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  مقدمه

  شودیآنگاه که عشق آغاز م و

 از آسمان  یپسران

 خداوند  يجنس فرشته ها از

 یاز جنس زندگ یدختران

  فیو لط نرم

  ردیگیانس م گریکدی يبا نفس ها شانیها نفس

  نیزم يپهنا یب ياهایاسمان و در يدر کرانه ها و

 کنند  یرا حک م گریکدی نام

  يخداوند زالیقدرت ال يروز دیشا تا

 دهد  وندیپ گریکدیها را به  آن

 متفاوت  يایاز دو دن ییها وندیپ ،يآر

 بوده نیبوده است چن تا

 ممنوع  ییها عشق

  یتمام نشدن ییو مشکل ها یسخت با

  یزندگ يبهشت و بو يها وهیم ینیریبه ش ییها یسخت

 از جنس ناز  یدختران

 ازیاز خاك ن یپسران

 

*** 

  ترانه

 اخخخخ  -

کنارم  گهیافتاد دو تا موجود د ادمی... تازه  نمی... دماغ نازن ینیبهره نب ریخ یتونم قسم بخورم دماغ نازم شکست ... اله یم

 هستند برگشتم عقب و گفتم: 

  ؟یخوب سیمهد -من

 رو بلند کرد و گفت:  سرش

 ... اخ  ستمیمطمئن ن -سیمهد

 انداختم و گفتم:  انایبه آر ینگاه
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 که نشده؟  تیطور ؟یتو چ -من

 : گفت

 نه فکر کنم خوبم  -انایآر

غول  نیبا سپر ا نمیام و قرمز رنگ با چهار پسر رو به روم بود و ال نود نازن یب هیجلو انداختم . يبه صحنه  یپر از غضب نگاه

 داغون شده بود  یابونیب

 عوض داره گله نداره!  یهر چ ی... ول ستین یالیشد ... سگ خور ... خ دهیبه گند کش نمیماش ي مهیشد و ب ينطوریکه ا حاال

 آخر به بچه ها گفتم:  يپارك رو بدم به اونا ... و در لحظه  يخوام جا یعقب گرفتم که فکر کنن م دنده

 دینیسفت بش -من

 شی... و با تمام سرعت رفتم وسط عروسک قشنگشون ... اخ سیدرشت شده از تعجب مهد يحرکتم همزمان شدباچشم ها که

 خراب شد ...  نمیماش ي مهیب ي... سابقه  فیح ی... خنک شدم ... ول

زده بود  یآفتاب نکیداشت ... چون ع يبور ي... موها رونیاومد ب دهیورز کلیقد بلند با ه يدر کنار راننده باز شد و پسر ناگهان

 . یکه عصبان دیشد فهم یصورتش واضح نبود اما از فک در هم قفل شدش م

که  دمیرو د اناینبود ... به جلو نگاه کردم و آر انایبه کنارم کردم ... آر یبا تعجب برگشتم و نگاه نیبسته شدن در ماش يصدا با

 یبچه ... م یکن یکار م یسر غضمفر ... تو اونجا چبود ... اوا خاك تو  سادهیاون پسره وا يدست به بغل زده و رو به رو

 نگاه کردم  سیبه مهد ی... برگشتم و با نگران ستیهم جلودارش ن لیبشه ف یعصبان یدونستم وقت

 به شمردن:  میشروع کرد میرو حفظ بود انایآر يحرکت بعد قایدق چون

  کیپنج ... چهار ... سه ... دو ...  -

 : دیچیپ نگیدر پارک انایبلند آر يصدا و

بلد  یرانندگ یام و بخوره تو سرت ... وقت ی... اخه ب یزنمت که شتک ش یم ي... بخدا جور یکن یچرا جلوتو نگاه نم -انایآر

 ییخوا یم ؟یکه چ يسادیجلوم وا ي... تازه پرو پرو اومد يبابات پز بد نیبا ماش يپشتش اومد دینیش یم یبه چه حق دیستین

  يطلبکار یبگ

  ؟يحرف بزن چرا الل شد د

 رفت و دستش رو گرفت و گفت:  سیقرمز شده بود ... مهد تیعصبان از

 ... ول کن بابا  انایآر ایب -سیمهد

 ماله باباشه!  ایداره دن هیفک کرده ما ه؟یحرف حسابش چ نمینه ولم کن بب -انایآر

 مورد خشم اژدها قرار گرفته بود  نیاز شانس قشنگش ا یبود ... ول گهید یکیاون که نشسته بود پشت فرمون ...  چارهیب

 تونستم بفهمم که شک زده شده  یم یاز فک باز موندش به خوب یداره ول یچشمش بود معلوم نبود چه حالت نکی... چون ع 
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وشن ... ر یداره ... عسل ی... چه رنگ خاص بایدرشت و ز يموهاش ... چه خوب بود ... چشما يرو برداشت و زد رو نکشیع

 گفت:  یشه و به ارام انایدستش را به بغل زد و خم شد تا هم قد آر انایمثل آر

 خانوم کوچولو  نمتیبیم زیر -پسره

 سال بود انداختم و گفتم:  يبود و نظاره گر دعوا ستادهیکنارم وا انایکردن آر یکه بعداز شکست در راض سیبه مهد ینگاه

 زنده بذاره  نویا انایپسره چون عمرا ار نیا يدنبال حلوا برا میبر دی... االن با سیکن مهد يکار هیترو خدا  -من

 . نییپا ارمیرو ب اروی ونی... من خودم االن دوست دارم دکوراس رهیگیآروم نم يدیمگه ند گهیکار کنم د یچ -سیمهد

 تا ... االن تیبود...از مسموم ومدهیسرش ن مایاپکردم ... اوه اوه در شرف داغ کردن بود ... اخه کم بال تو هو انایبه ار ینگاه

 منفجر شد:  انایآر

نامحترم ... غول تشن ... فقط قد گنده  يآقا یخانوم محترم رفتار کن هیبا  يچه طور دیخورده شعور داشته باش که با هی -

 جناب ...  يبه خود متشکر یلیات ... خ یگچ يتو اون کله  یاز قدت مغز داشت ونیالسیپنج اپ يکرده ... کاش تو هم اندازه 

 دخالت کرد و گفت:  سیشد ودست اون پسررو گرفته بود... مهد ادهیهم پ گهیپسر د هیقرمز شده بود... کمی پسره

  میکار دار یلیخ شهیم ری... د گهیبسه د انایآر -سیمهد

از لطف نباشه رو به پسره که در مرز انفجار  یکه خال نیا يبرد هر دو سوار شدند من هم برا نیاون رو کشون کشون تا ماش و

 بود گفتم: 

  دیممنون من باش یلیخ دیخورده زشت بود ... حاال خوشگل شده ... با کی يشماست؟ اونطور نیماش -من

 و گازشو گرفتم  نیتو ماش دمیبرداشت طرفم که پر زیخ

 راست روندم طرف آپارتمان . کیو پارك شدم و  دیخر الیخ یب گهید

  میتهران تا درس بخون میاومد میدیکوب رازیکه از ش میهست یسه تا دوست جون به جون انایو آر سیو مهد من

هات به کشتن  یگوشیباز نیتو آخر خودت رو با ا گنی... همه م طونیمغرورم و البته ش یلیسالمه خ 22من ترانه رادمهر  اسم

گفت  شهیکار خونه هستن پس م کیسهامدار  انایو آر سیمن ومهد يخواهر بزرگ تر دارم و پدرا کیعالوه بر خودم  ،يدیم

  میدار یوضع متوسط

  میکن یم یزندگ میآپارتمان که هر سه با هم اجاره کرد هیتو ما

 اومدم:  رونیهام ب الیاز خ سیمهد يصدا با

  ؟يریکجا م يدار -سیمهد

 خونه  -من

  دیخر میمگه قرار نبود بر -سیمهد

  سیبه جون مهد ستیاصال حسش ن میریم گهیروز د هی -من

 : زدیهنوز غر م انایآر
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باباش اومده پز  نیابله ... بچه ننه ... با ماش ي... اخ که دوست داشتم خوردت کنم ... پسره  هیزیپرو خجالت هم خوب چ -انایآر

 ...  دهیم

 کرد گفت یرو نگاه م رونیکه ب یدر حال سیو مهد دمیکردم و خند سیبه مهد ینگاه

  ؟يدیرو د شونیبق -سیمهد

 تعجب گفتم:  با

 ...  يدیشون رو د هیمگه تو بق -من

 ياون که پشت فرمون بود موند تو یول رونیکه عقب نشسته بودن اومده بودن ب گهید ياون دوتا ؟يدیمگه تو ند -سیمهد

  نیماش

 بود با اون پسر پرو انایبه آرنه دقت نکردم فقط حواسم  -من

 : اناگفتمیو رو به آر میشد ادهیپ سیبه دم اپارتمان با مهد دنیرس با

  نییپا ایخانوم کم حرص بخور ب انایبسه آر -من

  دمیانداختم و با حسرت اه کش نمینازن نیماش يبه جلو یشد من هم نگاه ادهیداد و پ تیرضا باالخره

و از  میدیدوم رس يبه طبقه  میکردیکرد و هر و کر م یم فیتعر شویسال اول ياز دوستا یکی یسوت سیکه مهد همونطور

  میآسانسور خارج شد

... چون تازه  نمیرو بچ لیوسا نیا يمن ... اخه من چه طور يتو سر صاحب مرده  ختیر ایدوباره غم دن میوارد شد یوقت

  میآشپزخانه رو سامان داده بودهنوز خونه رو مرتب نکرده و فقط  میکرده بود یاسباب کش

 سمت آشپزخانه رفتم و گفتم:  به

 ...  مروین ایاملت  -من

 باز مزه پروند:  انایآر نیا

 چلو کباب با دوغ و مخلفات  -انایآر

 چپ نگاهش کردم که با خنده گفت:  چپ

 حاال؟!  یزنیاملت ... چرا م -انایآر

  میآماده کردم که دور هم خورد يکردم و ناهار شروع

*** 

 انایآر

 ...  خورهیمزه ... بعد بهشم بر م یبهتر بود ب میبخور يدادیزهر مار م -من

 گهیظهر تموم شد ... بابا بس کن د هیقض انایار -ترانه
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از اون غول  نمیزمون ااز پروا نی... ا امیگفتم بذار فردا ب ی... ه کنهیواسه خودت ترانه ... تموم بدنم درد م یگیم یچ -من

 ... اه اه ایابونیب

زود از کوره در  یلیخودمو شناختم خ ی... از وقت کردینگام م یداشت با نگران سی... خستم بودم ... مهد یبودم ... حساب یعصب

 نگو ...  گهید کردمی... داغم که م رفتمیم

 نگام نکن ...  ياونجور سیمهد -من

 با خنده گفت:  سیمهد

 ...  دیچشم ببخش -سیمهد

گم  المیاگه وسا ینبودم ول یسر جاش نبود ... منم ادمه مرتب یچ چیوه میکرده بود ی... تازه اسباب کش ییسمت دسشو رفتم

 کار کنم ...  تونستمیگور بودن نم

 باز شد ...  ییدر دستشو دفعی...  کردمیداشتم خودمو نگاه م نهیا تو

  ؟يریمیم یفرهنگ در بزن ی... ب مییمن دستشو ... يترانه ... مگه کور يریبم -من

 داره ...  فینگران تشر میتماس گرفته ... حساب ایبرو بابا ... ار -ترانه

 بهم داد:  روی...گوشرونیانداختم ب ییو از دستشو دیکش کتفمو

 جانم؟  -من

  ؟يدادیو جواب نم تیمنو ... چرا گوش یکشت يخواهر انا؟یار -ایآر

 هم هست؟  ییانایاومد ار ادتی... چه عجب  یخارجک يبه به ... اقا -من

 ...  یداداش يایمن ... تو تموم دن يد اخه خواهر کوچولو -ایآر

 ولت کنن یاجنب يایاگه اون حور -من

 ...  يارزن خواهر یمفتم نم -ایآر

 کاکو ...  ییایار ياره بابا ... قوربونه دخترا -من

 باالخره ...  ياومد يرازیبه ... ش -ایآر

 ...  يرازیبه دختر ش می... معروف گهید کارکنمیچ -من

 ...  يرازیآخ قوربونه دهنت دختر ش -ایآر

 ...  ییکایپسر امر يتوهم که شد -من

 بودنمون ...  يرازیبه ش مینازینـه پسر ... ما م -ایآر

  ؟یواسه سرورت کن يکار هی يخوایاوهو ... نم -من

 دنینم یمفت ی... در ضمن اقامت هم مفت سیواسه مجردا ن نجایکار داره ... ا یچرا قوربونت دنبالشم ... ول -ایآر

 ...  یچیه چارهیا؟! خودت عشق و حال ما ب -من
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 I have to go hny…bye byeاوه اوه  -ایآر

 bye my dear...  گهید ياصالت ندار نیادب ... بب یب -من

 ایبدم ار حیکه من براشون توض ییبا چشما کردندیو ترانه داشتن نگام م سی... مهد دمینفس کش هیرو قطع کردم ...  یگوش

 گفت؟ یچ

 سالم رسوند ...  -من

 واقعا؟  -ترانه

 ...  نینگفت شما هم وجود دار ینه ... ه -

 از پشت افتادن روم ...  سیخنده که ترانه و مهد ریز زدم

 یداشت ... اما تا وقت ادیخواهان ز رستانیتو دب يسر هی...  خوندیم یپزشک کایتر بود ... امرسال از من بزرگ 4داداشم بود  ایآر

...  دونستیو ترانه رو مثه خواهراش م سی...مهددادیکس و ناکس نم چیداره پا به ه انیجر دیتو خون خانواده جاو یغرور ذات

... و متاسفانه اعصاب خراب و لج باز و  يساله ... ته تغار 22...دیخانوم جاو انای... منم که آر رانیا زنهیسر م هیبار  هیسال  5هر

 کل بندازم ...  یحاضر جواب و مغرور.خدا نکنه با کس

افتاده  میکردن ... اخ از کت و کول افتاد زیخونه تم میاهنگ شاد گذاشتم ... با بچه ها شروع کرد هیتاپ مو روشن کردم ...  لپ

 ... گفتم:  رفتمیور م میگوش بودم رو کاناپه با

 ...  شعورایاون ب یاله ؟یگیم یبه بابات چ ؟یکنیکامیچ نتویترانه ماش -من

 گفت:  یصداش درومد و به شوخ سیمهد

  ؟يدیچرا نظر م يدیتو که ند -سیمهد

 خنده و گفتم:  ریز زدم

غول بود مجبور شدم سرمو اونقدر باال  نقدریا ارویداغ کرده بودم ...  یلیخ نکهیبا ا کردمیم دادیداشتم داد و ب یاون لحظه وقت -

 که گردنم خرد شد ...  رمیبگ

 دانشگاه ...  میرفتیم عایسر دیچون فردا با میدیکه زود خواب میخسته بود نقدریو مرتب شد ... ا زی... خونه تم میدیخند هممون

 *** 

 رو خدا ... ... ت گهیپاشو د يری... ب م اناایار -سیمهد

 دیشما بر امی... بابا من نم ي... خفم کرد سیمهد -من

 شد به صورتم ... چشامو بازنکردم بلند شدم و داد زدم:  دهیدفعه بالش کوب هی

 ! امینم گمیمرضه؟ ها؟ م -من

 ...  نسیهم جلو ا سیمهد کنهینگام م سادهیترانه دست به بغل وا دمیکردم د چشاموباز

 اعصاب ندارم ...  نمی... پاشو ب این نگیتیواسه من م انایار -ترانه
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 اوهو ... چه خشن -من

 ...  یاروم یلیحاال نه خودت خ -سیمهد

 تو به کارت برس ...  -من

 ...  رسمیدارم م -سیمهد

 صبونه ...  زیسر م میرفت عیسر

 ...  رگاهیبده امروز ببرم تعم نویترانه ماش -من

 دهنش گفت:  يتو کردیکه داشت لقمه رو م یدرحال

  ؟يرو سراغ دار یمگه کس -ترانه

 ...شیندگینما مشی... بهتره ببر شهیم دایپ یکی ینه ... ول -من

 بهتره نیاره ا -سیمهد

  ؟ی... پولش چ -ترانه

 هم هست ...  مهیاون بامن! تازه ب نینترس از پول ماش تایوریس -من

خانومونه بود با وقار  پشیخوشگل کرده بودن ... ترانه که ت یزده بودن ... حساب یخفن يپایت هیو ترانه  سی... مهد میشد بلند

کفش  هی... موهاشو هم کج کرده بود تو صورتش ...  ومدیم یلیتنش بود...جذب بود و به اندامش خ یمانتو عسل هیبود ... 

 هیبود جلو ...  ختهیجلوشو کوتاه کرده بودو کم ر ينداشت ... موها یدسته کم سمیستش ... مهد فهیبا ک یعسل یعروسک

 ...  ریبگ ادی: از دوستات گفتیم شهی... مامانم هم یمشک یو کتون یمشک نهیج هیکوتاه با یطوس يمانتو

 گنده که بنداشو خودم دیسف یکتون هی... با  خوردیدکمه م نشیکه پا يتنگ دود نیشلوار ج هیباال زانو ...  یمانتو تنگ مشک هی

رو سرم قمبله باشه ...  ومدیبه مقنعه ام از پشت پف دادم خوشم نم کمیمحکم بستم  نقدریکرده بودم ... موهامو از باال ا یمشک

 ياز الله گوشم معلوم شد...دسبندا کمیکه  ییکردم...مقنعه امو دادم عقب تا جا یم يکار نیفقط واسه خوش فرم شدن همچ

 زدم رو موهام ...  دمویفرم سف نکیبود وکج انداختم ... ع یمشک دیرو که راه راهه سف میمشک فهیمو بستم ... ک دیسف هینخ

 گهی... بدو د انایار -ترانه

 ... بچه ها زنگ زده بودن اژانس ...  رونیاتاق اومدم ب از

 ... امروز روزه ماست ...  یهمگ میزد یپیبه به ... چه ت -ترانه

کردن من  یدر حرص یترانه تبهر خاص نی... معموال ا ومدیحرفا خوشم نم نیرد که از اخنده ... و نگاه من ک ریزد ز سیمهد

نذاره  سیروز سر به سر من و مهد هیاگه  يپر از انرژ طونهیدختر ش نیها از بس ا ادیحرفا خوشم نم نیاز ا دونهیداره ... م

 یحرفا م نیواسه خنده از ا یگاه یول میدانشگاه يدخترا نیجزو مغرور تر سیو مهد ه... البته من و تران شهیروزش شب نم

 کنم ... گفتم:  یمن زود داغ م ی... ول میزن

 بسه ترانه ... مگه روز شما دوتا باشه ... نه من ...  -من



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ١٠ 

 گفت:  سیمهد

 ...  نمیبیاتفاقا خانوم خانوماا ... من دارم م -سیمهد

 ...  شهیم ریاالن د میبر -من

... منم مثل گرگ چشم دوختم تو  کردیپسر جون بود که داشت مارو برانداز م هی... راننده اژانس خر مگسه معرکه لعنت  بر

داغ  شتریمنم ب دیپرس یچرت و پرت م یلی... پسره خ ششونیعقب ... خودمم نشستم پ ننیچشماش ... به بچه ها گفتم برن بش

... ترانه رفت حساب کنه...من  میشد ادهیپ میانشگاه بودبود در د نیا شی... خوب نمیساکت بش تونستمینم گهی... د کردمیم

 ترانه اومد:  يمنتظر ترانه صدا میکنارهم بود سیومهد

 ...  شرفی... ب يخر یلی... خ يدیشعور داشته باش االغ ... فهم کمی -ترانه

 پاشو گذاشت رو گاز و در رفت دیترانه ... پسره تا منو د شهیپ رفتم

 ...  دیکشیمحکم نفس م ترانه

 شد؟  یچته؟ چ -سیمهد

 شغلت ... االغ ... اشغال ...  نیبدم؟ به ا تیخر ... اخه دل به چ يپسره  -ترانه

 چته؟  یگیم -من

 گفت:  يخنده دار باحالت

 ...  شتریاز شما ب یخوشم اومده ول یلیمن از شما و اون دوستتون که موهاشو کج کرده خ ریشماررو بگ نیا گهیبم م -ترانه

 گفت:  سیخنده ... مردم ... مهد رهیز میچنان زد سیکه منو مهد اخ

 بوده... دهیخوشگل ند نقدری... تاحاال ا ریبدل نگ -سیمهد

 ازش خوشش اومد شماره مال اون ...  شتریاخه بشون حق انتخابم داده بود که هر کدوم که ب میکه مرد میدیخند نقدریا

 ...اماده شدم واسه جواب دادن: دهیم ریسمت در دانشگاه االن حراست بهمون گ میرفتیم میداشت

  برن؟یم فیتشر یخواهران پارت -مرد

حرف  ارویمن و کشوند و برد ... ترانه شروع کرد با  سیحرف بزنم مهد نکهیبود.تا قبل از ا یبلند مذهب شیمرد ر هی يصدا

 زدن ... 

 جوابشو بدم؟  ید ... چرا نزاشت -من

 پروندمون اول کار خراب شه؟  يخوایدختر ... م انایبسه ار -سیمهد

 جلو چشش ...  ادیبهش بگم که ننه اش ب يزیچ هی دیبا نیول کن ... ا سیمهد -من

 جلو اومد سمتمون ...  دیکشیداشت مقنعه اشو م ترانه

 از بس باش حرف زدم ... مخم رو خورد کرد ...  دمی... پوک دنیم ری... چقدر گ شیا -ترانه

  ؟یگفت یچ -سیمهد
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 فالن و بمانو ...  مویایواسه درس م گهیگفتم که شرمنده از دفعه د یچیه -ترانه

 بسه بسه بابا ... خاك بر سرش ...  -من

 نوریکالس اصال نگاه ا هیتو  میبروشور برداشتم و شروع کردم به خوندنش ... کلم تو برشور بود ... رفت هیسالن  يتو میرفت

 چه خبره؟  نجایسرمو باال اوردم ... اوه چه شلوغ ... ا یصندل هینکردم نشستم سره 

رفتن سمتشون  نایترانه ا یکردم ول کیدانشگاه قبل هم بودن باسرباشون سالم عل يکردم چندتااز دخترا نورینگاه ا هی

رو حس کردم ... سرمو  یکینگاه  ینی... سنگ خوردنیبا چشم م نارویا سیوباهاشون حرف زدن ... چند تا از پسرا داشتن مهد

 کردم اومد سمتم:  یاخم کمرنگ هی...  کردی... بالبخند داشت نگام م بایشک ومنبود...ه شیترم پ ياز پسرا یکیچرخوندم ... 

 دادن شکرخدا!  یانگار به شما هم انتقال دیسالم خانوم جاو -هومن

 جواب دادم:  يبا سرد دادمیکه اب دهنمو قورت م یدرحال

 ...میتحمل کن گهیترم د هیمزاحمتاتونو  میاره ... انگار مجبور -من

بشنوه ... کالسو گذاشته بودن رو سرشون ...  هیاز من کنا شهیلبخند زد و سرشو تکون داد ... عادت داشت هم هیحرفم  نیا با

  اد؟یم یاستاد گوربه گور ک نیخسته شدم پس ا

 مرد خپل اومد تو کالسو گفت:  هی

 ...  دیی... بفرما شهیمتاسفانه کالس برگزار نم -مرد

 اومد سمتم ... گفت:  سی... مهد رونیبا پف دادم ب نفسمو

 بهتر -سیمهد

  اره واقعا ... تران کو؟ -من

 تو محوطه ...  هیرفتش با هان -سیمهد

 خم به ابروام دادمو گفتم:  هی

  ه؟یچه خر هیهان -من

 عفت کالم داشته باش ...  کمی انا؟یار -سیمهد

 عصمت کالم داشته باشم ...  خوامینوموخوام ... م -انایآر

 ...  رونیب میکالس اومد از

 اس ام اس داد:  ترانه

 ...  نیایمن رفتم سلف ... شمام ب -ترانه

بم  شهیخودم گرم بودم ... اخالقم گند بود ... هم يقای... من فقط با رف سیبا مهد میدیخندیم میسمت سلف داشت میرفت

 ...  گفتنیم
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رو با  یسمتشون ... صندل می... رفت دیمغرور برداشته بود شد پی... تر حرفهیپسر م هیترانه با اخم داره با  دمیسلف باز کردم د در

من بلند  دنی... هومن با د يریکرد بعد نگاه تو صورت من ... اه هومن بم سیکنار ... پسر سرشو اورد باال نگاه مهد دمیپام کش

 رفت:  وکرد  یشد و عذر خواه

  ؟یادم ش يخوایم یک انایآر -ترانه

 ترانه؟  یسر چ -من

 بدبخت چکارت کرده؟  نیا -ترانه

 زدم و گفتم:  دشخنین هی

 داره ...  يادیمرض ز کمی نیچکار دارم؟ ا نیهه ... من به ا -من

 ...  میمستق ریبار غ هیبدبخت فقط  ه؟یرفتارات چ نیا -ترانه

 اوردم باال:  ستیحرفشو بزنه دسمو به عالمت ا نذاشتم

 لب گفت:  ریخند زدو سرشو کرد اون ور و ز شین هی

 بکن  ییخوا یم يبه درك هر کار -ترانه

چه  دمیگرفتم ... اخ خدا پوک شویخنده ... گوش ریکردوزد ز شیاومد ... نگاه صفحه گوش سیمهد هیاس ام اس گوش ي... صدا 

 رویگوش دیخنده ... پر ریبرداشت سمتم منم زده بودم ز زیاونم بخونه ... خ رهیاز دسم بگ رویگوش ومدیبود ... ترانه همش م یجک

 پر پر شد:  شینگام کرد ...گوش تیبا عصبان سی... مهد نیپرت شد رو زم دمیکشیم بعق رویکه همونطور که گوش رهیبگ

 ...  ارمشیباشه بابا رفتم ب -من

بد  یچشم پاکن ... گوش یلیهمه ادم که ماشاهللا خ نیجلو ا نیزورم داشت خم شم رو زم یلیخ نکهیبا ا نییاومد پا یرو صندل از

 یکیکه  ی... سرم خم بوددستمو بردم سمت گوش کنمیخفت م سیخدا ... مهد يخم شدم ... وا يدر ورود کید نزدجا افتاده بو

نفر بودن پشت سرش ... سرمو اوردم باال ... که چشمام قفل شد تو دو تا چشم  2 نمجلوم چند نفرم که فک ک سادیاومد وا

 .یعسل

*** 

 ترانه

 شهیو رنگ به رنگ م سادهیپسره وا هیکناره  دمیپاره کجا موند د شیآت نیا نمیتم تا بببرگش ارهیرو ب سیمهد یرفت گوش انایآر

 گفتم:  سیرو به مهد

 

 اونجا رو - من
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که در وجودم سراغ داشتم رفتم  یو زود رفت طرف اونا من هم با تمام آرامش دیاز جا پر انایرنگ آر دنیبرگشت و با د سیمهد

همون پسر پروست  نی... ا ی... آها چشماش عسل هیک نی... ا ادینم ادمیپسره اشناست ... چرا  نیا افهیطرفشون ... اه ... چقدر ق

 : دمیکرد اروم باشه رو شن یکه تمام تالششو م انایآر يشد ... رفتم طرفشون و صدا نباهاش دعوامو نگیکه تو پارک

 کنم و ...  یآقا ... من شما رو آدم هم حساب نم یهست یک يهه ... فکر کرد -انایآر

 دونستم گفتم:  یادامه بده چون تهش رو م نذاشتم

 یم ياسباب باز نیماش هینداره برات  بیدرست شد ... دعواتون نکردن که؟ ع يدد نیسالم ... رانندگان ناوارد ... ماش -من

 خرم 

 نوی... ا رونیپسره از پشتش اومد ب هیبگه اما ...  يزیگل کرده ... پسره قرمز شد دهن باز کرد که چ طنتمیاون رگ ش االن

پر رنگ  يقهوه ا دیداشت ... شا یقشنگ يروشن تر بود ... مو ها یکیاز مال او  یبود ... ول یتا حاال ... چشماش عسل دمیند

دم ... بسه ترانه پسر مر يورزشکار کلیداره ... چه ه ي... چه قد یکمرنگ هم داشت ... پوست گندم ياز قهوه ا ییکه رگه ها

واقعا معرکه بود ... من اصوال مرد  گهید یکی نیا ینگاه کنم ول ينطوریا یمن عادت ندارم به کس دیببخش« يرو خورد

 با صداش به خودم اومدم:  »نیبخون شویجورن ... چقدر فک زدم بق هی... همشون  ارمیجماعت رو به حساب نم

شده ... ما که  یچ گهیاز اول قراضه بود حاال د نتونیشد ماش فیام و من؟ ح یبه ب دیکه زد دیهست يدیشما همون ل -پسره

 ...  یاوراق میببر میخواست یم گهید نوی... اون ماش میندار یمشکل

 گفت:  یبرگشت و به پسر پشت بعد

 مگه نه سپهر؟  -پسره

فوق  يکه چشم ها یپسره چشم و ابرو مشک هی...  میکن تیرو رو شونیو گذاشت ما ا رونیپسره اومد ب نیاز پشت ا سپهر

من کال دوست  یپسرا جذاب بودن ول نیدو تا قد بلند و معرکه بود ... هر سه ا نیا نیهم که ع پشیداشت ... ت يالعاده ا

 شدیاز کنارمون رد م ي... هر دختر هیریخورن ... اونم حال گ یدرد م هی... فقط به  ومدینداشتم با پسرا بگردم از همشون بدم م

 دیکش یآه م نایا یخاك بر سرا واسه چ دمیخند یمنم تو دلم بهشون م دیکش یحسرت م ياز رو یکرد و اه ینگاهشون م

 آخه ... اخالق خوشگلشون؟ 

 سپهر در اومد:  يصدا باالخره

 ...  یاوراق میفرست یرو م ینیاره فوقش اون المبورگ -سپهر

 سی... مطمئنم قرمز شده بودم ... اومدم جوابش رو بدم که مهد نییپا ارمیب نویا ونیبزنم دکوراسمن  يزد ... آ شخندین هی و

 گفت: 

  تهیشخص يشعورش رو حفظ کنه که نشانه  یسوار شه ول کانیخوبِ آدم پ -سیمهد
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 نیقرمز شده از عصبانت ا افهیدفعه هر سه تامون از ق هیبه موال ...  يدار ولی... ا سیاز خنده ... دمت گرم مهد دمی... ترک آخ

دعوا کرد الل  انایبا آر نگیبلند اون پسره که تو پارک يدفعه با صدا کیبخند ...  یخنده حاال نخند ک ریز میها زد یگوجه فرنگ

 : دمیخند یم زیر زیهنوز ر یول میشد

 میدیکه د میبود دهیند یو سرتق ییپرو نی... دختر به ا گهید دیببند -پسره

 مزخرف و حال به هم زن خندمون رو قطع کرد:  يصدا هی

 خانوم؟  سیاومده مهد شیپ یمشکل -

داده بود به  چیسه پ ریگ یخوندول ی... سه چهار ترم از باالتر از ما درس م يشد ... ماکان نظر داشیپ شیسر نیباز ا اه

مخصوص خودش رو داشت ... منم که  ییبایهم که ز انایخوشگل بود ... آر یلیخ سی... مهد دادمی... بهش حق م سیمهد

اون  میداشت ادیدر کل هر سه مون خاطر خواه ز» ... اعتماد به آسمون رو  دیریم ییخدا«منحصر به فرد خودم رو داشتم  ییبایز

 . شدیختم نم نایاز ماکان ... البته فقط به هم نمیاز هومن ا

دختر کشش رو داد باال ... االن  يابرو ها يتا هیسپهر  یطرفش ول میماکان هممون سرمون رو با خشم برگردوند يصدا با

 باشد؟  یشما ک دیببخش یعنیاها  ؟یچ یعنی نیا

 حرف رو هم به زبون آورد:  نیهم قایدق

 داره؟  یبه شما ربط دیببخش -سپهر

خودشو داشت ...  يجا گهیکه د سیکه تن منم لرزوند مهد ینگاه کرد ... نگاه سیبه حرف سپهر گوش نداد و به مهد ماکان

 دمید یوجودشون داشته باشن ... ول يتو رتیازشون بلند شه و غ يبخار دیبه پسرا کردم تا شا ی... التفات یعوض زیاه ... ه

 و گفتم:  سادمیوا سیمهد ي... خودم رفتم جلو ریخ الیخ یسه تا ب نیااز  یصدا در اومد ول واری... از د رینخ

  ؟ينظر يآقا شیفرما -من

 از جلو برداشت و گفت:  زشویه نگاه

 مزاحم شدن خانوم آرادمهر؟  - ماکان

 هام رو باال انداختم و گفتم:  ابرو

 تون  ینداره ... به هر حال ممنون از حس انسان دوست یاگه مزاحم هم باشند به شما ربط -من

بود  دیساکته ... بع نقدریچرا ا نمیانداختم تا بب انایبه آر ی...نگاه هیادی... احمق ... وجودش ز يزیه ای ی... انسا ن دوست زرشـک

 طرفش:  میبرگشت انایآر يحتما آرامش قبل از طوفان با صدا نیدختر ... ا نیاز ا

  می... کالس دار میکن یوقت تلف م میبچه ها ... دار میبر دییایب -انایآر

 پشت سرش راه افتادم  ونیروز خوش آقا کیخودش جلو جلو راه افتاد من هم با  و

اول بود  بایکنار هم که تقر یو سر سه صندل میاعتنا رفت یتمام نگاه برگشت طرفمون ... ماهم ب میوارد کالس شد یوقت

  مینشست



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ١٥ 

نه خدا  یی... وا میهست یکنن؟ نکنه هم کالس یکار م یچ نجایا نایا نمیبب سای... وا شیسه تا سر نینشستم چشمم افتاد به ا تا

نگاه  هیپوزخند که هد کیاز اونا نداشتم ... اون سه با  ینگاهم کردند من هم دست کم یبا درماندگ انایو آر سی... مهدجون 

پشت سر ما  قایمشتاق دخترا بود رفتن و دق يکه پاسخ نگا ها ظیاخم غل هیو  مینگران ما بود که خوب نوش جان کرد يها

 نشستن

بشر خوش اخالقه ... شروع  نیمن ... از بس ا ياومد ... استاد مورد عالقه  یمامان ... استاد صالح يجا نشستن؟ وا نیا چرا

اومدن سر  ریهم سن ما باشن! حتما د خورهیپسرا نم نیبه ا دمیدیکردم م یفکر م یمن هر چ یمتفرقه ول يکرد به صحبت ها

 انایو آر سیبه مهد یخوره نگاه یپام ول م ریز يزیچ هیبود که حس کردم  بتصح يدونم ... وسطا یکالس ... من چه م

 کردم و گفتم: 

 که من دارم؟  يرو دار یشما هم همون حس -من

 : میزد غیرو ج دیکه به فکرمون رس يزیو تنها چ مینگاه کرد زیم ریدو سر تکون دادن و هر سه با تمام سرعت به ز هر

 موش -

بود از خنده و  دهیآخرن کالس ... کالس ترک دنیدو سه تا از دختر ها اطرافمون هم دو دنیپر نییبه باال و پا میشروع کرد و

  میهامون و با غضب به پسرا نگاه کرد یصندل يباال میسه تا از هم بلند تر بود ... هر سه رفت نیا يخنده ها

 میبودن زد دنیکه در حال ترک انایو آر سیهمراه با مهد تیاز تموم شدن ساعت محلت ندادم استاد خارج شه و با عصبان بعد

 با حرص گفتم:  سی... مهد رونیب

 کنه ...  یکار م یبشه چ یعصبان یوقت سیدم مهد ینشونتون م -سیمهد

 گفتم:  منم

 دارم براتون  -من

 من داد زدم:  مینگاهش کرد دهیترس سیبا تمام توان داد زد که منو و مهد انایآر

 اد مرض چه مرگته؟ بچم افت -من

 گفت:  سیمهد

 منم افتاد  يبچه نداشته  زم،یبچمون عز -سیمهد

 زد و گفت:  بایز یول کیهرچند کوچ يلبخند تیاوج عصبان در

  هی... اخه االن وقت شوخ ریبم -انایآر

 وسط خنده گفت:  انایاما آر میدیهر سه با هم خند و

 پسر رو  نیکنم ا یم شینشده بودم حال ریتحق نقدریتو عمرم ا -انایآر

  زمیعز میکن یم شیحال -من

*** 
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 رنیاون سه تا برامون دست بگ ییخوا یشد ... م ریاه ... پاشو خره ... د - من

و خدا  ارهیپسرا کم ب نیا يوجه جلو چیخواد به ه یدونستم نم یپتوش رو جمع کرد م عیراست شد و سر انایگفتم آر نویا تا

 شخص مورد نظرو کنهینکنه بخواد رو کم کنه ... بدبخت م

قرمز ...  فیوک یمشک یکفش ورن هیبا  یکوتاه که قرمز بود و شلوار و مقنعه مشک يمانتو هی...  شدیداشت اماده م سیمهد

کج بود  پشیبود و ز یپیجذب که ز يمانتو هیخودش رو داشت  يهم که جا انای... آر یموهاش هم کج داد ... چه ناز شد ... اخ

هم انداخت شونش و مثل  یل فیکم رنگ ... ک یل یو کتون ینفت یآب يو مقنعه  وکم رنگ  یلوار لبا ش ینفت یو رنگش آب

 يمانتو هیچرم بزنم  پی... دوست داشتم ت امیب گریدو تا ج نیبپوشم که به ا یمو هاش رو جمع کرد ... خوب حاال من چ روزید

و کفش پاشنه پنج  فیروشن با ک يقهوه ا هسوخته بود شلوار ومقنع يشد و قهوه ا یچرم که از طرف چپ با دو تا بند بسته م

مخالف جنس  قایدق یورن ونیپاپ هیدوست داشتم  یلیبه خودم انداختم ... کفشم رو خ تیرضا ياز رو ی... نگاه یعسل یسانت

 گرفت ...  یکفش که مخمل بود روش قرار م

به دانشگاه  یواسه هفت پشتمون بس بود ... وقت میبا آژانس رفت بار که هی... همون  میبر یخط يشد با اتوبوس ها قرار

... سپهر با  ظیغل یلیخ یلیاخم خ هیپشتشون با  مینشست میبود رفت یاول نشسته بودن ... حاال وقت تالف فیپسرا رد میدیرس

 آورد گفت:  یکه حرصم رو در م یمسخرگ

 سالم خانوما  -سپهر

 لب گفت:  ریز سیباش دعوامون شده بود الل شده بود ... بهتر...مهد نگیپسره که تو پارک اون

 موش بره تو شلوارت  یزهرمار و سالم ... اله -سیمهد

کالس ... اما اون پسره که پشت  يمصادف شد با غش کردن دخترا دنشی... و خند دیچون خند دیکه سپهر شن نیا مثل

که  یتفاوت یکرد ... منم با تمام ب ینفر سراغ داشته باشم نگاهمون م هیم چش يتونستم تو یکه م یفرمون بود با تمام شکاک

 اومد و گفت:  قهیرفت و بعد از چند دق رونیزنگ خورد که از کالس ب شیوشاز خودم سراغ داشتم نگاهم رو ازش گرفتم ... گ

 لحظه  هی دییایآراد، سپهر ... م -پسره

به سرم زد ... با رفتنشون چسب  یطانیش ياز سرم گذشت ... بازم من فکر ها یطانیفکر ش هیاسم اون پسر پرو آراد بود ...  پس

 یصندل يکردم رو یکند رو همراه داشتم در آوردم و تمامش رو خال یم شهیکفشم که هم ونیپاپ يرو که برا يدو سه ا کی

 میشد فیداد خر ک یباز که نشون م شیاز خنده ... با اومدن پسرا هر سه بان نندغش ک انایو آر سیهاشون که باعث شد مهد

 سادهیوا خیکرد و س ینگاهمون م یبا شکاک یکیاون  یآراد و سپهر که محل سگ ندادن رفتن نشستن ول مینگاهشون کرد

 : دیبود جلومون ... در آخر پرس

 اومده؟  شیپ یمشکل -پسره

 : میباز گفت شیهر سه با ن ما

  ؟ینه چه مشکل -
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 اومد ... شروع کرد از اول و گفت:  نشست و استاد تیشکاک با

  ؟يشما آقا دیکن یخودتون رو معرف دیاول شروع کن نیاز هم -

پاره شدن  يبا سپهر بلند نشه ... سپهر بلند شد که صدا یسپهرتا صندل یصندل يپاشو فشار داد رو سیسپهر بود مهد منظورش

 گفت:  سیبرگشتن عقب که مهد گهید يشلوارش اومد و اون دو تا

 پاره شد  فمیک دیببخش -

از خنده و  میبود دهیمارك معروفم بود روش ... ما سه تا ترک هیبودو  کدستیکردم قرمز  یبود ... نه شوخ یگل گل شورتش

 : میدیخند یم زیر زیزد و ما ر ی... اون حرف م میخودمون رو کنترل کرد یلیخ ی... ول میمثل لبو قرمز شده بود

 ساله  25هستم ...  انژادیمن سپهرآر -سپهر

 یپاشو گذاشت پشت صندل انایگرفت آر یمحکم در دهنش رو م انایآر یخواست بلند بخنده ول یمدام م سینشست ... مهد و

 نیبرگشتن و ا گهید ي... اون دو تا دیبه گوش رس یقبل يمشابه صدا ییآراد و محکم فشار داد ... بعدش آراد بلند شد که صدا

 گفت:  انایبار آر

 صدا داد  نیرو زم دمیپامو کش دیببخش -انایآر

 پسر شکاك گفت:  اون

  دیچرا شما سه تا سرخ شد - پسره

 ... با تذکر استاد برگشت و اراد شروع کرد:  نیا رهیچقدر گ آه

 ساله 25من آراد پارسا هستم ...  -آراد

کامال  انایآر»ادب شدم آخه منظور دارم  یب رنقدیمن ا دیبببخش«بود عجب همشون مارك دار بودن ...  ینفت یاب یکی نیا مال

حاال نوبت اون شکاك  یپسر وسط یمنم پامو گذاشتم پشت صندل میشده بود یسرخ شده بود هر سه تامون مثل گوجه فرنگ

ه من دفعه هر سه تاشون برگشتن ک نیترکم نجاتم بده ... ا ی... خدا دارم م یییوابود که با بلند شدنش همون صدا بلند شد ... 

 گفتم: 

 کاغذ از دفترم پاره کردم  هی -من

 بود ... اون پسره شروع کرد:  يقهوه ا یکی نیا مال

 سالمه  25اسمم پندار رادمنش ...  -پسره

 يها افهیق دنیواو با د رونیب میتا اجازه بده بر میاما ما ازش خواست میکن یخودمون رو معرف میبه ما نگاه کرد که بلند ش استاد

 رونیب میقرمزمون اجازه داد بر

 : دمیدم در ترک دمیرس تا

 ...  نشونیدیاخ ... اخ ... د -من

 گفت:  دیخند یم دهیبر دهیکه بر یدر حال انایاجازه نداد ادامه بدم آر خنده
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  دمیخند یلیحال ... کردم ... دمت گرم ... اخ ... خ -انایآر

 بود  ما يشورتاشون هم رنگ مانتو دیدقت کرد -سیمهد

 گفت ادامه داد:  یفکر کردم راست م کمی

بود؟ اهاسپهر رو  ی... اسمش چ اروی نی... من حال ا رهیبود رو بگ دهیکه همرنگ مانتوش پوش یحال مال اون یهر ک دییایب -

  رمیگیم

 گفت:  اناهمیآر

  ه؟یغرور داره فکر کردم ک یلی... خ رمیگ یمنم حال اون آرادبچه پرو رو م -انایآر

  رمیخوردش رو بگ شهیمن عسل هم نم هیحال اون پندار که با  دیبه خدا ... من با دیزرنگ یلیخ -من

  ستیداره تا منو دغ مرگ نکنه ول کن ن نشیجواب تو آست هی یهر چ ياون دو تا بهترن؟ اون آراد که برا يتو فکر کرد -آریانا

 خنداش رو اعصابه  شیاون سپهرم که ن - سیمهد

  دیوفتیراه ب د؟یکن یخوردم قبول م زیباشه باشه بابا بگم چ -من

کالس تموم شد پسرا مثل  ی.وقتمیکال تو دانشگاه به کوه غرور معروف بود میکرد یتو کالس و خودمون رو معرف میرفت

 از عقب گفت:  دیخند یکه م یدختر در حال هیبا غرور بلند شدن برن که  شهیهم

  ن؟یدیخر یشلوارتون رو ک ونیآقا -دختره

 داره؟  یبه شما ربط -پندار

 مال هر سه تون پاره اس  ینه ول -دختره

 از خنده . دیترک کالس

*** 

 انایآر

 ترانه اومدم باال ... اوه  شگونین هی... با  کردمیبود داشتم کتابامو جمع م نییگاد ... سرم پا يما او

و ترانه نگاهم کردن  سیترانه بود ... مهد ریزل زده بودن به من ... بمن چه تقص ی... ول کردنیسه تاشون داشتن نگامون م هر

پوز خند بلند زدم ...  هیگذاشته بود ... االن فکر کردن کاره منه ...  نویا یمن بود ... ک زی... اه چه مرگتونه ... نه! چسب سر م

 ...  کردنیم داشتن نگام مو ترانه شوکه شدن ... اخه سه تا خون اشا سیمهد یکارم حت نیباا

 فمویگنده افتاد روم ... ک هیدفع سه تا سا هی... دوباره مشغول به کارم شدم ...  مینبود ... فقط ما چند نفر بود یکالس کس تو

... جر خورد ... سرمو اوردم باال ... سه تاشون بودن ... چقدر  فمیدستشو گذاشت رو ک یکیبرداشتم که بندازم رو شونم که 

 ... آراد خم شد تو صورتم و گفت:  یافتادم رو صندل ی... ول ندهخ ریرسناکن ... بلند زدم زت

 من ...  تیواسه اذ يدارم برات جوجه ... هنوز بچه ا -آراد

 ...  چنیهرکول ... گنده تر از توام واسم ه -من
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  ... نیدستمون رد ش ریاحتمالش کمه که تو دوستات سالم از ز ندفعیا یول -سپهر

 ...  ياوهو ... نچا -من

 ... تا اومدم حرفمو کامل کنم که پندار گفت:  شمیدارم برات ترانه اشغال دارم خورد م ن؟یو ترانه کدوم گور سیمهد نیا پس

 ...  نی... پس ادامشو داشته باش نیرو شروع کرد يبد باز -پندار

 تا اسفالتت نکردم ...  ادیبکش کنار باد ب -من

 : گهید شدمیالت م میوقت کردیداشت باد م میحرفم جاخورد ... همه جاخوردن ... آخه رگ الت باز نیا از

 ...  میپاشو بر هی... کاف انایآر -ترانه

 شم ...  نطوریا ومدیم شینگران شده بود ... آخه کم پ اونم

 ...  رونیحلقت بکشم ب توازیمتر 4اون زبونه  یکنیمجبورم م -آراد

 رو شونمو تکون دادم ...  یکنارمنم بلند شدم ... گرد خاك فرض دیر آراد رو کشحرف سپه نیباا

*** 

 ا -من

 ترو خدا ...  انایآر - سیمهد

 نقدریعقب ... پرت شدم اونور تخت ... تاحاال ا دمی... ترانه با لباسم کش زدمیتو بالشو داد م دادمیمن بودم که سرمو فشار م نیا

 خرد نشده بودم: 

 ... آراد ... پندار... ... سپهر!  کشمتی... بخدا میعوض -من

 ... داشتم ...  زتی... بخدا از قصد چسب نذاشتم رو م کننیم تمونیاذ نایواسه هممون سخته ا نی... ا اناایار -ترانه

  ؟یتمومش کن شهیترانه م -سیمهد

 ...  میکنیکه تمومش م مییما نیا یول میبسه ... بسه ... خودمون شروعش کرد -من

 اب داد بهم بزور کردش تو دهنم اروم شدم:  وانیل هی سیمهد

 دوختر جون ...  دمیمگه من تانکر حمل ابم؟ ترک سیمهد -انایار

مشت و  ریاومد دره حموم و درو گرفت ز سیجون اومد رو لبه هر سمون ... وقت شام بود ... مهد یلبخند ب هیحرفم  نیا با

 لگد: 

  ؟یکنیم ی... سه ساعت اون تو چه غلط گهیشام د ای... ب انایار -سیمهد

 اب هم باز بود:  ریچون ش ومدیترانه سخت م يصدا

 خوب خوب ...  يکارا -ترانه

 بچه ...  کنمیلهت م امیترانه م -انایآر
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...  دهیکردم ... چشمام طبق معمول قرمزومست ... رنگم هم پر نهینگاه تو ا رونیخندشون اومد ... از حموم اومدم ب يصدا

بود که داشتم تو حموم به او  نیبود ... به خاطر ا شتریب کمی ندفعیا ی... ول نمیا امیاز حموم درم شهی... من هم هیعاد نیا دینترس

شلوار چارخونه  ریز هیبا  دمیگشاد کج پوش قهی شرتیت هی...  ادیسرمون م ییکه فردا چه بال نیا فکر... در  کردمیفکر م ایعوض

برق لب زدم  هیبه ادم نبرده میچیتروخدا ... ه نیدید گرفتمیسر درد م کردمیبود ... اگه با سشوار خشک م سی... موهام خ

 کردوگفت:  سینگاه به مهد هیورفتم ... ترانه 

 به به ... چه عجب -ترانه

 ت درو گردنمو سرشو اورد دره گوشم: و دستامو زدم بغلم دستاشو انداخ یقهر بودم ... نشستم رو صندل باهاش

 چه مرگته باز؟  -ترانه

 : نمیکدومشون رو بب چیه یناراحت تونستمی... نم میباهم بود ی... از بچگ میباز کردم ... واقعا عاشق هم بود دستشو

 سیآدم ن نیهم ع تیاحوال پرس -من

 اومد کنارشو گفت:  سمیمهد

 بابا الیخ ی... ب ایآر -سیمهد

 ...  يرفت مهد ادتین شو  -من

 ادب نگو دوس ندارم ...  یا! ب -سیمهد

 گفت:  ترانه

 ...  گهیبسه د -ترانه

 گفت:  سیاوردم باال زل زدم توچشماش ... مهد سرمو

 قرمزه ...  یلیچشمات خ انایار -سیمهد

 بود ...  ادی... اب کلرش ز دونمیم -من

  سوزه؟یچشمات نم انایار -ترانه

 ...  هی... عاد بابا يا -من

 گفت ترانه

 بار بهت گفتم از قصد نبود  هیرو ببند ...  هیقض نیپس ا -ترانه

  فه؟یضع میدار یباشه بابا ... شام چ -من

 اومد در اشپزخونه و داد زد:  ترانه

 درد ... آقا -ترانه

 اومد نشست روبه روم گفت:  سی.مهدرفتمیم نییباال پا یرو هtv ياز اونور کاناپه انداختم ... داشتم شبکه ها پامو

  م؟یکن یچ فردارو
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 ...  یچیه -ترانه

 ...  گهیراست م -انایآر

 دارن ...  ییکه چه نقشه ها نیدونی... م نیحرف نزن یالک -سیمهد

 ...  میکنیم شونیغلط کردن ... حال -ترانه

 چشمک دادم. هینگاه به من کرد و چشمک زد منم جوابشو با  هی

 : میدیابو خو میخورد شامو

 ...  انایآر -ترانه

 بدو ...  انایار -سیمهد

خوش  یمانتوخردل هینگاه به بچه ها کردم ... ترانه که  هیرفتم در کمدمو وا کردم ...  عی... سر ییتو دستشو دمیشدم چپ بلند

 هی...با يبه صدر لیرنگ با شلوار کتون ما یتونیمانتو ز هیهم  سی... مهد یو کفش عروسک یدوخت تنش بود با شلوار مشک

و زردزدم  دیتند نشستم بنداشو سف یکفش مشک هیو تنگ با  غیشلوار زرد ج هیخوشگل با  دیمانتو سف هیمن ویکفش کالج قهوه ا

بم  یلیکه خ بنمیر يدود نکیهم برداشتم ... ساعت زردمو بستم ... و حاال ع یمارك زرد و مشک فیک هی... موهاموزدم باال ... 

 ...  دمی... کفشمو پوش دادنیبم فش م اشتن... بچه ها دمه در بودن و د دمی... نرس لیبونه که تعط... ص ومدیم

 اومدم خوشگال ...  -من

 با خنده گفته:  ترانه

 هیلیامروز هومن نخورت خ -ترانه

 دهیبه روح باباش خند -من

 ...  ولیا -سیمهد

 رفتمیبود و محکم راه م می... من وسط بودم ... دستم به گوش دی... با رفتنمون سرا چرخ میتو ... وارد دانشگاه شد دیبه ام یاله

دخترا ... منم نشستم رو  شیپ سادنی... بچه ها وا شیبه ناز ذات ختهیهم با ناز پسر کشش وترانه هم با غرور آم سی... مهد

 بلند گفت:  دای... و شنیم نیریر خوشگل وشچقد خندنیم یکه وقت کردمیو ترانه م سیدکنارشون ... نگاه مه یصندل

  ؟يایم میگرفت یمهمون هیجمعه شب  انایآر -دایو

 کردم و گفتم:  نگاش

 چراکه نه ...  -من

...  میپشت سر ما نگاشونم نکرد یمونده به اخر.غول تشنا بودن ول یکی فیرد می... رفت میلبخند بم زد ... وارد کالس شد هی

 سپهر. پشت ترانه پندار پشت سر من آراد ...  سیپشت سرمهد

شده بود ... سرمو  نی... دوباره چشمام سنگ دهیکش م یلیاخه خ بندهیم هیبشر ماست تو دهنش ما نیا ياه ... استاد نور اه

مووا کردم ... خنده اومد ... چشا يوسط کالس ... صدا وفتادمی.خوبه نیاز رو صندل نییشدت پرت شدم پا هی... با زیگذاشتم رو م
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کنارم زانو زدن ...  نییکه دستم رو کمرمه اومدن پا دنید یوقت یبزور خندشونو خوردن ول سید... ترانه و مه کردیکمرم درد م

 ...  کردمیم يریام جلو گ هی... اون لحظه فقط داشتم از گر مردمییداشتم م کردیدرد م یلیخ

از بچه ها جلوم باز  یکیخوبم ... با رفتن  گفتمیمنم م ؟یخوب دنیپرسیدخترا هم اومدن کنارمون ... همه ازم م هیشدم بق بلند

 کشتمیدرد داشت م نکهیبوده؟!؟!؟!؟!؟ واقعا! با ا نایخند زدن ... نه ... کاره ا شیشد ... آراد و سپهر.پندار تک تکشون بهم ن

زدم  کردی... درد داشت خفم م سمیحرکتم جا خورد ... کمرم! نمتونستم سر جام وا نیا... از  کینزد یلیجلو صورت اراد خ رفتم

اشکمو دراورد باالخره...اراد چشماش شده بود اندازه  یعوض نیتر شده بود .ا دیام شد هیهمه گرد شد! گر ي... چشما هیگر ریز

 ... با هق هق گفتم:  ینلبک

 تر ... تران ... ترانه ...  -من

توجه رفتن  ینبود آراد و پسرا ب یچکیه سیانگار نه انگار ... جز ترانه و مهد یپا با زانو افتادم ... چشمامو بستم ... ول جفت

 ... با دوتا ارام بخش کارم حل شد ... فردا نرفتم دانشگاه ...  رونیب

 دو بود بچه ها اومدن خونه ... با شوق رفتم سمتشون... کینزد ساعت

 م خوشگال دانشگاه چطور بود؟ سالم خانو -من

از بس مغروره ... با تعجب رفتم  دمیشو ند هی... اصلن تو عمرم گر کنهیم هیداره گر شدیبود ... باورم نم یترانه اشک يچشما

که  ... تو بغلم بود گفتینم يزیچ دمیپرسیاز ترانه م یکردم ... هرچ سیسمتش دستامو واکردم اومد تو بغلمو زار زد ... نگاه مهد

 ...  زارمتونیبود ... نکنه ... بخدا زنده نم یاشک وشگلشخ ياز بغلم دراوردمش چشما

 چشه؟  نیا سیمهد -من

 نگاه ترانه کردو با نفرت گفت:  سیمهد

 ترانه رو باز کن ...  فهیک -سیمهد

 ترانه رو باز کردم ...  فهیبردم ک دستمو

 توش؟  یگذاشت ی... چ دهیم يگند ياه اه اه چه بو -من

 با هق هق گفت:  ترانه

 توش ...  ختهیاشغال ر یپندار عوض -ترانه

  نم؟یدرست بگو بب -من

 شدن ...  دهیو ... به گند کش مییو کارت دانشجو می... گوش ختنیاشغال ر فمیحواسم نبوده تو ک یدونم چطور وقت ینم -ترانه

 فردا نوبت توا! از کنارم جم نخور ... باشه؟  سی... مهد کنمی... بخدا فردا داغونشون م زیهمه چ یب ایغلط کردن عوض -من

 مثال؟  یکن کایچ يخوایم -سیمهد

 کمرمو نشون دادم ...  ياز پشت زدم باال و کبود شرتمویت

 از پشت زد بهت ...  شعوریاراد پارسا ... اون ب یسقت ش یاله -ترانه
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  ستیمهم ن گهی... البته د ستیمهم ن -من

که حموم بود ترانه هم کز کرده بودرفتم  سیدل و دماغ نداشتن مهد سیلبخند زدم ... قرار بود من شام بپزم ... ترانه و مهد هی

 باال سر ترانه: 

 یزمان طاغوت يدافا هیکه شب ؟یغمتونالوط نمینب -من

 برو اعصاب ندارم ...  انایار -ترانه

 نه؟  ای يتو بمن اعتماد دار -من

 ر کن اره ... منظور؟ تو فک -ترانه

حرف بزنم اخه  يرازیش ومدیم شی... کم پ ي... زدم مسخره باز کردیاز حموم اومدو داشت نگامون م سیلحظه مهد همون

 واقعا بلد نبودم: 

 ها کاکو ...  -انایآر

 مردن از خنده ... ترانه گفت:  سیو مهد ترانه

  نم؟یبنال ب -ترانه

  میریگیانتقام م یچیه -من

 رو  دهیتازه به دوران رس يپسره  نیا دمینقشه دارم ... فردا نشونش م هیمن که  -ترانه

 زدم:  یکردم ... دوتا سوت بلبل چشماموباز

  د؟یمردومو بکش يپسرا نیخوایناکسا؟ م نیکرد یچ -من

با شلوار همون چرك تنه ترانه  یمانتو تنگ صورت هیخوشگل شده بودن ...  یی... خدا دنیخندیو ترانه غش غش م سیمهد

بود  یرانتفاعیگنده...مو هاش رو هم مرتب کرد دانشگاه ما چون غ یصورت فیک هی... با  یکفشه پاشنه دارصورت هی...  یرنگ

با دکمه  یمانتو تنگ عناب هیکه نگو ...  سیگرفتن ... مثال ... مهد چشممونوبه حجاب نداشت فقط اول کار اب  يکار چکسیه

 ...  کردنیو ترانه چپ چپ نگاه م سیقرمز ... مهد ییطال

 ...  نمیب نیکن شیدرویهو -من

 : دنیخند سیو مهد ترانه

 ...  یخوشگل یلیمرض اخه هچل هفت! االن خ -ترانه

 یگل نیدلتم بخواد به ا -من

 ...  یپوشیمثه ادم لباس م -سیمهد

 بچه پررو ...  ؟يتو چکار دار -من

 کردن روم  حمله

 o lala...  میواقعا محشر شده بود میسادیوا يقد نهیتامون جلو ا سه
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شلوار مخمل  هیچرم ... با  کیبا کمربند بار یمانتو تنگ استخون هیعقب ...  یلیبچه ها موهامو کج کردم.مقنعه امو دادم خ بزور

 ...  ولی... خوب شدم ا دمیپوش يقهوه ا فیظر یلیخ هیکتون هی...  یتنگ استخوان

 بگذرونه ...  ریخدا امروزو به خ انایآر -ترانه

 ...  گذرونهیم -من

 گرفته گفت:  يا افهیبا ق سیمهد

 میمترو بر ایبا اتوبوس  سین فیمامان ... ح يپایت نیبچه ها ... باا -سیمهد

 غمت نباشه ...  -من

 برداشتم و شماره گرفتم:  مویگوش

 فقط زود تر!  دمیمو م یمن کارت مل نیاریب فیتشرصحبت کردم شما االن  یتوکل يمن با اقا میآقا ما منتظر -من

 برگردم گفتم:  نکهیسمت دربدون ا رفتمی... داشتم م کردنیها با دهن باز نگام م بچه

 ...  دیبگورخ دی... االن با دیببند -من

... رفتم سمت  دادنیم هیکرا نیحد ماش نیچون در هم ستی... بد ن یمشک 206 هیاومد ...  یباز کردم همزمان شاگرد توکل درو

 ...  کردنینگاه م جیگرفتم و سوار شدم ... بچه ها گ چییدادم وسو مویکارت مل نیماش

 ...  گهید نیایبسه بابا ... از رو رفتم ب -من

 میکن شترشیب ندفعیا میبود شهیامروز همه نظرارو به سمتمون جلب کنم البته هم خواستمیباال فلشمو زدم ... م دنیها پر بچه

...  

Look at me now 

 چشماتو باز کن و بچرخ

 من نگاه کن به

Turn around, girl I’ve got you 

 کردم دختر داتیباالخره پ بچرخ

We won’t fall down, yea 

 اره نییپا میافت ینم ما

We can see, forever from up here, yea 

 مینیبب زویباال همه چ نیاز ا میتونیم

So long as we’re together 

 میکه با هم یوقت از

Have no fear, no fear 

 یترس چیه میندار یترس چیه گهید
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So turn around, floating 

 بچرخ پراکنده پس

So high you’re above the ground 

 نیباالتر از زم مییباال یلیخ

Floating so high, turn around 

 میپس بچرخ میشپخ میور اون ور نیا ادیز یلیخ

Together, nothing can stop us now 

 مارو متوقف کنه تونهینم زیچ چیهم ه با

Listen baby, turn around, floating 

 میشیو پراکنده م میچرخیم زمیکن عز گوش

So high you’re above the ground 

 نیباالتر از زم مییباال یلیخ

Floating so high, turn around 

 میپس بچرخ میپخش میور اون ور نیا ادیز یلیخ

Together, nothing can stop us now 

 مارو متوقف کنه تونهینم زیچ چیهم ه با

Turn around, turn around 

 بچرخ بچرخ

Turn around, outa space we can go there now, yeah 

 االن اره میبر میتونیاز جو اونجا هم م رونیب بچرخ

Turn around, there’s no limit to what we found 

 ستیبرا کارامون ن یتیمحدود چیه بچرخ

Uh yeah 

 اره اوه

Music oh, I wanna feel it all, yeah 

 همشو احساس کنم اره خوامیاوه م یقیموس

We’ll stay up, cause there’s no way for us 

 میندار یراه چیچون ه میمونیم باال

To fall, to fall 

 برگشت يبرگشت برا يبرا

So turn around, floating 
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 بچرخ پراکنده پس

So high you’re above the ground 

 نیباالتر از زم مییباال یلیخ

Floating so high, turn around 

 میپس بچرخ میپخش میور اون ور نیا ادیز یلیخ

Together, nothing can stop us now 

 ف کنهمارو متوق تونهینم زیچ چیهم ه با

Listen baby, turn around, floating 

 میشیو پراکنده م میچرخیم زمیکن عز گوش

So high you’re above the ground 

 نیباالتر از زم مییباال یلیخ

Floating so high, turn around 

 میپس بچرخ میپخش میور اون ور نیا ادیز یلیخ

Together, nothing can stop us now 

 مارو متوقف کنه تونهینم زیچ چیهم ه با

Turn around, turn around 

 بچرخ بچرخ

Uh baby, we’re so high now, whoa 

 االن ادهیز یلیما ارتفامون خ زمیعز اوه

Till our worries end our pain right now 

 هامون تموم شده یکه نگران یوقت از

Oh, oh, our home is the sky now 

 اسموناست اوه خونمون انگار اوه

And we’re never coming down, down, down 

 مـیا ینم نییوقتم پا چیه و

 زدم باال:  نکمویع میدر دانشگاه صداشو کم کرد میدی... رس دیترکیداشت م نیکرده بودم ماش ادیباندارو ز ي... صدا او

 ! رمونهیباال؟ د نیماسماسکو بزن نیا شهیسالم جناب ... م -من

 گفت:  رفتیم یلیو یلیما ق دنیکه با د نگهبان

 ...  دییالبته بفرما -نگهبان
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... منم  سیشد بعدش مهد ادهی... اول ترانه پ دمیو کش نیماش یاز حال رفت ... دست چارهینازك کردم ... ب یپشت چشم هی

 گفت:  شونیکیکه  میاز کنار پنج تا پسر رد شد می... داشت رونیپسرا از حدقه زد ب ياخر...چشما

 برازندتونه ...  يرازیحقا که لقب دختر ش -پسره

 که وقت نداشتم  فیداشتم با غلطک از روش رد بشم ح دوست

*** 

 ترانه

لبخند زد ... چه زود وا داد ... حق داشت منم جاش بودم با  هینکبت  ي... بچه مردم از دست رفت ... پسره  اناینکشتت آر خدا

جلو زدم و زودتر به سمت کالس رفتم ...  انای... از ار زدیکه بهم لبخند هم م نیبه حال ا ياکشتم و یخودمو م انایآر دنید

و ما استثنا  ومدنیاخر از همه م شهیسه تا هم نی... ا يدوست دار ادیکه آشغال ز نیمثل ا نشپندار رادم يکنم آقا یم تیحال

بد  یلیپسره جلوم بود که خ هیجا مونده بودن ...  انایو آر سیبلندم مهد يگام ها لی... در راهرو بودم و به دل میامروز زود اومد

 کرد اومد جلو و کنار گوشم گفت:  ینگاه م

 نی... اگه افتخار بد دیخوشگل یلیهر سه تاتون خ یماهت تنهات گذاشتن ... اله يامروز خوشگله؟ اون دوستا يکرد یچ -پسره

 ... ما  يالیو نیایامشب با دو تا دوستاتون ب

 اشاره کرد و ادامه داد:  شیپشت سر زیبه خودش و اون دو تا پسر ه و

خانوم  سیخانوم و مهد انایبود؟ آها آر یخوشگلتون اسمشون چ ي... شما و اون دوستا میکن یهر چقدر باشه حساب م -پسره

  میبپرداز میحاظر ونیلیتا سقف ده م نییایاگه شب ب یدانشگاه دنبالتونن ... ول ي... همه  گرنیج یلیاون دو تا خ یی... خدا

 یچ نای... ا ییانایآر تیبزنم تو فاز عصبان دی... دوست دارم کلشو بکنم ... مطمئنم قرمز کردم ... با شنومیدارم م ی... خدا چ اخ

 گفتم:  یکنند با لحن پر از آرامش ساختگ یدر مورد ما فکر م

 ...  نیرو بد التونیرس و... شما لطفا آد مییایم دیکن یواقعا فکر م -من

 گرفتم جلوش و ادامه دادم:  ستیا يمن دستم رو به نشانه  یول سهیرو در آورد که بنو دفترش

  میاریسه نفر رو هم با خودمون ب نیالبته اگه اجازه بد -من

 شد و گفت:  فیک خر

 هستن  بای... حتما مثل شما ز گتوننید ياز دوستا -پسره

  میشیبا پدرامون مزاحم م یراستش دوست که نه ول -ترانه

 زدم:  غیج تمیکرد حاال وقتشه ... با تمام عصبان تعجب

...  یپست یلی... پست فطرت ... خ میما از اوناش يشعور ... فکر کرد ی... ب يخودت کرد شیپ ياحمق کثافت چه فکر -من

 یعوض
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پوست  انایدادم آر یوگرنه م شناختمشیکه نم فیشد ح ید کنک بادش خالبا  نهویکه پسره ع یبلند داد زدم و ناگهان آنقدر

بود  ومدهین یمونده به اول و دست به کار شدم هنوز کس یکی فیرد یکلشو بکنه ... تند رفتم سمت کالس و نشستم صندل

 سیو مهد انایبهش وصل کردم و فعال بندرو آزاد گذاشتم همون موقع آر بند هیدر گذاشتم و  يرو باال یرفتم و سطل آشغال

 : دیپرس انایو آر دنیسر رس

 ترانه؟  یکن یکار م یجا چه خبره چ نیا -انایآر

  یفهم یبعدا م -من

حواسش  یبچه ها اومدن جز اون سه تا ... حاال وقتش بود کس يهم دو طرفم جا گرفتند همه  انایو آر سیرفتم نشستم مهد و

 یکیبچه ها هم مشغول کار خودشون بودن ...  هیزدن بق یحرف م یمهمون يدرباره  دایکه با و انایو آر سیبه من نبود مهد

 نی... اخه ا ستیکه خارج ن نجایاشتباه شد ا يوا ي... دو نفر همو بوس ... ا یکیتو سر اون  زدیم یکیخوند ...  یدرس م

 يتو دمیزود پر دنشونی... رفتم و به راهرو نگاه کردم با د دیریشدم شما به دل نگ ریجو گ دمید لمیف هیصحنه رو تازه تو 

و با  میصندل ي.رفتم نشستم رو وفتهیب یشدنش سطل آشغال دهیدر که با کش ي رهیکالس وبند رو وصل کردم به دستگ

 تو ... که ...  دایکردم اول پندار ب ی... فقط دعا دعا م میمشغول حرف زدن شد انایو آر سیمهد

و باعث شدم تمام کالس بخندن  دمیبودم که بلند خند ينفر نیآشغاال تو سر پندار همانا ... من اول ختنیشدن در همانا و ر باز

چه  نی... ا يچشمک زدم که از چشم پندار دور نموند ... وا هیکردند و منم براشون  ینگاهم م طنتیبا ش انایو آر سی... مهد

کالس  ی... با همون نگاه به تمام دیکش ینگاهش برام نقشه م نیکرد انگار با ا یغضب نگام م ریکاکو ... پندار مثل م ینگاه

 سمتشون و گفتن:  دنیدو نیریخود ش يدفعه الل شدن ... بابا جذبه ... دخترا هینگاه کرد که همه 

  د؟یرادمنش خوب يآقا -

 شده  فیلباساتون کث -

  دیعوضش کن دیرادمنش بر يآقا -

 و دستاشو بهم گره زده بود  گشید يپا يپاشو انداخته بود رو هینشسته بود و  نهیعادت داشت مثه پسرا بش شهیکه هم انایار

 با غضب نگاهشون کرد که همه الل شدن و خودش رو به آراد گفت:  پندار

 بده  حیاستاد تو ض يلباسمو عوض کنم برا رمیمن م -پندار

به چشم  يقر انایرفت.آر رونینگاه ترسناکش از کالس ب نیکنم و با آخر سیبود خودمو خ کیه من کرد که نزدنگاه ب هی بعد

 خوشگلش داد و گفت:  يها

 ... مغرور  شیا -انایآر

 گفت:  یبا نگران سیمهد

 اوت کرد ...  طنتتیرگ ش نیخدا به دادت برسه ترانه ... باز تو ا -سیمهد

 گفتم:  یول دمیترس یکم
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 تونه بکنه  ینم یغلط چیه -من

نگاه ترسناك  کیبعد پندار اومد و  یکم رفتیخواهد اومد واستاد پذ گرید یداد که پندار کم حیتوض شیاومد و آراد برا استاد

با  عیو بعد از کالس هم سر دمیاز کالس نفهم يزیمن نشست .چ يجلو قایبه من انداخت و رفت و وسط آراد و سپهر دق گرید

هاشون راه  یبلند شد و به طرف صندل انایار ننیخواستن بش یم یتا هم اومدن وقت هسلف اون س میو رفت رونیب میبچه ها زد

که  دیکش رشیرو از ز یبا پاهاش اروم صندل نهیخواست بش یکه آراد م یزمان قایرفت و دق میافتاد و ما با تعجب نگاهش کرد

 يچشما يهم باز نکردن خون جلو ششونین یاز ترسشون حت دنیهم که د ییحواسش بود و کسا یاراد افتاد .البته کمتر کس

 بود:  یعصب انایمثل آر قایآراد رو گرفت بلند شد و داد زد دق

 بود احمق؟  يچه کار گهید نیا -آراد

 انایآر ادیرنبود چون ف تیبه حما يازیکشمت ... بلند شدم و به طرفشون رفتم ... ن ی... م یکن یم نی... به دوست من توه يوا

 اونجا رو لرزوند: 

 بوق يو هفت جد و آبادت ... پسره  یاحمق خودت -انایآر

رو گرفتم و  انایکرده بود دست آر دایپ خیب یلیبه طرفش هجوم آورد که پندار گرفتش و ازش خواست آروم باشد ... ماجرا خ آراد

 زیبغل برخاست و به طرف م زیاز م يو اون رو مجبور به نشستن کردم ... ازش خواستم آروم باشه که پسر دمیکش زیبه طرف م

 : دیما اومد و پرس

 از شما بپرسم یسوال هیتونم  یخانوما م دیببخش -پسره

 گفت:  در گوشم سیجمله رو گفت که جرات مخالفت رو از هممون گرفت و نشست که مهد نیآقاوار و مودبانه ا آنقدر

 ست که با اونا بود  یهمون پسر چهارم نیا -سیمهد

 بور ... در مقابلش جبهه گرفتم و گفتم:  ي... موها یآب يبهش انداختم چشما ینگاه

  ستیکار ن نیبه ا يازیاالن بگم ن نیاز هم دیکن ياز دوستاتون طرفدار دیاگه اومد ش؟یفرما -من

 تمام وجودم رو فرا گرفت و با همون آرامش ناشناخته گفت:  بیعج یزد که آرامش یحیآرام و مل لبخند

 باهاتون حرف بزنم  یکنم فقط اومدم کم ياز اونا طرفدار ومدمیمن ن -پسره

 که اصال از ش سراغ نداشتم گفت:  یبا آرامش انایآر

 در چه مورد؟  -انایآر

 تا خل و چلکنم من سهند صداقت هستم دوست اون سه  یخودمو معرف دیاول بذار -پسره

 ! خوبه دوستشون هم قبول داره خل و چلن ادامه داد: اوهو

  د؟یسه تا دوست من دار نیبا ا یخوام بدونم چه مشکل یم - سهند

 نگاه کرد و گفت:  سیبا نگاه پر از آرامشش به مهد و

 اول شما، خانوم؟  - سهند
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 هستم  سیمهد -سیمهد

 شد:  ریاز آرامش به طرف هر سه تامون سراز یزد که بازم موج یکوچک لبخند

  د؟یسه تا دار نیبا ا یخانوم شما چه مشکل سیخوب مهد - سهند

 يخطرن ... انگار دوست دارم کله  يمحدوده  هی... انگار هر سه شون  ادیناخود آگاه ازشون بدم م یدونم ول ینم -سیمهد

 همشون رو بکنم ... مخصوصا اون سپهره 

 گفت:  انایزد و رو به آر یکوچک لبخند

  ه؟یخانوم ... اسم شما چ یشما چ - سهند

 :  ؟يزاریم يهمه ارامش ... چرا خر باز نی! پسر بااهاایروان انایآر نیابروشو انداخت باال ... ا انایآر

 هستم  انایآر - انایآر

  د؟یمن دار يبا دوستا یچه مشکل انایخوب خانوم آر -انایآر

با هاش صحبت کنه  یاون رو مجبور کرده که به آروم یتونست باور کنه کس یاومد رو لبش ... انگار نم يلبخند محو هی انایار

 .شروع کرد: 

 داره عالوه بر دار زدن اون آراد  سیکه مهد ییهمون حسا قایدق -انایآر

 و مرموز برگشت سمت من و گفت:  ییبا همون لبخند جادو باز

 ! دیلطفا اسمتون رو بگ یشما چ - سهند

 اسمم ترانه اس  -من

 بپرسه خودم شروع کردم:  يزیکه چ نیاز ا قبل

کردن که باهاشون دشمنم ...  يکار هیندارم ... حتما  يکه باهاش کار رهیگازم نگ یمحترم ... من اگه کس يآقا دینیبب -من

از همه  شتری... اونم نفرته و البته ب دو تا فراموش کردن نیرو ا يزیچ هیرو دارم که دوستام دارن البته  یهمون حس قایمنم دق

 به پندار 

رفت با رفتن اون پندار به سر  رونیتشکر بلند شد و از سلف ب هیکردن و اون با  دییبا تکان دادن سر هاشون تا سیو مهد انایآر

 ما اومد وبا غرور گفـت:  زیم

 کوه  میطرح بر دنیکش يبهم گفت که فردا قراره برا یاستاد فالح -پندار

 خوب؟  -من

 به من انداخت و گفت:  طنتیپر از ش ینگاه

  دیشما سه تا با ما هم گروه هست -پندار

 که اون گفت:  میبه هم نگاه کرد یسه با نگران هر

 روز خوش خانوما  -پندار
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 رفت. و

*** 

 پندار

 و گفتم: به طرفش رفتم  میدیو سهند رو اونجا د میاز سزوندن اون سه تا به طرف خونه رفت بعد

 روباه؟  ای يریش -من

 کرد ...  یموافق نبود .اما اون درك نم ینقش عاشق نیتاسف برام تکون داد .اصال با ا ياز رو يسر

 باال و سپهر رو به ما گفت:  میبا هم رفت همه

 قهوه؟  ای ییچا -سپهر

 : دمیو با رفتن سپهر من از سهند پرس میقهوه خواست همه

  م؟یباهاشون برخورد کن دیبا يچه جور ه؟یمشکلشون چ يدیشد؟ فهم یچ -من

 گفت:  یناراحت با

  ادیبذار سپهر هم ب - سهند

 اومد و سهند شروع کرد:  سپهر

 نیحساسه و فعال با سپهر چپ افتاده و ا یلیخ یلیلج بکنه ... خ یبا کس ادیم شیآروم و خانومه ... کم پ یلیخ سیمهد - سهند

که اون  یاحتمال داره عاشق همون فرد بشن ... به شرط یعنیرو آزار بدن  یدوست دارن کس ی... دخترا وقت هیخوب ينشونه 

شه که  ینم لیدل نیا یچون اصال از غرورت بد نگفت ول ادیمغرور خوشش م يفرد کم کم نرم بشه ... البته بگم که از مردا

  يریخودت رو بگ یلیخ

 رو به آراد کرد و گفت:  و

 ي افهیکنن ق یم یکه مغرورن سع ییاروم باشه ... معموال کسا ادیم شیکم پ یلیحساسه و لج باز خ یلیخ انایآر - سهند

 هیمن براش  یعنی نیکنه و ا یخوب دستشون رو رو م یلیمثل من خ یشکنندشون رو پشت نقاب غرور پنهان کنن اما کس

و  یبده ... اونم با تو چپ افتاده چون غرورش رو هدف گرفت ونرو نش شیکنم خود واقع یخطرم چون مجبورش م يمحدوده 

 دیتو نبا یتا اونم ادامه بده ول یباهاش لج کن شتریمونه که دوست داره ب یبچه م هی نی... ع یهست یخودش عصب نیع قایدق

براش  ادیز ی... ول نفرمت فیضع يوقت غرورت رو نشکن که از آدما چیچون ممکنه ازت متنفر بشه ... ه یباهاش لج کن يادیز

 مغرور نباش 

شم ... سهند با تمام تاسفش ادامه  یو منم مجنونش م شهیرو به من کرد ... پس ترانه مال خودم بود ... ترانه عاشق من م و

 داد: 

سرت  دیاداره که ب يادیز ياز همه باال تره ... فکر کنم بالها طنتشیمغروره و رگ ش یلیخ یلیحساسه و خ یلیترانه خ - سهند

 مشیسخت از تصم یلیخ رهیجبهه بگ یکس يگفت اگه جلو شهی... م یهم آرومه هم عصب طونهی... در واقع هم ش ارهیب
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حساسن ...  گهید يحساسه ... به همون اندازه که دو تا یلیخ یو مقاومت زده ول ی... اونم مثل اون دو تا نقاب سخت گردهیبرم

به هم دارن  کینزد یتی... چون هر سه شون شخص دیباش يطور نیا دیدر واقع همتون با ... یباهاش دو چهره برخورد کن دیبا

... در  دینیب یکه بد م دیغرورشون نذار يپا رو توق چیه هیتوص هیو به موقع مهربون ...  دیبه موقع مغرور و با جذبه باش دی... با

شن  یسه تا اگه عاشق بشن از همه لحاظ به طرف وابسته م نی... و ا انایو آر سی... مثل مهد شهیضمن ترانه سخت عاشق م

  دیو با پا پس بکش دیبا دست پس بزن دی... با

 دیا ونهیگفت شما سه تا د یما انداخت ... انگار با خودش م يبه هر سه  يا گهینگاه تاسف بارد و

 ادامه داد:  سپهر

 گه نکن ... نکن ... عاشقش نکن  یانگار که دلم م کنمیم سیخوشگله مهد ينگاه چشما یوقت -سپهر

ما  یکنه ... ول یم زمی... انگار هپنوت ییمعصوم و جادو یلیهر سه شون خ يکه من دارم ... چشما یهمون حس -پندار

  میرو گرفت مونیتصم

کتاب خوندم فقط روانشناس  هیباشه ... تو  دمیمرموزه ... با شیبشر همه چ نی... ا دمیش رو نفهم یزد که معن يلبخند سهند

 داد گفت:  ینم یرفتن شد و با همون لبخند که به من حس خوب يتونن مرموز باشن ... سهند آماده  یحاذق م يها

 رتیروشون غ دیزن بده ... با هیتونه به  یمرد م هیکه  یحس نیو ارزمشمند تر نیمهم تر رتیرفت ... غ ادمی يزیچ هی - سهند

  دیداشته باش

 م: گفت من

 اونا ...  يبرا ستیتو خون ما ن یعنیقلم رو اصال ...  هی نیا -من

 حرفمو نگفتم و فقط باهاش دست دادم و گفتم:  ادامه

  میرو معذور یکی نیا -من

 ابرواشو انداخت باال و گفت:  آراد

 داره غصه نخور ...  رتیغ هیخودش رو بق انایآر -آراد

 . میکرد یو با سهند خداحافظ میسه به هم نگاه کرد هر

*** 

 ترانه

دوست داشت  انایپلو که آر ایشام هم لوب يبرا یرفتم حت یم نییخوش حال بودم و مدام باال و پا یلیخ میدیبه خونه رس یوقت

 گذاشتم و او گفت: 

 بدم  زمویپلو همه چ ای... من که حاظرم به خاطر لوب میریسه تا رو بگ نیحال ا شهیکاش هم -انایآر

آمپر  دمیترس یم میگروه باش هیبا اونا تو  میخواست یبود که فردا م نیو ا گرفتیحالم رو م زیچ هی... فقط  دمیمن خند و

بار از  10چه برسه ارتفاع تاحاال  ترسهینم یچیهم که بچه خطر از ه انایار نی... ا نییبچسبونن و ما رو از کوه پرت کنن پا
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مونم  یزنده نم وفتهیبراشون ب یمونن برام ... اگه اتفاق یم»خواهرم«بام تهران ... اونا مثل تارا نگی! اونم جامپدهیپر نگیجامپ

 قر داد و گفت:  یچشم سیدو تا چشمام دوسشون داشتم .مهد يمحبت به هر دوشون انداختم ... اندازه  ياز رو ی... نگاه

  يدیخوشگل ند ه؟یچ -سیمهد

 : رمیبگ نویحال ا دیبا عرض معذرت با یدوسشون دارم ول یلیکه خ نیا با

 خوش حالم  یلیبذارم ... اخه خ یکه فردا شب براتون ماکاران دیبخور واشی...  دمیبودم که د دهینه ... شکمو ند -من

گا به ن هینگا به من  هی یبه اون داد و اون بعد از قطع شدن سرفه اش با نگران یآب وانیل عیسر سی... مهد انایآر يگلو دیپر غذا

 کرد و گفت:  سیمهد

 تب نداره  نیدست بذار رو سرش بب يا ونهید نیا کیتو نزد گمی... م سیمهد -ایآر

 زد پشت دسش و گفت:  اناینه نداره ... آر یعنیکرد که  یو نچ نچ میشونیدستش رو گذاشت رو پ سیمهد

خوب  يخواد بهمون دو شب دو شب غذا یداد حاال م یاملت م يکه به زور به ما  نیبچه از دست رفت ... ا نیا يدید -انایآر

 پندار  يگرم بخور نیبه زم یبده ... اله

 . خچالیداد و قاشق خورد به  یرو پرت کردم طرفش که جاخال قاشقم

 کنم ... مامانش از دستش راحت شد ... واهللا ... بدبخت شوهرش داریرو از خواب ب انایآر نیا دیمن با باز

 عواقبش با خودت ...  ياگه نشد ی! ... وليکه شد يشد داریشمرم ب یم تا سه انایآر -من

 ... سه  می... دو ... دو و ن کی - من

 سی... اون به دنبالم ... مهد دمیدو ی... بلند شد افتاد دنبالم ... من م دیزهرش ترک چارهیکردم تو سرش ... ب یپارچ آب رو خال و

 زد:  ادیبا تمام توانش فر سیکرد ... در آخر مهد یم غیج غیهم ج

 کوه  میبر مییخوا یم انایآر -سیمهد

 يبود ... با شاد فیقابل توص ریفکر رفتن به آن همه عشق و حال غ یزدم ... حت زیآم طنتیش يلبخند ستادیاز حرکت ا انایآر و

  نیام و به ما ... آم یب هیبده  نیبه ا یعقل هی ایباال انداختم و با خودم گفتم ... خدا يبلند شد تا لباس بپوشه من هم شونه ا

شال گردن هم  هیکه  یکاله ارتش هیبا  یخاک شرتیبا سو یشلوار ارتش کیمن  میزده بود یخاک پیهر سه ت میبود آماده

اول از  يرپر بهیج شیشلوار ش هیو  يبود  یمشک انایآر شرتیتفاوت که سو نی... بچه ها هم مشابه من با ا رشیانداختم ز

 انایکه آر 206بود ... با  يقهوه ا سیمال مهد رفتینم ییجا شیهنسفر یبود بود ب نطوریبرداشت در کل ا شویهمه هنسفر

رفتم که  یتخته گاز م ابونیاصال دل و دماغ نداشت ... تو خ انایمن پشت فرمون نشستم آر نباریا میکرده بود رفت هیکرا

دم و اصال توجه  یکرد ... آهنگ مورد عالقم رو گذاشتم ... من اصوال فقط آهنگ ها رو گوش م یمدام اعتراض م سیمهد

 دارن:  یکنم چه معن ینم

 وفا  یب ينموند یرفت

 اثر نداشت دعا  انگار
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 آ یمنو شکست قلبم

 سرت ينخور فدا غصه

*** 

 که چاره سفره  یگفت

 اثره  یدعا ب یگفت

 هر روز به دره  نگاهم

 سرت يدانخور ف غصه

 *** 

 تنهام  یلیسرت اگه من خ يفدا

 چشمام  ونیسرت اگه گر يفدا

 یسرت اگه دلمو شکست يفدا

  یهست گهید یکیعاشق  گنیم

 *** 

  ستین شهیاز ش گهید دلت

  ستین شهیمثل هم چشات

 به پام  يزیریگل نم تو

 برام  يریمینم گهید

 من  يتو برا آغوش

 جا نداره  گهید انگار

 دونم  یم يندار دوسم

 اما نداره  گهید نیا

 *** 

 تنهام  یلیسرت اگه من خ يفدا

 چشمام  ونیسرت اگه گر يفدا

  یسرت اگه دلمو شکست يفدا

 یهست گهید یکی گنعاشقیم

 *** 

  ستین شهیاز ش گهید دلت
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  ستین شهیمثل هم چشات

 به پام  يزیریگل نم تو

 برام  يریمینم گهید

 *** 

  اهیو س کیتار يشبا

  یکن یصدا نم ماهو

 با  گهیسکوتو د قفل

  یکن یوا نم معجزه

 *** 

  وفایب ينموند یرفت

 سخته به خدا  ییتنها

  ایقولت زد ریز باز

 سرت  ينخور فدا غصه

 *** 

  ینه فکر رفتن یگفت

  یاهل دل شکستن نه

  ینمونده بشکن یدل

 سرت  ينخور فدا غصه

 *** 

 تنهام  یلیسرت اگه من خ يفدا

 چشمام  ونهیسرت اگه گر يفدا

  یسرت اگه دلمو شکست يفدا

 یهست گهید یکیعاشق  گنیم

 *** 

کوه مورد نظر ...  يبه دامنه  میدیکرده بودم ... رس ادیز یلیعاشقشم ... باند ها رو خ» سرت کامران و هومن  يفدا آهنگ«

و شهدا ...  دیبده اجرشون با س رشونی... خوب خدا خ انیموندن با ما ب نایرفتن ا هیبق میکرد ریکه ... آها ما د نجانیسه تا ا نیا

شن  ادهیپاش ترمز زدم ... از بچه ها خواستم پ يجلو قایکرد ... با سرعت رفتم دق یرو نگاه م ساعتشو  رفتیپندار مدام راه م
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... کنار  یلنکوروز پندار پارك کردم ... الهرو کنار  نیشدن و من هم ماش ادهیپ انایو آر سیرو پارك کنم ... مهد نیتا من ماش

 برگشتم عقب:  ندارپ يرسه ... با صدا یلنکوروز چه جوجه به نظر م نیا

 همه منتظرن  گهید میبر ایب -پندار

 دادم:  جواب

  دیایتر از جونتون ب زیعز يشما هم با دوست ها امیمن با دوستام م -من

 نگاهش هم نکردم ... اما اون با من هم گام شد ... و در گوشم گفت:  یجلو جلو راه افتادم و حت و

  یمن يشما مدل فوتو يکه فراموش کرد نیمثل ا -پندار

 با پنج تا گام من ...  شدیم يگام اون مساو هیباطل ...  الیخ یازم جا بموند اما زه دیسرعت قدم برداشتم شا با

 یرفتند ول یمن رو م يو آراد و سپهر از جلو انایو آر سیکرد ... مهد میو با من تنظلنگ دراز ... غول تشن ... قدم هاش ر بابا

چشم هاش را بسته بود و  انایشده بودند ... آر دی... هر دو سف نمیاون دو را بب ي افهی... برگشتم عقب تا ق میما از اونام جلو زد

شدن دستم برگشتم ... دستم تودست پندار بود و اون من رو دنبال  دهیکرد ... با کش ینگاهش م زیآم طنتیش يآراد با خنده ها

 ... و گفتم:  دمیکش رونیافتاد و دستمو با شدت از دستش ب میکردم که تازه دوهزار ی.با تعجب نگاهش م دیکش یخود م

  ؟یکن یم یچه غلط -من

 بود گفت:  دیکه ازش بع يبا لبخند پندار

 ...  یمنو بکش يزود تر پرتره  دیبدو با -پندار

 نیداره ا يبکشم ... چه زور رونیتوانستم دستم را ب یکردم نم ی... هرچه تقال م دیباز دستم رو گرفت و دنبال خودش کش و

و  میباال انداختم و پشت پندار راه افتادم ... رفت ينکردم ... شونه ا دایرو پ یبه پشت سرم انداختم که کس یخورزو خان ... نگاه

به  ی... پندار به من اخطار داد که کنار پرتگاه نرم اما من گوش ندادم نگاه میک پرتگاه نشستیکناره  قایدق صخره هی يرو

 نیپرت شدم ... به اول یوحشتناک غیخورد و با ج زیکه پام ل دمیدست هام رو به هم کوب عتیطب ییبایز دنیانداختم و با د نییپا

 : دمیشن یپندار را م ادیرف يکه دستم خورد چنگ زدم و محکم نگه داشتم ... صدا يزیچ

 دختر ... ترانه  یتــرانـه ... ... ترانه خوب -

کردم که حتما مرده ام ... ترس از مردن دهنم رو  یدادم و با خودم فکر م یهم فشار م يکالفه بود ... چشم هام رو رو صداش

 رو از گلوم خارج کردم:  یفیضع يصدا کیتوانم  بسته بود ... اما با تمام

 پندار  -من

از سر  یمن آه دنیبود تا من چشم هام رو باز کنم و پندار خودش رو به لب پرتگاه برسونه با د یکاف نیکه هم نیا مثل

 و گفت:  دیکش شیآسا

  امی... تحمل کن االن م ياه ... دختر تو که منو نصف جون کرد -پندار
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صورتش  دیکه از رنگ سف یکه دوباره برگشت و با ترس دمیکش يبلند غیدست من از صخره کنده شد و ج کیرفتنش  با

 بود داد زد:  دایهو

 ... ترانه تو رو خدا  یهست یترانه مقاومت کن ... تو دختر مقاوم -پندار

 دیدرك کن دیتون یو هق هق کردم ... نمام گرفت  هیبرگشتم ... گر یرفت ... تمام توانم رو جمع کردم و دوباره به حالت قبل و

 دیمن چند لحظه دست از کار کش یاشک يچشم ها دنیکردم ... برگشت و با د یمن که کوه غرورم در مقابل مرگ هق هق م

 اومد ... فکر کنم کوه نورد بوده ... نییپا اطیو اون رو محکم کرد و با احت دیچیپ دشبه دور خو ی... طناب دیپر شتریو رنگش ب

بود تا خودم رو با شدت در بغلش پرت کنم و  یمن کاف يبرا نیرو گرفت ... هم کمیپرقدرتش کمر بار ياومدمد و با دست ها

 بگم:  دهیبر دهیکنم و بر هیهم فشار بدم ... و گر يچشم هام رو رو

 پن ... پندا ... ر ... مم ... نو ... نم ...  -من

صخره ها  يبه باال دنمونی... با رس دیرو باال کش مونیبه خودش فشار داد و هردو شتریدوباره هق هق کردم و او من رو ب و

درست کرد ... با صداش سرم رو بلند کردم و با  یشیروم انداخت و آت ییو پتو نمیبش يصخره ا يکمکم کرد تا بلند شم و رو

 نگاهش کردم:  یاشک يچشم ها

 کنم قبوله؟  یو اون پتو رو حذف م تیاشک ياچشم ه یتو رو بکشم ... ول يبذار من فوتو -پندار

تران جون ... لبخند  ي... توهم زد دیپر یافتاد رنگش م یم میاشک ينگاش به چشم ها یکنم وقت یدونم چرا احساس م ینم

 يدو زانو نشستم و صدا نیزم يو رو دیکش ریکه پام ت دهیکش یچ نمیزدم و او شروع کرد ... خواستم بلند شم و بب یکم جون

 آخم بلند شد: 

 اخ ...  -من

 : دیبازوم رو گرفت و پرس ریو ز دیرو کنار گذاشت و به طرفم دو لشیوسا عیسر

 شده؟  یچ -پندار

 گفتم:  دمیکش یکه چهره ام رو در هم م یمن در حال و

  يساق پام ... آ -من

 نشست و شلوارم رو باال زد . کنارم

*** 

  پندار

 : دمیو پرس دمیاده بود دوافت نیزم يطرف ترانه که رو به

 شد  یچ -من

 در هم رفته گفت:  يرو بلند کرد و با چهره ا سرش

 ساق پام  -ترانه
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گرفته بود از دور  یمارك دارم رو که به تازگ ینفت یشال گردن آب قینه چندان عم یخراش دنی... شلوارش رو باال زدم و با د 

 یبه چشمات نگاه م یسوزه ... چرا وقت ی... ترانه ... ترانه ... چرا دلم برات مخوش تراش ترانه بستم  يگردنم باز کردم و به پا

 يمژه ها يدرشتش که در احاطه  ي... چشم ها يندار یبهت برسونم ... تو که گناه یبیآس نیکنم دوست ندارم کوچکتر

...  یینجایا زیچ هی ي... تو فقط برا ایبه من نداره ... پندار به خودت ب یربط چیه نی... نه ا نیبود ... و ا سیبلندش بود حاال خ

  یکن ينقشتو خوب باز دیباپسر ...  نیحاال هم همون عاشق و مجنون ترانه باش ... آفر

 تموم شدن کارم بلند شدم و گفتم:  با

 از جات تکون نخور  -من

بلد نبودم ... قبال عکسش رو  یمن اصال نقاش یرانه رو بکشم ... ولت يصخره نشستم و شروع کردم مثال پرتره  يرفتم و رو و

دونم چرا  ینم یبه آن نقاش بدهم ... ول دنیکش يرو برا یکیداده بودم تا بکشه آونقدر از او عکس داشتم که بتوانم  یبه نقاش

 مرده نقاشه عکس رو گرفت و گفت:  یوقت

 بکشم  یکیخودم هم  يره براندا بی... پوستره ... ع هیچه دختر خوشگل -مرد

 نکردم و فقط گفتم:  يکار چیه یرفت ول یلیو یلیق دلم

 عکس نامزدمه  ریخ -من

 به عکس انداخت . يتر قیاون نگاه دق و

 که نشون بدم مثال کارم تموم شده گفتم:  نیا يبرا

 خوب تموم شد  -من

 با ذوق گفت:  ترانه

  نم؟یبب شهیم -ترانه

 دیخند یم سایدو طرف صورتش افتاد ... هر وقت خواهرم پر ییبایز يبودم ذوق کنه ... با لبخندش چال فرشته ا دهیحاال ند تا

زدم که ترانه خشک شد ... فکر کنم  ي... لبخند دمیبوس یافتاد هر دو چال گونه اش رو م یچال م نیو دو طرف گونه اش از ا

بود که  نیا هیفرق من و بق یشد ... ول یم دایگونه ام پ يرو یچال دمیخند یم یبود ... من هم وقت دهیرو ند دنمیتا حاال خند

همون بود ... در  بایپشتش تقر يشده رو به دستش دادم ... منظره  دهیاز قبل کش یطرفه بود ... بلند شدم و نقاش کیمال من 

 پرتره اش گفت:  دنی... ترانه با د دیخند یعکس ترانه م نیا

 تا من تو رو بکشم  نیقشنگه حاال بش یلیخ -ترانه

 شدم. رهیخ شیمن نشستم و به آت و

*** 

  ترانه
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تا من  نهیپرترم ذوق مرگ شدم و ازش خواستم بش دنی... با د ي... ناز یطرف گونه اش افتا د ... اخ هیچال  هی دیخند یوقت

...  دنیکش يبود برا ی...عال رهیطرف ت کیطرف چهرش روشن شده بود و  کیشد ...  رهیخ شیبکشمش ... نشست و به آت

 بهش انداختم و رو به پندار گفتم:  تیرضا ياز رو یتموم شد نگاه ی... وقت دنیکش يشدم تو یکردم غرق م یم ینقاش یوقت

 تموم شد!  -من

 زد ...  يپرتره اش لبخند دنیشدو به طرفم اومد و با د بلند

*** 

  انایآر

خود  یاز خودم ب زاشتمیم يهنسفر یدراوردم گذاشتم تو گوشم ... سرعت گرفتم وقت امویهنسفر میشد ادهیپ نیاز ماش یوقت

 هی دونمیدرخت تک ... نم هیباال ازش جدا شدمو رفتم کنار  میدیرس یاراد کنارم بود وقت کنمیکار م یدونستم چ یو نم شدمیم

که  یبار عاشقش شدم ... کس نیکه واسه اول ی... کس یکی يکه منو سوزوند ... دلم تنگ شده بود برا یتو دلم بود...داغ یغم

... چقدر دوسم داشت ... چقدر  میخواستیم گرویشده بود ... چقدر همد می... چرا؟ تموم زندگ ی... ول دادمیبخاطرش جونمو م

که  یمنظره رو بروم و اهنگ دنی... با د یکنیولم نم چوقتیه ی...گفتيدوستش داشتم...دلم برات تنگ شده! تو که نامرد نبود

 ... اشک اومد تو چشمام ...  دادمیداشتم گوش م

 يبر یخدافظ یب يمعرفت نبود یکه ب تو

 يبر یتو با کس يمخوایکه ن دونستمیم نویا

 یاز من با ک ریغ رهیم گفتمیخودم م شیپ

 یوجب خاک هی ریز مشهیباورم ن خدا

 ! ختیاشکم فرو ر دیقسمت که رس نیا به

 دروغه یهمه چ نجایبگو ا ایب بگو

 شلوغه نجایبگو چرا ا گنیم یچ نایا

 ادامه يبمونه تو تنم واسه  یجون بذار

 چشامه ينازت همش جلو ي افهیق ادی

 يبر ينجوریکه تو ا شدیباورش م یک آخه

 و یدل یشکونیبا رفتنت م یدونستیم کاشکه

 هدف یب سهیتا آخرش به پات وا خواستیم که

 زدمیسرت داد نمآخرم  داریتو د کاش

 ادیحالم ز ستیو جالب ن یرفت االن

 اینامرد حداقل تو خوابم ب آخه
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 معصوم و ياون چشا نمیبب گهیبار د هی بذار

 که مست بود یمنو وقت کردیم وونمید که

 یاگه با من نباش یباشم حت خوامیم االن

 یواسه عشقش فدا ش بهیبا غر يبر یحت

 تره یبارون شهیچشام از هم یستین اما

 برهیسواله که خدا چرا خوبا رو م واسم

 حسودا يهمه  دنیبه آرزوشون رس آخر

 حواسش به عشقش نبودا نیبب گنیم

 زخم زبونا نیبا ا دنیزجرم م اونا

 اونا خندنیکه به حالم م ینیبب ییکجا

 تو رو خاك کنه دیبا یکیو  خندنیم اونا

 اون دستا که اشکامو پاك کنه کجاست

 به روح تو نبودنت واسم عذابه قسم

 که همه بدونن حالم خرابه مخونم

 ستین یبه قسم يازیآشکاره ن اصن

 ستین ياز خنده رو لبام اثر یوقت

 … ستین

 »پانتر دیتو سع يچشما اهنگ«

 خدا!  يسالم بود ... ا 18 یکه بهش دل داده بودم ... وقت يپسر نی... عشقمو اول ختمیریاشک م اروم

دوروبرم  دونستمیشکستم نم ایچرا اون ... از بعد از مرگ برد ایمنو ازم گرفت ... تموم وجودمو گرفت ... خدا يایردتصادف ب هی

که  یاز اون شتریبودم ... ب ریرفت از همه دل گ شمیاز پ ایبرد نکهی... بعداز ا شمیپ ستین گهیمن د يایکه برد شدیباورم نم هیچ

 خودش چون خوب بود ...  شهی... خدا بردش پ بودپاك  ایسرمه! برد يباال

 ! ای... همش چهره برد رفتیخاطراتم جلو چشام رژه م تموم

 و ترانه بودم. سیمهد ونیمد موی... من زندگ کردیبود ... با غم نگام م سیشونم نشست برگشتم ... مهد يکه رو یبادست

...چقدر  گرفتی... چقدر واسم فال م میرفته بود هی.. چقدر حافظ. ای... چقدر خاطره کوه داشتم با برد دیاشک چک هیزدم  پلک

 ... چقدر ...  دمتینم چکسیبه ه یتو مال من گفتیم
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دراورد  بمیاز ج مویگوش سیاشکامو پاك کردم ... آراد مشغول صحبت با سپهر بود ... رفتم جلوش نشستم ... مهد نمیاست با

و سپهر هم باال  سیضعف نشون بدم ... مهد دیقرمزم ... نبا يلبخند بهم زد ... آراد زل زد تو چشما هیاهنگو عوض کرد ... 

 تو چشمام:  زدیزل م ایبرد شهی... چون هم زنهبم زل ب یسرمون بودن.دوست نداشتم کس

 بکشم؟  ای یکشیها؟ م -انایآر

 ...  میترانه خره کو؟ همه پخش شده بود نیبرگه دستش بود ... شروع کرد ... پس ا هینگاشو برداشت  اراد

که روش نشستم ... من شروع کردم ترانه و  یازش تشکر نکردم ... پوسترمو پرت کردم کنار تخته سنگ یبم داد ... حت موینقاش

 يرواخم بزرگ هم  هی یبود ول دهی.رنگ ترانه پرزاشتنیو سپهر اومدن کنارمون...سپهروپندار سربه سر اراد م سیپندارو مهد

که نگاه تو صورت مدلش  هییچه نقاش نیا کردمیم کاریداشتم چ دونمینم ده؟اصنکر تشیداشت .نکنه پندار اذ شیشونیپ

  کنه؟ینم

 ... دستم و بردم و برش داشتم:  دیزنگ خورد ... همه رشته افکارم رو بر میگوش

 الو -من

 ...  یسالم اباج -ایآر

بود ... چقدر دلم  ای... آر نیشدن ... با بلند شدنم برگه از دستم افتاد رو زم رهیتخته سنگ بلند شدم بچه ها بهم خ ياز رو دفعی

 سر به سرم بذاره ... بلند گفتم:  خواستیم

 عشقم؟  يچطور -من

... برگشتم سمته بچه  سبک شدم یعالمه حرف زدم ... اخ هی ایحرفم پسرا چشماشون گرد شد ... ازشون جدا شدم با ار نیا با

 ... به اراد گفتم:  دمیکش قینفس عم هینگران ...  سیبود ... ترانه و مهد ی... آراد که عصب کردنیها ... همه شون بدجور نگام م

 ...  شیبق نیبش -من

 رو هم فشار دادو رفت ... ا! سپهر و پندار چشونه؟  فکشو

بودمش دستم به طور ناخداگاه  دهیچند وقت از بس توذهنم کش نیبود ... ا ای! عکس برديبرگ کاغذو گرفت سمتم ... وا ترانه

تو موهاشو  دی... بهتر ... اراد دستشو کش دمی... اها! پس جناب بهش برخورده که عکس عشقمو کش دیکشیچهره جذاب اونو م

 عاشقتم بر عکس تو. ... من هنوزم دمیرو بوس ایبرد هیشونیو پ گرفتمعکسو  لکسیشروع کرد قدم زدن ... منم ر

*** 

 آراد

کوه ازم جداشد و رفت سمت  يباال میدیرس ی... وقت میرفتیاومد اصال بهم سالم نکرد ... منم نکردم کنار هم راه م انایار یوقت

رفت دشستشو گذاشت رو شونش ...  سیبود ... مهد ششیفکرم پ یتک درخت ... مشغول صحبت با سپهر شدم ... ول هی

اومد ... چشماش  انایصخره ... ار هیرو  میبا سپهر نشست می...رفتنمیبب طونشویچهره ش تونستمیفته بود نمجلوشوگر سیمهد

 ناراحتش کرده؟  یبود ... زل زده بودم تو چشماش ... چ یاشک
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 گفت:  دفعیچشماش بودم که  محو

  ؟یکشیم ایبکشم  ها؟

نقاش که چهرشونو بکشه ... پوستروبهش دادم ... گذاشتش کنار تخته سنگ  هیکه پندار داده بود به  یکاغذ دراوردم همون هی

رو با من  يکار نیهمچ هیاجازه  يدختر چیحرکتش واقعا بهم برخورد ... ه نیبا ا اد؟یازم بدش م نقدری... چرا ا یچیبدون ه

بدون نگاه  ه؟یحرفه ا نقدریا یعنیبود  نییبه هدفم رو به مغزم راه بدم ... سرش پا دنیرس رجز فک يفکر دیمن نبا ینداره ... ول

زنگ  شیبود ... گوش انایآر ریاما فکرم در گ زاشتنی... بچه ها اومدن باال سرمون ... سپهر و پندار سر به سرم م کشهیکردن م

 جواب داد ...  شویخورد ... گوش

 الو -انایآر

  ... 

 عشقم؟  يچطور -انایار

... سپهر خم شد و  کردنی... سپهروپندار نگام م دمیصداش رو نشن گهیحرفش خشک شدم ... چون ازمون فاصله گرفت د نیا با

دوسش  میلیدوست پسر داره ... معلومه خ انای... ار دمیکشیتند تند نفس م ه؟یپسره ک نیمنم؟ ا ه؟یک نیپوسترو اورد جلوم ... ا

دوست  انایآراد پارسا ... آر یساده لوح یلی... خ نیکردیر ... پندارو سپهر با تعجب نگام مداره ... خوب داره که داره به تو چه پس

...  کشهیبهت نزد یکس خوادیجناب نم نیکه ا نهیپس اون غرور سگ مصبت واسه ا ؟یفهمیپسر داره ... عاشقشه! م

... من  رمیگیم دیجاو يمن انتقامم رو از خانواده  نمیشی... من از پا نم کنمیم تیاره؟ بدرك ... حال ؟یخودش باش خوادمالیهام

 زنم یم نیمغرور رو به زم يدختر کوچولو نیا

 يدعوتت کرد بر ؟یخوشحال نقدریبهت گفت که ا ی... چ ياومد سمتمون ... هه خوبه که حداقل با اون شاد یخوشحال با

... ترانه برگرو داد  انایخوردت کنم ار خوادی... دلم م کردیسواله ... با تعجب نگامون م يجا ینباش یادم نجوریخونش؟ اگه ا

 ...دبهش ... ابرواشو انداخت باال و نگام کر

 شیبق موندمیم ششی... بلند شدم اگه پ دی... عکس پسررو بوس یلی... خ ییایح یب یلی... خ انایار یپست یلیگرد شد ... خ چشمام

 معلوم نبود ... 

*** 

 انایآر

بذارم بزور ازم  خوامیبود ... نم میبفهمن؟ بابا عشقم بود ... تموم زندگ خوانی... چرا نم کردنینگام م یو ترانه با نگران سیمهد

انگار اراد  یناهار ... حالم بهتر بود ... ول میبر میخواستیم میچند تا کاغذ ... با بچه ها راه افتاد ری... پوسترو گذاشتم ز رنشیبگ

 کاغذ نشست ...  يرو ایمعصوم برد يبدرك ... چه بهتر که چهره  یت ... ولداش مخوب نبود حق

 باشم ...  زیبا اراد هم م خواستینزد ... دلم نم یحرف چیه یچکیرستوران ه تا
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با تاسف نگام  نطوری... بازم بهتر ... اه ... چرا پندار ا ومدیاراد واسه ناهار ن یاونا ... ول زیبهونه کار داشتن با مونا رفتم رو م به

 ...  ی... چته؟ روان کنهیم

دادم ... من از جلو  یتکون هیرو  میافتاب نکیجلو ع دمیرو کش شرتمیخونه ... کاله سو میکه بر میراه افتاد میکه خورد ناهارو

 ...  نشیریبود ... خاطراتم ... حرفاش ... قورب ونه اون خنده ش ایو ترانه از پشت سر ... همش تو فکرم برد سیمهد رفتمیم

وقت  ی... حت نییو قل خوردم رو پا نیکه افتادم رو زم نهیخورد چشمتون روز بد نب زیل یسنگ هیپام  ریز رفتمیکه م نطوریهم

دستم رفته بود رو صورتم هم  دامنه کوه پوست دمیرس دمیچشمامو باز کردم د ستادمیو داد کنم ... باالخره وا غینکردم ج

گذاشتم رو پام همه دورم جمع شده بودن ... جز سپهروپندار ... سرمو اوردم باال ...  سرمچندتاخراش بود ... پامو جمع کردم و 

کرده بود و ترانه هم درشرف ... با  شویکه گر سی... مهد دمیخندیکنم م هیگر نکهیا يخنده ... دسته خودم نبود بجا ریزدم ز

 اراد ... انشاهللا ...  ریبم یشروع شده بود ... اله رمدرد کم ي... بلند شدم ... وا دنینفس کش هیچهره خندانم همه  دنید

 استاد همه بچه هارو جمع کرد و گفت:  یخدافظ موقع

 ...  نمیتا بب دیاریممنون انشاهللا فردا کاراتون رو ب - استاد

 اومد سمت من و گفت:  بعدش

 ...  يایمراقب باش اگه فردا حالت خوب نبود اشکال نداره ن انایار - استاد

 سمت چپ ... با لبخند گفتم:  سمیترانه سمت راستمو گرفته بود مهد کردیبدنم درد م تموم

 امینم نیباشه استاد چون خودتون گفت -من

 بود ...  نیعاشق جاست سمیمهد نی... ا خورمیز جلو تکون نمنشست پشت رول منم که ا سیو رفت ... مهد دیخند

با پوست  يقهوه ا يچشما ایزدم روبه روتختم ... برد ارویکه کردم پوستر برد يکار نیدر خونرو باز کرد بدو رفتم تو واول ترانه

 رهیخ ایرو تختم و بالبخند به برد دمیجلوچشمام ... دراز کش ومدیم شهیخوشحالت داشت مو هاشم لخت بودو هم يو لبا دیسف

 ن اومد ... یبا پنبه و بتاد سیشدم ... مهد

  ؟یکن کاریچ يخوایم -من

 کنم یزخمات و ضدعفون خوامیم یچیه -سیمهد

 بابا...مگه من فوفولم خوادینم -من

 ادب به حرف بزرگترت گوش بده یب -سیمهد

 داره ...  ییتو؟ بزرگتره من؟ عجب رو -من

 گفت:  کردیترانه که داشت لباسشو عوض م نیح نیهم در

 عشقم؟  یبود بش گفت یاون ک -ترانه

 گفتم:  یمسخره گ با

 داره؟  یبه شما ربط -من
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 اعتراض کرد:  سیپرت کرد سمتم که مهد شالشو

 هیکردنش بدبخت زیتم زهیدستمه بر نیبابا بتاد ؟يترانه کور -سیمهد

 بود؟  یخب حاال توام ... گفتم ک -ترانه

 چرخوندم سمتشو گفتم:  سرمو

 ...  ایآر -من

 اها ...  -ترانه

 گفت:  سیمهد

  ؟يایفردا م انایآر -سیمهد -

  ؟یگیم ی! به استاد چيتو که فوتو آراد رو ندار ؟يایب يخوایکجا م -ترانه

 گفتم:  ی... با ناراحت زمیبر یاوه ... چه خاک اوه

 ...  دونمینم -من

 . .. يوا مش؟یچطور بکش -ترانه

 گفت:  سیترانه به مهد دفعیکه  میساکت شد هممون

 ...  امیلیسرچ کن و نترنتیپاشو لپ تاپتو روشن کن ... تو ا -ترانه

 چه؟  ایلیبه و ؟یگیچرا چرت و پرت م -من

 گفت:  زنمیکه انگار دارم حرف اضافه م یحالت با

 ...  امهیلیو نهیخره آراد ع ه؟یباق متمیدو قورت و ن میکنیجمعش م می... ما دار ي... گند زد يرو دار یلیخ -ترانه

 گفت:  سیمهد

 ...  گهیآره راس م -سیمهد

 شباهت دارن  یلیها ... خ گهیراس م نمیبیم کنمیحاال که به عکس نگاه م میاورد امیلیعکس از و هیتاپشو اورد  لپ

 توش ...  زدمیچون من گند م دنیکش سیترانه و مهد شترشوی... ب یرو تخته شاس میافتاد ينفر سه

*** 

 سیمهد

 تونمی... نم ي... وا یخوشگل بودن! منم که عشق چشم مشک یییییییییلیچشماش خ شعوری... ب رفتیکوه سپهر کنارم راه م تو

 يدختر مغرور که هرکس برا هیساله ...  22...  یانیک سیمنم ... مهد نی! باالخره اسیاحساساتمو کنترل کنم دست خودم ن

! الشیخ ی... ب گنیم نوی... همه هم یالفاظ عادت داشتم ... از بچگ نیلوس! ب ا مغروردختره  گهیبا خودش م نتمیبیبار م نیاول

 بچسب!  انژادویآر يآقا
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پسر که با همه  هیموردعالقه من بود ...  تیهمون شخص تشیشخص یول ومدیخودم نبود ... درسته به ظاهر ازش بدم م دست

نه! از روز اول به نظرم متفاوت اومد  ي! وا؟يبریدلمو م يومهربونه! خدا نکشتت سپهر! دار یمیبا دوستاش صم یمغروره ول

 متفاوتم!  يمنم عاشق فاز آدما

... یکی نی. اما اشمیاما زودم عاشق نم میداشتم ... در کل دختر احساسات یحس خاص هیدست خودم نبود  رفتیکه راه م کنارم

 ...  هویکه  رفتمیکر بودم و راه م... همش تو ف يوا

 خانم با شمام!  سی... مهد یانیخانوم ک -سپهر

 جانم؟ با صداش به خودم اومدم!  -من

 : گفت

 تا من کارمو شروع کنم؟  نینیجا بش نیهم شهی... م هیخوب يجا جا نیبه نظرم ا -سپهر

 بله صد در صد!  -من

 تموم شد!  -... سپهر دنیتخته سنگ نشستم و آقا شروع کرد به کش ي يرو

 پسر محشره! آروم بهم لبخند زد. يشدم گفتم وا ریجو گ هویبود!  یجانیگرفته و ه صداش

 ي... وا دمیببرم رو کاغذ ... با تمام ذوق و شوق نشستم و صورت ماهشو کش شویمشک اهیس ينوبت من بود که اون چشما حاال

 خوشگل بودا!  یی... خدا

 شون دادم باز لبخند زد! که تموم شد بهش ن کارم

 ... متاسفانه بدجور مجذوبش شدم!  يبود ... وا نیریالبته خنده هاشم ش ؟يخند یبگو چرا فقط م يزیچ هی شعوریب يپسره  د

که بله  نیجز ا فتادین يا گهیاتفاق خاص د چیه مویآروم بود. فقط کارامونو کرد یلیاول دانشگاه امروز جناب خ يروزا برعکس

 .ادیازش خوشم م دمی... فهم

*** 

 سپهر

حواست  یوقت کنمی... انگار تو فکر بود ... ناخودآگاه دوس داشتم نگاش کنم ... نگاهت م زدینم یحرف چی... هرفتمیراه م کنارش

 ...  ستین

ودم ... نشده ب قیروش دق نقدرینشده بودم و ا کیشدت بهش نزد نی! تا حاال ب اافشیهم ق لشی! واقعا باحال بود! هم استان

 خوشگله!  یلی... با وجود غرورش خ گنیدانشگاه واقعا راس م يکه پسرا نیمثل ا یول

 آوردم بش گفتم:  ریخوب گ يجا هی... اصال حواسش نبود  الشیخ یب

 خانوم با شمام ...  سی... مهد یانیخانوم ک -من

بود که آدمو  یخاص طنتیش هیته چشاش  ومدامایتا کارمو انجام بدم ... به نظر آروم م نهیبه خودش اومد. ازش خواستم بش هوی

 نگاش کنه! تموم شد. بهش گفتم ... با ذوق اومد نگا کرد فک کنم خوشش اومده بود ... فقط لبخند زدم. کردیوادار م
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بگم ... انگار  يزیچ ایبکنم  يکار تونستمی.. نممن نشستم تا اون منو بکشه. تموم شد ... نشونم داد ... فقط لبخند زدم . حاال

 ! انژادیآر يدختره باهات چه کار کرده آقا نیآخه من و خجالت؟! بب انژاد؟ی! من؟ سپهرآری... اونم ک دمیکشیخجالت م

 يبا دوستا شهیکه مثل هم سمیمهد ؟ییایح یچقدر ادم ب انایآر نیا یعنیرفت  یآراد که معلوم بود عصب میبا پندار خورد ناهارو

 ناهار خورد و رفت ...  شیجون جون

 

*** 

 سیمهد

 واسه خانوم که فردا به استاد نشون بده!  میطرح زد هی مویدیخانومو کش انایجور آر میخونه و با ترانه نشست میاومد

 ! wake up girls  - من

بود!  بیخودمم عج يشده بودم؟! برا داریب شهیچرا امروز زودتر از هم دونمی! نمکردمیم داریاون دوتا خانومو ب دیخودم با دوباره

 دانشگاه. میکه بر میحاضر ش میکردم بعد از صبونه رفت داریبود اون دوتا دختر نازو ب یباالخره به هر بدبخت

با شلوار  دیپوش يجرآ يمانتو هی! ترانه ام ومدیبش م یلی! خیبود با شال وشلواروکفش خردل دهیزرد پوش يمانتو هی انایآر

و کفش  يوشال سرمه ا يسرمه ا یبا شلوار ل يسرمه ا دیسف يمانتو هیشده بود! منم  ی! عالیو شال و کفش نارنج یمشک

چه خوب ...  ي. وامیشد نیسوار ماش میبودم! رفت یرنگ بیترک نیانداختم! عاشق ا ممیسرمه ا یتام فی! کدیسف يسرمه ا

 ! يوان د فولیوتیب وی کسیآهنگ وات م

You’re insecure; don’t know what for 

You’re turning heads when you walk through door 

Don’t need make up; to cower up 

Being the way that you are is enough 

Everyone else in the room can e it; everyone else but you… 

Baby you light up my world like nobody else 

The way that you flip your hair get’s me overwhelmed 

But when you smile at the ground it ain’t hard to tell 

You don’t know you’re beautiful 

If only you saw what I can see 

You’ll understand why I want you so desperately 

Right now I’m looking at you and I can’t believe 

You don’t know oh oh 

You don’t know you’re beautiful oh oh 

That’s what makes you beautiful 

So come on; you got it wrong 
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To prove I’m right I put it in a song 

I don’t know why; you’re being shy 

And turn away when look into your eyes 

Everyone else in the room can see it 

Everyone else but you 

Baby you light up my world like nobody else 

the way that you flip your hair gets me overwhelmed 

But when you smile at the ground it ain’t hard to tell 

You don’t know oh oh 

You don’t know you’re beautiful 

If only you saw what I can see; you’ll understand why I want you so desperately 

Right now I’m looking at you and I can’t believe 

You don’t know; oh oh 

You don’t know you’re beautiful 

That’s what makes you beautiful 

 ! انایآرهم من هم ترانه هم  میآهنگاشون عاشق

 تو. میرفت میشد ادهیب نیاز ماش میپارك کرد نویبه دانشگاه ماش میدیرس

 گفت:  شیجمله روخطاب به دختر بغل دست نیاز دخترا که داشت از کنارمون رد شد و ا یکی هوی

 اونجا رو داشته باش!  -من

بود! آخه بگم خدا چه کارت  دیسف يسرمه ا انژادیجناب آر شرتی... ت ياما ... وا سادنیسه مجسمه کنار هم وا دمیکردم د نگاه

 ! ومدی! کامل باهام ست شده بود! چقدرم بش مدنه؟یچ وضعه لباس پوش نینکنه ا

 دهیپوش يجذب خاکستر راهنیپ هیکردیتاسف نگاش م اناوبایخمارش زل زده بود به آر ينگام رفت سمت آراد! با چشما هوی

 نگاه به بچه ها انداختم و گفتم:  هیبود  دهیخوشگل پوش دیسف راهنیپ هیخوش لباس بود پندارهم  یلیبوداونم خ

 ! بارهی! حسادت از چشاش ميکه خوب حرص آقا رو درآورد نیمثل ا انایآر -من

 ام گفت:  ترانه

 ! انایبوده آر یآره کارت عال -ترانه

 خند زد و سرشو برگردوند!  شین هیبش انداخت و  نیینگا از باال به پا هیخودشو گرفت و به آراد نگا کرد و  انایآر

  ن؟یکنی! چقد نگاشون مگهیبسه د  - انایآر

 من برگشتم اما ترانه رو صورت پندار مونده بود!  انایآر يصدا با

 ... دوس دارم کلشو بکنم  یعوض یلیخ ییخودش ... خدا یخاص ... ول یلیچشماش خ یعسل  - ترانه

 نگاهت عسل کدوم بهشته؟!  يسم تو کندوبرم ازش بپر يخوایم  - من
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*** 

 انایآر

 ...  میسمت کالس ... نشست میو رفت دمیرو کش سی! دست ترانه و مهدستیحالشون خوش ن قامیرف ن؟ینیبیخدا م ترو

سرمو باال  ی... پسرا اومدن نشستن پشت سرمون ... من حت کردمینگاش م قیبود ... داشتم دق نییرو دراوردم ... سرم پا فتو

 خم شد در گوشم وگفت:  سی... مهد اوردمین

 آراد قهر کرده  نیاوهو ا -سیمهد

 بود گفتم:  نییکه سرم پا همونطور

 بدرك گلم ...  -من

 گفت:  ترانه

 بعدازکالس بات کار دارم ...  انایآر -ترانه

 باشه ...  -من

  م؟ییکردن ... آخه مگه اول ابتدا بیبه حاظر غا اومد سر کالس...باالخره سرمو باال اوردم ... شروع کرد استاد

  ؟یانیک سیمهد - استاد

 بله -سیمهد

 ترانه رادمهر؟  - استاد

 هستم استاد  شهیمثل هم -ترانه

 لب گفت:  ریز

 دهیآخر کار دستش م طنتشیش نیا - استاد

  د؟یجاو انایآر - استاد

 هستم  -من

 با خنده اومد سمتمو گفت:  استاد

  انا؟یحالت خوبه ار - استاد

 بگم پ نه پ! با لبخند جواب دادم:  دیبا نجایا در

 بله استاد مثله روز اولم ...  -من

 گفت:  استاد

 ... خداروشکر ...  نمیبیدارم م - استاد

 رونیبره ب همون آراد اجازه داد ایبود ... به اون شخص  یمهربون یلی! استاد خیاز بچه ها زنگ خورد ... استاد فالح یکی هیگوش

 خوردنش ...  نایا وای.آراد از جلومون رد شد ... گروه حمیجلو نشسته بود فی... ما رد
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 سمت در که جواب داد:  رفتیم داشت

 جانم؟  -آراد

 قوربونه جان گفتند ...  -وایح

 یبود.ول دهیم نچزحرفش نگاه من کرد ... چون من باهاش کل داشتم ... تاحاال ک نیاومد ... طبق معمول با ا وایح يصدا

 نگاش کنم بلند گفتم:  نکهی... بدون ا سیرو که رو ن گنیم نیدیشن

 انشاهللا ...  -من

 ترانه اضافه کردن:  و

 قوربون دهنت ...  -ترانه

 ...  دادیسرش رو هم تکون م دیخندیم کردوی... استاد نگام م دیحرف دستمو مثل قنوت بردم باال ... کالس ترک نیا با

 کالس بود ...  ياخرا

 ! نیاریخب بچه ها فتوهاتونو ب - استاد

 نگام کردن ...  سیو مهد ترانه

 چتونه خانوما؟  -من

 ...  يرو دار یلیخ - سیمهد

  ؟يدیفهم نویا يچقدر به خودت فشار اورد دونمیم -من

 امهیلیو سیآراد ن نیا گمیدارم برات به استاد م -سیمهد

 کوشولو.؟  یترسونیبگو! بچه م -من

 که گفت:  سیگفت.به کار ترانه و مهد راداشونویحرفم خم شدم مقنعه اشو مرتب کردم ... تک تک بچه هارو بردو ا نیاز ا بعد

 ...  هیمعرکه است ... عال - استاد

 ...ششیبغلم رفتم پ ریز روزدمی... تخته شاس ششیبمن اشاره کرد برم پ بعد

 استاد ...  نییبفرما -من

 ...  کردیرفت رو به روش فک کنم از بغلش داشت نگاه پارسا مرو گ تخته

 ! ينه ... انگار توام مثله دوستات بلد - استاد

 ...  یمن کالس خصوص شیپ انیم نایبه ... استادا -من

 دستاشو زد بغل و زل زد تو صورتم ترانه

 هم بت گفت سی... خوبه مهد يرو دار یلیخ -ترانه

 ...  ومدمیهفته نم هیبودم تا  شونیا يافتاد من جا روزیکه د ینبود ... با اون اتفاق نجایااگه نداشت که االن  - استاد

 فرق داره ... تکه ...  هیبا بق دیجاو انایخب استاد ... آر -من
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... اونم چون هم سن  نطورمیا یفقط با استاد فالح سین نطوریزبون باز پررواما! نه اصن ا يدانشجوها نیمن از ا نینکن فک

سمت  رفتمی... با خنده داشتم م میکه بر میرو جمع کن لمونیوسا میتکون داد ... ازمون تشکر کرد رفت يبابامه ... استاد سر

 ...  میصندل

دستشو گذاشته بود رو  هیسپهر  کردیم دیحس بد بود که به من هم داشت سرا هینگاش  کردتوینگام م یچشم ریداشت ز آراد

پوزخند زد ...  هیتوموهاش و  دی... دستشو کش میافتاده بود رو تخته شاس شیسا یآراد ...سرمو باتنفربرگردونددم ... ول ي شونه

 ... بدرك...!  ي... اصال انگار وجود ندار یستین یچیاز اون پوزخندا که انگار تو ه

 گفت:  سیمهد رونیب میکالس اومد از

 بود؟ آها سهند! اونجاس یا! اون پسره ک -سیمهد

 : ترانه

 فرق داره ...  نایبا ا یلیخ یی... خدا هیچقدرادم باشعور -ترانه

پندار که انگار من ارث باباشو  نای... پنداروسپهر اومدن سمت ترانه ا کردیدارم ... بالبخند نگاه هرسه مون م فیکه الل تشر منم

 يزیخونه ترانه گفت چه ابرو ر میاومد یبود حال ترانه رو بپرسه چون وقت هم نکردم پنداراومده کیخوردم...باهاشون سالم عل

عطرش  يازبو ه؟یچه خر نیصفت گرفتم تو بغلش ... ا یکیشد ... برگشتم عقب ...  دهیکش دستممچ  دفعیراه انداخته ... 

 معلومه دختره ... 

 موافقت کرد ...  ینی! موافقت کرد ... حسي! دختر تو محشرانایآر ي يوا -نگار

 يکارش باعث شد همه زل بزنن بمون ... جزآقا نیتاتر! گنگ نگاش کردم باا ي... نگار بود از بچه ها رونیبغلش اومدم ب از

 ... دستامو زدم بغلم گفتم:  رونیپارسا که رفت ب

 افتاده؟ تا مرز خفه شدن رفتم!  یاتفاق زمینگارجان! عز -من

 داد ...  تیباالخره رضا ینی! حسشهیتاتر ... باورم نم نیتمر يایبهتر! از فردا با مام نیاز ا یچ -نگار

 ها؟  -من

  ؟ياینم ؟يای! نگو نمانایآر -نگار

 ! نمیدرست بگو ب ؟یگیم یبابا چ -من

 دایبهتر پ یمنم از تو بهتر کس مینقش کم داشت هی...  میکمکش کن میخوایهممون م رضاینامه عل انیگفتم واسه پا ادتهی -نگار

...  ادیب تونهینم یکس کیگراف يگفت نه از بچه ها میگفت ینیبه حس میاونم از خدا خواستش ... رفت رضاگفتمینکردم ... به عل

 ! یکنیم يرو باز یاصل ياز نقشا یکی یداد ... و جنابعال تیتا رضا میکنه شد میبه پاش افتاد نقدریا

 ! ستمین کاری! من بيمنو انتخاب کرد يکرد جایب یلینگار تو خ -من

 خورده بود توذوقش گفت:  یلیخ یلیکه خ يا افهیبا ق نگار

 نه تروخدا!  ؟ياینم -نگار
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 کمکم کرده بود واسه انتخاب واحدونمره گرفتن و ...  یلیسوخت اخه نگار خ دلم

 ...  دی... او نم شا دداومدمی... شا دییبذار برم فکر کنم ... شا -من

نگار همشون رفته  يماچا نی... وگرنه باا زدمیکرم ساده م هی... فقط  کردمینم شیدوتاماچ ازم کرد ... خداروشکر اصال ارا دیپر

 ي افهیو ترانه با خنده پسرکشسون اومدن سمتم ... منم باق سیرژلبشو پاك کردم ... مهد يجا نیکنارو بااست دمشیبود ... کش

 میدستشو انداخت روشونم ... رفت هی سمیکرد ... ترانه دستشو گذاشت رو کمرم و مهد یداحافظخ یحالدرهم ... نگار با خوش

 سمت سلف ... 

 2اخه امروز داشت واسه  کردمیداشتم بامامانم صحبت م زیگرفت بخوره ... گذاشتش رو م ریش هی سی... مهد زیرو م مینشست

دارن  نای... جالب بود مامان ا گهیهفته د 3 یخالم که تازه کمرشو عمل کرده بودباباهم قرار بود بره ول شهیالمان پ رفتیماه م

 ...  يدو نقطه ا یلیرو مانتوم ... اه اه اه اه ترانه! خ ختیرریترانه خورد و ش ست... د بایعج رن؟یو م زارنیمنو م

 مانتوم خشک کردم ییبودم با خشک کن تو دستشو ییتو دستشو یساعت مین هی...  ییشدم رفتم سمت دستشو بلند

رو داداا!  دیپررو شد ... به پسر جماعت نبا میدیسهند خند نیا يبار به رو هی... اومدم سمت بچه ها  نجاستیکه ا شیسر نیا

 گفت انایآر نویا ونیاقا دیالبته ببخش

 هینگام کرد ... تو چشماش  یروشو برگردوند سمتم با مهربون یصندل دنیسهند ... با کش شیپ نمیشانس بد مجبور شدم بش از

 ! ندازهیم ایبرد ادهیچرا لبخندش منو  دونمیارامش بود نم ایدن

 رساش گفت:  ينشستم با صدا اروم

 شما نشستم ...  ي... شرمنده انگار جا دیسالم خانوم جاو - سهند

 باال و گفتم:  دمیخند کج زدم و گردنمو کش شین هی

 نداره ... فقط زودتر!  يرادیالم ... اس -من

بدم  نقدریحرکت ا نیکردن لبشو گاز گرفت ... من از ا يباز لمیترانه واسه ف یحال کردن ول کمی سیحرفم ترانه ومهد نیا با

 سرشو برگردوند سمتم ...  سیبا خنده مهد یول دیو اروم زدم ... سهند نفهم یاوق الک هی... بطور ناخدا گاه  ادیم

 گفتم:  دمویکش قینفس عم هی

 خب!  -من

 داد عقب ... اروم گفت:  شویتک سهند

 ...  گنیبتون م دی... از دوستاتون بپرس نیاومد ریآم ... کارم تموم شد شما د -من

 ی! حتکه بلند قدمشو برداشت و نگام کرد ... ااه نیرو زم ادیجلوش که با مخ ب رمیبچه پررو ... بلند شد بره اومدم پامو بگ ها؟

 ...  دیفهم نی... ا دمیم رپایمن بهش ز دیفهمینم اهمیآر

 خنده:  ریزد ز ترانه

  ؟يخندیم یبه چ شعوریزهر مار ... ب -من
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 با خنده گفت:  ترانه

 ! ولیحالت گرفت ا یکیبار تو عمرت  نیکوفت ... واسه اول -ترانه

 ! ولیمرگ و ا -من

 ... آره یلیآقاپندار خ نمیبیترانه خانوم م -من

 ... ترانه با حرص گفت:  کردمینگاش م لکسیمن ر یشد ول یحرفم عصب نیباا

 ها؟  ؟یچ یلیخ -ترانه

 قلپ اب خوردم گفتم:  هی لکسیر منم

 ...  رهیفقط مواظب باش گازت نگ نیایمبارکتون باشه بهم م -ترانه

 دی... ترانه بام قهر کرده بود ... خب بکنه! نبا رونیباز گفتن حرفم بهش مهلت ندادم جواب بده و بلند شدم از سلف اومدم  بعد

 ! دیخندیبم م

ترانه  نیدادم رفتم ماش یبه توکل نیکردمو رفتم ماش ادهیبچه هارو پ دادمیرو بش پس م یتوکل نیماش دیدر خونه با میدیرس

 کهییدایپارك کردم خر نیباز کردم ماش نگیشب بود ... هوارنگ گرفته بود ... در پارک 8 کیگرفتم ... ساعت نزد رگاهیرواز تعم

 ...  الکرده بودمو دراوردم رفتم سمت با

اهنگو گذاشته!  نیا یبود ... اه ک2afmنیبود توسالن ... اهنگ مبارك باشه ارم دهیچیپ کیموز يپام درو باز کردم صدا با

نرسه به  ایخدا يرو مخم! وا ادیاهنگ ن نیا شتریپخش تا ب ستمیسمت س رفتمی... داشتم م زیگذاشتم رو م دارویاومدم خر

 حساسش!  يجاها

 قطع کردم ...  کیزدم موز رجهیسرعت ش با

  ؟یــ ـیــس؟ کوش ــیمهد س؟یمهد -من

 از رفتارام پسرونست!  یلیبش انداختم ... من خ زینگاه ه هیزده اومد جلوم ...  پیت دمید

 گوشه لبم که گفت:  دمیکش انگشتمو

 ...  میداشت ییها یچه بدبخت يخاك برسرت! تو پسربود ه؟یحرکات جلف چ نیا شعوری... ب يریبم یاله -سیمهد

 کاکوووووو؟  ی... کوجا بسالمت کنمیبه تو نگاه کرد دارم نگاه مانتو م یبرو بابا! ک -من

  ؟يایمی... با تران ن یمهمون میریم میدار -سیمهد

  گفت؟یم یسهند چ شعوریپسره ب نیا ی. راستنوچ ... حسش وجود نداره .. ام؟ینه کوشولو نم -من

 nothing -سیمهد

 منو از سر خودش پس بزنه!  خوادیگفت که انگار م يطور

 ! بگو! چپیخودتو نزن به اتوبان ننه عل -من

 ...  کنمینم یبرام قر داد...منم که اصن منت کش یچشم هی رونیسمت اتاق که ترانه اومد ب رفتیم داشت
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 پروندم:  کهیت بش

 اوه ... اوه ... شصت و داشته باش خوشگله ...  -من

 زد پشت کلم!  یکیسمت اشپز خونه که  رفتم

 مرض!  -من

 ! يننداز کهیبمن ت گهیحقته خره! د -ترانه

 جمع کن بچه!؟  -من

که غش  سیکه باپاش محکم زد پشتم منم انداختمش رو کاناپه قلقلکش دادم ... مهد رونیب ومدمیتو اشپزخونه داشتم م از

 کرده بود از خنده

 ! یغلط ... غلط کردم ... ول کن وحش -ترانه

 کردم و گفتم:  ولش

 ...یکنیغلطا م نیاز ا ادیز منشما

 درومد:  سیمهد يصدا

 شد رید یترانه مهمون -سیمهد

 ...  امیم کنمیاماده م نویمن ا -ترانه

 تو حموم ...  چپوندم

 یاب چقدر کلر داره؟ موهامو که لخت و بور بودو با حوله خشک کردم ... چ نیحموم اومدم به به! چشمام ... قرمز قرمز ا از

بود که تو تنش  دهیپوش یخوشدوخت با شلوار مشک یلیخ یلیخ یکت خاک هیبپوشم؟ .به احتمال صددرصد مختلته! ترانه که 

 یکت اسپرت چرم با شلوار چرم مشک هیومن  رشیز یساپرت کلفت مشک هی با یملوس اب کیتون هی سمیمحشر بود ... مهد

که جلوش  دمیپاشنه دارهم پوش یکفش مخمل مشک هی...  دمیبود پوش یمشک ينایدار قرمز که روش نگ قهیتاپه  هیدراوردم 

 گل رز قرمز کردم دستم الك دستمم قرمز زدم ...  يانگشتر پارچه ا هیبسته بود ... 

 رونیب می... باهم از در خونه اومد یشال عناب هیبا  دمیمانتو پوش هی... بدو  میشد ی... هممون عال اوف

*** 

  ترانه

 ریلنکوروزش بره ز یپروانه بشه دورت بگرده ... اله یمرگت بشه ... اله شیپندار پ ی... اخ اله میاومد رونیهم از در خونه ب با

پشتش و گازشو گرفتم .طبق معمول ضبط رو  دمیحرکت پر هیال نود خودم رو ... با که بهت جفا کرد ... عشق است  یلیتر

آسانسور و زنگ  يبرا یخسته کننده و معطل کیو تراف نیماش هی يها کهیبا حذف ت میدیرس دایو يروشن کردم ... تا به خونه 

 بهم ... فکر کنم از نژاد کنه هاست:  دیطبق معمول اومد چسب دایبود ... و یعال یهمه چ نایا دایخراب کاخ و

  یباز کن نجایآمبوالنس رو به ا يپا ییخوا یخوشگله امروز م -دایو
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 اعصاب نداشتم جواب دادم:  اصال

 برو استارتش رو بزن ... زنگ بزن آماده باشن  -من

 لبخند گفت:  با

 به چشم  يا -دایو

 رو پرت کردم اونور و گفتم:  دایو

 نه امتحان کن؟  یگی... م يخور یم یکی ياریدر ب يکنه باز ییخواب دایبه جون و -من

و در  دی... چپ چپ نگاش کردم که کورخ ومدیباال م میسگ ياون رو موندمیمنتظر م یشده بودم ... عادتم بود ... وقت سگ

با  دیکردن و از فردا با یم سیدادم ... در واقع همه از ترس خودشون رو خ یکردم تلفات م ینگاه ها م نیاز ا یرفت ... وقت

 گفت:  یم شهیهم انایار یکردم ... ول ی! ... شوخمیستش یرو م یشیج يفرش ها انایو آر سیمهد

 . دمینکن تو رو خدا ... ترس ينجوریا تویگاو يترانه اون چشم ها -انایآر

شونم  يرو یام رفت توهم ... دست... اخم ه نجانیسه تا هم ا نیدخترا به خودم اومدم ... ا يسوت و دست و شاد يصدا با

 : دیبود ... پرس اناینشست ... آر

 چته باز؟  -انایآر

 رو انداختم و گفتم:  دستش

  ینیب ی... برو که بد م انایحوصله ندارم آر -من

کار  نیداره ا»  يدرجه استاد نیدهم«کاراته کار که جودان  هی... از  وردمیسرش م ییبال هیرفت  ینگام کرد.اگه نم یرچشمیز

و دخترانه ام  یعروسک يبه بزن بزن و بکش بکش داشتم بر عکس کفش ها و لباس ها يوافر يعالقه  یکی... از کوچ ادیبرم

تلخ داشت و  يخاطره ا انایآر امدندیکردم ن انایو آر سی... هر چقدر التماس مهد تمجنگجو داش يا هیعاشق جنگ بودم ... روح

کشم و در آخر خودم رفتم  یم شیشهر و به آت رمیبگ ادیاگه کاراته هم  طنتمیش نیگفتن من با ا یهمه م دیترس یم سیمهد

کنم که  یرو راض سیو مهد انایمورد موفق شدم ار کی نیمن عاشق ساز بودم ... در ا شدیها ختم نم نیو موفق شدم ... به هم

و  انویمن عالوه بر پ یول تاریگ يکالس ها سیرفتم و با مهد یرو م انویپ يکالس ها انای... با آر رنیبگ ادیساز رو  کیفقط 

داشتم  سیتدرآخه من عاشق زدن بودم ... از چند جا درخواست  گهیهامون متفاوت بود د قهیگرفتم ... سل ادیهم  الونیو تار،یگ

بود در واقع چند مدال  یعال بالیدر وال سیرفتم ... مهد یآمد حتما م یم شیپ یخوب تیکردم ... اما اگر موقع یوقت نم یول

 اورد:  رونیب یبچگ يایمن رو از رو يسه دختر کنار يطال داشت ... صدا

 پندارم  تیعسل يو چشما کلیه يفدا یاله -دختر

 گفت:  گهید یکی

  ؟يدیلباسش چه جذب و قشنگ بود ... لباشو د زمی... عز يدیآراد و د -دختر

 گفت:  یکی... اون  زی... ه اه
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 برم من  تیمشک يچشما يفدا ی... اله دیسپهرو داشته باش -دختر

خواستم بهش برگردونم ...  یدونم چرا نم ینم ی... اه ... اه عق ... حالم به هم خورد ... شال گردن پندار رو شسته بودم ول اه

دونم ... بلند شدم که برم  ینمذهنم بمونه ...  ياون روز تو يخاطره  خواستمیچون م دمیکنم ... شا تشیکه اذ نیا يبرا دیشا

 نیاز بهتر یکی لیرادمهر فارق التحص نایدلم جا بدم ... س يکجا نویکنه؟ خدا ا یکار م یچ نجایا نی... ا نیاما ... اما ... ا

گذشته بود ... اگه منو 100از  رتشیو فوق باهوش من که غ شهیعاشق پ ي... پسر عمو يمعمار يدر رشته  رانیا يدانشگاه ها

کار کنم؟ فرار  یجذاب من باز دخترا معرکه گرفته بودن ... حاال چ وقف يپسر عمو  نی... دور ا مونهیمو بر فرق مبارکم نم نهیبب

فتم الزم به طرف در ر اتاتیکردم با تمام احت یرو در مغزم مورور م یکه آهنگ پلنگ صورت یدادم و در حال هیرا به قرار ترج

 تو نقشم:  دیباز ر دایکه و

 ...  هیخوشگل یلیآشنات کنم ... پسر خ نایبا س ایاه ... ترانه ب -دایو

پر از عالمت تعجب جلوم بود  ییبا چشم ها نایزدم س ی... برگشتم و لبخند زورک نییپا ارمی... بزنم فکت رو ب دایتو روحت و يا

 : دیدر آخر پرس

با من بخور ... اخه  يبخور یمگه بهت نگفتم اگه اب هم خواست طون؟یش یکن یکار م یچ نجایتو ا ؟یتران خودت -نایس

 یلی... تو هنوز خ یمهمون ییایب ای یدرس بخون ياخه تو اومد ؟یاگه من نبودم چ ؟یکه چ ییجا نیهمچ هی ياومد ییتنها

  ییجاها نجوریبه ا ییایبذارم ب نمتو یدونم نم یبعدشم من تو رو مال خودم م يبچه ا

... من گوه بخورم مال تو باشم ... دستم و  یتو مال من گهیمزخرف م يآمپر چسبوندم ... پسره  گهی... حالم بد بود حاال د یدک

باز نباشه حاال باز  يادیکرده بودم که ز يکار یلباسم که با هزار بدبخت قهیها ...  لهیو برد تو تراس ... پرتم کرد طرف م دیکش

 بلند شد: شد ... صداش 

 نفر رو بذارم مواظبتون باشه هیتهران تا  ياومد یچرا بهم نگفت نجا؟یا ياومد یک يتو با اجازه  -نایس

تا مواظبمون باشه ...  ذارهینفر رو م هی نایتهران ... س مییایپولداره و هر وقت من و بچه ها م یلیخ یلیرفت بگم عموم خ ادمی

تونن سالم  ینم یبزرگ نیشهر به ا هیگه سه تا دختر تنها تو  یم شهیو هم رسهینم ییکنم به جا یهر وقت هم اعتراض م

بازم  ي قهی دنیشناخت ... با د یکرده بود مردا رو خوب م ي... از بس کثافت کار نمیشیساکت نم ندفعهیا یکنن ول یزندگ

 شدمیهم م یبشم وقت ينطوریا ومدیم شیبد بود ... کم پ یلیچشم هاش رو گرفت و به طرفم اومد ... حالم خ يخون جلو

 و در گوشش گفتم:  چوندمیحرکت دستش رو گرفتم و پ هیکردم ... تو  یطرف رو داغون م

دور برت  نیآقا پسر ... بب یپالس نجایبه محافظ ندارم ... اگه اراده کنم ا يازیکاراته کارم ن هیده هزار بار بهت گفتم من  -من

 یروز به آخر عمرم مونده باشه اون گردنت رو خورد م هیاگه  یکنم ... من ازت متنفرم ... حت نداره که من قراره با تو ازدواج

 شد؟  رفهمیکنم ش

بزنم ...  شیاب از سرم گذشته بود االن حاظر بودم خودم و اونو با هم ات یده ... ول یدونستم فردا راپورتش رو به بابام م یم

 بلندتر داد زدم: 
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 شد؟  رفهمیش -من

بغلش گرفت و در  يحرکت منو تو هیبود ... فقط سر تکون داد ... منم آروم ولش کردم که تو  دهیند ينطوریحاال منو ا تا

 گوشم گفت: 

 ... دوست دارم  یبرام خاص ییجورا هی یدونم چرا؟ ول یدوست دارم ... نم یلیترانه خ -نایس

جرعت  يپسر چیتونه باشه! ...ترانه اونقدر مغروره که ه ی. نه اون نممغرور رو گرفته بود تو آغوشش .. يبود که ترانه  نایس نیا

 ینامحسوس يکه قرمز دمید یکیتار يرو تو یآخر برق دوتا چشم عسل يچرا الل شدم ... در لحظه  یکار رو نداره ... ول نیا

 ...  شدمحو  هیاز ثان يداشت و در کثر

*** 

 

 پندار

بذارم  ریهر چه زود تر روش تاث دیگشتم با یم ترانه دنبال من اما.…شدن  ریا سرازم ياز دختر ها به سو یورودمون موج با

دختر ها رو  ي همه سپهر و آراد.…کننده شده بودند  رهیو خ بایز واقعا.…نشسته بودند  یمبل يتفاوت رو یب انایو آر سیمهد

 یم دعوا باهاش داشت پسره …کردم  دایپسر پ هیسالن رو نگاه کردم که اون رو کنار  ورکنار زدند و به طرف آن ها رفتند .د

تونه باشه؟ با غرور رو به  یم یک نیچاره ... پس ا یخواهر داره ب هیبود ... نکنه برادرشه ... نه بابا فقط  دهیکرد و اون رنگش پر

 دختر ها گفتم: 

 نفس بکشم؟  دیبذار شهیم -من

نبود  یخونه رو گشتم ول يجا يکجاست؟ همه  نیه گرفتند و من برگشتم تا به سمت ترانه بروم ... اما ... اما اازم فاصل بایتقر

 : دمیتراس رد شم که صداش رو بلند تر از حد معمول شن يخواستم از کنار پنجره ها یتکون دادم و م يسر يدی... با ناام

 فهم شد؟  ریش -ترانه

تو وجودم جا به جا شد ...  يزیچ هی... پسره ترانه رو بغل کرد ... انگار  ستادمیاونجا وا کیتار طرف تراس رفتم و در قسمت به

 ناینداره ... حاال هم برو ... ا یبودم؟ دوست داشتم گردن پسر رو خورد کنم ... نه پندار به تو اصال ربط یدونم چرا عصبان ینم

که جناب رادمهر و همکاراش سر  ییآوردن اون بال ادی... دوباره با به  یتو نقشت فرو رفت يادینقشته ... تو فقط ز يهمش برا

آروم بشم و از اون  دیسال از عمرم که تلف شد دوست داشتم ترانه رو خورد کنم تا شا هی ادیگرفتم ... با  شیمن آوردن آت

 اومدم. رونیمشوش ب يفضا

  ترانه

 دم: گوشش ... و داد ز يخوابوندم تو یکیپسش زدم و  محکم

 بفهم و درك کن  نویذارم ... من ازت متنفرم ... ا یبعد زندت نم يدفعه  ي... چون اگه گوش ند نایخوب گوش کن س -من

 بازوم رو گرفت:  سیتوجه به همه به طرف در رفتم که مهد یاومدم ... ب رونیب یجهنم ياز اون جا و
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 ترانه؟  ير یکجا م -سیمهد

 گفتم:  یساختگ یهم فشار دادم و با آرامش يچشم هام رو رو تیعصبان با

 حالم بده  یلیبازوم رو ول کن خ سیمهد -من

مشت دخترو  هی! ... آرادهم که داشت خوردیرو م سیکه داشت بانگاش مهد انایبرد و کنار رفت ... آر یبه وخامت موضوع پ فورا

 فیرو تو ک چیدونم ... سو یپس پندار کوش؟ من چه م هم مشغول رقص ... سیبود ... سپهر و مهد انایو نگاهش به آر پروندیم

 انداختم و بهش اس دادم:  سیمهد

  دییایبا اون ب فتهیتو ک چیرفتم خونه ... سو یاصال حالم خوب نبود ... با تاکس سیمهد -من

...  دمیچشماش ستاره بارون شد ... ترس دیشد تا منو د یپسر داشت از اون ور رد م هی...  ادیب یتا تاکس سادمیزدم و وا رونیب و

دفعه برق  هیکه کاراته بلد باشه ... اما  یاون یترسه ... حت یجور مواقع هر دختر م نی... ا دمیمن که کاراته بلد بودم چرا ترس

 رفت اونور ... آروم گفتم:  ابونیخ وسطو از  دمیچشماش خواب

 دارن يری... مردم خود در گ یفتما رو چراغ ن رهیگی... همه رو برق م اید ب -من

 درست دم گوشم گفت:  ییصدا

 ندارن ... از ترس من در رفت  يریخود در گ -پندار

 وبا غرور گفتم:  برگشتم

 ! یستیهم ن یمال نیهمچ -من

 گفت:  یساختگ یاخم با

 بدم؟  یرو چ اگه بدزدنت من جواب اون دو تا دوستت ؟يبر ییخوا یموقع شب کجا م نیاخه دختر خوب ا -پندار

... پندار دستم رو  ستادمیباال انداختم و دوباره منتظر وا یتفاوت یب ياز رو ي... شونه ا ادیدنبالم ب نیاونا خواسته بودن ا پس

 و گفت:  دیکش

 که بهتره  ی... از تاکس رسونمتیمن م ایب -پندار

 ولی... ا هینیپسر عجب ماش ییی... وا میو سوار پورشه اش شد مینگم بهتره ... رفت یچیه دمید یخواستم مخالفت کنم ول یم

از راه  یسرد به خودم گرفتم و صورتم رو به طرف پنجره برگردوندم ... کم يا افهی... ق شهیال نود خودم نم یچیه یبابا ... ول

دا رو شکر تارا بود ... نا خود آگاه باشه همونجا بشکنمش ... اما خ نای... قسم خوردم اگه س ردزنگ خو میکه گوش میرو رفته بود

 : نجاستیبوس براش فرستادم ... عاشقش بودم ... جواب دادم اصال حواسم نبود پندار ا هی

  ؟يریگینم لیتحو زمیسالم عز -من

  ؟ییکجا ؟یکن یاز ما نم يادیمن ... تو اصال  ي دهیسالم خواهر تازه به دوران رس -تارا

 خونه کجا قراره باشم؟  -من

 در و باز کن یگیمن االن در خونتونم اگه راست م -تارا
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 گفتم:  یخاك تو سرت پندار ... با دستپاچگ يا

  ؟یهست یبا ک ياومد یاه ... ک -من

 رانیهفتس اومده ا کیاومدم  ایبا اقا آر -تارا

 : ینگفت یچیچرا ه انایآر يریبم یاله يا

  ؟يدارکار  یچرا با اون؟ اصال تو با اون چ ا؟یبا آر -من

 : دیرس یبود و کالفه به نظر م نجایتمام حواسش ا یکرد ول یم یمثال رانندگ پندار

 رسونم یبرم اونجا شما رو هم م خوامیگفت من م ایآقا آر ومدین رمیاتوبوس گ -تارا

 دوست داشتم:  یلیشدم ... اخه خواهرم رو خ یرتیغ

  يغلط کرد یلیتو غ -من

 دوست دارم ... بذارم برم؟  نقدریاه ترانه ... من که ا -تارا

 و گفتم:  دمیمنو خر فرض کرد ... خند نیا باز

 باشه عسل زبون باز من  -من

 هتل؟  میریم استی... نه ... منظورم آقا آر ایپس من و ار -تارا

 فهم؟  ریهتل ... ش يبر يمحقر ماست ... حق ندار يکندو يتو تو يخودم جا نیرینه عسل ش -من

 خنده گفت:  با

  دییایب می... چشم ما منتظر رتیجانم غ -تارا

 زنم ها!  یدارت م یستین نمیبب امیب نیبب -من

  زمیباشه عز -تارا

 تو فعال  يفدا -من

  يبابا -تارا

 زدم و گفتم:  يکردم و لبخند قطع

 دلم  زیعز -من

 گفت:  يبلند و کنترل شده ا يبا صدا بایتقر پندار

 سوال بپرسم؟  هیتونم  یم -پندار

 نشسته بود:  يچشم هاش در قرمز یکردم ... عسل نگاهش

 دییبله بفرما -من

  ؟يتو دوست پسر دار -پندار

 گفتم:  تیعصبان با
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  ریخ -من

  ؟يزدیحرف م یپس با ک -پندار

 شد:  یداشت پسر خاله م گهید یکه جونم رو نجات داده بود ول نیکرد با ا یم یداشت فضول گهید

 نداره  یبه شما ربط -من

 گفتم:  رهیاروم داره م یلیخ دمیکرد ... د ی... مدام دست تو مو هاش م هیداد هنوز عصب یشواهد نشون م یالل شد ... ول گهید

 دیتند تر بر شهیمن عجله دارم م یول دیببخش -من

 گفتم:  يبا ظاهر ساز یول دمیباال برد که کورخ نقدریرو ا سرعتش

 ... آروم تر برو نقدریا گهینه د یگفتم تند ول -من

 بودم داد بزنه:  دهیداد زد تا حاال ند تیعصبان با

  يدیل ستمیشما ن ي... در ضمن من راننده  یزود تر به عشقت و عسلت برس یخواست یمگه نم -پندار

و من هم ادرس  دیشدم ... آدرس رو پرس الیخ ی... ب میندار یخودش کرده بود؟ بذار بکنه ما که با هم سنم شیپ ییفکرا چه

 شد و گفت:  ادهیپ ایبود ... آر دهیو به طرف آزرارفتم ... تارا خواب نییپا دمیاونجا بود ... پر ایآر يآزرا دمیرس یدادم ... وقت

 خواهر جون؟  یبه ترانه خانوم ... خوب -ایآر

 ... دستم رو دراز کردم و دستش رو فشردم و با لبخند گفتم:  میخواهر برادر بود نیع

  شهیبفهمه ذوق مرگ م انایاگه آر ؟ياومد ی... ک یسالم داداش -من

بود رو به  نیپندار که پشت ماش نیخشمگ يکنم ... اما با چهره  داریو به طرف در خونه رفت و من برگشتم تا تارا رو ب دیخند

 کردم:  داریتاسف برام تکون داد و دنده عقب گرفت ... به من چه؟ تارا رو ب ياز رو يرو شدم ... سر

 شد  داری... گل من ... ب ي... خواهر ییتارا -من

 يداشت ... چشم ها یغرب يا افهیداشتم اون ق یشرق يا افهیرو باز کرد درست برعکس من که ق شیشمیسبز  يها چشم

 و گفت: تو بغلم  دیمن برق زد و پر دنینازش با د

 يخر یلیخ ؟يریاز من بگ یسراغ دیترانه ... نبا يریبم -تارا

 درشته  يادیچشم هام ز کمیهنوز هم درشت و جذاب بود ... من  یمن بود ول يهاش درست نصف چشم ها چشم

  ؟یدرو باز کن نیا ییخوا یاههههه ... ترانه خانوم نم -ایآر

 باال ...  میو در و باز کردم و با هم رفت رفتم

*** 

 پندار
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اومد ... دست ترانه رو گرفت ... پس دوست پسر  رونیب نیاز ماش يرفت .پسر یمشک يشد و به طرف آزرا ادهیپ نیماش از

تاسف براش تکون دادم و دنده عقب گرفتم و با تمام  ياز رو يجورن ... سر هیسه تا  نیگفت ا یداشت ... آراد راست م

 : ودآهنگ رو مخم ب يدم صداها رو رد کر ابونیسرعت خ

 رهینم ادمیناز تو  يچشما

  رهیتونه واسه تو نم یم یک

  یمون یتو قلبم م یبدون کاش

  یواسه من همون يکرد يکار هر

 داره  هیمن تا ابد گر چشم

 ذاره  یم واریسر رو د یکی نجایا

 شه  یم یصدا خال یهام ب غصه

 شهیفراموش نم خاطراتت

 ...  نجاستیا شهیخاطره هات هم نجامیکه ا نهیعاشقتم ... به خاطر هم شهیکنم هم یوقت فراموشت نم چیه

 ناتمومه  یتو برام زندگ یب

 هام آرزومه  هیواسه گر شونت

  يبا قلبم بساز ینخواست تو

  يبچه باز يدو تا مون تو ا میباخت

 گردم  یم ابونیبه در تو خ در

 کردم ینگاهت م يتو بود کاش

 اخه  یی... االن کجا اهتیس يکردم ... نگاه تو اون چشم ها یتا نگاهت م يش بود... کا يبود کاش

 و سرده  کیتو تار یب خونمون

 مرده  هیکه افتاد به پاهات  اون

 داره  هیمن تا ابد گر چشم

 ذاره  یم واریسر رو د یکی نجایا

 شه  یم یصدا خال یهام ب غصه

 شهیفراموش نم خاطراتت

 ستیتو پاك ن ياون برعکس چشم ها يمن بندازه ... چشم ها ادیاون ... تو رو  يچشم ها دیاز محمد نجمچرا با یبدون کاش

 خواد. یدلم چشم هات رو م ؟ییخواد ... کجا ی... ساحل دلم تو رو م

*** 
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کردند  بشانین ها باشند تعقمواظب ا نکهیا يپشت رول بود ... سپهروآراد برا انایگرفتند که بروند ... آر میتصم سیومهد انایآر

 آورد  یسالم کرد را به خاطر م انایحرف زده بود ... داشت آن لحظه را که به آر انای... انگار آتش بس اعالم شده بود ... آراد با آر

  شیساعت پ چند

 زد و گفت:  یرفتند آراد لبخند دختر کش سیو مهد انایبه همراه سپهر به طرف آر آراد

 سالم  -آراد

 صورتش را به جهت مخالف برگرداند و با حرص گفت:  انایآر

 سالم  -انایآر

 داد ... سپهر گفت:  یاش به او پاسخ م ییکرد و سپهر با چشمان جادو یم یبا سپهر سالم و احوال پرس یبه آرام سیمهد

 رمیتونم چند لحظه وقتتون رو بگ یخانوم م سیمهد -سپهر

 کرد گفت:  یرو به آراد که نگاهش م انای... با رفتن آن دو آر برخاست و رفت يمشهود يبا شاد سیمهد

  ؟يدیآدم ند هیچ -انایآر

 و گفت:  دیکش یقینفس عم آراد

 ندارم که دارم؟  یمن با تو پدر کشتگ انایآر نیبب -آراد

  ی... از همون اول هم داشت يرفت جناب پارسا ... وبله که دار ادتیجانم؟ خانومش  -انایآر

 گفت:  تیبا عصبان اراد

  میحد اقل از هم متنفر نباش ی... ول یگم باهام خوب رفتار کن ی... نم میصلح کن اینداشتم ... به خدا نداشتم ... ب -آراد

 باشه  یعنیسرش را تکان داد که  یتفاوت ینسبت به او ندارد پس با ب يعالقه ا یحت ایتنفر و  چیه دیفکر کرد و د یکم انایآر

 زد:  یحرف م سیهدبا م سپهر

  ؟یاتش بس اعالم کن شهیم سیمهد -سپهر

 دارد پس گفت:  يفکر کرد نقشه ا سیمهد

 منظور؟  -سیمهد

  یخوام ازم متنفر باش ینم -سپهر

  ستمین -سیمهد

  يزد یبا اخم باهام حرف نم يکرد یپشتتو نم دید یمنو م یکه وقت ي... اگه نبود گهید ید هست -سپهر

 هم در ته دلش جوانه زده پس گفت:  يعالقه ا چینسبت به او ندارد ه يتنفر چیه دیفکر کرد و د یکم سیمهد

 باشه  -سیمهد

 آتش بس رو بده؟  ینیریحاال ش -سپهر

  ؟ینیریش ؟یچ - سیمهد
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  یباهام برقص دیآره با -سپهر

 : دیسمتش رفت و پرساز سپهر به  یعذر خواه ایرود  یکه به سمت در م دیترانه را د سیلحظه مهد همون

 ترانه؟  يریکجا م -سیمهد

 گفت:  ترانه

 بده  یلیولم کن حالم خ سیمهد -ترانه

اش صدا داد ... اس ام  یترانه بشود ... به طرف سپهر رفت که گوش چیپاپ دیمواقع نبا نجوریدانست ا یاو را رها کرد م سیمهد

 اس داشت از ترانه بود: 

  دییایبا اون ب فتهیتو ک چیرفتم ... سو یاصال حالم خوب نبود ... با تاکس سیمهد -ترانه

 بود و در فکر فرو رفته بود گفت:  سادهیسرش ا يکرد تنها بودن ترانه بود ... به پندار که باال یکه نگرانش م يزیچ تنها

 کنه  یباهام دعوا م یمنم اگه برم کل ادیسرش ب ییترسم بال یدنبال ترانه ... م دیبر دیتون یآقا پندار م دیببخش -سیمهد

 مگه ترانه کجا رفته؟  -پندار

  هیدم دره منتظر تاکس -سیمهد

 یکرد و با خود م ینگاه م سیمهد يبایو سپهر با هم شروع به رقص کردند سپهر مدام به چشمان ز سیرفت و مهد پندار

  س؟یاز کجاست مهد تیهمه مظلوم نیگفت ا

*** 

  نیساعت بعد در ماش چند

 ...کردندیم بیکردو دخترارو تعق یم یراننگ اراد

 کیاز تعجب نزد دندیکه د يزده نشد ... پسرها منتظر بودند تا دختر ها داخل شوند بعد بروند ... اما با صحنه ا یخانه حرف تا

را به خود  انایا در آغوش او انداخت آن مرد جوان آربا تمام قدرت خود ر انایدر آپارتمان را باز کرد و ار يبود شاخ دراورند ... مرد

 داد زد:  بایدستان مرد جوان را گرفت و با لبخند جواب او را داد سپهر تقر سیبعد از او مهد فشردیم

  ه؟یک نیا -سپهر

 شود که آراد دستش را گرفت و گفت:  ادهیخواست پ یم و

 مگه نه سپهر؟  ستیبه ما مربوط ن -آراد

سرخ و رگ گردنش متورم شده بود ...  شیاز او نداشت چشم ها یو چشمان قرمز نشست ... آراد هم دست کم یبا دو دل سپهر

 آراد با خود گفت: 

 ...  ستیبه من مربوط ن کنهیکه م یهر غلط انایآر -آراد

 کرد . یتالق انایبا نگاه ار نشیآخر نگاه خشمگ يدنده عقب گرفت که لحظه  و

*** 
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 ترانه

و  دنیبچه ها رس یقبول کردم ... وقت لیخواهرش برگشت خودش در رو باز کند ... من هم با کمال م یاز من خواست وقت ایآر

 تارا و گفتم:  شیبه طرف در رفت من رفتم پ ایآر

 خواهر من چه مرگشه؟  -من

  ستیادم ن نیهم ع تیاخه احوال پرس -تارا

 فرشتم  هیکه من  یدونیاگه بود تعجب داشت اخه م -من

 افتاده؟  یاتفاق هیراستش  -تارا

  ؟یچ -من

  ؟ینش یعصبان يد یقول م -تارا

 باشه تو بگو حاال  -من

 من در شرف ازدواجم -تارا

  ؟یچــ -من

 گفت:  یتارا ... تارا با دستپاچگ چارهیخودم رو کر کرد ... ب يکه زدم گوشا یغیج

برگرده و  ستیقرار ن گهی... امسال که برگشت گفت که د میبه هم عالقه داشت دیبود کیشما کوچ یاز وقت ایمنو آر نیبب -تارا

  میکرد ... االن هم نامزد يمنو از بابا خواستگار

 نیا يبرا یاومده بود ول ایسرم اومده ... ار يخانمان سوز يچه بال دمیبه تارا انداختم ... و تازه فهم یکردم ... نگاه گنگ هنگ

من وسط ترم  شدینم گهید یعنیمن و با خودش ببره ... ناراحت شدم ... دلم گرفت ...  يدردونه  زیزمنو خواهر ع يکه تارا

 ی... اه دیبخواب دیدخرا بر گهیو مامان ساکت من اخرش بگه بسه د میپتو هر و کر کن ریشب ز فهبرگردم خونه و با تارا تا نص

 با سر و صدا وارد شد:  انایدور بودن ... از تارا دلخور بودم باقهر رفتم تو اتاق و درو بستم ... ار یلیاون روزا خ ي... انگار دمیکش

 اومده نامرد؟  ایآر یترانه چرا نگفت -انایآر

 ناراحتم کنارم نشست و گفت:  دیفهم یندادم وقت یجواب

  ؟يشده خواهر یچ -انایآر

 و گفت:  دیه غروروم اخه ... منو تو اغوشش کشمن کو زهیتو چشمام حلقه زد اما نزاشتم بر اشک

  یبگو ترانه مردم از نگران -انایار

 و تارا نامزدن؟  ایآر یدونست یتو م -من

دوست داشت و جرعت از دست دادنش رو نداشت ... بعد از  یلیرو خ ای... اون هم ار یناراحت شد و عصب یکرد ... کم هنگ

 بدمکه او گفت:  حیاونم توض يوارد شد ... مجبور شدم برا سیبا هاش راحت بود ... مهد انایبود که آر يتنها مرد ایبرد

  گن؟یعاشق همد نایا دیدیشما دو تا نفهم دیبگ دییخوا یم یعنی -سیمهد
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 : میبا هم گفت انایو آر من

  ؟يبود دهیمگه تو فهم -

نگاش  ينطوریکرد ... االن هم هم ی.. عاشقانه نگاش م. زدیهمش به تارا چشمک م ایبود ... آر عیضا یلیاره بابا خ -سیمهد

  د؟یفهم ینگاه ها رو نم نیا یکه معن دیکنه ... نگ یم

 گفت:  یالیخ یبا ب سی... مهد میسر تکون داد یجیبا گ انایو آر من

  دیاحساس یب یلیخ -سیمهد

 خوابم برد هیو در چند ثان دمیتخت خواب يرفت لباسش را عوض کند ... من هم رو و

*** 

 شدم:  داریتارا ب يبا صدا صبح

 رفتم مگه نه؟  یم دیروز با هیباالخره  ؟یاز دستم ناراحت ؟یخواب یشو دختر چقدر م داریخواهرم ... ترانه ... ب -تارا

و رفتنش رو  سادمیمیوا دیرفت و من فقط با یداشت م نمیزتریبهش انداختم ... عز یباز کردم ... نگاه یهام رو به آرام چشم

 کردم ... بغلش کردم و دم گوشش گفتم:  ینگاه م

  يدوست دارم خواهر یلیخ -من

  زمیعز نطوریمنم هم -تارا

 : دیچیتواتاق پ ایآر يصدا

 ها؟  شهیم میداره حسود گهی... د يآ يآ -ایآر

هنوز هم مثل  ی... ول شکستیادم هام رو م نیتر یدوست داشتن میکردم ... انگار داشت حر یم يحسود ایدونم چرا به ار ینم

 گفتم:  یبرادرم دوستش داشتم ... با حاظر جواب

 که هست  نهیهم -من

 : سادوگفتیوا ایاومد و پشت آر دهیژول ییبا مو ها انایآر

  نیاورد ری... داداش منو تنها گ ي... او ياو -انایآر

  يباعث مباحاته که تا االن نبود -من

 شدم و گفتم:  میقا ایبرد که پشت ار ورشیسمتم  به

  ریحالش رو بگ ایآر -من

 به چشم  يا -ایار

 آدم فروش  يا -انایآر

 بفروشم  ی... اخه من تو رو به ک یمن زیتو عز - ایآر
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خونه ...  يبرا دیهم رفته بود خر سی... مهد میشد و رفت سمت حموم ... من و تارا هم صبحونه درست کرد فیخر ک انایآر

رفتن  يبرا يشتریب جانیهر روز شور و ه سیبه بوشهر برن ... مهد يمسابقه ا يدانشگاه قرار بود برا بالیوال میبا ت سیدمه

 مثل:  یکردنش با جمالت تیجز اذ يهم کار انای... من و آر نیمرو ت نیکرد و کارش شده بود تمر یم دایپ

  يگردیبرم یش یم طیدونم خ یمن که م -

 احتمال بردنت صفره  -

 خوره  یخودش به درد سطل آشغال م یکه تو رهبرش باش یمیت -

 داد:  یخوب جوابمون رو م کردینم ي... اونم نامرد مینداشت

  تونییدو تا دیریخفه بم -

 زنم ها  یهر دو تا تون رو م امیم -

 مرض -

...  میدانشگاه شد ی... من و بچه ها راه میهم خورد برگشت ... صبحونه رو دور سیاماده کردن صبحونه تموم شد مهد یوقت

 ما راهشون رو کج کردن من گفتم:  دنیپسرا با د

 چه مرگشونه؟  نایاوا ... ا -من

  دیامتحان امروز رو بچسب دیولشون کن - سیمهد

... پندار رو به ما  میدیکه پسرا رو دم کالس د میاومد رونیازمون گرفت از کالس ب يکه استاد نادر یاز امتحان سخت بعد

 گفت: 

  دیناهار امروز رو با ما بخور شهیم -پندار

نداشتم ...  طنتیش يحوصله  گهیمنم د یحت میکرد یرو بزنه ... همه الل فقط نگاهش م یحرف نیبود چن دیپندار مغرور بع از

 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: 

 نداره  یلیدل -من

 برم که جلوم رو گرفت و گفت:  هیخواستم جلو تر از بق یم

  میخانوم کوچولو ... فقط قراره حرف بزن نیبب -پندار

 شکاك و دو دل بهش انداختم که گفت:  ینگاه

  دییحاال بفرما -پندار

رو  نیکردن ... دم دانشگاه سپهر با احترام در ماش یو اونا پشت سرمون پچ پچ م میرفت یراه رو باز کرد ما جلو تر از اونا راه م و

 : دیپهن اراد به گوش رس ياز پشت شونه ها ایار يباز کرد که صدا

  د؟یبر یم فیتشر ییخانوما جا -ایآر
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طرفش ...  میداشت ... همه برگشت رتشویهنوز غ یکرد ول یم یسال اون ور آب زندگ یلیکه خ نیطلبکارانه بود ... با ا لحنش

 جمعش کردم:  عیچرخوند و من سر ایسرش رو به سمت آر عیبه اومدن نبود سر یاز اول هم راض انایآر

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا میناهار بخور میبر میخواست یجان ... راستش م ایآره ار -من

 گفت:  سیجان تا زور پندار رو در آرم ... مهد ایقصد گفتم آر از

  یدانشگاه مارو بکش يدخترا ي! اومديشد يگریامروز چه ج ایآر گمیم -سیمهد

مشت غلط  کی یحت يزیخواست اون لبخند رو با هر چ ی... سپهر با حرص تمام زل زده بود به لبخندش ... انگار م دیخند و

قرمز بودآرادهم  یخونسرد به خودش گرفته بودول يبه پندار انداختم ... ظاهر ی... نگاه زدیکردهپاك کنه ... رگ گردنش م

 رفت و بازوش رو گرفت و گفت:  ایبه صدا در اومد به طرف آر انایرمز بود ... باالخره ارصورتش ق یول کردیطلبکارانه نگاه ما م

  میرستوران تا حرف بزن میریم میهستن دار امونیهم کالس نایجان ا ایار -انایآر

به  یحس هیسه تا نیا يرو داشت که من داشتم ... انگار یهم همون حس انایزوم بود ... آر انایآر يدستها ياراد رو يها چشم

کردن پندار لذت  تیدونم چرا از اذ ی... نم دادینم رییحس ما رو تغ نیا یکنه ... ول یحس م نویا شهیزن هم هیما داشتن! ... 

که همه مون  يلب طور ریهم قطعا دوست داشتن آزارشون بدن ... اراد مشتش رو قفل کرد و ز سیو مهد انایبردم ... آر یم

 گفت:  میدیفهم

  انایآر یپست یلیکه انتظار داشتم ... خ یهست یدرست همون -دآرا

صورت مردونه  انای...ارکردی... مثل خون اشام نگاه اراد م رهیرو بگ انایآر یکیخدا  ایکرد ...  ایمشت نثار صورت آر هیدفعه  کی

 ...  هیدستاش گرفته بود ... درشرف گر نیب ارویار ي

فشار  ایسرش رو تو بغل ار انای... ار دیرو در بغلش کش انایآر ایاشک تو چشماش حلقه زد ... آر انایزد ... آر يلبخند محو ایار

 ...  دادیم

 گفت:  تیاورد و رو به پسرا با عصبان رونیب ایسرش رو از بغل ار انایآر

 ...  ایار زمی... برادر عز کنمیم یمعرف -انایآر

 ون اومد و با تعجب سالم کرد منم گفتم: جا خور ... مخصوصا اراد ... تارا به طرفم همه

  ای... و نامزد آر دونمی یکی... خواهر  زمیعز يکنم تارا یم یمعرف -من

 گفت:  ایار میداد یکردن و ما هم محل سگ نم یما رو نگاه م سیتوپ تن يبه اندازه  ییسه تا با چشمها اون

  ؟یکنینم یرو معرف ونیاقا انایرستوران پس ... آر میخوب با هم بر -ایآر

 شروع کرد:  یتیبا نارضا انایآر

  انژادیسپهر ار يآراد پارسا و اقا يپندار رادمنش، آقا يآقا -انایآر

و پسرا از پشت ...  میرو به رخ هممون بکشه ... ما دخترا از جلو راه افتاد شیبزرگوار خواستیبا همه دست داد ... انگار م ایآر

 یم فیخونه براش تعر میگفتیما هم م نیپسرا ک نیا میزد تا ما بگ ی... تارا مدام غر م میدیوران رسرست هیتا به  میرفت ادهیپ
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سه تا خوشش اومده بود ...  نیاز ا یلیخ ایکه ار نی... اما مثل ا میبا هم خورد یو غذا رو آوردن ... همگ مینشست ی... وقت میکن

 یگفت که با پسرا م ایاما ار میتا بر می... بعد از غذا ما بلند شد دیپرس یم شونیزندگ يکرد و درباره  یم یمدام باهاشون شوخ

رستوران ... تا از در خونه وارد  میقرار بود بر یچ يرفته بود برا ادمونیهمه  ينگارخونه ... ا میره ... ما هم با ال نود من رفت

 : دید و پرسکر فیو دستاشو زد بغلش و ما سه تا رو رد سادیتارا جلومون وا میشد

 بودن؟  یسه تا ک نیا دیبگ عیزود ... تند ... سر -تارا

 : دیکش غیکه تارا ج فیبه تعر میسه شروع کرد هر

 بود؟  یمن فضولم زود جوابم رو بده ... اون پنداره ک یدون ی... تو اول بگو ترانه ... م یکی یکی -تارا

 من من گفتم:  با

  مهیخوب ... خوب هم کالس -من

 منو زد؟  يایآر یرو گرفت ایار يبازو یبود که وقت یتو بگو اون اراد ک انای... ار يدیتو ام که درست جوابم رو نم -تارا

  میهم کالس -انایار

  ؟ياو حرفا رو زد ایبه ار یبود که رگ گردنش متورم شد وقت یاون سپهره ک سیمهد یتو چ -تارا

 تا اومد حرف بزنه تارا گفت:  سیمهد

 بابا!  دیادم حرف بزن نی... ع تهیدونم همکالس یدونم م یم - تارا

 شروع کردم تند تند از اول ماجرا رو با سانسور براش گفتم ... اونم خوب گوش داد . من

*** 

 انایآر

به  ... به اون نگاهاش ... ایمشت زد به صورت آر هیآراد بود که  شیاز سه ساعت فک زدن با تارا رفتم تو اتاق ... فکرم پ بعد

بودومعلوم بوددل  طونیش یلیاروم بودن خ نیبود ... سپهردر ع بیعج یلیپسرا خ نیزوم بود رو صورتم ... رفتار ا نکهیا

 یسر گذاشته بود ول ریبود ... فکر کنم ترانه رو ز یبود پسرخوب یجورخاصی... پندارهم  گفتینم سیمهد یرو برده ول سیمهد

 يهرپسر دهیانجام م وایکه ح ییآراد حالت چشماش ... غرورش ... سکوتش! باا ون کارا یفک نکنم ترانه بهش رو بده ... ول

 ...  دیچسبیبه اراد م وهمشنبود یادم جالب یبودو بچه پولدار ول واخوشگلیسمتش ... ح رفتیبود زود م

 ایزده بودم به عکس برد زل

  نطوره؟یرفتار آراد چرا ا یدونینم ؟یدونیتوهم نم -من

  ؟یازم نگرفت یچند وقته سراغ یدونینامرد م يآقا یراست -من

 ینداره ... ول بیمنم دل دارما! ع ؟يایتو خوابمم نم گهیچرا د ؟يبرات مرد که ولش کرد انای! آری... رفت يرینگ دمیبا -من

و ترانه  سی...مهديازشهرب می... با هم رفت تیسالگ 20... تولد  ادتهیتولدت عشقم!  گهیدو ماه د یاز دست ناراحتم! راست یلیخ
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 تاریدادم؟ آها ... گ ی... اون سال بهت کادو چ يدیخندی...تو بهشون ممیسوار ترن شد یوقت میدیچقدر ترس ادتهیهم اومدن ... 

 بود ...  زونیاوBدسبند که ازش  هی...  ادتهیشدت گرفت مینجاگریمعرفت؟ ا یب يداد یبود ... تو بهم چ هیمشک

 دختر؟  یزنیحرف م یباک -ایآر

ام شدت گرفته  هی... اومد بغلم کرد ... قاب عکس تو بغلم بود ... گر کردیم هیبود ... سرمو چرخوندم اونم داشت گر ایآر يصدا

 بود ... 

 ! نیقسمت هم نبود یول يبود ایعاشق برد ؟یتمومش کن يخوایم ی! کیبشکن خوامی... تروخدا! نم اناینکن آر نطوریا -ایآر

مثل ابر  ای...آر رونیحرف متنفر بودم ... از بغلش اومدم ب نیمن از ا ا؟یآر زنه؟یحرفارو م نیکه داره ا هیک نی... نه خدا! ا يوا

 ...  کردیم هیبهار گر

 گرفتم جلوم داد زدم:  اروی... رفتم سمت پشت بوم ... عکس برد کردمیم هی... گر رونیاتاق اومدم ب از

.؟ يکرد کاریبامن چ يدی! دگفتنینم نارویبهم ا يکردیاگه ولم نم ؟یخواستیم نویها؟ هم گن؟یم یبهم چ ینیبیم -من

  ؟یو رفت شکنمیم یدونستیم شم؟یم وونهید یدونستیم

 بود ...  ينفس کم اورده بودم ... سرمو گرفتم رو به اسمون که ابر گهید

 ...نم ... تونینم...نم گهی... د گیاون ... د شیپ شیخ ... خد ... خدا! من ... منم...ببر! ببر...پ -من

 محکم گرفتم ...  یکیپشت  از

 ! ي... من غلط کردم خواهر انایمن غلط کردم ... اشتباه کردم ... بسه ار -ایآر

 کردم که خوابم برد ...  هیگر نقدریبود که توش اروم شم؟ ا ایجز اغوش ار گهی... مگه اغوش د کردمیم کاریچ

*** 

 سیمهد

 عذاب بکشه؟  دیچقدربا انایتموم شه؟ آر یکابوس لعنت نیا خوادیچرا نم ایخدا

 ...  گفتیم یشده بود ... چ وونهید انای... آر ایخدا يپشت بوم ... وا يباال میهممون رفت انایاون حال آر دنیبعدازد

 یلیبردش تو اتاق ... خ ایو آر دیخواب انایچقدر گذشت که آر دونمی... نم ختیری...تارا هم اروم اشک ممیکردیم هیو ترانه گر من

 تا اروم شه ...  زدیحرف م ایحق داشت ... تارا با آر چارهیکالفه بود ... ب

دختر  هی نیع دیخوابیم یبود ... وقت دهیکه مثل بچه ها قاب عکسو گرفته بود بغلش خواب انایبه ار میو ترانه هم زل زده بود من

 دیخوابیساله م 5کوچولو 

 بد بود ...  یلی... جو خونه خ رونیرفت تو اتاق شروع کرد به صحبت کردن ... بعدش به سرعت از خونه رفت ب ایآر

 اومد خونه تارا رفت سمتش ...  ایگذشته بود آر یساعت 3خواب خواب بود ...  انایآر

  زم؟یشد عز یچ ا؟یآر یخوب -تارا

  کارکردم؟ی. تارا من چگند زدم .. -ایآر
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 ... آروم باش ...  شاهللایا شهیخوب م -تارا

 .رونیب میبر میخواستیشب بود مثال م 9رفتن تو اتاق صحبت کنن ... ساعت  ایو آر تارا

*** 

 انایآر

 ...  دیترکیبود بهم ... سرم داشت م دهیکرده بودم مژه هام چسب هیچشمامو باز کردم ... از بس گر اروم

 ...  دمیتو حال نبود ... رفتم روکاناپه دراز کش یچکیکردم ... هباز  درو

  ؟يشد داریب یخانوم تو ک گریج يوا -ترانه

 جو خونرو عوض کنم:  دیبزنم تو ذوقش با دیذوق کرده بود نبا یلیبود که خ ترانه

 ...  يکاله قرمز ییتو گرمیاالن ... ج -من

 ...  جولیگ ستین گریمنظور من اون ج -ترانه

 ادب ...  یب -من

 اب قند اومد سمتم ...  وانیل هیهم از اونور تارا هم با  سیدوتا ماچ ازم کرد ... نشست کنارم مهد اومد

 عقب فتهیما ب هیعروس يریبخور ... نم نویا ایب -تارا

 اریرو بدست ب می... برو دله مام ي... تو که از نظر من رد نیریخودش -من

 گرفتست ...  یلیخ ایآر دمیگرفت و ابقند و چپوند تو حلقم ... د چونمو

 کمکم ای... زنت منو کشت ... ب یرتیغ یب یلیخ ایآر -من

 ...  رونیب می... شام رفت شرفتیپ یعال یو اومد سمتمون...خداروشکر همه چ دیبود حالم خوبه خند دهیانگار که فهم ایآر

 بودن ...  داریخوابه خوابه ... دخترا ب ایار دمیمحرم نبودن ... صبح بلند شدم د ایارآخه تارا و  دمیخوابیم ایآر شیپ من

 سلوم -من

 به به ...  -ترانه

 سالم جوجو کوشولو ...  -سیمهد

 ... سالم  شیا -تارا

 به لحن مسخره گفت ...  نویا

 شوهرم خوبه؟  -تارا

 ...  دهینترس نخوردمش ... خواب -من

 کنم ...  دارشی... من برم ب یالهــ -تارا

 خواهرش هستش ...  نیبش یشیا! رودار م -ترانه

 چشمک بم زد ...  هی ترانه
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 .ای... ب یکن دارشیب دیبدم چطور با ادتی ایتارا ب -من

 خواب بود ...  ایداداشم مجبورم ... رفتم جلو ... ار دیببخش ی... اله میسمت اتاق ... هممون رفت میگرفتم رفت دستشو

 3...  2...  1حاال ...  -من

 زدم تو کتفش و داد زدم. محکم

 ! پاشوایآر -من

 بخواد خفم کنه ...  نکهیافتادم ... دستاشو گذاشت دور گلوم حالت ا دی... پامو کش کردینگام م جیو و جیشد ... گ خیس ایار یاله

 تارا ... کمک ... شوهلت من کشت ...  -من

 .ایتو سر آر دیبا بالش کوب تارا

 ...  ااینزد يزد انای... دست به آر ایار يآ -تارا

 داد زدم ...  من

 ...  زمیعز خوامتی... م ولیا -من

ال  هیپاچه کشاد ... با یتوس نیج هیبا  دمیرو پوش میمانتو توس هیمن  می... با بچه ها اماده شد میصبحونرو خورد میشد بلند

 هیبا يمانتو صدر هیرو زدم ... ترانه  میقاب طوس يدود نکیرو بستم ... ع میستو یسرخ اب ینخ ي... دستبندا یاستار سرخ اب

 ...  یکتون هیبا  دیخوشگل پوش یلیمانتو بنفش خ هیهم  سی... مهد ومدیبهش م یلی... خ یو کفش عروسک یتنگ مشک نیج

 ...  میما رفت يبوس با -من

 ...  رونیب میریباشه ماهم م -ایآر

 ...  نیخوش باش -سیمهد

 نی.واقعا صداشو دوست داشتم و احانابودمیبود ... من عاشق ر یچه اهنگ خوشگل ي... ترانه نشست ... وا رونیب میاومد

 اهنگشو ... 

Take a Breathe, take deal 

 بکش، معامله رو قبول کن  قینفس عم هی

Calm yourself, he says to me 

 بهم گفت  ر،یبگ آروم

If you play, youplay for keeps 

  يکرد يباز تیبا زندگ ،ياریدر ب يباز يبخوا اگه

Take the gun and count to three 

 بشمار  3و تا  ریتفنگو بگ نیا

You’re sweatingnow, moving slow 

  زهیر یآروم شده و عرق از سر رو صورتت م حرکاتت
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No time to think, my turn to go 

 نوبت منه که برم  ،يفکر کردن ندار يبرا یوقت گهید

And you can see my heart... beating 

 که قلبم به طپش افتاده  ینیبب یتونیحاال م و

You can see it through mychest 

  ینیبب نمیضربانش رو از رو س یتونیم یحت

I’mterrified, but I’m not leaving 

  شمینم الیخ یب یول دمیترس آره

I know that I must pass this test 

 پاسش کنم  دیهست که با یتست نیا دونمیم آره

So justpull the trigger… ... 

  یکه ماشه رو بکش نهیکه مونده ا يتنها کار پس

Say a prayer to yourself 

 آخرتو بخون  يدعا

He says close your eyes, sometimes it helps 

 کنه  یگفت چشاتو ببند، کمکت م بهم

And then I get ascary thought 

 وارد ذهنم شد  شونیپر ياون موقع بود که فکرا و

That he’s here, means he’s never lost 

 گم نشده بود  چوقتیه یعنی شمهیاون پ نکهیا

And you can see myheart... beating 

 که قلبم به طپش افتاده  ینیبب یتونیحاال م و

You can see it through my chest 

  ینیبب نمیضربانش رو از رو س یتونیم یحت

I’mterrified, but I’m not leaving 

  شمینم الیخ یب یول دمیترس آره

I know that I must pass this test 

 پاسش کنم  دیهست که با یتست نیا دونمیم آره

So justpull the trigger… ... 

  یکه ماشه رو بکش نهیکه مونده ا يتنها کار پس
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As my life flashes before my eyes 

  گذرهیچشمام م يجرقه از جلو هیمثل  میآن تمام زندگ هیدر  و

I’m wondering if I will ever see another sunrise 

  د؟یرو خواهم د دیدوباره طلوع خورش ایعجبم که آ نیدر ا و

So many won’t get the chance to say goodbye 

But it’s too late to think of the value of my life 

 فکر کنم  میزندگ يشده که به ارزشها رید یلیخ گهید یول

And you can see my heart... beating 

 که قلبم به طپش افتاده  ینیبب یتونیحاال م و

You can see it through mychest 

  ینیبب نمیضربانش رو از رو س یتونیم یحت

I’mterrified, but I’m not leaving 

  شمینم الیخ یب یول دمیترس آره

I know that I must pass this test 

 پاسش کنم  دیهست که با یتست نیا دونمیم آره

So justpull the trigger… ... 

  aیکه ماشه رو بکش نهیکه مونده ا يتنها کار پس

 هی... محکم و مغرور ... نگار اومد جلوم با  میرفتیمدال راه م نی... ع می... راه افتاد دیبه دانشگاه با ورودمون سرا چرخ میدیرس

 خنده گشاد: 

 ...  میعچقم ... املوز منتظرت المیس -نگار

 کردم و گفتم:  سینگاه به ترانه و مهد هی من

 ...  نمتیبیباشه م -من

 ...  یاخخوشحال شد ...  یلیخ

 دیانگار منو د وای... ح کردمیاراد م یخال یزد ... من نگاه به صندل سیلبخند به مهد هیتو کالس ... با ورودمون سپهر  میرفت

 دوش گرفته بود ...  کردیعطرش داشت خفم م يخم شد روم ...بو وایزده ... ح یپیامروز چه ت

... ي... بنظرت دوست دختر داره؟ وا زمیچقدرجذابه؟ چقدرخوشگله ... ع ز يدیانادی! منم منتظرشم ... عشقم! آرومدهین -وایح

 دختر کشم ...  گری... آراد مال منه! ج کشمشی...اگه داشته باشه م

 آراد بدزدم ...  خوامیجوابشو بدم ... انگار من م دیخودش؟ با شهیفکرکرده پ ی... هه ... چ گفتیبا حالت حرص م نارویا

 دوست دختر داره که نگو ...  هی...  دمشیبا دوست دخترش د وزریا! اتفاقا د -من
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 کمه ...  رهیبگ شیبود گر کیبگم نزد بخدا

  ه؟یچه شکل ه؟یترو خدا؟ ک -وایح

 و کوچولو ...  فیملوس بود ... ظر یلیبگم کم گفتم ... دختره خ یخودش ... هرچ نیخوشگله ... ع یلیخ -من

 ...  دنیخندیداشتن م سیاز خنده ... ترانه و مهد رمیمی... االن م ي... وا دیترکیم داشت

 چطور بود؟  یرفتارش با دختره عوض -وایح

 ...  دیگفت که دختره خند یچ هیدستش بود دور کمرش ... درگوشش  -من

 ...  دیترکی... اوه ... االن م اوه

 شه!  کشیزدن یاحدوناس چیه زارمیمن برنامه هادارم واسه اراد ... نم یهه ... ول -وایح

 مسخره گفتم:  یبا حالت من

 ... بدو دختر خوب ...  نشیآره ... بدو برو ... تا ندزد -من

   ده؟یآراده؟ چقدر رنگش پر نی... در کال س باز شد ... ا دمیو رفت ... اروم خند نیرو زم دیکوب پاشو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. موهاش شلخته بود ... به سرعت رفت سمت پندار ... که بلند بود معلوم بود .. رشیتا از دکمه لباسش از باال باز بود و زنج سه

 ... ترانه در گوشم گفت:  ومدیسرفه م ياستاد اومد ... حواسم به درس بود مدام صدا

 ! زنهیبد سرفه م یلیخ رهیمیآراد االن م نیا -ترانه

 دعلمیشه شهیبهتر ... م -من

فکر کنم مرد ... چه بد سرفه زد ... اول از  يکالس بود ... وا يمن نه ... اخرا یزد همه کالس برگشتند ... ول دیشد دوتاسرفه

باعث شد  واینگاه ح ینیرفت سمتش ... سرمو چرخوندم ... نگام قفل شد تو نگاش ... چشماش قرمز بود ... سنگ وایهمه ح

برگردوندم و جزومو بود ... سرمو  ضیبد هم مر یلیبود خ ضی... مر شیشونیپ يرو تسرمو بچرخونم ... پندار دستشو گذاش

 برداشتم ... 

 چندتا از دخترا اومد. يصدا

  ن؟یپارسا خوب يآقا -

  رون؟یب نیبر نیخوایپارسا م يآقا -

 پارسا حالتون بده؟  يآقا -

چقدر حالش بد  چارهی... پشت سرش پنداروسپهر ... ب رونی... حالم بهم خورد ... استاد رفت ... اراد بسرعت از کالس رفت ب اه

 ...  وایمثل ح یکیا ... بمن چه؟ غم خوار کم نداره ... بود
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سوال کنن ... من ازشون جدا شدم  سیمهد بالیبرن درباره مسابقه وال خواستنیوترانه م سی... مهد رونیب میکالس اومد از

 تاتر دانشکده ...  یرفتم سمت سالن امف

 يرفتم باال زدنیدست و هورا اومد ... همه داشتن بم لبخندم يصحنه روشن بود تا پامو گذاشتم صدا يباز کردم پراغا درو

 اومد جلووگفت:  رضایصخنه عل

 ...  دمیاز نگار شن یلیخ فشویتعر دمیند تونوی... من باز شهیتاتر محشر م نی... ا شهینم باورم

 جواب دادم:  خشک

 لطفا ...  نیدیم شنامرویلطف داره ... نما نگار

 می... شروع کرد نی... هم یبودو چندتا صندل دیسف انویپ هیداشت ...  یبودم ... دکورجالب یاصل گریازرو خوندم من ب شنامهینما

 رضایرو گفتم.عل الوگمیاول بامن بود ... من بلندو کوبنده د الوگی... د نمیبب رویبق يقصدداشت اول من باز رضای... عل نیبه تمر

 با تعجب نگام کرد ... 

صحنه  يتا برم چراغا نییمن خشک و سرد رفتم پا یتموم شده بود ... بچه ها دست زدن ول میبود ... همه انرژ نیتمر ياخرا

  خواد؟یم یچ نجایا نیکرد ... ا قمیروشن بود ... سهند؟ سهند بالبخند اومد جلو تشو

 بود ... معرکه یکارتون عال - سهند

 ...  دونستمیممنون ... م -من

 خسته بودم. یلیترانه ... بازم رفت و منو جا گذاشت با اتوبوس رفتم ... زنگ در خونرو زدم ... خ يریبم کنارش رد شدم ... از

*** 

  ترانه

 ي... شونه ا گشتندیو تا شب برنم ایدوست آر يرفته بودند خونه  ایراست رفت طرف اتاقش ... تارا و آر کیبرگشت و  انایآر

 رفتم و جواب دادم:  کشتیباال انداختم و به طرف تلفن که داشت خودش رو م

 بله؟  -من

 خانوم رادمهر؟  -

 بله خودم هستم شما؟  -من

  رمیگ یمن از آموزشگاه ساحل باهاتون تماس م -

هول  یها بود ... کم نیکشور از برتر يساز آالت بود ... تو سیتدر ياموزشگاه ها نیاز بزرگتر یکی... آموزشگاه ساحل  واو

 جواب دادم:  عیسر یکردم ول

  د؟ییبله بله بفرما -من

 بدم سیتدر شنهادیراستش مزاحمتون شدم تا بهتون پ -
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... اگه سکته  دنیرو اروم آروم به ادم م يخبر نیهمچ هینده  رتیکنم ... سکته کردم ... خدا خ سی... من برم اونجا تدر جانم

پشت خط منتظره  چارهی... اون ب میندار یبشه ... منو و اون با هم سنم وهیغلط کرده ب یلیخ نای. س.. شدیم وهیب نایس کردمیم

 با خودم ... گفتم:  زمیر یمن دارم فک م

 حاال چرا من؟  دیگفت یناگهان یلیراستش خ -من

 ذاشتم که فکر نکنن هولم:  یتاقچه باال م یکم هی دیبا

 شما رو دارم  يخانوم من رزومه  -

منو از کجا اورده؟ از  يکار يرزومه  نیا یکرده بودم ... ول سیتدر رازیش يآموزشگاه ها نیاز بهتر یکیبار تو  کیفقط  قبال

 کرده ... دوباره صداش اومد:  سیکه از من درخواست تدر نهیمهم ا ستیهر جا اورده مهم ن

 شم  یبستن قرار داد ممنون م يبرا دیاریب فیاگه بعد از ظهر تشر -

 کنم  یمن هنوز نگفتم که قبول م یول -من

  دیکن یقبول نم یعنی -

 راستش خانومه ...  -من

 هستم  يفرهاد -

 رم ...  یمن چهار روز از هفته رو کالس دارم در واقع دانشگاه م يخانوم فرهاد -من

 را قطع کرد:  حرفم

  د؟ییای... پس بعد از ظهر م ستین یمشکل چیه -يفرهاد

 بگم اخه ...  یدونم چ ینم -من

 حرف منو قطع کرد:  نیا دوباره

 ... خدانگه دار  دیباش نجایپس ساعت پنج ا -يفرهاد

 باشه خداحافظ  -من

مثل  انایگاو باز کردم ... آر نیدر و ع انایبردم طرف اتاق آر ورشی...  دنیپر نییرو قطع کردم و شروع کردم به باال و پا تلفن

 : دمیکش غیو ج انایار يرو دمیکردم ... پر یم ادشیخرسه پ نیخواب ا يرو دیکرم داشتم با دیبود ... من شد دهیخرس خواب

 انایآر -من

 طرفم که گارد گرفتم ... قرمز شده بود ... داد زد:  دی... دو دمی... منم دلمو گرفتم و خند دیاز جا پر یچ نیع

 کوفت ... چه مرگته باز؟  -انایآر

 آموزشگاه ساحل خواستن يتو سیتدر ي... من رو برا انیآر -من

 صورتش تکون دادم و گفتم:  يکرد ... دهنش باز مونده بود ... دستم رو جلو کپ

  ؟یه ؟یی... کجا انیآر -من
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 اومد و گفت:  رونیشوك ب از

  ؟یگیدروغ م -انایآر

 االن زنگ زد  نینه به خدا هم -من

 اومد:  سیمهد يکه صدا میدیخند یو م میدیپر یم نیی... با هم باال و پا دیبغلمو خند دیپر

 چه مرگتونه باز؟  - سیمهد

 ... حدس بزن کجا؟  سیتدر يمن رو خواستن برا سیمهد -من

 کجا؟  -سیمهد

 آموزشگاه ساحل  -من

 تران ... کارت درسته بابا  ولیواقعا؟ ا -سیمهد

 گفتم:  انی... رو به آر رهیدو تا فرشته رو از من نگ نیوقت ا چی... خدا ه میدیخند یطرفمون ... تو بغل هم م دیدو و

 اونجا؟  ییایبعد از ظهر باهام م -من

  ادیزدم ... خوابم م غیج یخستم ... امروز تو تاتر کل یلیبه خدا خ یدوست دارم ول یلیخ -انایآر

 نگاه کردم:  سیالتماس به مهد با

 شرك رو بردار  يباشه بابا اون نگاه گربه  -سیمهد

 خوش حال بودم  یلیبغلش ... خ دمیپر

 پس؟  ییتران ... کجا -سیمهد

 اومدم -من

 یشمیبلند مخمل سبز  يکرم پودر و برق لب ... مانتو یوکم یزدم ... مقنعه مشک يبه خودم انداختم و لبخند نهییتو آ ینگاه

زده بود ...  پیت یلیخ سیهم زدم ... مهد میآفتاب نکیهم انداختم ... ع می... دستبند ال و يبند یمشک یو کتون یبا شلوار مشک

بوس براش فرستادم و  هیبود ...  دهیهم پوش دیکفش ال استار سف هی...  دیتنگ با شلوار و شال سف دیو سف يسرمه ا يمانتو هی

 گفتم: 

 بخورمت کوچولو  -من

  ؟يبود يشد تران ... کدوم گور رید - سیمهد

 بابا  میبر -من

کاخ بزرگ که محوطه  هیبابا ...  ولی... ا میسوت با هم زد هی میدیکرد ... چون من استرس داشتم ... تا رس یرانندگ سیمهد

مجنون ... ده  دیب يو درختا ومدیم رونیقو که از دهنش آب ب هیفواره شب هیقشنگ بود ...  یلیسبز بود ... خ ياش پر چمن ها

 هیقصر  يکرد االن تو یداده شده بود ... آدم احساس م نتیز یی... آموزشگاه با ستون ها بایبزرگ و ز قیاالچ شتریب یحت ای

 دم گوشم گفت:  سیتو ... مهد میرف سیگم ... با مهد یانگلستان رو م يملکه است ... ملکه 
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 بهشته؟  نجایا یعنی...  میتران ما مرد -سیمهد

شد توجهم را جلب کرد ... برگشتم سمت پله  یم دهیها کش کیسرام يکه رو ییپاشنه ها يخواستم جوابش رو بدم صدا تا

 به سمت ما اومد و گفت:  دهیاتو کش يو لباس ها بایسبز و ز يساله با چشم ها29 بایتقر یباشکوه آنجا ... زن يها

 خانوم رادمهر؟  -

 بله خودم هستم  -من

 تم ... صبح باهاتون صحبت کردم هس يمن فرهاد -

 رو فشردم و گفتم:  دستش

  يشما خرسندم خانوم فرهاد دنیاز د یلیبله بله ... خ -من

 حرف زدم:  ی... اوه ... چه رسم اوه

  شون؟ی... وا نیهمچن -يفرهاد

  سیدوستم هستن مهد -من

... از پله ها  میداد یهم الل فقط گوش م سی... من و مهد میهم دستش رو فشرد و اون از ما خواست پشت سرش بر سیمهد

 رو باز کرد و گفت:  ی... در اتاق میگذشت ییو از راهرو میباال رفت

 خانوما  دییبفرما -يفرهاد

 سیبزرگ که معلوم بود متعلق به ر یو صندل زیبا م دهیکش يو پنجره ها کیش يبا مبل ها لیطو یاتاق میوارد شد سیمهد با

 گفت:  ي... فرهاد

  ام؟یخانوما ... من االن م دینیبش -يرهادف

 گفت:  سیرفت ... مهد رونیو اون ب مینشست سیو مهد من

 پولداره  یلیمثل بهشته ... صاحبش حتما خ نجایخوش به حالت تران ... ا -سیمهد

  يخواهر ارمیبشم ... تو رو هم م ریبذار خودم جا گ -من

 ياونجا رفتم ... دست هام رو به بغل زدم و به نم نم بارون چشم دوختم ... چه فضا ي دهیکش يشدم و به طرف پنجره ها بلند

 يبسته شدن در مجبورم کرد برگردم ... فرهاد يکه صدا دمیکش یقیشده بودم ... نفس عم نجایداشت ... من عاشق ا یقشنگ

 ينشستم ... فرهاد سیتم و کنار مهدرفت و نشست ... من هم رف سیمهد ییبرگشته بود و با سرعت به طرف مبل رو به رو

 گفت: 

 ترانه خانوم؟  دیبه بارون عالقه دار یلیکه خ نیمثل ا -يفرهاد

  یلیراستش آره ... خ -من

کنم ... من  یخودم رو معرف دیبذار زیها ... اما قبل از هر چ قیاالچ ریز میریبا هم م میقرارداد و امضا کن دیبذار - يفرهاد

معاون  ییجورا هیکنن ... من  یاسم صدا م نیمنو به هم نجای... اکثرا ا یصدام کن نینسر یتون یهستم ... م يفرهاد نینسر
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... االن هم  هیمرد جد سیگرفتاره ... ر یلیخ ادیتونه ب یکنم اخه اکثر اوقات نم یاداره م رو نجایمن ا سیودر نبود ر نجامیا

  ست؟ین ی... سوال یمعلوم کن یتون یمونده ... ساعت کالسات رو خودت م کیفکه تو ترا نیمثل ا یباشه ول نجایقرار بود ا

 تکون دادم و او گفت:  یبمونه ... سرم رو به عالمت منف ینزاشت سوال گهیجامع و مختصر ... د یلیخ

 رو امضا کن نجایپس ا -يفرهاد

با  ینیریبه ما تعارف کرد ... بعد از خوردن ش ینیریش يکرد ... فرهاد یکار م نجایا دیسال با کی يتا امضا زدم ... برا چند

 گفت:  يکه فرهاد میبر میو خواست میبلند شد سیمهد

 يبد ینیریبه من ش دیکجا ترانه جون؟ با -يفرهاد

  ؟ینیریش -من

  یبزن تاریو گ یها آواز بخون قیاز اون االچ یکی ریبرام ز دیآره با -يفرهاد

 ...  ياخه خانوم فرهاد -من

 کرد و گفت:  يخنده دار اخم

  اری... بعدشم نه ن نمیمن نسر گهید نشد د -يفرهاد

  وردمیرو ن تارمیجون من گ نینسر یول -من

 دم  یبهت م تاریمن گ -نینسر

عاشق بارون  شهیخود ... هم ینشستم ... بارون به صورتم م قی... من لب االچ میرفت قیاالچ هی ریهمه با هم به ز و

 و بستم و شروع کردم: بودم...چشمام ر

 قلب مچاله  کی با

 برگ گل الله  رو

  زمیعز سمینویم

 تو محاله  یب یزندگ

 رازه  يبقچه  چشات

 سازه  یزندگ چشات

  ازهیمن غرق ن يو اواره  یکول دل

 تنگه هواته  دلم

 خواهه چشاته  خاطر

 يتو هر جا که بر هیسا مثه

 باهاته  اونم

 خوامت  یم یینخوا ییبخوا
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 اهنگه کالمت  با

 افتاده تو دامت  يعاشق من بدجور دل

 اومد کمکم و شروع کرد:  یکیتونستم ادامه بدم ...  یکردم و نم یبغض م نجاشیا شهیهم

  یبیعطر خوش س تو

  یبینج ویقشنگ

  یبیغر ایدن نیدونم مثه من تو هم تو ا یم

 یبیهم غر تو

به حرکت در اومد ... دو  تاریگ يها میس يکردم به خوندن دوباره دستام رو شروع بایز يکردم و با اون صدا دایخودمو پ دوباره

 بود:  یخواستن يفضا یلی... خ تاریتا صدا و دو تا گ

 پر احساسه گلم  اسی دلت

 برو برگرد  یب

 ترانه باز  نیرو جون هم تو

 خونه برگرد به

 : دنیکردم به اا کش شروع

 پر درد  يکلبه  نیا به

 عاشق شب گرد  نیا به

 شب نامرد نیخوام بخونم از ا یبرات م ایب

 باهاش هماهنگ شدم:  دوباره

 هم نفس من  ییتو

 بشکن قفس من  تو

 عشق منو جون منو هم نفس من  ییتو

 بخشه  یزندگ چشات

 درخشه  یماه م مثه

 ترانه خون ترانشو به شب ببخشه نذار

 : می... اوج گرفت میزد یهماهنگ و قشنگ م یلیخ

 بهت دچاره  دلم

 ماه و ستاره  ییتو

 نداره  یفرق چیتو ه یبا مرگ ب یزندگ برام
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 تو خنده حرومه  یب

 تو کارم تمومه  یب

  هیتو عشق چ یب

  هیک معشوق

 کدومه  یعاشق

  ابونیخ يسرما تو

 بارون  ریو تو ز من

  میداد بزن ایب

 و مجنون  یلیفقط ل قصه

 و مجنون  یلیل

خوندم  یآهنگ م یمن حالم گرفته بود ... نتونستم چشمام رو باز کنم وقت یول ومدیدست م يصدایاتیب ایاز پو یزندگ آهنگ

 رو شروع کردم:  گهیاهنگ د هیبسته  يگرفت ... با چشما یم میگر

 مهربون دلم گرفته  يخدا يا

*** 

 رنگ بهاره  یتو شعرام همگ با

  ارهیدلم کم نم يزیچ چیتو ه با

 و تاره  رهیت میهمه چ یستین یوقت

 تو خطا هام و دوباره یببخش کاش

 همراه:  هی... و دوباره  تاریگ يهمون صدا ... دوباره همون صدا دوباره

 مهربون دلم گرفته  يخدا يا

 جون دلم گرفته  مهیابر ن نیا از

 و آسمون دلم گرفته  نیزم از

 دلم گرفته  نیاشکامو بب آخه

 دلم گرفته  نیخطاهامو نب تو

 دلم گرفته نیط همببخش فق تو

*** 

  ینیتر نیریمن ش يلحظه ها يتو

  ینیتو بهتر یعشق و عاشق واسه
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 محرم دل تو باشم  شهیهم کاش

  ینیوآخر نیاول یبزرگ تو

خشک شده بود ... دوست داشتم  تاریگ يها میس يمن رو يدست ... اما دست ها يصدا دوبارهیفالح اریگرفته از ماز دلم

که  يزیچ نیکردم با لبخند نگاش کنم ... با باز کردن چشمام اول ی... چشمام رو باز کردم و سع هینجات ک يفرشته  نیبدونم ا

چه مرگته  یعنیکنه ... کلمو تکون دادم که  یم يجور نیچرا ا نیبود ... وا ... ا سیمهد ينگاه متعجب و دهن باز مونده  دمید

 ن؟یطرفو نگاه کردم ... ا... اون کلشو به طرف راست کج کرد ... منم اون 

خوند؟ بلند  یداشت با من م نیا یعنیدستش بود ...  تاریگ هی...  ایکنه؟ حوصله کل کل باهاشو ندارم خدا یم یچ نجای... ا نیا

ابرومو دادم باال  هینگاه به خودش کردم ...  هینگاه به دسش و  هیشد به سمتم اومد ... دستش رو به طرفم دراز کرد ... جانم؟ 

 زد و گفت:  ییبایز خندتو چه مرگته؟ لب یعنیکه 

 با شما باعث افتخاره خانوم راد مهر  يهمکار -پندار

 کرد و گفت:  يصدا دار يکه خنده  رونیفکر کنم چشمام از حدقه زده بود ب جانم؟

زد: تران خودتو جمع کن دختر جون ...  بیم نه... وجدانم به یلیخ رمیجانم؟ از تعجب نم دیباهام دست بد دییخوا ینم -پندار

 زدم و گفتم:  یافتاده بود رو جمع کردم و به زور لبخند کوچک نیزم ي... دهنم که رو رهیگیاالن ازت آتو م

 مستخدم؟  ای دیینجایشاگرد ا د؟یکن یجا کار م نیا د؟ییرادمنش شما يآه ... آقا -من

مجبورم کرد برگردم  نیبلند نسر يخنده  ي... صدا یگ یواسه خودت م یچ يدار یعنیابروش رو با تعجب داد باال که  يتا هی

 زیزنه ... لبخندش تمسخر آم یخنده ... برگشتم طرف پندار ... چرا داره لبخند م یم ينجوریخل شده؟ چرا داره ا نیعقب ... ا

ژست خودشو  قای... دستمو زدم کمرمو و دق کرد ینگام م يزیو با لبخند مسخره آم رشبود ... دو دستش رو زده بود به کم

 گرفتم ... با داد گفتم: 

  ؟یزن یچه مرگته؟ چرا لبخند م -من

 با ته خنده گفت:  نیجمع کرد و با اخم نگاهم کرد تا اومد حرف بزنه نسر لبخندشو

  ستین یبه معرف ازیپس ن دیشناس یرو م گهیهستند ... ظاهرا شما هم د نجایو موسس ا ریمد شونیترانه جون ... ا -نینسر

تو نستم تحملش  یهم نم قهیدق هیزنه ...  یچرا امروز همش لبخند م نیزد ... ا يمندانه ا روزی... امکان نداره ... نه؟ لبخند پ نه

 کنم .

*** 

 پندار

رفت ... اون رو  فشیسرخ شده بود ... با عجله به طرف ک تی... ترانه از عصبان يشد عی... دلم خنک شد ... خوب ضا شیاخ

 گفت:  نیبرداشت و رو به نسر

 آقا کار کنم ... لطفا قرارداد رو فسق کن  نیتونم با ا یمن نم نینسر -ترانه
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 خواست بره که دستم رو به بغل زدم و گفتم:  و

 قابل فسقه  ریکه غ یفهم یم یخونده باش نشوییاگه پا -من

 گفت:  سیو رو به مهد دیکوب نیرو به زم پاش

  سیمهد میبر ایب - هتران

مونده ترانه خانوم ... سپهر به طرف  یلیخوب حالشو گرفتم ... هنوز خ یلیزدم ... خ يبلند شد و دنبالش رفت ... لبخند سیمهد

 وگفت:  سادیوا شمیباال انداخت و اومد پ يما اومد ... به اونا سالم کرد ... اما اونا بدون جواب دادن رفتن ... شونه ا

 مگه نه؟  نجایا ادینم گهید -سپهر

 کنم  یم تیمگه دست خودشه ... ازش شکا -من

 چه طور؟  -سپهر

  نجایا ادیب دیسال چه بخواد چه نخواد با هیتا  -من

 زد و گفت:  يلبخند

  یهست یچه مارمولک گهیتو د -سپهر

 در اومد:  نینسر يصدا

  د؟یگیبه هم م دیدار یشما دو تا چ -نینسر

 خانوم  نینسر سالم عرض شد -سپهر

 آقا سپهر؟  یسالم ... خوب کیعل -نینسر

 به مرحمت شما  -سپهر

  ن؟یحالشو گرفتم نسر يچه طور يدید -من

 پسر عمه  شیشناس یم ينگفته بود -نینسر

 ییدختر دا مینداشت ی... فضول گهید گهید -من

 یلیخوشگله ... دوستش هم خ یلیکاسته ... خ مین ریز يکاسه ا هی دمیبهش زنگ بزنم فهم یهمون موقع که گفت -نینسر

 خوشگله ... 

 به سپهر کرد ... سپهر با تعجب گفت:  ینگاه و

  ه؟یچ -سپهر

 ! ينگاش کرد يچه طور دمید -نینسر

 جانم؟  -سپهر

 کن بچه پرو  ایبرو خودتو س -نینسر

 سپهر گفت:  دمیمتعجب سپهر خند ي افهیرفتو من به ق نینسر



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ٨٣ 

 رو  شتیچه مرگته؟ ببند ن گهیدرد تو د -سپهر

 هاشو زد؟  نیلیس یاراد رفت پن -من

 ریکه د نیمثل ا ی... ول شینما دنید يبرا نجایاومدم ا عیخودمم سر مارستانیمجبورش کردم بره ب یآره به بدخت -سپهر

  دمیرس

 ... رو بهش گفتم:  میهامون رفت نیشونه اش گذاشتم و باهم به سمت ماش ي... دستم رو رو دیخند و

 خونه؟  ییایم یک -من

 به بابا بزنم  يسر هیسر رفتم خونه  هی دی... شا ستیمعلوم ن -سپهر

  ؟ییایشب که م -من

 اره -سپهر

 دارید دیبه ام -من

 خداحافظ  -سپهر

 اومد و گفتم:  ادمی يزیچ هیکه  نمیبش خواستم

 سپهر ...  نیبب -من

 و گفت:  برگشت

 شد؟  یچ -سپهر

 شدن بهش ...  کینزد يموقع اس برا نیها ... بهتر رهیم سیمهد ؟يتست بد بالیواسه وال یرفت -من

تهران رو دست کم  بالیوال میت نیکه تو سرگروه بهتر نیکردم که دهنشون باز موند ... مثل ا يخوب باز نقدریآره ... ا -سپهر

 ! ؟یگرفت

 و گفتم:  دمیخند

 به موال ... فعال!  يدار ولیا -من

که من آراد و سپهر رو به  نیداشت ... ا یخوب هیهر سه مون ... اون اتفاق  يمجرد يراست روندم طرف خونه  هینشستم و  و

بچه هم  گهید میدادیم حیرو ترج يمجرد یزندگ یتهران رو بابا هامون داشتن ول يخونه ها نیکه بهتر نیدست آوردم ... با ا

 دیکردن ... کل یم یزندگ یمهربون رزنیو پ رمردیباال پ يه آپارتمان دوطبقه که طبقه ی...  میریاجازه بگ یکه از کس مینبود

 و پرت کردم رو اپن ... کتم رو در آوردم و داد زدم:  دیانداختم و رفتم تو ... کل

 پسر؟  يآراد خونه ا -من

 دیچیترانه تو سرم پ يمبل نشستم ... صدا يضرب دادم باال ... رو هیآب رو  وانیل هی... پارچ آب رو برداشتم ...  ومدین ییصدا

... به  رونیبود ... سرم رو تکون دادم تا صداش از مغزم بره ب یکرد ... ساز زدنش هم واقعا عال یم یقشنگ همراه یلی... خ

ضربه رو زدم ...  نیتو ذهنم ... دومترانه اومد  يضربه رو زدم ... چشما نیرو برداشتم و اول وبشرفتم ... چ اردیلیب زیطرف م
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ترانه  کیسرخ و کوچ يسوم رو زدم ... لب ها يچشمام اومد ... تمرکز کردم و ضربه  يدفعه رو پرده  نیساحل ا يچشما

 شدم . یم ونهیدادم د یم ادامهساحل ... اگه  يبر آمده  يچهارم ... گونه ها يظاهر شد ... ضربه 

و  یچشماش ... دوم يپرتاب ... تو هیترانه در حال خنده رو زده بودم روش ...  يعکس ها از یکیطرف دارت رفتم ...  به

 . ستمی... ب یو چهارم یسوم

 شدم با خودم زمزمه کردم:  خسته

 رمیگیم تویرادمهر ... همه چ یگرفت زمویهمه چ -من

*** 

 ترانه

 یم نیهم مدام تمر سیتاتر بود ... مهد يصحنه  يمدام رو انایو تارا رفته بودن و آر ایگذشت ... آر یروز از اون کابوس م دو

 دیچرخش کل يشد ... صدا یکالسم شروع م نیبراش مهم بود ... امشب پرواز داشت منم.امروز اول یلیمسابقه خ نیکرد ... ا

 و به طرفش رفتم:  برخاستمبود ... با عجله  انایاومد ... آر

 تو رو خدا بعد از ظهر کالس دارم د؟یخر میبا من بر ییایم انایسالم ... آر -من

 خوام بخوابم  یبه جون تران خستم م -انایآر

  گهید ای... ب یخواب یچته؟ همش م -من

 دستش رو دور گردنم انداخت و گفت:  انایآر

 باشه  ییخوا یچون تو م -انایآر

 يشده بود برا يگری... ج دیپوش دیزرد و شلوار و شال سف يمانتو هی انایزدم و آر یمشک پیت هیرفت اماده شه ... منم  و

 خودش: 

  يخوشمل شد یلیشعور ... خ یخورنت ب یپسرا م -من

 دارینداشتم ... کنارش خوابم برد ... با صداش ب یرانندگ ي... نشست پشت فرمون ... حوصله  میلبخند زد و با هم راه افتاد هی

 شدم: 

  میدی... بلند شو تران رس یوابخ یم ادیز گهیبه من م -انایآر

 و باز کردم و گفتم:  چشمام

  میبر -من

شد تا سر  یگشاد م نییبه پا نهیچشمم رو گرفت ... از باال نتگ بود و از س يقهوه ا يمانتو هی...  میمغازه شد هیهم وارد  با

خورد آورد و  یم یبزرگ يقرمز کوتاه و تنگ که دکمه ها يمانتو هی انایناز بود ... آر یلیخورد ... خ یکش م هیزانو ... سر زانو 

 گفت: 

 چه طوره؟  -انایآر
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  یعال -من

بود  يبرداشتم قهوه ا کهیت هی يریکفش پاشنه حص هیقرمز ... شلوار داشتم ...  يپارچه ا فیک هی...  يقهوه ا يریحص فیک هی

ساعت  هیتاتر  یرو برسونم سالن امف انایساعت سه بود ... تا آر بای... تقر رونیب می... با هم اومد یتخت قرمز مشک یکتون هی... 

 يمقنعه  هیرو رسوندم ... خودمم رفتم خونه ...  انایداشتم ... نشستم پشت فرمون و آر کالس... ساعت پنج  کشهیطول م

 نهییدر آ ی... نگاه دهیجد یکتونقرمز و  فیو ک یرفتم ... مانتو قرمزه با شلوار مشک یم یخورده رسم هی دی... با دمیپوش یمشک

 اطیوارد ح دمیربع به پنج رس هیسرعت روندم طرف آموزشگاه ...  باباال ...  دمیبرق لب هم زدم و پر هیبه خودم انداختم ... 

ها پر دختر و  قیاز کنارم رد شد ... آالچ نیموزیل هیچه خبره؟  نجای... واو ... ا یبنز مشک هیام و  یب هیبلند  یشاست هیشدم ... 

 هی...  یآفتاب نکیو ع یبلند مشک يپسر قد بلند با پالتو هینفر باز کرد ...  هی يو راننده درو برا سادیوا نیموزیپسر بود ... ل

 زد:  غیدختره ج

 ...  یانیآشت ارشیاه ... ک -دختر

رفت داخل ... چه اسمش آشنا بود ...  یبخت... و اون با بد خواستنیهم به دنبالش ... همه ازش امضا م هیسمتش ... بق دیدو و

راست رفتم سمت دفتر پندار ... پسره دم در اونجا  هیتران! ... رفتم داخل و  الیخ یب شهیمثل هم دم؟ی! ... کجا شنارشیک

 : دمیباال انداختم ... به طرف در رفتم که صداش رو شن يبرسم رفت تو ... شونه ا نکه م نیبود ... قبل از ا سادهیوا

 ...  رمیبگ ادی الونیو گهیتا دو ماه د دیرادمنش من با يآقا دینیبب -یانیآشت

 داد زد:  و

  د؟یفهم یم -یانیآشت

 ! نییپا دیاریصداتون رو ب یانیاشت يآقا -نینسر

  دیمنو درك کن يتونم خانوم فرهاد ینم -یانیاشت

 ... پندار با اخم گفت:  زدیورتم ... پلک هم نمص يمات موند رو یانیباز کردم ... همه برگشتن طرفم ... آشت درو

 خان  ارشی... ک یانیاشت يآقا -پندار

 جلوش و دستشو تکون داد ... به خودش اومد و گفت:  سادیخورد ... پندار بلند شد و اومد وا یاون تکون نم یول

 بله ... بله؟  -یانیآشت

 حواستون با منه؟  -پندار

 توجه به پندار به طرفم اومد و گفت:  بدون

  د؟یاومد يریادگی يبرا نجایشما ا -یانیآشت

  جانم؟

 مردونه ... چهرش چه اشناست ... با لکنت گفتم:  یو نافذ ... دماغ یمشک يبه چشماش نگاه کردم ... چشما یجیگ با

 شما؟  -من
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 زد و گفت:  یلذت بخش لبخند

  د؟یشناسیمنو نم -یانیآشت

 نه واهللا  -من

 گفت:  تیاومد حرف بزنه پندار با عصبان تا

  يدیرو ند شونیا ونیزیتلو يتو انایاح ؟یشناسیرو نم شونیخانوم راد مهر ا -پندار

کنه؟ به چشماش نگاه کردم که صورتشو  یکار م یچ نجایا نیمعروفس ... اما ا گریهمون باز نیآها ... ا ؟یانیآشت ؟یانیآشت

 گفت:  یبرگردوند ... و با حالت عصب

 نگام نکن  ياونجور گهید -یانیآشت

 داره:  يریداره؟ حتما خود درگ يریدرگ خود

 کنه  یم ونمیچشمات د -یانیآشت

 گفت:  يکنترل شده ا تیبا عصبان پندار

 یکنن ... االنم کالسشون شروع م یم سیتدر نجایا شونی... ا دیر یماز حد خودتون فراتر  دیدار گهید یانیاشت يآقا -پندار

 شه ... 

 ستاره بارون شد و گفت:  چشماش

 باشم  شونیتو کالس ا خوامیمن م -یانیآشت

 محترم  يامکان نداره اقا -پندار

 گفت:  تیبا عصبان یانیاشت

 رو ببندن  نجایدر ا دمیرادمنش وگر نه م يامکان داره اقا -یانیآشت

 مداخله کرد:  نیخواست مخالفت کنه که نسر یم پندار

 سر کالس  دیی... شما با ترانه خانوم بفرما یانیاشت يباشه آقا -نینسر

 نگام کرد و گفت:  یفتگیش با

 ... ترانه  یچه اسم قشنگ -یانیآشت

قد بلند بود ... من تا  یلی... خ يو پولدار یمعروف نی... اونم به ا دمید یم کیرو از نزد يگریبود باز يبار نیشده ... اول خل

... در  می... با هم راه افتاد دونمیچه م ره؟یبگ ادی الونیخواست و یچرا م یهم داشت ... ول يا دهیورز کلیاش بودم ... ه نهیس

 گفت:  یانی... اشت دمیپندار رو د يخون نشسته  هب ياخر چشم ها يلحظه 

  د؟یا معلمترانه خانوم شم -یانیآشت

 خونم  یم کی... من گراف یانیآشت يآقا ریخ -من

  ارشیک دیبه من بگ - یانیاشت
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 ...  یانیاشت يآقا دینیبب -من

 ...  ارشیک -یانیآشت

 ! مگه نه؟ میجز معلم و شاگرد باش يزیمن و شما چ ستیخان ... قرار ن ارشیک -من

 : دیفهم یمگه م یالل شو ... ول گهید یعنی

  دیشما بگ یبله هرچ -ارشیک

 از پسرا سوت زد و گفت:  یکیدم کالس ... درو برام باز کرد ... وارد شدم ...  میدیرس

 خوشگلم  -پسر

 به خون نشسته گفت:  يبا چشم ها ارشیک

 درشو  رمیگ یببند دهنتو واال گل م -ارشیک

وقتا رشته  یکرد و اون زوم بود رو من ... منم بعض یرفت نشست کنارش ... پسره بد بخت الل شد ... دخترا مدام نگاهش م و

 گفت:  یم کردیرفت ... اگه پسره هم نگام م یکالم از دستم در م

  نیچشمات رو بدوز زم -ارشیک

کالس با تمام سرعت  انیداد ... تا اخر کالس چند تا نت رو درس دادم و بعد از پا یگفت گوش م یم یچاره هر چ یب اونم

سر حال باشم  سیمهد يبدرقه  يتا برا دمیخواب عیخسته بودم سر یلیخ دمیرس یروبه رو نشم ... وقت ارشیکه با ک رونیزدم ب

خودم قبول  ینگاه عاشقم شده ول هیگفت تو  یم سیکف کردن ... مهد گفتمرو  ارشیک ي هیبچه ها قض يبرا ی... وقت

و چه طور  کنهینگام م يخواستن بدونن چه طور ی... م ننشیبار هم که شده بب هی ينداشتم ... هر دو دوست داشتن برا

  فتمه؟یش

داشته  يفرودگاه ... قرار بود بوشهر چند تا باز میرفته بود سیبدرقه مهد يشده بود ... ساعت دوازده بود ... همه با هم برا شب

کار  یچ نجایسه تا ا نی... ا شهیبراش تنگ م یلیرفتم بغلش ... فکر کردم که دلم خ یموند ... وقت یباشن ... حدودا سه هفته م

  ان؟یهم ب نایا میریم جاما هر  دیکنن چرا با یم

*** 

 سیمهد

من تک بچه درست  يبرا یبودن ول میمیصم ي... دوستا شدیتنگ م یلیهردوشون خ يرو بغل کردم ... دلم برا انایو آر ترانه

 یلیبرام خ بالمیکرد؟! مسابقه وال شهیچه م یبرام سخت بود ول يته دوروابسته بودم و سه هف یلیمثل خواهر بودن ... بهشون خ

 مهم بود ... 

جا چه کار  نیآخه شما ا دارن؟یدست از سر ما بر نم نجامیا نایخداا ا ي... وا دمیفکرا بودم که سه مجسمه االغ رو د نیهم تو

  ن؟یکن یم

 ! ؟يکجا بر يخوا یم گهیتو د زمی! وا! عزکننیآراد و پندار دارن سپهرو بغل م دمید هوی
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از  يکج که کنجکاو يرو به شدت مشغول کرده بود ... هر سه با سرا انایسوال هم ذهن من و هم ذهن ترانه و آر نیا

 آراد گفت هوی! که میکردینگاشون م دیبارینگاهامون م

 ! ایگردیپسر! با مدال برم یه -آراد

 چشم! حتما!  -سپهر

 نشه. رتیبرو د تانیکاپ -پندار

 پسرا. يباشه.با -سپهر

 يبا -پندار

 جا چه خبره؟!؟!  نی! ازنن؟یحرف م یسه تا از چ نی! مدال؟! اتان؟ی! کاپ؟یچ

انگار داشت  شیدرشت مشک ي. چشمادیما رو د يتعجب زده  يها افهیق هویاز دوستاش جدا شد دو قدم برداشت که  سپهر

 ! ن؟یکنینگام م ينطوری! چرا اه؟ی: چکردیسوال م

 برداشت اومد جلومون گفت:  گهیقدم د دو

 سالم خانوما. -سپهر

 سالم!  -من

 بوشهر؟  نیایب نیخوایم بالیشمام واسه مسابقات وال یانیخانوم ک -سپهر

 آقا خوشگله؟!  یدونیتو از کجا م آخه

  ن؟یدونستیبله.شما از کجا م -من

 خودم تو اون مسابقات قراره شرکت کنم! جان؟ توام؟  -سبهر

 .یبه سالمت -من

 ! نمتونیبیم مایتو هواپ -سپهر

 و تران با تعجب لبخند زدم ... فقط گفتم: خداحافظ! و ازشون جدا شدم!  انیرفت ... به آر و

*** 

 ! ایاون آقاهم تو مسابقات باشه! خدا شدیکردم و نشستم.هنوز باورم نم دایپ مویصندل مایتو هواپ رفتم

 اومد کنارم نشست!  هویفکر بودم که  تو

 ! دیببخش -من

 جاست!  نیهم میکنم! صندل یخواهش م -سپهر

 ! تو؟! کنار من؟!؟یچ

 از تعجب گفتم:  زیلبر يچشما با

  ن؟یجاتونو عوض کن شهینم -من
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  ن؟ی! شما ناراحتمهیجا نشستم؟ باالخره صندل نیداره که من ا یمگه مشکل -سپهر

 ...  ینه ول -من

 ...  میبستیکمربندا رو م دی... با شدیداشت بلند م مای! هواپيمهماندار حرفمو قطع کرد ... وا يصدا

 ! يجامو عوض کنم. شد سعادت اجبار شهینم گهید -سپهر

 بدم نبود که کنارم بوداا!  نیخودمون بمونه همچ نی! اصال جوابشو ندادم! البته بيو سعادت اجبار مرگ

رفتار  ينطوریمثل من هم قی... اونم دق کردمینگاه کوشولو بش م هیوقتا  یفقط بعض زدمیف نمطول پرواز باش اصال حر تو

 کرد ...  یم

ازش بدم  یلیخ یبود ول میت ياتاق! از بچه ها هیبه اسم سارا افتادم تو  زونیدختر آو هیهتل. من با  مینشست. رفت مایهواپ

 ! شیریکنه! س ي! دختره ومدیم

دختره  ي دهینخراش ياما با صدا دمیکوشولو خواب هیزدم ...  یحرف نم ادیکردم. تو فکر جناب بودم ... ز یبهش توجه نم ادیز

 شدم:  داریب

 صبحونه!  يبرا میشو! بر داری! بیمه -سارا

 ! یصدام کنن! نه جنابعال ينجوریا توننیم میمیصم ي! فقط دوستا؟یمه یگیبه من م ی! تو به چه حق؟ی! مه؟یچ

 .امیو برو من اآلن مباشه ت -من

پسره رو  یکیاون  یپسر ناآشنا نشسته بود ول هیبا  زیم هی. سر دمیسپهرو د هویصبحونه  يبرا نییشکر! رفت! اومدم پا یاله

 کلمه ازش متنفر بودم!  یواقع ي! به معناومدیبدم م یلی! ازش خ؟ي! نه! ماکان؟! ماکان نظري! واشناختمیم

 نبودم رفتم نشستم!  یکه انگار راض یکنار سپهره! با غرور و حاالت یجال يخوشبختانه تنها جا ایمتاسفانه  دمید نمیکه بش رفتم

  ن؟ی. خوبیانیخانوم ک ریصبح به خ -سپهر

  ن؟یممنون. شما خوب -من

 گفت:  هویچرت  يصدا هی

  ؟یکن یسپهر جاتو با من عوض م -ماکان

 ان بود.گوش خراش ماک يخرمگس معرکه لعنت! صدا بر

 گفت:  دوباره

 فک کنم کارت داره!  نیکنار محمد بش نجایا ایسپهر لطفا! ب -ماکان

که اسم اون پسره  نی! مثل اگهید نمیدختره بش شیپ امیب خوامیراست بگو م هینداره!  يجان خودت! محمد با سپهر کار آره

 ناآشنا محمد بود! 

 نگا به من انداخت و گفت هینگاه به محمد و  هی سپهر

 دیببخش -سپهر
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 .دییکنم. بفرما یخواهش م -من

 ! ؟يریم يذاریم هویچرا  یشناسیشعورو م ی! تو که ماکان برتتیغ یخااك بر سر ب یعنی

 ! ياومد کنارم نشست! ا ماکان

 بخوره! مثل شما  یشما شروع کنه و صبحانشو در کنار خانوم محترم دنیچه خوبه آدم صبحشو با د -ماکان

 ! تیترب یخواستم بگم خفه شو ب یباز مونده بود! م دهنم

 نگفتم. سرمو برگردوندم. یچیادب ه ياز رو یول

 گفت:  دوباره

  ؟یانیسوال ازتون بکنم خانوم ک هیتونم  یاندازه خوش حالم! م یامروز! چه ب هیچه صبح خوب -ماکان

 .نییبفرما -یلیم یبا ب من

  د؟یدوست دختر من باش دیتون ی... م یعنی... شما ... من ...  دیببخش -ماکان

 ادب! گفتم:  ي! گور ددرمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهید

 شرفم مثل خودت؟  یب هیمنم  یکن یفکر م ؟یپرسیم یسوال نیهمچ هیاز من  یخفه شو! به چه جرات -من

 ! شمیوحشتناك م شمیم یعصب یبود! کال وقت دهیباال رفته بود! سر سپهر برگشت! ماکان ترس صدام

 ! رمیاآلن م ؟یکن یحاال! چرا داغ م دیببخش -ماکان

 ! زودتر! ریخفه شو بم -من

 ! رمایمیم یبام حرف بزن ينطوریا -ماکان

 ! شمیانشاهللا! مزاحم مردنت نم -من

 ! کنهیبهت زده و دهن باز داره نگام م يبا چشما دمید

 ! گهیبرو د ؟يبر یخواستیمگه نم -من

 يزد کنار گفت: با شویصندل

 ! يبا ریبم -من

*** 

 سپهر

 ! ییایخنک شد! دمت گرم و غمت کم دخت آر گرمیکه ج آخ

! تو ادیجون از پس کاراش بر م سیماشاال خود مهد دمید یخواستم برم شتکش کنم ول ی. مرونی! رگ گردنم زده بود بيوا

 نشستم گفتم:  سیرفتم کنار مهد یعصب یلیگفت که اونقدر داغ کرد! ماکان که رفت خ یچ دمینفهم یدختر! ول يمحشر

 گفت؟  يبد زیکرد؟ چ تتونیاذ یانیخانوم ک -من

  ؟یشیبا من دوست م گهیشرف اومده م یبله! ب -سیمهد
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 ! ذارمیگفت؟ زندش نم یخانواده چ ینکبت ب ؟یچ -من

 زد:  یو مدام داد م ومدینبالم م سیشرفو! مهد یبلند شدم و رفتم که بکشم اون ب زیاز سر م عیسر

 گفت؟ سپهر  يزیچ هی... بابا  انژادیآر ي... آقا دیولش کن -سیمهد

بوس  هیتو بغلم ... بعدش  رمشیبار اسممو صدا زد ... اخ که من االن دوست دارم بگ نیاول ي... برا دمیکه گفت هنگ ویاخر نیا

 گنده از لپاش بکنم ... 

افتاد  ادمیاتفاقا  نیسرت آورد ... دوباره ا ییرفته باباش چه بال ادتی... مگه  یکن ینم يکار نیوقت همچ چیسپهر ... تو ه نه

 یدختر کوچولو گفته با من دوست شو ... من م نی... دوباره شکستم ... برگشتم و نگاهش کردم ... اصال به من چه که به ا

که از  يدعوا راه بندازم ... برگشتم و رفتم کنارش ... دوباره شدم همون سپهر یچرا الک پس...  ارمیوام بدترشو به سرش بخ

 کرد گفتم:  یکه متعجبش م شخندین هیها تنفر بود ... با  یانیک

 . یانیخانوم ک دیلیهر طور ما -سپهر

 

 بلند رفتم سمت اتاقم. يبا قدم ها و

*** 

  سیمهد

 تی... با عصبان رمیگیحالتو م ؟یزن یخند م شیکرد ... چش بود؟ به من ن ينجوریچرا ا نی... خاك عالم تو سر ماکان ... ا اوا

 رفتم طرف اتاقم ... صبحونه که کوفتم شد ... در اتاق زده شد: 

  دییبفرما -من

 جان ...  سیمنم مهد -زبده

 تو خانوم زبده دییبفرما -من

 : بایو نسبتا ز انسالیخانوم م هیبود ...  یخانوم گل یلیخ بود ... ممونیت یمرب

 دیفردا بچه ها رو جمع کن با هم بر یشده ... تو که سرگروه هیکرا نیتمر يجان اومدم بگم از فردا سالن برا سیمهد -زبده

  نیتمر

خسته  یزدم ... وقت یغروب اونجا پرسه م يها یکیپسرا بود ... تشکر کردم و رفتم لب ساحل ... تا نزد میت یهم مرب شوهرش

گرسنه بودم ... رفتم و  یلیراست رفتم اونجا ... اخه خ هیشدم و گرسنه برگشتم هتل ... همه رفته بودن رستوران هتل ... منم 

م بهم نگاه ه مین هی یسپهر بود که حت يکردم رو به رو دایکه پ یخال يکه تنها جا نمیبه همه سالم کردم ... خواستم بش

به خاطر  یعنیکرد ...  یهم بود و اصال بهم اعتنا نم ينگاش کردم ... اخم هاش تو یچشم ریننداخت ... با غرور نشستم و ز

 ماکانه ... 
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خورم تند تند  یاروم غذا م یلیکه خ یباعث شد من نیبودم و ا یمن هم آوردن ... عصبان يدرك ... اعصابم خورد شد ... غذا به

 یکنم ... بعد از غذا دل درد گرفتم ... زود رفتم تا بخوابم ول یرو روش خال تمینکردم عصبان دایپ يا گهید زیچ بخورم ... اخه

 گفت:  یذاشت آدم بخوابه همش م یلوس م يسارا نیمگه ا

 ...  ی... مه يداریب سیمهد ؟يدیخواب سیمهد -سارا

 شدم و گفتم:  یعصبان اخرش

 بخوابم؟  يذار یو مرگ ... سارا م سیمهد -من

 نهیدادم که سپهر فکر کنه عاشق س ینشون م يجور دیالل شد و خوشبختانه قهر کرد منم با فکر خوابم برد ... نبا گهید

 ...  نهیچاکشم ... اره هم

 : تیتو دماغ يبا اون صدا يریمرض بگ یاله يشدم ... ا داریسارا ب ينکره  يبا صدا صبح

 سالن ...  میرب دیشو ... با داریب یمه -سارا

 گفتم:  یصبح بود ... با خواب الودگ شیکردم ... ساعت ش زیم يبه ساعت رو ینگاه

  شهیساعت ش يسر ببر ییخوا یم -من

 امروز سالن مال اوناس ...  میتر از پسرا برس ریبا عرض پوزش زبده گفت اگه ما د -سارا

 هیهام رو هم انداختم تو ساکم ...  یو لباس ورزش دمیلباس پوش ي... زود ییطرف دستشو دمیجن زده ها بلند شدم ... دو مثل

 یو شرج ی... اخه هوا رطوبت ینخ دیسف يمانتو هیبستم ...  یلختم رو دم اسب يهم برداشتم مو ها دیسف یکاله لبه دار ورزش

  یمشکو شال  یمشک یشلوار نخ هیبود ... 

 ... به دخترا گفتم:  میهمه اماده بود دخترا رو زدم ... هی... افتادم جلو و در اتاق بق 

 سالن مال ماست مگه نه؟  -من

 با هم گفتن:  همه

 معلومه که مال ماست  -

از جلو داشتن  قای... پسرا دق میدیربع رس کیدور نبود ... بعد از  ادی... سالن ز میدیدو یاز جلو م قی... با شقا میهم راه افتاد با

 در سالن ... گفتم:  میدی... سپهر و محمد جلوشون بودن ... با هم رس ومدنیم

  دیاریب فی... فردا تشر ونیامروز سالن مال ماست اقا -من

 زد و گفت:  يدوباره پوزخند حرص در ار سپهر

 سالن؟  دییایکه فردا م دییشما نیا -سپهر

 زورم گرفت ... دستم رو زدم بغلم و گفتم:  یلیخ

 مروز مال ماست ا رینه خ -من

 مال ماست  -سپهر
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 ما -من

 نه  -سپهر

 آره  -من

 گفتم نه  -سپهر

 منم گفتم اره  -من

 داد زد:  قیشقا

  میقرعه بنداز دییای... ب گهیبسه د -قیشقا

 : میو سپهر با هم گفت من

 قبوله  -

 بعدش گ ش  یچیخط بعدش سنگ کاغذ ق ای ریاول ش -قیشقا

 اعتراض پسرا بلند شد:  يصدا

 بچه گانه اس  یلیخ -ماکان

 قدش گ ش کنه  نیفکر کن سپهر با ا -محمد

 دخترا  دیدست بردار -لیسه

 جوابشون رو داد:  قیشقا

 ... امروز سالن مال ماست  میندار یما هم مشکل دییخوا یاگه نم -قیشقا

 ...  می... ما تا آخرش هست میکش یگفته پس م ینه ک -سپهر

 : دیپرس قیسکه آوردن ... شقا هیها  بچه

 خط؟  ای ریش سیمهد -قیشقا

 اول بگه  دیاون چرا با -سپهر

 خانوما مقدم ترن  -قیشقا

 خط  -من

  رهیسپهرم ش -شیشقا

برعکسش کرد و نگاش کرد ... با  قی... شقا قیدست شقا يسکه رو پرت کرد ... سکه چند تا چرخ خورد و در اخر افتاد رو و

 گفت:  يگرفته ا يصدا

  رهیش -قیشقا

 : میبود شروع کردم ... تا سه بار محلت داشت يبعد ي... حاال نوبت باز دنیپسرا هورا کش همه

  یچیسنگ کاغذ ق -من
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 سپهر گفت:  نباری... ا میشروع کرد گهیبار د هی...  دنیسنگ اورد و من کاغذ ... دخترا هورا کش سپهر

  یچیسنگ کاغذ ق -

 ... دخترا دپرس شدن ... بار آخرو من گفتم:  یچیمن قسنگ آورده بود و  اون

  یچیسنگ کاغذ ق -من

 يو محمد باز قیشقا نویبود ... گ ش ...قرار شد ا يبعد يعاشقتم ... نوبت باز ایو اون ... اون کاغذ آورده بود ... خدا یچیق من

... پسرا اعتراض کردن که محل  میما برد ولی... ا شیشقا شویمحمد پر کرد و دوم شویمونده بود که اول گهیکنن ... دو قدم د

 سوت زد و گفت:  هی... سحر  دمیرو با تاپ و کالهم پوش دمی... شلوارك سف لنداخل سا می... رفت مینداد

 دختر  یبکش ییخوا یم ویک -سحر

 تا چشمت درآد  -من

 زدم و گفتم:  دست

 ...  میبدانجام  یحرکات نرمش میخوا ی... م دیبچه ها جمع ش -من

شده بودن ... حقشون  عیضا یلی... پسرا خ میظهر بود که برگشت يها کینزد میکرد يجمع شدن ... بعد از نرمش باز یهمگ

  ؟یچ یعنیفرست  يدیبدونن ل دیبود ... با

*** 

  ترانه

 يتاتر بعد از کالس ها نیهم که همش سر تمر انای... از اون موقع که رفته خونه ساکت ... ار سیکارت نکنه مهد یبگم چ خدا

 ییجورا هی هیقض نیا یآتش بس شده ... ول يبه کارمون ندارن ... انگار يکار گهیاونجا ... پسرا هم د رهیسره م کیدانشگاه 

و  فیرو با ک میرفته ... بلند شدم تا حاظر شم ... مانتو قهوه ا سیکه مهد ستین شتریب وزشبانه ر کیده ... فکر کنم  یبو م

... استارت زدم ...  نیپشت ماش دمیرو برداشتم و پر چی... سو دمیهم پوش میمشک ي... شلوار و مقنعه  دمیپوش میریکفش حص

 : تمزدم رو فرمون و گف یکیشه ... دوباره و سه باره ...  یچرا روشن نم

 چه مرگته  گهیمصبت و شکر ... تو د -من

تاتر از  ی... آخه سالن امف انایدست آر ایدست من بود  ایکرد ...  یچاره کار م یب نیماش نیباهام لج کرده بود ... از بس ا انگار

 فرمون رو ناز کردم و گفتم:  کمی نباریبرد ... ا یرو م نیدور بود و اون ماش نجایا

  گهید وفتیکار دارم راه ب یلیخ زمیعز -من

 يها کیمرگت بشه ... نزد شیپ نایس یپندار به قوبونش ... اله ی... عاشقتم ... اله نهی... ا ولیرو که زدم راه افتاد ... ا استارت

نذاره ...  نجایچشه؟ منو ا نیشروع کرد به نفس نفس زدن ... اوا خاك عالم ... ا نیخلوت که ماش ابونیخ هیآموزشگاه بودم تو 

شدم و روش دست  ادهیگرفته ... پ شیازامروز ب نیکه ا نینه مثل ا یخدا ... دوباره استارت زدم ... ول ينه خاموش شد ... ا يوا

 و گفتم:  دمیکش
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  وفتیباش و راه ب یکل خاندان رادمنش فدات چه مرگته؟ دختر خوب یاله -من

که اخم رفت هوا و پام رو گرفتم دستم و  رشیمحکم زدم به تا یکیشدم و رفتم با پام  ادهینشد ... پ ی... استارت زدم ... ول 

 گفتم: 

 لگن ... اخ ... پام  نیپشت ا نهیکه بش ی... اصال لعنت به هر ک انایو آر سیلعنت به من و مهد -من

 از پشت گفت:  ییصدا هی

 اومده  شیپ یتو؟ مشکل یکن یکار م یچ -ارشیک

 : دیسیپر یهم فشار دادم ... با نگران ي... چشم هام رو از زور درد رو نی... باز ا دمیجلوم د یکه دو تا چشم مشک برگشتم

  ستیضربه زدن ن يتو برا فیظر يپا نیدختر ... ا یکن یم هیچه کار نیحالت خوبه؟ اخه ا -ارشیک

 ... چه پرو:  جانم

 خراب شده؟  -ارشیک

 ره که استراحت کنه ...  یپ نه پ راه نم -من

 معلوم بشه ... گفت:  دشیسف يدندون ها فیکه باعث شد رد دیخند

 تحان کنماجازه هس منم ام -ارشیک

 بله حتما  -من

که زود خودش و جمع  نیخواست بخوره زم یتونست نگام نکنه ... م یکرد عقب عقب رفت ... انگار نم یکه نگام م همونطور

 لب گفت:  ریزدم ... ز یحرکتش قهقه م نیرفتم به ا یکرد وبه راهش ادامه داد منم همونطور که به طرفش م

 قشنگت  ياون خنده ها ي... فدا يبخند ينطوریتا ا نیبخورم زم شهیکاش هم -ارشیک

شه بنز,  یکه سوار م ینیماش نیکه کم تر يگریباز نیکردم چن یوقت فکر نم چیلگن من و استارت زد ... ه نیپشت ا نشست

 سوار ال نود من بشه: 

 که لعنت به من آره؟  -ارشیک

 بله؟

 جانم؟  -من

 ...  نیماش نیپشت ا نهیبش نیبعد از اکه  یلعنت به هر ک دیخودتون گفت - ارشیک

 يفرار هیجلو تر دنده عقب گرفت ...  یبا سرعت باد از ما جلو زد و کم نیماش هیداشت ... حرف حساب که جواب نداره ...  حق

 که پندار خودمونه:  نی...اا ا نییداد پا شویدود يها شهیو ش سادیکنار من وا قایبود ... اومد دق یمشک

 اومده ترانه خانوم  شیپ یمشکل -پندار

 گفت:  یو با حالت دفاع نییاومد پا ارشیخواستم دهن باز کنم ک تا

 پندار خان  دیینه من هستم شما بفرما -ارشیک
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  نییپا امیپس الزم شد ب -پندار

پوزخند  هیود و تو هم ب بایبا ارزش محافظت کنه ... اخماش تقر زیچ هیخواد از  یبه من انگار م دیزد و چسب يپوزخند ارشیک

اخم کرده بود  ارشیک نیع قایما اونم دق شیپارك کرد واومد پ ارشیخوشگلشو پشت بنز ک نیلبش ... پندار ماش يهم گوشه 

 زد:  یو پوزخند م

 کنم  یخانومو درست م نیمن ماش دیببر فیتشر دیتون یخان شما م ارشیک -پندار

 گفت گم شو:  یبهش م میمستق ریداشت غ یعنی

  دیبر دیتون یم دیمن راحتم شما اگه ناراحت -ارشیک

 لبخند پر حرص زد و گفت:  هی پندار

  دیکه شما از بودن من ناراحت نیمثل ا یگفته ... ول ینه ک -پندار

 رادمنش  يآقا دیکن یخوبه که درك م -ارشیک

  نهییخورده پا هیمتاسفانه من درکم  -پندار

 رفت ... اخر خسته شدم و گفتم:  یطرف اون طرف م نیا یمن ه يوسط مردمک چشما نیا

... اگه نه تا زنگ بزنم  یچیکه ه دیدرستش کن دیتون یجون هم ... اگه م دیموش و گربه افتاد نی... ع گهید دیبس کن -من

  ادیب کیمکان

 کاپوت رو داد باال و گفت:  ارشیدو هجوم بردن طرف کاپوت ... ک هر

 کنم  یمن درستش م -ارشیک

 و در رو به سمت مخالف چرخوند:  ارشیدست ک ي... پندار دست رو گذاشت رو چوندیکارتر رو پ رد

  دیدرست کنم شما زحمت نکش يدونم چه طور یمن خودم م -پندار

 تونم  یمن م -ارشیک

 گم کار خودمه  یم -پندار

 ولش کن -ارشیک

بخند ... صورت هر  یخنده حاال نخند ک ریزدم ز یو صورتشون ... پق کلیتمام ه يشد رو دهیکارتر کنده شد و روغن پاش در

 خنده گفتم:  انیکردند م یشده بود و با تعجب به هم نگاه م اهیدو س

  دمی... مامان ... ترک ي... ا دی... با ... باحال یلی... خ یاخ ... خ -من

 و گفت:  دیبا من خند ارشیهاشون خنده دار بود ... ک افهیق یلیخ

  یلیتر ری... تو فقط بخند من حاظرم برم ز دنتیقوربون اون خند -ارشیک

 وحشتناك نگاهش کرد و گفت:  پندار

 حد خودتو بدون  -پندار
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خدا ... دلم  يکردن ... ا ی... از سر من دعوا م ابونی... وسط خ يطور نیا ختیشد ... دو تا خر پول با سر و ر شتریام ب خنده

 رو قفل کردم و گفتم:  نی... رفتم ودر ماش مدیدرد گرفت از بس خند

 لطف کنه منو برسونه  تونیکیدرسش کنه ... فقط  ادیب یکی زنمیزنگ م -من

 دو با هم گفتند:  هر

 رسونمت  یمن م -

 وحشتناك نگاهش کرد و گفت:  پندار

 رسونم  یرو جمع کن ... من خانومو م يکه زد يگند نیفعال هم -پندار

 تو؟  ایا ... ا ... ا من گند زدم  -ارشیک

 خوب معلومه تو  -پندار

 کنن ... من گفتم:  یباحال دعوا م یلیدو تا خ نایکردن ... ا یدو تا هوو داشتن دعوا م نیع

 رم  یم ی... من با تاکس دیمون یخروس جنگ ها م نیشما دو تا ع -من

بد  یلیپسر جون رانندش بود ... خ هی...  دیرس یتاکس هیبعد  قهیدقخواستند مخالفت کنند که اجازه ندادم ... پنج  یدو م هر

 کرد ... پندار گفت:  ینگام م

  رمیگ یازت م امیمن برو بعدا م نی... با ماش يهم بر یتاکس نیبا ا خوادیاموزشگاه ... نم ییایخواد ب یاصال امروز نم -پندار

 قابل اعتماد بفرسته  نیماش هیزنم اژانس  یزنگ م ایمن برو ...  نیگه ... اصال با ماش یاره راست م -ارشیک

بود  یروغن ارشیپا داره رفتم و جلو سوار شدم ... چون صورت ک هیکه من مرغم  ییاز اونجا یبه پسره بود ... ول منظورش

... داشت  ومدیم مونیبه سا هیپندار از طرف من سا نیلبخند بهم زد ... ماش هیراه افتاد و پسره  نیپسره نشناختش ... ماش

هم  ارشیکردن ... ک یاومد طرف رانندهه ... انگار داشتن اسکورتم م ارشیک نیبگه ... ماش يزیچ هیکشت که  یخودشو م

 بگه ... به پسره گفتم:  يزیداشت چ یسع

  دیخورده تند تر بر هی شهیم -من

 مزاحمتون شدن؟  -پسره

 نه ... برادرام هستن ... دعوامون شده  -من

 گفت:  ارشی... پسره همون کارو کرد و ک نییپا ارهیرو ب شهیعالمت داد که پسره ش ارشیگفتم ... ک يدروغ شاخ دار چه

 باشه ... با خانوم هم حرف نزن  نییبذار پا -ارشیک

 از اون ور داد زد:  پندار

 نگاش هم نکن  -پندار

کردن  یکارا رو م نیا يلج و لج باز ينجات من باشن ... از رو يحالن ... انگار با هم مسابقه گذاشتن فرشته دو تا چه با  نایا

 راست رفتم سر کالس ...  هیشدم و  ادهیدم آموزشگاه و من پ میدی... باالخره رس
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*** 

 انایآر

خبر بودم  یرفته بود ازش ب سیکه مهد شدیسه روز م بای... واقعا! تقر رنیگیدورشدم ... و چقدرهم اوناسراغ منو م چقدرازدوستام

... تو کارتاترم که معرکه بودم ... باورم  رونیشام ب میدنبالم بر ادیاز ترانه هم دور شده بودم ... امروز قرار بود ترانه ب ی... حت

... اونم توسط شوهرم ... نقش  رمیمیکارکتر م نیکار بود من داخل ا يکنم ... اخرا يخوب باز نطوریسال ا 4دازبتونم بع شدینم

 ينگاهشو رو ینیوقتاسنگ یبود ... چهرشو دوست داشتم ... بعض زیعز یلیخوشگل بود ... خ ییشوهرم هم مهرشاد بود خدا

اصال حجاب نداشتم  نکهیتوچشم بودم ... باا یلی! چون خنیرم سر تمریم ینزنم وقت پیادتیز کردمیم ی... سع کردیخودم حس م

 یلیخ یلیخ یلیروم باشه ... مهرشاد قدش متوسط روبه باال بود ... خ فیدوست نداشتم نگاه کث یهم نبودم ول ایو اهل ح

... آرادهم که اصال  اشتمنسبت بش ند یحس خوب یول نمیآراد ... سهند چندبار اومدسر تمر یپینه به خوشت یبود ول پیخوشت

جلوم دستشو گذاشت رو ماشه ... منم روبه  سادی... مهرشاد وا یی... از تنها دمیترسیدورشده بودم از همه ... و م یلی... خ دمیدینم

 ...  شهاسلحه پربا دمیترسی... م میصحنه رو بر نیبود که قرار بود ا يبار نی... اول زدمیم انویاون پ يروش بودم ... داشتم برا

... چون پدرشم کارگردان  دادنیم شنهادیپ يادیهش زمهارت داشت و ب يگریتو باز یلیاسترس داشتم ... مهرشاد که خ کمی

 ...  یبودو کارش عال

لبخند خوشگل  هیبا کنهینم يمهرشاد باز دمیحس کردم ... د میشونیپ يتفنگ رو رو ي... سرد گفتیم الوگشویداشت د مهرشاد

 و اروم کننده بم گفت: 

 من تستش کن؟  يرو ایب یترسی... نترس ... حواسم هست ... اگه م یخال -مهرشاد

 يوبا انگش زد رو سادی... اروم تفنگو از دستش گرفتمو گرفتم سمت خودش ... محکم ا شیقهوه ا يزده بودم تو چشما زل

 قلبش گفت: 

 رینشونه بگ نجاروی... هم نجایبزن ا -مهرشاد

 قلبش؟  چرا

 کارو کردم ...  نیا یرو کم کن يبرا

... چشماشو  میقدم از هم فاصله داشت 5 بایحرکات ما ... تقر يمات بودن روپشت صحنه  يبلند شدم بچه ها یرو صندل از

 یخوب چ یول ستیپر ن دونستمی! می... بدرك مهرشادخودت خواست دمیچشه؟ تفگو گرفتم رو قلبش ... ماشرو کش نیبست ... ا

 ...  گهید ترسمیکنم؟ م

 ...  2...  1 -من

 پربود؟ من مهرشاد رو کشتم؟  نیچشمامو واکنم ... ا دمیترسیاومد ... م ریت يخدا! صدا ای

 چشمامو اروم باز کردم ... مهرشاد اومد جلوم گفت:  ومدیخنده م يصدا

 ...  هی... سرکار زارنیکه توش ترقه م ناستیتفنگ شما از ا نیخانوم ... ا انایمن سالمم آر -مهرشاد
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 رده ... چقدر م نی... منو بگو که گفتم ا شعورایمرگ ... ب ییا

 جراتشوداره ...  ی... اخه ک دونستمیهه! م -من

  ره؟یکه توسط شما بم -مهرشاد

 اره ...  -من

 من!  -مهرشاد

 ...  گریباز ياقا دهیم ریهه ... دهنت بوش -من

 سوسوله ... بلند گفتم:  نی... اما ا خوادیم يدلم الت باز ولیخورد ... ا جا

 سر کار ...  میبر -من

... اروم سرمو  میشونینداشتم از اسلحه ... گذاشتش رو پ یترس گهی... د هی... اروم دستمو بردم سمت کالو انویپشت پ نشستم

 گفتم:  الوگمویاوردم باالو د

 عشق من ... تو فقط اروم باش ...  می... من راض کنهیاگه مرگ من ارومت م -من

 ایکردن گرفته بود ... خدا هیشقشم ... اونم حس گرعا یگرفتم که فک کنم مهرشاد فکر کرد من راس راست نقدرحسیا

 ...  ختیریعاشق اشک م هیتونقشش گم شده! داشت اروم مثل 

 اومد:  رضایاروم عل يصدا

 3...  2...  1مهرشادحاضر ...  - رضایعل

 تو کل بدنم ...  دیچیافتادم ... مثل جنازه.! ...استخونام خرد شد ... درد پ انویپشت پ از

 اد خودشو کشت ... مهرش بعدشم

... اونم چون مثال مهرشاد اونقدر  کشهیکمک به مهرشاد امامهرشاد منو م يفرشته بودم که ادم شده بودم برا هینقش  من

 بود ...  یوقشنگ یاحساس یلیخ شنامهیخودش باشم ... نما يمن برا خواستیوم رسهیعاشقم بودکه به جنون م

کرد ... بهش لبخند زدم ... رفتم  یتفاوت نگاهم م یدستا چشمامو باز کردم ... باکمک چندتاازدخترابلندشدم ... تران ب يصدا با

 کردن رفتن دم اخر مهرشاد باز بهم لبخندزد وگفت:  یسمتش ... بچه ها خدافظ

 فشاربود ...  یلیامروز روت خ دیببخش -مهرشاد

 نداره ... شب خوش... بینه ع -من

که فوق  شیته ر هیعوض شده ... موهاشو کوتاه کرده بود و  افشی... چقدر ق ییسالن پشت سرش پندار ... وا اداومدداخلآر

 نهیپالتو که زم هیپالتو که معلوم بود پولشم مثل خودش خوشگله ...  هی یبافت شکالت هیکرم با راهنیپ هی...  ومدیالعاده بهش م

با شلوار  یبلند و چرم مشک يپالتو هی... پندار  یچرم عسل یکتون هیسوخته ...  يوقهوه ا مکر يروشن بود با نقطه ها يقهوه ا

معرکه شده بودن دخترا که رو  یی... موهاشو هم زده بود باال ... وا یارتش یبوت مشک هی...  دیبافت سف راهنیو پ یمشک

 ...  کنهیم گامین ن... اال کردمینگاش م یرچشمیداشت ... ز پیت ییهواخوردنشون ... خدا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

 نگاه به من ...  مین هیشدم ... از کنارم رد شد بدون  یبادکنک که سوراخ بشه خال نیع ها؟

 خندازکنارمون رد شد ...  شین هیبا  پندار

 خنده داره؟  -من

و  نهی.پندار دستشو زد به سسادیوا شگاهیبه نما دیرسیکه از سمت راست صحنه بود م یسمت خروج رفتیکه داشت م اراد

 برگشت سمتون گفت: 

 ...  یلیآره خ -پندار

 ...  میهه ... کجاش بگو که ماهم بخند -من

  کنه؟یچرا به من مثل نوکرش نگاه م ؟یچ یعنیحرکات  نیمن کرد...ا يبه باال نیینگاه از پا هیکنار پندارو سادیاومدوا آراد

 ...  تیاون باز -پندار

 لبخند به پندار زد...ترانه هم جوش اورده بود ...  هیلبخندزد...ارادهم  هینگاه به آراد کرد و  هی بعد

 ي... درضمن من واسه توباز یستین یمال يایم ی... اخه فقط قوپ یتونیکن اگه م يباز ایب دانیو م يگو نیاوهو ... ا -من

 ...  کنمیم ي... واسه داور باز کنمینم

 دفعه اراد با حالت تمسخر گفت:  نیا

 ...  یکنیم يرو صحنه که ابرو بر يتو بر ؟يریگیبرتر هم م گریباز يفکر کرد -آراد

 کن ...  يباز ی... البته اگه بتون یکن یم يمن دوست دارم بدونم تو چه طور باز -ترانه

پوزخند زد و رو به  هیبود نگاش ... پندار  سادهیوا یبغل آراد ... آراد با دو تا چشم توپ يو پرتش کرد تو لمامهیرفت طرف ف بعد

 ترانه گفت: 

  ؟یکن یداره که دخالت م یاخه به تو چه ربط -پندار

 مربوطه به منم مربوطه ... افتاد؟  انایبه آر یهر چ -ترانه

 اول صحنه رفت و لم داد روش ... و رو به آراد گفت:  یپوزخند زد و به طرف صندل هیترانه ... پندار دوباره  يالت باز جونم

  یرو کم کن هیداداشم شروع کن ... قض -پندار

 کنارش و گفت:  یصندل يهم رفت لم داد رو ترانه

 کنم پندارخان  یروتو کم م -ترانه

  مینیب یم -پندار

  مینیب یم -ترانه

نگاه  هیصحنه ... آراد  يباال میخوان رو کم کنن ... با آراد رفت یدوتا م نایا میکن يباز مییخوا یپوزخند زد ... من و آراد م هی و

 کرد و شروع کرد:  شنامهیبه نما

 که منتظر معشوقه هستند  یتاب ی... عاشقان ب دیبه نام او که عاشقان را آفر -آراد
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 حرکت رفتم رو صحنه و داد زدم:  هیبود ... با  یو رسا ... عال بلند

 داد ...  هیروح ما هد یب یکه عشق را به زندگ یبله همان کس -من

 آرام ادامه داد:  ادآر

 دهد  ی... او که نامش آرامش م میکن یبه نام او آغاز م -آراد

 بلند گفتم:  من

  دیها را به صدا در آورد پوریش -من

کنار  ظیاخم غل هیکم آورده بودم ... ترانه با  ششیکنم که پ یکرد ... اعتراف م یم يباز ی... عال میاول رو شروع کرد سکانس

سکانس  یپندار داره ... وقت يبرا يکردم ... مطمئنم نقشه ا یم یطونیاز حد ش شیب یلیچند روز خ نیپندار نشسته بود بود ... ا

 نگاه خسمانه به هم انداختند ... پندار رو به من گفت:  هیو  داول تموم شدهر دو بلند شدن

 خوب چه طور بود؟  -پندار

 با کراحت گفتم:  من

 ... خوب اگه بخوام راستش رو بگم خوب بود  خوب -من

  هینکن کارم عال یانصاف یب -آراد

 تعارف نکن هنوزم هس  ییخوا یبغلت ... اگه م ریز يهندونه بذار ییخوا ینم گهید - ترانه

 بودم  دهیشن یول دمیبرتر تهران شد البته من خودم ند گریتاتر باز يآراد سه سال پشت سرهم تو -پندار

 داداش  يد یجالتم مخ -آراد

  رینگ يجد ادیزنم تو ز یم یحرف هیمن  -پندا

 زیبرانگ نینگاه تحس هیمعرکس ... با  ییی... واقعا؟ سه سال پشت سر هم ... وا میکرد یباز نگاشون م يو تران با دهنا من

 ازش متنفر نبودم ...  گهیته دلم د يبابا ... بهش افتخار کردم ... انگار يدار ولینگاهش کرد م ... ا

*** 

 آراد

 نی... آره ا دمینگاهم کرد ... چشمامو بستم و باز کردم تا مطمئن شم درست د زیبرانگ نینگاه تحس هیبود ... با  یعال کارش

بودم  دهی... از پندار شن سادیتفاوت وا یکنه ... زود لبخندش رو جمع کرد و دوباره ب یلبخند منو نگاه م هیکه داره با  اناستیآر

اومده بود اونجا ... و از  یانیآشت ارشیشده بود ... ک دایپندار پ يهم برا بیرق هی... متاسفانه  زشگاشونآمو يکه ترانه اومده تو

آموزشگاه االلن که  يالبته تو کنهیهمش به ترانه توجه م ارهیکه کم ن نیا يقضا عاشق پر و پا قرص ترانه شده ... پندار هم برا

 کردم ... ترانه دستاش و به هم زد و گفت:  اناینگاه به آر هی...  نپاره کن کهیت گرویخوان با نگاهاشون همد یم

 رستوران؟  میبر انایآر -ترانه

 ... با کسالت گفت:  دیبار یم یخستگ انایآر يچهره  از
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 خستم ...  یلیخ یترانه به خدا شرمندم ول -انایآر

 مهم بود:  شتریدوستش براش ب یکه سالمت نیناراحت نشد ... مثل ا ترانه

 بوسه  یشما رو م يهفته دستا هیمن  ينداره ... فقط جورابا بیع -ترانه

 کن  ایبرو بابات و س -انایآر

 و گفت:  دیمستانه خند ترانه

 کردم خره ...  یشوخ -ترانه

اخالقش عوض  قهیچند دق يوقتا ... من موندم چه طور تو یبود ... البته بعض ياونا خندم گرفته بود ... ترانه بمب انرژ يدعوا از

 ... و جلو تر رفت و گفت:  تیخواست پندار رو قورت بده از عصبان یم شیپ ي قهیشد چون تا چند دق

 کار دارم  یلیخ ایب انایآر -ترانه

 پشت سرش رفت ... منم گفتم:  انایآر

  دیخداحافظ خانوم جاو -من

کنم ...  یفکر م نیبه آرم یوقت یکا رو باهاش بکنم ... ول نیا ومدیکردم ... دلم نم یفت ... نگاهش مجوابم رو داد و ر یلب ریز

 و دوس دارم خودش و اون باباشو بندازم ته جهنم  رمیگ یم شیآت

*** 

 ترانه

 ...  میاچ -من

  ادیآب داغ رو بخور گلوت حال ب نیا ایترانه ب -انایآر

 نیو سه پل اصفهان االن پر آب تر یبه س یختیریآب و م نی... اگه ا ياز بس بهم آب داغ داد دمی... ترک انیبابا بسه آر -من

 جهان شده بود  ي اچهیدر

...  ومدیبارون م رونیبودم ... ب دهیچیپتو دور خودم پ هیروز انداخته ...  نیگرم بخوره که من و به ا نیبه زم یخوردگ سرما

کرد ... خاك تو سرت پندار ...  یم نیطرف ف هیدادم و از  یطرف بخور م هی. من از سوخت .. یباال م يبا شعله  يبخار

چرخ پندار رادمنش که دغ  جدهیه یلیتر ریز يبر ی... اله رهینم ادمیکه تا عمر دارم  ردبه سرم آو ییکه رفتم بال يبار نیآخر

 دل من ... اه يذار یم

*** 

 روز قبل  دو

  ترانه

اموزشگاه شدم ... امروز چه خلوته ... قدم زنون رفتم طرف در ... چترم رو دستم گرفته بودم ... قبل از ورودم چتر رو بستم  وارد

... تازه  دیچیپ یسرم م يشاگردا تو يها الونیگوش خراش و يبود ... صدا ها ومدهین ارشی... به طرف کالسم رفتم ... ک
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پروندن ... چند تا نت نشونشون  یعشقشون ناراحتن ... پسرا مزه م ومدنی. صد درصد از ن.. ن... دخترا دپرس بود گهیواردن د

 یوقت نکردم ... با عذرخواه یول ششیبهم گفته بود برم پ شیباهام کار داشت ... جلسه پ نیاومد نسر ادمیدادم تا بزنن ... 

 کینزد دمیکه د يتعارف نداشتم ... با صحنه ا نیخه با نسرگاو رفتم تو ... ا نیرفتم ... ع ریاومدم ... به طرف اتاق مد رونیب

بود ... اوا خاك به سرم ...  سادهیاش جلوم وا کهیت شیلخت و ش يتنه  میکنه؟ پندار با ن یکار م یداره چ نیبود غش کنم ... ا

 داد زد:  دیتا منو د

 تو  این -پندار

 من شکه شده بودم و ماتم برده بود ... دوباره داد زد که به خودم اومدم:  یول

 رونیب یکنینگاه م یبه چ -پندار

 داد:  یرو گاز گرفتم ... وجدانم مدام فحشم م نمییدادم بهش و لب پا کهیو ت دمیصورتم گرفتم و درو کوب يو جلو دستم

 رونیب يومدیبچه آدم م نیع نیزم ینداخت ینداره سرتو م بیع شیدیبود ... حاال د یچه حرکت نینکبت ا يدختره  -وجدان

  ینگاش که چ يسادی... وا

 موندم ...  يلحظه شوکه شدم همون جور هی...  گهید ریتو هم الل بم -من

... و اخم رفت آسمون ... پندار  نیداده بودم بهش افتادم زم هیخواست جوابم رو بده که در باز شد و من که تک یم وجدانم

 گفت:  یکردم ... پندار با لودگ ظیاخم فوق غل هی...  دیخند یاشغال در دهنشو گرفته بود و م

 نگاش  یسیکه وا نینه ا یبترس دیبا ینیب یپسر رو لخت م هی یوقت یکنم ول یمحظ اطالع عرض م -پندار

کرد ...  یفکر م یاطراف بود چ نیا یکیبوده ... اگه  يچه جور گه لخت انگار یم يجور هیمن بزنم شتکش کنم ...  اخ

 هویسرخ شده بود ...  تیدلم خنک شد ... بلند شد از عصبان شی... اخ نیبهش دادم و با مخ اومد زم ییپا ریز هیخواست بره که 

 ... از پشت داد زد:  ی... منم د برو که رفت دبرد و دنبالم کر ورشیگاو به سمتم  نیع

  ارمیسرت م ییچه بال نیبب سایوا يترانه اگه مرد -پندار

  ؟ياریبال سرم ب ییخوا یدعوات شده بود ... االن چه مرگته که م ارشیاز سر من با ک روزیتو که د -من

 تر شد و داد زد:  يجر

  سایگم وا یبهت م -

پسر  ینینب ری... خ دمیکش یآسودگ ينفس از رو هیو دادم به در  مویتوش و در و بستم ... تک دمیپر عیکالسم باز بود ... سر در

 میجد تیکردن ... شخص یسرشون منو نگاه م يعالمت سوال باال هیبه کالس انداختم ... همه با  ی... از نفس افتادم ... نگاه

نفر خارج شدم ... چترم و برداشتم و  نیگذشت و من همراه آخر ریکالس به خ هی... بق زمیم ترو حفظ کردم و راه افتادم سم

...  رونیطرفا باشه ... درو باز کرد م و زدم ب نیطرف و اون طرف انداختم تا مبادا پندار گرگ ا نیبه ا یدرحال بازکردنش نگاه

 داد زد:  یکیرفتم که  یم ابونیعاشق بارونم ... داشتم قدم زنون تا سر خ

  دیخانوم مراقب باش -
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خورده جلو تر زد رو  هی...  کلمیبه سر و ه دیگودال رو پاش يمام سرعت از کنارم رد شد و تمام آب جمع شده توبا ت نیماش هی و

 ... با خنده داد زد:  یتیخیشعور ... اخر زهرتو ر یکشمت ب یکه پنداره ... م نیترمز ... ا ا

 ... گفتم بهتون  دیستیخانوم چرا مراقب ن -پندار

 : دمیکش غیو ج نیزم دمی... پامو کوب دمیترک یحرص داشتم م از

 رادمنش ... حاال نگا کن  يذارم آقا یزندت نم -من

 خنده از ته دل کرد و گفت:  هی

 پنبه دانه  ندیشتر در خواب ب -پندار

 که گازشو گرفت ... لعنت بهت پندار رادمنش . دمیدو نشیطرف ماش به

  دنیکردم به لرزسرما شروع  يو من تو ومدینم ریهم گ یمن تاکس شانس

که مرغان هوا به حالت اشک  ارمیسرت ب ییبال هیپندار قاطر ...  ي... ا دیخونه هم لرز يعطسه زدم که ستون ها هی دوباره

 ستیل يبرداشتم ... داشتم تو ونیزیاز سر تلو لمویبلند شده بود رفتم موبا نمیف نیکردم و ف یکه هن هن م ی... در حال زنیبر

 گفتم:  ي... با طلبکار رونیحاظر و آماده از اتاق اومد ب انایآر کهگشتم  یم سیشماره هام دنبال مهد

  ؟یخانوم ... کجا به سالمت ریاوقور به خ -

  رمیاز تو اجازه بگ دیرفتن هم با رونیب يبرا -انایآر

 گفتم:  ییپررو با

 پ نه پ ... بابات تو رو سپرده دست من ...  -من

 رفت گفت:  یداد و به طرف در م یدر هوا تکان م یکه دست یدر حال انایآر

 خفه بابا ...  -انایآر

 دونستم؟  ینم -من

 رو؟  یچ -انایآر

  يکه عصمت خانومو و عفت خانومودر کالم از دست داد -من

 حاال بدون  -انایآر

  ؟ي... فقط قرار دار دمیاره فهم -من

 : دیپوش یکفشش رو م داشت

 آره چه طور مگه؟  -انایآر

از لنگه کفشا رو از  یکیمنتظر بذاره  ادیآدم دوست پسر شو ز ستی... آخه خوب ن يآقا غالم رومنتظر نذار ادیگفتم ز -من

جوابش رو  نهیفحش هم نثارم کرد ... منم که ماشااهللا بزنم به تخته روم سنگ پا قزو هیدر پرت کرد که منم الفرار ...  يجلو

 دادم: 
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 نه؟  ای یش یاشغال ... خفه م -انایآر

  يبرنگرد گهید يباز ... بر يکثافت ... رم کرد -من

 زبونت رو مار بزنه  -انایآر

 بزنه ... حاال هم زودتر گم شو  لیمال تو رو رت -من

بود تران  یرت عالاعصاب نداره ... کا رونیخواد بره ب یم یدونستم وقت یزدم ... م ثانهیلبخند خب هیبه هم و رفت ...  دیکوب درو

وقتا  یاعصاب ... بعض لییذاشتن عزرا یم دی... اسم منو با زیاعصاب اونم به هم بر سیزنگ بزن به مهد هیخانوم ... حاال برو 

وقتا مثل گرگ  یآزارم ... بعض یوقتا مثل مورچه ب یشم ... بعض یوقتا اعصاب ندارم و سگ م ی... بعض زمیدوس دارم کرم بر

زنانه اس ... رفتم و  يدم ... به خاطر هورمونا یاوقات هم عصمت کالمم رو قورت م یوقتا مهربونم ... گاه یشم ... بعض یم

گاز زدم ... اه مزه زهر  هیشلغم برداشتم وبا هزار تا ادا  هی...  وردرو گرفتم ... سه تا بوق خ سیو شماره مهد ينشستم کنار بخار

 داد ... بوق هفتم جواب داد:  یمار م

 الو  -سیهدم

 خره؟  يچطور -من

رو اعصابت راه رفته که  يآدم حرف بزن ... به جا سالمته ... باز چه مادر مرده ا نیکوفت ... هزار بار بهت گفتم ع - سیمهد

  يزیریکرم م يدار

  رهینم ادمیسرما داده خوردم که تا عمر دارم  هیشعور کثافت  یپندار مادر مرده ... ب -من

  رهیگ یپندار حق منو م نی.. حد اقل احقته . - سیمهد

 شکنم  یذارم ول بچرخه ... فردا پاشو م یم ينجوریهم يفکر کرد -من

  يمعلومه بد جور سرما خورد نتیف نیاز ف -سیمهد

 قدر زنگ خورد؟  نیکه تلفن ا يبود ياخ دس رو دلم نذار ... حاال ولش کن ... چه خبر از خودت ... کدوم گور -من

 ...  يدشور - سیمهد

  ؟يبود یدونم بگو با ک یاونو که م -من

 گوشم رو کر کرد:  سیمهد غیج يصدا

تو  ير ی... کثافت چرا م يسر خودت آورد ییچه بال نی... احمق دو روز ولت کردم ... بب يشد تیترب یترانه باز ب -سیمهد

  جدهیه یفاز منف

  ؟يداد یانجام م جدهیه یمنف يپس تو دشور -من

 زد:  غیباز ج سیمهد

 کنم ...  یبسه... .درس حرف بزن و اال قطع م -سیمهد

  گذره؟یکنه؟ خوش م یکار م یجون ... سپهر چ یباشه مه -من
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 يزنه ... سپهر هم کار یداره حالمو به هم م گهیهم اتاق شدم ... سارا ... اون لوسه ... چندش د یبا ک یدون ینم -سیمهد

  ارهیم رو درمخورده حرص هی... فقط  کنهینم

 ازش بکنم  یاستقبال هی...  دیبذار برگرد -من

 يریگ یکه حالشو م یمرس -سیمهد

  رهیگ یدست و پاشو ببوسم که انتقام منو از تو م دیتو ... با یگ یم یچ -من

 ترانه -سیمهد

 خداحافظ  -من

  رمیگ یرو م یکی... اونوقت حال تو  گهید گردمیمن برم -سیمهد

  ي... با نمتیب یم -من

 يبا -سیمهد

 شدم و دوباره بخور دادم . بلند

*** 

  سیمهد

فردا  یعنیمحلت بود ...  نی... امروز آخر دمیورز یعشق م بالی... من به وال نیو تمر نیهفته بود که کارمون شده بود ... تمر هی

سرم دم  يلختم رو باال يردم بودم ... موهاعرق ک یبودم ... حساب دهیرو پوش میمشک ی... شلوارك قرمز و باالناف میداشت يباز

به صورتم زدم ... از صورتم  ی... آب یی... رفتم دستشو رنینشستم ... بچه ها رفته بودن دوش بگ نیزم يبسته بودن ... تو یاسب

خورد ... ترانه بود ... دلم براش تنگ  یسکو گذاشته بودمش داشت زنگ م يکه رو میبرگشتم گوش یشد ... وقت یبخار بلند م

 شده بود ... جواب دادم: 

 الو  -من

 ... جواب داد:  نیزم يو چهار زانو نشستم گوشه  رفتم

 خره؟  يچطور -ترانه

 با من حرف نزنه:  ينجوریبار بهش گفتم ا هزار

رو اعصابت راه رفته که کرم  ير مرده اآدم حرف بزن ... به جا سالمته ... باز چه ماد نیکوفت هزار بار بهت گفتم ع -من

  يزیریم

  رهینم ادمیسرما داده خوردم که تا عمر دارم  هیشعور کثافت  یپندار مادر مرده ... ب -ترانه

 لب گفتم:  ریکردم و ز ی... باهاش خداحافظ زهیاعصاب و روان منو به هم بر دیدختر با نیسر به سرم گذاشت ... اصال ا یکل

  ونهید -من

 : دمیشن ییصدا هی



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

  دییایب رنی... دخترا رفتن دوش بگ سین یبچه ها کس -

مافوق بنفش زدم ... تا  غیج هینفر سپهر اومد تو ...  نیشم ... اول میکار کنم ... کجا قا ی... چ انیاالن پسرا م یعنی ؟یچ یعنی

 و داد زد:  رونیب دیزود پر دیمنو د

  دییایهنوز چند نفر هستن ن -سپهر

 زد به در و گفت:  بعدش

  دییخانوما سکانس شما تمومه لطفا بفرما -سپهر

منتظرم موند ... با هم  شیدوش گرفتم ... شقا هیرفتم سمت رختکن و  يشم ... زود میبود که من زود تر ج نیا منظورش

 یلیساحل خ هیگفتن  یملب ساحل ... در واقع  میسر بر هیفردا با بچه ها  يگرفتم بعد از باز میسمت هتل ... تصم میرفت

... فردا اول صبح پسرا مسابقه  نییشام هم نتونستم برم پا يبرا یاسترس داشتم ... حت یقشنگ اطراف بوشهر هس ... کل

 يها یکیخوابم نبرد ... تا نزد یما بود ... زود رفتم تو رخت خواب تا بخوابم ... ول يداشتن ... دو ساعت بعد از اونا مسابقه 

 ادیکرد  یم ریداشت ... هر وقت کارم گ رینگ ریبگ نم ياز خدا بکنم ... نماز ها يادیبودم ... اون موقع بلند شدم تا  داریاذون ب

خواست  یدلم م یلیخوند ... منم خ ینماز هاشو م يکم و کاست همه  یترانه ب یاهل نماز نبود ... ول انایافتادم ... آر یخدا م

هاست ... از  یکینزد نی... احتماال مسجد هم ومدیاذون م ي... زود آماده شدم ... صدا دیکش یاراده ام نم یباشم ول ياونجور

ها بود ... رفتم طرف در خانوما  یکینزد نیاومدم ... از چند نفر سوال کردم ... درست حدس زده بودم ... مسجد هم رونیهتل ب

 کردم:  یشد ...التماس م رینشستم ... اشکام سراز ی... وقت

 میخطا کار ي... اره من بنده  يبهم ارامش بد یتونیکه م ییفقط تو یبخوام ... ول يزیدونم حق ندارم ازت چ یم ایخدا -من

 موفق بشم ...  يباز يننداز خدا ... کمکم کن تو نی... رومو زم

 ریداده بود رو آروم ز ادیم بهم که مامان يبود و ذکر نیی... سرم پا رونیحرف زدن نداشتم ... اومدم ب ينا گهیگفتم که د اونقدر

 : دمینفر رو شن هی ي... و صدا نیبرخورد کردم و خوردم زم يزیچ هیدفعه محکم با  هیخوندم که  یلب م

 شده ... خانوم؟ با شمام ...  تونیزیخانوم ... چ دیببخش -

 سپهر تعجب کردم:  دنیو با د ه؟یآشنا مال ک يصدا نیرو برگردوندم تا بفهمم ا سرم

  ؟یکن یکار م یچ نجایوقت شب ا نیتو ا -سپهر

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو خودت ا -من

 خوب ... خوب ... من اومدم نماز بخونم  -سپهر

  یباش یخوره پسر نماز خون یبهت نم -من

 خاروند:  یرو برد پشت سرش و الک دستش

 عمیضا نقدریا یعنی ؟يدیاا ... توام فهم -سپهر

 داد ... بلند شدم و خودم رو تکوندم:  یحرکتش خندم گرفت ... چه زود خودش رو لو م از
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  ستنیکدوم نماز خون ن چیبچه پولدارا ه یول یستین عیتو ضا -من

 که ...  ینماز بود تا وقت بندیپا یلیخ یزمان هیپندار تا  یول -سپهر

 نگفت پس گفتم:  يزیچ یبودم ول شیبق منتظر

 که؟  یتا وقت -من

  رون؟یب يوقت شب تنها اومد نیا يدیولش کن ... نترس یچیه -سپهر

 طرف هتل:  میهم راه افتاد با

 نماز اومدن  ي... همه برا ستیخلوت ن ادمیکه ز ینیبیبترسم؟ م دینه چرا با -من

 ! یکن يکار نیچن بیشهر غر يتو دیبه هر حال نبا -سپهر

  ؟یمن يتو بابا -من

 . یکار رو نکن نیکردم ا هیدوست بهت توص هیبه عنوان  یول تمسینه بابات ن -سپهر

...  زهیباهوش و ت یلیکه خ دمیفهم نجایشدم ... از ا عیضا یاش کنم ول عیخواستم ضا یدارم ... م يزود گرفت چه منظور چه

بگه ... آخرش  يزیچ هیرفت  ی... انگار با خودش کلنجار م میبا هم سوار آسانسور شد میدیرس ی... وقت مینزد یتا هتل حرف

 هم گفت: 

 یبه من بگ یتون یم یداشت اجینفر احت هیاگه به وجود  رونیب يبر يا گهیهر وقت د ایشب  یهر وقت خواست -سپهر

 دلم آب کردن ... آروم گفتم:  يقند تو يرو گذاشته بودم کنار کارخونه  نایبود ... به قول تران ذوق مرگ و ا یدلم عروس تو

  یمرس -من

 آسانسور در آمد:  يصدا و

 چهارم ...  يطبقه  -

*** 

  سپهر

دونم چرا اون  یجوابش رو دادم ... نم یلب ریکرد ... منم ز یلب ریز یخداحافظ هیبود ...  دهی... چون آسانسور رس رونیب رفت

دونم ...  ی.. و بازم چراش رو نم. ادیسرش ب ییتونم تحمل کنم بال یدونم که نم یم نویا یحرف مسخره رو بهش زدم ... ول

... کالفه بودم ... از دست خودم ... که چرا  دمیموهام کش يتو ی... دست ختیریکه نباشه هم عصابمرو به هم م نیفکر ا یحت

 آسانسور در اومد:  يزن لوس تو ياونحرف رو بهش زدم ... دوباره صدا

 هفتم  يطبقه  -

 : دیبود پرس دهی... برق رو زدم ... همونطور که پشت من دراز کش دهیکردم محمد خواب اتاق ... فکر ي... رفتم تو رونیب زدم

  ؟يکجا بود -محمد

 خورده جا خوردم ... برگشتم و گفتم:  هی
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 دفعه شروع نکن به حرف زدن ... زهرم آب شد  هی ایخودت رو نزن به خواب  ایبرادر من  -من

 و من گفتم:  دیخند محمد

 ... رفته بودم مسجد  يرو آب بخند -من

 کرد:  تعجب

  ؟یخون یتو نماز هم م -محمد

 خدا صدام رو بشنوه  دیگفتم شا ینه ... ول -من

تختم  يرو دمیدارم و از دلم بکنه بندازه دور ... رفتم و دراز کش سیکه ته دلم به مهد یحس نیرفته بودم تا از خدا بخوام ا من

 : دی... محمد پرس

  ؟يتو استرس ندار -محمد

 نه ...  -من

 فردا؟  يباز يبرا یمسجد دعا کن يمگه نرفته بود -محمد

 نه ...  -من

  ؟يرفته بود یپس واسه چ -محمد

 ندادم که گفت:  یجواب

 داداشم  هیخوب بگو خصوص -محمد

 ...  دمیندادم و خواب یجواب بازم

*** 

در خواست استراحت کرده بود ... بچه ها رو جمع  مونبرامونینمربیمونده بود ... ام ياز باز قهیبا ما بود ... همش ده دق سیسرو

 کردم ... رو بهشون گفتم: 

 دیکن یسع دیتونیاالن با محمده ... تا م سی... سرو میبباز دیکمه نذار یلی... اختالفمون خ دیبچه ها حواستون رو جمع کن -من

 مگه نه؟  میبر ی... ما م دیآبشار بزن

 دستم و گفتن:  ي.. همه دستشون رو گذاشتن رورو آورده بودم جلو . دستم

 اره  -

 یم يمسابقات کشور ي... دو تا از دوستام که با هم برا میاصفهان مسابقه داشت می... با ت میو سر جاهامون قرار گرفت میرفت

 یلیاونا دو تا خ یمن بهتر از اون دو تا بود ول يکنه ... باز ياونا با ما برابر میباعث شده بود قدرت ت نمیاونجا بودن ... ا میرفت

آبشار  هی... بلند شدم روش و  رشیرو زد ... جوابش دادن ... سهراب زد ز سیکردن ... محمد سرو یمقشنگ و هماهنگ کار 

...  لیت طرف سهزد ... باز جوابش دادن ... رف سی... دوباره محمد سرو میبود يما ... االن با هم مساو يبرا یکی ولیزدم ... ا
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به  گهید سیآبشار زدم ... دو سرو هیتوپ و  يپرتش کرد طرف من ... نقطه ضعفشون اومده بود دستم ... باز بلند شدم رو

 دونستم ...  یم ولی... ا میزده شد ... ما برد انیمنوال گذشت و سوت پا نیهم

 اعتقاد داشتم ...  یاخالق ورزش به یلی... خ میمقابل دست داد میت يبا بچه ها میخوش حال بود یهمگ

کردن ... از  یم یرفتن و خوشحال یام رو برداشتم و انداختم رو شونه ام ... رفتم طرف رختکن ... پسرا از کول هم باال م حوله

 يهوا یبود ول زییپا يآخرا بایکه تقر نی... رفتم داخل حمام ... دوش آب سرد رو باز کردم ... با ا دیچک یسر و صورتم عرق م

... ساعت دوازده بود و دخترا  رونیب میتا کارمون تموم بشه ... از باشگاه اومد دیساعت طول کش یکیگرم بود ...  یلیبوشهر خ

در  میاز کنارشون رد ش میخواست یم یسمت باشگاه ... وقت ومدنیم نیتمر يکه برا دمشونیداشتن ... د يباز گهیدو ساعت د

 گفتم:  سیگوش مهد

 جز باختن نداره  یسرنوشت یکه تو سرگروهش باش ی... گروه دیباز ی... مطمئنا شما م میدما بر -من

 يتجربه کرده بود ... لبخند نوی... ا شهیتر م صیحر رمیرو هدف بگ سیغرور مهد یبود ... هر چ نیشده بود ... قصدم هم قرمز

  شهیحرفم بردشون م ي جهیزدم و مطمئن بودم که نت

*** 

 سیمهد

دوباره از خدا  نیداخل زم میکه بر نیاسترس روم بود ... قبل از ا یلی... خ دیچکیخدا جون صبر عطا کن ... از دستام عرق م اخ

اصفهان خوب  میبودم ت دهیکردن ... شن قمونیتشو ایشدم و بچه ها به دنبالم ... تماشاچ نیکمک خواستم ... اول من وارد زم

که رهاست ... دختره  نی... ا ا نیزم يمقابل اومدن تو میت يها کنی... باز میرو گرم کرد نموخورده خود هیکنه ...  یم يباز

باهاش کردم ... اخه همش زور  یحساب يدعوا هی...  میمسابقه داد مشونیبا ت رستانیزمان تو دب هی...  یچندش از خود راض ي

 بهش سالم کنم:  دیبا ستین یراه چیه دمیشم که د میخواستم ج یطرفم ... م ادیداره م دمیگفت ... د یم

 ! یینجایتو هم ا نمیبیخانوم ... م سیسالم مهد -رها

 ها بله  یلیچشم خ يبه کور -من

...  سادمیتور وا ياول با اونا بود ... جلو سیخط انداخت ... سرو ای ریجوابم رو بده که داور شوت آغاز مسابقه رو زد ... ش اومد

با ما بود  ندفعهی... ا ولیده ... ا یکس جوابش رو نم چیبرو برگرد ه یکه ب ییآبشار زدم ... از اون آبشار ها هیرو زد  سیتاسرو

... زبده در خواست استراحت کرد ... ما هم از خدا  میبود شتازیرو زد ... نصف وقتمون رفته بود و همچنان ما پ سی... سارا سرو

 ينفس دادم باال ... زبده داشت برا هی... آب و برداشتم و  سهیها ... اخ مامان تمام بدنم خ یصندل يرو میلم داد میخواسته رفت

 میبود شتازیرو زد ... دوباره ما پ يباز ي... داور شوت آغاز دوباره  میبدن تا ببر دامها ينجوریهم دیداد که با یم حیبچه ها توض

سوت آخر  ی... وقت رنیتونستن بگ یزدم و اونا نم یم يها رو من آبشارشوت  شتریادامه داشت ... ب يروال تا آخر باز نیو ا

چه  دمیخسته بودم ... نفهم یلی... خ رمیدوش بگ هی تا... رفتم  ارمیسپهر کم نم يخوش حال شدم که جلو یلیرو زدن خ يباز

 به اتاقم مثل جنازه افتادم ...  دمیتا رس دمیفهم یول میتا هتل رفت يجور
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*** 

  ؟یشینم داریب میبر مییخوا یم یمه -سارا

 سارا تو رو ارواح خاك مامانبزرگت بذار بخوابم  -من

 کردن  دایقشنگ که اطراف بوشهر پ یلیساحل خ هی میبر مییخوا یبابا م -سارا

 يانتوم هیآماده شدم ...  يبودم و ساعت پنج بود ... زود دهیساعت خواب کیفقط  ومدیخوابم م یلینق نق بلند شدم ... خ با

خبر کرده  ی... چند تا تاکس میآفتاب نکیبا ع دمیهم پوش یکفش جلو باز مشک هی...  ینخ یبا شلوار و شال مشک دینازك سف

 یآب هیشدم  ادهیهم که پ ی... وقت دیساعت طول کش کی دمیفقط فهم میبودن ... من که اصال حواسم نبود راه رو چه طور رفت

بودم  ایفقط هشت نفر اونجا بودن ... من عاشق در دیقشنگه ... ساحلش آنچنان شلوغ نبود ... شا یلی... خ دمیهمتا جلوم د یب

 گفتم:  قی... رو به شقا

  م؟یشنا کن ییایم -من

 نه من از اب وحشت دارم  -قیشقا

 خاك تو سر ترسوت نکنم  -من

 دمیبرگشتم ماکان رو د یکردم ... وقت ینگا نم جلو رفتم ... به پشت هم یلیآب و شروع کردم به شنا کردن ... خ يتو دمیپر

 گفتم:  ي... با لحن طلبکار سادیاومد و کنارم وا کنه؟یکار م یچ نجایا یعوض نیطرفتم ... ا ادیکه داره م

  د؟یخواست یم يزیچ -من

 نه اومدم دنبال تو ...  -ماکا

 ... شنا کرد و اومد طرفم:  ومدهیوقت از شما خوشم ن چیمن ه دیبار بهتون گفتم که دنبال من نباش نیچند ينظر يآقا -من

 مهم منم  دمیتو نم ي قهیبه سل یتیمن اهم -ماکان

 زد ... شنا کردم عقب و گفتم:  یحرف م يجور هی...  دمیترسیازش م داشتم

 دم آقا  یبه بود و نبود شما نم یتیمن هم اهم -من

 یزدم که ولم کنه ... ول یگرفت و منو چسبوند به خودش ... دست و پا م شنا کرد و اومد کمرم رو با دستش عیحرکت سر هی با

 داد و من و خودش رو نگه داشته بود ... داد زدم:  یآب تکون م يبود ... پاهاش رو تو يقو یلیخ

  یولم کن آشغال عوض -من

  یشیخوشگل تر م یش یکه م یعصبان - ماکان

سپهر از پشت شونه  يلبام بود که صدا يمتر یکرد ... سه سانت یکردم ولم نم یتقال م یتر منم هر چ کیرو آورد نزد لباش

 : دیپهنش به گوش رس يها

 آشغال؟  يحرومزاده  کنهیکار م یچ -سپهر
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 یغرق بشن ... البته فقط از غرق شدن سپهر م دمیترس یزدن ...م یرو م گهیهمد ایمشت نثار صورتش کرد ... وسط در هی و

 کردم:  یم دادیشد منم داد و ب یآب زده م يشون تو... مشت ها دمیترس

 کرد  يکار هیبابا ...  نی... ولش کن انژادیآر يتو رو خدا آقا -من

 ... آخرش شنا کردم و بازوش رو گرفتم و گفتم:  زدیم شتریچون درشت تر و قد بلند تر از ماکان بود ب سپهر

 بسه سپهر ولش کن  -من

کارم باعث شد ولش کنه ...  نیدونم هم یم یزنم ... ول یشدم که به اسم صداش م یمیباهاش صم نقدریا یدونم ک ینم

 لب ماکان پاره شده بود ... لب چشمش هم کبود شده بود ... سپهر داد زد:  يگوشه 

 زنم  یم شتیآت نمتیبب سیدور و بر مهد گهیبار د کی... فقط  گهیبار د کیاگه فقط  -سپهر

گرفته  دیتهد يکرد و دستش رو به نشانه  یکه عقب عقب شنا م یت دست پاك کرد و در حاللبش رو با پش يگوشه  خون

 بود طرف سپهر گفت: 

 طلبت سپهر خان ...  یکی -ماکان

مو هاش ... دلم براش ضعف  يتو دیشده بود ... دستش رو کش سیسپهر خ یخوش حالت و مشک يشنا کرد و رفت ... موها و

 يتو دیکش یدوستش داشتم ... کالفه دست م شهیاز هم شتریکه منو از دست اون اشغال نجات داده بود ب نیرفت ... به خاطر ا

کرد ... سوزش اشک رو  يکار نیگوشم ... تو شک بودم ... چرا چن يتو بوندبرگشت و خوا یحرکت ناگهان هیمو هاش ... با 

 گونه هام حس کردم ... دادش بلند شد:  يرو

 ياومد ییبه من بگو من همه جوره نوکرتم ... اخه المصب تنها یداشت ازین یمگه من بهت نگفتم هر وقت به کس -سپهر

... اگه اون  یچ دمیرس یم ری... اگه د یمواظب خودت باش دیها روت نظر دارن ... با یلی... خ ی... تو خشگل یکه چ نجایا

 اشغال ... 

...  دیچک یاز دست هام رو گذاشته بودم رو گونه هام ... از مو هام آب م یکیو  ختمیر یحرفش رو نزد ... فقط اشک م هیبق

 اشک هام ماتش برد  دنیشونه هام ... برگشت و با د يافتاده بود رو سمیخ يروسر

*** 

  سپهر

اون صحنه دوست داشتم گردن  دنیدونم چرا با د ی... نم رمیگ یم شیدونم چرا دارم آت یزدم ... نم یلیدونم چرا بهش س ینم

کنم که  ی... اره دارم اعتراف م هی... حس هام همه واقع سینقشه ن ایقبل نیع نایدونم ا یرو خورد کنم ... فقط م یاون عوض

دونم چطور  یزدمش ... نم یجلوم رو نگرفته بود قطعا تا فرداصبح م سیبود ... اگه مهد ینکردم ... همش واقع ينقش باز

 ... رفتم جلو و گفتم:  دیکش ریاشکاش قلبم ت دنیدونم با د یش داد بزنم ... اما متونستم سر

 خوام  یم ... من ... من ... معذرت م -من
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منت بکشم ...رفتم جلو تر و  دیفکر کنم قهر کره و من االن با یتخصص ندارم ول زایچ نیتو ا ادیرو کرد به من ... ز پشتش

 گفتم: 

  دیخوام ... ببخش یم غلط کردم ... معذرت -من

آب گرفتم ... پاهام خسته شده بود از بس  يخوشگلش پر اشک بود ... دسش رو از تو يرو برگردوند طرفم ... چشما سرش

 شنا کردم ... گفتم: 

 . کنهیغروب م دیاالن خورش میبرگرد ایرو قبول کن ... حاال هم ب میباش و معذرت خواه یدختر خوب -من

 ... برگشتم و گفتم:  رونیب دیرو کش دستش

  ؟یبمون نجایا ییخوا یشده؟ نکنه م یچ -من

  امیتو برو من خودم م -سیمهد

  میبر اینکن ب يذارم ... حاال هم لجباز یکنارتم و تنهات نم یداشته باش ازی... گفتم که هر وقت بهم ن یسرتق یلیخ -من

 کنم  یرو قبول م تیشرط معذرت خواه هیبه  - سیمهد

  ؟یشرط چه -من

  نمیبب نجایرو از ا دیتا غروب خورش شمیپ یکه بمون -سیمهد

 ... قبوله  ییخوا یم یمشکل زیفکر کردم چه چ -من

و قرمز  ینارنج يدر رنگ ها دی... خورش سادمیوا سیبه خاطر مهد یشده بودم و پاهام خسته شده بود ول سیکه خ نیا با

 آروم گفت:  سیشد ... مهد یآسمان کم کم محو م

  دهیبهم آرامش م زشی... همه چ امیمن عاشق در یدونست یم -سیمهد

شد ...  یم رهیرفت ... آسمون کم کم ت نییپا دیگم شده بود ... باالخره خورش دیغروب خورش يکردم ... انگار اونم تو نگاهش

 دستش رو گرفتم و گفتم: 

 ...  میبر گهیحاال د -من

 یعنی...  سیکس ن چی... چرا ه رونیشده بود ... زود تر از اون اومدم ب کیلب ساحل هوا کامال تار میدیتا رس میهم شنا کرد با

بود به  دهیشده بود و چسب سیخ شینخ يمانتو ه؟ینطوریچرا مانتوش ا نی... برگشتم ... ا رونیاومد ب سیهمه رفتن؟ مهد

 ویگذاشته بود انگار فقط ما شیو اندام قشنگش رو به نماتنش نبود  يزیچ يانگار ونشد گفت لخته چ یبدنش ... در واقع م

 نییخودش سرخ شد و سرش رو انداخت پا دنینگا به خودش انداخت و با د هینگاش کنم ... اونم  دمیبود تنش ... خجالت کش

 ... با خجالت گفت: 

 رفتن؟  هیپس بق -سیمهد

  هینطوریظاهرا ا -من

  میستیما ن دنینفهم یعنی -سیمهد
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 دونم  ینم -من

ره سپردمش به محمد و رفتم  یم سیماکان داره دنبال مهد دمیکه د یافتاد موقع ادمیگشتم که  لمیدنبال موبا بامیج تو

 : دمیبود پرس نیی... همونطور که سرم پا میزینگا کنم ... دوس نداشتم فکر کنه مرد ه سیبه مهد شدیدنبالش ... روم نم

  ؟ياوردیبا خودت ن فیک -من

 آورد:  رونیاز پشتش ب یمشک فیک هیرفت ...  يخورده فکر کرد و بعدش با عجله به سمت صخره ا هی

  ؟يبد لتویموبا شهیم -من

هم  یلیخ گمی... نم هیلیخ رمیساحل ... آرتروز گردن نگ ي... کم مونده بود سرم بخوره به شن ها فشیک يرو کرد تو دستش

 گشت و بعدش گفت:  گهیخورده د هیبد بکنه ...  يدر موردم فکرا سیدوس نداشتم مهد یخوب بودم ول

 جا مونده هتل  ؟یییوا يا -سیمهد

 : دی... رفتم به طرف جاده ... پرس دیلرز یداشت م سی... مهد ومدیسده بود و سوز م شب

  ؟يریکجا م -سیمهد

 شه تا اونجا راه با ادهیساعت پ میبه شهر ... فکر کنم ن میکه برس میریم -من

  م؟یاز جاده بر دیبا یعنی -سیمهد

  میندار يچاره ا گهیآره د -من

  ؟یجاده باشه چ يسگ تو ایاگه گرگ  -سیمهد

  ایمن هواتو دارم تو فقط پشت سر من ب -من

شد بلوز  ی... اگه م دیکش یازم خجالت م یلیخ سی... مهد میبرس کیشهر کوچ هیتا به  میگذشت یم یخاک يجاده  هیاز  دیبا

مخمصه  نیهمچ هیدونستم تو  ینداشتم ... از کجا م رشیپوش هم ز ریز هیکه  فیبهش ... ح دادمیآوردم م یرو در م سمیخ

...  دهیو من مطمئن بودم که ترس ومدیسگ م يزوزه  يعقب ... صدا گشتمیرنم... منم ب ومدیپشت سرم م م؟یکن یم ریگ يا

... دو تا جون بودن ... اون که بغل  سادیبود ... رفتم جلوشو دست تکون دادم ... وا نیماش هیشد ...  دهینور از اول جاده پ هی هوی

 : نجرهدادم به پ هی... منم رفتم و دستم رو تک نییرو داد پا شهیراننده بود ش

 دیما رو تا شهر برسون دیلطف کن شهیاگه م میهامون رو تو هتل جا گذاشت یمن و خانومم گوش ونیآقا دیببخش -من

که پشت سرم بود کرد ... دوست داشتم گردنش رو خورد کنم  سینگاه به مهد هی نییاش رو داده بود پا شهیپسره که ش نهمو

 ... رانندهه جواب داد:  سادمیشد ... منم جلوش وا میپشتم قا سی... مهد

 باال دییبله بفرما -

 سیمهد نهییپسره داره از آ دمیفهم میخورده که رفت هیاول سوار شد و پشت راننده نشست ... منم نشستم کنارش ...  سیمهد

 گفتم:  سی... رو به مهد کشتمینکرده بود هر دوتاشون رو م ری... اگه کارمون بهشون گ خورهیرو م

 جاتو با من عوض کن خانومم؟  -من
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آروم از جلوم رفت و نشست  ... ارهیدر ب يباز عیضا دینبا دیچشم غره بهش رفتم که فهم هینگام کرد ...  یدو تا چشم توپ با

 یلب ریتشکر ز هیشهر  میدیرس یچشم غره به پسره رفتم که حساب کار دستش اومد ... وقت هیاونور ... منم نشستم جاش و 

 : دمیپرس سی... از مهد دمید يخونه ا افرخلوت بود ... مس بایکردم ... شهر تقر

 پول همراهت هس  -من

 تومن داشته باشم  ستیاره فکر کنم دو -سیمهد

 خوبه  -من

بود ... وارد  سی... لباسش هنوز خ نتشینب یشده بود تا کس میهم که پشت من قا چارهیبه سمت مسافر خونه رفتم ...اون ب و

 تیاخم کردم ... رفتم و با جد هیانداخت ...  سیبه مهد ينگاه بد هیکرد ...  یمرد معتاد اونجارو اداره م هی...  میمسافرخونه شد

 : دمیپرس

  میخواست یاتاق م هیمن و خانومم  دیآقا ببخش -من

 کرد:  یبود ... حرف هاش رو کشدار ادا م دهیبود تازه کش معلوم

  د؟یشناشنامه دار -

  میهتل بوشهر جا گذاشت يمتاسفانه تو -من

 داره تیتونم ... مشئول یمتاشفم نم -

  میکن یدو برابر حساب م -من

...  میتومن بود ... ما هفتاد تومن داد یس یاتاق شب هیبکنه ... اجاره  يوسط حاظر بود هر کار ومدیشد ... اسم پول که م شل

لحظه تنهاش  هی تونستمینم ینبود ... حت ي...به مرده اعتبار رمیاتاق ... جرعت نکردم براش اتاق جدا بگ هیتو  میرفت سیبا مهد

 شروع کردم به فحش دادن:  قتاتو ا میدیبذارم ... تا رس

 ...  فیشعور کث ی... ب یمردك مفنگ -من

 که پشتش به من بود گفت:  سیخواستم دوباره فحش بدم ... مهد تا

 بسه بابا ولش کن  -سیمهد

 خورد ... بلند شدم و گفتم:  یگرفتم وگرنه تا صبح سرما م یبراش لباس م دی... با دیکش یخجالت م یلیخ چارهیب سیمهد

 پوالتو بده  -من

  ؟یچ يبرا -سیمهد

 نباشه بده  تیتو کار -من

 یتنهاش بذارم ... اگه پول همرام بود قطعا م تونستمینگرانش بودم ... نم یلیرو گرفت طرفم ... پول رو گرفتم ... خ پوالش

بودم ... تا حاال  ي... اخه ته تغار ذاشتیبه ال الم م یل یل یلیتوپ بود ... بابام خ مونیهتل شهر ... وضع مال نیبردمش بهتر
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 یطرف هم وقت هی... از  رمیپول بگ سیبه باال ... سختم بود ازمهد ونی... همه هم صد مل ردممدل باال عوض ک نیماش ستایب

 نبود:  يورز نهیاالن وقته ک ی... ول شدمیکردم ازش متنفر م یبه باباش فکر م

...  یکن یوجه هم بازش نم چی... به ه یکنیدرو قفل م يریگیرو م دیکل نیگم ... ا یم یخوب گوش کن چ سیمهد -من

 خودم باشم  نکهیمگه ا

 باشه  -سیمهد

  ؟يدیخوب فهم -من

  دمیآره فهم -سیمهد

 گهیپس من نگران نباشم د -من

  ؟يکجا بر ییخوا یم -سیمهد

 .گردمیکار دارم زود برم ییجا -من

زد ...  ی... مرده معتاده چرت م رونیمطمئن شدم در قفل شده اومدم ب یو منتظر شدم تا در را قفل کند ... وقت رونیاومدم ب و

 فروشگاه رفتم . هیبه طرف 

*** 

  سیمهد

 یاحساس م زدمیبا سپهر حرف م یتخت ... وقت يرو دمیشدم ... دراز کش یداشتم از خجالت اب م گهیکه رفت ... د شیاخ

بهش داشتم ...  یحس هی ییجورا هیلبم ...  يگوشه  ومدیلبخند م هی کردمیبهش فکر م ی... وقت لرزهیپام م کردم از سر تا

 کرد . یچشماش جادوم م

افتاد سپهر گفت حواسم باشه فقط درو  ادمیطرفش که  دمیدو یکردم که در اتاق زده شد ... با خوشحال یبا خودم فکر م داشتم

 رو خودش باز کنم ... داد زدم: 

  ؟ییسپهر تو ه؟یک -من

 در اومد:  هیاون مرد مفنگ يصدا

 ... درو باژ کن  ژمیمنم عژ -

ندادم ... ... نشستم رو تخت و جواب  دمیترس یلی... خ شتریخورده ب هی... البته از  دمیخورده ترس هیرو شکر که باز نکردم ...  خدا

شد ... چند لحظه صداش قطع شد ...  یم شتریمنم هر لحظه ترسم ب کردیم نییرو باال و پا رهیو دسگ زدیحرف م یاون ه

 گفتم:  نلرزو يدوباره در زده شد با صدا

 آقا تو رو خدا برو ... من شوهر دارم  -من

 ... بار کن  سیمنم مهد -سپهر
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خجالت رو هم گذاشتم کنار ... در و که باز کردم سپهر با دو تا  یرو بهم دادن ... با تمام سرعت رفتم طرف در حت ایدن انگار

 اومد تو و گفت:  کیپالست

 شده؟  یچ -سپهر

  یچیه -من

  ؟يزد یبود م یپس اون حرف ها چ -سپهر

 ندادم ... دوباره گفت:  یجواب

 شده؟  یبگو چ -سپهر

  ینکن يقول بده کار یگم ول یم -من

 حاال تو بگو  -سپهر

 ایقول داد -من

 باشه تو بگو  -سپهر

 گوشه نشسته بودم  هی... منم از ترسم  زدیچرت م يو حرف ها زدی... همش در م نجایاون مرد معتاده اومده بود ا -من

 اخم هاشو کرد تو هم و گفت:  سپهر

 پدر ومادر  یب يا -سپهر

 مردونه اش رو گرفتم و گفتم:  يها به طرف در رفت که بازو و

 نره  ادتی...  يتو قول داد -من

و به طرف  دیکش قینفس عم هیدستش رو تو مو هاش نگه داشت ...  هیتو موهاشو و چند ثان دیدست کش تیعصبان با

 رو گرفت طرفم:  شیکیها رفت و  کیپالست

 ...  يخور یگفتم تا صبح سرما م -سپهر

 خوب بود ... گفتم:  یلیاش خ قهیبود ... سل يقهوه ا يمانتو هینگا کردم ...  توشو

 تا بپوشمش  رونیب يریم -من

 گفت:  يبا حالت مسخره ا سپهر

  کنه؟یم یچه فرق دمتید گهیمن که د -سپهر

... منم تند مانتوم رو عوض کردم ...  رونیرفت ب عیحال سر نیدهن باز کنه و منو درسته قورت بده ... با ا نیداشتم زم دوست

 در زد و گفت: 

 تو؟  امیتونم ب یم -سپهر

 آره  -من
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و  دی... خند دمیکش ازهیخم هیبهم انداخت ... و رفت طرف تخت دو نفره ...  زیبرانگ نینگاه تحس هیچشمش به من افتاد  تا

 گفت: 

 کوچولو؟  ادیخوابت م -سپهر

 قهقه زد و گفت:  هیوندم ... تکون دادمو و دماغم رو خار سرمو

 بخواب  ایب -سپهر

 : دمی... پرس دمیرو زدم کنار و خواب پتو

 سپهر؟  -من

 هوم؟  -سپهر

  ؟يبه بچه ها خبر داد -من

به ساحل اونا رفته  میدیکه من نجاتت دادم ... تا رس يشد یغرق م یزنگ بهشون زدم ... گفتم تو داشت هیآره از باجه  -سپهر

 مسافر خونه  هی میبودن االنم رفت

 چرا ما رو جا گذاشتن؟ . يدیاها ... نپرس -من

  میچرا اتفاقا ... گفت ماکان گفته ما زود تر رفت -سپهر

  ؟يجواب داد یتو چ -من

 گفتم حتما اشتباه کرده  -سپهر

 سپهر ازت ممنونم -من

  ؟یچ يبرا -سپهر

  یهوامو داشت یلیخ -من

 لبخند زد و گفت:  هی

 فکرشم نکن  -سپهر

 گهیاتاق ... تنها ... هر دختر د هی... من با اون تو  دمیترس یبود که اصال از سپهر نم نجایشد ... جالب ا یم نیداشت سنگ پلکام

 داشتم . نانیمن به سپهر اطم ی... ول دیترس یبود م يا

*** 

 نهیس يبودم رو دهی... خواب هیچه وضع نیخاك دو عالم بر فرق سرم ... ا يوا يا هوا گرمه ... چشمام رو آروم باز کردم ... چقدر

 ایشدم ... خواستم آروم بلند شم که بدتر افتادم روش ... چشماش باز شد ...  یم نییستبر سپهر ... و با نفس هاش باال و پا ي

 یچشماش گم شده بودم که به خودم اومدم و زود از روش بلند شدم ... با شرمندگ يکردم ... تو ا... به چشماش نگ غمبریپ

 گفتم: 

 خورده بد خوابم  هیمن  دیببخش -من
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 زد و گفت:  يلبخند

 نداره  یاشکال -من

 که گفت:  رونیاز در برم ب اومدم

 کجا؟  -سپهر

 ... لباسش رو عوض کرده بود ... گفتم:  نییاز رخت خواب اومد پا و

 شما برم توالت  يبا اجازه  -من

  امیباهات ب سایوا -سپهر

بهش  سین یکیبه در ...  دی... سپهر هم چسب ییدستشو ياالف ... رفتم تو يپر مرد ها نجای... ا رونیب میهم از اتاق اومد با

 زنگ بزنه ...  یتاکس هی... منو تا دم اتاق اسکورت کرد و خودش رفت تا به  رونی... زود اومدم ب فهیکث نجایبگه ا

*** 

 ترانه

عالمه  هیو زنگ زدم به آژانس ...  دمیشد نرم ... لباس هام رو پوش ینم گهیرو د یکی نیکالس رو از دست داده بودم ... ا هی

بود ... خداتومن هم  رمردیو سوار شدم ... خوشبختانه پ نییرفتم پا یممتد تاکس يو با بوق ها فمیچپوندم تو ک يدستمال کاغذ

بود  يگری... ج یبا شلوار مشک یشمیکالفه دم در کالس بود ... کت اسپرت  ارشی... ک آموزشگاهازم ... رفتم داخل  دیپول چاپ

... باشه بابا  دیبا سه تا قدم بلند به من رس دنمیبه من کرد و با د یراه التفات ي... دخترا که قصد قورت دادنشو داشتن ... وسطا

 گفت:  یآروم يباال بود و زل زدم به چشماش ... کالفه بود ... با صدا مالبابا ... سرم کا دمیقدت بلنده ... فهم یبگ ییخوا یم

... دانشگاه هم  رمیبهت زنگ بزنم خبر بگ يهم نداد لتویشم ... شماره موبا یم ونهیمن د یگیترانه ... نم يکجا بود -ارشیک

 ...  یرفت یکه نم

  ؟یآروم باش ... من خوبم ... سرما خورده بودم ... چرا شمارمو از پندار نگرفت ارشیک -من

 که با من لج  یدون ینداد ... م یازش خواستم ول -ارشیک

 با خودت؟  یکن یکار م ی... چ دهیرنگت پر -من

 سر کالس  میبر ایب -ارشیک

 رو دادم دستش و گفتم:  الونمی... باز در طول کالس حواسش فقط به من بود ... و میهم رفت با

  يکار یزنن تو فقط ب یآقا حواست کجاس؟ همه دارن م یه -من

 رو برداشت و گفت:  فتشیش نگاه

 ها ... واقعا؟  -ارشیک

 و گفتم:  دمیآبروش کنم ... خند یمن ب ترسهینم نی... ا ارهیعشق چه به سر آدم م دینیبه اطراف انداخت ... بب ینگاه و

  ياریرفته ب ادتیرو  الونتیو یبزن ... از بس هول ریبگ نویا ایبله آقا ... حاال ب -من
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 دستش و گفتم:  يزد و شروع کرد ... دستم و گذاشتم رو يلبخند

 ...  ریبگ يطور نیا نویهزار بار بهت گفتم ا -من

شعور پندار  یچه مرگشه؟ خاك تو سر ب نیا از بدنش رد شد ... دستم و برداشتم و با تعجب نگاش کردم ... یولت220 انیجر هی

خورد و به خودش اومد ... شروع  دیتکون شد هی...  زنهیم جیبچه گ نیبدبخت نگفت ترانه سرما خورده ... بب نیکالم به ا هیکه 

 زی... پش مراست رفتم طرف دفتر پندار ... در زدم و وارد شدم  هیبود ... بعد از کالس  دهکر شرفتیپ یلیکرد به زدن ... خ

 باال گفت:  ارهیکه سرش رو ب نیکرد ... بدون ا یرو نگا م ينشسته بود و داشت پوشه ا

 مش رجب ... گلوم خشک شد ...  يباالخره اومد -پندار

هوا ...  دیو زدم روش ... سه متر پر زی... رفتم کنار م هیچه فرشته ا نیباال بب اری... حد اقل سرتو ب سیآدم بشو ن نی... ا ریخ نه

 سرش و آورد باال و گفت: 

 چته؟  -پندار

  ینیب یچشات کور شده ... منو مش رجب م گهید -من

 چونش و گفت:  ریبهم انداخت و دسش و زد ز قینگاه دق هی پندار

  دیستیشباهت هم ن ی... ب نمیبیکنم م ینه ... حاال که نگا م -پندار

... با ننه  ي... رو آب بخند دیم تو سرش که دستش و آورد باال و غش غش خنداز پرونده ها رو برداشتم با تمام حرص زد یکی

 ... نکبت ... نگاش نکردم و گفتم:  میات حلوات و بپز

  ست؟ین نینسر -من

  ؟يدار ينه ... با شوهرش رفتن مسافرت ... کار -پندار

 ...  گهینه د -من

 : نییجا به جا کرد و سرشو انداخت پا شینیب يو رو نکشیع

 پس برو مزاحم نشو  -پندار

بهش قرضش داد ... پر از  شی... چند روز پ یکه چشمم خورد به کتاب استاد فتح رونیب امیفحش نثارش کردم و اومدم ب هی

بود و حواسش به من نبود ...  نییاز سرم گذشت ... سرش پا یطانیفکر ش هیبود ...  دهیو برگز یمیقد ينقش ها و طرح ها

 بشکن زدم رو هوا و گفتم:  هی...  رونیکتابو برداشتم و زدم ب واشیرفتم و 

 ...  یتران جون خودم ... اوو ... عاشقتم استاد فتح يفدا -من

 پام پارك کرد و گفت:  يجلو ارشیک دمیدر که د يجلو رفتم

 رسونمتون  یم نیسوار ش نیوردین نیاگه ماش -ارشیک

 شم  یممنون مزاحم شما نم -من

 تعارف نکن بپر باال  - ارشیک
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... سه سوت گرم شدم ...  دیرو روشن کرد ... کفم بر سشیجنس يسرد بود ... بخار یلیباال ... هوا خ دمیاز خدا خواسته پر منم

که  يبار نیآخر ادمهی يوا ي... ا يکرد یما م بیعروسک ها هم نس نیدونه از ا هیشد  یم یاخه خدا جون ... چاکرتم ... چ

 يشه ... صدا یال نود خودم نم یچیگاه ... غلط کردم ه ریماه افتاد تعم هیمدل باال حسرت خوردم ال نودم تا  نیشما هیبه 

 هام رفته باال:  یطونیچند ماه درصد ش نیدونم چرا ا یآورد ... من نم رونیب الیمنو از خ ارشیک

 برم  دیاز کجا با - ارشیک

 و ...  چیرو بپ ابونیخ نیهم -من

 آپارتمانمون پارك کرد ... برگشتم طرفشو گفتم:  يرو دادم ... جلو آدرس

  دیلطف کرد یانیآشت يممنون آقا یلیخ -من

 نکردم خانوم رادمهر  يکار -ارشیک

 تا پس فردا  -من

 برم که صدام زد:  خواستم

 خانوم رادمهر؟  -ارشیک

 بله؟  -من

 به من  نیشمارتون رو بد شهیم -ارشیک

 .. امروز در مرز سکته کردن بود: براش سوخت . دلم

  دیکن اداشتیبله ... لطفا  -من

موارد خانوم رادمهر بودم ... شمارمو  هیبق یکرد ... ول یبود و حالش دست خودش نبود ترانه صدام م یکه عصب ییها وقت

داشتم  جانیه نقدریبره سر صحنه ... زود در خونه رو باز کردم ... ا دیتو که تشکر کرد و گفت با ادیبهش دادم و تعارف کردم ب

کفشم و  يبند ها  نکهیخونه و بدون ا يبه واحدمون خودمو انداختم تو دمیها رفتم تا رس لهشدم و از پ الیخ یکه آسانسور رو ب

 يرو پرت کرد رو یاستاد فتح ابیرزش و کم باز کنم درشون آوردم ... رفتم تو اتاقم و خودکار قرمزم رو برداشتم ... کتاب با ا

 بود:  نوشتهاولش  يو خودمم نشستم ... بازش کردم ... صفحه  وتریکامپ زیم

 عباس جان  سالم

 هستم  ادتینگهش دار و بدون تا آخر عمر به  يادگاری... به عنوان  دمشیبرات خر یکتاب نیدونستم دنبال ا یم چون

 طرف رضا  از

 لب گفتم:  ریزدم و ز یطانیلبخند ش هی. بود .. يادگاری پس

 با عرض پوزش از آقا رضا ...  نی... همچن رمیپندار رو بگ نیحال ا دیجون ... من با یفتح دیببخش -من
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کم پشت که دو تا دونه  ي... موها دمیرو کش یفتح کاتوریآشفته بود کار يزن با مو ها کیطرح که از صورت  نیاول يرو و

هم  نشیی... پا ولی... ا دمیبادمجون کش ي... لب گشاد ... دماغش و اندازه  زیر يبزرگ ... چشما نکیع هیوسطش داشت ... 

 نوشتم: 

 بوگندو  یفتح -

 یالک يهم منو دوس داشت ... البته مثل دخترش ... همش نمره  نقدریا چارهیبراش سوخت ... اخه هم سن بابام بود ... ب دلم

 دمیهم کش گهید کاتوریگفت ... چند تا کار یهم نم یچیچاره ه یسر کالس ... ب میکرد یسگلش مداد ... با بچه ها ا یبهم م

 ییخودکار شده بودن ... خدا نی... ع نی... آراد وسپهر هم همچن دمی... هم پندار و هم آراد و هم سپهر ... پندار و دراز کش

بهم شک نکنه ...  یکه کس دمیرهم از خودم کش کاتویکار هیبودن ...  کلیخوش ه یلیکردم ... خ یم یانصاف یداشتم ب

از استاد هامون رو هم  گهیدم ... چند تا دی... لب هاشو قلوه کش دمیرو هم کش انای... آر دمیگاو کش يچشما نیچشمامو ع

 رادمنش  يکنم آقا یم تیو دفتر رو بستم ... فردا حال دمیهم کش گهید ي... چند تا از دانشجو ها دمیکش

 انایار -من

 سرش و گفت:  يرو دیرو کش پتو

 مرض ... بذار بخوابم  -انایآر

چشماش ... خودش و جمع کرد و پشتش رو کرد به نور ...  ي... نور خورد تو دمی... پرده رو کنار کش دمیرو از دستش کش پتو

 گفتم: 

 رم تو بمون سماق بمک  یمن م -من

 میمشک يرو برداشتم ... دستبندم و بستم ... پالتو نکمی... ع یتنگ با مقنعه و شلوار مشک یآب يمانتو هیرفتم و آماده شدم ...  و

 دنمی... با د دارهیب دمیرو صدا کنم که د انایهم برداشتم ... رفتم تا آر میمشک ي کهیت هیساق کوتاه پاشنه  نی... پوت دمیهم پوش

 سوت زد و گفت: 

  ؟یبکش ییخوا یم ویک -انایآر

 زود باش  انای... آر یبکش ییخوا یم ویتو ک -من

 نکی... ع دیرو پوش شیساق کوتاه مشک نیقرمزش و برداشت و پوت فی... ک یبا مقنعه و شلوار مشک يگریقرمز ج يمانتو هی

رفتم و پشت  عیبه دانشگاه از استرس مردم ... سر میدی... تا رس میشد نیو سوار ماش رونیب میبرداشت ... با هم اومد بنشمیر

 یپسره حرف م هیبود ... پندار و آراد دم در داشتن با  یخال سیمهد ينشست ... جا ارمهم کن انایپندار نشستم ... آر یصندل

 ... پندار رو به آراد گفت:  زدیداشت با نگار حرف م انای... با پندار اومدن و نشستن ... آر فشیزدن ... زود کتاب و انداختم تو ک

 سین یکار کنم ... کتاب استاد فتح یاد من چآر -پندار

 اومد  ادتی دیخورده فکر کن شا هی - آراد

  ستین یگردم ول یدارم همه جا رو م روزیاز د -پندار
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 یخ ینداره ب بیع - آراد

 گرفتم  یبراش م یکیوگرنه  ابهیکم  یلیاخه خ -پندار

رو به  یتا کتاباش و در آره که با خوش حال فشیک يکرد ... پندار دستش رو کرد تو بیاومد و شروع به حاظر غا یفتح استاد

 آراد گفت: 

  نجاستیا ... آراد ا -

 بهت گفتم  يدید -آراد

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م استاد

 رادمنش کتاب به دردتون خورد؟  يآقا -یفتح

 لحظه هر…به کتاب انداخت  ینگاه اجمال هی زشویتاد رفت پشت مبلند شد و کتاب و به طرفش گرفت و تشکر کرد ... اس پندار

 داد زد:  تیباعصبان و...  شد تر سرخ و سرخ

  ه؟یچ نیرادمنش ا ي... آقا هیچه مسخره باز نیا - یفتح

 و غرور خاصش به خودش اشاره کرد و گفت:  یجون ... پندار با حالت گنگ یناز نفست فتح اخ

 من استاد؟  -پندار

 دینیکتاب رو بب نیا دیاریب فیرادمنش ... تشر يبله آقا -یفتح

 در گوشم گفت:  انایبه من نگاه کرد ... آر تیتر شد ... با عصبان یکتاب هر لحظه عصبان دنیبلند شد و رفت ... با د پندار

 بال؟  طونیکار تو بود ش -انایآر

 و گفت:  زیم ي... پندار کتاب را پرت کرد رو دمیچشمک براش زدم و خند هیو  برگشتم

 استاد  سیکار من ن نیا -پندار

 رادمنش ...  يکتابو به شما داده بودم آقا - یفتح

 کردم  داشیپ فمیک يدنبالش گشتم اما امروز تو یلیازم دزده بود ... خ یکی یبله استاد ول -پندار

 به من گفت:  متیبا مال ی.. فتحگفت . يزیچ ینگاهم کرد و در گوش فتح تیبا عصبان و

  رونیب دیاریم فیلحظه تشر هیخانوم رادمهر ...  -یفتح

 بله استاد  -من

 گفتم:  انایلب به آر ریز و

 یتو روحت فتح يا -من

 گفت:  ی... فتح میسادیدر وا يرفتم ... جلو رونیب یبلند شدم و پشت سر پندار و فتح و

 کار شماست؟  نایخانوم رادمهر ا - یفتح

 کدوما استاد؟  -من
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 که نگام کنه گفت:  نیزد وبدون ا یپوزخند حرص هی پندار

  ؟یدون یتو نم یعنی -پندار

 ... برگشتم گفتم:  يحرفه ا گریروم باز کرد ... منم که باز يکتاب و جلو و

 رادمنش؟  يخودم رو بکشم آقا کاتوریمگه مرض دارم کار -من

 خانوم رادمهر  دیاز خودتون بپرس -پندار

  دمیبار اونم سر کالس استاد د هیکتاب رو فقط  نیرادمنش ... من ا يآقا دیدرست صحبت کن -من

 نگاه کرد:  یبا خشم به فتح و

  دیفکر کن ينطوریاستاد از شما انتظار نداشتم که در مورد من ا -من

 به من من افتاد:  یفتح

 ينکردم ... به آقا یقضاوت نی... من ... من ... در مورد شما چن دیزن یم که شما هیچه حرف نینه خانوم رادمهر ا -  یفتح

  زنهیوقت از شما سر نم چیکار ه نیرادمنش هم عرض کردم که ا

 خشم به پندار نگاه کردم و گفتم:  با

 محترم  يآقا دیرو نزن دیکه خودتون کرد ییبه بعد به مردم تهمت کارا نیلطفا از ا -من

 . رفتم داخل کالس و

*** 

  پندار

 کرد گفتم:  ینگام م تیپوزخند زدم و رو به استاد که با عصبان هیپرو ... رفت تو کالس ...  نیکه چقدر ا اخ

 خرم ... خوبه؟  یکتاب رو براتون م نیهم ي... من لنگه  سیبه شما بگم که کار من ن یاستاد من به چه زبون -من

 نیاز طرف بهتر سیهد هی...  ابیو نا یمیکه قد نیکتاب عالوه بر ا نیرادمنش ... ا يآقا سین نیمشکل من ا - یفتح

 دوستم 

 گفتم:  یبودم ... با ناراحت یمواظبش م شتریب دیشدم ... با ناراحت

 کردم  یازش مواظبت م شتریب دیاستاد ... من واقعا شرمندم ... با دیببخش -من

 گفت:  متی... و با مال دیشونم و خند يزد رو یفتح

 نداره جون ...  یبیع - یفتح

نگاه ترسناك به  هیکار اون روزم رو کرده ...  یمارمولکه ... حتما تالف يترانه  نیرفت داخل کالس ... من که مطمئنم کار ا و

 : دی... نشستم ... آراد پرس رمیگ ی... حالش رو م دیخند یم انایترانه انداختم که داشت با آر

 شد پسر؟  یچ -آراد

 خواد بزنم ... ال اله اال اهللا ...  ی... دلم م اوردیمبارك ن يبشه؟ ترانه خانوم که اصال به رو یچ یخواست ی... م یچیه -من
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  میهاشو براشون دار نینکن ... ما بد تر از ا فیخون خودتو کث -آراد

... سوار پورشم شدم تا آراد  رونیکه ساعت کالس تموم شد زدم ب نیتخته نگاه کردم ... به محض ا يتکون دادم و به پا يسر

 رد شد و گفت:  نیدختره از کنار ماش هی...  ادیب

 تو حلقم برادر  پتی... ت انیو صاحبش به هم م نیماش -

رو روشن کردم و گازشو گرفتم  ستممیباال ... س دی... پر دمی... سرمو کردم اونطرف که آراد و د ومدیدخترا بدم م نیاز ا شهیهم

 بود ... کمش کردم و گفتم:  ادیز یلیخ ستمیس ي... اخه صدا دمیگفت که نشن يزیچ هی... آراد 

  ؟یگ یم یچ -من

  کنهیکار م یچ نیزنگ بزن به سپهر بب هی -آراد

 ... زنگ زدم به سپهر ... برنداشت ... رو به آراد گفتم:  یمدل گلکس نیرو در آوردم ... آخر میگوش

  م؟یبد ی... انوقت جواب باباشو چآبرو کنن  یبچه رو ندزدن ب نیا -من

 زد و گفت:  يقهقه ا آراد

 راحت  التیدزده خ یاونو نم یو ندزده کس یاون کس -آراد

 پسر ... جوا ب دادم:  نیزنگ خورد ... چه حالل زادس ا میلحظه گوش همون

 مرد؟  يچه طور -من

  يزنگ زد رید نقدیچرا ا ابووووی یه -سپهر

  یتو اول زنگ بزن يمردیم -من

 حاال پرو نشو ...وقت نداشتم  -سپهر

 برات بکنم يفکر هیاالن بهم بگو تا  نیآبروت کردن هم یسپهر اگه ب نی... بب یکه وقت نداشت يتو غلط کرد -من

 اعتراض سپهر بلند شد:  يچشمک براش زدم ... صدا هیقهقه زد که من  آراد

  رمیگ یبرسم اونجا ... حال جفتتون رو م دیسی... وا دیزنه ... رو آب بخند یقهقه م يزهرمار ... اون آراده اون طور -سپهر

 کشت شی... حال گرفتن پ نجایتو سالم برس ا -من

 از شما چه خبر؟  -سپهر

  س؟یبا مهد يکار کرد ی... تو چه خبر ... چ یسالمت یچیه -من

 از سر باشگاه ...  میداشت یاساس يدعوا هی -سپهر

 کم نرم برخورد کن  هی -من

  ؟يندار ي... االنم کار دارم ... کار ادیها خوشم نم يلوس باز نیخفه بابا ... من از ا -سپهر

 buy manنه ...  -من

 فعال  -سپهر
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 کردم و رو به آراد گفتم:  قطع

 پسر؟  يامروز چه کاره ا -من

 بام  میبر يا هیکاره ... پا چیه - آراد

  م؟یمغز خر خوردسرما ... مگه  نیتو ا -من

  چسبهیم نشیهم -آراد

تونم تو رو  ی... من نم یقبل لباس کم نپوش يتو هوا بخوره ... فقط خواهشا مثل دفعه  يکله  نیخورده ا هی...  میبر -من

 دکتر  يمجبور کنم بر

  هیسپهر خال يچقدر جا یباشه ... ول -آراد

 یشدم ... فقط وقت الیخ یشه ... آموزشگاه رو ب یسپهر هر لحظه تو خونه و دانشگاه و ... احساس م یخال ي... جا گهیم راس

وقتشو ندارم  گهیسر کار ... د رمینم گهیکنه که چرا د یاعتراض م میکار دارم ... چند وقته منش یلیرفتم ... خ یکه ترانه بود م

  ؟ییم سخت شده ... اخ ساحل کجاچشم ها برا هیبق دنیساحل رفت د يچشما ی... از وقت

*** 

  ترانه

بگه آبت کم بود نونت کم بود درس  سین یکیدونم چرا قبول کردم برم ساز درس بدم ... اخه  ی... من نم دمیکش ازهیخم هی

دنبالم بود ...  نیماش هی... زود آماده شدم ... نشستم پشت فرمون و راه افتادم ...  ومدیخوابم م یلیبود؟ خ یواسه چ گهیدادنت د

گلم ...  نیبود ... البته با عرض پوزش از ماش زیآبرو ر ي هیمن اونجا ما نیماش نیتران! ... ا لیخ یزد ... ب یچقدر مشکوك م

گذشت و منم از  یم یکتاب استاد فتح يپارك کردم و رفتم داخل ... دو روز از ماجرا نمویمدل باال ان ... ماش نایآخه همه ماش

کنه  یبدبختم م ارهیب ری... اگه پندار منو تنها گ شششیکالس ... اخ يتو دمیپر عیبودم ... سر دهیتا حاال پندار رو نداون موقع 

براشون  کیکوچ يقطعه  کیسالم تکون دادم و رفتم نشستم سر جام ... شروع کردم و  يبه نشانه  يسر ارشیک ي... برا

بود ... پس از مسافرت  نیسرکرد ... در کالس رو زدن ... ن یمشتاقش نگام م يبا چشما ارشیزدم ... چشمامو که باز کردم ک

 اومدم ... تا در و بستم گرفتمش فحش:  رونیب یبرگشته بود ... با عذر خواه

 مسافرت ... کثافت ... احمق ...  يبر ییخوا یم یخره؟ چرا به من نگفت يبود يکدوم گور -من

 قطع کرد و گفت:  حرفمو

  ؟يتا صبح فحش بد ییخوا یم ایحرف بزنم  يذار یم -نینسر

 موارد  يهمه  -من

 خوش گذشت  یلیبود خ یشمال ... جات خال میخبر برم ... با فرهاد رفت یشد ... مجبور شدم ب يدفعه ا هی دیببخش -نینسر

  س؟ین ياز بچه مچه که خبر نمیبب -من

 زد رو شونم و گفت:  یکی
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 یرفت ... پندار گفت باهام کار داشت یم ادمیداشت  یگم شو منحرف ... راست -  نینسر

  يکارم دار امیب یگفت يکه بر نیآره ... قبل از ا -من

  يبد رییپنجشنبه ات رو تغ يخواستم ساعت کالس ها یاومد ... م ادمیآها ...  -  نینسر

 من کم کن  يساعت کالس ها نیاز ا کمیتو راهت  يجون بچه  نینسر -من

 کنم  یکار م یبرات چ نمیبب ایگم منحرف نباش ... حاال ب ی... بهت م يآدمو آزار بد ادیخوشت م نقدریترانه چرا ا -  نینسر

 تو راهت  يتو و بچه  يفدا -من

نره غول که  نیخاك عالم ... ا يوا يدفتر پندار ... ا يتو می... واقعا کرم داشتم ... رفت دمیچپ نگاهم کرد که خند چپ

من  یعنی...  نجایرو فرستاده بود دنبالم تا بکشونم ا نی... کثافت نسر کردینگام م تی. لم داده بود رو مبل و با عصبان.. نجاسیا

ها راه افتادم ...  میتیبچه  نیمثل ا نیکنه ... دنبال نسر یآدمو آب م يکه زهره  شمناکشمخ ينگاه ها نیا يکشته مرده 

پندار  ينکره  ي... چند قدم از اونجا دور نشده بودم که صدا رونی... از اتاق اومدم ب میساعت چند تا از کالسامو جا به جا کرد

 اون لحظه من دوس داشتم حنجره ش رو پاره کنم:  یقشنگ هم بود ول یلیصداش خ چارهی... ب دمیرو شن

  سایترانه وا -پندار

... اونم افتاد  دنیشروع کردم به دو یقبل ينقشه  چیهکنه ... بدون  یتال تال موهامو م سمیدرونم بهم گفت که اگر وا يصدا

موج  يو موها نیزم يشکسته ام افتاد رو پسی... کل نیشد عقب و افتادم زم دهیسرم کش هویراه بودم که  يدنبالم ... وسطا

 یب پسینگه داشتنم استفاده کرده بود ... کل يو مو هام برا پسی... آقا پندار از کل سنمکمر و با يشدن رو ختهیر میدارو مشک

 گفتم:  تیداشت شکسته ... با عصبان یمنم که به زور مو هامو نگه م يچاره 

  ؟يچته؟ باز هار شد -من

  يکارت دارم به حرفم گوش بد سایگم وا یبهت م یبود که وقت نیواسه ا نیا -پندار

 حاال بگو چه مرگته؟  -من

 : دیاز ته سالن به گوش رس ارشیک يخواست حرف بزنه صدا تا

 شده؟  يزیترانه ... چ -ارشیک

...  زدینم یکرد ... اومد جلو ... منم بلند شدم و مانتومو تکوندم ... پندار حرف یداشت به پندار نگاه م ظیفوق غل ياخم ها با

 گفت:  ارشیک

 سر کالس؟  ییایب ییخوا ینم -ارشیک

  میآره بر -من

حرکت خودشو به من  هیبا  ارشیک ی... ول نمیسر جاش نشست و منم رفتم که بش ارشی... با ورودمون ک میبا هم راه افتاد و

 رسوند وآروم در گوشم گفت: 

 کنن  یبلندشون رو جمع م يدخترخوبا مو ها یدونست یم -ارشیک
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 : اوردیبه دست م زویگفت ... درست برعکس پندار که با زور همه چ یبا ارامش به آدم م زشوی... همه چ دمیخند

 شکسته ...  پسشیدختر خوب کل نیا یآره ... ول -من

 باز کرد و گفت:  دستبندشو

 تونه با دستبند من جمعش کنه  یخوب م -ارشیک

لبخند از  هی ارشیو باهاش مو هام رو بستم ... دوباره داخل شدم ... ک رونیدستبند چرم ... گرفتمش و تشکر کردم ... رفتم ب هی

از کالس  ارشی... با ک وفتادین یکالس اتفاق خاص هیخوب شد باز و بسته کرد ... بق يزد و چشم هاشو به نشانه  تیرضا يرو

 گفت:  میرفت یم یحسودشون بکشن ... همونطور که به طرف در خروج يمنو با نگاه ها نخواست ی... دخترا م میخارج شد

 کارت داشت؟  یپندار چ -ارشیک

 ...  یچی... ه یه -من

 شکست؟  پستیکل یچیبه خاطر ه -ارشیک

 سرش آوردم  ییبال هیخوب من  -من

 . دنمیشن يمن آماده  -ارشیک

 شیکه استاد بهش قرض داده بود رو برداشتم وخط خط یخوب ... خوب ... اون باعث شد من سرما بخورم ... منم کتاب -من

  دیرو کش پسمیشد و افتاد دنبالم ... منم فرار کردم که کل یعصبان... اونم  کاتورهیکار یکردم ... البته منظورم از خط خط

 کردن:  ی... همه نگاهمو م دنیچند لحظه نگاهم کرد و بعدش شروع کرد بلند بلند خند ارشیک

 ... با توام  ارشیک ؟يخند یچرا م -من

 دست برداشت و با تعجب گفت:  دنیخند از

 بگو  گهیبار د هی...  یگفت یچ -ارشیک

 گفتم مگه؟  یچ -من

  ارشیبگو ک - ارشیک

  ؟يدیخند یم یول کن ... بگو به چ -من

 ...  دمیخند یتو م یطونی... به ش میچوندیباشه پ ادتی یباشه ول -ارشیک

 اا ... مگه من خنده دارم  -من

 کم نه  - ارشیک

  ينامرد یلیخ -من

 برسونمت  ایب - ارشیک

  يندار يآوردم ... کار نیماش ینه مرس -من

 نه ... مواظب خودت باش  -ارشیک
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 . دمیکرد رو د یم بمیکه تعق ینیباز کردم ... همون ماش نویتا در ماش یشم ... ول نیتا سوار ماش رفتم

بودن  سادهیکنارش وا قایدق نکیو ع ی... دو تا مرد بزرگ جثه با کت و شلوار مشک دمیکرد رو د یم بمیکه تعق ینیماش همون

...  دنیدو یدنبال منن ... هر دو به دنبالم م نای... درست حدس زدم ... ا دنیفکر شروع کردم به دو هی... تعجب کردم ... با 

 گفتم:  تیکوچه ... بسته بود ... هر دو اومدن داخل کوچه ... با عصبان هیرفتم تو 

  د؟ییخوا یم یشما چ -من

 : دمیهم ساب يمجسمه بودن ... دستم و مشت کردم و دندون هامو رو نیندادن ... ع یجواب

  د؟یپرسم ... شما چرا دنبال من یبار م نیآخر يبرا -من

و دهنش پر خون شد ...  نیزم ين ... افتاد رو شویکیاز پاهامو فرود آوردم تو دهن  یکی یحرکت چرخش هیندادم ... با یجواب

 گردنش و گفتم:  ي... خم شدم وپامو گذاشتم رو نیشکمش ... افتاد زم ریکوبوندم ز که با زانوم رتمیاومد بگ یکیاون 

  د؟یچرا دنبال من -من

 آقا دستور دادن من -

 باشن؟  یآقا ک -

 رادمهر  يآقا -

 رادمهر؟  هیک -من

  نایآقا س -

حد بازه  نیکنه چشماشم تا آخر ینگام م دهن اندازه گاراژ داره هیبا  ارشیک دمی... سرم رو آوردم باال که د نایتو روحت س يا

 ... رو به اون دو تا گفتم:  نایس نیآمپر چسبونده بودم از دست ا گهی... د

هم برام  یاتفاق چیکنم ... ه یم مویمن راحت زندگ یبه من نداشته باش ياگه تو کار دیآشغالتون بگ سیبه او ر دیبر -من

 خودتون  يخونتون پا نمتونیدور و برم بب گهیبار د هیندارم ... اگه  يازین گاردهمی... به باد وفتهینم

 رفتم و دستم رو جلوش تکون دادم:  ارشیدو فرار کردند و من به طرف ک هر

  ؟یخوب اشیک -من

 دختر کف کردم ...  ولیآره ... ا -ارشیک

  مییشما کیاوچ -من

 باهام هم قدم شد و گفت:  ارشیک

  ؟يکار یدونستم رزم ینم - ارشیک

  دیینفرما یشکست نفس -من

 اونا چرا دنبالتن؟  -ارشیک

 لبخند زدم و گفتم:  هی...  نمیبه ماش میبود دهیهاش ... رس يتا کثافت کار نایکردم از عشق س فیبراش تعر زویچ همه
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  دارید دیبه ام -من

 لبخند زد و گفت:  هی

 مواظب خودت باش  - ارشیک

 . نشیرفت طرف ماش و

*** 

 انایآر

 يرو شوت کردم رو فمیتاتر و داخل شدم ... ک ی... کرم داره ... رفتم طرف سالن امف ختیترانه اعصاب منو بهم ر نیا باز

 ها و داد زدم:  یصندل

 امروز؟  دیسالم بر دوستان خودم ... چه طور -من

 دپرس بودن ... با تعجب نگاشون کردم و گفتم:  یهمگ

 غمتون رو ...  نمیشده ... نب یچ -من

 گفت:  یبا ناراحت نینگ

 ...  ادینم گهید رضای,عل انایآر -نینگ

 زدم:  ادیتمام توانم فر با

  ؟یچ -من

 قراره بعد از امتحان ها بره سفر  -نینگ

 شهیکارگردان م یپس ک -من

 از در وارد شد و گفت:  رضایلحظه عل همون

 هستن  شونینگران اونش نباش ... ا - رضایعل

 زدم:  غیج ؟یچ یعنی نی... ا نمیب یبه در اشاره کرد ... و همون لحظه آراد اومد تو ... ها؟ درست م و

  ؟یچ یعنیاالن  نیخوب ا -من

 زد و گفت:  يلبخند رضایعل

  دیاون گوش بد يبه حرف ها دیبه بعد آراد کارگردانه و با نیاز ا یعنی نیا - رضایعل

 ودستم رو به بغلم زدم:  سادمیوا رضایعل يکه من کارگردان نباشم ... رفتم رو به رو میجور نیبر خورد ... مگه من ا بهم

  شمیکارگردان باشه؟ مگه من چمه؟ خوب من کارگردان م دیبا نیچرا ا -من

 ...  یحلش کن دیتون یخوبه ... در واقع تو تاتر اوله ... خودت و آراد م یلیآراد کارش خ یندارم ول یمنم حرف - رضایعل

 و گفتم:  سادمیآراد وا يو رو به رو فتمر

  ؟یمسابقه موافق هیبا  -من
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  ؟يچه جور مسابقه ا -آراد

 شمشک  يتو یاسک -من

 خوراکمه ... قبول!  - آراد

  م؟یپس شب بر -من

 آره  -آراد

 اعتراض کرد:  رضایعل

  ن؟یخور یها سرده ... سرما م ونهید - رضایعل

 : میو آراد همزمان گفت من

 چسبه  یشبش م -

...  میو سوار بنزش شد می... بعدش با آراد رفت میکرد نیو آراد تمر رضای... اونروز رو با عل میدیو خند میبعد نگاه هم کرد و

آهنگ شاد ...  هیدفعه رفت  هی یگذاشت ... منم رفته بودم تو حس ول نیآهنگ غمگ هی... وسط راه  هینیعجب ماش ییخدا

خوردم و دستام رو  یجام تکون م ي... آهنگ رو بچسب ... تو یخ یخ یرو ب ایم ایت دارم بترکونم ... حمن االن دوس ییییوا

 پسر از کنارمون گذشتن که رانندهه برگشت گفت:  بیاک هیبا  نیماش هیدادم ... اما  یتکون م

  یخودم گریجونم بدن ... ج -

 زد:  ادیشد ... آراد فر ادیما ز نیماش سرعت

 بهت بگن؟  ينجوریکه ا يقر بد يمجبور -آراد

 نداره  یکنم ... به شما هم ربط یبخوام م يمن هر کار -من

  ؟یرتیغ یگن چه مرد ب ی... بعد نم یفکر کنن تو زن من دیاضافه ممنوع ... اصال شا يغلطا  نیاز ا یمن شیپ یتا وقت - آراد

 گن؟  یمگه دروغ م -من

 فرمون ... و داد زد:  يرو دیهمون باال مشتش کرد و کوب یدهنم ول يرو برد باال که بکوبونه تو دستش

 لعنت به من  يا -آراد

زنگ زد ... اه سهنده ... من  لمیحرفام ... موبا نیکنم ... من مغرور تر از ا یامکان نداشت عذر خواه یشدم ول مونیکارم پش از

 منو از کجا آورد ... با اکراه جواب دادم:  يشماره  نیدونم ا ینم

 بله  -من

  ؟یخودت انایآر - سهند

 هستم  دیصداقت هزاران بار بهتون گفتم من جاو يآقا -من

  د؟یاومدم تاتر نبود دیهه هه هه ... باشه خانوم جاو - سهند

  ؟یجنابعال ي... البته با اجازه  میکرد لشیصداقت زودتر تعط يبله آقا -من
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 ما هم دست شماست  ياجازه  - سهند

  د؟یندار یاونجا ... مگه خودتون کار و زندگ دییایشما چرا م -من

 من اونجاس یکار و زندگ - سهند

 منظور؟  -من

  ؟يندار ي...کار یچیه - سهند

 نه خداحافظ شما  -من

 کردم و گفتم:  قطع

  شیاه ... سر -من

 کار داشت؟  یسهند باهات چ -آراد

 : دیاز کجا فهم نیخالق ... ا جلل

 بله؟  -من

 سهند چرا بهت زنگ زده بود؟  -آراد

 رو اعصابمه  یلیخ گهیکاره ... د ی... ب یچیه -من

 سر صحنه؟  ادیم -آراد

 مرموزه!  یلی... خ دیدوست نیبا ا يدونم شما چه جور یآره بابا ... نم -من

 آورد ... با تعجب گفتم:  يدو تا کاپشن باد نینزد ... شب بود ... رفت و از عقب ماش یتا اونجا حرف گهیرفت تو فکر و د آراد

  ؟يرو از کجا آورد نایا -من

  نجاسیمن پاتوقم ا - آراد

 ها رو پام کردم ... رو به من داد زد:  یکوه ... اسک يباال میآورد ... با هم رفت یدو تا اسک و

 آماده؟  -آراد

 چشمام و اون گفت:  يرو زدم رو نکمیع

 برو  -آراد

 اون جلو زد و گفت:  ی... ول میرفتیاول رو همزمان م ي قهی... پنج دق میهم راه افتاد با

 ...  يباز یخانوم ... وگرنه م انایتند تر آر -آراد

پام و  ریسنگ اومد ز هیعه دف هیکردم ... اما  یتر م ادیزد تند تر ... منم سرعتم رو ز یرو تند کردم ... اون مدام داد م سرعتم

 هوش شدم. یو ب نییپرت شدم پا

*** 

 آراد
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تندتر  زمیمدام داد م کشیتحر يمن ... برا ينه به اندازه  یتر ... کارش خوب بود ول نییو پا نیی... پا میرفت یم نییپا یه

 ... داد زدم:  نییو قل خورد به طرف پا نیتند رفت که آخر خورد زم نقدری...اونم ا

 امام رضا  ای -من

رفته بود  یلی... خ نییپا دمیها رو در آوردم و دو یور ... به سرعت اسک هیهام رو انداختم  یرو دادم باال و چوب اسک نکمیع

 خودمو پرت کردم روش و داد زدم:  دمی... تا بهش رس نییپا

 ...  انایآر -من

 هینداشت ...  يا دهیفا یول زمیدادم و صداش م یتکونش مزخم شده بود و لباش از سرما کبود شده بود ...  شیشونیپ يرو

زور  یلیمن خ دمیسبک بود ... شا یلیسرش ... بلندش کردم...خ ریدستم رو گذاشتم ز یکیزانوش و اون ریدستم رو گذاشتم ز

...  دنیردم به لرزجلو وکاپشنم رو در آوردم و کردم تنش ... خودم شروع ک یصندل يگذاشتمش رو دمیرس نیدارم ... تا به ماش

نرفته بودم که چند تا  یلیرو هم روشن کنم ... حرکت کردم ... خ يرو روشن کردم تا بتونم بخار نینشستم کنارش و ماش

 : گفتم شونیکیشدم و رو به  ادهیدادن ... پ یحرکت نم يکه اجازه  دمیرو ته جاده د سیپل

 اومده؟  شیپ یمشکل -من

 بهمن فعال راه ها بسته  لیبله به دل -سیپل

 : دمی...نه ... پرسيوا

  م؟یبرگرد میتون یم گهیتا چند ساعت د -من

  شهیراه ها باز م گهینبوده ... تا دو ساعت د ینیبهمن سنگ -سیپل

تنم  راهنیپ هیگرم شده بود ... فقط  نیماش يرو روشن کرده بودم و فضا يجا پارکش کردم ... بخار هیو  نویطرف ماش رفتم

و  کشیگفت ... سرم رو بردم نزد یم ونیلب هز ریداشت ز انایسرماها عادت داشتم ... آر نیسردم نبود ... من به ا ادیز یبود ول

 : گهیم یچ نمیخوب گوش دادم بب

  رمیمینرو ... من بدون تو م ؟ییکجا زمی... عز ایبرد -انایآر

 که نجاتش داده منم ...  یرو صدا بزنه؟ اون ایبرد دیاآخه چرا ب ه؟یک ای... برد هیافتاد گر یداشت م گهید

کنم ... آراد اصال حواست هس  یحسادت م دمشیکه تا حاال ند ییایکنم ... به برد یسوزم ... حسادت م یدارم از تو م چرا

 يمتنفر انایتو که از آر ؟یگیم یچ يدار

 ي... از اون اراده اش ... از اون چشما شی... از اون غرور لعنت ومدیتونم دروغ بگم ... ازش خوشم م یمن به خودم که نم یول

 دوست نداشتم نابودش کنم ... صداش زدم:  گهیسبز و خمارش ... آره من د

  انای... آر یگیم ونیهز ي... دار دارشوی... ب انایآر -من

 دفعه باز شد و گفت:  هیسبزش  يچشما

  م؟ییشده ... ما کجا یچ -انایآر
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  نیماش يمن آوردمت تو نیزم ي... راه ها رو بستن ... تو هم خورد میشمشک يما االن تو -من

 گفت:  يبه خودش کرد و با نگاه قدرشناسانه ا یمن ثابت موند ... نگاه راهنیپ يبه اطراف انداخت و رو ینگاه

  يخور یسرما م ؟يکرد هیچه کار نیا -انایآر

 ... کاپشن رو در آورد و گرفت طرفم و گفت:  ستیاونقدرا هم نمک نشناس ن پس

 از لطفت  یمرس -انایآر

 بپوشش من عادت دارم ...  -من

 ...  رشیبگ يخور یبشر ... سرما م یمگه تو از سنگ -انایآر

 : دمی... ازش پرس زدمیم خیداشتم  گهیبده ... د رتیخداخ ي... ا دمیو پوش گرفتمش

 سوال؟  هی انایآر -من

  بپرس -انایآر

  ه؟یک ایبرد -من

 دیشه یناکرده از فضول ییگم تا خدا یبرات م يچون جونم رو نجات داد یبود ول یسوال فوق شخص هی نیخوب ا -انایآر

 ینش

 کرد ... همونطور که به جلو زل زده بود گفت:  یخاطراتش شنا م يزدم و منتظر شدم ... انگار داشت تو يلبخند

من اهلش نبودم ... البته ترانه  یدوستام باد داشت و دنبال پسرا بودن ... ول يهمه  يبودم ... کله  رستانیسوم دب بایتقر -انایآر

کرد  بمونیپسره تعق هی...  میگشتیاز مدرسه برم میروز ظهر که داشت هیدادن ...  یپا نم يپسر چیهم مثل من به ه سیو مهد

... باباهامون  میهست یما دور نبود ... اخه ما دوست خانوادگ ياز خونه  ادیشدن ... خونه هاشون ز جدااز من  سی... ترانه و مهد

 و گفت:  سادیشرکت دارن ... پسره دست بردار نبود ... اومد جلوم وا هیبا هم 

 ...  امیسالم من برد -پسر

  ؟یخوب که چ -من

  یشیبا من دوست م -ایبرد

 و دو سال داشت ... ازش زدم جلو و گفتم:  ستیبود ... حدودا ب یخوشگل پسر

 کن  ایبرو بابات رو س -من

 یبهش م راهیبد و ب یخوشم اومده بود ... هرچ یلیپسر خ نیا تیهر روز تکرار شد ... من از مظلوم هیقض نیرفتم خونه ... ا و

کم کم بهش عالقه  ی... ول میباش یدو تا دوست اجتماع نیشدم که با هم ع یگفتم باز فردا دم مدرسمون بود ... اخرش راض

بار  هی ی... حت میجاها رفت یلیو اون خ سیدوش داشتم ... با ترانه و مهد یلیخ یگم عاشقش بودم نه ... ول یمند شدم ... نم

ه بود ... کرمانشا يدانشگاه بهش زنگ زدم و خبر دادم ... تو میقبول شد ی... وقت ادمهی قای... دق میهم از حد خودمون فراتر نرفت

گرفتم  می... تصم ومدی... چند ساعت گذشت و ن میریتا جشن بگ رسونهیرفته بود به داداشش سر بزنه ... گفت زود خودشو م
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 مونهیبراش نم یوقت چیه گهیدونستم د ی... آره من نم دمیاش رو د هیاعالم نایباهاش قهر کنم ... فرداش که رفتم خونه ترانه ا

 که نازم رو بکشه 

 دمیزد ... رفتم و سرش رو کش یگونه هاش در حرکت بودن ... قلبم تند تند م ياشک رو ي... دونه ها ختیریاشک م داشت

اعالم  یآغوشم باشه ول يبغلم آروم شد و خوابش برد ... دوست داشتم تا ابد تو يکرد ...کم کم تو یبغلم ... هق هق م يتو

دختر  انایراجع بهش کرده بودم ... آر یی... چه فکرا یصندل ياونو گذاشتم روو  مکردن که راه ها باز شده ... منم حرکت کرد

از برق روشن  یکنم ... ول دارشیب ومدیدر خونشون دلم نم دمیرس یبهش زدم ... وقت ییبود و من چه تهمت ها یپاک یلیخ

 بود ... آرو صداش زدم:  دهیعروسک کنارم خواب هی نیتا بخوابه ... ع سمیترانه نگرانه ... حاظر بودم تا صبح وا دمیخونشون فهم

  میدیشو ... رس داری... ب انایخانوم ... آر انایآر -من

 گفت:  دویو باز کرد و دستاشو کش چشماش

  میدیرس -انایآر

 نگرانته  یلیآره ...ترانه هم خ -من

  د؟یتو رو د -انایآر

 نه از برق روشن خونتون معلومه ... - من

 شد و گفت:  ادهیپ زود

 ممنون  یبابت همه چ -انایآر

 نکردم  يکار - من

 خداحافظ  -انایآر

 خداحافظ ... -من

 تا بره تو و بعدش رفتم طرف خونه ...  سادمیوا

*** 

 انایآر

 رفتم تو ... ترانه با دو اومد طرفم و زد تو سرم:  تا

 ؟يبود يتا االن کدوم گور -ترانه

 بود ...  کیتراف دیببخش -من

 منم خر شدم ... اخه خره ساعت دوازده اس؟  -ترانه

 تو رو خدا ولم کن حوصله ندارم ...  -من

 بچه ...  یکن یکه گوشت تن منو آب م يریبم يا - ترانه

 : دیپرس یبدون شوخ گهیاتاق که دوباره دنبالم اومد ... د يتو رفتم
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  ؟يکجا بود گمیبا تو ام م - ترانه

 خورده قدم زدم  هی... منم  دیطول کش کار تاتر یکم هیبابا  -من

 تا دوازده شب ...اونم تنها؟  - ترانه

 زدم:  داد

 حوصله ندارم  رونیترانه گم شو ب -من

 به هم و داد زد:  دیو در و کوب رونیب رفت

 شعور  یبدبخت ... نکبت ب ریاصال برو بم -ترانه

 داره تا صبح فحشم بده. گهید

*** 

  ترانه

 ترانه -انایآر

 بکپم  يذار یم نمیبب ادیامروز خوابم م هیمرض ...  -من

 ...  يکرد یم تمیچقدر سر خواب اذ ادتهی... خنک شدم ...  شیآخ -انایآر

 خورده بخوابم ...  هی يذار یکه نم يریشاقولوس بگ یبش ریپ یاله يا -من

اون تو بودم که  یربع هی...  نجامیاتاق فکر ... اخ که من عاشق ا يبه سو شیسرش ... پ يشدم و متکا رو پرت کردم تو بلند

 در اومد:  انایآر يآخر صدا

 شد  ریترانه به جون مامانم د -انایآر

  يارینقش الل ها رو در ب قهیدو دق یتون یم نمیبب -من

 شد  ریبه خدا د ایتونم ... ب ینم -انایآر

  یهست يگریخاك تو سرت پس تو چه جور باز -من

جد سادات ...  ای...  رونیلفت دادن اومدم ب یزدم ... بعد از کل یشد من داشتم با آرامش مسواك م یداشت اون ور پرپر م اون

 کرد ... دستم رو گذاشتم رو قلبم و گفتم:  یغضب نگام م ریم نیع انایکاکو ... آر هینگا چ نیا

 نم ... اخ ... ماما سهیمیقلبم وا یگ ی... نم يریبم يا -من

 به ساعتش کرد و گفت:  ینگاه

  نییکنم پا یاز پنجره پرتت م ي... اگه اماده نشد يوقت دار قهیپنج دق -انایآر

عقب  فیو رد می... رفت میداشت ینشست پشت فرمون ... امروز با استاد صالح انیزدم ... آر یمشک پیت هیاماده شدم ...  زود

...  انایمن و آر يمادر مرده ها ساکت و آروم نشسته بود جلو نیا نی... اصال حوصله نداشتم ... آراد نبود ... پندار ع مینشست

 رو بهش گفت:  یصالح
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 رادمنش؟  يآقا دیساکت یلیخ -یصالح

 کنم ها  تیاذ دیاستاد خودتون دوست دار -پندار

 و گفت:  زشیرفت سر م یزد ... صالح يندگفت ... پندار هم لبخ يزیچ هیاومد و در گوشش  یصالح

 خوام  یمنظره رو بوم م هیبعد  يجلسه  يبچه ها برا -یصالح

 شمال؟  میبر ییایشه بعد از امتحاناتمون ... م یبعد م ياخ جون ... جلسه  -من

 هامونه ...  نیتمر نینه ... اونموقع آخر -انایآر

 خاك تو سر تو حال زنت  يا -من

 رو در آوردم و خوندم:  میاس ام اسم در اومد ... گوش يصدا

  وفتی... فردا راه ب میریقراره عقد رو بگ گهیهفته د هی يخواهر -تارا

 تونستم برم ... جواب دادم:  یشد ... پس م یبعد امتحاناتم شروع م يدو هفته  آواسط

  زمیعز امیفردا م -من

  اد؟یتونه ب یم سیمهد -تارا

  شونهیباز نیآخرآره فردا  -من

 گفتم:  یکردم و با خوشحال انایبه آر رو

 عقد داداشته  گهید يهفته  انیآر -من

 نامرد ... چرا به من نگفت  -انایآر

 گفت:  انایدراومد ... آر شیگوش يلحظه صدا همون

 چه حالل زاده اس داداشم  -انایآر

 کنه  یداداش خل تو زندگ نیخواد با ا یکه م سوزهیدلم واسه خواهر مثل دسته گلم م -من

  ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی -انایآر

 گفت:  یلحظه صالح همون

 کالس امروز تموته بچه ها  -یصالح

... در لحظه  دیهم دنبالم دو انایبعدش با تمام سرعت رفتم طرف در و آر انایزدم که تموم کالس برگشتن طرف من و آر غیج هی

 م و گارد گرفتم:  سادیده ... تو محوطه وا یو تکون مبا خنده سرش یکه صالح دمیآخر د ي

 کنم  یم دتیجلو شه ییایقدم ب هیاگه  -من

 خل؟  یگفت یتو به ک -انایار

 گفتم:  ییتمام پرو با

  ایآر -من
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 کشمت ترانه  یم -انایآر

 نه قدرتشو فس فسو خانوم ...  ينه جرعتشو دار -من

هم  انایو گازشو گرفتم ... آر نیطرف ماش دمیکردم خونم حالل بود ... منم دو یدر حال منفجر شدن بودن ...اگه فرار نم انایآر

 و آخر هم داد زد:  دیپشتش دو یکم

 دعا کن دستم بهت نرسه  -انایآر

...  ادیم نیتمر يدوسته و با اون برا رضایبودم که آراد با عل دهیکنه ... ازش شن ینم يبا آراد لجباز گهید انایدونم چرا آر ینم

و آراد مثل آب و  انایدختر ... مگه آر ياومد؟ نکنه با آراد بوده ... نه بابا خل شد ریآخر هم بهم نگفت اون شب چرا اونقدر د

 کیچرت کوچ هی. .. نینبود ... حتما دوباره رفته سر تمر انایخونه آر دمیرس یتران! ... خدا رو شکر وقت لیخ ی... ب ستنین شیآت

 لیی... عزرا لمییکارام ... برا خودمم عزرا نیبا ا رمیمن بم یزدم و بعدش با هزار تا جون کندن بلند شدم تا برم کالس ... اله

بود ... در واقع  ومدهین ارشیدونم چه طور کالسم رو تموم کردم ... ک ینم یاونجا ... حت دمیدونم چه طور رس یآرامش ... نم

... درو زدم و  رمیبگ یشلوغ بود ... رفتم تا از پندار مرخص یلیکنه سرش خ يباز لمیف هیتو  دیع يبرا دیسر صحنه بود چون با

اعتراف کنم چراش رو  دیچرا؟ با یگرفت ... ول شیت... دلم آ کردیدختره تو بغل پندار بود و داشت بوسش م هیداخل شدم ... 

... چرا ترانه؟ تو که همش  هیگر ریز زدمیداد م یو اگه غرورم اجازه م دیترک یدونم سرم داشت م یم ... فقط مدونست یهم نم

   ؟يریگیگر م ياخه چرا االن دار ؟یکنیم تشیاذ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

و پشتش به من بود ... از  سادهیحرکت وا ی... پندار ب دمیکش قینفس عم هیشدم و  الیخ یمجهوالت ذهنم رو ب ي همه

 گفتم:  یابرو هام کردم و به آروم یکردم واخم ناخود آگاه هم چاشن يریاشکام جلوگ زشیر

 رادمنش ...  ياهم ... آقا -من

*** 

 پندار

 شیمنو شناخته بود ... سه سال پ یهم به دنبالش ... صالح انایکالس رو تموم کرد ترانه مثل کش در رفت ... آر یصالح یوقت

جا هم که  نیبودم ... ا دهیرو د یداشت ... تو اون دانشگاه صالح سیهم اونجا تدر یصالح کردم یم سیدانشگاه تدر هی يتو

دانشگاه آشنامون بود اجازه داد در کالس ها  سیبودن به دخترا بود ... اونم چون رئ کیدنز يفقط برا میومدیبا آراد و سپهر م

 در گوشم گفت:  ی... سر کالس صالح دونستمینم يزی... من اصال از هنر چ تهیاونم به صورت فورمال میکن دایحظور پ

 ... شما کجا کالس هنر کجا؟  دمتیکجا د ارمیب ادیفکر کردم تا به  یلیمتخصص چشم، معادله حل شد ... خ يآقا - یصالح
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 میبر نجایا از میمجبور بود دیرسیدانشگاه م سیخبر به گوش رئ نیو ا میستیدانشجو ن نجایکه ما ا دنیفهم یاستادا م هیبق اگه

 کرد رفتم و گفتم:  یکه داشت کتاباش رو جمع م ی... به طرف صالح

 خودمون باشه ...  نیموضوع ب نیا شهیاگه م یاستاد صالح -من

 زد و گفت:  يلبخند

  د؟یینجایسوال که شما چرا ا يحتما دکتر ... فقط برام جا -یصالح

 دهیچیمشکالت پ هی لیبه دل -من

 اگه دخالت کردم  دیشماست و من حق دخالت ندارم ... ببخش هیشخص یزندگ نیالبته ا -یصالح

 کنم که بهتون دروغ گفتم  یاز شما عذر خواه دی... من با دیحرف رو نزن نیا -من

 ...  دیداشت لیخودتون دل يحتما برا -یصالح

 : برداشت ... دستش رو جلو آورد و گفت زیم يرو از رو فشیبه ساعتش کرد و ک ینگاه و

 با شما باعث افتخاره  ییآشنا یبرم ول دیدارم با يمن کار -یصالح

  نیهمچن -من

وارد  یرفتم ... آراد سرما خورده بود ... منم رفتم آموزشگاه ... امروز ترانه کالس داره ... وقت یاز رفتنش به طرف در خروج بعد

 يدور دستم رو رو هیو برداشتم و کوکش کردم ... اول  تارمیبزنم ...گ تاریخورده گ هی ادیگرفتم تا ترانه م میاتاقم شدم تصم

 میشد یوارد زمستون م میداشت گهی... د ومدیشدم کوك شده شروع کردم به زدن ... برف م مطمئن یو وقت دمیهاش کش میس

 : دیکش رونیمنو از آرامشگاهم ب ییصدا ی... ول کردیهامو کم م یدلتنگ تاریگ ي... صدا

  ينامزدمم دل دار یگینم ؟یزن یچرا بهم سر نم ؟يبودپندار تو کجا  -

مامانم  یسال افسردگ هیبود که مامان برام گرفته بود ...بعد از اون  يلقمه ا نیلوس من ... ا يبود ... دختر خاله  یهست

کنم هم استفاده کرد ... درسته بعد از اون اتفاق بد نماز رو  یحاللت نم رموینامزد کنم ... از ترفند ش یمجبورم کرد که با هست

مامان و بابامو فراموش نکردم ... هنوز هم براشون احترام قائل بود م و اعتقاد داشتم که  یولمشروب شد  حمیول کردم و تفر

برم ... فقط خوشبختانه  یکه من انجام دادم قطعا جون سالم به در نم یهمه خالف نیبشه با ا رمیاگه اه مامانم دامن گ

 گفتم:  یطرفش و با لحن خشک رگشتممورد شانس آوردم ... ب هی نیما خونده نشد و من در ا نیب یتیمحرم

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -من

 بغض گفت:  با

 دنبالت  امی... من مجبورم ب ریگینم یتو که از من سراغ -یهست

رو دور زدم تا برسم  زی...م یرو گذاشتم کنار صندل تاری... بلند شدم و گ ومدیکردن بود ...اصال ازش خوشم نم هیشرف گر در

 سادیبهش ... رفتم و جلوش وا

 پوزخند گفتم:  هی با
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 ی...فقط به خاطر مامان مهربونم باهات نامزد کردم چون نم ادیهمون اول هم بهت گفتم من اصال ازت خوشم نم -من

  کنمیخواستم دلش رو بشکونم ... االن هم به دات صابون نزن که من باهات ازدواج م

هم فشار  يبودم ... چشمام رو رو یعصاب یلیلبام ... خ يبغلم و لباشو چسبوند رو دیپر یحرکت ناگهان هیدر اومد ... با  اشکش

 : دمیپشتم شناز  ییصدا هیخواستم پسش بزنم که  یتا نزنم داغونش کنم ... م دادمیم

 رادمنش ...  ياهم ... آقا -

 رو از دورم باز کردم و برگشتم طرفش ... هول کرده بودم ... با من من گفتم:  یهست يترانه بود ... دستا ییوا

  ؟يدار يترانه ... کار ییاا ... تو -من

 ترانه اخم کرد ... رو به من گفت:  نیهم پشتشو به ما کرد و اشکاشو پاك کرد ... برگشت و ع یهاش تو هم بود ... هست اخم

  زم؟یعز یکنینم یمعرف -  یهست

 بودم پنبه کرد:  دهیسیتا االن ر یمزخرف ... هر چ يدختره  ي... ا نییپا ارمیتو روحت ... اخ من بزنم فکش رو ب يا

 هم دختر خالم هستن  یترانه جان هستن هست شونیا -من

 نقشه هام:  يهمه  يگند زد تو یشد که هست یترانه باز م يقصد به ترانه گفتمترانه جان ... کم کم داشت اخم ها از

 و البته نامزدش ...  -  یهست

لبخند نشست رو لبام ... اگه ناراحت شده  هیفشرد ...  ییآشنا يرو به نشانه  یترانه بد تر رفت تو هم و دست هست يها اخم

 همم ... برگشت و رو به من با همون اخم گفت: حتما من براش م

  دیرد کن یهفته رو برام مرخص هی نیا شهیرادمنش م يآقا -ترانه

  ؟یچ يبرا -من

 بدم  حیشما توض يبرا نمیبینم یلزوم -ترانه

...  ونهید يتره ... دخ واریدوست داشتم کلم رو بکوبم به د دیاومد و گونه ام رو بوس یناراحت شده بود ... هست یلیخ معلومه

 گفت:  یهست

 ... تو به کارات برس  زمیرم عز یم گهیمن د -یهست

 کردم و تو دلم گفتم:  یخداحافظ هیکنم پس  عیترانه ضا يخواستم جلو ینم

  ياز اولم مزاحم بود -

که بردمش عقب ... با  رتشیامضاش کردم ... گرفتمش طرفش ... خواست بگ زیم يرو بردم و با خودکار رو یمرخص ي برگه

 گفت:  تیعصبان

 کار دارم  یلیرادمنش من خ يآقا نشیبد -ترانه

 دمش ینم يبر ییخوا یکجا م یتا نگ -من

 گفت:  يکنترل شده ا تیو با عصبان دشیاز دستم کش یحرکت ناگهان هی با
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 ...  دیمن نداشته باش يبه کارا يو کار دیبرس شتونیشما بهتره به ع -ترانه

 لبم و گفت:  يگوشه  دیدفعه برگشت و انگشت شستش رو کش هی یپشتش رو کرد که بره ول و

 لبت  ينشه به گوشه  دهیرژش مال یمواظب باش يدیرو بوس یباشه هر وقت کس ادتیآها ...  -ترانه

 به هم. دیکوبو درو  رونیقرمز شد ... با تمام سرعت رفت ب شرتمی... ت دمیسف شرتیبه ت دیانگشت شستش رو کش بعدش

*** 

 سیمهد

خوشحال  یپسرا هم دخترا برد داشت ... همگ می... دانشگاه ما هم از طرف ت میرو هم ما برد يباز نیرو به دستم داد ... ا جام

جشن گرفتن  یلبخند زدم ... برگشت و بهم لبخند زد ... بعد از کل هیبه سپهر که وسط پسرا بود انداختم و  ی... نگاه میبود

 اس ام اسم در اومد:  يکه صدا رونیب امیجمع کردم ... اومدم ب ور لمیهتل ... زود وسا میبرگشت

 میریبگ طیاونجا ... برات بل میریم می... ما فردا دار اسیعقد تارا و آر گهید يهفته  ؟یرس یم یک سیمهد -انایآر

 اس دادم:  عیسر

 ... ساعت ده  رسمیاره دستون درد نکنه ... شب م -من

... سوار شدم و با  دمیچمدون رو تا آسانسور کش ی... همه بچه ها آماده بودن ... به سخت رونیچمدونم رو آوردم ب یبه سخت و

...  میپر کرد یپنج تا تاکس ينطوری... و هم میاز دخترا پر کرد نیماش هیبودن ...  نیی... پسرا پا نییپا میچند تا از دخترا رفت

... از اون موقع  میجلو نشست و من و سپهر هم عقب نشست يشهباز يپسر ها ... آقا یمربیشهباز يمن و سپهر و آقا میموند

 ي... تو مینزد یکنن ... اصال حرف یبه ما نگا م يا گهیچشم د هیهمه به  میاون شهر گذروند يشب رو تو هیکه با سپهر 

در موردم کنن ... سپهر  يبد يفکرا هیکنم که بق يرفتار تم... اصال دوست نداش میباز منو و سپهر کنار هم نشسته بود مایهواپ

 برگشت و گفت: 

 ...  سیخوام باهات حرف بزنم مهد یم -سپهر

*** 

 سپهر

 حرفم رو بزنم ... برگشتم طرفش و گفتم:  دیبا

 ...  سیخوام باهات حرف بزنم مهد یم -من

 نگاهم کرد ... منم با خودم گفتم هر چه بادا باد:  منتظر

خانومو خشگله ...  یلیپسر ... خ هیعاشقت شدم ... با خودم گفتم عجب دختر يشد ادهیترانه پ نیکه از ماش یاز همون وقت -من

اون مسافر خونه  يتو یعاشقت شدم ... وقت شتریب يجوابمو داد يسلف اونجو يتو ی... وقت يجرعت هم دار دمیبعدش فهم

 وار ونهی... من ... من ... دوست دارم ... نه ... عاشقتم ... اونم د سی... مهد مکرد یاحساس آرامش م يبود دهیمن خواب يرو
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پندار و آراد بفهمن ... آره  زارمینم یکنم ... تموم حرفام هم از ته دلم بود ... ول ینم يوقته نقش باز یلیخ گهیدونستم که د یم

مانع از دوست داشتنم  چکدومیکه بابات بهم زده ... ه ياکه بابات باهام کرده ... هر ضربه  ي... هر کار سیمن عاشقتم مهد

 دوست دارم  این... آره من تا ته د شهینم

 برگشت و گفت:  قهیدفعه بعد از پنج دق هی یجا خورده بود ول یکم سیمهد

 منم عاشقتم  -سیمهد

رو  مایاونور راهرو هواپ نوریزدم و ا ي... لبخند یگ یم نویا يدار قهیهاشم ... اخه دختر بعد از پنج دق يباز ونهید نیهم عاشق

 نکردم آروم لپش رو بوس کردم ...  دایرو پ یکس ینگاه کردم ... وقت

*** 

  ترانه

 يحالم اصال خوب نبود ... مدام صدا یول نمیرو بب سیخواستم مهد یکردم ... بعد از هفته ها م یم یتمام سرعت رانندگ با

 سرم:  يتو دیچیپ یم یهست ينکره 

 والبته نامزدش  -

که هوا  نیکردم ... با ا یم یباز و رانندگ يداده بودم به پنجره  هیدستم رو تک کیچشمام حلقه بست ...  ياشک تو دوباره

کنارم  انایبسوزم ... آر دیحاال حاال ها با دمیهم که د يدونم با اون صحنه ا یسوختم ... م یمن داشتم م یسرد بود ول یلیخ

 بودم رو از عقب برداشتم و گفتم:  دهیخر سیمهد يکه برا ی... دسته گل اهفرودگ میدیخوابش برده بود ... رس

 ...  میدیشو رس داریب انایآر -من

 : دیشد و بدنشو کش بلند

  میدیاا ... چه زود رس -انایآر

کس و  چیه ي. و البته منم بعد از اتفاق امروز حوصله خونه .. یشده ... همش آواز م شیزیچ هیاومد انگار  ریکه د یاون شب از

با  دمیگشتم که د سیمسافرا دنبال مهد ي... زود رفتم تو ... تو کردیشادم نم انایکردن آر تیاذ گهیرو نداشتم ... د زیچ چیه

نگاهش  يجور هیبراش تکون دادم ... اونم با خنده برام دست تکون داد ... سپهر  ی... دست نییپا ادیم یسپهر داره از پله برق

با دو اومد طرفمون ... اول  سیکنم ... مهد یمن اشتباه م دمیانداخته ... شا یم انایبه آر ایبرد ينگاه ها ادیکرد ... نگاهش منو 

 سیکردم ... شروع کردم به زار زدن ... مهد دایکردن پ هیگر ين بهانه رو برایبعدش اومد بغل من ... منم بهتر انایبغل آر دیپر

 گفت:  یهم مدام م

 ... ترانه با توام؟  یکن یم هیگر ي... دار زهیمغرور اشک بر يباعث شدم ترانه  شهیباورم نم -سیمهد

 واشک هام رو پاك کردم:  رونیبغلش اومدم ب از

 برات تنگ شده بود  یلیدلم خ -من

 طرفمون که رو به دخترا گفتم:  ادیکردم ... نگاهم رو ازش گرفتم ... اومد ب یبغل آراد بود ... پندار داشت منو نگاه م يتو سپهر
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  دیوفتیدخترا ...راه ب رهید -من

به کنن و  بمونیکه پسرا نخوان تا اونجا تعق نیا يبا تعجب به من و پندار نگاه کردن و بعدش دنبالم راه افتادن ... برا اونا

 : دیبا شک و ترس پرس سیاصطالح مواظبمون باشن ... زود راه افتادم ... مهد

 افتاده ترانه؟  یاتفاق -سیمهد

 جواب دادم:  تیعصبان با

 افتاده باشه  یقرار بوده اتفاق -من

  دمیسوال پرس هی...  یزنیحاال چرا م -سیمهد

که قبال  ییبعد از ظهر بود ... تمام شب رو با آهنگ ها ي چشم هام بود همون صحنه يکه جلو يزیندادم ... تنها چ یجواب

 صبح خوابم برد ...  يکردم ... باالخره دم دما هیدونستم گر یمفهومشون رو نم

*** 

  دیلطفا کمربند هاتون رو ببند زیمسافران عز -

 انایگرفت ... آر ی... همش بهانه م نیهم همچن سیداغون بود ... مهد یلیرو اعصابم بود ... حالم خ گهیمهماندار هم د يصدا

شاد ما اومد؟ وضع من از همشون بدتر بود ... هر دو نگرانم بودن ...  يدوستانه  بیسر اک ییهم کم حرف شده بود ... چه بال

د خوب بودن از صد تا مرگ با سرطان برام ب نیدونست ا یم یگفتم خوبم ... ک یو منم فقط م دیپرس یمدام حالم را م انایآر

 یی... دوباره تنها ختمیرو مرور کردم ... دوباره اشک ر روزید يبار صحنه  نیهزارم يو برا یصندل يتره ... سرم رو گذاشتم رو

 بلند شدم:  سیمهد يدونم با صدا یم یدم ولیهم افتاد و خواب يچشم هام رو يدونم چه جور ی... نم ختمیاشک ر

  میدیرس ؟یشیترانه بلند م -سیمهد

 دیخر يبا مامانم برا ایما ... همه اونجا بودن ... تارا و آر يخونه  میو رفت میدربست گرفت یتاکس هی...  میراه افتاد سیمهد با

سرت  يبارآهنگ فدا نیسه هزارم ياتاقم و برا يبه همه کردم و رفتم تو يسالم سر سر هیرفته بودن ...  هیزیجه زیخورد و ر

... بچه ها داشتن کارت  نییرفتم پا یحال یباالخره بلند شدم و با ب نییپا يسر و صدا دنی... با شنکامران و هومنرو گوش دادم 

 از ته سالن داد زد:  ایزدن ... آر یو تارا داشتن قهقهه م اناینوشتن ... آر یها رو م

 به ... تران خانوم ... آفتاب از کدوم طرف در اومده؟  -ایآر

کردم ... اگه حالشو داشتم دوباره  يسال م سر سر هیجواب ندادم و رفتم نشستم کنار تارا ... نداشتم  يمسخره باز ي حوصله

مجنون و تاب دو نفره که من  دیب يبزرگ با درختا اطیح هیبنا داشت ...  ریما کال نه صد متر ز يرفتم اتاقم ... خونه  یم

بود که  ییکرد تابلو یکه توجهت رو به خودش جلب م زیچ نیاول يشدی... وارد خونه که م ییایرو يراهرو هیعاشقش بودم ... 

 شیکیگردان ... پنج اتاق که  يشده بود ... پله ها نییکه با چند دست مبل تز یبزرگ یلی...حال خ دمیمن از خانواده مون کش

 یاالن همه چ یقم بودم ... ولاتا بیبود ... عاشق ترک رمزلب تابم هم ق ی... حت يبا دکور قرمز و خاکستر یمال من بود ... اتاق

 : کردنیم یکردن و با هم لب خوان یبرام کسل کننده بود ... همه با تعجب نگام م
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 چشه؟  نیا -

 : دیکش رونیهام ب الیمنو از خ ایآر يدور ... صدا يجا هیداشتم از اونجا فرار کنم ... اره برم  دوست

  دیسیپندار و آراد و سپهر هم کارت بنو يبچه ها برا -ایآر

 ذوق زده گفت:  سیمهد

  هیآره فکر خوب -سیمهد

 من مخالفت کردم:  ینزد ول یهم حرف انایآر

 کنن  یجا مجلس رو کوفتمون م نیا انیها ... م دیوقت اونا رو نگ هی -من

 گفت:  ایچشم غره به من رفت و آر هی سیمهد

 شه قول دادم دعوتشون کنم  ینم -ایآر

رو دعوت  ارشیگرفتم ک میشدم ... تصم یم ونهیمن د اوردیشدن ... اگه پندار نامزدشو م کیفابر قیرف ایسه تا چه زود با آر نیا

 آرامش بود ... رو به تارا گفتم:  ي هیباشه ... وجودش برام ما شمیاومد اون پ شیپ یموقع مشکل هیکنم تا اگه 

 نفر رو دعوت کنم؟  هیتونم  یمنم م -من

 نگران وضع من بود گفت:  دایکه شد تارا

  ؟ییصاحب مجلس تو زمیاره عز -تارا

 کنه ... و براش اس دادم:  ینم بیع يرو روش نوشتم ... باالخره کار از محکم کار ارشیکارت برداشتم و اسم ک هی

... آدرس رو  ایونم چه طور به دستت برسونم ... لطفا، حتما بد ینم یشنبه عقد خواهرمه ... برات کارت نوشتم ول ارشیک -من

 کنم  یبرات اس م

 بعد جواب داد:  قهیدق چند

 امیو من نه بگم؟ حتما م ییبخوا يزیتو چ شهیم -ارشیک

  شگاهیآرا میبر دیترانه بلند شو ... با -انایآر

تارا  میحلقه رفته بود دیخر يبرا یو حال من هنوز آشفته بود ... همه نگرانم بودن ... وقت میداشت یهفته رو همش دوندگ هی نیا

 یرو نداشتم ... حت يکار چیه يمن ازش خواستم خودش انتخاب کنه چون حوصله  یازم خواست من براش انتخاب کنم ... ول

 معترض شد ... برگشت بهم گفت:  روزیمامان ساکتم هم د

 رفت  یراست باال م واریکه از د ي... کو اون دختر یکنینم یطونیش گهی. دخترم ... چرا دترانه .. -مامان

 کیهام رو در  يبود ... تمام شاد يشتریهشت ر يزلزله  هیاعتراف کنم اون اتفاق برام مثل  دیبا یخودم نبود ... ول دست

 اراحتم کردن به خاطر رفتن تارا ن یچشم به هم زدن به باد داد ... همه فکر م

جشن عقد  يبرا دیکه با یبودم لباس دیکه عاشق خر یبودمش ... من دهیلباس جشنم هم تارا گرفته بود ومن هنوز ند ی... حت 

 بودم ... واقعا خنده داره ...  دهیخواهرم بپوشم رو ند
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 دی... بودنش برام آرامشه ... با ادیم ارشیخوددار باشم ... خوبه که ک دی... امروز رو با دمیو صورتم رو پوش ییدسشتو رفتم

سوزوندن رو  شیحوصله آت گهیزهر مار کنم ... درسته د دونمی یکیخواهر  يرو برا یعروس نیا دیماسک شاد بودن بزنم ... نبا

 ...  نهیتونم لبخند بزنم ... آره هم یم یندارم ول

... زود آماده شدم  یبا شلوار و شال مشک يبلند سرمه ا ينتوما هیبرام لباس گذاشته بود ...  انایاومدم ... آر رونیب ییدستشو از

 شی... عادت به آرا میرفت شگاهیو دخترا به طرف آرا ایلبخند زدم که همه با تعجب نگام کردن ... با آر هی...  رونیو اومدم ب

عروسه  نیگه ا یشروع کرد حتما االن با خودش م شگریخواهرم بود ... اول تارا نشست و آرا یعروس یکردن نداشتم ... ول

رو برد و  سیها مهد شگریاز آرا یکیبرامون غذا آورد ...  ایو سر ظهر آر میکار بود یتا همراه داره تا ظهر ما سه تا ب ستیب

ر اون دو تا شد ... منم منتظر شدم تا کا انایآر يموها دنیچیهم مشغول پ گهید یکیشروع کرد به درست کردن مو هاش ... 

... رفتن تا لباساشون رو بپوشن ... منم نشستم و رو  نمشونیشعورا نذاشتن من بب یب یتموم بشه ... کار هر دوشون تموم شد ول

 گفتم:  شگرهیبه آرا

  دیبکن میمال شیآرا هی شهیاگه م -من

هم  میمال ینبود ول ظینکردم ... غل شیآرا میکه اون دو تا دوستت هم مال يدی... د یتو خواهر عروس شه؟یمگه م -شگریآرا

 نبود 

  دینکن شمیآرا ادیتو رو خدا ز یول دمشونیمن ند -من

 به من نداشته باش  يتو کار -شگریآرا

هم منو کشت تا  شگرهیداشتم ... آرا یروزا کم خواب نی... منم چشمام رو بسته بودم ... ا دیچیشروع کرد اول مو هام رو پ و

 که تارا داد زد:  نمیبب نهییآ يخواستم خودمو تو یکارش تموم شد ... م

 اون اتاق گذاشتمش  يها ... برو اول لباست رو بپوش ... تو ینینب -تارا

 یلباس آب هیکه تارا گفت ... اونجا  یاون اتاق يمنم نذاشتم و تند رفتم تو نمشونینذاشتن من بب سیو مهد انایکه آر همونطور

...  دمشیشد ... دنباله هم داشت ... پوش یگشاد م نییخودم ... تا شکم تنگ بود و از باسن به پا يبود ... گرفتمش جلو یآسمان

 يجمع ها ياهل حجاب تو یخوندم ول ینمازمو م شهیبود ... من هم یلیاش مستط قهیو  شتکوتاه هم دا یلیخ نیآست هی

داشتم من خدا رو  یخودم اعتقادات يمن برا یول ارمیخل تمام ع هیمن  دیگ یدونم االن با خودتون م ینبودم ... م یخانوادگ

 دهیکوتاه نپوش نیکم تر از آست یجمع هم لباس يبزرگ شدم که اهل حجاب نبودن تو يخانواده ا هیتو  یدوست دارم ول یلیخ

 بودم ... 

تارا حرف  ي قهیاعتراف کنم که سل دیبا شد ... یزانو بسته م يهم اونجا بود که با دو تا بند تا باال یکفش پاشنه بلند آب هی

زانوش بود ...مو هاش هم فر کرده بود ...  ریلباس سبز دکولته که تا ز هی...  دمشید نهییآ ياومد تو و من از تو اناینداشت ... آر

 گفت:  دیمنو د ینگاش نکنم ... وقت ومدیکه دلم نم دخوشگل شده بو نقدریا

  يخوشگل شد یلی... خ ینیدختر اگه خودتو بب يوا -انایآر
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 گفت:  یکه داشت م یهم در حال سیمهد

  يدیمنو و ند فیتو ک انایآر -سیمهد

ازشون رو فر کرده  يسرش جمع کرده بود و تره ا يکه تا زانوش بود ... مو هاش هم باال یلباس زرشک هیداخل اتاق ...  اومد

 زد:  غیج سیشده بود ... مهد بایز انایآر يبود ... اونم به اندازه 

  ؟يدختر معرکه شد يوا -سیمهد

  دیگ یم ينطوریکه به من ا يدیخودتون رو ند -من

تر  دهیبود چشمام رو دو برابر و کش دهیچشمام کش يکه تو یمنم؟ خط چشم نی... ا دمید بایدختر ز هی نهیی... تو آ رونیب رفتم

شروع کرد  شگریاعتراف کنم قابل شناخت نبودم ... آرا دیو فر بسته بودن ... با يهم از باال ابشار میمشک يکرده بود ... مو ها

برام  فشیبود که توص بایو بلندش آنقدر ز دیفرشته شده بود ... لباس سف هیتارا مثل  یی...وا میگشت... هر سه بر دنیبه کل کش

اومد باال ...  عیاز قبل منتظر بود چون سر ایآرکه  نیگم شده بود ... مثل ا شیمشک يمژه ها يسبزش تو يسخته ... چشم ها

تارا ... اوا خاك به سرم ...  يلبا يتارا و لباش رو چسبوند رو فتارا چشماش ستاره بارون شد ... مثل فشنگ رفت طر دنیبا د

... تارا هم سرخ  دنیخند یم زیر زیر شگرایکنه ... آرا یخواهر منو بوس م نیخارجه که فرتا فرت ا نجایبچه فکر کرده ا نیا

 : مگفت شگرایگفت ... منم رو به آرا يزیچ هیرو پس زد و در گوشش  ایشده بود ... باالخره آر

  سیآشنا ن نجایداماد ما تازه از فرنگ اومده با رسم و رسومات ا نیا دیشما ببخش -من

 بود ... جواب دادم:  ارشیزنگ خورد ... ک میلحظه گوش همون

  ؟يدیرس ارشیالو ک -من

  ؟ییآره تو کجا - ارشیک

  شگاهیآرا -من

 دنبالت  امیرو بگو ب شگاهیآدرس آرا -ارشیک

  شهیزحمتت م -من

 ... آدرس رو بگو  هیچه حرف نینه بابا ا -ارشیک

 ...  سیخوب بنو -من

 گفت:  سیکردم ... مهد یرو بهش گفتم و خداحافظ آدرس

 زنگ بزنم آژانس؟  -سیمهد

 دنبالمون  ادیقراره ب ارشینه ک -من

  نمیب یم کیو از نزد گریباز هیآخ جون باالخره منم  -سیمهد

  ؟يتو دعوتش کرد -انایآر

 آره چطور؟  -من
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  ينجوریهم یچیه -انایآر

رو ده نفر گرفته بودن و همه  ارشی... دور ک نییپا میو رفت میکرد یخداحافظ یرو زدن با دخترا از همگ شگاهیزنگ آرا یوقت

 ما داد زد:  دنیسرش رو آورد باال و با د ارشیخواستن ... ک یامضا م

 نیماش يتو دیشما بر -ارشیک

 از پشت داد زد:  سیعقب ... مهد سیو مهد انای... من جلو نشسته بودم و آر ارشیمدل ک نیبلند آخر یشاس يتو میسه تا رفت ما

 بشر چه قدر خوشگله نیکه ا يوا -سیمهد

 داره کثافت  یپیجب ت... ع گهیراست م -انایآر

  ؟يریقدش رو م -من

  یگفته زک دیآره بابا به درخت ب - سیمهد

نشست  ی... وقت دید یما رو نم یبودن و کس يها دود شهیگذشت و اومد سوار شد ... خوشبختانه ش تیجمع انیاز م یسخت به

 من چند لحظه با تعجب نگام کرد منم گفتم:  دنیاول کمربندش رو بست بعد برگشت طرفم ... با د

 سالم  -من

 دستم رو جلوش تکون دادم ... به خودش اومد و گفت:  دهیجواب نم دمید

  ؟یگفت يزیچ -ارشیک

 گفتم سالم  -من

 برگشت عقب و گفت:  ارشیهم از پشت سالم کردن که ک انایو آر سیمهد

  گه؟ید دیذاره ... دوست یمن هوش و حواس نم يدوست شما برا نیا دی... ببخش بایز يسالم خانوما -ارشیک

 احسنت به هوشت  -من

 ماه تو ...  يو البته سالم به رو - ارشیک

حرکت کرد ...  ارشیلبخند زدم ... ک هیدختر ... به زور  ینینب ریخ یبشگون از کنار پهلوم گرفت ... اخ ... اخ ... اله هی انایآر

 برگشت و گفت:  ارشیدادم که ک یفحش م انایدستمو گذاشته بودم رو پهلومو به آر

 ترانه خانوم؟  یکن ینم یمعرف -ارشیک

 اشاره کردم:  سیو به مهد برگشتم

 هستش  انایآر شونمیخانوم هستن ... ا سیمهد شونیا -من

 خوشبختم خانوما  -ارشیک

 مسوال داشت هیخان  ارشیک -سیمهد

  گه؟یخانوم ... درست گفتم د سیشما دوتا بپرس مهد - ارشیک

  ؟ي... شما نامزد ندار دیبله درست گفت -سیمهد
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 نگاه کرد و گفت:  سیبه مهد نهییآ ينگاه به من کرد و از تو هی ارشیک

 داشته باشم ...  یکی يفکر کنم به زود ینه هنوز ول - ارشیک

 یوقت نم چی... ه دمید یدوست م هی ایبرادر  هیرو به عنوان  ارشینگاه به من کرد ... رفتم تو فکر ... من ک هیدوباره  و

 ادهیهم پ ارشی... ک میشد ادهیو پ يتشکر کرد میدیرس ی... وقت مینزد ینگاهش کنم ... تا باغ حرف گهیچشم د هیتونستم به 

 شد و شونه به شونه من وارد باغ شد . 

*** 

  رسپه

نبود  یفکر کردم ... وقت سیبه مهد یلیچند وقت خ نیراست رفتن طرف اتاق پرو ... ا هیبا هم وارد شدن و  سیو مهد انایآر

فکر نکنم  یول نشیریش يتونم بگم من عاشقشم ... آره عاشق اون لبخند ها یآزادانه م گهیاز وجودم نبود ... د کهیت هیانگار 

به  یکنه؟ نگاه یکار م یچ نجایا ارشیو ترانه هم با هم وارد شدن ... ک ارشیبگم ... ک نویوقت بتونم به آراد و پندار ا چیه

 ینم یکنم اون دو تا هم حس منو داشتن ول یو دستاشو مشت کرده بود ... فکر م دییسایهم م يپندار انداختم ... دندوناشو رو

سمتشو ازش امضا خواستم ... دور  دنیبعد دخترا همه دو ننگاه کرد ارشیمه با تعجب به ک... اول ه ارنیتونستن به زبونش ب

... اخ  رونیاومدن ب انایو آر سی... مهد رنیامر مشخصه که دخترا براش بم هی نیو ا گریباز هیاون  یما هم کم دختر نبود ول

شد ... ناراحت شدم ...  دهی... همه نگاه ها به سمتشون کش يگریلباس قرمز ج هیخشگل شده ...  سی... چقدر مهد ایخدا

 يلبخند زد و اومد طرفم ... چشما هی دنمیباشم ... رفتم طرفش ... با د ششیپ دینگاه کنه ... با سیبه مهد یدوست نداشتم کس

 زد:  یمسر و کله  شیسر ي... پندار هم داشت با دخترا  انایآراد ستاره بارون بود ... زود رفت طرف آر

 سالم  -من

  ؟یسالم ... خوب -سیمهد

 دختر  يخشگل شد یلیو خوب نباشم ... خ نمیتو رو بب شهیم -من

 انداخت و گفت:  نییسرش رو پا سیمهد

 کشم  یا نگو خجالت م -سیمهد

نکن دوست ندارم خشگل  نقدریدفعه بعد ا یگذشت ول ندفعهی... حاال ا گمی... م یبره سپهر ... ول دنتیقوربون خجالت کش -من

 نگات کنن  هیبق

 زد به بازو و گفت:  یکی

 حسود  يا -سیمهد

 و گفت:  سادیوا سیاومد طرفمون و کنار مهد یطوس يبا چشم ها بایو ز انسالیخانوم م هی...  دیخند و

  ؟يسادیوا نجای... مادر ... چرا ا سیمهد -

 کار کنم مامان  یچ -سیمهد
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 گرده  یدنبالت م اری... مه ایب -

 ...  دیتو رو خدا اونو به من نچسبون -سیمهد

 ا ... زشته نگو  -

 گفت:  سیاز سر تا پام انداخت و آخرش رو به مهد دارانهینگاه خر هی...  دیمن و د تازه

  ؟یکن ینم یجان معرف سیمهد -سیمهد

 به من کرد و رو به مامانش گفت:  ینگاه سیمهد

 دوستن  ایهام هستن که با آر یاز هم کالس یکی شونیا -سیمهد

 اسم نداره؟  تیهمکالس نیا -

 هستن ... انژادیسپهر آر شونیاوا مامان معلومه که داره ... ا -سیمهد

 رو به من گفت:  و

 من سارا خانومه  ي دونهی یکیمامان  نمیا -سیمهد

 خوبه خوبه خودت رو لوس نکن  -سارا

 رفته:  یبه ک سیمهد يچشماش ... معلوم شد چشما يگرفتم و زل زدم تودستش رو به طرف من دراز کرد ...دستش رو  و

 شما باعث افتخاره خانوم محترم  دنید -من

  میرو چند لحظه ازتون قرض بگ سیتونم مهد ی... م يچه جون برازنده ا -سارا

 حتما  -من

اومد  رونیب سیمهد ی... وقت دمیشنیم عاقد رو يرو برد طرف اتاق عقد ... من حوصله نداشتم برم اون طرف فقط صدا سیمهد

به اطراف  ی... نگاه شمیاومد پ یخورد ... آراد هم عصبان یخون خونم رو م یگیپسر ... من و م هی شیمامانش اونو برد پ

 رقصه:  یمرد م هی لکه داره تو بغ دمیرو د انایانداختم و آر

 به پسره  دهیچسب يتو رو خدا چه جور ینیب یم -آراد

 رقصه؟  یحاال چرا داره با اون م -من

 نیو رفت با ا لتهیاونم گفت هر جور م يهمه مرد قر بد نیا يگفتم دوست ندارم جلو میبرقص ایبابا بهم گفت ب یچیه - آراد

  دیرقص یجوجه فکل

 دفعه داد زد:  هیداد ... آراد  یآراد گوش م يو اون پسره بود و گوشام به حرفا سیمهد يرو چشمام

  کنهیرو داغون م ارشیک رهی...بجنب سپهر ... االن پندار م غمبریپ ای -آراد

 رفت . یکه دست ترانه رو گرفته بود م ارشیبه پندار انداختم ... سرخ شده بود و با عجله به طرف ک ینگاه

*** 

 پندار
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رو  ارشیک يکردم ... دوست داشتم دندون ها داشیپ ارشیگشتم که کنار ک یاومدن تو دنبال ترانه م سیو مهد انایآر یوقت

به ساعتم کردم ...  ی... نگاه رونیبود ب ومدهی... ترانه هنوز از اتاق پرو ن سیو مهد انایآر شی... آراد و پندار رفتن پ نییپا ارمیب

راست  هی دیدرخش یستاره ها م نیبود ... ع یلباس آب هیباالخره اومد ... با  یبود ... ول ومدهین رونیبربع بود که از اونجا  هی

رفت طرفشو و  ارشیو تارا به عقد هم در اومده بودن ... ک ایاومد ... آر رونیساعت بعد ب میرفت به طرف اتاق عقد ... حدود ن

نتونستم تحمل کنم ... با تمام سرعت به طرفشون رفتم که آراد جلوم  گهیدستاش ... د يو بعدش گرفتش تو دیدستش رو بوس

 د: سبز ش

 برادر من؟  يریکجا م - آراد

  زنمیآراد برو کنار و اال تو رو هم م - من

کنار اون و ترانه نبود  یکس بای... تقر ارشیچشمام رو خون گرفته بود ... زدمش کنار و دوباره با تمام سرعت رفتم طرف ک جلو

 : واریش رو گرفتم و چسبوندمش به دا قهیترانه رو گرفته پراکنده شدن ... رفتم و  يدستا دنید ی... دخترا وقت

 کنمیکارت م یچ نیبب ریدستش رو بگ یاگه جرعت داشت گهیبار د هیفقط  ؟يکار کرد یچ زیهمه چ یب ي کهیمرد -من

 داد زد:  ترانه

  ؟یبسه ... به تو چه ... تو چکارم -ترانه

 تو خفه شو  -من

 تو خفه شو ... باهاش درست حرف بزن  - ارشیک

 نداره  یبه تو ربط -من

کردم ... دستم رو محکم دور کمرش  یولش نم یکرد ول یرو ول کردم و دست ترانه رو گرفتم و بردم وسط ... تقال م قشی

 قفل شده ام گفتم:  يدندون ها ونیگرفتم و در گوشش از م

 کنم  یممجلس رو رو سرت خراب  نیا نمتیبب ارشیدور و بر ک گهیبار د هیول نخور ... اگه  -من

 تونم تنهاش بذارم  یمن دعوتش کردم ... نم - ترانه

 ...  يتو غلط کرد - من

 دور چشماش حلقه زد و گفت:  اشک

 ولم کن ...  -ترانه

 جواب دادم:  یرحم یبا ب من

  یخودم باش شیپ دی... تا آخر شب با ریآبقوره نگ يخود یب -من

 بهت زدم  یمن حرف يدیرو بوس یمگه تو هست -ترانه

 کنم  یبخوام م يمن فرق دارم ... در ضمن من هرکار -من

 زن آزادم  هی... من  کنمیخوام م یم يمنم هر کار -ترانه



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ١٥١ 

  یکن يکار یتون یفعال که نم -من

 غرورم اجازه نداد به جاش گفتم:  ی... دوست داشتم پاکشون کنم ول دیگونه هاش چک يهاش رو اشک

  يخواهرته بهتره لذت ببر ی.. عروسنکن . هیگر گهیخوبه د -من

 گفتم ... اونم گفت:  کیاومد طرفمون ... باهاش دست دادم و تبر ایلحظه آر همون

  يقرض بد قهیخواهر زن ما رو چند دق نیا شهیم -ایآر

 گفتم:  یستیرو در با تو

 البته  -من

 نیتونستم هم یاگه م ینبود ... حت يچاره ا یکار و بکنم ول نیگذاشتم ... دوست نداشتم ا ایدست آر يدست ترانه رو تو و

...  دیرقص یم ایکردم بره و لباسش رو عوض کنه ... دوس نداشتم مردا بهش نگا کنن ... ترانه داشت با آرذ یاالن مجبورش م

جلس بود شناخته بودمش کار داره؟ چون صاحب م یترانه چ ي...اون با بابا دمشید نهترا يگشتم که کنار بابا ارشیدنبال ک

و ترانه ... پس ترانه  ایکردم ... برگشتم طرف آر یباشه ... داشتم نگاهشون م ایآر يبابا دیهنوزم شک داشتم اخه شا یول

 گفتم:  ایکوش؟ رفتم و رو به آر

 پس ترانه کجاس؟  -من

 دونم گفت کار داره  ینم -ایآر

شدم ... رفتم تا سالن رو  یم ونهیزده ... داشتم د بشیهم غ ارشیخود ک دمیاما د ستین ارشیک شیپ نمیبرگشتم تا بب دوباره

 کنم . داشونیپ دیبگردم شا

*** 

 ترانه

 به طرفم اومد و در گوشم گفت:  ارشیجدا شدم ... ک ایآر از

 کارت دارم  ایپشت عروس و دوماد بگذر ب ياز درختا -ارشیک

 هیرز قرمز بود ...  يگذشتم ... راهرو پر از گا ها کیتار يدرختا نیشدم ... از ب میج ستیپندار حواسش ن دمیرفت ... منم د و

پشتش نشسته بود و پشتش به من بود ... رفتم طرفش ...  ارشیبا چند تا شمع ... ک زیم هیدرختا بود ... آره  نیب ینوران يفضا

 یلیخ یلیبلند شد و به سمتم اومد البته خ ارشیک ... ودمی شیکه من عاشق ملود یآهنگ آشنا اومد ... همون آهنگ هی يصدا

 ... شروع کرد به خوندن:  زنهیم تاریگ یخوب نیدستش بود ... بهم نگفته بود به ا تاریگ هیداشت ...  یآروم گام بر م

 ذهنم  ينگاه تب دار مونده تو هی

 شدم انگار آروم آروم کم کم  عاشق

 قشنگ تو مشروب رومه  يچشما

 تمومه  یبا من همه چ یباش اگه
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*** 

 خونه  واریساعت رو د کیو ت کیت

  ونهیوقت عاشق شدن د گهیم

  ایبزن به در دلو

 نگو فردا  نقدریا

  رهید یلیخ اخه

  رهیم یبرس رید

 چشمام:  يبود رو به روم و زل زده بود تو دهیزمزمه کردم ... رس باهاش

  یجون زیعز تو

  یتون یکه م بگو

 دل تنهام  واسه

  یابد بمون ات

*** 

  یتو همون آره

  یآسمون ماه

 تن خستم  واسه

  یبون هیسا هی تو

 یجون زیعز تو

  یتون ینم نگو

*** 

 ذهنم  ينگاه تب دار مونده تو هی

 شدم انگار آروم آروم کم کم  عاشق

 قشنگ تو مشروب رومه  يچشما

 تمومه  یبا من همه چ یباش اگه

*** 

 ساعت  کیو ت کیت

  تاریگ يملود

 تا شمع روشن  دو
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  داریتا چش ب دو

  یدو راه هی سر

 دل گرفتار  هی

  دارید يقرار عشق و وسوسه  یب

*** 

  یجون زیعز تو

  یتون یکه م بگو

 دل تنهام  واسه

  یابد بمون تا

*** 

  یتو همون آره

  یآسمون ماه

 تن خستم  واسه

  یبون هیسا هی تو

 یجون زیعز تو

 یتون ینم نگو

*** 

 ذهنم  ينگاه تب دار مونده تو هی

 شدم انگار آروم آروم کم کم  عاشق

 قشنگ تو مشروب رومه  يچشما

 تمومه  یبا من همه چ یباش اگه

*** 

  یجون زیعز تو

  یتون یکه م بگو

 دل تنهام  واسه

  یابد بمون تا

*** 

  یتو همون آره
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  یآسمون ماه

 تن خستم  واسه

  یبون هیسا هی تو

 یجون زیعز تو

 یتون ینم نگو

 يکردم ... کاش جا یم یافتادم که با پندار هم خوان ياونروز ادیخوند ...  یچشمام و آهنگ رو م يمدت زل زده بود تو تمام

 نیروز من و پندار هم سر هم هیآرزو کردم  دمیساب یو تارا م ایسر آر يباال انایقند رو با آر یبود ... وقت نجایاالن پندار ا ارشیک

 اومد و جلوم زانو زد:  ارشی... ک یواه الیخ هی نیا نمدو یم یول مینیسفره بش

  ه؟یچه کار نیا -من

 گفت:  شوینیب يرو گذاشت رو دستش

 ... تو فقط نگا کن  سسیه -ارشیک

 بازش کرد و گفت:  یدر آورد و گرفت طرفم ... به آروم بشیمخمل از ج يجعبه  هی

تا چشمات مشروبم باشه؟  ؟یبون باش هیسا هیتن خستم  يتا برا یکنیترانه؟ با من ازدواج م یکن یبا من ازدواج م -ارشیک

 خوام ترانه  ینازت رو م يمن اون چشما

  شه؟یم یحس چ نیا فیبه پندار دارم ... پس تکل یحس هی يمن انگار شه؟یم ی... پس پندار چ دمیشنیم یچ

تونه مال من باشه ... اون نامزد داره نامزدشو  ینم گهیچشمم ... نه اون د ياومد جلو یبا هست ششیچند روز پ يبوسه  ناگهان

کنه ... خوب  یفرق م تیحاال که اون هست وضع یگفتم نه ... ول یاالن م نیوسط نبود هم یهست يهم دوست داره ... اگه پا

تونم همون  یبه مرور زمان هم عاشقش شدم ... منم م دیخوشبخت بشم ... شا اهاشتونم ب یمنو دوست داره ... م ارشیک

 شناختمیکه خودم نم ییمن زجر بکشه ... با صدا يبه اندازه  دی... پندار هم با نهیبه پندار بدم ... آره هم دمیرو که کش يزجر

 گفتم: 

 بله  -من

 رو دستم کرد و گفت:  ییبایز نیتک نگ يحلقه  ارشیک

 ینداشت حت یچقدر استرس داشتم ... با بابات هم حرف زدم ... اون حرف یدون یشد ... نمراحت  المی... خ شیاخ -ارشیک

نکردم فقط به خاطر مجلس خواهرت بود وگرنه  يکار يدیهم خوش حال بود ... اون موقع هم که پندار بردت اگه د یلیخ

 دوست دارم  یلیرفت بهت بگم ... خ ادمیرو  يزیچ هینره ...  ادشیآوردم که تا عمر داره  یسرش م ییبال

 باال و گفت:  دی... با انگشت سبابه اش چونه ام رو کش نییو سرم رو انداختم پا دمیکش خجالت

  میغذا بخور میبر ایخجالت نکش خانومم ... ب -ارشیک
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خوب بود و  یلیخ ارشی. ک.. میبود ... با هم غذا خورد یقشنگ یلیخ زیم یول نهیرو بچ زیم نیوقت کرده بود ا یدونم ک ینم

گفت و من  یکل ارشیلبم لبخند بود ... ک يرو یول زدیپندار بود ... دلم زار م شیمن دلم پ یدوست داشت ول یلیمنم خ

 . یزورک يها دنی... خند دمیخند

*** 

 انایآر

که خودم رو  یاب خوردم ... در حال وانیل هیتشکر کردم ورفتم  دیرقص یکه باهام م يخسته شده بودم ... از پسر دنیرقص از

 زدم گفتم:  یباد م

 گرمه ...  یلیآخ خدا خ -من

 آراد از پشت اومد:  يصدا

 شد  یگرمم م دمیرقص یمنم اگه مثل تو از اول شب تو بغل هزار تا مرد م -آراد

  ادی... بکش کنار بذار باد ب ستیفکر کن ...اصال برام مهم ن يهر جور دوست دار -من

 که اخم در اومده:  يشدم ... خواستم برم که بازوم رو گرفت و فشار داد ... طور یم یشیآت داشتم

 ...  يدیاز چشم خودت د يدید یهر چ ياز کنارم جم بخور - آراد

 و گفتم:  رونیب دمیرو محکم از دستش کش دستم

  ؟یکن یم یمثال چه غلط - من

 شد گفت:  یکه داشت از جلومون رد م يدختر به

 خانوم  دیببخش -آراد

 آراد چشماش ستاره بارون شد ... با ناز گفت:  دنیبرگشت و با د دختره

 بله  -

  دیبا من برقص شهیم -آراد

 : دیگنج یدر پوست خودش نم دختره

 البته  -

 چشمک به من که در حال انفجار بودم زد و رفت دست دختر رو گرفت و با هم رفتن وسط ...  هی آراد

 لبم ... پندار اومد کنارم و گفت:  دنیبه بغلم و شروع کردم به جو و زدم دستم

  ؟يدیتو ترانه رو ند انایآر -پندار

  دمشینه ند -من
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دختر باز تر ...  یکیاز  یکی... به ...  دمی... دنبال سپهر گشتم که د زدیسر و کله م اریکه داشت با مه سیرفت به طرف مهد و

هم اومد ...  نایبودم ... س یعصبان یلیبود ... خ سیمهد شیتموم حواسش پ یول دیرقص یتر مدخ هیاونم وسط بود و داشت با 

 : دیراست اومد طرفم و پرس هی

  ؟يدیتو ترانه رو ند -نایس

 زدم:  داد

  دیریگیترانه ام که همتون از من سراغش رو م لینه مگه من وک -من

 نیرقصن رو در جا خفه کنم ... اما من مغرور تر از ا یکه باهاش م یی... دوست داشتم آراد و دخترا گهید زیم هیرفتم سر  و

 اومد طرفم و گفت:  سیو زل زدم به آراد ... مهد سادمیحرف ها بودم ... همون جا وا

  يکالفه ا یلیچته؟ خ -سیمهد

  رمیگ یم شی... انگار دارم آت یکیرقصه ... هر دفعه هم با  یساعته داره م کی قای... دق رهیگ یاز آراد زورم م - من

غرور برام  گهیاالن د یببر ... درسته مغرور بودم ول یبه راز دلم پ یحرف بزنم ... برام مهم هم نبود که کس یکیداشتم با  ازین

 مهم نبود: 

 هات غرق شده؟  یتو چرا کشت -من

 تو غرق شده  يها یکه کشت یلیبه همون دل -سیمهد

 ... با تمام توانم داد زدم:  ادیاز آراد خوشش م نمیا یعنیآوردم ...  یشاخ در م داشتم

 به خاطر آراد؟  - من

 نه بابا به خاطر سپهر  - سیمهد

کس  چیحس رو به ه نیدونستم ا یم یوجودم جونه زد ول يحس تو نیا يدونم چه جور ی... نم دمیکش ینفس از سر راحت هی

 هم بابغض گفت:  سی... مهد ایبه برد یتا حاال نداشتم حت

 کنه  ی... سپهر هم زورش گرفت از اول جشن داره با هزار نفر بگو بخند م اریمامانم منو دوباره چسبوند به مه نیا -سیمهد

 منو داشت ... دستش رو گرفتم و گفتم:  تیوضع نمی... ا يناز یییآخ

 کجا رفت؟  ارینکن ... حاال مه تینداره خودت رو اذ بیع -من

 ... مخم و خورد از بس حرف زد  ییرفته دستشو - سیمهد

 گفت:  سیپسر جون اومد طرفمون و رو به مهد هی

  با؟یخانوم ز دید یافتخار رقص م -پسر

از رقص  گهیکه د هم ایبرده بود قبول کرد و با پسره رفت وسط ... تارا و آر یزدم و اونم که به نقشم پ سیچشمک به مهد هی

 پسر به طرفم اومد:  هیبلند شد و با  ایدفعه آر هیخسته شده بودن نشسته بودن ... 

 خواهر گلم تنها باشه  نمینب -ایآر
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 هم به پسره اشاره کرد و گفت:  ایندادم ... آر یزدم و جواب يلبخند

خوام با خواهرت آشنا شم ... حاال هم آوردمش  یم گهیکرده ... همش م ونهیاز دوستامه ... از اول شب من و د یکیفربد  -ایآر

 که باهات آشنا شه 

 دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت:  فربد

 خانوم  انایآر دنتونیخوشبختم از د -فربد

...  امیفربده راه ب نیچزوندن آراد مجبور بودم با ا ياالن برا یرو ناکار کرده بودم ول ارویبودم  يا گهید تیتو هر موقع اگه

 دستم رو تو دستش گذاشتم و گفتم: 

  د؟یبرقص دییخوا یفربد خان ... م نیهمچن -من

 مرگ شد و گفت:  ذوق

 البته  -فربد

باهامون فاصله نداشتن ... آراد  ادیدختر که در حال رقص بودن ز هی... آراد و  میدیوتانگو رقص میوسط و شروع کرد میهم رفت با

فربد ... اونم دختره رو  يبازو يرو دمیکه حرصش رو در آرم دستم رو نوازش وار کش نیا يبراهمش نگاهش به ما بود ... منم 

 در گوشم گفت:  بدبه خودش چسبوند ... فر شتریب

 خانوم  انایآر دییبایز یلیشما خ -فربد

وگرنه االن برات  خورهیکه نقشم به هم م فی... ح فی... ح نییپا ارمیشد بزنم فکش رو ب یشعور ... کاش م یخر ... ب ي پسره

 لبخند زدم و گفتم:  هیدماغ نذاشته بودم ... 

  د؟ییفرما یم یشکست نفس -من

 کننده اس  رهیخ تونییباینه واقعا ز -فربد

 بلند کردم و در گوشش گفتم:  يخنده  هی

  دیشما به من لطف دار -من

 بود ... آراد گفت:  دهیاش رو کش قهیآراد بود که  نیشد عقب ... ا دهیدفعه فربد کش هی

 بگو  گهیبار د هی ياگه جرعت دار با؟یز یگفت یتو به ک -آراد

 کرد:  یکردم فربد رو داغون م یچشماشو خون گرفته بود ... اگه دخالت نم جلو

 ولش کن آراد ...  -من

 دونم و تو  یمن م نمتیدور و بر خانوم بب گهیبار د هیاگه  یبچه فکل نیبب -آراد

 گفت: هلش داد و  و

  يخوش اومد -آراد

 خودش کمر منو گرفت و چسبوندبه خودش ... در گوشم با حرص گفت:  و
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 می... بگو ما هم بخند يزد یبهت گفت که قهقه م یچ -آراد

 داد:  یفشار م یلیگرفته بود ... کمرم رو خ دردم

  یاخ ... ولم کن وحش -من

 از راه زور وارد بشم  یباشه خودت خواست ادتیا ... ... عمر یبا هزار تا مرد برقص يولت کنم که بر -آراد

 خودش فشار داد . شتربهیمنو ب و

*** 

 سیمهد

 دینداشتم با يچاره ا یکرد ول یبد نگام م یلی... خ میکرد مشغول رقص شد یمعرف نیکه خودش رو رام يهمون پسر با

 ... در گوشم گفت:  ومدمیباهاش راه م

 خانوم؟  سیمهد دیشما نامزد دار -نیرام

 نه راستش  -من

 یک نیکه سپهره ... ا نیچرخ زدم و برگشتم ... ا ... ا هی...  فیشعور کث یفشار داد ... ب یزد و دستم رو کم يلبخند نیرام

 عوض کرد ... گفتم:  نیجاشو با رام

  ؟يعوض کرد نیجاتو با رام یتو ک -من

 آروم در گوشم گفت:  یول تیعصبان با

  د؟یشد یمیهم صمچه زود با  -سپهر

 داد ... اخم بلند شد و گفتم:  یدستش بود رو فشار محکم يدستم که تو و

 چته؟  -من

بهت توجه کنن  گهید ياز اولم بهت گفتم دوست ندارم مردا ؟ییدرد من تو یدون ی... نم یچه مرگمه لعنت یگ یتازه م -سپهر

  یرقص یو تو بغلشون م یصاف رفت ؟يکرد يکار ی... اونوقت تو چ

  شمیم ونهید ياگه از کنارم جم بخور یتا آخر عروس گهید

 که اعصابش رو آروم کنم کوتاه اومدم:  نیا يدلم آب کردن ... برا ياعتراف کنم از حرفاش قند تو دیکمرمو فشار داد ... با و

 دم  یانجا م ییتو بخوا یهر چ گهی... د دیببخش -من

 : دیرو بوس میشونیزد و پ يلبخند

 خودم نوکرتم به موال  -سپهر

 ...  میبه رقص ادامه داد و

*** 

  پندار
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 به طرفم اومدن و گفت:  انایشدم ... آراد و آر یم ونهینبود ... داشتم د ارشیاز ترانه و ک يهنوز خبر یرو سرو کرده بودن ول شام

 غذا بخور  اینامه اش ... ب ای ادیخودش م ایداداش  ایب -آراد

  دیبخور دیشما بر -من

 لوس نباش  گهید ایب -آراد

 زدم:  داد

  دیشما بر گمیم -من

 لب گفت:  ریز

 امشب حال همه گرفته اس -آراد

شوق داشتم که  نقدریاومدن ا يسال گذشت ... برا کیسخت گذشت که انگار  نقدریهفته که ترانه نبود ا کی نیرفت ... ا و

وسط  نیا ارشیک نی... ا ومدهیآرامش به من ن یعنی ایگرفته بود ... خدا یلیلم خآراد و سپهر بهم شک کرده بودن ... اما حاال حا

رفتم طرفشون ... مچ ترانه رو  یگرگ زخم نیع ومدنیباغ م کیکه از طرف تار ارشیو ک نهترا دنیخواد اخه ... با د یم یچ

 درختا ... بازو هاشو گرفتم و تکون دادم:  نیحواسش به ما نبود ... بردمش ب ارشی... ک دمشیگرفتم و کش

 نگفتم؟  ایگفتم  ارش؟یطرف ک يبر يمگه بهت نگفتم حق ندار -من

 چرتت گوش بدم  ينداره به حرفا یمن گوش ندادم ... لزوم یول یگفت -ترانه

 هاشو فشار دادم و گفتم:  بازو

 ...  ینیب ی... ترانه رو اعصاب من راه نرو بد م یکن یغلط م یلیتو خ -من

 وداد زد:  رونیب دیباشدت دسشتو کش ترانه

  دینداشته باش يکار هیرادمنش شما بهتره حواستون به نامزدتون باشه و به بق يآقا -ترانه

به خودم  یگفتم ... فقط وقت کیتبر ایچه طور جشن تموم شد و من به ار دمیگرفته بود ... نفهم شیرفت ... قلبم از حرفاش آت و

 شیقلب من پ یتهران ول میگشتیبودم ... آره ما برم یو من در حال رانندگ مینشسته بود نیماش ياومدم که با سپهر و آراد تو

 ...  وفتهیاتفاق بد ب هی... انگار قرار بود  زدیمترانه مونده بود ... دلم شور 

*** 

 عاشقانه متن

 يدوسم ندار گهیتو د ایشد  کیکوچ ایدونم دن ی... نم يدوسم دار ایدن ياندازه  یگفت یبهم م ادتهی

*** 

 ترانه

کرد و  يهمون شب من و از بابام خواستگار ارشیرفته بودن ماه عسل ... ک ایو تارا گذشته بود ... تارا وآر ایماه از عقد آر کی

... بابام قبول  میبرگذار کن گهید میماه و ن هیاسرار کرد تا عقد رو  ارشیجواب مثبت از من قبول کرد ... ک افتیبابام هم با در
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رو داشت ... اونا هم سه ماه بعد از  يپافشار نیعقد هم يهم برا ایقبول کرد ... آر دیرو د ارشیک راسرا یوقت یول کردینم

که  يم حلقه او من میدونست ما قرار ازدواج گذاشت یوجود نداشت ... پندار هنوز نم يدر مورد ما نامزد یعقد کردن ول ينامزد

ماه رو امتحان  کی نیبودم در واقع دوست داشتم شکه اش کنم ... ا دهیبهم داده بود رو جلوش نپوش يبه عنوان نامزد ارشیک

 شیماه پ هی... حال من با  میامتحانمون رو داد نی... امروز آخر دمیدیرو م ارشیبود و من کم تر ک لی... آموزشگاه تعط میداشت

کردم و  داشیپ سیگشتم ... کنار مهد انایآر لاومدم و دنبا رونینکرده بود ... هنوز هم ناراحت بودم ... از سالن امتحان ب یتفاوت

 به سمتشون رفتم: 

  ؟يچه طور داد -انایآر

 بد نبود  - من

 بد نبود  یگ یم يافتضاح بود ... تو تازه دار -سیمهد

 بود:  ارشیزنگ خورد ... ک لمیاز اون دو تا راه افتادم ... موبا جلوتر

 الو  -من

  ؟يسالم عشقم ... امتحانت رو داد -ارشیک

  زمیآره عز -من

 دنبال لباس عروس  میدنبالت بر امیب - ارشیک

 ...در دانشگاه منتظرتم  ایآره ب -من

گرم  یلیخ ارشیبودم ... خانومه با ک دهیشن ادیمزون معروف ... اسمش رو ز هی میاومد دنبالم ... با هم رفت ارشیربع بعد ک کی

 گرفت: 

 جون چطوره؟  الیخان ... سه ارشیک يچطور -خانوم

 عمل باباش رفته بود آلمان:  يبود که برا ارشیمامان ک الیسه

  مینیچند تا لباس عروس بب میخوبه به لطف شما ... راستش اومد -ارشیک

  دیش ریهم پ يان شااهللا به پا يهم دار ییبایس ز... چه عرو یازدواج کن ییخوا یم یبه سالمت -خانوم

لباس عروس که باال تنه اش  هیبه دلم نشست ...  یلیخ شونیکیزدم و اون جلو رفت و چند تا لباس عروس آورد ...  يلبخند

باز با  نشییبود و پا يتنه اش هم گشاد و تور نییهم داشت و قسمت پا ییبایز يخورد و منجوق دوز یم يدو تا بند تور

 گفتم:  ارشیمنجوق کار شده بود ... رو به ک

 اون به نظرت چه طوره؟  -من

 دکولتهه؟  -ارشیک

  هینه اون تور -من

 برو پروش کن  هیعال - ارشیک
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 يمن ساخته بودنش ... صدا يبرا ي...انگار ومدیبه تنم م یلی... مو هام رو باز کردم ... خ دمشیزدم و رفتم پوش يلبخند

 : دیرس یپشت اتاق پرو به گوش ماز  ارشیک

  نمتیمنم بب ایترانه جان ب -ارشیک

 ... اخه شگون نداره  ینیبب يحق ندار ینه تا روز عروس -من

  یاز فضول شمیمن تا اون روز آب م گهیانصاف نباش د ی... ب االتهیهمش خ نایا -ارشیک

 اسرار نکن -من

که سرخر با  میهست ی... چه عروس و دوماد جالب میها رفت زیچ هیبق دیخر يلباس برا دیلباس را در آوردم ... بعد از خر و

 ...  میارینم دیخر يخودمون برا

*** 

مهربون بود  یلی... مادرش خ انیتونستن ب ینم ارشیآماده بود ... فقط پدر و مادر ک زیهفته مثل برق و باد گذشت ... همه چ دو

...  ادیتونست ب یعمل داشت مادرش هم نم ارشی... چون پدر ک کنهیعدا جبران مکرد و گفت ب یعذر خواه یلی... پشت تلفن خ

 يزود تر برا ارشیکردنم ... ک يشده بودم چون همش در حال نقش باز یخوب گریوقته باز چند نیمهم نبود ... ا ادیمن ز يبرا

مفصل  یعروس هیاونا هم  لیفام ي... قرار شد بعدا برا میاونا رو دعوت نکرد لیاز فام یعقد کس يرازبرایباغ رفته ش ي هیکرا

 يباشه ... مهمون ها زیسورپرا هیخواد دامادش  یکنه م یهمه رو دعوت م ینیوگفت تلف میری... بابام نذاشت کارت بگ میریبگ

 ارشیک يها لیامف يبرا میخواست یکه م ییعروس ي... برا مینفر رو دعوت کرده بود ستی... حدودا دو میدعوت نکرد يادیز

... پندار  دمیخرپندار و آراد و سپهر  ي... فقط من سه تا کارت برا میکن یخودمون رو هم مفصال دعوت م يها لیفام میریبگ

  دمیکش يبفهمه من چه زجر دیبا

و  سیسرش بودن ... با مهد ي... آراد و سپهر هم باال کردیرو جمع م لشیکالس رو اعالم کرد ... پندار داشت وسا انیپا استاد

 : میبه طرفشون رفت انایآر

 مال شماست نای... ا ونیآقا ریروز بخ -من

 : دیکارت ها رو بهشون دادم ... آراد پرس و

  ه؟یچ نایا -آراد

  دیفهم یم دیبازشون کن -انایآر

گفته بودم که دوست دارم  سیو مهد انایشده بودن ... قبال به آر نیباهامون سر سنگ یتارا تا به حال پسرا کم یروز عروس از

 بگن يزیبه پسرا چ دیباشه و اونا نبا زیسورپرا هی میعروس

 : دیبه هم نگاه کردن ... پندار پرس یخوندنش با نگران یو سپهر کارت ها رو باز کردن ... وقت آراد

 بچه ها؟  هیچ -پندار

 دستش افتادم ... رو بهشون گفتم:  ينزدن ... پندار کارتشو برداشت و بازش کرد ... خودکار از تو یحرف اونا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ١٦٢ 

  دییایاگه ب شمیخوش حال م -من

 يانگار یانتقام منم خاموش شد ول شیباشن آت ختهیر شیآت يکه رو ی... مثل اب رونیاومدم ب انایو آر سیجلو تر از مهد و

 دونم چرا هنوز هم غم دارم ... اخه چرا آروم نشدم؟  یکرد ... نم یم ینیقلبم سنگ يخاکسترش رو

*** 

 پندار

 بود ... سپهر کنارم نشست و گفت:  ییقو یلیافتادم ... شک خ یصندل ياز رفتن دخترا رو بعد

 پندار؟  یخوب -سپهر

 يکارتش جلو یباشه ... ول يا گهیتونه مال کسه د یدروغ بزرگه ... ترانه نم هی نیگفتم ا یندادم ... همش با خودم م یجواب

 دنبالم و داد زد:  دی... آراد دو دمیتونست دروغ باشه ... بلند شدم و به طرف در دو ینم نیروم بود ... ا

 حالت؟  نیبا ا يریکجا م -آراد

مشتم  يرو تو ی... کارت عروس گفت یبهم م يطور نیبود که آراد ا میوخ نقدریاوضام ا یعنیبودم ...  يحال من چه جور مگه

 زدم:  ادیسرعت به طرف آپارتمان دخترا روندم ... فر نیشدم و با آخر میادامه دادم ... سوار فرار دنیمچاله کردم و به دو

 ...  یکارت کرده بودن لعنت یترانه؟ د آخه مگه من چ یکار رو با من بکن نیا یچه طور تونست -من

 نیشدم ... االن فقط فکر ا شیوارد زندگ يرو بردم باال ... اصال فراموش کرده بودم به چه قصدزدم رو فرمون و سرعتم  یکی

به در  دمیشدن رو از دست بدم ... رس میکه زندگ ییچشما گهیبار د هیخوام  یازدواج کنه ... نم ارشیبا ک دیبودم که ترانه نبا

بهم بگه  دمیترسیازدواج کنه ... م ارشیخواد با ک یبشم و برم ازش بپرسم چرا م ادهیپ ونستمکردم نت يآپارتمان ... هر کار

کار رو کرد؟  نیتونستم برم ازش بپرسم چرا ا ینم یرفتم ول یفرمون گذاشتم مدام با خودم کلنجار م يعاشقشه ... سرم رو رو

 نشیهم پشت ماش سیکرد و مهد یروبوس سیو مهد انایرفت ... با آر نشیباالخره در خونه باز شد ... ترانه اومد وبه طرف ماش

دختر ... اخه  نیداره ا یهدف دنبالش کردم ... از شهر خارج شد ... چه دل و جرعت یخواست کجا بره؟ ب ی... مگه م ختیآب ر

 ترسه تک و تنها بزنه به جاده ...  ینم يچه طور

کار رو کرده ... شب شده بود و ما  نیازش بپرسم چرا ا دیرفت ... آره من با یم رازیرفتم ... انگار به طرف ش یدنبالش م فقط

معلوم شد ... تا خونشون دنبالش رفتم ... پارك کرد و رفت باال ... باز من موندم و شک  رازیقرآن ش يو دروازه  میدیباالخره رس

  ایکار کنم خدا یشم ... چ یم ونهیمن د قشه... اخه اگه بهم بگه عاش

*** 

 ترانه

مبل ها نشسته بود مامانم هم اومد و بغلم کرد  يبزرگمون رو رد کردم و رفتم داخل ... بابام رو اطیح عیخونه باز شد ... سر در

 : دمی... پرس

 کجاست؟  ارشیپس ک -من
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 تو باشه  شیهمه کارارو زود انجام داد و برگشت تهران تا پ -بابا

 را کمکش کنم ... کا يکنم و تو رشیاومده بودم غافل گ -من

 ترانه خانوم؟  ياومد یباچ -بابا

  نیبا ماش -من

  رمیرو ازت بگ نیماش نیا دیکه با نیتو جاده ها ... مثل ا وفتیراه ن نیبا ماش ییمگه من بهت نگفتم تنها -بابا

 خره  یبهترشو م دونهیشوهرم برام  -من

 تو بذار خرت از پل رد بشه بعد شوهرم شوهرم کن  طونیش يا -بابا

 گفتم شوهرم ...  یپندار بود ... کاش به اون م ارشیک يطرف اتاقم رفتم ... دلم گرفت کاش جا به

 نییپله پا نی... تا پامو از آخر نیی... لباس هامو عوض کردم و رفتم پا ختمیاشک ر شهیتختم نشستم و مثل هم يرو نیغمگ

 که نگاه شماره کنم جواب دادم:  نیزنگ خورد ... بدون ا میگذاشتم گوش

  دییبله بفرما -من

 دم در کارت دارم  ییایاالن م نیهم -نایس

  ستمیتهران ن امیتونم ب ی... نم نایس ییتو -من

 گم  یخودتون رو م يدر خونه  -نایس

 تونم  ینم -من

 کنم  یسرت خراب م ياون خونه رو رو امیم ای ییایم ای -نایس

هم  یشال پشم هیو  دمیشال پوش هیکرد ...  یسرم خراب م يرفتم واقعا خونه رو رو یکردم و به طرف در رفتم ... اگه نم قطع

 : دیشونه هام ... مامانم پرس يانداختم رو

  ؟يریترانه مادر کجا م -مامان

  امیاالن م - من

رفتم ... سوار شدم و سالم کردم ... اونم جوابم  نایس يایو به طرف زانت رو رد کرد و در رو باز کرد اطیح عیاومدم ... سر رونیب و

 که قصد نداشت شروع کنه ... گفتم:  نیمثل ا یبگه ول يزیرو داد ... منتظر شدم تا چ

 خوب بگو من منتظرم ...  -من

 طرفم وداد زد:  برگشت

 د حرف بزن  ؟يداد حشیکه به من ترج هی... اصال اون احمق ک یازدواج کن ییخوایم یتو به چه حق -نایس

 هست هزار بار شرف داره به تو  یهر ک -من

 هوا گرفتم و گفتم:  يصورتم که دستش رو رو يرو برد باال ك بزنه تو دستش

 تکرار نشه در شان خودت رفتار کن  گهید ییخوا یسرت اومد ... اگه م ییچه بال یمهمون يتو ادتهی -من
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 رو زده بود ... سرش داد زدم:  يدر باز نشد ... کثافت قفل مرکزکه  دمیرو کش رهیدستگ و

  نایدر و باز کن س -من

 و گفت:  دیخند

زدمت که  یم يبودو اال جور یهم دوبرابر تو ... اونروز هم حرکتت ناگهان کلمیمردم و ه هیمن  یتو کاراته کارم که باش -نایس

 وم کوچولو نره ... حاال هم تقال نکن خان ادتی يتا عمر دار

 بودم ... داد زدم:  دهیترس یلیراه افتاد ... دروغ چرا خ و

  هیها چ يمسخره باز نی... ا ناینگه دار س -من

 خودت نگهش دار  یتون یخانوم کاراته کار اگه م -نایس

 ادامه داد ... داد زدم:  یکه دستم و پس زد و به رانندگ رمیفرمون و بگ خواستم

  شهیکنم ... مامانم االن نگران م یخواهش م نایس -من

  يکردیقبال فکرشو م دیبا -نایس

انداختش  نیو از ماش دیرو از دستم کش میگوش نایمامانم رو گرفتم ... س يدر آوردم و شماره  میشلوار خونگ بیرو از ج میگوش

 ... داد زدم:  رونیب

  هیمسخره ا یلیخ یشوخچون  یکنه بهتره تمومش کن یم یشوخ ي... اگه دار يشد ونهید -من

 ... گفت:  مییدونستم کجا ینم یباغ بود ... حت هی... رو به رومون  سادیوا نیدفعه ماش هینداد ...  یجواب

 شو  ادهیپ -نایس

شم خودش اومد و بازوم رو گرفت و به زور  ینم ادهیپ دید یمچاله شده بودم ... وقت یصندل يکردم و از ترس رو یم هیگر

و هر دفعه  میساعت رفت میاالغ خان ... حدود ن نیداره ا يمن وارد باغ شده بود ... چه زور يو کرد با وجود مخالفت ها ادمیپ

 انداختم و با هق هق گفتم:  نیزم يرو رو دم... باز خو میگذشت یدوراه هیهم از 

 تو رو خدا ولم کن ...  نایس -من

 زور بلندم کرد و گفت:  به

 ترانه خانوم ...  يکرد یقبال فکرشو م دیبا -نایس

 هیکه گر یو در حال دمی... خودم رو عقب کش میدیرس یچوب يکلبه  هی... باالخره به  دیباز راه افتاد و منم دنبال خودش کش و

 کردم گفتم:  یم

 کار؟  یچ نجایا يمنو آورد -من

  یمال خودم ... تو اول تا آخر یبش گهید یکیبذارم تو مال  تونمیمن نم -نایس

 ام گفتم:  هیهق هق گر ونیو از م دمیخودم رو عقب کش دوباره

 کنم خوبه؟ فقط ولم کن بذار برم  یمن ازدواج نم -من
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 زد و گفت:  فیلبخند کث هی

  رهید یلیخوشگلم ... خ رهید -نایس

 لب گفتم:  ری... فقط اون لحظه ز دیرسی... زورم بهش نم دیبازوم رو کش و

 ... کم...کمکم ... کن  ایخدا ...  -من

کرد ... اشکام  یکار م یکلبه وسط باغ چ نیدونم ا ینم یقشنگ بود ... ول یلیخورد ... خ یکه سه تا پله م یچوب يکلبه  هی

 دوم رو بره داد زدم:  يپله رفت باال و تا خواست پله  هی نای... س کردمیخشک شده بودو فقط هق هق م

 ولم کن  دیو جون عمو حم... تو ر نایتو رو خدا س -من

 زر زر نکن ...  نقدریا -نایس

 پندار از پشت اومد:  يخواست دستمو بکشه که صدا و

  یناموس عوض یولش کن ب -پندار

که تو دلم جونه زده  يدیعقب ... آره اشتباه نکرده بودم خودش بود ... دستم رو بردم و اشکم رو پاك کردم و با نور ام برگشتم

 نهیعموم به عزات بش ی... اله نایدستت بشکنه س یدر آوردم و ماساژش دادم ... اله نایزدم ... بازوم رو از دست سلبخند  هیبود 

 : تگف تیبا عصبان نای... س

  ؟یجنابعال -نایس

 نداره  یبه تو ربط -پندار

خورده ازش بلند تر و درشت تر بود ... معلوم بود  هیبلندش کرد ...  نیرو گرفت و از زم نایس ي قهیشد و رفت  کیبهمون نزد و

 زنه:  یحرف م نشونیده و از ب یهم فشار م يداره دندون هاشو رو

  ؟يدیخوام مادرت رو عزات بشونم ... حاال فهم یکه م میمن همون -پندار

 ش کرد: اش بلند قهیپندار باز رفت طرفش و با  یول نیزم يپرت شد رو نایدهنش ... س يمشت زد تو هیو

... اصال  ي... مگه تو خودت ناموس ندار یعوض دهیدختر تنها رس هیبمونه ... زورت به  ادتی افمیخوب نگام کن تا ق -پندار

  ؟یهست یتوک نمیبب سایوا

 فقط نگاهش کرد ... پندار برگشت طرف من و داد زد:  نایس

 ترانه؟  هیک نیا -پندار

 هق هق گقتم:  با

 پسر ... عمومه  -من

 اش تکونش داد و گفت:  قهی با

  ؟یکار کن یباهاش چ یخواست یکه از خون خودته نامرد ... م نیا -پندار

 خوام با زور نگهش دارم  یمنم م رنشیگیدختر از اول مال من بوده حاال دارن با زور ازم م نیا -نایس
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 داد زد:  پندار

 ...  یکن یتو غلط م -پندار

باز پرت شد ... پندار رفت طرفشو با پاش به پهلوش ضربه زد ... اونقدر زد تا خسته شد ...  نایبهش زد و س گهیمشت د هی و

 عاقبت ولش کرد و اومد طرفم و داد زد: 

خونه  نیا يچوب ها ياون موقع خودم خونتو رو یعل يبرو خدا رو شکر کن نوك انگشتت بهش نخورد چون به وال -پندار

  وفتهیخوام چشمم بهت ب ی... حاال هم گم شو نم ختمیر یم

 هیدادم به درخت پشت سرم ...  هیو سرمو تک دمیکش یآسودگ ياز رو یدرختا گم شد ... نفس نیبلند شد ودر ب یبه سخت نایس

 لب گفتم:  ریلبخند زدم و ز

 ممنونتم ... نوکرتم  ایخدا -من

 ترانه؟  یخوب -پندار

 باز کردم و گفتم:  چشمامو

 به لطف تو آره  -من

  نجا؟یا يچرا باهاش اومد -ارپند

 به زور آوردم  ومدمیمن ن -من

  میبرگرد دیزود تر با یبهتره بلند ش گهیخوب د -پندار

 مامانم افتادم و گفتم:  ادی تازه

 مامانم!  ییوا -من

 : دمی... از پندار با لبخند پرس میبلند شدم و با پندار راه افتاد و

  میبر دیخوب از کجا با -من

 دونم  ینم -پندار

 زدم:  غیخشک شد و ج لبخندم

  ؟یچ -من

 خوب من فقط دنبالتون اومدم  یزن یم غیچرا ج -پندار

  ؟یکن یکار م یچ رازیاصال تو ش ؟ياصال تو چرا ما رو دنبال کرد - من

 کن  یو خوب ایرو رد کردم؟ ب نایکه س یانگار ناراحت -پندار

فضول خان ... اونوقت  يدیفهم یم دیکه تو نبا میداشت یکار خصوص هیجا  هی میبر میخواست یمن و اون م دیاصال شا -من

 بود؟  یچ فیتکل

  یداشته باش یبا اون کار خصوص یکنیتو غلط م -پندار
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  میکن دایرفتن پ رونیب يراه برا هی ای... اصال ولش کن ب یکن یم ونهیتو منو د -من

بود و پشتش  نییمنم که سرم پا سادیدفعه وا هیرفت  یجلو ... پندار که جلو راه م میهدف رفت یب ينطوریوهم میهم راه افتاد با

 که خوردم بهش ... داد زدم:  رفتمیراه م

  ؟يسادیچرا وا ابوی یه -من

 گفت:  یفحش هام تنگ شده بود ... برگشت و با درماندگ يچه دلم برا اخ

 کلبه نیبه هم میدیما که دوباره رس -پندار

بلند و  نیبلوز آست هی... سردم بود اخه با میبار انجام داد نیکار رو چند نیبه همون کلبه ... ا میدیباز رس یول میافتادراه  دوباره

 مامانم افتادم و رو به پندار گفتم:  ادیهوده امون همونجا نشستم ... دوباره  یاومده بودم ... خسته از تالش ب یشلوار خونگ

  ؟يدیرو م تیپندار گوش -من

 رو هم گشت گفت:  بشیج یکیاون  ی... وقت بشیرو کرد تو ج دستش

  نیجا مونده تو ماش -پندار

 به مامانم خبر بدم  يکار کنم؟ چه جور یحاال من چ -من

 شده بود ... داد زدم:  زونیو لوچم آو لب

  یکله پوک یلیخ -من

 کرد و گفت:  یعصب يخنده  هی

  يبد ریتحقرو با  یجواب خوب يتو عادت دار -پندار

 یگرفتیم ادیراه رو  ای ياوردیبا خودت م لتویموبا ای يکردیخورده دقت م هی شدیم یحاال چ یرو بزن نایس يآخه فقط بلد -من

 خنگ  ي... آقا

 اسگول  -پندار

 االغ  -من

 شعور  یب -پندار

 هم بلدم بدم بهت؟  یو ناموس کی... فحش رک گهی... مممم ... د گهی... د مونیکثافت، آشغال، اخمق، م -من

  شهینه قوربونت نگه دار الزمت م -پندار

 لب گفتم:  ریاش رو داد به درخت ... ز هیتک و

 صد رحمت به االغ  -من

 دونه برف نشست سر دماغ قرمزم ... بازو هام رو مالش دادم و گفتم:  هیدفعه  هی

 من سردمه  -من

 : دمیشد و به طرف کلبه رفت ... پرس بلند
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 کجا؟  -من

  لسوفیبزنم خانوم ف خیو  نجایکه بمونم ا نهیکلبه بهتر از ا يرم تو یم -پندار

بود ...  کیکلبه ... بلند شدم و دنبالش رفتم ...درو باز کرد ... همه جا تار يتو میرفت یم دیما ... خوب از اول با میهست يخر چه

که  ییآوردم و مثل کسا نییآخش در اومد ... تن صدام رو پا يه صدادفع هیکنه ...  دایرو پ دیتا کل دیکش وارید يدستش رو رو

 : دمیپرس يرفتن دزد

 چه مرگته؟  -من

  يسادیرو پام وا -پندار

 : دمیآروم گفت که نشن نقدریا

  ؟یگیم یچ -من

 زد:  داد

  يسادیرو پام وا گمیبابا م -پندار

  یگفتیاها ... خب زود تر م -من

... آره  زیچ هیدفعه دستم خورد به  هی...  واریاون طرف د دمیپام رو از رو پاش برداشت ... با آدم دعوا داره ... منم دستم و کش و

دست  هیو مخلفات با  يد یال س هیبود ...  زونیلوستر بزرگ به سقف آو هیخودشه ... فشارش دادم ... همه جا روشن شد ... 

 يکه اپنش از چوب بود ... چند تا گلدون که گال يورود يرو به رو کیکوچ يآشپز خونه  هیرو به روش ...  یمبل راحت

کمد  هیشده بود ...  زونیپوست ببر پشتش آو هیپشت مبل ها که  نهیشوم هیو اونطرف بود ...  نطرفیهم داشت ا یقشنگ

 و وتکا گرفته تا شراب قرمز همه رو داشت کسیکه انواع مشروب از و يوارید

 گفت:  دارپن

  نهیشوم يبرا ارمیب زمیه رمیم -پندار

 باشه برو  -من

 یبا شکوه داشت ... چادر نبود ول يتخت دو نفره  هیاتاق خواب که  يکردم و رفتم تو دایسنگ تخت پ هیپندار رفت ... منم  تا

 آرامش گرفتم ... پندار با شدت در و باز کرد و گفت:  يحجاب کردم و نماز خوندم ... انگار

  ؟يد یجواب نم زنمیصدات م یچرا هر چ -پندار

 نمازمو دادم ورفتم سجده ... بلند شدم و گفتم:  سالم

 خوندم  یداشتم نماز م دیببخش -من

 زد و گفت:  لبخند

 قبول باشه خانوم خانوما  -پندار

 قبول حق ...  -من
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ها برام مهم نبود که مو هام رو  یمهمون ای یخانوادگ يتو جمع ها یخوندم ول یبودم ... نمازم رو م يدیمق یلیگم آدم خ ینم

بابا  ولیرو باز کردم ... ا خچالیروشن شده بود ... رفتم طرف آشپزخونه و در  نهی... شوم میاومد رونیبپوشونم ... با هم از اتاق ب

... پندار  ونیزیتلو يرو به رو  يپفک برداشتم و رفتم لم دادم رو کاناپه  هیباز کردم ...  یکی یکیها رو  نتی... پر بود ... کاب

 کردم ... برگشتم و گفتم:  یداشت نگام م

 بخور  ایخوب ب ؟ییخوا یتو هم م ه؟یچ -من

  ينجاتت بد يشام به فرشته  هی ییخوا یتو نم -پندار

 نجات  يفرشته  یشتهمه راهو ... اسم خودت هم گذا نیا رهیم یک -من

 رفتم گفتم:  یکه به طرف آشپزخونه م ی... در حال يناز یشی... پ یمظلوم نگام کرد ...اخ پندار

 دلم برات سوخت  -من

 میبود ... تصم يشاد یلیبرداشت و گذاشت ... آهنگ خ يد یس هی...  نایس يها يد یو رفت طرف س دیهورا کش هی پندار

دست گذاشتم ...  يهم جلو ازیمورد ن لیوسا يبرداشتم و همه  خچالی يرو از تو یدرست کنم پس ماکارون یگرفتم ماکارون

پس با شال مشغول آماده کردن غذا شدم ... همراه آهنگ  ارمیرو در ب المش دمیکرده بود ... صالح ند ادیپندار آهنگ رو ز

پندار چهار زانو  دمیکه د رونیگذاشتم برگشتم که از آشپزخونه برم برو که دم  ی... ماکارون دادمیو به کارم ادامه م خوندمیم

 : هیفتگیمنظورم از لذت ش نی... اشتباه نکن کنهیاپن و با لذت داره نگام م ينشسته رو

  ؟يزل زد ينجوریا یکن به چ شی... چشمات رو درو ییهو -من

 کرد و گفت:  زونیلبش رو آو پندار

 خوام  یمن ساالدم م -پندار

  کنهیخودش رو برام لوس م گهیخوبه خوبه ... حاال د -من

 باره:  کیفقط  تیمن که خر نشدم ... خر یمظلوم نگام کرد ... ول دوباره

 پوست بکن تا برات درست کنم  اریکاهو ها رو بشور و خ ایب -من

ها و گوجه هارو شست ...  اری...کاهو ها و خ خچالیو رفت سر وقت  نییپا دیولش کن ... پر گهیتصورم که االن م برخالف

 رفتم کنارش و گفتم: 

 ها و گوجه ها رو آماده کن  اریکنم خ یتا کاهو ها رو خورد م -من

رو  یهمه چ دمیتموم شد برگشتم د یشم اصال نگاش نکردم ... وقت یکنم تو کار غرق م یکار م ینکرد ... چون وقت یاعتراض

گلبرگ  يها رو گذاشته بود تو اریبابا ... گوجه ها رو به صورت گل رز در آورده بود و خ ولیکرده ...اآماده  يبه طرز ماهرانه ا

 ... دهن مثل گاراژ باز شدم رو جمع کردم و گفتم:  دیبر فمکلمه ک یواقع يهاش ... به معنا

  ؟يندار يامر گهیخوب د -من

  يبر یتون یم گهینه د -پندار
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باال انداختم و آهنگ ها رو عوض کردم ...  يکار داره؟ شونه ا یاتاق ... اونجا چ يو لم دادم رو کاناپه ...پندار هم رفت تو رفتم

 دیسف شرتیت هیمثل شلوار من با  قایدق یشلوار گرمکن طوس هیرو رو نکرده بود ... پندار از اتاق در اومد ...  نجایناکس ا ينایس

 يبود برا يگریج ییخدا یباال انداختم و مشغول کارم شدم ... ول ي...شونه ا شهیبچه سردش نم نی. ا.. اکوتاه ... و نیآست

از دخترا  ی... کل تیالیها يکه مردونه بود و موها یو مورب عسل دهیکش يهم بهتر بود ... چشما ارشیخودش ... از ک

 : دمیشکل چ نیبهتر هرو ب زی... به طرف آشپزخونه رفتم و م مردنیآموزشگاه براش م

 ! يچه کرد -پندار

 امکانات نبود  گهید دیببخش -من

 کرد گفت:  یدرش رو باز م یرفت ودر حال خجالیطرف  به

 کثافت  دهیرو هم پر کرده ... به به ... نوشابه هم خر نجایا -پندار

دفعه نوشابه با  هینشست بازش کرد که  یتکون داد و همون طور که م هیخودم مثل آدم نبود ... نوشابه رو  نیهاشم ع فیتعر

 من کلیه يرو ختیو ر رونیفشار زد ب

 و از هم باز کردم و داد زدم:  دستام

 تکون داد؟  دینوشابه رو نبا یدون ینم -من

 ومنم بلند تر داد زدم:  دیخند

 رو  شتیببند ن -من

 خنده گفت:  با

 اتاق بپوش  يتو يخوب برو از لباس ها -پندار

که  نیآوردم ... ا رونیلباس سبز ب هیکشو رو باز کردم و  نیاتاق خواب ... اول ياومدم و رفتم تو رونیاز آشپزخونه ب تیعصبان با

لباس هم حتما مال دوست دخترشه ...  نی... ا کنهیم نجایهاشو ا يخان کثافت کار نای... پس س هیهم لخت یلیزنونس! ... خ

لباس ها رو جلو پندار  نیباال انداختم ... من که صد سال ا يبودن ... شونه ا یه لخت... هم ختماندا گهید يبه لباس ها ینگاه

... هم  یشلوار گرمکن مشک هیو  ییکاموا راهنیپ هیبرداشتم ...  نایس يرو باز کردم و از لباس ها نشییپا يپوشم ... کشو ینم

ها  دهیغذا ند نیآشپزخونه ... پندار داشت مثل ا ي... برگشتم تو شلوار رو دادم باال يرو باال زدم هم پاچه  راهنیپ نیآست

 : دیبلع یرو م یماکارون

  يمواظب باش بشقاب رو نخور -من

 گفتم:  تیخنده ... با عصبان ریزد ز یبق دنمیرو آورد باال و با د سرش

  ؟يخند یم ينجوریا یمرض به چ -من

 خنده گفت:  ونیم

 من تنگه  يتو گشاده برا يلباسا برا نی... ا يباحال شد یلیخ یلیبه تو ... خداوک -پندار
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 لب گفتم:  ریز

  یاز بس خرس -من

ندادم و مشغول غذا  تیمحو مشغول غذا خوردن شد ...اهم يچشم غره به من رفت و با خنده ا هیچون  دیکه شن نیا مثل

 خوردن شدم. بعد از غذاش رفت و لم داد رو کاناپه ... من هم گفتم: 

  ؟یبخواب ییخوا یکجا م -من

  گهیتخت د يبخوابم؟ رو دیکجا با -پندار

 منه  يشرمنده اونجا جا -من

 زور زدم در باز نشد:  ی... اون رفت توو درو بست و من هرچ دمیمنم دنبالش دو دیبه طرف در اتاق خواب دو پندار

 درو باز کن!  -من

  خوامینم -پندار

شوره ...  یبعدا م نایغذام رو خوردم و ظرف ها رو جمع کردم ... س هینداشتم باهاش جر و بحث کنم پس رفتم بق حوصله

خوره ... نگاه که  یداره ول م يزیچ هیپام  ریکردم که احساس کردم ز یم نیینشستم رو کاناپه ... داشتم آهنگ ها رو باال پا

و الفرار ... به طرف  دمیبنفش کش غیج هی...  زنهیپام گشت م يسک داره روسو امبه ن کیو کوچ اهیموجود س هی دمیکردم د

شد ... من هم در چند  زیخ میتخت ن يرو عی... پندار سر دمیکش گهیبنش د غیج هیو درو مثل گاو باز کردم و  دمیاتاق دو

که بفهمم  نیتخت ...بدو.ن ا يرو یاباونم تعادلش رو از دست داد و دوباره خو نشیس يخوردم و افتادم رو زیتخت ل یقدم

 : دیپندار رو هم محکم گرفته بودم ... پندار با خنده پرس يدادم و پهلو ها یهم فشار م يچشمام رو رو

 شده؟  یچ -پندار

 سوسک ... پندار سوسک  -من

 بلند کرد و گفت:  يخنده  هی

 جات راحته  -پندار

رو هم باز کردم ... وا خاك عالم ... من تو  یکیاون  ستین اطراف ناو یمطمئن شدم سوسک یچشمم رو باز کردم و وقت هی

 یکنم؟ دستم رو گذاشتم دو طرفش و خواستم بلند بشم که دستش رو گذاشت رو کمرم و فشار کوچک یکار م یچ نیبغل ا

 بغلش:  يبهش وارد کرد ... دوباره پرت شدم تو

  ؟يبر ییخوا یحساب م هیبدون تصو -پندار

 بذار برم پندار زشته  -من

 با لبخند گفت:  پندار

 سوسکه؟  ایانتخاب کن! ... من  -پندار

  ؟یچ -من
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  یبمون نجایا ای یبا سوسکه بخواب ییرایپذ يتو ییخوا یم -پندار

هم فشار دادم و خواستم بلند شم که دستش رو محکم تر دور  ي... چشمامو رو دمیترس یسوسک نم يبه اندازه  یچیه از

 م حلقه کرد: کمر

 کجا؟  -پندار

 پندار تو رو خدا ولم کن  -من

 سوسکه؟ . شیپ يبر ییخوا یم -پندار

 کنم ولم کن ...  یخوابم ... خواهش م یتخت م يتونم بخوابم ... گوشه  یتو بغلت که نم ینه ول -من

 چشمام نگاه کرد و آخرش گفت:  يتو قهیدق چند

 برو  -پندار

 که گفت:  دمیلحظه شن نیروم ... در آخر دمیو پتو رو کش دمینقطه ازش خواب نیربلند شدم و در دور ت آروم

 خورمش یفکر کرده م -پندار

 .دمیهم افتاد و خواب ينگرانم شده ... پلکام رو یلیمامانم افتادم ... االن حتما خ ادی

 صورتم ... چشمامو جمع کردم و گفتم:  يخورد تو نور

 پرده رو بکش  نی... ا انایاه ... لعنت به تو آر -من

خواست  انایچشمم رو باز کردم که اگه آر هیحصار قفل شدم ... آروم  هیپشتم رو به نور بکنم که احساس کردم تو  خواستم

 کجاست؟  نجایقصد جونمو کرده ... وا ... ا نروزایحشره کش رو بزنه تو صورتم زود ببندمش ... ا ياسپر

به کمرم کردم ...  ی... نگاه میگم شده بود نجایاومد ... من و پندار ا ادمیراستمو آوردم باال و کلم رو خاروندم ... آها  دست

 حلقه شده دور من؟  هیدو تا دست بزرگ چ نیخاك بر سرم ... ا

کردم از دورم بازشون  یسعبود بهم ... دستام رو گذاشتم رو دستاش و  دهیکوش؟ از پشت کامل چسب مینه! ... پس روسر يوا

 : دمیخواب آلودش رو شن يدفعه صدا هی...  دیرس یمگه زورم م یکنم ول

 میبخواب قهیتکون نخور بذار چند دق نقدریا -پندار

که قبال باال زده بودمش  نشیبرام بزرگ بود و آست یلیخ نایس راهنیبود ... پ دهیکرد و به گردنم چسب یم تمیداشت اذ موهام

دستش رو محکم تر کرد  ندفعهیکردم دستاشو از دورم باز کنم ... ا یشدم ... دوباره سع ی... داشتم کالفه م نییباز اومده بود پا

 : گفتخواب آلود  يو با همون صدا

  يبر ییجا یتون یمن نخوام نم یتا وقت -پندار

 تو رو خدا ولم کن پندار  -من

و لباساش رو از کنار تخت برداشت و  یباز کرد و رفت اون طرف ... برگشتم طرفش ... آروم بلند شد و ساعت مچدستاشو  آروم

  دمی... منم مو هام رو دوباره جمع کردم و شالم رو پوش رونیرفت ب عیسر
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رو  السیدستشه و لباساش رو عوض کرده ... با وحشت نگاهش کردم که گ يتو دمیشراب د السیگ هی رونیرفتم ب یوقت

 گرفت طرفم و گفت:

  ؟يخور یتو هم م -پندار

 کنم بذارش کنار  یپندار خواهش م ؟يشراب بخور ییخوا ی... اول صبح م يشد ونهید -من

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 شه ...  ینچ ... نم -پندار

 گذاشته بودم رفتم و برشون داشتم ... به طرف در رفتم و گفتم:  نهیبه طرف لباس هام که کنار شوم شراب متنفر بودم ... از

  رمیپس من م -من

 : سادیاونم اومد و جلوم وا هیچند ثان ي... به فاصله  رونیاز اونجا اومدم ب و

  ؟يبر ییخوا یکجا م -پندار

  میونبم نجایکه تا آخر عمر ا شهیبرم ... نم دیکجا با -من

پشت  دمیو دو دی... اخ مامانم ... از ترس رنگم پر دمیخش خش شن يدرختا برم که صدا ونیازش جلو زدم و خواستم از م و

 قهقه زد و گفت:  هیپندار ... پندار 

 خانوم نترس  يبر یخواست یم ينجوریا -پندار

 باشه  یوحش ونیح هیممکنه  -من

 تر شد و پندار آروم گفت:  کیخش ها نزد خش

 افتاد تو پشت من بمون  یهر اتفاق -پندار

و به طرف  میدیکش ینفس از سر راحت هیاومد ... هر دومون  رونیب رمردیپ هیبوته ها  نیدفعه از ب هیسر تکون دادم که  آروم

 : میرفت رمردهیپ

 سالم آقا -من

  د؟یکن یکار م یچ نجایوقت صبح ا نیسالم دخترم ... ا -رمردیپ

 راستش منو ...  -من

 وسط حرفم و گفت:  دیپر پندار

  د؟یراه رو نشونمون بد دیتون یشما م میگم شد نجایراستش منو خانومم ا -پندار

  زنمیسر م نجایساله که دائم به ا نیبله که بلدم چند -رمردیپ

 : نجایا ادیشدم بدونم چرا م کنجکاو

  نجا؟یا دییایم یچ يبرا -من

 کنم  زشیتم امیچند بار ب يکلبه رو به من سپرده تا هفته ا نیباغ ا نیا يآقا -رمردیپ
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 اها -من

  دییایخوب دنبالم ب - رمردیپ

 چند تا بوته رو کنار زد و گفت:  يرو ادهیپ قهیبعد از ده دق میدومون پشت سرش راه افتاد هر

  دییبفرما -رمردیپ

 . میپندار رفت نیو به طرف ماش میتشکر کرد رمردیبوته ها بود ... از اون پ نیباغ ا نیراز ا پس

*** 

 پندار

به طرف خونشون پرواز  دنمونیکرد ... با رس یم مییکردم ترانه راهنما یم ریسرعت روندم طرف خونشون و هر جا هم که گ با

بغل  يتو دمیوارد شدم د یت سرش رفتم باال ... وقتباز کردن ... منم پش عیکه منتظرش بودن چون در رو سر نیکرد ... مثل ا

 هیو با  دینگران شده بود ... باباش من و د یلیکه خ نیمبل ولو شده بود مثل ا يرو ارشیکنه ... ک یم هیباباشه و داره گر

گرفت و به من  کن! آقا من دخترت رو نجات دادم ... ترانه رد نگاه باباش رو یو خوب ایب یعالمت سوال نگاهم کرد ... زک

 : دیرس

 نجات دادن  نایمنو از دست س شونیهام ... در واقع ا یاز همکالس یکیرادمنش هستن ...  يآقا شونیبابا ا -ترانه

 باباش باز شد و اومد بغلم کرد و گفت:  ي چهره

 پسرم ...  ونتمیتا عمر دارم مد -بابا

 و با تعجب گفت:  دیبعد عقب کش یکم

  ؟یکن یکار م یچ رازیش يتو نجایتو ا یول -بابا

 زود جمعش کرد:  ترانه

 دنیرو در حال مشاجره د نایمن و س دنیرس یکه وقت رنیکتاب هم از من بگ هیداشتن و قرار بود  يکار نجایا -ترانه

م اوم ... بغلم مبل بلند شد و به طرف ياز رو ارشیکرده بود ... ک فیرو تعر زیکه ترانه همه چ نیبهم لبخند زد ... مثل ا دوباره

 کرد و آروم در گوشم گفت: 

  يعمرم رو بهم برگردوند يکه ترانه  یممنونتم پندار ... مرس -ارشیک

لبخند تلخ زدم و دستم  هیشد ...  یشد عمر منم تموم م یعمر من بود ... تا اگه تموم م يترانه، ترانه  نیگرفت ... کاش ا دلم

 رفتم گفتم:  یکه به طرف در م یشونش ... در حال يرو گذاشتم رو

 برم ...  دیبا گهیمن د -پندار

  یمهمون ما باش دی... ناهار رو با میکجا پسرم تازه با هم آشنا شد -بابا

  شمیمزاحمتون نم گهینه د -پندار

 ...  یچه مزاحمت -بابا
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 یعادت م دیبا یسخته ول یلیهم برام خ کنار ارشیترانه و ک دنیدونستم که د یو را به داخل برد ... م دیمن رو کش يبازو و

 کردم .

*** 

 ترانه

دوست  هیکه به چشم  یکنم ... اونم با کس یحامد رادمهر دارم ازدواج م يمن ... من ترانه رادمهر ... ته تغار شه؟یباورش م یک

 کنم ...  یخوب بهش نگاه م

 کاغذ اومد طرفم و گفت:  هیبا  سیولو شدم ... موهام مونده بود ... مهد یصندل يانداختم و باز رو شمیبه آرا ینگاه

 نداد  یجواب هیاز طرف ک دمیهم پرس یبچه آورد داد و گفت بدمش به تو ... هر چ هی نویترانه ا -سیمهد

 و نگاهش کردم:  گرفتمش

 نوشته  یچ مینیبازش کن بب -سیمهد

 نوشته بود:  ينطوریکردم ... ا بازش

  زمیعز يرانه ت سالم

 دیمن خودخواهم ... در جوابت با یفکر کن دی... شا يکه دوستش ندار یازدواج کن یخوام با کس یدوست دارم که نم اونقدر

دونم  ی... نم رمیکه نگاه هاتو به عشقت در نظر بگ نیخواستم ... بدون ا یخودم م يبگم آره من خود خواهم ... چون تو رو برا

  یستین عاشقمدونم که  یم یول يچرا بهم بله داد

... به اندازه  یگ یدونستم دروغ م یدستت رفته تو چشمت م یگفت یم شهیو تو هم دمید یپر از اشکت رو م يچشم ها یوقت

رو به پات  ایدن يدونم اگه عاشقم بود یم یکنه ول یمجازاتم م ينجوریدونم چرا خدا ا یدوستت دارم ... نم میتموم زندگ ي

قبل از  ی... راست يعالقه بهم ندار يکه ذره ا یازدواج کن یخوام با من یکه نم دارم... آره درسته من اونقدر دوست  ختمیر یم

و به هم  دیدونم هر دوتاتون مغرور یداماد رو پر کنه اخه م يجا ادینامه به دستت برسه به پندار زنگ زدم تا ب نیکه ا نیا

 باشه ...  ياجبار قیتوف هی نیا دیشا دیکن یاز عشق نم یاعتراف

 دوست کنارت هستم .  هیتا ابد به عنوان  یکنم و دوست دارم بدون ینامه رو با اشکام مهر م نیا

 ارشیتو ک دوستدار

ما عروس  ي شهیکه داماد عاشق پ ؟یچ میبگ می... حاال بر میمهمون دعوت کرد نهمهیما ا شه؟ی... مگه م دیدور سرم چرخ ایدن

 طرفم و گفت:  دیدو سی... مهد یصندل ي... افتادم رو رهیه آبرومون مرو نخواسته ...ن

 شد ترانه؟  یچ -سیمهد

که تموم شد رو به من با سوال  نینامه رو به طرفش گرفتم ... نامه رو از دستم چنگ زد و تند تند خوند ... بعد از ا یحال یب با

 گفت: 

  ؟يتو پندار رو دوست دار -سیمهد
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هم به  انای... آر دیکش یاز سکوتم کرد و آه يا گهیسکوت کردم و اون برداشت د یتونست دروغ بگه ول یزبونم م کاش

بگه  يزیکه فرصت کنه چ نیشد ... قبل از ا یشیکه خوندش آت نینامه رو بهش داد ... بعد از ا سیطرفمون اومد ... مهد

 ا بوق خورد ... برداشت: ... دو ت فتمپندار رو گر يشماره  عیرو برداشتم و سر لمیموبا

 الو ترانه  -پندار

 و جواب دادم:  دمیکش قینفس عم هی

 الو سالم  -من

  ؟یعروس ادیترانه؟ نم گهیم یچ یعوض ارشیک نیا -پندار

 گفتم:  هیگر با

 ...  اینگو پندار ... فقط ب یچیه -من

 رو پاك کردم و گفتم:  اشکام

دم  ی... من بهت قول م زهینر لیفام يامشب رو شوهر من بشو تا آبرومون جلو هی نیا یول هیادیز يدونم خواسته  یم -من

  ؟ییاینفهمه ... م یچیدم ه یهم نباش بهت قول م ی... نگران هست مید یدادخواست طالق م میر یفردا م

 لحظه سکوت برقرار شد و بعدش گفت:  چند

  وفتمیپرواز راه م نیبا اول گهیمن تا دو ساعت د -پندار

 کنم  یپندار ... جبران م ونتمیمد -من

 اومدم خداحافظ  -پندار

 خداحافظ  -من

 : دیپرس اناینشستم ... آر یصندل يرو راحت

 شد ترانه؟  یچ -انایآر

 ادشی...پندار م دیحل شد نگران نباش -من

غر غر  یاومد و با کل شگریانداختم ... خراب شده بود ... آرا شمیبه آرا یهاشون نشستن ... نگاه یصندل يهم آسوده رو اونا

 دوباره شروع کرد .

*** 

 پندار

مو  کیکوچ يحوله  هیاومد ... داشت با  رونیاز تلفن ترانه کتم رو برداشتم و به طرف در رفتم ... آراد سوت زنان از حموم ب بعد

 با تعجب گفت:  دیکرد تا منو د یهاش رو خشک م

  ؟ییاینم یکجا برادر من؟ شما مگه نگفت -آراد

 بدون که داماد امشب منم  نوینپرس فقط ا یچیآراد ه -من
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  ؟یچ -آراد

  رمیمنم قراره جاشو بگ زیهمه چ ریزده ز ارشیک -من

 سوت زد و گفت:  هی

 پسر یعجب شانس -آراد

 خبر بدم  نایبه مامانم رمیمن م -من

 دنمی... ساعت حدود دو ظهر بود پس بابام هم خونه بود ... با تمام سرعت رفتم طرف خونمون ... به محض رس رونیزدم ب و

 مش رمضون اومد:  يسه تا بوق زدم ... صدا

 اومدم  سایوا -رمضون مش

 گل از گلش شکفت و گفت:  دنمیو باز کرد ... با د در

 ف در اومده دکتر ... آفتاب از کدوم طر يبه ... آقا -رمضون مش

 سالم مش رمضون زود درو باز کن  -من

 کنم  ی... االن باز م دیصفا آورد -رمضون مش

 دمیبه ته باغ بزرگ رادمنش رس یرمضون باغبون خونمون بود ... به محض باز شدن در با تمام سرعت گاز دادم و وقت مش

 کردم و در رو با شدت باز کردم:  یکیاخمون رو دو تا ک يدر اومد ... پله ها میفرار يها کیالست يترمز کردم که صدا يجور

  د؟یبابا مامان خونه ا -من

 خدمتکار کاخمون جلوم سبز شد:  نازگل

 باالن آقا  - نازگل

  یمرس -من

دست انداخته بود  شهیکردم ... بابام مثل هم دایپ ونیزیتلو يمبل جلو يکردم و بابا و مامانم رو رو یزود ط یلیتا پله رو خ یس

سالم بلند کردم که هر دو برگشتند  هیمرد ...  یمامانم م يکرد ... از اولم برا یگردن مامانم و داشت در گوشش پچ پچ م

 اومد و زودبه طرفم اومد:  رونیبابا ب غلاز ب دنمیطرفم ... مامانم با د

 دونم  هی یکیپسر  ؟یپندار خودت -مامان

 مش و گفتم: بغلم ...محکم گرفت دیپر و

  رهیگ ینکن دلم م هیقوربونت برم گر -من

 و دو طرف صورتم رو با دستاش پر کرد:  رونیبغلم اومد ب از

  یزن یوقته بهمون سر نم یلیقد و باالت ... خ يمن به فدا یاله -مامان

و چروك  نیسبز و نافذ با همون اندام متناسب و پوست صاف و بدون چ ينشده بود ... همون چشم ها ریاصال پ زمیعز مامان

 اعتراض بابا اومد:  يلبخند زدم که صدا هی... 
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  ریبگ لیخورده هم من و تحو هیکنم ... خانوم  يبهت حسود یکل دیپدر سوخته اومد ... حاال با نیباز ا -بابا

 بابام:  ياعتراض زد به بازو ياومد و به نشانه  رونیبلند شد و به طرفمون اومد ... مامانم از بغلم ب و

 تو!  ي... باز حسود شد ریاا ... جهانگ -مامان

 و گفت:  دیمامان رو بوس يگونه  بابا

 در مورد تو حسودم  شهیمن هم -بابا

 شونه ام:  ياومد و زد رو و

 دکتر من چه طوره؟  يآقا -بابا

چند  دیبلند، شا يخوب مونده بود ... قد یلیمن بود ... با توجه به سنش خ مال هیاش کامال شب دهیو کش یعسل يها چشم

 بایاون جذاب و ز يبه بابام دارم و به اندازه  یبیگفتن من شباهت عج ی... همه م دهیورز یمتر کوتاه تر از من و اندام یسانت

به ال  یل یل یلیدوست داشت و خ شتریبابا بودم مامانم من رو ب هیمامانم ... چون من شب يگفته ها شتریب نایهستم ... البته ا

 از من دوست داشت:  شتریخورده ب هیمامان بود بابا اونو  هیشب شتریب سایذاشت و چون پر یالم م

 تاجر بزرگ فرش تهران چه طوره؟  -من

وقت سر  گهیاالن د یاستاد بود ولدانشگاه  کیقبال هم در  عیتاجر فرش تهران و البته مهندس صنا نیمن بزرگتر يبابا

 سایپر يگفت وضعمون توپ توپ ... صدا شهیبنده اس و م يمعتبر تهران مال بابا یخاروندن نداشت ... چند تا شرکت مهندس

 ترم از پشت بابا اومد:  کیخواهر کوچ

 سالم داداش  -سایپر

 : رهیگ یم سانسیل گهیحقوق و تا چند ماه د يدانشجو زمیعز يسایپر

  نمیبب نجایا ایب کهیکوچ یآبج -من

 يجلوم بد کیکوچ ییخوا یو سه سالمه چرا همش م ستیا ... پندار من ب -سایپر

 و محکم بغلش کردم و در گوشش گفتم:  رفتم

  یمن که هست ي کهیخواهر کوچ -من

 گونش ... بابا گفت:  يچال فرشته ا يدستم رو کردم تو دنشی... با خند دیخند

 طرفا؟  نیا يآفتاب از کدوم طرف در اومده که تو اومد نمیدکتر بگو بب يخوب آقا -بابا

 افتاده  یاتفاق هی -من

  یشده پندار مردم از نگران یشده ... زود تر بگو چ يزیچ هیدونستم  یمن م - مامان

  رهیمامان جان نگران نباش خ -من

 ... آب دهنم رو قورت دادم و شروع کردم:  میمبل ها نشست يو همه با هم رو دیکش یراحت ياز رو ینفس

  مهیمامان ... بابا ... من عاشق شدم و امروز عروس -من
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 رو به بابا داد زد:  یدر مرز سکته کردن بود با حال خراب مامانم

  ته؟یکه امروز عروس یچ یعنی...  ریجهانگ گهیم یچ نیا -مامان

 دادنم:  حیتوض نیتو سر من با ا خاك

 بدم ...  حیتوض دی.. اجازه بدنه نه . -من

ترانه شدم ... بعد از تموم شدن  یوارد زندگ يکه به چه قصد نیکردم البته با حذف ا فیرو براشون مو به مو تعر زیهمه چ و

 صحبت هام مامانم گفت: 

  نمیرو بب ندمیعروس آ دیمن نبا یعنیپسرم ...  شهیکه نم ينجوریا -مامان

 کنم ... خوبه؟  یم نیمامان جان من از هر لحاظ عروست رو تضم -من

 خواست اعتراض کنه که بابا گفت:  یباز م مامان

 من موافقم  -بابا

 روشن فکرم بشم ... مامان اعتراض کرد:  يمن قوربون بابا اخ

 ...  ریجهانگ یول -مامان

 حرف مامان:  يتو دیپر بابا

 خانوم ... پسرم جرم که نکرده عاشق شده  ستین ادتیمگه خودمون رو  -بابا

 آروم شد ... بلند شدم و گفتم:  یبابا کم يبا حرف ها مامان

  میزود حاظر شه که وقت ندار میعروس ادیب خوادیم یهر ک -من

 م: بلند شد ... بابام اومد و دستش رو گذاشت رو کتف یتیاول از همه به طرف اتاقش رفت ... مامانم هم با نارضا سایپر

 پسر گلم ...  يکار رو کرد نیتو درست تر -بابا

...  دمیپوش دیسف یو کراوات مشک دیسف راهنیبا پ یدست کت و شلوار مشک هیدنبال مامان رفت ... من هم رفتم تو اتاقم و  و

 سوت زدم  هی نهییخودم تو آ دنیآماده بود با د یکردم ... همه چ غیمو هام رو ژل زد و صورتم رو سه ت

 به جاده ...  میمن زد يکرده بود با فرار دایکه پ یینقص فن لیبه دل یول میبابا بر یشخص يمایبود با هواپ قرار

*** 

 ترانه

آموزشگاهمون  سیبهش گفتم رئ یبا مرگ نداشت ... وقت يکه فاصله ا يبد شد ... به طور یلی... حالش خ دیفهم یوقت بابام

آموزشگاهمون  سیرئ دیفهم یوقت یبسپره ول یتونست من و به هرکس یلفت کرد ... نمحاظره باهام ازدواج کنه به شدت مخا

اعتراف کنم فوق العاده شده  دیبودم ... با سادهیوا نهییآ يشد ... حاال من آماده جلو یراض یکرده کم نشیهم تضم ایپنداره و آر

 يکه باال ییو موها میمال شیو آرا يتور يکننده شده بود با اون لباس قهوه ا رهی...واقعا خ ستادیکنارم ا سیبودم ... مهد

 سرش جمع شده بود: 
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 نییپا يپندار نر ياز گلو یاله -سیمهد

 بازوش زدم و گفتم:  به

  جدهیه یمنف گهیبه من م -من

 و گفت:  سادیکنارم وا گریاز طرف د انای... آر دیخند

  ؟يدوسش دار یچرا نگفت -انایآر

  دیشما سرزنش ام کن دمیترس یآخه م -نم

 و گفت:  دیخند انایآر

 ...  ستیکه جرم ن ی... اخه عاشق يا ونهیهنوز هم د -انایآر

به وجود آورده بود ...  یجلب يسبزش تاللو يکه با چشم ها یشده بود ... لباس بلند مشک بایز یلیبهش انداختم ... خ ینگاه

 بود:  ختهیشونه هاش ر يمو هاش ر, صاف رو

 بکنم... یاعتراف هیمنم  دیپس بذار -سیمهد

 : دمیو من پرس میدو با تعجب بهش نگاه کرد هر

 ؟یچه اعتراف -من

 من از اول عاشق سپهر بودم و در سفر بوشهر اونم گفت که دوسم داره منم بهش اعتراف کردم  -سیمهد

  ؟یاونوقت تو چرا نگفت -من

 تو  لیبه همون دل -سیمهد

 گفتم:  انایبه آر رو

  ستمین ونهیفقط من د يدیحاال د -من

 و گفت:  دیخند انایآر

 منم اعتراف کنم  دیپس بذار -انایآر

 بهت و تعجب گفتم:  با

 تو ام؟  -من

 : دیمغرور خودمون عاشق شده باشه ... سرش رو تکون داد و خند يانایشد آر ینم باورم

  رهیگ یم میبه آراد دارم ... مثال اگه فکر مردنش رو بکنم گر یحس مبهم هیکنم  یدونم چرا احساس م ینم -انایآر

  ؟یچ ایپس برد -سیمهد

 اا ... الل تو ام ...  -من

 گفت:  اناینگاه کرد وآر انایبه آر یبا نگران سیمهد

 وقت عاشقش نبودم  چیرو دوست داشتم و ه ایمن فقط برد -انایآر
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 : انداختم و گفتم شانیدور شانه ها دست

  دیخوش آمد وانگانیپس به جمع د -من

و با هل هل و  دمیسرم کش يمن رو صدا کردم ... شنلم رو رو اریدر اومد و دست شگاهیزنگ آرا يکه صدا دمیبا هم خند همه

و صورت اصالح  یشده بود با اون کت و شلوار مشک بایز یلیبهش انداختم ... خ یشنل نگاه ریکل کل به دم در رفتم ... از ز

 راه افتاد ... گفتم:  میهر دوتامون سوار شد یسوار شوم ... وقت تاشده ...در جلو رو باز کرد و منتظر شد 

  يممنون که اومد -من

 کنم  یخواهش م -پندار

 برسه  یبه گوش هست زارمیمطمئن باش نم -من

  خوام بهش دروغ بگم ی... نم دمیم حیرو توض زیمن براش همه چ -پندار

 خودم رو کنترل کردم:  یبه گلوم چنگ زد ول يبد بغض

  میریدادخواست طالق م يفردا برا -من

 يبگم کورد خوند دیدم با یطالقت م یسادگ نیبه هم ي... اگه فکر کرد يکرد تمینرفته چقدر اذ ادمیمتاسفم ... هنوز  -پندار

برم بگم  دیقبول کردن حاال فردا با یکنم و اونا با سخت ی... در ضمن من به پدر مادرم گفتم چون عاشقتم دارم باهات ازدواج م

به نوبت ... حاال نوبت  ابیخانوم کوچولو ... آس شهی... نچ نم میخوریکه به درد هم نم دمیفهم یروز زندگ هیکه تو  نیا ؟یچ

 کنم  تتیمنه که اذ

 ریچاکته ... نخ نهیعاشق س نکهیترانه خانوم ... ا يفکر کرد یزدم ... چ بیشدم ...به خودم نه مونیم و از کارم پشکرد بغض

 ونیدر م میدیبه باغ رس ینزدم وقت یحرف گهیکاراتو بکنه سرم رو به طرف پنجره برگردوندم و د یخانوم ... فقط اومده تالف

 داخل میو سوت رفت غیدست و ج

*** 

 که بابا به پندار گفت:  دمیادرم بغلمون کردن و من شنو م پدر

 پسرم  يخودت کرد ونیمنو مد گهیبار د هی -بابا

 وگفت:  دیدستش را بوس پندار

 حرفا رو بشنوم  نیوقت ا چیه میدوست ندار -پندار

 : دیبه طرفم اومد و در آغوشم کش بایزن ز هیکه اونا کنار رفتن  نیاز ا بعد

 ! یکننده باش رهیخ نقدریکردن ا یفکر نم زمیعز -زن

 پرسم! شما؟  یکه م دیببخش یول دیممنون لطف دار -من

  یصدام کن يهور یتون ی... م هیمن مامان پندارم اسمم هور زمیعز -زن

 دختر جون اومد کنارم و گفت:  هی
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 بذارم  يخورده خواهر شوهر باز هیکنار بذار منم  ایمامان ب -دختر

 خواهر شوهر منه؟ دستش رو جلو آورد و گفت:  نیداشت ... پس ا يبه هور یتم ... شباهت خاصبه دختر انداخ ینگاه

 خواهر پندار  سامیسالم من پر -دختر

 را فشردم و گفتم:  دستش

 سالم اسم منم ترانه اس خوشبختم!  - من

  سایخواهر شوهر ها مثل تو بودن پر يکاش همه  -يهور زمیعز نیهمچن -سایپر

 يو چشما یجو گندم يخورد پنجاه سال داشته باشه به طرفمون اومد ... مو ها یمرد که بهش م کیکه  میدیدو خند هر

 ... من رو بغل کرد و در گوشم گفت:  باستیمثل اون جذاب و  قایپنداره و دق هیکه شب دمینگاه فهم نیکننده با اول رهیخ یعسل

 سالم عروس قشنگم  -مرد

 د؟یپدر پندار باش دیشما با -من

 جدا شد و دستش رو به طرفم گرفت و گفت:  ازم

 رادمنش هستم  ریآره عروس خوشگلم ... من جهانگ -مرد

تاجر فرش تهران و شرکت بزرگش رو نشناسه ... با تعجب دستش رو فشردم ...  نیبود که بهتر یبهت بهش نگاه کردم ... ک با

 بابام اومد و گفت: 

  نیدخترم رو به شوهرش قرض بد نییخوا یخان نم ریخوب جهانگ -بابا

 ...  دیدار اریاخت -ریجهانگ

تو روح  يبرقصن ... ا دیدر اومد کهعروس و دوماد با تیجمع يصدا مینیبش نیاومد طرفم و دستم رو گرفت ... تا خواست پندار

. دستش رو دور کمر کردن .. یرقص ... همه اطرافمون رو خال ستیوسط پ میبر میوقت نشناس من ... مجبور شد يها لیفام

رقص تموم شد دوباره صداشون در اومدداماد  ی... وقت میدیبازوش گذاشتم و با هم تانگو رقص يگذاشت و منم دستم رو رو

 داد زد:  ایبابت ازش ممنون بود ... آر نیکرد و منم از ا ینم یعروس رو ببوس ... پندار حرکت

  گهیخوب ببوسش د -ایآر

بهش گفت ... پندار فاصلمون رو کم کرد  يزیکرد و با اخم چ ایآر يپهلو يحواله  یکیبود با آرنجش  سادهیکه کنارش وا تارا

 عقب رفتم و اون جلو اومد ... چشمامو بستم و اون در گوشم گفت:  ی... منم با ترس کم

  دنایم ریگ یلیخ التونیفام -پندار

... به طرف اتاق پرو  میشد یعقد آماده م يکم کم برا دی... با میو نشست میو بعدش با هم رفت دیو اون گونه ام رو بوس دمیخند

 کوتاه زدم:  غیج هیدهنم گرفتم و  يقبض روح شدم ... دستم رو جلو ارشیک دنیرفتم که با د

 آروم باشه ترانه ... منم!  -ارشیک

 بغلش:  يفتم توو ر دمیگرفته بود ... دو میبود ... گر ارشیواقعا خودش بود ... آره ک يانگار
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 خراب بشه  شتیآرا ییخوا ینکن خانوم کوچولو ... تو که نم هیگر -ارشیک

  ؟يرو کرد نکاریچرا ا ارشیک -من

 چون دوست داشتم  -ارشیک

 : نشیهام رو پاك کردم و زدم رو س اشک

  ونهید -من

اونم با  ارشیآهنگ از داخل سالن اومد ... االن که وقت آهنگ نبود ... با تعجب برگشتم طرف ک يتلخ زد ... صدا يخنده  هی

 خنده گفت:  هی

 باهات برقصم ...  یکه مال پندار بش نیخوام قبل از ا ینگام نکن ... کار منه ... م يباشه اونطور -ارشیک

 ...  یول -من

 رو گذاشت رو لبم و گفت:  دستش

 بشنوم  یچیخوام ه ینم...  سیه -ارشیک

 کرد:  دنیشروع به رقص یکمرم رو گرفت و دستم رو گذاشت رو بازوش ... به نرم و

 یبیاحساس عج چه

 یبیغر ریتقد چه

 دارمونهید نیآخر نیو ا يریم يدار تو

 بار نیآخر يبرا

 وارید يرو هیسا هی

 دونه یکس نم چیو ه میبارون ریو تو ز من

 چرخوند و با آهنگ خوند:  منو

  يشد یدنیچه د امشب

  يشد ینکردن باور

  ریمحکم تر بگ دستامو

  يشد یکه رفتن حاال

  يشد یدنیچه د امشب

 پندار قراره منو عذاب بده: ده؟یچه فا یدر حق من کرده بود ول یبزرگ يفداکار ارشی... ک دیقطره اشک از چشمام چک هی

 قصمون سر شه  ییبا جدا قراره

 و دلم از غصه پر پر شه  سیچشم من خ قراره

 من دلهره دارم  یول يخند یم تو
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  رمیگیآروم نم گهید

  ارمیطاقت نم گهید

*** 

  يشد یدنیچه د امشب

  يشد ینکردن باور

  ریمحکم تر بگ دستامو

  يشد یکه رفتن حاال

 تموم شدن آهنگ کمرمو ول کرد و گفت:  با

 ... من مطمئنم که پندار دوست داره  یش یخوشبخت م -ارشیک

 و گفت:  دیپوزخند زدم و اون دستم رو بوس هیدلم به حرفش  تو

 من هستم  یداشت ازیدوست ن هی... فقط بدون هر وقت به  نهیبب نجایمنو ا یکس دیبرم نبا دیبا گهیمن د -ارشیک

  ارشیممنون ک -من

 خداحافظ ترانه  -ارشیک

 اون با تمام سرعت رفت  یول دمیاشک رو تو چشماش د برق

 با تمام سرعت وارد شد:  سیفکر کردم که مهد ارشینشستم و به ک یصندل يرو

 وقته اومده یلیبابا ... عاقد خ ییکجا -سیمهد

  میبذار شنلمو بذارم بعد بر -من

ه بود و من مطمئن بودم قشنگ شد یییییییلیعقد خ ي... سفره  میگذاشتم و هر دو با هم به طرف اتاق عقد رفت دمویسف شنل

 دیچکیمعروف خونده شد ... قرآن دستم بود و از دستم عرق م ي... کنار پندار نشستم و باز همون خطبه  سیسفره کار مهد نیا

 عاقد به خودم اومدم:  ي... با صدا

 نگفتن  يزیبه من چ هیرادمهر در مورد مهر يآقا -عاقد

 بگه گفتم:  يزیفرصت کنه چ یکه کس نیاز ا قبل

 من آب و گل رز ي هیحاج آقا مهر -من

 اعتراض پندار اومد:  يصدا

 ...  دیتولد عروس خانوم سکه بزن خیتار يرو به اندازه  هیحاج آقا مهر ریخ -.پندار

 خوام  یشاخه گل رز م هیآب و  وانیل هیکنم منم فقط  نییرو تع هیمهر دیمن با -من

 آب باشه  وانیل هیرادمنش  يعروس آقا ي هیمهر شهیمگه م یکن یچرا با من جر و بحث م -پندار

 حضرت فاطمه هم آب بود  امبریدختر پ ي هیمهر ه؟یمگه آب چ -من
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 کرد یونیجون پادرم ي... هور دیموهاش کش يتو یکالفه دست دمید نهییتو آ از

 ...  دیکن یبحث م زایچ نیحاال چرا سر ا -يهور

 رو به حاج آقا گفت:  و

گل رز به افتخار  ونیکام هیو شمدون و هم قرآن و آب و نهییتولد عروس خانوم هم آ خیرو هم تار هیحاج آقا مهر - يهور

 دیعروس قشنگم بگ

 نیبار سوم گفت و منتظر من بود با خودم فکر کردم که بعد از ا يبرا یبه افتخارش دست زدن و عاقد باز شروع کرد وقت همه

و  لیهمه فام نیا ينداره که جلو یگناه چارهیپندار ب دمید یه اومد نوك زبونم که بگم نه وللحظ هی...  شهیم یچ میزندگ

 پندار زل زده بودم گفتم:  يبه چشما نهییکه از آ یو در حال یآروم يبشه پس با صدا عیضا نایمامانش

 زهرا و پدرم بله  يبانو فاطمه  يبا اجازه  -من

 هم فشار دادم ...  يو سوت بلند شد منم با تمام قدرت چشمامو رو غیدست و ج يصدا

*** 

 انایآر

دونم چرا دلم فقط اسم آراد و  یآرزو گشتم و نم هیپس منم دنبال  شهیبرآورده م یعقد اگه آرزو کن يبودم سر سفره  دهیشن

و از همون جا به آراد نگاه کردم ... آراد و سپهر گفت ... اونقدر گفت تا باالخره ترانه بله رو داد .منم شروع کردن به دست زدن 

 بایز سیسرو هیهم  سیالبته پولدارا همشون ولخرجن ... من و مهد دیدادن ... من که واقعا کفم بر هیهد وندایه هیبهشون 

که هزار متر  هیطریخونه تو ق هیخان بود  ریجهانگ يکادو کادو نیکادو براشون آورده بودن و بهتر ی... کل میبود دهیبراش خر

دختره رفت طرف آراد ... باز شروع  هی دمیکه د میبنا داشت رو به اسم ترانه زده بود ... بعد از دادن کادو ها به سالن برگشت ریز

 بهش گفت که دختره فلنگو بست بعدش به طرفم اومد و گفت:  يزیچ هیبرخالف تصورم آراد  یشد ... ول

  د؟یدیخانوم افتخار رقص م -آراد

 شرط داره -من

  ؟یچه شرط -آراد

  ینرقص یکه تا آخر شب با کس -من

 ...  دیشما امر کن یحسود خانوم فرصت طلب ... باشه هر چ يا -آراد

  دنیاز ما شروع کردن به رقص یکم يو سپهر هم اومدن و با فاصله  سیوسط ... مهد میرو گرفتم و با هم رفت دستش

پدر و مادر  یترم هم تموم شده بود ول انیم التیآخه تعط میا با پسرا به تهران برگشتو م دیرس انیخوب به پا یلیخ اونشب

 ...  دمیسپهر و آراد رو ند يسوال بود که چرا خانواده ها يپندار اونجا موندن ... واسم جا

 برم . ینیریباعث شد به خواب ش نیماش دیشد يها تکون

*** 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ١٨٦ 

دستش رو گذاشته بود روش و ول کن معامله هم  يخبر یدونم کدوم از خدا ب ی... نم دمیاز خواب پر فونیآ يبا صدا صبح

 گفتن:  يزیچ یبودن هر کدوم با خواب آلوئدگ دهیتو اتاقم خواب سینبود ... ترانه که با مهد

  گه؟ید هیک نیا -سیمهد

 زهر مار يا -ترانه

  ستایتون خودشو تکون بده بد ن یکی -من

  اانیخودتو تکون بده آر -ترانه

 داد زدم:  بایرو برداشتم ... تقر فونیفحش نثار دوتاشون کردم و آ هی

 هاا؟  -من

 ترانه هس؟  انایآر -پندار

 ! آره ... ؟ییا تو -من

 کارش دارم  نییپا ادیبگو ب -پندار

 باال سر ترانه و تکونش دادم:  رفتم

 ترانه پاشو پنداره  -من

 جون جدت بذار بخوابم  -ترانه

 دفعه تو رخت خواب راست شد و گفت:  هیچند لحظه  بعد

  ه؟یک یگفت -ترانه

 پنداره  -من

 بلند شد و گفت:  عیسر

 تو  ادیب یگفتیخوب م -ترانه

 دم در  يگفت بر -من

 يرو برداشتم و دستم رو گذاشتم رو فونی... آ یفضول میکردم و هر دو تامون رفت داریرو ب سیمنم مهد نییرفت پا عیسر

 : شیدهن

 شده؟  يزیچ -ترانه

  دمیکه خر يخونه ا میریم یکن یجمع م لتویزود وسا -پندار

  امینم ییمن با تو جا ؟یچ -ترانه

  یتو االن زن من ییایکه ب يمجبور -پندار

 نگفت و پندار باز گفت:  يزیچ ترانه

 بدو من منتظرتم -پندار
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  امیخوام ب یمن نم یول -ترانه

 داد زد:  پندار

  رمیبگ نیحاال هم برو زود آماده شو دوست ندارم بکشونمت دادگاه و حکم تمک اریمنو باال ن يترانه اون رو -پندار

 ...  ایپندار کوتاه ب -ترانه

 که گفتم  نیهم -پندار

که در  میشد يکار هیو هر کدوم مشغول  میرو سر جاش گذاشت فونیزود آ سیبه هم و من و مهد دیدرو محکم کوب ترانه

 تمان باز شد: آپار

 دوست دارم خفش کنم ... اه -ترانه

 : دمیو من پرس میهم به دنبالش رفت سیاتاقش ... من و مهد يرفت تو و

 شده  یچ -من

 دستش چپوند توش:  ریلباس اومد ز یو هر چ رونیب دیرو کش چمدونش

راه باشم  مهین قیرف دیکه با دیکنم چون آقا شوهرمه و قصد طالق دادنمم نداره ... ببخش یمن مجبورم با پندار زندگ -ترانه

 بچه ها 

 باشه ينطوریتونه ا ینم شناسمیکه من م ياون ترانه ا يبگه انجام بد یهر چ ییخوا ینگو که م -من

 رو به روم:  سادیجمع کرد و اومد وا یچمدون جمع شدش رو با سخت ترانه

 يزیچ هی... بذار  رهیم یهست يقوربون صدقه  پرستمشیکه م يپندار نمیاون خونه و هر روز بب يبورم برم تومن مج -ترانه

 رو بهتون بگم 

 نگاه کرد:  سیلرزوند به مهد یکه دل آدمو م شیاشک يبا چشما و

 و بس  نیخواد منو بچزونه ... هم یاون فقط م -ترانه

 کردن و من با بغض گفتم:  هیمحکم بغلش کرد و با هم گر سیمهد

 زنم  یکنه چون خودم گردنشو م تتیاون حق نداره اذ -من

 آخر برگشت:  يبه طرف در رفت و در لحظه  شیاشک يزد و با چشما يلبخند

 خداحافظ بچه ها  -ترانه

در به ما فهموند که  يو صدا نییپا دی... اشکام چک شهیسوت و کور م یلیخونه بدون ترانه خ نیا میاریطاقت ب میدو نتونست هر

 . دیجوش یو سرکه م ریترانه رفت و دل من براش مثل س

*** 

 ترانه
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 دهیبود که د يپسر نیچشمم نگاهش کردم ... دختر کش تر يراه افتاد ... از گوشه  عیشدم و اون سر ونداشیو سوار ه رفتم

از  یکیرو زده بود ...  نکشیبا کفش چرم ... مو هاشو داده بود باال و ع يتنگ و شلوار قهوه ا یشرت مشک یت هیبودم ... 

 اعتراف کنم که فوق العاده بود:  دیفرمون گذاشته بود ... با يرو رو یکیداده بود به پنجره و اون  هیدستاشو تک

 منو؟  يدیپسند -پندار

  ؟یچ -من

  میدیحاال پسند یکن ینگام م يساعته دار هی گمیم -پندار

 : وردمیعنوان کم ن چیبه ه یدهن باز کنه و من رو درسته قورت بده ول نیداشتم زم وستد

نگاه  گرهیکنارت که پر از ج نیداشتم نگاه اون ماش کردمی... در ضمن من نگاه تو نم یستیهم ن يآش دهن سوز نیهمچ -من

 کردم  یم

 شد و داد زد:  یشیاون پاترول پر پسر آت دنیبرگشت و از پنجره کنارشو نگاه کرد ... با د عیتعجب سر با

تو  سهیوا یبودم زن دهیمن تا حاال ند یها ول دی... ببخش میکرد يری... ال اله اال اهللا ... عجب گ يکنم دختره  یم تیحال -پندار

 ادیشوهرش و بگه من از اون پسرا خوشم م يرو

  يدیحاال د -من

 کنم  یکوتاه ممن اون زبون دراز تو رو هر جور شده  -پندار

زنگ زده  یدر آهن هی يو باالخره جلو میرفت یساعت مین هیخودم رو بخونم ...  يفاتحه  دیبا زدمینزدم چون اگه حرف م یحرف

در  دیکل هیکه رنگش رفته بود ...  یو آهن یمیقد یلیدر خ هیها داشت ...  یمیخونه قد نینگه داشت ... مگه تهران هم از ا

داشت ... در واقع آجر هاش  ییبایز يآجر يوارایکه د یمیقد یلیخ يخونه  هیداخل ...  میآورد و درو باز کرد ... هر دو رفت

که فکر کنم  اطیح هیبالکن بزرگ و  هیو خودش دو طبقه بود ...  يو قهوه ا یودراش چوب یطرح دار بود و پنجره هاش رنگ

بود ... البته ناگفته  بیو س السیانگور و گ ياباغ ما پر از درخت ه نیبود ا کیاغ کوچب هیدر واقع  اطیبهش گفت ح شدینم

 داشت:  ادیهم ز اهینماند که گل و گ

 تو  ییایب ییخوا یمگه نم يسادیپس چرا اونجا وا -پندار

کنم ... داخلش بر عکس نماش افتضاح بود ... من عاشق خونه  یزندگ نجایمن قراره ا ییدنبالش رفتم و داخل شدم ... وا عیسر

ها کنده شده  يواریبودن ... کاغذ د دهیکش یدست هیبود وتازه به نماش  یمیقد یلیکه خ نیمثل ا نیا یبودم ول یمیقد يها

 یاتاق بود جلوت م هیل آشپز خونه که اپن نبود و مث هی يشد یشد ...اول که وارد م یمن دهیخونه د يتو يا لهیوس چیبود و ه

شد که پله هاش ترك خورده بودن ... سمت چپ  یجدا م ییرایبه راست هال خونه با دو تا پله از پذ يدیچرخیم یو وقت يدید

خواستم به طرف پله ها برم که  یداشت ...م هباال را يشد و فکر کنم به طبقه  یراهرو بودن رو شامل م يکه تو ییپله ها

لبخند مرموز  هیبه پندار که با  تیخورده بود ... با عصبان شهیپام پر ش ریپام نگاه کردم ... ز ریبه ز يزیخورد شدن چ يصدا

 کرد گفتم:  یدستش رو زده بود به بغلش و نگام م
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 چه خبره؟  نجایبپرسم ا شهیم -من

 مگه چه خبره؟  -پندار

  میکن یزندگ نجایا مییخوا یم يافتضاحه ...ما چه جور نجایا -من

 با عروس باشه  گهید هیزیکنم جه یکه گرفتم ... فکر م رمیبود برات خونه بگ فمیمن وظ -پندار

  برهیدونستم از حرص دادنم لذت م ینزدم چون م یحرف یشدم ول یمنفجر م تیکه داشتم از عصبان نیا با

*** 

اتاق هم ته راهرو بود  هیراهرو بودن و  هی يهم که تو يوحشت کردم ... دو تا اتاق رو به رو شتریاونجا ب دنیباال و با د رفتم

 یموکت پر از خاك نشستم ... م هی يگوشه رو هیو  نییرفتم پا تیخورد به بالکن ... با عصبان یدر م هی ی... اتاق سمت چپ

 ندادم:  یتیو به لباسام اهم دمیبا حرص لبم رو جو یول شهیم یاالن خاک کلمیدونستم ه

  امیاالم م ییدستشو رمیمن م -پندار

تران ... بلند شدم و بعد از تکوندن  یکن یفکر م ییزایباال بود؟ اه تو هم به چه چ ییرفت سمت پله ها مگه حموم دستشو و

اومد ...در  لمیموبا ي... صدا دمیرس ابونیگذشتم تا باالخره به خ چیدر پ چیپ ي... از چند تا کوچه  رونیخودم از اون جا زدم ب

 دادم:  جواباسم پندار  دنیآوردمش و با د

  ؟یرفت يکدوم گور -پندار

  یبه سر و وضع اونجا بکش یدست هیکنم تو هم بهتره  یمن عمرا اونجا زندگ -من

 با تو  گهیبود من درستش کردم ... داخلش د ختهیاون خونه ر يتموم نما -پندار

 براش دست تکون دادم و به پندار گفتم:  یتاکس هی دنیو اونطرف نگاه کردم و با د نطرفیبه ا یکالفگ با

 بمونم  سیو مهد انایآر شیکه اونجا رو درست کنم پ یپس حد اقل بذار تا وقت -من

 ...  يماه وقت دار هیفقط  یباشه ول -پندار

 داره آدرس رو دادم  یبه تاکساوسط اسفند ... قبول کردم و  شهیم گهیماه د هیخودم فکر کردم ...  با

 یبا تعجب نگاهم م سیو مهد انایشدم و رفتم باال ... آر الشیخ یب یچمدونم رو جا گذاشتم ... ول دمیتازه فهم دمیرس یوقت

 بودن:  سادهیکردن و دم در وا

  نیسیکه تا فردا صبح اونجا وا نییخوا ینم -من

 کاناپه نشستن:  يدو اومدن و دوطرفم رو هرو

 خره؟  یچرا نرفت -سیمهد

  یستیتو آدم ن دیکه پندار هم فهم نیمثل ا فی... ح يبر یخواست یخوش حال شدم که م -انایآر

 ...  گهید بنال د -سیمهد

 زدم:  داد
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  دیبپرس یکی یکی -من

 گفتم:  سیبعد آرومتر به مهد و

 ایش یادب م یب يدار -من

 نه؟  ای یزن یخوب بابا قوربون ادب تو ... حرف م -سیمهد

 گفت:  انایکردم تا حرفام تموم شد آر فیرو تعر زیکنن همه چ چمینداشتم همش سوال پ حوصله

  ادیبگم ب ییخوا یدوست دارم که معماره م هیمن  -انایآر

  یگیمهسا رو م -من

  ش؟یشاس ی... تو از کجا م ولیا -انایآر

 خره  شیعروس میبا هم رفت -من

 کردم  تونیمد به هم معرفاو ادمیآره ... حاال  -انایآر

 و در آورد:  شیگوش و

  ستایاالن وقت زنگ زدن به آقا غالم ن -سیمهد

 خفه بابا  -انایآر

 : میکرد یغالم و مسخرش م میرو گذاشته بود انایاسم دوست پسر آر سیو مهد من

  یزن یبهش زنگ م يدار -من

 و گفت:  کریرو اسپ زدش

  گهیآره د -انایآر

 از چند تا بوق جواب داد:  بعد

 بله؟  -مهسا

 الو مهسا  -انایآر

  دییخودم هستم بفرما -مهسا

 دختر  ادینم ادتیمنو  گهید -انایآر

 شما؟  دیببخش -مهسا

  انامیخره آر -انایآر

تو هم که ماشا اهللا  ارمیب ریشده بود نتونستم شمارتو گ ستیدور کامل شماره هام ر هی دیببخش ؟يچطور ییتو انایا آر -مهسا

  کنه؟یکار م یچ سی... مهد هیخانواده خوبه؟ ترانه چه جوره هنوز عذب اقل ؟ی... خوب يریگیاز ما نم یسراغ

 وسط حرفاش و گفت:  دیپر انایآر

  يزیریفک م زیر هی... ماشااهللا  ریدختر زبون به دهن بگ ییوا -انایآر
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  د؟یا زنگ زدچر دییخب من ساکتم ... حاال شما بفرما -مهسا

  ؟یبراش بکن يکار یتون یم نمیخواستم بب یوضعش خرابه م یلیداخل خونش خ یراستش ترانه ازدواج کرده ... ول -انایار

  مینیخونه رو بب میبر یباشه ... حاال ک ییچون تو -مهسا

 االن خوبه؟  -انایآر

  امیندارم آدرس بده ب یمن حرف -مهسا

و باهاش  میشد ادهیپ ی... همگ میدیمهسا رو اونجا د میدیرس ی... وقت میپندار رو داد و ما هم راه افتاد يآدرس خونه  انایآر

 گفت:  انایمعمول تموم شد آر يها یاحوال پرس ی...وقت میدست داد

  میکار دار یلیتو که خ میخب ترانه درو باز کن بر -انایآر

 تم و گفتم: گاز گرف نموییندارم ... لب پا دیمن که کل یول

 نگرفتم  دیرفته بود من از پندار کل ادمیبه کل  -من

  اید ب -انایآر

 به در  زدهیس میاومد یما رو باش با ک -سیمهد

 درو باز کنم  واریتا من برم از پشت د رهیقالب بگ تونیکی...  يخوب بابا شماهام ... شلوغش کرد -من

 سه با هم گفتن:  هر

  ؟یچ -

  رهیقالب بگ تونیکی...  یزهرمارو چ -من

 یساختمون سوت دنیاونطرف ... از پشت درو براشون باز کردم و هر سه با د دمیقالب گرفت و من رفتم باال و پر سیمهد

 : دنیکش

  هینماش که عال -سیمهد

 خونه هام  نیمن عاشق ا -انایآر

 خوبه  یلیکه خ نیا -مهسا

 و گفتم:  دمیآه کش هی

 تو تا نشونتون بدم  میبر دییایب -من

داشته باشه ...  یداخل ينما نیهمچ هی زیدل انگ يبا اون نما يشد خونه ا یتو همه کپ کردن ... باورشون نم میرفت یوقت

 باالخره مهسا به حرف اومد: 

 برات بسازم که خودت هم باورت نشه يرو جور نجایا دمیقول م -مهسا

 تو رو خدا کم نذار  یرو کم کن هیقض -من
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کور  یبا مردا و کارگرا سر و کله بزنم ول تونمیو نم میزدم ... پندار فکر کرده من دست و پا چلفت انایو آر سیبه مهد یچشمک و

 دم . یخونده نشونش م

*** 

 ... سادمیوا دنیکار هارو انجا م نیدادن خونه به پندار گذشته ومن االن باال سر کارگرا که دارن آخر لیروز از موعد تحو ستیب

 میکرده بود يکنده کار انایو آر سیرو با مهد يفوق العاده ا يشده بود که ما رو چوبش طرح ها ییبایز یلیآشپرخونه اپن خ

و پله  می... کف خونه رو پارکت کرده بود يکرم قهوه ا ییها نتی... کاب میدیفهم یم ییزایچ هیو  میباالخره هنر خونده بود

 یهخامنش يو با طرح ها یو نرده هاش رو چوب چیمارپ ییو به جاش پله ها میکه به باال راه داشت رو کامال خراب کرد ییها

... حاال فقط گچ اتاق خواب ها  میزده بود ي... اتاق خواب ها هم درست شده بود و کل خونه رو گچ دوباره ا میانتخاب کرد

 میها بزن واریبه د میکه قرار بود بزن ییها يواریکاغذ د ایرنگ  رشیپذ يگچ رو برا نیامونده بود ... البته ناگفته نماند که ما 

 شهیخودم هم باورم نم ی... حت میبزرگ بود عوض کرد یلیکه خ یو آهن بایز یلیدر خ هیخونه هم با  ي... در زنگ زده  میزد

 گفتم:  می... رو به اوستا کر میسادیمیخونه ام ... آخه هر کدوممون نوبت به نوبت باال سر کارگرا وا هی يهمه مرد تو نیتنها با ا

 گچا به پارکت ها برخورد نکنن  نیا دیمواظب باش میاوستا کر -من

 چشم خانوم مهندس  -میکر اوستا

و  نییها پا یکار کردن بودن ... بعضدر حال  ریتا مرد از جون تا پ ستیگفت مهندس ... حدود ب یداشت به همه م عادت

 هام باال:  یبعض

 جا نمونه  یی...جادیعباس آقا لطفا سقف رو هم بزن -من

 چشم خانوم  -عباس

کار  یدارم با خونه چ نهیبب ادیافتاده بود ب ادشیروز  ستیپا از پشت اومد ... برگشتم ... بله ... آقا پندار بود ... بعد از ب يصدا

... امروز هم  دمشیدیدانشگاه م ایآموزشگاه  يسر کالس ها یفقط گاه گرفتیتماس هم باهام نم هی یکنم ... حت یدارم م

 و گفت:  سادی... اومد و کنارم وا چوندمیدانشگاه رو پ يکالس ها باشم نایکه باال سر ا نیا يبرا

 چه خبره؟  نجایا -پندار

  میکن یم ریخونه رو تعم میکه دار ینیبیم -من

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -پندار

  سادمیخوب باال سر کارگرا وا -من

 مرده  هیکار  نیا یتو ... تنها! ... ول -پندار

  نمیبینم يفعال که مرد -من

 گفت:  تیو با عصبان دیرو کش بازوم

  یزنیبزرگ تر از دهنت حرف م يدار -پندار
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  يروز بود ستیب نیکه تو ا ییهمونجا يبر يولم کن ... توام بهتر -من

 شدم و داد زدم:  الیخ یآبرو رو ب گهی... منم د دمیکه ولم کنه کش نیبدون ا پندار

 ولم کنه ... با توام  -من

 اومده خانوم مهندس؟  شیپ یمشکل -میکر اوستا

 اگه بگم آره پندار رو بکشن پس گفتم:  دمیترس یدعوا بودن ... م يآماده  یهمگ

 دیبه کارتون برس شماها مینه اوستا کر -من

 بعد با حرص رو به پندار گفتم:  و

 بازوم رو ول کن  -من

 مونم  یم نایا شیبه بعد پ نیهمه مرد باشه ... تو. برو من از ا نیا نیمن دوس ندارم زنم ب -پندار

 و گفتم:  رونیب دمیرو از دستش کش بازوم

  شهیکارشون تموم م گهیالزم نکرده حضرت آقا تا دو روز د -من

 رو هم فشار داد و گفت:  دندوناشو

  ارایسگ منو باال ن ياون رو -پندار

 دو روز هم روش  نیسرشون موندم ا يهمه باال نیا -من

بهت بگم  يزیچ هی نایشم حاال هم نذار جلو ا یم ونهید يهمه مرد اون همه وقت تنها بود نیا نیکنم ب یفکر م یوقت -پندار

 زود تر برو 

 خودشه پس گفتم: دونستم حرف حرف  یم

 کنم  تیمعرف میالاقل بذار به اوستا کر -من

  یباش نجایهم ا گهید يلحظه  هیزود چون دوس ندارم  -پندار

 بود گفتم:  هیچهار پا يکه باال میتو اتاق خواب و رو به اوستا کر میهم رفت با

  نیگفتم که بدون زننیبهتون سر م نجایا انیرادمنش م يبه بعد آقا نیاز ا میاوستا کر -من

 باشه خانوم مهندس -میکر اوستا

 پس من رفتم  -من

 به سالمت  -میکر اوستا

 .رونیاز اونجا اومدم ب و

*** 

بود و داشت  سادهیوا اطیرو باال زدم و درو باز کردم ... پندار وسط ح میآفتاب نکیکار کارگرا تموم شده باشه ... ع دیبا گهید االن

لحظه افتخار کردم که  هی...  یمشک راهنیبا شلوار و پ یتونیکت اسپرت ز هی...  پیکرد ... جونَـم ت یحساب م هیبا کارگرا تصو
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کارگر  نیآخر دنمیاز کارگرا از کنارم رد شد و سالم کرد که با صداش پندار برگشت عقب و با د یکیاسمش تو شناسناممه ... 

 رو هم فرستاد و به طرفم اومد: 

  ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا -پندار

  میهارو رنگ بزن واریکه قراره د نیمثل ا یول دیببخش -من

  ؟یاونوقت با ک -پندار

 با دوست پسرم ...  -من

 گرفت طرفم:  دیبهم زد و انگشت اشارش رو با تهد یلیس هیحرفم تموم نشده بود که  هنوز

 ها پا بر جا بمونه  ... بذار حرمت زنهیحرفا م نیترانه بار آخرت باشه جلو من از ا -پندار

گذاشتم  یلیس يحرفم رو بگم ... دستم رو جا ينذاشت ادامه  یول سیو مهد انایقراره رنگ بزنم آر یخواستم بگم با ک یم من

دادم و اجازه دادم اشکام راه خودشون رو باز  هیکنار در تک واریبا دو به طرف خونه رفتم ... به د نهیکه اشکم رو نب نیا يو برا

 تماس گرفتم:  انایرو در آوردمو با آر میکردم گوش یکه خودم رو خال یکنن ... کم

  ؟ییکجا -من

  می... رنگ هارو هم گرفت میتو راه -انایآر

  نییایباش زود ب -من

از دستم افتاد ...  اطیزد تو ح یلیپندار بهم س یاومد وقت ادمیگشتم که  فمیکنه و قطع کردم ... دنبال ک ینذاشتم خداحافظ و

 . لرزهیتموم تنم م وفتمیم شیلیس ادی یهنوز هم وقت

تو دستشه ... رفتم جلو و  فمیدستش تو موهاشه ک هیو  سادهیکه پشتش به من وا یدر حال دمیو با کمال تعجب د اطیتو ح رفتم

 که نگاش کنم گفتم:  نیبدون ا

  دیمنو بد فیک شهیاهم ... م -من

  خوامیترانه من ... ازت ... معذرت م -پندار

  دیرو بد فمیلطفا ک -من

 ... منم که معذرت خواستم  یلعنت يقبول کن تو هم مقصر بود -پندار

 اون محکم نگهش داشته بود:  یول دمیاز دستش کش فمویکه نگاش کنم ک نیا بدون

  دیلطفا ولش کن -من

  گهیحرف نزن د یمرس -پندار

  نشیبد -من

 بگم گوه خوردم حله؟  -پندار

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو یبدجنس با
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 نچ  -من

 کار کنم  یپس چ -پندار

  دونمینم -من

 وگفت:  دیکار پندار گونم رو بوس نیکه در خونه باز شد و هم زمان با ا دمیرو کش فیدوباره ک و

 حاال حله؟  -پندار

گونم که هم بوسش  يدستم رو گذاشتم رو هیلبخند بدجنسانه زد و رفت داخل خونه ...  هیکارش تو هپروت موندم ... نیا با

 ارمیتا دوباره تعادلم رو به دست ب دمیکش قینفس عم هیلبخند زدم و  هیبهش زده بود و برگشتم به در ...  یلیکرده بود هم س

 : سادمیبودن به طرفشون رفتم و وسطشون وا سادهیو رو به در باز وا که پشت به من سیو مهد انایآر دنیاما با د

 کنن؟  یکار م یچ نمیبذار برگردم بب انیجون آر -سیمهد

 کنه چهار تا چشم نگات کنن؟  یسپهر بوست م یوقت ينداره ... تو دوست دار تی... خوب سیزشته مهد -انایآر

 معلومه که نه  -سیمهد

  کنهیسپهر بوست نم ییبه خدا حاال هم که اگه بخوا ادهیروت ز یلیخ -انایآر

  فرسته؟یشوم برات م تیفدا يده هزار بار بوسه  ياز خداشم باشه حاال نه آراد روز -سیمهد

 شومه  تیفدا يخره اون نامه  -انایآر

 خوش به حال ترانه  یول -سیمهد

 ریهر دوشون در اومد و گرفتنم ز يم پشت کلشون ... صداندونستم و خوابوند زیصبر رو جا گهی... د دنیهر دو با هم آه کش و

 فحش: 

  میاریرو در ب تیبا شخص يآدما يبار ادا هی یخاك تو سرت که نذاشت -انایآر

  يگرم بخور نیبه زم يا -سیمهد

  د؟یمنحرف یلیخ یدونست یم -من

 بز تکون دادن و منم گفتم:  نیدوتاشون سرشون رو ع هر

 میکار رنگ رو شروع کن میبر ییایبابا ... خوب ب دیخل -من

 : دمی... باز درو باز کردم و سپهر و آراد رو د دمیرو شن نیماش هیبوق  يخواستم درو ببندم صدا تا

 کمک خواست  یکس -سپهر

... پندار  میرد شدما رد کردن ... همه با هم وا ي زهیپر از سنگ ر يرو از راهرو نشونیبا خنده باز کردم و اونا هم ماش درو

 هیسرمون و  میدستمال بست هی... هر کدوم  میو لباسامون رو عوض کرد میلباسشو با لباس کار عوض کرده بود ... ما هم رفت

 ها گفتم:  چه... رو به ب میدیپوش یسارافون ل
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رو که  ییراه راه ها ونیدر م یکیخوام  یرو زدم فقط اتاق خواب ها مونده ... م ییرایپذ يها يریبچه ها من اندازه گ -من

و بزرگ داره ... خوب  کیکوچ يراه راه ها ونیدر م یکی واریکه هر قسمت از د دیبعد هم بدون دیکن ياندازه زدم کرم قهموه ا

 ! یعل ایخواد کمک کنه  یم یحاال هر ک

طبقه  میکردن من و پندار رفت یم یو سپهر رنگ هارو قاط سیشد ... مهد يکار هیمشغول  یبا هم بلند شدن و هر ک یهمگ

 و آراد هم مشغول رنگ زدن شدن  انایو آر میرو اندازه بزن هیدوم تا بق ي

*** 

 سیمهد

 کنم پس خوب گوش کن ...  یکه دارم تکرار م هیبار نیآخر نیسپهر ا نیبب -من

 دادم:  حیبار براش توض نیهزارم يمظلوم تکون داد و من برا يبچه  هیسرشو مثل  سپهر

هم  ی... کاش رنگ کرم ادیبه دست ب یتا کرم یکن یم یقاط هیاز قهوه ا وانیرو با نصف ل دهیسف نیاز ا وانینگا ... دو ل -من

رنگ  بیکه ترک یهست یکیگراف يتو چه جور دانشجو نمیبب سایاز دست تو عذاب نکشم ... اصال وا نقدریتا من ا میووردیم ریگ

  ؟یستیهارو بلد ن

 نگرفتم ...  ادیرنگو خوب  يها بیمن ... ترک خوب من ... -سپهر

 رنگ و در آورد ... با تعجب گفتم:  يچپ نگاش کردم و اون دستش رو کرد تو چپ

 گفته باشم . رهیم ریرنگ ها د نیا نی؟ببیکن یکار م یا ا چ -من

بدن دست من ... با  نویبه دماغم و الفرار ... آخ که من دوست داشتم االن ا دیحرفم تموم نشده بود که انگشتش رو مال هنوز

هم فشار دادم و  يبه لپم ... دندونام رو رو دیدوباره دستشو مال دمیباز کردم د یهم فشار دادمو و وقت يحرص چشمامو رو

 دنبالش کردم ... اون بدو من بدو ... آخرش هم خسته گفتم: 

  میکن یقاط دیرنگ مونده که با یکل ایخوبه؟ ب میمن تسل -من

و آراد انداختم ...  انایبه آر یرسه ...نگاه یعقلم که بهش م رسهیبراش دارم زورم بهش نم ییدونستم چه نقشه ها یم خودم

نگم بهتره  دمید یخواستم بهش بگم ول ی... م دیکش یصورتک با رنگ م هی انایسارافون آر يشعور داشت از پشت رو یآراد ب

 فروش ...  مآدمیخند یذره هم م هیباال خره 

*** 

 انایآر

 کرد گفت:  یم نییهمونطور که فورچه رو باال پا آراد

 سهند بهت زنگ نزد؟  گهیخوب د -آراد

 منم گفتم:  ستیخواست نشون بده که اصال براش مهم ن یم

 برات مهمه؟  -من
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 گفت:  یول رهیم یم یدونستم داره از فضول یم

 نه نه اصال  -رادآ

 پس ولش کن  -من

باال انداختم و  ينزد ... نشست و با رنگ ور رفت منم شونه ا یحرف یبودم االن دوست داره سرشو بکوبونه به طاق ول مطمئن

 با صورت سرخ اومد طرفم و گفت:  سیکه گذشت مهد یساعت کیبه کارم ادامه دادم ... 

 کمک شما؟  میییایکار رنگ ها تموم شد ... ماهم ب -سیمهد

 به صورتش انداختم ... مثل دلقک ها شده بود:  ینگاه

 دلقکا  نی... صورتت با اون رنگا شده ع يچرا سرخ شد -من

 رفت تو هم و گفت:  اخماش

 ... مسخره  دمیهر هر خند -سیمهد

 بعد با سپهر مشغول رنگ زدن شدن و

 لب پله ها و دادم زدم:  رفتم

  ش؟یرو کجا کذاشت دیترانه فورچه سف -من

 فکر کنم تو کتابخونس -ترانه

 نهییآ نی... داشتم از ب یتا بهش برس یگذشت یشده م يکار نهییآ يراهرو هیاز  دیبود و با چیمارپ يپله ها ریز قایدق کتابخونه

 یمنفجر م تیداشتم از عصبان اناینوشته آر رشیشده و ز دهیصورتک مسخره کش هیپشت سارافونم  دمیشدم که د یها رد م

دم  یاجازه رو بهش نم نیکنه و من ا یخواسته که من و حرص یهمون آراد خودمون م ایکار رو کرده  نیکه ا یاون یشدم ول

... آراد با  ییرایبرگشتم تو پذ دهیو با فورچه سف دمیموقع مبادا با خودم آورده بودم رو پوش يشلوار که برا زیبل هی... رفتم و 

 گفت:  دنمید

  ؟يپس چرا لباستو عوض کرد -آراد

 سارافون منو با بوم اشتباه گرفته  يدونم کدوم خر ینم -من

 شروع کردم به رنگ زدن ...  دهیبه خودش بود ... رفتم و با اون فورچه سف قایدق منظورم

*** 

 سیمهد

 رفت ... رو به بچه ها گفتم:  یداشت مالش م دلم

 گشنمه!  یلیبچه ها من خ -من

 : نییکرد و همون لحظه ترانه و پندار از پله ها اومدن پا دییرفم رو تاهم ح انایآر

  ارنیغذا ب زنمیمن زنگ م -پندار
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ولو شدم ... ترانه  نیرو زم ی... از خستگ میرو رنگ زده بود ییراینصف پذ بایبود و ما تقر میبه ساعت انداختم ... سه و ن ینگاه

 اومد کنارم نشست و گفت: 

 دوستم  یشخسته نبا -ترانه

 هستم  -من

  یدرمونده نباش یبگ دیبا یخسته نباش گنیبهت م یشعور ... وقت یب يجنبه  یب -ترانه

 خواستم صورتم رو برگردونم طرف مخالف ترانه که گفت:  یباال انداختم و م يا شونه

  نمتیبرگرد بب -ترانه

 گشتم طرفش گفتم:  یکه برم یحال در

  ؟یواسه چ -من

 گفتم:  تی... حرصم گرفته بود با عصبان دنیرو گذاشت رو دهنشو و شروع کرد به خند دستش

  ؟ير یم سهیر ينجوریا یبه چ يرو آب بخند -من

 گفت:  دهیبر دهیبر ترانه

 ...  يدلقکا شد هیشب -ترانه

 مـرض -من

سپهر  نیکه پر گچ شده بود به خودم نگاه کردم ... سر تخته بشورن ا فشیکث ي نهیی... تو آ ییبلند شدم و رفتم طرف دستشو و

 : ومدیپسرا م يخاص و عام کرده ... صدا يمسخره  يمنو چطور نیرو ... بب یعوض

  یبه جون سپهر اگه بذارم حساب کن -پندار

 هم من بهتون بدم  ینیریش هیپندار بذار  -سپهر

 عار  یچه سوسول بسر جات ب نیالزم نکرده تو برو بش -پندار

کنن آخرش هم پندار حساب  یدر خونه و سپهر و پندار دارن با هم تعارف م سادهیوا اروی هی دمیو د رونیاومدم ب ییدستشو از

 کردن نقشه بود ... رفتم طرفشو و غذا ها رو گرفتم و گفتم:  یکرد و هر دوشون اومدن تو ... حاال وقت عمل

 بشقاب  يتو کشمیمن م -من

حال آدم  يکنه ... با خودم فکر کردم که چه کار یهم اومد و گفت که کمکم م انای... آر میا ظرف با خودمون آورده بودت چند

و  دیرسیبلندم رو که تا کمرم م يندارم... چهار تارشته از موها يچاره ا یکما ول رهیم ای رهیمیم ایدونم که  یزنه؟میرو به هم م

 ی... م رونی... قشنگ که همش زدم و جوجه ها رو گذاشتم کنارش ... مال اون و ترانه رو بردم بکندم و انداختم تو برنجش 

 آشپزخونه که ...  يدادم باز برگشتم تو لیآراد نقشه داره ... بشقاب هارو که تحو يهم برا انایدونستم آر

*** 

 انایآر
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 رونیاب و مال اون و پندار رو برداشتم و خواستم برم ببشق يکردم تو یفلفل و نمک بود رو خال یهر چ رونیرفت ب سیمهد تا

 برخورد کردم:  سیکه با مهد

  اریاون بشقاب منو هم ب ییایم يدار یمه -من

رفت تو کدوم گند زدم ... ؤاد  ادمی... اومدم به آراد بشقاب رو بدم که ... که  دیلرزیدستام م جانی... از زور ه رونیزود اومدم ب و

عقب ... با تعجب سرش رو آورد باال و با تعجب نگام کرد ... آب دهنم رو با صدا  دمیردم که من دستم رو کشدستش رو بلند ک

کرد و منم همونطور  یلب ریدادم بهش ... تشکر ز یاز ظرف هارو شانس یکیقول هو اهللا خوندم و  هیقورت دادم ... تو دلم 

انداز پهن کرده بود  ریز هی رمونیاومد و نشست کنارم ... ترانه ز سیبشقاب رو به پندار دادم ... مهد یکیجوابش رو دادم و اون 

 ... سپهر زود تر از همه شروع کرد به خوردن: 

 گشنمه  یلیمن که خ - سپهر

...  ومدیرتش بوجود نتو صو يرییتغ چیبا قورت دادنش ه ی... ول یلقمه رو گذاشت تو دهنش ... ول نیهم شروع کرد و اول آراد

شده بود اون  رید گهیکه د رمیخاك دو عالم بر فرق سرم پس بشقاب رو به پندار دادم ... خواستم بلند شم و بشقاب رو ازش بگ

خاك دو عالم تو  یعنی...  ییشد ... با سرعت نور رفت طرف دستشو یهر لحظه سرخ تر م افشیقاشق رو خورده بود و ق نیاول

 . ترانه گفت: کنن .. جمیسر گ

 شد؟  یچ -ترانه

  دونم  ینم - سیمهد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يمو هیدهنش و  يکنه ... دستش رو برد تو ریدفعه دستش رفت طرف دهنش ... خدا بخ هیکه  دیجو یداشت لقمشو م سپهر

داد که مال  صیشد تشخ یشد ... از رنگ خاصش م یتموم نم دشیکشیم یکه هر چ رونیب دیدهنش کش يبلند از تو یلیخ

باال رفت ... آراد قاشقش رو که وسط راه مونده بود تو  ي طبقه ییزد به طرف دستشو یکه عق م ی... اونم در حال سهیمهد

 بشقاب گذاشت و گفت: 

 داشته باشه  يا گهید ییخونه دستشو نیفکر نکنم ا گهیشدم ... د ریمنم س -آراد

 جی... البته اگه گ میباش ختهیر يزیاونم چ يغذا يتو دیترس یم چارهی... ب میدیخند زیو ر مینگا به هم انداخت هیسه تامون  هر

 : دینعره کش بایبود ... با برگشتنشون پندار تقر یم ییدستشو يپندار تو يجا دیمن نبود اون االن با يباز

 کار رو کرده ...  نیا یک -پندار

... آخرش هم پندار از نگاه کردن ما خسته شد و با سرعت  میزد ینم یو حرف میالل شده بود یسرخ شده بود ... همگ افشیق

 دوم ... من گفتم:  يرفت طبقه 
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  میشد ریس یکاف يبچه ها فکر کنم به اندازه  گهیخوب د -من

به  یبلند شدم و به طرف رنگ ها رفتم و دوباره مشغول شدم ترانه هم بلند شد تا ظرف هارو جمع کنه ... پسرا هم تکون و

 ...  کردنیرو نداشت و همه کار خودشون رو م يگریکردن د تیحال اذ یکس گهین ... خوشبختانه دخودشون داد

به اطراف انداختم ... سپهر  یساعت ده شب بود ... نگاه ییبه ساعت انداختم ... وا یو نگاه دمی... چشمام رو مال دیکشیم بدنم

 ریز يرو سی... مهد زدیخوابش برده بود ... آراد مدام چرت م وارید يرنگ رو گرفته بود دستش گوشه  یکه ظرف خال یدر حال

رستوران  يرفتم و شماره  لمینبود ... به طرف موبا يخواب ناز بود ... از ترانه و پندار خبر توانداز خودش رو جمع کرده بود و 

تونستم  یم میطوالن يب هاخوا يگوشه نشستم ... از صدقه سر هیرو گرفتم ... شماره اشتراك رو دادم و خودم  یشگیهم

معرکه با چشم  یکلیدادم دوسش داشته باشه ... ه یحق م وایحبمونم ... همونطور به آراد نگاه کردم ... به  داریرو ب يادیمدت ز

در اونق گهید یگم محو شده بود نه ... ول ینبود نم یسراغ میاز اون غرور لعنت گهیدونم چرا د یفوق العاده ... نم ییها و مو ها

 يبلند شدم و آهسته به طور زود...  کندنیداشتن درو از جا م ه؟یصدا چ نیطرفم ... ا ادیجرعت نکنه ب یمغرور نبودم که کس

 . اطیح ينشن رفتم تو داریب هیکه بق

 : دمیپرس دمیدر که رس کینزد به

  ه؟یک -من

 از رستوران ... اومدم ... غذاهاتون رو آوردم  -

 ها رو از دستش گرفتم و گفتم:  تزایپشت در بود ... پ بایپسر جون و ز هیباز کردم ...  درو

 چقدر شد؟  -من

 چشماش زل زدم:  ياغواگرم تو يبهم انداخت ... منم با چشما ینگاه

 شما مهمون ما باش ...  -پسره

 لرزوند:  آراد تنم رو يکه ... صدا یلبخند زدم و خواستم بگم برو گم شو بچه فکل هیگرفته بود ...  خندم

 چه خبره؟  نجایبپرسم ا شهیم - آراد

 کردم ... برگشتم و من من کردم:  یحس م ينجوریمن ا دمی... شا دیلرزیپر از خشم بود و م صداش

  رمیها رو بگ تزایاومدم ... اومدم پ -من

 باز زر زد:  پسره

 شوهرته!  -پسره

... آراد بهش حمله کرد که  زیشعور ه یانداخت که مو به تنم راست شد ... ب کلمیبه ه یو نگاه دیبد جو یلیآدامسشو خ و

 اشو هل دادم عقب ... داد زد:  نهیخودمو انداختم جلوش و س

 کنم  یگمشو وگرنه اون صورتتو با مشتام خورد م -آراد
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رو  قشیو آراد نشست روش و  نیزم يوکله بهش زد ... پسره افتاد ر هیگرفت و منو کنار زد و  شیپوزخند زد ... که آراد آت هی

 : دیکش

  يبه نفعت بود که بر -آراد

 نگه دارم گفتم:  نییکردم تن صدام رو پا یم یکه سع یرو گرفتم و در حال بازوش

 کنم ولش کن ...  یخواهش م -من

و ول کرد و بلند شد ... پسره ر ي قهیهم فشارشون داد و آخرش  يخورده رو هینگاه به چشمام انداخت و چشماشو بست ...  هی

 گرفت طرفش:  دیتهد يانگشتش رو به نشونه 

 استخدام کنه  يبهتر يبه بعد کارگر ها نیکه از ا گمیرستوران م سیبه ر -آراد

کردم ... آراد تند  یبودم و با تعجب پسره رو نگا م سادهیمن هنوز وا یتوجه رفت تو ول یبا ترس نگاهش کرد و اونم ب پسره

 شد و آراد داد زد:  دهیدفعه دستم کش هیرفته بود ... 

  ؟یکن ینگا م یبه چ -آراد

 بلند گفتم:  بایداره ... تقر ينگه دارم صبر هم حد نییتونستم صدام رو پا ینم گهیبه هم ... د دیتو و درو کوب دیمنو کش و

  ؟یکن یم یچه غلت يمعلوم هس دار -من

 طرفمو گفت:  خشم برگشت با

  یفهمیاالن م -آراد

 شونه اش زدم و گفتم:  يکولش ... رو يمنو انداخت رو و

  نیی... منو بذار پا یکن یکار م یچ يدار یه -من

دادم  حیکردن ... ترج یفکر م یبا خودشون چ دنید یوضع م نیشدن و ما رو تو ا یبلند م هیاصال گوش نداد ... اگه بق یول

 ساکت باشم

 بهش پرخاش کردم:  تی... با عصبان نییاز درخت ها و منو گذاشت پا یکی ریز رفت

 ...  يکار رو کرد نیا ی... به چه جرعت یاحمق هیتو  -من

کردم تا از  یدستش و سع ي... دستم رو گذاشتم رو ومدیباال نم گهیدرخت فشار داد ... نفسم د يگلومو گرفت و رو تیعصبان با

 داد:  یهم فشار م يبود ... دوباره داشت از حرص دندون هاشو رو دهیفا یب یگلوم جداش کنم ول

  گه؟یجواب بده د هینگاش ... هان ... چ يبود سادهیازش خوشت اومده بود که وا یلی... خ یکن یم یمعلوم هس چه غلت -آراد

 کرد:  یم يرو ادهیداشت ز گهیبود؟ د یکاراش چ نیا یمعن

 ... کنم ...  ی... دل ... م ... ب ... خواد ... م يهر ك ... ار -من

 سرفه گفتم:  یرو ول کرد ... بعد از کم گلوم

 ...  یبکن یغلت چیه یتون ینه م یتو کارام دخالت کن یتون یو تو هم نه م -من
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کس تا حاال منو  چیحس ناشناخته بهم دست داد ... ه هیمن ...  يدفعه سرم رو با دستاش گرفت و لباش رو چسبوند رو لبا هی

 من رو آراد بهم داد ...  يبوسه  نیبود ... اول دهینبوس

*** 

 آراد

ذاشت ... کنترلم رو از دست دادم و لبام رو گذاشتم  یمخم مته م يبا حرفاش رو یخورد ... از طرف یمدام جلوم تکون م لباش

عوض  ایلبا رو با دن نیمن طعم ا یکرد خودش رو ازم دور کنه ول ی... سع اوردمیخودم هم از کارم سر در ن یرو لباش ... حت

نگام کرد و  یعصبان ییدم ... باالخره تالش هاش جواب داد و لباش آزاد شد ... با چشم هایکردم ... با ولع لباش رو بوس ینم

بوسش  نیمعلوم بود اول خوابوند تو گوشم ... چشماش پر از اشک شد و بعدش با سرعت رفت طرف خونه ... یلیس هیآخرش 

نگاهش کرد  ياون پسره اونجور ی... وقت دمیپرست یرو م انایوار آر وانهیحسم رو کامل درك کرده بودم ... من د گهیبود ... د

شدم ...  یکم قانع نم يها زیوقت با چ چیدندونم رفته بود و من ه ریاز روش رد شم ... طعم لباش ز یلیدوست داشتم با تر

خورن ...  یم اکرده و دارن غذ داریهمه رو ب انایآر دمیزدم ... رفتم داخل و د ياون لحظه لبخند يآور ادیم و با چشمامو بست

کرد ...  یم ينگا به دخترا ... سپهر هم با غذاش باز هیکرد و  ینگا به غذاش م هیوسط پندار و سپهر نشستم ... پندار با شک 

 آروم در گوش سپهر گفتم: 

 مو هم ترس داره  هی... آخه  يمرده برد یآبرو هر چ -من

 ببند در گاله رو  -سپهر

 و به طرف پندار برگشتم ... آروم در گوشش گفتم:  دمیخند

 ! یدوست داشت تزایآق دکتر؟ تو که پ هیمشکل -من

 ... اخماشو تو هم کرد:  دمیبدجنسانه خند و

  يبه نفعته سر به سرم نذار -پندار

... اونا  وننید نایا یعنیبرگشتم ... دستم رو کنار سرم تکون دادم که  دنیخند یم زیر زیو به طرف دخترا که ر دمیخند دوباره

غذام رو تموم کردم پندار و سپهر هم که اصال به  یاصال نگام نکرد ... دپرس شدم و با ناراحت انایآر یکردن ول قیهم تصد

...  میکرد یفردا کار خونه رو تموم م دیچون با میاریخونه تا بالش و پتو ب میرفت من و سپهر اغذاشون دست نزدن ... بعد از غذ

 و دخترا باال... میدیخواب نییما پا

 : دمیسرم پرس ریکه دستامو زدم ز یدرحال

 سوال بپرسم؟  هی -من

 چشماش گفت:  يکه ساعش رو گذاشته بود رو پندار

 بنال  -پندار

  م؟یرو ادامه بد يباز نیا مییخوا یم یتا ک -من
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 شد و گفت:  زیخ مینداشتم تو جا ن دیکه تا اون موقع بهش د سپهر

 ...  رمیگ یم شیکنم آت یبه نبود مامانم فکر م یوقت -سپهر

 که تار و پود بدنم رو لرزوند ... پندار هم ادامه داد:  دیکش یجاش ولو شد و آه ي... دوباره تو دمیچشماش برق اشک رو د تو

  میکش یدست نم میریانتقاممون رو نگ تا -پندار

 یکردم دوست داشتم کس یفکر م نیبه آرم یبود ... منم وقت صیگه ... حرفاش با هم ضد و نق یدونستم از ته قلبش نم یم

 دمیپرست یرو عاشقانه م انایآر یاز طرف یکه اون کارو باهاش کرد بکشم ... ول

*** 

 ترانه

 میکن یکه قراره با پندار توش زندگ میآوردم کجام ... من تو خونه ا ادیبه سقف انداختم و به  یچشمامو باز کردم ... نگاه آروم

...  نمیرو کنارش بب یتونم هست یخواد زجرم بده ... من نم یکنم ... پندار فقط م یکار م یفکر کردم ... من دارم چ ی... کم

 تا باهاش حرف بزنم ...  نییدم و رفتم پا... از رخت خواب بلند ش ارمیب مدوو ينطوریتونم ا یمنم نم

 بود ... بازوش رو گرفتم و تکون دادم:  دهیآراد و سپهر خواب وسط

 پندار ... پنداربلند شو ...  -من

 شد و گفت:  زیخ میمن با ترس تو جاش ن دنیتکون خورد و با د آروم

 شده؟  یچ -پندار

ماست که  ي فهیدن ... وظ یهمه زحمت م نی... باالخره بچه ها به خاطر ما به خودشون ا میرینون بگ میبلند شو بر -من

  رمیبراشون غذا بگ

 شم تو برو لباساتو عوض کن  یاالن بلند م -پندار

 در ي... جلو نییآماده شدم و اومدم پا عیبهونه بود تا باهاش حرف بزنم ... سر هیشد ... نون گرفتن  یبه زور باز م چشماش

 آروم گفتم:  میگذشت یو خلوت م چیدر پ چیپ ي... همونطور که از کوچه ها میاومد رونیمنتظر بود ... با هم از خونه ب

 پندار -من

 هوم ...  -پندار

 ازت بخوام ...  يزیچ هی شهیم -من

 چشمام نگا کرد و گفت:  به

 بگو  -پندار

 ...  یکن یبا من زندگ تهیواسه چ گهید يو دوست دارر یتو که هست نی... بب يخوام که طالقم بد یراستش م -من

 وسط حرفم و گفت:  دیپر
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تونم  یازدواج کنم به پدر و مادرم گفتم من عاشقتم و نم یکه با جنابعال نیا يهم بهت گفتم من برا گهیبار ه بار د هی -پندار

 دوسم داره که منتظم بمونه  نقدریهم نباش مطمئنم ا یماهه طالقت بدم ... نگران هست هی

 نزدم ...  یحرف یگرف ول دلم

*** 

رو  یکنه و من هر رنگ یخونه ... پندار مدام باهام لج م لیوسا دیخر يبرا میکار رنگ تموم شد و حاال با پسرا اومد روزید

...  ختهیرو به حسابم ر هیزیه... بابام پول ج ادیداره طاقتم سر م گهیکنه ... د یکنم درست برعکسش رو انتخاب م یانتخاب م

 : نوری... پندار اونور و من ا میسادیادو تا تخت خواب و ياالن هم باال

 خوام ...  یم یمن تخت مشک -پندار

  میبخر دیرو با ينخود -من

 ... برو تخت خواب خودت رو انتخاب کن ...  يکار به تخت خواب من دار یاصال تو چ -پندار

 ...  یبفهم نویا ییخوا یم یک ادیها نم واریبابا به رنگ د -من

 خوام ...  یم نویمن ا -پندار

 خرمش  یپس من م ارمیب هیزیمن قراره جه نیبب -من

... با  دمیپندار گوش نم يبه حرف ها گهیکه خواستم رو بفرسته در خونه ... د ییرفتم و از صاحب مغازه خواستم تا تخت ها و

 مدام پشت سرمون بودن ...  گاردیو پسرا مثل باد میدیو هم خرخونه ر لیوسا سیو مهد انایکمک آر

*** 

و  دیسف يها زی... آو يبزرگ قهوه ا زیبا م یو کرم يقهوه ا یدست مبل راحت هی...  ییرایپذ يو رفتم تو ختمیها رو ر قهوه

کرد نصبشون کرده  یرو جدا م ییرایکه پذ يشده بودن کنار دو تا پله ا بایز یلیسقف تا کف زده بودم خ يکه از باال يبلور

 اومد:  انایاعتراض آر ينشسته بودن رفتم ... صدا یسلطنت يمبل ها يبودم .پرده رو کنار زدم و رفتم طرف بچه ها که رو

 کنن ...  یم يخوب تر از مردا آشپز یلیمردن زنا خ ایدن يآشپز ها نیکه بهتر یچ یعنی -انایآر

 که کنارش نشسته بود و گفت:  سیبرگشت طرف مهد و

 مگه نه؟  -انایآر

که  یرو ازم گرفت ... آراد در حال ینیبلند شد و اومد و س دنمیموافقت تکون داد ... پندار با د يسرش رو به نشونه  سیمهد

 گفت:  یکیاون  يانداخت رو یاز پاهاش رو م یکیکند و  یرو پوست م بشیس

  ياریاز مردا کم م یهم زور بزن یخانوم شما هر چ انایبله آر -آراد

 شد و گفت:  یشیآت انایآر

 بهترم  یلیعرضه خ یب يبارزش از تو ینمونه هیاز مردا بهترم  یلیگفته ... من از خ یک -انایآر

 گفتم:  یمصلحت يسرفه  هی... با  سادیوا بیس دنیاز جو انایو آراد از حرف آر دیبلند خند سپهر
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 بحث هاست ...  نیا خوب حاال االن چه وقته -من

 آراد قر داد و بلند شد:  يبرا یچشم انایآر

 ...  میبر دیبلند ش گهیخوب د -انایآر

 کجا؟ تازه قهوه آوردم ... -من

 راحت قهوه بخورم  الیو با خ نمیبش فیکث يلباس ها نیکه با ا يانتظار ندار -انایآر

 رونیب میاز خونه اومد یحرفش پسرا هم بلند شدن ... همگ نیکار خونه تموم شده بود ... با ا شیگفت چند ساعت پ یم راست

به  میدیرس یرو جمع کنم ... وقت لمیدنبالم و وسا ادیکرد که ردا م يآور ادیآخر  يو پندار لحظه  میکرد یو ما از پسرا خداحافظ

 اول از همه گفت:  انایآر میردن جا خوردک یاسباب جا به جا م اشتنکارگرا که د دنیآپارتمان با د

 جا چه خبره؟  نیا -انایآر

 شد و به سمتشون رفت. ادهیپ سیمهد

*** 

 سیمهد

 : دمیبرد پرس یکه داشت چند تا اسباب رو باال م شونیکیتعجب رفتم از  با

  د؟یآقا ببخش -من

 يخره ... سرم رو بردم باال و تو سیداره ... بدز چشماتو مهد یکلیبرگشت و زل زد تو چشمام ... چه خوشگله ... عجب ه پسره

 چشماش نگا کردم: 

 چه خبره؟  نجایا -من

 لبخند گفت:  با

  میکن یم یزندگ نجایبه بعد ا نیمن و دوستام از ا یعنیما  -پسره

 سمتمون صداش زد:  ومدیکه م یپسره در حال هیازش تشکر کنم که  خواستم

  ؟یکن یر مکا یمهراد ...چ -پسره

...  يبد صشونیتشخ یتونست یبود که م يشباهتشون جور یخودش بود ... فکر کنم بردادر دو قلوش بود ... ول هیشب یلیخ

 مهراد برگشت وگفت: 

 مهرداد  نجایا ایب -مهراد

 نگا از به من انداخت و گفت:  هیاومد و  مهرداد

  د؟یداشت يامر -مهرداد

 ترانه از پشتم اومد:  ي... صدا تیباشخص چه

  د؟یما بش هیشما قراره همسا -ترانه
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 با اجازه شما  - مهراد

 کدوم طبقه؟  -انایآر

 سوم ...  -مهراد

 کرد:  شونیکه مهرداد معرف شمونیهم اومدن پ گهیتا پسر د دو

  ادیکه بعدا م میهم دار گهید قیرف هی اوشهیس یکیو اون  الدهیم هیپسر چشم رنگ نیا -مهرداد

 دستش بود گفت:  يتو نیسنگ زیچ هیکردن ... مهرداد که انگار  یدو اظهار خوشبخت هر

  د؟یکن ینم یشما خودتون رو معرف -مهرداد

  انایدو تا هم ترانه و آر نایو ا سمیالبته ... من مهد -من

طاقت  گهی. مهرداد که انگار دمعلوم بود با جنبه هستن .. میکن ینبودن امکان نداشت خودمون رو معرف تیبا شخص نقدریا اگه

 نداشت گفت: 

 ...  میباش گهیهم د يبرا یخوب يها هیهمسا میدواریخانوما ... ام میخوش حال شد دنتونیاز د -مهرداد

 نیهمچن -من

بود؟ ترانه از آشپزخونه  یک یعنیبلند شد ...  فونیآ ي... شالم رو از سرم باز کردم که صدا میبه آپارتمانمون رفت انایبا ترانه و آر و

 داد زد: 

 اون درو باز کن ...  سیمهد -ترانه

 باشه ...  -من

 رو برداشتم:  فونیآ

  ه؟یک -من

 بلند تر داد زدم:  نباری... ا ومدیبه هم خوردن اسباب ها م يصدا فقط

  ه؟یک -من

 اومد:  فیضع يصدا هی

  نییپا ییایلحظه م هی -

 نییگم شده بود ... شالم رو انداختم سرم و رفتم پا یوغاون همه شل ياو.ن صدا تو انگار

که دستش رو زده به بغلش  دمیانداختم که سپهر رو د رونیبه ب یبردن داخل ... رفتم و نگاه یم لیباز بود و پسرا مدام وسا در

 داده ... به طرفش رفتم:  هیتک شیآب يو به فرار

  ؟یکن یکار م یچ نجایسالم ... تو ا -من

 چه خبره؟  نجایا -سپهر

 سوال من جواب نداشت ...  -من
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 چه خبره؟  نجایا یرفت بهت بدمش ... نگفت ادمیکتابت دست من مونده بود  -سپهر

 دایجد يها هی... همسا ینیب یمگه نم -من

 گفت:  سیخواست نشون بده اصال براش مهم ن یکه م يجور

 هستن؟  ایحاال ک -سپهر

 شه گفتم:  عیکه ضا نیا يبرا

 مگه مهمه؟  -من

 مهم که ...  -سپهر

 تر بود:  يقو شیفضول ياما جنبه  ستیخواست بگه مهم ن یم

 خوب آره مهمه ... حاال بگو چه کارن؟  -سپهر

 و گفتم:  دمیخند

 سال آخرن يچندتا دانشجو -من

 مو هاش و گفت:  يرو گذاشت رو شیآفتاب نکیع

 دختر؟  ایپسرن  -سپهر

 ...  یکن یسوال م يادیز يدار گهید -من

 گفت:  یو خشن يحالت کامال جد با

 جوابمو بده ...  -سپهر

 اخم جواب دادم:  با

 پسرن ...  -من

 : سادیرو از بغلش برداشت و جلوم وا دستش

 چند نفرن؟  -سپهر

 پنج نفر ... چطور مگه؟  -من

 کنن؟  یم یزندگ نجایا گهید يبه جز شما چند تا خانواده  -سپهر

 یم یزوج جون زندگ هیهم  نییپا ي... طبقه  هیخال مونییواحد رو به رو ؟یکن یم چمیبازجو هاسوال پ نیرا عسپهر چ -من

 نایواحدش هم قراره ا هیکنن  یم یزندگ رمردیو پ رزنیپ هی یکیو تو اون  یخال شیکیکنن ... سوم هم سه تا واحد داره که 

  ننیبش

 داد زد:  بایتقر تیعصبان با

  د؟یکن ینم يکنن و شما کار یم یدارن اسباب کش نایا -سپهر

 واحد رو به پسرا فروختن  نیا یحجت ي... آقا میبکن دیکار با یچ ؟یزن یاوا ... چرا داد م -من
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  د؟ینمون نجایا دیکن یم ي... هر کار دیبخر گهیآپارتمان د هی دیدونم بر یچه م -سپهر

 بپرسم چرا؟  شهیم یول دیببخش -من

 نداره ...  یخوب يآپارتمان وجهه  هیچون پنج تا پسر مجرد با سه تا دختر مجرد تو  -سپهر

 باشن  يبد يخوره که پسرا ینم افشونی... به ق تنیباشخص یلیخ نایآخه ا -من

 رفت گفت:  یکه به طرف در م یو در حال دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 گردم ...  یمن براتون دنبال خونه م -سپهر

 کردم و خواستم برم تو که مهرداد صدام زد یکله شق ... پوف يخواستم اعتراض کنم گاز داد و رفت ... پسره  تا

 خانوم؟ سیمهد -مهرداد

 لبخند گفتم:  هیو با  برگشتم

  د؟یبا من بود -من

 لبخندگفت:  هیاسم پسرونه شده ... با  هی سیمهد دایبهم بگه پ نه پ با پسر عمم بودم آخه جد دادیمزه م االن

وضع ما  یواقعا شرمندم ول دیاریبچه ها ب يبرا دیدار یشربت ای ییخونتون چا يتو نمیخواستم بب یبله با شما بودم ... م -مهرداد

 و ...  دینیب یرو که م

 ادامه بده و گفتم:  نذاشتم

 ...  ارمیمن براتون م دیشما نگران نباش -من

 مهراد مجبور شدم برگردم:  ينم خواستم برم باال که با صدازد و تشکر کرد م يدلگرم کننده ا لبخند

 خانوم؟  سیمهد -مهراد

 : برگشتم

  د؟یبا من بود -من

 زد و گفت:  ينداشته اش بود ... لبخند سینه پ با عمه مهد پ

 بله راستش ... راستش ...  -مهراد

 خواست بزنه معذب بود:  یکه م یحرف از

 آقا مهراد  دیراحت باش -من

 ی... م دیاریما ب يبرا ییچا هی دیتون یم نمیخواستم بب ی... بچه ها هم خسته شدن م دینیب یراستش وضع ما رو که م -مهراد

 ...  یگم ول یم نویپروم که دارم ا یلیدونم خ

 رو قطع کردم و گفتم:  حرفش

 ...  میباال ... منتظرتون دیاریب فی... تشر هیچه حرف نیا -من

  مییباال گهید ي قهینون پس ما تا ده دقواقعا مم -مهراد
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ما آبرو برامون تو  ياومدن خونه  نایا نهیبب يزاهد يتعارف زدم چه گرفت؟ اگه زن فضول آقا هیخاك عالم به سرم ...  يوا يا

حمله کردم طرف آسانسور ... خودم رو انداختم تو  میباشه منتظرتون هیداشت ... با  دنیاونجا د افمیذاره ... ق ینم هیدر و همسا

 گفتم:  انایآرواحدمون و رو به ترانه و 

 باال  انیم نایاالن ا میبچه ها بدبخت شد -من

 باال ... دختر نفس بکش بعد حرف بزن ...  انیم ایک -ترانه

 و گفتم:  دمیکش قینفس عم هی

 ...  مییایکه االن م دنیهم سفت چسب نایباال ا دیاریب فیفتم تشر... منم گ اریبرامون ب ییپسرا گفتن چند تا چا -من

  برهیآبرومون رو م نهیبب نجایرو ا نایا ياالن زن زاهد میبدبخت شد -انایآر

 کردم ...  یفکر م نیبه هم قایمنم دق -من

 به عنوان تعارف دعوت نکن خونه  یرو حت یکس گهیخانوم اجالتا د سیکه شده فقط مهد هیکار -ترانه

 داد زد:  بعد

 مخصوصا چهار تا پسر جون رو ...  -ترانه

 یکی کیهم رفت کمکش ... زنگ آپارتمان رو زدن ... باز کردم و اونا هم  انایبه طرف آشپزخونه رفت ... آر تیبا عصبان و

 اومدن داخل

 : دیگرفتم پرس الدیم يرو جلو ییچا یرو از ترانه گرفتم ... وقت ییتو آشپزخونه و چا رفتم

  د؟یخون یم یخانوم شما چ سیمهد -الدیم

  ؟ی... شماها چ کیگراف -من

 ...  یقیما توموس -الدیم

 و گفت:  ییرایپذ ياومد تو یبا خوشحال ترانه

 ...  میبزن میهم بلد انایو آر سیواقعا ... من و مهد -ترانه

  د؟یزنیم یچ -الدیم

 هم بلدم  الونیدو تا ساز و نیمنم عالوه بر ا تاریهم گ سیبلده مهد انویپ انایآر -ترانه

 ...  نهیپشتکارتون قابل تحس نیآفر -مهرداد

  ؟یشماها چ -ترانه

زنه ... مهراد هم تبل و سنتور ... حامد هم  یزنه ... مهرداد سه تار م یچنگ وسنتور م الدی... م زنمیم تاریمن دف و گ -اوشیس

 زنه  یم الونیو ادیکه بعدا قراره ب ... همون دوستمون

 جوب بره  هیجالب شد ... ترانه که عاشق ساز فکر کنم خوب آبتون با هم تو  -من

 با خجالت به ترانه نگاه کرد و گفت:  اوشیس
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  ستین دیبع زایچ نیا یجمال و کمال نیبا چن یاز خانوم -اوشیس

 ترانه زدم که برق رفت . يچشمک برا هیاشاره کردم و  اوشیچشمام به س با

*** 

 سپهر

در آخر  شییبایز دمیترسیاونجا بمونه ... م سیتونستم تحمل کنم مهد یکردم نم یتهران رو رد م يتمام سرعت اتوبان ها با

 يپدال گاز فشار دادم ... صدا ياز پسرا عاشقش بشه پام رو با تمام توانم رو یکیفکر که ممکنه  نیکار بده دستمون ... با ا

 کردن حرصم ... برش داشتم و با تمام توانم داد زدم:  یلخا يبهونه شد برا هیهم  میزنگ گوش

 بله؟  -من

 : دیچیپ یآراد در گوش يلحظه مکث و بعدش صدا چند

 ...  يریگ یپاچه م يبزن ... چته باز دار ایداداشم ب -آراد

 هم خودم رو هم تو رو هم ... هم ... هم ... اَه  امیآراد ببر صداتو که م -من

 شده؟  یچته بابا چ -آراد

 ...  دنیدخترا خونه خر يخونه  يبشه ... چهار تا پسر سوسول اومدن باال یچ یخواست یم -من

  ؟یچـ -آراد

 گوشم پاره شد:  يبلند داد زد که پرده  آنقدر

 کن برادر من  غیج غیتر ج واشی -من

 از آپارتمان هامون خوب  یکیدخترا رو ببر  -آراد

  رونیب انیخوان از اونجا ب یاونا نم -من

 غلط کردن مگه دست خودشونه؟  -آراد

 پس نکنه دست تو؟  -من

خودمون  يخونه  يطرفا زیتم يخونه  هیگم تا بعد از ظهر  یم یزنم به فاراب یداداشم ... االن زنگ م يفکر کرد یچ -آراد

 براش جور کنه ... 

 برن اونجا  میکن ی... مجبورشون م هیفکر خوب نیآره ا -من

 ...  امیتو برو اونچجا تا منم ب -آراد

 من االن اونجا بودم ...  یول -من

  ایتو هم ب ییخوا یاگه م یاونجا باش انایآر ارمیتونم طاقت ب یمن نم -آراد

 اونجام ...  گهیربع د هیپس تا  -من

 داداش  نمتیب یم -ادآر
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  نمتیب یم -من

 اتوبان دور زدم و با تمام سرعت به طرف آپارتمان رفتم . یدگیبر از

*** 

 آراد

گفتبله  یپوله مدام م يآماده کنه اونم که کشته مرده  زیآپارتمان تر و تم هیزنگ زدم و ازش خواستم تا برامون  یفاراب به

...  رونیمبل برداشتم و زدم ب يدسته  يرو از رو میشمی... کت اسپرت  ریپ شهکفتاریم ادیقربان، چشم قربان، فقط خرجتون ز

بود و با پاش  دهیکه بودم در آپارتمانشون ... سپهر زود تر از من رس دینکش قهیشدم و فقط گاز دادم ... به ده دق نمیسوار ماش

 و گفتم:  نییپا دمیپر يبه ها سوراخ شد ... جلداز شدت ضر دشیسف یزد ... فکر کنم کتون یها لگد م زهیمدام به سنگ ر

  ؟یزن یچرا زنگ نم -من

 خرابه ...  فونشونیکه آ نیمثل ا -سپهر

 تا برم باال  ریقالب بگ -من

 زد:  یدر ... سپهر مدام غر م يحرف قالب گرفت و من رفتم رو یب

 براشون افتاده  یآراد ... نکنه اتفاق گهیبپر د -سپهر

 پسر  ریگزبونتوگاز ب -من

 و در رو باز کردم:  نییپا دمیپر

  يدختر بچه ها لفتش داد نیع -سپهر

 آسانسور هم خراب بود ... داد زدم:  نکهیمثل ا یآسانسور رو فشار داد ول يبه طرف داخل آپارتمان ... چند بار دکمه  دیدو و

 ...  میبدو از پله ها بر یمنتظر آسانسور بمون ییخوا یم یتا ک -من

 شد:  یم نییبا شدت باال و پا نمونیس يقفسه  میدیدر واحدشون که رس ي... جلو میکرد یپله ها رو ط عیدو سر هر

  گهیدر بزن د -من

 اومد ... با شدت گوشم رو به در چسبوندم:  يپسر يخنده  يچند تقه به در زد ... صدا سپهر

 آراد برو کنار منم گوش برم  -سپهر

 سایلحظه وا هی -من

 برو کنار غول تشن  گمید بهت م -سپهر

 در:  يپرت کرد اونور و خودش گوشش رو گذاشت رو منو

 تو  ایمن غول تشنم  -من

 : دیاز پشت در بگوش رس انایار يهلش دادم که از جاش تکون نخورد ... صدا و

 اومدم  -انایآر
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 یم لمیبودمش کمتر تحو دهیکه بوس يچند ساعت براش تنگ شده بود ... از اون روز نیدر رو باز کرد ... چقدر دلم تو ا و

 گرفت ... احساس کردم هول شده: 

 ...  دیکن یکار م یچ نجایا شما دو تا ا -انایآر

 داره؟  یاشکال یمهمون میاومد -من

  رهیگ یاول از صاحب خونه اجازه م یخواد بره مهمون یم یآدم وقت -انایآر

 پسر از داخل خونه اومد:  هی يصدا

 بود؟ حامده؟ یشد؟ ک یخانوم چ انایار -پسر

 چهار تا پسر تو خونن. نی... نکنه ا دیجوش رتمیغ رگ

 گفتم:  تیعصبان با

 بود؟  یک يصدا نیا -من

 دونم  یمن ... من نم -انایآر

 تو  امیخوام ب یبرو کنار م -من

 االن ...  نیهم -انایآر

 نه فردا صبح ...  -من

 پرو بود گفت:  یلیخ انایکه آر ییاز اون جا یبودن ... ول نجایکنارش زدم و رفتم تو ... بله...حدسم درست بود همشون ا و

  میزد یحرف م یقیبا پسرا در مورد ساز و آالت موس میتو داشت دییبفرما -انایآر

 برداشتم گفتم:  ییپرو پیچه پرو اعتنا هم نکرد ... منم ترب ی... ول ادینگاه بهش انداختم که حساب کار دستش ب هی

 ...  ونیسالم آقا -من

به سقف باالخره زن  دیچسب رتمی... غ دیخند یزد و م یپسره گپ م هیبلند شدن و باهام دست دادن ... ترانه داشت با  همه

 داداشم بود: 

  د؟ینکرد یآقا شما خودتون رو معرف -من

 برگشت:  پسره

  د؟یبا من بود -پسر

 گذره ترانه خانوم؟  یبله با شما بودم ... خوش م -من

 گفت: يبا طلبکار ترانه

 ...  یشما خال يجا -ترانه
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... ساعت  رفتنیمگه م یبرن ول نیاحساس کنن اضاف نایاونجا بلکه ا میبدتر ... نشست یکیاز اون  یکیسه تا کال پروان ...  نایا

پسرا  یرفتم نشستم وسطشون ... وقت نیحرف زد به خاط هم الدیبا م انایآر یزورم گرفت وقت یلینه شب بود که رفتن ... خ

 : دمیهم دنبالم اومد ... عربده کش انایخواب ها که آر تاقاز ا یکی يرفتن با عجله رفتم تو

 اتاق کدومتونه؟  نجایا -من

  ش؟یمال منه فرما -انایآر

 براتون خونه آماده کنه ...  یبنگاه هیهاتو جمع کن دادم  لیبدو وسا -من

  امینم ییمن جا -انایآر

تخت ... از حرکتم جا خورد ... باز داد  يرفت رو اعصابم ... بازوش رو گرفتم و پرتش کردم رو یداشت م شیکدندگی نیا گهید

 زدم: 

 وگرنه ...  يدیکه گفتم رو انجام م ینیهم انایآر -من

 : دیش رسترانه از پشتم به گو ادیفر يصدا

  ؟یبکن ییخوا یم یمثال چه غلت -ترانه

 برم  یدوشم و م يرو رمیگ یهمتون رو م -من

  یستیحرفا ن نیمال ا -ترانه

 زدم و گفتم:  شخندین هی

  ؟یامتحان کن یتون یم -من

  رونی... زود ب یکن یم فیتکل نییکه واسمون تع یشیم مایشما چه کاره  -ترانه

 بزنم که در رو باز کرد یخواستم حرف یم

 گفتم:  انایبه آر دیغرورم نذاشته پس با تهد يدست رو یو تا حاال کس میبچه پولدار نازك نارنج هی من

 دونم و تو ...  یمن م یگرم گرفت الدیپسره م نیبا ا نمیبب گهیبار د کیگم ... اگه فقط  یم یچ نیخوب گوش کن بب -من

 : سادیبلند شد و جلوم وا انایآر

به بعد  نیخوام از ا یمن ازش خوشم اومده م هیچ یدون ینداره ... اصال م یکنم به تو هم ربط یدلم بخواد م يهر کار -انایآر

 ... میبا من دوس شد دیشا يدیباهاش اشنا شم ... اصال خدا رو چه د شتریب

تخت و ترانه  ياز شدت ضربه پرت شد رو انایصورتش فرود اومد ... آر يشد دستم رفت باال و رو یچ دمیرو گفت نفهم نیا تا

 نبودم ... داد زدم:  مونی... اصال از کارم پش دیکش غیج

 کنم  ي... من آدمت  هیکنم آراد پارسا ک یم تیحال -من

 : ومدیداد سپهر م ي... صدا رونیرفتم ب و

 ...  یبمون نجایمن دوس ندارم ا سیکه گفتم مهد یهمون -سپهر
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 خوام بدونم به تو چه  یبه تو چه آخه ... نه من م -سیمهد

 رو باز کردم و گفتم:  ومدیکه صداشون از اونجا م یاتاق در

  میبر ایسپهر تمومش کن ... ب -من

 آراد ...  یول -سپهر

  وفتیکه گفتم راه ب ینیهم -من

 به هم ...  میدیو درو کوب رونیب میهم از اونجا اومد با

*** 

 ترانه

خواستم ... وارد اتاق  یرو م يرفتم باال ... من اتاق قهوه ا عی... سر ومدیخونه شدم ... پندار هم داشت با چمدون هامون م وارد

 تخت ... پندار صدام زد:  يرو انداختم رو فمیشدم و ک

  ؟ییترانه ... ترانه کجا -پندار

 کنار در اتاق و گفتم:  رفتم

 ...  نجامیا یزن یچرا داد م -من

 اون اتاق؟  يتو یچرا رفت -دارپن

 خوام  یاتاق رو م نیمن ا -من

 خوام  یمن اونو م -پندار

 مال من  رینخ -من

  دمیرو اونجا چ لمیمن وسا -پندار

 ...  يکرد خودیب یلیشما خ -من

 زد و دستاش رو زد به کمرش:  شخندین هیچمدون ها رو ول کرد و اومد طرفم ... گارد گرفتم ...  پندار

 کوچولو  یکار کن یچ ییخوا یاالن مثال م -پندار

 کنم ...  یکار م یچ مینیب یم -من

... دستش رو گرفتم به  سادیکمرش ... از حرکت وا يچرخ دادم و زدم تو هیپام رو  يحرفه ا یلیبداش طرفم که خ زیخ هی

 گفت:  دینال یکمرش و خم شد ... همونطور که م

 کنم ...  یرو باالخره کوتاه م تی... اون زبون هشت متر رمیگ یرو م یکیمن حال تو  -پندار

 زدم و گفتم:  شخندین هی

  میدست و پا چلفت یلیخ یزدم که فکر نکن نمیبپا دست و پات در نره ... ا -من

 کنم ... آخ  تیتا حال سایوا ياگه مرد -پندار
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 اتاق و در رو قفل کردم يتو رفتم

... لباس هاش رو که  امیکه جلوت کوتاه ب شهینم لیدل یولشه درسته دوست دارم ولا تازه…رادمنش  يکنم آقا یم تیحال

حس کرد  شدیهمشون م يعطر پندار رو رو يآوردم ... همه مارك دار و معروف بودن ... بو رونیکمد گذاشته بود ب يقبال تو

و فکر کردم  سادمیتخت ... همونجا وا يواسپورت برداشتم و انداختمش ر گردنشال  هیمارك دار ...  يلباس ها نیا فی... ح

دوم و سوم  يکجاست؟ کشو نیاز کشو ها رو گشتم ... اه پس ا یکی ياومد به ذهنم ... زود تو يفکر هیکارش کنم؟  ی... چ

 ثانهیلبخند خب هیپندار ...  کیش گردنشال  ي... اتو رو به برق زدم و گذاشتم خوب داغ بشه ... گذاشتمش رو ناهاشی... آها ا

 لب گفتم:  ریزدم و ز

 عاشقتم تران خانوم ...  -من

... آها دست گلت  ازمندین هیرو که نو بود گذاشتم کنار تا بدم به  ییکارا رو انجام دادم فقط اونا نیلباس هاش هم يهمه  يرو

 ییم طرف اتاقش و در زدم ... صداپندار بغلم بود ... رفت ياومدم ... لباس ها رونیدرد نکنه تران خانوم ... با آرامش از اتاق ب

... احتماال رفته حموم ... رفتم داخل و هر کدوم از لباس ها  ومدی یآب م ي... صدا دمیو سرك کش کردمآروم در رو باز  ومدین

... چمدونم وسط  رونیلبخند زدم و رفتم ب هیاتو داشت ...  يسوخته  يجا هیهمشون حداقل  يکردم ... رو زونیجا آو هیرو 

 در رو هم قفل کردم . شتریب تیامن ياتاقم ... برا يخونه بود برش داشتم و رفتم تو

*** 

 پندار

رفتم لباس هام رو از  یم دیبودم با دهیچی... حوله رو دور خودم پ رونیکردم از حموم اومدم ب یکه مو هام رو خشک م یحال در

 ي... نـه! ... لباسام خداجون ... حوله رو پرت کردم رو نی... ا نیصورتم زدم کنار که ... ا ي... حوله رو از جلو اوردمیاون اتاق م

 : دمی... نه در قفل بود ... عربده کش دمیکش نییرو پا رهی... با مشت به در اتاق زدم و دستگ رونیب مدماو تیتخت و با عصبان

 ذارم  ی... ترانه زندت نم رونیب ایب ياگه مرد -من

 رادمنش؟  يشده آقا يزیچ -ترانه

 شده؟  یکنم چ تیتا حال رونیب ایب -من

 راحتم شما هم راحت باش  نجایمن هم -ترانه

 محکم زدم به در و داد زدم:  یکی

 المصبو ...  نید باز کن ا -من

 لپ لپ خورد گه دانه دانه  یپنبه دانه ... گه ندیشتر در خواب ب -ترانه

 ...  گهید ییایم رونیتو باالخره از اون اتاق ب -من

 يبچه  هی نیتخت و شروع کردم به بالش مشت زدم ... بب يبرگشتم به اتاق ... محکم خودم رو انداختم رو تیبا عصبان و

 اگه نشونمت سر جات ترانه خانوم . ستمیحرس منو در آورده ... پندار ن يچه طور یفسقل
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*** 

 ترانه

...  نییشونم و از پله ها رفتم پا يرو انداختم رو فمیک عیاز پندار نبود ... سر يآب دادم ... خبر یاومدم سرو گوش رونیاتاق ب از

 : دیرفتم سمت در که صداش از پشت به گوش رس یداشتم م

 ترانه خانوم ...  -پندار

 سادهیاز من وا يدو متر يده بود و با فاصله مامانم ... آب دهنم رو با صدا غورت دادم و برگشتم ... دستش رو به بغل ز یییوا

 بود: 

 که خاطر مبارکتون هست ...  روزیاتفاق د -پندار

  ؟یخوب که چ -من

 طرفم و داد زد:  دیحرکت دو هی تو

  ؟یچ یعنی یدم که چ یاالن نشونت م -پندار

در رو زدم ... در با سرعت مورچه در  موتیرو زدم ... ر يو قفل مرکز دیماش يتو دمی... پر اطیطرف ح دمیبا سرعت دو منم

مشت و لگد ... تا در باز شدن پام رو  ریبدبختم رو گرفت ز نیماش ي شهیو ش دیبه ماش دیحال باز شدن بود که پندار رس

دانشگاه که  ي... وارد محوطه  دمینفس راحت کش هیخلوت گذشتم  يپس کوچه ها چهاز کو یگاز و الفرار ... وقت يگذاشتم رو

 که کنار هم نشسته بودن ... رفتم کنارشون و سالم کردم:  دمیرو د انایو آر سیمهد شدم

  طون؟یسالم ... چه خبرا ش -سیمهد

 ...  يگم شو بابا چه خبر -من

 نکرد که؟  تتیاذ -انایآر

 ...  رمیغلط کرده تا حالش رو بگ -من

 پسره از کنارم رد شد و گفت:  هی

 خانومه  يد یبوس م -پسره

 برق:  زیو نگاهش کردم ... از اونا بود که دستش رو کرده بود تو پر برگشتم

 بعد آقاهه  رمیگ یاز آقامون اجازه م -من

 پندار رو نشونش دادم و گفتم:  و

 اون آقامونه ...  دهیکه داره با چشمات قورتش م ینیبیاونو م -من

 شونش:  يرو انداخت رو فشیبلند شد و ک سیمهد

 ...  شهیاالن کالس شروع م گهید میبر -سیمهد

 که گفتم:  رفتنیاز جلو م داشتن
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 افتاده؟  یاتفاق هیبچه ها فقط ...  -من

 : دیپرس سیحرکت برگشتن و مهد هیدو با  هر

  ؟ينگو حامله ا -سیمهد

 بابا ...  ریبم -من

 با پندار ...  شبینگو که د -انایآر

 لباس ها پندار رو با اتو سوزوندم ...  شبیدو تاتون ... من د دیریالل بم -من

 داد زد:  بایتقر سیمهد

  ؟يکار کرد یچ یگفت -سیمهد

 لباس هاش رو سوزوندم  -من

 خنده:  ریدفعه هر دو زدن ز هی

 ... قصد جونم رو کرده ... صبح هم از دستش در رفتم  دینخند -من

 گفت:  دیخندیهمونطور که م سیمهد

 دلم به رحم اومد نجاتت دادم ...  دیکنم ... شا یکار م یت چبرا نمیبب ایحاال ب -سیمهد

 زدم جلو و گفتم:  ازشون

  دیریبم دیبر تونییهر دوتا -من

در  میخورده پکر بود ... ما هر سه مون جنون دار هی ومدنشیهم به خاطر ن سیبود و مهد ومدهیدونم چرا امروز سپهر ن ینم

دونم چرا  یساعت بعد از کالس اومد ... نم می... پندار هم ن میکن تشونیاذ میدوس دار ادیحال که ازشون خوشمون م نیع

 داشت ...  یبرق خوشحال هیاحساس کردم چشماش 

*** 

 آراد

 دمینزده ... صالح ند یرو براشون گفتم و اون گفت که ترانه حرف ناییانایمجرد ساختمون آر يپسرا يپندار اومد ماجرا یوقت

 می... کالس که تموم شد گوش ارهیسر ترانه ب ییبشه بال یعصبان یلیزده ... ممکن بود خ یگپ م شاویبهش بگم ترانه با س

 زنگ به سپهر زدم:  هیرو در آوردم و 

 الو سپهر  -من

 لحظه ...  هی سایوا -سپهر

 گفت:  گهید یکیبه  و

 باش ...  لیآقا مواظب اون وسا -سپهر

 اومد پشت خط:  بعد
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 الو الو بگو  -سپهر

 شد تموم شد ...  یچ -من

 مونده ...  لینه نصف وسا -سپهر

 ...  انایاالن م نایکالس تموم شد ا -من

 خورده معطلشون کن داداشم ...  هی -سپهر

 کنم ... کارت تموم شد بزنگ ...  یکار م یچ نمیبب -من

 باشه  -سپهر

 طرف دخترا رفتم و گفتم:  به

 خانوما ...  -من

 حتما به خاطر رفتار اونروزمه:  نایبرگشتن ... ا ظیسه با سه تا اخم غل هر

 کنم  یخواستم معذرت خواه یمن ... من ... م -من

 ابروشو داد باال و گفت:  يتا هی انایکرده باشم ... ار یمعذرت خواه یاز کس شهینم باورم

 بابته؟  -انایآر

 رفتار اونروزم ...  -من

 سیرفتار شما اصال برام مهم ن -انایآر

 خواستن برن که من گفتم:  و

 مهمون من  نویکاپوچ هی دیحاال اگه موافق باش -من

 ...  میکار دار یلیخ یول دیببخش -سیمهد

 بوفه ...  دییلطفا بفرما -من

 میاس ام اس گوش يکه صدا میخورد یم نویو کاپوچ میکدوم جرات نکردن مخالفت کنن ... با پندار و دخترا نشسته بود چیه

 . از طرف سپهر بود: بلند شد ..

 حله ...  -سپهر

آموزشگاه اون دو تا هم احتماال خونه ... منم  رفتی... ترانه که م میکرد یبلند شدن که برن ... هر دو باهاشون خداحافظ دخترا

تر پارك کردم و  نییرو چهارتا کوچه پا نمیماش دمیرس یرفتم ... وقت نایا سیمهد يو به سمت خونه  نمیپشت ماش دمیپر عیسر

 کرد ... رفتم جلو و سالم کردم:  یدوم بود و داشت پول کارگر ها رو حساب م يطبقه  سپهرخودم رفتم داخل ساختمون ... 

 تو رو خدا همه زحمت هاش افتاد گردن تو ...  دیسالم داداش ... ببخش -من

 ...  یکنینداره جبران م یبیع -سپهر

 . میوارد واحد شد و
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*** 

  انایآر

 : میخنده وارد آسانسور شد با

... چقدر  ریبخ ادشی...  ی... ه دیترس یلیخ چارهی... ب بایفر يکادو يتو میموش گذاشته بود هی یول شهیباورت نم -سیمهد

 دفتر سوسن ...  يسوسک گذاشت ال هیترانه  ادتهی...  میسوزوند یم شیآت

 خنده سر تکون دادم و گفتم:  با

 ...  دیکش غیو ج دیدو اطیتا ح چارهیبره ... سوسن ب ادمی شهیمگه م -من

دست راستم بود دادم دست چپم و در رو باز  کیپالست ی...هر چ رونیب میبه دست اومد کیآسانسور باز شد و ما دوتا پالست در

خونه باال  يمتر یتا ده سانتچه خبره؟ آب  نجاینه ... ا ییتا مرض سکته رفتم ... وا دمیکه د يزیکردم ... تا در رو باز کردم با چ

 حموم ... داد زدم:  يآب ها گذشتم و رفتم تو ونیاز م عیشده بود ... سر سیخ سیاومده بود و فرش ها خ

 سیمهد -من

 گفت:  زدیکه نفس نفس م یزود اومد ... در حال چارهیب سیمهد

  ؟یزن یشده چرا داد م یچ -سیمهد

  ؟یآب رو تو باز گذاشت نیا -من

 : شیشونیباز حموم انداخت و محکم با کف دست زد به پ ریبه ش ینگاه

 بر من ...  يوا يا -سیمهد

 ...  يحموم رو باز بذار ریش یآخه چطور تونست -من

رفت ببندمش  ادمیمنم  ستین یکه وقت یرو باز کردم که وان پر بشه اما تو گفت ریش رمیدوش بگ هیخواستم  یبابا م -سیمهد

 ... 

 : دمیکش غیج

 گند رو؟  نیا میکار کن یچ مییخوا یها؟ م ؟يکدوم گور میبر دیحاال با -من

 آب ها نشستم:  يجمع شده بود همون گوشه تو تیکه صورتم از عصبان یدر حال و

 تو سرم ...  زمیبر یحاال چه خاک -من

 اومد و به بازوم زد:  سیمهد

 ...  يبرا ياجبار قیتوف هیشد  نی... تازه ا میکن یم شیکار هی... با هم  گهی... ناراحت باش د یه -سیمهد

 کنه:  یداره نگاهم م طونیو ش گهینم شویبق دمید

  ؟يبرا -من

 کرد گفت:  یکه فرار م یتو صورتم و در حال دیمشت آب پاش هی
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 ...  يآب باز يبرا -سیمهد

 شدم گفتم:  یکه بلند م یخشک کردم و در حال نیرو با آست صورتم

 ! سایوا ياگه مرد -من

*** 

 سپهر

 میدیرو خر نایا سیمهد ییآپارتمان روبه رو متیداد ... ما با دو برابر ق یخوب یلیخ شنهادیاومد ... آراد پ ییدر واحد روبرو يصدا

اونا از  میدون یهم م میکرد یهم از غرورمون محافظت م ينطوری... چون ا میینجایما ا دنیفهمیم دیدوتا نبا نیا ی... ول

 هیبه  شنیدو تا چرا حاظر نم نیتا بدونم ا می... ما اومد میکردن تا ما حرس بخور یاعتنا م راپس نیشده به ا لجشون هم که

 : یبه طرف چشم می... هر دو هجوم برد ریسپهر زبونت رو گاز بگ ییپسرا شدن ... وا نیبرن ... نکنه عاشق ا گهید يخونه 

 اول من آراد  -من

 چه خبره ...  نمیبب سایوا -آراد

  گهیا آراد لج نکن د -من

 مانع شد:  انایآر غیج يصدا اما

 ـس ـیمهد -انایآر

 اروم گفتم:  ستین یکس دمید یدر رو باز کردم و وقت ي... من آروم ال میسادیدو صامت سر جامون وا هر

 ...  ایدنبالم ب -من

 : ومدیم انایآر غیج ينه تمام خونه رو آب گرفته بود ... صدا ییباز بود ... وا در

 گند رو؟  نیا میکار کن یچ مییخوا یها؟ م م؟یبر يکدوم گور مییخوا یحاال م -انایار

 داخل آپارتمان ...  میرفت عیو سر میسیاونجا وا میدیصالح ند گهید

*** 

 سیمهد

 ... گفتم:  میکرد سیرو خ گهیهمد یکه کل نیا ا بعد

  م؟یاریسر در نم یفن يما که از کار ها میکار کن یحاال چ -من

  میطبقه باال بگ يچطوره به پسرا -انایآر

 ها ...  شهیشر م نهییبب يزن زاهد -من

  ؟يبه خاطر زاهد میآب ها بخواب نیتو ا دیما تا صبح با يزاهد يگور بابا -انایار

 ...  یدون یهر جور خودت م -من

 در رو باز کرد:  الدیپسرا رو زد ... م يبلند شد و افتاد جلو ... از پله ها باال رفت و در خونه  انایآر
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 خانوم ...  انایآر دییسالم ... شما -الدیم

 ...  دیکمکمون کن دیتون یم نمیخواستم بب ی... م میدار یمشکل هی... راستش ما  الدیسالم آقا م -انایآر

 شده؟  يزیچ - الدیم

 خنگ:  يجلوت آقا میسادیوا سیبا سر و وضع خ نیشده که من و ا يزیچ هی حتما

  نییپا دییایبا پسرا ب شهیبله اگه م -انایآر

 داخل ...  دییبفرما -الدیم

 ... لطفا زودتر ...  میکار دار یلینه ... خ -انایآر

خونه از قبل خراش برداشته بوده  يلوله  میزد ی... همونطور که حدس م نییپا میبچه ها رو صدا کرد و همه با هم اومد الدیم

 بدتر شده بود ... مهراد رو به من گفت:  گهیحموم هم باز مونده بود د ریش یبوده وقت دهیو حاال ترک

 تا درستش کنه ...  میاری... ما لوله کش م دیباش نجایا دیتون یهفته نم هیشما حداقل تا  -مهراد

 ...  میشما رو هم به دردسر انداخت دیتو رو خدا ببخش -انایآر

  د؟یر یکنم ... حاال کجا م ینه خواهش م -مهراد

 ترانه ...  يخونه  میر یم -انایآر

 لوله کش  هیزنم به  یلطفا زود تر ... من هم زنگ م دیبردار يزیچ دییخوا یخوب اگه م -مهراد

 ...  میواقعا ممنون -من

 ...  گهیخوره د یم يروز نیبه درد همچ هیهمسا -مهراد

 دنبالمون ادیم گهیساعت د میو اون گفت که تا ن میو به ترانه زنگ زد میلباس هامون رو جمع کرد انایو آر من

به خونشون  یباالخره اومد ...وقت یمعطلمون کرد ول ی... ترانه کم نییپا میاومد عیو سر میدو دوباره از پسرا تشکر کرد هر

که  دیاتاق مهمون هاشون ... ترانه به طرف اتاقش رفت و طول نکش يتو میرو برد المونیوسا گهیبا کمک همد میدیرس

... لباس هاش مثل آبکش سوراخ  هیچه وضع گهید نی... ا یی... وا میبش اتاقشرو وادار کرد وارد  سیمنو و مهد غشیج يصدا

اتاق  واریبه در و د دهیند زیچ يمونگال نیا نیع سیو من و مهد کردیسوراخ شده بدن ... ترانه با تاسف به لباس هاش نگاه م

 همه لباس داره ... ترانه داد زد:  نی... چرا تا حاال دقت نکرده بودم که ترانه ا دیبار یکه ازش لباس م

 کنم ...  یپندار کلتون م -ترانه

 گفت:  غی... ترانه با ج میبه ترانه زل زده بود جایگ نیا نیع سیمن و مهد باز

 به من ...  دیشما چرا زل زد -ترانه

 چه خبره؟  نجایا یبگ شهیم -من

غبطه  يریدو تا زنج نیکرد و ما هم به حال ا فیرو تعر زیهمه چ شدیم نییباال پا نشیس يقفسه  تیکه از عصبان یحال در

 ...  میخود
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*** 

  ترانه

 یلیو منم خ کهینزد دی... ع ستمیار اخمخ تنها نما هستن و منم خوشحالم که با پند يخونه  يهفتس که تو هی انایو آر سیمهد

نگاه  هیپسره جلومو گرفت ...  هیگذشتم که  یدانشگاه م ي... داشتم از راهرو شهیکار خونشون تموم م گهیخوشحالم ... امروز د

 نگاه به خودش انداختم و گفتم:  هیو  ودبه دستش که راهم رو سد کرده ب

  ه؟یمشکل -من

 خانوم رادمهر؟  -پسر

 بله خودم هستم ...  -من

 ...  کبختیمن پرهام هستم ... پرهام ن -پسر

 شناسم ...  ینم -من

 ...  دیاریقرار بود طرح هاتون رو برام ب -پرهام

 زدم و گفتم:  يکرده بود ... لبخند یمن رو بهش معرف یکه صالح ییهمون دانشجو نیا آها

 ...  ارمشونیرفته ب ادمی... راستش من  کبختین ياآق اوردمیشرمنده که به جا ن -من

 ...  لهیطعت دیع يبرا یخواستم خانوم ... از امروز هم که دانشگاه به طور رسم یمن اونا رو م - پرهام

 رسونم ...  یطرح ها رو به دستتون م گهیتا دو سه روز د دیمن واقعا شرمندم ... خب شما شمارتون رو به من بد -من

 لطفا ...  دیکن اداشتی...  هیفکر خوب -پرهام

تهران  يبرم ... مخصوصا که بازار ها ادهیدوست داشتم پ بیکردم ... عج یکردم و زود خداحافظ ویس لمیموبا يرو تو شمارش

رد  ابونیخ يشام دعوت کنم ... داشتم از تو يشب برا هیجون رو  يو هور نایحتما مامانم دیرو داشت ... با دیع يحال و هوا

هفت  يکه کنار عشقم هستم رو بدون سفره  یسال نیخواست اول یکرد ... دلم نم بقرمز توجهم رو جل یماه هیشدم که  یم

 زوج جون توجهم رو جلب کرد:  هی يو با سرعت به طرف خونه رفتم که صدا دمیقرمز و خوشگل خر یبگذرونم ... دو ماه نیس

 ...  ریبگsخوام اول اسم تو رو به گردنم بندازم ... لطفا  یسامان من م -دختر

 خوام ...  یپالك که اول اسم تو باشه م هیپس منم  -پسر

زد ...  یبهم چشمک م نیتریاز پشت وpپالك  هیشدم ...  دهیدوست داشتن ... ناخودآگاه به طرف مغازه کش گرویهمد چقدر

 ... خوشحال به سمت خونه رفتم . دمیك رو خرشدم و اون پال دهیاراده به سمت مغازه کش یب

 ینشسته و در حال زیکه پشت م دمیاومدم و پندار رو د نیی... از پله ها پا شهیشروع م دیهامو باز کردم ... از امروز سال جد چشم

...  ادیبهش م یلیخ نکیخوره ... ع یبه دستشه داره آب پرتغالش رو م يو روزنامه ا گشید يپا يپاش رو انداخته رو هیکه 

 حضورم بشه:  وجهصدام رو صاف کردم که مت یالک

  ریاهم ... صبح به خ -من
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 ... روزنامه رو بست و گفت:  میبه هم نداشت يکار گهید ییجورا هی

 ...  ریصبح به خ -پندار

 : دیخورد پرس یکه آب پرتغالش رو جرعه جرعه م همونطور

  ؟يشد داریزود ب -پندار

 ...  گرفتمیازت اجازه م دیبا -من

 ...  ییجورا هی -پندار

 روتو برم ...  -من

 زدمیاون تو بودم و مسواك م يا قهیده دق هیرفتم ...  ییگذاشتم و به سمت دستشو زیم يدر آوردم و رو بمیرو از ج میگوش

 : دمیپرس شستمیکه م یهم ... در حال يپندار رفته بود تو ياومدم اخم ها رونیهم ب یوقت

 هم ...  يتو يشده ابرو هاتو گره کرد یباز چ -نم

 ...  دشیبه طرف در خونه رفت و محکم به هم کوب تینداد و با عصبان یجواب

*** 

 پندار

 گه؟ید هیزد انداختم ... پرهام ... پرهام ک یکه زنگ م یبه اسم کس یشروع کرد به زنگ خوردن ... نگاه شیترانه رفت گوش تا

رو به  یترانه بلند شد و من هم که از فضول یگوش امکیپ يمردم خواستم جواب بدم که قطع شد ... صدا یم یداشتم از فضول

 موت بودم خوندمش: 

 ها!  دهیشد ... امشب شب ع یمن چ یامانت -پرهام

 درنگ جواب دادم:  یزنگش در اومد ب ي... باز صدا دی... سرم سوت کش زدیحرف م یچه امانت از

 بله ...  -من

 : دیبه گوش رس یپسر جون يلحظه سکوت و بعد صدا چند

 ترانه خانوم ...  یگوش دیببخش -

 داد زدم:  تیخورد با عصبان یاسمش رو به زبون آورد خون خونم رو م نکهیا از

  د؟ییبله بفرما -من

 من با ترانه کار داشتم ...  دیببخش -

 : دمیگفت ... عربده کش ی... داشت اسم زنم رو بدون پسوند م هیادیز گهید نیا

 ...  دییهمسرشون هستم بفرما -من

 لحظه مکث و دوباره گفت:  چند

 خودشون هستن ...  -
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 امرتون ...  -من

 من با خودشون کار دارم ...  -

 از کف دادم:  طاقت

 گردنتو بزنم ... تا  اریب فتیاسمش رو به اون زبون کث گهیبار د هی يجرعت دار ؟يکار دار یتو با زن من چ کهیمرت -من

رو حذف  ارویاومد و من بدون فوت وقت اس ام اس اون  رونیب ییپخش شد ... ترانه از دستشو یبوق اشغال در گوش يصدا

 زدم . رونیاز خونه ب ارمیسر ترانه ن ییبال نکهیا يکردم و برا

*** 

 آراد

 به هم خوردن در آپارتمان چشم باز کردم ... سپهر نون گرفته بود:  يصدا با

 وقت بود نون تازه نخورده بودم ...  یلیدستت درد نکنه داداش ... خ -من

 : دمیشن رونیاز ب ییرفتم که صدا ییبه سمت دستشو و

 ...  دیستیخانوم ... خونه ن سیخانوم ... مهد انایآر -

با  انایکند ... آر یرو از جا م ناییانایآر ينگاه کردم ... مهراد بود که داشت در خونه  رونیرفتم و به ب یعجله به طرف چشم با

 تیاز عصبان ک؟یمرت نیا يکوتاه اومده جلو نیآست هی... با  یکوتاه ... چ نیآست هیو با  دیبار یکه ازش خواب م یسر و صورت

 گفت:  دیکش یم ازهیمکه خ یدر حال انایآردر حال انفجار بودم ... 

 آقا مهراد ...  دیداشت يکار -انایار

 من مهرداد هستم نه مهراد ...  -مهراد

 کنم ...  یم یمن شما دو تا رو قاط دیببخش ییوا يا -انایآر

 ... حاال برو سر اصل مطلب:  ينطوریهم منم

 ...  ارمیشما هم ب يخودمون نون گرفتم گفتم برا يبرا -مهرداد

 به خنده باز شد:  انای... لب آر يغلط کرد یلیخ تو

 ...  رمیبرم نون بگ دادیهم اجازه نم یوقت بود دلم هوس نون تازه کرده بود تنبل یلیواقعا ممنون آقا مهرداد راستش خ -انایآر

 : يرینون بگ يبر ییصبح زود بخوا یکن یهم غلط م تو

 ...  رمیگیخودم براتون م دیبه من بگ رهیح زود بره نون بگچون شما صب ییبایخانوم ز ستینه نه ... خوب ن -مهرداد

که سپهر دستم رو  رهیناموس ... دستم رفت طرف دستگ یب يپسره  شکنمی... گردنشو م بایگفت ز انایگفت؟ به آر یچ اون

 گرفت و از پشت زمزمه کرد: 

 خودتو کنترل کن آراد ...  -سپهر

 زد و گفت:  يلبخند انایآر ن؟ییپا ارهیجوجه رو ب نیفک ا زنهینگاه کردم ... چرا ساکته ... چرا نم انایبه آر یاز چشم دوباره
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 یول نیهم همچن سیکنم مهد يصبح ها دوچرخه سوار خوادیدلم م یلی... خ دیبه منم بگ دیبر دیخواست یپس وقت -انایآر

 ...  ادیکه باهامون ب ستین یکس

 از گل مهرداد شکفت و گفت:  گل

 ...  يپارك دوچرخه سوار میریالبته ... صبح با بچه ها م -مهرداد

 انایبخواد آر دهیتازه به دوران رس هی شهی... نه باورم نم نییدادم و سر خوردم پا واریبه د هیکرد و رفت داخل ... تک يتشکر انایآر

 و رو به سپهر با حالت کالفه گفتم:  دمیمو هام کش يتو ی... دست رهیرو از من بگ

 ...  رهیباهاشون نم انایسپهر بگو که دروغه ... بگو که آر -من

 تاسف بار نگاهم کرد و کنارم نشست:  سپهر

 ...  يپس تو هم گرفتار شد -سپهر

 اونم ... نه؟! :  یعنیتعجب برگشتم و نگاهش کردم ...  با

 تو هم آره؟  -من

 منم قلب دارم آراد ...  البته که آره ... -سپهر

 زدم و گفتم:  يلبخند

 ...  ششونیپ میبر ییایم شهیم لیامشب سال تحو -من

 

 زد و گفت:  يلبخند

 

... اونا انتظار دارن تو کنارشون  نطوریرفته بابام تنهاست ... بابا مامان تو هم هم ادتیکه  نی... اما ... مثل ا یفکر خوب -سپهر

 تو حداقل باش ...  ستین گهیکه د نی... آرم یباش

 تکون دادم و گفتم:  يسر

 . گهید یسال دی... شا یگیراست م -من

*** 

  ترانه

که بهش  ستیمن ن ي فهیوظ نیدونم ا ی... م دمیخر يبلوز سرمه ا هیپندار  يرو انداخته بودم و برا نیهفت س ي سفره

 رونیبودم رو ب دهیکه خر یبردم و پالک فمیک يودست تو... به اتاقم رفتم  رمیبگ هیدوست داشتم براش هد یبدم ول يدیع

 دیکش رونیپندار من رو از خلصه ب نیماش يمهمون لب هام شد ... صدا يلبخند دنشی... آروم به گردنم انداختم و با د دمیکش

شد و  یم لیسال تحو میربع به ده بود ... ده و ن هیاومدم و چراغ ها رو خاموش کردم ... ساعت  نییاز پله ها پا عیو منم سر

 پندار:  ياومد و متعاقب آن صدا دیچرخش کل يبه خونه اومد ... صدا رید یلیپندار نامرد خ
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 برقا چرا خاموشه؟  ؟یستیترانه خونه ن -پندار

 نه خدا جون ... آروم صداش زم:  یی... نکنه واقعا برق رفته ... وا شهیچرا روشن نم ی... ول یبرق رو زدم ... ول دیکل

  نمیبیرو نم ییپندار برق ها رفته ... من جا -من

 روش کرده بود:  یاز ماه اتاق رو کم یفیضع نور

 طرفت ...  امیبمون دارم م یهمونجا که هست -پندار

 ریز يزیباهام داشت ... خواستم برم طرفش که چ یکم ي... فاصله  دمیعادت کرد و پندار رو د یکیچشم هام به تار باالخره

 گهیهمد شدیبودم ... نور ماه باعث م دهیخواب نشیس يافتاده بود و منم رو نیزم يپندار ... پندار رو يپام اومد و منم افتادم رو

 بودم و خواستم بلند شم که پندار گفت:  شدهدستپاچه  یلی... خ مینیرو بب

 کجا خانوم خانوما؟  -پندار

 ر برم درستش کنم ... بذا دهیپر وزینکن ... حتما ف تیپندار اذ -من

 سر جات بمون ...  -پندار

 پندار ...  -من

 وسط حرفم:  دیپر

 ...  یدوست ندارم رو حرفم حرف بزن - پندار

 ...  یول -من

 نداره ...  یکه گفتم ... ول ینیهم -پندار

 گذاشتم ... پندار زمزمه کرد:  نشیس يسرم رو رو آروم

 ترانه ...  -پندار

 هوم ...  -من

 ترانه  -پندار

 بله ...  -من

 ترانه  -پندار

 جانم ...  -من

 و گفت:  دیخند پندار

 خواستم بپرسم ...  یحاال شد ... م -پندار

به لباس هام انداختم ...  یدفعه اومد ... اه ضد حال ... زود از روش بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم ... نگاه هیبرق ها  اما

... کم کم  مینشست نیو کنار سفره هفت س میشال ... هر دو با هم شام خورد شهیو مثل هم یکوتاه با شلوار ل نیآست شرتیت هی

 : ونیزیتلو ي... و صدا هی... چهار ... سه ... دو ...  هیثانشد ... پنج  یم لیسال تحو
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 سال نو مبارك باد . -

 : دیها بلند شد و پندار دستم رو گرفت و کش پوریش يصدا

 کوچولو ...  نجایا ایب -دارپن

 ا ... نکن ...  -من

  ه؟یبکنم مشکل خوامیم ي... دوست دارم هر کار ی... زنم شهینچ نم -پندار

مو هام فرو  يو پندار سرش رو تو ختیشونه هام ر يمو هام رو یرو باز کرد ... آبشار مشک پسمیو کل دیشال رو از سرم کش و

 : دیکش قینفس عم هیبرد و 

 ...  دهیم ییاومم ... چه بو -پندار

گردنم متوقف شد  ياومد و رو نییچشمام ... کم کم نگاهش پا يپاهاش نشوند ... زل زد تو يو منو رو دیدستم رو کش دوباره

زنگ زد ... پندار دست دراز کرد و با  لمی... همون لحظه موبا دمی... خشکش زد ... با تعجب به گردنم نگاه کردم و پالك رو د

و  دیبر رشی... زنج دیکرد و برگشت طرفم ... پالك رو از گردنم کش جکتشیکس بود ر ربه شماره انداخت ... ه یم نگاهاخ

 پندار بلند شد:  ادیفر

  ؟يدی... فهم نمیرو بب یلعنت نیدوست ندارم ا گهید -پندار

واقعب کلمه الل شدم ... دوباره  يچشماش به معنا دنیبا د یپالك که اول اسم خودته ... ول نیخواستم بپرسم آخه چرا ا یم

 که ازش سراغ داشتم جواب داد:  یتیپندار با تمام عصبان نباریبلند شد و ا لمیموبا يصدا

 بله ...  -پندار

-  ... 

 ...  دیبه من بگ دیدار یمن صبح هم بهتون گفتم اگه کار واجب -پندار

-  ... 

 ...  ارین فتیدرشو ... اسم زنمو به دهن کث رمیگیگل م امیدهنتو ببند وگرنه م -پندار

-  ... 

 الو ... الو ...  -پندار

 پاش بلند شدم و داد زدم:  ياز رو عیسر

 ...  يدیمنو جواب م یگوش یداشته باشه ... اصال تو به چه حق یکار واجب دی... شا هیچه رفتار نیا -من

 گفت:  یچشم ها سرخ شده زل زد تو چشمام و عصب با

 ...  زنمیم شتیوگرنه آت نمیبب تیگوش يرو رو کهیمرت نیهم دوست ندارم اسم ا گهیتو خفه شو ... د -ندارپ

 رفتم باال هیگر با

 رو زمرمه کردم:  یفالح اریماز ياز آهنگ ها یکیلب  ریمثل دل من ... ز قایگرفته بود دق بارون
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 به من چه ساده دل سپردم  لعنت

  ردمیمیبه من اگر واسش م لعنت

 منو گرفت و بعد ولم کرد دست

 که عاشقم کرد  یبه اون کس لعنت

 که عاشقم کرد  یبه اون کس لعنت

 بوده  یبگه که ماه من ک یکیبگه  یکی

 بوده  یگناه من ک مسبب

 بود  نیمن از نگاه تو هم سهم

 بود  نیقسمت بهتر نیتو بد تر عشق

 دل بارون منو عاشقم کرد  تو

 کرد  و آسمون ولم نیزم نیب

 شد  نیشد که ا يبگه چه جور یکی

 شد  نیتو آسمون و من زم سهم

بارون به طرف در رفت ... در رو باز کرد ... نه  ریکه پندار ز دمیوقت شب ... از پنجره د نیا هیک یعنیبلند شد ...  فونیآ يصدا

 پس دیرسیتو بغلش ... صداشون نم دیپر ی... تا پندار در رو باز کرد هست یهست نیا یعنیبه چشمام اعتماد ندارم ... 

 کرد گفت:  یهمون طور که هق هق م یرو باز کردم و زل زدم بهشون ... هست پنجره

ازدواج  زیهمه چ یب يبا اون دختره  یپندار؟ من دوست دارم ... چطور تونست یکارو بکن نیبا من ا یتونست يچه طور -یهست

 ...  يدارکه دوسش  گهی... بگو که مامانت دروغ م یکن

 حلقه کرد و گفت:  یدستش رو دور کمر هست دنمیبرگشت و با د پندار

 خودت ...  شیپ امیو م شمی... من ازش جدا م یازدواج توافق هیفقط  نی... ا زمینگران نباش عز -پندار

 اومد و گفت:  رونیاز بغل پندار ب یشده بودن ... هست دهیدو مثل موش آب کش هر

 ... دوست دارم يد ینم حیرو به من ترج یدونستم تو اون دختره پا پت یدونستم ... م یم -یهست

و  رفتمیم دیدختر به شوهرم باشم ... اال با هینمتونستم شاهد ابراز احساسات  گهیتحمل کنم ... د نیاز ا شترینمتونستم ب گهید

 يرو بستم و به طرف تخت رفتم ... زجه زدم ... دلم برا بودم ... زود در پنجره سادهیمثل ماست وا یصورتش ول يتو دمیکوبیم

رو که به عشق اون گرفته بودم  يرحم بشم ... اون چه طور تونست گردنبد یعاشق پندار ب مخودم سوخت ... چه طور تونست

 بگم . یبه ک دیمن دوسش دارم با ایپاره کنه ... خدا

*** 

 پندار
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هامو فشار دادم ...  قهیمبل ولو شدم و شق يپسر رو بندازه گردنش ... تا رفت باال رو نیاسم اول ا تونهیدختر چطور م نیا

 رفتم و جواب دادم:  گه؟ید هیمزاحم ک نیبلند شد ... اه ا فونیآ ياندازه نداره ... صدا تمیعصبان

 بله؟  -من

 اومد:  یهست ي هیتوام با گر يصدا

 دم در  ایپندار ب -یهست

 بغلم ... شروع کرد:  يدختر خودشو ول داد تو نیبارون به طرف در رفتم ... با باز شدن در باز ا ریرو گذاشتم و ز فونیآ

ازدواج  زیهمه چ یب يبا اون دختره  یپندار؟ من دوست دارم ... چطور تونست یکارو بکن نیبا من ا یتونست يچه طور -یهست

 ... يکه دوسش دار گهی... بگو که مامانت دروغ م یکن

بودم که فقط دوست داشتم  یکنه ... اونقدر عصبان یاتاقش داره به ما نگاه م يکه ترانه از پنجره  دمیچشمم د يگوشه  از

که ترانه  يحلقه کردم و بلند طور یجا سرش درآرم ... پس حرمت هارو شکستم و دستم رو دور هست هیرو  زیهمه چ یتالف

 گفتم:  یهم بشنوه به هست

 خودت ...  شیپ امیو م شمی... من ازش جدا م یازدواج توافق هیفقط  نی... ا زمینگران نباش عز -من

 جواب داد:  غوشیج غیج يبا صدا اونم

 ... دوست دارم يد ینم حیرو به من ترج یدونستم تو اون دختره پا پت یدونستم ... م یم -یهست

 یکینزد نیدر ع میاتاقش ... چقدر دور يم و ترانه توکه ازش متنفر یبغل کس يتو نجایدر پنجره اومد ... من ا دنیکوب يصدا

منه ... زن منه  یخونه ي... ترانه تو میشیبدتر دور م میش کیبه هم نزد میکنیتالش م ی... چرا هر چ دمیکش ی... ناراحت آه

 نیمثل پرهام ا یکیاجازه بدم  دیازش دور باشم با بهیغر هیکه فراموش شده مثل  ینتقامو ا یبه خاطر غرور لعنت دیبا یول

 رونیرو از بغلم ب یشدم از خودم زورم گرفت ... هست یعصبان شتریبلکه ب دیفرو نکش تمی... نه تنها عصبان رهیفرشته رو ازم بگ

 گفتم:  یآوردم ... با ناراحت

 برسونمت ...  امیب ای يآورد نیماش -من

 ...  نجایو اومدم ا دمیچه طور آدرس رو پرس دمینفهم يخاله گفت ازدواج کرد یاومدم ... وقت یبا تاکس -یهست

 برسونمت ...  میبر ایپس ب -من

 . میاومد رونیبا هم از خونه ب و

*** 

 ترانه

 بلند شد ... بازم پرهام ...جواب دادم:  میگوش يمتکا ... صدا يرو ختی... اشکم دوباره ر دیاز شب ع نمیا

 بله؟  -من

 : دیچیپ یگوش ينگران پرهام تو يصدا
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 ...  خوامی... من واقعا معذرت م زنمیگند م شمیهول م یترانه خانوم من واقعا متاسم ... وقت -هامپر

 وقت مال من نبوده ... با بغض گفتم:  چیپندار ه ارمیب ادیاتفاق باعث شد به  نی... البته ا خورهیبه درد عمت م تیخواه معذرت

 ...  خوامیبابت رفتارش واقعا معذرت م هیعصب یکمی... شوهر من  دینه خودتون رو ناراحت نکن -من

 دارم ...  ازی... من واقعا به اون طرح ها ن زدمیاگه مجبور نبودم براتون زنگ نم -پرهام

 رسونم ...  یبه دستتون م گهیسه روز د دیآدرس بد -من

بود منم تظاهر  ومدهیپندار هنوز ن شدم داری... صبح که ب دمیرو قطع کردم و با سردرد خواب یکردن آدرس گوش اداشتیاز  بعد

بابا مامان ...  دنید رفتمیم دی... با مردمیم یتلخه من داشتم از فضول شهیهم تیواقع یول ستیکردم که برام اصال مهم ن

 شتریتونستم ب یمنتظرم بودن نم سیو مهد انایخاموش بود ... آر شیگوش یگرفتم ول تماسبه ساعت انداختم و با پندار  ینگاه

زدم به دل  سیو مهد انای... بعد از برداشتن آر نیمعطلشون کنم ... چمدونم رو جمع کردم و گذاشتم صندوق عقب ماش نیز اا

که اشک رو  ی... آه دمیکشیموقه ها آه م یخودش بود ... بعض يتو حال و هوا یکردم هر ک ادیضبط رو ز يجاده ها ... صدا

کردم و خودم هم کم تر  ادهیرو جلو خونشون پ انایو آر سیبغضم رو قورت بدم ... مهد شدیکرد و باعث م یچشمام جمع م يتو

 بهشون بگم پندار کجاست؟  دی... حاال با دمیبه خونه رس گهید ي قهیاز پنج دق

 بردم و فشارش دادم:  فونیو به طرف آ دستم

  ه؟یک -مامان

 هم مردد بودم:  هنوز

 ...  یزنیزنگ م يمرض دار -مامان

 گفتم:  عیسر

 مامان منم ...  -من

 از گل مامان شکفت:  گل

 ...  ییدل مامان ... ترانه تو زیعز -مامان

 در رو باز کرد:  و

 باال ...  ایب -مامان

رو فشار دادم و به  فمی... بند ک یدنید دیلشکر شکست خورده اومده بودم ع نی... ع دمیبزرگمون گذشتم و به در رس اطیح از

... پندار بره به  دهیکه به آخر نرس ایخودتو جمع و جور کن دختر ... دن یباش فیضع ییخوایم یزدمبسه تا ک بیخودم نه

 بلند و شاد گفتم:  يباز کردم ... با صدا روو لبخند زدم ... د دمیکش یقیدرکنفس عم

 مبارك ...  دتونیع یسالم به همگ -من

 گفت:  دیباریم یکه ازش خوش ییقطرم حلقه کرد و با صدا بغل بابا ... بابا دستش رو دور کمر کم دمیپر و

 ...  میزندگ يشادت تنگ شده بود ترانه  يصدا نیا يدلم برا -بابا
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 انداخت و گفت:  رونیبه ب یدست دادم ... مامان نگاه ایکردم و با آر یو تارا هم رو مبل ها نشسته بودن ... با تارا روبوس ایآر

 پس پندار مامان؟  -مامان

 : گمیانداختم تا از چشمام نفهمن که دارم دروغ م نییداماد دوسته ... سرم رو پا یبه جونش کن جون

 ...  ادیپندار کار داشت بعدا م -من

 ...  دیرفت يهور يخونه  نمیبب -مامان

 نه مامان من ...  -من

 داد:  چیسه پ ریمبل ها نشستم ... باز مامان گ يرفتم و رو و

  ؟ياومد یینگو که تنها ؟ياومد یپس تو با ک -مامان

 حوصله جواب دادم:  یب

 ...  رمیدوش بگ هیبرم  يزاریراحت شد ... حاال م التیاومدم ... خ سیو مهد اناینه مامان با آر -من

 : دیبه مامان توپ بابام

 ...  يحتما خسته شد ریدوش بگ هی... برو بابا ... برو باال  الیسه يکارش دار یچ -بابا

 ریکه ز ییآب سرد و فحش ها ریدوش ز هیبه طرف پله ها رفتم ...  عیناتموم مامان فرار کنم سر ياز سوال ها نکهیا يبرا

کال از پندار ... همون لحظه دوباره  سیم21 ییآوردم ... وا رونیب فمیرو از ک لمیدوش به پندار دادم حالم رو جا آوردم ... موبا

 زنگ خورد ...جواب دادم: 

 بله؟  -من

 : دیچیپ یداد پندار تو گوش يصدا

 ...  یهست يمعلوم هس کدوم گور -پندار

 ...  نییپا اریصداتو ب -من

  ؟ییآدم بهم بگو کجا نیرو بهت نشون بدم ...ع میسگ يترانه نذار اون رو -پندار

 ...  ینداشته باش يو به من کار یبرس ی... شما هم بهتره به هست نمیبینم یلزوم -من

  ؟یرفت ی... کدوم قبرستون يجواب سوالم رو نداد -پندار

 داد زدم:  یرو سرش در آرم الک شبید یکه تالف نیا يبرا

 ...  امیپرهام االن م -من

 پرهام حساسه ... پندار منفجر شد:  يدونستم رو یم

 خودش بخره ...  يبرا سنگ قبر هیخودش رو بخونه و  يهم بگو فاتحه  کهی... به اون مرت کنمیم چارتیترانه ب -پندار

 يبوق ممتد بهم فهموند که قطع کرده ... نکنه شماره  ي... صدا دمیترس یلیخ کمی... اونم نه  دمیترس نییرو بخوا راستش

 کرد ... براش نوشتم:  جکتشیدوباره شمارشو گرفتم ... ر عیدر آورده باشه ... سر میگوش يپرهام رو از تو
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 بابامم ...  يپندار به قرآن دروغ گفتم ... خونه  -من

خدا جون آبروم ... نکنه  ییکردم ... نکنه به پرهام زنگ زده ... وا یم یطول و عرض اتاق رو ط یو منم عصب ومدین جوابش

نگاهش  زنهیم ادیکه تمام وجودم از اضظراب فر ییمثل وقتا قایباور نکرده خونه ام ... مامان بدون در زدن وارد شد و منم دق

 : دیپرس وجا خورد  دنمیکردم ... مامان با د

  ه؟یا افهیچه ق نی... ا يمرغ پرکنده شد نیترانه ... چرا ع -مامان

کنه ...  یمنو ول نم ارهیسر در ن هیمامان منو جمع کنه ... تا از قض نیا ادیب یکیخانواده رو ندارم ... حاال  يبازجو ي حوصله

 جلوه بدم:  يرو عاد افمیکردم ق یسع

  ه؟یمن چه جور ي افهیمامان ... مگه ق یچیه -من

 : یخر خودت یعنینگام کرد که  يجور هی مامان

 ...  هیدونم تو بگو چه جور ینم -مامان

 ...  دیکن ینشده شما اشتباه م يزیچ -من

 با شک نگاهم کرد و گفت:  مامان

  ؟يناهار خورد -مامان

 خورم ...  ینم میزیچ ینه ول -من

 ناهار بخور  ای... بدو ب شهینم -مامان

 قایدق دیدار ییبه تنها اجیاحت ای دیکن یم هیگر دیدار یوقت دی... دقت کرد هیچیسه پ ریمامان من چه گ نیخداجون ... ا آخ

باهاش  يکار فور هیبه  ایکه گشنتون باشه  یکنه ... اما امان از وقت یو ولتون نم شهینازل م بیهمون لحظه مامانتون از غ

 کنه پس پشت سرش راه افتادم . یدونستم ولم نم ی... م نیتو زم رهیم شهیم باون موقع مامانتون آ دیداشته باش

*** 

 انایآر

 الیکنار لکردم و  یکنن ... باهاشون احوالپرس یکار م یچ نجایا نای... ا دمیخاله رو د يکه وارد شدم خانواده  نیمحض ا به

... مامانم اومد کنارم و تو  مینیب یرو م گهیها همد دیفقط ع میخالم رفت و آمد ندار يدختر خالم نشستم ... اصوال ما با خانوده 

 گوشم زمزمه کرد: 

 آشپرخونه کارت دارم ... ایب انایآر -مامان

 : دمیپرس یبا فضول میدیساز جمع باهاش به طرف آشپزخونه رفتم ... تا ر یحرف و با معذرت خواه بدون

 شده مامان ...  یچ -من
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و جماالت  یدخترتونه و از خانوم یخانومه زنگ زد ... گفت پسرم هم دانشگاه هی یبرس نکهیساعت قبل از ا کی -مامان

 انیهمراه خانواده ب شتریب ییآشنا يخواد برا یکرد و آخرش گفت که م يپاچه خوار ی... خالصه کل گهیبرام م یلیخ شونیا

 ... رازیش

چه  باید يزنم ... آقا یم ریبا ت شویمن سا دونهینکنه هومن بوده ... نه اون م ه؟یک نیا یعنیسرم در آوردم ...  يتا شاخ باال دو

نه بابا اون که عاشق نداست ... اصال  ؟یفکور چ يبارم باهام حرف نزده ... آقا هی رهیسر به ز یلیطور؟ نه بابا اون بدبخت که خ

 ... با تعجب گفتم:  هیچسبه به ندا ... پس ک یم یکن لشبشر و نیاست ا عیضا

 نکرد؟  یمعرف -من

 شوهرش رو بپرسم ...  یلیرفت فام ادمیرو گفت که اصال  نایا یهول هولک نقدرینه واهللا ... ا -مامان

 : دمیکوب نیبه زم پامو

 بابا  هی... ک ریخانواده داره ... الت ... سر به ز هیکه من بدونم ک یرو بپرس ارویاسم  دیمادر من ... نبا گهیتو د ریهمش تقص -من

 ...  يخوب حاال توام ... شلوغش کرد -مامان

 ادامو در آورد:  بعد

...  میکن یردشون م ومدیخوشت ن ایمن آدم شناس شده ... فوقش اگه خوب نبودن  يبرا گهی... د ریالت ...سر به ز -مامان

 در و از جا کندن ...  يکه خوبه خواستگارات پاشنه  ستیخواستگارت ن نیاول

 مگه من بهتون نگفتم فعال قصد ازدواج ندارم ...  انیب يخواستگارام غلط کردن ... اصال شما چرا بهشون اجازه داد -من

و اون  نی... خسته شدم از بس به ا يبر دیزود با ای ری... تو هم د شیجون نگا کن ترانه هم رفت سر خونه زندگ انایآر -مامان

... اونا هم گفتن  انیدخترم ... بابات گفت که بذارم ب يدار یکنن مشکل یخواد درس بخونه ... مردم فکر م یگفتم فعال م

 ...  هیچ شونیلیرفت بپرسم فام ادمی... من حواس پرت هم  نجانیا دیپنجم ع

 : دیبه گوش رس ییرایاز پذ الیل يکه صدا دمیلبم رو جو یبا گالفک ه؟یمرموز کخواستگار  نیا یعنی...  مردمیم یاز فضول داشتم

 پس؟  یی... کجا يمرد انایآر -الیل

 لب گفتم:  ریز

 که اصال حوصلتو ندارم ...  ریبم یکیتو  -من

 بهم رفت يچشم غره ا مامان

*** 

 گفت:  یشگیهم ينشستم ... خالم با لحن زننده  الیرفتم و کنار ل یلیم یبا ب منم

 بپرس خاله ...  الیاز ل یستینفر نه؟ اگه آدابشو بلد ن نی... فکر کنم اول ادیقراره برات خواستگار ب گهیتا چند شب د دمیشن -خاله

 گفتم:  ارمیکم نم چوقتیکه منم ه ییاونجا از
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برادر دوستتون بود خانوم  شونیکیدرو از جا کندن ...  يوگرنه خواستگارا پاشنه  انیدادم ب یخاله جون خودم اجازه نم -من

نبود  قهیبد سل چوقتیه یی... البته خانوم دارا دیدختر شما که دوستشون هست يخواستگار ومدیدونم چرا ن ی... نم ییدارا

 ...  ذاشتیها م نیدست رو بهتر شهیهم

من  نیاما فارغ از جنگ ب الی... ل دیخند یم زیکند و بابا هم ر ی... خوب جوابتو دادم ... مامان داشت با چنگ صورتشو م شیآخ

 خورد ...  یو مامانش موزشو م

 سرم داد زد:  تیاز رفتنشون مامان با عصبان بعد

 ...  ادیبارم ن هیکن همون  يکار هی...  نجایا ادیبار م هی یمن سال ي چارهیخواهر ب نیا -مامان

 در صدد دفاع از من در اومد:  بابا

 مرجان ...  يکارش دار یچ -بابا

 ازم کرد:  یاومد و بوس و

 کردم ...  فیبابا ... با جوابت ک یدختر خودم -بابا

 با تعجب گفت:  مامان

 به تو فروخته ...  يتر زمیمن چه ه ي چارهیا ... مسعود ... دستت درد نکنه ... خواهر ب -مامان

 ...  شهیم یفرار کن ... مامانت داره عصبان انایاوه ... اوه ... ار -بابا

فکر تو  هی... همش  ارهیتا از دلش در ب دیکه بابا مامان رو در آغوش کش دمیراه د ونیبه طرف اتاقم رفتم و م عیهم سر من

  ؟یخواستگار مرموز آراد باشه چ نی... اگه ا دیچرخ یسرم م

*** 

 سیمهد

 امان هر دو با هم گفتن: بزرگ بود ... بابا و م يکادو هیکه توجهم رو جلب کرد  يزیچ نیورودم اول با

 مبارك دخترم ...  دتیع -

 کنم ... بابا گفت:  یعوضش نم ایکه با دن یبغلشون ... آغوش گرم يرفتم تو زدمیکه بهم چشمک م ییتوجه به کادو یب

 ...  ادیخوشت م نیباز کن بب -بابا

 یم جادیا یجالب یهارمون مییطال يکه با موها يو کفش ... لباس قرمز بلند فیست لباس شب با ک هیرو باز کردم ...  کادو

 گفتم:  یکرد ... با قدر دان

 قشنگن  یلیممنون خ -من

 برات آورد ...  هیاز ترک اریسفارش دادم مه -مامان

 : گهیبه بعد لباس رو بپوشم خالم م نیکم داشتم ... اگه از ا نویهم

 عروس گلم ...  ادیبهت م یلیخ -
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 لم قابلت رو نداره عروس گ -

 بچه هاتون ...  يان شااهللا برا -

 تشکر کردم و خواستم به اتاقم برم که تلفن زنگ زد یخدا به دادم برس ... با ناراحت ییوا

 نه ...  ای يدیرس نهیزنگ زده بب ارهیحتما مه -مامان

 من راحت شم ... مامان برداشت:  رهیبم اریمه يا

 الو ...  -مامان

-  ... 

 ...  دیسالم بله درست گرفت -مامان

-  ... 

 ...  یلحظه گوش هیبله  -مامان

 رو به طرف بابا گرفت و گفت:  یگوش و

 ...  یبا تو کار دارن عل -مامان

 رو برداشت:  یدونم بابا گوش ینم یعنیباال انداخت که  يمامان هم شونه ا ه؟یک دیبا حرکت سر پرس بابا

 الو ...  -بابا

-  ... 

 ...  دییم بفرماسال -بابا

-  ... 

 ...  انژادیآر يبله آقا -بابا

بابا باز  يگفت که چهره  یدونم چ ی... نم شناسمیکه من م هیانژادیهمون آر نیا یعنی...  دیتمام تنم لرز انژادیاسم آر دنیشن با

 شد: 

 اون اتفاق ...  یول میداشته باش يقرار بود با هم همکار شناختمیبله همسرتون رو م -بابا

 ادامه نداد:  گهید و

 ...  انژادیآر يآقا دییبفرما -بابا

-  ... 

 منتظرتون هستم ...  دیاریب فیکنم ... تشر یخواهش م -بابا

-  ... 

 قربان شما ...  -بابا

-  ... 
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 خدانگه دار ...  -بابا

 نگاهش کرد و گفت:  یرو سر جاش گذاشت ... مامان با حالت پرسش یگوش و

  ؟یبود عل یک -مامان

 رو کشتن ...  چارهیداشت ... ب یی... همسر کار میبود کیزمان با همسرش شر هی انژادیآر يآقا -بابا

 : دیکش یآروم غیدستش رو به طرف دهنش برد و ج مامان

 ...  دهیکش یسخت یلی... حتما خ یوونکیح ییوا -مامان

 بهش انداخت و گفت:  یهینگاه عاقل اندرسف بابا

 پولدارن ... یلیدارن ... خ یخانوم چند تا شرکت مهندس -بابا

 خوب حاال چرا زنگ زده بودن ...  -مامان

 به من انداخت و گفت:  ینگاه دیبا ترد بابا

 ...  سیمهد يخواستگار انیخوان ب یم -بابا

و  دمیکش یشدم ... آه یعا خبر مبود قط کیاگه مامان سپهر با بابا شر یول شناختمیبود که من م يانژادیهمون آر نیا کاش

 گفتم: 

 ...  دیو کنسل کن دیزنگ بزن -من

 : دیتوپ بابابهم

 زشت دختر ...  -بابا

 یحرف زدن هم به مامانش نگاه م يبود که برا یمامان نقدریهس ا ادمیهمکارت رو  یکیبه درك که زشته هنوز پسر اون -من

 ...  رهیحرف زدن بگ يکرد تا اجازه 

 نگاهم کرد:  تیبا جد بابا

 ...  يدیو تو هم جواب مثبت م انیم نایا -بابا

 ...  دیمجبورم کن دیتون یشما نم -من

 کنه ...  یم نیو تام ندتیآ هیقض نیا یفهم یچرا نم -بابا

 خوام با عشق ازدواج کنم ...  یمنم م دیکه با عشقتون ازدواج کرد یی... شما دهیحرف از شما بع نیا -من

 خواستگار سپهر بود . نیزده بشه و به اتاقم پناه بردم ... کاش ا يا گهیدم تا حرف دمنتظر نمون و

*** 

  ترانه
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عق زدم که اشک به چشمام اومد ...  نقدریبه زور چند قاشق به خوردم داد و منم از شدت اضطراب همه رو باال آوردم ... ا مامان

و تارا رفتن خونه عمو مسعود وگرنه  ایشدم ... خوب شد آر ینگاهشون آب م ریکردن داشتم ز ینگام م يجور هیمامان و بابا 

 کردم گفتم:  یکه دور دهنم رو با دستمال پاك م ونطورکردن ... هم یبد م ياونام فکرا

  د؟یکن ینگام م ينجوریشده چرا ا يزیچ -من

 شده ...  یتو بگو چ -مامان

 بعد رو به بابا گفت:  و

 زدم ...  یعق م يومدیتارا رو که حامله بودم طرفم که م ادتهی دیحم -مامان

 ریمن حاملم ... نه به قرآن نه به پ دیبگ دییخوا یم ؟یچ یعنی نیتکون داد ... خوب االن ا قیتصد يبه نشونه  يهم سر بابا

 ... تا اومدم حرف بزنم زنگ در زده شد ... بابا جواب داد:  غمبرینه به پ

  ه؟یک -بابا

-  ... 

 بود ...  رتیباال ذکر خ ایبه آقا داماد ب -بابا

 : دیپنداره ... بدبخت شدم ... با استرس به در نگاه کردم که مامان خند يوا

 مادر؟  شیدیچند وقته ند -مامان

د و ... بابا در رو باز کر رهیگیدعات م استیببر صداتو تران سقت س ي... ا نمشینب چوقتیکنم ه یمن آرزو م یدون یکه نم تو

 يطاقتش طاق شده بود به طرف پندار رفت و تو گهیگفت و مامان که د کیرو تبر دیپندار هم ع دیپندار رو تو آغوش کش

رو بغل کرد ... پندار  یعوض نیبغل کرد که ا نقدریمنو ا نیمامان من داماد دوسته بب نیموند ... گفته بودم ا هیآغوشش چند ثان

 گفتم:  یلرزون ي... با صدا و ابروش رو داد باال دیبه من رس

 ...  يخوش اومد -من

 تکون داد ... مامان رو به من گفت:  يسر

 ...  رینگاش مادر کتش رو از دستش بگ يسادیچرا وا -مامان

 آورده باشه گفت:  ادیرو به  يزیچ هیانگار که  یول

 ...  یوضعت کار کن نیخواد با ا یالبته تو نم -مامان

 گفت:  یبا حالت پرسش پندار

 مادر جون ...  یبا چه وضع -پندار

 گفت:  يآورد و پندار با پاچه خوار ينگفت و کت چرم پندار رو گرفت ... مامان چا يزیچ مامان

 ...  دهیبه ما م مرویدختر شما که همش ن نیا دیآخ مامان مگه شما به من برس -پندار

 مان هم به من اخم کرد و گفت: چشمام بود ... ما يجلو شبید ياخم کردم هنوز صحنه ها بهش
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 از دستش ...  یکشیم یبرات چ رمیتنبله ... بم یلیدختر من خ نیمادر جون ا شناسمشیم -مامان

 اوا ... مامـان... -من

 ...  یگیبگو دروغ م گمیدروغ م هیچ -مامان

 قافله ...  قیرف ای يدزد کیشما شر -من

 اریب يزیچ هیول کن برو  نوی... حاال ا شناسمی... من تو رو م یکن فیوسط واسه من ضرب المثل رد نیخواد ا ینم -مامان

 براش بخوره ... 

 دوباره گفت:  بعد

 ...  یکار کن دیوضعت نبا نینبود تو با ا ادمیالبته  -مامان

 گفت:  ذاشتیم شیرو به نما متشیو ساعت گرون ق بردیرو به سمت دهنش م شییژست خاص چا هیکه با  یدر حال پندار

 ...  یمادر جون چه وضع ینگفت -پندار

 گفت:  یدالوصفیزا يبا شاد مامان

 ...  یشیبابا م يمژده بده پندارجان ... دار -مامان

 و منم رنگ به روم نموند ... بابا محکم به پشتش زد و تا نفسش برگشت داد زد:  دیپندار پر يبه گلو ییچا

  شم؟یم یدارم چ -پندار

 پسرم؟  یبابا بش يبابا ... دوست ندار -مامان

 وحشتناك نگام کرد ... و رو به مامان گفت:  پندار

  د؟یداد شیآزما -پندار

 داروخونه سر کوچست ...  میریگیچک م یبیب یاگه خواست ینه بابا من خودم استادم ... ول -مامان

 لب گفتم:  ریرگ شد ... زبز نقدریموضوع ا نی... چرا ا شدمیاز خجالت آب م داشتم

 ...  وفتادهین یاتفاق نیچن چوقتی... ه یزنیحرفو م نیمامان چرا ا -من

 تو حرف نزن ...  -مامان

 به پندار نگاه کردم و اون رو به مامان گفت:  زیآم التماس

 مامان ...  دیزنیحدس رو م نیشما چرا ا -پندار

 از زور عق زدن در حال مرگ بود ...  شیپ يزنت تا چند لحظه  -مامان

 اعتراض گفتم:  ای

 کردم ...  يزیخودمم هست ... ناپره ریشدم تقص ضیتو سرش ... من فقط مر يندازیم يخودیمامان من چرا فکر ب -من

 ...  ينشون تو حامله ا نیخط ا نیا یول یگیتو که راست م -مامان

 خورد شد و داد زدم:  اعصابم
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که  ارمیبچه ب امیب کارهیهنوز حامله نشده حاال من  گذرهیکه پنج ماه از ازدواجش م نیدر من ... اون تارا با اما ستمید ن -من

 ...  یختیراحت شد اعصابم رو به هم ر التیبشه ... خ یچ

 گفت:  هیتوام با گر ییدستام گرفتم مامان هم با صدا يسرم رو تو و

 ...  گردمیدور تو م نقدریمن که ا فیدستت درد نکنه ... ح -مامان

 : دیآروم بابا به گوش رس يبه آشپزخونه رفت صدا و

 بابا ...  يکرد یکار زشت -بابا

 اعصابم رو متشنج کرد:  شتریپندار ب يفشار روم بود ... صدا یلیدنبال مامانم رفت منم شقشقه هام رو فشار دادم ... خ و

و  کردمیم داتیسنگ هم بود پ ریاز ز ي... باور کن اگه اس ام اس نداده بود رمیگی... من حال تو رو م یپرهام شیکه پ -پندار

 و ...  شدمیدو سه دور از روت رد م

 گفتم:  یعصب یآروم ول يادامه بده و با صدا نذاشتم

 یدنید دیتهران ع میخورد هست ... در ضمن بد از ظهر آماده باش که بر یکاف يببر صداتو پندار ... اعصابم به اندازه  -من

 ...  نایمامانت

 بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم. و

 : دادمینشسته بودم و به حرفاش گوش م سایکنار پر نیماش يتو

 

 ...  یکنیپندار رو تحمل م نیا يچطور رمیبرات بم یاله -سایپر

 ...  یبه سخت -من

خوام از خونه و تجمالتشون  یجون و بابا ... نم يالبته به اتفاق هور میرازیو ما در حال بازگشت به ش دی... امروز سوم ع دیخند

اتاق با پندار سر باز  هیرو بهانه کردم و از رفتن به  سایبگم کم گفتم ... خوشبختانه اونجا بودن با پر یبراتون بگم چون هرچ

 جون سرش رو آورد جلو و آروم گفت:  ي... هور جوشمیخوب م یلیخ سایزدم ... با پر

 من ...  ي کدونهی یکی... اونم پست پسر  دینکن بتیغ -يهور

 کردن:  یتجارت رو دنبال م يخسته کننده  یو باباش جلو نشسته بودن و بحث داغ ول پندار

 ترانه ...  میما؟ ما اصال حرف زد یک -سایپر

 جون گفت:  يمخالفت تکون دادم و هور يرو معنا سرم

 نذار دهنم رو باز کنم ...  سایپر -يهور

 رو به من گفت:  سایو برگشت سر جاش ... پر دیجون خند ينگفت و هور يزیچ سایپر
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فسنجون خرش  هیبا  یتون یکه پندار عاشق فسنجون ... م نیبذار چند تا از نقطه ضعف هاشو برات فاش کنم ... اول ا -سایپر

بعدا  کنمیم یسع یول ادینم ادمی گهی... اممممم ... د گهیفضوله ... د یلیخ نکهیمتنفر ... سوم ا يخبریکه از ب نی... دوم ا یکن

 برات بگم ...  شتریب

خونمون بودن  نایسیو مهد ناییانای... آر میرو باال برد لیو وسا میشد ادهیپ یهم تموم شد ... همگ سایپر يحرف ها دنمونیرس با

منو  انایفرصت آر نیگرم گرفته بود تو ا سایخوب با پر سی... مهد میکنا هم نشست یکردم و همگ یرو بهشون معرف سای... پر

 و کنار گوشم گفت:  دیکنار کش

 ...  ادیپس فردا قراره برام خواستگار ب -انایآر

 زدم:  غیج بایگوشام اعتماد نداشتم ... تقر به

  ؟یچ -من

 دهنمو گرفت و گفت:  در

 ر بشن ... همه خب ییخوایتر م واشیا دختر  -

 : دمیپرس یفضول با

 ...  يدادیکس پا نم چیتو که به ه یول -من

هام عاشق و  یاز همکالس یکی... مامانم جواب داده و اون زنم گفته که  انیب ذاشتمیدست خودم نبود وگرنه نم نمیا -انایآر

 ...  رازیش انیب شتریب ییآشنا يبرا خوانیشده و اونام م دامیش

 هست؟  یحاال ک -من

 ادیخواستگار ب سیمهد يتر ... همون شب هم قراره برا بیعج زیچ هی... تازه  هیک ارویدونم  ینم نجاستیهم میبدبخت -انایآر

 ...  انژادیآر شیلیطرف فام

روز ...  هیاونم تو  يقابل باورد بود ... دو تا خواستگار ری... غ کردمینگاهش م ینوبر بود ... با دو تا چشم توپ گهیقلم د هی نیا

 : دیرسیبه گوش م یبه سخت انایآروم آر يشده بود ... صدا نییتع شیقطعا از پ نیا

 من ...  شیپ ییایم ای سیمهد شیپ يری... م یکن یکار م یحاال چ -انایآر

  شتون؟یپ امیب دیبا یواسه چ -من

 ...  گهید يخره واسه خواستگار -انایآر

 برم ...  ییتونم جا یسرم نم ختنیشوهرم ر يالیکه فام ینیبیم امیمن چرا ب گهیآها ... د -من

 لب غر زد:  ریرو درآورد و ز دمیتقل انایآر

 ...  لی... بدبخت شوهر ذل نییانگار آسمون باز شده و پندار افتاده پا کنهیواسه من شوهرم شوهرم م يجور هی -انایآر

 خانوم ...  انایآر نمتیبیم -من

 . میگوش داد سایو پر سیمهد نیهر دو به بحث ب و
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*** 

 سیمهد

من خشکش زد ... با  دنیکردم نه موهامو درست کردم ... مامان در زد و وارد شد ... با د یشینشستم ... نه آرا نهییآ يجلو

 گفت:  تیعصبان

  ؟يا افهیو ق ختیچه ر نیا -مامان

 زشتم؟  م؟یمگه چطور -من

 موهاتو جمع کن ...  ایبکن  یشیآرا هی یمامان ول زینه عز -مامان

 ...  ستمیکردن بلد ن شی... در ضمن من اصال آرا ستین يازینه مامان ن -من

  ؟ییخوایکه م يرو اعصابم راه بر ییخوا ی... نم سیکه گفتم مهد نیهم -مامان

 شده و ناراحت گفتم:  میتسل

 ...  خوامینه نم -من

 به لباسم انداخت:  یو به روم نشست و نگاهبرگشت ... ر ششیلوازم آرا فیرفت و با ک مامان

  ؟يدیپوش هیچ نیا -مامان

آورد ... باز رو به روم نشست و شروع  رونیکرم رنگ بود و ب يکه روش خط ها یبه طرف کمد رفت و کت و شلوار شکالت و

بود و از باال بسته بود که  دهیجلوم رو اونقدر کش يبست ... مو ها یلخت و بورم هم دم اسب يکردنم ... مو ها شیکرد به آرا

بسته شده بودن تا  نکهیکرد ... با ا کدستیمو هام رو  نییرو آورد و پا یچی... ق دیرسیشده بود و خمار به نظر م دهیچشمام کش

بهتر  یهر چ دهیچه فا یشده بودم ول ی... عال رشیهم ز یساتن کرم راهنیو پ دمی... کت و شلوار رو پوش دنیرسیکمرم م

کشوند ... منم بعد از  نییمامان رو پا فونیآ يکه ازدواج کنم ... صدا کنهیبهم اصرار م شتریو بابا ب پسندنیاونا بهتر م باشم

رو باز کرد ...  ي... بابا در ورود سادمیرفتم و کنار مامان بابا وا يشدن به خودم دست برداشتم به طرف در ورود رهیاز خ نکهیا

چند لحظه  دیوارد شد ... با بابا دست داد و به مامان سالم کرد به من که رس یجوگندم يو قد بلند با موها انسالیم يمرد

 زد:  ينگاهم کرد و لبخند

 ...  یانیک يآقا نیدار یماشااهللا چه دختر ماه -مرد

 ...  دییبفرما يشما لطف دار - بابا

 لب گفت:  ری... با لبخند بهم سالم کرد و ز کوچولو داخل شد يبچه  هیو ملوس با  یدختر چشم مشک هی

 ماشااهللا ...  قستیداداشتم خوش سل -دختر

 من؟ :  ياومده خواستگار نیپسر هفده هجده ساله هم پشت سرش ... ا هی

 سالم زن داداش ...  -پسر
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کت و شلوار سرمه  يسپهر تو ... کنهیکار م یچ نجایا نی... ا نینبود ... به طرف در برگشتم ... نه؟ ا نیخدا رو شکر ا خوب

 شناختش:  عی... پا درون خونه گذاشت ... مامان سر دیدرخشیم شیا

 سالم آقا سپهر ...  -مامان

 سالم سارا خانوم ...  -سپهر

 طنتیشد ... چشم هاش برق ش رهیچشم هام خ يدسته گل رو به دستم داد و تو دی... به من که رس دشیپسند دایشد بابا

 داشت: 

 قابل شما رو نداره ...  -سپهر

 کردم ... شیاز دستش گرفتم و هزار بار خدا رو شکر کردم که به حرف مامان گوش دادم و آرا یلبخند کم رنگ با

دادم و دختر  یربع که من پشه ها رو پر م هیمشغول حرف زدن شدن ... بعد از  یانیک يو بابا و آقا میرو مبل ها نشست یهمگ

 همه رو ساکت کرد و گفت:  یمصلحت يسرفه  هیسپهر با  يها رو خورد بابا  ینیریسپهرتموم ش راخواهریسم يکوچولو

 سر اصل مطلب ...  میبر نیاگه موافق باش یانیک يخوب آقا -

 کنم ...  یخواهش م دییبفرما -بابا

 سپهر رو به من گفت:  يبابا

 عروس خانوم ...  دیبه ما بد ییچا هی دییخوا یشما نم -

 باباش گفت:  ییشدم و به آشپزخونه رفتم ... بعد از آوردن چا بلند

 سنگاشونو وا بکنن ...  گهیجونا برن با هم د نیا دیاگه اجازه بد زیعز یانیک يآقا -

 ...  انژادیآر يما هم دست شماست آقا ياجازه  -بابا

 بعد رو به من ادامه داد:  و

 ...  دیصحبت کن جان سپهر رو ببر اتاق خودت با هم سیمهد -بابا

 انداختم و راه افتادم ... در اتاقم رو باز کردم و گذاشتم اول داخل بشه نییرو پا سرم

*** 

تخت  يدادم بهش ...سپهر رو مویخوشحالم ... در و بستم و تک یلیخ میکه اومده خواستگار نیخواستم نشون بدم از ا ینم

 به چهرم دادم و گفتم:  یت... حالت ناراح زدیبرق م طنتینشست هنوز چشماش از ش

 ه؟یها چ يمسخره باز نیسپهر ا -من

  ا؟یکدوم مسخره باز -سپهر

 ...  يخواستگار ياومد يکه پاشد نیهم -من

 عشقم ...  يجرم که نکردم اومدم خواستگار -سپهر

 ...  يسرم داد زد يآخر چطور ينرفته که دفعه  ادمیعشقت؟ هنوز  -من
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 اون الزم بود ...  -سپهر

 بدم ...  یپس حاال هم الزمه که من جواب منف -من

بود به در  دهی... بلند شد و به طرفم اومد ... دستاش رو دو طرف سرم که چسب زدیچشماش موج م يتو طنتیاون ش هنوز

 کرد و گفت:  کیگذاشت ... صورتش بهم نزد

 ...  میکن ینم يکار نیتو همچ -سپهر

 باال انداختم:  طنتیبا ش ییابرو

 ...  مینیب یم -من

 ...  ینره خودت خواست ادتی... باشه ... فقط  استینجوریا ... که ا -سپهر

 چشماش زل زدم:  يتو ی... با نگران یصدامون کنه چ ادیاگه االن مامان ب ییکند ... وا نیمنو از زم و

 صدامون کنه ...  ادیهر آن ممکنه مامان ب نیسپهر منو بذار زم -من

 ...  ادیخوب ب -سپهر

تونستم انجام  ینم يبودم و کار ریقدرتمندش اس يبازو ها ينداشت تو يا دهیفا یول زدمیتخت ... دست و پا م ينشست رو و

 بدم: 

 ...  نهیجالب تر بب يصحنه  هیکه مامانت  نیا يبرا نمیا -سپهر

... مسخ شده بودم ...  شدمینه مانعش م مکردیم شیکرد ... من نه همراه دنمیلبام چسبوند و با ولع شروع به بوس يلباشو رو و

 و گفت:  دی... عقب کش شهیلبام داره کنده م کردمیاحساس م

 ...  یکن غینکن خودتو از من در یگرمم ... پس سع یلیمن خ -سپهر

 رمیبگ ادینبود که بخوام  زیچ نیکردم ... ا شیلبام گذاشت ... منم همراه ي... سپهر دوباره لباشو رو میزدیدو نفس نفس م هر

نه ...  ییاومد ... وا واریخوردن در به د يکه صدا میدادیتوجه به اطراف به کارمون ادامه م یبود ... ب زمیغر ياز رو نی... ا

 بود و انگشت سبابش رو به دهنش گرفته بود و به ما زل زده بود ... داشتم از خجالت سادهیدر وا اهدرگ يراتویدختر سم نینازن

 و به ما اشاده کرد:  دیکش رونی... انگشتش رو از دهنش ب شدمیآب م

 ... بوس؟  ی... زن دال یدال -نینازن

 يبچه جلو نیا دمیترسیاالن فقط م یبودم ... ول دهیخند یحرفش کل نیبودم حتما تا االن به ا يا گهید تیتو هر موقع اگه

رفت و بقلش کرد ... درو بست و اومد نشست  نیتخت نشوند ... به طرف نازن يحرف بزنه ... سپهر بلند شد و منو رو گرانید

 یبود که وقت يچشماش به حد ی... درشت ییخرما ییو مو ها یعسل ییبچه چقدر خوشگله ... چشما نیخدا ا يکنارم ... ا

 داد:  نیرد و به دست نازندر آو بشیاز ج ی... سپهر ابنبات يدیدیم یناخوآگاه دو تا چشم بزرگ عسل يکرد یبهش نگاه م

 دختر خوب ...  ینگ يزیچ یموضوع به کس نیجون از ا ییدا -سپهر

 گفت:  نی... نازن دادیبهش باج م داشت



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

  ؟یچ يدلباله  -تینازن

 ... بخورمت:  نکیریش يا

 ...  میشد یفسقل هیگرفتار  يچه جور نیخدا بب ییوا -سپهر

 بهش گفت:  یبا مهربون و

 ...  گهید ییو زن دا ییبوس دا نیهم -سپهر

 ...  گمیفقط به مامان م -نینازن

 نگو تا ببرمت پارك ...  ینه نه ... به کس -سپهر

 دست زد و گفت:  نینازن

 سپهر ...  یباشه ... باشه ... دال -نینازن

 م و گفت: برگشت طرف طنتیو در و بست ... سپهر با همون ش رونی... رفت ب دیپر نییسپهر پا يپا ياز رو و

 م؟یخوب کجا بود -سپهر

 آقا سپهر ...  یآبنبات خر کن هیمامانمو با  یتون ی... نم ادیمامانم م ندفعهیحرفشم نزن ... ا گهید -من

 و گفت:  دیته دل خند از

  ؟يدار يچه انتظار ندتیتو از همسر آ يجد يحاال جد -سپهر

 ...  ستیبه شما مربوط ن -من

 اخم کرد و گفت:  سپهر

 مربوطه؟  یپس به ک -سپهر

 باشه ...  ندمیهمسر آ خوادیکه م یبه همون -من

 اون که روبه روت نشسته ...  -سپهر

  ؟یخودت یدون یاز کجا م -من

  ه؟یچ اراتی... حاال بگو مع یازدواج کن ارویبا اون  ییکه بخوا یستیزنده ن گهیآخه اگه من همسرت نباشم تو د -سپهر

گناه  نی... من از دروغ متنفرم ... ا گهیبهم دروغ نم چوقتیو ه ورزهیعشق م شیکه به خونه و زندگآل  دهیشوهر ا هی -من

 ...  ینابخشودن

دلش  يدرد بزرگ تو هی يکرد یجمع شده بود که احساس م يهم و فکش منقبض شد ... چهرش جور يهاش رفت تو اخم

 ... 

*** 

  سپهر
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انجام دادم ...  داریلحظات د نیکه من از اول هیزیهمون چ قایدق نیدلم به درد اومد ... ا یگناه نابخشودن هیگفت که دروغ  یوقت

 گفتم:  ی...با ناراحتنیاسمش رو بذار نییخوا یم یچ یکردن ... دلداده بودن ... ه يدروغ گفتن ... نقش باز

 ...  ستین يا گهیخوب قبوله ... حرف د -من

 گفت:  عیده بود سرتعجب کر میناگهان رییکه از تغ اونم

 زدم ...  يشده سپهر؟ من حرف بد يزیچ -سیمهد

 ...  شمیکنم دارم خفه م یاحساس م رونیب میبلند شو بر ینه ول -من

 بگه من گفتم:  يزیچ سیکه مهد نیو قبل از ا میاومد رونیهم ب با

 ...  میما حرفامون رو زد -من

 : دیپرس سیبرگشتن طرفمون ... بابا رو مهد همه

 عروس خانوم؟  جهیو نت -بابا

 انداخت و گفت:  نییسرش رو پا سیمهد

 فکر کنم ...  دیبا -سیمهد

 ...  میبر گهی... د میصبرانه منتظر جوابت هست یپس ما ب -بابا

 بلند شد و گفت:  سیمهد يبابا

 ...  انژادیکجا آقا آر -بابا

 بود:  ياالن وقتش نبود ...االن وقت ظاهر ساز یباباش رو بجوم ول يداشتم خر خره  دوست

 زودتر بره تو رخت خواب ...  دیبا نی... ساعت دوازدس نازن میمرخص بش دیبا گهیشما د يبا اجازه  -بابا

قفل شد ... به باباش نگاه  سینگاه مهد يآخر نگاهم تو ي... لحظه  میاومد رونیتعارف ب یکل ونیبه طرف در اومد ... م و

 انتخاب رو داشته باشم ...  نیخودت کمکم کن بهتر ایکردم ... خدا ریعشق و انتخاب گ ونیکمکم کن ... م ای.. خداکردم .

*** 

  انایآر

 ي... با صدا شمیمامان نم فیحر چوقتی... من ه میمال یشیبا آرا بایکت و دامن ز هیکار خودش رو کرد ...  شهیمثل هم مامان

 پله ها صدام زد:  نییزنگ خونه مامان از پا

 ... مهمونا اومدن  انایآر -مامان

 داد زدم:  يدلخور با

 ...  امیم -من
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و آرزو کردم از  دمیکش قینفس عم هیپله ها  چیبه خودم انداختم ... از قصد طولش دادم ... تو پ نهییآ ينگاه رو تو نیآخر و

 يزیاز چ یآقا ... سالم کرد ول ایخانوم و  هیم رو آوردم باال ... پله گذاشتم سر نیاول ينشم ... پا رو مونیپش نییپا رمیم نکهیا

 باشه ...  نیتونه ا ینم ادیب خواستیکه م ی... اون کس نیدر مرز سکته بودم ... ا دمیدیکه م

من هنوز با اخم  یول دیآغوش کش يتموم اومد و منو تو یاومدم ... مامانش با خوشحال نییو پا دمیهم کش يهام رو تو اخم

 بود؟  یک دیکن یبشر ... فکر م نیداره ا یی... چه رو کردمیبهش نگاه م

و من  مینشست ی... همگ کردمی... ماتم برده بود ... با اخم به هومن نگاه م بای... هومن ... هومن شک زارمیکه من ازش ب یکس

 دیعذاب آور فرا رس يچرا هومن ... باالخره لحظه  يایآخه خداآراد باشه؟  دی... چرا نبا دمیجویناخون هام رو م یبا حالت عصب

 کشوندن:  نجایرو به ا تصحب يچطور دمینفهم ی... حت

 ...  دیهم صحبت کن ایکن  ییآقا هومن رو به اتاقت راهنما انایآر -بابا

 : دمیبابا رو شن يرخوت برخاستم هومن هم دنبالم اومد ... صدا با

 ...  بایشک يآقا يدار یماشاهللا چه پسر برازنده و مودب -بابا

 گفتم:  یو برگشت ... دستم رو به بغل زدم و عصب واریباز کردم که خورد به د يشدم ... در اتاق رو طور یعصبان شتریب

 تو ...  دییبفرما -من

زل زدم ... دستم رو به بغلم زده بودم و با تختم نشسته بود  ينشستم و به اون که رو میصندل يشد ... در رو بستم و رو داخل

 یبا کالفگ قهیانداخته بود ... بعد از پنج دق نییانجام داده سرش رو پا يو اونم انگار واقعا کار بد کردمینگاهش م يطلبکار

 گفتم:  وانداختم  میبه ساعت مچ ینگاه

 ...  دیبودنتو ندار نجایا يبرا یلیکه دل نیمثل ا -من

 گفت:  عیشد و سر هول

 البته که دارم ...  -هومن

 منتظرم که بشنوم ...  -من

 پا و اون پا کرد و آخرش با عرق شرم گفت:  نیخورده ا هی

 شما ... عاشقتون شدم ...  داریلحظات د نیمن از اول دیراستش خانوم جاو -هومن

 لب تکرار کردم:  ریزدم و ز يصدا دار پوزخند

 عاشق؟  -من

 دستپاچه شد:  دوباره

 ...  انایآر نیبب -هومن

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 خانوم!  انایآر -من
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نداشته  یزندگ يتو يکمبود چیدم ه ی... قول م زمیریرو به پاتون م ایدن دیخانوم اگه من با من ازدواج کن انایآر دینیبب -هومن

 ...  زارمیم ارتونیدر اخت يزی... همه چ یما در حد عال ی... وضع مال دیباش

 وسط حرف هاش و با تحکم گفتم:  دمیپر

 یکه نظرت عوض شده و ما به درد هم نم یگیکنم و تو م یمزخرفات رو فراموش م نیمن ا رونیب میدر که رفت نیاز ا -من

  ؟يدی... فهم میخور

 چشمام زل زد و گفت:  يکه ازش سراغ نداشتم تو یجسارت با

 که بهشون بگم منصرف شدم ...  ومدمیهمه راه رو ن نیا -هومن

 ...  بایآقا شک می... پس بچرخ تا بچرخ استینجوریا ... که ا -من

 بایشک يبدم ... آقا یجواب منف عیزدم ... قبال بابا باهام هماهنگ کرده بود که حق ندارم سر رونیبلند شدم و زود تر از اتاق ب و

 : دیهومن پرس يبابا

 ...  میکن نیریون رو شخوب عروس خانوم دهنم -بایشک

 خجالت گفتم:  بدون

 ...  بایشک يفکر کنم آقا دیبا -من

 هومن گفت:  يها یبلند شدن و شرشون رو کم کردن ... تا رفتن بابا شروع کرد از خوب يحرف اضافه ا چیبدون ه اونام

 بود ...  ینیچقدر پسر با ادب و مت -بابا

 : دی... بابا ازم پرس کردیم قیهم تصد مامان

 ه؟یجوابت چ انایآر -بابا

 ...  یمعلومه که منف -من

 : دیبا خشم عربده کش بابا

 نیداره که با وجود ا یبیع هیدختر  نیحتما ا گنیکنن ...م یم يدختر ... مردم چه فکر یکن یم يمن باز يچرا با آبرو -بابا

 بخت ...  يخونه  رهیهمه خواستگار نم

 ...  دیدکم کن دییخوایازم خسته شد و زود تر م یلیبرم ... نکنه خ ییخوام جا یبهتون گفتم که من نم -من

... اگر نه با  هی... چه هومن چه بق ياز خواستگارات جواب مثبت بد یکیبه  دیبا ندهیآ يهفته  هیتا  انایکه گفتم آر نیهم -بابا

 ... یکن یهومن ازدواج م

 بزنم که گفت:  یخواستم حرف یم

 حرف آخرمه ...  نیا -بابا

 به اتاقم رفتم هیراه اعتراض رو بست با گر و
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خونه خاموش شد و همه به خواب رفتن ...  يبه جز آراد ازدواج کنم ... کم کم برق ها یتونم با کس یدونستم که نم یم خوب

 اس داد:  سیمهد دمیتختم دراز کش يمنم رو

 بود اون خواستگار مرموز؟  یک -سیمهد

 دادم:  جواب

  ؟ی... مال تو چ بایهومن شک -من

 جواب داد:  قهیاز چند دق بعد

 سپهر ...  -سیمهد

 داشت ...  ی... چه شانس دمیکش یاه

*** 

 ترانه

که هومن  شیکی...  شیاومده بودن خواستگار گهیهفته سه نفر د هی نیکردم ... تو ا یفکر م انایمبل نشسته بودم و به آر يرو

دختر  نیبه ا دیچسبینچسب همش م يپسره  ومدیازش بدم م یلیبود ... من که خ لیباباش سه يپسر پسر عمو شیبود و دوم

وضع  نیبا ا انای... آر دیرسیبار م هیبود که آمار دوست دختراش هر چند روز  اشونه هیاز همسا یکیهم  یو اون دختر ... سوم

هم  يکار ینابود کنه ... ول شویخودش زندگ يم با دستاتونستم اجازه بد یگرفته بود به هومن جواب مثبت بده ... نم میتصم

 نیبشه ... با ا کیوقت نتونه بهش نزد چیو آراد ه رهبپ انایکه ممکنه آر رسوندمیبه گوش پندار م دیانجام بدم ... با تونستمینم

 کنه:  یداره ازدواج م انایبهش بفهمونم آر يجور هی دیبا یول میزدیچند روز با هم حرف نم نیکه ا

 از خواستگاراش جواب مثبت بده ...  یکیمجبورش کرده که به  انایآر يبابا یدونست یمامان م -من

 به صورتش چنگ زد و گفت:  مامان

 نگو دختر ...  -مامان

هفته به  نیهم دیباباش هم گفته اال و بال با شیهامون اومده خواستگار یاز همکالس یکی بایبه جون تو ... هومن شک -من

 ...  يجواب مثبت بد یکی

 : دیجون از مامان پرس يهور

 بود ...  یکه شب عروس گهیهمون دختر چشم سبزه رو م -يهور

تو هم و به پندار که داشت با تعجب نگام  دمیجون حرف زدن ... منم اخمام رو کش يکرد و شروع کرد با هور دییتا مامان

 تران خانوم ...  ولیهم ندادم ... پندار بلند شد و به طرف اتاق رفت ... حتما رفت به آراد زنگ بزنه ... ا یمحل چ کردیم

*** 

 پندار
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به آراد خبر بدم که زود تر دست به کار شه ... سپهر که  دی... با شهیم ی... پس انتقام متا چ ووردمیترانه سر در نم يحرف ها از

داره ... منم رفتم خونشون ... همش  یرو رسوندم بهم زنگ زد و گفت که کار واجب یکه هست یراحته ... همون شب الشیخ

دونستم  ی... م شیخواد بره خواستگار یو م رهیبشه تا ازش انتقام بگ کینزد سیدبه مه خوادیکه م گفتیچرت و پرت م

زنم چه طور تونسته مادرشو فراموش کنه ... منم که داد ب ترسهی... م ترسهیبهانس و از من م نایرو دوست داره و همه ا سیمهد

 بکنه ...  یخواد فعال اقدام ینزدم ... آراد اما گفت که نم یحرف

 آراد رو گرفتم يرو در آوردم و شماره  میگوش عیسر

 برداشت:  قهیاز چند دق بعد

 بله پندار ...  -آراد

 ...  خورهیصاحاب سه ساعته داره زنگ م یب نیتو مرد ... ا ییکجا -من

 افتاده ...  یاتفاق -آراد

 معلومه که افتاده ... اگر نه من مرض داشتم ساعت دوازده شب بهت زنگ بزنم ...  -من

 گفت:  ینگران با

 شده ... بگو ... به خدا من طاقتش رو دارم و ...  شیزیسپهر چ -آراد

 وسط حرفش و داد زدم:  دمیپر

 ...  ریزبون به دهن بگ -من

 ادامه دادم: آروم تر  و

 ...  کنهیداره ازدواج م انایآر -من

 : دیچیپ یگوش يآراد تو ينعره  يلحظه سکوت و بعد صدا چند

 غلط کرده ...  انای... آر دهیبه هفت جد و آبادش خند انایآر -آراد

 رو از گوشم دور کردم و داد زدم:  یگوش

 بلندتو ...  يببر اون صدا -من

 رو به گوشم چسبوندم:  یساکت شد و من دوباره گوش آراد

اگه پا  شیازدواج کنه ... هومن هم اومده خواستگار دی... باباش گفته که تا آخر هفته با وفتادهین ینگران نباش هنوز اتفاق -من

 ...  پرهیمرغ از قفس م ينذار شیپ

 کار کنم؟  یچ دیمن با -آراد

 ... رازیش ایپاشو ب مرد ... زود یکن یچرا دس دس م -من

 تعجب گفت:  با

 االن؟  -آراد
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  وفتیپس نه فردا ... با مامانت صحبت کن و راه ب -من

 ...  وفتمیاالن راه م نی... هم یگیراست م -آراد

 لب گفتم:  رینگاه کردم و ز میکنم قطع کردم ... به گوش یکه اجازه بده خداحافظ نیبدون ا و

 خر ...  يپسره  -من

*** 

 آراد

کنم ... مدام  یبابا نه ... بابا رو نتونستم آسون راض یاعتقاد داشت ول زایچ نینبود به عشق و ا یکردن مامان کار سخت یراض

و  ادیکردم که همراهمون ب شیراض ی... با هر سخت ییپارسا يو تو تک پسر خانواده  میشناسیخانواده رو نم نیکه ما ا گفتیم

 گفت:  یتهران ... ازشون خواستم بخوابن اما مامان مدام م يجاده  يتو وندمشونساعت سه نصفه شب کش یرحم یبا ب

 ...  رمیمیآراد ... م یفهم ی... م رمیمینه مادر ... نکنه خوابت ببره ... اگه تو رو هم از دست بدم م -مامان

نزدم ... تا ساعت  یحرف گهید نمینب زمیمامان عز يچشما يکه اشک رو تو نیا يمنم برا شدیچشماش جمع م ياشک تو و

استراحت  دیهتل روندم تا زودتر مامان بابا رو اونجا بذارم ... اونا با هیبه سمت  عیسر میدیرس یو وفت میراه بود يده تو يها

 رو گرفتم:  انایآر يو شماره  وردمرو در آ میکار گوش نیکنن ... بعد از ا

 بله؟  -انایآر

 خواست با هومن ازدواج کنه:  یم ياز دستش دلخور بودم چه طور یبراش تنگ شده بود ول دلم

 ...  یازدواج کن ییخوا یم دمیسالم ... شن -من

 مکث جواب داد:  با

 خوب ... خوب آره  -انایآر

 نتونستم خودم رو کنترل کنم ... داد زدم:  گهید

 کنم ...  یزنده به گورت م یاج کنبه جز من ازدو یبا کس یی... به قرآن اگه بخوا یکن یغلط م یلیتو خ -من

 داد زد:  اونم

 معلوم هس چه مرگته ...  -انایآر

 بلند تر داد زدم:  منم

 زمیر یخونت رو م يخدا اگه بشنوم به هومن جواب مثبت داد يخفه شو ... به خداوند -من

 گفتم:  گهینم يزیچ دمید یچند لحظه مکث وقت دوباره

 ...  نمتیب ی... م يخواستگار مییایامشب م -من

 کرد . یم ونمیخوشگلشو ببوسه د يبخواد لبا يا گهیکه کس د نیفکر ا ی... حت دمیکش قینفس عم هیقطع کردم ...  و

*** 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ٢٥١ 

 سیمهد

از جاش بلند شه  نکهی... آراد سپهر رو صدا زد اونم بدون ا یی... چقدر رنگشون خوشگله ... طال زدیجوجه ها رو باد م سپهر

خورد و احساس درد  يها که بادبزن رو کهیاز ت یکیناخونک زدن ... دستم رو بردم طرف  يبرا هیخوب تیوقعبرگشت ... م

 و رو به سپهر گفتم:  مماساژش داد گمیکردم ... با دست د يدیشد

 ...  یچته وحش -من

 هم و گفت:  يتو دیاخماشو کش يحالت بامزه ا با

 ناخونک ممنوع ...  -سپهر

 لوس کردم:  خودمو

 خورده بخورم ...  هی شهیم یحاال چ -من

 لب گفتم:  ریکرد و دوباره مشغول شد ... ز ینچ نچ

 بدجنس ...  -من

 رو باال آورد و گفت:  سرش

 ...  یگفت يزیچ -سپهر

 نگفتم ...  يزینه ...چ -من

 نشسته بود رفتم:  قیآالچ ریکه ز انایبه طرف آر و

 ...  گذرهیعروس خانوم ... خوش م يچطور -من

 زد و گفت:  يلبخند

 آراد فوق العادس ...  -انایآر

 کردم:  زونیهامو آو لب

 کردن منه ...  تیسپهر که همش دنبال اذ نیخوش به حالت ا -من

 مامانم در اومد:  يصدا

 ...  دیکن يباز یوسط دییای... ب شیبه درِ و وسط زدهیبچه ها س -مامان

 داد زد:  سپهر

 جوجه ها تموم شه بعد ...  دیمامان جون بذار -سپهر

 رو به بابا گفت:  مامان

 ...  میکن يباز مییخوا ی... م ریبچه بگ نیها رو از دست ا خیس نیبلند شو ا یعل -مامان

 بغلش زد و گفت:  ریتعارف بادبزن رو از دست سپهر گرفت ... آراد توپ و ز یبلند شد و با کل بابا

 ...  يباز دیبابا ... شما هم با -دآرا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ٢٥٢ 

و  يلذت ببرن ... مامان ترانه هم کمر درد رو بهونه کرد و با هور عتیو از طب ننیبش دادنیم حیها مخالفت کردن ترج مرد

 ... سپهر گفت:  میمشغول شد ... پس فقط ما هفت نفر بود انایمامان آر

 ...  ریآراد آسون بگ -سپهر

 بعد رو به ما ادامه داد:  و

 شما چهار نفر ما سه نفر ...  -سپهر

و عصر هم به طرف  میدیخواب یفرز بود ... بعد از ناهار هم کم یلی... سپهر خ میکرد يباز یدادم جوابشو ندم ... کل حیترج

و آراد  انای... آر میریبگ یصال عروسخونده شد تا بعدا مف يعقد محضر هیبه سپهر محرم بودم ...  گهی... من د میتهران راه افتاد

نتونسته زبونش رو نگه داره و  نیکه نازن دمینه ... از سپهر شن انایآر يبابا یمخالف بود ول غهیمن با ص يکردن ... بابا غهیهم ص

 ریبه خ اشویعدب میداد یسوت هی یاول زندگ ای... خدا کردیبه ما نگاه م طنتی... اونم با ش رایرو گذاشته کف دست سم زیهمه چ

 کن ... 

*** 

  ترانه

در زدن  يهم افتاد ... با صدا يشد که چشمام رو يدونم چطور یبه طرف اتاقم رفتم ... نم یحرف چیه یب میدیبه خونه رس تا

 گفتم:  دمیمالیکه چشمامو م یباز شد و منم در حال يژیق يشدم ... در با صدا داریب

 ...  ییخوایم ی... چ ییپندار تو -من

دهنم  يرو ی... دست دنیکش غی... شروع کردم به ج ستینکنه پندار ن دمیلحظه ترس هیبدون حرف به طرفم اومد ...  هیسا

 مست پندار بلند شد:  ي... صدا دمیترس یلی... خ دمی... ترس دیچیدماغم پ يگند مشروب تو يزدنم شد ... بو غینشست و مانع ج

 خوامت کوچولو ...  یم -پندار

... نکنه بعدا ولم کنه و بره طرف  خوادیرو م یامکان نداره ... پندار هست نیچشمام جمع شد ... نه ... ا يترس اشک تو از

دهنم  ينداشت ... دستش رو از رو يا دهیفا یزن مطلقه ... شروع کردم به دست و پا زدن ول هی شمی... اونوقت من م یهست

که حالش  نینداشت ... چرا مست کرده ا يا دهیفا کردمیتقال م یشد ... هر چ تهبسبزنم دهنم  غیبرداشت ... تا خواستم ج

 کردم:  یمشروب رو حس م ياز بو یموج زدیحرف م یعقب رفت ... وقت زدیکه نفس نفس م یخوب بود ... در حال

 دوست دارم ترانه ...  -پندار

 گفتم:  هیس بود ... با گرهو يشهوت بود ... از رو يهمش از رو نایچشمام حلقه زد ا يتو اشک

 نه من ...  يرو دوست دار یولم کن ... تو هست يپندار جون هور -من

 مستش دوباره بلند شد:  يصدا

 ... من فقط تو رو دوست دارم گلم ...  هیباز هیهمش  نینه ترانه ا -پندار
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دفعه عقب  هیکارساز نبود ...  یول دادمیبه عقب فشار م نشویس کردمیم هیلبام گذاشت ... همونطور که گر يدوباره لباشو رو و

 گفت:  خوردیو تلو تلو م رفتی... همونطور که عقب عقب م زدمیوقفه هق م یبود منم ب سی... خ دیبه گونم کش یو دست دیکش

 من ... من متاسفم ... متاسفم ترانه ...  -پندار

نذار بلند شدم و درو قفل کردم ...  یگرفته بشم ... با حال يبه باز نکهیاز امتنفر بودم  شدیقطع نم میرفت ... گر رونیاز در ب و

 . برهیاز ترس خوابم نم گهی... د شهیهام شروع م يداریمطمئن بودم از امشب شب ب

*** 

 پندار

بودم  دهیبه اطراف انداختم ... کنار در اتاق ترانه خواب ی... نگاه کنهیدرد م یلیکجاست ... اه سرم خ نجایباز کردم ... ا چشمامو

 يصحنه اومد تو هیصدا و  هیافتاده ...  یچه اتفاق شبید ادیب ادمیکردم  یو سع دمیکش ختمیبه هم ر يبه موها ی... دست

 مغزم: 

 نه من ...  يرو دوست دار یولم کن ... تو هست يپندار جون هور -ترانه

 یکار م یچ نجایوگرنه من االن ا وفتادهین یدر اتاق رو با شدت باز کردم ... نه قطعا اتفاق شب؟ی.. نکنه دگفت ... نکنه . یچ نیا

رو دوست دارم؟ با اون  یکنه من هست یفکر م یعنیباشم ...  مونینکردم که بعدا پش يکار شبیکنم ... خوش حالم که د

 يکه دوسش دار يسخته با دختر یلی... خ ارمیتونم طاقت ب ینم گهیکنه ... د یم ين فکریکه من کردم معلومه که چن ییکارا

 زنم:  یم بیکنم و به خودم نه ی... هر شب در اتاقم رو قفل م ینکن يو کار یخونه باش هیتو 

 خاطراتش هست ...  ی... ساحل رفته ول یفقط فکر انتقام باش دیتو با -من

زدم ...  رونیمال من باشه از خونه ب دیدختر با نیترانه دور بمونم ... ا چرت و پرت از يحرف ها نیتونم با ا ینم گهید یول

 یترسم ... م یشکسته شد ... م شبیسد تحمل د نیتونم تحمل کنم ... ا یم یمردم تا ک هیامشب برنامه داشتم ... من  يبرا

مثل  خوامینم گهیمال من باشه ... د دیشدم و اون موقع نتونه ببخشم ... ترانه با شیندگوارد ز يروز بفهمه چه جور هیترسم 

 تا خر خره مشروب بخورم  گرانید ياز حسرت رابطه  شبید

*** 

 ترانه

 نهییآ يمواجم رو شونه کردم ... روبه رو ي... شونه رو برداشتم و موها ومدهیبه ساعت انداختم ... ده شبه و پندار هنوز ن ینگاه

 : خوندمیلب م رینشسته بودم و آهنگ مورد عالقم رو ز

  يبر یکه عاشقم کن يراهو اومد تموم

  يسر دلم اومد فقط خودت مقصر یچ هر

 همه احساست نبود  نیا یول يدوسم دار یگفت

 زود  یلیخ يدیرفت ازم بر گهید يجا هی دلت
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*** 

  برمیدلم رو واسه تو به خاطرات نم گهید

 گذرمینم میکه باهم قدم زد ییکوچه ها از

 عاشقتم  نهمهیکنم که ا یفراموش م دارم

 اسمتم  ادینم ادمیکه سردم و  ادیروز م هی

*** 

 و دلت کنار اون شاد  يکه از دست داد منو

 افتاده  یچه اتفاق یفهم ینم یعنی هنوز

 من کجام  یبدون ییخوا یو م يروز که تنها شد هی

  امیبه خوابت نم یمن حت یوقت یشیم شکنجه

 *** 

 ...  يراهو بد کرد تموم

بود و عاشقانه نگام  سادهیدر وا ونیپندار که م دنید دبایقشنگه حتما گوشش بد یلی... خ یاز احسان تهرانچ ياز دست داد منو

... شونه رو  نمیبش یصندل يبلند شدم ... به طرفم اومد و مجبورم کرد رو عیسر ختیکرد الل شدم ... ترس به دلم ر یم

 موهام بود آروم گفت:  ينگاش کردم ...همونطور که نگاش رو نهییآ يمسخ شده از تو مو هام فرو کرد ... منم يبرداشت و تو

 خانومم ...  خوامیمعذرت م شبیبابت د -پندار

 يبلندم کردم ... تو یصدنل يزد و از رو يتعجبم لبخند دنی... با د نمیب یمن دارم خواب م ایواقعا پنداره  نیا شهینم باورم

 ه داد: چشمام زل زد و آروم ادام

ترانه  يخوام ... تو یندارم ... من فقط تورو م یحس چیه یسرمونه من به هست يکه باال ییترانه به قرآن به همون خدا -پندار

 من ترانه باشه ...  يخواد برا یم یپس ک ی... اگه تو نباش یمن یزندگ

 خودش رخ به رخم شد: تخت خوابوند و يپنداره ... منو رو نیا یعنینداشتم ...  يگوشام اعتماد به

  ؟یشی... خانومم م خوامیفرصت م هیمن فقط  -پندار

 یدونم چ ینم دمیدیچشماش اعتماد و صداقت رو م يکنه ... تو یکه هرگز نکرد و حاال داره م يکردم خواستگار یم احساس

 هام دود شد رفت هوا ... با لبخند گفتم:  يدلخور يشد که همه 

 حاالشم خانومتم ...  -من

 باشه و ...  یواقع خوامیم یاره ول -پندار

 گفتم:  عیادامه بده و سر نذاشتم

 من زنتم ...  يبه اجازه ندار يازیکار ن نیا يبرا -من
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پر التهابش ... فقط  ينبود ... فقط پندار بود و بوسه ها يا ندهینبودم ... اصال آ ندهیکرد ... نگران آ یلحظه مغزم کار نم اون

 گرمش ...  يها پندار بود و نفس

 هی... اما  گذرمیپندار ... از همشون م يتراس ... حرف ها يگذره ... اون صبح قشنگ ... صبحانه تو یهفته از اون اتفاقا م هی

 نیقرار نبود که ا چوقتیکرد ... انگار ه ینگرانم م يزیچ هیبا خبر ماه عسلمون قشنگ تر شد ... اما  ایدن نی... ا گهیزدیچ

استامبول ... صبح زودتر بلند شدم ... پرهام  میدونم ... امشب قراره بر یشدم ... نم یتوهم من دمیباشه شا داریها پا یخوش

دوشم  يرسوندم ... کولم رو رو یو طرح هارو قبل از رفتنم بهش م رفتمیتا دانشگاه م دیطرح ها شده بود با الیخ یب چارهیب

 اومد و گفت:  رونیمن پدار هم باومدم همزمان با  رونیانداختم و از اتاقم ب

 ...  يبر ییجا ییخوا یم -پندار

 تکون دادم:  سرمو

 اوهوم ... چند تا کار ناتموم دارم ...  -من

 ...  يبر دیحاال حتما با -پندار

 ...  شهیزود دلت برام تنگ م نقدریا -من

 کوتاه زد:  يبوسه  هیطرفم اومد و لبامو  به

 ...  شهیدلم برات تنگ م یشمیپ یوقت یحت -پندار

 برداشتم و گفتم:  زیم يرو از رو چیاومدم ... سو نییزدم و پا يلبخند

 کنم قبل از ظهر برگردم ...  یم یسع -من

 مراقب خودت باش ...  -پندار

 دایهامو پدانشگاه چشم چرخودم تا پر يمحوطه  يبه فکر عوض کردنش باشم ... تو دیاومدم و سوار ال نودم شدم ... با رونیب

 براش تکون دادم و به طرفش رفتم:  یبود دست سادهیوا ایکنم ... کنار تر

 کردم ...  یدوباره بدقول نکهیسالم ... مثل ا -من

 ...  شونیاریرفت ب ادتینگو که  -پرهام

 و گفتم:  دمیخند

 ...  ستمیاونقدرام بد قول ن گهید -من

 يو به دستش دادم ... تشکر کرد و گفت به پندار سالم برسونم ... قرار بود جزوه ها دمیکش رونیکولم ب يطرح ها رو از تو و

شدم  الیخ یخاموش بود ... ب شهیهم مثل هم شیدنبالش گشتم نبود گوش یهر چ یول رمیبگ دایرو از و یکالس استاد صالح

سر و  یرو داخل نبردم و ب نیکنم پس ماش ریخواستم پندار رو غافلگ یبود م صبحو به طرف خونه پرواز کردم ... ساعت ده 

 : ومدیپندار از باال م ادیفر يصدا وارد خونه شدم ... صدا

 شدم ...  الیخ یرو ب زایجور چ نید بفهم ... انتقام و ا -پندار
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 پندار بود:  يسپهر اروم تر از صدا ي... اروم از پله ها باال رفتم ... صدا زدیداشت حرف م یخوردم ... با ک جا

... مگه  يدیکه نقشه کش ي... مگه تو نبود يانتقام داد شنهادیکه به ما پ يخوب آروم باش ... اصال مگه تو نبود لیخ -سپهر

 و ...  میکن يدخترا باز نیبا ا دیبا یکه گفت يتو نبود

 نذاشت ادامه بده:  آراد

 فعال بسه سپهر ...  -آراد

گفتن ... آب دهنم رو به  یگفتن ... کدوم نقشه رو م یگفتن ... کدوم انتقام رو م یگوشام اعتماد نداشتم کدوم دخترا رو م به

دستاش گرفته  يو پندار سرش رو تو کردیرو نگاه م رونیدر بهشون نگاه کردم ... آراد از پنجره ب يقورت دادم و از ال یسخت

 : اشتمند دیبود و سپهر ... به سپهر د

ساحل رو فراموش کنم ... سپهر ساحل قرار بود زنم بشه ... با  يتونستم چشما ینم ین لعنتآره من بودم من بودم ... م -پندار

 ...  دمشیپرست یتموم وجود م

که راه  یشینما نیفقط به ا جایگ نی... ع گهیم یزن پندار من بشه ... پندار داره چ خواستهیکه م هیک نیا ایخدا ه؟یک ساحل

 کردم:  یانداخته بودن نگا م

 ...  ی... ول میریانتقام بگ میخواستی... ما هم م می... ما هم زخم خورد میکن ی... احساستو درك م میدون یم -آراد

 وسط حرفش:  دیپر پندار

خواستم سر به تن رادمهر ها  یم لیدونم اوا یشده ... م ختهیکه ر یآب نیا یمنه ول ریتقص نایا يدونم همه  یم نیبب -پندار

 یمتیرو ببرم ... حاال به هر ق شینما نیخواستم ا ی... م رمیبگ يخواستم ترانه رو به باز یکه ... که م دونم ینباشه ... خوب م

 ... 

دادم  یبغلم گرفته بودم و فشارش م يو تو فمیدادم ... چشمام لبالب از اشک بود ... ک هیکنار در تک واری... به د دیلرزیم صداش

 میشگیپندار معصوم هم دنیکابوس که صبح با د هیلحظه ها کابوس باشن ...  نیکردم که ا یدلم فقط آرزو م يتو دی... شا

خورد  نیزم فمیرو ول کردم ... ک فی... دستام کم کم شل شدن و ک نهیهام رو بب یخواد خوش یمن ایانگار دن ی... ول شهیتموم م

 داد:  يبلند يو صدا

 ...  گهیبود د یچ نیا -سپهر

 ...  دونم ینم -پندار

 و با لکنت گفت:  سادیمن چشماش از تعجب درشت شد ... رو به روم وا دنیاومد با د رونیدر باز شد و پندار ب و

 من ...  ییایظهر م يدختر ... مگه نگفته بود يدیرس ی... ک ییا ترانه تو -پندار

دهنم گرفتم و  ي... دستمو جلو یتا ک يتونستم خود دار باشم ... خود دار ینم گهیکه به صورتش زدم خفه شد ... د یلیس با

 یبودن ... همونطور که اشک م سادهیپشتش وا یکنن ... هق زدم ... سپهر و آراد با نگران سیگونم رو خ يگذاشتم اشکام رو

 زدم:  ادیرفتم فر یو عقب م ختمیر
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 بود ...  شتینما يکه تو میشب باز مهیخوب نگام کن ... من همون عروسک خ -من

 ندادم و دوباره داد زدم:  تی... اهم ختیو خون ازش ر دی... دستم بر دمیکوب واریرو برداشتم و به د زیم يرو گلدون

 ...  دیآورد ریکه سه تا دختر احمق گ دیخوشحال باش -من

 جلو اومد و آروم گفت:  پندار

 ...  یکن یاشتباه م يترانه ... تو دار -پندار

 زدم:  داد

 ...  ایجلو ن -من

 گونم جا خوش کرد آروم ادامه دادم:  يگرم رو ياز اشک ها یو بستم و دوباره موج چشمامو

 ...  یپست یلیخ -من

 داد زدم:  ياومدم و همونطور نییپله ها پا از

 به سرشون اومده ...  ییبشنون چه بال دیهستن که با گهیدو نفر د یکنم ... ول یمسخرتون رو تموم م شینما نیمن ا -من

 زنگ زدم ... با خنده جواب داد:  انایهر سشون به آر زیالتماس آم يتوجه به نگاه ها یآوردم و ب رونیرو ب میگوش

 بله ترانه ...  -انایآر

 : هیچ يبرا گهید دنتیکردن خند هیوقت گر االن

  شته؟یپ سیمهد -من

 شده ...  يزیچ -نایآر

 زدم:  داد

  شته؟یپ سیگفتم مهد -من

  ؟یچ يآره برا -انایخورد: آر جا

 

 ...  دییایمثل باد ب یعنی دییایگم ب یم انایمن ... آر يخونه  دییایهر دو ب -من

  لرزه؟یصدات چرا م -انایآر

 و قورت دادم و زمزمه کردم:  بغضم

 منتظرم ...  -من

تونستم آب رو  یکه دستام داشتن نم یشدت لرزش ... از دمیکش رونیب خچالیبه طرف آشپزخونه رفتم ... آب رو از  یعصب و

 نتیرو به کاب میخون يشد ... دست ها کهیپارکت ها انداختم ... هزار ت يرو رو يا شهیپارچ ش تی... با عصبان زمیبر وانیل يتو

 تونستن وزنم رو تحمل کنن . ینمپاهام  گهیو همونجا نشستم د دمیکش

*** 
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 شخص سوم

رفت و در رو زد ... دلهره تموم وجودش رو پر کرده بود ... نکنه ترانه نتونه ببخشتش ...  فونیزنگ در پندار به طرف آ يصدا با

 نکنه فراموشش کنه وو ... 

که اون از دست  یداشت ... کس لیدل هیاز انتقام فقط  يریجلوگ يمبل ولو شد ... مخالفت هاش برا يو رو دیکش یپوف سپهر

به چه  یخواد ول یرو م سیبود که با تموم وجودش مهد دهیمدت فهم نی... تو ا یچ سیمهد یبود ول زیعز یلیداده بود خ

 ...  شفراموش کردن انتقام مادر متی... به ق یمتیق

سخت  یلیخ انایدونست آر یبشه ... م انایآر الیخ یتونه ب یکرد ... نه ... اون نم یم یطول و عرض اتاق رو ط یعصب آراد

 ...  شهیهم رد نم شیاز صد فرسخ گهیموضوع د دنیو با فهم رهیگ

پارکت  ي... خون رو کی... چ کیاومد ... چ رونیداد از آشپزخونه ب یکه از دست م یتوجه به خون یاما خورد شده بود ... ب ترانه

کار  یچ نجایا نایشد ... جا خورد ا وارد یبا نگران سی... در با تمام سرعت باز شد و مهد دادینم تیکرد اما اون اهم یم کهیها چ

از همه  شتریب نیمتحرك شده بود رنگ به رو نداشت و ا يمرده  هیشده ... ترانه مثل  یچ یعنیشد  یلکنن ... ته دلش خا یم

 گفت:  یفیضع يترسوند ... ترانه با صدا یرو م سیمهد زیچ

 کجاس؟  انایآر -ترانه

 ...  ادیکنه االن م یرو پارك م نیداره ماش -سیمهد

سکوت با  نیبود باالخره ا نیجرعت سوال کردن رو نداشت ... فضا مشوش و سنگ سیمبل ها نشستن ... مهد يدو رو هر

 شکسته شد:  انایاومدن آر

 شده؟  يزیچه خبره ... چ نجایسالم ... ا -انایآر

 : زدیم ادیفر اریاخت یبدرشتش پر از اشک شد ...  يزخم دل ترانه سر باز کرد ... چشما دوباره

 ...  گهی... د بپرس د میفیکث يباز نیا يسه تا بپرس ... بپرس چرا ما؟ بپرس ما کجا نیاز ا -ترانه

کرد که هر آن ممکنه  یدستاش گرفت و فشار داد احساس م يمبل ولو شد سرشو تو ينفس نداشت که ادامه بده ... رو گهید

 يمبل تک نفره نشست و به جا هی يشدن ... پندار رو رهیبه پسرا خ یبا حالت سوال انایو آر سیبشه ... مهد یسرش متالش

 : ارهیب ادیرو به  اگذشته ه خواستیشد ... انگار م رهیخ ینامعلوم

استاد  هی...  بایدختر لوند و ز هیدادم ...  یدانشگاه درس م يشروع شد که ساحل اومد اونموقه من تو یاز وقت زیهمه چ -پندار

... همه کس  زیپندار مغرور شد همه چ يشد که برا یدونم چ ینم ینداشت ول یدخترا برام فرق هی... استاد زبان ... اولش با بق

 کنه ...  یترانه جادوم م ي... همونطور که چشما کردی... چشماش جادوم م

 و ادامه داد:  دیکش یقیپوزخندش نفس عم دنیبا د یبه ترانه انداخت ول ینگاه

 یدختر داشت به اعترافم م هیکه عادت داشتم دخترا بهم اعتراف بکنن حاال  ی... من دیبهش اعتراف کردم ... بهم خند -پندار

تر کرد  صیکارش منو حر نی... ا نهیمنو دور و برش بب گهیخواد د یکنه ... گفت نم ی... گفت که به من نگاه هم نم دیخند
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 يقهوه بخوره ... تو هیدنبالش رفتم تا قبول کرد باهام  نقدری... ا افهیرد کنه من که هم پول داشتم هم قتونست منو  یچطور م

خوابن ... بهش گفتم که بدون  یپر قو م يمثل من که تو ییدرد متنفره ... کسا یآر و ب یب يکه از پولدار ها دمیحرفاش فهم

به خانواده  رهیروز گفت که م هی...  میو صدا عقد کرد سر یب شیخواستگار ... خالصه باالخره عاشقم شد رفتم ستمیاون زنده ن

 گهیکم همد یلیرفتم ... خ رازیبود باهاش به ش یقبول نکرد ... با هر بدبخت رمیسر بزنه گفتم که باهاش م رازیعموش تو ش ي

برام سخت بود  دنشیند گهیکرد ... د یکار م يوتریشرکت صادرات واردات قطعات کامپ هی... پسر عموش تو  میدیدیرو م

ساحل ازش  سادیوا یتاکس هیچشم دوخته بودم ...  ابونیپارك کنار شرکت پسر عموش ... به خ هیباهاش قرار گذاشتم ... تو 

 یسمند مشک هیدفعه  هی... با لبخند بهش نگاه کردم اما  یشگیهم ییسبز خوش رنگ و لبخند جادو يمانتو هیشد با  ادهیپ

هوش بود سوار  یدهنش گذاشت ... تا به خودم بجنبم ساحل رو که ب يرو رو یبا سرعت دستمال ردم هیپاش ترمز زد و  کنار

رو  زی... با عجله به طرفش رفتم و همه چ گمیساحل رو م يپسر عمو دمیکردن و رفتن ... همون لحظه عادل رو د نیماش

گفتم  يبکنه ... با حال نذار شیتونه کار یهم نم چکسی... ه فرستنیساحل بشم ... اونو به عراق م الیخیگفتم ... گفت که ب

 نیچرا ا دمیپرس یچارگی... با ب زنمیم شینداره فقط خودم رو آت يا دهیکارا فا نیاونم بهم فهموند که ا دمیخبر م سیکه به پل

اون رو به شرکتش  مانتقا يبرا دهیکه اون بهش پا نتم دهید یو وقت کارو با ساحل کرد اونم اعتراف کرد که عاشق ساحل بوده

من بود  يبفرستن اونور آب ... جوابش فقط مشت ها گهیکرده تا با چند تا دختر د یمعرف هیباند بزرگ خالفکار هیکه در اصل 

ماه اعالم کردن که جسد چند  کیخبر دادن و بعد از  سیساحل به پل يبدبخت ... خانواده  يمرده  هی... شکستم ... شدم 

گرفتم که نفس عادل رو ببرم ... اون  میساحل تصم دنیو د تیهو صیکردن بعد از تشخ دایران عراق پیمرز ا يدختر رو تو

خطر شده  هیبردن ... براشون  نیباند اونو از ب يبکنم آدما يکه من کار نیقبل از ا یدار و ندارم رو ازم گرفته بود ول فیآدم کث

ساحل  يبهم زنگ زدن ... گفتن که در مورد پرونده  سیپل يکه از اداره  يتا روز مونیا نید یآدم مست و ب هیبود ... شدم 

مملکت  نیا يباالخره بابا هاشو از کله گنده ها شناختمشونی... دورا دور م دمیباهام صحبت کنن ... اونجا سپهر و آراد رو د دیبا

 کنن ...  یکار م یچ نجایا نایسوال بود که ا يبودن ... برام جا

 به آراد انداخت و زمزمه کرد:  ینگاه

 ...  یبهتر باشه که خودت بگ دیشا -پندار

رو که از خشم قرمز شده بود رو  نایخواست که صورت آر ینم دیو دستاشو از پشت به هم قالب کرد شا سادیکنار پنجره وا آراد

 کرد . ینگاه م هیبه بق یجیبا گ سی... مهد نهیبب

 شروع کرد:  يرفته ا لیتحل يبا صدا آراد

 تیهوامو داشت ... برادر بزرگ ترم بود و مسئول نیخودمو شناختم آرم ی... از وقت میکرد یم یزندگ رازیاون موقع ها ما ش -آراد

سرکش  يس اون من به بچه ... برعک ذاشتیکج نم چوقتیداد پاشو ه یکار درست رو انجام م شهیمن هم گردنش ... هم

 یمن انواع دوست دخترا رو داشتم ... سه سال یداد ول یدنبالمون بودن اون محل نم ها یلیو پولمون خ ییبایبودم ... به خاطر ز

بت بود روش قسم  هیبرام  نیگفت دورا دور مراقبم بود ... آرم شهیکارام خبر داشت در واقع م يازم بزرگ تر بود و از همه 
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زد ... من اصال نگران نبودم چون  یبال بال م کندهبود و مامان مثل مرغ سر  ومدهین نی... تا اون شب شوم ... آرم دمخوریم

از  يگذشت وخبر گهیتر از اعتماد من بود ... دو روز د يمامان قو يکه شامه  نیمثل ا یول شناختمیبرادر خودم رو خوب م

شده  رهیت وستشچشماش گود افتاده بود و رنگ پ ریاومد ز نینشد ... ته دلم نگران بود ... شب ساعت دوازده بود که آرم نیآرم

فقط  دادیجواب نم میگفت یم یشد که مامان خون به پا کنه ... هر چ يهمه بهانه ا نای... ا یبود موهاش آشفته و لباساش خاک

 ییصدا یرفتم در اتاقش در زدم ول دمشیدیکم م یلیماه گذشت خ هی...  شدیم رهیمون خبه لرزوندیکه دل آدمو م ینگاه هیبا 

 ...نگران شدم و در رو شکستم  ود... در قفل ب ومدین

 پاك کرد و با بغض ادامه داد:  عیگونش رو سر يمزاحم رو يها اشک

فقط  ی... صداش زدم ول دیکشینفس م یوسط اتاق افتاده بود ... توهم زده بود ... با ترس به طرفش رفتم به سخت نیآرم -آراد

... دکتر  ستین فیبود چون قابل توص يحالم چطور گمیکوتاه از دهنش خارج شدمنو ببخشو چشماشو بست ... نم يجمله  هی

باشه ...  دهیکش شیحش خوردمیکه به اسمش قسم م ینیآرم شدیماعالم کرد ... باورم ن ادیز شیعلت مرگش رو مصرف حش

دور و بر خسرو  يادیاواخر ز نیگفت که ا شیمیصم ياز دوستا یکیخواب و خوراك نداشتم دنبال دوستاش بودم ...  گهید

 دمیو پرس ششیبود ... رفتم پ نیعاشق آرم دادیکه خسرو براش جون م يلج داشت آخه دختر نی... خسرو با آرم دهیپلکیم

 هیرو به  نیگفت که با کمک نوچه هاش آرم ششیبار که رفتم پ نیآخر یول زدینم یحرف لیکار داشته اوا یباهاش چ نیآرم

بودم  دهیخسرو شده ... شن زونیمواد آو يکه تا خورده زدنش معتادش کردن از اون به بعد هم برا نیمتروکه بردن و بعد از ا

بازم دلم آروم  یکردم ول یمعرف سیپخش مواد اونو به پل يحساب شده موقع  ينقشه  هی... با مواد  ی... ساق یساق هیخسرو 

 تماس گرفتن و خواستن که برم اونجا ...  سیپل يماجرا از اداره  نیسه ماه بعد از ا هینگرفت ... همونطور که پندار گفت 

مبل نشست و  نیاول ينگاه کنه ... رو انایار يچشمارو نداشت از همه مهم تر جرعت نداشت به  سادنیتوان سر پا ا گهید

 داد و با نرمش شروع کرد: . هیتک واریسرش رو با دستاش پوشوند ... حاال نوبت سپهر بود ... سپهر به د

 یم يکه آشپز یمامان نه مامان گمیم ی... وقت نیمامانم ... حق هم داشتم پسرا همه مامان يتو شدیخالصه م میزندگ -سپهر

خانوم  هیکامل  ينمونه  هی...  چرخوندیانگشتش م هی يبود ... چهار تا کارخونه رو رو یزن واقع هیکنه ... نه ... مامان من 

که از سفر  نیقرارداد ببنده بعد از ا رازیش يکارخونه تو هیبود واسه خودش ... قرار بود با  یزن ریاستوار ... به قول خودمون ش

از  یکیکارخونه به  سیکه رئ دهیکه شن گفتیکارخونه منبع فساد ... م نیکه ا گفتیکه به بابا م دمینش یبرگشت به طور اتفاق

کن کنه ... به  شهیکارخونه رو ر نیعزمشو جزم کرده بود که ا نکنن ... ماما يانبار جاساز يکه مواد رو تو گفتهیکارمندا م

منتقل کرده  يا گهید يهمه رو به جا سیپل دنیاز مواد نبود ... قبل از رس يخبر داد اونا هم به همونجا رفتن اما خبر سیپل

خلوت  يجا هیو بردن به  نیاز کنفراس ها مامان رو دزد یکیسر مامان منه ...تو  ریز نایا يبودن که همه  دهیبودن ... اونا فهم

 ... 

 بدن:  نیرو تسک شیمادر یتونن ب یاشک ها م نیا یعنی...  ختیریمهابا اشک م یب
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دو  نی... نازن زدیزجه م رای... سم رهینم ادمیمامان رو  يخاکسپار چوقتیبا سه تا گلوله مامان منو از پا در آوردن ... ه -سپهر

از درون فرو  ی... در ظاهر آروم بودم ول کردمی... سامان غش کرده بود و من ... من تو سکوت بهشون نگاه م کردیم هیساله گر

ما چه  یعنی...  میتعجب کرد یسرگرد هر سه مون رو خواست ... همگ يکالنتر يپندار و آراد تو دنی... بعد از د ختمیریم

که سرمون اومده همه  ییسرگرد بهمون گفت که تموم بالها میکه نشست نی... بعد از ا میبه هم داشته باش میتونست یم یربط

 نیرحمانه از ب یکنن و ب یهاشون رو انتخاب م هگفت که اونا سوژ کار همون شرکته ... یشدس ... همگ نییتع شیاز پ

 میشد که شد یدونم چ یبکنن ... بعد از اونجا نم یتونن اقدام یازشون ندارن نم يمعتبر ی... گفت که چون مدرک برنشونیم

شد انتقاممون رو  روافق بود ... قراآراد هم که صد درصد م ومدی... منم بدم نم زدی... پندار دم از انتقام م یجدا نشدن يدوست ها

آورد و بعد از چهار ماه  ریشما بود ... پندار عکس خوانواده هاتون رو گ يسهام ها مال پدرا نیشتری... ب میریاز خانواده هاشون بگ

دانشگاه  هی... تصادفمون با شما بودن تو  میکنیمهر ماه شروع م لیبود گفت که از اوا دهیکه کش ينقشه ا يکار کردن رو

 ...  یشده بودن ... ول نییتع شیپاز  یهمگ

باباهاشون ندارن ...  يکارا يتو یدخالت چیدونست که دخترا ه یکه ادامه بده خوب م دیکش یادامه نداد ... خجالت م گهید

ون حال رو تک یکرد سپهر ب یم یهمونطور که سع دیلباسش رو چسب ي قهی یبه طرف سپهر هجوم برد و دو دست سیمهد

 بده داد زد: 

 ...  یعوض یزن ینقشه هاتون نقش بر آب شد ... د چرا حرف نم يو همه  دیتورتون به سنگ خورد ... ترانه فهم یول -سیمهد

عشقش هم شکست خورد  نیدوم ياز خشم قرمز شده بود ... تو انایرو از سپهر جدا کردن ... ار سیبا زحمت مهد انایو آر ترانه

 ماجرا بود نیا یقربان نیکه با آراد ازدواج نکرده بود ... اما ترانه بزرگتر کردی... خدارو شکر م

انتقام وارد  يکه عاشقشه برا یکس نکهیبشه ... فکر ا ياحمق که اجازه داده باهاش باز هیاحمقه ...  هیکرد  یم احساس

نه  یبود ول قیبود ... زخم عم ومدهیبند نکنه ... خون دستش  یم ونهیرو د یفکر هر کس نیکرد ... ا یم ونشیشده د شیزندگ

 تر از زخم دلش  قیعم

شده بود و اشک  رهیتوجه به اطراف به پنجره خ ینشسته بود و زانو هاش رو بغل گرفته بود ب واریدرمونده کنار د سیمهد

تونست قبول کنه ... سپهر  یکردم ... نم یراه خودشون رو باز م عیهم بذاره اشکاش سر يچشماشو رو نکهی... بدون ا ختیریم

 ...  یمجازات نیکرد ... چرا مستحق همچ یچ شیبا زندگ

... اونم  کنهیمحکوم م لیدل هیکه همه رو با  هیعشق چ نیبار ... ا نیدوم يمغرور داستان شکست ... خورد شد ... برا ي انایآر

عشقت بزرگ  یوقت دهیم یغرور چه معن یول زهیزع یلیکرد ... غرورش براش خ یم يکار هی دی... با ختیریاشک م هیمثل بق

 رو بهت گفته ...  تیدروغ زندگ نیتر

براش سخت شده بود ...  دنی... نفس کش رفتینبود فقط به طرف در م ایدن نیتو ا گهیبلند شد ... انگار د سینفر مهد نیاول

 گفت:  یفیضع يانداخته بود با صدا نییهمونطور که شرمنده سرش رو پا سادیسپهر نگران جلوش وا

  ؟يکجا بر ییخوایم سیحالت خوب ن -سپهر
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 با نفرت سرش رو باال آورد:  سیمهد

 مگه برات مهمه ...  -سیمهد

 : دادیاسپرسو م يقهوه  يکه مزه  يتلخ ... خنده ا يخنده  هی...  دیخند هیگر تو

 ...  رمی... بذار برم به درد خودم بم یاز جون من لعنت ییخوایم یچ گهید یمنو نخندون ... تو که انتقامت رو گرفت -سیمهد

 و زمزمه کرد:  دیکش رونیخواست بره که سپهر دستشو گرفت ... با خشونت دستش رو ب و

 ...  ي... پس به جهنم وجودم خوش اومد یگناه نابخشودن هیبهت گفتم که دروغ  -سیمهد

خروار خروار  يکه مامانش رو تو ياز موقع ا شتریب ی... حت سوزهیقلبش م کردیبه طرف در رفت ... سپهر احساس م دهیخم و

 خاك تنها گذاشت ... 

کنارش و  سیرفتن ... ترانه پشت رول نشست ... مهد رونیاز اون خونه ب سیهم با همون وضع پشت سر مهد انایو آر ترانه

 دیشا دادیسرش رو بهش فشار م انایخنک بود و آر شهیداد ... ش هیتک نیماش ي شهیپشست سرشون سرش رو به ش انایآر

سکوت نفس  نیا يتونست تو ینم سیمرگ آور بود ... مهد نیحل کنه ... سکوت ماش شهیاون ش يخودشو تو خواستیم

 بکشه ... دستش رو برد و ضبط رو زد: 

  نیدل منو بب ایدن

 خلق خداست  نیتر تنها

 خواستمو داغشو رو دلم گذاشت  یهر چ شهیهم

 کوچه  يآواره  شدم

 شده تحملم  تموم

 از تموم روزا  خسته

 روز تولدم  یحت

*** 

 چشم من پر آب  ایدن ایدن

 ساده  یکی يداد خواستمشیرو که م یاون

  سهیچشم من خ ایدن ایدن

  سهینویغمه واسه من م یهر چ چرا

 يزور یبا من باش یخواست یکه نم تو

  يدور نیبشکنم ا ین بگو تا کبه م خدا

 درد تازه  هی باز

  بازهیدلم م باز
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 اجازه ...  رمیبگ دیبا ای رمیبم بذار

 ابونیخ يرو گوشه  نیکرد ... ترانه ماش هیضبط رو خاموش کرد و بلند بلند شروع به گر یعصب سیمهدیاز حجت دورول ایدن

 کردن ...  یم هی... هر دو با هم گر دیآغوشش کش يرو تو سیپارك کرد و مهد

 يشدن ... سپهر دستشو تو یم نییشده بود و شونه هاش باال پا میبزرگش قا يدستا ي... سرش تو دیلرزیآراد م يها شونه

 به در زل زده بود يموهاش نگه داشته بود و با ناباور

باهاش بمونه  دیزنشه چه بخواد چه نخواد با سینه مهدداشته باشه ...  سویتونه مهد ینم گهیاون د یعنیرفت ...  سیمهد یعنی

 ... پندار هم که حال و روزش معلوم بود ... داغون ... سپهر ناخود آگاه زبون باز کرد: 

  شه؟یم یاالن چ یعنی -سپهر

 زد:  ادیفر یعصبان آراد

 کنن ... معلومه که آخرش طالقه ...  یباهامون زندگ انیب ينکنه انتظار دار -آراد

 بلند تر داد زد:  سپهر

 ...  يریازش طالق بگ خوادیدلت م یلیخ -سپهر

 کتشو گرفت:  ي قهی آراد

 دوست دارم ...  یلیرو خ انای... خفه شو ... من آر یخفه شو لعنت -آراد

 ...  يزد يزر نیپس چرا همچ -سپهر

 گفت:  یسپهر رو ول کرد و به همون آروم ي قهیآروم آروم  آراد

 رو خانوادش بدن ...  یتقاص گناه کس دی... نبا می... ما اشتباه کرد نمیچون من واقع ب -آراد

 ...  میعذاب بکش ينطوریا دینبا یول میخورد یگه هیآره ما  -سپهر

 مداخله کرد:  پندار

 بسه ...  -پندار

*** 

 انایآر

 : دمیداده بودم پرس هیکنن ... همونطور که تک دامونیپ خواستمی... نم رفتیبه طرف آپارتمانمون م ترانه

 طرف آپارتمان ...  يریم -انایآر

 اوهوم ...  -ترانه

 بزن بغل ...  -من

 : دیپرس حالیب یتعجب ول با

 ...  یواسه چ -ترانه
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 بزن کنار  گمیم -من

 کردم گفتم:  یرو نگه داشت ...همونطور که در رو باز م نیماش ابونیخ ي گوشه

 شو ...  ادهیپ -من

مانتومو پاره  نیی... پا دنیدستاش بر يریدرگ يبود ... احتماال تو یشد و من جاشو پر کردم ... عقب نشست ... فرمون خون ادهیپ

 رو گرفتم سمتش:  دهیبر ي کهیکه نحس بود ... ت نی... مثل ا پوشمیمانتو رو نم نیبکشنم هم ا گهیکردم ... د

  انیم خون یلیدستات رو ببند ... خ -من

بود ... ترانه  دهیمظلوم کنارم خواب سیدور زدم و به طرف خارج از شهر روندم ... مهد یدگیحرف از دستم گرفت ... از بر یب

 : دیپرس

  م؟یریکجا م -ترانه

 شمال ... خونه مامان بزرگ ...  میآپارتمان رو بلدن ... بهتره بر -من

 نه ...  ایشماله  ینیبزرگت بببه مامان  یزنگ بزن هیقبلش  ییخوا ینم -ترانه

 ...  میدور باش ایعوض نی... بهتره که از ا کنهیسال از شمال دل نم يموقع  نی... اون ا ستین يازین -من

 باهات موافقم ...  -ترانه

 بدجور فکرم رو مشغول کرده بود:  يزیچ هیربع گذشت ...  هی

 ترانه ...  گمیم -من

 ...  هیچ -ترانه

 راست باشه ... نکنه باباهامون تو کار خالفن ... نکنه قاتلن ...  ناینکنه ا -من

 خشونت گفت:  با

 ...  يرو به باباهامون نسبت بد نایا یتونی... چه طور م انایببند دهنت رو آر -ترانه

 ...  گنیاونا دروغ م یگیتو م یعنی -من

 جواب داد:  دیلحظه سکوت و با ترد چند

 دونم ...  ینم -ترانه

 ...  ی... به بابام ... به همه چ ندمیفکر کنم ... به آ خواستمیرا رو با سکوت بگذرونم ... م هیدادم بق حیترج

*** 

 باز شد:  شیطوس يو بعد چشما دیرو تکون دادم ... پلکاش لرز سیمهد

 ...  میدیرس -من

سبز اطراف انداخت و  يبه درختا ی... نگاه یاز ما احساس شتریدونستم اون ب ی... م ختیر نییاز کنار چشمش پا یاشک قطره

 : دیپرس
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 کجاست؟  نجایا -سیمهد

 زدم ... هر چند به زور بود:  يلبخند

 کجا باشه؟ يدوست دار -من

 ذوق دستاشو به هم زد:  با

 ...  مینکنه شمال -سیمهد

 ... سرم رو تکون دادم و گفتم:  کردمیشادم م شیشاد دنیشد ... د یواقع لبخندم

 وروجک ...  نییوسط خال ... بپر پا يزد -من

 گفت:  دیکشیکه دستاشو م یشد ... در حال داریهم از خواب ب ترانه

 ...  میدیرس -ترانه

 ...  يبه خودت زحمت داد يکرد یرانندگ نجایکه تا ا دیآره تورو خدا ببخش -من

 : دیخند

 بشم ...  دارینکرت صبحا ب يبا صدا خوادیهات تنگ شده ... دلم م طنتیخنده هات و ش يدلم برا -من

...  شیساعت پ هی نیشاد ماست ... نه اون سه تا آدم غمگ پیاک نیرو پر کرد ... ا نیسرم زد و قهقهش ماش يتو فشویک

 بشه که مچشو گرفتم:  ادهیپ خواستیم سیمهد

 ...  دیچند روز رو شاد باش نیکه ا دیبهم قول بد -من

 آخه ...  -سیمهد

 ادامه بده:  نداشتم

به خاطر سه تا احمق ناراحت  خوامینم گهی... د مینداشت یغم چیتهران ه میاومد یوقت ادتهیخانوم ...  سیمهد میآخه ندار -من

 ...  دیکه بخند نجای... االنم آوردمتون ا میدیعذاب کش یکاف ينوبت اوناست که عذاب بکشن ... ما به اندازه  گهیباشم ... د

مامان بزرگ رو زدم ... صداش از  یمیقد يشدن ... در خونه  ادهیپ یام بدجور اثر کرد چون هر دو با خوشحالکه حرف نیا مثل

 اومد:  اطیح

  ه؟یک -یمامان

 ...  یمامان ییخوایمهمون نم -من

 گل از گلش شکفت ... محکم بغلم کرد و قربون صدقم رفت:  دنمیباز کرد و با د درو

 تا االن ... قربونت بره مامان بزرگ ...  يمن ... کجا بود يانایاون قد و باالت آر يفدا -یمامان

 خدانکنه ...  -من

 تو هم و گفت:  دیصورتشو کش ترانه
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 رمردهیبه فکر پ یستی... به فکر من ن خوادیم ی... بابا من دلم عروس یپولدار رو تور کن رمردیپ هی یهنوز نتونست یمامان -ترانه

 ...  باش الاقل

 کرد و ادامه داد:  زونیآو لباشو

 مثل شما رو از دست بده ... یداف هی تونهیآخه چطور م -ترانه

 : چونیمنو ول کرد و رفت گوش ترانه رو پ یمامان

 ...  ي... غلط کردم ... آ ي... آ يآ يآ -ترانه

  یبسوزون شیآت يتو باز اومد -مامان

 م کند ... ول کن جون خاله مرجان ... آخ گوش -ترانه

 گفت:  هیو با گر یرفت تو بغل مامان سیدست شروع کرد به مالش دادنش ... مهد هیگوشش و ول کرد و اونم با  یمامان

 دلم برات تنگ شده بود ...  یمامان -سیمهد

 گفت:  یبا تعجب و نگران یمامان

  یکنیم هیدلم؟ مگه من مردم که گر زیعز یکن یم هیگر -یمامان

 به ترانه اشاره کرد و گفت:  ی... مامان میچشم غره رفت سیو ترانه به مهد من

 گوشش رو هم بکنم ...  یکیکرده بگو تا اون  يبه سر کار شیآت نیاگه ا -یمامان

 یلیخ یشمال يو چروك هاش با اون روسر نی... چ دیخند یکرد ... مامان زونیاعتراض لب و لوچش رو آو يبه نشانه  ترانه

 ش کرده بود: خوشگل

 ...  يکه دوست دار ییپلو بذارم ... از اونا یبرات باقال دمیتو ننه ... قول م میبر ایب -یمامان

 : زدیحرف م سیکه با مهد دمیرو شن یمامان ي... صدا رمیدوش بگ هیتو منم رفتم تا  دیپر ترانه

 ...  يریو ترانه م انایبا آؤ سایدور و برا خلوته ... وا نیالزم نکرده ... ا -یمامان

 مواظب خودم باشم ... من رفتم ...  دمیقول م -سیمهد

 :دیلب غر ریز شهیمثل هم یمامان

 ...  میقد يدخترا يایهم ح ایسر به هوا ... ح يدختره  -یمامان

داشت و  یقلب یاونم ناراحت یبود ول سیمهد يکدومشون مادربزرگ نداشتن فقط من داشتم تا پارسال مامان بزرگ پدر چیه

 ...  زهیهممون عز يبرا یکه مامان نهیعمرش کفاف نداد ... به خاطر هم

*** 

 سیمهد

 میس يصدا شدمیتر م کیو نزد کی... همونطور که نزد یمهربون نیرحم در ع ی... ب امی... عاشق در شدمیم کیساحل نزد به

دختر حدودا  هیشدم ...  کی... نزد دادیخبر م تاریاحب گ... انگار از قلب ص زدیم نیغمگ یلی... خ شدیتر م کیهم نزد تاریگ يها
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گذاشته بود ... باد هم از  رونیبلندش رو ب ياون اطراف نبود موها ینشسته بود ... چون کس هیچهار پا هیناز رو  يساله  ستیب

شونش گذاشتم ... باال  ي... دست رو زدیقشنگ م یلیرفتم ... خ کشیداد ... نزد یو موهاشو تکون م کردیفرصت استفاده م نیا

 قلبش گذاشت و گفت:  يدستش رو رو دنمی... با د دیپر

 بابا ...  دمیترس -

 ندارم ...  تینترس نترس کار -من

 نگام کرد و گفت:  تیشکاک با

 تنها باشم ...  خوامیبرو م -

 پرو و خوش اشتها هم هست:  چه

 خانوم زرنگ ... يدینه بابا ... نکنه ساحل و خر -من

 مزاحم ندارم ... فقط برو ...  ي... حوصله  یحاال هرچ -

 نشستم و زانو هامو بغل کردم:  ایداغ در يشن ها يرو هیتوجه به حرفاش کنار چهارپا یب

  ؟یزنیم نیچرا اونقدر غمگ -من

 نداره ... گم شو ...  یبه تو ربط -

 گفتم:  تیعصبان با

 ...  یکن یتو بد تر م گمینم یچیه من یحرف دهنت رو بفهم دختر کوچولو ... ه -من

 کرده ... اروم تر ادامه دادم:  يرو ادهیکه ز دیفهم دیشد ... شا ساکت

 ...  یزنیساز م نیغمگ نقدریچرا ا ینگفت -من

 کنه یاز تو دوا م يگفتنش چه درد -

 : دمیکش یآه

 ...  میهم درد باش دیشا -من

 تعجب نگام کرد ... آروم گفت:  با

  ؟یزنیتو هم ساز م نمیبب -

 فکر کن آره ...  -من

 رو بشنوم ...  گهینفر د هیساز  يصدا خوامیخسته شدم از بس خودم زدم ... م -

 رو گرفتم:  تاریگ

 ...  زنمیآهنگ برات م هیصداشو دوست ندارم ...  یب -من

آهنگ فوق  هیتکون دادم ... آروم شروع کردم به خوندن ...  تاریگ يها میس يباشه ... دستامو رو یعنیتکون داد که  سرشو

 دستمال به طرفم گرفت و گفت:  هیبراش خوندم ... بعد از تموم شدن آهنگ چشمامو باز کردم  نیغمگ
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 اشکات ...  -

 فی... چقدر ضع ختمیاشک ر شناسمشینم یکه حت بهیغر هی يمن جلو یعنیبود ...  سیخ سی... خ دمیبه گونم کش دست

 شدم من ... لب باز کرد: 

 نیکه چشم باز کردم اهورا نقل مجلس بود ... شر ی... از وقت یراز دار باش دوارمی... ام می... همدرد یگیکه راست م نیمثل ا -

 يهمه بودم ... البته همه بودن ...  داشی... من عاشق و ش گمی... پسر خالم رو م اشییبای... ز اشیی... درساش ... توانا اشیکار

من فرق داشتم من عاشق قد و باالش نبودم ... عاشق خودش بودم ... بهش  یول دادنیجون م راشنگفته ب لیفام يدخترا

دختر  هی... خالم براش  کنهیحرفا رو فراموش م نی...گفت که ا ستمیدختر خاله ن هیاز  شتریاعتراف کردم گفت که براش ب

 يالیو مینبود ... حاال هم اومد لیم یهم ب دشخو یکه از دست من خالص بشه قبولش کرد ول نیا يانتخاب کرد اونم برا

 ...  سوزهیخودم م يقلب ساده  يبابا بزرگ و مامان بزرگم ... دلم برا

 براش سوخت ... مگه چند سالش بود . دلم

 و ادامه داد:  دیکش یآه

چون احساس  دیاز کجا اومده و کنارم نشسته ... شا سیکه معلوم ن بهیغر هی...  گمیرو به تو م نایچرا دارم ا دونمینم یحت -

 ... اونم عشقه ...  میدرد مشترك دار هی کنمیم

 حدس زدم:  هیکه بره  نمیکولش انداخت ... قبل از ا يقابش گذاشت و رو يرو تو تاریرو برداشت ... گ هیشد و چهارپا بلند

 ...  یستین یخانوم صابون يتو نوه  انایاح -من

 چشمام:  يو با تعجب زل زد تو برگشت

 ...  یشناسیتو مادربزرگ من رو از کجا م -

 ...  شونیهمسا شهیآخه مامان بزرگ من م -من

 ...  یخانوم گل یلی...خ یگیرو م يخانوم جابر -

 ...  سمیمن مهد یگلم ... راست يلطف دار -من

 ...  نیخوب يهمدردا یلیکرد ... خ یمدق  زیمنم صحرام ... اگه مامان بزرگت نبود عز -

 ...  نمتیبی... بعدا م قایدق -من

 که بهت زدم ...  ییاز حرفا دوارمیکه باهات بد حرف زدم ... ام دیببخش -صحرا

 ادامه بده:  نذاشتم

 نگران نباش ... خداحافظ  گمینم يزیچ یبه کس -من

 خداحافظ ... -صحرا

قدر غرورش  دیدوست داشتم کمکش کنم ... اون با بیبراش بهتره ... عج نیکنه ... ا یندادم ... گذاشتم خودشو خال شیدلدار

 ...  يکار کرد یشدم ... آخ سپهر تو با من چ رهیخ ایو به در دمیکش یقیرو بدونه ... نفس عم
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*** 

  نمیرو بب ایتو شب در خوامیتو رو خدا ... بابا من م یمامان -من

 رد: رو از گوشش دور ک یگوش یمامان

 ...  نیبر نییخوایسه تا دختر تنها کجا م ادیباهاتون ب ستیمرد ن هی...  شهیگفتم که نم -یمامان

 رو به گوشش چسبوند:  یدوباره گوش و

 ...  هیالو مرض -یمامان

-  ... 

 برن لب ساحل ...  خوانیسه تا منو کچل کردن ... م نیآره بابا ا -یمامان

-  ... 

 ...  شنینه مزاحم شما نم -یمامان

-  ... 

 آماده بشن ...  گمیباشه پس من بهشون م -یمامان

 : دمیکه قطع کنه پرس نیاز ا قبل

  ه؟یخانوم صابون -من

 آره:  یعنیبار باز و بسته کرد که  هی چشماشو

 سالم برسون ...  -من

 ...  رسونی... سالم م سهیمهد -یمامان

-  ... 

 ...  ومدنیدست من امانتن ... شوهراشون هم که ن نایا هیممنون مرض -یمامان

-  ... 

 فعال ...  -یمامان

 لب غر زد:  ریقطع کرد و ز و

 ...  رهینم ییشوهر کرد بدون شوهرش جا ی... زن وقت گمیم نایهزار بار به مرجان گفتم ده هزار بارم به ا -یمامان

 : میستیپس شوهراتون ... آخه مگه ما خودمون آدم ن گفتیهمش م میبود دهیاون موقع که رس از

 ...  گهیخواهش ...اجازه بده د م؟یبر -من

 دنبال شما ...  انیبرن لب ساحل م خوانیگفت که نوه هاش اونجان ... اونام م هیمرض -یمامان

 : میدادیگوش م یمامان حیو به نصا میدر منتظر بود يآماده جلو یربع بعد همگ هی

 ...  دینخند يادی... ز دیاریدر ن ي... سبک باز دییایآسته م دیریته مآس -یمامان
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در منتظرمون بودم ... صحرا به طرفم اومد و  ينفر جلو شی... ش میاومد رونیلحظه زنگ در رو زدن ... هر سه با هم ب همون

 آغوشش رو باز کرد

 کردم:  یبا تعجب نگاهمون م همه

 سیمهد نمتیبیخوشحالم که دوباره م -صحرا

 ...  نطوریهم -من

 هفده هجده ساله گفت:  طونیپسر ش هی

 ...  یشناسیم يصحرا خانوم نگفته بود -

 ...  میساحل با هم آشنا شد يامروز تو -صحرا

 بعد به همون پسره اشاره کرد:  و

 ... پسر خالم  اریماز نیا -صحرا

 ساله اشاره کرد:  ستیپسر قد بلند حدودا ب هی به

  مییداوود ... پسر دا نمیا -صحرا

 اشاره کرد:  بایپسر قد بلند و ز هیبه  دوباره

 اهوراس ... پسر خالم ...  نمیا -صحرا

احساس سرم رو  یو پنج ...ب ستی... معرکه و جذاب ... سنم حدودا ب یمشک يپوست برنزه چشما يورزشکار کلیبلند ه قد

خودم افتادم ... سپهر چطور تونست دل  ادیدختر ساده مثل صحرا رو بشکنه ...  هیبراش تکون دادم ... چطور تونسته بود دل 

 : رهیبگ يمنو به باز

 شهیداره داماد م گهی... داداش داوود ... اگه خدا بخواد د يهاد نمیا -صحرا

 يکه تو نیغم سنگ هیبا  دختر بود کرد و هینفر که  نیقد کوتاه تر بود ... رو به آخر هیتکون دادم اون نسبت به بق شیبرا يسر

 گفت:  زدیصداش داد م

 ... قراره عروس خالم بشه ...  مینس شونمیا -صحرا

به  می... نس میکرد یکردم ... ما هم خودمون رو معرف یسرشو تکون دادم ... با غرور بهش دست دادم و سرد احوالپرس مینس

سبک رفتار  یلی... فقط خ یدرشت آب يبا چشما یبود ... دماغ قلم بایهم ز یلیبگم زشت بود نه ... خ نکهی... نه ا نشستیدلم نم

... پسرا به زحمت چوب  میدیبه ساحل رس يرو ادهیپ یبه خرج بده ... بعد از کم يکرد لوند یم یو سع دیخندی... بلند م کردیم

 کنه:  ییخودنما خواستیم می... نس میدورش نشست یدرست کردن ... همگ شیکردن و آت دایخشک پ يها

 براتون بزنم ...  خوامیبچه ها م - مینس

زدنش تموم  نکهیرو باز کرد و شروع کرد به زدن ... معلوم بود تازه کاره ... بعد از ا تارشیگ ينگفت ... اونم جعبه  يزیچ یکس

 بلده:  یلیخ ایخودشو نشون داده  یلیفکر کنه خ خواستمیدست زدن ... نم یشد همگ
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 ...  زنهیشنگ تر مبه نظر من صحرا ق -من

 نگام کرد:  خصمانه

 بهتر از من بزنه؟ کنمیمگه صحرا هم بلده بزنه؟ من که فکر نم -مینس

 : کردنیگشاد شده به صحرا نگاه م يانداختم ... همه با چشما هیبه اهوارا و بق ینگاه

 ...  زنهیم تاریصحرا گ نیدونست یمگه نم -من

 گفتم:  عیسر

  زنن؟یکدوم بهتر م میچطوره صحرا هم بزنه بعد نظر بد -من

 صحرا تازه کاره دستاشو به بغل زد و گفت:  کردیکه فکر م مینس

 قبوله ...  -مینس

 گوشش گفتم:  ریخم شدم و ز رهیاز دستم بگ نکهیبزنه ... قبل از ا دیکشیرو به دست صحرا دادم ... خجالت م تاریشدم و گ بلند

 ...  یاقتیل یدختر ب نیبهتر از ا یلیه تو خنشون بده ک -من

کردم ... آروم دستاشو  قیهم گذاشتم و کارشو تصد يدوباره کنار ترانه نشستم ... صحرا دو دل نگام کرد ... منم چشمامو رو و

... بعد از تموم شدنش براش  زدینت هم خارج نم هی یزد ... حت نیآهنگ غمگ هیبه حرکت در آورد ... تاریگ يها میس يرو

و داوود ... داوود هم عاشقانه بهش  کردینگاش م نیو تحس ی... اهورا با شگفت بوددر حال حرس خوردن  می...نس میدست زد

 کرد ... صحرا بلند شد و گفت:  دایهم صحبت پ هیخودش  يبرا یزل زده بود ... هر کس

 خوام برم قدم بزنم ...  یم -صحرا

 ند شد: هم بل داوود

 ...  امیصبر کن منم م -داوود

 تو هم و گفت:  دیاخماشو کش صحرا

 ...  رمیم سیخوام ... با مهد ینم -صحرا

 منتظر نگام کرد ... ناچارا بلند شدم و باهاش همقدم شدم و

 ... با تعجب نگام کرد ... داد زدم:  سادمیجلوش وا میکه ازشون دور شد یکمی

... د آخه احمق  يجو غرور ندار هی یعنی ؟ییدنبالش بدو شهیهم ییخوا ی... م یکنه بهش بچسب نیع ییخوایم یتا ک -من

 ...  يورزیآشکارا بهش عشق م يداده و تو هنوز دار حیدختر سبک و جلف رو به تو ترج هیاون 

 انداخت و با بغض گفت:  نییچشماش جمع شد ... سرشو پا يتو اشک

 ب دوسش دارم ... کار کنم ... خو یچ یگیم -صحرا
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 ينجوریخودت رو ا ذارمی... من نم کنهیآشغال رفتار م هیباهات مثل  یخوادت ... وقت ینم ی... وقت يگه خورد یلیتو خ -من

دنبالش خوشش  وفتهیکه م یاز زن يمرد چی...ه یکن خودتو جمع و جور کن ی... حاال هم اشکاتو پاك کن و سع یکن کیکوچ

 ...  ادینم

 خودش رو گذاشت:  ریحرفام تاث نکهیگرفت و اشکاشو پاك کرد ... مثل ا جون

 ...  دمیسرد جوابش رو م گهیکنم ...د یبهش نگاه نم گهید -صحرا

  ؟یبکن دیهم با گهیکار د هی -من

 کار کنم؟  یچ گهید -صحرا

 ...  یبا داوود مهربون باش دیبا -من

 زد:  داد

 کنم  یبه داوود مهربون یگیمن اهورا رو دوست دارم اونوقت تو م گمیتو ... بهت م یگیم یچ -صحرا

 انداختم باال:  طنتیابروم رو با ش هی

 نشه ...  یکه دوسش داره عصبان يکنار دختر یکیکه از بودن  سین يمرد چی... ه کنهیاگه دوست داشته باشه حسادت م -من

 نگام کرد و بعدش گفت:  دیترد با

 سین یشیفرما گهیقبول ... د نمیا -صحرا

 زدم و گفتم:  يلبخند

 نره ... عاشقانه و با لبخند به داوود نگاه کن ...  ادتیفقط لبخند  گهینه د -من

 قبول ...  یسخته ول نکهیبا ا -صحرا

 ...  يبا داوود بر ییخوایکه نظرت عوض شده و م یگ یم يریاالنم م -من

نفس  هیکردم که بگه ... اونم  قشیلبخند تشو هیسر جام نشستم و به بردمش ... خودم  شیو به طرف آت دمیدستش رو کش و

 و با لبخند به داوود نگاه کرد:  دیکش قیعم

 با تو برم بگردم ...  خوامینظرم عوض شد داوود ... م -صحرا

 زد و گفت:  یشوت اریتوجه کنه ... ماز میجلف نس يکه به خنده ها دمیند چوقتی... ه کردیبا اخم به لبخند صحرا نگاه م اهورا

 عاشق ...  يبابا مرغا -اریماز

 گفت:  میکلش گندس ... اوهورا بلند شد و رو به نس يادیبچه ز نیا

 ...  میبگرد میبلند شو ما هم بر -اهورا

جا  هی سپهر ي... باالخره رفتار ها شناختمیحرکات رو خوب م نیکنه ... ا یتالف خواستیهم که از خدا خواسته ... اهورا م مینس

 نگاهم کرد منم اشاره به لباش کرد و لب زدم:  نیبا من ... صحرا غمگ يکار کرد یبه درد خورد ... آخ سپهر ... تو چ

 لبخند ...  -من
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کنم ... اما تا نگام به  يباز یکیآوردم تا  رونیرو ب میزد و با داوود رفت ... گوش یمصنوع يلبامو از هم باز کردم ... لبخند و

 هم اومد:  امیپ هیکال از سپهر ... همون لحظه  سیم یاد آه از نهادم بلند شد ... سصفحش افت

 ... جوابم رو بده ...  شمی... دارم نگران م دیستیتو؟ آپارتمان هم که ن ییکجا -سپهر

رو خاموش کنم منم که حرف گوش کن همون لحظه خاموشش  میکرد که گوش دیام اس رو نشون ترانه دادم اونم تاک اس

 کردم ... 

*** 

  ترانه

 هیتونم که باشم ...  ینم یعنیباشم ...  چهیباز دیمنم که همچنان خاموش ... من نبا لی... موبا گذرهیروز از اومدنمون م سه

 يکال اومد رو سیام اس و صد تا م روشنش کردم سه تا اس یرو روشن کنم ... وقت لمیبدجور وسوسم کرد که موبا یحس

 اس ام اس نوشته بود:  نیاول امانمهم از م يصفحش ... اکثرا از پندار مقدار

 يخبر ی... دارم از ب یمجازاتم کن ينجوریا یتون ینم یکردم ول یغلط هی دونمیم نیچرا خاموشه ... بب تیگوش نیا -پندار

 ...  رمیمیم

 : شیدوم

 به مامانت ...  زنمیبه ارواح خاك ساحل زنگ م ياگه جواب ند -پندار

 : شیسوم

 تو؟  ییترانه ... کجا شمیدونه ...دارم نگران م یمامانت هم نم -پندار

دهن لق نبود ... با هزار  یبالش ... خوشبختانه مامان يکردم و دوباره خاموشش کردم و انداختم رو یگوش يبرا يزبون دراز هی

 نگه ...  يزیچ یه به کسک میکرد شیبهانه راض کیو 

 نشستم:  رفتیور م شیکه با گوش سیمهد کنار

 ماسماسک ... مگه نگفتم خاموشش کن؟  نیبا ا یکنیم یچ -من

 آورد و گفت:  رونیزبوش رو ب دادیادامه م شیکه به باز همونطور

 کنم ...  يحساسشه ... جون تران بذار باز يجا -سیمهد

رو پرت کرد و  شی... گوش دیمال من هزار تا غم روش بود ... هزار تا ترد نیکه ع يشونش گذاشتم ... شونه ا يرو رو سرم

 گفت: 

 ...  گهید یخواستیم نویسوختم ... هم ایب -سیمهد

 گفتم:  کردیمورد عالقش رو نگاه م لمینشسته بود و ف ونیزیتلو يکه جلو انایشونش برداشتم و به آر يرو از رو سرم

 خوام باهاتون صحبت کنم ...  یم ایب انایآر -من

 گفت:  شکستیکه تخمه م همونطور
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 بذار واسه بعد ...  -انایآر

 رو خاموش کردم:  ونیزیو تلو رفتم

 ...  یروان یکن یکار م یا ...چ -انایآر

 نشوندمش ... دستم و به بغل زدم و گفتم:  سیو کنار مهد دمیکش دستشو

و قاچاق  یروزه قاتل و جان هیباباهامون  نکهی... ا دیهست یشک و دو دل يشما هم تو دونمیم دینی... بب یموضوع مهم -من

  لیسق یلیفروش شدن خ

 نشستم:  وسطشون

 ...  میکه مطمئن بش هینظرتون چ -من

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  يتا هی انایآر

 اونوقت؟  يچطور -انایآر

 ...  رازیش میبر -من

 با هم گفتن:  دو هر

  ؟یچ -

 ...  میکن قیتحق میتون یم دینیخوب بب -من

  میخود دار يجا گهیما که د دنینرس ییکردن به جا قیتحق سایاون همه پل -سیمهد

 ما رو نداشتن ...  تیاونا موقع -من

 مثال؟  یتیچه موقع -انایآر

 ...  میرئس شرکت يما دخترا -من

 : دیکش یپوف سیمهد

 ...  میخودمون رو خسته نکن یالک گمیمن که م -سیمهد

  دییایباهام ب دییخوایاگه م رازیش رمیبه هر حال من فردا م -من

 ...  یرفتم کمک مامان و

*** 

 انایآر

 ...  نیهم میشرکت کار کن ينشده ... قراره ما هم تو يزیآقا رجب به خدا چ -من

 براتون بکنم ...  يتونم کار ینگفتن ... من نم يزیخانوم آقا به من چ -رجب

 که ...  شهینم يزیتو انبار ... چ میبر مییخوایلحظه م هیبابا ...  يا -ترانه

 ... سرشو تکون داد گفت:  يساده ا رمردیپ چارهی... آقا رجب نگهبان انبار بود ... ب کردیدو دل نگاهمون م رجب
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 ...  وفتمی... از نون خوردن م کنهیم چارمیو راه دادم بر یبفهمه که کس یمانیپ يچند لحظه اگه آقا يفقط برا یباشه ول -رجب

بود اگه  يانجام بده نامرد يکار هی خواستیترانه م ی... وقت میها عبور کرد زهیسنگ ر يراهرو ونیاز م یسه با خوشحال هر

...  میبعد با پسرا بر يبا آب و قرآن بدرقمون کرد و ازمون قول گرفت که دفعه  ی... تو مرام ما نبود ... مامان میذاشتیتنهاش م

 رزنیبگم ... البته پ یتونم به مامان یم یبابا من چ يشوهرامون ... ا يبرا میو ... داد تا ببر جهم برنج و اب بهار نارن یکل

 بود:  کیداخل تار ي... فضا میم بازش کردبزرگ بود هر سه با ه یلیخبر نداشت ... در انبار خ يزیکه از چ چارهیب

 ...  میبهتره که برق رو نزن -ترانه

 رو برداشت ... آب دهنش رو با صدا قورت داد و گفت:  یبه طرف کارتون ها رفت ... اول و

 ...  دیبکن يزیهر چ يخودتون رو آماده  -ترانه

 و گفت:  دیکش یکرد ... نفس راحت کارتون رو باز کرد ... با ترس درش رو باز يچسب رو دشیبا کل و

 ...  وتریکامپ سیکه ک نیا -ترانه

  باشه ...  هیبق يتو دیشا -من

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 و گفت:  دیکش ینفس راحت سیو لپ تاپ بودن ... مهد وتریهمه قطعات کامپ یول میهر سه شروع به باز کردن جعبه ها کرد و

 نه از ...  هینه از مواد خبر نجایخدا رو شکر ا -سیمهد

 کرد . ریباز شدن در انبار هر سه تا مون رو غافلگ ي... صدا دیحرفش تو دهنش ماس یول

 : ومدیمرد م هی يپشت چند تا قفسه ... صدا دیما رو کش سیمهد

 بله مهندس ...  -

 جوابش رو داد:  گهیمرد د هی

 ...  نمیبب اریاز جنس ها رو ب یکیمهمه ... حاال هم  یلیخ اتیعمل نیا ياسریمواظب باش  -

فرو رفتم و  عیما اومد ... سر يمرد جا افتاده ... پسره به طرف قفسه  هیپسر جون با  هیکارتون ها نگاهشون کردم ...  يال از

زانو هاش نشست  ياون مرد ... مرد رو شیکارتون رو با هن هن بلند کرد و بردش پ هیدهنم گرفتم ... پسرك  يدستم رو جلو

 بلند گفت:  يو با صدا

 ...  دیباز کن نویا دییایب -

... هر .هر هر ...  دمیکشیم سیلیباب نایا نیع المویبیس رستانیمنو کشته منم دوران دب الشونیبیتا قلچماق اومدن تو ... س دو

 شونیکیآوردن ...  رونیاز توش ب وتریکامپ سیک هیدر جعبه رو باز کردن و  یابونیآخه ... همون دوتا غول ب هیاالن وقت شوخ

 گفت:  یآروم يکه ترانه با صدا کردمیکرد ... با تعجب نگاهشون م ازرو ب سیک يها چیمشغول شد و پ
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 اونجا چه خبره؟  -ترانه

 گذاشتم:  مینیب يدستم رو رو تیعصبان با

  ؟يریبم ییخوایببند ... م -من

 هی...  ستین سیک يکه دل و روده  نیا نمیبب سایوا یبودن ... ول ختهیر رونیرو ب سیک يدوباره نگاه کردم ... دل و روده  و

آورد و بردش کنار  رونیمثل نمک رو ب يزیچ هیاوردن و همون مهندسه دستش رو کرد توش ...  رونیبزرگ ب کیپالست

 ياسریو خودش رو با  دیجمعش کن یعنیعالمت داد که  هی... با دستش  سرجاشو دوباره برگردوندنش  دیبو کش هیدماغش ... 

 گفت: 

 مرغوبه ...  -

و  سیمهد يدهنا ياومد ... دستام رو رو میکه ما پشتش بود يرو بلند کرد و به طرف قفسه ا سیاز همون گنده ها ک یکی

جک  يغول تو نیرو قشنگ کنار من گذاشت راست شد و درست ع سیمچاله شدم ... اومد و ک وارید يترانه گذاشتم و گوشه 

صدا  هی هویقدم برداشت عقب که  هی یبا دو دل یول"ادیم زادیآدم يبو"بگه شتمر آن انتظار دا... ه دیبو کش ریسحر آم يایو لوب

 در اومد: 

به  ی... نگاه سیاالن اصال وقتش ن ای... نه خدا " دهیخواب ی... تو رخت خواب قشنگ آب دهیعروسک قشنگ من قرمز پوش"

حرص درارش دوباره کار دستم  يپام بود و صدا ریحاال ز کردمیوصل م فمیبه ک شهیکه هم یپام انداختم همون عروسک ریز

امام رضا  ایما چشماش برق زد ...  دنیبرگشت و با د عی... مرد سر دیکوبیم نمیبه س دهیگنجشگ ترس هی نیداد ... قلبم ع

 ... خودت به دادمون برس ... داد زد:  بیغر

 ...  میسر خر دار سیر -

*** 

... همون مهندسه  مینگران و ملتهب بود ی... دس ها از پشت بسته بود ... همگ میزانو زده بودهمون مهندسه  يسه جلو هر

 مسخره اش باالخره در اومد:  ي... دستاشو از پشت به هم قالب کرده بود ... صدا رفتیجلومون رژه م

 ...  میدار یچ نجایا دینیخوب ... خوب ... خوب ... بب -

نگاه به طرف  هینگاه به طرف چپ  هیباال ...  دیروبه روم نشست ... چونم رو گرفت و صورتم رو کش قایپاهاش و دق يرو

 گفت:  دادیهم فشار م يکه دندوناش رو رو یپوزخند نثارم کرد و در حال هیاونم  دمیراست ... با خشونت صورتم رو عقب کش

 ...  دیباش سیپل خورهینم افتونی... به ق دیستیکه ن سیپل نمیسه تا موش فضول ... بب -

 وقت بود ترکم شده بود:  یلیکه خ ییها تیشدم ... از همون عصبان یعصبان باز

 ...  می... قاتل ... ما از تموم کارات خبر دار ی... جان یاز جون ما ... قاچاقچ ییخوایم یچ -من

 یکی زدیمنو صدا م یترانه که حرص يصدابا  سیمهد يخفه  غیج يتو دهنم ... صورتم پرت شد به چپ ... صدا دیکوب یکی

 گفت:  تیشد ... مرده با عصبان
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  دیجاسوس ادیبه احتمال ز دیستیداره ... شما تنها ن یکنم که خبر داشتن از ماجرا چه عواقب یم تیحال -

 صورتم گرفت:  يرو به روم نشست و انگشست اشارش رو، رو به رو دوباره

 کنم ...  یاون زبون دراز تو هم کوتاه م -

مانتوم در  بیرو از ج میبود با دست بسته گوش یهامون رو بردارن ... به هر زحمت یما رو بگردن و گوش دیکه االن با دونستمیم

 وفتهین میکتون يزمان از تو هی کردمی... شلوار دم پا گشادم هم آوردم روش ... فقط خدا خدا م میکتون يآوردم و گذاشتمش تو

 ارنیرو ب نیرو گرفتن ... تا ماش فامونیازمون کردن و ک یبدن یبازرس هیکه حدس زدم  نطور... همو سالیکه اون موقع واو

... هر  میش یما هم به سرنوشت ساحل دچار م مینکن یدونستم اگه حرکت یبرداشتم ... م میکتون يرو از تو یمنم دوباره گوش

رو  کی يبود رمزش رو زدم و شماره  یبدبخت رشدم ... با ه یو منم مشغول ور رفتن با گوش مینشست نیسمون عقب ماش

دو رو  ي... شماره  دارهی... چشمم رو با دستام که از پشت بسته شده بود دوختم ... نه برنم ایفشار دادم ... تو رو خدا بردار آر

... رو به ترانه  دیرسینم شب داد ... صداجوا یانتخاب بود ... بعد ازمدت کوتاه نیزمان آراد بهتر نینبود تو ا يگرفتم ... چاره ا

 آروم گفتم: 

  ؟يدیدم گوشم فهم يذاریرو م یخوابم سر پات گوش یم -من

 تعجب گفت:  با

  ؟یچ -ترانه

 ...  نجاسیا مید مرض ... گوش -من

 از قلچماق ها از جلو اومد:  یکی يصدا

 صداتون رو ... حرف زدن ممنوعه ...  دی... ببر دیکنیزر زر م دیدار یچ -

 یمشکوك نم دید یبهمون انداخت وقت ینگاه هیبرگشت و  یابونی... همون غول ب دمیترانه دراز کش يپا ينزدم و رو یحرف

 زمزمه کردم:  یگوش يکرد ... آروم تو کیرو به گوشام نزد یگوش ینزد ... ترانه با سخت یبرگشت و حرف میزن

 دی... اگه به دادمون نرس دنیما رو دزد دیکه حرفش رو زد ي... االنم همون باند میرازیفقط گوش بده ... ما ش آراد منم ... -من

 به تابلو انداختم و گفتم:  ی... و نگاه دیدیما رو هم از دست م

 تو رو خدا بجنب ...  رازیاصفهان ش ي... جاده  میشیاز شهر خارج م میما دار -من

 و دوباره همون قلچماق برگشت:  رمیافتاد ز یگوش

 تو؟  یگیم یمگه نگفتم زر زر ممنوع ... چ -

 لب بخونم ...  ری... عادت دارم ز خوندمیداشتم آواز م -من

 ...  يدار يچه دل خجسته ا يریبه فنا م يدار -

 و فقط دعا کردم آراد خودش رو برسونه ...  دمیکش یآه

*** 
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 شخص  سوم

به خودش انداخت ... ته  ینگاه نهیی... تو آ دیلرزیبود چشماش گرد و دستاش م یحرفا چ نیرفت ... افشنگ از جا در  نیع آراد

 ییبه صورتش زد ... نه ... اگه بال یلی... دو تا س اناسیصورتش جا خوش کرده بود از آثار نبودن آر يرو يخبر یکه از ب یشیر

 یلیخ چارهیاومد ... ب رونیبه خون نشسته از اتاق ب ییسپهر کالفه با چشماتمام قدرت داد زد ...  ا... ب مونهیزنده نم ادیسرش ب

آراد  ي... رو به رو بردینه؟ خوابش نم ایکجاس؟ حالش خوبه  سیاالن مهد نکهیبرد ... با فکر ا یوقت بود که شبا خوابش نم

 و گفت:  سادیوا

 .گهیها که خون نکردن ... مراعات کن د هی... همسا میزنیداد نم ینداره ول یفیچه مرگته تو ... ما هم حالمون تعر -سپهر

... سپهر درد  زهیریآراد جمع شد ... سپهر جا خورد ... هر چقدر هم که داغون باشه اشک نم ییکهربا يچشما يتو اشک

 آراد رو گرفت و تکون داد:  يخودش رو فراموش کرد بازو

 چته تو پسر ...  -سپهر

 یمعطل یسپهر درشت شد و ب يتونست نفس بکشه ... چشما ی... نم زدیدور مونده باشه لب م که از آب یماه نیفقط ع آراد

 پرت کرد و گفت:  رونیاونو برد طرف پنجره با شدت سرش رو به ب

 نفس بکش ... نفس بکش  -سپهر

هاشو چک  ریت دیکش رونیچوب ها ب ونیرو از م رشی... هفت ت نهیکه راه نفسش باز شد با سرعت رفت طرف شوم نیاز ا بعد

آراد رو گرفت و  يکرد ... سپهر شونه ها ینم ینبود بود و نبود اونم فرق اناینداشت چون اگه آر یاز جونش هم باک یکرد ... حت

 با شدت تکونش داد: 

 شده آراد حرف بزن احمق ...  یچ -سپهر

 پهر داد زد: نداشت وارد خونه شد ... س یلحظه پندار که با لشکر شکست خورده فرق همون

 با توام ... چه خبره؟  -سپهر

رفته بود و  نی... شُکش از ب دیهم کش يسست به طرفشون رفت ... آراد اخم هاشو تو ییتوجهش جلب شد و با قدم ها پندار

 گفت:  دادیشلوارش جا م يرو تو ری... همونطور که هفت ت دیکشیچشماش شعله م يتو تیفقط عصبان

 زنگ زد ... پندار نذاشت ادامه بده:  انایآر...  دیفتیراه ب -آراد

 زد؟ حالشون چطوره؟  یاز ترانه هم حرف -پندار

حفظ کرده ... گفت که دارن  یرو با زرنگ لشیموبا یدونم چطور ول ی... نم ایجونشون تو خطره ... افتادن دست قاچاقچ -آراد

 ...  رازیش -اصفهان يجاده  برنشونیم

 مبل ولو شد:  يسرش گذاشت و رو يدستش رو رو پندار

 موال ...  ای -پندار
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نه مرد االن وقت "زدیم بی... آب دهنشو با صدا قورت داد ... به خودش نه رفتنیچشماش رژه م يگذشته جلو يها صحنه

درنگ به طرف  ی... سپهر ب "یخودتو باخت يچرا اول باز یترانه رو برگردون یتونیتو م شهیاتفاق دو بار تکرار نم هی ستیترس ن

 راشیبه ت یکرد ... نگاه داشی... پ ختیر رونیسوم رو ب يکجاست ... کشو گشتفن نیاتاقش هجوم برد ... پس ا يکشو ها

رو از  سیتونست مهد یتونست وقت رو از دست بده ... نم یتو حرکاتش نبود ... مصمم و پر ابهت ... نم دیانداخت ... ترد

 از اون نداشت:  یدست کمکنه ... پندار هم  رونیذهنش ب

 آدرس ...  -پندار

 بهش انداخت و گفت:  ینگاه آراد

 ...  نیهم رازیش -اصفهان يندارم فقط گفت جاده  -آراد

و در آورد و مشغول شماره  شیآراد گوش یمبل رها شد ... ول يشد ... احساس ضعف کرد و دوباره رو یلحظه ته دلش خال هی

 گفت:  دیشد ... پندار با ام يریگ

  ؟یکن یکار م یچ يدار -پندار

 یگوش دیکنم ... فقط دعا کن یم فیمنم کارا رو رد دیکن شیرو آت نیکه تو مخابرات ... تا شما ماش زنمیبه دوستم زنگ م -آراد

 بشه ...  یابیرد  دی... با رنیازشون نگ

 ...  دهیخبرشو بهش م گهیرو حل کرد ... احسان گفته بود که تا چند ساعت د یابیرد ي هیشدن و آراد قض نیسه سوار ماش هر

*** 

خط از چشماش  هیکه فقط  ياز چشماش باد کرده بود ... به حد یکیو  ومدیسرخ بود ... از لباش خون م یلیترانه از س صورت

 یکم تونستیخدا رو شکر هنوز زنده بود و م یهم کتک خورده بود ... ول انای... آر سوختیم انایآر يمونده بود ... دستا یباق

کرد  ی... باز هم خدا رو شکر م شدیاز دهنش خارج م یفیخف ينداشت فقط ناله ها نحرف زد يهم نا سیحرف بزنه ... مهد

لب  ریو ز کردی... ناله م دیخاك ها کش ياون غول تشنا نشده ... ترانه خودش رو رو يترانه چشماش مهمون مشت ها نیکه ع

 : دیپرس یحال یبهشون انداخت و با ب ی... نگاه گفتیرو م سیو مهد انایاسم آر

  ن؟یخوب -ترانه

 با ولوم کم پاسخ داد:  انایآر

 کنن ...  یطاقت ندارم ... چرا حرفامون رو ... باور ... نم گهینه ... د -انایآر

با چشماش داشت ...  یکم يکه فاصله  ییشد ... دوباره همون صورت ... همون جوون خشن با ابرو ها دهیکش انایآر ي قهی

 به صورتش انداخت:  ی... چونش رو گرفت و نگاه انایآر ي... رفت وخم شد رو به رو یصندل يرو پرت کرد رو انایآر

 کار کنم ...  یچ يمجبورم کرد نینچ نچ نچ ... بب -

 جواب داد:  یحال یبا ب انایآر

 و رادمهر ...  دیو جاو یانیک ي... آقا میشرکت يصاحب ها يما دخترا غمبریبه پ ریبابا به پ -انایآر
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  د؟یاعزام شد یجاسوس گاهیاز کدوم پا نمی... بب یدوباره که دروغ گفت -

 زبون نفهم حرومزاده ...  -انایآر

 ها گفت:  کلیاز اون درشت ه یکیو رو به  دیبه صورتش کش یدست یصورتش انداخت ... با حالت چندش يتو یتف و

 حرومزادس ...  یکن ک شیصادق حال -

هم فشار داد که در باز شد و همه  يچشماشو از ترس رو انایاومد ... مشتش رو باال برد آر انایاطاعت کرد و به طرف آر صادق

 ورده بود ... رو به پسر جون گفت: آ نجای... همون مهندسه بود که اونا رو ا دنیبه همون سمت چرخ

 ... راست گفتن ...  یولشون کن کام -

  م؟یکن یحاال چ -یکام

 ...  دمیم حیاول رو ترج ي نهیالبته من گز مشونیکشیم ای میکنیاز مرز ردشون م یچیه -

 ...  ادیدستمون م يادیخوشگلن پول ز یلیمنم موافقم خ -یکام

 ...  مشونیفرستیم گهیکن ... تا دو روز د فشونیپس رد -

 ...  میصبر کن سیصورتاشون داغون شده بهتر ن یول -یکام

 بذار حموم کنن ...  گهیاتاق د هی... ببرشون تو  مینه وقت ندار -

 باهاشون حموم کنم ...  تونمیخودمم م -یکام

 پسر جون گذاشت:  يشونه  يزد و دستش رو رو يمرد قهقه ا اون

 ...  اینزد یدست بهشون بزن ی... کام نیسفارش نایپدر سگ ... نه ا ياَ -

دستور داد که اونا رو به  یخاموش نشه ... کام چوقتیه دشونیام يکردن تنها کور سو یو دعا م دنیلرزیطرف م هیها از  دختر

 منتقل کنن ... ترس تموم وجودشون رو پر کرده بود ... یاتاق بغل

از زن بودنشون  یکاالس ... همون لحظه همگ هیکرد که  یترانه احساس م کردیکه اون مرد در موردشون صحبت م اونطور

اتاق درب و داغون که سقفش نم داشت ... سه تا  هیاتاق انداخت ... ي... اونا رو تو ستنیمتنفر شدن و گله کردن که چرا پسر ن

 گفت:  کلیدرشت ه ياز همون مرد ها یکیاز حال رفت ...  سی... مهد رفتهکمد رنگ و رو  هیتخت زهوار در رفته با 

 ...  ستیسخاوتمند ن شهی... آقا هم دینیبیکه بد م دیهم نکن ي... لجباز دیحموم کن -

حموم  يبرا نجایشده بود برن ... در واقع ا یکه حموم معرف يجرعت نداشتن به طرف در چکدومیرفت و در رو قفل کرد ... ه و

 اومد تو:  انسالیزن م هیتخت خوابوندن ... در باز شد و  يرو بلند کردن و رو سیمهد یحال یو ب یکردن امن نبود ... با سخت

 اومدم زخم هاتون رو بشورم عفونت نکنه ...  -

 : دیترانه با ترس دستش رو پس کش یترانه نشست دستش رو گرفت ول يرو به رو و

 ...  یکنیکار م یچ -ترانه

 ...  ادیخوششون نم ي... آقا از لجباز ینکن يهتر که لجبازندارم ... ب ينترس ... باهات کار -
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که  يزیها قابل تحمل بود چ نیدست به کار شد ... زخم و سوزش بتاد یبدون معطل دیدو دل ترانه رو د ي افهیق یوقت و

 دل همشون لونه کرده بود ...  يبود که تو یترس یتحملش کن شدینم

... سپهر  کردیمدت فکر م نیجور واجور ا يداده بود و به اتفاق ها هی... آراد دستش رو به پنجره تک روندیبا تمام سرعت م پندار

اراد باعث  لی... زنگ موبا دادیکار رو انجام م نیکه نگران بود هم ی... وقت دادیپاهاش رو تکون م یهم اخم کرده بود و عصب

 بگن:  عیشد پندار و سپهر سر

 جواب بده  -

کرد؟ با  یکار م یچ دیبا ستیازشون ن يکه رد گفتیرداشت و آب دهنش رو با صدا قورت داد ... اگه احسان مرو ب شیگوش

 جواب داد:  يمکث حرص در آر

 سالم احسان  -آراد

 ...  یسالم آراد خوب -احسان

 نرو ... برو سر اصل مطلب  هیحاش -آراد

 بگم ...  دیبا يخوب راستش ... چطور -احسان

 احسان بگو و خالصم کن ...  -آراد

 ...  یکردم ول دایردش رو پ -احسان

 کالفه شده بود:  آراد

  ؟یچ یول -آراد

 گم شده؟  لشیموبا یآب و علف ... مطمئن یب يمنطقه  هیدور از شهر در واقع تو  یلیاونجا خ -احسان

 که به احسان گفته بود لعنت فرستاد و گفت:  یبه دروغ آراد

 ...  میاونجا رد شدآره از  -آراد

 ...  کنمیرو برات اس م قیآدرس دق -احسان

 و گفت:  دیکش یآه آراد

 ممنون احسان  -آراد

 ... فعال  فسیوظ -احسان

بود باعث شد که اونا فکر کنن  دهیمکالمه کش انیکه پا ی... آه کردنیبه آراد نگاه م وسیقطع کرد ... پندار و سپهر ما و

و  یشوخ يکه حوصله  فینگران اونا انداخت ... ح يبه چهره  یتمومه ... آراد نگاه زیبه سنگ خورده و همه چ رشونیت

 : ودکردن ب تیاذ يموقع برا نینداشت وگرنه بهتر

 کرده  داشونیپ دینگران نباش -آراد

 ون بلند بلند آدرس رو خوند: آراد بلند شد و ا یاس ام اس گوش ي... همون لحظه صدا دنیکش یاز سر آسودگ یدو نفس هر
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 شهر ...  يلومتریشهر مرودشت، دوک راز،یش -اصفهان يجاده  -

 رو پدال گاز فشار داد شتریپاشو ب شتریب دیتکون داد و با ام يسر پندار

*** 

 خش ... خش ...  -

 گفت:  یآروم یلیخ يبه عقب برگشت و رو به آراد با صدا تیبا عصبان پندار

  ؟یکن یم یچه غلت ي... دار سیه -پندار

 آورد:  نییهم تن صداش رو پا آراد

 ...  ارمیدر م کیپالست يتفنگ رو از تو -آراد

 زودتر فقط ...  -پندار

ذهن پندار جا خوش کرده بود  يکه تو يزیچ نیکلبه اول نیا دنیخراب شده اومد ... با د يمرد از داخل اون کلبه  هی يصدا و

 : "کنهیکار م یچ یابونیب ننیکلبه وسط ا نیا"بود نیا

 ...  اریب نیماش يصادق برو اون مشروب و از تو -

 آروم گفت:  يرفت ... پندار با صدا یمشک يپژو هیاومد و به سمت  رونیب کلیمرد درشت ه هی و

 با من ...  نیا -پندار

 نیاونو انداخت داخل ماش یشد و پندار با سخت هوشیپشت گردنش ...مرد ب دیبه طرفش رفت ... تفنگ رو باال برد محکم کوب و

 لب گفت:  ریدهنش بستن ... آؤاد ز ي... پسرا دست و پاهاشو به اضافه 

 با من ...  يبعد -آراد

 بار همون کار رو تکرار کرد نیدوم ينشد و اونم برا يشد ... خبر میکلبه قا یبه در زد و پشت ضلع غرب یسنگ و

 پسر در رو باز کرد و گفت:  هی …بار همون کار رو تکرار کرد نیدوم ينشد و اونم برا يخبر

 چه مرگته باز؟  -

آراد  وارشدید يکناره  کیگذاشت ... تا نزد رونیقدم ب دینگاه به راست ... با ترد هینگاه به چپ ...  هینکرد ...  دایرو پ یکس یول

به داخل انداخت ... عالمت داد که داخل  یدر شد و نگاه کیهر نزد... اونم در جا از حال رفت ... سپ دیبا آرنج به گردنش کوب

 داشتنیکنن داخل شدن ... آروم قدم برم یرو مخف شونیداشتن اضطراب درون یگره کرده که سع يها خمشوند ... هر سه با ا

 : ومدیراهرو بود م يکه تو یاز داخل اتاق یی... صدا

  ؟یکار کن یچ ییخوا یحاال م -

مدام  ییانداخته بود و با چاقو زیم ينشسته بود و پاهاش رو رو یصندل هی يپسر الغر اندام رو هینگاه کرد ...  یدزدک پندار

 جوابش رو داد:  یی... صدا دیتراشیچوب رو م هی يرو

 کنه ...  شونییشناسا دیبا رسونهیمهندس گفت تا صبح خودش رو م -
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 شد:  میقا واریپشت د عیاال آورد ... پندار سرها تکون داد و نگاهشو ب لسوفیف نیسرش رو ع پسر

 مستراح ... رمی... من م یدونیخودت م -

اومد  رونینبود که بتونن خوشون رو پنهان کنن ... پسر ب یی... جا دیشنیقلبش رو به وضوح م يبه طرف در اومد ... پندار صدا و

 داد و آروم گفت:  رونینگاه کنه در جهت مخالف قدم برداشت ... سپهر نفسش رو با صدا ب واریبه کنار د نکهیو بدون ا

 گوشمون رد شد ...  خیخطر از ب -

...از  دی... با دستش عالمت داد که زود رد ش زدیبه داخل اتاق انداخت ... مرد پشت به در با تلفن حرف م یمحتاطانه نگاه پندار

 : دیاونجا باال رفتن ... پندار آروم از آراد پرس يزهوار در رفته  يه هاکنار اون در رد شدن و از پل

 ...  یبرداشت بشیاز ج دارویکل -پندار

 تخت داداش ...  التیخ - آراد

به اون اتاق نگاه کردن ... آراد رفت و دستش  یاتاق ها بلند شد ... هر سه با نگران یکیاز  فیخف غیج هیتا اتاق اونجا بود ... سه

 سپهر مانع شد:  یدر گذاشت ول ي رهیدستگ يرو رو

 تو ...  يبر يهمونطور شهینم -سپهر

 همون پسر الغر از داخل اتاق اومد:  يصدا

 ببند دهنتو ...  -

که اون هق هق مال  کردنی... هر سه آرزو م ياومده بود کثافت کار ییدستشو يدختر اومد ... پس به هوا هیهق هق  يصدا

 همه رو شوکه کرد:  سیمهد ياونا نباشه ... اما صدا يهمسرا

 ...  ينزد يبه من زد فتویدست کث -سیمهد

 نذارم ببرنت اونور ...  دمی... قول م ایآخه خوشگلم با من راه ب -

 مانع شد:  یپندار با هزار بدبخت ی... سپهر به طرف در حمله کرد ول فیخف غیج يدوباره صدا و

سر و کارتون با تفنگ ... هر سه تا تون رو خالص  دیبکش غی... اگه ج گمیتو هم م يبرا گهیبار د هیگفتم  یتو اتاق بغل -

 ...  کنمیم

مونده به آخر در رو باز کرد ... آراد در رو  یکی دیها رو روش امتحان کرد ... کل دیکل یکی یکیرفت و  يبه طرف اتاق کنار آراد

... بعد از  کردنیمچاله شده بودن و با ترس به اون نگاه م وارید يگوشه  سیخ ییورتاباز و با عجله داخل شد ... دخترا با ص

رو به خودش فشار  انایبغل آراد پرت کرد ... آراد آر يبا دو خودش رو تو انایکه تونستن بودن آراد رو هضم کنن آر قهیچند دق

 انیب رونیاز اتاق کنار باعث شد هر سه با هم ب سیمهد ادیفر يبغلش حل کنه ... صدا يداشت اونو تو ی... انگار سع دادیم

روبه روشون  ياز صحنه  یخورد ... همگ واریباز کرد که به د ي... سپهر درو جور رهیسپهر رو بگ ينتونست جلو گهیپندار د

بود و  بود ... خون اطراف سر پسر جمع شده سادهیسر همون پسر وا يگلدون شکسته باال هیبا  سیشوکه شدن ... مهد

 : گفتیهم م ییزایچ هیلب  ری... انگار که ز ختیریو اشک م دیلرزیم سیمهد
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 من اونو کشتم ... کشتمش ...  -سیمهد

 بلندتر گفت:  دیدو یهمونطور که به طرف سپهر م و

 من اونو کشتم سپهر ...  -سیمهد

 آرومش کنه:  کردیم یو سع دادیفشار م نشیس يرو رو سیسر مهد سپهر

 ... آروم باش ... آروم باش خانومم ...  سسسیه -سپهر

ترانه باعث شد همه  غیج يسر و صدا کنن ... صدا دیحواسش نبود که االن نبا چکسی...ه دیلرزیآشکارا م سیمهد یول

 ترانه گذاشته بود يشقشقه  ينشسته بود اسلحش رو رو نییاتاق پا يکه تو يبرگردن عقب ... همون مرد

 داد زد:  پندار

 نه ترانه ...  -پندار

 داد زد:  مرد

 ...  کنمیم نیمخشو پخش زم ییایجلو ب -

 نزد مرد ادامه داد:  یحرف چکسیه یوقت

 ...  نیزم دیزود اسلحه هاتون رو بذار -

 زد:  ادینکرد دوباره فر یحرکت یکس یوقت

 ...  االی -

 نفر رو صدا زد:  هیگذاشتن ... مرد  نیتفنگ هاشون رو زم یهمگ

 ...  یکن یم یچه غلط يدار مانی... سل مانیسل -

 پف کرده که منشا خواب بود جلو اومد و گفت:  ییشده بود با چشما یمعرف مانیکه سل يمرد همون

 چه خبره؟  نجایا -

 زد:  ادیمرد که اسلحه داشت فر همون

 خواب حرومه و ...  ادیتو ... مگه نگفتم تا صبح که مهندس ب ایبدونم  دیمن با -

 : دیکه غرق در خون بود افتاد حرف تو دهنش ماس ينگاهش به پسر تا اما

 ...  یکام -

 رو به جمع ادامه داد:  و

  ایعوض نیکارش کرد یچ -

 گفت:  مانیرو به سل و

 ...  ومدهین یراحت نایبه ا نیرزمیز يتو شونیندازیو م يبندیهمشون رو م يدستا -
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سرش رو باال  دیرفت و نبضش رو گرفت ... با ام یسر کام يهمه رو از پشت بست ... همون مرد باال ياومد و دستا مانیسل

 : دیلرزیو م کردیفقط به دهن اون نگاه م سیآورد ...مهد

 بهش بندازه ...  ینگاه هی ادیزندس ... برو اقدس رو صدا کن ب -

 باشه که زخمهاشون رو بسته بود:  یهمون کس دیو دخترا با خودش فکر کردن اقدس با دیکش ینفس راحت سیمهد

 ...  ستیآقا اقدس که دکتر ن -مانیسل

 رو بکن که گفتم ...  يحرف نزن کار -

 گفت:  دیترانه گذاشت و با تهد يشقشقه  ياون رفت مرد دوباره اسلحه رو رو تا

 ...  نییایکنم ... بدون حرف پشت سرم م نیتا مخشو پخش زم هیتکون اضافه کاف هی -

اونجا رو  یدست هاشون رو هم باز نکرد ... در چوب ی... حت نیزم ریز يجز اطاعت نبود ... مرد همشون رو هل داد تو يا چاره

نا  ي ندهیجا نشستن وبه آ هیعادت کرد ... هر کدوم  یکیمعلوم نبود ... کم کم چشماشون به تار یچیه یکیبست ... تو اون تار

  دنفکر کرداشتن  شیکه در پ یمعلوم

*** 

که چشم باز کرد سپهر بود ... نور چشمش رو زد و مجبور شد اونو ببنده ... کم کم چشمش عادت کرد  یکس نیدر اول يصدا با

 بودن:  دهیچیدور سرش پ دیباند سف هیبا گلدون حالش رو جا آورده بود ... حاال  سیبود که مهد ي... همون پسر

 ... با شمام ...  دیش داریب -

بغل  ری... اومد و ز کردیهم خوشحال بود هم با نفرت بهش نگاه م یکام دنیبا د سیچشماشون رو باز کردن ... مهد ترادخ

 : شدنیسپهر با خشم باز و بسته م ینیب ي... پره ها سهیپاهاش وا يرو گرفت و مجبورش کرد رو سیمهد

 بهش نزن ...  فتویدست کث -سپهر

 زد:  یبخند چندش یکام

 ...  یبکن یتون یم یبا دست بسته چه غلت -یکام

 در اومد:  يروزیهمون مرد د يبرد که صدا ورشیبه طرفش  سپهر

 بره خوادی... مهندس م یکام يموند يپس کدوم گور -

انتظارش رو داشتن ...  یجا خوردن ول دنیدیکه م يزی... دخترا از چ انیب رونینمور ب يمجبورشون کرد از اون فضا یکام

 گفت:  ي... ترانه با ناباور بودیشرکت م ياز سهام دارا دیبا کردیرو م فیکث يکارا نیکه ا یره کسباالخ

 ...  یاضیمهندس ف -

 گفت:  یهمشون داد و رو به کام لیتحو يشده بود پوزخند یمعرف یاضیکه ف یکس

 آره خودشونن ...  -

 با لکنت گفت:  سی... مهد دیکش رونیب پشویپ یاضیف
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 ...  یپست یلیخ -سیمهد

 بلند شد:  یصندل ياز رو نهیداد و با تمان لشونیتحو يپوزخند بازم

ازش نداره ... باباهاتون  یکه شناخت یدست کس سپارهیشرکتشو م ی... آخه ک يبابات احمق و ساده ا يتو هم به اندازه  -

 هاشون رو ...  افهیاحمقن ... نچ نچ نچ ... نگا ق یلیخ

 رو به مهندس گفت:  و

 زودتر بفرستشون اونور ...  -

  م؟یکار کن یچ نایبا ا -مهندس

 به پسرا بود:  منظورش

 خالصشون کن ...  -

 ییبا چشما و موها یو پنج ساله ... گندم ستیناآشنا جلو اومد ... جون بود حدودا ب ي... مرد کردنیبا ترس بهش نگاه م دخترا

 گفت:  یتکون داد و رو به کام يهم سر یاضیگفت ... ف يزیچ یاضی... در گوش ف یمشک

 مرز ...  بردشونیبرن ... اون م اریبفرستشون با شهر -

  ؟یپسرا چ -یکام

 مرز کلکشون رو بکنن ...  يکای... همون نزد شهینم نجایاونا رو هم با صادق رونه کن ... ا -

.. نکنه سپهر از دست بره ... نه اون هنوز شده . سیگونش خ یک دونستینم سیموافقت تکون داد ... مهد يبه نشونه  يسر

با عشقش دوچرخه  خواستیدلش م شهیهس که با هم تجربه نکردن ... اون هم زایچ یلیرو بهش نگفته ... هنوز خ زایچ یلیخ

 گرفته گفت:  ییتنهاش بذاره با صدا تونهینامرد باشه ... نم نقدریا تونهیکنه ... نه سپهر نم يسوار

  ؟يبا ما کرد نکارویفقط بگو چرا ... چرا ا -سیمهد

 قهقه زد:  هی... از ته دل  دیبرگشت ... خند یاضیف

اعتمادشون رو جلب کنم کارا  نکهیا يبرا لیسادن ... اوا یلیشما خ يچون بابا ها گمیچرا ... باشه بهت م یبدون ییخوا یم -

نظارت  یکه نقشم گرفته ... البته گاه دمیها رو خودم انجام بدم فهمگفتن که اکثر کار  یوقت دادمینحو انجام م نیرو به بهتر

سر اونا خراب  یچون قراره همه چ سوزهیدلم براشون م یدورشون بزنم ... ول ينطوریا کردنیفکرشو نم چوقتیه یول کردنیم

 بشه ... 

 نبودن:  ندیکه اصال خوش آ ییدوباره قهقه ها و

 ...  شونیفردا ببر يبذار ستیبهتر ن اریشهر گمیم -یاضیف

 زد و گفت:  يلبخند بد اریشهر

 ...  ستینه وقت ن -

 : دینشوند و درو محکم به هم کوب نیترس رو هم حس نکرد و اونا رو عقب ماش نیا یاون حت یول دنیاز لبخندش ترس دخترا
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 نجا منم هستم ... کلکشون رو بکنه ... او ییممکنه نتونه تنها ادیصادق هم با من ب سیبهتر ن -اریشهر

 ...  يباعرضه ا یلیخ يچند وقت نشون داد نی... ا هیفکر خوب -یاضیف

به  انایو آر انایبه آر سیراه افتاد ... مهد نیکه صادق هم پسرا رو سوار کرد ... ماش دید نهییزد و سوار شد ... از آ يلبخند اریشهر

 ستادیکم کم از حرکت ا نینداشت ... ماش يا دهیفا یکنن ول یکار خال نیترسشون رو با ا خواستنیبود ... انگار م دهیترانه چسب

بود ...  سادهیصادق هم وا نیشد ... ماش ادهیلبخند مزاحم نگاهشون کرد و پ هینگاه کردن اونم با  اریبه شهر رس... دختر ها با ت

 : دیرسیصداشون به گوش م

 ...  یبرام بکش نتیاز ماش یتونیرفت باکشو پر کنم ... م ادمی -اریشهر

 ...  زمیتا بر اریب يزیچ هی... برو  ادیقلق کار دستت م يکه انجام بد اتیدو تا عمل يهنوز تازه وارد -صادق

 لیرو به داخل باك اتوموب یآورد ... اونو به دست صادق داد ... صادق شلنگ رونیب ياومد و آفتابه ا نشیبه طرف ماش اریشهر

با  اریکرد ... شهر يدیلحظه احساس درد شد هی یباز کنه ول نیاومدن بنز رونیب يفرستاد و خم شد تا مکش بزنه و راه رو برا

 اریآخ صادق باعث شد همه به عقب برگردن ... نه ... نکنه شهر يشد ... صدا نیبود و اون نقش زم دهیآرنج به گردنش کوب

خودش اومد و در رو باز کرد ... رو به  نیبه طرف ماش اریترسناك بود ... شهر یلیخنداش خ... لب ارهیسر دخترا ب ییبخواد بال

 ترانه گفت: 

 شو ...  ادهیپ -اریشهر

 ...  خوامینم -ترانه

 : دشیکش رونیرو چنگ زد و ب بازوش

 ...  نییپا ایب گمیبهت م -اریشهر

 : سهیمجبورش کرد جلوش وا اری... شهر کردیداد ... ترانه با اخم تقال م یو بهش فحش م کردیداد م یاز اونور داد و ب پندار

 باش و به حرفام گوش ...  یدختر خوب نیبب -اریشهر

 وسط پاش:  دینتونست حرفش رو کامل کنه ... ترانه با تمام قدرت زانوش رو باال آورد و کوب یول

 سرتق ...  يآخ ... آخ ... دختره  -اریشهر

  کردیبسته فرار م يو با دست ها دیشنیرو نم انیترانه ا یول

 خواستی... ترانه باز م سهیو مجبورش کرد روبه روش وا دیباالخره بهش رس دیدرد رو فراموش کرد و دنبال ترانه دو اریشهر

 کرد و اجازه نداد:  یزرنگ اریشهر یرو بزنه ول یکلک قبل

 ...  میندار تیکار -اریشهر

 سرش داد زد:  اری... شهر گرفتیترانه آروم نم یول

 ...  ریآروم بگ -اریشهر

 ترانه دوباره شروع کنه زود حرفش رو خالصه کرد:  نکهیدرشت شده نگاهش کرد اون هم قبل از ا ییبا چشم ها ترانه
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 ...  رسونمینم یبی... بهت آس سمیپل هیمن  -اریشهر

 داد زد: اریبود ... برخالف تصور شهر چیه يبرا یو نگراناون همه ترس و دلهره  یعنیشد ...  یبادکنک خال هی نیع ترانه

 ...  ختی... گوشت تنم ر یاز اول بگ يمردیم -ترانه

 رو نشون داد:  دشیسف يدندون ها فیزد که رد يخندش گرفته بود ... لبخند اریشهر

 شی... ا میدیچقدر ترس یدونیگفتم ... م يرو ... جد شتیببند ن -ترانه

مشت  هیاول از هم  یپسرا رو باز کرد ول يهم دست ها اریدختر ها رفت ... شهر نیدستش رو به بغل زد و به طرف ماش و

 مشت هم رها بشه گفت:  نیدوم نکهیاونا انداخت و قبل از ا نیخودش رو ب عیجانانه از پندار نوش جان کرد ... ترانه سر

 نه ...  -ترانه

  با تعجب بهش نگاه کرد: پندار

 ...  ستی... از اونا ن سهیپل هیاون  -ترانه

 جا خوردن:  همه

 پ ... پس ... چرا زودتر نگفت؟  -سیمهد

 چشم غره رفت:  اریبه شهر ترانه

 ...  سیپل يگرفته بود آقا شیباز -ترانه

 رو جمع و جور کنه:  هیکرد قض یسع اریشهر

 میشدیببرن اونوقت هممون با هم بدبخت م یپ تمیکان داشت به هوبگم هر آن ام يزیچ شدینه به قرآن ... اونجا نم -اریشهر

 ... 

 بود؟  یچ يمزخرفت برا يپس اون خنده ها -انایآر

 : دیخند اریشهر

 بارون موندن  ریکه ز ییبچه گربه ها نیجالب شده بود ... مثل ا یلیهاتون خ افهیق دیباور کن -اریشهر

 : دیلب غر ریخنده ... ترانه ز ریمنظوم شدند و زد ز ينطوریا یعنیصورتش رو جمع کرد که  و

 ... مرده شورتو ببرن ...  يهر هر هر ... رو آب بخند -ترانه

 : دنیخودش رو زد به نشن سیپل يآقا

  ؟یگفت يزیچ -اریشهر

 نبود ...  يزینه ... چ -ترانه

 دستش رو به بغل زد و گفت:  سپهر

 ...  مینیرو بب تونییکارت شناسا شهیم -سپهر

 : دندیکش یاون کارت نفس راحت دنیبعد از د یآورد ... همگ رونیب یرفت و کارت نیبه طرف ماش اریشهر
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  شه؟یم یخوب االن چ -انایآر

باند شدم ... حاال هم  نیوارد ا یمن به هزار بدبخت مینداشت ی... چون ما مدرک رهیم شیپرونده پ يروال عاد یچیه -اریشهر

  میمدرك دار

 : دیکش رونیب بشیرو از ج یکیوچضبط ک و

 رو ضبط کردم ...  زیمن همه چ کردیکه اعتراف م یموقع -اریشهر

  شن؟یم یما چ يپس باباها -سیمهد

 ...  یول شنیاز اتهام تبرئه م -اریشهر

 شده بودن:  رهیبه دهنش خ همه

 متاسفانه شرکت پلمب خواهد شد ...  -اریشهر

 یمعذرت خواه هیافتاد که پسرا  ادشونی... تازه  رفتنیشکر داشت که پدراشون زندون نم يجا ی... ول دمیکش یآه دخترا

 بهشون بدهکارن ... ترانه دستش رو به بغل زد: 

 ...  دیدنبال ما بود یچیهمه مدت به خاطر ه نیا یعنی...  دیچقدر احمق نینچ نچ نچ ... بب -ترانه

 رفت:  اریشهر نیبه طرف ماش و

 تاسف خورد ...  دیباواقعا  -سیمهد

 با ترحم به پسرا نگاه کرد و گفت:  انایگرفنت ... آر شیراه ترانه رو در پ اونم

 دادگاه منتظرم ...  يتو -انایآر

صاف کرد و به طرف صادق  یکنه صداش رو الک يکنجکاو نکهیبدون ا ارینگاه کردن ... شهر نیرفت ...پسرا با بهت به ماش و

 رو به طرف پسرا گرفت و گفت:  چی... سو نیرفت ... دستو پاشو بست و انداختش عقب ماش

 ...  سیپل ياداره  دییایراست ب هیو  دی... مراقبش باش دییایب نیشما با ا -اریشهر

 هوا پخش شده بود نگاه کردن ...  يتو نیکه از سرعت ماش یبه گرد و خاک یشد ... پسرا با ناراحت نیخودس سوار ماش و

 : دیترانه آهسته پرس نیماش تو

 به شما بدهکارم ...  یعذر خواه هیمن  اریآقا شهر -ترانه

 بهش انداخت و گفت:  ینگاه نهییاز آ اریشهر

  ؟یچ يبرا -اریشهر

 خوام ...  یبد با شما حرف زدم ... معذرت م یلیخوب من خ -ترانه

 : "شما"حاال شده بود یول"تو"گفتیبود بهش م تیاون موقع يترانه تو یبود وقت جالب

 يجور هی دیحق با شما بود من با ای... ثان يدی... در واقع سرگرد فرشاد حد يدیاوال اسم من فرشاد ... فرشاد حد -اریشهر

  دیستیفهموندم تو خطر ن یبهتون م
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 زده نشد. یبه مقصد حرف دنیتا رس گهید

*** 

 انایآر

پندار و سپهر و آراد کمک  يخوشبختانه پدرا ای... متاسفانه  رهیرو به باد فحش و ناسزا نگ یاضیف نیبابام اکه  سین يروز

 يدیکه سرگرد حد ییداشتن ... البته صدا یبشه ... باالخره تو اون باال ماالها پارت يریکردن تا از پلمب شدن کارخونه جلوگ

 ي... بابا میندار یکش سیو گ سیو حق دعوا و طالق و گ میونیمتاسفانه چون االن بهشون مد نبود ... ریتاث یضبط کرده بود ب

 : گهیمن هر روز م

از گل نازك  ییآقاست ... به جون مامانت اگه بخوا یلیاومده ... بخدا خ رتیگ یگل نیکه پسر به ا يشانس دار یلیخ انایآر -

 خونس ...  رونیجات ب یتر بهش بگ

 : دمیواب متو دلم ج منم

 ما  ياز بابا نمی... ا دهیداماد م لیعروس تحو يرو بابا فیاراج نیباباش ... معموال ا يپوال ایخودش آقاست  -

انتظار کارتن  می... آخه بابام اتمام حجت کرد که اگه کارخونه رو از دست بد میکارتن خواب بش میستیچون مجبور ن خوشبختانه

 ...  کردمی... منم فقط صلوات نذر م میرو داشته باش یو آوارگ یخواب

 : رونیب امیمامان مجبورم کرد از فکر ب يصدا

 مامان ... آراد دم در منتظرته ...  ایب -مامان

 ...  نمشیبب خوامیبهش بگو نم -من

 دست به صورتش زد:  با

 پاره ...  شیآت يبود میواسه چ گهیتو د يریدونم دم پ یکنم ... نم یآخرش من از دست تو دق م -مامان

 و ادامه داد:  دیکش ینفس عصب و

 .خوادیم یچ نیجهنم ... بلند شو برو بب کنهیخونه رو م نی... بابات بفهمه ا يکربال راه بنداز يصحرا ییخواینکنه م -مامان

 تخت بلند شدم:  يغر غر از رو با

رو فسق کنم  یلعنت ي غهیص نیمن حق ندارم ا یعنی...  کشهیپرو خجالت هم نم ي... پسره  يگرم بخور نیبه زم یاله -من

 که ...  ی...اله

خانوم دروغ که  انایکوچولو تنگ شده بود ... آره بگو آر هیدلم براش  نییپشت در خشکم زد ... راستش رو بخوا دنشیبا د یول

فوق  یو شلوار مشک ياشرت تنگ سرمه  یبراش تنگ شده بود ...با اون ت یلیاعتراف کنم دلم خ دی... خوب با ستیحناق ن

 یم ایزود نیبه ا دینبا کردمیجمعش م دیبا ی... ول شدیباز م شمی... داشت ن کلتیدور ه هتام کروز بگرد یالعاده شده بود ... اله

 لب گفت:  رینازك کرد و ز ی... دستامو به بغل زدم و به داخل اتاق برگشتتم مامانم پشت چشم دمشیبخش
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پسره  نیواسه ا رمیبم یدختر من بزرگ کردم ... اله نیبه آدم نبرده ... آخه ا شیچی... ه میقد يدخترا يناز کردنم ناز کردنا -

 کنه  یزندگ نیبا ا خوادیکه م

 بهش رفتم و گفتم:  يبه در داد و با خنده نگام کرد ... چشم غره ا شویعوضش آراد اومد تو و درو بست ... تک رونیرفت ب و

 ...  نجایا يکه دوباره اومد يدار ییچه رو -انایآر

 شد:  شتریب خندش

 رو دارم غم ندارم ...  نیقزو يمن تا سنگ پا یدون یتو که م -آراد

 خودم رو جمع کردم:  یگرفت ول خندم

  م؟یرو فسخ کن غهیص یک ینیبب ياومد -من

  میکن نییرو تع یعقد و عروس خینه اومدم تار -آراد

 هوا:  نی... رو داره ا ستیآدم ن نیا دمیفهمیم نگیهمون پارک يتو دیبا

 بگو و برو ...  یبگ ییخوا یم یهر چ نمتیخوام بب ینم -من

 خالصش  شهیم نی... ا خوامتیمن م -آراد

 ...  شهیم یحاال مفصلش چ -من

 منو ببخشه ...  خوامیدختر م هیبار تو عمرم از  نیاول يکردم ... برا یغلط هیکه من  شهیم نیمفصلش ا -آراد

 رو به روم زانو زد و دستام رو گرفت:  و

درست  قیبدون تحق دی... من غلط کردم ... اشتباه از من بود نبا يکه تا اعماق قلبم نفوذ کرد یهست يتو تنها دختر انایآر -آراد

 نیا یول کنم ... یرو سرش خال میمقصر بودم تا دق و دل هیباور کن اونموقع دنبال  یول دمیکشیانتقام م ينقشه  یو حساب

 یدقت م یبا کم میکنم که ببخش یخوام چاپلوس یخوب داشت اونم داشتن تو بود ... نم اتفاق هیانتقام با تمام زجراش فقط 

 نداره ...  یدخالت چیو عقلم ه انیحرفا از قلبم م نیا یبفهم یتون

 زد:  يبست و لبخند چشماشو

 دوست دارم ...  -آراد

و با  دمیتنگ شده ... با شدت دستم رو پس کش یاون غرور لعنت ياحمق باشم ... دلم برا يانایخوام اون آر ینم گهیمن د اما

 جواب دادم:  ضیغ

 ...  رونیما گمشو ب يمن ندارم ... از خونه  یول -من

ند شد و از افتاده بل ي... با سر نمیکه به چشماش نشست رو بب یفقط من بتونم اون نم اشک دیبا تعجب بهم نگاه کرد ... شا آراد

 رفت ...  رونیاتاق ب

 قلبم رو گرفته ...  يجلو یغرور لعنت نیا شهی... هم دمیحسرت کش ياز رو ینفس

*** 
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 سپهر

... دستم رو باال بردم و  کنهیبراش غش و ضعف م سیکه مهد یرز قرمز ... همون يانداختم ... پر از گل ها یدست گل نگاه به

 اد: زنگ رو فشار دادم ... سارا جواب د

 بله؟  -سارا

 منم سارا جون درو باز کن ...  -من

 ...  زمیباال عز ایسپهر ب ییا ... تو -سارا

کردن ...  تیمن رو اذ یکل هیقض نیجونه ... پندار و آراد سر ا یلیچون خ دی... شا گمیخودم فکر کردم چرا بهش مامان نم با

بودم  دهیرو ند سیوقت بود مهد یلیرو دوست داشتم ... خ ژشیق يصدا شهیبرداشتم و در رو فشار دادم ... هم الیدست از خ

کردم ... سارا دم در  یبزرگشون رو ط اطیبلند ح ییبرم ... با قدم ها دنشیبه د عدفروکش کنه ب تشی... گذاشتم تا عصبان

 منتظرم بود: 

 ...  يخوش اومد -سارا

  ؟یممنون شما خوب -من

 تو داشته باشه و خوب نباشه ...  مثل يآدم داماد شهیمگه م -سارا

 : دمیکش رونیهام رو با پاهام ب کفش

 خونست؟  سیمهد -من

 ترانه ...  دنیرفته د -سارا

 که بهش سوزن زده باشن وا رفتم:  یبادکنک نیع

 نه ...  ییوا -من

 بشه ...  داشیتو ... االناست که پ ایب -سارا

مبل لم  يرو لکسیوجودمو استرس پر کنه ... پس ر ایمبل ولو شدم ... عادت نداشتم نگران باشم  نیاول يداخل و رو رفتم

 دادم ... سارا رفت و با دو تا فنجون قهوه برگشت: 

 بخور سرد نشه ...  -سارا

 ممنون ...  -من

 پسرم ...  ياومد يکرد يخوب کار یلیخ -سارا

 قلپ از قهوه خوردم:  هی

 ...  میدو تا دوست باش نیما ع شهیاگه م -من

 : دیتعجب پرس با

 آخه چرا؟  -سارا
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 ایسارا صداتون کنم ...  شهی... م دیجوون یلیمادر بهتون نگاه کنم ... آخه شما خ هیتونم به عنوان  ینم کنمیم يهر کار -من

 حداقل باهاتون راحت باشم ... 

 صورتش رو پشت گوشش داد:  يجلو يخجالت موها با

 نداره اما ...  يرادیاز نظر من که ا -سارا

 اومد داخل:  سیدفعه در خونه باز شد و مهد هی

 و ...  رونیب میبا ترانه رفت دمیخر ایچ یدون یواو ... مامان نم -سیمهد

 من خشکش زد . دنیبا د یول

 مشکوك نگاهش کرد:  سارا

  دنتی... شوهرت اومده د زمیعز ایب -سارا

پاهام فشار داد ... به سرعت اونو از خودم  يکفشش رو رو يمد به طرفم ... محکم بغلم کرد و پاشنه زد و او یلبخند حرص هی

دستم گرفتم  ي... با قدرت اونو به خودم فشاد دادم و دستشو محکم تو ادیجدذا کردم و توانم توانم رو جمع کردم که نالم در ن

 ... با اخم نگاهم کرد: 

 توئه ...  يگال برا نیا فتریم ادمیداشت  زمیآها عز -من

 حرص دندوناشو رو هم فشار داد:  با

 اتاق من ...  میبر ای... ب يدیچرا زحمت کش -سیمهد

 دادش کل اتاقو پر کرد:  يخودش زودتر به طرف اتاقش رفت ... با لبخند پشت سرش راه افتادم ... تا درو بستم صدا و

 ... تو ... تو ...  نجایا ياومد یچ يبرا -سیمهد

 حرفش اومد و با لبخند گفتم:  ونیم

 ...  يزدیو اسممو صدا م يکردیم هیبغلم گر يتو ياون کلبه چطور يرفته تو ادتی... نکنه  گنیپروام ... همه م یلیخ -من

 دنیدم چون با دش سمیهست ... فکر کنم دچار ساد دنشیکردم هر آن امکان ترک یزل زد تو چشمام ... احساس م تیعصبان با

حرص  یوقت کنمیدونم چرا عشق م یدچار هستن ... نم يماریب نیبه ا ونیآقا یالبته تمام کردمیم فیحرص خوردنش ک

تر شد و به طرفم هجوم آورد ... از بازوم  يلبخندم جر دنیکردنش رو دارم ... با د تیاذ يفقط خودم اجازه  یول خورهیم

 : گرفتیم زیر يها شگونین

 ... غلط کردم ... آخ نکن ...  يآ يآ ي... آ يآ -من

 ... آها ...  شیبخور ... بخور ... آخ یزنیبه من لبخند ژکوند م گهیحاال د -سیمهد

 گفتم:  زدمیو دوباره بهش لبخند م دادمیاز دستش در رفتم ... همونطور که بازوم و ماساژ م باالخره

 ... من به کنار مامان بابات گناه دارن ...  یبزن يآمپول هار هی يبهتره بر زمیهمسر عز -من
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داد زد  ي... دوباره به طرفم اومد و منم عقب عقب رفتم ... جور شدیرو سرش آب پز م یزاشتیتخم مرغ م هیمطمئنم اگه  یعنی

 که حاظرم قسم بخورم سکته رو رد کردم: 

هم بهت  يخواستگار ي... موقع  ستیدروغگو ن يآدما يبرا ییپوکت فرو کن ... تو قلب من جا يتو اون کله  نویا -سیمهد

 ببخشم جز دروغ ...  تونمیرو م يزیگفتم هر چ

رو نداشتم ... لعنت به من با اون نقشه هام ... به طرفش رفتم  یاون حس شوخ گهیکرد ... د یدو دو م تیاز عصبان چشماش

 باال آورد:  ستیا يکه دستش رو به نشانه 

اون کلبه هم  يکنم دروغگو ... در مورد اونروز تو یخونه رو روت خراب م نیستت بهم بخوره ا... اگه د ایجلو ن -سیمهد

 بودم ... حرکاتم دست خودم نبود ...  یوحشتناک تیصابون به دلت نزن ... تو وضع

 ...  سی... مهد یول -من

  وفتهیکارت ... دوست ندارم چشمام به چشمات ب یخفشه شو و برو پ -سیمهد

 سارا هم جواب ندادم . یرو گرفتم و به خداحافظ رونیافتاده راه ب ییهاشونه  با

*** 

  پندار

کنه ...  دیبه خونشون انداختم ... در باز بود احتماال باز مامان رفته بود سر کوچه خر یبرداشتم ... نگاه نیماش يو از تو تارمیگ

... آروم وارد  خوندیکتاب م نمشیبب تونستمیاتاقش ... از اونجا هم م يشد به پنجره  دهیدر رو هل دادم و وارد شدم ... نگام کش

رفتم باال ...  ییسر و صدا نیاپن رو برداشتم و بدون کوچکتر ریز يها یاز صندل یکیکامل بود ...  کوتشدم ... خونه تو س

 رو زدم:  دادیگوش م ی... همون آهنگ دمیکش تاریگ يها میس يرو گذاشتم پشت در اتاقش و آروم دستم و رو یصندل

 کنم  یبه تو فک م یوقت

  دهیامونم نم هیگر

  دهینفس آروم بمونم نم هیکه  نیا فرصت

  يندار يکه دلم طاقت دور يدیدیم نجایو ا يبود یکاشک

  بارهیسر و سامون م یمن ب يچشا يدیدیم نجایو ا يبود یکاشک

*** 

 گل من  دهیچه فا یول ادهیناگفته ز يحرفا

 یـییجدا نیو امون از ا داد

*** 

 من سرم رو بلند نکردم و ادامه دادم:  یخورد ... ول واریباز شد و به د در

 به روزم  يآورد یچ ینیتا بب ينموند
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  سوزمیتو حسرت نگات دارم م نیبب ایب

  يآخه چه جور یول نمیتو رو بب دیبا

  يهمه دور نیمن ا يچرا تو از چشا آخه

  يهمه دور نیا

  ینباش یوقت بدون

 و سرده  کیتار روزام

 گردهیبه دنبالت م هیسا هیمثل  پلکام

 رو  یزندگ تموم

  دمیتو د يچشما تو

  رمیتا جون بگ بذار

  رمیاز تو بگ نفس

 ــرمیتو بگ از

*** 

 گل من  دهیچه فا یول ادهیناگفته ز يحرفا

 یـیجدا نیو امون از ا داد

*** 

 به روزم  يآورد یچ ینیتا بب ينموند

  سوزمیتو حسرت نگات دارم م نیبب ایب

  يآخه چه جور یول نمیتو رو بب دیبا

  يهمه دور نیمن ا يچرا تو از چشا آخه

  يهمه دور نیا

رو که  يزدم و گل رز يرو آروم باال آوردم ... ترانه با دهن باز زل زده بود به من ... لبخند سرمیلهراسب یناگفته از عل يحرفا

 آوردم و به طرفش گرفتم:  رونیکرده بودم ب میقا

 با عشق به خانومم  میتقد -من

 و به بغل زد:  دستش

 چه خبره؟  نجایا -ترانه

 لبخند جواب دادم:  با

  رهیعشقم آهنگ زدم ... االنم منتظرم گل رو ازم بگ يخوب معلومه برا -من
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 : زدی... غر م پشتش رو بهم کرد و رفت داخل اتاق تیمحلم کرد و با عصبان یب

 تو ...  ادیم نییپا ندازهیسرشو م يدر نداره که هر خر لهیطو نیدونم ا یمن نم - ترانه

تموم عمرم ...  متیبه ق دارمیگوشاش ... نازشو هم خر يدوست داشتم با فحشاش با باز يجور نیزدم من ترانه رو هم يلبخند

 با لبخند درو باز کردم و گفتم: 

 خونه ...  میریم کنهیجمع م لشویهمسر گرامم وسا -من

 تو هم:  دیکش ضیبا غ اخماشو

 خود داره  ياون خونه که جا امیمن با تو قبرستونم نم -ترانه

 شدم:  یمن بودم که عصبان نیا حاال

 ...  یباش گرانیتا آخر عمرت مهمون د شهی... مگه م یچ یعنی یزنیحرفا که م نیا -من

 بابامه ها  يخونه  ينجایمهمون؟! ... ا -ترانه

 تهران. میها ... حاال هم جمع کن برگرد بهیغر يخونه  نیع شهیبابات هم برات م يخونه  يکه شوهر کرد نیبعد از ا -من

 بابام راحت ترم  يخونه  امیکجا نم چیگفتم من با تو ه یچ يدیمگه نشن -ترانه

  یو لنگر انداخت يکنگر خورد نجایپس بگو ا -من

 اونطرف:  دیو زد به بغلش و صورتش و کش دستش

 زودتر طالقم بده  یتحمل کن یتون یکه هست ... تو هم اگه نم نهیهم - ترانه

 حرص دندونامو رو هم فشار دادم:  با

 ... ی... باشه خودت خواست اسینجوریا ... که ا -من

 : زدیپهنم مشت م يبه شونه ها شفیظر يو با دستا زدیرفتم و انداختمش رو کولم ... مدام دست و پام م و

 ...  یکن يکار یتونیزحمت نکش نم -من

 کردم:  دشیو تهد نی... ترانه رو انداختم تو ماش نییرو گرفتم و آوردم پا یصندل گمیبا دست د و

 ...  یطرف یبا ک کنمیم تیحال ادیدر ب کتیج -من

 مامانش نوشتم:  ينامه برا هیو گل رو هم آوردم و  تاریرو زدم ... رفتم و گ يدرو بستم و قفل مرکز و

... امضا  دیتهران و بهمون سر بزن دییایحتما ب میکن یتا ازتون خداحافظ میبمون میکه نتونست دیببخش میریمامان جون ما م -

 پندار 

 گفت:  خوردیوقفه به طرف خارج از شهر روندم ... همونطور که حرص م یشدم ... ب نیرفتم و سوار ماش و

  ؟يحرصم بد ادیخوشت م -ترانه

 زدم و گفتم:  يلبخند

 دوست دارم ...  شتریب يخوریحرص م یوقت -من
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 داد:  رونیبست و نفسش رو با حرص ب چشماشو

  گن؟ی... راست م يدکتر گنیم -ترانه

 بهش گفته؟ :  نویا یتو هم ... ک دمیکش اخمامو

 زده؟  یحرف نیبهت همچ یک -من

 سوال من جواب نداشت؟  -ترانه

 فرض کن آره ... -من

 لب گفت:  ریزد و ز يصدا دار پوزخند

 شوهرم دکتره  دمیهنوز نفهم یپنج ماه که ازدواج کردم ول بایجالبه ... تقر یلیخ -ترانه

 داد زدم:  تیعصبان با

 چه مرگته؟  گهیکردم د یهزار بار ازت معذرت خواه -من

 : زدیرفم و به خودش اشاره کرد ... بلند تر ازمن داد مپر از اشک برگشت ط ییچشما با

 نقدریا یعنی...  یاحمق تمام معنام ... چطور تونست هی کنمی... فکر م رهیگیخودم زورم م یمن؟من چه مرگمه؟ از سادگ -ترانه

 ستین نمونیکه ب ي... پندار به خاطر اون دختر یپس من چ ؟یساحل برات مهمه که اسم آموزشگاه رو هم ساحل گذاشت

حتما انتظار  نت؟یتو ماش يمنو بنداز یراحت نیو به هم يبرگرد یتونی... چطور م یگرفتیرو ازم م یواه الیخ هیانتقام  یداشت

 ...  یقبل ياز فردا هم بشم همون ترانه  يدار

 داد و آروم تر ادامه داد:  شویتک و

 ...  شمیخر نم گهی... د يکور خوند -ترانه

 ...  يبر شمیاز پ زارمیکنم نم یگونش کنار زد ... باالخره رامت م يبا حرص اشکاشو از رو و

*** 

 آراد

...  زنهیکه جذب غرورش شدم حاال داره پسم م يدوسم نداره ... همون دختر مغرور گهیکنم نکنه واقعا د یم یپوچ احساس

 یراحت نیفرق داره ... به هم انایآر ی... ول کردنیم یکه دخترا براش خودکش یداره ... من آرادم ... کس یجرعت نیهمچ یک

فکر اومد تو ذهنم ... آره خودشه ... زنا  هیدفعه  هیبکنم ...  يفکر هی دیبره ... با ستماز د یراحت نیعاشقم نشده که بذارم به هم

 فتم: بود گ یده سیکه مشغول سرو يحساسن ... رو به دختر یلیخ زایچ نیرو ا

 خانوم ...  دیبخشیم -من

 و با تعجب بهم نگاه کرد:  دیکار دست کش از

 ...  دیبرام انجام بد يکار هی شهیم -من

  ؟یچ -
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  گهید ایب ییکجا دآرادیبهتون عالمت دادم بگ یوقت -من

آوردم و به طرفش  رونیب یتراول پنجاه هیحتما خل شده ...  اروی نیا گفتمیابروش و انداخت باال ... منم بودم م هی خدمتکار

 گرفتم: 

 کنم  یخواهش م یاتیح یلیخ -من

نکرده بودم که  یکیموافقت تکون داد ... با خدمتکار هتل دست به  يتراول چشماش برق زد و سرش رو به نشونه  دنید با

 وقفه شمارش رو گرفتم ... بعد از چند تا بوق برداشت:  یرو برداشتم و ب یحاال کردم ... گوش

 ...  ــیباز ... من که گفتم د هیچ -انایآر

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

  میرو فسخ کن غهیص یموافق -من

 : دیچیپ یگوش يتو انایمشکوك آر يلحظه سکوت و صدا چند

 ...  یکه مانع بش یکشتیخودتو م یتو که داشت -انایآر

  ه؟یحاال نظرم عوض شده حرف -من

 : دیچیپ یدستپاچش تو گوش يچند لحظه سکوت و صدا دوباره

 زدم ...  ی... حرف نیهمچ ی... من ... م ... من ک -انایآر

 زدم و گفتم:  یثیخب لبخند

 نکنه نظرت عوض شده ...  -من

 رو شروع کرد:  شیقُد باز دوباره

 ...  میفسخش کن ی... ک رینه خ -انایآر

 زودتر بهتر ...  یهر چ -من

 و گفتم:  یگوش ي... دستمو گذاشتم رو دهنه  کردینگام م یجیون با گا یبه خدمتکار عالمت دادم ول و

 ...  گهیبگو د یکن یکار م یچ -من

 بگم  دیبا یرفت چ ادمی -

 و گفتم:  دمیکش یبار کن ... پوف یو باقال اریب خر

 گهید ایب ییبگو اراد کجا -من

 آها آها ... باشه  -

 : ومدیاز اونور م انایآر يصدا

 قطع شد ...  ؟ییکجا -انایآر

 ...  دینه نه ببخش -من
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 بهش عالمت دادم:  و

 ...  گهید ایب ؟ییآراد کجا -خدمتکار

 جواب دادم:  یدروغ يبره ... به صدا تونهیشلوارم کردم و به خدمتکار عالمت دادم م بیج يآزادم رو تو دستم

 ...  زمیعز امیاالن م -من

 گفتم:  انایبه آر و

 يندار ياربرم ک دیخوب من با -من

 نداد:  جواب

 ...  انایالو ... آر -من

 جواب داد:  جیگ

  ؟یگفت ي... ز ـیچ -انایآر

 ...  غهیزمان بذار واسه فسخ ص هیبرم ...  دیگفتم کار دارم با -من

 جواب نداد:  دوباره

 ...  زنمیزنگ م گهیزمان د هی ستیکه تو حالت خوب ن نیمثل ا -من

تخت  يزدم ... رو یها قهقه م ونهید نیبه قهقه شد ... ع لیلبخند زدم که تبد هیبگه و تلفن رو قطع کردم ...  يزینذاشتم چ و

 خواب ولو شدم و با همون خنده گفتم: 

 داره . يخانوم ... ناز هم حد انایآر میبچرخ تا بچرخ -من

*** 

  انایآر

 يو زده بودم رو دست مغرورا دادمیپا نم يپسر چیکه به ه یمتعجبم من یلی... خ کنهیولم نم الیفکر و خ ياون روز لحظه ا از

 یندادم کل ی... اعصابم از دست خودم خورده که چرا جوابش رو درست حساب زمیریپسر به هم م هیعالم حاال دارم به خاطر 

غرورم رو حفظ کنم  خواستمیم که عاشق آراد شدم شده قد نخود ... من فقط یاز وقت هزبونم کردم ک نینثار ا روزیفحش از د

 يبا مانتو یشال مشک هیمثل مرغ سرکنده شدم ...  روزیاز د رهیگیدلم آروم نم گهیبا سر رفتم تو چاه ... زود آماده شدم د یول

 : کردیسرخ م ازیمامان داشت پ نیی... رفتم پا دمیسبز پوش

 ...  رمیواست بگ ییخوا ینم يزیچ رونیب رمیمن دارم م -من

 با تعجب نگام کرد:  مامان

 ...  یاز بس تو خونه نشست يگرفته بود یکچل روزیتو که تا د -مامان

 حوصله جواب دادم:  یب

 ...  يدیرو م نتیماش چینکن ... سو تیتو رو به جدت اذ -من
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 ...  وفتهیخط ب نمیمبادا رو ماش ییایآسته م يریوروجک ... آسته م گمیم یچ نیگوش بده بب -مامان

  يدیرو م چیباشه باشه ... حاال سو -من

 زمان ...  هیگفته ... اگه  ینره بهت چ ادتی...  زونهیآو يدیبه جا کل -مامان

 یمامان شدم و به طرف هتل ییآلبالو206... سوار  رونیحرفاش گوش بدم و با سرعت از خونه زدم ب ي هیبه بق نسادمیوا گهید

 : دمینشسته بود پرس شخوانیکه پشت پ يشدم ... رفتم و از مرد ادهیهتل پ کیکه بابا گفته بود آراد اقامت داره روندم ... نزد

 آراد پارسا شمارش چنده ...  يآقا اتاق آقا دیببخش -من

  رمیباهاشون تماس بگ دییخوایپنجم ... م يطبقه 603 يشماره  -مرد

 نه ممنونم ...  -من

 یمعطل یب دیکوبیم نهیقرارم تو س یاومدن نداشت ... قلب ب نییآسانسو قصد پا نیا یف آسانسور رفتم منتظر شدم ولبه طر و

زن تو  هیممکنه با  نکهیبا فکر ا یدادم ول هیتک واریدوم بودم که نفس کم اوردم و به د يگرفتم ... طبقه  شیراه پله ها رو در پ

...  دمیپنجم رس يبه طبقه  ینم رو جمع کردم و از پله ها باال رفتم ... بماند که با چه بدبختتوا ارهگرفتم و دوب شیاتاق باشه آت

 : خوندمیلب شماره هاشو رو م ریو ز کردمیاتاق ها رو رد م شدیم نییباال پا نمیس يهمونطور که قفسه 

 603...  602...  601...  600...  599...  598 -من

 یاومدم ... دوباره در زدم ول یهمه راه رو الک نیو من ا ستی... نکنه تو هتل ن ومدین ییصدا یخودشه ... در زدم ... ول آها

خواستم به طرفش  ی... با خوشحال رونی... با شونه افتاده به طرف آسانسور رفتم که در آسانسو باز شد و آراد اومد ب ومدین یجواب

دختر  يراهرو پنهان کردم ... صدا واریو خودم رو پشت د دیلبام ماس يراه افتاد ... لبخند رو ونششونه به ش يبرم که دختر

 : ومدیم

 خوشحالم ... یلیخ یینجایکار داشتم ... حاال که تو ا یکل -دختر

 داد و گفت:  لشیتحو يلبخند آراد

 ...  يتر بود طونیاون موقع ها ش -آراد

سر خوردم ...  وارید يبا کارت در اتاق رو باز کرد و اول اجازه داد دختر وارد بشه بعد خودش پشت سر اون داخل شد ... از رو و

اونقدر  یوقت ونهید يبگه دختره  ستین یکیحرف زدم ...  يتو چشمام پر اشک شد ... لعنت به من که باهاش اونطور

همراه بود  یساعت که با استرس و دلهره و نگران کیخودشون رو باز کردن بعد از  هاشکام را ه؟یناز کردنت واسه چ شییخوایم

اومد و باهاش دست داد منم تمام وجودم چشم شده بود و  رونیکنن ...که دختر ب یم یچه غلت نمیخواستم برم در بزنم بب یم

که  یآسانسور شد نگاهش کرد درست زمان دکه وار یکرد و تا زمان یکردم ... آراد باهاش خداحافظ یبه اون دو تا نگاه م

من خشکش زد ... در رو  دنیمانع بستن در شده ... با د یچ نهیدر رو ببنده مانع شدم با تعجب به عقب برگشت تا بب خواستیم

 : تفانداختم ... با تعجب وارد شد و گ یکیاون  يپام رو رو هیتخت نشستم و  يتوجه به اون وارد شدم ... رو یهل دادم و ب

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -آراد
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 کردم؟  ارتتیبا معشوقت ز نکهیاز ا یناراحت هیچ -من

 کرد:  شیشلوار پارچه ا بیج يزد و دستاش رو تو يلبخند

 ناراحت که نه ...  -آراد

کردم و به آراد  ی... داد و هوار م دمیدفعه ترک هیسرخ شده بودم ...  یگوجه فرنگ نیبشر ... مطمئنم ع نیداره ا ییرو عجب

 دادم:  ینم تیاهم

 ...  یهست یعوض یلی... خ یکن انتیانتقام بهم خ يبعد از اون ماجرا یتونست ي... چطور یشارالتان یلیخ -من

 متر تکون خوردن:  یلیم هیاز  غیدر یهلش دادم ول نشیطرفش رفتم و با س به

 ...  یپست باش نقدریا یتون یم ي... چطور یآشغال یلیخ -من

 ضربه زدم:  نشیدستام و مشت کردم و به س و

 ... نامرد ... نامرد ... ينامرد یلیخ ؟یتون یچطور م -من

زل زده  یظینبود و با اخم غل ياز اون لبخند خبر گهیمشت شدم و با دستاش گرفت و مانع از مشت زدنم شد ... د يدستا مچ

 گوشم رو پر کرد:  نشیخشمگ يبود تو صورتم ... صدا

دختر  هی يبار غرورم رو جلو نیاول ي... من بهت گفتم دوست دارم برا یرو بگ زایچ نیا یتونیبعد از اون حرفا چطور م -آراد

 تونم مجرد باشم ...  یتا آخر عمر که نم دمیگم شم ... منم دارم به حرف تو گوش م یبهم گفت ؟يکار کرد یتو چ یشکستم ول

 نامردن ...  ستنیمتنفرم ... اونا مرد ن رهیم ادشونیکه حرفشون  ییبود؟ از مردا نیبود دوست داشتنت ... آره؟ ا نیا -من

از  یکیبا ترس  وفتادین یاتفاق چیه دمید یمن صورتم رو جمع کردم ... وقت یرو برد باال که بکوبه تو صورتم ول دستش

 : شدیمدام باز و بسته م دنینفس کش يبرا شینیب يو پره ها کردیچشمامو باز کردم ... با خشم بهم نگاه م

  ؟یلعنت يریم ورتمهیچرا رو عصابم  -آراد

 ...  يگوش بد دیزدم تو چرا با یحرف هی... من  خوادیچون دلم م -من

 به حرفات گوش ندم ...  یگ یم یعنی -آراد

مرد رو دوست داشته باشم ...  نیتونم ا یو چشمام پر اشک شد ... من چطور م دمیکش رونیدستاش ب يبا شدت از تو دستامو

 ...به خودم اشاره کرد و عقب عقب رفتم:  انتیکه سرا پا پر از انتقام و خ يمرد

 چیوسط ه نیدونستم ا ینم یبار هم که شده غرورتو بشکنم ... ول هی خواستمیمثال ناز کنم ... م خواستمیمنه احمق م -من

 يبه بعد برا نینداره از ا بی... ع یزنا رو درك کن یتون ینم ی... تو حتکه نازمو بخره ... منه احمق دوست دارم  ستین یک

 کنم که نازمو بخره ...  یناز م یکی

 یم هیبلند گر ياز خورد شدن غرورم نداشتم ... فقط با صدا یترس گهیتخت نشستم و صورتم رو با دستام پوشوندم ... د يرو و

به الله  يکرد ... بوسه ا یرو اثبات م نیا خوردیگوشم م يش که به الله گرم يکردم ... احساس کردم کنارم نشست و نفسا

 گوشم زد و زمزمه کرد:  ي
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 ...  زنمیم شتیخودم آت يقسمتش کرد یبفهمم با کس ينازت فقط مال منه ... اگه روز -آراد

 زل زدم تو چشماش:  یاشک يآوردم و با چشما نییپا دستامو

 پس اون دختر ...  -من

 حرفم اومد و گفت:  ونیم

بندازم ... منم تو رو  یازم خواست به نقشه هاش نگاه دی... منو که د رازیوقته اومده ش یلیکه خ یمیهمکار قد هیفقط  -آراد

 ...  نیقبول کردم ... هم یسیدروا

  ؟یچ روزید يپس صدا -من

 زد و گفت:  ینیدلنش لبخند

 چقدر برات ارزش دارم ...  دمیفهمیم دیخدمتکار هتل بود ... با يدااون صدا برام پنجاه تومن آب خورد ... ص -آراد

 مشت به بازوش زدم و گفتم:  با

  ؟ی... پس مهندس دمیکش یچ روزیاز د یدون ی... نم يخر یلیخ -من

 اوهوم ...  -آراد

 تو دانشگاه ما؟  دیاومد يچطور -من

 پندار آشنا داشت  -آراد

 تکون داد:  سرمو

 زل نزن ...  یبه کس یاشک يبا چشما گهید -آراد

 : دمیتعجب پرس با

  ؟یواسه چ -من

 گفت:  کالفه

 که گفتم ...  نیهم -آراد

 دادم:  ریمن گ یول

  ؟یبگو واسه چ انایجون آر -من

  ؟يدیمن رو جون تو حساسم ... چرا قسم م -آراد

 ...  گهیبگو د -من

 اون موقع دوست دارم بخورمت ...  -آراد

لباش  يدفعه گرما هی...  نییو سرم رو انداختم پا شهیاون لحظه احساس کردم از گونه م بخاربلند م یول ستمین یالتآدم خج من

 و گفت:  دیعقب کش هیثان یلبام احساس کردم ... بعد از س يرو رو

 ...  شهیگرسنم م یکشیخجالت م یوقت -آراد
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از دکمه  یکیدستش رفت طرف مانتوم ...  دادی... دوباره جلو اومد ... همونطور که به بوسه داغش ادامه م زدمینفس م نفس

 و گفت:  دیعقب کش دینگاهمو د یهاشو باز کرد ... با وحشت نگاهش کردم ... وقت

 تونم صبر کنم ...  ینم گهید -آراد

 من ...  یول -من

 سبابش رو گذاشت رو لبام:  انگشت

 که سر خورده بشم ...  ییخوا ی... نم شیه -آراد

 تاب کرده بود ... منم طاقتم تموم شده بود ...  ینفساش منو هم ب يگرما

*** 

 ترانه

 ینینب ریخ ی... اله ومدیاز خودم بدم م وفتادمیحماقتم م ادی یپندار رو نداشتم ... وقت ي... حوصله  دمیجویناخونامو م یعصب

سرش غر  دیخونه ... با گردونهیمنو انداخته رو کولش داره برم م کشه؟اومدهی... ا ... ا ... ا ... خجالتم نم غویر يپندار ... پسره 

 : شدمیمتا راحت  زدمیم

  د؟یخوب جناب دکتر ... سنتون هم دروغ گفت -من

 خودم جواب خودم رو دادم:  و

 هم راست بگه ...  دینبا ستین راست تو شکمش يروده  هیکه  ی... آدم یمعلومه که دروغ گفت -من

 جواب داد:  یعصب

 ...  ستین ادیتمومش کن ... من تحملم ز نجایبحث و هم نیا -پندار

آدم دروغگو رو تحمل  نیتونم ا یتونم نفس بکشم ... نم ی... احساس کردم نم میبه اطراف انداختم ... تو تهران بود ینگاه

 زدم:  ادیکنم ... فر

 بزن کنار ...  -من

 کنه بلند تر داد زدم:  یم یداره رانندگ لکسیر دمید

 با تو بودم ... گفتم بزن کنار ...  -من

 نکرد ... در رو باز کردم و گفتم:  یحرکت یوقت

 ...  نییپا ندازمیخودمو م ای يدار ینگه م ای -من

 ترس داد زدم:  با

 ...  ونهید یکن یکار م یچ يدار -پندار

 زدم:  داد

 بزن کنار  -من
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 ... اومد و بازوم رو با خشم چنگ زد:  نطوریشدم اونم هم ادهیپ نینگه داشت ... از ماش ابونیرو کنار خ نیاشم

  ؟یکن یم یچه غلت يدار یدون یم -پندار

 زدم ... چشمام پر از اشک شد:  داد

نحست بدم  ختیاز دستت راحت بشم ... از ر رمیبم دوارمیخوام ... ام ینم گهیرو د یزندگ نی... من ا دونمیمعلومه که م -من

 ...  وفتهیدوست ندارم چشمام به چشمات ب ادیم

 آروم ادامه دادم:  و

 ...  يپندار ... بد کرد يبهم بد کرد -من

بوق کشدار  يرد شم که صدا ابونیکردم از خ یکه از اشک لبالب بود فقط سع ییکرد منم با چشما ینگام م ينا باور با

 شد ...  یکی ووردیپندار که اسممو م يبا صدا ینیماش

*** 

 پندار

 يتونستم حرکت کنم ... راننده  ینم یخون فرو رفته بود نگاه کردم ... از تعجب حت يدرشت شده به ترانه که تو ییچشما با

 اومد و دو دست تو سرش زد ... صداش تو سرم انعکاس داشت:  نییپژو پا

 . بدبخت شدم ... .. زمیبه سرم بر یچه خاک -مرد

 : شدیم شتریکه لحظه به لحظه تعدادشون ب یمردم يهمهمه  يصدا و

 چاره دختره ...  یب -

 اورژانس ...  دیزنگ بزن -

 : کردمیمن هنوز مسخ شده به ترانه نگاه م یرو در آورد تا زنگ بزنه ول شیمرد گوش هی

 فکر نکنم زنده بمونه ... خدا به خانوادش صبر بده ...  -

 دهیدفعه پر هیدختر  نیگفت که ا یو م کردیم هیگنگ رو نشنوم ... راننده گر يصدا ها نیتا ا رمیداشتم در گوشامو بگ دوست

... به خودم  دمیبرق گرفته ها از جا پر نیع نمینتونستم ترانه رو بب یرو گرفتن وقت دمید ي... کم کم مردم جلو نشیجلو ماش

 ری... ز ستیترانه ن نیهاشم ... چشمام پر اشک شده بود ... نه ا یقمر بن ایابولفضل ...  ای...  دماومدم و تند تند مردم رو کنار ز

 لب زمزمه کردم: 

 امام رضا ...  ای -من

 جونش رو بغل کردم و زجه زدم:  یو کنارش زانو زدم ... جسم ب دمیدو و

 احمق؟  يدختره  يکار کرد یچ -من
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 يپام رها کردم و دستا ي... سر ترانه رو رو دینگام نکن ينطوریپر از ترحم بهم زل زده بودن ... نه تو رو خدا ا یبا نگاه مردم

پشت  دنمیدختر کوچولو با د هی دادمینم یتیاهم یشده بود ول ی... صورتم خون دمیصورتم گذاشتم ... بو کش يرو رو میخون

 داد:  مشت هاش فشار يشد و چادرش رو تو میمامانش قا

 ... صورتش قرمزه ...  ترسمیآقا م نیمامان من از ا -دختر

 : زدمیو زجه م ختمیریها اشک م ونهید نیع

بابات فقط تو رو خدا بلند  يبرمت خونه  ی... م ییتو بخوا ینده ... باشه هر چ میباز ينطوریترانه بلند شو ... تو رو قرآن ا -من

 مونم ...  یخُـ ـدا ... د بلند شو ال مصب ... من بدون تو زنده نم يشو ... ا

 بود رو کنار زدم و زمزمه کردم:  دهیو معصومش انداختم ... مو هاش که با خون به صورتش چسب دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

 ...  شهیپاره م عمر من ي... مژه هات رو نبند وگرنه رشته  نمیدرشتت رو دوباره بب يخوام چشما یمن م -من

 ترانه رو ازم جدا کنن ... داد زدم:  خواستنیآمبوالنس و بعد دو مرد که م يکردم صدا هیدوباره صورتم رو پوشوندم و گر و

 ...  دهی... اون فقط خواب دییایجلو ن -من

 پشت دست اشکامو پاك کردم وادامه دادم:  با

 عقب ...  دی... بر ستین شیزیاون چ -من

 داد زد:  شونیکیذاشتم ازم جداش کنن ... باالخره  یها نم ونهید نیع

 کنار ...  دیلطفا بر شهیتر م کیبه مرگ نزد گذرهیکه م قهیهر دق -مرد

 فکر کردم و بعد گذاشتم کارشون رو بکنن:  یحرف کم نیا با

 داشته باشه ...  يزیممکنه خون ر دیبلندش کن یبه آروم -مرد

 مارستانیبرانکادر خوابوندن و بردنش داخل آمبوالنس منم مثل جنازه پشت سرشون روون شدم ... تا به ب يبا دقت اونو رو و

اتفاق ها برام سخت بود ... همه  نیمتحرك به صورت غرق در خون ترانه زل زده بودم ... باورد ا يمرده  هیمن مثل  میبرس

کاردان و  یلی... استادم بود خ دمیرو د یدکتر سهراب مارستانیتو بپشت سر هم اتفاق افتاد و من هنوز تو شوك بودم ...  زیچ

نکرد ... منم  یمنم توجه يسرم وصل کنه و به مخالفت ها هیاز پرستار خواست بهم  تیتو اون وضع دنمیمتشخص ... با د

 کردم . یم نییرو باال پا مارستانیسرم به دست طول و عرض ب

 : دمیدو یو منم پشت سرشون سرم به دست مآوردن  رونیتخت ترانه رو ب باالخره

 هست ...  یداخل يزیدو تا از دنده هاش شکسته احتمال خونر -پرستار

 دکتر رو گرفتم:  يکرد ... جلو یم ادداشتیرو  يزیچ عیدکتر سر و

 دکتر حالش چطوره؟  -من

  د؟یشما همسرشون هست -دکتر

 سرم رو تکون دادم:  فقط
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 خطرناکه ...  یلیعمل خ نیهس پس ا یداخل يزیرم سر اصل مطلب ... احتمال خونر یم عیسر میچون وقت ندار -دکتر

 تو چشمام نگاه کرد و آروم زمزمه کرد:  یکم

 که ...  ستیبهتر ن ستیشما اصال حالتون خوب ن -دکتر

 ادامه بده و گفتم:  نذاشتم

 لطفا ...  دیادامه بد -من

 مکث و بعد ادامه داد:  یکم دوباره

 ...گهید يزایچ یلیخ ایمرگ هست و  یحت ایاحتمال قطع نخاع  -دکتر

 دکتر انداختم:  يبه چشم ها ینگاه یدرموندگ با

 نه تو رو خدا ...  -من

 گفت:  عیولو شدم ... دکتر هم سر یصندل يرو و

 ...  دیعمل رو امضا کن يبرگه ها دیعمل بشن ... با عیسر دیهمسرتون با -دکتر

وقت رو تلف کرد ... پس بدون فوت وقت برگه ها رو امضا  دیدونستم اصال نبا یم یحال بودم و وضعم اصال خوب نبود ول یب

 شونم گذاشت و گفت:  يبره دستش رو پدرانه رو نکهیاتاق عمل بود ... قبل از ا يهم تو یکردم ... دکتر سهراب

 دست خداس به خدا توکل کن ...  زیهمه چ - یسهراب

مجازاتم  خوادیوقت بود خدا رو فراموش کرده بودم ... رفتن ساحل باعث شد خدا رو فراموش کنم ... نکنه خدا م یلیمن خ یول

 از ساحل دوست دارم  شترینه ... من ترانه رو ب نباریا ای... خدا ارمیکنه ... نه من طاقت نم

 لب زمزمه کردم:  ریم پر از اشک شد و زشدم ... چشما رهیزانو زدم و با ضعف به در اتاق عمل خ یصندل کنار

 منو بکش د آخه چرا اون ...  ای... خدا ریرو ازم نگ زمیمن غلط کردم ... عز ایخدا -من

 شدن ...  ریاشکام سراز و

 : دمیپرس یبا بدبخت شدیکه رد م يپرستار از

  د؟یخانوم شما قرآن دار -من

 با ترحم بهم انداخت و گفت:  ینگاه پرستار

 ...  ارمیاالن براتون م -پرستار

 : دمیکه به ترانه زده بود رو شن ارویهمون  يشدم ... که صدا رهیرفت ... منم به در اتاق عمل خ و

 ...  ریتقص یبه قرآن من ب سیپل يآقا -

 : دمیتو دستام گرفتم و عربده کش قشویبه طرفش حمله کردم ...  یببر زخم نیو ع دمیکش رونیسرم رو از دستم ب سوزن

 ...  ی... عوض شونمتیم اهینشه وگرنه به خاك س شیزیبرو دعا کن چ -من

 با زحمت منو ازش جدا کرد و سرم داد زد:  سیپل
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 آقا خودتو کنترل کن ...  -سیپل

 به خون نشسته نگاهش کردم ... اونم رو به مرد گفت:  ییچشما با

 ...  دییایبا من ب دیشما با -سیپل

 کردم داد زدم:  یو به رفتنشون نگاه م زدمیبزنه ... منم همونطور که نفس نفس م یاجازه نداد حرف و

 کنم ...  یتار مو از سرش کم بشه نفستو قطع م هی... به خدا اگه  زارمیدستم بهت برسه زندت نم -من

 با اخم بهم گفت:  يپرستار

  ... مارستانهیب نجای... آقا ا سیه -پرستار

ولو شدم  یصندل يکنم ... سرم رو براش تکون دادم و دوباره رو یکار م یچ مارستانیضعف سرتاپام رو گرفت ... من ب دوباره

پرستار  يانداختم و با خجالت صلوات فرستادم ... صدا نییدادم و تو هم قفلشون کردم ... سرم رو پا هی... دستامو به زانو هام تک

 اومد: 

 آقا ...  دییبفرما -پرستار

 رو ازش گرفتم و گفتم:  قرآن

 ممنون خانوم ...  -من

 قرآن رو باز کنم ... تو دلم گفتم:  شدیکرد رفت ... شرمم م یم دادیکه ترحم ازش ب یبا همون نگاه اونم

نکردم ... تو  ادتیکه چند ساله  میبخوام ... من همون يزیازت چ شهیکنم ... شرمم م یتوبه م ایمنو ببخش ... خدا ایخدا -من

 ...  يبخشنده ا یلینه تو خ ؟يهم منو فراموش کرد

توبه ... با همون  ياسم سوره اشک تو چشمام جمع شد ... سوره  دنیزدم و بازش کردم ... با د کیبه قرآن کوچ يبوسه ا و

 خوندم ...  یها رو م هیو آ ختمیر یاشکا شروع کردم به خوندن ... زمان رو فراموش کرده بودم ... فقط اشک م

*** 

 انایآر

حموم و آراد که واسه خودش آواز  ریش يکردم ... صدا ینه من چه غلط ییپنج صبح بود ... وا کیباز کردم ... ساعت نزد چشم

انداختم ...  میبه گوش ینگاه ؟یبابام بفهمن چ ایتکون خوردن نداشتم ... اگه مامان  يو نا کردی... کمرم درد م ومدیخوند م یم

افتاد ...من هنوز به آراد اعتماد ندارم ...  یاتفاق م نیا دیفشرد ... نبا یگلومو م يپاسخ از مامانم ... بغض بد یماس بده ت

...  یمونی... هم از درد هم از پش ختمیریبودم و اشک م دهیچیکردم ... مالفه رو دور خودم پ هیصورتمو با دستام پوشوندم و گر

 کردم خشک شد ... با تعجب گفت:  یم هیگر همن ک دنی... با د رونیهمون لحظه آراد سوت زنون اومد ب

  ؟یکن یم هیتو چرا گر -آراد

 گفتم:  هیبهش انداختم و با گر نیخشمگ ینگاه

 توئه  ری... همش تقص وفتادیاتفاق م نیا دینبا -من
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 يبود ... سرم رو گذاشت رو دهیپوش یبا شلوار ل يشرت خاکستر ید وتبو سیو کنار تخت نشست ... مو هاش هنوز خ اومد

 : نشیس

 ...  گهیروز د هیچه  هی... چه امروز  وفتادیاتفاق م نیروز ا هینکن ... باالخره  هی... گر شیه -آراد

 جدا کرد و با دستاش صورتمو قاب گرفت:  نشیس يشد ... باالخره سرمو از رو سیشرتش خ یکردم که ت هیتو بغلش گر اونقدر

 ...  ریحاال بلند شو برو دوش بگ -آراد

 : سادیکنم ... آراد نگران جلوم وا هیو مجبور شدم گر دیچیتو کمرم پ يدرد بد یکردم بلند شم ... ول یسع

 بذار کمکت کنم ...  -آراد

 : دمیچیو مالفه رو محکم تر دور خودم پ دمیکش رونیو از تو دستاش ب دستم

 الزم نکرده ...  -من

 کیحالم رو بهتر کرد ... دوست نداشتم از آب گرم دل بکنم پس حدود  یوارد حموم شدم ...آب گرم کم یخودم به سخت و

اومدم ... آراد نبود  رونیو ب دمیآراد رو پوش يمنتظره و سخت بود ... حوله  ریبرام غ یلیکردم ... خ یم هیساعت اون تو بودمگر

دفعه  هیصبح کجا رفته ...  يموقع  نیکم شده بود ... آراد ا یلی... دردم خ دمونیپوش یتتخت بودن ... به سخ ي... لباسام رو

عکس که توش دختره  هی…که همون دخترس نینه ... ا ییبه صفحش انداختم ... وا ی... نگاه دنیشروع کرد به لرز لشیموبا

مدام روشن خاموش  لیموبا يصورتش بود ... صفحه  روعالمه خامه  هی... آراد هم  زدیاخته بود گردن آراد و لبخند مدستشو اند

 نزدم:  یحرف ی... دست بردم و سست مربع سبز رو فسار دادم ول شدیم

 ...  میوقته توالب یلیخ ؟ياومد -دختر

 یکوفت نیاومدم و منتظر آسانسور شدم ... اه ا رونیاز اتاق ب یمو درد ک یگوش ندادم و قطع کردم ... با دو دل شتریب گهید

 مرد آسانسور در اومد:  يزدم توش ... صدا رجهیمنم ش دیکجاست پس؟ باالخره انتظار تموم شد و رس

 همکف ...  -

 همون لحظه زنگ خورد در آوردم و جواب دادم:  میمرد بذارن ... گوش يصدا ومدیم شیجالب بود ... کم پ چه

 الو ...  -من

و االن زنگ زد  دمید روزیبود که د یرو بغل کرده بودن...دختر همون گهیدفعه چشمم به دو نفر افتاد که تنگا تنگ همد هی اما

مامان از  ي... صدا ستیون آراد نبدم که ا یکردم به خودم دلگرم یم ی... سع سیتونه آراد باشه ... نه آراد ن یاون نم ی... ول

 من منگ بودم:  یول ومدیاونور خط م

 داد وگرنه من سکته کرده بودم ...  توی... خوبه اون بنده خدا جواب گوش يآراد شیپ يخبر بد یتون یدختر؟ نم ییکجا -مامان

بود؟  یشته بود و کامال مشخص شد کمرد برگ گهیاومد و تماس رو قطع کردم ... حاال د نیی... دستم پا دمیشنینم يزیچ گهید

و احمق بودن رو  یسرخوردگ ،یکنم ... حس بدبخت فیتونم حس اون لحظه رو توص یبود؟ آراد ... نم یک دیدون یمطمئنا م

که تا حاال  ییکردم کسا یبود که حسش م يزیچ نیشتریخشم ب دی... شا دیکش یوجودم شعله م يتو یشیداشتم همزمان آت
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... رفتم جلوشون ... آراد با تعجب و  دمشی... دوست داشتم بفهمه که د گمیم یفهمن چ یرو حس کردن م انتیطعم تلخ خ

 ترس گفت: 

  ن؟ییپا ي... اومد ی... ک یک -آراد

دهنش  يو دستش رو جلو دیکش یفیخف غیزدم ... دختر ج یلیصورتش س يو رو هم فشار دادم وبا تمام قدرت تو دندونام

...  زدیو صدام م ومدیاومدم ... آراد دنبالم م رونینگاه سرشار از نفرت رو به آراد انداختم و از هتل ب نیرگذاشت ... منم اخ

 و داد زدم:  مبرگشت دمیلرزیهمونطور که از شدت خشم م

کنم ... من  یاگه تا اخر عمرم بدون شوهر بمونم با تو ازدواج نم یحت نمتیخوام بب ی... نم ارین فتیاسممو به دهن کث -من

 تموم شد گهید یبار گولتو خوردم ... ول نیدوم ياحمقم که برا یلیخ

 رو که قفلش کرده بودم رو باز کنه  يدر کردی...اونم مدام تالش م نیتو ماش دمیپر و

 بدم ...  حیسو تفاهم شده بذار برات توض -آراد

زانو زده بود نگاه  ابونیبهش که تو خ نهییاز فشار دادم و از آپدال گ يادامه بده و پامو رو هودهیتالش ب نیمن نذاشتم به ا یول

 انتکاریشوهر خ هیحق من نبود ... حق من  نیکردم ... ا هیبلند گر يکردم ... کم کم اشک تو چشمام جمع شد و بعد با صدا

 نبود ... 

*** 

 سیمهد

 : دمیبدون در وارد شد ... پرس مامان

 شده؟  يزیچ -من

 ...  نتیخواد بب یسپهر اومده م -مامان

 بگو گورشو گم کنه ...  نمشیخوام بب یمن نم -من

 ...  یچ یعنیحرفا  نیا -مامان

 که گفتم ...  ینیهم یعنی -من

کردم به  یطرف فکر م هیطرف عشقم بود و دوسش داشتم ... از  هیکردم ... از  یفشار دادم ... احساس سر درد م قمویشق و

... داشتم آهنگ  رونیرو ادامه نداد و رفت ب هیقض کنهیسرم درد م دید یده و هنوز مونده تا آدم شه ... مامان وقتنش هیتنب یخوب

... بلند  یشیهنوز نرفته؟ چه سر ابوی نیسپهر از سالن اومد ... ا يقهقهه  يکه صدا دادمیو گوششون م کردمیدانلود م دیجد

 شدم مامان و سپهر خندشون رو قورت دادنو به من نگاه کردن:  ییرایوارد پذ یبهش بدم ... وقت یدرس درست حساب هیشدم تا 

 سالم ...  -سپهر

نگاه بهش انداخت و  هیرو زدن ... مامان  فونیبارش کنم که زنگ آ چارینگاه خشمناك نگاش کردم و خواستم چهار تا ل هی با

 خواست بلند شه که گفتم: 
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 ... دمیمن جواب م -من

 رو برداشتم:  فونیآ یرفتم و گوش و

  ه؟یک -من

 : اریمه يو بعد صدا فونیآ يصفحه  يگل اومد رو هی اول

 منم دختر خاله درو باز کن ...  -اریمه

 کار کنم ... درو زدم و به طرف مامان برگشتم:  یچ شیسر نیآراسته شد ... حاال با ا زی... اه ... اه ... گل بود به سبزه ن اه

 بود؟  یک -مانما

 ...  اریمه -من

 يتو هم و با صدا دیتر از جانش استقبال کنه ... سپهر اخماشو کش زیعز يگل از گلش شکفت و رفت تا از خواهر زاده  مامان

 : دیپرس يجد

 کنه؟  یکار م یچ نجایا اروی نیا -سپهر

و نگاه کن  نیحساسه ... من هنوز کارم باهات تموم نشده آقا سپهر ... بش اریرو مه یعنی شهیم یعصب ينطوریا یوقت خوب

 دستم رو به بغل زدم و گفتم:  لکسی... ر رمیگ یرو م تیبکاریانتقام اون فر يچطور

 ...  ارهیاسم داره اسمشم مه ارویاون  -من

  :دنیکردم ابرو هاش به چشماش چسب یکه احساس م ياخماش رفت تو هم به طور شتریب

 يریبگ لشیتحو ادیز ادی... خوشم نم سیمهد گمیم یچ نی... خوب گوش کن بب یکن یم یچه فرق یحاال هر کوفت -سپهر

  ؟يدیفهم

 ...  ستین ينجوریاصال ا اریو دروغ گو ... مه بکاریفر يخسته شدم از آدم ها ه؟یچ یدون ینه ... آخه م -من

 بکنم:  سیکه کم مونده بود خودمو خ دیغر يجور

 ... اریاسمشو به زبونت ن -سپهر

 اریاومدن داخل ... مامان رفت آشپزخونه و مه اریگفت که انگار اسمش حرومه ... نشد ادامه بدم چون مامان و مه نویا يجوری

 دسته گل رز رو به طرفم گرفت:  هیسالم کوچولو که از صد تا فحش هم بد تر بود به سپهر کرد و  هی

 ...  ایدن يبانو نیتر بایبه ز میتقد -اریمه

و با  دمی... گال رو گرفتم و بو کش ستین يکه چاره ا فی... ح رمیبشر گرم بگ نیبا ا ادیبدم م نقدریشانس ... ا ی... بخشک اه

 لبخند گفتم: 

 خوشگلن ...ممنون  یلیخ اریمه ییوا -من

 ا بهت گفت: درشت شده نگام کرد و ب ییاز رفتار خوبم تعجب کرد چون با چشما یلیکنم خ فکر

 قابلت رو نداره ...  -اریمه
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 نییکرد صداشو پا یم یکه سع یپا شد و اومد دستم رو گرفت تو دستاش و در حال یدونم سپهر ک یزل زد به لبخندم ... نم و

 نگه داره گفت: 

  دینیبش دییایب دیسادیچرا سرپا وا -سپهر

مبل نشست و  يرو اری... مه دمشیکش رونیدردم اومد و با شدت از تو دستش ب یلیدستاش فشار داد ... خ يدستم و تو و

 گوشم گفت:  ریسپهر ز

 هیباهاش حرف بزن تا نشونت بدم صاحبت ک -سپهر

 زل زد بهم و گفت:  یمبل دو نفره نشستم با خوش حال يرو اریزورم گرفت و رفتم کنار مه یلیخ

 سر بزنم ...  هی امیگفتم ب دمتیبرگشتم ند هیکه از ترک ياز موقع ا -اریمه

 ...  يکرد يخوب کار یلیخ -من

 رو بگم:  زیجمله نفرت انگ نیکردم ا یهم فشار دادمو سع يرو چشمامو

 دلم برات تنگ شده بود  -من

مبل  يمبلمون رو شکست ... دسته  يبه سپهر انداختم ... اوه ... اوه ... دسته  ینگاه یچشم ریوقعا جا خورد ... ز گهید اریمه

 لبخند چندش گفت:  هیبا  اری... مه دشونییپور شدن از بس به هم سا بایو دندوناش هم تقر دادیرو تو دستاش فشار م

 جان ...  سیمهد ينطوریمنم هم -اریمه

... اومد و مچ دست منو  میه کردو با تعجب بهش نگا میکه انتظار نداشتم برگشت اریدفعه سپهر از جاش بلند شد ... من و مه هی

 نداشت:  يا دهیفا یول کردمی... منم تقلغا م سمیو مجبورم کرد کنارش وا دیمحکم کش

  رم؟یازتون قرض بگ قهیچند دق يتونم همسرم رو برا ی... م شمیعاشقونتون م يکه مزاحم مکالمه  دیبخش یم -سپهر

منم خودمو ازش دور  دیداد ... منو به سمت در کش یخبر از طوفان م نامنظم سپهر ينفس ها يبدبخت الل شد ... صدا اریمه

 و بعد با خشونت دستم و ول کرد ... دادش گوشمو پر کرد:  دیکش اطی... منو تا ح شدیحاصل نم یتیموفق یول کردمیم

 دندوناتو تو دهنت خورد کنم ...  يدوست دار یلیخ نکهیمثل ا ؟یکن یکار م یچ -سپهر

 شدم و منم صدامو انداختم پس کلم:  يجر

 ...  زمیری... دستت بهم بخوره خونتو م یکن یغلط م یلی... تو خ یباش یسگ ک -من

 زد و گفت:  ينبود ...پوزخند يچاره ا یکنه ول یکردن فقط اوضاع رو بد تر م دیدونستم تهد یم

 ... ال اله ال اهللا يدختره  دمینشونت م -سپهر

 : رونیب دمشیکه محکم کش رهیبگ باز خواست دستمو و

 آقا سپهر؟  یبا هالو طرف يفکر کرد -من

 ها ...  هیما نیتو هم ییزایچ هی -سپهر

 بهم داد و گفت:  یکردم متوقفش کنم ... اونم تکون یزدم و سع نشیمنو رو دستاش بلند کرد ... با مشت به س و
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کنم ... تا  ی... خودم قبرت رو م یهرزت خوش و بش کن يبا اون پسر خاله  زارمیم ي... هه ... فکر کرد ریآروم بگ -سپهر

 ادیغلطا بهت نم نیو اسمت تو شناسناممه ا یزن من یوقت

برگشت ... سوار شد  میبا مانتو و روسر قهیبه هم ... رفت طرف خونه و بعد از پنج دق دیو درو کوب یصندل يپرتم کرد رو بایتقر

  و پرتشون کرد تو بغلم:

 بپوش ...  -سپهر

 ونهید نی... ع دمیکردم ظاهرم رو حفظ کنم و نشون ندم که ترس یم یواقعا ترسناك شده بود منم سع افشینبود ... ق يا چاره

 به در و داد زدم:  دمی... چسب دادیم راژیو ابونیها تو خ

  ؟يبه کشتنمون بد ییخوایم -من

 : دیطرفمو نعره کش برگشت

 ...  یستیصاحب ن یخوام نشونت بدم ب یو نابودت کنم ... م ستیخوام ن یآره م -سپهر

 ... منم داد زدم:  الیخ یبیخ یخ یرفتار بشه ... ترس رو ب لهیوس هیباهام مثل  ومدیبدم م یلیخ

 رمیهر جا هم بخوام م گردمیهم دلم بخواد م ی... با هر ک لهیوس هیآدمم نه  هیگفته من صاحب دارم ... من  یخفه شو ک -من

 ندارم ...  يهم کار بکاریانتقامجو و فر ي... با آدما

 باعث شد به جلو پرت شم:  شیحرکت ناگهان نینگه داشت ا ابونیرو کنار خ نیدفعه ماش هی

  ؟یرو فراموش کن هیقض نیا ییخوا یم یکنم ... تو ک یعذر خواه دیچند بار با -سپهر

 وقت ...  چی... ه یوقت گل ن -من

پرو ... مرده شورت و ببرن ... نفله ... طلبکارم هس ... قبل از  يداره ... پسره  يوقاحت هم حد رونیدرو باز کردم و زدم ب و

 تازه اولشه ...  نیکار کنم ا یدونم باهات چ یگرفتم و آدرس خونه رو دادم ... م یتاکس هی ادیبخواد دنبالم ب نکهیا

*** 

 پندار

شونم نشست ...  يرو یدفعه دست هیخوشگلشو باز کنه ...  يپلک بزنم منتظرم تا ترانه چشما نکهیساعته که بدون ا دوازده

 بود:  یبرگشتم دکتر سهراب

 خورده بخواب ... رنگ به روت نمونده  هیبرو  - یسهراب

 ...  رمیچشماشو که باز کنه م -من

  ؟ي... خودتو آماده کرد میکن ینیب شیپ میتون ینم ادیبه هوش ن یهستو تا وقت یکه هر احتمال یدون یم - یسهراب

 تو چشمام جمع شد:  اشک

 نه راستش ...  -من

 ...  يمرده برد ی... آبرو هر چ نمتیخوام بب یکنه ... بلند شو از جلو چشمام نم ینم هیمرد که گر -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا dokhtare ariai  – یپسران آسمان ینیدختران زم                

wWw.98iA.Com ٣١٣ 

 شدم:  فشنگ از جام بلند نیترانه بلند شد ... ع يناله  يدفعه صدا هی...  دمیمزش خند یب یشوخ به

  ؟ییخوا یم يزیجانم چ -من

 و همراه با ناله بود:  فیخف یلی... گوشمو چسبوندم به لبش ... صداش خ دادیخشک شدشو مدام تکون م لب

 آ ... بـ ...  -ترانه

 : دمیانداختم و پرس یبه دکتر سهراب ینگاه

 نداره آب بهش بدم؟  یمشکل -من

  ینه چه مشکل - یسهراب

 اومد و گفت:  يآب به ترانه دادم ... دکتر ناصر وانیل هیرو خبر کنه ... منم  يرفت تا دکتر ناصر و

 نه ...  ایکنه  یپاهاشو حس م میمطمئن بش دیبا -يناصر

 رو به ترانه که همچنان چشماشو بسته بود گفت:  و

 نه ...  ای یکن یبگو حس م زنمیسوزن رو آروم به پات م نیمن ا -يناصر

 ترانه در اومد:  يگفتم که صدا یلب ذکر م ریفرو کرد ... منم ز آروم سوزن و تو پاش و

 آخ ...  -ترانه

 راحت شد چاکرتم خدا ... رفتم و کنارش نشستم بر خالف مخالفتش دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم:  المی... خ شیآخ

 ...  نمشونیدوباره بب خوادینازتو باز کن دلم م يچشما -من

 : یدو تا چشمو ازم نگرفت نیشکرت که ا ایخدا یی. واچشماشو باز کرد .. آروم

  د؟یچرا چراغارو خاموش کرد -ترانه

 : میبه هم نگاه کرد یبا نگران همه

 االن روزه اتاق هم روشنه ...  -من

 گفت:  یبا نگران ترانه

 ...  نمیب ینم يزیپس چرا من چ -ترانه

 یبهم بده ... رفتم و نگاه يبه من ... ازش خواستم چراغ قوه ا یو نگران دیبه دکتر نگاه کردم و اونم با ترد یدرموندگ با

 به چشماش انداختم:  یسطح

  ؟یکن یحس م ينور -من

 پندار؟  ییتو -ترانه

 آره ... فقط جوابم رو بده ...  -من

 ...  اههینه همه جا س -ترانه

 واقعا توان نداشتم:  گهی... د دمیلب نال ریز
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 تونه باشه ...  ینم نینه ... نه ا -من

 گرفتم:  واریو دستم رو به د دیکش ریبلند شدم که سرم ت یصندل ياز رو عیسر و

  ؟یخوب -يناصر

ولو شدم ...  یصندل يخوب باشم ... رو تونمیمگه م نمیبیرو به چشم م میدارم پر پر شدن عشق زندگ يسوال مسخره ا چه

پام  ينگاه کردم ... هر کدوم جلو ختمیریم میبار تو زندگ نیسوم يکه برا یاشک يسرم رو با دستام گرفتم و به قطره ها

... دستم و  ریمنو از اون نگ فیکث یتقاص زندگ ای... نه خدا رمیگی... نه ... چشماش نه ... من با نور اون چشما قوت م وفتادنیم

به  یشدم ... نگاه یی... وارد دستشو شهیبخار بلند مکردم از سرم  ی... احساس م رونیخوبم و از اتاق زدم ب یعنیباال آوردم که 

مشت به  هیآب ...  ریش ری... دستم رو بردم ز یعوض هی...  میموجود اضاف هیکردم  یانداختم ... احساس م نهییخودم تو آ ریتصو

منو  چوقتیخواب بود ... کاش ترانه ه هی... کاش  دیچکی... از ابرو هام و مژه هام آب م ی... و سوم ی... دوم دمیصورتم پاش

نباشه چشمامو بهش  یراه چیاتفاق ها منم ... اگه ه نیتموم ا ی... باعث و بان دیدیاون چشما منو نم چوقتی... کاش ه دیدینم

 بشه ...  یجواب قطع دیبگم ... با يزیتونم به خانوادش چ ی... آره ... فعال نم دمیم

*** 

 سپهر

 . .. دییبله بفرما -من

 نامه اومده  هی... براتون  یالب دیاریب فیلحظه تشر هی شهیآقا م -مرد

 جا خوردم:  یکم

 ...  امیبله ... االن م -من

خواستم مزاحمش بشم ... از آسانسور  ینم یگرفتم ول یبهتر بود با آراد اتاق م دیزدم ... شا رونیو از اتاق ب دمیرو پوش کتم

 : شخوانیاومدم و رفتم پشت پ رونیب

  نش؟یبد شهیم -من

 سرش رو بلند کرد:  مرد

 ...  دییبفرما نجاستیآه ... بله ... ا -مرد

... سست بازش کردم ... بله دادخواست طالق  ختیقلبم ر دمیرو گرفتم و پشتش رو خوندم ... تا اسم دادگاه خانواده رو د نامه

رو در آوردم و شمارش  لمی... موبا دیکش یسوت م تیم از عصبان... سر امیمنم کوتاه نم یکار خودشو کرد ... ول سیبود ... مهد

 رو گرفتم: 

 بله؟  -سیمهد

 زدم:  داد

 ...  يبود کرد یچه غلط گهید نیا -من
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 رو انجام دادم ... جرم که نکردم؟  می... حق قانون نییپا اریصداتو ب -سیمهد

 کنم ...  یشناسنامم حذف کنه قلم م يکه بخواد اسمتو از تو ویجرمه ... اون دست نیتو قانون من ا -من

 ...  يبخور یتون ینم یگوه چیتو هم ه ارمیم رونیب فتیکث ياون شناسنامه  يهه ... اسممو از تو -سیمهد

 غلط کرد:  طونهی... ش یرگبار فحش ناموس ریز رمشیبگ گهیم طونهیش

 یشیم مونیاحد و واحد اگه پام به دادگاه باز بشه پش ي... به اون خدا ینیبیبد م ای يریگیدادخواستت رو پس م يریم ای -من

 ... 

مردم هم که با  يدوباره شمارشو گرفتم و به نگاه ها تیبعد بوق اشغال ... با عصبان ومدیم سیمهد یعصب ينفس ها يصدا

 : یشگیمزخرف هم ينکردم ... امما همون صدا یتاسف همراه بود توجه

 ...  دیبایدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م -

توجه به همشون  ی... ب کردنینگام م ونهید هی... مردم مثل  رونیب ختی... دل و رودش ر دمیکوب نیرو با شدت به زم لیموبا

 به راه افتادم یبه طرف در خروج

شدم و با تمام سرعت گاز دادم ... خونشون  میکمش ي... سوار پرادو ستین شیحال زادیدختر زبون آدم نی... ا شهینم ينجوریا نه

 يشدم ... دستم و گذاشتم رو ادهیو پ دمیبه هم کوب نوی... با خشم در ماش دمیربعه رس هی دیبا هتل نداشت شا يادیز يفاصله 

 و برنداشتم:  فونیآ

  ؟يچه خبرته سر آورد -سارا

 و گفتم:  فونیآ يجلو رفتم

 هست ...  سیمهد دیسالم سارا خانوم ... ببخش -من

 ...  ییا ... سپهر تو -سارا

 هست؟  سیمهد -من

 تعجب جواب داد:  با

 دوستش ...  يبره خونه  يچند روز خوادینه ... ساکشو جمع کرد گفت م -سارا

 زدم:  داد

  ؟یچ -من

  ؟یدونستیمگه تو نم -سارا

  د؟یدوستش رو بلد ينه واهللا ... شما آدرس خونه  -من

 ...  شناسمشیمنه گفت ن -سارا

داده  هیپنجره تک يشدم ... همونطور که آرنجم رو به لبه  نیسارا توجه نکردم و سوار ماش يبه حرفا گهیگندش بزنم ... د اه

 رمینداره ... پس م یکه دوست انایجز ترانه و آر سیبودم و انگشت اشارم رو با دندون گرفته بودم با خودم فکر کردم ... مهد
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ساقط  یرو از هست لمیاومد موبا ادمیکه  بمیرو کفت دستش بذارم ... دستم رو بردم طرف ج خترهد نیحق ا دیاونا ... با يخونه 

 ... سیمهد رمیگیکردم ... حالتو م

*** 

 انایآر

خوبه کار کرده  یچ سیمهد یعنی...  دمیترس یلیگشت خ یکی یکیترسناك وارد شد و اتاق ها رو  ي افهیسپهر با اون ق یوقت

به پا  ی... بابا هم قشقرق سازمیفکر کردم ... به بابا گفتم که با آراد نم شبید يمامان بابا خونه نبودن ... بعد از رفتنش به دعوا

 "کشمیزنش شم خودمو م دیاگه مجبورم کن"با گفتن م... من نیو بب ایکرد که ب

... چشمام  سیخاموشه و کارم گر میگوش شیدو روزه که زنش شدم ... از دوروز پ دنیفهمیها نم چارهیرو خاتمه دادم ... ب بحث

نکردم  یآراد توجه يکال ها و اس ام اس ها سیبه م یبزنم ... روشنش کردم ... حت سیزنگ به مهد هی دیسرخه سرخه ... با

...  يمواقع ضرور يبودش برا دهیه خرخطش رو گرفتم ... تاز یکیبود ... اون خاموش شیرو گرفتم ...گوش سیمهد يو شماره 

 بوق خورد:  نیا

 ...  انایالو آر -سیمهد

 تو خله؟  ییکجا -من

  ؟یمن خوبم تو خوب -سیمهد

 : دمیخند

  ؟يزیریمزه م نقدریکه ا یفیرو ک یلیخ -من

 رو گرفتم ...  ممیآره ... باالخره تصم -سیمهد

 ...  یمیچه تصم -من

 یازش طالق گرفتم ... تو قانون من دروغ جرمه ... ول دمیبه آقا سپهر بدم ...شا یدرس درست حساب هیکه  نیا -سیمهد

 ... طفلک ترانه  میکردیم کاریان چ یعوض نقدریا میدیفهمیم ی... اگه بعد از عروس میخوب شد ازدواج نکرد انایآر گمیم

کردم ... با  یعوض هی میتقد یدو دست مویزندگ زیچ نیعقد کنم با ارزش تر نکهیتو گلوم نشست ... من بدون ا يبد بغض

 همون بغض جواب دادم: 

 ...  یگیراست م -من

 صدات چرا گرفتس ...  -سیمهد

 ...  تهیحساس سین يزیچ -من

 ...  يکرد هیآها ... فکر کردم گر -سیمهد

راه انداخت که  یداد و قال هیبود  نجایرو فراموش کردم ... االن سپهر ا یکه موضوع اصل يفک زد نقدریا نینه بابا ... بب -من

 پاره؟  شیآت يکار کرد یآبم روش ... چ هیباال  يدیکش یفکر کردم ارث باباشو دو لوپ
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 بابا رفتم دادخواست طالق دادم ...  یچیه -سیمهد

  ؟یچ -من

 گوشم پاره شد ...  يا ... توام ... پرده  -سیمهد

  ؟یهست ينگران نباش بادمجون بم آفت نداره ... حاال کدوم گور -من

 خانوم ...  انایباال قبر آر -سیمهد

 ... چقدر من احمق و ساده بودم ... اشکامو پاك کردم و گفتم:  دمیاشک خند ونیم

 گفتم مسخره ...  يجد -من

 دوست ...  هی يخوب ... خونه  يجا هی -سیمهد

  ؟یک -من

  ؟يندار يبرم کار دیمن با انایآر نی... بب يکار دار یتو چ گهید یکی -سیمهد

 نه مواظب خودت باش ...  -من

 رو قطع کردم ... همون لحظه دوباره زنگ خورد ... بدون نگاه کردن به صفحه جواب دادم:  یگوش و

 پاره؟  شیرفت آت ادتیرو  یچ -من

 تو تلفن:  دیچیبم آراد پ يلحظه سکوت و بعد صدا چند

 ...  انایآر -آراد

 گرفتم:  شیآت دوباره

 ؟ياریاسممو م یبه چه حق -من

 ... گمیم یچ نیگوش کن بب انایآر -آراد

 وسط حرفش:  دمیپر

 مزاحم نشو  -من

 ! ایتو زن من یناسالمت -آراد

 ...  گهینم نویشناسنامم که ا -من

 ...  گهیم نویجسمت ا یول -آراد

 ... قراره ازدواج کنم ...  دینگران من باش ستین يازیجسمم غلط کرد ... شما هم ن -من

 بکنم:  يحرس دادنش حاظر بودم هر کار ياون لحظه برا یاز کجا در اومد ول نیدونم ا ینم

 خواد ...  یدختر دستخورده رو نم هی چکسیه -آراد

 تو چشمام جمع شد و تمام صدامو انداختم تو گلوم:  اشک

 ...  شمیدختر سالم م هیگفته دستخورده؟ به لطف عمل  یک -من
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 دادش:  يو بعد صدا دمیشنیم یرو به خوب شیحرس ينفس ها يصدا

 ...  ينر ییخونتون؟ به نفعته جا امیدارم م ؟یی... کجا زنمیم شتیسرمونه آت يکه باال ییبه همون خدا -آراد

کار کنم؟ درو  یبشه ... اگه اومد چ ينجوریا دیه مامان بابام بگه ... نه نبامبل بلند شدم ... نکنه ب يقطع کرد ... نگران از رو و

 کنم . یدرو باز نم نهی... آره هم یهم که شب هستن خونه عمو عل نایمامان کنمیباز نم

ساعت  میپاهام ضرب گرفتم ... بعد از ن يرو به دست گرفتم و با استرس رو ونیزیخونه رو سه قفله کردم و خودم کنترل تلو در

مدام زنگ  لمیکار کنم؟ با وحشت به در خونه نگاه کردم ... موبا یچ دیدر اومد ... حاال با فونیآ یدر پ یپ يزنگ ها يصدا

 کرد ... با مشت به در زد:  یرو ط اطیو ح دیباال کش واریربع از د هی... بعد از  خوردیم

 ...  یخو.دتو بخون يفاتحه  دیتو با امی... درو باز کن که اگه خودم ب ییاون تو دونمیم انایالمصبو ... آر نید باز کن ا -آراد

باال باعث  يطبقه  ي شهیشکستن ش يکوسن فشار دادم ... اما صدا يحرفاش گوش ندادمو فقط از زور استرس ناخونامو تو به

 نیع نیو مال نیشکسته بود و االنم خون اتاق رو يرفتم باال ... بله ... آقا پنجره  عیکنم ... سر سیشد گالب به روتون خودمو خ

 کشیزور کوچ هیدر و با  يو تا اومدم ببندمش پاشو گذاشت ال نایطرف در اتاق مامان دمیدوکرد ...  یاژدها به من نگا م هی

... خم شد  لیحضرت ف ایاومد طرفم ...  ومدیابروش خون م يو از گوشه  زدیتخت همونطور که نفس نفس م يپرت شدم رو

 : دی... غر خوردیروم ... نفس هاش با شدت به صورتم م

 یکه بخواد به آراد نارو بزنه ... من عادت ندارم داشته هامو با کس ینشده کس دهییاز مادر زا ؟يپشت تلفن زر زر کرد یچ -آراد

 قسمت کنم ... 

با  "ين ... جوابش رو بده ... پس کو اون زبون نه مترمغرور ... بجنمب سرش داد بز ياناید کجاست اون آر"زدم ادیدلم فر تو

 : دمیخشم چشمامو باز کردم و بهش توپ

 وگرنه ...  دی... بهتره زودتر گورتون رو گم کن ارمینم ادیصاحب داشته باشم جناب ... شما رو هم به  ادینم ادمی -من

  ؟یوگرنه چ -آراد

 ادامش بدم:  ستیدروغ رو گفتم بد ن نی... حاال که ا شدیدلم خنک م شدیم یعصبان ينجوریا یوقت

 پدرتو در آره ...  ادیب دیحم زنمیوگرنه زنگ م -من

 لب گفت:  رینگام کرد و ز یگنگ با

  ه؟یخر ک گهید دیحم د؟یحم -آراد

 ...  میبا هم آشنا بش ستینامزد گرامم ... بد ن -من

 : دیزد و خشم تو چشماش شعله کش يپوزخند

 با نامزدتون داشته باشم ...  یگپ ادیه بدم نمآر -آراد

 رو باال آورد و گفت:  مشتش

 من معروفه ...  يکه مشت ها یدون یم -آراد
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 تخت بلند شدم و با تمسخر نگاهش کردم:  ياز رو آروم

 خودش ...  يبرا يا کهیدو برابر تو ... ت بای... ممم ... تقر کلشیقدش دو متره و ه دمونیحم -من

 مادر ... کمرم ... با درد نگاهش کردم:  ي... آ واریبه د دیزدم ... به طرفم هجوم آوردم و بازوم هام رو گرفت و کوب يلبخند و

 ...  فهمونمی... اگر نه خودم بهش م ومدهیغلطا بهش ن نیکه ا یفهمونیبهش م -آراد

 رو در آورد و پرت کرد تو بغلم:  لشیموبا و

 ...  هیدست ک ایونش بدم دنتا نش ادیبهش زنگ بزن ب -آراد

 هی يخودم شماره  یپرت کردم رو تخت و با گوش شویبرسون ... گوشhelpزنگ بزنم ... خدا خودت به من هلپ یبه ک حاال

 جواب داد:  یکیبخت برگشته رو گرفتم ... بعد از پنج تا بوق 

 جان ...  دیالو حم -من

 کنم ...  یگاسم به گرآن خاکت م -زن

 بود:  یترک ي لحجه

  ؟ییکجا -من

 : ومدیمشاجره از پشت خط م يپشت خط نبود و فقط صدا گهیزن د اما

  ست؟ی... مگه تو اسمت گاسم ن کنهیم دمیحم دی... دستت درد نکنه ... چه حم ياریمن هوو م يبرا يریم -زن

 به حرف من گوش بده ...  گهیدگ کیجان تو  حهیمل -مرد

 مرد ...  حهیمل -زن

 بلقور کرد:  يزیچ هی و

 ...  گذرهی... کار و بار چطوره؟ بدون من خوش م یا ... پس جنوب -من

 : ختمیبدبخت رو به هم ر هی یزندگ يچه طور نیخندم گرفته بود ... بب یلیخ

 تونم تحملت کنم ...  یهم نم گهیدگ کی یحت جهی... د رونیبرو ب -زن

 بدم بعد گضاوت کن ...  حیتو بگذار من توض -مرد

 رو از دستم گرفت و قطعش کرد:  یکردم که آراد با خشونت گوش يمستانه ا ي خنده

 ...  نجایا ادینگفتم باهاش الس بزن گفتم ازش بخواه ب -آراد

 به شماره انداخت:  ینگاه و

 ...  ينکرد ویشمارش هم که س -آراد

 ...  ستیکردن ن ویبه س ازیحفظم ن یوقت -من

سرم کردم و  يتو يدیکرد و افتادم ... احساس درد شد ریگ زیچ هیم عقب عقب رفتم که پام به خشم به طرفم اومد ... من با

 شد. کیبعد همه جا تار
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*** 

 پندار

 زدم:  ادیو فر دمیکوب زیم يرو محکم رو دستم

 ...  بخشمیخودمو نم گهیعمل رو انجام بدم ... اگه از دست بره د نیتونم ا ینم -من

حساس رو به عهده  يعمل ها نیا سکیکه خارج از کشوره ... بعد از اون تو فقط ر یپندار جان دکتر اسحاق یول - یسهراب

 وقت رو هم از دست داد ...  دیکه نبا یدونی... م يریگیم

برطرف  يعمل فوق حساس برا هیچشم به وجود اومده و  هیکه مشکل در قرن میدیفهم قیدق ي نهیو معا ياز عکس بردار بعد

داره  یاطالعات یدم ... اگه کس ینم حیتوض ادیندارم پس ز یقیبدم بچه ها من اطالعات دق حیتوض هیازهیمشکل ن نیکردن ا

 رو در مورد ترانه هم قبول کنم:  سکیر نیا تونمینم یول دمیمحساس انجام  يکمکم کنهمن عمل ها شمیممنون م

 اتاق عمل رو آماده کنن ...  گمیمن م - یسهراب

 گفتم که شهامت انجامشو ندارم ...  -من

 خنده جواب داد:  با

... پس فقط  یبشه خونشون رو حالل کن شیزیاگه چ ترسنینداره به زنت دست بزنه ...همه م نویجرعت ا یکس - یسهراب

 یمون یخودت م

 گفتم:  تیجد با

 تونم ...  یتونم دکتر ... نم ینم -من

عاشق  یکه گفت ياز دست بره ... اصال مگه خود تو نبود دنشیشانس دوباره د نیآخر يبذار دی... نبا یبتون دیبا - یسهراب

 فروغ باشن ...  یتا آخر عمر چشماش ب یبش یراض یتون ی... م يچشماش شد

به  یآروم يبلند شدم و با صدا زی... از پشت م وفتهیاتفاق ب نیا زاشتمینم یدادم ول یبود که چشمامو م نیا قتی... حق نه

 گفتم:  یسهراب

 بگو آماده کنن اون خراب شده رو ...  دمیانجامش م -من

 گهی... دو ساعت د شناختنیندارم ... منو م یاعصاب درست درمون دونستنیبزنه ... م کیجرعت نداشت ج یکس یسهراب جز

ترانه رو گرفتم ... ترانه با ترس  يطرف اونجا به راه افتادم ... دستا محکم همراه با تخت ترانه به ییاتاق آماده بود ... با قدم ها

 گفت: 

 پندار؟  ییتو ؟یهست یتو ک -ترانه

 آره منم عشقم ...  -من

 فشار داد و گفت:  دستمو
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داستان ما هم مگه نه ...  يدی... تو نجاتم م دمیترس یم یکیعادت ندارم پندار ... بچه که بودم از تار یکیتار نیمن به ا -ترانه

 داره ... مگه نه؟  یخوش انیداستانا پا يمثل همه 

 يماسک رو رو نیهمه فشار رو تحمل کنه ... تکنس نیتونه ا یمن نم يتو چشمام جمع شد ... عروسک کوچولو اشک

 صورتش گذاشت و ازش خواست تا ده بشمره ... منم کنار گوشش زمزمه کردم: 

 واسه فرشته هاس ...  شهیمن ... نور هم يفرشته  دمینجاتت م -من

*** 

 سیمهد

 به نظرت کدومشون قشنگ ترن؟  -صحرا

 ...  زهیکه گالش ر ينقره ا -من

تا روز دادگاه از دست سپهر  نکهیا يدعوتم کرد منم برا شیعروس يصحرا ... زنگ زد و برا شیاومدم تهران پ شدیم يروز دو

 نی... ا کنهیقبول نم لی... صحرا اوا کنهیو به صحرا اعتراف م ارهیبعد از دو هفته طاقت نم... اهورا  نجایدر امان باشم اومدم ا

 کنهیشبنم رو کنف م یو حساب دهیکرد جواب مثبت م شویکه اهورا خان قشگ منت کش یدرسو خودم بهش دادم اما بعد از مدت

... رو به  میکردن با هم برگشت دیو شمعدون ... بعد از دو ساعت خر نهیآ یعنی...  میاومد یعروس دیخر نیآخر ي... حاال هم برا

 اهورا گفتم: 

  ش؟یچرا روند یتو که از اول دوسش داشت -من

 دهینم یجواب یول پرسمیکه هر روز ازش م یسوال نیا -صحرا

 کرد گفت:  یم یهمونطور که رانندگ اهورا

اشتباه گرفته  يچون عشق رو با احساس برادر و خواهر دی... شا شناختمیچون عشقو نم دیسواله ... شا يواسه خودمم جا -اهورا

  د؟یکنیشما مگه ول م میکرد یغلط هیبابا شمام ... حاال ما  دونمیبودم ... چه م

 ...  يتقاص پس بد دیفرزندمون با نیاومدن اول ایاقا اهورا تا به دن رینخ -صحرا

 و گفتم:  دمیخند

  ؟یبا شبنم نامزد کن یتونست ياهورا ... تو چطور گمیم -من

 چشم غره بهم رفت:  هیو  برگشت

 یستیدست بردار ن يزیبهم نر نویمنو ا یزلزله تا عروس ي... تو رینخ -اهورا

 اسامو خوندم:  یک یکیکارتمو انداختم ...  میس یکیاون  مردمیداشتم م ی... از فضول ومدین شیپ یبحث گهید

 ...  میحرف بزن دیبا ؟ییکجا -سپهر

 ...  یرو باهام بکن نکاریا یتون ینم سیمهد -سپهر

 بود ...  تیخوردم اونم مال دوران جاهل یگوه هیبابا  -سپهر
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 ...  تیدوران جاهل گهیالدنگ م ي کهینخوندم و حذفشون کردم مرد گهید

*** 

 عروس خانوم داماد اومده ... منتظره -

 : دمیبوس شویشونیصحرا رو پوشوندم و پ شنل

 خانوم کوچولو ...  یخوشبخت ش -من

 تو چشماش جمع شد و بغلم کرد:  اشک

 ...  سیتوام ... ممنونتم مهد ونیباشه همه رو مد یاگه هم خوشبخت -صحرا

 ...  نیاز من تشکر نکن شما دوتا عاشق هم بود -من

 میبلند شد ... از حواس پرتم زورم گرفت چرا س میگوش يدفعه صدا هیبزن و بکوب شام سرو شد ...  یبه باغ و بعد از کل میرفت

 شدم و جواب دادم:  مونیبعد پش یجواب ندم ول خواستمیسپهر بود ... اول م شهیکارت رو عوض نکردم ... بازم مثل هم

 بله؟  -من

 بود:  ناشناس

 نگ زدم ز 1 ياضطرار يکهچاقو خورده منم به شماره  نجایرو آوردن ا ییآقا هیالو خانوم ...  -

 کنم:  یتالف خواستمیمن فقط م ایشده باشه ... خدا شیزی... نکنه سپهر چ دیدور سرم چرخ ایلحظه دن هی

 الو ... الو خانوم ...  -زن

 ضعف جواب دادم:  با

 زندس؟  -من

  د؟یرسونی... ... خودتون رو م مارستانیتو اتاق عمل هستن ب -زن

 اونجام ...  گهیتا هشت ساعت د -من

با تمام سرعت زدم به  دونمیکردم و راه افتادم فقط م یاز صحرا و اهورا خداحافظ يدونم با چه حال و روز یقطع کردم ... نم و

 االن فقط سپهر مهمه. یول موندیکله برام نم وفتادمیبابا م يوندایدل جاده ... اگه خش به ه

*** 

 ...  نجایآوردن ا شبید یزخم ضیمر هیخانوم  -من

 402بله ... اتاق بله  -زن

... در اتاق رو با شدت باز کردم ...  رفتیم نییاز استرس باال پا نمیس يهاش گوش بدم ... قفسه  حیتا به توض نسادمیوا گهید

هزار  ایخدا ییتخت بود ... با ترس و لرز جلو رفتم و نبضش رو گرفتم ... وا يشده رو یچیباند پ یسپهر با سر بسته و دست

و داد  غیداشتم شروع کردم به ج شبید يوارده  ياز استرس ها يشد و منم که دل پر ازدفعه چشماش ب هیمرتبه شکرت ... 

 و زدنش: 
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 یدو تا آدم ناتو م ریاگه گ یدون یکردم اونم تو شب ... م ینفس رانندگ هی نجایاز تهران تا ا ؟يمنو سکته بد ییخوایتو م -من

 ...  یکن وهیمنو ب یخواست ی... م کردمیکار م یچ دیمن با ومدیسرت م ییاگه بال شد؟یم یافتادم چ

 آخ ... دستم ... دستم احمق جون ...  -سپهر

 گفتم:  یبه دستش انداختم و با نگران ینگاه

  کنه؟یدرد م یلیخ -من

 خودشو لوس کرد:  اونم

 ...  یلیآره خ -سپهر

 : زنیاشکم اجازه دادم بر يبه قطره ها دمویبوس صورتشو

 ...  کردمیکار م یچ دیمن با يمردیاگه م -من

 بهت ...  دیرسیم میارث پدر يهمه  شدیکرد ... تازه به نفعت م یم یچه فرق یخواستیتو که طالق م -سپهر

 لب گفتم:  ریجمع شد و ز صورتم

 ...  ری... زبونت رو گاز بگ یواسه چ خوامیارث م -من

 : زد و گفت يلبخند

  ؟یطالق منتف ي هیقض یعنی -سپهر

  ؟يشد که چاقو خورد یپا بر جاست ... چ زیحرف رو زدم ... همه چ نیا یک -من

بده ... خواستم مقاومت کنم که  يدار یجلوم رو گرفت و گفت هر چ اروی هیکه  شدمیرد م کیبار يکوچه  هیداشتم از  -سپهر

 بهم چاقو د و در رفت 

 صورتشو به طرف پنجره برگردوند:  ناراحت

... انتقام ... خشم ...  دمیکار غلط انجام م هیدونستم دارم  ی... تا به خودم اومدم مامانم رفت ... م سیمهد هیچ یدونیم -سپهر

دم ... آخه دونم چطور عاشقت ش یدستمو خونده بود ... باور کن نم شیوقت پ یلیخدا خ یکردم ... ول یزندگ نای... من با ا نهیک

 چوقتیو نبودم ... ه ستمی... من پست ن يعاشق شد لیچطور و به چه دل یندون نکهیهم یعنی ی... عاشق هیچ یدونیم

مجازات کنم ...  گرانیآدم مظلوم رو به خاطر گناه د هیتونستم  ینبودم ... نم نکارهیفکر کنم ... من ا يبه آخر باز خواستمینم

 کنم ... یگشتم که خودمو خال یم يزیچ هیاون موقع دنبال  یول

 که تو چشماش بود دلمو لرزوند:  ی... نم اشک برگشت

 ...  دنیکردن و نفس کش یسخته بدون مادر زندگ یلیخ -سپهر

مرد رو با تمام وجود دوست داشتم  نی... من ا دمیشدش رو بوس یچیشدم و سر باند پ زیخ مین یصندل يشد ... از رو شیر دلم

 لبخند گفتم:  ... با اشک و

 ... از دروغ متنفرم ...  ینکن بهم دروغ بگ یسع چوقتی... ه گذرمیم هتیاز تنب نباریا هیفقط  -من
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 دستام فشار دادم ... با همون اشک گفت:  يدست گرمش رو تو و

  ؟یزنیم تاریبرام گ -سپهر

  نجا؟یاالن؟ ا -من

 هست  یآره مگه مشکل -سپهر

  ووردمین تاریخوب من که گ -من

 نگاهم کرد ... منم بلند شدم و گفتم:  مظلوم

 بابا ...  رمی... م یخودتو کشت -من

 به دست اومد داخل:  وانیل رایکه سم رونیاز در برم ب اومدم

  ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا رایا ... سم -من

پرواز داشتن و سه  هیپرواز اومدم ... خوشبختانه  نی... منم با اول نجایزنگ زدن گفتن سپهر رو آوردن ا شبیسالم ... د -رایسم

 ...  یخال يتا جا

  ؟يدیرس یک -من

 ساعت سه ...  -رایسم

 مواظبش باش تا برگردم ...  -من

 کجا؟  -رایسم

 ...  امیخونه ... زود م -من

... بماند که مامان  مارستانیرو برداشتم و رفتم ب تارمیو دوباره از خدا تشکر کردم ... بدون وقفه گ دمیکش ینفس راحت نیماش تو

 دعوام کرد که چرا خبر ندادم کجام. یکل

 تخت سپهر نشستم و گفتم:  يبه رو رو

 بزنم؟  یچ -من

  ؟يدیرو شن ییآهنگ جدا -سپهر

 آره ...  -من

 تو بزن ...  خونمیمن م -سپهر

 : دمیها کش میس يانگشتامو رو یآروم به

  ریتقد نیتو و ا از

  ریتقص یمن ب از

 سهم تو  ییجدا

  ریمنم تحق سهم
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 خونه  نیمنو ا از

  ونهید يایرو

 منم خط خورد  اسم

  مونهیبا تو م یک

 مونهیبا تو م یک

*** 

 زد به من و ادامه داد:  زل

 يسرد و مغرور چه

 یتو دلتنگ یحت

  یجنگیم شهیقلب و احساست هم با

 پر از دردم یوقت

  یفهمیم بغضمو

  يریگیم دهینشن

  یرحم یب شهیهم

*** 

 من:  يقشنگ بود ... حداقل برا صداش

  يریگیو بهونه م ییخواینم یوقت

 يریمیکه نباشم بــااز شبونه م من

 يریمیکه نباشم بــااز شبونه م من

*** 

 تو ساده گذر کردم  الیاز خ من

 محاله بــااز سمت تو برگردم  گهید

 محاله بــااز سمت تو برگردم گهید

*** 

  يسرد و مغرور چه

 یتو دلتنگ یحت

  یجنگیم شهیقلب و احساست هم با

 پر از دردم یوقت
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  یفهمیم بغضمو

  يریگیم دهینشن

  یرحم یب شهیهم

 یرحم یبـ شهیهم

 ینعلیو ناصر ز يدیاز مسعود سع ییجدا

  ؟يبود آخه ... نکنه واسه من خوند یچ نیا -من

  ؟یرحم یکه ب یانکار کن ییخوایمعلومه که واسه تو بود ... نکنه م -سپهر

 ...  دمیمن که بخش یول -من

 ...  يشدن داد دهیبه بخش تیبعد رضا یدور منو کشت هی یآره ول -سپهر

 ...  رمایکه حرفمو پس بگ یکن یم يکار هی يدار -من

 آهنگ وصف حال خودمون بزن ...  هیمن غلط بکنم ... اصال  -سپهر

 ...  میکرد یمخوانآهنگ قشنگ و شاد رو ه هی نباریا

*** 

 پندار

 4انداختم ...  ینگاه زیم ي... به ساعت رو میچشم هاشو باز کن دیو فردا با گذرهیسر ترانه نشستم ... سه روز از عملش م يباال

 : دمیکش يا ازهیدستام گرفتم و خم يشب ... دست هاشو تو

 برو بخواب ...  ادیاگه خوابت م -ترانه

 عروسک؟  يداریا ... تو ب -من

 بگذرونم ...  دیبا يعمرم رو چه طور ي هیکه بق فهممی... فردا م دیخواب شهیمگه م -ترانه

 ... با ناله گفت:  دمیترسیمنم م دینزدم ... شا یحرف

 به چشمم نرسه ...  ينور گهی... اگه د نمینتونم مامانمو بب گهیترسم پندار ... اگه د یمن م -ترانه

 شتم و گفتم: لبش گذا يرو رو انگشتم

 ... ترانه ...  گمی... م یحرفا بزن نیخواد از ا ی... دلم نم شیه -من

 هوم؟  -ترانه

  ؟يدیمنو بخش -من

 زمزمه کرد:  ینزد ...بهش چشم دوختم و اون به آروم یحرف

 ... حاال هم برو بخواب ... نگران منم نباش ...  شهیفردا معلوم م زیهمه چ -ترانه

 به دستش زدم:  يا بوسه
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 ... رمینم ییجا -من

*** 

 : دمیمالیاسترس دستامو به هم م از

 ...  گهیباز کن د - یسهراب

 که صبح از آلمان برگشته بود:  یو دکتر اسحاق یبه دکتر سهراب یباند رو باز کردم و با استرش نگاه نیلرزون اول ییدست ها با

 بانداژو ...  نی... د باز کن ا تیمثل م ي؟ شدبا خودت یکن یکار م ی... چ لیزن ذل يا -یاسحاق

 ... باند رو برداشتم و گفتم:  دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 چشماتو باز کن ...  یبه آروم -من

 و بعد باز شدن:  دنیهاش لرز پلک

  ؟ینیب یم يزیچ -من

 امون بده پسر ... بذار چشماش به نور عادت کنه -یاسحاق

 : دمیپرس يصبر ینزده بود ... با ب یگذشته بود و هنوز حرف قهیدق دو

  ؟ینیب یم -من

 تلخ زد و زمزمه کرد:  يشدم ... لبخند رهیپر اشک شد ... با ترس به لب هاش خ چشماش

 ی... ول یبرگردون امینور رو به دن ي... قول داد ينجاتم بد يپندار ... قول داد ي... تو که نامرد نبود هیکیهمش تار -ترانه

 ...  هیکیهنوزم تار

گرفتم و  واری... دستم و به د رونیبه چشماش زل زدم ... برگشتم تا از اتاق برم ب ياشک از گونش سر خورد ... با نا باور نیاول

 با بغض زمزمه کردم: 

 ...  شمیم اتی... خودم نور دن ذارمیتنهات نم چوقتینور ... چه با نور ... ه ی... چه ب یمن يتو هنوز ترانه  -من

به گوشم  یبه سخت یگنگ دکتر اسحاق يرفت ... دستم رو به سرم گرفتم ... اما همه جا تار شد و صدا جیدفعه سرم گ هی

 : دیرس

 پندار ...  -یاسحاق

*** 

 انایآر

 با ناله باز کردم:  چشمامو

 آخ ...  -من

 گفت:  کردیم اداشتیرو  يزیداشت جلو اومد و همونطور که چ نکیپوش که ع دیزن سف هیبود ...  سادهیجلوم وا آراد

 يبر یتون یسرت نشکست ... آخه حواست کجاست دختر ... فشارت هم افتاده سرمت که تموم شد م يشانس آورد -
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 رفت:  و

 ممنون خانوم دکتر ...  -آراد

 به روم نشست ... با اخم صورتم رو به جهت مخالف برگردوندم:  رو

 ...  انایآر -آراد

 ندادم:  یجواب

  ؟يهنوزم قهر -آراد

 : دیکش یقیسکوت ... نفس عم بازم

 ...  دمیم حیمن بازم برات توض يبشنو ییهر چقدر هم که نخوا -آراد

 لحظه مکث و بعد ادامه داد:  چند

... صبا هم  رفتیم ادمیاسم دوست دخترام هم  یندارم ... حت یبودم ... از گفتنش ترس طونیقبال هم بهت گفتم من ش -آراد

فکر نکردم  نیاز ا شتریبه ب چوقتیمن در حد تلفن و رفتن به پارك بود ... من ه يها یاز اون دوست دخترا بود ... دوست یکی

 یباش دهیفهم دیکرد ... تا االن با یما کار م یشرکت مهندس يتو یدونیکرد ... آخه م دشییتا نیبا صبا آشنا شدم آرم ی... وقت

که فقط صبا  یی... کم کم دوست دخترام رو کنار گذاشتم تا جا میگردوندیم نیخوندم ... اون شرکت رو مننو آرم يکه معمار

نبودم که  ي... من هم پسر رمیدستش رو بگ دادیکرد ... مثال فقط اجازه م یم تیبود و خط قرمز ها رو رعا یبود ... دختر خوب

اومد و همه  شیپ نیموضوع آرم یول شیخواستم برم خواستگار یم یبرم ... به صبا وابسته شده بودم ... حت شیپ نیاز ا شتریب

رو بکنم ... آخرش هم  نکارینبودم که ا یطیکه زود تر ازدواج کنه ... منم تو شرا خواستنیصبا م ي... خانواده  ختیبهم ر زیچ

خواهر نگاهش کردم ... اون  هیخانوادش مخالفت کنه ... از اون روز به چشم  دکتر ازدواج کرد و گفت که نتونسته با هیصبا با 

... آوردمش هتل اونم چند تا نقشه نشونم داد  دمشید ابونیتو خ شیپ يکه هفته  نیازش نداشتم تا ا يو من خبر رازیاومد ش

... صبح خبر داد که قراره  رهیبگ ادیتا باز نقشه ها جا مونده بود بهش زنگ زدم  یکیهاشون رو برطرف کردم ...  کلو منم مش

 ...  میکرد یخوشبخت يهم آرزو يو برا میرو بغل کرد گهیکنم ... همد یمادر بشه منم گفتم دارم ازدواج م

 بود ... حتما هنوز فراموشش نکرده:  یچ شیبوده ... پس اون عکس رو گوش نیفقط هم یعنی پس

 يتو هنوز فراموشش نکرد یول -من

 ... حس من به صبا فقط عادت بود ...  یکن یفکر م ينطوریچرا ا -آراد

 ...  هیچ یزنگش گذاشت يکه رو یپس عکس -من

شوهر صبا  نیصورتم بود رو حس يهم که رو یی... اون خامه ها ختنیرو به هم ر کیهمسرش بود و بچه ها ک یعروس -آراد

 زد به صورتم ... 

 زمزمه کرد:  قانع شده بودم ... آراد آروم بایتقر
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که افتاده معذرت  ییتو دوست نداشتم ... بابت تموم اتفاق ها يرو به اندازه  یمن واقعا عاشقت شدم ... تا حاال کس انایآر -آراد

 یلیدونم خ ی... م یکه باهاش تماس گرفت يبود ... زنگ زدم به اون شماره ا یخواستگار هم الک هیکه قض دونمی... م خوامیم

ربع  هیمنتظرتم ... اگه تا  رونی... من ب یکنم ببخش ی... مجبورت نم یکن یرو بزرگ نباریا هی خوامیازت م یاشتباه کردم ول

 ...  شمیمزاحمت نم گهیو د رمیمن م يومدیاگه ن ی... ول يدیمنو بخش یعنی رونیب ياومد گهید

گه  یخوندم که دروغ نم یم آراد رو از دست بدم ... از تو چشماش متون یکار کنم ... نم یچ دیرفت ... حاال با رونیاز اتاق ب و

 خودت بهم کمک کن ...  ایتونم ببخشمش ... خدا یچطور م ی... ول

*** 

 آراد

دادمو منتظر شدم ... مچ  هیتک نیکردم ... به ماش ینگاه م مارستانیو به در ب زدمیپام آروم ضربه م يجلو يها زهیسنگ ر به

رو باز کردم  نیدر ماش یبود ... با ناراحت ومدهین انایگذشته بود و آر قهیدق ستیبه ساعت انداختم ...ب یدستم رو باال آوردم و نگاه

 زمزمه کردم:  بل ریو سوار شدم ... ز

 ...  ومدین -من

... دستش رو به  دمشید نهییر جلو نرفته بودم که از تو آچشمام جمع شد ... استارت زدم و حرکت کردم ... دو مت ياشک تو و

 غیترمز زدم که ج ي... جور نیبه طرفم که خورد زم دیدستش رو برام تکون داد و دو دیرو که د نیگرفته بود ... ماش وارید

 : دمیغر ی... با ناراحت ومدی... آرنجش خون م دمیشدم و به طرفش دو ادهیدر اومد ... پ نیماش يها کیالست

 ...  يسر خودت آورد ییحواست کجاست ... گور پدر من ... نگا چه بال -من

 زد و گفت:  یجون یب لبخند

 ...  رونیب امیتونستم ب ی... به سخت يرو تنها ول کرد ضیمر هی یکش یتو خجالت نم -انایآر

  ؟یبخش یمنو م یعنی نیا -من

 مظلوم نگاهش کردم:  و

 حرف رو زده ...  نیا یک -انایآر

 ادامه داد:  طنتیبهش زل زدم و اون با ش یناراحت با

 ...  یعمرم رو غالمم باش هیبق دمیبهت اجازه م یعنی نیا -انایآر

 خورده نوشابه برا خودت باز کن ...  هی ياهو ... وقت کرد -من

 و بغلش کردم ... مقاومت کرد و گفت:  ووردمیته دل قهقه زد ... طاقت ن از

 کنن زشته ...  ینکن آراد ... مردم دارن نگامون م -انایآر

 ...  دنیمردم به گور باباشون خند -من

 که؟  یدون یبخشمت ... م یهرگز نم یبهم دروغ بگ گهیبار د هیگفته باشما اگه  -انایآر
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 وقته شناختمت خانوم لجباز و مغرور ...  یلیخ -من

 .. . میشد دیو با هم سوار ماش دمیرو بوس گونش

*** 

 پندار

دوباره حالم بد شه  دیترس یکنم ... م نهیکرده ... اجازه نداد که معا دییتا یگفت که اسحاق یبه هوش اومدم دکتر سهراب یوقت

 : زدیبه مامان و مامان جونمامان ترانهخبر دادم مثل جت خودشون رو رسوندن ... مامان جون زجه م ی... وقت

 جاست ... بچم کجاست؟ پندار بگو ک -مامان

 دست اتاق رو نشون دادم:  با

 قرمز اومد و گفت:  ییبا چشم ها دیحم بابا

 پسرم ...  یخودت خوب -دیحم بابا

 تونم خوب باشم بابا ...  ینم -من

 مامان جون بلند شد:  يزجه ها يصدا دوباره

  ؟يسر خودت آورد ییخوشگلت ...چه بال ياون چشما يفدا ی... اله رهیمامانت بم یاله -مامان

 ... بابا جلو اومد و گفت:  دیرسیکرد مامان رو آروم کنه هم به گوش م یم یترانه که سع يهق هق ها يصدا

 زن کوره ... دختر منو طالق بده ... من تا آخر عمرم چاکرشم ...  هیاز  شتریتو ب اقتیل -دیباباحم

 بغض جواب دادم:  با

عوضش  ایآرامش ... من با دن یعنیعشق ...  یعنی...  یزندگ یعنیمن  ي... ترانه برا دیحرف رو نزن نیا چوقتیه گهید -من

 کنم ...  ینم

 مرد:  هیهق هق  دنیهقش بلند شد ... چقدر سخته د هق

 ...  یبهم بگ يپس قول بده هر وقت خسته شد -دیحم بابا

 ...  وفتهینم یاتفاق نیهمچ چوقتیه -من

 بابا رو بغل کردم ...  و

*** 

گرفتن که  میتصم بیغر بیاز اتفاقات عج يریجلوگ يسپهر و آراد ... برا یو امروز عروس گذرهیماه از اون اتفاق تلخ م هی

 رو راه بندازن ... وارد اتاق پرو خانما شدم ... فقط ترانه اونجا بود ... درو قفل کردم و گفتم:  یزودتر عروس

 کمکت کنم ...  يمانتوت رو در آر یتون یخواد ... اگه نم یخانوم من کمک نم -من

 لرزون گفت:  ییصدا با

  ؟یکن یکمکم م -ترانه
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 البته خانوم گل ...  -من

 مانتوش رو با حوصله بازکردم ... شالش هم در آوردم:  يدکمه ها و

 مو هام رو چطور بسته ... خوشگل شدم؟  -ترانه

 ...  يمعرکه ا -من

 : دمیخم شدم و هر دو تا چشماشوبوس و

 چشمات خانومم ...  يمن به فدا یاله -نم

 ...  نهیب یچشما نم نیکه ا دهیچه فا -ترانه

 کردم و گفتم:  اخم

 حرف ها رو بشنوم ...  نیخواد ا یدلم نم چیه -من

خواد نقش قهرمان  یزن کور چقدر سخته پس نم هیتحمل  دونمی... من حاظر به طالقم ... م یرو گرفت متیپندار تصم -ترانه

 ...  یکن يهارو باز

 کنم ...  یعوضت نم ایوقته گرفتم ... با دن یلیرو خ ممیتصم -من

 زد:  يو لبخند دیکش یقیعم نفس

 کنه؟  ینم ریینظرت تغ یمطمئن -ترانه

 تو عمرم مطمئن ترم ...  ياز هر لحظه ا -من

چشمام رو باز کنن بهت  خواستنیکه فردا م یشب ادتهیرو برات بگم ...  ییزایچ هی دیمنم با یرو گرفت متیحاال که تصم -ترانه

 نه ...  ای بخشمتیم شهیگفتم ... گفتم فردا معلوم م یچ

 خوب آره ...  -من

 بهت بگم ...  دیبا يزیچه چ -ترانه

 دهنم رو قورت دادم و با ترس گفتم:  آب

  ؟یچ -من

 بهت بگم ...  شهیراستش ... راستش ... روم نم -ترانه

 بگو ...  یهر جور که راحت -من

 من بعد از عمل خوب شدم ...  -ترانه

 کردم:  کپ

  ه؟یمنظورت چ فهممینم -من

... از  دمتید یبانداژ رو برداشت ی... وقت يگرفتم به خودم ثابت کنم دوسم دار می... اون شب تصم نمیتونم بب یم یعنی -ترانه

کردم که دروغ بگه و  یرو راض یبزنم دکتر اسحاق يگرفتم خودم رو به کور میو تصماشک تو چشمام جمع شد  یخوشحال
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 يبابام منو به خونه برگردونه و منو به خونه  یتو نذاشت می... بعد از اون همه اتفاق در کمال ناباور یکن نهینذاره تو منو مها

امتحانت رو با  نی... االن هم آخر يخواستم مطمئن بشم که دوستم دار ی... در تمام مدت حواست بهم بود ... م يخودت آورد

 ...  يپس داد يسربلند

 شه ...  یباورم نم -من

 یکه با چشمات همخون يدیکت شلوار پوش ریهم ز یعسل راهنیپ هی يکراوات زد هیو  یاالن رنگ کت شلوارت مشک -ترانه

 ...  ياز اندازه جذاب شد شیداره و ب

خورد و بهم زل  یماه مرمک چشمش تکون م کی... بعد از  نهیتونه بب یبهم نگفت م رحمانهیب نقدری... چطور ا هشینم باورم

 : دمشیکوب واریشونه هاشو گرفتم و به د تیزده بود ... با عصبان

 ی... شبا قبل از خواب فقط اشک م دمیکش یماه چ هی نیمن تو ا یدون ی... م یکار رو باهام بکن نیا یچطور تونست -من

 يکرد یحداقل به پدر و مادرت فکر م ي... به فکر من نبود یخودخواه یلی... خ يفقط فکر خودت بود ای ؟یدون ی... م ختمیر

  ؟یخود خواه باش نقدریا یتون یم ور... چط دمی... من آب شدنشون رو به چشم د

 داد زدم:  بعد

  ؟یتون یچطور م -من

 چشماشو بست: و  دیترس

 .ینیبب یتون یکه م یگ یجمع م يامشب جلو نیهم ؟یسنگ دل نقدریچطور ا -من

 من ...  یول -ترانه

 نداره همون که گفتم ... یول -من

 ...  دادمیهم بهش حق م ییجورا هی یبکنه ... ول نکارویخورد بود ... چطور تونست ا یلیاومدم اعصابم خ رونیاز اتاق ب و

بود خوش حال بودن  نایکه ب نیبود که همه از ا نجایرو گفت ... جالب ا زیخطبه خونده شد همه چ نکهیشب ترانه بعد از ا اون

با  میبرگشت ی... وقت میو به طرف خونمون رفت می... آراد و سپهر رو به خونشون رسوند یگفت چرا دروغ گفت یکس نم چیه

 صدام زد:  روممبل لم دادم ... ترانه آ يرو تیعصبان

 پندار ...  -ترانه

 ندادم:  یجواب

 ...  يپندار -ترانه

 گفت:  طنتیسکوت ... رو زانوم نشست و با ش بازم

 ...  کنمایخودم استفاده م ي وهیاز ش ياگه جوابم رو ند -ترانه

و در آخر افتادم روش ... آروم از روش بلند  دیقلقلکم داد که دلم بر نقدریدفعه احساس قلقلک کردم ... ا هینگفتم ...  یچیه بازم

 شدم و تو چشماش زل زدم: 
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  ؟یچرا بهم دروغ گفت -من

 در ...  یکه بهم گفت یبه اون دروغ بزرگ نیا -ترانه

 و گفتم:  دمیخند

 ...  طونکیش -من

  ؟يدیبخش یعنی -ترانه

 برات خرج داره ...  -من

 کنم ...  یتقبل م -ترانه

 و بغلش کردم ... به طرف اتاق خواب رفتم و با آرنجم بازش کردم و با پام بستمش ...  دمیخند

*** 

 سال بعد دو

 انایآر

 ...  انی... آر انایآر -نگار

 طرفش:  برگشتم

 نیگرم بخوره ا نیبه زم ی... صد بار گفتم اسم منو مخفف نکن ... اله يو تو آدم نشد میشد لیمرگ ... فارق التحص -من

 من باز کرده ...  يترانه که رو شما رو تو رو

بگم ... آها ... چه خوب شد  یچ خواستمیرفت م ادمیکه  يحرف زد نقدری... ا یکن یشلوغش م نقدریخوب بابا ... چرا ا -نگار

 بود ...  یعالبگم کارت  دیدانشگاه که نشد ... با يومدیتق و لق م نقدریکه ا شی... دو سال پ يکرد ينقش رو باز نیکه تو ا

 رو گرفتم و گفتم:  خودم

 دونم ...  یم -من

 لب گفت:  ریسرزنش نگام کرد و ز با

 ...  یهندونه هستا ... تعارف نکن -نگار

 ...  گمیندارم ... خواستم م یسیرودر وا یمن با کس یدونیتو که م -من

 ...  شهیتو نم فیحر یاون کس که جز رهیبه خدا ... خدا اون ترانه رو ازمون نگ ادهیروت ز یلیخ -نگار

... آراد به  میاجرا کرد مونیلیفارق التحص يتاتر دانشگاه برا یرو تو امف شی... بعد از دو سال اون نما دمیو آراد رو د دمیخند

 گفت:  طنتیطرفم اومد و با ش

  ؟يچرا اونقدر گند زد -آراد

 زد تو ذوقم:  شعوریشدم ... ب یبادکنک خال نیع

 کردم ...  ینکن شوخ هیخوب بابا گر -آراد
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 ... دمینم تیچون تو اهم یکردم ... من به نظر آدم نامحترم هیگفته من گر یک -من

 به طرفم گرفت و گفت:  ی... گل یخر خودت یعنیتکون داد که  سرشو

 تر از جانم ...  زیبا عشق به همسر عز میتقد -آراد

 رو ازش گرفتم:  گل

 ...  یشرکت رو ول کن ینتو ینم یمگه نگفت -من

 کردن:  یرو اداره م یشرکت مهندس هیو سپهر با هم  آراد

 شرکتا و مهندساش  يگور بابا -آراد

 : دمیفکر کردم و خند میکه با بچه ها گذاشت يقرار به

 ...  ایتر میبر -من

 ...  میبر -آراد

منو خودش رو کنار  ی... آراد صندل میرفت دمیآراد کش ریرو از ز یصندل شیکه دو سال پ يزیو به طرف همون م میشد وارد

 من گفتم:  نهیو تا خواست بش دیکش

 ...  ییدستشو رمیم -من

کنار رفت و آراد افتاد ... دلم و گرفتم و  ی... صندل شیصندل ریتکون داد ... منم از پشت آراد رد شدم و پامو انداختم ز يسر

جا افتاده ... به طرفم هجوم آورد که  نیاتفاق همون روز و هم نیاومد ا ادشیو بعد انگار نگام کرد  تی... آراد با عصبان دمیخند

 و گفتم:  مشکمم گرفت يدستم رو رو

 جلو ... بچم ... این -من

 و گفت:  دیتعجب نگام کرد و بعد خند با

 کنم ...  یباور م ي... فکر کرد یزنیگولم م ينجوریا يماهه دار هی -آراد

 گفتم:  يجد ي افهیبا ق من

 دارم ...  یمگه من باهات شوخ -من

 جن زده ها داد زد:  نیع

 ... بگو جون آراد ...  یگیراست م -آراد

 جون بابا آراد ...  -من

 و بغلم کرد ... در گوشش گفتم:  دیپر

 آراد زشته ... -من

 کنم پس اعتراض نکن . یکه بخوامو م يکار یدونیم -آراد

*** 
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  ترانه

 دادم: پندار اس  به

 ... ایام ... ب101تو کالس  -

 در ... اس اومد:  ي رهیدستگ يو بند رو انداختم رو رفتم

 ...  امیدارم م -پندار

بود ...  زونیآو متشیگرون ق راهنیکاغذ از پ يسر پندار افتاد ... آشغال موز و برگه ها يرو یبا شدت باز شد و سطل آشغال در

 داد زد:  تیپندار با عصبان

 ...  سایوا يجرات دار -پندار

 ته کالس و براش زبون درآوردم:  رفتم

 ...  فیپ فی... پ ایایمن ن کهیپندار سرتاپات آشغاله ... نزد -من

 رو رد کردم و بعد گفتم:  یبه طرفم اومد و منم چند تا صندل يشتریب تیبا عصبان پندار

 ...  نایخونه صحرا ا میبر مییخوای... م گهیپندار ول کن د -من

 و گفت:  دیخند بدجنسانه

 ...  میریبعد م یشیم هیاول تنب -پندار

 ...  یستی... تو که دانشجو ن نجایراه دادن ا ياصال تو رو چطور -ترانه

 ...  کنهیرو حل م زیهمه چ يباز یخانوممم پارت -پندار

 ... بازو هام رو گرفت و گفت:  دیبا چند گام بلند بهم رس و

 که ...  ينشد هیکجا کجا؟ هنوز تنب -پندار

 ترس زل زدم تو چشماش:  با

 زل نزن تو چشمام ...  ياونجور نمیریش -پندار

 : دادیآشغال م يمحکم بغلم کرد ... اه ...اه ... بو بعد

 ...  يدیآشغال م يبو یلی... خ یکنیکار م یچ -من

 ...  یآشغاال رو تحمل کن يبو قهیکه پنج دق نهیا هتیتنب -پندار

 عمرمه ...  يتو هیتنب نیبهتر نی... ا دمیخند

*** 

 سیمهد

 : دمیکنارم نشست ... بدجنسانه خند سپهر

 ...  ترسمیازت م يخندیم ينجوریا یوقت -سپهر
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 کرده بود و زل زده بود بهم:  کیبار چشماشو

 نه؟  يخوایم يزیچ هیحتما  -سپهر

 رو مظلوم کردم و گفتم:  افمیق

 یگیم يزیچ نیخوام ... چرا همچ ینم یچینه بابا ... من ه -من

 : کردیمشکوك نگام م بازم

  ؟یسالگرد ازدواج صحرا و اهورا کادو گرفت يبرا -من

  میدیخر206 هیآره ... با بچه ها  -سپهر

 خوبه ...  -من

 زنگ خورد ... جواب دادم:  میهمون لحظه گوش و

 الو تران... -من

  س؟ین يخبر نمیعاشق ... بب شکیسالم بر گنج -ترانه

  ؟يمثال چه خبر -من

 ...  يزی...چ يبچه ا -ترانه

 ... آدم باش ...  شیازدهمی نمیده بار گفتم آدم باش ... ا -من

 لب زمزمه کردم:  ری... با حرص ز دیخندیپشت تلفن غش غش م از

 يرو آب بخند -من

 ...  میدر دانشگاه منتظر يو آراد جلو انایزنگ زدم بگم با آر -ترانه

 زدم و گفتم:  يلبخند

 ...  مییایم -من

 سپهر بلند شو بچه ها منتظرن ...  -من

 پاره شدن شلوارش اومد برگشت و گفت:  يگذاشتم ... با بلند شدنش صدا شیصندل يپام رو رو و

 بود؟  ییچه صدا نیا -سپهر

 پاره شد ...  فمیک دیببخش -من

 فکر کرد و بعد به پشتش نگاه کرد ... دادش به هوا رفت:  يزیچ هی به

 خودسر ... يدختره  کشمتی... م میبر میخوا یم يحاال چه جور -سپهر

 و در رفتم:  دمیخند

 ...  شهیچسبه ... به جون سپهر همون مارك دو سال پ نیداره ا یعجب مارک یول -من

 زد:  داد
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 . .. امیب يمن چجور ؟يریکجا م ایب -سپهر

*** 

 شخص سوم

بدبختشون آوردن  يکه بعد از دو سال سر شوهرا یمشابه ياز بال ها سیو ترانه و مهد انایو آر دنیخند یبا هم م یهمگ

 جوجه و کباب رو برداشت و گفت:  يها خی...اهورا س کردنیم فیتعر

  دیری... زودتر طالقتون رو بگ دیکشیم ی... چ سوزهیدلم براتون م -اهورا

 و گفت:  دیخند آراد

 بال مگس ... نه نه ... پشه ...  لوی... فکرشو کن ... دو ک دهیم یخانوم رو ک هیمهر یمن که از خدامه ول -آراد

 کرد:  نییرو تع هیمهر نیا نیهم يداشته باشه برا یازدواج متفاوت خواستیم انایآر شی... دو سال پ دندیخند همه

 ه؟ با پشه دار یحاال مگس چه فرق -اهورا

 بالش هم بزرگ تره  جهیمگس بزرگتره در نت -آراد

 ... آراد هم ذغال آورده ...  دهیکش خیکه باد زدنشون با تو ... پندار س وفتیسپهر راه ب -اهورا

  ؟يکرد کاریپس تو چ -سپهر

 منم نظارت کردم بجنمب ...  -اهورا

 گفت:  سسیرو به مهد طنتیرفتن و ترانه با ش مردا

 ...  شمیخاله م یمن ک -ترانه

 جواب داد:  یبا زرنگ سیمهد و

 هر وقت تارا بچه دار شد ...  -سیمهد

 گفت:  يجد یلیخ انایآر

 بچه ها من حاملم ...  -انایآر

 با تعجب نگاش کردن و ترانه گفت:  همه

 گهیزل زده تو چشمام م... دختره پرو  يزهرمار هی یکوفت هی ییایح هی یشرم هی... آخه بدبخت  سیآدم ن نیع تیچیه -ترانه

 حاملس ... 

 ...  دنیم ينجوریرو ا يخبر نیهمچ هی... آخه  گهیاحساس م یچه ب يدیرو وول کن ... د نیحاال ا -سیمهد

 رو ...  تونیبساط ادب آموز نیا دیخوبه خوبه ... جمع کن -انایآر

 رو به صحرا گفت:  بعد

 تو دو ماه بزرگ تره  يبچه  -انایآر

 : گشتیسه ماهه حامله بود و اهورا مثل پروانه دورش م صحرا
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 داد زد:  اطیاز ح اهورا

 آمادس ...  زی... همه چ دییایشما نم - اهورا

 ...  وفتهیآدما م نیا يبرا ییچه اتفاقا ندهیدر آ دونهیکس نم چیرفتن ... ه اطیبه طرف ح یهمگ

 

 دارد ادامه

 31/06/1392: خیتار

 بعد از ظهر میو ن کی: ساعت
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