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  ؟..............کجاست مال یونجه بهترین میدونی

  میپرسم دیگه گاو یه از میرم نداره اشکال 

  !!شعور بی کثافت اي 

  .......اه اه!! میفرستن من برا چیه جلف اساي ام اس این 

  !!الکردار زد می چه چه........شد بلند بلبل صداي که بودم نخونده کامل هنوز رو اس ام اس 

  !!داره عالمی هم بلبلی زنگ 

  کیه؟؟:زدم داد و در سمت دویدم حیاط کنج پوره پاره نارنجی هاي دنپایی با و برداشتم چادرمو 

  !!اینور بیاد بدش.... ات خونه تو افتاده ما توپ اون:گفت در پشت از مملی 

 کفتر محترم برادران افتاد یادم که کنم شوت خواستم و باال انداختم بود افتاده باغچه کنار کردم نگاه ورو اون و ور این 

  ........شدم منصرف که بود این و!!ان زدن دید درحال باز

  !!ها نیوفته اینورا دیگه باشه حواست:گفتم و براش کردم پرت دیوار باالي از رو توپ 

  !!لعنت پدرت بر اي...... سرم تو خورد چی یه تاالپ که خونه طرف میگشتم بر داشتم 
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 نیست حواست چرا..........:بیرون زدم) ها الت( ها هته این عین بیامرزم خدا مامان قول به و کمرم به زدم چادرمو 

  بچه؟؟

  ...طرفش کردم پرت و.......کردم خالی توپو و برداشتم بود حیاط دیوار ي گوشه که چاقو یه 

  ........دارم اعصاب من کرده فکر...واال 

  میزنی؟؟ یتیمو داري؟؟بچه چیکارش!!دختره هو:زدن داد و بودن در دم ها کن پاك سبزي شوراي انجمن 

  ......ترم یتیم همه از من فعال!!خفه شما گفتم دلم تو 

 مخ بی شعبون حد در اعصابم...بودم طور این همیشه....دستام تو گرفتم رو سرم و دادم تکیه در به و خونه تو برگشتم 

  !!بود

  !!میاد داره نادر شین جیم ها بچه:کرد رسانی اطالع بوم باالي از باز کفتر اخوي 

  !!میگرخن ازش اینا....  خریه کدوم نادر مثال حاال 

  !!من محترم خونه صاب جووون شمسی پسراي یعنی بود)علی محمد مخفف( مملی برادر نادر: اطالع جهت صرفا 

  کن باز میگم بهت د.... درو کن باز:در جون به افتاد مشت با شرف بی که بودم داده تکیه در به جور همون 

  بود؟؟ بله؟؟فرمایشی:گفتم و کردم باز درو 

  دراوردي؟؟ رو مملی اشک شنیدم:گفت و کرد نگام نادر 

  !!من به برسه چه نمیکنه ناراحت هم تایتانیک شدن غرق رو تو برادر اون!!خوشه دلت عمو من؟؟برو!!پو:من 

  !!شد بیشتر ما رو هم کوچه اوباش و اراذل ،،،زوم ولوم افزایش با همزان و...باال رفت صداش نادر 

  دیگه؟؟ بود داده جر بود اومده ام عمه توپشو پس:نادر 

  افتاد؟؟...میشه کر اسمون گوش باال ببرم بخوام!!باالها نبر من برا صداتو:من 

  ...نفهم زبون توي امثال واسه نه فهمه زبون ادماي واسه پایین ولوم:نادر 

  ؟؟ سننه تورو هستم که هستم نفهم زبون:من 

 روت و زیر جا این خاك با قسم بابات خاك به وگرنه تخلیه فاز تو بزنی باید داده پیغام ام ننه:گفت و کرد نگام نادر 

  !!میکنم
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  اونوقت؟؟ چرا:من 

 رو صداش....خانوم دادن منفی جواب که من پیشنهاد به...پول بی....بابا ننه بی...سال و سن کم...تنها دختر یه!!زکی:نادر 

  بگم؟؟ بازم....باال میبره ما واسه که هم

  ...بهتر جاي یه میرم میکنم گم گورمو...بهتر چه 

  میخوام وقت!! باش:من 

  جدید خونه میري.... اینجا بیاي نباس دیگه کوچولو خانوم تون مدرسه میري که فردا.... نوچ:نادر 

  برم؟؟ کجا نادر؟؟من میگی فردا؟؟چی:من 

 تا مهلت....؟؟ میکردي فکر من پیشنهاد رو بیشتر داشتی عقل بیشتر اگه:گفت و ونرفت کشید راهشو و برگشت نادر 

  فردا

  !!همونه من جواب بدي بهم قیامتم تا مهلت...دانه پنبه بیند خواب در شتر:من 

  .......رفت دیگه دفعه این و کرد بلندي ي خنده نادر 

  .....شدند نمایان باز کفتر هاي اخوي و شد شروع ها پچ پچ 

  ....زمین گذاشتم سرمو ام مدرسه کیف کنار و کردم خاموش رو چراغا

   دماغ کشیدن باال به بودم افتاد من و...بود سرد خورده یه هوا 

 بعد سال یه درست....مرده پیش هفته یه بگم اگه نشه باورتون شاید.......گرفتم بغض.....کردم بابا عکس قاب به نگاهی 

  ........مامان مرگ از

 یه...اینجا بیایم و بفروشیم رو خونه شدیم مجبور بود اورده باال بدهی کلی مامان عمل براي چون اما.... بود معلم بابا 

  !!فرهنگ بی و پایین محله

  !!بود فکرم به هم مرگش بعد بیچاره...داد بدهیاشو اینکه از بعد البته...کرد دق بابام 

  .....خودم و موندم من حاال 

  .....بیخیال ي اواره یه 

  "کردم من بود غلطی چه این...اهللا اال اله ال" 
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 معرفی ها خواننده به کامل حداقل نمیذاري خدایا....میگن اذان دارن شد صبح نکنه....بود؟؟؟ کی صداي این!!خدا یا 

  ....بشه قیامت بعد بشیم

  رفتم پنجره طرف به و شدم بلند جام از اروم 

  !!نفهمیدم هیچی.....نگاه یه با فقط....کردم نگاه یه پرده ي گوشه از 

   تو رفتم و زدم رو مدرسه مقنعه 

 ي خونه تو میگی اذان شب ساعت این چیه! هوي:گفتم اشو شونه رو زدم...نبود حواسش و بود دیگه طرف یارو روي 

  ؟؟ من

 زیر زد پقی و کرد بهم نگاه یه بعد و انداختم اتاقخودم همون تو!! خونه تو کشوندم و گرفت رو دهنم جلوي و برگشت 

  !!خنده

  !!دلقک مرتیکه....زهرمار اي 

  کردم نگاهش 

  داشت رو 17.....16 یعنی...بود خودم سال و همسن جوون پسر یه 

  ...اخه من به میگی چی ریزه خاله توي:پسره 

  میکنی؟؟ غلطی چه اینجا...اي گنده و بینی ذره زیر تو که نه حاال:من 

  کنم خورد بزنم فکتو اون یا ببندم دهنتو یا میشم مجبور وگرنه...بابا شو ساکت:پسره 

  !!خان غضمیت نبود حرفا این مال....بیچاره بود مردنی الغر.... کردم نگاهش یه 

  اخه؟ تو میکنی چیکار اینجا....میپیوندي باقی دیار به که دماغتو اون بگیرم بدبخت:من 

  ؟دزدم نیس مشخص:پسره 

  ...باش میخواي که کی هر دزدي که دزدي 

  امه مدرسه کیف و حقیر ي بنده همین محتویاتش میکنی گریه روش داري که قبري این....کاهدون به زدي شازده:من 

  بدزدي؟؟ مارو میخواي نکنه 

  ......خنده زیر زدم پقی و 
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  نیستن؟؟ خونه بابات و مادر:گفت و انداخت من دیوار چهار به نگاه یه 

  !!گوارشیم لوله و حلق تو بره ادبت..بابا؟؟ و مادر..اوهو 

  ...دنیا اون... مسافرت رفتن دو هر مامی و پاپی نه:گفتم خنده با منم 

  شدن؟؟ فوت:گفت و کرد نگام بعد میگم چی نگرفت اول 

  اینجایی؟ چرا گفتی مگه دزده؟؟تو اقا چه تو به:من 

 مامور به خوردیم که بدزدیم چی یه خورده سر فیل دماخ از لوس دختره یه از بریم بودیم بسته شرط ها بچه با:دزده اقا 

  شدیم پناهنده شما ي خانه در االنم و.......بازار

  ........کردي بیخود عالی جناب"گفتم و شدم بلند من 

  مردن؟؟ بابات و مامان.........بگو تو حاال گفتم من:دزده 

  افتادم؟؟ فالکت این به من و انو زنده.... پ نه پ:من 

  دیگه ایناس و اعتیاد قضیه کنه؟؟حتما رحمتشون خدا:دزده 

  بود بدهی و قرض سر...اخه میدونی چی تو....شو خفه:من 

  !!ذوزنقه رو ریختم زندگیمو کل.  دادم جواب و پرسید سوال هی اون و 

  بودم شده سبک اما....بودن کرده خیس صورتمو تمام میریختن هام صحبت با همراه که هام اشک

  !!شوکه تو کنم فک!! نشسته هنوز دزده.....کردم بلند سرمو 

  بگو خودت از...توهه نوبت حاال: گفتم و کردم پاك دست پشت ا اشکامو 

  نیستم بدبخت هم اونقدرا من!!بابا دیگه بسه.....نخورد تکونی 

  هو هو:گفتم و دادم تکونش 

  خوابیده.....اوخی 

  براش؟؟ میگم الالیی من مگه!!بیشعور........ کرده خوابیده؟؟غلط 

  خوابه؟؟ جاي اینجا مگه اصال 

  فیلمشه؟؟ نکنه 
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  )ادمیه؟؟ خوابید؟؟عجب این که میگفتم کرد حسن قصه من مگه....بسته چشماشو کن نیگا طفلی خوابه بابا نه( 

  بود گرفته حرصم 

  بود گرفته م خنده 

  بود گرفته هم ام دستشویی 

  )خونه زنگ از استعاره(داد سر بهاري نغمه کرد شروع بلبل که بودم دستشویی تو..... دستشویی رفتم و شدم بلند 

  )باشه؟؟ میتونه کی یهنی از کنایه(باشه؟؟ کرده گم اشو تویله میتونه االخی کدوم ؟؟یعنی شب وقته این 

  }جا همه ایه.....اونجا ایه.... اینجا ایه.....میدم درس بهتون دارم ادبیاتم{ 

  مامورن؟؟:گفت و کشید دستمو بیشعور دزده راه وسط که در دم رفتم 

  خرابه؟؟ تصویریمون ایفون اخه.... نمیدونم:من 

  خبره؟؟ چه در پشت بدونم من که!!شده قایم سفید کاخ تو اومده کرده فکر....واال 

  ندیدي دیدي شترو!!ندیا موتی سوتی:دزده 

 به زدم خودمو کردم باز درو رفتم و مونالیزا لبخند حد در کردم هم خنده شتري؟؟یه شکل میدونی خودتم خوبه:من 

  در دم رفتم و الودگی خواب

  مامور نه ماموت البته.....بودن مامور میگفت راست 

  دارن؟؟ اینا هیکله این 

  بیاد بزرگترت بگو برو.....هس.. اکبري سروان:ماموره 

  نداره من از بزرگتر رو کسی خونه این:من 

  خانوم؟؟ دختر تنهایی:گفت و کرد نگام تعجب با 

  بله:من 

  نیس کسی ات ندیدي؟؟خونه مشکوکی مورد:ماموره 

  نه:من 

  ها مشکوکه خودش این:ماموره یکی اون 
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 این سر پشت داشتی.......بودي خوابم تو..... میدیدمت داشتم االن همین....میزنی مشکوك بیشتر خودت که تو:من 

  میگفتی بد اکبري سروان

  میگفتی؟؟ بد من سر پشت:اکبري سروان 

  واال نه:یکی اون 

  اوردي در اداره تو سرم پشت تو رو حرفا اون میدونم که من:اکبري سروان 

  بشو پرو نمیگم چی هیچ هی:یکی اون 

  نیس ماموتی هیکل به بزرگی فهمیدم 

  ندارن اینا که عقله به 

  .......تو رفتم و بستم درو 

  رفتن؟؟:دزده 

  در دم بري باید.....دادم لوت...... نه:من 

  معرفتی بی خیلی:دزده 

  گفتم که بره اومد 

  کن تعریف تو بشین کردم شوخی:من 

  میگی راس:گفت و گرفت دستمو 

  ......کن جمع خودتم...کن ول دستمو ببند نیشتو:من 

  کنم تعریف برات بشینیم بریم:گفت و کشید دستمو 

  گرفتی؟؟؟ منو دست که باز:من 

  زعفرانیه تو میکنیم زندگی ویالیی خونه یه تو مامانم و بابا با......ماهیاره اسمم من:دزده 

  خوب؟؟:من 

  میخونه درس هم داداشم........داره سازي دارو شرکت یه مامان.......اعصابه و مغز دکتر بابام:ماهیار 

  خوب؟؟:من 
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  ......نیستن و حج رفتن اینا مامانم چون بیرون بودیم زده رفقا با هم امشب:ماهیار 

  حج؟؟:من 

  اومد خوشت همین از فقط تو زدم حرف هممه این من:ماهیار 

  ماهیار برم دارم دوز قدر چه نمیدونی:من 

  ....نگفتی اسمتو تو دیگه همین:ماهیار 

  میکنن صدام هانا همه ندونن اسممو محل تو اینکه براي ولی......نیس واقعیم اسم البته....هانا:من 

  نمیگی؟؟ واقعیتو اسم:ماهیار 

  ترم راحت اینجوري نه:من 

  بري؟؟ نمیخواي:گفتم و کشیدم خمیازه یه پشتش 

  برم نمیتونم........ بازاریه مامور چه مگه بینی نمی:ماهیار 

  بمونی اینجا میخواي ؟؟نکنه.........نکنه:من 

  شب یه همین........خدا تورو:ماهیار 

  کنم اهتماد تو به جوري چه من:من 

  .......دزدم من کردي فک جدي جدي نکنه ثانیا......اعتماد نه اهتماد:ماهیار 

  هستی که فعال:من 

  هانا؟؟ برم کجا من اخه:ماهیار 

  .......اینجا غیر هرجا میدونم چه..........ام عمه ي خونه:من 

  منو میگیرن بیرون برم نمیشه:ماهیار 

  شم راحت بگیرن الهی:من 

 شب یه من میخوان همه پیشش انداختی مارو بود ادم اینم!!خدایا:گفت و اتاق رفته رو و رنگ قالی رو زد مشتشو ماهیار 

  میاد افه ما برا این.......باشم پیششون

  شرط یه با...قبول:سرم تو زد شیطانی فکر 
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  شرطی؟ چه به:گفت بعد و حلقم تو درسته که گرفت دار مایه پسر فیگور یه 

  ببندم درم و بخوابی دستشویی تو باید مدرسه برم میخوام که صبح تا شب:من 

  ها؟؟؟؟؟:ماهیار 

  دسشویی سمت رفتم و شدم بلند که بود صبح شش ساعت

  نیومد صدایی......زدم تقه تا چند 

  میزدم درجا زمین رو و بودم شده عصبی میشدم متحمل داشتم که فشاري خاطر به 

  زدم دیگه تقه تا چند یه 

  نمیاد درم دستشویی تو رفته اومده ؟؟بیشعور درو نمیکنه باز الدنگ پسره این چرا 

  ..... اما دارم دستشویی بره یادم شاید تا میدادم تکون تکون ،خودمو کنم چیکار نمیدونستم دیگه 

  :میخوندم بلند و گرفتم ضرب دستشویی الومینیومی در رو یهو 

  دانه یه دانه یه هله......... دان دان هلی 

  !!)کننن نمی که کارهایی چه دسشویی فشار خاطر به ها وقت بعضی ادما( 

  کرد من حواله گردنی پس یدونه و کرد باز دررو یهو وحشتناك قیافه یه با ماهیار 

  !!!!قدر چه شعوري بی( 

  چیزي یه...... خطري زنگ یه قبلش اقل حد 

  ؟؟؟؟؟ میکنی عمل مقدمه بی چرا اخه 

  شستم رومو و دست و...و دسشویی تو رفتم سریع....... نداشتم بحث و جر وقت فعال 

  )تو اون موندي می خدا تورو نه.......( بیرون اومدم و 

  منو؟؟ زدي چرا:ماهیار طرف رفتم اروم اعصاب با و گفتم دلم تو اخیشی یه 

  زدي؟؟ چرا میگه دسشویی تو گذاشته منو صبح تا شب اصال؟؟از تو میگی چی!! کردم کاري خوب:ماهیار 

  .....دیگه بودي تو اون ساعت 3- 2؟؟ صبح تا شب از کجا ضمن در......نکنی قبول میخواستی:من 
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  حمام برم باید راست یه که االنم...... گرفت درد بدنم تمام........اخه بود جا هم اونجا:ماهیار 

  نزدي؟؟ شامپو موهات اون به قرنه چند.....حموم بري شی مجبور تو که داشت خوبی یه اقل حد: من 

 ما بشن ماهیار حضور متوجه بخوان ها همسایه که این از قبل و برداشتم کیفمو و خوندم مختصر-مفید نماز یه سریع 

  ...... بیرون زدیم

  میکردم؟؟ زندگی خودم تو حلزونا مثل باید بعد به این از....ام مدرسه کیف تو گذاشتم هم رو هام لباس 

 الکش تو که بود پشت الك مثل ،منظورم همون.......بزن حرف مالحظه با ذره دختر؟؟یه چیه دیگه خودم ها؟؟تو( 

 میکنم پرت و زرت امروز من.........حلزون همون بابا اه.......چیه؟؟ خلزون......خلزون گفتم اشتباهی میکنه زندگی

  )میدونی خودتم خوبه.......فقط

  شدیم جدا هم از اونجا و مدرسه خیابون سر تا رفتیم 

 بده شعور و عقل بهت خدا کن دعا اول تو گفتم دلم تو منم.....میکنه جبران که گفت و کرد تشکر کلی ماهیار 

  پس؟؟ مرگته چه........داري مادر و پدر.......داري خونه...... داري زندگی که تو لندهور پسره اخه!!کنی جبرا نمیخوام...

  بود گذاشته کنسرت من برا دستشویی تو....... شد شکوفا استعدادهاشم دیشب 

  پرس و نگو که میزد چه چه همچین....خونه بلبلی زنگ دست رو بود اومده 

  میشه تنگ خیلی بلبلی زنگ اون واسه دلم راستی 

  میشه تنگ خیلی زندگیم و فکسنی خونه اون واسه دلم 

  برم؟؟ کنم؟؟کجا سر کجا امشبو باید من واقعا یعنی 

  !!فالکتم ته رفت یادم که بودم گیر در اینقدر بود ماهیار که ساعتی چند این 

  کنم؟؟ چیکار حاال..واي 

 ها راه چهار سر که بدبخت خواب کارتون و ولگرد هاي بیخانمان این مثل بشم منم نکنه........ بیاد؟؟ سرم بالیی نکنه 

  )کردي خنثی منفی موج با زندگی تو داشتیم مثبت انرژي چی هر دیگه بسه(میفروشن؟؟ گل

  !!کن کمکم خدایا 

  !!  بودما شما با:  گفتم و کردم کج گردنمو و کردم نگاه اسمونو 

  کنم عوض رنگ پرست افتا مثل که شد باعث مدرسه زنگ 
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 باید ،منم بودن جوري یه شون همه اینکه نه میکردم جلوه اصالت با و مغرور ادم یه مدرسه تو............ بود همین کارم 

  !دوستام ترین نزدیک مربوطه؟؟حتی چه بقیه به اصال... نمیدونست مو زندگی وضع هم کی هیچ......میشدم همرنگشون

  بشه تر عمیق زخمام و بیشتر دردام میشد باعث دارم نگه دلم تو رو چیزا این و بمونم ساکت باید همیشه ك این و 

  ........شدم کالس وارد و گذشتم میکرد چک رو ها ناخون که ناظممون جلوي از و کشیدم اه 

 تخته پاي تند تند) بهادري خانوم(معلممون که فرموالیی این که میکردیم فکر این به داشتیم همه ما و بود شیمی زنگ

 بفرمایید گفت و کرد مکثی یه معلممون و زد در تق تق یکی یهو که!!میشه اینجوري که میشه چیجوري.... مینویسه

 یهو سرامون هم ما....بود خودش نوشتن مهم!!دره پشت کی که نبود مهم براش درکل!!نوشتن به کرد شروع ودوباره

  )شد یهویی چی همه کال( داخل اومد مدیرمون یهو که در سمت چرخید

  ..برپا:الینا 

  !!کرد شروع حرفاشو گرفته کالسشو وقت که کرد خواهی معذرت بهادري خانوم از اینکه از بعد مدیرمون 

 و بده بهمون که الینا به داد رو ها کارنامه!!.....خوبه تون همه هاي نمره.......ها بچه حاضره شما هاي کارنامه: مدیر 

 اونم چهارم سال بیست معدل!!شدن مدرسمون بلندي سر باعث امسال احسانیا خانوم ضمن در:داد ادامه دوباره خودش

  !!داره تحسین جاي واقعا تیزهوشان مدارس توي

  تبریک به کرد شروع و....باال رفت ها بچه جیغ 

  مینوشت فرمول همچنان بهادري خانوم ولی 

  ...... گفت تبریک و داد بود همه اخر که رو ام کارنامه الینا 

  بیسته اشون همه واي.. کردم نگاه و گرفتم رو کارنامه 

   جون اخ!! نمیشه باورم 

  کردم حس رو یکی سایه سنگینی که باال بیارم میخواستم سرمو 

 موفق)!بگی تو بودم منتظر!( هستی خوبی اموز دانش:گفت و کرد نگاه و گرفت ازم امو کارنامه!!بود بهادري خانوم 

  )شدم؟؟ نمی من باشی موفق گفتی نمی به تو اگه مثال(باشی

 بچه از یکی امسال شنیدیم خانوم:گفت و شد بلند نداشت باهام خوبی میون که کالس هاي بچه از دیگه یکی گالره 

  کرده پیدا رقیب احسانیا اینکه مثل......شده بیست ریاضی چهارم تو هم پشتی مدرسه هاي
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 تنگ رقابتشون علمی المپیاد تو!!ندیدم تا دو این زرنگی به کسی من واقعا... شدن ممتاز هم مهرگان آقاي... بله:بهادري 

  میشه هم تر

  !!ویري هیري این توي ندارم المپیادو حوصله دیگه!! نه واي 

  !!بودم نخوابیده خوب اصال دیشب......میزدم چرت بیش کما هم من و بنویسه فرمول تا تخته پاي رفت دوباره بهادري 

  !!!کنم چه باید امشبو که میفکریدم این به فقط کالس سر بودم هوشیار که هم هایی وقت 

  !!نشد حالیم چی هیچ هاش فرمول از نه بهادري از نه بگم کل در 

  ؟؟ کنم چیکار باید رو علمی المپیاد 

  ...ولی بزرگه خدا دیگه روز پنج تا البته 

  .زد می چرت و بود کرده دهانش تو مدادشو الینا

  ....میزدن حرف هم گوش در هم قزي و نازي 

   میکرد نگاه من به گاهی از هر گالره 

  بود ساعت به حواسم تمام من ولی 

  )کنه اعالم سالو تحویل میخواد انگار(10 

 9  

 8  

 7  

  )داري دوس کی هر جون کن ول!! بلدي شمردن فهمیدیم بابا(6 

 5  

 4  

  !!)حاال میگفتی معکوس شمارش ده از باید حتما!! میکردي شروع سه از اول همون از میشد چی(3 

 2  

 1  
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  )میشم منفجر االن........خدا یا(0 و 

  .. من خانمانی بی آغاز........زیین 

 اما!!عذابه صف،برات سر بري باید و باشه اول زنگ ؟وقتی داره عجیبی خاصیت چه مدرسه زنگ کردین دقت حاال تا( 

  )داره رو آزادي حکم اخر زنگ

 از فرار واقعی معناي به..(بودن مدرسه از کردن فرار و ها سویشرت پوشیدن مشغول همه و خورد هم آخر زنگ حاال و 

  !!)..زندان

  ...برم نمیخواست دلم من اما 

  قبرستون؟؟ کدوم...... آخه کجا برم 

  قبرستون؟؟ 

  !!برم دارم اجازه که بابام و مامان قبر سر......خودشه...... اره 

  !!)که نیست هندي فیلم دیگه(میدم نشون بهشون هم رو ام کارنامه 

  کالس در طرف حمله به کردم شروع و گفتم بلندي جون اخ یه حال هر در 

  بخونم؟؟ درس نمیتونم قبرستون شلوغی تو که من کنم کار چی موقع اون تا ولی.......ایستادم یهو 

  اینه..........کتابخونه میرم ها بچه با...... کتابخونه!!اها 

 آبادي مستقیم مدرسه بعد همیشه....زدم صدا هم رو) قزي( مرادي قاضی و نازي میرفتم در سمت بادو که طور همون 

  !!میرفتن کتابخونه

  وایسین.......قزي........نازي: 

  ایستادیم ما!!نکش خودتو:نازي 

   کتابخونه بیام باهاتون میخوام:من 

  نمیخوره ما به کالستون که شما!!وا:نازي 

  !!ما بدیم پزي چه.....باهامون بیاد میخواد مدرسه اول شاگرد نازي؟؟خانوم میگی چی.....ا:گفت و نازي به زد ارنج با قزي 

  من بشم بودي؟قربونت کجا تو تاحاال...گل و عزیز دوست بریم......قزي میگه راست:گفت و کشید دستمو هم نازي 
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  ...میرفتم دنبالشون به باز دهن با هم من و 

  دیگه تو بریم بیا:قزي

  کتابخونه گفتم کجاست؟؟من اینجا:من 

  !!داري ایول بابا.......کتابخونه میریم روز هر ما بودي کرده باور واقعا تو:گفت و خنده زیر زد پغی نازي 

  !!میگفتین بهم حداقل خوب:من 

   حاال تو بریم!!نمیشه روز هزار که روز یه:قزي 

  ندیده کسی تا تو بریم..... داریم ابرو اینجا ما یعنی که کرد اونور و ور این به نگا یه هم بعد 

  !!)همینه زد میشه حرف کلی نگا یه با فقط میگن( 

   رفتم من.......نمیشه!!!آخه داریم درس کلی فردا ها بچه:من 

  خونتون میري شب ؟؟اونوقت میشی اشنا ها بچه ؟؟با میمونی کجا؟؟شما: کشید دستمو نازي 

 ها بچه اینجا حداقلش!!ندارم هم اي دیگه تو؟؟جاي برم کنم؟؟ چیکار من ها؟؟حاال خوشه دلش خونه؟؟اینم کدوم 

  !!ان پیشم

  بریم:گفتم ممکن ولوم اخرین با زیر انداختم عجز با سرمو 

 یه میکردن روبوسی هم ها بعضی و میدادن دس قزي و نازي با و میدادن سالم دونه دونه در جلوي همون از تو رفتیم 

 و انداخت من به نگاه یه...( کردم خالی براتون رو همیشگی جاي:گفت و جلو اومد بود نت گیم صاحب نظر به که پسره

  نمیکنین؟؟ معرفی!!! دارین مهمون که نمیدونستم البته)گفت

  ...پ:گفت نازي 

  ..... هستم هانا:  گفتم و کردم پهلوش حوالی سقلمه یه که 

   اشناییتون از خوشبختم!!ام میرسام:گفت و جلو اورد دستشو پسره 

  !! طور همین منم - 

  .......اما نداشتا توفیري من برا البته داشتم رو چیزا خیلی انتظار!!چیزي نه اومد سوسه نه داد دست نه که بود جالب برام 

  دیگه صندلی یه رو منم و نشستن کامپیوتر تا دو پشت رفتم قزي و نازي 
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  نمیخواین؟؟ چیزي:گفت و اومد دیگه پسره یه 

  !!میخواستم داغ کاکائو شیر من اما!! چیه نفهمیدم که گفتن خارجی سخت اسم یه قزي و نازي 

 ریز سفید هاي قلب با بود قرمز و مشکی دیوارش و در........میکردم نگاه دیوار و در به منم و شدن بازي مشغول اونا 

  !! ریز

 شده چیده بزرگی سالن دور تا دور میز هر و!! بودن بزرگ دي سی ال همه که هم ها کامپیوتر!!امد خوشمان نه 

 باال کل در!! گذاشتن شیک میز یه جلوش و دادن تکیه دیوار به مبل دست یه باشه همینجا که سالن انتهاي......بودن

 بزنن چیزي یه من مثل عالفی همراهاي که هست کوچولو اشپزخونه یه هم دیگه گوشه یه.....دیگه کردن کار شهري

  !!رگ تو

  !! کوچیکم ي روده و معده و حلق تو کالستون بابا....نت گیم هم شاپ کافی هم یعنی 

 میخوردم قلوپ قلوپ هم کاکائوم شیر و کردم پهن کتابامو بساط میزه همون رو هم من و رسید هم داغمون شیرکاکائو

 حال بیشتر خوردن قلوپی با من........اشغالی تو انداختمش و اوردم درش من که داشت خوشگل خیلی نی یه البته.......

  )اه اه درمیاري چرا بازي دهاتی!!( میکنم

  !! میکردم عمل کاره چند ماشین یه صورت به یعنی میدادم گوش هم نازي حرفاي به 

 حال اینجا با هم ما ، دیگه پاتوقمونه جورایی یه اینجا میایم بار یه هفته هر ما!! اول شاگرد خانوم اره:نازي 

  ...........میکنی حال دفترات کتاب و ها درس با که شما مثل.......میکنیم

  میکنین؟؟ حال چیزا این با واقعا:گفتم و بود گوشش تو فون هد که کردم قزي به نگاه یه 

  !!میاد خوشت که مطمئنم ببر موس به دستی یه جاش بیا پاشو کرد تموم که قزي:نازي 

 معرفی که هم تو میشناسن رو ما همه...ایم محله هم همه اینجا هاي بچه با:داد ادامه و خورد رو چیزه اون از قلوپ یه 

 دست دو میشه وا دلت... اینجا بیا پاشو روحیه تعویض براي خواستی هم ما ،بدون نکن غریبگی دیگه پس... کردیم

  !!کنی بازي

  !!شدم پشیمون......بازیه ضایع خیلی دیدم دست؟؟که هر واسه چنده مزنه بپرسم میخواست دلم 

 میکردن بازي و مانیتور تو بودن رفته فقرات ستون تا و بودن کرده اخم همه کماکان چرخوندم سالن دور دور یه سرمو 

  )داره قباحت چی؟؟واال با ما میکنن حال چی با اینا!!(میشدن بلند و میز رو میزدن مشت با هم گاهی چند از هر یه

  .... شد بلند و داد انجام قزي حرکتو همین یهو 
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  !!ما سر میزنی گلی چه ببینم شو بلند تو.....شد اور گیم که قزي خوب:نازي 

  کنم؟؟ چه ؟؟من حاال چی که خوب:گفتم و زدم گشاد و گل لبخند یه.... میز پشت نشستم رفتم 

  میکنم چه ببین کن هانا؟؟نگا میزنی حرف افغانیا عین چرا:نازي 

 فول و لیزینگی اسب یه سوار میرفتم)دارم استدعا... نشین بلند میکنم خواهش(باشم من که شوالیه بود باحالی بازي 

 مرحله این تو و!!خفن قزمیت تا چند یه با میجنگیدم میشدم پیاده اونا ملکه قصر تا میروندم خر میرفتم و میشدم اتومات

  ...... میسوختن اکثریت دیگه

  ..... کنم سوسکشون میخوام که بکش دستتو جون نازي:من 

  !! سوتی چه واي اي 

  !! بزنم رکورد میخوام یعنی نه نه نفله میخوام که اینه منظورم:من 

   اب رو بره دارم پته چی هر که نزنم مفت زر این از بیشتر دیگه فهمیده که گفت بهم خندون صورت یه با نازي 

 بیخیل نبود بساطم تو مول پول و بود شیکسته عینکم چون اما بودم عینکی میکردم بازي و بودم شده مانیتور محو 

   میشدم تر کور روز به روز و بود شده

  ....... بیاد باد بذار کنار بکش..... قزمیت مرتیکه میکشی غمه برامن اوه اوه 

 جا اون اینا نه دیدم که کنم نگا عقبو برگشتم و پازو رو زدم رو بازي باشن شنیده قزي و نازي رو چیزا این نکنه!!هی 

 که هانا مالجت تو بخوره عالم دو هر خاك اي اینجاس دیگه یکی اما........... نیستن اینجا اونا عبارتی به یا نیستن

  !!شدي بدبخت

  !بابا اي!!میده انجام هم حرکاتی چه 

  !!اینجا نیا شو بیخیال پرامو مرام االن ات عمه جون ولی!! مرامی چه طرفم اومد و کرد ول دوستاشو دید منو تا ماهیار

  بگم؟؟ چی نازي و قزي به من اخه 

 نیا میکردم اشاره داشتم اعضا چی هر خالصه و لپ و لوپچه و لب و مژه ابرو و چشم با منم میومد همچنان ماهیار ولی 

  !!نیا هانا جون د......

  !!میان دارن هم اینا نازي بیداد داد اي 

  !!بازي بود طور چه:گفت قزي!!رسیدن تر زود اونا بدبختانه یا خوشبختانه و 
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  !!داد فاز بدجوري!! بود توپ توپ: گفتم شکلک و هیجان با و رفت یادم چی همه یهو 

  !!اومده خوشت که خوبه:نازي 

  !!روز یه براي فقط البته:من 

  !!گفتیم می همینو اولش هم ما:قزي 

 چشمک یه و شد متوجه باالخره!!اینجا نیا بگم که میکنم هالك خودمو دارم و دوستامم با دید وقتی و بهم رسید ماهیار 

 بی خود از ي بشه؟؟پسره چی که میکنی منحرف مردمو ؟؟دختر چیه زننده حرکات این!!(نفهمیدم منظورشو واال که زد

  )باز رفیق خود

  !!طرفا این از عجب چه ماهیار اقا به:میگفتن و میدادن دست ماهیار با مدلی یه و میشدن بلند همه 

  !! شب گشت برادرهاي پیش رفتی دیشب گفتیم ما بابا:گفت برگشت که یکی جز به میگفتن همینو همه قریبا 

  . بود سام میر نفر یه اون و 

 تا تعجب از ابروهاش که گفت چی یه میرسام گوش تو و کرد نیگا ما جمع به کش قزي و نازي لبخند یه با هم ماهیار 

  .... پایین اومد و شمسی منظومه دور داد قر و باال رفت ماه ي کره

  بکنه ما به نگه یه که بود میرسام نوبت حاال 

  بردین نت گیم چی هر چیه؟؟ابروي ها بازي سبک این اه اه....... گرفتن خودشون به... بدید ندید که هم قزي و نازي 

  میگذره خوش قدر چه و میگذره زود قدر چه...نمیشد باورم بود نیم و پنج کردم ساعت به نگا یه و کردم بازي ربعم یه 

   درسا خوندن براي وقت نه دارم جا نه من ولی 

 احتماال بگیره، میخواد رو بازي و شیرکاکائو پول کردم فکر:کرد صدام میرسام که میکردم خداحافظی ها بچه از داشتم 

 چه دیگه سامی(نگیر چی هیچ ازش!! ها ماست حساب به!!سامی:گفتن و اومدن چون کردن فکرو همین هم اینا نازي

  )ایه؟؟ صیغه

  !!کردین ام شرمنده:گفتم لب زیر فقط و نکردم تعارف نداشتم پول که منم 

   زدم صدا دیگه کار یه براي رو هانا من!!شده حساب قبال:گفت حالتی یه با میرسام 

  شده؟؟ حساب:تعجب با نازي 

  کرده؟؟ حساب کی:قزي 
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  ندارین؟؟ دوس شما حاال کنه حساب کشید عشقش یکی:سام میر 

  !!منتظرته بیرون ماهیار:گفت و کرد نیگام حالتی یه با میرسام که کردم خداحافظی ها بچه با دوباره 

  هان؟؟ 

  جاست همین اقا بله... بیرون رفتم

  کردي؟؟ گم خبرا؟؟راه خانوم؟؟چه هانا به:گفت و سمتم اومد دور از 

  شما؟ ببخشید:گفتم ماهیار حلق تو شهري باال پرستیژ یه با و باال کشیدم بینیمو 

  این؟؟ میگه چی:گفت لب زیر و شد عوض درجه هشتاد و صد حالتش یهو ماهیار 

  میکنی؟؟ ناز:ماهیار 

  داریم ابرو محل این تو ما لطفا نشین مزاهم اقا:من 

  میخریم نازتم:گفت و خندید دل ته از ماهیار 

  میکردي؟؟ چیکار اینجا:گفتم و شونه اون رو گذاشتم ام شونه یه از رو کیفم و کردم نگاهش سینه به دست و برگشتم 

 داري انتظار منه اسم به نت گیم ندیدي؟؟وقتی مگه رو بودي توش که نتی گیم میکنم؟؟اسم چیکار اینجا من:ماهیار 

  کنم؟؟ چه اینجا

  !! االغ هاناي بمیري اي........ کردم نت گیم در سر به نیگا یه و برگشتم 

  "ماهیار بازي سراي" 

  خانوم؟؟ هانا بگیري نادید میخواي بازم:گفت و خودش طرف برگردوند منو کله ماهیار 

  ؟ این از بیشتر بازي ضایع دیگه 

   داد گوش هم اون!!گفتم رو ماجرا کل هم من و زدیم قدم باهم 

  نیمکت رو نشستیم و سبز فضاي یه به رسیدیم 

  نه؟؟ بودي کرده حساب تو رو بازي پول!!شازده کردي مون شرمنده:گفتم برگشتم من یهو که بودیم ساکت 

  گفت؟؟ میرسام:گفت و خندید ماهیار 

  میزنم خنگ اینقد من واقا یعنی 
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  ......... که نیستم خنگ دیگه:من 

  بابا باشه:گفت و داد هل سرمو دستش با 

  راست راه تو ببرن مارا قولی به تا اومدن برادر عدد دو موقع همون 

  دارین؟ نسبتی اقا با شما! خانوم دختر:من به رو وان نامبر برادر 

  خور مف مرتیکه چه تو به 

  کنین صحبت من با هست فرمایشی:ماهیار 

  ساکت شما:تو نامبر اخوي 

  بگم؟؟ چی باید من میپرسن؟؟حاال من از اینا چرا 

  بگم شما به نمیبینم لزومی:من 

  !!باجی میگم بهتون رو لزوم محل به شدین اعزام وقتی: وان نامبر اخوي 

  ترکه بود معلوم اش لهجه و گفتن باجی از 

 و هموالیتی که کرد ارادت ابراز اونم و گفتم و کردم سمبل ترکی چی یه و گوشه یه کشوندمش گفتن گارداش یه با 

  رفتن و نیست مشکلی:گفت اخوي یکی اون به رفت

  داشتی؟؟ مول پول:گفت بعد و میکرد نگام گنگی با ماهیار 

  چطور؟؟ نه:من 

  دادي؟؟ رشوه بهشون چی با پس:ماهیار 

  !! زدم حرف ترکی..........خره ندادم رشوه:من 

  ترکی؟؟ مگه:ماهیار 

  !! بلدم فقط....... بابا نه:من 

  کجایی؟؟ مال اصالتن تو راستی:ماهیار 

  !!نگفتم چیزي و دادم قورت دهنمو اب 

  .......بهتره که قبرستون ؟؟از باشی من مهمون امشب نمیخواي:گفت نمیدم ج دید ماهیارکه
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   نمیدم زحمت نه:گفتم و کردم نگاهش گذاري سپاس با 

  ....وحشتناکه شبا قبرستون!!دختر سرت به زده نکنه:ماهیار 

  طور همین هم شما ي خونه تو بودن فکر:من 

  هانا جبرانه واسه فقط نذار ترحم حساب رو اصال.........زیریم به سر بچه...دیدي شب اون که رو من:ماهیار 

  عزیزم کنم جبران کردي برام تو که رو کاري اون نمیشه گرچه:داد ادامه اون و انداختم تر پایین سرمو 

 بمونی باید بیان بخوان اینا مامان که وقت هر تا نه شب یه اصال:ماهیار کردم، بغل کیفمو و بردم تر پایین خیلی سرمو 

   من پیش

 میکنه؟؟بازم مقایسه خودش مال با منو داغون و درب ي خونه داره اون! اخه بدبختم قدر چه من لرزید می ام چونه 

 من دست از روزي یه چی؟؟اونم بعدش باشم ماهیار پیش هم روز سه دو گیرم بسوزونه دل برام میخواد دیگه یکی

  میشه خسته

  میرفت فرو ام سینه تو بیشتر سرم من و کیفم رو میریخت دونه دونه اشکام 

  میکنی؟؟ گریه ؟؟چرا هانا:گفت و دستاش تو گرفت چونمو ماهیار 

 رد کی هر و سرش رو بود گذاشته پارکو فضاي ام گریه صداي گریه زیر بزنم باشدت من تا بود کافی حرفش همین 

  کنه؟؟ چیکار نمیدونست و بود مونده مبهوت ماهیار........میکرد نگام میشد

  :........گفت و کرد بغل سرمو و سمتم اومد یهو 

  میگرفت شدت ام گریه بدبختی هر یاداوري به با اروم خیلی...شدم تر اروم.....کنم گریه اروم گذاشت نگفت چی هیچ نه 

 و کردم بلند ماهیار ي سینه رو از سرمو زور با.... نمیشد اما کنم بلند سرمو میخواستم ولیدیگه گذشت قدر چه نمیدونم 

.........  

  خوابیده؟ گرفته ماهیار نمیشد باورم 

   خوابید گرفت طوري همین شبم اون!!معتاده این خودم جان به بابا 

  !میکردم گریه که بود اي دقیقه پنج و چهل یه کردم ساعتمونگاه 

   بود پاش کوتاه فاق جین یه و بود تنش شیري تنگ و دار کاله پیراهن یه!!میکردم نیگا ماهیارو خواب تو 

  اومد خوشم تیپش از 
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  بود زنده بابام که ها موقع اون البته میخریدم کوتاه فاق همیشه منم 

 یه..... روشن اما سوخته اي قهوه حال خوش موهاي..... اومد خوشم موهاش رنگ از خیلی داشت رنگی خوش موهاي 

  .... بود حالتی

  !!کردم بیدار ماهیارو اروم و نکردم گریه اما) ها میشه وصل و قطع هم تو گریه(گرفت ام گریه دوباره یهو 

  !! جان ماهیار - 

  نشد پا 

  پاشو محترم اقاي - 

  )شه باز دهنم من نذار نویسنده خانوم کن صحبت درست!!........لش تن بخور تکون.... که مجسمه شده این بابا( 

  دیگه پاشو پسر اقا هوي - 

   ماهیار دیگه بده تکون هیکلتو د: میزدم لگد دیگه نشد بلند تکون و مشت زور به وقتی 

 صورتش تو بودم رفته واقعی معنی به چون دي اچ فول کیفیت با البته میدیم چشماشو رنگ تازه کرد باز چشماشو اروم 

  ....میزد گیج لحظه اون بود که خمارخوابم تر خوشگل کم یه اما بود موهاش همرنگ

  برد خوابم که ببخشید: گفت اومد یادش چی همه یهو و کرد نگام دقیقه دو 

  ! خندیدن بلند به کردم شروع 

  میخوابه میوفته اونجوري سالمی ادم کدوم داره؟؟اخه مشکل نکنه این 

 نوروز عید دیگه سال تا میرفتم ریسه میشد که کوچولو چیز یه بودم طور همین همیشه شد تموم ام خنده بعد قرن یه 

  !!شه تموم ام خنده

  بشورم صورتمو و دست برم:گفت ماهیارشرمنده و کردم پاك چشمامو اشک دستم با 

  !!!!!!!!مستراح تري ساده عبارت به یا بهداشتی هاي سرویس سمت رفت و 

 موقع اون تا بودم نشده اش متوجه......... زدن زنگ به کرد شروع بود جامونده نیمکت رو که ماهیار موبایل 

 نگاهم از انگار که....گوشی به کردم نگاه یه!!نه یا میکنم خوبی کار!!نه یا میشه ناراحت!!  نه یا بردارم نمیدونستم.......

  شد قطع و ترسید

  )میذاره تاثیر ام گوشی رو ابهت ماشاهللا( 
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  نه؟؟ دیگه مایی ؟؟خونه گرفتی تصمیمتو: گفت منو طرف کرد رو و........ اومد هم ماهیار لحظه همون 

  ........میدونی اخه:من 

  دیگه بیاد....نشدي سبک میکردي گریه ساعت نیم........دهه: ماهیار 

  بجنب یاال: گفت و کشید امو کوله 

  امون خونه اینم خوب:ماهیار

   کردم خونه به نگاهی یه

  ؟؟ سفید کاخ یا اس خونه اي!! عباس ابولفضل یا

  !!تو جان میشه شرمنده میبینه اینو میاد سفید کاخ بابا

  نداده؟؟ تشخیص قصرو و خونه فرق که بوده االغی کدوم معمارش

 جمع فکم هم کارتک با دیگه و خیابونو ته به افتاد نگاهم که کنم جمع خیابونم وسط افتاده فک میکردم سعی داشتم

   نمیشد

  !! خوشگلی باغ چه خدا واي

 العاده فوق فضاي و درش قفل از ولی عمومیه کردم فکر اول بود پارك شبیه چون بود خوشگل خیلی باغ یه خیابون ته

  شانس بخشکی!! داره صاحاب و نیست مفتی که شد گیرم دست توش صفاي با

   تو رفتم کردم که تعارف ذره یه منم و خونه داخل برم که کرد دعوتم ماهیار

   آشپزخونه سمت میرفت داشت که ماهیار سمت کردم رومو شیکش دکوراسیون و خونه داخل به توجه بدون

  بپرسم؟؟ چیز یه:من

  بپرس یعنی که کرد نگام و کشید سر و برداشت یخچال تو از اب بطري یه

  نداري؟؟ زبون چی؟؟ که حاال خوب

 اینه منظورم.... بیاد در جونم............اه اینه خیلی نه نه مزه با خیلی دیگه؟؟ چیزه یعنی چیزه..... خیابون ته باغ اون:من

  مامانیه؟؟ و صفا با اینقدر که کیه مال که

  ؟؟ میشه مامانی و مزه با باغم مگه:گفت خنده با و بیشعور بیرون پرید دهنش تو از اب ماهیار
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  بده منو جواب... شده که حاال: من

  ؟؟ ازش اومده خوشت:ماهیار

  اوهوم:من

  بگردي؟؟ توش بري میخواي:ماهیار

  اوهوم:من

  خوبه؟؟ دیگه ساعت یه: ماهیار

  داري؟؟ اجازه باغ ازصاحب مگه!.......عالیه: من

  دارم اجازه بابا اره......عمومه باغ صاحب:ماهیار

 با مخصوص حرکت یه وگرنه بود ماهیار که حیف حاال کرد میشه چه دیگه ناپسنده هاي عادت!!  باال پریدم ذوق با من

  !! میکردم حرکتو اون میکردم ذوق وقت هر که داشتم کمرم

   میدادم تکون دستامم ها مصري این عین

 بیرون سوي به تیپا با و!! امون خونه تو دادم راه من کیه خله این میگفت دیدي یهو بود زشت پسره این جلو االن ولی

   میکرد هدایتم

  بود؟؟ دوشم رو صبح از!!  روش گذاشتم امو کوله و مبل سمت رفتم و کردم بسنده پریدن باال همون به

  خدا به زورم این با میکردن حساب اهنین زنان جز باید منو مصب ال بود سنگین خیلی

   میموند عاجز کردنش بلند از زده رضا

   اشو همه نه البته.... بیرون ریختم توش بودم چپونده که هامو لباس ي همه و کردم باز زیپشو

 نامحرمی پسر یه گفتن شخصی وسایل یه گفتن حریمی یه که ببینن همه که بیرون بذاري نباید که ها لباس از بعضی(

  !!)که نی کشکی..... گفتن

 گذاشتم و اوردم در بودم دانی اسمش که سبزم دانیاسور عروسک و بود خرسی اسمش که هم خوشگلمو خرس عروسک

  لباس تعویض برم کجا بپرسم تا بیارن تشریف دستشویی از ماهیار شدم منتظر و برداشتم شال و لباس دست یه مبل رو

   نیومد کردم صبر دقیقه ده
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 حتی میشدن جا خونه این تو ملت یه واال بود گنده خیلی ببینم نتونستم که اشو همه البته شدم چرخ رخونه دو رفتم

  !! کنن داري دام اتاقا تو و کنن درست کشاورزي زمین حالش تو میتونستن

  بچرن حیاط تو بذارن میتونن گوسفنداشونم

  ما محالي بچه بازي کفتر واسه میداد جون بومم پشت رو

  بدن پرورش موسه کوسه میتونن توش که دارن هم گنده استخر یه احتماال

 ماهیار اون دارن گوسفند جاي به هاشون اتاق تو االن اینکه فکر از مخصوصا میگرفت ام خنده پرتم و چرت فکراي به

  .......پروروندن می بردارشو و

 از اما شکلیه چه و کیه نبود مشخص جا اون از بودن زده اتاقا از یکی دیوار رو که گنده عکس یه به خورد چشمم یهو

  !! میزد چشمک سبزش هاي چشم دور همون

 طرف یه کردم نگاه بود شده چیده سلیقه و نظم با سالن تو که مبلی دست چهار به و انداختم پذیرایی دور به نگاه یه

 براش خوشگل پول یه میزد داد که کالسیک هایی تابلو با مدرن دکوراسیون یه و بود مشکی و قرمز هاي مبل سالن

  بودشون کشیده امون همسایه نقوي نق بچه تقی بودي داده انگار!! بود خطی خط هم اش همه!! شدن پیاده

  دیگه بودن خوشگل خوب اما

 هم به دایره شکل به مبال این بود اي قهوه بلند پرز فرش یه وسطش که بود شکالتی اي قهوه مبلمان دیگه طرف یه

 کنار و بود گنده هاي باند دي سی ال طرف دو که بودن گذاشته سینما پرده اندازه دي سی ال یه روبروش و میچسبیدن

 بودن رفته هم خوشگل چتر یه و بودن پوشیده پفی و گنده هاي دامن که بود دختر تا دو بزرگ هاي عروسک ها باند

 از بوده طبیعی العاده فوق پولشم که طبیعی العاده فوق ي چهره هاي تابلو و مجسمه و بود عتیق از پر سالن قسمت این

 که بهش بود چسبیده تیکه یه مبل یه کنارش که سالن کنار بزرگ ي پنجره سمت رفت و میخورد پله یه قسمت اون

   داشت رنگاوارنگ هاي کوسن و بود خوشرنگ بنفش رنگشم

 بودن نرم خیلی و میچرخیدن که روشن سبز چرم هاي مبل کنارش و بود گلخونه باشم من که سالن ي دیگه سمت

  !! نرمن و گرم خیلی که بود معلوم

 از چکون اب ماهیار دیدم و چرخوندم سرمو ماه بود شده و بود شده ست بود گیاه و گل پر که گلخونه فضاي با و

  بیارین تشریف لحظه یه شازده: زدم داد که اتاق یه تو میره داره دستاش

   بله:  گفت میکرد خشک شلوارش با دستاشو که درحالی و طرفم اومد

  ؟؟ نه بیرون نمیومدي که قناري جزایر رفتی بودي کرده فکر دستشویی تو عمرت نصف بودي رفته: من
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  داري؟؟ کار هم رفتنم دستشویی تایم به تو: گفت و خندید ماهیار

  باشم کرده معروف به امر گفتم میکردي دستشویی صرف طالتو داشتی شما طالست وقت چون اما شازده نه: من

  ؟؟ درازه اینقد که زرافه گردن یا زبونه این: گفت و کرد اي خنده نیم یه ماهیار

  !!اس زرافه گردن یعنی که زدم صورتم کل پهناي به گنده لبخند یه

  کارت؟؟ حاال خوب: ماهیار

  لباس تعویض برم باید کجا من!! اهان: گفتم و بستم نیشمو

  کنی؟؟ عوض لباس ما اتاخ تو بیاي باید نیداریم پرو اتاق محترم خانوم: ماهیار

   اتاق؟؟ اتاخ؟؟یا:  من

  بود اتاق همون که باطنه و معنی مهم!!همون: ماهیار

  ؟ اتاختون کدومه:  من

   ها اونا: ماهیار

  کن عوض برو: گفت و کرد اشاره راهرو انتهاي اتاق به دست با

 موبایلش با داشت تلویزیون جلوي ماهیار بیرون اومدم و پوشیدم لباسمو کنم نگا اتاق به اینکه بدون و اتاق سمت رفتم

   بود مونده ربع یه کردم نگاه ساعت به و کیفم کنار رفتم میزد حرف

 اما نبود گرون چندان بود سرم اي فیروزه شال یه با اي فیروزه لباس یه کرد نگام و کرد قطع تلفنشو ماهیار موقع همون

  !! بود خوب

  کیه؟؟ مال تایی دو تخت اون میگم-

  باشم کرده نیگا اتاخ به من اگه شما جون 

  نابغه دیگه داداشم و من- 

 که واقعا...میکنین مصرف دونفري رو اتاق یهه اینا و باغ و کاخ و حشم و خدم و ممکنات و سکنات همه این با....وا- 

  بستین پشت از مصرفو کم المپ دست

  اونجاست داداشیم وسایل و لباس و مطالعه اتاق اما یکیه ما خواب جاي:  گفت و خورد اشو خنده 
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  بود بسته درش......اما کردم نگاه کرد اشاره که جایی به دست با 

  داره؟؟ چی تو اون نمیدونیم ماهم... میکنه قفل اکثرا درشو:  گفت و خندید ماهیار 

   بعد و کرد سکوت ذره یه 

  ؟؟ چی رو شما مال دادن مارو هاي کارنامه امروز خانم هانا: گفت لبخند با ماهیار

   دادن اره: من

  کردم باز نیشمم ضمن در

  !! شد افتضاح که من مال: ماهیار

  مگه؟؟ شدي چند: من

   هشت و نود و نوزده:  ماهیار

  کردي مسخره منو: گفتم و کردم پوف یه

  داشتم 20 انتظار من بده خیلی تو جون نه: ماهیار

  میدرسی؟؟ مدرسه کدوم: من

  هان؟؟: ماهیار

  میخونی؟؟ درس مدرسه کدوم:  من

  عارف تیزهوشان: ماهیار

   هستین علمی المپیاد تو هم شما پس..... به به..... اه: من

   میداد پز محل زناي واسه که افتادم) قبلیم خونه صاحب(خانوم شمسی یاد کرد نازك برام خوشگل چشم پشت یه ماهیار

   حاال خوب: من

  شد؟؟ چند شما معدل: ماهیار

  کجاس؟؟ جارو: گفتم برگشتم بود ساکت اي دقیقه دو دستش دادم رو کارنامه شرح بدون

  چیکار؟؟ هان؟؟میخواي: ماهیار
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  کنم جمع زمین رو از فکتو میخوام:  من

  بخونی؟؟ درس میرسی چیجوري تو: گفت و اومد در شوك از ماهیار

  ....... میخونی درس شما که جوري همون: من

  !! ماهیار:  گفتم مظلومیت با

  هان؟؟:  ماهیار

  نخوندم درس اصال امروز اخه!! بدي یادم و بخونی درس باهام بمونی بیدار صبح تا رو امشب میشه:  من

  بخونیم درس باغ بریم میخواي: ماهیار

  میکوشیم کشور پیشرفت جهت در و دانش و علم کسب راه در همگی!!خدا تورو مثبتیم ماها قدر چه

  !!من میهن باشی سرفراز

  !!هه هه

  شد تموم باالخره...... آخیش -

  نفله بودي بلد من از بهتر که تو: ماهیار 

  ...... کن صحبت درست درضمن...... تویی که نفله- 

   بکشیم دراز منم یعنی که کشید منم و باغ خاکی زمین رو کشید دراز ماهیار 

  میداد قر خودش واسه داشت اسمون وسط ماه 

   اش واسه میزدن دست باهم همه هم ها ستاره 

  خوندیم درس نور همون زیر ما و میتابید پایه بلند المپ یه از مهتابی نور یه 

  بودیم شده خاکی خاکی ما احتمال به و بود سرد سرد زمین 

  چنده؟؟ ساعت: بودم گذاشته سرم زیر دستامو و بودم کرده جمع المپ نور خاطر به چشمامو 

  سه کنم فکر: ماهیار 

  چی؟؟: گفتم و شدم بلند سریع 
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  مگه؟؟ چیه..چهار شایدم سه: ماهیار 

 پسر یه کنار خودم خونه بیرون سه ساعت که شدم خیابونا کوچه اواره زودي این به نمیشه باورم فقط هیچی: من 

  کشیدم دراز خودم از تر عالف

  ماشاهللا میگیري زود چقدر: ماهیار 

  کن مسخره خودتو برو: من 

  بپرسم؟؟ نمیتونم میچرخه ذهنم تو چیزي یه راستش: ماهیار 

  چی؟؟: من 

  چیزي؟؟ فامیلی اي؟؟ ،عمه اي نداري؟؟خاله رو کسی تو:ماهیار 

  نه: گفتم اي خورده سرما صداي با و کردم اخم 

  داده؟؟ کی زهرا بهشت تو اونم مادرتو و پدر دفن پول پس: ماهیار 

   بودم ساکت 

   کردم بغل زانوهامو و دادم تکیه درخت به 

  امداد؟؟ کمیته نکنه:ماهیار 

  نه: میگفتم دروغ نباید 

  ات؟؟ خونه کی؟؟صاب پس: ماهیار 

  نه: من 

  مدرسه؟؟ مربیان و اولیا انجمن:ماهیار 

  میدونه مدیرمون فقط!! دوستام حتی.... نمیدونه چیزي من مشکالت مورد در کی هیچ........نه: من 

  نمیخواي؟؟ کمک ازشون چرا: ماهیار 

 به قیمتی؟؟ چه ؟؟به. چقدر مدت به.......؟؟.....تومن بیست...... تومن دو...... تومن یه........ کنن کمکم میتونن چقدر:  من 

 مدرسه از بیرون انداختنم اخرشم دیگه؟؟و چشم یه به مادراشون کردن نگاه قیمت ؟؟به دوستام همه بین شدن بد قیمت

  اینه؟؟ از کندم؟؟غیر جون توش خوندن درس واسه که اي
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  ....... که نفهمه کسی بخواي بدبینی؟؟میتونی اینقدر چرا: ماهیار 

 نمیکنن درك منو باشن خوب که هم چقدر هر اونا!!!!! کن تمومش!!!!! ماهیار بسه!!........بسه:کردم قطع حرفشو 

 دختره این!! میگی دلت تو میدونم.....میکنی فکر درموردم چی ذهنت تو میدونم!........نمیکنی درك منو هم تو حتی......

 اون با مدرسه اون تو بدبختی همه اون با تونسته که ادمیه جور چه!!بمونه من پیش شبو کرد قبول که دختریه جور چه

 اصن میدونم چه یا میکرد؟؟ بازي و بود نشته نت گیم تو دوستاش با راحت اینقدر چرا یا...... بیاره دووم مخارج همه

 و خیر اسما که اونایی میدونم.... میدونم رو اینا همه من پیغمبر به پیر ؟؟به بمونم پیشش من اونشب کرد قبول چیجوري

 کنه تا دستش کف بذارن چی یه باید که گدایی یه یا سرخر یه میکنن نگاه من به همینجوري هم خدان با و خوب

  .......نشه

 گوش بود انداخته زیر که سري با و بود شده بلند اونم...میکردم پاکشون کالفه منم و صورتم رو میریخت اشکام دیگه 

 خرجمو بدونی؟؟کی میخواد چی دلت:میکنم دل و دردد راحت خیالت با پس... خوابیده بازم کنم فکر گرچه.... میداد

 مرگم ي فرشته شده که بگم رو نجاتی ي فرشته اون اسم میخواد ؟؟دلت کی مدرسه؟؟ اون گذاشت منو میداد؟؟کی

  ؟؟ پدرم و مادر مرگ ي ؟؟فرشته

 منو تحصیالت پول فقط که پول خر احمق یه........ پدربزرگم......میشه غرق بیشتر پول تو روز هر که عوضی کثافت یه 

 نصفه گریه با بدبخت من و کنه دق بابام میده اجازه..... نره مالقاتش حتی و بده جون بیماستان تو مامانم میذاره.... میده

 فقط خودش اونوقت بیمارستان ببرید بابامو خدا تورو که کنم هق هق هرکسی جلو و بزنم رو ناکسی و کس هر به شب

 من بزرگ پدر وقتی............ نمیفهمی تو....... کن قطع نداي کاري دیگه اگه ، بگه من حرفاي تمام بعد برداره گوشیو

 مثل بازم زندگیم؟که هاي ادم ترین عزیز قاتل پیش برم....... اخه بگیرم کمک کی از من بفهمه منو نمیتونه خودش

  نمیشناسم رو شما من: بگه و ببنده روم رو در قبل ي دفعه

 بود بیدار من تصور برخالف که ماهیار با و شم بلند جام از زحمت با تونستم فقط و شد تموم انرژیم یهو..... شدم خسته 

  ....بشم قدم هم خونه تا

  بود؟؟ طور چه مدرسه

  میکنه؟؟ چیکار اینجا ماهیاره؟؟ خدا واي.....صدا سمت برگشتم 

  میکنم خورد هم پاتو خودکار هیچ که پات قلم میزنم نزدیک بیاي اگه یعنی که زدم اشاره چشمام با 

 قزي و نازي با داشتیم...... خیابون اینور منم و خیابون اونور رفت نه که ذره یه البته شد دور ذره یه و گرفت اونم 

 با یهو کنم گوش اینا نازي حرفاي به یا کنم نگا ماهیار هاي اشاره به نمیدونستم بودم گرفته خرگیجه من و میرفتیم

  داره؟؟ سنمی تو با پسره این: گفت گوشم زیر قزي...... کردم جمع خودمو و گفتم اوخی یه قزي ي سقلمه

  پسره؟؟کجا؟؟ ؟؟کدوم کی: گفتم عالم دو خنگ که منم 
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  بده شماره میکنه خودکشی داره خیابون سمت اون که همون: گفت و خدید نازي 

 همون......نی نته گیم صاحب همون این اوا:گفت میکرد نگاه رو ماهیار چشمی زیر که درحالی و گرفت اشو ادامه قزي 

  بهمون؟؟ بود زده زل روز اون که

 رفتار بسیجی.......باشید بسیجی خواهرا واه؟؟ واه واه ؟؟ تعبیرا چه......بودن شده متولد منحرف زادي مادر کنم فکر اینا 

  چیست؟؟ دیگر زشت و زننده حرکات این........ خواهرا ایم شهدا و امام راه پیرو ما کنید

  فقط برن اینا بود منتظر اینگار......سمتم اومد ماهیار بعد ذره یه و شدم جدا قزي و نازي از رسیدیم که جایی یه به 

  واستاد.........واستادم 

 ریتم با پاهامم....... ایستادم روبروش سینه به دست و هم تو کردم ابروهامم و کردم جمع گوشه یه طلبکارانه لبامو 

  زمین رو میزدم

  ها؟؟: ماهیار 

   من دنبال بیاي گفت تو به کی:  من 

 فوق( زد وجب یه اندازه به لبخند یه دیگه......... زد محوم لبخند یه کرد نگاه خوب بعد....... کرد نگاه ذره یه بهم اول 

  ) کش دختر

 و کنارم اومد خودشم و چرخوندم منم و اطرافم انداخت و کرد باز اروم دستامو و جلو اورد دستاشو حالت باهمون و 

 بزنم جیغ میخواستم.......... کرد حرکت و گرفت دستمو محکم و دستاشو بین گذاشت منو انگشتاي و کرد باز انگشتامو

 خیلی میخواستم نگفتم ولی....اوبالی ال مرتیکه زدي دست من به جراتی چه به بگم کنم اش له بزنم میخواستم نزدم اما

  ......... کن ول دستمو: گفتم اروم فقز نکردم و بکنم کارا

   داشت لبخند هنوزم و میزد قدم ماهیار 

  میکشید خودش دنبال منم و 

  ماهیار کن ول دستمو: گفتم تر بلند ذره یه دوباره 

  ..... کنی تحمل باید فعال.......هیس: گفت لب زیر 

 بازم اما خجالت از هم عصبانیت از هم شدم قرمز میدونستم بره هردومون ابروي نمیخواستم من و بود شلوغ رو پیاده 

 که کنم پیدا غذا و جا اینجوري میخواستم اگر من.......دادي؟؟ غذا و جا بهم چون....... کنم تحمل باید چرا: پرسیدم اروم

  .......... هاي راه
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 بذار رو بافی منفی دقیقه دو هانا:گفت اروم و دهنم جلو گرفت انگشتاشو و و دهنم رو زد ضربه یه اروم دستش با ماهیار 

 برات و توشو برم نمیتونم باتو خاصی نسبت بدون که من و دوستامه مال توش میریم داریم که پاساژي اون.......کنار

  میتونم؟؟ کنم؟؟ خرید

  پاساژ؟؟ ؟؟کدوم پاساژ 

   اینجا؟؟ اومدیم کی.........کردم بر و دور به نگاه یه 

 خودمون حال به لحظه یک مارو خبیث افکار این شما جون........ بود دهنم جلو هنوز دستش که کردم ماهیار به نگاه یه 

 جاخالی که بزنتم دونه یه اومد اونم و گرفتم گاز و بود دهنم جلو که ماهیارو دست و زدم گشاد لبخند یه........نمیذارن

  نمیخوام؟؟ چیزي من کنی؟؟ خرید واسم نیست الزم:  گفتم حال درهمون و رفتم در و دادم

 به چه مارو واال هه هه.... پا تیز اسب یه عین( میرفتم باد و برق سرعت با..... میدویدم و بغلمو تو بودم گرفته امو کوله 

  ) اسب

 بایه و میزدم تنه همه به.........باال اومد اونم و باال میدویدم ها برقی ها پله از میدوید و بود گرفته محکم اشو کوله اونم 

 کلی حاال هه هو کجاس؟؟ ماهیار ببینم برگشتم میدویدم داشتم و بودم ستون یه نزدیک........برم که میدویدم ببخشید

  شاتاالپ که برگردوندم رومو سرخوش منم و برسه من به مونده

  ..........اس ستونه همون کنم فکر 

  ما؟؟ راه سر گذاشت خدا کی غولو نره این!!!!!  بابا اي که باال اوردم سرمو 

 خردلی موهاي دیگه داشت سنی یه باالخره نمیدونم 26-25-24 پسر یه...... زمین بود ریخته خریداش همه بیچاره 

 داشته هم تیپی همچین یه باید پاساژ این تو میاد که کسی البته......... توپ که هم تیپش عسلی چشماي و داشت

  بزنی دست نمیخواد:  گفت که کنم جمع وسایالشو شدم خم......باشه

   کنم جمع وسایالشو مشتاقم خیلی من کرده فکر حاال.......... حالتو بابا کن جمع 

  نداشت ستون از کم اینم البته..... بود بهتر بودم خرده ستون به اگه 

  !!!ماهیار: گفتم عجز با منم زد مستانه خنده یه و گرفت پشت از هامو شونه دستی دو یکی که عقب برم اومدم 

  !!!!!!!ماهیار: گفتم عجز با منم زد مستانه خنده یه و گرفت پشت از هامو شونه دستی دو یکی که عقب برم اومدم

  گرفتمت دیدي:  گفت و داد قلقلک پهلومو سر پشت از ماهیار 

  لوس مرتیکه 
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 واسه نیومده راه از اینم.......رفت و کرد نگاه ماهیار به بدي جور یه اونم که خواستم معذرت اقاهه از و کردم ازاد خودمو 

  متحرك ستون جناب برو....برو بیا.......شد ادم ما

  خانوم؟؟ هانا بریم: گفت و میکرد نگاه لبخند با مارا بودو ایستاده درش دم پسره یه که مغازه یه به کرد اشاره ماهیار 

  نمیریم؟؟ نریم بگم من مثال حاال - 

  کنم فکر روش باید: ماهیار 

  بیوفت راه یاال......بیشعور - 

  باش ادم!! هانا: ماهیار 

  !!توادمی که این نه - 

  نکن رفتار ها فرشته مثل قدر این که بود این منظورم: ماهیار 

  پزت؟؟ و دك تو بزنم دوباره بدوم میخواد دلت نکنه - 

  بخوري دیگه یکی به دوباره نمیاد بدت اینکه مثل تو: ماهیار 

  بفرمایید.... خانوم اومدید خوش: گفت فاصله همون از پسره ، مغازه همون طرف رفتم و کردم جمع هم در اخمامو 

   میداد حال اي بشه ضایع این اونور برم بزنم دور میداد حال اي 

  تو برم که کرد تعارف م به مصنوعی لبخند یه با و رسوند خودشو ماهیار 

  هم به ریخته بازارو وروجکت: گفت و ماهیار بازوي به زد ضربه یه پسره 

  ؟؟ بود چی مالکیت ت اون وروجکم من اینکه قبول با 

  !!باش کردي؟؟بسیجی پیدا گرایش فساد به شماهم برادر ؟؟ اقا چی که یعنی 

  بس؟؟ و گفتی وروجک فقط: گفت و کرد نگام جوري یه ماهیار 

  ؟؟ بخري براش میخواي چی حاال:  پسره اون 

 ؟؟ بخره چیزي برام ماهیار نیس قرار: زدم داد میدیدم و میکردم رد دونه دونه سالنو گوشه هاي مانتو داشتم که من 

   باشه خودم خرج به باید دیگه لباسام..... افتاده زحمت تو زیادي جون ماهیار...... میخرم خودم

  بده ادامه یعنی که زد چشمک و باال رفت ابروهاش ماهیار 
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   امد خوششان 

  !! بزنم بهت حالی ضد یه واستا 

 میخوان کادو ذرت و ذرت دورمونه دختر هرچی ماکه......... شانس بده خدا....... دخترا دوست این از کنه زیاد خدا:  پسره 

  ....میارن هم تهشو و سر جوراب یه با مارم کادوي

 لیاقت همچی ماهیارم این گرچه بیاد گیرت من مثل نداري لیاقت یعنی کهو یارو به کردم نازك چشمی پشت من 

  ........نداشت

 براي میمیرم......نفسمه.... گله من هاناي..... کرد مقایسه دختري هیچ با نباید رو هانا..... داداش!!  مهران:  ماهیار 

  نگاهاش

  !! علی یا 

 من الهی..... عزیزم بمیري تو نکنه خدا.... میشه ریش دلم که نزن مرگو حرف اصال........ماهیار نگو توروخدا واي:  من 

  بشم مرگت پیش

  بره من صدقه قربون جوري چه بگیره یاد خانوم هانا از میارم شبنمو روز یه واستا):پسره همون( مهران 

  خانومی؟؟ کردي انتخاب عزیزم:  ماهیار 

  باشه تو سلیقه به میخوام اخه!! کمک میاي!!  انتخاب سخته جون ماهیار:  من 

  عشقم؟؟ میخواي کدومو: گفت اي خنده ته یه با و ایستاد کنارم اومد ماهیار 

  ........ بپوشم عمرا رو اینا من.... وقت یه ها بنجل این پاي ندي مول پول...... عشقم شو خفه فعال:  گفتم لب زیر منم 

  بگیر ایراد بعد کن پروف بردارم دونه یه پس:  ماهیار 

  عسیسم نمیزنم توحرف حرف رو که من....... وا - 

  ..... حرفیه اینم:  ماهیار 

 مثل ارایشگاهت وقت بریم بیا خوشگلم.... جان هانا: زد داد بعد ثایه یه و بیرون رفت و زد ز گوشیش یهو مثال ماهیار 

  شده دیر اینکه

  میره؟؟ کجا ارایشگاه پس ارایشگاه برم من.......... ارایشگاه و من!!  مسخره....... پوووووخ 
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 شده بلند شکمم االرم دیگه گشتیم هم رو دیگه جاهاي و پاساژ از بیرون رفتیم و کردیم خدافظی مهران از سرسري 

  !! کوچولو بود گشنش بود

   نبود هم تاریک تاریک بود غروب دم یعنی بود تاریک هواهم 

 انتخاب لباس برام پیک و شیک همچین ؟؟ بود اورده کجا از رو سلیقه این نمیدونم......خرید هم دیگه مانتو یه ماهیار 

  .....!!انتالیا برم میخوام فردا انگار حاال که گرون و کرد

  !شدم خسته دیگه بسه ماهیار...... اه:  کشیدم و گرفتم استینشو 

  بخوریم؟؟ چی یه بریم:  گفت من به و داد صدا تیخ یه ، داد تکون یه گردنشو ماهیار 

 میرم دارم...... وجدان بسوزه دلت..... کنم جمعت بیام یا میکنی جمع لبخندتو این االن........ هر هر هر( خندیدم 

  !!) رستوران

 داده من دست کیفشونم اقا البته.... من دست هم تا دو بود اون دست پالستیک تا ده.... شدیم تاکسی سوار ماهیار با 

 بود خریده خودش واسه تاشو یازده پالستیک تا دوازده اون از......!! خریده بره مدرسه کیف با میومد عارش..... بود

  ... شد تموم من پاي به اسما فقط......

  ) عزیزم گمشو برو.......... جانم!!!....... جونم وجدان.....تو؟؟ مگه اي نخورده!!!(غذا جون اخ

 نه..... الکردا میداد ارور بدجور گوارشیم دستگاه....... جوجه دست یه و بختیاري دست یه..... خوردم اروم خیلی رو غذا 

  !! بدبخت بود ندیده بود نکرده هضم بود وقت خیلی ها غذا این از اینکه

  بودم خورده گاو اندازه شما نصبت بال...... بودم شده پر....... میووردم باال حلقم تو چپوندن و خوردن زور از داشتم دیگه 

   باال دادم رو نوشابه 

  نه؟؟ نخبگانی جز تو...... هانا:  ماهیار 

 رفت که ماهیار نیس چیزي که این....کردي کثیف میزیشونو رو زدي.. کثافت اي....(  بیرون دادم پخی یه با رو نوشابه 

  ) کنم پاك میزیشون رو با هم دماغم میخوام

  .....انیشتنم خود من چیه نخبه عزیزم اره.... کرد حساب حسابی ادم مارو یکی نمردیم!!.. ادم حضرت یا.. نخبه 

  دیگه هاي خیلی مثل باالس معدلم فقط!!  باشم نخبه خبره چه ولک - 

  !!دارم کاري یه واست: ماهیار 

  )چی پ....شدي؟؟ جدي مثال کردي اخم( کار؟؟...... شدم جدي 
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  کاري؟؟ چه یعی که دادم تکون سرمو ابهام با 

  نباشه سخت تو براي کنم فکر البته..... نیست سختی کار:  گفت و اومد نزدیک ذره یه ماهیار 

  نه؟؟ یا میزنی حرف ادم کاري؟؟عین چه: من 

  کنی؟؟ بازي میخوام.........بازي:  ماهیار 

   داشت لباس خریدن به نیاز که ؟؟ هست چی........نمیان مقدمه همه این بازي یه واسه:  - 

  خرید؟؟ بردمت امروز چی برا فهمیدي پس: ماهیار 

  ام نخبه میگی خودت:  - 

  ..... میگردم تو مثل یکی دنبال منم....... غذا و جا و پولی لنگ که تو!! هانا ببین: 

  ؟؟ بدم انجام میتونم چیکار من ؟؟مگه چی براي:  - 

  .......چیزا خیلی - 

   ناقال اَي 

  مثال؟؟: - 

  بازي تو ماهرانه تقلب یه - 

  کنه حلش نظر یه با بیاد جون ادیسون بگم برم میمونم توش انیشتنم که من... سختی کار چه........ بابا نه اه 

   نزن گول بچه!! ماهیار نیس پول بازي تو:  

  قمار؟؟ یا بازي داره؟ فرقی چه:  

  نکن ناراحت خودتو تو..... نداره فرق اصال 

  میاد؟؟ من گیر چی:  - 

  پولش - 

  پس؟؟ میاد تو گیر چی:  - 

  بشه نصف دیگه نفر چند و تو و من بین که هست اونقدري..... پولش - 
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 میرم میکشم پر نمیدي دون و اب بسته زبون من به وقتی اخه جون خدا... راهی دو سر گذاشت خدا مارو باز...... نوچ 

 تهاجم...... جوانان و جوامع فساد عامل میشم..... میشم مند عالقه انحرافی مسیر به باز کفتر برادران همون پیش

  !! کن جمعم بیا خودت اونوقت میشم پسربازم هیچی که قمارباز...... میکنم ایجاد فرهنگی

  میکردم هم فکر میز رو انگشتام ضربه با 

  ؟؟ کنم اعتماد میکنه نگام خواهش با و نشسته جلوم که قلیونی نی این حرف به باید ؟؟ میکردم قبول باید 

  کنم؟ چیکار باید - 

  ......یهو کردن نگامون همه نشستم جام سر سیخ که کشید جیغی یه ماهیار 

  پس؟؟ میکنی قبول: ماهیار 

 از امروز رو اتمی انرژي این نمیدونم.... بندش پشت کشیدم جیغ یه خودمم بوده چی برا جیغش بفهمم که این بدون 

  که؟؟ نمیشد تموم ؟؟.... بودم اورده کجام

  ؟؟ ماهیار دیدي چیزي سوسکی:  گفتم و صندلی رو نشستم زانو چهار و کردم جمع پاهامو 

   موشه اقا پیش رفت بود سوسکه خاله اره:  گفت و کرد نگام تعجب با:  ماهیار 

  هست موشم:  کشیدم دیگه جیغ یه 

 با محترما میان االن ؟؟ دختر میکشی جیغ چرا د باش ساکت:  گفت و گرفت دهنمو جلو و میزو رو برداشت خیز ماهیار 

  !!!!!بیرونا میکنن پرتمون) بوقی( در یه

  ندیدي؟؟ سوسک پس:  گفتم برداشت که وقتی و زدم چنگ دستشو ناخونام با 

   شدم زده هیجان میکنی قبول گفتی تو چون:  ماهیار 

 اینقدر کرد اختراع برقو وقتی عزیزم دوست ادیسون........ شدي زده هیجان من حرف یه با که هستی زپرتی چه تو 

  ..... نشد زده هیجان

   بعد تا بدي توضیح باید:  من 

   کنه حساب که بره بلندشد و کشید لپمو ماهیار 

 شما میگه و روش میزاره دستی هم چی یه میکنه حساب میزو پول میومد رستوران صاحب دیگه دقیقه دو کنم فکر 

  خدا تورو برید فقط
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 خدایا......میکردن نگا بد بهم لمبوندن حین در رستوران تو که پسري و دختر همه این بین موندم تنها منم رفت که این 

  فوت....... بگردان دور ما از را ندارند را جوانک عدد دو زدن جیغ دیدن چشم که را شور هاي چشم

  )خوابیدن معناي به: لري( میخسبیدم بود ماهیار برادر جاي که باال من که بود ماهیار اتاق تو طبقه دو تخت یه

 کنیم زیارتشون اصال؟؟ما کجاس دیوار به زدن 90 در 80 عکسشم که سبزه چشم خوشگل این ماهیار برادر این راستی 

  شدیم روا حاجت شاید

 خواب نورچراغ زیر و داشتیم شیمی امتحان فردا هردو........پایین تخت رو هم ماهیار و بودم کشیده دراز باال تخت رو 

  ...... میخوندیم درس سقفی

  نشد؟؟ تموم:  گفت و) باالیی تخت زیر( باال به زد لگد با ضربه یه ماهیار 

  کنی؟؟ عوض رو پتو این میشه شرمنده!!  ماهیار.......شد تموم بابا چرا میاري؟؟ در بازي وحشی چرا: من 

  چرا؟؟: ماهیار 

  ..... میشه چیشم ایشو..... میشه مورموم..... بخوابم باهاش نمیاد دلم اس دیگه یکی مال: من 

  نمیشه؟؟ ایشت که من مال با....... بخواب من مال با بیا پایین بده اونو خوب: ماهیار 

  بله...... بله 

 یکی مال میگم:  کردم نگاه بود سرش زیر دستش بودو کشیده دراز که ماهیار به و بردم پایین باال همون از سرمو 

  بخوابم؟؟ تو مال با میگی اونوقت......... نمیخوابم اس دیگه

  میکردم نگاش داشتم ته و سر 

  نمیزنه؟؟ حرف چرا پ 

  کردي؟؟ رنگ موهاتو: ماهیار 

   پایین ریخته موهام همه واي ؟؟ موهامو 

   سرت تو خاك........... کردم جمعشون سریع 

  باش راحت کردي؟؟ جمعشون چرا: ماهیار 

  شد این که بودم راحت دیگه همین 
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 پتوي و باال اومد تخت نردبون از ماهیار که میشدم داشتم پتو بیخیال و کردم خاموش چراغو و کردم جمع موهامو 

 خونومی هانا بخیر شب:  گفت و کرد ناز موهامو تاریکی تو.....روم کشید و کرد عوض برادرش مال با و خودشو

  !!!خجالتی

 یه خودت بعیده تو از خدا اخه...... کردم رنگ میپرسن همه چرا..... افریدي اینجوري منو موهاي چرا خدایا!!!!! موهام 

  واال....... شد حوا خام چرا ادم میگی اونوقت انحرافیه عوامل من هیکل کل نه که انحرافی عامل

 که احرافیه عوامل همین اصال..... کردم غلط بابا....... ها کردي کچلم ناشکري بابت ببینم صبح پانشم من خدایا حاال 

  ............. کنند باور ابلهان کند ناشکري خدایش با بنده گفتن قدیم از.......زندگیه نمک

 اگهی..... ببرید حالشو....... بخرید... بخوابید.....ماهیار پتوي!!!!!!!( نرمه چقدرم نیومد بدم ماهیار پتوي از چرا من راستی 

  ) بازرگانی

  پایین دادم رو پتو پام با منم خوابید که این

   دهنم رو اومد پتوهه این دیدي یهو.....  دیگه میترسیدم 

 خورد اب رفت شد بلند اقا که.... بودم هپروت عالم در مطلقا یعنی...... کامل بودم نخوابیده هنوز گذشت مین بیست یه 

   خوابید دوباره و من رو کشید رو پتو دوباره اومد و

  پایین دادم رو پتو پا جفت با دادم رو پتو سریع زیر اون میشدم تلف داشتم که منم 

  !! کاش اي..... ماهیار شکم تو میووردم فرود پارو جفت این کاش اي 

   نو از روزي نو از روز بعد ساعت یه دوباره... دهنم رو نیاد که باال نیووردم کامل اما...... باال دادم رو پتو دوباره شد سردم 

   باال میداد اون پایین میدادم من هی 

 گوشی خروس صداي با صبح دیگه درمونه بی درداي از یکی هم این........موندم بیدار و نخوابیدم ترسم از صبح خود تا 

  شدم بلند ماهیار

  ........ دله اهل االرمشم 

 این از میمون عین باید حاال....... پریدیم یهو اونم با ترسمون از صبح که بودیم نرقصیده خروس دلنشین صداي با 

 عین که ماهیارم این میشه پخش فضا در که خروسم صداي میمونم که خودم زندگی شد اینم........ پایین برم نردبونه

   باال میپروند لقد صبح تا خر

  ....... بودیم دیده تدارك خونگی وحش باغ یک کل در 
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   دستشویی تو رفتم و کردم خاموش االرمو 

  نمیذارن راحت ادمو هم دستشویی تو میزنن در اوا...... میومد تق تق صداي بعد مین بیست یه 

  !! گرفته خوابم سنگه همین سر من......واي اي..... 

  .... میبره خوابمون دستشویی تو معتادا این عین افتادیم روزي چه به خدا ببین 

 بسازه خودشو و ببره فیض فضا این از ماهیارم این بذاریم بیرون بریم حاال.........شدیم که بودیم نشده مفنگی و عملی 

 شستم هم صورتم و روشویی تو رفتم و باال دادم بینیمو دوتاهم.. داریم معرفت کارمون تو ما داداش اره....

  درش به برسی تا راهی تو ساعتی ده یه......... میخورد متري دوازده قالی یه ماشاهللا شون دستشویی.......

 بیرون بیا مادرت جان: شد بلند صداش ماهیار که میخوابیدم دوباره داشتم...... کنم در دو رو پتو جوري یه باید امشب 

  میدم جون دارم

  ؟؟..... چنده ساعت:  گفتم خواب خماري باهمون و بیرون اومدم سریع 

  .......8: ماهیار 

 نایل داشت شهادت درجه به کنم فکر.... شد وارد فشار برادرمون به چقدر سوخت دلم...... اوخی..........تو رفت سریع و 

  ....!! شدیم مانع ها صفت شیطان ما که میشد

  نت گیم بریم شو حاضر پاشو -

 حال و کیف بهم کلی خوندن درس ماهیار با دادم عالی امتحانو که امروز...... بود ظهر از بعد 4 کردم ساعت به نگاه یه 

  برم بعد بخونم درس هم دیگه ساعت یه....... میده

  سرم تو خورد چی یه یهو که...... و برداشتم خونی خر تیریپ و پایین انداختم سرمو 

  ....... کردم نگاه طرفم بود کرده پرت ماهیار که کاغذي دستمال جعبه به و مالیدم دست با سرمو......اوخ 

  ..... میخنده داره بیشعور میکروبِ 

  میکردي؟ چیکار چشمم تو میخورد اگه میکروب اخه:  - 

 دو قول یه باهاشون میووردم درشون چشمات تو میخورد اگرم تازه...... نمیکردي توجه حرفام به!!  چه من به خو - 

  میکردم بازي قول

  گذشته میکروب از کارش این 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۴١ 

 ویروس....... باکتري...... قارچ..... اجتماع انگل:  گفتم و بغلش تو کردم پرت رو جعبه و پایین پریدم تخت باالي از 

  اخه؟؟ کنم ات پاره بزنم.......

  خوب؟؟ دختر چیه میکنم ات پاره:  گفت و شد بیشتر اش خنده ماهیار 

  ؟؟ گفتم چی!!!!!!  واي اي 

  بریم پاشو بریم نمیخواي مگه:  من 

   ببینم بپوش یخیه لی با و خریدم برات که عروسکیه سفید مانتو اون پاشو پس:  ماهیار 

 شال یه با بود خریده ماهیار و بود ورنی که هم سفیدي کیف و پوشیدم شلوارو و مانتو همون منم و بیرونو رفت ماهیار 

   فردوسی ابولقاسم یا.... اینه جلوي رفتم و سرم کردم سفید

  ؟؟ کیه این 

  ؟؟ شدم شکلی این پ چرا من 

  براتوهه میزتوالت رو گذاشتم کیفم یه راستی:  گفت و زد در ماهیار 

  ....... حمله!!.....انگیز وسوسه چقدر...... ان رنگی رنگ چقدر!!!!!.......زیاد چقدر....... کردم باز و برداشتم کیفو 

  ؟؟ نیستم بلد که من...... کنم چیکار اینا با باید حاال خوب 

   نبود ماهیار از خبري بیرون رفتم و سرم رو گذاشتم باز همینجوري رو شال 

  خاکی؟؟ کرم کجایی: - 

  اشپزخونه - 

  اس اشپزخونه تو همیشه خونه کدبانوي نبود یادم البته.. اوه 

  نشدي؟؟ اماده:  گفت و داد تکیه کابینت به ماهیار.... خونه اشپز تو رفتم 

  کنم استفاده وسایل اون از نیستم بلد من:  گفتم ناراحتی حالت یه با و ابال دادم دماغمو 

  کن جمع ات لوچه و لب: گفت و کرد)  هههههههه(  اي زنجیره ي خنده یه ماهیار 

 من به رو و گوشش به چسبوند کتفش با رو گوشی و اتاق تو اومد ماهیارم دیگه ربع یه و رفتم..... بیام تا اتاق تو برو 

  روش به رو نشستم رفتم..... اینجا بشین بیا.... گفت
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  !! میاد بر چی همه طال پنجه اقدس این از....... کنه ارایش بلده زنک خاله این نکنه 

  کنم؟؟ چیکار حاال:  ماهیار 

 راحت و ورداره تا میکردم سرفه تا دو دهنم رو میرفت که دستش.... صورتم رو زد اروم و برداشت چی یه کیف تو از 

  بشم

  ...... میکرد پخش صورتم رو دونه به دونه رو ها کرم اروم خیلی 

  !! دادم انجام خوب: ماهیار 

  ..... هام گونه رو مالید برسشو اروم و کرد ترکیب رنگاشو و برداشت رو گونه رژ تا دو 

  میدم انجام دارم ظرافت با خیلی دیگه....  هست حواسم بابا باشه: ماهیار 

 مفهوم واقعا........ بود خواهیم شدنش پودر شاهد دیگر دقایقی تا که گرفته محکم اینقدر چونمو ؟؟ ظرافتشه با این 

  چیه؟؟ مردنی الغر این مغز تو ظرافت

  ؟؟ مداده عالمه یه اینجا....؟؟ میگی کدومو:  گفت و کرد کیف به نگاه یه ماهیار 

  چشماش؟؟ رنگ:  ماهیار 

  مشکیه: گفت و کرد نگام 

 میخوایم ما تازه.... باهامه ماهیار دیگه االن...... باشه داشته اشکالی دیگه نکنم فکر.........میکردم بازي کالفه انگشتام با 

   میشه تموم االن..... واستا ؟؟ میکنی کار چی:  دراومد صداش که ماهیار به دادم کمرمو...... کنیم بازي بریم

 و زدم توجه براي بشکن تا دو.... میکرد نگاه کیفو تو داشت نبود حواسش...... ماهیار طرف برگشتم و اوردم در هامو لنز 

  افتاد دستش از گوشی یهو که چیه بگه خواست و برگشت که کردم صداش بارم یه

  گذاشتی؟؟ لنز:  گفت و کرد نگاه دقیق 

   برداشتم لنزارو..... خیر نه:  گفتم و دادم نشونش دستمو توي لنزاي 

 ببین:  گفت و گوشیش طرف رفت دستش ماهیار...... شد بلند یکی الویه الو صداي که بود مونده مبهوت دقیقه دو 

  نیس مشکی چشماش دختره این!!  شبنم

  رنگیه؟؟ چه پ:  گفت بلند خیلی خیلی شد بلند اون صداي 
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 داخلش اس تیره ایه قهوه دورش ببین...... نه نه میشی.... نمیدونم:  گفت و کرد نگاه من به دقیق پاچه دست ماهیارم 

  ..... عسلی نه نه.... روشن اي قهوه

   پخش رو و زمین رو گذاشت رو گوشی 

  ادم؟؟ یا جلوته عروسک..... منو گرفتی:  شبنم 

  کنم چیکار بگو د:  ماهیار 

  ..... میداد انجام ظرافت با خودش قول به ماهیارم و میداد دستور شبنم 

 ماهم بیار بردار خانومو این روز یه راستی.. بکشه ش خود عروسکتون بذار دیگه که مونده ریمل دیگه شد تموم:  شبنم 

  ببریم فیض

  !!!ها کنه ولت میرسام کنم فکر بعد:  گفت شوخی به ماهیار 

   کرد قطع و کرد خداحافظی دلخور و سرسري و کشید جیغی یه شبنم 

  هانا؟؟ میذاشتی لنز چرا تو:  گفت و خندید دوباره ماهیار 

 چشم تو منم چشماي..... بود زیاد توش حرف و بود کوچیک بودي دیده ك مارو محله اینکه خاطر به راستش:  من 

 جوري همین میدادي قورت داشتی منو که تو امروز مثل همه وگرنه..... میذارم لنز پیش سال سه از بابا موافقت با....بود

  ......دنبالم میومدن

  اینه جلوي رفتم 

  ؟؟ من ام شده چه... رازي زکریاي بنت سینا ابن یا........ خدا واي 

   میاد بهم هام لپ صورتی رنگ چه.... باال اومده هام گونه اینقدر چرا 

  .... زده هم نافذي عسلی ي سایه چه اس اینه تو که اینی ماهه چه!! ........ جیگرشو 

 همه از ولی.. میزنه برق لبامم صورتم تو شده عسلی و صورتی چی همه چرا لبامو واي واي.... پلکام میزنه برق اوخی 

  نمیدونستیم ما و بودو کاره این ماهیارم بابا........ چشامه خط تر قشنگ

 یه عروسکیم مانتوي به افتاد چشمم... بودم شده تر خوشگل حاال کشیدم ظرافت با واقعی معناي به و اروم خیلی ریملو 

  کمه؟؟ چیزي یه............. کردم نگا خودم به و زدم اونم..... داشت روش شکالتی پاپیون یه که داشتم سفید تل

   بیرون اوردم فرمو موهاي از دسته یه شالو زیر بردم دستمو..... دلم دو هنوز 
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  کردي؟؟ رنگ:  کرد کج گردنشو..... جلو اومد ماهیار..... بود شوك انگار 

  شد شروع باز....... کردم غلط خدایا.... پیشونی رو زدم دستم با 

   خودمه موهاي نکردم رنگ من قسم جدم سر 

  .... نمیپرسم بابا باشه:  گفت و داشت نگهم ماهیار که تو کردم موهامو 

 ذوقی یه......... اینه طرف چرخوندم و کرد کاري دست ذره یه و..... بیرون ریخت فرمو موهاي و برد دستشو خودش 

  میکرد وول وول دلم توي

  ...... عروسک شبنم قول به شدم خوشگل قدر چه 

 هاي خط با بود عسلی من چشماش ي عمده رنگ داشت فرقی یه فقط بود یکی چشمام رنگ با من موهاي رنگ 

   خدادادي مش جور یه........ عسلی هاي رگ با بود سوخته اي قهوه موهام اما دورش سوخته اي قهوه

  قماره هرچی بترکونم که برم..... بیرون زدیم بودیم ساکت درحالیکه بعد دقیقه دو 

  کنار رفت و گفت بانویی بفرمایید یه و کرد باز رو در ماهیار

  داخل میرفتم اروم اروم منم 

 بوداره قضیه بابا.....اه..... بود روشن خواب چراغ شبیه نور یه گوشه همون توي ها مبل طرف فقط و بود تاریک نت گیم 

.....  

   بازي تا میاد خوابم بیشتر تاریکه اینجا اینقد چرا بابا 

   اونا به بودیم رسیده دیگه ماهم طرفمون برگشتن ها بچه که کرد اي سرفه تک یه ماهیار 

  پسر تا سه و بودن دختر تا سه 

   شد تموم ها یهوصحبت 

  شد گرد چشما یهو 

  باشه گفته برپا کسی اینه مثل..... شدن بلند همه یهو 

  برجا:  گفتم و خندیدم ریز 

   کردن پرسی احوال سالم باهام و من سمت اومدن خنده با و کردن نگاه هم به بعد ، نفهمیدن اول 
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 فرم رو اندام و مهربون هاي چشم داشت نازي العاده فوق ي چهره ته بلند قد خیلی دختر یه بود شبنم هم نفر اولین 

  وقار با و شیک حد از زیاد و......

  ادابه مبادي خیلی که بود مشخص 

  !! تلفن پشت عروسک همون شمایین؟؟ جون هانا پس:  گفت و بهم داد دست 

  افتخارش به بزنید کف.... نخبگان محافل تو کنن دعوت افتخاري تو از باید.....! باهوشی تو چقدر 

 رو عروسکا که این پرده پشت هاي دست همون هم شما و:  گفتم و)خودمونه واکردن نیش همون( کردم تبسمی 

   خانوم؟؟ میدین؟؟شبنم تکون

  بنده دوست ، خانوم شبنم بله:  دراومد صداش میرسام 

   کرد تکمیل رو معرفی..... عروس جاري از کالم یه!!!!  یاعلی 

   بامزه هاناي خوشبختم: گفت و کرد بغلم ، بود باز گوش بنا باالي وجب یک تا نیشش حاال که شبنم 

  ؟؟ چی یعنی بامزه هاناي..... ادب بی هم خیلی نیست اداب مبادي همچینم بابا نه 

  .....دیگه میکردي خالص خودتو و دلقکو میگفتی کالم یه 

   بعدي دختر طرف رفتم و بغلشو از بیرون اومدم 

  ماهیار؟؟ نمیکنی معرفی: دختره 

  نبریش یاد از داري عمر تا که میکنه معرفی همچین االن... قورباغه زبون قد داره زبون خودش این: ماهیار 

  کردم غلط:  گفت و کرد رد سکته بیستا ده بیچاره که کردم نیگا رو ماهیار نافذ نگاه و منقبض فک بایه 

  ..... ام مهرسام:  گفت و جلو اورد دستشو دختره این و خندیدن همه 

  شد کات تو کات کال و کردم قطع اونو حرف منم که حرفش تو پرید میرسام 

  کن راحت خودتو و بنده دوست کن معرفی منم یهو بنده دوست بگی میخواي بازم نکنه:  من 

  اس بنده خواهر یکی این نه:  گفت و خندید میرسام 

  اره شماهم فهمیدیم بابا...... داریم فامیل ماهم بگی که اینجا اومدي کردي جمع تبارتو و ایل رفتی لشکري:  من 

   خوشبخته که گفت و کرد بغلم هم مهرسام:  نگفت چی هیچ دفعه این و خندید بازم میرسام 
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  دنیا؟؟ تو چیه بدبخت همهادم این پس خوشبختن مردم چقدر 

 ؟؟ ته عمه ایشونم نکنه:  گفتم و میزد حرف ماهیار با داشت که میرسام به کردم رو بود دیگه دختر یه هم بعدي نفر 

  !!بگو نکش خجالت

 دیدن از که گفت و کرد برقرار رو ارتباط مستقیم لینک با چیزي نه دستی نه و کرد بغلم راست یه لبخند یه با دختره 

  خوشبخته من

  بوده بدبخت ببینه منو اینکه قبل گمونم به 

   دیگه اره 

  !!!!!دیگه خوب ولی کرد خوشبختش من دیدن االن گرچه شد پیدا بدبخت ادم یه باالخره..جوننن اخ 

  خوشبختم هستم نیلیا:  گفت اهنگی خوش صداي یه با دختره 

  نداري؟؟ نسبتی میرسام با:  گفتم و کردم ریز چشمامو 

  دورشونم خیلی فامیل راستش........اوم: نیلیا 

  نه گفتین کرده کشی لشکر میرسام این گفتم ؟؟ دیدي ؟؟ دیدي:  گفتم جیغی صداي با 

   پسرا سمت چرخیدم 

  اخوي نیشتو ببند...... استغفراهللا که هم سومی ، مهربون و بود عادي دومی ، بود کرده اخم اولی 

  نیست معرفی به الزم بود میرسام که اخریه این 

   کنم اخم شد باعث ناخداگاه کرده اخم اینقده چرا اولی 

  نخورد تکون نزدیک رفتم 

   بود پایین سرش اخه پایین برم که کردم کج گردنمو ها بچه دختر این عین 

  الونده اسمم: گفت و کرد نگام 

   من؟؟ جون 

 خیلی دیدنتون از که ما اقا:  گفتم و شدم خم گردنمو زیر گذاشتم دستمو حال همون تو و نخندم که گزیدم لبمو 

  ..... نمیدونم شمارو شدیم خوشبخت
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  زیاده کوه ریزش احتمال امروز که ازش بگیر فاصله خانوم هانا:  میرسام 

   خنده زیر زدم یهو و گرفتم جور بد بعد ولی نگرفتم اول 

  داره ریزش احتمال که میگه الوندو این نگو 

  ..... البرزم من:  گفت و داد دست مهربونی با بعدي 

  شده بزرگ چه ماشاهللا... بود این میگفتن جغرافیا تو البرز البرز پس... ماشاهللا......اه 

  )اخه برنجه مگه( کشیده قد چه حاال تا بود صحبتش بودیم ابتدایی که موقع اون 

  ؟؟ دارین نسبتی الوند اقا با:  پرسیدم استفهام با 

  .... برادریم:  گفت ارامش با الوند 

  سیاه روت میگه میرسه کوه به کوه که اینجاست و:  پرید میرسام 

   باهم کرده قاطی المثالرم ضرب 

 براش کردم نازك چشم پشت یه که جلو اورد دستشو میرسام بعدي سوي به رفتیم شدیم خوشبخت اینم دیدار از وقتی 

  ماهیار طرف رفتم و

  بدجور شد ضایع اي 

   بمونن الوند کوه ریزش زیر که همونه لیاقتشون ها بعضی دیگه بله:  میرسام 

 دور انداخت دستشو همون بعد ثانیه دو یه و گرفت دستمو نامحسوس ماهیار که صورتش تو بخوابونم یکی برم اومدم 

   ام شونه

  ؟؟ زیارت اومدن جمعی دست همه چیه خانوادگیه؟؟ لژ اینجا میگم:  من 

   دیگه منی ي خاله دختر ام تو خوب:  ماهیارم 

 چایی اونم باشم خاله دختر اینجا باید من که بود این منظورش االن اها....... شد باورم خودمم که گفت جوري یه 

  نخورده

  میکنه بازي هم هانا امروز از........ ها بچه راستی:  ماهیار 

  .... شد همهمه یهو 
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  بندازیم راه کودك مهد نه کنیم بازي اومدیم ما جان ماهیار:  الوند 

  اس معرکه پس کالمون خطا یه با.....نیس بازي عروسک ما کار ولی..... ها برنخوره بهتون:  شبنم 

   میکردن پچ پچ و بودن ساکت نیلیا و میرسام و مهرسام 

  میکرد نگا ماست ماست البرزم 

   جلو برم حاال یعنی که کردم اشاره ماهیار به 

   برو گفت چشمکی با و کرد ولم اونم که 

   جلوشون ایستادم سینه به دست و باال دادم بینمو ام میانه انگشت با 

 اي دیگه هرکار یا میرفتم راه محله تو یا بودم مدرسه تو که وقتایی مثل شدم جدي همیشه مثل..... کردن نگام 

  همیشه مثل درس..... میکردم

 گرچه..... باشم عروسک قیافتا شاید من....... برخورد ام بدجوري..... برخورد بهم که برنخوره بهت نگو ، جون شبنم: من 

 اول برخورد تو چجوري تو..... بشناسه طرفشو بخواد ظاهر رو از که کسیه بچه...... میبینه خوشگل شما چشماي و نیستم

  کردي؟؟ قضاوت من درمورد

  ........ کوه جناب شما و 

  نخورد تکونی هیچ 

 که بودم شمایی با....... نمیزدما حرف دیوار با:  زیاده زورم میدونستم ، باال اوردم و گرفتم محکم چونشو جلوش رفتم 

 به من از بیشتر خیلی شما چون.........بدم جدي تذکر اولیاتون به میبینم بهتر رفتاراتون با راستش... داره بزرگی ادعاي

  ..... دارین احتیاج کودك مهد توي نام ثبت

 من واسه شو خفه پس کردم فتح اورستشو من سهلی توکه الوند جوجه ببین میگفت بهش وگرنه نبود جاش که حیف 

  شیرخوارگاه بري باید تو کودك مهد برم بخوام من اگه که نکن کودك مهد کودك مهد

  نبود جاش که حیف که میگم ولی 

  ندارین؟؟ مشکلی من باورود که بقیه:  گفتم برگشتم 

  نزدن حرف 

  دارین؟؟:  گفتم تري بلند صداي با دوباره 
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 میکنیم ناراحتتون اگه ما حضور با ندارین مشکلی ؟؟ چی شما!!  باشیم داشته مشکلی بکنیم غلط ما خانوم بابا: میرسام 

  ؟؟ میریم االن همین

  رفت غره چشم بهش بدجور شبنم اما نگرفتم دل به بود شوخ لحنش 

  .....دیدیم هم ر خاله دختر اژدهاي خشم...... اوالال:  گفت گوشم در نخنده میکرد سعی داشت که ماهیار 

  کنم پیاده خودت رو چشمه یه میخواي - 

  بشینیم بریم پس......نی مشکلی ظاهرا:  گفت بقیه به رو و خندید 

  کن حاضر لوازمو ماهم برا بیار نسکافه خانوما براي!!  سهراب:  میرسام 

  اینان؟؟ و پنیر و شیشه زعفرونو و منقل توفاز هم اینا نکنه چیه؟؟ لوازم االن 

  ها ناقال اي 

  بودن کرده قرق ماشاهللا کردم نگاه مبال به و اومدم بیرون نت گیم دستشویی از

  )بعد به این از پس..... بودم کرده اماده پستو این من اما نبرم کار به رو دستشویی بودین گفته شرمنده(  

  هست موجود مبال رو که نبود موجود توش اینقدر نوح کشتی شما جون 

   میز رو گذاشتن منم نسکافه.... اینکه مثل شده اضافه بهمون جدیدم عضو یه 

  ... میپاییدم داشت چشمی زیر شبنم..... اینا گلن چقدر 

  کنه باز جا برام نشد پا هیچکدومم ، بشینم که نبود جا.... برداشتم قدم طرفشون به اعتنا بی 

   میارم در سرتون تالفیشو کنید صبر..... شدم ناراحت 

 میرسام به ولی..... بلندشه میخواد کردم فکر خورد تکونی یه بودم نشسته نفر دو مبل یه روي میرسام با که ماهیار 

  بشینه بذار بلندشو که کرد اشاره

 طرفشون بردم بیرونو کشیدم کامپیوترو میزاي از یکی صندلی رفتم و میرغضب اخم حد در کردم اخمی..... شدم عصبی 

   میکنم ادمتون که میزدم غر هی هم لب زیر......

  خوشبختم خیلی... سهرابم.... نکردم معرفی خودمو من اینکه مثل: سهراب 

 چی میگفتن که لوازمی اون راستی بخورن اشونو نسکافه بقیه تا پایین سرموانداختم و زدم کوله) &(اند کج لبخند یه 

  بود؟؟
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  . دیدم میز رو کوشولو کیف یه فقط ك ببینم لوازمو که گردوندم چشم 

  کردم بازي بودم ریخته بیرون که موهام دسته با و پایین انداختم سرمو دوباره و کشیدم اه 

  خانم؟؟ هانا نمیخورین:  گفت سهراب مینوشیدند نسکافه اصول و ادا با و بودن ساکت همه 

  نمیاد خوشش چیزا این از هانا اصال نه: گفت و کرد پیشدستی ماهیار 

  میده انجامش دوباره هست ماهیار شد اگرم....نمیشه خراب ارایشت عزیزم نترس:  شبنم 

   اناکوندا مار کنم عرض چه که کرم.... میریزه کرم هی این بودم اروم من االن تا ببینین 

   نگفتم هیچی و دادم تکون تاسف ي نشانه به سرمو 

  میز روي و داخل طرف به شدن جمع همه بعد دقایقی 

 کمتر کنم فکر که تیزه اینقدر هانا گرچه ، بیوفته راه که کنیم کار واردمون تازه با هفته یه تا امروزو بهتره خوب: ماهیار 

  بشه هفته یه از

  میز رو گذاشت و دراورد رو پاسورا و کرد باز رو کیفه اون ماهیار 

  بلدي؟؟ الحمداهللا که رو پاسورا اسم:  میرسام 

  اوهوم - 

  اوهوم نمیگه وقت هیچ باوقار خانوم یه:  شبنم 

  گفتی االن خودت چرا پ استغفراهللا 

  !! تو با کرده غلط باوقار خانوم اون:  گفتم و جامو از شدم بلند 

   زمین رو ریخت اش نسکفه از ذره یه و نشست سیخ جاش تو من داد از شوکه شبنم 

   بشین که زد اشاره و نخنده تا گزید لبشو ماهیار 

  ندوون موش دیگران توکار حالیته وقار خیلی اگه تو....میزنه حرف بیشتر هی این نگم هیچی نمیخوام من هی ا:  - 

  کن عوض هانا با جاتو شو بلند میرسام: ماهیار 

  شبنم کنار کرد جا جابه رو صندلی میرسامم و ماهیار کنار نشستم و کردم عوض اخم با جامو 

  ببخش خودت بزرگی به شما ناخوشه ذره یه امروز:  گفت خنده با و طرفم به شد خم نیلیا 
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 جاش ناخوش ادم)  گفتم بلند رو تیکه این....( بیمارستانه اینجا مگه ناخوشه که ناخوشه:  گفتم و نداشتم اعصاب اما من 

  !خونه دیوونه یا اس خونه مریض تو یا

  دیگه بسه: گفت و رفت غره چشم و گرفت نیشگون پامو پهلوي ماهیار 

  میکنین؟؟ بازي چی اصوال- 

  میشمریم فقط...... نمیکنیم قمارم.... کوچولو خانم نمیکنیم بازي ما:  الوند 

  توهه نوبت حاال شد اروم شبنم - 

  نبینیم اشو خنده که اونور کرد روشو البرز 

  میکردم فوران داشتم من اما 

   میشماریم ما میگه راس الوند: ماهیار 

 و کردم صدا رو میزد ساله 6-5 که رو یکی میکردن بازي فوتبال داشتن ها بچه خیابون تو رفتم و شدم بلند جام از 

  خاله تو بیا گفتم

   تو اومد 

  هانا میکنی چیکار:  مهرسام 

  کنم حالیتون رو چیزي یه میخوام!!  عزیزم هیچی - 

  ؟؟ چیه اسمت خاله؟؟ خوبی:  بشم بچه اون قد هم تا شدم خم 

  ارنام - 

  هارو عدد بشماري عمو واسه میتونی خاله جان ارنام خوب - 

  هفت ، شیش بعد پنج اها..... بود دیگه چی یه اول میگفتا هی مامانم نه نه شش ، چهار ، سه ، دو ، یک........ اوهوم - 

  بري میتونی ، خاله ممنون - 

  دارن بزرگی ادعاي من واسه نشستن مبل رو که هایی خر نره اون به کردم رو من و بیرون رفت کوچولو ارنام 

 نه اومدم اي دیگه چیز براي من و بود گفته اي دیگه چیز من به ماهیار ولی.... ندارم دعوا کی هیچ با من ببینین - 

  ! سوم جهانی جنگ براي
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  .....بزنیم حرف باهم اینجوري بزرگ ادم تا نه بخوایم که بکشیم خجالت خودمون از باید 

 هم کوچولو بچه یه......هارو عدد میشمرد جوري چه دیدي دیدي؟؟ ارنامو:  گفت و کردم رو کوه جناب به برگشتم 

  بدي انتقال منظورتو میتونی هم تر قشنگ خیلی چیه اینجا هدفتون که بگی من به میخواي تو اگه بلده شمردن

  نگیر دل به شمام کوچیک من بابا!!  جون شبنم:  گفتم و شبنم بغل تو پریدم ها زده جن این عین یهو بعد 

 که ام کوچولو میگی خودت....... کردم غلط بابا:  گفتم و بوسیدم لپشو اونورو کردم صورتمو منم که اونور کرد روشو 

  ها؟؟ بگیري جدي نباید که تو کرد اشتباهی یه کوچولوت خواهر خوب...

 که بمیرم..... بمیرم من الهی..... الهی..... الهی)  دهنم تو اومد اهنگه یه یهو که الهی بگم اومدم: ( گفتم که کرد بغض 

  بشینی قبرم سر بیایی شاید

   نکنه خدا:  گفت پروا بی ماهیار یهو 

  ببخش منو!!  ماهی قدر توچه:  گفت و کرد بغلم شبنم که بودم نکرده هضم اونو حرف هنوز من و 

:  گفت میرسام که میکنم چه این دراوردن دل از واسه ببینه که موند منتظر ماهیارم.....کردم نگاه الوندو و شدم بلند 

  ؟؟ کنی ماچش و کنی بغل اینم میخواي نکنه

 که الوندو اما کردم اشتباه من رو شبنم.... بیارم در الوند دل از باید من مگه!!! خیر نه:  گفتم و کردم نگاهش بدجور 

  دربیاره دلم از باید اون کرد اشتباه خودش

  کنه ماچت و بغل پاشه الوند میخواي نکنه:  گفت میخندید تیکه تیکه که میرسام و باال پرید یهو همگی ابروهاي 

  شاید.....نمیدونم:  گفتم و واستادم سینه به دست 

  !!هانا:  دراومد صداش ماهیار که 

  ..... بیرون رفت پاشد الوند 

  درارم؟؟ دلت از من که هست چیزي مگه هم تو دل تو:  گفتم و گردنشو تو انداختم دستمو ماهیارو کنار نشستم 

  کنی اذیتش نیس خوب!!  خجالتیه ذره یه الوند این ولی عزیزم نه: ماهیار 

  میخورد منو داشت که این نه؟؟ خجالتیه این - 

   رفت هدر وقتمون که بیاین ها بچه خوب:  توضیح به کرد شروع ماهیار 
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 با و میکنن بازي که تایی سه اون یکی میشیم تقسیم گروه دو مابه ، خوب:  گفت ماهیار و شدیم جمع همه دوباره 

   میشنن میز سر که تایی چهار اون هم یکی و تا چهار شدن تو اومدن

  نخودي که منم: سهراب 

 که بینیش رو گذاشت دستشو قبلش و اوردن ،درش خورد زنگ گوشیش که بده ادامه اومد ماهیار و خندیدن ها بچه

  !!نمیزنید حرف یعنی

  دایی سالم: ماهیار- 

  کردین ما از یادي عجب چه!! خوبین شما!!..... ممنون خوبم- 

  کرد نگاه من به نگران و ایستاد و شد بلند 

   مرتبه نا خونه اما چشم روي که ما؟؟قدمتون ي خونه امشب؟؟ - 

  میخونه درس دوستاش خونه میره خونه نمیاد رفتن اینا مامان ي وقت از اون نه - 

  میاین؟؟ کیا با......اشکالی چه نه نه - 

  منتظرم.....قربانت - 

 اونجان دیگه ساعت یه اینا دایی خونه بریم سریع کن جمع..... هانا:  شد جنی ، کرد گم مکانو و زمان یهو ماهیار 

  پاشو پاشو....... واي.....

 تو بذاري روببري اشغاال اون میشه:  گفت میرسام که میکرد خداحافظی داشت هنوز ماهیار و شد تموم خداحافظیم من 

  کوچه؟؟ سر اشغالی

  من؟؟:  گفتم تعجب با 

  دیگه بذار برو!!  جان هانا: ماهیار 

   میرم دارم باشه...... دیگه سیاس حبوبات و لوبیا و سیاه نخود همون قضیه:  گفتم و باال دادم دماغمو 

  !!!!! بود غروب دم..... بیرون رفتم و برداشتم اشغاالرو 

 در دم بذار اشغل برو میگه مهمونش به ادم اخه... شون همه ان دیوونه:  گفتم لب وزیر کشیدم عمیق نفس یه 

  که نگفتن بازي از هم چی هیچ.......

  بپرسین خودم از بزنین زنگ- 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵۴ 

  باال پریدم 

  قلبم رو گذاشتم دستمو و برگشتم 

  !!الوند اقا:  شد چهارتا چشمام 

  ام شماره اینم..... بپرسین خودم از بزنین زنگ نداره اشکالی...... نگفتن بهتون هیچی ظاهرا- 

  میپرسم اون از هس ماهیار.......بشم مزاهم نکنم فکر ولی!!  ممنون:  گفتم زده بهت جور همون و گرفتم رو شماره- 

  بگیرین تماس بود اي دیگه مشکل اگه بازم...... باشه- 

  ..... راستی:  گفت که برم ،اومدم اومد اونم ، در سمت رفتم و گفتم اي باشه 

  بفرمایین: گفت و دراورد بود شده بسته صورتی ربان با که کوچولو قرمز مخملی ي جعبه یه و جیبشو تو برد دستشو 

  چی؟؟ برا:  گفتم ترس با و عقب رفتم قدم دو بودم کرده قاطی کال که من 

  !!دراوردن دل از براي:  گفت جوري یه و نفهمیدم معنیشو که کرد اي خنده یه الوند 

  بخره اینو بود رفته اینهمه 

  بمونه خودمون بین فقط: گفت و باال داد موهاشو جلوي کالفه الوند 

  حتما:  گفتم و خندیدم 

  میزنی؟؟ حرف داري کی ؟؟با تو کجایی:  درومد صداش ماهیار 

  .....اومده الوند اقا:  داد با من 

  شد بلند ها بچه صداي و سر 

  کسی به نگین گفتم خوبه حاال!!  خانوم هانا:  اعتراض با الوند 

  که اورده چی چی نگفتم اومده الوند اقا گفتم من:  گفتم و کردم جمع دماغمو 

 سیلین پنی امپول به رحمت صد گرفت ازم نیشگونی یه نامحسوس و اومد ماهیار لحظه همون و تو رفت و خندید 

  داشت درد خیلی

  بدوییم خونه در دم تا باید:  گفت و گرفت منو دست و کرد خواهی معذرت الوندم از 

  بود تر ور اون خیابون تا سه دو یه اشون خونه 
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  بود پالس اتاق تو لباسام و ارایشی لوازم و کتابا که بود این بدبختی 

  رفتن یورتمه به کردیم شروع پا تیز خر تا دو عین بالنصبت دوتا ما و گفت سه دو یک یه ماهیار 

 مراعات ها سالخورده براي....... من از اون بعد دقیقه دو میگرفتم سبقت ماهیار از من..... میکشیدیم الیی مردم بین از 

 میدویدیم دوباره و میکردیم موانع روي از جانانه پرش یه هم ها وقت بعضی میکاستیم خود سرعت از و میکردیم

  کیه؟ داییش انگار حاال........

  ...... میدویدیم داشتیم حواس بی و شدیم اصلی خیابون وارد 

   میکردن نگامون اینجوري اونا که میکردیم رفتار منگال عین ما شایدم میکردن نگا بهمون منگال عین هم بقیه 

 چه اما رسیدیم خالصه..........افتاد دوزاریم بعدا....... میکنن نگامون اینجوري اینا چرا میگفتم خودم پیش من تازه 

 عین باید دوباره حاال که میکردیم تازه نفس داشتیم در پشت........ زدن در اونا بستیم حیاطو در که همین...... رسیدنی

  ........ حمالی باال بریم خر

  کن قفل داخل از درم شو قایم برو که کرد اشاره ماهیار 

  خودش جون به نباشه خودم جون به.....گفتا بااشاره اینارو همه 

  کو؟؟ من داماد پس -

  دوستشه ي خونه!!.........دایی که گفتم - 

  دوستش خونه رفته که میکرد غریبگی احساس ما خونه یعنی - 

  .........دایی نمیدونم من واال - 

  اومد خانوم تا دو و اقا یه تشکر و سینی تو چاي تعارف صداي 

  بشنوم بهتر تا چسبوندم در به تر محکم گوشمو 

  چطوره؟ حالشون درسا میکنی؟؟ چه خودت - 

  ....... خوبه - 

! نریمان......بیستش معدل خاطر به زبوناس سر جا همه اسمش..... کاشته گل امسالو که دامادم:  اومد خانومه یه صداي 

   بیاد بزن زنگ



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۵۶ 

 از من زدن جیغ همزمان و شد بلند اتاق تو از گوشی صداي یهو فکر،که تو بودم رفته من و نبود صدایی دقیقه دو 

  .......ترس

 یا اینجاس موبایلش!!!!میاد اینجا از صدا:  گفت و پایین داد بار چند رو دستگیره و در پشت اومد) نریمان( ماهیار دایی 

  ببینه مارو نداره دوس و اینجاس هم خودش

  اینجاس موبایلش دایی نه - 

 همه که ام تو داداش شد خسته دخترم..... بزنه دوري یه تو بره ماهدخت.....کنی باز درو این بیاي نمیخواي!! دایی- 

  بگردونه ببره اینو نمیاد درسه فکر اش

  ....... اس ریخته هم به تو اون دایی شرمنده- 

  ........... کردم باز کتابامو دوباره و تخت روي باال رفتم و گرفتم فاصله در از 

 کردم باز رو در........شدم بلند در صداي با یهو و برد خوابم که گذشت چقدر و کردن هم دنبال ها عقربه چقدر نمیدونم 

  ......خوابیدم جامو سر برگشتم ماهیار دیدن وبا

 خال یه توي بودنم گذاشته انگار... میشم خفه دارم میکردم احساس بودم؟؟فقط کجا ؟؟نمیدونم بود چند ساعت نمیدونم 

 و باال امو سینه قفسه که بار چند...... میدادن فشار هی و گردنم دور بودن گذاشته دار طناب مثل چیزي یه یا هوا بدون

 یکی که..... میکشیدم نفس بلند بلند........نشستم و شدم بلند کنار زدم بودو روم که چیزي اون دستام با و کردم پایین

  خوبه؟؟ حالت هانا؟؟ شده چت:  گفت

 یهو ، بود ماهیار اتاق تو درش که میومد تراس از صدا.... بودم ترسیده....... نمیومد باال نفسم منم و بود تاریک هوا 

  دیدي؟؟ بد خواب ؟؟ شده چی:  گفت و ایستاد تخت کنار اومد ماهیار. کردم جمع چشمامو منم و شد روشن چراغا

   بد خیلی دیدم بد خواب اره اره یعنی..... پتو این ، نه- 

  بیارم؟؟ اب برات میخواي:  گفت و کرد نگام مشکوك ماهیار 

   نه:  ناراحته،گفتم کردم احساس 

  !!بخواب بگیر پس- 

  بخورم؟؟ هوایی یه بیرون بیام میشه- 

  بخوري بخواي که باشه هوایی اونجا نکنم فکر:  گفت و زد غمگین لبخند یه 

  تراس تو رفتم و کردم خاموش چراغو و پایینو اومدم تخت از اروم 
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 یه زیرش داشت زیادي فاصله زمین از ذاتی اینا ماهیار خونه اخه و بود زیاد زمین از ارتفاعش اما بود کوشولویی تراس 

 ماهیار ، بودم نرفته که من ، بود اونجا هم پدرش کار اتاق حتی و داشت استخر و جکوزي و سونا که بود گنده زمین زیر

  . بود کرده تعریف

 زمین رو کنارم ماهیارم... بود نیم و دو بودم دیده قبلش ساعتو... کردم بغل هامو زانو و تراس سرد زمین رو نشستم 

 بود سیگار دود اش همه کنم تنفس بخوام من که نبود هوایی تراس تو میگفت راست کرد روشن سیگار نخ یه نشست

........  

  باشی؟؟ سیگاري نمیکردم فکر - 

  اوله بار ، نیستم - 

  گفتم همینو اول بار منم - 

  میکشی؟؟ هم تو گفت و کرد نگاه بهم تعجب با 

  کردم شوخی بابا نه:  گفتم و خندیدم 

  میخندي بازم شرایط بدترین تو که حالت به خوش:  گفت و برگردوند روشو 

  !!نکنه درد دستت.....شرایطه بدترین من شرایط نظرت به پس - 

   شرایطه بدترین از یکی:  گفت و گرفت سیگار از خوشگل کام یه 

   شاید:  گفتم و کشیدم کوتاهی اه 

 تو باید قلیون نی این مثل یکی..... افریدي هم ما واسه افریدي شرایط همه واسه!! خدایا..... شدم خیره اسمون به و 

  بدترین تو منم باشه بهترینش

  !! عدالتو بنازم 

  نکن غیبت!!  دختره زشته 

  ؟؟ داشت چیکارت الوند امروز- 

 و کمه اش تخته یه الونده این شاید بدونه ماهیار باید اتفاقا...... بابا ، اره بگم؟؟ باید بمونه؟؟ خودمون پیش گفته الوند

  نمیگن من به چیزي بقیه

  ماهیار به دادم و اودرم رو کادو و شدم بلند 
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  این؟؟ چیه- 

  حلقم در برود...... زبان دستور ماشاهللا 

  دراري دل از برا داد الوند- 

   الوند؟؟ بابا؟؟ نه- 

  نمیکنی؟؟الوند؟؟ شوخی من؟؟ جون:  گفت دوباره بعد دقیقه دو و کرد نگاه رو کادو 

  الوند؟؟:  پرسید دوباره و شد خیره داخلش به و کرد باز رو جعبه ماهیار داره تعجب اینقد چیش بابا اره- 

  !!!!اشو عاشقونه ي نامه:  گفت و دراورد توش از کاغذي یه ماهیار 

 صلح وقتی..... شد پاره وبرگه کشیدم اونم که بگیرم رو برگه ازش اومدم بود گفته ماهیار به اینکه از شدم پشیمون جدا 

  ماهیار خط یه من خط یه خوندیم رو نامه و زمین رو گذاشتیم رو ها تیکه شد برقرار

  بود خط دو فقط گرچه 

   نگرد هدیه دنبال.......نکن خسته خودتو " 

  "درارم دلشون از بخوام که ندارن دلی تو امثال بود،اخه زیاد سرت از جعبه همون 

  بودیم عصبی فجیعی طرز به من و ماهیار 

   میشدم منفجر داشتم دیگه که منم و میزد پوك مدام اونکه 

  خنده از البته 

   خندیدن به کردم شروع بلند بلند یهو 

  شدي؟؟ ؟؟جنی چیشد- 

  بود حال با خیلی:  گفتم هام خنده الي البه 

  بود باحال میگی تو.... انداخته دستت مرتیکه- 

  نگم چیزي کس به بود گفته... ها نیاري روش به وقت یه ماهیاري:  گفتم و خوردم رو خنده 

  میشه چیزیت یه که واقعا- 

  الودي؟؟ غم اینقدر امشب چرا تو!! راستی- 
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  شنیدي؟؟ صداشونو- 

  رو؟؟ کیا صداي- 

  ؟؟ رو دایی زن و نریمانو دایی- 

  دادم گوش اما..... بایستما فالگوش اینکه نه- 

  کیه؟؟ دامادشون راستی:  پرسیدم و کردم نیگا بود گرفته دود جلوشو که ماهیار صورت به و برداشتم اسمون از چشمامو 

 کردم خم صورتش جلوي گردنمو بشم مطمئن اینکه براي...پایین اومد ماهیار چشماي از اشک قطره یه کردم احساس 

  میدونم خودمم... میشم فوضول و تخس هاي بچه شبیه مواقع جور این...کردم نیگاش پایین از و

  میکنی؟؟ گریه داري:  گفتم ناراحتی حال با و کردم جمع صورتمو گرفتم بغض منم انگار 

  ...برادرمه دامادشون:  گفت و اونور کرد صورتشو ها بچه عین ماهیارم 

  باشه داشته زن خیلی داداشت نمیکردم فکر ولی.......نداره گریه که این- 

  اون به بده ماهدختو داره اصرار خیل داییم زن ، چهارمه اونم نداره،- 

  باشین سال یه توي داداشت و تو میشه چی؟؟مگه یعنی....وا:  گفتم تعجب با 

  خوندم جهشی- 

  ....خوندم جهشی دوسالو من البته....من مثل- 

  میشه این میرسن هم به نخبه عدد دو وقتی 

  میگفتی داشتی خوب- 

   کرد خاموشش و داد فشار زمین رو سیگارو و داد غورت دهنشو اب 

 چی همه بذارم پیش پا من اگه...میخواد داداشمو اون اما!!....هانا دارم دوس ماهدختو: اومد پایین دونه دونه اشکاش 

  خودم وجدان عذاب با..... فامیل کل با اینا دایی با داداشم با اینا مامان با ام رابطه..... میشه خراب

  بودم ندیده خودمو سال و سن به پسر یه گریه تاحاال میشد کباب دلم میکنه گریه داره میدیدم وقتی 

   ریخته بهم چی همه... نمیفهمه حرفمو هیچکی.....هانا گرفته دلم:  داد ادامه و امو شونه رو گذاشت ژیشونیشو ماهیار 

  خودشون؟؟ زندگی خونه سر میرن کی - 
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 اگه ولی.... درسه فاز تو بیشتر اون نمیکنه فکر چیزا این به اصال.....نمیاد خوشش ماهدخت از.....نیس راضی داداشم - 

   شد روشن درسا با تکلیفشون که وقتیٰ◌  داداشم کنکور بعد سال یه.... بشه راضی

 البته.... میکنم ردیف برات خودم.....گرفتی کم دست رو هانا تازه...خدابزرگه موقع اون تا....نداره غصه...... حله که این - 

  نمردم شرایط بدترین این توي فقر و گرسنگی از موقع اون تا اگه

  هانا؟؟ میگی راس:  گفت و شد بلند ماهیار 

 هاي بچه این بنظرت.... اما بپرسم میخوام هی که هست چی یه.... ماهیار... ام)...مکث اندکی......( بگم دروغ باید چرا- 

  شدن؟؟ ناراحت دستم از گروه

 قهوه برم تامنم برو... داشت کار باهام مهرسام بزن گیرو پیغام برو راستی کردي؟؟ فکري همچین چراٰ◌  بابا نه - 

  نداریم خواب خیال ما اینکه مثل...کنم درست

 که بود ماهیار مامان مال پیام اولین..... میکنه روشنش چیجوري ماهیار بودم دیده قبال زدم گیرو پیغام رفتم و شدم بلند 

  میان دیگه روز ده که بود این من براي بخورش بدرد ي نکته سفارش و صدقه قربون همه اون درمیان بعد

  دیگه؟؟ روز ده واسه افتاده المپیاد رسید گوشتون به امروز راستی:  گفت ماهیار بیاد بعدي پیام تا 

   شه تموم من برا دنیا قراره دیگه روز ده این اینکه مثل 

  رو دیگه روز ده اون بگذرونه خیر به خدا 

 کن اماده خودتو... چیده برنامه دیگه روز دو برا اصالنی بگم بهت میخواستم..... ماهیار سالم: بود مهرسام بعدي پیام 

 باال دست خودشو قدر چه بیچاره داشت قیافه ذره یه ؟؟..... بود اینجوري چرا ات دخترخاله این راستی......

 باید که هاس مونده عقب ازون معلومه... نیاریش بعدي ي دفعه کن سعی نیومد خوشم ازش اما نشیا ناراحت...گرفته؟؟

  فعال...دیگه روز دو تا......سرگروهی تو باز بود من نظر البته.... بدي توضیح رو بازي بار ده براش

  بگیر تحویل:  گفتم و کردم نگاه بود ایستاده مبهوت که ماهیار به برگشتم اي طلبکارانه حالت با 

 ناراحتم اینا که داشتم عادت حدیثا و حرف به اونقدر... بود اورده هجوم بهم عصبی فشاراي.. بود مزخرفی شب چه 

  . نمیکرد

  ....بود مخم رو که بود غلطتشون فکر طرز بیشتر 

   برگشتم میکرد صدام که الینا طرف به و دراوردم رو ازمایشگاه سفید روپوش
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 توضیح برام ذره یه میشه...نیس حالیم سپرده من به بهادري که تحقیقی این از هیچی راستش:  گفت و خاروند سرشو 

  بدي

 توضیح براش تا کتابخونه تو رفتیم باهم و کردم قبول مهربونی با ولی بودم نخوابیده هم ثانیه یه دیشب که این با 

  .....بدم

 الود خواب که منم.....البالو درخت زیر خواب اسم به بود کتابی یه مون جلویی قفسه توي که نشستیم جایی قضا از 

 با البته.... بخوابم تخت ، بکشم دراز کتابخونه میزهاي از یکی رو بلندشم همینجا میکرد ام وسوسه هی هم شیطونه

  .... درنیاره ها بازي بیجنبه این از من جلوي یادبگیره تا شیطونه دهن تو خوابوندم یدونه تون اجازه

 صندلی رو از داشتم کم کم اینکه تا پایین میرفتم صندلی رو وجب یه میدادم توضیح الینا واسه که خطی دو هر 

 سرمو جا همون منم و نیومده کامپیوترمون معلم که اومد خبر ها بچه از یکی شد تموم الینا با کارم وقتی... میوفتادم

 واسه بخوابه زرتی بگیره ابهت و هیکل ان با چهارم سال اموز دانش اس ضایع خیلی شدم متوجه که میز رو گذاشتم

 ولی بستم اروم چشمامو و زدم هم عینکم میخونم دارم یعنی که کردم رو خودم و برداشتم رو کتابه همون رفتم همین

 مردم حرف پدر گور نداشتم طاقت دیگه...میز تو میرفتم مالج با من و میشد شل دستم میشد گرم چشمام تا المصب

 امونو کپه دقیقه دو نذاشتی دیشب که ماهیار بمیري.... نمیبره خوابم جوره چی همه که حاال... میز رو گذاشتم سرمو

  بذاریم

  ... شدي که شدي......شدم عاشق شدم عاشق اوردم در اداشو 

  کنم؟؟ چه من... واال 

 فاز تو بزنم و کنم خراب رو شاعرانه فضاي اون نمیخواستم دیشب که حیف... برداشته الو تیریپ شبی نصف من برا اقا 

  بتمرگه بگیره بره بپره سرش از عاشقی که توشیکمش میزدم خوشگل همچین دیشب وگرنه رمانتون

  نیس ادم عین عشقشم 

  کردم بزرگ ماهیارو این من....گذراس حس فقط اینا میدونم که من 

 میموندم بیدار سرش باال صبح تا شبایی چه و میدادم هل اینو کالسکه تو روزایی چه میدونید که شما ندونه کی هر 

  .... دیشب همین اش نمونه....

   ماهدختو به برسه چه میره یادش منو دیگه روز دو این 

 این اخه....خوابیده گرفته این اونوقت اقان جواب منتظر همه عقد سفره سر میدونم که من... نره یادش کن فرض اصال 

 میده زن این به کی......معتاداس این عین...اس خسته میوفته یادش تازش میرسه که مهم جاهاي به داستان همیشه

 اخه بامرامه خیلی مهربونه خیلی ماهیار این خدایی ولی........میذارن فرق داداشم و من بین همه میگه اونوقت..... اخه
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 جا میکرد نرم پنجه و دست مرگ با که در دربه و صغیر و یتیم و اواره و بدبخت پناه سر بی دختر یه به میشد حاضر کی

  سره داداشش اون از هم خیلی..... بده

  اخه؟ چیه بزمجه اون 

  واال... چشاش اون با)... افتاده فیل دماخ از(  پایین اومده فیله یه دماغ پلیپ رو از انگار 

  پاشو... فرستادن کامپیوتر براي رو دیگه یکی نداریم شانس که ما بابا بیا:  گفت و داد تکونم نازي که گذشت ذره یه 

  ...دنبالش رفتم کشون خمیازه منم 

 بدو بدو من خونه رسیدیم وقتی و بگیریم تاکسی که گرفت کبري تصمیم دید امو وارفته ریخت ماهیار وقتی مدرسه بعد

 و گرم جاش چقد کثافت... خوابیدم بود پایین که ماهیار تخت همون رو باال برم نداشتم حوصله چون و بخوابم رفتم

  !!باال نمیاد چرا بگو... نرمه

  بکشم دراز میخوام باال برو پاشو هانا اه - 

  ...بخواب باال برو:  گفتم داري کش صداي با 

  دارم ارتفاع از ترس من - 

   میخوابه هم ارتفاعش پاي میشه عاشق هرکی ، میاد خوابم من ، سرت تو خاك:  گفتم و سرش تو زدم باشتو - 

  باال برو پاشو ماهیار جون هانا؟؟ میگی چی - 

  بود گذشته کار از کار و بودم خوابیده دیگه من ولی 

  شم بلند من که کرد صدا و سر اونقدر ماهیار که بود ظهر از بعد چهار طرفاي 

 هرچی به زد گند ماهیار این که بخوابم تخت بگیرم بودم کشیده نقشه که منم نداشتیم مادرس و بود چهارشنبه امروز 

  نبود و بود نقشه

  ها داري بازي فردا ، بشور صورتتو و دست برو پاشو - 

  کن ولم... بخوابم میخوام - 

  ......میکردم پرونی لقد داد و جیغ با منم که کشیدم محسن هاي برنج گونی این عین و کشید دستامو 

  .... شستن تا میکرد ناز اب با صورتمو بیشتر اما ، شست صورتمو و اشپزخونه تو بردم 

  درارم رو مدرسه هاي لباس تا اتاق تو داد هولم و صورتمو رو کشید و برداشت رو حوله که هم بعد 
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 تخمه رفت و کرد جمع رو بازي بساط بردم من و کرد بازي باهام دست دو و داد یاد بهم رو بازي که این از بعد ماهیار 

   فوتبال عشق!!  سوباسا هردو که ماهم و داشت فوتبال سه شبکه ، اورد قوروت قره عالمه ویه پفک و

  ... زمین تو بودیم رفته و حال وسط بودیم کرده دراز لنگامونو 

 از راستی... نمیشناسیم رو دیگه هم ما از هیچکدوم اونجا ، بیاي تنها باید خودت هم تو و میرم تر زود من فردا: ماهیار 

  اومد؟؟ خوشت بیشتر دخترا از یکی کدوم

   نمیفهمیدم چی هیچ منگوله داور این نخ تو بودم رفته که من 

 زیر ابه که هم مهرسام این میکرد داد و جیغ اش همه که شبنمه اون: گفتم من که پرسید سوالشو دیگه بار یه ماهیار 

  بود اروم ولی نیلیا... کاهه

  شی اماده و کنی عوض لباساتو کنه کمکت اینجا بیاد میم فردا پس ، میزدم حدس: ماهیار 

 نکردم توجه... خاصی چیز یه به خورد دستم که بردارم تخمه میخواستم و زمین رو بردم دستمو... شدیم ساکت دوباره 

  ..... که باال اوردمش

  سوسک:  زدم داد بلند و ماهیار طرف کردم پرتش جیغ با 

  کجاس؟؟ ؟؟ کو:  ماهیار 

   اوناها... اوناها - 

   طور همون منم.. بودیم داده تکیه بهش که مبلی رو پرید ماهیارم 

  ؟؟ اخه مرد میگن اینم به 

  بکشش - 

  میکشیمش بعد اخره ربع یه ببینیم تره مهم فوتبال فعال - 

  فوتباله فکر... مبل رو اومد اقا چرا بگو 

   میکنه فرار موقع اون تا - 

  !! بود ژوراسیک عصر کوروکودیل که نبود سوسک المصب... باال اومد مبل از سوسکه یهو 

  داد گل اعالم گوینده موقع همون دقیقا و 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ۶۴ 

 مبل بودم ماهیار توبغل که من میزدم جیغ بودم خوشحال گل از که منم و کرد بغلم یهو ماهیارو ترس و هیجان زور از 

  پوف یهو و شد سنگین

  رفتیم فنا به 

  .... بود دماخم رو پتو که هایی موقع همون مثل دقیقا... میکردم گی خفه احساس من و بود تاریک جا همه 

  .... میومد بیرون از گل ي صحنه تکرار و تا دو ما هاي زدن نفس نفس صداي و بود پایین طرف من صورت 

  اینجایی ماهیار:  من 

   میکنی ام خفه داري میگفت که دراومد ماهیار از مبهمی صداي یه 

  ... گردنش رو بودم رفته ارنج با بدبخت 

  بدي؟؟ تکون رو مبل نمیتونی:  گفت که برداشتم دستمو 

  ام؟؟ کی من میدونی - 

  دیگه هانایی تو خوب ها؟ اوردي گیر وقت چیه؟؟ سواال این - 

  منو گرفتی اشتباه بروسلی با شاید گفتم - 

   نشه خراب مبلمون:  گفت ماهیار که کنم پرت رو مبل اومدم پا جفت با 

  میبودي هم خونتون مبل فکر باید میکردي هیجانات ابراز که موقع اون - 

  ...زپرشک - 

  ......هیس - 

  شد؟؟ چی - 

  میره راه دستم رو داره چی یه کنم فکر - 

  باشه میتونه کی یعنی نه؟؟ - 

  سوسکه کنم فکر) گفتم و دادم قورت دهنمو اب( کنم فکر......کن مسخره خودتو هیجانات برو... مسخره - 

   کنار رفت مبل تا کردم وورجه ورجه قدر این منم و)  داره دنباله که اینا از( زد سریالی خنده یه ماهیار 

  میخندیدي؟ چرا:  گفتم ندیدم سوسکی وقتی و تکوندم خودمو 
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  میدادم قلقلک بازوتو رو داشتم من اخه:  گفت و روش نشست و کرد چپه مبلو ماهیار 

  افتاد کردن غلط به که ماهیار سر تو زدم اینقد و برداشتم رو کوسن بیرون بود زده خشم از چشمام 

  رفت؟؟ کجا الهی سوسک این نفهمیدیم اخرش که خوبما ولی 

 جهان و ایران تاریخ تو که میگیرم ازت زیبایی انتقام یک دستشویی هاي دمپایی با ببینمت بعدي ي دفعه واستا 

  .........اسمتو بنویسن

 البته و میکرد بیشتر سنمو که ارایش من یه با منو و کرد باي باي باهام فعال که منطقه به بود مونده کوچه تا دو نیلیا

  18 باالي اعمال به چه رو ساله 16 من..... نذار تنها منو بابا گذاشت تنها بود شده ریزي برنامه و عمدي کامال

  شدي ماه میگفت بود اومده خوشش خیلی که نیلی 

  زمینم؟؟ رو هنوز چرا پ گفتم منم 

 ده پاشنه کفش یه با ول و شل شال یه و اي سرمه کوتاه و تنگ مانتوي و کمونی رنگین صورت یه با من خالصه اقا 

  کنم چیکار باید بودم مونده خیره نگاه همه اون بین سانتی

   رسیدیم ، کنم ترش خالصه 

  تو رفتم خودم و بود در دم که اونی به دادم کیفمو و شال و مانتو 

 که کردم پیدا گوشه یه بودن داده یاد بهم که جوري همون میزدم قدم مغرور العاده فوق و داشتم کمرنگ اخم یه 

  باشه جاها بقیه به مشرف

 سلیقه ماشاهللا... دکلته مشکی پیراهن یه و بودم پوشیده پوست رنگ شلواري جوراب یه... نشستم و انداختم پا پارو 

  ماهیار

  ...شدم زدن دید مشغول و زدم لبخند اگاه ناخود... میچرخید سالن دور هم رنگی رنگ و بنفش و قرمز هاي نور 

   وسط بودن ریخته اي گله و بودن اومده خوشگذرونی براي اکثرا 

  نیستم لیوانشون تو که من ؟؟ چی حاال مینوشیدند و....بودن نشسته من مثل هم ها بعضی 

  بودن جمع اونجا هم عده یه و بود بازي هاي میز دیگه هاي گوشه 

  زدم قدم به کردم شروع و شدم بلند 

  میزنن لبخند پسرا اقا... شدن مهربون همه چه امروز 
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  نمیدهیم افتخار ما گرچه شوند اشنا ما با میخوان 

  باال کشید خستگی رفع براي مثال دستاشو میرسام 

  داغه میز یعنی بود عالمت یه 

  بشینم که گرفتم اجازه بانکدار از و میز سمت رفتم ارامش همون با 

  بشینم که گفت بهم لبخند یه با و تقریبا بود ساله 25 پسر یه بانکدار 

  بود سردي شب چه امشب: گفت میکرد نگاه ها برگه به که حالی در میرسام 

   الزمه دهی یه یازده ها کارت جمع پس11 عدد یعنی عالمت یه بازم سرد 

  میبستم شرط قاطعیت با و میدادم تکون صندلی زیر پاهامو 

  ... کنیم جمع میزو باید ما اما میبندن کوچیک هاي شرط میرن اول میزها سر که بقیه و میرسام میدونستم 

   میشمردم فرز و تر منم و میکرد بازي فرز و تر بود کیوان اسمش که بانکدار 

   بود سهراب نوبت حاال 

  ندارین؟ میل نوشیدنی خانوم- 

  لطفا تکیال.. چرا - 

  میگفتم بودم یادگرفته که چیزایی طوطی مثل چیه؟؟فقط نمیدونستم که من 

  رفت و بود نوشیدنی یه توش که اورد دار پایه لیوان یه برام و رفت سهراب 

  شدم کیوان پوزخند متوجه و خوردم ذره یه منم 

  میبرم رو بازي و میشه پخ پخ االن که این میگه دلش تو االن 

  درارم ازت پدري یک االن... واستا 

  برگردونه رو کارتا بودم منتظر و میز رو میزدم انگشتام با 

  بشه بیشتر یک و بیست از باید 

   ببازه اون باید کردم حساب من که اونجوري 
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  )شده سوز میگن باال بزنه یک و بیست از وقت هر( اصطالحا 

  برگردوند کارتارو 

  یکه و بیست که من مال جمع 

   دیگه میز یه سمت رفتم و برداشتم وسط از رو ها ژتون و کشیدم جیغ یه چهارشنبه و بیست........تک...سه...ده 

  داغه میز که داد اشاره شبنم 

  شده؟؟ گم انگشترم خدا واي:  گفت و کشید خفیفی جیغ یه نشستم اینکه محض به 

  ........ جمعشون یعنی انگشتر 

  گوشه یه بردنم و سرم رو کشیدن چیزي یه که این تا گذشت ترتیب همین به و 

  نکردم کاري من... کردم اشتباه که میگفتم و میزدم پا و دست فقط من 

  بود؟؟ چند جمعش: اومد مرده یه خشن صداي بود گرفته ام گریه دیگه 

  کنین ولم...... نمیدونم چیزي من- 

  بود؟؟ چند جمعش میگم- 

  یازده- 

  کشیدم راحت نفس یه ها بچه دیدن با من و برداشت سرم از رو پارچه اون یکی یهو 

  اومدي؟؟ خوش ما گروه به:  گفت البرز و خندیدن شون همه یهو 

  دستتون رو میوفتم میمیرم میگیره قلبم نمیگین ها دیوونه - 

  ... بود عالی کارت... نکنه خدا:  گفت و اومد جلو بودم ندیده لحظه اون تا که ماهیارو 

  میزد گنجشک مثل قلبم هنوز من و 

  ها شده سرد هوا-

  ببندم؟؟ رو پنجره برم- 

  کن زیاد هم رو شومینه.... اره- 
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  نیستم بلد شرمنده رو شومینه ولی میبندم رو پنجره - 

  کتابا رو شد خم دوباره و کرد زیاد رو شومینه رفت زانو با و خندید 

  میکردي؟؟ چیکار حموم ساعت سه تو راستی- 

 از تر نود که توهم.. دیگه میکردم حموم:  گفتم بودم مسئله فکر تو کامال که درحالی و خوندم فیزیکو مسئله از خط یه 

  بیرون اومدي دیگه سال بهار با رفتی من

  خورد خط دستم که مینوشتم رو مسئله ها داده داشتم 

  نبود اما بردارم پاککنو تا قالی رو کشیدم دست میکردم نیگام کتابو که طور همون 

  ...میشه گم هام وسیله دار و هیر این تو همیشه..... میاد بدم اي 

  اس؟؟ سوسکه خاله قضیه میچرخی؟؟باز خودت دور باز تو چته- 

  ندیدي؟؟ منو کن پاك......دیگه نگو اي- 

  انداختم نگا و اونور و ور این و کردم بلند سرمو منم و گفت نوچی یه 

 معلوم کنم پاك فنچوله اون اما کردم نگا رو زمین رو بودم انداخته که دفترهایی روي و زیر و پا زیر هی... نبود که نبود 

  رفته؟؟ کجا نیس

  دیدم کنمو پاك که بگیرم قرض ماهیارو کن پاك که باال اوردم سرمو 

  اخه؟؟ میکنه چیکار شوما خشتک تو من کن پاك - 

  داري؟؟ کار منم خشتک تو تو - 

 خو... بیرونا میارمت مطلق قدر تو میکنمت قسم بابام خاك به ماهیار:  گفتم و کردم اشاره دفترم ریاضی عملیات به 

  منحرف اقاي بودم کنم پاك دنبال

 یهl اینه هم عالمتش بیرون میاد و میشه مثبت زیرش بره هرچی که ریاضی در چیزیست مطلق قدر اطالع محض( 

   lوسط این چیزي

 مین پنج ماهیارم کردم جمع و کردم حل اینم بود اخر مسئله.... بغلم تو کرد پرت کنو پاك و کرد اي خنده تک ماهیار 

  من طرف اومد و بیرون اورد اي جعبه یه تخت زیر از رفت و کرد جمع من از بعد

  نمیخوام اونو دیگه دارم رو جدیده این االن بوده من قبلی موبیل این ، هانایی- 
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  !!من جلوي گرفت رو جعبه و 

  کنم چیکارش من...نخواه نمیخواي خوب- 

   میشه الزمت... دیگه بگیرش- 

  گرفتمش و کردم تشکر اروم 

  ...توش انداخت کارتم سیم یه و داد یاد بهم اینارو کارو طریقه ماهیار ساعتی نیم یه و کردیم باز رو جعبه 

  زده خجالت هم بودم خسته هم نمیگفتم چیزي و بودم اروم اش همه من 

  بیرون بریم پاشو...مثال ها اس جمعه روز میگم!!  هانا- 

  پوشیدم لباس رفتم و شدم بلد اروم منم 

 یه و خونه تو دوید بدو بدو ماهیار... شد بلند تلفن صداي که بیرون بذاریم در از پامونو میخواستیم...حیاط تو رفتیم و 

   برگشت بعد ربع

  بپرسم که نداشت ربطی هم من به... بود کی که نگفت هم چیزي 

 زمین ریز ریز باران هاي قطره و بود بارونی و تیره اسمون...میزدم قدم صدا بی و اروم بازم.... بود خلوت تقریبا خیابونا 

   میکرد خیس رو

 دستاي کدوم هر بابام و مامان بودم که تر بچه بخیر یادش... بود اب پر خیابون هاي چاله و بود خورده خیس اسفالت 

  ....پریدم می ها چاله رو از من و میگرفتن رو اونورم و اینور

  هست؟؟ چی چاله اون تو- 

: گفتم اروم همونجور...... بود شده جمع اب توش که بودم خیابون ي چاله هزاران از یکی به خیره....... اومدم خودم به 

  ماهی خیلی!! ماهیار اي گنده دل خیلی تو

  رفت و پروند هم تیکه تا دو که عوضی راننده یه بلند بوق با شد همزمان این و کنار کشدم خیابون وسط از ماهیار 

  هانا؟؟ نیست خوب حالت:  گفت و پیشونیم رو گذاشت دستشو ماهیار 

  دنبالم اومد اونم دادم ادامه زدن قدم به و زدم پس نگاهم با نگرانشو نگاه 

  برگردیم نیستی خوب اگه هانا - 
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 دختر یه به که باشه پاك و بزرگ میتونه قدر چه ها بعضی دل نمیدونم.... دارن فرق باهم ادما اینقدر چرا نمیدونم - 

 جا واسش بابابزرگش که میکنه اشغال جا چقدر مگه سرپناه بی کوچولو دختر این نمیدونم.... بده مکان و جا پاپتی

  ....نمیتونه ساله 50 پیرمرد یه و کنه درك رو بچه دختر یه میتونه ساله17 پسر یه چیجوري.....نداره

  خدا اسمون مال یا منه مال مه گونه رو که هایی قطره نبود معلوم... نبود اسمون اشکاي و هام اشک بین مرزي 

 بزرگی این به دنیاي تو چقدر من مگه:  گفتم اروم و جلومو کردم قالب دستامو اشکی چشماي و اویزون لوچه و لب با 

  میخوام؟؟ جا

 ماهیار که دستمالی سفیدي اشکیم چشماي پشت از که وبدم داده تکیه اي خورده ترك کوتاه دیوار به و بود پایین سرم 

  .کرد خودنمایی بود گرفته جلوم

  ...گرفتم دستش از 

  ها نمیام میان اینا مامانم که روزي اون تا میرم کنی گریه اگه خدا به......دیگه نکن گریه......هانا کن پاك اشکاتو- 

 برق چراغ تیر نور زیر و بغلش تو پریدم منم و کرد باز دستاشو...کرده بغض انگار ماهیارم دیدم که باال اوردم سرمو 

  گرفت خوابمون که وقتی تا کردیم گریه بگم بهتره یا کردم گریه اونقدر خیابون

 میکردم فکر این به.......میدادم تکون و پایین کردم اویزون باال تخت از دستمو........ جاهامون تو رفتیم و خونه برگشتیم 

 دستمو یهو که..........پاکه دلش چقدر یا و میکنه رفتار اش خانواده اعضاي از یکی مثل من با که اقاس چقدر ماهیار که

  گرفت

 میکرد نوازش روشو اروم انگشتش وبا بود گرفته دستمو...... بود گرم ماهیار دست اما... پتو از ترس منم و بود سرد هوا 

......  

  . بود سختی شب چه... گرفت خوابم من تا شد تکرار کار این اونقدر 

   بود سنگین هوا... بود خفه چیز همه نظرم به بکشم نفس نمیتونستم اصال ام سینه روقفسه بودن گذاشته انگار چیزي یه

  کنم پولشون صندوق تو که رفتم مصنوعی لبخند یه با و برداشتم رو ها ژتون و خوردم لیوانم از قلوب یه 

  ....... سالن طرف برگشتم و کیفم تو گذاشتم رو پوال میزاشتن رو کیفا که اتاقی اون توي رفتم بعد و 

 مشروبا هاي شیشه این اینقدر... شدم خیره سالن کنار کوچولوي بار به و سالن گوشه نشستم..... برم نمیخواستم 

  ..........بخوره رو همه میخواست دلش ادم بود رنگی رنگ و خوشگل
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 و بازکردم بودم بسته باال باعاش موهامو که اي گیره... میکرد درد سرم.... بود دو نزدیکاي کردم نگاه مچیمو ساعت 

 اه یه... بودم اینا ماهیار خونه من که اي هفته اخر اخرین..... بود دیگه هفته اخر یه بازم.... صورتم تو ریخت موهام همه

 دادم تکیه روشون مو چونه و میز به دادم تکیه دستامو و بیرون کشیدم صندلی یه....... باره همون طرف رفتم و کشیدم

 رد رو بیشرمانه پیشنهاد تا چند باید ها وقت بعضی فقط نداشت کاري هیچکی یه هیچکی میومد خوشم.....

 شما جان به.......میکنم چیکار من ببینه تا روم میکنه زوم دقیق طرفم میاد یکی وقت هر الوند که بودم متوجه...میکردم

  ... قدیم کوهاي هم کوه... شه سوراخ تا میزدم تونل یه وسطش از میکرد فوضولی دیگه ذره یه

 لوت بازي میزهاي به کردم نگاه....دارن انرژي قدر چه.... خوشه دلشون قدر چه...سالن سمت برگردوندم رو صندلی 

 چیکار بیام من.... داغن که داغن...... داغن میزا که میدادن عالمت مدام هم ها بچه نداشتم بازي حوصله من اما بودن

  .....شده کشیده کجا به احسانیا خانوم مثال؟؟ببین کنم

  ذهنم تو میومد ماهیار حرفاي اش همه 

  میکنن بازي که اونایی یکی و میبندن کوچیک شرطهاي و میز سر میشینن که هایی بچه یکی میشیم گروه دو ما 

  ......... بودن بهترینا اونا بیام من اینکه از قبل تا چون نکنم توجه رو الوند و مهرسام بدرفتاري بود گفته بهم ماهیار 

 که میشه فعال بازیکن نوبت حاال... داغه میز یعنی میکشیدن خستگی رفع راي صندلی پشت دستاشونو ها بچه وقتی 

  ...... میداد برگ ما به و ایستاد می میز پشت بانکدار عنوان به یکی..... میز سر بره

 بتونم منم تا چقدره رفته بیرون که هایی کارت جمع میگفت عالمت با بهم میرسام مثال من کناري که بود موقع این 

  ..... ببندم شرط اندازه به

  ..... تومان سیصد مثال که میخوندم بانکدار براي من خالصه 

  .......نه یا میخوام بازم که میگفتم باید کارت اون دیدن بعد من و میداد کارت من به اون اونوقت 

 یا میخوایم نوشیدنی میپرسه و میکنه بازي رو ساقی نقش دقیقه براچند سهراب... میرسه سهراب نوبت حین همین تو 

  )اس پاستوریزه اینگارشیر نوشیدنی میگه همچینم(نه؟؟

 رو کارتا و نمیکنیم مست ما که بفهمن بقیه اگه چون.... میکنیم قبول اشتیاق با نکنن شک بقیه که این براي ماهم 

  صلوات مع الفاتحه... میشماریم

  براما میاره میکنه پیدا رانی... اي شیرکاله... پرتغالی اب... معدنی اب یه میره اونم 

   نه یا برداره کارت میخواد که میکرد ریسک باید که بود بانکدار این حاال و دیگه نمیخوام میگفتم من مدت یه بعد 

  ..... رو ها کارت میکردیم رو اونوقت 
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  )بوم بوم میزنه قلبم افشین قول به(میزنه گنجشک عین قلبم وقتا این اصوال 

  .....میبره اون باال بزنه تو مال اگه و میبري تو باال بزنه یک و بیست از بانکدار کارتها اگه 

  سادگی همین به 

  ...... کرد تقلب کلی میشد توش خوب اما 

 و بیست ناز دختر یه.... بود خلوت سرش... بود نشسته بار پشت ، سمتش برگشتم.... کرد جلب توجهمو دختره یه صداي 

  .... بود ساله شش

  میکنی؟؟ فکر چی به نشستی؟؟ اروم چقدر:  

  غمن بی و سرخوش چقدر...... اینا به- 

  سالته؟؟ چند واردي؟ تازه:  

  واردم تازه اره...سالمه نوزده نه... شو- 

   میزنه تر کوچیک ات قیافه...باشی نوزده نمیاد بهت:  

  باهوشی تو چقدر یعنی که زدم لبخند یه 

  ... ام فائزه من:  گفت و جلو اورد دستشو 

  ام هانا منم:  باهاش دادم دست 

  ) ابعلیه دوغ انگار نوشیدنی میگن جوري یه اینا( میخواي؟؟ نوشیدنی:  

  ..ان؟؟ چی نمیدونم اصال... نمیدونم رو اینا اسم راستش من: بروم طفره سرم خیر اومدم 

  میاد خوشت کشور کدوم از: کرد شروع و بار سمت اون بردم و گرفت دستمو فائزه 

  هان؟؟- 

  داري؟؟ دوس کشورو کدوم:  

  فرانسه:  گفتم میشم بسیجی خواهر خیلی دیدم مکه بگم اومدم 

 یه...میاد بدست فرانسه توي مخصوص انگور یه از... میدم پیشنهاد کنیاك بهتون پس:  گفت و گرفت ژستی یه فائزه 

  مادام؟؟ میکنید میل... براندیه
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  )دخترم مرسی......(فیله ما مقسی: گفت و خندیدم 

  ..... امریکاییه... جکه اپل... روشه سیب عکس... گوشه اون میبینی رو براندي اون:  داد ادامه و خندید فائزه 

   اند ودکا تا چند هم اینا گفت و داد نشون رو چوبی قفسه پایینی گوشه انگشتش با بعد 

 ،همون نخوردم من که ، ریخت)ویسکی انواع از یکی.. مهتاب نور( شاین مون یه برام و کرد معرفی هم دیگه تا چند 

  بره پسره اقا اون با اون و باشم سرجاش دقیقه چند که خواست ازم فائزه و اومد یکی موقع

 یه اون از تر خونسرد و دادم منم...بدم بهش لیموناد یه ك گفت خونسردانه خیلی و اومد الوند که ایستادم فائزه جاي 

 میشه خالی که اینا از کدوم هر از که خواستم ازش من عوض در کرد خواهی معذرت ازم و اومد هم فائزه ایستادم گوشه

  داره نگه برام اشو شیشه

  قبولید اونم.....اخه بودن خوشگل خیلی 

  خونه رفتم من و 

 قبول اونو حرف باید شاید دارم جا گفتم ماهیار به که کردم اشتباه شاید کنم یاد نمیخوام چیزي شب اخر هاي بحث از 

 باشم دیگه یکی سربار نمیخوام من اما..... خونه مسافر میرفتم کنه پیدا رو جایی یه برام ماهیار تا روزي چند ویه میکردم

  کافیه بودم گردن وبال که هم قدر همین تا........

  بخوابم کردم سعی و...... کردم فرو بالشت تو سرمو 

  میزدم قدم و ام مدرسه مانتوي جیب تو بودم گذاشته دستامو

   رو هفته اخر کنه خیر به خدا باشه این امون هفته اول....... شانس خشکه به اي 

 که اي خونه....بیرون بودن کرده پرتم ازتوش که اي خونه... کردم نگاه روبروم ي خونه به و دادم غلط جلوپامو سنگ 

 محو زمین رو از شکل بدترین به باید که اضافی وجود یه من برا اونا و.....میشم محسوب ننگ یه من توش

 نگاه بود روبروم که مانندي قصر خونه به بودم کرده جمع صورتم گوشه یه تمام انزجار با نفرت حس از دهنمو....بشن

  کنم خراب خونه این اهالی روسر رو را اجر این تک تک داشتم دوست میکردم

  نکنن باز گویی هرزه به بیگناه ادماي برا نجسشونو دهن اون بیخود تا شون حلقه تو بکنم سیماناشو 

   درورودي البته شد باز درش یهو میکردم نگاه خونه به انتقام با که طور همون 

  .... بیرون اومدن قدي بلند خانوم و اقا یه..... ببینم داخلو میداد اجازه خونه حوالی باغ اي نرده دیوارهاي 

  .......حتما بودن چیزي مهمونی...نبودن خونه این اهل مطمئنا... بود مهربون و متین صورتاشون 
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 یه میشدن رد کنارم از که اي لحظه یه توي شدن من نزدیک وقتی ، شدن ماشینشون سوار و شدن خارج خونه از 

  بودن اشنا حس یه...... باشم کرده زندگی باهاشون و باشم دیده قبال اینکه مثل...داشتم خاصی حس

  میگم پرت و چرت دارم بیخوابی از شبه چون شاید نمیدونم 

   خونه این طرف بره که نمیکشه پاهام یعنی نمیتونم اصال نه... کردم خونه به نگاه یه 

  درونش فضاي به برسه چه سنگینه برام نمابیرونشم اس خونه این تو رفتن بهتراز بمیرم بابا 

  هانا سالم: ... زد زنگ بود داده بهم ماهیار که موبایلی 

  سالم:  گفتم بود نخوابیده شب اخر هاي بازي خاطر به بود شب دو که خسته صداي یه با 

  کجایی؟ - 

  خیابون - 

  پدربزرگت؟؟ خونه بري نشد قرار مگه - 

  بیرون میکنه منو هم بعدش...سخته..... نمیشه اما) خونه سمت برگشتم...( درم جلوي... ماهیار نمیشه - 

  میکنن قبول...میگم مامانم و بابا به...برگردي میخواي- 

 خانوم میخوام من هی...... دیگه کن ولم..... دیگه نیستم راحت حتما...... کن اصرار ذرت و ذرت هی... دیگه نه میگم- 

 اتون خونه بیان بزن تعارف من به بیا بعد بیا دم اول خودت برو تو ماکارونی رشته اخه... نمیذاري کنم تعارف باشم

 برادر باش بسیجی... میکنی بوقی پیشنهادات نمیکشی خجالت... غریبه پسر یه خونه بیام من داره معنی چه اصال....

  میکنم کاري یه بعدم به االن از...کردم اذیتت کلی تاحاال من... ممنون هم حاال!!.....

  خوب؟؟...باش خودت مواظب خیلی...بدم قرض بهت بگو اوردي کم نفس... هانا- 

 داري چیکار من نفس به تو....بري؟؟ فناهم به جا همون از بزنم... انحراف به رفتی باز که تو بدي؟؟ قرض نفس- 

  داریم المپیاد فردا بخون درس بشین برو... منه نفس فکر به مارو مملکت ساز اینده...

  خوندي؟؟ درس - 

  بودم کتابخونه االن تا اره- 

  ؟؟همکالسی؟؟ اشنایی نمیده؟؟ جا بهت قبلیت خونه صاحب- 

  اخه؟؟ تو غیر میده جا من به کی... ماهیار نگو غیب - 
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  نمونی؟؟ خیابون تو.... خوب؟؟.. برگرد نکردي پیدا رو جایی شب دیدي فوقش هانا - 

  دیگه هست چیزي مسجدي... اي نمازخونه... نمیمونم- 

  باشه...هستما تماست منتظر....برمیگردي؟؟ نکردي پیدا جا دیگه ساعت یه تا نکنم سفارش دیگه...پس خوب- 

  قبرستون میرم دوباره که اینه اخرش..برنمیگردم دیگه که من..باش منتظر برو 

  )سرم تو بریزم خاکی( بگیرم خاك با دوشی یه برم بذار..ماهیاري باشه- 

  !!!!!هانا...خدانکنه- 

  ...جان- 

  نگرانم خیلی.....باش خودت مواظب توروخدا- 

 االن....باشی نسترن نگران باید شما... باشی نمیخواد نیگران:  گفتم کنم کم نگرانیش از اینکه براي و خندیدم 

  ؟؟ اتون خونه نمیان کجاس؟؟

  تري مهم تو فعال....فکریه چه به وضعی چه تو کن نگاه:  گفت و خندید 

   شرافت بابا - 

 دوتا یکی که هامون نگرانی...نداره اومدن قصد امشبم... مونده کجا داداشم ببینم بزنم زنگ باید من... دیگه برو - 

  اي همه نگران...اونی نگران اینی نگران...نیس

  ... اصلی خیابون به برگردم تر سریع کردم سعی من و کردیم خدافظی خالصه 

 و دراوردم قدیمیمو موبایل... رفت فروشی موبایل یه به چشمم که میکردم عبور خیابون مردم بد هاي نگاه زیر از داشتم

  .....میگیره دستمو تومنی بیست یه فروشش از گمونم به... کردم نگاهش

  خانم بله:  گفت و کرد پام سرتا به نگا یه فروشنده... داخل رفتم 

  بفروشم میخوام: گفتم و میز رو گذاشتم موبایلو 

  نظرتونه مد چقدر:  گفت و کرد نگاه 

  شماست دست قیمت... این فروشنده شما: گفتم اخم با 

  تومان 25 - 
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  بماله گول سرمنو میخواد این...چیه درستش قیمت ببین... بیشتر تومان پنج 

 - 30   

   خانم زیاده سی - 

 -30  

  ببینی خیرشو 27- 

  چشم بگو سی میگم:  اوردم جوب تو از اعصابمو من کرده فکر این 

  بهش دادم کارتونش با موبایلو و دراوردم سیمو منم و داد بهم پولو و کرد نگاه خیره فروشنده 

 خونه چیزا بقیه..... موبایل و بودم برده راحتی لباس دست یه بود سبک بارم..... افتادم راه دوباره و جیبمو گذاشتم پولو 

  بود مونده اینا ماهیار

 پیدا امید به و هدف بی رو راه چهار تا دو دادم ادامه زدن پرسه به دوباره و گرفتم پایین سرمو..... مغازه از بیرون اومدم 

   دریغ اما کردم رد باشه باز خدا پاس و اس بنده رو درش که مسجد یه کردن

  ....بود خانومه یه...باال بیارم سرمو شد باعث صدایی یه یهو 

  .......جان دختر کن کمک خدا خلق به... میره دست از داره ام روله...بینداز نیگا بچه این به... جان خانم - 

  ..... بودم کشیده رو نداري... میفهمیدم حالشو...بود کرده دراز جلوم دستشو 

  ..دستش دادم و گذاشتم براش موبایلو فروش پول از تومان پنج و روسري یه و کردم باز امو کوله 

 اتیش...سوخت دلم......... بود کوچولو نوزاد یه... میلرزید خواب تو داشت که اش بچه به خورد چشمم که شم رد اومدم 

  گرفت

  داشت فرق اون اما نداشتم خودم که این با 

  .... داشت بچه اون 

  ...... بود خوب اما بود بزرگ براش اش بچه سر رو کشیدم و دراوردم مو بافتنی کاله و کردم باز امو کوله دوباره 

  شی خوشبخت ایشاهللا.... روله شه حل مشکالتت ایشاهللا.......بگیري میخواي هرچی خدا از ایشاهللا - 

 که اینجا....روبروي... روبروي...... کردم پیدا کوچه یه تو خودمو بعد دقیقه چند یه...... دادم ادامه راهم به و زدم لبخند 

   بود ده کردم نگاه ساعتمو..... اینجا اومدم کی من اصال......ماست مدرسه
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  چی؟؟ یعنی... وا 

  ..... پیچید ذهنم تو صدایی یه یهو که رم شم رد کوچه از اومدم 

   کردم نگاه مدرسه به و برگشتم 

  مدرسه سمت دویدم و شد باز منم نیش اروم اروم...... میخورد صورتم سردبه باد 

  میشتابه باقی دیار به روزا همین و بیمارستانه که میدونستم... نبود سرایدارمون..... بود خاموش چراغا 

  باال بردم سرمو و گرفتم رو دیوار 

  نی خبري هیچ 

  باال رفتم گاز شیر از و دیوار اونور کردم پرت کیفمو 

  ورودي سالن سمت رفتم کنان لی لی و گرفتم کمرمو دستم یه با..... کمرم اوي 

  نبودم مدرسه تو شب تو حاال تا 

  باحاله شبا مدرسه حیاط چه 

  کنی تعجب مثال بیاي صبح اونوقت مدرسه کل به بزنی گند اینجا شب میده حال 

 رو دیوارا رنگ......کنی خالی رو توپا باد و کنی دستکاري رو ها نمره بري بکنی نمیدن اجازه بهت که غلطایی اون تمام 

  کنی تعجب بیاي صبح و کنی اشغال پر حیاطو.....بکنی

  میده حالی چه که اي 

   قفله....... زپرشک دیدم که هست کالسا که سالنی تو برم اومدم 

  قفل و قفل و قفل....... ورزش سالن و خوري غذا سالن سمت رفتم 

   بود باز خراب هاي دستشویی از یکی در فقط 

  داري؟ کاري:  گفت یکی لحظه یه که لحظه اون بزنم داد داشتم دوست 

  ....بیکارم من تو جون نه 

 اینجا اردو اوردنمون شب مدرسه طرف از... پ نه پ:  گفتم بود داده تکیه دیوار به که اونی به تاریکی تو و برگشتم

   دیگه دارم کار....
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  نداري؟؟ اضطرابی و ترس هیچ... مدرسه تو... ناشناس غریبه یه پیش....تنها... شب.....زبون بلبل چقدر- 

 لقمه یه بیاد لولو اقا نمیترسی....مدرسه تو......ناشناس غریبه یه پیش... تنها.......شب) داوردم اداشو...(داري؟؟ تو مگه- 

  کنه؟؟ چپت ي

 تو میاد کی شب اخه میزنم حرف باخودم ،دارم سرم به زده کردم ؛فکر پنهون چه شما از نیس پنهون که خدا از 

  )...... مدرسه؟؟

  میمکید داره نگهش بادست اینکه بدون و بود دهنش تو نبات اب یه نور تو اومد 

  دیگه رفتن تباهی به جوانانمون چرا؟؟ دیگه گنده خرس این ساله 5 زیر کودکان مخصوص حرکت این 

 ابنبات چرا.... کصافط........ دارم دوس چقدر منم پرتغالیه میداد نشون ابنبات نارنجی رنگ....... میلیسه باولعم چه 

  بپیوندي؟؟ چین دیوار اجراي به بري ؟؟بزنم مردم دختر جلو میخوري

 شادي براي..... رفت ابروم........اومد دخلم.... اومده سرایدار جاي نکنه وایییی میکنه؟؟ چیکار کیه؟؟اینجا این راستی 

  !!!!!کنید ختم صلوات روحم

  اینجا بیا - 

 بدم قسمت کی سر نداري جد که تو راستی خدایا.... ببرش جدت سر خدایا اهللا بسم اهللا بسم نکنه؟؟ جنه...ترسیدم 

  بده پرش جنو این توروخدا خدایا....

  اي؟؟ دیوونه:  گفت و دستشو تو گرفت ابنباتشو پسره اقا اون که کردم فوت بارهم دو 

  چیزي؟؟ روحی یه شاید نیس؟؟ جن پس خوب 

  بپرسم؟؟ خودش از بهتره اس دیگه هرچیز از بهتر راستی گفتن قدیم از 

  روحی؟؟ - 

  .......هان؟؟ - 

  اومدي؟؟ کجا از شبی نصفه دیگه تو:  گفت میزد غر لب زیر که درحالی و دیوار کنار کشید و گرفت امو کوله 

 خل این... باشه ادم کن اعزام رو یکی کنی اعزام میخواي رو یکی شبی نصف حداقل خدایا:  گفت و اسمون به کرد رو 

  دیگه؟؟ کیه چله و

  بسیجیه برادر همون این کنم فکر اعزام؟؟ گفت 
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  پسر؟؟ اق میکنی چیکار ما مدرسه تو شب تو ببینم اصال.... زیادي؟؟ غلطاي....او او: نه ولی 

  الو زرد چه تو به:  

 کم من اخه؟؟ وسط این میگی چی شلیل توي: گفتم و دادم فشار و گرفتم گردنش از ها پنیسیلینی اون از نیشگون یه 

  رویید زانو چهار مشکالتم وسط اومد علیلم و ذلیل شلیل یه داشتم بدبختی

  فراري؟؟ - 

  فراري ام فراري.......فراري... فراري... فراري 

 هاي نما ادم از ام متواري ببخشیید نه ها ادم از متواري...ام متواري...بودم فراري کاش چیه؟؟ فراري بابا نه - 

  میکنی؟؟ چه اینجا تو.......بیرون

  ..... ام متواري ، تو مثل - 

  گفتم و انداختم اطراف به تاریکی تو نگاه یه - 

  میخوابی؟؟ ،کجا قفله دراش که اینجا - 

  ببین بیا میخواي... تو رفتم خوابوندش ضربه تا چهار یه با هرزه خونه نماز پشتی در قفل - 

 راحت مارو خدایا شب یه......میکنه چیکار اینجا یارو این که عجیبه خیلی اخه خوب...... بودم ترسیده مرگ حد در 

 خیلی یارو این)... کردم جا به جا دوشم رو امو کوله و خاروندم سرمو پشت......( دارم المپیاد سرم خیر فردا بابا....نمیذاري

  خونه؟؟ نماز تو برم یا خیابون تو بگردم بید یعنی... میزنه مشکوك

  ؟؟ مشکوك و غریبه ادم یه با مدرسه خونه نماز تو خوابیدن یا خیابونا تو سرگردونی بهتره؟؟ کدوم 

 بعدي برق چراغ از فقط و...بود سوخته بود ما مدرسه جلوي که برقی چراغ المپ........ بگیرم تصمیم ،نمیتونم شدم گیج 

 بود مشخص تاریکی تو چشماش برق فقط...... بودم ندیده اینم قیافه حتی من..حیاط توي میومد ضعیفی نور یه قبلی و

  !! کارتونا این عین...

  !! خواستم کمک خدا از و کردم قفل هم تو دستامو 

  خیابون برم که اینه بهتراز تو برم میگفت دلم 

  ..........داره خطري یه درصد صد خونه نماز تو رفتم ولی نیوفته بدي اتفاق خیابون تو شاید میگفت عقلم ولی 

  .......بخوابی شب باشی داشته جا که گفتم این برا...زیانی نه داره من واسه سودي نیاي؟؟نه ترسیدي؟؟میتونی - 
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  اه......... تو......تو - 

 چند یه قفله درا همه اونجا.... اونوري تیزهوشان پیش اموزاي دانش از یکی..... نیستم توهم و روح و جن....نترس - 

  ......خودمون خونه میرم...نیستم دیگه فردا از البته... شبا اینجا میام وقته

  میشه؟؟ اونور؟؟مگه تیزهوشان هاي بچه از 

  اعتمادیه قابل ادم که میکرد خر ادمو جورایی یه ، میزد حرف احترام با و بود مالیم و اروم صداش 

  ؟؟ اینجا میاي چرا داري خونه اگه - 

 درس مزاهم نیس کسی اقل حد اینجا.... ندارم اسایش توش اما دارم خونه اره خونه میگی دیوار تا چهار به اگه - 

  بشه خوندنم

  کرد خرم کالمش واقعا اینکه مثل کردم مکث ذره یه 

  سرده؟ هوا تو بریم میشه - 

  البته:  گفت و خندید 

  ... نبود خوبم همچین نبود؛ بد... دادیم المپیادو امروز

 رفتم....نداریم خاصی درس فردا خوشبختانه اما... بود اي کننده خسته روز... میزدم قدم و بودم کرده درهم ابروهامو 

  ....اوردم در عذا از دلی بغلیش پارك تو رفتم و گرفتم ساندویچ یه و فروشی اغذیه یه داخل

  ...ازبیخوابی میوفتاد پلکام میزدم گاز یه که هم میون در یکی 

 جواب نه میذاشت کالس ایشون و میزد زنگ موبایلش ذرت و ذرت.... بکپیم دقیقه دو نذاشت دیشب درپیته یارو این 

  ....سایلنت رو میذاشت نه میداد

  ...المپیاد واسه زد خر نشست صبح تا اونم....نخوابیدم کل در بودم ترسیده که منم 

  !!خرخونیش بااین بود کرده سفید منو روي بود کی دیگه این 

  باشه؟؟ داشته ادامه قراره کی تا دري به در این نمیدونم 

  کنیم؟؟ پیدا خالص ولگردي از ما قراره کی 

 سرمن تو ریختی بود بدبختی هرچی نبود اي دیگه بنده بپرسیم ازش خوش پیش بریم زمین بذاریم سرمونو قراره کی 

  ؟؟
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  ..... اومد قلقلک پام روي که میخوابیدم کامال داشتم 

 زنگ داشت که بود ماهیار... دراوردم موبایلو و دراوردم جوابمو و کفش و شدم خم و زدم خواب خماري تو لبخند یه 

  میزد

  )تنگش زدم هم خمیازه یه و گفتم داري کش بله یه- 

  شد؟؟ چی تو؟؟دیشب خوبی- 

  دیگه نزده ز که بوده درگیر حتما اونم بزنم زنگ بهش رفت یادم ترسم از دیشب اوخی 

  اوردن؟ چی برات سوغاتی... تخت خیالت تو...خوبم اره- 

  االن؟؟ نیست؛کجایی خوب اصال حالت اینکه مثل هانا؟؟ تو میگی چی- 

  نیدونم اسمشو..مون ازمدرسه باالتر خیابون دو پارك- 

  میخوابم میگیرم جا همین وگرنه بیاد تر زود کنه خدا فقط... کرد قطع خداحافظی بدون هم بعد 

  ! نبود بد اي هوا و بود ظهر از بعد سه ساعت... رسید دو حالت با ماهیار بعد ربع یه 

 راستمو دست... صورتم تو بود ریخته پولیده ژولیده و بیرون بود زده مدرسه مشکی مقنعه زیر از فریم فر هاي چتري 

 منرسید به کامال دیگه کاهیار وقتی که بودم خسته اینقدر..... چونم زیر بودمش گذاشته و نیمکت دسته رو بودم گذاشته

  میکردم نگاش جوري همون کنم سالم نتونستم

  ؟؟ نشستی اینجوري چرا ؟؟ دختر چته هانا؟؟ - 

  ؟؟ پس بشینم جوري چه - 

  میشیم؟؟ نگران ما نمیگی کردي؟؟ چیکار دیشبو خوبه؟؟ حالت - 

  ...اما رخوابم خما من درسته 

  نفري؟؟ چند مگه ؟؟تو نمیشیم نگران ما:  

  ما خونه بریم پاشو.. پاشو...بود من منظورم همون...ها گیري - 

  نیستن اینا مامانت مگه...بابا برو - 

  بیاي پاشی باید تو ولی...چرا - 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٨٢ 

  بخوابم فقط کن ردیف اتون خونه غیر برامن جا ماهیاریه قربونت فقط...نداریم ماید باید - 

  نخوابیدي؟؟ دیشب مگه - 

  کن ردیف جاخواب من برا فعال حاال... شد وضعی یه.... بخوابم امون مدرسه خونه نماز تو رفتم دیشب بابا - 

  بخواب بگیر نت گیم بیا پاشو - 

  نیس؟ باز مگه اونجا من؟؟ جون - 

 جا همون شبم... کنه بیدارت رفتنش قبل میگم میرسام به... بخواب اونجا برو بیا... پشت اون داریم اتاق یه - 

  نمیترسی اگه...بمون

  نکنه درد دستت...بترسم چرا بابا نه - 

  کردي که بازي تا چند اون از سهمت اینم گفت و داد بهم پول بسته یه و جلو اورد دستشو....راستی - 

  کنم جا جابه باخودم پول اینقدر نمیتونم که من - 

  ..... کنیم باز حساب یه باهم بریم فردا پس - 

  ...... میاره فشار ادم به قدر چه خواب واي 

  بخوابم میخوام.......نه یا نت گیم میبریم:  گفتم و دادم هل ماهیارو محکم دونه یه 

  حالت این با... کنه بلند بیاد جرثقیل یه باید االن تورو جوري؟؟ چه ولی میبرم- 

  کنی چیکار میخواي داري جیبات اون تو پول همه این...خوب بگیر تاکسی- 

  بري؟؟ راه نمیتونی خیابون تا دو که تنبلی چقدر نمیگه تاکسی راننده- 

  ....کنم یکیش ماشینش دیوار و در با بزنم من بگو زد حرف اگه اون- 

  .... خیابون سمت رفتم خوران تلو تلو هم بعد 

  رو؟؟ فیلمه اون دیشب دیدي نازي:  گفت و زد برق چشماش

  هانا؟؟ دیدي توهم... اره...واي:  گفت و داد تکون هوا تو دستاشو ذوق و شوق با یهو هم نازي 

  کدومو؟؟:  گفتم میخوردم غذامو رمق بی که طور همون و چونمو زیر گذاشتم دستمو خستگی با 
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) بوق( کانال دیشب که همون... کدومو میگه تازه...وا:  گفت و کرد ما نزدیک بیشتر خودشو و کرد درهم اخماشو قزي 

  .میداد

  ... نه:  گفتم و خوردم آب قلوپ یه 

  ما پیش نشستن اومدن دست به کاسه هم)  سپیده(سیپی و) یغما(یغوب 

  ها؟؟ بچه چیه موضوع: یغوب 

  !!بود باحال چقدر.. دیدین؟؟واي رو هه دیشبی فیلم هم ها شما: نازي 

 نشستن ملت که دیده فیلمو یه همین فقط دیشب مگه اصال...بپرسه سوالو این ازش نازي باید میاد هرکی حاال 

   شدن بال چه مردم...پاش

  کردم گریه کلی دیشب...نازي نگو... اه:  گفت ناراحتی صداي یه با سیپی 

  ..چهره دوهزار ختر شدم..ام کی من و کجاست اینجا اومد یادم یهو که بکشم هرت اومدم رو لوبیا کاسه ته 

  سوز؟؟ خانمان و دوز لب و سوز لب فیلم این بوده چی حاال - 

  ...میگی هیجانی تو اخه...کن تعریف تو قزي - 

  کفشتونم کف میخ من...اساتید ندید خجالتمون خدا رو تو:  گفت و کرد کوتاهی تعظیم یه قزي 

 بشه اینجوري مدرسه تو اگه..میشه پاره داره رفتم راه بس از وقته چند این کفشم این با کفش کف میخ گفت شد خوب 

  میره ابروم

 تو جون به... بود اي معرکه چه نمیدونی: کرد شروع و داد تکون راست و چپ به هی سرشو و باال زد استیناشو قزي 

  ... گرم دمش...لوتی بود ساخته چی... گفت خفن خوش دست یه کارگردانشو باید خودم جون به نباش

  میگما خودم...دیگه نیار در ادا اه: نازي 

  ...کنی گو باز مستهجول فیلماي شوما نداره خوبیت ، ابجی اونور برو:  گفت و کرد نازي حوالی تنه یه قزي 

 که ماهم بود خوب خیلی هوا ولی بود بهمن ماه هاي روز نشستن دورمون و اومدن هم دیگه هاي بچه از تا سه دو 

  ... ازاد مطالعه و بود غذامون زنگ

  لوبیا کاسه با حیاط وسط...اي مطالعه چه اونم 

  ... که شد شروع جا اون از داستانشو....میگفتما داشتم: قزي 
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  ...میزنی گند رو حساس هاي لحظه که بترکی اي...گریه زیر زد سیپی که بود نکرده شروع 

  پرگل خوشگل دشت یه توي میره طبیعت از نقاشی براي سار می که اونجا از:  قزي 

  ..خوشگل خیلی: یغوب 

 نقاشی به میکنه شروع و میاره وسایالشو و بوم... بود ناز قرمز هاي گل از پر دشت یه...بود خوشگل خیلی اره: قزي 

  کشیدن

  کصافط بود ناز قدر چه بگو...بهش بگو رو دختره: نازي 

  کرد خودکشی تلویزیون پشت رسما که من داداش.. بود جیگر بود ماه:  قزي 

  ...اش ادامه خوب - 

 که منم و گرفت شدت ویبره..اس مدرسه االن که ماهیار....باشه میتونه کی یعنی وا..... اومد قلقلک پام روي یهو 

  ....... خندیدن به کردم شروع قلقلکی

  میخندي چرا ها حساسشه قسمت... هانا وا: سیپی 

  ...میگه چی قزي نمیفهمیدم اصال که من واال 

  ...دستشویی برم لحظه یه من...شرمنده..ش.. ها بچه... بچه:  گفتم خنده با و بریده بریده 

   ببر اشغاالرم این دستت قربون پ: یغوب 

 میشدم منفجر خنده از داشتم که درحالی و اشغالی سمت رفتم قلقلکی پاي با و برداشتم رو لوبیا مصرف بار یه ظرفی 

 گوشی طرف رفت دستم من که همین نبودا ولکن پیش ثانیه دو تا طرف حاال دراوردم موبایلو و دستشویی سمت دویدم

  ....گرفته شماره اشتباه حتما... بود ناشناس شماره...شد قطع

 ما اینجا...بیرون رفتم و صورت و سر رو زدم الکی ابی یه و بودم پوشیده مانتو زیر که لباسی جیب تو گذاشتم رو گوشی 

 طبخ براي فقط اونجا باشیم خورده غذا اونجا ما بار یه اگه شما جون ولی خوري غذا سالن اسم به داریم سالنی یه

 قاشق سنگک گاهی و بربري نان تکه یه و مصرف بر یه ظرف همراه به....میباشد لوبیا و عدسی جمله از مقوي غذاهاي

 یهو که بشینم اومدم و رسیدم ها بچه به.....خوري غذا گذاشتن سالنو این اسم چرا موندم...بیاریم خودمون باید هم

 رو گذاشتم دستمو و خنده زیر زدم.....شد شروع دوباره خدا واي......من شیکم رو رفتن ویبره به کرد شروع موبایل

 نگام زل زل که منم شده ذلیل دوستان اون خنده از میترکیدم داشتم دیگه.... نمیشد اما بگیرم حرکتشو جلو که شیکمم

  مرگته؟؟ چه یه از دریغ و میکردن
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  نمیاي؟؟ چرا پس -

  ...ماهیار اینجا بیا - 

  چیه؟؟.. ها:  گفت خستگی با طرفم واومد زد قدم کالفه 

  نیست عالی نظرت به... دیوار به زدن چی ببین - 

 چشماشو صدا بی کرد نگاه بود چسبیده بانک کنار دیوار به که چروکی و خورده بارون کاغذ به و دیوار سمت برگشت 

  خوندم کور اما... خوبی چیز چه به به بگه که بودم منتظر لبخند با من و میبرد پایین خط به خط روکاغذ

  عالیه؟؟ چیش ؟؟ چی که خوب: کرد تموم خوندنو 

  مطلبو گرفت که زدم لوت کویر وسعت به پهناور لبخند یه 

  ... نیوفت خیال این به هیچوقت... اصال... اصال:  گفت و کشید و گرفت دستمو 

  ایش...میکشه دستمو میاد بدم اینقده 

  کنم.. کار.... م...خوا...می:  گفتم و کشیدم ها تقص بچه این عین دستمو 

  بسه همون...نمیکنی کار ها هفته اخر مگه - 

 لبامو...( میدم جواب تلفن فقط کنن قبولم اگه منم...بانوانه آژانس که دیدي....ماهیار توروخدا...میخوام ثابت کار - 

  !!توروخدا)...دادم ادامه التماس با و بیرون دادم ناراحت و مظلوم

   بشه خر که االنه جون اخ گفتم خودم پیش 

  نه میگم - 

  گرفته باال خیلی خودشه این 

 بدي اجازه...نخواي یا بخواي تو اصال... بگم بهش گفتم کردم حساب ادم رو اقا که باش من...نه میگی که نه میگی- 

  )نمیرفتم نرم میگفت اگه بود گیر ماهیار پیش کارم چون میگفتما الکی حاال....(کنم می خودمو کار من.. ندي یا

  روخدااااااااااااا تو:  کردم اضافه نداره العمل عکس دیدم 

  افتادي التماس به اخرشم که معنا این به... خندید 

 نوبت به آسیاب...درمیارم ازت پدري چنان شد ما کام به دنیا که دیگه روز دو قیلیون نی گیرته کارم فعال...پسر آق بخند 

  !!ژیگولی
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 تا حاال.... حساب به کردیم حواله رو پوال و و بودیم داده انجام بانک با کارمونو...بزنه زنگ شب که برداشت تلفنو شماره 

  ... بودیم بیکار عصري

   میرفتم و میخوندم فقط...گودزیالس... دیواره.. سنگه جلوم نبود حواسم و دستمو بودم گرفته رو فارسی زبان کتاب 

 گم اشونو ننه بابا که ها بچه این عین...نبود ، کردم بلند سرمو ، نمیاد دیگه ماهیار هاي قدم صدا شدم متوجه یهو 

 بلند خیابون تو میکنن ونگ و انگ بعد کنن گریه میخوان میشه جمع اشک چشماشون تو میزنه تند تند قلبشون میکنن

  .... بزرگ مغازه یه ویترین جلوي ایستاده دیدم که کردم نگاه پشتمو..... بودم حالتی همچون یه...مامان مامان میگن

  نمیاي؟؟ چرا پ:  بپرسم که بود من نوبت حاال 

 این عین!!  کن نگاش...برگشتم بودم رفته که رو راهی کوله و کج مانتوو جیب تو گذاشتم دستامو از یکی... نداد جواب 

  میکنه؟؟ نگاه چی به ببین هاس بچه پسر

  یهو؟؟ شد مرگت چه...ها- 

  نه؟؟ خوشگلن- 

  دور از میزنن برقم چه....رنگا این با... خوشگله کجاشون- 

  دیگه قشنگه همینشون - 

  )واقعا؟؟ توجهه جالب چیشون دخترا این( 

  میکنی؟؟ نگاهشون خریدارانه طور این که خریداري حاال - 

  ....فعال نمیذاره بابام - 

  ) میده شیر بو دهنت هنوز خو...نمیذاره معلومه( 

   بود ماهیار خود این واقعا ولی 

  ....شم بزرگ زودتر کاش - 

  !! هیز اینقد پسرم اخه زدي هم به حالمو ماهیار اه - 

  داره؟؟ شیکی ماشیناي چه نمیبینی چیه؟؟مگه هیز - 

 ام خنده خودم فکر از و کردم بودن مغازه تو که خریدار دختراي به نگاه یه و باال مدل ماشین نمایشگاه به نگاه یه 

  ... گرفت
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  کنم صبر 18 تا باید میگه بابا ولی ام راضی موتورشم به خدا به - 

  !!دیگه بریم:  گفتم خنده از هایی رگه وبا صورتم جلو گرفتم دوباره رو فارسی زبان و دادم قورت امو خنده 

  !!بریم- 

  اخه؟؟ بریم کجا...سرت تو بزنم بیام -

  چجوره؟؟ شرایطش ببینیم شمارهه این به بزنیم زنگ جایی یه بریم - 

  جونم اخ - 

   بود سبز فضاي یه کنارش بودن زده ورا و دور همون که ورزشگاه یه اطراف رفتیم 

  ... زدن زنگ به کرد شروع بالفاصله ماهیار و ها چمن رو کردیم ولو خودمونو 

   سالم...الو:  گفت ماهیار که کیفم تو میذاشتم فارسیمو زبان کتاب داشتم 

  طرفش به برگردوندم سرمو 

  گرفتم تماس زدید که استخدامی اگهی اون براي - 

  خواهرم براي... نه خودم براي... نه... نه - 

  ... ماهیار این مادربزرگ و مادر میشیم دیگه دوروز یه ایم خاله دختر خواهریم نفهمیدیم ما واال 

  بیکاره اش بقیه میره کنکور کالس دو ساعت تا... کنکوریه پشت...بله بله - 

  کنکوریه پشت کجام من!!  دروغگو اي 

  کنید کم صبحو شیفت مزد دست میتونید شما نیست موردي - 

  ذره یه بود شده سرد هوا ،اخه بشینم افتاب تو برم تا شدم جا جابه و خاروندم سرمو 

   شب؟؟ 1 تا: زد داد ماهیار یهو 

  !! من چشاي تو زد زل اخم با و کرد قطع رو گوشی 

  ؟؟ نکنه دراوردم شاخ...هان:  گفتم و باال دادم هامو شونه 

  ....داشتی که اونو - 
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  مه گرسنه:  بغلم تو گذاشتم مو کوله و کنارم درخت به دادم تکیه 

  بمونی؟؟ اژانس تو باید شب 1 تا میدونستی تو ببینم، واستا) مکث اندکی( میشه؟؟ ات گشنه میبینی منو چرا تو - 

  شب؟؟ 1 تا:  باال دادم ابروهامو 

  نمیدونستی؟؟...اره - 

  خنگولی؟ دیدم رو اگهی اون خودت با که من میدونستم کجا از - 

  بري نمیذارم من...ها نگیري اشتباه زمینی سیب با منو احیانا - 

  چه؟؟ تو به اصال بري؟؟ نمیذارم چی یعنی - 

  ؟؟ تومان صد چهار ؟؟ چقدر ماهی واسه کنی کار اژانس تو بذارم شب 1 ساعت تا - 

  !!عالیه که این ، میدن تومان صد چهار من جون - 

  غازش؟؟ چندر شبش؟؟یا 1 ساعت/ عالیه؟ کجاش - 

 ارزوي تو من و باالیی مدل ماشین ارزوي تو شوما غاز چندر بگی باید که چندرغاز؟؟البته میگی تومان چهارصد به تو - 

  ...بیاد غاز چندر ها اقازاده نظر از تومان چهارصد باید صد در صد خواب جاي یه

 و تر منطقی ذره یه لطفا میکنی؟؟ قاطی باهم مسائلو میاد بدم یهو؟اینقدر شدي عصبی اینقدر هانا؟چرا میگی چی - 

  !!هانا نباش بچه اینقدر... کن فکر تر گونه بزرگ

 داشتم نفس تا..... خیابون سمت به دویدم و پاشدم و بیرونو انداختم دهنم از میجویدم داشتم حرص با که کیفمو بند 

 هم دنبالم حتی ،ماهیار کردم کم سرعتمو ، بود عمومی کتابخونه یه نزدیک که راهی چهار یه به رسیدم.... دویدم

   هست؟؟ شایدم نیست؟؟ مهم اصال... نیومدم

  !!نمیدونم 

  !!فروشی میوه یه قرمز سیباي سمت رفت نگام 

 شب حوصله و ندارم رو جایی خوب ولی قهرم ماهیار با درسته.....نت گیم باخودم ببرم شب بخرم کیلو نیم یه که رفتم 

  !!نیست اي چاره.... ندارم موندنم خیابون

  چنده؟؟ کیلو سیب اقا - 

  !!نشد باورم اول ،بار اومد مغازه تو از کلفتش صداي 
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  چقدر؟؟ - 

  !!گرون چقدر!!  خدا واي 

  !!درمیاد تر صرفه به بمیرم بذارم سرمو 

  !! شد بلند هم شکمم صداي!! اونجا برم نت گیم بستن موقع شب داشتم قصد کتابخونه، سمت رفتم و کشیدم رامو 

  !! میچید سیب کیلو کیلو میشه رگرون اینقد سیب روزي میدونست حوا اگه گمونم به 

:  تو بردم امو ،کله جیبم تو گذاشتمش و سایلنت رو گذاشتم رو میخورد زنگ ماهیار طرفم از داشت هنوزم که موبایلمو

  !!میرسام

 بود مشتري هنوز کردم تعجب سالن سمت به برگشتم ، میومد بلندي اهنگ صداي...... بستم سرم پشت ودرو تو رفتم 

!!  

  !! اینجا خبره چه...نوچ نوچ 

 رو دوقدمی اومدم بود زیاد خیلی تعدادشون بود خیط خیلی اوضاع.... بودن زده زل بهم جور بد... دادم قورت دهنمو اب 

  . گرفت هامو شونه پشت از یکی که برگردم رو تو اومدم که

  !!فرستن می تولدم برا رفقام خوبی کادوي همچین یه نمیدونستم- 

  ؟؟!!خوب کادوي 

  تولد؟؟ 

  من؟؟ 

  .....!!نه 

 بهم چرا!!خراب کله پسر صدتا یه با دارن تولدپسرونه جشن یه امشب نگفت چرا نگفت؟؟ هیچی ماهیار چرا!!  ترسیدم 

  !! بیام نکرد گوشزد

 خودم بر لعنت که کردم خودم هم حاال...کردم فرار... کردم بازي بچه... شدم بچه بازم من... نه دادم؟؟ مهلت من اصال 

  !!باد

  !!بود سابقه بی برام افتادن گیر این ، برگشتم اخم با 

  !!بکش دستتو- 
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  بودین؟؟ دیده تاحاال این مثل سرتق کادوي ها بچه:  خندید 

  واال نه: ها بچه 

 شده تیره چشمام رنگ معمول طبق حتما و میلرزید وضوح به دستام ، میزد شور دلم ، بودم تجربه بی ها زمینه این تو 

  !! بود

  !!دار برش:  زدم پلک اروم 

  !!بردار دستتو میگی اونوقت اومدي خودت:  داد جوابمو الودي خواب حالت با پسرا از یکی 

  امرتون؟؟ خوب ولی ، باش راحت برندار، اصال - 

 بچه نه مگه... حکمته با اینا ي همه که من نظر به... دلم عزیز ما جشن وسط اومدي تو:  ام چونه رو کشید انگشت با 

  ها؟؟

  واال اره.. واال اره- 

   بودن من متوجه همه ولی میخوند هنوز اهنگ...سالن تو گردوندم چشم 

 روي به انگشتش با ارامش با ، بود گذاشته مبل دسته رو ارنجشو و بود داده لم کاناپه روي ، دراومد پسره یه صداي 

  دانیال؟؟ داري کار هم بچه دختر این به واقعا تو:میرسید نظر به اروم خیلی کال بود اروم خیلی ،چشماشم میکشید لباش

  بگه میخواد چی حاال گفتم!! پوخ( 

  !دیگه دراوردم اینم چهره مهاي تَه اون من ویري هیري اون تو ، داشت جذابی چهره ته نگذریم حق از ولی... 

  !! گوشه یه کرد پرت و دراورد شونم رو از امو کوله بود تولد جشن صاحب که دانیال 

  !!جیگر منی تولد کادوي که بگو خودت تو)  من سمت کرد رو( بچه؟؟ دختر میگی عسلی شیرینی این به - 

  !!بکنه نمیتونست غلطی هیچ اون... داشتم تمرکز ، بودم شده اروم ذره یه 

  ... باشم تو مثل قالتاقی تولد کادوي بخوام اگه بخندم بابام گور به من:  گفتم و کردم جمع تنفر حالت به صورتمو 

  کنیم بازش تا ببریم کار به زور ذره به باید سخته و سفت ذره یه کادومون روي روبان... او او- 

  کرد میشه برداشت تا چند ادبی تشبیهات این از اصوال 

  ...بود منفی اش همه میرسید ذهنم به لحظه اون تو که هایی برداشت تمام ولی 
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  !!دانیال کن ولش:  گفت و زد پلک ارومی به باز ارومه پسر همون 

  !!میده ارد داده لم فقط که اینم 

  !! کن لنگش میگه نشسته گود بیرون 

 االن... نمیتونم االن!!بشه بد حالم نباید حاال نه!!  شد تر خراب حالم اما... بستم ثانیه یه چشمامو!!  یهو گرفت درد سرم 

  میخوام نیرو میدونم وسط

  ..... کمک!!  خدایا 

 جشن باالخره... شد بیخیل هم ملوسه پسر اون!! میشد تر زیاد اهنگ صداي طرف اون از و میشد نزدیک بهم دانیال 

 نگاه رو پیزوریه دانیال این هیکل اون با دیدم من که ارومی پسر اون وگرنه میبودن فکرش به باید بود یابو این تولد

  !! میشد ذوب دور راه از کنترل صورت به میکرد

  !!داداش جون 

 کار باهات جشن اخر تا میشی ها بچه قاطی میاي میشی پا بابایی خوب دختر عین حاال ؟ هستی باحالی دخی خیلی - 

  دارم

  !!خدا یا 

 مثل... اورید حساب به دار جان غیر موجودي مرا جا همین از نمیرسم جشن اخر به دیگه که بشم اینا قاطی بخوام من 

  !! منو طلبیدن بابام و مامان اینکه

  !! اونور دنیاي یاشاید دنیا اونور زیارت میرم دارم 

 چنگ اینقده تشنو غول این بگیرم میخواستم منم و بپیوندیم رفقا میان به قولی به تا بگیره بازومو میخواست دانیال 

  بیرون بیاد اشم روده و دل تا بندازم

  !) ریلکسه تیریپ یارو اون درمقابل من درمقابل نه اما پیزوري گفتم...( 

  برگردم ورودي در طرف به شد باعث ماهیار صداي که میکردم سیر انتقام دلنشین افکار این در 

  !!دانیال کن ولش - 

  !! کرد ول دانیالم مثال حاال 

  !!باحالیه دختر خیلی... بود شما کادوي!!!گالب گل ماهیار داش به - 
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  ماهیار طرف دویدم فوري!  شد روونه صورتم رو و پایین اومد اشکام از دونه یه..گرفت ام گریه 

  میشن قایم بزرگتراشون پشت و میکنن فرار کسی ست از که ها بچه این عین 

  ! حالتو همون و داشتم حالو همون دقیقا 

  کردم تعجب ، بیرون کشید دستشو خشونت با چسبیدم رو ماهیار دست 

  دیگه بود تو کادوي.. داداش نکنه درد دستت:  بازوش رو زد دوستانه دونه یه دانیال 

 تموم بد چیزاي همه دیگه االن حله چی همه هست ماهیار دیگه که حاال گفتم خودم پیش ، کرد نگام برگشت ماهیار 

  !برگردوند روشو اخم با ماهیار...جام سر واستادم محکم و کردم پاك امو گریه!! میشه

  !!زبونی و سر خوش این به کادو باشه؟؟یه میتونه کی مال کردي فکر پس!! منه کادو که معلومه - 

 ....  

 ***   

 من..بزنه؟؟ حرفو این تونست چطور... گرفتم فاصله ماهیار از.....شدم سرد.... نعلبکی دوتا اندازه بود شده تعجب از چشمام

 اره.....بوده این قصدش اول از واقعا نکنه...... رفتم عقب عقب.....ام بچه میگه خودش خوب.. اما!! درست کردم بچگی

  نمیتونه.....باشه بد اینقد نمیتونه ماهیار.. نه...اره.. نه....

  گفت؟؟ اینو چرا پس..... داره فرق بقیه با اون 

  ..... رفت گیج بیشتر سرم 

  گرفت خندم 

  !!نشست پیشونیم رو سردي عرق 

  ؟؟ تولدم کادو من 

   عوضی الشخور یه کادوي 

  کی؟؟ طرف از 

  تر؟؟ عوضی یه طرف از 

   گرفت خندم دوباره 
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   کردم ترسونی خنده و مقنعه تو کردم میکرد بازي باهاش و بود دراورده مقنعه زیر از زدن حرف موقع دانیال که تارمومو 

  رفتم تر عقب 

  میکرد نگاه بهم لبخند با ماهیار 

  بود راضی خیلی اینگار 

  رفت سیاهی چشمام 

  نمیشد باورم 

  ......که مسلمه:  داد ادامه خندش باهمون ماهیار 

   نشنیدم این از بیشتر من اما 

  ... افتادم زمین روي جون بی یادمه فقط 

 شده سنگین زبونم...میکردم حس رو چشمم تو میتابوند قوه چیراغ با دکی که رو نوري بازم اما ، بود بسته چشمام

  بودم کرده فراموش مکانو و زمان...بود

  ام بیچاره ادم یه من که بود یادم فقط 

  نمیومد یادم دقیه چند براي اسمم حتی 

  کرد خاموش و روشن چشمم تو رو قوه چراغ بار چند...داشت نگه باز زور به رو پلکم انگشتش با دکتر 

  دخترم؟؟ منو میبینی- 

  پدرم نمیبینمت نه 

  ...دخترم دخترم میشناسه منو نیس دقیقه دو...واال 

  )هندي هاي فیلم دوبله لهجه با(پدر داشتم دوس تورو من... پدر اره: بگم میخواستم 

  میکوبید سرم تو مدام چکش مثل چیزي یه...بدم تکون نمیتونستم دستامم حتی...نداشتم زدن حرف ناي اما 

 یادم چی همه یهو که این تا...انداخت می هم جون به افکارمو کلیسا ناقوص یا ساعت اونگ صداي مثل صداي یه 

  اب: بگم و کنم باز رو دهنم ذره یه فقط تونستم تا زدم زور کلی... اومد

  میشدم تلف داشتم بود تشنم 
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  ...بود چیز همه بی کصافط اون... کردم زوم صدا اهنگ رو گوشام با اومد یکی خوشحالی صداي 

  بگیر یعنی که کرد دراز طرف به دستشو و اورد اب برام 

  برگردوندم رومو رمقی بی با 

  برم میخواستم 

  میاندازه ورامین پوشان کفن یاد منو بیمارستان این همه...نبینم پوشو سفید ادماي این...بیرون بزنم سفید دیواراي این از 

  بود گرفته ام خنده بیجونی حالت اون تو 

 و میگردوندم چشم اتاق دور من و میکرد معاینه توجه بدون دکتر... تخت میزکنار رو گذاشت ابو فقط نزد، حرف ماهیار 

  ... بود فایده بی اما...میگشتم ساعت دنبال

 قیافه اون با دکتر تا شورابود مرده این شبیه بیشتر هم دکتره این...خونه قصال تخت رو بودنم گذاشته انگار 

  اه...سنگینه؟؟ برام بیمارستان هواي اینقد چیرا.......اش

 این تو بمالونم گولی چی رو مدرسه فردا نه واي....باشیم داشته سرپناه امشبو شد باعث...بیمارستان این شرف به بازم 

  سرم؟؟ فرق

 انگار ولی بود خفه محیط اون تو اکسیژن... میشد غرق داشتم سفید سراپا اتاق اون تو من و بیرون رفتن ماهیار و دکتر 

 دهان تو بزنم جا همون نمیداد اجازه بهم پناهیم بی....برسه بهم اکسیژن که نمیذاشت سنگینم بغض... نبود من براي

  ... نمیداد تصمیم فرصت بهم کسیم بی...حرفش اون خاطر به ماهیار

  پایین دادم اب با رو بغضم قلوپ قلوپ و بردم دستمو 

  ....نبود گریه واسه خوبی فرصت 

 بی پرستار و...... کبوده اش همه دیدم که کردم دستم به نگاه یه....... میکرد درد دستم تو انژیکت جاي چرا نمیدونم 

  گریت لوتی این با گرم دمت بابا.  درد و کبودي اوج تو زده سرمو کوچیک سوزن اون ابادي مستقیم انصافم

  دیگه مریضخونه بیام و بشم مریض هی که باشم داشته فراوانی عالقه من شده باعث که پرستاراس ایثارهاي همین 

  نه؟؟ مگه 

  بود خصوصی اتاق 

  .....تو اومد ماهیار 
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 فهمیدم بود مشخص توش از که هایی نون از اما نبود پیدا توش که بود پالستیک تا دو دستش تو.....تو اومد ماهیار

  غذاس

  غذا جاي و بود متحرك که تخت پایین میز رو گذاشت رو ها پالستیک......بخورم من عمرا 

  صورتم رو کشیدم رو ملحفه 

  مثال؟؟ قهري- 

  ببوسم روتم من دادن کادو بابات بغلت بپرم میخواستی... پ نه پ 

  ...اس فرشته برام قبل مثل بازم کرده باهام ماهیار که کارهایی تمام وجود با چرا نمیدونم خدایا واي 

 بیمارستان پرنور هاي چراغ نور... نمیخورد چشمم به گلی گل ملحفه هاي پود و تار اون بجز چیزي ولی بود باز چشمام 

  چشمم به خورد می

  میکرد ریز ریز اعصابمو 

  فهمیدي؟؟ منو منظور اصال تو - 

  بود قشنگ خیلی منظورت حاال خیلی نه 

 منم بگیرن باج میخواستن ازم اي قضیه یه سر اونا ، اونجا نري بگم بهت میخواستم ، زدم زنگ بهت کلی که من - 

  هاشون کاري کثافت برا بدم نتو گیم بهشون شب اون شدم مجبور

  !!!!!!! بده باج میخواسته منم حتما پس 

 باج میخواسته منم ماهیار که ام چی من مگه...میشد جمع توش مایعی یه هی و میزد دو دو پتو زیر چشمام 

 خریت سر از اش همه.....اشک میگن بهش بودم شنیده.....هام گونه رو شد روون مایعه اون زدم که پلک.....بده؟؟

 باید دنبالش اومدن پلیسا که شب همون...اش همه بوده خودم هاي بازي خل...میکنم فکر دارم که االن اره....خودمه

 پسره یه واسه...نیاوردم ابرو به خم زندگیم مشکالت بدترین واسه که منی... کردم اعتماد چرا...ببرنش بیان گفتم می

  بزنم حرفی نمیتونم حاال ولی......کجا بیمارستان کجا من.....افتادم فالکتی چه به کن نگاه عوضی

  بده؟؟ رو خصوصی خرابشده این پول میخواد کی کنم مرغی جیز اینو من اگه اخه...بدبخته همیشه.. بدبخت ادم 

  بگی چیزي نتونی اونوقت...مرگ حد در باشی ناراحت یکی از بکن فکرشو 

 نمایان کامال ملحفه پشت از ماهیار سایه....نکنم صدا میکردم سعی من و میچکیدن چشمم از درپی پی اشکا 

  کشید صورتم رو از رو ملحفه و شنید صداشو اونم که باال کشیدم بینیمو...میشد نزدیک داشت.. میومد جلو داشت...بود
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  کوچولو؟؟ جوجه میکنی گریه داري - 

  کوچولو؟؟ جوجه 

  ...گفته بهش کی میدونه؟؟ کجا از اون 

  بدونه نکنه ولی.....نمیدونه کوچولو جوجه از هیچی اون...گفته بهت تصادفی احتماال نه هانا نه میگفت صدایی یه 

   رفت یادم چی همه......میکردم گریه داشتم رفت یادم 

  بود مهم برام بود گفته عمد غیر یا عمد روي از ماهیار که کوچولویی جوجه اون فقط حاال 

  چشمم تو بود زده زل خیره خیره و طرفم اون و طرف این گذاشت دستاشو 

  خودش طرف چرخوند و گرفت دستاش از یکی با چونمو چرخوندم دیوار سمت به رومو 

  !!ببینمت- 

  عوضی نزن دست من به:  گفتم غیض با 

  میاد بدم ، ها عوضی نگی من به دیگه:  دهنم تو زد اروم دستش با 

 این عین...(میگیرم یاد دارم بودنم بد معنی:  گفتم چشاشو تو زدم زل خودش از تر خیره و دادم فشار هم رو دندونامو 

  ...بده یارو اون به عوضی گفتن اونوقت... خوبه چشمش جلو دختر یه فروختن پس..خوب) گفتم ها ابتدایی بچه

  نمیشناسی دانیالو بفروشم؟؟تو رو تو خواستم کی من - 

  نه؟؟ کنی اشنا مارو میخواستی بوده خیر قصدت پس اهان - 

  نپره من به میگرفت خودشو جلو داشت اینکه مثل ، بست چشماشو 

  باشم تر مالحظه با میکردم سعی میافتادم بیمارستان امشب پول یاد وقتی منم 

***  

 همه از... داره اتو من از اي قضیه یه سر خر دانیال اون با با: گفت عصبی هاي رگه با و داد بادي یه موهاشو دستش با 

  .......میخواد رو تو دفعه این دیدم وقتی اما دادم بهش و زدم چیم

 از میگی تو ولی....بود من نوبت دفعه این حتما...میکنم درکت عزیزم نباش نگران اصال:  گفتم و کردم جمع امو قیافه 

  نکنه درد دستت.. هه...دادي کادو منو..... میزدي منم از داشتی که بودم چیت من نمیدونم زدي چیت همه



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٩٧ 

  میکنه پورت و هارت داره منو صورت رو شده خم کامال ماهیار اینکه از خجالت حس یه و داشت کوچیکی لرز بدنم 

 به.......فرستاده برام خدا که زبونی خوش این به کادو...من کادوي... کادویی تو گفتم فقط من......دادن کادو کدوم - 

  ....میگم راست قسم رفیقمی عزیزترین که خودت جون به قسم میپرستی که خدایی اون به قسم قران

  صلح مبهم حس....بودن خالی حس...میکردم مغزم تو سفیدي حس یه 

  میگی؟؟ راست: دیگه اشک یه دوباره 

  !!ها کنی گریه نبینم دیگه:  گفت و بوسید بودو ایستاده اشکم که جایی لپم رو 

  بوسیدم؟؟ماهیار؟؟ 

  ...... چیزي نه خجالتی نه....دادم چین دماغمو و کردم پاك دستم با لپمو روي..میاد بدم...ایییییییییی 

  ... کرد بازشون و پالستیکا سمت رفت اش قهقهه با ماهیار 

  بشی خوب تا بخوري اشو همه باید حاال...داري دوست میدونم داري؟؟ دوست که جیگر - 

  نمیخوام: شدم بچه دوباره......کردم اخم 

  شدي بچه که باز - 

  دهنش تو گذاشت رو لقمه اولین و دراورد 

  پایین داد هم رو لقمه دومین 

  دهانش رو بودم شده خیره 

  کنه اب منو دل کصافط میکرد مولوچ ملچ 

  میخوري منو تن گوشت داري اینگار......اونجوري نکن - 

  اوووم...بخورمش جیگره همین مثل میخوام...جیگرتو مخصوصا...میخوریم اونم:  گفت و داد قورت ولع با رو سوم لقمه 

  ....شعور بی اي 

  ...... پیچید فضا تو ماهیار موبایل اهنگ 

  دیگه اومدم... اومدم اینا؟؟باشه ماهدخت......میام میگم......دیگه میام....بیرونم.....مامان سالم الو - 

  کرد قطع 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٩٨ 

  !!ما خونه اومدن اینا ماهدخت 

  نشه دیرت برو برو پس:  خندیدم 

  نمیرم:  باال داد ابروهاشو 

  ها اومده ماهدخت!! وا - 

  بمونم پیشت شب باید بعدم......بخوري رو ها غذا این همه باید تو اول.....باشه اومده خوب - 

 رو همه.....تخت خیالتم... بشم حالت و عشق مانع نمیخوام.......اونجاست دلت االن میدونم که من....ببینم برو بیا - 

  هستم خودم مراقب شبم......میخورم

  برم؟ یعنی - 

  جمع خاطرت.. اره - 

  باشن مراقبت میگم پرستارا به....بگو بهم شد چیزي.... نمیخوابما امشب من....ها باشی مراقب:  گرفت دستمو 

  برو..باش - 

 تذکراي به.......میکرد هانا هانا هی جوري چه ماهدخت اون جلو نمیدونم.... میزد زنگ دقیقه پنج هر ولی رفت ماهیار 

  نداشت اعتنا هم من

 رفتن مدرسه حق فردا میگفت که ماهیار......بود فردا برا نخوندن درس من غم و هم تمام اما ویري هیري اون تو 

  ......اما....ندارم

***  

  بعد هفته دو تقریبا

  میدادم تکون تکون میز زیر پاهامو 

  ...میزدم هم چاییمو میکردم زمزمه لب زیر که اهنگی با و 

  بخیر صبح:  نیلیا 

  بخیر هم شما صبح - 

  ...ریختم نیلیا براي هم چایی لیوان یه و شدم بلند 
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  بس و میومد نون روي پنیر و کره شدن مالیده و چاقو صداي فقط بعد دقایقی 

 دستام طرف اون از و بودم کرده یادداشت شیمی کتاب کنار و گوشه که بود نکاتی خط به خط هضم مشغول چشمام 

  دهانم تو میگذاشتند هارو لقمه

  ...مالیدم پلکامو روي اروم و دراوردم چشمم از اي لحظه برا عینکو 

  نیستی؟؟ راحت اینجا: کرد متعجبم پرسشش و نیلیا صداي که 

  عالیه اینجا.....راحتم که معلومه - 

  اوهوم - 

  شد گرفتن لقمه مشغول دوباره و 

 زندگی نیلیا مجردي خونه تو و اومدم من که گفت بهش چی ونمیدونم کرد صحبت نیلیا با ماهیار بیمارستان قضیه بعد 

 هفته دو این تو...نمیگشتیم بر هم غروب دماي دم تا و... مدرسه ها صبح منم و میرفت دانشگاه ها صبح اونم. کردم

  ....دیدمش میشدم ترخیص داشتم وقتی ان یک فقط بودم نزده سر ماهیار به اصال

 دوباره که میز رو گذاشتم رو فیزیک جزوه و کردم جمع رو شیمی مدرسه تا بود مونده خیلی و بود نیم و شش ساعت 

  نمیخوابی؟؟ شبا چرا پس....راحتی اگه: پرسید

  .... زیاده درسا خوب..اوم: نبود کن ول و چشام تو بود زده زل دادم، قورت رو دهانم آب 

 ها رشته ترین سخت از یکی دارم من... نگو من به رو اینا:  حرفم وسط میز؛پرید رو گذاشت و کرد قفل هم تو دستاشو 

 بیدار شبا بخواي تو که نیست سخت اندازه اون به چهارم سال درساي... میخوابم تخت خیال با شبا و میخونم رو

  !!بمونی

  دیگه؟؟ بودي ات خاله خونه قبال - 

  بودم اینا ماهیار خونه... اره.. اره ؟؟ خاله:  پرسیدم دستپاچه و مضطرب 

  بابات؟؟ و مامان یا شده تنگ اونجا واسه دلت - 

  !!درمیومد چیش یه دفعه هر که بود گفته این به من درمورد چی نبود معلوم ماهیار 

  کن باور... نیلیا هیچکدوم- 

  چشام تو دوخت اشو خیره نگاه باز و رفت هم تو کمی اخماش 
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  "بازي ملق و قاضی جلو " داشت معنی یه فقط که 

  نه؟؟ اته خاله پسر ماهیار - 

  معلومه - 

  اي؟؟ وابسته بهش خیلی تو و - 

  چی؟؟ یعنی...نمیفهمم: گفتم باسرگردونی و دادم تکون بار چند سرمو و گفتم نوچی 

  باشه؟؟ کودن اینقدر ریاضی چهارم سال ممتاز اموز دانش کنم باور که نخواه - 

  !! پرید می پایین و باال مدام ، بود برگشته ابروم تیک 

   میکشیدم نفس هم سر پشت 

  میز رو نشوندم دوباره و گرفت دستامو که برم که پاشدم 

 نمیتونی نیست اون که هستی جایی یه وقتی که طوري...میشی وابسته ماهیار به داري زیادي پدرت مادر نبود در تو - 

  نه؟؟ بخوابی؟؟

  کرد پر رو فضا ام قهقهه سر اخر و شد گنده لبخندم کم کم.. زدم لبخند 

  !! گرفت ام خنده نیلیا هاي برداشت از 

  نمیدونست هیچی که حالی در میکرد فکر خودش پیش چی اون 

  میشه دیر داره مدرسه..نیلیا برم باید:  گفتم کنم کنترل ابرومو تیک میکردم سعی که حالی در و مالیدم هم روي لبامو 

  داري؟؟ اي بهونه چه فردا از ببینم!!  اته مدرسه اخر روز دیگه امروز - 

  . ماشین تو بپرم بنداش بستن بدون و کفشم تو بکنم دمپایی مثل پاهامو تند تند که شد باعث ماشین بوق صداي 

  سالم - 

   الوند سمت برگشتم لبخند با 

 بود خودشون بین که بود اي معامله!!  من شخصی راننده بشه و باشه من اختیار در دربست که بود خواسته ازش ماهیار 

!  

  !! بار و کار قضیه سر راستی.....بودم خبر بی من و 
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 رو گوشی میزنه زنگ مشتري و آژانس رفتم که دیدم خواب و گرفت خوابم یهو اینجا بودم اومده که اولی شب 

  چی؟؟ که مثال هانام منم میگم منم و هستم 111 اشتراك میگه برمیدارم

  امرتون؟؟ خوشبختم میگم منم هستم 111 اشتراك میگه باز ولی میزنه زنگ دیگه یکی بعدش و میکنه قطع اون و 

 نیستم بلد رانندگی من میگم منم میدون چاله سر کشی مسافر بري فردا از باید میگه و میشه پا آژانس صاحب اونوقت 

 داش:  میگه میچرخونه زنجیر که حالی در و... گردنش دور لنگ یه و قیصري هاي سیبیل با بابام سن میاره رو یکی

  رانندگی چی؟ مدرس.. شما کوچیک مخلصم چاکرم نوکرم ماهیارم

  میکنه پاك لنگش با بینیشو هی و 

  نخوابیدم اونجا دیگه و خندیدم خوابم اون به بعدش چقدر که داند خدا 

  چرا؟؟ نمیدونم نتونستم یعنی 

  بانو مادمازل رسیدیم - 

  ...نیا من دنبال ظهر از بعد... خواهش یه فقط.... ممنون - 

  ؟؟ اونوقت چرا:  کرد نگاهم مشکوك 

  !!دارم کار جایی:  گفتم اخم با 

  !!مبارك پیشاپیش هم عیدت... خداحافظ پس:  گفت اخم با 

 خیلی مدت این شده تنگ براش دلم االن از... نمیبینم صبح اول اویزونو قیافه این مدت یه اوخی.. کردم وا اخمامو 

  ماشین تو میخوندم درس اکثرا گرچه... داشتم صحبت هم یه من مدرسه مسیر تو و بود الوند که بود خوب

  !!واي اي:  پیشونیم تو زدم دست کف با یهو 

  شده؟؟ چی:  پرسید نگران 

  خونه مونده فیزیکم جزوه هیچی - 

   شده چیزیت نکرده خداي خودت حاال گفتم... سرت فداي! بابا خوب:  گفت برگشت بیهوا 

  چی؟؟: پرسیدم کنم مخفیش داشتم سعی که لبخند یه با 

  پایین بپر شده دیرت گفتم هیچی:  گفت و زده گند چه فهمید 

  بکنم چیزي خداحافظی یه بذار ببینم ریختتو اون نمیخوام هفته سه پایین؟؟نزدیک بپرم کجا - 
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  میري؟؟ کجا تعطیالت - 

  بابام قبر سر 

  ...هنوز نیست مشخص - 

  خوب؟؟ بده اسی یه نذاري بیخبرم... بگذره بهت خوش هستی جا هر - 

  خوب - 

  !!دیگه هفته سه تا رفت و افتاد راه همیشگی اخم با اونم و دادم تکون دست براش و زدم لبخند 

  !!دارم بیخودي حس چه

  ارومه چی همه... هانا بکش عمیق نفس یه 

  میکشم عمیق نفس یه 

  حرفات اون با نیلیا پدرت بر اي 

 نمیتونی نیست اون که هستی جایی یه وقتی که طوري...میشی وابسته ماهیار به داري زیادي پدرت مادر نبود در تو " 

  " بخوابی

  بیرون میدم نفسمو 

  اونه؟؟ با حق یعنی 

  شد؟؟ اینجوري چرا المپیاد جواب درك به اون حاال 

  اول نفرات مهرگان واقاي احسانیا خانم 

  بیارن؟؟ رتبه اندازه یه نفر دو میشه مگه 

  !!!!!!!!!دیگه بشیم اول ما بذار نخون درس د!!! خرخونا پسر این از میاد بدم 

  میخونن زیاد که بیشعورا این از میاد بدم اینقد 

  ابرو پرش یه و دیگه عمیق نفس یه 

  !!لعنتی تیک این به لعنت.....اه 

  اره؟؟ هم تو نکنه میکشی؟؟ اه هی چرا هانا؟؟ چته - 
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  اره؟؟ چی: جا همه از پرت که هم من 

  میزنه؟؟ چرت میکشه دراز دخترا درخونه که شتري همون دیگه همون:  قزي 

  شما؟؟ میگین چی:  گفتم کنم مهار ابرومو تیک داشتم سعی که درحالی و کردم جمع صورتمو ور یه 

  هست؟؟ کی طرف حاال... ایم کاره این خودمون که ما اره؟؟ ماهم با: نازي 

  طرف؟؟ کدوم:  گفتم و دادم تکون طرف اون و طرف این به سرمو 

  میکنه بازي فیلم خوبم نیست خوب درسش تنها نه:  قزي 

  !!کنید کمکم...میشه... فعال... منحرفا کنین ول - 

  بخواه جون شما:  گفت بهم نگاه بدون بود درگیر شد نمی کنده و بود اویزون اش مقنعه از که نخی با که نازي 

  بیکارین یا دارین؟؟ کاري - 

  میاي؟؟!!نت گیم میریم داریم معمول طبق نه - 

  راستش خوب..اوم - 

  کردین؟؟ کنتاك دنبالت؟؟ نیومد امروز خفنه تیپ پسر اون راستی میگم:  اومد حرف تو حرف 

  میگی؟؟ رو سپهري اقاي کیه؟؟ خفنه تیپ هوم؟؟پسر - 

  ...دنبالت میاد روز هر اس هفته سه که همون ولی ؟؟ چیه فامیلیش نمیدونم که من: قزي 

  سرویسم راننده...بابام نوکر...سپهریه همون - 

  )میشه دیدنی اش قیافه...هی هی...بابام نوکر گفتم بهش میفهمید الوند اگه که اوي(  

  اینقدرخوشگلن؟؟ نوکراش همیشه بابات میگم- 

  دادم غلت پامو جلوي سنگ و باال انداختم هامو شونه 

  خرید؟؟ بیاین باهام نیست زحمتی اگه میشه ، میگفتم داشتم راستی:  رفت یادم کل به واي اي 

  بخري؟؟ میخواي چی؟؟عیدي خرید؟خرید - 

  ...اره یعنی......جورایی یه خوب..نه...اوم - 
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  باالخره؟؟ - 

  خرید بریم میخوام اره - 

  بخري؟؟ چی میخواي و کی واسه حاال!!  خرید واسه بود زده لک دلم! جون اخ: گفت و باال پرید هیکلش اون با قزي 

  برم؟؟ باید کجا نمیدونم ضمن در!!بریم بیاین نمیگفتم شما به که بخرم میخوام چی میدونستم اگه - 

  بري کجا بگیم تا!!  بخري میخواي سنی چه تو و کی براي بگو:  نازي 

  !! چیت همه و گور و سر تو خاك اي 

 به دادن جا براي پسري اشکول یه از دانی قدر پاس به میخوام بگی.. بگی بهشون چی میخواي حاال بود فکر اینم اخه 

  سرت تو خاك....بخرم چیزي یه من

  بخرم چیزي یه براش میخوام... داداشم همون نه....ام خاله پسر براي نه..... داداشم براي اره... داداشم.... براي.....براي - 

  سالشه؟؟ چند) گفت بیاد، یادش چیزي یه که این مثل یهو(میخواي؟ قیمتی چه تو حاال - 

  هجده- هفده...گرون گرون نه ارزون ارزون نه - 

  نازي؟؟ چیه تو نظر باشه خوب لباس کنم فکر - 

  زد چشمک یه و 

  موافقم منم:  گفت و خندید هم نازي 

  !!!!!!)بس و داند خدا بود ها چشمک این پشت پلشتی افکار چه االن( 

 ***   

  چطوره؟؟ این -

   گرونه خیلی!!  بابا نه - 

  !!قیمتشی فکر اش همه که توهم هانا اه - 

  !!ریختیه چه ببینیم نداري برادرت از عکسی ببینم!!  میخواد اي اندازه چه تو نمیگه ما به هانا اصال - 

  !! نایسه خیلی که باشه خودش مثل اگه: قزي 

   اخه شبیهه من به درپیتش قیافه اون با ماهیار کجا 
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  نیس من شبیه هیچم - 

  شکلیه چه نمیدونیم که ما... بخریم لباس کی براي باید ما پس: نازي 

  !!هانا کن توصیفش: قزي 

  داري؟؟ که برادریه چه این زیبایی این با تو نمیگن... نمیره ابروم شکلیه چه ماهیار بگم اگه 

 بود پسره اون شبیه... شبیهه...ایه قهوه موهاش... تره بلند من از ذره یه... بگم چیجوري....کیه شبیه میدونین خوب - 

  !! تره خوشگل ذره یه اونه شبیه... میرفتین که نتی گیم اون صاحب

  !!وویی!! خوشگلتره میگی تو تازه جیگره که اون!!!!!!!!!!wow: نازي 

  اه...... که خودشم اونجوري که داداش اونجوري که اش راننده!!نمیره انتظار این از کمتر هانا ازداداش:  قزي 

   زشتین شما که این نه حاال - 

  !! درین درییی درین درید ریرین دریییی درین درین 

  !! میزنگوله داره موبایلم اواي 

 خجالت مدرسه مانتوهاي اون با که میکردم نگاه) احول سه به معروف قزي و نازي و من( خودمون به که طور همون 

  !!دادم جواب گوشیمم شیک و گنده بازار این توي اومدیم اور

  .....الو- 

  دختر؟؟ تو کجایی هانا سالم - 

  شد یهویی..بدم خبر نشد ببخشید..داشتم کوچولو خرید یه... بازار دوستام با اومدم - 

  !! دیگه شد یهویی که!!  دروغگو بگو دروغ کم 

  دنبالش نیاد گفتی بهش گفت ، نیاومدین چرا که الوند به زدم!!  شدم نگران خیلی - 

 نحسشو قیافه اون باید صبح روز هر... نداره زندگی و کار خودش ؟؟مگه من دنبال بیاد باید این گفته کی اصال ، اره - 

  ببینم

  !! دادن دستور خان ماهیار - 

 بیاریم خر فردا از باید بیارم جنبه بی عدد دو این جلوي ماهیارو اسم االن گفتم که تو با خورد چیز ماهیار بگم اومدم 

  !! کردن بار باقالی کار تو بریم
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  دنبالم بیاد دیگه نیست الزم عید بعد از میزنم حرف مفصال اون با من - 

  !! خونه بیا زود دیگه خوب - 

  باش - 

 این عین! میدادم تکون پایین و باال میرفتم راه که طور ،همون بودم گذاشته ماهیارو کادوي توش که رو شیکی کیف

  ... بودم شده اون عین میداد تکون سبدشو میرفت راه جنگل تو که هست قرمزي شنل

 یهو که میزدم قدم خیاالت تو هوه!! نبودم باغا این تو اصال ولی.بودم کرده تابلو خودمو خیابون وسط احول احول یعنی 

  ! دیدم خونه در جلوي خودمو

  !! زین زین... در سمت رفتم و زدم پهن و پت لبخند یه 

  ! گرفتم دستم اون با رو کیسه.. گرفت درد دستم 

  ....... زین زین 

  !!خونه نمیاي چرا گفت زد زنگ پیش ساعت یه همین که این!!  نمیکنه باز چرا وا 

  هان؟؟ خودشه که خونه 

  !! بود شده جوري این بار یه اخه اومدم اشتباهی دراوردم بازي اشکول باز نکنه 

 بذار نکن شوخی نیلیا ا میگفتم پشت اون منم اومدي اشتباه بابا میگفت یکی هی میزدم زنگ ،هی ؛اونروز بخیر یادش 

  خستم ندارم شوخی حوصله بیشعور... تو بیام

 من اخه.نیام اشتباهی رو خونه دیگه که اومد جا حالم شنیدم که درشت حرف چهارتا یه بیرون فرستاد اقاشونو خالصه 

  !!! دیگه دارن دیوار دارن پنجره دارن در همه همن شبیه ها خونه همه کنم چیکار

  !! میکردم پا اون و پا این هی... نداشتم نا دیگه!!  اتوبوس با نصفشو بودم اومده پیاده راهو نصفه بود گرفته درد پام 

  . توسرم بریزم خاك نوع کدوم از نمیدونستم االن وگرنه مدرسه بیارم موبایل باخودم دارم عادت من خوبه حاال 

  !! چلغوزش خود شماره اینم خوب دییین دون دین دین دون 

  !! کرد بارش باید تر قشنگ این از وگرنه دارما احترامشو بزرگتره چون 

  ؟؟ دختر تو کجایی هست معلوم!! نیلی... الو- 

   زد بهم حالمو اه اه!!  زده بهم کی با دوباره سرش اون تو خاك!!  بود اي گریه صداش 
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  !! دراوردم اوردنو باال اداي نره صدا که وشی دهنه گرفتن از بعد و نامحسوس 

  ببینش بیا هم تو میخواي!!  نازه اینقدره!! خوشگله چقدر نمیدونی...... هانا...واي- 

 بانو خل این با میاد خوشگلی کدوم آخه.... نه... خوب ؟؟اما شده خل افش بی دوري داغ از نکنه ؟؟ این میگه رو کی 

  ؟؟ شه رفیق

  نبودي؟ خونه مگه نزدي؟؟ زنگ مگه مسئولیت بی توي ؟؟اصال تو برم چیجوري من حاال ؟؟ نیلی تو میگی چی- 

  ) جیغ!!( شهرستان اومدم اومده دنیا به ام زاده خواهر گفتن زدم زنگ شد یهویی خوب - 

   دادم فاصله گوشم از رو گوشی 

  ...... هانی شدم خاله:  داد ادامه 

  برم کجا حاال!!  خانه بی من شدي خاله تو دوما ، هانی نه هانا اوال- 

  رفته یادت باز نکنه!!  وایمیسته قلبم جا همین که نداري نگو ؛ نداري کلید مگه تو- 

   نگفتم چیزي 

  نبردي چرا کلید...اخه بود کجا حواست االغ توي ؟؟ سرم بریزم خاکی چه من حاال ؟؟ هانا اره:  شد عصبی صداش یهو 

  !!  رفت یادم که داشتم امتحان منم و کردي خورد اعصابمو صبح اینقدر تو... نیستما من االغ هوي - 

   بگیره قالب بگی نمیشه پیدا خیابون تو کسی ببین ؟؟ کنی چیکار میخواي حاال - 

  بشر به برسه چه... نمیزنه پر هم مگس محل این تو تو؟؟ میگی چی - 

  ؟؟... پیشش بري نداري فامیلی و فک تو - 

   که باشم تو پیش اومدم نمی داشتم اگه - 

  !بیرون داد حرص با نفسشو 

  ... خیابون کنار جدول رو نشستم و کردم جمع مانتومو 

  پیشش بري میتونی که هست کسی اگه کن فکر خوب ، هانا ببین- 

  دیگه یکی و هست ماهیار فقط:  کردم قطع حرفشو 

  کیه؟؟ دیگه یکی اون! نمیگرده بر تحویل سال تا شمال رفته اینا داییش با که ماهیار - 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٠٨ 

  گردم بر اومدم که راهیو همین باید دوره ولی امنه جاش - 

  ..... ها ببره بو اگه درمیاره پدرمو... ها نفهمه ماهیار باشه حواست هانا... برواونجا تو پس........ که خیابونه از بهتر - 

   میگفتی من به صبح بود چی چرندیات اون میترسی این از سگ مثل که تو بگو اخه کردم تعجب 

   نشه تکرار دیگه فقط......جمع خاطرت.... باشه- 

   نمیذارن بریم میخوام خودمونم خونه از دیگه...اوفففف - 

  ....خدافظ - 

  ... شدم خاله بگی تبریک یه نداري شعور تو - 

  خدافظ- 

  ادب بی - 

  خدافظ: گفتم تري شدید لحن با 

   خداحافظ بابا باشه- 

 پول چقدر ببینم تا جیبم تو زدم دست شدم اروم ذره یه پرکرد، رو فضا اذان صداي یهو.. کردم خلوت خیابون به نگاه یه 

  ..... که اژانس برا دارم

  !! شد دگرگون شما جون حالم 

  ! پول به برسه چه نبود جیبم تو هم نخ 

 رو پاچه به خونم کنن لهم بیان ماشین با بکشم دراز خیابون وسط میخواست دلم.... بود پرشده دلم اینقدر یعنی 

  .........ملت

  !! احسانیا خانوم سالم - 

  ... هاشم بنی قمر یا 

  !!اشناس که ا؟؟این... صدا سمت برگشتم

  ...) هانا گفتی بود چی این(اا...پسرحاجی سالم- 

  ...سلیمی اقاي یعنی:  گفتم که کرد نگام تعجب با 
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  ببخشید..:  پایین انداختم سرمو 

  ؟؟ ایستادین در دم چرا اومده پیش مشکلی...شما کنین صدا دارین دوس هرچی:  خندید 

  ها زبونه نوك.. میگن چی... چیزم یعنی..معطلم ول منم....نیس خونه نیلیا راستش - 

  !! رفت فرو لپش ي گوشه خندید تر عمیق 

  درسته! سرگردونید ، شدم متوجه - 

  ... تقریبا - 

  نیست صالح اخه ما خونه بیاید کنم تعارف نمیتونم که ببخشید - 

  !!نبینه مثبت بچه ولی بگیره جو حتی... بگیره گاز سگ بزنه شاخ گاو بزنه نیش مار ادمو یعنی 

  اشناها خونه یعنی... برو از یکی خونه میرم.. نداشتم توقع منم - 

  میشه تاریک داره هوا دیگه ، میگیرم اژانس براتون من پس - 

  میگذره نماز وقت.. مسجد برید تر سریع بهتره شما - 

   میگیرم اژانس براتون جا اون از بعد مسجد بریم هردو میکنید اصرار که حاال - 

  مسجد؟؟ 

  !!شدما صحبت هم) مثبت( عالوه به جناب این با کردم غلطی عجب 

  بفرمایین- 

  ... میکنه تعارفم چه اوف 

  !!اومد می در پاهام داد دیگه داشت گرچه... افتادم راه 

  !! میره راه من با داره نیاد پیش مشکلی براش که گرفتم فاصله ازش ذره یه 

  ... کرد نگاه بهم متشکري نگاه با 

  ؟؟ ایه خورده خر مغز چه دیگه این!!پوف 

 اخر تا یقشو نه داشت تن به هم شیکی اي سرمه پیراهن و بود پوشیده جین شلوار یه انداختم سرتاپاش به نگاه یه 

 که اونا از... بود ناز هم خیلی تازه... نداشت بدي ي قیافه...اخه؟؟ میخورد پسرا حاج به این چی..استیناشو نه بود بسته
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 اي قلوه هاي لب داشت مشکی درشت چشماي... بود مگولی گوگولی...کنی ماچش بکشی لپشو بپري داري دوست

 با.. صورتش رو میریزه طرف هر از لخته موهاشم... ها عمله خدادادي بینیش این! داره اي تیغه چه شرف بی!! بینیشو...

 سلیمیه،پیش حاجی پسر... صورتش تو میاد فرود بعد باال، میره میخوره، باد موهاش زیر لخته و نرم بس از هم قدم هر

 چه و پوشیدن لباس سبک همین خاطر به!! هی...نمیکنه حسابش ادم داخل باباش جورایی یه اما ، محل مسجد نماز

 به حاجی پسر...  واال داره قباحت..میزنه حرف بامن که همین مثال...گذاشته اصول از فراتر پاشو ذره یه که این میدونم

...  پسر حاج هم گاهی میکنن صداش حاجی پسر محل هاي بچه...دیدیم که بودیم ندیده فکري روشن و الرجی این

 من.. شیطون و شیرینه جورایی یه... راحتیه بچه خیلی!!..رود فرو حلقم درون به اسمش. باشه امیررایا اسمش کنم فکر

   اومده خوشم ازش ولی دیدمشا دفعه یه فقط قبال البته ، راحتم خیلی باهاش که

  هه هه... بود کی نمیاد یادم ولی!! میداد بهم دیگه یکی حضور که میده رو حسی همون درکنارم حضورش دقیقا و 

 نمیدونم.. بودن اشنا باهم گویا بود شنیده مادرش از نیلی خوب اما نمیدونه کی هیچ هم رو پدرش با اش قضیه اون 

  واال

 دلم اخی... میکرد پرسی احوال محل هاي بچه از یکی با داشت میرفت راه من از جلوتر کردم نگاهش چشمی زیر 

  میسوزه براش

  ...اه اه....بمونم خونه امشب من باال برن دیوار از بودن کجا عوضی هاي محل بچه این راستی 

 به اگه قسم جدم به ؟؟ولی بود یادش کجا از منو سخت فامیل.... داره ام اي حافظه عجب ناکس... کردم نگاش دوباره 

 تر محکم ماهیارو کادوي کیف...مسجد به برسه چه اومد نمی راه هم قدم نیم یه مثبت بچه این با نبود پولی بی خاطر

 البته... خودش واسه شمال رفته تنهایی پاشده چه... خیالته بی توئه خاطر به میکشم هرچی که بمیري اي... فشردم

  !! میترکید داشت دیگه پاهام و خندیدم دلم تو...جون ماهدخت با نه که هم تنها تنهاي

  ! واردشدم و کردم مسجد شلوغ حیاط و ساختمون به نگاه یه... رسیدیم مسجد به کم کم ، بود جوري هر اما 

  !!کنم جبران جوري چه نمیدونم... سلیمی اقاي کردید لطف واقعا

  عجیجم؟؟ کنم ماچت بپرم... اوخی.. افتاد چال لپش ي گوشه...خندید اروم خیلی 

  کنی ماچ مثبتو این پاشی میخواي کبکبه و دبدبه همه این با هانا بکش خجالت 

  شده؟؟ چیزي - 

 همه جلوي میدم سوتی همیشه من نیستا هم اي تازه چیز( میدم سوتی یارو این جلوي من امشب چقدر!!  واي اي 

  ..کردما نگاه خیره ببهش خیلی ولی)
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   کنید حرکت لطفا:  گفت و کرد اخمو راننده به رو و خندید دوباره 

  داد رو پولش و 

 من اونوقت کن حساب تو باشه گفت دیدي یهو داره نیاومد اومد تعار خوب ولی نکردیم تعارف تا چهار.....دستت قربون 

  رانندهه این به بدم چی

   بود تر اخالق خوش که ها راننده این از!!  خالی الوند جاي 

   بده گیر بود بلد فقط!!  نبودا اي تحفه اونم البه 

  ... کرد اکتفا سر دادن تکون به اونم و دادم تکون بردم باال رایا براي رو دستم من و کرد حرکت ماشین 

  

  میشه؟؟ چی صبح فردا اصال تازه و میشه صبح جوري چه امشب نمیدونستم واقعا گرچه کشیدم راحت نفس یه 

 اسفند آخراي میزد، برق و رعد گاه گاه و بود ابري نبود صاف برگشتم،اسمون دوباره بودم اومده که رو مسیري همون 

  . بود خوب ولی شد مورم مور.ماشین پنجره سرد شیشه به چسبوندم رو پیشونیم! ...دیگه بود

 دلم... نمیکردم حس و بدبختی اصال بود وقتی تا افتادم بابام یاد ناخودآگاه. میسوخت خودم واسه دلم ، بد چقدر 

  درمیاومد اشکم داشت کم کم ولی کنم گریه رانندهه این جلو نمیخواست

  بودم بیخانمان که هایی ساعت تموم براي قطره یه گونم روي خورد قل اروم اروم 

  کردم که هایی خودداري تموم خاطر به شد روونه گونم یکی اون روي دیگه ي قطره یه 

  میزدم پرسه خیابونا تو سردرگم که هایی لحظه تمام خاطر به دیگه ي قطره یه بازم 

  ... بود شده ذره یه براش دلم که ماهیاري و نبودن دیگه که بابام و مامان خاطر به بعدي قطره و 

  بگذره خوش بهش کنه خدا 

  ... انداخت بهم نگاه یه اینه تو از باال کشیدم محسوس نا بینیمو و کردم پاك دست پشت با خیسمو صورت 

   گرسنمه چقدر که اخ.. میرسیدیم داشتیم دیگه کم کم 

  صاحابم بی شیکم این تو بریزم کوفتی یه من میداد هم پولی یه داد اژانسو پول که حاجی پسر این 

  میکرد حسابش ادم باباش داشت درك اگه دیگه نداره درك 
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  نه؟؟ 

  شدم پیاده و گفتم لبی زیر تشکر 

  نبینتم کسی امشب کنه خدا

  دیگه بکپم بگیرم سرانجام 

  !!خوابه بابِ پس..بودن سوخته درمیون یکی که هم چراغا بود تاریک و خالی کامال که مدرسه کوچه 

  اومد صدایی یه که باال بپرم دیوار از اومدم 

  .......کمک بیاین لحظه یه... خانم... خانم- 

  نبود؟؟ خالی کوچه مگه وا 

   تپیدن تند به کرد شروع قلبم 

  باشه چیزي موحی روحی که بود این رسید ذهنم به لحظه اون که چیزي تنها اخه 

  کردم نگاه رو کوچه تموم لرزونی نگاه با و پایین اوردم دیوار رو از پامو 

  هم قلبم ضربان... شد بیشتر ترسم..... نبود کی هیچ...نبود 

   شد تکرار دوباره 

  !!لطفا کمک بیاین... شمام با خانم)  شد تر بلند...( خانم - 

 اینم خوردم همه از که من البته سرم بیاره مالیی بال بشه ناراحت تو گفتم بهش که این از روحه نکنه واي اي...(تو - 

  کجایین؟؟ شما ببخشید)...روش

  ادم یا روحه واقعا ببینم میخواستم فقط کمکش برم نبود این قصدم 

  میخواد؟ کمک چی واسه روحه اگه اصال 

  شدم جواب منتظر بنفس اعتماد با و گفتم خودم به دلم تو)خل دختره بود کجا روح( 

  )زمین رو انداخت موبایلشو نور( واستا لحظه یه... سوخته که این...برق تیره این کنار - 

   ساکت و بود خلوت هنوزم کوچه...... بود جوون پسر یه... شد بیشتر ترسم... دیدمش 

  شبانه سکوت به میزد حال ضد که میشد شنیده جیرکی جیر صداي توك و تک 
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 بر عالوه کردن فرار و ترسیدن بنظرم اما بود اشتباه هم خیلی... بود اشتباه کارم.... رفتم ناخوداگاه ولی جلو برم ترسیدم 

  رفتم که بهتر همون پس بود احمقانه بود اشتباه که این

 هم اي ناله صداي شدم که تر نزدیک...نداشت فاصله باهام زیاد. میشکست منم هاي قدم صداي سکوتو اون حاال 

   میشد شنیده

  !! تو ببریمش کنید کمک... خانم ممنون خیلی... اه:  صدا همون بازم 

  تو؟؟ کدوم 

  !!کنار کشیدم صورتمو انزجار با افتاد بود بغلش تو که پسري داغون و درب و خونی صورت به نگام وقتی 

   گفتم بجاش بدم ادامه نشد و موند باز دهنم کامال پسره اون دیدن با که کنم چیکار باید بگم اومدم 

  تویی؟؟:  

  فراري؟؟ میکنی چیکار اینجا تو:  گفت بعد و کرد نگام ذره یه بدبخت 

 مامان که شب همون...بودمش دیده مون مدرسه تو شب اون که بود پسره همون! گرفت ام خنده.. افتادم شب اون یاد 

  !بودن برگشته ماهیار باباي

  فراري میگی خوبه- 

  میکرد ناله که بود اي جنازه شبیه بیشتر البته...بدید ادامه نذاشت کشید پسر اون که اي ناله 

  مدرسه؟؟ تو ببریمش میکنی کمک:  گفت پسره 

  کنی پرتش دیوار باالي از میخواي ؟؟نکنه تو ببریش جوري چه میخواي اما میکنم که کمک - 

  کوفت:  گفت جنازهه یارو اون که خندیدم ریز بندش پشت و 

  !! قراضه خفه تو:  گفتم هوا بی منم 

  باشم نداشته کاري کارا این به و کنم بلند پاهاشو که خواست ازم سالمه یارو اون 

 طرف اومدم و گذاشتم ام مدرسه کیف کنار ماهیارو کادوي کیف و باال زدم آستینامو کنم کمک میخواستم که منم 

  بگیرم پاهاشو شد ایشم یهو که جنازه

  دیگه کن بلندش شد؟؟ چی- 

  ........ پاهاش اخه - 
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  بگیر سرشو بیا خوب - 

  بهتره پاهاش همون.. نه...نه:  گفتم اي مچاله صورت یه با و کردم صورتش به نگاه یه 

  پررو ي دختره:  دراومد جنازه صداي 

  هستی کرم شاید!!قراضه خفه بودم نگفته بهت مگه:  گفتم و گرفتم پاهاشو 

  میگم دارم چی نیفهمیدم دیگه میشدم عصبی وقتی 

  میپرونه تیکه تشکر جاي به عوضی اخه 

  زد لگد دستم به محسوس ولی اروم خیلی راستش پاي با مهابا بی گفتم که حرفمو 

  میپرونه که لگدم 

  عیاره تمام به خر یه واقعا 

 هوا رو بود دوستش دست تو که سرش فقط زمین افتاد تاالپی که کردم ول پاهاشو درد از بندش پشت و...( هوي - 

  ) موند

  باش رفتارت مواظب. میکنه کمکمون داره ؟؟ ماکان:  دوستش 

  !!داش ادبت قربون آخ 

  گرفتم پاهاشو دوباره 

  میگه چی نبود مهم برام 

  بگه میخواد دلش هرچی بذار است دیوونه که جنازهه یارو این...کنم کمکشون باید میگفت دلم 

  ضایعات؟؟ قاطی رفت نمی جوري این که نبود دیوونه اگه 

 اون از عوضی... بود هاش کتونی به نگام گرفتم پاشو مچ و شلوارش زیر رفت راستم دست همون دستم دفعه این 

  بود خرپوال جنازه

  نده قلقلک:  شد بلند صداش 

  که نمیدم قلقلک - 

  میگم نده قلقلک:  خندید لرزون 
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   نمیدم قلقلک میگم منم - 

  !!قلقلکیه چه جنازهه این 

  !! باشه که تو اسم!! میشه عوض حالم شادمهر قول به..عوق!!داره هم اسمی چه ماکان گفت بهش دوستش 

  خدا هی 

  !! کرد باز درو کلید با دست یه با و گرفت اونو یقه دست یه با دوستش 

  داشت؟؟ کلید 

  بود؟؟ گرفته کی از 

  !!تیزهوش نوع از اونم ؟؟ بچه پسر یه به میدن رو دخترانه مدرسه کلید جراتی چه به اینا 

  ؟؟ داشتی کلید کجا از تو:  بلند من صداي تو رفتیم 

   گرفتم سرایدارتون از - 

   کنید اختالت بعد تو ببرید منو:  ماکان 

  میدما؟؟ قلقلکت. نزن حرف.... زد حرف قراضه این باز - 

  روپاش کشیدم اروم انگشتم و 

  یخه چقدر که شدم متوجه اما.. شیطنت سر از فقط البته 

   نمیزنم حرف باشه... باشه... قران تورو:  شد بلند کرکرش 

  نمازخونه بردیمش 

  شیکوندم اشو قولنج و کردم راست کمرمو کوفتگی با!! زمین گذاشتیمش 

  ! بود سنگین چقدر که اه 

   ممنون - 

  نداره ادب که خودش بود دوستش 

  زمین رو افتادم و گفتم میکنمی خواهش 
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  نمیره؟؟ چرا! سینا:  گفت ناله با دوستش به اروم ماکان 

  بره؟؟ قراره مگه:  گفت بلند سینا 

  ؟؟ چی یعنی:  گفت ناله با ماکان 

  گرفت خون خفه که فشرد زخمشو روي سینا که 

  دیگه هستین امشبم:  سینا 

  اتون اجازه با:  

  نیست کیفم واي اي دیدم اي که بیارم در کیفم تو از موبایلمو اومدم 

  برقه تیر کنار کوچه تو اومد یادم کردم فکر ذره یه 

  نه؟؟ خله؟؟: میپرسید سینا از که شنیدم ماکانو صداي که بیرون سمت به دویدم پاشدم یهویی 

  بود بیرون ماهیار کادوي تر مهم همه از و کیفم که حیف 

   تو برگشتم و برداشتم کیفو کوچه تو دویدم 

  میزدم نفس نفس 

  اومدم رفتم سریع بود وحشتناك خیلی کوچه اخه 

  میشست دوستش زخماشو داشت 

  نشستم و نمازخونه گوشه گذاشتم کیفمو و تو رفتم و کندم کفشامو 

  ! داد ادامه کارش به و انداخت بهم نیمنگاهی یه سینا 

  !بودم یادگرفته اسمشونو حاال ؛ میپرسیدم ازش چیزا خیلی باید 

  !!سینا اقا - 

   داد جوابمو اي بله با ولی کرد تعجب 

  ! گرفت ام خنده کارش این از کشید عقب که طرقش رفتم زانو با 

  ! گرفت ام خنده کارش این از کشید عقب که طرقش رفتم زانو با
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  بپرسم سوال یه میشه - 

  باشی مجازه اجازه اهل نمیاد بهت:  گفت طعنه با و کرد نگام 

  نمیبینم الزم نمیکشه شعورش طرفم وقتی اخه - 

  حاال خوب - 

  اوردي؟؟ کجا از رو اینجا کلید - 

  مفتشی؟؟ - 

  عموشم دختر - 

  چی؟؟: گفت و کرد نگام تعجب با 

  خندیدم 

  مریضه وقته چند نمیدونی مگه... گرفتم سرایدارتون از - 

  بخوابه اینجا بیاد جغله یه شبا که بدن اجازه نمیکردم فکر ولی ، اره - 

  منظور؟:  گفت و باال داد رو ابروش تاي یه 

 محافظ یعنی سرایدار که اینه منظورم!!  که بود واضح:  گفتم و دادم تکیه دستام از یکی رو و شیکوندم گردنمو قولنج 

  !!جیغیل نیستی خودتم محافظ شما ساختمون

  خندید ماکان 

  !! دارم تو درمورد سوالم یه!! جنازه نیشتو ببند - 

   کشید خفیفی داد زخمش سوزش از 

   میکرد ضدعفونیشون پنبه و بتادین با داشت سینا 

  این؟؟ شده چی:  دادم ادامه 

  شده دیوانه یهو... شده زده جن... شده خر:  گفت و کشید درهم اخماشو سینا 

  نبوده؟؟ قبلش مگه:  پرسیدم متفکر چونمو زیر گذاشتم دستمو 

  بیرون.... بنداز.... رو.... عوضی.... دختره... این:  ماکان 
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  فکو ببند فعال... میکنی دخالت بزنی حرف درست تونستی وقت هر تو - 

   میگم بهت کردي کمکمون چون:  گفت سینا 

  سرم رو میذاره منتم چه پوه 

  !! میگم بهت بعدش... بگیرم شام برم میخوام:  گفت درو طرف رفت ، شد وبلند کرد ول اونو زخماي سینا 

  بمونم اینجا قراضه این با نمیومد خوشم اصال 

  !!ریختش اون با... میومد بدم ازش 

  میخرید برامنم میگرفت قرار دربایسی رو تو اون باهاش میرفتم اگه طرفی از 

  نمیومد خوشم شب وقته این خیابون تو برم اونم با اینکه از اما 

  باشه؟؟ میلم باب که دادم انجام رو کاري کی من... خب... اما 

  بیام منم میشه:  گفتم و کشیدم اه 

  نه:  گفت قاطع 

   نمیاد خوشم دوستتون این از!!  توروخدا:  گفتم اروم و نزدیکش رفتم ، شدم بلند جام از 

  ها گفتی چی شنیدم:  ماکان 

   خندید زیرپوستی سینا 

  !! بیا اوکی یعنی من نظر از این و 

  رفت و پایین انداخت سرشو خر عینهو 

   باشه گذاشتم ماهیارو کادوي اما برداشتم کیفمو 

  دنبالش رفتم و پوشیدم کفشامو تند تند 

  شده؟؟ چی بگو حاال خوب - 

  شده؟ چی چی - 

  /داغونه؟ و درب چرا رفیقت یارو این - 
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  !خورده کتک - 

  !!سواله برام چراش..میدونم که اونو...پوه - 

  نداره ربطی شما به جوابش که سوالیه و - 

  میمونم خونه نماز تو امشب - 

  خوب؟؟ - 

  مربوطه بهم هام اتاقی هم اوضاع پس - 

   ساندویچی داخل رفت 

  تو رفتم 

  ) بود فروشنده(سینا اقا سالم به - 

  رییس؟؟ چطوري!! ساندویجی داوود سالم - 

  داداش؟؟ اشناته:  گفت و انداخت من به نگاهی یه فروشنده 

  ...ببرم بده ژامبون ساندویج تا دو فضولی جاي به حاال!!اره:  گفت من به نگاه بدون سینا 

  نیست؟؟ ساندویچ مگه ساندویج میگفت چرا این 

  تا؟؟ دو گفت ، گفت چی 

  چی؟؟ من پس 

  فرهنگ بی!  کصافظ!  بیشعور 

  نکرد تعارفم حتی 

  !! میخوام من... هست ژامبونم تازه...ایش 

  ؟؟ بود بیخود رو فاصله این اومدیم اینهمه 

  !!الهی بمیرید..بشه بسته تنفستون راه...گلوتون تو بپره... حلقتون میان کن گیر...بشه کوفتتون 

 منو بودهمه چشمم جلو که فوتی فست هاي پوستر این و ساندویچی مغازه گرم هواي و میخورد مشامم به که غذا بوي 

  میکرد گرسنه بیشتر
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  میومد خوراکی چشمم به چی همه کم کم نبینه بد روزه چشمتون 

  !!ها ادم حتی 

  افتادیم راه و گرفت رو ساندویچا بعد ربع یه یه 

  !!پرید کل به ذهنم از دیدم تشنشو غول هیکل وقتی که افتادم سینا این ترور فکر به بار چند یه 

  !! اصال میخواد چی نمیدونه پسره:  گفت عصبی 

  ؟ چی - 

  نبودم تو با - 

  بود؟؟ کی منظورت میدونم که اون - 

  میذاره مردم دهن به دهن بیخودي... خل ي پسره.... میگم ماکانو:  گفت کالفه 

  شد تیز گوشام 

 حاال...پسر؟ خوردي خر مغز...چه تو به اخه..میکنین اذیت مردمو دختر چرا میگه یابو تا چهار به برگشته:  داد ادامه 

  !!! مشنگ پسره بود کور انگار این میریخت کرم خودش دختره

  قضیه؟؟ قراره این از پس اه؟؟ 

  هاها 

   شدم پهلو اون به پهلو این از

  بود خوشمزه خیلی!  زبونمه زیر ساندویچه مزه هنوز 

  ! قبال خورده خودش که گفت و من داد رو یکی ماکان داد ساندویچارو از یکی سینا تو اومدیم که مغازه از 

   حلقم تو ریختمش تعارف بی منم 

 جلو میومد امروز هاي صحنه از یکی ببندم چشمامو میومدم تا ؛ کردم مچاله خودمو این بنابر بود سرد یکمی هوا 

  چشمم

  زد ماهیار و من به راجع حرفارو اون نیلیا که صبح ازهمون 

  قزي و نازي با رفتن خرید هم بعد 
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   رفتن مسجد و پسرحاجی دیدن 

  !! ماکان با کل کل و سینا دوباره دیدن و اومدن اینجا اخرشم و 

  مفتی خواب جاي...مفتی آژانس... مفتی ساندویچ البته و 

  خوابیدم باالخره و نکنم فکر چی هیچ به کردم سعی و شدم پهلو اون به پهلو این از دوباره 

 ***  

   دربست:  گفتم میگرفتم شماره گوشیم با که درحالی و کردم دراز ماشین جلوي دستمو 

  شدم سوار.... شو سوار گفت وقتی و 

  !! داشتم پول دیگه حاال و بودم گرفته پول بانک عابر از صبح 

  توش میرخت ماهیار رو بازیا پول که حسابی همون از 

  )نمیشمرن که رو پیشکشی اسب دندون!!( بود بازیا پول از سهمم از بیشتر خیلی البته 

  اي؟؟ خونه نیلی الو:  برداشت باالخره 

  نشنیدم سالمتو ؛ نمیاد خوب صدات - 

  نزاکت بی میزد کنایه 

  اي؟؟ خونه سالم - 

  رسیدم تازه ام خونه اره - 

  ها بیرون نري دیگه میام دارم منم پس خوب - 

  باشه - 

  فعال - 

   کردم قطع و 

  خانم؟ بپیچم:  راننده 

  بله - 
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  رسیدیم باالخره 

  کردم مرخصش و دادم رو راننده پول 

  زدم ایفونو و در سمت رفتم کشون خمیازه 

  ! کرد باز درو کیه بپرسه اینکه بدون 

  رسید خونه این به ماپامون باالخره... عجب چه...حیاط تو رفتم 

  دارم کارت سریع باال بیا اومدي؟؟: زد داد بالکون تو از نیلیا 

  نشنیدم سالمتو ، نمیرسه خوب صدات:  زدم کنایه خودش مثل 

   باال رفتم منم تو، رفت و خندید 

   بود هم راحت و دلباز اما بود کوچیک و نقلی بودیم باال طبقه ما و بود خالی پایینش طبقه که بود طبقه دو خونه 

 در البته بود تیپش همین همیشه. بود تنش کوتاه دامن و کوتاه استین بولیز یه... شدم وارد لبخند با ، برام کرد باز دررو 

  .متنوع هاي رنگ و ها اندازه

 اشپز روبروت و بود دستشویی چپت دست و بود اونجا اینا و جاکفشی که بود کوچولو راهرو یه میشدي وارد که در از 

  ! خونه

 دست و پرشده تلفن میز یه و جور و جمع مبل دست یه با که میدیدي رو حال کوچیک فضاي میشدي رد که راهرو از 

  کامپیوترش میز و کمدش و توشه نیلیا تخت که اتاقه یه هم راستت

  ! همین کال 

  !طور همین ماهیارم ،کادوي کنارم گذاشتم کیفمو و رومبل نشستم. اومد یادم چیزي یه 

  دادن؟؟ مجرد توي به چیجوي رو خونه این نیل میگم - 

  مجردم؟؟ من گفته کی:  نیلی 

  نیست؟؟ مجرد... دراومدم الودگی خواب حال از 

  نیستی؟؟ مگه - 

  ) زد داري معنی لبخند بندش پشت و...(نه: نیلی 
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  . خانوم نیلیا کن مسخره خودتو برو:  میکنه ام مسخره داره حتما گفتم 

 نگام اونم ببینمش هم حال توي از میتونستم ، اشپزخونه میز رو گذاشت رو صبحونه بساط و کرد جمع لبخندشو نیلیا 

  نمیکنم مسخره:  گفت و کرد

  نیلی؟؟ گرفتی مارو من جون:  گفتم و دادم لم و رفتم فرو مبل تو بیشتر 

 هاي متن ترجمه براي بار چند یه ، داشت زبان اموزشگاه ما دانشکده نزدیکهاي بود پسره یه پارسال... بابا نه: نیلی 

 رفت و گرفت ادرس خالصه و شد پاپیچم و من دنبال افتاد راه کم کم که اشون موسسه رفتیم ها بچه با دانشگاه

  ...شما درخدمت هم فعال و عقد و نامزدي و بابام و مامان پیش شهرستان

  طور همین هم چشمام ، بود مونده باز دنیا غار دهانه بزرگتریت اندازه به دهنم 

  ؟؟ بود نگفته چیزي بهم ماهیار چرا پس ، باشه داشته شوهر نیلیا نمیشد باورم ، بود زده خشکم 

  ناقالیی خیلی - 

  چرا؟؟:  خندید نییا 

  تاحاال بودي نگفته بهم چرا... چرا میگه تازه خانم!!  زکی - 

  نمیدیدم الزم - 

  چیه؟؟ خوشبخت ادم این اسم حاال - 

  ببینیش اشون موسسه میبرمت روز یه هانا نازه خیلی... بابک - 

  ... نبر میخواي.. توروخدا نه - 

   نزن ور اینقدرهم بخور اتو صبحونه بیا بعد و کن عوض لباساتو برو پاشو:  گفت و خندید 

  طوره همین حتما دیگه اره... شما گرفتین خوندگی فرزند به منو نکنه:  گفتم و خندیدم 

 که تو نه میکنم خودم بچه رو نازنازي نوزاد یه بگیرم بچه بخوام اگه من:  گفت و سرم تو زد اروم مرباخوریشو قاشق 

  داري بزرگمو مامان سن خودت

 تالفی و خوابیدم تخت گرفتم شب خود تا هم صبحونه بعد و کردم عوض لباسامو اتاق تو رفتم و کردم جمع امو خنده 

  دراوردم دیشبو

  بودم ایستاده اشون خونه در جلوي
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 مگه ، میومد خوشم خیلی خونه این از کشیدم، عمیقی نفس... بود جاش سر هم باغه اون... بود نکرده تعغییري هیچ 

  !باشی نداشته دوست رو میکنه زندگی توش نجاتت فرشته که جایی میشه

 نیلیا اینکه به توجه بدون منم و خونه برگشته ماهیار که بود گفته بهم نیلیا امروز و بود شده تنگ خیلی ماهیار واسه دلم 

 پسر خاله دختر بودیم گفته چون – اینا ماهیار خونه همون یعنی( اینا ام خاله خونه میرم که گفتم بهش میکنه فکر چی

  ) ایم خاله

  ! میپرید راستم سمت ابروي ولی دیگه چیز یه یا بود هیجان از نمیدونم 

  بدم بهش که بودم اورده خودم با کادوشم 

   پیششه کسی یا تنهاست نمیدونستم اما 

   زدم ایفونو حال هر ،در بود ظهر از بعد 4، کردم نگاه ساعتمو 

   دین دین 

  کیه؟؟:  داد جواب اي گرفته صداي با یکی 

   نه؟؟ یا ماهیار خود بدم تشخیص نمیتونستم 

  نیستم بلد فامیلیشونو اصال اومد یادم که فالنی منزل بپرسم میخواستم 

  ایه دیگه کس یعنی که نه اگه میشناسه و میبینتم بود ماهیار خود اگه که ایفون چشمی جلوي رفتم همین واسه 

  ایفون چشمی جلو رفتم پس 

  تویی؟؟ هانا - 

  گرفته؟؟ صداش چرا! خودشه پس 

   منم اره - 

  تو بیا - 

  ! کرد باز رو در بعد و 

  . بود حیاط همون که حیاط اخی. داخل رفتم 

  ! نکندم کفشامو 
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  ببینمش و بدم کادوشو بودم اومده فقط ، بشم گیر نمک دوباره و تو برم نمیخواستم 

  !ر......ر.....هیا........ما:  زدم داد و کردم باز رو ورودي در 

  ! نیومد صدایی 

   پس؟؟ کوشی ؟؟ ماهیار:  زدم داد دوباره 

  ! شدم عصبی ، نداد جواب 

 دریا هفت سلطان...دریایی غول...ماهی کوسه... ماهی شاه....  ماهی) کردم مخفف! ( ماهیار هوي:  زدم داد دوباره 

  دیگه بیرون بیا پاشو....

  تو رفتم و کندم کفشامو 

 هري دلم ، سمتش دویدم... زمین افتاد زرتی و بیرون اومد دستشویی از پریده رنگ صورت یه با اونم لحظه درهمون که

  ریخت

  حاال اینکه به نه ندیدمش ماه یه که این به نه 

  !نیست چیزیم... خوبم خوبم:  شد بلند گرفتش صداي 

  الش و اش هم دیگه نصفه بود کبود که صورتش نصف 

  باخودت؟؟ تو کردي چیکار - 

  خوبی؟ تو.  هیچی بابا هیچی - 

  ببینمت مبل رو بشین بیا خوبم من - 

  ! بود شده بد هم خودم حال بودمش دیده وضع و حال این با وقتی از.  مبل رو نشست اومد اروم 

   بود داغ داغ ، پیشونیش رو گذاشتم دستمو 

  دکتر؟؟ نبردنت اینا مامانت چرا - 

   بفهمه چیزي موضوع این از کسی نباید ثانیا هنوز شمالن اونا اینکه اوال - 

  مثال؟؟ چرا - 

  دستشویی سمت رفت و شد بد حالش بده جوابمو نتونست 
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  خبره؟ چه دنیا نیست معلوم!!اینجا امروزم... داشتیم جنازه یه اونجا که دیشب...اه 

  جلوم نشست دوباره و بیرون اومد 

  دادي؟ اب به گلی دست چه ؟؟ شازده کن تعریف خوب:  من 

  میگم منم بعد نه؟؟ یا میده انجام کارشو خوب الوند ؟؟ میگذره خوش نیلیا پیش بگو تو اول - 

  ! میگی اول تو پس پرسیدم اول من - 

  تو و میدونم من اونموقع ؛ میشه خوب حالم که باالخره:  گفت امیز تهدید و خندید جون بی 

 از که اومد باهامون هم اي خانواده یه شمال رفتیم اینا دایی و بابا و مامان و من:  گفت و کشید داري خس نفس یه 

 داشتیم که دیروز ، داشت هم مجردي ویال یه اونورا و بود بزرگتر من از سالی سه – دو پسرش اتفاقا ، بود بابا دوستاي

  ..........منم و شو سوار بیا گفت و کرد تعارف گفتم سواري موتور به عشقم از من و میزدیم حرف باهم

  ....... و کاري پنهون و تصادف بعدشم حتما! دیگه بسه خوب خیله - 

  خوب؟؟ نگو هیچکی به ها نمیدونه کسی تو از غیر به هانا - 

   اخه بگم بخوام بهش که میبینم رو کی من نیستا خوش حالت - 

  صورتم مخصوصا ، میکنه درد بدنم چقدر نمیدونمی اي - 

  اینجا؟؟ بیاد بگم بزنم زنگ من ندارین خانوادگی دکتر - 

  ها میگه اینا مامانم به میره بعدش خوب اما!  اتفاقا چرا - 

  بده رو شماره فقط تو!!  من با اونش: گفتم و زدم مرموزي لبخند 

 ***  

  اهان!!... تر عمیق!!...........بکش دیگه عمیق نفس یه!  جان ماهیار - 

  ماهیار؟؟ اقا اوردي خودت روز به چه:  گفت و میز رو گذاشت گوشیشو 

  خوبه؟؟ اقا حال:  گفتم دکتر به و جلو رفتم نگرانی با 

  جدیده؟؟ مستخدم:  دکتر 

   اومده جاش به امروز)  خونه خدمتکار( خانمه ملوك زاده خواهر نه:  ماهیار 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٢٧ 

  میشه؟؟ خوب اقا حال حاال دکتر اقاي:  جلو رفتم 

  !خنده زیر بزنه که بود نزدیک و میکرد نگاه من نگرانی به تعجب با دکتر 

 گیر موتور چرخاي زیر که راستشون سمت پاي و دیده اسیب صورتشون سرو ذره یه فقط که ظاهري نظر از:  دکتر 

 کرد احساس دردي و مشکلی اگه و بماله روز هر پمادهاشو که شرطی به ، میشه خوب زود و جزئیه اینا ، بوده کرده

  ....... و گرفته صداي و پریده رنگ و تهوع هاي حالت اما.بیمارستان به بره سریعا پاش براي خصوصا

  ! باشه مسمومیت باید دکتر اقاي نیست چیزي:  وسطش پرید ماهیار 

 واسه سریعا و باشه داشته داخلی اختالل ممکنه که کرد سفارش دکتر حال هر در کردیم نگاهش مشکوك من و دکتر 

  بره که داد رضایت دکتر باالخره و نکرد قبول خودش ولی بره برداري عکس

 به خدا تورو بیاد نظافت برا نتونست بود مریض ملوکم خاله امروز ، دامنتون به دستم دکتر اقاي:  کردم صداش که 

 به چرا میگه جان خانوم اونوقت بگید اگه اخه اینجا بودید اومده امروز که نگید میشه اصال!!  نگیدا چیزي جان خانوم

 بهش چیزي امروز حادثه درمورد چیزي اصال که شما...بگیره ملوك خاله و من از ایراد تا هزار میخواد و ندادي خبر من

  اقا؟؟ مریضی از حتی نمیگید

 اینقدر اما است کاسه نیم زیر اي کاسه یه میفهمید بود دکتر نبود که خر باالخره ، میکرد نگاه مشکوك بهم دکتر 

   نگه کرد قبول که کردم التماس

 گذاشتم رو پالستیکی هاي دستکش و چکمه و خدمتکاري هاي لباس و خونه تو برگشتم سریع من رفت که این از بعد 

  .بخرم داروهاشو تا خونه دارو میرم که گفتم ماهیار به و جاشو سر

  !برمیگشتم هوا تاریکی قبل باید اما نبود راه بیشتر راه چهار یه خانه دارو تا 

 نکنم اینکارو که داشت اصرار خیلی گرچه میمونم اینا ماهیار خونه شب که دادم خبر و زدم زنگ نیلیا به رفتن حین در 

  ! بس و بود ماهیار سالمتی تر مهم هرچی از فعال ، نمیشنید هیچی گوشم من اما

 برم باهاش که کرد دعوت ازم و اموزشگاهش توي دارن قراري یه نامزدش با ظهر از بعد فردا که گفت نیلیا درضمن 

  !ببینم نزدیک از بابکو اقا این داشتم دوست خیلی کردم قبول منم

***  

 بیدار باالسرش تشنج و داشت تب مدام چون و بود خوابیده مبل روي ماهیار دادم تکیه مبل به و کردم بغل زانوهامو 

  بودم مونده

  !میسوخت بیخوابی از من چشماي و بود شب نیمه دو حدود ساعت 
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  پیچیدم خوردم دور و اورد ملحفه اتاق تو از رفتم و باال کشیدم دماغمو 

 دلشوره یه دارم بدي حس ماهیار نسبت ولی چمه نمیدونم.  شدم گرم کم کم بعد و لرزیدم اول بود سرد خودش چون 

  دلسوزي هم شاید نگرانی یه ، خاص

  برسه بهش نیست هیچکی بیچاره 

  بده؟؟ حالش که نمیگه پدرش و مادر به چرا نمیدونم 

  داره؟؟ تهوع به ربطی چه تصادف اخه بیمارستان؟؟ بریم پاشیم نیس حاضر چرا ؟؟ داره تشنج چرا که نمیدونم 

  گرفته؟؟ صداش چرا 

  کردم فکر ازبس پوکید سرم!! خدا واي 

  ! دادم تکیه بود سرم پشت که ماهیار پاي به سرمو و زدم چنگ سرمو موهاي 

  ! شد بیدار یهو 

  ! بود باز بیشتر معمول حد از حتی ؛ بود باز کامال چشماش کردم نگاش 

  بود مشخص کامال و بود قرمز چشمش هاي مویرگ 

  ! بود شده ترسناك 

  .......نمیخواي چیزي ماهیار؟؟ خوبه حالت:  پرسیدم نگرانی لحن با 

  . مبل سمت به برگشتم و شدم بلند سریع هم من ، شد بلند یهو 

  !بهم بود زده زل 

  !میشد تر گشاد لبخندش هی فقط نمیزد پلک 

  میزدم نفس نفس تند تند 

  بگیرم تصمیم منطقی نمیتونستم و نداشتم کنترل احساسم روي و بودم الود خواب من بود تاریک هوا ، بود بدي جو 

  نمیفهمید چیزي هیچ و نداشت خوبی حال هم اون 

  میکردم فکر طور این من حداقل یعنی 
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 ولی میوفتاد پلکاش مدام چون... خوابه گرم که بود مشخص.  کنار زد بودم انداخته روش که رو مسافرتی نازك پتوي 

   میکرد بازشون سریع اون

  نیست خوب....... لم......حال...........حا:  گفت اي کشیده و حال بی صداي با 

  عقب میرفت مدام چون بود سنگین هم سرش اینکه مثل 

  نه یا داره حسی چه که میدونید نمیدونم 

  میکنه داغون ادمو... وضعیت اون توي داري دوستش دل ته از که یکی دیدن ولی 

 حالت چرا میگیره؟؟ خوابش هیجانی جاهاي توي درست چرا چشه؟؟میدونستم اون میدونستم حاال!!  بود گرفته ام گریه 

   میفهمیدم رو چی همه سنگینه؟؟حاال سرش چرا ؟؟ داره تهوع

  ..... رو چی همه 

  نیست خوب....... لم......حال...........حا:  گفت اي کشیده و حال بی صداي با

  عقب میرفت مدام چون بود سنگین هم سرش اینکه مثل 

  نه یا داره حسی چه که میدونید نمیدونم 

  میکنه داغون ادمو... وضعیت اون توي داري دوستش دل ته از که یکی دیدن ولی 

 حالت چرا میگیره؟؟ خوابش هیجانی جاهاي توي درست چرا چشه؟؟میدونستم اون میدونستم حاال!!  بود گرفته ام گریه 

   میفهمیدم رو چی همه سنگینه؟؟حاال سرش چرا ؟؟ داره تهوع

  ................ رو چی همه 

  !زمین روي خوردم سر 

  میکردیم؟؟ باز حساب کی روي عمري باش مارو 

  ! نذاره درمیون من با رو قضیه این که باشه خر هم اونقدرا ماهیار نمیکنم فکر گرچه 

   بود شده بچگونه اش قیافه و بود چسبیده صورتش و سر به موهاش بارید می روش و سر از عرق هاي قطره قطره 

   بود باباهم... بود مامان که وقتی یاد!  افتادم خودم سالگی هفت یاد 

  ! دراوردم سر دکتر مطب از سر اخر و بریم کجا قراره نمیدونستم که وقتی یاد..... 
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   میکرد رانندگی هم بابا... بود جلو مامان... شدم ماشین سوار 

  بسته کمربندا:  بابا 

  هادي؟؟ نیوفتادي راه که حاال... اقا باشه:  مامان 

  !!علقه شرط احتیاط!  مامانی:  من 

  چیه؟؟ شرط:  گفت و زد استارت بابا 

  نیست؟؟ علق شرط مگه:  من 

  !عقله شرط نه که گفت نازي مامان و خنده زیر زدن دو هر 

  ؟؟ میگین راست خدا تورو)  زدم چنگ لپمو....( اوا:  پروندم رو همیشگیم کالم تیکه منم 

  ... خندیدن دوباره 

 که مون همسایه پسر حتی میگفتم بچگونه لحن با چون مخصوصا داشتن دوست همه موقع اون کالممو تیکه این 

  ...میکرد بغلم میپرید میگفتم اینو من وقتی بود هام بچگی همبازي

  ...شده تنگ شون همه برا دلم اخی 

 مامان با... بشینه باالش مدل ماشین تو داد ترجیه نیومد بابا البته. شدیم اسانسور سوار دکتر مطب به رسیدیم خالصه 

  تو رفتیم نازي

   دارم تهوع حالت و بخوابم نمیتونم شبا.. میشه سنگین سرم مدام من گفتم بهش وقتی دکتر 

  ... خندید 

  ! بود مونده من کار تو دکترم میشه باورتون 

  ! میگه چی بگیرم منم که میگفت اسون توضیح به کرد شروع و!  کمیابه فوق شما مشکل این گفت 

 نفر یه شاید شاید ادم میلیون شش هر از که داره وجود دنیا تو خاصی بیماري یه).....نمیدونم چی به(کنید نگاه: دکی 

  ؟؟ میشه ازشون ویژه مراقبت تولد بعد که... اش ریه یا قلبش مثال... داره نارسایی کسی یه میگن شنیدید...بشه دچارش

  کال بودم مرخص که هم من کرد تایید سر با مامان 

  داره زیادي چیزي یه گفت و)  کرد من به نگاه یه( شما دختر اما:  داد ادامه 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٣١ 

  ؟؟ زایعه یعنی:  گفت جیغ با مامان 

 هم سري یه... اند نگران زیاد سري یه.  اند ترسو ادمها از سري یه... ببینین.... داره زیاد رو حسی یه...نه نه:  گفت دکی 

 اختالالت میشه باعث هیجان... نیست خوبی چیز... این و... اخره دسته این از شما دختر....هیجانی و خوشحال زیاد

 وقتی شما دختر.بشه دچار سر سنگینی یا دهان. چشم. ابرو تیک به اینکه مثل... بیاد پیش شما دختر براي روانی

 چون سمپاتیک تولید... باال میبره قلبشو ضربان که میشه تولید سمپاتیک بدنش توي ها ادم سایر مثل میشه هیجانی

 این مقابل در... میشه تهوعش حالت باعث این و میخوره و میکنه بدنش جذب اونو از مقداري یه دخترتون زیاده خیلی

 مقدار به هم رو ماده این شما دختر که اینجاست دوم مشکل اما پایین بیاره ضربانو شدت که میشه تولید پاراسمپاتیک

 و میشه متوقف لحظه چند براي قلبش حالت این در بخوابه اگر و میشه بیخواب کوچولوتون دختر میکنه تولید زیادي

  ... و باال میره خفگی احتمال... بخوابه پتو با شبا مثال.. باشه بینیش روي چیزي اگه

  . نخوابیدم پتو با دیگه بعد به شب اون از من و 

 بشه خواب بی ادم اینکه جاي به یعنی داره وجود حالتم این برعکس البته:  داد ادامه و خورد لیوانش از اب قلوب یه 

  ...کنه فوت بازم ممکنه که میکنه قش عبارتی به یا و میخوابه هیجانی حالت توي درست

  نداره؟؟ ؟؟دارو چی دارو: مامان 

  کنه کمکتون بیشتر ممکنه برید روانپزشک یه پیش اگه اما... نه:  گفت و داد تکون سرشو دکی 

  مرد؟ یا بود زن دکی این نمیاد یادم چرا نمیدونم 

  .... میمیرم دارم....... نیست خوب حالم:  حال به برگشتم ماهیار صداي با 

  ... میشد جزغاله... میسوخت دلم بود مرگش احتمال من مثل لحظه هر اونم که این از.... گریه زیر زدم بلند 

  .... بخوره اب با تا دادم بهش و مبل رو نشوندمش اروم و اوردم رو خودم قرص و اتاق تو رفتم 

***  

  ! سوم طبقه...فیشت و اسانسور تو رفتم... سوم طبقه میرفتم باید شدم ساختمون وارد درهمی قیافه و اشفته وضع با 

 اش همه و... بودم زده اي ساده تیپ.. شدم خارج اسانسور از و کردم درست اسانسور اینه توي امو مقنعه و کشیدم اهی 

  . یانه میاد خوشش ازم) نیلیا نامزد( بابک که داشتم استرس

  ! دیگه بودم خانمش همخونه من باالخره 

  ! تو رفتم بود باز زبانش اموزشگاه در 
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 که قبلش اما! بود خواب بیرون اومدم من وقتی گرچه. بودم ماهیار نگران بودم اومده ازخونه که مدتی این تمام و 

  !دادم بهش عیدیشو وقتی مخصوصا بود توپ کامال حالش

  !!یهو بشه هیجانی میترسم 

  ..دارم هیجان بیشتر خودم من! نمیشد خوب ولی نپره باال که بگیرم ابرومو جلوي کردم سعی کشیدم عمیقی نفس 

 یعنی... بشیم هیجانی نخوره توقی به تقی وقت یه باشیم نگران باید ما ان؟؟ چی نگران همه!!  ببین قران تورو خدایا 

  ! خودم خلقت کار تو موندم من

  : میکردم تماشا رو دعوا و ایستادم شدم سالن داخل کامال وقتی و میومد اموزشگاه داخل از صدا و سر صداي 

  چیه؟؟ کارا این حیدري؟ اقا چی یعنی - 

  ... میکنم... خراب... سرتون رو رو شما اموزشگاه من ولی جناب نمیدونم من - 

  مگه؟ چیشده... باشید اروم شما حاال - 

 کنکور ولی... امسال میشه قبول کنکور تو گفتید تضمینی شما...شماس اموزشگاه تو دوماهه من ؟؟پسر شده چی - 

  بزنه نمیتونه هم سوال یه حتی هاشو ازمایشی

  نمیخواد خودش... نمیخونه درس شما پسر.. میکنن هرکاري من معلماي. میگید زور دارید شما! حیدري اقا - 

 و شما و میدونم من نیارید گیر حسابی و درست معلم یه فردا تا اگه....دیگه کنم تدریس نمیتونم بگو ؟؟ اقا چی یعنی - 

 همین خاطر به... ماس خونه به اموزشگاه ترین نزدیک این و شنیدیم خیلی اموزشگاهتونو تعریف ما... اموزشگاهتون این

  میدم وقت بهتون فردا تا

  ...ولی فردا؟؟ تا - 

  گفتم که همین..فردا تا:  گفت میرفت که طور همون اقا - 

   رفت و 

  طرفم اومد و شد بلند جاش از و بود شده من متوجه تازه نیلیا 

  بودم شده ناامید دیگه من...اومدي باالخره...سالم - 

  اومدم بیموقع اینکه مثل ولی.. اومدم اره - 

  ؟؟ هانا خوبه حالت) ... گفت و کرد باریک چشماشو...(نه - 
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  باشم؟؟ خوب نباید چرا... اره...اره - 

  ؟؟ بود چطور ماهیار. پرسیدم طوري همین هیچی - 

  ) کشیدم سوز جان اه یه و...(نداره تعریفی چندان حالش - 

  چغندر؟؟ برگ یا قاقم شبیه بیشتر من نظرتون به!  خانما میگم:  میکرد دعوا داشت که اقاهه اون 

 دل تو اما... معمولی تیپ و معمولی چهره ته با بود ساله 28 جوون یه گفت میشه صدا سمت برگشتم و خندیدم 

  !مینشست

  ! من اتاقی هم و همکار... خانم هانا هم ایشون)  من به کرد رو(و.... بنده نامزد... بابک اقا ایشون:  نیلیا 

  ! خوشبختم:  گفتیم باهم دو هر بابک و من 

 الحق که بیاره چایی برام که گفت ابدارچی به و بشینم که کرد دعوت منو خوشرویی با ولی میومد کالفه نظر به بابک 

  میچسبید هوا اون تو

  داري؟؟ که امشبو خبر هانا:  نیلیا 

  خبرامشب؟؟:  

  نمیاي مگه...نت گیم تو داریم جشن... دیگه اره: نیلیا 

  ؟؟ داریم جشن امشب - 

  نگفته؟؟ تو به مگه... بریم بیاي من با گفت ماهیار...اره خوب - 

  میان هم بابک اقا)  کردم عوض بحثو(چرا؟؟ چرا:  گفتم الکی 

  . گردو پوست تو گذاشتن دستشو حسابی معلماش این. دیدي خودت که رو دعوا.  نکنم فکر:  نیلیا 

  ! بود معلم دنبال حتما میکرد صحبت تلفنش با داشت بابک انداختم سالن سمت اون به نگاه یه 

  !هی هی 

 سالن سمت اون که دیگه شاگرد عده یه و بیرون اومدن من راست سمت کالس از معلمشون با شاگرد عده یه یهو 

 اروم نیلیا و من بشه تهویه هوا که گذاشت باز رو کالس در و داخل رفت معلم همون باز و تو رفتن بودن نشسته انتظار

 رو چیزي ي ویهو میداد درس گرامر داشت که بودم معلم خانم اون هاي حرف شنیدن مشغول من و میخوردي چاي

  ! بود فاحش خیلی اشتباهش اخه.. کردم تعجب... نزد حرفی هم کی هیچ و گفت اشتباه
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  ! من باباي هاي کالس مثل درست میکردن صحبت انگلیسی کالس توي همه 

  )بیامرزه شمارم رفتگان خدا( 

   کرد تکرار اشتباهشو دوباره 

  :  گفتم رسایی صداي با و ایستادم درگاه تو رفتم و نیوردم طاقت 

 Excuse-me mam ! but I think you made a mistake as I know …… 

  ....) میدونم من که اونجاي تا کردید اشتباهی میکنم فکر!  خانم ببخشید) 

  ... توضیح به کردم شروع و 

 یهو که بیرون اومدم کالس از و دادم معلم به رو ماژیک شد تموم وقتی...میکرد نگاه من به و بود ساکت کالس همه 

  ! معلمشون+  ها بچه همه بعد و نیلیا بعد و بابک اول شد بلند زدن دست صداي

  !خانم هانا بود عالی کارتون:  بابک 

  ........ نکردم کاري که من - 

  !  کردي پیدا جدیدتو معلم کنم فکر بابک:  گفت و خندید نیلیا 

  . بودم مونده مات من و خندید خوشحال بابک و 

  بدي؟؟ قر وسط بپري داري دوست خوشحالی اینقدر وقتا بعضی دیدي

  نه؟؟ یا شده 

  ؟؟ میاد ژیش ها هیجانی ما واسه فقط اتفاقا این شایدم 

  !! برقصم وسط برم داشتم دوست واقعا کنه استخدام منو شد حاضر بابک وقتی ولی 

  ...بودم شدن مستقل فکر تو که بود وقت خیلی 

 فهمیدم که االن مخصوصا بده پول بهم اون که نمیاد خوشم هم اصال.... باشم ماهیار دین زیر نمیتونستم که من اخه 

  !! گوره لب پاش یه اونم

 نیلیا پیش از باید باالخره ولی باشه خوب من با نیلیا که هم قدر هرچه اخه... بایستم خودم پاي رو بتونم اینجوري شاید 

  ... دیگه برم
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 باشن نشنویی حرف هاي پسر اگه اونم!! نیست اي ساده کار کنکوري پشت عده یه با کردن کار که بگم اینم البته 

  ! بفرما عطا ما به هارا پسر این کردن سوسک خاصیت خدایا...

  ... واال....... بمیره تا شه هیجانی اینقدر بذار...........نکنه قبول اصال......نکنه قبول ماهیار نکنه میگم 

   خانما رسیدیم:  گفت بابک که بودم فکرا همین تو 

  . میشم کشیدم بابک ماشین با دارم دیدم که برم راه اومدم و بستم درو شدیم پیاده و کردیم یکی تشکرو و خداحافظی 

 بابک و بود کرده گیر در الي من مانتوي دنباله. انداختم میشد زیاد سرعتش ثانیه هر که ماشین به اي وحشتزده نگاه 

   ماشینش به بودم چسبیده ومنم میروند همینطور هم

 عده یه و میکردن نگام بهم بز عین فرنگ شهر اومدن میکردن فکر که هم ملت... میزدم جیغ بلند بلند خیابون وسط 

 بود بلند موسیقیش صداي چون کردم قال و داد و ماشین رو زدم قدر هرچه... نیلیا جمله از خنده زیر بودن زده هم

  . نفهمید هیچی

  ! دراوردم مانتومو باد و برق سرعت به که چرخ توي کنه گیر پام بود نزدیک 

  .... شد دور بود اویزون ماشینش به من مانتوي که طور همون بابک و 

 من خدا اي.......شد زیري و زخم پام ساق خصوصا و ارنج و صورت تمام و اسفالت رو افتادم یهو کار این با خوب اما 

  ! اخه کنم کار چی باید

  ! شی سقط الهی مرده ذلیل ماهیار اي... بود بیخوابی خاطر به بیشترش و بودم شده کالفه خیلی 

   نداشتم طاقت دیگه کنم گریه زار زار خیابون وسط همون میخواست دلم 

 میدیدن فیلمو پایانی تیتراژ داشتن اینکه مثل هم ملت و بودم نشسته ها معلول عین خیابون وسط همونجوري 

   میومد حال جیگرشون

  میاره برات مانتوتو شدي؟؟نترس ؟؟مجروح شد چی:  گفت کن خورد اعصاب خنده همون با و طرفم اومد خنده با نیلیا 

  ! تر مشنگ خودت از گرفتی رو یکی رفتی کردي هم وقتی نکردي نکردي شوهر هم تو.....شدم االثر مفقود نه - 

 این از میاد بدم اینقده اه اه...نمیکنید جمع شدن پیاده موقع مانتوتونو که مشنگید شما اطالعتون محض خانم - 

  ...بردي ابرومونو وضعت این با تو بریم پاشو هم حاال..اه.. چلفتی پا و دست دختراي

  پوشیدم لباس قشنگ هم خیلی که من وضع کدوم 

   نت گیم تو رفتیم سریع و پاشدم.... داشت سفید بزرگ پاپیون یه و کمر یه که بنفش اسکی یقه پلیوري تونیک یه 
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  شده؟؟ چی که میپرسیدن مدام و دادن قورت لبخندشونو من دیدن با ها بچه همه تو رفتیم تا 

  زخمام کردن ضدعفونی به کرد شروع مهرسام 

  ! میکرد نگاه مارو و بود ایستاده ماست عین هم میرسام 

  . بگیرن شام رفتن سهراب و البرز 

  ...شده چی که میداد توضیح ماهیار و الوند براي باخنده هم نیلیا 

  ...تر گشاد نیشش هرجمله با ماهیار و میشد تر عصبی نیلیا جمله باهر الوند 

  . شد جلب بهم همه توجه که....کشیدم بلندي جیغ 

  .میکرد خالی من هاي زخم روي حرصشو انگار مهرسام 

  اش قیافه به زده گندي چه کوچولو جوجو اخی:  ماهیار 

  نیلیا بیخیال نامزد تقصیر که نبوده هانا تقصیر:  الوند 

 به بیشعورا؟؟چرا کرده ازدواج نیلیا میدونستید!! دوتا شما هوي هوي:  میکردم ولز و جلز بوداده ذرت مثل وسط اون من 

  نگفتید من

  نزن حرف اینقدر:  گفت و فشرد بیشتر پیشونیمو زخم روي مهرسام 

  ....میبندم زخماشو خودم اصال ؟؟بده میکنی اینجوري باهاش چرا ؟؟ تو چته:  گفت و کشید دستشو میرسام 

  نزدید حرفی من به هیچکدوم... گویید دروغ تون همه.... کنید ولم:  گفتم و پاشدم 

  چیکار؟؟ اینجا اومدید امشب اصال 

 جشن همی دور اومدیم گفت و جلو اومد مهربون و شیک خیلی...بود پوشیده بودم داده بهش که رو کتی که ماهیار 

  !کنیم پیدا زن البرز و سهراب برا البته و...بگیریم

  کنیم؟؟؟ چیکار - 

  ) زد چشمک یه و(  میشه سفید موهاشون داره دیگه ها بیچاره.  دیگه کنیم پیدا زن - 

  کنید؟؟ پیدا زن میخواید حاال کجا از - 

  بود دي سی یه... این تو از گفت و دراورد کیفش تو از چیزي یه نیلیا 
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  چیه؟؟ این - 

  .... منه عقد فیلم - 

  !! بیرون رفت و دوید مهرسام 

  خبره؟؟ چه اینجا هس معلوم اصال 

 که اتاقی همون تو دقیقا... نت گیم تو برگشتم و... شستم بود شده خاکی و زیري و زخم که دستامو دستشوییو تو رفتم 

 بحث و جر در دم داشتن میرسام و مهرسام... بودن البرزم و سهراب...بودن شده جمع بخوابم میومدم وقتا بعضی من

  تو رفتن و شدن اروم من دیدن با که میکردن

  میشدم دیوونه داشتم واقعا 

  کجاس؟ شبنم راستی 

 بقیه و بودن نشسته صندلی رو مهرسام و میرسام و بودن تخت باال سهراب و برادرش و الوند...تو رفتم و خاروندم سرمو 

 بغل نه که پیش و رفتم منم که تو میذاشت فیلمو داشت نیلیا و بود شده روشن هم بزرگ دي سی ال. زمین رو هم

  ! کرد اشاره خودش یعنی نشستم ماهیار

  !! میکشه سوت داره سرم واقعا 

  .........! من خداي........... پوف 

  که....میکرد پرت بهمون رو کوچولو هاي نوشابه دونه دونه هم میرسام و.  داد غذا ظرف یه بهمون نفري سهراب 

   سرم تو خورد یکیش..... اوخ 

  !!و..........و.........و........هو - 

  چیشد؟؟:  گفت و پیشونیمو رو کشید انگشتشو ماهیار - 

   زخمم رو بود خورده درست 

 عقدو جشن میخوام خفه:  گفت بلند مهرسام که پریدن می میرسام کول و سر به هم بقیه و میکردم اوخ و اخ داشتم 

  ببینم

  ! شدیم ساکت تابعا ماهم 

  شده؟؟ جنی امشب؟؟ چشه این 
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  میبندینا بسته چشا گفتن که وقت هر... کنن دقت لش تن اقایون..اهم..اهم:  نیلیا 

  نمیشه که بسته چشم با کنیم پیدا زن میخوایم ما چی؟؟ یعنی اقا:  گفتن باهم همه 

  ماهیار از غیر به البته گفتم که همین:  نیلیا 

  ایول:  گفت و زد بشکن ماهیار 

  )کرد جمع اشو قیافه( اقا نشی هیجانی بپا:  من 

  فریزر تو رفت جیگیرم... زدم ضدحالی عجب 

  ببینیم میخوایم ماهم چی یعنی...هست تبعیض جا همه:  گفتن اقایون دوباره 

   شد شروع... ساکت:  زد داد نیلیا 

 تو پرید بودم خورده هرچی و گرفت دماغمو گازش که خوردم نوشابه قلوپ یه و بود کرده شروع ارایشگاه از بردار فیلم 

   گلوم

   سرفه به بودم افتاده منم و کمرم تو میزد سر پشت از ماهیار 

  ها کنی خودکشی میخواي اینکه مثل امشب خبرته؟؟ چه دلم عزیز: ماهیار 

  دلم؟ ؟؟عزیز گفت چی این 

  !!شیرازي سعدي عبداهللا بن مصلحالدین ابومحمد یا 

  میکنه دود داره که منه مخ این نگو گرفته دود اتاقو کل میگم 

  ....ها میشه چیزیشون یه امشب اینا 

  . نشسته من کنار همون ببینین رو دختره این:  گفت نیلیا یهو که فیلم تو بودیم شده زوم همه

  !!خوب:  همه 

  !نازه چه ببینین.... دیگه خوبه سهراب براي:  نیلی 

 شبیه دختره این واال...........  ناز گفت اشتباهی!  غازه چه ببیین:  بگه میخواست کنم فکر کرد اشتباه نیلی گمونم به 

  !ناز جز هست هرچی

  اند؟ فامیل ما با که رایا امیر خواهر میشه دختره این.. هانی:  گفت و من به کرد رو نیلیا 
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 این که چالقیه و االغ کدوم امیررایا نیدونستم اصن من واال... الوند خصوصا میکردن نگاه نیلیا و من به مشکوك همه 

  !خواهرشه

  دیگه؟؟ کیه رایا امیر: من 

  ....میگی بهش تو که همون بابا... ها شدي دور ما محله از روز دو:  نیلیا 

  بگو اول از خوب........حاجی پسر:  گفتم و حرفش وسط پریدم و اومد یادم یهو 

 این از کلی ولی پسره که این با امیر تازه!  نی امیر شبیه اصال که دختره این:  گفتم و فیلم تو شدم خیره دوباره 

  ...تره ناز تو قول به ترو خوشگل

  .....هو:  نیلیا جز به جمعیت کل 

  ها؟؟:  من 

  حاجی؟؟ پسر میکنی صداش شما که:  الوند 

  ...خوشگله هم خیلی:  میرسام 

  نازتره؟؟ هم ما اینده عروس از:  سهراب 

  . ایم اي محله هم فقط ما........نیس میکنین فکر که اونجوري ها بچه نه:  نیلیا 

  ) نگو که گفتم داري کش و دلخور ي بله یه(بله:  من 

 هزار بگین دوماد و عروس این به باال به دستا همه حاال حاال حاال.... داد رو بله که هم خانم عروس پس خوب:  ماهیار 

  ... بده قرش وسط بپر میرسام داداش... ماشاهللا

  . خنده از بودم مرده خدا واي... میداد قر میشد پخش نیلیا جشن فیلم از که اهنگی با و وسط پرید هم میرسام 

  . شد پیدا شوور اینا واسه کنیم پیدا زن خودمون واسه بودیم اومده ما: البرز 

  .ترند مقدم همیشه خانما اخه:  گفت بود خندیده بار اولین براي امروز که مهرسام 

  ساکت....ساکت........هیس:  گفت بلند الوند یهو که 

 هیچ که دهانش هنوز ما دخترخاله این بابا... وقت یه نگیري جدي میکردیما شوخی داشتیم... داداش شد چی: ماهیار 

  میدي شیر بوي امروز هم صورتش کل
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 نکنه..........سرم تو خاك اوا:  گفت و من طرف برگشت جیغی صداي با باشه اومده یادش چیزي یه اینکه مثل یهو بعد 

   ها؟؟ کنه کبودت و سیاه شب میگم اقات به وگرنه بگو ؟؟ بگو راستشو ها؟؟ ؟؟ مرده ذلیل زدي من شیري کرم از امروز

 پن از دیگه... خودت ارزونی کرمات... اخرمه بار...خوردم چیز...کردم غلط!  ننه توروخدا نه: نقش تو بودم رفته که منم 

  کدوم هیچ از... میذاري طاقچه تو که کرمت یکی اون از و شامپوت از حتی........ نمیکنم استفاده هم کیکت

 فشارم... بیارین قند اب برام....بریده گیس این منو کشت... اوا:  میزد باد خودشو کتش با هی و کرد قش مثال ماهیار 

  ...واي...افتاد

 نیستی من دختر دیگه تو:  گفت جلو اومد امیز تهدید انگشت با کمرو تو زد فرضیشو چادر و گرفت جون یهو بعد 

  .... سفید چشم دختره...

  ... میرم االن همین اصال. بهتر چه: من 

 شب واستا... میشم اي عقده من که اینجوري..زرنگی... ببینم واستا: گفت جیغ صدا باهمون و گرفت امو شونه ماهیار 

   برو خواستی اي دره جهنم هر بعد... بیاد جا حالم من کنه کبودت و سیاه بیاد اقات

 عین میزنن در دارن بگم بهتون میکشم خودمودارم ساعت نیم:  گفت کنه مخفی اشو خنه داشت سعی که الوند 

  نیست هم خیالتون

  میزنن؟؟ در:  سهراب 

  بزنن خوب:  مهرسام 

  کردن راحت خودشونو که اینا... بیا 

 دختر این اخه!!  شوهر:  گفت و بود نشسته میرسام االن که جایی همون درست و تخت رو کرد پرت خودشو ماهیار 

  ... نذاشته حواس و هوش برام

  ... دادم پولشو تومن خدا میشه خراب کتت االن...  حاال خوب:  گفتم و کردم بلندش و کشیدم دستشو رفتم 

  ...هو: همه 

  استادیوم اومدین میکنین هو هو اش همه امروز چیه:  من 

  کنه؟؟ باز درو بره نمیخواد کسی ها بچه:  البرز 

  برو تو سهراب:  همه 

  .میرسید زده فلک این به فقط زورشون همه بیچاره. انداختم سهراب به نگاه یه 
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   میرم من:  من 

  بري بایدم:  ماهیار 

  بیرون رفتم و انداختم بهش بد نگاه یه 

  ...بود موتوري پیک. کردم با رو در رفتم لبی زیر غرغر با 

  بله؟؟:  

  !شماست براي بسته این!  خانم بخیر شبتون:  

  من؟ براي:  

  بدین؟؟ بهش بود نت گیم داخل که هرکسی گفتن و ننوشتن گیرنده نام دادن ما به رو بسته اون که خانمی:  

  ممنون باشه:  

  کنید امضا اینجارو شما فقط:  

 شور دلم...کردم باز رو بسته اروم و کردم روشن چراغو و خونه اشپز داخل رفتم.. گرفتم تحویل رو بسته و کردم امضا 

  ! کنم بازش خودم میخواست دلم همون و... میزد

  ! بود عروسی کارت.....بود کارت یه کردم باز درشو و برداشتم رو باالیی نامه پاکت... بود نامه پاکت تا چند داخلش 

  :  کردم بازش 

  شویم دلگیر که این قشنگ و است خوب 

  شویم زنجیر شکسته دل دام در 

  میخواهم خدا از همیشه عشق اي 

   پیرشویم هم پاي به پا و باشی من کنار 

  میخوابد همه خانه در که است شتري 

  خب خوابید هم ما خانه در 

  بوده، فرمتر بد کمی یک ما مال حاال 

  رسید ازدواج به نامزدي از 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۴٢ 

  !دیگر میآید پیش 

  شوید، مرتکب خبطی هم شما 

  میکنیم شوخی و میبینیم را همدیگر هم، دور بیایید 

  میخندیم، 

  شما جان به میدهد حال 

  ایضاً، هم یک درجه میوه دادهایم، سفارش هم خوب غذاي 

  بخرید گران کادوي نشوید جوگیر شما کردهایم، خرج همه این ما فقط 

  .هستیم راضی هم نیمش به ما البته کافیست، سکه یک همان 

  است بزرگونه جمع ضمن، در 

  کنیم دعوت تولدش براي آمد دنیا به ما دلبند وقتی تا بمانند منزل در فعالً دلبندانتان 

  بگیریم جشن هم با را صفایی شبنم:  خانم عروس و عظیمی مهران:  داد ماه داماد شاه پیوند تا بیایید 

  ؟ شد تا چهار چشمام 

  شبنم؟؟ 

  منتظرن ها بچه که نبود حواسم اصال و بودم شده کارت میخ 

  کنن؟؟ ازدواج باهم شبنم و میرسام نبود قرار مگه ولی 

  شبنم؟؟؟؟؟ 

  کیه دیگه. مهران 

  ..... خرید بودیم رفته بار اولین براي ماهیار با که موقعی همون........ افتادم پیش وقت چند یاد یهو 

   میومد یادم ها مکالمه 

 براي میمیرم......نفسمه.... گله من هاناي..... کرد مقایسه دختري هیچ با نباید رو هانا..... داداش!!  مهران:  ماهیار 

  نگاهاش

  بره من صدقه قربون جوري چه بگیره یاد خانوم هانا از میارم شبنمو روز یه واستا):پسره همون( مهران 
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  نکردم؟؟ دقت موقع اون من چرا پس 

 میرسام به فعال بهتره اما.........داره خبر چی همه از کصافط اون یعنی.....یعنی پس... بوده ماهیار دوست مهران اگه 

  نه؟؟....... نگیم

  . کیفم تو بذارم که برداشتم رو ها نامه پاکت و کردم ول جا همون رو بسته

  چی؟؟ که یعنی..  میرسیدم ماهیارو این حساب امشب باید.... بودم شوکه هنوز 

  !نمیگه من به رو چیزها ترین مهم اون اونوقت میگم این به رو چی همه من 

  ! هیجانی مرتیکه........ بیاره باال خون تا بزنمش اونقدر دارم دوست وقتا بعضی قران به 

  ؟ باشم کجا قراره روز سیزده این تو من نیست معلوم اصال...... نکردیم غلطی هیچ که ماهم عیده که هم فردا پس 

  ! خورد ماهیار این که نصفشم... بد بخت از شده تمام قرصامم 

   ایستاده سرم پشت الوند که نبود حواسم اصال و بودم ایستاده اشپزخونه تو طوري همون 

  دیدمش اتاق تو برم که برگشتم وقتی 

  چیه؟؟:  طلبکارانه لحن با من 

  برنگشتی ربعه یه االن رفتی تو که چیه نمیدونم منم واال:  الوند 

  دیگه بریم........اومد پیش کار:  من 

  هانا؟؟:  کرد صدام که اتاق طرف میرفتم داشتم 

  ها؟؟:  

  ........ بشینی لحظه چند یه میشه دارم کارت:  گفت اروم همیشه برعکس 

  بزنم حرف باهاش کنه خواهش ازم الوند که بود سابقه بی و جالب برام ولی......نداشتم حوصله 

  ... اوهوم:  

  میکرد کنترل رو کامپیوترا و مینشست اونجا میرسام همیشه که در کنار صندلی رو نشستم و بیرونو اومدم خونه اشپز از 

  !فرهنگ بی کوه... میز رو نشست هم الوند 

  ! برده کوهه هرچی ابروي 
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  بفرمایین:  

  خوبه؟؟ حالت - 

  خوبی؟؟؟ تو خوبم کنی؟؟من پرسی احوال باهام که کشوندي همه این منو... نیست خوب تو حال اینکه مثل واال - 

  شدي؟؟ اینجوري وقته چند چته؟؟چرا که اینه منظورم - 

   ؟؟ شاخ یا دراوردم دم مثال؟؟ جوري چی - 

 حرص منو. میکردي شوخی باما میخندیدي؟؟ خیلی قبال اي؟ حوصله بی چرا که اینه منظورم بابا هانا؟؟ عه؟؟ - 

 زنده...بودي کرده عوض گروهو اصال...میکردي دعوا باهاش میشدي دلخور مهرسام هاي حرف دست از...  میدادي

 تو وقته چند...بود باز نیشش اش همه..بود کرده تغییر کلی ماهیار بودي شده همکار باهامون وقتی از...بودي کرده

 شدي گالویز باما چیجوري......دیدیم تورو ما و اینجا بودي اومده که اولی روز یادته... همه تو اخمات همش... خودتی

 تو از دستشو کالفه(  شایدم.....نداره اهمیت برات هیچی..... توجهی ي االن اما!... بودم اورده کم من میکنم اعتراف...

  . میکنم فکر اینطور من شایدم) داد ادامه و کشید اش چونه زیر تا موهاش

  بدم؟؟ جوابشو چی..که..اوردم کم خودش قول به..........دزدیدم نگاهش تو از نگامو 

  ...کنه توجه من به قدر این قالتاق کن خورد اعصاب موجود این نمیکردم فکر 

  شدم خسته.. من اره...... شدم خسته:  بود چیزي یه سوالش جواب 

 که طوري هر....رقصیدم می میرسید راه از که هرکسی ساز به که بازي شب خیمه عروسک یه بودم شده جدیدا من 

 اونا که چیزهایی...... میکردم صحبت میخواست دلشون اونا که طوري هر... میکردم رفتار میخواستن هام خونه هم

 همه از و بود غریبه پشت هفتاد که ماهیاري خونه تو اما بگم دروغ نمیتونم که خودم به.........میخوردم داشتن دوست

 طرف به دستشو که نبود ماهیاري چون برد نمی خوابم ها شب من اره...... بودم نیلیا خونه از تر راحت بود پسر تر مهم

 و کنه بغلم...بندازه کل... کنه شوخی باهام که نبود کسی تمام هفته سه چون...... بگیرم دستشو من و بیاره باالیی تخت

 کسی به واقعیمو اسم نمیتونم حتی که این از شدم خسته ؟؟بگم بدم جواب چی الوند به باید.........کنه دل و درد باهام

 تازه و زخمام تو میکنی خوشگل کارد یه بار یه وقت هرچند..........خدا پدربزرگم؟اخ پیش برم میترسم که بگم بگم؟یا

  !شدم خسته... کردي خستم نوشتی برام که تقدیري با ولی ها نمیگم کفر.......میکنی اشون

 ذوب رسید ما به که هم استوار کوه جناب این.......نبود.........اما بگم چیزو همه الوند به که کردم بلند اشکیمو صورت 

  . شد

   رو گوشی برداشتم...دیگه؟؟ کیه شب وقته این... شد بلند گوشیم اهنگ
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  الو؟؟ - 

  خانم هانا سالم به: گفت اي دخترونه صداي 

  شما؟؟:  نشناختم ولی بود اشنا 

 میدونی نوشته چی شیمی 24 صفحه تو بپرست ازت اگه...ها شدي دور مدرسه از روز دو... رفاقتمون سر بر خاك اي - 

  نمیاد؟؟ یادت شفیقتو رفیق ؟ رو نازي ؟؟ منو اونوقت

  کردي؟ ما از یادي شده چی خبرا؟ چه...... نشناختم شرمنده تویی؟ نازي عه؟ - 

  چیه؟ تصمیمت... جون هانی خبرا چه بپرسم باید من - 

  چی؟ مورد من؟؟در تصمیم - 

  !جیگر داریم فعالیت سازي کوچه اداره تو خودمون ما که چپ علی کوچه تو نزن وا؟خودتو: کرد شیطون صداشو 

  کوچه؟ کدوم.......نازي شدي دیونه:  گفتم خنده وبا زده حیرت کامال 

  نخوندي؟ اشو نامه تو یعنی - 

  نامه؟ کدوم - 

  ؟ خرید بازار نرفتیم پیش روز چند ما شوتی؟مگه چقدر تو دختر واي - 

  چرا - 

  داداشت؟ براي نخریدیم کت یه مگه... خوب - 

  چرا - 

  !کته جیب تو گذاشت.... ننوشت نامه برات فاکتور پشت بود فروشنده که پسره مگه - 

  ؟ کرد کارو این مگه........چی؟نه - 

  برداشتی اشو شماره االن تا حتما گفتم من.......دیگه اره - 

  .........نه واي - 

  شد؟ چی - 

  داداشم به دادم طوري همون کتو من میگفتی؟ زودتر میشد چی ؟ نازي:  گفتم ناله با 
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   کشید جیغ ور اون از اون 

  ! باشدش هنوزندیده شاید ببین برو یکنم خدافظی من پس: نازي 

  فعال...باشه باشه - 

  باي - 

  ........واي واي واي 

  چی؟ بودش ماهیاردیده اگه... میزد تند تند قلبم 

 زودتر من اگه که داره برنده برگ یه اون حاال کنم دعوا ماهیار با میخواستم من امشب مثال سرم تو خاك واي اي 

  بگیره دست برام عمرم تااخر میخواد نکنم پیداش

  ولی...... اتاق تو رفتم دویدم 

  شد بلند هاشون خنده صداي 

  ؟ نوشته چی توش!  داداش جون: البرز 

 صداشو.....(بپرسین خودشون از اومدن خانم عروس خود!  عه:  گفت و دیدو منو میخندید داشت که درحالی ماهیار 

  ..... اوردم دنیات به بودا دیروز همین ننه اوا)  گفت و کرد نازك

  شماها؟ تونه چه...... کوفت:  من 

 فقره یک............ برسونم اطالع به رو شبانگاهی اخبار میخوام.......ساکت همگی........هیس......... اوهوم اوهوم:  ماهیار 

 اعالم میفرمایید مشاهده کنون هم که عالمتی...... فرمایید توجه.... شده پیدا پسرخاله هدیه کت جیب در عشقوالنه نامه

 اي قهوه تو چشاي البته........ مهربونت چشاي رنگ مثل....عشقه رنگ مشکی........ باهم همه..........که مشکیه وضعیت

  .....عشقه رنگ اي قهوه....... میدیم تغییر خوب......

  ! روحیه ماشاهللا..... میزدن دست و میکردن همراهی هم همه 

  ؟ نامه کدوم!امشب خاله پسر مرگته چه:  جا همون رفتم بودم خریده ملک چپ علی کوچه تو پیشاپیش که من 

  برات؟ نوشته بهیار که نامه همون!  جون قرمزي کاله: ماهیار 

  ؟ ها بچه شده چی.......... منو نپیچون اه - 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۴٧ 

 درخور که بنویسم باید چی که نمیدونم واقعا من.......خانم هانا سالم:  خوندن به کرد شروع و برداشت کاغذو ماهیار 

  باشه شما مثل زیبایی و شخصیت با خانم

 مکانو و زمان دیگه گذاشتید من مغازه توي پاتونو وقتی از که بگم بهتون اینو میتونم فقط ولی:  کشید رو برگه میرسام 

  شما چشماي و بود شما چشماي و بود شما چشماي فقط..... بردم یاد از

  بزن سینه:  گفت لودگی با و گرفت رو نامه البرز 

 شکسته هاي تکه میخونید رو نامه این وقتی شاید نمیدونم...... امان امان امان هاي:  داد ادامه سرایی مرثیه بالحن و 

  .... کنید پیدا چشماتون توي رو احساسم

  گریه به کرد شروع و 

 براتون هیچی بشید همراه بامن و کنید قبول اگه که میدم قول و هستم یادتون به لحظه هر:  قاپید رو برگه سهراب 

  ........کنم شادتون همیشه و نذارم کم

   بهیار!  نداره شما زدن زنگ به امیدي هیچ که اتون شکسته دل عاشق:  گرفت مهرسام 

   بود احساسی چه......اخی:  گفت بندش پشت و 

  طور همین هم بقیه.... خنده زیر زدم پخی من شد تموم که نامه 

   ؟ کنی کار چه میخواي:  الوند 

  !اس زباله سطل تو انداختنش و کردن پاره و اشغالی تادم رفتن پا تک یه خرجش....؟. کنم چیکار خوب منی؟ با - 

  !شی رفیق باهاش بخواي اگه نداره موردي من نظر به قرمزي کاله ولی:  ماهیار 

  نمیمونی تنها هم عیدت تعطیالت اینجوري!  خوبه برات منم نظر به:  نیلیا 

  درخدمتم من بیا خواستی هم کمکی:  مهرسام 

  نمیشه پیدا جنازشم بزن تک یه کرد خطا پا از دست!  ابجی:  سهراب 

  !  سهراب که شد جنایی... اوپسه: البرز 

 ادمش بهیاره این هم بشم...... شم رفیق کسی با من قراره گفته کی... میرن دارن گازم تخته چه!  ببینم واستید:  من 

  نیس

  ..... میلته که طور هر:  نیلیا 
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  میکنن نگا من به بد خیلی اینا ولی گذشت خیر به شکر رو خدا خوب 

  ها؟؟؟ - 

  شمال میریم داریم تحویل سال واسه ما-

  میکردم نگاش طلبکارانه 

  برنمیگردیم هم سیزده بعد تا - 

   ایستادم سینه به دست 

  بزنم زنگ بهت نمیتونم زیاد هم اونجا - 

  کردم بهش بدي نگاه 

  ؟ میکنی نگا منو بر و بر چرا - 

  کرد روشن سیگارشو 

  ! کن خاموشش:  زدم داد 

  تو؟ چته - 

  نه؟ داشتی خبر مهران و شبنم از - 

   نگفت چیزي 

  نکردي تعجب چون!  میدونستی هم رو رایا امیر ماجراي - 

  موند ساکت بازم 

  .... که هم بابک و نیلیا ماجراي - 

  میداد تکون حرص با دهنش تو زبونشو باشه دهنش تو چیزي اینکه مثل 

  میدونی؟ مهرسامم هاي دلخوري دلیل احتماال - 

   کشید سر بود سیگاریش جا کنار که رو ابی لیوان و مبل رو نشست 

  !نمیشه باورم که نه نگو داشتی؟؟ خبر منم بیماري از - 
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  خوب؟:  گفت ریلکس 

  کنم اعالم حضورتون به خبرهارو خط سر گفتم.... خوب که خوب - 

  خبر کانال بودیم زده ماکال امشب 

  !میدونی رو چی همه که خودت...... بگم باید چی دیگه - 

  معرفتی بی...... خیلی.... خیلی که میدونم اینو اما....... نمیدونم هیچی من - 

   نمیشد ناراحت هم میگفتی رو بود دلت تو که اونی - 

  بود همین دلم تو - 

  ! جون هانی بگو دروغ کم - 

  ! هانی نه! هانا:  زدم داد 

  نه؟ کنن صدات کوچولو جوجه نمیخواد دلت - 

  نه: میزدم فریاد بودم داده دست از رو کنترلم 

  بیرون داد اروم نفسشو 

   گرفت من طرف به شو یکی و کرد روشن سیگارخوشگل دوتا 

   نمیخوام:  گفتم قاطعانه اما.......  لرزید نگام 

  ! بردار.... اي اینکاره که میدونم:  ماهیار 

  میدونست کجا از......کردم نگاهش ترسون 

   نمیخوام..... کردم فراموش رو چی همه دیگه من - 

  ! میخواي چرا - 

  ! نمیخوام میگم:  زدم داد دوباره 

  .لبام دوتا بین گذاشتش خودش 

  میکرد ام وسوسه 
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  ! بیوفتم هام خاطره یاد داشتم دوست بکشم بخواد دلم اینکه از بیشتر 

 وجود...بودن هنوزم مها ته ته اون انگار اما! بودن شده دیلیت مغزم مموري از بود وقت خیلی که هایی خاطره همون 

  داشتن

   بودن زنده 

  !  خریدن نتو گیم برام پیش دوسال:  

  ....اصالنی دانیال.....میشناسی خوب خیلی پسرشو..... اصالنی اسم به داشت دوستی یه بابام 

  اصالنیه؟ پسر کثافت دانیال اون پس 

  داشت گنده خیلی چک تا دو بابا از اصالنی:  داد ادامه 

   زد اي جانانه پوك 

  ...... اما میخواست دلم منم 

 بدون من میخواست.... داشت شرط یه اصالنی مهلت گرفتن براي... موقع به نه اما کنه پرداخت چکو میتونست بابا - 

  بدم انجام کري براش بدونه کسی اینکه

  کنم رد که... نشد داشتم دوستشون خیلی چون اما.. بود کتاب تو سرم بیشتر.... نمیکردم بابا کاراي درگیر زیاد خودمو 

 مارو کار بهتر که خودت....... و کنم جمع کنارهم گروه یه توي پیشم میفرستم که رو هایی ادم خواست ازم اصالنی 

  میدونی

 تو هم بچگیم همبازي و دوست نمیشد باورم کردم تعجب خیلی دیدمش وقتی!  بود میرسام پیشم اومد که نفري اولین 

  ......باشه اینکارا

   دارن احتیاج پول این به مریضه پدرشون چون فهمیدم... بود مهرسام بعدي نفر 

  . گروه توي اومد که سومی نفر و بود بازي توي هم شبنم 

  .... شد باز یخش میرسام با اما...نمیگرفت گرم باکسی.  بود بغی دختر 

  ) رفت گذاشتشو راحت اینقدر اونوقت!  اره(  

  ...... که بود چهارمی نفر هم نیلیا 

  بود فراري دختر یه 
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   زد محکمی پوك....؟ بود فراري دختر.... کردم نگاهش تعجب با 

 میدونی هم خودت و میاد زیري به سر و متین ادم نظر به میشناسیش هم خودت که بود سهراب بعدي نفر:  داد ادامه و 

  میکنه جاسوسی اما!  نمیکنه بازي که

  میکشید سوت داشت سرم 

  داره پول به اساسی نیاز!  معتاده خواهرش کرد سرزنشش نباید البته:  داد ادامه بازم کردم باز و بستم ارم چشمامو 

  .... میگفت راست.... درستن کار و کار این تو قهارن میگفت!  بود کرده رو سفارششون اصالنی که هم البرز و الوند 

  بابک... شدي اشنا باهاش تازگیا تو که بعدي نفر و 

  )بوده؟ گروه تو بابکم( 

  ! بود بامزه هم خیلی! بود عالی خودت مثل الحق کارشم... بود خوبی خیلی بچه بابک 

  ! بودن دراومده اشنا هم اي دیگه جاي از گویا و بود اومده خوشش نیلیا از اونم بود گرفته رو نیلیا چشم 

  ! میخواست بابکو هم مهرسام که بود این ماجرا بد قسمت اما 

  هستیم گمکنی رد ما واقع در یعنی... میکنه هم دیگه کاراي اصالنی فهمیدم که بود ها ترکونی الو همین تو 

 تهدید خاطر به موقع همون اما بره بیرون نتونست اون... نیلیا خصوصا بود گیر پامون ما اما...کنار کشید فهمید که بابک 

  کردن عقد بابک با دانیال هاي

  ! کرد اشتی باباش و مامان با نیلی قبلش البته 

  کرد نمیشد کاري ولی داشتم دوستشون خودم برادراي و خواهر مثل شونو همه من 

 نبره بویی تقلبامون از کسی وقت یه که میخوابیدم لرز با که هایی شب اون تموم....... هانا بود سخت چقدر نمیدونی 

 ولی داداشم! میکرد دق میدونست اگه میدونست نباید مامان ولی بود برده بوهایی یه که بابا..... نشم دستگیر پارتی تو...

  بود جریان تو کامال

  ...... میسوخت خودم واسه دلم 

  ! لنگ کارمون و بود کم یکی... بودیم جدید عضو دنبال ما رفت که بابک 

   بود مونده دوم چک و بود شده وصول بابام اول چک 
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 کرده خودش به ازدواج به مجبور اونو بگم بهتره با بود کرده خواستگاري شبنم از اصالنی مهران... اصالنی اول پسر 

  کنم کاري نمیتونستم اما میکنه گریه و پیشم میاد شبنم که میدیدم دفعه وهر میدونستم من و بود

 من....اما دررفتیم هممون ما که بود جالب... ها پارتی از یکی تو ریختن مامورا شب یه که بود خراب اوضاع همون تو 

 تا.... بود شبی چه شب اون واقعا! تو خونه تو اومدم و رفتم در..... بود تو خونه حوالی پارتی..... برم کجا باید نمیدونستم

  نمیره یادم رو دستشویی تو حبس دارم عمر

  ..... بزنم پوك بهش اینکه بدون بود شده خاموش اش همه سیگارم...... خندیدم 

  ؟ جنابعالی پدر چک وصول براي ام وسیله یه من یعنی پس:  من 

  ! هستی هم دیگه چیزاي خیلی تو:  گفت و پایین انداخت سرشو ماهیار 

   نفهمیدم حرفشو معنی 

   میشم راحت من دیگه موقع اون...... میشه وصول فروردین این اخر تا هم چک این هانایی:  گفت و باال اورد سرشو 

 گفت میشه حتی ؟ دارن مشکل همه یعنی..... باشه طوري این ادمهاي از پر اطرافم نمیکردم فکر هیچ... بودم خودم تو 

  ! من از بزرگتر هاي مشکل

   میکردي؟ اینطوري من با نباید تو ولی: هانا 

  ! کصافط!  کردي خودت مسخره منو تو:  شد همراه جمله این با اشکم قطره اولین... گرفت ام گریه 

  ! هانا شو خفه:  زد داد بود اون نوبت 

 پیش فرستادي منو که میدونم! دراوردي تبارمو و ایل و منو توي و ته میدونم..... میدونی هم دیگه چیزاي که میدونم - 

  ! باشه منم بپاي جورایی یه که نیلیا

 که قدري به عصبانیم چقدر میدونی:  کردم پاکش سریع خیلی دست پشت با چکید چشمم از که رو اشکی یکی اون 

 ماهیار نمیکردم فکرشم اصال....... اخ..........اخ!  کنم تجزیه لگد و مشت زیر رو هات سلول تک تک دارم دوست االن

  ..... باشه اینطوري بخواد دوستم بهترین...... میشناختم من که مهربونی

   بود شده اشکی اونم چشماي 

   قدیمیم مثل هنوزم تو و من ؟ شدم چطوري مگه:  گفت پرویی با 

  ! خیلی!  ماهیار داري رو خیلی:  خندیدم عصبی 

  ؟ چطور تو - 
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 خبر ثانیه به ثانیه بهت نیلی که میدونم گرفتی؟ سراغ من از زدي؟ زنگ من به ماه یه این تو اصال عوضی توي - 

  !نیومدي دیگه نیومدي د.......ببینی منو اومدي رو رودر..... چی خودت تو اما میداد

 وقتی...... تنها خیلی بودم شده تنها رفتی تو وقتی خودمم من.... نمیشد قران به... هانایی نمیشد ولی... شرمندتم من - 

  ....... افتادي زحمت تو تو بیشتر و نبود خوب اصال حالم من اومدي که هم

  ! بود شده تنگ برات دلم خیلی:  گفتم و توبغلش پریدم بودم نشسته که طور همون 

  ! جون هانی طور همین منم:  گفت و زد چنگ موهامو و کرد بغلم اونم 

 کردم سفید رو بود هندي فیلم و هندي هرچی روي خالصه...... دراوردم مدتو این همه عوض زدم زار تونستم تا 

 این توي و کرده لطف بهم چقدر ماهیار بودم فهیده که حاال......... میوردم در سر اطراف اتفاقاي از حدودي تا حاال........

  ! مینداخت یکی یاد منو عجیب ماهیار..... داشتم دوستش پیش از بیشتر ببرم بو اي ذره من نذاشته حتی خرابش اوضاع

 رو ها ما هیجان که بود چیزي تنها شاید کاغذي سفید لوله این.... بکشم گفت و کرد روشن سیگار برام دوباره 

  ! میخوابوند

   کرد پلی گوشیش تو از رو اهنگی ماهیار و تراس تو رفتیم 

  بري میترسم که گفتی آخري روزهاي اون 

  مسافري تو چه اگر هنوز هستم من که ببین 

  سوختنم تبار از من نباش سوختنم فکر به 

  میزنم رو خودم خودم آخرش نباشی هم تو 

  میکنیم عادت دروري به رفیق بکش سیگارتو 

  کنیم می خیانت هم به همه مثل روز یه هم ما 

  دریغ حیف هام قصه با میکنی چه خاطرهات با 

  رفیق بکش تو سیگار بگذریم هاتت خاطره با 

  نمیشکنم تو پاي من نیست تو مال ها گریه این 

  میزنم حرف خودم با من برو نشنو هم رو شعر این 

  عادته یه نبودنت من پیش نبودي بس از 
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  خیانته فقط اسمش ما دنیاي تو که ببخش 

  میکنیم عادت دروري به رفیق بکش سیگارتو 

  کنیم می خیانت هم به همه مثل روز یه هم ما 

  دریغ حیف هام قصه با میکنی چه خاطرهات با 

  رفیق بکش تو سیگار بگذریم هاتت خاطره با 

  میکنیم عادت دروري به رفیق بکش سیگارتو 

  کنیم می خیانت هم به همه مثل روز یه هم ما 

  دریغ حیف هام قصه با میکنی چه خاطرهات با 

  رفیق بکش تو سیگار بگذریم هات خاطره با 

  

  ! جان نیلی جانم -

  خوابی؟؟ اومد جوش اب - 

  زد جیغ نیلیا که توش ریختم رو ها ماکارانی رفتم و دادم تکون سرمو 

  شه اب درنیوردي فریز تو از مگه رو کرده چرخ گوشت - 

  ..... واي:  گفتم و کشیدم لپمو 

 دارم دیگه منم سرجاش بیاد مخت ذره یه بکپ برو... کجاس حواست نیست معلوم اصال:  گفت و اونور داد هولم نیلیا 

  جنابعالی ناهار کردن درست از بعد البته..... میرم

  خدافظی و کردم تشکر ازش 

  بشه تنگ براش دلم شاید خوب اما کردم بغلش خاصی احساس بدون 

  میموندم تنها اینجا منم و........ برگرده در به سیزده بعد تا میرفت داشت نیلی 

  !  شدم جیم خونشون از بود خواب ماهیار وقتی خدافظی بدون اونشب 

  نمیذارم کذایی خونه اون توي پامو بره هم سرم اگه حتی دیگه 
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  ببینم نحسشو ریخت اون نمیخواد دلم دیگه 

  ! نگفته من به دروغایی چه دیگه نیست معلوم......... اشک قدوخه ي پسره 

   شد خالی هام عقده تا زدم داد خونه تو اونقدر.......... شدم راحت انگار دویدم رفت که نیلیا............. چکید اشکم 

  ! خرید مثال بیرون رفتم و کردم پیک و شیک کلی و حمام رفتم بعدم 

  ! باشم تیپ خوش اموزشگاه میرم وقتی که بخرم مقنعه و ساده شلوار و مانتو یه میخواستم 

  ! بود شلوخ چقدر المصب..... پاساژ به رسیدم اتوبوس با 

  ! بنداز بنداز و بود عید دم دیگه اره 

 اینکه با....... ببینمش دیگه نمیخواد دلم اصال.......... کردم فکر خرید اومدم باماهیار که هایی دفعه اون تمام به دلم تو 

 و........ عزیزم براش من اونم.....داره دوستم اونم میدونم اینکه با......عزیزتره برام هرکی از اینکه با........ میشه تنگ دلم

 تصویر وقتی میدونید..............ببینمش دیگه بار یه براي حتی نمیخواد دلم اما........میشه تنگ برام دلش اون که این با

 نمیکنی باور تو اس فرشته این قسم وهللا به بابا که بدن شهادت و بشن جمع هم دنیا کل... بشه خراب ادم یه از ذهنیت

  !نمیکنم باور منم........

  ..... شده تنگ دلم براش کلی زدم جیم که شب همون از 

 به عجیبی شباهت که بود مسن اقا یه اش فروشنده..... تو رفتم.......داشت شیکی مانتوهاي! ایستادم مغازه یه جلوي 

  ! بزنم سر بهشون برم باشه یادم ساله شنبه پنج اخرین امروز اتفاقا........... داشت بابام

 معمولی هم اش دکمه و طالیی زنجیر یه و داشت چرم نازك بند کمر یه که برداشتم لخت و بلند اي سرمه مانتوي یه 

   پرو اتاق تو رفتم و!  بود ساده و

  ! تنم تو خصوصا بود قشنگ خیلی...... پوشیدم رو مانتو 

 معرفی خودمونو کالنتري بریم باهم فردا باشه یادم:  میگفت تنم تو میدید اینو االن اگه..... افتادم ماهیار یاد اگاه ناخدا 

  !کش پسر خانم! کنیم

   باهم چرا:  میپرسیدم من اونوقت 

  ! دیگه کشی دختر جرم به منم:  میگفت اون و 

  ! من اندازه به نه اما..... گفتم و کردم اي خنده... باشه گفته دروغ اون شاید.... نبود بدي بچه.... بخیر یادش 

  ! مقنعه سراغ رفتم و دادم رو مانتو پول و بیرون اومدم پرو اتاق از 
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  ؟ نمیپوشیدن مقنعه معلما بارم یه میشد چی.... نیومد خوشم کدوم هیچ از اما 

  ! پوشم نمی مقنعه منم خوب 

  شدم اتوبوس سوار هم رو اش بقیه و رفتم پیاده جایی یه تا و بیرون اومدم پاساژ از و کشیدم عمیقی اه 

  .......میکردم نگاه بیرون هاي ادم اون همه به اتوبوس تو 

 بودن اومده باهم و میرفتم راه مانتالی سانتی کلی و بودن پوشیده بلندي هاي چکمه برف نبودن باوجود که هایی دختر 

 همه اگه که ولی هاي دختر... میزدن حرف خودشون از تر عوضی کدوم با نبود معلوم میلیونی هاي گوشی با و خرید

 و دور دور بودن اومده خیابونا تو که اونا از تر ول پسراي یا..... ندارن سواد من اندازه به هم رو بذاري کنی جمع شونو

  ! نبودن بردار دست هم میایستادن قرمز چراغ پشت اتوبوس کنار وقتی

  ! رفتم فرو فکر توي کل به و طرف اون کردم رومو 

  بگیره؟ منو میاد کی شم بزرگ من واقعا میگم 

 بودم خونه هم بگی تو هم پسري نوع هر با...... ندارم که پول....... ندارم که حسابی درس دین........ندارم که بابا ننه 

  ! که واقعا.... نیستم بلد که هم اشپزي.. درخشانه درخشانه اهللا ماش که هم ام گذشته...

  سرم تو خاك 

  ؟ فکرین تو:  اومد خودم به اشنا یه صداي با نبود حواسم 

  ! خدا هی....پو.  باال اوردم سرمو 

  ؟ خوبین...... حاجی پسر سالم - 

  خانم هانا کنین صدا امیر منو - 

  ! گارداش بید واجب سالم ج!  برادر مومنت غیر سر به خاك 

  خوبین!.. خان امیر سالم!  حرکت یک دو سه!  میگیریم اول از.... چشم - 

  ؟ خوبین شما... خوبم - 

   ممنون... بعله:  ناراحتم بفهمه کسی نداشتم دوست 

  ! هی!  مردونه قسمت تو بودم ایستاده بودم رفته نبود اتوبوس تو جا اخه نکردید که تعجب 

  ؟ میارید تشریف که نماز - 
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  ! شدم کالم هم تو با کردم خبطی چه من......امشب کن ول منو جدت سر... واي 

  ! میام که البته:  گفتم حالی با خنده با 

  ! اینا بابا قبر سر برم نشد که امروزم. اه

   میمونم جا همون میرم تحویل سال موقع نداره اشکالی خوب 

  !دیدنی عید برم که ندارم رو اي دیگه کس من خوب... ولی نداره شگون میگن 

  ! نیوفته پسرحاجیه یارو این چشم تو چشمم که بودم شده جیم مسجد از نماز بعد 

  ! میبره ادمو زور به این.  مسجد بریم نشد داشتیم مشکل ما شاید حاال!  واال 

  !شعور بی بود شده ناز چه عسلیه پیراهن اون تو خودمونیم 

  ؟ چه من به!  اش اینده همسر حلق تو بمونه.... هی 

  ! میخوند رو من روز و حال داشت انگار اخی!  کردم زیاد اهنگو صداي 

  نیست ماللی من دوري از که نوشـتی و رفتی " 

  نیـست خیـالی هیچ شـدي دوست دیگه یکی با رفتی 

  دیگم یکی با ببینی ، بدم نـامه واست میـشه من نوبـت روزم یه 

  نیـست خالی اصال جاتم 

  بـرات بودم عروسکی

  دادي نفـس بـهم تو که 

  خریـدي روز یه رو دلم 

  دادي پس آوردي فرداش 

   بـودم چی من برات بگو 

  اي مغـازه عروسک 

   حـاال رفتی شدم کهنه 
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  اي تازه عشق دنبال 

  نیست ماللی من دوري از که ونوشتی رفتی 

  نیست خیالی هیچ شدي دوست دیگه یکی با رفتی 

  دیگم یکی با ببینی ، بدم نامه واست میشه من نوبت روزم یه 

  نیست خالی اصال جاتم.....نیست خالی اصال جاتم 

   میکنم داغ دستمو پشت دیگه 

  نشم هیشکی عاشق زندم تا که 

  نیست خیالی بشم هرکی عاشق 

  نشم یکی تو اسیر الاقل 

  برات بودم عروسکی 

  دادي نفس بهم تو که 

  خریدي روز یه رو دلم 

  دادي پس آوردي فرداش 

  بودم چی من برات بگو 

  اي مغازه عروسک 

  اي تازه عشق دنبال حاال رفتی شدم کهنه 

  نیست ماللی من دوري از که نوشتی و رفتی 

  نیست خیالی هیچ شدي دوست دیگه یکی با رفتی 

  دیگم یکی با ببینی ، بدم نامه واست میشه من نوبت روزم یه 

  نیست خالی اصال جاتم.....نیست خالی اصال جاتم 

   یهو که کردم پاك اشکامو 
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  ! سوخت که غذام!!  اوا - 

  !پاشید وسط از ارزوهام که بخورم مشت کتلت یه امشب بودم زده صابون دلم به.  اشپزخونه سمت دویدم 

 باهمون که خونه از بیرون رفتم سرمو انداختم روسري یه و گرفتم دستگیره با بود سوخته حسابی که رو ماهیتابه.. هی 

  ! در جلوي بزرگ اشغالی تو کنم پرتش ماهیتابه

  جاش میخرم نیلیا برا بعدا... نداشتم ماهیتابه ته از رو کتلتا کندن حوصله حتی 

  ! روزي یه بشم پولدار اگه البته 

  . شد ناقص اش جهیزیه اخی 

  ....که بخورم چی شب که بودم گرفته عذا و بودم ایستاده اشغالی کنار 

  ؟ خانم هانا افتاده اتفاقی - 

  ! دیدم رو تو منحوس قیافه بار دو امروز من اینکه از تر مهم اتفاقی:  غریدم لب زیر و سمتش برگشتم 

  ؟ گفتین چیزي - 

  ! کردم مالقات امشب شمارو دوبار که سعادتی چه گفتم نه نه:  زدم لبخندي 

  ! شماس خونه از سوختگی بوي:  خندید 

  ! شماست دماغ از پ نه پ 

  ! سوخت غذام)  گفتم محزون...( متاسفانه بعله - 

  ! میکردین درست کتلت:  گفت و کرد بو ذره یه 

  ! سگ از تر قوي برابر ده!  بویایی قدرت ماشاهللا 

  ندارم چیزي دیگه االن.  سوخید کردم درست - 

  ....... میخواین - 

  ؟ بگه چی میخواد میکردم فکر داشتم 

 یکیش دیوار درو با حالت دراون که میشین کار به دست چرا نیستین بلد که شما اخه به میخواد االن گفتم خودم پیش 

  ! میکردم یکیش دیوار و در با بازم نداشت فرقی حال درهر که رستوران بریم بده پیشنهاد میخواد اینکه یا میکردم
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   کنم درست شامتونو من امشب میخواین:  گفت اما 

  خودش؟؟؟ واسه میگه چی داره این 

  خودش؟؟؟ واسه میگه چی داره این

   کردم جمع خودمو که صورتم تو خورد سردي باد یه یهو 

  !سرده. تو برید:  رایا امیر 

  نگرانمی؟ چی؟مثال که خوب 

  بلدین اشپزي - 

  باشم بلد باید. کردن زندگی تنها سال چند از بعد - 

  زد برق چشمام 

  ! توئه نصف هانا سرت تو خاك گفتم دلم تو همزمان و 

  میدین یاد من به جوري چه - 

  ...  زد خوشگلی برق اون چشماي 

 درست اونو شما ظهرش فردا مینویسم براتون پخت دستور یه روز هر بعد میدم یاد رو ها کاري خورده بهتون بار یه- 

  خوبه؟...میگم اشکاالشو من و میکنید

 جو و گرفت منو برقش که زد برق اونقدر خالصه... داشت اکلیل چشاش تو انگار! بود نگاهش تو خاصی برق یه بازم 

  ! بده یاد بهم که خواستم ازش و شدم گیر

  ! کنم پر دیوونه این با ماهیارو خالی جاي میخواستم که بود این مثل!  نبود حواسم اما.. بودم دودل 

   که داشتم شرط یه من البته 

  دارم شرط یه - 

  شرط؟:  گفت متعجب 

  ! بیاین شما بعد! باشه پیشم یکی باید - 

  ؟ میخورین چی امشب واسه پس!  هستم متوجه اهان - 
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  .... بیاد میزنم زنگ االن - 

   اهان! بزنم زنگ باید کی به نمیدونستم........ باال رفتم 

  ! بده نیلیا و من به رو شبنم عروسی کارت و بیاد میخواسته اتفاقا گفت اونم که مهرسام به زدم زنگ میلم برخالف 

  .موندم منتظر و شدم خوشحال.  نداره مشکلی مهرسام اینکه از ولی نمیرفتم من گرچه 

  ! بود اونجا دیگه مین ده تا 

 ***  

  ؟ نیلی این نداره ماهواره!  هانا:  مهرسام 

  ؟ نه - 

   رفت سر ام حوصله!  چیش - 

  ! اس حوصله بی چه دوستتون:  گفت میاورد در کرده چرخ گوشت فریزر تو از داشت که امیررایا 

  اته عمه حوصله بی:  شنید مهرسام 

  ) نیست( یخده معصاب اعصاب نگیرید دل به:  گفتم اروم من 

  کردم رنده پیاز کرد شروع اروم ارم و خندید 

  ... خالصه و ادویه بعد و زمینی سیب بعد و! گوشتا توي ریخت و 

  ! کنم درستشون جوري چه که داد یاد بهم و دستشو کف گذاشت مشت یه بعد و 

   بود من نوبت حاال!  نپاشه روم روغن کنار برم که میگفت میذاشت که کتلتی هر و بود داغ روغن 

  ! ماهیتابه سمت رفتم ترسون و ترسون و هلک و هلک... برداشتم گوشت مشت یه 

  ! جیز 

  ! شاد روحش که هم کتلت اون و سوخت دستم 

  ! دیگه بار یه:  خندید امیر 

  برداشتم دوباره 
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  ؟ شبنم عروسی میري:  مهرسام 

  میري؟ تو:  من 

  ! هانا نده جواب سوال با منو سوال:  مهرسام 

  . رفت وا کلش زد زر مهرسام این بس از ولی ماهیتابه تو گذاشتم موفقیت با بار این کتلتو 

!  کن دون شات دقایقی برا رو زیبات فک اون مهرسام:  زدم داد امیر حضور به توجه بی و کردم هم در امو قیافه 

  کنم درست غذا میخوام

   نمیشم اشپز اصال من! نمیتونم من:  گفتم حرص با بعد 

  کجا؟:  گفت پسرحاجی که بیارن برامون چیزي یه بزنن زنگ بردارم تلفنو رفتم 

   شجاع جناب منزل پا تک یه!  بغل همین - 

  ! کنی درست غذا امشب باید خودت - 

  ! میکنید درست غذا و میکنید لطف خودتون!  میگفتین باید داشت ویرایش به نیاز اتون گفته این:  گفتم پرویی با 

   جلو بیار دستتو - 

   جلو اوردم 

   کن باز مشتتو - 

   میکنن دراز دستشونو که ها گدا این مثل درست...کردم باز 

  ! گرفت دستمو زیر از و پوشید دستکش 

 بگیرم یاد من مثال که میداد حرکت اروم دستمو و برداشتیم بگم بهتره یا برداشت مشت یه.  کتلت مایع ظرف تو برد 

   تو اومد مهرسام موقع همون که کنم حاضر کتلتو جوري چه

  ؟.......اقایه انداختین راه بویی چه!  اوم:  

  ! فرهمند: امیر 

   امیر... همون بله:  

  ! ها نزدي زدي دست:  گفتم که ماهیتابه تو برد دسشو 
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  ! شد ادب دستشو رو پرید روغن که برداره اومد توجه بی اون 

  ! اوخیش 

  ! فردا تا رفت بخوره ها کتلت از اینکه بدون و گذاشت برام نوشته یه هم امیر..... بمونه پیشم مهرسام شد قرار شب اون 

 بپاي شایدم... بمونه من پیش شده حاضر این واسه بگو پس... بیرون زده خونه ز و کرده قهر مهرسام شدم متوجه 

  ! بکپم بگیرم که رفتم و کردم جمع نفرت با صورتمو!........ ماهیاره جدید

 ***  

  ! فروردینه چهارده امروز

  !! مدرسه میرم پیاده دارم من و 

  ! دنبالم نیاد گفته الوند به... کنه ادب منو میخواد ماهیار مثال 

 بود شده تنگ براش دلم!  خونه برگشت دیروز هم نیلیا.... مدت این تو نداده هم اس یه حتی قد ي پسره!  بهتر چه 

  ! میخوردن داشتن بازو تا دستاشونو که کردم درست دبش ناهار یه هردوشون برا اتفاقا بود هم مهرسام...

   بخونم منم بده اشپزیتو کتاب:  میپرسید هی بود کرده تعجب که نیلیا 

  باشه داد اجازه بابک اگه:  میگفت منم 

  میخندیدیم مهرسام با بعد و 

 پیدا اشو روحیه.... شده بهتر خیلی موند من پیش که عید قبل شب اون از مهرسام!  میکرد نگامون خنگا عین اونم 

  ! دوباره کرده

 واسه هیچکدوم!  شبنم بیچاره... شده افسرده شبنم بابت میگفت مهرسام... نمیشد افتابی زیاد که بود مدتی یه میرسام 

  ! نرفتیم عروسیش

  ! شد شروع ها بچه همهمه که مدرسه تو گذاشتم پامو 

  ! بود شده تگ برات دلمون ؟ نخبه بودي کوجا.... هانایی سالم.... واي:  طرفم دوید تند الینا 

  ! شده تنگ تنبونشم لمبونده هانا دوري از بس از قزي این شده تنگ دلت فقط تو خوبه حاال:  نازي 

 از تو که نه:  گفت و نازي سر تو ضد دونه یه طرفمونو اومد بود شده همیشه از تر خوشگل البته صد و تر تپل که قزي 

  ! نخوردي غذا شده تنگ معدت هانایی دوري
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 اشون رارنده چرا بگه هانا بذارید کنید ول رو ماجرا گشاد و تنگ دیگه بسه: اومد هم گالره نشستیم جدوال رو رفتیم 

  نیوردن؟ تشریف

   کن رها سپهریو اقا!  کن حیا دختر زشته!  هی:  یغما 

  ! مشکی نخود پی فرستاد نمیومد خوش ازش خیلی چون بابام که اونو..... داریدا دقت هم چی همه به!  ها دیوونه:  من 

  ؟ دیگه سیاه همون:  گفت و خندید سپیده 

  ...... هم هانایی بگو پس ناقال اي!  عخشه رنگ مشکی اخه ؟؟ مشکی اتفاقا:  گفت و باال انداخت ابرو شیطنت با نازي 

  حرفش تو پریدم 

  ! پیشش بودین برده منو اونروز که یاروهه اون با مخصوصا..... اره:  

  ؟ میگی ماهیارو:  قزي 

  ! بود نتشون گیم پیش فکرشون اینا بود فروشندهه پسر اون منظورم من.... شدم شوکه یهو 

  ! میگم رو بوتیکیه اون.... باو نه:  کردم حفظ سنگرو حال هر در 

  ؟ کدوم بوتیکیه کدوم:  پرسید ویغ و جیغ با سپیده 

  ! صف سر ایستادیم ها دبستانی پیش مثل) درازمون هاي لنگ( درازمون هاي لیغ با ما و خورد زنگ موقع همون 

  ! بخونه دهن یه میخواد االن گفتیم خودمون پیش که طوري دهنش جلو گرفت میکروفونو و سنو روي اومد ناظم خانم 

  ! اینا و کرد تالش بیشتر باید دوم سال نیم تو و بخونید کنکور برا ها بچه که این و عیدو تبریک بعد 

  ..... بشه تقدیر المپیاد برگزیده هاي بچه از که پرورش و اموزش سالن بریم ماه این بیستم که کرد دعوت رو همه 

  ! دیگه بیاد میخواد حتما هم مهرگان اون!  اي ؟ من یعنی 

 رقابت باهاش االن تا راهنمایی اخر سال از من که بود سایه یه... میومد بدم اسمشم از اما بودمش ندیده تاحاال گرچه 

  ! داشتم

  ! البته میزدم تیر با هم رو اش سایه همون 

   افتادیم ساندیس و کیک یه جون اخ:  گفت گوشم در یغما 

  ! ترن سنگین ندن اگه واقعا.  بیارم باال میخوام میوفتم که ها مجلس جور این مزه بی هاي ساندیس و کیک یاد... اه 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١۶۵ 

 العاده فوق کالس بریم مونده باقی ماه چند این توي ما داشتن اصرار معلما از کدوم هر که بود شده چی نمیدونم امروز 

  ! تست براي کنکور

  ! وقتشو نه دارم پولشو نه که من 

  ....... اشو حوصله حتی نه 

  ! کالسم اولین واسه بابک اموزشگاه برم باید ظهرم از بعد امروز تازه 

  زبانش اموزشگاه رو گذاشته خودشو اسم اس خودشیفته چه اینم 

  نتش گیم روي گذاشته خودشو اسم ماهیارم اون 

   شه خنک دلم تا!  روش بزنم اسممو بنویسم هام بدبختی از کتاب یه باید منم واال 

  بپره هم هام عقده این 

  همونه واسه........دارم که چیزیه تنها بدبختی اینکه نه 

   هی 

 ***  

   میزدم حرف خودم با لب زیر دنیا خیال وبی میزدم قدم اروم 

  کنی؟ تدریس افتاده عقب خنگ مشت یه به جوري چه میخواي حاال! نکن سرت تو خاك - 

  ؟ کنکوري پشت خر نره تا چهار به چه منو میکردم قبول نباید!  میگی راس:  گفتم و کردم نوچی 

 کرده سرم رو نیلیا هاي مقنعه از یکی ناچار به و بودم کرده تنم بودم خریده اونروز که رو ایه سرمه بلند مانتو همون 

  ! میومد بهم خیلی خودش گفته به که بودم

  ! کردم اماده خودمو و کردم توقفی یه ساختمون در جلوي و بیرون دادم حسرت با نفسمو 

 تر مغرور و داشتم نگه باال صاف سرمو!  تو دادم شکممو...باشم نداشته قوز تا کردم صاف هامو شونه... عمیق نفس یه 

  ! تو رفتم....همیشه از

  . واال... بیرون میام میکنم ول ان یابو خیلی دیدم اگه!  پول پدر گور 

   میپلکیدن اسانسور بر و دور جوون عده یه 
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  ! سوم طبقه نفر یه.  نفر یه سوم طبقه:  زد داد بود اسانسور تو که پسرا از یکی 

   اسانسور سمت رفتم و گرفتم محکم کیفمو و دادم قورت امو خنده 

  اتش؟ میکنی چیکار:  پسره همون دوس 

   سوم طبقه بدو اقا....داش میکنم سوار مسافر دارم - 

  ؟ اینا با ولی داشتم جا منم یعنی پس بود نفره شش اسانسور!  بودن نفري پنج یه کردم نگاهشون جدي 

  لطفا کنار برین میشه - 

 مسافر که بساطو کن جمعش.... شد تموم محترم مسافرین خوب:  گفت و کنار رفت و کرد نگام شیطونی لبخند با 

  ! اومد اخرمونم

  ... اسانسور پشت اینه به چسبیدم و تو رفتم 

  ؟ سوم طبقه:  پرسید پسره همون که فکر تو رفتم بازم و 

  ! کردن جمعی دسته خنده پسرا... زدم سومو طبقه دکمه و بردم دستمو جواب یا توجه بدون 

  بودیمتون ندیده تاحاال ؟ اموزشگاهید جوئه هنر:  پرسید اشون دیگه یکی 

  ! میکردم نگاه مستقیمو حوصله بی و توجه بی 

  ! بینی زیبایی برا مثال... پالستیکن جراحی مطب مال شایدم:  گفت بود اتش اسمش که پسره همون 

  . بود ناز هم خیلی نداشت هم اشکالی هیچ بینیم... نیومد خوشم اش تیکه از 

  ... انداختم بهش نگاهی یه چشمی زیر منم و بود شده دقیق روم اتش 

  ! شد می فراموشم کامال چیز همه کاش.........  نمیومدم امروز کاش 

 جیگر العاده فوق اما بچگونه چهره ته و ناز بینی و لب... شکالتی درشت چشماي و کشیده صورت.... بود خوشگلی پسر 

!  

  ! لحظه یه خانم:  گفت اتش که اموزشگاه سمت رفتم اشو بقیه از زودتر... رسیدیم باالخره 

  نباختم خودمو ولی! بودم ترسیده... ایستادم 

  ؟ بله:  نکردم نگاه چشماش شکالتی رنگ به 
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  ؟ دارید اینه:  گفت و کرد نمکی یبا خنده 

   کیفشون میذارن اینه دخترا فقط میکردم فکر که باش منو 

   بود اینه که اسانسور تو گفتم امو اینه درمیوردم که درحالی و کیفم تو بردم دستمو 

  بیشتره کیفش بگیرم دستم تو:  گفت و کشید دستم از رو اینه 

 نمیرسیدم کالسم اخر گفتن گودباي به که برسه موهاش ومدل فرش و قر به این تا وایسم اونجا بیشتر میخواستم اگه 

  ! شدم گپ مشغول بابک با کالس درمورد و تو رفتم اینه گرفتن بدون پس

  بشم کالس وارد ریلکس کردم سعی و دادم قورت دهانمو اب

  ... میداد ارور بود کرده هنگ خودشم که بود شده پر استرس و ترس و هیجان از اینقده قلبم ؟ میشد مگه ولی 

   بایستد بگویید دنیا به... من خداي اخ.... کنم قلبی ایست هیجان از کالس وسط یهو میترسم 

  ! نده جو بسه دیگه خوب:  پریدم خودم به لب زیر 

  کالس تو گذاشتم قدم و 

  ؟... زبان کالس به چه رو دبیرستانی بچه منه اخه 

  نشدن هم بلند... شن بلند برام نداشتم انتظار 

   شد بلند اشون پچ پچ 

  ما؟ کالس تو بذارن رو دخترا نمیکردم فکر - 

  باشه؟ کنکوري پشت نمیاد سنش به که این - 

  اسانسور تو نیست خشکه همون این... عه عه - 

  خودشه چرا چرا - - 

  اینجا بفرمایین شما... نیست شما جاي که اونجا:  گفت پسرا از یکی که کالس کنار میز رو گذاشتم کیفمو 

   کرد اشاره خودش کنار خالی صندلی به و 

  کنم اخم اول همون از نمیخواستم... باشم اي عقده هاي معلم این مثل نداشتم دوست 

   برافروختند را درونم سگ و کشته مرا درون کودك اون اینا باش شاهد خودت خدایا ولی 
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  ها بچه جدید معلم... جدید معلم... ها بچه خوب:  تو اومد بابک موقع همون 

  اس همه از تر دلقک خودش که این 

  بیرون رفت و کرد اندام عرض....دیگه همین 

  کنم گریه یا بخندم نمیدونستم 

  سالم:  گفتم و زدم محوي لبخند...بودن بهت تو فعال که پسرا 

 دوران کی هر نمیکردم فکر:  گفت بود نشسته کالس ته صندلی یه روي که پسرا از یکی داشتم انتظار که طور همون 

   رفتم که من...کنه تدریس اینجا بیاد میتونه کرده تموم دبستانشو

  شد بلند هم بقیه همهمه که بیرون بره کالس از پاشد و 

  طور همین منم:  

  دراوردن شورشو دیگه:  

   درنیام کنکوري پشت هاي خنگ این جلو اگه نیستم حسان هادي دختر من...... 

  ببندم رفتنشونو راه که ایستادم در جلو رفتم 

  بشین - 

  کنار برو - 

  بشین گفتم:  زدم داد 

  نشست رفت که کردم نگاهش بد اونقدري 

   میکنید خواستید که غلطی هر بعد میزنید حرفاتونو..... میزنم حرفامو - 

  ! خانم نداریم حرفی شما با ما - 

  چی؟ که خوب:  گفتم میکردم مرتب مانتومو که درحالی ریلکس خیلی و صندلی رو نشستم 

  . کردن تعجب 

  " ها بیچاره"خندیدم دلم تو..... کردم برانداز تکشونو تک و لبام رو کشیدم شصتمو انگشت 
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 پسر لشکر یه ین ناموسشون که باشن غیرت بی اینقدر برادرا و پدرا از بعضی نمیکردم فکر:  گفت برگشت یکیشون 

  کنه تدریس

 خرشون نره هاي هیکل از که باشه داشته وجود دنیا این تو منگولیسم غیرت بی لشکر مشت یه نمیکردم فکر منم - 

  موندن کنکور پشت سالی چند یه مشخصه

  ... ایول:  خندید اتش 

   جوجه کنی تدریس ما به بیاي دادي رو اجازه این خودت به چیجوري تو:  اشون دیگه یکی 

   باال زد امپرم شنیدم که رو جوجه 

  نه یا فهمیدي)  باال دادم ولومو....( جوجه میگی من به باشه اخرت بار - 

  بزنم حرف تر مصلت تا پاشدم 

  ... بکنم کارو این که نیست من شان در یعنی....بزنم کله و نفهمسر زبون عده یه با ندارم اعصاب من.... ببینین - 

  ...کنم غیرتیشون میکردم سعی 

 هم ازمایشی کنکور ما هاي بچه که دعوا اینجا میان باباهاتون که دیدم خودم چشم به و شنیدم وقتی... بگم پرده بی - 

 زدن عرضه که درد بی پولدار مشت یه....... اینا مقابل در ام فرشته واقعا من گفتم خودم پیش... بزنن تست یه نمیتونن

  .... ندارن زبانو اسون هاي تست

   داریم اشو عرضه - 

  میکنن شکایت میان اینطوري باباهاتون که ندارین وجودشو....... ندارین غیرتشو پس - 

  اس کنایه از پر زبونتونم... هیچ کمه که سنتون - 

 بسازن طال با همتونو مجسمه باید اصال.... میمونی کنکور پشت که افرین بگم کنم نازت بیاي میخواي... پ نه پ - 

  هان؟! ازادي میدون وسط بذارن

   شدم خارج عصبانیت از 

  ببینیم تعلیم کوچکتر یه دست زیر کنیم قبول که نخوا ما از... بگی تو هم هرچی... باشه هرچی:  گفت اشون دیگه یکی 

  بمونین کنکور پشت عمرتون اخر تا پس - 

  میکنیم معامله:  گفت اتش که بیرون برم کالس از که برداشتم کیفمو و 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٧٠ 

  سمتششون برگشتم 

  ! نفر دوازده شایدم بودن نفري ده یه کردن یکی به دست همه بود معلوم 

  اي؟ معامله چه مثال - 

  .... میمونیم کالست سر امروز:  گفت اتش دوست شیران 

   میکنیم تحمل کالستو معلما بقیه مثل و: اتش 

  هستیم امسال کنکور تا...... اومد خوشمون کالس اخر اگه - 

  کنی تحمل مارو باید تو...... نیومد خوشمون اگه - 

  منظور؟:  من 

  ؟...خانمه... روشنه کامال منظور:  اتش 

  ..... احسانیا:  من 

  ؟ کوچیک اسم:  اتش 

   احسانیا همون:  گفتم بلند و دلم تو خندیدم 

  هستی؟: شیران 

   زیرش نزنید بود خوب تدریسم اگه که بدید قول مردونه....شرط یه به - 

  قولش و مرده.....باشه:  همه 

  : برداشتم ژیکو ما و روشو گذاشتم کیفو میزو سمت برگشتم دوباره 

 We will see )!دید خواهیم (  

  ! بزنن و بنویسن که میگفتم تست وسطش....... زدن حرف انگلیسی به کردم شورع و 

  .بود دقیقه پنج توي سوال تا پنج اول 

  دقیقه نیم و دو توي شد بعد 

  .......... میزدن و میکردن نگاه فقط دیگه کم کم 
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   داشت توش جالبی خیلی نکته یه که بودیم رسیده تستی یه به 

   دو:  وقت پایان بعد ها بچه 

  ! اشتباست یعنی که راست و چپ به دادم تکون سرمو 

  چرا؟:  شد بلند صداشون 

  درسته یکی این دلیل این به دلیل این به دلیل این به که اوردم دلیل براشون 

  but Mr. kazemi our previous teacher told us that 2 is true:  شیران 

  ) درسته دو بود گفته قبلیمون معلم کاظمی اقاي ولی) 

  ) زده زر(  he was all talk:  پرید دهنم از 

   میخندن دارن همه دیدم که برگشتم و شد خشک دستم تو ماژیک گفتنش از بعد 

   خوردم امو خنده 

  ! میاد ورز داره هاشون قیافه دیدم که کردیم کار هم دیگه تست تا ده 

   enough is enough:  گفتم دیگه 

  !) کافیه.. دیگه بسه) 

  ......اخیش:  باهم همه 

  یانه اومده خوششون.. میشه چی ببینم که کردم نگاهشون مظلوم و منتظر 

  !کشیدي کار ازمون خیلی - 

   بمونید لش تن میذاشتم نه پ - 

  زدیم حرف انگلیسی هم اش همه - 

  ! بدیدا زبان کنکور میخواید مثال - 

  نیومد خوشمون - 

  !بودم عالی من نیومدوگرنه خوش غیرتت بی مزاج به پس:  گفتم عصبی و ناراحت 
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  اومد خوشمون... کردیم شوخی - 

  ! میبینموتون... میکنید کار رم تستا این هستین همه بعدي جلسه واسه پس:  گفتم چیزي و تشکر بدون 

  ! بود عروسی تودلم.... بیرون زدم و 

  ! معلم خانم پرکن فرمتو بیا:  کرد صدام بابک که میرفتم داشتم 

  فرممو؟- 

  کنه پر برات) منشی(طهماسبی خانم برو...بشی نمیخواي مگه استخدام - 

 پیش رفتم........ بودن رفته ها بچه... سالن تو برگشتم بعد خوردم اب اشپزخونه تو اول رفتم پس بود کرده کف دهنم 

  طهماسبی

  نبودش بودم اومده وقتی... شد بلند برام 

  ... بابا بشین... چاکریم - 

  !کردن قبولت باالخره:  خندید 

  نیستن مهم که اونا... یانه میاد خوشم ببینم بودم رفته امتحانی رو جلسه این من واال - 

  برات پرکنم فرمو اینجا واستا 

  میکنم پر برات خودم برو بده داري اگه... باهاته شناسنامه کپی: گفت و دراورد برگه یه 

  نیست بام نه:  

  پرمیکنم میپرسم ازت بایست پس:  

  چالقم مگه... پرکنم خودم بده خو:  

  کنم جداش ندارم حال.. معلما پوشه تو شده پانچ ها برگه این ولی نه:  

  بپرس...بابا خوب:  

  دیگه؟ ؟هانا اسم:  

  نیست؟ ام شناسنامه اسم که این... ؟هانا بگم باید چی نمیدونستم..... کردم هم تو اخمامو و بستم نیشمو 

  ؟ اسمت چیه ؟ خانم عروس وکیلم:  پرسید دوباره 
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 نام... هانا به ملقب...... احسانیا فامیلی تغیر با.... حسان کیشکا.... کیشکاست اسمش:  داد جواب سرم پشت از یکی یهو 

  ؟ معرفت بی خانم گفتم درست.... میکنن صداش هانا مادرش و پدر اسم اول خاطر به... نازي مادر... هادي پدر

  ..... بشه پیداش دوباره نمیکردم فکر.... بود خودش.... سمتش برگشتم کاملش اطالعات از تعجب با 

 ***    

  ..... بشه پیداش دوباره نمیکردم فکر.... بود خودش.... سمتش برگشتم کاملش اطالعات از تعجب با

   طهماسبی سمت برگشتم ریلکس 

  !کن پرش میارم رو ناسنامه کپیش برات بعدا:  گفتم میکردم پیشبینی رو صحنه این 

  ! میومد دنبالم.....بیرون رفتم اروم حاضرین متعجب چشماي مقابل در فعال گفتن با و 

  کشید دستمو که بگیرم تاکسی و کنم دراز دستمو میخواستم کوچه سر بودم رسیده 

  ! بیرون اوردم دستمو نفرت با 

   نگفتم چیزي ولی 

  بزنم حرف باهات میخوام - 

   افتادم راه اعتنا بی 

  واستا........ کیشکا:  زد داد 

  پیش سال چهار به....... برمیگشت داشت زمان انگار 

   برگرده نمیخوام من ولی 

 اسمم من... گرفتی اشتباه کنم فکر:  زدم زل شکالتیش چشماي به و سمتش برگشتم تصنعی لبخند یه با و اروم 

  !هاناس

  ؟ میکنی فرار چرا:  گفت تر اروم 

  ...قران به سرش میزدم میزد زر دیگه ذره یه 

 کیشکا ببینتت میخواد مادرت:  زد داد دوباره که برگشتم بعد و کردم گرد عقب قدم چند میکردم نگاش که طور همون 

!  
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  مادرش هم مرده خودش هم اون....... نمیشناسم کیشکایی من.........شو خفه:  زدم داد 

 موقع اون هرحال در... مردن گفتم کجا از پس نمیشناختم اگه چون نبود شکی مکیردم خوري گه داشتم که این در 

   نبود چرندیاتم به حواسم

  خونه برمیگشتم زودتر باید.... بود غروب دم....میکردن نگامون داشتن بقیه 

  میکرد پیچم سوال کلی میکردم دیر اگر هم نیلیا!  نبود همراهم قرصام و میلرزید دستام.... 

  ........ کشید و گرفت دستمو 

  خونه؟ برم میخوام.......عوضی کن ولم:  زدم داد 

  ؟ خونه کدوم:  زد داد تر بلند 

   شدن جمع دورمون 

  ....میشی مردم ناموس مزاهم نداري مادر خواهر خودت مگه: یکی 

  بود من ناموس زمانی یه این خود:  خندید 

   زد رو مرکزي قفل که بیرون برم اومدم... توش کرد پرتم و کرد باز ماشینشو در 

  برم میخوام کن باز:  گفتم ارومی تن با... باشم اروم کردم سعی 

 کجا ببینم میخوام.. میرسونمت من... بگیري تاکسی نمیخواستی مگه! ساکت.....هیش:  دوخت بهم اشکیشو چشماي 

  ؟ میکنی زندگی

   افتاد راه... نگفتم هیچی 

  .....کشیدم چی مدت این نمیدونی:  

  شم همکالم باهاش نمیخواستم منم ولی.. بده ادامه نمیخواستم 

  !کیشکا... بزنی حرف نمیخواي:  

 ویشکا.... مرد بابام که موقع همون....  نیستم کیشکا من:  گوشم رو گذاشتم لرزونم دستاي.... داشتم نفرت اسم این از 

  ؟ میفهمی..... مردم منم..... مرد

  تر شدید اما..... میلرزه دستات هنوزم:  
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  کوچیکه چقدر دنیا...... بود گرفته ام گریه 

  ریختم اشک اروم!  نشم هانا من میتونست میخواست اگه که کسی!خدا نشسته اینجا کی ببین 

  ....... نارنجی نازك کوچولوي جوجه همون هنوزم:  میکرد نگاه رو جلو 

   نشو بچه:  دماغم نوك رو زد و خندید 

  بود داشته نگه پارك دم....  ماشین بیرون به رفت نگام......داشت نگه گوشه یه 

  شو پیاده:  

   بیرون رفتم و ماشینشو تو گذاشتم کیفو 

  ها چمن رو نشست 

  بشین:  

  روبروش نشستم 

  نیستم پیش چهارسال احمق اون دیگه من باش مطمئن...... نکن نگام اونجوري:  من 

  اتم دیوونه هنوزم.... پیشم سال چهار احمق همون من ولی: اتش 

  رفتی؟ چرا:  داد ادامه 

  ! خواست بابا:  

  نذار بابات پاي خودتو بودن ول: گرفت اوج 

  ....... بزن حرف درست: گرفتم اوج 

  میخوام معذرت:  شد اروم 

   میشن نگرانم... برم باید:  

  کیا؟:  

  خدافظ... دیدمت امروز شدم خوشحال:  پاشدم 

  ! بغلش تو کشیدم 
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  .... کردم تعجب 

   کنیم مرور دوباره میخوام:  گفت 

  دردناکه من برا:  

   شد چی ببینم میخوام ولی...منم برا:  

  کنارش نشستم و... بیرون اومدم بغلش از 

  .... بگم اولش از بذار پس:  شدم حل ها گذشته تو ناخوداگاه ولی نگم چیزي زیاد میکردم سعی 

  بیرون دادم حرص با نفسمو 

  باشم داشته نمیخواستم ولی داشتم دوستش..... گرفت دستامو... میلرزید دستام 

  دستاش از بیرون کشیدم محکم دستامو 

  زد پوزخند 

  کنم مرور میخواستم منم دیگه حاال

 لمس شونو درد....میکردم حس بودنشونو داغ هنوزم....بودن گذشته پیش ثانیه یه همین انگار که هایی گذشته 

  میکشیدم زجر هنوزم ولی نبودم کیشکا دیگه اینکه با من.....میکردم

   زد زنگ نیلیا موقع همون که... بزنم حرف که کردم باز دهنمو 

   دراوردم موبایلمو جیبم توي از اتش مشکوك نگاه جلوي 

  الو - 

  کنم چیکار باید نمیدونم...شده بد ماهیار حال...کجایی؟...هانا....الو:  میشد شنیده ور اون از نیلیا لرزون صداي 

 به رو حالم که اي گذشته هاي زخم حتی..........رفت یادم چی همه شنیدم ماهیارو اسم وقتی....... دهنم تو اومد قلبم 

  ! میکشید اتش

  باباش مامان به بزن زنگ زدي؟ زنگ من به چرا:  زدم داد- 

  ؟ کیه میپرسید مدام اتش 

   تو به بزنم زنگ گفته:  نیلیا 
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  ؟ بیام کجا... میرسونم خودمو:  گفتم مقدمه بی 

 که رو سهراب....... شد بد حالش بازي بعد ماهیار که بدیم انجام اخرو بازي بودیم اومده... ایم مهمونی تو ما:  نیلیا 

  ما پیش میارتت بپرس ازش دیدي

  ! نیلیا بیرون بیا مهمونی از...نیس خوب براش....بیرون بیاري شده خراب اون از رو ماهیار باید:  زدم داد 

 زنده کدوم هیچ... مبشه خراب چی مه بودیم دست هم باهم ما بفهمن همه کاري اخر همین اگه..... نمیتونم:  نیلیا 

  نمیریم بیرون

   نمیشد ولی.... باشم سرد خون میکردم سعی 

  ؟ بیام کجا ولی...باش:  من 

   کرد قطع و داد ادرسو نیلیا 

 حاال و.... بود نوجونیم دوران عشق! بود بچگیم دوران تمام همبازي که اتشی به...... کردم ملتمسی نگاه اتش به 

  ! شاگردم

   میرسونمت پاشو - 

  گفتم ادرسو و شدم ماشین سوار سریع و رفتم 

  ؟ میکنی عجله اینجوري داري خاطرش به که کیه:  پرسید حین همون در و افتاد راه 

  بگیره شبه یه رو تو جاي تونست که کسی:  کردم نگاش 

  شبه؟ یه:  زد نیشخند 

  ! میباخت رو چی همه اخر بازي تو داشت که بود ماهیاري پیش فکرم تمام.......نکردم دقت بدش برداشت به 

   بشم متنفر فرشته یه از بودم تونسته جوري چه که فرستادم لعنت خودم به 

  دادم جواب سریع خورد زنگ گوشیم که بودیم رفته تقریبا راهو نصفه 

  هانا الو- 

  شده؟ چیزي..سالم..الو: بود الوند کردم تعجب 

   کرد نگام اتش 
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  ..... مهمونی اون به نرو فقط... نه:  الوند 

  الوند؟ شده چی:  باشه افتاده اتفاقی ماهیا براي ترسیدم:  گرفتم اوج 

 اسم زرت و زرت شده چی حاال نمیشدم خور دم خودش جز پسري هیچ با که منی که بود کرده تعجب اتش مطمئنا 

  بیرون میاد دهنم از پسر

  ازت کردم خواهش...... نرو میکنم خواهش فقط.... نشده هیچی میگم:  گفت نگران و کالفه و عصبی الوند 

  ....باي... بده حالش ماهیار... نمیتونم - 

  ! ماهیار خاطر به....هانا نکن قاطی خودتو.... کن گوش من حرف به شده بارم یه:  کرد قطع حرفمو 

   هم سر پشت هاي بوق صداي بعد و 

 بطري یه بود اطراف اون که اي دکه از و داشت نگه توجه بی اتش....بزنه تند تند قلبم.... بود شده باعث اتفاقات هجوم 

   گرفت معدنی اب

   کشیدم سر اشو همه 

  .... شم اروم تا باال گرفتم سرمو و 

  بهتري؟:  اتش 

  ؟ یهو شد پیدات کجا از دیگه تو:  کردم نگاهش مغموم 

  ؟ عزیزم بیوفتم راه:  پرسید و خندید ولی بود ناراحت 

   کن درك... نیستم کیشکا دیگه من..... میکنم خواهش!  اتش:  شدم عصبی.  عزیزم میگفت ها گذشته مثل هنوزم 

   شد بلند ماشین تند و بلند بوق صداي که فرمون رو کوبید و کرد مشت دستشو 

  ... افتاد راه حرف بی 

  ... شدم پیاده بیرونو انداختم خودمو که بود نایستاده ماشین هنوز... بشه داخلش ماشین نمیشد که بود تنگی کوچه 

  ....... که در سمت دویدم 

 چطور.... بود شده گرفته من قبلی خونه تو پارتی.... میکردم نگاه رو کذایی خونه اون باز دهن با دور از.... نمیشد باورم 

  ؟ نبود حواسم میداد ادرسو نیلیا وقتی
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  بازیشو اخرین ؟اونم باخت ماهیار واقعا یعنی.....میکردن چیکار در جلوي ماشینا این پس 

 ادما.... میکردم نگاه خونه در به اشکی چشماي با و گریه از لرزون اي چونه با..... نبود خوب هیچ حالم.... خوردم بغضمو 

  ! میکرد امد و رفت من مخ رو هم ها ماشین بلند آژیر و میکردن امد و رفت سریع

  بري نباید:  گرفت دستمو اتش که سمتشون دویدم 

  ! جلو نرفتم و دادم گوش حرفش به پس...بودم نشده که خر خوب ولی بودم شده احساساتی.... کردم نگاهش

  ! پامیشه من گور از اتیشا این همه میگن حتما ببینن منو هم محل هاي بچه اگه تازه..نمیگردم دردسر دنبال که من 

  ! ماشینا دنبال برو:  گفتم اتش به و کردم گرد عقب پس 

  میشدن پر دیگري از بعد یکی پلیس هاي ماشین 

 به...نبودم ناراحت کدوم هیچ براي!.. بودم دیده عصالنی هاي پارتی توي قبال رو همه... بودن اشنا برام که ادمایی از پر 

  ... ماهیار ولی بود حقشون نظرم

   بودم ناراحت هم گروه هاي بچه بقیه براي 

  ...البرز...الوند... نیلیا براي 

  سهراب و مهرسام حتی و 

  ... میکرد صحبت پلیس افسر یه با داشت! طور همین هم ممدلی کوچکش پسر و بود درخونه جلوي خانم شمسی 

  ؟ شده خبر چه بگی نمیخواي:  اتش 

 معطل مقدار یه من و نمیزد زنگ الوند اگه شاید... شیشه سمت چرخوندم سرمو دوباره و انداختم بهش سریع نگاه یه 

  . بودم شده دستگیر اینا با حاال نمیشدم

  ؟ اونجا بودن ریخته پلیسا هم موقع اون یعنی ؟ بود زده زنگ پلیسا خاطر به واقعا الوند.. ولی 

  ! بگیره قبل از بیشتر من دل میشد باعث و باریدن به بود کرده شروع نم نم بارون 

  ! قبلیم خونه در به بودم شده خیره 

  کنم دعوا باهاش و بشم عصبانی من که خونه تو افتاد نمی ممدلی توپ هیچوقت کاش 

   نمیشد قایم من خونه تو فرار بعد ماهیار هیچوقت کاش 
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   نت گیم اون تو نمیبردن منو قزي و نازي هیچوقت کاش 

   افتاد راه دنبالشون هم اتش... افتادن راه پلیس ماشیناي 

 بودن کرده خوش جا ماشین جلو شیشه روي که رو بارونی هاي قطره ها پاکن برف... میکردم نگاه رو جلو بغض با 

   میکردن پاك

  ؟ میکرد پاك منو اشکاي کی 

  ! داشتم پاکن اشک یه منم کاش 

  !میریزي اشک براش اینجوري که داري دوستش خیلی معلومه:  گفت خاصی لبخند با اتش 

  ! حسود نکن حسودي:  گفتم و کردم نگاش 

  ! ها نکنی تعارف... بگو حتما بود ساخته من از هرکمکی:  اتش 

  ! بیخیال ؟بابا من اونم تعارف؟ 

  ؟ مخدر مواد با مبارزه... کردم نگاه تابلو به تعجب با...ي اداره به رسیدیم 

  نمیشدم بند پام رو اضطراب از...تو رفتیم اتش با وقفه بدون پس... بود خوب وضعم و سر.  کردم خودم به نگاه یه 

   گرفت موبایالمونو بود در جلوي که سربازي 

  ! بود(..)  خیابون پارتی دستگیري مسئول که داشتیم کار افسري با:  اتش 

  ! بمونید منتظر باید اما.  چپ دست سالن انتهاي:  گفت و کرد من به نگاه یه بعد و اتش به نگاهی یه سرباز 

   بود گفته که اتاقی همون به رفتیم و نشدیم حرفش ادامه منتظر 

  ! بزرگ فایل یه... بزرگ نقشه یه... بزرگ میز یه... بزرگ تقریبا اتاق یه 

  ! نبود توش کسی ولی 

  .نشستم میز کنار هاي صندلی از یکی روي و رفتم کالفه 

  ! شد سوییچش با بازي مشغول و نشست هم اتش 

 توروقران... باشه نیوفتاده اتفاقی هیچ ماهیار واسه!  توروخدا خدایا... میجوییدم ناخونامو دهنمو تو بودم گذاشته انگاشتامو 

  میشم خوبی دختر دیگه خدایا.... کن کمکش
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  کنم اشتی مامان با... بابابزرگ پیش برگردم.. خونه برگردم میدم قول 

  ... باشه نشده چیزیش ماهیار میکنم خواهش فقط 

 که میکنم بتونم هرکاري من... نکن اذیت خودتو:  گفت مالیم خیلی اتش که میکردم دعا دلم تو داشتم طور همون 

  ! نیوفته میخواي تو که اونی براي اتفاقی هیچ

  خندیدم عصبی 

 یادم پیش سال چهار.... میکنی چیکار میدونم)... بودم گرفته ضرب زمین رو پام با و میدادم تکون عصبی سرمو...(اره:  

   نرفته

 چیکار خودت تو مگه ؟ کردم چیکار من مگه:  گفت صداش اوج با شد بلند جاش از میشه عصبانی زود میدونستم 

  ؟ مثال کردي

  ؟ مرده یا اس زنده کیشکا ببینی نیومدي ؟ دنبالم نیومدي... رفتیم خونه اون از وقتی چرا: 

   ببینمت نذاشت بابات... اومدم:  

   نذار من باباي پاي خودت قول به:  

  ..نزدي؟ زنگ بهم چرا..بگیري سراغ من از نیومدي چرا خودت:  

  ؟ شم رد تو فرسخی ده من که میذاشتن مگه کردیم ما که زیادي غلطاي اون بعد دیگه.... نفهم نمیشد:  

  مقصري؟ خودتم ؟تو من گردن میندازي رو تقصیرا همه چرا ؟ میکنی اینجوري چرا حاال پس:  

 بابام شرکت که خواستم من مگه ؟ کنه طرد مامانمو بابابزرگم که خواستم من مگه ؟ مقصرم من:  گفتم بغض با 

 بیمارستان نیاد هم عیادت براي نه کمک برا میمرد داشت ویشکا که وقتی گفتم بابابزرگم به من مگه ؟ بشه ورشکست

  ؟

  بره؟ و کنه ولم مامانم که خواستم من مگه!... رستگار اتش اقاي... مقصرم من میگی که تو 

  

   نکن گریه... کردم غلط اصال... کنم ناراحتت نمیخواستم....خوشگلم ببخشید:  گفت و کرد بغلم و اومد نزدیکم اتش 

 ؟اتش کنم چکار نکنم گریه:  گفتم هق هق با میکردم اش مچاله دستم تو که طور همون و زدم چنگ پیراهنش به 

  ...خیلی....تنهام خیلی



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٨٢ 

   دستش تو گرفت دستامو و زد زانو بودم نشسته من که صندلی پایین و دراورد بغلش از منو 

  ! کنم کاري تونستم شاید...افتاده برات مدت این تو اتفاقی چه اومدي؟ کی دنبال ؟ اینجایی چرا بگی نمیخواي:  

 شهر پایین به بدیم اسبابامونو و گرفتیم وانت یه شهر باال از که وقتی همون از تعریف به کردم شروع و... کردم نگاش 

 داده دست از زنشو و دخترشو شرکتشو که بابایی... ها مدرسه دبیر و خصوصی انگلیسی دبیر شد بابا که موقعی همون از

 بابک و اموزشگاه به رسیدم و... گفتم اش خونه و نیلیا از... بودم اونجا که شبایی خونه نماز از گروه از گفتم ماهیار از بود

  ! خودش و

  .. اینطور که:  گفت و کرد اي خنده 

   طور همین که... بله:  

  فکر تو بود رفته بدجور.. کردم اش قیافه به نگاه یه 

  ! پاره اتیش اتیش همون... بود کوچولو پسر همون هنوزم 

 میشن مامان باباي شرکت و اون شرکت اي معامله یه سر بود نشده ورشکست هنوز من باباي وقتی پیش سال خیلی 

   دعوا یه دوسر... بزرگ معامله یه سر دو

  بشه یکی شرکتاشون و کنه همکاري باهاش بابا که میخواست بابابزرگ 

 بابا مامان خوب اما... کنه ول رو بابا که این مگر.. محروم ارث از و میکنه ترد مامانو هم بابابزرگ.  نمیکنه قبول که بابا 

   نذاشت تنهاش ها موقع اون حداق و داشت دوست خیلی رو

 بود ما چهارنفره خونواده مال اش همه که دراندشت خونه یه... بودیم اینا اتش دیوار به دیوار همسایه ما ها موقع اون تو 

!  

 دوقولوم خواهر ویشکا اما نداشتم خاصی مشکل باشم من که قلی اون... میایم دنیا به ویشکا و من وقتی میگه مامان 

 تو و بود دستگاه زیر یا اش همه کنم بازي باهاش یا ببینمش نتونستم هیچوقت بیچاره.... داشته قلبی نارسایی

  ... میشد دست به دست مختلف جراحاي دست زیر و بستري بیمارستان

  میموندم مهري خاال خونه معموال من بود خودش شرکت درگیر هم بابا و میموند پیشش اوقات اکثر هم مامان 

   خودش دختر مثل..میرسید من به خیلی جاش به.. نداشت دختر ولی... بود دختر عاشق که بود اتش مامان مهري خاله 

   میاورد.... میبرد مدرسه.. میاورد... میبرد کودك مهد اتش با منو خودش 

   اتش کنار و بودم اونا خونه من روز طول تمام 
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  ... میکردیم گریه باهم میکردن دعوامون که بعد میخندیدیم باهم...  میسوزوندیم اتیش باهم که اي بچه پسر 

  ! باشن اتش و مهري خاله اما نباشه دنیا بودم حاضر خالصه 

   مرد ویشکا شد سالم شش وقتی 

  ...بمونم اتش پیش بیشتر میتونستم چون.. بودم خوشحال بچگی عالم تو باشم ناراحت اینکه از بیشتر من گرچه 

  ویشکا شدت به نه اما... دارم نارسایی منم که شدیم متوجه ها موقع همون 

 نسرین خاله اومد مامان خانواده از که کسی تنها... نیومد اش نوه خاکسپاري حتی نه کمک نه عیادت براي نه بابابزرگ 

   میذاشتن اتش و منو سر به سر خیلی که پسراش و بود

  کردیم خالی هامونو عقده و... زدیمشون میخوردن تا اینا اتش خونه پشت بردیمشون هم خاکسپاري اخر 

   نگفتن هیچی ترسشون از دیگه هم اونا 

 ناقص اشو قیافه کل میزدم ابروهه اتش چشم باال میگفت یکی کودك مهد تو بود کافی بوم بچه وقتی بودم قلدر خیلی 

 با جلو ه میدید رو بچه اون اگه خیابون تو هم دیگه روزه دو نبود کن ول اون اما بود طور همین دقیقا هم اتش...میکردم

  میزدش میرفت نمیداد اهمیت باباش یا بود مامانش

   بودیم شر خالصه 

  راهنمایی اخر سال تا داشت ادامه بساطا این و 

  شدم بزرگ دیگه میگفت.. باشم داشته رابطه اتش با نباید دیگه میگفت.. بود مخالف خیلی مامان گرچه 

 که اتش اتاق تو بود گذاشته من برا تخت یه اینا مهري خاله خونه میرفتم میکردم قهر من میگفت رو اینا هم وقتی 

  میخوابیدم اونجا میرفتم

  سالشه 19 االن گفت میشه بود تر بزرگ من از سال سه اتش 

 زودتر که خوندم جهشی رو کالس تا دو خالصه و بزرگته من از اون چرا که بودم ناراحت خیلی میرفتیم مدرسه وقتی 

  ..برسم بهش

   میشد تر خراب روز هر بابا و مامان رابطه 

   بود بابابزرگ کار...... شد ورشکست ما شرکت و زد که 

   کنیم زندگی شهر پایین بریم و بفروشیم ندارمونو و دار همه شدیم مجبور که طوري 
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  گرفت طالق غیابی... باباش خونه رفت و کرد ول منو مامان 

  ! میکنه گریه و میشینه باغ تو شبا جوري چه میدیدم ولی بود کشی اسباب سرگرم بابا 

 من چی؟ من پس اما... ببینه برادراشو و خاهرا نداشت اجازه که این از بود ناراحت خیل ویشکا مرگ از مامان میدونستم 

  ! ویشکا همون خواهر بودم کیشکا منم ؟ نبودم ادم

  خودش دستاي با خودش... کشت دخترشم یکی این اون ولی 

  . بریم جا این از باید گفت بابا وقتی 

  ! تمومه اتش دیگه که میگفت بهم داشت جورایی یه.... میشدم منفجر داشتم ناراحتی از 

  ! تمومه دیگه مهري خاله 

   کرد سکته بابا که کنیم کشی اسباب میخواستیم ما و بود اخر روز 

  ... بیمارستان بردش اتش باباي 

  ! تمومه کار کنه سکته دیگه بار یه گفت دکتر 

 توجهی میمیره داره بابا میگفتم و میکردم گریه داشتم من اینکه به پرسید رو خودم حال فقط زدم زنگ مامان به وقتی 

  نداشت

   جدید خونه بودن رفته ما اثاثیه اسباب که حالی در شد مرخص بابا 

 اتاقش تو اونقدر... بخونه درس نمیتونست من خاطر به بیچاره... میکردم گریه شب هر اتش دادن دست از خاطر به 

  ! میگرفت اش گریه هم خودش که میکردم نگاش گریه وبا میشستم

 خورد اعصابمو اشون نداشته فرهنگ و محله اون ادماي نگاهاي تحمل.... جدید خونه رفتم باهاش شد مرخص که بابا 

  ! بزنم سر مهري خاله و اتش به و برم راهو همه این میتونستم کم خیلی...  میکرد

  ! رفتم اونجا از من که بود ناراحت خیلی طفلکی... نبود خوب حالش هم مهري خاله 

  ... مرد و گرفت سرطان روزا همون... بود کرده بزرگ منو نباشه هرچی 

 میخواي اگه میکنه عروسی داره مامانت گفت و زد زنگ بهم جهان دایی ختم براي میرفتیم داشتیم که روزي درست و 

  .... بیا مراسمش براي

  ... مرده و گرفته سرطان مهري خاله مثل اونم کن فکر... مرده مامانم کنم فکر که دادم قول بهخودم روز همون 
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  ...خودکشی قصد به خوردم قرص تونستم تا و اتش اتاق تو رفتم که بودم ناراحت اومده پیش اتفاقاي از اونقدري 

  بکشم زجر بیشتر میخواست خدا... نمردم اما 

  ... زد غر سرم و کرد دعوام کلی اما بود نگفته چیزي باره این در کسی به ولی بود داده نجاتم اتش 

 بار یه اونم میرفتم داشتم من هم و بود رفته مامانش هم چون خونمون برمیگشتم داشتم من وقتی که بود جالب 

  ! بزنه میخواست شاهرگشو کرد اینکارو چاقو با و من از تر شجاعانه ذره یه کرد خودکشی

 که نذاشتن اون باباي نه من باباي نه ماجرا این از بعد و بیمارستان رسوندش و فهمید باباش! نمرد اونم ولی 

  ببینیم ماهمدیگرو

 شده... بود شده اروم خیلی بابا... بودم رسیده جنون مرز به کرد خواستگاري منو بابام از نادر وقتی...... بودم شده دیوونه 

  ! داشت خوندن درس انتظار فقط من از و خونه خانم بود

 اي تازه اتفاق هیچ تحمل دیگه که ام خسته مغز و ام پاره پاره زندگی و موندم من و رفت پیش وقته چند همین اونم و 

 بار یه بابا فوت بعد حتی و نمیخواست منو مامان شوهر چون... بزرگ بابا یا مامان پیش برگردم نمیتونستم.. نداشت رو

 و دیدن به تمیالی وجه هیچ به و بود بابام قاتل نظرم به که هم بابابزرگ.... نرم هم اشون خونه طرف که کرد تهدیدم

  ! نداشتم گرفتن کمک ازش

  .... و شد پیدا ماهیار اینکه تا 

  بودي؟ تلب ما خونه چقدر یادته:  گفت بازومو تو زد ارنجش با دونه یه اتش

  !سرم تو خاك...بودم همخونه پسرا با هم بچگی همون از من 

  بود مزه خوش بیامرزت خدا مامان پخت دست بس از.... یادته تو فقط..پس نه - 

  زبونمه زیر فسنجوناش مزه هنوز:  گرفت بغش صداش 

  ! کنیم وجود ابراز مثال که دادم فشار اروم و اشو شونه رو گذاشتم دستمو و کشیدم کوتاهی اما عمیق نفس ناراحت منم 

  !میدي نشون سنت از بیشتر... شدي شکسته خیلی!  اتشی - 

  !میدي نشون سنت از تر جیگر.....ناقال شدي خوشگل خیلی هم تو - 

  تو برعکس...بودم برو دل تو و ناز بچگی همون از من نیست اي تازه چیز که این - 

 هاش بچگی مثل هنوزم....بودم شکالتیش چشماي عاشق... بود خوشگلتر من از هم خیلی اتش...میگفتم چرت داشتم 

  . چشماش حتی بود شیرین
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  ؟ رو هانا یا داري دوست خودتو اسم میگم:  اتش 

  ؟ موقعیت این تو بود سوال اینم 

 تعجب حتما کیشکاس اسمم بگم کسی به اگه اما قشنگیه اسم کیشکا.... نمیدونم راستش....خوب:  گفتم تردید با 

 چه به میگن و میخندن اونا اونوقت.... روزه چند مرغ جوجه یعنی بگم باید منم اونوقت ؟ چی یعنی میپرسه و میکنه

 الت تو ولی... کنن ام مسخره میبینن منو وقت هر و بخندن هرهر اونا اونوقت... شمالیه اسم بگم باید من بعد ؟ زبونی

  ! خالص و هانا میگ چیه اسمت بپرسه یکی اگه فعلی

  . میکنم صدات کیشو همون من ولی.... قشنگه تاشونم دو:  خندید 

  رستگار؟ اقاي خندیدم روت تو من باز... کردي شروع باز - 

  میادا بهت خیلی معلمی میگم - 

   دادي فحشم انگار...بیشعور میاد ات عمه به...ایی:  میادا بدم خیلی شغل این از میدونست حاال 

  ادمن هم معلما... باش ادب با دختره هوي - 

   نمیاد خوشم من ولی بودا معلم هم خودم باباي... البته صد که اون - 

   اشو بچه ببینی؟ مامانتو بري نمیخواي:  پرسید یهویی 

  نزن حرفشو دیگه خواهشا...اتش مرده من مامان:  گفتم قاطعانه و بستم چشمامو 

  بود رفته یادم خودم من... بود یادت منم قبلی فامیل چه ؟ ام کی من فهمیدي کجا از:  پرسیدم جو شدن عوض براي و 

  ! بانو نمیخورم دیوارم جرز الي درد به نشناسم هامو بچگی همبازي من دیگه - 

   وفادار و ماهه اینقدر که بچگی همبازي این قربون:  گفتم و خندیدم 

   ماهیه دختر چه ببینی بدم نشونت افمو جی بریم بیار یادم فردا: گفت جدید خیلی 

  اف؟ جی:  پرسیدم تعجب با و بستم نیشمو 

  ! بابا کردم شوخی:  گفت و سرم تو کرد فرو اشو اشاره انگشت 

  ! ایستاد حرکت بی در چارچوب تو سایه یه و شد باز اتاق در موقع همون 

  ..... که کیه ببینم که کردم بلند سرمو هم و شدم بلند خودم هم 
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  ... و کردم بسته و باز بار یه چشمامو 

  ؟ میبینم دارم چی ؟ من خداي 

  ... بودم مونده خیره نظامی فرم لباس توي الوند به هنوز من ولی کرد سالم جدي خیلی اتش 

  ؟ چطوره حالتون امشب....  احسانیا خانم:  گفت بلند.  میداشت بر قدم میزش طرف به که طور همون 

  میکنی؟ چیکار اینجا تو..تو:  گفتم لکنت با 

  ...خانم هانا کارمه محل اینجا - 

  هانا نه!.. کیشکا:  بگم خودمو اسم میتونستم غرور با دیگه حاال 

  هستم درجریان بعله - 

  ؟ میشناسی اینم:  پرسید اروم اتش 

  ؟ الونده:  گفتم تر اروم 

  چی؟:  پرسید متعجب 

  ؟ نشد تموم اتون پچ پچ:  گفت و خندید الوند 

  کردي؟ اینکارو چرا - 

  وظیفه؟ انجام... احسانیا خانم بود وظیفه انجام - 

  ! نمیکردم فکرشم ؟ مخدر مواد با مبارزه افسر: گفتم و چرخوندم اتاق دور نگاهمو 

  ؟ نه باشه پلیس ات مدرسه سرویس راننده که نمیکردي فکرشو - 

  . نمیکرد هم خطور مخم به....نگفتم چیزي 

 میخواستیم فقط ما...میشناسیش البرز اسم به که الوندي میثم برادرم و.... الوندي نیکان...نیکانه من واقعی اسم:  الوند 

  ... بگیریم رو میکردن بدل و رد مواد پارتی اسم به که رو عصالنی اکیپ

 بدونم میخوام فقط....نیست مهم برام:  گفتم و دوختم چشم بهش مید برق نفرت توش که بانگاهی ولی اروم خیلی 

  ؟ کجاست ماهیار

  ..... داره قلبی نارسایی که میدونید من از انتظامی؟بهتر نیروي بیمارستان - 
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  میره؟ کجا بعدش - 

   جوانان تربیت کانون بعدا و..دادسرا...بازداشگاه احتماال - 

  میاد؟ دلت چجوري - 

   میخواي خاطرشو خیلی میدونم - 

 نظر اظهار اجازه خودت به که میدونی ماهیار از چی تو... شو خفه:  گفتم ماموره اینم و اس اداره اونجا اینکه به بیتوجه 

  میدي؟ اونو درمورد

  میدونم تو از بیشتر باش مطمئن - 

  بره؟ کن کاري یه - 

  چرا؟ - 

   میگم من چون... میخوام من چون - 

  شما؟:  پرسید استفمی حالت با 

  بیگناهه اون که میدونی خودتم - 

  نمیاد بر دستم از کاري - 

  میکنم خواهش... نیکان...میکنم خواهش...تربیت کانون بره نذار - 

  میکنی؟ اذیتم اینقدر چرا:  گفت و کشید موهاش به دستی 

  ... باشه من دیالوگ باید االن این - 

  میدي؟ زجر منو اینقدر چرا..... منه مال اتفاقا - 

  میکنم؟ چیکار من مگه - 

   نگفت چیزي 

 مالیم. برسم ام خواسته به فعال میخواستم ولی میومد بدم ازش گذشته از بیشتر خیل حاال باشم اروم میکردم سعی 

  براش؟ میکنین الوندي؟چیکار اقاي:  کردم صداش
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 که گفتم میشی ناراحت بابت این از میدونستم چون گرفتن ماهیارو که موقع همون... کنی خسته خودتو نیست الزم - 

 برن بودم گفته بهشون قبلش هم ها بچه بقیه.. میدونسته رو چی همه که میدونی خودتم گرچه...نبوده اي کاره اون

  ! بیرون

  دنبالم میومد هم اتش.. در سمت رفتم و پاشدم... بود گذشته پل از خرم دیگه حاال 

  نیکانو بگم بهتره یا! فحش به بود بسته میکرد نگاه بد من به که الوندو لب زیر 

  ؟ نیکه این کجاي اسمی؟ چه 

   دیدم البرزو در دم که بیرون زدم اتاق از 

  جناب؟ حال ؟ الوندي میثم اقاي به به:  گفتم کنایه با 

  ! لحظه چند هانا:  گفت دستپاچگی با 

 اتش ماشین سوار زدن هم به چشم یه تو و گرفتم تحویل رو موبایال و رفتم خروجی سمت به تمام سرعت با من ولی 

  شدم

 خبر من و میکردي کار اشغاالیی چ با مدت تمام تو(...)... پسره:  کرد شروع که بود نشسته صندلیش سر هنوز اتش 

 خورد فکشو بود حقش.... میخورد رو تو داشت خودش پلیسه مامور مرتیکه...بشی همکالم اینا با بذارم دیگه اگه..نداشتم

   بزنه زر نتونه دیگه که میکردم

  ! نشد کنجکاو اتش درمورد الوند چرا که میکردم فکر داشتم مدت تمام من ولی 

  نه؟ بود جالب 

  ! ازاد و سالمه ماهیار اینکه از کردم شکر رو خدا و کشیدم عمیق نفسی اهمیت بی 

   ببینم ماهیارم تر سریع دارم دوست خیلی:  اتش 

   انتظامی نیروي بیمارستان:  

  .... ها نمیدن رامون االن:  

   تو بریم کنه هماهنگ اداره اون تو دوستاش از یکی با بابا به بزن ؟زنگ اي کاره چه اینجا تو پس- 

  داره زیاد دوست اونجا من باباي که هست یادتم چه - 

  !ها کشورم نخبه من اطالعتون محض... جناب - 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ١٩٠ 

  !تیزهوش بابا - 

  افتاد راه تماس قطع بعد و زد زنگ باباش به و دراورد و گوشیش و 

  خورد زنگ گوشیم که بود موقع همون 

  میلرزوند هیکلمو تمام استرس میخورد زنگ این که وقت هر امروز 

  ! باال زد وهیجانم میزد تند تند قلبم طور همین هم بار این 

  بود ناشناس شماره.. دادم جواب سریع 

  الو - 

  کجایی؟.. هانا سالم - 

  شما؟ سالم - 

  !امیرم - 

  ؟ دیگه داره چیکار من با پسرحاجی....هی 

  خوبین؟ اقا امیر.. چطورین - 

  خنده زیر زد دیگه جدید اسم یه شنیدن با اتش 

   خفه:  گفتم و گرفتم رو گوشی دهنه 

  خورد اشو خنده 

  خونه برنگشتین شما نه و خانم نیلیا نه امشب....نگرانم فقط... خوبم - 

  شلیل؟ مرتیکه نداري مادر خواهر خودت مگه ما؟ خونه دم ایستاده کشیک این 

  گلو تو میرفتن باید که اونا از...بود شبیه هلو به بیشتر امیر البته 

  ! بزنی نبایس حرفا این از نشسته کنارت خان اتش دیگه حاال خانم کیشکا... او او 

  دادم جوابشو و گفتم ایشی یه دلم تو 

  داشتین؟ کاري چطور...نمیایم خونه کدوم هیچ اومده پیش مشکلی امشب راستش:  
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   همین.. بود شده تنگ براتون دلم - 

  ؟ میخواد چی وسط این دیگه این هان؟ 

  بخیر شبتون... امیر اقا گذشته خوابتون وقت کنم فکر - 

  ؟ نیوفتاده اتفاقی براتون باشم مطمئن - 

  کردم نگرانتون که ببخشید...باشید مطمئن - 

  باشید خودتون مواظب:  گفت و کرد من و من ذره یه 

  اتون اجازه با.. چشم - 

  کردم قطع و 

  ؟ میوفته باهم اتفاقا همه شده چی امشب...نوچ 

  بده رایا امیر به منو جواب میخواست دقیقا عبدالملکی اهنگ 

  ترك خورده قلبت نیستم میگی 

  درك به خب 

  تک و تنها موندي نیستم میگی 

  درك به خب 

  درك به خب 

  کنی دق تا شو خیره عکسام به اینقد 

  کنی هق هق باید این از بعد تو شبا 

  رفیق رفتم گذشتمو ازت که من 

  کنی عاشق عکسامو بتونی شاید 

  بشه چی که میریزي تمساح اشک هی 

  بشه یکی باهم باید روزات و شب 
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  میکنم قیچی عکسامونو آلبوم 

  بشه تکی باید عکسامون تموم 

 …  

  ترك خورده قلبت نیستم میگی 

  درك به خب 

  تک و تنها موندي نیستم میگی 

  درك به خب 

  درك به خب 

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

   بیمارستان در جلو بودیم رسیده 

   بود راحت خیالم دیگه بار این اما باریدن به بود کرده شروع دوباره بارون 

  بیمارستان توي رفتیم شدن پیچ سوال کلی بعد و بود گرفته اتشو دست هام بچگی مثل 

   میگشتم اتاق دنبال چشم با 

 59  

 59  

   ایناهاش.......59 

  ...... تو رفتم و کردم باز رو در 

   بود اتاق تو تخت تا چهار 

  شدم خود بی خود از تخت روي افتاده بیجون که دیدم ماهیارو وقتی 

  بودم کرده تحمل بپرو این دوري مدت همه این جوري چه 

  ! کردم گریه هاي هاي و بغلش تو پریدم و سمتش دویدم 

  !که نمردم دختر؟ چته:  ماهیار 
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  ؟ میشد چی میشدي دار سابقه اگه ؟ میکردم چیکار من تربیت کانون میفرستادنت اگه - 

  ! هیجانی نفله بود شده تنگ ات واسه دلم:  گفتم هق هق با - 

  ! نقو نق جوجه بود شده تنگ برات دلم منم:  گفت اروم و کمرم رو کشید دستشو - 

  ! هیجانی نفله بود شده تنگ ات واسه دلم:  گفتم هق هق با -

  ! نقو نق جوجه بود شده تنگ برات دلم منم:  گفت اروم و کمرم رو کشید دستشو - 

 یه هم سرش پشت و اتاق داخل اومد پزشک موقع همون و خنده زیر زد هر هر که گرفتن نشگون پهلوشو نامحسوس 

  ! هم تو بود کرده بد اخماشو که پرستار خانم

  .کردم پاك دست پشت با اشکامو و کردم جور جمع رو خودم 

  .کنن معاینه ماهیارو و بیان تا رفت کنار راهشون سر از اتش 

  ؟ نزد باال دوباره که هیجانت ؟ جوون چطوري:  دکتر 

   خنده زیر زد بندش پشت و 

  ... میخنده ما بدبختی به مملکتو دکتر... نوج نوچ 

 مییره پاچه بد هیجانیه خانم این ولی نمیگم چیزي نیست خوش حالم فعال من دکتر:  گفت و کرد اشاره من به ماهیار 

  باشه حواست.. ها

  داداش؟ کردي تجربه هم تو پس:  گفت ماهیار به و خنده زیر زد اتش 

   جورم چه:  ماهیار 

 خائن میدم نشون بهتون خوابتون تو اومدم که شب......... میاد فتنه بوي:  گفتم و کردم بو صدا و سر با بار دو بینیم با 

  !ها

   کرد اکتفا لبخندي به پرستار و خندید دکتر 

  !... خان ماهیار ماهستی مهمون امشبو:  دکتر 

 نیروي بیمارستان اینجا ببرن گوشتو تا گوش سربازا میدم کنی خطا پا از دست ها باشه حواست:  کرد اضافه شوخی به 

  طور همین هم اوخ و اخ.... نداریم شوخی ها انتظامیه

  نداریم اوخ و اخ مریضیمون تو که ما واال ؟ بدي اش شکنجه میخواي مگه دکتر:  من 
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   ماهیار نه مگه.. کالسه با خودمون مثل مریضیمونم:  گفتم و دادم تکون هوا تو دستمو 

  دیگه؟ میگی شیفتگیمونو خود مریضی::  ماهیار 

  ! بیمار نچسبون من به خودتو بیماري:  گفتم و باال اوردم زدن نشونه به دستمو 

 هم رایا امیر با مدت این تو گرچه... بود شده تنگ خیلی دورهمی هاي خندیدن و ها گذاشتن سر به سر این واسه دلم 

   بود دیگه چی یه ماهیار ولی...بودم خندیده زیاد

  بندیم بندیلو و بار کم کم باید که گفت ما به و اومد هم سربازا از یکی و رفتن پرستاره و دکتر گذشت که ذره یه 

  بود گرفته گرم ماهی با و بود کرده فرصت کلی دقیقه چند این تو اتش 

   میشه صمیمی بقیه با زود ها موقع اون مثل هنوزم......کینه نه کارشه تو حسودي نه ها گذشته مثل که بودم خوشحال 

  ! دیگه کاراشم همین شیفته 

  ؟؟ اتش:  من 

  ها؟:  اتش 

   ماهیار: من 

  میگی؟ چی:  ماهیار 

  ! رفتی صحبتو تفاوت 

  ..ادبن با دو هر ماشاهللا 

   بریم پاشو اتش... دیگه میاد خوابم من.... میزنین زر چقدر:  من 

  نشستیم ماهیار داش با فعال ؟ کجا: اتش 

  ! ایستادین ماهیار داش با گفتم ؟ بابا نه عه: اوردم می در کیفم تو از موبایلمو که حالی در من 

  نیلیا به زدم زنگ بالفاصله و 

  کجایی؟ هانا.. الو:  داد جواب ترسونی و گرفته صداي با 

  سالم راستی.......کجایی تو..... ماهیار پیش بیمارستانم:  
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 تموم دیگه........میگیرن منم میان بهت میزنم زنگ االن گفتم... بودم ترسیده خیلی:  گفت و کشید راحتی نفس 

  سالم رفت یادم........ شد تموم اخرم بازي... شکرت خدایا.....شد

  خداها امان به بودي کرده ول تهنا منو پسرخاله بوشول ولی:  بود نگرانم که بودم خوشحال 

  نگو چیزي که زد اشاره ماهیار 

  ! هیجانیت مخ تو میزنمش کنی پرت و زرت بیشتر یعنی که کشم سمت بردم دستمو منم 

   گفت الوند:  نیلیا 

   بگیرم خارش میشه باعث نحسشم اسم.. اه 

  خونه؟ نرفتی گفت امیر ؟ امشبو کجایی:  من 

  بگم بابک به بذار ؟ میکشه رو ما خونه کشیک نشسته عوضی اون - 

  بابکی؟ پیش - 

  اره - 

   میمونی اونجا - 

   اره - 

   شد راحت خیالم پس خوب - 

  خودمون؟ خونه میري - 

   میرم دوستام از یکی با نه - 

  باشه؟... باش خودت مواظب بازم... خوب - 

 پدرتو کنی تر دراز پا از دست بابک هوي:  زدم داد و..... بابک مواظب و...باش خودت مواظب هم تو.........باش - 

  .... ها درمیارم

   خندید و شنید صدامو بابک 

  خدافظ - 

  باباي...نکن فکر امروزم مسائل به......برسون سیالم هم بابکی به و خدافظ - 
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  جیبم تو انداختم رو گوشی و کردم قطع و 

  ام قیافه تو بودن زده زل دوشون هر 

  اقایون؟ مرگتونه چه - 

  بیا....کنم روشن ماشنو میرم:  اتش 

   رفت و داد دست باهاش و داد فشار ماهیارو شونه برادرانه بعد و 

   کردم نگاهش لبخند با 

  باشم تنها بدحالم رفیق با ذره یه باید میکرد درك که بودم خوشحال 

  ! ها دستت از نیستم ناراحت نکن فکر: گفتم و گرفتم دستام تا دو تو دستشو ماهیارو تخت سمت رفتم 

  نبینم اشو گریه من مثال که سمت اون برد گریونشو صورت 

  لوس بچه.... که نگیر ابغوره دیگه:  

  ..... شد تموم اخرم بازي:  سمتم برگردوند صورتشو دوباره ماهیار 

   میگم تبریک:  

  چک اخرین.......ممنون:  

  شدي؟ راحت:  

   جورم چه:  

   ترخیص براي میام فردا....بخواب راحت دیگه حاال:  

   کشید دست لپشو رو و خندید 

  چی؟ که:  

  مامانی خواب قبل ماچ: ماهیار 

  ..... و مامانی:  

   بوسید لپمو و شد اویزون گردنم به خودش که بشه کامل حرفم نذاشت 
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  ! خیس اشک از لپم یکی اون و بود صورتی خجالت از لپم یکی این 

   بود طور همین دقیقا اونم 

   ها باشه اخرت بار:  گفتم و کشیدم موهاشو تو دستمو شد تموم ماچش وقتی 

   ببوسمش خودم شدم وسوسه دفعه این که داد تحویلم نازي ي خنده 

  !نام بی حس این حتی.. میجنگید احساساتش همه با که دختري...بودم کیشکا من باشه هرچی خوب اما 

 و در سمت دویدم و گرفت ام خنده.... افتاد هم روي پلکاش نکشید ثانیه به بود شده هیجانی خیلی االن چون ماهیار 

   اتش ماشین سمت رفتم خنده همون با

  ما؟ خونه:  اتش 

  ؟ خودتون خونه میبري منو ؟ هی:  گفتم و گرفتم گاز پایینمو لب اي مسخره حالت با 

   کنه وارد جنس بندر رفته بابا اتفاقا اره:  گفت و منظورمو نفهمید 

 بسیجی برادر زشته...هی...... و میاره جنس بندر از که بابایی و خوشگل دختر و خوشگل پسر.....خالی خونه....هی:  من 

  باش

  ! نبودن منحرف ولی میاشامیدن و میخوردند... قدیم هاي جوجه هم جوجه:  گفت و خندید 

   کرد روشن پخشو و برد دستشو حرف این دنبال به و 

  بهتره بود روزي چه امروز یا بود شبی چه امشب 

  تعطیالت بعد ها بچه هاي بازي مسخره و مدرسه که اولش 

   کنکوري پشت هاي تشن غول به داده درس بعدشم و 

  ماهیارو دستگیري و گذشته خاطرات و اتش بعدم و 

 بیشتر و ماهیار دوباره دیدن و بیمارستان هم حاال و!  مون راننده پلیسه اقا و قدیمی خونه همون توي پارتی به رفتن و 

  ! داشتن دوستش

 قهوه موهاي و مهربونش چشماي و شیطون لبخند اون و...چشمم جلو میومد ماهیار ضعیف و ناز ي چهره مدت تمام 

  !بوسیدنش لپ و میبرد ادمو دین و دل همه که ایش

  !کش دختر کصافطه بود مامانی خوابیدنشم حتی 
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  : میکردم همخونی اهنگ با ناخوداگاه و 

  کردي تر وابسته منو نمیدونی حتی خودت 

  برگردي که میخوام ازت میشم منصرف زود چقدر 

  بود راست تو به عشقم همه نمیتونم تو بدون 

  بود احساس روي از اشتباه این بدون اینو فقط 

  دارم دوس روزاتو این من 

  میخندي که روزا همین 

  بندي می ناز چشاتو وقتی کنم می نگاهت 

  خوابم می تو آغوشه تو 

  عادت شده حسم همه 

  بگم تونه نمی هم دنیا یه 

  حالت این از برگرد 

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

  میزنم قدم تو پاي به پا آهسته 

  پیرهنم روي به ازت میمونه که عطري 

  میکنی که شونه آینه به رو موهاتو 

  کنی می بهونه هات گریه با منو وقتی 

  دارم دوس روزاتو این من 

  میخندي که روزا همین 

  بندي می ناز چشاتو وقتی کنم می نگاهت 

  خوابم می تو آغوشه تو 
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  عادت شده حسم همه 

  بگم تونه نمی هم دنیا یه 

  حالت این از برگرد 

  

  ....گرفتم بازوشو و اتش سمت برگشتم اینا اتش خونه دیدن با ناخوداگاه 

  !که نداره لولو امون خونه تو ؟جون کیشو شد چت:  گفت کنه ارومم اون وسیله به میکرد سعی که لحنی با اتش

  بترسم؟ ابهت این با هیکل این با چی که مثال میگفت راست 

  بترسم؟ چی واسه اصال 

  میرتسم..........خوب ولی 

   بودیم اشون خونه حیاط داخل دیگه حاال.... شدم پیاده ماشین از اروم و کردم ول دستشو 

   شد پیاده اونم و کرد پارك ماشینشو پارکینگ تو 

  بود شکلی همون هنوز اشون خونه 

  میداد رو بو همون هنوز........ کشیدم عمیقی نفس 

 و داد و جیغ صداي هنوزم......مهري خاله خوشمزه غذاي بوي.......... اشون خونه پشت بزرگ باغ توي باشک قایم بوي 

  میکردیم شوتش اونور و اینور فوتبال توپ بجاي که اي گربه میو میو صداي...... بود خونه توي دعواهامون

  خندیدم بلند......گرفت ام خنده 

  میکرد فکر بچگیمون خاطرات به اونم احتماال خندیدن به کرد شروع هم اتش شد تر بلند صدام کم کم و 

  داشتم دوست هاشو خنده صداي چقدر 

 کنه پیدا چراغو کلید تا میداد حرکت دیوار رو دستشو اتش.  گذاشتم کفشی جا تو کفشامو...خونه داخل رفتیم خنده با 

   کرد روشنش و کرد پیداش.....

  گرفت ام گریه ناخوداگاه افتاد خونه به چشمم وقتی 

  میپخت غذا و بود اشپزخونه تو هنوزم حوري خاله انگار 
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  مینالید کیشکا مریضی از و بود نشسته تلویزیون کنار مبل رو خودم مامان انگار 

  میکردن صحبت کار از باهم و بودن نشسته اشون خونه تراس تو اتش و من باباي هنوزم انگار 

  میرفت رژه چشمم جلو که بود هایی خاطره اش همه........واقعیت نه........بود انگار اش همه ولی 

  کنم اشتی مامان با برم که بودم بسته عهد خودم با من حاال و 

  ! نگیر جدي دیگه تو.... پروندم چی یه گرفتم جو من خدایا حاال 

  کیشو کجایی:  داد هولم پشت از اتش 

  ؟ میدي هولم چرا...هوي - 

  میخواد دلم.....میکشه عشقم - 

  اتاقش تو رفتم و دراوردم زبون براش 

  باشه االنم میزدم حدس و بود اتاقش قبال که جایی یعنی 

  بود اتاقش گوشه هنوز منم تخت.......بود 

  ایستاد کنارم هم خودش که میزدم دید اتاقشو داشتم و بودم داده تکیه در چهارچوب به 

  نیومد دلم من ولی......کنه جمعش میخواست بابا - 

  میخوابید زمین رو یکیمون باید امشب وگرنه.....کردي خوبی کار - 

  دنبالش رفتم منم.. تو رفت و خندید 

  میکردم غریبگی هنوز 

  دربیارم مقنعه نمیخواست دلم 

  بودم نیورده درش سینا و ماکان نه رایا امیر نه ماهیار جلوي نه مدت همه این که طور همون 

   کرد قیژي قیژ تخت... تخت رو کرد پرت خودشو اتش 

  اینه؟ از غیر هستی راحت خودت میکنم فکر چون....... باش راحت بگم بهت میاد بدم: اتش 

 از بپري اینطوري تختت رو دیگه دوبار ضمن در...بگی تو بودم منتظر...پ نه پ:  گفتم و گردوندم اتاق دور نگامو 

  بخوابی زمین رو مجبوري فرداشبش
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  تختم رو انداختم خودمو تر وحشیانه خودم که بودم نکرده تموم حرفمو هنوز 

  بود اتش تخت صداي تر بلند مراتب به قیژش قیژ 

  پررنگ مشکی روت میگه دیگ به دیگ:  خندید 

  المثالت ضرب این با توسرت خاك - 

  خودت سر تو - 

  کنی؟ عوض لباس بیرون برم - 

  ! بودم گذاشته جا تخت همین کشوي تو لباس دست تا چند یه پیش سال چهار از که اومد یادم 

  ..... کنم چینی مقدمه جوري چه میکردم فکر داشتم.....فهمیدي؟ عجب چه - 

  یاال:  گفتم و صورتش رو کردم پرت بود تخت رو که صورتیمو و ناز خرگوش عروسک بندش پشت و - 

  کردم نگاهشون و دراوردم پیشو سال چهار هاي لباس تخت پایین کشوي از ومنم بیرون رفت پاشد 

  میخوره دردم به االن که خوبه بازم........بودما تپل اونموقع چقدر 

  پوشیدم رو لباسا 

  روش تنگ و سفید کوتاه دامن یه و مشکی ساق یه و ربع سه استین مشکلی بولیز یه 

  بودن بزرگ برام شون همه 

   نمیدونستم.. شدبودم الغر مدت این تو چقدر 

  ......داشتم هم خوشگلی هاي لباس چه 

  کردم عوض مشکی و سفید توپی توپ کوچیک روسري یه با امو مقنعه 

 کاغذي دستمال که اونه شبیه بیشتر و میشن بسته گردن پشت و کمترن وجب یه از کال که ها کوچولو روسري این از 

  سرمه رو چی یه که میکرد قانعم درهرحال ولی......سرت رو گذاشی

 ولی بزنم که بود خریده برام بابا خاله دختر عروسی برا اینو یادمه..... بود نازي مامان سلیقه..... میومد من به عجیب ولی 

  ببندمش عروسکام برا تا اینجا انداختمش نداشت استفاده دیگه چون زدم اینکه از بعد

  بودم شده سفید و سیاه هاي تلویزیون این عین...کردم خودم به اینه تو نگاه یه 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٠٢ 

  میدادم نشون سنم از تر بچه ولی 

  تو؟ بیام:  زد در اتش 

  !بایستی بیرون میتونی میخواد دلت:  گفتم و سرم رو کشیدم رو پتو و تخت رو انداختم خودمو وحشیانه دوباره 

   تختش رو پرید و قاپید سرم کنار از موبایلمو و سمتم اومد و کرد باز درو 

  یک شماره اس ام اس........ به به:  

  وردارم اشو شماره.....نازه اسمشم....  نازي: گوشیم تو رفت کمر تا بعد و 

  جونش به افتادم و کشیدم بلندي جیغ 

  رو گوشی اون من به بده:  

  نه مگه بوده مشترك همیشه داشتیم؟دوستامونم نداشتیم چیزا این از باهم که ما:  

  نه:  گفتم قاطع طور همون و بگیرم رو گوشی که کردم دراز رو دستم 

  نرسه بهش دستم که دورا دور اون برد رو گوشی و پیچوند دستمو و خندید که 

  بیاد بده.....اتیش ام خسته من:  گفتم تختشو گوشه نشستم طور همون و کردن تقال از شدم خسته 

  میدم بهت کردم پیدا اینا داخل از که خوشگل دختر دوست تا چهار:  گفت و باال اداخت ابرو شیطنت با 

   باشه:  گفتم و سرش رو کشیدم وحشیانه پتوشو 

  تخت رو کردم پرت خودمو دوباره و کنار زدم صورتم رو از موهامو 

  گفتم؟ چی من 

  موهام؟ 

  هی 

  شده باز روسریه 

  تخته رو افتاده بده؟ منو روسري گوري به گور اتیش......هوي:  

  کجا؟ بري میخواي میکنی چاقچول چادر چیه شب وقت این:  
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  سرم بذارم میخوام....که برم نمیخوام جاي:  

  ندیدم عروسکیتو موهاي اون تاحاال من چی؟مثال برا:  

  بودم تر راحت اینجوري:  شدم خیره سقف به و کشیدم خودم رو بیشتر رو پتو 

  ؟ نمیبینی سابق اتش همون منو مگه.....نداشتم انتظار ازت اصال.....که واقعا:  

  شدیم بزرگ ما خوب ولی.......ولی.....چرا: 

  نمیبینی سابق اتش منو........گرفتم جوابمو:  

  ........اتش.......عه:  

  ! دادم دیگه یکی به جامو واقعا اینکه مثل......باشی راحت میخوابم بیرون میرم:  

   بیرون رفت و برداشت بالشتشو حرفش این دنبال به و 

  سمتش رفتم و پاشدم تخت رو از سریع 

  !میکنی قهر بام ي دار االن که نمیکردیم قهر باهم بودیم هم بچه شدي؟ما بچه اتش؟ چی یعنی:  

  خوابید روش اروم اینبار و کاناپه رو گذاشت بالشتشو 

  قهري وقته خیلی تو.......نمیکنم قهر من:  

  اتاق تو برو پاشو.. درنیار بازي مسخره:  ایستادم باالسرش معلق عجل عین رفتم 

  بکشم سرش زیر از بالشتو کردم سعی و 

  بخواب برو....نمیام:  

  ..........اتش نکن اذیت:  کردم نگاهش بغض با و کردم ول بالشتشو 

  باشی راحت میخواي گفتی خودت:  گفت میکرد نازش که همونطور و گرفت موهامو از دسته یه انتهاي 

  ! راحتم باشم تو با:  گفتم و کردم مرتب و پیراهنش یقه سمت بردم دستمو و زدم لبخندي 

  :شب نیمه نیم و سه ساعت 

  ! اتش - 
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  ها؟ - 

  بیداري؟ - 

  اها - 

  خوابه که صدات - 

  باشه بیدار میخواي نیم و سه ساعت:  گفت و کرد نگاه موبالشو ساعت 

  ! میخوام سبز الوچه من - 

  بیارم؟ بردارم سبز الوچه کجام از االن - 

  میخوام سبز الوچه من - 

  گر سواستفاده ما خونه اومدي تو باز:  گفت و ریخت بهم موهاشو دستش با و تخت رو نشست و پاشد 

  نمیدي؟ بهمون هم سبز الوچه یه دادم افتخار سال چهار بعد....خفه:  

  نیست باز مغازه نیم و سه ساعت:  

   بود خریده نشستن ما جاي که اتون همسایه پیرزنه این دیدم میومدیم داشتیم:  

  بگیرم سبز گوجه بزنم در برات برم میخواي چی؟نکنه که:  

 نرسیده ذلیلم و علیل ذهن به بهتر اي بهونه و میخواستم امونو خونه..... نمیخواستم سبز الوچه من.......بود همین هدفم 

  ! بود

  کال داشتیم مرض..... بودیم نخوابیده االن تا کدوم هیچ 

  بگیر الوچه برام بریم پاشو مهري خاله خاك ارواح تورو........اتش:  

  کرده؟ ویار صبح نیم و سه ساعت بچگیم همبازي چی؟ بگم:  گفت و مالید چشماشو 

  چیه؟ ویار: 

  بیوفته بدي اتفاق ممکنه نرسه بهش اگه کرده ویار میگن میخوان چیزي یه وقتی دار بار چیه؟خانماي نمیدونی ویار:  

 مدت این میگی؟تو هزیون چی صبح نیم و سه ساعت.......بیشعور:  گفتم و کشیدم قرمزي مادون و بنفش فرا جیغ 

  ......میخوندي مامایی
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  !بیاي چیز نظر به که کن درست شکمتو اون جوري یه دستشویی میرم تا:  گفت و بغلم تو کرد پرت مانتومو و خندید 

  چی؟:  

  نمیخواي؟ سبز گوجه مگه:  گفت میخورد که طور همون اشو خنده 

  چرا:  

  !میکنن ویار که کنی اونایی شبیه خودت باید خوب:  

   بود کرده ترك دستشویی مقصد به رو اتاق از میگه چی بفهمم اومدم تا 

  منحرف این خونه اومدم من باز......کنم چیکار نمیدونستم زده خجالت منم 

***  

  باش خودت مراقب!بخوري سریع اینقدر نیست خوب بچمون واسه.  عزیزم بخور اهسته - 

  نمیشه چیزیش.......خودتو نکن نگران)......ملوچ ملچ.....(نگران خودتو....آ:  گفتم و کردم نگاش پر دهن با 

  زدم نامحسوس چشمک یه اتش برا و 

  پسرم اشتهاست خوش خیلی خانمت.... دختره اتون بچه دارم یقین: مستخدم پیرزن 

  اتش؟ نه... بهتره باشه پسر:  من 

  !کش پیش پسرت...نکش خودتو فعال فقط).. گفت تر اروم..(بانو کنین امر شما هرچی: اتش 

  عزیزم نگرانمی که ممنون:  گفتم گوشش زیر اروم 

  !بریم بعد بخوریم باید... داریم سهمی بانک دراین ماهم اخه:  گفتم تر اروم و 

  !شین پیر هم پاي ایشاهللا...میاین هم به خوب اما.... کردین ازدواج زود خیلی: پیرزن 

  !پیر نه فعال میشیم بالغ هم پاي ما:  گفت گوشم زیر و اي خنده لحن با اتش 

  ! جان اتش کنم استراحت دارم احتیاج... دیگه بریم خوب:  گفتم و انداختم خونه به اخرمو نگاه 

 خانمه که میرفتم راه ها پنگوئن عین مثال و کمرم پشت بودم گذاشته دستمو....... شم بلند که کرد کمکم مثال اتش 

  ! چیزم اتش قول به واقعا کنه فکر
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 خونه تو بود مستخدمشون که مهربون خانم این و بودن برنگشته عیدشون سفر از خونه صاب خانم و اقا اینکه مثل 

  .....بود مونده

 من خونه روي یه اینجا نمیشد باورم....نبود قبلی خونه اون اصال.... بود شده عوض خیلی خونه داخلی دکوراسیون 

  .....شهر باال اومدم پاشدم اباد اشگول از واقعا میکردم فکر.......داشتم بودن معذب و غریبگی حس....بوده

  ! دیگه داشتم حسی یه دیگه 

 چادر با که پرزنه از خداحافظی از بعد و طور همین هم بازومو و گرفت کمرمو پشت دوباره و کرد باز برام درو اتش 

  . بود داده بهمون رو سبزا گوجه همه خانمه اون که درحالی رفتیم بیرون ما.  بود ایستاده در دم نمازش

  ! من جونیاي جون رسیدم شما به اخر:  زدم جیغ و اومدم بیرون اتش بال و دس زیر از و کردم بغل رو سبزا گوجه 

 حاال! که برامون نمیذاري ابرو:  گفت و کرد اشاره میکرد نگاهمون چشمی چهار که رفتگري به و گرفت گاز لبشو اتش 

  انداختم راه کرکر و هرهر مردم دختر با چهارصبح که کنه نصیحت منو بابام جلو و بیاد کامل روز یه میخواد

  میگی؟ راس توروخدا اوا:  بردم کار به کالممو تیکه و بچگی لحن... باشه ادمی جور این نمیکردم فکر 

  میگم دروغ توروخدا نه: وگفت کرد بغلم ها موقع همون مثل اونم 

  !میکنی بدترش داري که تو:  گفتم رفتگره به اشاره با و دادم هولش محکم و دست کف با 

  صبحی؟ اول بزنی گشتی یه بریم نمیخواي:  گفت و گرفت دستمو و خندید 

  .....اخ:  گفتم که بودیم نرفته بیشتر قدم چند اما کردم همراهیش باال بلند جون اخ یه با و باال پریدم 

  شد؟ چی:  گفت سراسیمه اتش 

  گردي؟ خیابون بیام تو با.....دارم مدرسه - 

  نیاوردي؟اوردي؟ باخودت که اتو مدرسه لباس - 

  نیلیا خونه تو برم ندارم کلیدم.....نه - 

  .....مدرسه امروز پس - 

  مدرسه بی:  کردم کاملش 

 صحبت و رفتیم راه طوري همون میبردیم پایین و باال دستامونو میرفتیم راه که ها موقع اون مثل و گرفت دستمو 

  خندیدیم و کردیم
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  ........بیمارستان بریم ماهیار ترخیص براي شدیم اماده صبح شش ساعت و 

  .مدرسه نرم بهتر همون... نخوابیدم هیچ دیشبم 

  بخوابم اینا ماهیار خونه بجز اي دیگه جاي نمیتونم که کردم عادت چیزي یه به اینکه مثل واقعا 

  بخوابم نتونستم مبل پاي اما بودم پیشش که هم شب اون چون.....نیست ماهیار چیز یه اون که اینه جالبیش ولی 

  ...بود چیز.... چیزه اون 

  ! کنم اعتراف احماقنه چیز به که سخته واقعا.....اخ 

   فوت 

  میخوابیدم روش همیشه من که همونی...... بود ماهیار تخت باالي که دومی تخت.....بود تخت....چیزه اون 

  بودم کرده عادت تخته اون به من 

   بخوابم راحت اي دیگه جاي نمیتونستم اونجا از غیر به و 

  ! من خداي اخ 

 ***  

  شده؟ پرداخت میگن:  شد پیدا اش کله و سر اتش کم کم میکردم بازي مانتوم زنجیر با که طور همون 

 باشه کرده پرداخت میتونه ؟کی شده پرداخت:  گفتم و شدم بلند بیمارستان رنگ سبز و کثیف نظر به هاي صندلی از 

  انتظامی؟ نیروي....

  کرده معرفی بستگان از خودشو گفت.. میگفت که بود اون اگه...نه - 

  اسمش؟ - 

  اینو نگفتن بهم - 

  اینجاست ماهیار که نمیدونه کسی:  کردم فکر 

  بودم ندیده ماهیارو خود هنوز 

   بشه خوشحال که اتاقش تو بریم برگه با و بدیم انجام ترخیص اول فتم 

  بوده اینجا ما قبل یکی اینکه مثل اما 
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  بوده الوند شاید: اتش 

  نبوده الوند... نه:  گفتم میخاروندم چونمو و میزدم قدم که طور همون 

  !میدید منو نباید که بود پیشش یکی شاید اتاقش تو برم نمیخواستم 

  ؟ دیگه چیه الوند...خودشه مثل هم یارو این اسم: اتش 

  بود دنا مثل خواهرشم.......مثال بود البرز داداششم اسم:  

  زاگرس مامانشم بوده هیمالیا حتما هم باباش:  

  داده پولشو کی نفهمیدیم هنوز... ولی.....احتمال به:  

  دادم من......... من:  گفت اشنایی صداي یه 

  این؟......اشنا صداي سمت برگشتم

  بده ماهیارو ترخیص هزینه باید چرا میکنه؟ غلطی چه اینجا 

  چی؟ برا تو؟- 

  میشناسیش؟:  وسط پرید اتش 

  ماهیار بزرگتر برادر...ماکانم من:  بده دست اتش با تا جلو اورد دستشو 

  ........تو شبیه اون دیدم ماهیارو برادر عکس من ماهیاري؟ولی گفتی؟برادر چی االن تو....واستا واستا:  باال اوردم دستامو 

 به که اي چهره ته و افتاد می فیلی کرده عمل بینی از داشت که مغرورش قیافه اون و سبز چشماي متوجه ان یک 

  کردم ول نیمه حرفمو و شدم داشت ماهیار

  ... ما پیش اومد ماهیارم موقع همون 

  بودم گفته برات که دختري همون... هاناس این... دیدي؟ماکان ماکانو: ماهیار 

  میکنی؟ چیکار اینجا تو.........هانا:  شد پیدا ماهیار سر پشت از سینا 

   میشناسین رو همه همه شما که کوچیکه چقدر تهران:  اتش 

  خبره؟ چه اینجا:  گفتم و بیمارستان سبز صندلی رو خوردم سر و زدم چنگی هامو چتري سردرگم 
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 الوند... هامه بچگی همبازي اتش من شاگرد...ماهیاره برادر که ماکان.. کنن هیجانی منو دارن دوست همه جدیدا 

  ! منم سوپر من میگه میشه پیداش فردا هم پسر حاج احتماال....پلیسه

 باهاش تعجب کمال در هم اتش.. کنه معرفی خودشو و بده دست اتش با تا برد جلو دستشو و کرد اي خنده تک سینا 

  ... کرد معرفی خودشو و داد دست

  !اباد ناکجا سمت به رفتیم اتش ماشین سوار و کندیم دل اورش خفقان فضاي و کریه بیمارستان اون از کم کم 

  میشدم قدم هم پسر تا چهار با باید االن وگرنه... داشت ماشین و گواهینامه وسط این یکی خوشبختانه 

  ! ها کردین دودر رو مدرسه من بهونه به تون همه خوب امروز:  شکست ماشینو سکوت ماهیار 

  ! یانه باشی داشته منفعت ما برا باید باالخره:  من 

  ؟ شد بهتر حالتون خان ماکان جناب راستی:  دادم ادامه خنده با و 

  ... خندید که زدم چشمکی یه سینا با اینه تو و 

  میشناسی کجا از ماکانو تو هانا راستی ؟ بوده بد حالش مگه:  ماهیار 

  ....خوب..... آم:  من 

  برات میگیم بعدا... ماهیار مفصله داستانش:  سینا 

  میگه راس سینا... اره:  من 

   خورد زنگ اتش گوشی 

  ! این بود شده پاستوریزه چقدر..... داشت نگه گوشه یه 

  .....الو:  داد گوشیشو جواب و کرد خواهی معذرت 

   بابا سالم:  گفت و انداخت من به نگران نگاه یه 

   نیستم خونه نه....اوم - 

  رسیدین؟ کی - 

   ؟ کیشکا هاي لباس - 

  ! بودم کرده ول تخت رو طوري همون لباسارو... پیشونیم به زدم محکم 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢١٠ 

  مضطربین؟ اینقدر شده چی حاال... کنم مرتب رو خونه میخواستم - 

   بود خلوت گفت میشه... اي هم خیابونا... بود ساکت ماشین 

   دوستام از یکی پیش میومدم باید بود اومده پیش مشکلی یه چون خوب....؟ نیستم خونه هفت ساعت:  اتش 

  ... کنین صحبت باهاش اصال میخواین 

  ماشین عقب سمت به برگشت و 

  ماکان میموند! جان علی کوچه که بود زده خودشو که هم سینا.... بود بچگونه خیلی که ماهیار صداي 

   دستش داد رو گوشی اتش 

   انداخت من بعد و اتش به نگاه یه و گوشی به نگاه یه ماکان 

   اومد هم قضیه ته و سر خالصه و گرفت رو گوشی باالخره که میکردیم نگاهش خواهش با 

 من از نشونی نگران بخواد)  اتش باباي( عمو روزي یه میکرد رو فکرش کی ولی...ها است پیله هم اتش باباي...اخیش 

  ...باشه

  میري؟ توکجا کیشو... و خونه برم باید من:  گفت میرفت که طور همون و افتاد راه دوباره اتش 

  نباش نگران....اتش میاد ما خونه:  ماهیار 

  ؟ اونوقت میگی چی بابا و مامان به.... ما خونه...اهان: ماکان 

   اشون خونه برم من نمیخواست دلش اصال ماکان انگار 

   بود شده تنگ تختش برا دلم من اما 

  ...... هستا ما خونه:  سینا 

  ؟ اتون خونه میري تو مگه:  من 

  برگشتم خانواده اغوش به... گفت میشه:  سینا 

  ! ماهیار شما خونه میام من:  گفتم بودم خوشحال اشون خونه به سینا برگشت از واقعا که درحالی و خندیدم 

  نمیشه:  ماکان 
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 میمونم شما پیش موقع اون تا من پس... شب 10 ساعت تا باشن خونه نباید امروز برنامه طبق شما باباي مامان:  من 

  اون خونه میرم میگیرم کلید نیلیا از بعدش...

  . زدم ماکان به فاتحی لبخند 

  بلدي بهتر خودمون از مارو باباي مامان برنامه:  ماهیار 

  ... باشه راحت خیالم:  اتش 

  ! صد در صد:  گفتم و زدم چشمکی 

   شدم خیره بود پر نگرانی از که رخش نیم به لحظه چند و 

   بشه نکرانم هست یکی باالرخه که خوبه 

  ... عالیه نه که خوب 

   زمین بذارم سرمو راحت میتونم که بهشتی به میرم دارم میکردم فکر و داشتم خواب کمبود احساس شدت به 

   زمین به بکوبم سرمو ناراحتی شدت از قراره که نمیدونستم اصال ولی 

 ***  

  ؟ ریختین برنامه کنکور برا ها شما:  گفت میاورد در یخچال از ابو شیشه که حالی در سینا 

 بکنین خودتون حال به فکري یه شما... شاخشه رو پزشکی... ام تجربی که من البته:  داد ادامه خودش بعد ذره یه 

  ! ها ریاضی

  دیگه میشیم قبول مهندسی یه هم ها ریاضی ما.... نکنین اذیت خودتونو دکتر اقاي حاال:  من 

  ؟ فاضالب و اب مهندسی مثال:  ماهیار 

 از بهتر خیلی ما اتفاقا:  گفت میکرد پرت مبل رو و درمیاورد گردنش دور از اشو بهاره الیت شال که درحالی ماکان 

  ! داداش میشیم قبول ها تجربی

 باهم چطوري ندارید سنخیت هم رشته تو که تا دو شما نمیدونم من:  گفتم و باال انداختم ابروهامو و نشستم اپن روي 

  ! رفیقید

 جون هانا دیگه خریته:  گفت. میداد تکون راست و چپ به رو ابش لیوان که درحالی و ایستاد روم جلو اومد سینا 

   خریت...
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 ما از خریت...شدین دوست ها ریاضی با که لیاقته اتفاقا:  گفتم و صورتش رو ریختم و گرفتم دستش از ابشو لیوان 

  شدیم دوست شما با که بوده ها ریاضی

  ... خندیدن ماهیار و ماکان 

 اب دستش با بعد و شه خشک مثال که داد تکون راست و چپ به سرشو نره توشون اب که بود بسته چشماشو که سینا 

  ؟ هانا بود کاري چه این:  گفت و کرد باز چشماشو اروم و سختی به و گرفت صورتشو روي

   ها ریاضی از دیگه خریت یه:  گفتم و پایین اومدم اپن رو از 

  ... هم به میرسیم خانم هانا گرده زمین:  گفت و کرد نگام خشمگین سینا 

  ! حرفا این نمیاد شما قیافه به بیخیال بابا یعنی که زدن سوت به کردم شروع و باال گرفتم سرمو 

   میباره روم و سر از کثافت داره میکنم فکر...بگیرم دوش میرم من:  ماهیار 

  !! چرا نمیدونم.... کثیفه هیکلش کل میکنه فکر میاد بیمارستان از که ادم کال میگفت راس 

  ... بخوابم میرم منم:  من 

  . بخوابم تخت بگیرم که جونم ماکان خوشگل تخت سمت به رفتم و 

  .. که میشد گرم چشام داشت تازه

  بخوابم برم میخوام پایین بیا...میکنی چیکار باال اون:  ماکان 

  کردم فرو بالشتش تو بیشتر سرمو و دادم تحویلش اي خمیازه 

 کالس باهاش هم که مانتوهه این با تازه...بودم معذب انگار...داشتم بدي احساس بکشم پتو خودم رو نمیتونستم چون 

 میخورد بهم حالم داشت واقعا... بیمارستان هم رفتم کالنتري هم نشستم پارك ابخورده هاي چمن رو دیروز هم رفتم

  بیگیرم دوش یه حتما خوابم بعد...

   بزنه دست بهم حتی میتونست نه....بکشه سرم از که داشتم پتو نه....... کنه چیکارم نمیدونست کالفه ماکان 

   که بستم چشمامو و بهش خندیدم دلم تو 

  .......اي 

   کردم باز چشمامو و کردم جمع شکمم تو پامو پام کف تو سوزش بااحساس 

   من به منیزنی سوزن چرا.... دیگه بتمرگ پایین بگیر مرگته؟ چه...کثافت هوي - 
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 بعدش میبینم که خودمو باال اون... نیست دید تو زیاد قشنگم عکس قاب میخوابم که پایین اون میدونی اخه - 

  بخوابی میخواي اونجا که بردي پی باال طبقه حسن همین به توهم نکنه....میخوابم

   کرد بلند ضبطشو صداي ایندفعه که بخوابم بگیرم که کردم بهش پشتمو اعتنا بی و بیرون دادم حرصی نفسمو 

  ...بخوابم بگیرم یا کنم همراهی خواننده با نمیدونستم 

  بود بدتر اور خوا قرص تا ده از خالصه و ستاره و شب و بود خواب تاش نه کلمه تا ده از هم اهنگه المصب 

   بود بلند خیلی صداش فقط........فقط 

   کردم خاموشش دور از داشتم برش بود تخت کنار همیشه ضبطش کنترل 

  .........اخیش.....اخیش 

  اخیش... شد ضایع 

  مینزه چه چه کرده شروع حموم تو ماهیار بیرون رفت کرد ول ماکان این حاال 

   میخوند و میزد خودش واسه صبح تا اونم امون خونه دستشویی تو بودمش انداخته که افتادم شبی اون یاد 

   بود کرده بلند تلویزیونو صداي هم سینا 

   اتاق تو میزد شدیدا خورشیدم نور 

  ! بود اتش خواهی معذرت هاي اس ام اس خاطر به که موبایلم جیغ جیغ صداي تر بد همه از و 

   کردم باي باي براش و کردم نگاه تخت به بغش با و پایین پریدم تخت از و شدم بلند 

   حال تو رفتم و 

  بخوابیم ما نیست قسمت اینکه مثل 

  ؟ نخفته هنوز خفته زیباي:  ماکان 

  میکشم خمیازه هم دلم تو ام خسته بس از دیدم که بدم بهش دلم تو ابدار فحش یه اومدم 

 داشتم سعی داشت تلویزیون به خیره و نشسته طور همون و اشون نرم و چرم هاي مبل رو ردم پرت خودمو خسته 

  ... روهم افتاد می پلکام فرت و فرت طور همین که برم من و بیاد حمام از ماهیار تا کنم سرگرم خودمو

   دراومد صدا به در زنگ یهو که 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢١۴ 

  ............پدرت بر اي 

 بی دقیقه چند و ایفون سمت رفت میبست ربدوشامبشو بند کمر که حالی در و دراومد حموم از ماهیار موقع همون 

  کرد نگاه ایفون به حرف

  ماهدخته:  گفت بلند و ما سمت برگشت بعد و 

   برسه خودش به که اتاق تو رفت و پیشونیش تو زد محکم ماکان 

   بپوشه لباس تا رفت ماهیارم و بده سامون و سر رو خونه ذره یه کرد سعی سینا 

  نبودن در کردن باز فکر به کدومشون هیچ و میزد زنگ داشت ایفون 

  نکردي باز رو در....ماهیار:  من 

  کن باز تو:  ماهیار 

  ! بگیرم تشنج بود نزدیک که بودن هول اینا اینقدر و ببینم ماهدختو قراره که بودم شده هیجانی اینقدر 

   کیه دختره این نمیگه ؟ ماهی کنم باز چیجوري من:  من 

  بدي جواب نمیخوادایفونو... بزن رو دکمه فقط تو:  ماکان 

  دیدم اینه تو خودمو ان یه که کردم دراز ایفن طرف به دستمو استرس با 

   ببینم ماهدختو میخوام وقتی درست اونم ایه قیافه چه دیگه این...... خدا واي 

  هانا دیگه کن باز:  دراومد سینا صداي 

  میکنی چیکار..... نکردي باز هنوز:  شد بلند ماکان غر غر 

  طور همین میزنه زنگ داره رایا امیر هانا:  ماهیار 

  زدم اشو دکمه و ایفون سمت بردم دستمو و کردمو مرتب وضعمو و سر ذره یه.  میکردم قاطی دیگه واي 

  بکشی سرك من گوشی تو گفته کی..... ماهیار:  زدم داد و کشیدم خمیازه یه 

   خودشو کرد خفه بیا:  ماهیار 

 ؟تحفه سوزوندي رو گوشی چیه:  گفت هیچی و علیک و سالم بی و داد جواب رو تلفنم ماکان دیدم که اتاق تو رفتم 

  بزن زنگ دیگه ساعت یه میزنی زنگ اینقدر اس
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   کرد قطع و 

   بده منو گوشی جواب گفت شاالتان این به کی....چی؟ یعنی اقا 

 مهمون... ها عمه پسر:  میگفت که ماهدخت صداي بعدم و شدن رد کنارم از که کردم نگاشون خواب گیج و مستاصل 

   نمیخواین

  نازه چه صداش 

  میکنه تعریف رقیبش از مگه ادم سرت تو خاك 

  بگی بد ازش باید تو باشه هرچی 

  عخشی؟ رقیب ؟ منه چیه رقیب رقیب؟ 

  میگم هزیون دارم خواب کمبود از دیگه 

   کردم سالم ماهدختو سمت رفتم خوشرویی با و حال تو رفتم 

  نمیکنین معرفی:  گفت ماکان روبه و کرد نگام تعجب با ماهدخت 

   دخترخالمه بگه نمیتونست دیگه ماهیار دیگه اینجا هی هی 

  هانا.... سینام خواهر من:  وگفتم جلو بردم دستمو 

  نمیکنه شک میاد هم به اسمامونم 

  داري؟ خواهر بودي نگفته:  گفت بود اشنا سینا با نظر به که ماهدخت 

  عزیزم؟ چندمی کالس:  گفت و کرد نگاه من به لبخند با بعد و 

  سوالش لحن از یعنی اومد بدم سوالش از 

  ....ام دبستانی پیش من انگار پرسید جوري یه سوالشو دیگه این ولی اس بچگونه و عروسکی ام قیافه من درسته 

  جان ماهدخت ام ریاضی چهارم من:  

  تجربیه چهارم که این؟اونم دوقولو سینا با یعنی:  گفت و کرد نگاه مشکوك ماهدخت 

  خوندم جهشی دوسال من....اوم:  من 

  ! بزرگتر درس تو و باشم کوچکتر ازش نمیکرد فکر چون کرد جمع اشو قیافه ماهدخت 
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   کنید ع شرو رو جویی باز بعد بشینین برید میشین اشنا باهم دارید در دم چرا حاال:  ماهیار 

   هانا بیاري شربت میري:  گفت من به سینا 

  ! باال میزد داشت دیگه هم هیجانم و میومد بدم اومده بوجود جو از واقعا چون... برم گفت بهم که شدم خوشحال 

  داره ضرر برام... نمیخورم شیرین زیاد من:  گفت ماهدخت که اشپزخونه سمت میرفتم داشتم 

   نیستم کلفت من چون..... شدم ناراحت حرف این از 

 صبح هشت دختره این که مهمیه کاره چه نمیدونستم.... سینی تو گذاشتم و ریختم شربت تا سه و اشپزخونه تو رفتم 

 خونه صبح موقع این کسی قطعا نمیشد بد حالش ماهیار اگه که روزي و فروردین 15 درست اونم..... اینجا اومده

  ؟ نرفته مدرسه ماهدخت چرا اصال....بودن مدرسه و سرکار همه و.......نبود

 روي ماکان برا هم یکی و عسلی روي ماهیار براي یکی....کنارش گذاشتم سینا برا یکی لبخند با و بردم شربتارو سینی 

   مبال وسط میز

  ... ریختی کم تا دو:  ماهیار 

  ؟ هانا نه... نبوده لیوان احتماال:  کنه ماسمالی اومد سینا 

  ! لیوانارو شکوندي زدین نکنه:  ماکان 

  ! نمیده رات اش خونه تو دیگه کردي ناقص اشو جهزیه بفهه عمه:  گفت و خندید پوستی زیر ماهدخت 

   نیومد خوشم اش طعنه از 

 زیاد گفت خودش که جونم ماهدخت... نمیخورم شربت که خودم من... بود لیوان اتفاقا... اوم:  گفتم و انداختم پا رو پا 

  کنه درست اشپزخونه تو بره داره دوست هرجور خودش کاریه چه گفتم منم.... نداره دوست شیرین

   خندید نامحسوس ماهیار 

  هم سینا 

  میریختی برام دوباره باید بود شیرین زیادي اگه چون...عزیزم کردي خوبی کار...اوهوم:  ماهدخت 

   نریختم اولشم بار همون که حاال:  

  کنه درست شربت خودش برا رفت و کشید نفسی اروم 

   نشه پیداش طرفا این دیگه بکنی میتونی کاري یه ببینم....اومد خوشم...نه:  ماکان 
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  میزنه دید ماهدختو داره و اشپزخونه به شده خیره دیدم که چیه العملش عکس ببینم کردم نگاه ماهیارو چشمی زیر 

 داییشون دختر دارن دوست خیلی ها یعضی انگار ولی:  گفتم بشنوه بود نشسته کنارم که ماکان فقط که طوري اروم 

  بشه پیداش اینورا

  کردم اشاره ماهیار به ابرو و چشم با و 

 رو گذاشت شربتشو میکردم پچ پچ ماکان گوش در که میکرد نگاه من به بد که درحالی ماهدخت و فکر تو رفت ماکان 

  ! میز

 رو گذاشت شربتشو میکردم پچ پچ ماکان گوش در که میکرد نگاه من به بد که درحالی ماهدخت و فکر تو رفت ماکان

  ! میز

 چقدر امروز:  گفت میکرد پایین و باال مانتوشو که طور همون و اشو شونه رو انداخت سینا وجود به توجه بی روسریشو 

  ؟ ماکان نه... گرمه

  بیاد خوش خدارو بگم چی یعنی که کرد باز دستاشو بیخیال ماکان 

 مانتوشو که بهار تو ادم دلم عزیز اخه... براتون نیست مناسب زیاد شما مانتوي کنم فکر....که خوبه اتفاقا:  گفتم من 

  نمیکنه انتخاب کلفت اینقدر

  میومد کلفت من چشم تو نبودا کلفت خیلی مانتوش حاال 

  دربیارم مانتومو بهتره پس:  گفت و من به نگاه یه و کد مانتوش به نگاه یه عصبانیت با 

  ها راحته خیلی این....کردم تعجب 

 داشت مشکی لخت موهاي... بود پوشیده زیرش بلند و سفی کوتاه استین بولیز یه مبل پشتی رو گذاشت شالشو و مانتو 

  داشت نازي چهره ته ولی... بود مشکی ابروشم و چشم و

   کردم تعریف که بازم 

 اذیت شدنش گرم با ممکنه... نشه گرم بخورین شربتتونو: پروندم ماهدخت به چیزي یه...  همه کردن سکوت دیدم 

  ! بشین

 زیر چشمش تو نره بود داشته نگه قاشقشو انگشتش با که درحالی و برداشت البالوشو اب شربت و زد لبخندي ماهدخت 

  میکرد نگاه من به چشمی

  کنم کاري یه میخواستن ازم که میکردم نگاه برادرا تا دو به چشمی زیر منم 
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  بشه جلب اون به نظرش ماهدخت کنم کاري یه میخواست ماهیار 

  میخواست اینو برعکس دقیقا ماکان و 

  نداشت نظري کل در هم سینا 

  واال! بگه میخواد چی تجربی نشسته ریاضی تا چهار که جمعی وسط...  باشه داشته نظري میکرد غلط یعنی 

  ؟ اینجا اومدي زودي این به صبح شده چی:  ماکان 

  ... کنم دعوتتون تولدم براي اومدم)...میز رو گذاشت شربتشو و....( پرسیدي شد خوب:  ماهدخت 

  بودیم دعوت ماخودمون نمیکردي دعوت خودتم.... نمیرفت یادمون که ما: ماهیار 

  ... پسرعمه البته:  گفت و داد تحویلش بانمکی خنده ماهدخت 

  دیگه دعوتیم ماهم:  سینا 

  خواهرتون؟ با:  گفت و انداخت حقیري نگاه من به ماهدخت 

  ؟ پروئه چقدر بشر این 

   ندارم نسبتی شما با که من... چی براي من....عزیزم نه:  من 

  ! بخونیم کنکور براي باهم بشینیم... کنیم مچ هامونو برنامه باهم تا بود اومده فقط هانا:  ماکان 

  چی؟ 

 کنکور براي ماباهم که میخواست واقعا انگار سبزش چشاي اون عمق تو....کردیم نگاهش تعجب با ماهیار و سینا و من 

  ! من خداي اه... بخونیم درس

  ماه همین21.... هانا دعوتی هم تو پس.... اشنایید باهم اگه......خوب:  ماهدخت 

  ؟21...آم: من 

  ؟؟..... هست اشکالی مگه...اره:  ماهدخت 

  نبود اشکالی نه چیز تا چند از غیر به 

   طبیعی غیر و! باشه اومده دعوت براي امروز که زوده خیلی و... مونده ام 21 به تقریبا هفته یه االن اینکه یکی 

   اینکه دیگه و 
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  ! میندازه چیزي یاد منو 21 فقط... نیست اشکالی عزیزم نه:  گفتم و انداختم نگاهی ماهیار به 

   خندید ماهیار 

   کردن نگاهمون گیج بقیه و 

  اینجا اومدي و نرفتی مدرسه همین براي فقط امروز:  ماکان 

 گفتم نداشتم حسشو دیگه منم... نمیري مدرسه فردا که دادي اس دیروز تو اخه:  گفت و کرد نگاهش دلخور ماهدخت 

  تو پیش بیام

  داري مهمون نمیدونستم...البته:  گفت و کرد سینا و من به نگاهی یه بعد 

  ؟ جون ماهدخت باشم داشته اتونو شماره میشه:  من 

  ؟ منو شماره:  گفت تعجب با ماهدخت 

  ... بدم خبر بهتون قبلش اینجا بیام خواستم بعدي دفعه اگه اینکه براي...اره:  

 و..میکرد تماشا رو ارومم هاي زدن پلک و بود شده خیره من ذاتی ارامش به سراسیمه و.....دلخور.....عصبی ماهدخت 

   میچزونه رو بینوایی هر مدونستم که رو لبخندم اون

  میکنم اس برات اشو شماره من:  ماکان 

  داره؟ منو شماره این مگه 

  داري؟ اینو شماره تو....تو:  ماهدخت 

  ! ها انسانم بنده میگم نردبون به این...خانم هوي 

  میشناسیم وقته خیلی رو همدیگه ما.....خوب اره:  ماکان 

  زد چشمک من به نامحسوس و 

  کنه بازي میخواد پس...اهان 

  گرفت اونم که زدم چشمک ماهیار به منم 

   بره تر زود هرچه که پاشد ماهدخت 

  .... خانم کاراي بشه تموم تا بودیم ایستاده معطل ماهم... بپوشتشون تا راهرو اینه جلو رفت و برداشت شالشو و مانتو 
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 خرید بهاره مانتو یه خوب خیلی فروشگاه یه از برام ماکان پیش وقته چند....هم مانتو قضیه اون برا..ماهدختی:  من 

  میکنم اس برات ادرسشو...

  ...میکنی لطف:  گفت اي شده منقبض فک با ماهدخت 

 کنم فکر... نیست قرینه چپ سمت با اصال راستت سمت رژگونه... دیگه چیز یه و.....آم:  گفتم که میکرد باز درو داشت 

  بیارم امو رژگونه برم واستا دقیقه یه....نبوده حواست اینجا بیاي داشتی عجله و بودي خواب هنوز صبح

   باهاته تجهیزاتت همه ماشاهللا:  شنیدم صداشو که بیارم امو گونه رژ اتاق تو از رفتم و خندیدم زیري زیر و 

  ! ماست خونه وسایالش از سر یه... نزدیکیم هم به خیلی که گفتم:  داد جواب من جاي به ماکان 

  ! شد خنک وجودم.....اخیش...اخیش 

  خودشه کار کردم اشاره و ماهیار به دادم رو گونه رژ 

   کرد درست اشو رژگونه و گرفت ماهدختو چونه مالیمت با و جلو رفت 

  طور همین ماکانم و سینا.....بلده کجا از اینکارو که بود شده خیره بهش تعجب با ماهدخت 

 رژگونه من برا که وقتایی مثل چرا...نمیده انجام میکنه ارایش منو که ظرافتی با کارو این چرا که بود جالب برام اما 

  نمیزنه لبخند بهش.... نمیکنه ناز لپشو....نمیشه خیره چشماش تو میزنه

  ؟ نمیکنه داره دوستش خیلی میگفت که اون برا میکنه من برا که کارایی چرا 

  ؟ واقعا چرا 

  .......!شایدم....اس دستپاچه شاید 

 سالم) اینا ماهیار مامان و بابا( عمه شوهر و عمه به و نره یادشون تولدش که کرد سفارش کلی ماهدخت اینکه از بعد 

   رفت باالخره برسونه سالم دایی زن و دایی به که کرد سفارش خیلی ماهیارم و برسونن

   خنده زیر زدیم بلند باهم همگی رفت وقتی ماهم و 

  دختر کاشتی گل.......قدش بزن:  ماکان 

   پسر نبودي بد هم تو: گفتم دستاشو کف تو زدم محکم 

 نبود تو واسه... بود عصبی ماهدخت اینقدر که جون هانا ها نگیري خود به اصال:  گفت و دراورد ماهدختو اداي سینا 

  بود شیرین زیادي که بود شربتش واسه........که
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  بعله که اون:  من 

  اتاقش تو رفت و کرد ول مارو کالفگی با ماهیار 

  بزنم حرف باهاش میرم:  گفت که کردم نگاه ماکان به نگران 

  کنم ماسمالی بزنم زنگ میخواي... تلفن پشت پسره اون بابت:  گفت و برگشت که بود نرفته قدمی چند 

  میخوام معذرت بگه نمیتونست بیشعور 

   نبود مهم...نه:  گفتم و گرفتم گاز پایینو لب دهنم داخل از 

   بزنه حرف ماهیار با که اتاق سمت رفت و باال داد چونشو 

  شدي؟ متوجه... بشوریما رو ظرفا ما که راه اون به زدن خودشونو الکی برادر تا دو این: سینا 

  دیگه لیوانه چهارتا...ظرفه چقدر انگار ظرف میگی همچین.... شدي متوجه تو فقط...په نه په:  من 

   اپن رو گذاشتمشون و برداشتم رو لیوانا و رفتم و 

  نشه خراب دستات شوست بپا:  گفتم و سینا بغل تو کردم پرت هارو دستکش و 

  میکنی کمک اینقدر نشی خسته وقت یه شما:  سینا 

 بدجور صبحی سر که بکن ماهدخت جون به دعا برو...دادم حال بهت خیلی تازه......دیگه اوردمشون برات اپن تا - 

  نمیاوردم همینم وگرنه کرد ردیف حالمو

 عین پایینو انداختم سرمو میکنم اختالت نشستن اتاق تو برادر تا دو اون اینکه یا اون به توجه بدوت منم و کرد فوتی 

  ! برد خوابم راه تو نرسیده تخت به کامال هنوز و ماکان تخت رو خوابید باال طبقه رفتم و ماهیار اتاق تو رفتم چی

  بگی؟ ها بچه به میخواي مطمئنی-

  کیشویی همون تو بفهمن اگه میشن خوشحال خیلی - 

  .. ولی - 

  !برمیگردید سابق کیشکاي به رسمی صورت به ماه فروردین 16... امروز شما.....معلم خانم...نداره ولی:  کرد نگام 

  البته:  گفتم و دادم تکون کوتاه سرمو 

  اموزشگاه تو رفتم اتش از تر جلو بدو بدو م و شد باز اسانسور 
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   زد لبخند بهم دید منو تا بابک 

   داد دست باهام هم طهماسبی 

  کردم سالم هردوشون به من و 

  بقیه پیش کالس تو رفت خفیف چشمک یه با اتش 

  بود بیشتر استرسم هم کار اول روز از بگم اگه نگفتم دروغ 

  اوردي؟ اتو شناسنامه: طهماسبی 

  شدم کالس وارد و رفتم در چشمش جلو از زودتر و......نبود یادم...شرمنده:  گفتم و کردم جمع صورتمو 

  میکردن نگاه من به فقط سکوت تو همه 

   جام سر نشستم رفتم hello guys گفتن با 

  !میکنی شوخی داري بگو توروخدا...اتش:  داد تکون سرشو و بست چشماشو شیران 

  نمیکنم یعنی که داد تکون سرشو اتش 

  میتونه؟...باشه هامون بچگی داشتنی دوست کیشکا نمیتونه این...اخه:  سایان 

 اتش عوض در...برسونه تقلب اتش به میکردم مجبور رو پرو پسره...میکردیم اذیت سایانو این چقدر.....بخیر یادش اخی 

  .... کنه بازي من با بیاد بذاره وقتشو

 - Hey…. First you have to speak English in class….second you sayan if you don’t 

believe atash I will make you to help him cheat in konkor ! 

 مجبورتون نکنی باور رو اتش هاي حرف اگه...سایان...تو... ثانیا... کنید صحبت انگلیسی باید کالس تو اوال...هی(  

  ) برسونی تقلب بهش کنکور میکنم

  من طرف اومدن و پاشدن جاشون از و شد بلند صداشون و سر....حرف این شنیدن با 

  باشه کوچولو کیشو همون این نمیشه باورم......من خداي واي:  نیما 

  !دختر شدي بزرگ چه:  گفت و کشید لپمو 

 سراغ واسه نبخشیدم رو شما هنوز من...میشن خاله پسر زودم چه....ببینم سرجاتون بتمرگین:  گفتم دستشو رو زدم 

  ...من از نگرفتن
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  شدن اروم همه 

  نه؟...ایم مدرسه شر هاي بچه ماهنوزمهمون....کیشکا گذشته ها گذشته:  علی 

 you don’t know miss teacher….but im looking forward to seeing your:  شیران 

beautyful friend nazi !  

  ) ببینم رو نازي خوشگلت دوست کنم می شماري لحظه دارم چقدر نمیدونید معلم خانم) 

  ....اوه:  همه 

  ! نوجوانیت دوران عشق به رسیدن از تو....خوشحالیم کیشکا دیدن از ما:  علی 

   کنیم شروع درسو... بشینید: خندیدم 

  میاي؟ که اتش تولد.... قبلش فقط:  نیما 

   کردم نگاه اتش به 

  کیه من تولد رفته یادت که نگو: اتش 

  آه.......ولی....نه... اوه:  من 

  کردم جمع صورتمو 

  صندلی رو رفتم وا و 

  نداشتم نفس وبدن شده جمع دورم کنکوري پشت هاي خر نره هم نفر ده 

  بوزه باد بذارید...اونور برید:  من 

  بیاي؟ نمیخواي...شد چی:  اتش 

  .... هستا هم دیگه یکی تولد ام 21 میگفتم هی من 

  مهمه خیلی اونم.......اخه:  من 

  بري؟ میخواي کجا: اتش 

  و..........و........او:  ها بچه 

  دادم قول من...هست هم دیگه یکی تولد اخه........ و.......و.........او کوفتو:  من 
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  نمیدونم؟ کی به 

  

  کی؟ تولد:  نیما 

   ماکان و ماهیار دایی دختر......ماهدخت:  کردم نگاه اتش به 

  ! میومد عشوه برامون که مشکیه مو دختر همون....میگه رو کی میدونی...پسر هوي:  علی پهلو تو زد دونه یه سایان 

  میومد؟ عشوه شما برا ببینم واستا:  من 

  بیاي؟ من تولد نمیخواي که مهمه خیلی.......ببینم واستا تو: اتش 

  میشد یکی تولد تا دو میشد چی اخ:  شیران 

  )بگذره خوش باید(it would be funny......داره زیاد باشن خودش شبیه که دوستایی کنم فکر:  علی 

  بگیریم یکی تولدامونو که دارم دختره اون با سنمی چه من.....ها بچه نشید مسخره:  اتش 

  کنی پیدا سنمی میتونی دیگه هفته یه تا:  گفت و انداخت باال اي شونه نیما 

  ....... کیشو میخوایم شماره یه فقط:  کرد دراز جلوم دستشو سایان 

  دراوردم جیبم تو از تلفنمو 

  ماهدخت با اتش دوستی......میشد یکی ها مهمونی هردو که بود راهی تنها این 

  میشه کنده ماکان سر از همیشه براي شرش میشه خوب اتفاقا 

  بود مشکل تا چند فقط 

  بپره دختري با اتش نداشتم دوست من 

  ....میاد عشوه هم خیلی میگه سایان که کسی 

  بده دست از ماکانو که نخواد چون نکنه قبول ماهدخت ممکنه 

  کنم ناراحت ماهیارو اینکارم با نمیخوام....... تر مهم همه از و 

  بگذرونم خوش ذره یه میخوام که خودم.....خوب اما 
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  ......بود فرستاده اشو شماره برام ماکان دیشب.......سایان به دادم رو شماره و برداشتم رو گوشی 

  صندلیش سمت رفت و کشید موهاش تو دستی کالفه اتش 

   شد شروع درس و نشستن هم بقیه کم کم 

 ***  

  ؟ دعوتیم ماهم:  سپیده 

  .....اوهوم:  من 

  پسر یه......دختر یه....باشه باهم تولد جشن تا دو اگه میشه خوبی جشن:  یغما 

  هستم که من: نازي 

  ؟ بگم نه میتونم من یعنی: قزي 

  سرت تو میزنم......بگی نه میکنی غلط:  الینا 

  ........فقط:  من 

  چی؟ فقط):  سپیده(پی سی 

  لباس:  من 

  تخت خیالت:  نازي 

   ها دراومد پدرمون بخریم کت یه رفتیم دفعه اون مثل نشه:  گفتم بهش غره چشم با 

   خندید قزي 

   بود پسرخوبی دیدیمش رفتیم ما بخواد دلتم):  یغما(  یغوب 

  دخترا؟ خرید بریم کی:  گفت و زد عوقی بود اومده جمعمون به تازه که گالره 

  !میکنه دعوت خودشم چه 

  !ماهیار نت گیم شش ساعت: الینا 

  میشناسی کجا از نتو گیم تو:  من 
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  قزي و نازي به کرد اشاره و خندید الینا 

  میکنن منحرف رو همه اینا 

  نت گیم...شش پس:  من 

  ... و بچگی همبازي با خاطرات تجدید منو نامزد پیش تدریس و خونه اشپزي....ها شده شلوغ خیلی سرت: نیلیا

  ؟ گفت تو به کی:  گفتم و میزد ناخنک ام قیمه به داشت که کردم بهش نگاهی یه 

  الوند از و ماهیار از شنیدم بابک از من راستش چون.. نگفت من به کی بپرسی میتونی:  نیلیا 

  نیکان بگیم بهتره:  من 

   بشن سرخ تا روشنه رو گذاشتم هارو زمینی سیب ماهیتابه و خاموشه رو گذاشتم و برداشتم روشن شعله رو از برنجو 

  ... نداره حرف که اشپزیتم:  نیلیا 

  ...ساخته ال ایده کدبانوي یه ازت خوب امیر:  گفت و کمرم به زد دونه یه خنده با 

  !لق دهن مهرسام اون حتما..... بود گفته بهش کی اینو کردم نگاهش اخم با و برگشتم 

  ساخته الشو ایده همسر شایدم یا:  گفت میکرد باز رو یخچال در باخنده که طور همون 

  ؟! شو خفه بگم میشه:  گفتم و طرفش کردم پرت بودو دستم رو که کفی از ذره یه 

  ... گشاست بخت همه واسه فروردین این:  گفت و رفت عقب عقب و خندید نیلیا 

  چطور؟:  کردم نگاه بهش شک با 

  ؟ کرده پیدا جدید رفیق یه میرسام:  میز رو گذاشت ساالدو بساط 

  کی؟:  طرفش برگشتم تعجب با 

  میکنه امونو کله پوست وگرنه....هانا ها نمیاري روش به....نمیخندي؟ بگم اگه:  نیلیا 

  .......... بگو بابا باشه:  من 

   زد زنگ تلفنم موقع همون 

  ....بعدش میگم بده جواب تلفونتو:  نیلیا 
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  نسوزن ها زمینی سیب باش مواظب:  گفتم بردارم موبایلمو که اتاق سمت میرفتم که طور همون 

  ! هفته تمام براي روز یه البته.... میکنیم درست غذا خرس گله یه اندازه ها ادمیم نفر دو خوبه حاال 

  دادم جواب تلفونو خنده همون با و گرفت ام خنده 

  ......الو:  

   سالم - 

  اس زاده حالل عجب....خالق جلل...... شد محو ام خنده 

  شما؟:  پرسیدم بازم ولی کیه فهمیدم 

  الوندم...بشناسی نبایدم...نمیشناسی دیگه - 

  ؟ نداریم خبر خودمون کردیم خطایی بازم پلیسه؟ اقا چطورین...الوندي نیکان - 

  بزنم زنگ گفتم نبود ازتون خبري چون اتفاقا.....نه - 

  کیه؟: پرسید بود نازم هاي شده سرخ زمینی سیب دستش که درحالی و شد ظاهر در چوب چهار تو نیلیا 

  امرتون؟.....زدین زنگ حاال و: گفتم گوشی تو و رفتم غره چشم بهش 

  ببینمت امروز میخوام - 

  ببینم؟ شمارو باید چرا من - 

  ....ندي جوابمو کنایه و نیش با اینقدر زدم زنگ بهت که بعدي دفعه تا بشنوي حرفام اینکه براي - 

  ندارم وقت هم دیگه هاي روز و.......دارم قرار امروز شرمنده:  گفتم و کشیدم دراز تخت رو 

  .....شلوغه خیلی سرت پس - 

  ؟ منه سر سر بحثشون همه امروز شده چی 

  میگذره؟ جوري چه رستگار اقاي با:  داد ادامه 

  ......دراوردي مادربزرگشم اسم االن تا میبندم شرط - 

  مهمه هم داري قرار کی با امروز که این....مهمه برام میدونی که خوبه - 
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  ! بود بازي لوس نمیگفتم اگه نظرمم به اما نداشتا ربطی بهش 

   خرید.....هام همکالسی با - 

  ؟ خرید نمیري هات همکالسی با که فردا:  گفت بعد و شد ساکت دقیقه چند 

  ندارم اي برنامه که فعال - 

   جمشیدیه شش ساعت فردا پس - 

  نمیام اونجا من پارك؟ - 

  خدافظ - 

  نمیام من میگم ببینم واستا وا؟ - 

   میبینمت شش ساعت فردا گفتم منم - 

 رو غذا اون بکش:  زدم داد همونجا از...  بود رفته نیلیا... کردم اتاق به نگاه ویه کردم قطع بیرونو دادم حرص با نفسمو 

   میشم تلف دارم که

  میزنی حرف جبغیله توي که نمیزنه حرف اینطوري من با بابک:  گفت و خندید نیلیا 

  دور چندان نه اي اینده در......میزنه حرف اینجوري باهات اونم:  گفتم اروم 

  !بشورم ناهار براي دستامو تا پاشدم و 

 ***  

  !پی سی بیاد بهت خیلی باید این - 

  کدوم؟ - 

  طالییه اون... اون - 

  نازه هم خیلی....نیست بد قیمتشم....اره..اوه - 

  نازه هم اش فروشنده:  گفت مغازه شیشه به بود چسبونده بینیشو که درحالی نازي 

  اس حلقه دستش تو...نازي بکش خجالت: قزي 

  کردم غلط...ببخش رو من خدایا...توسرم خاك: گفت بگیره گاز انگشتاش بین میکرد سعی که درحالی نازي 
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  ...... اونارو:  میخندید پاساژ وسط بلند بلند که حالی در یغما 

 معلوم که هم پسره... میکرد نگاه پایینو بود شده خم باال طبقه از دختره.... بود کرده اشاره که سمتی برگشتیم همگی 

  ... باال طرف به میره راه مامانش با داره بود

  بگیره رو پسره شماره و کنه خونی لب میکرد سعی دختره 

 حرف این از تر خنگ دختره اما... مینوشت هارو عدد انگشت با دستش رو هی و میکشت داشت پایین خودشو هم پسره 

  بود ها

   دو و پنجاه میگه بهت داره....منگول:  زد داد گالره یهو 

   میکرد خطابشون داشت گالره که اونایی به نگاه یه و کردن ما به نگاه یه پاساژ کل و خنده زیر زد تر بلند یغما 

  ...ببري منو ابروي باید جا همه:  گفت و گرفت اشو پسره گوشش...دراومد صداش پسره مامان ایندفعه و 

  پاساژ بیرون رفتن و 

  برداشتم اشو شماره من بابا نترس:  گفت الینا ایندفعه که کرد نگاهی ما به عصبی دختر 

  ! رفت و گرفت رو شماره و کرد تشکر الینا از لبخند هزاران طرح با و پایین اومد بدو بدو تعجب کمال در دختره 

  ! کنن هولش سر تو خاك: پی سی 

  بگیره خودشو جلو نمیتونه بود معتق نیومد نازي گرچه.... مغازه داخل رفتیم 

  .... خنده از بودیم مرده 

  خانم هانا:.... زد صدام یکی یهو که بودم مغازه داخل 

   همیشگی مزاهم من خداي اوف.....صدا سمت برگشتم 

  که نمیکنه ولم مسجد نبره منو تا وگرنه نیست نماز وقت االن خوشبختانه 

  میکنین چیکار اینا ؟ شماین:  گفتم و جلو کشیدم شالمو 

  بزنم سر بودم اومده.......دارم مغازه اینجا: امیر 

  چشمم جلو اومد خبیپانه افکار...داره؟ مغازه 

  مغازه؟ کدوم:  گفتم و زدم لبخندي 
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   اون:  گفت و کرد اشاره بزرگی مغازه و پاساژ طرف اون به 

  نزدیک به برسه چه قشنگن دورم از لباساش....بزرگه چقدر!!  من خداي 

  ببینین میخواین: امیر 

   داشتیم دزدي مشتري....خان امیر:  مغازه فروشنده 

  خندیدن ها بچه 

   دوباره میایم کنیم نگاه رم اونجا بریم:  الینا 

  هانا بریم اره: قزي 

  کیه؟ خوشتیپه یارو این:  گفت گوشم در اروم گالره 

  امون همسایه:  من 

  بشه قدم هم امیر با تا رفت و گفت اهانی یه گالره 

  شدم قدم هم بود ایستاده در دم که نازي با منم 

   میزد حرف تلفن با داشت 

  ..... بود انحرافی فروشنده قضیه بگو پس 

  میزنم حرف باهات بعدا...برم باید عزیزم:  گفت که میکردم نگاهش مشکوك 

  بیا هانا:  ها بچه 

  چیه:  من 

  ببینم اینجا بیا: یغما 

   پیششون رفتم 

  میاد بهتون لباس این معتقدن دخترا:  رایا امیر 

  مینویسن ما پایه بوده خودشون سلیقه:  سیپی 

  !ها منه اشپزي معلم این بیخیال بابا...میحرفن قلم لفظ چه.... قلمبیده ور چه اینجا ادبیات ماشاهللا 
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  امیر به نگاه یه و کردم لباس به نگاه یه 

  یانه؟ محله جمعه امام پسر واقعا این ببینم که 

  بیرون بیاي میکشی خجالت هنوز زنه که هم فروشنده... رفت که اتون همسایه بابا:  الینا

  نیست قشنگ اصال.....نمیپوشم اینو من..... بده لباسامو:  گفتم و کردم باز رو پرو اتاق در ذره یه 

  ببینیم بیرون بیا خوب:  یغما 

  .......و کرد بازش و کشید درو گالره موقع همون 

  باال رفت ها بچه جیغ 

  ......است معرکه:  سپیده 

   هانا شدي محشر..واي:  گفت میکرد نگاه مو سراپا که طور همون نازي 

 عام و خاص مسخره منو میخواین شماها میدونم که من......بده خیلی این....نه:  گفتم و کردم اینه تو نگاهی یه خودم 

  کنین

  شدي ناز خیلی.....توهه براي گزینه بهترین این عزیزم ولی: فروشنده 

  کنی قالب جنستو میخواي تو که میدونم واینم:  گفتم دلم تو 

  !!امیر ات سلیقه تو تف 

  .....کردم اینه تو خودم به باال به پایین از نگاه یه دوباره 

 اینا که بس از بودم تر سنگین ایستادم می میالد برج رو کنم فکر البته.. میومد لباس به نظرم به که کرم هاي کفش 

  !بود مشخص لباس از اثراتی یه زانو روي باالخره تا... بود مشخص اش همه که پاهام ساق.... ان بلند

 یه با باریک کمربند یه و کمرم روي میرسید تا..... میومدن هم روي ردیف به ردیف که چینی چین هاي تور با دامن یه 

 بزرگترین و.... هیچی نه بند نه داشت استین نه که باالیی قسمت بعد و بود گرفته کمرمو دور قشنگ که کوچولو پاپیون

 بشو درست هم چیزا این و شال با....... نبود اي یقه اصال گرچه.....کنم چه باز یقه این با من که بود جا همین مشکل

  !قحطه مگه لباس بیخیال پس...... نداشتم هم پوشیدنو کت حوصله... نبود

   جاش سر گذاشتم لباسو منم بودن پرو تو اونا تا 
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 پوشیده تقریبا که یغما از غیر به بود بدتر من مال از شون همه لباس گفت میشه و کردن انتخاب لباساشونو هم بقیه 

  ! بود

  ..... بود پوشیده اونم که قزي و 

   بود کرده سفید وجبیش یه مشکی لباس اون با رو همه روي که گالره 

  .......... بود شده خواستنی واقعا الینا ولی 

 لبخندي فروشنده که کدن حساب براي رفتیم ها بچه با و برداشتم لباسو دوباره رفتم و گفتم بیخیالی یه خودم به 

  نگیرم پول ازتون کردن سفارش:  گفت و داد تحویلمون

  کنیم قبول نمیتونیم ما.....گرونن خیلی اینا ولی: قزي 

  بدیم نصفشو اقل حد: نازي 

  چی؟ یعنی... بدم شو همه باید که من:  من 

  !داد لباس صلواتی نمیشه که لشگرو یه نیستیم تا دو یکی که ما:  گفت کیفشو تو کرد دستشو سپیده 

  کجاس؟ ملوس هاي پیشی حیاي پس بازه دیگی در.واال: یغما 

  کردن حساب به نشستیم خودمون و خندیدیم 

   تومان هشتاد و صد من مال با الینا مال خوب: گالره 

  ببینم اتیکتشو بذار...میکنی اشتباه داري...تومان 180 رو چی چی:  زمین رو نشست نازي 

  شیم پیاده باید چقد ببینیم که میخوندیم رو لباسا اتیکت روي شده محو هاي نوشته داشتیم در به در حاال و 

  !اخراجم بگیرم قرون یه گفتن امیر اقا:  گفت و بیرون انداختمون زور به فروشنده که 

  بود دستامون تو که گرونی هاي لباس و بودیم مونده ما حاال و نداد رامون فروشگاه تو دیگه و 

   میرفتم باید من و میشد تاریک داشت هوا دیگه 

  برم باید دیگه......... شنبه تا پس جمعه فردا پس اس شنبه پنج که فردا گذشت که هم ام 17 ها بچه:  

  بیستمه که این مثل.....همایش بریم باید که هم شنبه:  گفت و زد چشمکی الینا 

  چی؟ همایش:  من 
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 المپیادي از تجلیل همایش....میشه؟ چی ما عاقبت اخر باشه این ما نخبه...خوابی؟:  گفت و ام کله پس زد دونه یه نازي 

  ساندیس و کیک...... مهرگان جناب.......احسانیا کیشکا!.........برتر هاي

  کردین یاداوري که ممنون..شنبه تا پس خوب.......اهان - 

  ؟ راهو همه این میره کی! اوف..... کنم تشکر امیر از که کردن سفارش کلی هم اونا و دادم دست شون همه با 

 ***  

  میگذره؟ جوري چه ماهدخت با: پرسیدم میرفتم ور باموهام که درحالی و کشیدم دراز تخت رو 

  نمیره اون کنم دکش بخوام من اگه حاال سیریش دختره.....نکن ام مسخره دیگه تو - 

  چی؟ - 

  .....شده کنه هیچی - 

  نه؟؟ - 

  نه اومد خوشت.......اره - 

   بیاد خوشش تو از اون ممکنه غیر بعدشم.....ماهیاره برادر ماکان اتیشه دو عاشق اون......محاله اخه - 

  بگیریم یکجا بشن اشنا هامون خانواده داد پیشنهاد خودش....کیه هامون تولد گفتم هم وقتی...اومده که حاال - 

  کردي معرفی بهشون رو بابات که نگو - 

  بگم همینو زدم زنگ دقیقا - 

  .......... عجیبه از عجیبتر یکمی: خاروندم سرمو 

  !گفت بهم هم تو درمورد تازه:  گفت و کرد طرف اون پوفی اتش 

  گفت؟ چی؟چیا - 

 و فس و نچسب خیلی دختره......هامه عمه پسر اویزون....داده جا من مهمونی تو خودشو خودش یکی میگفت هیچی - 

  داره افاده

  دهنش؟ تو نزدي میگفت رو اینا - 

  نکردم وقت.... شرمنده - 
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 حسادت و بچزونه منو که این واسه حتماال ا.....اهان.........عه...عه.....ببینم بذار......میگفته چیه اراجیف این!! مسخره - 

  شده جور تو با... برانگیزه ماکانو

  ! کردیم در دو اشون عمه دختر با نشن ؟ناراخت نگفتی چیزي هنوز اینا ماهیار به تو.....نیست بعید:  کشید اهی 

 شاید بعدشم..... المپیاد برتران همایش براي پرورش اموزش سالن میریم که هم فردا...... بزنم حرف نکردم وقت - 

  ! بزنم زنگ

  باهات؟ بیام منم میخواي - 

  ها میشه سه اونوقت... باشه ماهدختم ممکنه - 

  داریم رابطه باهم ما میفهمه که باالخره دوما... کجا المپیاد هاي برترین کجا اون اوال- 

  میکنم شک خودم به رابطه میگه همچین 

 - We are just childhood players  

  ) هستیم بچگی دوران هاي همبازي فقط ما) 

  میشه؟ چی سوم تست جواب جونم کیشکا....  اومد یادم گفتی انگلیسی شد خوب - 

  کن پیداش خودت برو......شدي پرو خندیدم روت تو باز - 

  ج؟کدومه.......پ؟ ب؟ الفه؟........کیشکا جون سخته - 

  بخیر شب....میشی صمیمی داري زیادي دیگه - 

  معرفت بی - 

  بفهمی معرفتو بی معنی بهت بده اس اشو نامه لغت از نسخه یه دهخدا میگم - 

  ؟ بود تیکه - 

  بخیر شب.... بود خواب قبل جوك عزیزم نه - 

  !عزیزم بخیر شب - 

 ***  

  میپروندیم پشه و بودیم نشسته سالن زرشکی هاي صندلی روي جلو از دومی ردیف
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  میکرد وول وول هی دلم تو چیزي یه ولی....میان بعد قرن یه خودشون باشین اینجا 9 ساعت میگن ما به 

 تو چیزي یه چمیدونم یا افتخار شاید یا غروري حس یه ولی....نه باشما ندیده همایش اینکه نه....داشتم باحالی حس یه 

  میلولید وجودم

  نیستن دعوت ها خانواده و مسئولینه و اموزا دانش مال فقط مراسم این که بودم خوشحال 

  ..... نداشتم امادگی اصال ولی کنم اشتی بامامان که خدا به بودم داده قول درسته 

  بودم تو جاي من کاش حالت به خوش...... کن نگاه رو باال اون:  گفت و پهلوم تو رفت جانانه سقلمه یه الینا 

  بودن کرده گلبارون رو مان مقدم و بود زده مهرگانو و من اسم بزرگ پالکارت یه توي 

  دانشگاه میریم داریم که کن فکر این به....نداره اهمیت که چیزا این:  من 

 تو درمیایم شپش مهندسی یا بابا...... کانادا از میاد دعوتنامه برامون فردا همین اینگار دانشگاه میگه همچین: نازي 

  ......... اباد اصغر تو بهداشتی سرویس مدیریت یا اباد دوقوز

  دربیام چیزي نکنم فکر خودم من........نباشید مایوس اینقدرا:  من 

  ......تري امید نا ما از که تو:  گفت و دراورد هاش لب با ناموزونی صداي یه قزي 

   کو؟؟نمیبینمش گالره:  من 

  اونا طرف رفت دید اقایون تو فامیالشونو از یکی بهتر همون.......مزخرفو دختره کن ولش اه: سپیده 

  .چرخوندم سرمو 

 اقایون بین در بود تنش ما مدرسه ضایع یونیفرم چون گالره.... اقایون چپ سمت.... بودن نشسته ها خانم راست سمت 

  !کدومه بود مشخص قشنگ و..... میدرخشید تیزهوش

  کنم اشنات فامیالمون از یکی با میخوام بیا:  گفت و سمتم اومد لبخند با دید ثابت خودش رو که منو نگاه 

  کردم پیدا بدي حس 

  باال برم باید میشه شروع مراسم االن گالره:  

  حاال بریم بیا:  گفت و کشید دستمو گالره 

  ! بود ها تاشو این از.....جاش سر برگشت تخ صندلی و 
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   شدم رد میکدن نگاه بهم بد که هوشی تیز پسرهاي لشکر بین از خجالت از پاین بودم انداخته سرمو 

  مهرگان ماکان......... شما همیشگی رقیب.......هستن ما خانوادگی دوستاي از یکی ایشون:  گالره 

  .......... که بشه روشن یارو این جمال به چشمم باالخره تا باال اوردم سرمو 

   میخندید زیرپوستی 

  مهرگانه؟ خودمون ماکان 

  ؟ سال همه این میکردم رقابت سبز چشم قرتی بچه الف یه این با من 

  باشه این رقیبم که سرمن تو خاك اي 

 هم مادرتم من میگفت ماهیار اگه االن بودم کرده عادت اخیر وقت چند هاي سوپرایز به چون.. نشدم شوکه زیادي 

 شک خودش و خودم شعور و عقل به ذره یه بود رقیبم قرتی جلف این.......این که این از خوب ولی...... میشد باورم

  !کردم

  جان ماکان همیشگیت رقیب... احسانیا کیشکا همون یا...هانا اینم: گالره 

  ! گالره ام لوزوالمعده تو جانت ماکان 

  خوشبختم:  غریدم لبی زیر 

  نمیشناسیم دیگرو هم ما که دستش بیاد یعنی که 

  سینا سمتش اون و بود نشسته ماهیار سمتش این 

  ما تیزهوشان پسرونه فرم با ماکان و سینا و عارف مدرسه فرم با ماهیار 

  رفت اون و کرد صدا رو گالره نازي که گفت خوشبختم یه هم ماکان 

  باشه نابغه کیشکاي همون هانا نمیشه باورم اصال من:  سینا 

  نیس حالیشون هیچی کال تجربی اقاین مسلم:  سرش تو زدم نامحسوس 

   خورد اشو خنده 

  میاد بهت چه عینک:  ماکان 

  میکرد؟ مسخره داشت 
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  میکرد مسخره داشت.........اره 

  !میاي چشم به تر نابغه اره:  خنده زیر زد پغی ماهیار 

  هان؟ نگفتی من به چرا نه؟ میدونستی مدت این همه تو - 

 پدر که هستی رقیبی همون فهمیدم......نابغه خانم ببینم دادي اتو کارنامه که شبی اون:  گفت و شد باز نیشش ماهیار 

  اورده در منو داداش

  نبود مهم اصال من برا اتفاقا:  گفت و ماهیار پهلو تو زد دونه یه ماکان 

 تا صد و بود کیشکا تا صد نویست چک هاي دفتر همه تو نبود مهم برات چون یادمه اره:  گفت و خندید سینا دفعه این 

  روش ضربدر

 زن... بود کرده شک بهت ماهدخت بار یه...... یادته خدا واي:  پرورش اموزش کف به میچسبید خنده از داشت ماهیار 

   هی هی هی.......افتادي کردن غلط به کرد کاري یه دایی

  نمیشین ناراحت بگم چیزي یه..... ها بچه: اومد یادم ماهدخت گفت شد خوب 

  بگی؟ میخواي کدوممون به:  ماکان 

  میشه ناراحت باهمن ماهدخت و اتش که این از میکردم فکر چون...........کنم صحبت ماهیار با میخواستم 

  بزنم حرف شون همه با دادم ترجیه اما 

  تون همه:  

 اتاق بریم بعدم... بخوریم پذیرایی هاي کیک و ساندیس اون بیروناز بریم مونده خیلی مراسم شروع تا حاال:  سینا 

  بزنیم حرف اونجا من مامان

  کجاس؟ مامانت اتاق:  من 

  نمیدونستی؟ پرورشن اموزش کارمند اقا مامان: ماهیار 

  نه: گفتم بازي دهن با 

  مامانمه خودم جون به:  سینا 

 حق خانم...سینا مامان اتاق رفتیم باهم و اومدن اونا بعد ذره یه بعدم و برداشتم کیک و ساندیس یه و رفتم من اول 

  !وردي
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 گفتم ساندیس تو ببرم رو ام نی تا میگرفتم کشتی داشتم که درحالی و اتاق نخور درد به سفت صندلی رو بودم داده لم 

  ماهدخت تولد با ساعت یه توي درست و امه 21 هم اتش تولد:

  ماهدخت؟ تولد نمیاي پس: ماهیار 

  نیام؟ میخواد دلت:  گفتم و کردم نگاش بد 

  !رقیب اقاي نداشت خنده هوي:  خندید ماکان 

   کردم باز کیکو و داشتم نگه پام الي ساندیسو 

  بگو... میادا مامانم االن:  سینا 

   شد الل که کردم بدي نگاه یه اونم به 

  میاي؟ کدومشون تولد ؟ میکنی چیکار باالخره:  ماکان 

 کیک واستید باید:  گفتم و زدم براش دراري حرص پوزخند همین خاطر به تاثیره بی یکی این رو هام نگاه میدونستم 

  میگم شه هضم

  بگو هانا نشو لوس:  سینا 

  ! ها روت میریزمش بزنی حرف بیشتر:  گفتم و دادم فشار ذره یه و گرفتم طرفش به ساندیسو 

  بیام هردوتاشون تولد گرفم تصمیم من.......خوب:  من 

  هستن جا دو تو زمان یه تو که هستی اونایی از نکنه:  ماکان 

  کنی فکر طوري این میتونی:  گفتم و داخل دادم ساندیسو ولع با 

 کردم کاري یه من ولی..... نشید شاکی هم دستم از.........نشیدا ناراحت وقت یه:  دادم ادامه و جام سر نشستم جدي 

 میدونم) گفتم ماهیار به رو........(باشم هردوتاش تو بتونم که بگیرن تولد جا یه توي باهم ماهدخت و اتش

  باشم هردوش تو میخواستم واقعا ولی.......خودخواهیه

  ؟ کرده قبول ماهدخت:  گفت شده ریز چشماي با ماکان 

   داده پیشنهاد خودش ظاهرا:  گفتم و شدم خیره سبزش چشماي تو جدي 

   فکر تو رفتن همه 

   نبود دمغ یا ناراحت اصال اون ولی....... بود قضیه ظاهر فقط این شاید..... میپاییدم ماهیارو چشمی زیر 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٣٩ 

  ! جلب چه 

  میاد ام ننه االن..... دیگه بریم پاشیم:  سینا 

   بچزونه تورو و من میخواسته:  گفت درگوشم ماکان بیرون میرفتیم احتیاط با داشتیم در از که طور همون 

 گفتن مقدم خیر صداي دیدم که داره االن حسی چه دقیقا ببینم که شدم میخش لحظه چند یه و بیرون دادم لبامو 

 غیبتم متوجه کسی و بشینم سرجام که سالن سمت رفتم بدو همین خاطر به و میاد سالن از داره مجري

  بد....میکردنا نگام بد...... دوستام اما.... نبودم من بفهمن که بودن حرفا این از تر گاگول خوشبختانه.....نشه

  میکردن نگاه بد عجب ولی... بودم حرفا ازاین تر پرو من گرچه 

  نفهمیم ما میکردي پاك دهانتو حداقل...... نداشتی دوست کیک و ساندیس که تو گذشت؟ خوش: یغما 

  ! بابا ترن گاگول همه از که اینا....ساندیسه و کیک واسه.... میکنن نگاه بد منو چرا بگو پس 

  ... چسبید خیلی خوري تک اخه شرمنده:  گفتم و تکوندم امو مقنعه و کردم پاك مانتوم استین با دهنمو 

  بره پایین گلوت از گذاشتم اگه.......ها برداري میخواي بازم تعارف موقع حتما: سپیده 

  !رسید ذهنم به االن اي ایده یه من ها بچه:  گفت جدي خیلی قزي 

  چی؟: نازي 

  نه؟ میشه خوشگل چه پایین بندازن باال از نامرئی نخ با رو احسانیا و مهرگان پري کتی کنسرت اون مثل اگه: قزي 

 نگاه یه برگردوند اشو کله بود نشسته جلویی ردیف که مدیرمون چون نشستیم ساکت دیگه ولی جونش به افتادن همه 

  بغل زیر اي پرونده با مساویست ریزي ابرو و بازي وحشی یعنی که داد تحویلمون نافذ

  ! میسازه باوقاري هاي لیدي ما از که اموزشیه هاي ظرافت همین و 

 ماکان و منو اسم که باال بریم بگن مارم مسوالن هاي سخنرانی این بعد بودم منتظر کشون خمیازه و سینه به دست 

  زدن صدا رو

   بود لبم رو توپ لبخند یه ناخوداگاه منم و میکردن تشویق همه 

   دهنت تو نره بپا... ها داره زیاد مگس جا این:  گفت اروم و رسید هم ماکان که ها پله به بودیم رسیده دیگه 

  ؟ میگیریم جایزه میریم وقتی بگیرم بازوتو میدي افتخار:  گفتم و کردم نگاه بهش ریلکسی لبخند با 

  ادم همه اون جلوي بگیرم بازوشو میخوام من شد باورش ان یه......لحظه اون بود دیدنی اش قیافه........خدا واي 
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  دربیاد حرفش عوض میخواستم فقط....... بود خیر قصدم من خوب ولی 

   اینا و مرس و درس ژست تو بودیم رفته و بود باال مون سرا دو هر 

   بزنید حرفی نمیخواید:  گفت بهمون مجري یهو که میزد چشمک دستش تو ها جایزه که اونی سمت میرفتیم داشتیم 

 شد جا همه و پیچید سالن کل تو هم بعد و میکروفون تو صدامون که گفتیم قاطع نه یه همزمان دو هر ماکان و من و 

  .......مطلق سکوت

  بودم گفته محکم اینقدر چرا نمیدونستم اصال 

 بود پیشم ماکان چون حاال ولی.. داشتم بدي حس یه.....میکشیدم خجالت خیلی بگیرم جایزه باال میرفتم وقتی همیشه 

  ! عملی بدبخت میشی معتاد خودشم به حاال نیست بس شدي معتاد تختش به..... کیشکا بگیر گاز زبونتو.....

  بود وضعی یه دلم تو اخ اخ 

  نیست توصیف قابل اصال 

  ! قالتاقم رقیب این نه بود عروسی دلم تو ها جایزه خاطر به....نشه سوتفاهم 

  گرفتم امو هدیه پرورش و اموزش رئییس دست از و جلو رفتم 

 تقدیر لوح من به که خانمه این کنم فکر..... کردن موفقیت ارزوي و دادن هدیه فقط من به ولی دادن دست ماکان با 

   بود سینا شبیه نظرم به ولی..... بود پوشونده خودشو بس از بود مشخص صورتش نصف فقط گرچه بود سینا مامان داد

  گردنش دور بنداز دستتو برو...برو.... بده دست مرده اون به برو میگفت درونم کودك 

 اون حتما االن میشستن رخت ادم دل تو قبال.........قدیم درون کودکان درونم کودك واال........دهنش تو زدم من ولی 

  هی..... دیگه دارم استرس اینقدر من که میکنن بازي اي تی جی دارن تو

  تو؟ بري نمیخواي: قزي

  کردم نگاهش دستپاچه 

 اینا مامانش میگفت ماکان:  گفت همزمان و تو رفت و دربون دست داد رو شالش و مانتو ما از زودتر گالره 

  امشب بشه شبی چه)  گفت و باال انداخت ابرویی........(نیستن

  بزنه حرف راحت تا حیاط مشت پشت رفت تلفنش خوردن زنگ با نازي 

  میخوادش خیلی نازي که کیه جدید اف بی این نبود معلوم 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢۴١ 

 بودي کجا:  گفت و اومد هندي هاي فیلم حالت با دور همون از سینا که نه یا تو برم مزخرف لباس این با بودم دل دو 

  ! خواهر

  بخري؟ عیدي براشون میخواي میگفتی که هستن برادرت ایشون پس عه: قزي 

   تو بودیم رفته دیگه 

  ....مرادي قاضی هیدا... هیدام من:  گفت و جلو برد دستشو بعد قزي 

  هانا داداش...اقاي.....یغمام منم...دیگه؟ خودمون قزي:  گفت و خندید یغما 

  دوسته یه.... نیست من داداش سینا.... شده تفاهم سو:  من 

 میخوام کنار بره کردم اشاره بهش دار زنجیر بهی گل کوچولو کیف همون با و سینا پهلو تو زدم دونه یه کیفم بعد و 

   بپوشم لباس که اتاق تو برم

  ....سرش پشت ولی کنار رفت اون 

  کردم نگاه بهش بد و دادم فشار هم رو محکم اسیامو هاي دندون 

  قرار؟ سر نیومدي:  

  بدي لومون میخواي بازم شایدم یا...میکنی خدمت اینجا نگهبان افسر عنوان به شاید....اهان اینجا؟ کرده دعوتت کی - 

  هانا نداره گناهی اون: ماهیار 

 به برسم که شدم رد جلوشون از و زدم لبخندي میزد چشمک سفید شلوار و کت تو که ماهیار داشتنی دوست قیافه به 

  لباس تعویض اتاق

  هانا؟ ناراحتی:  گفت پیشمو اومد سپیده که کردم عوض لباسامو 

  نیست چیزي - 

  ! دعوته نمیدونستم بود سرویست رانده که نبود سپهري همون اون - 

   نمیدونستم منم:  زدم پوزخندي 

  بیرون رفتم بعد و 

 خودمو و سمتش دویدم جیغ با و رفت یادم چی همه......بودم ندیده رو هیچکی پیش دقیقه چند انگار دیدم رو اتش تا 

  گفتم تبریک و بغلش تو کردم پرت
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  بودن هم نیما و علی و سایان 

  شیران؟ کو؟ اتون عتیقه جوجه اون - 

  باشه تنگ دل واسم کیشو نبینم:  گفت و گرفت رو چشمام پشت از یکی 

   دید نخواهی و:  گفتم و کشیدم پنجول بلندم هاي ناخن با دستشو رو 

  شد پیدا اش کله و سر ماهدخت که میزدم گپ و میخندیدم داشتم 

   سفید زیباي رنگ به بود پوشیده لباس لیوانی زیر اندازه تیکه یه گالره از تر نود 

  نبود هم مناسب زیادي ولی نبود بد 

  شدم امیدوار خودم به که کنم انکار نمیتونم ولی 

  میگم تبریک قلب صمیم از تولدشو که گفتم و بوسیدمش هوا تو 

   کمرم دور گذاشت دستشو یکی موقع همون که 

  دادم تشخیص رنگو سبز نگاه یه زیر شدن غرق کیه بینم و برگردم اینکه بدون 

  بچزونه ماهدختو میخواست قطعا....... بود ماکان 

  هستم هم نخودي میکنم اعالم افتخار با و ام وسطی که منم 

  برس مهمونات به عزیزم میرم دیگه من:  گفتم و انداختم باحال نگاه یه ماهدخت به 

  رفت اون بریم ما اینکه جاي به و نداري لیاقت یعنی که انداخت اتش به بد نگاه یه ماهدخت 

  برداشت دستشو سریع ماکان 

  بود زده کفنی تیپ ماهیار مثل اونم کردم نگاهش 

 منو انجوري دیگه:  گفتم و کردم سفت ته تا کرواتشو و بردم دستمو و کردم راستش و چپ بعد و جلو دادم فکمو 

  ! ها نمیگیري

  ؟ جدیدته عروسک:  اومد الوند موقع همون که 

   نمیومد خوشم دارش کنایه و نش لحن از هیچوقت 

  رقصیم می بازي شب خیمه تو سازش به فقط ما.... عروسکه خودش جون هانا:  کرد پیشدستی ماکان 
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  داره دوستم چقدر بسوزه دلت یعنی که باال انداختم الوند برا ابرومو 

  رفت سایید می روهم هاشو دندون که حالی در و کرد مشت دستشو که 

  اخیش 

  گرم دمت.... اومدي خوب:  گفتم و شدم دور ماکان از 

  !بیاد بدم ازت میتونم قبل مثل منم حسابیم بی باهم حاال...... کردي بازي ماهدخت جلو که بود بازي عوض: ماکان 

  .....ها عروسکی واقعا:  گفت که زدم لبخند خبیثانه 

  دخترا سمت رفتم اشو شونه رو زدم 

  پیشش برم کرد اشاه دور از نازي

  بودن دورش هم بقیه 

  !بود گرفته گردهمایی تولد جشن وسط که داشت چیکار یعنی وا؟ 

  گرفتم جا الینا کنار و سمتش رفتم اروم اروم 

  بگم بهتون جدیدم اف درموردبی میخوام.....میخوام من.......هانا اومدي شد خوب: نازي 

  بیاد؟ بگم.....میشناسنش هانا و قزي البته:  گفت و من به هم نگاه یه و کرد قزي به نگاه یه بعد 

  ..... من چشم از دور ماهیار این نکنه میشناسیمش؟ قزي و من که کیه 

  هی 

  !!خوبیه بچه ماهیار.....ببخش منو خدایا 

  ..........یهو که نیست ماهیار که میدادم گرمی دل خودم به داشتم 

  ........موند باز مدیترانه وسعت به دهانم 

  نکنم نگاه بود ایستاده نازي دست تو دست که میرسام به کردم سعی و اومدم خودم به الینا سقلمه با 

   بود سالش 18تقریبا یا 17 نازي 

  چی؟ میرسام ولی 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢۴۴ 

  میزد لنگ اینا رابطه تو چیزي یه اما درست..... نبود زیاد سنیشون اختالف خوب 

  نازي و میرسام اخه 

  میگفت نیلیا که بود دختري همون نازي پس 

 جلو نوبت به که ها بچه دستاي و میرسام هاي لبخند به و میچرخوندم دخترا جمع تو رو چشمام فقط منگ و گیج 

  ....... میدوختم چشم کنن معرفی خودشونو تا میرفت

 نه دارم خبري میرسام از نه من اره...نمیشناسم هیچکسو من هم اینجا...... کرد دراز من جلو دستشو میرسام اینکه تا 

 اره.......ندارم؟.......ندارم خبري هیچی....هیچکی از......ایستاده حرکت بی پشتش که مهرسام خواهرش حتی نه...شبنم

  .....!نداري خنگه دیگه

  هانا یاهمون کیشکام...دیدین نت گیم تو بار چند منم:  گفتم نرمال و جلو بردم دستمو و بیرونو دادم نامشخص نفسمو 

  ....بودیم شده معرفی بهم بار یه هم قبال بله:  داد ادامه کرن بازي به و زد لبخندي میرسام 

   نمیدم نشت چیزي من تخت خیالت یعنی که دادم جواب تري عمیق لبخند با لبخندشو 

  ..... چرخوندم و گرفت هامو شونه یکی موقع همون 

  کیه؟ دیگه این 

  باهاشه که هم نیلیا.... بوده؟ دعوت اونم مگه.......بابکه که این خدایا واي...........باال رفت جیغم!.....بارالها 

  ........دیگه پایین بیایم یک و بیست یهدست جمعن گروه همه ماشاهللا 

  ....ها؟؟ بیاین میخواین ندید بروز وقت یه:  گفتم شوق و ذوق با و گرفتم شونو دوتا دستاي 

  ...... شی سورپریز میخواستیم: نیلیا 

  زد چشمک یه و 

  ........ کنین سوپریز باید رو دیگه یکی......... نیستا من تولد امشب- 

  که ندارین اتش و تو:  بابک 

  سرش؟ فرق تو بزنم........میشه پسرخاله زودم چه 

 ناخن همین با چشماتو...ها نکردي کردي نگاه اینجوري اقامونو:  گفت خفیفی جیغ با نیلیا که کردم نگاش غیض با 

  .....ها درمیارم حدقه از مانیکوریم هاي
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  کردم همراهشون بودن ماهدخت و اتش که ها میزبان به رسیدم تا و خندیدم 

  میکردن بحث تاالر کارکناي با و بودن ایستاده سالن دیگه سمت تاشون دو 

  میزنن؟ داد سرشون دارن چرا..... بود بیست دهیش سرویس هم بود قشنگی و بزرگ تاالر هم خدایی 

   بگن تبریک رفتن تا دو اون خالصه 

  .....شدن جمع هم دور اینا نیما دیدم که 

   سمتشو رفتم 

  شدید؟ خائن کردم غفلت ازتون بازم.... ؟؟اره دسیسه....شورش....خبره؟توطئه؟؟ چه: 

  ببرید تشریف.... روزه چند جوجه داره اموزي بد شما برا: علی 

  ! شد اونور اینور میذاري ماشین جلوي هستن افتابی گالي این عین که دادم هول پشت از سرشو انگشتام سر با 

   میشدم سقط داشتم کنجکاوي از که حالی در شدم دور ازشون........اه اه 

  ! نبود حوالی اون اتش وقتی تا البته.......بودن همینطوري بودیم هم بچه شعورا بی 

  ........ کنن زر زر داشتن جرات اون جلوي مگه 

 برگشتم منم......برگردین طرفش به کرد مجبور رو مهمونا همه و اومد میکروفون پشت از ماهدخت صداي موقع همون 

  سمتش

  بود باال نازش ژست با هم اتش 

  ... کرد چینی چین برام دماغشو که زدم چشمک براش 

  ! شدن رو و چشم بی همه چه امشب 

  واه واه 

 برا خودشونو میخوام ازشون....شدن جمع جا این امشب که عزیزي مهموناي:  گفت ناز با و کرد صاف صداشو ماهدخت 

  کنن اماده من هرساله رقص مراسم

  باال؟ رفت جمعیت جیغ صداي 

  ایه؟؟ صیغه چه دیگه هرساله رقص مراسم 
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  ! ماهدخت این از میترسید چقدر بدبخت.......ایستاد کنارم و رسوند من به خودشو سریع ماکان 

  ....... ایستاد اونورم اومد ماهیارم اینکه تر جالب 

  ..... میکرد نگام غضب با دور از میپاییدم الوندو چشمی زیر 

  !فرمش خوش فک تو کنه خالی مشت یه که خالی حاجی پسر جاي 

   کنن پیدا خودشونو جفت اقایون تا.... کنیم بازي میخوایم قبلش سال این اما:  داد ادامه ماهدخت 

  دراومد مهمونا صداي 

 لطفا پس....بشه مشخص باید هرکسی ثابت پاي خوب اما گردشیه رقص که میدونید البته:  داد ادامه ماهدخت دوباره 

  بشینید هاتون صندلی روي دور تا دور

 بینشون و سپیده و یغما پیش رفتم راست یه و گرفتم دیده نا ماکانو و ماهیارو ها صندلی رو نشستیم دور تا دور و رفتم 

  برداشتن سرم از دست مهرگان برادراي باالخره تا... کردم جا خودمو

 تهدید رو زوجی هیچ صرفا و مهمونیه جووناي مخصوص بازي این:  شدن مچ باهم قدرم چه... گرفت اشو ادامه اتش 

  ...نمیکنه

  نمیدونستم داشتم خوشتیپی این به همبازي من... بودم شده خیره بهش 

 اون که داره حرفی اخرین به بستگی بازي و بخونن رو اهنگی یه از تیکه یه برامون باید پسرا اقا از هرکدوم:  داد ادامه 

 رقص پایه میشه شروع حرف اون با اسمش و نشسته پر اون به که دختري ترین نزدیک..... میشه تموم باهاش اهنگ

  ...میشه اون

  برقصه من با باید نشسته ترم اونور اقدس و میشه تموم الف با من اهنگ اگه مثال 

  ..... خندیدن مثالش به همه 

 از میخونه اهنگو که کسی ممکنه چون....... هست هم چیزي یه اما......عزیز اتش از ممنون:  گرفت دنبالشو ماهدخت 

 اهنگو سریع باید اون و میشمریم سه تا فقط کنهما انتخاب خودش دخترشو که کنه تموم حرفی یه با اونو قصد رو

 شروع حرفی با اولشو باید بخونه اهنگو میخواد که کسی و.....میزنن گیتار برامون بازي پایان تا عزیز شیران...... بخونه

  ....... میگه شیران که کنه

  ......برقصم میخوام باکی نداره فرقی که من برا.......... من جز....... کشیدن اهی یه همه 

  .....میکردن نگاه ما به دست به نوشیدنی چی تماشا عنوان به و شدن جدا خودشون ها زوج 
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 پخش فضا تو رمانتیک خیلی و بنفش و ابی هاله یه و شد تنظیم سالن نور........دستش گرفت گتارشو و نشست شیران 

  ...... شد

  رقصم می کی با من باالخره ببینم داشتم دوست.......داشتم خاصی شوق یه 

 تو بود معلوم و بودن گرفته جدي خیلی سري یه و بودن تفاوت بی من مثل ها خیلی..........کردم جمع به نگاه یه 

  نیاز و نذر و میکنن دعا دارن دلشون

  ...... بودن شیران جلوي مانند هالل همه تقریبا و بود نفر چهل سی از بیشتر میکردن بازي که هایی بچه تعداد 

  ب:  شیران.... میکرد شروع رو بازي که بود نفري اولین سایان 

  3..........2........1:  باهم همه 

  : کرد شروع سایان 

  کمه تو عشق براي ولی میپرستم مرگ حد به 

  جهنمه همه این کجاي تو بهشت بگو من به خودت 

  نکن رها من حال به منو 

  برس جنون این مرز به هم تو 

  منی عاشق هنوزم اگه 

  برس دومون هر داد به خودت 

  

  سالن گوشه رفتن و گرفت دستشو و اومد زبونی چرب با سایان...... بود سین ترین نزدیک سپیده ظاهرا 

  زدیم کف بارشون ماهم و 

  ...... بود الوند بعدي 

  !خداااا.... خدا تورو......نرقصم این با میرقصم باهرکی من...خدایا خدایا 

  ب بازم: گفت مینواخت که طور همون شیران 

  ...... خوند بشماریم ما اینکه بدون 
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  منی عشق نري بري عاشقتم نخواي بخواي 

  شنیدنی مگوت بگو دیدنی چه بیات برو 

  دلخوري من از که گفتی پري آدما حرف از 

  بري می دل ازم نگو منی مال نخواي بخواي 

  دسته تو کلیدشم قلبته تو من خونه 

  بسته نشینی گوشه نازنین واکن قفلشو 

  بهشتمه تو دیدن سرنوشتمه تو عشق 

  نوشتمه دس حرفاي تو براي هام ترانه 

  

  ..........واي 

  ..........تویی هانا:  شیران 

  ....ندارم ه........کیشکاس اسمم من:  گفتم مینداختم باال که ابروهاي با زیرش زدم 

  ...... خومون قزي همون یا هیدا به داد پستمو و زدم پوزخندي....... کرد نگام بد الوند 

  زدیم کف ما و رفتن هم اونا 

   گشت و گشت و گشت 

 نشسته تخت خیال با منم.... باشه ك اخرش نمیکردن پیدا اهنگی اینا مسلما خوب اما....... شد جور یکی با هرکسی 

  که بودم

   باهمین هم تا دو شما:  گفت شیران 

  ....... شد تموم بازي یعنی که زدن سوت و جیغ همه 

  کیه ببینم که کردم نگاه رقصم طرف به و دادم قورت دهنمو اب 

  !!نیست کسی که اینجا ؟؟ وا

  دیگه خودمی با:  گفت که کردم نگاه شیران به سوالی 
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   شدم بلند و کشیدم پوفی 

 تا بودم ایستاده گوشه یه منم.....نصفشون فقط البته وسط رفتن باهم ها جفت و....  شد تنظیم دوبار نور لحظه همون 

 میرفتن ناز ریتم یه با دخترا رسید می که جایی یه به و میرقصیدن هماهنگ الیتی اهنگ باریتم ها زوج..... بگیرم یاد

  ......تکرار دوباره و...بعدي پسر سمت

  رقصیدن می اینجوري تشریفاتی خیلی جشن یه به بودم رفته مامان با که قبال بار یه یادمه 

 چون.... خونه برگردم بابا با شدم مجبور و بیرون کردن پرتم جشنم از تازه نفهمیدم هیچی و بودم کوچیک خیلی البته 

  نمیدن راه اینجا رو ها بچه معلوم قراره از

  ......برم نباید میگفت حسی یه ولی.......نیستی بلد چیزا این از که تو.... شو جیم میگفت شیطونه 

  شدم یادگرفتن و دیدن مشغول فعال و دادم گوش حسه همون به منم و 

  ؟ چیزا این از بلدي:  ایستاد کنارم اومد مطمئن جاي یه گذاشت گیتارشو اینکه از بعد شیران 

  ...نه:  گفتم بردارم رقص پیست از چشم اینکه بدون 

 اب میرم من:  گفتم میارم بهونه دارم بود مشخص که حالتی با بودم گرفته استرس که بود شده مرگم چه یهو نمیدونم 

  میام االن...بخورم

  ...... اب جز بود چی همه ولی.... ها نوشیدنی قسمت و اردو میز سمت رفتم بدو بدو و 

  بهتر تر دور اینجا از هرچی... بهتر چه... اشپزخونه سمت برم شدم مجبور 

  بیارید اب لیوان یه برام لطفا میشه:  گفتم خدمتکاري خانم به باال میکشیدم معذبیت با لباسمو که حالی در 

  موندم منتظر بیرون منم و اشپزخونه داخل رفت و کرد بهم بدي نگاه خدمتکار 

  ! دید میشد رو چیزي اونجا از نه میدید رو اونجا کسی نه... نبود مشخص زیاد و بود سالن کور قسمت تو اشپزخونه 

 شده طوري هر میخواستم و میکنه اوت هیجانم داره که میکردم فکر حال هر در.......میکردم شکر رو خدا بابت این از و 

   بردارم قرصامو لباسو تعویض اتاق تو برم خودم یا بگیرم قرصاشو و برسونم ماهیار به خودمو یا

 نگاه بد خیلی من به و میان و میرن اشپزخونه به مدام که خدمتکارایی به میکردم سعی... کشیدم عمیق نفس بار چند 

   باشم تفاوت بی میکنن

 پشت بود من مورد در صحبت انگار... بود سپیده صداي اینکه مثل... میومد اشنا نظرم به که شنیدم رو یکی صداي یهو 

   میگن چی ببینم تا شدم مخفی اشپزخونه نزدیک ستون
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  بودم گرفته دلشوره چرا نمیدونم 

   میکردن صحبت داشتن که بودن گالره و یغما و سپیده 

   کردم گوش دقیق 

  ! جشنا این و احسانیا....نمیکردم فکرشم واقعا:  سپیده 

  مثبته دختره این چقدر میکردم فکر که باش منو...اورد درنمی صداشم اصال مدرسه تو:  یغما 

 اسم همه اینجاهم.....میشناختش هم بسته گوش و چشم سایان حتی که اس کاره چه دیگه این کن فکر:  سپیده 

  .......هانا بگید میگه کنیم صداش میخوایم که ما اونوقت میدونن شو واقعی

 چی نمیدونست ماهدخت بیچاره ؟ میگفت تبریک اتش به جوري چه دیدین.... میشناسنش همه سایان فقط نه:  گالره 

  ....بگه

 در میزد الس طرفم با اونطوري کسی بودم من اگه... هانا دهن تو نزد که داشت خرج به خانمی خیلی ماهدخت: یغما 

  میکردم نخاش قطع جا

  دوسته یه فقط میگه وقاحت کمال با داداششه سینا کردیم فکر ما... که نبودي گالره در دم:  سپیده 

  ! کنم گریه صدا بی که دادم اجازه و........ دادم فشار قلبم 

  ....شده دوست داره باباشو سن که یکی با رفته دراورده شورشو دیگه نازي این:  گالره 

  ! شنیدم هانا از هم دیگه چیز یه من..... کن ول اونو:  یغما 

  چی؟ پرسیدن فوضولی با هردوشون 

   نمیشد ولی....کنم خفه امو گریه میکردم سعی.. شد تیز گوشام 

 باري چند یه بودش دیده ها بچه از یکی.... اشون خونه میره طرف یه از دفعه ر هانا را نمیدونستیم مدت یه یادته:  یغما 

  ماهیار نتیه گیم این خونه بود رفته

  نه؟؟: سپیده 

 که ها استفاده چه اشون قیافه از ادما......اینجا اونوقت درمیاره بازي پاستوریزه ها معلم واسه چه مدرسه تو:  گالره 

  دختره این مثل نیستیم خوشگل حد از زیاد ما شکل رو خدا... نمیکنن

  میرسه رقصمون نوبت االن.... بریم دیگه ها بچه:  یغما 
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   منتظره سایان...بریم اره:  سپیده 

  ..... زمین رو نشستم و خوردم لیز ستون به چسبیده میچرخید سرم دور دنیا 

  ......بودم شنیده که رو چیزایی نمیشد باورم 

 سبک وقت هیچ من اما... پرید می چیزایی یه دهانم از گهگاهی بودم کرده ناپرهیزي سري یه وقته چند این که درسته 

 شاید بودم راحت باهاش زیادي جمع این تو که هم کسی تنها...... بودم سنگین ممکن حد تا همیشه... نمیکردم رفتار

 حرف باهام اینجوري که بودم کرده چیکاره من مگه اخه......بودم شده بزرگ باهاش بچگی از چون اونم.... بود اتش

  ...... میزدن

  بودم کرده اشتباه من... اره 

   نکنم اعتراف حاال چرا......بودم رفته اشتباه راهو اش همه 

  میکنم اعتراف 

  شدم اواره و بیرون زدم شمسی ازخونه امنیتی نا و نادر خاطر به که بودم کرده غلط من 

  نمیشد قضاوت درموردم طوري این دیگه موقع اون اقل حد...بشم نادر زن که میکردم قبول باید میموندم باید...اره 

 خونه رفتم و دادم گوش رو امه خاله پسر واقعا نمیدونه خودشم کنم فکر که اي پسرخاله حرف که بودم کرده غلط من 

  ........ بود خالی که اي خاله

  .... برسونم ام پسرخاله به داییمو دختر ماهدخت میخواستم که بودم کرده اشتباه من 

  کردم اشتباه اش همه من اصال....... که کردم اشتباه 

   میخوره بهم اینجا از داره حالم دیگه........ برم باید حاال 

  ........بیاره اب برام گفتم بهش که کردم اشتباه االنم... نیاورد اب برام عمد از هم خدمتکاره این 

  نکن اذیت خودتو:  گفت اي گرفته صداي 

  ! بود نازي..... کردم نگاهش 

  ..... میگفتن جیا چی شنیدم:  گفت و نشست زمین روي کنارم 

  باش مطمئن.... میگن اینارو که میشه حسودیشون تو به اونا:  داد ادامه امو شونه رو گذاشت دستشو 
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 خیابون مردم.... میکنن نگاه بهم بد که میشه حسودیشون بهم هم اینجا خدمتکاراي:  گفتم و کردم بهش اشکی نگاه 

 خودم که میکنن نگاهم جوري یه میرم خونه تا مدرسه مسیر تو وقتی که میشه حسودیشون بهم همه هم اونا ؟ چی

  ؟ میکنم شک

  نمیگیره سراغمو اصال که میکنه حسودي بهم حتما اونم ؟ چی مامانم:  گفتم دلم تو 

  میرسونتت میرسام ؟ بریم پاشی میخواي:  گفت و پایین انداخت سرشو نازي 

  .... میرم میگیرم ماشین..... ممنون نه:  گفتم و شدم بلند 

  کجا؟:  گفت تر طرف اون از اتش 

   ها ماست رقص نوبت...؟؟ گشتم دنبالت چقدر میدونی:  بود باهاش هم شیران 

   اینجام من فهمیدن کجا از اینا......اه 

  خوبه؟؟... بابام قبر سر میرم:  گفتم کنم نگاه بهشون اینکه بدون 

  .....کنی ول دوستتو بهترین تولد ناقابل کلوم تا چهار واسه هست مرامت تو واقعا:  اتش 

  بره دید مناسب خودش هم شیران و رفت ببخشید یه با نازي 

 و خودم دوستاي با چرا ؟ اینجام چرا من االن میدونی:  گرفت محکم بازوهامو و اومد اتش.... پایین بودم انداخته سرمو 

  بگیرم؟ اون با رو جشنم تا کنم رفاقت(..)  ي دختره یه با شدم حاضر چرا....؟ نگرفتم رو تولدم جشن خودمون خونه تو

 نمیدي؟ جواب چرا ؟؟ هان: کنم نگاه چشماش تو شدم مجبور و باال اومد هم سرم که باال داد محکم و زور با امو چونه 

 تو پیش سال چهار مثل هم امسال فقط تا دادم انجام کار همه این من کیشو....... نمیکنم باور که چرا نمیدونی نگو

  .....مبارکه تولدم که بگی بهم....بزنی دست برام...کنی فوت کیکو باهام تو......باشی پیشم

   میومد اشکام فرت و فرت که منم بود کرده بغض انگار 

  .... درسته میگن که چیزاي این همه شایدم: داد ادامه 

  ...اتش شو خفه:  گفتم عصبی 

 تورو دیگه وقته چند این منم.... هم به بگیم دروغ چرا ؟ برخورد تیریژت به ؟ شد چی:  گفت و باال داد ابروشو 

 میاد در از هرکی حاال.... داشت اش حافظه تو پسرو یه اسم فقط نوجونیش و بچگی دوران تمام که کسی.... نمیشناسم

 قبول رو بزرگت پدر چرا...؟ مامانت پیش برنمیگردي چرا......هانا میکنم شک بهت دارم دیگه منم... میشناسه تورو
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 سرم پشت دارم دوست خودم بگو ؟؟پس تن واقعی هاي پسرخاله که نمیگی ماهیار و ماکان به چرا اصال... ؟ نمیکنی

   کنی گریه اینجا بشینی که این نه....میکنم درست هارو شایعه این خودم بگو......... بزنن حرف

 تو که روزي همون یادته....رستگار؟ اقاي میدونی چی تو:  گفتم حین درهمون و میکردم اونور و اینور حرصی فکمو 

 که فهمیدم....نه؟؟ مونده پیشم که مامانمه اینه همون بشی مطمئن میخواستی گرفتی؟ امو اینه ازم دیدیم اسانسور

 تو مامانم یادگاري نیست مهم بارم دیگه بگم بهت خواستم می..نگرفتم ازت دیگه رو اینه ولی..... ام کی من فهمیدي

  چرا؟ میدونی.... نه یا باشه کیفم

 جاي کردن پیدا و بودن اون و این اویزون هرشب......دارم دوست رو اوارگی من میکنید فکر تون همه چرا نمیدونم 

 زندگی اروم میخوام منم....پسر اقا نه...؟؟ دارم دوست رو سرم پشت حرف کردن درست یا....دارم دوست خوابو

  .... کنم استفاده تیزهوشان مدرسه هزینه از بیشتر بزرگم بابا امکانات از میخوام...باشم خودم میخوام...کنم

 مرگ بعد هفته یه خونه صاب وقتی:  دادم ادامه و زدم پلک عصبی و هم سر پشت بار چند:  میکرد نگاهم سوال با 

 بگم بدي ترجیه شاید یا... دیدم رو نازي رفتم.... داد ازدواج پیشنهاد بهم وقیحانه قباش ال یه پسر و.. کرد جوابم بابام

  .... مامان

  ...خوب:  اتش 

 برنداشت ایفونو حتی دید ایفون دوربین تو منو وقتی.........اتش نداد جواب ایفونو حتی:  گفتم و کردم خفه رو بغضم 

 چیزا این باشه حوري خاله مثل فرشته یه مامانش که کسی...... نمیفهمی...؟ چی یعنی نخوادت مامانت وقتی میفهمی...

  .... نمیفهمه رو

 امه پسرخاله اون که نمیگم بهش اینا ماهیار خونه مثل امن پناه سر یه دادن دست از ترس خاطر به من که نمیفهمه 

 – مامانم باباي- خان ایرج گوش به و بگم اگه میدونم چون..... اش خونه برم نمیکردم قبول عنوان هیچ به من وگرنه....

  میگیرن ازم دارم االن که هم رو جایی همین... برسه

  ... ببینتت میخواد که گفت کردم پیدا تورو من فهمید وقتی خودش مامانت.. کیشکا میکنی اشتباه داري:  اتش 

 گفت و زد زنگ اقایی یه که ببینم الوندو برم میخواستم عصر دیروز....رفیق اي ساده خیلی:  گفتم و کردم پاك اشکامو 

 وت چند همین که نداشته بابام جز وارثی بابام عموي ظاهرا... رسیده ارث به بهم چیزایی یه پدري ي خانواده طرف از

 بردنم دیروز من به زدم زنگ بعد.... شدن جدا اونا که نمیدونستن چون... خانم نازي به میزنن زنگ هم اول...مرده پیش

  ... کنم کامل رو مدارکم که

  !ببینمش نرفتم دشمنی رو از کرد فکر الوند بیچاره:  گفتم و کردم حرفام ضمیمه پوزخند یه 

  ... متاسفم:  گفت و پایین انداخت سرشو اتش
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  ! نیست باشه متاسف باید که اونی:  گفتم و کشیدم ارومی نفس 

 نزده گند وقت یه ببین.... باال بیار سرتو شو بیخیال فعال تاسفو حاال:  گفتم و کردم پاك دست پشت با خیسمو صورت 

  ؟ ارایشم تو باشم

  زیاد نه.. نه:  گفت نخنده میکرد سعی که حالی در اتش 

  ؟؟ نه یا اره باالخره:  گفتم و کردم ریز چشمامو 

   ببین خودت:  گفت و دراورد شلوارش جیب از بود پیشش که امو اینه 

 ماسیده کرم...... رژچونه بود شده ام چونه رو بود رفته رژگونه...... بود االثر مفقود که رژ..... ریختیه چه دیگه این.......هی 

  ... بود ریملم بود نشده چیش هیچ حیرت کمال در که چیزي تنها..... میومد اشپزخونه از که حرارتی خاطر به بود

  .....صورتم رو نریخت ریملم ها قربتی این مثل حداقل......اخیش... اخیش 

  .... شد تاریک جا همه که میکردم نگاه خودمو اینه تو طور همون داشتم 

  ؟ شد چی:  گفتم و گرفتم اتشو پیراهن 

  ...میکنن تنظیم بعدي پیست برا نورو دارن احتماال:  اتش 

   دراومد مهمونا صداي و سر دیگه که میشه تنظیم برقا االن اینکه امید به بودیم ایستاده مطلق تاریکی تو 

  ؟ شد تاریک چرا - 

  ؟ رفته برقا نکنه - 

  ؟ نداره اضطراري برق کبکبه و دبدبه همه این با تاال این - 

 با امون)  اضطراري برق دستگاه( اس پ یو پیش وقت چند... خانم:  گفت و زد صدا ماهدختو ها پیشخدمت از یکی 

   نداریم فعال... سوخت برق و رعد

  ........ شد بلند ماهدخت فریاد و داد صداي 

  ...نرو:  گفتم و گرفتمش تر محکم من که بره اومد اتش 

  ؟ میگیره هیجانت تاریکی تو هنوزم نکنه......نکنه ؟ که بترسی تاریکی تو که نیستیم بچه دیگه:  اتش 

  خال تو زدي:  گفتم و داد تحویلش گشاد لبخند یه تاریکی همون تو 
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  خروجی در سمت به میبردن هجوم داشتن همه و بود تاریک تاریک..... شد بلند مهمونا غر غر و جیغ صداي 

  ... بودیم ایستاده اونجا هنوز ما ولی..... بیرون بودن زده اشپزخونه خدمتکاراي 

  .....دیگه بریم بیا:  اتش 

  نمیام........ من......اوم:  من 

  ..... بیرون بریم پاشو.....؟ کیشکا شدي بچه:  اتش 

  ..... امه گرسنه من:  من 

  منم:  گفت همدردي و ناتوان صداي با 

  چیه؟ کنارمون:  من 

  ؟؟ اشپزخونه به بزنی شبیخون میخواي که نگو:  اتش 

  بگم همینو میخوام دقیقا:  من 

  ...... هست گاز اونجا و نیست برق....... ها خطرناکه:  اتش 

   اشپزخونه تو بریم که کشیدم پیراهنشو و کردم پوفی 

   کشید ازادمو دست یکی یهو 

  نبود مشخص هیچی خوب ولی برگشتم تعجب و ترس با 

  میخوام منم.......خور تک:  گفت صدایی 

   نه پایین بیاریش میخواي باال زده هیجانت توهم:  خندیدم 

   اشپزخونه تو رفتیم تایی سه باهم و خندید ماهیارم 

  ... کرد روشن موبایلشو قوه چراغ ماهیار 

  .... بخوریم راحت نمیتونیم االن که ما:  ماهیار 

  خودمون با ببریم برداریم نیومده برقا تا میتوننیم خوب:  اتش 

  میزنی حرص اینقدر...میدزدي خودت مهمونی از داري خوبه حاال:  من 
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   داده ماهدخت....ندادم تاالرو پول من:  اتش 

  (..) ي پسره..... هی 

  ...... ما طرف میکرد پرت دونه دونه و.... کنه پیدا مصرف بار یه ظرف رفت و خندید ماهیار 

 جوجه سیخ دوتا نمیکردم نامردي هرکدوم تو منم گوجه و میذاشت کره و زعفرانی ماهیار و میکرد پر اتش هارو برنج 

  میذاشتم

  ؟ پایین برسونیم جوري چه بازار اشفته این تو اینارو حاال:  گفت اتش یهو که پرکردیم ظرف تایی سی یه کنم فکر 

  ؟ کنیم چیکار حاال: گفتم و پنجره سمت رفتم 

  ..... کن باز رو پنجره شد گرمم:  ماهیار 

  خاله دختر پایین بدشون پنجره از:  اومد ماکان صداي... که کردم باز رو پنجره 

  ............. صدا سمت برگشتم ترس با 

  ..... بوده نشسته اینجا مدت تمام احتماال:  گفت گوشم کنار اروم اتش 

   میاد برقا االن......دیگه یاال:  شکست سکوتو ماهیار اینکه تا...... درنمیومد کسی صداي و بود اروم جا همه 

  ... نکرد کنجکاوي " خاله دختر"لفظ درمورد که بود جالب 

 از درهرکدوم... بود پنجره پشت که ماشینی سقف رو بذاریم اروم رو پالستیکا کردم سعی و دادم نشون نرمال خودمو 

   بریزن که بودن بسته تکونی یه به حاال و بودیم بسته بدبختی با رو بودن پر بس از ظرفا

  زدیم دست ها غذا به بوده ما کار میفهمن حتما....؟ نمیشه بد برات بیاد برقا بعد و بریم االن اگه ما..... اتش:  من 

   دیگه بردیم ظرف تا چهل سی یه غذا اینهمه بین از بفهمه میخواد کی... بابا نه:  ماهیار 

  میترسه تاریکی از که ماهدختم..... بیاد ها حاال حاال برقا نکنم فکر تازه:  ماکان 

  .... خنده زیر زد بندش پشت و 

 بهش اینجا نشستی و گذاشتی تنهاش تو اونوقت و داره تاریکی از ترس ات دایی دختر:  گفتم و صدا سمت رفتم 

  میخندي؟

  میترسه تاریکی از و اینجاست که دارم هم خاله دختر یه اخه: گفت اروم ماکان 
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   نبودن ما هاي حرف متوجه پالستیکا خش خش خاطر به ماهیار و اتش خوشبختانه 

 تاریکی از ساله 16 ات خاله دخر این: گفتم پس.... نداشتیم که رودربایسی باهم دیگه بود فهمیده ماکان که حاال 

  بري میتونی حاال پس.... نبوده پیشش کسی و میترسه

  ..... بیارم رو هانا کیف میرم:  گفت و پاشد نشسته میکردم فکر که اونجایی از 

 ماهدختو به که بود اش بهانه نمیدونم حاال..... بود رفته یادم میف کیف دیگه خودم که من... بود یادش این شد خوب 

   بیاره منو کیف میخواست واقعا اینکه یا ببینه

  ؟ شد تموم:  گفتم و پنجره سمت برگشتم 

  ؟ بریم در از خودمون حاال...اره:  اتش 

  ...... باشه شده خلوت کنم فکر االن تا:  من 

  چی؟ ماکان:  ماهیار 

   داداششه نگران ام بچه...... اخی 

  اونم میاد:  من 

 بود خوب...... شدیم خارج دروردوي از بود گرفته اتش چپمو دست و ماهیار راستمو دست که درحالی و رفتیم و دویدیم 

 غر غر با سري یه و........برق گشت باز امید به بودن نشسته هنوز مهمونا از سري یه...... نداشت مله پله و بود مسطح که

  ..... که ساختمون پشت سمت رفتیم ماهم........ میرفتن و میاوردن در پارکینگ از ماشیناشونو

  کو؟ ماشینه: جیغ با من 

  ؟ بود چی اصال ؟ بود کی مال ماشین: پیشونیش رو زد دونه یه ماهیار 

   ولی بود بلند شاستی... چیه ندیدم بود تاریک:  اتش 

  ........ غذاهامون:  نشستم تاالر حیاط هاي ریگ رو و نالیدم عجز با 

  .... میره داره ماشینه که دیدم یهو موقع همون 

  ..... ماشینه:  زدم داد شده گرد چشماي با 

   ماشین سمت دویدن ماهیار و اتش 

  ..... غذاش پره سقفش رو نبود باغ تو اصال هم یارو اون 
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  ...... بریزه ها غذا میترسیدم 

  بیرون اومد من کیف البته و ماهدخت با ماکان که میکردم نگاه رو دوتا اون دو و بودم نشسته ها ریگ رو 

   بگیرم ماهدختو رفتم و پاشدم جام از 

  ... نبود خودش حال تو اصال 

  ....... میداد توضیح براش و میکرد بش و خوش راننده با داشت انگار ماهیار 

 راننده ببینم تا کشیدم خودم با بودم گرفته ماهدختو که طور همون برگشت بود رفته که رو راهی و گرفت بک راننده 

  ....... کرد باز درو ور اون از مهرسامم.... میرسامه ماشین اهان.......بود نازي... شد باز شاگرد سمت در که کیه

  نه؟ یا کردین دزدي ماهم جاي به:  مهرسام 

  دنیا تو هست خور مفت قدر چه......اوف 

  غذا زیاده که چیزي..... اره: گفت صندق تو بذاره تا مهرسام به میداد رو ظرفا سقف رو از که ودرحالی خندید اتش 

   نرسیده بهم هیچی مهمونی این از که میموند دلم تو واقعا وگرنه...... برداشتین اینارو شد خوب:  ماهدخت 

  ! نکن ناراحت خودتو اصال.. بفرستن هارو غذا همه میگی میزنی زنگ بهشون بعدا....غذاس پیش تازه که این:  من 

   هارو نوشیدنی والبته:  گفت و داد تکون بود قاپیده مهمنی از که رو نوشیدنی بطري میرسام 

  کردین سفید مارو روي که شما... دارم شوم هاي فکر خودم فقط کردم فکر من:  گفتم و کشیدم پوفش 

  ... میایم اتش ماشین با ماهم... میرسام ماشین تو بشینین ماهدخت با:  گفت و بغلم تو کرد پرت لباسامو و کیف ماکان 

  ؟ میاین کجا:  پرسیدم میکردم سرم روسریمو و میپوشیدم مانتومو که حالی در من 

  بگیریم؟ رو دوتا این جشن هم بخوریم هارو غذا هم... جایی سبزي فضاي بریم:  گفت ذوق با ماهیار 

  .....شدیم سوار و کردیم موافقت همه 

  ببریم میخوره درد به چیه؟ اینا ها بچه: اتش 

   نوشته روش انگلیسی:  داشت برش زودتر ماکان که بود دیوار گوشه که هایی قوطی سمت رفت و خندیدم 

  نداد اون اما ام خارجه هاي زبان خداي که من به بده یعنی که میکردم تا و باز دستمو 

  ..... و شد باز درقوطی که بکشم دستش از اومدم منم 
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  بابام؟ به بدم چیجوري ماشینو این من کردین؟؟حاال چیکار:  گفت غر غر با میرسام 

 نشد درست اگه یا....کارواش میبریش:  گفتم و کردم نگاه بود شده ریخته ماشین رو که هایی رنگ به شرمنده 

  میدي تحویلش گل دسته عین اونوقت.. رنگکاري

  کاري مسافرت یه بره ماشین با امشب میخواد بابامون:  مهرسام 

  کردي؟ چیکار ببین:  گفت داد با ماکان 

  ...... که نبود هانا تقصیر:  ماهیار 

  temporary colour نوشته:  گفت و خوند رو قوطی روي اتش 

  حله پس:  شد باز نیشم 

  مگه؟ چیه:  میرسام 

  ..... موقت رنگ:  گفتم و باال انداختم ابروهامو 

  ببریم بینش از نمیتونیم که ما...... حال هر در:  گفت و سمتمون اومد درهمی قیافه با نازي 

   کنن عوض لباساشونو کردن وقت مهرسام و نازي و ماهدخت کی که بودم تعجب در 

  ....اومد نمی در جور عقل با بازم ولی میگذشت برق رفتن از اي دقیقه بیست یه االن گرچه 

   میشد بود اب شلنگ یه و بزرگ جاي یه اگه:  ماهدخت 

  بود ردیف وگرنه شهره سر اون ما خونه:  ماکان 

  کرد تصدیق ماهیارم 

 بیا باال بزن شلوارتو بشوریم ماشینشو اوردم پسرمو دوست بابا بگم برم.. نکنید حساب روش اصال که مارو خونه: نازي 

  کمک

  خندیدیم حرفش از 

  منطقه اون تو قعطه اب شب سر از ولی هست ما خونه:  اتش 

   کردیم پف کالفه امون همه 

  .......ها میشه سرد االن ها غذا:  مهرسام 
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   غذاس فکر....باش اینو 

  خوندي؟ هانا...... ما داریم امتحان هم فردا تازه:  نازي 

  نازي؟ گفتی چی:  زدم جیغ یهو 

  کنم شوخی باهات خواستم.....نترس بابا هیچی.... هیچی:  گفت ترس با 

  نکن ها شوخی این از دیگه:  گفتم و بیرون دادم حرص با نفسمو 

   زدم دیگه جیغ یه دوباره بود نشده تموم ام جمله هنوز که 

  بکشی جیغ امبوالنس اژیر مثل میخواي صبح فردا تا ؟نکنه شد چی دوباره:  میرسام 

   نمیشناسیم همدیگرو ما سرمون خیر نباش راحت بامن اینقدر یعنی که کردم اشاره نازي به ابرو با 

  کجاس؟ ببین بگیر اونو شماره....کوش؟؟ سینا:  ماکان سمت رفتم بعد و 

   باشه ولی درنمیارم سر کارت از اینکه با یعنی که جلو داد لباشو ماکان 

  ؟ کیه دیگه سینا:  مهرسام 

  نجاته فرشته فعال:  گفتم اهسته 

  کجایی؟... سینا.... الو:  اومد ماکان صداي 

  کجایی؟ بگو درنیار بازي مسخره - 

  .....داره کارت هانا بیا...... ساختمونیم پشت ما - 

   کرد قطع و 

   اومد سینا که شدیم منتظر ذره یه 

  ؟ جمعین همه ؟ خبره چه اینجا:  سینا 

  افتادین من یاد زدین گند باز:  گفت و کرد جمع اشو قیافه میرسام افتضاح و رنگی ماشین دیدن با 

  داري؟ هنوز مارو مدرسه کلید....!!  سینا:  گفتم مظلومی صداي با 

  چی؟؟ که خوب اره:  گفت و خاروند سرشو سینا 
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  حله... شین سوار:  من 

  خبره؟ چه اینجا ؟ حله چی:  سینا 

   فهمیدم من.... داداش بریم بیا:  گفت خودشو ماشین سمت کشیدش اتش 

 ***  

   اوردیم می هاهم موسیر ماست اون از کاش:  گفتم پر دهن با 

  نذار دلم رو دست:  ماهیار 

  ... مدرسه حیاط به رسیدیم تاالر از:  گفت میکرد بازي غذاش با ناراحتی با که درحالی ماهدخت 

   شد خراب تولدم:  گریه زیر زد و 

   خندید گریه وسط ماهدخت که گفت چیزي یه ماهدخت گوش در اتش که بگم چیزي اومدم و پایین دادم غذامو 

  ....... میکرد نگاهشون چپ چپ ماکان 

  زیاد حجم در اونم میچسبید مفت چیز که اخ...... برداشتم دیگه پرس یه و کردم دراز دستمو توجه بی 

  که کن خودکشی نگفتیم بخور گفتیم:  گفت و زد بهم سقلمه یه ماهیار 

  شم تقویت بذار....بشورم رو میري ماشین کنم کار خر عین باید االن..... شو خیال بی ماهیار اه:  من 

 عزیزم شد چی:  میگفت هی و اورد اب براش ماشینش تو از رفت هول با میرسام که افتاد سرفه به نازي موقع همون 

  بخور...بخور...

  کردن کور اشتهامو....... ها چندش اي 

  ..... داد دست از میرسامو که میسوزه شبنم برا دلم واقعا ولی 

  غذا رو افتادم دوباره و کشیدم اي هی 

  ؟ خبر چه امیر از:  گفت و بود نشسته طرفم این مهرسام 

   من گلوي تو جست غذا ایندفعه 

  ؟ میشناسین همو دوتا شما مگه:  گفت میداد بهم خودشو دهنی بطري همون که درحالی نازي 
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 اشاره مهرسام به میخوردم اب کردن دهنیش میرسام اجداد از نفر چند نبود معلوم که بطري اون از غیظ با که حالی در 

  حاال کن جمعش که:  کردم

  باهم داریم دور اشنایی یه:  مهرسام 

  اتونه؟ همسایه که همونه میگه که امیري این:  پرسید من به رو ایندفعه و گفت اهانی نازي 

  دیگه؟ کیه امیر:  شد غیرتی مثل میرسام 

  ؟ بابا میگفت نیلیا که همونی:  مهرسام 

  کیه؟ نیلیا:  شد غیرتی نازي حاال 

  .... بخورین غذاتونو..........اه:  من 

  میزنین؟ زر چقدر:  گفتم ارم بندش پشت و 

  میدي؟ بهم اشو شماره:  گفت که بودم نخورده لقمه چند یه مهرسام 

  کیو؟ شماره:  کردم نگاهش تعجب با 

  دیگه میخواد امیرو شماره: ماهیار 

  جاسوس؟ میدي گوش ما هاي حرف به یا میتیخی داري:  یعنی که کردم نگاه بد ماهیار به 

  داري؟ چیکارش......بدم بهت بیار یادم:  گفتم و کردم نگاه مهرسام به 

   کردم نگاهش شده گرد هاي چشم با من که پایین انداخت سرشو لبخند با مهرسام 

  ؟ اومده خوشش اون از این 

  !خدا یا 

  نه؟ داشتم رو اینجا کلید من شد خوب ؟ میکنین پچ پچ دارید اونجا چی:  سینا 

   دهانش تو گذاشت قاشق یه و 

   نیست خوب هم اصال..... نه:  شکست سکوتشو ماکان 

  .... خورا:  گفت غیض با و گرفت ماکان از روشو و گفت ایشی دخترا مثل سینا 

  داره؟ شلنگ اینجا حاال:  ماهدخت 
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  بیاریم اب کجا از ولی نیست موردي اون...میخرم میرم:  میرسام 

  اینجا میبندي شلنگو سر:  گفتم و کردم اشاره بود خوري اب شیراي که سرم پشت به 

  ...... اومد صداي یه یهو 

  اومد صدایی یه ساکت....هیش:  سینا 

  ........ میپاییدیم اطرافو نگرانی با همه 

  بود؟ چی:  پرسیدم هیجان از تاشی لرز با من 

  ؟ هست اینجا مگه هم اي دیگه کس:  گفت میچسبوند اتش به خودشو که حالی در ماهدخت 

  .... شد رد تاریکی تو از سایه یه ماهدخت حرف این بند پشت و 

  ؟ بود چی:  گفتیم بودیم کرده بغل دیگرو هم و بودیم چسبیده هم تو همه که درحالی و.... شدیم بلند و زدیم جیغ 

  میو....میو -

  میترسی؟ کوچولو پیشی یه از:  گفتم و تکوندم لباسمو و گرفتم فاصله ازشون 

  پیش...پیش...پیش.....پیشی بیا:  گفتم و صدا سمت برگشتم بعد 

  .... اومدم:  گفت صدایی یه یهو 

  بود؟ کی:  جام سمت برگشتم و کشیدم بلندي هی 

  میترسی؟ کوچولو پیشی یه از:  دراورد ادامو ماکان 

  ... زدیم جیغ همه که... خورد تکون دم شبیه چیزي یه یهو 

 کمک بیاد بعدم... بیاره بخره شلنگ برامون گفتم... شیرانه... بابا نترسین:  گفت میومد در ماشینش تو از داشت که اتش 

  ...بشوریمش کنه

 برادرا و اتش و سینا....میرسامو خوب:  گفتم بیرون دراومد تاریکی از هم دلقک بچه اون و فروکشید خوب که ترسمون 

 خاله بریم مرخصیم ما خانما پس... زیاده ادم اینهمه بشوري میخواستی چرخم هیجده تریلی.....دیگه هستن شیران و

  ..!! بازي زنک

  کنم عوض تو با میخوام هستی کاري ب از توهم و میکنه درد پام خیلی من اتفاقا:  سینا 
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  !کنی عوض ماهدخت با میتونی...نچ...نچ....نچ:  گفتم و دادم تکون راست و چپ به انگشتمو 

   میشوره هانا خود...من؟؟ چرا...من؟؟:  گفت و زد کوتاهی جیغ بود خودش خیال تو که ماهدخت 

  !! بیا یو... خواهر اخه میشه شل هانا هاي ناخن:  شیران 

  نمیکنن کار خانما از کدوم هیچ.... که نشید پرو گفتم چیزي یه من حاال:  من 

 باباشون... نکنین تلف وقت اینقدر:  گفت و کرد پرت میرسام ماشین طرف به بود کرده وصل که رو هایی شلنگ اتش 

  ... میخواد ماشینو

  ؟ شیران اوردي تاید:  گفت باال میزد شو ها دمپاچه که حالی در ماهیار 

   پایین بزن هاتو پاچه اون...بشوري؟ ماشین یا کنی لقد گل میخواي:  گفتم و خندیدم هر هر 

  .... کنم ات خفه یا میشی خفه کرد اعالم جا همون از که انداخت بهم بدي نگاه ماکان 

   نموند دور ماهدخت دید از که اومدم گشاد لبخند یه براش 

  ... امیر شماره:  کرد یاداوري سان بدین مثال و پهلوم تو زد اروم مهرسام 

  دیگه بهش بده پسررو این شماره... کشت خودشو بابا:  میرسام 

  ....فوت 

  ! شما جون اومدم کف به میرسام غیرت حجم زیادي از من 

  بگیر نیلیا از بعدا خوب:  گفت بیاد کنار خیسی و چرك لنگ با میکرد سعی که حالی در ماهیار 

  !!بدونه نیلی نمیخواد:  داد جواب نازي ایندفعه 

  نیلی؟؟ شده حاال ؟؟ کیه نیلیا نمیدونست پیش دقیقه دو تا این......خدا یا 

  خوبه نشم تیمارستان همیشگی مشتري امشب من 

 که میکنه نگاه ها بچه به داره ایستاده سینه به دست ماکان دیدم که نم غارت هم دیگه غذاي پرس یه برم شدم بلند 

  !! رومیه شاهزاده کرده فکر... کن نگاش..... میشورن ماشین

  اب؟؟ به داري حساسیت.... پسر اقا هوي - 

   نداره امو حوصله فهمیدم که کرد نگام تفاوت بی 
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  سرم به زد شیطانی فکر زمین روي شلنگ دیدن با نذاشته اولو لقمه هنوز که کردم باز ظرفمو در 

  ... کن باز ابو زدم اشاره نازي به ایستادم ماکان پشت رفتم و اب شیر تو گذاشتم شیلنگو خوري اب سمت دویدم 

  ...... بکنه خاله دختر من نثار فحش تا چهار کرد سعی قروچه دندون با و بست چیشاشو....وویی 

  !!رقیب نره حلقت تو اب باش مواظب:  گفتم و غذام سمت رفت و کردم راست و چپ فکمو 

 فهمیدن البته...نفهمید اي دیگه کس بودن بیکار که دخترا جز بودن مشغول هم بقیه و نمیکردیم صدا و سر زیاد چون 

  نیاوردن خودشون رو به

  ........یهو که ظرف تو بردم دستمو بیاریم تاریکی اون تو بودیم نتونسته که قاشق 

   هوا رفت جیغم 

  ........ توروخدا........ماکان ابو ببند:  گفتم نکنم گریه میکردم سعی که حالی در 

  میکرد نگام لذت و لبخند با و میپاچید ابو و چشمام تو بود گرفته شلنگو همچنان ماکان 

  توش میبندي اب چرا رو غذا.......هیچ من حاال 

 بانو " داستان دق اینه جز داشتن لبخند درصد نه و نود و..... میکردن نگام بودن ایستاده ردیف به هم بقیه دخترا 

  " ماهدخت

  ها؟ شما میکنین چیکار:  اومد ماهیار که میزدم پا و دست اب تو داشتم هنوز و هم به بود ریخته اعصابم 

  لباسم و هیکل تو زد گند بیشعورت برادر:  کردم قایم پشتش خودمو و خودم جلو کشیدم ماهیارو 

 سینا گرم دمت:  گفتم و زدم و جیغ جا همون از که کرد خیس ماکانو شیلنگ یکی اون با پشت از سینا موقع همون 

  محفوظاه اش جایزه....

  ...... که نبود ما کن ول ولی ماکان 

  .... کردن مداخله کم کم هم پسره بقیه و دخترا 

 عین شرمندگی احساس هیچ بدون و.... تیزهوشان مدرسه حیاط توي...... قوي اب فشار و شیلنگ تا چهار با ادم نفر ده 

  میکردیم خیس همدیگرو زایشگاه نوزاداي عین... هیچ هم شیرخوارگاه هیچ که دبستان هاي بچه

  ..... بود شده چروك پوستمون بود سرد هم هوا و بودیم اب زیر اینقدر 

  ! ماهدخت گاهی و.... بودم من هم اصلی هدف...... که نمیکردن ول 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢۶۶ 

 تا میدادن تکون خودشونو هم پسرا و بودن کرده بغل خودشونو دخترا که حالی در و کندیم دل بازي اب از کم کم 

  ... شد بلند شیران ماشین گیر دزد صداي شن خشک

 خبره چه ببینه تا باال کشید خودشو و دیوار سمت رفت اتش... بخوره تکون نمیتونست کشیده اب هیکل اون با شیران 

  ؟

   میکردیم نگاهش نگرانی با 

  ...... اومد می هامون خانواده و خودمون دخل... اینجاییم امشب ما میفهمید کسی اگه 

   باشیم بساط این تو ماکانم و من یعنی ها مدرسه سبد سر گل وقتی مخصوصا 

  .... امانه و امن:  اتش 

  ؟ بشیم ماشین سوار نمیتونیم که اینجوري کنیم خشک خودمونو چیجوري حاال:  من 

  کنیم روشن اتیش:  نازي 

  ؟ مگه نیک پیک اومدیم: ذوقش تو زد ماهدخت 

   میشن مشکوك بقیه و میمونه اتون مدرسه کف هم سوختگی جاي تازه:  شیران 

  میگیریم دوش هامون خونه میریم شدیم خشک که ذره یه میشینیم ذره یه... بیخیال:  سینا 

  ها شماست خانم کیشکا این تقصیر اش همه:  ماکان 

  بود؟ شما خانم هانا که پیش دقیقه چند تا ما خانم کیشکا شد حاال:  گفت میکرد دفاع ازم اتش که همیشه مثل 

  .... ازم کنی دفاع میخواي گفتم.... سرت فرق بر خاك اي 

  ! رقیب شدي بدهکار بهم کباب جوجه پرس یه ثانیا نیستم کس هیچ مال من اوال: گفتم و کمرم به زدم دستامو 

 نتونستی اشو دونه یه اش همه... میخوري داري بند یه اومدیم وقتی از:  گفت و رفت بهم وحشتناکی غره چشم ماکان 

  ! حاال بخوري

  !!بود جونم ماهدخت مال که نخوردم تو باباي مال از.... بود دونه یه هم دونه یه همون:  من 

  خخخخخ 

  ! جون بشه موقعش به طرف میده کیفی چه 
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  میریم لو میشنوه بحثتونو و جر یکی االن.... دیگه بسه:  شیران 

 نماز که ساختمون پشت سمت رفتم لبخند با بعد و دراودم براش زبون یه برگشتم نمیاد دلم دیدم که کنار برم اومدم 

  ........ خورده یه بشینم اونجا تا بود خونه

  .... دنبالم افتاد راه ماهیارم 

   نشست کنارم ماهیارم نخورم سرما که کردم جمع خودمو و نشستم خونه نماز گوشه

  بسوزه دلتون... داره ما مدرسه ندارین؟؟ بخاري:  ماهیار 

  .... موهام جون به افتاد که سرش رو چلوندم مانتومو سرشواستین باال بردم دستمو و کردم فوتی 

  موهامو نکش... مرگته چه هوي - 

  موهامو نکش میگی...کردي خیسم بیشعور - 

  کن ول کن ول...اي اي....که قطره چند این دیگه شده غرق هیکلت کل که تو - 

  ها تیپت تو زده گند بد ماکان:  گفت و کرد ول موهامو ماهیار 

  نمیره توقع ازش بیشتر دیگه توهه داداش - 

 سنگین بودم خورده بس از تازه....بودم شده کسل بود خورده بهم که هم اب......میکردم الودگی خواب احساس جور بد 

  خوابیدن واسه میخواستم جا یه فقط.... بودم شده

  نه؟ اینجا میومدي بیاي نمیتونستی ما خونه که قبال: ماهیار 

  !اول بار دیدم اینجا ماکانو و سینا...اره:  گفتم و زدم لبخند روزا اون یاداوري با 

  ....هانا خنگی خیلی:  گفت ماهیار که بودیم ساکت دقیقه چند یه 

   کردم نگاهش ناراحت و گیج 

  نمیبینی؟ من تو تغیري تو:  ماهیار 

  نمیدیدم تغییري هیچ نه بود شده خوشتیپ العاده فوق امشب که این جز...... کردم نگاهش 

  ...نمیبینم چیزي که من....نوچ:  گفتم و کردم نگاه تر دقیق 

  کن نگاه درست دیگه بار یه:  گفت مغموم ماهیار 
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  ..... بگم من شد منتظر و زد چرخی چشمم جلو و پاشد 

  نمیبینم درست...نیاوردم خودم با عینکمو امشب من:  من 

  ؟؟ واقعا:  گفت دلخور ماهیار 

 میپرسن شوهراشون از که افتادم فیلم توي خانماي این یاد... کردم نگاهش ریزي چشماي با و چپ سمت بردم فکمو 

  عه...عه...عه:  گفتم یهو......... نکردم تغیر من

  فهمیدي؟:  گفت زده ذوق ماهیار 

  برداشتی ابرو زیر.... ناقال اي:  گفتم و زدم بشکن 

  ......!!کیشکا:  گفت متعجبی و ناراحت لحن با و گرد چشماش ماهیار 

  میزد صدا خودم اسم به منو ماهیار که بود اولی بار...... شد تر گشاد لبخندم 

  !نکن اي قطره ابیاري مارو خونه نماز این از بیشتر بشین یعنی که کشیدم کتشو 

 فهمیده بود ندیده بیشتر دفعه چند منو که نازي....فرم رو بیارم قناصمو هیکل باشگاه میرم ماهه چند سرم خیر: ماهیار 

  ...نهمیدي تو اونوقت

  اره اوا...ها ایستاده تنت تو خوشگل کته این اینقدر امشب چرا میگم.........میگی راست اره عه....اهان...عه.....عه:  من 

  پوف.... اي مدرسه اول شاگرد چطور تو موندم من:  گفت و کرد نگام بد ماهیار 

  ....دادم صدا شاالپی بودم خیس چون و زمین رو افتادم تاالپی و کشید دستمو که برم پاشدم دلخوري با 

  ! نشیمنگاهم.......اخ 

  خوبی؟ ؟ شد چی:  گفت دستپاچه ماهیار 

  گرفت دردم..... بیشعور:  گفتم و دادم هول محکم سرشو 

   بخوریم هم با بیام گفتم بودم خریده تخمه:  گفت و کتش جیب تو برد دستشو ماهیار 

  بده.... بده:  بهش کردم حمله 

  جیبمه تو - 

   برداشتم مشت یه و کتش جیب تو کردم دستمو 
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  شکوندمش بعد و لیسیدم رو تخمه روي شوري و زدم مک ذره یه رو اولی 

  ممنون...خوبه.......اوم - 

  نکردیم دل و درد باهم وقته خیلی...هانا میگم - 

  شده؟ چیزي:  کردم نگاهش جدي 

  میکنن برخورد جوري چه دیگه هم با اتش و ماهدخت کردي دقت:  پایین انداخت سرشو ماهیار 

  مثال؟ جوري چی: گفتم بشه باز که میرفتم کلنجار تخمه با که حالی در 

  نه؟... دارن دوست... دیگرو هم... هم....اتش....و... ماهدخت - 

 مثال من که این خاطر به فقط اون چون... باشه داشته دوستش اتش نکنم فکر تازه...کردن غلط...نه:  گفتم قاطعیت با 

  ....کرد کارو این باشم تولدش تو

  ! میشه عوض ادما احساس ولی:  گفت و کردد نگاه بهم اروم و جدي ماهیار 

  ؟/میري کجا:  پرسید که پاشدم 

  بدزده رو اي دیگه کس عشق نداره حق بگم اتش به میرم- 

  ... نیست من عشق اون - 

   زد خشکم جام سر 

  ندارم دوستش...نمیخوام... ماهدختو من:  کرد تکرار دوباره 

 نداشته اون میخواستم.... بود ماکان به حسادت خاطر به اش همه....میکردم اشتباه:  کردم نگاهش کنجکاوي با برگشتم 

 اون به اصال من...باشمش داشته نمیخوام هم خودم اما....اما... میشنیدم تعریف فامیل تو ازش زیاد چون....باشدش

  ندارم اي عالقه

  ؟ کنه ول ماکانو کنم کاري یه گفتی من به بودي مریض پ:  شکوندم تخمه دوباره و سرجام نشستم رفتم تفاوت بی 

  دیگه دزدید قاپشو اونم گفتی اتش به.... بود سخت برات خیلی مثال یا.... نکردي تو که این نه:  خندید 

  .... نمیان هم به دارن؟اصال دوست همدیگرو دوتا اون میکنی فکر واقعا:  گفتم و کردم نگاهش 

 برم میخواي ؟ میشه حسودیت ماهدخت به منی موقع اون شبیه هم تو نکنه:  گفت و باال داد ابروهاشو مسخره ماهیار 

  کنار بکشه بگم داییم دختر به
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  ؟ دلقک درمیاري منو اداي:  گفتم و کردم الود خواب چشمامو ذره یه تفاوت بی 

   شد جویدن مشغول سوالم به نسبت تفاوتی بی و مسخرگی با دهانشو تو انداخت رو ادامسی ماهیار 

  ..... لباسم تو رفت و خورد قل تخمه یه یهو که میشکوندم هارو تخمه حرص با 

  ...هی- 

  ؟ چته:  ماهیار 

  ...... افتاد ام تخمه - 

   افتاد که افتاد.....بخوري رو تخمه اون باید حتما حاال - 

  افتاد بدي جایی اخه - 

  میگی؟ داري چی یعنی که کرد نگام تعجب با 

 اون بود چسبیده بهم لباس و بودم خیس چون اما بیاد در لباسم تو از بلکه پریدم پایین و باال و پاشدم سرعت به 

  ! درنمیامد

  هانا؟ میکنی داري کار چی - 

   بیارم درش من کن نگاه اونورو دقیقه یه...... لباسم تو رفته تخمه - 

  جیگر؟؟ کمک بیام: گفت مسخره ادامس همون با و خنده با 

  یماد بدم نزن حرف چیز پسراي این مثل اهه:  گفتم و رفتم بهش اي غره چشم 

  ! عقشم نمیگم دیگه میکنم اذیتت اگه:  گفت ادامسی لحن همون با 

  باش راحت یو بیرون میرم االن.... بابا کردم غلط:  گفت که کردم نگاه بهش دوباره 

  ....تو نیاد کسی بده کشیک در پشت - 

  .... انگار حاال... بابا باشه - 

   ندادم اهمیت... نگفت و خندید حرفشو بقیه 

 شده جا جابه لباسم کامال....  کردم لباسم گشتن به شروع زحمت به و دراوردم شالمو و مانتو رفت اون که فاصله بال 

  ... بود شده درست ناجوري اوضاع و تنم به بود چسبیده و بود
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  ؟ کجاست تخمه نمیدونستم اما میکردم قلقلک احساس 

   میکردم قلقلک احساس بازم من و میخوردن لیز بدنم رو اب هاي قطره 

  ..... شد باز در یهو که میشدم دیوونه داشتم 

  ..... نباشه پسرا از یکی که میکردم خدا خدا و گرفتم خودم جلوي دستامو 

  ..... سرم باال ایستاده معلق عجل عین ماهدخت دیدم که سرم پشت برگشتم... میزد تند تند قلبم 

  میکردي؟ چیکار ماهیار با داشتی اینجا تو - 

  بهتره باشه پسرا از یکی همون....کردم غلط خدایا....کردم نگاهش ترس با 

  خدا به هیچی....هیچی....هی - 

  تنت به بود چسبیده هم عادي درحالت خوبه میپوشیدي؟؟حاال لباستو داشتی چرا - 

  !! بانو مشنگ.... درمیاوردم لباسمو داشتم که من...ها اس دیوونه 

  ... بود بیرون که اون ؟....ات عمه پسر به یا داري شک من به:  گفتم تمام ریلکسی با 

  تو نیاد کسی وایسا در جلوي گفتم شد خوب حاال:  گفتم خودم پیش و کردم مشترکمون ارواح نثار فحش ا چند 

 تو هاي تخمه پوست و بیرون رفتم ماهدخت به توجه بدون پوشیدمو شالمو و مانتو کردمو پیدا رو تخمه لحظه همون 

   بود تر اونور ذره یه که ماهیار سمت رفتم حرص با و کردم خالی زباله سطل تو دستمو

  .......که نگفتم بهت من مگه...هوي - 

  .... میکنه نگاه ها بچه به داره و نیست من به حواسش اصال دیدم 

  شدي؟ هیجانی باز نیستم تو با مگه:  دادم تکونش 

  میکنم فکر تو به دارم:  ماهیار 

  کنی فکر بهم باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم - 

 دارن دوستت خیلی حتما بودن بچگیت دوستاي از که اتش و شیران...میکردم نگاه ها بچه به داشتم:  گفت جدي خیلی 

!  

  این؟؟ میگه داره چی 
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  !!ها میره یادم اینجوري جونم به انداختی دایتو دختر اون نکن فکر... ماهی - 

  ....دارن دوستت هم اونا...  نیست که هم الوند و غایبه که هم امیررایا......شیران و اتش از غیر به - 

  ...عشقی ضلعی شش تو افتادي تو عشقی مثلث تو افتن می همه... ها شانسی خوش خیلی: گفت و کرد نگاهم برگشت 

   کنه رفع باش تفاهمو سو تا طرفمون اومد می غر غر با داشت که ماهدخت سمت رفت و 

  .... میکردم نگاه ها بچه به خماري تو منم و 

  اتش 

  شیران 

 مسجد دیوار هاي نگار و نقش کنم فکر بهش میخواستم هروقت گرچه...میکردم نگاه بهش ذهنم تو رو این(  رایا امیر 

  )چشمم جلو میاد اون جاي به

  الوند 

  ...میده دست تهوع حالت بهم اسمشم....اه... اه 

  .....ضلعی شش گفت ماهیار ولی....ضلعی پنج میشه من با که اینجوري خوب 

  نه؟... پروند چیزي یه همینجوري شایدم.... میشه حسودیش ماکان به اونوقت.... داره مورد ریاضیاتشم... اي اي اي 

***  

   بعد هفته یه 

   اومد می در تق تق 

   تو ؟؟بیا نیلی چیه - 

  ... تو اومد و کرد باز رو در 

   نکن اذیت خودتو اینقدر ؟؟ کتابی تو اینقدر چرا....دختر میگیره درد چشمات - 

 به ممنون... نمیشم اذیت:  گفتم کنم پیدا امو معادله اشتباه داشتم سعی که طور همون و نکردم بلند کتاب از سرمو 

  !فکري

  حیف ولی میکردم اضافه بیرونم گمشو یه نبود خودش خونه اگه 
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  ! همی تو اس هفته شده؟یه چیزي!!...هانا:  گفت و تو اومد نیلیا 

  مگه؟ چطور... نیست چی هیچ نه:  گفتم و باال اوردم سرمو ایندفعه 

 ؟ شده چیزي:  گفت بکشه حرف زبونم زیر از چشمام تو زدن زل با میکردم سعی که حالی در و شد دقیق روم نیلیا 

  کرده؟ کاري گفته؟ چیزي ماهیار

  ! اون تقصیر میندازن میشه هرچی ماهیار بدبخت 

  ! کنم بیشتر هامو زدن تست میخوام میشیم کنکور نزدیک داریم فقط...بابا نه - 

  دیگه؟؟ همینه فقط - 

  ! تخت خیالت اره یعنی که دادم تکون سرمو 

  ! بودم اشفته.... شده چم مدت یه نبود معلوم....کشیدم گردنم رو کالفه دستمو بیرون رفت که نیلیا 

 تلفن جواب.... بودم کرده نگاه زندگیم تاریخ کل به هفته این تو.... میموندم بیدار شب تمام میخوندم درس روز تمام 

  ... اتش حتی نمیدادم رو کسی هیچ هاي

  .... اومد ایفون صداي 

   دارن کارت در دم برو:  کرد صدام نیلیا که شدم معادله مشغول دوباره 

  دیگه بگو چیزي یه چمیدونم...میخونم درس... خوابه... نیست بگو - 

   زشته در دم برو پاشو:  زد داد دوباره 

  کیه؟ - 

  ...... امیره - 

   در دم رفتم و برداشتم رو ورودي در کنار گلی گل چادر و کشیدم پوفی - 

  ....میکرد سنگینی ام سینه رو هوا انگار بود گرفته جا همه انگار.... میومد خفه نظرم به ولی بود بهار اینکه با هوا 

  ....بیاد بارون میخواست بود معلوم بود ابري 

  کردم سالم اروم و کردم باز رو در 

   کرد سالم و سمتم اومد لبخند با 
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  ؟ خوبه حالتون:  گفت که دنبالتون میام عشا مغرب نماز براي بگه بودم منتظر 

  ؟ خوبن ؟خانواده خوبین شما... ممنون - 

 رو پدرتون خدا... بود عالی بودین پخته دیروز که حلوایی.... نباشم خوب چرا باشم داشته شما مثل خوبی شاگرد وقتی - 

  بیامرزه

  داد بهم رو بشقاب بعد و 

  ! پسرحاجی العمل دستور رو زا اونم... بودم پخته حلوا ویشکا و بابام برا دیروز که بودم کرده فراموش کل به 

 امد و رفت خاطر به محل تو میدونیم.... بودین داده شما که بود پختی دستور خاطر به اش همه:  گفتم و گرفتم ظرفو 

  میرم جا این از کم کم بخواد خدا... میخوام معذرت واقعا... دراوردن حرف براتون ما خونه به

 که میدونستم.... میکنم صحبت مهم ادم یه یا دبیرا با که وقتایی مثل قلم لفظ خیلی و میکردم صحبت بیحال خیلی 

   شده متوجه

  میرین؟ کجا... میشه خالی جاتون.... بودیم کرده عادت بهتون:  رفت هم در ذره یه اش قیافه 

  ... مامانم پیش... خودمون خونه میرم - 

  ام خانواده پیش:  دادم ادامه پوزخند با 

   نمیشم مزاهم... باشین خوش....بله - 

   رفت و کرد خداحافظی 

 من روح شادي برا بعدي حلواي میکنه کاري یه امیر سراغ برم پختم که حلوایی این بعد بود کرده تهدیدم مهرسام 

  ! باشه

  میکرد زندگی اینجا روزي یه هانایی یه که بره یادش امیر میخواست دلم... کنم ناراحتش نمیخواستم منم 

   بره یادشون منو همه میخواست دلم 

   اشپزخونه تو برگردوندم ظرفو و گذاشتم لباسی چوب رو چادرو... خونه تو برگشتم و دستم تو گرفتم ظرفو 

   دادم نذري اونور و اینور خونه تا هفت رو ات جهیزیه تمام ها شرمنده....جون نیلی - 

 که باشیم باید کنترل این فکر فعال... نداره اشکال برمیگرده:  گفت و کرد عوض رو کانال و تلویزیون سمت رفت 

  .. شده خراب
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  برو خودت... نمیبینم تلویزیون که من - 

   زد زنگ خونه تلفن که اتاق سمت رفتم میدادم گوش که طور همون.. بیاد بارون میخواد که کرد اعالم هواشناسی 

   باتوهه هانا:  گفت بش و خوش از بعد و برداشت جا در نیلیا 

  ببین خودت یعنی داد تکون هوا تو دستشو که کیه پرسیدم لب حرکت با و تلفن سمت رفتم کشون خمیازه 

  بله؟- 

  خبر؟ چه هانا؟ چطوري - 

  امرتون؟ دوما....خان سینا سالم اوال- 

  ! نگرانی که ممنون خیلی... دارن سالم همه... خوبم منم بابا... حاال میزنی چرا - 

  داري؟؟ چیکار... من برا نیا لفظ - 

  دادم تکون براش هوا تو دستمو من دفعه این... کن صحبت درست یعنی که کرد اشاره نیلیا 

  میگم...نگیر پاچه... بابا باشه:  سینا 

  !بفرمایین - 

 ماشین شوي و شست براي بعدي دفعه... دادم تحویل کلیدو منم برگشته سرایدارتون کنم اعالم زدم زنگ اوال - 

   نکنین حساب مدرسه حیاط رو رفقاتون

  خوب؟ - 

  بخونیم؟ درس باهم اینجا بیاي میخواد دلت اگه بزنم زنگ گفتن ها بچه اینکه دوم - 

  کیا؟ یعنی ها چه:  پرسیدم کنجکاوي با 

   گفت ماکان - 

   گفتم من نگو نگفته مگه:  اومد ماکان داد صداي 

  ؟؟ چطوره ماهیار گفتم پیشنهادش به توجه بی - 

  ماهیار فقط...؟ ها خوبیم ماکان و من نیست مهم... چغندریم که هم ما - 

  نه؟ یا خوبه - 
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  باز؟ شدي هیجانی... ها نیست خوب حالت بیشوخی هانا...خوبه بابا اره - 

   هیجانه همون ندارم االن که حسی تنها - 

  شه خوب حالت توهم بخونیم درس هم دور بیا پاشو... شکر رو خدا خوب - 

  ندارم حوصله نمیام - 

  ... میگذره خوش دیگه بیا - 

  نمیام.. ندارم حوصله میگم:  گفتم عصبی ذره یه 

 یه کنم فکر تلفنی مکالمه این پایان تا... بابا خوب باشه:  گفت شده سگ اخالقم اینقدر من چرا که این از متعجب سینا 

  صدات تن این با کنم رد ناقصو سکته تا چند

  نمیاد نداره حوصله میگه!!  ماکان:  گفت و کرد ماکان طرف به بعد 

  کن قطع... درك به:  اومد ماکان داد صداي 

  ..... کردم قطع سینا از خداحافظی بی شنیدم اینو تا منم 

  اتاقم تو چپیدم دوباره و 

  ...بودم شده خیره دستم توي گردولی قرص به

  میریخت عرق پیشونیم از گوله گوله 

  داشتم استرس...بودم ترسیده 

  دستم توي قرص به دوباره و کردم نگاه شکالتی اي قهوه بزرگ در به نگاه یه دوباره 

  پایین دادمش و ام شده خشک دهن تو انداختم اخریشو 

  ... اب بدون 

  ... کشیدم عمیقی نفس 

  بشه بد حالم قرص این وجود با نکنم فکر 

  بیارم کم جلوشون نکنم فکر 

   ها دایی زن نه ها دایی نه سیامک شوهرش اون نه مامان جلوي نه 
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  زنگ طرف بردم دستمو 

  کشیدم دستمو....شدم منصرف 

  هانا بسه...اه 

  کیشکا بسه 

  نباش لوس اینقدر... هادي دختر بسه 

  نشوندم زنگ رو قاطعیت با دستمو زدم خودم به که تلنگري بعد 

   شد باز و شد بلند در تیک که نکشید ثانیه به 

  تو رفتم و دادم فشار ام شونه رو محکم کیفمو بند 

  بود طوالنی خیلی اره...... کشید طول قرن یه قدم هر.... کشید طول 

  !!گفتنش کیشکا کیشکا... اش گریه صداي...اومد صداش که ها فرش سنگ به بودم شده خیره 

  ...ایستادم 

  . میکرد گریه و بود ایستاده ورودي از تر جلو خودش.... بود سرش پشت شوهرش 

  ! پرید می پایین و باال گلوم توي و هام لپ پشت وحشتناکی بغض.... لرزید ام چونه...کردم نگاهش خیره 

  ... شد جمع چشمام تو اشک کم کم 

  پس؟ شد چم 

  نکنم گریه بودم کرده تمرین که من 

 کرده تصور رو صحنه این ها بار و ها بار...ودم کردهب تصور خودم با... بودم گرفته عزا خودم با تمام هفته یه که من 

  ....بودم

 که غازي چندر خاطر به فقط االن میدونستم و بود کرده تهدیدم و بود کرده ولم که مادري دیدن با چرا...چرا؟؟ پس 

  ؟؟ میگیره بغضم...مادر بگم بهش داره اصرار اتش که موجودي این دیدن با بازم... داره هوامو اومده گیرم

   کردم پاك بود شده خیس که چشممو گوشه و بردم دستمو 

  کردم حس میخوردم بغضمو که وقتی رو هام لپ شدن منقبض و گلوم حرکت 
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  بود شده خیس بارها نیست مادر که مادري خاطر به که هایی لپ 

   بود شده صورتی نبود مادر که مادري خاطر به اون و این جلوي خجالت خاطر به ها بار 

  .... بود شده کبود.... بود شده پریده رنگ نبود پرستارم یکه مادر و مریضی خاطر به بارها که هایی لپ 

  ؟؟ بگم دروغ چرا اما 

  .... مینداخت ماهیارگل بوسیدن با که رو هایی لپ من 

  .... شد می قرمز ماکان وجود عصبانیت از که هایی لپ 

  ... شد می ابی میرفتم رایا امیر با که مسجدي ابی هاي نور زیر که هایی لپ 

  .... شد می صورتی سینا و اتش و شیران با بودن هم دور خوشحالی از 

  ......میدادم ترجیه مادرم به رو م صورتی و خیس هاي لپ.... رو ها لپ این من 

  نمیکنم گریه پس 

  .... کرد بغلم توانش تمام با رفتم جلو که قدم چند 

  .....بود شده پیر گفت میشه 

  ... داد فشارم خودش به تر محکم.... میکرد خیس امو بهاره نازك مانتوي اشکاش 

  !بشه تموم کردنش بغل تا بودم ایستاده خشک چوب یه عین.... حرکت بی عروسک یه یا مترسک یه عین 

  بزنه لبخند بهم میخواست زور به....میکردم نگاه سیامک به بودم بغلش تو که طور همون تفاوت بی 

  ..... پدریم نا استخونی صورت تو.....استخونیش صورت تو بود زده زل 

  ... میکرد زندگی اول زن همون با که..... داشت اولش زن از پسر یه اونم..... بود شده جدا قبال که داشتم خبر 

 حرف درموردم کنه جرات هرکسی که...بشم ول که..... کنه ول منو هم مامانم که این اضاي به بود کرده ول اش بچه 

  !بزنه

 کانون به بازگشتم جشن بود قرار مثال... خونه داخل به کرد ام راهنمایی اش سوري هاي صدقه قربون با کرد که ولم 

  .... بیاد یادم رو خونواده اعضاي اسم که بود اگاهی تجدید یه درواقع اما...باشه خانواده گرم

  ! داد جوابم متقابال. کردم نگاهش سرد و خیره...... بود سالن باالي که مبل روي بود نشسته خان ایرج 
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  سالم " اوردم فشار خودم به البته خیلی... گفتم رو ام کلمه اولین 

  ..........ما سمت برگردوند سرشو بود مامانش با صحبت مشغول که ماهیار 

  ...نگفت چیزي ولی. شد گرد چشماش من دیدن با 

  ... میکرد نگاهم تیزش نگاه اون با ماکان 

 ولی داشتن خبر دوتا اون....نگه مون قبلی اشنایی از چیزي که بود شده شیرفهم ماکان جانب از قبال هم ماهدخت 

  ....ماهیار

  .... بودم تیز نگاه صاحب همین ممنون بابت این از 

  ! مهرگان شوهرخاله....طور همین هم شوهرش.... سمتم اومد و شد بلند خوشرویی با دیدنم با نسترن خاله 

  ! داره نسبت باهام ماکان فهمیدم می وگرنه چه فامیلیش نمیومد یادم ها موقع اون البته 

  ! خاله شدي خانم!... کیشکا شدي بزرگ خیلی:  گفت نازش صداي با و کرد بغلم خاله 

  ... نخوردین تکون که شما برعکس: زدم لبخندي 

  ... گفت امد خوش بهم رویی خوش با هم خاله شوهر 

 سالخیشون اوردي می گیرشون تا که همونایی....ماهیارن و ماکان...ما پسراي اینا...جان کیشکا:  کرد معرفی پسراشو و 

  ! میکردي

  ...خندیدم 

  ... نبود این جز منم اکشن ري...دادن تکون سر برام عادي پسرا 

  ! نشه هیجانی قلبش که بودم نگران اش همه من و.... بود عصبی میدونم....نکنه نگاهم میکرد سعی ماهیار 

 یادم که چیزي اون طبق.. نمیکرد دخالت چیزي تو معموال و بود اي قیافه خوش و اروم خانم که هم الدن دایی زن 

 داد دست باهام بود شوهرش که هم جهان دایی... بوسید رومو و سمتم اومد...میکرد تعریف ها موقع اون مامان و میاد

  ... دایی ها کردي سفید خوشگلی تو مامانتو روي ماشاهللا:  گفت طبعی شوخ لحن وبا

 لرزه به رو خانواده کانون ریشتر هشت با دیگه مین دو تا بدن رو بهم اگه نمیدونستن... کنن اب یخمو که داشتن سعی 

  ! میارم در

  نیستش؟... نمیرسم که شما شهرزاد خوشگلی به...دایی دارین لطف:  گفتم جوابش در 
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 تو از- نمیکن حسابش خانواده عضو عنوان به هنوزه که هنوز و اومده پرورشگاه از میدونستم که دایی دختر- شهرزاد 

  ... خوشحالم چقدر دیدنت از نمیدونی:  گفت و کرد بغلم حالی خوش با و دوید اشپزخونه

   بودن بد باهاش خیلی ماهیار و ماهدخت و ماکان این حتما سوخت دلم.... اخی 

  .... عزیزدلم خوشحالم دیدنت از منم:  گفتم و کردم بغلش صمیمانه 

  .... نشست پیششون هم شهرزاد و جاشون سر نشستن جهان دایی و جون الدن 

  !!... روغن مارك تا دو دقیقا... الدن و جهان 

 باباي و مامان یعنی....زنش و نریمان دایی سمت میرم که باشم کسی من گرفتم تصمیم و خندیدم مزخرفم فکر به 

  ماهدخت

 معلوم که هم دایی.... کرد همینکارو هم مامانش و کرد پیشکشم دونه یه اش مسخره هاي کردن بغل اون از ماهدخت 

  ! کرد بسنده روح بی گویی امد خوش یه به و کرد اخمی رویی ترش با نیست راضی من اومدن از زیاد بود

  ....پیشش بشینم گفت مامان که بیارم در دلش از بلکه که ماهیار پیش بشینم رفتم 

  .... پیشش نشستم 

  ... کرد اشغال بود کنارم که رو تکی مبل شهرزادم 

  میکردم پافشاري شالم داشتن نگه به همچنان من و باشم راحت و بیارم در شالمو که داشت اصرار مامان 

  ...... کشیدش سرم رو از ماهدخت که این تا 

  گردنم دور اومد شال شدن کشیده با ام شده کوتاه موهاي 

  .... کردم شون مرتب و کشیدم دستی 

  ... شد نمی شنیده اي دیگه حرف اون هاي تعریف از غیر به و میرفت صدقه قربون همچنان و میکرد نازم مامان 

 کمبود بیچاره کن ناز اونم نازي...نباش حسود اینقدر بابا.... ها نکنی نگاه اینطوري منو زاده خواهر سیامک:  جهان دایی 

  نگیره محبت

  ! زشته...! جهان:  گفت و گرفت گاز لبشو الدن دایی زن 

  میکنی؟ غریبگی اینقدر چرا کیشکا:  شهرزاد 

  چرا؟ نمیکنی پذیرایی مهمونمون از....طوبی... طوبی....: شد بلند خان ایرج صداي 
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   کردم تشکر و برداشتم رو شربت....رسید شربت سینی با الساعه بود خونه خدمتکار که طوبی 

  .... نرفته سر ام حوصله تا بزنم دوري یه باغو ها بچه با پاشم که گفت حهان دایی که گذشت ربع یه 

  شدم بلند و رفتم کش شالمو منم.... شدن بلند تاییشون چهار هر شهرزاد و ماهیار و ماکان و ماهدخت 

  .. نمیذاشت شهرزاد اما بدم ضیح تو براش و بشم قدم هم ماهیار با کردم سعی شدیم حیاط وارد که این از بعد 

  ؟؟ ماهیار پیش میرفتم االن من میبود نچسب ماهدخت مثل اینم میشد چه.... برخورد خوش ي دختره اه اه 

   میکرد پچ پچ ماکان با ماهدخت 

  ...... گلخونه به رسیدیم 

  ؟.... ها بچه تو بریم:  شهرزاد 

  ! قربونت میگیره نفسم من اس گرفته هواش:  گفت ناز با ماهدخت 

  ! شد بیخودش ناز متوجه خودش که جمیعا کردیم نگاهش جوري یه 

  .... شدیم گپ مشغول و نشستیم استخر کنار هاي صندلی رو تو نرفتیم خوب اما 

  بیاره بودیم نخورده که هامونو شربت تا داخل رفت شهرزاد اینکه تا 

  ! میومد خاك بوي و بود خیس بود باریده دیروز که بارونی خاطر به زمین 

   ماهیار سمت رفتم و پاشدم جام از رفت شهرزاد که بالفاصله 

  ...!!ماهیار- 

  .... نکرد نگام 

  ! کن نگاه من به...!! ماهیار:  زدم صداش تري بلند صداي با 

  ...!!ماهیار:  زمین رو کوبیدم پامو 

  ! باشیم تنها ما و تر دور برن که کرد بلند ماهدختو ماکان 

 بودي شناخته منو هم اول همون از... ما خونه بیاي کردي قبول چرا بگو پس میخواي؟؟ چی چته؟؟ ؟؟ ها:  ماهیار 

  .... میخوره بهم حالم میگن دروغ که هایی ادم از..نه؟؟

  ... بیرون میدادم حرص با نفسمو 
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 خبري ترین کوچک ازم مدت تمام یادته ؟؟ میکنی کار اصالنی برا بابات خاطر به که بودي نگفته من به یادته:  من 

 ولی.... بودم شده بدهکار انگار... کنم تقدیم بهت دستی باید هم چیزي یه میکردم فکر خودم پیش موقع اون...نگرفتی

 که اي پسرخاله خاطر به ببینی نبودي.... شدم حالی چه شده بد حالت گفت و زد زنگ نیلیا وقتی ببینی نبودي

 کاري میکردم التماس مادر پدر بی الوند اون به جوري چه نفهمیدي...... میشد خورد داشتم اشم خاله دختر نمیدونست

 رو دوستم و رو همبازیم... رو اتش رویی چه با من گفتی خودت پیش حاال تا اصال....... باشه نداشته کارت به

 فقط..... کنم تحمل رو کذایی جهنم این...... اینجا بیام شبود خوب حالت اگه کردم نذر.... تو سر باالي اوردم برداشتم.....

 دروغ رو چیزي میدونم که من......بشی ناراحت اگه نیست مهم برام هم حاال..... همین فقط... میبودي توخوب اگه

 مهم برام اینا پس.....میزدي صدا خاله دختر منو مدت این تو که توهم......رو چیزا بعضی نگفتم فقط....نگفتم

  ...دارم رو ام پسرخاله هنوز من که اینه مهم.... نکرد نابودت ارثی مزخرف بیماري این شب اون که اینه مهم...نیست

   کرد بغلم و شد بلند 

 ماهیار بغل تو که بود چندم بار براي میکردم گریه داشتم ولی..... نفهمه کسی که نکنم گریه بلند بلند میکردم سعی 

  .......که میکردم گریه داشتم نمیدونم؟؟اما میکنم گریه

  ..... تو میرفتیم باید اینکه مثل کرد صدامون شهرزاد 

  گرفت هیجانم لحظه همون 

   میکنه اوت دیگه دقیقه پنج از کمتر تا که کردم فکر یعنی 

  باهاته؟ قرصات:  گفتم عجله با و دراومد ماهیار بغل از 

  نداري؟ خودت مگه: ماهیار 

  نداري؟ توهم نکنه... شده تموم:  گفتم ترس با 

 و باشه من به حواسش که زد صدا رو ماکان بعد و بیارم برات تا تو بیا اروم... باش اروم... دارم من چرا.. چرا:  ماهیار 

  ..... میگشت کتش جیب تو داشت ماهیار.... داخل رفتیم اروم اروم.... در سمت دوید خودش

  مامان کنار نشستم... بده حالم که نشه مشخص کردم سعی 

   گفت چیزي گوشش در ماکان که میگرده چی دنبال که پرسید ماهیار از نسترن خاله 

  باال طبقه گذاشتم... منه کیفه تو... رو اونجا نگرد:  گفت نسترن خاله 

  رفت باال ها پله از و دوید ماهیار 
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  .... شدي زبان معلم بابات مثل.... میکنی کارم که شنیدم اتش از:  اومد حرف به خان ایرج 

  کردم تصدیق رو اتش حرف مودبانه و کردم نگاهش اروم... شد تر بد حالم 

  .... جلو اومد اب لیوان یه با خانم طوبی که میرفتم حال از بودداشتم ارتباط در باهاشون هنوزم اتش پس 

  ! هانا بخورش:  اومد ماهیار صداي که کردم تشکري... بخورم نمیتونستم 

   بود شده حل قرص توش.... خوردم و برداشتم ابو 

   ساکتن همه دیدم که کنم تشکر که باال اوردم سرمو 

  ..... بود گرفته دهنشو جلوي کردم نگاه ماهیار به 

  ؟؟ هانا.........هی......هانا یخورش...پیچید سرم تو اش جمله اخرین 

  ..... واي 

  خاله؟؟ میدونی کجا از تو ؟؟ماهیار هانا:  پرسید تعجب با مامان 

  ! کنن صدام هانا گفتم من:  گفتم حال عین در کنه اثر قرص تا میکردم صبر باید...... شد تر مزخرف نشد که بهتر حالم 

  .... گفت کیشکا....عمه اره:  ماهدخت 

  عمه؟ چی یعنی اصال.... قشنگه که کیشکا ولی... میکنم صدات هانا منم پس...؟؟ اره:  شهرزاد 

  روزه چند مرغ جوجه یعنی:  داد جواب ماکان 

  ....... میدن سوتی اینقدر چرا اینا......خدا واي 

  میکردن نگاه ماکان به متعجب همه 

  ؟ هانا کردي کوتاه موهاتو:  پرسید من از کنه عوض بحثو خواست مثال ماهدخت 

  ؟ میزنن گند دارن هی که اینا.....واي 

  ؟ ماهدخت بودي دیده قبال رو کیشکا مگه:  الدن دایی زن 

  پرسیدم طوري همین.... نه نه:  ماهدخت 

 دارم که میکشیدم نشون و خط چشم با منم میکردن نگاه مشکوك رو ماها همه جمع اخر تا اما کرد پیدا فیصله گرچه 

  ! براتون
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   بستم رو خونه در

  سالم...اومدي؟:  نیلیا 

   اشپزخونه تو رفتم و کردم سالم خوشرویی با 

  ! چندش ایی...... ها نکنی درست غذا چرکت دستاي اون با اونجوري...کثیف هوي:  نیلیا 

  نکردي؟ درست غذا تو مگه:  من 

  .....بگیم چی ما هستی استاد شماي وقتی:  نیلیا 

 هاي چشم زیر که این از بعد و برداشتم رو شیمی کتاب و تخت رو کردم پرت لباسامو اتاق تو رفتم و کردم پوفی 

 بعد و خوندم میکندم پوست زمینی سیب که حالی در کتابو از ذره یه اول..... اشپزخونه تو رفتم شستم دستامو نیلیا عقابی

  ......! پختن غذا و پرسیدن به کردم شروع خودم از بلند صداي با بستمشو

  اند دم نوع گالوانی هاي سلول... سوختی هاي سلول:  گفتم بلند بلند و دادم غلط سوخاري پودر تو رو ها مرغ 

  پاییدم کتابو چشمی زیر 

  ! اشکول اند اول نوع هاي سلول!.... مشنگ دختر.....سرت تو خاك:  کردم دعوا ودمو 

  بعدي سوال گرفتم یاد خوب..اول....اول.....اند اول نوع......باشه....باشه:  کردم تکرار دوباره 

  چرب....چرب اسید....... میشوند نامیده چرب اسید...دارند بلند زنجیره که هایی اسید کربوکسیلیک 

  ؟... میخونی درس اینجوري چرا:  شد ظاهر کنارم جن عین نیلیا 

  ....دارند بلند زنجیره که هایی اسید کربوکسیلیک چرب اسید پس:  دادم ادامه توجه بی 

 اروم همیشه...... بخونی درس اینجوري بودم ندیده تاحاال:  گفت و خورد و کرد پر شیر از اب لیوان یه:  نیلیا 

  هانا؟ شد چیزي.....میخوندي

 کار یه بودم اینجا که مدتی این تو که خوشحالم... میشدن سوخاري داشتن هاي مرغ.... شد بلند داغ روغن ویلیز جیلیز 

  میکنم سانسور رو ناحیه اون کی از پرسیدن اگه البته...یادگرفتم هم اشپزي بگم میتونم ها بعد حداقل..... کردم مفیدي

  میرم دارم.....فردا....کردم صحبت مامان با... نیلیا:  من 

  ... میشم تنها خیلی من اینجوري......که بري ها زودي این به نبود قرار:  نیلیا 

  .... بودي ام نداشته ویشکا..... گفت بشه شاید.... کردي کمکم خیلی مدت این تو.... میشم تنها منم:  من 
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 مثل نکنه خدا دارم ارزو هنوز من... بگیر گاز دهنتو و لب:  بودگفت شده خیس چشماش و داشت بغض که درحالی نیلیا 

  باشم تو خواهر

 اون اگه نبود معلوم..... بود کرده کمکم خیلی مدت این تو..... داشتم دوست خیلی رو نیلیا.... خندیدم تلخ ام گریه تو 

 شده خراب تهران این تو اخه..... میاوردم در چجوري رو ام پول نبود معلوم....بودم جهنمی کدوم اواره االن من نبود

  ! من مثل بدي همخونه اونم.....کنه نصف ناشناس مجرد دختر یه با اشو خونه میشه حاضر ادمی کدوم

  .... میشه تنگ برات دلم:  گفتم میدادن قلقلک امو گونه ها اشک که حالی در و پایین انداختم سرمو 

  خیلی.........میشه تنگ برات خیلی دلم:  کردم نگاهش و باال اوردم سرمو 

   خون خر میشه تنگ دلم برات منم:  گفت و کرد بغلم محکم 

 کردم چیکارشون من مگه اخه... کنن خراب زندگیمو بازم باید ؟؟؟چرا برم باید چرا..... بغلم تو گرفتمش تر محکم 

 مسیرو همه دادي انتظار و دادي پا جفت یه..... شدم خسته........ من االن یعنی چی؟؟ یعنی خستگی میفهمی خدایا......

 یه فقط... باشم متکی دیگه یکی به هم مسیرو از یکمی میخوام....  خدایا میخوام کولی منم.... بزنم دو سگ برات

  .... خورده

  !بگیریم حس دقیقه دو گذاشتن اگه:  خندید هاش گریه بین نیلیا... خورد زنگ تلفن 

  : برداشت رو گوشی و بشه صاف صداش تا کرد اهم تا دو و پاشد 

   الو- 

  !امیر اقا سالم- 

  خدمتتون گوشی.... هستش اره ؟؟ هانا- 

  میخوره سرمو مهرسام حاال....... نیستش میگفتی یعنی که کردم اشاره بهش غر غر با 

  الو - 

  ؟ خوبن خوبین؟خانواده.... خانم هانا سالم - 

  خوبین؟ شما) میخوره بهم کردن صحبت این از حالم یعنی( دارن سالم خوبن.... ممنون - 

   شما هاي پرسی احوال با خوبم - 

  ! بود پسرحاجی هاي پرونی تیکه اند دیگه مثال این 
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 به داریم کوچولو جشن یه دیگه سعت دو یه امشب راستش..... مزاهمت از غرض:  گفت خودش که نگفتم چیزي 

  ! کنم دعوتتون زدم زنگ دیر ببخشید..... شما پارتی باي گود عنوان

 میخوانی فرا لعب و لهب مجالس به را من.... برادرم استغفراهللا......هی..........چیه میدونه هم پارتی گودباي این!  بابا نه 

  ! امد خواهم سر با....؟؟؟

  ...امیر اقا نبودم زحمتتون به راضی اصال...... کشیدین زحمت چرا - 

  نمیشم مزاحمتون دیگه.... کنید دعوت میخواین که هم هرکسی!  میارین تشریف امشب پس - 

  ........ کنین لطف اگه ادرسو فقط ممنون بازم.... دارید اختیار - 

  خوش شبتون.....میکنم اس براتون - 

  خدافظ - 

  !!...... هابیل حضرت یا....میکنم؟؟؟ اس 

  ! کن حفظ رو سنگر!.... باش بسیجی برادرم نباش جهنمی.... نوچ نوچ نوچ.... و بازي اس و پارتی 

 بریم باید که کن عوض لباستو و رخت جون نیلی:  گفتم و کشیدم بلندي جیغ گذاشتم رو گوششی اینکه محض به 

  پارتی

  ! میخوندم اهنگ و میدادم قر درمیون یکی اتاق خود تا 

  ........... بودم شده خوشحال خیلی که نبود خودم دست 

  ؟ موندن اي دره جهنم کدوم - 

  .... واستا! میدن لفتش هموندارن واسه بخونم درس باهاشون نمیرم ندارم حوصله بودم گفته بهشون من چون - 

  .... کنم پیدا گوشیمو تا کیفم تو بردم دستمو و نشوندم لبم روي بدجنسی لبخند 

  !! شد پیدا اهان..... گشتم اش شماره دنبال 

  ! عزیزم هاي پسرخاله میگیرم حالتونو حاال........اخیش 

 تر سریع هرچه گفتم و زدم زنگ سینا هم ماهیار هم میاد بدش ازش ماکان هم میدونستم که نظرم مورد مورد اون به 

  ! دنبالم بیاد

  ! بود الزم پشه تا سه اون چزوندن براي ولی نبودم راضی هم خودم گرچه 
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  زدي؟ زنگ کی به:  نیلیا 

  .. شو سوار فقط شما....... میاد االن:  گفتم و باال انداختم ابروهامو 

   بودم شالم کردن مرتب مشغول درحیاط جلو که طور همون و دراوردم امو اینه هم بعد 

 و سراستیناش.... بودمش پوشیده ساپورت یه با که بلند لخت شیري مانتو..... بود پام شکالتی سانتی پنج پاشنه صندل 

  ...... داشت عسلی هاي رگه که بودم زده هم اي نسکافه شال یه..... بود شکالتی کمربندش

 صبحانه بنویسم روش کنم وصل کارتون یه خودم به بود مونده فقط...... و اي نسکافه و عسلی و شیري و شکالتی 

  ! است حاضر

   کنم بلند سرمو شد باعث ماشین بوق صداي که بود اینه تو سرم 

  . ایستاد سرش پشت که اینا ماکان ماشین بالفاصله و 

  ..... اوردن تشریف لیموزین با.... الال او 

 خوش گرم خیلی باهاش اونا چشماي جلوي و الوند ماشین سمت رفتم کرد باز برام درو که اشون راننده به توجه بدون 

  ...... شدم سوار خنده با و کردم بش و

  ! نکنن دیر باشن اونا تا........... اخیش...... شد منجمد نه که خنک دلم.......اخیش......اخیشش 

  ! ها پسرخاله هیچ... یک... مابیان دنبال بودن مجبور نبودن بلد رو راه چون حاال 

  ... بودیم خندیده داشتیم جا تا و سرمون بودیمرو گذاشته ماشینو نیلیا و الوند با

  ..... میپاییدم لیموزینو اینه توي از و چشمی زیر 

 من براي ابدار هاي فحش ماکان چقدر یا شده هیجانی ماهیار چقدر االن زد حدس شد می ولی بود دودي هاش شیشه 

  .... کرده ردیف دلش تو

   مونده باز متر هزار ها ده که کنم تصور میتونستم هم رو سینا دهان 

   رسید برام کوتاه پیام..... عه 

  "! نیلیام خونه در دم ؟ کجایی " بود اتش 

   ببینن منو میخوان همه امشب شده چی.....فوت 

  ..... شدن مهم چه 
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  " پارتی گودباي میرم دارم رفقا با " دادم ج 

  "؟ رفقا کدوم با ؟ کجا " - 

  none of your business sweety" نوشتم سریع و زدم لبخند یه بدجنسانه 

  )" خوشگلم نداره ربطی بهت "( 

  ...... خورد زنگ نیلیا گوشی بالفاصله 

 در من که موزونی اشکال به توجه بدون هم نلیا و گرفت ادرس سریع بود برداشته گوشیم رو از رو همه شماره قضمیت 

  ! گفت ادرسو نگه بفهمونم بهش تا میاوردم

  ... الوند سر تو خورد کیفم سگگ که سرش تو بزنم کیفمو که عقب برگشتم و کشیدم پوفی 

  نیکان؟ شدي چی خوبی؟ - 

  ؟ کنم لهت بزنم حاال نیست حقت....اخ - 

  بکشش اصال حقشه... حقشه چرا:  نیلیا 

   رفتم نیلیا برا اي غره چشم 

  موند باز دهانم.... گرفت سبقت زیادي سرغت با لیموزین موقع همون 

  ؟ دارن ادرسو مگه:  نیلیا 

  ..... کردم نگاهش منگوال عین روتون به گالب 

   نمیدونم:  

   کرد زیاد سرعتشو هم نیکان 

  ! میاد خوشم اینقده...... میاد خوشم پایه پلیساي از اینقده 

  میدادیم هولش میشدیم پیاده کم کم کنم فکر...... که نمیرفت راه المصب ماشینه 

  ! ببرن اسقاطیتو از پیش کارواش ایشاهللا اي..... نمیمیره که ماشین البته.... ببرن شورتو مورد اي 

   بود خوب این اهان 

  میگرفتن سبقت ازهم داشتن هم ها ستاره این شما جون..... شد رد سریع شهاب یه... کردم اسمون به نگاه یه 
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  ..... جام تو چسبیدم سفت و در باالي دستگیره این به گرفتم دستمو.... ریخت هري من دل و گرفت اوج ماشین یهو 

  ؟ شد چی:  پرسیدم جیغ با همزمان و 

  ! ما اداره ماشیناي این به لعنت اي..... بریده ترمزش کنم فکر:  گفت و کرد نگاه بهم ونگرانی عصبانیت با نیکان 

  ...... باقیه اشم نیمه و قرت دو حاال کرده دودر اشونو اداره ماشین بیشول 

  ! چقدر اخه..... میاد بدم عرضه بی پلیساي از قدر چه 

   کنیم چیکار:  گفت جیغ با نیلیا 

  .... موقعیت اون تو نیارم باال فقط میکردم خدا خدا و میدادم فشار هم رو محکم چشمامو 

   بود مخ رو هم خواننده صداي 

  ........ بود نیلیا تبلت از.... نداشت اهنگ که ماشین البته 

  بیقرارمی خیلی کنارمی تو اینه مهم 

  روزا این یادمی به لحظه هر 

  شدم عاشقت خیلی گلم شدي تو اینه مهم 

  روزا این خودم از بیشتر حتی 

  

   تو جون همینه نیست مهم که چیزي تنها اتفاقا 

  ....... کن خفه اونو: زدم داد لرزیده صدایی و استرس با 

  ....... من صندلی پشت خورد محکم وخودش صندلی زیر رفت که کنه خاموشش اومد نیلیا 

  عقب برگشتم یهویی بودم بسته کمربند چون و جلو رفتم یهویی برخوردش اثر در منم گفت بلندي اخ 

  میرفتا یعنی میرفت میگم....میرفت سراشیبی تو بود افتاده ماشین 

  ....... میپرید پایین باال هیجان از ابروم 

  ! دادي عزراییل فراخوان دادي وقتی...ندادي ندادي اس....... دادنت اس این با امیر بپوکی اي 
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  ...... بود تاثیر بی سراشیبی خاطر به بایستونه ماشینو دنده کردن کم با میکرد تالش هرچی نیکان 

  ........ میکشید جیغ بلند العاده فوق نیلیا 

   لرزیدم می اش همه بدتر همه از.... من و 

  .... رضا امام یا.....عباس حضرت یا:  ائمه به بود شده متوصل الوند 

 Jesses....:  میکردم قفل هم تو دستامو و میکشیدم صلیب مدام نشسته اطرافم کی اینکه به توجه بدون من و 

Christ….  

  ) مسیح عیسی یا( 

  ...... لیموزین به افتاد چشمم یهو کشیدم که صلیب تا دو 

  .... اوردم در سریع گوشیمو 

  لعنتی بردار د 

   داد جواب ماهیار من گفتن اخ با همزمان.... سقف به خورد محکم من سر و رفت سنگی روي ماشین 

  ؟؟ میاین سریع اینقدر خبرتونه چه - 

  میمیریم داریم...... کنین کاري یه توروخدا... بریده ترمز ماهیار - 

  ! بود ترسناك قبر اول شب اندازه به واقعا اور سرسام سرعت اون گرچه.......... مرگ حد در بودم ترسیده 

  ؟ بریده چی یعنی میگی؟؟ چی:  ماهیار 

   کنم قاطی باهم رو چی همه میشد باعث شده بیشتر تا 120 از سرعت میکرد اعالم هی که ماشین بوق و اهنگ صداي 

  ؟ شده چی....هانا الو:  گرفت رو گوشی ماکان 

  ! کنیم کار چی نمیدونیم بریده ترمز:  گفتم جیغ جیغ و گریه با 

   بده تاوان خودت ؟؟حاال لجباز بشی سوار ما با نیومدي چرا:  بود گیراورده وقت اونم 

   ماکان میگی بهش داري چی اومد سینا داد صداي 

  ؟؟ کرد کم دنده:  ماکان 

   بمیرم نمیخوام من..... کنین فکري یه توروخدا...... نداد جواب اره:  من 
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  ..... کن صبر دقیقه دو... باشه باشه:  ماکان 

  کنم فکر بذار..... میگم بهت نزن جیغ:  گفت سریع دوباره 

  ........دیگه بگو:  من 

  ! ایستادیم منتظرتون.....  اون به بزنید دیواره یه تر پایین... میکنیم تموم رو سرپایینی داریم دیگه.... ببین:  ماکان 

  ... دیوار به بزن میگه... نیکان: من 

   باشه 

   نشه چیزیت وقت یه باش مواظب.... صندلیت به بچسب محکم:  زد داد ماکان که کنم قطع اومدم 

 چی باید خاله به نمیدونم بشه چیزیت:  ذوقم تو زد سریع که شدم خوشحال ذره یه موقعیت اون تو بود نگران اینکه از 

  خوب؟ بگم

 بدنش تو سالم استخون بیوفته برات اتفاقی اگه بگو اشغال اون به:  گرفت رو گوشی ماهیار که کنم قطع اومدم دوباره 

  ! نمیذارم

  ! میشه توبیخ حتما کنه داغون ماشینو اگه... پلیس اقاي بیچاره.... گرخیدم من نیکان جاي به که بود عصبی اونقدر 

  ........ اوخی 

  ....! شیشه تو رفتم دوباره که چاله تو رفتیم 

  ...... هامون صندلی به چسبوندیم خودمونو و کشیدیم بلندي جیغ نیلیا همراه به....... میشدیم نزدیک دیواره به داشتیم 

 تنها نه اما..... دیوار تو خوردیم محکم که نکشید ثانیه یه.... میروند دیوار سمت به گویان خدا یا همچنان الوند 

  ....... شدم شاخ به شاخ اونا لیموزین با و زدیم چرخم که واینایستادیم

  ....... ایستادیم ماشین باالخره اینکه تا 

  ! شدیم داغون........ تقریبا 

   دراوردن ماشین از رو نیلیا و من سریع ماهیار و سینا 

  خوبی؟:  ماهیار 

 ته.... میسوخت و دستم کف تو بود رفته ناقابل شیشه تیکه یه.... میسوخت کمربند جاي خاطر به گردنم زیر ذره یه 

  ........ میسوختم داشتم کلی صورت به... میسوخت بودم زده جیغ بس از هلقم
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  میزد چه چه همچنان نیلیا تبلت 

  

  پیشم بیاي اینکه تا آتیشم میسوزم 

  آغوشم هم گریه با خاموشم میسوزم 

  پیشم بیاي اینکه تا آتیشم میسوزم 

  آغوشم هم گریه با خاموشم میسوزم 

  

  ! عوضی میکشتیشون داشتی:  گرفت محکم اشو یقه و کشید رو بیچاره و مفلوك نیکان خشونت با ماکان 

  ... کنه توجیه میکرد سعی کنان سرفه نیکان

  ... کردم شون جدا بعد کنه فروکش ماکان درونی هاي عقده کردم صبر دقیقه چند یه 

 شده اشفته وضعمون و سر ذره یه فقط بود نشده هیچیمون خودمون...... مکانیکی برد می رو ماشینا اینا ماهیار راننده 

  ... بود

 نخورده تکون موشم تار یه بود کرد چیکار نبود معلوم سوخته پدر ماکان... بود شده ها جنگلی عین موهاش که ماهیار 

 هم نیلیا و بود گرفته درد پاش مقدار یه سینا و بود شده کبود فرمون تو بود رفته که صورتش زود خیلی الوند.......... بود

  ...... بود مونده اسیب بدون تقریبا

  ؟ میشه نگران امیر االن بیافتید راه:  نیلیا 

  ؟ هستید کی دیگه شما ؟ مهمونی برین میخواین هنوزم حالتون این با:  ماکان 

  جنگید مشکالت با باید رفت باید.... پارتیه باي گود سرمون خیر بعد دادیم قول اخه:  من 

  .... اومد در اخش یهو با که کرد اي خنده سینا 

   نمیرن راه هیچکدوم ماشینا ؟ حاال بریم چی با:  ماهیار 

   کردیم تصادف اینجوري ما ندید هیچکی تاریکه شکر رو خدا:  ماکان 

  ..... که ما به بزن نگفتم دیوار به بزن گفتم من االغ اخه:  الوند به پرید 
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   ها بزرگتره ازت... ماکان کن صحبت درست:  بهش پرید نیلیا 

  میشوند عذات به خانو بابک داشت تر بزرگ جناب همین فعال:  گفت جاده طرف میرفت لنگون لنگ که حالی در سینا 

   نبود که الوند تقصیر... دیگه نباشیم انصاف بی:  ماهیار 

  میکنی چیکار سینا.. افرین تو به افرین:  من 

  بگیرم ماشین میخوام 

  ببري؟ چی با میخواي ادمو ایل یه:  ماکان 

  بیاره حال سر اینو میخواد کی حاال...فوت...... بود زده غمبرك الوند 

   نکنی در دو اتونو اداره ماشین دیگه باشی تو تا... دیگه مقامه تنزل درجه یه فوقش ؟ بابا چته:  پیشش رفتم 

 من باالخره... کنه حلش میگیم فردا تا میکنیم پیدا امشب مکانیکی یه باشی نگران نمیخاد:  پیشش اومد هم ماهیار 

  دیگه کنم جبران رو نشدنم بازداشت جوري یه باید

   شد بلند ماهیار اخ که ماهیار شونه رو زد دونه یه لبخند با الوند 

   میخندیم همچنان ما شرایط بدترین در میاد خوشم.....جاده سمت رفتیم خنده با گی همه 

   بعد ربع یه 

  بود داده دست بهمون تایتانیک بازماندگان حس شدت به 

  شویم سوار ما ایسته نمی واي هیچکی چرا پس - 

  کنی سوار رو کسی یازده نزدیک ساعت ایستادي می واي بودي خودتم تو خاله دختر:  ماکان 

 از حتما بردیم بدر سالم جون تصادف از که حاال... نه گفتی بخوریم غذامونو بذار واستا گفتم....بترکی هانا اه:  نیلیا 

  !میشیم سقط گشنگی

  ها مخ رو بود رفته بدجور..... بود ساکت همچنان الوند 

  میگیرم بست در ماشین یه براتون خودم بایستید دقیقه دو..... که ندارید عرضه - 

  جاده وسط تقریبا رفتم و طور همین هم مانتوم و کردم مرتب شالمو - 

  ..... ها بهت میزنن کورن اینا اینور بیا:  زد داد ماهیار 
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   ببینن رو تو میخواي ندیدن ایلو یه ما اینا بابا میگه راست:  سینا 

  ..... نداشت جا که بود پراید یه دومی.....رفت که بود پژو یه اولی..... وایسه ماشینه که دادم تکون دستمو 

 اومدم انگار..... نخوره پارتی فکر مخش به امیر سال صد میخوام...... پارتی گودباي برا شدیم دعوت ما جاست اینم 

  ....... دنیا با پارتی گودباي

  .....طرفش رفتیم خوشحالی با..... ایستاد ماشین سومین 

  ؟ کردین تصادف ؟ شده چی:  سیبیلو راننده 

   میرسونین جا یه تا مارو...جناب بله:  جلو رفت الوند 

   محفوظه اتون کرایه:  سینا 

 مون همه به نگاهی یه میکرد خشک گردنشو عرق لنگش با که طور همون و سیبیلش به داد تابی یه سیبیلو رانده 

  ؟ رفتین می مهمونی:  گفت بود مونده ثابت من رو که ور همون و انداخت

  ؟ یانه میبري داري کاراش این به چیکار شما اقا:  شد شاکی الوند 

  .... نکرد ول دستمو طوري همون و خودش سمت کشید منو ماکان 

  ؟ نه یا اقا میبري:  سینا 

  مهمونی میام منم:  سیبیلو راننده 

  جانم؟؟ 

  .... نداریم اي دیگه ي چاره:  کنار کشیدمون ماکان 

   دنبالمون بیاد بگم بزنم زنگ میخواید... ها میومد داشت اتش:  من 

  نه: گفت قاطعیت با الوند 

  نشیم اون مزاهم بهتر اره:  سینا 

  خودش میاد داره میگم ؟ چی کشک چی مزاهمت:  من 

  ..... بریم اون با نمیخواد:  ماهیار 

   نیاید اتش با ولی مهمونی ببرید رو سیبیلو عمو یه بشید وانت سوار حاضرید شما یعنی:  من 
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   نه:  همه 

  لیاقتتون بی سر تو خاك:  من 

   قبوله اقا:  ماکان 

  ... شیم سوار عقب از که رفتیم ما و جلو نشست رفت بود زیاد خیلی سینا هاي النگو شکست امکان که اونجایی از 

  وویی....... که شم سوار اومدم... بستم دماغم جلوي شالمو...... میزد بهم حالمو میومد ماشین زا که پشگلی بوي 

  چیه؟ این:  گفتم جیغ با 

  بخشه؟ چند... بخشه دو....بعی بع:  ماهیار 

  ! شیم سوار گوسفند با ما:  نیلیا 

  ..... نباشین سوسول اینقدر باال بیاین:  الوند 

  ! نکن فند گوسه خوراك مارو بمیره تن این فقط... دستت سپردم خودمو... خدایا 

  ...... باال رفتیم 

   افتاد راه 

  .... اونور ماهیار و ماکان و الوند و بودیم نشسته ور یه نیلیا و من 

   شدیم می خفه گوسفنده بوي از داشتیم 

   بود گرفته فحش باد به رو سیبیلو عمو لب زیر الوند 

  ...... بود فکر تو جور بد ماهیارم و میکرد تحلیل و تجزیه بدبختو گوسفند داشت ماکان 

   خورد زنگ بود مونده جیبم تو که موبابلم 

  ! امیره:  من 

   شده نگران حتما بیچاره.... بده جواب خوب:  نیلیا 

  " ندادم ج شرمنده میایم داریم راهیم تو " که دادم اس بهش خودش قول به و دادم تماس رد 

  .... منتظرم گفت فقط اونم 
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 و کرد ترمز سیبیلو عمو یهو که میکردم تعریف براش جریانو و اتش با بازي اس ام اس به بودم کرده شروع امیر بعد 

   گوسفنده بغل تو رفتم هم خودم و بیرون افتاد وانت از و رفت در من دست از موبایل

  ........ ام بیچاره چقدر من... بدبختم چقدر من خدایا اخه 

  ....... گرفت ام گریه 

  ..همه از تر بد نیلیا.... بودن مرده خنده از پسرا 

  ! دختر ات قیافه به زدي گندي چه.... نوچ:  کرد بلندم اومد ماهیار 

  .... نچسبن هم به صورتم روي گوسفند هاي پشم اون با اشکم که نکنم گریه میکردم سعی 

  ... بایستونه یعنی که شیشه به زد و داد دستمال ماهیار به ماکان 

 مدت این تو کرد دستمالخشک با بعد و شست برام ماهیار یعنی شستم سیبیلو عمو اب بطري با صورتمو و شدیم پیاده 

  ...... توش نره چیزي که بودم بسته دهانمو اش همه

   کرد ترمز اینجوري چرا:  نیلیا 

 بهش نزدیم شد خوب.... شد پیاده خیابون وسط و کرد قهر شوهرش با یهویی خانمی یه:  گفت بود شده پیاده که سینا 

  بدجور میشد ناقص وگرنه

  .... اون تا میشد ناقص خودتون مشین میزدین بهش اگه دیدم من که اونی:  الوند 

  ؟ بود چش مگه:  خندیدم 

   بود گوشت تماما نبود چش:  ماکان 

  بود بعید شما از ماکان برادر... استغفراهللا 

   داغونم قیافه یا.... تصادفو.... رو پارتی گودباي به رسیدن دیر عذاي... بگیرم امو رفته دست از گوشی عذاي نمیدونستم 

  ........ گریه زیر زدم یهویی 

   بسه ؟ گرفتی دوش اشکات با که بازم...... اه:  ماهیار 

   ام بیچاره من چقدر:  من 

   کنم گریه یا بخندم وضعمون به باید نمیدونستم هم خودم واال 
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 دوباره وقت یه بگیره منو ناگهانی حرکات صورت در که نشستم ماهیار پیش من دفعه این و افتادیم راه دوباره خالصه 

  ..... گوسفند بغل تو نرم

 فقط.... بودن گوسفند گله یه همگی سینا و الوند و نیلیا و ماکان....... بود گوسفند همون اونجا بود زیاد که چیزي گرچه 

   میکردم ایفا چوپانو نقش که.... خودم و میشد حساب ادم جمع اون تو جونم ماهیار

   رسیدیم باالخره 

  ...... قشنگه چقدر:  نیلیا 

  بودي؟ اومده تاحاال:  من 

  ... بابا نه:  نیلیا 

  ؟ رستوران این چرا حاال:  ماکان 

 که بود رنگی رنگ ورش و دور اینقدر.......کنارش شیک العاده فوق رستورن یه و بودن ساخته شهر از خارج شهرك یه 

  حاجی پسر رستوران..... خوندم رستورانو اسم....... میره راه کمون رنگین رو داره میکرد فکر ادم

  چی؟؟ 

  ..... شیران و اتش از غیر به البته..... نبود کسی رستوران داخل رفتیم

  ....... بیاد گفت اینو کی 

  بدبخت اون گردن روانداختیم ها تقصیر و کردیم اشاره الوند به همه طرفمون اومدن دیدن وضعمونو سر تا اینا اتش 

   کنه ابراز نگرانیشو بود اون نوبت حاال...... اومد امیر بعد دقیقه چند 

  !نگرانمن اش همه که پسرام دوست این شیفته من یعنی 

  ........ میاورد در پدرمو وگرنه نداره خبر مهرسام شد خوب 

 خوب اینقدر اشپزیش که بود این پس..... بود اشپز سر هم خودش.... بودش خریده تازه و بود امیر مال ظاهرا رستوران 

  .... بود

  میرفت مسجد هم داشت رستوران هم پاساژ تو داشت بوتیک هم که بود عجیب ولی 

  !! فقیرن مسجدي ادماي همه میکنم فکر من که غلطه دیدگاه یه هم شاید چمیدونم 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٩٨ 

 ؟ چیه غلط هاي فرهنگ این... ام کرده تحصیل من مثال سرم خیر....بگیرم گاز زبونمو فرصت سر باشه یادم....هی 

  ....!هی

  ! بودیم کرده فرار امازون از انگار واال.... کنن مون مسخره تا نشستیم و خندیدیم و گفتیم فقط 

  ....نیست ادم عین پارتیمونم باي گود 

   زد زنگ ماهیار تلفن که بودیم سرشام 

   میزد شور دلم.... دهانش به بودم شده خیره من 

  .... الو:  

  ؟ قربان کردین ما از یادي شد چی ؟ خوبن خانواده ؟ هستین خوب)  خان ایرج وکیل( وکیلی اقاي سالم:  

  .... بود من تصادف بعد تصورات شایدم... بود شده جمع چشماش تو اشک انگار..... شد بلند و عقب داد صندلیشو 

  ؟ گفت ماهدخت - 

  میشناختمش... داره حقیقت.... بله:  کرد مکثی و کرد نگاه من به 

   میگیرم تماس باهاتون خودم دیگه دیقه چند یه 

   ماکان و من سمت اومد 

  .... رفته در دهانش از.... ماهدخت:  گفت اي مردونه بغض با 

  ؟ رفته در دهانش از چی:  گفتم ملوچ ملچ با و کشیدم دندون به امو جوجه 

   پرید گلوم تو غذا کرد بلندم و کشید دستمو ماکان 

  ؟ ماکان اقا میکنی کار چی:  امیر 

  بیرون رفتیم ماهیار با.... میکشید منو توجه بی ماکان 

   کن ولم ؟؟... چته:  من 

  چی؟ یعنی میدونی... میشناختیم رو تو ما رفته در دهانش از ماهدخت میگه:  ماکان 

   فاجعه:  گفتم اروم 

  .... نفهمی به میزدم خودمو فقط بودم فهمیده 



 
 

 
 

 آیھ لپ ھای خیس و صورتی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m 
 

Page ٢٩٩ 

   گفته عمد از مهمونی شدن تموم بعد.....نپریده دهانش از:  دادم ادامه 

  میدونستی؟:  ماهیار 

 مشکل یه سیامک که زد حرف این سر اول اوم.... زد زنگ مامانم....:  کرد پر رو چشمام تو اشکام.... اما خوردم بغضمو 

 سریع منم.... اون به کنم منتقل میرسه ارث بهم که چیزي تموم شد قرار.... داره پول به شدیدي نیاز.... نیاز.... داره مالی

 دوباره بعدش بالفاصله....کنن درست رو کارا اونا با من جاي به بعد به این از گفتم و گرفتم تماس بابام عموي وکیل با

 اش پسرخاله با یواشکی ماه چند که فراري دختر یه که گفت......گفته رو چی همه ماهدخت که گفت.... زد زنگ مامان

 باید من....بعدش و داره ام نگه کنکور موقع تا که اینه بکنه برام میتونه که کاري تنها گفت.... نمیخواد رو بوده اتاقی هم

   برم باید....

   بود زده زنگ وکیلی چرا حاال:  ماکان 

  ...... گرفتن ازم نتو گیم:  ماهیار 

  .... دادم فشار سرمو هام پنجه وبا گفتم اخی 

 تقصیر اش همه میگم..... نمیدونستی چیزي تو میگم....میزنم حرف خان ایرج با:  هام گونه رو میریخت دیگه اشکام 

  نباش ناراحت..... منه

  میدونست اون:  بزنه خشکم درجا شد باعث ماکان صداي که داخل برم که برگشتم 

 بهش چرا که شد عصبی دستم از خیلی فهمید وقتی.... نه ماهیار ولی میدونستی تو شاید چی؟؟:  سمتشون برگشتم 

   نگفتم

  .... امون خونه میارم رو غریبه دختر یه من میکنی فکر واقعا تو:  ماهیار 

   کردم نگاهش مبهوت 

 که نمیدونیم که کردیم تظاهر هم شدن علنی از بعد حتی.....باشی معذب نمیخواستم....نکن نگام اونطوري:  داد ادامه 

 مطمئن ات کارنامه دیدن با بعد و بود ات کوله تو که بابات و خاله عکس قاب دیدن با اول بار من وگرنه....نشی ناراحت

  فهمید اتش تولد توي که وقتی همون تا نمیدونست ماکان گرچه.... شدم

  ..... باشم خورده بازي نمیشد باورم..... میشد منبسط و منقبض ام چونه 

 برم میکردي مجبورم بارها بود همین واسه پس نکردي؟؟ تعجب پسرخاله گفت ماکان وقتی که بود همین واسه پس:  

  ... تو... تو ماهیار....؟ خاله دختر میگفتی بهم که بود همین واسه ؟ کنم اشتی بزرگم پدر با
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   رستوران سمت دویدم 

  میگیري؟ من برا تاکسی یه.... نکنه درد دستت..... بود خوبی خیلی شب جون امیر:  گفتم گریه و بغض با 

 باشه ساکت بود گرفته تصمیم و میکرد نگاه میزدم بال بال پرکنده مرغ عین که من به درگم سر و حیرون بیچاره اتش 

   نمیکنه پیچم سوال که میکردم تحسینش....

  شب؟ موقع این بري میخواي اي شده خراب کدوم:  تو اومد دنبالم ماهیار 

  میکردن نگاه ما به مبهوت همه 

 ازدواج پیشنهاد به برگردم میخوام شاید:  گفتم طعنه با و کردم نگاه بهش هم به سابیدم می دندونامو که طور همون 

  ... کنه مواظبت ازم میتونه اتون بقیه از بهتر اون مطمئنم..... بدم مثبت جواب)  قبلیم صابخونه پسر( نادر

   میشه الکی نجات فرشته نه:  شدم خیره ماهیار به 

  نارفیق رقیب نه:  ماکان سمت برگشتم 

   معرفت بی پلیس نه:  الوند به 

  میکنی؟ گریه اینجوري چرا ؟ دلم عزیز شده چی:  کنه ارومم که شد بلند نیلیا 

  ....کشیدمش سریع که کنه بغل سرمو اومد 

  ؟ کردین چیکارش:  پرسید اینا ماهیار از بانگرانی شیران 

   میکنه گریه بهار ابر عین داره دختره.... مرگتونه چه تا دو شما هست معلوم:  سینا 

   ما به بود کرده پشتشو ادبش قربون ماشاهللا که ماکان 

  بود پایین سرش ماهیار 

  نمیگفت هیچی..... بود ارزش با برام بقیه هاي نگرانی همه قدر که فشرد دستمو اروم و شد بلند فقط اتش 

   بود کرده سنگکوب که طفلکی امیر 

  سویچتو میدي جان امیر...میرسونمت خودم من:  ماکان 

  میرم خودم....بدي بهش نمیخواد امیر:  من 

  .... کنه چیکار بود رمونده امیر 
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   کردم دراز میشد رد که ماشینی هر جلو دستمو... جاده سر رفتم بیرون دویدم 

   ؟؟ مگه شدي دیوونه:  ماکان 

 ؟وقتی میزنه طاق پول با محبتاشو تمام وقتی ؟ میزنه دورت مادرت وقتی میفهمی چی نفهم توي..... میشم دارم: من 

 میمونه پیشم و داره دوستم همیشه میکردم فکر که کسی شرایط بدترین تو و بدم دست از که نمیمونه برام هیچی دیگه

 من فقط که میکنه فاش رازمونو عمد از)  ماهدخت( داییم دختر وقتی.... میکرده بازي برام داشته همیشه میگه بهم

 میکنم گور و گم خودمو میرم حاال اما..... نمیفهمیدم من.... بفهمونه بهم هی میخواد خدا.... ام زیادي من بابا..... نباشم

  .... میشه خوب همه زندگی و جونت ماهدخت پیش میگردي بر هم شما....

  ترسیدم..... ایستاد پام جلو رنگی سفید پرشیا موقع همون 

  ....عقب کشیدم..... نه خر اما بودم عصبانی بود درست 

  رفت نمیدم محل دید که راننده 

   بیچاره میکنن سوارت فردا... نشدي سوار ماشینو این احمق؟ میکنی بازي زندگیت با چرا:  ماکان 

 عزیزم پسرخاله... جان ماکان.....بیاد پیش بدتر میخواد چی دیگه ؟ میشه اینم از بدتر دیگه مگه:  سمتش برگشتم داد با 

 نمیخواد منو کی هیچ بابا.... میره میکنه لهش میشه رد هرکی خیابونو وسط افتاده که زباله تیکه یه.... اشغالم یه من

   نه یا میفهمی.... ندارم هیچی من.... ندارم هم خواب جاي حتی من....

  بیاري تاب ماهیارو دوري نمیتونی میدونم:  ماکان 

 تحمل رو) اتش(  دوستام ترین عزیز دوري شال ر چها.........پدرمو.....خواهرمو...... اوردم تاب مادرمو دوري من:  من 

   دارد خود جاي که ماهیار... کردم

 تحمل نمیتونم رو یکی تو دوري.... بگم دروغ چرا اما:  گفتم و برگشتم یهو که بگیرم ماشین دوباره که میرفتم داشتم 

 چیزي دیگه که من.... بخوابم نمیتونم نباشم تختت رو وقتی تا من که هستی چی نیست معلوم عوضی توي.... کنم

  ..... کنم اعتراف اینم بذار بدم دست از ندارم

 که میگم.... بود شلوغ خیلی جاده اون ولی بود تاریک جا همه..... بود یک نزدیک کنم فکر ساعت وزید می خنکی باد 

   بود شهرك یه نزدیک

  .... روماشین گذاشتم سوییچو:  زد داد امیر 

  ...... ماشین طرف کشید دستمو ماکان 
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 اروم خیلی... بود سرباالیی رو.... ماشین تو رفتم باهاش... باشه کی عزرائیلم نداشت فرقی جهنم میرفتم داشتم که حاال 

 ازشون دلم تو..... کردم نگاه میکردن نگاه بهم شیشه پشت از که ها بچه نگران و ناراحت قیافه به.... توش نشستم

  ..... بودم کرده خراب شبشونو که کردم خواهی معذرت

  ... شده بد حالت میدونم.... ماهیاره مال:  دراورد قرص بسته یه و جیبش تو برد دستشو ماکان 

   میدونی کجا از تو:  نمیدونه کسی بود گفته که ماهیار 

  ... بخورش:  طرفم گرفت و دراورد جاش از قرصو 

  نمیگیرم ازت من وگرنه دستم تو بذار خودت یعنی که کردم دراز دستمو 

 تو گذاشت قرصو سرعتی فوق حرکت به تو اینکه تا.... بهم میدادش اون نه میگرفتم قرصو من نه.... گذشت ثانیه چند 

   بدم قورتش یعنی که لبم رو کشید شصتش با بعدم و دهنم

 چند..... پایین رفت باهاش قرصم که دادم قورت دهانمو اب اومده پیش اخر صحنه خصوصا و ها صحنه اون هیجان از 

  ...تر عقب....عقب....عقب رفت.....حرکت به کرد شروع ماشین که بودیم مات لحظه

  میخورد سر شیب رو از داشت طور همین 

  بایستونش:  گفتم جیغ با 

   نزن جیغ:  زد داد سرم ماکان 

  کنم تخلیه هیجانمو میخواستم نبود خودم دست 

 با چرا نمیدونم........ بود خورده چیزي یه به ماشین...اومد تاالپی صداي داره نگه اومد ماشینو ماکان که اخري لحظه تو 

  .... داشتم دلهره بازم اما نیست اون از بدتر خبري دیگه میکردم فکر و بودم شنیده بدو خبر اینکه

  ..... چیه ببینیم که شدیم پیاده ماشین از ترس با 

   میپرید هیجان از ابروم........میداد بد گواه دلم....... میلرزید هام قدم 

 زمین رو سرش از رنگی قرمز گقت میشه و براق چیز و بود افتاده دراز به دراز پشت به یکی.... ماشین پشت به رسیدیم 

  ..... شد می جاري

  ..... زمین رو انداختم خودمو........میزنن برق تاریکی اون و و میزنن دو دو دارن اضطراب از چشمام میدونستم 

 بی جسد اون به مبهوت...... بخوره تکون نمیتونست.... بود شده سیخ ماکان...... بودم کرده کپ...... گردوندم برش 

  اسمش مثل درست..... بود داغ خیلی..... بود داغ..... بودم شده خیره بود بغلم توي که جونی
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  ...... میگفتن چی نمیشنیدم....... شدن جمع دورمون کم کم ها بچه 

  ...... بگیره اتشو نبض میخواست شیران..... کنه بلندم که اومد سینا 

   گریه به کرد شروع و پایین انداخت سرشو بغضی با..... گرفت 

  ..... میکنی؟؟مگه گریه چرا:  زدم داد 

  میکردن نگاهم تاثر با همه..... خنده زیر زدم یهو 

 تو بریم میخوایم........ها اومده شیران.... دلم عزیز پاشو.....جیگرم پاشو......اتشی:  دادم تکون اتشو بیجون تن قهقهه با 

  گذاشتی کجا توپتو.... پاشو.... کنیم بازي کوچه

   نمیشد پا 

   چرا فهمیدم نمی 

  بیمارستان بریم پاشو... بسه هانا:  نیلیا 

  ؟؟ نمیشه پا چرا:  زدم داد لرزون صدایی با اما بلند: کردم نگاه شون همه به 

  بازي؟؟؟ بریم نمیاد چرا:  زدم داد تر بلند 

  خداااااااا؟؟ گرفتی ازم هم داراییم اخرین چرا:  گفتم جیغ با و زدم چنگ صورتم و سر به 

  هانا نزن جیغ:  زد داد همراهم هم ماکان 

 توروخدا فقط.... نرم جایی میدم قول....نزنم جیغ میدم قول....باشه....باشه:  گرفتم پیراهنشو پایین ماکان سمت رفتم 

 دیگه میدم قول ماکان اصال..... برم میخوام که نمیگم دیگه.....نمکنم اذیتتون دیگه خدا به..... توروخدا....شه بلند بگین

  کنین بیدار رو اتش توروقران فقط....فقط.... نمیکنم رقابت باهات دیکه....نخونم درس

  .... گرفت رو ازم بغض با ماکان 

 بگو اتش به تو....بگو تو...شیران: اشکش از خیس صورت طرف دو گذاشتم دستامو... شیران سمت برگشتم کردم ولش 

 بدنش بگو.... کنه باز چشماشو بگو....دیگه بگو نه؟؟ میگی..... دوستی بیشتر باهاش من از میگفتی همیشه که تو....پاشه

  بمونه اتش بگو...... بمونه گرم بگو.... نشه سرد

 کردم اشتباه من..... خدایا:  زمین رو انداختم خودمو زانو با و کردم نگاه اسمونو ایندفعه... صورتم به زدم چنگ دوباره 

 بابام....ببر منو.... باشه بذار اتشو....... خدایا کردم غلط.......بدتره همه از این........کردي باهام رو ها بدترین گفتم

  ......نگیر ازم دیگه اتشو فقط... کردي غریبه باهام امشب ماهیاروهم..... رفت هم مامانم.... رفت ویشکا...رفت
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  ....نگیر ازم دیگه اینو:  زدم بلندي خیلی داد 

 ***  

  بعد اندي و ماه یک 

  ؟؟ دکتر اقاي چطوره حالش:  مامان 

  داد تکون راست و چپ به تاسف نشانه به سري دکتر 

  نمیشه؟ خوب حالش هیچوق دیگه:  گفت بغض با مامان 

 تارهاي:  گفت میرفت میزنش سمت به که طور همون و انداخت اومد نمی در صدایی ازم اصال که من به نگاهی دکتر 

 هیچ به متاسفانه... داشته که بدي شوك اثر در کردنه صحبت به مربوط که مغزش قسمت اون... اما سالمه صوتیش

   نمیکنه کار عنوان

  .....میکردم نگاهشون روح بی و تفاوت بی 

 و اومد و شد روون اشکاش میدونست من اللی مقصر خودشو و بود شده شکوفا مادریش حس بود ماهی یه که مامان 

  ! کرد بغلم

  میبینم شدنتو اب ذره ذره دارم هم حاال کردم ول که تورم کنم ویشکا برا کاري نتونستم که من میگفت 

  .......شنیدم می بار ده روزي تقریبا رو جمله این 

 سعی چنان هم مامان و بودیم ماشین تو بعد دقیقه چند...... بیرون اومدم و ردم تشکر دکتر از سر حرکت با و شدم بلند 

 خارج میبرمت اصال... نداره دکترو دونه یه همین فقط که مملکت....مادر نداره اشکالی:  بده امیدواري بهم داشت

  ....نبود حالیش هیچی دکتره....

 سفید خیلی.....خودم به افتاد چشمم اینه تو از اتفاقی....میداد دلداري خودشو داشت من به دادن دلداري جاي به البته 

  .... بخندم میشد هنوز اما بودم شده الل که بود درست.... معنا تمام به میت.... بودم شده

  ........ خونه رفتیم مامان با و دادم تحویل خودم به اینه تو لبخند یه پس 

  ! بگیرن رنگ و کنه پیدا جریان لپام تو خون مامان قول به که خوردم غذا ذره یه و گرفتم دوش یه سریع 

   درزد یکی که بودم نخونده خط دو.......کنکور براي بخونم درس که اتاقم تو رفتم دوباره و 

  .....خانم اجازه:  بود دستش تو خوشگلی گل دست تو اومد ماهیار.... در به کردم نگاه تعجب با 
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 شده هرکولی دیگه االن.... چرخوندم دور یه و کرد بغلم محکم اونم...... کردم بغلش و دویدم و شدم بلند جام از سریع 

  !خودش برا بود

  بودمش ندیده که بود ماه یه..... بیارم تب دوریشو نمیتونستم ماکان قول به بود شده ذره یه براش دلم 

 به ه بودنت الل بخاطر الل.... کنم صدات الله میخوام بعد به این از.......الل خانم چطوري:  تخت رو نشست و تو اومد 

  بودنت مونث خاطر

   میداد درس عربی داشت انگار... بیشعور 

  ! ملخ اللی سالهاست که تو:  نوشتم روش ماژیک با و برداشتم امو دفترچه 

  .... ریخت بهم موهامو دست با و خندید 

  ..... پرید صبح اتش:  ماهیار 

  ......دادم نشون تفاوت بی خودمو 

  ...... فرودگاه نیومدي: ماهیار 

   کردم نگاهش مظلوم 

   کردم ناراحتت اگه ببخشید!...ببینی رفتنشو نمیخواستی میدونم....: خوند حرفمو 

  ....دادم پس هامو ناشکري تاوان بدجور اما.... داشت دوستم.... شنید صدامو خدا.....افتادم مزخرف شب اون یاد 

 ماکانو شدن راضی سخاوتمندانه خیلی...کشور از خارج بردش همیشه براي هم پدرش... پایین به کمر از...شد فلج اتش 

  ! ببخشن

 دست از رو زدنم حرف و تکلم قدرت بود داده دست بهم که شوکی و بودم کشیده شب اون که هایی جیغ خاطر به منم 

  .....بیارم دستش به دیگه شوك یه با که وقتی تا.... بودم داده

 به نتو گیم که میگم بهش میکنم جون دارم زبونی بی زبون این با من دید وقتی و بود اومده رحم به دلش خان ایرج 

  ! داد پس بهش و شد راضی بده پس ماهیار

  میکشه خجالت ما از ظاهرا....شده گور و گم االن تا ماهدخت 

 فعال ماهم و.... بشن قبل کنکور تو دادن قول همه ها بچه.... رفتم تدریسمو هاي کالس اما نبود خوب حالم اینکه با 

  ! من اموزاي دانش این میکنن چه ببینیم دیداریم وعده منتظر
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 همگی و... میشدیم تیر وارد داشتیم دیگه.... بود شده تموم هامونم امتحان و.... بود شده تموم کالسا دیگه االن البته 

  میکردیم اماده ها امتحان براي خودمونو

  بکنیم میتونستیم که کاري تنها حاضر درحال و 

 توي خوابیدن عقده به بود وقت خیلی....نداشتم خبري ازش بود وقت خیلی....بود شده تنگ ماکان براي شدت به دلم 

  ... بودم کرده غلبه خوابش تخت

  .... زدن در دوباره که بودم فکر تو 

   دارین مهمون:  گفت و دراوردتو الي از سرشو مامان 

  کنیم خلوت ما بذارن نمیخوان مهمون بهونه به ها بعضی ظاهرا:  گفت و زد چشمکی من به ماهیار 

  کنی خلوت من دختر با میخواستی حیا بی چه....سرم تو خاك:  گفت و دستش رو زد شوخی به مامان 

  اتاق تو ریخت گله یه یهو که خندیدم کاراشون به سایلنت 

  ! مهمونن فقط ادم اینهمه.....ووهه 

  ..... رفتن ام صدقه قربون و کردن ماچم و بغلم تو پریدن همه از اول الینا و گالره و یغما و سپیده و قزي و نازي 

  تو اومدن اونا دنبال هم سینا و شیران و رایا امیر و مهرسام و میرسام 

  .... شدنا جیک تو جیک باهم بدجور شیران و سینا این 

  کردن جا اتاق تو خودشونو هم علی و سایان و نیما جمله از شاگردا بقیه کردن بش خوشو که اونا 

 میثم و نیکان یاهمون البرز و الوند شدن ملحق بمون که نفراتی اخرین و رسیدن دیگه من چند یه هم بابک و نیلیا 

  ! بودن

  .... شدم خوشحال دیدنش از خیلی....... بود شده ازاد هم سهراب اینکه مثل بودن اورده باخودشون هم رو یکی 

  ..... کنیم بازي دست یه داد پیشنهاد نیلیا.... شدیم جمع که هم دور 

  .... وسط ریختیم رو پاسورا تا وچند نشستیم گرد ما و 

  ....میکردیم بازي یک و بیست داشتیم و بودیم نشسته اتاق تو نفر یک و بیست درست 

   بود مخم رو که چیزي تنها و 
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  نبود الوند شدن غیرتی 

  نبود ماکان نبود 

  نبود ماهیار شدن هاجانی از نگران 

  نبود امیر با رفتن مسجد وقت رسیدن 

   نبود اینا گالره و اینا شیران هاي شوخی و ها پرونی تکه حتی 

  ! بخونم میشد پخش فضا تو که اهنگی با تونستم نمی که بود این فقط 

 بی هنوزم..... میخندم درنمیاد ازم صدایی اینکه با هنوز.....مقاومم هنوزم.... روزه چند مرغ جوجه......کیشکا.... من....اره 

  ! هانام هنوزم...... تفاوتم

  

  بامداد دقیقه 48 

  1392 ماه مرداد 26 شنبه 

        

 


