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 رو بای:اتش گون،مانند آتش،زسایاتر

 !!دهن باز زل زده بودم بهش با

 شهی؟اصال باورم نمو ازدواج شایخدا... ن یوا

که چشمش به من  نیوهم رونیعروس اومدن ب نیداماد بود از ماش یلبخند به لب همون طور که دستش دور بازو شاین

 !!باز برام تکون داد شیدستشو با ن یکیافتاد اون 

 !!هستا شایکه اسمش ن ستین خودیهنوز هم ادم نشده....ب یازدواج کرده ول نیو ا شهیکه باورم نم نیخدا با ا یا

 ...طرفم،منم که تو شوک بودمو خشکم زده بود ومدیتند م تند

 !قرمز هم دستش بود و لباس عروسش هم که محشر بود یدسته گل با رز ها هی

 دیو منو بغل کرد و ماچ ماچ!!!! صورتمو بوس دیرس بهم

 !!لباش هم رو صورتم موند یکنم جا فکر

 ...نمیورت داماد رو ببص تونستمینم یبود،من حت بیواقعا عج یول

 !!!!به سقف دمیکه چسب یبه شدت سوخت جور صورتم

  !!!دمیتو خونه ترش نجایبخت،من ا یرفت خونه  یشیخدا،همه ش خواب بود؟؟؟اوف منو باش،گفتم االن ن یوا

  نیسالمه ها!فکر بد نکن81من فقط  البته

 بوده خورده تو صورتم یچ نمیبه باال سرم انداختم بب یتکون دادمو نگاه سرمو

 ...میبود ری...پسرعموم که با هم کاردو پننه؟یکه رامت نیا اه
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 !!!به من زده؟؟؟ یتوگوش نیا یعنی...نم؟یبب یفرستاده بلندم کنه...ه نویا یاخه ک دونمینم

 (م)که کنار تخت و کمدم بود یقدّ ی نهییطرف آ رفتمیکه م یرفت تو هم،پا شدمو در حال اخمام

 ...و شونه کنم،نگاش کردمموهام تا

 !کردیاخم نگام م با

  که مثل جنگل شده بودنو شونه کردمو به زور با کش بستم موهامو

 !زنهیم دمیهنوزم داره د دمیبرگشتم د و

 !!هوا دیپر ارمیدر ب موییشدم و تا خواستم دمپا یحواسش نبود!عصبان یول رونیحرص اشاره کردم که بره ب با

 ؟یکنیپرت م ییبهم دمپا یاالن دار یدست بوس یکنم...به جا دارتیچته دختر؟ بابات منو فرستاد ب یه یه-

 یبا تو گوش نکهینه ا کننیپسرعموشون مثل ادم دخترعموشونو بلند م هینه بابا؟معموال بق-

 ...نه؟یکردیهم االن با لگد منو شوت م کردمیم دارتیتازه من اگه با ناز ب یشدینم داریب-

  علومه ارهم-

 ...مارتا داداش فسقلت هم منتظر نیا ایحاال ب-

 ...یدونیخودت م نیوسط حرفش:درمورد داداش مارتام درست حرف بزن رامت دمیپر

 :وسط حرفمو هر دو دستشو باال اورد دیمثل من پر اونم

  رمیمن م میباشه باشه تسل-

 اره برو-

 بمونم تماشا کنم...؟ یخوایشد!:اصال...م طونیش

 رونیب دیداد و دو یپرت کردم سمتش که جاخال موییپادم

 گهیقت نمو هیکنه... داریکه منو ب فرستهیم نویا ادی...اونوقت م می...واقعا بابا حواس نداره ما نامحرمدمیکش یقیعم نفس

 ...!خدا ی...استایسرم ن یزیچ خوابمیم یمن وقت
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 ...ومدیتاک ساعت م کیت یساکت شده بود...فقط صدا اتاقم

م خوب بود...لبا زمیهمه چ بایبه خودم انداختم...اوممم بد نبودم...راستش تقر ینگاه نهیسکوت خسته شدم و تو آ از

البته  هیکه دماغم قلم دادنیم دیهم بهم ام هیمعلوم نبود راستش بق ادیداشت که ز یکیکوچ یهم برامدگ مینیمتعادل...ب

 ...بایبود تقر ییالغر بودم...موهامم که خرما بایداشتمو تقر یل...!!!قد متعادستین ینجوریاصال ا دونمیخودم م

،و کمد لباسام هم کنار  واریخرت و پرت ، تختم هم وسط اتاقم،باالش چسبونده بودم به د یاتاق جمع و جور با کل هی

ه به اطراف نگاه هم سعادته!همون طور ک نشیاز نظر خودم که هم یداشتم ول یا ختهیتختم بود ...در کل...اتاق به هم ر

 مونده؟؟ داریصبح چجور ب یکله  نیرامت نیصبح....اوه چه خبره ا میون7چشمم افتاد به ساعت... کردمیم

 تخت یرو دمیزدم و پر یگرفتمو لبخند بنا گوش جو

 ...دمیپریگذاشتمو خودم هم م یاهنگ خشن خارج هیدراوردم و  مویگوش

 !واال ستیبهش ن یاعتماد گهیبشه د ریادم جو گ یصبح اول

 !شدن خیکش موهامو هم باز کردم که س دمیرقصیطور که م همون

 !!بود یزنگش دراومد...خنده ام گرفته بود....اهنگ حسن یاهنگ قطع شد وصدا هوی

پتو و خرت و  نیو ب نییتخت افتاده بود پا یگشتم که از رو می...هل شدمو تند تند دنبال گوششدیبلند و بلند تر م صدا

 !اتاقم گم شده بود یهاپرت 

 هی نی...حاال انییکرد و از تخت پرت شدم پا ریکمد کنار تختم گ ی رهیبه دستگ نمیاست هویطور که دنبالش بودم  همون

 !رو سرم ختیلباس ها ر یجا...در کمد هم باز شد و همه 

 !!!!یمرتب نیبدتر؟من به ا نیاز ا یخورد المصب...بد شانس چیهم پ دستم

 ، حمله بردم سمتشو ساکتش کردم و بدون نگاه کردن به شماره هیگوش دمیچشمک زد...تا فهم رتختمیز یزیچ هی

 :حرص داد زدم با

 ...یمن راحت شم اله نیزم یکوفت درد! خدا محوت کنه رو-

 منو برسون اریبردار ب نویاون ماش االی مینکن ریکنم که د دارتیخواستم ب یدیزد:چرا فحش م غیج
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 !!!خداااا یبود..ا دهیورپر یشای...بازم ندمیکش یقیحرص نفس عم با

 برو ریبگ یتاکس هیخودت  تمیمگه من اژانس خصوص-

 ...حاال زمیبد باز نکن لطفا عز یدهنمو به حرف ها یحوصله بحث ندارم اول صبح ایب یپرست یکه م یجون هر کس شیا-

  بشه یچ نمیبب-

 قطع کردم ویگوش عیکنه سر دایفرصت حرف زدن رو پ نکهیاز ا قبل

 ...نییهم سرم کردمو کالسورمو برداشتم رفتم پا یسرمه ا یمقنعه  هیمرتب کردمو  لباسامو

  آتوسا هم حتما تا االن حتما رفته بود سرکار خوردنیداشتن غذا م پسرا

 :اورد سمتم ویاخماش تو هم گره خورد و گوش دیتا منو د بابا

  پشت خط تلف شدمارتا  ایب یکرد رید نقدریدختر چرا ا-

 ساعت وقت دارم مینشده که هنوز ن رید-

 با ذوق گفتم دمویازش قاپ ویباال انداخت که گوش ییابرو

 یسالم داداش-

 ؟یچجور یسالم خواهر-

  روزمه نیبرم دانشگاه اول دیچه موقعه زنگ زدنه االن با نیا یداداش ول یمرس-

 دمیشرمنده من اصال نفهم یوا-

 گذره؟ینداره اونور اب خوش م ی:اشکالدمیخند

 هیخال یلیکوچولوم خ یخواهر یجا-

 !خودم هم پاشدم اومدم یدیحاال د-

 ...مامان به تو هست و دینشه تموم ام رتیبدو د االیلوس نشو فقط خواستم صداتو بشنوم  گهیخب د یلی:خدیخند
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 یخب من رفتم با یلیقطع کردم:امم خ حرفشو

  یبا-

نون و  یتند تند لقمه  کردنیتوجه به پسرا که مشکوک نگام م یآشپزخونه و ب زیم یم روقطع کردمو گذاشت ویگوش

 :بغلم جا به جا کردمو رفتم سمت در ریدهنم،کالسورمو ز یچُپوندمش تو یهمون طور که م رگرفتمویپن

 !و...در کل همه من رفتم نیبابا و ماهان و رامت-

 :هوا و گفت دیماهان که پر یزد پس کله  تفاوت به خوردن ادامه دادن که بابا یب پسرا

 !خدافظ-

 یایبا خبر خوش ب شاالیدخترم ا ارتیخدا-

 در آوردم بمیج یرو از تو چییو سو رونیزدمو رفتم ب یلبخند

بهم و داداش مارتام هم که  گهیزور م یلیهم سخته...چون داداش ماهانم خ ییجورا هی...البته یباش یخوبه ته تغار چقدر

 یراحبخش ط مایو صدا وس ستیخونه ن یاوقات تو شتریب کتر،همیسال از مارتا کوچ کیخارج از کشوره و اتوسا خواهر 

 ...البته اونقدرا هم گنده نه...از نظر من بایگندگ نیبه ا یاوقات رو خونه تنهام اونم خونه ا شتریلباساست...اونوقت من ب

 ...بزرگه یاز پهنا کم یساده است ول یدوطبقه  هیمون ساختمون نکهیا

ده ش زیه یها بهتره فقط کم یمال من از همه فرار یدارنا...ول یکه پژوم بهم چشمک زد!به به مردم فرار اطیتو ح رفتم

 !!!دونمیمن م گهیبر اساس عالقه اس د نی!البته ازنهیچشمک م

 ...راه افتادم شاین یگذاشتمو به سمت خونه  میاهنگ مال هیزدمو  استارت

 یرشته  یخوندمو االن هم برا یسال جهش هیخواهر بزرگتراز خودم دارم، هیاز تهران...دوتا برادر و  یسپهر سای...آترمن

 یمیکر شایدوستم ن نی...بهترشمیکه وارد دانشگاه م هیروز نیدنگ و فنگ...و امروز هم اول یالبته با کل خونمیم یپزشک

 ...هم مثل خودم خونده

 !؟یسادی...اهلل اکبر! آخه چرا وسط جاده وایکنم دختره  رشیبود ز کیو زدم رو ترمز...نزد شایچشمم افتاد به ن تازه

 که دادم رفت باال دیتو و دماغمو کش اومد



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 !؟؟یبه قاچاق گرفت میتصم ستیحاال خودت دماغت روفرم ن یدماغمو رو فرم در آورد وونهیاِ د-

 ...!تازه دماغ تو که فرم ندارهسیآتر یکنینم دایدماغ من پ یدماغ به خوشگل ی:تو کل تهرانو بگرددیخند

 ...یلیآره خ-

 :گفت یوسط حرفمو با کسل دیپر

 خونمون؟ یایامروز بعد از ظهر ب شهیم گمیم سایبه بعد تو خونه تنهام آتر نیخدا از ا یمامانو بابام رفتن شهرستان...وا-

 باش-

 یسمر-

 :و زل زد بهم یداد به صندل لم

 ؟یدیخوشگل ند هیچ-

 ینه مثل تو...اون آهنگوعوض کن دلم گرفت اول صبح-

 :کردم که داد زد شونشونیبردم تو موهاشو پر دستمو

 !!!کننیبرم پسرا که سهله...مراقبا هم نگام نم یشکل نینکن دو ساعت گرفتارشون بودم ا وونهید یه-

 :میشد ادهیپ میدیرس یکردمو وقت یا خنده

ارن پسره د یخدا هر چ نینباشه...آخ بب عیضا نقدریتو اون چشمت که ا یختیریم یزیچ یسرمه ا هیحداقل  گمیم یه-

 ...یآبرومونو برد نیی...بنداز پانییسرتو بنداز پا کننینگاه م یجور هیبهت 

 موننیمیقد یدوستا میدید میزد پس کله اش...برگشت یکیحرفش  وسط

 و آرام بودن الیشحال شدم...نخو یلیخ

 ن؟یسالم خوب-

 ؟ینیبینم رمیپر است م یباتر ی برهیبا استرس گفت:آه سالم اره ازم معلومه چقدر خوبم...اونقدر شارژم که دارم و الین

 !!وسط دیکردو که آرام پر یخنده ا شاین
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 شد؟ یچ نیدیبچه ها فهم ییوا-

 :میهمزمان گفت همه

 شد؟یچ-

 :باز شد ششیذوق ن با

 !از پارسال شد شتریب گرایامسال ج-

ترا با و دخ مویبرگشت یپسر جلومون رد شد که همه مون به حالت عاد هی هوی شیسرش که بزنم میختیر میشد یحرص

 !!!ها فلنگو بست دهیجن د نیقر وعشوه راه رفتن...پسره هم ع

 :گفتم کردنویتو حس دخترا که به پسره نگاه م دمیپر

 !بابا واریتو د نیوقت نر هی نیاَه اَه آب دهنتونو بجمع-

 چش شد؟ نی:اشاین

 !چارهی:بابا وحشت کرد بمن

 !یماه نیمون وحشتناکه؟دختر به ا ی:وا مگه ما چالین

 عشوه هاتون -

 !رفتیکه جلوتر از من راه م شایدادمو دستش خورد تو سر ن یخواست بزنه پس کله ام که جاخال آرام

 !رفت یهم چشم غره ا شایده نخن ریز زدم

.................................................. 

 :گفتن الیکالس که آرامو ن یتو میرفت

 میما مثال متخصص نیدونی...خودتون که ممیبر گهیما د-

 کالس نذار برو رد کارت گهیخب د-

 ؟یفهمیم یضدحال یلیخ یآتر-
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 !یخبرم کرد ینه مرس-

 !نیسوم رو به پا نکرد یتا جنگ جهان میخب ما رفت لهی:خشاین

 حلم داد تو کالس شایکه ن میدیهم کش یبرا یخط و نشون الین منو

 !ودب ونشونیکه پر از پسره!فقط سه تا دختر م نجایا میموال فکر کنم اشتباه اومد ایکالس وحشت کردم! دنید با

هنوز  دمیشا میتا پسر و سه تا دختر بودن البته خدا رو چه دون 5 ابیتقر یبود ول یکالس بزرگ نکهیانداختم...با ا ینگاه

 !تو راهن هیبق

 !کردمو کالسورمو گذاشتم البته وسط کالس دایپ یخال یجا هی

 جوجو!جاشو گرفت و نشست کنارم یپسره  هیکنارم که  نهیهم خواست بش شاین

 !بزنم لهش کنما گهیم طونهیش

 :اخم وحشتناکم روبهش گفتم تینها با

 دوستمه یجا نجایا دیببخش-

 منه یشرمنده حاال جا-

 !خودش خواست ها نیبب ایخدا

به حالت داد زدن  بایکردم تقر یبه خودم دادمو از جام بلند شدم و همون طور که به همه طرف نگاه م یعصب ی افهیق

 :گفتم

 !شهیآقا داره مزاحمم م نیا ایآرسام؟آرسام ب-

 !هم همون جا ماتش برده بود به من شایابروهاش رفت باال ن پسره

 که هست فکر نکن با اومدن دوست پسرت هم از جام بلند بشم نهیخانوم چته هم-

 !پررو یچشمشو درارم پسره  بزنم

 یای...تو در مقابلش مورچه هم حساب نمشهینظرت عوض م شینیبب یوقت-
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 !نداره همون جا نشست دهیبحث بامن فا دید یوقت یبزنه ول یحرف خواست

 بود از خنده منفجر بشه کیانداختم که نزد شایبه ن ینگاه

 :که بشنوه گفتم یجام بلند شدمو جور از

 ستین ساینشد من اسمم آتر بتینص نایاز ا یکیاگه  نیبب حاال

 :شروع کردم به حرف زدن شویکنار یصندل یرو نشستم

 ...کنارت ادیم یبه اسم قل ختیر یبقواره و یپسر خل و چل و ب هی-

 پشتم قاینفراومد دق هی یحرفم تموم نشده بود که صدا یادامه  هنوز

  نمیمن بش نینیشینم نجایاگه ا دیببخش-

نم خدا رو شکر تونستم تعادلمو حفظ ک یول فتمیبود با کله ب کینزد یصندل زیم یشوک بهم وارد شد که از رو اونقدر

 !سوژه شدمیوگرنه تو دانشگاه م

 :با همون حرصم نگاش کردم و گفتم برگشتمو

 ؟یجنابعال-

 نیبلند ش شهیکنم...اگه م یمعرف نمیبینم یلیدل-

 !...اهلل اکبربزنم

 بزنم که استاد اومد تو یحرف خواستم

 !استادا ضد حالن نیدر کل ا اصال

 بود دهیکردم که لبخندش تا بنا گوش رس شاینشستم سرجامو رو به ن رفتمو

 !زد که کالسورمو برداشتمو زدم تو سرم یبه من انداختو چشمش برق یاهنگ

 !...تق تق تق

 !کردیم ی...داشت رو مخم اسکزیم یخودکارش ضرب گرفته بود رو با
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 :که بشنوه گفتم یجور

 اعصاب داره پسره یریدرگ-

 :که من بشنوم گفت یبهم انداخت و جور ینگاه مین

 !!!داره دختره یروح یریدرگ-

 :شدمو پا شدمو گفتم یحرص

 !درست حرف بزن اقا-

 سر جاتون نینیبش نی...چه خبره سر کالس هستی:خانوم سپهراستاد

 :که بشنوم گفت یتوجه بهش پسره روشو از من گرفت و جور یب

 زیهمه چ یب یدختره -

 :گفتم یلحن بلند با

 ...یعمته پسره  زیهمه چ یب-

 :گفت یو با لحن محکم سادیخودش بلند شد و تو روم وا نباریا

 ...هان؟تو یچ یپسره -

 :داد زد استاد

و خط و دعوا ر طنتیدورش دیبا نیترم حذف نش نیا نیخوای...اگه مگمیبار م نیوآخر نیاول ی...برانیبسه تمومش کن-

  دانشگاهه نجایا نیبکش

 :اعتراض کنم که پسره گفت خواستم

 کرد نیتوه نینکردم ا یکار چیمن ه-

 یکرد نیخودتم بهم توه یه-

 یاول تو شروع کرد یول-
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 گفتم؟ یبسه االن بهتون چ-

 !دیببخش-

 نیختیکالس رو بهم ر نیبه سرو روتون بزن یاب هی رونیب نیبر دیحاال بفرما-

 :اد زدمدر گرفتمو د ی رهیکه خودمو با دستگ فتمیبود با مخ ب کیکه پسره پا پشت پام کرد و نزد میبر میخواست

 !!!!!یوحش-

 نیترم هر دو حذف نیخب...ا لهیاالن اخطار آخر رو بهتون دادم خ نی...همانفریک ی...آقایخانوم سپهر-

 :میبه ما که هردو همزمان گفت رهیها همه خ بچه

 ؟یچ-

 :اس زدم شایو به ن دمیمحکم به هم کوب نویماش در

 دنبالت امینم گهیمن د ایخودت ب-

 زدمو راه افتادم سمت خونه استارت

 :ماهان بلند شد ادیباز کردم که فر درو

 سبزه کو؟ شرتیبابا ت-

 !هیمونده به آخر یکیتو کشو -

 :همون حال داغونم خواستم برم باال که سد راهم شدو گفت با

 ؟ههیزود اومد شدیچ-

 کنار:برو حوصله ندارم زدمش

 !تو یم-

 دمیکردم و شب هم همون جا خواب فیتعر زویو براش همه چ نایشااین یاز مامان اجازه گرفتمو رفتم خونه  شب
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 !شد یمثل تنگ آب روسرم خال یزیچ هی

 :ستادهیباالسرم ا شاین دمیهوا و د دمیپر

 کتک خوردم حداقل بلند شو یتا صبح ازت کل-

 داریب یزود نیمنو صبح به ا نیانداختم...اوه خدا ساعت دوازده اس چرا ا میبه ساعت گوش یدادمو نگاه یمالش چشمامو

 !کرده

 :و گفتم ییجمع و جور کردم همون جا رو تخت و با کش بستم و رفتم دستشو موهامو

 ...حساسش بودا یجا شاین-

 :بهم داد مویو اومد سمتم و گوش دیخند

 رهیم برهیداره و ایب-

  :گفتم یبا لوس دمیمامانو د یشماره  تا

  ..وغه نتونستم بهتون زنگ بزنمسرم شل نروزایخبرا؟قربونت برم من ا ن؟چهیمامان جون خوب هست-

  :وسط حرفم دیپر

  همه سوال جواب بده هان؟ نینکن تازه مامان که حضور ذهن نداره چه جور به ا یزبون نیریش نقدریا یاَه آتر-

  سال از خودم بزرگتره کیماهان بود،اون داداش  اَه

  :رو نرفتمو ادامه دادم از

  !یکه ماشاال جوون تر از من ه؟شمایچه حرف نیاِ مامان ا-

  مامان زنگ زدم یشارژ نداشت ببا گوش می...گوشنمیننر مثل آدم جواب بده ب یاَخ اَخ دختره -

  :کردم یاخم

 تو یستیانگار آدم بشو ن یمثل آدم باهات حرف بزنم ول یکم یاه خواستم اول صبح-

  ...یآتر-
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  خوام صبحونه بخورم یحرفتو بزن م االی-

  سال ازت بزرگترم هیترت درست حرف بزنا مثال با بزرگ-

سال از من  هیقُلدُر واسه من؟تو  یشد یکرد شرفتیسال پ هی ه؟حاالی...نه اصال فضولش کشه؟یم یاگه نزنم چ-

  عقل من چند سال از تو بزرگتره یول یبزرگتر

به زور کرده تو دست  شوینم که گوشماما نیا المونیمازندران تو و میبر میخواست یم ی...همگشهی! امروز معلوم میه-

  کمه یاگه نباشه چ گهینگه م یکیکنه  یبه دخترم خبر بده...دخترم دخترم م گهیمن م

  طور حرف نزن وگرنه نیحرف دهنتو بفهما درمورد اون ا-

  انه؟ی ییایباشه باشه...حاال م-

  نه ای...فرصتشو دارم شهیم یچ نمیخب بب-

  پوستت کنده اس یواست بهتره وگرنه اگه مامان بفهمه حذف شد ینه از نظر من همون جا بمون-

  که... نکنه برامون جاسوس گذاشته؟ میدونست یم شایدونست؟فقط منو ن یاز کجا م ؟اونیچ

 :دادمو اعتماد به نفسمو حفظ کردم یفکرم خنده ام گرفت...سرمو تکون از

  ن؟یکن یحرکت م یک-

  ومدین ییصدا

  !ن؟یکن یحرکت م یگفتم ک یهو -

 :کرد یا خنده

  کنه یدخترم دخترم نم نقدریمامان جان ما ا نیبهتر...حداقل ا ایکردم نه؟...ب دایپ ییبه به عجب آتو -

 :حرص گفتم با

  ساعت؟-

 فرداصبح میون7-
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  باز موند دهنم

  وقت پشه نره توش هیدهنتو ببند -

  شمایپا م ریدونست که من د یشدم...خودش م یکفر

  :جوابشو بدم ادامه داد نکهیا قبل

سته کنارم نش نیاآلنم رامت انیم کینکش چون کل اقوام نزد ازهیخم یکنو ه یآبرو دار ینکرده!اومد ییاگه خدا یراست-

  !میکش یقتلتو م یبا هم نقشه  میدار

مشون نباشه...به کدو چیسر رو تن ه خوادیدو تا کل کل دارمو دلم م نیبا ا شهی...من همیروان یخنده...پسره  ریز وزد

  شد؟ دایاز کجا پ تیخاص یقلچماق ب نی...ومن!...پس ایتو که آتوسا و مارتا رو به مامان داد ایس؟خداین فیخدا ح

 نداره یربط چیخواد به تو هم ه یدلم م هیملک خصوص هیدهن من  شیا-

 :اومد که با تعجب گفتم دنشونیخند یبار صدا نیا

 فون؟؟؟یرو آ یصدامو گذاشت -

  هم بشنون هیبق حتویمل یخواستم صدا-

  که دندوناشو بهت بده ها یبابابزرگ منت کش شیپ یبر یوقت اونوقت مجبور هی فتنیهه هه ن-

  :رو برداشت یقطع شد وگوش صداش

  دونمو تو یاونوقت من م ایحاال ب-

  :زد تو سرش یانداختم که دودست شایبه ن ی.نگاهدمیکش یقیقطع کردم و نفس عم ویگوش

 ؟یفحش بارش کرد نقدریاآلن مامانت بود ا نی...اـیا-

..................................................  

  :گفتم دمویخند

  !!!!بود گهینره خر د هی نینه بابا ا-
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  مزاحم؟-

 نه بابا ماهان-

  نبود ادمیبودن  نایاها معموال لقب مقباش هم-

 دمیخند

  :نشست سر جاشو مشغول خوردن شد که گفتم رفت

  ؟یایتو هم باهام ب شهیم شـــــاین-

 کجا؟-

  ارم؟یکم ن نیماهانو رامت نیو منم جلو ا میبا هم بر ییایتابستونو برن شمال...م نیا خوانیهمه م-

  !فکر کنم دیاممم...با-

  ...یایکه م دونمیخواد...م یکه فکر کردن نم نیا-

 کار کنم؟ یقط دانشگاهو چ...فامیباشه م-

 میخب...برا دوهفته مرخص شو در هفته که فقط دو جلسه دار-

 مونمیعقب م یلیجلسه نرم خ ؟چهاریآتر-

 دونمیخب نم-

م ه یکم میخوندیتابستون هم همه اش درس امسالو م یدونیخودت که م امیدوست دارم ب یلیخودمم خ نیباشه بب-

  میکن حیتفر ستیبا

 ...که آسون نبود یپزشک یخوندن...اخه رشته  یبرا می....تابستونو کال گذاشته بودگفتیم راست

 ...دادم و لباسامو عوض کردم لشیتحو یبنا گوش لبخند
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به خونواده اش هم خبر  شایو ن میکرد زیخونه رو تم ییبعد دوتا مویظهربا هم حرف زد 3از صبحونه تا ساعت  بعد

 تیضاکه ر دیهم طول نکش قهیبهشون دو دق شایشلوغ بود چون تلفن ن یلیسرشون خ ایداد...ماشاال مامان باباشم گو

  قرار بود خونه شون بمونم یبودم چون دوروز ناسالمت آوردهبودن رو با خودم  ازمیمن هم که مورد ن لیوسا یدادن!همه 

  :بلند شد شاین غیج

 ؟یباش زونیمثل نعشه رو تخت آو نجایا یخوا یم یتا ک گهیپاشو د یآتر-

 ...خورد تو چشمم مایاز چشمامو به زور باز کردم که نور مستق یکی

  :گفتم یخش دار یباصدا

  سرم رفت بابا یزنیآآآخ چته داد م-

  :اومد جلو نور ونگام کرد یحالت هجوم با

 شهیساعت ش م؟اآلنیآماده باش دیبا میو ن6ساعت  یمگه خودت نگفت-

  از امروز نمیشدم...ا داریزوده مثال(ب 1که اونقدر زود)ساعت  روزیکنم..اون از د یخواب درستو حساب هی شهینه بابا نم-

  :اعتراضم بلندشد دمیکش یم ازهیکه خم یبه زور نشستم رو تختو در حال پاشدمو

وق زده همه ذ نیدونستم تو ا یدوساعتو به بلند کردن تو بگذرونم چه م دیدونستم؟ گفتم حتما با یاِ بابا من چه م-

  ...؟یا

 :به خودم گفتم نهییبه سرو روم زدمو تو آ یو آب ییدستشو رفتم

  ...که همه شون کف کنن یکن یکار دیبگذرونه...با ریامروزو خدا خودش بخ-

 رو تخت و داره باهاش دهیلب تابش جلوش بازه و رو شکم خواب دمید رونیاومدم ب یحوله صورتمو خشک کردمو وقت با

  رهیور م

  چمدونامونو ببرن نیا انیبگو ب هیهمسا یکه ...پاشو برو به چندتا پسرا الیخ ی:اووهه نگفتم اونقدر بمن

  چرا من؟خودت برو-



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

هم که مثل ادم بود  کلمیشلوارک قرمز پام بودو تاپ بنفش...ه هیبه خودم کردم که  یانداختم باال واشاره ا ابروهامو

بودن ووحشتناک شده بودن مثل جنگل آمازون! چشمامم از قضا  یباشه؟...موهامم مشک نیخوایم یچجور گهید

 فیر(که اآلن اونور آب تشلیاز پسرعموهام)سه یکیعموم و  وبابا نکهیچرا از قضا؟...باا دیگیبود...حاال حتما م یخاکستر

بهم  شمیهم از خواب بلند م یقت!و طوناستیشبک ش هیاز حد روشنه وشب شیب یلیمن خ یچشم ها یول هیدارن،خاکستر

 سروقتا  ینبود بهتر بود...بعض یول هی!درسته که رنگستمین ی!کال از چشمامم راضدیچشم سف ایروح سرگردون.... گنیم

 !...!هوفففندازنیبهم م یبد یچشمام پسرا متلک ها نیهم

  رونیکردو لپ تاپو بستو رفت ب یسرووضعم پوف یادآوریبا  شاین

 یکه با خودم اورده بودم اون ییلباس ها ونیکردمو موهامو انداختم سمت چپمو از م یشگیهم شیآرا هیو نهییجلو آ رفتم

 ونیشکل پاپ که به یاسیکه از جنس کتون بودو کمربند  یمانتو تنگ و چسبون خاکستر هی...دمیکه عاشقش بودمو پوش

آرشالو  یها قهیشد... یافتادنو باالشون جمع م یپهلوهام م روقشنگ  یلیداشت که هر کدوم خ بیبستمشو چهارتا ج یم

 شد یمانتو هم جمع م نییوپا یاسیکاله دار 

 ...چروک شهیوهم یاسیو شال  دیسف ویکفش اسپورت مشک دمویپوش یبهتره بگم ساپورت مشک ای شلوار

 یبکس بودو زدم به کولو خواستم در آخر کم سهیک هیبودمو مثل  دهیکه تازه خر یقرمز فیکردم تو مانتوم وک شالمو

  !کرده بود شیخال شایبازم ن یول مشیبود دهیخر شیهفته پ نکهیبود...با ا یخال شهیعطر بزنم که اونم مثل هم

  دز یلب سوت ریز ردادیمن ت دنیبا خنده اومدن تو وبا د ردادیو ت یعل هیهمسا یکه دوتا از پسرا رونیافتادم ب راه

  :چمدونامونو برداشتن ییدو تا دشویکش یعل که

  ...چرا انقدر زود؟میما که تازه به هم عادت کرده بود یول دیکه قصد رفتن دار دمیشن ی:سالم خانوم سپهرردادیت

  میاز تهران بر دیوبا میبمون میتون ینم گهیاومد د شیبرامون پ یکار-

  دیبه سالمت برس شاالی:ایعل

  :بازم گفت ردادیزدم که ت یلبخند

  د؟یبر دیخواست یحاال کجام-

 !نیفضولو بردن جهنما....باشه خودتون خواست گنیخرمگس معرکه لعنت!م بر



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 !!!میشیکه همون جا موندگار م میکرد دییاگه تا مینیبب میبر میخوایکار خوب تو کاناداست...م هی-

خوب  یرو کم کن یدروغ گنده برا نی.حداقل اجمع بود.. المی.منم که خرونیگفتو چمدونا رو بردن ب یکش دار آهان

 !بود

  !اشیو بدبخت یآسانسور ی...بمیکه کجا برن و...خالصه...آسانسور که نداشت میکرد یم ییو من راهنما شاین

 نمیتو ماش میو رفت میکرد یتشکر و خداحافظ ردادیوت یعل از

ونست ت یکه م ییهم تا جا شایفلشمو زدمو تا خرخره بلند کردم...! ن میکه دور شد نیهم یول میگذاشت میآهنگ مال هی

  ...مینمون کیها رفت که تو تراف انبریاز م

  !میدیبه شمال رس یک میدی...در واقع اصال نفهم میحال کرد یبه مقصد کل میدیرس تا

  چه خبره؟ نجایخدا ا ای...میکردینگاه م اطیح یتو تیبا تعجب به جمع شاین منو

داشت سر ماهان غر  شهیکه مثل هم دمیشلوغ باشه.همه اومده بودن...اول از همه مامانو د نقدریکردم ا یفکر نم اصال

  !زدیم

  اومد به استقبالمو منو در آغوشش گرفت یبا خوشحال دنمید با

  ....قرار گرفته ریتحت تاث یخاله ام...کم یبود رفته بود خونه  یچند روز راستش

  :زدیغرم نهیاون طرف دست به سهم از  ماهان

  ...شروع شد ایباز یاومد و هند یآتر نیبازم ا-

ل دانشگاه(باالخره د رازیمامان از کل شجره نامه ام خبردار شد)به غ نکهیو در کل...بعد از ا یواحوال پرس یاز روبوس بعد

 ...رفت اونور زنهیکه خاله سانازم صداش م نیا یاز من کند و به بهونه 

 (!جونم!)خاله ام یبر پدر و مادر و امواتت سان رحمت

  دوکالم حرف با ماهان داشته باشم شدیحاال م خب

  :به پهلو هام زدمو گفتم دستامو
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  دیبه به ماهان خانوم خوب هست-

  :شد درحد انفجار قرمز

  ها شهیحدخودت حرف نزن وگرنه واست بد م بشترازیب یآتر-

  ؟یکار کن یچ یخوا یگفتم:مثال م یلکسیر با

  :که اومد طرفم ، رفتم عقب که آروم گفت نیهم دمیترسیذره ازش م هیاومد طرفم...منم که  آروم

  نرفته ها ادمیموضوع دانشگاهو -

 !رمیاجازه بگ نیاز ا دیاب خوردن هم با یبه بعد حتما برا نیکرده...از ا دایمن اتو پ یبرا هیچه کوفت گهید نی! ا؟یچ

  !!فرن کیدستمو از پشت گرفتو محکم پرت شدم تو آغوش  یزیچ هیخواستم بهش حمله ور بشم!که  تیعصبان با

 خنده اش منو به خودم آوردو سرمو باال گرفتمو نگاش کردم یچند لحظه از شوک خشکم زده بود که صدا تا

  ن؟ی...اـیخدا جونم ا یوا

 ی قهیخواد  یکنم باز م د؟فکریدیاطراف ند نیرو ا یرسپه سایشما خانوم آتر دی...ببخشیخنده گفت:سالم خانوم با

  !رهیداداششو بگ

 ! به بنا گوشم دیرس شمین

  ؟یاومد ی؟کیدسته گل شد هی...مثل ی...خوشگل شدیچه بزرگ شد یاِ داداش-

  خبر؟ یما از اونور ب یاِ مگه نبودم؟ظاهرا شاعر هم شد-

  یکرد رییمطابقت بدم که چه قدر تغ تیقبل یبا عکسا دیدرمورد ظاهرت هم که با ؟امممیفکر کرد یپس چ-

  ها ینکرد ریتغ یکیتو  یول ییییا-

  !تو نیا شمیم ریمنو ول کن دارم خاکش یپرست یم یاوهوم...خب...جون هر ک -
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 وکه قربونش برم...موهاشم که کوتاه بود  کلینگاش کنم...به به ه یکردو منو رها کرد و من تونتمدرست حساب یا خنده

 نیهم نکنم فیتعر ادیز گهیداشت...خب د یبود و صورت نرمال یقشنگ زده بود باال،چشماشم که عسل یلیحالت خ هی

 !....االنش هم کم خواستگار نداره

  چشمم یاومد جلو نمشیخواست بب یوقت دلم نم چینفر که ه هیزدم که  یلبخند

  ؟یجون خوب سایبه به آتر-

  !شیکنه ا یهم م یچه عشوه ا اَه

 نیکه عاشق ا دهیدرِش د یدونم داداش مارتام چ یخانوم هستن و از قضا نم رایالم شونیکنم....ا فیبراتون تعر دیبذار

 که قاتمیوازدواج برسه وهمچنان در حال تحق یبه نامزد ذارمیشده واآلن هم دوست دختر مارتاست...البته من که نم

قبل از  شهیمن ازش متنفرم...هم یداره درست.ول ی....ظاهر قشنگمکن دختره رو از داداشم دور نیبتونم هر جور شده ا

  ومدیکدوم بر طبق مرادم در نم چیم؟هی...چه بگوی...ولختمیر یواسشون نقشه م هیمارتا بره ترک نکهیا

س گرفتمو ازشون عک دمشویشاپ د یپسر تو کاف هیبود که با  یبرخوردم...اونم وقت ایدن یتو ذهن نیدفعه هم به بدتر هی

  !داداشش بوده ارویمن چه قدر خرم!... دمیتازه فهم یگذاشتم کف دست مارتا...ول

 !میبگذر

  دیدستامو کش یکیاز دختر خاله هام گرم شده بود که  یکیکه سرش به  شایتکون دادمو خواستم برم طرف ن یسر

 !دیکن تی!!...بابا کبود شد!رعاشنکیشدت م نیهمه اعضا دستم رو به ا نیا ونیچرا از م دونمینم من

 !آتوسا.عشق من یطرفش.وا برگشتم

  ؟یبه بزرگترت سالم بد یستیکجا کجا؟بلد ن-

  !کمایفقط من کوچ نجایبابا انگار ا اِ

  !سالم بر اتو بخار-

  !خوردیحرص م یزدم!اونم کل یکرد من بودم که اتو صداش م یکه آتوسا رو مخفف م یخونواده تنها کس یتو
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 هیهم با من فرق داشت و  یبود از لحاظ ظاهر نیدخترمغرور و سنگ هیبا من فرق داشت.. زشیاون همه چ ستشرا

 مثل مارتا بود ییجورا

  اخالقش اون جور ها هم بد نبود یبود...ول یپوش کیو اندامش هم مثل خودم متعادل و در کل دختر ش دیهم سف پوستش

 ...برا صبحونه میرفت مویداد تیحرف زدن!رضا یبعداز کل مویرو بغل کرد گهیبهم انداختو همد یمتعجب نگاه

 

ام کال مچاله شدم!مخصوصا باب دناشونیودر آغوش کش یتیپرجمع نیبه ا یخونواده ا نیجونم براتون بگه که من ب خب

خونواده  ین ته تغارم یبوده که در نبود من، مامان روش گذاشته...ناسالمت یشده بود!مطمئنن اثرات یاحساسات یکه کم

 !ماهان نیاز دست ا دهیکش یبدبخت یدو روز کل نیا یهم دُردونه شون باشم...بابام هم حتما تو دیام و با

  ! یفکرشو هم بکن شهیمن نباشم...اصال نم دینیبب هوففف

......................................  

  :بلند شدو گفت زیاز پشت م ماهان

... مییده ...تا سه هفته هم اونجا یاونجا آنتن نم یول میما در خدمت دیخواست یزیاگه چ میبر گهیمامان...بابا...منو مارتا د-

  خداحافظ

رو که دوسش داشتم  ینگاش کردن...امشب لباس خوردنیداشتند شام م زیخاله هاو عمه و عمو هام که دور م ی همه

االنش  نیا همت نیخودمون باشه!!ا شینکردم پ فیوقت تاحاال ازش تعر چی.البته من هسبزرنگ.. شرتیت هیبود ... دهیپوش

 ...میکن فیازش هم تعر نکهیبه حال ا یوا ارهیدر م یو قُلدر باز رهیگیما ژست م یبرا ینداره الک یزیچیهم که ه

 !چه شود گهید

  :رو به ماهان گفتم یطونیخواد و با ش یکه گفتم نم دیکش یداشت برام شام م بابا

  ؟یریماهان کجا م-

  :با همون اخم ضدحالش نگام کرد برگشتو

  ...فضولو بردن جهنم-
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ما باز  یخوش بگذره...چند هفته هم اونجا باش جا ییداداش... دستشو یدار ی:آهان خب چرا رودرواسدیدهنم پر یتو

  ترشه

  !دادم یو اتوسا که کنارم نشسته بودن هر دو همزمان پاهاشونو خواستن به پام بکوبن که جاخال شاین

غندر !...برگ چشونماینبود...مثال من ته تغار الشیخ نیهم که چشماش شده بود مثل توپ بسکت!...مامان هم که ع بابا

  :حرف من دوباره گفتتوجه به  ی!( ماهان بریحس نگ گهی!)خب دسایآتر گنیمن م ستم؟بهیکه ن

  یمامان...بابا... خداحافظ همگ-

  ...کرد ینگام هم نم گهیکه زدم د یحرف نیبود وگرنه با ا رونی...خدارو شکر مارتا بورفت

  برات بکشم؟ یخوا ی:بابا مبابا

  :جام پاشدمو گفتم از

  شهیمن نرم ناراحت م گهیدعوتم کردن به شام د نجاستیاز دوستام خونه شون ا یکی دیبابا جون ببخش-

  نکرد ی!مخالفتلی...بابا هم که...زن ذلرفتیچونو چرا پذ یب مامان

کاله دار  یبودو تند تند لباسامو عوض کردم...مانتو یکی شایکردمو رفتم تو اتاقم که با آتوسا و ن یخداحافظ هیبق از

..هه و مانتومو کال مانتومو انداختم روش.کردم ت شهیشالمو هم مثل هم یمشک یشلوار لوله تفنگ یوشال خاکستر یمشک

درشون  نیهام هم هنوز تو ماش لیوسا شتریلباسامو ب فیالزم نبود ک یزیچ گهیرزمنده ها شده بودم!!!د نیمثل ا قایدق

  !بودم وردهین

  واتوسا جلوم ظاهر شدن شایکه ن رونیبرم ب خواستم

  هان؟ یدوستات شام دعوت یخونه  یریگفت:پس م نهیدست به س آتوسا

  :گفتم رونویب رفتم

  نیایب دویغر نزن نیایبچه ها وقت ندارم اگه م-

ود و داشت نگذاشته ب رایالم یعنی...پسرا هنوز حرکت نکرده بودن... نیدوتاشون با دو رفتن تو اتاقو منم رفتم تو ماش هر

 ...رنیکرد که کجا م یسوال جواب مارتا م
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  !بوده واال دیبارو مف هی نیمن هم یو عمرش براجون ت یال دونمیم من

  !نمایخواستن برن س ی...ماشاا...تا تونسته بودن هله هوله آورده بودن انگارمنیاومدن تو ماش دخترا

  !خورد یتو دستش جُم نم ششیآرا فیهم که ک شاین

  ...میداداش مارتام راه افتاد ماهم راه افتاد نیماش یاعتراض نداشتمو وقت ی حوصله

 ...میبود دهینرس ییو هنوز هم به جا میبود که حرکت کرده بود یساعت ربع

 شدمیم دیام وحشتناک سر رفته بود و کم کم داشتم نا ام حوصله

 !!!کردنیطرف هم تو دهن من م هیو از  شکستنیداشتن تخمه م دخترا

 !!!پا کارگاه بودما هیدم واسه خو شییوقت بهمون شک نکنن...خدا هیهم که خاموش بود تا  نیماش چراغ

 !برسن خوانیهم نگار نم نایبود خوابم ببره...اه ا کینزد یه یرو فرمون تمرکز کرده بودم ول یچارچنگول

 !کرد که قلبمون اومد تو دهنمون کرترمزیدرخت غولپ هیپشت  نایمارتاا نیماش هوی میرفتیطور که م همون

 !واسه خودشون راه انداخته بودن یادی...المپشکستنیازاسترس تند تند تخمه م دخترا

 !کنن زیتم نیماش یپوسته ها رو از تو کنمیوادارشون م اتمونیبعد ازعمل دوننیخودشون نم البته

 شد دیو پشت اون درخت ناپد رونیب دیپر نیاز پسرا که فکر کنم ماهان بود از ماش یکی

و هرکدوممون  میما شده باشن...همون جا دست به دعا شد یمتوجه  دیوقت شا هیکه  میدخترا همه محو تماشا بود منو

 میکردیدلمون هزار نذر و دعا م یتو

 ...که راه افتاد و رفت نیماش یرو میو زوم شده بود میکرده بود زیر چشمامونو

 ...میدوباره راه افتاد دنویکش یبا من دخترا هم نفس راحت همزمان

 ....!روبه رومون دهنمون از تعجب باز موند یالیو دنیبا د میازاون درخت بزرگ که رد شد نکهیا تا

 :گفتم کردمیبهش نگاه م رهیطور که خ همون

 کرده؟یکار م یوسط جنگل چ گریج نیخدا جونم ا یوا-
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  یو طرح شکالت بایفوق العاده ز یسه طبقه اون هم وسط جنگل...با نما یالیو هی

 ...بنا گوشبه  دیرس ششونیبه بچه ها انداختم که ن ینگاه

 میدور تر،پشت بوته ها پنهان کرد یکم نویماش مویشد ادهیپ

بود  کینزد غمونیو ج میکه گفتم! با هزار تا جک و جونوراز انواع مارمولک و قورباغه روبه رو شد یآسون نینه به ا البته

 ...شب بدون چراغ یکیاون تار یبره باال!اونم تو

 !میبا قالب گرفتن ازش باال بر میهم چندان بلند نبود که نتون وارید

 !ایدن یکه قدر بدونه...ه هیک گهیخب د یباک بدن....ول یمدال اسکارِ سه جاسوسِ ب دیما با به

 !دیبر یعنی.میو به بچه ها اشاره کرد نییپا دمیپر وارید یباال از

 :زدنیغر م ی.دخترا هم دم گوش من همیرفتیم الیسالنه به طرف و سالنه

 ...رهیآبرومون م یییشه؟وایم یاگه بفهمن چ : خداجونمشاین

 ...حیجوونن اومدن تفر یپسرا دار نیبه ا کاری:آخه دختر تو چآتوسا

 :وسط حفشون و آمپر چسبوندم دمیپر

 خودتون حاال ستمیدارن دست بردار ن نجایا یچه بساط نای...من تا نفهمم ادیایب دیخودتون خواست گهید دیدهه بس کن-

 امیمن نم یول دید،بریخوایم

 کردن یهردوشون با بهت به پشتم نگاه دمیکه گفتم د نویا

 !!لمایبعله...حتما مچمون رو گرفتن!مثل تو ف آها

 وندمیبپ یبود سکته رو بزنم و به ملکوت اعل کیدهنمو قورت دادمو آروم برگشتم که از ترس نزد آب

 !موال ای...کردیترسناک نگامون م یسگ چشما هی

 :عقب میو جلو دهنشو گرفتم و آروم آروم رفت دمیپر عیبزنه سر غیواست جکه خ نیهم آتوسا

 نداره تونیکار دیبچه ها اگه تکون نخور سسسیه-
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 :دستمو گاز گرفت که با حرص گفتم اتوسا

 دسته ها نیا یآ-

 بهت نداره یکار یپس کله ام:خره اون ماره که اگه تکون نخور زد

 :گفتم دیترد با

 واقعا؟-

 !...خدا یتاسف گفت:ه با

 تویهباننگ ری!بگریبابا خفه بم ی...اکردیکه سگه هم رم کرد!افتاد دنبالم و پارس م دمیدر اومد و دو غمیحرفش ج وسط

  !اهه گهیکن د

 !دنبالم ومدنیهم با دو م دخترا

 ...!دنیدویو سگ پشتم،دخترا هم پشت سگه م دمیدویبود که من جلو م نجایا شیجالب

 میریپناه بگ نیماش هیپشت  میتونست یبدبخت یا کلو ب میدیدو

 !رفته بود ادمیرو  ییای...البته حس بودیدیشانس خوبمون شب هم بود سگه خوب نم از

 مادمازل؟ نیداشت یکار-

 !امروز رفع بال ندادم کردمیهواسمو جمع م دی....بایپشت بدشانس یماهان بود...بد شانس یصدا

 میشده بود تکوند یلباسامونو که خاک مویبلند شد زود

 :دلهره نگاش کردمو گفتم با

 ن؟یکنیکار م یچ نجایشما ا یعنی...ماهان...تو زهیا چ-

 :گفت ادیبه حالت فر بایتقر

 نیوقت برنگرد چیوجود نداره ه نجای...ایدیند یدیشتر د رونیب ؟هان؟همهیبدون دیبا زویمگه تو همه چ سیآتر-

 :اخمش رفت تو همو گفت آتوسا
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 ماهان؟چه خبرته؟-

 رونیب دیبا احترام بفرما ستین نجایشما ا یکه...جا گمیخواهرِ من دارم بهتون م-

 ...ی:ولمن

 رونیواما رو بزار کنار... ب یول-

 ...رونیب میرفت مویتخس راهمونو گرفت یدستش به در اشاره کرد که همه مثل بچه ها با

 :در گوش ماهان با اخم گفت رونویب دیدومارتا  میکه دور شد یکم

 کردن؟یکار م یچ نجایا نایا-

 ساستیسردسته شون هم آتر سی...رئیاز فضول ری...غ یچیه-

 ...تو میبعد بر رنیکه م میخب...صبر کن تا مطمئن بش لهیخ-

 ...اعصابمو خورد کرده بود شدیم دهیکش یجاده خاک نیزم یکفش هامون که رو یصدا

بترسم...فقط خدا رو شکر امشب  یکه من کم کردیم یکار نیو ا ومدیم رکیرجیج یمرطوب شده بودو همه جا صدا هوا

 ...اطراف دنید یروشن کرده بود ...حداقل به اندازه  یو اطراف رو کم دیتابیم یبود و ماه نوران یشب مهتاب

 :گفتم باالخره

 ...اها بودشم رینقشه هام نقش براب شد همه اش هم تقص یهمه -

 :رو به من کرد و گفت تیبا عصبان آتوسا

 ...بردمیم یپ تتیهم از طرف خودم به خر گفتمیهم به مامان م شهیم نطوریا دونستمیحرف نزن اگه م یکیتو  سایآتر-

 نایکه در ب یزیهر چ کنن؟اونوقتیکار م یچ الیاون و یبرادرات تو یبدون یتو واقعا دوست ندار یعنیآتوسا؟؟؟-

ه چرا ک دیپوست از سرم بکن دیخوا یترم حذف بشم م هیدانشجوها  یمنه بدبخت مثل همه  یوقت یجوونن...ول دیگیم

 ...شده...واقعا که نطوریا

 :تعجب نگام کرد با
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 ؟یگیم ی؟چیآتر-

 دیبر دی...شما خودتون خواست کننیکار م یچ نجایبدونم اونا ا دیکه گفتم...من با نیهم-

 !......منم بدجور کنجکاو شدمرمی:نوچ من که نمشاین

 :ستادمیسر جام ا عیذهنم جرقه زد و سر یتو یبهم رفت که فکر یکرد و چشم غره ا یاخم آتوسا

 ...نقشه دارم هی...دیبچه ها صبر کن-

 ... با تعجب نگام کردن برگشتنو

 

 

 :زدم داد

 ؟ینکرد داشیپ-

 :داد زد غشیج یهم با همون صدا شاین

  نیزم یوانگار آب شده رفته ت-

 ...که یجا پارکش کرد نی:همآتوسا

 :بود که ازرفتنمون مطمئن بشه اومد طرفمونو گفت ستادهیکه هنوز ا مارتا

 خبره؟ شده؟چهیچ-

 :وسط دیپر شاین

 میکن داشیپ میتونیهست که نم یکیتار یتو دمیشا ستیاالن ن یول میاطراف پارکش کرد نی...همستین سایآتر نیماش-

 :هم اضافه کرد آتوسا

 ستیآره...اصال معلوم ن-
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 :بهم انداخت و گفت ینگاه مشکوک مارتا

 ..ی...ولدیبمون نجایخب...امشب رو ا لهیخ-

 :گفت دیاشاره ش رو جلوم گرفت و به حالت تهد دست

 ...دیردگینمهم بر  گهی...ددیریم نجایو از ا دیگردیم نتونیو دنبال ماش نیفتیبه حالتون...فردا صبح راه م یوا یول-

 :بود اعتراض کرد دهیشن نکهیاز اون طرف،مثل ا ماهان

 ...داداش یول -

 تو جنگل هست یوحش وونیتا ح ؟هزاریفهمیماهان شبه نم-

 :که گفت مینگاهش کرد یمظلوم با

 تو دیخب بر لهیخ-

قلقلکم داد و رو به ماهان دور از چشم مارتا زبونک انداختم و  یزیچ هیاز کنار ماهان  میشدیطور که رد م همون

 ...دمیگفت که اصال نفهم رلبیز یزیچ هیرفتم...که ماهان 

 ...تند از ما جلو زد و وارد سالن شد تند

 ...تو میهم همراه مارتا رفت ما

 !!!فک هرسه مون افتاد از تعجب میسالن که شد وارد

 ...رنگ بود رهیت یهم طرح چوب ونشیاسبود و دکر کیمجهز و ش زیچ همه

 نیایدنبالم ب-

 :باال میبودن رفت یچیو از پله ها که به حالت پ میبه دنبالش راه افتاد مویاز ست جالب سالن گرفت نگاهمونو

 داداش؟-

 بله؟-

 ن؟یدیخر یخونه رو با چه پول نیداداش ا-
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 یبا پول خودمو چند تا از رفقام،خواهر-

 تو پولت کجا بود؟-

 ؟یدار مریالزا سیکنما؟اتریمن کار م-

 م؟یجا بر نیاز ا دیاهام خب چرا ما با-

 ستیدخترا ن یجا نجایچون ا-

 چرا؟-

 گم؟یچون من م-

 ...خب اخه چرا-

 :باال که برگشت طرفمو با اخم گفت یبه طبقه  میدیرس

 ؟یآتر-

 :میشدم و راه افتاد ساکت

 شهینم دایپ ییجا نجایبهتر از ا دیدمنتظره اوم رهیشما چون غ یاتاق فعال برا نیا-

 !!!بود یها هم معمول زیچ ی هیداشت و بق یتخت دوطبقه  کیو  یتخت تک کی یعنیاتاق انداختم...بد نبود  یتو ینگاه

 !از نظر من هیانصاف یب نیم؟ایاتاق بخواب هی یتو دیبا یعنیمون  ؟همهیچجور فقط

 :به زبون آوردم فکرمو

 هست نجایهمه اتاق ا نیاتاق؟ا هی یتو ؟هممونیچ-

 دیاالن بر نیمه دیتونیم دیخوای...اگه نمدیتشکر هم کن دی...بانجایا دیایب دی...خودتون خواستگمیبهتون م سا؟دارمیآتر-

 تو اتاق میرفت یو همگ نییگرفتم پا سرمو

 ...دیکنیحرکت م نجایخب...من رفتم...فردا صبح از ا یلیخ-
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 :نگام کرد و گفت مشکوک

 شب خوش-

 ...درو بست و

 :و گفت رونینفسشو داد ب شاین

 !کردم سیدوم صد بار خودمو خ یبه طبقه  دیتا رس یکیمن  یدار یاوف عجب داداش-

 :چشماش درشت شد آتوسا

 !وا-

 س؟یآتر یبکن یخوایکار م ی...حاال چیدیبه هدفت رس ایبه من کرد وگفت:خب؟ب رو

 :زدم یطونیش لبخند

 المونیو میریم میفتیفردا صبح هم راه م میخوابیم میریگی...میچیه-

 :گفت یجیگ با

 !!!میمنو تو خواهر شهیکه...اه...واقعا که...هنوز هم باورم نم نجایا میدیرس یبدبخت یکل ؟بایچ یعنی؟یچ-

 من خوابمه ریخب شب بخ یلیخ-

 : تخت بلند شدم یجا به جا کردم و ز رو یپتو رو کم دمویکش یا یمصنوع ی ازهیخم

  یریگیآروم نم یخدا تو تا منو دق ند ی؟وای:کجا؟آتراتوسا

 ؟یگیم یپتو چ ریز دمیمن که االن خواب یابج-

 !کرد...حق هم داشت ینگام م یجیدر...آتوسا هم با گ یبودم جلو ستادهیا

 :جدا کردمو آروم گفتم وارید یرنگ رو از رو رهیکوچک و ت ءیش

 !منم که عرعر ماهان؟؟؟-
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 :تخت که و روش نشستم ه فکر کنم خورد شد...بچه ها گفتن رتشکیرو انداختم ز ءیش

 بود؟ یچ نیا-

 :به کمر گفتم دست

 یوقت دمشیباعجله زودتر از ما اومد تو سالن؟...تازه من د نقدریچرا ماهان ا نیدیاصال نفهم یعنیخدا...شماها  یوا-

گذاشته که چکمون کنه و از کارمون سردر  کروفونیبرامون م...آقا کردمیاصال فکرشم نم یاتاق خارج شد ول نیازا

 ...ارهیب

 ......دارم برات ماهان خانی:اآتوسا

 ریگذشت...من که خوابمه شب بخ ریکرد:خب بخ یهم خنده ا شاین

 ریشب بخ-

تخت  ییالبا یو منم طبقه  نییو آتوسا پا شاینبود...ن یچاره ا یول میعادت نداشت نکهیسرجاهامون...با ا میدیخواب یهمگ

 ...دمیخواب

  در اومد میو داد گوش غیج یصدا

 ...بالشم خفه اش کردمو چشمامو به زور باز کردم ریز عیسر

 صبحه 3به ساعت انداختم...اوففففف ساعت  ینگاه

 !نییزور از سر جام خواستم بلندشم که از باال دارامپ افتادم پا به

 نشده باشن و حرکت کردم سمت در داریوقت ب هیرا انداختم که به دخت یدادمو نگاه یمالش سرمو

 !دست به شونه ام برخورد کرد که از ترس سکته رو زدمو برگشتم هی هویکه  رونیدر اتاقو باز کردم و رفتم ب آروم

 !خدا یعقب...ا برگشتم

 :با حرص گفتم یآروم ول یصدا با

 دختر یقبض روحم کرد یمن راحت شم اله نیخدا محوت کنه رو زم شاااااین-
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 بدون من؟-

 ادیفقط صدات درن یاوک-

وقت  هی دمیترسی...هر لحظه مومدیپاندول ساعت م یبود و صدا کی...همه جا تارنییاز پله ها پا میزد و با هم رفت یلبخند

 !و کله پا بشم زیچ هیبه  رهیپام بگ

 !کنهیبالمون مداره دن یکی دمیتق فهم هیبود وبا  کیهمه جا تار میدیسالن رس به

 !خودشو گرفت یبزنه که جلو غیبود ج کیدستشو گذاشت رو دهنش و نزد یشیکه خواستم برگردم ن نیهم

 !آتوساست دمیعقب و د دمیپر

 !البته میدرار یجاسوس باز میبار خواست هیخدا ما  یا

 :کرد یمعلوم بود اخم یکیتار یکه تو اونجور

 کجا کجا؟-

 !خونه آق شجاع-

 د دیبخواب دیریبگ دیشما دوتا بلند شد یبرا چ یشب ؟نصفهیآتر-

 ...دست از غر زدن بردار ینصفه شب یپرستیم یاتو جونِ هر ک یواااا-

 د؟یبر نیخوایخب ...حاال کجا م لهیخ-

 نکنن داشیکه پ میجابه جا کن نویماش دیبا-

 میری:چرا؟ما که فردا ماتوسا

 باشن الیخ نیهه به هم-

 به ما هم بگو خواهشا یکن یکار یخوایاگه م سیآتر-

 دیایخب بامن ب لهیخ-

 ...به حالت که یوا سیآتر-
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 بدم؟ حیشما توض یبرا دیمن تا صبح با گهید نیفتیبابا راه ب یا-

 

 

 

 :میراه افتاد بازم

 کجا؟ یبر یخوایم نمیبینم یزیمن چ یآتر ی:واشاین

 :روشن کردم مویگوش چراغ

 ینیبیحاال م ایب-

 !پشت سرم قرار گرفته یکلیه زیچ هیدم که گفتم حس کر نویا

 (!دزد باشه!)خنگ نکهیاز ا ریغ دیبه ذهنم نرس یچی،هیا هیدنسایکه برگشتم باد نیهم

 !دهنم یجهش خودشو انداخت رومو دستشو گذاشت رو هیبزنم با  غیکه دهنم رو باز کردم که ج نیهم

 :انداختم تو چشماش که صورتش رفت تو همو با اخم گفت مویعقب و نور گوش دمیگاز گرفتمو پر دستشو

 دِهه ببر اون نورو چشمم کور شد-

 کنه؟یکار م یچ نجایدانشگاه...اه اصال اون ا یکه تو یکه همون پسره است؟!همون نی؟؟اییییچ

 !اومده سرقت البد-

 :خودم جواب دادم به

 دزد باشه؟ خورهی!اصال بهش میگریج نیدانشجو اونم به ا هیآخه خنگه -

 کنه؟یکار م یچ نجایباشه؟ا یپس چ-

 !گهیاهههه خفه شو تا از خودش بپرسم د-
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 !کردما دایپ یریتکون دادم...خوددرگ سرمو

................. 

 :!وسط دیبزنم که آتوسا پر یحرف خواستم

  سالمـــــم یوا-

 !یریو یریه نیا یاونم تو کنهیاومده سالم م ادشی نیا ی...نصفه شبخب

  :تعجب نگاش کردم با

  ؟یشناسیرو م نیاتوسا؟تو ا-

  :با ذوق گفت اتوسا

  دوست مارتاست نیآرت شونیا-

  ...پسره توش نبود نیا یول شناختمیمارتا رو م ی!من همه دوستارونیبدجور زد ب نباریا چشمام

  شناسمینم نویاتوسا؟من ا یگیم یچ-

  بوده هیترک شیمعلومه...چون تا چند وقت پ-

  باشیکرد وسرشو کج کردو دستاشو کرد تو ج یانداختم که اخم نیبه آرت یافتاد!نگاه فکم

 :تگف نهیاسمش آرت دمیپسره که حاال فهم نباریبزنم که ا یجمع کردم و آب دهنمو قورت دادمو خواستم حرف خودمو

  و شما؟-

 :گفتم یباال انداختم و باشطون ییابرو

 !!نم؟یبینم یمعرف یبرا یلیدل-

 :ازم گرفت و گفت شکونین هیرو نگاه کرد که آتوسا از پشت  گهید یجا هیرفت تو همو  شاخما

  ساستیخواهرم آتر نیا-



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

  :گفت یاز ابروهاشو انداخت باال و هومــــم کشدار یکی

  د؟یکن یکار م یچ نجایخب حاال شما دخترا االن ا-

  :نگفته بود زود گفت یزیکه تا االن چ شاین

  میآب بخور میبر میخواست یم-

  د؟یشیباهم تشنه م شهیآهـــــان..و شما هم-

 ...بده نویجواب ا هیکردم اوه حاال ک یاخم

  :اومد جلو و با اخم گفت شاین

  ه؟یاره مشکل میبگ-

  :محکم بستو باز کردو بهم گفت پلکاشو

  اون چراغتو خاموش کن کور شدم ساینه....حاال شما...آتر-

  :گفتم ینسردخاموش کردم وبا خو چراغو

  دیرفت خانوم رو بهش اضافه کن ادتی ...-

  یکه شما گفت نیهم-

  !پررووووو بچه

 !به لباساش انداختم...کت و شلوار ینگاه

  نصف شب با کت و شلوار؟ دیرفت یخب حاال شما کجا م-

  کش دار گفتم یلیو شلوار رو به خ کت

  دمیاخم کرد...درست ند انگار

  :زدمو بابرق چشمام گفتم یطونیبگه که لبخند ش یزیچ خواست
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  شرط داره یول میگینم یزیجان باشه باشه...ما چ نیآرت-

  :منتظر موند که ادامه دادم یهمون اخم و سردرگم با

  ...ـیبمون نجایکه دوهفته ا میگینم یما در صورت-

  :داد زد بایحرفم تموم نشده بود که تقر هنوز

  ؟؟؟؟یییییییچ-

کجا  دیبا 3بدونه...وگرنه شب با کتو شلوار ساعت  یدونستم که دوست دختر داره...مطمئنا دوست نداشت کس یم

ونم اونو که بت ارمیاز مارتا به دست ب یزیتونستم چ یم میبمون نجایهول شد...اگه دوهفته ا دیهم که ما رو د یبره؟...وقت

  جدا کنم رایاز الم

  !شهیصورت راز فاش م نیا ریدرغ-

 :گفت یجیباگ

 بشه؟ یکه چ دیبمون یخوا یم ستیدخترا ن یکه جا نجاید؟ایگیم یچ-

  به من ربط داره نشیا -

  ...سی:آتراتوسا

  اتوسا لطفا-

 :کردم نیبه آرت رو

 خب؟-

  ...کرد یداشت فکرم نکهیگرفت...مثل ا یا گهیبه طرف د سرشو

  شهیم یدونن چ یکرد...نکرد...اتوسا خانوم م دایدرز پ ییبعد از دوهفته جا یقبوله ول-

  !هم که تو هپروت بود کال شای...نومدیبه اتوسا نگاه کردم...به نظر نگران م یچشم ریز

  :تکون دادمو گفتم نیبه طرف آرت سرمو
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  قبوله-

  ونریجله زد ببه ساعتش انداخت و با اخم و با ع ی...موهاش شلخته بود !...نگاهدیتو موهاش کش یکردو دست یپوف

  !خنده ریز میزد یپوق مویبه اتوسا انداخت ینگاه شایرفت منو ن یوقت

  خوشگلمون نیسراغ ماش میخب بر-

بس که عجله داشت در سالن رو قفل نکرده بود.. اگه کرده بود هم خودم  نی...خوشبختانه آرت رونیب میخنده رفت با

 !تونم قفل ها رو باز کنم یدم دستم باشه م یبودم ...با هرچ

من  مثل یکیکرد که  یم جادیا ییخورد وصدا یمجنون که کنار ساختمون بود به هم م ی...دوتا درختااطیتو ح میرفت

  !ها دهیجن د نیچشماش بشه ع

  !نه؟ ای یدیبمونم فهم دیخوام...نه...با ی!من غلط کردم نمژنیامامزاده ب ایدهنمو قورت دادم... آب

  بخورتت ادیتو هم منتظر باش لولو ب میما رفت یآتر-

  :گفت شاین یخنده ول ریقلمبه شده ام نگاش کردم که دوتاشون زدن ز یچشما با

  شنیم داریب سیه-

خودم  یه رواصال ب یترسو بودم ول ییجورا هینقطه ضعف هام ترسم بود... نیاز بدتر یکیدادم...راستش  یمالش مویشونیپ

 ...اوردم ینم

  ...راه افتادم دمویکش یا ازهیخم

  م؟یخب حاال کجا بر-

 سمت جنگل میبر-

  !ییییبه اون طرف انداختم...وا ینگاه

  کهیتار یکم نجای...ای...است؟یبهتر ن گهید یجا هی...گمیب...بچه ها م-

  کننینم داشیاونجا پ ینه آتر-
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  اتوسا استارت زد نویماش یتو میرفت

  کرده ریچاله گ ی...تویاَه لعنت-

من تعادلمو از دست دادمو  یکه باالخره آزاد شد ول می...هرچقدر در توانمون بود حل دادمیسه نفره حل داد نوییپا میرفت

  !گل یبا کله افتادم تو

  !گندش بزنن اه

  ...رو جمع کنه نایا هیخنده...خـــــــب حاال ک ریزدن ز دنیو اتوسا هم که منو د شاین

  !کردم وفرستادمشون عقب یصورتم...با اخم فوت بودن رو ختهیر موهام

 

 شایمنو ن یزدنا غی...خالصه...جمیروشو هم چند تا شاخه و برگ بزرگ گذاشت مویسنگ بزرگ گذاشت هیرو پشت  نیماش

 یالیجا...تا و هیکرده بود  ریدرخت گ هی یاتوسا از پاره شدن لباسش که به شاخه  یخرگوش و حرص خوردنا دنیاز د

 !میبود دهیسه تامون از ترس به هم چسب نایمارتاا

  :به زور باز کردم چشمامو

  جمع کن االی یآتر-

  نگفته؟ یزیچ نیآرت یعنی...یعنیممکنه؟... ؟؟؟چطوریتو هوا...چ دمیحرف از زبون مارتا دومتر پر نیا دنیشن با

  س...سالم-

  ...کرد یمبود تو چهارچوب در وبا تمسخر نگام  ستادهیا نهیدست به س ماهان

  :گرفتمو آروم آروم مرتبش کردم یلباسشو با لوس ی قهیرفتم طرف مارتا و  یشدمو با کسل بلند

  ؟یحرف بزنـــــ کهیکوچ یبا ابج یطور نیا ادیدلت م-

  :کرد یبامزه ا اخم
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 یالیو دیبعد هم با آتوسا و دوستت بر میکن یم دایپ نتونویماش میریاالن م زمیعز ستیدخترا ن یجا نجایا کهیکوچ یآبج-

  خودمون

  :همون لحنم گفتم با

  ؟یداداشـــــــ-

  شد: گفتم نه یجد

  :اخم کردم منم

  خب چرا؟-

  که گفتم نیهم یآتر-

  !شونه کردم دیو خرپ خرپ!!! موهامو جارو... اِ ببخش نهیکردمو که موهام رفتن باال و با اخم رفتم جلو آ یپوف

 ...رونیفت بهم ر مارتا

  سالممو به همه برسون المونی:نگران نباش کوچولو وماهان

 کرد یتک خنده ا و

  :گفتم شدیزور موهامو با کش بستمو همون طور که دهنم از درد باز و بسته م به

  نیمونم حاال بب ی...من مستمینگران ن-

  :باال انداختوگفت یکردو شونه ا یا خنده

  میتماشا کن موینیبب-

  !زدم ییابرومو انداختم باال و سرمو خم کردمو لبخند بکش مرگ ما هیتا هی

ه خودم ب ییدستشو ی نهییآ یتو یباحال بود...چشمک یلیدوتا سوراخ سمته چپ داشتو سه تا سمته راست خ گوشام

  زدمو

  برداشته بودم نیماش یاز تو شبیسراغ ساکم که د رفتم
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  :که حواسش اومد سرجاشو گفتصدا در آوردم  هیماهان با دهنم  روبه

  ه؟یهوم چ-

  رونیب-

  !نگام کرد مشکوک

  بابا ارمینم نجایسر ا ییبال-

  :برد باال و گفت دستاشو

  !بگذرون ریخودت بخ ایخدا-

  دمیآوردمو پوش رونیدوسش داشتمو از ساکم ب یلیکه خ دیقرمزو سف یلباسه خفاش هی...رونیب ورفت

  !بودم وردهیبا خودم شلوار ن نیهم یهم که خوب بود برا شلوارم

  رونیشال چروک طبق عادتم دورگردنم مثل شال گردن انداختمو زدم ب هی

  بلندت کنن؟ نایا دیوا دختر حتما با-

  :گوشش گفتم ریکردمو آروم ز زیر چشممو

  ؟یکرد یم داریمنم ب یمردیم-

  ...کرد یا خنده

  نیبرگرد نیخوا یاالن م یناسالمت یدیلباسا رو پوش نی:چرا اماهان

  !!..اَه اَهرونیکرد و زد ب یصبحونه نشستم اخم زهیم یزدمو نشستم پا یلبخند

  خنده اومد یکه صدا ختمیخودم آب پرتقال ر یآروم برا آروم

  :اومد و نشست بغل دستم رجهیموقع مارتا ش همون

  !اینکن یطونیش-
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  بود؟؟؟ یچ ؟منظورشیآوردم باال...چ سرمو

خفه اش کنم  خوادیکه االن دلم م نیطور آقا آرت نیجور هنگ موندم که چهار تا پسر اومدن تو و...آهان وهم همون

  کردن مارتا ازجا بلند شدو خواست بره که صداش زدم یم یاومدن تو وباهم خنده و شوخ

  نمیب نیمارتا بش-

  !دیحرفو زدم خنده تو دهنه همشون ماس نیا تا

  هوم؟-ابرومو انداختم باال که مارتا هم برگشت ونشست کنارم:  هیتا هیکردمو  ی! اخمشایمنو اتو ونزل زده بودن به  همه

  باشن؟ یک نایا-

  :کرد یپوف

  ستیدخترا ن یجا نجای...گفته بودم که...اقامنیرف-

ونده بود و زوم از مکه دهنش ب شایدوال شدم ورفتم طرفه ن کیبرداشتن ک ینگامو از پسرا گرفتمو به بهونه  یخونسرد با

  :پسرا و آروم گفتم یکرده بود رو

  !تابلو نشو نقدریدختر هواست کجاس ا-

شد چون ما ن گهیپسره د هیو نیآرت هیجا یها ول یبه خودش اومدو دهنشو بست پسرا هم با تعجب نشستن رو صندل شاین

  !!سرجاشون مینشسته بود

روبه روم وابرو باال انداخت  ستادیا نهیدست به س نیکردن آرت ینگامون م یرچشمیکردنو ز یگوش هم پچ پچ م دم

  :حرص دادنش بلند به اتوسا گفتم یخوردم و برا یمن قشنگ لم دادمو آب پرتقالمو م یپاشو! ول یعنی

  قربونت اون چاقو رو بده یابج-

  گرفت یدوال شدمو دستمو دراز کردم!خودمم داشت خنده ام م زیم یکامل رو و

  خوردنم کردم یعشوه چاشن تونستمیکه م یحد نیقو رو بهم دادو من نشستم سرجام !! تا آخرچا اتوسا

 :برداشت وانیل هیاومد وسط و  ماهان
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  گه؟ید یهست یامروز رفتن یآتر-

  !کنه هااااا یجمع)اونم پسرونه(اسممو مخفف م یچه جور تو نیبب د

  :گفتم کیالت درحد المپ یلهجه  به

و  ینک ینگاه قاتیهم بهتره به خودتو رف می...اگه جاتو پر کردهید میبخور یزیچ هید آخه ماهان جون چته بزا مثه آدم -

  !نیکن دایپ نویماش نیکنم که شما نتونست کاریشه حاال من چ دایکه جاواستون پ نیوزن کم کن ییلویچن ک نیبر

 ...حرف بزنم؟اونم ینطوریتونستم ا یسوال بود چجور یجا افتاد...البته خودمم جا خوده بودم!واقعا برام فکش

تو گوشش گفت وهردوشون باهم راه  یزیچ هیبود  ستادهیکه کنار دست ماهان ا نیابرومو انداختم باال که آرت هیتا هی

ا خانوم نیا یچند هفته ا هیچه جوره  گمیداداش م-: دمیبه خلقت خداوند رادارم رفت باال وشن رونیافتادنو رفتن ب

  دستور بده وزد(بخور،بخواب ی)پوزخندشهیباشن...برا ماهم بهتر م

 گهیخواهرت وگرنه من د کنهیکار م یچ نیبب نی...هه بشکشهیباال انداخت...مطمئن بودم داره برام نقشه م ییابرو ماهان

  !سین سایاسمم آتر

  :گفتم شایتو منم آروم تو گوش ن انیحالت باحال و پسرونه دستاشونو زدن قد هم و راه افتادن که ب هی با

  !ما تو نشون خودشون بزنن ریبا ت خوانیشا؟میباشه ن میآسفالتشون کن دیبا یول میمون یم-

 یزدم که مراقب اوضاع باشه و سوت یبزرگ بودن رو غنچه کردو با چشماشو گردکرد و چشمک یکه مثل من کم لباشو

  !د!فقط بلد بود غر بزنهساخته نبو یهم نده !واال از اتوسا که کار

  !هم دستشون بود یکیپالست یدوتا صندل یما ول شیاومدن پ نیو آرت ماهان

هوا. خواست  دیکفشم زدم تو پاش که پر یکه با پاشنه  کردیباز نگاشون م شیبا ن شایزور جلو خندمو گرفتم که ن به

بهشون  یپسره هم که انگار آتوسا جاش نشسته بود با کالفگ یکیخودشو کنترل کرد نشستنو اون  یبزنه!ول یغیج

  وستیپ

عطل م یبستتونه هر چ دیپاش یعنیو اشاره که  مایبه بچه ها عالمت دادام باا واناشونیل یتو ختنیر ییکه چا نیهم

  !میکرد



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

سرشو باال  دیجو یو مپاشدن منم خواستم بلند شم که مارتا که بغل دستم نشسته بود همون طور که لقمش شایون آتوسا

  ال؟یو-آوردوگفت: 

 زدمو تو دلم شمردم یا یطونیش لبخند

1 

2 

3 

  :ماهان از اون طرف در اومد یصدا

  نجایا-

 یو ماهان چند تار رو که از شالم دراومده بود رو زدم پس)البته دوباره افتادن سرجا نیزدمو رو به آرت یشخندین

ن و رفت به سمتشو فتهیاز پشت ب یبود صندل کیکه نزد یجور یخودشون!( مارتا از سرجاش پاشد با اخمو سردرگم

اه حرف کوت هیهم پاشد وبا گفتن  نیبود که آرت کردهماهان رو بلند کرد و شروع کردن به پچ پچ!مارتا بدجور اخم 

و با  دیموهاش کش یتو یدست یودم شک کردم! با کالفگکه خودمم به خ یگرد شده بهم نگاه کرد طور یمارتا با چشما

  :که نشسته بود گفت ییاز پسرا یکیرو به  دیترد

  ...اول یسه تا اتاق طبقه -

  :باال انداختو با همون حالت تعجب گفت یا شونه

  خانوما یبرا-

  !ورگل تو پاتوقشونهاز خداشونم باشه چند تا دختر ترگل  شیمگه؟ا شدیگچ!...چ نیپسرا رنگشون شد ع ی همه

رفتم که با اخم ودست به  نیبه آرت یفوت دورشون کردمو چشم غره ا هیمزاحمم دوباره افتادن رو صورتم که با  یموها

  کردینشسته بود و داشت مارتا رو نگاه م زیم یرو نهیس

  !داداشمو ینخور یهو
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رفت که اگه بهم گ ییپشت پا ارهیخدا روز بد ن یول میخواست بره سمت صندل نوییپا دیپر رونیکه خواستم برم ب نیهم

 بهش کردم...واقعا که چجور جرات یبا مخ رفته بودم تو در با حرص برگشتم و نگاه دیرس یدر به دادم نم ی رهیدستگ

  !کرد و نشست زیباشه تم فیکث هانگار ک مویصندل یبا دستش رو یالیخ ی....با بکنهیم

ا پارک اون طرف نی...چهارتا ماشاطیبدونم اتاقم کجاست رفتم تو ح نکهیبدون ا رونیبکردمو رفتم  یباز موند!اخم دهنم

  مال مارتا بود شیکیشده بود که 

ود ب یهم مشک یبودو اون آخر دی! دوتاش سفنایا نییگرایزدم...اوممم عجب ج یلب سوت ریبه طرفشون زدمو ز یقدم

 !یاونم چه مدلــــــــ

  !که بهتر براندازش کنم...اوفــــــــ اههیس نیراست رفتم سمت ماش کیدهنمو قورت دادمو  آب

  !دیتوجهمو به خودش جلب یزیچ هیکه  کردمیذوق نگاش م با

به  دنیبچس مینیکه لبو ب یجور هیچ نمیکه بب شهیخودمو چسبوندم به ش زدیچشمک م شهیش یداشت تو یزیچ هی

 یم مویکه تموم سع ییو از اونجا شیاس ام اس اومد به نما یکل صفحه  زدیداشت چشمک م هیگوش هی دمی!که دشهیش

  کردم که بتونم بخونم نوشته بود

  «باز؟ یخاک تو سرت کجا موند یآرت»

  ؟ینوشته بود؟...آرت یچ نی...ادیخنده که خنده رو صورتم ماس ریزدم ز یپوق باز

رات من ب یزدم...پس جا یا یطونیو قورت دادمو لبخند شانداختم...اوفففف آب دهنم نیبا دقت به ماش یبهت نگاه با

  ؟یاز ما کار بکش یخوایچندشه؟...م

بود رو  افتاده کایرو که اون نزد یا شهیخورده ش خوردنینبود همه داشتن صبحونه م یچکسیبه اطراف انداختم...ه ینگاه

  وم کردمحرکت کارو تم هیکه دستم نبره و با  دمیچیبرداشتمو مانتومو دور دستم پ

  !!!!هارو هم پنچر کنم یکیاون  دادیقلقلکم م یتکون دادم ول یانداختم وسر ریبه تا ینگاه نانیبا اطم پاشدمو

  !!دمیرو هم پنچر یکیکار دست خودم دادمو رفتم اون  باالخره

  !!!کنمیم یهفته تالف نیا یچرخا رو تو ی هیبق ی!!...ولچارهی....گناه داشت بومدیدلم ن گهید
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 یهبود نگا یطونیکه سرشار از ش یسالن شدم و با اخم یراه یالیخ یبه هم زدم که گرد و خاکا دور شن و باب دستامو

  !!!کنن ی!وآروم آروم هم پچ پچ مخورنیدارن م یالیخیو ماهان با ب نیآرت دمیآشپزخونه انداختم د یتو

  !!!!!!!!ذره رو بهشون دادمــــا هین؟یشیماهان خان حاال با هم همدست م دمیتو هم م نشون

  :!منو دومتر از جا پروند ییصدا

ز بدون شال سرشو ا شایبه راهرو انداختم...ن یبه موهام کردم ونگاه ی! فوتی...)با حرص گفت(هــــوسیپ سیپس...پ-

 ...رونیاز اتاقا آورده بود ب یکی

  :مثل خودش پچ پچ گونه گفتم منم

  هوم؟-

  :زدشون کنار وگفت یو هول هول رونیب ختنیموهاش ر یکه همه خم کرد  شتریب سرشو

  !میجلسه دار نجایا ایبدو ب-

  دادم لشیتحو یخودمو گرفتمو فقط لبخند بنا گوش یجلو یام گرفته بود ول خنده

  توش بود شایکه ن یسمت اتاق دمیدو عیانداختمو سر ینگاه بازم

  !که باز کردم چشمام برق انداخت درو

  بودن یاسیبنفش و  لیوسا یکل توش همه  به اتاق

....طبقه یوصخص ایاسپورت و  ایهستن  رهیت ای هیاتاق هستش اونم بخاطر رنگش...بق نیاتاق دخترونه تر نیمارتا گفت ا-

  !بود طیهم که اتاقاش اوضاشون خ نییپا

  کردم زونیاعتراض رو به آتوسا لب و لوچمو آو با

  !...من اسپورت دوس دالمیاجـــــــ-

  ! وآتوسا از لهجه ام تعجب کردن شاین
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 رونیخودت برو به مارتا بگو....خون تو چشماش ب یتو جرات دار یآتر مینی! جمع کن بــــــــــــــشی:اآتوسا

  !دونم یادم کشتمو خودم نم دیکردن که با خودم گفتم شا ینگام م ی!...به جز اون کل پسرا با اخمزدیم

  شایتخت ن ینشستم گوشه  یکسل با

 بابا یا-

  :رفتم سمت در پاشدمو

  کجا؟-

  :کردم دروباز

  بزنم خو یدور هی رمیم-

  امیمن که نم-

  :خودم اشاره کردم به

  ؟یایاآلن من گفتم ب-

  !!با بزرگترت درست حرف بزن د-

  همتونم اصال کیمن کوچ-

بودن  دهیشصف ک فیکث یکه! ظرفا زنهینه... اوه او سوت م ایهستن  نمیتو آشپزخونه بب دمیکش یو سرک رونیب رفتم

  نتیکاب یرو

  ...گهیظرف...آره د نهمهیتا آدم و ا 9بودن  ادیز یلیبه ظرفا کردم...خ یتو و نگاه رفتم

 مدیهوا...برگشتمود دمیاومد که دومتر پر یزیشکتن چ یهوصدایکه  خوندمیآهنگ م رلبیو ز یصندل یدادم رو لم

  !آوردم نشیسر ماش ییچه بال دهیبود!فکر کنم هنوز نفهم لکسیاش که ر افهی...قنهیتآر

  :کردو گفت یاخم
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 هیبا  ییخونه رو انجام بده)ابرو یدارن...هر هفته نوبت هر کسه که کارا یکار هیساختمون تموم آدماش  نیا یتو-

  ...نیانداخت باال(شما هم عضو یطونیلبخند ش

  :ادامه بده که گفتم خواست

  ...نیا میاِ...اِممم...ما فعال مهمون-

  :وسط حرفمو سرشو کج کرد دیپر اونم

  نیساختمون ساکن شد نیا یباشه شماها تو زیهر چ-

  ینباش شیب یصاب ساختمون به ما بگه نه تو که فکر کنم مستقدم دیرو با نکارایباشه ا یهر چ-

بهم نگاه  هنینشست وپاهاشو روهم گذاشتو دست به س نتیکاب یرو دیتا بود که پراز صاب خونه مار ممیمستق ی اشاره

  :کرد

 خب؟-

  :دادمو تند تند گفتم ادامه

رفته بود شماها  ادمیزدمو مثل خودش تو چشماش زل زدم(آها... ی...)پوزخندن؟یبلد یتازشم شما اصن مهمون نواز-

  دیپســــر

 ....نییپا دیکرد و پر یاخم

 یبه بعد هم )برگشتو خواست بره (محض اطالعت من صاحاب خونه ام و داداشا نی....از ایکنیاالن کارتو شروع م نیهم-

  ...فقط به عنوان دوست کمکم کردن یجنابعال

 ...هی...از خود راضرونیرفت ب و

  :و داد زدم زیرو م نشستم

  تا ظرفا رو سرت خراب شن نیبش-

  یاوهوم ی،اِهِمیاوخ یآخ هیکه تو راه گرفتم!...اَه قبض روح شدم، رونیشدمو رفتم ب بلند
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  :اخم بازومو گرفت با

  کجا؟-

  :دندونامو نشونش دادم یلبخند گشاد با

  خونه آق شجاع-

  :دستش اشاره کرد به آشپزخونه یکینازک کرد و با اون  یکرد و پشت چشم یفیظر اخم

  نیت ظرفا رو بشورکمک ادیپ خانوم کوچولو رو هم خبر کن ب-

  نمک فیبرم برا دخترخاله ام تعر ؟شبیدی...قسمت اولشو دگمی...مایکارتونه بود نیاِ...معلومه طرفدار پروپاقرص ا-

  اِ؟چن سالشه؟-

  :!نکردم یگفت منم نامرد شخندیبا ن نویا

  تازه سه سالش شده-

 !شد یآب رو سرش خال تشت

  :...اِ...کج کرددیکرد...دستاشو باز باال برد به طرف آشپزخونه و سرشو کج یجمع کرد و اخم لباشو

  ظرفا-

  عمرا-

  :شدکه گفتم شتریکردم اومدم آشپزخونه ها...اخمش ب یمنم چه غلط بابا

  تونم؟ییمگه من ظرفشو-

  :اخم کردم نبارمنیکرد که ا یبهت ابروهاشو باال برد و نگام م با

  مگه؟ خورنیبه چه درد مبرو به پسرا بگو اونا -

  داد زد بایدر اومد و با حرص تقر کفرش
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  هینوبت گمیم-

  !زدیم دشیو با اخم داشت د نهیبود ودست به س ستادهیپشتش ا قایاز کاسه کنده شد!...مارتا دق چشمام

  با توام-

  :کج کردم سرمو

  واسه خودتون مشکلون حل شه ...به من چه؟ نیریکارگر بگ هی نیبر-

باال انداختمو خواستم برم که برگشت و خواست بحرفه که دهنش همون وسط راه ترمز کرد...آره آقا سبقت  یا شونه

  !شهیواست بد م یریبگ

  !که نگو نیطرف مارتا و خودمو لوس کردم همچ رفتم

 یلیخونده اومد خمهمون نا هیهم تلمبار شدن اگه  یظرفا رو ینطورین؟ایدیخر یرو برا چ ییاون ظرفشو ؟شمایداداش-

 نمیقر زدم داخل...ا هیشالمو با  یتو ی.... موهانجایمثل ا یزدم(اونم واسه خونه ا دیاوف داره ها...)با چشمام اطرافو د

 :کرد ی! مارتا اخمشیچاشن

  ؟یشده آرت یچ-

  !ننه یزنیبچم...حرص نخور جوش م یهه هه هه آخ رونیلپاشو پف کرد و با حرص فوت کرد ب یاخم وحشتناک با

  ییتو ظرفشو نهیظرفا رو بچ نیا ادیب یکی خواستمیداداش م یچیه-

 (.....)بووووووووقزنه؟یم یدروغ گو واسه من الف آبادان یپسره  یهوووووو

  میبر ایب سی:آترمارتا

  تو میو راه افتادمو رفت نیزم دمیحرص پامو کوب با

خوشگل من بودش...کال مارتا از همه بزرگتر بود)اووو  یهم از اون شانس ها نیبود و ا کتریسه ماه از مارتا کوچ نیآرت

  (اعتمادبه سقف کاذبو

  ظرف بشورمــــــم مگه زوره؟ خوامیرو سرکار بزاره بابا من نم نایا هی...حاال ک داشتنیبرم یکی یکیرو  ظرفا
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 بود و سادهیبرج زهرمار وا نیسرهم همون جا ع خاک تو نیبه مارتا...اون آرت دادمیکه با نوک انگشتام ظرفا رو م منم

  !دماغو دهنش عوض شه یبشقابه رو بزنم تو صورتش که جا نیهم گهیم طونهی....شکردینگام م یچ نیداشت ع

  ...قربون داداشم برم یکرد...وا یهمه اش داشت کار م چارهیب یمارتا

  :زدم غیج بایبود...اه از سکوت متنفرم...تقر سکوت

  یوا-

  :جت سرشونو آوردن باال نیع هردوشون

  شد؟یچ-

  آه و ناله دست گذاشتم رو کمرم با

  :زدم غیکه دوباره ج رهیخواست دستمو بگ مارتا

  کنهی...درد مییییآ-

  ادیام در م هیداره کم کم گر یعنیادا دراوردم  یکم

  :برم دخترا رو صدا کنم؟ با ناله گفتم:برو...برو مارتا

  !نره غوله یآقا نیحاال نوبت ا ...خبرونیب رفت

 ی...اصال ولش کن...بیزیچ ی....اونم نه کمک یکمرم دوال دوال رفتم سمت صندل یطور که دستمو گذاشته بودم رو همون

از  منیبود...ا یدر ورود یبود که آشپزخونه کناره ها نیخونه ا نیا یها تیخاص نیاز بهتر یکی! خوشبختانه...تیخاص

  !!!باش یقو سایتربه خودم دادم...هوففف ا ینازم!جرات یاون شانس ها

  ؟یاریآب ب یکم هیبرام  شهی....می:مگفتم

  خودت برو-

ول دخترا گ نیواسه ما بزرگ کردن ا کلیفقط ه نامیخورده مغز نداره بابا مثال کمرم گرفته ها...ا هیخنگ! یپسره  اَه

  ...دارن کهن یچیاون کله ه یتو دوننینم گهید خورنیم کلشونویه
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  ...اهان-

  افتاد آقا تونیعجب دوزار چه

 یبودن رو در آوردمو چن تاشو محکم پرت کردم تو زیم یکه رو یینمکدون ها یسر ها عیکه سر خچالیطرف  رفت

 :کرد یدرآورد و رو به من اخم خچالی یسرشو از تو نیدر...سه تاشو همزمان زدم تو در که آرت

 بود؟ یچ نیا-

 از رفقات باشن دیفکر کنم در زدن شا-

  ...رونینگام کرد و رفت ب مشکوک

  ...دمیترکیهه هه داشتم از خنده م هه

  زدو رفتم سمتش یمکث کرد...چشمام برق یزیچ هی یگذاشتم رو زانوهام که چشمم رو دستمو

سرم رو درآوردمو  یتو فیخوشگل و ظر یو لوکسه المصب سنجاق ها کیپا نشستم روبه روش...عجبا چقدرهم ش یرو

دوتا  دیاب التی...بعداز تعطزمیعز یتوش...الوداع سنجاقا ختمیباز کردمو کلشو ر ختنویریرو م ییظرفشو عیکه ما ییجا

  ...بخرم گهید یبسته 

  آتوسا و مارتا کردنیمارتا و دخترا اومد...داشتن بحث م یاز غذا درارم که صدا یذره دل هی خچالیبرم سمت  خواستم

  .....کمرم یو دستمو گذاشتم رو یصندل ینشستم رو دمیکه خودمم نفهم یبه سرعت عیسر

  :زد به پهلوش یدستاشو با اخم دنمیبا غرغر اومد تو آشپزخونه و با د آتوسا

  دختر؟ یکار کرد یباز چ-

  :گفتم یمظلوم ی افهیق با

  المصب گرفت نیا هویدم،یساب ی!االنم داشتم مدمیننه از صبح پختمو روفتم بچه هم که خوابون-

  !گشاد شد چشماش

  زدم که موضوع رو گرفت یحرف بزنه که دور از چشم مارتا چشمک خواست
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  :جواب چشمکمو داد و دوباره صورتش رفت تو همو با اخم گفت یطونیش با

  ...شهیببرمت تو اتاق تا بعد از ظهر خوب م ایمزه!ب یب-

  بود واسه خودشا گریپا باز هیباز موند....ماشاال  دهنم

  :جت خودشو انداخت روم نیع شایدنگو فنگو قر وعشوه!!!پاشدم که ن یوکل یو او یبغلمو منم با آ ریزد ز دستاشو

  س؟یآتر یشدیچ-

  ؟هیه چنقش-گوشم گفت:  ریبغلم که آروم ز ریبه آتوسا کرد...فکر کنم آتوسا خرفهمش کرد! اومد زد ز ینگاه

  از پسرا کتک بخورم یکیچند روز ممکنه از  نیفقط مواظب من باش تو ا-

آتو از جا در اومد واز پشت زد پس  یکه چشما دمیبلند خند یبودم همچ عیضا یادیز ی...ولدمیکرد منم خند یا خنده

  !!داداش یاومد تو....خخخ سرکار نیکه آرت مینرفته بود رونی...هنوز از آشپزخونه بدمیخند زیکله ام ر

  تو کمک کن ایکمرش درد گرفت ب سایآتر یآرت-

  !هیفلنگو ببند که اوضاع اوراق یعنیعالمت دادم  شایخندمو گرفته بودم...به ن یزور جلو به

  گناه دارنا رزنای...پوففف چه پستادمیصاف ا دمویکش ینفس راحت رونیاز آشپزخونه ب میهم رفت با

  :گفت دویخند شاین

  ؟یشست یم دیظرفا رو با-

  :دادمو سرمو تکون دادم که آتوسا گفت یکمرم کش و قوس به

  کارمون تمومه مخصوصا مارتااااااا دنیاگه فهم مایفلنگو ببند نیای...بگمایم-

بود که  نیبهتر از ا ینبودم ول یتو اتاق دخترونمون...من که راض میقر دادمو با هم رفت هیبنا گوش  یخنده  هیبا  سرمو

  ...پسرا جلوت ظاهر شن نیهم ا یاون اتاق و ه نویتو ا یبپر یه دیخواهرت با قویبا رف یکار داشت یوقت

  حوصلمون سر رفت یعنی کردنیپوف پوف م یظهر عاشورا شده بود...دخترا ه نیع قایتو اتاق...دق میبود نشسته

  ...که حوصلمون سر بره نجایا میومدیترا...ما که ندخ-طور...پاشدمو دستامو بهم زدم:  نیهم خودمم
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  :کشهیرو بگم وگرنه منو م تیتونستم واقع یکج کردم...نم سرمو

  ازمون کار بکشن یخودمونه که ه یالیبهتر از و نجایگردش ا میاومد-

  آرشام که نگو ی....دلم تنگ شده واسه یمن که مردم از کسل یوا-

  :تو لپام زدم

  بکشاتو خجل  یوا-

  خجل داره؟ شیچ کیکوچ یخره بچه -

  !!!ابرومو انداختم باال که چشماش شد اندازه....هندونه هیال هیجمع کردمو  لبامو

دادمو براش شکلک در آوردم که  یهاش قرمز شد و بالش رو تخت رو برداشت که پرت کنه طرفم که جاخال گونه

  :از پشت سرم اومد ییصدا

  آخ-

  !خورده بود تو صورت مارتا قایبرگشتم اوخ بالش دق عیسر

  :صورتش دور کرده بود...با حرص گفت یرو از جلو بالش

  ن؟یجنگ درست کرد دونهیم-

  : رفتم جلوشو لپشو بوس کردم میدیخند شایومن ون اتو

  یداداش دیببخش-

  ؟یداشت ی:داداش کاراتو

  :به من انداخت یآره... نگاه-

  کرد؟ید نمتومگه کمرت در-

  :دستمو گذاشتم رو کمرمو با آه و ناله گفتم عیرفته بود...!! سر ادمی اوخ

  باز گرفت یآ یآ یآ-
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  :گفت نهیابروشو انداخت باال و دست به س هیتا هی

  دقه کارت دارم هی ای...بسایآها...آتر-

  :رونیتعجب رفتم ب با

  د؟یکن دایپ دیخواینم نتونویماش-

  دنبالش میبگرد میبر شایآتوسا هم خبر کنم با ن سایوا یباشه داداش-بگم حاال؟  یقرمز شد...اوه اوه چ لپام

  :تکون دادو رفت.... رفتم تو اتاق سرشو

  گفت؟ یچ-

  دنبالش بابا میبر دی...بام؟یکار کن یچ نویماش گمیاتو...م-

  :واریداد به د هیتک

  مینکرد داشیپ میبعد بگ میبزن یدور هی میبر ای....بگهیشماست د ینقشه ها ی جهینت-

  شه؟ینم دایکه پ میپارک کرد نوی...مگه ما چه جور ماششنایمشکوک م یول-

  کرد یپوف

  دیبه ذهنمون رس یزیچ هیتو راه  دیشا میفعال بر-

  آتو؟-

 آتو و مرض صد دفعه بهت گفتم مخفف نکن-

  :گفتم دیترد با

  آتوسا؟-

  :رفتیلب تابم داشت ور م با

  هوم؟-
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  آخ آخ کمرم-

  :آورد باالو با تعجب نگام کرد سرشو

  شد؟ یچ-

  دیبمونم شما بر نجایها...بهتره ا کردیمن کمرم درد م-

  بره ها ادتیلب تابو بزنم تو صورتت که درد کمر  نیا گهیم طونهیش-

 ...رونیکردم و رفتم ب یا خنده

................. 

  از اتاقا باز بود یکیراهرو...در  یتو دمیکش ی!سرکیعل ای...ومدیدعوا م یصدا

  مثال ها میمهمون یبندازم چند هفته ا ینگاه شهیم یمگه چ حاال

  دمیکش یطرف اتاقه سرک رفتم

  ستیاصال قبول ن یکرد یجر زن-

  یشرطت باش یهر جور باشه تو باس پا ید به من چ-

  بودن گهیپسر د دوتا

  برو بابا عمرا من صدتا بهت بدم-

  میرسیخان به هم م ثمیباشه م-

  برو بابا-

  دتمیبزنم به چاک تا ند دیامام هشتم با ای یشدو اومد طرفم...وا بلند

 کوبمخیم ییصدا هی دمیپله ها که رس یطرف پله ها ...به قدم دمیدو ینوک پام م یدرآوردمو گرفتم دستمو رو کفشامو

  کرد

  خانوم؟-
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  :جا خشک شده بودم انگار که دوباره صدام کرد همون

  ؟یصدامو دار-

  !!!هم افتادم2AFMشعر ادیبود  نیا شیجالب نجایفکر کرده من کرم!ا نیام گرفته بود!ا خنده

پاشنه بلند قرمزم  یبودو موهامم از شال در اومده بود...همون طور که کفشا ییمویگرد شده بودشالم هم که ل چشمام

  !تو هپروت دراره نویا هیخشکش زد....خــــــب حاال ک دنمیود برگشتم که با ددستم ب

  (بایگفت ز شهیهم سرجاش بود)م نایو لب و گووشو چشم و ا ینیو ماشاال فشن!ب یپسر سبزه بود موهاش قهوه ا هی

اب حج هیدر کردم تو و  و موهامو نییبه کفشام انداخت که زود انداختمشون پا ی! نگاهلیهم ... قربون سر گور کلیه

  :!ییییکردم!وا یاسالم

  بله؟-

  :گفت یباز شدن بود...ول ی هیتوناح دهنش

  ...پا برهنه-

  :سر هم کردم یزیچ هیشدم زود  هول

  !فتمیاز پله ب دمی...کفشام پاشنشون بلند بود ترسزهیا...چ-

  !خاک تو سرم اَه

  پس نییپا میآها...بر-

  :خنده ریزد ز دمویماهان د نباریکه ا نییباهم پا میپررو! رفت بچه

  فکت فتهین-

  :خنده هاش گفت ونیم

  ؟یکشیخجالت نم یآتر-

  :کردم یاخم
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  ؟یکه چ-

ون سمتم تک شویکیداشت ،دست اون  یرو م لیمبل نشستو ظرف پف ف یرو یو یرفت جلو ت دیخندیطور که م همون

  !الیخ یب یعنیداد 

  ...تو خونه زدم یگشت رفتم یکنه نشدمو الک گهید منم

  :خستم شدو خواستم برم باال که صداش دراومد دمیبس دور خودم چرخ از

  ها خوب شد گفتا نیجا بش هی ریرفت بگ جیدختر سرم گ-

  :ماهواره رو عوض کردم که گفت یکنارشو کنترلو ازش گرفتمو کانال ها نشستم

  ساعته نود شروع شده کیکنترلو بده من  یآتر یهــــــــــــــ-

  به من چه منم برنامه خودمو دارم خو -

  ...هــــهدیچش غره نگام کرد که ککم هم نلرز با

  ...ه اومدک هیچه شبکه ا گهید نیرفتو زود خم شدمو برداشتمش که...اوهــــه ا برهیشلوارم و بیاز پشت ج میگوش هوی

  ....رو گوشم خشکش زده بود یشد مامـــــــــــان...گوش یسور...اوه نه سانکنهیم نیچرا داره همچ نیاوخ ا اوخ

  :جواب دادم یو یهم چشماش گرد شده بود و زل زده بود به ت ماهان

  بله؟-

  یسالم خانوم-

  !بود دهیبه ماهان انداختم که هنوز خشک ینگاه یچشم ریز

  !بوده که هواسم نبود یاندادم رو مبل و کانالو عوض کردم...نود اومد...هـــــوووو جام جه لم

 نیرومو کنترل رو از دستم چنگ زدو تا آخر دی! خواستم عوض کنم که پرلینه عشقم برز کردیم یباز رانینه...نه ا اَه

رپ  یکم میگوش بد یگذاشتیتتلو م ریصداشم منو کشته...حداقل ام ـــــشیکرد...ا ادیرو ز یعادل فردوس یحد صدا

  ...میبر
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  :جام بلند شدمو گفتم از

  آقا دیاشتباه گرفت دیببخش-

  میبحرف ایقطع نکن فداتشم ب زمید عز-

دن بود بدو بدو از پله ها اوم یاسمش چ دونمیاز پسرا که نم یکیو  نیخاموش کردم که همون موقع آرت وی...گوشیلعنت اه

  :نییپا

  :ماهان ماهان بلندش کن بلندش کننیآرت

  :من گفت همون باال رو به از

  االی اریب وهیو آبم لیدختر تو هم برو چن تا ظرف پف ف-

  !مگه من نوکرتم خودت برو خو د

  پسره یکیبش گرفتم که با مخ افتاد رو اون  ییمونده به آخر پشت پا یکی یبه پله  دیکه پاش رس نیهم

  !!!هه هه هه افشونویق یــــــــــیوا

 !!رونیب ومدیاز کلش م دود

  هواست کجاست؟-: دیپسره بلند شد و کلشو مال یکی اون

  پشت پا بم گرفت-

  ارمیسفارشاتونو ب رفتمی:من؟....من که داشتم ممن

  خونه منفجر شد هویبزنه که  یحرف خواست

  گـــــــــــــــــــل-

  پرش نشستن رو مبل کنار هیمن شدنو با  الیخ یکله ب با

  ! لعنت برمنکرش

  و لب تابو تو بغلم باز کردم زیتو اتاقمون و لب تابمو برداشتمو پاهامو دراز کردم روم رفتم
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  (!نیشما ببخش گهید تهیترب ی!)بشنایم دایتو ملت پ ییچت کردن شدم ...هــه چه اسگوال مشغول

  :در به شدته کنده شدن باز شد هویطور تو حال خودم بودم که  همون

  ....من داشتم مویاومد هیخصوص میحر یگینم یباز کن یتونیچته مثل آدم نم یهو-

  دادم خوبه ادامه ندادم یا یافتاد...اوه چه سوت فکم

  بستم و زل زدم تو چشماش...مثل خودش دهنمو

  :کردیبا اخم وحشـــــتناک نگام م نیآرت

  چته؟-

  ؟یکنیم نیهمچ یمگه مرض دار-

  کردم؟ کاریچ-

  سیتو ف سیبگم ف یرتبه عبا ایتو و رو در رو  اومد

  ادیکفشا خوشمون نم نجوریاصال از ا شایپاشنه کفش اومد...حتما اتو هست چون منو ن یتو هم که صدا دمیکش اخممو

  !!اتی...شروع عملخب

  یوا-زدم:  غیبزنه که ج یحرف خواست

  بغلش انداخت ریکرد به ز یبغلش اشاره کردم که با تعجب دستشو برد باال و نگاه ریترس به ز با

  شده؟یچ-موقع آتوسا اومد  همون

لت د یشهر هرته هر کار ؟مگیکنیدست رو من بلند م زیهمه چ یب یپسره -دستامو زدم به کمرم و شروع کردم:  منم

  ؟یخواست بکن

  دیکش یفیخف غیج اتو

  :کرد نیبه آرت رو
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 یعل یبه وال یبلند کرد میتو؟دست رو ابج یایگاو م نیع نییپا یندازیمثل خونه خودته که کلتو م نجایآقا؟مگه ا-

  کنمایلهت م زنمیم

  !جو گرفتش نمی!ارتیغ بابا

  و گردنشو خاروند نییدستشو آورد پا کردینگامون م جیگ یآرت

  :رونیدادم ب هلش

  ریهم دوش بگ هی... ربونیپسرا...ب نیا شنیپررو م گمیبهش نم یچیعجبا ه-

  دمیمامـــــــــــان ترک یمحکم بستم هه هه هه وا درو

  اول تموم شده مهیمگه فوتبال نداشتن؟...اها حتما ن نایا یبا اخم لپاشو پف کرده بود راست اتو

.وگرنه سرش اومده.. ییچه بال نشیماش دهیکه...حتما نفهم نمی...آرتمیکن تشیاذ ستین یاست...کس مزهیچقدر ب امروز

  کندیکلمو م

  !کرده اصال غلط

 نشمی..هم.دیرسیشونه ام م نییپا یتا کم یعنیبلند نبود... نمیبردم باال و فشنش کردم ...موهام همچ یدمب اسب موهامو

  زور زدم باس برم پسرونه اش کنم یادیز

شرمنده خودم  خچالویآشپزخونه شدم تا  ینباشه )جون عمت!(و روونه  دیانداختم روسرم که موهام تو د یاسیشال  هی

  کنم

  کردمـــایحال م یعنی...خوندیم رسیسا یلیو گوشم بود و آهنگ مات یهندزفر

  از پسرا در اومد...هوه هوه چه قدر هم هوله بچم یکی یکه سرو کله  کردمیم لیم دی...نه ببخشخوریخر م نیخودم ع برا

صاحابو ببنده  یب یدرا نیا دیبا یکدوم بدبخت گهیبه امون خدا حاال نم گذاشتشونیبعدشم م کردویرو باز م نتایدر کاب تند

  ــــــالیخ یادب شدما...نچ اصال ب یچقد ب یوا یمنـ...وا نیها منم مثل ا

  :گل کرد و با دهن پر گفتم میکه فضول کردمینگاش م داشتم

  شده؟یچ-
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  :انداخت که باز گفتم ینگاه خچالویبه من داخل  تیاهم یب

  انا؟یاح یمگه کر یگردیم یدنبال چ گمیم دیببخش-

  :بهم انداخت و رو به من گفت یگرد شده نگاه بامزه ا یچشما با

  شما؟-

  ستیکنترل ن-خب چشده مگه؟  سامیآتر-

  کنه؟یکار م یچ نتیو کاب خچالیکنترل تو  گــــهیم یچ نی...انیافتادن رو زم گهیمن د یچشما خـــب

  :تند تند گفت یو کالفه ول دیتو موهاش کش یدست دینگامو د یوقت

  خب مشیتو دستمون بوده باشه و جا گذاشته باش میبردار یخوراک میاومد یممکنه وقت-

  !برداره بچه مردم کله پا نشه خسارت بدم نیلطف کنه چشمامو رو زم یکیگرفتم...حاال  اهان

  ...شهیباال انداختمو دوباره مشغول خوردن شدم...حاال مگه مخزنم پر م ییابرو

  ... !...ا نهدیمثل بمب ترک یزیچ هیانداختو  تیپاراز یکی که میحال خودمون بود تو

  بابا یاز اون پسراست...ا گهید یکی دمیبه باال سرم انداختم د یو نگاه دمیازجام پر دومتر

ه با دستمال پاک کرد و بدون توجه به من ک شویشونیپ یعرق رو ی...با کالفگزیم یتا بسته روهم گذاشته بود رو چند

  گرفت ییآب ظرف شو ریش ریشده بودم رفت و سرشو ز خیس

  !ها ییظرف شو ریسرمو لخت کنم برم ز تونستمیحالش جا اومد کاش منم م شیاخ

  گریبودم...ماشاا... همشونم که جذبــــه و ج دهیمارتا و ماهانو ند یها قیرف نیکدوم از ا چیمن ه شییخدا

  !بابا خودمو خودمو خودمو عشخه الیخ یب

بابا امروز چه اشتهام باز شده نه به اون  ی...اخوردمیبازم م یول یولو شدم رو صندل الیخ یتوجه و ب یمثل خودش ب ممن

  کنمیقبلنا م ینه حاالش.. دارم مثال تالف خوردمیم شکیکه اندازه گنج ییروزا

  ظرفمو بشورم خوامیم گهید رونیب ایب االیکه مُرد  نیبابا ا یا ییبلند شدمو رفتم جلو ظرف شو یالیخ یب با
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  آب هم همون طور باز بود برا خودش ریخورد و ش یخفه شده؟اخه تکون نم نکنه

  ...شدم خسته

 هیهوا و  دیرو باز کردم که پر گهید ریش هیمنتظره که هواسم نبود  یرو ببندم روسرش که بدونه کس رآبیش خواستم

 !داد زد که فکر کنم خونه ترک خورد

  :دمیچرخ یدور خودم م یاونور و الک دمیخودم بزنم که دادم در اومد و پر یبه سرو رو یآب هی خواستم

  سوختم ننهههه یــــــــــیسوختم سوختم وا-

تو پارچو دستمو هل دادم تو  ختمیر زرشویفر یتو یها یقالب خیکل  خچالویرو  دمیکار کرد و پر یکم فکرم

  خنک شدما یییپارچ...آخ

 بهش یاعتبار گهیبه حال اون کله اش سوخت االن د یمن دستم سوخت وا چارهیبه اون پسره انداختم....اوه ب ینگاه

  ستین

 که سادمیوا خیدر برم که متوجه شد و روشو کرد به طرفم منم س رشیاز ز یواشکیدهنمو قورت دادمو خواستم  آب

هم  یکی نهکیکلمم م کنهیمطمئنم دماغمو با چشمام عوض م رتمیبدو اگه بگ یبابا حاال ندو ک یافتاد دنبالم اــــــــــ

  !شانس زنده موندنم کمه گهیهم هست د یکلیه نیروش خدا رحمتم کنه آخه ا

 عادل یلم داده بودن صدا یو یجلو ت گهیپسر د هیو  نیبا مارتا و ماهان و آرت هیکه اون پسر اول میدیسالن رس به

بلند  نقدریداره که ا گانهیمحسن  یداداشام آخه صدا نیبر من و ا یوا یهم که خونه رو ترکونده بود...ا یفردوس

  د؟یکرد

  !هنداشت که بلند بش یفرصت چیهم که کال ه ورداهانیمبارکش ن یبه رو یاول وحشت کرد ول دیتا مارو د هیاول پسر

 رسهیهم ماالن داره ب نیچقدر فرزه بب نیا ستیاشاال نفس که نخوشگل موشگلش بودم م اطیو تو ح الیاز و رونیب دمیدو

  روم فتهیموال االنه ب ای یییییوا

ر بود بزرگت الیو یکه جلو یاون یدرخت به چشمم خورد بزرگ بود ول هیاون طرف که  دمیپرش دو هیدادمو با  یجاخال

رفت...اوه ارتفاع حالم بد شد االن گالب به روتون  جیسرم گ ییهویباال که  دمیروشو با چند تا جهش رس دمیبود پر

  !!!شمیم
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  :صداش در اومد ریبه شاخه که از ز دمیرفت چسب جیگ سرم

  سرم اَه کشهینعره م یاوهوو وحش نییپا ایب االی-

  !...ماینم-

  تهیوضعم کامال خ رمیبگ یته استکان نکیع یبرم چشم پزشک دی...بادیدیچهارتا م زویداشت همه چ چشمام

  ...از دستامو بهش اشاره کردمو شمردم یکیچهار تا شده بود  پسره

  ......دو...سهکی-

  ...اوه حالم بدهههههه دارمیهم دست بر نم نجایا یوا ی...اخورهیکه مشخص بود موهاش داره تکون م دیوز یباد

  خدا یافتادم!ا نیشعر اشک ادی

  ؟یکنیکار م یچ-

 جیبه حالت اولش برگشت...فقط هنوز سرم گ زیبودم من چم بود؟همه چ دهیتکون دادم... به مرز جنون رس سرمو

  !زدشیم

  :تند از خودم دفاع کردم تند

  نییپا امیمن عمرا ب نیبب-

  :کرد یاخم

  که بساط جوجه رو پهن کنن انیاالن بچه ها م یول نییپا ایباشه ن-

  ؟یچ-

  !یمال زده بودم به کراالن... خودمو کا گمیم-

  شنومینم یگیم یچ-

  :شد و گفت یحرص

  اَااااااه-
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 داشیپ یهنوز کس میگذاشته بود نویما همون جا ماش نیبودا...ا بب یبه اطراف تکون دادم...اومم عجب منظره ا سرمو

  ستیمعلوم ن یچیهم ه نجایبه خودم از ا نینکرده خوبه...آفر

  کنم؟ یباال حاال چه غلط ادی...اِااااا داره منییاومد...سرمو کردم پا ییصدا

  ن؟ییپا امیارتفاع داره اگه بخوام باالتر برم اونوقت چجور ب یلیدرخت انداختم...اوه نه خ یبه باال ینگاه

  ؟یکنیکار م یچ-

  ؟ینیبینم-

  باال این-

  امیم-

  جون ننه ات این-

  ننه ام عمرشو داده به شما-

 یمک یکوتاه بود مثل باشگاه فوتبال ول ینداره...به اطراف نگاه کردم...همه جا فقط علف ها دهینه کل کل فا دمید

  یبه رنگ سرمه ا یسنگ ونیدرم یکی یبزگترو قشنگتر با کف پوش ها

  !کنمیم زیدارم آنال تیموقع نیتو ا نیخداااا بب یا

  نییپا امیباال من م ایباشه تو ب-

  :گفت رلبیو گرفت...زکه دستم نییپا دمیزدم و پر داد

  وانهید-

  :از چشمامو باز کردم یکی

  زنده ام؟-

  جهنمه نجامیا ینه مرد-

  خنده ریز زدمیبه باال سرم انداختم...دست خودم بود م ینگاه
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کرده بود فک  یاخم نیهمچ کردیبزمجه!! نگام م نیبود خودشم ع سیخ سیاش خ قهی یرو یو موهاش و تا کم سرش

  چک بزنه تو گوشم خنک شه هی خواستیکنم دلش م

  ولت انداخت 222برق  چشمام

  ؟ییپس فرشته اش تو-

  :تر شد ظیغل اخمش

  طونمیمن همون ش ریتو نه و شما بعدشم نخ-

  :زدم غیتو دستش...ج خورهیم زیروزگار! احساس کردم دستم داره ل یتو ذوقم...هع خورد

که  دمزیبه لباسش چنگ م ی...هدنیپر نییردم به ورج و وورجه و باال پاشروع ک فتمممممیدستم عرق کرده االن م یوا-

  :با حرص گفت یول شخندیبتونم برم باال که با ن

  ؟یبپر یخواستیم ینطوریلباسمو ....تو ا ید دختر نکن پاره کرد -

  ...اون موقع فرق داشت-

  پهلوهاشو یهم کناره  یکیبازوشو گرفتم با اون  هیناخونم  با

  :زد ادیفر

  ییییییییییییییییآ-

  چته؟ ییا-

  دستم وووووونهید-

  باال من که بهت نگفتم یخودت اومد ینگهم دار فتهیوظ-

  !جر خوردن اومد...اوه نه تو رو خدا یبودم که صدا زونیآو بهش

  !ــــمخـــــدا من چقدر بدشانـــ یــــــــــــیاومد...وا ریج ریج یدومون خشکمون زده بود که صدا هر

  افتادم رو چمنا غیبه خودم اومدم که لباس پسره پاره شد و با ج یوقت
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  :کمر درد سرمو تکون دادمو نشستم با

  تو روحــــــــــت ییییآ-

  لباسش بود...انداختمش اونور یدستام پارچه  تو

  ...محکم خورد تو سرم یزیچ هیکه  شدمیبلند م داشتم

  دخترت از دست رفت نیافتاده بودن روم...مامــــــــــان بب ییا اون شاخهه دوتاباز موند...پسره ب مهین چشمام

 دیو با آه خودشو کش دیبهش انداختم که با ناله سرشو مال یچشم ریز یتحمل کردم و نگاه یول رفتمیاز حال م داشتم

  !داره ها ییصدا هیهمه حرکتاش  نیکنار....ا

  یهوشیبه من انداخت که زود خودمو زدم به ب ینگاه

  االی نمیپاشو ب ی....هیه-گذاشت رو شونه ام و تکونم داد:  دستشو

 یدیشد یمامــــا...اصال من عالقه  شکنهیاالن استخونام م دهیتکون م ایوحش نیچه طرزشه ع نیآروم تر ا یکم اه

  !زنمیصداش م یکردما ه دایبه مامانم پ نروزایا

  دسته ها نیا یهووووو-باز کردم و با اخم گفتم:  وچشمام

  ! توکالت یهو-

  ها شهیداره سگ م گنیکه م هیاالن فکر کنم تو همون حالت نیا

...شلمنده یگکولن هیگوش نیآتوسا گرفتم...اونقدر با ا یشماره  بمیرو با دستام تو ج یزور بلند شدم نشستمو گوش به

  چشم بسته حفظ بودم زاشویاصال!...کار کرده بودم که همه چ بایز هیگوش

  :آوردم باال و گفتم دستمو

  حداقل کمکم کن خب-

  !حرفو زدم که خودمم باورم شدش نیمظلومانه ا نقدریا

  :مشکوک نگام کرد پسره
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  ؟یکنیم کاریچ-

  یچیه...ه-

  :ستادیزدو ا یمرموز لبخند

  !دیشد فیکث نیبلندش-

  هو؟یچش شد  نیا

  :باشه منم مثل خودت یول دمینفهم

  ....کشهیبندشم...خجالتم نم تونمیدستتو بکش خودم م-

  :کار کردم یبود چ دهیفهم نکهی...مثل استادمیبرده بود که پاشدمو روبه روش ا ماتش

  دییبفرما دی...بفرماهیزیتکرار نشه خجالتم خوب چ گهید-

  ...کنارشه مطمئنم برداشته شیگوش شهیتعجب کرد....پشت خط هم اتوسا بود...اون هم شتریب نباریا

  ...یخوند ؟کوریریمنو بگ یجلو یخوایتکون دادم...آقا پسر م یسر حیلبخند مل هیبا

  ....راست رفتم تو اتاقم که هیو  الیقطع کردم و رفتم تو سالن و ببمیتو ج مویهمون لبخندم گوش با

 یشهمون درخته گو یروبه رو قایکردم...آتوسا کنار پنجره نشسته بود دق ید و ماتم زده به جلوم نگاه مزده بو خشکم

  هم کنارش افتاده بود

  :با تعجب به طرفم برگردوند سرشو

  ؟یآتر شدهیچ-

  :حفظ کردم تونستمیبه خودم اومدمو اعتماد به نفسمو تا اونجا که م زود

  یخواهر یچیه...ه-

من نبود  ریباشه...تقص دهی...اصال د ده؟یاز اول دعوا رو د یعنیابروشو انداخت باال ....آب دهنمو قورت دادم.... هیتا هی

  ...درخت یخودش اومد باال
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  ه؟یپسره ک نیا یراست -

  کدوم پسره؟-

تنگ  نقدیاره اد تیس...حاال لباسم نگو ماشاال انگار به آب حساکردیم زی...پسره داشت لباساشو تمستادمیکنارش ا رفتم

  ...بود که نگو

  دمشیمنم تازه د دونمینم-

 الیخی...نه بگفتمیلحظه عذابوجدان اومد سراغم...من داشتم به خواهرم دروغ م هی...کفتمیداشتم دروغ م یمثل چ یعنی

  !ندونستنش بهتره...هه زایچ یبعض

  ...ومدیپسر هم م هی ی؟صدایکجا بود ی...راستدمشیاالن د نیپسره...منم هم الیخیب-

  :یزدم به خنگ خودمو

  ومد؟یصدام م-

وقت  هیکارا مال پسراست... نیا کنهینم یکار نیدختر همچ هیشلوارت نگذار  بیتو ج ویپوفففف هزار بار گفتم گوش-

  ...یشماره منم که دم دسته زود تماس گرفت یحتما نشست

  ...شدم یم عیوگرنه ضا دهیپس ند خوبه

  ...اومده شیروانپر ی ارپسرهیو نآهان..اه اسمش-

  ؟یچ-

کر ف یبا خودش چ ایبعض کشنیدعوام شد باهاش...واقعا که خجالت نم شهیپوف....شماره خواست بهم بده منم مثل هم-

  ....شعورهیب یکرده پسره 

اب چه عذ نینه خداااا ا یبرگشتم که دهنم باز موند...همون پسره بود...وا عیدر حرفمو قطع کردمو سر ریرجیج یصدا با

  ...اتاق ما بود ی...اتاقش روبه رو هیا یاله

  :برگشتم سمت اتو ییتکون دادمو با پررو سرمو

 .شعوریب ی...اومم آهان پسره گفتم؟یم یکجا بودم؟....اه داشتم چ-
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  !!!!شدن در دومتر پروندم هوا دهیکوب یصدا نباریا

  کوشش؟ ی...راستشاین شیا اتوجونم من برم پ-

  :به خودش اومد و گفت هویمونده بود به پسره  رهیکه هنوز خ آتوسا

  ها نجایا میاومد یشده از وقت طونیش دونمیها؟ا نم-

  :اس اومد برام نیتک بهش زدم که بعد از چن م هی رونیباز شد! رفتم ب شمیکرد که منم ن یخنده ا تک

  زرنگه خودت بزنگ-

  :باباوووشمارشو گرفتم یا

  وم؟ه-

  ؟ییهوم و کوفت کجا-

  خخخ من رو درختم-

  ؟؟ییییییی...کجایابج ارشوریخ یشد یدیاز بس تو آب نمک خواب-

  !!!!چرا همه رو درختن؟؟؟؟؟ نجایاوووهه نزن بابا بخدا رو درختم ها؟ا-

  ؟یچ-

  ییییییتپل مپل یبه به عجب توت ها ترکهیشکمم داره م سیآتر هیمامان جونم جات خال یتو جنگلم وا-

  منم موخوااااام امیبگو منم ب ییییییشین-

  شهیتموم م یایکوفت...نوچ تو ب-

دادو گفت کجاست...منم رفتم تو  تیزدم که باالخره رضا غیهم سرش ج گهیکه چند بار د دمیمنم خند دیخند

 شنیم بی...واال...همشون غمایدونیهست و نم یا یپر ای، جن  ی..شبحیروح هی نجایا گمیاتاق...آتوسا نبودش...من که م

  !هوی
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تاه بودو کامال تابستونه و کو یکه سبز بهار نشویسه تا...شاد تر شدنیم میتن نیدوتا مانتو آورده بودم با هم درکل

  روآرنج بود رو برداشتمو ناشمیبود،آست

  !!!!ام به جان ننه یگریبستم! چه ج یخودمم االن دستمالمو شمال اهیبودن وس دیسف هیشال هم بود  دوتا

  !!! برم ییجا تونستمیبرقه نم نی...کال بدون ارونیبرق لب هم زدمو رفتم ب هی

  کجا؟-

زور رو  نقدری!خب راستش آتوسا اشیروووو!!! اِ چشما درو کلی....هنهیبود دست به س ستادهی...ماهان جلوم استادمیا

  !سرش اورده بود بره باشگاه تا شل و ول نشه!هه هه هه

  کار دارم ییبرو اونطرف جا-

  کجا؟-

  :زد یخند شیکردم که ن یاخم

  ام؟یباهات ب ای رونیب یریم یهه به مامان خبرداد-

به  دیشاچرا... دونمیحاال نم میهم با هم مشکل داشت یکی...از کوچهیسال ازم بزرگتره فکر کرده واسه خودش کس هی حاال

همه زور  میکارکنم ته تغار ی...پوف...خب چمیخوبمون به بابا رفت یکه به مامان رفته...فقط منو مارتا با اخالقا نهیخاطر ا

  !...همه لوسمیقد یها یهم ته تغار یبهم...ته تغار گنیم

  شصت پات نره تو چشمت...برو کنار-

  خودت برو رسمینوچ...من دارم به کارم م-

رده ک تیخوبه رعا یبه مدل سون نمونده بود ول یزی...موهاشم که ماشاال چرفتیور موسط چهارچوب  شیبا گوش داشت

و  هم مثل خودمو مارتا نایو لب و ا ینیمثل مارتا بود و از لحاظ ب کلشمیقشنگ تر کوتاهشون کرده بود!ه یبود و کم

 دهیند ریخ یشایلم ضعف االن اون نبزنه کنار من د نویا یکی!!!ن؟یا فی! من چرا افتادم تو توصالیخیآتوسا بود!اصال ب

  !!!!...کنهیتوت ها رو تموم م

  ...باشه-
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  ...حساس و الفرار یخب بخاطر عجله ام مجبور شدم!با پام زدم جا یداشتم ول دیترد یکم

  :دور داد زدم از

  یبوس بوس داداش-

  :که داد زد دمیبلند خند بلند

  ....کشمــــــــــــــتیم سااااااااایآتر-

  !ما یخونه  اطیتو ح ومدیسبزشده؟خب م نجایا ستین فیح نیا هیزیمامان عجب چ یوا-

  یبندازم بخور یکیباال  نیدهنتو باز کن از هم یآتر-

  کنمیباال منقرضش م امیاالن م سای؟وایکی-

 هی...بقمارتا و آتوسا یبرا میببر میجمع کرد کیهم تو پالست یبه خوردن...کم میکرد و رفتم باال و شروع کرد یا خنده

  !شنیحساب نم

  :خش خش برگ اومد یصدا میدیچیطور که م نیهم

  یشین ــــــــــــــــسیپ سیپ-

  هــــــوم؟ -

  نباشه یزیچ یوقت جونور هیبنداز  ینگاه یکه باال ت هست ؟تویدیخش خش شن یتو هم صدا-

  !!!ختیزر نزن تمرکزم بهم ر نقدیا نمیب سایوا-

  :نگاه انداخت یحلقم!...کم تو تمرکزت

  صدا هم قطع شد ستین ینه کس-

  ...خش خش یبار به جا نیترسناکاست... به کارمون ادامه دادم که ا لمیولش کن اثرات اون ف-

زد که تعادلمو از دست دادمو با مخ افتادم.... چشمامو از ترس باز کردم  یداد نیهمچ د؟یکنیکار م یشماها اون باال چ-

  :هم اومد گهید یکی یکه صدا
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  ن؟یزنده ا-

...  دیرسیبود که کله شو سوزوندم!به به موهاشو تا رو گردنش م یکنه...همون یکار م یچ جایا نیانداختم...اااا ا ینگاه

بود باال  ستادهیا نهیهم زده بود و دست به س بندیر نکیع هیبود... ختهیاش رو صورتش ر گهینصفش هم باال و نصف د

  !توبه ایاش هم ...خدا قهیسرم و 

 نیداده ع هی...به درخت هم تکخورهینه خودش تکون م دهیکرده نه سرشو تکون م دیکل یرو ک دونمیحاال نم خب

 یتکون خورد که نگاه رپامی...واال!زهیبشما...انگار اومده اتل یبود ضربه مغز کیمن االن نزد ستین الشیخ

  !!!بار تشنج تو شاخمه نینشدم ا یمغز هخدا من ضرب ی...آرپامی...زنیآرت نی...یا یانداختم ....وااااهاااا

  بلند شدو لباساشو تکوند یاونور...که با اخم آنچنان دمیمثل فنر پر نیآرت دنید با

  شما بود که از جا پروندم یخرک یمن:نعره  ؟یزنیزور م یباال چرا الک یبر یتونیتو که نم-

  :گفت رلبیز نی...آرتکردیو همونجور نگامون م نییهم اومد پا شاین

  :گفت شایکه ن دنیخودمو زدم به نشن رنیصدا گ هیدخترا به  گهید نیهم-

  د؟یکنیکار م یچ نجایشما ها ا-

  :پسره که کله اشو سوزوندم هه هه....گفت همون

و ودوساعته که هنوز  دیرو گذاشتن رو سرشون که شماها رفت الیخواهر شما هستن ...و انایآتوسا خانوم که اح-

 به درخت یدنبال شما)نگاه میبگرد میای...همه رو مجبور کرد برتی...برادرتون مارتا هم که خدا داده غدیبرنگشت

  ....نموند یزیشد چ ریکه خاکش نمیانداخت(ا

  !میبرا همه اورد نینگران نباش-با ذوق آورد باال:  کویپالست شاین

 دهیو دو پسره ر نیاالن آرت نیآتوسا و مارتا بودا...ا ی...مثال فقط برانییآورد پا کویآرنج زدم تو پهلوش که پالست با

  !کهیچشماش داره ستاره پرت م

  ...گهیکار کنم اخالقش رو مامان رفته د یغر زد ...چ ی...خالصه کل الیو میبرگشت یهمگ
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...چندروز دینک یبه حالتون خرابکار یوا دیمونیبرم....شماها تنها م دیباهام تماس گرفتن ...با مای...از صداوسشای...نسایآتر-

 ی..پس سوتدیمهمون دوستتون یچندروز گمیخودمون به مامان م یالیرفتم و یمن فعال وقت دیریجا م نیهم از ا گهید

  من رفتم دیند

  :باز به سمتمون برگشت دیدم در که رس تا

  ی...بارمیمارتا م نیمشکوک نشه من با ماش یکس نکهیا یبرا یخودمونم که مشخصه ول نیماش ی...جایراست-

ال ..کنایطراح لباساست و ا مای!...آتوسا توصداوسمیکرد یمنگوال فقط نگاش م نیبغل کردو رفت ما هم ع هردومونو

  !فداش شه شیآبج شهیخواهرم داره خر پول م

ن خوشگله که با کار م نی...آتوسا رفت سمت همون ماشنمیخم شدم که درست بب یانداختم...کم ینگاه میپنجره ن از

 دیجد نیماش هیبودم  دهی...شنره؟یمارتا م نیآتوسا که گفت با ماش نمی...صبر کن ببنیآرت نیخوشگل تر شد!...هه ماش

  بوده؟ اداشمد نینکنه...نکنه اون ماش یــــــــــیها...وا دهیخر

  :گفت شایم که نهــــه بلند گفت هی

  شده؟یچ-

  ...اون...اون-

  ...به خودت سپارمیخودمو م ایمارتا ....که چه عرض کنم....دراومد...خدا ادیفر یصدا

 شدمو بلند

  :مگفت شایتند تندبه ن شایرو به ن رونیب دمیاب رو تو وان باز گذاشتم و خودمم دو ریسمت حموم و ش دمیدو زود

  ....تو رو خدا دست به سرشون کـ نی؟ببیمن توحمومم اوک شاین-

  :مارتا اومد یکه صدا ومدینفسم در نم گهیپشت کمد...د دمیحرفم در باز شد که زود پر وسط

  کجاست؟ سایآتر-

  ...زهیا...ا چ-

  !چارهیب دهی!حتما ترسرهیلکنت بگ نیخدا حاال وقتش بود ا یوا
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  ؟یچ-

  تو حمومه-

  اتاقم کارش دارم ادیبهش بگو ب رونیاومد ب یپوفففف وقت-

مواقع  شتریشدش!درسته ب یاون جور شایاش ترسناک شده بود که ن افهیکه نگو...فکر کنم ق زدینفس نفس م نیهمچ

  !ششششیکرد آخ ریحساسه....خدا بخ یلیاش خ دهیجد نیماش نیانگار رو ا یمهربونه ول

  ...صداش دراومد...خوبه مارتا رفتش میکه رفت گوش مارتا

  بله؟-

  :...شهیخدا االن غرزناش شروع م یبود...ا آتوسا

  !؟یابج یخوب-

  چطورمگه؟-

  ؟ یکرد نیهمچ شدیپوففف چ-

  ؟یچ یچ-

 نویباهاش ا ینفهم زد یبود... دختره  نجایلباس پاره شده ات ا ی کهی؟تی...چرا پنچرش کردیمنم که عرعر هان؟خودت-

  ؟یداغون کرد

  دیببخشاممم اشتباه شد  زهیا...چ-

  :کرد یا خنده

  ...!خونت با خودت میدیبه هم رس یکرد یطونیو ش یبار دهم بهت بگم خرابکار رمیماهان م نیگرفتم...من با ماش-

  زمیده بار شد؟...به سالمت عز یک یفقط دوبار گفت یا ابج-

نه خدا لعنتت ک یبرا مارتا ناز کنم که ببخشتم...ا دی...خب ...حاال هم بادمیکش یکه قطع کردم نفس راحت ویگوش

 !ننننیآرت
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  :!هوا دیهم دومتر پر چارهیب یشایکه ن دمیبنفش کش غیج هیشونه ام قرار گرفت ،از ترس  یرو یدست

 چته؟ -

 :گفتم دمویکش یسراز آسودگ یقیعم نفس

 دمی...فقط ترس یچیه-

 مگه؟ شدهیچ-

  داااااخ یحموم بازه وا ریافتاد ش ادمیناهار تازه  میکه بر میکردم و بلند شد فیرو تخت و ماجرا رو براش تعر نشستم

 !سمت حموم که آب برداشته بود و اب رو بستم کردم دمیدو

 ...ناهار یبرا میو با هم رفت دیخند شاین

 

 یکردم!)شرمنده بچه مون ب سیکرد که خودمو خ بمیچشم غره نص هیو کنار مارتا نشستم اونم  یزدم به نفهم خودمو

 (!نیادبه شما ببخش

 زی...راستش منشستیکنار اون م بایبه منو مارتا انداخت...ماهان هم تقر یرچشمیز یهم نشست کنارمو نگاه شاین

 گرد بود یناهارخور

 ...رو بلدم نیهمه شون اسم آرت نیتاپسرا هم اومدن تو...راستش من فقط از ب4وباالخره

 !رفت و نشست سر جاش یانداخت و چشم غره ابهم  ینگاه نیآرت

 !شده ها شونیزیچ هیخدا امروز همه  یوا

ر کدوم تکون نخوردن و ه چیکه ه نیغافل از ا یول ارنیدادمو منتظر موندم که غذا رو ب هی!تکلکسیر یلیخ یصندل به

 !ارهیبود که غذا رو ب گهید یکیکدوم منتظر 

 !می...جاااان؟؟؟عمرا بلند بشکردنینگاه م شایبه منو ن یرچشمیپسرا ز شتریب

 زدیم لکسیهم مثل خودم ر شاین
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 دوباره گرسنه ام بشه یممکن بود بعد از مدت یناهار نداشتم ول یجا برا گهیکه از بس توت خورده بودم د منم

 !تانیبرفت سمت کا یاز پسرا بلند شد و با کالفگ یکیکه باالخره  میکردینگاه م یرچشمیطور به هم ز همون

 !طاقتش تموم شده بود بنده خدا ــــــــــایگو خخخ

رو که عادتم بود موقع ناهار بخورم رو بردارم که همراه  یسس و مواد الزم خچالی یکه بلندشد منم پاشدم که تو اون

 زدنیاون پسره و درگوش هم پچ پچ گونه حرف م شیهم بلند شد و رفت پ نیمن آرت

 !گل کرده بود میجونم بهتون بگه که منم در حد مرگ!فضول خب

 (!ماشاال ستیها رفتم وسطشون!)رو که ن نتیاز کاب وانیبرداشتن ل یبهونه  به

 !دمیکردن نقشه شون بود رو د یعمل یرو که برا یزیبرگردم که باالخره اون چ خواستم

 :گفتم دیترد یزدم و با کم یشخندین

 زیم یپا برمیخودم م نیبد غذا رو ینیس شهیآممم م-

 :رو از دستش برداشتم که گفت ینیس

 !برمیخودم م رینه خ-

 برمشینوچ خودم م-

 گهید برمیخودم م هیچه کار نیا-

 بده من ستیکارا مال مرد ها ن نیعموجون ا-

 :رو از دستم برداشت ینیس

 !برمیبده من م ستین یمشکل-

 !عارفتو ت می...نه به االن که افتادمیکردیرو نگاه م گهیهم د لیازرائ نیکه ع شیام گرفته بود...نه به دودقه پ خنده

 :کردم یاخم

 !بده من برمیبابا خودم م یا-
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 !تو شکمش میهر دو رفت ینیکه منو س دیرو از دستم کش ینیشد و س یکفر

 !یرو ببند اخو قهی نیا قهی نیتوبه!ا ایخدا

 دهیرس ششیکه ن شاین نی...مخصوصا اکننیقلمبه نگامون م یهمه با چشما دمیمنو زد کنار ومنم از روش بلند شدم د زود

 !بود به بنا گوشش

 !سوژه می...شدخب

 :که بشنوه گفتم یلباسم جور یاز رو تکوندمیجمع و جور کردمو آروم همون طور که برنج ها رو م خودمو

 ؟یدیتوعه چرا از دستم کش ریهمه اش تقص-

 :به لحن من گفت اونم

 ؟یکار کرد یدوقدم چ یبرا نیبب یبریکه خودت م یتو؟دوساعته عالفمون کرد ایمن؟-

 !شده بود یروش خال یقرمه سبز یکرد که کاسه  شینفت شرتیبه خودش و ت یا اشاره

 :کردم یاخم

 ؟یزیبر یغذام فلفل هند یتو یخواستیم دمینفهم یفکر کرد یتو بود نیتو ...به من چه..ا-

 :لباسش خنده ام گرفت که گفت دنیتاسف تکون داد وکه بازم با د یبه معنا یسر

 نیغذا درست کن ینوبت نیهست نجایتاا دیبا ای یپول ناهار رو بد دی!!!خودت بازهیاااااه نر-

 :زدم به کمرم دستامو

 ؟یدیکه ستور م شما غذا درست کنم من مگه کلفتتونم یرو داده دوما من عمرا برا نایبله بله؟اوال مارتا خودش پول ا-

 !...یخارق العاده ا شنهادیزد:هه خانوم کوچولو عجب پ یپوزخند

 !سرش یمحکم بکوبم تو یزیچ هیبا  خواستیدلم م فقط

 ستیخدا...داداش پولشونو خودت حساب کن فعال دست ما باز ن یمارتا اومد:پوفففف ا یصدا

  !داداشم ولیباز شد!ا شمیبا تعجب به مارتا نگاه کرد که من ن نیآرت
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 ومدیخونش درنم یزدیم کارد

 :تکون دادن لباسش از برنج ها خم شد طرفمو گفت یرفته بود تو هم که به بهونه  اخماش

 شهیاز فردا کارت شروع م-

 یاز خود راض ی...پسره ادیبود بزنم تو سرش که حالش جا ب یجا فرصت فوق العاده ا همون

 میفتو تند تند از پله ها ر رونیب میو همزمان اومد میاقامون لباسامونو عوض کرداز آشپزخونه و تو ات رونیب میرفت همزمان

 !یییبودن دلم ضعف رفت!وا زیهم که خورده بودم ماشاال از بس تم ییتوت ها نی...انییپا

 !!!کردم تو هوام احساس

وداع  یبا دار فان دیاالن با درشت رو داشت وگرنه یالبته خدارو شکر موکت سالن از همون پرز ها نیمخ رفتم تو زم با

 !کردمیم

 :گفت نهیآخ گفتم و پاشدم که دست به س هی

  یتالف نمیا-

  و دور از چشمش رفتم تو اتاقم دیبه ذهنم رس یسمت اشپزخونه که فکرس میهم اروم آروم رفت با

 بودما پس کجا رفتن؟ دهیچسب د هیاتاق  یکشو ها نیا یتو

خشک  هنکیکردمو قبل از ا یحوله براشتمو چسب رو روش خال هیکردمو  داشیتند کشو ها رو گشتم که باالخره پ تند

 :گفتم خوردنیکه نشسته بود و داشتن غذا م نیرفتم تو آشپزخونه و رو به آرت عیبشه سر

 یییییشده ا یا یقرمه سبز یموهات...پشت سرت کم یوا-

 گفتمک عیدادم دستش و سر عیتعجب نگام کرد که حوله رو سر با

 شده فیکث یلیکن خ زیسرتو تم نیباا ایب-

 !...کرد زیپشت سرشو تم عیکه نگاش کنه سر نیحوله رو برداشت و بدون ا دیبا ترد نیارت

 و مشغول خوردن شد نتیهم حوله رو پرت کرد رو کاب بعدش
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 !گریبودن...ج دهیسفارشا رس میکه لباسمونو عوض کن میکه رفته بود یمدت یتو نکهیا مثل

ت و پش یکیآورد و  نهیخشکش زد و بدو بدو رفت و دوتا آ هویاز پسرا زود تر از همه بلند شد و خواست بره که  یکی

 !گرفت نیآرت یجلو یکی

 !مثال ها خورمیم ؟دارمیکنیم نیچته همچ یکام-

 یمعرف و شنیبه خط نم یکه دست و حساب نایا دونمیه مکامران...اه اصال چ دمی...شااریکام دمی...شاهیبعله اسمش کام اها

 !!!!که کننینم

 :گفت یاز اون پسرا به شوخ یکیکه  کردنیپسرا هم با تعجب نگاش م ی هیبق

 ...پسر یدار دیشد یعالقه  دونمیم ستین یاالن که وقت صلمون یکام-

 !!!خفه شد نیارت ادیفر یکه با صدا دیهرهر خند و

 موهااااااااااااممممممممم-

 !انداختن و اول از همه ماهان و مارتا با چشم غره به من نگاه کردن ینگاه نیبلند ارت بایتقر یخم شدنتو پشت موها هیبق

 !در حال منفجر شدن بود گهیهم که د شاین

 :باال انداختم یکنار و شونه ا دمیکش خودمو

 !حموم نیرفتیم عیسر دیکه با استیما اثر اون قرمه سبزاالن که درست بود؟!!!حت نیشدش؟تا هم یا؟چ-

 هی!...وا!من االن گفتم دیکه درکمال تعجب خودش هم خند دمیخند رویپسرا منفجر شدن! منم سرمو انداختم ز گهید

 (!!!چک نزنه تو گوشم هم سهله!)اصن غلط کرده

 

شده  انداختم...غروب رونیاز پنجره به ب یبسته نشستم رو تخت...نگاه یبه بدنم دادم و تو جام و باچشما یوقوس کش

 بود

 :از پشت سرم اومد شایخش دار ن یکه صدا رونیبه سرو صورتم زدم و رفتم ب یو آب ییدستشو رفتم
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 کجا؟-

 !میبزن یدور هی میزدم:بر یلبخند

 :به سمت پله ها برم که گفت خواستم

 اتاقه چه خبره؟ نیا س؟تویآتر-

 بود یبا تعجب نگاش کردم...منظورش همون اتاق آخر شتموبرگ

بودو  یکه اسمش کام یمارتا و ماهان و همون یعنی....پسرا میانداخت یدر نگاه یطرف اتاق و ال میشدمو با هم رفت کنجکاو

 زوم شده بودن رو صفحه شطرنج گهیپسر د هی

 :زدیهم داشت غر م ماهان

 حوصله ام سر رفت گهیتکون بده د االی ثمیبابا م یا-

 کنمیاااهه ساکت ماهان دارم تمرکز م-

 یکی معطل کرده بود یلیخ یاسب رو تکون بده ول دیبا ثمهیکه اسمش م یهمون قایاالن دق دمیکه دقت کردم فهم یکم

 !کنهیحل م ثاغورثیندونه داره مساله ف

 :زدمیحرص م رلبیز

 ...اه گهیتکونش بده د االی-

 :نفر اومد که گلوشو صاف کرد و گفت هی یاز پشت سرم صدا که

 خانوما نیببخش-

کپ  دنمیبا د نیکه رد بشن که آرت نییپا میو سرمونو گرفت میستادیزود ا یرو هم ول میفتیبود ب کیاز ترس نزد شاین منو

 !خدا حتما بازم چشمام رنگش روشن شده چون تزه از خواب پاشدم یکرد و رفت تو...وا

 :دیاز دهنم پر هویکه  رفتنیم داشتن

  بگو اسب رو تکون بده ثمیآ...آممم به م-
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در  تاسف تکون دادنو یسرشونو به معنا نیکه سرشو سوزوندم!(و آرت یدهنم رو گرفتم که همون پسره )همون یجلو زود

  رو بستن

 :!دمیکه صداشونو شن شدمیبار از خجالت آب م نیاول یبرا داشتم

 بود؟ یک-

 باتونیز یباز یمون دخترا بودن اومده بودن تماشااز ه یکیخاک... ی:انیآرت

 !به ؟؟بهییخدا-

 !پ ن پ اومده اومده بپره ماچت کنه بعد بره به کاراش برسه-

 !آرسام یمنحرف یلیخ-

 :کدوم دختره بود؟ماهان

 بود ی...خاکستردیچشماش...سف یهمون-

 !سر به هوا ی:پوففف دختره ماهان

 هم که شاهکار کرد نیآرت یکه...راجب موها هی:نه بابا دختر خوبرخندهیزد ز یکام

 :همون پسره اومد یکه صدا دیخند و

 نه نه اسب رو تکون-

 نیتقلب نرسون یه-

 آرسام؟ یدیتو از کجا فهم-

 !گهید گهید-

 :گفت شایحرص رفتم سمت اتاق که ن پاشدموبا

 !!!چه پررو به اسم خودش زد-

 ...میردنگاه ک لمیف هیلپ تاپ  یاتاق و تو یتو میرفت
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 :زدیداد م اطیح یمارتا در اومد که از تو یصدا

  گهید نیایبچه هاااا ب-

 ؟یعل ای!رونیب ختنیلشکر ر نیپسرا اومد که ع یپا یصدا

 !اطیتو ح میرفت مویو در و باز کرد ششیدر نگاه کرد منم لپ تاپو بستم و رفتم پ یو ال دیدو عیسر شاین

 داداش یبه به چه کرد-

 !تومن22 شهیخواهش...م-

 !جان؟-

 :و گفت رخندهیزد ز مارتا

 !کنمیهفته غذا درست نم هی یبرا یکی...من گهیخب د-

 خیس دیا که رسبه ما دختر نکهیتا ا داشتنیجوجه برم خیس هی یکی یکیها نشستنو  یصندل یزدنو رفتن رو یلبخند پسرا

 !شانس خوشگلمون نمیها تموم شد!خب ا

 :اعتراض گفتم با

 مارتا؟-

 مرده یلیبرداشت و خواست بهم بده...واقعا که داداش خودمه خ خشویبگه که س یمونده بود چ مارتا

 !خوردنیداشتن م یزدمو به پسرا چپ چپ! نگاه کردم که دولپ یلبخند

 :گفتم دمویکش یقیعم نفس

 رسهیم گهید نیسفارش دادم چند م دهیخودم قبال کباب کوب ه؟منیچه کار نیداداش ا ا-

 !دادم لشونیتحو یبا تعجب سرشونو باال گرفتنو نگام کردن که لبخند بنا گوش دنیشن یوقت پسرا

وردم و در آ مویآشپزخونه و گوش یآب خوردن رفتم تو یزدمو به بهونه  یکرد که چشمک یهم با چشم غره نگام م شاین

 ران ندارممازند یاز رستوران ها یاومد شماره ا ادمیکه تازه  رمیرستوران بگ هی یخواستم شماره 
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 :دادم که با خودم گفتم یابروهامو مالش دمویکش یحماقتم آه از

 طرفا باشه نیکارتش هم نکهیا ایشماره داشته باشه... شیمارتا تو گوش دیخب شا-

 :گفتم شاستین نکهیا الیاومد و منم به خ ییاطرافو نگاه کردم که از پشت سرم صدا یکم

 شناسمیرو نم نجایا یبگرد دنبال شماره من رستوران ها ایب االی یشین-

 :دوباره گفتم ومدین ییصدا

 شماره ندارن اه هیپسرا هم  نیا گهیبگرد د ایب-

 آه دستمو رو کمرم گذاشتمو برگشتم که خشکم زد....آرسام؟ هیشدمو با  بلند

  کردیتماشام مداده بود و داشت  هیبه اپن تک نهیرو لو دادم!دست به س زینه همه چ یوا

 :و گفتم یزدم به نفهم خودمو

 ؟یکنیم کاریچ نجایاممم...ا-

 :کرد و گفت یاخم

 اومدم اب بخورم-

 ؟یسادیبخور چرا اونجا وا ایخب ب-

 :طرفمو گفت اومد

 اونور؟ یبر شهیم-

 !بودم سادهیآبسرد کن وا یمن جلو دمیکنار د رفتم

 رونیکه رفت ب میشونیتو پ زدم

ود از ب کیکارت کنار آبسرد کن نزد دنیرو ازش کش برم که از د شیتونستم گوش دیمارتا شا شیبرم پ خواستم

 قش کنم یخوشحال
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رستوران روش نوشته بود...آرسام گذاشته بود...خدا کنه لو نده...زود شماره  هی یکارت که شماره  یفرو کردم تو سرمو

 !سونن!بدبخت کپ کردسرعت ممکن بر نیکردم که غذا رو با آخر دیرو گرفتمو تاک

 اطیح یاز سرم بپره و رفتم تو یآب خودردم که خستگ وانیل هی

 :گفت که من بشنوم یزد به پهلوم و جور شایمنم نشستمو منتظر موندم که ن خوردنیو م دنیخندیو م گفتنیم داشتن

 ؟یبود که کرد یچه چاخان نیا-

 ادیاالن م سایوا-

 :گفت ثمیاومد که م رونیاز ب ییصدا هی

 ه؟یک-

 !خانوما رو آوردن ی:فکر کنم سفارشاارسام

 !برو یعنی الیو یکرد به درورود یتعجب نگاش کردم که با سر اشاره ا با

قدم به عقب  هیشده بود خشکم زد و  کیتار کریاون درخت غولپ ی هیسا ریکه ز یدر ورود دنیپاشدم که باد منم

 :ه من گفتاز سرجاش بلند شد و آروم ب شایبرداشتم که ن

 !فتیراه ب االینکن خودتو  عیدختر ضا-

  یسمت در ورود میراه افتاد دیخودم اومدم و با ترد به

 پشت در نبود یانگار کس یمشخص نبود ول ادیز

 که؟ ستین یشا؟کسیآممم ن-

 !رومون نپره؟ یزیچ یوقت جن هی؟یکردیداداشتو صدا م ستی...بهتر ندونمینم-

 :!زدم پس کله اش یکیرو بستمو  الیو یا لهیبزرگ و م در

 !وانهید-

 که دوباره همون صدا اومد میبر میکرد و خواست یا خنده
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 :به در انداختم یرخ برگشتمو نگاه مین از

 ؟یدیهم شن شا؟توین-

 نباشه؟ یزیچ یوقت جونور هی سیآتر یییو-

 !من عاشق گرگم یجانم یوا-

 !زمیعز ییبه تمام معنا یروان کیآوردم تو  نیقیمن  سایآتر-

 ! د-

 :اون صدا اومد که گفتم دوباره

 !میزنیتوهم م میدار میبرگرد ایب-

 ه؟یچ مینینور رو بنداز بب نیا ایب-

 ...نبود یزیچ چیدر...ه ینورشو انداختم رو یرو روشن کردم و با کنجکاو میگوش چراغ

 !هر دومون رفت باال غیها که ج لهیم یرو دیپر یزیچ هی میریرومون رو از در بگ نکهیقبل از ا یول میبرگرد میخواست

 !عروسک ماسک زده هی

 !طرفمون ومدنیانداخت...داشتن م یبرگشت عقب و نگاه شایپسرا اومدن ن یخنده  یصدا

 شد؟یاوههه دخترا چ-

 !خخخ یرووو زامب نجایا-

 :اومد طرفمو شونه امو تکون داد مارتا

 یبود داداش ی؟شوخیخوب-

 !بود که پسرا رو به توپ ببندم نیکردم...حالتم اونجا فقط ا یاخم

 :برگشتم سمت مارتا و گفتم لکسیر
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 مگه؟ هیخوبم چ-

 سرجامون میبا هم رفت شایتعجب نگام کرد و منو ن با

 ارمین رسرتون د شوی...منم تالفدینی....حاال ببونی...آره...خودشونه...باشه آقاکردنیو ارسام هم با پوزخند نگام م نیآرت

 ...ستیاسمم ن سایآتر

  آوردن شیپ قهیکباباتونو چند دق نیایجوجه ها سرد شد...دخترا شما هم ب میبر

 :دم گوشم گفت شاین

 بگم؟ یزیچ هی یا هیپا سیآتر-

 اونم فکر من تو کله اش بود نکهیکردم...مثل ا نگاش

 ...میکن ستی،که نقشه هامونو راست و ر2هم تا  شایبودن و منو ن داریصبح ب3تا پسرا

 :دمیاز اتاقم کش یکه شد بعد از صبحونه سرک صبح

 ...من رفتمستنین-

 ......خدا یباز انداختم...وا مهین یاز درا یکیبه  یو آروم نگاه رونیاتاق رفتم ب از

 ...یکیرو کاناپه  یکیبود  دهیخواب نیرو زم یکی بردنیاشون تو اون عالم به سرم همه

 !بود ثمیاتاقا...هه اتاق م نیتر کیاز نزد یکی یتاسف براشون تکون دادمو رفتم تو یبه معن ی...سرخالصه

رو که  یکردمو اون ماسک یرخالیآشپزخونه حبوبات بود رو اون ز یکه افتاده بود رو برداشتمو هر چقدر تو ینازک فرش

وارد  ثمیکه م یکنم وقت یریاندازه گ یکه تونستم حدس ییوصل کردمو از اونجا یط کیخودشون ما رو ترسوندن رو به 

 فتهیم یو ط خورهیکه به فرش وصل کردم تکون م ینخ نیا ادکه افت یو وقت فتهیو م خورهیفرش سر م یاتاق بشه رو

 !صورت اقا یجلو قایدق

 کردمو فرستادمش بره یروزیاعالم پ شایخارج شدمو رفتم تو اتاقم و به ن اطیاحت با

 :و گفت رونیاومد ب یاز اتاقا و بعد از مدت یکی یرفت تو اونم
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 وصل کردم یماهان رو به اتاق کام کروفونیحله م یاوک-

سرشو  که یو همون نی...آرتیعنیگل هست... ی...خب...حاال نوبت دوتا اقا پسرارونیب میزدمو با هم رفت یطونیش لبخند

 که اسمش آرسامه دمیفهم یسوزوندم و به تازگ

 نیهم چنگال برداشتمو بازش کردم!به هیقفله...تند تند رفتم تو آشپزخونه و  یاز همه رفتم سمت اتاق آرسام..اه لعنت اول

 !دیریدست کم بگ دی!منو نبایراحت

قط اون هم گذاشتم ف رفرشی...حبوبات آشپزخونه رو زثمیاتاق و مثل اتاق اقا م یو منم رفتم تو اطیح یرفت تو شاین

 یخ کمبشقاب!خخ یتو رفتیو سرش م فتادیکه آرسام م ییبشقاب پر از گل کردمو طبق محاسباتم گذاشتم همون جا

 !یاریرو سرشون ب نایبدتر از ا دیپسرا رو با یول هیرحم یب

 تم توبازش کردم و رف یبه راحت ی...اونم درش قفل بود ولنیو سراغ اتاق ارت رونیرفتم ب اطیاحت با

  زدمو رفتم تو ی!...لبخندکیش زیهمه چ یبزرگ نبود ول ادی...زیبه..عجب اتاق به

 عالمت دادم که شلنگ!رو برام انداخت باال شایانداختم و به ن ینگاه رونیرو باز کردمو به ب پنجره

از نخ و سوزن  زیهمه چ فیاون ک یبوددرآوردم)راستش تو شمیلوازم آرا فیک یکه تو ینخ نامرئ هیپشتم  بیج از

 !ست؟یبرگ چغندر که ن گهیمنه د فیموجود هست!!!(خب ک نایگرفته تا سنجاق سر و رژوا

خنگ  یکه با کل نیینخ رو انداختم پا شاین یو کاناپه و پنجره وخالصه...درآخر برا زیو م یتخت وصل کردم تا صندل از

 بست رفلکهیگرفتش و به ش یباز

 !یو ...خداحافظ زندگ شهیباز م رفلکهیپنجره رو بکشه ش یرکره ...اگه بخواد کنیاز ا نمی...اخب

 رد بشم ینامرئ ینخ ها نیخودم خوندم که به سالمت از ب یتا دعا برا چند

 به اتاقم دمیباالخره رس و

 !قد هم میخنده و دستامونو زد ریز میزد یو با هم پوق دیهم رس شایموقع ن همون

 

 رهیگیحتما م گهید نباری...اآره
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 !نییچشم بسته خواستم بلند بشم که از تخت باسر افتادم پا دمویکش یا ازهیخم

 یچیبه درد ه یدوطبقه ا یتخت ها نی...ادیوضع خواب نیبا ا شهیبابا نم یبه تخت انداختم...ا یدادمو نگاه یمالش سرمو

 !ادمو ناقص کنن توننیفقط م خورنینم

 تخته ینییابم که طبقه پااتوسا بخو یسرجا امیب دیبه بعد با نیا از

 :خوابش برده بود شیگوش یکردم که رو داریرو ب شاین

 شد؟یهوم؟چ-

 شدن؟یچ نایا مینیبب میبر ایب-

 !میدیبه ساعت انداختم...ا دوساعت فقط خواب یکردمونگاه یزد که خنده ا یو لبخند بنا گوش دیفنر از جا پر مثل

از  شاینو ندر باز شد م میسرک بکش میتا خواست مویشد کیکه پسرا توش خواب بودن نزد یو به اون اتاق رونیب میرفت

 :عقب که آرسام با اخم گفت میترس چند قدم برگشت

 ن؟یکنیکار م یچ نجایا-

 ...زهیآممم چ-

 رونیپسرا اومدن ب یهمه  قهیکرد و برگشت تو اتاق که بعد از چند دق یاخم خشن آرسام

 :اخم کرد و گفتهم مثل آرسام  ماهان
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 ؟یداشت کاریچ نجایتو ا یآتر-

 !ا داداش-

 :دم گوشم گفت شاین

 دارم یکار هیمن برم آشپزخونه -

 نییزد و رفت پا ینگاش کردم که چشمک طونیش

 :گفت کردینگاه م شایهمون طور که به رفتن ن ماهان

 بله؟-

 !انداخت باال یتعجب نگام کردو شونه ا با

 :زدم غیج اریاخت یتوجه به ما رفت طرف اتاقش که ب یب آرسام

  نههههه-

 !و نگام کرد دیتو جا پر دومتر

 شد؟؟یچ-

 ...تا شب نمونده راستش یزی...االن چزهیآمم چ-

اجرا بشن نه حاال...االن  دیشب فقط با یهمه تو میختیکه ر ییبرنامه ها نیکار کنم؟ا یچ ای...خداکردمیدلم دعا م تو

 ظهره بعداز6ساعت 

 ؟یراستش چ-

 ...و نیکمکم کن شهیکنم..اگه م زشیسوپرا خوامی...مشاستیآممم راستش امروز تولد ن-

 :شیشونیزد تو پ یکام

 !خدا یا-

 ؟یدار ی:خب؟چه فکرآرسام
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 :برق چشمام نگاش کردمو گفتم با

 دمیبهش م یکیاون  یالیو یتو ستیهم الزم ن هی...هدنیدرست کن اطیح یبزرگ تو شیآت هی-

 اط؟یح یتو میبر دیما چجور با نهییخب؟االن که اون پا-

 ...کردمو صورتم رفت توهم یاخم

 ....خب-

 !میلباسامونو عوض کن یزاشتیم م؟حداقلیبر یطور نیا دینبود؟حتما با یا گهیراه د چیه یعنی:ثمیم

 !!تره یطور عاد نینه ا-

 !زمیتولدت مبارک عز میدو کلمه بهش بگ هیچ یمکافات برا نی:بابا ایکام

 :کرد حیحرفشو تصح عیبهش کردم که سر یاخم یتند با

 !تولدت مبارک خانوم محترم یعنیامم -

 !دل خودم غش رفته بودم از خنده تو

 :گفت دیرسیکه کالفه به نظر م ارسام

 گهید نییپا یایب نیکنیبحث م نیو اسمون دار نیزم نیبابا تو ب یا-

 !اعصابم خورد شده بود زدنیغر م یهم ه نایا نییپا میکنار پنجره بود اومد شهیکه هم ییپله ها از

 شیخودشون قبال هم آت نکهیها...مثل ا زمیه یرو ختیدبه نفت برداشت و ر هیو  اطیطرف ح هیاول از همه رفت  نیآرت

 !جمعشون جمع بوده اطیح یتو کردنیدرست م

 !خته؟خخخیر نیها...نکنه بنز زمیهگرفت  شیوحشتناک آت یصدا هیدرآوردو با  فندکشو

 :از پسرا گفت یکینگاهمون کرد که  یو با ناباور اطیح یبود اومد تو دهیکه انگار صدا رو شن شاین

 !تولدت مبارکـــــ-
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ه روشون که روب چارهیب یشایبه حال ن یوا دمیترکیکه کل و سوت زدن من که پشتم بهشون بود داشتم م چندتاشونم

 !بود!خخخ

 !گرفت عیزدمو اونم سر ینگام کرد که چشمک یبا سردرگم شاین

 :گفت جانیخنده و ه با

 !!امروز تولدمه؟ نیدیخدا جونم شما از کجا فهم یوا-

 ! یکام نیمخصوصا ا گرفتنیم لیخودشونو تحو یافتادن تو تعارف و ه پسرا

 :گل کرد گفت شیطونیش شاین

 وز چندم بود؟بهتون نگفته...امر سایخب پس من مطمئن بشم آتر-

 !همه دهنشون باز موند پسرا

 : ور رفت و زود سرشو آورد باال لشیبا موبا یرچشمیز یکام دمینگاشون کردم که د برگشتمو

 !...سه مهرگهیچهارشنبه اس د-

 !هیجر زن نیاقا ا ا

 :کردمو گفتم یاخم

 دست راستت افتاده نیآست یدکمه  یا اقا کام-

 !خنده ریزد ز شایدستشو اورد باال که ن زود

 !دست راستش بود یگوش اخه

 !اصال دکمه نداشت!خخخ نشیشده بود اخه آست یهم که حرص یکام

شد جمعمون جمع بود و حرف  کیتار کهیشب که هوا تار1و تا ساعت  وستیبهمون پ شاین دنویهم همه خند پسرا

 میزدیم

 سالن یتو میرفت مویرو خاموش کرد شیخسته مون شد وات باالخره
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تو اتاقمون پسرا هم با تعجب نگامون  میدیدراورد و با هم دو ییرو گرفتم که که ادا شای!دست نففهوف

 ر انتظارشونه خخخ یچ دونستنی...نمکردنیم

 :دیکش یقیدرو قفل کرد ونفس عم شاین

 میفاتحه برا خودمون بخون هی ایب سیهوففف آتر-

 :بالش رو تو بغلم گرفتم دمویخند

 !!!ما رو سکته ندن گهیبکنن...حقشونه تا دفعه د توننینم یکار چیه-

 میو گوش داد میتخت ولو شد و با هم منتظر موند یکرد و رو یا خنده

 در ها اومد که باز و بسته شد یصدا

داش به خنده که ص کروفونیم یبالش تو ریز دیبنفش کش غیج هیرو هم با خودش برد و  کروفونیبالشو م ریرفت ز شاین

دست  یبا کم ستیتون شایخودشون شدذه و ن یکه ماهان برامون گذاشته بود حاال بال یکروفونیراستش مام انداخت...

 بتونه کنترلش کنه یکار

 :با خنده گفت رونویاومد ب ربالشیز از

 کی:شاین

 دو-

 :وسهمیهم گفت با

 دیمحکم به در کوب یکیو  دینکش هیکه به ثان میخنده به هم نگاه کرد با

پسرا  ی هیبق یکه صدا میشده بود رهیخاص خودمون به در خ یطونیهمون ش یبا ترس ول شایکه نگو منو ن زدیم نیهمچ

 :اومد

 دختراس اه نیمن مطمئنم...کار ا-

 نیگیاگه راست م نیدرو باز کن-
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 نجایا نیرو راه داد نایاونوقت ا ستیدخترا ن یجا جا نیمن گفته بودم که...ا-

 ...زنمیغر نزن اعصاب ندارم م ثمیم-

  برن نجایازا نایا دیتا فردا با-

 !بودن همه مونو ناقص کردن نجایفقط چهار روز ا نیبابا بب گهیراست م-

 سرم رفت نیاههههه بس کن-

 دخترا نیبا ا میروشن کن فمونویتکل دیبا نمیب نیشماها چتونه صبر کن-

 ن؟یصورتمو بب نیخواهرتو ببر بب نیا ایمارتا ب-

 !دهیموش آب کش نیشدم ع نیحاال تو که خوبه...منو بب-

 !!!میگرفتیاز خنده بالش هامونو گاز م میداشت شایمن و ن زدنویپشت در اونا غر م از

 رونیب نیایاالن ب نیهم شایو ن سایدخترا آتر-

 شهی...فردا صبح مشخص منیاون تو بمون نیتونینم شهیهم-

 ...شدنیقدم هاشون اومد که کم کم دور م یصدا و

 ....م؟یکار کن یچ دی؟بای...صبح چاره

 !!!88...ساعتمیشد داریزود تر از همه ب صبح

 زویه تا مگرفت نتیکاب یبود از رو فیظرف کث یآشپزخونه کل یگندشو درآوردن...!!تو میدیآشپزخونه د یتو میرفت

 !سیاش قابل توصبف ن هیو...بق یصندل

...هوففف چقدر هم میآشپزخونه رو برق انداخت82باال و تا ساعت  میزد نامونویو آست میبه هم انداخت سینگاه اشین منو

 !زنهیغر م نقدریکه چرا ا کنمی!حاال حال مامانمو درک ممایختیعرق ر

تو سطل  میختیدراومد همه اشو ر ی...که البته سخارمیدرست کرد یقرمه سبز هی!خوردیبه ناهار م شتری!البته بصبحونه

 !زباله
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 !که اونم هزار تا مکافات داشت میساده)پلو(درست کرد یغذا هی

 ...میدیچ زیم یمون رو قهیقشنگ با تموم سل یلیو خ میدیبشقابا کش یم،تویکه درست کرد 8رو تا ساعت  غذا

کالفه رفت  شایته بود که ن...حوصله مون سر رفشنینم داریرفتن که ب یخواب زمستون نایانگار ا یول میپسرها موند منتظر

 !گنده و مالقه برداشت گید هیو  نتایسمت کاب

بقه طبقه هم کف و ط نیب یپله ها یکه رفت رو دمیخندینشسته بودم م یصندل یام گرفته بود و همون جا که رو خنده

 زدمو دارامممممممم ینگام کرد که چشمک یطونیو با ش ستادیدوم ا

 !که صداش منو هم سکته داد گید یتو دیرو محکم کوب مالقه

 ...!یبهشون زده باش یخخخ!انگار بمب اتم ؟ییها افهیبا چه ق یول رونیب ختنیکه پسرا همه ر دینکش هیثان به

ب هم داشت آ شیکیموهاش درهم برهم شده بود  یکیلباسش واروونه تنش بود اون  یکیپف کرده  رچشماشونیز همه

 (!!!!!!)شرمنده اخالقکردیدهنشو جمع م

 !چسب زخم زده بود خخخ هی شیشونیانداختم...کنار پ ثمیبه م ینگاه

 :خنده مو گرفتمو و با وقار گفتم جلو

 جنگل میریناهار!ما م ایاز صبحونه  نمی...انیبشن نیدست و صورتتونو بشور نیبر -

 :وسط حرفم دیپر مارتا

 ی...برانیبر نجایاز ا دیو شما ها با ستیدخترا ن یجا جا نی...همون طور که گفته بودم ایکنیم دایهم پ نویماش سایآتر-

 باشه؟ گمیخودتون م

 ...رونیب میتکون دادمو رفت یسر

 میاتاقمون تا لباسامونو عوض کن یتو میرفت

با  یزیهم که قربونش برم چ شاین دمیرو که از همه راحت تر بود پوش هیکه آورده بودم سبز بهار ییسه تا مانتو ونیم از

  بود وردهیخودش ن

 !!!!رونیب میقر وعشوه رفت یدادم بهش و با هم با کل مویخردل یمانتو
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 انتن داد الو مامان؟ ولیا سای...وا سای..ا ...وا دهیاه انتن نم-

 همه نگران شدن ستیازت ن یتو دختر؟چهار روزه خبر یرفت یکوفت و مامان کدوم گور-

 :بدم گهیدروغ د هیمجبور شدم  یوجدان افتاده بود به جونم ول عذاب

 میبتون گهید یهفته  دیشا میداشت یا یتهران کار ضرور میسر اومد هیمامان...مامان قربونت برم من ما از همون جا -

 میبرگرد

 نجاست؟یخودتو دوستت که ا لیتو؟کل لباسو وسا یخبر هم نداد هیکه  یخب چه کار-

 اممم-

 :باال انداخت...اعتماد به نفسمو حفظ کردمو گفتم یانداختم که شونهه ا ینگاه شایبه ن ینگران با

 میحمل نکن یزیچ گهیبرگشتن د یکه برا میاممم گذاشت-

 ...سالتونه 87 یناسالمت نیهم نکن یطونیخب مراقب خودت و دوستت باش ش لهیخ

 سالممونه 81،81امم...ا مامان -

 شما نیگ شدبزر گهید زمیعز نیتو جامعه الگو باش دیبدتر با گهیحاال همون د-

 مامان جون باش دمیفهم-

 نیایانگار،شما هم تنها ن ومدهیگاه در ن ریهنوز از تعم نشیاون ماش ایبرا اومدنت هم همراه اتوسا ب-

 باااااشه رو تخم چشمام مامان-

 دختر حواست به خودت باشه ها-

 چشم-

 وقت ندزدنت؟ هیراحت باشه؟ المیخ-

 :دیخنده!خودشم خند ریز زدم

 گهیخب من برم د-
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 بابا منتظرته یاوه باشه مام-

 :زد غیج

 ییدست خودت ظرفشو دمیظرفا رو هم م یخونه رو بساب یهفته همه جا هی دی...بادمینشونت م ی...حاال اومدیدختره -

 ....کنار و زارمیرو م

 زدایا مامان غلط کردم اصن بابا داشت صدات م-

  ساااااااااایآتر-

 یخنده گفتم:با با

 یاب-

 :دمیکش یقطع کردمو نفس راحت ویگوش

 حله نیاز ا نمیهوفففف ا-

 :میپاهامونو دراز کرد مویسبز نشست یتپه  هی یرو

 اخه؟ هیچ نجاایقصدت از اومدن به ا س؟تویآتر گمیهوففف م-

 بندازه ییو مارتا جدا رایالم نیکه ب ی...مدرکخوامیمدرک م هیمن؟خب...-

 ؟چرا؟یچ-

  داداش منو نداره اقتی...اون لستین یاز نظر من دختر درست رایالم-

شده  یاز درختا زرد و نارنج یهنوز کم یاومده بود ول زییشد...پا رهیباال انداخت و به آسمون صاف خ ییابرو

 یلظهره و 8االن ساعت  نکهی...البته با ادادیم یاطراف جنگل هم به ادم حس خوب یوونایگنجشک ها و ح یبودن...صدا

 خوبه یلیبازم هوا خ

 ؟یایم نمیگل بچ یمن برم کم-

 چرت بزنم نجایا ینوچ من کم-
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 ... ادین یزیچ یوونیح یوقت جونور هیدختر -

 :گفت غیو با ج دیخند

 !گمشو برو تا کفشمو نکردم تو حلقتا-

رمزم بود و ت ادیز یکم شیبیخدا روز بد نده سراش یول نییتپه به پا یاز رو دمیکه کفششو در آورد منم دو دمیخند

 همراه شد گهینفر د هیآخ بلند گفتم که با آخ  هیو با مخ افتادم و  دیبر

 نیزم یرو فتهیکرد که اونم ب یبهش نبود و سرعتم کار هواسم

 کنهیبه زور باز کردم...اوه پام چقدر درد م چشمامو

 !ده بودمافتا نیشکم آرت یبه دور و برم انداختم که خشکم زد...من االن رو ینگاه

 :بپرم اونور که چشماش باز شد منم زود رفتم کنار که پاشد نشست و لباسشو تکوند وبا اخم گفت خواستم

 چیشکست خودت که ه ؟کمرمینیبینم یگندگ نیآدم به ا-

 !!دم؟یند یگندگ نیگفتم:اره واقعا هم چجور ادم به ا یپررو با

 :و گفت دیکش یا یعصب نفس

 ...سایآتر-

 :زدم از درد غیکه پام گرفت و بلند ج شدمیموقع داشتم بلند م همون

 پام یآ-

 عقب دیکرد و خواست شلوارمو بزنه باال که دستشو کش یاخم

 !!شد بهم که با تعجب نگاش کردم رهیخ

 !زدم غیباز ج دیاطراف پام گذاشت که به شکم پام رس یشلوارمو بزنه باال دستشو رو نکهیا بدون

 پاهاتو اتل ببندم کنمیم دایپ یزیچ هیصبر کن االن  اهه چته کر شدم-

 شد دیدرختا و ناپد نیکه رفت ب کردمیجور با تعجب نگاش م همون



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

چوب صاف اومد کنارمو بند کفششو درآورد و اول چوب صافه رو با بند کفشاش به پاهام محکم  هیبعد با قهیدق چند

 بست

که  فتمید ببو کیکه بلند شدم نزد نیمن شد که هم الیخیکمکم کنه که بلند شم که زدمش کنار اونم با اخم ب خواست

 !جلومو گرفت و افتادم تو بغلش

 !!!در روز ده بار توبه کنم دیبا نجایاومدم ا یمن از وقت ایخدا

 :گفت ومدیو همون طور که م نییاز باال اومد پا عیرو بلند صدا زدم که سر شایحرص،ن از

 ....باشـ دهیهم رس گرایج نیفکر کنم صدات به ا یاوووهه چه خبرته آتر-

 !!!ییییییآبرومونو برد شاین ببندددددد

 !کردیحرفشو قطع کرد و همون جا با دهن باز نگامون م نیمن تو بغل آتر دنیبا د شاین

 :زد یپوزخند نیآرت

 !!نیاریهه پس رو نم-

 :آخ گفت هیتو پاش که با  دمیمو کوبشدم پا یحرص

 کرد؟یتو مگه پات درد نم-

 !!!یپشت سوت یسوت

 !!!!آخخخ اره اره اوه پاممم-

 !شاین یکه هنوز مکث کرده بود رو ما کرد و چند تا بشکن زد برا شایبه ن ینگام کرد و نگاه یحرص

 !دختر آبرومون رفت یکرد مالیحقوق دختران را پا شایخاعاک ن یا

 :به خودش اومد که گفتم شاین

 کمکم ایب کنهیپام درد م شاین-

 :غر زد رلبیز نیآرت
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 ...کمر منو داغون کرده-

 !با اخم نگاه کرد یا گهید یداد و به جا یرفتم بهش که چشمشو گردش یوسط حرفش چشم غره ا دمویشن

 !!واالستین نطوریهم ا سکیدستش همه اش رو کمرش بود!بابا د میبرس تا

 !!!!بردن نویهمه به طرفمون اومدنو آرت دنید مونویخاک یپسرا که لباسا الیبه و میدیه رسهم ک یوقت

 !چشه؟ نیشدم ا یبگه من زخم نجایا ستین یکی حاال

 !هم داشت ها یراحت کردم...ماشاال چه ابتکار نیآرت یاتاقمونو و پاهامو از بند کفش ها یرفتم تو شایکمک ن به

 (!پاهام شکسته!)خدا نکنه البته گهیندونه م یکیگذاشتم .. اطیتخت پامو با احت یرو

 ...یزیچ یسنگ هیبه پاهام کردم...قرمز شده بود...حتما خورده بود به  ینگاه

 که به محض رفتنش ماهان سرشو انداخت و اومد تو ارهیرفت برام پماد ب شاین

 شده؟ یچ سیآتر-

 :تمام حرصم گفتم با

 !نگرانشم یلینزده باشه من خ ششین یزیچ یوقت مورچه ا هیجونتون خوبه؟ نیآرت ستین میزیمن که چ-

 :ابروشو انداخت باال و گفت هیتا هی

 شد؟ ینطوریا شدی!...چمزهیب-

 !سوزهیاز درد م شده؟دارهیپام چ نی..ببنیخورد افتادم بب زیداداش فقط پام ل-

 ..که ارمیم یزیچ یپماد هی رمیم االن

 ارهیرفت ب شاینه ن-

 :و نشست کنار تخت دیکش یقیعم نفس
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دخترا  یجا جا نی...اگمیبار دارم بهت م نیاول یبرا ی...درسته تاحاال باهات مثل آدم حرف نزدم ولسایآتر نیبب-

خودم  نیوگرنه خودم با ماش نیکن دایپ نتونویبال سر ما اومده!بهتره زودتر ماش یکل نیهم که اومد ی....از وقتستین

 !!...شخصابرمتونیم

 یراحت نیما به ا یکور خوند یازمون کار بکشن!ول توننینم دهیباهام حرف نزده بود...هه حتما د یجد نقدریا تاحاال

 ...میبر

 :و لباسشو مرتب کرد و گفت پاشد

 یستیباباخان تو رودربا نکهیمثل ا میمزرعه دار یکار تو یفردا کل نیخودتونو آماده کن یبرم...راست گهیخب...من د-

 و نتونسته کمک کردن به دوستش که صاحب مزرعه است رو رد کنه دهرافتایگ

  رونیاخم نگاش کردمو رفت ب با

 :اومد تو نایپماد و باند وا یبا کل شایبعد ن هیثان چند

 خورنیکدومش بدردت م دونمیمن نم نیبب-

 :زدم یبنا گوش لبخند

 نجا؟یا یآورد یبود رو کول کرد خچالیتو  یتو هم هر چ-

 !خودم گفت:آورههههه مثل

 به پام دمیکردمو مال دایپماد آ.د پ هیکه  میتک به تک پمادا خوند یرو مویکرد یا خنده

 رفتم رو شال و شالمو سر کردم رجهیآرسام درو باز کرد منم ش هویبه پام  دمیمالیطور که پماد رو م همون

 !شیپسرا ا نیکه ادب ندارن ا واقعا

 ....بگه یزیچ هی تخواسیشد...انگار م رهیخ بهم

 :که خودم حرف رو باز کردمو گلومو صاف کردم کردیهم همون جور نگاش م شاین

 !اهم اهم-
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 :گفت یدستپاچگ یخودش اومد و با کم به

 ن؟یکه....الزم ندار یزیشماها چ گمیامم...م-

 امروز همه با ما خوبن؟ شدهیتو هم رفت...چ اخمام

 رینخ-

 ...بو داره یزیچ هیجا  نیتکون داد و رفت...ا یسر

  یخی...بنجایچه خبره ا ستی:معلوم نشاین

  میکردینگاه م لمیف میداشت82بود و ما تا ساعت 7ساعت

 !شام؟دلم ضعف رفت یهنوز ما رو صدا نزدن برا نایکه افتاد به ساعت لب تاب چشمام گشاد شد...پس چرا ا چشمم

 :گفت شایاز من ن قبل

 ست؟یات ن ه؟گرسنهیشام ک گمیس؟میآتر-

 رهیچرا منم دلم داره ضعف م-

خدا همه  یهم تلنبار شده بودن...وا یظرف رو یاشپزخونه که کل یتو میاطراف رفت واریمن به کمک د مویهم بلند شد با

 !زحمات امروز صبحمون به باد رفت ی

 :چراغ هود آشپزخونه رو روشن کرد و گفت شایبود...ن کیجا هم تار همه

 شام خوردن نایا-

 میبر مویفتیراه ب7همه...آخه قراره صبح زودساعت  دنیذره زود خواب هیکردمو رفتم تو اتاق مارتا...امشب  یاخم

 !هیچه مزرعه ا دمی...نپرسیمزرعه...اوه راست

 !پتو غرق شده بود ریرفتم تو و مارتا رو تکون دادم که ز الیخیب

 گهههیالو؟مارتا؟پاشو....داداش پاشو د-

 !هوم؟باشه باشه-
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 بلندش کرد شهی...نه نمستادمیبه کمر ا دست

 !که افتاد به عطسه دمیصورتش کش یشالمو که پشمالو بود رو یانتها

 :بلند شد و گفت زود

 ...تو؟من یکرد کاریچ-

 دارم دختر تیکرد:حساس یا عطسه

 :کردمو گفتم یا خنده

 !دیببخش-

 :گفت دیمالیعطسه کردو همون طور که چشماشو م گهید دوبار

 ؟یبخواب یحاال؟نتونست شدهیچ-

 :زدم به اون راه و گفتم خودمو

 ن؟یشام خورد ن؟مگهیکنیشام رو جور م یداداش ک یراست-

 شام؟-

 !اوهوم-

خوب  ...پاهاتنیخوایکه نم نیمن آرسامو فرستادم باال که خبرتون کنه خودتون گفت میخورد شیشام که دوساعت پ-

 شده حاال؟

 !نگفتم یزیچ نی....من همچی...ولستیبد ن یه-

 میدرست کن یزیچ هی میبر ایولش کن ب نوی...حاال اخب

رو نگاه کردمو اشاره کردم بهش که متوجه شد و رفت که لباسشو بپوشه منم رفتم  گهید یجا هیتخت که  یاز رو پاشد

 !رونیب

 ...باال نگاه کردم...باشه آقا آرسام...برات دارم یبه طبقه  یحرص
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 شد؟ی:چشاین

 ...گردنشو بشکونمو بعد شم خفه اش کنم خوادیسر آقا آرسامه..دلم م ریز زی...همه چادیمارتا االن م-

 :از پله ها اومد ییصدا

 !ستیبه خفه کردن ن یازین گهید یگردنو بشکون یخانوم جان وقت-

 !!!کنهیم کاریچ نجایا یعقب...آرسام بود!نصفه شب برگشتم

 یصندل ینشستم رو برگشتمو

  اطراف روشن بشه یم باعث شده بود فضاهود آشپزخونه ه چراغ

 ییچا فنجون هیهمراه  قهیساز و بعد از چند دق یینشسته بودم که رفت طرف چا الیخیب یکردم پشت سرمه ول احساس

 ...زدیبهم م شوییماو چا ینشست روبه رو

 !بهم زدنش نیرفته بود رو مخم با ا شیا

 شرتیت هی نکهیجذبش هم کم نبود در کل...موهاش کوتاه بودنو مثل ا یبود ول یا ینگاش کردم...پسر معمول یرچشمیز

 تنش بود یشکالت

ا سکوت کردمو ب نیهم یبرا نهیکه هدفش هم هم دونستمیم کردیم میبه فنجون...داشت کفر زدیطور قاشق رو م همون

 !نکنه نیهمچ نیبکنه که ا یکار هیاشاره کردم به آرسام که  یچشم ریو ز شاین یزدم به پا ریپام از ز

 :کردو گفت یاخم شاین

 ؟یعسل درست کن یخوایاقا چه خبرته؟مگه م-

 :با برق چشماش نگامون کرد آرسام

 زدنتون تموم بشه دیکه د گذرونمیشما وقت م یدارم برا رینه خ-

 خودخواه ی...پسره یخودراض چه

 :بلند شدم از جامو گفتم تیبا عصبان رمویخودمو بگ ینتونستم جلو گهید
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 نیزدن ما داشته باش دید یبرا یشتریشما وقت ب میبهتره بگ ای-

 ن؟یدار یهه شما چ-

 میستیکمتر ن یکیاز تو  میباش یهر چ-

 :زیم یو مثل من دستاشو مشت کرد رو پاشد

 ؟یکنیبا من کل کل م یکوچولو؟دار یهست یک یهه فکر کرد-

 ......واقعا که برات متاسفمیندار نشمیهم اقتیتو ل-

 :گفت دیتهد حالت به

 ...بار هی سایآتر-

 :وسط حرفش دمیپر

 ...هان؟دلمون ضعف رفته اونوقت تو یبکن کاریچ یخوایم یکیبد حرف زدم؟تو  گهیبار د هی؟ هیچ-

 :تو حرفم دیخودم پر مثل

 نه؟ ای نیدیفهم نیبر نجایشما از ا یهر دوتا دیبا گهیحقتونه...تا چند وقت د ادیسرتون ب یمن...اره...هرچ-

 !!ستین بیهه آرزو برجوانان ع-

 !است بیهه بر کودکان ع-

 ک؟یکوچ یگیبه من م یتو خودت اصال چند سالته که دار-

 ! سالمه25من؟من سن داداشتو دارم -

  فقط هفت ساله-

 !!بودم ییمن اول ابتدا یهم نبود نیگفت تو هنوز جن شهیخب م-

 :ابروهامو انداختم باال نهیبه س دست
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 یباش..مهم اون مغزته که تو ندار یخوایم یهر ک-

 تو برو کشکتو بساب بابا-

 ...و رفت باال دیسر کش شوییهمون اخمش چا با

 ی...واقعا که...لعنتدمیکش یقینشستم سرجامو نفس عم منم

 که بخوابن رفتن،رفتنیکه از خواب،رو به موت م یشامشونو خورن و درحال شایمارتا و ن  

 !مخوردیمن همچنان داشتم م یول

ودم!(بازو )البته از نظر خیترسناک یدروغ گفتم...در پشت سرم با صدا دمیاز پشت سرم اومد ...اگه بگم نترس ییصدا که

 !بسته شد

  برداشتم تابهیماه هیو  ینییپا یها نتیترس خم شدم سمت کاب با

 شدیتر م کیقدم هاش اومد که لحظه به لحظه نزد یصدا

 قطع شدقدم هاش پشت سرم  یصدا نکهیا تا

 :عقب و گفت دیرو محکم گرفتمو تا خواستم بکوبم تو صورتش پر تابهیماه

 نمیچته؟آرت یه یه یه-

 بهش انداختم...هه کت وشلوار تنش بود یو نگاه زیرو انداختم رو م تابهیماه دمویکش یراحت نفس

 :زدم که گفت یپوزخند

 شما پاهاتون خوب شدن مادمازل؟-

 ن؟یمبتال شد سکیبه د انایاح ایبهتر شده  فتونیکمر شر یماساژ داره شما چ یبه کم ازیاوه اره فقط ن-

 به نرم شدن داره ازین یفقط کم رینخ-

 اهام چه گناه داره دختره-

 :کرد یاخم
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 دختره؟-

 :زدم یپوزخند

 ؟یشکننده شد نقدریاون ا ی...نکنه از دورنطوریاهام پس ا-

 و با اخم رفت باال دیکش یا یعصب نفس

 بعدش رفتم باال تو اتاق هیچند ثان منم

 :از حموم در اومد شاین یکه صدا دمیتند لباسامو پوش تند

 صابون یآت-

 !کو گوش شنوا ی...هزار بار بهش گفتم ولیات گهیبهم م ادیبدم م نقدریا

 :و گفت دیندادم که خودش فهم جوابشو

 به من؟ یاون صابونو بد لمیوک ایمحترم ا ی....خانوم سپهرسایآتر-

 :توالت صابونو براش بردم زیکردمو از م یا خنده

 یپ ن پ دکتر-

 :زد تو سرم صابونو

 !تلف شدم نجایدوساعت ا یروان شعوریب-

  بچه پررو یخودت-

خورد و با کله رفتم تو در که همون لحظه در باز شد و ارسام  زیل یزیچ هی یکرد و خواستم برگردم که پام رو یا خنده

 !ظاهر شد

دم ش عیجلوش ضا نیشانس...بب نیلعنت به ا یشدم!....ا نیداد منم پخش زم یاونور و جاخال دیکه پر دمیکش یغیج

 !!ماهره واو یوسط یتو باز نیهم داد!مطمئنن ا یا یعجب جاخال

 :خنده ریزد ز یکنار که پوق دمیکش خودمو
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 شدا رمونید نیآماده بش االیخانوما -

 :گفتم یتخس با

 بود؟ یچ یمزرعه  یخب ...راست لهیخ-

 گوجه-

 :گشاد شد چشمام

 ؟یچ-

  انداخت باال و رفت ابروهاشو

 ...خوردم زیبود روش ل یچ نیا نمیکردمو برگشتم بب یاخم

 اون همون صابونه؟ ینیداره... تیبهش حساس شایکه ن هیکه جلد صابون نیبابا ا یا

 :!از حموم بلند شد شاین غیج یصدا

  !کشمتتتتتتیم ساااااااااااااااااایآتر-

 ...زدیخاروند و غر م یم دستشو

 !!!شیخورد کرده بود ا اعصابمو

 زاشتمیحاال خوبه فقط دستمو صابون زدم اگه همه جامو زده بودم زنده ات نم-

 رونیب میو با هم رفت دیکردم که لباساشو پوش یا خنده

 ...میبود از خنده منفجر بش کیبودن نزد ستادهیا نشونیپسرا که هرکدوم کنار ماش دنید با

 هم که خفن!خخخ پشونیت ومدیم یلومتریعطرشون دوک یپسرا چه خوشن برا خودشون...بو نیخدا ا یوا

  ماهان نیپنچر شده اش انداخت و مجبور شد نشست تو ماش نیبه ماش یا ینگاه عصب مارتا

کدو  یوبه س شیماهان و پ نیتو ماش میرفت میقرمز شده بود میکه نخند میهم که از بس خودمونو گرفته بود شاین منو

 !تنبل
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 ...میدیتا رس میکرد یراه رو ط ینبود و کل الیبه و کیهم نزد ادیز مزرعه

 (!)صاحاب مزرعه یرو دل نکن یییبزرگ بود که پر از گوجه بود ...وا بایتقر یمزرعه  هی

 ...ک هم گذاشته شده بودکوچولو هم وسط مزرعه بود و چند تا مترس یکلبه  هی

 !!دوس دارممم قدیمترسک ا واو

 شد یپام خال ریکه ز رونیبا ذوق درو باز کردمو خواستم برم ب نیماش ستادنیماهان ترمز کرد منم به محض ا نیماش

 انداختم نییبه پا ینگاه

 !بوته گوجه پربار فرو رفته بود هیپام وسط  یییا

 ....که له شده بودن رو چشم بسته جدا کردم ییگوجه ها اتیو محتو رونیب دمیپامو کش عیسر

 خنده ریزدن ز یپوق دنمیشدن با د ادهیو آرسام که پ نیو آرت ثمیم

خورد تو صورت  شیکیدوتا گوجه برداشتم پرت کردم سمتشون که  کردمیشدم همون طور که پامو پاک م یحرص

 !نیآرت یهم خورد تو شونه  شیکیآرسام 

 اش نهیکه اونم خورد تو س ثمیکردم سمت مهم پرت  گهید یکی

 !ستیعادالنه ن کیبابا سه به  یگوجه پرتم کردن ا یکی یکیهم اخم کردنو خم شدنوو  اونا

  و مارتا شایدادم خورد تو صورت ن یجاخال

 شدن برداشتنو پرت کردن سمتشون یهم حرص اونا

 !میدی...مزرعه رو به گند کشخالصه

  ....تازه مارو به خودمون آورد زدیصاحاب مزرعه که داد م یصدا

 یده اله ش یبوته ها دنیکه با تعجب نگامون کرد و با د میقرمز شده از گوجه برگشت یبا چهره ها مویساکت شد همه

  بود غش کنه کیاز گوجه ها هم تو دست من بود نزد یکیکه اطرافمون بود و
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 ...دور تر حرف زدن یمرده و رفتن کم یرفشو دستشو گذاشت رو شونه لبخند کج زد و رفت ط هیماهان  که

 ...تو مخ زدن داره یکنم درمورد خسارت گوجه ها بود...راستش ماهان مهارت خاص فکر

 خودم خخخخ مثل

 !...سکته هم نزد خوب بود واالمیکه کمک صاحاب مزرعه کن میسرمون اومده بود ریخ

 ...الیو میچهره هامون برگشت مثل لشکر شکست خورده با اون یهمگ

 گذاشته بود کجاست؟ نورایکه دادات ا یاون شونه ا نیبب سیشدش!آتر یخدا امروزهمه اش تو حموم سپر یوا-

  کجاست دونمیحوله دورش کن اه من چه م هیموهات حداقل  نیباشه برو اونورررر همه جا رو آب برد با ا تیآف-

 :رو برداشتمو رفتم تو حمومو لباسامو درآوردم که صداش دراومد حوله

 فشار اب هم کم شده کننیپسرا چقدر اب مصرف م نیاب سرد شد بابا منم آخراش با اب سرد حموم کردم ا-

 کنم؟ دیکار با یچ ختمیر نیگوجه و ا یبو نیمن با ا یییی؟؟؟وااا یچ گهید-

که خودشو انداخت رو تخت و  رونیود و بهم داده بود رو تنم کردمو رفتم بب دهیخر یکه مارتا تازگ یا یقد ی حوله

 :گفت

  ما بد باشه تیتو وضع انیوقت مثل گاو ن هیپسرا  نیمن رفتم درو قفل کن پشت سرت ا-

  !رفت باال غشیتو سرش که ج دمیکردمو بالش رو کوب یا خنده

  رونیرفتم ب دمویپوش لباسامو

 ...متاحاال دقت نکرده بود بهیبخورم که توجهم به در کنار آشپزخونه جلب شد...عج یزیچ هیبرم اشپزخونه  خواستمیم

ت در دهنم پش دنیدرو باز کردم که با د ستین یکه کس دمیفهم یبه اطراف انداختمو وقت یزدمو نگاه یبنا گوش لبخند

 ....از ذوق باز موند

 یاستخر نیباحال بود استخره تاحاال همچ یلیخ شکوندمیگردو م بزرگ با هزار تا امکانات داشتم با دمم یلیاستخر خ هی

  بودم دهیند
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 استخره بود یزیهم طرح رنگ ام دیازهمه جلب شتریکه توجهمو به خودش ب ییزایاز چ یکی

حوض بود با هم ست شده  یکه تو یبود و همون رنگ یبود واطراف استخر هم کرم رهیت بایتقر یحوضش قهوه ا یتو

 بودن

 ...حوله مو برداشتمو رفتم استخر کنهیم ریس ایتو اون دن شاین دمیرفتم تو اتاق که د دمیشد دو یوبخ فرصت

  نازک بود شرتیت هی رشیاروم بستمو قفلشو بستمو مانتومو در اوردم که ز درو

 ...حوضش انداختم یتو ینگاه ستادمویاستخر ا لب

 ختیبد و ر یبا اون بو نجایمثل من ا یو مظلوم یو خوب یبه خوشگل یدختر یزاریکه نم یخدا جونم مرس شششیآخ

 !بمونه یگوجه ا

 ...شده بود رهیذره ت هیشدم به حوضش... رهیاستخر رو پر کردموخ اب

 ترسو نباش دختررررر نقدریا یتونیتو م سایآتر یوا

استخر و  یلبه  یخورد رو زیخواستم برگردم که پام ل دموینرس یا جهینت چیبه ه نکهیکوبوندم تا ا یحرص به خودم م با

 سر خوردم و افتادم تو اب

خوب هم به ادم  یلیحس خ هیبود... یخودم شنا کردم...عال یوحشت دست و پا زدم تا به خودم اومدمو و برا با

 ...حس ارامش بخش هی...دادیم

 ......دودقه موندمو دوباره اومدم باالرابیکه جو گرفتم و نفسمو گرفتمو رفتم ز کردمیطور شنا م همون

 ......وبعدشدیقفل در...که داشت باز م ی...صدادمیشن ییاب بودم صدا ریکه ز یکردم که دراخر وقت نکارویبار ا سه

 مایریبگ یدوش دودقه ا هیمثل ادم  زارنینم نایخدا ا یا-

 کنه؟یکار م یچ نجایشدم...اوه ارسام ا هول

گه هم م رابیفکر کنم)ز نکهیبدون ا دموینرس یا جهیکه به نت زدمیبا خودم م قهیهمون دودق یحرفا رو تو نیا ی همه

 ...نجامیدهنموبازکردم تا بهش بگم:من ا رابمیز نکهیفکر کرد؟!(بی هواس غافل از ا شهیم

 ...شده بود رید یول
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 :گفتم یحالیبا ب شاین ی افهیق دنیدربه خودم اومدم و چشمامو باز کردم و با د یصدا با

 ندازن؟یچه مرگته که چشمات دارن ستاره م شا؟بازیهووووم ن-

 :تعجب اومد باال سرم و گفت با

 ؟یداریس؟بیوا اتر-

 خواب باشم؟ یپ ن پ با اون در باز کردنت روحم هم سکته رو زد توقع دار-

 خواب؟-

 کرد به پتوم یجلو و همون طور با خجالت اشاره ا دیکش یکردم که شالشو کم یاخم

 ست؟یمن ن یکه پتو نیاخم خواستم پتو رو بکشم کنار که....ا با

 پتورو زدم کنار که خشکم زد عیسر

 ...نه یاومد...وا ادمی زیچ همه

 :بود گفت ختهیذوقش ر یکه همه  شاین

 دختر یاگه آرسام نبود االن مرحوم شده بود-

 :گفتم رلبیز

 !اگه ارسام نبود چه معلوم خطر مرحوم شدنم هم بود؟ یول-

 ؟یچ-

 خب؟ یچیه-

 ؟ یخبر به منم بد هی یتونستیخب که خب؟دختر تو نم-

 ؟یکه چ -

 !!!مغزت اثر کرده اب؟؟؟ ؟؟رویبه خنگ یزنیخودتو م ای یخنگ سایآتر یواااااااااا-
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 ؟یگیم یچ-

 :داد زد بایتقر تیمن با عصبان یکه اعصابش خورد شده بود از کسل شاین

 ...تو چرا سیآتر-

ه ب دیانداختم اتاق ارسام بود ...شا ی...نگاهرونیما دوباره رفت ب دنیحرفش در باز شد و آرسام اومد تو که باد وسط

 م؟یکنیمعموال قفلش م شایچون در اتاق منون نجایمنو آورده ا نیخاطر ا

 یولو شد رو صندل شاین

 مامان ابرومون رفت یآ-

 :که زد تو سرم دمیخند

 لپم قرمز بشه؟ دیتو با یهان؟منبه جا یکشیتو خجالت نم-

 :گفتم یطونیباال انداختمو با ش ییابرو

 !اینشده بود یشکل نیحاال ا ه؟؟؟تایشـــــــا؟؟؟؟خبرین-

 :!!شد منفجر

 !کشمتیم سااااااااایآتر-

 خل و چل بشه؟ یدوست تو ادیکنه و ب یکه فداکار هیاونوخ ک-

 :دمیرنگمو اورد باال همراه همون شال سف یاسی یو مانتو شیشونیتو پ زد

 با اون موهات یکرد مالیحقوق دخترا رو پا ریرو بگ نایا ایب-

 !فرا تر از اون کمیجنگل امازون شده بودن... هیاتاق ارسام انداختم...اومم فقط شب یقد ی نهیا یبه موهام تو ینگاه

 :گفتم دمیپوشیه مهمون طور ک دمویرو از دستش کش مانتو

 !!!؟یفک کرد یهست چ2285االن تو لندن مدله  نیا-

 :و گفت دیخند
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 ...هستن بده ببرم تو افتاب خشک بشن سیرو بپوش لباساتو که هنوز خ نایفعال ا-

  دراومد غشیبره که ج خواست

 !به سقف دمیچسب

 چت شده؟؟؟-

 ییییییییییکرد سیخ یتخت ارسام رو زد نیبب سااااای...آترنی...ایا-

 :گفتم یطونیش با

 کردم؟ سیتخته ارسامه...من خ نیتخت ارسام....ا-

 ...رونیتو سرم که زدم پشتش اونم با غرغر لباسامو برد ب دیو بالشو کوب دیخند

ا اون منو آورد تا اتاقش اونم ب یعنیو همون طور تو فکر استخر بودم... زدمینشسته بودمو داشتم موهامو شونه م یعسل رو

 من؟ تیون وضعا

 خدا آبروم رفت یوا

 خورهیداره عصرونه م یدولپ شاین دمیکه د رونیرفتم ب دمیبستمو با همون شال سف موهامو

 :گفتم ششویرفتم پ عیسر

 ایمن بود قیرف ینگ ینچ نچ به کس ؟نچیخوریها م یمثل وحش یشکل نیا یکنینم ایتو ح-

 :دهن پر مظلوم نگام کرد که نشستم کنارش و گفتم با

 ...نمیخب بزار بب-

 ز؟یهمه چ نیبا ا ترکهینم نیو خامه و مربا و کره....اوه اوه ا ریو نون و پن کیو ک تییبسکو یو کل یفالکس چا هی

 :خودم گفتم یبرا گرفتمیزدم کنار و با برق چشمام همون طور که لقمه م موهامو
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که  دایم ایداش مشت نیدختر اونوقت برات خواستگار از یوخ رو دل نکن هیز؟یهمه چ نیبا ا یترکینم یکیآخه تو -

ره گنده دارن که طولشون دومت یها یدیلیدستک نیو از ا هیازاد ومیدو متر حالت داره شکمشون اندازه استاد لشونیبیس

 ... هم سرشونه و نیچاپل یچارل یکاله ها نیدن از ایتکونش م رنویگیم افهیق شهیجلوشون رد م یهر کس یو ه

 :دیکش غیباز موند و ج دهنش

 ؟ یمالیم رهیسر منو ش نمیبرو کنار برو ب یتمومشون کرد سیآتر سیآتر-

 :بود جلو خودمو گرفتم که نخندمو گفتم ییدستم چا یکیکره مربا بود و اون  یدستم لقمه  هیطور که  همون

ات بد نشه دلتم بخواد  ندهیبرا ا یکردم که تو کم تر بخور یغذا ها رو کم م نیداشتم ا مالم؟منیم رهیواه من ش-

 یتازه به جا دایم ریشدن دوستش باشه کم گ دهیترش ی ندهیکنه و به فکر آ یفداکار نقدریمثل من که ا یدوست نیهمچ

 !!!ته؟یدست بوس

 !در آورد کفششو

 !که کفشو محکم زد که خورد تو صورت ماهان دمیبستمو دو فلنگو

 شد؟ داشیکجا پ نیا یوا یا

  رخندهیبه ما انداخت که زدم ز یبا حرص کفش رو برداشت و نگاه ماهان

 !روش دراومده بود شایکفش ن یماهان قرمز شده بود و جا یشونیپ آخه

 دیکه دستشو گرفت جلو دهنشو خند کردیهم با دهن باز نگاش م شاین

  دمیخندیه نگو همون جا پالس شده بودمو غش غش مک منم

 :گفت نوییکفش رو انداخت پا رونیب زدیهمون طور که دود از کله اش م ماهان

 که نهیتون ا هیتنب-

 چیه گلم یبگه...البته اون با وجود مارتا داداش خوادیم یبه دهنش که چ میشد رهیبا استرس خ شایهوا و منو ن دمیپر

 بکنه تونستینم یکار

 نیریمنم بگ یکه ده تا لقمه برا نهیا-
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 :خنده و گفتم ریزدم ز دوباره

 !یداداش رودل نکن-

 :اخم گفت با

 ریبرو لقمه هاتو بگ ینگران باش خوادیتو نم-

 به من چه؟ رهیبگ دیبود اون با شایمن نزدم ن-

 !که من بزنمت یکرد ی:ا ا ا تو کارشاین

نشده  دایپ نتونیماش نکهی...با انیهست نجایکه ا هیروز نیامروز آخر ی...راستنیشیخب پس هر دو مشغول م لهی:خماهان

 یجا نجای...انیموند نجایا ادیز یلیتا االنش هم خ ستیهم جلو دارم ن یزیچ چیه الیو برمتونیخودم م نیفعال با ماش یول

 ستیدخترا ن

 ...هست؟ یزیچه چ نجایممنوعه؟مگه ا نجایکردم...چرا؟واقعا چرا ورود دخترا ا یاخم

..................... 

  بالش خفه کردم ریز عیصداشو سر رونویپتو آوردم ب ریزنگ خورد دستمو ز میگوش

  ...انداختم...خواب بود شایبه ن یو نگاه رونیپتو آوردم ب ریاز ز سرمو

  شدا یچه دردسر هوفففف

 !!کنم...البته نقشه که چه عرض کنم ینقشه مو عمل خواستمیبود که م یشب امشب

و بلند شدم چوندمشویانداختم رو سرمو دور گردنم پ اطیشال محض احت هیرو زدم کنار و خودمو جمع و جور کردمو  پتو

 ...انداختم یرو نگاه شاین یشیآرا فیک

 ...م؟یدار یجا چ نیخب ا اوممم

 :زدمیآروم آروم غر م رلبیز نداختمیطور که توش سرک م همون

چه  نیبگم خدا ا یچ نیآورده من به ا یشیارا لیوسا وردهین ازشهیدختره با خودش لباس و مانتو که ن نیخدا ا یا-

  !ناهاشیما کرد...ا بینص هیدوست
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  نییآروم از پله ها رفتم پا رونیسر و صدا رفتم ب یرو برداشتمو ب یسرخاب رژ

 اونم وسط جنگل کننیم یگنده که فقط شش نفر توش زندگ یخونه  هی...شهیترسناک م نجایشب ا واقعن

 ....به اتاق مارتا در رو آروم باز کردم دمیرس تا

ت پش هیخواستم برم سمت کمد که  اطیبا احت ومدیمارتا م یتاک ساعت و نفس ها کیت یبود و صدا کیجا تار همه

  !بود کله پا بشم کیخوردم و نزد ییپا

  ....لباس مارتاست مدیکه دقت کردم د شتریب یکم

اش گفتن خو ما الگو از داد ییباشه....الگو زیتم دیها با یاز داداش ارشد ما!اونوقت توقع دارن اتاق ما ته تغار نمیبابا ا یا

  !!!رمیگیارشدمون م

و خودمو اماده  سادمیجن زده ها وا نیبهم وارد کرد همون جا ع یکیمارتا شک الکتر یکمد رو باز کردم که صدا در

 ...دعوا کردناش یکردم برا

  ...دمیکش یکه رو تخت ولو شده بود نفس راحت دنشیبرگشتم که با د اروم

 !منو باش دهیدیداشته خواب م هوفففف

  ...که مارتا عاشقش بود گشتم یلباس نیانداختم رو لباسا و دنبال بهتر مویسر کارم و نور گوش برگشتم

  هاشناینه...نه ...نه ...ا-

  !خدا یییبزنم وا غیبود ج کینزد

 دهیشارنج ک یهم تا رو نشیو آست خوردیم یکروات کرم هیکه روش  یشکالت یقهوه ا شرتیت هیرو برداشتم... لباس

  باال شدیم

  دیپوشیلباسو م نیدوسشون داشت ا یلیکه خ ییمراسما یبرا شهیدوستش داشتم مارتا هم هم یلیکه خ من

 ...به عقب انداختم یدلهره نگاه با

 ...کنمیرو م نکاریمن فقط به خاطر خودت ا یداداش
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 تو رو نداره اقتیباور کن ل ستین یدختر خوب اون

 ...دمیلباس رو بوس ی قهیبه لبم و کنار  دمیرو کش یاش و رژ سرخاب نهیانداختم تو آ میگوش نور

  !!!نداختمایازش م یادگاریعکس  هیبه چه خوشگل شد کاش  به

  ...بودم که باالخره به کارم اومد دهید لمیف هی یرو تو نیا

 :گفتم رلبیدر اتاق مارتا رو بستم و ز اروم

 جواب بده کنمیخدا جونم خواهش م-

 اونجاست؟ یدومتر تو جا پروندم....ک یدر ورود یبرم اتاقم که صدا خواستم

ده که باشه از حرصم هم که ش نیخداشاهده اگه آرت گهیبار د نیبرداشتم...ا تابهیماه هیتو آشپزخونه پناه گرفتمو  رفتم

 شهیبد م یلیخ نهیمنو بب نیدزد باشه آخه اگه آرت کنمیبزنم تو صورتش....البته...من االن دعا م نیبا هم دیمنو ترسونده با

 برام

 !که از پسرا نباشه خوندمیهم دعا م رلبیاماده کردم ز خودمو

تک  یاتو صورتش صد دمیرو کوب تابهیشد ماه کیو دنبال کردم تا که صدا نزدقدم هاش یاپن قرار گرفتم و صدا پشت

 :سرفه اش که اومد روحم سکته رو زد

  یناقصم کرد یکنیکار م یچ نجایا سایتو...آخ سرم آتر-

 !؟ییتو-

و  نتیرو پرت کرد رو کاب تابهیبلند شد و ماه کردمیم یپشت گرنمو محکم کردمو همون طور که با ناخونام باز شال

 مشکوک نگام کرد

 !داشتم بدجور استرس

  نور یکه اومد جلو دمیکش یاب سر کشدمو نفس راحت وانیل هیهود اشپزخونه رو روشن کردمو  چراغ

 زدم یکت و شلوارش پوزخند دنید با
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 !کیهه چه ش-

  وسط حرفمو گفت دیپر

 کارا رو کنم نیبراش ا دمیاره با-

 :رفت تو هم اخمام

 هان؟-

 :گفت دادیتاسف تکون م یو همون طور که سرشو به معن نتایکنار کاب یدیجا کل یرو گذاشت تو یدیلک هیو  رفت

 ...آخه چرا نصفه شب؟اونم-

 بود؟ ینگاش کردم...منظورش چ یجیباال انداخت که با گ ییابرو

  زدم یدچه گن ییییییافتاد...وا میباال انداخت که تازه دوزار ییو ابرو دیلباش کش یتو هم رفت و دستشو رو صورتش

 هیبد درد یمونده رو لبم اه هواس پرت یسرخاب رژ

 !شانس خوشگل من نمیبودم که متوجه شده....ا ستادهینور هود ا یهم جلو قایدق

 وانیل هیباال انداختمو  ینشون دادمو شونه ا الیخیخودمو ب یبود از خجالت غش کنم ول کیبهت نگاش کردم...نزد با

 خوردمو رفتم باال گهید

 .......من چه کردم؟ییجدا هی یهمه دردسر فقط برا نیوقت رفتن بود...هوففف ا فردا

 دیچهار جلسه رو که عقب مونده رو با چارهیب یشایترم رو حذف شدم ن نیمن که ا یبود...البته برا زیخاطره انگ یول

 ...بخونه

 .......البته خدا کنه که روشم جواب بده وگرنهکنمیارزششو داشت...براش جبران م البته

 کرده؟ نیکرم داشته همچ یآت نیکار کنم؟ا یبابا حاال چ یا-

 :خش دارم گفتم یباز نشده بود با صدا چشمام

 !سامیعمته من آتر یآت-
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 دهیکنم لنگ ظهر گرفته خواب دارشیاه برم ب-

 !باز کردیم دادیمهان داشت داد و ب ومدیاز دور م صدا

 ییصورتمو رفتم دستشو یبه زور باز کردم که نور خورد تو چشمم دستمو گرفتم جلو چشمامو

پراکنده شده بودنو  اطیح یشش تا پسرا همه تو دمیکه د رونیاومدم ب دمویپوش یلباس درست حساب هیهم  بعدش

 !ی...و همچنان عصبدنیرسیکالفه به نظر م

 هم نبود شاینجا؟نیخبره ا ه؟چهیچ موضوع

 :تمام گفت تیروم و با عصبان دیپر ایمن مثل وحش دنیکه ماهان با د کردمینگاه م مداشت

 بود ها؟ یچه کار نیا سایآتر-

 ؟یچه کار-

 ن؟یکه افتادم خشکم زد...نکنه...آرت شبید ادی

 کرد؟یکه خودش تصور م یزینه...لو داده؟اونم چ یوا

 نه ییییوا رهیباشه که کارم تمومه...آبروم هم م ینجوریا اگه

 درست بگو؟ یچه کار-

 بنداز؟ نایبه ماش ینگاه-

 !!!!چهار چرخ پنچر رگاهیبردنش تعم شیمارتا که چند روز پ نیبه جز ماش نایماش یخم کردم...همه  سرمو

 باز موند دهنم

 کارو بکنه نیا تونهینم گهید یاز تو کس ریغ یکرد یکار نیخودت همچ دونمیم یاتر اریادا در ن-

 نکردم نیمچواال من ه-

 نیریبدون امروز حتما م نویا-

 !!!ذره وحشتناک تر هیمثل خودش اخم کردم...البته  منم
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 بمونم؟ نجایمشتاقم ا یلیخ یکنیتو فکر م یعنی دونمیخودمم م-

 ه؟نگذاشت نجایپاشو ا یدختر چیکه تاحاال ه ییجا ن؟اونمیموند نجایهفته کمه ا هی داستیچه معلوم؟ازتون که پ-

 دمیفهمن نیفکر کرد نیازمون کار بکش نیکه خواست نیبمونم اون شماها بود نجایا خواستمی...من خودم نمیعنی؟یچ-

 هان؟

 ینیبیحاال م رمیامروز م نیهم من

 !پسرا هم از اونور ماتشون برده بود کردیمحکم رفتم اتاقم !ماهان هم با اخم نگام م یقدم ها با

 !به هم که فکر کنم االن لوالشون خراب شده باشه دمیتو اتاق و درو محکم کوب رفتم

 :و گفت رونیب دیپر ییاز دستشو دیترس شاین

 !!!شده؟یکجا چ یچ یکو ک-

 :و گفتم دمیخند

 میجمع کن بر-

 !به بنا گوشش دیرس ششین

 ؟یچجور-

 گهید نیبا ماش-

 !من که نفله شون کردم-

کاسه کوزه است رو سر  یبوق!اعصابمو خورد کرده هر چ یدختره افتاد افتادم دنبالش... میخنده که تازه دوزار ریز زد

 !خندهیداره هر هر م نجایا نیشده ا یمن خال

 :گفت یکرد منم گفتم گناه داره و ولش کردم که با لوس غیج غیزدمش که ج یبالش کل با

 !چجور دل بکنم اخه؟ ختهیر نجایا گریج یکل میبشه بر فیاه ح-

 !زنمتایم شیچشا درو-
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 !سیاتر یکوندیقبلمو ش-

 !لوس ننر-

 یخب بابا اول صبح یلیخ-

 !لنگ ظهره-

  یلنگ ظهر-

  کم کم شهیداره عصر م-

 !مزه یاهههههه ب-

 :که گفت دمیخند

 هوم؟ مینداختیم یادگاریبرا  یعکس دسته جمع هیکاش -

 ....رونیب میرفت میکول فیپس کله اش و همراه ک زدم

که  ییمن دوم راهنما ؟واالیدیافر زیه قدیپسرا ا نیشد ا یچ این برق انداخت...خداپسرا چشماشو یما همه  دنید با

 !!!گرفتم که از مذکره ادیحرف  نیهم یرو هم از رو HIS رفتمیم

 :شونه ام جا به جا کردم که مارتا برگشت سمتمو گفت یرو مویکول فیک

 کجا؟-

 الیو میریم-

 ؟یباچ-

 نمونیماش-

 نتون؟یماش-

 اش جهینت نمیوارد بشماااا...ا یبار خواستم جد هیدادم! یسوت اوه

 میکرد داشیپشت همون درخته پ یتازگ زیچ ینیاممم -
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 کدوم درخته؟-

 داداشم!؟ یوردیرو از پا درم یجهان یوگرنه همه خالفکارا یبابا خوب شد سروان نشد یا

 طرفاست نیکه هم یاممم اون-

 !شیشونیرفت تو هم!ماهان هم زد تو پ صورتش

 داداشم!خخخ چارهیو منگ شده بود نگام کرد...هه ب جیکه گ مارتا

 :نشه گفت عیضا نکهیا یبرا یول دیاز حرفم نفهم یچیبودم ه مطمئن

 برسونمتون نیخب بزار لهیاهام خ-

 ؟یچ یعنیا -

 نیتا عصر صبر کن دیبا ای نیفتیاالن با خودم راه م ای نیدیکه شن نیهم یعنی-

 :گفتم رلبیز

 ؟ میمگه بچه ا هیچه کار نیا شهیعصر م گهیساعت داخه سه -

 ؟یچ-

  میکنیباشه تا عصر صبر م یچیه-

 خب لهیخ-

 نایسس وا یو کل میناهار خودمونو اماده کرد یها و برا نتیرو کاب میرفت رجهیرو مبل و ش میانداخت فمونویک

 خخ!خوردنیبه رو نم ی!چشماشون از حدقه دراومده بود ولکننیلشکر مغول نگاه م هی...پسرا هم انگار دارن به میدراورد

 !میکرد لیم نی...نه ببخشمیلمبوند یعصر کل تا

 میدیچرخیشده بود ماهم عالف تو اتاق دور سر هم م5ساعت

  یسرجات مگه کرم دار نیبش یچرخیتو چرا م-
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ون چه خبره ا یچرخیو دوباره م رونیب یایم یه ییدستشو یریم یه یدیشد از بس تو چرخ جیسر من گ نیخودت بش-

 تو

ن من بندگانت چقد قدر نشناس نیا نیخودت بب ایم؟خدایداشته باش شیاسا دیواه به تو چه بچه پررو اتاق فکر هم نبا-

با من  نیا نیبحاال ب یکه تو حال خودت باش گفتمینم یزیتو فکر بهت چ یرفتیم یخوردیم یکه تو شکست عشق ییوقتا

 !!!!چه کرده؟

 عاشق شدم؟ یمن ک وونهیس؟دیآتر-

 ...یگرفتیازش تقلب م یپسره بودا برا کنکور ه ؟اونینشد-

 ؟منو تقلب؟ یچ-

 !به هم نیرسونیم نیدار دمید نوشتمیمن داشتم رو دست تو م یدیهه تو نفهم-

 تو هم؟ سی؟آتریچ-

 رهیکس نتونسته مچمو بگ چیتاحاال ه کنمیمن چهارساله تقلب م یشیپ ن پ فقط شما!ن-

 :زد غیج هویشد بهم که  رهیوا موند و خ دهنش

 ؟یپس چرا به من نرسوند-

 !دیرا داشت تانیاخه شما مجنون ها-

 !بزن یبالش رو برداشتم زدم تو سرش....حاال نزن ک یبرداشت زد تو سرم که منم حرص بالش

 !نیباور کن هی....بد درد میبه جون هم افتاد ادیز یکاریاز ب گهید یچیه

 : ردن اومدجر خو یصدا

 پاره شد؟ نیا یک سیا اتر-

 ارمیبرم نماز شکر به جا ب دیهم با یننداخت یمیکه صورتمو طرح اسل نینگاه به ناخونات بنداز؟هم هی-

 :دادم یکه پاره شده بود رو پرت کرد سمتم که جاخال یبالش همون
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 !شعوریب-

  ها یفوش بد یطور نیاگه هم یترشیعفت کالم داشته باش خواهرم م-

 یاتر-

 یاریمیجلو مادر شوهرت کم ن ادیهم ب رتیجاش خوبه اگه گ هیهوم؟اها هواسم نبود -

 پشت سرتو باش سیآتر-

 یکنیکه برگردم با بالش کله مو م نیمحاله گول بخورم هم-

 سین یتو کندن ینه نگران نباش کله -

 ....مردونه برگشتم و عقب رو نگاه کردم یصدا با

  دآرسام پشت سرم بو  

 !ها ستیتوبه باور کن دست خودم ن ایاش؟خدا قهیبه  فتهیچشمم م هویچرا  نمیبیکه م نویا دونمیمن نم ایخدا

 بله؟-

 :صاف کرد و گفت گلوشو

 عصر شده یحاضره ول نیبگم ماش شهیاهم اهم...!نم-

  !!رونیب یبا احترام هرر یعنی گهید بله

 یبر یتونیاهــــــــا خب حاال م-

 رونیباال انداخت و مردمک چشمشو گردوند و رفت ب ییابرو

 ستیبزنم خفه اش کنما....در زدن بلد ن-

 شدن تو خوب اومد عیبرا ضا یول-

 ها میاه اه اب دهنتو جمع کن دختر قراره بر-
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 یجن شد نیباور کن ع دهیذره به خودت برس چشمات دوباره رو به سف هیتو برو -

 جن؟-

 !ینه هور-

 ...جن؟ دیبه ذهنم رس یپس کله اش که فکر زدم

 !؟یشد وسانیک یدوباره ا ؟البدیشدیخدا باز چ یوا-

 دارم ینقشه ا هیاه صبر کن... -

 اماده به خدمت شهیما که هم هیچ نمیبگو ب یعل ای-

 :کرد که با حرص گفتم یمیتعظ یطونیش با

 تو هان؟ یسرحال شد نقدیا هویشد  یچ نمیبرو اونور ب-

 !نگاش کردم که بالش اومد تو صورتم طونیش

 نکردن رونمونیب ناینقشه تو بگو تا ا-

 برم خوامی...االنم کارمو انجام دادم که مرمیمگه دست خودشونه؟من دلم نخواد برم نم-

 یچه کار-

 !یسوت

 الیخیب یچیه-

 :رو عوض کردم بحث

معطلشون  یجور هی دیهست با 6چون ساعت  شهیم کیاالن رو به شبه....هوا کم کم داره تار نیاخره ها....بب یلحظه ها-

 میبمون میبتون7که تا  میکن

 :زد یشخندین

 ...گهیتا تهش رفتم د-
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 ...اهان خودشهدمیکش یسرک

 انداختم که با تعجب نگام کرد یبه کام یعشوه نگاه یتو سالن و با کل رفتم

 دنیدیم یو یکاناپه همراه ارسام نشسته بودن و ت یرو

 بهم گفته بود شایبود همون جور که ن ید یو یو د ید یانداختم...پر از س ینگاه یونیرتلوزیز یکشو یتو

که اونا فکر کنن دارم دنبال  یجور کردمیو اونور م نوریکشو رو ا یتو یها ید یبودمو س ستادهیا یو یت یجلو قایدق

 گردمیم یزیچ

 ننیبرنامه شونو بب خواستنیم کردنیو اونور م نوریسرشونو ا یهم کفرشون دراومده بود ه پسرا

 ن؟یگردیم یزیاه ...اممم دنبال چ-

 !جواب داد ولیا

 :گفتم یجیبا گ برگشتمو

 ستشیبودم االن ن دهید شیکشو چند روز پ نیا یتو ید یو ید هیراستش -

 :پاشد و اومد طرف که ارسام صداش دراومد زیکامب

 امیمنم ب یصبر کن کام-

 :شدنو اومدن طرف منم رفتم کنار که ارسام گفت بلند

  هست نجایا یبود؟کل یا ید یو یحاال چه جور د-

 بود دهیکش یاهیتو س دیدست سف هیدرمورد خون اشام بود روش هم  یول ستین ادمیاسمشو -

  کرد شیکردو شروع کرد به گشتن ارسام هم همراه یاخم یکام

 !دمیترک یباال سرشون داشتم از خنده م منم

  ناهاشیا-

 :گفتم یساختگ جانیهوا و با ه دمیپر
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 باحاله یلیخ لممیف نیممنون من عاشق ا یییوا-

 :مشکوک نگام کرد یکام

 نه خون اشامش یول میرو نگاه کرد لمایف نیا یوگرنه همه  میدیکه ند دهیماهان خر یکنم تازگ ه؟فکریموضوعش چ-

 رو

 :تمگف یدرونمو پنهان کردمو باحالت عاد جانیه

 هوم؟ مینیهمه بب نیخب بزار-

 !که چشمش برق زد ارسام

 :!هم که از خدا خواسته با سر قبول کرد یکام

 صب کن برم بچه ها رو صدا کنم شهیهم خوب م یلیاره خ-

و ماهان و مارتا از پله ها  نیآرت قهیرو گذاشت که بعد از چند دق ید یو یزدم و ارسام د میروزیاز پ یلبخند

 !....دیباریاز سرو روش م یطونیهم پشت سرشون اومد...البته ناگفته نمونه مثل خودم ش شایاومدن ...ن

 :گفت ید یو یجلد د دنیکه مارتا با د نییاومدن پا پسرا

 نجا؟یاورده ا نویا یبودمش نگاه کنم ک دهیخودم خر یکه مال منه؟برا نیا ا-

 :گفتم عینگاه به من انداخت که سر هی یکام

  بودم دهیتو کشو د نویبال اق زهیاممم چ-

 دم؟یخر روزینودیکه ا ؟منیچ-

 !!!روزید نیاهام هم-

 :و گفت شیشونیزد تو پ خوردیکه داشت تاسف م ماهان

 م؟ینگاه کن یخب مارتا چرا برا ما نگفت لهیخ-

 ...لمیف نیاخه ا-
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 :وسط حرفشو گفتم دمیپر شهیم طیاوضاع داره خ دمید

  لمیسراغ ف میبر گهیخب د-

 ...بود یشهر خارج هی یرو فشار داد و شروع شد...داستان اومدن خون اشام ها تو یپل ارسام

ذره هوا  هیم ه نی...عالوه بر ادمیترسینم ادینه ز ایترسناکه  نکهیچک کردن ا یبودم برا دهید لمویف نیمن که قبال ا یول

 :و گفتم لمیف یبلند شدم اوال نیهم یروشن بود برا

  شهیتو چشمم هواسم پرت م زنهینور م-

 !!...کردنیپسرا هم با تعجب نگام م دمیپرده ها رو کش و

 :گفت عیسر شایخواست چراغ روشن کنه که ن یکام دمیها رو که کش پرده

 !لمیتو عمق ف میریم شتریبهتره ب یطور نینه نه روشن نکن ا-

کر کنم تا اخر ها...ف لمهیف یبابا اوال یاستپ رو زد...ا یدکمه  یکیکه  مینیبب میخواست یو همگ دیکش یقینفس عم یکام

 !!..مینیبب یزیچ هی مینتون لمیف

از ادما رو بخوره نقشه  یکیخون  رهیکه خون اشامه م یهمون لحظه ا یتو گهید ی قهیعالمت دادم که چند دق شاین به

 :که ارسام با اخم گفت میکن یرو عمل

 میبخور ارهیب یزیچ هیره ب یکی...دهیحال نم ینطوریبچه ها ا-

 :کردن که ماهانه پررو رو کرد به من و سرشو خم کرد دییپسرا حرفشو تا همه

 اریظرف ترشک گذاشته بردار برامون ب هی ینییپا ینتایبرو تو آشپزخونه سمت چپ کاب سیآتر-

 !روز با فحش الوده نشه ها هیدهن ما تو  زارنینم نیبب ای...اهلل اکبر خداگهیم طونهیپسر...ش نی...چه پرروعه اد

 هی یها...البته من عادت دارم ول کنهیم کیکوچ شویپسرا چجور ابج یجلو نیکم کنم اخه؟بب نویا یرو یچه جور من

  ...دمی...قول مرمیحالشو بگ دیبا یروز

 ......اره...خودشهدیبه ذهنم رس یموقع فکر همون
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 :شدم طرفش د،خمیمو کشمانتو شایباال انداختم و خواستم برم که ن ییابرو

 هوم؟-

 رهیبه فنا م زیوگرنه همه چ ینرس ریبپا د مایکن ینقشه مونو عمل دیبا گهید قهیبابا تا چند دق-

 یاوک-

 !خخخ میکرده بود کیخونه رو تار یلیخوردن!اخه خ یسکندر یرها کردو رفتم تو اشپزخونه البته با کل مانتومو

  رو باز کردمو ظرف رو برداشتم خچلی در

 !خدا یجا همه شو بخورم ...اب دهنم راه افتاد وا نیهم گهیم طونهیرو ش نایا اوفففف

م چراغ قوه برداشتم و رفت هیخرت و پرت توش بود  یاشپزخونه که کل یاخر یورفتم تو کشو دمیکش یقیعم نفس

 ... رونیب

 .... که جلوم بود یلیکردم پشت پا نخورم از وسا یسع اطیاحت با

 ...کردمیخدا چه شود...داشتم باخودمو نقشه ام حال م یوا

شدن و از دور و  لمیشون معلوم بود محو ف افهی...پسرا هم از قشدمیتر م کیطور اروم اروم از پشت به پسرا نزد همون

 !خبرنیبرشون ب

مون دراومد....اهان ه لمیاز ف غیج یصدا هیشدم که  کیکه پسرا نشسته بودن نزد یبه مبل کیذره نزد هیباز  شین با

 !چندش یییوا خوردیبود که خون اشامه خون دختره رو م شیقسمت

امخ خوردم که ب زیبه م ییپشت پا هی یپشت بدشانس یدختره تمرکزم بهم خورد)تمرکز؟!خخخ!(و بدشانس غیج با

 !رفت تو ظرف ترشکه قایخدا روز بدنده صورتم دق یافتادم...ول

 هوا و به عقب برگشتن دنیپر یا شهیشکستن ظرف ش یصدابا  پسرا

 گهیحالم بهم خورد د نایترشک و الوچه و ا یهر چ از
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 !پسرا ماتشون زده به من دمیکرد و بلند شدم که د دایپ یکه حالت عمود یپاک کردم جور یانگشتم لپمو کم با

 :گفتم یقوه رو برداشتم و روشنش کردم رو صورتم گرفتمو با مظلوم چراغ

 !فقط پشت پا خوردم-

 !خخخ!کردیداشت غش م گهینگو د ثمویپسرا هم از ترس دادشون دراومد م دیبنفش کش غیج هی شایبود که ن نجایا

 ...نبود که نیمن ا یچجور شد...نقشه  دونمیبهت نگاشون کردم...راستش نم با

 که خشکشون زده بود رو به روم زیو ارسام و کامب نیآرت

 :و اومد طرفم دیکش یقینفس عم یم سردرگمبا اخ مارتا

 دختر؟ یکرد یس؟چیآتر-

  رو گونه ام و و انگشتشو مزه کرد دیکش یدست

 :خنده و رو به پسرا گفت ریزد ز دنشیچش با

 بابا خواهرم خواست ثواب کنه-

 !رونیراحت دادن ب الیو نفسشونو با خ رونیهم از حالت ماتم زده اومدن ب یآرسام و کام شیشونیزد تو پ نیآرت

 !فکر کردن خون اشامم؟خخخ حتما

 !رونیب زدیبود و داشت دود از سرش م سادهیهمون جا وا چارهیماهان ب فقط

 ....بهتر شد یلیخ یخودم نبود ول یطبق نقشه  نیا نکهیاره با ا خخخ

 

 :اومد و زد به پهلوم شایرفت و نشست رو مبل که ن مارتا

 اروم باش هوفففف شایهار...ندوسه چ کی.... یلیخ سایآتر-

 :کردم که با حرص گفت یا خنده
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 ...ریخفه بم-

 میاالن بر نیهم ای...بمیخونه ندار نیتو ا گهید یما کار گهیخب د لهیخنده گفتم:خ با

 !شد گرایج نیدوباره بحث از جدا شدن از ا یوا-

 خوردنیبه روده م شتریاز نظر من که لب-

 :خنده که دوباره زد تو سرم مارتا هم همون جا رو مبل کنترل به دست برگشت سمتمون و گفت ریزدم ز هرهر

 یدختر برو اون پرده ها رو بکش چراغا رو روشن کن امروز قبض روحمون کرد-

 منم رفتم صورتمو شستم میچراغا رو روشن کرد مویدیپردا ها رو کش شایکردمو همراه ن یا خنده

 !!!!تا بعدا پسرا خودشون جمعش کننمیحصار خطر زد هیو هم دورش شکسته شده ر یها شهیش

 !شده یرو کنسل کردنو همه با حرص رفتن تو اتاقاشون اوه اوه حاال بگو چ لمیف

 رونیهم با عجله رفتن ب نیو آرت آرسام

 تو سالن میترف شایو با نرو برداشتم میکول فیکه همراهم بود سرم کردم و ک یشال از اون دوتا شال هیباال تو اتاقمو  رفتم

 ؟یداداش-

 مارتا برگشت سمتم-

 جونم؟-

 میبر گهیما...د-

 :زد و بلند شد و اومد طرفم یلبخند

 امیهمراهتون ب نیخب....ببزار لهیخ-

 :وسط حرفش دمیپر

 م؟یمگه بچه ا میریاممم نه نه خودمون م-
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  نجایا ای...اممم بسایخب فقط آتر لهیخ-

 :طرفش رفتم

 هوم؟-

 ه؟یهوم چ-

 دیبفرما-

 میایهفته منو بچه ها م نیاول ا دیشا گهیازت دارم...تا چند وقت د یدرخواست هی...نیبب نی:آفردیخند

نداشته باشه و از همه  یغصه ا چیتازه درست کنم...دوست دارم ه یایدن هی رایالم یبرا خوامی؟میدونی...راستش...م الیو

فقط  ؟تویکنیرو براش بسازم...کمکم م ایدن نیبهش ا شنهادمیبا پ خوامی...مخوامینداشته باشه...م یا یلحاظ کم و کسر

 ...یالزمه اونو اماده کن

 :زد یشخندین

ازدواج بدم و چه موقع  شنهادیبهش پ خوامیغش کرده...در کل...م شمیغش کنه چون چند بار پ ترسمیراستش اخه م-

 روزا؟ نیبهتر از ا

 کار کنم؟ یحاال چ ایخدا ی...واکردمیحرفاش داشتم غش م نیا با

  رو شونم گذاشت و به خودم اومدم یرفته بود تو هم که مارتا دست اخمام

 هوم؟-

 ؟یشدیچ-

 ها یبپوش نویدوستش داشت یلیخ رایرو که خودتو الم هینره اون لباس قهوه ا ادتیفقط  یچیاممم....ه-

 زد یچشمک

 یخانوم ریقبال فکرشو کردم داداشتو دست کم نگ-

 ستادمیا شاین شیزدم و رفتم پ یطونیش لبخند



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 گهید میخب ما بر-

  نیمواظب خودتون باش-

 چشم-

 تکون دادن یسر هیکه پسرا فقط  میکرد یخداحافظ شایبت ن همزمان

 ....واقعا که اقتایل یب ششششیا

 میرو باز کرد الیو در و رونیب میرفت

  شده بود کیتار بایتقر هوا

 !ها اندازه شلغم شد دهیجنگل انداختم که از ترس چشمام مثل جن د یتو ینگاه

 حلم داد دنمیبا د شاین

 ؟یترسیم یکیهنوزم از تار یخاک تو اون سرت کنن اندازه خرس گنده شد یا-

 رومون نپره؟ یزیچ یوقت جونور هینگاه بنداز  هیجون خودم  بهیشین-

 سیاتر الیخینه بابا ب-

 دختر یبود کرد یچه کار نیا-

 :گفتم شایبه ن رو

 ؟یتو جنگل درار نویماش یبر یتو حاظر یعنی-

 تاسف نگام کرد با

 پشت اون درخت گندهه پارک کردم نویماش میکن ینقشه مونو عمل نکهینچ نچ نچ خانوم جون من قبل از ا -

 واقعا؟-

 اره-
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 !الیو یسو هی شیپشت درخت و استارت زدم و پ میروشن کردمو رفت مویبه بنا گوشمو چراغ گوش دیرس شمین

 :و گفت دیکش یقینفس عم شاین میدادیطور که به راهمون ادامه م همون

بدم  یجبران یکل دیبا ختهیدرس رو سرم ر یبرم دانشگاه کل دی....بعدش بامیینجایهفته ا نیکنم تا ا یهوفففف حاال چ-

 خدا یا

 یا یاز درس فرار نقدریا می:اووووهه حاال خوبه اول مهردمیخند

 نهیشیهم کنارم م نیآرت نیدوما ا شناسمینم ویمنم کس یستیاخه تو هم ن-

 :زدم یچشمک

 اون که حذفه ن؟یهه ارت-

 واقعا؟ ؟یچ-

 میترم حذف شد نیاره بابا هر دومون با هم ا-

 یانداخت یپسر مردمو از کار و زندگ سیبخدا آتر یا وونهی:ددیخند

 ....یبه من چه بابا پسره -

 :گفت جانیوسط حرفمو با ه دیپر

 ستن؟ین نیآرسام و آرت نیا سیآتر سیآتر-

 انداختم شدیم کیکه جلومون بود و با سرعت بهمون نزد ینیبه ماش ینگاه

 .... چرا خودشونن-

خودم  غیکه ج ی،جوریزیچ هیشد به  دهیکوب نیمنو به خودم اورد و ماش شاین غیکه ج کردمیطور داشتم نگاشون م همون

 !!هم رفت باال

 ! وگرنه االن روحمون تو برزخ بود میخوب بود کمربند بسته بود حاال
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به  ییگلم چه بال نیماش یوا یکه داغونه....ا نیانداختم. ..اوه اوه ا نیماش یبه جلو یشدمو نگاه ادهیپ نیحرص از ماش با

 !!....سرت اومد

 ...شد اونا ریتوش بودن...اه همه اش تقص نیتاد که ارسام و ارتاف ینیشدم که نگاخم به ماش رهیخ نیغضب به ماش با

 !!رهیبگ یاتورینینقش م نشونیماش ی شهیسنگ قلمبه بردارم پرت کنم که ش هی گهیم طونهیش

 !!اوردنش....خخخخ یریمارتاست...حتما از پنچرگ نیهمون ماش نیافتاد ا ادمیتازه  یول

که پاهام تو گل ها سر خورد و با کله افتادم رو  نیزدمو و خواستم برم تو ماش میکه بهش خورده بود یبه درخت یلگد

 !در اومده بود نیکه تازه از ماش شاین

 !یرو بدشانس یبدشانس اه

 :گفت شایاونور که ن دمیکش خودمو

 !!! عفت داشته باش یواه واه خجالت بکش دختر کم-

 ....خودمون یالیبه و میدیبود باالخره رس یا یبه هر بدبخت مویخنده و با هم بلند شد ریپس کله اش که زد ز زدم

 :زد پس کله ام شایبا کف دستم فشار دادم که ن نویماش بوق

 اه نزن سرم رفت-

 گهیدر باز کنن د سایوا-

 :بوق زدم که گفت دوباره

 رو بزن اه فونیبرو ا-

 خب بابا لهیخ-

 :رو زدم که بابا برداشت فونیشدمو ا ادهیپ

 درو باز کن سایمنم اتر ییبابا-

 ماشاال حالل زاده یبه به چه عجب اومد-
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 مینیما ا گهیبله د-

 ؟یبابا حاال خوب یدست پرورده خودم گهیاره د-

 !ماهان به بابام منتقل شده باشه روسیاخه چرا؟فکر کنم و ایخدا

 !درو باز کن خوب پرسن؟دیم ییسواال نیپشت در هم همچ اخه

 ؟یکنیز نمبابا جونم درو با یمرس-

 !خراب شده قفلش فونیا کنهیبرات باز م ادیدر هواسم نبود صبر کن االن خاله ات م ؟اهامیچ-

 !اونوقت...هوففف میزنیحرف م میدوساعت دار ای!خدامیشونیکف دستم محکم زدم تو پ با

 :نینشستم تو ماش رفتمو

 شد؟یچ-

 کنهیباز م ادیاالن خاله ام م یچیه-

  سالم به خاله سانازم کردم هیرو بردم تو و از پنجره  نیکه باالخره در باز شد و ماش میمنتظر موند قهیچند دق تا

 !تو بغلم دیقفلش کردم،آرشام پر نکهیدرخت مجنون پارک کردمو به محض ا ریرو ز نیماش

 :دراومد و رو به خاله گفتم غمیج

  رو ادم ها پرهیم یرنطویا دهیم ریبچه تو بردار هنوز دهنش بو ش نیا ایب یسن-

 یورط نیارشام رو دوست داره ارشام ا نقدریتو رو دوست داره حاال خوبه اتوسا ا نقدریاز خداتم باشه پسرم ا سیواه اتر-

 !تو بغلشا پرهینم

 یفکر م هیبق رهیبپره بغلش که ابرو ادم م ینطوریا نیتو ا ادیب یبردار بابا اگه قراره هر ک نویا ایجون عمه ات ب یا سان-

 !بچه بشه؟ نیا یهمباز اریدختر ب هیحد اقل  یرو دار یکیکنن کمبود محبت داره پسرت خودت که 

 :تو صورتش زد

 رو دارم نه؟ یکیچجور شد بعدشم  دونمیهم نم نشیهم ارمیبچه ب گهیحرف نزن من غلط کنم د نقدریدختر ا-
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 هم هست المصب یخنده گفتم:آره عجب کس با

 :زد پس کله ام اومد

 ایگفت ینگفتم چ یگمشو تو خونه تا به عل-

 اوه اوه مگه هنوز نرفته؟-

 گهیگرفته برو د یمرخص رینخ-

غلم اومدم بابا هم فقط ب ریدعوام کرد که چرا د یمامان کل نباریتو که ا میرو گرفتمو با هم رفت شایلبخند دست ن با

 !وصا بابابودن چه قدر خوبه همه طرفدارتن!مخص یکرد....ماشاال ته تغار

 ....نمیبب نویا دیشد...اه ...دوباره با داشیپ رایالم کردمیطور که با عموهام خوش و بش م همون

 :لبخند اومد طرفم هیکه با  یالیخیزدم به ب خودمو

 ؟یخوب زمیسالم عز یوا-

 ن؟یخوب هست شتریممنون انگار شما ب-

 :با همون لبخند گفت وردیخودش ن یبه رو ای دینفهم ای دونمینم یگفتم ول هیبا کنا نویا

 زمیعز یمرس-

 !!!!گفتنت تو حلقم زمیعز اه

 :گفت شایبه ن رو

 گم؟یدرست م گهید ییسایتو دوست اتر یوا-

 :با ذوق گفت شاین

 !ییاف مارتا یا اره شما هم حتما ج-

 !اخ گفت و زد تو پهلوم هیکه  شاین یزدم رو پا رایاز چشم الم دور

  تو اشنا شدم یبه خوشگل یاممم...اره...خوشوقتم که با دختر-
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 !بزنم دهنشو اسفالت کنما گهیم طونهیش ایچاپلوسه خدا چقدر

 :با ذوق گفت شاین

 ...نطویمنم هم-

 :با اخم گفتم رفتمیهمون طور که به طرف اتاقمون م دمویحرفش دستشو کش وسط

 ...میما بر گهیخب د-

 :حرص بهش گفتمرو اداختم تو و با  شاین

 نشو گهید یکیحرفاش داداش گلمو خام کرد تو  نیبا هم نیخام نشو ا نقدریاه اه ا-

 که هیکرد عاد فیتعر هیگفته فقط  یواه چرا؟مگه چ-

 !!!یکردیتو دلت قند اب م زدیداشت ستاره م یچشمات ه دمیبله بله د-

 !تو چته اوهوع سید اتر-

 اصال ادیفقط رو بهش نده خوشم ازش نم ستین میچیه-

 چرا؟-

 !به را اه دهیچون چ چسب-

 :زد یچشمک دویخند

 یحرفا رو بزن نیا دمیخواهر شوهر با یشیکه ازدواج کردن م گهیرفته بود چند وقت د ادمیاهام -

 کنم؟ تیحال ای یفهمیم ادیمن واقعا ازش بدم م نمیگمشو ب-

 : برد باال میتسل یبه نشونه  دستشو

 میخب بابا نخور یلیاوووووهه خ-

 :زدم که مامان اومد تو و گفت یلبخند
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 دختر خواهرت کو؟-

 ا مامان وحشت کردم د-

 !هول شدم دیببخش-

 ...ادینتونست ب دیکاراش طول کش یکم زهیخب راستش...چ-

 !!دادمیم یسراغم خدارو شکر وگرنه سوت ومدیعذاب وجدان هم نم نیا گفتمیدروغ م یمثل چ داشتم

مکت هم ک باتیتو اشپزخونه کمکم شام درست کن از کت و کول افتادم عمه فاطمه و فر ایب فتیخب حاال راه ب لهیخ

 من برم استراحت کننیم

که  میندازه بدعوا را ای میچونیبپ میتونستیپسرا م یالیشروع شد...حداقل تو و دنایو کار کش الیو نیا می...باز اومدخب

 !چماق مامان رو سرمونه....!!!هوففف نجایا یول میانجام بد یمجبورمون نکنن کار

 یگه با کسخشنه ا یکم بامی...خب راستش عمه فرمیدر نگاه کرد هیاز ال مویرفت شایمنو ن بامیعمه فر دادیداد و ب یصدا با

 !واال شهیدعواش بشه اون طرف اخر سر لت و پار م

 شده یچ ستیمعلوم ن االنم

  پاشو برو دختر سایمن کار دارم پر گهید نیپاش االیدرو باز کنه خودشو کشت  نیا یکی-

 مرحله حساسم؟ ینیبیاه مامان من حوصله ندارم نم-

 ... ای یدختر پاشد-

 دادیانداختم که سرش رو شونم بود و با تعجب داشت گوش م شایبه ن یام گرفته بود...!نگاه خنده

 !ه با سر رفت تو در!خخخدادم ک یجاخال

 !کوبهیم سایتو سر پر زویکجان که عمه همه چ هیبق ستیمن برم درو باز کنم معلوم ن-

 به سالمت منم برم کمک مامانت ظرفا رو بشورم باش

 ها یتو مهمون الیخیدختر ب هیچه کار نیا ا-



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 نوچ اصن خوش ندارم من رفتم-

 :باال انداختم یا شونه

 باش منم رفتم-

  نهیآروم آروم از کنار آشپزخونه گذشتم که منو نب رونویو رفتم ب چوندمیسرم کردمو دور گردنم پ شالمو

 که با چشم قلمبه نگام کرد منم از دمیبنفش کش غیج هیخوردمو  یخورد چند تا سکندر زیپام ل ریز یچ دونمینم هوی

 !سمت در سالن دمیترس دو

 !یترف یشد یاگه دستش برا ناز کردن هم بهت بخوره ضربه مغز نهیگبودم واال !بخدا دستش هم سن دهیجن د انگار

 یخوردم!ا یماهان اومد که از تعجب دوباره سکندر ادیداد و فر یصدا الیو یا لهیسمت در م دمیدویطور که م همون

 !بابا

 دوساعته میدر المصبو باز کن تلف شد نیا ایب االی یدست و پا جلفت یدختره -

 :جلو در و گفتم ستادمیتعجب ا با

 ن؟یکنیکار م یچ نجایشما ها؟...ا-

  افتادم میبدبخت ادیزد که تازه  یو چشمک رونیاز پنجره سرشو کرد ب مارتا

 ...روز گذشته بود و امروز سه شنبه بود چهار

 :کار کنم که داد ماهان در اومد یفکر بودم که چ تو

 ؟ینگامون کن یخوایهمون طور م ای یکنیباز م-

 پسران هیو بق نیها هم اومد...اه حتما ارسام و ارت یپشت نیق ماشبو یصدا

 :اتوسا هم اومد ادیفر یصدا

 بزنمت؟ امیب ای یباز کرد سایاتر-

 !اونم اومده چه خوب اوا
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ه بود که گرفت یژست نینشسته بود همچ نیارت نیاومدن تو ارسام هم تو ماش یکی یکی نایخنده درو باز کردم و ماش با

 !خخخخ نهیشتیان کردیفکر م یکی

 دمینده که د یهم خبر بدم سوت شایطرف اتاقم که به ن دمیو درو بستم پشت سرشونو دو یالیخ یزدم به ب خودمو

 ! یوا ی!استشین

 ینگاه شکستن ظرفا اومد رفتم جلو پسرا و یبرن تو که صدا وردنیانداختم پسرا داشتن کفشاشونو در م رونیبه ب ینگاه

 اختماشپزخونه اند یتو

 یها یبود رو کاش ختهیهم ر شهیبزرگش و دهن باز برگشت و نگامون کرد!تکه ش یبا دستکش ها شاین

 نهههه یاشپزخونه!....وا

بزرگ و  یخونواده  هی یناسالمت میستیخب کم ن نتیهم ظرف گذاشته بود رو کاب یرفتم و کمکش کردم اخه کل عیسر

 هستن البته نصفشون به خاطر دانشگاه بچه هاشون همون هفته اول رفتن نجایا لیفک و فام یکل

 تو ومدنیمدت پسرا هم با وقار داشتن م نیبا هم تو ا میخورده ها رو جمع کرد شهیتند ش تند

پاش  ریبشقاب ز هیکنج لبش نشسته از حرص هم که بود  شخندین هی دمیسرمو باال کردم د دمیرو که د نیارت یپا

 !داد افتاد رو ارسام هیا کردم که ب

 .....اونم با حرص از ارسام جدا شد و لباسشو تکون دادو با اخم،همه رفتن طبقه دوم دمیروخندیانداختم ز سرمو

 هوا دمیدست محکم اومد رو شونم که پر هیتو سطل زباله که  میختیر شایرو همراه ن وانیل یخورده ها شهیش

 دختَرو؟ یچَه طور-

 ترک شدم هوففف کوفت اتوسا زهره-

 :سالمممم اتوساشاین

 که؟ نیاومد شدیچ زمیسالم عز-

 :اخم گفتم با

 ما رو ندارن اقتیپسرا ل شیا شیم؟ایایمگه قرار بوده ن-
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 کردن پس رونتونیاهام ب-

 :خنده که زدم تو پهلوش ریز زد

 میخودمون اومد رینخ-

 :!!!نگاش کردم طونینگام کرد که منم ش طونیش

 هوم؟ خونهیتهران کپکت خروس م یرفت شدیاتوسا چ-

 :شل و ول شد دهنش

 ؟یمن؟چ یک-

 :زدم که قرمز شد و با اخم گفت یچشمک

 !نمیگمشو ب-

 :که گفت دمیخند

 اومدن؟ نایچه خبره ا-

 خودت یفهمی...بعد مزهی...چخب

 باال انداخت و رفت تو اتاقمون که لباساشو عوض کنه ییابرو

 :و گفت نییاز پله ها اومد پا مارتا

 شربت درست کن واسمون وانیقربون دستت شش تا ل سیاتر-

 تموم شده-

 بابا یاخه؟ا یچ یعنی؟یچ-

 :تکون داد یسر یدیانداخت و با ناام نتایتو کاب یو نگاه اومد

 میبخر نیهوففف به ما هم نگفت-
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 رمیگیها رو اب م مویخب حاال اشکال نداره ل-

 زد:دستت طال یچشمک

  زدم که مامان صدا زد یگشاد لبخند

 من برم تا قورتم نداده-

 :کرد یا خنده

 نیدرست کن ایناهار الزان یامروز مخصوص برا یراست-

 ا؟یالزان-

 :با اخم گفتم دمیکه د نگاهشو

  رایالم یمورد عالقه  یاهان غذا-

  خب من برم-

 لدیگارف ی...غذاستین سایاتر من تو رو از داداشم جدا نکنم اسمم شیمامان...ا شیتکون دادمو رفتم پ یسر

 !...اهلدی...قربون سر گارفشی...اخورهیم

 :منو به خودم اورد شایکه ن شدیم دهیکش ونیداشت به هز حرفام

 ؟ییاووووهه کجا-

 میجا بر چیه-

 باش-

 بهمون نگاه رهیبرا پسرا اوناهم خ میبا هزار تا قرو ادا برد میبود رو اب گرفت خچالی یکه تو ییموهایل شاین همراه

 !خخخ زیه ثمیمخصوصا اون م کردنیم

 یلو میکه البته با کمک عمه فاطمه ام حل شد،ناهار رو درست کرد یخرابکار یو با کل میخانوم رو داد رایالم سفارش

 ...خوبش بود یجا نجایا
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 ....!کردمیداشتم از حرص غش م گهیناهار د زیم یپا

 !دمییپا یطرف هم مارتا رو م کینگاه کردم از  رایبه الم یچشم ریز

 نشسته بود زیم ی گهیهم سمت د رایز،المیسمت م کی اون

 !نکردم کله ام کنده س یکار چیچند روز ه نیاگه مارتا بفهمه تو ا ای...خداکردیبا ذوق بهش نگاه م رایالم

 یمن کم نکهیبه حال ا یابنده خدا،و شهیخبر نداره داره ذوق مرگ م زیچ چیاالن هم که از ه یخانوم نیخب...ا یول

 !سکته رو زده گهیمارتا د میتصم یاماده اش کنم برا

 ! بود منفجر بشم کینزد گهینگاش کرد که د یچشم ریرو حس کرده بود ز راینگاه الم ینیکه انگار سنگ مارتا

 !رناهارتو بخو یعنیبهش انداختم که اشاره به غذام کرد  یبه خودم اومدم و نگاه شایتکون خوردن دستم توسط ن با

 !اطیح یبلند شدم و رفتم تو زیتندتند خوردم و از پشت م باحرص

با هم ازدواج کنن  رایخب....اگه مارتا و الم یبودم...ول زییشده بودن...عاشق پا یو برگ درختا هم نارنج دیوز یم باد

 کار کنم اخه؟ یچ ایامسال...هوففف خدا شهیم زمییپا نیبدتر

 اب بود یجو هی المونیو کنار

 ...کردمیلبه اش راه رفتمو همون جور هم فکر م یرو

کار  یاز هم جدا شدن...اونوقت مارتا رو چ رایمارتا و الم مویکه من کردم جواب بده؟اومد ی...اگه اون کاراگه

 کار کنم اخه؟ یشدم چ وونهیخدا د ی...وااااراستیکنم؟داداشم عاشق الم

 !شی...انیهست اونوقت مارتا فقط دست گذاشته رو ا ایدختر تو دن ی...کلشهیهم یروز برا کی

 دمیتو جوب که پر فتمیبود ب کیاومد که از ترس زهره ترک شدم و نزد یسرفه ا یصدا هوی رفتمیطور که راه م همون

رو نگرفته بودم االن صورتم  مونیدرخت کنار یداد که اگه شاخه  یجاخال نینکرد و همچ ی!اونم نامردنیسمت آرت

 !!!شده بود اسفالت

 یجاخال تونستیچه طرزش بود اخه؟...حاال نم نیشدمو با اخم نگاش کردم....آبروم رفت ا زونیدرخت آو یشاخه  به

 !تو بغلش هه هه هه فتادمینده؟فوقش م
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 !کن تمیخودت به راه راست هدا ای!من چقدر منحرف شدما خدااوپس

 !تکون داد یسر یکه با کنجکاو یخوایم یچ یعنیتکون دادم  یاخمم سر با

  سرمو تکون دادم کالفه

 شده؟یچ-

 کمکمون یایاومدم بگم ب یچیه-

 کمکتون؟-

که زود  میبه کمک دار ازیو ن ادنیالبته ...بادکنکا ز میریبگ کیجشن کوچ هیمراسم مارتا  یبرا میخوایاره راستش م-

 میتمومشون کن

 هستن؟ ایاهان ک-

 سایو ماهان و پر زیو کامب ثمیو آرسام و م شاین-

 شد؟یم یچ یکردیاضافه م شایون سایخانوم به پر هیکردم....حاال  یاخم

 :خودم کوبوندم به

هم عالوه بر  زیکامب نیاقا آرسام تازه هم یبه آرسام گفت ای نیآقا آرت یگفت نیبه آرت یاخه عقل کل تو خودت تاحاال ک-

 !یکنیمخففشونم م یکن یاقا بهشون اضافه نم نکهیا

 :باال انداختم ییابرو

 امیباشه منم م-

با  شایوسط اتاق...اتاق مارتا هم بود...با تعجب نگاشون کردم که ن ختهیبادکنک ر یکل دمیطبقه دوم که د میرفت باهم

 !نگام کرد!بزنم خفه اش کنما یطونیش

 !شدمینفجر مشد منم داشتم از خنده م یباد بادکنک و صورتش خال دنمیسرشو اورد باال که با د ارسام

 :شاین شیپ نشستم
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 چته باز چشمات ستاره انداخت؟ یهو-

 تو باد کن یچیه-

 !گشاد شد چشمام

 !گمیبادکنکو م-

همه بادکنک  نی...درعجب بودم..اخه چرا اکردنیکردمو چند تا بادکنک برداشتم...بچه ها هم داشتن کمک م یا خنده

 !موال ای؟

.................................................. .. 

 

  میکردیکنارم نشسته بودن و بادکنک ها رو باد م سایو پر شاین

ا به چه درد پسر نیاخه ا ایکنن...هوففف خدا نیقرار بود همه جا رو با بادکنک تزئ نکهیبادکنک قرمز برداشتم...مثل ا هی

 !من اصال حوصله ندارم گهیباد کنن د انیب خورن؟خودشونیم

 ...سوختیم یمنو تو فکر در اورد...کنار لبم هم کم دنیترک یصدا

 !چقدر بادش کردم دمیتو دلم غر زدم که نفهم نقدریا اوه

 !خنده ریزدن ز نیکه ارسامو ارت کردنیبا تعجب نگام م پسرا

 ......واقعا کهکردمیبا اخم نگاشون م منم

 ! ه بودنهم که جلو خنده شونو گرفت دخترا

 :داد دستم گهیدونه د هی شاین

 حواست کجاست؟ ریبگ نویا ایب-

 :دستش گرفتم از

 ...جا چیه-
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 :به ذهنم افتاد و بلند شدم یخواستم بادکنک رو باد کنم فکر تا

 دارم یکار هی رونیخب من برم ب-

کس ازشون ع هیهاشونو!کاش  افهی...قکردنینشسته بودنو داشتن بادکنکا رو باد م نیطرف در اتاق که ارسام و ارت رفتم

 !خدااا هه هه هه نداختمیم

زدم تو بادکنک  بایز یلیرو دور از چشم اونا خ زشیطرفشون سنجاق سرمو در اوردمو نوک ت رفتمیطور که م همون

 !دیترک یترسناک یارسام که با صدا

 :خم شدم طرفشونو گفتمو  یالیخ یخودمو زدم به ب یول شدمیاز اونور داشتم از خنده منفجر م منم

 شد؟یچ-

  دیترک نمیا یچیاوه...ه-

  بهش بده گهید یکیبادکنکشو گره زد و خم شد سمت ارسام که  نیآرت

 :به دستش انداخت یهوا و با ترس نگاه دیکه پر نیوقت کردمو سنجاق سرمو زدم تو بادکنک ارت منم

 شد؟ی:چثمیم

 !چه خبره نجایوال ا دونمینم-

بچه ها  شیزدمو اومدم پ اطیح یتو یچرخ هیشک نکنه  یکس نکهیا یباال انداختمو برا ییشدمو ابرو بلند

 !کردم روحم شاد شدش ینشستم....هوففف خوب کار

 ...میکرد نیتزئ قهیهمه جا رو با سل مویسالن جمع شد یتو هیکمک بق به

که بعد ها برام دوره بشه  خوندمیدرس رو که حذف شده بودم م نیا یشب بود...داشتم تو اتاق کتابا7ساعت  یطرفا

  بوق مارتا اومد یهم کنارم نشسته بود و اونم سرش تو کتابش بود که صدا شاین

 :انداخت یو نگاه رونیرفت ب شایبلند کردم که ن سرمو

  اومدن-
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 یسالن خال دیبرگردن با یخودشونن...ظهر مارتا به مامان زنگ زده بود که وقت دمیکه د رونیاسترس رفتم ب با

 ...س گهید زیچ هیداداشم  اقتی!واقعا لکنهیکار م کیداداشم چه رمانت نی...ببرایباشه...خوش به حال الم

 ...فقط من نخواستم برم ایشام برده بود لب در یهم که کل خونواده رو برا مامان

رو  رایلم....مارتا دست امیختبه داخل اندا ینگاه یبزرگ پشت یو از پنجره  رونیب میرو سرو و آروم رفت میانداخت شالمونو

 کردیگرفته بود...اون هم با تعجب به اطراف نگاه م

 خش خش از پشت سرمون اومد یکه صدا کردمیحرص داشتم نگاشون م با

 عقب رو نگاه کرد دیپر شاین

 اممم...چه خبره؟-

 کجا بود؟ گهید نیا یوا یبرگشتمو به ارسام نگاه کردم...ا باتعجب

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا-

 خواستم قدم بزنم یچیه-

  پنجره انداخت یتو یاومد و نگاه ینگاش کردم که با کنجکاو مشکوک

 :گفت شخندیابروشو انداخت باال و با ن هیتا هی

 ن؟یکنیم نکاریپس ا-

 

 :بهم نگاه کرد و بلند شد و لباسشو تکوند یکه با لبخند مرموز گهیطرف د هیانداختم  نگامو

 ...نجایا ستیخوب ن نیبر نیخب....من برم.شما هم بلند بش-

 :وسط حرفش دیپر نیآرت

 مگه چه خبره؟-

 :رونیاز پشت درخت اومدن ب زیو کامب ثمیو م نیاونور که آرت میدیاز ترس پر شاین منو
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 ن؟یکنیکار م یچ نجایشما ا-

 !نیکنیم کاریچ نجایشما ا میبهتره بگ-

 کردم یاخم

 !شهیم یکه چ میخب ما هم کنجکاو شد-

 :گشاد شد و گفتم چشمام

 بله؟-

 میتماشا کن می:خب ما هم خواستزیکامب

 میشیکنار ما هم جا م نیبر ی:البته اگه کمدیخند ثمیم

 .کردم یا خنده

 !...تماشا کننننمایبابا انگار اومدن س یا

 !!هه ههمیو بخور مینیهمون طور بب نیهم درار پسیبسته چ هی هوی

 :باشم یکردم جد یکردم و سع یاخم

 ...مینیبب دیفقط ما با نیبر نیلطف کن رینخ-

 !یسوت به

 !بسته تخمه دراورد که چشمام گشاد شد هی ثمیکه م دنیخندیپسرا هم اروم اروم م دیخند شاین

 !یرلفظیز نمیا نیایب-

 :که ارسام گفت میدیخند همه

 نیساکت نگاه کن سسسیه-

 میسمت پنجره و نگاه کرد میهجوم بر همه
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 !دیخندیداشت م رایکه الم گفتیم یچ دونمی...نمزدنیداشتن حرف م رایو الم مارتا

 !کردم حرص نخورم برا تناسب اندامم خوب نبود یکردمو سع یاخم

 !رو مخ بودن شکوندنیپشت گوشمون تخمه م یهم ه یو کام نیو آرسام و ارت ثمیم نیا میکردیطور نگاه م همون

 دمیتخمه ها فهم یاز قطع شدن صدا نویزانو زد که فک همه مون افتاد!ا رایالم یکه مارتا جلو میشده بود رهیخ

ه نگا رایبه مارتا و الم رهیپسرا باز مونده بود و خ یبود از خنده منفجر بشم...دهن همه  کیعقب که نزد برگشتم

 !کردنیم

 !اونا رو باش یعنیباال انداخت  ییابرو دیکه منو د ثمیم

 !ههه یییوا کردمیبعد مسخره شون م نداختمیاورده بودم عکس ازشون م یبودم کاش گوش نیمن دنبال دورب اقا

 فکر کنم حلقه بود ییی....وارایالم یجلو یزیچ هیمارتا  دمیکه د برگشتم

 :م گفتزد تو پهلومو اروم کنار گوش شایکه ن زمیبر امویو شروع بدبخت یدیبود اشک ناام کینزد

 ست؟یحلقه ن نیا-

 !کنم زیرو حلق اور شاین خواستیم دلم

 :کپ کرد و مثال خواست بحث رو عوض کنه دیباریکه ازش خون م دیچشمامو د یوقت

 ...باشه یا گهید زینه فکر کنم چ-

 :گفت جانیبا ه یحرفش کام وسط

 اوووو حلقه رو-

 !دم دستم بود بکوبم تو سرشون !واال یهر چ خواستیدلم م شییخدا

 :گفت نیآرت هویکه  دمیکش یقیحرص نفس عم با

 شهیم یاوه اوه االن سانسور-

 !دنیزد پس کله شو هر دو هر هر خند آرسام
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 !لهشون کنماااا بزنم

 !کردم که چشمام از جا دراومد یکردمو برگشتم و نگاه یاخم

 !و مارتا درآغوش هم رایالم

 !کردنیهم چشمشون بزرگ شده بود و نگاه م هیو بق شایباال نره ن غمیم که جدهنمو گرفت جلو

 !!هه ههشیچشا درو یهو

 ده؟یفهم شد؟نکنهیچ یییهم جدا شدنو مارتا اومد طرف پنجره...وا از

رقص  دارن باهم دمیباال که د میبعد از چند لحظه سرمونو آورد نتمونیکه نب میرانداختیسرمونو ز مویخم شد هیبق منو

 !کیخدا...چه رمانت ی...وارنیتانگو م

 !ههه رایبشه الم کوفتت

ال گذشته منو نیبه هم یا قهیخندش گرفته بود ...چند دق رایکه الم گفتنیبه هم م یچ دونمینم دنیرقصیطور که م همون

ضول مونده بودن دوتا ف نی.فقط ارفتن اتاقشون.. ثمیو م زیبرن و کامب خوانیگفتن م یکی یکیحوصله  یبود پسرا هم که ب

 !که نگاه کنن

 !از هم جدا شدن هویکه  بردیخوابم م داشت

 میکردینگاه م رهیرادارامون رفت باال و خ همه

ه ک گفتیم یچ دونمینم نییپا ومدیو همون طور که اشک از چشماش م کردیبا دست راستش به مارتا اشاره م رایالم

 ...مارتا خشکش زده بود

با اخم نگاه  نی...آرسام و آرتختیریاون افتاده بود به زجه و اشک م یرو ساکت کنه ول رایالم کردیم یسع مارتا

 ...کردنیم

 ...رونیب دیبا صورت پر از اشکش دو رایکه الم ییاونجا تا

 بود؟ شدهیچ یعنی

 ...نکنه
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 که کردم...اون رژ...جواب داده ؟ یاون کار یعنی...شدیباز مونده بود...باورم نم یاز خوشحال دهنم

 :با تعجب نگام کرد شاین

 ؟یخندیچرا م-

 :جمع کردم شمویحرفش بهم نگاه کردن که ن نیبا ا پسرا

 دم؟یمن خند یچیه-

 :و گفتم یمشکوک نگام کردن که خودمو زدم به نفهم همه

 شده یزیچ نکهی..مثل ا میبر نیپاش-

 هر کس رفت طرف اتاقش مویبلند شد دنویکش یاز کالفگ ینفس

 

 :پرت کردم رو تختمو گفتم خودمو

 ...خداجونم یییوا-

 :شد رهیو بهم خ نیزم یفکر بود اروم نشست رو یکه تو شاین

 بود؟؟ شدهیچ رایبنظرت الم-

 :باال انداختم یا شونه

 !دونمیمن چه م-

 !یراه انداخت سکویاالن تو دلت د داستیدروغگو...از چشمات پ-

 ...رینخ-

 س؟بگو؟یرآت-

 بگم؟ یچ-
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 یزد یبگو باز چه گند-

 نکردم یکن...من کار شا؟ولین-

 یدروغ بد ینجوریا قتیرف نیبه بهتر کردمیواقعا که فکر نم سایآتر-

 :گفتم دمویکش یقیعم نفس

 ...نی...ببیمیجان...خانوم کر شاین زمیعز-

 دارهیراز نگه م دونمی...مدمیکش یقیعم نفس

 اره من کردم-

 :زد غیج جانیه با

 گفتم؟ یدید-

 :کردم که گفت یا خنده

 کار؟ یچ-

 !کرده انتیکردم که فکر کنه مارتا بهش خ ی...کارزهیخب...چ...-

 ؟؟؟یییییچ-

 هیثابت کنه به بق تونهیالبته نم یدیکه شن نیهم-

 سیآتر یا وونهیخدا د یوا-

 :زدم تو سرش بالشو

 عمته-

  یدار رایاز الم یواقعا دوس داشتم بدونم تو چه نفرت یبگذرونه...ول ری:خداخودش بخدیخند

 ارونشربیمسلسل بردارم ت هیکنار مارتا نشسته  یوقت خوادیاصال حرفشو نزن دلم م شششی..ایِعشوه ا یاه...دختره -

 !کنم
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 !که در اتاق باز شد و اتوسا با تعجب نگامون کرد رخندهیز میدو زد هر

 ...هم برگشتن هیبق نکهیا مثل

 ...نکرده بودم نجاشویا فکر

 ...دهیاتوسا هم فهم حتما

 ...من یخدا

 :تخت و گفت ینشست رو اومد

 چجور ممکنه؟اخه چرا؟-

 :میبد شیدلدار میکرد یسع شاین منو

 شده؟ یاشکال نداره حتما سوء تفاهم-

 نه نه....خودش گفت...اخه چرا امروز ؟-

 :با کش سر باال بستمو و همون جور گفتم موهامو

 توهم زده دمی...شادهیحتما چشماش بد د-

 ...که دهیمارتا خودش هم شن یول-

 :وط حرفش دمیپر

  ...شیا زنهیدختره داره تهمت م نیا رینخ-

 :بلند شد و گفت یناراحت با

 بدم شیمن برم دلدار-

 :گفت شایکه ن رونیشد و رفت ب بلند

 همه قبض روح شدن بخدا نیبب یآتر-
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 شهیهم یبار برا کی الیخیب-

 وجدانت منو کشته-

 !ها دهینم یخرج کفن و دفنتو کس یمونینکشه رو دست م-

 ...یلیخ-

 ؟یچ یلیخ-

 :تو صورتم که با حرص گفتم دیرو کوب بالش

 دمیم ؟نشونتیبالش تو صورت ادم بزن یگرفت ادیتو هم -

 نشون بده-

که  یکه بالش رو پرت کردم سمت که خورد تو دست رونیانداخت باال و دراتاقو باز کرد بره ب یشونه ا یخونسرد با

 !طرف هیافتاد  شیشترق!افتاد و باتر یبود و گوش شیگوش

 :به من انداخت و با حرص گفت یکه نگاه کردینگاه م شیبا بهت به گوش شاین

 !ستین شایخداشاهده من تو رو زنده به گور نکنم اسمم ن-

 هست؟ ی:چــــــدمیخند

 دیاونم دنبالم دو رونیب دمیدادمو از در دو یجاخالحرص اومد طرفم که  با

 

 !نون کرده ها!ههه فیح هیقض نیاون بدو منم بدو!بازم مثل ا حاال

 تو بوده ینقشه  گمیبه اتوسا م یستادیزد:اره بدو اگه نا داد

 ...!نفر کیو پرت شدم تو بغل  دیبهش انداختم که ترمزم بر یبهت برگشتمو و نگاه با

 ! زدیعطر ها م نیعطر تلخش منو محو خودش کرده بود!آه...آرسام بودحتما...اخه اونم معموال از ا یبو

 !شد یخال التمیتخ یهمه  یتنگ اب رو هیماهان انگار  یلبخند سرمو بردم باال که با چشم غره  با
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 :که زود خودشو جدا کرد از من و با اخم گفت کردمیتعجب نگاش م با

 ؟یگندگ نیادم به ا ینیبیمگه جلو چشمتو نم سی...آتریدختره -

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا کهیشبه و همه جا تار یخب ناسالمت دمیا داداش نه ند-

 چه خبره نمیکه از رستوران غذاهارو اوردم بالفاصله اومدم بب نیشده منم هم یزیچ نکهیمثل ا-

 نشده یزیبابا چ یچیاهام...ه-

 !!سکته رو زده راینشده؟مارتا خودش بهم خبر داد که بابابزرگ الم یزیچ یچ یعنی-

 ....نینه بب-

 کردم؟یم یخوشحال چیتا االن داشتم برا ه یعنی...آه...نه رایالم ؟بابابزرگیافتاد...گنگ نگاش کردم...چ میدوزار تازه

 !تو سرم دمیدستم کوب با

 !خاک تو اون سرم کنن یا

 !شهیداره از خنده منفجر م شاین دمیبه عقب انداختم د ینگاه

 :اخم به ماهان نگاه کردم که گفت با

 ؟یشدیچ-

 ؟یدیعطر ارسام م یچرا بو یشده!راست یچ نی....برو ببیچیامم...ه-

 :تو موهاش دیکش یدست یباکالفگ

 ؟یشناسیبو نده لباسام....اصال تو از کجا عطر ارسامو م رمیعرق کرده بودم خواستم تا برم دوش بگ یچیه-

 :زدم تو موهامو

 !!حدس زدم یچیاممم ه-

 :دیتعجب نگام کرد که ارسام اومد و ماهان رو کش با
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 ...کارت دارم ایداداش ب-

غافل  زنگ زدن؟...حتما رایبه الم یکه کِ میدیشد ما ند ؟چجوریچجور یعنیرفتن که با تعجب تو فکر فرو رفتم... باهم

 !ایخدا ی...وامیشد

 :!طرفم ادیاروم اروم م یداره با کالفگ شاین دمیمنو به خودم اورد و برگشتم د یخاک نیزمشدن کفش به  دهیکش یصدا

 ؟یشدیچ-

 ...من برم بخوابم...خسته شدمسیآتر-

 ؟یتو که هنوز شام نخورد-

 یوللش با-

 !خاحافظ-

عجله  نیرو با اماهان  یچ یلحظه کنجکاو شدم که ارسام برا هیرفت و من همون جا تک و تنها استاده بودم... شاین

 ...برد

 !دمیدومتر تو جا پر«شام حاظره»مامان که گفت یدوم که صدا یاروم رفتم طرف اتاقشون طبقه  اروم

 ...مایاریدرب یکاراگاه باز هی یبار نشد درست و حساب هیخدا  یا

 هم که خواب بود شایکه خوردم پهن تختم شدم...هوففف...چراغ اتاق خاموش بود ن شام

 رو مالقات کنن رایتهران که بابابزرگ الم فتنیگفتن که فردا صبح راه م رایو الم مارتا

 ...اک بشهشستشو پ هیلحظه هم فکر نکرده بودم که رژلبم با  هی...نقشه ام نگرفت...نیاز ا نمی...ادمیکش یقییعم نفس

 ...دادمیبعد کارمو انجام م کردمیفکر م دیبا اول

 باره یخداجونم....داره بارون م ی...وارونیرفتم ب یاب اومد...با کنجکاو یقطره ها یکه صدا دمیخودم کش یرو رو پتو

 زدمو دستامو گرفتم باال....عاشق بارون بودم یلبخند

 ......البته دوهفته گذشتهمیمهر بود ی...خب...ما توکردمیدادم به نردبون و بارون رو تماشا م هیجا تک همون
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 ی...کاش زندگکردی...ادمو اروم مکردینفرت ادمو پاک م ی...همه دادیبه ادم م یشرشر بارون حس ارامش بخش یصدا

 چرا؟ دونمیمن نم یوجود نداشت ول یصاف و ساده بود...کاش نفرت نقدریهم ا

بدونم  مودرموردش فکر کن یکم تونستمییبه اسم عشق تو وجود من ساخته نشده....حداقل م یزیچ کنمیاحساس م چرا

 ...هیچ راینفرتنم به الم نیا

 !سرم درد گرفت ی...وارونیدادم ب نفسمو

 :دیچیارسامو ماهان تو راه رو پ یصدا

 ارمیخب اونم م لهیباشه خ-

  بارهیداره بارون م نیهواست باشه به جاده ها بب-

 :با حرص گفت ارسام

 ... ای یکنیداداش ولم م ادینم شیپ یمشکل ینه اسفالت هیجاده نه کامل خاک-

 برو برو یچیاهام ه-

 :خشکش زد دنمیرو انداخت رو شونه اشو اومد طرفم که با د یکول فیک هی یبا کالفگ ارسام

 نجا؟یا یکنیکار م یچ کهی کیساعت نزد-

 کردمیبارون رو داشتم نگاه م یچیه-

 :انداخت باال ییابرو

 خب برو اونور تا رد شم-

 ادیحالش جا ب رمیپشت پا بهش بگ هی گهیم طونهید!ش ادیاونم م رمیراست من هر جا م ادیاونم م راست رمیمن م یه حاال

 !ههه

 !کارو هم کردم نیهم البته

 !با سر افتاد روم که شوکه شدم نیخدا بد نده همچ یول
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 :کنارو گفتم دمیخودمو کش عیسر

 !د نوریبرو منم از ا نوریخب تو از ا-

 :دیشد و صورتش رفت توهمو با اخم سرشو مال بلند

 خب برو اونور لهیخ-

د و ش نشیو بدو بدو سوار ماش اطیکنار و اونم کوله شو برداشت و کاله لباسش انداخت رو سرش و رفت تو ح رفتم

 ...رفت

 بره؟ تونهی!کجا مکی کیاونم ساعت نزد یشب بارون نیتو ا یعنیشده بودم... کنجکاو

 :شد داشیگشاد پ یماهان با چشما فکر بودم که تو

 ؟یداریتو هنوز ب سیآتر-

 یداریخودتم ب-

 نه من کار داشتم تو بخواب -

 !بخوابم د خوامینم-

 علف سبز شه رپاتیز سایجا وا نیاصال نخواب به من چه هم-

 اره به تو چه؟-

 ...تو هم گره زد و با حرص رفت تو اتاقش اخماشو

بود  یورود در یدرخت بزرگ مجنون جلو هیباصفا! یبود...ول یمیقد بایما تقر یالینگاهمو به بارون دوختم...و یالیخیب با

رو گرفته بود و توش پنج تا  اطینصف ح شیباغچه بود که بزرگ هیجهت مخالف درخت مجنون  وارید یو کناره ها

 !کارهیفلفل کاشته بود مامانم...کال بگوجه و  یابود کناره هاش هم چند تا بوته ه بیو س موترشیدرخت ل

 !...تو رخت بردنینعشه مو م دیهم با نای!ابردیو رفتم اتاقم وگرنه همون جا خوابم م دمیکش یا ازهیخم

 !گهیپاشو د االی-
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 :زدم غیج دمویرو از روش کش پتو

 نکردما یتا تنگ اب روت خال گهیپاشو د یییییییشین-

 هام هوم چته؟-

 :کردم یا خنده

 حوصله ام وحشتناک سر رفته ایدر میپاشو بر-

 اه گهینوچ خودت برو بزار کپه مو بزارم د-

 جنگل میبر ایحداقل ب پاشونمایبساتتو م زنمیم یشین-

 م؟یکن دایوسط جنگل پ گهید الیو هی یخواینوچ دوباره م-

 :به بنا گوشم دیرس شمین

ش !اخالق هم که ندارن همه ایکینشد همه از دم  دایپ یکسکه  نجایبشه ا دایخوبه که البته اگه پسر خوشگل توش پ-

 کننیادمو ناقص م انیم

 :گفتم یطونیباش دمویخند

 !شد بمونینص یچشم رنگ هی دیشا-

 !واسه ما ابیهم شده کم یبنده خداهارو!چشم رنگ یناقصشون کرد یزد شتریالبته تو ب-

 !زدم که چشماش گشاد شد و زد پس کله ام یطونیلبخند ش هیستاره انداخت و  چشمام

 !شیچشا درو وونهید-

 !رو ناقص کردم؟خودشون ناقص بودن نایزدم ا ینشده که تازه من ک دایبابا هنوز پ-

 !دیفرمای!بله بله شما درست مشاالیا شهیخودم م بیشد هم نص دایحاال پ-

 نگاش کردم دیجمع کردم و با ترد لبامو

 شده9بلند شو ساعت -
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 !یچه معجزه ا شهینم ؟باورمیساعت نه بلندشد ؟تویچ-

 !گهید مینیاره خب ما ا-

 رونیکرد و بلند شد و رفت شالشو انداخت رو سرشو رفت ب یا خنده

  در اومد نیماش هیکه بوق بوق  رونیرفتم ب دمویکش یقیعم نفس

 ن؟یانداختم چشمام از حدقه دراومد...رامت اطینرده ها که نگاه به ح یرو از

 که درحال دعوا کردن باماهان بود کردمینگاش م یچندش با

 !درست کردم تو هم بزن خرابش کن نموینکن د تازه بوق ماش یه-

 !برو عوضش کن خورهیاصال بدرد نم نیاه ا-

 گهیاهه برو کنار د-

 زننیداره ها...من برم صدام م نیماش هیخب بابا  لهیخ-

  ...سالن یمتوجه من بشه رفت تو نکهیبدون ا و

  ...نییاروم رفتم پا اروم

رف اونط دیابو روش گرفتم که دادش در اومد و دو لنگیکه خواست برگرده طرفم ش نیبست و هم نویدرماش نیرامت

 :گفت یکرد و با تخس یاخم دنمیو با د اطیح

 چته؟-

 دادمیداشتم باغ رو اب م-

 !باغبونا بازنشسته شدن نکهیمثل ا-

 نجایبود منو گذاشتن ا یشما خال یجا رینخ-

 !!...ارهیسرم م ییبال هی ومدهین دونستمیحرکت اولم بود م نیا

 :گشاد گفتن یو با چشما اطیاومدن تو ح نیرامت یوماهان از صدا اتوسا
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 شد؟یچ یوا-

 :رو به ماهان گفت نیرامت

 !کردن یاریگل ها اب یمنو بجا یخواهر جنابعال یچیه-

 ...شدن،به طرف اتاقشون رفتن نیمون طور که مشغول بحث کردن با رامتبهم رفت و ه یچشم غره ا ماهان

 ... درست بشن دیبا یهفته ا هیپروژه داده بود و گفته بود  یاستاده کل نیواال بزور اومدم ا-

 ...رفتن باال و صدا قطع شد نکهیا تا

 :و گفت نییبا اخم از پله ها اومد پا اتوسا

 ن؟یریگیکل کل ها م نیاز ا یا جهیدختر من اگه بدونم...اخه شماها چه نت-

 :زدم یطونیش لبخند

ب ما راه ساده رو انتخا یبه گلوله ول یببند دی!سوما پسرجماعت رو بامیکنیحال م یخوش ی...دوما خوشیاوال روکم کن-

 !میکنیم

 :تاسف نشون داد یبه نشونه  یسر

 شهیم مروشون بهتر ک یبهتره اگه جواب پسرا رو ند یتر باش نیسنگ یادب داشته باش هر چ یواقعا برات متاسفم کم-

پسرا رو  یسر و کله  نیا یایو م یکنیهزار بار بهت گفتم اونوقت تو بازم کار خودتو م سا؟منیاتر ستین تیتو چرا حال

 ...!یکنیناقص م

 :ادامه بده که گفتم خواست

رو  زایچ نیتو همه اش ا ادمهی یبعدشم از وقت زاستیچ نیاونم تو سن من به هم یمجرد یخوش ؟خبیابــــــج-

 !همه رو حفظ کردم بخدا گهید یگفتیم

کار رو نکرد و همون طور که از حرص قرمز  نیخدا رو شکر ا یتو مخم!ول زنهیحرص نگام کرد...با خودم گفتم االن م با

 ....اتاقش یشده بود رفت تو
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و گرفتم تو ر لنگینفر از ترس ش کی یسرفه  یابو ببندم که با صدا ریتمو رفتم کنار باغچه که شباال انداخ یا شونه

 ...یوا یصورتش!...اه ارسام؟چشمام بزرگ شد!ا

 بهش بدم یطرف هم دست و پامو گم کرده بودم که چه جواب هیاز  دمیترکیطرف داشتم از خنده م هی از

 :و گفت دیتو موهاش کش یاخم دست با

 ست کجاست؟حوا-

 :نگامو ازش گرفتمو گفتم یشده...با مظلوم یجد دمید

 ...خب...شوکه شدم-

 برهیابو ببند داره باغچه رو اب م رینداره فقط اون ش یخب اشکال لهیخ-

  و بستمش رابیسمت ش دمیبه خودم اومدم و دو هوی

 برگشتم رفته بود یوقت

 !منو سکته داد«پخخخخ!!»روم و با گفتن دیپر شایاتاق که ن یکردمو رفتم تو یاخم

 :خنده گفت با

 !هاتون افهیدلم چه خنده دار شده بود ق ییوا-

 هان؟-

 ...روش یگرفت لنگویش دمتونیبابا از باال د-

 :گفتم یکه با تخس رخندهیزد ز دوباره

 ...!زنیهرهر دندونات نر-

 :! گفترفتیم برهیطور که از خنده رو به و همون

المصب  ی!عجب اخمزدمیشده بود غش م ی... واقعا هم من بودم وارسام اون شکل دمتیبار مظلوم د نیاول یبرا-

 !جذاااب
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 :کنار زدمش

 !شیاه ا-

 :نگام کرد طونیش

 ن؟یگفتیم یچ نمیخب حاال بگو بب-

 !دست به سر کنه؟ نویکه ا هی...ککنهیم یباف الی...بازهم داره خمیشونیپ یکف دستم محکم زدم تو با

 :اخم کوچولو گفتم هیگشاد شد و با  چشمام

 تهران ها میبر دیبا شهیاول هفته م گهیروز د ؟سهیندار یتو مگه کاروزندگ-

 :گفت نیزم یشد و همون طور که ولو شد رو هیتخل شیحرفم انرژ نیگفتن ا با

 ...یضدحال یلیخ یآتر یوا-

 :!به بناگوشم دیرس شمین

 !دونمیم-

 !اروم باش شایدو سه چهار ن کی-

 ...صبحونه میایکه ب کردیم ادیکه داشت داد و فر رونیآتوسا ما رو از اتاق کشوند ب یصدا

 ...میتو سالن که پسرا هم از اتاقشون دراومدن و همراه ما شدن که به طرف اشپزخوه بر میهم رفت با

 و کهیاله سانازم که بچه اش کوچبا خاله هام رفتن تهران فقط خ شبیهم د سایاز اقوام مونده بودن پر یکم تعداد

 ...هستن نجایهم هنوز بچه دار نشده همراه زنش ا یکیمجرده و اون  شیکیمدرسه نداره مونده و دوتا از عموهام که 

 یصندل یخوندسرد نشست رو یلیبه ارسام انداختم که خ ینگاه یچشم ریز

 !ماتوسا از اونطرف زد پشت نمیکه خواستم بش نیهم نشستن و هم هیبق

 :باال انداخت و اروم گفت ییبا تعجب نگاش کردم که ابرو برگشتمو

 !آشپزخونه ها یایوقت ب هی نمینب-
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 :داد دستمو گفت ینیمو گرفتم که دوتا س خنده

 کن باز خواب مونده داریبعد هم برو عموسامان رو ب زیم یرو نیبچ ریرو بگ نایا ایب-

 :باز گفتم شین با

 !رو حال کنه یبزار تا زن دار نشده مجرد یدار یبه سام کاریچ-

 :پهلوهاش گذاشت و با حرص گفت یتو هم گره زد و دستاشو رو اخماشو

 !تا خفه ات نکردم نیبچ زیرو روم نایتو هم زود ا کنمیم دارشیب رمیخودم م ؟اصالیباز تو مخفف کرد-

به  رونیکه خواست بره ب نیاتوسا هم هم دمیچیم قهیبا سل زیم یو بساط صبحونه رو رو یچا یها ینیکردمو س یا خنده

 !پشتم خورد که با سر رفتم تو صورت ارسام

 عقب دمیپر عیسر

 کردیدستاشو گرفته بود جلو دهنش و با تعجب نگامون م اتوسا

  شده بود ختهیکه کامال به هم ر زهمیهم شوکه شده بود....م ارسام

 !کنمیعمو و خاله و...آه آبروم رفت!اتوسا خفه ات م ی...جلوایخدا یکردم خودمو خونسرد نشون بدم...وا یسع

 :پاکتو برداشتو گفت یتو تییسویب یوسط و با خوشحال دیکه آرشام پر کردنیبا عجب نگام م همه

 م؟یندال تییسکویب یمامان تو که گفت-

 :خنده و گفت ریزل زد که عمو زد ز تییسکویساناز چشماش درشت شد و به ب خاله

 !!! دنیمال رهیسر بچه ش ی جهینت نمی،ایخانوم شاکر-

 !برگشتن یکرد که کم کم به روال عاد یعموم هم خنده ا زن

 بهم بگه یزیچ کی ادی... االنه که بابا بزدیتند تند م قلبم

 :طرفو پچ پچ گونه گفتم هیکشوندمش  رونیباال اومد ب یکه اتوسا از اتاقا نیهم اومد و هم زمیخ عموسحر

 دختر چشمت کوره؟-
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 :کرد یا خنده

 !یعجب صحنه ا-

 !کوفت-

 ! یادم حواس نگذاشت یبابا خب تو که برا یا ا-

 منه؟ ریتقص یگیم-

 شده تو چته ؟ یزیچ هینه خب...حاال -

 حاال خوبه مامان نبود خورهیمنو م ادیاالن بابا م-

 تو نبوده ریکه تقص کنمیخودم باهاش صحبت م الیخیب-

 ؟یگیم یو خاله رو چعموو زن عمو -

  اوه اوه شدهیتو نگران نباش حاال بگو چ گهید کنمیم فشونیاوففف خودم رد-

 :لوس کردم خودمو

 !خب موضوع حساسه-

 اطیتو ح دمیخنده زد پس کله ام که دو با

...... 

 ...اتاقمو نشستم پشت لب تابم یرفتم تو اطیح یتو از

 تو اتاقو ولو شد رو تخت که موهامو باز دیپر شایکه خواستم بلند بشم ن نیبود به هم...هم ختهیاعصابمو ر غرغرشکمم

 :کردمو همون جور گفتم

 ضعف رفت ؟دلمیاریبرام صبحونه ب یریم شاین-

 !فنر نشست رو تخت و زوم شد بهم مثل

 چته؟-
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 یعجب صحنه ا-

 !یعجب صحنه ا گهیگشنمه م گمیکوفت من م-

 :دراوردم که با خنده گفت اداشو

 خب خودت برو-

 رفتمیکه م شدید اگه خودم روم م-

 :نگام کرد طونیش

 ؟یکم رو نبود نقدریتو که ا-

 :حرص نگاش کردم و متکارو زدم تو سرش با

 ...خواستما یزیچ هیبار ازت  هیاصال... رمیاه نخواستم خودم م-

 من مهمونم-

 بخوره فرق سرت من رفتم-

 !بداخالق-

و  یصندل یو نشستم رو ینیس یو همراه مکلفاتش گذاشتم تو وانیل یتو ختمیر یچا الیخیآشپزخونه و ب یتو رفتم

 !زدنیهم م یشد که تو سروکله  داشونیو ماهان پ نیشروع کردم به خوردن که رامت

 برداشت زیها چند تا چ نتیزد و ماهان اومد جلوو از کاب یپوزخند نیمن رامت دنید با

ه بزرگ بود ک یپنجره  هیسالن هم  یتو تو ومدیم رونیشک ها و پرنده ها از بگنج یکامال ساکت بود فقط صدا خونه

 کردیتو سالن و اشپزخونه رو هم روشن م فتادیم ماینور افتاب مستق

 :زیداد به م هیبا همون پوزخندمسخره اش اومد جلو و تک نیکه رفت اونور رامت ماهان

 !ی...راه افتادنمیبیم-

 :حرص بلند شدم با
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 تو خوش باش-

 !یخوب عمل کرد یهستم!ول-

رو  یکیکوچ یمساله  نیهمچ هیکردم؟واقعا که  یکار نیمن به عمد همچ کردیحرص نگاش کردم...واقعا فکر م با

 چقدر بزرگ کرده

 خودت چرند نباف یبرا یالک یول یتو با من کل کل دار دونمیم نیرامت-

 :هم بهش اضافه شد ماهان

 ؟چجور شد خب سیاتر یول-

 !......مردم داداش دارن ماهم داداشاها

 شد یاون طور هوی زیم یکه به من خورد منم که دوال شده بودم رو رفتیاتوسا داشت م-

 رونیکردو هردو رفتن ب دییباال انداخت و ماهان هم باحرکت دادن سرش حرفمو تا یشونه ا نیرامت

 !دایوصله ام سر رفته شدبساط صبحونه رو جمع کردم و رفتم تو اتاق...ح یخونسرد با

 ایدر میو اگه وقت شد قبل از ناهار بر میازاد بزن یسر تو هوا هیرو بزور جمع کردم که بلند بشه و با هم  شاین

  میراه افتاد نویماش یتو میرو گذاشت لیوسا

 بمونم تونمیم گهیفقط دو روز د فیح سیآتر گمیم-

 !درسو حذف شو نیباز گفتم:خب تو هم ا شیبان

 :و گفتم رخندهیچپ کرد!منم زدم ز نیتو پهلوم که ماش زد

  جات تو جهنمه یزد گهیبار د هی-

 !نرم دمیم حیترج یایچون تو هم باهام م-

 :گفتم دمیدرخت بزرگ که د هیکردمو  یا خنده

 اونجا؟ میبر-
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 ست؟یکنار جاده ن ادینه ز-

 باصفاست که؟ یلینه بابا خ-

 خب باش-

 یارونب یاز ابرا یادیبود و رد ز ی...هوا هم که خداروشکر افتابمیرو پهن کرد کین کیطرفا ترمز کردم و بساط پ همون

 نبود

 شایسرعت اومد که از ترس منو ن نیبا اخر نیماش هیرد شدن  یکه صدا میکردیبگوبخند م مویزدیبا هم حرف م میداشت

 یود...کمهم ب رخودمونی!...البته تقصکننیم یتو جاده رانندگ یسرعت نی...واقعا ملت عقل ندارن با همچمیدیبه هم چسب

 میکنار جاده بود

 :برداشتموگغتم مویگوش

 درخت چند تا عکس بندازم؟ یباال میبر-

 م؟یخنده گفت:مگه تارزان با

 دهیفکر کنم االن پوس میدرخت توت بود زونیاش اور ؟همهینبود یکیکوفت نه که تا االنش تو -

 !...گهیخنده گفت:از نبود ما د با

 :و گفت شدیکرد که داشت با سرعت رد م یمشک نیماش هیدراومد و اشاره به جاده و  غشیکه ج میدیهم خند با

 نبودن؟ نیارسامو ارت نیا نیا-

 ستیجاده ن یکس تو چیه دمیتعجب برگشتمو نگاه کردم که د با

 که؟ ستین ینه کس-

 االن رد شد نیخودشون بودنا باور کن هم یول-

 به ماچه الیخینه بابا ب-

 :دراومد شاین غیبهش که باز ج میشد رهیخ شای...منو نومدیاومد که دنده عقب م نیماش هی یصدا هوی
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 گفتم؟ یدید ناهایا-

 ...آبرومو بردمیشونیتاسف زدم با کف دستم زدم تو پ با

 :داد زد نینگامون کردن که ارت یبا اخم و کنجکاو نیآرت آرسامو

 ن؟یکنیکار م یچ نجایشماها ا-

 :داد زدم منم

 ه؟یگردش مگه چ میمثل همه اومد-

 نیخب خوش باش یچیاهام ه-

 ممنون-

 :هم داد زد ارسام

 بهتون میبد میکرد داتونیمامانت داد گفت پ نویساایآتر یراست-

 ششونیکردم و بلند شدم و رفتم پ یزیر ی خنده

 :با دستام گرفتمش و رو به ارسام گفتم یبود بره هوا ول کیکه شالم نزد دیوز یخنک باد

 بله؟-

 :قابلمه بزرگ رو بهم داد هی

 ایب-

 :گشاد شد چشمام

 ه؟یچ نیا-

 ناهارتونه-

 خونه میایما قبل از ناهار م-
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 :و گفت دیگردنشو مال پشت

 دونستهینم نکهیمثل ا میبهتون بد نویگفت ا دونمینم-

 ...شمیکمتر روبه رو م نایبا ا گهیر...دباال انداختم...چه بهت ییابرو

 کیکه گذاشت تو دستم نزد نیهم یدستمال دورش بود رواورد جلومنم که اولش فکر کردم سبکه ول هیرو که  قابلمه

 !میفتیبود خودمو قابلمه هر دو با هم ب

...................... 

 ...مچرا ناراحت نشد دونمینم یکردم...ول یکه اخم دنیهرهر خند پسرا

 ...ستین مهم

 کمکت کنم؟ یخوای:منیارت

 تونمیخودم م رینخ-

 ...و به راهم ادامه دادم یگفتم مرس کردمیرو حمل م نیسنگ یطور که قابلمه  همون

 !هییلویشده!مثل سنگ ده ک نیسنگ نقدریکه ا ختهیر نیتو ا یمامان چ دونمینم

 فتادیخوردم!فقط خدارو شکر قابلمه تو بغلم بود و ن یسکندر هیخوردم و  یزیچ هینبود که به  رپامیهواسم به ز گهید

 شدم عی...اه ضاخندنیهنوز نرفتن و دارن هرهر بهم م دمیپشتمو نگاه کردم د برگشتمو

 ؟یخوایکمک نم یمطمئن-

 :گفت هویدهن شل و ولم  نیکه ا نییپا ادیخواست ب نیکه ارت دمیکش یا یحرص نفس

 ن؟یکمکم کن شهیاقا ارسام م-

 !...افتادن بود!عجبا هیبا تعجب نگام کردن...فک خودمم تو ناح هردو

کمک  که هییلویک سیب گیشد و اومد کمکم...حاال بگو د ادهیبا حالت بهت نشست سرجاش و ارسام بجاش پ نیارت

 ؟یخوایم
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 رو دادم دستش که باتعجب نگام کرد قابلمه

 :گفتم اروم

 ت شد بهش بگوناراح نیاگه ارت دیاز دهنم پر هویاممم -

 باش-

 :زنگ خورد شیکه گوش نیقابلمه رو گذاشت روزم میکه رفت یقدم چند

 برم خداحافظ گهیخب من د-

 خداحافظ یمرس-

 ...رفت و سوار شد و رفتند نیدو بهطرف ماش با

 :رو قابلمه که گفتم دیپر شاین

 بعد بپر نهیسنگ نقدریناهار که ا یبرا نیتو ا ختهیر یمامان چ نمیهاااان صبر کن بب-

 ؟یچرا برات اورد مگه خودت چالق ؟ارسامیچ-

 به من بگو ؟بعدیبلند کن نویا یتونیم نیچالق عمته تو بب-

 :زور زد که گفت یکم

  جنسش چدنه فکر کنم گهی...معلومه دنهیسنگ یخب کم-

 ؟یفندک دار ای تیکبر یراست ختهیر یتوش چ نمیدرشو باز کنم بب گهیخب د-

 گرم کردنش یبرا میداشته باش نیفکر کنم تو ماش-

 ....زدم و دستمال دور قابلمه رو باز کردمو درشو برداشتم که از تعجب چشمام گشاد شد یبنا گوش لبخند

 ...غذا ها درست کنه نیا ومدیم شیکم پ یلیشکم پر...مامان خ یبرق انداخت...ماه چشمام

 :گرفتم و گفت شایکه ن یباز یشروع کردم به کول یخوشحال با
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 نمیسرجات ب نیاووووهه بش-

 :کردم یا خنده

 درخت یباال میگوشه بر هی میفعال بزار نویخب ا-

 باز گفت باال درخت-

 اه گهید میچند تا عکس خوشگل بنداز میجون من بر-

 میخو باش بر-

 :دور و اطراف انداختم یبه درختا یلبخند بنا گوشم بلند شدمو رفتم نگاه با

 ؟یاوک ریمن برم باالش تو عکس بگ هییایدرخته چقدر رو نیا نیبب ناهاشیا-

 ...کردم برم باال یتکون داد و منم سع یسر شاین

باال  ذره هی نکهیتا ا چوندمشیچسبون و شال بلند بره باال؟....شالمو در اوردمو دور گردنم پ یمانتو نیبا ا هیک حاال

 !دمیرس

 خب من اماده ام-

 !سمیملکه انگل کردیکه هر کس بود فکر م ییژست مکش مرگ ما گرفتم از اونا هی

 :دادش دراومد شاین گهیهم گرفتم که د گهیتا د چند

  نمیب نییپا ایب نگهیمدل کنهیندونه فکر م یکی یریگیچقد ژشت م گهیاه بستته د-

 و تموم ریژستم هم عکس بگ نیا خو اول از ا-

هم قر  یدرخت و خودم هم خم شدم و کم یرو تنه  ختمیخت و موهامو هم باز کردمو و ردر یانداختم رو تنه  دستمو

  کردم شیچاشن

-1...2... 

 !من ساکت شد غیج یصدا با
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 دیکشیقابلمه و داشت بو م یرفته بود باال قایبود دق یچ دونمیکه نم وونیح هی

 ...جر خوردن داد یصدا یزیچ هیکه  نییپا امیشدم و خواستم تند تند ب دستپاچه

 نویازم فاصله داشت نگاه کردم،که اونم با چشم گشاد زد تو لپاش...هم یسه چهارمتر هیکه  شایگشاد شد و به ن چشمام

 !...کم داشتم

کال جر  طرفش هیکرده و  ریاز شاخه ها گ یکیمانتوم به  دمیبه پشتم انداختم،د یگرفته بود...برگشتمو نگاه خندم

 بدشانسم؟ نقدریااا من چرا اخد یخورده بود...ا

 که دارام!افتادم نییپا امیاز شاخه جداش کردمو خواستم ب زود

 :ازمون فاصله داشت یا یمتر62سمت قابلمه که حدود  دمیشدمو دو بلند

 شده؟ی:چشاین

 کنه یم فشیرو دور کنننن االنه کث وونهیاون ح-

 :زد غیو ج یباز یکه گفتم اونم شروع کرد به کول نویا

 خودت برو ترسمیمن م یییوا-

 ....باشهیا-

 !کردمیدستام خفه اش م نینبود با هم یاضطرار تی...خداشاهده اگه وضعقیدارن ما هم رف قیرف مردم

 :گفتم وونایدور کردن ح یبرا دیبه ذهنم رس یبا دلهوره هر چ دمیکه رس نیهم

 !!!!هره هره چخ چخه شیپ شیپ یچخ چخه هو شیک شیک-

 ...مطمئنم اهو نبود!رفت یمثل آهو بود ول ییجورا هیبود... یچه جونور دونمیکه نم وونهیح

 ...یپاهام افتادم...آخ...چه درد ادیو رفتم سراغ قابلمه و درشو بستم که تازه  دمیکش یقیعم نفس

 :دیرس شایغم بغل گرفتم که تازه ن یهمون جا و زانو نشستم

 وا چت شد؟-
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 بمونم تونمینم گهید الیو میبر ایدرد پاهام چالق شد ب یحرص گفتم:ا با

 میخب مادمازل که عکساشونو گرفتن...بر یلیشکسته...خ کنهیندونه فکر م یکیاوه  اوه

 ...روزم رو خراب کردهیلعنت وونیح نیکوفتش بشه ا یذوق داشتم..ا یلی...خهیماه نیا فیفقط ح-

 الیو میبر ایغر نزن پاشو ب نقدریا-

 شدم نیاه و ناله سوار ماش یجمع کرد و منم پاشدمو با کل بساطو

 :زدیغرم کردیم یهمون طور که رانندگ شاین

 ارزش داشت؟خاک تو اون مخت کنن نقدریا یلعنت یماه نیاخه ا-

 !زنمتایم میمن عاشق غذا جنوب یهو-

 :خنده اش محو شد و وسط جاده گفت هویکه  دیخند

 ...کشهیته م گهید قهیدق5...تا نی!...بنزیاتر یاتر یوا-

 

 !...توروحشکنهیوجدانم قبول نم نی!...اونوقت اکیبدشانسما...اونم درحد المپ گمیمن م...

...................................... 

 

 :دومتر از جا پروندم شاین غیروش لم دادم که ج شتریو ب یخوش کردم رو صندل جا

 ابونیب نیتو ا میشیبدبخت م شهیتموم م نیاالن بنز سااااایآتر-

 :دمیوسط حرفش پر یالیخیب با

 ابونه؟یکه دوطرفش درخته ب یجاده ا-

 :باال انداختم ییحرص نگام کرد که ابرو با
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 اد؟یبر م یخب از دستم چه کار-

 بزنگ یکیبه -

 یاوک-

به ماهان  خواستم زنگ بزنم دمویآه کش هیاومد رفتن تهران... ادمیبرداشتمو خواستم زنگ بزنم به مارتا که تازه  مویگوش

 :با خنده گفت شایکه ن

 ...دندیگروه نجات سوپرمن ها رس-

 ...میرو کم داشت نای...همننیارسامو ارت دمیباال کردم که د سرمو

 :تاورد و گف رونیو ارسام سرشو از پنجره ب ستادیبود ا یسرعت کم یکه رو نشونیباال کرد که ماش یدست شاین

 شده؟یچ-

 ....یم ن؟جبرانیکمک کن شهیم میکم اورد نیاممم....بنز-

 :گشاد بهم زل زد یتو که با چشما دمیگرفتمو کش مانتوشو

 هان؟-

 کمک کنن فشونهیم؟وظیکنیجبران م یچ یعنیهان و...اهلل اکبر -

 نطوریانداخت باال:هاااان پس ا ابروهاشو

 ...بله-

 :رونیب رفت

 ...یخب ما جبران نم-

 :تو دمشیره کشخنده دوبا با

 مخت نیبا ا یخوند یتو؟من موندم چجور رشته پزشک یمخ ندار-

  یدار کاریبه مخ من چ نمیگمشو ب-
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 ...اونوقت یخورده داشت هیاگه  گهید گمیخب راست م-

 میاواره نش ینجوریو ا نجایکه ا یگذاشتیم یتریچند ل هی یوسط حرفم:تو خودت اگه داشت دیپر

 مگه؟ هیرفته چ ادمی ؟خبیعنیمن مخ ندارم -

 !تقه خورد نیماش شهیکه ش میطور درحال بحث بود همون

به  ن،زودیبودن جلو ماش ستادهیا یو ارسام که با تخس نیارت افهیق دنیکه با د میدیها به هم چسب دهیهر دو مثل جن د و

 میشال و مانتوهامونو درست کرد مویحالت اول برگشت

 !دنیخند زیر پسرا

 :دهنمو قورت دادمو گفتم آب

 شنیم رد نجایا نجا،ازیا یهمه مسافر و اهال نیا ستین یهم مشکل نیدینه؟اگه نم ای نیدیم نیخب ...حاال شما به ما بنز-

 میریازشون کمک بگ میتونیم

 :عقب،از پشت به ما ،گفت رفتیدستشو برد باال و همون طور که م یو مسخرگ یطونیبا ش نیارت

 کمکشون کنن خب بزار همونا-

 :که ارسام گفت دمیکش یا یحرص نفس

 ن؟یخوایباشه چقدر م-

 ...زدم یبنا گوش لبخند

 ... ...برات دارمنیارت

 

 :گذاشته بودم برداشتم و دادم به آرسام یمواقع ضرور یدبه که برا هی نیصندوق عقب ماش یاز تو رفتم

 ...میبرس المونیحداقل تا و-

 ...اومد طرفم قهیبعد از چند دق نشویباال انداخت و رفت طرف ماش ییابرو
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 !هکنیچشماش داره ستاره پرت م دمیانداختم د شایبه ن ینگاه هیکه  کردمیبودمو نگاش م ستادهیا شاین کنار

 :تو پهلوش که گفت زدم

 !خورد شد یهوم؟وحش-

 شیچشا درو-

 شهیدرو یلیخودت خ ینه که چشا-

 کنمیم نگاش یمن به برادر-

 گهیطور د نی!خو منم همکنمینگاش م یالبد من به همسر-

 منم باور یتو گفت-

 :نگام کرد طونیش

 ؟یشد یرتیهان غ-

 گشاد گفتم:هان؟ یچشما با

 هست تیزیچ هی...تو دونمیمن که م-

 :انداخت باال که با پام زدم رو کفشش اونم با ارنجش زد تو دستم ییابرو

 کرد؟یتو مگه پات درد نم یهو-

 !اره یعنینه...-

  حرف نداره میریمن فالگ نیحاال بب-

 ...اره جون عمت-

 !میارسام هر دو با شوکه برگشت یکه با تک سرفه  میگفتیحرف ها رو پچ پچ گونه م نیا تمام

 :رو به من کرد و گفت یتند اخم
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 استارت بزن-

 :که غرغر کرد شاین ی!...زدم تو پهلودمیاز اخمش ترس شییخدا

 پهلو رو نیکرد ا خورد-

 ...شایروشن شد و منم سوار شدم و نشستم کنار ن نیو استارت زد که ماش رفت

 :که دادش دراومد شایکه خواست بره خم شدم رو ن نیروشن کرد و هم نشویهم ماش ارسام

 ؟یکنیکار م یچ-

 :داد زدم دمویپنجره شو کش شهیش

 یمرس-

 ...کار داشتن یاطراف چ نیاونا ا دونمی...نممیراه افتاد یتکون داد و همگ یسر ارسام

 به خودم اومدم:هوم؟ شایفکر بودم که با تکون خوردن دستم توسط ن تو

 یخانوم تو هپروت میدیدوساعته رس هیهوم چ-

 به خودم اومدم:هوم؟ شایتو خونهتو فکر بودم که با تکون خوردن دستم توسط ن میشدمو به کمکش رفت بلند

 یخانوم تو هپروت میدیدوساعته رس هیهوم چ-

 تو خونه میشدمو به کمکش رفت بلند

 :زد تو لپاش دنمیبا د مامان

 ؟یزد یوا خدا مرگم!باز چه گند-

 !دارم من!به جان خودم ی....عجب مامان نمونه اآه

 !!که از وزنم خم شد بدبخت شایباال انداختمو خودمو انداختم رو ن ییابرو

سرم درد گرفت تو  میکم اورد نیتازه وسط راه هم بنز کنهیمرم هم درد م!ککستهیمامان کمرم درده پام ش ییییآ-

 !افتاب
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 :برام نازک کرد و گفت یپشت چشم مامان

 یدر بر رکارینکن از ز یسع یدر هر صورت امشب نوبت تو هستش که ظرفا رو بشور-

 !کردیبلند شدمو اونم با دهن باز نگام م شاین یرو از

 به سرش اومده یینگاه هم هنوز بهش ننداختم چه بال هی یمن حت کنهیدرد م یلیمامان بخدا پاهام خ یوا-

 ...تو اتاقتون دیخب شماها بر لهیخ-

 ناهار بخورمش یگرم کن برا ریهم بگ یماه نیا ایمامان ب یراست-

ناهار  پس نیایتر ب رید یاونجا بهتون خوش بگذره و کم دیناهار دادم دست پسرا اخه با خودم گفتم شا یبرا ؟اهایماه-

 ها هیما نیتو هم نیبعداز ظهر برگرد 4-3و ساعت  نیهم همونجا بخور

 :انداخت کردمیبه من که ماتم زده نگاش م یزد و نگاه یلبخند

 ه؟یچ-

 میما رفت یچیه-

 ...درد پاهام اروم تر شده بود یرفتم تو اتاق...کم شایکمک ن به

 به سرش اومده ییچه بال نمیشلوارمو زدم باال تا بب یتخت ولو شدمو پاچه  رو

 خراش گنده برداشته بود و خون الود بود هی...ادیدرب غمیبود ج کیپاهام نزد دنید با

 :به پاهام انداخت یمن تعجب کرده بود اومد طرفمو و نگاه یچشما دنیکه از د شاین

 که....خدارو شکر کن نشکسته ستین یزیچ نیبابا ا-

 :غضب سرمو بردم باال و گفتم با

 ...کمتر باشه نیشکسته از ا یمن فکر کنم درد پا یول-

 برات ارمیپانسمان ب رمیاووو شلوغش نکن بابا االن م-

 ....اومد رونیپسرا از ب یبابا....صدا ی...در رو هم نبست ارونیباز کرد و رفت ب درو
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که  تمفیبود ب کیکه خواستم ببندم نزد نیرفتم طرف درو هم کردمیم یل یپاهم ل هی یشدمو همون طور که رو بلند

 ...ام ناقص بشه گهید یبود جا کیگرفتم...اوه...نزد رهیخودمو با دستگ

 کجا بودن؟ نایپسرا روبه رو شدم...ا یبلند کردم که با صورت ماتم زده  سرمو

 :گفت زشیت یخواستم درو ببندم که ماهان با اون چشما عیسر

 شدن؟یپاهات چ سیاتر-

هان خان که ما نییاز پاچه هاش باال بود...چشمام گشاد شد و خواستم بکشمش پا یکیپام انداختم که هنوز به پ ینگاه

 ...اومدن تو

 ...هم زوم شده بودن رو ما پسرا

 : اومد تو ماهان

 شده؟ی؟چینگفت-

 ؟یتاحاال تو نگران من شد یماهان برو درو ببند بعدشم از ک-

 شدممن؟نگران تو؟توهم نزن!فقط کنجکاو -

 :تو هم گره کردمو و گفتم اخمامو

 !درخت افتادم یاز باال-

 !یگفتم وا یدهن گشادم!چ یا

 :اروم رو به من گفت یطونیخنده و با ش ریز زد

 ؟یکردیکار م یاون جا چ-

 :گفتم یتخس با

 رونیب یدیخب االن فهم رمیرفته بودم عکس بگ-

 :باال انداخت ییابرو
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 ...خب باشه...من رفتم لهیخ-

 ....دمیکش ی...نفس راحترونیکه رفت ب کردمیاخم نگاش م با

 :از باند گرفته تا پماد و قطره گذاشت رو تخت هیاول یجعبه کمک ها هیتو و  دیپر شاین

 !با باند ببندمش ایخب ب-

 ....با چسب زخم ایشده؟!ب یا یزیمگه چه خون ر اینکن نکاروینه ا یه یه-

 :دیحرفم پر وسط

 ....و در و باز گذاشت رونیسوال بپرسم...دوباره رفت ب هینوچ فکر کنم با باند بهتره تا من برم -

 ....بشه داشیدر شدم...شالم که سرم بود پس اشکال نداره ممکنه باز ماهان پ الیخیب

 یا کمدور پام ببندم ت زیتم یلیکردم خ یگذشته بود...حوصله ام سر رفته بود باند ها رو برداشتمو سع یا قهیدق چند

 !!چجور قبولم کردن دونمیسرم نم ریقراره دکتر بشم خ ندهیخدا روز بد نده...من مثال درا یدردش خوب بشه ول

که  در اتاق یکه صدا واریباند ها پرتش کردم سمت د نیاز ا یکیکردم درست بسته نشد،اعصابم خورد شد  یکار هر

 ....نیارسام و ارت یم زده مات یطور چهره  نیاومد...هم شدیباز م

 با دارو دسته شون باشن؟ دیاالن نبا کردن؟مگهیکار م یچ نجایا اونا

 با سر اشاره به من کرد نیبه ارسام زد که ارسام برگشت و اونو با تعجب نگاه کرد....ارت یتنه ا نیارت

 :به در زد و گفت ینازک کرد و تقه ا یپشت چشم ارسام

 !!کمکتون کنم؟ تونمیم-

 نییشلوارمو زدم پا یتعجب نگاش کردمو زود پاچه  با

 ...اومد تو یتخس با

 !ستاین ینجوریوقتا ا یتخسه البته بعض نقدریارسام ا نیچرا ا دونمینم

 کمک الزم ندارم رینخ-
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 !... به من کرد یانداخت و اشاره ا نیبه ارت ینگاه

 خب پس من برم-

 :دیاز دهنم پر هوی

 ...نه-

 نه؟ یتعجب برگشت:چ با

 !یچیاممم ه-

 :گفت یو با کالفگ دیکش یقیعم نفس

 !بهم بگو یالزم داشت یازم براومد کمک یکمک دیساله مطب دارم گفتم شا کیمن  سایاتر نیبب-

 :گفتم عیاز خدام بود سر انگار

 ببندم؟ یخب االن پاهامو با چ-

 !گهیرشته د هیبرم  دیدرسمو! با فتمیپزشکه رو بردم!امسال مطمئنن م یهر چ یابرو

 !تو هم بود! قربونم بره یادیشده باشه اخه اخماش ز مونیداد...فکر کنم پش یگردنشو مالش پشت

 !شد بهم رهینشست و خ جلوم

 باال؟ یبزن شهیخب م-

 :طرفم که گفتم ادیزدمو اروم پاچه شلوارمو زدم باال اونم خواست ب یبناگوش لبخند

 ...درد نداشته باشه؟-

 :گفت باپوزخند

 !گوشمو کر نکنه غتیگاز بده تا ج ریخب اون بالش رو بگ یخوایم-

 !شششیکردم !ا یاخم
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 ...به کارش کرد شروع

خااااک  یکه ا خوردمیلحظه هم دستش به پاهام نخورد...منم داشتم به حال خودم تاسف م هی یمدت حت نیتمام ا یتو

ا موهاش شده بودمو داشتم ب یرو بلد نبودم....محوتماشا کردیکه ارسام م یینکارایاز ا زیچ چیتو اون مخم کنن که من ه

 :شا اومدین یکالفه  یکه صدا کردمیم زیلبخند چهره شو انال

 ....کجا دونمینم نایا سیاتر-

 ....!!البته حق هم داشتدهیگشاد نگامون کرد!انگار جن د یبا چشما شایباال که ن میارسام سرمونو اورد منو

 :گفت عیسر شایلند شد که ناومد تو که ارسام ب شاین

 کتابامو بردارم خوامیمن فقط م نینه نه راحت باش-

 وشیدرس یپشت ارسام بود...همون طور که کتابا قایهم نشست رو تختش که دق شاینشست سر جاش ... ن ارسام

 ؟یکنیم کاریچ یعنیباال انداخت  ییابرو داشتیبرم

 ؟یچ یعنیتکون دادم  یسر یخودمو زدم به نفهم منم

 یعنیابرومو انداختم باال... هیتا هیحرص دادنش هم که بود  یچشم و ابروباال انداختن به ارسام اشاره کرد...برا ،بایحرص

 !!!؟یچ

 !منو حرص بده...و موفق هم شد خواستیم نکهی...مثل ادیکش یقیعم نفس

 !...منو ارسام رد و بدل کرد که اخمام رفت تو هم نینگاهشو ب یطونیش با

 !به ارسام انداختم یبغل که به ضدش هم که شده با عشق نگاه ریکرد و بلند شد و کتاباشو زد ز یزیر ی خنده

 !کردم نکارویحرص دادنش ا یچنده؟فقط برا لویچشماش گشاد شد و نگام کرد!البته عشق ک شاین

رش که سرخ شدم!منظوچشمک زد  هیدروباز نکرد...سرشو برگردوند به طرفمو  یو رفت طرف در ول دیکش یقیعم نفس

 بود؟ یچ

 :موقع ارسام از سر جاش بلند شد و گفت همون

 ...راه نرو دردش کم بشه یخب...حداقل چند ساعت-
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 ...رونیکردمو رفت ب تشکر

 ...واقعا رفته،رفتم سمت سالن دمید یگونه رفتم طرف در و وقت یل یرفت بلند شدمو ل نکهیمحض ا به

 ینخوندمو...وا زیچ چیسر کالس....من ه میبر دیمبل نشسته بود و سرش تو کتاب بود...اوه...پس فردا با یرو شاین

 ...ایخدا

 :دیکش یقیاش گذاشت و نفس عم نهی!دستاشو رو سادیدرب غشیبود ج کینشستم کنارش که نزد رجهیش

 نجا؟یا یچجور اومد کردیمشغولم؟بعدشم تو پاهات درد م ینیبی...نمیاله یریبم-

 !از اون پام کار نکشم شهینم لیپام مسدوم شده دل هی...گهیخب د-

 !وونهید-

 :زدمو سرمو کردم تو کتابش که گفت یبنا گوش لبخند

 ...نمیبرو کنار ب یه یه-

 ...برم دانشگاه دیبازم با یدرسو حذف شدم ول نیدرسته ا گهیبخونم د شا؟بزاریشدم:ن مظلوم

 :دلش برام سوخت نکهیا مثل

 !که مسدوم شده تییپا نیتو هم زنمیدرست م یکرد تیاذ هیباشه فقط -

 ...میبا هم مشغول خوندن شد دمویخند

 !باال!سر منم خورد تو کتاب مینشست رو مبل که ما رفت نینفر همچ کی

رو  رویبکه ها رو زرو برداشت و ش ونیخونسرد کنترل تلوز یلیخ نیبوده که رامت یک مینیکه بب میبا حص برگشت شاین منو

 ...کرد

 !هم کنار من نشسته بود...بچه پررو بایز یلیخ

  برو کنار یاوال صدا رو کم کن بعدشم کم نیا رامت-

 برم تو اشپزخونه؟ یخوایمتر فاصله کمه؟م هی ستمیاوه لولو که ن-
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 !اره همونجا خوبه-

 ...من زبون تو رو کوتاه نکنما-

 :و گفت دیکش یا یحرفش نفس حرص وسط

 اونور تر رمیباشه بابا م-

 یکرد که همون موقع ارسام نشست سر جا شتریفاصله شو ب یوکم یمبل تک یکیمبل رو انداخت رو اون  یرو بالش

 ...اون...اوه اوه...مثال قرار بود استراحت کنم

 !...گفتنیونه به هم مپچ پچ گ ییزایچ هیو  کردیارسام هم نگاه م کردیکانال عوض م نیطور که رامت همون

که  شایا ن...مخصوصمیجبران کن دیبا یکل بتیچهار جلسه غ نی...هممیخوندیم شایسرمو کردم تو کتاب و همراه ن الیخیب

 ...گرفته یخودش مرخص

خودم حس کردم...سرمو بلند کردم که  ینگاه رو رو هی ینیچونه ام بود و غرق مطالعه شده بودم که سنگ ریز دستم

 !زوم شده به من نیرامت دمید

 ...باال انداخت و به من اشاره کرد و رفت ییبلند شد و دور از چشم من ابرو ارسام

 ریورت غشدم و به ص ی...حرصکردیپاهام و من و مبل رد بدل م نیشد و نگاهشو ب رهیبهم خ شتریب نیاز رفتنش رامت بعد

 :منتظره گفتم

 چته؟-

 ؟ یاومد نجایا کرد؟چجورتایو پاهات درد نم...فقط...مگه تیچی:اممم...هجاخورد

 نداره؟ یکاربرد چیاون پام ه یعنیپام چالقه  هیمگه -

 :و قبل از اعتراضم گفت شیقبل یزد و دوباره نشست سرجا یبرق چشماش

 باال؟ رهیدادت م نمیمن بش ؟اونوقتینگفت یزیمن چ یچرا ارسام نشست جا-

 ...شد رهیهم سرشو کرد باال و بهمون خ شاین
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 :نگاه کردم نیتعجب به رامت با

 نهیشب گهید یاون نبود که بره و جا یو جا یچون تو بود تونستیاون نم یول ینیاونور بش یبر یتونستیخب تو م-

 ...مبل حساسه یبالش ها رو نیمامانت چقدر رو گذاشتن ا یدونیمنم جام نبود...خودت که م یول-

 ؟یدیم ریگ نقدری:اه چرا ادمیکش یا یحرص نفس

 ...هست یزیچ هی نجایچون ا-

 !نگاش کردم...البد اونم منظور بد گرفته...؟ یتخس با

 :شده بود رهیبا برق چشماش بهم خ  

 تو؟ یمنظور گرفت یه-

 ...بوداره یزیچ هی نجایمن که گفتم...ا-

 !زدم تو صورتش مویکه دفتر کنار کردینگام م یطونیش با

 بو از خودته-

 :باخنده گفت دیمالیم شوینیعقب وهمون طور که ب دیپر

 ؟یزنیخب بابا چرا م یلیخ-

 :که لباشو گاز گرفت و زد رو دستش رونیاوردم ب یزبونمو کم یطونیش با

 اِ اِ تو هم؟-

 :پرت کنم طرفش که گفت موییخواستم دمپا دمویخند

 یعاشق ارسام شد کنمیم عهیشا یپرت کرد یهو-

که با دوتا انگشتش ب چشماش،و بعد هم به ما  مینگاش کرد دهیورقلمب یباال و با چشما میهردوسرامونو اورد شاین منو

 !دمیاشاره کرد که از خنده پوک

 ...به صورتم زدم یاب هیتو اشپزخونه و  رفتم
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روز  هیدعا کنن تا  دیبا ایشمال نیا نکهیچه عرض کنم...مثل ا یتو خونه...ول ادیکه نور افتاب ب دمیهارو هم کش پرده

 ...ومدهین ادیچند روز بارون ز نیکه ا بهی...البته عجزییتو خونه شون...اونم تو فصل پا ادیافتاب ب

مدت همه  نیتو ا یدادم...ول حیاز کتابو که توش مشکل داشت رو توض یو براش اون قسمت شاینشستم کنار ن برگشتمو

 !شده بود بهم رهیاش خ

 ...تموم شد-

 !تو صورتش زدم که زد تو صورتم! د ملت حالشون خرابه بخداها بشکن هی

 ؟یزنیچرا م-

 ؟یپسره شد نیتو عاشق ا-

 !داد ادیهم  نیبه ا کشمیمن تو رو م نی...رامتایگنده ام نگاش کردم!ب یچشما با

 !ن؟عمرایچنده...من؟ا لویبرو بابا عشق ک-

 منم که عرعر-

 حرف نیخب خوش باش به هم-

 کنمااایم تابهیصورتتو ماه زنمیم-

 !ینش رکسیبپا خودت پ-

 :رخندهیز زد

 ؟یبود از خودت گفت یچ نیا زنمیحرف م یدارم جد یشعوریب یلیخ-

 :کردم یا خنده

 درسو کتابتو بخون تا نزدمتا نیعاشق باشم؟دختر بش خورهیام م افهیبه ق نیچرت و پرت نگو منو بب-

 ...کرد و سرشو کرد تو کتاب یا خنده

 !من هنوز قانع نشدما یول-
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 ...میدیپس کله اشو هر دو خند زدم

 !بخوره یداد عدس حیادا ترج یبا کل ومدیبدش م یهم که از ماه شایرو خوردم ن یناهار هم همون ماه یبرا

 :تخت ولو شدم یرو

 م؟یکار کن یهوففف حوصلم سر رفت چ-

 ...دونمینم-

 !یدیزحمت کش-

 دِهَه دونمیبرو پسرا رو حرص بده!خب من چه م یخوایخب تو م-

  !ها؟ گفتیکردم...بدم نم یا خنده

 :رخندهیزد ز دیرو د میطانیلبخند ش یوقت

  ....!انداختم ادتیپس خوب شد -

 ...ستیتو ذهنم ن ینه خب...هنوز نقشه مقشه ا-

 ...مع شده بودنپسرا دور هم ج یانداختم...همه  اطیتو ح ینردبون نگاه یو از رو رونیب رفتم

 :شمیاومد پ شاین

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 :شالمو جلو دادم کالفه

 ...دونمینم-

 :پسرا شدمو گفتم الیخیب

 تو میبر-

 :!ماهان اومد رو مخم یکه برگشتم صدا نیهم
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 سا؟یا اتر-

 گوش دادم ستادمویا سرجام

 ...قربون دستت یزد:اتر داد

 ؟یخوایم ینگاش کردمو با تکون دادن سرم گفتم :چ برگشتمو

 :کج کرد طرف سالن و گفت سرشو

 !یچا-

 !صدا رو بهش گفتم عمرا یب

 !دیرفت که ککمم نلرز یکرد و چشم غره ا یلبخون اونم

 !کردیم دیداشت تهد کردمیم یو اونجور که من لبخون خوردیحرص م داشت

داد و  هیهم به نرده ها تک شایصدا رفتم طرف سالن...ن یو ب دیذهنم رسبه  یام گرفته بود از حرکاتش که فکر خنده

 !!کنمیم کارینگاهم کرد که چ

 : ساز رو زدم به برق و منتظر شدم...اتوسا از باال اومد یاشپزخونه و چا یتو رفتم

 ؟یکنیم کاریچ-

 شما برو به کارت برس یابج یچیه-

 یوانایو لت ختمیها رو ر یبعد با ظرافت چا قهیدادم که مشکوک نگام کرد و رفت...چند دق لشیلبخند بنا گوش تحو هی

 اطیخوشگل اشپزخونه و راه افتادم سمت ح

 :از باال گفت شایرفتم ن نییپله ها که پا از

 ؟یکنیم کاری...!!!چسیپ سیپ-

 ...درختا نشسته بودن ینارنج یبرگا ونیچند تا سنگ،م یدادمو رفتم سمت پسرا که رو لشیتحو یچشمک

 !به دست نگاشون کردم که ماهان با تعجب نگام کرد ینیو س ستادمیا



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 یااون رفتم چ ینازک کرد!هه االن حتما فکر کرده بخاطر چشم غره ها یباال انداختم که با لبخند پشت چشم یا شونه

 !!اوردم

 زدمو دنبال ارسام گشتم..کو پس؟کجاست؟ یلبخند یام گرفته بود ول خنده

 !کرد ینگام م یطونیکه با ش نیرامت یکه چشمم افتاد تو چشما گشتمیچشم دنبالش م با

 :حرص نگاش کردم ماهان خان با ژست گفت با

 !وسط شونیبزار یتونیم یاتر-

 !باش چه توهم زده نوی!ااوه

رو  فتمیکه خواستم ب نیبه خودم زدمو هم ییوسط که پشت پا رو بزارم ینیام گرفته بود...رفتم جلو وخواستم س خنده

 !ادیکرد همه دادشون درب یکار نیگرفتم و ا ن،خودمویرامت

 :رو بهش دادم که اروم بهم گفت یزدم و چا ینگام کرد...لبخند یحرص نیرامت

 ؟یبه عشقت نشون بد تاتویقابل یخوایم-

 :گفت یداد و با مسخرگ یدستش که جاخال ریحرص زدم ز با

 ؟یمنو بسوزون یخوایهه هه م-

 !ادیزدم که لبخندش محو شد و افتاد به داد و فر یلکسیلبخند ر سیتو ف سیف

اه به هم نگ میکه داشت یبود از خنده منفجر بشم!راستش وقت کیهمه رو بهش،با تعجب نگاه کردن منم نزد پسرا

 ید خالشلوارش که چارزانو نشسته بو یکه دستم بود رو تو پاچه  گهید وانیل هی!سیتو ف سیف یبه عبارت ای...میکردیم

 !کرده بودم

 !نکنه یالبافیقدر خ نیخنک شد!تا ا دلم

 !داده بود نگاه کردم که با دهن باز نگام کرد هینرده ها تک یکه از باال رو شایبه ن برگشتمو

 !که برگشتم خوردم به ارسام نیدادم که با ابرو به پشتم اشاره کرد...هم لشیتحو یقیعم لبخند
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 :عقب و گفتم دمیپر

 شد؟یامم چ-

 :ابروهاشو انداخت باال هیتا هی

 !نیبه اب داد یشما چه دست گل میبهتره بگ-

 :کردم یا یمصنوع اخم

 نبود شییحواسش به چا کردینکردم...اون داشت باهام صحبت م یمن کار-

 !چشمک هم زدم هیعالمت دادم و  شایصتم به نکرد و برگشت طرف پسرا که برگشتمو با انگشت ش یاخم

 ...شد و سرشو اروم اروم تکون داد رهیبهم خ نهینازک کرد و دست به س یپشت چشم شاین

 :ماهان با اخم اومد طرفم نباریا

  ...برو باال فقطیباشه کار خودتو کرد-

 ؟بزنمت ای یتر از قبل شد و گفت:رفت یکه حرص دمیزدمو لپاشو کش یگشاد لبخند

 :نشستم شایخنده رفتم باال کنار ن با

 بنده خدا رو؟ یکرد کارشیعجب...چ-

 !ستین یمهم زیچ ختمیتو پاچه اش ر یخورده چا هیفقط -

 :کرد یا خنده

 م؟یبزن التونیاطراف و یدور هی یای!ممیدیخند یخوبه کم-

 شهیشال گرم بردارم هوا کم کم داره سرد م هیبرم  سایباشه وا-

 دمیو پر دمیو در نینفر!به باالکه نگاه کردم رامت هیکه خوردم به  رونیب امیتو اتاق و شالمو که برداشتم خواستم ب رفتم

 !عقب

 ؟یایسروصدا م یب نقدریا چرا ا-
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 یفکر نکن قسر در رفت نکارتیبا ا-

 اه یداد یریرفت تو هم:چه گ صورتم

 :صداش کرد اونم انگشت اشاره اش رو اورد باال و گفت نیکرد که ارت یا خنده

 دارم برات-

 ...رفت و

 نیهمچ نیچرا رامت دونمی...نمایهمه ادم...خدا نی...اخه انینشستم رو زم یانداختم رو تخت و خودم هم با تخس شالو

نه  زدیبار درموردش حرف م هینه...اگه بازم قرار بود با من کل داشته باشه فقط  ی...ولهیشوخ دمی...شاکنهیبا من م یکار

 ......حق داره؟...نهدی...شایول دونمینم ممخود ای...هوففف خدادادیم ریگ نقدریا نکهیا

 :از فکر در اومدم شاین یصدا با

 گهید االیدختر  -

 بود ستادهیپله ها ا نیی...پارونیشالمو سر کردمو رفتم ب زود

 یه صداک کردمیبهش نگاه م رهیمنم خ نییهمون موقع هم ارسام تند تر از پله ها اومد پا رفتمیم نییپله ها تند تند پا از

 :دراومد شاین

 ..مواظب باش یه-

بود  کیخورد و نزد زیدادم که پاهام ل یجاخال هیبود با سر بخورم به ستون که  کیرو ندونسته کج کرده بودمو نزد راه

 !فکر خودمو انداختم رو ارسام ی...منم بمفتیب

سر خودم  بال به یدوهفته کل نیا یبخوره؟تو هیبخ میشونیبود که االن پ نیخب...بهتر از ا یجا قطع بود درست...ول حاال

 !اورده بودم...واال

 !...مثل تو رمانا..ههدادیعطررو م یاون بو بازم

 :نیزم ینشستم رو عیاومدم و سر رونیاز فکر ب رپامیتکون خوردن ز با

 ...بخدا دیببخش یییوا-
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 :گفت یحرفم و با اخم غضب الود وسط

 ...دمیفهم یبگ یزیچ خوادی...نمسی...هسیه-

 ...نشیشد و لباساشو تکون داد و رفت سوار ماش بلند

 :گشاد گفت یبا چشما شایشد که ن ریاز چشمم سراز یاشک اریاخت ی..بدمیفهمیاخمشو نم نیا لیدل

 مگه؟ گفتی...چنیشکشو بباوووو ا-

 :اشکمو پاک کردمو گفتم عیسر

 ...می...بریچیه-

داشت؟نکنه فکر کرده من اون کار رو به عمد  یلی...اخه چه دلکردمیداشتم فکر م رونیب میرفتیکه م یتموم مدت تو

 ...ایکردم؟

 !نکنه خل شدمو عاشقش شدم؟کنمیتکون دادم...هوففف زده به سرم چقدر من فکر م سرمو

 ؟ییکجا یهو-

 ...مایفاصله دار الیمتر با و 62فقط  نیتو کالت...بب یهو-

فکرتو مشغول  ی...دوس دارم بدونم چی...همه اش تو فکرشهیمثل هم یزنیچرت و پرت حرف نم گهیاره تو هم که د-

 ...کرده

 بابا وللش یچیه-

 خونه میسته مون شد و برگشتتا خ میدیدور سر هم چرخ مویصحبت کرد الیقبل از غروب با هم اطراف و تا

 :و با اه و ناله گفتم یو کوفته خودمو انداختم رو صندل خسته

 مامانننن گشنمههههه-

 :شد و گفت دایپ یاز طرف اتوسا
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 شهیسالت کامل م81 یماهان خوبه تا د یقایرف نیجلو ا یچه خبرته اوال گشنه نه و گرسنه بعدشم ابرومونو برد یاتر-

 شهیانگار هنوز مخت کامل نم یها ول

 :اتوسا دست زد و گفت یبرا نییپا ومدیم نییپله ها پا یهم بهش اضافه شد و همون طور که از رو نیرامت

 !یکامال موافقم دختر عمو...گل گفت-

 :آب خوردنش گفت نینازک کردم...اتوسا رفت در ح یچشم پشت

 حله ادیبزار مامان ب-

 مگه کجاست؟-

 رونیا بابا رفت بواال ب دونمینم-

 !کلک یآ-

 نشسته کنارت نیکن رامت تینشت کنارم که اتوسا با چشم و ابرو بهم گفت رعا نیرامت

 :گفت نیشدم و درست نشستم که رامت ساکت

 خب...چه خبرا؟-

 !...یسالمت-

 دنیه با دکردم کچک  مویرفتم تو اتاقم و گوش دمویکش ینگفت...تو دلم نفس راحت یزیابروشو انداخت باال و چ یتا هی

 !هوا دمیدومتر پر یاز خوشحال الین یشماره 

 :شو گرفتم شماره

 هاااان؟-

 ؟یدیهان و کوفت زنگ-

 نجا؟چه خبر از او یکنینم یادی/تو که ایاون دن یبدبخت هم با خودت برد یشای؟نیمرد ای یزنده ا نمیاره خواستم بب-

 ...یابج میهوه هوه ما فعال تو برزخ-
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 ..نطوریاهام پس ا-

 چه خبرا؟-

 !رفت میزد ویکیمخ  گهید یچیه-

 ؟یجدا؟کدوم بدبخت-

 شینیبب رهیکه نگو دلت ضعف م پهیخوشت نقدریکالسمون ا یاز پسرا یکی!شولیب-

 ...نطوریواو!پس ا-

 !نبودم که با پسرا دوست بشم یادم نیبه پام افتاد وگرنه من همچ گهیاره د-

 هو؟ی شدیچ یجون عمه ات!تو که درسخون ما بود-

 مختو نزده؟ ی...تو چه خبر؟اون باال باالها کسگهیخب د-

 !اصال ی:نه فکر نکنم مخ داشته باشدیخند هرهر

 !شششیمرگ!درد!هرهر ا-

 غصه نخور زمیکرد:اشکال نداره عز یا خنده

 !کنمیمن؟غصه؟فقط پاهام به تهران نرسه که نظم صورتتو عوض م یک-

کالس دوشنبه رو کنسل کرده تو کالستون جشن برپا  یفیشر یاقا دمیکالستون شن یاز دخترا یهوه هوه هوه!راست-

 !کرده بودن دانشجو ها

 !ولیجدا؟ا-

 !نسترن اومد مخمو بخوره نیاره...ا من برم باز ا-

 یخوش بگذره با یکردم:بچه دار یا خنده

 یکوفت با-

 !یادب با یب-
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 !یتو با ادب...با-

 !شیا گهیمن که بله...اه خدافظ د-

 !میپروندیجور به هم م نیقطع کردم وگرنه تا فردا صبح هم ویشدم گوش یعصب

 انداختم رو تخت و رفتم تو سالن ویگوش

 اومد کردیماهان که ارسام رو صدا م یصدا

 ؟یدیارسامو ند یاتر-

 نوچ چرا؟-

 خبرم کن شیدیفضولو بردن جهنم...د-

 تونهیا مکج یعنی...کنجکاو شده بودم...کردمیرو م رویو کاناال رو ز ونیتلوز ینشستم جلو یجمع کردمو با مظلوم لبامو

 رفته باشه؟

ه...کجا بش شتریب میکه کنجکاو کردیم یکار نینبود...ا یکردم ول رورویرو خاموش کردمو تموم ساختمون رو ز یو یت

 (!رفته اخه؟)به تو چه

 با خودم فکر کردم...اونوقت دمیکنه،که به در رس کرد منو هم خبر داشیشدمو رفتم طرف اتاق ماهان که بگم پ خسته

 بگم؟ یچرا؟،چ دیاگه پرس

ن از ...خواستم برم اما اماالیخیبا خودم گفتم ب یمشکوک شدم ول یاز اتاقش اومد...کم ییکه صدا کردمیفکر م داشتم

 :ومدیم ثمیم ی...گوشمو گذاشتم رو در و گوش دادم...صدایکنجکاو

 ؟یداداش خب چرا اونجا رفت-

 ! نشده بمونینص گهیکن تا دوباره دوتا دختر د فیرو رد الی...راحت باش...فقط زود وخوادینه نه نم-

 اه یگفتم از دستش ند ایبزنن در خوانیم نایا ایخواستم بگم زود ب یزنیا باشه بابا چرا م-

  خداحافظ-
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 ...صدا قطع شد و

تو  دمیاومد منم پر ثمیم یپاها یکه صدا دمیترک یم یضولچرا؟داشتم از ف یخودشون ول یالی..اون رفته ونطوریا پس

 ...بازم ماجرا مشکوکی... ولدمیکش یقدم هاش قطع شد...نفس راحت یو گوشمو گذاشتم رو در...کم کم صدا یاتاق بغل

 !شودیوارد م سیاتر گاهکارا گفتیبود م شای!االن نارمیسر در ب دیمن با زنهیم

 نفر اومد هی یسرفه  یکردم که صدا یخنده ا تک

 ....!بود سکته رو بزنم کیو اون وضع نزد نیارت دنیبا د یول برگشتم

کاله  عیمن سر جاش خشکش زد و سر دنیکه با د کردیبست با حوله موهاشو خشک م یطور که درِ حموم رو م همون

 !سرش درویحوله شو کش

 :...بود دهیپوش ییپالتو یرو شکر از اون حوله ها خدا

 !یوا-

 ؟یحالت بهت گفتم:وا تو

 ؟یکنیکار م یچ نجایا-

 ...تو اتاق مارتام دمیازش گرفتم که تازه فهم نگامو

 :خاص خودم گفتم یپررو با

 اتاق داداشمه-

 تا من لباسامو سه سوت بپوشم؟ رونیب دیمحترمتونو ببر فیو تشر دیلطف کن شهیاهام خب م-

 :گل کرد میطونیش

 !فکر کنم دیبا-

 ...نازک کرد یچشم پشت

 !من برم تو رختکن نیخب تا شما جواب بله رو بد-
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 ستین دمیکردم د یدر اومد...نگاه یصدا

 ...رونیکردمو رفتم ب یا خنده

 !!!...حاال نوبت ارسام بودخب

 اتوسا در اومد یشدم که صدا نیرفتم سوار ماش هیاز چشم بق دور

 س؟یاتر-

 !ام یابج نی...امان از دست ادمیکش یقیعم نفس

 :برگشتم

 بله؟-

 ؟یریکجا م-

 ...جا خب چیه-

 ات خوبه قهیسل مینیشام رو بچ زیکمک کن م ایب-

 ...من یکه البته...ول نیزدم:ا یگشاد لبخند

 :بستم نویو با پا در ماش دیکش دستمو

 بچه پررو میبر ایو اما رو بزار کنار ب یول-

 !اتو رو خفه کنم خواستیخورد شده بود دلم م اعصابم

 !شدم تو دهیهمراهش کش یدیناام با

 :تو ذهنم اومد و گفتم یکه فکر دمیکشیغذا ها رو م یکسل با

 یشیمن برم دنبال ن یاج-

 : تکون داد و مثل فشنگ رفتم تو اتاقم سرشو
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 امیتا ب کنمیم دایپ یشال درست حساب هیدارم  یا چرا اومد-

 ...دو دقه ساکت شو یشین-

 ه؟یخب چ-

 ؟یاوک یکنیکل ساختمون رو قطع م یاونجا و برق ها یری...مرسهیم یهست که به انبار ییراه رو ی...تونیبب-

 ؟یچرا؟مگه مرض دار-

 انجامش بدم دیداشتم با یخورده کار هینه...-

 :بهم نگاه کرد مشکوک

 خب اول بهم بگو تا من اون کارو بکنم-

 :دمیکش یا یحرص نفس

 شام اینخواستم اصال من رفتم تو هم زود ب-

 چته؟ رمیخب بابا م لهیخ-

 :به بنا گوشم دیرس شمیاز چشمش ن دور

 هان؟ گهیحله د گهید قهیخوبه...پس تا پنج دق-

 :زد یچشمک

 حله-

 :و تو اشپزخونه نشستم که اتوسا گفت رونیبازم رفتم ب شین با

 کو؟ شایپس ن-

 گشتیداشت دنبال شالش م-

 زشونیام طنتیش یو پوزخند ها زیم یهمراه هم نشستن جلو نیمتو را نیارت نباریتکون داد و رفت اون طرف که ا سرشو

 !دادن لمیرو تحو
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 !دادم که اخماشون رفت تو هم لشونیتحو یخونسرد لبخند

 :خم شد طرفم نیرامت

 ه؟یخبر-

 !خفه اش کنما بزنم

 نوچ خبرا طرف شماست-

 شدیم کیرمانت ایدر میرفتیوگرنه م ستیداش ارسام ن فیاهام ح-

 !ادیبود اشکم درب کیشد رو پام که نزد دهیکوب یزیچ هیبا پام زدم رو پاش...بالفاصله  زیرمیز از

 :گفت نیارت نباریکرد و ا یخنده ا نیرامت

 !من یتو پا یوونه،زدید-

 تو بود؟ یپا نیتوهم رفت:ا اخمام

 !گفت:نه عمه ام رلبیاخم ز با

 !!...نطوری...پس ازنهیمن م یتو هم کردم...تو پا شتریب اخمامو

 !که برق ها رفت زیطرف م ومدنیبرنج داشتن م ینیسه تا س-و مامان با دو اتوسا

رفت هوا و  ینیبه اتوسا گرفتم که س ییپا نا،پشتیرو کم کردن ا یبرا یوجدانم راحت نبود،ول نکهیشد،با ا یخوب فرصت

 !شد نیو رامت نیبرنجا پخش صورت ارت

 :بود...اتوسا گفت کیجا هم تار همه

 شد؟یوا چ-

 بود اومد تو صورتم؟ یچ نی:انیرامت

 !یی:خره برنج...برنجه داغه عجب بونیارت

 اطیخوردن تونستم برم تو ح یاز جام بلند شدمو با هار بار سکندر عیام گرفته بود سر خنده
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 ...بود یهم ابر هوا

 ...استارت زدم نویو راه افتادم سمت ماش دمیکش یقیعم نفس

 کی ی هیاحساس کردم سا ارمیب ادیجاده رو به  کردمیم یرو روشن نگه داشته بودم و همون طور که سع نیماش چراغ

رو  یشتپ نیماش یرو خاموش کردم و آروم تر رفتم که صدا نی...چراغ ماشکنهیم بمیپشت سرمه و داره تعق گهید نیماش

 ...دمیشن

  ...باشه؟ تونهیم ی...اخه کاه

 !دمیرعد و برق تو جا پر ی!که با صداچونمشیکه مثال بپ کردم ادیرو ز نیماش سرعت

 !شده!هه هه ییترسناک و جنا یلمایف نیرو کم داشتم!االن مثل ا نیهم

 هواسم به راه بود که گم نکنم یخارج شدم ول ریاز مس یگاز دادمو کم شتریب

ونم بدون ا نهیتو ا ی...!اخه احمق خان نصفه شب چجوریکینبود...فقط تار دایپ زیچ چیانداختم...ه نیماش ی نهیتو ا ینگاه

 !!!ینیپشت سرتو بب نهیبا ا یخوایم یبارون یچراغ و اونم تو هوا

 دنبالمه کردمیبازم حس م یول میشونیکف دست زدم تو پ با

 یابوته ه یبود دور زدمو از ال کیبوته بود و اطرافش کامال تار یدرخت که اطرافش کل هیگذاشتم رو گاز و دور  پامو

ازش  یاثر چیه یول رونیاوردم ب شهیاولم و تو جاده به راه افتادم...سرمو از ش یاطرافش رد شدمو دوباره برگشتم سرجا

 نبود

 !سایاتر گنیبه بنا گوشم!به من م دیرس شمین

 ...ومدیدرخت ها م یشرشرشون رو ینقش بسته بودنو فقط صدا نیماش یها شهیش یبارون رو یها قطره

 ...از سرعتم کم کردم دمویکش یقیسکته کنم!هوف!نفس عم اروی نیبود از ترس ا کینزد

با  خورد و اگه کمربند نزده بودم یزیچ هیبه  نیزدم که ماش یبود لبخند گشاد الیکه کنار و یاون درخت بزرگ دنید با

 !شهیسر رفته بودم تو ش

 گودال رفته ینکرد.اه!حتما چرخ ها تو یحرکت نیچقدر که گاز دادم ماش هر
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 !شدم سیاز شدت بارون خ قهیکه سر دو دق نییباز کردم و رفتم پا نویدرماش

 .چرخ ها...حدسم درست بود یرو برداشتمو با چراغش نور انداختم رو میگوش

 جنگل باشه که من ازش کمک بخوام؟ ی...اونم توینصفه شب تونهیم یبه اطراف انداختم...اخه ک ینگاه

 «!!اه مرده شورشو ببرن»لب لب گفتم ریها زدم و ز ریبه تا یپام لگد با

اومد...چشمام گشاد  نیهمون ماش یبودن رو زدم کنار که بازم صدا دهیچسب میشونیصورتم به پ یرو یموها

 شد...نه.بازم؟؟؟

 دهیا ترسعبه خودم دروغ بدم...واق تونستمی...راستش نمنمیراننده رو بب یچهره  تونستمینم یبودن هوا حت کیخاطر تار به

 ......جنگل،بارون،اونم نصفه شبهیک دونستمیهم که من اصال نم نیکرده بود تو گودال،اون ماش ریگ نیبودم...ماش

 !شدیراهم دور تر م دمیدویانگار هر چقدر م ی...ولالیکردم برسم به و یو با دو سع ایرو زدم به در دل

 .ومدیدنبالم م هیهم مثل سا نیماش اون

و باز بشه  بشه یفرج دیدر رو گرفتمو با ترس تکونش دادم شا یها لهیدر با قفل بسته شده بود...م یول دمیرس باالخره

 !همون درخت بزرگ یکه داشتم رفتم باال یفکرمو به کار بردمو با ترس عینگرفتم سر یا جهینت یوقتت یول

 !دمون خوردبار هم بدر هی میرفت یدرخت م یمثل تارزان باال شایمنو ن نقدریا باالخره

 یشاخه ا یرو دمیاز درخت روم نپره رس یزیچ یمارمولک ایوقت حشره  هیکه  کردمیهر لحظه با خودم فکر م نکهیا با

 ...اطیح یتو دمیبود پر یا یبود و با هر بدبخت الیو وارید یکه باال

 نیبوده به سر ا ییصورتم بلند شدمو پاهامو تکون دادم...خوبه سالمن!واال!تاحاال هر بال یفووت کردن موهام از رو با

 ...پاهام اومده

اهان اوردن م ادیبا  یهوا!!ول دمیپارس کرد که از دومتر پر دنمیارسام پارک شده بود کنار در...سگ نگهبان با د نیماش

 !!براش زبونمو دراوردم یطونیشبا  دمویکش یقینفس عم خرهیکه گفته بود براش قالده م

 !بدتر شد یبشن ول زیلباسم تم یرو یاز گل ها یتکون دادم که کم لباسامو

 .ومدیجز شرشر بارون نم ییصدا چیحرص رفتم طرف در سالن و باز کردم...فقط چراغ اشپزخونه روشن بود و ه با
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س امشب...بدشان نیهم قایشدا...اونم دق یحوله برداشتمو موهامو خشک کردم...هوف!عجب بارون هیتو اشپزخونه و  رفتم

 !وجود نداره ایتر از من تو دن

نفر از پشت سرم اومد که لبخندم ناخداگاه تا بناگوشم  هی یقدم ها یصدا کردمیطور که تند تند موهامو خشک م همون

 !دیرس

 ...خودشه

........................................... 

 :زدیحرف م شی!ارسام بود و داشت با گوشزدمی...حدس مدمیوبرگشتم و پشت سرمو د دمیرو سفت چسب حوله

 !...اسمش هم )...(هستابونیاره سمت چپ خ-

  من،با تعجب بهم نگاه کرد دنیبودن رو برداره که با د نیزم یچند تا ساک که رو برگشت

 م:سالمهمون لبخند بنا گوشم گفت با

 : تکون داد و اخماش رفت تو هم یسر

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا-

 ...!کردمینم نجاشوی...فکر امایافتاد یری...عجب گگفتم؟یم دیبا یاخه...چ یجوابشو بدم ول خواستم

 : نازک کرد و سرشو تکون داد یپشت چشم ارسام

 !رسونمتیخب برو سوار شو م لهیخ-

 ؟یچ-

 ستیدخترا ن یجا نجای...قبال هم بهت گفته بودم که انجایا یبار دوم اومد یبرا-

 اخه چرا؟-

 نجایا یاین گهیبهت بگم فقط بهتره د تونمی...نمنیخانوم جون...بب-

 :زل زدم بهش.شونه هاشو انداخت باال و گفت یمظلوم با
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 م؟یبر-

 ..میگفتم:بر یدیناام با

 :انداخت نگاه به سرو وضعم هیکه  ستادمیا ششیزد و رفتم پ یلبخند

 اخه؟ یهوا اومد نیتو ا یتو چجور-

 !سرما خوردم؟ی!وانییباال و سرمو انداختم پا دمیکش موینیب

 امیاالن م ارمی...بزار گرم کنمو بینچ نچ نچ!سرما خورد-

باشه که ورود دخترا  تونهیم الیو نیا یتو یدو رفت طبقه باال...کنجکاو بودم...هنوز هم دوست داشتم بدونم چ با

 ...ممنوعه

که ما کارخونه  دونستیاز کجا م داد؟اونینفر م هیبابامو به  یاون چجور بود که داشت ادرس کاخونه  نکهیا و

 :بردم که ارسام اومد ی...تو هپروت به سر میمحصوالت لبن دیتول م؟اونمیدار

 میبر-

 :حوله رو بزارم تو اشپزخونه که گفت خواستم

 بهتره ایب نیبا هم اریربشالت رو د-

 !میکه گفت رو انجام دادم که با تعجب نگام کردو گفتم :بر یخوب هرکار یبچه ها مثل

 چه خبره نجایدوست نداشتم برم...فقط و فقط دوست داشتم بدونم ا قتیدرحق

خش  یداکه ص ادیو منتظر شدم ب نشی!.راه افتادم طرف ماشادینه ز یشدت بارون کم شده بود ول بای...تقررونیب میرفت

 :اومد نینفر از پشت ماش هیدار 

 ؟یخانوم-

 :چشمام گشاد شد سیبا سرووضع خ نیآرت دنیتعجب سرمو کج کردم که با د با

 ؟یکنیم کاریچ نجای...ایا-
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 ...کرد:اخه تو یبامزه ا اخم

 :اومد شدیم کیارسام که نزد یصدا

 ؟یستادیانجام دادم...سوارشو چرا تو بارون اخورده کاربار مونده بود  هیفقط  سایاتر-

 و خودش هم سوار شد نیکه منو حل داد تو ماش نجاستیا نیلب باز کنم و بگم ارت خواستم

 میبر نجایاز ا عیسر دیهوففف با-

 !!!..بودم دنیتو مرز ترک یاز کنجکاو گهید

 ؟یچ نی...پس ارتمیزد و راه افتاد استارت

 !نییپا دیرو برام کش شهیو فقط ش دیتر از من اصال نفهم جی!ارسام هم که گکردمیاشاره م شهیگنگا به ش مثل

 !خدا ی!امیشونیکف دست زدم تو پ با

 کمربندتو ببند-

 ...کردیم یسرعت رانندگ نیپرواز کرد!...با اخر نیکه کمربند رو بستم انگار ماش نیهم

 !کردیکه منو هم دنبال م نیهمون ماش قای...دقومدیداشت دنبالمون م نیماش هینگاه کردم... نیماش ی نهیا تو

دامو ص گذاشتینم رفتیبا سرعت اخر م یجاده خاک یکه رو نیماش یصدا یارسامو صدا کردم ول دمویرو چسب کمربند

 یلانداخت و نهیتو ا یارسام رو تند تند تکون دادمو به عقب اشاره کردم که سرعت رو کم کرد و نگاه یبشنوه...بازو

 ترمز کرد و راه رو بست یو تا چند متر ام یسرعت اومد جلو نیبا اخر نیداد که همون ماشبازم گاز 

 باز شد نهیهم ترمز کرد که در اون ماش ارسام

 !!هوه هوهکردمینگاه م یینمایس لمیگشاد داشتم ف یوسط فقط با چشما نیهم ا من

 ن؟یناقص رو زدم!آرت یسکته  نیراننده ماش دنید از

 :رونیب دیو منو کش نیاومد طرف ماش سشیخ یباس هاهمون مو و ل با

 ؟یکنیم کاریچ-
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 فقط رونیب ایب-

 :طرف هم رفت سمت در ارسامو رو باز کرد هیاز  رونیب دیکش نیکه از ماش منو

 ؟یارت یکنیم کاری:چآرسام

 :و داد زد رونیب دشیارسامو گرفت و کش ی قهی رونیب زدیکه خون تو چشماش م نیارت

 هان؟ یرو پنهان کن یچ یخوایبشه؟م یکه چ یبریم یدار ؟اونویکنیم یمعلومه تو چه غلط-

... دشیم سیسرم رو نگه داشته بودم که از بارون داشت خ یطرف هم حوله رو هیدستام شونه هامو گرفته بودمو از  با

 ...بودم دهیند ینجوریا نویشده باشه؟...تاحاال آرت تونهیم یچ یعنی

 نبودن؟ یجون جون یقایرف نایاخه چرا؟مگه ا یشون نشم ول یدادم قاط حیترج

 اروم تر شد یکم نیبه من کرد که ارت یبا اخم اشاره ا ارسام

 :رها کرد که ارسام گفت عیارسامو سر ی قهی

 میزنیبعدا حرف م-

استرس  ی! اما ارسام کمتونهینم یبگه ول یزیچ خواستیمشت شده بود انگار م نیارت ی!دستاکردمیتعجب نگاهشون م با

 !دادیاورد و خودشو خونسرد نشون م یخودش نم یبه رو یداشت ول

 :به من انداخت و رو به ارسام گفت ینگاه نیآرت

 ...فهمه؟یباالخره که م-

وبه  رونیاورد ب شهیبره سرشو از ش نکهیقبل از ا یواستارت زد ول نشیبزنه رفت طرف ماش یارسام حرف نکهیقبل از ا و

 !...چون شب بود خو دمیاز ما نگاه کرد که نفهم یکی

 :با همون اخماش گفت ارسام

 یشد سیبرو تو خ-

 !...نیبه بنا گوشم و نشستم تو ماش دیرس شمین
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دو ما چشماش گشاد شد و بدو ب دنیبا د نوشتیم ییزایچ هیبود کنار نرده ها و داشت  ستادهیکه ا شاین میدیرس یوقت

 !هواسش به بارون اومد برگشت یکه وقت نییپا ادیخواست ب

  طرفش دمیدو یباز!براش دست تکون دادم و با خوشحال شیبردم باال و با ن دستامو

 تو ومدیهم با همون اخماش پشت سرم اروم اروم م ارسام

 هان؟ یهان؟با ارسام چرا برگشت یکه چ یرفت یفالن کرده!ما رو گذاشت ی:دختره شاین

 :کردم یداخت باال که خنده اان یطونیباش ابروهاشو

  زدم خیتو  میوللش بر-

 ن؟یکجا بود ست؟کلکیهست شال سرت ن نمیاهام برا هم-

 زدم خی گمیتو م میدرد!مرگ!بر-

 !پتو ریرفتم ز رجهیتو و من ش میکرد و با هم رفت یا خنده

 !میبست لیشد؟قند ینجوریا ییهویچرا  ییاوف عجب هوا-

 انداخت باال و با لب تابش ور رفت ابروهاشو

 ...ومدیرعد و برق م یصدا فقط

 !!!مردمیم یکنه؟چه خبر بود؟داشتم از فضول یرو اونجور نیارت تونستیم یکردم...چ زیر چشمامو

 ؟یدیند نویارت یشین-

 !نیشد دیجن ناپد نیکه برقا رفت هر دوتاتون ع ینوچ از وقت-

  اهام-

 اومد ن،خودشیایتا بشما دو نکهیقبل از ا یراست-

 بندازم یاهام من برم سرک-

 ؟یتو مگه سردت نبود؟تازه چه سرک-
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 رونینگام کرد که زدم پس کله اش و رفتم ب یطونیش با

 دنیخوابیتوش م زیو کامب نیبه خودم دادمو رفتم طرف اتاق مارتا که ارت یهمه پارک شده بودن...جرات نایماش

 !نشد یچیه یزدم ول گهی...چند بار دومدین ییبه در زدم...صدا یشده...تقه ا یکه چ دمیپرسیازش م دیبا

 نیخرخر ا یتو اتاقم صدا ومدیکه شبا م ییصدا نیدراومده!هوه هوه پس ا زیخرخر کامب دمیدرو باز کردم که د عیسر

 ...بود؟

 ...ستین نیارت دمیکه تازه فهم میشونیکف دستم زدم تو پ با

 !دوس دخترش!هه شیاخه؟البد باز رفته پ رنیاونور م نوریا یه یصفه شبن نایخدااا چرا ا یا

 راه رو اومد یاز تو ییزدم که صدا یپوزخند

 دمیسرمو کش عیداده بودن به نرده ها سر هیو ارسام که تک نیارت دنیاز اتاق و سرمو کج کردم که با د رونیب رفتم

 نجان؟یکه ا نایا یتو...وا

 !میشگیچسبوندم به در و گوش دادم!کار هم سرمو

 !بدتر گهیبارون هم بود و د یاخه صدا ومدیصداشون م بزور

 زدنیکارگار حرف م هی ایکارخونه  هیدرمورد  داشتن

  شهیهان؟اخرش هم دستت رو م یکن یپنهون کار یخوایم یتا ک-

 برم خوامیم نمیهم یبرا دونمیم-

 ؟یچقدر بهش داد-

 خودت بد بشه یهم اون کارو نکن ممکنه برا گهیدفعه د ی...ولش کن آرتادیز یلی...خادیز-

 هه...برو-

 شماره ام هم واگذار کردم...خدافظ-

 ره؟ی...م؟اونیگشاد شد!چ چشمام
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 !و ارسام شک زده نگام کردن نیکه ارت رونیب دمیاز اتاق پر رمویجلو خودمو بگ نتونستم

 :دهنمو قورت دادمو گفتم اب

 ...زهیاممم...چ-

 :که دست ارسام بود انداختمو گفتم ییبه ساک ها ینگاه

 ؟یبر یخوایم-

 :چشماش گشاد تر شد که گفتم ارسام

 چرا؟-

 :لم داده بود به نرده ها گفت یعقب تر با خونسرد یکه کم نیبزنه که ارت یخواست حرف ارسام

 ؟یری....کجا مگهیارسام بهش بگو د-

 !!خفه شو فقط یکیتو  نیبرگشتو گفت:ارت یبا تند ارسام

 !بودم از حالت ارسام دهیترس یچرا؟...کم دونستمینم ی...ولدیباریبهم نگاه کرد...تو چشماش غم م نیارت

خه کارم بگو ا نویبرم...به داداشات هم هم دیبا یکار هی ی...خب من برانیو گفت:بب دیکش یقیرو به من نفس عم ارسام

 !برم عایسر دیو با هیضرور

 :زد که گفتم یاز پشت پوزخند نیارت

 شه؟یمن م یبابا یکه مربوط به کارخونه  یچه کار-

 :حرفم خشکش زد و گفت نیا با

 ؟یسادیتو...تو دوباره گوش وا-

 ؟یو پامو گم کردمو با دلهره گفتم:من؟نه؟کِ دست

 :کرد که ارسام گفت یاز اون طرف خنده ا نیارت

 بگو...خداحافظ نوی...در هر صورت...به مارتا و ماهان هم همهیشخص-
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 اراده لباسشو گرفتم!با تعجب برگشت و نگام کرد یشونه اش گذاشت و از کنار من رد شد که ب یرو ساکشو

 !...کردم ولش

هاش تو مو یدست یبا کالفگ نی...ارتومدیشرشر بارون م یشد و رفت...حاال فقط صدا نشیسوار ماش دمیباال که د از

 به من انداخت و خواست بره تو اتاق ماهان که صداش کردم ینگاه یو با ناراحت دیکش

 تعجب برگشت سمتم:هوم؟بله؟ با

 ره؟یکجا م یدونیم-

 ...کردوسرمو تکون دادمو اونم رفت تو اتاقش ینچ

 ...رفتم؟ارهیم دی...بادمیگز لبمو

 ...استارتدیباریهنوز هم م یول شدیبارون هم کم کم داشت قطع م....نیتو ماش دمیحوله انداختم رو سرمو دو هی عیسر

از و اشاره کرد که درو ب نییسرشو کرد پا سشیخ یبا موها نیهوا!ارت دمیخورد که از ترس پر نمیبه ماش یکه زدم تقه ا

 ... کنم

 :بزنم گفت یحرف نکهیتو که قبل از ا اومد

 فتیزود باش راه ب-

 ...تو یول-

 ...میپامو گذاشتم رو گازو ارسامو دنبال کرد عیسر

 ...اصال هواسش به ما نبود ارسام

 هیارسامو که  ی هیسا میو باعث شده بود بتون خوردیم نشیماش یپسرا ترمز کرد...نور ماه تو یالیاطراف و ییجا هی

و  خوردیشو مپوست لب یارم هجلب شد که کن نیکه توجهم به ارت کردمیبهش نگاه م رهی....خمینیدستش بود رو بب یگوش

 !کنه؟یم نیبا اخم زل زده بود بهش!!واه چرا همچ

 !دستشو رو دهنم گذاشت عیو سر دیهم ترس نیبلند کرد ارت غمویج یزیچ هیشکستن  یکه صدا نیکردم رو ارت زوم

 !خااااک به سرم کنن!آبرو خودمو بردم یا
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 سرعت گذاشت رفت نیاستارت زد و با اخر نکهیتا ا ومدیارسام م ادیداد و فر یدور صدا از

 :نگاه کردم نشیماش یخال یگشاد به جا یچشما با

 !ااا رفت؟-

 !:اهشیشونیزد تو پ نیارت

 ...کنم اخه؟...حاال کاریغمبرک زدم:رفت..حاال چ یفرمون با ناراحت رو

 هی ینیه سنگک ختیگونه ام ر یرو یاشک ی!قطره دونستمینم لشویدل یکنم!ول هیگر خواستی...دلم مدمیکش یقیعم نفس

 :شده رهیبهم خ یبا کالفگ نیارت دمیخودم حس کردم....سرمو بلند کردم که د ینگاه رو رو

 میرسی....بهش نمستهی...اون دست فرمونش بمیبرگرد-

 :هوا و اشاره کرد به جلو دیتکون دادمو استارت زدم که پر یسر یدیناام با

 زنه؟یاونجا داره چشمک م هیاون چ-

 که گفتک نییذوق رفتم پا یو کم یبراق...با کنجکاو ءیرفت سمت اون ش رونویب دیپر نیماش از

...البد همکارش رونیپرت کرده ب نویارسام که زده ا نیهم داره ا ی...چه اعصابشهیبابا...گوش ستین یچیهوف...ه-

 ...کرده ازش یچیسرپ

 ...و نشستم پشت فرمون نیه رفتم تو ماشرو ازش گرفتم و مثل لشکر شکست خورد یزد...گوش یپوزخند

 و خودشو جمع و جور کرد نینشست تو ماش سشیخ یهم با لباسا نیارت

روشن کردم...حداقل  شویرفته بود...گوش گهیشده بود....اون د سیخراش برداشته بود و خ هیمدلش  نیاخر یگوش

 زنگ خورد یکه روشن شد درجا گوش نیخاطره برام باشه...هم هی تونستیم

 :زدیپسر اومد که داشت نفس نفس م هی یکه صدا برداشتم

و ت زنیریمحل م یهمه  شهیکارخونهه خاکستر م گهیهان؟تا دو دقه د امیب ؟کجاییارسام کارو تموم کردم حاال کجا-

 ...ارسام؟با توام پسر؟ابونیخ
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و صداش یرو از دستم برداشت و کم یشگو نیبزنم که ارت یحرف زد؟خواستمیحرف م یتو هم رفت...داشت از چ اخمام

 :داد رییتغ

 کدوم کارخونه؟-

لش تونستم ح یبدبخت یکل ؟بای....مگه خودت نگفتگهید گمیرو م ی...کارخونه سپهریاه ارسام جون به لبم کرد-

 رم؟یپوال رو ازت بگ امیکنم...حاال کجا ب

ارسام  یعنی...یعنیگه؟یداره م یچ نیگوشم گرفت که بشنوم...ا یرو،روبه رو یگوش نیچون ارت دمیحرفا رو شن نیا تموم

 ...نبود یادم نینداره...ارسام همچ گه؟امکانیم یچ نی...ای...اره؟یبگ شیبابام ات یکرده که کارخونه  یکار

 :رو برداشت یزد و گوش یزل زدم که چشماش برق نیبهت به ارت با

 !عیرست...سرچجور باور کنم؟من که شمالم...برام عکسشو بف-

 بود غش کنم کیعکس کارخونه نزد دنیرو قطع کرد که صداش در اومد و عکس اومد باال...با د یگوش

 :گفتم رلبیدستم جلو دهنمو گرفتم و زل زدم به عکس و ز با

 ...تموم دار و ندارمون بود...نه نی..ا؟یکرد نکارویخدا...اخه...ارسام چرا ا یوا-

 :خش دارش گفت یو صدا یبا خونسرد نیارت

 ...بود نینکن...باز هم کاش فقط ا هیگر-

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 یپناه یکنم...با اقا ی...قبال قرار بود باهاش همکاردونستمیراستش...من م-

 به ارسام داره؟ یربط ؟چهیپناه یگشاد شد:اقا چشمام

 ؟یدونستی...نمهیارسام پناه لیارسام پسرشه....فام-

 هشیبابام بود....باورم نم ی نهیریهم فشردم...اون؟....اون دشمن د یباز شدن بود که لبامو محکم رو ی هیتو ناح دهنم

 عاشق پسر دشمن بابام شدم...اخه چرا اون؟...چرا؟
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 کنه یبا من باز ینجوریا تونستینم یکس یکرده بودم...ول بغض

 ...هر جور که شدهکردمیم داشیپ دیرو گذاشتم تو داشبرد و پامو گذاشتم رو گاز...با یگوش عیسر

 !گفتینم زیچ چیه بیهم عج نیارت

 ...حتما اونجا رفته...مطمئنمالمونی...چپ کن برو سمت ویه-

 مشنیبب خواستیاون کجاست؟فقط دلم م دونستمینداشتم .من از کجا م نیجز ا یکه گفت رو رفتم.راه ییجا همون

بود  ومدهین یعنیپارک نشده بود... اطیتو ح نشیماش یو با دو رفتم سمت در ول نییاومدم پا عیسر میدیرس الیبه و یوقت  

  ...اهنجایا

  یشد سیخ میبر ای:نچ...بنیارت

ودم واقعا عاشقش ب دی..شا دیشا یول دونستمی...خودمم نمکردمیم هیها و اروم اروم گر لهیچسبونده بودم به م انگشتامو

 قبول کنم؟ خواستمیخودم نم یول

پسر فوق العاده ...هه...درست...مثل تو  هیتموم بود... ی... اون همه چدمیباشه که تاحاال د یپسر نیبهتر تونستیم ارسام

که چقدر بخت برگشته ام که عاشق پسرِ دشمن  دمیتموم شد و من فهم انتینشد...اخرش خ نیداستان من ا یرمانا..ول

 ...بابام شدم

 :اشکام چشماش گشاد شد دنیکرد که با د ...سرشو کجکردیبهم نگاه م رهیخ نیارت

 نه؟ ایکمک کنه  تونهیم یزیچ یکوفت هی یا مهیب هیباشه باالخره بابات  یچ ه؟هریااا چرا گر-

 :پشت دستم اشکامو پاک کردم با

  ...کنمینم هیاون گر یبرا-

 پس چرا؟-

 دشیم دیکه نبا یکه کار یرو از دست دادم،وقت یکه اصل کار یالزم بود اخه؟وقت گفتم؟یم دیکردم...با سکوت

  !شده...اه

 ؟ یدیشد؟چرا جواب نم یچ-
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  !نزده بودم یحرف نیخدا کاش همچ یییبگم اخه؟وا یچ

 سا؟یاتر-

 :داد زدم بایاراده تقر یاونور و ب دمیهامو تکون داد که پر شونه

  ...؟؟!دست از سرم برداریفهمیمن عاشقش بودم...م-

د و باز کر نویحرکت دادم که اومد سمتم و در ماش چوییو سو نیسمت ماش دمیگل ها دو یکه تو کردیم زده نگام ماتم

 :رونیب دمیبا اخم کش

 حالِت نیبا ا ینیپشت فرمون بش خوادیتو نم-

 دهیه کشک ی...گلوم درد گرفته بود از اون دادومدیصدام در ن گهی... تو راه دیبغل ینگفتمو نشستم صندل یزیچ گهید

  گفتم اخه؟ یزیچ نیبودم...اه... چرا همچ

کالفه همون طور که با کف دستش فرمون رو  نیکه ارت زدمیبد م یبه خودم حرفا رلبیباال و ز دمیکشیم یه موینیب

 ... دستمال دراورد و جلوم گرفت هی چرخوندیم

  کردم زی... دستمالو ازش گرفتمو سر و صورتمو تمکردیاون داشت جاده رو نگاه م ینگاش کردم،ول یمظلوم با

  تهران...پس فردا هم کالس داشتم میگشتیبرم دی...فردا بادمیکش یقیهمه خواب بودن...نفس عم میدیرس یوقت

زدمو  یندشخیپهن تخت شده بود !ن شایرفتم تو اتاقم...ن نیتوجه به ارت یشدم و ب ادهیپ نیهمون سرو وضعم از ماش با

 ... رمیدوش بگ هیحموم. که  رفتم تو

 !اب ریکه باز کردم از گرماش وسوسه شدمو با لباس رفتم ز رابویش

ا شد و ب ریاز چشمام سراز یتو نظرم اومد...قطره اشک رفتیکه ارسام داشت م یبستم که دوباره اون صحنه ا چشمامو

 ...شد کسانیاب 

 ...چرا کرد؟اخهیم نکارویا دین باعاشقش شدم او دمیاخه؟اخه چرا همون موقع که من فهم چرا

 :اب رو بستم و گفتم عیبه در زد که سر یتقه ا یکیچقدر گذشت که  دونمینم

 ه؟یک-
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 :اومد شاین یبگم که صدا یزیچ هی! با خنده خواستم دنمیطرز پرس نیخنده اومد!خودمم خندم گرفت از ا یصدا

 اد؟یاز حموم م هیچ یصدا نیا شامین وونه،ید-

 ؟ییچه صدا-

 یولش کن نصفه شبه توهم زدم...تو کجا بود یچی...اه هرونیب ومدیاخه صدات م یکنیم هیگر یفکر کردم دار-

  تو یاز نگران دارنیهان؟تازه مامان بابات االن هنوز ب

باشه دم  تونهیم یکه ک دیزهره ام ترک یتو هم برو بخواب بزار نصفه شب رمیباشه باشه خودم م ییییهه بلند گفتم:وا هی

  !حموم

  کرد:خااااک....من رفتم یا خنده

ضمو کردم بغ هیکه گر دمیقرمز شده بود...هه..خودمم نفهم ی.چشمام کمنهیزدم که چشمم افتاد تو ا یبنا گوش لبخند

 دیرسیگردنم م نییپا ی! حوله رو دور موهام که کمرونیمظلوم لباسامو عوض کردمو اومدم ب یبچه  هیگرفتمو مثل 

 !مردمیم ی...داشتم از گرسنگخچالیروشن کردمو رفتم سمت  مویبود...نور گوش کیرفتم تو سالن...همه جا تار دموچونیپ

از طمعش  یزیچ چیدراوردمواون رو گرم کردم و شروع کردم به خوردن...البته ه خچالیغذا رو از  ی قابلمه

  ...کل ذهنم شده بود ارسامدمینفهم

  !تونستم هم یته نمفراموشش کنم...الب شدینم یحت

 گذاشتیبودم همه اش هم فکر ارسام نم داریب 3ساعت  ؟تایرفتم بخوابم اما چه خواب دمویکش یقیعم نفس

 !!!دوسش داشته باشم...؟ ایازش متنفر باشم  دونستمیبخوابم..اه...نم

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

  میما رفت-

  میایما خودمون م نیشما بر-

 !آخه ارمی:آآآه قلبم بدون پسرا چجور دووم بشاین

 ماهان اشاره کرد نیتو ماش رفتیکه داشت م نیام گرفت زدم پس کله اش!به ارت خنده
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 :گفت و

  اش افهیشده ق یزامب نیباش بجون خودم انگار شب تا صبح چشم رو هم نگذاشته ع نوی،ارت یاتر-

 نگاه کردم نیبه ارت رهی!خدیخند هرهر

  محبوبت؟ یهم کالس ایدانشگاست؟ ی؟برایزنیم ؟کسلیه اترچت-

  :زدم تو سرش نیباال انداخت که با کنترل ماش ییابرو یطونیش با

 یهمکالس ی... خودت که با زامبیرواب بخند-

 زنهیم گرینمه ج هیمن  یِزامب یول-

 ...دست تکون دادمو راه افتادم نایو به مامان ا دمیخند

 نیوهم منیخودم کارخونه رو بب یبا چشما نکهیاز ا دمیترسیبرگردم تهران...م خواستیکرده بودم ...اصال دلم نم بغض

  ...طور کار ارسام

******* 

 یختیچند روز اعصابمونو بهم ر نیاخه چت شده تو ا یاتر یوا -

 خب صبحه زوده کسلم یشین-

نگاه  ات رو افهیچت شده...ادم ق دونمی!!االن نمیختیریم یکرم هیبود اخرش  یطیبازم هرشرا ینبود ینجوریتو ا رینخ -

 یخورد یشکست عشق کنهیفکر م کنهیم

 ...بود انداختم ستادهیا یبغل زیکه کنار م نیبه ارت ینگاه یرچشمیرو مک زدم و ز رکاکائومیش

 یبود ول ی!...کارخونه درحال بازسازی...اه عوضامیتو فکر ارسام درب تونستمیهنوز هم نم یگذشته بود ول یدوهفته ا بایتقر

 : که با حرص بلند شد خوردمیم رکاکائومویداشته باشه....اروم اروم ش یا هیبود که مثل قبال سرما دیبابام ناام

 تواما حواست کجاست؟ س؟بایاتر-

  یچیها؟ه-
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 وع کارخونه باباته کهچه دردته حداقل بهم بگو اخه اگه موض گمیدوساعته دارم بهت م ؟منیچیغرغر گفت:ه یکل با

  ....اونم بهتر از شهیدوباره افتتاح م گهیماه د هیکردن تازه فقط  فشیاونو رد

  !رهیگیلحظه هم ترمز نم هیبود! دنیهنگ کرد از حرفاش...انگار فَکش خودرو درحال جنب مغزم

ام قرار گرفت و  رچونهیز یکردم که دست ینفر.اروم عذرخواه هیاز جام بلند شدمو خواستم برم که خوردم به  یحرص

درست  یخشکم زد و چشمام گشاد شد!مقنعه مو کم نیارت دنیدستشو زدم کنار که با د عیدموسریسرمو اورد باال...ترس

  :کردمو تند تند گفتم

  اممم سالم-

  ؟یحال نیسالم...باز که ا-

 :محکم فشار دادم مویدست کالسور

 ابروشو انداخت هیتا هیدروغ بگه اخه؟  عیضا نقدری...ادم هم اگمیدروغ م دهیاز چشماش معلوم بود فهم سین یزینه چ-

 :باال

 دمیکه فهم میبغل دست یباال و رفتم تو کالس نشستم که بالفاصله همون پسر جغله  دمیکش موینیبله...کامال معلومه ب-

در کل بازم  ینبود....ول یچند روز که کنارش بودم انگار اونقدرها هم پسر افتضاح نیکنارم...تو ا له،نشستیکائیاسمش م

 !موهاش اه نیگندشو دراورده با ا

...کتابو دراوردم که باز هم دوره کنم که ارنجش خورد به دستم! با تعجب نگاش کردم که میامتحان هم داشت امروز

کنار در کالس  قایدق نیارت دمیواستم رومو برگردونم که ددر صورتم، خ یرییتغ چیزد...بدون ه یلبخند مسخره ا

تم داش یدادم و با سرحال یامتحان عال رهیور م شیبا گوش مو همون طورهم اروم اروم ه لهیکائیچشمش به م هیو  ستادهیا

ار راهم قرسر  لیکائیهمون موقع م زدیو ارام و چند تا از دخترا حرف م الیبا ن اطیکه داشت تو ح شایسمت ن رفتمیم

اگه  زبگم که اگه...خب راستش...امرو خواستمی...راستش مزهیاممم خب چ-من من کردن باالخره گفت:  یگرفت و با کل

 شرمنده نیدیاز من د یزیچ

جور کلمات بلدن؟!!!خواستم  نیمگه پسرا هم ا کنه؟یم یداره ازم معذرت خواه نیابرومو انداختم باال!ا یتا هیتعجب  با

 :باال انداخت که گفتم ییرد بشم که دوباره جلومو گرفت و با دلهره ابرو

  نیبر نیتونیخب...م لهیخ-
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 :گفت یونطیدخترا که ارام با ش شیتکون داد و رفت با تعجب رفتم پ یزد و سر یلبخند زورک هیرفت تو همو  صورتش

 گفت؟یم یش یکیم-

 :پس کله اش زدم

 کردیم یداشت ازم عذرخواه یچیبحرف دختر....ه درست-

 !!دخترا با هم گفتن:آوووو ی همه

 یاعمرا تو فض شناسمیپسرا رو خوب م نیکنه؟بابا من ا یازت عذرخواه ادیاونو وادار کنه که ب تونهیم یچ یعنی:الین

  «!ــــدیببخش»دختر بگن هیبه  انیراحت ب نقدریا یعموم

 :تکون دادم یسر یالیخیبراق نگام کردن که با ب یبا چشما همه

 !و سر خم کنه جلوم که ببخشمش ادیکه تونست ب نهیباشه مهم ا خوادیم یبه درک!هر چ-

 عاشقتم دختر ی...تو از همون اول ضد پسربودنطوریآووو پس ا-

بازم  یریازشون فاصله بگ شتریدل نبندم...هر چقدر ب یپسر چیبهتره به ه گهیدادم...اره...د لشیتحو یلبخند چشمک با

 تسیکه االن معلوم ن یکس یاونم برا دمیخودمو زجر نم گهیبه بعد د نی...از اشدمیعاشق م دیوقت نبا چیکمه...من ه

 ...!گذرونهیداره خوش م دمیو شا هیکدوم گور

تکشون  که تک زارهیمحل سگ هم به پسرا نم هیتفاوت که  نیبا ا یبرگشت...ول یقبل یسایزدم...اتر یطونیش لبخند

 نگاه بهشون بندازم میالتماس کنند که ن

وب شده خ بایباهام تقر کردنیکه تو کالس باهام به ضد کار م ییاز پسرا یلیگذشته بود...خ یابان بود...چند روز اواخر

 واریو مثل د ازشون گذشتمیم الیخیب دادمویبازم از خودم درز نم یشده!ول ینجوریا ییهویبودن ! برام تعجب اور بود 

شده  یورج نیپسرا هم یبا همه  بای! تقررفتمیم یتو دلم رقص عرب م!منومدیکه حرصشون در م کردمیباهاشون رفتار م

 !نیارت یبودم...حت

  خواستگار برام اومده بود که البته برام مهم نبود هیمامان هم  یگفته  به

 یابودم اخر یجور نیدست بردار نبود...هر سال هم ی!والبته طبق معمول!سرما خوردگریمنم که جو گ ومدیبرف م داشت

 !کنمیهوا رو نم تیخودمم هست اخه به قول اتوسا اصال رعا ریالبته تقص ستیول کنم ن یسرماخوردگ زییپا
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 زدیکه داشت با دخترا حرف م شایرو به ن دمویدکتر...هوففف ! کالسورمو چسب رفتمیم دیبعد از دانشگاه هم با امروز

  :کردم

 ..شده رمی...من رفتما دشای...نیشین-

 :طرفمو گفت برگشت

  داشته باشم شونویهفته بعد کپ یتا برا رمیوا چه زود؟بزار چند تا جزوه از دخترا بگ-

 ...مطبا شلوغ بشه و خوامینم شهیم ریباشه فقط زود بردار د-

ز دانشگاه ا رونیکه پامو ب نیهم مویشونیگفتم!.. با کف دست زدم تو پ یچ دیهمه صدا اصال نفهم نیا نیب نکهیا مثل

که جلوم پارک شدن...فقط خدارو شکر تونستم جلومو با  یینایخورد و با سر رفتم تو ماش زیل رپامیز یزیچ هیگذاشتم 

 !شدیم یزیوگرنه ابرور رمیدست بگ

...مانتومو صاف کردمو خواستم کالسورمو بردارم که دنیپسر کنار در هرهر خندکردم که چندتا  یموقع عطسه ا همون

 یزیچ هیاون طرف و  دیپسره رو کش ی قهیوسطو  دیپر نیارت هویبهم انداخت که  یاز کنارم رد شد و نگاه شونیکی

 کلفتش گفت یصدابرانداز کرد با  نویارت یبهش گفت که پسره با اخم سرتاپا

  ؟ یباش یتو ک:

 :دستاشو برد جلو و گفت نمیبود و نتونستم حالتشو بب ستادهیجلوم ا نیارت

 ....دختر هیباشم بهتر از توام که با  یهر ک-

 :گرفتو انداختش اونور نویمچ دست ارت پسره

  ؟یگیم یام راه برم اونوقت تو چ ندهیمن حق دارم کنار نامزد ا-

 .دنکریگشاد نگامون م یبودن با چشما ستادهیکه ا یسه چهارنفرهمون خواستگاره است...  نیباز موند!نکنه ا دهنم

 :هم از رو نرفت نیارت

 !پس منم شوهرشم یتو نامزدش-
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ا اون ب دیدیهم که انگار به خودش نم نی...ارتنیخنده مو گرفته بودم که پسره قرمز شد و رفت طرف ارت یجلو بزور

 !طرف کی نیدش کشوند...حاال اطرفمو دستمو گرفت و منو با خو دیبشه دو ریغول!،درگ

 هی استرس داشتم یطرف هم کم هیاز  شدمی....منم که داشتم از خنده منفجرمکلشیبا اون ه دیدویهم دنبالمون م پسره

 :دراومد غمی!که جییدستشو یتو راهرو میدیرو ناکار کنه! دو نیوقت اون پسره نزنه ارت

 نه نه اون زنونه است-

  دراومد غشونیج نیارت دنیدختر تو راهرو با د دوتا

  !از خنده قرمز شده بودم گهیکه د منم

م سمت و خواستم برگرد دمیکش ی....نفس راحتستین یکس دمید دمیکش یسرک ستادم،یا دمویاز دستش کش دستمو

 !و برم که دستمو از پشت گرفت که پرت شدم تو بغلش نیارت

منم  دشیدستاش دور کمرم حلقه شد و هر لحظه محکم تر م یاش که ازش جدا بشم ول نهیتو س دمیدستامو کوب عیسر

 :خودشو گرفتو اروم کنار گوشم گفت یجلو یکه خودش هم خنده اش گرفت ول خوردمیتکون م رفتمویچشم غره م یه

رم دستاشو اروم دور کم قهیبعد از چند دق یول دمیمنظورش رو نفهم رهیصبر کن االن م یتکون نخور دختر کم نقدریا-

هم  نیباشه ارت دهیند یزدم که کس دیکرد منم از فرصت استفاده کردمو خودمو کشوندم عقب و اطراف رو تند تند دباز 

  !دیخند یاروم اروم م

 :گفت دویتو موهاش کش یدست

  بودم دهینشن یزیاون واقعا نامزدت بود؟ازماهان چ-

 ...خب نه اون-

 داشت بهش بگم؟ یلیدل چه

 اممم نه-

 :لب گفت ریرفتم که ز برگشتمو

 ؟یکنیم نکارویاخه چرا ا-
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 ...راه افتادم نویبا دو اومد تو ماش شایو استارت زدم که ن نیتو ماش رونیبرنگشتمو رفتم ب یشدم ول کنجکاو

  باشه؟ تونستیم یچ نیارت منظور

 :دراومد شاین غیج

  جلوت یاتر-

  کردیداشت بلندم م نیباز کردم ...ارت یخوردم تو فرمون... چشمامو کم محکم

 :بهوش اومدم تند تند گفت دیفهم تا

  رسونمتیاالن م-

 ...خوادینه...نم-

 که گفتم نیشد:هم یعصب

 :گفتم یول کردیدرد م سرم

 ...ـییگفتم نه بزارم پا-

 :شد و وسط حرفم داد زد یحرص

 بشه تیزیبزارم چ تونمی؟نمیفهمیمن عاشقتم م-

دخترا جلوم بودنو  یزدم ول دیبرد رو د یهم رفت ... با خوش حال یم کم چشمام رو...کای زدمیشدم...داشتم توهم م جیگ

  !!!...هینه...البته من که معلومه قبولم د ایقبول شدم  نمیبب تونستمینم

... نهیارت مدینگاش کردم که د یشیات ی.با چشمافتمیبود ب کیزد که نزد یبهم تنه ا یکینوک پام بلند شدم که  رو

 یامسال رد-هم خوب شده بود:  میشونیبود که زخم پ یچندوقت

 کرد که ینکرد و پشت پامو خال یپررو!با حرص با پام زدم رو پاهاش که اونم نامرد یذوق نداشته باش پسره  ادیز

  !ادشونیهولش دادم که اونم افتاد رو پسرا!خنده ام گرفته بود از داد و فر عیدر اومد!سر غشونیافتادم رو دخترا و ج
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با  ی!خنده ام گرفت ولنیهم خنده اش گرفته بود که پسرا و دخترا ما رو زدن کنار که با سر رفتم تو شکم ارت خودش

 :اعتماد به نفس گفتم

 !!!مگه؟ یچشم ندار-

 :حرص گفت با

 !سرکار خانوم دیچشم شما ند دیببخش-

بود ا  ادهستیا کیبان کوچ هیسا هی ریکه ز نی! ارتسیطور خ نیرفتن و تنها موندم و هم بایکه تقر ومدیبارون م داشت

 :نگام کرد و گفت یچشم ریز یتخس

  ...سر جام ایب-

 :هوا دمیپر یتهران(از خوشحال-یانداختم )قبول یرفتم و نگاه ییبا پررو منم

 !ولللللیا-

 :گفتم تیحواسم برگشت و با جد دوباره

 خب...خداحافظ-

اتم برد!چهار م دنشیکه از د نمیبه بنا گوش و رفتم سمت ماش دیرس شمی. نزدیتوش موج م طنتیکرد که ش یتخس نگاه

 سوار اون موتورباحالشه نیارت دمیاومد.برگشتم که د یبوق یچرخ پنچر بود...تو دلم به فحش بستمشون که صدا

 دمیم حیمارتا توض یسوار شو خودم برا-

 !تعجب نگاش کردم...من و اون؟عمرا سوار بشم پشتش با

 یکه صدا ستهیبا ینیبشه و ماش یفرج دیزدم شا دیبه جاده انداختمو تند تند اطراف رو د ینگاه رمیگیم یاممم تاکس-

گردنش  یپشتش هم رو یبود و موها ختهیرو چشمش ر سشیخ یپام در اومد.موها یموتورش جلو یها کیالست غیج

  :زد و با حرص گفت یبرق شیعسل یبود.چشما دهیچسب

  !گفتم سوار شو د-

  !و سوار شدم که مورمورم شد دمیکش یقیعم نفس
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  م؟یبر-

 میبر-

 ی.بخوردیبارون به ندرت تو صورتم م یکه قطره ها یجور روندیسرعت م نی!با اخرمیکه گفتم انگار پرواز کرد نویا

 یپ گهیبودم د یابر یبهم انداخت...عاشق هوا یبرگشت و نگاه یبا لبخند بامزه ا نیکردم که ارت یبلند یخنده  اریاخت

  که عاشقش نبودم...؟ ؟منیمن چ یواقعا دوسم داره ول نیبرده بودم که ارت

 :گفتم غیرفتم خونه و با ج یحرف اضافه ا چیکردم و بدون ه یخونه و تشکر دمیرس

  قبول شدممممم-

 یاتر ی...اهلل اکبر بزنم لهت کنم پرده رو جر داد یدختره -:نییطبقه پا دیاز ترس پر ماهان

رو فاکتور  نیقسمت ارت یهم گفتم ول نمیماش ی هیگفتن ...قض کیخنده بغلم کردو همراه مامان بابا بهم تبر با اتوسا

 !گرفتم

 :با ذوق گفت مامان

 ...زیسوپرا هیتا  یدیم شوینیریش-

 :مامانو از پشت بغل کرد اتوسا

  ینیریاول ش-

  :کرد ینگاشون کردم که اتوسا خنده ا یکردمو با مظلوم زونیلوچه مو او لبو

 مامان گناه داره...بهش بگو-

 انیقراره امشب ب انفریک یبعدا...خب...خانواده  رمیهر جور شده ازت کش م یول-

 :گفتم یحال یب با

 اصال ردش کن ستی...حسش نیاه دوباره خواستگار-



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

رفتم تو  رجهیش یبا خستگ ست؟ین انفریک لشیفام ایدنکه تو  نیس...فقط ارت گهید انفرهیک هیتعجب نگام کردن البد  با

 ...خوابم برد سمیخ یاتاقم...رو تخت با لباس ها

 

 یاچ گفتیمامان که م یکه صدا ختمیها رو ر یچا ازهیبا خم دمویچروک پوش دیو سف یاسیو شال  یلباس بادمجون هی

 .اومد ارمیرو ب

 !خشکم زد نیارت یخواستم برم که با صدا یکسل با

توسا رو دادم دست ا یچا ینیبرگشتم و س عینشسته ... سر نیارت دمیانداختم که د ینگاه واریخم شدمو از پشت د اروم

کار  یچ نجایاتاقم و تند تند تو اتاق اه رفتم....اون ا دمیو دو دیکشیخودشو سر م یِکه تو اشپزخونه داشت چا

 ...؟ستمیکه عاشقش ن من یعاشقمه ول دونمیم گهیبگم؟درسته د یچ کرد؟چرا؟بهشیم

به  یبکشم کنار نگاه انیجر نیا ریدل نبندم...بهتر بود هر جور شده از ز یا گهیپسر د چی...اخه من قول داده بودم به هنه

ب بود انداختم..خو نییپا یمنه نگاه یزندگ نیباز هم ا ی...ول؟یمامان بابا چ یابرو ی...اره ولیپشت اطیپنجره انداختم...ح

 ! یکیو تا برگشتم که بپرم رو تخت افتادم رو  نییاومدم پا واریاز د اطی...با احتمیدار اطیتخت تو ح هی

  آخ کمرم-

 نگاه کردم...فکر کنم روحشه...مگه باال نبود؟ نیتعجب به ارت با

  ؟یکنیکار م یچ نجایت...تو ا-

 :غضب نگام کرد با

  ...گالب به روتییدستشو-

 :تکون دادم یخنده مو گرفتمو سر جلو

  ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا-

 :به باالانداخت ینگاه

 ...از اون باال-
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قدم جلو اومد و دستاشو دور کمرم حلقه کرد که خواستم کنار  هینگاش کردم که  یچشم ریو ز نییانداختم پا سرمو

  :گفت یچسبوند و با خونسرد میشونیبکشم سرشو به پ

اشو تو اون پ یدختر چی...تاحاال ه میپسر بود پیاک هی...المونیو ی...توشهیمثل عشق اول نم زیچ چی... ه گنیم ششششیه-

 :دیکش یقی...درسته که ارسام... نفس عمیشد نشیتو...تو اول ینگذاشته بود ول الیو

 ...اون عشق اول تو بود و عشق اول من هم...تویبا وجود اون کارش بازم تو عاشقش بود-

دم خودمو شده بو جیبودم و گ یکه احساس،قولم رو بشکنه...تو دوراه کردمیم یکار دینبا یشد ...ول کینزد شتریب بهم

 :کنار و دستاشو از دور کمرم باز کردمو انگشت اشاره مو جلوش گرفتم دیکش

رو  یتعشق لعن نیهم عشق؟من ا کردم؟بازیفرار م دیبا یتو کوچه...تا ک دمیدو یبه دوست دخترات برس یبهتره بر--

  بگم اخه؟ یبه ک خوامینم

 ...کردم شتریبا موتور دنبالمه....سرعتمو ب نیارت دمیاومد که پشت سرمو نگاه کردم و د یترمز یصدا

عقب  دمیاومد که از ترس پر یخش دار یو ازش دور تر شدم که صدا یبغل یکوچه  دمیدو کردیکار نم گهید مغزم

 :بغلم گرفتم یطرفشو تند تند سرشو تو دمیو دو دیم سوت کششده بود مخ نیکه پخش زم نیارت دنیکه با د

  کنمیپاشو خواهش م نیآ....آرت-

  : هیبه گر افتادم

... با یعشق از وجودم پاک شده ول کردمی... اشتباه کردم... فکر م کنمیکارو نم نیا گهیپاشو غلط کردم بخدا د نیآرت-

شش ماتم و لبخند بنا گو شیعسل یبرق چشما دنیپاک کردم که با د نمیهق هق گفتم:من دوست داشتم... اشکامو با است

 !برد

 واقعا؟-

 :کنار دمیزده پر بهت

 :و خودمو زدم به اون راه دمیکش یقیتو...تو...حاِلت... نفس عم-

 نه اممم با تو نبودم-
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  :گفت یطونیجور که دستش رو کمرش بود بلند شد و با لبخند ش همون

  جوابو ازت بشنوم نیم که اکمر رو داغون نکرد نیا-

 :که گفت کردمیتعجب نگاش م با

 ...نقدریا ،منیلعنت ؟اخهیعاشقم یبهم بگ رمیبگ سکید دیحتما با-

 هیزد و با  یبرق شیعسل یچونه مو گرفت و سرمو برد باال چشما یتا سرم داد نزنه دست نییسرمو انداختم پا یبامظلوم

  :گفت طونیلبخند ش

 ؟یشیخانومم م-

 :زدمو گفتم یلبخند یطونیابروشو انداخت باال....منم مثل خودش با ش هیتا هیبهت نگاش کردم که  با

 ییاقا داشته باشم ....اون تو هی ایدن نیاگه تو ا-

 :گفتم دیانداختم باال و به حالت تهد ییابرو

  !!...یباش لیالبته اگه زن ذل-

ر و بلند بلند خدارو شک دیچرخیمنو به خودش چسبونده بودو م حرفم تموم نشده بود که حس کردم رفتم تو هوا! هنوز

 !کردیم

 :و با خنده گفت نیولم کن حال تهوع گرفتم! گذاشتم زم ییییی:ارتزدمیم غیهمراهش ج منم

 !بچه هامون چه شود-

 عیسر وکننده لباشو با شدت گذاشت رو لبام که شوکه شدم ریحرکت غافگ هیخنده و تو  ریتو شونه اش که زد ز زدم

لحظه  هی میدیکه به خونه که رس دیدویدر آوردمو دنبالش کردم اونم با خنده م مویی! دمپادیرفتم کنار که دوباره خند

  :ستادمیا

 کمرم یآ یآ-

 دویرو پرت کردم طرفش که فهم ییشده که از فرصت استفاده کردمو دمپا یچ نهیدلهره برگشت سمتمو خواست بب با

 !بود ییرایخورد تو صورت ماهان که تو پذ قایداد و دق یجاخال
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از خنده  ومیبود ستادهیا دهیهم مثل موش اب کش نیمنو ارت کردنیو اتوسا و مامان بابا با تعجب نگامون م رایو الم مارتا

 !میشدیمنفجر م میداشت

عجب ت شتریب شده بود یکه بستر یزن دنیبا د ی...درسته اولش شوکه شدم ولمارستانیمنو برد ب نیاخر ارت در

 ...اورده بود نجایدوست دخترش و منو به زور تا ا شیپ برهیکردم...اون گفته بود منو م

...شرمنده به افکار منحرفم فکر رفتمیم دنشیکه شبونه به د یبهتره بگم همون دوست دختر ایمادرمه.... شونیا-

 !کردم...واقعا من منحفم

با ارزش  یزیرو که برام از هر چ ینقره ا یقندخون داشت،حلقه  دمیمادرش که فهم یکرد و با اجازه  یخنده ا نیآرت

  انگاشتم کرد....مارتا و یتر بود رو تو

 ...داشتن سایدختر بامزه به اسم ماهت هیازدواج کرده بودنو  رایالم

زن داداشم بود اتوسا هم  یمتاومد اخه ناسال یاونقدر ها هم ازش بدم نم یکل کل داشتم ول رایبا الم شهیهم مثل هم من

بود و  زاریدخترها ب یکرد... و البته ماهان...اون هم که از همه  دایخودش پ یجفت برا هی میعروس ینکرد و تو ینامرد

 ...کردیمو سر خودشو گرم  کردیکار م یکیمکان هی یتو

هم  لیکائیم ی...حتگرفتیدانشگاه و ازم خبر م ومدیم کباریبشه و هر چند وقت  لیهم زود تر تونست فارغ التحص نیارت

 گهیهم نگام نکرده بود ! چشمامو باز کن د یچشم ریحساب کار اومده بود تو دستشو تاحاال ز گهید

 :دراومد غمیخوردم که ج یسکندر یزیچ هیبه  یرسیاالن م-

  من چشمام بسته نه تو یارت-

اومد که با فکر کردنش اشکم  یزیچ یداد و صدا یش که جاخالکرد که با حرص با پام خواستم بزنم تو پا یا خنده

 :دمیکش یبنفش غیبودمش!ج دهیپاشنه کفشم که تازه خر یدراومد!...وا

  کشمتتتتتیم ییییییییارت-

  حرص نخور خرمیم گهید یکی یخانوم-

 دمیویو د ولیا-گفتم: یخونه با خوشحال دنی!چشمامو باز کرد که با د دیلبخندم به بنا گوشم رس دمویکش یقیعم نفس

 که قفل بود دمیاتاق رس کیو مجهز بودن...در اخر به  کیزدم...همه ش دیتو اتاقا رو د
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 :شلوازشو ابروهاشو برد باال بیرفت دستاشو برد تو ج ادتی نویا نیارت-

 !که خندش گرفت رونیچشمامو از حدقه دادم ب یبر شهیجا نم نیاممم ا-

 چرا؟-

  !!جا...ورود دختران ممنوعه نیو گفت:انگاه کرد گهید یجا به

 :بهت نگاش کردمو چشمامو ملوس کردم با

  ؟؟؟ییییارت-

  :کرد یزیر یشو اروم اروم تکون دادم که خنده  قهی

 !ستین یراه برگشت گهیتو  یاگه بر-

 :چشمامو زدم کنار که درو باز کرد و گفت یجلو یموها

 ی لهیو قرمز و چند تا و یمشک یتخت دو نفره  هیاتاق ساده بود ... هیتو... دمیکش یبا تعجب سرک یخودت خواست-

 یلخوشگ ونیرنگ شده بود... در کل قشنگ بود و دکوراس یها هم قرمز و مشک واریبودن...د دیو سف یاسیکه  گهید

 داشت

 ...داره که دخترا یچ یخب قشنگه ول نجایاوممم...ا-

و خونه نبود که ت یسر و کله زدن...روز یبا کل یعشق دوست داشتن هی...نیدلنش یگرم هیکردم لبام داغ شدن.... احساس

کم نگذاشته  یزیچ چیبا درامد کمش باز هم برام ه نی...ارتمیبازم همو دوست داشت یول میمون دعوا نداشته باش

 بزنه مطب هیتونسته بود  نیگذشته بود و ارت میبود...دوسال و ن

رسته...ارسام باشم... د ،عشقمیکنار ارت تونستمیم یطور نیبودم ...ا شینشده بودم منش لیکه فارغ التحص یمنم تا وقت...

وجودش  یبه اسم عشق تو یزیمهم تر از همه،چ یول شدیعاشقش م یداشت و هر دختر ادیز یپول داشت....جذبه 

  ...نبود

 نیتر ...جذابکردیعشق فوران م دزیبهم زل م یکه وقت شیعسل یو چشما دیرسیگردنش م یکه رو ییمن با موها نهیارت

دونفره و با مزه رو در کنار هم  یایدن هیخودش  یبا سادگ ی...هر چند ساده،ولنجاستیا یبود... عشق واقع ایپسر دن

  ...میداشت
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