهیحتما دفترمو پس م میکارش شنبه که کالس دار نیبه خاطر ا نیشرو

****** 

 ریشنبه که برگشتم دانشگاه همش ز! از دفتر نشد يخبر یول گذرهیم يبرف باز يهفته از ماجرا کی قایدق االن

آخرش ! به اون راه زدیخودشو م,  کردیاون که اصال به من نگاهم نم یو منتظر بودم ول دمشییپا یم یچشم

  ؟يدفترمو بد يخوا ینم: رفتم جلو و گفتم

 منه؟  شیمگه دفتر شما پ: باال انداخت و گفت ییابرو

چپش و رفتم که  يلگد زدم به پا هیم  یکتون يبا کفشا! برهیبه سر نم يکار نیحرف زدن با ا! شدم یبرزخ

که با  شدیم يهفته ا هی! دمیدفترتو پس نم ینگ یتا تو باش! شیآخ! باال و مالشش بده رهیباعث شد پاشو بگ

رفتم سمت ! درآوردم مویگوش! ست بهتا امروز که چهارشن یقبل ياز جمعه  یعنیدوست ناشناس حرف نزده بودم 

 ! بچه ها و کنار موژان نشستم

 گاو؟  يچه طور: متوجه م شد و گفت موژان
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 ! دستم زدم تو سرش با

 ! یزنیآخ آخ چرا م: موژان

 ! زنمیچرا م یدونیخودت م: من

 ! تَبِش رفت باال نیباز ا: کرد و گفت یپوف موژان

 ! کردم يزیر ي خنده

 ! ستیاَزت ن يخبر ؟يسالم چه طور: دوست ناشناس فرستادم ياس ام اس برا هی

  وونه؟ید يحاال چه طور! نتونستم جوابتو بدم, بودم  ریدرگ! خوبم یه: جوابمو داد عیسر

 ! آقا القاب خودتو به من نسبت نده یه: من

 القاب منه؟  هیکار کنم که القاب تو شب یمن چ) شکلک خنده : (اون

 حد؟  نیدر اپر رو ! گرد شد چشمام

  ؟يخندیاالن م: من

 ! آره چه جورم: اون

 ! يپس کوفت رو آب بخند: من

 ! فتمیم یو سرما و سرما خوردگ یبرف و اسک ادی! چند بارم بگم نگو ؟يرو آب بخند یباز تو گفت: اون

  ؟یدانشگاه یراست! گمیم خوادیدلم م: من

 ! سوال هی! اهوم: اون

  ؟یقرار بود بپرس دمیکه من تو شمال پرس یسوال يهمون سوال ست که در ازا نیا: من

 ! سوال دارم هیاالن  یول! اون جداست! نه: اون

 ! سوال بپرسم هیمنم به جاش  دیاگه اون طور باشه با! گهینشد د: من

 االن مال خودمو بپرسم؟ ! بپرس یخوب هر وقت خواست یلیخ: اون

 بپرسه؟  یچ خوادیگرفته بود م میفضول

 ! رس بپرسبپرس بپ: من

  ه؟یرنگ چشمات چه رنگ! خوب یلیخ! فضول يا) شکلک خنده : (اون

 ! دمیبود که من اون بار ازش پرس یهمون سوال قایدق نیا! گرد شد چشمام

 ! يباز که تو مرد ؟یالو و و؟ کجا رفت: اون
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 ! خودم اومدم و جوابشو دادم به

 ! شعور یب ریزبونتو گاز بگ: من

  ؟ینگفت! خوب بابا نزن یلیخ) شکلک خنده : ( اون

 ! خواستیم یدلم آب شهیهم! دوسش نداشتم چوقتیخودم ه یول! یآب يبا رگه ها! یطوس: من

 یدلم آب شهیمن هم یترسناکه ول گنیخوشگله و همه هم م یلیدرسته که چشمام خ! طور بود نیهم هم واقعا

 ! رو داشتم یآب يآرزو شهیهم! خواستیم

که باهاش  يزیاتفاقا از قضا دشمن عز ومدیخوشم م یاز چشم طوس شهیمن هم! يا ونهویدختر تو د: داد جوابمو

 ! کنهیآدمو مسخ م کنمیتو چشماش نگاه نم چوقتیه! هم ترسناکه یلیخ! و نافذه یدعوا دارم چشماش طوس

 تونستمینم نیواسه هم...! و آنا و  نایآدر! که با پسر دعوا داشته باشه میداشت ادیز یدانشگاه دختر چشم طوس تو

 ! نداشت یآب ياون دخترا چشماشون مثل من رگه  یول! هیحدس بزنم که دوست ناشناس ک

 هی! کجاست؟ اطرافم رو نگاه کردم یراست! منو نداره ياونم جرأت نگاه کردن تو چشما یحت! شرك افتادم ادی

چشم  هی! دیلحظه سرش رو بلند کرد و منو د هی. د بو شیسرش تو گوش! کم اون ور تر با دوستاش نشسته بود

 یبازم سع! کردیترسناك تر م ور شیآب يچشما ییجورا هی! چشم غره هاش ترسناك بودن شییخدا! غره اومد

 ! کردم میپوزخند زدم و دوباره سرمو تو گوش هیو  دمیکه ترس ارمیخودم ن يکردم به رو

برادرم و دوستام و اقوام  یکس حت چیه! گنیاز خود نباشه همه م فیتعر! آره منم چشمام ترسناك و نافذه: من

از حد ترسناك  شیاگر اخم هم کنم چشمام ب! تو چشمام نگاه کنه میمستق تونهینم چکسیخانواده در کل ه

 ! شهیم

  ؟يندار يبرم کار گهیمن د! خوش به حالت: اون

 ! نه برو خدافظ: من

 ! و دوستاش هم رفتن نیشرو

 

 : ماه يد

دارم  گهید دم؟یم یسوت هی رمیکه دفترمو پس بگ نیشرو شیپ رمیخدا چرا من هر وقت م! شمیم جیدارم گ گهید

 ! شمیم جیگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٣٩ 

امشب تو جام  یآوردن مهمون ادیسرمو برگردوندم که با به  الیخ یب! 30: 4! به ساعت انداختم ینگاه! و و ف پو

 ! نه! به حالت اسلوموشن سرمو چرخوندم سمت ساعت! شدم خیس

ساعته گرفتم و اومدم  میدوش ن هی عیسر! فتمیب يبود چندبار کینزد! سمت حموم دمییدو! نییتختم اومدم پا از

دکلته ! خوشگله یلیخ! لباسم بودم نیعاشق ا! آوردم رونیاز تو کمدم ب فیکث یصورت یلباس پرنسس هی! رونیب

تور که اندازه هاشون  هیو چند ال شهیم يرتو نییکار شده و از کمر به پا نیاش تا کمرش نگ نهیس يس و از رو

 شتریب یاز هر لباس! باهاش سته یجفت کفش پاشنه بلند همون رنگ هی! شهیبا هم متفاوته و کوتاه و بلند م

دست آخر هم ! هم زدم ملیهمرنگ لباسم و ر ي هیزدم و سا یرژلب کالباس هی! دمشیپوش عیسر! دوسش دارم

 ! زدم یصورت يرژگونه  کمی

تو  ختمیموهامو به حالت شلخته ر يموهامو اتو کردم و جلو  نییها بستم و پا یبارب نیباال سرم مثل ا موهامو

 ! صورتم

 ! رو هم دستم کردم ومدیتر از آرنج م نییپا یکمیجفت دستکش داشت که تا  هی لباس

 ! بودم کارتون شده يتو يپرنسسا مثل

 ییکسا يکه بر عکس همه  نیرنگ چشمام بود که من اصال دوسشون نداشتم ا میخوشگل یاصل لیدل دیشا

موهام بلوند ! روشنه یلیخ يقهوه ا هیمن رنگ موهام  یول اههیموهاشون س,  هیکه رنگ چشماشون طوس

 ! داره یدوتاست و حالت کارامل نیا نیب يزیچ هی ستیهم ن يقهوه ا یول ستین

هم که هنوز برنگشته بود  نیخونه نبود و آرو یکس! رفتم چون اونم رنگ موهاش مثل منه النمیبه خاله ش من

 ! براش تنگ شده بود یدلم کل! قرار بود پس فردا برگرده از فرانسه

 چه خبره؟ االن کدومو جواب بدم؟ ! خونه هم زنگ خورد و همزمان تلفن خونه فونیزنگ خورد همزمان آ میگوش

سمت  دمییو در رو باز کردم و از اون جا دو نییپا دمیدو! بود ایشن! و جواب دادم دمیتختم قاپ يرو از رو یشگو

 ! کردم یدگیبه تلفن خونه رس! سهیگفتم پشت خط وا ایتلفن خونه رو برداشتم و به شن! تلفن خونه

و و و و و و و و و و  وید! میباش نایا سایمل يهمه مون خونه  4قرار بود ساعت  ؟يایخُله؟ چرا نم ییکجا: موژان

 ! کنمیخونتون اعدام م يتو رو از باال  یکه خودمو که نه ول ينگو که حاضر نشد! و و و و نه

تو اعدام  یموژان تخصص خوب! دمیآخرش ترس ياز جمله ! زدیم يرو با فاصله از گوشم گرفتم چه داد یگوش

 زنشونیبار تموم عروسکاشو آورد مدرسه و به حالت اعدام از در مدرسه آو هی میبود ییراهنما یوقت! کردن داره

 ! دیکرد و با گواش براشون خون کش
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که همه بچه  رهینم ادمیگرفتش اعدامش کرد و اون روز رو  یشده بود و وقت يموش کُفر هیبار هم از دست  هی

 ! خودش يپا قاتل بود برا هیموژان ! میزدینم کیها از ترس ج

 انایو ک رایکه همزمان و ایبار گوش دادم به شن نیا! رو قطع کردم یگوش عیکر کردن به اون روز از ترس سرف با

  کنن؟یحمله م ییچندتا! چشمام گرد شد! اومدن تو نیو آذ

 0و  4تو قرار بود ساعت ! س هیصدم ثان 0/74و  هیثان 22و  قهیدق 42: 5ساعت  ؟یآت ییکجا: با داد گفت ایشن

  ار؟یب يدار يقانع کننده ا لیدل! يبودیم نجایا هیصدم ثان 0و  هیثان

 ! تا بود3 نینوبت ا! رو قطع کردم لمیموبا یگوش! ساعت هیتر از  قیدق! قهیدق یلیخ ایام گرفت بود شن خنده

فرار کردن  يبرا شموین! تو هم دنیاخماشون رو هم زمان کش! ستادنیجلو و دست به کمر رو به روم وا اومدن

 ! هوا دمیقدم برم اونور که با دادشون پر هیآروم پامو تکون دادم که ! ل کردمشُ

 تا حاال؟  يکردیکار م یچ: همزمان با هم داد زدن نیو آذ رایو و نایک

 ! نبود ادمیبه جان خودم : ترس دستامو سپر خودم کردم و گفتم با

 ! زنهیمشکوك م نیآذ: گفت نیپشت چشماشو نازك کرد و خطاب به آذ انایک

 ! آره: نیآذ

 ! مونهینم ادشی یچیه وونهید نیکه کال ا دیدون یشما؟ م دیگیم یچ: رایو

 ! رایا و: اعتراض گفتم با

 مونده که بار دومش باشه؟  ادشیتا حاال  نیا یک! گمیخوب راست م! واال: شل شد و گفت ششین رایو

 ! ا ا ا ا ا ا ا ا رایو: تر گفتم معترض

تا باال برد و  نییو دوباره از پا نییانگشت اشاره اش رو از باال تا پا(چون از قرار معلوم ! رایو گهیراست م: انایک

 ! االن حاضره یافتاده ول ادشی رید) منو نشون داد 

شدم و  نمی، رفتم سوار ماش دمیو مانتوم رو برداشتم و پوش فمویو ک يو هندزفر لمیموبا یکه گوش نیاز ا بعد

 ! نایا سایمل يسمت خونه  میرفت

خوب ! با چشم همه جا رو از نظر گذروندم! تو و از همون دم در لباسام رو درآوردم و دادم دست خدمتکار رفتم

دختر خاله ها و پسرخاله ها و پسرعمو و دختر عمو +  نیشرو يدوستا+ بچه ها خودمون + بچه ها دانشگاه 

 ! نیو شرو سایمل يها

 ! ادهیچه قدر ز تیجمع
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 دیو کفش سف یمشک يو جوراب شلوار یبا تاپ مشک دیدامن سف هیاز دور برام دست تکون داد و  نایروژ

! فتمیم یآنشرل ادی! زهیو فره ر ادیتا کمرش م یعنیعاشق موهاشم ! بود و موهاشو باز انداخته بود دورش دهیپوش

بارم کوتاش  هی یحت یچون از بچگ هباسنم ریمن تا ز يموها یالبته موهاش تا کمرشه و از من کوتاه تره ول

 ! موخوره ينکردم جز برا

 ! بود نایدست راستم ت! نشستم کنارش

  ؟یآن يچه طور: من

  ؟یآن: گرد برگشت سمتم و گفت يبا چشما نایروژ

 ! کردم يزیر ي خنده

 ! خوب یآنشرل: من

  ؟یآنشرل یباز تو گفت: برام نازك کرد و گفت یپشت چشم نایروژ

 ! باز کردم براش شموین

 ! رونیب يندازیمرتب ت رو م دیسف يچته دندونا! ا دختر زشته: نایروژ

 ! رونیب ندازمشونیو مرتبه م دیخوب چون سف: من

 ! خنده ریچشم غره بهم رفت که باعث شد بزنم ز هی يروژ

 ! يرو آب بخند: ) همراهش گفتم(به قول خودت ! کوفت: گفت دیمنو د يکه خنده  يروژ

 ! خنده ریز میزد هردوتامون

 ! شد به چشمام رهیساکت موند و خ يلحظه روژ هی

 شد؟  یروژِ چ يهو: من

 ! نگفت يزیچ

  ؟یمنو ببوس لمایف نیمثل ا يخوایم يروژ: من

 ! زد تو سرم یکیحرف به خودش اومد و  نیا با

 ملیر یلیخ نیو واسه هم ادنیز یلیخوشگل شده تو موژه هات خ یلیکثافت چشمات خ! شعور یب: يروژ

و  یموهاتم که از باال بست! شهیمسخش م نهیچشاتو بب يدختر هر پسر! امروز یکه خراب نشن ول یزنینم

 ! يشد ایبارب هیشب شییخدا! تر کرده دهیصورتتو کش
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 قهید هیبخدا اگه االن پسر بودم  زنهیمن پلک م يچه با نازم برا نیکثافت بب: گفت يپلک زدم که روژ هیناز  با

 ! کردمیهم معطل نم

 ! اومد ییصدا هیخنده که  ریز زدم

  گذره؟یخانوما خوش م! به به: صدا

 ! ام قطع شد و ناخدآگاه با ناز صورتمو برگردوندم سمت صدا خنده

 ! بود نیشرو

مسخ  نمیشرو یاالن حت دونستمیم! موند رو چشمام ریخ! صورتم ساکت شد دنیبگه که با د يزیچ هی خواستیم

کرد که باعث شد  يطور نیچرا نا خوآگاهم ا دونمیو نم! دوباره با ناز پلک زدم ياراد ریکامال غ! شهیچشمام م

 یابرومو دادم باال و لبخند بدجنس يه تای طنتیگل کرده بود و با ش طنتمیدوباره ش! بماسه نیحرف تو دهن شرو

 ! زدم

 ! دیآورد رو به جا تونیممنون که رسم مهمون دار میخوب: من

 ! چشم غره رفت هیحرفم به خودش اومد و  نیا با

 ! نبود يازیاصال ن یول دیکه مجبورم چون مهمون دیدونیم! کرده باشم یاومدم عرض ادب: نیشرو

 ! کردمیسالم هم نم دیبودیاگه مهمون نم گفتیم میباال گرفته بود مستق حرصم

 ! دیببر فیتشر دیحاال عرض ادب هم کرد,  ومدهیعرض ادب به شما پسرا ن: من

 ! مواظب خودت و حرف زدنت باش خانوم کوچولو: شد و دم گوشم گفت خم

کار  یچ یدر واقع به منه ول یعنیبه من چه؟ ! الیخ یب! رفت نیکرد؟ شرو دیاالن تهد! رفت تو هم اخمام

 بکنه مثال؟  تونهیم

و  نایو دست آخر هم با روژ ایبعدش با ساغر و بعد ساغر با شن و انایو بعد اون هم با ک دمیرقص یکم نایژ با

 ! موژان

 ! چروکم خودمو باد دادم یصورت يبا شال گردن طور! پو و و و و و و و و ف! انداختم رو مبل خودمو

 ! میدیچه قدر رقص: من

 ...! میادیز نقدریا یوقت: کرد و گفت یبانمک يخنده  نایت

 ! شونه اشو باال انداخت و
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بلند شدم برم دستمو بشورم ! میباش نجایا 11,  10قرار بود تا ! بود 7ساعت ! از اومدنمون گذشته بود یساعت 2

چشمم  رونیاومدم ب ییکه از دستشو نیبعد ا,  شدیکه به سالن ختم م ییراهرو يتو انتها ییرفتم سمت دستشو

! شدم به راه پله رهیثابت موند و خ ییدستشو در ي رهیدستم رو دستگ! به اتاقا شدیکه ختم م يخورد به راه پله ا

! به چراغ باشه ازین یلینه هنوز کامل شب نشده که خ! ... باشه کینکنه تار... امکان داره؟ ...  تونستم؟یم یعنی

اومدم و رفتم سمت سالن و کناز  رونیاز راهرو ب! از خدمتکارا بود یکی! بود ستادهینگهبان وا هیپله ها  يجلو

 ! ستمنش نیآذ

 ! نیآذ: گفتم يحالت خبر به

  ؟يکار کرد یباز چ: کرد و مشکوك نگام کرد و گفت زیبرگشت سمتم و چشماشو ر نیآذ

 ! نیا آذ: من

  گم؟یخوب دروغ م: نیآذ

 ! گفتیگفتن نداشتم چون راست م يبرا يزیچ! حالت قهر سرمو برگردوندم به

  ؟یکارم داشت یخوب حاال چ: نیآذ

 ! به هم دمیرفت و برگشتم سمتش و دستامو کوب ادمی نایقهر و ا انیکله جر به

 ! هوا دیدستم پر يکه از حرکت دستم شوکه شده بود با صدا نیآذ

 چته باز؟  يهو: نیآذ

  ؟یهست انهیمخف اتیعمل ي هیپا نیآذ: چشم غره اکتفا کردم و گفتم هی به

 ! زهیانگ جانیو ه یسیپل يعاشق کارا دونستمیم! زد یبرق چشماش

 کار؟  یحاال چ! اون که آره: نیآذ

  ن؟یاق شرو...ا...ها؟ اتـ: چشماش گرد شد و گفت نیآذ! بردارم نیدفتر شعرمو از تو اتاق شرو خوامیم: من

 ...پ نَ : من

  د؟یداشت يبا من کار: وسط حرفم دیصدا پر هی

خواست بگه مچتون رو  یرو لباش بود که انگار م ثیلبخند خب هی! اخم کردم! بود نیشرو! سمت صدا برگشتم

 ! گرفتم

و  مینیرو کم تر بب زبانیامکان داره م ایآ میبگ میخواست یم! بله البته: برگشتم سمتش و گفتم یلبخند مصنوع با

 ! نکنه یفضول گرانیتا تو حرف د میکم ادبش کن هی
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 ! البته چرا که نه: برگشت و گفت ثشیهمون لبخند خب قهیکرد و بعد دو د زیپشت چشماشو ر یحرص نیشرو

 ! سایمل! هیهان! سایمل: و داد زد يا گهیبرگشت سمت د هوی! جوابش شوکه شدم از

 ! بودن هیو هان سایمل یاصل يها زبانیم! منظورش رو گرفتم حاال

البته اگه هم ! بودم نداشتم که داده يناخواسته ا یسوت يبرا يهر دوتاشون اومدن و من راه فرار هیو هان سایمل

 ! کم آوردم نیشرو يجلو یعنی کردمیچون اگه فرار م دادمیم حیقرار رو بر فرار ترج, داشتم  يراه فرار

  ن؟یجانم شرو: سایمل

وسط  نیپر یگفتن که ادبتون کنم که چرا م شونیا: بهم کرد و گفت یزد و نگاه کوتاه یثیلبخند خب نیشرو

 ! و اون نیحرف ا

خودم  يجلو چوقتیهم ه نیخودش نگفته بودم و شرو يبلند جلو يرو با صدا نیاسم شرو چوقتیمن ه! جالبه

 ! االن متوجه شدم! کارو نکرده بود نیا

 ! آتنـــا: گفت يزیچشماش گرد شد و متعجب سرشو برگردوند سمت من و با اعتراض و لحن سرزنش آم سایمل

 ! مرد بود يها زبانیم منظورم: رفتم و گفتم نیبه شرو يغره ا چشم

دعوا  نایا ؟يچرا خل شد گهیتو د سایمل: گفت میکن یکَل کَل م میو باز ما دار هیچ انیکه گرفته بود جر هیهان

 دارن ؛ به ما چه؟ 

 منظور؟ : شده بود گفت جیکه گ سایمل

تو  نیبب! نیمثل شرو زهیت یلیخ هیهان ادیخوشم م! بده حیاون ور و برد تا براش توض دیرو کش سایدست مل هیهان

خوب به من چه؟ مبارك ! پیوالبته خوشگل و خوشت زهیت یلیخ نیکه شرو کنمیبه خودمم اعتراف م یرو خدا حت

 ! صاحابش

رو نندازم  یبهتر بود خودم برم برش دارم و کس! پله ها نبود يجلو یکس! به پله ها کردم ینگاه نیپشت شرو از

 ! وسط

االن دار  دونستمیم! دامن لباسم رو گرفتم و رفتم! نازك کردم نیشرو يبرا یجام بلند شدم و پشت چشم از

و  نایرفتم سمت ژ, نشم  عینفهمه و ضا نیو واسه هم کردمیرو خودم حس م, نگاهش رو  ینیو سنگ کنهینگام م

آروم آروم رفتم ! از روم کم شد نینگاه شرو ینیکه حس کردم سنگ یباهاشون حرف زدم تا زمان یکم هی! الناز

 ! اومد تو سرم يفکر هی! شانس نیاَه گند به ا! خدمتکاره که نگهبان بود برگشته بود! سمت پله ها

 آقا لباسا رو بردن باال؟  دیببخش: سمت نگهبانه و گفتم رفتم
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  د؟یخوایم یآره چ: مشکوك نگام کرد و گفت مرده

  ه؟یکیکدوم  نیفقط اتاق آقا شرو! خواستمیم فمویک: و گفتم دمیبه لباسم کش یدست

  ؟یچ يبرا: تر نگاهم کرد و گفت مشکوك

و دوست  میهست یمیصم یلیچون ما خ نیما رو گذاشته بودن تو اتاق آقا شرو يراستش لباسا: من

 صداشون کنم مطمئنتون کنن؟  دیخوا یم! خانوم سایمخصوصا مل! میمهمونا فرق دار ي هیو با بق میشونیخانوادگ

 ! بشم عینگه آره ضا کردمیدعا م فقط

 ! س هیاز دست چپ آخر نیکه گفت اتاق شرو نیبه خاطر ا! که شکش برطرف شد نیمثل ا یول

 ! شدیم کیِ تار کیتار بودیآباژور روشن نم هیاون جا هم اگه ! بود کیهوا تار! باال رفتم

برق گشتم تا  دیدنبال کل عیسر, آروم درش رو باز کردم و رفتم تو ! باشه نیمال شرو دیکه با یسمت اتاق رفتم

کم آروم شدم شروع کردم به  هی! از ترس زدمینفس نفس م! اوردمیداشتم نفس کم م! کردم داشیباالخره پ

 میبار حسود نیاول يبرا! بود دهقشنگ ست ش یلیخ! بود دیو سف يست اتاقش خاکستر! نیکنکاش تو اتاق شرو

البته ! چه اتاقشم شلخته س! تختش دو نفره بود! تو اتاقش رو داغون کنم يزایبزنم چ خواستیدلم م! شد بهش

! اتاقش يوارید يآروم آروم قدم برداشتم و رفتم سمت کتابخونه ! نداره نیاز اتاق شرو یاتاق خودمم دست کم

و با چشم کل  ستادمیدست به کمر وا! ستین نجایا... نه ! دفتر بنفش هی! دفتر بنفش هی! جا باشه نیا دیبا

تو چه قدر  نیخدا ا يوا! بازش کردم! تختش يچشمم افتاد به کشو! ستیکه ن ستین...! کتابخونه ش رو گشتم 

 ! توا نیمرتب تر از ا یکمیالبته اتاقش ! مثل اتاقشه! شلوغه

که رو هم افتاده  ییپر بود از لباسا رشیتحر زیچرغ دار م یرو صندل! بدتر از من یحت! شلخته بود یلیخ اتاقش

 ! هم آب شیکیبود و تو  مویبود که تو دوتاشون آب پرتقال و آب ل وانیتا ل3،4ش  یپاتخت يرو! بود

تو  یفضول الیخ یب! مچاله شده و آشغال پسته و تخمه يکتابخونه ش پر بود از کاغذا یخال يها يقفسه  تو

درش رو باز ! رفتم سمت کمدش! ستیهم ن نجاینچ ا! تختش رو نگاه کردم ياتاقش شدم و دوباره تو کشو

اصال با بچه ! نو و تازه بودن نقدریا دمیقاپ یرو م یکیاگه دوست پسر داشتم ! چه قدر لباس! خدا ا ا ا يوا! کردم

! شل کردم شمویاز فکرم ن! میکن هیرو ته کیبوت يلباسا نیشرو يو از کمد لباسا میبزن کیبوت زنمیها حرف م

نه؟  ای رشهیتحر زیم يتو کشو نمیبزار بب! هم نبود که نبود نجایا یکمد رو هم گشتم ول! داره یبه خدا درآمد خوب

 ! در اتاق هم باز شد کهرو باز کردم  زیم يکشو

 ! قلبم يدستم رفت رو هیو  زیبه م دمیکشو رو بستم و چسب عیسر
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چته؟ قلبم افتاد تو  يهو: و ناخودآگاه شروع کردم به غر غر کردن دمیکش قیبستم و چندتا نفس عم چشمامو

 ...کنهیم یاهم اهوم دونمیچه م ای زنهیتو در م ادیکه ب نیآدم قبل ا! شرتم

 ستادهیسرجام وا خیس! چشمامو باز کنم دمیترسیم! و کجام گمیم یدارم چ دمیدفعه حواسم جمع شد و فهم هی

که  نیحاال به خاطر ترس از ا یول زدیدر باز شد تند م ییهویکه  نیز ترس اا نیقبل ا! زدیقلبم تند م! بودم

 ! زنهیاومده تو اتاق تند م یبفهمم ک

 نهیکه اومده تو اتاق شرو یکه اون کس نیجز ا يا جهیکه به نت دمید! کردن لیو تحل هیکردم به تجز شروع

 ! تنها راه فرارم باز کردن چشمام بود! دمیترس شتریب! رسمینم

 ! دره يجلو یک نمیکردم بب یچشمامو باز کردم و سع يتا هیو با ترس  آروم

 ! افتاد زیم ياز رو زیو چندتا چ ریتحر زیعقب که خوردم به م دمیکه چشمامو باز کردم از ترس پر نیهم

لباش  خنده؟یچشماش داره م کردمیا احساس مچر دونمیاما نم! کردیتوهم رفته داشت نگام م يبا اخما نیشرو

 ! رهیگیجلوش رو م یبخنده ول خوادیهم م

 بخنده؟  خوادیواقعا دلش م نمیکه بب نیرفت و شروع کردم به کنکاش کردن به ا ادمیو مکان  زمان

دستمو گذاشتم رو صورتش و چون قدم کوتاه بود ! چشمامو براش نازك کردم و با دقت تمام رفتم سمتش پشت

 ! نییپا دمیسرشو کش

جفت  هیبا دقت زل زدم به اون ! نمیکردم بهتر بب یو چشماش باز تر شد و سع دمیچشماشو کش نییپا پوست

 نییو باال پا دمیاز دو طرف دهنشو کش! هنشپوستش برداشتم و گذاشتم دو طرف د يدستامو از رو! یچشم آب

صورتش ! من يبود از کارا شدهقابلمه  يچشماش اندازه  نیشرو! ارمیکردم به حالت لبخند درش ب یکردم و سع

نگرفتم با انگشت  يا جهینت چیکه ه نیتر از ا جیگ! اخمام رفت تو هم! ستادمیدست به کمر وا! رو ول کردم

 ! اشاره ام سرمو خاروندم

 ! نه؟ آقا من دوست دارم بخنده ایبخنده  خوادیدلش م آخرش

 ! اون لبخند ژکوندش بود ومدیکه تو صورتش ازش خوشم م يزیتنها چ! جوکر افتادم ادی

قرمز  يدیس کیماژِ هیفقط  یکشوهاش رو گشتم ول يتو! کنم دایقرمز پ کیماژ هیتا  رشیتحر زیسمت م رفتم

دوباره کله ! من خل شده بود يکه از کارا نیرفتم سمت شرو! بهتر بود یچیاز ه یول! آه از نهادم در اومد! بود

 ! مال جوکر ثللبخند م هی دنیشروع کردم به کش يدیس کیو با ماژ نییپا دمیاشو کش

 دختر؟  یکنیکار م یچ يدار یه: به خودش اومد و گفت نیکه شرو شدیداشت تموم م بایتقر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٤٧ 

دفترم اومده  يافتاد برا ادمیتازه ! حرف زد ییهویکه  کردمیخوب داشتم کارمو م! بود سکته کنم کیترس نزد از

 نیشرو يتوجه به اخما یآروم لبمو گاز گرفتم و ب! مچ منو گرفته بود ییجورا هیو اون االن  نیبودم تو اتاق شرو

تا به در برسم و  شدمیرد م نیکنار شروقدم از  هی مقد هیآروم و , باز کردم و آروم  يد: به حالت شکلک شموین

 ! فرار کنم

 ! نداشتم يکار! یچیه: پرت کردن حواسش گفتم يهمون حالت برا در

شلخته  یلیخ,  ستیاصن هم مرتب ن... نه نه! مرتبه یلیخ یعنی! يدار یاتاق خوشگل: مکث ادامه دادم هی بعد

حدس زدم شلوغ  يهمونجور یعنینه ... شلوغه  یلیتختت خ يکشو نهیمنظورم ا,  ستیشلخته ن... نه نه ! يا

 ! بازش نکردما ا ا ا ا ا, باشه 

 کجا؟ : و گفت ستادیسمت در و اومد جلوم وا رمیمتوجه شد دارم م نیشرو هوی

 ! در بازه یعنینه ... در  یعنینه ... جا  چیه: شدم و با ترس گفتم هول

  ؟یببندمش راحت باش وادخیدل م! خوب باز باشه: نگام کرد و گفت طونیش نیشرو

جوووونم؟ ! حد گشاد شد نیگفت و چشمام تا آخر یچ دمیفهم هوی! نگاش کردم امیو خل از سوت جیگ

 ! حفظظ کردم و خودمو زدم به اون راه مویخونسرد

 ... گمیهان؟ آهان م: من

منو  يکشو و کمدا یبه چه حق... و دوم  ؟يکردیکار م یاول بگو تو اتاق من چ: وسط حرفمو گفت دیپر نیشرو

  ؟يباز کرد

 ! ساسیفکر کردم اتاق مل! اومدم ينطوریهم! به خدا یچیه: ترس گفتم با

پسرونه رو اون  يشرتا یاون شلوارا و بلوزا و ت یبگ يخوایم یعنی: ابروشو داد باال و گفت يتا هی نیشرو

  ؟يدیرو ند یصندل

 ! چرخ داره بود که روش پر از شلوار و لباس بود یمنظورش صندل! کردیکه اشاره م یسمت برگشتم

 ! خُلِ خنگ يبده  یسوت! هـه: اراده بلند به خودم گفتم یب

کردم و  زیچشمامو ر! بنفش کنار تختش زیچ هیچشمم خورد به  نیگردوندم سمت شرو یکه سرمو برم نطوریهم

 ! نمیدفتر نازن! خودش بود! با دقت نگاه کردم

 ! کردم داشیپ, کردم  داشیپ: و گفتم دمیکش یکوتاه غیهوا و ج دمیاراده پر یب

 ! بسوز: و گفتم نیبرگشتم سمت شرو بعد
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 ! ی، باخت یباخت,  یباخت: بعد زبونمو درآوردم براش و گفتم و

شد و دفتر از دستم  دهیلحظه مچم کش هیسمت تختش و دفتر رو برداشتم و بلندش کردم که حس کردم  دمیدو

 ! افتاد

 ! هم کنار دست من بود نیدفترم نگاه کردم که افتاده بود وسط اتاق و شرو به

 ! من زودتر برش داشتم! سمت دفتر میدییو بعد دو مینگاه کرد گرویهمد هردوتامون

طرف فرار کنم که اومد  نیاومدم از ا! رو تختش دمیپر! رهیدفترو ازم بگ ادیسمتم که ب ومدیداشت م نیشرو

 دمیشدم و از تخت پر سکیناچار مجبور به ر! فرار کنم که باز اومد سمتم گهیون طرف داومدم از ا, سمتم 

 ! هم دنبالم نیشرو! دمیو فقط دو نییپا

 ! نبود یکس! نییاتاقش که باز بود ازش خارج شدم و از پله ها رفتم پا در

 ! مواظب دفتره باش الیخ یفعال تعجب رو ب! تعجب کردم! میباش نجایا 11بود بچه ها خودمون تا  قرار

 ! مال منه گهیاون دفتر د: نیشرو

 ! اسیآسون نیمگه به هم! دفتر ماله منه! پرو چه

 ! جون کندم,  دمیشعرا زحمت کش نیتک تک ا يبرا, فکرشم نکن براشون : من

 ! اون ور, ور  نیا دمیپر یو از رو مبال و کاناپه ها م دمیدویم ییرایپذ تو

بودم شوکه  دهیلحظه از اون چه د هی! باز کردم دمیرو که د يدر نیاول, ندارم  يه فراررا دمید میدودیم نطوریهم

 ! و حمام بود که تو راهرو بود و مال مهمان بود ییجا دستشو نیگالب به روتون ا! شدم

! بودم ستادهیتعادلش رو حفظ کنه از پشت خورد به من که وا تونستیبود نم دهییتند دو یلیچون خ نیشرو

 يماده  هیدستش رفت سمت ! افتاده بود ییدستم نبود فکر کنم کنار در دستشو گهیدفتر د! برگشتم سمتش

 ! تر یآبک یشامپو بود ول هیشب! عیما

 ...کنـ یکار م یچ یه: من

بلند  نیشرو يقهقهه  يصدا! خوب شد چشمامو بستم! تو صورتم ختیر يزیچ هیتموم نشده بود که  حرفم

با ! کردم دایپ يزیچ هیکه  نیتا ا...!  يزیچ ییشامپو هی, گشتم  يزیچ هیبسته با دست دنبال  يمابا چش! شد

 یرو خال عیو راحت اون ما دمیکشاش رو  قهیکردم  داشیپ یوقت! کنم دایرو پ نیام گشتم تا تا شرو گهیدست د

 ! کردم رو صورتش
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 گهیحاال د! صورتم هنوز شامپو بود یچشمامو پاك کردم ول يو با آب باال ییدستشو نکیسمت س رفتم

با تعجب به دستام نگاه ! اومد کنارم یدست هیکه  کردمیداشتم دستمو پر آب م! از چشمام استفاده کنم تونستمیم

 تا دست داشتم؟ دوتاشم مردونه؟ دوتاش هم زنونه؟ 4من ! کردم

 ! که دوتاس نیا! آوردم باال دستامو

خدا ! بابا يا! تا شد4تا پر آبش کنم که دوباره دستام  نییدستمو بردم پا! نهیبیه خاطر شامپوا بد مچشمام ب حتما

 دارم؟  یمگه باهات شوخ

 یکاسه آب رو سرم خال هیدفعه  هی! تو هم دمیاخمامو کش! و فقط دو تا دستم موند! اون دوتا مردونهه رفتن هوی

 ! شد

 ! آب يشدم از سرد خیس سرجام

! بندمیم خیدارم ! ینخند عوض! کوفت! دیخندیداشت بهم م! کار خودش بود! نیتا برگشتم سمت شروربا مثل

 ! دارم برات سایوا

کنار ! کامل صورتشو شسته بود نمیشرو! صورتم رو کامل شستم! آب ریتفاوت رفتم سمت ش یو ب خونسرد

! مختلف بود که تموم شده بود يشامپوها يبطر! بود يبود که روش چند تا بطر زیم هی ییدستشو نکیس

 ! کرد پرکه از قبل دستش بود رو  يبطر هیهم  نیشرو! رو برداشتم وپر از آب کردم شیکیخونسرد 

 ! فرار کرد نیو شرو دمیکش یطوالن غیج هیسمتش و  برگشتم

 ! افتاده بود ییدفتر هم که همونجا دم در دستشو! دمیدنبالش دو منم

  ؟يزیریرو صورتم شامپو م ؟يردا یدفتر منو برم: زدم غیج

 ! شامپو بدن بود: وسط حرفم و گفت دیپر

  ؟يریگیمچ منو تو اتاقت م! یحاال هر چ: من

  ؟یکنینم یتو سورتمه ازم عذرخواه: ماه قبل و ادامه دادم6برگشتم به  هوی

 ! رو هم میختیریآب م نطوریهم

 ریز یچسبونیآدامس م ؟يریچشم غره م ؟یزنیبهم پوزخند م ؟يزاریباهام کورس م نگیتو کارت: دادم ادامه

  ؟يمنو بازنده جلوه بد يخوایو تو م یکنیم؟ باهام مشاعره م یصندل

هر : زدن گفتم غیکردم و با حرص و ج یرو روش خال يو من تموم بطر ستادیو وا دییندو گهید نیلحظه شرو هی

 ! یوفتیبا من در ن گهید يریبگ ادی یتا تو باش! کردم حقته يکار
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! کرد رو من یاونم آب رو خال! تو هم رفته برگشت سمتم يبا اخما! ستادیسرجاش وا خیآب س ياز سرد نیشرو

 ! بزنه خیبهتر بزار اون ! مال من يباالتر بود نه به اندازه  یکمیآب اون  يگرما يباز درجه 

 ياخمامون تو هم و صدا! ن مشت شده بودهر دوتامو يدستا! میکردینگاه م گرویدوتا پررو پررو همد هر

 ! نفسامون هم بلند شده بود

 ! رفتمیقدم عقب م هیقدم  هیسمتم و من  ومدیداشت م نیشرو

,  یباهام کورس گذاشت نگیکارت, روم  یختیر وهیآب م,  يتو هم کم نکر! کردم خوب کردم يهر کار: نیشرو

 ...ترسنا کت يبا اون چشما یکم چشم غره نرفت

من  يداد و اعتراف کرد که چشما یسوت ییجورا هیاالن ! میهم من هم اون متعجب بود! لحظه ساکت شد هی

 ! ترسناکه

 ... يپنچر کرد نمویماش کیالست, م  یصندل ریز يآدامس چسبوند: شد و ادامه داد شیسوت الیخ یب نیشرو

 یهم افتاد روم ول نیدم روش و شروکاناپه و به پشت افتا يکرد به لبه  ریکه پام گ گفتیداشت م نطوریهم

 5 ای 4به اندازه  دیشا! کم بود یلیفاصله مون خ! روم فتهیدستاشو گذاشت رو کاناپه تا ن يآخر آرنجا يلحظه 

شده  یتر از هر وقت رهیت تیاز عصبان النروشن که ا يایشدم تو اون در رهیخ! صورتامون بود نیانگشت فاصله ب

 چشما خوشگلن؟  نیا نقدریچرا ا! ایخدا ! شده بود چشمام رهیاونم خ! بود

 ! میکه بلندش میدادیبه خودمون زحمت نم یو حت میگفتینم يزیچ چکدومیه

 ! شمیکردم دارم داغ م یاحساس م! ضربان قلبم باال رفته بود! میروحبس کرده بود نفسامون

 ! دیچرخیچشمام نبود و تو کل صورتم م يتو رهیخ گهید چشماش

 نیا گهید... بعد  يدفعه ... مواظب باش : که اومده بود تو صورتم آروم گذاشت پشت گوشم و آروم گفت وهاموم

 ...و من  فتهیاتفاق ب نیامکان نداره ا گهیکه د ینکن تمیاذ يطور

 ! رو کاناپه مینشست خیاومد تو و ما هردوتامون س یکیسالن باز شد و  در

 ! بود که اومده بود تو سالن سایمل

 ! يو ا ا ا ا ا ا: مون گفت یو کف سیما با اون سر و شکل خ دنید با

با خودتون؟ کل لباساتون آب و کفه و آتنا توهم که تا وسط موهات  دیکار کرد یچ: سمتمون و ادامه داد اومد

 ! سهیخ
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 یلیآروم بودم خ! زدیقلبم هنوز تند م! ده بودمکر دایپ یحالت هی! رو نداشتم سایمل يغر غر ا ياصال حوصله  االن

رو سرم  يا گهید زیهرچ دونمیچه م ایرنگ  ایسطل آب  هی يا گهیهرکس د ای نیاگه االن شرو یعنی! آروم

گاو سرشو  نیکه ع کردیرو لعنت م سایمل لمتو د! کشتمیهم داشت م یالبته فضول! گفتمینم یچیه,  کردیم یخال

 ! حرفشو بگه يهمه  نیو اومد تو و نذاشت شرو نییانداخت پا

به خودم  یاونقدر تو فکر بودم که حت یافتاده بود ول ییکه کنار دستشو دمیدفترمو د... از جام بلند شدم  آروم

 ! خواستمیشعرا رو نم گهیبگم د تونمیم یحت! زحمت ندادم بلندشم برم برش دارم

 ! مهمونا ي هیدخترا کجان؟ بق! سایمل: دمیپرس آروم

 ! یرفت دیشا میگفت,  ينبود میتو هم که هرجا گشت! خانوم؟ همه رفتن ییکجا: مشکوك نگام کرد و گفت سایمل

  م؟یباش نجایا 11و  10مگه قرار نبود تا ! 30: 9! به ساعتم کردم ینگاه

  م؟یجا باش نیا 11و 10قرار بود تا  یول: من

 ! بچه ها خسته بودن رفتن: سایمل

 ! بگم کجام نیآرو ایرفت که به مامان و بابا  ادمیافتاد  ادمی هوی

 ! ییکجا گهیگفت به مامانت م نینگران نباش ؛ آذ: گفت هیچ دیکه انگار از صورت نگرانم فهم سایمل

 يبرگشت خونه البته مانتو و روسر شدی، م فیبود تا کث سیخ شتریلباسام ب! پو و و و و و وف! رونیدادم ب نفسمو

 ! بود زیبود تم م که باال

  ؟ياریمو ب يمانتو و روسر يبر یکشیجون زحمت م سایمل: من

 ! خود یب: کرد و گفت یاخم سایمل

 ! ياریامو ب يمانتو و روسر يبر شهیجون م سایمل: ادامو درآورد و گفت بعد

 هی, دختر؟ تو رو خدا آروم نباش  يمودب شد نقدریا یآخه تو ک: گرد شده نگاش کردم که گفت يچشما با

 ! شمیم يجور

 ! دمیخند زیو ر سایام گرفت از حرف مل خنده

من  ییرو مبل رو به رو! کرد یالبته بهتره بگم منو نگاه م! کردیکه داشت ما رو نگاه م دمید نویلحظه شرو هی

 ! نشسته بود

و حرف  ياریلباسامو م يریحاال م: گفتم کرد یکه داشت مشکوك ما رو نگاه م سایازش گرفتم و به مل نگاهمو

 ! پاشو برو! یزنیهم نم
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 هیخانوم  طونیش نیآروم نباش که ا! با توام هستما اااا نیشرو: گفت نیتوجه به حرف من رو به شرو یب سایمل

 ! يسراغ بعد رهیم کنهیچپت م يلقمه 

 ! سایا مل: که حاال بلند شده بود و اومده بود کنار من نشسته بود و گفتم سایمل يمشت زدم به شونه  هی

 نیشرو ياگه هم جا ای! کردمیبراش تور پهن م نیدعوا با شرو يتو بودم به جا يمن اگه جا! واال خوب: سایمل

ختر د نیو همچ کردمیبودن خونه استفاده م یاز فرصت خال دمیشا ایباهات دوست بشم  کردمیم یبودم سع

 ! کردمیلقمه چپ م هیرو  یخوشگل

 ! هم مثل من شده بود نیشرو! کردمیرو نگاه م سایگرد شده بود و مبهوت داشتم مل سایمل ياز حرفا چشمام

 گم؟  یواال مگه دروغ م: شونه هاشو باال انداخت و گفت الیخ یب سایمل

و بهت  میبود ستادهیوا سایمتر کنار هم باال سر مل مین يو با فاصله  میو شرون هر دوتامون بلند شده بود من

 ! میکردیزده نگاش م

 کسیکه ا یمثل من ، اون شب اناًیاح نیا: و گفتم سایو انگشت اشاره امو گرفتم سمت مل نیسمت شرو برگشتم

 خورده بودم نشده؟ 

که  نینه ا: و گفت سایلم یشونیکه مثل من بهت زده بود شونه هاشو باال انداخت و دستشو گذاشت رو پ نیشرو

  ؟یتو تب داشت, تب نداره 

ما از  يو جلو دیاالن مطمئن شدم شما دو تا با هم دوست ؟یکنیکار م یچ یه: دستشو پس زد و گفت سایمل هوی

 ! دیوقته دوست یلیانگار خ دیزنیو حرف م دیاالن چه با هم راحت دینیبیم! دیکنیکارا م نیا

 مــا؟ : میخنده توش داشت با هم گفت يکه رگه ها یبهت زده تر از قبل با لحن نیو شرو من

 ! يریبرو بابا جوگ: میو گفت میتو هوا تکون داد سایهردو دستامونو سمت مل بعد

به سمت  ریتو مس! هم باهام اومد باال تا بره تو اتاقش نیگرفتم خودم برم باال لباسامو بردارم و شرو میتصم من

! کردم یفکر م نیشرو يو حرف تموم نشده  سایمل يمن داشتم به حرفا! میکدوم تو خودمون بودباال هر 

باال  ادیاالن پشت ماست داره م... آشپزخونه؟  ترف... تو سالن موند ...  رون؟یرفت ب...! کجا موند  دونمینم سایمل

از پشتمون  یواشکیترسوندن ما  يانبود بر دیازش بع...  ستیهول برگشتم پشتمو نگاه کردم دسدم ن هوی؟ ...

دستم رفت رو ! بود به هم دهیچشب نیو اتاق شرو سایاتاق مل! تا لباسامو بردارم سایرفتم سمت اتاق مل... باال  ادیب

 ! خدافظ: آروم گفتم! اونم برگشت منو نگاه کرد! رو نگاه کردم نیلحظه برگشتم و شرو هی! رهیدستگ

 ! عمرا ن؟یاونم از شرو ؟یمن و عذرخواه یول! هیبودم االن منتظر عذرخواه مطمئن
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 ! دختر؟ عمرا هیاونم از  ؟یمن و عذرخواه: که اون تو سورتمه به من گفت همونجور

 ! شده بودم از دستش یچه قدر حرص! ادمهیروز رو خوب  اون

 ! کردمیاه منگ گرویهم د یچشم ریز ییجورا هیو  نییپا میانداخته بود سرمونو

 ! اول به حرف اومد نیشرو

 ...در واقع دفترت  یعنی... ممم ! بگم يزیچ هیفقط خواستم : نیشرو

دفترت رو  یتونیو بگه م ادیکوه غرور ب نیا نیمنتظرش بودم که شرو یبود که کل ياون روز نیا! شدم کنجکاو

 ! يببر

پس ! يدفترت رو که حاال دفتر من شده رو ببر یتون ینم: گفت یثیدفعه سرشو بلند کرد و با لبخند خب هی

 ! یکنیکار م یمواظب باش چ

 ! دمیدفترت مال منه پسش نم گهیپرو پرو م, پسر  نیا ییهمه پررو نیگرد شد از ا چشمام

 ! بازم شد کاسه همان آشو ، آش همان کاسه... و منم دنبالش  دیبا دست بزنمش که دو اومدم

 ! گفتیم میبود یرستانیدب یوقت اتیسر کالس ادب یخانم موالن شهیبود که هم نیکنم هم فکر

 ! میندار يبه تام و جر یشباهت چیالبته ما ه! ما باز شروع شد يموش و گربه باز... هر حال  به

! دادمیم یمن سوت شهیبرد و هم یم نیشرو شهیهم یول! موشم کهیچون من جثه ام کوچ نهیگربه شرو قطعا

 دیبا شییخدا! جاهامون عوض شده! که موشه فرار کنه نینه ا! گربهه موشه رو بخوره شهیکه هم نیمثل ا

اون روز بهش داده  که یفحش ادی! شعور یب یعوض! دمیم یسوت نهیبوز نیشرو نیا يجلو شهیاعتراف کنم هم

شد  یباز چ: گفت خوردیکه نشسته بود و داشت پفک م سایمل! شده بودم هیبد زا! پیخوشگل خوشت! بودم افتادم

 ؟ ! به هم دیپریم يچرا دوباره مثل تام و جر گهید! قبل قهیتا دو دق دیشما که آروم بود گه؟ید

اشاره کردم به ( , برعکس شده  ایکه دن نیمثل ا یول بردیتو اون موشه م! نه يتام و جر: گفتم دنیحال دو در

 ! برهیم شهیگربهه هم) با دستم  نیشرو

و تو کل  دمیم یجلوش سوت شهیدادم و خودمو لو دادم که هم یچه سوت دمیمن فهم وستادیوا نیشرو هوی

  دم؟یم یسوت نقدیچرا من ا! خدا يا! اون برنده س شهیکالمون هم

 

 : ماه يدوم د هفته

 ! قیکنم واسه تحق داشیپ تونمیمن نم! ستیکجا ن چیکتاب ه نیاستاد ا: من
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 ي، برا ينکرد دایکتاب رو پ! سر بزن به دانشگاه هی: گفت فشیتو ک الشویکه وسا یدر حال يقادر استاد

 خورهیرشته به درد م نیکارنامه ت تو ا يبرا یلیخ ادیخوب در ب قتیتحق نیاگه ا! میکن یم يکار هی قتیتحق

 ! دختر جون

 ! دانشگاه رو هم بگردم يکتابخونه  رمیمن م! ممنون استاد: به صورتم آوردم و گفتم یو کالفه دست خسته

 ! رونیاز در کالس اومدم ب کالفه

 ! دانشگاه و به سمت بچه ها که نشسته بودن رفتم و کنارشون نشستم يتو محوطه  رفتم

 ! در آوردم و شروع کردم به اس دادن به دوست ناشناس مویگوش

  ؟یدانشگاه! سالم: من

 یهرچ کنمینم داشیپ! گردمیکتاب م هیساعته دارم دنبال  هی! خسته شدم یلیآره ، خ! پو و و و و و و و وف: اون

مهم  قیتحق هی يکتابو برا نیا! ستیکه ن ستین یانقالب رو گشتم ول دونیم يها یتموم کتاب فروش! گردمیم

 ! خوامیم

 ! ستیکجا ن چیکه ه خوامیکتاب م هی! مشکلو دارم نیهم قاًیمنم دق! یدرد منو گفت يآ: من

 ! دم بهتکردم ب داشیاگه پ يخوایا جداً؟ م: اون

 ! که نشون از خنده بود رو لبام نشست يلبخند! میدیدینم گرویمن و اون که همد! کنهیم تیداره اذ دونستمیم

 باز تو کرمات فعال شد؟ : نوشتم براش

  گم؟یمگه دروغ م: اون

فعال  ریغ گهیکرمات فعال بشن د ؟یشیم الیخ یمگه تو ب ینکن ول تیبگم اذ یمن تا فردا ه! الیخ یب: من

 ! که شنینم

 چه طرز حرف زدنه؟  نیا دختر ا: اون

 ! يداد ادمیکار کنم ، خودت  یخوب چ: من

دادم حاال  ادتیخوب  يزایهمه چ نیدختر من ا! دست که نمک نداره ، بشکنه نیدادم؟ بشکنه ا ادتیمن : اون

 ! بشکنه...  یگیم ياومد

 ! و و و و و نه وید! مامان بزرگ شد نیا باز

  ؟يتو باز مامان بزرگ شد: نوشتم براش

  ؟يدیچرا به مردم فحش م! ریدختر زبونتو گاز بگ! یه: اون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٥٥ 

 ! گرد شد چشمام

 فحش دادم؟  یمن ک: من

حاال  یرو بهش گفت ایفحش دن نیزن انگار بدتر یخوب به مرد جماعت بگ! مامان بزرگ یخوب تو گفت: اون

 ! خودت تا تهش رو برو گهید! مامان بزرگ یفکر کن بگ

 ! س وونهیدوست ناشناس ما هم بس که د نیا! گرد شد چشمام

 ! صدام زد یکیدانشگاه که  يجام بلند شدم که برم سمت کتابخونه  از

 سالم؟ : گفتم نیواسه هم! فکر کردم سالم نکردم! کردنیپرو پرو نگام م نطوریهم هم هیبق! بود نایت! برگشتم

 ! خوب سالم: نگام کرد و گفت هیعاقل اندر سف نایت

 ! چه جالب سالم: گفت رایو هوی

مثل  یول میدیخندیم یمعلوم نبود به چ قایاالن دق! خنده ریز میو زد مینگاه کرد گرویهمه مون همد اریاخت یب

 ! میدیخندیخال فقط م نیا

و  يدر آورد تویور دل ما ، گوش ینشست ياومد ؟ییمعلومه تو کجا: گفت نایکه خنده امون بند اومد ژ نیاز ا بعد

 مرده؟  ای میما زنده ا ینیبب ياصن نگاه کرد! یرفت يبعد بلند شد يکرد ياس باز کمی

 ! نداره دنیکه پرس نیا! دیزنده ا شهیشما که هم: گفتم ییو پر رو طنتیش با

  ؟يباز شروع کرد: درسا

 ! کردیبا ترس منو نگاه م نقدریساغر چرا ا دونمینم

 ساغر حالت خوبه؟ : من

 ! گمینم! کنمیکارو نم نیمن ا دیش الیخ یبچه ها جان من ب: ساغر با ترس گفت هوی

 ! میکن تتیاذ میخواستیم الیخ یبرو ب: اومد سمتم و خندون و گفت نایژ! موندم همونجا مات

 ! گهیمعلوم بود دروغ م هیزا اما

 یبگه؟ به ک خواستیم یشده بود؟ ساغر چ یچ یعنی !دانشگاه يمشغول راه افتادم سمت کتابخونه  يفکر با

 یبگه و م خواستیم يزیچه چ! ساغر! اخمام تو هم بود و به شدت تو فکر بودم! بگه؟ به من بگه خواستیم

بود که  نیا شیکه باهاش بهم زده و االن مشکل اصل یامیپ! بود امیپ شیبگه؟ تنها مشکل ساغر تو زندگ دیترس

 شیاون روز اگه اون مشاعره پ! اونم ساغرو دوست داشت! مجبورش کرده بودن! باهاش بهم نزده بود امیچرا؟ پ

اما بعد که ازش ! سراغ اون راه حل رو نگرفت گهیساغر داشتم ؛ اما بعد از اون ساغر د يراه حل برا هی ومدینم
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 امیکار خود پ نایتموم ا دیکنه شا فراموش امویگرفته پ میگفت که تصم گرفتهکه چرا سراغ راه حل رو ن دمیپرس

 ! کنهیوجه ساغرو ول نم چیبه ه دمیکه من د یامیاون پ دونستمیاما من م! بشه الشیخ یباشه تا ساغر ب

 پسرونه از پشت صدام زد  يصدا هیدانشگاه و تو فکر بودم که  يسمت کتابخونه  رفتمیداشتم م نطوریهم

  ؟يدیجوابمونو نم! خانوم خوشگله: پسر

 ! داده بهم ریکه از اول مهر گ يپسر! انیشا! هیک دونستمیم

 ! یخانوم! آتنا خانوم: انیشا

 ! زنهیرك و راست اسممو صدا م! چه پررو ام هستا! ا ا ا ا مایکرد يریبابا چه گ يا

مطمئن بودم چشمام االن ! شهیترسناك م یلیچشمام خ کنمیاخم م یوقت دونستمیم! اخم برگشتم سمتش با

 ! برجسته تر شیآب يو رگه ها هیاز هر وقتتر  یطوس

 ! بازش بسته بشه شیاون اخمم نگاهش کردم که باعث شد اون لبخند مزخرفش و ن با

 ! دختر تو چه قدر چشمات ترسناك و خوشگله: جلوتر و گفت اومد

م سمت نگاه بد بهش کردم و رفت هیبا همون اخم برگشتم و ! نگم يزیدادم چ حیتو هم کردم و ترج اخمامو

 ! دانشگاه يکتابخونه 

 چارهیکال من ب! انیاز شا نمیا,  یاون از آرمان و عل! شنینم چارهیمن ب الیخ یدانشگاه ب يپسرا نیچرا ا ایخدا

جا  هیتا دختر هلو دور هم  12 زهیخوب تعجب برانگ! دوستام يبلکه همه , نه فقط من ! متلک بشنوم نایاز ا دیبا

 یباز اون عل! رنیگیپسرا نم نیا,  رمیگیم لیتحوهمه خودم و دوستامو  نیمن ا! خ خ خ خ خ خ خ خ خ! باشن

از  شدمیخوب منم آب م! کردینگات م رهیخ رهینبود متلک بندازه فقط خ نایاصال مثل ا چارهیب! بهتر بود یلیخ

 ! تو و خجالت؟ نه بابا: وسط دیدرونم پر يصدا! خجالت

 ! يداد ریخوب حاال تو هم گ یلیخ

چون ! بزرگ شده کایچرا؟ چون خودش آمر! بود نیشرو, وقت وا نداد  چیدانشگاه که ه ياز پسرا يپسر تنها

بار تو  نیبود اول نیواسه هم! سمتش رنیدخترا م شهیهم! دهیاز حدش بهش اجازه نم شیچون غرور ب! متفاوته

 یچیه ایبود  يا گهیدختر د رانتظارش رو نداشت چون ه! بودحرف زدن من تعجب کرده  يسورتمه از اونطور

 نشد؟  تونیزیشما چ گفتیم رفتیم ای کردیمثل اُسکال نگاش م گفتوینم

 یازم عذرخواه دیبا گفتیبود و م ستادهیپر رو ام جلوش وا یلیخ دونمیدختر گستاخ که خودم م هیبه جاش  یول

 ! نبود یشوخ نیمثل شرو يپسر يبرا نیو ا! یکن
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تا  دمیآخه هفت خان رستم کش! ذوق کردم یکتابخونه کل دنیبا د! کتابخونه دمیکه تو فکر بودم رس همونطور

و دست آخر هم فکر در  انیمن و فکر ساغر و بعدش شا يریاون از بچه ها و بعدش خود درگ! جا نیا دمیرس

و  د؟یکتاب هفت خان آتنا رو خوند گنیبعد م! خدا کنه بشه شه؟یاالن شد چندتا خان؟ هفت م! نیمورد شرو

پو و ! کن دایجو گرفتت؟ زودتر برو کتاب رو پ يدختر تو باز خل شد: وسط دیدرونم باز پر يصدا! شمیمعروف م

 ! کردم رفتم تو یو و و و ف

! پسر تا دختر و دو تا3هم تو کتابخونه نبود جز  یکس! نبود که نبود! مسئول کتابخونه هیاز  غیدر یگشتم ول یکل

 دخترا و پسرا تنها ول بچرخن تو کتابخونه؟  زارهیم يحراست دانشگاه چه طور نیوا؟ ا

 دایپ نجایسر و کله اشون ا قیپسرا و دخترا شعور دارن و مگر فقط واسه تحق نیا دونمیبه شخصه چون م من

 نا؟ینداده به ا ریچه طور گ رهیگیم یلیاسرائ یبن رادیحراست دانشگاه که همش ا نیا یول! ندارم یبشه مشکل

 ! گشتیپاش بود و داشت دنبال کتاب م ریز یصندل هیاز دخترا که  یکیرفتم سمت 

 خانوم؟  دیببخش: دمیپرس

 بله؟ : لبخند برگشت سمتم و گفت با

  ست؟ین نجایا یمسئول چیچرا ه: من

به خاطر دانشجو  يتاد قادرچون اس یول! چون امروز کتابخونه بسته س: زد و گفت ینیریمهربون و ش لبخند

 ! بازه نجایا, هاشون گفتن که درش رو باز بزارن 

 ! ممنون! آهان: من

 ! کنمیخواهش م: دختره

از قفسه ها رو انتخاب کردم و شروع کردم  یکی یاتفاق! قمیرفتم تو قشمت مربوط به تحق! بود نیا انیجر پس

 ! به گشتن

 يآلرژ! ستیاّه چه قدر ن...  ستین...  ستین...  ستین...  ستین...  ستین...  ستین...  ستین...  ستین نجایا خوب

 ! کلمه خوب نیکردم به ا دایپ

 ! خودشه ناهاشیا آهان

 ! کردم دایکتابه رو پ ادیبار خوش شانس بودم و بدون گشتن ز نیاول يبرا! هوا دمیذوق پر از

 ! ومدیدر نم دمیکشیم یهرچ یبردم جلو تا کتابه رو بردارم ول دستمو
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کتابه از جاش تکون  یول دمیکشیم یه! رونیب ومدی ینم دمیکشیم یهرچ یبردم تا کتابه رو بردارم ول دستمو

 ! خوردینم

 ! ومدیدر نم! نیکه افتادم زم دمیاونقدر کش آخرش

تم و کتابه رو گرف عیسر! دارهیداره برش م یکیاز اون طرف قفسه  دمیبلند شدم که کتابه رو بردارم که د دوباره

 ! نذاشتم برداشته بشه

که  هیک نمیبود و اون ورش معلوم بود بب یخم شدم تا از اون فاصله که خال! ادینم رونیکه ب نهیپس ا! دمشیکش

 ! کشهیهم داره کتابه رو م نیشرو دمیبرش داره که د خوادیم

 ! نیشرو

 نه جان من چرا خدا؟ ! هان ؟یکنیبساط کل کل ما رو جور م یچرا ه ایخدا

 ! دهنش باز مونده بود از تعجب! بود دهیکه منو د هیک نهیخم شده بود تا بب نمیشرو

 ! ببند مگس نره توش: کردم و گفتم یپوف

 ! کرد و راست شد تا دوباره کتابه رو بکشه یبا حرفم به خودش اومد و اخم هوی

نه جلدش از اون کلفتاس پاره ! کتابه پاره نشه خوبه نیا! دنیبه کش میراست شدم و هر دوتامون شروع کرد منم

 ! شهینم

 ! اون پسره و من دختر! ستیآقا قبول ن! بود ادیزورش ز یلیخ یول دمیکش یو م دمیکش یم یه

 ! شهینم يطور نینه ا! کردم و کتاب رو ول کردم يقروچه ا دندون

داره کتاب رو  ثیو خب روزمندانهیکه پ دمیرو د نیکردم و قفسه رو دور زدم و شرو یکتاب رو ط يقفسه  طول

 ! کنهینگاه م

 ! من اونجام دیکه نفهم يجور! آروم رفتم سمتش نطوریهم

 ! گذاشتم رو کتاب و گرفتمش که باعث شد سرشو بلند کنه و نگام کنه دستمو

 ! دشیبعد از من کش عیاو سر یول دمینگاه بهش کردم و کتاب رو کش هی

 ...، من ، اون ، من ، اون  دی، اون کش دمیکش من

 ! بدش به من: من

 ! يکتاب رو بردار دهیعمراً بزارم تو از راه رس! گردمیکتاب م نیو دارم دنبال ا نجامیا 4از ساعت ! دمینم: نیشرو

 ! داشتم ازیکتاب ن نیمن به ا یحق با اون بود ول! رفت تو هم اخمام
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ناخدآگاه دستم خورد به دستش و رو ! ستهیز حرکت باکردم و زل زدم تو چشماش که باعث شد دستش ا اخم

 ! دستش قرار گرفت

 ! اخمام باز شد! شمیکردم دارم داغ م احساس

! چشمام یشده بود تو طوس رهیو اون خ! یآسمون ي لهیتو اون دوتا ت! خوشرنگ یآب يایشدم تو اون در غرق

 صیتو هم رفته ش رو از هم تشخ یآب يرگه ها تونستیشده بود که م رهیخ قیحاضرم قسم بخورم اونقدر دق

 ! بده

 ! اما هنوز دستش رو دستم بود! نیافتاد رو زم کتاب

 ادتی! ... ینکن تمیاذ ينطوریا گهیباشه ، د ادتیگفته بودم بهت که : آروم گفت یلیصورتشو آورد جلو و خ آروم

 ! يتو گوش نکرد یول! ... ادتهی...  ست؟ین

 ! همون دختره بود! میه خودمون اومدب یاهوم اهوم يصدا با

 ! بود ستادهیو کنار من وا ریسرشو انداخته بود ز چارهیب

 ! کنار دیلحظه بر هی شهیم! مزاحمتون شدم دیببخش: دختره

ضربان ! حالم خوب نبود! بودم يجور هیاصن ! میهنوز دستش رو دستم بود و انگار دست همو گرفته بود نیشرو

 ! کل بدنم داغ بود یکرده بود ول خیسرانگشتام ! قلبم باال بود

 ! ور نیا میرو گرفته بودم اومد نیو همونطور که دست شرو میتا حرف دختره رو درك کن دیطول کش هیثان چند

زد و  یحیت و لبخند ملرو برداش میسرش دعوا داشت نیکه من و شرو یکمال تعجبم دختره خم شد و کتاب در

 ! برگشت و رفت

 ! میکردیرفتن دختره رو نگاه م رهیخ رهیخ میهمونطور که دستامون رو هم بود داشت جیهم که گ نیو شرو من

 ! شده یچ میتازه متوجه شد قهیچند دق بعد

دنبال  میدییبهمون وارد شده باشه دو یانگار که شوك برق موینگاه به هم کرد هیو  میاز هم جدا کرد دستامونو

 ! نــــــه: میدختره و هر دوتا با هم داد زد

 ! خدا يا! رفته بود گهیدختره د یول

 هیبده که منصرف شد و چند ثان یفحش ایبگه  يزینگاه به من کرد و فکر کنم اومد چ هیاَه گفت و  هی نیشرو

 یکنم و بعد کالفه دست سیبود خودمو خ کیت که نزدجذبه دار رف يچشم غره  هیبهم نگاه کرد و بعد فقط 

 ! و رفت دیموهاش کش يتو
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 بگم؟  یچ يکار کنم؟ هان؟ من به استاد قادر یاالن چ ایخدا

هم غرق  يتو نگاه ها نیدفعه دستمون خورد به هم و من و شرو هی میکردیسر کتابه دعوا م نیبا شرو بگم

بعد کتابه از دستمون افتاد ! نکنم تشیاذ يطور نیا گهیکرد که گفته بود که د يادآوریبهم  نیبعد شرو,  میشد

! تو کتابخونه نشستم یصندل هی يرو! ما دود شد رفت هوا يدختر اومد و برش داشت و تمام تالش ها هیو 

 ! دستام نیسرمو گرفتم ب

! بود ياستاد قادر! جام نشستمتو  خیشماره س دنیبا د! درش آوردم بمیحوصله از تو ج یب! زنگ خورد میگوش

 ! جواب دادم! کردم که صدام صاف بشه یمصلحت يچند تا سرفه 

  ن؟یداشت يکار! سالم استاد: من

 ! شد ینپرسه کتابه چ يوا یه! زنگ زده یآتنا پس واسه چ یتو هم خل! نداشته باش يمن کار جان

خنده داشت  يکه ته رگه ها یید با صدااحساس کرده بو یکه استرس تو صدام رو از پشت گوش يقادر استاد

 ! کارت دارم ایپاشو ب, پاشو دخترم : گفت

 ! تو دهنم ومدیشرمنده داشت م یعنینه ! تو شرتم وفتادیداشت م قلبم

  ن؟یکارم دار یچ... کجا استاد؟  امیب...  ام؟یب: من

 ! ایب دمیتو اتاق اسات! یفهمیعجله نکن م, دخترم  ایپاشو ب: استاد

 ! دیو رفتم سمت اتاق اسات رونیکردم و از جام بلند شدم و از کتابخونه رفتم ب یپووف! بال فاصله قطع کرد و

اون دختره  دمیشا ای... شده تو کتابخونه؟  یچ دونستیحس ششم داشت م یعنی... کارم داشت؟  یاستاد چ یعنی

 يوا! يا یدست و پا چلفت,  يخورینم قیتحق نیبگه تو به درد ا دیخدا شا يوا... اصال  دیشا! رفته بهش گفته

 ! نشد که نشد یمن تالش خودمو کردم ول! نه توروخدا

! تو پاچه ام فتادیقلبم داشت م! دیدر اتاق اسات دمیرس! دمیترسیم! آب دهنمو به زور قورت دادم! داشتم استرس

 ! کنمیاحساسش نم, هنوز گرمم  یتازه فکر کنم افتاده ول

*** 

 ! از من خواسته باشه يزیچ نیهمچ ياستاد قادر شهیباورم نم هنوز

 ! مقنعه رو از سرم کندم! و خودمم نشستم رو تخت! انداختم رو تخت فمویک کالفه

 ! ایخدا! و و و و و و و ف پو

 ! مونهیکه آدم خودش توش م یتو سرنوشت ما نوشت ییزایچ هیوقتا  یبعض ایخدا
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 یعنی! زنهیاما من معتقدم سرنوشت ما رو رقم م زننیشتشون رو رقم ممعتقدن آدما خودشون سرنو ایلیخ

 ! سرنوشت همه مون از قبل نوشته شده

شانس  نیبود و ا یخوب زیچ! رو میاز زندگ يا گهیقسمت د! رو نشون من داد يا گهید زیبار سرنوشت چ نیا

کار  نیا تونمیکه درست نم نهیا یاصل یاما مشکل... افتاده بود ... به من افتاده بود  یول فتادینم یدست هر کس

 نیخلق همچ... و ... که باهاش کل کل و دعوا دارم  ینیشرو...  نهیمقابلم شرو تیچون شخص... ببرم  شیرو پ

... فرصت بود  هی نیاما ا. .. شدیهم خراب م هیکار بق! میدیکشیرو به گند م یهمه چ! رممکنهیغ بایتقر...  يزیچ

 ! خواستیکه دلم م یتیبه دست آوردن موقع يبرا... تالش کردن  يفرصت برا هی

...!  شهیم لیافتضاح تبد زیچ هیتمومش به  میببر شیاگه کار رو بد پ... اما ...  رفتیاز دست م دیفرصت نبا نیا

استاد ... به استاد بدم  یچه جواب دونمینم... بوده  انیجر نیا ریدو روز مغزم درگ نیتموم ا...  دونمینم...  دونمینم

 نیهم مثل من ب نیشرو... فرصت دارم بهش جواب بدم  بهشتیارد لیو اوا نیگفت که تا اواخر فرورد يقادر

 ! میشیبدنام م, شُهرت  يجا... بشه  لیافتضاح تبد زیچ هیکار به  نیاگه تموم ا... کرده  ریگ یدو راه هی

 ! ما هست يدعوا انیجر که تو استاد

! يکردم و بعد رفتم سمت استاد قادر یسالم يتو دفتر و استاد قادر گهید ياول به استادا...! زدم و رفتم تو  در«

من  يبرا يزیکردم و گفتم چ یکه من عذرخواه ارنیقهوه ب وانیگفت که دو ل! نشستم! دعوت به نشستنم کرد

 یخاص لیچرا و بعد منم گفتم دل دیاول پرس! که به زور قهوه بخورم نینخورم تا ا یچیه دادمیم حیترج! ارهین

نه قهوه دوست  ییکه بازم مخالفت کردم چون کال نه چا ارنیب یینداره فقط قهوه دوست ندارم که گفت برام چا

به  ایکه تو توچال پر يمثل اون بار! قهوه اصال مگه به زور تو حلقم کنن یوقتا ول یبعض دیشا ییچا, نداشتم 

 ! زور قهوه به خوردم داد

 ! مردمیم یداشتم از فضول گهید! نگفت یچیاستاد ه قهیدق 5 تا

 يبا من کار...  دیببخش... استاد : آخرش گفتم! دونمیخودم نم یمطمئن بودم قلبم افتاده تو پاچه ام ول گهید

  ن؟یداشت

 ! ام یمنتظر کس! یصبر کن دختر ،، تو چه قدر هول: خنده کرد و گفت يقادر استاد

 ! شهیس منتظرم خوب خرم باشه کنف م قهید 5االن ! نگه داشتم یگفت هولم به زور تعجب خودمو مخف یوقت

 داشت؟  یبود؟ به من چه ربط یمنتظر ک یعنی
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اون موقع واقعا  نمیبیم کنمیو واالن که فکر م! شمیبرم خونه خل م یوقت نیمطمئنم بعد ا! و و و و و و و ف پو

 ! برگشتم قشنگ خل شده بودم یرفم درست بود چون وقتاون ح

 ! من نشست يکنار یهم اومد تو دفتر و رو صندل نیبعد شرو قهید 2

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن؟ جانم؟  ها

  م؟یبود نیشرو... منتظرِ ... تا االن  ما

 ! زد يو دنبالش لبخند نینگاه به شرو هینگاه به من و بعد  هی استاد

 ! مبل خم شد جلو و دستاشو تو هم قفل کرد یداده بود به پشت هیاستاد که تک! استاد خل شد رفت وا؟

 با کتابتون؟  دیکار کرد یخوب چ: استاد

 ! گفت احساس کردم برق گرفت منو نویا تا

 ...راستش : من

 بگم؟  یچ دونستمیو واقعا نم دمیچیپ یتو هم م انگشتامو

 ... یکردم ول... نکنم  داشیکه پ نینه ا یعنی... راستش کتابو : من

 ! تو بود اَه ریهمش تقص! نیخود به خود نگاهم رفت سمت شرو دیکه رس نجایا به

 ! برش داشت يا گهیخوب کس د: من

 ! نیابروشو داد باال و برگشت سمت شرو يتا هی استاد

  د؟یکار کرد یشما چ یخوب جناب تهران: استاد

 هیو  نویکتاب افتاد زم میدعوا داشت انیچون سرش با خانوم ک یکردم ول داشیپ خوب من: خونسرد گفت نیشرو

دنبال  یو ما هم هرچ) بهم انداخت و بعد حرفشو ادامه داد یچشم رینگاه کوتاه ز( برش داشت  عیسر یخانوم

 ! میبکن يکار مینتونست میاون خانوم گشت

البته با سانسور ! رو گفت زیهمه چ لکسیر نقدریچه طور ا! هیپسره روان! يهمه خونسرد نیدهنم باز بود از ا یعنی

 ! نگفت چرا کتابه افتاده! گفت

 ! کشمیچون خجالت م دیشا! دزدمینگامو ازش م نمیبیم نویشرو نیچرا هر بار ا دونمینم

 دیشا... اما نه ! دمیبهتون م گهید قیتحق هیخوب پس به جاش ! طور نیکه ا: کرد و گفت يتک خنده ا استاد

 ! فراتر از اون يزیچ هی...  قیبگم تحق دینبا
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 ي دهیا هیبه هر کدوممون  خوادیم میکرد یفکر م! میشده بود رهیمتعجب و کنجکاو به استاد خ نیو شرو من

 ! گسترده و خوب بده قیتحق

: متعجب و کنجکاو منتظر ما رو از نظر گذروند و دوباره خم شد جلو و گفت يزد و چهره ها یثیلبخند خب استاد

 یاصل تیشما شخص یدختر و جناب تهران یاصل تیشما شخص انیخانوم ک! دیکن يباز لمیف هیتو  خوامیازتون م

 ! بود دیپسر خواه

 ! گفت شوکه شدم یوقت

 ! نتونستم پرواز کنم, نداشتن بال  لیکه به دل رمایبال درب یبود از خوشحال کیتو بهت بودم اما کم کم نزد اول

اصن نگاش هم نکردم فقط گوشام ! هیچه جور نیعکس العمل شرو دادمینم تیقدر خوشحال بودم که اهم اون

 ! کردیمثل رادار کار م

رو  لمنامهیف ي دهیا دیاول با دیسیوا: کرد و گفت يزیر يبهتره بگم ما خنده  ایمن  يچهره  دنیبا د استاد

 ! دیخوشحال بش يطور نیبعد ا دیبشنو

 ! گفتیواقعا راست م و

و تموم شوقمون و  مینگاه کرد گرویو گنگ همد جیگ نیرو گفت من و شرو لمنامهیف یدنبالش وقت چون

 ! ذوقمون فروکش کرد

 ! احساس و خشک یب لیاص یرانیدختر ا هی انیجر لمنامهیف داستان

 ! اومده ایو ثروتمند به دن ییاروپا دیبافرهنگ و با د يخانواده  تو

هست  یگاه! تا دوست بودن یو دوست يدور میداره که بهتره بگ یدوست هی! ستیکس ن چیه! و خودش خودشه

 ! ستین یگاه

 ! خاص خودشو داره ظرافت

از حد و اون  شیب تیمغرور! نداشت تیو مهربون تیاز معصوم ياثر چیکه ه یشرق يظرافت دلبر و چهره ا هی

تازه  لمیف نیما هستن و تموم کار گنان ا دییبا شاگرداش منتظر تا یسیاستاد پار هیاونجا  گفتیور که استاد مط

 ! کارن

 ! همه دانشجو و تازه کارن... و  لمبرداریو ف میو صدا بردار و طراح لباس و گر کارگرداناش

 ! در ارتباطن لیمیتلفن و ا قیاز طر يو با استاد قادر رهیگینظر م ریبچه ها رو ز ياونجا استادشون کارا گفتیم
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ماه قبل دانشگاه استاد با تک تک دانشجو ها عکس گرفته بود و عکساشونو  شیطور که معلومه تو هما اون

 يبرا نیفرستاده و به استاد گفته که من و شرو لیمیساعت قبل ا کیکروزر فرستاده بوده و اون  يآقا يبرا

 ! میخوب لمیف

بودن حالت  ییبه خاطر اروپا نیداره و شرو یخاص تیو جذاب ستیبه خاطر رنگ چشمام که با موهام ست ن من

 ! دادینشون م ییاروپا یلیاون رو خ شیقهوه ا يو موها یصورتش چون چشماش آب

درسش به لندن بره و تو  يادامه  يبرا گرهیم میتصم یرانیدختر ا نیکه ا نجاسیرمان ا نیا يمسخره  قسمت

 ! بده لیدانشگاه آکسفورد ادامه تحص

 ! ادیو ازش خوششون م کننیاز ظرافت صورتش تعجب م يادیز ياول پسرا روز

انتخاب کرده که موهام مثل تموم چشم  لیدل نیمن رو به ا يکروزر گفته بود به استاد قادر يطور که آقا اون

 ! هیاما قهوه ا بودیم اهیس ستیبایم ایطوس

و همون لحظه که موژان داشته از کالس  دونهیبود که موهامو رنگ نکردم و استاد گفته بود نم دهیپرس یحت

 ! موهاشو رنگ نکرده ریکروزر گفته که خ يو به آقا دهیازش پرس شدهیخارج م

و  ارهیخودش نم ياما به رو شهیتو نگاهش م یکه مهبوت ظرافت خاص و وحش نیپسر با ا هی نیب نیتو ا اما

 ! دارهیخودش نگه م شیرو پ تشیمغرور

 ! نیشرو قایدق

 ! خورهیم نیبه شرو یلیخ تیشخص نیا

 نجایبه ا یکنم اما وقت يباز کردمیبازم قبول م یول! بودن سخته تیاهم یب! من سخته يبودن برا یوحش اما

 یعاشق؟ ب ن؟یمن و شرو! ر شدرو سرم آوا ایو اونجا بود که دن شهیپسر عاشق دختره م نیاستاد گفت که ا دیرس

 ! بابا الیخ

 ! میکن کاریچ میدونینم نینه من نه شرو! کنمیدو روزه دارم بهش فکر م! سخته یلیخ سخته

 ! ادیکردنش ندارم ز تیبه اذ يادیز لیمثل قبل م گهیروزا د نیا

چه  ای... کنم  يحوصله ندارم خرابکار گهید...! پوزخند بزنم اما نه به شدت قبل  دیبهش چشم غره برم شا دیشا

 ! کنم یرو تالف يزیچ دونمیم

 ! باشم بیشهر غر هیتو  دیماه با3که  نهیاز همه ا بدتر

 ...!  لندن
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 نیبا آور! اما تا حاال نشده که تنها اونجا برم... عاشق شهر لندن بودم و هستم  شهیمن هم... لندنه  لمیف شنیلوک

 ! میرفته بود یهم خانوادگ يسه بار, رفتم و دو  ادیز

  ؟یکه هستم بکن ینیمنو خل تر از ا يخوایم ایخدا... دونمینم...  دونمینم...تنها اما

 ! ریبگ میخودت تصم گفتنیگفتم که هرسه تاشون م نیمامان و بابا و آرو به

روشن فکر  يبابا قربون ! برم زارهینداره و م یمشکل, مراقب خودم باشم  تونمیمن م دونهیچون م گفتیم بابا

 ! خودم برم

  ؟یمامان ایام  ییآخرش من بابا دمینفهم چوقتیه

 ! پو و وف...! نقش دوتا  میایسرد حاال ب یلیخ میسرد یلینسبت به هم خ نیکه من و شرو نهیمن ا یاصل مشکل

 ! گرفته بشه ندهیقراره تو تابستون آ لمیف

درسام  خوامیاما من م ستیهرچند که تو تابستون الزم ن,  رمیبگ يواحد 3درس  هیتابستون رو  نیا خواستمیم

واحد برداشتم و اگه  20ترم  نیا! میکنیترم رو تموم م هی میدار بایتقر! میماه هست ياالن تو د! زودتر تموم بشه

 ! باشه 20 قایمعدلت دق دیبا یخوبه ول یلیخ گاهقانون دانش نیا! واحد بردارم 25تونم  یمعدالم باال باشه م

 ! زارنیواحد م 22باشه که  19و  18 اگه

 ! موضوع رو به بعدا موکول کنم نیگرفتم فکر کردن در مورد ا میتصم

 ! مهلت فکر کردن دارم بهشتیارد تا

 ! بود 7 ساعت

 ! شدم و رفتم سمت خونه نمیکردم و سوار ماش یاز دخترا خدافظ! رونیدانشگاه اومدم ب از

 ! خونه رو زدم زنگ

 ! رفتم تو! باز شد یکیچ يبا صدا در

 ! تیسالم اهل ب: بلند گفتم يصدا با

 ! بابا گریبه باز: برگشت سمت من و گفت کردینگاه م ونیزیکه داشت تلو بابام

 ! کردم و رفتم سمتش و بغلش کردم يا خنده

 ! جونم یسالم مامان: برگشتم سمتش و گفتم! رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان

 ! رفتارش بودم نیمنتظر ا! خوامیمنم بغل م یعنیدرآرود  یبه حالت لوس خودشو

 ! دمیکردم و بغلش کردم و لپشو بوس يا خنده
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  م؟یدار یشام چ: من

 ! يقورمه سبز: مامان

 ! پخت یرانیا يغذا هیمامانم باالخره ! آخ جون: من

فست  يمادراشون غذا کشنیمردم خودشونو م ؟یزنیم هیچه حرف نیا! دختر: مامان تو هم رفت و گفت ياخما

 ...! بپزه اون وقت تو  يفود

 ! میدیخند زیرفت تو آشپزخونه و من و بابا ر کردیکه غر غر م همونطور

 ! عشق بود ي هیازدواجشون بر پا! مامانو دوست داشت و مامانم عاشقش بود یلیخ بابام

 ! ودنتو آشپزخونه ب یدر حال انجام اعمال منف یها مچشونو گرفته بودم وقت بار

 ! چراغ خواب طبق معمول روشن بود! در اتاقم رو باز کردم! باال رفتم

 ! پام در اتاقو بستم با

 ! و مانتو و شلوارم هم ریتحر زیم یامو پرت کردم رو صندل مقنعه

روش بود  یتل که دو تا گوش خرگوش هیتنم کردم و موهامو باز کردم و  یتاب خرگوش هیشلوارك تا زانو  هی

 ! زدم

 ! من داره دنیبه بچگونه لباس پوش یبیعج تیحساس! زدیم غیج,  دیدیمنو م انایاگه ک ناال

 ! برق رفت هویسمت تختم که  رفتم

 ! برق تراس جدا بود! و رفتم تو تراس اتاقم و چراغ تراسو روشن کردم دمیدو عیسر

 ! باشم ستادهیحاال وا دنییدو یچراغو که روشن کردم انگار بعد از کل! زدمینفس م نفس

 من دارم؟  هیچه درد نیا ایخدا

  ؟یچ يبه جونم؟ برا یکه انداخت هیچه درد نیا

 یکیتو تار فتادمیو م رفتیهر بار که برق م! آرو چشمامو بستم! نییتراس و سر خوردم پا واریدادم به د مویتک

 شدیم کیهوا داشت تار یوقت... زدنام  غیج... باغ  يتو دنمییدو...!  گرفتیچشمم جون م يلحظات اون روز جلو

 ...!  ومدیکه داشت به وجود م یو توهمات

 ... میکردینم يموشک باز میقا چوقتیکاش ه... ما  يخونه  ومدنیاون روز بچه ها نم چوقتیکاش ه يا

 ...  کاش

 ! بگم نیرو به آرو زیهمه چ دیبا,  کنهیرو درست نم يزیچ یو آه یکاش چیه گهید
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 ! که دارم هیتنها راه حل نیا! بهتره نیهم آره

 نگاه کردن به اون اتاق ! رونیزل زدم به ب! هامو تو خودم جمع کردم زانو

 ! نداختیترس تو جونم م,  کیتار

 ! شکستیم دینبا چوقتیتو گلوم بود که ه ياما بغض بد...! کنم از ترس  هیگر خواستیم دلم

 ! ینکن هیگر چوقتیه گهیکه د يقول داد! ... يباشه آتنا تو قول داد ادتی

 ! موضوع اما خودش قول گرفت نیموضوع ناراحت باشه از ا نیکه اون از ا هرچند

 ! قولم ریز زنمینم چوقتیه چوقتیه من

 ! رونیو از تراس اومدم ب دمیکش یقینفس عم! برگشت برق

 یشگیهم يکردم لبخند بزنم و همون آتنا یام زدم و سع دهیاتاق و آب به صورت رنگ پر ییتو دستشو رفتم

 ! باشم

 ! و زود برگشت ابونیالبته رفته بود تا سر خ! برگشت برق

 ! تو آتنا يخل شد باز

 ! اتاقم يو رفتم سمت اتاق رو به رو دمیکش یقیعم نفس

 ! نیآرو اتاق

 ! زدم در

 ! تو ایب ه؟یک: اومد که گفت نیآرو يصدا

 ! نیبرگشتم سمت آرو! تو و در رو پشت سرم بستم رفتم

 ! دیقدم رنجه فرمود! ما شیپ دیو اومد دیچه عجب خانوم لطف کرد: زد و گفت يلبخند دیکه منو د نیآرو

 ! باز شروع نکن! نیبسه آرو: کردم و گفتم يزیر ي خنده

 ! به قربونت نیآرو يا: بلند شد و اومد بغلم کرد و گفت رشیتحر زیم یصندل ياز رو نیآرو

 ! رو لبام نقش بست يلبخند

 ! دردامه يکه سنگ صبور همه  یداداش! ام یداداش دوست داشتن نیعاشق ا من

 ! کنهیم مییموقع مواظبمه و راهنما به

 ! شعور یب! کنهیم تیخودش منو اذ يها طنتیش ي هیتخل يو به وقتش برا کنهیموقعش دعوام م به

 ! تخت دو نفره اش نشستم يو رفتم رو رونیبغلش اومدم ب از
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 ! هم اومد کنارم نشست نیآرو

 ! استرس و ترسم برگشت دوباره

 ...!  نیراستش آرو: من

 ! کرد خونسرد باشه یسع یول! نگران شد نیآرو ي چهره

 ! بگو آتنا: نیآرو

 ! دارم یمشکل هیمن ... راستش : من

 ! بگو: اخماشو تو هم کرد و گفت نیآرو

 ! زدم يتو دلم لبخند! کردیم تمیشده بود و حما يدج دوباره

مال  هیقض...  هیقض! ستین روزیمشکل ماله امروز و د نیا: و آروم چشمامو بستم و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ! سالم بود 12که  یاز وقت! یبچگ یلیاز خ! شهیچند سال پ

 ...من ... خوب : و ادامه دادم دمیکش يا گهید قیعم نفس

 ! خوب بگو! يآتنا جون به لبم کرد: نیآرو

 ! دارم یکیمن ترس از تار... من ! خوب یلیخوب خ یلیخ: من

 اونم تو؟  ؟یکیترس از تار ؟یکنیم تیاذ يآتنا دار: اخماشو تو هم کرد و گفت نیآرو

 ! دمیکشیخجالت م! نییانداختم پا سرمو

 ! بودم لیآدم تو فام نیو لجباز تر نینترس تر من

 ! سرت رو بلند کن... آتنا : تخت بلند شد و جلوم زانو زد و دستمو گرفت و گفت ياز رو نیآرو

 ! استفهام سرمو بلند کردم با

 ! بودم نیآرو يعاشق رنگ چشما! چشماش هیزدم تو اون عسل زل

 ! یو عسل يقهوه ا نیب يزیچ هی

  ؟يردا یکیتار يایفوب یبگ يخوایم یعنی: تو صورتم نگاه کرد و گفت نیآرو

 ! کج کردم سمت چپ تا نگاش نکنم سرمو

 ! آره: گفتم آروم

  ؟یاز ک قایدق: نیآرو

 ! سالم بود 12 یاز وقت: من
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 و چرا؟ : نیآرو

 ! و غرق شدم تو گذشته ها رونیدادم ب نفسمو

 ! کردم به گفتن شروع

 ! ادمهیاون روز زو خوب : من

 ! تو باغ دمییباز کردم و دو فونیدر رو از آ! اومد فونیزنگ آ يصدا"

 ! بودن همشون

 ... انایک,  رایو, الناز ,  نایژ

 ! نفر غرق شدم 12سمتشون و تو بغل  دمییدو

 ! میکار دار یتو که کل دییبچه ها بدو: من

 ! ارنیسمت اتاق خودم تا لباساشونو در ب بردمشون

 ! میبخور يزیچ هیتا باهم  نییکه لباساشونو درآوردن بردمشون پا نیاز ا بعد

,  یشکالت کیک, آب آلبالو , نوع ژله  3, پفک ,  پسیسه نوع چ! یمامانت آت دهیچ يزیچه م! اُ الال: ساغر

 ! خوامیم ادیز يمن از همشون به اندازه ... ممم ,  یشکالت یبستن

 ! هم يتو سر و کله  میو زد میخود زیچ یکل! امون گرفت خنده

  ؟يآب باز میبر دیا هیپا: من

 ! میکرد يآب باز یکردن و کل دییتا همه

 ! میکن يموشک باز میآخر هم قرار شد که قا دست

 ! گرگ بود انایآخر ک دور

 ! شدم میقا نیزم ریو رفتم تو ز دمییدو

 ! يکردیبازش م رونیحتما از ب دیبا شدیاز تو باز نم گهید شدیاگه بسته م! خراب بود نیزم ریز در

 ! اومد و در بسته شد يدیباد شد ییهوی نیرزمیرفتم تو ز یوقت

 ! فاصله داشت یاصل اطیبا ح یلیخ نیزم ریز

 ! دیشنیصدامو نم یچکیه

 ! دینشن یکس یزدم ول غیج یکل! دادیآدمو سکته م! و ترسناك بود کیتار یلیخ نیرزمیز

 ! تر از قبل کیتار نیزم ریو ز شدیم کیداشت تار هوا
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 ! زدمینفس نفس م! ختیر يدلم هر! سوسکا يپا يصدا! عنکبوت

 ! دمیدینم یکیتو اون تار يزیاطرافم رو نگاه کنم چون چ دمیترسیبود که م کیاونجا تار اونقدر

 نجایا گفتیبهم م! زدیباهام حرف م یکی! دمیشنیشخص رو م هی يپا يصدا! ومدیداشت به سمتم م توهم

 ! ناخودآگاهم بود که به سمتم اومده بود ریاون صدا فقط ضم! رمیمیم

 "! نجاتم داد یکیکه در باز شد و  وردمیداشتم نفس کم م! گفتیو خطراتش م یکیتار از

 ! ارمیدووم ب یکینتونستم تو تار گهیاز اون روز به بعد د: من

 ! ناباور نگام کرد ییبا چشما نیآرو

 کرد؟  میاز من قا نویچرا تا االن ا! آتنا: توش داشت گفت یکه سرزنش و ناراحت یلحن با

 ! ضربه زدم یفرض يو با پام به سنگ ها ریانداختم ز سرمو

 یم! شخص تو خونواده مشهورم نیو لجباز تر نیکه به نترس تر یدونیم نیآرو: بلند کردم و گفتم سرمو

 ! بهم بگن بچه سوسول یحت ای ؟یترسیمازش  هیچ یکیمسخره ام کننن و بهم بگن تار دمیترس یم! دمیترس

 ! يبد تیخونواده اهم یحت ایمردم  يکه به حرفا یباش نایعاقل تر از ا کردمیفکر م! آتنا: نیآرو

 ! رونیپنجره زل زدم به ب از

چون ! برامون مهم تره يزیاز هرچ قایاما حرف مردم دق ستیحرف مردم مهم ن گنیوقتا آدما م یگاه: گفتم آروم

همه به چشم  ستین یمردم اگه بگن دختره دختر خوب! زارهیاثر م مونیحرف اوناس که رو تک تک اتفاقات زندگ

که خودمون  نیما آدما بدون ا! کنهیکس حرفتو باور نم چیچون ه یتنها هست شهیو هم کننیبهت نگاه م يبد

حرف  "گفت  شهیپس نم! میکنیمردم رو باور م عاتیشا,  مینگاه کن يا هیبه قض قیعم یحت ایدلمون بخواد 

 ! " ستیمردم مهم ن

 ! نیچرخوندم سمت آرو سرمو

از من و بابا و مامان  یفهمت حت شهیهم زایجور چ نیتو ا: سرشو آروم تکون داد و گفت! کنج لباش بود لبخند

 ! يعقل دار شتریکوچولوت گذاشتن که از منم ب يتو اون کله  یمورد چ هی نیتو ا یدونینم! بوده شتریهم ب

 ! وجودمو گرفته بود يبغض بد! کردم میطرفشو و خودمو تو بغلش قا رفتم

 ! اون روز برام وحشت آور بود خاطرات

 ! بود انیخوب اون جر يتنها نکته  نیا! هم بود نایاون موقع م حداقل

 ! رونیاومدم ب نیکه آروم شدم از بغل آرو کمی
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 بپرسم؟  يزیچ هی شهیم: به چشمام کرد و گفت ینگاه

 ! بپرس! اهوم: من

اتو از اتاقت  هیگر يصدا چوقتیچرا ه! ينکرد هیگر یکس يمن و نه جلو ينه جلو چوقتیچرا ه: نیآرو

کنن  یبغض م دنیکش ادیز یتو رمانا که سخت يآدما دونمیکه م ییتا جا ؟یکنیبغض م شهیچرا هم! دمینشن

 ! یپاک نیبه ا! یمهربون نیتو؟ به ا یول! اونا از سنگن! کننینم هیگر یول

 ... ای... تلخ بود  دونمیکه نم يخنده ا! کردم يا خنده

 ! و رفتم سمت در دمیبوس نیجام بلند شدم و لپ آرو از

 و جواب سوال من؟ : گفت نیبود بود که آرو رهیرو دستگ دستم

 ! کنمیدارم از جواب دادن فرار م دیفهم! سمتش برگشتم

 ! ساله ام برگشته بود 5 یخیبغض سرد و ! ریچندباره انداختم ز سرمو

 بهت بگم؟  نویا يازم نخوا شهیم نیآرو...آ: من

 ! تخت بلند شد و اومد سمتم ياز رو نیآرو

 ! بهم داد که باعث شد سرمو بلند کنم یکیگرفت تو دستش و تکون کوچ بازومو

 ... یبدونم چرا؟ اگه االن نگ شهیم: گفت آروم

 ! رونیبا صدا داد ب نفسشو

اصال دوست ندارم بازم مثل امشب که تا االن فکر ! يدار گهیمشکل د هیخوام بعدا بفهمم  یآتنا نم: داد ادامه

خبر ... داره و من  ایساله فوب 8حاال بفهمم خواهرم ... آشنام حاال  اتتیو با روح شناسمتیخوب م یلیخ کردمیم

 ! ندارم

 ! و انگشتام رو تو هم فرو کردم ریسرمو انداختم ز بازم

 ! سرتو بلند کن آتنا: نیآرو

 ! بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم سرمو

بعدا  یول... باشه  یحاال بگ يخوا یاگه نم! نمتیخوام شکست خورده و ناراحت بب ینم چوقتیه گهید: نیآرو

 ! يجوابمو بد دیبا دمیهر وقت پرس

 ! کردیمنو درك م شهیهم! زدم يمحو لبخند

 ! شناختیمنو م یاز هرکس بهتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٧٢ 

 ! که چند قدم عقب رفت يجور, سمتش و سفت بغلش کردم  دمیلحظه احساساتم فوران کرد و پر هی

تا عکس العملت  گفتمیداره هر روز م ریتاث نقدریحرف ا نیگفتن ا دونستمیاگه م: کرد و گفت یطونیش ي خنده

  !نمیرو بب

 ! زدم تو سرش یکیو  رونیبغلش اومدم ب از

 ! يخورده بود دهیتا کش 3حرفات و رفتارات  نیتا حاال با ا ياگه داداشم نبود یدونستیم! پررو نشو یه یه: من

 ! هییتفکرات تو اروپا کردمیمن فکر م! آتنا: چشماش گرد شد و گفت نیآرو

 ! شونه هامو باال انداختم الیخ یب

در ضمن به ! بغلم کنه دیاز راه رس یهرک شهینم لیدل یول! خوب آره هست: گفتم نطوریسمت در و هم رفتم

! دوتا خوبه نیا نیب يزیچ هی یدونیم! ها نه به اونا یرانینه به ما ا! ازحد لوسش کردن شیها هم ب یینظرم اروپا

 ! میندار يزیچ نیجهان چن يکجا چیه یول

 و اونجا کجاس؟ ...  يب اومدآها خو: گفت طنتیبا ش نیآرو

 کجاس؟ : گفتم مشتاق

 ! نیبغل آرو: زد و دستاشو از دو طرف باز کرد و گفت یچشمک

 ! پررو! گرد شد چشمام

 ! پر رووو! بغلم ایب گهیم میمستق ریغ! سمتش و از دستم فرار کرد دمییدو

 ! نییپا دمییکمرنگ دخترونه زدم و دو یرژلب صورت هیمقنعه امو سرم کردم و  عیسر

 ! نون تست برام گرفته بود يشکالت صبحانه نوتال با کره رو يلقمه  هی مامان

 ! نه بگم تونمیمن در برابر نوتال نم! مامان کلک يا

شدم و حرکت کردم سمت  نمیکردم و سوار ماش یو ازش خدافظ دمیازش لقمه رو گرفتم و لپشو بوس عیسر

 ! دانشگاه

 ! تو ساختمون دانشگاه دمیشدم و دو ادهیپ نیاز ماش! ارك کردمموژان پ نیرو کنار ماش نمیماش

 ! استاد سرکالسه یعنیکالس مورد نظرم بسته بود پس  در

 ! هینکنه خودش کل رونمیب يوا! ينظر استاد

 ! زدم و رفتم تو در

 ! در زد و اومد تو یکیبعد من ! سرمو بلند نکردم یحت ستادمیدر وا يجلو همون
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 ! بود نایت! رو که اومده بود نگاه کردم یاون یچشم ریز

 ! بستمش عیسر یشل شد ول شمین! آوردم ریگ اری خوبه

 ! مواجه بشم یباور کردن ریغ يزیبهم زد که باعث شد سرمو بلند کنم و با چ يتنه ا نایت

  جـــــــان؟

چشمام اندازه قابلمه ! کردیسر کالس بود که اونم داشت تخته رو پاك م يفقط استاد نظر! یخال یخال کالس

 ! شده بود

 ! هوا دمیاستاد تو جام پر يصدا با

 ! هم شروع بشه يکالس بعد دیذاشت یم! دیومدیتر م ریکم د هی زیعز يخانوم ها: ينظر استاد

 ... يواسه کالس بعد میسیوا شهیحاال م: دیخنگ پرس ينایت

 ! آخ گفت و بازوش رو گرفت هیمن  يحرفشو بگه که با تنه  ي هیبق اومد

 ! مینخور بتیکه غ مینیخواستم بگم کالس بعد بش یم... حالت خوبه؟ ... چته خره؟  يهو: گفت آروم

 ! دیبهش رفتم که طبق معمول از ترس چشماشو دزد يغره ا چشم

 ! درس خودمونه پس فرداس نیش که هم يکالس بعد! گهیکالس نداره امروز د! کنهیم تیداره اذ: من

 ...بود تا پس فردا  نیمنظورش ا یعنی: چشماش گرد شد و گفت نایت

 ! طرفش میسرامونو چرخوند ياستاد نظر يصدا با

 ! بود نیبله خانوم محترم منظور بنده هم: ينظر استاد

 ! آروم لبشو گاز گرفت نایت

 ! رفت که ینم! رونیدر کالس هلش دادم ب از

 ! مینشست یبا دخترا م شهیکه هم ییو جا اطیو رفتم تو ح دمیکش دستشو

 ! سمتشون میرفت نایزدم و با ت يلبخند! براشون دست تکون دادم! دمیها رو از دور د بچه

 دخترا؟  دیکرد ریچرا د: رایو

 ! خواب موندم: من

 ! خوابهیخرس م نیع! نداشت دنیکه پرس نیا: الناز

 ! دیالناز هم از ترس چشماشو دزد یبهش رفتم که حت يغره ا چشم

 ! منم که طبق معمول: نایت
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 ...!  ایخورده  یمفصل يصبحونه  ای دهیحمومش طول کش ای یعنیمعمول  طبق

 ! ومدهی؛ عجله بهش ن لکسهیکال ر! وونهید

 ! زدیحرف م یکیو هرکس با  مینشست

, افتادم که رفتم تا از کتابخونه کتاب بردارم  شیپ يهفته  ادیکه به دوست ناشناس اس ام اس بدم که  اومدم

 ! بگه خوادیبا ترس گفت که نم یرو بگه ول يزیخواستن از ساغر که چ یقبل اون بچه ها م

 ! دخترا: گفتم يبلند يبلند کردم و رو به بچه ها با صدا سرمو

 هان؟ : با هم گفتن همشون

 ! جان دیهان و کوفت بگ: من

 ! عمرا: باهم گفتن همشون

 ! کردنیدخترا متوجه شدن و متعجب نگامون م ادیز يکه اطرافمون بودن از صدا ایبعض

 ! نگامون کنه ادیز یاگه کس میدینم تیجور جاها اهم نیکال تو ا! گهید میخل

 ! دادیقلقلکم م شتریب هیفضول يکه همون مودبانه  يشدم االن حس کنجکاو الیخ یب

 یرو بگه ول يزیچ هیساغر  دیدانشگاه که اصرار داشت يکتابخونه  رفتمیداشتم م ادتونهی شیپ يهفته : من

  ه؟یچ انیبپرسم جر شهیم! گفتینم

 ! و موژان دوست ندارن ساغر بگه ایکه شن دمیشن یبعدش اتفاق ادمهی

 ! گچ شد نیرنگشون ع همشون

 درخته چه بلنده؟  نیا ا: سرشو نگاه کرد و گفت يسرشو بلند کرد و درخت باال رایو

  ن؟یا گهیم یچ! رفت تو هم خماما

 ! قشنگه یلیآره خ: ایشن

 ! شروع کرد به سوت زدن انایک هوی

 ! دیخندیم زیهم که ر ساغر

 ! دمیخندیجک م هیبه جان خودم داشتم به : گفت دیمنو که رو خودش د ياخمو نگاه

 ! میخوب بگو ما هم بخند: من

 ! س18+آخه جکش ,  شهینم: ساغر

 ! گرد شد چشمام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٧٥ 

 ! ا اون طرف رو نگاه کن! الیخ یب شهیروم نم یول يا 18+ دونمیم: ش گفت یرفع سوت يبرا عیسر ساغر

 ! با اخم برگشتم تا اون طرف رو نگاه کنم! در کار نبود یجک چیه دونستمیکه م من

و صورت  رفتیو با ناز و عشوه راه م زدیحرف م یدختر که داشت تلفن هیجز  يزیچ دمیدقت کردم د یهرچ یول

 ! ستین دادیتکون م شویعمل

  نجاس؟یا یاالن چ! من يدوستا نیا ستیخوب ن حالشون

 ! و از من دور شدن دونینفرشون دارن م 11هر  دمیکه د دهیدیم یاز ساغر بپرسم که چ برگشتم

 ! تمیلیمخ ت نیتو سرم با ا خاك

 ! زننیم ییچه کلکا ناینگرفتم ا ادیسال هنوزم  8 بعد

*** 

 ! به خودم نگاه کردم گهیبار د هی نهیآ تو

هم  يرو هیال هیکرد که با تور ال یپف م نییزانوم که از کمر به پا يتا رو دیو سف یصورت یلباس پرنسس هی

 ! دوخته شده بودن

 یصورت ونیپاپ هیکه  یعروسک دیجفت کفش سف هیبودم و  دهیرنگ نازك پوش دیسف ینخ يجوراب شلوار هی

 ! بودم دهیروش داشت پوش

 ! کمرنگ یلیخ یلیخ یو صورت دیو سف یبود و سه تا دستبند آب یصورت يجفت کفش باله  هیگردنبند که  هی

 ! باز انداخته بودم دورم موهامم

 ! داشتن یکه رنگ کارامل ومدیکمرم م يتا رو موهام

 ! دوست نداشتم موهامو رنگ کنم چوقتیه

 ! ر موهام زده بودمکه رو کفشم بود به کنا یمثل اون ونیپاپ هی

 ! دخترونه یرژلب صورت هیرنگ و  یکم صورت یلیخ ي رژگونه

 ! درازم خوشگل تر به نظر برسن يهم بزنم تا مژه ها ملیگرفتم ر میآخر تصم ي لحظه

 ! خودم دوست داشتمش یکرده ول دایحالت بچگونه پ یکمیصورتم و لباسام  دونستمیم

 ! پررنگ هم به صورتم زدم یصورت یخنگول نکیع هی

 ! ومدیبهم م یلیخ یخنگول نکیع

 ! بودم دنمیطرز لباس پوش نیمن عاشق ا یعنی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

 ! ام افهیق شدیباحال م یلیخ

 ! نداشتم یساله فرق 15 يبچه  هی با

 ! یشیم طونیخوشگل تخس و ش يبچه  هی هیشب گفتنیم شهیهم دخترا

 ! پوشمیلباس م يجور نیکه چرا ا دادنیم ریاکثر اوقات گ یول

 بگه به شماها چه؟  یکی! دوست دارم خوب

 ! نایا سایمل يحرکت کردم سمت خونه ! م شدم ییآلبالو 206 سوار

 ! نیتولد شرو! ماه بود يد 27 امروز

دوست  یلیخودمون بمونه خ شیپ یعنیکه نداشته باشم  نینه ا... نه  یعنی... به رفتن نداشتم  يعالقه ا چیه

 ...!  دونمینم لشویلد, داشتم برم 

 ! شدم یاصرار کرد تا مثال راض یکل سایو مل امیحفظ ظاهر گفتم نم يبرا یول

 یوقت میقرار گذاشت یحت! براش فرستادم نایشکلک تولد و ا یکل! بهم گفت روزید! دوست ناشناس هم بود تولد

بهش نگفتم  بهشتیغصه خوردم که چرا ارد یمنم کل! تولد براش بخرم که جبران بشه يکادو دمشیبعدا د

 ! تولدم بوده

 ! شدم ادهیپ نیماش از

 ! اومد سمتم سایکه پامو گذاشتم تو سالن مل نیهم

 ! يایگفتم نم گهید! آتنا يکرد ریچه قدر د: سایمل

 ! ساینه مل نهیافتاد تولد شرو ادمیکه  امیدوستمه چه طور ن نیبگم تولد بهتر اومدم

 ! باسامو بزارم تو اتاقشگفت که ل سایمل

اون روز  ادیو  نیچشمم افتاد به اتاق شرو شدمیکه رد م نطوریهم! سایپله ها باال رفتم و رفتم سمت اتاق مل از

 ! افتادم

 ...  رمینتونستم دفترمو پس بگ هنوزم

 ... نمونده  يراهکار چیه

 ...  رمیدنبالش نم گهیاگه مونده باشه من د یحت یعنی

 ...  ستمیاونقدر تو فکر اون دفتر ن گهید

 ! ستمیهم ن نیکردن شرو تیتو فکر اذ یحت
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 ...  میکنیم يهمش از هم دور...  میندار یکیبه اون  يکار چکدومیه... چمون شده  دونمینم

 ...  مینیبینم گرویدانشگاه اصال همد تو

 ...  میدیدزدینگاه هامونو م عیسر میشدیاگر چشم تو چشم م ای

...  رهیو ضربان قلبم باال م رمیگیاسترس م نمشیبیهر وقت م یول...  یبه خودم اعتراف کنم ول نویندارم ا دوست

 ...  دمیاز دست م مویناخودآگاه خونسرد

 ! اتاقش به خودم نگاه کردم يقد ي نهیتو آ سایکه گذاشتم تو اتاق مل لباسامو

که صورت خرگوش  يپاموره ا! و به پام بستم دمیکش رونیب فمیرو که با خودم آوردم بودم رو از تو ک يا پاموره

 ! رنگ بود یبود و صورت زونیبهش آو

 ! شده بودم یامروز پلنگ صورت کال

 یلیاگر چشمام اونقدر ترسناك و گستاخ نبود االن صورتم خ دیشا! کرده بود دایپ يبچگونه ا هیخوشگل صورتم

 ! شدیبچگونه تر م

 ! شدیم دهیترسناکم کمتر د يچشما که زده بودم ینکیبا ع البته

 ! خارج شد نینفر هم با من از اتاق شرو هیاومدم  رونیکه ب سایاتاق مل از

 ! بود نیشرو

 ! فلش بود هیدستش  تو

 ! رفتیبود و داشت با فلش ور م نییو اون صورتش پا کردمینگاش م داشتم

 ! دیاومده که منو د رونیب سایاز اتاق مل یک نهیبلند کرد تا بب سرشو

 ! کردیبود و منو نگاه م ستادهیمات وا! دمیوضوح شل شدن دستاشو د به

 ! شوکه شده بودم منم

 ! ایخدا

 ...هم که  کلشیهم که بود و ه پیخوشگل بود؟ خوش ت نقدریبشر ا نیا چرا

  ؟يدیآفر یچ ایخدا

 ...! مارکش بنتونه  دمیبلوز فهم يعالمت رو يتا آرنج باال آورده بود و از رو ناشویکه آست دیبلوز مردونه سف هی

 ! یساعت و کفش همون رنگ! کروات همرنگش هیو با  یشکالت شلوار

 ! رهیمنو بگ یکی! ایخدا
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 : نیشرو

 ! همون آتناس؟ نه نه امکان نداره نیا

 یو آب یو صورت دیسف يد خوشگل و دستابنداگردنبن هیبود و  یو صورت دیزانوش که رنگش سف يلباس تا رو هی

 ... یعروسک يکمرنگ و کفشا یلیخ

 ! زتشونیتا بهم بر کردیرنگشو که آدمو وسوسه م یکارامل يموها... باز انداخته بود دورش  موهاشو

 ...داد چه قدر نرم اند  صیتشخ شدیبدون لمس کردنش م یکه حت دنیرسینرم و صاف به نظر م اونقدر

 ...که تالش کردم نفهمه آب دهنمو قورت دادم  يجور,  آروم

 ... شدیم دهیترسناکش کمتر د يزده بود که چشما یصورت یخنگول نکیع هی

 ...  فتهیب رونیخوشرنگ و خوشگل ب يتا اون چشما... چشماش بردارم  ياز رو نکویاون ع خواستیم دلم

 ...ضربان قلبم باال رفته بود ...  ستیم خوب ناصال حال...  ستینه ن... حالت خوبه؟  ن؟یشرو یگیم یچ

 ...  نییرفت پا يدیببخش هیزودتر از من به خودش اومد و با ...  کردیمنو نگاه م اونم

  ن؟ییکرد و رفت پا یمودبانه از من عذرخواه نقدریآتنا بود که ا نیا

 دچار توهم نشدم؟ ...  دونمینم...  دونمینم

 ...اتاقم  يبرگشتم تو...  نییپا نرفتم

... که اصال حالم خوب نبود  نیدوم ا... و دوم  نییپا میباهم بر شدیم هیضا یلیکه خ نیاول ا...  لیدو دل به

 ...باال رفته بود  یلعنت نیضربان ا

اونم ! ... يدیمحل نم يدختر چیکه به ه ییتو...  ؟يشد يطور نیدختر ا هی دنیبا د... حالت خوبه؟  نیشرو

 ! يباهاش کل کل دار شهیه همک يدختر...  یک

 دمیشا... بود که تازه متولد شده بود  نیشرو هی نیا... من نبودم  نیا... آره خودم نبودم ...  یستیخودت ن نیشرو

 ...خودم بودم اما 

 ! نیکن شرو بس

 ! کردم خونسرد باشم یو سع دمیکش قینفس عم چندتا

 ! نییپا رفتم

 ! سمتم دیدو سایکردم مل یپله رو که ط نیآخر

 ! ییساعته اون باال مین ؟يکرد رید نقدریچرا ا: غر غر گفت با
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 ! غر نزن خانوم سوسکه: زدم و گفتم طنتیپر از ش يلبخند

 ! با تو بکنه حق داره يآتنا هر کار نیا: چشم غره رفت و گفت هی سایمل

 ! اسم آتنا سرجام خشکم زد دنیلحظه با شن هی

 ! شدینم یبا چشم دنبالش بگردم ول خواستیم دلم

 ! شک نکنه یندم و کس یبه خودم اومدم تا سوت عیسر

کار  یچ خوادیمگه آتنا م... مگه : تفاوت کردم و اخمامو زدم تو هم و گفتم یب يادیصورتم را با تالش ز حالت

 کنه؟ 

 ! شونه هاشو باال انداخت الیخ یب سایمل

تو  يجلو تونهیکه م یتنها کس! کرده حق داشته تتیکه هر چه قدر تا حاال اذ نهیمنظورم ا,  يکار چیه: سایمل

  ! اونه سهیوا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ! وگرنه دارم براش, بگو مواظب خودش باشه : ابرو دادم باال و گفتم يتا هیامو باال انداختم و  شونه

 ! دور شدم سایاز مل و

اصال  یول کردمیم یحفظ ظاهر تالف يبرا دیکرد شا یم ياگه اون کار! کنمینم يکار چیه دونستمیخوب م اما

 ... برسه  بیبه اون دختر آس ینک سوزن يبه اندازه  یحت خوادیدلم نم... خوادیدلم نم

 ...  ادینم دلم

 ... حرفا رو بزنم  نیا دینبا

 ! ستمیکردنش ن تیتو فکر اذ گهیوقته د یلیخ اما

 ! و با چشم دنبالش گشتم ستادمیوا هیبق دیگوشه دور از د هی

 ! نشسته بود انایک کنار

 ! کرد و آروم موهاشو زد پشت گوشش يا خنده

 ... ستینه ن... حالت خوبه؟ ...  ن؟یچت شده شرو تو

 زد  یطنتیسرشو کج کرد و لبخند پرش... زدیداشت باهاش حرف م سایبهش انداختم که مل گهینگاه د هی
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 ... یلعنت...  یلعنت... 

 ! رفتیضربان قلبم دوباره داشت باال م...  نمیبب خواستمینم! بستم چشمامو

 : اومد ادمیجمله  هی

I now its hard to remember the peaple we used to be … 

 ... میبودیم ییچه کسا دیبا میاریب ادیسخته که به  دونمیم

 ) 5فون از مارون  یآهنگ پ(

 ... میزدیپوزخند م دیهم با يشدن تو چشما رهیخ ياالن من و آتنا جا ارمیب ادیسخت بود که به  یلیخ آره

 ...دو تا دشمن ...  میبودیم ییچه کسا دیبا میاریب ادیسخت بود که به  یلیخ

 ...فرشـ نیدشمن همچ... سخته که دشمن باشم  یلیخ... سخته  نه

 ! نیبس کن شرو -

خودمو از  یتا کم اریبدست آوردم و رفتم سمت سام مویدرونم که سرم داد زد به خودم اومدم و خونسرد يصدا با

 ! حالتا دور کنم نیا

  ؟یسام: من

 ! سمتم برگشت

 جانم؟  -

  ومده؟یهنوز ن امیپ: من

 ! ادیخواد ب ینم -

 ! رفت تو هم اخمام

 چرا؟ : دمیپرس یاعتراض

  سا؟یدوست مل ؟یشناسیساغرو م -

 ! رو نشونم داد یتوش بود سمت وانیل هیدستش که  با

 ! و اون سمت رو نگاه کنم برگشتم

 ...بود که نشسته بود  يچشمام محو اون دختر... اما من ! منظورش دختر کناردست آتنا بود اریسام

 ! به خودم اومدم عیسر

 ! باهم بود پمونیتو شمال اک! دورادور شناختمیساغرو م آره
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 ! شناختمیاز همه م شتریآتنا رو ب نیتو اون ب.. . نیاون ب تو

 ...شناسمشیم! اهوم: و گفتم اریسمت سام برگشتم

دوست  هی امیپ ادتهی: خودش برگشت و گفت یبه حالت قبل عیلحظه مشکوك نگام کرد و بعد سر هی اریسام

 ! کردیدوست دختراش براش فرق م ي هیدختر داشت که با بق

 ! بودمش دهیمن ند یخوشگله ول دیگفتیدختره هم م! ادمهیآره : من

چون ! رو از هم جدا کنه نایبود ا دهینقشه کش امیپ يکه ساناز دخترخاله  یدونیم! ساغر همون دوست دخترشه -

تموم کرد  امیساناز با پ يدایساغر با تهد... هم شد هم نشد  یعنی! موفق نشد یول! رو دوست داشت امیخودش پ

و  امیب تونمینم گهیم! دل نه صد دل عاشق کیخان هم  امیپ...!  امینه پ خواستینه خودش دلش مکه  یدر حال

 ! که اونجاست و دور از من نمیبب

 ! رفت تو هم اخمام

 ! بکنم يکار امیپ يبرا تونستمیم ادیاحتمال ز به

  ؟یدوست انایتو با ک! یسام: و گفتم اریگرفتم سمت سام انگشتمو

 چطور مگه؟ ... آره : زد و گفت يلبخند اریسام

 با خبرن؟  امیساغر و پ انیو دوستاش از جر انایک: من

و  امیگفتم پ هوی زدمیحرف م انایاون بار که داشتم با ک... نه  دونمیتا اونجا که من م: کرد و گفت یمکث اریسام

ساغر تنها  دمیشن سایو مل انایتعجب کرد و گفت مگه بهم زدن؟ تا اونجا که من خبر دارم و از ک انایساغر که ک

نکردن  ریبه خاطر درگ یاما گاه گفتنیبهم م تشونوتموم دخترا مشکال یاز همون بچگ! گهیمشکالشو به آتنا م

با آتنا  شهیساغر هم هم! پشونهیقانون اک نیا! گنیکمک م ينفر از دخترا برا هیدخترا فقط به  ي هیبق

 ! کنهیمشکالتشو حل م

 ! آتنا از همه شون باهوش تره نیا یول یباور نکن دیشا: کرد و گفت يخنده ا اریسام

تو ... ان  یزهوشانیتا دختر همه شون ت12 نیا: کرد و گفت يا گهید زیر يخنده  اریگرد شد که سام چشمام

 نیب...  دهیرسیکس به پاشون نم چیتو مدرسه اول بودن و ه... مشهور بودن  "فرار مغز ها "به  رستانیدب

حل  يمغزش برا... وقتا  یعضب ارهیدر م يخنگ باز ای دهیم ینگاش نکن سوت...شونم آتنا اول بوده خود

 يها يرشته  کایکه تو آمر ییتر از من و تو عیسر! کنهیکار م عیسر یلیخ کیزیو ف یاضیمعادالت و مسائل ر

 ! بوده یاضیاُسکلمون ر
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 هم ندادن؟  یاضیکنکور ر یحت... نخوندن  یاضیر چکدومشونیچرا ه یبگ شهیو م: من

 دهیعق نیوقت ا چیه! دختر کار نداره هی يبرا یاضیر يچون که معتقدند رشته : زد و گفت یلبخند کج اریسام

 ادیتو المپ رستانیآتنا سال اول دب یدونیم یراست! ... نهیشون ا دهیعق ینشه ول نیتا توه ارنیرو به زبون نم

 هر دو اول شده؟  کیزیو ف یاضیر يکشور

 ! ومدیچشمام از تعجب از جا داشت در م! شوك بس بود گهید

 ! گهیم یچ اریسام

 تو کشور؟  کیزیاول ف رتبه

 دهیآفر بیاصال عج! و خل و خنگ طونیحال شر و ش نیدختر مغزه و در ع نیا: گفت دیکه تعجبم رو د اریسام

 ...شده 

  ؟يهمه آمار دار نیچه طور ا! يتو که از دخترا هم بدتر: گفتم اریبه سام رونیکه از شوك اومدم ب نیاز ا بعد

جفت گوش داشتم که  هینه زبونم کار کرده نه مغزم فقط ,  ستمین يمن کاره ا: کرد و گفت يخنده ا اریسام

 ! خودش گفته لیرو به م نایخانوم ا انایک

... فرق داشت  انایک دونستمیاما من خوب م! شیخواستگار رهیخانوم گفتم االن م انایگفت ک یم یلحن هی با

 ! دوسش داشت اریسام

 ! گرفتمیو ساغر کمک م امیپ ياز آتنا برا دیبا

 ! کمک به اون دوتا دارم يکه برا هیتنها راه یول هیکار سخت دونمیم

 

 : آتنا

اومد که  هیسا يصدا! رو خودم احساس کردم, رو  یکی ي هیکه سا زدمیبودم و داشتم با دخترا حرف م نشسته

 ! کرد يا یمصنوع يتک سرفه 

 ! مواجه شدم نیسرمو بلند کردم که با شرو آروم

 ! مبل یبه پشت دیشوکه شده بودم که بدنم چسب اونقدر

  ؟یداشت...  يکار: دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ! رونیکه نفهمه نفسمو دادم ب يآروم جور! کردم خونسرد باشم یسع

 باهام؟  يایم: ش فرو کرد و سرشو چرخوند سمت چپ و بعد دوباره منو نگاه کرد و گفتدستشو تو موها کالفه
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  ؟يکارم دار یباهات کجا؟ اصن چ امیجان؟ ب! گرد شد چشمام

 ! شدیداده م صیهم تشخ نکیاونقدر چشمام گرد شده بود که از پشت ع مطمئنم

 ! برخورد کنم يکردم عاد یسع

 ...در مورد : گول من زد و گفتخن ي افهیبه ق يلبخند محو نیشرو

 ...! در مورد ساغر : نشنوه و گفت یخودشو خم کرد روم تا کس کمیبه اطرافش کرد و  ینگاه

 ساغر به اون چه؟ ! رفت تو هم اخمام

 ! خواد از من کمک بخواد یم, از ساغر خوشش اومده  دیشا... دیشا

از ساغر خوشش  نیشرو خواستیلحظه حس حسادت درونم بعد از مدتها به کار افتاد و دلش نم هیچرا  دونمینم

 ! اومده باشه

  خواد؟یاصن چرا از من کمک م... اصن ...  اصن

 ! مواجه شدم نیشرو طونیاخم سرمو بلند کردم که با صورت ش با

 ! ریاز دخترا کمک بگ گهید یکیاز  ؟يخوا یچرا از من م: دمیطلبکارانه پرس یشد و با لحن شتریب اخمام

 ! تا مثال به حرف زدنم ادامه بدم انایسرمو چرخوندم سمت ک و

 ! يبا خبر هیقض نیچون فقط تو از ا: خم شد و دم گوشم گفت آروم

 ! خوردیهرم داغش به گوشم م یوقت کردمیلحظه فقط به مور مور شدن بدنم فکر م اون

 ! ر کردمکه گفت فک يبه جمله ا عیبعد سر اما

 ... امیپ ي هیقض... نکنه ... نکنه ! نگاش کردم نگران

 ! تا اول اون بره و منم دنبالش برم سادمیو وا دمیبه دامنم کش یاز جام بلند شدم و دست عیسر

 ! که با سرفه ام به خودش اومد کردیداشت منو نگاه م مبهوت

 ! افتاد سمت پله ها راه

 ! میگذاشته بودند نشست ونیزیاتاقا که چند دست کاناپه و تلو نیب يباال و تو همون هالچه  میرفت

و نفس  زیم يگلدون رو يلغزوند رو عیچشمام بود کرد و بعد نگاهشو سر يکه رو ینکیبه ع ینگاه نیشرو

 ! شروع کرد به حرف زدن! دیکش یقیعم

  ؟یشناسیرو که م امیپ: نیشرو

 ! تکون دادم دییتا يسرمو به نشونه  آروم
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رو  امیساناز پ! ساناز ه,  امیپ يتموم کنه دخترخاله  امیبا پ دیکه به ساغر خانوم گفته با یاون شخص: داد ادامه

! بره طرفش اما نرفت که نرفت امیکار ، پ نیداشت بعد از ا دیام! کار رو کرده نیا نیدوست داره واسه هم یلیخ

...  ترسهیاون م... اون  یول ادیمسخره به نظرت ب دیشا...  ادینم یجا دعوت شده ول نیبه ا امیپ... حاال امروز 

 ...داغون ...  شهیاون داغون م...  نهیکه دوباره ساغرو بب...  ادیکه ب ترسهیم

 ! به گوشا و چشمام باور نداشتم... کردم  ینم باور

 ! ناباور نگاش کردم ییچشما با

مدت تالش داشت با شاد کردن خودش غم  نیکه تموم ا يساغر يبرا, ساغر بغض داشت  يکه برا ییصدا با

...  يتو قول داد... امکان نداره  نیا... نه آتنا ! کردم یم هیاالن گر شدیکاش م! رو فراموش کنه امیاز پ يدور

چشمش  هیماهه که  10به ساغر بکنم؟ اون  تونمیم یچه کمک: آروم گفتم... بود  یبار هم تو شمال اتفاق هیاون 

 یاون که م...  دیبراش بکن يکار هیتو رو خدا ... اصال ...  ستیاصال حالش خوب ن... چشمش اشک  هیخونه 

 ...نرفته  شیعوض يو طرف اون دخترخاله ... که ساغرو دوست داره  امیپ...  امیپ شیتونه برگرده پ

 ! حرفام سرشو تکون داد دییبه تا نیشرو

ساغر  شیپس چرا برنگشته پ...  هیچ انیجر دونستهیاون که م... به سمت ذهنم هجوم آورد  یمنف يزایچ هی هوی

 ...؟ اون خودش دوسش نداشته ...

... هه ...  دادیبهش خبر م نایساغرو دوست داشت خودش زودتر از ا امیاگه پ: گفتم نیرو به شرو ظیاخم غل با

 ... هیکاف اتیچرند نیا... اون اصال ساغرو دوست نداشته 

 ! حرص از جام بلند شدم و رفتم سمت پله ها با

 ...بوده  یچ انیکه جر دادیبهش خبر م نایساغرو دوست داشت زودتر از ا امیپ اگه

 ! سرجام متوقفم کرد نیشرو يکنم که صدا یپله رو ط نیخواستم اول یم

رو دوست نداشته  امیپکه چون ساغر  کردیتا قبل اون فکر م... هفته س که با خبر شده  هیتازه  امیپ: نیشرو

 ! فتهیلرزه به تنت م, سر ساناز آورد  ییاگه بهت بگم چه بال... ولش کرده 

 دونمینم... من  یول کردیسرعت باور نم نیبود به ا یهر ک دیشا... آروم شدم  نیحرف شرو نیکردم با ا احساس

 ...اومد رو لبم  يسرمو چرخوندم سمتش و لبخند! اعتماد کامل داشتم نیبه شرو یچرا ول

چشمامشو بست و صورتشو  عیتکون داد و بعد سر دییتا يزد و سرشو به نشونه  یهم لبخند کج نیشرو

 ...برگردوند 
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 ...بود که کرد  يچه کار هیآخر نیا وا

 ...خودم نشستم  یقبل يشدم و رفتم رو جا الیخ یب

 کار کنم؟  یخوب چ: من

 ! "میکن"کار  یچ یبهتره بگ: زد و گفت يلبخند نیشرو

 ! میمترادف,  میستیباره که من و اون متضاد ن نیاول نیا! ابرومو دادم باال يتا هی

جا  نیا ادیتا ب میکن یرو راض امیگوش کن ، قراره پ... به هر حال ... تا دشمن  میبهتره االن دوست باش: نیشرو

 ...  یبکش شیرو پ امیکن موضوعِ پ یسع... ساغر  شیپ نییپا يریتو هم االن م... 

 ... جا  نیا ادیقراره امروز ب امیفقط نگو پ... ساناز رو بهش بگو انیآروم جر آروم

 ...  نجایباال ا ادیب امیتا پ یساغرو دست به سر کن دیمهراد بهت عالمت داد با یوقت بعد

 ادتی... باالست  امیبه ساغر نگو که پ...  نهیبب نجایرو ا امیباال تا پ یبفرست يبهونه ا هیساغر رو به  دیبا بعدش

 ...بوده  ضیمامانش مر, خودشون  يکه ساغر برگشته خونه  میگیم امیما هم به پ... یبگ دینبا یچینره ه

قول بده کمکم : و انگشت اشاره اشو گرفت سمتم و گفت ستادیوا هوی زدیو حرفاشو م زدیکه قدم م نطوریهم

 ! ياریدر ن يو لج و لجباز یکن

 نیتر زیاز عز یکیسرنوشت  دیاونقدرا بچه ام که ق يفکر کرد: ابرومو دادم باال و گفتم يتا هیزدم و  يپوزخند

 با تو بزنم؟  يدوستام رو سر لج و لجباز

 يکار نیهمچ یاضیو ر کیزیف ادیاول المپ يمطمئنم رتبه ... نه : گفت ثانهیخم شد رو صورتم و خب نیشرو

 ... کنهینم

 يکار نیهمچ یاضیو ر کیزیف ادیاول المپ يمطمئنم رتبه ... نه : گفت ثانهیشد رو صورتم و خبخم  نیشرو

 ... کنهینم

 یول...! ... نگفته بودم  يزیبه دوست ناشناس چ یمن حت...  دونست؟یاون از کجا م... زده نگاش کردم  بهت

 ...ام  یکس هیخودم  يبزار بفهمه که من برا... بهتر شد 

 ... حل نکردم؟  کیزیچند وقته ف... حل نکردم؟  یاضیر يچند وقته مسئله ... خدا  یه

 ...  میزدیهم م يمسئله تو سر و کله  هیکه با دخترا سر جواب  ییروزا يتنگ شده برا دلم

 ...  ردکیدعوا م اوردیکه به دست م یاز همه سر جواب شتریاون موقع اون ب... هم بود  نایاون موقع م... موقع  اون
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قول ...  يباشه آتنا تو خودت بهش قول داد ادتی... اما ...رو بشکونم  یبغض لعنت نیتا ا خواستیم هیگر دلم

 ... ینکن هیکه گر يداد

 ...کردم بهش فکر نکنم  یو سع نییانداختم پا سرمو

 ...شدیم دهیشن,  امهیحدس زد اون طرف خط پ شدیکه م نیشرو يمکالمه  يصدا

 ...سالم : نیشرو

.... 

 ...رفت خونه : نیشرو

.... 

 ...بود  ضیفکر کنم مادرش مر: نیشرو

.... 

 ... ایپاشو ب,  ستیاالن وقته بغض کردن ن: نیشرو

.... 

 ...خدافظ...ایپاشو ب, خوب بابا  یلیخ: نیشرو

.... 

 یبرت م ينزد پیت نمیبب! کالم هی...! ایایب پیخوشت...  امیپ امیپ: افتاد تند گفت ادشی يزیچ هیانگار  هوی

 ...گردونم خونه 

.... 

 ! خدافظ! ... خودتم بهتره ي هیروح يبرا! ... یگوش کن گمیم یبه نفعته هر چ...!  امیپوزخند نزن پ: نیشرو

 ! بعد قطع کرد و

 ! رونیو نفسشو با صدا داد ب دیموهاش کش يتو یدست کالفه

  اد؟یشد م یچ: من

 ! تکون داد دییتا يسرشو به نشونه بلند کرد و آروم  سرشو

 ...خوبه : من

 ... تموم افکار به ذهنم هجوم آورد ...  نییسرمو انداختم پا دوباره

 ...  ياگه االن بود...  نایم يآ...  نایم يآ
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 ! مبل یدادم پشت هیبلند کردم و تک سرمو

ما  يبرا... ما؟ ... یسال از ما گرفت2 يرو برا دنیکه حق نفس کش ییتو...  کنمیم چارهیتو رو ب يروز هی...  هه

 ...  نایم يبرا... فقط دو سال بود 

 ... تونمینم...  تونمینم... اما ... داشته باشم  نهیازت ک خوادینم دلم

...  یداشته باش نهیک یتونینم چوقتیتو ه... دختر  یستین يطور نیتو ا! بسه آتنا: درونم سرم داد زد يصدا

 ...گوش کن  نایحداقل به حرف م

 ... دمیکش یقیعم آه

 شده؟  يزیچ -

 ! باز کردم چشمامو

 ...بود  نیمتعلق به شرو صدا

 ...نه تکون دادم  يبه نشونه  سرمو

 ...ابروشو باال داد  يتا هی

  ؟یمطمئن: نیشرو

 ... ستمیمطمئن بودم که مطمئن ن...  هه

 ...با سر افاقه کردم  دییتا هیفقط به  اما

 بخوام؟  يزیچ هیازت  شهیم: نیشرو

 یبستگ: از من داره رو سرکوب کردم و نا مطمئن گفتم یدرخواست نیکه شرو نیتعجبم از ا... باز کردم  چشمامو

 ...باشه  یداره چ

  ؟ياریدر ب نکتویع شهیم: زد و گفت يلبخند

 هاااان؟ ... گرد شد  چشمام

 ! اریدر ب تونکیفقط ع... که بخورمت  خوامینم: کرد و گفت يزیر ي خنده

 ...صورتم برداشتم  ياز رو نکویچرا اما ناخودآگاه ع دونمینم

 ... زد  يلبخند

 ...برام سخت بود  رشیکه تعب يلبخند... جنس ناشناس  هیاز  يلبخند

 ...  ثینه خب... نه مهربون ... نه تلخ ...  زیآم طنتیش نه
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 ...ساغر  شیبرم پ دیافتاد که با ادمی هوی

ساغرو  دیرفت با ادمیبه کله , من برم : که زل زده بود تو چشمام و اخم هم کرده بود گفتم نیتوجه به شرو یب

 ...آماده کنم 

 ...سرشو تکون داد  دییتا يبه خودش اومد و به نشونه  نیشرو

 ...سمت پله ها  رفتم

 ...قدم رو که برداشتم  نیاول

 ؟ ...آتنا  -

 ...ناخودآگاه بسته شد  چشمام

 ...اصال صدا نزده بود ... صدا نزده بود  يجور نیحاال اسممو ا تا

 له؟ ...بـ : برگشتم سمتش و گفتم نهیطمان با

 ! ممنون: زد و گفت یمهربون لبخند

 ! کنمیخواهش م: تشکر کرد گفتم یچ يکه فکر کنم برا نیبدون ا عیسر

 ! نییبه سرعت تمام اومدم پا و

 ! آب خوردم وانیل هی

 ...! بگم تو مغزم مرتب کنم  دیرو که با ییکردم جمله ها یسع

 ! بعد رفتم سمت ساغر قهید 2

*** 

 ! کردیناباور نگام م يبا چشما ساغر

 ! کرده بود سیخوشگلش رو خ ياون چشما اشک

 ...ها شده بود  یآمازون هیضد آب بود وگرنه االن شب ملشیرو شکر ر خدا

 ! و ندونم ادیب امیپ ییهویبودم که نکنه  نیمن نگران ا یول کردیم هیرگ نطوریهم ساغر

 ! داد کیال هیمهراد با انگشت شصتش  دمیبه اطراف کردم که د ینگاه

 ! وقتشه

 ساغرو دکش کنم؟  يچه جور االن

 ... دمیفهم آهان
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 ! ییبردمش سمت دستشو,  دمیساغرو گرفتم و کش دست

 ...دادم تو  هلش

  ؟یکنیکار م یچ: که در رو ببندم گفت نیا قبل

 ...کنم  تشیسو استفاده کنم و اذ تیگرفتم از موقع میتصم

 ...کرده  اهیِ س اهیچشمتو س ریز ملتیر,  يکرد هیگر: نگاش کردم و گفتم هیو عاقل اندر سف خونسرد

 ! نییسرشو انداخت پا) ندارم  چوقتیکه من ه يزیچ( خجالت زده  ساغر

 ! چشماش گرد شد هویانداخت و  نهینگاه به خودش تو آ هیرد و قبلش آبو باز ک ریش

 ! خنده ریز زدم

 ! يمنو اسکل کرد یوقت يبخند دمیبا... آره بخند ! کوفت یه: سمتم و گفت برگشت

 ! ام اوج گرفت خنده

 ! رتمیو نذاشتم بگ دمیدو یول رتمیآورد سمتم و خواست بگ هجوم

 ! دارم برات: زد غیج کردیکه دنبالم م نطوریهم

 ! دمیخند

 ! کردمینفر رو هم احساس م هینگاه  ینیسنگ نیب اون

 ! دمینفهم يزیسرمو چرخوندم اما چ چندبار

 ...انگار  یچرا ول دونمینم! نهیداشتم که فکر کنم اون نگاه مربوط به شرو یبیعج لیتما

 ! بس کن آتنا -

 ! درون شرمنده يخوب صدا یلیخ

 ! بخدا یخل -

 ! من خودتما يهو: من

 ! ازم گرفت شگونین هیآورد و  رمیساغر گ آخرش

 ! درد داشت شگونشین یبس

 ! و ساغرو بفرسته باال ادیقرار بود ب سایمل

 ! سمتون اومد

 ! ارشیبرش دار ب زیفلش هست رو م هیساغر قربونت برم برو باال از تو اتاقم : سایمل
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 ! رفت عیسر و

 ! کردیم يخوب نقش باز یلیبخندم خ خواستیم دلم

 ! بود زد و رفت سمت باال یچیمن ه يچشم غره که در برابر چشم غره ها هیمنو نگاه کرد و  یحرص ساغر

 ! نیسمت شرو دمییپله ها محو شد دو يکه از رو نیهم

 ! زدمینفس م نفس

  ؟يدیتند دو نقدریچته دختر؟ چرا ا: نیشرو

  ده؟یگوش م امیپ يحرفا... به ... ساغر  یـ...ـمئن... مطـ ... تو : نفس نفسام گفتم نیب

  ه؟یمنظورت چ: کرد و گفت یاخم

 ! گوش نده امیپ يو به حرفا نییپا ادیو ب ارهیدر ن يساغر کله شق باز نیا نهیمنظورم ا: من

که اگر هم  دهیچند ماه زجر کش نیساغر اونقدر ا... نه : بعدش گفت یلحظه رفت تو فکر ول هی يبرا نیشرو

 ! زارهیهم نم امیپ! تونهیبکنه نم يکار نیبخواد چن

 ! تکون دادم دییتا يبه نشونه  سرمو

 ! گذرهیم یبدونم اون باال چ خواستیدلم م یلیخ

  نم؟یبب 18+ يبرم اون باال و صحنه ها تونستمیشد اگه م یم یچ یعنی

 نیشرو نیشرو نیشرو نیشرو نیشرو نیشرو: کردم و تند تند گفتم نییو باال پا نیبرگشتم سمت شرو هوی

 ! نیشرو نیشرو نیشرو نیشرو نیشرو نیشرو

 ...!  نیبگو شرو گهیبار د هی: مبهوت نگام کرد و بعد گفت نیشرو

 ! ــــــــــــــــــــــنیشرو: گفتم یاعتراض

 ...جا : زد و گفت یحیآروم بست و بعد لبخند مل چشماشو

 بله؟ : حرفشو خورد و گفت عیعد سرب یول

 ! ببره باال یراه هیمنو از  خواستمیمن فقط م یبگه ول یچ خواستیم دونمینم

 باال؟  يو ساغر بدونن منو ببر امیکه پ نیداره بدون ا یراه: و گفتم دمیبا ذوق بهم کوب دستامو

 باال؟  يبر يخوایم یچ يبرا: تو هم برد و بعد گفت اخماشو

 ! کاره س یو چ هیکه جلومه ک ینیا...  زنمیحرف م یافتاد دارم با ک ادمیلحظه  هی

 باشه؟  فیکث تونهیپسر چه قدر م هیرفت  ادتیزود  نقدریآتنا ا... هه ...  نیشرو
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 ... نایرفت م ادی

 ! دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 ! من منتظر نشدم و برگشتم و رفتم سمت دخترا یبگه ول يزیاومد چ نیشرو

 ! تو هم فرو بردم اخمامو

 ! ندادم تیاهم کردیم ینیکه روم سنگ ینشستم و اصال به نگاه يگوشه ا هی

 يدرست تر از حالت عاد زویو همه چ کردیتر عمل م یکه از همه منطق ییدوباره رفته بودم تو جلد آتنا باز

 ! دیدیم

جلدم ,  شدمیم یکه از دست خودم و کارهام عصب یهر وقت...  شدمیم يطور نیبار ا هیهر چند وقت ...  هه

 ! شدمیکم حرف م...  کردمیاخم م,  کردیم رییتغ

 ! بچه ها سرمو بلند کردم يانداخته بودم که با سر و صدا نییپا سرمو

 ! ومدنیم نییدست هم از پله ها پا يدست تو امیو پ ساغر

 ! کرده بود هیانگار گر ساغر

 ! و بهش دروغ گفته بودم ییبرده بودمش دستشو امیپ دنیاون موقع افتادم که به خاطر ند ادی

 ! لبام نقش بست يرو يمحو لبخند

 : مصدق افتادم دیشعر از حم هی ادیناخودآگاه  و

 سوزد یمن م دل

 ها پر بستند يقنار که

 پرِ پاك پرستوها بشکستند که

 کبوتر ها و

 ...کبوتر ها را  آه

 در دل شبمن  دل

  ندیب یپروانه شدن م خواب

 در صبحدمان داس بدست مهر

 ندیچ یخواب مرا م خرمن

 باران, باران  يوا
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 پنجره را باران شست ي شهیش

 ,دل من اما  از

 نقش تو را خواهد شست؟  یکس چه

 ...رنگ  یسرب آسمان

 درونِ قفسِ سرد اتاقم دلتنگ  من

 پرد مرغ نگاهم تا دور یم

 ,باران ,  يوا

 , باران

 ! مرغانِ نگاهم را شست پرِ

 ! به خودم انداختم نهیآخر رو تو آ نگاه

 هیتو  شمیموهامم باال سرم بسته بودم و تموم آرا,  یعروسک دیسف يکفشا,  یشلوار نارنج,  دیو سف ینارنج بلوز

 ! شدیخالصه م یرژلب مس

 ! رفتم نییرو برداشتم و از پله ها پا لمیموبا یگوش

 ! گذرونده بودم 20/19ترم رو با معدل  نیا! رو شکر عذاب وجدان نداشتم خدا

 ! تونستمیرو م 22 یول رمیواحد بگ 25 ندهیترم آ يبرا تونستمینم

 ! مردم یشکر داشت هر چند وقت امتحانات م يخودش جا نمیا

 ! سر سفره نشسته بودن ترایو بابا و مامان ن نیآرو

 ! بابا نشستمو  نیآرو نیب رفتم

 ! بودم انداختم دهیکه چ یقشنگ نیهفت س يبه سفره  ینگاه

 ! رو که گذاشته بودم تو سفره رو نخورده ییشکالتا نیآرو خوبه

سبز  يو روبان ها دیسف يها نیکه با نگ ییو جام ها یسبز آب يسفره  هی! دوست داشتم یلیخ یلیرو خ سفره

 ! گذاشته بودم نیس هیهر کدوم  يکرده بودم و تو نیتزئ یآب

 ! خوشگل کاشته بود یلیگل خ هیظرف به شکل  هیهم سبزه رو تو  مامان

 ! میهم دور ظرف سبزه بسته بود یروبان سبز آب هی
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و تموم  تاسیآن ي قهیهمشون سل,  نیشما باور نکن ارومیکارها رو به اسم خودم در م شتریمن دارم نصف ب االن

 ! کار ها رو اون انجام داده

 ! هم يتو سر و کله  میزده بود یسبز آب ایکه روبان سبزه قرمز باشه  نیسر ا تایچه قدر با آن ریبه خ دشای

 ! رنگ سفره باشه دینه با گفتمیمن م یقرمز باشه ول دیاصرار داشت که روبان سبزه در هر حالت با تایآن

 ! کردم یساعت نگاه به

 ...سال  لیبه تحو قهیدق3

 : کردن اس ام اس پیبرداشتم و شروع کردم به تا مویگوش

 ...پر از غم  ایبعض... احساس  یب ایبغض...  طونیش ایبعض... مغرور  ایبعض... سرد  ایبعض...  میآدما با هم متفاوت ما

تو  دونستمیکه نم یبا تو دوست شدم در حال... تو فرستادم  يبرا یاس ام اس اشتباه هیمن  شیسال پ 1 درست

برام  یخوب یلیبدون دوست خ یول... برام گنگ و نامعلومه  تتیهنوزم شخص...  ییتایشخص نیاز ا یکیم کدو

 ...مونده  یباق دنتیسال تا د کیهنوز ...بود  یو خواه یو هست يبود

 )شکلک زبون ! ( یداشته باش یسال پر از بدبخت دوارمیام

 ! دوست ناشناس فرستادم يبرا و

 ! دارمیکردن بر نم یطونیاالنم دست از ش یحت! تو دلم کردم يا خنده

 ! کردن تو ذاتمه یطونیکار کنم خوب؟ ش یچ

 ... هیثان 50

 ... هیثان 40

 

 ... هیثان 30

 

10... 

 

5... 

 

 ....بوم  و
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 ! دیسال جد آغاز

 ...ند شد بل فونیآ يهنوز ننشسته بودم که صدا, کردم  یرو بوس نیکه با مامان و بابا و آرو نیهم

 سرعت دارن؟  نقدریاقوام ما ا نیمن در تعجبم ا اصن

 ...تو  انیزنگ بزنن ب, بشه  لیمنتظر سال تحو, دم در نشستن  انگار

 ...که تو راهه  یبه تابستون دیلحظه ذهنم پر کش هی

 ! نباشم ششونیماه تابستون پ 3که  شدیبراشون تنگ م دلم

 ...کردم  یبا عموها و خاله ها و عمه ها روبوس... و رفتم سمتشون  دمیکش یآه

 ! نازه نقدیبخورمش من که ا! رو ناز دادم نیریرهاد پسرِ خاله ش یکل و

 ! بود النیآخر خاله ش نفر

 ...رفته بود فرانسه ...  شدیماه م6... بودمش  دهیوقت بود ند یلیخ

 ! که باهاش داشتم ییکل کل ها يبرا... براش تنگ شده بود  یلیدلم خ... بهش کردم  ینگاه

 ! منه یمیصم ياز دوستا یکیانگار ! بود يجور هی النیاصن خاله ش! میبغل کرد گرویهمد سفت

 ! تو گلوم نشسته بود یبزرگ یلینه خ بغض

 ...بره  یم یچلس: گفت النیخاله ش هوی

 ! وونهید: و گفتم دمیبغض خند با

خواهر زاده ... تو رو خدا  نیروزگارو بب: دستشو تو هوا تکون داد و گفت یو به حالت اعتراض رونیبغلم اومد ب از

 ...شده واال  يخوب دور و زمونه ا...  وونهید گهیام برگشته بهم م

 ! دیخودشم خند, خنده  ریز زدم

 ! هیسمت بق میآران و رهاد رو گرفتم و رفت دست

 يتخم مرغا... هم زدن  يبه تو سر و کله  میو بعد شروع کرد میحرف زد هیو بق نیو آرو تایبا آن يا قهیدق چند

اون  نیرفته بود دوتاشون رو آب پز کنم واسه هم ادمی...گهیسمت همد میکردیو پرت م میداشتیسفره رو بر م

 ... دنیشکستن سفره رو به گند کش یدوتا وقت

 ...شده بود  یوضع هی...  میکردیهم پرت م يتو دستمون برا ومدیم یهرچ

 کو گوش شنوا؟  یول...  کردنیاعتراض م یهم ه ترایو خاله م مامانم

 ! یمامان يسمت خونه  میراه افتاد,  میکرد فیکه خونه رو خوب کث نیا بعد
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, دلت برام تنگ شده  دمیفهم, باشه دختر : رو بغل کردم اونقدر سفت بغلش کردم که گفت یمامان یوقت

 ! نام له شداستخو

 ! رونیو از بغلش اومدم ب دمیخند

 ! بودن میسه يخانواده تو آب باز يبود که همه  نیبارش ا نیکه فرق ا میکرد يآب باز یهم کل اونجا

 شیپ میسر رفت هی تایو آن نیو بعدش هم با آرو میدیو خند میحرف زد یناشناس هم جوابمو داد و کل دوست

 ! میکردیم يشلوغ کار هیو دخترا و هر بار هم  سایمل

به خودم اومدم و  تایآن يکه با سقلمه  میشد رهیهم خ يفقط تو چشما دمشید یوقت...  یول دمیهم د نیشرو

 ! طرف نیرو هم گفتم و اومدم ا ییسال نو کیآهسته تبر

...  میکن يباز لمیف يکه تو میقبول کرده بود نیهم من و هم شرو...  لمیف يرو گرفته بودم برا میتصم

 ...بکنه  لیمشهور تبد گریباز هیمنو به  تونستیفرصت م نیا... فرصت رو از دست بدم  نیا تونستمینم

 ! برداشته یدلتنگ پیمن تر يبرا,  الیخ یب...  یول بودنیتا خل هم م 12دوست داشتم اون ...  فیح

 

 : ماه ریت

: و گفت دیرو کش سایکرد و لپ مل یفظبا دوستاش و پسرخاله هاش و دخترخاله هاش خدا نیشرو: کل يدانا

 ! یبزرگ شده باش دیبرگشتم با! خدافظ! مواظب خودت باش خانوم سوسکه

برو : کردن و گفت نییموضع داد و شروع کرد با ذوق باال پا رییدفعه تغ هیرفت و  نیبه شرو يچشم غره ا سایمل

 ...من  شهیم یک نمیبرو بب! خوامیمن عروس خوشگل م ؟یاز اون خوشگالشو رو تور کن یکی یتون یم نمیبب

 ! عمه سوسکه باشم, خانوم سوسکه  يجا: کرد و ادامه داد یاخم

 ! رو تو بغلش گرفت سایمل یسر داد و با مهربون يبلند يخنده  نیشرو

 ! بود کتریاز اون کوچ یاز نظر قد و قواره و عقل یبزرگش حت خواهر

 ؟ ...آتنا بود  سایمل يلحظه فکر کرد اگه جا هی

 ! آتنا خواهرش باشه خواستیدلش نم! نه! نه

 ...اما سخت بود ! دید یخواهرش م يو اونو جا کردیتالش م دیبا

 ! شد و به سمت فرودگاه حرکت کرد شیمشک يرو کرد و سوار آ اُد یخدافظ نیآخر

 ...سخت  یلیخ! به خودش بفهمونه که آتنا فقط خواهر شه؟ سخته دیبا يفکر کرد که چطور نیراه به ا تو
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که توش  يو له کردن استخوناش از خونه ا نیکردن از کل خانواده و سفت بغل کردن آرو یبعد از خدافظ آتنا

 ! رونیبزرگ شده بود اومد ب

قدمه  هی نیالبته ا! ام بر دارم ندهیقدم واسه آ هیفقط , قدم  هیکه قراره  هیروز! ریت 18امروز : خودش فکر کرد با

 ! فرودگاه يبه سو شیپ! قدمه 20خودش 

 میاگه تصادف نکن شاالیبعد ا تگریپارك چ يبه سو شینه اول پ یعنی: اشتباهش رو درست کرد و گفت هوی بعد

 ! فرودگاه يبه سو شیپ, نخواد ترور م کنه  یو کس

 ! تگریت که حرکت کنه سمت پارك چکه گرفته بود شد و به راننده آژانس گف یآژانس سوار

 ! از نظر خودش خل و چل تو پارك باهاش قرار داشتن يدوستا

 هیهم از جون ما يتک تکشون برا, همشون ! دونستن یم شتریهم ب دیشا ایخواهر  يکه آتنا رو جا ییدوستا

 يباهاشون به خاطر کار ومدنیبه خاطر تنفرش از جنس مخالف و کنار ن يروز هی دونستیم... اما آتنا ! زاشتنیم

 ! مونهیکردن تنها م نایکه با م

... خودشون بود اما آتنا  میتصم نیا! رو تو همون مدرسه تو همون سال خاك کردن انیدوستاش اون جر تموم

 ...خواست فراموش کنه اما نتونست , کار رو بکنه  نینتونست که ا... نتونست 

 ! دفن نشده بود چوقتیاما ه خوردیذهنش هر روز داشت خاك متو  دیافتاد شا نایم يکه برا یاتفاق

از وجودش  يتکه ا تونستیاز وجودش بود نم ياون اتفاق تکه ا! دفنش کرد نتونست يبار که آتنا تالش برا هر

 ! رو پاك کنه و به دست باد بسپره

 ! ساعت تا پرواز مونده بود 5هنوز ! کرد یساعتش نگاه به

 ! گذروندیستاش مساعتشو با دو 2 حداقل

 ! تو تهران بود ندهیماه آ 3بود که تا  يروز نیآخر امروز

 

 : آتنا

 بهش دارم؟  یچه حس دونستمینم داینفر که جد هیفرودگاه و مردم و  هیمن بودم و  حاال

 تفاوت؟ مهربون؟  یسرد؟ ب تنفر؟

 ! خسته شده بودم يهمه لج و لجباز نیاز ا دمیشا...  دمیشا ای

 ! داشت يخط قرمز هی! ... داشت يحد يزیخوب هر چ... بود  نیهم آره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ١٩٧ 

 میکه به هم نشون بد نیفقط به خاطر ا میتمام خط قرمزا رو رد کرده بود ییما با جسارت و پررو یول

از هم  یترس چیکه ه میتا به هم نشون بد میکرده بود لیلوس تبد يباز هیرو به  يما لج و لجباز! میترسینم

 ! میندار

 ! رونیبا صدا دادم ب نفسمو

 ! حرکت کردم نیسمت شرو به

 ! دمینگامو دزد! که شد برگشت و نگام کرد متوجهم

 ! دمیدزدیبود ناخدآگاه ازش نگامو م یچند وقت, خودم نبود  دست

 ! به وجود اومده بود یمزخرف يریخود درگ درونم

  ؟یمعمول ایمهربون؟  ایتفاوت باشم و سرد؟  یب دونستمینم

 ! ستادمیتفاوت کنارش ا یب! شد روزیپ یتفاوت یب باالخره

 ...سالم : تفاوت تر گفتم یبود ب میکه نگام به مستق همونطور

 ! خودش برگشت یبه حالت قبل عیکوتاه برگشت سمتم و سر يلحظه  هی

 ...سالم : گفت سرد

 ! کرد خیلحنش  يلحظه حس کردم تنم از سرد هی

 ! اما سرد نبود, بود  لکسیخونسرد و ر, مغرور بود , مقتدر بود , تفاوت بود  یب نیشرو

ترس تو وجودم رخنه  هیاحساس ،  هیفقط با اون لحن سردش ؛ ... فقط ... نداره  یبه من ربط نایهر حال ا به

 ! کرد

  م؟یبر: لحنم حرف بزنم و گفتم نیکردم منم با سردتر یسع

 ! دمیخودمم از سرد بودن لحنم ترس! حق داشت! تعجب کرده بود! ش شدمنگاه کردن یچشم ریز ي متوجه

 ! خودم رو گرفتم يجلو یام گرفته بود ول خنده

 ! دختر سرد بود خوب بود هیکه نقش دختره  یلمیف نیشروع همچ يبرا نمیهم

 ! و خوندمش دیبه دستم رس لمنامهیف شیماه پ هی

 ! مونهیم نمایس خیتوش بود که مطمئنم تا ابد تو تار یتجمال! نوشته بود یرو عال لمیاش ف سندهینو

 ! حرف زدنشم خوبه شیتیبزرگ شده بود و معلوم بود بر کایکه آمر نیشرو

 ! خارج رفتن و استفاده از زبانم هم داشتم يخدا رو شکر زبانم خوب بود و تجربه  منم
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 ! فرانسه رفته بودم تایبار هم با آن هیلندن و  نیبا آرو يبار دو

 دادنیگفت جوابمو نم شهیم بایتقر ای دادننیبه زور جوابمو م ای زدمیحرف م یسیانگل یچند تو فرانسه هر چ هر

 ! نداشت یسیانگل يکلمه  هی یحت ابوناشونیخ يکدوم از تابلوها چیه! ... تعصب داشتن یلیرو زبونشون خ... 

 ! و زبونشون دارنر نایرو زنش تعصب نداره که ا نقدریا مرد

 ! گمیبگو دروغ م...  گم؟یدروغ م...  واال

 ! یگیدروغ م: بلند به خودم گفتم يشد که با صدا یندونستم چ ییهوی

 ! با تعجب برگشت سمتم دادیم لیبود و داشت چمدونش رو تحو ستادهیکه جلوم وا یدر حال نیشرو

  گم؟یرو دروغ م یچ: گرد گفت يچشما با

 ! لبم دنیشروع به جو ناخودآگاه

 عقله؟  نیریبگم که نگه دختره ش یاالن بهش چ! فکر کرد منظورم اونه چارهیب

 ! گرفتمیکه داشتم گازشون م یرفت سمت لبام که داشتم با تموم قدرت نگاهش

 ...ولش کن : تو هم و گفت دیکش اخماشو

 رو؟  یچ! گرد شد چشمام

  ؟يریگیگازش مچرا ... لباتو ول کن : تو چشمام گفت رهیخ

 ! ول کردنش سفت تر گازش گرفتم يبه جا ناخودآگاه

فشار  نییمتعجب نگاش کردم که خونسرد چونه امو به سمت پا... دستشو آرود جلو و گذاشت رو چونه ام  نیشرو

 ! برگشتن يداد و لبام به حالت عاد

 ! موند تو چشمام رهیلبام باال اومد و خ ياز رو چشماش

آروم قدم گذاشت تو  یوقت تلف کردن چیمتولد شد و بدون ه یحس هی...  دیتو دلم لرز يزیچ هیکردم  احساس

از کجا ... اومده بود؟  یواسه چ... بود؟  یاصن چ... کار کنم؟  یچ بهیمهمون غر نیبا ا دونستمیو من نم... دلم 

 ...بود؟  یمتعلق به ک... اومده بود؟ 

 ... دونمینم...  دونمینم

که تو صداش بود شماره  يعمد ریغ يکه ناز و عشوه ا یخانوم يتو هم بود که با صدا رهیمون خچشما قهیدق 2

 ! میپرواز رو اعالم کرد ، به خودمون اومد ي

 ! دادم لیرو تحو چشمدونم
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  م؟یبر: رو انداختم رو شونه ام و آروم گفتم فمیک و

 ! میبر: نیشرو

 ! میبر مایکه به سمت هواپ میاتوبوس فرودگاه شد سوار

من کنار دست  یصندل! میشد مایشدم و مهماندارا خوش آمد گفتن داخل هواپ ادهیکه از اتوبوس پ نیاز ا بعد

 ...! کنار پنجره بود  شیصندل نیبود و شرو نیشرو

 ! رو صورتم قرار گرفت یاخم

وصا اگه صبح باشه ؛ مخص! پام ریز نیشم زل بزنم به ابر ها و زم یم مایسوار هواپ یوقت شهیعادت دارم هم من

 ! دوست دارم نگاه کنم شتریب

 ینیرو بب نیزم يکره  يگرد یتونیم, خواد طلوع کنه  یتازه م یطلوع نکرده وقت دیصبحه و هنوز خورش یوقت

 ! قشنگه یلیخ یلیکه خ

 ! نمیکنار پنجره بش دیمن حتما با یول ستین دیاز طلوع خورش ياالن عصره و خبر البته

 ! رو لو ندم يزیبه خودم اومدم تا چ عیسر یکنار پنجره ول یحسرت زل زدم به صندل با

 ! باال ذاشتیش رو م یداشت کوله پشت نیشرو

 ! رسهیقدم نم دمیبزارم که د فمویمنم ک اومدم

 ! کم بود نمیهم! وو و و و و و ف پوو

 ! دمیپر یاگه م ییجورا هیبود  بیخوب ع یبودم بپرم تا دستم برسه ول مجبور

 ! حواسش نبود یبه اطرافم کردم کس ینگاه

 ... نشد  یول دمیبا تموم قدرتم پر گهیبار د نیا... نشد ...  دمیبازم پر... نشد ! ... دمیپر آروم

 ! فمیاومد رو ک یبازم بپرم که دست اومدم

 ! به دستام نگاه کردم متعجب

 ... مثل کردن؟  دیتول نایبازم ا چرا

 ! کردم یداشتم با چشمام دستامو نگاه م هنوز

 ! زارمیبدش من برات م -

 ! بود نیسمت صدا شرو برگشتم

 ! بود و تالش داشت نخنده طنتیپر از ش چشماش
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 ! نهیدست شرو دمیکه به دستام اضافه شده بود رو گرفتم که د يدیدست جد رد

 ! یخل یلیخ! آتنا یخل! دمیبود و من نفهم نیدوباره دست ا! ف پووووو

 ! دادم بهش تا بزاره باال فویک

 ستین... هم  نیقزو يسنگ پا...  ستیرو که ن یگرفتم ول یو لبمو گاز م دمیکش یخجالت م دیمن مثال با االن

 ! تهرانه يسنگ پا... 

... وحشتناك کرده بودم  يچون از اون اخما... چرا  دونستمیم! ... دیکردم که نگاشو ازم دزد یاخم نیهم واسه

 ! نداشت که نگام کنه شوییتوانا چکسی؛ ه چکسیه

 ! کنار پنجره نیشرو يهمون اخم نشستم جا با

 ! لجباز: لب گفت ریزد و ز يلبخند محو, اون نشسته بودم  یصندل ينگاهش افتاد به من که رو یوقت

 ! دمیشن: من

 ! یاعتراض چیه یمن نشست ب يابروشو داد باال و جا يتا هی طنتیبا ش! ... حرفم ، نگاهش برگشت سمتم نیا با

چرا بحث لج و  گهید! يندار یاعتراض یوقت گهید یگفت ینم یچیاز همون اول ه ؟يخوب تو مرض دار د

 آخه؟  يدیرو وسط کش يلجباز

 ! الیخ یب

 مگه دروغ گفتم؟ ...  يبشنو: که نشست گفت نیا بعد

 ! که حاال باز تر شده بود دوباره شد همون اخم وحشتناك و برگشتم سمتش اخمم

 ...به جاش  یلحظه خواست نگاهشو بدزده ول هیاخمم  دنیبرگشت سمتم و با د اونم

 ! ترسناك من يچشما! من زل زد تو چشمام يکمال ناباور در

  ترسه؟یچه طور نم... تونه؟  یچه طور م... ور ...طـ چه

 ...زد  طنتیپر از ش یمحو ول يلبخند جهیباش به سمت باال خم شدن و در نتآروم ل آروم

 ! ابروشو داد باال يتا هی طنتیاش و با ش قهیاشاره اشو گذاشت کنار شق انگشت

 ... از هم باز شد و به جاش صورتم متعجب شد  اخمام

 ...حال ترسناك  نیچشمات خوشگلن و در ع: نیشرو

 نه؟یهمون شرو نیا...  نیا... امکان نداره ... نه ... از من؟  فیو تعر نیشرو... ردم زده تر از قبل نگاش ک بهت

 ... 
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 دیشا...  دیشا... کرده  فیکه ازم تعر نیخوشحال بودم از ا... از ته دلم خوشحال بود  یول...  یچرا ول دونمینم

و چشم  زدمیباهاش حرف نم ای کردمیبا اخم نگاش م زدیم یحرف نیبود و همچ يا گهیکس د نیشرو ياگه جا

خوشحال شدم ؛ چون اون دشمنمه و  نیشرو فاز حر نیبه خاطر ا دیشا... چم شده  دونمینم...  یول رفتمیغره م

 ! کنه یم فیدشمن از دشمنش تعر هیبار بود که  نیاول

و  یکنیاخم م یوقت... گستاخ و ترسناك معصومن  يچشما نیا دمیامروز فهم یول...  یول: تر ادامه داد آروم

انکار ...  تونمیکه من م دمیامروز فهم یول... تو چشمات نگاه کنه  تونهینم چکسیه شهیچشمات ترسناك م

تو  یبش رهیاگه خ... نداره  یچ ترسیه دمیامروز فهم یول دمیترس یمن هم از چشمات م نیتا قبل از ا کنمینم

 ... طنتیو پر از ش... معصومن ...  ستنی، ترسناك ن ینیاون چشما و برق توشونو بب

 ! مگه دروغ گفتم؟ راستشو گفتم ه؟یچ: زد و گفت یطونیرو نگاه کردم که لبخند ش نیزده تر از قبل شرو بهت

 ...بود  دهیچیتو دلم پ یحس خوب فشیتعر از

 ...انتظار نداشتم ... انتظار نداشتم  یول... نه : خودم اومدم و جوابشو دادم به

 بزنم؟  ویحرف نیمن چن یانتظار نداشت: وسط حرفمو گفت دیپر نیشرو

 ! تکون دادم+  يزدم تو چشماش و آروم سرمو به نشونه  زل

 ...! درخواست دارم  هیازت : زد و گفت یمهربون لبخند

 هو و وم؟ : و فضول گفتم متعجب

 ! شد يزد و دوباره جد یسمتم و لبخند کج برگشت

به نفع هر  نیا! میباش یبهتره به جاش دو تا دوست اجتماع! میرو تموم کن يلج و لجباز خوامیازت م: نیشرو

 قبوله؟ ! میکن يباز میتونیرو هم بهتر م لمیف يطور نیا! دوتامونه

 ! خسته شده بودم يلج و لجباز نیخودمم از ا! خواستم بگم رو زده بود یرو که من م یحرف

 ! کردم نگاش

 ! کردیموشکافانه نگام م داشت

 دوست؟ : زدم و دستمو بردم جلو و گفتم يلبخند مچهین

 ! دوست: فشرد و گفت دستمو

 ! زده نشد نمونیب یحرف گهیاز اون د بعد

 ! پام رو نگاه کردم ریز نیدادم به پنجره و زم هیسرمو تک آروم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٢٠٢ 

چه طور تونسته بود از کشور خارج ... نرفته  يسرباز... سالشه  23 نیشرو...  نیشرو! افتادم يزیچ هی ادی هوی

 بشه؟ 

 ! برگشتم سمتش متعجب

  ؟یاز کشور خارج بش یتو چه طور تونست: من

 ! تاسف تکون داد يکرد و سرشو به نشونه  يزیر يخنده  دیمتعجبم رو د ي افهیق یسمتم و وقت برگشت

 ! نگاش کردم موشکافانه

 من خنده دار بود؟  هیچ االن

 ! تو هم دمیحالت قهر کش با اخمامو

 حواست کجاس تو دختر؟ : که خنده اش بند اومده بود گفت نیشرو

  ؟یواسه چ: من

 ام؟  یرانیآخه مگه من ا: نیشرو

 ! یمعلومه که هست! آره: من

 اومدم؟  ایمن کجا به دن نهیمنظورم ا,  ستینه منظورم خانواده ن: نیشرو

 ! کایآمر! خوب معلومه: من

 خوب؟ : زد و گفت یطونیلبخند ش نیشرو

 داشت؟  یچه ربط! خوب که خوب: من

 ! اریفشار ب تیبه اون عقل نخود کمی: کرد و گفت يا گهید زیر يخنده  نیشرو

 ! بهش رفتم يغره ا چشم

 بود؟  یچ منظورش

هر چه ! رانیااومده نه  ایبه دن کایآمر نیشرو! دمیآهان تازه فهم... چه ربطـ ! اومده که اومده ایبه دن کایآمر خوب

 ! شهیرفتن شامل اون نم يباشن بازم سرباز یرانیقدرهم مامان باباش ا

 ! هیمنظورت چ دمیآهان فهم: سمتش و گفتم برگشتم

آب ! وقت هی یخسته نش,  يدیزحمت کش ؟يکردیفکر م یداشت قهید5: به ساعتش کرد و گفت ینگاه نیشرو

  ارم؟یبرات ب يخوایم

 ! داد یشدم اومدم با دست بزنمش که جا خال یحرص
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 ! کردیتر م یو منو حرص دیخندیهمشم م... داد  یجا خال یاومدم بزنمش ه بازم

 ! نشستم از حرص نهیسرجام دست به س آخرش

,  یشیتر م یحرص یوقت یدونستیم: گفت ومدیو خنده اش کم کم داشت بند م دیخند یم نطوریکه هم نیشرو

  ؟یشیخوشگل تر م

  ؟يدیمنو حرص م یه نهیواسه هم: تر از قبل بهش گفتم یحرص

 ای نایژ! مثل دخترا! نه کمتر,  شتریبود نه ب یدوست اجتماع هینظر ! نداشت يجهت بد فاشیتعر دونستمیم

 ! هر کدوم از بچه ها ایموژان 

زدم تو کله اش که البته  یکیتکون داد که حرصم بدتر باال اومد و با دست  دییتا يسرشو به نشونه  نیشرو

 ! داد و دست من تو هوا حرکت کرد یخال يجا

 کنم؟  یمنم تالف يمنو حرص بد یه يدوست دار... زهر و مار و آره ... د کوفت و آره : اخم گفتم با

  ؟یهم بکن یتالف یتونیمگه تو م: و گفت دیخند

 ...  دیخند بلندتر

 ! میبه خودمون اومد یاهوم اهوم يصدا با

 ! کنه یما هست برگشته ما رو نگاه م کینزد شیکه صندل یهر ک میدیکه د مینگاه به اطراف کرد هی

ش  یبود و تالش داشت با لبخند مصنوع ستادهیوا نیشرو یصندل يهم که خانوم بود جلو مایمهماندار هواپ هی

 ! ما رو ساکت کنه

 ! اولش يباز برگردوندم سر جا شیرو بزنه ، آروم با ن نیبرده بود تا شرو زیرو که خ دستم

 ! نشست يکرد و جد یهم اخم نیشرو

 ! منتظر نگامون کرد خانومه

 ! میکن یبود تا عذر خواه منتظر

 ! میکن یبود که عذرخواه نیلجباز تر از ا نیمن و شرو یول

 ! تکون داد و رفت يو سر دیکه خند مینگاش کرد نطوریهم

  !نزدم یحرف نیبا شرو گهیاز اون د بعد

 ! هامو گذاشتم تو گوشم يدرش آوردم و هندزفر مایآوردم و به حالت هواپ رونیب بمیاز تو ج مویگوش

play  رو که زدم آهنگwide awake پخش شد يپر یتیاز ک ! 
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I’m wide awake  

 ارمیهوش من

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

Yeah, I was in the dark 

 بودم یکی، من در تار اره

I was falling hard 

 کردمیم يبد احساس

With an open heart 

 اغوش باز با

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

How did I read the stars so wrong? 

  دم؟یدیراه ها رو اشتباه م يهمه  يچطور

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

And now it’s clear to me 

 من کامال شفافه ياالن برا و

That everything you see 

 يدید یهرچ که

Ain’t always what it seems 

 نبود ومدیکه بنظر م ياون طور شهیهم

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

Yeah, I was dreaming for so long 
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 بودم ایتو رو یطوالن یمدت ي، من برا اره

I wish I knew then 

 دونستمیم کنمیم ارزو

What I know now 

 دونمیکه االن م يزیچ اون

Wouldn’t dive in 

 شدمینم واردش

Wouldn’t bow down 

 رفتمیدرونش نم به

Gravity hurts 

 به سمت ازار رسوندن یکشش

You made it so sweet 

 یساخت نیهمش رو دلنش تو

‘Til I woke up on 

 شدم داریمن ب نکهیا تا

On the concrete 

 تیواقع در

Falling from cloud 9 

 اهیس ياز ابر افتادم

Crashing from the high 

 ياز بلند سقوط

I’m letting go tonight 

 رمیامشب م من

Yeah, I’m falling from cloud 9 

 کنمیدارم از ابر ها سقوط م اره

I’m wide awake 

 ارمیهوش من
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Not losing any sleep 

 رو از دست ندادم یخواب چیه

I picked up every piece 

 هر تکه رو برداشتم من

And landed on my feet 

 پاهام فرود اومدم يرو و

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

Need nothing to complete myself, no 

 ندارم تا خودم رو کامل کنم ، نه اجیاحت يزیچ

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

Yeah, I am born again 

 اومدم ای، من دوباره بدن اره

Outta the lion’s den 

 رهایش يخونه  رونیب

I don’t have to pretend 

 تا وانمود کنم ستین يازین

And it’s too late 

 رهید نیا و

The story’s over now, the end 

 انیتموم شده ، پا داستان

]Pre-Chorus[ 

I wish I knew then 

 کردمیارزو م من

What I know now 

 دونمیکه االن م يزیچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

Wouldn’t dive in 

 شدمینم واردش

Wouldn’t bow down 

 رفتمیدرونش نم به

Gravity hurts 

 به سمت ازار رسوندن یکشش

You made it so sweet 

 یساخت نیریاون رو ش تو

‘Til I woke up on 

 شدم داریب نکهیا تا

On the concrete 

 تیواقع در

Falling from cloud 9 (it was out of the blue( 

I’m crashing from the high 

 سقوط کردم ياز بلند من

I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go( 

I’m falling from cloud 9 

 افتادم اهیاز ابر س من

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

Thunder rumbling 

 رعد بیمه يصدا

Castles crumbling 

 ختیفرو ر قلعه

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

I am trying to hold on 
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 کردم نگه اش دارم یسع من

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

God knows that I tried 

 من خسته ام دونستیم خدا

Seeing the bright side 

 دمیرو د ینوران قسمت

I’m wide awake 

 ارمیهوش من

But I’m not blind anymore… 

 کور نبودم گهیمن د اما

I’m wide awake2* 

 ارمیهوش من

Yeah, I’m falling from cloud 9 (it was out of the blue( 

 از اسمون ها هم خارج بود نی، ا کنمیابر ها دارم حس م يمن از سو اره

I’m crashing from the high 

 کنمیاز اسمون سقوط م دارم

You know I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go( 

 شمیم التیخیامشب ، اره دارم ب يبر کنمیك دارم ول م یدونیم

I’m falling from cloud 9 

 کنمیدارم از ابر ها سقوط م اونوقت

I’m wide awake (x4( 

 ارمیهوش من

 ! دیآهنگ بدنم لرز يلحظه از جمله ها هی

 ! دوست ناشناس افتادم ادی
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 یاگه اصال و ابدا اون شخص... دروغ باشه  هیهمش  دونمیدوست ناشناس م يکه من درباره  ییزایچ نیا اگه

 ...نباشه  گهیکه م

 ...آهنگ تکرار شد  يها جمله

How did I read the stars so wrong? 

That everything you see 

 يدید یهرچ که

Ain’t always what it seems 

 نبود ومدیکه بنظر م ياون طور شهیهم

You made it so sweet 

 یساخت نیهمش رو دلنش تو

I’m falling from cloud 9 

 افتادم اهیاز ابر س من

من مطمئنم دوست ناشناس ! آهنگ رو رد کردم عیسر,  ترسمیاالن ازش م یآهنگو دوست داشتم ول نیا یزمان

 ! ستیباشه ، دروغگو ن یباشه ، هر کس یهرچ

 ! االن دهنتو ببند: بهش دیتوپ یدرونم اومد بپره وسط ول يصدا

من مطمئنم دوست ناشناس ! آهنگ رو رد کردم عیسر,  ترسمیاالن ازش م یآهنگو دوست داشتم ول نیا یزمان

 ! ستیباشه ، دروغگو ن یباشه ، هر کس یهرچ

 ! ن دهنتو ببنداال: بهش دیتوپ یدرونم اومد بپره وسط ول يصدا

 ! رو فراموش کردم یبعد که آروم شدم و همچ کمی

 ! انداختم ينطورینگاه هم هی میگوش به

بودم؟ مال قبل پروازه دهیاسمسا رو چه طور ند نیا! ا ! 

 ! کردم از دوست ناشناس بود بازشون

خارج  رانیهنوز از ا که دمیصداش زدم برگشتم طرفم و ازش پرس عیکه سر شدیخانوم مهماندار داشت رد م هی

  م؟یشد

 ! گهیساعت د میحدودا ن! نه هنوز: به ساعتش کرد و گفت ینگاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٢١٠ 

 ؟یاصغر؟ خوب يسالم چه طور: در آوردم و براش نوشتم مایرو از حالت هواپ میگوش عیتشکر کردم و سر ازش

 یخارج يشماره  هویگفتم  نیواسه ا! رم لندن یچون م شهیشماره ام عوض م يبه زود! مامیمن االن تو هواپ

 )شکلک زبون ! ( یهول نکن يدید

 ! فرستادم براش

  م؟یکردیم يخوب باز شد؟یم یچ یعنی! بودم لمیف نگران

 ! کردم نیبه شرو یو نگاه برگشتم

 ! بود شیتو گوش سرش

 کنم؟  يباز نیعاشق سرد و خشک و مغرور رو دربرابر شرو هینقش  تونمیم یعنی

 ...  دونمینم

 ! کرد شیبه اطراف انداخت و دوباره سرشو تو گوش یلحظه بعد سرشو بلند کرد و متعجب نگاه چند

 ! خودت کمکم کن ایخدا! و و و و ف پو

 ! اس ام اس داشتم! روشن شد میگوش ي صفحه

 ! کردم بازش

 ! به سمت لندن ام مایچون منم االن تو هواپ! میباش مایهواپ هیتو  دیپس با: نوشته بود برام

 ! شدینم دای، قطعا االن برام پ یبزرگ نیبه ا مایهواپ نیتو ا! نگشتم دنبالش یول! گرد شد شمامچ

 يرو برات بفرستم؟ اصال تو چه طور شماره  دمیجد ياون جا من چه طور شماره  يپس اگه بر: نوشتم براش

  ؟یرو برام بفرست دتیجد

 ! و ابرا رو نگاه کردم مایهواپ ي شهیدادم به ش هیتک الیخ یب

برداشتم تا اگه خوابم گرفت و اس ام اس اومد  لنتیسا يرو از رو یگوش نیواسه هم! ومدیخوابم م داشت

 ! روشن بود و رو اس ام اسا بود نطوریهم میگوش يصفحه ! بشنوم

 ! شدی، صفحه ش خاموش نم يکردیمن تا خودت صفحه شو خاموش نم یگوش نیا کال

 ! ام گرم شد و خوابم گرفتچشم یک دونمینم

 

 : نیشرو

 ! میباهم در ارتباط باش يچه طور یمن و آت دونستمینم واقعا
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 ! ماه لندنم 3چون من ! میبا هم حرف بزن میتونینم بایماه تقر3! فیح: نوشتم براش

 ! فرستادم براش

 ! سرمو چرخوندم سمت آتنا یاتفاق

 ! طونیش! ش يداریدرست برعکس ب! شدیخواب معصوم م يچه قدر تو! بود خواب

 ! بلند شد شیگوش يصدا

 ! اس ام اس داشت! روشن بود لشیموبا ي صفحه

 ! که براش اومده بود یچشمم افتاد به اس ام اس یکنم ول دارشیشدم سمتش تا ب خم

 اس ام اس من نبود؟  نیا! رفت تو هم اخمام

 ! دمیکش رونیب فشیظر يدستا نیرو آروم از ب یگوش

 ! شده بود ویس "دوست ناشناس  "که براش اس ام اس رو فرستاده بود به اسم  يا شماره

 ! نه نه نه! امکان نداره نیا...  نه

 نفرن؟  هیهردوتاشون ...  یآت...  آتنا

 بوده؟  یکار چ نیقصدت از ا ایخدا

 ! پوووف... از همون اول تا حاال  یعنی

ما  يافتاد عکس العمل ها یکه م یشک کرده بودم چون هر اتفاق.. ! .به آتنا شک کرده بودم میکه بود شمال

 ...بود  یکینسبت به اس ام اسا 

با هم دعوا ... به هم  کینزد نقدری؛ ا میهم بود یمیصم يحال که جزو دوستا نیمن و آتنا در ع یعنی! ... ایخدا

  م؟یداشت

 ! اون شب که آتنا رفته بود تو اتاقم یافتادم که آخر مهمون سایحرف مل ادی

و  دیاالن چه با هم راحت دینیبیم! دیکنیکارا م نیما از ا يو جلو دیاالن مطمئن شدم شما دو تا با هم دوست «

 »! دیوقته دوست یلیانگار خ دیزنیحرف م

 ! میباهم راحت بود یلیخ یمیمن و آتنا تو قالب دو تا دوست صم! آره

 ! امیچه تو تولدم و کمک کردنمون به ساغر و پ,  شیپ قهیچند د چه

 : رفت سمت شمال فکرم

 ! دختر توش بود هیکه  ییجلو يسورتمه ام خورد به سورتمه  نیواسه هم دمیترمز سورتمه رو کش رید
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 ! سورتمه ییجلو يبا شکم رفت تو لبه  چارهیب

که تو رو به  يزیچ نیو نگاه اول ، اولدختر که ت هی... کنم که خودش به حرف اومد  یازش عذرخواه اومدم

 ... دیباریم طنتیرنگ گستاخ که ازشون ش یطوس ي لهیجفت ت هی! ... چشماش بود کشوندیسمت خودش م

ازم  دیبا گفتیپروا م یاونقدر مغرورانه و ب یوقت...  گرفتیآدم خنده اش م شدیهم که م یحرص... لجباز ...  پررو

بار  نیاول... شماره اشو بهم بده  خواستهیکه بوده ؛ دلش م يتا بوده هر دختر! ... تعجب کردم یکن یعذرخواه

ازم  یوقت! ... تمام خاص بود يلحظه به معنا اونآتنا تو ... بودم  دهیمخالف اونا د يدختر نیبود که همچ

عا خاص بودنش منو شگفت دختربچه که واق هیکنم ، نتونستم غرورمو بشکنم و از  یخواست که ازش عذرخواه

 ! کنم یزده کرده بود عذرخواه

از آتنا متنفر ! ... ستیو تمام نشدن کنهیم دایماجرا ادامه پ نیروم مطمئن شدم ا ختیر وهیکه آب م نیاز ا بعد

 دادیدعوا شماره اشو م يتو بود جا يجا یبه عقل تو شَک کرد ، هر ک دیبا گفتنیهرچند که پسرا م... بودم 

 ! بهش

 ! دادمیدختر رو نم هیبه  چوقتیبودم ه کایآمر یوقت یمن حت ماا

 ! طرفم ومدنیخودشون اول م شهیدخترامم هم دوست

 ! شدنیچشمام رد م يخاطرات داشتن از جلو تموم

هم بود  هیفهمم چرا اون شب جوابامون اونقدر شب یاالن م... دادنمون تو ساحل  یسوت...  نگمونیکارت کورس

شعراش محشر بودن ؛ اونقدر قشنگ که ... دفترش  دنیدزد... کنم  تیجراتمون که نتونستم آتنا رو اذ قتیحق... 

 ...آتنا  يافتادن من رو... هم  يرو دنمونیشامپو پاش... همشون تلخ بودن  یول کردیآدم هنگ م

دورش کنم چون و ترسوندنش از خودم  دیکم تهد هیبا  خواستمیافتادم روش و اون حرفو زدم فقط م یوقت

جفت  هیافتادم روش غرق اون  یوقت... متنفر نبودم ازش  گهیاحساساتم از آتنا شده بودم ، د رییتغ يمتوجه 

 یلیپنچر کرد خ نمویماش یوقت ریبه خ ادشی... دعوا سر کتاب ... گستاخ و خوشگلش  يچشما... چشما شدم 

کرده بود و تازه عوضش کرده بودم و آتنا هم پنچرش  طونیش يبچه  هیشده بودم چون روز قبلش هم  یحرص

 ستیدخترا ن ي هیپشت تلفن ، اون شب ، اون حرفا رو زد و گفت که مثل بق یوقت... بار دوم پنچرش کرد  يبرا

...  گفتیمورد دروغ نم هی نیتو ا... داشتم  مانیکالمش ا قتیبه حق هام باش افهیو ق پیطرفم و دنبال ت ادیکه ب

 ...داشتم  مانیمن بهش ا یشکه کننده بود ول دیحرفاش شا
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 مهیسال و ن هی یول میکه مثال دوست شد ستیما تازه دو ساعت هم ن... بوده؟  یکار چ نیقصدت از ا ایخدا

 ! میدوست

 ...فرشته کوچولو که شک داشتم نباشه  هیمثل ... بود  دهیچه مظلوم خواب... چرخوندم و نگاش کردم  سرمو

... من  یحقش بود که بدونه ول... خب  یول... شد بهش بگم که دوست ناشناس منم  داریب یقتو خواستینم دلم

 ... شدیراه م نیاز ا... سر به سرش بزارم  یکم هیدوست داشتم ...  گفتمینه نه نم

 ...کنه؟  تشیاذ ومدیدلش م یک... زدم  يافکار خودم لبخند به

 ...اومده بود انداختم  رونیش ب يروسر ریکه از ز فشیظر يبه موها ینگاه

 ...شده بود  ریو بهانه گ طونیش يدختر بچه ها هیشب...  ومدیتولدم چه قدر اون لباس بهش م روز

 سالش بود؟  21دختر بچه واقعا  نیا

 ...توشون  زدمیو زل م بودیداشتم االن چشماش باز م دوست

 يزیمعصوم و آرومن درست برعکس چ...  یاگه با دقت نگاشون کن ستیاصال ترسناك ن دمیکه فهم ییچشما

 ...که هست 

و سفت به خودم  رمیچه قدر از من دور بوده رو بغل بگ کینزد نیدختر بچه رو که در ع نیداشتم ا دوست

 ...فشارش بدم 

 ! یگیم یچ يدار یفهمینم! ستیحالت خوب ن...  ن؟یچت شده شرو... فکر از سرم بپره  نیتکون دادم تا ا سرمو

 يکه براش فرستاده بودم تا متوجه  یرو همون اس ام اس... آتنا گذاشتم  فیظر يانگشتا نیرو آروم ب یگوش

 ... نشه  يزیچ

 ... یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 ... شترینه ب یدو تا دوست اجتماع...  میمن و آتنا فقط دوتا دوست هست...  کردمیفکر م هیحس  نیدر مورد ا دیبا

 ...خوابم برد  الیر و خهزار تا فک با

 

 : آتنا

 ! بشم ، باز کردم داریخواست ب یکه ازم م نیشرو يبا صدا چشمامو

 ! و از جام بلند شدم دمیکش يا ازهیخم

 ! و داد دستم نییآورد پا فمویدست برد و ک نیبردارم که شرو فمویبپرم که ک اومدم
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 ! بار دلم خواست ازش تشکر کنم نیاول يبرا

 ! حالت صورتش شدم يبلند کردم و اومدم تشکر کنم که متوجه  سرمو

 ! ابروشو داد بود باال يتا هی طونیش

 ! کردینگام م منتظر

  ه؟یچ یعنیابرومو دادم باال  يتا هیمتقابال  منم

  ؟یبگ يزیچ هی دیبا یکنیفکر نم: زد و گفت یطونیش لبخند

 ! کنمیر نمشد تشک نطوریحاال که ا یول! منظورش تشکره دمیفهم

در جوابشون تشکر  ازهین امیکردن ؛ بعض یم یعذرخواه دیبا یوقت هی ایهمونجور که بعض: جوابش گفتم در

 ! نکنن

 ! لبش نشست و از جلوم کنار رفت تا رد بشم يگوشه  يلبخند

 ! دمیمن نشن یگفت ول يزیچ هیلب  ریز

 ! سمت هتل میو رفت میگرفت یتاکس هیگرفتن چمدونامون  لیاز تحو بعد

 ! دوست داشتم بدونم کجا برامون هتل گرفتن یلیخ

 میهتل باش يچند روز دیحدودا شا! میتو هتل بگذرون نیماه رو ، من و شرو 3فکر نکنم قرار باشه کل  البته

 ! گرفتنیبعدش قطعا برامون خونه م

 ! ادینم شیپ یو مشکل میکه اقامت لندن داشت فعال

 ! کرده بود فیرد زویاز دوستاش و همه چ یکیسپرده بود به  يکارا رو استاد نظر تموم

و  ییآقا هی! بود که دو نفر بودن لمیف يکننده  هیته يبه عهده  زایجور چ نیو ا میو گر يبردار لمیف لیوسا پول

 يسوهم فران گرایاز باز گهیبردا و کارگردان و چند تا د لمیمثل ف لمیاز کارکنان ف یبعض! يهمون استاد فرانسو

 ! میبود یرانیا نیفقط من و شرو یبودن ول یسیهم انگل يچند نفر! بودن

 ! هیکننده س ک هیهم که ته گهیکه اون شخص د دمیپرس ياستاد نظر از

 ! یسیو انگل یرانیا! که دو رگه س گفت

 ! بوده اما دوباره برگشته لندن رانیا یگفت چند سال یم

 ! زایجور چ نینکردم در مورد اسم و ا يکنجکاو گهیهرحال من د به

 ! مشینیب یسر صحنه و م ادیباالخره م! الیخ یب
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 ! به هتل بستم دنیهامو گذاشتم تو گوشم و چشمامو تا رس يفر هندز

از فکر خودم خنده ام ! خوردیحال حاضرم م تیآهنگ به موقع نیاالن چه قدر ا! پخش شد لوریاز ت red آهنگ

 ! نگ رو رد کردمگرفت اما خوردمش و آه

 ! بود لوریاز ت speak nowبعد آهنگ  آهنگ

 ! آلبومشه نیآهان ا! لورنیهمش ت نایبابا چرا ا يا

 ! کردم playو آهنگ رو  cold playاز  ghoste storyرفتم تو آلبوم  عیسر

 ! آهنگو دوس دارم من نیقدر ا چه

 ! بستم چشمامو

 ! بود نیشرو! به خودم اومدم یکیدست  يتکونا با

  م؟یدیرس: ها رو از تو گوشم در آوردم و گفتم ياز هندز فر یکی

 ! شو ادهیآره پ: نیشرو

 ! داشت یبر م نیداشت چمدونا رو از عقب ماش نیشرو! شدم ادهیپ یتاکس از

 ! ساختمون هتل نگاه کردم به

 ! لندن يه ستار 5 يهتال نیاز بهتر یکیخدا  يوا! ... هتلِ س نیا... هتلِ  نیا... خدا  ای

 ! خرجا بکنه نیقدر پولدار باشه که از ا نیکننده ا هیته کردمیفکر نم! محشرههههه

 ! کردم یتوجه به اون هنوز ساختمون رو نگاه م یمن ب یول ستادیکنار دستم وا نیشرو

 .اومد  نیشرو يخنده  يصدا

  رون؟یب ياز شوك اومد: نیشرو

 ! رونیاز شوك اومدم ب نیاون لحظه واقعا با حرف شرو و

 ! هتل یالب يتو میچمدونمو بهم داد و رفت نیشرو

 ! میشد ادهیمورد نظر پ يطبقه  يتو آسانسور و تو میو رفت میاتاقمونو گرفت يکارتا یکه نه ول دیکل

 ! دم در اتاقا از تعجب دهنمون باز مونده بود میدیرس یوقت

 ! بود به هم دهیچسب اتاقامون

 ! خنده ریز میو زد میبه هم کرد ینگاه
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 يلحظه تموم خاطرات اومد جاو هی... هم  هیما رو چسبونده بودن ! هم ما رو چسبونده بودن به هم نجایا یحت

 ...چشمم

 ! ...به هم چسبوندنیما رو م...  يزیسر هر چ... جا  همه

 ! و نگاهش کردم نیچرخوندم سمت شرو سرمو

... من  ينه به اندازه  یول ادیز يمژه ها...  يقهوه ا يموها...  یآب يچشما... داشت  یخوشگل يچهره  چه

 ...  یاندام ورزش

 ! نگاهم رفت سمت چشماش دوباره

 ! کرد یکرده بود رو از هم جدا م ریچمدونا رو که دسته هاشون به هم گ داشت

 ...نبود  حواسش

  !گفت چشماش از مال من خوشگلتره شدیم...  چشماش

 ...من فقط ترسناك بود  يچشما

خوشگل رو  پیخاص و ت ي افهیق نیا چوقتیانگار ه... شده بودم  نیشرو پیو ت افهیق يتازه متوجه  انگار

 ...بودم  دهیند

 ...بغلش  دمیپر یو م دمیدویقدر دوست داشتم االن م چه

... انداختم  نیبه شرو یاز ترس آب دهنمو قورت دادم و با ترس نگاه...  کنمیفکر م یدارم به چ دمیفهم هوی

 ...نکنه بتونه فکرامو بخونه و من آبروم بره 

 ...ستادیبرگشت سمتم و جلوم وا نیشرو

 ... دیفهم... تو سرت آتنا  خاك

 ...فکراتو بخونه  تونهیم نیشرو

 ... و کارت اتاقم رو به سمتم گرفته بود به خودم اومدم که حاال چمدونا رو از هم جدا کرده بود  نیشرو يصدا با

 ! صورتشو نگاه کردم يدستاش بلند کردم و تو ياز رو سرمو

 ! چمدونتم گذاشتم تو اتاقت! کارتته نیا: نیشرو

 ! به زحمت نبود يازین! ممنون: گفتم آروم

 ! مودب شدم من چه

 که من دارم؟  هیچه حس نیا! ایخدا
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 ! چشمام یه باعث شد اونم درست زل بزنه تو طوسزدم تو چشماش ک زل

 ...حداقل برم سمت اتاقم  اینگاهمو بدزدم  تونستمینم... حبس کرده بودم  نفسمو

 ...گفتن نداشتم  يهم برا يزیچ

که  نیبود نه ا نیشرو يکه ناخودآگاه تو چشما يزیچ...  زدیم ادیرو فر يزیچ هیچشماش داشت ...  چشماش

 ...خودش اون حالت رو به وجود آورده باشه 

 ! کردم یمصلحت يو آروم چندتا سرفه  دمیکش یقیعم نفس

 ! نییو سرمو بندازم پا رمیبه زور تونستم چشمامو از نگاهش بگ و

 ! تو اتاقم بردمیبه زحمت نبود خودم م يازین! به هر حال ممنون: گفتم آروم

 من بودم؟  ریمودب و سر به ز يآتنا نیا! بار دوم از خودم تعجب کردم يبرا

 یآره فکر کنم آتنا اصل! دست سوم باشه ینیجنس چ یِتقلب يآتنا نیا دیآهان شا! در کاره یاحتمال اشتباه نه

 ! دست سوم يآتنا نیخسته بود رفت بخوابه جاشو داد به ا

 ! رفت يخل تر شد: وسط دیدرونم پر يصدا

 ! کردینگام م يهمونجور نیشرو

 ! از کنارش رد شدم و رفتم تو اتاقم و در رو بستم یبه نرم گهینم یچیه دمید

 ! و همونجا دستمو گذاشتم رو قلبم که ضربانش به شدن رفته بود باال رونیبا صدا دادم ب نفسمو

 ! نییدادم به در و سر خوردم پا هیتک

 ! حق تنفس نداشتم نیانگار تا قبل ا دمیکش قیبار نفس عم چند

 

 : نیشرو

 ...که االن بسته شد  يآروم برگشتم سمت در... خودم اومدم  به

چمدونو ! آب دهنمو قورت دادم و رفتم سمت اتاقم...  کرد؟یکار م یاون دختر داشت با من چ... دختر  اون

 ! از اتاقا یکیگذاشتم تو 

 ! هم مال من هم مال آتنا! اتاق هیبود نه فقط  تییسو
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 یزندگ يکجا! ... انیآتنا ک... بود؟  یکرد با من؟ اصال ک یکار م یآتنا داشت چ! از کاناپه ها نشستم یکی يرو

 ختنشیر وهیاز آب م...  ؟ياز سورتمه سوار... بود؟  یاز ک میورودش به زندگ...  دونمینم...  دونمینم... من بود؟ 

 ... نایاز ا چکدومیه... نه ، نه ...  نگ؟یاز کارت... لباسم؟  يرو

 ... دمیکه خودمم نفهم میتو زندگ تیشخص هیشد  ياز لحظه ا دیشا

کنکور رو نگاه  يخواست به جاش جوابا یازم م شیخوشگل و خواستن يهم از اون لحظه که با اون چشما دیشا

فکر  ...خواست کمکش کنم  یاون لحظه دلم م... گستاخش ملتمس شده بود  ياون لحظه که چشما... کنم 

 یگاه م هیتک هی... دختره  هیمستقل و توانا به نظر برسه بازم  شیکه اون هر چه قدر تو زندگ نیکردم به ا

بوده و  نیآرو شهیگاه اون هم هیتک... گاهش نشدم  هیتک یول دمیاون لحظه من به کمکش رس... خواست 

 ...اما ... خواهد بود  دونمیم

! نیشرو: زدم یم بیو به خودم نه بودمیگاه آتنا م هیخواست من تک یذهنم دلم م يچرا تو اون انتها دونمینم

 ! که خود آتنا بخواد ی، تا زمان يرو ندار یحق نیتو همچ

 ! کردم یآهنگ پل هیگوشم گذاشتم و  يهامو تو يهندزفر

 ! بود یاز کلد پل آهنگ

 ! شدیاز آتنا بکنم اما نم یذهنم رو ته خواستیدلم م! دادم گوش

 ...  رونیزل زدم به ب...  دمیپرده ها رو کش... سمت پنجره  رفتم

 ...  دمیموهام کش يتو یکالفه دست...  ؟یکنیکار م یچ يدار... اتنا ...  آتنا

Call it magic, call it true 

I call it magic when I'm with you 

And I just got broken, broken into two 

Still I call it magic, when I'm next to you 

 ! رو گفت) جادو( magic يکلمه  خواننده

داره جون رو ... کنه  یمسخ کننده اش داره مسخ ام م يبا اون چشما...  کنهیآتنا داره منو جادو م... خودشه  آره

 ...کشه  یم رونیاز بدنم ب

And I don't, and I don't, and I don't, and I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 
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Want anybody else but you 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

Want anybody else but you 

Ooh ooh ooh 

Call it magic, cut me into two 

And with all your magic, I disappear from view 

And I can't get over, can't get over you 

Still, I call it magic, such a precious truth 

And I don't, and I don't, and I don't, and I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

Want anybody else but you 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

No I don't, it's true 

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't 

Want anybody else but you 

Wanna fall, I fall so far 

I wanna fall, fall so hard 

And I call it magic 

And I call it true 

Call it magic 

Ooh ooh ooh 

Ooh ooh ooh 

Ooh ooh ooh 

Ooh ooh ooh 

And if you were to ask me 

After all that we've been through 

"Still believe in magic?" 
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Well yes, I do 

Oh yes, I do 

Oh yes, I do 

Oh yes, I do 

Of course I do 

گستاخ و  يچشما...  طونشیش يچشما... بسته ام نقش بست  يبستم و حالت چشماش پشت پلکا چشمامو

از ... من آتنا رو دوست دارم  یول...  دونمینم دونمینم... همون حس بود؟  نیا... خودش بود؟  یعنی... ترسناکش 

... خواستم  یدختر رو م نین ام... بود  نیریش یلیحس خ نیا... لبام  ياومد رو يلبخند... ته دل دوسش دارم 

 يچون با هم لج و لجباز... شدم  یدرست نبود من عاشق آتنا م دیشا...  دیشا... چشمامو بستم ... عاشقش بودم 

 ...آتنا رو دوست دارم ... اما من ... بود  لمایرمانا و ف هیو شب یواقع ریغ دیشا...  میداشت

 ...  نیفقط هم... عاشق شدن بود ... من  جرم

 ...خواستم  یدختر رو با تموم وجودم م نیا من

 یتک تک حرکاتش رو م... کردم  یخواستن رو احساس م نیو من ا زدنیم ادیتک سلوالم اسمش رو فر تک

به جرات ... بودم  دهیبود که من تا به امروز د يموجود نیتر یو خواستن یدختر دوست داشتن نیا... خواستم 

 ...! شق آتنام عا... بگم من  تونمیم

 

 : آتنا

 ... نیشرو...  نیشرو...که من دارم؟  هیچه حس نیا ایخدا

 ! ...دمیکش یقیعم آه

 داره؟  یتیچه اهم نیشرو قایاالن دق! سوال هی

 ! یگیم یبفهم چ یه: درون قلبم بهم نارو زد و گفت يحس ناآشنا اون

 ! رفت تو هم اخمام

 اصال؟  یکن یم يطرفدار یاز ک يدار یدونیم! یگیم یبفهم چ خودت

 ! هم درکش کنه ییاون باال يکم فرصت بد هیبهتره ! دونمیاالن م نیمن از هم! فهممیهم خوب م یلیخ -

 ! دیباال پر ابروهام

  ؟ییبفهمه؟ باال یک ؟یچ
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 ! به زمان داره تا درکش کنه ازیاون ن! ... خانوم تتیاون مغز تل! ... بله -

 ! که گفت تهیمونده بود که قلبم هم بهم بگه مغزت تل نمیهم! ... واریبه دخواست سرمو بکوبونم  یم دلم

 ! احساس کله شق نیا! احساس نامفهوم بکنم نیدر مورد ا يفکر هیبهتره بعدا ! دمیکش یقیعم نفس

 ! یکله شق خودت! یییییهو -

 ... زیعز... قشنگ ...  بایاحساس ز نیاصن ا! بابا شرمنده غلط کردم باشه

  خوبه؟

 ! نشنوم نیتوه گهید! بله -

 ! خداااااا یه

*** 

 يا ازهیبه ساعت کنار سرم نگاه کردم و خم! زد تو چشمم ینور آفتاب م! تخت نشستم يرو! جام بلند شدم از

 ! دمیکش

 ! کرده بودم رید! یهـــــــــــــــــــــــ! صبح 30: 8

 ! از جام بلند شدم نیبدون سرنش يمایجت که چه عرض کنم مثل هواپ مثل

 ! انیخانوم ک... اتاق ! نیاریبرام ب یشکالت کیو ک رکاکائویش وانیل هیبا تلفن به خدمه گفتم  عیسر

 ! تلفونو گذاشتم سر جاش عیسر و

کردن که فقط شامل رژ  شیسرم آرا ریبعد از مسواك زدن و تند تند شستن صورتم و خ! پناه بردم ییدستشو به

زن  هیکاکائو رو از  ریو ش کیک نیبار مثل ماش نیدرو باز کردم و ا! شد کردم زنگ اتاقمو زدن یلب و رژگونه م

 ! تو سرت اكممنون خ یلیخ: گفتم عیهتل تنش بود گرفتم و سر يکه روپوش خدمه 

 : بستم گفتم یکه داشتم در رو م یدر حال! لندنه نجایافتاد ا ادمی هوی

Nothing! just go away ! 

 ! قابلمه شده بود ينه چشماش اندازه ز چارهیب

 ! و به چمدونم پناه بردم دمیرو سر کش رکاکائویش وانیخوردم و ل کویاز ک کهیت هی عیسر! پوووف

داشت تنم  نیش چندتا چ نهیقسمت س يچرك که رو یبنتون ساده به رنگ صورت کیتون هیبا  یآب نیج هی

 ! کردم

 ! موهامو شونه کردم و همونطور باز گذاشتمشون عیسر
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 ! از اتاقم خارج شدم دمیکنار تخت قاپ یپاتخت ياز رو لمویو موبا يکه هندزفر نیهو گو هم زدم و بعد از ا عطر

 ! قهید 2 يوا! قهیدق 58: 8! به ساعتم انداختم ینگاه

 ! یو رفتم سمت الب رونیآسانسور اومدم ب از

 ...مغرورانه به اون سمت حرکت کردم ! ... دادم صیرو تشخ نیفاصله شرو نیهم از

 من چم بود؟  ایخدا... آب دهنم رو قورت دادم و به راهم ادامه دادم ... رفت  یضربان قلبم باال م دنشید با

 ! نشستم نیکنار شرو یتک یصندل يرو

 ! در حال حرف زدن بود زدیساله م 47،  45مرد که حدودا  هی

 ! قهیدق 7: 9! کردم به ساعتم ینگاه

 ...کرده بودم  رید...  پوووف

 : من که نشستم حرفشو قطع کرد و برگشت سمتم و گفت دنیبا د مرده

Excuse me ? )د؟یببخش ( 

 : زدم و گفتم يلبخند مچهین

Hello, Im atena kiyan! sorry for lating ! 

 ! دستم رو به سمتش دراز کردم و

 : فشرده و گفت یام دستمو به گرم یک دیفهم یوقت

Nice to meet you! Im kruzer! no problem for your lating but try to don’t be 

late any more ! 

 : من

Sorry! I don’t be late any more ! 

 ! تکون داد میتفه يکروزر سرشو به نشونه  يآقا

 ! یبدون لهجه حرف بزن خوب و نقدریکردم ا یفکر نم: بهم گفت یبه فارس نیشرو

 ! رفت یضربان قلبم داشت باال م! ... بود يا گهیجور د هیلحنش ، صداش ، ! ... حبس شد نفسم

  ؟یکن یکمک م نیچرا به شرو گهیتو د! از تو بپرسم دیبا گهیبار د نیا...  ایخدا

فقط خودت چون  يکر کردف... جدا؟ : زدم دادم و گفتم يبرگشتم سمتش و لبخند! ... کردم خونسرد باشم یسع

  ؟یزنی، خوب حرف م ياومد ایبه دن کایتو آمر
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 ...داشت  يریومچ گ طونیلبخندم حالت ش... ابرومو دادم باال  يتا هی و

  ؟يکردیطور فکر نم نینگو که ا: زل زدم تو چشماش و گفتم! ... مهربون نگام کرد نیشرو

 ...زد که مردم و زنده شدم  يدر جوابم لبخند نیشرو

 ! بزنه تونستینم يپسر چیکه مطمئنم ، بدون شک ه یجذاب لبخند

 ...کردم  یم يفکر نیقبال همچ دیشا: گفت آروم

 ! نه گهیحاال د یول: به چشمام انداخت و ادامه داد يزیکرد و نگاه جنون آم یمکث

 ! چه عجب: کث گفتمم ینگاش کردم و ابروهامو باال انداختم و بعد از کم متعجب

 ...کرد  یطونیش ي خنده

 ! یپس دست از کل کل برداشت: دادم ادامه

نرفته خانوم  ادتیقول و قرارمونو که : گفت کردیخود م یکه داشت منو از خود ب یطنتیابروشو با ش يتا هی

  گر؟یباز

 ! فکرشم نکن... قولم؟  ریبزنم ز... من؟ : و مغرورانه گفتم خونسرد

 ! مینیبب: زد و گفت یلبخند کج نیشرو

 ! دینیب یم: گفتم مغروانه

 یکردن و در تالش بودن بفهمن ما چ یما رو نگاه م يکه اونجا نشسته بودن با کنجکاو هیکروزر و بق يآقا

 ! میگیم

 کل کل از میدار مینشست میرو به امون خدا ول کرد نایافتاد ا ادمونیو  میتازه به خودمون اومد نیو شرو من

 ! میکنیش م ینوع زبون

 : داشت به حرف اومد یبا نمک ياز دخترا که چهره  یکیبگم  يزیاومدم چ تا

Can you teach me your language ??... I mean Persian! I always liked your 

language ! 

 ! )ومدیاز زبونتون خوشم م شهیهم...  هیمنظورم فارس...  ؟يبد ادیزبونتون رو بهم  یتون یم( 

 : گفتم متعجب

Realy ? ! 

 )واقعا؟ (
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 : زد و گفت یو لبخند بانمک دیخند

Yeah! I always wanted to talk Persian ! 

 ! )حرف بزنم یخواستم فارس یم شهیهم! آره( 

 : گفتم یلبخند کج با

I will teach you ! 

 ! )دمیم ادیبهت ( 

 : هوا و گفت دیذوق زده تو جاش پر دختره

Realy ?? ! 

 )واقعا؟ ( 

 : زدم و گفتم یچشمک

Trust me ! 

 ! )بهم اعتماد کن( 

 ! کرد و گفت اسمش سارا س یاون دختره خودشو معرف بعد

 ! بودن یهمشون خونگرم و خودمون! هم آشنا شدم هیبق با

ا چون استاد باشه ام سیپار لمیف شنیگفت که قرار بوده لوک! باهامون صحبت کرد لمیکروزر در مورد ف يآقا

گفت که  نیشرو! به لندن منتقل شده شنیلوک میبلد نباش يفرانسو نیمن و شرو یعنیگفته ممکنه ما  ينظر

 ! ستمیبلد ن يگفتم فرانسو موسط من اضافه بود نیفقط ا! نیبلده و اونا هم که خودشون فرانسو يفرانسو

 ! شهیجا گرفته م نیهم لمیف ستین یکروزر هم گفت که مشکل يآقا

کروزر  ياز آقا نینوشته نشده بود توش واسه هم يزیدر مورد نوع پوشش چ یرو خونده بودم ول لمنامهیف

 یمرفه ول يخانواده  هیدختر از  هیدختر داستان  تیچادر باشه ، شخص ستین ازیداد حجابم ن حیکه توض دمیپرس

 ! احساسه یسنگدل و ب

 ! شده خورده و سرد یهم عاشق شده اما شکست عشق قبال

 شیچون که آرا حیمل شیآرا هیکردن هم گفت که  شیدر مورد آرا! شهیم يحجابم شامل مانتو و روسر گفتیم

 ! نداره یدختره هماهنگ تیاز حد با شخص شیب
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 تیمعصوم نیکه ا هیدختره وحش یدرون تیشخص یهمراهه ول یخاص تیدختره ظرافتش با معصوم گفتیم

 ! کرده دایصورت رو تو صورت من پ

 ! یطونیش یلیگفته معلومه خ دهیاز دور منو د یهر ک ادمهیمن تا اونجا که  واال

و  میطبقه که فقط خودمون توش 5آپارتمان  هیتو  میحرف زد و در مورد خونه هم گفت که قراره بر گهیکم د هی

 ! کننده ناشناسه در نظر گرفتن هیکروزر و همون ته يخونه رو آقا

 ! شدیخونه گرفته م ياز سکانسها هم تو یو بعض میبمونبود همونجا  قرار

 ! مشکل وجود داشت هی فقط

و رابرت که  لیب گهید يطبقه  هی! نبود یتوش که خوب نامزد هم بودن و مشکل رفتنیطبقه سارا و جک م هی

من  موندیم! دخترا گهید يطبقه  هیطبقه پسرا بودن و  هی! توش رنیو کارگردان اند م سینامه نو لمیخودشون ف

 ... نیو شرو

 ... دمیکش یقیعم نفس

 ...طبقه  هیتو  میریدوتامون م هر

 ! دخترا شیپ رفتمیمن م دیتموم شون هم پر بودن وگرنه شا! طبقه سه خوابه س هر

 ...بازم خوب  یول...  هیپسر خوب دونمیباشه ، م یباشه ، هر کس یهرچ...  هیپسر خوب نیشرو دونمیم

 ! فکرا بودم که زنگ اتاقم رو زدن نیهم تو

 ! بود نیشرو... در نگاه کردم  یتو چشم از

 عیدر رو باز کردم و خودم سر نی؛ واسه هم ستین دهیپوش یلیکه تنمه خ یتاپ دمیدر رو باز کنم که فهم اومدم

 ! شرت عوض کردم یت هیتو اتاقم و تاپم رو با  دمیدو

 ! رونیاتاقم اومدم ب از

 ! شسته بودکاناپه ن يرو

 ! کنار کاناپه اون نشستم يکاناپه  يرو

 ! سالم: گفتم آروم

 ! رونیتو فکر اومد ب از

  ؟یخوب! سالم: بهم انداخت و مهربون گفت یقیعم نگاه

  ؟یو احوال پرس نیشرو! گرد شد چشمام
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 ! دیرفته االن دوست ادتیکه  نیمثل ا...  پوووف

 ! ...زده بود یبهش کردم که لبخند کج ینگاه

من جذاب  يبرا نیاز خودم تعجبم کردم؟ شرو هوی! ... من جذاب بود يپسر هم برا نیحرف زدن ا یحت ایخدا

 ! و آروم لبمو گاز گرفتم دمیاز فکر خودم خجالت کش... بود؟ 

 ! رو لبام ثابت موند نگاهش

 ! گازش گرفتم شتریو ب دمیخجالت کش شتریب

 ! ش کنول: که بشنوم گفت يطور آروم

 یهم قراره بش گهیدو روز د! ... آتنا یچقدر احمق نیبب! ... و سفت تر لبمو گاز گرفتم دمیخجالت کش شتریب

  گه؟ید یکنیکار م یاون موقع چ... همخونه ش 

 ! رفت تو هم اخماش

 ! رگردهب يکه باعث شد لبام به حالت عاد دیکش نییدستشو آورد جلو و چونه امو گرفت و آروم به سمت پا آروم

 ! زده نگاش کردم بهت

 ! دستش با صورتم باعث شده بود حرارت بدنم باال بره تماس

 ! کردم جو سکوت رو بشکنم یو سع دمیازش دزد نگامو

 ! ارمیخوردن ب يبرا يزیچ هی رمیمن م: من

 يریبم يا! ستیتوش ن يزیچ یداره ول یعنی! آشپزخونه نداره که! هتله نجایافتادم ا ادمیجام بلند شدم که  از

 ! هات یسوت نیآتنا با ا

 ... یعنی...  یعنی: من و من کردم و گفتم یکم

 ! شدم خکوبیمو رفع رجوع کنم که م یتو مغزم جرقه زد و سرمو بلند کردم که سوت يزیچ هی هوی

 ... زده بود  یو لبخند کج شهیتر از هم رهیت شیآب يچشما...  نیشرو

احساس ...  کردینگاهش بود که داشت منو ذوب م يتو بیحس عج هی...  بیحالت عج هی... داشت  یحالت هی

 ! شمیکردم دارم داغ تر از قبل م

 ... زده بود  یو لبخند کج شهیتر از هم رهیت شیآب يچشما...  نیشرو

احساس ...  کردینگاهش بود که داشت منو ذوب م يتو بیحس عج هی...  بیحالت عج هی... داشت  یحالت هی

 ! شمیکردم دارم داغ تر از قبل م
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 ! باال رفتیقلبم به شدت داشت م ضربان

 ! کردمیچشماش نگاه م يتو رهیمنم خ... همون لبخندش زل زده بود تو چشمام  با

که من دارم؟ که دوست دارم سفت  هیچه حس نیا... من چم شده؟  ایخدا! ... دهنمو نامحسوس قورت دادم آب

 بغل کنم؟  نویشرو

 ! ارمیتالش کردم نفسمو باال ب آروم

  ؟یبگ یخواست یم يزیچ: به خودش اومد و گفت زودتر

 ! دیکش رونیقشنگ و جذابش منو از خالء ب يرسا و مردونه  يبا صدا و

 ! نکن هیمورد زا هی نیتو ا گهیمنو د ایخدا... بگم؟  خواستمیم یچ... و پامو گم کرده بودم  دست

 ! و چشمامو بستم دمیشک یقیعم نفس

 نیدوباره چشمم به شرو یحالت چشمامو احساس کنم اما وقت رییتغ تونستمیچشمامو باز کردم به وضوح م یوقت

 ! افتاد بازم دست و پامو گم کردم

 ! کردینگام م زیآم طنتیلبخند ش هیباال رفته و  يابرو يتا هیداشت با  نیشرو

  ؟يخوریم يزی، تو چ ارنیبرام ب رکاکائویش وانیل هیرم بگم  یمن م: افسار نگاهمو تو دستم گرفتم و گفتم عیسر

 هیکه فقط  ارنیقهوه ب وانیل هیمن هم  يبگو برا شهیاگه م: برگشت و گفت يبه حالت عاد نیشرو صورت

 ! قاشق شکر داشته باشه

 ! بازم قهوه! اَه

 ! نشستم یقبل يهمون کاناپه  يرو از تلفن گفتم و برگشتم سفارشو

 ! کردم به خودم مسلط باشم یسع

  نجا؟یا يایب يباعث شده افتخار بد یچ! خوب: من

 ! آپارتمان حرف بزنم يدرباره  خواستمیم: شد و گفت یلبخند کج نیشرو

 ! باشم يکردم عاد یآب دهنمو قورت دادم و سع! ... بار ضربان قلبم باال رفت نیچندم يبرا

 ! خدمتکاره خل و چله برم نیمن قربون ا يا! موقع زنگ اتاقو زدن همون

 ! همون خدمتکار صبح بود! باز کردم درو

 ! رو داد دستم ینیس

 ! دستت درد نکنه خاك تو سر: من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٢٢٨ 

 ! گرد شد چشماش

 ! ازش تشکر کردم و درو بستم یسیو به انگل دمیخند

  نه؟یبش شمونیتو پ ادیببرم بگم بهش ! رفتیخدمتکاره نم نیکاش ا ایخدا

  ره؟ینم ره؟یم! رهیبازم باال م! نه بابا! رهیضربان قلبم باال نم گهید نطوریا آخه

 ! برو تو ایولش کن ب ؟یچ آخرش

 ! نیو برگشتم سمت شرو دمیکش یقیعم نفس

 ! کاناپه نشستم يو رو زیم يرو گذاشتم رو ینیس آروم

 ! ممنون: شو برداشت و با قاشق بهمش زد و آروم گفت قهوه

 ! رو برداشتم و تو دستم گرفتم و مشغول نگاه کردنش شدم رکاکائومیش

 دوست دارم نگاش کنم؟  شم؟یمحوش م نمیب یرو م نیچرا من هر وقت شرو ایخدا

 ! وسط باز دیدرونم پر يصدا

 رفته؟  ادتی! نیتولد شرو...! ماه  ياز د !يشد ينطوریمدته ا هی! آتنا خانوم ستیهر وقت هم ن -

 نرفته اما چرا؟  ادمی نه

 ! دهیدرونم هم جوابمو نم يصدا یحت! جوابمو نداد گهید

 ! پوووف

 ! شدمیمسخ نگاهش م شدمیباشم اما تا باهاش چشم تو چشم م یشگیهم يکردم آتنا یسع

 ! رمیبه خودم بگ يم و ژست ِ مغرورمجبور بودم تا آخر حرف زدنش رو به رو ، رو نگاه کن نیهم واسه

 ! میمشکل داشت هیانگار هردوتامون ! نه منو کردیاونم فقط روبه روش رو نگاه م! شروع کرد به حرف زدن نیشرو

 ! افکارمو پاره کرد يپرده  نیشرو يصدا! فقط منم که جو گرفتتم! فکر نکنم نه

، من  يبگم اگه هنوز به من اعتماد ندار... بگم  خواستمیم! ... میخونه باش هی يِقراره من و تو ، تو: نیشرو

 ! هتل بمونم يتو تونمیم

 ! کامل دارم نانیبهت اطم! ... من بهت اعتماد دارم... من ... نه نه : با عجله برگشتم سمتش و گفتم ناخدآگاه

افقت کنم اما دلم نه هتل بمونه مو يتو تونهیکه گفت م نیشرو يبا خواسته  دیگفت با یعقلم م دیشا! دونمینم

 ! بشه تیبه خاطر من اذ نیشرو خواستیدلم نم...! 

 ! قبول کرد نیشد که شرو یگفتم و چ یچ دونمینم! وجه چیه به
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شک  یمطمئن بودم که ب نویقبول کرد باهام همخونه بشه اما ا نیگفتم که شرو یشد و چ یچ دونمینم

تو فکر بود و داشت با آرامش قهوه ش رو ! انداختم نیبه شرو ینگاه! شهینم تیاذ نیکه شرو نیخوشحالم از ا

 ! خوردیم

 ! دوست ناشناس افتادم ادی! ... بود زیم يکه رو لمیافتاد به موبا چشمم

 ! بودم و نتونستم جوابشو بدم دهیاس ام اس ش رو د رید! ماه لندنه3بود که تا  نیاس ام اس ش ا نیآخر

 ! اس ام اسا انداختم نیبه آخر یباره نگاهبرداشتم و دو زیم ياز رو مویگوش

 ! شرك يدرست مثل گربه ! مظلوم و ناراحت شده یلیام االن خ افهیق دونستمیم

کننده سرمو بلند  ریحرکت غافل گ هیتو ! ... خودم رو احساس کردم يرو نینگاه شرو ینیلحظه سنگ هی يبرا

 ! دوخت گهید يجا هینگاهشو به  عیسر رمیکردم و تا خواستم مچ نگاهشو بگ

 ! انداختم نییسرمو پا دوباره

 ! رفت که ینم یول فرستادمیبراش اس ام اس م لیدل یب

 " ؟یسالم خوب "

 " رسه؟یاس ام اسام م "

 "! رسهینم دونمیم "

 ! سرمو بلند کردم نیشرو يصدا با

 شده؟  يزیچ: نیشرو

 ! نداشتم نویشرو يها يو لج و لجباز طنتایش ياالن اصال حوصله ! کردینگام م طنتیش با

 ! رهیاس ام اسام نم! یچیه: واضح گفتم نیهم واسه

 ! ياس ام اس بد یتونیبعدش م خرمیکارت برات م میس هیحاال فردا ! که معلومه نیا: نیشرو

 ! شرك شد يگربه  هیام دوباره شب افهیق

خواستم بهش اس ام اس بدم ، متاسفانه مثل خودم  یکه م یآخه اون شخص! تونم ینم: و مظلوم گفتم آروم

 ! شماره شو ندارم نی، واسه هم شهیرفته خارج از کشور و خوب باالخره شماره ش عوض م

همو  يبکنه و شماره ها يبتونه کار دیشا یجداً؟ ول: ابروشو داد باال و گفت يتا هی یواضح طنتیبا ش نیشرو

 ! نیکن دایپ

 ! امکان نداره زیچ نیچن: م و گفتمنگاش کرد هیاندر سف عاقل
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 ! ینیبیبعداً م! امکان داره: نیشرو

 ! گرد نگاش کردم يچشما با

 ! ممنون بابت قهوه! من برم بخوابم! فعالً خدافظ: بحث رو عوض کرد و گفت عیسر

 ! من رو بهت زده به حال خودم تنها گذاشت و

  نم؟یب یکه امکان داره؟ بعداً م یچ یعنی

 ! میاسکان کن دیجد يخونه  يِتا تو میو فرداش رفت دمیمشغول خواب يشب با فکر اون

 ! ، بنفش يو خاکستر اهی، س دیسف! رنگ بودن هیتا اتاق داشت که هر کدوم  سه

نرفتم توش ، بنفش رنگ  یمنم که عاشق بنفش ول! يو خاکستر اهیکه از همون اول رفت تو اواق س نیشرو

رنگ  دیبه نظرم با! دیرفتم تو اتاق سف نیواسه هم! آرامش بخش تره دی، سف دیابل سفدر مق یول هیآرامش بخش

 ! دیاز بنفش و سف یبیکتر! اتاق به کار برد مثل اتاق من تو تهران هیو بنفش رو با هم تو  دیسف

 ! یآب يزدم تو اون چشما زل

  ؟یفهمیچرا نم! یمن تو رو دوست دارم لعنت -

 ! برگشتم و بهش پشت کردم آروم

 ! یفهمیباالخره م! حس تو همشون زود گذرن نیفکر تو ، ا نیا -

تر ، قدم سوم به اوج سرعت خودش  عیقدم اول رو با آرامش ، قدم دوم رو سر! راه افتادم نهیو با طمان آروم

 ! دیرس

 ! دیبا یفهمیم! یمال من بش دیتو با! کشمیمن دست نم یول! باشه! باشه: از پشتم بلند شد ادشیفر يصدا

 ! برگشتم سمتش! ستادمیراه رفتن ا از

 ! بود یاالن عصبان یکرد ول یرو مسخ م یکه هر آدم یآب يجفت چشما هیاخم زل زدم تو اون  با

 ! به سمتش قدم برداشتم یو عصب عیمشت کردم و سر دستامو

 ! بدون نویا! وجود نداره يدیبا چیمن ه یتو زندگ: داد زدم سرش

 ! رتشیاما حرکتش دادم و نتونست بگ رهیجلو آورد تا چونه امو بگ دستشو

 ! آغشته به عشق زل زدم بهش یخشم با

 ...و حاال ! تو چهره اش آشکار بود نیا! ناراحت بود... نبود  یعصب گهیحاال د...! بود  ناراحت

 ...نوبت سکوت بود  حاال
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 ...!  شهیمرگبار که با عشق آغشته م یسکوت

 ! چشماش يشدم تو غرق

 ! مواج يایاون در تو

 ! یاون آسمون دوست داشتن تو

 ! کردینگاه م یآب يبا رگه ها میاون با آرامش به نگاه خاکستر و

 ...توش مونده بود  یخوب و آب ياز اون هوا ییکه هنوز رگه ها يبود بگم داشت به آسمون خاکستر بهتر

 ! بود يا شهیش دیو گستاخ و شا یکه وحش ینگاه

  ؟یکنیچرا منو ، عشقم رو ، باور نم: گفت آروم

 ! رمیظاهر شدن آثار تعجب تو صورتم رو بگ يتونستم جلو یاما به سخت! لحظه شُکه شدم هی

رو از سرت  نایفکر امکان نداره ا نیآتنا ا... لحظه فکر کردم  هیبود که  یواقع نقدریقسم بخورم لحنش ا حاضرم

 ! کن رونیب

 ! میبه خودمون اومد لیب ياصد با

 ... کات : لیب

 ! شروع به دست زدن کرد و

 ! هیواقع زیلحظه فکر کردم همه چ هیکه  دیکرد يباز یاونقدر واقع! واقعا خوب بود: لیب

 حس کرده  نیبود که اون لحظه از لحن شرو يزیهمون چ قایدق لیحرف ب نیا و

 ! بودم

 ي لهیکار به وس نیخواست ا یم! سر صحنه ومدیکروزر کمتر م يآقا! دیدرخش یم تیرضا هیو بق لینگاه ب تو

 ! رهیاز طرف اون شکل بگ یکمک چیه یخودمون و ب

  ست؟ین یامروز کاف يرابرت؟ برا هینظرت چ: برگشت طرف رابرت و گفت لیب

امروز  يبراآره به نظر من هم : کرد و گفت دییبا سر تا شدیم دهید تیاز رضا یهم که تو نگاهش موج رابرت

 ! هیکاف

 ! خودش يبرگرده طبقه  یهرک! دیپس جمع کن: لیب

 يکردن تا زودتر برگردن به طبقه  یمربوط به کار خودشون رو جمع م يها لهیکدوم از بچه ها وس هر

 ! اتاق خودشون و استراحت کنن, خودشون 
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 ! گرفته شده بود نیمن و شرو یعنیما  يسکانس تو طبقه  نیا

 ! واقعا خسته بودم! پله ها باال رفتم و رفتم سمت اتاقم از

 ! داشتم یخواب طوالن کیبه  ازین

 ! کردم اما واقعا خسته بودم یبهتر بود تا شام صبر م دیشا

 ! گذشت یاز اومدنمون م میهفته و ن 2! رو انداختم رو تخت خودم

 ! مینسوزونده بود وینگات ادیو ز میودو خوب جلو رفته ب میخوب اجرا کرده بود نجایها رو تا ا سکانس

لباس خواب  هیکشوم کردم و  يدستمو تو یتنم بود رو درآوردم و شانس لمیف يکه برا يو شلوار و روسر مانتو

 ! درآوردم

! اونم لباس خواب...  پوشمیدارم م یمونده دقت کنم چ یحاال ه! زانوم بود با شلوارکش يکه تا رو کیتن هی

 ! کنمیم یپسر تو به خونه زندگ هیسرم االن با  ریخ! مجبورم! ... زدم يشخندین

 ... نیفکر کن من و شرو... کردم  يزیر يخنده ! قرار نبود افتادم ادیلحظه  هی

رمانا  نیو بعدش مثل ا میعاشق هم بش میشده بود یمیو حاال دو تا دوست صم میبود یکه دوتا دشمن خون ما

 ...زدم  يوزخندپ...  میباهم ازدواج کن

 ! رهید یلیخ...  رهید گهید... عشق؟

 ! بود وسط دهیانگار با درك و منطق پر... بار  نیوسط اما ا دیدرونم باز پر يصدا! ... شمیعاشق نم چوقتیه من

تا ...  ؟یکن تیخودتو اذ...  ؟يخودتو زجر بد يخوایم یتا ک...  ؟یبه گذشته فکر کن يخوایم یتا ک! ... آتنا -

تو بود  يجا يا گهیاگه هرکس د...  يکه ناخواسته باعث اون اتفاق شده بود يکرد یتو چه گناه...  ؟یک

 ! ستنیپسرا مثل هم ن يهمه ...  يخام بود...  يتو نوجوون بود...  کرد؟یهمون کار تو رو م

 یک...  کرد؟یم يارک نیهمچ یک...  يدرك ندار...  یاحمق هیتو ... بس کن ... بس کن : بلند داد زدم يصدا با

 ! بفهم ؟یفهمیم! بفهم! یگیم یبفهم چ...  کرد؟یم انتیخ

 ...!  گفتمیناخودآگاه خودم م ریبه ضم! گفتم یبه خودم م یحرفا رو عصب نیواقع داشتم ا در

 ! داشتم خودمو آروم کنم یسع

 ! آهنگ زدم که پخش بشه هیجام بلند شدم و  از

 ) رکشنیاز وان دا right nowآهنگ ( 

 ...اما... هنوزم دوسشون دارم ... عاشقشون بودم  يروز هی... زدم  يپوزخند
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 . رونیب ادیم یک دشونینبود بفهمم آهنگ جد نیدغدغه ام ا گهید... اون افکار دخترونه رو ندارم  گهید حاال

 : که خواننده گفت نیهم

right now , i wish you where here with me ... 

 ! پخش شد یزدانیمنطق از رضا  یردش کردم و آهنگ ب.. .خفه کردم  آهنگو

 ! خوردیداشت و چه قدرم به منطق من م یاسم چه

 ... بود  یشکل نیاکثر مواقع لندن هواش ا...  دیبار یبه شدت م... کرده بود  دنیشروع به بار بارون

 ...تخت بلند شدم و رفتم سمت پنجره  يرو از

 ...بارون رو حس کنم  يدم از پشت پنجره قطره هاکر یو سع شهیگذاشتم رو ش دستمو

 ... رو  شهیبارونِ رو ش يها قطره

... جهان  تیپرجمع ياز شهرها یکی... لندنه  نجایا...  یبزرگ نیتو شهر به ا: دادن يکردم به خودم دلدار شروع

 ...  ینیبیاونو نم چوقتیتو ه

 ... فرق کرده با قبال  یلیاالن اونم خ دونمیم

 ...! حق شکستن نداشت  یتو گلوم بود ول بغض

 ! هرچند هنوز زود بود! ... نییپا رفتمیشام م يبرا دیبا

 ... یو بارون ریدلگ يهوا... عصر  ي قهیدق 30: 7... به ساعت انداختم  ینگاه

 زیرام عزنداشته باشم بازم ب یغم چیاگه ه یحت دونمیکه م ییهوا... گذاشتم  ایدن نیکه توش پام رو به ا ییهوا

 ...  هیآفتاب يتر از هوا

 ... هوام  نیا يزاده  من

برق  هی...  چوندمیهم دور گردنم پ یشال شکالت هیبنتون تنم کردم و  یژاکت کرم هیو  يقهوه ا یشلوار ل هی

 ... لب و موهامو بستم 

 ... نه ، بافتمش  یاسب دم

 ! زدم یلبخند تلخ...  زنمیم پیاعصابم ، ت یدگرگون نیموقع ؛ تو ا نیتو ا یحت

 ...  رونیرو پام کردم و از اتاقم زدم ب میقهوه ا يبوت ها مین

 ...شام  يپس بچه ها رفته بودن برا...  ومدینم ییصدا...  نییپله ها رفتم پا از

 ! پس حتما اتاقشه... آشپزخونه نبود ... کو پس؟  نیشرو
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باشه  يازیفکر نکنم ن... شام منتظر من نباشه  يم که برارو نداشتم دوباره از پله ها برم باال و بهش بگ حسش

 ...بچه ها  شیپ میریبا هم م گردمیزود برم... 

 ! رونیموقتمون زدم ب يموقتم که نه ، از خونه  يخونه  از

 ! ...آشنا بودم ابوناشیبا خ! شناختمیم شیرو کم و ب لندن

 ... شلوغِ لندن  يابونایخ يهدف شروع کردم به قدم زدن تو  یب

 ! ... بودن يکه هر کدوم مشغول کار یمردم...  کردمیرو نگاه م مردم

 یکیکه بهم زد ،  يغافل از تنه ا گذشتیبا خنده از کنارم م یکی،  کردیم هیداشت گر یکیعجله داشت ،  یکی

 ... کردیم یداشت خدافظ

 ...! پارك  هیبه  دمیرس

 ...! نشستم و دوباره مشغول نگاه کردن مردم شدم  مکتین هی رو

 ...  ستنین یچیاونقدر خوب که تموم مشکالت در برابرت ه...! خوبه  یلیتفاوت بودن ، سرد بودن خ یب یگاه

 ...!  شهینم تیروِ زندگ ادهیسد عبورت از پ یمشکل چیکه ه یشیسرد م اونقدر

فقط  یکنی، درد رفتنش رو احساس نم رهیمیم تیزندگ شخص نیتر زیعز یکه وقت یشیتفاوت م یب اونقدر

 ...که آرومت کنه  ستین گهیکه د یفهمیم

 ... سنگ صبور دردات باشه  که

 ! رهیهم جلو م يجور نیا یزندگ! الیخ یب: بهت بگه که

 ! زل زدم به مردم دوباره

 ...! بودن  يکار هیکدوم در حال  هر

 ...! داشت  انیهنوزم جر یزندگ

 ...! کنم  قیرو ، مثل خون تو رگ هام تزر انیجر نیتونستم ا یم... من  و

 ! کردنیم يزدم به چندتا بچه که داشتن باز زل

 ! پشت تلفن افتادم نایروژ يحرفا ادی

 ! سالم آتنا: نایروژ "

 ! مرده ایمن زنده ام  نهیتون زنگ زد بب یکیچه عجب ! جون يسالم روژ! به: من

  ...!آتنا : نایروژ
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 ! من رو هم نگران کرد! نگران بود صداش

 شده؟  يزیچ يروژ: من

 ! دیشن شدیاز پشت تلفن هم م یقورت دادن آب دهنشو حت يصدا

 ...اونـ... آتنا : نایروژ

 ! منو یجون بکن ، کشت يروژ: من

 ...! اون اونجاست ... اونجاست : هق هق گفت با

  نجاست؟یا یک ؟یک: من

 ! اونجاست ایک...  ایک: نایروژ

 ! سرم يخونه خراب شد رو انگار

 ...!  گردهیوقته دنبالت م یلیخ...!  گردهیداره دنبالِ تو م: ش گفت هیگر نیب نایروژ

 ! ...که من هم االن بودم يتو شهر! بود نجایا ایک! ... دمیشنینم یچیه گهید

 ! ...اون دنبالم بود...  اون

 ! فن شده بود دوباره زنده شدکه سال ها تو قلبم د ینفرت و انتقام حس

 ! داد شهیر... گرفت  جون

! اون خطرناکه! رونیب يایکن کمتر ب یآتنا سع: دیچیتو سرم پ نایروژ يبودم صدا جیکه من گ نیب نیا تو

اخطار داده اگه تو رو ... اخطار داده ! یکه فکرشو بکن يزیخطرناك تر از اون چ یلیخ! عشقش به تو خطرناکه

 ! کنهیچون و چرا تو رو مال خودش م یب نهیبب

چون من  تونهینم! تونهینم دیبهش بگ: که عمق وجودمو گرفته بود پوزخند زدم و گفتم یشدم و با نفرت اریهوش

اما خودش خوب  ارمیدر ب يباز وونهیباشم و د جیاوقات گ یگاه دیشا! یزندگ يالهه ! عشقم يمن الهه ! آتنام

منطقم کار  یاون موقع حت! يا گهید يایدن زا! میا گهیکنه ، من کس د شهیود من رنفرت تو وج یوقت...  دونهیم

 ! رهینفرت درونمه که جلو م...  کنهینم

دلت  ياون نفرت ، اون موقع تو...  نایموقعِ رفتنِ م يتو روخدا نشو همون آتنا! ... آتنا نه: بهت زده گفت نایروژ

 ... دادیداشت کار دست همه م

اما اشتباه کرد و اومد ... بهش ندارم  يسراغم کار ادیمن قسم خورده بودم اگه خودش ن...  رهید یلیخ يروژ: من

 ! خدافظ! خودشه ریتقص... 
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 "! قطع کردم و

 ! نفرتم زنده شده بود حس

 ! که نفرت بشه ، عشق بود نیکه قبل ا یمیحس قد همون

 ... حس زودگذر کودکانه بود  هیاون فقط ! نه نه...  عشق؟

 ! ... عادت بود يحس از رو هیاون فقط  نمیبیم کنمیبهش فکر م قیکه دق حاال

 ! و مهم تر از همه ، دو رگه بودنش بزرگش کرده بودن ایک ي افهیو ق پیحس که همه به خاطر ت هی

 يا افهیتو اون سن نسبت به هر پسرِ خوش ق يبود که هر دختر ینوجوون يحس بچگونه  هیحس فقط  اون

 ! داره

 ...جلو ، من  يایاما اگه خودت ب...!  امیمن دنبالت نم ایک

اونا رفتن و بعدش  یشد و ک یشدم و چ رهیخ يدر حال باز يچقدر فکر کردم ، چقدر به اون بچه ها دونمینم

 ...ساعت چند از شب شد 

 ! شب شده بود و من زود برنگشته بودم ي 12به خودم اومدم که ساعت  یوقت فقط

 ! ... راهو بلد بودم... تم نداش یمشکل اما

 ! موقتمون يموقتم که نه ، خونه  يافتادم سمت خونه  راه

تو دلم  یموقتمون حس لذت بخش يخونه  گمیو م بندمیرو جمع م نیچرا هر بار که خودمو شرو دونمینم

 ! لبخند بزنم شهیو باعث م شهیم ریسراز

 ! باز کردم دیرو با کل در

 ! روشن بود ییرایپذ يتو یِنیاز دو تا چراغ خواب تزئ یکیبود اما  کیجا تار همه

 ! تا حاال عود کرده بود امیرو شکر وگرنه فوب خدا

 ! برنگشتن رونیهنوز با بچه ها از ب ایبود  دهیتو اتاقش بود و خواب نیشرو احتماال

 ! امو دادم به در و چشمامو بستم هیهمونجا نشستم و تک! در رو بستم خسته

  رم؟یانتقام بگ دیبا من

 ... نه ... 

 ! ...رهیواسه انتقام د گهید

 ... داشته باشه  يا نهیکه ک ستمینبودم و ن ییآتنا من
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 ! ...تو دلم بکارم يا نهیک تونمینم چوقتیه

 ! نه تکون دادم يبه نشونه  سرمو

 ! جام بلند شدم و رفتم سمت پله ها از

 ! فم کردممتوق ییتا پله رو باال نرفته بودم که صدا دو

 ... تیو عصبان یآغشته به غم و نگران ییصدا

  ؟ينطوریاما چرا ا! بود نیشرو

 ! سمتش برگشتم

 ! خاموش کرد و از جاش بلند شد و اومد سمتم يگاریجا س يِتو دستشو تو گاریس

  ؟يتا حاال کجا بود: نیشرو

 ! بود یاما عصب دیپرس آروم

 ! سالم: کردم زمزمه

 تا االن؟  يگفتم کجا بود: نیشرو

 ! بگم نیبه شرو يزینتونستم چ یکردم تو هم ول اخمامو

 ! حسِ سرکش هی... داد  یاجازه نم... ذاشت  ینم... داد  یاجازه رو بهم نم نیتو وجودم ا یحس هی

 ! جوابِ منو بده: تر از قبل گفت یعصب یآروم ول نیشرو

 ! جوابشو ندم تونستمیم یبهش بگم ول يزیتونستم چ ینم

 ! تا از پله ها برم باال تمبرگش

 ...شد  دهیکش یتا پله رو نرفته بودم که دستم به سمت3

 ! واریپله ها و چسبوندم به د کینزد وارید هیمنو کشوند سمت ... بود  دهیدستم رو کش نیشرو

 ! تا دستشو گذاشت دو طرف سرم دو

 ! زده بود تو چشمام زل

 ! بود شهیتر از هم رهی، ت شیآب يچشما

 ! کرد یچشمامو نگاه م رهیخ ينطوریهم

 ! شهیم يچه جور کینسبتا تار يدونستم چشمام تو فضا یم

 ! زننیم يرو به سورمه ا شیآب يو رگه ها رهیت
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 ! بود یهنوز عصب نیشرو

  ؟يگفتم کجا بود: گفت یآروم تر از قبل اما عصب یلحن با

 ! تا جوابشو بدم دادیحس سرکش بهم فرمان م همون

 ! رونیرفته بودم ب: ملب زد آروم

 ! تموم بدنم رو لرزوند نیداد شرو يصدا

 ! کلمه بود تا مثل آتش فشان فوران کنه نیمنتظر ا انگار

  ؟یباش رونیب یبزرگ نیبه ا يشهر يتو یساعت نیتا همچ دیتو چرا با... جواب منه؟  نیا: نیشرو

 ! چشماش ينگفتم ، فقط زل زدم تو يزیچ

 یحس هی! حس بود هی، ...  یناراحت ای ینه خوشحال...  ينه لجباز... نه ترس ...  ینه نگران! توش بود يزیچ هی

درست ! ... وجودش بود يتموم حس ها يکه فرمانروا یحس هی! ... نداختیحس سرکش درونم م ادیکه منو 

حس در  نیا! ... بودم دهیند نیشرو يچشما يکه تا حاال تو يزیچ! ... حس نا آشنا هی! ... مثل حس سرکش من

 ...! بود بهیمن غر يبرا ییآشنا نیع

  ؟ید جوابمو بده لعنت: دوباره داد زد نیشرو

اومد ! ... برگشت سمتم! دیموهاش کش يتو یکالفه دست! ... ستادیپشت به من ا ییرایوسط پذ! ... من دور شد از

 ! جلوتر

حاال داشتن به من ... مغرور  ياون چشما! ملتمسش يشماچ... نگرانش و  يچشما...! چشماش نگاه کردم  به

 ! يدیحتما اشتباه د... نه آتنا ... تا جوابشو بدم؟  کردنیالتماس م

سر من  يتو حق ندار: با خودم تونستم اون حسِ سرکش رو سرکوب کنم و داد زدم دنیجنگ یبعد کل باالخره

...  ؟یپدرم...  ؟یبرادرم...  ؟یزنیکه سرم داد م یمن هست یتو ک... نداره به تو جواب پس بدم؟  یلیدل! یداد بزن

 یدوست هیتو فقط ! ... یستین نایاز ا چکدومیتو ه...  یستینه ن...  ؟یاصال دوست پسرم...  ؟یشوهرم...  ؟ینامزدم

 یِمن تالف یتو زندگ گاهتیاونقدر باهات لج داشتم که تنها جا نیقبل ا یحت...  لمیف هیتو  يهم باز هی... 

 ! يکردیبود که م ییکارا

نتونستم بگم که ازش متنفرم و  دونمیم یاون کلمه ها و جمله ها از کجا اومد ول دونمینم! ... زدمینفس م نفس

 ! تنفر کردم يگذاریرو جا يلج باز يکلمه 

 ! در اومد شیاز حالت قبل نیشرو يچشما
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 ...چشماش ناباور شد ... دلخور و بهت زده شد  چشماش

 ...آتنا : گفت آروم

چشمام انداخت و بعد برگشت و با تموم سرعت  يتو يکننده ا وونهینگاه د هی! پله ها کیعقب رفت تا نزد عقب

 ! پله ها محو شد ياز پله ها باال رفت و از رو

 ! شدن در اتاقش اومد دهیبلند و وحشتناك کوب يلحظه بعد صدا چند

 ! که رفت ، به حرفاش فکر کردم نیبعد از ا تازه

 ! ... شدیم ریتو دلم سراز یحس قشنگ هیکردم  یفکر م شیبه نگران یوقت

 ... نگران من بود  نیشرو

 ! نگران من بود نیشرو

 ...دادم؟ چرا؟ اون  شویجواب نگران ياونطور چرا

 ... رو گونه ام  دیچک یکه خودم بدونم قطره اشک نیبدون ا ناخودآگاه

 ...! باور بود  رقابلِیغ گهید یکی نیا

 ! ...یسالگ 15درست از ! نکردم هیساله گر7به جز اون بار تو شمال  من

 ... من ... حاال ...  حاال

 ! ... ختمیاونم توسط خودم اشک ر نینارحت کردن شرو يبرا حاال

 ! ختمیاشک ر...  من

 ! ...نشسته بود نشستم نیکه شرو يکاناپه ا رو

 ...نه نه نه نه ... خدا  نه

 ...  ندازه؟یکه به دلم چنگ م هیچه حس نیا

 دایاز اون روز تو خونه شون از تو اتاقش پ دمیشا... کردم؟  دایکه من از اون روز تو کتابخونه پ هیچه حس نیا

 ... کردم؟ 

 ...ها؟ ...  شه؟یکه هر روز داره بزرگتر و بزرگتر م هیچه حس نیدلم داد زدم د آخه ا تو

 ... منو شکست؟  يساله  7که سد اشک  هیک نیشرو

 ... که درست برعکس قبال؟  هیچه حس نیا

 ...! بود اما حاال  نیو ناراحت کردن شرو یکه قبال عاشق عصبان نیا
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 ! ـــــایخدا

 ...که من دارم؟  هیچه حس نیا

 ! بودم یاز دست خودم عصبان! ...هق هق افتاده بودم به

 ... مهم بود؟  نیکه چرا شرو نیا

 ! يگاریافتاد به جا س چشمم

 ! گاریس يلترایبود از ف پر

 ...  یعنی

 ...! اون حس بدتر به قلبم چنگ انداخت ... بود؟  دهیکش گاریهمه س نیا یاز نگران نیشرو یعنی

 ! حس از عذاب وجدانه نیاما تالش داشتم به خودم بقبولونم که ا... دونستمیم! ...ستیعذاب وجدان ن دونستمیم

 ... چشمم نقش بست  يجلو طونشیش صورت

 ... که داشت  یاون صورت جذاب! ... شیآب يکننده  رهیخ ياون چشما...  شیدوست داشتن يخنده  اون

 ... به سمت پله ها انداختم  ی، نگاه کردمیکه هق هق م نطوریچرخوندم و هم سرمو

که  یاون شخص ایکه سرش داد زدن و  یاز اون شخص زنهیسرشون داد م یکی ای زننیداد م یکیسر  یوقت آدما

 ... شنیسرش داد زده متنفر م

 ... اما

 ... کنهیحس عمل نم هیقانون در مورد  نیا اما

 ... دارم  نیفکر کنم که من اون حس رو نسبت به شرو يلحظه ا یاصال دوست ندارم حت که

 ! ... مثال وجدان... مربوطه  يا گهید زِیداد زدم به چ نیکه سر شرو نیحس تنفرم از خودم به خاطر ا مطمئنم

 ...  نهیهم...  نهیهم...  نهیهم...  نهیهم... به وجدان ربط داره  نهیهم آره

به خودم  خوامیم نیباور داشتم که من با اصرار و تلق...  ستین نیچون باور داشتم که هم... هقم اوج گرفت  هق

 ! ... س وجدانهح نیبباورونم که ا

... دیباریبارون م...سمت اتاقم و پنجره رو باز کردم  دمیتموم سرعت از جام بلند شدم و از پله ها باال رفتم و دو با

 ! خـــــــد ا: با تموم توانم داد زدم... کرد  سیشدت داشت و موهامو خ یلیبارونش خ

 ها؟  ؟یمن بکن يمغز نخود نیرو تو ا یچ یخواستیها؟ م يرو نشونم بد یکارت چ نیبا ا یخواستیم
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بخدا منم آدمم ! حس انتقامم؟ بخدا منم آدمم خدا دمیشا ای مه؟یبچگ ينکرده  انتیگناهم خ ه؟یگناهم چ خدا

 ! ...چقدر دوست دارم خدا یدونیخودت خوب م! ... نگاه به منم بنداز هی! خدا

 ...دوست داشته باشم؟  دیرو اون؟ چرا اونو با یآدما دست گذاشت نیتموم ا نیب چرا

 ... جوابمو بده  ید لعنت: هق هق گفتم با

 ! ... ساله ام سوخته بود7انگار آسمونم دلش به حال من و سد اشک ... شدت گرفت  بارون

پاهامو تو خودم جمع کردم و مچاله ... و هق هق کردم  ختمینشستم و زار زار اشک ر واریپنجره کنجِ د ریز آروم

 ...! خودم  يشدم تو

 ... حس فکر کنه  نیلحظه از ذهنم گذشت که اجازه بدم دلم ، عقلم به ا هی

 ... دونمینم... آره ... نه

 ... چرا عاشقش شده بودم  دونمیکه نم ياتاقم و سمت پسر يو ذهنم پرواز کرد سمت اتاقِ رو به رو! آره آره

 ... عشق؟ ! 

 " رهید گهید! نهنه  "نتونستم مثل عصر به خودم بگم  نباریا

 نتونستم آروم بمونم... نتونستم ... نتونستم  نباریا... فکر نکنم  یخواستن ينتونستم به اون چشما نباریا

 ... قلبم باال رفت  ضربان

...  نیا! ... نیشرو ؟یاونم ک! ... پسر هیعاشق ...  انیمن؟ آتنا ک... من؟ ... ام؟  نیمن عاشق شرو... من؟  یعنی

 ! هیکردنباور ن نیا

 ! هیباور کردن یلیچرا اتفاقا خ: وسط دیدرونم پر يصدا باز

  ؟یزنیوسط زد حال م يدیکم زرِ مفت بزن ، تو اوج احساسمم پر: شدم و گفتم یعصب

 ! دادمیداشتم به خودم فحش م! لحظه از خودم خنده ام گرفت هی

 ! آتنا یخل یلیخ -

 ...  گهید تو

 ...  زنمیدارم با خودم حرف م دونستمیچون م... نگفتم  یچیه

 يا یخواستن دلخوش نیحس ، از ا نیاز ا! ... نیفکرم ، عقلم ، ذهنم ، تمام وجود پرواز کرد سمت شرو دوباره

 ...! زبونم  رِیرفت ز نشیریدرونم ، به وجود اومد و طعم ش

 ... بود  ایمرد دن نیتر یخواستن نیشرو... 
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رو  يزیچ هیاما ... اطالعات رو ندارم  نیاز ا چکدومیه دونممینم... شدم  نیو کجا عاشق شرو یک دونمینم

 يکه حاضر نیا...  یکی يِبودن برا وونهیحس د نیا... حسِ قشنگ خواستن  نیکه ا نیا...  دونمیخوب م

تا اون  ياز خودت بگذر يحاضر...  هکن یتا اون زندگ يبد اتویدن يکه حاضر نیا... تا اون بخنده  يبد اتویدن

 ...! بمونه 

 ! نیدوست دارم شرو! ... بعد سالها از ته دلم زدم يلبخند

 ! شد که خوابم برد یچ دونمیبا آرامش چشمامو بستم و نم و

 : نیشرو

 ! ... بِهم دمیرو کوب در

 ! ... دمیتو موهام کش یدست کالفه

 ... آتنا سر من داد زده بود ...  نیا...  شدینم باورم

 ... دستمو گذاشتم لب پنجره ... بود  شتریبارون از عصر هم شدتش ب... رو باز کردم  پنجره

 ... بدتر؟  نیاز ا یچه زخم! ... شکست یاما بغضم نم...  خواستیمردونه م ي هیگر هی دلم

 ... رو لبام جا خوش کرد  یلبخند تلخ... چشمام جون گرفت  يجلو طونشیش ياون چشما...بستم  چشمامو

که ناخدآگاه قصد جونم رو  یبیاز حس عج... لبالب پر شده بودم از عشق ...از خواهش ... پر بودم از خواستن  من

 ...  ییحس مرگ تنها نیا... حس رو  نیو چقدر من دوست داشتم ا... کرده بود 

 ! ... "اون  "و  "تواه"فقط ... برات وجود نداره  ایدن نیتو ا " یمن" گهیکه د نیا

 ... من  يبرا یول! ... "ما  "خواهد بود که همش بشه  ینیریش يحظه چه ل و

اون حس پاك ! نه نشد... و سرمو به طرف چپ و راست تکون دادم ... چشمامو بستم ...  واریامو دادم به د هیتک

 ! ... نشد

 ... بود که زده بود  یینبود آتنا داد زده بود ، مهم حرفا مهم

 ...  !نبودم شیزندگ يجا چیه من

 ...! کردم آتنا هم دوستم داره  یفکر م من

که خودمو توش غرق کرده بودم و چه احمقانه باور کرده بودم  الیخ هی... بود  نیریش الیخ هیفقط  نیا... نه  اما

 ...  دیکش رونیب الیخ نیو امشب آتنا نا خواسته منو از تو ا... 

 ...  ادمهیهنوز جمله هاش ... ذاشت تو خودم بمونم  یم...  دیکش ینم رونیکاش ب یول
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، وجودم فرو  نهیبب یکس... بفهمه  یکه کس نیبدون ا يو چطور...  ادمهیزد  ادیتک کلماتش رو که فر تک

 ... شد  یمن واقع يبرا ایدن نیمرگ تو ا! ... ختی، درونم بهم ر ختیر

 ...بود سخت

 ! ... در برابرش يزیفرو بر که عشقت بفهمه نیکه بدون ا نیبود ا سخت

 ...حق من نبود  نیا...! حق من نبود  نیا ایخدا

 ... و با تموم وجودم خدا رو صدا کردم  دمیکش رونیاز پنجره ب سرمو

 ...!  خواستیمنو نم امیدن...! طرفه بود  هیعشق من ...! زدم و ازش گله کردم  داد

 ...! خواست  یش بودم و اون منو نم وونهید من

 ... خواست  یو اون منو نم مردمیمن براش م...  خواستیمنو نم یلعنت اون

 ...کل خونه رو گشتم ، نبود ... شام صداش کنم نبود  يرفتم برا یوقت

...! بد به سرم هجوم آروده بود  يلحظه تموم فکرا هی... زده بود؟  بشیکجا غ... شهر بود؟  ينبود کجا معلوم

 ...!  زدمیم ادیو اسمشو فر گشتمیخونه دنبالش م يوار تو وونهید... و من ...! فته ر شهیهم يبرا کردمیاحساس م

و ! ندارم لیو منم م ستیشام بهشون گفتم آتنا خونه ن يبرا رونیبچه ها ازم خواستن باهاشون برم ب یوقت

 ! به حالِ بدم بردن و رفتن یخودشون پ

 ! ... دمیتختم دراز کش يرو

از خودم ... بوده ، کجا بوده  یبهم نگفت با ک یحت یوقت... رفته بود  رونیخبر ب یاونطور ب نکمیفکر م یوقت

 ! دوسش دارم نقدریکه چرا ا شمیمتنفر م

 يلحظه صدا هی! در بسته باشه نیتحمل نداشتم که ا... پنجره اومدم کنار و در اتاقم رو باز کردم  يجلو از

در رو بهم  نطوریازم متنفر بود که ا نقدریا یعنی... آتنا بود ... حس کردم م رو  ییشدن در اتاق رو به رو دهیکوب

  د؟یکوب

  ؟يدیمگه خودت در رو نکوب: بهم تشر زد وجدانم

تو احساس  يریآتنا تقص... از حال خرابم بود نه از دست آتنا  دمیمن اگه در رو بهم کوب... انداختم  نییپا سرمو

منم که  نیا... نداره  یاما بازم اون دخالت شدمیاحساس نم نیا ریاشت منم درگاگه وجود ند یعنی... من نداشت 

 ! دل باختم

 ...کردم  playآهنگ  هیرفتم سمتش و ... تختم روشن بود  يتاپم رو لپ
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 )- يآهنگ درو باز کن از زدباز( 

 ...روشن کردم  گاریس هیپنجره نشستم و  لب

 بدون تو میمن چه شکل نیبب امیباز کن ب درو

 بدون تو میمن چه شکل نیبب امیباز کن ب درو

 ... دیدر اتاق آتنا رو د شدیچرخوندم سمت در اتاقم که باز بود و م سرمو

 درو باز کنه؟  شهیم یعنی

 ... نیشرو يریجوگ...  هه

 دونه هیتهرونه  يبمونه بدون عشقمون گرونه تو نمونیبخواد ب ادیفاصله ب نذار

 خونه یامروزو ب میبوده موند نیا بمونیع دیشا وونهیو د طونیش میودب مونهیفکرمون م تو

 گاریالکل و س يرو

 داریبار موندم هر صبحو ب یال اقل من تو رو س گرفتم

 کار؟  یمغزمو چ خوامینبود م يخبر یول واریگرفتم من از در و د سراغتو

 يکه جدا شد ای یهنوزم با من میگم ایدن نیا يکجا دونمینم یوقت

 ... ستیبودم که چرا آتنا خونه ن یخونه شاک واریو از در و د زدمیافتادم که داد م یوقت ادی

 کمه  زهیانگ نمونیهمه به خاطر منه ب کیمنه دالمون نزد ریتقص نایا

 راه دورو نرو دنشمیفرق خوب و بدو واسه فهم گهیمن د دونمینم

 مینیصد دفعه هم یحت میهم کن یچونکه آشت ینیازم صدمه نب يخوایبرو اگه م فقط

 ...برو ...  یبرو من تحمل ندارم که مال من نباش... برو  آتنا

 بدون تو میمن چه شکل نیبب امیباز کن ب درو

 بدون تو میمن چه شکل نیبب امیباز کن ب درو

 یتلخ يه خند...  کنهیکه درو باز نم هیمهم اون...  ستیمهم ن... آشفته  يمو! تو رو خدا نگا ختمویر...  واقعا

  ؟يتو چه فاز يآتنا منو زد نیبب... کردم 

 راك ان رول و آبجو کک يجالبه که واجبه من راجع به تو بخونم به جا یلیخ

 اقتشوینداره ل یج یج گهیم یازت حاال تا بشه شوك هرک خونمیم یول

 تو تختم جز اون خوامینم ویچکیه یبود کردم جز دود ول یهرچ چونکه
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 رضامیبرا تو عل یج یج ایبام برا دن شهیبا فکرت االن و هم تو

 پرت نشه وانیتر نشه تا چهار تا ل یدستات خون تا

 پادشاه شمیم رونیب رمیمن م یخوابیواسه ما تو م جهنمه

 خوندم قبل صبح چشات بازو بسته شد واست

 عکسات بود تو قابشون خوب بود حالمون یوقت

 بوس آروم با هیبا  يشدیم

  رنیها م قهیخندهات که با دق ناو

 ... زدم  يبا بغض لبخند... چشمام نقش بست  يجلو طونشیش يها خنده

 رمیراه م ادهیپ یوقت يداریخواب و ب تو

 حس تا پام یسر ب از

  نجایتو بمون ا رمیتو م يبه جا من

 ...نجایا بمون

نمونم هم اون راحت تره هم من  نجایمن ا... من برم بهتره ... آره ... اتاق انداختم  يبه در بسته  يا گهید نگاه

 ... امیبا خودم کنار ب تونمیالاقل م

 بودم گهید یکیاون موقع که با تو  ادیم ادمیبار هر جا تنها  هر

 دورم یلیازت خ یوقت تونمینم یگفتیهر بار م میکردیبار دعوا م صد

 بودم یکیبودم چون برات  یکیبرات  چون

 بدون تو میمن چه شکل نیبب امیباز کن ب درو

 بدون تو میمن چه شکل نیبب امیباز کن ب درو

 ! بغض کنده شه نیاز ا دنتیبزار حداقل با د... زجر نکشم  نقدریدرو باز کن بزار ا... باز کن آتنا  درو

 ... دادم به پنجره  هیتک سرمو

بغض  نیا... اما بغض من نشکست ... تا آخر سوخت  گارمیس... ن نشکست بغض م یآهنگ تموم شد ول "

 "! بمونه یبشه و تا ابد باق یقیاونقدر بمونه تا زخم عم... حاال حاال ها موندگار بشه  خواستیم
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ام  وونهیفکرشم د یحت! نه نه نه! نه... پسر؟  هی...  هی... رفته باشه؟  رونیب یامکان داشت آتنا با کس یعنی

اون شخص رو  دمیدیم يا گهیشک اگه آتنا رو با کس د یب...  چکسیه ایمال من بود  ایآتنا ! .... کردیم

 ... چکسیه ایمال من بود  ایاتنا  دونستمیم نویاما فقط ا ومدیسرِ خودم م ییمهم نبود بعدش چه بال...  کشتمیم

رو مالِ خودت  یکس یتونیبه زور نم... درك داشته باش ! ... باش یمنطق کمی نیشرو: صداش در اومد وجدانم

 ! شو انتخاب کنه ندهیاونم حق داره خودش آ... اونم حق انتخاب داره ! ... یبکن

اما مهم ... مال من بشه فکر کنم  دیکه آتنا حتما با نیبه ا دادیاجازه رو بهم نم نیمنطقم ا... تو هم رفت  اخمام

 ... نیهم... ق به آتنا بود بود که متعل یقلب

 ! خوابم گرفت يچطور دونمیبستم و نم چشمامو

 

 : آتنا

هم  يا گهیانتظار د! شدم گردنم خشک شده بود و از سرما به خودم مچاله شده بودم داریکه از خواب ب صبح

! شده بود سیبه خاطر بارون موهام خ شبیکه د یاونم من! یشرت و شلوار ل یت هیبا ! رفت با وضع من ینم

چنان به ! باد کشنده گفتمیم نیامنو چه به باد خنک؟ من به  یول دیوز یم یپنجره هنوز باز بود و باد خنک

 ! خوردیرسوند که دندونام به هم م یوجودم سرما م

 ! توانم رو جمع کردم و از جام بلند شدم تمومِ

 ! لباسامو عوض کردم و خودمو انداختم تو حموم عیرو بستم و سر پنجره

د آخه خنگه : وسط دیدرونم باز پر يصدا! دونستمیوجه نم چیرو به ه لشیدوش آّب گرم داشتم و دل هیبه  ازین

 ! تیمخ گنجشک نیخاك تو سرت با ا! يدار ازیدوش آب گرم ن هیمعلومه که به  يزد خیاز سرما ! نداره که لیدل

 ...! آخه : درونم گفتم يصدااعتراض به  در

خودم در برابر خودم کم آورده  شدیباورم نم! يخل شد! آتنا بخدا يخل شد...  ؟یبه خودم گفتم آخه چ هوی

 ! بودم

 ! پوك من به وجود اومده بود يکله  نیواسه ا یمشکل هیفکر کنم امروز  نه

 ! تنم کردم و با پرس افتادم به جون موهام دهیاما پوش یدست لباس خونگ هی عیو سر رونیحموم اومدم ب از

 ! رفته ادمی يزیچ هیبهتر بگم  ای...! کمه  يزیچ هی کردمیم احساس

 ! بود یچ قایدق زیاون چ دونستمینم شییخدا و
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 ! شدم رهیبه خودم خ نهیهامو باال انداختم و تو آ شونه

 ! باشه زیچ هیاز  یفقط ناش تونستیپف م نیا! ... امکان نداشت! پف داشت؟ نه چشمام

 ! هیگـــــــــــــر

  ؟یواسه چ هیگر! ها يرینه بابا آتنا جوگ! هیو گر من

 ! انگار تازه عقلم اومد سر جاش و

 ! هیتُه! هیاز قلبم خال یاز قلبم ، قسمت يزیکردم چ حس

 ! نهیآوردم متعلق به شرو ادیحاال دوباره پر شد چون به ...  یاون مکان خال و

 ! انداختم نهیبه خودم تو آ ینگاه

 یغش و ضعف م ينطوریا...  ؟یزنیتند م ينطوریپسر ا هیتو واسه  یعنی: قلبم گذاشتم و گفتم يرو دستمو

 آتنا؟  یخودت...  ؟یکن

 ! سرتق و لجباز نبود یشگیهم يآتنا همون آتنا نیا! به خدا قسم که نبودم! ... نبودم نه

 ! و تالش کردم به خودم مسلط بشم دمیکش یقیعم نفس

 ! رونیاتاق رفتم ب از

 ! انداختم نیاتاق شرو يبه در بسته  ینگاه

 ... نشده؟ ... شده؟  داریب

 حالش چطوره؟  نمیبب خواستمیم! نبودم الیخ یبود که ب نیا تیواقع یول! باال انداختم الیخ یهامو ب شونه

 ! خوردمیم يزیچ هی دیاگشنمه م نبود اما ب! رفتم نییپله ها پا از

 ! بهتر بود یلیاز قهوه خ! شدم يچا وانیل هی ختنیتو آشپزخونه مشغول ر رفتم

لحنش اونقدر  یول! به خودم اومدم یسالم کس يام که با صدا يتو چا زمیشکر رو برداشتم تا شکر بر قاشق

رها کردم و به سرعت هر چه تمام تر برگشتم  يجا شکر يقاشق رو تو! باشه نیشرو شدیسرد بود که باورم نم

 ! که صدا اومد یسمت

 ! خودش شد يقهوه برا ختنیخونسرد مشغول ر یلیخ

 احساس؟  یب نقدریا... سرد شده بود؟  نقدریشب ا هیچطور در عرض ! ... بسته بود خیلحنش  ياز سرد تنم

 ! افتاد جوابِ سالمشو ندادم ادمیبه خودم اومدم و  تازه

 ! دادنت یسوت نیتو سرت آتنا با ا خاك
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 ! سالم: لب گفتم ریز آروم

 ! کنارم اومد

 ! عقب دمیدستمو کش عیسر! لحظه همزمان دستمون رفت سمت قاشق شکر و دستامون بهم اثابت کردن هی

 ! نگاهش رو احساس کردم اما سرمو بلند نکردم نگاش کنم ینیسنگ

بدون قهوه ش از آشپزخونه  یعمر گذشت قاشق رو رها کرد و عصب هی يمن به اندازه  يکه برا هیاز چند ثان بعد

 ! زد رونیب

 ! بد! آتنا يآره بد داد زده بود... اونقدر بد سرش داد زده بودم؟  یعنی... کار کرده بودم؟  یمن چ مگه

به حق  ایبه حق روندش از خودم؟  ؟یداد بزنم؟ به چه حق نیمن چطور تونسته بودم سر شرو! ... کردم بغض

 ! احساساتم

 ! شدیکم نم کردمیهم که م يهر کار! داغ شده بود از برخورد دستم با دستش بدنم

 ! التهاب من کم بشه نیاز ا یشستم بلکم کم خیو صورتمو با آب سرد که چه عرض کنم ، آب  دست

 ! که سرش به ناحق داد زده بودم نیاز ا! دمیکشیخجالت م نیشرو از

 ! دمیکشیاز خودمم خجالت م تنها از اون بلکه نه

 ! بد بود یلیخ! حالم بد بود! بخورم يزیچ تونستمینم یحت گهید! آشپزخونه يها یاز صندل یکی يِرو نشستم

من ،  يبرا ایآغوش دن نیکه امن تر یکار کنم؟ کجا برم؟ در حال یچ دیبا دونستمینم! بودم ریاحساساتم درگ با

 ! من حقش رو نداشتم یخونه بود ول نیتو ا

 ! بودم که وارد آشپزخونه شد ریافکارم درگ يتو

توجه به من رفت سمت قهوه اش و شکر  یب! ام کردم يچا دنِیبه خودم اومدم و مثال خودمو مشغول نوش عیسر

 ! توش و از آشپزخونه خارج شد ختیر

 ! من چقدر بدبختم ایخدا

 ! باختم يربه چه برجِ زهرما نینباختم دل نباختم بب دل

 ! مواظب حرف زدنت باش یه: زد بیحس درون قلبم بهم نه اون

 دلم بزارم؟  يکجا گهید نویا

 ! خودش جاش امنه شیبزار ییجا ستین يازین: درونم باز صداش در اومد يصدا

 ! از آشپزخونه به اتاقم نقل مکان کردم ییاز خوردن چا بعد
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 ! رو باز کردم پنجره

 ! بود يریدلگ يهوا چه

 ! دمیکش یقیعم آه

 " م؟یشهر گم نیا يکجا دونمینم یحت یوقت "

  ؟یاون چ یرو دوست دارم ول نیشرو من

 داره؟  اونم

 ! شد؟ پس داره یعصبان نقدریا شبیاگه نداره چرا د پس

نگرانت  یو همخونگ یعشقه؟ نه خانوم اون فقط از سر دوست لهیدوستانه دل هینگران هی یکنیفکر م: درونم يصدا

 ! شده بود

 بود؟  دهیکش گاریپس چرا اون همه س: کردم اعتراض

 شبید دیاصن شا! بهش داده باشن يممکنه خبر بد! کردن تو باشه ریبه خاطر د شهینم لیدل یول دونمینم -

 ! کرده باشه یکردن تو خال ریحالش بد بوده باشه که سرِ د نقدریا

 ! اون ، سواستفاده کنم يدوستانه  هیمن حق نداشتم از نگران! گفتیوجدانم راست م! انداختم نییپا سرمو

 ! رو تار کرد دمیاز اشک د يو پرده ا! پر شد چشمام

  ؟یاصن دوسم نداشته باشه چ اگه

 ! ختنیمحابا فرو ر یب اشکام

چقدر سالمه؟ مگه  22مگه من چندسالمه؟ همش ! به خدا ندارم! رو ندارم یکی نیتحمل ا گهیمن د ایخدا! ایخدا

 ! سال 3،  2همش  گذره؟یم نیبا شرو مییاز آشنا

 ! تخت نشستم رو

 ! بلند نشه که تا اتاق اون بره یلیهق هقم خ يداشتم صدا یسع! هقم اوج گرفته بود هق

هرچند ! دخترا بخرم يبرا یو سوغات کیکوچ دیخر يسر هیحداقل ! رونیگرفتم برم ب میکه شدم تصم آروم

 ! زوده یلیهنوز تا برگشتمون خ

 ! رفتم نییزدم و از پله ها پا دیو سف يسرمه ا پیت هی

 ! بزارم یادداشتیکاغذ برداشتم تا براش  هی،  ادین شیقبل پ يکه اتفاق دفعه  نیا يبار برا نیا

 ...سالم  "
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جناب شرك هم ! س هیزا یلینه بابا خ ن؟یخطاب کنم؟ آقا شرو یرو چ نیاالن من شرو! ستادیاز نوشتن ا دستم

 ! که تونمیمن

 : ادامه دادم! لبام جا خوش کرد يرو یطنتیپر ش لبخند

 یلیمنم حالم خ يراستشو بخوا! درست نبود سرت داد بزنم! خوام یعذر م شبیبابت د! ... سالم شرك جان "

 يکه اتفاق دفعه  نیاالن هم به خاطر ا! يو نگرانم شد يرو به جا آورد یازت ممنونم که حق دوست! خوب نبود

امروز تموم صحنه ها از ! ندارم يکار وزکه امر یدونیم! رونیمن دارم ب! قبل تکرار نشه ، خواستم بهت خبر بدم

 گه؟ید يشماره ام رو دار! زنگ بزن یداشت يکار! ستیخاموش ن میگوش گهیبار د نیا یراست! شهیتو گرفته م

 " P: : D! شرك جان يخدا سعد! يدیکارت رو خر میخودت س

 ! باال و کاغذ رو چسبوندم به در اتاقش و در زدم دمیدو طنتیش با

 ! رونیو کفشامو پام کردم و از خونه زدم ب نییپا دمیدو عیسر و

 : نیشرو

 باشه؟  تونستیجز آتنا م یچه کس! ستادیلحظه قلبم وا هی! که در اتاقم رو زدن کردمیشرتم رو عوض م یت داشتم

 ! تو ایب: در کنار رفتم و گفتم يو در رو باز کردم و از جلو دمیشرتم رو پوش یت

بهتره بگم گاز  ای! شده که با هوا مواجه شدم یچ نمیبرگشتم بب نیواسه هم ومدین یقدم يصدا چیه دمید

 ! عطرش هنوز کامل نرفته بود يچون بو... بود چون  نجایا شیپ قهیبگم آتنا چند د دینه شا! ژنیاکس

هام  هیو عطرش رو به داخل ر دمیکش یقیراحت نفس عم الینبودش ، پس با خ! دمیکش رونیاز اتاق ب سرمو

 ! فرستادم

 آتنا؟  یکنیکار م یبا من چ يدار

 ! در مواجه شدم يو اومدم درو ببندم که با کاغذ رو دمیکش یقیعم آه

 ! آتنا نوشته بودش! برداشتمش

 جان؟ شرك جان؟ ! تا شد4اول رو که خوندم چشمام  ي جمله

 ! يدیکار دستم م طناتیش نیدختر آخرش تو با ا! سر دادم يا خنده

 ! رو خوندم ادداشتی ي هیبق

مخلوط بود و من چقدر  طنتیبا ش ادداشتیکل ! لبام اومد يرو يآتنا نگاه کردم و لبخند زهیدست خط ر به

 ! بودم طنتیش نیعاشق ا
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! اصن قابل شمارش بود؟ نه نبود خواستم؟یدختر رو م نیمن چقدر ا! و چشمامو بستم واریامو دادم به د هیتک

 ! نبود

 ! خواد یاما اون منو نم خوامشیکه با تموم وجودم م يکرد يچرا منو عاشق دختر ایخدا

خودت  ایسرد باشم؟ خدا یدوست داشتن طنتیهمه ش نیدر برابر ا يعشقو بکشم؟ چطور نیا يچطور من

 ! يبدجور يکرد ضشیمر! يکرد ضشیمر هیمدت! دل باش نیمواظب ا

 زدم؟  يانداختم و پوزخند ادداشتیبه  يا گهید ینگاه

 "! يو نگرانم شد يرو به جا آورد یازت ممنونم که حق دوست"

 ! هه! دمیکش گاریاون همه نگران شدم؟ اون همه س یمن از سر دوست کردیواقعا فکر م ؟یدوست حق

 ! تر بشه بکش يکه قو نیعشقو قبل ا نیا! سپارمیدلو به تو م نیا ایخد

 

 : آتنا

نه ... نه حوصله شو داشتم ... حاال  یاومده بودم ول رونیب یسوغات دیبه قصد خر! رفتمیراه م ابونایهدف تو خ یب

 ! دلشو

 ! یحق عاشق: نوشتمیبه جاش م خواستیچقدر دلم م! " یحق دوست "نوشتم  ادداشتی يتو

 ! نهیهم ایدن نیتموم سهم من از ا کردمیاحساس م! دمیکش یقیعم آه

 ! که امروز صبح کردم ییاز اونا... کردم  شبیکه د ییاز اونا! خواستیم هیگر دلم

 ! سد اشکامو شکسته بود یاونقدر تو قلب من جا داشت که حت نیشرو! زدم يپوزخند

لندن و مردمش که  يابونایخ دنیاز د کمیزنم و به جاش دو ساعت پس ب يکردم احساساتم رو حداقل برا یسع

 ! در رفت و آمد بودن لذت ببرم

پرت  يراه برا نیاما بهتر... هر چند دلشو نداشتم ... هرچند حوصله شو نداشتم ... کردن  دیکردم به خر شروع

 ! کردن حواسم بود

 ... شلوار ... سندل ...کفش ... شرت  یت! کردم دیخر يسر هی

 ! که رفته بودم نشستم يدیاون مجتمع خر يتو مکتین هیو رو  دمیخر یسر هم بستن آخر

 ! دهنم گذاشتم يم رو تو یاز بستن یقاشق! هام تو گوشم بود يهامو گذاشته بودم کنارم و هندز فر دیخر

 ! بود تلخ هیشکالت یبستن نیکه دوست داشتم هم یتلخ هیتنها خوراک! یکاکائوش تلخ بود و عال يمزه  ممم
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حرف  گهیدختر د هیداشت با ! رو به روم بود یبود ول ادیبود و فاصله ش باهام ز ستادهیرو به روم وا يدختر

 ! زدیم

...  ادیز يمژه ها... خوشگل و دخترونه  يو لبا کیکوچ ینیب... روشن  يقهوه ا يچشما... لخت  یمشک يموها

 ! از دستم افتاد یبستن! خدا يوا

 ...امکان نداشت  نیا... نه نه نه  نه

 ... ستیفرناز ن نیا...  نینه ا...  کنمیمن باور نم... نه  نه

 ... دهیچ السیآلبالو گ چشمام

 دیافتاده و خر یتوجه به بستن یب! خواب نبودم ، همش راست بود... نه راست بود ... از خودم گرفتم  یشگونین

رو  دیکفشم کل مجتمع خر يپاشنه  يصدا...! اه رفتن ، رفتم سمتش سرعتم تو ر نیشتریکنار دستم با ب يها

 ! گذاشته بود رو سرش

 ! زدیحرف م شیو با دختره کنار نیتریروشو کرده بود سمت و! بهش دمیرس

 ...! چشمام پر آب شد ! اشو گرفتم و برگردوندمش سمت خودم شونه

 ?! hey! what are you doing: توجه گفت یتو هم رفت و ب اخماش

 ! افتاد از دستش دیخر يها سهیکه چشمش افتاد به چشمام ک نیبه محض ا اما

 ! يوا: دهنش و با تموم توانش گفت يگذاشت جلو دستشو

 ...! سال  7بعد از ! کردن بلد بود هیو چه خوب چشمام گر! ختنیفرو ر اشکام

خل و  يآتنا...! آتنا ! منم فرناز: و با همون لرزش گفتم رمیکه صدام نلرزه رو بگ نیا يجلو تونستمینم گهید

 ي هیبق یکه بعد رفتنت حت یهمون! یکه جاش گذاشت یهمون! طونیشر بود و ش شهیکه هم یهمون! وونهید

 ! نتونستن آرومم کنن پیاک يدخترا

 ! ختنیاشکاش فرو ر هیاز ثان يدر کثر. شد  نیغمگ چشماش

 ! ترسم ازشون یهنوزم م: چشمام متوقف شد و آروم گفت يو رو دیچیصورتم پ يتک تک اجزا يرو نگاهش

 ! اونقدر سفت که چند قدم عقب رفتم! سفت بغلم کرد! دمیخند هیگر نیب

 ! بود دهیچیپ دیسالن مجتمع خر يهق هقمون تو يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٢٥٣ 

تا خل  12هم تو هم اون  ؟يبود يکدوم گور ؟يتا حاال کجا بود! آشغال یعوض: گفتیم هیگر نیو داد ب غیج با

که مطمئن  یدونید حداقل بگو نم ؟یدونیچقدر دوست داشتم؟ م یدونیم! دیازم نگرفت یبعد رفتنم سراغ یکه حت

 ! عقل ، کاه گذاشتن يپوکت جا يبشم هنوزم تو اون کله 

 ! تلخ! ... دمیخند

طول  نیچ وارید ياون زبونت که اندازه  ؟یگرفت یلمونچرا ال ه؟یچ! تو که راحته يبرا! بخند! آره بخند: فرناز

دو  يسکو هیکرد که از  کیمنو تحر يشعور که حس لجباز یب ییهمون آتنا! ییبگو همون آتنا... بگو ! داشت

 یعنی ينبود نجاینه تو که ا ؟یبرگشت ؟یاصن چرا برگشت! شعور یبگو ب! یبگو همون! بپرم و پام بشکنه يمتر

 ! يدیمنو د یمن برگشتم؟ نه منم برنگشتم تو اتفاق

 ! تلخ! ... باز دمیخند

 برگردم؟  ياگه دوس دار: گفتم طنتیخودم جداش کردم و با ش از

 ! یفکر کن یکه به رفتن حت یکنیغلط م! یکنیتو غلط م: گفت غیتو هم کرد و با ج اخماشو

گرد  يدورمون جمع شدن و با تعجب و چشما يادیز تیفرناز جمع يکردنا غیج غیمتوجه شدم در اثر ج تازه

 ! کننیشده نگامون م

  ؟ينگا به دور و ورت بنداز هی ستیبد ن! کم آرومتر هی؟ ...فرناز : گفتم يبا لبخند مرموز آروم

 ! کردنیگرد نگامون م يهمه با تعجب و چشما! نموند ییصدا چیکه ساکت شد ه فرناز

 ابوی ابویاالغم که از  نیا! حرف نزده بودم یوقت بود فارس یلیآخه خ! شرمنده: باز کرد و گفت ششویفرناز ن هوی

 ...اصن! کنهیم نیف نیف نطوریساعته بغل من ا میتره که ن

 ! زدیحرف م یداشت باهاشون فارس وونهید! ستادیحرفش وا نیب هوی

 ! بار از ته دل نیا! دمیخند

 : گفت یسیانگل به

sorry! i have to go! i will translate it for you later 

 ) کنمیبعدا براتون ترجمه ش م! برم دیمن با! دیببخش( 

 ! و از مجتمع خارج شد دیو دو دیدست منو کش و

با دستم زدم ! مجتمع جا گذاشته بودم يتو مکتین يافتادم که رو دامیخر ادیتازه  دیکش رونمیمجتمع که ب از

 يمردمش با چشما يکه همه  یمجتمع يو به سرعت برگشتم تو! خاك تو سرت آتنا: سر خودم و گفتم يتو
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 یکجا م: گفتیو م زدیم غیج یکنم و ه یدارم از دستش فرار م کردیفکر م! فرناز هم دنبالم! کردنیگرد نگام م

 ! شعور یب ير

 ! پوووف! سر جاشون بودن دامیخر ي، همه  دمیکه رس مکتمین به

 يآذرا  هیمنو برد سمت ! میرفت رونیاز مجتمع ب کردیم غیج غیج یکه ه يرو برداشتم و و با فرناز دایخر

 ! که من چقدر آذرا دوست داشتم يوا! یبادمجون

 ! که لندن بهت ساخته نینه مثل ا: گفتم طنتیو با ش دمیخند

 ! دمیخر نویتا ا دمیکش یبدبخت! فکر نکن نطوریا: و گفت دیخند

 ! شدم نیماش سوار

که تو  یسرعت نیشتریو فرناز با ب میدر آورد يباز وونهیو د میبا فرناز تو سر و کول هم زد یکه کل نیا بعد

 ! شاپ یکاف هیتو  می، رفت کردیم یدسترسش بود رانندگ

 ! میخوایم یچ دیاومد و پرس گارسونه

 ! به منو انداختم ینگاه

 يقهوه  شدیحداقل نم! اسپرسو سفارش داد يفرناز هم که قهوه ! ییکاکائو کیش لکیم هی! کیش لکیم هی

  خت؟یریاعصاب و حال منو به هم نم نقدریو ا دادیسفارش م يعاد

 ! لباش همراه بود دوختم يلبخند کج گوشه  هیاز پنجره گرفتم و به صورتش که با  نگاهمو

  ه؟یچ يخند برالب: و گفتم اوردمیخودم ن ياما به رو هیچ يلبخندش برا دونستمیم

معروفه به قهوه ! هیشاپ معروف یمردم لندن کاف نیشاپ ب یکاف نیا: با توجه به سوالم گفت دمیشا ایتوجه  یب

 ! اومده باشه يا گهیکه از شهر د نیامکان نداره قهوه سفارش نده مگه ا ادیم نجایکه ا یهر کس! که داره ییها

  ؟يخوریهنوزم قهوه نم: ادامه داد يا هیمکث چند ثان هیتر شد و بعد از  قیکجش عم لبخند

  ؟يخوریهنوزم قهوه نم ؟یتو چ: در مقابل لبخند کجش زدم و گفتم يپوزخند

و  زمونیبه م دهیچسب يو نگاشو دوخت به پنجره  یصندل هیداد به پشت هیحرفم چشماشو بست و تک هیتلخ از

، به قهوه  یکه بش "سرد  "،  ی، درد که بکش يبخور، شکست که  ی، تلخ که بش یغم که داشته باش: گفت

 یدرد ب یب ي، لبخند یحس یب يلحظه ا! یالیخ یب يذره ا! آرامش يذره ا يفقط برا! یکنیم دایپ ادیهم اعت

 "آدما  ي هیبق "به  یکیاون قدر که به خاطر ضربه خوردن از ! بیعج یلیخ! آتنا بنیآدما عج! واضح هیتلخ

که از  یدر حال میرحم یما آدما ب! ضربه خوردنشون نداشتن يتو یکه اونا نقش نیبدون توجه به ا! زننیضربه م
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 طیسخته تو شرا! میزنیضربه م " ییتنها "، از درد  میخوریضربه م " ییتنها "از درد ! میرحم یب ییدرد تنها

... سخته آتنا  یزندگ! یکن دایپ ادیقهوه اعت وانیل هیبه  یاونقدر که حت! ی، ضربه نزن يو ضربه نخور یمن باش

 ! سخته یلیخ

... فقط ! ستیسخت ن یزندگ: شدم و گفتم رهیکه زده بود ، مثل خودش به پنچره خ ییحرفا هیتوجه به تلخ یب

 میاوردیبدست ن میخوایرو که م يزیچ یکه چون اون چ مییما نیا! میعرضه ا یم که ب ییما آدما نیفقط ا

که  يزیچ يبرا میکه دار ياگه هممون از اون غرور! ستین نطوریاما ا "! سخته یتلخه ، زندگ ایدن " نیا میگیم

که  مییما نیا! باور کن فرناز! شهیم یواقع یهمه چ! شهیآسون م یهمه چ میبگذر میکه دوسش دار ی، کس

که هست اما با تالش کردن براش ، بدست آوردنش از آسون  يزیسخت تر از چ! میکنیرو سخت م زیهمه چ

 ! ی، تا باورش کن شیداشته باش ات شیاز ته دل بخوا دیفقط با شهیهم آسون تر م

 ! تونستمیکاش م: گفت هیزده نگام کرد و بعد از چند ثان بهت

چون  زننیودشونو گول ماما فقط خ " تونستمیکاش م " گنیهمه م: گفتم رمیکه نگاهمو از پنجره بگ نیا بدون

 ! کننیتالش نم خوانیکه م يزیچ يچون برا! عرضه ان یب

 يدلدار يبهتر از حرفا یلیرك بودن خ! عرضه یبهش گفته بودم ب میمستق ریغ! زده تر از قبل نگام کرد بهت

 ! رو درك کنن تایکاش همه واقع! بفهمن نویکاش همه ا! نهیدروغ يدهنده 

 ! رفت زیم يلحظه گارسون سفارشا رو آرود و بعد از گذاشتنش رو همون

 ! به پنجره همه شو خوردم رهیدهنم گذاشتم و خ يرو تو کیش لکیم ین خونسرد

 یو دخترا چ خونمیم یو االن چ یچ يکه لندن اومدم برا نیفرناز در مورد ا يبه جز سواال نیشب تو ماش اون

فرناز  یشاپ رفتنمون برنگشته بود اما حس فضول یقبل از کاف طنتیپر از ش جو دیشا! دینپرس یسوال کننیکار م

 یعنیرو که االن هستم  ییو اون جا ادیب خواستیم! کردیبه شدت به کار افتاده بود و منو به خنده وادار م

 ! نهیرو بب" میاقامت دار"بگم ... بهتره بگم  ایکروزر رو که توش اقامت دارم  يآپارتمان آقا

 

 : نیشرو

 ! کرده بود ریآتنا د بازم

مثل ! بودم دهیروز کامل ند هیمن آتنا رو ! شده بودم وونهید! بودمش به جز اون برخورد صبح دهیکال ند امروز

 ! آتنا مواد من بود! خواستیشده بودم که مواد م يمعتاد
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 چیکه تو ه يدار یها؟ چ دوست دارم؟ نقدرید آخه المصب چرا ا: آشپزخونه زدم و داد زدم یبه صندل يلگد

تا با اون همه ناز  زنمشیموهاته؟ از ته م! نکنه ییتا خودنما کنمیچشماته؟ اگه چشماته کورش م ست؟ین يدختر

 ! تا پاره بشن زنمشونیلباته؟ اونقدر م! تا زشت بشه شکنمشیم زنمیکوچولوته؟ م ینیاون ب! تکون نخورن

 ! موهام فرو کردم يتو یعصب دستمو

عاشق ! من عاشق اون ظاهر خوشگلت نشدم! من عاشق ظاهرت نشدم! ستین نایاز ا چکدومیه...  ینتلع یلعنت

که  يبود جیکه اونقدر گ نیعاشق ا! يدیم یکه با خنگ ییها یعاشق اون سوت! شدم طنتتیاون ذات پر از ش

 ! من همون دوست ناشناس باشم دیشا يشک نکرد یحت

 ! اتاقم و در رو بستم يواژگون شده رو سر جاش برگردوندم و رفتم تو یصندل عیسر! دمیرو شن ییقدم ها يصدا

که  نیسر ا! کنم یکردنش داشتم رو سرش خال ریکه از د یو اون همه حرص نییپا رفتمیاالن م خواستیم دلم

 مواد گذاشته؟  یکرده؟ چرا منه معتاد به خودش رو ب ریچرا بازم د

! آورد یم ي، خمار شیبه نام زن وجود دارد ، نبودنش ، دور يمرد مخدر کی یدر زندگ "خونده بودم که  کجا

  "! اُبهت مرد را کندیآب م

 روز افتادم؟  نیکه به خاطر چندساعت نبودنش به ا چارهیمن ب! منم نیا

 ! فشیظر يصدا! صداش اومد! کنار در واریدادم به د هیتک

نسبت  کنمیتالش م یآتنا؟ چرا من هرچ یکنیکار م یچ يدار! دمیکوب واریبستم و سرمو چندبار به د چشمامو

 جذبش نشد؟  شهیکه نم کشه؟یکه منو به طرفت م يآهن ربا دار هیچرا تو وجودت  شه؟یبهت سرد باشم نم

له و  بودیپسر م هیقطعا اگه ! شد زیگوشام و تموم حواسام ت! اخمام تو هم رفت! ومدیهم م گهینفر د هی يصدا

 ! دختر بود هی يصدا نیا... نه  یول ... کردمیلورده ش م

در اتاقم رو آروم باز ! م به کار افتاد يحس کنجکاو میبار تو طول زندگ نیاول يبرا یول دمیکش یراحت نفس

 ! پله ها تا به حرفاشون گوش بدم يکردم و رفتم رو

 ):  يد! : ادیدقتون در ب! خبر دارم زیاز همه چ! کل منظورش منم يدانا! گهیمنو م( کل  يدانا

 ! دادیگوش م شدیآتنا و فرناز رد و بدل م نیکه ب ییبود و به حرفا سادهیپله ها وا يرو نیشرو

از تموم  خواستیو دلش م کردی، داشت کل خونه رو تماشا م يبهتره مودبانه شو بگم کنجکاو ای یبا فضول فرناز

 ! بود یداشتندوست ! ومدیبه نظرش م یخوب يخونه ! ارهیخونه سر در ب نینقاط ا
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االن  دیفرناز شا: با خودش فکر کرد! ارهیبراش ب ییچ هیو رفت تا  دیفرناز خند هیهمه فضول نیتو دلش به ا آتنا

 ! کنمیدرست م رکاکائویپس ش میبخور يا گهید زیچ مایقد ادیبه  خوامیمثل قبال ضد قهوه نباشه اما من م گهید

 ! فرناز رو دستش داد يرکاکائویش وانیرفت و ل رونیاز آَشپزخونه ب رکاکائویاز درست کردن ش بعد

از  یقلپ الیخ یبه آتنا انداخت اما آتنا ب يتر زیها انداخت و بعد نگاه خاص تر و ت رکاکائویبه ش ینگاه فرناز

که از  نیبه خاطر ا رکاکائویش اینه به خاطر قهوه ! سوختیهرچند که از درون داشت م! رو خورد رکاکائوشیش

 خواستیدلش نم! بود که برگشته بود یربع هی داحدو! بودتش دهیند! نبود يخبر نیاومده بود خونه از شرو یوقت

 قهیدق 20 یوقت! حرفاش بود يرو يدییتا نیحرکت شرو نیطرفه س اما ا کیقبول کنه که واقعا عشقش 

با خودش ! بغض کرد! طرفه س کیخودش قبول کرد که عشقش  شیبود پ ومدهیهنوز هم ن نیگذشت و شرو

 نیبزار ا! ستمین يدوست عاد هیبزار باورکنم که فقط ! برات مهمم نمبزار باور ک! ایتوروخدا ب نیشرو: فکر کرد

 ! از درون خورد نشم ينطوریا! درمونده نشم ينطوریبزار ا! بره نیبدون شکستن از ب یبغض لعنت

  ؟يدیسوال بپرسم جوابمو م هی آتنا: به آتنا انداخت و بعد گفت ینگاه فرناز

 ! دل خسته و شکسته ش بود شیپ! فرناز نبود شیحواسش پ! گنگ نگاش کرد آتنا

  ؟يدیسوال بپرسم جوابمو م هیاگه ازت  گمیم ؟ییآتنا؟ کجا: دیسوالشو پرس گهیبار د هی فرناز

 ! آتنا گنگ نگاهش کرد باز

رو جواب  یهر سوال یآره بپرس ول! حواسم نبود دیها؟ ببخش: به خودش و اومد و گفت دیسوم که فرناز پرس بار

 ! دمینم

  ؟یهست یعاشق کس: گفت دید کردیرو که فکر م يزیاون چ یآتنا انداخت و وقت يبه عمق چشما ینگاه فرناز

 ! از عاشق بودنش خبر دار باشه یکس خواستیدلش نم! بد یلیخ! جا خورد آتنا

اگه آتنا ... اگه : فکر کرد! خودشو کنترل کنه تونستینم! به شدت باال رفت و اخماش تو هم نیشرو قلب ضربان

 کار کنم؟  یمن چ ؟یرو دوست داشته باشه چ گهید یکی

 ! آره: آروم کنار فرناز نشست و دم گوشش گفت! از تو اتاقش بشنوه نیشرو دیترس یجواب نداد چون م آتنا

 هست که بشنوه؟  یک ؟یگیحاال چرا دم گوشم م: دیزد و آروم پرس یچشماش برق فرناز

 ! هم تو اون خونه س نیخبر نداشت که شرو هنوز

تو ، تو  دمتیدیاگه امروز نم دیشا! خبر بد هی! خبر بد دارم هی! فرناز الیخ یب: نگفت به جاش گفت يزیچ آتنا

 ! يفتادیدردسر نم
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 ! رهیبگ خواستیکه نم یانتقام ی رفت پو عشقش بود حاال نیشرو یآتنا که پ حواس

 شده؟  یچ: و گفت دیبه خودش لرز فرناز

 ! دنبال منه نباریا! نجاستیا: آروم گفت شهیتفاوت تر از هم یآروم رفت دم پنجره و ب آتنا

 

 : کل يدانا

 یک! که آتنا زده بود اخماش تو هم بود یحرف یاز گنگ! نه! که آتنا زده بود یفرناز تو هم رفت نه از حرف ياخما

 ! تو هم رفت شتریاخماش ب نبار؟یدنبال آتنا بود؟ ا یبرگشته بود؟ ک

بود ، آتنا  دهیفرناز از آتنا اون سوال رو پرس یوقت! بود و داغون سادهیپله ها وا يتو هم باال يبا اخما نیشرو

، چرا  گفتیاگه نه هم باز بلند م گفتیاشقه خوب بلند ماگه آتنا ع! بود و سر درگم جیگ! جوابشو بلند نگفته بود

 حرف زد؟  یدرگوش

اون دختر و آتنا گوش  يحرفا ي هیگرفت به بق میتصم! دونستینم دونستینم... نبود؟ ... آتنا عاشق بود؟  یعنی

 ! بده

چون شعله ! یقتترسناك تر از هر و! شده بود یتو هم بود و چشماش ترسناك تر از هر وقت يآتنا بدجور ياخما

 ! شدیو شعله ور م کردیو حرکت م زدیانتقام درونش تو چشماش برق م ي

 ! فرناز به حرف اومد باالخره

 ...بر یک ؟یک: دیپرس گنگ

 هیدفترچه خاطراتش ورق خورد و رفت به ! شیمغزش برگشت به چند سال پ! ستادیحرف زدنش وا نیب ناگهان

 ! گذشت يچطور قایدق دونستیکه نم ییروزا

کاغذ به سمت خونه  هیبا دست لرزون و همراه با  یآتنا وقت يچهره ! چشماش نقش بست يجلو ایک ي چهره

کرده بود و نفساش به شماره  سیخوشگلشو خ ياشک چشما یوقت نایژ يچهره ... کرد  هیاومد و تو بغلش گر

موژان که فقط ناباورانه  يچهره ...  نیرو زمحال شد و افتاد  یب دینکش هیکه به ثان نایت يچهره ... افتاده بود 

نخورده بود که  يزیکه اونقدر چ نیو ا دنیتو دستش و فقط اشکاش شروع کردن به بار يزل زد به آتنا و برگه 

که ناباورانه آتنا  یجذاب و در حال هیعسل يبا اون چشما نیآذ يچهره ... بود  يبستر مارستانیب يهفته تو 3تا 

... ماه تحت نظر روانشناس بود  هیکه تا  نینبود و ا یجالب یاصال شوخ: و گفت زد يپوزخند کردیرو نگاه م

 سیاز درد نبود سر داد و بعد اشک صورتشو خ يشباهت به خنده ا یترسناك که ب يکه خنده ا انایک يچهره 
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شد  خیشد  ساساح یفاق بکه بعد از اون ات رایو يچهره ! که بگه دروغه کردیکرد و با التماس از آتنا خواهش م

برگرده و دوباره مهربون بشه ، احساس کنه و درد  يکردن تا به حالت عاد يادیسرد شد و تموم دخترا تالش ز

 ریهاش شل بود ت چهیاز در یکیساغر که از درد مچاله شده بود و قلبش که مشکل داشت و  ينکشه و چهره 

نتونست  شونمیکی یدخترا بد بود که حت ي هیونقدر حال بقا یول مارستانیو با آمبوالنس رسوندنش ب دیکشیم

 نیو اصرار داشت که ا کردیم دادیکه داشت داد و ب یچشمش در حال ياومد جلو نایصورت روژ... همراهش بره 

و داد  غیشروع کرد به ج هیقبول کنه که شوخ تونهینم دید یکردن ما و وقت تیاذ يبرا يباز هی،  هیشوخ هی

دستاش افتاد و  يرمق رو یآخر ب يآتنا بود که تو لحظه  يصحنه چهره  نیو آخر! اکردن و گله کردن از خد

بهتره هرچه زودتر دستگاه ها رو  گفتنیم! کرده بودن دیرفت تو کما و دکترا ازش قطع ام میماه و ن 2به مدت 

 رفتیادش نمی چوقتیه! بزنن وندیپ گهید ياماریبدنشو به ب يازش جدا کنن و اگه خانوادش قبول کنن اعضا

راه انداخته بود و داد زده  مارستانیب يراهرو يتو دادیها داد و ب وونهیموژان که ساکت و آروم بود مثل د یوقت

، مهم  نیخواهرم جدا کن نیتر زیاگه اون دستگاه ها رو از عز کشمتونیخدا م هیبه خداوند! کشمتونیم: بود

ما زنده  يمن ، آتنا ي، آتنا کشهیآتنا زنده س نفس م! کشمتونیبه خدا م یبشه ول یخودم چ يبعدش برا ستین

چرا حرفمو باور ! گرده به خدا یمدت رفته سفر زود بر م هی نایفقط م! نشده یچیبه خدا ه! نشده یچیه! اس

  گم؟یمگه من دروغ م د؟یکنینم

 ! به موژان زده بود تا بخوابه یهوشیرستار آمپول بپ هیهم تالش کرده بودن که آرومش کنن و  نایو ژ نیآذ

 ! هیگاه بق هیاون دوتا شده بودن تک! نایکه از اون ماجرا سر پا موند الناز بود و بعد اون ژ یکس تنها

 ! اومد رونیشدن دستگاه ها رو جدا کنن آتنا از کما ب یباالخره مادر و پدر آتنا راض یبعد وقت میدو ماه و ن درست

 "میرو انجام بد وندیتا ما پ دیرو هم امضا کن نجایا -"

دست تکون داد و سوار شد و  دیکه د یتاکس نیاول يبرا! زد رونیکه داشت از خونه ب یموژان با تموم سرعت"

کار موافقت کردن  نیرو که با ا ییتموم کسا خواستیو دلش م زدیکرد و زار م یم هیگر! داد مارستانویآدرس ب

 رونیپولش بود رو ب فیک يکه تو یپول تمومکه نگه داشت  نیماش! ه اونا پدر و مادر آتنا باشناگ یحت! رو بکشه

که  نطوری، هم ادهیپول ز نیا گفتیم زیراننده که اعتراض آم يتوجه به دادا یو داد دست راننده و ب دیکش

 ! خودتون يبرا: گفت نیبدون نگاه کردن به ماش دیدودیم

تو واسه  ادیاجازه بدن که موژان ب دیپرستارا خبر داشتن که نبا! مارستانیسالن ب يتو دیتموم سرعت موجود دو با

مثل فشنگ به کار افتادن تا جلوشو  رفتیم وی یس يموژان که مثل سرعت نور به سمت آ دنیبا د نیهم
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سد عبور کردن و تموم تنشو  ستادیوا دیکه رس ویس ياتاق آ يبه جلو! تر بود ادیز یلیاما سرعت موژان خ رنیبگ

دکترا هم ! بود نایطرف اما موژان لجباز تر و کَنه تر از ا نیپرستارا تالش داشتن که بکشنش ا! کرد ویس ياز در آ

 يکم کم سر و کله ! رنیموژانو بگ ياونا هم نتونستن جلو یکه اومده بودن تا دستگاه ها رو از آتنا جدا کنن ول

پرستارا و دکترا  ياومده بودن و همشون باهم جلو مارستانیبه بشد و همشون هول و با عجله  دایدخترا پ

 يانگار سد! بره نایآتنا هم مثل م خواستنیانگار نم! همشون بودن! تکونشون بده تونستینم یو کس سادنیوا

داده بودن اما  تیآتنا رضا درمادر و پ! درد ها! ها یکیدر برابر تار! در برابر ترس ها! شده بودن در برابر مشکالت

 گهیبرگه رو امضا کرده بودن د ياونا پا یداده بودن ، وقت تیپدر و مادر آتنا رضا یوقت ینبود ول یراض نیآرو

 سادنیدر اتاق وا يساعت تمام دخترا جلو 4حدود ! که سرپرست آتنا نبود نیآرو! کار به برادرش داشتن یچ

از  یکی يساعت نگذشته بود که صدا نیم4از  یقیز دقاهنو! بخورن يزیکه چ نیبدون تکون خوردن ، بدون ا

سد راه دکترا نشدن و  گهیدخترا د! آتنا تکون خورد يکه به آتنا وصل بود به صدا در اومد و پلکا ییدستگاها

 ادیب وشکه آتنا دوباره به نیا! شدیدکترا باورشون نم! آتنا به هوش اومد جهیگذاشتن اونا کارشونو بکنن و در نت

 شیساعت پ 4اگه  شدیباورش نم یچکیه! دخترا بودن يپدر و مادر آتنا شرمنده ! در صد بود 20لش احتما

خطور نکرده  یدخترا مانع ورود دکترا به اتاق عمل نشده بودن االن آتنا مرده بود و اون موقع هم به ذهن کس

 ! برگرده يباهاش حرف نزنه تا به حالت عاد عالف یکس گفتنیدکترا م! ساعت بعد آتنا زنده بشه 4بود که ممکنه 

و ... بعدش  يهفته ... بعدش  يهفته ... روز بعدش ... روز بعدش ...روز بعدش ... روز گذشت و روز بعدش  اون

بعد که ... برگشت اما  يهمون روز اول به حالت عاد! برگشت يآتنا به حالت عاد! ماه بعدش گذشت جهیدر نت

احساس شده  یب! او نبود ریکه اصال تقص یدر حال دیبخشیخودشو نم! افتاد نایم ادیباز جمع شد  شتریحواسش ب

 يطنتایپر از ش يآتنا همون آتنا نیا! "از خودش متنفر شده بود  "... سرد شده بود و مهم تر از همه ! بود

اگه اونم ازش قطع  زنده بود که ژنیاکس يمرده که به واسطه  هیبهتره بگم ! اصال آدم نبود! دخترونه نبود

 ....!  کردنیم

 "! هم شد اما تا دو سال آتنا نبود يکشور کیزیبرتر ف يبه درس خوندنش ادامه داد و رتبه  آتنا

 : به حال میگرد یم بر

رو  یاومد ک ادتی: دردناك لندن بود گفت کیتار ابونیبه قطرات بارون و خ رهیپنجره خ يهمونطور که جلو آتنا

  گم؟یم

 ! بازرگان ایک...  ایک: به آتنا انداخت و آروم گفت یاومد و نگاه رونیآروم از بهت ب فرناز
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 يکه چطور دیبه وضوح د شدیحالت چشماشو م رییتغ! اسمش آروم چشماشو بست و بعد باز کرد دنیبا شن آتنا

که  نیانتقام نبود و ا آتنا آدم! اونو خاموش کرد هیاز ثان ياما در کسر... چشماش شعله ور شد اما  يانتقام تو

 ! دادی، دل مهربونشو آزار م رهیبخواد انتقام بگ

 اومده دنبال تو؟  نباریا: فرناز به خودش اومد يصدا با

 ! اون از اولم دنبال تو بود: زد و ادامه يپوزخند

! ... ردهبه وجودش برگ کبارهیداد  یبود تا تموم درد و رنج که از عذاب وجدان بهش دست م یجمله کاف نیا و

از  نایکرد که رفتن م یم نیو به خودش تلق تونستیببره اما نم نشیکه مدت ها در تالش بود از ب یحس

 یمقصر اصل... کار نبوده  نیمقصر ا ادخترا معتقد بودن که آتن يهمه ... اون نبوده  ریتقص نای، مرگ م ششونیپ

 ایبه خاطر انتقام  شدیمجبور نم کردیرو قبول م ایکه اگه درخواست ک گفتیاما آتنا م! نیهم! بوده و بس ایک

 ! که از جونم هم برام باارزش ترن ییدوستا! همون داشتن من بره سراغ دوستام

 ! غرش آسمون اومد يزد و صدا یو برق رعد

 ! میدیفهمیکاش ما زبون کائنات رو م ؟یاعتراض کنه اما به چ خواستیم انگار

که اومد اخماش  ایاسم ک! شده بود و اخماش تو هم بود جیگ هیدر مورد ک بحث دیفهمیکه چرا نم نیاز ا نیشرو

 ! موضوع به عاشق بودن آتنا مربوط نباشه نیکه ا کردیفقط دعا م! پسر بود هیبحث در مورد ! در هم شد شتریب

  ؟یتو واقعا دوسش داشت: رو که سالها تو تو مغزش بود رو باالخره به زبون آرود یسوال فرناز

: که برخورد کنه آتنا نجاتش داد با جوابش نیقبل از ا یول نیخالص بود به سمت قلب شرو ریت هیسوال  نیا و

 ! دوسش نداشتم چوقتیمن ه... نه 

 ! کردیکه با بهت نگاش م يفرناز! داد رییپنجره به سمت فرناز تغ يرو از جلو روش

 ! رو به روش نشست آتنا

 ! یبگ قتویچندتا سوال ازت بکنم ، قول بده حق خوامیفرناز م: آتنا

 ! تکون داد دیینگاش کرد و بعد سرشو به منظور تا یبه گنگ فرناز

  ؟یرو دوست داشت ایتو ک: آتنا

 ! نه تکون داد يسرشو به نشونه  ینگاش کرد و بعد رفت تو فکر و به آروم یبهت زده تر از هر زمان فرناز

  ومد؟یازش خوشت م: آتنا

 ! کرد دییتا زفرنا
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  ومد؟یچرا ازش خوشت م قایدق یبگ شهیم: آتنا

ش  افهی، از ق پشیتو اون زمان از ت يا گهیمن مثل هر دختر د: اخماشو تو هم کرد و فکر کرد و بعد گفت فرناز

 يدخترا يمن مثل همه ! ومدیخوشم م شیاز اون استعداد باور نکردن کشی، از دو رگه بودنش از اون مغز درجه 

از باحال بودنش از ! ومدیهم خوشم م قشو البته ناگفته نماند از اخال ومدیاز ظاهرش و مخش خوشم م گهید

 ! نیهم! غرورش

اون حس رفت و من اونو به چشم برادر  يحس رو بهش داشتم اما بعد همه  نیهفته ا 3به مدت  قایمن دق: آتنا

 ! دمیدیم

برادر  هیبه تو ابراز عالقه کرد که تو اونو به چشم  یدرست زمان و اون: به آتنا انداخت و بعد گفت ینگاه فرناز

  ؟يدیدیم

 ! نه قایدق: اخماشو تو هم فرو کرد و گفت آتنا

تو اون  یعنیهفته بهش ابراز عالقه نکرده بود پس  3بعد از اون  ایپس اگه ک! دیفهمینم! گنگ نگاش کرد فرماز

 ...ابراز عالقه کرده بوده پس چرا  ومدهیمدت که آتنا ازش خوشش م

 ! دیفهمیتو هم کرد نم اخماشو

 ! عذاب وجدان دارم نیواسه هم: انداخت و زمزمه کرد نییآروم سرشو پا! برد زیبه همه چ یاز نگاه فرناز پ آتنا

 ! عذاب وجدان داشت نیپس به خاطر ا! شرمنده يزل زد به آتنا فرناز

! يدیموضوع خبر داشتن اما تو تازه امشب فهم نیتموم دخترا از ا... فرناز  :سرشو بلند کرد و آروم گفت آتنا

 ! یرفت... فرصت نشد بهت بگم 

! تنگ شده بود لیسه يدلش برا! یهمه بد شانس نیاز ا یهمه بدبخت نیاز ا کردیدرد م! کردیسرش درد م فرناز

 ! خوردیبهم نم لیاون و سه نیب یچیه خواستیدلش م

چشماشو بست و بعد از ! عالقه نداره يا گهیبود که مطمئن شد آتنا به شخص د یکاف براش نیهم نیشرو

 ...! رفت  نییو از پله ها پا دیکش یقینفس عم! باز کرد یمکث کوتاه

 

 : آتنا

! نهیرو بب یچ خوادیم دونستمیم! بلوزم رو داد باال نیاومد سمتم و آست میکردیکه م یتوجه به بحث یب فرناز

 کوش؟ : نکرد با اخم برگشت سمتم و گفت داشیپ یدنبالش گشت وقت
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 ! دست چپ منه اون نشونه رو دست راست ماست نیا وونهید آخه د: و گفتم دمیخند

 ! دیروش کش یدست یکرد به نرم داشیباالخره پ یبلوزم رو داد باال و وقت نیطرف راستم نشست و آست اومد

نشونه  نیهمه مون ا! میکرده بود جادیپوست بدنمون ا يرو زیسنگ ت هی دنیشخراش بود که با ک هینشونه  نیا

 ! میکرده بود جادیخراش رو ا نیتر از شونه ا نییپا کمیخودمون با سنگ رو قسمت ! میرو داشت

  ه؟یاسمش چ یحاال نگفت: گفت يقابل باور ریداد با شوق و وصف غ نییکه پا نمویآست

 دونستیخوب اون که نم یول نیشرو یعنیبوده دوسش دارم  یمنظورش اون کس! گرد نگاش کردم يچشما با

 هیکه با  نیبگم که چشمم خوربه شرو يزیچ هیدهنمو باز کردم تا ! نیهم! نفرم هیمن عاشق  دونستیفقط م

 ! ومدیم نییجذاب از پله ها پا شهیتفاوت و خونسرد اما مثل هم یب يچهره 

 دمیبود که من فهم نیاشکال نداره حداقلش ا... قه؟یدق45بعد از ... ؟يحاال اومد... ن؟یحاال شرو! ...گرفت بغضم

 ! يدوسم ندار

زد که باعث شد من از ترس بدوم  يکر کننده ا غیج هی نیرد نگاهمو گرفت و تا چشمش خورد به شرو فرناز

 ! دوتا گوشاش يهم دست بزاره رو نیاز کاناپه ها و شرو یکیپشت 

بود و من  سادهیوا ییرایوسط پذ نیحاال شرو! سمت من و منم از ترس فرار کردم دیفرناز که قطع شد دو غیج

 ! کردیگرد ما رو نگاه م يهم با چشما نیو فرناز دنبالم و شرو دمیدویم

و بلوزشو گرفتم  ادمستیوا نیو رفتم پشت شرو دمیکنم دو داینجات پ والیه نیاز دست ا تونمینم دمیآخر د دست

 ! ازش ترسمیمن م! نجات بده والیه نیتو رو خدا منو از دست ا نیشرو نیشرو: و با ترس گفتم

 ! آتنااااااااااااا: گرد نگام کرد و گفت يبود با چشما ستادهیوا نیشرو يکه حاال رو به رو فرناز

  ه؟یچ! آتنا و درد! آتنا و کوفت: من

 ! زدم غیج ينطوریپسر تو خونت ا هی دنیمن از ترس د: فرناز

و بلوزشو  رونیاومدم ب نیآروم از پشت شرو! میهم خونه ا نیفرناز خبر نداشت که من و شرو! افتاد میدوزار تازه

 ! ول کردم

) رو نشون داد  نیبا دستش شرو... (نکنه ... نکنه : بزنم فرناز زودتر به حرف اومد و با ذوق گفت یاومدم حرف تا

 ....نیا...  نیا

 ! عشقته نیبگه نکنه ا خواستیم! گرفتمیجلوشو م دیبا

 ! به فرناز رفتم که باعث شد دهنش بسته بشه يبا تموم توانم چشم غره ا! خدا يوا
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 یوقت! نه ای زنهیهنوز م نهیو با دستش دنبال قلبش گشت که بب نشیس يترس دستش رو گذاشت رو قفسه  با

 ؟يتو هنوزم اون چشا رو دار یشعور عوض یب: گفت غیو بعد با ج رونینفسشو داد ب,  زنهیقلبش هنوز م دید

 ! باشه دهیبوده باشه که از چشمات نترس یخوب رحم کن سکته کردم فکر نکنم تا حاال کس

بود که  یتنها کس نیشرو! که اونم نگاهش اومد سمت من دمیو د نیحرفش نگاهم رفت سمت شرو نیا با

 ! گفت نویا مایاون روز تو هواپ! ترسهیشمام نمگفته بود از چ

 یبود ول ریدلگ یاون آسمون آب! کردمیدرك نم! چرا تلخ بود دونمیکه نم ینگاه! نگاهش يشدم تو غرق

 بود؟ من؟  ریدلگ یاز ک! دیبارینم

 ! اهم اهوم -

 ! میدیو نگاهامونو از هم دزد میفرناز به خودمون اومد یمصنوع يسرفه  يصدا با

 آتنا جون؟  یکنینم یمعرف: بگم فرناز زودتر به حرف اومد و گفت يزیاومدم چ تا

 ! کردیو خودش بحث رو عوض م شدیباشعور و مودب م یلیوقتا خ یفرناز بعض! تو دلم زدم یکج لبخند

تو  نجایا گرویمنه که بعد از سالها همد یمیدوست صم ینیبیکه م یخانوم خل و چل نیا: گفتم نیبه شرو رو

 ... یبود ول پمونیفرناز هم جزو اک! اسمش فرنازه! میدن مالقات کردلن

 ! ش مفصله که چرا رفت هیخوب قض: ادامه دادم عیکردم و بعد سر یسکوت دمیکه رس نجایا به

 نیشرو يآقا نجاستیهم که ا ییآقا نیا: شد گفتم نیلحظه نگاهش غمگ هی يکه برا يبرگشتم رو به فرناز و

 ... شونیا! یتهران

 ! سکوت مطلق شد دیکه رس نجایا به

 ... خوب  یول نجاستیا! نهیکه عاشقشم ا یبگم فرناز کس خواستیدلم م! کنم یمعرف یرو چ نیشرو دونستمینم

که  ییبود؟ چشما نیشرو يچشما نیبود؟ ا نیشرو نیا! بهت زده شدم! انداختم نیبه صورت شرو ینگاه

 ! رتهیتوهمات اخ ياز سر! یآت يدن؟ نه احتماال توهم زدکه پر شده بو ییببارن؟ چشما خواستنیم

 یمن بودن ول یدشمن خون یزمان هی شونیا: و بعد گفتم دمیکش یقینفس عم نیفرناز و شرو ياز چشما دور

 ! منم هستن يو همخونه  لمیف يتو میالبته هم باز! خوب منن ياز دوستا یکیحاال 

 يهمزمان با صدا! شدن در اومد دهیکوب يبرگشت و از پله ها باال رفت و بعد صدا نیکه تموم شد شرو حرف

 ... ندازهیاون شب م ادیمنو ... صدا متنفرم  نیاز ا! ... شدن در چشمام بسته و صورتم در هم شد دهیکوب

 ! چشمامو باز کردم یدهنمو قورت دادم و به سخت آب
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چش بود؟ و بدون  نیا: انداخت و بعد گفت شدیدوم خونه ختم م يبه پله ها که به طبقه  یمتعجب نگاه فرناز

 یبرم و بوس دیشده با رمیمن د يوا: گفت عیبه ساعتش انداخت و سر یکه منتظر جواب من باشه نگاه نیا

رو  تیسر صحنه باز امیب یبزن نگگذاشتم ، بهم ز زیم يرو رو لمیموبا يشماره : لپم گذاشت و ادامه داد يرو

 ! ییییبا! نمیبب

 ! رفت و

با تموم سرعتم ! کردن دایصورتم پ يکه دوباره برگشته بود راه خودشون رو یمحض رفتن فرناز اشکام و بغض به

 ...! از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم 

 ...!  دادمیکه گوش م ییهق هقام و آهنگا يصدا ادمهیکه از اون شب  يزیچ تنها

 : نیشرو

 ! دمیدرو بهم کوب یعصب

من عاشق ! ختیر نییقطره اشک پا هیسرد اتاقم و  واریدادم به د هیموهام فرو کردم و تک يدستامو تو کالفه

 ! هم عاشقشم يبدجور! دخترم نیا

البته ! خوب منن ياز دوستا یکیحاال  یمن بودن ول یدشمن خون یزمان هی شونیا ": گفت یگرفت وقت بغضم

 "! منم هستن يو همخونه  لمیف يتو میهم باز

 ! که من عاشقشم هیپسر نمیبگه ا خواستیم دلم

 ...! باطل  الیخ یزه یول! لبم نشست يرو يپوزخند

 ... دوباره ... و ... دوباره ... کارو کردم و  نیو دوباره ا واریبه د دمیکوب سرمو

 هی...! اسپرسو  یبه تلخ! تلخن یلیخ اتیواقع! که اون تو رو دوست نداره نیبا ا ایکنار ب...  ایکنار ب! ایکنار ب نیشرو

به زور به خوردش  هیقهوه بخوره و آخرش هان خواستیکوه افتادم که آتنا نم ياون روز تو ادیاسپرسو؟  يقهوه 

 ... قهوه  هیتلخه اما نه به تلخ...  نهنه قهوه ... لبام نشست  يرو یلبخند تلخ... داد 

 ! سرد بشم ينطورینسبت به آتنا ا يروز هیمنم  شدیکاش م...! سرد بود  وارید نیا چقدر

*** 

 ! دستام گرفتم و فشار دادم يهامو تو قهیموهام شق ریموهام فرو کردم و بعد از ز يدستمو تو یعصب

 ! ارمیصحنه رو درست از آب در ب نیا تونمیمن نم پوووف

 ! اون صحنه يدوباره  نیمرپنجره و شروع کردم به ت يبار از جام بلند شدم و رفتم جلو نیهزارم يبرا
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 ! بستم و تالش کردم برم تو حس چشمامو

  ؟یفهمیمن دوست ندارم چرا نم: چشمامو باز کردم و گفتم آروم

 نیشرو يکه سر صحنه جا ییبه جا! سرد و نگامو دوختم به رو به رو يامو دادم به پنجره  هیبرگشتم و تک آروم

 ! بودیم

 ! حرفام دروغه نیاحساس کنه ا یتماشاچ دیبا! باشه یتنفر تو چشمام موج بزنه اما مصنوع! کردم سرد باشم یسع

 ! زهیقطره اشک فرو بر هی دیحاال با! سادمیوا بودیم نیکه شرو ییبرگشتم سمت پنجره و پشت به جا عیسر

 ! ختنیریو مفشار دادن پلکام اشکام فر یبا کم! مخصوص کرده بودم يچشمام قطره  يتو

 ! فشار دادم پلکامو

 ! زد بشیکجا غ دونمیاومد و راهشو تا چونه ام رفت و بعدش رو نم نییقطره پا هی

 ! يتو هم منو دوست دار! یکنیانکار م يتو دار دونمیواقعا؟ من م: گهیم نیشرو کهیت نیا! سر صحنه خوب

 ؟یفهمیمن ازت متنفرم م: و پاکش کردم و برگشتم سمتش و با داد گفتم دمیبه رد اشک کش یدست نامحسوس

 ...نداشتم  چکسیرو که نسبت به تو دارم تا حاال نسبت به ه يتنفر نیا... متنفر 

 ! دوباره اشتباه شد اه

 یاون لرزش رو واقع تونستمیکه بغضم رو نشون بده اما نم بودیصدام م يتو یلرزش هی دیبا زدمیداد م یوقت

 ! ومدیبرام در م یمصنوع یلیخ... نشون بدم 

 ! مبل نشستم تا دوباره تمرکزم رو جمع کنم يرو کالفه

 ! بود نیشرو! سرمو بلند کردم یکی يپا يصدا با

 ! افتادم نجایاون شب که فرناز اومده بود ا ادی دنشیبار هزارم با د يبرا

 ! کردم خونسرد باشم یسع

  ؟يسالم چطور: زدم يلبخند

  گر؟یخانوم باز يچطور: به روم زد و گفت يلبخند

 ! نگو گهیتو د: و گفتم دمیخند

 ! کم بود شیتلخ گذشتیهفته که از اومدن فرناز م هی نیبرعکس ا نباریا! دیخند

فردا  يصحنه  يرو يدار دیحدس زدم شا! بار 10از  شتریبار نه دوبار ب هیاونم نه ! دمیداد شن يصدا: داد ادامه

 آره؟ ! یکنیکار م
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 ! تکون دادم دییتا يبه نشونه  يچهره ام تو هم رفت و سر لمیصحنه از ف نیآوردن ا ادیبه  با

 ت تو همه؟  افهیچرا ق: کرد و گفت یمصنوع اخم

 ! لرزهیصدام خوب نم! ارمیخوب درش ب ستمیبلد ن: و کالفه گفتم مظلوم

 ! انداخت و با دقت خوندشون الوگایبه د یبرد و نگاه دست

 ! اومد تو ذهنم يفکر هی هوی

 ! شدیتر م یحسش واقع کردمیم نیتمر نیاگه با شرو دیشا

 ! نیشرو: گفتم یخاص تیذوق و مظلوم با

 ؟ " یچ "سرشو بلند کرد و نگام کرد که  متعجب

 کنم؟  نیصحنه رو االن با تو تمر نیا شهیم: و گفتم ییرایدوختم به کف پارکت پذ نگامو

 ! مورد عالقه ام يایشدم به در رهیرتش و خچرخوندم رو صو نگامو

  شه؟یچرا نم: زد و گفت یمهربون لبخند

  م؟یشروع کن: و گفتم دمیذوق دستامو بهم کوب با

 ! تکون داد دییتا يبه نشونه  سرشو

 ! پنجره يجلو برگشتم

 يادیز ریتاث نیچون بودن شرو شدیمطمئنن خوب م نباریا! شدیخوب م دیبا نباریا! رفتم تو حس! کردم تمرکز

 ! داشت

  ؟یفهمیمن دوست ندارم چرا نم: رو گفتم الوگیچشمامو باز کردم و د آروم

 ! نه جاش نیبه خود شرو نباریسرد و نگامو دوختم ا يامو دادم به پنجره  هیبرگشتم و تک آروم

 ! و خونشهت يگریبار هزارم فکر کردم که چقدر باز يخوب تو حس رفته بود برا یلیصورتش که خ دنید با

حس کنه که من دارم عشقم رو انکار  یکه تماشاچ! نباشه یچشمام واقع يکردم تنفر و سرد بودن تو یسع

 ! کنمیم

 ! سادمیوا نیبرگشتم سمت پنجره و پشت به شرو عیسر

 ! ختیهم فشار دادم و دوباره اون قطره اشک فرو ر يرو پلکامو

 ! صدام بلرزه دیکه با ییجا! بود ینوبت قسمت اصل حاال



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٢٦٨ 

 ؟یفهمیمن ازت متنفرم م: و پاکش کردم و برگشتم سمتش و با داد گفتم دمیبه رد اشک کش یدست نامحسوس

 ...نداشتم  چکسیرو که نسبت به تو دارم تا حاال نسبت به ه يتنفر نیا... متنفر 

 ! دیخوب لرز یلیصدام خ! خوب باشه نقدریا نباریا شدیباورم نم خودم

 ! صحنه رو قطع نکرد و ادامه ش داد نیشرو

  ؟یمطمئن: چشمام و آروم گفت ياومد جلوم و زل زد تو آروم

 ! پس صحنه رو قطع کرده بود! نبود لمیف يتو الوگید نیا نه

 ! شهیاز هم شتری، بلکه ب شهینه مثل هم! تلخ بود نگاهش

 ! ستمیمن اصال از تو متنفر ن! نه: با صداقت از ته دل گفتم آروم

 ! یستیهم ن...  یول یستیمتنفر ن: که گفت دمیلب زمزمه کرد که نصفشو شن ریز يزیزد و چ يلبخند

  ! دمیکلمه رو اونقدر گنگ گفت که نفهم اون

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ! صورت ِ جذابش دوختم ياجزا ينگامو تو سردرگم

 ! زده بود به چشمام زل

 ! چشمام زد پشت گوشم ياز موهامو که اومده بود جلو يدسته ا آروم

کارو کرد  نیمنظور ا یب! نه... نه ... منو ببوسه؟  خواستیم نیشرو... شکه شدم ...! لبام  يرو دیلغز نگاهش

 ! نکن یاضاف رِیخودت تعب يبرا

 ! گرفته بود بغضم

 ! زنگ خونه اومد يبگه که صدا يزیچ اومد

 ! سمت در رفت و بازش کرد به

 ! پشت در بود لیب

  د؟یصحنه رو آماده هست نیا! دانشگاه میرب میخوایم د؟یچطور! سالم: لیب

 ! من اون صحنه رو آماده ام: کرد و گفت دییبا سر تا نیشرو

 آتنا؟  يآماده ا ؟یتو چ: چشمام انداخت گفت یقیعم یکه نگاه نیسرشو چرخوند سمت من و بعد از ا و
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و با تعجب  لیکردم و گفتم که منم اون صحنه رو آماده ام و سرمو چرخوندم سمت ب دییخودش با سر تا مثل

  م؟یمگه قرار نبود اون صحنه رو فردا انجام بد: ادامه دادم

 ! ستیامروزو حاضر ن يسارا هنوز صحنه  یآره ول: تکون داد و گفت میتفهم يسرشو به نشونه  لیب

 دانشگاه؟  میفتیراه ب یحاال ک! آها: من

 ! گهیساعت د میحدودا ن: انداخت و گفت شیبه ساعت مچ یگاهن

کرد  یخدافظ نیهم از من و شرو لیکه ب نیکردم و بعد از ا یتکون دادم و خدافظ یاوک يبه نشونه  سرمو

 ! رفت

  ؟يناهار که خورد: درو بست و رو به من گفت نیشرو

 ! ااایسفارش داد بود تزایمثال پ: نگاش کردم و گفتم هیاندر سف عاقل

 ! دیببخش: باز کرد و گفت ششوین

 ! به سرم زده بود طنتیش هوس

 ! بخشمینم: تفاوت گفتم یو ب خونسرد

  اد؟یدلت م: جاشو گرفت و گفت یمصنوع تیمظلوم هیاز ثان يگرد شد و بعد در کثر نیشرو يچشما

  اد؟یچرا دلم ن: زور خنده امو خوردم و گفتم به

 ! کنمایم تتیاذ یاگه نبخش: گفت يا ثانهیحالت خب به

 ! یتونینم: خونسردانه گفتم یول نییپا ختیر يهر دلم

  ؟یمطمئن: چشماشو نازك کرد و گفت پشت

 ! اهوم: گفتم مطمئن

 ها؟ ! کرده مویقد يکردنا یتالف يپس دلت هوا: ابروشو داد باال و گفت يتا هی

 ! ترسناکش يفقط نه از اون مدال: دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ! تاشهیمنظورم عصبان دونستیم! دیخند

 هیبازم ... قدم اومد جلو  هی... قدم رفتم عقب  هی... قدم اومد جلو  هی! قدم رفتم عقب هیبا ترس ! اومد جلو آروم

 ! بنبسته! خطه ته گهید نیا! خدا ای! واریپشتم خورد به د هویقدم رفتم عقب که 

 ها؟ ! تونمینم یکه مطمئن: زد و گفت يا ثانهیلبخند خب نیشرو

 ! يخورد زیمن چ يتو جا: با ترس باز کردم و گفتم شموین
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 ! خوردم زیمن چ یبار بگ هیبار فقط  هیکه  رهیاصالً انتظار نم: و گفت دیخند

 ! آره تکون دادم يسرمو به نشونه  يباز کردم و به حالت احمقانه ا شتریب شموین

 ! فرارم ينظر گرفتن راه ها ریکردم به ز شروع

! ... که از روش پرواز کنم نیمگه ا... ممکنه  ریجا هم که صد در صد غ نیاز ا...  شهیاز اونجا که نم خوب

 آتنا؟  يباز تو خل شد: درونم يصدا

 ! درونم باز کردم يصدا يتو درونم برا شموین

 ! ازوش راه فرار استب ریاز ز... گرفتم  آهان

 ! بازوش در رفتم ریکه از ز رتمیقدم مونده بود که بگ دو

 ! دییتموم سرعت فرار کردم و اونم دنبالم دو با

 ! میحاضر باش گهیساعت د میتا ن دیاصن حواسمونم نبود که با...  دمییدوی، اون م دمییدویم من

رفتم از پله ها باال و به اتاقم پناه بردم اومدم درو ببندم که خودشو  دمییپناه بردن نمونده و دو يبرا ییجا دمید

 ! شانس نیلعنت به ا! ... انداخت تو

اونقدر قلقلکم داد که دل درد گرفته ! شد و دستشو جلو آورد و تا تونست قلقلکم داد کمیو نزد دیخند ثانهیخب

 ! بودم

 ! تختم و گرومپ افتادم رو تخت يلبه کرد به  ریکه پام گ ومدیاز خنده نفسم باال نم گهید

 ! نیفرار از دست شرو يشد برا یراه نیحداقل ا پوووف

 ! تازه اولشه نیا: و گفت ستادیبه کمر باال سرم وا دست

 ! دیخند! چشمام گرد شد! خدا ای

 ! رو هوام دمیکه د هیچ گهید شیاومدم بپرسم بعد تا

 ! منو باال سرش گرفته بود نیشرو

 ! دیخندیم نیزدم و شرو غیکه داشتم ج یتموم توان با

آقا ! جون دوستات! داداشم نیجون آرو! جون خواهرت! نییمنو بذار پا يدوسش دار یجون هرک نیشرو: من

 ! اصن جون من

 ! نیگذاشتم زم آروم
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مخصوصا جون خودت و برگشت و رفت و منو تو ! قسم نخور ویجون کس نقدریا: شد و گفت رهیاخم بهم خ با

 ! بهت جا گذاشت

 ! پس بجنب یحاضر ش يربع فرصت دار هی نیاونطور اونجا نش: آخر گفت ي لحظه

 ! سمت کمد لباسام دمیکه داشتم پر یو با تموم سرعت میبر دیاومد با ادمی هوی

چرا از کار افتادن؟ من نتونستم  غامیپ ایبه موضوع پاسخ  يصفحه  يقسمت باال نیا دیدونیدخترا شما م سالم

 ! واقعا شرمنده! 3بکنمش  1بدم و از  رییتغ زشویسا

 آتنا؟  يخوب آماده ا: لیب

 ! تکون دادم دییتا يبه نشونه  سرمو

 3،  2،  1: اومد لیب يصدا! سارا نشستم يمورد نظر رو به رو یرو صندل! دورمون جمع شده بودن یتیجمع چه

 ! حرکت... 

 ! یسالم جس: من

 تا االن؟  يکجا بود! یکوفت و جس: پر اخم نگام کرد و گفت سارا

 ! از من بازخواست کنه نیمونده ا یه: غر غر کردم یلب به فارس ریز

  ؟یکنیلب غر غر م ریز یفارس یگیم یچ: گفت یحرص یجس

 ! کردم يخنده ا! نوبت خنده بود االن

  " ؟يدیفحش م " گفتیوگرنه االن م ستین یرانیا یخوبه جس: دمفکر کر و

پس ! باراس هی یاالنم از اون سال! یزنیم يلبخند مچهیبار اونم به زور ن هی یسال ؟يخندیم یبه چ یه: یجس

 ! ارزشش رو داشته باشه يخندیکه بهش م يزیاون چ دیبا

 ! یجس یخیب: گفتم الیخ یب

 ! صورتمو از سمت پنجره برگردوندم سمت سارا! االن وقت تعجب بود خوب

  ؟یجس: من

 ! کردینگاه م نیداشت به شرو! رد نگاهشو گرفتم! کردیتعجب داشت به پشت سر من نگاه م با

نگاش  ياونطور يدیبکام رو د دیویمگه د یجس: گرفتم و زل زدم به پنجره و گفتم نیاخم نگامو از شرو با

  ؟یکنیم
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اصن  ؟یبگ "نه  " یتونیم نیجون من تو چطور به ا: گفت نیهمونطور که با ذوق زل زده بود به شرو اراس

 ... واسه  دهیجون م

 ! دهنتو ببند: کردم و گفتم اخم

 ؟يدیخندیمن م يمواقع پا به پا نیچته شن؟ تو که تو ا: گرفت و زل زد به من و گفت نینگاهشو از شرو سارا

 باز دعواتون شده؟ 

 ! دعوا کنم ایمن اصن باهاش دوست نبودم که باهاش قهر : گفتم یحرص

حرص تر از قبل ! چقدر دوست داره یدونیتو خودت خوب م! نایش ایکنار ب: ابروشو داد باال و گفت يتا هی سارا

 نه؟  ای يبندیدهنتو م: گفتم يبلند يپلکامو رو هم سفت فشار دادم و با صدا

از  فمویبخورمش ک لمیبدون خوردن قهوه ام که خدا رو شکر مجبور نبودم حداقل تو ف! ث شد ساکت بشهباع که

 ! شاپ دانشگاه آکسفورد رفتم یکاف یِو به سمت در خروج دمیقاپ زیم يرو

 ! کات: اومد لیب يصدا

 چطور بود؟ : زدم و گفتم يو لبخند لیسمت ب برگشتم

 ! نگام کرد نهیبه س دست

  ؟یکنیفکر م یخودت چ: لیب

 ! بود یعیطب یکاف يبه اندازه  کنمیفکر م... امممممم : من

 ! بود یعال: زد و گفت یچشمک

 ! رو نگاه کرد لیب طنتیو با ش ستادیاومد کنارم وا نیشرو! دمیخند

 ! کنم فیزل زدن به آتنا ازت تعر قهیدو دق يبرا ستیقطعا قرار ن: و گفت دیخند لیب

 ! میدیخند

 

 )ماه تابستون  نیآخر( سپتامبر  هما

ام  یحیتازه من مس! یفهمیم! سخت یلیسخته خ! شهیباور کن نم: و گفتم دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

تا حاال فکر ! میستیمن و تو مال هم ن! يبس کن هر ؟يکردیکار م یدرصد فکر کن نبودم اونوقت چ هیتو 

تو  نیا! يپسر چیدادم نه به ه ومن از اون اول نه به تو ر! میماه گذشته چند بار با هم دعوا کرد هیتو  يکرد

من تازه ! یقبول کردم همراهم بش یمن از کالفگ یدونیو خوب م یبش کیبه من نزد يکرد یکه سع يبود
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مادرت ! ستیزدواج نمناسب ا یلیسن خ نیکه تو فرهنگ شما ا دونمیرو خوب م نیسالم رو تموم کردم و ا 26

خودت  یول یبهتره فراموشم کن گفتمیاگه قبال بود م دیشا! یرانیدختر ا هیهم که خوب مخالفه با ازدواج تو با 

 ! عاشقت شدم جهیدوست داشتم و در نت, خوشم ازت اومد , مدت بهت عادت کردم  نیتو ا یدونیخوب م

 ! ختیر نییپا یاشک

 ! راه ما از هم جداست: لرزش صدا گفتم با

حق دست زدن به  نیو قراره اونجا پخش بشه شرو رانهیماله ا لمیرو چون خوب ف کهیت نیا! جلو اومد نیشرو

و به  کردمیهق هق م! چشمام تا اشکام پاك کنه ریز دیمو گرفت و کش يشال روسر نیمن رو نداره واسه هم

 ! ومدیزور نفسم باال م

 ! آروم دختر خوب! ششششششش: نیشرو

بفهم ! بفهم! تو اون گوشت فرو کن نویا! امیهم م ایداشتنت تا ته دن يمن برا: ادامه داد! خودشم پر بود يچشما

که  ی، چون اون عوض یشیهم نم يا گهید چکسی، مال ه یدرك کن که اگه مال من نش! ستمیکه ول کنت ن

 ! کشمیبخواد تو رو داشته باشه رو م

 نایش تیبه شخص! نایش تینه شخص زدیحرفا رو به خودم م نیواقعا ا نیشرو شدیم یچ ایخدا! درد اومدبه  قلبم

صحنه  نیتو ا نیشرو يحرفا نقدریا ؟یداشت اما من چ يرو تو قالب هر نیاون شرو! یلیخ! شهیم میحسود

 نییخود اشک پا هیکنم خود  هیبه قطره نداشتم تا گر يازین یقلبم واضح بود که حت يبودنش برا یمصنوع

بود ازت خوشش اومده  دهیتو رو د یمامانم وقت! تا بهت بگم مجوز صادر شد نجایامروز اومدم ا: ادامه داد! ومدیم

 ! دمیبلند تر خند! شدیبلند تر م دیخنده ام با! دمیخند! کردم شیبود که راض یفقط نگران اختالف فرهنگ! بود

*** 

 ! و سارا نیخودمو انداختم رو مبل کنار کروال لمیف يصحنه  نیو خوشحال از تموم شدن آخر شاد

 ! ازش گرفتم و تشکر کردم! گرفت جلوم رکاکائویش وانیل هی نیکروال

  نم؟یبیمن دارم خواب م يکَر يوا: من

 ! دنیخند نیو کروال سارا

 ! بچه ها: که سارا به حرف اومد خوردمیرو م رکاکائومیبا آرامش داشتم ش! تو سکوت گذشت قهیدق 2

 ! سمتش میسرامونو چرخوند نیو کروال من
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امروز قراره باالخره  دیدونستیم: قلپ از قهوه ش رو خورد و ادامه داد هیبود  میکه نگاهش رو به مستق همونطور

 طلسم شکسته بشه؟ 

 ! نگاش کردم جیگ

 ! فرما بشن فیکننده تشر هیکار جناب تهامروز باالخره قراره سر: دوخت بهمون و گفت نگاهشو

 ! نـــــــه: میهمزمان با هم گفت نیو کروال من

 ! چرا اتفاقا: و گفت دیخند سارا

 ! میمتعجب بهم بعد به سارا انداخت ینگاه نیو کروال من

  ؟یدونیاز کجا م: نیکروال

 ! گفت لیب: سارا

که  گهیجوون د يآقا هیکروزر بود و  يآقا یکیکننده داشت  هیدر کل دو تا ته لممونیف! رفتم تو فکر متعجب

کروزر و  يو آقا میکروزر گفت يرو به آقا میخواست یفقط هرچ نجایا ادیب میدیند لمیبه کل ما در طول ساخت ف

 ! کردنیم هیرو برامون ته لهیو اون وس کردنیاون آقا با هم هماهنگ م

 ! تموم شده لمیکه ف يروز! ادیب خوادیهم م يچه روز: و گفت دیکش رونیسارا منو از تو فکر ب يصدا

 ! دیخند و

 ! دمیهم خند نیو کروال من

 ! دیسر همه به طرف در چرخ! زنگ اومد يصدا

 ! هم رفت درو باز کنه لیو ب ییاز جام بلند شدم و رفتم سمت دشتشو! به شدت ومدیم م ییدستشو

 ! به گوشم خورد يجذابِ مردونه ارسا و  ياومدم ، صدا رونیکه ب ییدستشو از

 ! ییرایرفتم سمت پذ آروم

 ! صدا آشنا بود نیچقدر ا... چقدر ! خنده اش اومد يصدا

 ! رو ادامه دادم ییرایو راهم به سمت پذ نییانداختم پا سرمو

 ...سرمو بلند کردم تا سالم کنم که  دمیکه رس ییرایپذ به

زودتر  نیشرو... حواسش به من نبود ! بود نجایا ایک...  ایک! شدیباورم نم! رو سرم ختنیسطل آب سرد ر هی انگار

 ! هیکرد و با حرکت لب گفت چ یاخم! خشک زده شدنم شد ياز همه متوجه 
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نزاره ! رو از جلو چشمام برداره والیه نیچشمام دور کنه که ا ياز جلو نویالتماس کردم که ا نیچشمام به شرو با

 ! و حس نفرت درونم رو به کار بندازه ادیب ادمیکه تو خاطراتم ازش ثبت شدن به  ییاتموم صحنه ه

 ... امیو از جمع فرار کنم اما تا بخوام به خودم ب چونمیراهم رو بپ تونستمیم...  تونستمیم

 ! لممونیف یآتنا خانوم نقش اصل نمیا: لیب

 نیلحظه با شرو هیچرا  دونمینم...  یش ولمکش مرگما ياز همون لبخندا! لبخند سرشو چرخوند سمتم با

 ! س گهید زیچ هی نیشرو يمعلومه لبخندا! ش کردم سهیمقا

 ! دیرو لبش ماس لبخند

 ! نییبگه شد آب دهن و قورتش داد پا خواستیرو که م یسالم

 نیلباش ا یوقت دونستمیچون خوب م دمیفقط من فهم... لب اسممو زمزمه کرد  ریزد تو چشمام و آروم ز زل

 ! نگاش کردم نهیبا نفرت و ک...!  کنهیداره اسممو زمزمه م شنیم یشکل

 ! از جاش بلند شد آروم

 ! شد کمینزد! قدم رفتم عقب هی

چشم سمت راستم بزنه پشت گوشم ،  يو با بغض دستشو آرود سمت صورتم تا موهامو که اومده بود جلو ناباور

 ! عادت داشت بکنه شهیهم نیکه شرو یحرکت

 ! کردمیم دایکه اون دستش به موهام بخوره حس انزجار پ نهیاز ا یچرا ول دونمینم

 ! شدم بهش رهیدستش خارج کردم و با تنفر خ ریچرخوندم و از ز سرمو

 ...آتنا : و گفت نییانداخت پا دستشو

من باهات  يایگفته بودم که اگه خودت ن... گفته بودم ! نه من یکه دنبال من ییتو نیا... خودته  رهیتقص...  ایک

 ! داشته باشم يکه نتونم باهات کار یاونقدر قابل انزجار هست... ندارم  يهنوزم کار... ندارم  يکار

 ...بگم اما قبل من به حرف اومد  خواستیحرفا رو به خودش نگفتم اما دلم م نیا

کنم و  داتی، پ ییکه بفهمم کجا نیو رو کردم فقط به خاطر ا ریتهران رو هم ز چیتموم لندن که ه: گفت آروم

 ...  دمیو نفهم يبود کمینزد یلیانگار خ... انگار 

آشغال  یبرو اونور عوض: خودمو ازش دور کردم و با نفرت و بغض گفتم! فاصله مون کم بود! تر شد کینزد

 ! کثافت

 ! برام زنده شد پیآشغال کثافت خوشگل خوشت یعوض: گفتم نیشرواون روز که به  يلحظه خاطره  هی يبرا
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احساس  شدیم کیبهم نزد ایهرچقدر که ک! دست خودم نبود! زدم و نگاهمو چرخوندم سمتش يدلم لبخند تو

 ! حس از حس تنفرم جدا بود نیا! کنمیم انتیدارم خ نیکه به شرو یدارم به احساسم ، به عشق کردمیم

ام؟ من آشغالم؟  یمن عوض: زل زد تو چشمام و گفت! شد به پوزخند لیزد که آروم آروم تبد یلبخند تلخ ایک

 من کثافتم؟ 

  ه؟ید آخه چرا المصب؟ گناهم چ: داد زد دیجاش که رس نیا به

که  نیجز ا ه؟یبگو گناه من چ! که عاشقتم؟ هان؟ بگو نیکه دوست دارم؟ جز ا نیجز ا: تر از قبل داد زد یحرص

 ! رهیگینفسم م یکه نباش نیتمت؟ جزاپرس یم

که  هیزیهنوزم تنها چ... ازشون  ترسمیهنوزم م... هنوزم دوسشون دارم : زل زد تو چشمام وآروم گفت دوباره

 ! يتوش از من سر تر

 ...یعوض... يکه تو دار هیعشق پاك تر و مقدس تر از احساس... یدهنتو ببند عوض: تموم توانم داد زدم با

 ریما تقص شیاز پ نایکه رفتن م يساالمنو محکوم به عذاب وجدان کرد نیکه تموم ا نهیگناه تو ا: داد زدم دوباره

که من به  نیمحکوم به ا... درمان بردنش خارج  يبشه که برا یکه فرناز اونقدر روان نیمحکوم به ا... من بوده 

ما  یدونیتو نم! ... میرو دوباره به کاربنداز رایو حساساتا میکه به زور تونست نیا... تو کُما بودم  یمدت طوالن

 ...ستادمینا...! سخت بود  یلیخ... سخت بود ... خودمون  میتا دوباره بش میدیکش یچ

 ریدر گ يکفش ال هیتو اتاقم ، اومدم درو ببندم ،  دمیبا تموم وجودم رفتم سمت پله ها و با تموم سرعت پر و

در رو به  تونستمیکه نم یصاحب! باال و دوختم به صاحبش دمیرنگ کش یآب داسیآد يسرمو از اون کفشا! کرد

 ! روش ببندم

 ! اومد نیبسته شدن در توسط شرو يبعد صدا هیتو و چند ثان ادیول کردم تا ب درو

و موهامو تکون  خوردیباد به صورتم م! بودم ستادهیپنجره وا يفضا رو گرفته بود و من جلو یمزخرف سکوت

 ! دادیم

 یچشم ریز...  نیشرو... بود  نیاونم شرو...  ختمینفراشک ر هی يفکر کردم که من فقط برا نیلحظه به ا هی

 شیشونیبه پ دیکوبیانگشتشو م یعصب... تختم نشسته بود  يو رو واریداده بود به د هیسرشو تک... نگاش کردم 

 ...وچشماش رو هم بسته بود 

 چیه یب... تو بغلش باشم و اون منو آروم کنه  تونستمیاالن م شدیم یچ... بغض کردم ... ازش گرفتم  نگامو

دوسش دارم؟ چرا من  نقدریچرا ا... چرا ... بفهمم  تونمینم یعنی...  فهممینم ایخدا...  ینگران چیه یب...  یترس
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... س  گهید زیچ هی نیمعلومه شرو... هه ... ش کردم  سهیمقا ایلحظه با ک هی... پسر رو دوست دارم؟  نیا نقدریا

 ! من دوسش دارم... که من  نیهم ا... س هم  هیسر تر از بق افهیو ق پیهم از نظر ت

 ! نهیبا پشت دستم پاکش کردم نکنه بب عیسر...!  نییپا ختیقطره اشک ر هی

 ! کردم یکه دستم اومد رو پل یآهنگ نیسمت لپ تاپ روشنم واول رفتم

 ! سکوت فضا رو بشکنه خواستمیفقط م! مهم نبود یچیه... ،  نهینبود شاده ، غمگ مهم

]Liam[ 

Been a lot of places 

 جاها بوده ام یلیخ

I've been all around the world 

 رو گشتم ایدن دور

Seen a lot of faces 

 دمید يادیز يها چهره

Never knowing where I was 

 کجام دونستمیوقت نم چیه

On the horizon 

 افق يتو

Hm but I know, I know, I know, Iknow 

 دونمیم دونم،یم دونم،یم دونم،یم یول

The sun will be risingback home 

 کنهیخونه ام طلوع م يتو دیخورش

]Niall[ 

Living out of cases 

 کنمیم یچمدونها زندگ يتو

Packing up and taking off 

 ارمیم رونیو ب کنمیم جمع

Made a lot of changes 
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 انجام دادم يادیز راتییتغ

But not forgetting who I was 

 بودم یفراموش نکردم ک یول

On the horizon 

 افق يتو

Hm but I know, I know, I know, Iknow 

 دونمیم دونم،یم دونم،یم دونم،یم یول

The moon will be rising back home 

 ادیخونه ام ماه باال م يتو

]ALL[ 

Don't forgetwhere you belong, home x2 

 خونه ،ينکن به کجا تعلق دار فراموش

If you ever feel alone, don't 

 نکن ،يکرد ییاحساس تنها اگه

 ...کردیانداختم اونم داشت نگام م نیبه شرو ینگاه

 ...آهنگ زمزمه کرد با

You were never on your own 

 يوقت تنها نبود چیه تو

]Harry[ 

And the proof is in this song 

 آهنگه نیا ياثباتش تو و

 ...که اون هست...  ستمیبهم بفهمونه که من تنها ن خواستیم انگار

 ...شد و هق هق شد ریام سراز هیسمتش و خودمو پرت کردم تو بغلش و گر دمییخودم نبود دو دست

]Harry[ 

I've been away for ages 

 دمدور بو یطوالن يمدتها يبرا
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But I got everything I need 

 دارم رو دارم ازیکه ن يزیهمه چ یول

I'm flipping through the pages 

 زنمیها رو ورق م صفحه

I've written in my memory 

 حافظه ام نوشتم يتو که

I feel like I'm dreaming 

 نمیبیم ایدارم رو کنمیم احساس

Oh, so I know, I know, I know, Iknow 

 دونمیم دونم،یم دونم،یم دونم،یم پس

That I'm never leaving 

 کنمیوقت ترك نم چیه که

No, I won't go 

 رمینم نه،

 يتو... بود که به آغوشش پناه ببرم و سفت بغلم کرد و منو به خودش فشار داد  نیانگار خودش منتظر ا نیشرو

 ...جهان يقطه ن نیو چه لذت بخش بود حل شدن تو امن تر... آغوشش حل شدم

]ALL[ 

Don't forget where you belong,home x2 

 خونه ،ينکن به کجا تعلق دار فراموش

If you ever feel alone, don't 

 نکن ،يکرد ییاحساس تنها اگه

You were never on your own 

 يوقت تنها نبود چیه تو

]Harry[ 

And the proof is in this song 

 آهنگه نیا ياثباتش تو و
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]Louis[ 

Lights off when they should be on 

 روشن باشن دیکه با یخاموشن وقت چراغها

Even the star and sky they'rewrong 

 کننیستاره ها و آسمون اشتباه م یحت

]Zayn[ 

Show things when the lights aregone 

 ستین ينور یوقت دنیرو نشون م ییزهایچ

When I think of the things I'vedone 

 کنمیکه کردم فکر م ییبه کارها یوقت

]Louis& Zayn[ 

Don't matter how far I'm gone 

 که چقدر دور شده ام ستین مهم

I've always feeling like home 

 خونه ام کنمیحس م شهیهم

]ALL[ 

Don't forget where you belong,home x2 

 خونه ،يتعلق دار نکن به کجا فراموش

If you ever feel alone, don't 

 نکن ،يکرد ییاحساس تنها اگه

You were never on your own 

 يوقت تنها نبود چیه تو

Never, never, never 

 وقت چیوقت ه چیوقت ه چیه

]Liam[ 

And the proof is in this song 
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 آهنگه نیا ياثباتش تو و

 ! نکن دختر خوب هیگر: موهامو و گفت يکه چونه شو گذاشت رو کردمیم هیگر داشتم

 ! حرفش هق هقم اوج گرفت نیا با

 ! نکن هیگر گمید م: داد زد هوی

 ! قطع شد دنممینفس کش يصدا چیکه ه هیگر يحرفش صدا نیا با

 ! و سرشو به طرف مخالف چرخوند دیبلند کردم و نگاش کردم که نگاهشو دز سرمو

 ! کنهیم تمیت اذ هیگر: گفت آروم

 يایبدبخت يهمه ! متنفرم دونمینم يکلمه  نیو چقدرم از ا! دونمینم! دونمینداشت؟ نم... بغض داشت؟  صداش

 ! کلمه شروع شد نیمن از ا

 ياون بو! م بود ینیعطر هوگوش تو ب يهنوز بو دمیکش رونیب نیو خودمو از آغوش شرو دمیکش یقیعم نفس

 ! یسرد دوست داشتن

 ! آهنگ بلند شد يصدا! ستادمینجره واپ يجلو

 ! رونیب زمیبر یکی يبار برا نیاول يدلم رو برا يحرفا خواستیدلم م...  ستیمهم ن... آهنگ بود؟  کدوم

 ! دمیکش يا گهید قیعم نفس

چشمامو ! که من عاشقشم ییصدا! ومدیشُرشُرش م يو صدا دیباریبارون هنوز م... اندختم  رونیبه ب ینگاه

 ! بستم

 ) دنیشد از مهراده یآهنگ پس چ: ( دیچیتو گوشم پ دنیمهراد ه يصدا

 شد؟  یشد؟ پس چ یما مال ک يدستا

 نمیآروم و سنگ ةخند

 شد یخال

 ! حرف بزنم خوامیم دونستیانگار م! کردیمنتظر نگام م! دوختم نیبه شرو نگاهمو

 جاده دوره هیآره خواب  دارمینکن ب شکـ

 راه صافــ هیکه  یمن واسه

 خواسته بوده هی

 ذره چشم شکسته تر شه آره خوبه هی
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 خوبه آره

 که واضح تر شه کوره تا

 یرو کاشت راییکه تغ مامیتو تقو يبود تو

 ریمس هی دنیرس واسه

 یداشت یطوالن

 رهیمن نم ادیباشه  ادتی دیبا آره

 رهینم نه

 رهیمن بم شیکه پ تا

 ...رهیبم

اونا هم جزو  یزمان هیکه  گهیدو نفر د+ دخترا و  پیمن، اک! سالمون بود 15فقط : کردم به حرف زدن شروع

 ! بودن پمونیاک

 ! لمسش کردم شهیاز پشت ش! شهیش يرو زیر يدوختم به قطره  نگاهمو

 ]:  دنیه.تارا ،[ 

 شو دوست

 دور شو ییتنها از

 ییتنها از

 شد؟  یما مال ک يدستا

 شد؟  یچ پس

 نمیسنگ.آروم و ةخند

 شد یخال

 جاده دوره هیآره خواب  دارمینکن ب شکـ

 راه صافــ هیکه  یمن واسه

 خواسته بوده هی

 خوبه آره

 خوبه آره
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 که واضح تر شه کوره تا

 یرو کاشت راییکه تغ مامیتو تقو يبود تو

 ریمس هی دنیرس واسه

 یداشت یطوالن

 رهیمن نم ادیباشه  ادتی زمیعز نه

 رهیمن بم.شیپ دیبا

 رهیبم

 ادیاز من برنم ییتنها

 تا ابد ادیبرنم نه

 ادیاز من برنم ییتنها

 تا که با اون آرومتر نه

 شد؟  یما مال ک يدستا

 شد؟  یما مال ک يدستا

 ییشو از تنها دور

 ییشو از تنها دور

 ! تموم شد آهنگ

قطره اشک  هیو  رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو... هم که  نایم! يدیسحر رو که د... و سحر  نایم: دادم ادامه

 ! ختیر نییپا

 یول میبود يقو یدرس هیهر کدوممون تو ! میبود زهوشانیهمون ت ایفرزانگان  يموقع ما تو مدرسه  اون

اون ! پسرونه هم کنار دست ما بود زهوشانیت يمدرسه  یدونیم! خوب بود کمونیزیو ف یاضیهممون از دم ر

 زهوشانیخودمون و ت ي مدرسهمثل االن روابط دختر و پسر ناسالم نبود ، البته من فقط دارم درمورد موقع 

ما تو  پیاک! میبود یاجتماع يبود و هممون دوستا یما روابطمون درس ي، مدرسه ها زنمیپسرونه حرف م

 یدشون از ما کمتر بود ولنفره که خوب تعدا 10 پیاک هیپسرونه هم  زهوشانیخودمون اول بود و تو ت يمدرسه 

تو همه  بایخودمون من تقر نیب! وجود داشت نمونیسالم ب ابترق هی یدونیم! میبود یاجتماع يخوب ما دوستا

 نیب! شدم يکشور کیزیاول ف يکه رتبه  یخبر داشت یبهت گفته ول یک دونمیداشتم و نم يدرسا سررشته ا
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به جمعشون همه  ایکه با ورود ک نیسطح بودن تا ا هیتو  بایاز همشون بهتر باشه تقر باینبود که تقر یاونا کس

! میکردیم یاز راه برگشت به خونه رو با هم ط یبود که قسمت يما جور يرابطه  یدونیم! ختیر مبه ه زیچ

االن دخترا و پسرا  يو رابطه  کنمیاالن که فکر م! میزدیتو سر و کول هم م شهیهم! میشدیم ينفر 20حدودا 

که افتاده دنبال  یچارگیهمه ب نی، از ا یغربزدگ نیاز ا رهیگیم...  رهیگی، دلم م کنمیم سهیرو با اون موقع مقا

همه شوکه ... شده  زهوشانیت يوارد مدرسه  ایپسر تازگ هی دایخبر اومده بود که جد...  میبگذر... ما  ينسل ها

 هیوسط سال؟ معلوم شد که آزمون داده و قبولش کردن و  ر؟ید نقدرینم ابدون آزمون او ؟يچطور! میشده بود

و  یو جذاب و به نوع پیخوشت یلیخ گفتنیم... دورگه بوده ...  کردهیم یزندگ ندنل نیتا قبل ا... مهم تر  زیچ

...  دونه؟یم کیزیچقدر ف! ... مهم درسش بود برام...  دادمینم یتیاهم زایچ نیمن به ا... هه ! اصطالحا دخترکُشه

ممکنه بتونه  یعنیرو از حفظ باشه؟  یامکان داره کل جدول تناسب...  ؟یچ یمیش... در چه حده؟  شیاضیر

 ...!  " دونمینم "...به  شدنیسواال همشون ختم م نیمنو بزنه؟ و ته جواب ا يرکوردا

پسرونه  زهوشانیت يارد مدرسه و دیبود و شاگرد جد دهیروز موعد رس! شنبه بود! ادیم ادمیروز رو خوب  اون

 ! شده بود

از  یکیاز  خواستمیفقط م! دمینفهم یچیزنگ رو ه میمن کل دو ساعت و ن یبود ول اتیزنگمون ادب نیآخر

! نه تنها من بلکه همه مون! دمیزنگ که خورد با سرعت نور از جا پر! پسره چطوره نیوضع ا نمیپسرا بپرسم بب

 ! لیبه سه دمیمن جلوتر از همشون بودم و اول نفر رس! پمونیکل اک

 ...بگو ... بگو ...!  لیسه لیسه لیسه: من

 ... زدمینفس م نفس

 چطوره؟ : من

 ! لیسه: زد غیج موژان

 ! دیخند لیسه

 ! د بنال! شاالیا يریدرد بگ: نایت

 ! خوب یلیخ! خوب یلیخ: اریزان

 ! دیخند و

 نداشتما استرس  نیا يمن اندازه : حامد

 ... يریکوفت بگ: حرص نگاش کردم و گفتم پر
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 ! سالم: نفر قطع شد هی يحرفم با صدا و

 ! با سرعت نور برگشتم سمت صدا! از پشت سرمون اومد صدا

 دپ بود؟  یجان نیا! گرد شد چشمام

 ! سالش باشه 15 ومدیقد بلند که کمتر بهش م پیخوشت یلیپسر خ هی

 ! بلوز پوما تنش بود هیفرو برده بود و  باشیج يتو دستاشو

که از دور  رهیت یلیخ يقهوه ا هی...  يو نه قهوه ا ینه مشک... رنگ خاص بود  هی... چشماش ...  چشماش

 ! رنگ بود یمشک

 ! سالم: از همه به حرف اومدم و با غرور گفتم قبل

 ! ابروشو داد باال و اومد جلوتر و دستشو آورد جلو يتا هی

 ! بزنه یتماد به نفس باهاش دست دادم که باعث شد لبخند کجاع با

و حامد و بر و بچ و با تموم  اریو زان لیسمت سه دمیم پرخ یکتون يکفشا يپاشنه  يبعد با سرعت نور رو و

تو دلم ! طرف از ترس هیبهشون رفتم که باعث شد هر کدوم نگاهشونو بدزدن  یحساب يچشم غره  هیقدرتم 

  ده؟یجواب منو نم یچکیکه حاال ه: و بعد گفتم! دمیخند

 نیاعتراف کنم تا ا دمیم حیمن ترج: باال آورد و گفت میتسل ياول نفر به حرف اومد و دستاشو به نشونه  حامد

 ! باز کرد ششویکه اعدام بشم و ن

 حکم؟ : نگاش کردم و خطاب به دخترا گفتم هیعاقل اندر سف! ستادنیوا نهیکنارم دست به س دخترا

 ! اعدام...  5،4،3،2،1: هم زمان گفتن همشون

و هر وقت اونا  میگفتیم نویسمت پسرا ا میما حمله کن میخواستیم یوقت! عالمت هشدار ما به هم بود نیا

 ! گفتنیم نویحمله کنن بازم ا خواستنیم

  ؟يحاال چطور: اریزان

  د؟یطورمن چ يبا چشم غره ها: من

 ! دمیخند! نه تکون دادن يآب دهنشونو قورت دادن و سرشونو به نشونه  همشون

 ! ادیبا من ب تونیکیپس : من

 کجا؟ : چشماشو گرد کرد و گفت ریام

 ! منحرف يا: تاسف تکون دادم و گفتم يبه نشونه  يسر
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 ! دنیخند

 ! ایاحسان ب: من

 ! سادمیگوشه دور تر از اونا وا هیدنبالم و من رفتم  اومد

 ! طرفم اومد

 ! ما نبود شیبهش انداختم که حواسش پ یکوتاه نگاه

 درسش چطوره؟ : گفتم مختصر

  ؟يخوایراپرت م: ابروشو داد باال و گفت هی احسان

 ! اعصاب ندارم احسان: گفتم یحرص

 ! خوب یلیخوب ، خ یلیخ: و گفت دیخند

 ! از هممون سر تره: برگشت و گفت يعاد مکث کوتاه به حالت هیاز  بعد

 ! روم ختنیر خیآب  يکاسه  هی انگار

 هم؟  لیاز سه یحت: نگاش کردم و گفتم ناباور

 ! هم لیاز سه یحت: زد و گفت کیبه سنگ کوچ يا ضربه

 ! يوا: مدرسه تو موهام فرو کردم و گفتم يسرمه ا يمقنعه  ریاز ز دستمو

 ...افتضاحه  نیا... حاال ... حاال  زدیمنو م يرکوردا یبود که گاه یتنها کس لیسه

،  یرکورداتو اونم نه گاه لیاز سه ریغ یممکنه کس يروز هیکه  نیا! یآت يکردیم نجاشمیفکر ا دیبا: احسان

 ! بزنه شهیهم

... با استرس ...  کردنینگام م شونیکیدخترا هر بار ...  زدیداشت با بچه ها حرف م... نگاهش کردم  دوباره

 ...نگران 

 ...از کنار احسان رد شدم و رفتم سمت دخترا  آروم

 شرفتیپ هیاما من هنوزم منتظر آزمون بعد...  میکوك شده بود ایبا ک بایتقر... هفته  3حدودا ... گذشت  یمدت هی

 ... شهیرتبه م چند م نمیسمپاد بودم تا بب یلیتحص

تنها ، تو  شهیکه اسمم هم یمن... رتبه هامون برابر شد  يناباور نیو در ع...  دیروز جواب آزمونا رس باالخره

با همون ... با همون تعداد غلط و درست قایدق... پسر کنار دستم بود  هیقسمت رتبه ها بود حاال اسم  نیباالتر
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همزادمه  ایک کردمیفکر م ی؟ گاه...تشابه  نقدری؟ چرا ایچ یعنی... بود  ختهیاعصابم بهم ر... تعداد پاسخ نزده 

 ... شدیهم م نیآزمونا رتبه هامون ع يتو همه  شهیکه هم

...  میشده بود یمیهم با هم صم یلیاتفاقا خ... کنار اسمم عادت کرده بودم  ایبه وجود ک گهید... ها گذشت  ماه

من دنبال ... نه ... من ... اما ... بهتره بگم تموم دخترا  یعنی... بودن  ایک ي افهیق ياز دخترا کشته مرده  یلیخ

 شونیفتگیش يالبته درجه ! مردنیخودمون براش م پیکا يدخترا یحت! دختر کش نبودم ي افهیو ق پیاون ت

 ...دخترا بود  ي هیتر از بق نییپا یلیخ

تو مدت  ییجورا هی... بت با من بود دنبال رقا شتریب! دادینم تیموضوع اهم نیدرصد به ا هی یحت...  ایاما ک و

 تیمیصم هیاون همه رقابت  نیانگار ب... تر شده بود  یمیهم که گذشت از همه با من صم یاون چند ماه

کالفه به نظر ! کارم داشت! اومده بود نهاخودش ت! عصر بود...  شمیاومد پ ایروز ک هی...  میبا هم داشت یخاص

 ! میما نشست يخونه  کیپارك نزد هیو تو  میبا هم رفت! دیرسیم

 ! که دوست دخترش بشم نیا! يعاد یدوست هینه ! داد یدوست شنهادیحرف اومد و بهم پ به

از جام بلند شدم که دستمو ! ازم سواستفاده شده کردمیاحساس م! وجودمو فرا گرفته بود تیعصبان! شدم یعصب

بلکه  ستین يعاد شنهادیپ هی یدوست نیبهم گفت ا! و گفت که بزارم حرفاش تموم بشه بعد برم دیگرفت و کش

 ياون حرفا ریکه تحت تاث هیخوب ، کدوم دختر... بهم عالقه داره ، دوستم داره و حاضره جونش رو هم برام بده

در  دمیکه دلشو نشکونم بهش گفتم بعدا بهش جواب م نیاما من به خاطر ا رهیقرار نگ زدیم ایکه ک یاحساس

 ! هست "نه"که شک نداشتم جوابم  یحال

 ! برم تنها گذاشتم ومدیکه بغض داشت و دلش نم یرو در حال ایک و

 ! هست "نه "گفتم که جوابم ! بهش گفتم! هفته گذشت دو

 ...قابل باور بود  ریغ ایعشق ک! تو اون لحظه منو بکشه خواستیکه م يتا حد! شد یعصب

که  یکه مدت نیا ای... ،  شهیو فراموش م گذرهیم یکه به سخت نیا ای... نوعه 3عشق شکست خورده  یدونیم

و اما ...  شهیحاد م یاون شخص دچار افسردگ ییجورا هیو  دهیآدم رو هدر م هی یباشه از زندگ یطوالن دیشا

ممکنه از شکست خوردنش ،  کهاونقدر ... خطرناك  یلیخ... خطرناکه ... نوع سوم  يعشق شکست خورده 

از نوع سوم بود که  ایعشق ک ییجورا هی... نشه  يا گهید یرو که عاشقشه به قتل برسونه تا مال شخص یکس

 ...کشته شده بودم  ایوقت بود که به دست ک یلیخ کردمیاگه نم دونمیو خودم م کردمیمن کنترلش م ییجورا هی
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 دونمینم...  زدیم روش دست مبه کدو ذاشتمیدوسم داشت و من جاش م نیکردم و فکر کردم که اگه شرو مکث

 ...!  شهیهم بدتر م ایاز ک نیکه شرو گفتیته قلبم م یحس هی یچرا ول

مثال قبال ... افتاده بود  نمونیب ییفاصله ها هی، هرچند  میبرگشت يسر روال عاد ایبا ک... گذشت  یمدت هی

هنوزم نتونسته بود  ایهرچند ک...  رهیبعد اون موضوع اجازه ندادم دستمو بگ...  گرفتمیدستشو م شهیهم

هرچند ... من افسرده شده بود  "نه  " بعد از جوابِ ییجورا هی... دست خودش نبود ... احساساتشو سرکوب کنه 

 ...آزمون کنار اسم من بود  يهنوزم اسمش تو رتبه ها

کار  هیچون خودش  خونه میپسرا و دخترا نر یعنیخودمون  پیبهم گفت که امروز رو با اک لیروز سه هی

 ییجورا هیاما ... اعتماد داشتم  نیاعتماد داشتم ، به همون اندازه که به آرو لیبه سه... باهام داره یخصوص

دادم و  یاوک! ستین یآدم نیهمچ لیاما شک نداشتم سه ادین شیپ ایک هینگران بودم که همون بحث قبل

چون و  یبهم گفت به سواالش ب! شروع کرد به حرف زدن لیسه... شاپ  یکاف هی میبا هم رفت! همراهش رفتم

 ...چرا جواب بدم 

 ...به تعجب انداخت  یلیمنو خ دیکه ازم پرس یسوال نیاول... نگران بود  لیسه... ادمهیروز رو  اون

  ؟يرو دوست دار نایتو م: لیسه "

 ! گرد شد چشمام

مثل  نایم! بهش وابسته م شتریاز همه ب! رگ شدمبز نایبا م یمن از بچگ یدونیتو که م ل؟یسه یگیم یچ: من

 ! باشه دیبا! اجباره هی! من يبرا ژنهیاکس

 ! موهاش فرو کرد يتو یدست یعصب لیسه

 ! لیشدم به سه رهیو پر اخم خ کنجکاو

  ل؟یشده سه یچ: گفتم آروم

  ؟يدوست دار نایرومثل م هیبق ؟یرو چ هیبق: بلند کرد و گفت سرشو

 معلوم هست تو چته؟  لیسه: گفتم یعصب

 ! بغض داشت صداش

؛ به  مونی، بخاطر دوست پمونیتو رو خدا اگه هم شده بخاطر دوستات بخاطر اک... آتنا مواظب باش : لیسه

 یدرکت نکنم ول دیشا...  فهممیم... یتونینم فهممیآتنا م... نزن  ایک ي نهی، دست رد به س مونیحرمت دوست

 ... یول ستین يزیتو چ يبرا برادر هیجز  ایک...  فهممتیم
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 یعنیدست رد  نیا...  لیبود؟ گنگ زل زده بودم به سه یاز دست رد نزدن چ لیمنظور سه... شده بودم  جیگ

 ...بکنه  یمنو وادار به بودن با کس تونهینم یچکیه... داده؟ اخم کردم  شنهادیبه من پ ایک دونهیم لیسه

بچه  دونمی، م یتو هرجور بشه مال اون بش خوادیم...  رهیانتقام بگ خوادیاون م یول...  یول: پر بغض گفت لیسه

باهاش  یآتنا من هرچ...  یکه سنمون به سن ازدواج برسه ، دوست دخترش باش یتا وقت خوادیاون م یول میا

 یاونقدر دوست داره که اگه بگ... هیچ هطرف کیعشق  کنهیدرك نم...  کنهیدرك نم... فهمه  ینم زنمیحرف م

که االن ناخواسته شده مهره  یینایم...  ناستیمهم م... ستیمهم ن نایا...  رهیمیم رهیبدون چون و چرا م ریبرو بم

 ...سوخته  ي

 کردمیفقط دعا م... شده بودم  یوحش ریماده ش هیمثل ... تیاز عصبان زدمیبود ، نفس نفس م ظیغل اخمم

 ... کنمینباشه که من فکر م زهیهمون چ لیسه يحرفا

 ...بدست آوردن من سو استفاده کنه  يبرا نایاز احساسات م خوادینم ایبگو که ک... بگو  لیسه: من

  ؟یکنیکار م یکارو بکنه ، چ نیدخترا ا يبا همه  خوادیم بیبلکه به ترت نا،یاگه بهت بگم نه تنها م: لیسه

 ...بودم و  مارستانیکه شدم ب داریب... شد اهیهمه جا س هیو بعد از چند ثان دمیقلبم از زدن رو شن ستادنیا يصدا

اونقدر از ... کارو بکنم  نیا تونستمینه؟ نم ایطن بدم  ایک يبه خواسته  دیکار کنم؟ با یچ دیبا دمیفهم ینم

 هیقض نیا... اما ... خواسته ش طن ندم  نیبه ا چوقتیه چوقتیه خواستیبودم که دلم م یعصبان ایدست ک

به خودم  رید... تک تک خواهرام ... جونم  يزایتک تک عز... بود با سوخته شدن تک تک دوستام  يمساو

که هر روز بهش  ییایبه ک...  ایدل باخته بود به ک... دل باخته بود  نایکه م یدرست وقت...  رید...  نیاومدم شرو

اما ... دوسش نداره  ایتالش کردم که بهش بفهمونم ک... تالش کردم... دوست دارم اما همش نقشه بود  گفتیم

لعنت ...  ایلعنت به تو ک... اون باشم  يجا خوادیمن دلم م کردیفکر م...  کنمیم يمن حسود کردیاون فکر م

 یرو دوست داشتم اما بعد از مدت ایک منم لیاون اوا شمیمنکر نم...  دمیبه خودم جنب ریکه د یلعنت به من...

 انتیمن خ... ش قرار گرفته بودم  افهیو ق پیجذبه وت ریتحت تاث يا گهیمثل هر دختر د... رفت  نیهمش از ب

که به خاطر  یینایبه م... کردم  انتیتا بخاطر دخترا از خودم بگذرم خ کردیکه ازم خواهش م یلیبه سه... کردم 

... کردم انتیبه تموم دخترا خ... کردم  انتی، خ ایدست ک ي چهی، شد باز يباز نیا يسوخته  يمن شد مهره 

 ... نیکارو کردم شرو نیمن ا... من 

 ...دستشو دورم حلقه کرد ... اش فرو کردم و از ته دل زار زدم  نهیو سرمو تو س نیانداختم تو بغل شرو خودم
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، اگر اونو از خودم زده  کردمیمدت کوتاه قبول م هی يروفقط برا ایک ياگه من خواسته : هق هق ادامه دادم نیب

 ...ما بود  شیپ نجایا نایتا عشقش فرو کش کنه االن م کردمیم

... تب کرد  نایم... تمومه  یرفت بهش گفت همه چ...  هیکاف نایم يقشنگ برا هیباز نیا گهیفکر کرد که د ایک

 دونستمینم... نداشت که بخاطرش براش بجنگه  يدیام... تاده بود عقب اف شیاز زندگ... مدرسه  ومدیماه ن 1

جمله  هیبگم هرچند اگه تموم حرفام به  روبه دخترا کل موضوع  خواستمیم...  یبود ول یک ایک يبعد يمهره 

 ! ختم بشه

رو بخاطر اونا قبول نکردم  ایک يکه خواسته  نیشک نداشتم اونا منو بخاطر ا "...من و دخترا یدوست انیپا "

 میشنبه که شد تصم... بودم  یدو راه نیب... منم حالم بد بود ...  کردمیم هیشب و روزگر...  ذارنیتنهام م

اما اونا منو ول که نکردن ...اما ! رو بهشون گفتم انیکل جر... دخترا رو دعوت کردم خونه مون ... خودموگرفتم 

اما گناهکار  دنیکه بهم حق م شونویاز خوب نیاونا منو دوست دارنو ا دونستمیخوب م... بهم حق هم دادن  چیه

... تحمل نکرد  گهید نایم... نبود نایحق م نیا...  کردمیم يکار نیچن دینبا... من گناهکارم ... من بودم  یاصل

تا انگشتر که 14نامه بود و  هیکه برامون جا گذاشت ،  يزیو تنها چ... کرد یهفته خودکش کیک ماه و یبعد از 

بهش فکر  ای کنمینگاهش نم چوقتیه...هنوزم دارمش ! بود مونیدوست ادگاریبود و  دهیخودش برامون خر

 ...!  همن شیهم پ... هم  نایخودمه ومال م شیمال من پ... چون برام عذاب آوره  کنمینم

 : زدم و بعد ادامه دادم هق

 زینذاشت انتقام عز یاون عوض...  رمیرفت و نذاشت حقم رو ازش بگ رانیاز ا نایم یهفته بعد از خودکش هی ایک

 یبه مدت... من بودم  نشیکه بد تر میدچارشد یمشکل هیهر کدوم به  نایبعد از م... رمیخواهرمو ازش بگ نیتر

کمه و شک  یلیتم خدکترا به مامانم گفته بودن که امکان برگش... تو کُما بودم ... ماه  3بود ، حدودا  یکه طوالن

 ! برمگردونه یبودم مغزم تونست به زندگ زهوشیکه ت نیبوده و با توجه به ا ادیبرام ز یلیخ نایخبر مرگ م

شد که مادرش با  نیلندن و ا ارنشیدرمان ب يبهش دست داده بود ، مجبور شدن برا یحالت روان هی فرناز

چون که ... چون که  کنهیما ، حرف زدن ما باهاش حالشو بدتر م يدوباره  دنیمامانم تماس گرفت و گفت د

 ! ادیاز دستش بر نم يکار یول رسهیسر م نایم یخودکش يفرناز لحظه 

رو  نایت هیمیقد لیمیآدرس ا ایگفت که ک... بهم گفت ...باهام تماس گرفت  يروژ نیبود تا ا نیهم تمومش

 هیاز پشت خط تلفن بهم گفت بعد از  يکه روژ نیچت کرده تا ااونو نشناخته ونشسته باهاش  نایت یداشته ول

 ...، افتاده دنبال تو  ییکجا دهیفهم یمدت خودشولو داده و وقت
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 ...  ؟یفهمیم خواستمینم...  ادیب خواستمیمن نم نیشرو

 

 : نیشرو

 یدل ب نیباز ا... خوشگلشو بهم دوخت و باز  یاشک يسرشو بلندکرد و چشما! هق راه گلوشو بسته بود هق

... یکنیم شهیزره زره خونم رو تو ش يدار... نکن المصب  هیگر... د آخه المصب! کشوند شیمنو به آت يجنبه 

بغل رو  نیداشتن ا يکه بارها آرزو یتو وجود من... داشت تو وجود من  يخودشو تو بغلم کرد و انگار شتریب

 ! شدیداشتم حل م

چند لحظه  يآتنا رو برا یدونستم و وقت یخودم حتم يبهش گفت دوست دارم ، مرگ رو برا یاون عوض یتوق

با چشماش  دارمید نیو اون لحظه که داشتم آخر...  ستیمطمئن شدم که آتنا قلبش مال من ن...  دمیساکت د

قلب  نیبه ا میرمستقیداد زد و غ... زد  ادو د...  رمیبار دوم آتنا نذاشت که بم يبرا کردمیرو تا ابد تو ذهنم ثبت م

 ، آتنا دوسش نداره  ستیاتناس عشقش ن يکه جلو ینیمن فهموند ا ي چارهیب

 ...گاه بسوزه  هیبمونم و آتنا اون باال ، بدون تک نییباال نتونستم پا دیدو یوقت و

منم  لیاون اوا شمیمنکر نم "فت گ یوقت... بهش اجازه دادم تا خوب فکر کنه وبعد به حرف اومد ... باال  اومدم

 هی يبرا یفکر کنم حت تونستمینم... شدم  یعصب "رفت  نیهمش از ب یرو دوست داشتم اما بعد از مدت ایک

شک خفه ش  یآشغال جلوم بود ب يایک وناگه اون لحظه ا یعنی...  ادیبه جز من خوشش ب یآتنا از کس هیثان

 ... رونیب زهیخودم رو گرفتم و اجازه دادم تا آتنا حرفاشو بر ياما جلو...  شهیم یبرام مهم نبود بعدش چ کردمیم

... تو بغلم خوابش گرفته بود ... شدیم دهینفس هاش هم به زور شن يصدا چیهق هق اتنا که ه يصدا گهید

تخت  يو آروم گذاشتمش رو... گردنش  ریدستم رو هم گذاشتم ز یکیزانوش واون  ریدستمو گذاشتم ز هیآروم 

سمت  کشوندیمنو م يزیچ هی...  ونستماما نت... برم اما  رونیروش و خواستم از اتاقش ب دمیپتو رو آروم کش... 

 ... لباش گذاشتم  يرو یکیکوچ يخم شدم و آروم بوسه ...  شدینه نم...  شد؟یم داریب یعنی... آتنا 

 ! تلخ يبوسه  نیو چه لذت بخش بود ا! دیخود آتناهم نفهم یکه حت یکوتاه يچه تلخ بود اون بوسه  و

چراغ  نیا دمیوقت ند چیچرا ه! قرار گرفت میشونیپ يرو یاخم مچهین! چراغ خواب اتاقش يرو دیچرخ نگاهم

 رونیخودمو از اتاقش ب نیچراغ خواب و چراغ اتاقش رو خاموش کردم و به زور و تلق... خواب خاموش باشه؟ 

 ! انداختم

 . ختمیودم رخ يقهوه برا وانیل هی
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 . دمیرو سر کش وانیسرد شدنش ،ل يو منتظر موندن برا يشکر چیه بدون

 .زبونمو سوزوند شیداغ

 .نبود  يزیقلبم جا داشت چ يکه تو یدر کنار درد بزرگ یسوزوند ول زبونمو

و من  دیدیدوست م هیبود ، منو به چشم  دهیکه اون باال خواب یکه اون نیاز ا کردیدرد م...  کردیدرد م قلبم

حدودا  ایخدا! داره یلمس کردن عشق چه حس دونستینم یحت دیشا... و اون  مردمیمن براش م! مردمیبراش م

که ...  خوامشیم ينطوریکار کرد که ا یدو سال چ نیآتنا تو ا دونمیدو سال گذشته و من نم... دوسال گذشته 

 ...م دوسش دارم ؛عاشقش ينطوریکه ا...  رمیحاضرم براش بم ينطوریا

 ...! شدم  میوجودش تو زندگ ی، چون خودم باعث و بان...شده بود  میبگم ناخواسته وارد زندگ تونمینم

! کنم خودش زودتر به حرف اومد یبشم و ازش عذر خواه ادهیناخواسته زدم به سورتمه ش و تا خواستم پ یلیخ

 نیا...  شدیباورم نم! بود ستادهیجلوم وا ينطوریا يکرده بودم و نه دختر یعذرخواه يتا اون روز نه از دختر

مغرور بودم و هستم اما ...دختر بود  هیکرد یم یعذرخواه يبود و طلبکارانه ازم تقاضا ستادهیکه جلوم وا یشخص

 نقدریکار کرد که ا یاون دختر با من چ فهممینم! وشرمزده شهی، سر افکنده م ارهیغرورم در برابر عشق آتنا کم م

 ! خرابشم

 

نشسته بود و لباش تکون  مکتین هیبارون رو  ریبود که ز دهیدخترد هی سایمل یوقت یکه اون روز بارون ادیم ادمی

کرد و  ستادنیبا زور و التماس خودش منو وادار به ا سایمل! چقدر حرص خوردم گفتیم يزیچ هیو  خوردیم

 ! گوشه پارك کردم هیرو نیماش

که زده  یپیمخصوصا بات...  ستیکه گدا ن میشد یمطمئن م میشدیم ترکیو بهش نزد میرفتیچقدر جلو تر م هر

 کیو چشماش بسته بود در  دمیصورتشو د یوقت...!  چیتا گدا که ه خوردیدل شکسته م يبه عاشقا شتریبود ب

! نگفتم يزیچرا؟ چ دیپرس کایملو هرچقدرم  ستادمیوا نیهمون دختره س و برگشتم و کنار ماش دمینگاه فهم

 ... امیو چرا من جلو نم هیدختر ک نیا دونستنیو بهراد م اریفربد و سام یول

 یول! بابا وقت طالست! میوقت تلف کن یدختر کل نیحرف زدن با ا يبرا دیکه چرا ما با خوردمیحرص م فقط

و چقدر اون شعر با اون ...  خوندیکه م يگوش دادم به شعر...  خوندیرو م يصداش بلند شد و داشت شعر یوقت

 ...شعر از خودشه شوکه شدم  دمیفهم یو وقت... نازك هماهنگ بود  يصدا
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درست مثل قلب ... درست مثل اون روز ...  هیلندن اکثر اوقات بارون...  یبارون يهوا... به پنجره انداختم  ینگاه

 ...!  بشه یبزاره خشکسال ایبباره  دونهیکه نم یدرست مثل عشق...! من 

 

 : آتنا

 ! جام تکون خوردم و چشمامو باز کردم تو

 ! بود کیجا تار نیچقدرا

 ! ضربان قلبم باال رفت هوی

 ! چه ترسناکه نجایا

 ! کرد دایپ یلرزش نامحسوس بدنم

 ! کهیِ تار کهینجاتاریا

 ! خودم گرفتم يتخت جمع کرد و پتو رو مثل سپر جلو یلرزش خودمو گوش با

 ! زدیکه در هرحالت دوسش دارم هم به ترسم دامن م یشُر شُرِ بارون يصدا ...پا اومد  يصدا

 ...! به شماره افتاده بود  نفسام

 خواب بودم؟  یچراغ اتاقم رو خاموش کرده وقت یک

 ... کردن  دایگونه ام راه خودشونو پ يرو اشکام

 ... ها؟ ... دارم؟  یکیتار يایمن فوب دوننینم مگه

 ... شدیتر م کیقدم ها نزد يصدا

 ! اومده بود سراغم یتوهم لعنت نیا دوباره

 ...بزنم  غیتو بدنم نداشتم که ج یجون

 ... بزن  غیج... بزن  غیج... آتنا  یتونیتوم

 ...نزن  غیج... نزن : نفر اومد که گفت هی يصدا

 ! زدم غیشد که با تمام وجودم ج نیا

 بود؟  غیج نیا اماواقعا

 ... بلند تر از قبل باشه  میعدب غیتالش کردم ج دوباره

 ... يریمیم...  ستین يدیام...  يریمیم... نزن  غیج...  يریمیم: توهم اومد که گفت يصدا
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 ! لحظه من از هوش رفتم نیچند لحظه بعد در باز شد و چراغ روشن اما آخر و

*** 

 ! که تار بود واضح شد دمید... دوبار پشت سر هم پلک زدم! ... باز کردم چشمامو

و خودمو گوشه  نمیبش عیبکشم و سر یبنفش غیاومد باال سرم و خم شد رو صورتم که باعث شد ج يسر هی هوی

 ! کاناپه مچاله کنم و دستامو سپر بدنم کنم ي

 ! بوده نیشرو دمیکم که نفس نفس زدنم آروم گرفت فهم هی

 ! کردینگام م يو مرموز طونیبا لبخند ش داشت

  ؟یکنینگام م يطور نیخنده داره که ا نقدریمن ا هیچ...  يهو: گفتم یکردم و حرص اخم

 ! به قهقهه بشه لیحرفو که زدم باعث شد لبخندش تبد نیا

 ! توبغلش دیکه دلش برام غش رفت چون منو کش نیا مثل

قبل که بغلم کرد از  يدفعه ها... منو بغل کرد؟  نیاالن شرو... االن... و ضربان قلبم باال رفت ... داغ شد  بدنم

 ... نباریبود اما ا يهمدرد

 ! يبگو تو هم دوسم دار نیشرو

 ! کار کرده یچ دیچون انگار تازه فهم دیکش رونیب نیریش يایمنو از اون رو هوی بعد

 ! واریو زل زدم به د اوردمیروش ن به

 ! میبود ییرایتو پذ! به اطراف انداختم ینگاه

 ! ازترس و صورتم جمع شد تو هم دیکل بدنم لرز هوی...  ادمهیکه  يزیچ نیخرآ

  ؟یشد؟ خوب یچ: گفت عیسر دیوضع منو که د نیشرو

 ! آب داد دستم وانیل هی! تکون دادم دییتا يدهنمو قورت دادم و سرمو به نشونه  آب

 یتا مرز ب شهیهم یعنی! هوش نشده بودم یب امیبه خاطر فوب چوقتیه! رو که تا ته خوردم ، حالم بهتر شد آب

که فراموش کنم تکون  نیا يسرمو برا...  نباریاما ا! شدیو من حالم خوب م ومدینور م هوی یول رفتمیم یهوش

 ! رو بپرسه يزیانگار مردد بود چ نیشرو... دادم

 ! حرفتو بگو نیشرو: گفتم

 ! همراه لبخند تکون دادم دییتا يبه نشونه  يحرفم تعجب کرد و در جوابش سر نیا با
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 یبعدش ب... و بعدش  يزد غیکه اونطور ج يبود دهیخواستم بدونم خواببد د یم... خواستم  یم: گفت مردد

  ؟يهوش شد

 ایبگم نه من فوب... بگم؟  یچ نیاالن من به شرو... االن ! بهم برق وصل کرده باشن چون رفتم تو شُک انگار

 گهیو بهم م کنهیاگه بهش بگم منو مسخره م...  دم؟یکه دروغ بگم و بگم خواب بد د نیا ای...که  نیا ای... دارم 

 بمیترغ یحس هی یکارکنم ول یچ دونستمینم... ستین یآدم نیاصال همچ نینه شرو...  ای...  ؟یفیچقدر ضع

گاهم باشه و  هینبود تا تک نیبودم و آرو فیبار بود که من ضع نیاول نیا... رو بهش بگم  تایکه تموم واقع کردیم

 ...نبود  نیجز شرو یاون شخص کس... گاهم باشه و خوب  هیهم تک گهینفر د هی خواستیبه شدت دلم م

 ...! نگو یشیم تیاگه اذ یآت: گفت دیرو که د سکوتم

فف چه برسه به مخ گهیبه زور اسمم م نیشرو...  ؟یبه من گفت آت نیاالن ا... االن ... نگاش کردم  متعجب

 ...کردن اسمم 

 ...زد و زل زد تو چشمام یلبخند تلخ دیرو که د تعجبم

 ...از عمد نزدم پشت گوشم تا اون بزنه ... موهام ثابت شد  ينگاهش رو... تو صورتم  ختنیموهام ر دوباره

 ...ت صورتم کنار زد و پشت گوشم گذاش يزد و دستشو آورد جلو و موهامو از جلو یچون لبخند کج دیفهم انگار

 ...وقت موهاتو رنگ نکن  چیه: گفت آروم

 ..صورتم سرخ نشده باشه که فکر کنم نشده بود  دوارمیام... داغ شد و ضربان قلبم باال رفت  بدنم

  ؟يبود دهیخواب بد د ینگفت: عوض کردن جو گفت يبرا نیشرو... حکم فرما بود  نمونیب یبیعج سکوت

 ...گـیم دیآخ نبا: شده بودکه گفت مونیحرفش پش نیبعد انگار به سرعت از ا و

...  یعنی... دارم  ایمن فوب... من ... بگم  يچطور... راستش ... راستش! ... نه ، نه: وسط حرفش و گفتم دمیپر

 ...! دارم یکیترس از تار

...  یعنی.. .دارم  ایمن فوب... من ... بگم  يچطور... راستش ... راستش ! ... نه ، نه: وسط حرفش و گفتم دمیپر

 ...! دارم یکیترس از تار

 ! رو احساس کردم نیوضوح شوکه شدنه شرو به

و با  نییسرمو انداختم پا یتاسف تکون دادم و بعد با شرمندگ يبه نشونه  يخودم سر يزدم و برا يپوزخند

 ! کردم يانگشتام باز

 ...! چراغ خواب روشن تو اتاقمه  هی شهیهم نهیواسه هم... واسه : همون حالت گفتم تو
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به چونه ام سرمو  یفیدستشو آورد جلو با فشار خف نیشرو یول قهید 2 ایبود  هیثان 10 دونمینم... گذشت  یلحظات

دوست دارم از  نویبودم شرو دهیکه فهم یاز وقت... ترس داشتم ...  دمینگامو دزد... بلند کرد و زل زد تو چشمام 

 ... دمینگامو دزد نیچشماش ترس داشتم واسه هم يزل زدن تو

 ....کردم  یکرده بود ، احساس م اخم

 ...نگام کن : بمش گفت ياون صدا با

 ... دمینگامو دزد شتریب

 ...منو نگاه کن آتنا : نیشرو

 ...چشماش  يترس زل زدم تو با

 ...نفسم حبس شد  هیاز ثان يقلبم رفت باال و در کثر ضربان

به  نمینب چوقتی، ه چوقتیه گهید: با دو تا انگشتش چونه ام رو گرفته بود و اخم کرده بود گفتکه  همونطور

سرما خوردن ساده  هیکه تو از  نهیدرست مثل ا نیا! یناراحت بش ای یخجالت بکش یموضوع نیخاطر چن

  ست؟یبه نظرت خنده دار ن! یخجالت بکش

مامان : فک کن ، من سرما بخورم بعد با خجالت برم بگم به مامان... که کرده بود فکر کردم  یهیتشب به

 ! تو رو خدا که من سر ما خوردم دیببخش

 ! خنده داره یلیاتفاقا خ! چرا: کردم و گفتم یکوتاه ي خنده

 ! لبش نشست يرو یآروم لبخند

  ؟یاز ک: داد و گفت هیکاناپه تک یپشت به

 ... رو به رو شدم به  رهیخ

 ! یسالگ 12از : از چند لحظه برگشتم و نگاهش کردم و گفتم بعد

  ؟يچرا از اون موقع تا حاال درمانش نکرد: کرد و گفت یاخم

روانشناس  شِیبرم پ ییموضوع که خودم تنها نیتو فکر ، چرا من بهش فکر نکرده بودم؟ تا به حاال به ا رفتم

 ...به خانواده ام نگفتم همون ترس از مسخره شدن بود که  نیا لیفکر نکرده بودم اما دل

 نیو لجباز تر نیشجاع تر شهیهم... که مسخره ام کنن دمیترس ی، م دمیترسیچون م: تکون دادم و گفتم يسر

از ملکه بودن ... سخت  یلیخ... سخته ...  یاز اوج سقوط کن هویسخته  یدونیم...  یدختر خونواده بودم ول

شه کارمند کارمندش احساس خوار و یم ریمد هی یوقت نهیواسه هم... سخته  یلیخدمتکار شدن خ هیبه  لیتبد
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همون  خواستمیم... کم بشه  يزیخواستم ازم چ ینم...  نیحس رو داشتم شرو نیمنم هم...  کنهیبودن م فیخف

 هیلجباز و  يتا آتنا... کردم  یرو مخف یکیترسم از تار يهمه ... کردم  یپس مخف... باشم که قبال بودم  ییآتنا

که از کُما  نیمدت بعد از ا هی... ، مگر به خواست خدا  رهیمنو بگ يجلو تونهینم يزیچ نمتا باور ک... دنده بمونم 

زنده بمونم  یپس تا وقت... رو نداره  نهیارزش انتقام و ک یزندگ نیکه ا دمیاومدم و تو فکر انتقام بودم فهم رونیب

شک کردم چون که ... شَک کردم  مدرك از منطق نینخواهم گرفت البته امروز به ا یندارم و انتقام يا نهیک

... نه؟  ایارزشش رو داره  رمیاگه بخوام انتقام بگ دونمینم یدونیم... نه  ای رمیبگ یانتقام ایاز ک دیبا دونستمینم

 ؟ ... رمیبگ دیبا ياصن چجور

 شیشونیپ يرو یاخم... دوختم  نیگرفتم و به شرو واریدوخته بودم از د وارید بود که به يا قهیکه چند دق نگامو

 ...بود 

لطفا بخاطر ... داشته باشه  يا نهیکه ک زاسیچ نیپاك تر از ا... دل تو پاك تر از انتقامه ... آتنا : گفت آروم

 يزخم ها دیشا... که روحتو شکنجه دادن اما باز سالمه  نیروحت ، با ا... نکن  اهشیخودت هم که شده س

به اون مخ  یفکر تالف چوقتیه دوارمیام... به اندازه دلت ...  کهیکوچ یلیخ اتیاما دن یخورده باش يادیز

 ...البته بهتره بگم فکر انتقام به اون مخ کوچولوت نزنه ، چون ... کوچولوت نزنه 

 ! زنهیبه سرش م یو زود زود فکر تالف ادیز ادیچون انگار مخت ز: شد و ادامه داد طونیش نگاهش

 ! تا حرفشو درك کنم دیطول کش هیثان چند

 ..و  کاشیکردم ، دفتر شعرو با پنچر کردن الست یتالف وهیرو با آب م يبود که سورتمه سوار نیا منظورش

 ! نـــــــیشـــــــرو: که حرفشو درك کردم چشمام گرد شد و گفتم نیا تا

 ! دیدویکردم و اونم م غیج غیدهنشو قورت داد و من به سرعت با متکا افتادم دنبالش و ج آب

 ! زنمی، م یبزن: و گفت ستادیجلوم وا يدیمتکا برداشت و تهد هیمبل  ياز رو هوی

 ! زنمیم: سمتش گفتم رفتمیکه م یاخم در حال با

 ... زدیو اونم منو م...! بهش با متکا افتادم به جونش  دمیرس یوقت و

 اون... من ... اون ... من ... اون ... من ... اون ... من ... اون ...  من

 ، دیخندیمتکا افتاد به جونم و م هیهم با  نیو شر نیزم يرو يمتکاها يافتادم رو هوی

 ! کنمااایم یشعور تالف ینخند ب: من

 ... گاه خودش کرد  هیآخر دستاشو از آرنج تک يو افتاد روم اما لحظه  تعادلش بهم خورد هوی
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 ... خودشون افتادم  يکه افتاد روم تو خونه  یقبل يدفعه  ادیاتفاق  نیبا ا... قبل  يمثل دفعه  درست

دوباره موهام اومده ... چشماش  يبار بدون ترس زل زدم تو نیاول يو منم برا... موند  رهیتو نگاهم خ نگاهش

انگار من : زد و آروم گفت یجذاب يموهام ثابت موند و بعد لبخند مکش مرگما ينگاهش رو... بود تو صورتم 

 ...صورتت کنار بزنم  يرو از تو نایمسئولم هر بار ا

 ... زدم  يلبخند

 ...صورتم کنار زد  ياز تو موهامو

 ...  نمشونیبهتر بب تونمیاالن م: زمه کرددوباره زل زد تو چشمام و آروم زم و

 ...حرفش داغ تر شد و ضربان قلبم باال رفت و نفسم گرفت  نیکه داغ شده بود با ا بدنم

 ...لبام  يرو دیچشمام خز ياز رو نگاهش

 ...بودم  دنشونییکه داشتم در حال جو یتموم قدرت با

  ر؟یگاز نگ ينطوریرو ا نایچند بار بهت بگم ا دیمن با: کرد و گفت یاخم

 به تو چه؟  رمیخوب دوست دارم گازشون بگ: سرتق گفتم يبچه ها مثل

 نه؟  یکنیکه ولشون نم: و گفت دیخند

 ! نه: گفتم يلجباز با

 ... اونقدر سفت گرفته بودمش که نشد  یکه لبم رها بشه ول دیکش نییدستش چونه امو پا با

 ...و نشد  دیچونه امو کش بازم

 ...شدیاونقدر سفت گرفته بودمشون که نم یرو تکرار کرد ول نکاریبار ا چند

 ...  شهیپوووف نم: کرد و گفت يا خنده

 ! نشد يدید: مغرورانه نگاش کردم و گفتم... موند تو چشمام  رهیخ طونشیش يبا همون چشما و

 ...کردنش لبمو گاز گرفتم  یحرص يبعد دوباره برا و

 ...د به لبام ش رهیکرد و خ رییصورتش تغ حالت

 ... دادمینشون م يزیتو ظاهرم چ دیاما نبا زدیداغ و قلبم تند م یلیداغ بود خ بدنم

 ... شهیچرا م: گفت آروم

 خواست منو ببوسه؟  یم... یم... لباشو با لبام کم کرد  يفاصله  و

 ... بعد  یچشمام بسته شد و لحظات...  رمیخودمو بگ يجلو تونستمینم
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 ... دمیفهم ینم يزیخلصه فرو رفته بودم و چ يانگار تو و

ساعت ...  زهیچ... ممم : و من با خجالت گفتم میاز جام بلند شد عی، هر دوتامون سر دیکه منو بوس نیاز ا بعد

 ... يبا...  میپرواز دار سیبرم بخوابم ، فردا به مقصد پار... شبه  3آها ... چنده 

شد و پرت  دهیاومدم برمم که دستم از عقب کش...  کردیرو لباش بود و نگام م طونشیمگه اون لبخند ش یول

 ! نیشدم تو بغل شرو

 ...بار دوم لبامو  يدورم حلقه کرد و موهامو که دوباره اومده بود تو صورتم زد پشت گوشم و برا دستاشو

 ! کردم شیو همراه رمیخودمو بگ ينتونستم جلو نباریا

 ! تو اتاقم دمییور و از خجالت دو نیاومد ا آروم

... نبود ... بود؟ نه  دنییاز دو...  زدمی، نفس نفس م زدیقلبم ، تند م يدادم به در اتاقم و دستامو گذاشتم رو هیتک

بودم؟  دهیچند سال بود خجالت نکش...  دم؟یخجالت کش... آتنا ... من ! يواااااااااااااا... از خجالت سرخ شده بودم 

  دمیم کال تو عمرم خجالت نکشفکر کن

*** 

 ! آتنا: اومد که صدام زد نیشرو يصدا

 ! اومدم اومدم: زدم داد

سرم بسته  يدکلته و موهامو باال یپف یلباس سر تا پا مشک هی! بود یاوک! به خودم انداختم نهیآخر رو تو آ نگاه

 ! بسته بودمکه همراه گوشواره هاش ست بود به گردنم  يقرمز نیبودم و گردنبند نگ

 ! پام کرده بودم یپاشنه بلند مشک يها کفش

 هیبا  نیشرو... بود سکته کنم  کیتخت برداشتم و به سمت در رفتم و در رو که باز کردم نزد ياز رو فمویک

 ! نبودمااا ایدن نیمن تو ا یعنی! بود ستادهیو ژست مکش مرگما وا پیت

 ! و کراوات قرمز رنگ یمشک يتا آرنج باال زده بود ، و بلوز مردونه  ناشویکه آست یو شلوار مشک کت

 ! هم که طبق معمول باال زده بود و من کشته مرده ش بودم موهاش

نه ...  دیکه دوسم نداشته باشه شک کردم ، شک کردم چون اون منو بوس نیبه ا دیکه منو بوس یاز اون شب بعد

 ...بار ، بلکه دو بار  کیفقط 

  م؟یبر: که خوب براندازم کرد گفت نیز اا بعد

 ! میخودمونم ندونست! ماااایست کرد یمن و تو چه اتفاق گماایم! میبر: تکون دادم و گفتم دییتا يبه نشونه  سرمو
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 ! میست بود زیکاش تو همه چ: که تا عمق وجودمو سوزوند بهم انداخت و گفت یقیعم نگاه

بچه ! گهید میبر: بحث گفتم چوندنیپ يفقط داغ شدم و برا یبود ول یمنظورش چ قایدق دمینفهم! داغ شد بدنم

 ! ها منتظرن

 ! شلوغ یلیخ یلیخ! جا شلوغ بود همه

فکر  ؟یتو چ! رهیبگ لممونیف يتموم شدن پروژه  يبرا یمهمون نیکروزر همچ يآقا کردمیاصال فکرشو نم: من

  ؟يکردیم

 ! کردمیمنم فکر نم: نیشرو

 يکارا آقا نیو ا یبعد از سالم و احوال پرس! کروزر يسمت آقا میو رفت میدوتامون شونه هامونو باال انداخت هر

  ن؟یکن لیشام رو با من م نیکنیدارم ، لطف م یکار خصوص هیباهاتون  انیخانوم ک: کروزر گفت

 ! نه هم بگم تونستمیتعجب کرده بودم اما نم خوب

که  نیاز ا! کرده بود شیعصبان ياتفاق ناراحت و تا حد نیانگار ا! و هم بوداخماش ت نیشرو! رفتم همراهش

 ! بود یخوب ينشونه  نیآخه خوب ا کردنیشده قند تو دلم آب م یناراحت و عصبان نیشرو

 ! خاك تو سرت: درونم يصدا

  ؟يباز تو زر مفت زد: من

  ؟یکنیخوش م زایجور چ نیدلتو به ا ید آخه عقل کل تو رو چه حساب: درونم يصدا

 ! دهنتو ببند: من

تو  میبزن ومدیدلمون نم یول میها هم داشت ییتوانا نیبله ما از ا! بپره وسط یدرونم زرت ينذاشتم صدا گهید و

 ! میو خفه ش کرد میزد ایدرونمون تا امشب که دلو به در يذوق صدا

  ان؟یخانوم ک: کروزر شروع کرد به حرف زدن يو غذا رو آورند آقا میشام که نشست زیم سر

 بله؟ : من

  د؟یبازرگان دار يبا آقا یبپرسم شما چه خصومت شهیم: کروزر يآقا

 ! ظرف غذا فرو اومد يو چنگال از دستم افتاد و تو قاشق

 چقدر؟ ... اسمو فراموش کنم؟  نیکردم ا یمن چقدر سع...  بازرگان

 ! بازرگان ایک! بود ایک یلیفام بازرگان
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بازرگان  يبه شما بگم خصومتم با آقا نمیبینم یبنده لزوم: کروزر گفتم يرك و راست به آقا هیاز چند ثان بعد

 ! سرِ حرفتون دینداره پس لطفا رك و راست بر یو به شما هم ربط هیچ

که  يبعد لمیف یکنندگ هیاصرار دارن که تموم ته شونیا: در صورتش گفت یحالت رییتغ چیکروزر بدون ه يآقا

 ! پرداخت کنن شونیرو ا میبست سمسیکر يقرار دادش رو برا

حالت اگر قرار  نیدر ا: بار زودتر به خودم اومدم و خونسرد گفتم نیبار دوم خشک شدن اما ا يتو هوا برا دستام

 کنمیو هر چقدر هم ضرر بهتون بخوره رو پرداخت م کنمیکننده باشن بنده قرار داد رو فسخ م هیته شونیباشه ا

 ! دیرو به خودشون بگ نی، لطفا هم

  ؟یمطمئن -

 ! بار سوم بهم شوك وارد شد يسمت صدا برگشتم و برا به

 ! شدیمن نم الیخ یب یاون عوض... بود  نجایا ایک... بود  ایک...  ایک

 ! گهیطرف د دمیبزنه اما با انزجار سرمو کشصورتم ، دستشو جلو آورد تا کنارشون  ياومدن تو موهام

 ! دور کمرم حلقه شد و بدنم داغ شد یتو هم رفت و تو هم لحظه دست اخماش

 جذاب رو نشناسم؟  يدست مردونه  نیا شدیم چطور

 مشتشون دارن نشناسم؟  يکه قلبمو تو ییدستا نیا شدیم چطور

 چطور؟  شد؟یم چطور

 ! جذابش مرخیشدم به ن رهیخ! باال آورد و نگاهش کردم سرمو

 يزیچ...  نهیمن و شرو نیب يزیبود که نشون بدم چ نیپس تنها راهم ا... رو از سر راهم بردارم  ایبود تا ک ازین

 یحالت هیکه انگار ما االن  فهموندمیم يجور ایبه ک دیاما با... از هم  میستیکه هست اما خودمون هنوز مطمئن ن

 ... میمثل نامزد

نقش اول  یتونیم...  میکن يباز لمیف هی خوامیم: گفتم نیپام خودمو بلند کردم و دم گوش شرو ياانگشت يرو

 نه؟  ای یکن يپسر مجنون دل خسته رو باز هی

 

 : نیشرو

پسر  هینقش اول  یتونیم...  میکن يباز لمیف هی خوامیم: پاش با ناز بلند شد و دم گوشم گفت يانگشتا رو

 نه؟  ای یکن يمجنون دل خسته رو باز
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 ... بردیضربان قلبم رو باال م خوردیکه پوستم م نفساش

 ! کنم ينامزدشو باز اینقش دوست پسر  خواستیازم م...  هیمنظورش چ دمیفهم

 ! مجنون دل خسته ام هیکنم ، االنش هم  يندارم باز يازیپسر مجنون دل خسته؟ من ن هی...  هه

 ! گونه ش گذاشتم و بعد دوباره صاف شدم يرو يم بوسه اخم شد ستادیبرد و صاف وا نییکه پا سرشو

 ! دستام خوشدو جا داد يحلقه  يکرد و تو کیخودشو بهم نزد شتریب یکم! دادم یاوک دیفهم خودش

... هرچند شک دارم آتنا منو دوست نداشته باشه ...  بودیم تیواقع هی... نبود  يباز هی نیا شدیکاش م... قلبم  آخ

 ! دیبار دوم اون هم منو بوس یو حت...  یو حت... اون اجازه داد من دو بار ببوسمش 

 ! بود انیمن و آتنا در جر نیمشت شده نگاهش ب يبا دستا یعصب ایک

 یپسر جذاب...  رهیت يقهوه ا يچشمابود و  رهیت يموهاش هم قهوه ا! کوتاه تر بود یبلند بود اما از من کم قد

از جانبش  يکه خطر یداشت؟ تا زمان تیمن چه اهم يو فکر کنم پولدار هم بود اما برا پیبود و البته خوشت

 ! کردینم دیمنو تهد يآتنا

 

 : آتنا

 وونهیچطور اون شب د کنمیتعجب م کنمیکه خودم االن که فکرشو م ییاتفاقا! افتاد يادیز ياتفاقا اونشب

 نشدم؟ 

 دیپر وهیکه چشمم افتاد به نفر و آب م میزدیپرده رفتنش حرف م يو زمان رو لمیبا بچه ها در مورد ف میداشت

 ! گلوم

 ! که به پشتم زد حالم رو خوب کرد يبا چند ضربه ا نیشرو

بار چشمامو  م رو دادم دست سارا و با دستام چند وهیآب م وانیل! دمیاحتماال خواب د... نه ...  شدینم باورم

 ! مالوندم

 ! ریازم بگ شگونین هیسارا : من

  ؟یچـــــــــــ: سارا

 ! داریب ایخوابم  نمیبب ریازم بگ شگونین هی گمیم: من

 حالت خوبه آتن؟ : سارا

 ! آتنا يآتن به جا گفتیخانوم حوصله نداشت اسممو کامل بگه م نیا
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باشه باشه غلط کردم : از اون چشم غره ترسناکم رفتم که باعث شد بگه یکینگاش کردم و بعد  هیاندر سف عاقل

 ! رمیگیم شگونیاالن ن

 نیاز سارا و شرو ریاز بازوم گرفت که باعث شد دادم بره هوا و همه تو جمع غ شگونین هیدستشو آورد جلو و  و

 ! خنده ریبزنن ز

 ! يریکه دستمو از جا بگ نینه ا ریبگ شگونیگفتم ن: دست بازوم رو مالش دادم و گفتم با

 به من چه؟  یخوب خودت گفت: سارا

  گن؟یبه نظرت چشمام بهم دروغ نم: گفت ییصدا هی هوی

 ...چرخوندم سمت صدا و  سرمو

 ! شدیم ایگاه دن هیتک نینبود بهتر نیآرو یکه وقت یگاه هی، برادر دومم ، تک میدوست دوران بچگ! لیسه! لیسه

 سکته ت بدم؟  يخوایم: راه گلومو بست و گفتم بغض

 ! منظورم چشم غره هامه دیفهم

 ! قطعا نه: بغض آلود همراه با خنده گفت ییصدا با

 ! سمتش و با تموم توانم بغلش کردم دمییچند قدم اومد جلو و من دو! باهام فاصله داشت يمتر هی

 ...! تلخ ! دادیهمون بو رو م هنوزم

  ؟یعطرتو عوض کن يخوایمن: و گفتم دمیخند

 کنمیم یبو زندگ نیساله با هم22من عطرمو عوض کنم؟ من ! من؟ اصال و ابدا یک: گفت یتعجب ساختگ با

 ! دمیخند

 ! لیبخدا سه يا وونهید یلیخ: من

 ! رونیبغلش اومدم ب از

 ! ستمیتر ن وونهیاز تو که د: و گفت دیخند

  ؟یکن یمعرف يخواینم: پشت من و بعد گفت يرو دینگاهش رخ هوی

 ! سمت نگاهش دمیچرخ آروم

 ! نیبچه ها بودن و البته شرو منظورش

 ! نینگاهم رفت سمت شرو ناخودآگاه

 ! لیشده بود به سه رهیبود که با اون اخم خ نیو بدتر از اون ا! کرده بود اخم
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 ! کشهیرو م لیاگه ولش کنن سه کردمیکه احساس م کردیرو بد نگاه م لیسه اونقدر

  ؟يریگیدوتا دعوا کنن طرف کدومشونو م نیخوب اگه ا: وسط و گفت دیدرونم پر يصدا وهی

،  تونستمینم! رمیگیرو م نیمن طرف شرو یدر هر حالت! نیمعلومه شرو... نداشتم  دیترد یحت... تو فکر  رفتم

 ! باشم يا گهیفکر کنم که بخوام طرف کس د نیلحظه به ا هی یحت تونستمینم

 ! من ییدوران راهنما ياز دوستا! هستن انیکاو لیسه شونیا: زدم و گفتم يلبخند

 دوست پسر؟  ایدوست : زد و گفت یثیلبخند خب نیکروال

چقدر بهم  لیرو بشناسه ، چون ، چون براش گفتم سه لیسه دیچرا؟ اون که با! تر شد ظیغل نیشرو ياخما

 ! کمک کرد

 ! دور گفتم هیخوبه ! من بودن یمیدوست صم شونیا! ف باش بچهکم منحر: به سارا رفتم و گفت يغره ا چشم

 ! دیخند زیر سارا

 هی! کنم یخودم معرف یرو همکار و دوست اجتماع نیکردم و باز مجبور شدم شرو یها رو دونه دونه معرف بچه

اون موقع غروروم  ؟یمنو دوست نداشت چ نیاگه شرو... لحظه وسوسه شدم که بگم دوست پسرمه اما 

 شدینم یراض ایک! ایو اما ک! ستین يزیدارم چ نیکه به شرو یهرچند که غرورم در مقابل عشق شکستیم

اصال و ابدا ! خواستمیفرصت بدم تا حرفاشو بزنه اما من ، نم هیبهش  خواستیم! با من حرف بزنه خواستیم

که  یاون اخم دونستمین که مچو! با من حرف بزنه خوادیم اینفهمه ک نیبود که شرو نیتالشم در ا! خواستمینم

 یلیانگار از خ لیسه! خدا رحم کنه گهیو د! شدیم دعواکه منو دوست داشت  ییایک يکرده بود برا لیسه يبرا

کرد متقاعدش کنه که حرف زدن با من فقط تالش  یباهاش حرف زد و سع! نجاستیا ایک دونستیم شیوقت پ

 5بهش اجاز دادم  نیواسه هم! لجباز تر یلیخ یلیخ! حرفا بود نیلجباز تر از ا ایاما ک! ست هودهیو ب يخودیب

من ! باعث شد حوصله م سر بره. کامل فقط نگام کرد  ي قهیدق کینشست ،  یوقت! بزنهبا من حرف  قهیدق

 ! کشت زمویکه خواهر عز ینگاه! رو نداشتم یتحمل اون نگاه عوض

 ! برمبهتره من  یمنو نگاه کن قهیدق 5تموم  ياگه بخوا: من

 ! من نبود ریتقص: حرفم به خودش و اومد و گفت با

به زور به تو جواب  دیمن بود که با ریتقص یگیمن بود؟ آره راست م ریپس حتما تقص: زدم و گفتم يپوزخند

سال  نایمن بود که چون دوستت نداشتم ،االن م ریآره تقص! ينبر نیاز ب یکی یکیتا دوستامو  دادمیمثبت م

 ! من بود ریهمش تقص! من بود ریآره تقص! قبرستونه يهاست گوشه 
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 ! آرومم کرد لیکه سه رفتیصدام هر لحظه باال تر م تُن

گفتم که عاشق من ! من بهش گفتم! بود نایخود م ریتقص نایا يباور کن همه  یتو بود ول ریتقص گمینه نم: ایک

 ...ریتقص! ، من بهش گفتم رمیم يروز هینشه من 

 ! زدم ساکت شد که بهش یلیس با

 یگیو م يتو چشمام زل زد... تُف به روت : گفتم دیلرزیکه از بغض م ییتو چشمام جمع شد و با صدا اشک

 یهنوزم همون عوض! يکه بود یهست یهنوزم همون آشغال... بود که عاشق تو شد؟ تف به روت  نایم ریتقص

که  نایاون م فیح! متکه ببخش یمنو متقاعد کن قهیدق 5 نیتو ا شهیفکر کردم حداقل م! يکه بود یهست

حتما اون موقع  یداشت یاون موقع چه جواب... موند یکاش م... کاش االن زنده بود... فیح! یعاشق تو شد عوض

 ! بود که عاشق تو شد نایم ریهم تقص

 ! تنها.  نیرفتم سمت هتل بدون شرو. رفتم  و

 يهنوزم رو! یاز زندگ! خسته بودم! بهم آزار رسوندن یمهمون نیکه تو ا ییخسته از تموم ادما! بودم خسته

 یول ستیسخت ن! خسته کننده ست یاما زندگ! میعرضه ا یفقط ما آدما ب ستیسخت ن یزندگ! حرفم هستم

نفر ،  کیکمکت کنن؟  یاشتچشم د چیه یچند نفر موندن؟ چند نفر موندن که ب ایدن نیتو ا! خسته کننده ست

 ! گولت بزنن یسادگ يکه از رو نیتا ا! بهتره یروزا تلخ که باش نیا! یچیه! یچیه گمیمن م... دونفر؟ 

**** 

! هر دوتاشون کار داشتن! انیب گهیدو هفته د خواستنیهم م لیفرناز و سه! نیهمراه شرو رانیبودم ا برگشته

نگفته بودم که  يزین چبه بچه ها راجبشو! رانیا انیکرده بودن ب يزیبرنامه ر ندهیآ يدو هفته  يبرا یول

و نخواهم  ستمیکه من مال اون ن هتونست بهش بقبولون لیهمونجا تموم شد و سه ایک ي هیقض! بشن زیسوپرا

واضح بود که از  نیفقط برام ا! برام مهم نبود چکدومیه! کنهیم یخودکش ای خورهیمهم نبود برام که غصه م! شد

ام و قراره  یمن ک دونهیبهم گفت م! میبا دوست ناشناس دوباره ارتباطمون رو برقرار کرد! دستش راحت شدم

خودش قرار داره  هیتو حالت معمول زیکه فعال همه چ نیاز ا! بودم خوشحال! هیبهم بگه که خودش ک يبه زود

 ! خوشحال بودم

 ! نییپا رفتمیم دیاب! انداختم ینگاه وارید يساعت رو به
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! خودشون گرفته بود که انگار اقوامشون هم بودن يتو خونه  لمیتموم شدن ف يبرا یمهمون هی نیشرو امروز

به من داره وگرنه  یحس هیهم  نیکه شرو شدمیکم کم داشتم مطمئن م! اقوامشون نه بزرگترا يالبته نوجوونا

  گرفت؟یم سرچشمهاز کجا  دیدیرو م ایک یکه وقت ییو اون اخما دیکه منو بوس ياون دوبار

. بودم  دهیپوش يقهوه ا نیج هیو  يو قهوه ا یشکالت يخونه 4 ي قهیجل هیبا  یکرم يمردونه  قهی بلوز

رو هنوز  نیشرو! اومدم و رفتم سمت پله و بعدش سمت دخترا رونیب سایاز اتاق مل! ومدیبهم م! خوشگل بود

 يکه گذاشت از گوشه  يا قهیدق 20! حرف زدم نایبا الناز و ژ یکمیرا و دخت شیرفتم پ نیبودم واسه هم دهیند

! دیکش شیبا دست پس زد و با پا پ دیبا! اما نرفتم سمتش نییپا ادیداره از پله ها م نیچشم متوجه شدم که شرو

 ! اون نبودم يانگار که اصال متوجه ! حواس خودمو جمع کردم سمت بچه ها

 

 : نیشرو

نه مامان نه بابا نه ! که قرار بود به زور نامزدم بشه يدختر! بود نجایلوس من هم ا ياون دختر عمو! یلعنت یلعنت

 ! مامان بزرگ و زن عمو بود میتصم ناینبودن و تموم ا یراض يوصلت زور نیعمو به ا یو نه حت سایمل

 ! بمونه یتهران دیبا یتهران يبزرگ اسرار داشت که خانواده  مامان

داره که چرا خودش به  نویا يعقده ! هیمامان بزرگ عقده ا! کشکه نایا يهمه  دونستمیکه من خوب مالبته  هه

 ! میبرس دیما هم نبا دهیعشقش نرس

 يدختره ! هه! ادیدر ب یدگیو از ترش فتهیوصلت اتفاق ب نیلوس من هم از خداش بود که ا يدختر عمه  اون

 ! یعمل

 یبزار بچه مون صد در صد چشماش آب گهیچرا م پرسمیم! کرده بود قیتزر یآب يبود به چشماش رنگدانه  رفته

 ! شهیخودت م ي هیاول ي افهیمثل ق ینداره ه يریکه تو بچه ت تاث يبشه آخه اسکل تو هزار تا عمل کرد

 ! یتا تو زنم بش رمیبم دمیم حیبچه؟ هه من ترج! رفته شیتا کجا پ اصن

 ! اتاق رو گرفت يخرد شدنشون تموم فضا يصدا! نییپا ختمیرحرکت  هیرو با  زیم يرو لیوسا تموم

 ! من يآتنا! و اون آتنا بود! خواستمیم ایدن نینفرو تو ا هیمهم نبود چند تا عطر مارك شکستن من فقط  برام

 ! خواستمیرو م يو انرژِ طنتیفقط اون دختر پر از ش من

که اطراف رو  یمختلف يو بو ها نیزم يرو يشکسته  ياومد تو و شکه زل زد به عطرا سایاتاق باز شد و مل در

 ! پر کرده بود
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 ! نیو... ر...شـ: با لکنت گفت سایمل

 ! نه ایفقط بگو اومده : زدم داد

 ! اومده: نگاهم کرد و گفت نگران

 ! نییو سر خوردم پا واریدادم به د هیتک

 ! یلعنت یلعنت

 ! نامزدمه نینامزدمه شرو نیشرو گهیم رسهیم یکاون دختره لوس به هر دونستمیمن که م! ومدینم کاش

 نهیآتنا رو بب خواستیدلش م! قلب وا مونده بجنگم نیبا ا تونستمینم! تونستمیباال بمونم اما نم دادمیم حیترج

 ! موادش آتنا بود! بود دهیهفته بود مواد نکش 2! نیفقط هم

 ! رد شدم سایاز جام بلند شدم و از کنار مل! یلعنت

 ! و با چشمام دنبالش گشتم ستادمیدو تا پله مونده به آخر وا! رفتم نییپله ها پا از

مردونه و  قهیو بلوز  قهیجل! زده بود ياسپرت مانند پیت! بسته بود یموهاشو دم اسب! جا هم معلوم بود نیهم از

 ! يساق کوتاه قهوه ا يکراوات با بوتا

 ! شونه اش که باعث شد برگرده سمتم يستمو گذاشتم رودهنمو قورت دادم و رفتم سمتش و از پشت د آب

با  يآتنا دار! يکم رنگ قهوه ا ي هیفر و سا يو موها یرژ لب نارنج هی! دیش لبخند رو لبم ماس افهیق دنید از

  ؟یکنیکار م یمن چ

آتنا هم از  ؟ينفر جمع کرد هیخوب رو تو  يزایتموم چ يتو چطور ایخدا! ستادیاز زدن وا هیچند ثان يبرا قلبم

 ! درون خوشگله هم تو ظاهر

 ! رسوندنیو داشتن منو به حد مرگ م! گذاشته بودن شیخوب خودشونو به نما یلیخ! زدم تو چشماش زل

 ! سالم کنم یحت ایحرف بزنم  تونستمیمحوش شده بودم که نم اونقدر

  ؟یسالم خوب: زد و گفت یطنتیپر ش لبخند

 ! بگم تو خوب باش منم خوبم خواستیم دلم

  ؟یتو خوب! ممنون: گفتم اما

 ! ممنون منم خوبم: نگام کرد و گفت مهربون

... صداش  دنیاما با شن کنمینباشه که فکر م یاون کس کردمیدور بازوم و فقط دعا م دیچیپ یلحظه دست همون

 ! رو سرم خراب شد ایدن
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در ! کنمیرمانو تموم م ندهیدو سه روز آ یط! ع داد نت ندارمممنون از فروغ جون که بهتون اطال! دوستان سالم

! ستین یمشکل چیقرار بده ه يا گهید زیهرچ ایتو نت حاال وبالگ  ییخواست رمانمو جا یضمن اگه کس

 ! سراغ پست میفعال بر! دیبزار دیتونیم

**** 

 ! بو د ناین! رو سرم خراب شد ایدن... صداش  دنیبا شن اما

 ! هستم نایسالم من ن: ناین

  ن؟یشرو یکنینم یمعرف: ادامه داد غوشیج غیج يبا اون صدا یبعد از مکث کوتاه و

 ! من حلقه شده بود يکه دور بازو ناین يشده بود به دستا رهیتو هم بود و خ یلیاخماش خ! آتنا نگاه کردم به

 ! نگام کرد یترسناکش پرسش يباال آورد و با اون چشما سرشو

دختر  شیمادرش اون هم بد شده بود وگرنه تا چند سال پ تیذاتا خوب بود ، دلش پاك بود اما در اثر ترب ناین

 ایر یب ومدیخوشش م يزیچ هیبود که اگه از  نیخوب تو وجودش مونده بود و ا زیچ هیبود اما هنوز  یآروم

 ! کردیم انیو نظرشو ب گفتیم

 ! ترسونهیآدمو م يدار ییختر تو چشماد يوا: گفت نایبزنم ن یکه حرف نیاز ا قبل

 ! ممنون نظر لطفتونه: سرد گفت ایبد مهربونه  ایلحن که معلوم نبود خوبه  هیبا  آتنا

 ! آتنا هستن شونیا: گفتم آروم

 ! فقط اسمشو گفتم نیواسه هم! جز عشقم خطاب کنم یاون رو کس تونستمینم! نیهم فقط

 ! خوشبختم: ناین

  شون؟یو ا: با اخم رو به من گفت آتنا

 ! نمینامزد شرو: گفت نایبگم ن يزیکه چ نیزدم تو چشماش و قبل از ا زل

 ! نگاهش کردم یچشم ریبه صورت آتنا نگاه کنم اما ز تونستمینم...  تونستمینم

 ! بود ستادهیزده سر جاش وا بهت

  !به من زل زده بود يباز کردم با ناباور یبستم و وقت چشمامو

به  نیا! رو داده بودن بهم ایکه آتنا از نامزد دار شدن من ناراحت شده بود انگار دن نیاز ا یبود ول یوونگید دیشا

 خواستمیآتنا ناراحت باشه، نم خواستمینه من نم...  ینسبت به من داره ول یحس هیکه آتنا هم  فهموندیمن م

 ! کردمیطعم لباش رو احساس م هنوزم. .. دمشیکه بوس ياون دوبار ایفکر کنه من نامزد دارم 
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 : آتنا

 ! زل زدم بهش يناباور با

 نیمنو باش که فکر کردم شرو! از من سواستفاده کرده بود نیشرو! از من سواستفاده شده بود! گرفته بود بغضم

 ! از من سواستفاده کرده بود خواستمشیکه با تموم وجودم م یکس! هم منو دوست داره

 ! پر شد چشمام

 ! نه! شکستیبغضم م دینبا! نه زاشتمیم دینبا! نه

 ! دمیکش یقینفس عم! ببازم ينطوریکه ا ستمین ییآتنا من

 ! که شک کنن دادمیطولش م دینبا

 ! گمیم کیتبر: که در تالش بودم بغضمو نشون ندم گفتم ییصدا با

 ! دیبخت بشخوش شاالیا: صدام گفتم دنینلرز يو با تالش فراوان برا یاز مکث کوتاه بعد

 ! ممنونم: ناین

کردن و  دایگونه ام راه خودشونو پ يکه از اونجا دور شدم اشکام رو نیو تا ا! نتونستم اونجا بمونم گهید! رفتم و

 ! هق هق کردم

 ! نبود ومدندیم نییمهابا پا یکه ب ییمن و اشکا يمتوجه  یکس

 اونقدر اوج ! و هق هق م اوج گرفت ییداشته باشک خودمو انداختم تو دستشو تونستمیکه م یتموم سرعت با

 ! رفت یتا آسمون هفتم خدا م یکه صداش حت گرفت

رو ازم  نایحق م يدار ؟يو بعد دلمو شکوند يعاشقم کرد ينطوریکار کردم که ا یکار کردم؟ چ یمن چ خدا

 ستیتو ن ریتقص... نه  یول! دوست بشم ایکردم که با کبخدا من فقط قبول ن یمن بود؟ ول ریواقعا تقص ؟يریگیم

 ! نهیاونه که حال و روز من ا رهیتقص! نهیشرو ریتقص! خدا جون

تو از من سواستفاده  ؟يچرا تظاهر به دوست داشتنم کرد یتو که منو دوست نداشت! يکرد ينامرد نیشرو

منم خوشگلم ، منم  ه؟یخوب چ! رنیمیکه دخترا براش م يخوشگلِ مغرور پیخوشت هیتو فقط ! یعوض يکرد

 ! تموم ی، منم همه چ پمیخوشت

بند  دیاما با ومدیام بند نم هیگر! اونو داره منم دارم اونو نداره من دارم نیشرو گفتمیم! بچه ها شده بودم نیع

! شد ینمکردم خونسرد باشم که قطعا  یبه صورتم زدم و سع یآب! ومدنین نییپا گهیاشکام د! و تموم شد ومدیم
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بار  نیهزارم يبرا! ختیر یم نییسد اشکام پا رهدوبا کردمیفکر م نیهر بار که به شرو! من قلبم شکسته بود

 ! فکر نکنم نیکردم خونسرد باشم و به شرو یصورتمو شستم و سع

 ! آتنا: دادیکه منو خطاب م دمیرو شن نیشرو يکه صدا شدمیرد م یخوراک زیاز کنار م داشتم

 ! بغض راه گلمو بسته بود! شدیکردم خونسرد باشم اما نم یسع

 ! شودیاشک م یکه ناگهان یبغض نیاز ا امان

 ! ایدن نیاز ا امان

 ! آدم ها نیاز ا امان

 ! دورند چقدر

 ! دورند چقدر

 چند ساعت؟  ه؟یثان چند

 بله؟ : سمتش و گفتم برگشتم

 ! دمیسرد بودن لحنم به خودم لرز از

 ! کنمیچشمام و لحنمو احساس م يدرد قلبم و سرد تونستمیخودم م! شهیمثل ش! بودم سرد

 که مباد بشکند ، دییاینرم و آهسته ب دییایسراغ من اگر م به

 ! من یینازك تنها ینیچ

 ! نیآقا شرو شیبدجور شکوند! شکست یول

 ! کننده تو عمق چشمام انداخت وونهید ینگاه

 با من؟  یبدتر بکن نیاز ا يخوایم: و گفت دیموهاش کش يتو یدست یو عصب کالفه

 نه؟  يحتما عذاب وجدان دار! هه

با سرعت نور برگشتم و ×  شمیچشمات گم و گور م ياالن از جلو نیهم! یتا عذاب نکش رمیم! رمیمن م! باشه

 بار شکست نیهزارم يبغض برا نیو ا ختنیپشت بهش راه افتادم سمت پله ها و اشکام فرو ر

 ! سهیهم نبود که بنو يخودکار! دست خودم نبودم ومدیبرام م شعر

 ! هم نبود که گوش بده یگوش

 ! ظاهر بشه یکس يلبا يهم نبود که رو يلبخند

 ! خودم ياما فقط خودم برا! چرا اشک بود... هم  یاشک
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 ! را دوست دارم زییپا

 ، شیبخاطر برگ ها نه

 ، شیبخاطر رنگ ها نه

 تلخش، يبخاطر لبخند ها نه

 ...يگرید زیچ چیبخاطر ه نه

 که آن روز ، نیبخاطر ا فقط

 ، ییتنها زییآن پا در

 مهابا یآن باران ب ریز در

 ، کیتنگ و تار يآن کوچه  در

 ! يآمد تو

 ، یآب يچتر با

 چشمانت ، ي لهیدو ت همرنگ

 جذاب ، يلبخند با

 ! نگاهت همرنگ

 از سنگ اما پر از مهر ، یقلب با

 ، یسکه حال اگر بپر يشعر با

 ! ستیدانم از ک ینم

 ، يآمد

 آن باران ، مانند

 ...مهابا یب

 شد ، یترم کیکه نزد تیقدم ها يصدا

 من از دوست داشتنت ، قلب

 شدنش ؛ جیگ از

 ! کرد یم يمغز ي سکته

 ... تیصدا
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 دارم ، ادیرا در  تمشیگذرد ر یکه هنوز که م یی، آن صدا آه

 بم خاص ، يصدا آن

 ، یراست

 ، یهم نگفت هنوز

 در آن چشم ها بود  چه

 گونه مرا وابسته کرد؟  نیا که

 کاش قبل از رفتنت ، يا

 که تن برهنه ام خاك را لمس کند ، نیاز ا قبل

 ...!  يدادیرنگ را م یب ي نهیریسوال د نیپاسخ ا تنها

! گرفتیکه رنگ ببازه رنگ م نیا يو به جا شدیچشمام رد م يبودم از جلو نیرو که با شرو یتک لحظات تک

که چقدر دوسش  دمیانگار تازه فهم! دمیکه نسبت بهش داشتم رس یانگار تازه به اوج عشق! گرفتیجون م شتریب

االن ! فهممیاالن م! نداره برام ییعنام یزندگ رهیکه اگر نمونه و بره که داره م! شمیم وونهیدارم که نباشه د

 نایم یییکجا! فهمم یاالن م! رحم یب يایدن نیا گرفت نمونه تو میچرا تصم! کرد یچرا خودکش نایم فهممیم

  ؟ییکجا ؟یکه به دادم برس

 ! مصرف و پوچ یب يقانونا نیگله کنم از تموم ا! بزنم و گله کنم غیج خواستیم دلم

 گرفت و برش داشت؟  یکپ هی نیاز شرو شدینم چرا

 وجود داشته باشه تا همه به عشقشون برسن؟ چرا؟  نیشرو یبه تعداد کاف شدینم چرا

 نمرد؟  شهینم چرا

  ؟يریبم دیحتما با چرا

 بره؟  خوادیم چرا

 داره؟  دوسم

  نداره؟

 ! پس دوسم نداره! بره ، پس نداره خوادیم

 ! شده بودم وونهید یواقع يبه معنا! شده بودم وونهید
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 نیکه هر جا رو نگاه کنم شرو یطیمح هیبه ! داشتم ازیهوا نبه ! شدمیراه گلومو بسته بود و داشتم خفه م بغض

 ! نباشه

 ! بزارم رونیجهنم ب نیپامو از ا! رونیلباس بپوشم و برم ب عیپناه بردم به پله تا سر پس

 ! پله ها نگاه کردم به

 ! شدمیتر م کیلحظه بهش نزد هر

 ...قدمو بردارم اما  هیقدم مونده بود و اومدم که اون  کیفقط ! قدم کی فقط

 ! راهمو بست یکی

فرار ! که اومده بود سد راهم بشه و نزاره فرار کنم یینایروژ! میشگیهم اریکه دوستم بود و  یینایروژ! بود نایروژ

 ! جهنم نجاتم بده نیاز ا! نه انگار اومده بود نجاتم بده...! اما  تیکنم از واقع

 ! زد تو چشمام زل

 ! نشکن یآت: دو تا دستش دو طرف شونه مو گرفت و گفت با

 ! دیجیپ یتو سرم م صداش

 ! نشــــــــکن! نشکن یآت! نشکن یآت

 ! میشکنینه تنها من بلکه همه مون م یکه اگه بشکن: داد ادامه

 ! میشکنیم! میشکنیهمه مون م... نه تنها من بلکه ! میشکنیهمه مون م! میشکنیمون م همه

 چکدوممونیه يکه نبود یماه 3 نیاونقدر که تو ا! معنا نداره یدلتنگ ینباش! لبخند معنا نداره ینباش: داد ادامه

 ! میدیاز ته دل نخند

 ! دیچیبار سوم صداش تو سرم پ يبرا

 ...میدینخند...  میدیاز ته دل نخند چکدوممونیه! ... میدینخند

به نظر  دیاالن شا! میما بدون هم ناقص میدیفهم! میستین یچیبدون تو ه میدیفهم یبرگشت یوقت: داد ادامه

 ... گهیاز فرناز هست و نه د ينه اثر گهیکه د یاالن! می، اما االن هم ناقص میناقص نباش

 ! نه ایدو دل بود بگه  اناگرا

 ! هاش یکه رو مخت راه بره با وراج! هست نایم...  گهیو نه د -

 ! واضح شد زیهمه چ! پرده ها کنار رفتن نایحرف روژ نیانگار با ا و

 ! ها کنار خواهند رفت پرده
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 ! خواهم کرد شانیپاره  من

 ! از نور کنمیم کشانیتار

 ! داد تکونم

نکن که اگه تو  هیگر یکیتو ! نمیبیت رو م هیبار دارم گر نیاول يبعد از چند سال برا یدونیم! ینکن آت هیگر -

  م؟یکار کن یستونت بشکنه ما چ

 ! ام اوج گرفت هیگر

بگو  ؟يکردن بلد هیبار دومت باشه ، تو اصن گر نیکه ا يکرد هیتا حاال گر یتو ک! نکن هیگر ید لعنت: زد داد

  ؟يآشغال شد يعاشق اون پسره  یتو ک نمیبگو بزار بب! بگو یلعنت

 ! روز و شب منه! اون روح و تن منه! ستیاون آشغال ن ينگو روژ ينطوریا! ام اوج گرفت هیگر

 ! و شب منه روز

 ! نایهق هق افتادم تو بغل روژ با

که ما  ییهرچند که اونجا! نهیبب یمهم نبود که کس! مهم نبود! و از ته دل زار زدم! گذاشتم رو شونه ش سرمو

 ! نداشت دیبهمون د چکسیه میبود

، فکر  ادینه ، دلم نم ی، نه لعنت یکردم اون لعنت یفکر م! هکردم دوسم دار یفکر م: زدم و گفتم غیزدم و ج هق

! يسخته روژ! که عاشقشم ، اون هم منو دوس داره يهمونجور! خوادیاونم منو م! اونم منو دوس داره کردمیم

و  یسخته بدون! شهیمال تو نم یچ حالتیجا ؛ تو ه چیوقت ؛ ه چیه یکه بدون یباش یسخته عاشق کس! سخته

تو ! براش داشتم ياسباب باز هیمن حکم ! خواستیمنو نم يروژ! یاما سرد بش یسخته زجر بکش! يریبراش بم

چرا  ؟يتو چشمام عوض شده اما چرا بهم اخطار نداد يزیچ هی يدیهمون روز اول تو فرودگاه فهم! يدیفهم

 که نامزد داره؟  ینگفت

 ! ابت موندث يا شهیش يو ظرف ها يا شهیش يها وانیپر از ل زیم يرو نگاهم

 يرو یقطره اشک! زل زدم و نگاه کردم! درخشنده ش ي شهیبرداشتم و زل زدم به ش شویکیرفتم و  يجلو

 ! پرتش کردم واریکه داشتم به سمت د یبا تموم توان! فرود اومد وانیل فیظر ي شهیش

 ! پرتاب کردم واریرو تک تک به سمت د وانایزدم و ل غیج

 ! دادیشکستنشون بهم آرامش م يصدا

 ! شکستم دوباره
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 ... شتریب

 .... شتریو ب شتریب

 ! تا تونستم! واریکردم سمت د پرتشون

 ! شدیها قلب شکسته ام درمان م شهیش نیبا شکستن ا انگار

 ...! و دوباره و دوباره  شدیها تو سرم اکو م شهیش يصدا

 ! من تو اوج جنون بودم! جنون منو گرفته بود! تونستیمعلومه نم! تونستیاما نم رهیتالش داشت جلومو بگ نایروژ

 ! کردمیم هیگر! زدمیم غیج

 ! کم داشتم اما مهم نبود نفس

 ! مغزم بود يصدا نیا! درمانش کرد نه شهیها م شهیش نیبا شکستن ا کردیقلبم نبود که فکر م نیا نه

من با عقلم با مغزم عاشق ! جاش درست تو مرکز عشق تو مغزمه نیشرو! نشدم نیبا قلب عاشق شرو من

 ! شدم نه قلبم نیشرو

شاه  يها درست تو شهیاز ش یکیکه نشکسته بودن رو برداشتم و پرت کردم که  یبزرگ يشدم و تکه ها خم

 ! رگم فرو رفت

 ! هیهم نکردم خدا خودش راض یخودکش ایب! زدم يلبخند

 ! نیرو زم افتادم

 ! سمتم دیزد و دو غیج يروژ

 ...!  يروژ: زدم و گفتم یجون یب لبخند

 ! ما شده بودن يبودن و متوجه  ستادهیا یکه چند نفر با نگران یسمت دیتوجه به من دو یاون ب اما

 ! مرگ بودم يمن تو آستانه ! مهم نبود گهید

 ! ایآمبوالنس لعنت دیزنگ بزن: زد غیج يروژ

 ! آمبوالنس دیزنگ بزن! رهیمیداره م اید لعنت: تر داد زد بلند

 ! شک ندارم کردیم ریبه خودش اومد و زنگ زد اما مهم نبود ، آمبوالنس د یکی

 ! تو تنم نمونده بود یحس شده بود و خون یب بدنم

 یکس گهیبعد من د! فرشته م ستمیهرچند من آدم بشو ن! خره حالم کن يروژ: لبخند آروم تر گفتم هیبا  آروم

 ! ادینم ایبه دن من هیشب
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 ! کنه هیگر ایبه حرفام بخنده  دونستینم نایروژ

 ! میریمیحرف از مردنت نزن که تک تکمون م! یکم گوه مفت بخور عوض: نایروژ

بهش  دیکـم کرد...که خا... ن ...ـیا... ز ...ا... بعد ! ... تلخ یلیخ! ... تلخه تیق...حقـ... يژ...رو: و گفتم دمیخند

 ! دوسش داشتم...  یلیخ... بگو ... نیو...شر... به ... بگو ...

 ! حرف نزن رهیت م يانرژ! در مورد اون آشغال حرف نزن! حرف نزن یلعنت: زد داد

 ! ایب ریمنتظرتم اما د ایتو اون دن! خره تا ابد دوست دارم يروژ: زدم و گفتم یکم جون لبخد

خودم زنده  گهید یبش داریب یآتنا بخدا وقت! یتو خل خودم! کثافت يریجا نم چیتو ه یعوض: داد زد نایروژ

 ! لحظه ها نیتو ا يقدر منو زجر داد نیکه ا زارمتینم

 ...!  ادیز...  یـ...لـیخ... ت داشتم ... سـ... دو... اونم ! يدوست دارم روژ: من

 ! دمیند یچیه گهیچشمام بسته شد و د و

 

 )کل  يدانا: (شخص سوم

 من آشغال؟  يبرا يدار لیدل ؟يدار لیدل: داد زد یعصب نایروژ

 ! يآروم باش روژ: به طرفش رفت و گفت نایژ

ازم  يآروم باشم؟ چطور: موهاش فرو کرد و گفت يرنگ قرمز تو یشال يروسر ریدستشو از ز یعصب نایروژ

 ! نه ایزنده بشه  میستین نکه هنوزم مطمئ ییآتنا! دادیچشمام جون م يآتنا داشت جلو یآروم باشم وقت يخوایم

که وضع  دادیتر بود فقط بروز نم یاز همه عصب! آروم باش: گفتیم نایکه به روژ یینایژ یحت! بودن یعصب همه

 هیاونا بشکنن بق! االن شده بودن ستون گروه! رو دوششون بود یو الناز االن بار سخت نایژ! خراب تر نشه نیاز ا

 ! هم شکستن

! خواب آور بهش زدن تا بخوابه هیپرستارا گرفتنش و  جهیدر نت کردیو داد م غیبود و ج یبه شدت عصب موژان

بار تجربه ش کرده  کی! مرگ آتنا رو داشت يآستانه  ي؛ چون موژان تجربه  دیکشیدرد م شتریموژان از همه ب

! گرفتیسکوت م يروزه و  واریبه د زدیزل م شهیمثل هم! به قول آتنا منطق گروه! رایو! بود دهیبود و درد کش

! کردینم یچون اصال خودشو خال! درد داشت رایو دنیاز همه د شتریب! زدیاگه مجبور نبود پلک هم نم یحت دیشا

که انگار  ينقطه ا کی! کردینامعلوم رو نگاه م ينقطه  کیتنها ... رایاما و! بود یعصب نایو روژ زدیم غیموژان ج

هوش شده بود و سرم  یبود خودش هم ب دهیهوش رو د یب يآتنا یوقت نایت! شده بود جمعتوش  شیتموم زندگ
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با  یچون چنان فرق! بود رایو هیدختر کپ نیانگار ا...!  انایک! کردیم هیبود و گر نایساغر باال سر ت! بهش وصل بود

اشک  نیا دیشا! ومدین مییهم از چشمش پا یقطره اشک یفقط گاه! زل زده بود واریاونم به د! نداشت رایو

اما در تالش بود  کردیهق هق م طونیشر و ش نِیآذ...  نیآذ! کردیدردش رو قابل تحمل تر م دنید ختنشیر

و بغض کرده بود اما  دیلرزیچونه ش م ایشن! بود سیرنگش خ یتونیز يچشما! هق هقش بلند نشه يصدا

 هیاونجا حضور داشت  گهید نفر هیاما ...!  تسخ یلیخ! سخت بود! بشکنه اما سخت بود هیبا گر خواستینم

دلش ! که تو خاطراتش با آتنا گم شده بود ينفر هیکنه  يکار تونستیو نم دیکشیم ریکه قلبش ت ينفر

اگه جاش بزاره ، فقط باشه که  یاگه بخواد بره ، حت یاگه اونو دوست نداشته باشه حت یآتنا باشه حت خواستیم

 دیدونیقطعا همتون م! بترسن هیو اون چشم غره بره و بق نیترسناکش به ا يکنه که با چشما طنتیبخنده که ش

! از مردن آتنا مرده بود! هوشش کردن یشده و ب يبار بستر 3ساعت گذشته  48 یکه ط ینیشرو! نهیشرو

 ! ستینباشه اونم ن دونستیشده ، اما م شیآتنا تموم زندگ یک دونستینم! نداشت ییبراش معنا یزندگ

 ! که خواب بودن یو موژان نایت یحت! همه شون بودن! بچه ها ي هیو بعد به بق! نگاه کرد نایروژ بغض به با

عاشقشم : به داد زدن بود گفت هیکه شب يبلند يو بغضش رو فرو داد و با صدا ستادیوا نایو رو به روژ برگشت

که  دونستیخودشم نم یحت! دیفهمیخودش نم یحت! چقدر دوسش دارم یفهمینم! یفهمینم گهینَ د ؟یفهمیم

مال من ، فقط  ینه حت! شهبراش بدم تا فقط با شناسمیرو که م ییحاضرم جونم که سهله جون تک تک آدما

 ! کسم ینباشه ب دونمیهمه کسم شد فقط م یک دونمینم! باشه

از  یو قطره اشک نیبه سرعت سرشو چرخوند سمت شرو رایبود که و ادیهمه ز يحرف برا نیشوك ا اونقدر

 ! ختیر نییچشمش پا

از  یو قطره اشک نیبه سرعت سرشو چرخوند سمت شرو رایبود که و ادیهمه ز يحرف برا نیشک ا اونقدر

 ! ختیر نییچشمش پا

خبر  زیخواهرش که از همه چ سایمل یحت! کردنیرو نگاه م نیساکت بودن و فقط ناباور و متعجب شرو همه

 نایکردنش با ن یفقط بخاطر عروس نیبودن شرو یممکنه اون عصب دکریچون که فکر م! داشت تعجب کرده بود

که  ییاونم عاشق آتنا! دعاشق شده بو نیشرو! چشه کترشیبود برادر کوچ دهیاالن فهم... حاال  یباشه ول

 ! باهاش کَل کَل داشت
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! من عاشق آتنام یول! نه ای دیباور کن دیدوست دار! نه ای دیکنیشما باور م ستیبرام مهم ن: ادامه داد نیشرو

از همون روز اول ! دمشیکه د ياز همون روز اول تو سورتمه سوار قایدق دیشا! دونستمیوقته اما خودم نم یلیخ

 ! فرق داشت کایتو امر یبودم حت دهیکه د ییدخترا يآتنا بود که با همه  نینه ا دمیشا! فرق داشت هیبرام با بق

 نیکه شرو نیهم نایهم هنوز همه تو شُک بودن اما روژ نیبعد از رفتن شرو يها قهیتا دق! رفت رونیاز اتاق ب و

 ! رونیگذاشت دنبالش رفت ب رونیپاشو از اتاق ب

 ...!  نیشرو: پشت صداش زد از

 ! نایرخ چرخوند سمت روژ میسرشو به حالت ن نیشرو

که  ی، همون وقت دمیون روز اول فهمنگاهت در مورد آتنا فرق داره ، هم دونمی، م يدوسش دار دونمیم: نایروژ

 همون آتناس؟  یآت دونستیخودت م! مطمئن شدم شتریب یتو همون دوست ناشناس آتنا هست دمیفهم

کنم از  تشیکم اذ هی خواستمیم! دونهیاما آتنا نم دمیتو لندن فهم! آره: بغض تو گلوشو قورت داد و گفت نیشرو

 ! نگفتم بهش نیراه واسه هم نیا

 یلیآخه خ! نمیشدنشو بب یو حرص یعصب خواستیدلم م: لباش جا خوش کرد و گفت يرو یختل لبخند

 ! هیعصب یوقت شهیخوشگل م

 ياگه دوسش دار: برگشت و گفت يخبر داره به حالت عاد نیکه شرو نیکه انگار تعجب کرده بودم از ا نایروژ

  ؟يپس چرا نامزد دار

چه  دمیآتنا رو به صدتا دختر نم يتار مو هیمن ! مجبورم کردن: با بغض چشماشو بست و گفت یعصب نیشرو

 ! میعوض يبرسه به اون دختر عمو

  ؟یهم روشن فکرن پس ک یلیخ,  ستنیآدما ن نیپدر و مادرت که اصال از ا! مجبورت کرده بگو یک: نایروژ

 ! مادر بزرگم: فقط گفت یعصب نیشرو

! کردیم یو خودش رو خال ییجا هی رفتیم دیاما با! دیکشیدرد م شتریب شدیم که از آتنا دور تر ماما هر قد! رفت و

 ! تنها شانسش بود نیا

 ! کرد دنیو برق زد و بارون شروع به بار رعد

 ! دخترا يهمه ! ستادنیپنجره ا يرفتن جلو همه

 ! دیبارون به مشامشون رس يپنجره رو باز کرد و نم و بو الناز

 ! بارون دوست داشت یلیخ: ساغر
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 ! آره: و گفت ختیر نییاز چشمش پا یقطره اشک نایت

 ! زهییپا کهینزد: نیآذ

 : موژان

 روزها رفتند آن

 خوب يروزها آن

 سالم سرشار يروزها آن

 پر از پولک يآسمان ها آن

 السیشاخساران پر از گ آن

 گریکدیبه  چکهایداده در حفاظ سبز پ هیتک يخانه ها آن

 گوشیباز يبادبادکها يبام ها آن

 ها یاز عطر اقاق جیگ يکوچه ها آن

 : نیآذ

 روزها رفتند آن

 من يکز شکاف پلکها ییروزها آن

 دیجوش ی، م زیاز هوا لبر ی، چون حباب میآوازها

 دیلغز یهرچه م يبه رو چشمم

 نوشدیتازه م ریچو ش آنرا

 يمردمکها انیم ییگو

 بود ينا آرام شاد خرگوش

 ریبا آفتاب پ صبحدم هر

 رفتیناشناس جستجو م يدشتها به

 رفت یفرو م یکیتار يبه جنگل ها شبها

 : نایژ

 روزها رفتند آن

 خاموش یبرف يروزها آن
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 ، در اتاق گرم ، شهیپشت ش کز

 گشتمیم رهی، خ رونیدم به ب هر

 نرم ، یبرف من ، چو کرک زهیپاک

 دیباریم آرام

 ینردبام کهنه ء چوب بر

 رشته ء سست طناب رخت بر

 ریپ يکاجها سوانیگ بر

 کردم به فردا ، آه یفکر م وو

 فردا

 . زیل دیسف حجم

 شدیخش خش چادر مادر بزرگ آغاز م با

 مغشوش او، در چارچوب درپ هیبا ظهور سا و

 -در احساس سرد نور  کردیکه ناگهان خود را رها م -

 سرگردان پرواز کبوترها وطرح

 .شهیش یرنگ يجامها در

 ... فردا

 خواب آور بود یکرس يگرما

 پروا یتند و ب من

 با طل را ياز نگاه مادرم خط ها دور

 کردم یکهنه ء خود پاك م يمشق ها از

 دیخواب یبرف م چون

 افسرده گشتمیباغچه م در

 اسیخشک  يگلدانها يپا در

 کردمیمرده ام را خاك م يها گنجشک

 : ف زدروز گذشته حر 5 یبار ط نیاول يبرا رایو
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 روزها رفتند آن

 رتیذبه و ح يروزها آن

 يداریخواب و ب يروزها آن

 داشت يراز هیروزها هر سا آن

 کردیرا نهان م یصندوق خانه ء سر بسته گنج یجعبه هر

 گوشه، در سکوت ظهر ، هر

 بود یجهان ییگو

 دیترس ینم یکیاز تار هرکس

 بود یقهرمان میچشمها در

 : انایک

 روزها رفتند آن

 دیع يروزها آن

 انتظار آفتاب و گل آن

 عطر يرعشه ها آن

 ییصحرا ياجتماع اکت و محجوب نرگس ها در

 یصبح زمستان نیشهر را در آخر که

 کردندیم دارید

 سبز يدراز لکه ها ابانیدوره گردان در خ يآوازها

 سرگردان شناور بود يدر بوها بازار

 یتند قهوه و ماه يبو در

 ، باتمام امدیقدمها پهن مشد ، کش م ریدر ز بازار

 آمخت یراه م يها لحظه

 ، در ته چشم عروسکها زدیچرخ م و

 حجم يبا سرعت به سو رفتیمادر بود که م بازار

 الیس یرنگ يها
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 امدیباز م و

 پر يها لیبا زنب هیهد يبسته ها با

 ، ختیری، که م ختیریباران بود که م بازار

 رختیم که

 : خوندیهم شعر رو م نابویخ يهم تو نیشرو

 روزها رفتند آن

 جسم يدر رازها یرگیخ يروزها آن

 يرگ ها ییبایمحتاطانه، با ز يها ییآشنا يروزها آن

 رنگ یآب

 زدیصدا م يواریگل از پشت د کیکه با  یدست

 را گریدست د کی

 دت مشوش ،مضطرب ، ترسان نیکوچک جوهر ، بر ا يلکه ها و

 عشق ، و

 کردیرا باز گو م شتنیخو نیشرم آگ یدر سالم که

 گرم دودآلود يظهرها در

 خواندمیعشقمان را در غبار کوچه م ما

 میقاصد آشنا بود يگلها يبا زبان ساده  ما

 معصومانه يها یقلبهامان را به باغ مهربان ما

 میبردیم

 میدادیبه درختان قرض م و

 گشتیبوسه در دستان ما م يغامهایتوپ ، با پ و

 یکیکه در تار یعشق بود ، آن حس مغشوش و

 یهشت

 ناگاه

 کرد یم محصورمان
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 در انبوه سوزان نفس ها و تپش ها کرد،یجذبمان م و

 دزدانه يتبسمها و

 : قسمتش رو خوند نیساغر آخر و

 روزها رفتند آن

 پوسندیم دیکه در خورش یروزها مپل نباتات آن

 پوسند د،یتابش خورش از

 ها یاز عطر اقاق جیگ يگم شدند آن کوچه ها و

 .برگشت  یب يابانهایخ ياهویازدحام پر ه در

 را شیکه گونه ها يدختر و

 ، اه زدیرنگ م یشمعدان يبرگها با

 تنهاست یزن اکنون

 تنهاست یزن اکنون

 )شعر از فروغ فرخزاد(

  د؟یخانوم خوشگله بزن نیبه به ا يسر دیخواینم: از پشت سر بچه ها گفت يصدا

 ! متعجب نگاه کرد الناز

 ! به هوش اومده: زد و گفت يلبخند پرستار

 ! رفتن تو شوك هیچند ثان يبرا همه

 ! هم دنبالش هیسمت اتاق آتنا و بق دیدو انایک

 

 : آتنا

 ! چشمامو باز کردم آروم

 ! جا تار بود همه

 ! نمیپلک زدم تا همه جا رو بهتر بب گهید دوبار

 ! بیمثل ب ومدیم ییصدا هی

 ! کردیبود و با لبخند نگام م ستادهیباال سرم وا یخانوم هی
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  ؟یبش داریب یخواستیم یپس ک! میدیچه عجب ما شما رو د: گفت

 بهشته؟  مارستانیاالن ب یعنی! تو شاهرگم شهیبود و فرو رفتن ش نایحرفام به روژ ادمهیکه  يزیچ نیآخر

  مارستان؟یکه برن ب شنیم ضیمگه روحا مر سایاصن وا! من برم جهنم دیاعتماد به نفس دارم شا چقدم

 ! مونهیم نهیگز هی جهینت در

  مارستانه؟یب نجایا: من

 ! به دوستات خبر بدم رمیمن م! زمیآره عز: زد و گفت يلبخند

 هوشم؟  یچند روزه ب: دمیکه کامال خارج بشه پرس نیقبل از ا! رفت و

 ! روز 5 -

 ...روز 5 جووووونم؟

 ! نار سرم ثابت موندرز ک يگال يرو نگاهم

 ...اون ... نه امکان نداره ....  نیشرو...  کردمیاحساس م... انگار ! نسبت به اون گال داشتم یخاص حس

 ! نییپا ختیر اشکام

 ... ایچقد بدبختم خدا من

 ! منو نخواست نیشرو یحت

 ! ننیبچه ها اومدن نب یپاك کردم که وقت اشکامو

 ! خودمو گرفتم میآن تصم هی تو

تو همون لحظه ! رفتمیم دیمن با! کردیچرا عقل و منطقم کار نم دونستمیاصال نم! اون روز چم شده بود دونمینم

 ! به نفعم بود نیا! شدمیدور م نجایاز ا! رفتمیم دیمن با! خودمو گرفتم میتصم

 

 

 : کل يدانا

بهم خبر دادن : به سمتشون اومد و گفت یهم با نگران نیسمت اتاق آتنا که شرو دنییدویراهرو م يها تو بچه

 ! به هوش اومده

 ! شینیآره به هوش اومده اما بهتره نب: به آتنا رو باور کرده بود گفت نیکه انگار عشق شرو نایروژ

 باشه : سر افکنده گفت نیشرو
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 ! بچه ها رفتن تو اتاق ي هیو بق ستادیپشت در ا و

 

 : آتنا

 ! تو اتاق ختنیتا خل ر 12در باز شد و  هویفکر رفتن بودم که  تو

 ! ام گرفت خنده

 ! کردنیم هیگر نشیخنده و و ب ریزدن ز همشون

بارون ! میهمه ساکت بود! تختم يرو به رو وارید هیداد بود  هیتک يروژ! میبعد همه ساکت شد هیثان چند

تو جام  يبا داد روژ! با تمام وجودمپنجره رو باز کرد و صدا و بو و نم قشنگش رو احساس کردم  نایت! دیباریم

 ! دمیلرز

 ، چطور تو رو ببخشم؟  یکثافت یلی، خ یآشغال یلیخ! یعوض: يروژ

 ها؟ : بلند تر داد زد هوی

 ! کردم فقط گوه خوردم يهر کار يروژ: هوا و بدون فکر گفتم دمیتو جام پر يداد روژ از

 ! میرو نگاه کرد گهیو همد میخودم ساکت شد یهمه حت هوی

 نی، آذ نویمنو ، من ساغرو ، ساغر آذ نایرو ، ت نایموژانو ، موژان ت رایرو ، و رایمنو ، من و نایرو ، روژ نایروژ من

وقت  یلیخخخخخ خ! میخنده و قهقهه زد ریز میهمه مون زد هویرو  نایالنازو ، الناز ژ انایرو ، ک انایمنو ، من ک

 یواقع يوقت بود معنا یلیرفته بود ، خ ادمیبود دوستام  قتو یلیخ! بودم دهینخند ينجوریبود از ته دل ا

 ! رفته بود ادمی یدوست

  ؟یواسه چ یحاال نگفت: گفتم میکه شد آروم

که به مرز  يرفت تو شاهرگت اونقدر منو عذاب داد شهیکه اون لحظه که ش نیواسه ا: اخم کرد و گفت نایروژ

 ! دمیسکته رس

به رزا کردم و بعد به  ینگاه! آخر بغضم گرفت و همه ساکت شدن ياون خاطرات لحظه  يادآوریلحظه با  هی

 ! پنجره

 ! با لندن فرق داشت نجایا يبارونا یحت! بارون
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رو  ییجا کسا نیچون ا! با لندن فرق داشت نجایا يلبخندا یحت! بارونو لمس کردم يقطره ها شهیپشت ش از

نکنم تا دوسم داشته باشن تا  ینکن تا پشتشونو خال ینرن تا پشتمو خال داشتم که بودن تا باشن تا بمونن تا

 ! رهیبرام نم خوامیکه م "ينفر کی "اون یول رمیهمشون بم يدوسشون داشته باشم تا برا

*** 

 ! سکوت باال آوردم يبگه که دستمو به نشونه  يزیاومد چ انایک

ماه ،  نیوم ا22صبح به وقت تهران ،  30: 4کار ، ساعت  نیرو بدم بهتون قبل از ا يخبر هی دیفقط با: من

 دیخودتون بر! ستیکه قسمت ن نیاما مثل ا میکن زتونیسوپرا ينفر 3قرار بود باهم ! رانیا انیو فرناز م لیسه

 ...! ستیحاال حاال ها ن دیاگر سراغ منو گرفتن بگ... اگر ! دنبالشون

 ! کردنیفقط منو نگاه م همشون

 ! شد ریسراز نایژ يز چشماا یاشک قطره

 ! از دستش افتاد فشیک

  ؟یآت یگیم یچ: نایژ

 ! صورتمو تو دستاش گرفت و زل زد تو چشمام! اومد جلو رایو

 نیاز ا ترسمینم گهیشده که د اهیاما حاال خودم اونقدر قلبم س دمیترسیم رایو يچشما هیرگیاز ت ییوقتا هی ادمهی

 ! چشما

  شه؟یدرست م يزیبهم بگو با رفتنت چ: بغض گفت با

 ! مثبت تکون دادم که طرف راست صورتم سوخت يبه نشونه  سرمو

 ! رااااایو: دهنش گرفت و گفت يدستشو جلو ایشن

د : برگشت طرفمو گفت سیخ يبا چشما هیپشت کرد بهم و بعد از چند ثان! دیبه صورتش کش یکالفه دست رایو

 ...که گهیم يزیچرا چ یآخه لعنت

 ! جمله شو بگه ي هیزد و نتونست بق هق

خوشحالم ! دارم یدوست نیخوشحالم که همچ! خوشحالم! کنمیدرکش م! زد یلیبهم س رایمهم نبود که و برام

 ! بزنه تا راه درست رو انتخاب کنم یلیتا بهم س دهیکه به خودش اجازه م

! یو هست يمنطق گروهمون بود شهیتو هم! ستیاصال مهم ن! ستیمهم ن رایو: لبخند تلخ گفتم هیبا  آروم

بزار برعکس ... بار  نیاما ا! يکرد یرو از راه منطق بررس تایواقع شهیهم! يدرستو انتخاب کرد يراه ها شهیهم
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نداره  یفرق! برم دیمن با! فرار کنم کالتمقابله با مش يبار هم به جا هیبزار ! بزار فرار کنم! منطق عمل کنم

کرده  شهیکه تو وجودم ر یبرم تا اون عشق دیمن با! برم خوامیمن فقط م! آلمان ای کایآمر! لندن ای سیپار! جاک

آره  شه؟یدرست م يزیبا رفتنم چ يدیپرس! ش بزنم شهیبه ر شهیتا ت! و تموم وجودمو گرفته رو فراموش کنم

 ! خودم! شمیخودم درست م! شهیدرست م

  ؟یروان ای! وونهید دمیشا ایآتنا؟  يخل شد: زد غیج ایشن! دمیکشیداشتم درد م! بود سیخ چشمام

 ! شم وونهید يبدجور! شم وونهید! م وونهیآره من د: زدم و گفتم یتلخ لبخند

 یهمون آت! یستین یتو همون آت! یستین یتو آت! شناسمتینم یآت: گفت یو بعد از مکث دیگز نشوییلب پا الناز

! آخرشه نجایکه ا يانگار باور کرد! يانگار خون تو بدنت ندار! یفیضع! یستیو قدرتمند و لجباز ن طونیشر و ش

 ! رم یمن م! شناسمت ینم! نایمرگ م يدوره  یِهمون آت! مرد نایم یکه وقت یهمون آت يشد

 ! یباش یگردم که همون آت یبر م یرم و وقت یمن م: عقب رفت سمت در و ادامه داد عقب

 ! رفت و

 ! که خشک شده بودن با رفتن الناز دوباره راه خودشونو گرفتن اشکام

 یب! یسرد نش چوقتیکه ه يبهم قول بد! يبهم قول بد دیبا... فقط ! برو: بعد از الناز اومد جلو و گفت نایژ

 ! قول بده! نمیاحساس نب یو سرد و خشک و ب دیجد یآت هی،  یبرگشت یوقت! یاحساس نش

 یول یکه تموم وجودتو در بر گرفته رو فراموش کن یعشق هیسخته ! سخته! که زده بود یاز حرف دیلرز یم بدنم

 ! یدوست داشتن و عاشق شدن و احساس کردن داشته باش يبرا یهنوز قلب

 ! رشیزنم ز یوجه نم چیبه ه! رشیبدم امکان نداره بزنم ز یمن قول دونستنیتاشون خوب م 11 هر

داد  دیحرکتمو د نیکه ا نایژ! آب دهنمو قورت دادم و سرمو خم کردم سمت راست! ودب ستادهیسمت چپم ا نایژ

 ! قول بده یآت: زد

 ! به خاطر من زیاون اشکا نر فهیح! نییاشکاش اومد پا و

دور انگشت اشاره  دمیچیبستم و پلکامو رو هم فشار دادم و سرمو چرخوندم سمتش و انگشت اشاره مو پ چشمامو

 ! دمیبه خاطر تو قول مفقط : ش و گفتم

 ! زد و رفت یلبخند تلخ سیخ يکرد و با همون چشما یراحت الیاز سر خ یپوف

 ! حرفاشو زد و رفت ينگاه همه  هیهم با  رایو

 ! يکه بود یهمون آت یمونم تا بش یمنتظرت م! یمونم آت یمنتظرت م: آروم با بغض گفت ایشن
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 ! به همراهش داشت زد و رفت یواضح یکه تلخ شیدوست داشتن ياز اون لبخندا یکیبعد  و

کنم و اُسکل تو  هیو گر رمیقول بگ دونمیچه م! شرمنده ستمین یاحساس نایمن مثل ا: اومد جلو و گفت موژان

 ! يگوسفند ، زود برگرد يگاو ، گوساله  يخره : گمیم نویفقط هم! ارمیدر ب يبشم و خرباز

 ویتر ، مهربون قیعم یبود که لبخندمو کم ییموژان جزو اون کسا! دلم از اون اعماق! از ته دلم کردم يا خنده

 ییایدن! بودن ایدن هیتر ها  قیعم یکم نیو تموم ا! کردیتر م قیعم یتر ، و دوست داشتن رو کم قیعم یکم

 ! "موژان"! شدیچشم خالصه م يکه تو مژه ها

تو  یب! ، منتظرتم خله دنهینبودنت ، درد کش: گفت انایرو سفت بغل کردم و ک انایو ک نیو ساغر و آذ نایت بعدش

 ! مونم یمنتظرت م! ستیاز ته دل ن يلبخند چیتو ه ینداره خوب بودن ، ب یارزش چیه

 ! "انایک"! شدیتنگ م عتیطب نیا يدلم برا! زهر بود تا لبخند هیشب شتریکردم که ب يا خنده

  ؟يکار کرد یچ نیبب نیشرو! ، ساکمو برداشتم و رفتم زدمیکردم و هق م یم هیکه گر نطوریهم

تو  ریتقص! عاشقت نشم یکار کن یچ یخواستیم! که من عاشقت شدم ستیتو ن ریتقص! نداره یبه تو ربط هرچند

فقط و فقط تو رو ! خوادیفقط تو رو م! سین شیحال زایچ نیدل صاب مرده ست که ا نیمشکل ا! نبود عشقم

 ! میهنوزم باهم کل کل داشت... کاش هنوزم ! خوادیم

 ! آهنگ پخش کرد هی یاتفاق! هامو گذاشتم تو گوشم يهندزفر

 )و تارا  دنیشد از مهراد ه یآهنگ پس چ(

 ! هیگر ریاولو که گفت زدم ز ي جمله

 شد؟  یشد پس چ یما مال ک يدستا

 شد یخال نمیآروم و سنگ ي خنده

 جاده دوره هیآره خواب  دارمینکن ب شک

 خواسته بوده هیراه صاف  هیکه  یمن واسه

 ! ذره چش شکسته تر شه آره خوبه هی

 خوبه تا که واضح تر شه کوره آره

 یرو کشت راییکه تغ مامیتو تقو يبود تو

 یداشت یطوالن ریبه مس دنیرس واسه

 رهیمن نم ادیباشه  ادتی دیبا آره
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 رهیمن بم شیتا که پ رهینم نه

 ییشو از تنها دور

 شد؟  یشد پس چ یما مال ک يدستا

 شد یخال نمیآروم و سنگ ي خنده

 جاده دوره هیآره خواب  دارمینکن ب شک

 خواسته بوده هیراه صاف  هیکه  یمن واسه

 ذره چش شکسته تر شه آره خوبه هی

 خوبه تا که واضح تر شه کوره آره

 یرو کشت راییکه تغ مامیتو تقو يبود تو

 یداشت یطوالن ریبه مس دنیرس واسه

 رهیمن نم ادیباشه  ادتی زمیعز نه

 رهیمن بم شیپ دیبا

 ادیاز من بر نم ییتنها

 ادیبر نم نه

 ابد تا

 که بارون آروم تر تا

 شد؟  یما مال ک يدستا

 ییشو از تنها دور

 ! رهیفرا بگ امویکه قراره دن ییبه استقبال تنها! رمیدارم به استقبالش م! دور شم ییتونم از تنها یمن نم! نه

گرفتم و رفتم تو  لیکارت اتاقم رو تحو ومد؟ی یام بند م هیمگه گر! شدم و آدرس هتل رو دادم یتاکس هی سوار

! شد یبار در اثر اشک تار م هیهرچند لحظه  دمید...! چندمه اتاقم کدوم اتاقه  يطبقه  دونستمیاصن نم! اتاقم

! هیگر ریت اتاق خواب و خودمو انداختم رو تخت و زدم زسم دمیتو هتل رها کردم و دو تمییساکمو وسط سو

نبود  نیحق من ا! نبود نیحق من ا! که داشتم زار زدم یبا تموم توان! کردم هیگر! هق زدم

 ! کردم که خوابم برد هیاونقدر گر! ــــــــــــــــــــایخدا
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! با تهران فرق داشت نجایاز همون اول هم روشن بود چون که ساعت ا یعنی! شدم هوا روشن بود داریب یوقت

 ! بود 5 يبود و ساعت حدودا کیتهران بودم هوا تار یوقت

 ! ها رو کنار زدم پرده

 داشت؟  یتیچه اهم... هه ! ایدن يشهرها نیاز قشنگ تر یکی! سیپار

مثل ! بود یبارون! هم سرد بود و هم گرفتههواشون ! ارنیشکالت داغ برام ب وانیل هیخدمات هتل گفتم که  به

 هی نیتو ا یتونینم یکن يتو هر کار نیشرو! زنم یهنوزم لب به قهوه نم! هنوزم نه! هه! شکالت داغ! دل من

 ! يبد رییمورد منو تغ

 ! به آسمون انداختم ینگاه

 ! ببار آسمان

 ! دل تنگ من ببار بخاطر

 ! دوست داشتن ببار بخاطر

 ! بودن بباربودن و ن بخاطر

 ! تلخ ببار يلبخندها بخاطر

 ! دیکه حوا به عشقش نرس ببار

 ! آمد نیبه زم دهیرا نچ بیکه حوا س ببار

 ! را خورد و در بهشت ماند بیکه آدم س ببار

 ! ببار

 ! معروف ببار یِتنگ غروب باران بخاطر

 ! حوا ببار يها ییتنها بخاطر

 ! دارد يگرید يکه آدم حوا ببار

 ! تلخ ما یِزندگ نیا دیخواهد رس انیکه ناخواسته به پا ببار

 ! ییخواهم قلب حوا را بشو یکه م ببار

 ! کن از عشق آدم پاکش

 

 : ماه بعد 1
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 : نیشرو

 ! دمیکش یقیعم نفس

 ! سایمل میبر: من

 ! گفتن داشتم يبرا يادیز يامروز حرفا! نییپا میرفت سایمل با

 ! لوسم يمامان و بابا و مامان بزرگ و زن عمو و اون دختر عمو! بودن همه

! کرد یم یعمو و بابا و مامان نگاهشون نگران ، منو همراه! لبخند چندش آور نگام کردن هیبا  نایعمو و ن زن

 ! کردیو خشک نگاه م يخانوم بزرگ اما جد

 ! نشستم سای، کنار مل نایاز ن دور

نامزدت  شیچرا پ: و گفت دیانداخت و اخماشو تو هم کش نایبا ن میطوالن يبه من و فاصله  یبزرگ نگاه خانوم

  ؟یننشست

 ! ندادم یتیزدم و اهم يپوزخند

و با اون لحن خشک و  دیکش یقیشد و نفس عم الیخ ی، ب ستیخوب ن يادیز دحالمید یبزرگ وقت خانوم

 یلیاصال تما! بود میخواه نایو ن نیشرو یهد عروسشا يکه به زود دیدون یم: شروع به حرف زدن کرد شیجد

 ! رهیقسمت از کارا رو به عهده بگ هی یخوام هرک یم! فتهیعقب ب یندارم عروس

 ! وسط حرف خانوم بزرگ دمیپر ینرم به

 ! خانوم بزرگ: من

 ! ابروشو داد باال يتا هیو نگاهم کرد و  برگشت

 انسان حق ندارم؟  هیمن به عنوان : جام بلند شدم و گفتم از

 ! يچرا دار: و گفت دیبزرگ اخماشو تو هم کش خانوم

 پس من حق انتخاب دارم؟ : دادم ادامه

 ! میمورد بحث کن نیدر ا گهید خوامیبار گفتم نم کی: و گفت دیاخماشو تو هم کش شتریبزرگ ب خانوم

 هیون شما ، بله شما خانوم بزرگ چرا؟ چ! من حق ندارم میدیمورد که رس نیبه ا...هه: زدم و گفتم يپوزخند

 میکه تصم میو ما شعور ندار دیدون یو و درست ها رو شما م حیتموم صح دیکنیچون فکر م! دیکامل کتاتورید

 ! میریبگ

 ! بسه: و سط حرفم و گفت دیپر تیبزرگ با عصبان خانوم
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بگم  خوامیبار من م نیا! نه! نه خانوم بزرگ! "بسه" شهیم میرس یبه حرف حق م یوقت! نهیهم! بسه: زدم داد

به  یبسه هرچ! نزدم یحرف تونیبه احترام بزرگ یبسه هرچ! شمیم کتاتوریبار من د نیا! بسه خانوم بزرگ! بسه

منم حق دارم ! خودم دارم یزندگ يبرامنم آدمم ، حق انتخاب ! و لب نزدم دمیدرد کش دتونیسف ياحترام مو

 ! نه ایاصن ازدواج بکنم ! ازدواج بکنم یک با رمیبگ میتصم

 ! نه تو گرمیم میمن تصم! نیبسه شرو: داد زد يحد و مرز یب تیبزرگ با عصبان خانوم

 ! دیکشیم شیدو تا آدمو به آت یزندگ دیو دار دیریگیم میشما تصم! گهید نهیهم: زدم و گفتم يپوزخند

 ! هیبه مامان و بابام فهمونده بود درد من چ سایآتنا خبر نداشت اما مل ي هیبزرگ از قض خانوم

 نایچون ن! ستین نایمنظورم از دو نفر ن: دادم و با انزجار گفتم مینیبه ب ینینگاه کردم و چ نایزدم و به ن يپوزخند

 ! ستیمن مهم ن ياصال برا

پسره : دهنش گرفت و بعد گفت يهــــــــــــــــــــــه گفت و دستشو جلو يبلند يزن عمو با صدا هوی

 ... ي

عمو چطور تحملتون  دونمینم! دیبس کن گهیزن عمو شما د: سکوت باال آوردم و گفتم يبه نشونه  دستمو

 ! کنهیم

 ! دیعمو اخماشو تو هم کش زن

 ! ، حرف دهنتو بفهم نیبسه شرو: بزرگ خانوم

! تموم یدختر همه چ هی! زنهیرو داد م یکیسم وجودم ا! رو دوست دارم یکیمن ! تلخه خانوم بزرگ تیواقع: من

تا  نیگرم چاق نشن زم 1که نگرانن  نیمثل ا ییکه با دخترا يدختر)  نایانگشت اشاره امو گرفتم طرف ن( 

اما شما ! اونم منو دوست داره دمیفهم ستیهفته ن هیکه تازه  خوادیرو م يدختر هیمن دلم ! آسمون فرق داره

حاال ! کردم و دوسش نداشتم يمن باهاش باز کنهیچون اون فکر م! دیکشیم شیو به آتهردوتامون یزندگ دیدار

که اون  گهیبه من نم چکسیه یو حت کشهیداره درد م یول زویوجود من رفته تا فراموش کنه همه چ! هم رفته

که  یدرست وقت! خونه تا سر حد مرگ رفت نیماه قبل تو هم 1زنم  یدختر که دارم ازش حرف م نیا! کجاس

نامزدمه چون من اونو به زور دختر عموم  ناین گفتمیالبته اگه به من بود هزار سال بهش نم! من نامزد دارم دیفهم

 ! کنمیحساب م

 ..آشغـ يبه خاطر اون دختره  یمنو ول کن يخوا یچرا؟ چرا م نیشرو: گفت غیبا ج هوی! هیگر ریزده بود ز ناین
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حق نداره به  یچکیه کنمیم دی، تاک یچکیه! خفه شو: حرفشو بگه و بلند تر از خودش داد زدم ي هیبق اشتمنز

 ! به اون دختر گفت دیاز گُل کمتر نبا! کنه نیآتنا توه

 ... يکمتر از اون دختره  یچرا؟ مگه من چ: دوباره داد زد ناین

 ! کنمیتکرارش نم گهید! بار حرفمو گفتم هی! خفه شو: قبل داد زدم ياز دفعه  بلندتر

به من انداخت دنبالش رفت و بعد از  يکه نگاه بد نیباال و زن عمو هم بعد از ا يبدو بدو رفت طبقه  ناین

هم  گهیمن رفتم و د: گفت نایرفتن و ن یو به طرف در خروج نییهردوتاشون از پله ها اومدن و پا هیچندثان

 ! گردمیبرنم

 ! برو به درك: گفتم زدم و يپوزخند

 ! چندش آور گفت و به دنبال دخترش رفت ي گهید یهه طوالن هیعمو  زن

 ! ياریدر ب نایاز دل ن دیبا: بزرگ خانوم

 ! گهید دیاون دختر رو هم نخواهم د! چیکه ه ارمیدر نم تایاز دل آرم: زدم و گفتم يپوزخند

 ! تا برم سمت پله ها برگشتم

 ! نیشرو: بزرگ داد زد خانوم

که  ارمیرو به روش ب يزیکرد چ یاعتراضاش داشت منو مجبور م نیخانوم بزرگ با ا! هم فشار دادم يرو پلکامو

 ! اصال دوست نداشتم

چون خودتون به ! دیعقده دار! دیخانوم بزرگ شما عقده ا: برگشتم و گفتم قینفس عم هیبستم و بعد از  چشمامو

 یعقده هاتونو سر ما خال دیخوا یم! دیدیو به عشقتون نرس دیازدواج کرد امرزیبا آقا جون خدابزور مادر و پدرتون 

 ! دیکن يو ما رو هم عقده ا دیکن

در اتاق رو ! برگشتمو رفتم باال سمت اتاقم! ختیر نیییاز چشمش پا یبزرگ چشماشو بست و قطره اشک خانوم

آتنا رو  ياز دوستا یکی دیحاال فقط با! مصرف یب يم قانون هااز تمو! آزاد شدم کردمیاحساس م! دمیبه هم کوب

! گفت یو نم دونستیم سایمل یحت! گفتنینم چکدومشونیتا بهم جا و مکان آتنا رو بگن اما ه کردمیم یراض

 چکدومشونیاما ه! طرف آتنا بود میکل کل داشت یاز اولش هم وقت... چون قسم خورده بود و اون خوب 

آتنا ! گفتینم چکسیاما ه کردمیهفته ها بود که تالش م! حاضر نبودن بگن چکدومیه! آتنا کجا رفته گفتنینم

 ! کردیمن دوسش دارم باور نم گفتنیچون هرچقدر بهش م! خواسته بود
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 : ماه بعد 2

 ! دمیتو موهام کش یکالفه دست! یلعنت! یلعنت

 ! دمیدرو بهم کوب! بگه آتنا رو به من يحاضر نبود جا چکسیه! گفتنینم چکدومیه

 ! ستیشهر ن نیا يکجا چیه! ستین گهیمن د يآتنا! ستیمن ن يآتنا

مهم ! ستیمهم ن! همشون شکستن! ختمیر نییرو پا زیم يرو يالیتموم وسا! رفته! نمشیکه بب ستین گهید

 گهید! طور عاشق خودش کرد و رفت نیمنو ا یاون لعنت! ستین گهید! ستین یاون لعنت! من بود که رفته يآتنا

 هیگر ياحد چیه يبرا چوقتیکه ه يپسر! یتهران نیمن؟ شرو! زدم يزهرخند! ختنیر نییاشکام پا! ستین

 هیچون ! رهیمیچون براش م! چرا؟ چون عاشقشه! ادیم نییدختر پا هی ينکرده حاال اشکاش دونه دونه داره برا

آتنا کجا  گهیبهش نم یچکیماهه ه هیچون ! ماهه که وجودشو ازش گرفتن هیچون ! دهیماهه که مواد نکش

بخواد اونو  یروز کس هیاگه ...! فقط اونا ! خوامیرو م اونافقط ! معصومِ ترسناك ياون چشما! اون چشما! رفته

 ! کشمیرو م یهم خودمو هم اون عوض دیترد یشک ب یمال خودش بکنه ب

 ! گوش دادم! صدا واضح بود! اومد سایآهنگ از اتاق مل يصدا

 : کندیم دایشخص مفرد ادامه پ سوم

 ! دادندیآهنگ را گوش م کیزمان  کیهردو در  نیو شرو آتنا

Just gonna stand there And watch me burn 

  ؟ینیو سوختنم رو بب یستیاونجا وا يخوایم

 ! )شمیو خاکستر م سوزمیدارم از عشقت م ستیآره بمون اشکال نداره مهم ن( 

But that’s alright Because I likeThe way it hurts 

 ادیکشم خوشم م یکه دارم ازش م ينداره چون از درد یبیع یول! 

Just gonna stand there And hear me cry 

 يگوش بد هامیگر يو به صدا یستیاونجا وا يخوایم

But that’s alright Because I love The way you lie 

 نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم یاشکال نیا اما

 ! )نشمیدروغ يعاشق اون بوسه  یاشکال نداره من حت یول شنوهیمنو هم نم ي هیگر يصدا یحت( 

I love the way you lie 
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 عاشق دروغ گفتنتم من

 ! )آره من عاشق دروغ گفتنتم( 

I love the way you lie 

 لحن دروغ گفتنتم عاشق

Eminem : 

I can’t tell you what it really is 

 ! هیبهت بگم واقعا چ تونمینم

 ! )شده یتا بهت بگم چ ستین یراه... بهت بگم آتنا  تونمینم: نیشرو(

I can only tell you what it feels like 

 ! داره یبگم چه حس تونمیم فقط

 ! )داره یبگم بهت چه حس تونمینم یمن حت( 

And right now there’s a steel knife In my windpipe I can’t breathe 

 ! نفس بکشم تونمیمن و نم يتو نا لیاست يچاقو هیخب،  و

 ! )یچاقو و تو نفس من نیمادربزرگ من شده ا! آره( 

But I still fight While I can fight 

 تونمیکه م یتا زمان جنگمیبازم م یول

 ! )آتنا ارمیکه بدستت ب یانتا زم جنگمیآره م( 

As long as the wrong feels right 

 ! رسن یاشتباه خوب بنظر م يکه کارها یزمان تا

 ! )ارمیتو رو بدست م ينطوریدرسته چون من ا یول هیکار اشتباه بزرگ نیاز نظر مادربزرگم ا دیآره شا( 

It’s like I’m in flight High of a love 

 کنم بر فراز عشق یدارم پرواز م انگار

 ! )چه برسه به پرواز! نتونستم راه برم یمن حت( 

Drunk from the hate It’s like I’m huffing paint 

 شدم تیتنفر و عصبان ینقاش هیتنفر مستم مث  از

And I love it the more that I suffer 
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 ! برم یاز اون لذت م دنیاز زجز کش و

I suffocate And right before im about to drown 

 شمیدارم غرق م یو درست وقت شمیخفه م دارم

She resuscitates me She f*** hates me 

 اون از من بدجور متنفره ارهیمنو به هوش م اون

 ! )متنیبب گهیبار د کیبار فقط  کی يفقط برا تونمیاون موقع م ياریکاش خفه بشم و تو منو به هوش ب(

And I love it Wait 

 ستایوا! تنفرشم نیمن عاشق ا و

 )کردم  يباهاش باز کنهیآره حتما ازم متنفره چون فکر م( 

Where you going 

  ؟يریکجا م يدار

 ! )سوالو بپرسم ازش قبل رفتنش نینتونستم ا یمن حت... هه ( 

I’m leaving you 

 کنم یترکت م دارم

 ! )دیرفت و منو به عمق جنون کش! ز جا کندرفت و قلب منم ا! آره رفت( 

No you ain’t Come back 

 برگرد یکن ینم نکارویتو ا نه

 ! )رفت! کرد نکارویا! کرد(

We’re running right back 

 میگردیبر م زود

Here we go again 

 ! شروع شد باز

It’s so insane 

 ! تهیخر نیا

 ! )ییبفهمم کجا دیبا! نمیبش ينطوریهم نجایکه ا نیا! به تمام معناست تهیخر هی نیآره ا( 

Cause when it’s going good 
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 خوبه زیهمه چ یوقت چون

It’s going great 

 شهیو بهتر م بهتر

I’m Superman 

 پر منم-سو هیمن  و

With the wind in his bag 

 ! پف کرده ییلباسا با

She’s Lois Lane 

 )! پر من-زن در سو گریباز( نیل سییلو شهیم اون

 )من بود  نیل سییکاش اون لو! نیل سییلو( 

But when it’s bad 

 زهیریاوضاع که به هم م یول

It’s awful 

 ! افتضاحه زیچ همه

I feel so ashamed 

 کنم یم يشرمسار احساس

I snap 

 ! کنم یم یپات یقاط

Who’s that dude 

 هیک گهیپسره د اون

 ! )باشه گهیپسر د هی شینه امکان نداره االن اون پ( 

I don’t even know his name 

 دونمیاسمشم نم یحت

 ! )کنهیم وونمیفکرشم د یاسم؟ حت(

I laid hands on her 

 ! براش فرود آوردم میتعظ سر
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 ! )کشمشیهه من م م؟یسر تعظ( 

I’ll never stoop so low again 

 ! کنم یواضع نمت نطوریا یشکیواسه ه گهید

I guess I don’t know my own strength 

 ! اطالع شدم یاز قدرت و شان و مقامم ب انگار

Rihanna : 

Just gonna stand there And watch me burn 

  ؟ینیو سوختنم رو بب یستیاونجا وا يخوایم

But that’s alright Because I likeThe way it hurts 

 ادیکشم خوشم م یکه دارم ازش م ينداره چون از درد یبیع یول! 

Just gonna stand there And hear me cry 

 يگوش بد هامیگر يو به صدا یستیاونجا وا يخوایم

But that’s alright Because I love The way you lie 

 نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم یاشکال نیا اما

I love the way you lie 

 عاشق دروغ گفتنتم من

I love the way you lie 

 لحن دروغ گفتنتم عاشق

Eminem : 

You ever love somebody so much You can barely breathe 

 و ادینفست بند م یهست ياز ته دل عاشق فرد یوقت

 ! )سخت یلیخ! سخته دنینفس کش! تونمینه نم( 

When you’re with them, You meet 

 یهست یکن یکه مالقاتشون م يرادبا اف یوقت

And neither one of you Even know what hit ‘em 

 ! باعث شد تو ذوقشون بخوره یکه چ دونهیاز شما نم چکدومیه و

Got that warm fuzzy feeling Yeah them chills 
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 آره اونا سردن دهیمنطق بهتون دست م یاحساس گرم و ب نیچن

Used to get ‘em Now you’re getting fucking sick 

 يکار خسته شد نیحاال واقعا از ا یول یذاشتیکارشون م سر

 ! )جز خودم فکر کنم یبه آزار دادنش توسط کس تونمیاما حاال اصال نم کردمیم تیآتنا رو اذ یلیآره خ( 

Of looking at ‘em You swore you’ve never hit ‘em 

 وقت چیه گهیکه د يقسم خورد! نگاه کردن بهشون از

Never do nothing to hurt ‘em Now you’re in each other’s face 

 نیو حاال با هم رودر رو شد! که تو ذوقشون بخوره ینکن يکار

 ! )دمشینه من هنوزم ند( 

Spewing venom And these words When you spit ‘em 

 رونیب یکن یاز دهنت پرتشون م یحرفا وقت نیو ا نیکن یهم برخاش م به

You push Pull each other’s hair Scratch, claw, bit ‘em 

 نیزنیرو م گهیهمد نیکشیرو م گهیهمد يو موها نیشیحمله ور م گهیهمد به

 ! )به زدن آتنا فکر کنم یحت تونمیزدن؟ من نم(

Throw ‘em down Pin ‘em So lost in the moments 

 نیشیگم م قیخب در دقا نیزنیم نشونیزم به

When you’re in ‘em 

 نیریبا هم درگ یوقت

It’s the rage that took over It controls you both 

 کنه یکه شمارو کنترل م هیزیچ نیکنه و ا یم دایکه خاتمه پ هیانیطغ نیا و

So they say it’s best To go your separate ways 

 نیکه راهتون رو از هم جدا کن نهیکار ا نیکه بهتر گنیم

 ! )تونمیمن نم! نــــــــــــــــــــــه: نیآتنا و شرو( 

Guess that they don’t know ya Cause today 

 فکر کنم امروز! شناسنیتورو نم يانگار

That was yesterday Yesterday is over It’s a different day 
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 متفاوته روزیتموم شد امروز با د روزیبود ، د روزید اون

Sound like broken records Playin’ over 

 تموم شد يمونه باز یم دیرکورد جد هیمث شکستن  درست

But you promised her Next time you’ll show restraint 

 يدیبهش نشون م ییو بندا دیبهش قول مبدب که دفعه بعد ق یول

You don’t get another chance Life is no Nintendo game 

 ستین يکه مثل باز یشانس وجود نداره زندگ یول

But you lied again 

 یبازم بهش دروغ گفت یول

 ! )نیشرو یآره بهم دروغ گفت: آتنا( 

Now you get to watch her leave Out the window 

 یکن یرفتنشو از پشت پنجره تماشا م يحاال دار و

 ) نمیرفتنش رو هم نتونستم ببب یمن حت: نیشرو( 

Guess that’s why they call it window pane 

 جام پنجره گنیکه بهش م نهیکنم بخاطر هم فکر

 ! )جام پنجره: نیشرو( 

Rihanna : 

Just gonna stand there And watch me burn 

  ؟ینیو سوختنم رو بب یستیاونجا وا يخوایم

But that’s alright Because I likeThe way it hurts 

 ادیکشم خوشم م یکه دارم ازش م ينداره چون از درد یبیع یول! 

Just gonna stand there And hear me cry 

 يگوش بد هامیگر يو به صدا یستیاونجا وا يخوایم

But that’s alright Because I love The way you lie 

 نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم یاشکال نیا اما

I love the way you lie 
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 عاشق دروغ گفتنتم من

I love the way you lie 

 لحن دروغ گفتنتم عاشق

Eminem : 

Now I know we said things Did things That we didn’t mean 

 که منظورمون نبودن میکرد ییو کارا میزد ییکه حرفا دونمیم

 ! )نامزد کنم گهید یمن مجبورم کردن با کس! آره: نیشرو(

And we fall back 

 سر خونه اولمون میباز برگشت و

 ! )جام پنجره! خونه اولمون( 

Into the same patterns Same routine 

 یشگیهم يهمون کارا مونیاول اتیهمون خصوص با

 ) ؟ینیهنوزم همون شرو! باز بود! دنبالم دمیچمدونم رو کش! به در خونه انداختم ینگاه: آتنا( 

But your temper’s just as bad As mine is 

 هنوزم اخالقت گند تر از منه یول

 ! ) گنده شهیاخالقت هم! هینطوریهم شهیهم: آتنا( 

You’re the same as me 

 یدرست مث خودم تو

 )لجباز و مغرور ! یمثل خودم! آره: نیشرو(

But when it comes to love 

 وسط ذارهیعشق پاشو م یوقت یول

You’re just as blinded 

 یشیهم مثل من کور م تو

 ) ؟یکه کور بش ياصن تو دوسم دار! شمیکور م شتریاز تو ب یمن حت: نیشرو( 

Baby please come back It wasn’t you 

 يتو نبود نیتورو خدا برگرد ا زمیعز
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 ! )برگرد! برگرد آتنا: نیشرو(

 ! )گردم یدارم بر م: آتنا(

Baby it was me 

 ! )که اشتباه کردم(من بودم  خب

 ! )دادمیبه مادربزرگم م ياجازه ا نیمن همچ دیآره نبا: نیشرو(

 ! ) دمیدیو م موندمیم دیبا! رفتمیم دینبا! آره: آتنا(

Maybe our relationship Isn’t as crazy as it seems 

 رابطمون اونقدرا هم احمقانه نباشه دیشا

 ! )! یباش میزندگ کیتا ابد شر تو خوامیاحمقانه؟ من م: نیشرو(

Maybe that’s what happens When a tornado meets a volcano 

 خوردیطوفان با کوه آتشفشان م یهست که وقت يزیچ نیا دیشا

All I know is 

 که نهیا دونمیکه م يزیچ تنها

I love you too much 

 عاشقتم یلیخ

 ! )ایدن ياز تموم آدما شتریب: و آتنا نیشرو( 

To walk away though 

Come inside 

 تو ایب

Pick up your bags off the sidewalk 

 بردار و باز کن چمدونتو

 ! )کنمیتو و بازش م امیاالن م! ستادمیوا اطیرفتم جلو و وسط ح: آتنا(

 ! )یکارو بکن لعنت نیبرگرد و ا: نیشرو(

Don’t you hear sincerity? In my voice when I talk 

  ؟يشنویرو تو صدام نم ییایر یو ب صفا

 ! دمیهنوز صداتو نشن: آتنا(
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 ! )گوش کن به صدام آتنا! بشنو: نیشرو

Told you this is my fault 

 من بود ریکه گفتم تقص بهت

 ! )من بود ریتقص: نیآتنا و شرو( 

Look me in the eyeball 

 چشمام نگاه کن تو

Next time I’m pissed I’ll aim my fist At the dry wall 

 ...واریشدم و با مشت کبوندم تو د یکه عصبان گهید دفعه

 ! )خوامینم ییجدا گهینه د: آتنا(

Next time There will be no next time 

 وجود نخواهد داشت يدفعه بعد چیه گهید دفعه

I apologize 

 خوامیمعذرت م ازت

Even though I know it’s lies 

 همش دروغه نایا دونمیابنکه م با

I’m tired of the games 

 خسته شدم هایباز نیاز ا من

I just want her back 

 شمیکه برگرده پ خوامیم

 ! )ییفقط بگو کجا شتیپ امیاصن من م! یلعنت يبرگرد خوامیم: نیشرو( 

I know I’m a liar 

 دروغگو هستم هیکه  دونمیم

If she ever tries to f... leave again 

 بخواد ترکم کنه گهیبار د هی اگه

I’mma tie her to the bed 

 به تخت و بندمشیم

And set the house on fire 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يروژانو محمد  –اس ام اس 

wWw.98iA.Com ٣٤٤ 

 زنمیم شیخونه رو ات کل

 ! ...اطیجام بلند شدم و از پنجره زل زدم به ح از

! کردیاتاق منو نگاه م يداشت پنجره  نم؟یبیخواب م... من نم؟یبیمن خواب م... آتنا ! امکان نداره نیا! نه! نه! نه

 شده بودم؟  وونهید ایتوهم زده بودم 

 : آتنا

! بود دایصورتش پ يرو یقشنگ شیته ر! خودش بود! اومد! پنجره يجلو ادیمنتظر بودم ب! زدم به اتاقش زل

 ؟ واقعا دوسم دار؟ ...واقعا یعنی

 : نیشرو

کل ! ومدیآهنگ از لپ تاپش م ياز کردم فقط صدارو ب سایدر اتاق مل که؟یچرا همه جا تار! رونیب دمیاتاق دو از

 سیخوشگلش خ يچشما! ستادمیوا شیتو سه قدم! خودش بود! اطیتو ح دمیدو! مهم نبود یول! بود کیخونه تار

! لباش يتو بغلم و لبامو گذاشتم رو دمشیکردم و کش یمونده رو ط یسه قدم باق! کردنیبودن و منو نگاه م

 ! باور کنم که خودشه! باور کنم خواستمیم! حسش کنم خواستمیم

صورتشو  يو کامل اجزا قیدق! صورتش يلجبازش اومدن تو يموها! لباش برداشتم يلبامو از رو! شد همراهم

 ! من بود يآتنا! نگاه کردم خودش بود

 ! دوست دارم: گفتم آروم

 ! لباش ظاهر شد يرو يلبخند

 ! میبفهمه من واقع خواستینگار اونم ما! آورد باال و با مکث گذاشت رو صورتم دستشو

 ...پاش بلند شد و يانگشتا يرو

 : عقب گفتم دیکه کش لباشو

If she ever tries to f.... leave again 

 بخواد ترکم کنه گهیبار د هی اگه

I’mma tie her to the bed 

 به تخت و بندمشیم

And set the house on fire 

 زنمیم شیخونه رو ات کل
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 ! بود یچقدر خنده ش دوست داشتن !دیخند

 

 : آتنا

 شیکه ته ر ینیشرو نیا! منه نیشرو نیا! نمشیبیماه دارم م3باور کنم که حاال بعد از  تونستمینم! شدینم باورم

قطره اشک از  هی! دیباریبارون م ن؟یکار کردم شرو یمن باهات چ! منه نیخسته س شرو یلیخ يداره و انگار

 ! معلوم نبود دیباریچون بارون م یول ختیر نییچشمم پا

 ! تو ایب یشیم سیخ: نیشرو

چمدونم رو با دست چپش گررفت و با دست راستش هم دست چپ منو گرفت و منو به دنبال خودش  ي دسته

 ! سمت خونه دیکش

 یمنو رو صندل! تو آشپزخونه دیگوشه و منو دنبال خودش کش هی، چمدونم رو گذاشت  میخونه شد وارد

 ! آشپزخونه نشوند

 ! يدیچرا دستمو کش امیب تونستمیخوب خودم م: گرد گفتم يچشما با

 ! یتا دوباره فرار نکن رمتیسفت بگ خوامیم! یدوباره از دور بش خوامیچون نم: زد و گفت یپر از دلتنگ لبخند

 ! من فرار نکردم: بغض گفتم با

 ! سازیو بعد رفت سمت چا دیبوس مویشونیشد و پ خم

 ! ياریب ییچا يخواینگو که م: اخم گفتم با

 ! دیخند

بعد ! رو مثل قهوه دوست ندارم ییمن چا دونستیم! کردیم یبلد نبودم چون هنوزم منو حرص یدلتنگ اصن

 ! کردیم میحرص ينطوریا

 ! کنهیم يزیبازم کرم ر یول نهیبیماه داره منو م3خوبه بعد ! مرض نخند: اخم گفتم با

 ! دیتر خند بلند

و دستاشو دو طرف  نتیاز دستش بکشم منو چرخوند و چسبوند با کاب وانویرفتم سمتش و تا اومدم ل یحرص

 ... هیاز ثان ياُپن قرار داد و در کثر يکمرم رو

چسبوند  شویشونیآروم سرشو برد عقب و پ! نفسم بود! وجودم بود! بود میتموم زندگ! عشقم بود! کردم شیهمراه

 ! میشونیبه پ
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  ؟یهنوزم نفهم ایکردنت تنگ شده بود  تیاذ يچقدر دلم برا یدونیم: تگف آروم

 نفهم بودم؟  یمن ک: گفتم يبا دلخور یبرپا بود ول یکه ته دلم عروس نیا با

اونقدر که ! دوست ناشناس منم يدیاونقدر که نفهم! يبود: زد و زل زد تو چشمامو گفت یطنتیپر ش لبخند

عشقم  لمیف يتو يتموم اون سکانس ها يبدم؟ اونقدر که باور نکردحاضرم برات جون  يچطور يدیدینم

 ! بوده یواقع

 ! ن...ـــی..و...ر...شـ: گفتم متعجب

  ن؟یجونِ دل شرو: زد و گفت لبخند

  ؟یخوب لوسم نکن بگو واقعا تو دوست ناشناس یلیخ: و گفتم دمیخند

 ! آره: و گفت دیخند

  م؟یمن ک يدیفهم يچطور! زودباش بگو بگو: گفتم یو فضول يکنجکاو با

 ! شرط داره: و گفت دیخند

  ؟یچه شرط: گفتم يلوس باز با

 ماه؟ 3شد اونم بعد از  داتیما پ يخونه  اطیتو ح هویو چرا االن  یشد که رفت یچ یبرام بگ دیاول با: نیشرو

 ! ماه بغض راه گلومو بست3اون  يآور ادی با

 ! نیشرو يبه رو رو یصندل يرو نشستم

 ! باشه: من

 ! ممنون: نیشرو

  ؟یچ يبرا: من

 ! يبد حیتا توض یخوابم باشه هست هیاگه  یکه حت نیا: من

 : زدم و شروع کردم يلبخند

کشور تا فراموش کنم  نیبرم از ا! گرفتم برم میشدم تصم داریب یهوش شدن من وقت یاز اون اتفاقات و ب بعد

همه شون از دستم به شدت  بایتقر! به بچه ها گفتم! که با تو داشتم یتو رو عشقمو و تموم خاطرات! رو زیهمه چ

 یم دیبا! گفتیاون راست م فهممیو االن م! موضوع نیبهم زد سرِ ا یلیس هیکه  رایمخصوصا و! شدن یعصبان

ازت خاطره داشتم تا دست به  یکاف منو بفرسته لندن ، اما اونجا به قدر خواستیم نیآرو... به هرحال! موندم

و با  گذشتیهفته ها م! دل من يبود مثل آب و هوا يریشهر دلگ! سیپس رفتم پار! یهم بزنم حت یخودکش
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 گفتیم! گرفت يریباهام تماس تصو پیبا اسکا نایکه اونجا بودم روژ یسوم يهفته ! بچه ها در ارتباط بودم

! بهم گفت! نگفتم و نگران گوش دادم و نگاه کردم يزیچ! برگشتنم داره يبرا یلیدل گفتیم! داره یکار مهم

که دوسم  یاز همون روز اول که به هوش اومدم تو به همشون گفت گفتیم! گفت که داستان حاال فرق داره

تو رو باور کرده ،  يکه حرفا یکه تنها کس گفتیم نایروژ! ینامزد کن يا گهیمجبورت کردن با کس د یول يدار

از اعتراف تو به من نزد چون  یحرف یکس رفتمیمن م یوقت نیواسه هم! شقتو باور کرده فقط خودش بودهع

واقعا دوسم  ایو بفهمن که آ نکن بتیفرصت خوب بود تا بگردن و تعق هیهمشون  يرفتن من برا نیا يانگار

خونه شون تا بهشون ثابت  ادیاز بچه ها ب گهیبهش گفته که همراه دوتا د سایبهم گفت که مل نایروژ! نه ای يدار

بوده و خوب دخترا گفتن ما  یانگار جلسه خانوادگ! رفتن انایو ک نایو روژ رایو! عاشق آتناس نیکنه که شرو

بشن و  میخونه قا یکنار سالن اصل ییرایتو پذ ییجا هیخواهش کرده تا  شوناز سایمل یول میبمون میخواینم

و  يسر مامان بزرگت داد زد يکرد که تو چطور فیرو تعر یبهم گفت ، همه چ نایوژر! گوش بدن به مکالمه ها

 نایروژ بهکه  نیحرفا با تموم ا نیباور نداشتم با تموم ا... بهم خورده اما من نه  ينامزد يو چطور یگفت ایچ

کس ،  چیمن قسمشون داده بودم به ه! تک تک دخترا حرف زدن! کامل دارم باور نکردم ، باور نکردم نانیاطم

منو  تونستنینم یدنبالم و از طرف يایبهت بگن من کجام تا ب تونستنیپس نم! کس نگن من کجام چیه قایدق

از زبون  دیمن برگردم اما من باو اصرار داشتن  زدنیبار دخترا زنگ م 500از  شتریهرروز ب! کنن تا برگردم یراض

اتفاق  نیا جهیمن کجام در نت یدونستیبرگردم و تو هم نم خواستمیچون نم یول! رو در رو دمیشنیخودت م

 ...روز  هی... روز  هیدو ماه که گذشت ! ادیب شیپ تونستینم

  ؟ینش یبعص زنمیکه م یحرف نیسر ا يدیقول م نیشرو: سرمو بلند کردم و گفتم یترس و نگران با

 ! نه: گفت ياخم و کامال جد با

 ! گفتمیم دیبا! کردمیکارو م نیا دینبود با يچاره ا! ترس آب دهنمو قورت دادم با

داشت؟ من تموم  یتیدختر بود اما چه اهم هیبا  دمیرو د ایک یکامال به طور اتفاق... روز هی... روز  هی: دادم ادامه

 ! و کنار رود سن بودم ختمیریکه باهات داشتم و اشک م یتو بود و خاطرات شیفکر و ذکرم پ

: کردم با ذوق اومد جلو و گفت هیگر دمید گهیدختر د هیفکر کرده بود چون من اونو با  دیهم منو د ایک

 عایو اومد جلو تا بغلم کنه اما من سر یختیاشک ر نهیواسه هم يتو هم منو دوست دار دونستمیم...  دونستمیم

اخم  ایک! جز تو منو بغل کنه یکس هک کردیم وونهیفکرشم منو د یخوب حت... شدم و رفتم عقب  از جام بلند
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اونو  چوقتیمن ه کنه؟یدرمورد خودش فکر م یبا اخم بهش گفتم که چ! کردیکرده بود و طلبکارانه نگام م

 ! گمیمن بخاطر غرورم دروغ م کردیفکر م یول ایک! دمیدوست نداشتم و االن هم اصال اونو ند

و رگ گردنش باال زده بود و دستاشو  تیصورتش سرخ شده بود از عصبان! خدا ای! انداختم نیبه شرو ینگاه

 زیرو م یاز جاش بلند شد و زد هرچ هویآب دهنمو قورت دادم که ... کردیمشت کرده بود و با اخم منو نگاه م

 يکه اجازه بدم کار نیو قبل از ا شتم سمترف! نیهم من هم شرو! خدا رو شکر کفش پامون بود! بود رو شکوند

 ... بکنه سرمو بردم جلو 

فهموندم دوسش ندارم و بهش فهموندم که اشتباه  ایبه ک یاتفاق بود و وقت هیاون  نیشرو: از اون گفتم بعد

برنگرده تا باعث از  چوقتیقول داد که بره و ه! قول داد ایو ک...! س گهید یکیاشکا بخاطر  نیا... و ... و کنهیم

باهام  خوادیم یخانوم هی: بهم زنگ زد و گفت پیکابا اس سایحدودا چند هقته بعد مل! رفتن آرامش من نشه نیب

 ! حرف بزنه

فکرکردم که ! مادربزرگت باشه دیاز همون اول حدس زدم که با! دیباریش م افهیاز ق تیبود و جد ریخانوم پ هی

... اما نه ! هیگر ریموضوع بزنم ز نیبود از فکر ا کیکارت و نزد یپسرم نشو و برو پلطفا مزاحم  گهیاالن حتما م

از خاطرات دوران ! محبتش بود نینبود هم علومش م افهیکه از ق يزیمادربزرگت با محبت باهام حرف زد ، چ

دلم ! کردن يا گهیبوده اما پدر و مادرش اونو مجبور به ازدواج با کس د ریپسر فق هیگفت که عاشق  شینوجوون

اما باالخره بغضم ! اشکم خشک شده بود يکنم اما انگار غده  هیگر خواستمیاونقدر که م! بد یلیخ! سوخت بد

 ریروش تاث یلیکه خ يبهش زد یحرف هیمادربزرگت گفت که اون روز تو اون جلسه ! هیگر ریشکست و زدم ز

بعد از ! " میما هم نرس يخوایم يدیشما چون خودت به عشقت نرس" یبود که بهش گفت نیداشته و اونم ا

که تو  نهیا يزیاز هرچ شتریب گفتیم! ساعت حرف زدن باهاش بهم گفت که برگردم که نگران اون نباشم3

گرفتم برگردم تا  میبا خودم کلنجار رفتم و تصم یلیخ! دهیعذابش م ستیو روز و شبت معلوم ن یکشیم عذاب

 ! ياز زبون خودت که دوسم دار! ون خودتبشنوم از زب

که  نیواسه ا يهمه منو آزار داد نیا یعنی: زد و گفت یلبخند تلخ! شیآب يبلند کردم و زل زدم تو چشما سرمو

 ! فهموندمیخودم به زور بهت م يومدی، م شدیباورت نم

 ! دمیخند هیگر نیب

 ! دوست دارم: نیشرو

 ! بلند کردم و نگاش کردم سرمو
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 ! يزیاز هرچ شتریب: داد ادامه

 ! یاز هرکس شتریب

 ! از خودت شتریب

 ! دارم دوست

 ! منم دوست دارم: زدم و گفتم لبخند

 ! زد و چشماشو بست يلبخند

 ! شده بود ادیشدتش ز بارون

 ! هم دنبالم نیو شرو اطیتو ح رونیب دمیدو

 ! و سرشو جلو آورد ستادیوا جلوم

 : که سرشو عقب برد گفتم نیاز ا بعد

 باران قسم ، نیا به

 نخواهد شد ، یآفتاب آسمان

 ،یخواهیتو م چون

 اشک ها قسم، نیا به

 شودیتنگ م دلم

 ،یمن يایتو تمام دن چون

 لبخند تلخ باور کن  نیا به

  ؟یدوباره دوستم داشته باش یتوان یم

  ؟یدوباره باورم کن یتوان یم

 بگذار لبخند بزنم پس

 خواب باشد  دیشا

 نشوم داریبگذار ب پس

 هستم  يبرو هرجا

 یسهم من تو

 ! رمیگیرا سفت تر م تیدست ها نباریا
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 ! يدوباره نرو تا

 ! تا نروم ریدر آغوشم بگ پس

 ! برسد که مهتاب حسادت کند ، به عشق ما يروز تا

 

 3: 17ساعت ! 1392دوم ماه مهر  -اس ام اس  - يروژانو محمد - انیپا

 

 

 

  93مهر   : یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member258775.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member248011.html    :ناظر 
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