شیطنت در راه عشق
فاطمه حسینی

باسمه تعالی
آخرین دستتتمال کای ر رو کندم و یه فین مح ز مدم و با یریه رو به مهدی
یفتز
_وار مهدی دیدر چی شد؟ من چی ارکنز االن!؟ و دوباره یه د ستمال دیگه
کندم!
_ح سینی الهی کفنت کنز خودم حلواتو بپزم سر قبرت عربی بر*ق* صز الهی
ننت برات عزا بگیره الهی ماشینت چپ کنه الهی....
_رها تا نزدم دندوناتو خورد کنز خودت خفه شو
_یمشو بابا توام و بعد دستمو بردم سمت دستمال کای ر که مهدی داد مد
_تموم شد! نگاه  ،تموم شد ! و بعد جعبه د ستمالو پرت کرد تو خیابون یه هق
مدمو یفتز
_مهدی ؟
_ هتتا؟
_به نظرت آقاجون میزاره برم شیرام؟
_ نه عمرا صد سال سیاه!
یه نگاه بهش کردمو یفتز
_ممنون واقعا!

_خواهش می نز ،ولی خدایی اون آقاجونی که من دیدم ف ر ن نز بزاره! سرمو
ت ون دادمو یفتز
_اوهوم نمیزاره
_ حاال تو باهاش صحبت کن
داد مدم
_چتی !!!!
_هور چه خبرته چرا داد میزنی؟!
_من برم با آقاجون حرف بزنز دیوونه شدر؟
_دیوونه نشدم ولی ام کجا معلوم شایدم ی اشت بیار
_اینز حرفیه ولی نمیشه
_ کار نشتتتد نداره حاال روشتتن کن بریز یه چیزر بر بدن بزنیز بعد یه ف رر
می نیز .
کلمو ت ون دادم یه استارت مدم و راه افتادم...
_رها من پول ندارما
_تو که پول ندارر یلط می نی میگی بیا بریز رستوران
_خوب حاال این دفعه نیاوردم
_من یادمه ام وقتی که با تو دوست شدم همیشه دستت تو جیبه منه
_ اصال نخواستیز بابا
_خو حاال چرا قهر می نی حرف حق تلخه
_یه دونه مد به بامومو یفت
_بیشعور!

خندیدمو یفتز
_جلف بامر در نیار اینجا مشته!
با حرص پاشو کوبید رو ممین و یفت
_دارم برات
و بعد کلشو عین بز انداخت پایین رفت تو رستوران منز خندیز و رفتز تو.
_مهدی مثل آدم بخور نخورده!
یه نگاه پر معنی کرد و دوباره کلشتتو برد تو بشتتقابش منز دیگه هیگی نگفتز و
مشتتلول شتتدم ،وستتطار ی ام بودم که ستتنگینی نگاهی رو ح کردم ستترمو
آوردم باال دیدم مهدی

با حستترت مل مده به ی ام یه لبخند خبیز مدمو یه

قاشق پر کردم ی اشتز تو دهنز
_اوووم! مهدی چقدر خوشمزس! به به! یه آهه پر حسرت کشید و یفت
_آره خیلتی خندیدم یفتز
_اونجورر نگا ن ن ،بزار یه لقمه ام یلوم بره پایین خندید و یفت
_خیلی دوست دارم
_چه ح مبهمی ،کامال بر ع

 ،من حالز امت بهز میخوره

_مر نزن کوفت کن بریز
آخرین قاشقو کردم تو دهنمو یفتز
_بریز وبعد ام سر میز بلند شدم و به طرف ح سابدارر رفتز بعد ام پرداخت
پول با مهدی به سمت ماشین رفتیز ک مهدی یفت
_رها خودم میرم دیگه نمیخواد برسونینز

_حاال کی خواست تو رو برسونه با کیفش مد تو سرم یفت
_ببین رها خانوم امروم  ۳بار حرص منو درآوردر ابرومو انداختز باال و یفتز
_خب!
_خب درد بشین بریز دیر شد و بعد سوار ماشین شد .
خو دیگه بدو برو خونتون فردا میام پی شت به بگه ها هز میگن بیان تا ف رامونو
رو هز بریزیز سرشو ت ون داد و یفت
_باشه ممنون بابت شام فعال اودافز خندیدمو یفتز
_شتترت کز دیگه صتتبر ن ردم تا جواب بشتتنوم پامو رو پدال یام فشتتار دادم و
رفتز سمت خونه.
کلید تو در چرخوندم وارد خونه شدم .
همون جلو در مانتومو درآوردم با صدار بلند داد مدم
_آقتتاجون؟ صدا نیومد دوباره داد مدم
_آقا جون خونه نیستی؟؟؟خب کسی نیست .آخیش !دوباره یاد رفتن به شیرام
و صحبت با آقاجون افتادم یه آه کشیدمو لب حوض نشستز و دستمو کردم تو
آب .
آقاجونز بد نیست فقط میترسه؛ همین!
میترسه منز مثل مامانز برم ته دره !
وقتی  ۵ستتالز بود درستتت همون موقعی ک یه بگه نیام به محبت داشتتت من
نداشتز! همون موقع مامانز و بابام ام کرج داشتن میومدن تهران که ماشینشون
چپ کرد و رفتن ته دره آقاجون ف ر می رد من خرم همش بهز میگفت مامان و

بابات رفتن م سافرات مود میان ولی من میدون ستز اونا دیگه منده نی ستن تا ۱۶
سالگی همدمز فقط مت ا و اشک و یریه شده بود ولی ام وقتی که وارد دانشگاه
شدم کال عوض شدم!
شدم یه آدم دیگه ،شدم یه دختر شیطون که همه دو سش دارن همه ام اخالقز
خوششون میومد و این باعز شد ک بگه ها به سمتز ج ب بشن تو دانشگاه با
مهدی  ،مهیا ،مهدیه و مریز دوستتت شتتدم یه اکیپ شتتده بودیز ک همه ام
دستتتمون میخندیدن تا امروم خوش بودیما که این حستتینی ن بت دستتتور داد
بریز شیرام واسه تحقیقو هزار جور کوفت و مهر مار!
یه لبخند مدمو یفتز
_ایه من ،منز،که راضیش می نز!
وبعد یه بش ن مدم رو آبو بلند و با ریتز خوندم
_نارر نارر نارر هو هو تو که نامهربونی تو ک دل میستتومونی تو ک با خنده
هات دلو میتپونی نارر نارر نارر نارر و بعد به سمت در رفتز
_به سور تو به شوق رور تو به طرف کور تو مگر تو را جویز حدیثه دل یویز
بگو کجایتی کجایتی آخ کجایی یهو با داد آقاجون وایستادم
_ اوه صدات تا سر کوچه میاد دختر و بعد ادامو در اورد و یفت
_بگو کجایتی
خندیدم و لپشو ب*و*س کردمو یفتز
_سالم عشقز چطورر؟
چپ چپ نگام کردو با اعصاش مد به کمرم

یفت
_عشقز یعنی چی!؟
قیافمو جمع کردمو یفتز
_اه آقاجون آروم بزن خو بی جنبه نباش!
خندید و یفت
_دردت یرفت
_آقاجون چرا میخندر خب!؟
_خب حاال نمردر که
کلید تو در چرخوندم وارد خونه شدم .
همون جلو در مانتومو درآوردم با صدار بلند داد مدم
_آقتتتاجون؟ صدا نیومد دوباره داد مدم
_آقا جون خونه نیستی؟؟؟خب کسی نیست .آخیش !دوباره یاد رفتن به شیرام
و صحبت با آقاجون افتادم یه آه کشیدمو لب حوض نشستز و دستمو کردم تو
آب .
آقاجونز بد نیست فقط میترسه! همین!
میترسه منز مثل مامانز برم ته دره !
وقتی  ۵ستتالز بود درستتت همون موقعی ک یه بگه نیام به محبت داشتتت من
نداشتز! همون موقع مامانز و بابام ام کرج داشتن میومدن تهران که ماشینشون
چپ کرد و رفتن ته دره آقاجون ف ر می رد من خرم همش بهز میگفت مامان و
بابات رفتن م سافرات مود میان ولی من میدون ستز اونا دیگه منده نی ستن تا ۱۶

سالگی همدمز فقط مت ا و اشک و یریه شده بود ولی ام وقتی که وارد دانشگاه
شدم کال عوض شدم!
شدم یه آدم دیگه ،شدم یه دختر شیطون که همه دو سش دارن همه ام اخالقز
خوششون میومد و این باعز شد ک بگه ها به سمتز ج ب بشن تو دانشگاه با
مهدی  ،مهیا ،مهدیه و مریز دوستتت شتتدم یه اکیپ شتتده بودیز ک همه ام
دستتتمون میخندیدن تا امروم خوش بودیما که این حستتینی ن بت دستتتور داد
بریز شیرام واسه تحقیقو هزار جور کوفت و مهر مار!
یه لبخند مدمو یفتز
_ایه من ،منز،که راضیش می نز!
وبعد یه ب ش ن مدم رو آبو بلند و با ریتز خوندم_نارر نارر نارر هو هو تو که
نامهربونی تو ک دل میستتومونی تو ک با خنده هات دلو میتپونی نارر نارر
نارر نارر و بعد به سمت در رفتز
_به سور تو به شوق رور تو به طرف کور تو مگر تو را جویز حدیثه دل یویز
بگو کجایتتی کجایتتی آخ کجایتتی یهو با داد آقاجون وایستادم
_ اوه صدات تا سر کوچه میاد دختر و بعد ادامو در اورد و یفت
_بگو کجایتتتتتی
خندیدم و لپشو ب*و*س کردمو یفتز
_سالم عشقز چطورر؟
چپ چپ نگام کردو با اعصاش مد به کمرم
یفت _عشقز یعنی چی!؟

قیافمو جمع کردمو یفتز
_اه آقاجون آروم بزن خو بی جنبه نباش!
خندید و یفت
_دردت یرفت
_آقاجون چرا میخندر خب!؟
_خب حاال نمردر که
_خدان نه آقاجون
خوب اینز ام چایی خوش طعز رها خانوم !
آقاجون یه قلپ ام چایی خورد و یفت
_ام دانشگاه چه خبر بابا
_سالم میرسونه
_مسخره می نی ؟
خندیدمو لپشو کشیدمو یفتز
_عشق منی باو !
چپ چپ نگام کرد که معنی کار امد دستز
_میگز آقاجون نوه هات کز پیدان
_ بگز فرید که شرکته همش!
قیافمو کج کردمو یفتز
_بگز فرید چیه آقاجون !؟حق شه کار کنه یه ذره دلز خنک شه! ا صلن شاعر
میگه

_برو کار می ن مگو چیست کار
_تو به کی رفتی بگه که اینقدر حسودر؟
_به مامانز !
اه !!
ام دهنز پریدا!
آقاجون یه آه کشید و یفت
_تنها خصلتی ک مادرت نداشت همین حصودیش بود لبخند مدمو یفتز
_دیگه چه خبر؟
_بحز عوض ن ن دختر
اومدم حرف بزنز ک صدار کلید شنیدم و فهمیدم فرید!
ستتریع پاشتتدم رفتز پشتتت در قایز شتتدم تا فرید پاشتتو ی اشتتت داخل پریدم
جلوش پتتتخ !!
فرید با پومخند یفت
_ترسیدم
_فرید خیلتتتتتتی بیشعورر! خو ایه نترسیدر هز واسه دلخوشی من یه ادا در
میاوردر!
خندید و رفت سمت آقاجون دستشو ب*و*س کرد و یفت
_آقاجونز چطوره؟
آقاجون یه دست کشید رو موهار فرید و یفت

_اوال سالم دوما خ سته نبا شی سوما من خوبز بابا جان ،االن که تو رو دیدم
خوب ترم شدم
_قربونتون برم آقاجون
_خدان نه پسرم این چه حرفیه
منز دم در دستتت به ستتینه واستتتاده بودم داشتتتز به هندر بامر هار اینا نگاه
می ردم که فرید یفت
_احواالت حسود خانوم
_عمت حسوده هتا
_ خیلی حسودر رها واقعا چرا ؟
دهنمو کج کردمو یفتز
_من حسود نیستز
_جون عمت!
ابرومو انداختز باال و یفتز
_کدوم عمز ،پسر عمه منظورت با مامان خودت که نیست هوم؟
فرید چهرش عوض شد و یفت
_خوب حاال ..میدونستز فرید رو مامانش حساسه به خاطر همین دیگه هیگی
نگفتز
بعد ام خوردن شتام یه خورده با آقاجون و فرید یپ مدم و بعد جیش ب*و*س
الال

_پاشو رها!
پتو رو کشیدم رو صورتمو یفتز
_یمشو فرید بزار یه خورده ب پز االن پاشز باید یریرهار آقاجونو یوش کنز
_رها بابا من یریر می نز
_فرید من یه عمر میال فروشز چرا صدا آقاجونو در میارر
_رهتا؟
عجبا ناک چقدر صداش شبیه آقاجونه پتو رو مدم کنار و یفتز
_فرید دمت یر...
حرفز تو دهنز ماسید سریع ام رو تخت بلند شدمو یفتز
_ ِا آقاجون فریدو ندیدر؟
خندید و یفت
_فرید که سر کاره!
کلمو خاروندمو با خجالت یفتز
_ ِا چیزه....یعنی!!..ببخشید!
آقاجون خندید و یفت
_عیب نداره بابا جان بیا پایین ناهار!
کلمو ت ون دادم و بعد یهو عین این برق یرفته ها بریشتتتز ستتمت آقاجون وبا
ناباورر یفتز
_آقاجون ساعت چنده؟!
_سه

داد مدم
_چتتتی
!_اوه چه خبرته بگه! ساعت سه بیا پایین سریع ناهارتو بخور ،بعد یه منگ به
این دوستات بزن ام صبح صد بار منگ مدم سرمو ت ون دادمو یفتز
_باشه شما برین من االن میام
اینو یفتمو به سمت دستشویی تو اتاقز رفتز بعد ام شستن دست و صورتز یه
د ست به لبا سام ک شیدم و رفتز پایین آقاجون رو صندلی مخ صوصش ن ش سته
بود داشت کتاب میخوند اینقدر یرق کتاب شده بود که اصال حواسش نبود ک
صداش مدم اینبار بلند تر داد مدم
_آقتتاجون؟؟
سرشو آورد باال و با اخز یفت
_چرا داد میزنی دختر
_هی صدا می نز چرا جواب نمیدین
_حواسز نبود حاال چی ار دارر ؟
_ناهار چیه؟
_برو به سمیه خانوم بگو چیه ،نه به من
_ ِا مگه سمیه امده
_آره بابا جان امده
_با شه ممنون بعد به سمت آ شپزخونه رفتز سمیه رو صندلی ن ش سته بود و
دا شت ساالد در ست می رد رفتز رو به روش ن ش ستز د ستمو مدم میر چونمو
یفتز

_سالم سمی
سرشو آورد باال و با لبخند یفت
_ سالم دختر ق شنگز نگاش کردمو لبخند ق شنگی مدم چقدر این منو دو ست
داشتز ح ز مادرم رو داشت
بعد ام خوردن ناهار سریع پریدم تو اتاقز ن ش ستز رو تخت همونجور که خیار
میخوردم یه منگ به مهدی مدم هنوم دومین بوق نخورده بود که صتتداش بلند
شد
_خبر مریت بیاد ای شاالله ام د ستت راحت ب شز ام صبح کدوم یورر بودر؟
مگه قرار نبود به قول خودت بیار اینجا تا ف رامونو رو هز بریزیز ها؟ هور
دارر چی کوفت می نی؟ رها!؟ ایشاالله تو یلوت ییر کنه! التتتتو ؟؟
با دهن پر یفتز
_نفرینات ایه تموم شد حرف بزنز
_بنال
_خواب بودم
_ار الهی خواب بخواب شی
_مهدی االن تو کجایی؟
داد مد
_سر قبر تو ام صبح تو خونه با بگه ها منتظر توایز
_موفق باشین من االن میام و بعد قطع کردم .

یوشیمو پرت کردم بقل بالشت و بلند شدم
بام کردن در کمد همانا و هجوم لباسا رو صورتز همانا !
چیتتتتش!
مردشور هرچی لباسه اه !
ام بین اون همه لباس یه مانتو عرو س ی م ش ی با یه شلوار لوله یخی ک شیدم
بیرون و پوشیدم ساعت مگی مارک دارمو بستز آرایش هز فقط یه برق لب و یه
کرم بود  .سو یگو ام رو میز برداشتز یوشیمو یرفتز دستمو رفتز پایین
عادت نداشتز کیف دستز بگیرم با صدار آقاجون سر جام وایستادم
_کجا میرر بابا رو نوک پام چرخیدمو یفتز
_دارم میرم خونه مهدی اینا
_کی میار دخترم ؟
_معلوم نیست ،ولی سعی می نز تا شام بیام
_باشه برو مواظب خودت باش
_باشه فعال
بعد ام در خارج شدم .
در ما شین با صدار تی ی بام شد سریع سوار شدم ،ضبتو رو شن کردمو به
ستتمت خونه مهدی اینا حرکت کردم وستتط راه بودم که یوشتتیز منگ خورد
نمیدونز یهو بی هوا و بی اختیار دستز ام رو فرمون ول شد و رفت سمت جیبز
انگار ک...
.یهو ح کردم به ستتمت جلو پرت شتتتدم پامو ی اشتتتز رو ترمز و یه جی
کشیدم .

ستترمو ام رو فرمون بلند کردمو یه نگاه به روبه رو ک جمعیت جمع شتتده بود
انداختز سریع ام ما شین پیاده شدمو به سمت جمعیت رفتز یه پ سر حدودا
 2۴_2۳رو ممین نشسته بود و ناله می رد رفتز جلوش و یفتز
_آقا حالتون خوبه؟
سرشو آورد باال و داد مد
_مدر ناکارم کردر بعد میگی حالز خوبه ؟
منز عصبانی شدمو یفتز
_جو ییر میشیا !چرا داد میزنی؟ نمردر که! بعد بریشتز سمت جمعیتو یفتز
_ستتینمایی تموم شتتتد بفرمایید لطفا! ،شتتما هز اینقدر ادا در نیار! دیه میدم
پومخند مدو یفت
_کی حرفه پول مد خانوم محترم فقط حرفه من اینه که حواستتتونو بیشتتتر جمع
کنید
_باشه! چون تو یفتی!
بعد رفتز سمت ماشینز .یه استارت مدمو ام بقل پسره رد شدم!
.بام من چقدر پرو بودم ک یه ع ر خواهی هز ن ردم!
تا خونه مهدی اینا  ۴۵دقیقه راه بیشتر نبود .
ماشتتینو پارک کردمو پیاده شتتدم دستتتمو رور منگ فشتتار دادم که صتتدار داد
مهدی بلند شد :هتتتتتتتو چته؟ منگه ها! بیا باال.
و بعد درو مد
دکمه آسانسورو مدمو رفتنز باال .

همونجور که کفشامو در میاوردم یفتز
_وار بگه ها تو راه ت صادف کردم معلوم نبود کدوم خرر منگ مده که ای شاالله
فلج بشتته ! ِا ِا ِا پستتره ر پرو بیریخت تو چشتتمام نگاه می نه و بعد اداشتتو در
آوردم"حرف من اینه که رانندییتونو در ست کنید "ایش پرو کف شامو ام رو ممین
بر داشتمو ی اشتز تو جا کفشی بعد وارد خونه شدم! .چقدر خلوته اینجا !
داد مدم
_بگه هتتتا؟
یهو ح کردم یه چیزر کوبنده شد رو صورتز!
ُ
بریشتتتز ببینز چیه که بگه ها حمله کردنو ک ِستت نار مبل رو می وبوندن تو
صورتز!!
مهدی _کدوم یورر بودر ها؟
مریز_خانوم خواب بودن!
مهیا و محدثه هز فقط می وبوندن منز اون میر داشتز میخندیدم
بعد ام  ۵دقیقه کولی بامر دستتت ام ستتر کگل من برداشتتتن البته خودشتتونز
خسته شده بودن!
بعد ام خوردن ناهار سریع پریدم تو اتاقز ن ش ستز رو تخت همونجور که خیار
میخوردم یه منگ به مهدی مدم هنوم دومین بوق نخورده بود که صتتداش بلند
شد

_خبر مریت بیاد ای شاالله ام د ستت راحت ب شز ام صبح کدوم یورر بودر؟
مگه قرار نبود به قول خودت بیار اینجا تا ف رامونو رو هز بریزیز ها؟ هور
دارر چی کوفت می نی؟ رها!؟ ایشاالله تو یلوت ییر کنه! التتتتو ؟؟
با دهن پر یفتز
_نفرینات ایه تموم شد حرف بزنز
_بنال
_خواب بودم
_ار الهی خواب بخواب شی
_مهدی االن تو کجایی؟
داد مد
_سر قبر تو ام صبح تو خونه با بگه ها منتظر توایز
_موفق باشین من االن میام و بعد قطع کردم .
یوشیمو پرت کردم بقل بالشت و بلند شدم
بام کردن در کمد همانا و هجوم لباسا رو صورتز همانا !
چیتتتتش!
مردشور هرچی لباسه اه !
ام بین اون همه لباس یه مانتو عرو س ی م ش ی با یه شلوار لوله یخی ک شیدم
بیرون و پوشیدم ساعت مگی مارک دارمو بستز آرایش هز فقط یه برق لب و یه
کرم بود  .سویگو ام رو میز برداشتز یوشیمو یرفتز دستمو رفتز پایین
عادت نداشتز کیف دستز بگیرم با صدار آقاجون سر جام وایستادم

_کجا میرر بابا رو نوک پام چرخیدمو یفتز
_دارم میرم خونه مهدی اینا
_کی میار دخترم ؟
_معلوم نیست ،ولی سعی می نز تا شام بیام
_باشه برو مواظب خودت باش
_باشه فعال
بعد ام در خارج شدم .
در ما شین با صدار تی ی بام شد سریع سوار شدم ،ضبتو رو شن کردمو به
ستتمت خونه مهدی اینا حرکت کردم وستتط راه بودم که یوشتتیز منگ خورد
نمیدونز یهو بی هوا و بی اختیار دستز ام رو فرمون ول شد و رفت سمت جیبز
انگار ک...
.یهو ح کردم به ستتمت جلو پرت شتتتدم پامو ی اشتتتز رو ترمز و یه جی
کشیدم .
ستترمو ام رو فرمون بلند کردمو یه نگاه به روبه رو ک جمعیت جمع شتتده بود
انداختز سریع ام ما شین پیاده شدمو به سمت جمعیت رفتز یه پ سر حدودا
 2۴_2۳رو ممین نشسته بود و ناله می رد رفتز جلوش و یفتز
_آقا حالتون خوبه؟
سرشو آورد باال و داد مد
_مدر ناکارم کردر بعد میگی حالز خوبه ؟
منز عصبانی شدمو یفتز
_جو ییر میشیا !چرا داد میزنی؟ نمردر که! بعد بریشتز سمت جمعیتو یفتز

_ستتینمایی تموم شتتتد بفرمایید لطفا! ،شتتما هز اینقدر ادا در نیار! دیه میدم
پومخند مدو یفت
_کی حرفه پول مد خانوم محترم فقط حرفه من اینه که حواستتتونو بیشتتتر جمع
کنید
_باشه! چون تو یفتی!
بعد رفتز سمت ماشینز .یه استارت مدمو ام بقل پسره رد شدم!
.بام من چقدر پرو بودم ک یه ع ر خواهی هز ن ردم!
تا خونه مهدی اینا  ۴۵دقیقه راه بیشتر نبود .
ماشتتینو پارک کردمو پیاده شتتدم دستتتمو رور منگ فشتتار دادم که صتتدار داد
مهدی بلند شد :هتتتتتتتو چته؟ منگه ها! بیا باال.
و بعد درو مد
دکمه آسانسورو مدمو رفتنز باال .
همونجور که کفشامو در میاوردم یفتز
_وار بگه ها تو راه ت صادف کردم معلوم نبود کدوم خرر منگ مده که ای شاالله
فلج بشتته ! ِا ِا ِا پستتره ر پرو بیریخت تو چشتتمام نگاه می نه و بعد اداشتتو در
آوردم"حرف من اینه که رانندییتونو در ست کنید "ایش پرو کف شامو ام رو ممین
بر داشتمو ی اشتز تو جا کفشی بعد وارد خونه شدم! .چقدر خلوته اینجا !
داد مدم
_بگه هتتتا؟
یهو ح کردم یه چیزر کوبنده شد رو صورتز!

ُ
بریشتتتز ببینز چیه که بگه ها حمله کردنو ک ِستت نار مبل رو می وبوندن تو

صورتز!!

مهدی _کدوم یورر بودر ها؟
مریز_خانوم خواب بودن!
مهیا و محدثه هز فقط می وبوندن منز اون میر داشتز میخندیدم
بعد ام  ۵دقیقه کولی بامر دستتت ام ستتر کگل من برداشتتتن البته خودشتتونز
خسته شده بودن!
یرد رو ممین نشسته بودیمو حرف نمیزدیز صبرم تموم شد و یفتز
_خب؟
همه باهز یفتن
_به جمالت
_بگه ها من امدم اینجا تا ف رامونو روهز بریزیز یه کارر کنیز که آقاجونز
راضی بشه
مهیا_یه راهی هست
_چی؟
_فرار کنی!
چپ چپ نگاش کردمو یفتز
_مهیا جان لطفا شما نظر نده !
بعد بریشتز سمت مهدی
_من راهی نمیبینز به نظرم فقط باید صحبت کنی همین

_آخه مهدی آقاجون من حرف حساب حالیش نیست که!
شونشو انداخت باال و یفت
_اون دیگه مش ل خودته
_ ایه نرم شیرام چی میشه؟؟
مریز جواب داد
_چیزر نمیشتته عزیزم فقط باید دوباره با حستتینی باشتتی دستتتمو کوبوندم به
پیشونیمو یفتز
_پ من نمیام!
مهدی داد مد
_چتتتتتتتتتتتتی!! ملزت به جایی اصابت ن رده ؟میدونی ایه نرر چی میشه؟!
مشروط میشی! میفهمی؟ مشروط!
پوست لبمو کندمو یفتز
_میگی چی ار کنیز خیر ستترم  ۵تا دوستتتت دارم ی ی ام ی ی خ نگ تر!
مهدی _منو با اینا جمع نبندا
بلض کردم که مهدی سریع یفت
_ببین ایه میخوار یریه کنی ما اینجا دستمال کای ر نداریز!
خندیدمو یفتز
_آوردم
_دروغ!
_ مرگ تو آوردم

_بیشعور
داشتز با مهدی کل کل می ردم ک مهدیه یفت
_یه راهی هست!
متف ر نگاش کردمو یفتز
_چه راهی ؟
_رها شما دوستی آشنایی ندارین تو شیرام
_نه! چطور؟
_خو ایه داشتین به آقاجون مییفتی که تو رو بسپاره به اونا!
کلمو ت ون دادمو یفتز
_کی حرکته؟
_پ فردا صبح
_یعنی من همش  2روم برار راضی کردن وقت دارم!؟
_اوهوم!
_خب و درد! نمیتونستتتین مود تر به من بگین ؟من باید یک ماه بشتتینز با
آقاجونز حرف بزنز!
یوشیمو رو ساعت  ۹کوک کردمو خوابیدم .
"مینتتتتگ" ار درد ار کوفت !
یوشی رو ام رو عسلی برداشتمو پرت کردم اون طرف ،با اکراه ام سرجام بلند
شدم ،اصال من تا حاال تو عمرم اینقدر مود بلند نشدم! ار حسینی الهی بمیرر
یه ملت ام دستت راحت شن !

داشتتتز پتو رو جمع می ردم که یهو در بام شتتتدو فرید با یه پارا آب امد تو
همونجا وایستاد و بعد ام چند دقیقه بلند مد میر خنده!
حاال نخند کی بخند منز مات مونده بودمو دا شتز به فرید نگاه می ردم حدود
یه ربع همینجورر داشتتتت هرهر میخندید عصتتبانی رفتز ستتمتش مت ارو
کوبوندم تو سرشو یفتز
_ار هناق! یه ربعه دارر به چی میخندر؟ ایه چیز خنده دارر دیدر بگو منز
بخندم!؟
فرید سرشو آورد باال و یه نگاه بهز کرد دوباره مد میر خنده!
چیتش! بیخیالش شدمو رفتز سمت تخت ولی یهو رو به رو آیینه خش ز مد !!
یا امام! این دیگه کی ؟! من که نیستتتز! ام جلو آیینه رفتز کنار و دو باره رفتز
جلو آیینه ک ...
تامه موقعیتو درک کردمو بریشتز سمت فرید که همگنان داشت به من بدبخت
میخندید داد مدم
_مگه این خراب شده در نداره ک کلتو عین بز میندامر میار تو هتتتا؟؟
فرید خندشو خوردو یفت
_خب حاال
_خب درد! یمشو بیرون.
دوباره خندید و رفت بیرون یه نگاه به خودم تو آیینه انداختمو مدم میر خنده!

واقعا قیافز خنده دار شده بود پاچه شلوارم تا باالر مانوم اومده بود ،لبا سمز تا
باالر نافز باال رفته بود ،موهام رو هوا سیخ شده بود ،رژ لبز پخش شده بود و
آب دهنز رو لباسز ریخته بود اصال یه وضعی!!
سریع ام تو کمد یه د ست لباس بردا شتمو پوشیدم موهامز شونه مدمو رفتز تو
دستشویی .بعد ام پاکسامر اومدم بیرون و به سمت آقاجون که داشت صلوات
میشمارد رفتمو جلو پاش نشستز
_سالم شهرام جون صبح بخیر
_رها بابا خودتی!!
_نه روحمه! وا خودمز دیگه
_یه دست به موهام کشیدو یفت
_مطمعنی!!
_وا آقاجون!
_سابقه نداشتی این وقت بیدار شی!
_آره ولی مجبورم
_چرا بابا!؟
_آقاجون؟
_بله
_آقتاجون؟
_چیه دخترم؟
_میدونستی خعلی دوست دارم
_چی میخوار رها

_اجامه!
اخز کردو یفت
_اجامه برار چی ؟
_ ِا آقاجون هنوم که حرف نزدم اخز می نی!
_خب بگو ببینز چی شده؟؟
_اوووم میگز ،ولی داد نزن
_بگو
_میگز...چی....مه ..آقاجون ..من فردا باید برم شیرام ،بخدا برا تفریح نه برار
دانشگام االن امدم اجامه بگیرم ،تا برم!
یه نگاه وحشتناک بهز انداختو داد مد
_نخیر من کی اجامه دادم که حاال اجامه بدم؟
_اه آقاجون من باید برم محبورم
_بیخود المم ن رده

_آقاجون توروخدا بزار برم ،من مثل مامانز نیستز !!من حواسز َجمعه
_مامانتز میگفت حواسز جمعه ولی رفت دیگه هز نیومد
ناله کردم

_آقاجتتتتتون
آقاجون رو کردم سمت فریدو یفتز
_تو یه چیزر بگو
شونشو انداخت باال و به تلومیون خیره شد .

ساعت  ۸شب بود همگنان دا شتز برار رفتن ا صرار می ردم !که یهو آقاجون
یفت
_باشه برو
_چتتتتتی!؟؟
_میگز برو
_برو ،برو آقاجون دارر خرم می نی که دست ام سرت بردارم!؟
_باشه نرو
_جدر یفتین برو!؟
_جدر یفتز ،ولی به یه شرط!؟
مش وک نگاش کردمو یفتز
_چه شرطی؟!
_من تو شیرام یه دو ست دارم ا سمش محموده این آقا محمود یه پ سر داره که
من خیلی بهش اعت ماد دارم میتونز تو این چ ند ما هه تو رو بستتپرم به اون،
اینجورر خیال منز راحت میشه
_باشه من حرفی ندارم
_ساعت چند قراره برر؟
_ساعت  ۶صبح !
_خیله خب ،پ من االن منگ میزنز به رامتین میگز بیاد دنبالت _آقاجون؟
_حرف نباشه
_چشز چشز

و بعد بلند شدمو به سمت اتاقز رفتز!
وااااار! باورم نمیشتتد باالخره تونستتتز آقاجونو راضتتی کنز! اونقدرا هز که ف ر
می ردم سخت نبود!
یوشیمو یرفتز برار مهدی منگ مدم دلز میخواست ی ز کرم بریزم!
سر سومین بوق جواب داد
_هان بنال
_ار درد بگیرر که کال عفت کالم ندارر
_خب حاال بنال مرتو
"صدامو یرفته کردمو با بلض یفتز"
_ببین جلبک من تموم ستتعیمو کردم هر کارر کردم آقاجون راضتتی نشتتد! یهو
مدم میر یریه حاال نمیدونز این اش ا ام کجا اومدن
_من  ...من نمیتونز برم
_رها یعنی چتتتی؟؟ یه لح ه ببند یالروا ار خدا بام این ابلوره یرفت! هور
ذلیل شده خب بیشتر اصرار کن ایه نیار حسینی مشروطت می نه هتتتتا!دیگه
ترم بعدر َپر ،باید مهمون همین حسینی یند اخالق باشی!
_یمشو باوا! سرتخته احساسا تتو بشورن ن بت ،چتتتتتیش!
آقوجون راضی شده فقط یه شرط ی اشته
_ار درد بگیرر می مردر ام همون اول بگی جونمو به لبز رسوندر
_بله خیلیز مشخص بود

_خب حاال توام! شرط چی بود؟ ن نه میخواد دنبالت بیاد!؟
_نه باو نمیدونز یفته میخواد منو به پسر دوستش بسپره!
یهو مهی ام پشت یوشی ترکید
_چته چرا پوکیدر
_هیگی
_وا
_بال
_خب دیگه دهنتو ببند من برم ساکمو جمع کنز
_یمشو!
یوشتتیو قطع کردمو رفتز یه چمدون کوچیک قرمز یرفتمو چند دستتت لباس
ی اشتز توش میاد المم نبود ببرم اخه همونجا میخریدم
ام رو ع سلی کنار تختز ع

خودمو اقاجونز بردا شتز ی ا شتز تو چمدونو

میپشو بستز.
رفتز پایینو دیدم سمی جون داره میز شامو میگینه رفتز کنارشو یفتز
_سمی کمک نمیخوار
_نه دختر یلز تو بشین منز االن میام.
ام اشپز خونه اومدم بیرون اقاجونو فریدو صدا مدم_
اهل منزل بفرمایید بشامیز!
_دختر چند بار بهت یفتز این طورر حرف نزن دیگه بزرگ شدر ادم باش!
لبو لوچمو اویزون کردم
_چشز!

.نشستیز دور میزو شروع کردیز به خوردن بعد ام تموم شدن اقاجون یفت
_رها تو برو بخواب که فردا مود باید بیدار شتتی ،ایه بیدار نشتتی دیگه نمیزارم
برر!!
_اوکی عشقز !خدافی همگی.
رفتز تو اتاقمو لبا سمو با یه لباس خواب خر سی عوض کردمو شیرجه مدم رو
تخت ساعتمو برار  ۵هشدار ی اشتز!
پتوف االنز که به اون وقت صبح ف ر می نز که باید بیدار شز مخز دود می نه
چشامو بستمو بشمور سه خوابیدم.
داشتز خواب پدر پسر شجاع رومیدیز که صدار جی اومد! دو متر پریدم!
یا اکثر اماما این صتتتدار چیه؟ ملزله؟وار ملزله! خدایا به خودت قستتز من
ناکامز ،بدبختز ،هنو جوونز ،کلی ارمو دارم!
ستتریع بلند شتتدم رفتز درو بام کردم و میر چارچوب در ایستتتادم تا خونه آوار
شه!
دیدم نچ! خونه خرابز نمیشه!ار باوا خدا جون ،با همه اره با منز اره ؟!
ی ز که ی شت دیدم این خونه ق صد ریزش بر سر مبارک بنده رو نداره کز کز
ام اون حالت مشتتنگی اومدم بیرون یفتز حتما ملزله قطع شتتتده اما به ثانیه
ن شید دوباره صدار جی اومد وا!
دقت کردم دیدم این صدا ام میر بالشتمه ! بالشتو برداشتز دیدم موبایلمه!
این کار اون ذلیل شده همون مهی ورپریده!

ار ایشتتاال حلوا تو دولپی بخورم که منو کله ستتحر با این صتتدار جی بیدار
کردر .یه خمیامه کشیدم و داشتز میرفتز سمت تخت تا دوباره بخوابز که یهو
دو دستی مدم تو سرم! وار مگه ما امروم قرار نبود بریز شیرام! وار ربع ساعت
بخاطر کولی بامر هام وقتز به باد فنا رفت!
ستتتاعت 5:15دقیقه ر صتتبح بود ام پنجره بیرونو نگاه کردم ستتتگ پر نمیزد!
ح سینی ار ای شاال خواب به خواب برر اون دنیا که منو بیخواب کردر مرتی ه
چماق!
رفتز دستشویی بعد ام عملیات مربوطه و شستن صورتز سرحال اومدم بیرون.
باید یه دوش میگرفتز سریع لباس هایی که برار رفتن اماده کردمو ی ا شتز رو
تختز لباس خوابمو ام تنز در اوردم رفتز تو حموم وقت ندا شتز دو ساعت برم
تو وان بخاطر همین یه دوش ساده یرفتمو حوله رو دور خودم پیگیدمو اومدم
بیرون لبا سامو که یه مانتو م ش ی بلند که دو طرفش چاک دار بودو پو شیدم با
یه شلوار تنگ یخی.
رو صندلی نشستز تا یه حالی به خودم بدم شبیه مانبی شده بودم! اول موهامو
ستتشتتوار کشتتیدم بعد دم استتبی باال ستترم مح ز بستتتز،حوصتتله آرایش میاد
نداشتتتز ،بخاطر همین یه خط چشتتز به چشتتمار آبیز کشتتیدو با یه رژ مالیز
صتتورتی کارم تموم شتتد .خب چمدونز که حاضتتره خودمز که آمادم،حاال
ستتاعت چنده؟5:25دقیقه ستتریع یوشتتیمو برداشتتتز ،شتتارژر و هدفونز قبال
ی اشتز تو کوله ام .درو بام کردمو ام پله عین ادم اومدم پایین دیدم اقاجون داره
صبحونه میخوره نیشمو بام کردمو یفتز
_سالم عشقز خوبی صبح عالی پرتلالی!

_سالم صبح بخیر ف ر نمی ردم بیدار شی!!
_مجبور بودم ویرنه االنز دارم واسه خواب میمیرم!
احساس کردم اقاجون ناراحته! صبحونمو خوردمو رفتز پیشش دستشو یرفتمو
یفتز
_اقاجون ناراحتی؟ایه شتتما ناراضتتی باشتتی من نمیرم.اخه من به جز شتتما که
کسی رو ندارم.
دستمو یرفتو سرمو ب*و*سید و یفت
_عزیزم ناراحت نیستز فقط مراقب خودت باشا میسپرمت دست خدا و بعد
رامتین! بیا برو که االنشتتز دیره.یه لبخند مدمو چمدون رو برداشتتتز که همون
موقع فرید ام اتاقش اومد بیرون منو که دید تعجب کرد دهنشو بام کرد!
رفتز جلو دهنشو بستز
_ببند بشه میره
_چه عجب ما نمردیمو تو این ساعت بیدار شدر
_بله به کورر چشز بع یا
_برو بابا
_خب دیگه دارم میرم دیگه قیافتو نمیبینز!
_نمیدونی چقدر بخاطر این موضوع خوشحالز
_من که دارم بال دار میارم،چیتتتتتش قوممیت!
ستتریع رفتز بیرون،منتظر ا قاجون بودم قرار بود ب یاد منو ام میر قران رد ک نه
.همون موقع اقاجون اومد منز بللش کردمو ام میر قران رد شدم سوار جنسی

خو شگلز شدم با ب سز الله حرکت کردم؛ ام دید اقاجون که رد شدم یام دادم
رفتز!
االن  ۳ساعت تو راهز دارم می میرم ام خ ستگی چند بارم نزدیک بود برم میر
کامیون یهو یوشیز منگ خورد ف ر کردم اقاجون اخه ام وقتی حرکت کردم ۱۰
دفعه منگ مد!
یوشی یرفتز جواب دادم
_ سالم اقاجون خوبی؟ منز خوبز! اقاجون فدات شز شما که نگران منی پ
چرا موقع رانندیی برام منگ میزنی که برم میر تریلی
_استپ باو ،چی دارر همین طور ردیف می نی میگی یه نف ب ش
_مهی بیشعور تویی؟
_په نه په روحشتتز! هور رها ف ر کنز ایه نرر میر تریلی نمیرر ستتگ درصتتد
وا سه این طور صحبت کردنت نف کز میارر میرر اون دنیا ها! ام من یفتن
بود! حاال کدوم خراب شده ار هستی؟
_ ۶۰۰کیلومترر شیرام! مهی دارم ام یرسنگی می میرم!
_خب به من چه؟!
_خب یعنی دهنتو ببند من بزنز کنار برم یه رستتتوران یه چیزر تو این شتت ز
بیگاره بریزم
_برو بمیر!
_بله مرسی
_وظیفه

_دهنتو ببند بار.
یوشتتی رو قطع کردم ،ایه قطع نمی ردم تا خوده شتتب میخواستتت حرف بزنه
،واال!!
همون موقع چشمز به یه رستوران افتاد عین خر ذوق کردم سریع ماشینو خیلی
شیک پارک کردم و پیاده شدم.
نشسته بودم منتظر یارسون که بیاد سفارش بدم همون موقع یارسون اومد منو
رو یرفتمو یه کباب بریر سفارش دادم البته با مخلفات!
خیلی ناجور دا شتز میخوردمو کیف می ردم که یه یله پ سر با خنده ریختن تو!
 ۴نفر بودن  ،اونقدر صداشون بلند بود که همه توجهشون بهشون جلب میشد!
البته فقط منو یه دونفر دیگه بودیز .اومدن کنار میز من نشتتستتتن! منز بیخیال
شروع کردم به خوردن  ،ولی خیلی حرف میزن دیگه سرم داشت میترکید !
یهو نگاهشون کردمو یفتز
_اه سرم رفت د اروم تر
ی ی ام اون پسرا که بیشتر ام همه میخندید یفت
_ببخشتتید ما برار خندیدنمون هز باید ام شتتما"شتتما رو با تحقیر یفت"اجامه
بگیریز
_برو باوا حال نداریز ام وقتی اومدین کال دهنتون بام! خب به ف ر مخ ما ها
َ
نیستین به ف ر ف و هنجرتون باشین
_شما نگران ما نباشین

_هه چی!من نگران جواب کن ورمز نبودم چه برستتته به شتتما ها!چه واستتته
خودش نوشابه هز وا می نه!
خواست بام دهنشو بام کنه که ی ی دیگه اجامه ندادو رو به من با اخز یفت
_خانوم لطفا ب کنید!
دکی اقارو باش واستته من اخز می نی؟ شتتیطونه میگه چهار دستتتو پا برو تو
دهنشتتا! ولی خودمو کنترل کردمو ی ا مو تا اخر خوردمو حستتاب کردمو رفتز
بیرون .
اخیش مخز ترک ید ام ب

ور ور کردن .دورو اطرافمو ن گاه کردم یه ماشتتین

اضافه شده بود که حتما مال اینا بود .من یه حالی به همتون بدم واسین فقط !
ماشینشون یه بنز مرش ی بود!ج ت ت ت ت تون چه جیگره! ولی حیف که قراره خط
خطیش کنز! .سوییچ ما شینو ام تو کیفز در اوردمو خیلی خو شگل ک شیدم رو
درش خیلی بد تابلو بود! سریع در رفتز تا سرو کلشون پیدا نشد!
هوا تاریک شتتده بود منز دیگه رستتیدم آقاجون برام منگ من که رامتین تو پارک
منتظرمه منز باید برم اونجا.
ار ختدا شاهد باش که هر چی می شز ام دست این حسینی یور به یوریه!
چند بار منو اقاجون به شیرام اومده بودیمو میدونستز اون پارک کجاست.
ام ماشین پیاده شدنز همانا و هجوم سوم سرد همانا!
منجمد شدم ووور چقدر هوا سرد شده!
حاال من این رامتینو ام کجا پیدا کنز اه!رفتز تو پارک رو یه نیم ت چند تا پستر
نشتتستتته بودن که ف ر ن نز رامتینز بین اونا باشتته،بقیه جاها هز خونواده ها

ن ش سته بودن .پتتتتوف این پ سره کجا ست؟دیگه دا شتز تا مرم انفجار میرفتز
خواستتتز برار اقاجون منگ بزنز که یه صتتدایی ام پشتتت ستترم اومد!یعنی با
منه؟بری شتز سمت صدا دیدم یه اقار چهار شونه خوش هی ل جلومه چون
تاریک بود نمیتونستز صورتشو تشخیص بدم داشتز برندامش می ردم که یفت
_رها؟؟
_جتان!!شما؟
_رامتین
_اها
_کجایی االن  2۰دقیق دارم دنبالت میگردم؟
چتتتتتتتتتتتتتتتیش!این کیه چار نخورده پسرخاله میشه؟وا!اقاجون ام این مشتک
تعریف می رد؟
_خب حاال که اینجام!
_خب بیا سوار ماشین شو بریز
_ها!کجا بریز!؟
_عروسی عمز
_هر دیشب تو دبه خیارشور خوابیدر؟
_نه چطور تو اونجا میخوابی؟

_برو باوا ببین مشتتتی ،من خستتتز ام کله ستتحر تا االن داشتتتز میروندم! ُمردم!
االن دایونز ،یرسنمه ،فقط بگو کجا باید برم؟
_فسقل فسفر نسومون من که یفتز بیا بریز

_فسقل عمته درضمن منز یفتز کجا؟
_خونز_ها!چتتتتتی!
_هور اروم تر،چیه مگه اقاجونت بهت نگفت؟
_چیتو؟
_پتتتتتتتتتتتتتتتوف تو کال یه تختت کمه ها !؛تو قرار تا اخرین رومر که تو شیرام
هستی تو خونه ر من باشی فهمیدر؟
_اه چرا ؟چرا اقاجون همگین حرفی مد؟خب من خودم میرفتز هتل!
️_سوار شو.
به ماشینش که یه فرارر مش ی بود اشاره کرد
_خودم ماشین دارم
_خب پ تو با ماشین خودت پشت سر من حرکت کن
_اوکی.
ستوار ماشتین شتدمو حرکت کردم تا این ه رستیدیز به یه جار خلوت که همه
ستتاختمون هار بزریو شتتیک اونجا بود! رامتین جلو در یه اپارتمان ترمز کردو
ریموتو مدو رفت تو منز رفتمو ماشینو پارک کردم .
سوار ا سان سور شدیز دکمه طبقه  ۶رو مد ،به دیواره هار ا سان سور ت یه دادمو
چشز هامو بستز با صدار اون منه که ور ور می رد طبقه ششز چشز هامو بام
کردم!
هر طبقه دو واحد بود.
کلید مدو درو بام کردم کلید برقو مدو رفتیز تو.

اونقدر خستتته و یرستتنه بودم که حوصتتله دید مدن خونه رو نداشتتتز! چمدونو
کولمو یه یوشه پرت کردم رفتز تو اتاق ف ر !وقتی وارد شدم تامه فهمیدم چقدر
بهش نیام داشتز!
بعد ام کارام اومدم بیرون سریع رفتز تو اشپز خونه ،بدون این ه ام رامتین اجامه
بگیرم شیرجه مدم تو یخگال!
چند تا تخز مرغ یرفتمو در یخگالو بستز!
یه تابه برداشتمو شروع کردم به درست کردن نیمرو رفتز نون اوردمو ی ز برار
خودم اب ریختز رفتز د یدم نیمروم درستتتت شتتتده فقط دوروبرش ی ز
ستتوخته!مهز نیستتت باوا  ،من االن همینز میبینز اب دهنز راه میوفته! واال کز
چیزر نیست که! یرسنگیه!میفهمی؟
اخیش سیر شدم!
اوووم !چقدر چسبید!
بلند شدمو تابه رو ی اشتز تو سینک ظرف شویی همون جا یه خمیامه کشیدم
خواستز به رامتین بگز کجا باید بخوابز که وقتی بریشتز با مخ خوردم به ی ی!
خب معلومه این قوممیت کیه دیگه جز منو رامتین کسی اینجا نیست!
.سرمو بلند کردم تا ببینمش قدم تا شونه هاش بود
چتتتتتیش هرکول!
یه نگاه بهز انداخت یه پومخند مد!
دلز میخواد بزنز تو دهنش که دندون مصنوعی رو شاخش باشه ها!

_ببین اق رامتین من خستتته تر ام اونی هستتتز که باهات ی ی به دو کنز  ،پ
پسر خوبی باش فقط بگو اتاقز کجاست؟
به باالر پله ها اشاره کرد
_اون باال  ۳تا اتاق ی یش که رنگ درش با همه فرق داره مال منه! حاال خودت
ام بین اون دوتا هر کدوم دوس دارر انتخاب کن|:
چمدونو برداشتمو ام پله ها رفتز باال!
همون طور که یفت ستته تا در بود که رنگ دوتاشتتون ستتفید و ی ی ستترمه ار
بود.
چرا رنگش فرق داشت؟! دلز میخواد برم تو اتاقشو ببینز ولی همه ر این کارا و
عقده هارو فردا خالی می نز!
در ی ی ام اتاق هارو بام کردم کل دکراسیوم اتاق مش ی سفید بود!
اتاقش ق شنگ بود یه یو شه یه تخت یه نفره م ش ی سفید میز شز م ش ی و
سفید!
کال همه ر و سایل هاش م ش ی و سفید بود.با این ه ام این اتاق خوشز اومد
ولی خواستز اون اتاقز ببینز.
درشو بام کردم وار!فوقالعاده بود!
یه اتاق با ترکیبی ام رنگ هار مختلف!خیلی جالب بود یه قستت مت ام دیوار
رنگش لیمویی بود ،یه قسمت سبز پسته ار ،قسمت دیگش ابی آسمونی ،و یه
قسمت دیگش صورتی مالیز تختشز سفید بود و روتختیش ترکیبی ام صورتی
لیمویی سبز پسته ار و قسمت بیشترر ابی بود .

خیلی ام ترکیب این اتاق خوشتتز اومد تامه تراستتز داشتتت که ام اون طرف به
بیرون دید داشت .
من عاشق این اتاق شده بودم.خیلی اتاق شادیه پ همینجا می مونز.چمدونو
ی اشتز یه کنار رو تخت نشستمو ساعت مگیمو در اوردمو ی اشتز رو عسلی
و خودمو ام پشت پرت کردم رو تخت چند بار باال و پایین رفت !کرم دارم!
به محض این ه چشمامو بستز خوابیدم
با صدار تق تق در اتاقز بیدار شدم.
ایتتتتتتتتتتتتتتتش مثل این ه کل ملت دست به ی ی کردن که من ارامش نداشته
باشز.پتو رو تا یردنز کشیدم باال
_بلته
_رها بیا بیرون کارت دارم
_اه ولز کن خواب دارم
_رها میگز بلند شو باهات کار دارم وقتز ندارم باید برم شرکت
_اوف! خب کله سحر چه کارر دارر خب تو برو به کارت برس بعدا صحبت
می نیز!
برار چند ثانیه صدایی نیومد یفتز حتما بیخیال شد رفت منز خوا ستز دوباره
بخوابز که در بام شدو رامتین با قدم هار بلند داشت میومد سمتز!
یا ابلف ل این چرا اینطوریه وا همین طورم داره میاد نزدیک تر!!

_هور ا ستپ ا ستپ!! کجا سرتو انداختی دارر میار تو؟!نمیگی شاید لخت
باشز؟
_تو ایه لخت بودر درو قفل می ردر
_اوووووم ....اینز حرفیه! ولی در کل تو حق ندا شتی بدون اجامه من وارد اتاقز
بشی
_من برار وارد شدن به اتاق هار خونه ر خودم ام کسی اجامه نمیگیرم
_هوور ماموت منو ببین ا یه میخوار ستترم م نت بزارر من میرم! منز دلز
نمیخواد با تو همخونه باشتتز من نمیدونز این اقاجون من چی ام تو دیدر که
منو دست تو سپرده
_اولن منز دلز نمیخواد هر روم یه دختر یر یرو رو ببینز دومن چون اقاجونت
اینو یفت قبول کردم فهمیدر پ حرف یوش کن ببین چی میگز.
این این پستتره با من این طورر حرف مد!؟ حالشتتو جا میارم!.پتو رو مدم کنارو
رو تخت نشستمو یفتز
_ ها؟ چیه؟ خب بگو،خوابمو که امم یرفتی!
دیدم عین این برق یرفته ها مات شده رو من!!
وا این چرا مشتتنگ میزنه مگه چه طوریز که این طورر نگام می نه؟!یه نگاه
بخودم انداختز وار من این ش ت لی جلو رامتین داشتتتز ستتخنرانی می ردم؟یه
جی مدم یفتز برو بیرون! اول ی ز بهز نگاه کردو رفت بیرون.
دکی ی ی این رامتین منو ندیده بود که به لطف خداوندیار بخاطر ملز معیوبز
حاال دیدو خجسته شد.

رفتز جلو اینه یه شتتورتک مشت ی با یه تام قرمز که بندش ام شتتونه هام افتاده
بود موهامز دورم ریخته بود!!
خدایا منو ببخش توبه توبه توبه.یه لباس درست درمون پوشیدم رفتز بیرون!
دیدم رامتین صبحونشو خورد!
کوفتز برار من ن اشت پسره ر بی شخصیت!
خواستز برار خودم چار بریزم که رامتین صدام مد
_بیا بشین!
_یرستتنمه میخوام صتتبحونه بخورم ،تو که خودت خوردر ،نمیتونستتتی به
خودت محمت بدر صبر کنی تا منز بیام؟
_رها باید در مورد یه چیز مهمی باهات صحبت کنز!
اینو که یفت آمپر ف ولیز مد باال.سوالی نگاش کردم یعنی بنال؟یهو خندید!
وا بگز خودرییرر داره!
رفتز رو کاناپه نشستز
_رها ببین همین طور که میدونی پدربزرگ تورو به من ستتپرده منز با کمال
احترام قبول کردم اما...
_اما چی؟؟؟!!
_اما پدربزریت یفته برار این ه تو حدود  ۱یا  2ماه قراره خونه ر من باشتتی
شایدم سختت باشه...
وسط حرفش پریدم

_اره اره خیلی سختمه! چه عجب این اقاجون به ف ر نوه بدبخته بی نواشز بود،
خب رامتین دلبندم خوش ی شت منز برم و سایلمو جمع کنز توام بی محمت
برو برام یه هتل بگیر
️_ها!!!!؟چی میگی ؟هتل کیلویی چنده؟!!
_خب مگه نگفتی که اقاجون یفته من سختمه برم یه هتل بگیرم!؟
_نه
_پ چی!!
_یفته برار این ه راحت تر باشی تو خونه ،یه صیقه ر محرمیت بینمون خونده
بشه ،تا تو راحت تر باشی!
عین این ِمیت ها داشتز نگاش می ردم!
_رها خوبی؟ رها؟یوهو؟

یهو صدامو انداختز پ کلمو داد مدم
_چتتتی؟!!!!معلوم هست چی میگی یعنی چی؟
_صداتو بیار پایین رها مگه من یفتز؟! هه پیش خودت چی ف ر کردر؟
_هر طور که دلز بخواد حرف میزنز! درضتتمن من پیش خودم هیچ ف ردر
ن ردم! االن منگ میزنز واسه اقاجون ت لیف خودمو روشن می نز!
با اعصتتبانیت ام پله ها باال رفتز در اتاقو مح ز بهز کوبیدم یوشتتیمو ام رو
عسلی برداشتز شماره اقاجونو یرفتز
یه بوق دو بوق سه بوق!!
_سالم رها خانوم من ،چه عجب منگ مدر؟
_سالم اقاجون این کارا یعنی چی؟

_کدوم کارا بابا جان
_یفتین برم خونه رامتین بمونز یفتز چ شز اما این صیقه چیه ؟ا صال اقاجون
باور کنید من برم هتل راحت ترم مراقب خودم هستز مگه بگز؟
_رها من نمیتونز بزارم تو برر ه تل اونز به مدت  ۱یا  2ماه همین قدرم که
ی اشتز برر شیرام شاه کار کردم! پ به حرفام یوش کن ،من دلز راضی نبود
و هز برار راحتی خودت به رامتین یفتز تو و رها به مدت  2ماه با هز محرم
شین اونز جوونمردر کردو قبول کرد؛ توام باید قبول کنی .در ییر این صورت
برمیگردر تهران!
اه تو روح این شان یعنی چی اخه!!!؟؟؟پتتتتتتتتتوف من همین طوریش با این
پسره مش ل دارم حاال بخوام محرمشز بشز دیگه واویال! ایتتتتتش!
عین لش ر ش ست خورده ام پله ها اومدم پایین!
رامتین جلوم دست به سینه وایستاده بود
_چی شد قبول ن رد؟
_نچ هر چی یفتز قبول ن رد
_منز مجبورم!
_ه ت ت ت ت تو کی مجبورت کرد؟ میخواستی همون موقع که اقاجون بهت یفت
قبول نمی ردر! منز یرفتار نمی ردر!
_دکی خانومو باش منز عاشق سینه چاکت نیستز!
_ن ه من برات له له میزنز ،کز واسه خودت کوکاکوال بام کن!

_رها حرف نزن رو مخز راه نرو!
خواستز جواب این پسره ر پرو رو بدم که یفت
_لباس بپوش بریز حاج اقا بهنوام منتظره
_ها!! بهنوام دیگه کیه؟؟!
_کسی که میخواد صیقه رو بخونه دیگه!
_اها حاال نمیشه یه کاریش ب نی تولوخدا !
_نچ
_اوووم ،باوشه من برم حاضر شز
_بدو بدو!
ام پله ها رفتز باال یهو شتت مز درد اومد یعنی داشتتتت هشتتتدار میداد،روده
کوچی ه بزریه رو یه لقمه کرد!
ولی االن وقت خوردن نداشتز!
یه مانتو کوتاه سبز پ سته ار پو شیدم با یه شلوار دمپا ی شاد یه رژ به قول مهی
قرمز آتشین مدم که دلبر شدم.
"مدیونید ایه ف ر کنید برار توجه رامتینه ها نه! اصال! هییی توبه توبه!"
ام پله ها اومدم پایین رامتین داشتتت اب میخورد رفتز کتونی هار آل استتتارمو
پوشیدم اصال شبیه التا شده بودم!
رامتینز اومد بیرون درو قفل کرد
وارد اسانسور شدم رامتینز داشت میومد که جلو در اسانسور خش ش مد!
وا س ته کرد؟!!
یهو اون حالتش تبدیل شد به اخز!

_این چه وضعشه
_متوجه نمیشز
_این چه طرم لباس پوشیدنه
_خب مگه چطوریه؟ به این خوشگلی!
_ببین من آبرو دارم؛ حوصله نگاه هار هیز مردمو هز ندارم ،پ رعایت کن!
.برو بابایی میر لب یفتمو رسیدیز به هم ف!
سویگمو ام تو جیب مانتوم در اوردم داشتز میرفتز سمت ماشینز
_رها کجا دارر میرر!
_وا خب سوار ماشینز بشز دیگه
_خب ستتوار ماشتتین من میشتتیز؛ چرا تو تا ماشتتین ببریز!؟ اصتتال این طورر
درسته؟
_اووووم خب حاال توام ایتتتتتش!
رفتز سوار ما شینش شدم ؛حیف این ما شین جیگر که میر پار این پ سره ....
بوووووقه !واال!
تو طول مسیر راه  ،فقط ام شیشه به بیرون نگاه می ردم! تو ف ر بودم که رامتین
پا برهنه وارد اف ارم شد!
_رها اونجا نباید ک سی بفهمه که ما بزور داریز با هز محرم می شیز! یعنی باید
رک بگز که عین دو تا مرغ عشتتق باید رفتار کنیز چون اقار بهنوام ی ی ام

دوستتتار پدرمه  ،مم نه این خبر درض کنه وقتیز تو خانواده پخش بشتته برام
دردسر درست میشه
_اوکی! ولی ببین اقاهه؛ بهت یفتز کستتی مجبورت ن رده که برار من طاقگه
باال میزارر! راضتتی نیستتتی همین االن منگ بزن به اقاجون بهش بگو تا منز
خالص شز!
_حرف نزن پیاده شو.
این بشر چقدر پرو!
وارد یه دفتر شدیز که یه اقار مسنی رو صندلی نشسته بود !
رامتین خیلی شیک باهاش برخورد کرد؛ بعد دستشو سمت من یرفت و یفت
_اینز رها خانوم بعد با نگاه عاشقانه منو نگاه کرد.اونقدر چهرش خنده دار شد
دلز میخواست بزنز رو شونش بگز بابا این اره!...
ُ
ولی من فقط یه لبخند رامتین کش مدم!
چند تا بریره رو ام ا کردیمو این حاج اقا یه چیزر خوندو حاال منو رامتین به
هز محرم شدیز!!
ام اونجا اومدیز بیرون سری سوار ما شین شدمو تق مح ز در ما شینو به هز
کوبیدم!! خدارورش ر ماشین خودم نیست!
رامتینز او مدو یام داد ر فت تو راه که بودیز یهو دلز ه*و*س پیتزا کرد! دلز
میخواست االن تهران بودم با بگه ها میرفتیز ددر ولی حیتتتتتف! ناخواسته یه
آه کشیدم! رامتین نگاهز کردو یفت
_یعنی اونقدر ام من بدت میاد که این طورر آه کشیدر؟
_اون که صد البته "متوجه پومخندش شدم"ادامه دادم

_اما دلز هوار تهرانو دو ستامو کرده دلز برار بیرون رفتنمون تو همین ؛یه روم
تنگ شده!
یهو با لحن کامال بامزه و مظلومی یفتز
_اقاهه برام پیتزا میخلیییی تولوخدا!؟؟
رامتین ام این طرم حرف مدنز خندش یرفت!
ایشاال ننت فدار خنده هات شه چه نام میخندر!
_باشه میخرم ولی دیگه این طورر حرف نزن باشه؟
_اوووم چرا!؟
_دلز نمیخواد جلو هیچ کسی این طورر حرف بزنی باشه رها خانومی؟
چرا این طورر با من حرف میزنه؟چرا اونقدر مهربون شد؟عجب!!
جلو یه فستتتت فودر مد رو ترمز رفتو دو تا پیتزا خریدو اومد منز ذوق کردم
دوتادستامو بهز کوبیدمو یفتز
_اخجووون دستت درد ن نه!
_قابلتو نداره
بعد ام خوردن پیتزا دستتتت ن نه ار یفتمو رفتز تو اتاقز ،شتتتالمو ام ستترم
برداشتمو موهامو بام کردم رو تخت درام کشیدم!
به این ف ر می ردم که ام این به بعد جلور رامتین نباید شال سرم کنز؟!!
خب اره دیگه بخاطر همین محرم شدیز دیگه!
خب اخه ی ز سختمه!بیخی باوا راحت باش رها اون که دیگه محرمته

رفتز یه دوش یه ربعی یرفتمو اومدم بیرون لبا سمو با یه دور یردنی صورتی با
یه دامن کوتاه سفید عوض کردم!
میدونستز رامتین رفته شرکت تا شبز برنمی یرده! منز راحت بودمو برار خودم
تیپ مدم یوشیمو یرفتمو یه اهنگ شاد پلی کردمو برار خودم قر میدادم!
یوشتتیمو برداشتتتمو ام پله ها اومدم پایین! رفتز تو اشتتپزخونه ی ز قر دادمو با
اهنگ خوندم در یخگالو بام کردم شتتیشتته ر آب پرتقالو یرفتز! لیوان یرفتمو
برار خودم ریختز رفتز رو کاناپه نشستز یهو یادم اومد فلش اهنگ هامو اوردم
بدوبدو رفتز فلشو یرفتز اومدمو مدمش به تی ور!
اهنگ اول پخش شد صدا شو میاد کردم ی ز اب پرتقال خوردمو رفتز و سط
قرمیدادم"خدا مری ار اسالمو شفا بده"
همون موقع چشتتام به یوشتتی خورد دیدم داره منگ میخوره نوشتتته مهدی
جواب دادم
_ها؟
_ها کوفت؛ بلد نیستی سالم کنی ن بت؟
_نچ
_رها دلز برات تنگ شد!
_ ِا واقعا !؟ ح من نقطه ر مقابل ح تو
_بیشعور بی لیاقت! هتتور کجا هستی؟ این صدار دوب دوب چیه!؟ رفتی
پارتی؟!برم به اقاجونت بگز ها بگتز؟

_بروبابا! تو خونه ام اهنگ مدم داشتتتز میر*ق*صتتیدم مزاحز شتتدر! یهو یاد
صیقه افتادم یهو جی مدم
_وار مهتتتتتی!؟
_درد چتتته؟ چرا داد میزنی؟!!!
_ایه بگز باورت نمیشه!
_جون به لبز کردر بام چه یندر مدر؟
_منو رامتین االن صیقه ر همیز
_چتتتتتی!!!؟ رامتین کیه !؟؟یه روم رفتی اونور خراب شدیییی!!؟حاال میخوار
سقطش کنی؟"مد میر یریه"
_وا چی میگی !کیو سقط کنز؟ خنگ شدر!
_دختر تو چطور اون قدر بیخ یالی؟!بمیرم برات اجی! من م یدونز،م یدونز
اقاجونت تی ه تی ت می نه!
"یا امام سیزدهز این دختره خنگه؟"
_ه ت ت ت ت تور مهی چی دارر بللور می نی؟ چرا اقاجون منو تی ه تی ه کنه؟
خودش میدونه اصال خودش این پیشنهادو داد!
_چتتتتتی!!!وار یعنی اقاجونتز اره؟
_مهی چی میگی! خب مگه چی شده! اقاجون یفته تا وقتی شیرام ه ستز منو
سپرده د ست رامتین بعد بخاطر این ه من راحت با شز یفت صیقه کنیز"چند
ثانیه س وت"...
_هور مهی منده ار؟!!

_بیشعور نمیتونستی مود تر بگی من که ُمردم!
_برو یمشو تو کال آی یوت پایینه درضمن ذهنتز منحرفه
_بیشعور خب بابار
_بار
یعنی اینز دوسته من دارم!؟

دو باره داشتتتز میر*ق*صتتیدم ُولومو بردم باال داشتتتز حال می ردم که ی ی
د ستا شو دور کمرم حلقه کرد! وار این کیه؟! رامتین که شرکته یه جی ک شیدم
بریشتز سمتش!!!!رامتین بود!!
_تو اینجا چی ار می نی!!؟
واااار تامه یادم اومد با چه لباسیز سریع در رفتز!
رفتز تو اتاق درو مح ز بستتتز به در ت یه دادم قلبز تند تند میزد وار اون ام
صبح اینز االن من االن دوبار بی آبرو شدم حاال خبرش چرا اومد خونه!؟؟
رامتین:
وقتی ام دفتر حاج بهنوام اومیدیز بیرون رها عصبی بود! رفت تو ماشینو درو تق
مح ز بهز کوبید!
دختره ر احمق دلز میخواست خفش کنز!
ام پ شت شی شه شبیه این دختر بگه هار تخ که به شون قول دادر پا ستیل
بخرر اما یادت رفت بود !!
رفتز تو ماشین نشستمو یام دادم تو ف ر بودم هیچ وقت ف ر نمی ردم که رومر
برار راحتی یه دختر اونو صیقه کنز برار خودمز جار تعجب داره اما نمیدونز

چرا با خوا سته ر اقا شهرام مخالفت ن ردم ؟منی که حو صله ر هیچ دخترر
رو ندارم!منی که مخز خورده ام مخصوصا این دختر که کامال یریرو!
یه نگاه به رها انداختز تو ف ر بود! دیدم تو ف ر و ا صال حوا سش به من نی ست
!دختر خوشگلی بود !چ شماش عین دریا بودا اما مهز اخالق شه که عین سگ
پاچه میگیره!
خیلی دلز میخواست ف رشو بخونز که یه دفعه آه کشید !!
یعنی اونقدر تحمل من سخته یعنی اونقدر ام من بدش میاد که آه می شه؟!
ف رمو به مبون اوردم
_یعنی اونقدر ام من بدت میاد که آه کشیدر
_اون که صدالبته
یه پومخند مدم
ادامه داد
_اما دلز هوار تهرانو دوستتتامو کرده دلز برار بیرون رفتنمون تو همین یه روم
تنگ شده!
دختره ر خل!!
:یهو با یه لحن بامزه و مظلومی که دلز یه جورر شد یفت
_آقاهه برام پیتزا میخلیییی تولوخدا ؟!
ام لحن حرف مدنش خندم یرفت! خیلی با مزه شده بود !میخوا ستز بگیرم شو
بگلونمش لپشو یام بگیرم! اما خودمو کنترل کردمو عین یه جنتلمن یفتز!
_باشه میخرم ولی دیگه این طورر حرف نزن باشه؟

نمیدونز چرا دلز نمیخواست برار هیچ مردر این طورر حرف بزنه این طورر
خیلی خواستنی میشد!
یهو یفت
_اووم چرا؟
نمیدونستتتز چی جوابشتتو بدم ولی با یه لحن مهربونی که خودم تعجب کردم
یفتز
_دلز نمیخواد جلو هیچ کسی این طورر حرف بزنی باشه رها خانومی؟
تعجب کرد چشتتتاش قد یه یردو شتتتد خب حق داره خودمز تعجب کردم
مخصوصا اون تی ه اخرش "رها خانومی"!!
جلو یه ف ست فودر ترمز کردم پیاده شدمو رفتز دوتا پیتزا خریدم سوار ما شین
شدم.
تو چشمار دریایی رها شیطنت میبارید یهو دستاشو بهز کوبیدو یفت
_اخجتتتون دستت دردن نه!!
دختره ر خل اونقدر با یه پیتزا ذوق کرد!
منز یفتز
_قابلتو نداره.
بعد ام ر سیدن به خونه و خوردن پیتزا ها رها یه د ستت درد ن نه ار یفتو رفت
تو اتاقش!
قرار بود برم شرکت سویگو یرفتمو رفتز .
وارد شرکت که شدم خانوم صالحی منشیز بلند شدو با کلی عشوه سالم کرد
جوابشو با ت ون دادن سرم دادم! رفتز تو اتاق مدیریتز پشت صندلی نشستز!

امروم یه قرارداد داشتز با ی ی ام شرکت هار فرانسه! خواستز یه نگاه به مدارکا
بندامم.کشتتومو بام کردم اما نبود همه جارو یشتتتز اما پیداش ن ردم یهو یادم
اومد تو کیفمه به خش ی شان کیفز که خون ! اه!
یادم رفت بیارمش سویگو برداشتز و ام شرکت مدم بیرون!
ام آسانسور اومدم بیرون ام تو خونه صدار اهنگ میومد
عروسیه؟
درو با کلید بام کردم رفتز تو دیدم رها پشتش به منه داره میر*ق*صه!
اهنگش اونقدر میاد بود که متوجه ورود من نشتتتد! اوه چی پوشتتیده یه تام
دوریردنی صورتی ،با یه دامن کوتاه سفید !
دلز میخواست تا شب بشینمو نگاش کنز اما ناخواسته به طرفش رفتز دستامو
دور کمر باری ش حلقه کردم!
یهو خ ش ش مد یه جی ک شیدو به طرفز چرخید تا منو دید رنگش عوض شد
یفت
_تو اینجا چی ار می نی!!؟؟
بعد مثل این ه تامه متوجه شتتد با چه تیپی جلو منه ام بللز اومد بیرونو بدو بدو
رفت تو اتاقش!!
برار یک دقیقه تو ف ر حالتاش بودم این ه چقدر اون لباس بهش میومد این ه
ن نه ام د ستز ناراحت شه! اما من ناخوا سته این کارو کردم انگار منو به سمت
خودش می شید اهنگو قطع کردم !
حالز دیریون بود کیفمو برداشتمو ام خونه مدم بیرون!!

رها:
بیا خواستتتیز برار خودمون تیپ بزنیز که این پستتره با کاراش یند مد ار تو
روحت رامتین
لباستتمو ام تنز در اوردمو یه مانتو کتان قهوه ار روشتتن با کلی جیب شتتلوارمز
ستتبز لجنی بود با  ۶تا جیب یه پوتین قهوه ار هز پوشتتیدم یه دستتتمال یردنز
یرفتمو بستز به یردنز،چتریه موهار بلوندمو که خدایی این رنگی بودو ریختز
رو پیشونیز یه کاله کپ دارم ی اشتز رو سرم
یه خط چشتتز کشتتیدم دور چشتتمامو ستتیاه کردم رژ لب قرمزمو مدم موبایلمو
یرفتز ام خونه مدم بیرون ستتوار آستتانستتور شتتدم یه اقایی که  2۸ 2۷بهش
میخورد خیلی با تعجب به من نگاه می نه .وا!!!خوشگل ندید حتما!
سوار ماشین شدمو د برو که رفتیز
همینطورر تو جاده ها ویراژ میدادمو حال می ردم یعنی داشتز صفا می ردما
یهو دلز بستتی خواست خیلی شیک ماشینو مدم کنار پیاده شدمو رفتز پایین تا
اومدم بیرون همه چشتتا به من افتاد .وا!!! اینا امروم چشتتونه چرا همگین نگاه
می نن عجب!!
بستنی خریدم به به اونز شوکالتی!
یو شیز منگ خورد خوا ستز بردارم همینطورم دا شتز می رفتز سمت ما شینز
که
خوردم به ی ی یهو صدا داد طرف اومد
_هووور خانوم کجارو نگاه می نی؟

سرو باال یرفتز نمیدونز چرا تعجب کرد یفتز
_اولن هور تو کالهت درضمن میخواستی خودت جلو تو نگاه کنی به من چه
ربطی داره
_مثل این ه شما سرت پایین بودا
_شما که داشتی میدیدر
_مدر لباسمو دایون کردر شش مترم مبون دارر؟!!
_خب حاال توام میرر عوضتتش می نی دیگه یه پیرهن که بیشتتتر نبود انقدر
جوش میزنی،چیتش خسی !
خواست چیزر بگه که دوستش یفت
_ستتتامی بستتته عیبی نداره بیا بریز تو این فروشتتگاه نزدی ه یه چی بخر.پ
اسمش سامی.پسره ر جلبک
رفتز تو ما شینز ن ش ستمو ب ستنی میخوردم .به نظرم اون  ۴تا پ سر آ شنا بودن
مخصوصا اون سامی قوممیت
کجا دیدمشون اووووم ،وار!!مدم تو سرم اینا که همون چهارتان که تو مسیر راه
ماشتتینشتتون رو نفله کردم.وار خوب شتتد نشتتناختنما به خیر ی شتتت .خدایا
نوکرتز.
او راستی معلوم نبود اونی که واسز منگ مد کی بود.
یوشیمو برداشتز رفتز تو تماس ها دیدم ناشناس!!یعنی کی میتونه باشه!؟؟
دیرین دیرین
دیرین

دیرین دیرین دیرین دیرین
دیرین دیرین
"ریتز اه نگ پل نگ صتتورتی با ریتز بخونین حال داره"اینو که میخونز ح
کارایاه بامر میاد سرایز
تو اف ار مشنگیز بودم که با صدار منگ یوشیز دو متر پریدم
جواب دادم
_بلته
_رهتا؟؟
یا ابلف ل این کیه پرده یوشز پاره شد.دوباره داد مد
_رهتا؟
_هنتتتتتاق!
_رها کجایی
_اصال تو کی هستی ها
_منز رامتین
_اها،هووور یابو چرا سر من داد میزنی
_درست صحبت کنا کدوم یورر هستی نباید یه خبر میدادر
_به تو چه ربطی داره؟دلز خواست بیام بیرون.چی ارمی؟
_فعال اقاجونت تو خنگو سپرده دست من
_خنگ عمته_
_رهتا

معلوم بود عصتتبیه،خب بدرک به جهنز به من چه پستتره ر پرو چطور جرات
می نه با من این طورر حرف بزنه.
_رها کجایی؟
_بیرون دارم بستنی میخورم؟
_بریرد خونه کارت دارم
_من االن نمیام تامه  ۱ساعته اومدم بیرون میخوام برم بگردم
_رها عصبیز ن ن میگز بیا خونه
_به من دستور نده .
یوشیو قطع کردمو خاموش کردم.آخیش دنیا چقدر قشنگه بدون سرخر
رفتز پاساژ چندتا لباس خریدم
کلی یشتز همه جا رفتز دیگه هوا داشت تاریک میشد ساعت نزدی ار  ۶بود
اونز ممستون که ساعت  ۶همه جا تاری ه .
حرکت کردم سمت خونه با ریموت درو بام کردمو وارد شدم
ماشینو پارک کردمو سوار آسانسور شدم رفتمو درو با کلیدر بام کردم ،همه جا
تاریک بود!وا یعنی رامتین هنوم نیومد!؟بدرک بهتر یوهتو
کلید برقو مدم وقتی چرایا روشن شد صدار داد اومد وار قلبز ایستاد
رامتین بود؟
عجب!بی فرهنگ نمیگه ام ترس س ته کنز بمیرم خونز بیوفته یردنش؟!
رامتین رو کاناپه نشسته بود کامال عصبی.
_تا االن کدوم یورر بودیی؟؟؟؟

بلند شدو اومد سمتز منز رفتز عقب
اون یه قدم اومد جلو ،من یه قدم رفتز عقب
_باتوام میگز کجا بودر ؟؟اون یوشیتو چرا خاموش کردر؟؟مگه بهت نگفتز
بیا خونه؟"یهو داد مد"
_هتتتتتا؟؟
ی ز ام این رامتین جدیده ترسیدم واال اینز سگه واسه خودشا.سیلوم هاپو
یفتز
_خب من که یفتز نمیام
_تو یلط کردر وقتی میگز بیا یعنی یه کار مهز دارم درضتتمن این چه ستترو
ش لیه هتا؟
دیگه کز کز داشت میاد ام حد حرف میزد پسره ر بیشعور
_ببین من هر جور بخوام لباس میپو شز هر جا بخوام میرم با هر ک سی و تا هر
موقعه ار میفهمی به هیچ کسی هز ربطی نداره.
_ تا وقتی که پدربزریت تورو به من ستتپرده نمیزارم همگین یل طایی ب نی
فهمیدر
دیگه داشت اعصابمو بهز میریخت
_ببین اقا کارار من به هیچ کستتی ربطی نداره اونقدرم اقاجونمو وستتط ن ش
اون یفت منو به تو ستتپرده نگفته که هر جا میرم امت اجامه بگیرم با این نگردم
اینجا نرم اونجا برم که پ حد خودتو بدون دیگز سر من هوار نزن
_میدونز باهات چی ار کنز

_هه این طوریه اقا رامتین؟باشه ،پ بگرخ تا بگرخیز
ام پله ها رفتز باال لباسمو با یه لباس یشاد عوض کردم.
اعصتتتابمو این یابو خط خطی کرده بود .من چطور میخوام دو ماه اینو تحمل
کنز!؟؟ خدایا صبر بده.
یوشیمو روشن کردم.او مار یاد!!پنج میس ال فقط ام اقاجون!!وار االن حتما
کلی نگران شده
دیگه به تماس هار دیگه نگاه ن ردم ،منگ مدم واسه اقاجون.
_رها بابا سالم ،خوبی؟کجا بودر را یوشیت خاموش بود؟اتفاقی که نیوفتاد؟
_اووو ی ی ی ی .ستتتالم عشتتتقز.خو بز ،توخو بی؟رف ته بودم بیرون ی ز
بگردم،یوشیمز شارژ تموم کرد خاموش شد اتفاقی هز نیوفتاده خیالت راحت
_خداروش ر دلز ترس افتاد یفتز ن نه خدایی ن رده اتفاقی برات افتاده باشه
_نه اقاجون خیالت.چه خبر؟خودت خوبی ؟فرید؟سمی؟
_خبر خیر عزیزم،همه خوبیز.
_اقاجتتتتتون؟
_جانز؟
_می شه به من بگید به چه دلیلی اونقدر به رامتین اعتماد دارین ؟چرا منو به این
یند اخالق سپردین؟
_ ِا دختر در ست صحبت کن.من هز رامتینو می شنا سز هز خانواد شو و کامال
بهش اعتماد دارم
_خب اقاجون این ه نشد دلیل شما هر کسیو بشناسین منو میسپرین دستش

واال من ایه میرفتز هتل بیشتر امنیت داشتز تا پیش این اقا رامتین شما
_چرا اینطورر میگی مگه چیزر شده؟رامتین کارر کرده؟
"میخوام یه بالیی به سر این رامتین بیارم پسرهر جفنگ"
_اقاجتتتتتون این پسره ر بیشعور سرم داد میزنه اذیتز می نه تامه امرومم مد تو
صورتز"ال ی"
_چ ت ت ت ت تی!!!؟یلط کرده!قلز می نز دستی رو که رو دخترم بلند شه.دخترم تو
مراقب خودت باش من حساب این پسره رو همین االن میرسز.
_فداتبشز اقاجون
_خداحافظ رهار من
_خدافظ
شروع کردم به ب ش ن مدنو قر دادن،نیناش ناش نیناش ناش،بخور نوش جونت
هستشز توف کن بیرون ،اقا رامتین
لبا سمو مرتب کردمو خیلی ریل

انگار چند دقیقه ر پیش اتفاقی نیوفتاده ام

پله ها رفتز پایین.دیدم رامتین رو کاناپه نشتتستتته تخمه میش ت ونه و داره فوتبال
میبینه
وار فوتبال !!خاک تو سرم یادم رفت امشب بامر داره!
سریع رفتز تخمه هارو ام کنار رامتین کش رفتز کوسنه مبلو یرفتمو ی اشتز رو
پام تخمه میخوردمو میدیدم
حاال این رامتین داشتتتت با تعجب نگام می رد!شتتتاید براش عجیب بود که با
این ه دخترم اما عشتتقه فوتبالز.بهش توجه ن ردم محو دیدن بودیز که یهو داد
مدم

_د مگه کورر!!!؟ار بابا دهنت اسفالت !این همه موقعیت اه
_رها!
_هی باش حساسه.
من که کال داشتتتز حرص میخوردمو دادو ب یداد می ردم ب خاطر این بامر
افت اح،رامتین هز با چشار قد هندونه نگام می رد
دیگه تخمه ها تموم شتتده بود تو اوج بامر بود که یوشتتی رامتین منگ خورد
کنترلو یرفتو صدارو قطع کرد
پسره ر ...مثال داشتز میدیدما!
_سالم حاج اقا حالتون خوبه
طرف_....
_بله االن اینجاست
طرف_.....
_چییی!متوجه نمیشز
طرف_.....
_من؟!!من این ارو ن ردم!
طرف_.....
_خدانگهدار
چند دقیقه س وت لطفا!
_رهتتتتتا؟با عالمت سول نگاش کردم؟

_تو چی به اقاجونت یفتتی؟؟؟!
_کی!؟من؟
!_رها!؟من روت دست بلند کردم!؟؟
_متوجه نمیشز
_اتفاقا خیلی خوبز متوجه میشتتی .رفتی به اقاجونت یفتی من اذیتت می نمو
روت دست بلند کردم؟؟
_حقت بود
_هه واستتتا تو خوش اخالقی بهت نیومده ف ر می ردم آدمی اما ام این به بعد
بهت نشون میدم فقط مراقب خودت باش رها خانوم.
سویگشو یرفتو ام خونه مد بیرون
ایش!بدرک،مثال میخوار چه یلطی ب نی!؟ایشاالبرر میر تریلی.
تی ور رو خاموش کردمو رفتز تو آشتتپزخونه ام تو یخگال چند تا ستتوستتیستتو
تخز مرغ برداشتز درستش کردمو خوردم،جیگرم حال اومد
یهو به تحقیقار حسینی ف ر کردم
اصال یادم رفته بود بخاطر چی اومدم شیرام
سریع شماره ر مهدیه رو یرفتز
_الوو
_یه قدم بیا جلو
_رها خاموش باش
_مهی ورپریده تو یه منگ نزنی ببینی من مردم یا نه؟
_نه بابا ما ام این شانسا نداریز که تو بمیرر یه حلوا بخوریز

_بیشعور ایشاال برر میر  ۱۹چرخ ایشاال برر دستشویی اب قطع شه ایشاال
کگل شی..
داشتز ادامه میدادم که حرفمو قطع کرد
_هتتتتتور چته ؟!اصال چرا منگ مدر؟
_خب شتتد یفتیا راستتتی فردا که رفتین دانشتتگاه به حستتینی ب و کارار انتقالو
انجام بده بگو کدوم دانشگاه
_اوکی خدافظ
_چته م ه دنبالت کردن که هی می ی خدافظ
_با بروبچ میخوایز بریز ددر
_ار ایشاال کوفت بگیرین بدون من؟
_اره دلت بسومه
_یمشین همه بار
_ چشات کور شه بار
ساعت یامده شب بود ولی هنوم رامتین نیومد
بدرک .
االن بهترین موقع برار دید مدن اتاق رامتین
بدو بدو عین این خالف ارا ام پله ها رفتز باال در اتاق رامتینو یواش بام کردم
کلید برقو مدم همه جا روشن شد.اوالال اینجارو باش چه جیگرهه
یه اتاق بزرگ با ترکیب شیک سرمه ار نقره ار و مش ی

یه تخت دو نفره که رو تختی سرمه ار نقره ار دا شت کمی اونطرف تر یه میز
که روش چراغ مطالعه و لپ تاپش بود اونطرف تر یه پنجره ر بزرگ که یه پرده
ضخیز نقره ار دا شت که روش کار شده بود تنه دیوار کلی ع

ام خودش

بود یدونه که ام همه بنظرم ژستش قشنگ تر بود بزرگ چام شده بودو تنه دیوار
بود یه کمد داشت که ف ر کنز لباساش توش بود
رفتز کشتتو ر میزشتتو بام کردم"ناموستتا مدیونید ایه ف ر کنید ف تتولز "چند تا
نقشه و صندو ام اینجور چیزار مسخره ،ایش.
یهو چشمز رو لپ تاپش صابت موند یوهاها
سریع رفتز قاپیدمشو بامش کردم روشنش کردم،دکی این ه رمز داره!
ولی من ه به لطف اصرار این دوستار خلز هک بلدم
یه بار این ف راشون بدرد خورد
سر سه سوت ه ش کردمو بام شد.
رفتز تو فایالش یه قستتمتش که پی گر بودو بام کردم کلی ع
اومدم پایین تر ع

ام خودش

چند تا دختر بود!یعنی کین؟؟

شاید خواهراشن؟نه نه ،اون ه خواهر نداره.
حاال میاد مهز نیست،رفتز پوشه هار دیگه رو هز دیدم
آخرم کوفت توش پیدا ن ردم رفتز تو پو شه مومی اش یه آهنگ مدم ام سا سی
مان ن به ا سز "ا شتباه"درام ک شیدمو یوش میدادم کز کز چ شام سنگین شدو
دیگه چیزر نفهمیدم
رامتین:

ام دست این دختره ر کله شق عصبی بودم
ِا ِا ِا رفته به اقاجونش یفته من مدمش .اخه ی ی نمیگه ضتتعیفه من ایه بزنمت
که منده نمیمونی
اون لح ه خیلی ع صبی بودم مدم بیرون ف ر کنز ایه میموندم حتما میزدمش
فقط وقت رفتن تهدیدش کردم که مراقب خودش باشه
ساعت  2۱شب بودو من هنوم تو خیابونا میگرخیدم.
شنیده بودم  ۴تا پ سر جوون واحد بقیلیمونو خریدن،دلز نمیخوا ست میاد رها
تنها تو خونه بمونه.
بخاطر همین حرکت کردم تا برستتز ستتاعت  ۳۰:۱شتتد رفتز در اتاقو بام کردم
چرایا روشن بود ولی سرو صدایی نبود چند بار رها رو صدا کردم
_رهتتتتتا؟رها کجایی؟
بعد یه نگاه به ستتاعت انداختز یفتز شتتاید خواب باشتته ام پله ها رفتز باال در
اتاقشو مدم _رها؟رها؟ جوابی نداد درو بام کردم چشامو بستز
اروم اروم بام کردم دیدم نیستتتت!!نیستتتت!!یهو قلبز ریخت!!یعنی کجااا رفته
؟؟اونز این وقت شب !!دیوونه!!
ستتوییگمو یرفتمو خواستتتز برم دنبالش یوشتتیمو یرفتمو به یوشتتیش منگ
مدم....
صبر کن ببینز؟!!!این ه صداش ام همین باال!!
صدارو دنبال کردم متوجه شدم ام تو اتاق منه درو بام کردم !!!!
ام چیزر که دیدم تعجب کردم !!

رها رو تختز عین فر شته ها خوابیده بود لپتاپمز دا شت در حال پخش مومیک
بود!!!
تاجایی که یادم میاد رمز داشت!!
رفتز لپتاپو خاموش کردمو ی اشتز رو میزم،ی ز به رها نگاه کردم
خواستز بیدارش کنز اما دلز نیومد بخاطر همین رو تختیو کشیدم روش نگاش
کردمو ناخواسته کشیده شدم سمتش پیشونیشو طوالنی ب*و*سیدم
رفتز پایینو رو کاناپه خوابیدم
رها:
با صدار یو شیز ام خواب بیدار شدم مدم خامو شش کردمو خوا ستز دوباره
بخوابز که یه نگاه به دورو اطرافز انداختز،اینجا که اتاق من نیستتت!!!کی منو
اورده اینجاا!؟؟اینجا کجاست!!!؟واااار مامان!!
با صدار پا که ام پ شت در میومد پتورو دور خودم پیگیدم تا اون ک سی که منو
ربوده رو ببینز
با تقی در بام شتد!!...این ه رامتین!!پ کستی که منز دمدیده کو؟؟!اه ام همون
اولز من شان نداشتز،ایش.
_چرا این ش لی؟!
_چه ش لی!!!؟
_عین تاناسومی ها
بالشتو یرفتمو به سمتش پرت کردم
_پسره ر پرو.

هر هر داشت میخندید
_خب راست میگز.راستی خوش ی شت رو تخت من خوابیدر؟؟؟
_نه خیلی افت اح بود ،تختت بور یند عطرتو میده،عین سنگه،درکل بیخوده.
_ ِا بخاطر همینه که تا لنگ ظهر خوابیدر؟!
_کی؟من؟تامه کله سحره!
_تو دهات شما به  2ظهر میگن کله سحر؟!
_ 2ظتهر!؟
_اوه چه خبرته؟!اره دو ظهر
_وار ای شاال سو سک بره تو دهنت چرا مود تر صدام ن ردر؟!امروم قرار بود
برم دانشگاه.
_خب من چه میدونستز،بیا خواستیز ثواب کنیز،کباب شدیز
_تو کال شومی!
_هور نه که تو کال خیرر
_بله سگ در صد
_خاموش باش بیا ناهار درست کن
_چتتتتتی!؟
_میگز ناهار درست کن چیز عجیبیه!؟
خواستز بگز به من چه اما یه ف ر خبیز تو سرم اومد
_اوکی تو برو من میام.تعجب کرد ولی دو باره به حالت قبلش بریشتتتو رفت
بیرون.

یه کشو قوس به بدنز دادمو رفتز دستو صورتمو شستمو بدو بدو ام پله ها اومدم
پایین.
دیدم رو کاناپه نشسته داره با چند تا نقشه ور میره ...
واسا اقا رامتین یه ی ایی برات درست کنز انگشتار دست که هیگی انگشتار
پاتز بخورر
میخواستتتز کتلت درستتت کنز یرفتمو ی اشتتتز تو تابه کلی فلفلو نمک خالی
کردم توش اونقدر فلفل مدم که رنگش سیاه شد وقتی سرخ شد ی اشتمش تو
یه بشقاب
نوشابه رو ام یخگال در اوردم دوتا لیوان یرفتز نوشابه رو ریختز
تو ی ی کلی نم و فلفل ریختز تو ی ی دیگه چیزر نریختز رامتینو صدا مدم
_رامتین؟
_هوم؟
_مهر مار بیا ناهار.ف ر کنز خیلی یرستتنش بود وقتی اومد تو اشتتپزخونه یه
عطسه
کرد.بور فل فل پیگ یده بود ولی اصتتال به رور خودم نیوردم اونز عین این
نخورده ها به ی ا نگاه می رد
_رها دستت درد ن نه چی کار کردر!!
بخورم ببینز چه مزه ار
_بخور،بخور

اولین لقمه رو با نی شه بام ی ا شت تو حلقش ولی سریع صورتش مگاله شد
دورواطرافشتتو نگاه کردو نوشتتابرو یه نف داد باال که بدتر شتتدو بدو بدو رفت
سمت دستشویی
وار ن نه بمیره!نه بابا اون صد تا جون داره.
همون موقع رامتین با حال ناجور ام دستتشتویی اومد بیرون خواستت دهن بام
کنه فحش بارم کنه که من مودتر یفتز
_نوکر بابات یالم سیاه میخواستی به من نگی
_خیلی بیشعورر رها ،میدونز باهات چی ار کنز صبر کن
_هه هه تو مراقب خودت باش
_حاال میبینیز
_باشه میبینیز.
ام پله ها رفت باال چند دقیقه ر بعد اومد پایین یه کت استتپرت مشتت ی با یه
تی شرت م ش ی میرش شلوار شز شیرر بود یه شال یردن م ش ی هز خیلی
شیک انداخته بود
سویگشو یرفتو ام خونه مد بیرون ؛پسره ر پرو
منز میزو جمع کردمو یوشیمو یرفتمو رفتز تو اتاقز برار وقتی یوشیمو روشن
کردم  2تا پی ام ام مهدی

داشتز نوشته بود

_سالم سوسی  .حسینی کارار انتقالو انجام داده امرومم اولین جلسه ساعت
 ۳ظهر.

چتتتتتی!!!۳وار کمتر ام یک ساعت وقت داشتز !عین جت ام پله ها رفتز باال
یه مانتو سرمه ار بلند تنگ پوشیدم که قسمت کمرش یه کمر بند شریف قرمز
میخورد شلوارمز سرمه ار لوله تفگی یه رو سرر بلند سرمه ار هز رو سرم
انداختز که نوار هار قرمز داشت .یه رژ قرمز کمرنگ مدمو د برو که رفتیز
ام خونه مدم بیرون ستتوار آستتانستتور شتتدم ده بار دکمه هم فو مدم تا باالخره
رسیدم
سوار ماشین شدم ریموتو مدمو یام دادم ساعتو نگاه کردم ۴۵:۱۴دقیقه بود پامو
بیشتتتر رو پدال یام فشتتتار دادم .چند بار نزدیک بود تصتتتادف کنز اما بخیر
ی شت رسیدم دم در دانشگاه ماشینو پارک کردمو پیاده شدم
بدو بدو رفتز تو راه رو یو شیمو نگاه کردم تا ببینز مهی شماره کال سو فر ستاده
دیدم اره هست
سریع درو بام کردم
همه ستترا چرخید ستتمت من.اوف هنوم استتتاد نیومد .به بقیه نگاه کردم!ها
چطونه ادم ندیدین!؟داشتتز دنبال جار خالی میگشتتز که چشتمز به یه پستره
خورد
وار این همونیه که بستنیز ریخت روش !!همونی که ماشینشو نابود کردم
این دفعه دیگه حتما منو میشناسه.اون سه تا دوستاشز کنارش بودن.
همون موقع یه دختره صدام کرد که برم پیشش بشینز
منز رفتز استتممو امم پرستتید منز پرستتیدم استتمش میترا بود دختر خوبی بود
صورت بامزه ار داشتو مثل خودم پایه ر شیطنت.

میترا  ۳تا دختر دیگه رو هز بهز معرفی کرد که دوتاشتتون خواهر بودن نستتیمو
شبنز ی ی دیگه هز ا سمش کتایون بود که کتی صداش می ردن اونا هز بگه
هار باحالی بودن همون موقع در بام شتتدو استتتاد که یه پیر مرد خوش پوشتته
بانمک بود وارد شد
دیگه کز کز حوصله ام داشت کپک میزد
آخه این کیه بابا یه ریز داره درس میده .پوف.
همون موقع ا ستاد خ سته نبا شید یفتو ام کالس رفت .آخیش.منو میترا ن سیمو
شبنز و کتی ام کالس مدیز بیرون .امروم فقط یه کالس دا شتیز.میترا پی شنهاد
داد بریز بوفه منز با سر قبول کردم صبحونه و ناهارم که نخوردم دیگه داشتز ام
دست میرفتز...
یه کی و قهوه یرفتیز رفتیز نشستیز که همون موقع سامی و دوستاش اومدن
داشتز نگاهشون می ردم که سامی چشمش به من خوردو مات موند منز داشتز
نگاش می ردم که با نیشگونی که شبنز ام پهلوم یرفت مدم تو سرشو یفتز
_کرم دارر؟سوراخ شدم!
_پسر مردمو قورت دادر
_ایش
نسیز یفت
_جدید اومدن مثل تو با این تفاوت که اینا دیرومم اومدن .ام همون روم اول
همه ر دخترا بهش نخ دادن که البته ام نخ ی شته االن کیلو کیلو طناب میدن

_اه اه چه بد سلیقه اینا رو که میبینز حالت تهوو بهز دست میده.
یهو نسیز یفت
_عیب نداره عزیزم تامه اوالشه کز کز ویارت خوب میشه.
ار خدا ،تهران که بودیز اون سه تا خلو ن صیبز کردر اینا جا هز این  ۳تا خل
کارار اونارو جبران می نن
عاقل اندر فیسانه نگاش کردم
_هوم چیه !؟رو من باال بیارر میزنز تو سرتا!
_الشفاعو کل کصاخلین
_بیشعور خودت کصخلی
داشتیز ادامه میدادیز که میترا یفت الل بمیرین اه.مود کوفت کنین بریز.
_اینز حرفیه.
داشتیز ام بوفه میومدیز بیرون که سامی صدام کرد
_هور خانوم
رو نوک پا بریشتمو نگاش کردمو یفتز
_اولن هور تو کالهت دومن فرمایش
_هه تو همونی هستتتی که ماشتتینمو خط خطی کردر هز رو لباستتز بستتتنی
ریختی اونقدرم پرو یستاخی که مع رت خواهی هز ن ردر
_من کارر ن ردم که مع رت خواهی کنز در ضمن این طورر که معلومه یدا
هز نیستتتی پ خستتی بامر در نیار یه پیرهنو ماشتتین که چیزر نیستتت
؟؟هست؟؟؟!
_پرو .حالتو میگیرم واسا

_هه پ مراقب خودت باش که من تالفی می نز.
مدیز بیرون که هجوم سواالت بگه ها آوار شد رو سرم
_ار مارموم میشناختی؟؟
نسیز با هیجان یفت
_دیدین دیدین من یفتز این ویار داره!
_شاسگل اخه چه ربطی داره
_راست میگیا!
_خب حاال بگو ببینز ق یه چیه ها؟دختره ر...
_اوه چه خبرتونه ی ی ی ی
خب من وقتی داشتز میومدم شیرام تو یه رستوران با این  ۴تا برخورد کردم.....
ق تیه رو براشتون تعریف کردم اونا هز یفتز افرین افرین ف ر نمی ردم اونقدر
جربزه داشته باشی!!نسیز یفت
_به خودم رفتی!کارت درسته.
_برو باوا چی چیو به من رفتی سوسول.
با کلی م سخره بامر ساعت شد  ۶خداحافظی کردمو حرکت کردم به سمت
خونه
ما شینو پارک کردم سرمو انداختز پایینو به سمت ا سان سور حرکت کردم سوار
اسانسور شدم هنوم سرم پایین بودو میر لب جدو نسل رامتینو اباد می ردم
_هتتتتتور تو اینجا چی ار می نی؟

دو متر پریدم یه بسز الله میر لب یفتمو سرمو بلند کردم.
_تو!!؟؟تو اینجا چی ار می نی هتتتتتا!؟؟
_اینجا خونمه مثل این ه من باید امت بپرسز تو اینجا چی ار می نی !؟
_خب خونه ر منز اینجاست!
_منز خرم!
_اون ه اره شک ن ن
_ببین جوجه بزرگ تر دهنت حرف نزن
_مثال میخوار چی ار کنی!؟
همینطور داشتیز بحز می ردیز که اسانسور طبقه  ۶ایستاد
_یه لبخند مدمو خواستز بیام بیرون که اونز داشت میومد،جلوشو یرفتمو یفتز
_هور چخه تو کجا دارر میار
_خب میرم خونز
_چتتتتتی!نگو که واحد کنارر برار تو؟!
_اره ن نه واسه توام این بقلی؟!
_اره
_اوووووف تو دانشگاه کز االن اینجا هز هستی
_ن نه من دارم بال در میارم،چیتتتش
_برو بابا
_به من بابا نگو مسئولیتز میاد میشه.

داشتتتت به ستتمتز خیز بر م یداشتتتت که بز نه نفلز ک نه که ی ی جلوشتتو
یرفت.خواستتتز به ناجیز نگاه کنز تشتت ر کنز که با چشتتمار برمخی رامتین
روبه رو شدم.
وار این چرا این ش لی !
_اینجا چه خبرهتتتتته؟؟
سامان دستشو ام تو دستار رامتین جدا کردو یفت
_فرمایش؟
_با رها چی ار داشتتتتی؟
_به تو چه؟ چی ارشی؟
رامتین هر ثان یه عصتتتبی تر میشتتتد؛ رگ شتتتقیقش مده بود بیرون داد
مد_شوهرشتتتتتز.
این چی یفت!!شوهرمه؟!!واه واه چه حرفا چه چیزا آدم شاخ در میاره.
ام ف ر خودم تو اون هاییر واییر خندم یرفته بود هتتتتتی یاد عمو شهاب بخیر
چشمار سامی بعد ام شنیدن حرف رامتین یرد شد!
رامتین بدون این ه جوابی به نگاه پر تعجب سامی بده مچ د ست بدبخت منو
یرفتو کشید تو خونه چون حواسز نبود دنبالش عین جوجه کشیده شدم
پرتز کرد تو خونه و داد مد
_رها این پسره کی بتتتتتود؟هتتتتتا؟
ام این همه عصبانیتش تعجب کردم بخاطر همین نمیتونستز جوابشو بدم

_با توام؟؟؟
خب اصتتال به اون چه ایش پستتره ر پرو.ف رمو به مبون اوردم البته مودبانه تر
چون االن قاطی میزنه کتلتز می نه
_خب به تو چتتتتته؟!
_ببین رها بهت یفتز تا تو خونه ر من هستتتی حق ندارر همگین یلطایی
ب نی
_هور چی میگی ؟؟حرف دهنتو بفهز ،منو با دخترایی که تو کوچه خ یابون
پیدا می نن اشتتتباه یرفتی اقا.ایه فقط ی بار دیگه فقط ی بار توکارام دخالت
کنی خودت میدونی.
اومد جلو چونمو دو دستتتاش یرفتو مجبورم کرد تو چشتتماش نگاه کنز منز
چشمار یستاخمو تو چشماش دوختز.
_رها ،کارر ن ن که همه چیو به اقاجونت خبر بدم.باور کن ایه ی بار دیگه تو
رو با این پسره ببینز رومیارتو سیاه می نز
رامتین:
بعد ام این ه ام خونه بخاطر اون ی ار ن بت رها مدم بیرون منگ مدم برار
فرشتتتاد که باهز بریز ی ز بگردیز.اونز قبول کرد رفتیز یه رستتتوران یه ی ا
سفارش دادیز.داشتز ام یرسنگی میمردم.
دختره ر خ نگ اون ه مه فلفلو خالی کرد رو کت لت.هنوم دهنز داره اتیش
میگیره
ق یه رو برار فرشاد تعریف کردم ام خنده خنده داشت میزو یام میگرفت.

_هووور چه خبرته
_خوشز اومد افرین باالخره ی ی پیدا شد که حالتو بگیره
_دهنتو ببند.
ب عد ام خوردن ی ا دو تایی رفتیز شتترکت.قرار بود یه مه ندس برار بخش
محاسبه بیاد برار مصاحبه.
تلفن اتاقز به صدا در اومد جواب دادم.خانوم رضایی بود که یفت اون اقا برار
استخدام اومده یفتز بیاد تو.
بهش شرایطمونو یفتز اونز قبول کرد فرمو بهش دادم تا پر کنه.
وقتی که داشتت فرمو پر می رد بهش نگاه کردمو انالیزش کردن.پوستت ستفید
چشمار قهوه ار موهار قهوه ار هی ل ورمشی در کل خوب بود
ولی هر چی باشه که به پار من نمیرسه
بهش یفتز ام همین امروم برار یک هفته کارشو اممای شی شروع کنه تا نظرمو
بهش بگز.
یه نق شه دا شتز که باید کاملش می ردم آخرار کارم بود که فر شاد بدون این ه
در بزنه وارد شد.
_اینجا در داره هتتتتتا
_خب حاال توام
_فرشاد برو بیرون کار دارم.
میدونستتت موقع کار جدیمو هیچ شتتوخی با هیچ کستتی ندارم ولی اون که ادم
نبود .

_رامتین جان عزیزت بیا بریز من این رها رو ببینز.
یهو دقیق شدمو سرمو بلند کردم با یه لحنی که دوستانه هز نبود یفتز
_به چه دلیل؟
مثل این ه ام لحنز جا خورده یفت
_همینطورر کنج اوم ببینمش_المم ن رده_رامتی..
_یفتز که نه.
_پ برار هفته ر بعد که میخوایز با بگه ها بریز کوه بیارش.
اوه اصال یادم نبود که قرار کوه واسه ر هفته ر بعد.
_روش ف ر می نز البته ایه خودشز بخواد
_تو یفتنو بگو
_اوکی فعال برو بیرون.
اونز رفتو من ادامه ر کارمو انجام دادم ساعت ۳۰:۱۷بود دیگه کارر ندا شتز
همه هز به جز خانوم رضایی رفته بودن حتی فرشادم امشب مهمون داشتن مود
تر رفت.
منز رفتز.
رستتیدم به خونه ستتوار استتانستتور شتتدم وقتی به واحد خودم رستتیدم ام بیرون
سروصدار یه دخترو یه پسر میومد!
یعنی کیه ؟؟اومدم بیرون ام چیزر که دیدم عصبی شدم
یه پسر داشت به سمت رها میرفت که بزنتش که سریع رفتمو دستاشو یرفتز

خیلی عصتتبی بودم ف ر کنز چشتتامز قرمز شتتده بود.نمیدونز خود به خود رو
رها حساس شدم.
رها سرشو بلند کرد که منو ببینه که وقتی چشمامو دید تعجب کرد.
یهو کنترلمو ام دست دادمو داد مدم.
_اینجا چه خبرهه؟؟
اون پسره دستشو ام تو دستز جدا کردو خیلی پرو یفت_فرمایش.
دلز میخواست دندوناشو تو دهنش خورد کنز
_با رها چی ار داشتی
_به تو چه؟چی ارشی؟
دیگه دا شتز منفجر می شدم میتر سیدم بزنز این پ سره رو دایون کنز بلند تر ام
قبل داد مدم_شوهتتتتترشز.
یهو رها بهز با تعجب نگاه کرد اونقدر قیافش خنده دار شتتده بود میخواستتتز
بخندم اما درجه اعصبانیتز بیشتر بود.اون پسره ام جوابی که بهش دادم تعجب
کرد.
منز دیگه نموندم مچ دست رها رو تو دستام مشت کردمو کشیدمش به سمت
خونه درو بام کردمو پرتش کردم .کارام دست خودم نبود
داد مدم_رها این پسره کی بتتتتتود ؟هتتتتتا؟
اول با تعجب نگام کردو هیگی نگفت دوباره یفتز
_باتوام؟؟؟
یهو یفت

_خب به تو چه؟
دندونامو رو هز فشار دادمو یفتز
_ببین رها بهت یفتز تا تو خونه ر من هستتتی حق ندارر همگین یلطایی
ب نی.اونز داد مد
_هور چی میگی؟حرف دهنتو بفهز،منو با دخترایی که تو کوچه خیابون پیدا
می نن اشتتتباه یرفتی اقا.ایه ی بار فقط ی بار دیگه توکارام دخالت کنی خودت
میدونی.
ف ر کنز میاده رور کردم اما اعصابز بهز ریخته بود.
منز رفتز سمتش چونشو یرفتز مجبورش کردم نگام کنه اونز خیلی پرو پرو مل
مد تو چشمام.
_رها ،کارر ن ن که همه چیو به اقاجونت خبر بدم.باور کن ایه ی بار دیگه
تورو با این پسره ببینز رومیارتز سیاه می نز.
چونشو ام حصار دستز جدا کردو رفت تو اتاقش تا ساعت  ۹بیرون نیومد منز
رفتز اتاقز.
ام شبز ام شام خبرر نی ست منز بیخیال شدم  .خ سته بودم وقتی درام ک شیدم
بور عطر رها رو میداد با وله بوشو ح کردم.
چشمامو بستمو خوابیدم.
رها:

تو اتاقز بودمو رو درستتام کار می ردم البته هیگی نفهمیدم ب ف رم مشتتلول
حرفار رامتین بود دیگه مخز ن شید لبا سمو با یه لباس خوابی که وقتی تهران
بودیز به اصرار مهدی خریدمو پپشیدمو خوابیدم...
با ت شنگی میاد ام خواب بیدار شدم .خوا ستز لبا سمو عوض کنز ولی ح سش
نبود.االنز که دیگه رامتین بیدار نیستتتت اروم اروم ام پله ها رفتز پایین رفتز تو
اشپزخونه در یخگالو که بام کردم نورش چشمامو اذیت کرد.
ی ز اب خوردم خواستز برم که به ی ی برخورد کردم
_اخ سرم
_رها خوبی؟
_من خوبز شما خوبی خانواده خوبن؟ن صفه شبی بیدار شدر اومدر احوال
پرسی می نی
اروم خندید.
انگار ن انگار تا چند ساعت پیش سرم هوار میزدو دعوا داشتیز.
_خب نصفه شبی اینجا چی ار می نی
_خب اومدم اب بخورم
_اها
_خب حاال ب ش کنار بزار باد بیاد.هولش دادم که یه میلی مترم جا به جا نشد
_هور رامتین برو کنار میخوام برم بخوابز
_نمیشه
_ها!!چرا!؟

_چون من میگز
_بیشین مینیز باوا حال نداریز.نصفه شبی هزیون نگو.
یهو مرتی بللز کرد
وا!!!!!هر کار کردم ولز ن رد.
_رامتین چرا همگین می نی
_یه دقیقه ُول نخور.منز اروم یرفتز.
یه دقیقه شد هنوم ولز ن رد .دیگه داشت خوابز میبرد
_هور اقاهه خوابیدر؟ول کن این هندر بامیارو حال نداریز.
خندیدو ولز کرد یهو برقو رو شن کرد.وار لبا سز!! سریع یفتز منگل چرا برقو
رو شن کردر.بدو بدو دا شتز میرفتز سمت پله ها که د ستمو یرفتو یه چیزر
اروم ممز مه کرد که نشتتن یدم.ب عد ولز کردو منز رفتز تو ا تاقمو رفتز میر پتو
خوابیدم....
صبح با صدار االرم یوشی بیدار شدم به ساعت نگاهی خمار انداختز ،دلز
میخواست بزنز ام وسط نصفش کنز ولی صبورر کردم
امروم صبح کالس داشتز پ مجبور بودم مود بیدار شز.
یه مانتو لی که با یه کمر بند بسته میشد با یه شلوار لوله ار که یخی بود پوشیدم
یه روستترر بلند نقره ار ستترم کردم.یه رژ لب صتتورتی به لبار قلوه ایز مدمو
کولمو که لی بود رو برداشتمو ام اتاق اومدم بیرون.
دیدم رامتین رو میز نشسته داره صبحونه میخوره حواسش به من نبود.
یواش ی ام پشت رفتز کنار یوششو بلند داد مدم

َ
پرتلالتتتتتی،ه ِوریتتتتتود اووووم!
_صبح عالی

بدبخت س ته ناقصو مد.آخیتتتتتش اول صبحی شاد شدم.
_دختره ر روانتتتتی،بخدا تو روانپریشی،دلز برار کسی که قراره شوهرت بشه
میسومه.
_چیتتتتتش!خیلیز دلش بخواد.
یهو رو تیپز دقیق شد،با اخز یفت
_کجا میخوار برر
_وا ،خب دانشگاه دیگه
_تو این تیپی میرر دانشگاه!
_مگه چطوریه؟!خیلیز نایسز!
_رها چرا با اعصاب من بامر می نی
_مگه اسباب بامیه که بامر کنز
یهو با داد یفت.
_رها نمیخوام چشز یریبه روت باشه بفهز
_اوکی فعال.
همیشه همینطور بودم ،کامال بیخیال میاد این چیزا برام مهز نبود.
ام خونه مدم بیرون همزمان با من سامی و دو ستا شز اومدن بیرون،ی ی ام اونا
یفت سالم رها چطورر ماشین دارر ایه ندارر برسوتیمت ؟
خواستتتز جواب بدم که رامتین چهاردستتتو پا اومدو با اعصتتبانیت جواب
داد_نخیر المم ن رده

بعد دستمو یرفتو برد تو اسانسور!
وا این پستتره هز جنون داره ها بدون این ه اون  ۴تار بدبخت بیان تو دکمه ر
هم فو مدو در اسانسور بسته شد.
وقتی رفتیز تو پارکینگ دستمو ام دستش بیرون کشیدمو یفتز
_ ِا ولز کن ،اه چرا اینطورر می نی یهو ایستادو بهز نگاه کرد
_رها تا وقتی اقاجونت تورو به من سپرده نمیزارم هیچ پسرر بهت نزدیک بشه
،ایرم بفهمز تو دور ام چشز من ام این کارا می نی اول اونو می شز بعد تورو
_صد بار یفتز االنز میگز تو قرار نیست تو کارار من دخالت کنی فهمیدر؟
اجامه حرف مدن بهش ندادمو رفتز ستتمت ماشتتینمو ستتویگمو برداشتتتز رفتز
پشت فرمون نشستز ،هنوم داشت نگام می رد.
یه لبخ ند حرص درار تحویلش دادمو با هاش بار بار کردمو ویژ یام دادم
رفتز.
استاد حاضرر ها رو مد یه نگاه به دورواطرافز انداختز سامی دوستاش صندلی
بللی من بودن
میترا نسیز شبنمو کتی هز اون طرفز بودن که استاد شروع کرد حرف مدن
_خب امروم میخوام همتون رو به یروه هار  ۳نفره برار تحقیق تقسیز کنز هر
چه ع و یروه ها کمتر باشه کارا راحت تر و کیفیت کاراتون باال تر میشه.
میخوام همین االن بهتون بگز ،هیچ اعتراضی قبول نیست شما باید با هز کنار
بیاید.

خدا کنه منو ی ی ام دخترا باهز باشیز اخه این پسرا همه نگسبو پاستوریزن
شتتروع کرد به خوندن استتز ها،هر کستتی که استتمشتتو میخوند میرفتو کنار
همگروهش می نشست.
اول میترا بود که با یه دخترو پسر بود ف ر کنز راضی بود که یر یر ن رد
بعدش چند نفر دیگه تا ر سید به ن سیمو کتی شبنز سه تایی باهز افتاده بودن
نیشاشونز تا الله یوششون وا بود کروکدیل هار بیشعور.
فقط منو یه دختره که در طول کالس فقط به پستترا نگاه می ردو اعشتتوه میومد
مونیز با!!!!وار!سامی؟یعنی ما سه تا !؟
استاد هز نگاهی بهمون کردو یفت
_یروه اخر هز که مشتتخصتته خانوم رها راد ،ملی ا محمدر و آقار ستتامان
سلطانی
وار نه من حوصله این دوتارو ندارم تا خواستز لب بام کنز اعتراض کنز استاد
یفت
_یفتز کسی حق اعتراض نداره.
منز به میترا ،شتتبنز ،نستتیمو کتی نگاه می ردمو حرص میخوردم اونا چشتتمک
میزدنو ابرو باال مینداختن
مجبور شدم برم کنار اون دوتا نگسب بشینز
ملی ا با اون صدار تو دماییش شروع کرد حرف مدن
_سامتی جون ام کی شروع کنیز؟

به حالت چندش نگاش کردم.ایش دختره ر حالت تهوور اسفراغ
سامانز خیلی جدر یفت
_ام فردا میریز برار تحقیق
_خیلی خوبه سامی جون فقط یه م ش لی ه ست می شه من با تو بیام اخه من
ماشین ندارم.
ایششش عق حالز داره بهز میخوره این سامی هز ف رن نز خوشش بیاد ام این
دختره ر یومو.
ستتاعت کالس تموم شتتد ام روصتتندلی بلند شتتدمو میر لب یر یر می ردم که
سامان اومد جلومو یفت
_ببین رها خانوم من خودمز خوشز نمیاد پ برار من ادا اتوار در نیار ،هه برو
خونه که شوهرت منتظره
_هور درست صحبت کنا به تو ربطی نداره پ تو کارار من دخالت ن ن.هه
لیاقتت امثال دخترایی مثل ملی ان
عصبی ام کالس مدم بیرون سرم پایین بودو داشتز میرفتز که میترا یهو ام پشت
کولمو کشیدم
_هتتتتتور کجا رم کردر دارر میرر؟
_میترا حوصله ندارم سر به سرم ن ار.
نسیز یفت
_چی شده جوجو؟
_نسیز مرگ تو اعصاب نداره خفه شو پلیز""please

_ایش بی لیاقت
یهو کتی دستاشو بهز مدو یفت اخجون من فهمیدم چی ار کنیز حالت درست
شه.
با تعجب یفتز
_چی!؟
_شهربامر
_هوم!؟
_شهربامر دیگه ،میگز بریز شهربامر
شبنز یفت
_اخ من فدار تور مشنگ بشز که تنها حرف درستی که مدر همین بوده.
کتی مد تو سر شبنز.
میترا رو به من یفت
_ف ر خوبیه نظرت چیه ؟
_اوووم بزارین کمی تف ر کنز
بعد به حالت نمای شی عین ای یو سان دا شتز دا شتز ف ر می ردم که کتی مد تو
سرم_مگه امت خواستگارر کردیز که دوساعت دارر ف ر می نی جمع کن
جلو پالستو حال نداریز بعد با کالسورش مد تو سرم
_آخ ننه
_حقته
بعد دستمو یرفتو منو کشید.

بستنی به دست وارد شهربامر شدیز وقتی این وسیله هار بامر رو دیدم ذوق
کردم
ملی ا و سامی رو به کل یادم رفت با ذوق به چرخو فلک نگاه کردم بعد یه لی
به بستتتنی مدم دو باره یه نگاه کردمو یه نگاه به بگه ها که اونا هز داشتتتن به
چرخو فلک نگاه می ردن
_هور دومتان بریز چرخو فلک؟
_موافقز
_ی
_اره اره بریز
رفتیز بلیتو دادیمو دوتا دوتا وارد کابین شتتدیز بعد یه پستتره که معلوم بود عین
چی ام چرخو فلک میترسه اما ادعا می نه که نترسه وارد کابین ما شد
ار خدا شان سو نگاه ،همه دوتا دوتا حاال ما  ۳تا اخه در سته !؟ چرا م سئولین
رسیدیی نمی نن!!
خیلی دا شت سعی می رد جلور منو ن سیز ادار جنتلمنارو در بیاره اما هز من
هز نسیز فهمیدیز که میترسه
ام اونجایی که ما دوتا مادرماد کرم بودیز به نستتیز چشتتمک مدم به کفه کابین
اشاره کردم.
وقتی که حرکت کردو کابین ما رسید به اون باال هر دو نقشرو عملی کردیز
هی با پاهامون کابینو ت ون میدادیز طفلک نابود شد به صندلی چ سبیده بودو
چشتتماش بستتته بود تا اونقدر ت ون دادیز که دیگه خودم شتتک کردم که االن
میوفتیمو محو میشیز

وقتمون تموم شد به محض این ه چرخوفلک ایستاد پسره بدو بدو رفت بیرون
منو نسیز پخی مدیز میر خنده.
اومدیز بیرونو ماجرا رو برار میترا و کتی تعریف کردیز اوناهز کلی خندیدن.
بعدش رفتیز طونل وحشتتت این دفعه هز منو نستتیز باهز بودیز اونقدر جی
جی کردم که یلوم سومش اومد.
بگه ها داشتن دورواطرافو نگاه می ردن که یوشیز منگ خورد نگاه کردم دیدم
رامتین:
خواستز جواب ندم اما یفتز شاید کار مهمی داشته باشه.
_الو سالم
_کجایی
_جواب سالم واجبه ها
_رها کجایی مگه دانشگاه نیستی پ این صدا ها ام چیه؟
_با بگه ها اومدیز شهر بامر توام میار؟
_خجالت نمی کشید با این سنتون
_هوم؟خجالت! اصال چی هست!؟ خوراکیه !؟ تو جیب جا میشه!
_پووووف.وایسین االم ما هز میایز
_شما!؟ مگه چند نفرین ؟!
_منو دوستام

_اوووم اوکی فعال.
بدون خداحافظی قطع کرد .یعنی اونقدر ادم بی شخصیت.
رها:
کتی یفت
_کی بود؟
_رامتین
_ها؟رامتین کیه ها!
اوه اصال یادم نبود اینا نمیدونن
خیلی خالصه شده براشون تعریف کردم البته ام صیقمون چیزر نمیدونن فقط
به عنوان یه همخونه.
نسیز یفت
_بروب

من پی پی دارم چی ارش کنز؟

به حالت خنده دار یفتز
_به به چه چیزه جالبی!میخوار بریز تو جیب مانتو کتی؟اووم؟نظرت چیه؟
یهو کتی جی کشیدم عین هیوال ها افتاد دنبالز
منز بدو بدو همه داشتتتن نگاهمون می ردن،نستتیز که دیگه ام خنده داشتتت
خودشو خی می رد ،میترا هز که داشت ممینو یام میگرفت
منز وقتی اون حالت ضربدرر نسیمو دیدم داشتز ام خنده میمردم.
همینطور به پشت نگاه می ردم که بوووم خوردم به ی یو پخش ممین شدم.

یهو کتی همه که پشتتتز بود نتونستتت خودشتتو کنترل کنه افتاد روم من اون میر
داشتز دستو پا میزدم که سنگینی کتی ام روم برداشته شد.
وااار خدا پدرومادرتو بیامرمه دیگه داشتز خفه میشدم
نفسام به شماره افتاده بودو هز بخاطر دویدنز هز بخاطر کتی که افتاد روم.
خواستتتز اونی که بهش خوردمو فحش بدمو ام اونی که نجاتز داد تگ ر کنز
که ام تصویر روبه روم تعجب کردم
پلیور و شلوار جین خاک سترر چ شما شز که
یه پ سرر با تی شرت مر ش ی با ِ
معلوم نبود خاکسترر یا ابی ولی خیلی میبا بود
موهار لختو خوش رنگشو خیلی شیک داده بود باال همین طور داشتز با نگام
میخوردمش که صدار سرفه ر ی ی باعز شد چشز ام اون پسره بردارم.
چشز چرخوندمو رامتینو دیدم که دستار یه دختر دور بامو هاش حلقه شده
یه دختر که شباهت کمی به این پسره داشت البته اونقدر خودش ارایش داشت
که معلوم نبود بدون ارایش چه هیوالیی هست.درکل مزخرف بود
رامتینز که یه پلیور و شلوار م ش ی با تی شرت سفید تنش بود در کل تیپش با
اون پسره هماهنگ بود فقط رنگا فرق داشت
پسره رو به من یفت
_ببخشید خانوم چیزیتون که نشد
به خودم اومدمو یه نگاه بهش کردم و یفتز
_نخیر حالز خوبه.

یهو به را متین نگاه کردم که دختره عین میمون امامونی بهش اویزون بود
توجهی ن ردم که دختره یه نگاه عصبی بهز کردو یفت
_رامتتتتتتین جتتتتتون معرفی نمی نی؟
رامتین هز یه ت ونی به خودش داد دستشو به سمت من یرفتو یفت
_رها دختر داییز
ام این ه منو دختر داییش خطاب کرد خوشتتحال شتتدم چون هز بگه ها بودن
هز مم ن بود جلور اینا برام بد بشه یا ف رار بدر در موردم ب نن.
رامتین دستشو به سمت اون پسره که بهز برخورد کرد یرفتو یفت
_سورن ی ی ام بهترین دوستام که به همراه "به اون دختره اشاره کرد" خواهرش
سونیا چند وقته ار به ایران اومدن
نگاشون کردمو یفتز
_خوشوقتز
اون دختره که به خودش محمت نداد جواب بده ولی سورن یفت
_منز همین طور
همون موقع میترا نسیز شبنز کتی هز اومدن
اونارو بهز معرفی کردم قرار شد با هز بریز بقیه وسیله ها رو هز سوار شیز
یهو نسیز مد به پهلوم
آر الهی دستتتت فلج شتته الهی با یوشتتت وب ب وبز تو ستترت الهی بگت بی
مادر شه
_ایه نفرینات تموم شد حرف بزنز
_بنال

_دشورر دارم
_خب به من چه دختره ر افریته
_خب یعنی بیا با هز بریز درضمن افریته خودتی سلیطه
هلک داشتز پشت سرش رفتمو بعد ام یک ربع باالخره اومد
ِهلک ِ

مدم تو سرشو یفتز

_تگرگ تو این همه تو دشورر چی ار می ردر؟؟
یه چشز یره بهز رفتو یفت
_تگرگ عمته یبار دیگه منو تگرگ صدا کنی میزنز تو دهنت
_مکی ،وا سه من الت بامر در میارر ضعیفه؟!میخوار جیگرتو درارم بزارم ال
سنگک بخورم
یه یمشو یفتو عین بز کوهی سرشو انداخت پایینو رفت
حوصلز بخاطر جلف بامر هار سونیا پوکید
برار نسیز ِاس دادم"هستی بریز ال لنگ بامر"
همون موقع نسیز یوشیشو در اوردو یه نگاه بهش انداخت بعد یه نگاه به من
یه چشمک مدو یواش ی ام جمعیت مد بیرون
منز سریع در رفتز
رفتیز اون قسمتی که برار لوامم ورمشی و چیزار ساده ترر هست
یهو یه ال لنگ دیدم ،د ست ن سیمو ک شیدمو بردمش سمت ال لنگ دیدم دوتا
بگه قلمبه دارن بامر می نن

_بگه ها میزارین ما هز بامر کنیز!؟؟
ی ی که خیلی تپل بود! یفت
_نچ
_ایه بهتون ابنباتو ش الت بدم چتتتتتتی؟؟!
اون دوتا قلمبه به هز نگاه کردنو یفتن
_باشه بده
خو شحال ام این ه را ضی شون کردم یه نگاه به ن سیز انداختز که عین چی ذوق
کرد یفت
_افرین افرین
_خواهش خواهش حاال ابنباتارو بده بهشون بریز
یه لح ه عمیق بهز نگاه کرد...بعد ارومو شمرده شمرده یفت
_تو...ابنباتو...ش الت...ندارر...درسته؟
منز طبق معمول نیشمو بام کردمو سرمو دو بار باال و پایین کردم
_می شمت
_یلط می نی
افتاد دنبالز حاال من بدو اون بدو
_هووور تگرگ ایه تونستی منو بگیرر
_ایه مردر وایستا تا حقتو بزارم کف دستت وایستتتتا
_تگرگ در خواب بیند پنبه دانه یهی یه یه مدن یه دانه دانه
_رهتتتتتتتا

تو ف ست فودر با تگریو ،شبنز،میترا،کتی،رامتینو اون میمونه با سورن ن ش سته
بودیمو منتظر یارستون تا ستفارش بدیز که میترا مد به پهلومو اروم میر یو شز
یفت
_هور این رامتین چه خوشگلتتته ،ایشاال کوفتت بشه
_به من چه مبارکه صاحابش
_بی لیاقت
بهو تگرگ عین چی پرید وسط بحثمون
_چی میخواین سفارش بدین!؟؟
منز نگاهش کردمو یفتز
_چیز
_ها!!!یهو اروم مد تو صورتشو یفت
_هتی خجالت ب ش افریته
_ببین من چیزر نگفتز تو خودت ف رت منحر فه من یفتز چیز ،بی ستتواد
چیز( )Cheeseبه انگلیسی میشه پنیر
_اره جون خودت
_خاموش باش ابرومو بردر
دیگه حرفی نزد
رامتین رو به من یفت
_برار دوروم دیگه جایی که نیستی؟؟
_نچ چطور!؟

_قراره با دوستتتام بریز کوه خیلی اص ترار دارن که توام باشتتی البته ایه دوستتت
دارر؟؟
_اوووم خب کارر که ندارم میام ولی دوستامن باید بیاین
یه نگاه به اون ۴تا که عین ماست بودن انداختمو یفتز
_میاین
اونام انگار ام خداشون بود
چهار تایی یفتن
_اوهیتتتتز
سرر ام تا سف برا شون ت ون دادم ،همزمان اون میمون درختی که همگنان به
رامتین اویزون بود یفت_رامتتت تین جون اون دوره فقط برار ما هاست که چند
ساله باهز دوستیز بعد با چندش به ما  ۵تا نگاه کردو یفت
_نه اینا
کتی خیلی اروم ادا عق مدنو در اورد
خیلی حرصتتز یرفت باید جوابشتتو میدادم،عین خودش که رامتینو صتتدا میزد
یفتز
_سونتتتتتتتتتیا جون شما بجار این ه تو این کارا دخالت کنی ،سعی من اویزون
کسی نباشی ،شاید ملت تورو با حیوونی چیزر اشتباه بگیرن
یهو نسیز پخی مد میر خنده
سونیا هز رنگ لبو شد خواست چیزر بگه که با اومدن یارسون حرفشو قطع
کرد
هممون سفارش دادیز به جز سونیا که با حرص یفت

_من چیزر نمیخورم رژیمز
که همون موقع شبنز یفت
_اره سونی جون بهتره رژیز بگیرر" بعد چ شا شو با حالت با مزه ار در شت
کردو یفت"اخه ختتتیلی چاق شدر
سونیا یه نگاه به هی لش انداختو عصبی ام رو صندلیش بلند شدو رفت بیرون
رامتینز یه نگاه پر حرص بهز انداختو رفت بیرون
_هتتتتتته.
نمیدونز چرا با این ه ستتونیا خواهر ستتورنه اما اون حرفی نمیزنه دفاعی امش
نمی نه
برام خیلی عجیبه
برار شما هز عجیبه عایا؟!
ام فست فودر مدیز بیرون دیدم نه رامتین هست نه اون اویزون
بدرک دو خر کمتر مندیی بهتر
خواستتتز با بگه ها بریز خرید برار لباس کوهو کفشتتو ام این جور چیزا که
سورن یفت
_منز باهاتون میام
_بله!!
_االن موقع ظهر خوب نیست چند تا دختر تنها برن بیرون
خواستز دهنمو بام کنز که یه چیزر بگز اما اون سریع تر یفت

_همین که یفتز رفت تو ماشینش که یه بنز مش ی بود و به افق خیره شد
به بگه ها که هنگ کرده بودن نگاه کردم
_بریز دیگه چرا شبیه هویج شدین!
خیلی اروم اروم رفتن سوار ماشین شدن صدار اهنگو تا ته میاد کردم بگه هام
مثل این ه یخشون اب شد چنان قر میدادن تگرگ که به حالت عجیبی یردنشو
ت ون میداد نیششز وا بود
یه لح ه شک کردم ادم هست یا نه!
میترا هز که خیلی خانومانه بش ن میزد
شبنمو کتی سرشونو می وبیدن به درو شیشه!
یا امام ماده  ۶تن اینا کین که ییر من افتادن!
ماشین سورنز پشت سرمون میومد
همون موقع یوشیز منگ خورد مهی بود اهنگو کز کردمو ی اشتز رو اسپی ر
قبل ام این ه اون حرف بزنه خودم حرف مدم
_بتتتتته مهی ،پارسال دوست امسال سرخپوست
_مرد شورتو ببرن بام شروع کردر ای شاال شوهر ندا شتت بمیره من ام د ستت
راحت شز
"بگه هار تو ماشین داشتن اروم اروم میخندیدن ،بیا اینام دوستن که من دارم"
_هتتتتتور به شوهر من چی ار دارر بی ناموس ،بی تمدن،دختره ر سه نقطه
بتتتتوق
_اووووو خودتو کشتتتی  ،یه نف
هتتتتتا!؟؟

ب ش،راستتی ک جایی کی داره میخ نده

_به تو چه
_رها اذیت ن ن میگز کیتتتتته!؟؟
_حتتتتتتتتتتامد پهالنه
تا اینو یفتز بگه ها پوکیدن خودمز ام حرص خورد مهی خندم یرفته بود
کنار پاساژ ترمز مدم ،دیدم هیچ کدوم ام بگه ها پیاده نمیشن
؟؟!د بریزین بیرون ببینز!
_دارین استخاره می نین ِ

جیرینگی رفتن بیرون،میر لب یه سیرابی یفتز

رفتیز تو پاساژ!...سورنز عین جوجه اردک دنبالمون میومد
یهو یوشیز پیام اومد
بامش کردم دیدم ام رامتین"رها امشتتب خونه نیا برو خونه دوستتتات امشتتب
مهمون دارم نمیخوام اونجا باشیو برام دردسر درست کنی "
ه ت ت ت ت ت ته من برات دردسر درست می نز اقا رامتین؟؟باش ت ت ت ت ته بهت نشون
میدم
یهو وسط پاساژ ایستادم بگه ها جلو تر ام من بودنو حواسشون به من نبود
یهو سورن نزدی ز شدو خیلی جدر با یرور یفت
_چیزر شده !؟
فقط تونستز سرمو به نشونه منفی باال ببرم
خب معلومه مهمون عزیزش کیه!؟سونیا جونش

هه اقاجونه مارو باش ،منو د ست کی سپرد،بهش ن شون میدم دور مدن رها چه
تاوانی داره.
کال مدم به بیخیالی ،با بگه ها رفتیز تو یه فروشگاهی که لباس ورمشیو کفشار
باحالی داشت
دوتا پسر جوون خوشتیپ نشسته بودن ،یه نگاه به پشت سرم کردم که سورنو
صدا کنز اما نبود! وا یهو کجا ییب شد
تگرگ بدون این ه ام کستتی چیزر بپرستته رفت جلو یفت_  ۵دستتت لباس
مناسب برار کوه لطفا؟؟
ی ی ام اون پ سرا بلند شدو رفت لبا سارو بیاره اما اون ی ی که چ شماش رنگ
استفراق بود عین بز بهز مل مده بود"چه دشبیه میباو وصف ناپ یرر"
منز پرو پرو بهش مل مدم ف ر کرد میخوام بهش پا بدم نی ش شو تا الله یو شش
وا کرد
عجبا!
همون موقع ستتورن اومد تو همزمان با اومدنش نیش این پستتر به صتتورت
خودکار بسته شد
اون پستتره لباستتتارو اورد طرح همشتتون ی ی بود فقط رنگ ها متفاوت بود
همشون اسپرتو جالب بودن من مش ی شو یرفتز نسیز سرمه ار میترا قهوه ار
کتی هز که عاشق رنگ شاده البالویی
میخوا ستز هز پول لباس خودم هز بگه هارو ح ساب کنز"ها البد ف ر کردین
عین تو این رمانا سورن میاد به د ستو پام میوفته که پولو ح ساب کنه!؟نه جونز
ما ام این شانسا نداریز ،ایه شان داشتیز که لخت به دنیا نمی اومدیز "

"منگل تو خودتز رمانی"
یفتز چقدر شد؟؟
_ ۵۰۵۰تومن!
اوه چتتته خبره باوا
بگه هام خیلی ریل تت سقفو نگاه می ردن سوت میزدن
خالصه ام اون فروشگاه اومدیز بیرون به سورن نگاه کردمو یفتز
_تو نمیخوار برر!؟چرا هی دنبال مایی؟
اصن بهز نگاه ن رد فقط ساعتشو نگاه کردو یفت
_مود کاراتونو انجام بدین
وا!این چرا این طورر اخز می نه انگار ارث پدرشو باال کشیدم
حاال که این طور شد حرصش میدم
هی ال ی کل پاساژو متر می ردم بگه ها هز با یر یر دنبالز میومدن سورنز که
هر دقیقه عصبی تر میشدو اخماش شدید تر
همین طورر داشتز میرفتز که یهو رو ممین چهار مانو نشستز!
بع یا بهز نگاه می ردنو سرر ام تاسف برام ت ون میدادن
تگرگ اومدو یفت_اوا خاک تو سرت ابرومونو بردر بلند شو ببینز
بعد دستمو کشید که یفتز

_نچ نمیخوام من ام اونا میخوام بعد د ستمو به سمت اون الوچه خ ش ا که ام
دور بهز چشمک میزدنو میگفتن بیا منو بختتتور اشاره کردم"دهن شما هز اب
افتاد؟؟"سورن اومد جلو بهز یه نگاه انداختو یفت
_بلند شو
_الوچه
_اونا بهداشتی نیستن
_الوچه
_رهتتتتتا
_خو چرا داد میزنی االن هوار شلوارم بارونیه
چشماش میخندید اما همگنان اخز داشت
_بلند شو بریز برات میخرم
سریع بلند شدمو دستامو بهز کوبیدمو یفتز
_اخجتتتتتون
رو یه صندلی ن ش سته بودمو الوچه میخوردم ،تگریو شبنمو کتیو میترا هز نگام
می ردنو یه تن اب دهن قورت میدادن
منز انگار ن انگار
سورنز داشت با یوشیش ور میرفت
_اوووووم وار چه ترشتتتته وار
شبنز یفت
_رهتتتایی جونز؟

_ختتر خودتی شتتبنمی
نسیز اومد کنارمو یفت
_من فدار اون اخالق چیز مرییت بشز یدونه بده !
_ببین تگرگ تو ایه خودتو به درو دیوارم بزنی بهت نمیدم پ مزاحتتز خوردن
من نشین با تگ ر
اخرین دونه الوچه رو هز خوردمو بلند شدو یفتز
_خب بریتتتز
همون موقع یوشی نسیز منگ خورد جواب داد
نسیز_بله
طرف_....
نسیز_ ِا واقعا ؟
طرف_....
نسیز_باشه االن میایز خداف
قطع کرد
بعد رو به شبنز یفت
_شبی بپر باید بریز خونه خاله اینا دعوتیز
شبنز یفت
_االن؟پتتتتتوف!باشه بریز.
دوتاشون خدافظی کردنو رفتن.

یه نگاه به ساعتز انداختز،اوپتتت ساعت  ۷یروبه !
رو به بگه ها یفتز
_خب دیگه بیاین برسونمتون بعد خودمز برم
_باوشه
نمیخواستز هیچ کدومشون در مورد اون پیامی که رامتین داد بدونن
بامم ماشین من جلو حرکت می ردو ماشین سورن پشت سرم انگار بادیگارده
میترا و کتی رو رسوندم
قبل ام این ه سوار ماشین بشز سورن یفت
_رها امشب بیا خونه ر من!؟
_چتتتی؟!چرا!؟
_من ق یه اون پیامی که رامتین بهت دادو میدونز ،ف ر کنز خودتز تا حدودر
فهمیده باشی که مهمون امشبش سونیا!هتته
_تت تو ام کجا میدونی!؟
_بعدا میفهمی ،امشب بیا خونه ر من.
نمیخواستتتز باهاش برم اما جایی رو هز نداشتتتز که برم برار هتلز که پول
میادر همرام نبود پ مجبور بودم قبول کنز
ادرسو بهز یفتو سوار ماشینش شدو یتتام داد رفت
منز پشت سرش حرکت کردم

به ادرستتی که یفت رفتز یه جار خلوتو ارومو شتتی و باکالس که فقط خونه
هار ویالیی ساخته شده بود همون موقع چشمز به ماشین سورن افتاد که داره
وارد یه ویالیی میشه که ام همه ر اون ویال ها قشنگ تر بود
منز رفتز ماشینمو پارک کردمو پیاده شدم ،یه حیاط بی نهایت بزرگ که قسمت
اولش چند تا ماشین پارک شده بود که بنظرم همه برار سورن بود
دو طرف ویال استخر بود وسطش پله میخورد قسمتی ام نمار ویال شیشه بود
و این خیلی قشنگ ترش کرده بود
کال بی نظیر بود
رفتز داخل ! او او اینجتتتارو یه سوت مدمو رو به سورن یفتز
_بابا ایول خوشز اومد
یه لبخند مدو ام پله ها رفت باال داشتتتز دورو اطرافو میدیدم که ام اون باال
صدام مد
بدو بدو ام پله ها رفتز باال  ۴تا اتاق خواب داشت
سورن به ی ی اشاره کردو یفت
_این اتاق منه
بعد به اتاق رو به روشز اشاره کردو یفت
اینز اتاق تو فقط ترکیبش ابی و یجورایی پسرونه ایه دوست ن..
وسط حرفش پریدمو یفتز
_نه نه من کال پسرونه بیشتر دوس دارم بعد با ذوق بهش نگاه کردم
با چشمار قد یردو داشت نگام می رد که دستمو اوردم باال و یفتز

_بابار
رفتز تو اتاقز!
اووووووم عجب اتاقیه ،حتی ام اتاقی که تو خونه رامتین داشتتتز انقدر خوشتتز
نیومده بود
رفتز رو تخت نشستز ی ز به دورو اطراف نگاه کردم
یهو بلند شدم رفتز درو قفل کردم
با خنده دستامو به هز کوبیدم بدو بدو رفتز رو تخت
بتتتتتتوم بتتوم میپریدم" همه با هز یتتتتتار دبستانیه من"
*

در کمد هارو بام کردم ،چند تا شرتک که رو شون جیبو میب دا شت کرمی با
دوتا بولیز که یه طرف استین داشت یه طرف نداشت!
َجلل جالب!
بپوشز؟؟اووووم اول بهتره برم دوش بگیرم بعد بپوشمو الال
لباسمو در اوردمو رفتز تو حموم او متتتار قتتاد ،اینجارو بتتتاش جون میده
وا سه "...آ آ بام منحرف شدین؟! البد یارانه هز میگیرین!منظورم این بود صدا
تو بزارر پ کلت اینجا کنسرت اجرا کنی المصب عجب انع اسی داره!"
*

بدبختی رو با رسز ش ل به من توضیح بدین؟؟

بدبختی یعنی برر حموم کلی امش تعریف کنی ملت هز منحرف شتتن بعد
ُ
اونوقت وقتی دو تن کف رو سرته اب قطع شتتتتته!شما بگین من باچتتتتتی
خودمو بزنز !
خواستتتز با مشتتتو لگد بزنز به در که ستتورن متوجه شتته ،ولی بعد فهمیدم درو
قفل کردم.
منتتو این همه خوشبختی محاله محاله
مجبور شدم با همون سرو ش ل بیام بیرون درو اروم بام کردم جورر که فقط
چشمام معلوم بود داد مدم
_ستتتتورن؟
جواب نداد ،دوباره
_ستتتتتتورن
_هتتا
_بیتتا
صدار پاهاشو که شنیدم درو بستمو قفل کردم.
مد به در_کرم دارر صدا می نی بعد درو میبندر؟!
_خاموش باش من االن نافرم ییر افتادم!
_یعنی چی!؟
_یعنی االن رو سرم کفه ابز قطع شد
یهو ام پشت در ترکید
داد مدم_بپا نپوکتتتتی؟!

_خب انتظار دارر چی ار کنز؟
چیزر نگفتز

_رهتتتتا منده ایی یا ُمردر؟؟
_نخیر مندم اس ل ِپلشت،من االن چی ار کنز
_یر صبر کنی م یوره حلوا سامر

_ایشاال حلوا تورو بخورم با این بیشنهادات
دوباره ترکید!
ار ختتتدا
سورن رفت منز قفل درو بام کردم فقط بستمش

دوباره رفتز تو حموم بدبختی وانو هز پر ن ردم واس ممان هار َمبادا
چطوره تا اب بیاد یه دهن بخونز هز حال کنز هز کمتر سرمارو ح کنز
یلومو صاف کردم اوهز اوهز
صدامو انداختز پ کلمو هوار مدم
پیرهن صورت دله منو بردر
کشتی تو منو یممو نخوردر
نشون به اون نشون یادته
یل سرخی رور موهات نشوندر
یفتی من االن میرم مودر برمیگردم
یفتی من میام اون وقت باهات همسر میگردم
چراغ شام تارم

بیا چشز انتظارم
اوپتتت !شرمنده اخالق دیگه بلد نیستز.
یهو شتتلوم شتتلوم اب اومد چنان ذوق کردم انگار چندین ستتاله تو قهطی
مندیی می ردم!
خودمو ستتریع شتتستتتمو حوله به تن یه تق به در حموم مدمو یفتز یا الله من
اومدم"...مری تتز خودوتی"
تنمو خشک کردمو لباسو که ام قبل اماده کردمو پوشیدم سشوار یرفتمو موهامو
خشک کردم
حوصله بستن موهامو نداشتز ،بیرونز که نمیخواستز برم
یوشیمو یرفتمو منگ مدن خونه اقاجون
سمی برداشت
_بله
_سالم سمتتی چطورر
_ ِا عزیزکز تویی؟ خوبی مادر ؟دلز هواتو کرده بود،تو نیستتتی این خونه ستتوتو
کوره واال
_سمی جون ی ی ی ی،منز خوبز.اقاجون چطوره؟
_ایشونز خوبن فقط دلتنگت هستن
_میاد نمونده مودر برمیگردم
_انشاال
_میگز سمی اقاجون هست

_اره عزیزم ،ام من خداحافظ
صدار یرم اقاجون تو یوشی پیگید
_رهتا بابا سالم
_سلتام عشق من چطور مطورر؟
_رهتا تو کی میخوار ادم شی؟!

َ
_خخخخخ عاشتتقتز .راستتی اون ن َوت چطوره؟مندس؟یه منگ برا من نزنه

جوهر یوشیش تموم میشه!
اقاجون خندیدو یفت
_پ سرم خ ست وقت نمی نه .را ستی رها کجایی ؟برار رامتین منگ مدم یفت
خونه دوستتی!کدوم دوستت
" ِار رامتین بدبخت ،واستا بیگارت می نز اما حاال نه"
_خونه ی ی ام همدانشگاهیز ،اسمش کتی!
_اها باشه بابا جان مراقب خودت باش خداحافظ
ایتتنز ام این
یه نگاه به ساعتز انداختز  ۱۰بود
خب االن چی ار کنز ؟؟؟اهتتا یافتز ساب ور بامر،خیلی حال داره!
نزدیک به نیز ساعت بامر کردم ؛دیگه چ شمام درد اومد خوا ستز بخوابز که
سورن در مد
_هن؟
_پرو من بزریترمتا

_بزریی به عقل است نه سن
_پتتتتوف
_کز اوردر سوت بزن
_ خب حاال توام ،شام نمیخورر؟
_نچ ،برو پی کارت میخوام بخوابز
_ایشاال دیگه بیدار نشی!
_آینه!
دیگه صتتتدار نیومد منز اون خرر که رو عستتلی بودو برداشتتتمو بلل کردو
خوابیدم
ختتتر....پتتتتتوف ختتتتر...پتتتتتوف
صبح با صدا منگ یوشیز چشمامو نیز میلی متر بام کردم
دهن کسی که این وقت منگ مد سرویتت
بدون این ه به صفحه نگاه کنز تماسو وصل کردم
_ستتالم جیگر خوبی؟
_سالم قلوه خوبز تو خوبی ؟مامان ؟بابا؟
طرف ام پشت تلفون ام خنده ریسه رفت
_قربتونت همه خوبن،خانومتی میخوار شماره بدم!
_شماره واسه چی؟
_این ه منگ بزنی و.....

_م گه شتتتارژ مف ته بدبخ ته بی ت مدن ،بی ناموس م گه خودت کارت ملی
ندارر؟شناسنامه ندارر که مزاحز من میشی؟؟؟
یارو اون طرف فوت کرد ام خنده"جمعین فاتحه"
دیگه ام حالت خنگی در اومده بودم یه نگاه به صتتفحه یوشتتی انداختز دیدم
نوشته "مهی اوشگل"
_مهدیت می شمت
مهی با خنده یفت_خب به من چه احمق جان تو خودت اول صبح ی ز شیش
میزنی
_مردم امار سیفون چرا مزاحز خواب من شدر؟!
_خواستز ببینز منده ار که متوجه شدن!
کارد میزدر خونز در نمی اومد ،با حرص یفتز
_ایشتتاال کگل ام دنیا برر ستتلیطه مود شتترتو کز کن تا چند تا فحش"ک"دار
بارت ن ردم
با خنده یفت
_بتتار جیگر
_بار و مرض ،ایشاال فردوسی بزنه تو کمرت بگو خداف
بعد قطع کردمو چند تا فحش به جدو نسل مهی دادم
یه نگاه به ساعت انداختز !۷

ار الهی خودم کفنت کنز که مندیی ندارم ام دستت
امروم کالس ندارم فردا رو هز میپیگونز نمیرم چون میخوام برم کوه

بلند شدم یواش یواش درو بام کردم رفتز کنار پله تا کمر عین میمون خز شدم
تا سورن رو پیدا کنز
رو میز نشسته بودو صبحونه میخورد ،اخیش پ خوب شد
سریع رفتز تو اتاقش !به به چه اتاق ت تی !وقت تعریف دیزاین اتاقشو ندارم .رفتز
سر کمد لباساش !
اوه اوه اینجارو باش چقدر لباس !
یه تیشرت مش ی شو یرفتز ،در کمدشو بستمو شادو شنگول بودم ح ملول
هارو دارم که به ایران حمله کردنو قارت کردن
رفتز تو اتاقمو درو اروم بستز تیشرتو پوشیدم!من دیگه حرفی ندارم.
تیشرتش مثل مانتو بود واسه من
استیناش بجار این ه کوتاه باشه تا آرنجز بود قدشز که تا ی ز باالر مانو
عین پ سرا شدم!یه تی ه ام لبه هار تی شرتو ی ا شتز تو شرتک ،یه کاله لبه دار
ی ا شتز سرم رفتز جلو اینه با چند تا ژست ع

یرفتز"نامو سا مدیونید ف ر

کنید ندید بدیدم"
شورت و با شلوارم عوض کردم موهامو یوجه ار بستز کالهو ی اشتز رو سرم
ام پله ها ویتتژ سور خوردم اومدم پایین
سورن که هنگ کرد

_هتتتتتتتتتتار مار خر َه ِوریتتتتتود؟؟
قاشقو برداشتو یفت

_خر خودتی بگه پرو

بعد قاشقو پرت کرد سمتز
_اوپتتت !تیرت خطا رفت.
بش ن میزدمو میگفتز
_آر بسوم آر بسوم
حرصشز در اومد افتاد دنبالز؛منز بدو بدو
_واستا بگیرمت فسقل
_مگه ملز خر خوردم فسیل
یهو حوا سز پرت شد دیوار به اون یندیی رو به رو مو ندیدم خوردم بهش عین
مگ که میخوره به شیشه پخش میشه دقیقا منز یه همگین حالتی داشتز
یهو سورن ایستادو مد میر خنده .بریده بریده یفت
_د ختر ..تو...معر..که ار
مکی من اینجا فسیل شدم این میگه معرکه ار،خدایتتتتتتتتا ببین ما با کیا شدیز
هفتاد میلیونو خورده ار
یهو خندش بند اومد یه نگاه عمیق و بعد یفت_تیشرت منه؟!
_په نتتتتته په تیشرت پدر بزریه پدره عمور پدربزریه!
_استپ استپ،با کدوم اجامه رفتی تو اتاقز؟
_با اجامه بزریترا
خواست جدر باشه اما مد میر خنده
_برو صبحونتو بخورو بعد جمع کن
_نوکر بابات یالم سیاه
بعد سقفو نگاه کردمو سوت مدم

یه نگاه پر حرص بهز انداخت و یفت
_پنیر میخورر؟
_پتتنیر؟!!
_اره دیگه.
_عتتتاقا کجار کارر؟االن ایه خرو با نانگی و بزنی پنیر نمیخوره!
_خب برو هتتر چی خواستی بخر بخور
_برو بخر خو
_به من چه!درضتمن کار دارم باید برم ،یه کلیدم برات ی اشتتز که رفتی بیرون
پشت در نمونی.
_برو جلو چشمام نباش!
_خیتتلی پروایی،خیلی.
نیشمو براش بام کردم،یه سر ام تاسف برام ت ون دادو رفت
رفتز مانتومو پوشیدم که برم بیرون یه چیزر بخورم
*

کنار ستتوپرر یه دختر بگه با دوستتتاش نشتتستتته بودنو با تبلت داشتتتن بامر
می ردن
بگه هار االنو نگاه کن!من هم سن اینا بودم وا سه هواپیما د ست ت ون میدادم
برام بوق بزنه !
رفتمو سوسی و تخز مریو برار صبحونز خریدم

اینطور که معلومه واسه نهارم کوفت نداریز پ بهتره همین جا بخرم
یه ماکارونی و سویا خریدم رب هز خریدم
ُ
رفتز خونه وسیله هارو ی اشتز رو اپن
لباسمو ام تنز کندمو پرت کردم رو کاناپه ،تی ور رو روشن کردم مدم Pmc

یه اهنگ توم داشت پخش می رد که اتفاقا خیتتتلی هز دوسش داشتز
هیگی امش نمیفهمیدما ولی خیلی جو داشت
با ریتز اهنگ یردنمو ت ون میدامو قرمیدادم
ام همون بگگی ر*ق*صز خوب بود،مخصوصا ت نو و عربی
همین طور که میر*ق*صیز رفتز اشپز خونه  ،صبحونمو درست کردمو خوردم
رفتز سر وقت ناهار!
دستمو به کمر مدمو یفتز
_ختتب االن چی ار کنز؟؟!
"من ه بلد نیستز ماکارونی درست کنز"
خودمونیز عجب خرر هستتتتما!
رفتز منگ مدم واسه سمی
اول کلی حرص خورد که دخترر به سن من چرا یه ماکارونی بلد نیست!
بعد دستور پخت ماکارونی رو داد
منز پیشبند بستمو شروع کردم به اشپتتتزر
یه نیز ساعتی ی شته بود
سر قابلمه رو برداشتز!ماکارونی شبیه کرم مریض شده بود!عتتتتتتق!

ی ز رب مدم بهش بدبخت ی ز رنگ بگیره
دوباره رفتز سر یوشیز بامر انگرر برد یرفته بودمو مشلول بامر بودم حواسز
به ی ر ممان نبود یهو یه بویی اومد
وار یتتت ام آرد شد!
بدو بدو رفتز تو اشپزخونه بدون این ه دستمالی بگیرم سر قابلمه رو برداشتز
_وار وار ستتتتتتوختتتتز ،ار تو روحت،ار ایشاال این یوشی هتتتار هوشمند
نسلشون مده شتتته که هوشو حواس نمیزارن!
متتتتتتتتتترگ بر امری ا
یه نگاه به ماکارونی ها انداختز
یک دقیقه س وت لطفا...
ماکارونی به معنی واقعی شبیه آش شد.
با حالت مار کنار ا شپزخونه ِد ِپرس ن ش سته بودم پی شبندو کاله ا شپزر هز سرم

بود

کفگیر دستز بود!
هر کی نمیدونست ف ر می رد من چه اشپز ماهرر باشز
صدار چرخیدن کلید اومد،بعدش صدار پاهار سورن
سرم رو مانو هام بود و نمیدیدمش
صداش اومد که یفت
_رهتا چرا اینجایی؟!چرا این ش لی
یهو صداش تو دمایی شد و یفت

_اه این چه بویی؟؟!!!
سرمو بلند کردمو بهش نگاه کردم،نمیدونز قیافز چه ش لی بود که تا منو دید
عین چی ترکید
حاال خندش بند هز نمی اومد !
_بستتز الله،خوبتتی؟!
_واار رهتتا خیلی شبیه دلقک شدر برو یه نگاه به خودت بندام.
وا این پسره هز ُچل میزنه ها!
رفتز جلو آیینه به خودم که نگاه که کردم یه ج ت تی مدمو رفتز پشت سورن قایز
شدم!
_بسز الله ،این افریته کی بتتتتتود!خدا نصیب هیچ کسی ن نه
سورن همگنان در حال خنده بود
دوباره رفتز جلو آینه
وار خدا ،سورن حق داشتا!!!
چترر هام سیخ سیخ جلو چ شمام بود ،کاله پوفی ا شپزر هز رو سرم بود یه
ل ه بزرگ رب هز روش بود
صورتز هز روینی بود،دمایز ربی بود!
لباستتز که یه طرف آستتتینش باال بود یه طرف پایین پیشتتبنز هز خیلی نافرم
ضایعه بود
دوتا دونه رشته ماکارونی جلوش اویزون بود بقیه جاها ربی بود
کال خیلی ناجور بودم

سورن با ته مایه هار خنده که تو صداش بود یفت
_رهتتتا حاال این ی ات قابل خوردن هست؟؟
_اره بابا،درسته ش ل درستو حسابی نداره اما خوشمزه!
_ببینیز چی میشه.خب ی ا رو بیار که یرسنمه!
_کمک کن میزو بگینیز
_خستز
_منز خستز
_پتتتتوف
با بی حوصلگی و حرص میزو چید؟
منز ماکارونی هارو تو دوتا بشقاب ریختمو ی اشتز رو میز
*

االن چند دقیقه هست که دوتامون به بشقابامون خیره شدیز
یه نگاه به سورن انداختز،اونز بهز نگاه کرد
_رهتتا میشه نخوریز
همین طور که به ی ام مل مده بودم یفتز
_نچ نمیشه،باید تا اخرش بخورر
صورتشو جمع کردو یفت
_آخه اشتها ندارم
_دروغ نگو ،تو که داشتی میمردر،بختتتتور.
چنگالشو برداشت یه نگاه به من انداخت ؛اب دهنشو با صدا قورت داد

یه بسز الله یفت اولین لقمه رو خورد
همین طور که میجویید بهز نگاه می رد
یهو چشماش یرد شد رنگشز مرد
یهو داشت بلند میشد که دستشو کشیدمو یفتز
_کتتتتجا ؟!بشین .
دستمو خواست پ مدو رفت تو دستشویی
×

اومد بیرون ،ام صورتش اب میگ ید
اومدو سر جاش نشست
_خب بگو چه مزه ار بود؟؟
_افت ت ت تاح،مزش شبیه خورشت خورشت کرف بود با اب مرغ ،انگار همه
اینارو مخلوط کردر با کمی رب عتتتتتق!
نه نمک داشت نه چیزر !راستی چرا مزه مرد چوبه میداد؟؟!
_وا خب توش مرد چوبه هز ریختز،خواستز بیشتر بریزم که بیشتر رنگ بگیره
ولی نریختز!
سورن ی ی مد تو سرشو یفت _وار ،مگته مرد چوبه هز میریزن
اخه چقدر کودن چقتتدر!!!
_ی ز بهز بر خورد
_وار برو یه دمنوش درست کن حالز داره بهز میخوره
_بلد نیستز
_ایه بلد بودر جار تعجب داشت!من میرم بخوابتتز

_نرو ،باهات کار دارم
_چه کارر؟
_در مورد سونیا و رامتین و خودم
یهو حالتش عجیب شدو با استرس یفت
_ب ار برار بعد من خستز
_ستتتورن؟
همین طور که داشت میرفت یفت
_خودت بعدا جواب همه ر سواالتو میگیرر فقط صبر کن
یعنی چی!!اینا چرا انقدر عجیب یریب رفتار می نن!!
ستتتا عت  ۴ب عد ظهره و من همگ نان در حال دید مدن درو دیوارم و م جددا
همگنان ،سورن مانند خرر در رام بقا در خواب است.
پتتوف این سورنز خرسیه واسه خودشتتا
صدامو انداختز پ کلمو بلند بلند شروع کردم به خوندن
_من خوابز نمیبره ختتاموشی ولی میخوام بتتامم بگیرمت
دلتتز میخواد بگز دوستتز دارر بتتامم بگی بله
ببینز تتتتو
بتتتتتامم ِ

_وار چه حال داره ،دوباره دوباره

نمیتفهمی قدر اون چیتزایی که داریتو
واسته پیگوندن متن،میتسامر صد تا سناریتو

_جتونز نف ،عجب َچه َچهی میزنمتا
_ختتتدا قسمت کنه این دافه واسز جورشتته ِا ِا ِا ِا
لعنتی انقتده خوبه که باید ستانسور شه ِا ِا ِا ِا
مندیی خراب می نه ،دافتی بامر یوشتتتتته ِا ِا ِا ِا
لعنتی انقتده خوبه که باید ستتانسور شه ِا ِا ِا ِا
همین طور داشتتتز میخوندم که ستتورن عین جن مده ها اومد پایین یفت این
دکمه بی صاحابت کجاست تا خاموشت کنز،ختتتتدا من چه گ*ن*ا*هتتتتی
کردم که این عتیقه اومده خونه من
_هتور جنامه بده دارم میخونز حال کنی روحت شاد شه!!
_تو نمیخواد به من صفا بدر ،تو وقتی میخونی من َدشوووییز میگیره
کوسن مبلو یرفتمو پرت کردم سمتش افتادم دنبالش
اون بدو من بدو،داد مدم
_پستره ر یوسفند میخوار بزنز تو سرت ملزت بپاشه رو دیوار
اونز فقط میخندید
ام پله ها رفت باال و رفت تو اتاقش منز رفتز
_حاال دیگه راه فرارر ندارر
یه قدم رفت عقب
یه قدم رفتز جلو
یه قدم رفت عقب
یه قدم رفتز جلو

َ
پاهاش خورد به تخت ،تعادلشو ام دست دادو ش َپلق پخش شد

بلند خندیدمو ردیف دندونامو بهش نشون دادم با یه حرکت پریدم روش
خواستتتز با ناخنام روش خراش بندامم اما پستتره ر الدنگ مچ دستتتامو رو هوا
یرفت ؛حاال اون نیششو بام کرد
یه ف ر شوم به سرم مد
اروم اروم رفتز جلو ،تعجب کردو ارومو بدون حرکتی بهز نگاه می رد
دیگه خیلی نزدی ش شدم
چشماش قد یردو شده بود

لبمو به یونش نزد یک کردم  ،یه لبخ ند َم ش مرگ ما تحویلش دادمو یهو

یتتامش یرفتز
همزمان منو پرت کردو عربده کشید
حاال اون افتاد روم
_که تو منو یام میگیرر اره؟؟؟
خندیدمو یفتز
_کی؟من؟یادم نمیاد!!!؟
_که یادت نمیاد نتته؟
یهو لپمو چنان یام یرفت که جیلز رفت هوا
دیگه نزدیک بود یریز بگیره
_پسره ر بیشعتتتتور ،خیلی بی انصافی،من اروم تر یام یرفتز یهو ناخواسته یه
قطره اشک چ ید رو یونز
_رهتا دارر یریه می نی!؟؟ببینمت

یهو نایهانی بللز کردو یفت
_ببخشید رهتا خانومی ،دیگه نبینز اشک بریزیتا
حاال من خودم ناخواسته اش ز در اومد این چرا جو ییر میشه،دارم خفه میشز
با مشت مدم رو سینه هار پهنشو یفتز ولز کن هرکتول ،خفه شدم
ِِ
بالخره رومر که قرار بود به کوه بریز رسید
یوشیمو برداشتمو برار نسیز منگ مدم
_التو
_نسیز حاضرین؟
_اره اره ،فقط یه چیزر؟
_چی!؟
_شبنز خوابه
_چتتی!!!وار ایشاال خواب به خواب بره
ببین تگرگ من اع صابو روانز نافرم بهز ریخته ،به اون جلبک بگو ایه تا یه ربع
دیگه حاضر نشه میام اونجارو رو سرش خراب می نز،افتتتاد؟؟
_آ آره.من االن بیدارش می نز.
بدون این ه خداحافظی کنز قطع کردم
"خخخخخ جان من ج به رو حال می نین؟!"
یه نگاه به ساعت انداختز!!ساعت ۱۵:۶صبح بود

برار شما هز عجیبه که این موقع بیدار شدم!؟؟برار خودمز عجیبه ،ولی ی ز
هیجان انگیزم ه ست اخه هز یه جورایی ام کارار رامتینه بی چ شمو رو سر در
میارم هز با دوستاش اشنا میشز
سورن هنوم خواب بود،رفتز دم اتاقش
صداش مدم ولی جواب نداد
در مدم جواب نداد
دیگه باید دست به کار میشدم
رفتز تو اشپزخونه
سر دوتا قابلمه رو یرفتز
رفتمو یواش در اتاق سورنو بام کردم!!
اوا!!!سریع رومو بریردوندم
ایش پسره ر ای بیریه جیگر
خجالت نمی شه برهنه میخوابه!!
روکش تخت تا رو کمرش کشیده بود و بدون پیرهن به پهلو خوابیده بود
اروم اروم رفتز جلو یه نگاه دقیق بهش انداختز
اوختی تو خواب چه یویولی میشه
یعنی دلز براش بسومه و کارر که میخوامو ن نز؟؟؟
نه باوا سورن کیلویی چنده
این تو خواب این ش لیه ویرنه یک جونورر هست که لنگه نداره
دوتا سر قبلمه رو مثل سنج یرفتز بردم جلو یهو تتتتق بهز کوبیدم

سورن دومتر پرید هوا سریع رو تخت ایستاد
من که ام خنده تشک تختو یام میزدم
اصال حواسز به سورن نبود
یه نگاه بهش انداختمو
یفتز_اوه اوه ،اقاهه خوب خوابیدر؟؟
با حرص دندوناشو رو هز ساییدو یفت
_اره خیلی خوب خوابیدم
ردیف دندونامو بهش نشون دادم
_رها خانوم تالفی می نز
_اوخی ،بزرگ میشی یادت میره
سریع رفتز بیرونو یفتز
_تا  ۱۰دقیقه وقت دارر که حاضر شی
صبحونه حاضره رو میزه
منز دارم با ما شین خودم میرم دنبال بگه ها سر ساعت  ۴۵:۶دقیقه همه کنار
شرکت()...
بدون خدافظی کولمو برداشتز
ام قبل هنزفریمو کرمو عین و بطرر ابو کلی چیز میز دیگه برداشتتتمو فرو کردم
تو حلق کولز
تو ماشین نشستز با یه بسز الله استارت مدمو د برو که رفتیز
قرار بود میترا دیشب بره خونه کتی
که المم نباشه چند جا برم دنبالشون

جلو در خونه کتی اینا ترمز مدم
یه بوق مدمو اونام اومدن بیرون
_بروبچ بریزین تو که وقت تنگه
رفتیز دنبال نسیز اینا
اونجام یه بوق مدمو
دوتاشتتون اومدن بیرون ،نستتیز که طبق معمول نیش تش تا یوشتتاش بام بود اما
شبنز خماره خمار بود
نسیمز دستشو یرفته بود تا نیوفته
اومدن نشستن نسیز همیشه جلو میشینه
اهنگو پلی کرد ولومو برد اخر
معراج و مهراب شروع کردن
منو نسیمز شروع کردیز به خوندن باهاش
تامه شده شبو چرایا خاموش
بیا ن ن نام بیا بشیز دوست
بدنتو بده ت ون ،تا که جا دارر بترکون
حاال بده نشون،چیه میر اون تام سیاه
تو رو میخوام فقط،دختر نامر چقدر
کیه مثه تو ؟هیش ی
کجا میپرر؟نیسی
اون دختر چه نامه!چتتی یفتی؟؟عزیزم هیگی...

شبنز با اون صدار خوابالودش یفت
_اه دهنتون آسفالت ،االغ چه ها د الل کنید اون المصبو
سر ساعت همه کنار شرکت بودن
اومتار یاد چه خبرن
 ۵تا ماشین پر ،پیاده شدم همزمان با پیاده شدن من ماشین سورنز رسید
همه ایستاده بودنو صحبت می ردن کسی حواسش به من نبود
رفتز جلو بلند یفتز

ُ
_بته بروبچ جمعتون جمعه یلتون کز بود که اومد

همه به ییر ام رامتینو سونیا و سورن با تعجب به من نگاه می رد تا این ه ی ی ام
اون پسرا که به نظر میرسید شیطونه یفت
_به به ف ر کنز شما باید رها خانوم باشید درسته؟
_بله بله.ام کجا منو میشناسید!؟؟
_رامتین در مورد شما یف
داشت ادامه حرفشو میزد که با سقلمه ار که رامتین به پهلو اون بدبخته بینوا مد
ساکت شد
سورنز به جمعمون ا ضافه شد و یفت_به به دو ستان بعد به دخترا د ست دادو
پسرا رو بلل کرد
رو به من یفت
_خودتو معرفی ن ردر؟
_نچ هنوم مجهولز

یه لبخند مدو رو به جمع یفت
_معرفی می نز
_دوست جدیدمون رها خانوم که چند وقته به شیرام اومده برار دانشگاه
حاال اکثریت با لبخند نگام می ردنو چند تا دختر هز با حرص
وا!
ی ی ام اون دخترا که به نظر مهربون میومد یفت
_عزیزم خوشتتبختز ام اشتتناییت من رم هستتتز "بعد به مرد کناریش اشتتاره
کرد"این اقاهز هم سرم،عر شیا ه ست و به کنار د ستش ا شاره کرد که یه دختر
بگه ملوس بودو یفت
_اینز ام دخترم رژا
منز با لبخند یفتز
_خوشبختز
نفر بعد یه پسرر بود چهارشونه و خوشگلو چشز سبز
_سالم منز هاووش هستز ام اشنایت خوشبختز
_منز همین طور
_منز نرج هستز
_منز دختر دایی رامتین،آسانا هستز
_راستین هستز خانوم
_منز فرشادم
_ارمیا برادر آسانا هستز

_نیلوفر هستز
_نریمان هستز
یه دختره که خیلی خودشو میگرفتو معلوم بود ام دماغ فیل افتاده یفت
_منز صحرا هستز
بعد یه پشت چشز نامک کرد
ُ
وا مردم خلن
یه اقار دیگه هز یفت
_منز آریا ه ستز "به خانوم کناریش ا شاره کرد"اینز تاج سرم ،خانومز ملی ا و
این خانوم خوشگله هز دخترم که اسمش ساحله
منز بلند یفتز
_ام اشنایی همتون بسیار بسیار خرسندم
خب حاال بیاین با دوستار عتیقه ر من اشنا شین
رفتز سمت ما شینمو درو بام کردم  ،شبنز که طرف در خواب بود دا شت پرت
میشد که نسیز یرفتتش
یهو پخی مدم میر خنده

ََ
شبنز عین معتادا یفت_ار درررد دختره ژفنتتگ

ام لحن یفتنش منو نسیمو میترا و کتی مدیز میر خنده
بزور اوردمش بیرون
بقیه هز ریختن بیرون
همشون ردیفی رو به بگه ها ایستاده بودن
_خب اینی که میبینین داره چرت میزنه و تو ف اس اسمش شبنمه

اون بلل دستیش نسیز یا همون تگریه خودمه
به اینجار حرفز بقیه خندیدن
_اون ی ی میترا و اونز کتی
چهارتایی با هز یفتن
_خوشوقتیز
سورن یهو یفت
_خب بجنبید که دیره راستی میخوایز بریز شمال،ام اون طرف میریز کوهه که
ویالر هاووشه
همه اوکی یفتیمو رفتیز تو ماشینامون
ویتتتژ یام دادیز
االن هفت ستتاعته تو راهیز خستتته،دایون دارم میرونز شتتبنز که معلوم نی
دیشب چی کوفت کرده ام وقتی حرکت کردیز تا حاال هی ختتر پف ختر پف
،دهنمونو سروی کرده
میترا و کتی که یه بند دارن فک میزنن رو مخز تاتی تاتی می نن
تگریز که مشلول انگرر ِبرد بامر کردنه

یهو یوشیز منگ خورد

تماسو وصل کردمو ی اشتز رو اسپی ر ،صدار سورن پیگید
_هور عجومه دم رستوران()...بزن کنار به دلو جیگرمون یه حالی بدیز
_اولن سالم دومن عجومه اون خواهر شیمیایته که کیلو کیلو مالید به خودش

سومن شما االن کدوم یورر هستین که معلوم نیستین؟؟
_ایه فحشو توهینات تموم شد حرف بزنز
_بنال
_ادبت کفه معدم
یهو یه جیلی مدم که شبنز بدبخت خدابیامرم شد
سورنز یفت
_باشه بابا چرا جی می شی
ما ی ز عقب تریز سونیا حالش بد شده بود ما هز ایستادیز عقب موندیز
میر لب یفتز" ایشاال میمرد "
رسیدیز به همون رستورانه بتتوق
کتلت شده بیرون اومدم
یه کشو قوسی به بدنز دادن
بگه هام پیاده شدن
همزمان بقیه هز رسیدن رفتیز تو رستوران
دیزاینش قدیمی بودو سنتی
خیلی جار باحالی بود
ام همون اول بور دیزر پیگید
منو نسیز ،میترا ،کتی،شبنز و رم و دخترش روژا کنار هز نشستیز
عرشیا ،هاووش،سورن،رامتین،فرشاد،ارمیا
و نریمان کنار هز نشستن

نیلوفر،صحرا،نرج و آسانا کنار هز
راستین،آریا و همسرش ملی ا و دخترشون ساحلز کنار هز
یارسون اومدو منو رو داد دستمون همه دیزر سفارش دادیز
ولی مثل این ه سونیا و صحرا ام ی ا هار محلی و سنتی خوششون نمی اومد
یفتن نمیخوریمو خودشون رفتن بیرون
مام شروع کردیز به خوردن جاتون خالی خیلی چسبید
بعد ام خورد رفتز تو جمع سورن اینا و رو به رامتین یفتز _رامتینی د ستت درد
ن نه که امروم ناهار مهمونمون کردر خیلی چسبید
بعد به سورن یه چشمک مدم
سورن مد میر خنده و یفت
_ایول رها حال کردم
بعد رو به رامتین یفت
_داداش دمت یرم
رامتین بدبخت که مات شده بودو فقط نگاه می رد
بعد یفت
_رها من حال تورو نگیرم رامتین نیستز
خندیدمو رفتز سویچ ماشینو یرفتمو
رفتز بیرونو منتظر بگه ها
بعد ام یه  ۱۰دقیقه اومدن بیرون
صحرا و سونی هز اومدن

همه سوار ماشینا شدن منز رو به نسیز یفتز
_هور مفت خور بپر بیا این طرف بشین رانندیی کن که دیگه جون ندارم
نسیز لباشو ورچیدو یفت
_رها جونی من االن مرحله سیزدهز ،حساس شده
خودت برون دیگه
_نسیز تا نزدم ملزت بپاشه بیا
اونز قبول کردو اومد نشست
منز عین چی خوابیدم
ختتتتر پف ختتتر پف
" به خوا به منز رحز نمی ن ید ،د ب

کن ید دی گه !چرا مستتئولین پاستتخ یو

نیستن؟!!"
باالخره بعد ام هفت ساعتی که تو راه بودیز باالخره رسیدیز به بابلسر
قرار بود امشبو بریز دریا خوش بگ رونیز
فردا حرکت کنیز به سمت کوه
رفتز تو ویالیی که مال پدر نریمان بود
پسرا رفتن خرید برار خونه
ما دخترا هز بودیز خونه رو تمیز می ردیز
خونش قشنگ بود ولی ف ر کنز یه قرن توش کسی مندیی ن رد
تار عن وبت،خاک،سوسک
یهو یفتز

_ار بابا ،ما ایه تا فردا صبح هز اینجارو بسابیز تموم نمیشه که ،خیلی بزریه
نسیز یفت
_اره باو راست میگه ،بهتر نیست واسه این یه شب بریز یه ویال اجاره کنیز
رم یفت
_نخیر بهونه نیاریدا،همه باید کار کنیز
_اخه...
_دیگه اخه نداره
_پ من برم فرشادو سورنز بگز بیان
ما که نمیتونیز
شبنز که قربونش برم عین معتادا چرت میزنه معلوم نی چی مده
اون دوتا عتیقه هز که دستتت نمیزنن به وستتیال چرا؟؟!چون دستتتشتتون خراش
برمیداره چروک میشه ،میترشن
کتی هز که ام وقتی اومدیز معلوم نی کدوم قبرستونیه
_اووووو ،یه نف بگیر رها جان،اروم باش
باشه االن میگیز بیان
_رمر جون خودم صداشون می نز
بدو بدو رفتز بیرون
داد مدم
_هتتتور سورن،فرشتتاد ؟؟؟
سورن نگام کردو یفت

_ها ،چته بام؟!
_تو و فرشاد حق خرید رفتن ندارین
_چرا اونوقت؟!
_چون باید کلفتی کنید.
_ها!!
_خخخخ اوخی عسیسز ،بیا بیا نترس هواتو دارم
یهو فرشاد روشو طرف رامتین کردو یفت
_ ِا داداش با منی ؟؟اومدم اومدم
داشت میرفت که یقشو ام پشت یرفتمو یفتز_خیال کردر خرچه!
_ابجی نمیزارر منز برم؟؟؟
_نچ هز تو هز سورن باید بیاین کلفتی کنید.
_خب رهایی ی ی دیگرو بگو
_اصال،بدوین کار داریز
با صدتا یریر باالخره بردمشون تو ویال
_مود تند سریع لباستونو با یه لباس معمولی یا کار عوض کنید
_امر دیگه!
_امرر نیست
_عجب پرویی هسیا
چند دقیقه بعد فرشادو سورن با لباس کار وارد شدن!!!
همگی پوکیدیز !!
صحرا یفت

_وار خیلی مزخرف شدین
منز یفتز
_اره خیلی،شبیه دلق ا شدین
سورنو فرشاد یه نگاه بهز انداختنو مدن تو سرشون
_بیا کلفتی هز ن ردیز که به لطف رها االن می نیز
_اوهوم
یهو سورن رو به فر شاد یفت_بیا؛هی میگفتی رها رها ،میخوا ستی این عتیقه
رو ببینی ،ببین یه شیطانیه
_هور حیوان ،من اینجاما
_حرف نزن میام خفتت می نز
_مارت
بعد ام کلی کل کل شروع به کار کردیز
بعد ام  ۴ساعت کار خونه تموم شد
همه یه جا ولو شدیز
_وار مامان کجایی که ببینی پسرتو این شیاطین کشتن
_سورن خاموش باش
_ها چیه راست میگز دیگه ،دیگاه جون برام نمونده
_مگه فقط تو کار کردر شلنگ؟!
_حداقل بیشتر ام تو کار کردم

همون موقع پسرا اومدن
نیش همه تا یوشاشون بام بود
سورن با حرص یفت
_ها!؟بایدم بخندین
شما که مثل من کلفتی ن ردین
رامتین یفت
_خخخ داداش خیلی این کار بهت میادا
ستورن جارویی که کنار بودو یرفت پرت کرد همون موقع ستونیا ام در دا شت
میومد تودکه جارو خورد تو مالجشو پخش ممین شد
وار نافرم خنده دار بود
همه ساکت بودن
من ام خنده داشتز کبود میشد که یهو پخی مدم میر خنده
حاال همه مدن میر خنده
شبنز با اون خماریش االن داشت ممینو یام میزد ام خنده
یهو سونی جیت مد
بعد رو به همه یفت
_ام همتون بدم میتتاد
اینو یفتو رفت تو اتاق خواب
یهو همه ساکت شدن
رامتین سریع رفت تو اتاقی که سونی رفت حاال ن سیز هی به من نگاه می نه و
به در اشاره میزنه

هه
باالخره میفهمز چرا انقدر رامتین سنگ سونی رو به سینه میزنه
اونی که ادعا داشت باید امم مراقبت کنه
رامتین:
همه چی دا شت خوب پیش میرفت دیگه کز کز دا شتز به رها نزدیک می شدم
یه حسایی تو وجودم داشت ش ل میگرفت اما میترسیدم
میترسیدم که یه رومر بفهمه
بفهمه که من...
همون موقع یه ایمیل اومد که ام طرف سونیا بود
اه لعنتی
نمیخواستز ایمیلشو بخونز اما باید میخوندم
صفحه لپ تابو بام کردم
" سالم ع شقز ،حالت چطوره؟را ستی یه خبر؟!مطمنز نمیتونی حدس بزنی!!تو
دارر بابا میشی منظرم باش به مودر میام (سونیا)
یه لح ه ملزم خالی شد ،خالی ام هر چیزر
این دختره چی میگفت ،وااار
درویه !اره همش درویه
ام رور صندلی بلند شدمو طول اتاقو با قدم هار مح مو بزرگ متر کردم
همش داشتز به این ف ر می ردم که حرفاش درویه

باید باهاش حرف بزنز
سریع شمارشو یرفتمو منگ مدم
سر سومین بوق جواب داد
_سالم رامتینی ،میدونستز منگ میزنی
بعد مستانه خندید
_مزخرف نگو ،اون چیزا چی بود که نوشتی ها،اونتتتا چی بتود!؟؟
_اوا رامتین هر چی یفتز عین حقیقته عشقز ما  2ماهه که ام هز جدا شدیز
من االن  2ماهو  2۰روممه
_دروغ میگی،باور نمی نز
_ع

سونویرافیمو میفرستز

آ آ راستی ف ر ن ن نمیدونز که به دختر تو خونته
حواست باشه اقا رامتین
_خفه شو سونیا
قبل ام جواب دادنش قطع کردم
کالفه بودم
تا این ه صدار ایمیل اومد
بامش کردمو ع

جواب اممایش رو دیدم

دنیا رو سرم خراب شد
چند روم بعد سورن ایمیل داد که تو فرودیاه هستنو دارن میان ایران!!
همه چی ریخت بهز ،لعنت بهت سونیا ،لعنتت

یوشیمو برداشتز،رفتز تو فهرست مخاطبین
رو شماره رها م ز کردم،انگشتمو رور اسمش کشیدم
حتی اسمشز بهز ارامش میداد
اما با وجود سونیا نمیشه بهش برسز،
نمیتونز به عشقز برسز
بخاطر سونیا باید باهاش بد برخورد کنز
لعنت بهت
کارار شرکتو سپردم به فرشادو ام شرکت مدم بیرون
سوار اسانسور شدم رفتز خونه

یه نف عمیق کشیدمو عطرشو َبلعیدم
بعد ام یه م ز کوتاه صداش کردم
اما جواب نداد
رفتز باال
در اتاقشو اروم بام کردم
اما نبود
یوشی مو برداشتمو براش منگ مدم
یفته با دوستاش رفته شهربامر!
بهش یفتز که منز میام!
هههه ،ام همین بگه بامر هاش خوشز میاد
دیوانه!

رفتز یه دوش یرفتز
سرحال شدم،لباسمو پوشیدم
سویچ ماشینو برداشتمو حرکت کردم نزدیک شهر بامر بودم که
یه شماره ناشناس برام منگ مد!
_الو
_سالم عشقز،ما اومدیز ایران!
بیا دنبالمون!
چند ثانیه م ز کردم!
یعنی چی اخه!اه
مندیی ام این بدتر؟!
_من االن نمیتونز خودت برو
ام اون طرف خط صدار سورن میومد که میگفت " ِا سونی بیخیالش شو،حتما
کار داره دیگه!خودمون میریز
دوباره صدار نح سونیا پیگید تو یوشی
_رامتین همین االن بیا دنبالمون
_لعنت بهت سونیا لعنت،االن میام
_بار عشقز
کالفه دور مدمو به سمت فرودیاه حرکت کردم
بعد ام  2۰مین رسیدم
رفتز تو سالن
دورو اطرافمو نگاه کردم

که همون موقع صدار جی یه دختر اومد
_واار رامتینی
پرید بللز!!
ام خودم جداش کردم
اصال برور خودش نیورد
با سورنز احوال پرسی کردمو باهز رفتیز سوار ماشین شدیز
خواستز به سمت خونه برم که یهو یادم اومد که قرار بود برم شهربامر
پ به سمت شهربامر حرکت کردم
وقتی ترمز کردم سونیا با تعجب پرسید
_شهربامر!!؟
_اره نمیبینی ،شهربامیه دیگه
سورن چیزر نگفتو پیاده شد
سونیا هز پیاده شد
داشتز جلو تر حرکت می ردم که سونیا اومدو دستشو دور باموم حلقه کرد
لعنتی!
بزور باید تحملش می ردم
داشتتتیز میرفتیز ستتمت چرخوفلک که همون موقع رها رو دیدم که با عجله به
سمت ما حرکت می رد یه دخترم که احتماال دوستش بود
دنبالش بود
رها میخندید و میدوید

یه لح ه به پشت سرش نگاه کرد
که یهو حواسش پرت شدو خورد به سورنو پخش ممین شد
خواستز برم سمتشو بلندش کنز که سورن مود تر دستشو به سمتش درام کرد
داشتز آتیش میگرفتز
سورنو سونی رو بهش معرفی کردم اما اون همش با تعجب بهشون نگاه می رد
بهش یفتز که چند وقته که دوستام ام خارج بریشتن
تو این مدت سونیا عین میمون به من اویزون بود
باالخره بعد چند ساعت رفتیمو یه ی ایی خوردیز که بامم بخاطر سونیا کوفتز
شد
فقط این وسط چشمار پر ام سوال رها بود که من امش فرارر بودم
بهش در مورد کوه یفتز که قبول کرد
قرار شد بریز خونه
ف ر نمی ردم که سونی قصد داشته باشه بیاد خونه
اما وقتی رفتز بیرون یفت که میخواد تو خونه ار که قبال مندیی می رده مندیی
کنه
نمی خواستز سونی بفهمه که منو رها صیقه ایز
این طورر برار خود رها بهتر بود
منو سونیا به سمت خونه حرکت کردیمو
رها همراه دوستاش و سورن برار خرید رفتن بیرون
چند ساعت بعد به رها پیام دادم که

خونه نیاد مهمون دارم چون نمیخوام مزاحز شه
نوشتن این چیزا برام خیلی سخت بود
راور :
رامتین پسرر ام جن همه ر پسرها
پسرر که یرورش حرف اول را میزند
رامتین پسرر پولدار و خوشتیپ بود که
ام سر سهل انگارر شرکتش ورش ست شد
وهمه ر پول ها به باد رفت
رامتین هر روم خراب تر ام دیروم بود
اما
رومنه ار در مندیی اش به وجود آمد که تنها راه نجاتش بود
ام آنجایی سونیا در خانواده ر پولدارر بزرگ شده بود و ام هر چیزر تامین بود
به رامتین پیشنهاد میدهد تا به او کمک کند
امتا
به یک شرط!
به شرط امدواج با او!
رامتین راه دیگرر جز پ یرفتن ندا شت و ام آنجایی که برادر سونیا یعنی سورن
ی ی ام بهترین دوستار رامتین بود پ
رامتین با پیشنهاد سونیا موافقت کرد

جار هیچ ریس ی نبود

و سرپا شدن شرکتش را به بدون عشق امدواج کردن ترجیح داد!
بعد ام  ۱سال شرکت رامتین مثل قبل شد و شاید حتی بهتر !
ام یک طرف مندیی کردن اجبارر و بدون ع شق ب سیار بر رامتین سخت شده
بود
رامتین که دوباره ثروتش را به دست آورد
در یک فرصت تمام پول هار سونیا را پرداخت و اورا طالق داد
ستتونیا که ام شتتدت ناراحتی و حرص نمیتوانستتت آنجارا تحمل کند به همراه
برادر خود به خارج رفت
و اما رامتین!
با آمدن رها توانست برار اولین بار طمع عشق را با تمام وجودش ح کند
ولی ن ام بگه ار که پدرش بود خبرر نداشت
و این شد مش لی دوباره و دوچندان برابر!
رهتتتتتا:
تو آشپزخونه بودم که سورن اومد کنارم
_رها؟
_هن
_بگه مرغ هار کبابی خریدن،میخوایز لب دریا کباب بزنیز
_آخجتتونز
_ته احساست همین بود!

دندونار ستتفیدمو به نمایش ی اشتتتمو ستترمو به نشتتونه مثبت ت ون دادم بعد
مبونمو آوردم بیرون ،چشز هامو چپ کردمو براش ادا در اوردم !
بنده خدا ف ر کرد روان پریشز !
ام آشپزخونه مد بیرون
منز رفتز تو ی ی ام اتاقا
میخواستز برار بیرون رفتن حاضر شز
هوا سرد بود
بخاطر همین
یه پانچ نوک مدادر که پشتش کاله داشت
پوشیدم
رو کمرش یه کمربند داشت
یه شلوار تنگ به همون رنگ حاال کمی تیره تر هز پوشیدم که خیلی خوشگل
شدم
"بزنید به تخته"
یه کاله بافت بلند هز که البته اون هز نوک مدادر بود ی اشتز رو سرم
یه تی ه ام موهامو ریختز رو صورتز بقیه
رو میر کاله جا داده بودم!
یه رژ قرمز برداشتمو به لبهام کشیدم
چند بار لب هامو به هز کشیدم
اوووف المصب چه جیگرر هستما

رفتز بیرون همون موقع رم هز ام اتاقش اومد بیرون
یه نگاه بهز انداختو یفت
_وااو چه جیگر شدر رها!میخوار دل کیو ببرر کلک؟
_واسه خاطره دل خودم تیپ مدم منحرف!
_اره تو که راست میگی
رفتیز پایین
دیدم همه حاضرو اماده هستن و منتظر ما!
فرشاد تا منو دید یه سوت مدو یفت
_جتتتونز آبجیمو!!
هاووش و نریمان داشتن قورتز میدادن!
حواس سورن بهز جمع شدو ابروهاش تو هز یره خورد !
اوپت !این چی میگه این وسط!
سورن اومد نزدی مو بدون توجه به بقیه دستمو کشیدو برد تو اتاق !
درو پشت سرش بستو منو ت یه داد به در
و دو تا دستاشو مد به در
و تو چشمام با اون اخز نگاه کرد
رگ شقیقش برجسته شده بود!
ی ز ام این سورنه روبه روم میترسیدم!
یهو با داد یفت
_این چتتیه مالیدر به لبت هتتتا؟؟؟!
اجامه حرف مدن بهز ندادو لباشو با شدت ی اشت رو لبام

من که ام تعجب فقط با چشمار بام نگاهش می ردم
اما اون لب هامو میب*و*سید
یهو به خودم اومدو حولش دادم اما دری ام یه میلی متر ت ون خوردن
تا این ه خودش نف کز اورد و کنار کشید
ُ
ش ه شده بهش نگاه می ردم که
یه لبخند خوشگل مدمو یفت
_خوشمزه بتتود!
بعد انگشت شصتشو رو یوشه و کناره هار لبز کشید
و خیلی اروم ممزمه کرد
_ام این به بعد هر وقت ام این رژ بزنی مجاماتت همینه!مفهتومه؟؟
صورتز یر یرفتو ف ر کنز االن رنگز شده لبو!
یهو صدار خندش اومد که یفت
_ توام بلدر خجالت ب شی!؟؟
با پرویی بهش نگاه کردم
اصال ام خجالتی چند ثانیه قبلز خبرر نبود!
یهو من مدم میر خنده!
َ
اونقدر خندیدم که سورن به عقلز شک کردو ف ر کرد به خاطر ب*و*سه هنوم
ُ
تو ش ز!
ولی اینطور نبود!اخه رژ لب قرمزم دور لباش بود خیلی خنده دار شده بود !
کمی که خندیدم

اروم دستمو بردم سمت لباش
تماس دستز با لباش باعز شد دوباره یرمز شه
اما به رور خودم نیوردمو رژ لبمو ام دور لباش پاک کردم
ی ز متف رانه نگاهز کرد بعد مثل همی شه نی ش شو بام کردو مد به شونز که ف ر
کنز ش ست بعد با خنده یفت
_جتان من حال کردر ج به رو !؟
بعد مد میر خنده!
عین خنگا بهش نگاه می ردم
سرر ام تاسف براش ت ون دادمو اروم یفتز
_کسخل!
یهو خندش بند اومدو بهز نگاه کردو یفت
_شنیدم چی یفتیا!
_منز یفتز که بشنور
َ
_رهایی من میرم بیرون ف ر کنز بگه ها شک کردن
توام بعد من بیا!
_باشه!
_آفرین
_یوجه بخور،رب برین
دوباره مد میر خنده و رفت بیرون
وار هنوم باورم نمیشه منو ب*و*سید!اوا منو ب*و*ستتید؟؟
خخخخخخ!ولی حال دادا!

این دفعه بدون این ه رژ لبی بزنز رفتز بیرون
اکثر بگه ها رفته بودن
جز کتی،شبنز،میترا و نسیز
رفتز پایین
با تعجب بهز نگاه می ردن
_ها چیه؟!چزا همگین نگاه می نین!؟
نسیز چشماشو تنگ کردو یفت
_رژ لبت کوش؟؟
_اوووم خب چیزه ...پاکش کردم
کتی موذیانه پرسید
_چرا!؟
_چون ا چسبیده به را!
اصال به شماها چه برین یمشین بی تمدنا
میترا یفت
_برو خودتو سیاه کن
شبنز در ادامه ر حرف میترا یفت
_ما که باالخره میفهمیز
نسیمز یفت
_راست میگه،بی دلیل که نیست سورن بیاد تو اتاق بعد خود به خود رژت پاک
شه

شبنز اضافه کرد
_تامشز نیش سورن تا حلقش بام باشته !!
یهو یفتز
_هور هور دیگه دارین منحرف میشینا ،استپ استپ!!
با بگه ها بزور رفتیز بیرون
رفتیز لبه ساحل
رفتز جلو تا جایی که وقتی موج میومد به مچ پاهام میخورد
دستامو بام کردم یه نف عمیق کشیدم
همون موقع صدار اروم ی ی رو کنار یوشز ح کردم
_رهتتا،سورن تو اتاق باهات چی ار داشت؟!
خودشه،رامتین بود!
_چیزه خاصی نبود
_رها بیا بریز اونور تر باهات کار دارم ،باید یه چیزایی رو بهت بگز
_هه تامه یادت افتاد که باید یه چیزایی بهز بگی؟!االن؟!
اون موقع کجا بودر؟
تویی که حرف ام مراقبت من میزدر؟
میگفتی د ستت امانتز!اما تا وقتی سونیا جونت اومد یفتی رها کیه؟یور باباش
نه؟!
_رها بسه ،تو حرفاتو مدر،حاال نوبت منه!
_نمیخوام به حرفات یوش کنز

رامتین مچ دستمو یرفتو
که همزمان صدار عصبی سورن اومد
_اینجتا چه خبره ؟؟
رامتین سریع تر ام من جواب داد_به تو ربطی نداره،بین منو رها!
_هر چیزر که به رها مربوط میشه به منز مربوطه
_هه کی یفته !؟من کسی هستز که باید کنارم مندیی می رد
من کسی هستز که پدربزریش اونو به من سپرده!فهمیدر!!؟؟
یهو داد مدم
_بستتته!
دوتاشون ساکت شدنو به من نگاه می ردن
صدامو اوردم پایین تر و ادامه دادم
_بسه بابا!مگه بگه شدین که بخاطر همگین چیزر دارین به جون هز میوفتین
!؟
د خب عین آدم باهز صحبت کنین
درضمن آقا رامتین من یفتز که هیچ حرفی با شما ندارم
رامتین خواست چیزر بگه که من رفتز
خداروش ر بگه ها مشلول والیبال بودنو حواسشون این طرف نبود
رفتز کنار بقیه و یفتز
_هتتتتور پ من چی!؟؟
فرشاد یفت_ابجی تو برو کباب بزن!

مکی،اینارو باش!
رفتز منقل برداشتمو ریال هارو خالی کردم توش اتیش مدم
سیخ هار کباب رو که پسرا حداقل این کارو خودشون انجام دادنو ی اشتز رو
منقل
بعد عین این بی ارا بادبزن یرفتز هلک هلک باد میزدم!
هیییی خدا ببین،االن باید شاهزاده سوار بر اسبمون میومد باد بزن رو میگرفت
میگفت بسپرش به من تو برو عشق کن
دکی ما ام این شانسا نداریز
شاهزه ر ما سوار بر خر َمش رحیمز نیست
چه برسه اسب
ام رویا هار مشنگیز دست برداشتمو شروع کردم به ادامه ر باد مدن
دیگه کز کز کبابا درست شد
بگه هارو صدا مدم
_هتور جلب ا بیاین بشامیز.
همون موقع بگه ها اومدن
سورن شده بود همون سورنه شادو شنگول
اما رامتین هنوم ام چهرش یه یمی می بارید
بیخیال!
رفتز سیخ هارو اوردمو یفتز
_بیاین کوفت کنید که ایشاال سر یلوتون ییر کنه
هاووش یفت

_یا امام،توش مهر نریختی که؟
نمک دونی که سر سفره بودو برداشتمو پرت کردم طرفشو یفتز
_نخیر نریختز
فرشاد یفت
_دستو پنجت درم ن نه ابجی عجب چیزر درست کردر!
منز با دهن پر یفتز
_نوش جون داداا
نسیز مد پ کلمو یفت
_اه حالمونو بهز مدر دخترر چندش
همین طور که داشت حرف میزد که
یهو دوتا ت ه یوشتو یرفتز چپوندم تو دهنش بعد دستمو فشار دادم رو دهنشو
یفتز
_الل باش،مرگ خودت دو دقیقه دهنتو ببند بزار با ارامش یه چیزر بلونبونیز
بعد ام خوردن ی ا یه اتیش درست کردیمو همه دورش نشستیز
یهو صحرا رو به سورن با نام میگه
سورن جتون میشه برام ییتار بزنی؟؟
"چتتی مگه سورن بلده؟!"
سورن یفت
_نه حوصله ندارم

رم یفت
_ ِا سورن نداشتیما ،باید برامون هز سام بزنی هز بخونی!
"اوپ ! جلل جالب تا حاال خوندنشو نشنیدم "
بخاطر همین نگاهش کردمو یفتز
_هتتتتتتتتور سورن رو ن ردر؟مود برامون هز میخونی هز میزنی تامخزتو تو
همین دریا شستوشو ندادم !
بعد رو مو طرف دریا کردمو یفتز
_حاال خود دانی!
سورن یه نگاه بهز کردو یفت
_تو آدم نمیشی نه!؟همه چیو با مور میخوار!خب میتونستی خواهش کنی!
_دکی ،من بیام به تو جلبک خواهش کنز!؟جمع کن باوا!
بعد با تهدید انگشتمو اوردم باال رو بهش یفتز
_میزنی دیگه؟؟ویرنه پخ پخ!
دخترا مدن میر خنده و یفتن
_پرچمت باالس رها
نگاهشون کردمو یفتز
_چاخلصتونز درب
سورن رفت تو ویال
چند دقیقه بعد با یه ییتار تو دستش اومدو رو برور من نشست
_خب بفرمایید اینز ییتار،حاالاهنگ درخواستی چیه
همه داشتن ف ر می ردن

که یهو هاووش یفت
_داداش قربونت ح می نز ام مهدر یلمایی رو بخون
همه موافقتمونو یفتیز
و سورن شروع کرد
ح می نز تو رو
تو هر شب خودم
من عاشق همیتن،احساسه تو شدم
حست جهانمو،وارونه می نه
آرامشت منو دیوونه می نه
ح می نز تورو،یه عمره تو خودم
بامم به من بگو،دیر عاشقت شدم
کشتی یرورمو،دیوونگی کنز
"به اینجار اهنگ که رسید تو چشمام مل مد منز به اون دو تیله نگاه کردم هردو
یرق شدیز"
بامم منو ب تش،تا مندیی کنز
میمیرم ام جنونت ،تا یریه می نی
با بلض هر شبتت،با من چه می نتی
چشمار خیستتو ،رو بلض من ببند
من یریته می نتز،حاال برام بخند
من در کنتار تتو،دریار خاطرم

وا می نی درو،بتی تو کجا برم
با یه سام پایانی خوشگل تمومش کرد
همه شروع کردن به دست مدن
اما سورن هنوم تو چشمام نگاه می رد
رم یفت
_عالی بود براوو
نریمان یفت
_خب خب حاال کی میخواد بخونه دیگه کی؟؟
همه به هاووش نگاه کردن که سریع یفت
_او نه رو من حساب ن نینا،من اصال حسشو ندارم
یهو ام دهنز پرید یفتز
_آقایون داداشام من بهتون افتخار میدمو میخونز
همه با تعجب بهز نگاه کردن
سورن با تعجب یفت
_تو بلدر!؟
_په چی
_مطمنی
_سورن میزنمتا
_باشه باشه دستتو به خون کسی آلوده ن ن
_بهش ف ر می نز حاال اون ییتارو رد کن

ییتارو یرفتمو یفتز
_فقط شادمیخونز
همون موقع صحرا،سونیا یفتن ما میریز تو ویال
بهتر!واال بدون اون دو تا نگسب بیشتر خوش میگ شت
نسیز با تعجب نگاهز کردو یفت
_نتته باورم نمیشه تو یه کار خوبی هز بلد بودیو رو نمی ردر!!
_خب دیگه ماییز جوجه فوکول
ییتارو یرفتمو یه ژست یرفتز
صدامو بلند کردمو با لحنو حالت التی شروع کردم
یه جوﺭﺍﺋی ناﺯنین خیلی میخوﺍمت حالیته؟
ﺩﻝ ما بد جوﺭﯼ ﺍفتاﺩﻩ تو ﺩﺍمت حالیته؟
خوﺩموﻥ باﺯیگریز باﺯﯼ ﻭﺍسه ما ﺩﺭ نیاﺭ
تا بگی "ﻑ" میخونیز ﺍند کالمت حالیته؟
تو بگو ما ﺭﺍ ﺯﺩﯼ تو بگو ما ﺭﺍ ﺯﺩﯼ
ما هز همجا میگیز ﺁﺭﻩ
خوﺵ ﺩﺍﺭﻡ خوﺵ باشی تو خیاﻝ خامت حالیته؟
ﺍﻭﻥ نگاهت ﺍیه بیسته ما میگیریز بیست ﻭ یک
خوﺩموﻥ ﺭﻭ ﺩﻭ میخوﺍبیز ﺯیر خالت حالیته؟
همه ﺍین حرفا ﺭﺍ یفتز همه ﺍین حرفا ﺭﺍ یرفتز
ﻭلی ﺭﺍستش ﺭﺍ بخوﺍﯼ بدجوﺭﯼ ﺩیوﻭنتز

خیلی میخومت حالیته؟
من بوﺩﻡ ﻭ ﺍسی تپل با ﺍﻭﻥ ﺍبی تن لشه
با چنگیز ﻭ منوچهر ﻭ ﺩﺍﺵ کوچی ش حسن پشه
ﺁتیش کرﺩیز موتوﺭﺍ ﺭﻭ شاﻝ یرﺩﻥ بستیز کله موﻥ
شدیز سیلوﺭ ﺍستالونه هه هه ﺍﺭﻭﺍﺡ ننه موﻥ
سه ترکه ﺭﻭ ﺩﻭ تا موتوﺭ ﻭیرﺍﮊ میدﺍﺩیز تو محل
ﺩﺭبدﺭ ساقی بوﺩیز سیگاﺭﯼ بگیریز ﻭ تل
نوکرتیز چاکرتیز خوﺏ چه کنیز عشق التیز
ﺍﻭﻥ پاﺋین ﻭ نگاﻩ کنی میبینی که ﺯیرﻩ پاتیز
نوکر ﻭ عشق التیز نو نو نو
چاکرﻩ ﺯیر پاتیز
نوکر ﻭ عشق التیز ییز
چاکرﻩ ﺯیر پاتیز
ﺭﻭ بی اﺭﯼ ﻭ بی پولی ﺯﺍﻍ یه ماشین ﻭ ﺯﺩیز
تا صاحبش پیاﺩﻩ شد ﺁﺭﻭﻡ سرﺍیش ﺍﻭمدیز
ﺍﺯ ﺭﻭ یرسنگی بوﺩﺵ که تو یه چشز به هز ﺯﺩﻥ
باﺯ کرﺩیز ضبط ﻭ باندﺵ ﻭ پولش ﺯﺩیز به بدﻥ
خالصه توپه توﭖ یفتیز بریز هوﺍخوﺭﯼ
بعد سیخ ﻭ جیلینی ﻭ بوخوﺭﯼ ﻭ ﺩﻭﺍخوﺭﯼ
سالمتی معجوﻥ ﺯﺩیز ﺭفت ﺍﻭنجا که یز نباشه

قوتی خوﺭﺩیز که یه ﻭقت کز نیاﺭیز کز نباشه
تو ﺭﺍ یه هو ﺍسی پیگید جلو یه بگه عیونه
با لحن کامبیزﯼ یاﺭﻭ یفتش بما  :هو ﺩیوﻭنه
ﺍسی یفتش جوﺍﺏ ندﻩ کامبیزﺍ ﺍینجا خیلین
کل کل ن ن بع یا شوﻥ قد ﺩﻭتا تریلین
یفتز کامی ناناﺯ بشی نشگن ﺍﻭﻥ ﺍلنگوهاﺕ
ﺍینجا پر نامحرمه ﺩﺍمنتو ب ش ﺭﻭ پاﺕ
نوکرﻭ عشق التیز
چاکرﻩ ﺯیرﻩ پاتیز
نوکرﻭ عشق التیز
چاکرﻩ ﺯیرﻩ پاتیز
پُر پُر پُر عشق الته توﯼ کوچه ها
همه عالفن یندﻩ التا ﻭ نوچه ها
تب الﺕ باﺯﯼ ﺍفتاﺩﻩ توﯼ بگه ها
نوکرﻭ عشق التیز
چاکرﻩ ﺯیرﻩ پاتیز
نوکرﻭ عشق التیز
چاکرﻩ ﺯیرﻩ پاتیز
ﺁخه تو که شعاﺭ میدﯼ چیگی خوبه چیگی بدﻩ
تا حاال بگت تو جوببه پوست خربزﻩ یاﺯ ﺯﺩﻩ

هیگوقت شدﻩ بوﯼ کباﺏ همسایه تو خونتوﻥ
بپیگه ﻭ بگت بگه هه هه یشنمه بابا جوﻥ
ﺁﺭﻩ ﺁﺭﻩ ﺩﺯﺩﯼ بدﻩ ﺍینو که هرکی میدﻭنه
ﻭلی ﺁخه ﺁﺩﻡ توﯼ نوﻥ شبش ﻭﺍ میمونه
هیگ ی تو ﺩنیا قاتل بدنیا نمیاﺩ
ﺩﺯﺩﯼ هز ﮊنتی ی نیست ،
خوﺏ بی اﺭﻩ خوﺏ کاﺭ می خوﺍﺩ

مجرﻡ ﺍصلی محیطه که ما ﺭﻭ ﺍینجوﺭ باﺭ ﺁﻭ ُِﺭﺩ
مجرﻡ ﺍصلی فقر که ماﺭﻭ توﯼ ﺍین ﺭﺍها برﺩ
ﻭلی باﺯﻡ نوکرتیز با مرﺍﻡ ﻭ عشق التیز
ﺍیه با معرفت باشی چاکرتیز ﺯیر پاتیز
نوکرﻭ عشق التیز

چاکرﻩ ﺯیرﻩ پاتیز
نوکرﻭ عشق التیز
چاکرﻩ ﺯیرﻩ پاتیز
همه یه طرف ولو شده بودن
یهو صدار دست و سوت ام پشت سرمون اومد!!
یا اکثر اماما این همه جمعیت تا حاال کجا بودن!!کلی پستترو دختر جوون
ایستاده بودنو دست میزدن!!بع ی هام الیک میدادن
نسیز داشت میمرد

سورنو هاووش و فرشاد خودشونو بهز می وبیدن!!
حتی رامتین که دم بود االن ام خنده اش ش در اومده بود
رم بریده یفت
_خدا ن شتت ر ...رها
یه  ۳دقیقه شدو اینا مرتی داشتن می خندیدن
یهو داد مدم
_بستته دیگه هی مرتی واسه من یشاد بامر در میارن
یهو همه خاموش شدن ولی انگار هنوم خندشون تموم نشد اخه همه قرمز شده
بودن
یفتز
_بخندین راحت باشین !
یهو پخی مدن میر خنده!!
سورن یفت
_بده من اون ییتارو آبرو هر چی خواننده تو بردر
خسی ییتارو امم یرفت
خوبه خودش تا چند ثانیه پیش ام شدت خنده شنو ما سه هارو کنار میزد من
که ف ر می ردم ینج دمدان دریایی رو پیدا می نه
یا به نفتی چیزر میرسه!!ضعیفه!!
همه رفتن تو ویال جز منو سورن

من رو شنو ماسه نشسته بودمو به صدار موج دریا یوش می ردم
تو ف ر بودم
تو ف ر ب*و*سه ر یهویی سورن
یز تو چشمار رامتین
ِ

حسز به سورن

چرا ی اشتز منو بب*و*سه؟؟!
اما یه جورایی ناراحت نشدم یعنی اصال ناراحت نشدم
اونقدر تو ف ر یرق شده بودن که متوجه نشدم سورن چند بار صدام می نه
_رها کجایی ده دفعه صدات کردم
_حواسز نبود
َ
اومد عین کنه بهز چسبیدو دستشو دور شونه هام حلقه کرد
سعی ن ردم که امش جدا شز
چند دقیقه به همون ش ل موند تا این ه یفت
_رها یه سوالی دارم؟
_چه سوالی!؟
_دوسز دارر؟؟
نمیدونستز چی بهش بگز
یعنی این سوالی بود که من خودمز ام خودم مپرسیدم
چیزر نگفتز تا این ه شونمو چرخوند سمت خودش منز نگاهش کردم
_رها بگو یه حسی بهز دارر بگو
_سورن ...م  ..من

_تو چی؟بگو ؟
_هیگی
_رها بگو چی میخواستی بگی ؟
چیزر نگفتز
یهو خیلی نایهانی بللز کردو میر یوشز یفت
_تو فقط مال منی،فقط من
حق ندارر به هیچ کستتی به ییر من ف ر کنی و فقط یه انتخاب دارر که اونز
منز!
ام حرفایی که مد شوکه شدم چشمام شد قد یردو
خودمو امش جدا کردم
تو چشمام نگاه کرد و یفت
_عاشق چشماتز
_سورن سوال دارم؟
_جونز؟چه سوالی؟
_رامتین
تا اینو یفتز اخماش رفت تو هز
_رامتین چی؟؟
_رامتین و سونیا چه رابطه ار دارن؟
_میخوار چی ار ؟خیلی برات مهمه؟
_اره برام مهمه

_نامزدشه
چتتی !!!خدار من چی میشنیدم!!؟
جورر سرمو چرخوندم که ف ر کنز یردنز ش ست !
رامتین به دریا مل مده بود
_چی یفتی؟؟یعنی سونیا منشه!؟
_منش بود.
_یعنی االن نیست ؟
_ببین رها،رامتین و سونیا باهز امدواج کردن
سونیا دوسش داشت
اما رامتین بدون عشقو با اجبار امدواج کرد من میشناسمش میدونستز سونیا رو
دوس نداره
_چرا به اجبار
_بخاطر ورش ست شدن شرکتش
اه سرتخته جواب دادنتو بشورن
هی جواب کوتاه میده کلی چرا چرا تو ذهنز میزاره
خواستز دوباره امش بپرسز که یفت
_هی !!چیزر نگو!
منز الل شدم!
دوباره بللز کرد
تنش یرم بود!بدن یرمش دایز کرد!
تپش قلبز رفت باال

ف ر کنز سورنز صداشو میشنید
ی ز تو اون حالت بودیز!
مکی !
حاال ولمونز نمی نه
جورر منو یرفته بود انگار میخوام در برم !
سرم رو سینش بود،بخاطر همین نمیتونستز خوب ببینمش!
_هور سورن
جواب نداد
_بادمجون....فسیل....اه سورن یشاد بامر در نیار دیگه!ولز کن خفه شدم
هور ارانگوتان
دیگه به معنار واقعی داشتز جفتک میپروندن
یهو ح کردم بدن سورن رفت رو ویبره!
یهو شصتز خبر دار شد این پسره ر جلبک داشت کرم میریخت!
_ستتورن بیشعور دارم برات
یهو منو ول کردو خودش پخش ممین شد و میخندید
بلند شدمو شروع کردم با پام به پهلوش مدن
_پستتره ر ستتته نقطه نه به اون الو ترکوندنت نه به این کرم ریختن ؛آر دلز
میخواد عین پشه ب شمت!
_تو خواب؟
_نه کامال در بیدارر

_مور مردا بیشتره
_ ِا مورتو به رخز می شی!؟؟
_دقیقا
_حاال وقتی رفتز با پسرا یرم یرفتز بهت نشون میدم
_شما بیجا می نی
_حاال میبینی
بعد چشامو چپ کردمو مبونمو تا ته اوردم بیرون
یهو خیز برداشت بللز کردو یفت
_حرفشز نزن تو جوجور خودمی،فقط من فهمیدر
با خنده و عشوه یفتز_نچ متوجه نشدم
بعد انگشت اشارمو ام پیشونیش کشیدم تا یردنش!
نفسش به شماره افتاد !
_رها ن ن
_دلز میخواد
فشارم دادو یفت
_ ِا که دلت میخواد!ایه همین طورر ادامه بدر شک دارم نخورمت
_هی پسره ر بی حیا
بعد دستامو عین بگه ها ی اشتز جلو چشمام
یهو لبار داغ سورنو رو لپز ح کردم
خیلی طوالنی و پر احساس لپمو ب*و*سید
بعد که امم جدا شد یفت

_امشب شیطون شدیا!بیا بریز تو فردا باید حرکت کنیز
_اوووم باشه بریز
رفتیز تو ویال
سورن رفت تو اتاق پسرا
منز رفتز تو اتاقی که با نسیز،میترا،شبنز،کتی و رم بودم
رم و دخترش خواب بودن
کتی،شبنز و میترا هز همینطور!
خیلی ناجور خودشونو پخش کرده بودن!
شبنز دستش تو حلق میترا بود!!
پاهار کتی رو ش ز میترا بود!
بیگاره میترا نفله شد!
فقط نسیز بود که رو تخت درام کشیده بود منز رفتز رو تخت داشتز چشمامو
می بستز که یهو ی ی با مشت مد تو پهلوم
نسیز بود!
اروم موهاشو کشیدمو یفتز مگه کرم دارر خرچه !؟
_خرچه عمته!تا االن تو اون سورن کدوم یورر بودین ها!!
همه اینارو ارومو با حرص میگفت!
_تگرگ ،ف ولو بردن جهنز سوموندنا!
_ار مارمولک
بعد یه نیشگون امم یرفت!

منز ناخنامو تو دستش فرو کردم
داشت جی می شید که دستمو ی اشتز رو دهنش
دختره ر وحشی دستمو یام یرفت!!
باالخره بعد ام این ه کلی پوست همو کندیز
کپمونو ی اشتیز
ختر پف ختر پف!
صبح با صدار وحشتناکی ام خواب بیدار شدم !!!
وار !چیشده!
همه خواب بودن!
خواستز نسیمو هز بیدار کنز
به طرف دیگه ر تخت نگاه کردم ولی جاش خالی بود!یعنی مود تر بیدار شده!
مگه میشه!مگه داریز؟!
یه نگاه پایین تخت انداختز!!
نسیز پایین تخت ولو شده بود دست شبنز رو دهنش بود!
شبنز خواب بود ولی ن سیز چ شماش بام بود دا شت وول میخورد که شبنمو
بیدار کنه اما ام اونجایی که اینجا بمب بارانز بشه شبنز یه میلی متر چشماشو
بام نمی نه هیچ تاثیرر روش نداره
حاال به نسیز نگاه می نز
با خودم ف ر می نز مگه نسیز رو تخت نبود؟!
یهو پخی میزنز میر خنده!

حواسز به کسایی که خواب بودن نبود!
پ نسیز بود که ام تخت افتاد اون صدار عجیب اومد
خخخخ دختره ر چللوم!
هنوم داشتز میخندیدم که کتی بالشت میر سرشو پرت کرد خورد تو مخز!
با صدار خفه ار یفت
_خفته شو رها!
منز دیگه نخندیدم
دست شبنمو ام رو دهن نسیز برداشتز
یه نف عمیق کشید و یفت
_الهی کفنت کنز ،چرا مود تر کم ز ن ردر؟!
_خاموش باش بیا بریز بیرون ف ر هار خبیثی دارم!
_جتونز !میخوامت
رفتیز تو اشپزخونه
 ۴تا بطرر اب سرد یرفتیز
رفتیز پایین
اول رفتیز تو اتاق اولی
که سورن،رامتین،هاووش،فرشاد و نریمان کپیده بودن!
اول نسیز رفت تو!
اروم یفت
_جتتونز !!رها منو بگیر میرم یه بالیی سر اینا میارما!

بعد اب دهنشو با صدا قورت داد!
مدم تو سرش
_هور دختره ر افریته جلف بامر در نیارا!
یه نگاهی بهشون انداختز!
هی!خاک تو سرشون !این چه طرم خوابیدنه !
پشت کردمو یفتز مرگ بر امری ا !
دوباره بریشتمو قشنگ انالیزشون کردم!
خخخخ این هاوو شو سورن همو بلل کرده بودن!ف ر کنز با دوس دخترا شون
اشتباه یرفتن!
صبر کن ببینز! اصال سورن یلط می نه دوس دختر داشته باشه پسره ر ...دهنه
منو بام می نه ها!
همشون تن لخت خواب بودن!
"منحرف نشتتینا!اصتتوال عادت دارین منحرف باشتتین!منظورم اینه باالتنه لخت
بودن!"
من رفتز باال سر هاووش ،سورن و نریمان که ردیفی خواب بودن!
رامتین و فرشاد یه طرف دیگه !
ستترمو باال بردمو به ستتقف نگاه کردمو یفتز_خدایا منو ببخش میدونی من
مری ز ،مریتض!
بعد خیلی اروم ستتر بطرر رو بام کردمو شتتلپ شتتلپ ابارو به ترتیب ریختز
روشون!
کمی رفتز اون طرف تر رو فرشادو رامتینز ریختز

اب تموم شد
رفتز کنار در نسیمز دستگیره رو نگه داشت !برار فرار اماده بودیز
هر  ۵نفرشون عین جن مده ها پریدن هوا!
سورن که اونقدر جو ییر شد وقتی بلند شد ی ی مد میر یوش هاووش!!
یعنی من داشتز ام خنده فوت میشدم وارتون نمیشه!
هاووشز ی ی مد میر یوش نریمان
اصال قیافشون خیلی خنده دار شده بود !
منو نسیز پوکیدیز ام خنده وار خدا این شادر هارو ام ما نگیر !
یهو بعد چند ثانیه اروم شدنو به منو نسیز دقیق نگاه کردن
منز خندمو قورت دادم!
سورن یفت
_تو اینجا چی ار می نی!؟
هاووش سرشو خاروندو با حالت متف رانه یفت
_داداش ف ر نمی نی رها رومون اب ریخت!
سورن یفت_اره منز همین نظرو دارم !
نرمان بیگاره با حالت مظلومی یفت
_پ چرا منو مدین ؟؟
هاووش یفت
_تو شک بودم!
یهو سه تاشون عین چی بهز نگاه کردن

بلند یفتن
_چتتتی!!!؟
سورن بلند شد
منز ی ز لرمیدم
_که تو بودر مارو خی کردر ها؟!
_ها !کی من ؟!نه نه! توهز مدر!
یهو نسیمو کشیدم اوردم جلو!
_این بود !این ف ر منو خراب کرد
من خودمز تحت تاثیر دوس ناباب قرار یرفتز!
نسیز عین بز میلرمید!
سورن یه نگاه مش وک بهز انداخت
نسیز خواست چیزر بگه که جلو دهنشو یرفتز!
_ولش کن ببینز چی میخواد بگه!
_هتت...هیگی ِشرو ور میگه !

یه نگاه به در نیمه بام انداختز که کلید روش بود
سریع دست نسیمو یرفتمو بدو ام در مدیز بیرون
کلیدم برداشتز تا قبل اومدن سورن
درو قفل کردم
ام پشت در مبونمو تا ته اوردم بیرون یفتز
_دلز خنک شد !
_رها باالخره که دستز بهت میرسه ،دهنت سرویسه یل من!

یه مشت مد به در !
منو نسیز رفتیز تو اون اتاق پسرا دوباره همین کارو کردیز
ولی این دفعه قبل ام این ه کارر ب نن در رفتیز!
رفتیز پشت در اتاق سونی اینا
به نسیز یفتز همونجا منتظر بمونه تا من میام
بدو بدو رفتز تو اتاقز
هنوم خوابن!
میپ کولمو اروم بام کردم
عشقامو ام توش در اوردمو
د برو که رفتیز
حاال منو نسیز پشت در اتاق سونی اینا ایستادیز
چهارتا سوسک پالستی ی که ام شیرام برار خودم خریده بودم هز دو دستامون
بودن
رفتیز تو اتاق
یهو نسیز طبق نقشمون جیت کشید!
منز سوس ارو انداختز رو شون !
حاال منز جی می شیدم
نیلوفرم بیدار شد دید ما داریز جی می شیز
اونز جی مد

خخخخخ!
نسیز یفت
_ست سوستتک!!!
حاال بقیه هز بیدار شدنو جی میزدن
یه دونه ام اون سوس ا رو شونه ر صحرا بود
نیلوفر با جی بهش اشاره کرد
صحرا جی کشیدو بلند شدو بپر بپر می رد
دیگه همه پسرا و دخترا اومدن پشت در
جز سورن اینا که درشون قفل بود!
منو نسیز دیگه جی نمیزدیمو فقط میخندیدم!
خواستیز فرار کنیز
که یهو بقیه دخترا یعنی شبنز کتی میترا رم همه ر پسرا و!!! ...
وا !سورنز که هست!!
با ابروهاش به کلید تو دستش اشاره کرد!
دیگه دخترا جی نمی شیدن
حاال فقط منو نسیز وسط اون یاومیشار رم کرده بودیز
اوخ اوخ! چه خر تو خریه!
نسیز یه نگاه بهز کردو یفت
_یاومون مایید!
_اونز  2۰قلو !

همه ساکت بودنو به همون نگاه می ردن!
ناموسا نگاهشون پر معنی بودا ولی ام درک منو نسیز خارج بود!
االن منو نسیز داریز قشنگ طعز بدبختیو میگشیز !
چشمتون روم بد نبینه دوتامونو بردن تو حیاط
با طناب بستن به درخت !
همشون دورمون کردنو دستشو یه لیوان پر اب بود!
با کمال احترام همه ی ی ی ی رومون اب میپاشتتیدن !خیلی نافرم نابودمون
کردن!
خی خی بودین دوتامون!هوا هز سرد!
بعد ام آبپاشی لطف کردن منو نسیمو بام کردن !
رفتیز تو ویال
کنار شومینه ایستادیمو بهز چسبیده بودیز
یهو یه عطسه کردم
َ
_اچو
َ
نسیز_اچو!
َ
مجددا_اچو
َ
و_اچو
یهو صدار خنده ام پشت سرمون اومد
_حقتونه

با صدار یرفته ار یفتز
_ملزتو میپاشز رو دیوار حاال ببین!
یه دستمال کندمو دمایمو کشیدم باال!
احساس کردم سرما خوردم!
همیشتته همین بود،بدن ضتتعیفه و مرتی ستترما میخوردم البته کار اینا شتتبیه
سونامی بود انتظار داشتز سرما نخورم!؟
نسیز بهز نگاه کردو یفت
_خاک تو ف رو ذهنو هی لت که اینده نگر نیستی!
_جنابالی که اینده نگر بودر چرا نگفتی!
_خامز کردر!
_مارت دیگ به دیگ میگه روت سفید!
_رها!؟
_هن!
_خاک تو سرت ضرب المثلو چرا تلییر میدر
همین شما ها هستین که اس لت فردوسی رو تو یور میلرمونین
_عزیرم مهز نیته،نیتت!
رفتیز لباسمونو با کلی یرم کن عوض کردیز
رم برامون سوم درست کرد !
بعد ام خوردن حالز بهتر شد !
بعد ام این ه بگه ها صبحونشون رو خوردن ساعت شد 8:40دقیقه
ام اینجا تا کوه

چهار ساعت بیشتر راه نبود
وسایلمونو جمع کردیمو همه رفتیز تو ماشینامون !
حرکت کردیز به سمت کوه
نسیز دیشب اهنگ بیا بریز کوه لود کرد برار امروم
ولومو برد باال
شیشه هارو اوردیز پایین دست میزدیز!
یه جا هایی رو هز باهاش میخوندیز
بیا بریز کوﻩ
کدﻭﻡ کوﻩ
هموﻥ کوهی که عقاﺏ تاﺏ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﯼ ﻭله
بگه صیاﺩ به پایش ﺩﺍﻡ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﯼ ﻭله
بگه صیدﻡ ﺭﺍ مزﻥ
خریوﺵ ﺩشتز ﺭﺍ مزﻥ
ﺍهوﯼ کوهز ﺭﺍ مزﻥ
قمرﯼ بایز ﺭﺍ مزﻥ
چنگ عقاﺏ به چنگ یاﺭ میماند ﻭله ﯼ
با دستز رو فرمون ماشین ضرب یرفته بودم
هی میخوندیمو حال می ردیز

سه ساعتی تو راه بودیز
جاده اش خیلی باحال بود اصتتن خیلی باحاال! یه ابشتتتار بود خیلی عجیب
بود!ولی هر چی بود باحال بود!
سورن برام منگ مد!
ی اشتز رو اسپی ر
_هن؟
_کوفتو هن،بزن کنار میخوایز خستگی در کنیز!
_اوپ !اوکی شرت کز!
_بی عفت!
قطع کرد !نسیمو ت ون دادم
_هور بوقلمون
به بروبچ بگو بریزن بیرون
نریمان و فرشاد حصیرو پهن کردن!
پریدم روشو خودمو وسط حصیر پخش کردم!
چشمامو رو هز ی اشتز که یهو یه قوممیته ام خدا بی خبر مد به پهلوم
_هتور مگه خونه خالته که عین جنامه پخش میشی بلند شو ببینز
"باید به طولو عرضتون برسونز که کتی بود"
_خستز خو!
_حقته!
_چه ربطی داره هان!؟نه واقعا!نه ناموسا بگو!؟

_اه بمیر یه مین!
بلند شدم!یهو مدم پ کلز!
نسیز با نگرانی یفت
_چیشده؟؟؟!
_وار نستتتتتیز!!
_ها ها چیشده بگو من طاقتشو دارم بگو!؟
_االن  ۶رومه نیستز !
_کجا نیستی؟؟!بگو دیگه؟
_تو ف ار مجامر دیگه!االن معلوم نیست بدون من چه یویایی شده !
چند ثانیه س وت بود!
یه نگاه متف ر به نسیز انداختز که تشابه میادر به یوجه پیدا کرده بود!
_ببینز تگرگ تو ام نژاد یوجه نیستی!؟اخه من کز کز دارم بهش پی میبرم!
بعد دستمو مدم میر چونمو عمیقا بهش خیره شدم!
_منز دارم به این پی میبرم که باید خفت کنز!
یهو خیز برداشت طرفز!
_وار وار تگرگ اشتباه کردم منو ببخش
یهو داد مدم _ار ایهاالناس این دختره ر یشاد ام نژاد سگه هتتتتتاره!
فتترار!!
من بدو تگرگ سگ بدو !
خالصه دیگه خودش کز اوردو ایستاد

نف نف میزد
کمرشو خز کردو دستاشو ی اشت رو مانوهاش
بریده بریده یفت
_کت ...کفنت مت...می نز رهتا!!!
_یت...یلط می نی!
برمخی نگام کرد منز چون دخترر با ادب متین ،با شتتعور و خصتتوصتتتا با
کماالت الل شدن را ترجیح دادم!
رفتیز کنار بقیه نشستیز !
قلوم
قلوم
قلوم
قلوم
"هن ؟!چیه؟نامو سا به چار خوردنز هز ییر میدین!؟برین به مندییتون بر سین
بدبختا،حیفه یارانه ار که شما میگیرین!"
خالصه بساطو جمع کردیمو دوباره یامیدیمو رفتیز !
دیگه رسیدیز!هتورا!جتونز عجب ویالیی داره این هاووش ذلیل شده!
همه ریختیز تو ویال؛اینجا برع

اون ویال خیلی تمیز بود دیگه المم به تمیز

کردنش نداشتیز!
رم  ،نیلوفر  ،آیسان و ملی ا رفتن سراغ ناهار!
ار جتتان!

منز رفتز لباسمو با یه شلوار ورمشی یشاد آدیداس عوض کردم یه تونیک نخی
ی شادم پوشیدم که روش ع

جمجمه بود با دو تا ا ستخون به حالت ضرب

درر!خیلی دوسش دارم خدایی!
یعنی کله پارچه ممنوع!
نریمانو سورن و هاووش پاسور بامر می ردن!
دخترا یا تو اشپزخونه بودن یا تو اتاقا!
بقیه پسرا هز داشتن تی ور نگاه می ردن
رفتز کنار سورن نشستز
یه نگاه بهز کردو یفت
_این چه طرم لباس پوشیدنه؟؟
_خب مگه چشه!؟خیلیز نامه!
_برو عوضش کن!
_نمیخوام !
یهو رژا و ساحل صدام کردن!
_خاله رها؟
_هن توله ها؟
_بلیز بیلون بگلدیز؟؟تولوخدا!
ِ

_یعنی فقط من هستز که ییر میدین به من؟؟
دوتاشون چشاشونو عین یربه ر شرک مظلوم کردن!

_خیال کردین دلز براتون میسومه توله ها!
"دیگه نزیک بود یریشون بیادمری تتز فوحش ندین"
_خب بعد ناهار همه با هز میریز خو؟؟
_اخجتون !پ االن بیا بامر تونیز!
_چه بامر؟
ساحل دستاشو بهز کوبیدو یفت
_اسب،اسب بامر تونیز باجه؟!
بعد منو نگاه کردو یفت
_خاله تولوخدا تو اسب میشی؟؟
چشمامو ریز کردمو بهشون نگاه کردم!!
_نچ بامر نمی نز!
یهو رژا مد میر یریه!!
بدو بدو رفت تو اشپزخونه !
چند دقیقه بعد دست تو دست مامانش اومد بیرون!
رم با اخز یفت
_خب باهاش بامر کن دیگه!
_اخه میخوان اسب شز!
رم مد میر خنده!دوباره به حالت قبلش بریشتو یفت
_ایه بامر ن نی بهت ناهار نمیدم!
_بی رحمی تا کجا!
_همینه که هست!

_باشه من مظلومز !
بعد دستمو به سمت باال یرفتمو یفتز
_خدایا شاهد باش با من چی ار دارن می نن!
دوال شدم !چهار دستوپا!
اول ساحل اومد روم!
با پاهاش مد به پهلوم یفت
_مود مود تند تل!!
"بدبختی تا کجا"
بعد ام این ه یه دور کامل دور خونه مدمو نفله شتتدم ؛دستتتز فلج شتتد،ناقص
شدم،
رژا هز اومد روم!
_هتتی خاله ژون تند تل بلو !
_خاموش باش توله!
_خعله دوسیت دالز!
_خر خودتی!
همون موقع سورن یه نگاه بهز انداختو پخش ممین شد!
_هان چیه!وضع من خنده هز داره!
بعد بدون توجه به رژا نشستز که یهو رژا دوووم افتاد!
افتادنش همانا جی مدنش همانا!
ار وار االن رم پوستمو می نه!

سریع بللش کردمو یفتز
_اخی توله چیزر نیست یریه ن ن!
رم دست به کمر با یه کفگیر اومد !
یا جد سادات ؛ننه ر پروسلی وارد میشود!
_رژا چرا یریه می نه!؟؟؟
_ چیزه...هت...هیگی این یریه هز تو بامیه چیزر نیست!
رژا خواست هر بزنه که سریع دستمو ی اشتز جلو دهنشو یفتز
_اخی فداتبشز بیا بهت ابنبات بدم !
بعد سریع دست کردم تو جیبز ابنباتی که همیشه تو جیبز هستو بیرون اوردمو
فرو کردم تو حلقش!!!
اخیش ساکت شد!رم هز رفت پی کارش!
ساحل اومدو یفت
_خاله منز موخوام!
یه ابنبات دیگه هز ام تو جیبز در اوردم!با حسرت بهش نگاه کردم!و دادم بهش!
اونز خیلی شیک همرو جلو چشمار من خورد!
*

االن چهار بعد ام ظهره،قراره با هز بریز باغ هاووش اینا!
سریع رفتز لبا سمو عوض کردمو یه کتونی م ش ی با شلوار م ش ی تنگ بایه
مانتو مش ی کوتاه !
موهامو دم ا سبی ب ستز !کاله لبه دارمو سرم کردم موهامو ام اون سوراخ کاله
دادم بیرون!

یه شال یردنز ی اشتز ی اشتمو موهامو پوشوندم که مثال بی حجاب نباشز!
همه اماده رفتیز بیرون!
راه باغ یه شیب تندر داشت!
همه دخترا جلو حرکت کردن!
َ
ساحلو رژا هز عین کنه بهز چسبیده بودنو حرف میزدن !مخمو خوردن!
پسرا هز پشتز بودن!
_توله ها بیاین یه شعرر بهتون یاد بدم!فقط حرف نزنین!جون ننتون!
_اخجون بگو خاال ژون!
_خب خوب یوش کنید!
"یامبو یامبو یامبوچه!
یامبو رفته تو کوچه!
خدا ذلیلش کنه!
میر ممینش کنه!
میر ممین نهنگه!
نهنگه ابی رنگه!
ی و دو و سه!
چهارو پنجو شیش!
یامبو مده جیش!
باشلواره خی !
رفته انگلی !

_خب حاال تمرین کنید !
_باجه !
اون دوتام فقط اروم اروم میخوندنو مخز ارامش داشت!
این دوتا انگار ننه بابا ندارن!
رسیدیز به باغ!
دوباره دخترا جلو حرکت کردن پسرا بعدش من اخر!
بایشون خیلی بزرگ بود و درخت هار مختلفی داشت!
رفتیز جلو تر دیدیز یه سگ به درخت بسته!!!!
وااار!!خیلی بزریه!
ولی بسته بود انگار!
چشماشز بسته بود!
ساحلو رژا چسبیدن به من!
_بگه ها نترسین من هستز!ببینین خوابه !
نترسین!
به رژا و ساحل یفتز مبونتو نو در بیارین،د ستاتونز بزارین کنار یو شتون ت ون
بدین !!
منز این کارو کردم!
داشتیز با هز برار سگ ادا در میوردیز که چشمتون روم بد نبینه یهو بیدار شد
و بلند شد!
یا ابلف ل!!

ساحلو رژا خواستن جی ب شن که یه دستمو ی اشتز رو دهن رژا یه دستز رو
دهن ساحل!
خودمز به سگ مل مده بودم! اونز به من مل مده بود!
اروم همون طور که به سگ نگاه می ردم یفتز
_بگه ها تا یه میشمرم بعد سریع فرار خو!؟
همون طورر که دوتاشون به سگ مل مده بودن سرشونو اروم ت ون دادن!
_یک...دو...سه!
بدو بدو فرار کردیز!!
اون سگه بیشعورم هی دنبالمون میومد!
یهو داد مدن
_متامان!واار بگه ها!!!
یهو صدا خنده اومد!!
صدار نسیز بود که یفت
_خخخ حقته رها!
سگ یشاد ولمون کردو ایستاد!
یهو یه مرده سوت مدو اون ِ
هر سه تامون رو ممین نشستیمو نف نف میزدیز!
یهو هاووش ،سورن ،رم و ملی ا اومدنو یفتن
_حالتون خوبه؟؟
رو به هاووش یفتز
_مگه این سگه بیشعورتون بسته نبود؟!

_نه!
دستمو به نشونه خاک برسرت باال اوردم!
رم ،رژا رو یرفتو ملی ا هز ساحلو!
منز رفتز پیش بقیه بگه ها !
رفتز کنار نسیز دیدم داره الو خشک میخوره!
جورر مدم پ کلش که ف ر کنز بگه که بود پدرو مادرش اینجور نزدنش
_آر آر چرا میزنی؟
_خجالت نمی شتتی؟شتترم ندارر ؟شتتناستتنامه ندارر؟کارت ملی ندارر؟بی
تمدن!بهت نگفتز تک خورر ن ن !هن؟
_خب ایه تو بودر میدادر؟
_خب معلومه که نه!
_چقدر پروایی!
_همینه که هست!
بعد ستتریع آلو هارو امش یرفتمو کال همه رو ی اشتتتز تو دهنز !بعد اوردمش
بیرون!
نسیز همین طور نگام می رد!
_ها چیه!دهنی شد!میخوار ؟بیا!
بعد به سمتش یرفتز!
_عتتتق!یمشو
_بی لیاقت !با میگی رها خسیسه!

_رها فقط یمشو!
*

رفتز یه دوش یرفتز!
داشتز ام حموم میومدم بیرون
درو مدمو یفتز
_یا الله من دارم میام!کسی نیست؟
کسی جواب نداد!پ یعنی کسی نیست!
حولمو دورم پیگیدمو اومدم بیرون!
یه تام تا باالر ناف پوشیدم!
با یه شلوارک!
موهامو سشوار کشیدمو یه هدبند ی اشتز رو سرم!
"ماشاالله !عجب هلویی!عجب جیگرر!همه بزنین به تخته"
هدفونمو یرفتمو داشتز اهنگ یوش میدادم!
رو تخت درام کشیده بودمو چشمام بسته بود!
چند دقیقه ار ی شتتت ،تو حال هوار اهنگ بود که ی ی دستتتشتتو کشتتید دور
ش مز!
سریع عین جن مده ها چشمامو بام کردم که با چشمار سورن برخورد کردم!
_تت تو اینجا چی ار می نی!؟چرا عین جن وارد میشی،دق کردم!
اصال انگار تو این عالز نبود!
دستمو جلو چشماش ت ون دادم!

_یهتو!سورن چته!
خیلی نایهانی دستامو یرفتو بلندم کرد!
با چشمار یرد شده نگاهش کردم!
_سورن چته!؟
دستاشو اورد باال!ام سرشونه هام کشیدو اورد پایین تا مچ دستز!
وا اینز شیش میزنه ها!
صورتشو اورد جلو  ،خواست لبامو بب*و*سه که صورتمو کنار کشیدم!
کنار یوشز نف می شید!
نفساش تند شد!
حال منز خوب نبود!
_سورن برو کنار!خواهش می نز!
_نمیخوام
_ستتتتتورن!
_ب*و*س میخوام!
پسره ر بیریخت!بزنز تو سرشا!
_چتتتتتی!؟چرا اونوقت!؟
_چون ایه ب*و*س ندر یه کارر می نز که پشیمون میشی!
بعد با لبخند خبیثانه نگاهز کرد!
چشمامو تنگ کردمو با حالت تهدید بهش یفتز
_چه ف ر شومی تو سرته؟
_حاال...

_بگو!
_اوم !یادته یه روم رفتی حموم ،اب قطع شد؟
_اره یادمه!چطور؟
_اون شعرت خیلی قشنگ بود!
با حالت سوالی نگاش کردم!که یهو مح ز مدم تو سرم!
وااار منظورش همون اهنگه که تو حموم خوندم!وار!
رها مردشورتو ببرن که همیشه یند میزنی!
نگاهش کردمو یفتز
_خب که چی!؟
_خب یعنی این ه صتتتداتو ضتتبط کردم! راستتتی یادم رفت بهت بگز حقتو
خوردن؛تو باید خواننده میشدر!
بعد مد میر خنده!
با تعجب نگاش می ردم!
بالشتو یرفتمو پرتاب کردم سمتش
_پسره ر بیشعتور!بزنمت؟
_مگه میتونی جوجو
_حاال میبینی که میتونز!
همزمان بعد ام حرفز پریدم روشو موهاشو کشیدم!
_آر آر وحشی ولز کن!
_نمی نز!یوشیتو بده ح فش کنز!

_ف ر می نی خیلی مرنگی!؟
مح ز تر کشیدمو یفتز
_بتده
_اوخ!نمیدم!فقط یه راه دارر که پخشش ن نز؟
_چی!
_ب*و*س!
_عمرا!
_پ منتظر باش تا صداتو پخش کنز!
یهو پریدمو لبشو مح ز ب*و*سیدم!
بدبخت تو ش ه شد!
بعد اونز همراهیز کرد!
سریع ولش کردم!
خمار نگاهز کرد و یفت
_عاشق کارار یهوییتز!
_یمشو ها!
_جتتون!
_مرگ!
خندیدو ام اتاق رفت بیرون!
پسره ر بیشعور باالخره به خواستش رسید!
دوباره رو تختز درام کشیدم یوشیمو یرفتمو یه منگ برار مهی مدم

یک بوق دو بوق
_هن؟
_سالم جلبک جونز نمیدونی چقدر دلز برار خربامر هات تنگ شده!
_منز همین طور میمون!کجایی؟کارار دانشگاه چطور پیش میره؟
_منو دوستام ،دوستار رامتینو سورن هستیز کوه!
_ار الهی کوفتت شه دختره ر چللوم!بدون من؟!
_تورو کجار دلز بزارم!وار مهی ویالر هاووش خیلی قشنگه!
_هاووش کدوم خریه ها!؟ار درد بگیرر منز میختوام!
_هاووش دوست سورنو رامتین!
_سورن کیه؟
_اه برو یمشو!هی سوال میپرسه؟
_خب من چه میدونز اینا خر کی هستن!
_هتور مهی به سورنز فحش نده ها!
_هن؟!چی چی یفتی!؟ نشنفتز!؟
_یفتز به شووورم فحش نده!
_جتان!شوهرت کیه؟رها میزنمتا!مگه رامتین...
پریدم وسط حرفشو یفتز
_نه !رامتینو فراموش کن!
_یتت یعنی چتی!؟درست حرف بزن ببینز!
_مهی ق یش مفصله! برات تعریف می نز!

_اه تا اون موقع که تو منو دق میدر!
_منز همینو میخوام!
_یمشتتو سلیطه!
بدون خداحافظی قطع کردم !
لباسمو عوض کردمو رفتز بیرون
دکی!اینجارو باش!چه سوژه ار!
نسیز یرم صحبت با نریمان بود و اصال حواسش به دورو اطراف نبود!
میترا ،کتی و شبنز تو اشپزخونه بودنو باهز صحبت می ردن!
نگاهشون کردم!
_پی !پی پی !
نگاهز کردن،با چشمو ابرو به نسیز اشاره کردم!
اونام چشماشون درشت شدو لبخند شیطانی مدن!
هر چهارتایی رفتیز کنار نریمانو نسیز
نسیز داشت اب پرتقال میخورد تا ماهارو دید به سرفه افتاد!
مح ز مدم به پشتش!
_اوا نسیز جون خوبتتتی!
_ایه تو منو ن شی اره!
بعد به هر چهارتامون چشتتز یره داد ،که یعنی به حستتابمون میرستته ولی کور
خونده!واال !
نسیز خیلی ضایع ماها رو فرستاد دنبال نخود سیاه!
رفتیز یه کنار.رو بهشون یفتز

_بگه ها حوصلز پوکید!دلز ر*ق*ص میخواد!
_ر*ق*ص!؟
_اره.
یهو یه ب ش ن رو هوا مدمو کارر که میخوا ستز انجام بدمو به بگه ها یفتز اونا
هز قبول کردن!
بدو بدو رفتیز تو اتاق موهام که سشوار کشیده بودم
همه چی حله جز لباس!
همون موقع کتی یه لباس بهز نشون داد!
یه الیک بهش دادم!
رفتیز پایینو رو به بگه ها یفتز
_هتور بگه ها بیاین مسابقه ر*ق*ص بزاریز!نظرتون چیه؟!
دخترا موافقت کردن جز ملی ا و رم که به شوهراشون نگاه می ردن !
سونیا هز یفت نمیر*ق*صه!!
پستترا هز موافق بودن به جز ستتورن،آریا ،که هی میگفت نه این مستتخره بامیا
چیه!
باالخره راضی شد!
هاووش یفت
_خب حاالاین مسابقه چطورر هست!
_خب من چندتا کای یرفتز که توشون اسز ر*ق*ص هارو نوشتز!

شتت ما ها بریه هارو شتتتانستتی بر م یدارین هر ر*ق*صتتی که اف تاد با ید
بر*ق*صین!ایه هز بلد نبودین همه یه کتک مل مهمونش می نیز
رم  ،ملی ا ،آریا و عرشیا هز داور
قبوله!
همه موافقت کردن
کای هارو تو دستز ت ون دادمو پخش ممین کردم!
همه برداشتن
اول ام همه شبنز دستشو بلند کردو یفت من اول
کای شو بام کرد؛چشماش برق مد!ف ر کنز این ر*ق*صو خیلی خوب بلده!
_هیپ هام!
همه براش سوت مدن
اهنگه مورد نظرمو پلی کردم!
شبنز رفت وسطو اول اروم و بعد خیلی ماهرانه مشلول ر*ق*ص شد
محو ر*ق*صتتیدنش بودم که یهو چشتتمز به فرشتتاد افتاد که عصتتبی بودو رگ
یردنش برجسته شده بود!
ر*ق*ص شبنز که تموم شد !همه براش دست مدیز؛ نف نف میزد
اما با اون حالز نیششو بام کردو اومد نشست
بعدش هاووش دستشو اورد باال و یفت
_بعدر من!
کای و بام کردو با بیگاریی مد رو پی شونیش
با بدبختی یفت

_هندر!
یهو همه پخش ممین شدنو ام شدت خنده ممینو یام میزدن!
رو بهش با خنده یفتز_ر*ق*ص یا کتک!؟
یه نگاه به پسرا انداختو یفت
_ر*ق*ص!
دوباره همه نیششونو بام کردنو به اون فلک مده نگاه می ردنو ابرو باال مینداختن
رفتمو یه اهنگ هندر پلی کردم!
هاووش بدبخت فقط دوتا دستاشو به همزده بودو دوره سرش ت ون میداد!
دوباره و دوباره همه مدن میر خنده!
بعد ام تموم شدن ر*ق*صش
اومدو پیش ما نشست!
من دستمو بلند کردمو یفتز
_من من!
کای مو بام کردمو به نگاه بهش انداختز
با خوشحالی یفتز
_عتتتربی!
بلند شدمو رفتز وسط!
بدون این ه به کسی نگاه کنز شالمو با یه حرکت ام سرم در اوردمو بستمش به
کمرم
موهامو بام کردمو دور خودم پخشش کردم!

بدون این ه نگاه کنز یفتز
_اهنگ!
اهنگ پخش شد
و من یه هنر نمایی کردم
دستامو بردم باال کمرمو با ریتز اهنگ ت ون میدادم
یه پیگو تاب به کمرم دادمو یه موهامو با یه حرکت ریختز جلو صورتز
بعد نوبته ت ون دادن موهام بود!
یه لحظه نگام به چشمار به خون نشسته ر سورن افتاد
مطمنز بودم ایه دستش بهز برسه خفز می نه!
ولی توجه ار ن ردمو به کارم ادامه دادم!
تی ه اخر اهنگو با یه حرکت یردنو کمر تموم کردم!
همه پسرا و دخترا شروع کردن به دست مدن
هاووشز سوت میزدو میگفت
_دمت هات!
این وسط فقط سورن بود که ام عصبانیت فقط دستاشو مشت کرده بود!
تشنز شد رفتز تو اشپزخونه
لیوانو تو دستام یرفته بودم
در حال اب خوردن بودم که یه صتتدایی ام پشتتت ستترم باعز شتتد اب بپره تو
یلوم!
به سرفه افتادم !

یه نگاه به پشت سرم انداختز!
سورن بود که دستاشو مشت کرده بود و ام چشز هاش آتیش می بارید
با دیدنش استرس یرفتمو یه قدم رفتز عقب!
یه قدم اومد جلو و یفت
_کی بهت اجامه داد بر*ق*صی؟!
اصال اون هیگی به چه حقی شالتو در اوردر و موهاتو به نمایش ی اشتی!هتا؟
صدار اهنگ میاد بود و کسی حواسش بهما نبود!
خواستز جوابشو بدمو ارومش کنز که دستشو اورد باال که همزمان شد با بستن
چشز هام!
اما نزد!چ شمامو آروم بام کرد ؛د ستش تا نزدی ار صورتز بود اما م شت کردو
مد به دیوار پشت سرم!
بعد دستشو به حالت تهدید اورد باال یفت
_رها،دفعه اخرت باشه!خب؟چون در ییر اون صورت خونت حالله!
بعد خیلی نایهانی بللز کرد!!
میر یوشز ممزمه کرد!
_اخه دلز نمیخواد هیچ کستتی به خانومز با ل ت نگاه کنه!چون اونوقت دیگه
قول نمیدم یه بالیی سر اون یارو نیارم!

حتی ایه نفسش به عطرت بخوره نفسشو ُ
میبرم!
یر یرفتز!نفسام تند شد!قلبز خودشو مح ز می وبید به سینز!
همون موقع سورن با کارر که کرد آتیش یرفتز!

خیلی آروم میر یلومو ب*و*سید خیلی آرومو با عطش !
بعدش اروم امم جدا شدو رفت بیرون!
ولی من هنوم تو اون حالت مونده بودم!
دوسش داشتز؟اره دوسش دارم ولی نمیدونز چرا دارم با خودم لجبامر می نز!
کالفه یه اب به صورتز که هنوم هز امش اتیش می بارید مدم
دوباره و دوباره!
رفتز پیش بقیه !
دیدم نسیز داره آذرر میر*ق*صه!
خیلی قشنگ میر*ق*صید!
چشز چرخوندمو تا سورنو پیدا کنز اما نبود!
رفتز تو اتاقز یه پلیور یرفتمو رفتز بیرون!
ام همین دور سورنو که لب ساحل رو یه سنگ نشسته بود تو دستش ییتار بودو
میدیدم!
اروم ارون قدم مدمو رفتز کنارش!
ییتارش دستش بودو مشلول خوندن!
خیلی اروم به صداش یوش دادم
_ سمت نگاهته ،همه حوﺍسز؛ مثل یه حالت خاﺹ
می کشه سمت تو ،ح لطیفت؛ تو ﺭﻭ نمیشه نخوﺍست

عاشقتز من ،ﺩیگه ندﺍﺭﻡ ؛پیش تو هوﺵ حوﺍﺱ
برﻕ چشاﯼ تو؛ همه ﯼ شهرﻭ؛ ﺩﺍﺭﻩ میریزﻩ بهز
نز نز باﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭﻩ میگیرﻩ ؛منو ﺍﺯ ﺍین همه یز
ﺩیگه محاله ،کسی بتونه؛ تو ﺭﻭ بگیرﻩ ﺍﺯﻡ
تو شدﯼ همه کسمو ﺩﺍﺭ ﻭ ندﺍﺭﻡ؛ تو شدﯼ یه ﺍنگیزﻩ
چی مگه مثل قدﻡ ﺯﺩﻥ کناﺭﺕ تو هوﺍﯼ پاییزﻩ
ﺍینو بدﻭﻥ ﺍش اﺕ تا منو ﺩﺍﺭﯼ؛ ﺩیگه نمیریزﻩ
♫♫♫

یوﺵ بدﻩ مثل من ؛یدفعه حرﻑ ﺩلتو ﻭﺍسه یباﺭ
خوﺏ تو چشاﯼ من؛ بیا نگاﻩ کن ﺩلمو تنها ن ﺍﺭ
مثل خوﺩﻡ باﺵ؛ بگو می خوﺍمت ،ﺩیگه بهونه نیاﺭ
هرچی که ﺩﺍﺭمو ﻭﺍسه تو میدﻡ؛ تو که عزیزﯼ برﺍﻡ
جز تو ﻭ عشق تو ؛بگو تو ﺩنیا ،مگه ﺍﺯﺕ چی می خوﺍﻡ
لحظه به لحظه؛ تو ﺭﻭ میبینز؛ تو همه خاطرﻩ هاﻡ
تویی همونی که نمی تونز یه لحظه ببینز؛ ﺍﻭﻥ ﺍش اشو
منز ﺍﻭنی که تو شدﯼ ﺩنیاشو میگه؛ به تو همه حرفاشو
تویی هموﻥ عشقی که ﺩﺍﺭﻡ ﺍینجا هنوﺯﻡ؛ ع ساشو
سورن بلند شد  ،یه نف عمیق کشید و بریشت!
یه آن با تعجب نگاهز کرد ولی دوباره بریشت به حالت اولش!

_ام کی اینجایی!؟
_ام اولش!
یه نگاه طوالنی بهز انداختو ام کنارم رد شدو رفت!
با رد شدنش به قطره اشک ام چشز هام ریخت و این شد یه بهونه برار ریختن
بقیه اش ام !
اونقدر یرق اف ارم بودم که متوجه ر ی ر ممان نشدم !
ستترمو ام رو مانو هام برداشتتتز یه نگاه به آستتمونی که االن تاریک شتتده بود
انداختز!
ام ویال دور شده بودم!
به سمت ویال حرکت کردم!
هوا سرد شده بود!
پلیور رو مح ز به خودم پیگیدم!
نزدیک ویال شده بودم سرمو بلند کردم !
وا!
اینجا چه خبره!؟
همه ریخته بودن بیرون!
چرا نسیز داره یریه می نه!!؟
بدو بدو رفتز سمتش! یرفتمش تو بللز!
_نسیز چی شده!؟چته؟اتفاقی افتاده!
خودشو امم جدا کرد و با یریه یفت

_رها کجا بودر هان؟نمیگی نگرانت میشیز بی عقل!
با تعجب بهش نگاه می ردم!
یهو مدم رو پیشونیز!وار من به این بدبختا نگفتز که دارم میرم بیرون!
االن حسابمو میرسن!
حواس بقیه هز به ماجمع شد
یهو هجوم بگه ها به سمتز باعز شد جی ب شمو در برم!
صدار رم اومد که میگفت
_رها؟صبر کن ببینز دختره ر احمق!ه تور!مگر این ه دستز بهت نرسه! شبنز
بلند یفت
_هور سلیطه صبر کن ببینز!
یه نگاه بهشون انداختز !
یا امام ماده بیژن!
هاووش،فرشاد،سورن،نیلوفر،شبنز،نسیز،ممیترا،کتی،رم افتاده بودن دنبالز!
َ
یهو حواسز پرت شدو شپلق پخش ممین شدم!
پخش شدنز همانا ریختن بگه ها رو سرم همانا!
ناموسا اکسیژن کز اوردم!
دیگه دا شتز خفه می شدم حاال تو این هاییر واییر شبنز هی نی شگون میگرفت
منز جی می شیدم!
باالخره دست ام سرم برداشتنو تنه خودشونو کشیدن کنار!
منز یه نف راحت کشیدم!

هاووش دمپاییشو در اوردو ُ
کوبند تو سرم
_اوخ!چرا میزنی؟!
_حقته !
سورن مد رو پیشونیمو یفت
_خاک برسرت کدوم یورر بودر ها!؟
_داشتز قدم میزدم یهو خیلی دور شدم!
خب حاال بریز خونه؟!!
نسیز یفت
_رفتن که میریز اما جنابالی تنبیه میشی!
_هن؟! خدا به دادم برسه!اناللله و انا الیه راجعون!
_افرین اشهدتو بخون!
عین این یرویان ییرا بلندم کردنو می شیدنز به سمت ویال!
رسیدیز به ویال!
یه نگاه به ساعت انداختز  ۹بود!
خواستز یواش ی ام دستشون در برم که نسیز عین این مادر فوالدمره ام پشت
پلیورمو کشید!
_کجا عزیزم شام میموندر؟!
_ناناس شی ژیگول من تو رژیمز شام نمیخورم!
_ ِا! تا امروم ناهار میخواستی منز بخورر! حاال یهویی رژیز یرفتی استخون!؟
_باید به درمتون برسونز که من آشلال خور نیستز این یک!

بعدشز تو به رژیز یرفتن من چی ار دارر هن!؟مفتش مردمی!؟
خیلی یواش ی یه نیشگون مح ز ام نشیمنگاه یرامز یرفت!
خواستز جی ب شز که دست چماقشو ِچپوند تو حلقز!
رم ام اون طرف داد مد!

_رهتتا بیا میز شامو بگین!
_نوکر بابت...
داشتز ادامه میدادم که جلو دهنمو یرفتز تا اوضاع ام این خط خطی در نشد!
یفتز
_چت...چشز سرور! قربون قدوباالت دلبندم!
رفتمو با هزارتا یریر میزو خیلی بیریخت چیدم!
"هن چیه!؟انتظار ندارین که میزو سلطنتی بگینز ؟بلد نیستز !قتل که ن ردم!"
بعد ام چیدن میز داد مدم
_مفت خوران یرام بفرمایید بشامیز!
همه بلند شتتدنو همون جور که با اخز نگاهز می ردن نشتتستتتن رو صتتندلی
هاشون!
مکی؛انگار کولفتشونز!شیطونه میگه بزن سوس شون کنا!
ولی شیطونه یلط کرده !
خواستز رو صندلی بشینز که نسیز یفت
_تو چرا میشینی؟

_خیلی ببخشتتیدا شتترمنده اخالق ورمشتتیتون باید بگز که به همون دلیلی که
شما نشستی!
_خب من میخوام ی ا بخورم!
_ دکی خب مگه من میخوام بادمجون واک بزنز!
_شاسگل منظورم اینه امشب شما شام نمیخورر!
خونتون سرخ تره!
_اوا چرا!مگه شما ها ِ

_برار این ه تنبیه هستی !یادت که نرفت؟!

_ار  ...دهنه منو بام می نه ها!
یه نگاه حرصی به اون جمعی که همه ردیف دندوناشون رو برار من به نمایش
ی اشتن انداختز!
رفتز رو مبل نشستز!
تی ور رو روشن کردم!
باورتون نمیشه چی داشت!
بامپخش عمو پورنگ!
َ
ا خخخخ !عاشق این برنامه ام!
داشت اهنگ میخوند!
ولومو بردم باال  ،همون طور که نیشز وا بود شروع کردم به دست مدن!
"یه تی ه شو میگز تا شما هز ل ت ببرین!مرگ خودم نبا شه مرگ ن سیز کودک
درونز فعاله"
_ادرک تک تک ؛تک تک اردک ؛تک اردک
یه لحظه به پشت سرم نگاه کردم!دیدم بقیه دارن با دهنار بام نگاهز می نن!

_چیه!عموپورنگ دیدنز ممنوع؟! ایتتش!
به خش ی شان !
آخراش بود!
بگه ها هز ی اشونو کوفت کردن!
منز دوباره عین این بدبختا همه رو جمع کردم ی اشتز کنار!
هاووش
_بگه ها من تو یه کتابی خوندم میشه روح رو اح ار کرد!
_خب که چی مثال!؟
_خب کیا پایه ان نیمه شب ساعت  2امتحان کنیز!؟
همه ساکت شدیمو بهش نگاه کردیز!
اول ام همه جواب دادم
_داداا من چهار پایتز!
بقیه پسرا هز قبول کردن!
فقط ملی ا و رم یفتن باید بگه هارو بخوابونن!
*

االن ساعت ۰۰:2تخته!
همه یرد رو صندلی نشستیز !
حروف الفبا رو هاووش اوردو چید!
برقارو خاموش کرد!
همزمان با خاموش شدن برق ها صحرا جی کشید!

_اه دختر سوسول بامر در نیار !میترسی برو بخواب!
خالصه اونز الل شد!
چند تا شمع یرد ی اشتیز وسط !
نسیز سمت راستز بود و سورن سمت چپز!
ف ا خفن وحشتناک شده بود!
خدا هز کز کارر ن رد یه بارون مشتی همراه با رعدو برق بر ما نامل کرد!
با اولین صدار رعدو برق نسیز به من چسبید!
نه خدایی به من چسبیدن داره!
عین تو این فیلما یه نعلب ی رو میز ی اشتیز!
هاووش ممرمه کرد!
_بگه ها نیت کنید!
به یک مدیوم نیام داریز!
_مدیوم چیه!؟
_یه ادم میبا که اح ار روح ساده تر میشه!
_اهان!خو پ من هستز دیگه.خخخ
هاووش یه طلسمی که چند نوع ِورد بود رو رو میز ی اشت!

"ناموستتا دارم شتتک می نز این هاووشتتز روح باشتته!یا جد ستتادات خودمو به

خودت میسپرم"
نرمان مرده ر تخز مرغ رو ی اشت وسط!
یا ابلف ل!
هاووش اروم یفت

_قربانی رو بیارین!
چتتتی!قربانی کیه!
فرشاد رفت یه پرنده ار رو ام اشپزخونه اورد!
حاال همه ساکت بودیز فقط صدار تیک تیک عقربه هار ساعت و یاهی هز
رعدو برق س وت ترسناکه اینجارو بهز میزد!
هاووش میر لب چیزایی رو خوند!
بعد به ارومی دستشو رو نعلب ی ی اشت!
وار وار!
بت...باورتون نمیشه!
نتت نعلب ی حرکت کرد!
اومد رو حرف" ر "
هاووش یفت
_اسز؟
نعلب ی حرکت کرد رو کلمه ر بله!
رم با ترسی که ام لرمش صداش معلوم بود یفت
_ر..رم؟
نعلب ی که دستار هاووش روش بود حرکت کرد رو کلمه ر خیر!!!
عین جن مده ها یه نگاه به سورن انداختز!
اروم یفتز
_رها؟

بعد ام م ثی نعلب ی رو بله ایست کرد!
با ترس به سورن چسبیدم!
همون موقع یه صدایی اومد ؛ که باعز جی دخترا شد!
نسیز با ترس یفت
_یتتت...یعنی کیت...هت!؟
اب دهنمو قورت دادمو به در نگاه کردم!
وار خدا یلط کردیز خواستیز روح اح ار کنیز تو به بزرییت مارو ببخش!
هاووش یفت
_چیزر نیست!حتما باد مده !
دوباره اون صدا اومد!
_و...ولی مثل ...این ه صدار باد ...نت...نیستا!
یهو در به طرم وحشتناکی بام شدو سوم سرما وارد خونه شد!
و شروع جیتت دخترا و البته من که داشتز دق می ردم!
صدار بادو رعد برق باعز میشید بیشتر به سورن بگسبز
فرشاد بلند شد!رفت سمت درو بزور بست!
دوباره همه جا اروم شد اما هنوم اون ترس تو چهره ر تک تک بگه ها بود!
هاووش دید اوضاع نافرم خر تو خره یفت
_خب بگه ها مثل این ه شما امادیی کافی ندارین بهتره بریز بخوابیز!

همه با چهره ر خوشحال به هاووش نگاه می ردن انگار حرف دلشون رو مد!
همزمان با بلند شدنمون نعلب ی ت ون خورد!
یه نگاه به هاووش که االن با تعجب به میز مل مده بود انداختز!
_هاووش...این چت...چرا داره حت..رکتت می نه!؟
_نمیدونز!
نسیز با ترس رو به هاووش یفت
_ار درد بت...بگیرر تو،با این پیشنهادات!
نسیز همین طور داشت جدو نسل هاووشو اباد می رد که یهو!
یه صدایی ام طبقه ر باال اومد که باعز شد نسیز الل شه!
مثل این ه یه چیزر ش سته شده!
_اوهز اوهز بگه ها؟
صدار هاووش بود!
همه سرمونو چرخوندیز و به هاووش نگاه کردیز!
_چیزه..بگه ها نگاه کنید،چیز خاصی نیستا اصال چیزر نیست
"بعد ام م ثی ادامه داد"
_فقط ما یه کارر رو انجام ندادیز!

سوالی نگاهش کردیز یعنی مود اون ف تو بام کن تا خودمون بامش ن ردیز!
_ما باید قبل ی اشتتتن طلستتز  ،ام روحی که میخواد اح تتار شتته بخوایز که
آمارر بهمون نرسونه!
نرمان با کالفگی یفت_خب ادامه!
_خب یعنی،این اتفاقا مثل بام شدن در،اون صدا ام طبقه ر باال بخاطر همینه!
اون روح قصد داره باهامون بامر کنه!
_مکی!هاووش چرا نمیمیرر تو هن؟چرا!
اخه االن نصفه شبی ما چه یلطی ب نیز با این روحه عالف!
_ ِا رها این طورر نگو عصبی میشه!
_کی عصبی میشه!
_روح دیگه!
_بیشین بینیز باو توهز مدر!روح کجا بود!
درضمن اون حرکت نعلب ی هز اتفاقی بود!
هیچ روحی در کار نیست!
با این ه هیچ اعتمادر به حرف هام ندا شتز اما حداقل بقیه اروم می شدن! واال!
حتی در این باره یک حدیز داریز که میگه:
ْ
َ
َ
التآروم ک َردنو ال َبقیه ِم َنل ایمان!
ترجمه:اروم کردن بقیه جزور ام ایمان است!
خالصه دست رم ،نسیمو به مور کشیدمو بردمشون باال!

با یه بسز الله میر لبی درو بار کردم!
َ
همه چی امنو امانه!
_دیدین بیخودر میترسیدین!
بابا این هاووش یه مرر مد!
بیاین ب پیز که وقت تنگه!
رفتز سمت کمد لباسا ؛ قبل ام این ه بام کنز پلیورمو در اوردم درو که بام کردم
یه جتتی مدم!
با جی من رم و نسیمز شروع کردن به جی مدن!
همون موقع سورن با کله اومد تو!
یه نگاه به داخل کمد انداخت و یفت
_رها !اینجا که چیزر نیست!
ولی من همگنان با ترس به کمد نگاه می ردم!
مطمنز!آره من دیدمش!
یه صورت خونی! که چشماش بام بود ولی ام چشماشو دهنش خون میریخت!
_سو...ستورن،مت...من دیت..دیدمش!
_رها عزیزم،اینجا که چیزر نیست!

با جی یفتز_هستتت!" بعد اروم تر یفتز"
من دیدمش!
_رها اروم باش!چیو دیدر!
_یه صورت خونی!
_رها خانومی من بهت قول میدم دهن این هاووشو سروی کنز !
ام ب ام این چرتو پرتا یفته تو توهز مدر!
چیزر نیست عزیزم!اروم باش!من هستز،همیشه کنارتز!
اروم رفتز تو بللش!بعد ام چند ثانیه امش جدا شدم!
خواست بره که دستشو یرفتز
_نرو!
با تعجب بهز نگاه کرد!
_نرم؟! عزیزم االن ساعت نزدیک چهاره
بگیر بخواب !
چیزر نمیشه !قول میدم!
با اطمینانی که سورن بهز داد اروم شدم!
نسیز دستمو یرفتو بردتز رو تخت خودشز کنارم درام کشید!
میترا  ،کتی ،شبنز و رم هز اومدن!

چ شمامو اروم رو هز ی ا شتز که همون موقع د ستار ن سیز دور د ستام حلقه
شد!
یه لبخند مدمو پل امو اروم رو هز ی اشتز و خوابیدم!
با نور خورشید که ف ر کنز قصد کور کردن بنده رو داره بیدار شدم!
به نگاه به نسیز که بیخیال خوابیده انداختز
یه نگاه به ساعت انداختز!
 ۳۰:۹صبح!
با یاد آورر دیشب لرمیدم اما مود خودمو جمع کردم و ام تخت اومدم پایین!
لباسمو با یه لباس یشاد عوض کردم!
در اتاقو اروم بام کردمو رفتز بیرون!
یه لحظه متوجه صدایی شدم!
باالر پله ها ایستادمو دقیق شدم رو اون صدا!
"ناموسا فوضول نیستز فقط به مقدار کمی کنج اوم"
صدار سونیا بود که داشت حرف میزد اما نمیدونز با کی!؟
_من دیگه نمیتونز تحمل کنز! ناستتالمتی تو شتتوهرمی!پدر بگمی! اما اصتتال
بهز توجه نمی نی!انگار اصال نیستز؛ف رو ذکرت شده رها رها!
"اوپ اسز من اومده پ دیگه واجب شده یوش بدم"

وسط حرف مدن سونی صدار رامتین اومد
_بستتتتته!دیگه نمیخوام چیزر بشنوم!
تو خودتز میدونی که ام همون اولز قصد امدواج با تو رو نداشتز !
اما تو هی به من وابسته تر میشدر!
تو تموم مندییمو بهز مدر!تتتتو،میفهمی؟
ایه تو با اون اخالق بگگونت برام خطو نشون نمی شیدر من االن داشتز اروم
مندیی می ردم
ایه تو و سورن نمی اومدین من االن رها رو داشتز!میفهتتتمی!
سونیا با یریه یفت
_ولی رامتین من دوست دارم ،این بگه ار که تو ش مه منه بگه ر تو لعنتی!
جتتان!بگه!؟ یعنی سونیا حامله؟ دکی!
جلل جالب! اونوقت پدر بگه هز رامتینه!
اومار یاد!
اخی!ولی خدایی دلز برار این سونی میسومه!
اروم اروم ام پله ها اومدم پایین!
انگار نه انگار که داشتز حرف هار این دوتارو یوش می ردم!
رفتز تو اشتتپزخونه؛ بعد یه نگاه با تعجب به ستتونیا و رامتین انداختز که انگار
تامه دیدمشون!
_ ِا شما هز بیدار شدین صبح به خرس!
رامتین یه لبخند یمگین مدو یفت
_صبخ بخیر

اما سونی فقط نگاهز کرد!
بهش حق میدم ام من بدش میاد!
ولی در هر صورت یلط می نه ام من بدش بیاد!
واال به من چه!
من چی ار کنز که شوهرش عاشق دلخسته ر منه!
چیتش!دختره ر بیریخت!
رفتز سرمو کردم تو یخگال!
چند تخز مرغ اسخراج کردم!
به به!
رفتز یه پیشبند ی اشتمو
تابه رو یرفتمو توش روین ریختز!
ی اشتز رو یام !
یامو هز روشن کردم!
دقیق مل به تخز مرغ!
خب،من االن چطورر اینو بش ونز که نفله نشه!
ناموسا تخز مرغ ش وندن ی ی ام سخت ترین کار هاست!
ت صمیز بر این شد که یک کا سه بگیرم و اول تخز مرغ رو تو کا سه بریزم بعد
بریزم تو تابه.
همین کار رو کردم!
تخز مرغ رو ریختز! ولی بخاطر داغ بودن روین هی روین پخش میشد بیرون

منز ستتر تابه رو عین ستتپر یرفتز جلوم که این روین ها به صتتورتز نخوره که
همون موقع ی ی شپلق مد تو سرم!
نگاهش کردم دیدم کتی!
با حالت عاقل اندر فیسانه نگاهز کردو یفت
_بدبخت تو اینو "به ستتر تابه اشتتاره کرد" باید بزارر رو تابه نه این ه بگیرر
جلور صورتت !خنگ!
_ ِا واقعا! اووووم چیزه من که میدونستز فقط خواستز این مدلشو تجربه کنز!
مثل این ه خیلی ضتتایعه یفتز که باور ن رد فقط ستترر ام تاستتف ت ون دادو
رفت!
اوا تخز مریز ستوخت!
رفتز یه نگاه بهش انداختز!پتتوف! دو رو اطرافش همه جزیاله شد فقط یه تی ه
ام وسطش برام موند!
ایتتتش یندت بزنن!
رفتز دیدم کتی داره ش الت صبحونه میخوره!

اروم رفتز کنارشو یفتز
_کتتتتتی؟
_بله
_خیلی خوشگلی!
با تعجب نگاهز کردو یفت
_رها جان خوبی!؟
_اوهیز اوهیز
یه دفعه چشماشو ریز کردو یارد یرفت سمتز
_چی میخوار!؟
_وا هیگی فقط ی ز ام اون ش الت صبحونه موخوام!
_پ بگتتتتتتتتو! میگز دیگه تو همین جورر مهربون نمی شی و ام من تعریف
نمی نی!
مظلوم نگاهش کردمو یفتز
_اوهیز
_خب بیا بشین فقط عین ادم بخور!
_باوشه!
_افرین!
_ ماست بخور دوغ برین!
رو فرشی شو ام پاش در اوردو کوبوند تو سرم!

_اوخ!بی جنبه ر شپش!
_رهتتا!
_خب باشه چرا هار میشی!
یه نگاه بهش انداختز که عین این تام  ،قرمز شد!
َ
_اخخخ! قرمز نشو عزیزم! بزرگ میشی یادت میره!
تا خواست سمتز حمله کنه ش الت صبحونه رو یرفتمو در رفتز!
بعد ام دور مدن کتی رفتز رو مبل نشستز
ی ز به درو دیوار نگاه کردم!
نچ این پسرا عین خرس خوابیدن!
همین طور که ام پله ها باال میرفتز ف ر هار شومی هز در سر داشتز
همون موقع اقیانوس(همون ساحل) با ماتیک(رژا) اومدن جلوم ایستادن!
_هن؟چیه بام اومدین تنگ من ایستادین!
دیگه ام خر بامر و اسب بامر خبرر نیستا!
ساحل یه خمیامه کشید و یفت
َ
_خاله لها؟
_لها نیستز طالبی!بگو َر _ها

َ
_ل_ها
_بگه میگز بگو َر _ها
َ
_خو نمتونز خاله لها
_دکی!خب حاال چی میخواین!
ُ
_بلیز پسال لو بیدال تنیز؟
_بریز ولی به یه شرطا؟
رژا دستار کوچولوشو کشید رو چشماشو یفت
_چه شلطی؟
_هر کارر که من میگمو انجام بدین!باشه؟
_باجه
پنجرهر اتاق سورن اینا به طرف بال ن بود!

منز دست ماتی و اقیانوسو یرفتمو رفتیز اونجا!
_توله ها نگاه کنید من چی ار می نز شما هز همین کارو ب نید خب؟
_باجه َچش!
مبونمو در اوردمو چ شما چپ کردمو صورتمو چ سبوندم به پنجره اتاق سورن
اینا!
اون دوتا هز همین کارو کردن!
با دستز دوتا ضربه مدم به شیشه!
اولین نفر هاووش بود که بیدار شد تا چشمش به پنجره خورد!دو متر پرید!
منو رژا و ساحل ام خنده پوکیدیز!
ولی دوباره صورتامونو چسبوندیز به شیشه !
هاووش که هنوم تو هنگ بود با دستش مد به سورن!

سورنز اروم چشماشو بام کرد!
تا ماهارو دید سیخ رو نشست!
پنجره رو بام کردیمو سه تایی به مور رفتیز تو!
فرشاد و نریمان هنوم خواب بودن!
بدون توجه به اونا مدیز میر خنده!

َ
نریمانو فرشاد هز خابالود بهز با شک نگاه کردن!
رو به هاووشو سورن یفتز
_چرا شبیه جنامه ادیسون شدین سیرابی ها!
سورن همون طور که نگاهز می رد میر لب یفت
_بسز الله رحمان رحیز بعد فوت کرد تو صورتز و یفت
_لعنت بر شیطان
_وا مگه جن دیدر!

_ار کاش جن بود!تو دست جنو شیطانو ام پشت بستی بابا!
هاووشز ادامه داد
_خودت رد داده بودر حاال دارر این دوتا بگه رو هز بدبخت می نی طالبی!
_هور میزنز تو سرتونا!
_تو مگه مورت میرسه ضعیفه!
_ضعیفه شوهر عمته طالبی خوار!
بعد یه چشمک به رژا و ساحل مدم!
اون دوتام عین چی افتادن رو هاووشو سورنو یامشون میگرفتن!
بعد با نیش بام به اون دوتا یفتز بسه!
اومدن کنارم ایستادن!
رو به هاووشو سورن با نیش بام یفتز
_دلمان خنک شد!
بعد قبل ام این ه کارر ب نن ام همون راهی که اومدیز بریشتیز!

رفتز تو اتاق خودمونو داد مدم
_هتتور بیدار شین !الهی کفنتون کنز،
الهی بمیرین سنگ قبرتونو با وایت

بشورم!

هور تگرگ بریز پایین ام تخت!هتتو!
یهو رم دستشو درام کردو پاهامو کشید که شتتتق پخش ممین شدم!
بعد یه بالشت یرفتو فشارش داد رو دهنز!
_الل شو دیگه !
ن سیز که تا االن خواب بود چ شما شو بام کردو انگ شت ش صت شو ن شون دادو
یفت
_الیک!
میترا هز یفت
_دمت هات رمر!خدا امواتتو بیامرمه!

دکی عاقا من دارم به اموات می پیوندم اونوقت اینا بهز الیک میدن!
عجب دنیایی شده ها!
چرا مسئولین رسیدیی نمی نن!
در حال خفه شدن بودم که رژا و ساحل اوفتن رو رم
ُ
_ ِا َم َمنتی ،خاله لها رو ِول تن!
_ولش تن!لها ملد!

مکی اینارو باش !من هنوم دارم نف می شز اینا میگن مرد!
باالخره رژا و ساحل تون ستن رم رو ش ست بدن و من ام چنگ دیو سه سر
خالص شدم!

_وار الهی خیر نبینی کاکتوس!الهی د ستت بره تو یو شت وب! الهی تو تابوت
جا نشی!
نفرین عامون بر تو!نفتتترین

_هتتور چه خبره؟!
_من داشتز خفه میشدم میمردم اونوقت شما ها بهز الیک میدادین!؟
نسیز رو به من یفت
_واال ایرم میمردر که ما ام این شانسا
نداریز!چیزر کز نمیشد!فقط مندیی اروم
تر!انگل اجتماع کمتر !
دستمو بردم باال و یفتز
_خدایا این چه دو ستایی که من دارم! وقتی دا شتی شان تق سیز می ردر من
کدوم قبرستونی بودم!
شتتبنز_وا عزیزم چرا ناشتت رر می نی این همه دوستتتار خوبو مهربون دارر
دیگه چی میخوار ام خدا!شان ام این بهتر!
با تاسف نگاهشون کردمو یفتز

_بریزین بیرون اعصاب درستی ندارما!
اونام باالخره ام خواب دل کندن و با خنده بلند شدنو لبا سا شونو عوض کردنو
رفتن بیرون!
یوشیز منگ خورد!
یه نگاه به صفحه ر یوشی انداختز!
جتتان!
فرید!؟؟ مکی!
تماسو وصل کردم!
_به به افتاب ام کدوم طرف در اومده که شما برار من منگ مدر! تامه فهمیدر
یه رهایی هز هست !
_یه نف ب ش رها خانوم!
اولن سالم،دومن خوبی و سومن منز خوبز!
"اخرین جمله رو با منظور یفت"
_اولن علیک،دومن خوبز و سومن مگه من دامپزش ز که حالتو بپرسز!

یهو ام پشت یوشی یه دادر مد که یوشز کر شد!
_رهتتا تو هنوم ادم نشدر!ها! چرا انقدر پروار تو دختر!؟ چرا واقعا!
_خب این چیزا میاد به تو ربطی نداره! حاال بگو اقاجونز چطوره؟خوبه یا دقش
دادر!؟
_نخیر حالش خیلی خوبه تورو هز نمیبینه سرحال تره !
_مرشتتک!
_رها جان عزیزت بیخیال شو!
چه خبر ام کارار دانشگاه!
_خوبه !
همون موقع سورن اومد تو اتاقمو یفت
_رها بیا میخوایز بریز بیرون!

دستمو ی اشتز رو بینیمو یعنی خفه شو لطفا!
صدار متعجب فرید پبگید که میگفت
_رها! این صدار کی بود هان؟
تا خواستز جواب بدم داد مد!
_مگه با تو نیستز! هه ببین اقاجون دلش به کی خوشه! کجایی تو؟
_فرید حرف دهنتو بفهما!
اول ف ر کن بعد اون دهنتو وا کن!
خواستز براش توضیح بدم!
یه نگاه به سورن انداختز که جلور در ماتش برده بود!
بدون توجه به تعجب ستتورن همه چیرو برار فرید توضتتیح دادم البته ام این
اتفاقایی که بین منو سورن افتاد چیزر نگفتز!
فرید به حرفام شک داشت ولی باالخره تماسو قطع کردم!
دوباره یه نگاه به ستتورن انداختز که این دفعه صتتورتش منقبض شتتده بودو با
عصبانیت به من نگاه می رد!

منز بدون این ه چیزر بگز فقط بهش نگاه می ردم!
اروم درو پشت سرش بست!
اومد و رو تخت نشست!
بدون این ه چیزر بگه سریع یوشیمو ام دستز یرفت!
صفحه شو روشن کرد!
باید َپسوورد رو وارد می ردم!
با عصبانیت یوشی رو یرفت سمتمو یفت
_رمتتز!
ی ز نگاهش کردم که این دفعه داد مد
_میگز رمتز؟
با همون حالت یفتز ""۸۳۴۹

رمزو وارد کرد!
رفت تو لیست مخاطبین!
رفت رو تماس منو فرید!

بهز نشونش داد و یفت
_این کیه!
چیزر نگفتز یعنی اون لحظه انگار نمیتونستز دهنمو بام کنمو حرف بزنز!
_باتوام بهت میگز این کیه!
باالخره به خودم جرات دادمو شدم همون رها و خیلی جدر یفتز!
_فرید!
_فرید کیه!؟چرا شمارش تو یوشیته!
_فرید پستتر عممه! درضتتمن ف ر ن نز این چیزه مهمی باشتته که تو به خودت
جرات میدر که سر من داد بزنی!
_رها ساکت شو ها!
_ایه نشز!
_خودم ساکتت می نز!

_هه!آدمش نیستی!
_حاال بهت نشون میدم!
بعد بدون این ه یوشیمو بهز بده مرتی بلند شدو ام اتاق رفت بیرون!
_هتتتور یوشیمو کجا میبرر!
بلند شدمو رفتز دنبالش!
داشت ام پله ها میرفت پایین که ام پشت پیرهنشو کشیدم!
_یوشیمو بده!
_یو شیت تا اطالع ثانور د ست من می مونه تا شما ادم شی و بیار مع رت
خواهی کنی!
یه سوت بلند مدمو یفت
_اوه کی میره این همه راهتو!بدش به من ببینز!
خواستز ام دستش بگیرم که دستشو برد باال!

_د با توام میگز بدش به من!
ِ
همین طور که تقال می ردم برار یرفتن با به پومخند یفت
_ببین جوجو تا من نخوام نمیتونی بگیریش!پ

بیخود تقال ن ن! فقط الم مه

مع رت خواهی کنی و قول بدر که دیگه با شتتمارهر این پستتره تو یوشتتیت
نباسه!
_مکی! من بیام ام تو مع رتخواهی کنز؟!
تو خواب ببینی!
_باشه خوددانی!توام دیگه رنگ یوشیتو نمیبینی!
بعدم بدون این ه بزاره من حرفی بزنز سرشو عین بز انداخت پایینو رفت!!
اه تو روحت سورن
رفتز تو اتاقز پنجره رو وا کردمو یه
نگاه به بیرون انداختز
افتاب بود اما سوم سردر هز داشت!

تصمیز یرفتز با بگه ها بریز بیرون یه
ع

بگیریز!

یه لباس مش ی خفاشی پوشیدم یه شال
مش ی هز ی اشتز رو سرم یه شلوار جین
مش ی هز پوشیدم!
چترر هامو ریختز رو صورتز،یه رژ
صورتی مالیز مدمو یه بوت ساق بلند
که قسمت باالش با خز کار شده بود و
میباییشو دو چندان کرده بود پوشیدم!
ام اتاق مدم بیرون ام پله ها اومدم پایین!
توجهر بگه ها بهز جلب شد!
فرشاد_به به ابجی کجا!؟
_جتتون من شما نپوسیدین کال تو ویال
هستین! د بریزن بیرون بریز صفا یه ع سی بگیریز یه حالی ب نیز!
نریمان_من موافقز!
سورن همون موقع ام پله ها سرامیر شد!
سورن_ق یه چیه به منز بگین!
یه چشزیره بهش دادمو یفتز
_میگز بریز بیرون!
سورن_افرین!

_ماست بخور،دوغ برین!
با این حرفز فرشاد  ،نریمان و رامتین مدن
میر خنده که با خندهر اونا منز خندم یرفت!
ولی همون موقع سورن دست کرد تو
جیبشو یوشیمو بهز نشون داد و با ابرو
هاش به یوشی اشاره کرد!
خنده رو لبز خشک شد و یه دور ماه عسل
با عمهر سورن رفتمو بریشتز!
همهر بگه ها رفتن تو اتاقاشون که حاضر بشن!
منز رفتز تو اشپزخونه و به لیوان اب خوردم!
آخیتتش!
چه قد تشنز بود!
چند دقیقهر بعد همه حاضرو اماده اومد پایین!
_به به جتتونز! خب حاال شدین عین آدم قبال شبیه مامبی بودین!

نیلوفر_تو بام دارر به کی میگی!تو که ام مامبی هز به چند درجه اون طرف
ترر!
_خاموش باش طالبی خوار!
بعد نیشمو بام کردمو ام در مدم بیرون!
وارد حیاط خوشگل ویال شدم!
چشمامو بستمو یه نف عمیق کشیدم یه
همون طور که چشز هام بسته بود دستامو بام کردمو یه لبخند مدمو یفتز
_دنیا چتتته قدر قشنگت...
هنوم حرفز تموم نشده بود که یه چیز للزنده ار شتتتق افتاد رو پیشونیز!!!
چشمامو بام کردم دیدم یه پرنده ر ام خدا
بی خبر داشت پروام می رد!

جتتتار شما خالی پیشونی بنده رو با مستراب اشتباه یرفت!
انگشت اشارمو کشیدم رو پیشونیمو اون
چیز للزنده که پیپی پرنده بود رو یرفتمو
با صورت منقبض شده نگاهش کردمو یفتز
_دمت یرم دنتتتیا خوب ریدر تو حالمون!
عتتتتق!
سریع رفتز دستو صورتمو شستمو این
دفعه بدون این ه ام دنیار عقده ار تعریف
کنز مدم بیرون!
پشت من یه لش ر مدن بیرون!

صحرا_خب بگه ها بریز کنار ابشار!!؟
همه موافقت کردیز!
اول باید ام جادهر خاکی شیبدار میگ شتیز بعد میرفتیز ابشار!
هاووش_بگه ها مراقب باشتتین که لیز نخورین! اینجایی که میخوایز بریز
اسمش هست ابشار سواسره
_سواسره!!چه اسز جالبیه! معنیش چیه!؟
هاووش_سواسره به معنی نسیز صبحگاهی!
_چه باحال!
ام جاده شیبدار که ی شتیز رسیدیز به جادهار که سرباالیی تندر داشت!
"مکی ما که هالک میشیز که!"
همین طور که نف نف میزدیز باال میرفتیز!

_وار ننه مردم!وار حالز داره بهز میخوره!وار نفسز باال نمیاد!
ستتورن_اتفاقا خیلیز خوبه!این طورر خون تو رگ هات ستتریع تر جریان پیدا
می نه!
یه لحظه ایستادمو همون طور که نگاهش می ردم یفتز
_نه بابا شما دکترر! شما رو چه به این
حرفا! من دارم جان به جان افرین تسلیز
می نز اونوقت تو میگی خون تو رگ ها سریع تر جریان پیدا می نه!؟
دخترا بهز الیک دادن!
ی ز دیگه راه رفتیز که دیگه واقعا نمیتونستتتز حرکت کنز چون هوار کوه یام
داره و اونایی که برار اولین بار و تامه میرن کوه براشون سخته!
وسط راه بهو ِتلتپ نشستز رو ممین!

_وار من دیگه نمیتونز!
پشت بند من همه ر دخترا نشستن رو ممین!
ولی پسرا عین خیالشون نبود!
کول باباشون بودنو عین خر ذوق می ردن!
بماند که رژا و ساحل رو ِ
هاووش_بگه ها بلند شین چیزر نمونده االن میرسیز!
ما هز بلند شدیمو عین جوجه اردک دنبال پسرا راه افتادیز!
یه لحظه چشمز به پایین جاده افتاد!
یا امام سیزدهز!
اب دهنمو قورت دادم!
کال ایه میوفتادر چیزر امت باقی نمی موند!
ولی عجب منظرهر ب رر اون پایین بود!
یهو به ذهنز رسید که ع

بگیرم ولی یوشیز دست سورن بود!

_هتتتور سورن!یوشیمو بده!
یه ابروشو انداخت باال و یفت
_نچ
_یلط می نی میگز بده!
_مع رت خواهی کن!
_پتتتتوف!!!باشه بابا مع رت!
یوشیمو امش یرفتمو چیریک چیریک ام منظرهر میبار پایین ع
تا این ه یهو مح ز مد به پهلوم!
خواستز اون طرفو فحش بدم که حرف تو دهنز ماسید!
وااااار!منظرش معرکه!
یه ابشتتتار بزرگ که ام چند جهت اب امش میزنه بیرون!
دورو اطرافش همه سرسبز یه طبیعت میبایی بتتود!

میگرفتز

تا چند دقیقه همه مات بودیز!
کتی_وار اینتجارو بتتاش عجب منظره ار!!
یه سوت بلند مدم که اونایی که نزدی ز بودن دومتر پریدن
_بابا اوس کریز دمت یرم عجب چیزیه!
همین طور که همه مول مده بودیز به اون ابشار هاووش یفت
_بگه ها ایه پایه هستین بریز اون پایین؟
_داداا من که بهت یفتز من چهارپایتز!
نگاهز به سورن افتاد که با چشمو ابرو برام خطو نشون می شید
بع ی ام دخترا یفتن نه خسته شدیز اما من همه رو راضی کردم
با هز به طرف پایین اون ابشار حرکت کردیز

پایین کال سرسبز بود و ام اب هایی که
سرامیر میشدن یه رود خونهر بزریی درست شده بود
برار رد شدن امش باید ام پل چوبی که باالر رودخونه بود میگ شتیز
_وار بگه ها اینجارو نگاه کنید!
سورن_خیلی قشنگه!
نریمان_جون میده شب اینجا چادر بزنی با صدار اب بخوابی!
یهو یه ف رر به سرم مد!
_اووم چیزه...بگه ها،میگز ما دخترا اینجا می مونیز شما پسرا برین باال وسیله
هارو هز ام ویال بیارین!
ما که میخوایز فردا بریردیز چه بهتر که اخرین رومو اینجا باشیز!
هوم؟؟

شبز اینجا چادر میزنیز میخوابیز!
نظرتون چیه؟؟!
همه یه نگاه بهز انداختنو موافقتشونو اعالم کردن!
قبل ام این ه برن کتی هز یفت که دنبالشون میره تا لباسارو بزاره تو ساک!
باالخره جمع پسرا وکتی رفتن!
نسیز داشت دورو اطرافو دید میزد بقیه هز داشتن یا ع
ها نشسته بودن!
ی ز به نسیز نزدیک شدم
_پی پی !
_هن؟
_بیا اینجا !

میگرفتن یا رو چمن

_ها؟
_ببین ومش نظرت چیه بریز اب بامر کنیز بعد به اون رود خونه اشاره کردم!
ی ز نگاهز کردو مح ز مد تو سرم!
لبامو ورچیدمو یفتز
_خاکبرستترت چرا میزنی!الهی دستتتت بره ال در ایشتتاال دستتتت بره تو دهن
شامپانزهر ابی!
_اولن هر چی یفتی ایشتتاال ستتر خودت بیاد،دومن تو چرا هی برار من استتز
میزارر!؟هن؟
اول میگفتی تگرگ حاال میگی ومش؟؟
_ار کسی که ایمان آوردهار بدانو آیاه باش که عیب ام اسمت می باشد!
_اسز به این خوبی!ام اسز تو بهتره شترمرغ ابی!
_خودتی یوریل! درضمن بیا بریز اب بامر!

_ار جتتان!بریز
خلوچال د ستار همو یرفتیمو بدو بدو دویدیز سمت رود خونه و
دوتایی عین ِ
َ
ش َپلق پریدیز تو!
عمقش میاد نبود و آبش هز تمیز بود هز کمی سرد!
_هتورا!
یه مشت اب یرفتز پرت کردم سمت نسیز!
اونز همین طور!
انقد واسه هز اب پرت کردیز که شدیز موش اب کشیده
بقیه دخترا متوجهر ما شدنو چند تاشون اومدن سمتمون!
یهو رم،میترا،نیلوفر،آسانا و نرج پریدن تو!

یه تن اب پاشید رومون!
_ار سلیطه ها این چه وضعشه! نفرین عامون بر شما!
نسیز رو به من یفت
_مسرورمان کردر دخترک!
_احسنت!
بعد ام نیز ساعت پسرا و کتی اومدن!
نسیز داشت ام اب میرفت بیرون که بلند داد مدم
_به کجا چنین شتتابان!؟
نگاهز کردو با تاسف یفت
_تو در آینده هیگی نمیشی !خاک برسرت!
_ن ه تو میخوار راه ادیسون رو ادامه بدر!

یهو ام پشت لبه مانتوشو کشیدمو پرت شد تو اب!
با صورت قرمز شده نگاهز کردو بلند فریاد مد
_کثتافت!
منز با نیش بام تو اب شروع کردم به قر دادنو یفتز
_ر یدم به اون ق یا فت ،با نرمی و ل طا فت،ع نار رنگی رنگی  ،با طمع توت
فرنگی،چه رنگار قشنگی!
با این کارم بیشتر عصبی شد ولی چشماش میخندید
چند ثانیه بهز نگاه کردیز و یهو پخی مدیز میر خنده!
باالخره به مور ام اب اومدیز بیرون!
پسرا یه حصیر بام کرده بودن منو نسیز باخنده با همون سرو وضع ناجور ِتلپ

نشستیز رو حصیر!

یهو رم مثل همیشه جی مد!

همه با تعجب نگاهش می ردیز که داد مد
_رهتا،نسیز با این سرو وضع نشستین؟؟
ام جلو چشمام دور شین تا ام وسط جرتون ندادم!
منو نسیز یه نگاه به هز انداختیمو د برو که رفتیز!
چند دقیقه بعد پسرا با ماشین بریشتن کتی هز تو ماشین هاووش بود!
ام همون جا بهش اشاره کردم که لباسار منو نسیمو بیاره
چند ثانیه بعد با یه ساک لباس اومد
کتی_اه اه این چه وضعشه؟
نسیز_به تو چه ِکیتی!
کتی_کیتی شوهر عمته اختاپوس
نسیز داشت دهنشو بام می رد که جواب بده ولی من سریع تر یفتز
_هتتور خفه شین تا جیگرتونو ن اشتز ال سنگک نخوردم!

دوتاشون با یه حالتی نگام کردن!
_هن؟!چیه؟ مود برین اونطرف تر میخوام لباسمو عوض کنز!
دیدم انگار نه انگار همین طور مل مدن به من!
_با شما هستما!مگه خودتون ناموس ندارین!اللهواکبر،مرگ بر امری ا!
یهو دوتاشون دهنشونو بام کردنو رو ویبره بودن ،هی میرفتن عقب میومدن جلو!
"وا !خدایا عقل بده! عجبا!"
باالخره لباسمو عوض کردمو رفتز پیش بقیه!
نریمان ،هاووش  ،ارمیا وسورن داشتن والیبال بامر می ردن!
رفتز سمت شون که یهو یه چیزر مح ز خورد تو سرمو منز با صورت پخش
ممین شدم!

یه چند ثانیه س وت...
_وار مت..مامان کجایی که دخترت مرد!
وار دماغ نایسز کوبیده شد! آر خدا ببین با بندهر خوبت چی ار می نن،الهی
خیر ام جوونیت نبینی!
سرمو بلند کردمو به اطرافز یه نگاه انداختز!
یهو ی ی افتاد روم!
یا امام یریب!
بهش نگاه کردم یه لبخند مسخره مدمو بهش نگاه کردم!
جتتون چه موهار خوشحالتی!
اوه اوه چشمارو نگاه اصن چنان سگ داره!
ننش قربونش شه چه لبایی داره!!!
َ
اخی!من االن ُمردم؟! این یارو خوشتتگله هز حوریه؟میخواد پیشتتنهاد دوستتتی
بده؟!اوا مامان من خجالت می شز!
ار جونز پ چرا حرف نمیزنه؟الله؟
یهو صورتز به عقب پرت شد!

صدا ها واضح شد
_اه دختر چی میگی؟این چه وضعشه؟ چرا همش مسخره بامر در میارر!چرا
هنوم بگهار؟چرا بزرگ نمیشی!؟
با تعجب به سورنی که مد تو صورتز نگاه می ردم!
همون موقع یه قطره اشک ام رو یونز سور خورد !
به اطرافز نگاه کردم!
کتی،نسیز،میترا و شبنز نگاهز می ردن بقیه هز همین طور!
تامه تونستز موقعیتمو درک کنز!
نگاهز به ستتونیا افتاد که یه پومخند رو لبش بود که تو این ممان جز دهن کجی
هیچ تعبیرر نداشت!
دوباره نگام رو سورنی که االن هی قدم میزد !
دوباره یه قطره اشک دیگه ریخت!

من همیشه ارومو بدون سروصدا یریه می ردم !
سورن نگاهش به من افتاد !
با تعجب نگاهز می رد اومدو سمتو مانو مد! سرمو تو ایو شش یرفتو منو ف شار
داد به سینش!
عطر ستتردشتتو با تمام وجودم وارد ریه هام کردم اما بعد به یاد ستتیلی که به
صورتز مد افتادمو با تموم قدرتز پسش مدم!
اون حق نداشتتت جلور این همه منو کوچیک کنه!حق نداشتتت یرورمو خورد
کنه!
سورن دوباره برار بلل کردنز تالش کرد اما پسش مدم!
دیگه نف ک شیدن تو اون هوا برام سخت بود ،با دو ام اون ق سمت دور شدم!
رفتز رفتز رفتز اخرش خسته شدمو یه جا نشستمو اشک ریختز...
چند دقیقهار میشد که تو اون حالت بودم که صدار ی ی رو پشت سرم شنیدم!
توجه ار ن ردم و سرمو رو مانو هام ی اشتز.
ادم نامک نارنجی نبودم اما هر ادمی برار خودش یرور داره.
سورن حق نداشت منو بزنه!
به پشت سرم نگاه کردم کسی رو ندیدم!

میاد امشون دور نشده بودم اما فاصلهام اونقدرر بود که تو دیدشون نباشز.
یه نگاه ی رایی به روبه روم انداختز تا چ شز کار می رد همهجا سرسبزر بودو
بع ی ام برگ ها هز تقریبا مرد شده بودن!
به نظرمیرسید اون پایین یه چیزر مثل جنگل باشه!
به ساعت مگیز نگاهی انداختز ۴۸:۱۳دقیقه رو نشون میداد!
دلز میخوا ست برم اون پایینو یه نگاهی بندامم اما میترسیدم مثل اون دفعه بگه
ها بریزن رو سرم!
باالخره ح کنج اویز برنده شد و به سمت اون جنگل راه افتادم!
چند دقیقه ار میشتته که در حال راه رفتنز هر ام یاهی هز به پشتتت ستترم نگاه
می نز که مبادا کسی دنبالز باشه!
رسیدم به اون قسمت ،آرومه آروم بود!
برگ هار مرد و سبز ممین رو فرش کرده بودن!

هیچ صتتدایی جز نستتیمی که می ومید و باعز افتادن برگ ها میشتتد به یوش
نمیرسید!
ف ار میبا و آرومی بود!
همین طور برار خودم خلوت کرده بودم ،ستتوت میزدمو یه آهنگی رو میر لب
ممزمه می ردم که یهو یه چیزر خیلی سریع ام کنار صورتز رد شد!
این حرکت نایهانی باعز شتتد به ایستتتمو به طرفی که اون چیزر که نمیدونز
چی بود نگاه کنز!
ماتو مبهود به چاقویی که تا نصف وارد تنهر درخت شده بود نگاه می ردم!
آب دهنمو با صدا قورت دادم!
یا امام یریب خودمو به خودت میسپارم!
َ
با نترسو شک به طرفی که اون چاقو پرتاب شده بود نگاه کردم!
ام چیزر که میدیز تعجب کردم که باعز شد دهنز به اندامه قار بام شه!

یه پستترر با موهار قهوه ار روشتتن که بهز ریخ ته رو پیشتتونیش ریخته
بود،پوستی برنزه چ شمایی تقریبا ع سلی،بینی متوسط که به صورتش میومد و
لبایی خوش فرم!
یه تیشرت سفید ج ب تنش بود که بدن ورمش اریشو خوب نشون میداد!
دوتا آ ستین پلیورش هز دو کمرش ب سته بود! یه جین میالی هز پو شیده بود با
یه کالج سفید!
همین طور که مل مده بودم بهشو آنالیزش می ردم یفت
_دید مدنت تموم شد!
به ِمن ِمن افتادم،نمیتونستز جوابشو بدم!

اومد سمتز که یه قدم به سمت عقب رفتز!
_نترس کاریت ندارم.
بعد ام یه نگاه طوالنی به ستتمت همون درخت درفت،چاقو رو ام تنهر درخت

بیرون کشید!
همون طور که با انگشتاش تیزر چاقو رو لم می رد یفت
کارن هستز.
_من ِ

نگاهشو ام چاقوش یرفتو به من دوخت

_افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟
با شهامت یفتز

_رها ،رها هستز!
_رها،رها،اسز قشنگیه!
چیزر نگفتز و منتظر ادامهر حرفش شدم!میخواستز بدونز کیه و اینجا چی ار
می نه!
همزمان با طرح کردن سواال تو ذهنز یفت
_حت ما خیلی د لت میخواد من کیمو این جا چی ار می نز و چرا این طورر
جلوت ظاهر شدم!
پرسشگرانه نگاهش کردم که مد میر خنده!
"وا اینز شیش میزنه ها"
هر کی ستتمت ما میاد یه مشتت لی داره،اون ام رامتین که منو بگه داره ،اون ام
سورن که دست به من داره،اینز ام این که خوددرییرر داره!
همین طور که به بدبختیز ف ر می ردم این پ سره چهار د ستو پا پرید و سط ف ر
کردنز
_چی تو ف ر کوچولوت میگ ره ؟
بعد خیلی مرموم یه چشمشو ریز کردو دستشو ی اشت رو چونشو دقیق مل مد
بهز!

حالت شو کاراش خیلی با مزه بود و بلند بلند شروع کردم به خندیدن !حاال اون
بود که با تعجب نگاهز می رد!
یهو صدار یه دخترر رو شنیدم که باعز شد خندم رو قورت بدم
کارن رو صدا می رد ،صداش هر لحظه نزدیک تر میشد
کارن یه نگاه دقیق بهز انداختو روشو بریردوند
منز م سیر نگاه شو دنبال کردمو رسیدم به یک دختر بانمک که صورت یردر
داشت چشز هار درشت مش ی که ادم تو سیاهی چشماش یرق میشد بینی
کوچیک با لبار قلوهار موهار
پرکالیی که تا رو شتتونه هاش بود در کل دختر با نم ی بود کل برستتیز  ۵ثانیه
هز طول ن شید
خواست حرفی بزنه که چشمش به من افتاد
رو به کارن یفت
_معرفی نمی نی کارن جان!
کارن هز خیلی ریل
_رها۵

یفت

بعد دستشو به سمت همون دختره یرفتو یفت
_کاملیا خواهرم
اوهتتو پ خواهرشه
منز با خوش رویی دستمو به سمتش درام کردم اونز با مهربونی دستمو فشرد
بهشون یفتز که با دوستام اومدیز کوه و قراره فردا صبح بریردیز شیرام
اونز یفت که االن دو هفته هستتت که اومدن ایران هز کاملیا و هز کارن برار
درس به آلمان رفته بودن
و برار دیدن خانوادهر پدریشتون رفتن شتیرام و االنز با خانواده پدریش به کوه
اومدن
کاملیا خیلی دلش میخواست با بگه ها اشنا شه منز بدم نمی اومد
همراه کارن و کاملیا به همون سمتی که بگه ها چادر مده بودن حرکت کردیز!
ام دور بگه هارو دیدم اما کسی حواسش به ما نبود
نزدیک تر که شدیز نسیز نگاهز کرد بعد با تعجب به کارن و کاملیا نگاه کرد
بدون توجه به چشتتمار متعجب بگه ها رفتز جلو و ی ی ی ی بگه هارو
بهشون معرفی کردم
کارن و کاملیا خیلی مود با بگه ها یرم یرفتن و جور شدن اما سورن جورر به
کارن نگاه می رد که انگار ارث باباشو باال کشیده

بگه ها خیلی اصتترار کردن که کارن و کاملیا برار ناهار کنارمون بمونن اما
یفتن که نمیشه ...و رفتن
سورن چند بار خواست بهز نزدیک شه اما امش فرار می ردمو خودمو میزدم به
اون راه
موقع ناهار بود همه نشسته بودیز سمت چپز نیلوفر و سمت راستز نسیز بود
خواستز اولین لقمه رو بزارم تو دهنز که نسیز میر یوشز یفت
_اون پسره کی بود که باهاش اومدر؟
یه نگاه بهش انداختز و بیخیال اولین قاشقو خوردم
همین طور که به رو به روم نگاه می ردم یفتز
_یفتز دیگه،کارن بود اون دختره هز خواهرش کاملیا بود
یه نیشگون امم یرفت و یفت
_اینو که خودم میدونز،میگز چرا با خودت اوردیش
ی ز م ز کرد و دوباره یفت
_ن نه برار لجبامر با سورن؟ها؟
دست ام ی ا کشیدمو با پرخاش رو بهش یفتز
_نه اصال این طور نیست!

بگه نگاهز کردن اما سورن حتی سرشز بلند ن رد
نسیز دوباره یه نیشگون یرفت که یه جی خفه کشیدمو رو بهش یفتز
_الهی سر ما بمیره چرا نیشگون میگیرر؟؟!
_وا مبونتو یام بگیر ن بت ،درضتتمن من که میدونز تو بخاطر این ه حرص
سورنو در بیارر کارنو با خودت اوردر
_اینطور نیست
_هست
_اه خفه شو دیگه بزار یه لقمه ام یلومون پایین بره!
_دخترهر بی لیاقت!
برار این ه ناراحت نشه نیشمو تا جایی که جا داشت وا کردم
_دهنتو ببند دیوانه!
با همون نیش بام یفتز
_دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید
_مارت
_پیف پیف یومیدر؟!
با اعصبانیت نگاهز کرد که ترجیح دادم ساکت شز و به خوردنز ادامه بدم!
ساعت هشت شب بود
رفتز تو چادرر که پسرا بعد ناهار درستش کردن
یوشیز رو برداشتمو شروع کردم به میک ماک بامر

تو محو بامر بودم و قشنگ روش تمرکز کردم که به جهت هار دیگه نرمو نبامم
که یهو ی ی عین چی پرید تو چادر که دو متر پریدم و یوشی رو هز پرت کردم
طلب ارانه به اون طرف نگاه کردم که با نیش بام سورن برخورد کردم
با دیدن سورن صدامو انداختز پ کلمو داد مد
_حیوانه ناشتتناختهر مادایاستت ارر مگه مری تتی که عین جن بو داده ظاهر
می شی نمیگی من میمیرم نمیگی من بمیرم ملت اف سرده می شه هن؟نمیگی من
ایه بترسز سیستز اعصبیز ام کار بیوفته من فلج بشز چی میشه هتتتتتا؟؟
یه نگاه به سورن که ام تعجب خش ش مده بود انداختز که اروم یفت
_رهایی نف عمیق ب ش،حاال دم بامدم ،دم بامدم
یه نف عمیق کشیدم که الهی شبو رومتون ی ی نشه یه پشه مزاحز همزمان با
نف کشیدن من قصد پروام داشت که با اون نف عمیق من وارد عمق دمایز
شد!
دکی من ایه شان داشتز اسمز میشد شمسی
سورن که شاهد این صحنه بود خودشو پرت کرد و شروع کرد به خنده .
بریده بریده یفت
_رها اخه تو چت ...چرا انقدر مشنگی هت ها!؟؟
همین طور که در تالش بودم که این پشه رو در بیارم برو بابایی به سورن یفتز
اونز یهو یه فیگور یرفت و یفت
_پرت به پرم بخوره پر پرت می نز ضعیفه
منز تو همون حال کز نیوردمو یفتز

_به من نپر لب پر میشی لب تر کنز پر پر میشی
با تالش فراوان اون پشه اومد بیرون یه نگاه به چهرهر ش ست خوردهر سورن
انداختز و یفتز
_چیشد مستر کز اوردر؟بدبخته نفله
قیافشو جمع کردو یفت
_هه هه خندیدم
منز نیشمو بام کردمو بلند با همون لحن خودش یفتز
_دور لبات عن دیدم
بعد ام یفتن حرفز مدم میر خنده
که اونز حرصی مد بیرون
بعد ام رفتن سورن رفتز سر ساکمو یه رو سرر بزرگ که بافت بود در اوردمو
اماد دور شونه هام ی اشتز
رفتز بیرون دیدم بگه ها یه اتیش درست کردنو دورش نشستن
نسیز هز سیب ممینی یرفته ی اشته تو اتیش
همون موقع سورن با ییتارش اومدو کنار بگه ها ن ش ست با دیدن ییتارش یاد
اون اهنگی که تو شمال خوندم افتادمو مدم میر خنده
همین طور داشتتتز میخندیدم که با صتتدار ی ی ام پشتتت ستترم خندمو قورت
دادمو سیخ ایستادم!

_به چی میخندر!؟
بریشتمو به پشت سرم نگاه کردم
کارن بود.یه نف عمیق کشیدمو یفتز
_هیگی باو یاد یه چیزر افتادم
کارن چشز ام من برداشتو به جلوش نگاه کرد
رد نگاهشو دنبال کردمو به بگه ها رسیدم
رو بهش یفتز
_اووم چیزه ...میخوار بیار کنار ما باشی امشب؟
کمی م ز کردو یفت
_بدم نمیاد
بعد حرکت کرد سمت بگه ها!
مرش ت ت ت ت تک!تو میگی بدم نمیاد این طورر عین یاو رم کرده دارر میرر؟ایه
خوشش میومد معلوم نبود چی ار می رد!
منز پشت سرش شروع کردم به رفتن
رستتیدیز به بگه ها  ،صتتحرا با دیدن کارن ستتریع ام جاش بلند شتتد با ل نت
یفت
_ست ..سالم اقا کت..ارن
کارن یه نگاه ی را بهش انداخت و بدون جواب دادن نشست
من که باال سر نسیز ایستاده بودم با هام مدم به پهلوش و به صحرا اشاره کردم
اونز نگاهش کردو یهو منو نسیز پخی مدیز میر خنده

صحرا با حرص نگاهمون کردو یفت
_چتیه ؟به چی میخندین دلق ا؟
به حرفش توجهی ن ردمو برار در اوردن حرصتتش بلند تر شتتروع به خندیدن
کردم
صحرا با حرص نگاهمون کردو باهاشو مح ز کوبید ممینو نشست
تو چهرهر همهر بگه ها خنده موج میزد اما بخاطر این ه صتتحرا افستتردیی
نگیره جلو خودشونو یرفتن
با صدایی که هنوم خنده توش موج میزد یفتز
_یعنی آدم پنگرر قطار بگیرر ،ولی اینطورر ضایع نشه!
اینو که یفتز بگه ها دیگه نتونستن تحمل کنن و مدم میر خنده...
ولی کارن و سورن به یه لبخند اکتفا کردن
منز رفتز رو یه سنگ نشستمو به اتیش مول مدم
هوار سردر بود نوک انگشتام ام سرما بی ح شده بود
نوک دمایمز که حتما قرمز شده.
یک آن یه ملودر قشنگی شروع به شد
سرمو بلند کردمو به سورن رسیدم
ییتار تو دستتتش بودو با انگشتتتاش تار هار ییتارو لم می رد که صتتتدار
قشنگی تولید می رد
همه ساکت شده بودیز
سورن با اون صدار قشنگ مردونش شروع کرد به خوندن
ترجیح دادم چشز هامو ببندمو فقط به صداش یوش کنز

_"دیگه بسته تمومش کن
بگو راحت میخوام جدا شز
آخه بیرحز کز اوردم
تو با این همه بهونه ام من
یا جایی ییرر،یا که بریدر،بگو عشقز،برو راحت
به سالمت
ار وار دیدر چی شد
دل ما عاشق کی شد ار وار
خنده حروم شد
تور عاشقی کارم تموم شد ار وار
ن نه عاشقشز هنوم
ن نه هنوم دوسش دارمو ن نه میخوام بشینه دوباره کنارمو...
ار وار
جوابه دلمو چی بدمو
سرایه تورو بگیرنو نباشیو
تورو نبیننو
ایه قرار باشه دیگه ام تو نخونمو
ار وار
ببین چه جورر میلرممو
اشک میریزمو هی دور خودم میگرخمو

میخندمو
یریه می نمو
هر کی میبینتز
میگه این؛دیوونرو"
با یه ریتز قشنگی اهنگو تموم کرد
بعد ام تموم شدن اهنگش همه تشویقش کردیز
منز عین چی شروع کردم به سوت مدن
نسیز سیب ممینی هارو ام تو اتیش برداشت
ی اشت یه کنار که کمی خنک شه
ساعت ۳۰:۹شب بود.
هنوم شام نخورده بودیز اما من خیلی خواب داشتز
یه نگاه به جمعی که مشلول حرف مدن بودن انداختز ،همراه با خمیامه یفتز
_بگه ها فردا چه ساعتی حرکته؟؟
هاووش مود تر جواب داد
_بعد ام اذان صبح حرکت می نیز
چتتتتتی!بابا اون موقع که شبه؟؟
قیافمو کجو کوله کردمو با اعتراض یفتز
_اقا اون موقع من بیدار نمیشما ،حاال چه عجلهار؟ساعت  ۸حرکت می نیز!
سورن ی ی پاهاشو انداخت رو اون ی ی پاشو یفت

_رها ی شاد بامر در نیار سر جدت! هممون کار داریز،این چند رومم ام کلی
کارا عقب افتادیز
تو ملزم باال و پایین می ردم که میشه بیدار شز ؟یا نه؟
با کلی محاسبه به این نتیجه رسیدم که نمیتونز! البته بماند که عمهر سورن رو
مورد لطف و عنایت خودم قرار دادم!
صدار کارن باعز شد ام ف ر بیام بیرون
_خب ایه رها سخت شه که اون موقع صبح بیدار شه،میتونه با من بیاد!من ۱۰
حرکت می نز
یه نگاه با ذوق به کارن انداختمو یه نگاه به سورن
خواستز موافقتز رو بگز که سورن عین نخودر در اش پریدو یفت
_نخیر الرم ن رده.رها بعد اذان با خودمون میاد
بعد خیلی جدر و سریع رو به من یفت
_مگه نه؟
یه نگاه به چشمار سورن انداختز که ایه نه میگفتز قطعا قربونیز می رد
یه لحظه به خودم اومدمو یفتز
_ها!؟اووووم چیزه...آ آره با بگه ها برمیگردم
دیگه چشمام داشت بسته میشد
خیلی سطحی شب بخیر یفتمو رفتز تو چادر

جامو مرتب کردمو سرم به بالشت نرسیده بی هوش شدم
صبح با مشتو لگد یه اسب ام خدا بی خبر چشمامو یه میلی متر وا کردم به اون
اسب یه نگاه انداختز
دوباره چشمامو بستز
دوباره داشتز میخوابیدم که یهو با ریختن یه سطل اب سرد دو متر پریدم
با ترس به اطرافز نگاه کردم که با چشمار خندون نسیز روبه رو شدم
باالشت میر سرمو بداشتمو پرت کردم سمتش
جا خالی داد که همون موقع شبنز وارد چادر شدو بال شت خورد تو صورت
اونز تعادلشو ام دست دادو خورد ممین
حاال من بخند نسیز بخند
شبنز بلند شد
عین تو تامو جرر دود ام یوشاش میزد بیرون
داد مد
_می شمتتتون
منو نسیز الفرار
شروع کردیز به جی مدن
همهر بگه ها ام چادراشون مدن بیرون
رژان دستاشو میمالید به چشز هاشو با دهن بام به منو نسیز نگاه می رد
یه لحظه به پشت سرم نگاه کردم ولی شبنز رو ندیدم

دستامو رو مانو هام ی اشتز
که یهو ی ی داد مد
_آر نفتتتتت کش،من اومدم
با تعجب سرمو بلند کردمو به شبنز نگاه کردم که افتاده دنبالز
دوباره بدو بدو
تا این ه یه جا ییرمون اوردو نفرر یه پ

یردنی همراه با چاشتتنی فحش

نسارمون کرد
دوباره رفتز تو چادرو یه نگاه به یوشیز انداختز
ساعت  ۴۵:۴دقیقه رو نشون میداد
یه جی خفه کشیدمو
مدم تو سرم
دوباره به صفحهر یوشی که یه یوشه تاریخ مده بود نگاه کردمو
دو دستی مدم تو سرم
وار وار
امروم تولد اقاجونه
خاک بر دودمانز
سریع وساکمو جمع کردمو ق یه رو با نسیز،کتی و شبنز در میون ی اشتز
اونام ساکشونو جمع کردن
چهارتایی مدیز بیرون
که همون موقع رم اومد بیرونو یفت

_کجا به سالمتی؟؟
_رم امروم تولد پدربزریمه ،من هر ستتال پیشتتش بودم نمیشتته امثال کنارش
نباشز
منو بگه هامود تر حرکت می نیز میرسونمشون شیرام
خودمز میرم تهران
یهو ی ی ام پشت سرم یفت
_تو با ما اومدر ،با خودمونز بر میگردر
یه نگاه به پشت سرم انداختز که یفتز
_من با ماشین خودم اومدم،مثل این ه متوجه نیستی میگز باید برم تهران!
سورن عصبی تر ام من یفت
_با هز میریز
ییج نگاهش کردم که اروم تر ام دفعه قبل یفت
_میریز شیرام بعد باهام میریز تهران،اوکی؟
با حرص پاهامو کوبیدم ممین
همه منتظر به هز نگاه می ردیز و منتظر ح رت واال مقام صحرا حمال بودیز
یهو با یه یونی به تن ظاهر شد
اول شوکه شدم بعد یه سوت مدم و یفتز
_بابا ایه اعتماد به نف تورو کاکتوس داشت ،هلو میداد!
بگه ها مدن میر خنده ولی صحرا سوختا یعنی نابودش کردم

همه سوار ماشین شدیز و حرکت کردیز
توراه هیچ کدوم حرفی نزدیز
نسیز که سرش تو یوشی بود داشت چت می رد
اون دوتا هز داشتن تخمه میخوردنو هندمفرر تو یوششون بود
داشتز به تولد اقاجون ف ر می ردم!
چی بخرم؟؟؟
به فرید منگ بزنز؟؟؟
من که تا بخوام برسز شیرامو بعد برم تهران که وقت کادو خریدن ندارم
پ چه یلطی ب نز
انقدر ف رم بهز ریخته بود یه جی کشیدم
نسیز که ترسید و یوشی ام دستش افتاد
اون دوتا هز خیلی ریل

فقط چشتتماشتتو بام کردن دیدن امنو امانه دوباره

مشلول اهنگ یوش کردن شدن
یعنی من عاشگ این ریل

بودنشونز

نسیز همون طور که دلو رودهر یوشی رو جمع می رد جدو نسلمو آباد کرد
سریع یه ف رر به سرم مد
یوشیز رو یرفتمو رو شمارهر مهی لم کردم
یه بوق دو بوق سه بوق
و صدار خراشیدش تو یوشی پیگید
_بعتله

_سالم جیگر
_سعالم قلوه،خوبی طال؟چه عجب؟شماره یز کردر؟
"وقتی این طورر قربون صتتتد قهر من میره یعنی هنوم خ مار خوا به!واال؛کز
چیزیز نیستا!ساعت  ۳۰:۵صبح!!!
ِ
_مهی من کیز؟؟
_مگه اقدس خانوم عروس کلثوم خانوم نیستی؟
قیافه ییجی به خودم یرفتز و به افق خیره شدم
_ ِاوا اقدس جون؟
_اقدس مادر شوهرته سادیسمی!منز رها
_ ِا چه جالب منز آمادم
_مهدیتت
_مترض!ایشاال آنفوالنزار خوکی بگیرر بمیرر
_مهی ارواح عمت اون آبی که رو عسلی هستو بخور
_.......خب خوردم
بعد ام چند ثانیه ستت وت یه جی کشتتید که پرده یوشتتز به اندامهر ستتوراخ
جوراب مورچه پاره شد! یفت
_ ِا رهتا تویی؟؟؟
_په نه په روحمه
_ای شاال جنامت بیاد کدوم قبر ستونی ه ستی ها؟؟اون دان شگاه بی صاحابت
چرا تموم نمیشه؟؟؟
تا خواستز جوابشو بدم جی کشید و همراه با جی یفت

_رهتا ،رها
_مریو رها ار به چنگال نمیرخ تبدیل شی چرا جی میزنی ن بت؟؟؟
_مشتلق بده تا بگز!
_دکی!بگو مود
ف ر کنز فهمید ایه بگه نمیگز سگ میشز و پاچه میگیرم
یفت
_حسینی دار فانی را وداع یفت!
با تعجب مدم رو ترمز که نسیز ،میترا و کتی پرت شدن جلو
توجهی ن ردمو یفتز
_مهی چی یفتی تو؟؟؟
_یفتز حسینی پیوست به اموات
با ِمن ِمن یفتز

_چت چی یفت..تی؟؟؟یعنی مرد؟؟؟

_آره دیگه مرد تموم
یهو انگار تامه ام شوک بیرون اومده باشز چنان جیت مدم و هی میخندیدم
نسیز با چشمار یشاد شده نگاهز می ردو هی صدام می رد ولی من فقط جی
میزدم
مهی که دیوونه شد قطع کرد

منز یوشی رو ی اشتز کنارو دو طرف شونه هار نسیز رو یرفتز و هی ت ونش
میدادم
بد بخت ف ر کنز االن اون شیر ننشو بیاره باال
کتی و میترا بزور منو ام نسیز جدا کردن
کتی رو به من یفت
_رهتا ؟؟؟چته تو؟؟
بریده بریده با ذوق یفتز
_واااار بگه ها نمیدونید چی شتتد؟؟؟
سه تایی با تعجب همزمان یفتن
_چتی؟؟؟
_مرد،حسینی مرد!!
چشماشون یشادتر شدو یفتن
_کی مرد؟؟حسینی کیه
_استادمون همون یول سه سر ،همون یومن واقع در کوهستان همون شپش
با تاسف سرر برام ت ون دادن و یفتن
_ خاک بر سرت !جورر که تو ذوق کردر ف ر کردم چیزر برنده شدر!
_برو باوا این بهترین خبر مم ن بود میفهمی ؟؟من ب خاطر حرف حستتینی
اومدم شیرام،حاال که رفت اون دنیا من میتونز بریردم تهران !
بدون این ه چیزر بگن فقط نگاهز کردن
ماشین سورن و بقیه ماشین ها پشت سر ماشین ما مدن کنار
سورن پیاده شدو اومد و شیشهر ماشین رو مد شیشه رو اوردم پایین و یفتز

_هن؟؟
با حرص نگاهز کردو یفت
_مهرمار!چرا ایستادر ؟اتفاقی افتاد؟؟
دوباره ق یه حسینی یادم اومد
با ذوق رو بهش یفتز
_واااار میدوتی جریان چیه؟؟
با تعجب یفت
_ نه نمیدونز،چتتیه؟؟؟
منز دهنمو وا کردمو یفتز
_مقدار انرژر که ام یک رسانا عبور می نند را جریان میگویند
بعد ام حرفز ماشین رفت رو هوا
خودشوم خندش اومد اما خیلی خودشو کنترل کرد
رفت سوار ماشین شدو یام داد رفت
منز حرکت کردم
ی ی مدم رو پیشونیز و یفتز
_وار خاک هفت عالز تو سرم،اصال یادم رفت که چی میخواستز به مهی بگز
نسیز رو به من یفت
_رهایی؟
نیز نگاهی بهش انداختمو یفتز

_هن؟
با حرص یفت
_مرضو هن،خب بگو جونز دیگه
تک خندهار کردمو یفتز
_اصال اصال
چپ ی نگاهز کرد و یفت
_رها تو سورن رو دوست دارر؟؟؟
با این حرفش خیلی سریع نگاهش کردمو بعد نگاهمو دوختز به جلو
جوابی ندادم یعنی جوابی نداشتز
من نمیتونز خودمو هز یول بزنز،اره دوسش دارم خیلی هز دوسش دارم
اما ایه اون نخواد چی!!؟
همین طور که تو ف رم یرق شده بودم یفت
_رها ،رها کجایی؟؟جوابمو بده؟
کالفه یه د ستمو یرفتز به فرمونو اون ی ی د ستمو رو هوا ت ون دادمو تو همون
حالت یفتز
_ن سیز میدونی،چیزه...من...من "به نگاه به چ شمار ن سیز انداختز "دو سش
دارم
با ذوق نگاهز کردو خواستتتت چیزر بگه که با حرف بعدیز حرف رو دهنش
ماسید
_ولی ایه اون دوسز نداشته باشه چی؟مم نه تو این مدت با اون کاراش داشت
باهام بامر می رد شاید فقط یه بامیگه بودم ،شت..

_اه اه دهنتو بب ند باو!چی دارر همین طور واستتته خودت ردیف می نی
میگی؟؟ سورن دو ست داره!ایه دو ست ندا شت اون شب شمال کنار دریا با
رامتین بحز نمی رد سر تو!ایه دوست نداشت با یه بی توجهی تو سگ نمیشد
پاچه بگه هارو نمیگرفت،اون ستتورن ایه دوستتت نداشتتت بعد ام دیدن کارن
رنگ عوض نمی رد و رگ شقیقش برجسته نمیشد!
سورن دوست داره !بامم دلیل بیارم؟؟؟
با صدار منو نسیز،توجه کتی و میترا بهمون جلب شد
اومدن جلو ترو ادامهر حرف نسیز رو یرفتن و ادامه دادن
_خب رها را ست میگه دیگه!بابا انقد این سورن سر تو ضایعه بامر در میاره
ف ر کنز رژا و ساحلز فهمیدن
یه جور خاصی نگاهشون کردم اونام به من نگاه کردن
_اما..
کتی این دفعه با حرص یفت
_دیگه اما ایر نداره کته!!!
لبمو ورچیدمو یفتز
_ خب حاال!چوب میخواین منو بزن ید!؟؟؟؟من که نمیتونز حل قه بخرم برم
خواستگارر سورن!!؟ سر جدتون یه همگین انتظارر که ام من ندارین؟؟
چهارتایی یه نگاه به هز انداختیز و مدیز میر خنده!

میترا یهو انگار یه چیزر به ذهنش رسیده باشه با ذوق یفت
_بگه ها،بگه ها؟؟؟
_ها؟
_یه ف رر دارم که ایه بشتته"با قر یردنشتتو ت ون میداد و بش ت ن میزد" بادا بادا
مبارک بادا ایشاال مبارک بادا
نسیز با تعجب یفت
_چی تو ف ر خرابت میگ ره؟؟
میترا یه چشمک بهش مدو یفت
_بعدا بهت میگز
بعد چشماشو ریز کردو رفت تو ف ر
من ،نسیز و کتی محو شدیز
 ۵ساعتی تو راه بودیز
دیگه چشز هام خسته شده بود
همون موقع بقیه ماشین ها هز مدن کنار
به جاده شمال رسیده بودیز
ام ماشین مدم بیرون و یه کشو قوس به کمرم دادم
جلو تر یه یه ملامه بود که بیرونش کلی لواشک داشت
نگاهز به رامتین افتاد که داشت به سونیا کمک می رد تا پیاده شه
رومو بر یردوندمو به سمت ملامه حرکت کردم
دوتا بسته بزرگ لواشک خریدم با دوتا کاسه پر الو خشک

بگه ها داشتن چار میخوردن تا خستگی شون در بره
با این ه افتاب بود اما خیلی سرد بود
رفتز تو ما شین ن ش ستز شی شه هارو دادم باال صندلی رو بخواب کردمو درام
کشیدمو الو میخوردم
که یهو شیشهر ماشینو مدن
یه نگاه کردم که روژا و ساحلو دیدم که مبونشونو دور لباشون می شیدنو با ل ت
به الو هار تو دستز نگاه می ردن!
بخاطر بروم هر یونه ٔ
سوقصد ،حمله و سرقت قفل مرکزر رو مدم
یه اهنگ دوب دوبسز ی اشتمو دوباره مشلول خورد شدم
اما دلز برار اون دوتا هیوال سوخت"ناموسا حال کنید چقدر من رﺋوفز" شیشه
رو دادم پایینو یه بسته لواش و دادم بهشونو دوباره شیشه رو دادم باال و در کمال
آرامش به خوردنز ادامه دادم!
وقت استراحت تموم شد
باید مود تر حرکت می ردیز که مود تر برسیز
قبل حرکت برار مهی پی ام دادم که برار اقاجون یه چیزر بخره من وقت ندارم
میدونستز مهی سلیقش تو اینجور چیزا خوبه پ نگران چیزر نبودم
پامو رو یام فشار دادمو ماشین پروام کرد
ساعت ۰۰:2۳بود که رسیدیز

خسته و کوفته بگه هارو رسوندم
موقع پیاده شدن نسیز یفت
_رها االن حرکت ن نا؛خستتهار تصتادف می نی می میرر منز مانتو مشت یز
پاره شده!
ٔ
نگاهی دقیق به تمام اجزا صورتش انداختز
_جوجو ریز میبینمت!من تا حلوار تورو تو حلقز نزارم نمی میرم!حاال ام جلو
چشمام خفه شو تا پاچه نگرفتز
_برو بابا یالبی!
چشمامو درشت کردمو یفتز
_من خوشگلز تو یاور؛ریی مسترابی!
قبل ام جواب دادنش یام دادمو رفتز
کنار خونه سورن ماشین رو پارک کردم
المم نبود ببرم تو چون میخوا ستز یه دوش بگیرم تا خ ستگیز در بره بعد حرکت
کنز!
وارد حیاط بزریو دلبام خونه شدم،دلز برار اینجا تنگ شده بود،ماشین سورن
بود مثل این ه مود تر ام من رسیده
با کلیدر که سورن ام قبل بهز داده بود درو بام کردم
وارد آشپز خونه شدم و در یخگالو بام کردم
بطرر آب رو اوردم بیرون
با بطرر سر کشیدم
ام پله ها باال رفتز ؛نزدیک اتاق سورن شدم

آروم در اتاقش رو بام کردم
نبود!
صدار شر شر آب میومد!پ رفته حموم!
خواستز برم بیرون که پاهام ییر کرد به یلیز وسط اتاقو پخش ممین شدم
عالوه بر ناقص شدنز صدار بلند و بدر هز تولید کرد که صد در صد سورن
فهمید
خواستز تا متوجه نشده در برم که صداشو ام تو حموم شنیدم
_رهتا؟؟تویی؟
اه فهمید!
آب دهنمو قورت دادم و یفتز
_آره منز؛دیدم صتتدایی ام اتاقت نمیاد یفتز بیام ببینز هستتتی یا نه"اره ارواح
عمز"
_اها،حاال که اومدر حولمو ام تو کمد بردار بهز بده یادم رفت بگیرمش!
نمیدونز چرا اما یر یرفتز ،حرارت بدنز رفت باال!
احساس کردم دستو پاهام میلرمه
رفتز و حولشو بر داشتز
رفتز جلو و درو مدم
سرشو اورد بیرون یه قسمت ام سینشز معلوم بود

اب ام موهار خیسش میریخت رو پیشونیش و همین طور سور میخورد
همینرطور داشتز نگاهش می ردم که یک تک سرفهار کرد
حواسز بهش جمع شد
حولرو به سمتش یرفتز
با م ز حولرو امم یرفت و تش ر کرد
بدون حتی کوچیک ترین حرفی ام اتاق مدم بیرون
وارد اتاق خودم شدم و به در اتاق ت یه دادم
دوتا دستامو به صورتز مدم که ام حرارتی که داشت دستام یرم شد
رفتز کنار آیینه
یه نگاه به خودم انداختز
شالمو ام سرم برداشتز و موهامو بام کردم
پنجه هامو تو موهام فرو کردم
دست راستز رو قلبز ی اشتز که هنوم هز تند خودشو به قفسهر سینز می وبید
دوباره یه نگاه به خودم انداختز
با دستز کوبیدم تو سرمو یفتز
_رها چرا این ش ت لی شتتدر؛ ها؟ تو که دلت برار هیچ پستترر نمیلرمید!؟تو
دیگه چرا؟
خودمو توجیح کردم ویفتز
_خب مگه من دل ندارم؟!مگه نباید عاشق شز
اما بام به خودم یفتز

_تو همونی بودر یه می فتی پستتر کلویی چنده؟تو همونی بودر که میگفتی
پسر عین خیار و یوج ،همه جا ریخت !
دوباره مدم تو سرمو بیخیال این حرفا شدم
لباسمو یرفتز و وارد حموم شدم
بعد ام  2۰دقیقه ام حموم اومدم بیرون
خستگیز ام تنز در رفته بود
لبا سمو پو شیدم ،یه پالتو چرم کرم با جین شیرر پو شیدم موهامز به صورت
یوجهار باالر سرم بستز یه قسمت ام موهامو ریختز بیرون
یه کاله بافت شیرر هز ی اشتز رو سرم
دست ش چرم مش یز رو هز برداشتز
بوت مش ی رو هز پام کردم
ام رو عسلی سویچ و یوشیز رو برداشتز و ام اتاق مدم بیرون
رفتز جلو در اتاق سورن
یه نف عمیق کشیدم و با م ز به در مدم
صداش رو شنیدم که یفت بفرما
وارد اتاق شدم
با نیز تنهر لخت رو تخت درام کشیده بود ؛همین طور بهش مل مده بودم
نگاهز رو رور خودش ح کرد و بهز نگاه کرد
وقتی لباس بیرون من رو دید با تعجب یفت

_جایی قراره برر؟
آروم یفتز
_آره،فردا تولد آقاجونه میخوام االن حرکت کنز االنز اومدم خداحافظی کنز
بعد ام حرفز سریع ام رو تخت بلند شد ،در کمد رو بام کرد یه پیرهن سرمهار
برداشت و با یه حرکت پوشید
با تعجب به حرکت یهویش نگاه می ردم
کت اسپرتشو تنش کرد
ساعت مگی و یوشیش رو ام رو عسلی برداشت و اومد کنارم ایستاد!
با تعجب نگاهش می ردم که یفت
_چرا این طورر نگاهز می نی؟بریز دیگه!
چشمام رو درشت تر کردم و یفتز
_بریز؟!تو کجا؟من خودم میرم.
منو ام جلور در کنار مد و همین طور که ام در میرفت بیرون یفت
_ف ر تنها رفتن اونز این وقت شب رو ام سرت بیرون کن.یا نمیرر یا منز میام!
با حرص نگاهش کردم ،مثل این ه جوابش رو فهمید و ام پله ها رفت پایین
ام حرص ی ی ام پاهام رو به ممین کوبیدم،به ناچار ام پله ها رفتز پایین
با هز ام در مدیز بیرین
خواستز سوار ماشینز بشز که یفت
_نمیخواد تو برونی ،خستهار به کشتنمون میدر؟

پشت چشز نامک کردم و یفتز
_جنابالی مگه خسته نیستی؟؟
یه فیگور یرفت و باموشو نشونز داد و یفت
_خب قدرت بدنی من بیشتره دیگه ضعیفه
سویچ رو ام یرفت و نشست
منز نشستز و با بسز الله حرکت کردیز
تو راه کنار یه فیت فودر کنار مد
پیاده شد و چند دقیقهر بعد با دوتا ساندویچ و نوشابه اومد
با ذوق یه ب*و*س براش فرستادم و عین قحطی مده هار آفریقا شروع کردم به
خوردن
با دهن پر یفتز
_دستت درد ن نه خیلی یرسنز بود!
اونز مثل من با دهن پر یفت
_خواهش
بعد ام خوردن دوباره حرکت کردیز
چشز هام سنگین شد و خوابیدم
با احساس نورر که مستقیز میخورد به چشمام بیدار شدم
چشمام رو بام کردم ؛انگار یک حالهر سفید رو چشمام بود
دستام رو چشز هام کشیدم و همه چیز واضح شد!
یه نگاه به خودم انداختز که کت سورن روم بود

به ساعت ماشین نگاه کردم که ساعت۰۰:۷رو نشون میداد
کت رو ام روم برداشتز یه خمیامه کشیدم و به سورن نگاه کردم
الهی براش بمیرم کال داره میرونه خسته شد!
نگاهز کرد و یفت
_به به بیدار شدر؟!خوب خوابیدر خوش خواب؟
با مهربونی نگاهش کردم و یفتز
_خیلی خسته شدر نه؟؟چشمات قرمز قرمز! چرا بیدارم ن ردر ها؟
_من خستتته نیستتتز،بیدارت می ردم که تو عین خمار ها برونی به کشتتتنمون
بدر؟؟
میدونستز داره دروغ میگه
ام شیشه به بیرون نگاه کردم ؛دیگه رسیده بودیز
آدرس خونه مهی رو دادم
پیاده شدم و کشو قوسی به بدنز دادم
ام تو ماشین بطرر اب رو یرفتز و ریختز رو صورتز کامال سرحال شدم
سورن تو ماشین نشسته بود
رفتز و منگ خونه رو تا  ۱۰ثانیه نگه داشتز
مهدی با نگرانی جواب داد
_بت..بله کیتتته؟؟
اون لح ه کرم داشتز رفتز جلور آیفون تا منو ببینی با قر یفتز

_ح ت تامد پهالنه،وقتی منو میبینی دلت میلرمه هی یز من واسه تو دنیا می ارمه
هی
دیگه مز من واست پیدا نمیشه هی آخه منو میخوار واسه همیشه هی
عشقتز فدام شی عاشق خنده هام شی
اها اها دستا شله
مهی ام پشت آیفون جی مد
_رهتتا می شمت
بعد تیک درو بام کرد
صدار خندههار ی ی رو پشت سرم شنیدم
نگاه کردم دیدم سورن ام ماشین اومده پایین داره ریسه میره
با اسانسور رفتز باال دیدم در بامه
بوتمو ام پاهام در اورد و مدم به درو با صدار خشن و کوچه بامارر یفتز
_یا الله یا الله منزل کجایی! عیال کجایی؟
یهو یه چیزر کوبیده شد تو سرم که به چهار جهت جلرافیایی چرخیدم
یه نیشگونز ام نشیمنگاه یرامز یرفته شد
مهی شروع کرد به جی جی
_اووو چه خبرته مدر ناقصز کردر اسب ابی واقع در مستراب
دوباره مد تو سرمو این دفعه مح ز بللز کرد
_آشلال دلز برات تنگ شد عوضی دیو...
_ ِا ِا ادامه نده !سرتخته ابرام احساساتتو بشورن!

ام خودش جدام کردو شتتتتتق مد میر یوشز
عین منگال نگاهش کردم
دوباره بللز کردو شونه ها مو یام یرفت
پرتش کردم کنارو
یفتز
_الهی ام مو آویزونت کنن !چند وقت نبودم بسالمتی هار شدر یا ام نبودن من
کارت به تیمارستان کشیده هن؟؟
با پاهاش کوبید تو ش مز و یفت
_برو یمشو بی لیاقت
"ناموستتتا این دختره ام خوشتتحالی دیدن من داره پاچه میگیره؟؟یعنی بخاطر
من؟!عاقا من راضب نیستز چرا این کارو با خودتون می نید "
رفت تو اتاقش چند دقیقه بعد با یه بسته اومد
یرفت سمتز و یفت
_بیا اینز کادور تولد بدربزریت!
_دمت تخز رغ نیمرو،حاال چی هست؟؟
یه چشز یره داد و یفت
_یک کتاب ام اشعار حافظ و کتاب خسرو و شیرین
_وار دستت درد ن نه خل من
خواست دوباره جفتگ بپرونه که رفتز کنار در
مبونز رو براش در اوردمو یفتز
_خدافظ آبالبو،راستی شب تن لشتو بریز خونمون

رو فرشیشو در اورد تا خواست بزنه درو بستز که باعز شد بخوره به در
با لبخند پیروم مندانه وارد آسانسور شدم و رفتز پایین
رفتز کنار ماشتتین و دیدم ستتورن ستترش رو فرمون"الهی ننش فداش شتته" رفتز
سمت راننده و صداش مدم
_سورن؟سورن؟
سرشو بلند کرد و نگاهز کرد
یفتز
_برو اون طرف بشین من میرونز
بدون این ه مخالفتی کنه رفت و اون طرف نشست
منز نشستز و ماشین رو روشن کردم
به سمت خونه حرکت کردم
هر چقدر نزدیک تر میشدیز قلبز تند تر میزد
انگار چندین سال بود که ام اینجا دور بودم
باالخره رسیدیز ماشین رو نبردم تو ،چون میخواستز یافلگیرشون کنز
سورن یه نگاه به اطراف انداخت و یفت
_اینجاست؟
همین طور که به خونه مل مده بودم یفتز
_اوهوم
با هز پیاده شدیز

رو به سورن یفتز
_تو آیفون رو بزن نمیخوام بفهمن که منز
اونز رفت جلو و مد
هر دو ام جلور آیفون کنار رفتیز تا دیده نشیز
صدار مهربون سمی جون پیگید که منو بیش تر ام این بیتاب کرد
_بفرمایید
سورن نگاهز کرد و با م ز یفت
_سالم پیک دارین
با تعجب به سورن که چاخان یفته بود نگاه کردم
سمی یفت
_پیک؟!باشه چند لحظه منتظر باشین؟
یه نف عمیق کشیدم
سورن که این حال منو دید خندش یرفت و یفت
_رها دم بامدم ؛دم بامدم
خودمز خندم یرفته بود که همون لحظه سمی جلور در نمایان شد
هر دو بهز مل مده بودیز که یک آن یک قطره ا شک ام چ شز هار سمی جون
سر خورد و اسمز رو میر لب ممزمه کرد
با ستترعت خودمو تو بلل مهربون مادرونش انداختز و لپ تقریبا چروکیدشتتو
ب*و*سیدیز
بعد ام حدود  2دقیقه ابرام احساسات قانع شد که ولز کنه
یک نگاه به سورن انداخت انگار تامه متوجه اش شده بود

با تعجب رو به من یفت
_رها جان ایشون همون اقا رامتین هستن؟درسته؟
نگاه سریعی به سورن انداختز که ام حرص دستاشو مشت کرده بود و به ممین
مل مده بود
خواستز جواب سمی رو بدم که سورن مود تر و لحنی قاطع یفت
_نخیر خانوم ،من سورن هستز دوست رامتین!
سمی با ی ب به سورن نگاه کرد و یفت
_خب شما چرا با رها اومدین ؟؟خود اقا رامتین کجا هستن؟
هر لحظه سورن عصبی تر میشد
"بیا حاال کی میخواد این دوتارو جدا کنه"
رو به سمی با خندهر ظاهرر یفتز
_ ِا سمی جون بیخیال دیگه ،اقا سورن لطف کردن با من اومدن؛شما میخوار
مارو سرپا همین بیرون نگه دارر!؟
یه چشز یره به سورن رفت و با لطافت رو به من یفت
_نه عزیزکز بیا تو که این ویال به این بزریی بدون تو سوتوکور بود!
با هیجان رفتز تو
ار جتونز چقدرم دلز برار اینجا تنگ شده بود
همون موقع صدار آقاجون اومد
_سمتانه؟سمانه؟کی بود پشت در؟

ام در بزرگ اومد بیرون و با دیدن من مات شد
همین طور نگاهش می ردم
مود تر به خودم اومدم و دو به سمت اقاجون رفتز
خودمو تو آیوش یرمش مگاله کردم
دوتا دستاشو دور حلقه کرد و یونز رو ب*و*سید
منو ام خودش جدا کرد و پیشونیز رو اروم و طوالنی ب*و*سید
با دلخورر یفت
_رهار بابا کجایی تو؟ ها؟نمیگی یه اقاجون پیر دارم ؟
دوباره منو دعوت به ایوش یرمش کرد و من بدون هیچ اعتراضتتی بللش کرده
بودم
امش جدا شدم و دستشو یرفتز و خواستز بب*و*سز که ن اشت
همون موقع سورن اومد جلو
برع

سمی ،اقاجون خیلی با مالیمت و مهربونی باهاش برخورد کرد

_سالم پسرم خوش اومدر
سورن نزدیک تر شد و دستشو اورد جلو یفت
_سالم حاج اقا ،ممنون!حالتون چطوره؟
آقاجون دسش رو فشرد و با نگاه معنا دارر به من نگاه
دوباره به سورن نگاه کرد و یفت
_ش ر خدا خوبز تو خوبی پسرم ؟
_بله منز خوبز
اقاجون دوباره با همون نگاه به من نگاه کرد و یفت

_رهایی بابا معرفی نمی نی؟
حول حول ی یفتز
_چرا،سورن ی ی ام دوستار خوب من و رامتین
اقاجون لبخندر مد و دوتامون رو دعوت کرد به داخل
همین طور که به داخل میرفتز یفتز
_اقاجون این پسر دوردونت کجاست؟؟
اقاجون خندید و یفت
_تو هنومم حسودر؟؟امان ام دست تو!پسرم فرید شرکته!
_اون ه همیشه شرکت ریخت !اقاجون صد دفعه یفتز شرکت به اون بزریی رو
نده دستتت این نوهر معیوبت ،میزنه ورشتت ستتتتون می نه ها!ام من به شتتما
نصیحت
اقاجون بلند مد میر خنده و یفت
_تو هنوم چشمت دنبال اون شرکته؟؟
با لحن التی یفتز
_نه باو عشقز
اقاجون با اعصاش مد تو سرم و یفت
_بام تو ام این الفاظ استفاده می نی؟خجالت نمی شی؟؟
سورن خندید و یفت
_خجالت؟!رها و خجالت!؟
بعد رو به من یفت

_رها،خجالت با کدوم "خ"نوشته میشه؟
منز با نیش بام یفتز
_با "خ"سه دندونه
با این حرفز همشون مدن میر خنده
رفتز رو مبل نشستز و ام خاطرهر دانشگاه ،شمال و کوه رفتنمون برار اقاجون
یفتز البته با سانسور!
اقاجون چیزر ام رامتین نپرسید برام جار تعجب داشت!
اقاجون یه نگاه به چشمار سرخ سورن انداخت و رو به من یفت
_رها ف ر کنز اقا سورن خیلی خسته باشه!راهنمایش کن به اتاقت!
سورن یک نگاه به اقاجون انداخت و خواست ان ار کنه ولی اقاجون یفت
_چرا شما جوونا انقدر کله شقین؟من که باهات تعارف ندارم پسرم
منز رو به سورن یفتز
_راستتتت میگه دیگه چرا انگل بامر در میارر ؟بیا بیا تا جان به جان افرین
تسلیز ن ردر اتاقو نشونت بدم بخوابی
یه چشز یره ام اون ملسا رفت
جلو تر ام سورن ام پله ها رفتز باال
در اتاقز رو بام کردم
دلز برار اتاقز یه ذره شده بود ،همه چی دست نخورده بود و مرتب
سورن به محض این ه در رو بام کردم خودشو پرت کرد رو تخت
بشمار ۳
ختتر پف،ختتر پف

با خنده به سورن که ادعا داشت خوابش نمیاد نگاه می ردم
کمدمو بام کردم ؛یه دست لباس راحتی برداشتز
موهامو بام کردم
خواب خواب
یه نگاه به سورن انداختز دیدم
ِ
لباس هام رو عوض کردم و رفتز پایین

آقاجون کنار شومینه نشسته بود و طبق معمول مشلول خوندن یزل بود
ام پشت بللش کردم و یفت
_عشقتتتز؟؟
خندید و یفت
_دختر حیا کن
با خنده یفتز
_حیارو شوهرش دادیز رفت،بگ ریز میزونی اقا پسر؟
اعصاش رو برداشتو برد باال و کوبید تو سر مبارک بنده
تا چند ثانیه به افق نگاه کردم بعد به خودم اومدم و شروع کردم به کولی بامر
_آخ متتتتردم آر سرم وار آقاجون وار خدا جوون مرگ شدم وار االن معیوب
شدم کی میاد منو بگیره
میون کولی بامر هام صدار ی ی ام پشت سرم اومد که میگفت
_هیش ی تو رو نمیخواد درضمن ام همون اولز معیوب بودر حسود خانز
بریشتز و به پشت سرم نگاه کردم

فرید بود
_به به پسر عمه ،کو سالمت کو علی ت؟! معلومه دیگه وقتی ام صبح تا شب
تو اون شتترکت خودتو میگپونی هی اونجا چتر وا می نی معلومه که ادب ام
یادت میره معلومه بزرگ تر کوچیک تر ام یادت میره!
با خنده نگاهز کرد و یفت
_اوال یه نف ب ش نمیرر،دوما من بزرگ ترم ؛تو باید اول سوال کنی!
_یادت رفته؟؟
با تعجب نگاهز کردو یفت_چی ؟!
با همون حالت متف رانه یفتز
_که بزریی به عقل است نه به سال؟
صدار خنده اقاجون اومد و یفت
_فرید بابا تو حریف مبون این شیطون خانز نمیشی!
فرید هز خندید و با همون خنده برام خطو نشون کشید
رفت جلو و یونهر اقاجون رو ب*و*سید
رفت تو اتاقش و چند دقیقهر بعد با لباس راحتی اومد
سمی براش چار اورد
اومد کنار من نشست ،دستشو انداخت دور یردنز و شروع کرد به حرف مدن
_خب رها حسود کی حرکت کردر رسیدر؟

_واال عرضتتز به درمت ستتاعت دوامده شتتب حرکت کردیز و حدود  ۱ستتاعت
پیش رسیدیز.
با تعجب یفت
_رسیدر!؟؟مگه تو چند نفرر؟؟
خندیدم و یفتز
_ی یمون تو اتاقز ام خستگی بیهوش شده!
اونز دیگه چیزر نپرسید و مشلول نوشیدن چار شد
یهو به یاد تولد اقاجون افتادم و مدم به پیشونیشو یفتز
_وار وار برار تولد اقاجون چی ار میخوار ب نی؟؟
چار پرید تو یلوش و باعز شد به سرفه بیوفته
چند بار مدم به پشتش اونز بزور منو ام خودش جدا کرد
حالش که بهتر شد یفت
_مگه امروم تولد اقاجونه؟؟!!
مرد یا من؟!"
"دکی اینو باش،بعد دو ساعت میگه لیلی ِ
_په نه په؛اره دیگه!

بعد با تاسف نگاهش کردم و یفتز
_هیچ کارر ن ردر نه؟
سرشو انداخت باال
یهو یفتز

_خب ببین بزیاله تو اقاجون رو برار خرید ببر بیرون تا ستتریرمش کنی بعد یه
چیزیز اون جا ام طرف خودت میخرر هز من ب گه ها رو دعوت می نز و
اینجارو هز درست می نز،چطوره؟
_عالی
_پ بدو که وقت تنگه!
فرید رفت تا اقاجون رو راضی کنه
منز رفتز کم ش
اقاجون داشت بحز می رد
_فرید بابا من نمیام،ار بابا چرا همگین شدر الله اکبر پسر ولز کن
فرید دست اقاجون رو می شید اقاجون هی با اعصا میزد تو سر فرید
حاال تو این وضعیت من ام خنده داشتز ممینو یام میزنز
فرید یه چشتتز یره داد و باالخره با هزار درستتر اقاجون راضتتی شتتد ام خونه بره
بیرون
به محض این ه اقاجون رفت یوشیز رو یرفتز و به مهدی منگ مدم
یفتز که بیاد و بقیه رو هز خبر کنه.
رو شمارهر عمو م ز کردم ولی باالخره منگ مدم
صدار عمو تو یوشی پیگید
_الو
جوابی ندادم دوباره یفت
_الو...چرا جواب نمیدر؟!

تصمیز یرفتز که جواب بدم.
_الو عمو جون
صدار نف هار تندش رو میشنیدم بعد ام چند ثانیه یفت
_رها عمویی تویی؟اره؟خودتی؟
یه لبخند مدم و یفتز
_ب له عمو جون منز!خوبی شتت ما؟ من عمو چطوره؟شتتروین و آرشتتتاوین
چطورن؟؟
_ه مه خوبن عزیزم،خودت چطورر عمو؟چطور شتتتد که برار من م نگ
مدر؟؟
ی ز من من کردم و یفتز
_راستش عمو چیزه...میخواستز بگز که امشب  ..تولد اقاجونه،خواستز شما
رو هز دعوت کنز؛میاین؟؟
_اره عزیزم مگه میشه نیایز
با ذوق یفتز
_پ امشب منتظرتونیز حتما بیاین خدافظ!
یوشی رو قطع کردم برار عمه هز منگ مدم قرار شد بیاین
خب حاال باید برم به سمی بگز که برار امشب تدارک ببینه!
جریان امشب رو با سمی در میون ی اشتز
دا شتز ام پله ها باال میرفتز تا سورن رو صدا منز که بین راه آیفون به صدا در
اومد.با هزار تا فحش و نفرین راه رفته رو بریشتز و جواب دادم که مهدی بود

درو بام کردم و بدو بدو رفتز باال
عین منجیرهار ها درو تق تق می وبیدم که سورن بیدار شه
همه اون همگنان خواب بود!
وارد اتاق شدم
بلند داد مدم
_هی سورن؟سورن بیدار شو! الو با توام؟پی پی !
دستتتشتتو یرفتز کشتتیدم که یهو چشتتماش بام شتتتدو منو کشتتید ستتمت
خودش؛تعادلمو ام دست دادم و پرت شدم تو بللش
سرمو به سینش فشرد و یه ب*و*سه رو یونز مد
یر یرفتز و سریع امش جدا شدم!
اونز ام رور تخت بلند شد و ایستاد
رفتز کنار آیینه و یه نگاه به خودم انداختز که سورن نزدی ز شد و ام پشت بللز
کرد
میر یوشز اروم ممزمه کرد
_دوست دارم رهایی!تو مال خودمی!
چشز هام رو بستز و فقط به یرمی تنشو شیرینیه حرفاش یوش می ردم.
شونه هام رو یرفت و منو به سمت خودش بریردوند
چونمو یرفت و سرمو اورد باال ؛تو چشز هام نگاه کرد و یفت
_رها بگو که دوسز دارر؟بگو که توام منو میخوار؟؟

دیگه جنگ بین خودم رو تموم کرده بودم
تو چشز هاش نگاه کردم و یفتز
_سورن،خیلی دوست دارم!
با تردید بهز نگاه کرد و منو کشید تو ایوشش
این دفعه منز د ستامو دور کمرش حلقه کردم و یه ب*و* سه به قف سهر سینش
مدم
با ب*و*سهار که به سینش مدم لرمید و سرشو تو موهام فرو کرد
یه نف عمیق کشید خواست چیزر بگه که در به طرم وحشیانهار توسط ی ی
ام حیوانات نادر به اسز مهدی بود!
تا منو تو بلل سورن دید چشز هاش به اندامه دوتا بشقاب ی اخورر یرد شد و
یهو تق درو به هز کوبیدو رفت بیرون
سرمو بلند کردم و یه نگاه به سورن انداختز
یهو هر دو مدیز میر خنده
مود تر امش جدا شدم و رفتز پایین
به محض این ه پام رو ام رو اخرین پله برداشنز
حمله فحش و کتک به سمتز نامل شد
مهدی افتاد رومو یفت
_دخترهر ورپریده پسر میارر تو خونه؟!اونز خونه پدربزریت چشز سفید؟
تا خواستز جواب بدم مد تو سرم و یفت

_کجا قایمش کردر ها ؟!
منو مد کنارو عین جت ام پله ها رفت باال
منز پشت سرش رفتز باال تا خواست درو بام کنه سورن همزمان در رو بام کرد
و مهدی عین بز سرش پایین بود که تق خورد بهش و منهدم شد
با دیدن همگین صحنهر دافونی پخش ممین شدم و هر هر به ریش ندا شتهر
مهدی میخندیدم
سورن هز خندش یرفته بود اما بخاطر تخریب نشدن مهدی س وت کرد
بعد ام این ه کلی خندیدم با خنده رفتز جلو و دستز رو به سمتش درام کردم
یه پشت چشز نامگ کرد و دستمو یرفت کشید
یهو منز پخش ممین شدم حاال مهدی شروع کرد به خندیدن
سورن دیگه نتونست تحمل کنه و مد میر خنده
سورن رفت پایین
منز بلند شدم که برم که مهدی دوباره منو کشید که با نشیمنگاه تق افتادم
عین ماست نگاهش کردم که طلب ارانه یفت
_توضیح؟مود تند سریع!
شروع کردن ام اول تا اخر ماجرامون رو براش تعریف کردم البته بدون سانسور
ام اول تا اخر فقط به حرفام یوش کرد بعد ام حرفام یفت
_تموم شد؟حاال سیفونو ب ش!
چشز هامو ریز کردمو یفتز

_سیفونو ب شز که یرق میشی!
تا خواست به خودش بیاد و فحشز بده رفتز پایین
چند دستتت لباس کار یشتتادو دایون ام ستتمی یرفتز یرفتمو دادم به ستتورن و
مهدی
خودمز پوشیدم
دست هر کدومشون یه شیشه پاکن و پارچه دادم خودمز رفتز رو اوپن نشستمو
شروع کردم به دست مدن
_ماشالله ماشالله،ماشالله
سورن با تاسف نگاهز کرد و با تحدید یفت
_میار کار می نی یا خودم بزور میارمت؟
دهنز رو بام کردم و نگاهش کردم که با دو اومد سمتز
منز سریع رو اپن ایستادم
_رها بیا پایین
سرمو انداختز باال
یه نف عمیق کشید و یفت
_رها،بیا پایین!
شاید باورتون نشه اما اومدم پایین و عین بگهر ادم شروع کردم به کار کردن
مهدی با تعجب نگاهز کرد که توجه ن ردم و مشلول شدیز
بعد ام تمیر کردن خونه به اون بزریی
سورن و مهدی منو فرستادن برم بادکنک باد کنز

منز تادوساعت داشتز بادکنک باد می ردم
بعد ام  2ساعت تزیین خونه تموم شد و هر کدوم یه طرف پخش شدیز
سمی جون برامون اب آلبالو اورد مهدی تا اخر خورد
منز یه نف سر کشیدم
اما سورن نصفشو خورده بود
با حسرت به اب ابالبو نگاه می ردم
مثل این ه سورن فهمید
خیلی بیرحمانه با کمال بی فرهنگی جلو چشز من خورد
کوسن مبل رو یرفتز پرت کردم سمتش که درست خورد تو صورتش
داشتیز ام سرو کول هز باال میرفتیز که آیفون به صدا در اومد
با دو رفتز سمتشو جواب دادم
_کیستی ار ور؟؟
صدار خندهر دو تا پسر اومد که یفتز
_هور مزاحز بدبخت بی فرهنگ بی تمدن مگه خودتون خوار مادر ندارین
مگه شناسنامه ندارین کارت ملی ندارین ؟؟؟
خندشتتون شتتدت یرفت پس ترار ستتیب ممینی ابپز رفته بودن کنار چهرشتتون
مشخص نبود
این دفعه بلند تر یفتز

_هرهرهر نگار یوله ید بی خاصتتیت!واستتتا االن میام دوتا چک میخوابونز تو
دهنتون که به درجه شهادت نایل شین!
سریع به سمت در رفتز که سورن با تعجب یفت
_کی بود؟؟تو کجا!؟
بدون این ه جواب بدم سریع با همون سرو وضع دایون رفتز پایین
نزدیک که شدم یفتز
_آر نفت کش بگی منو که اومدم
به محض این ه درو بام کردم ی ی عین شامپانزه امم آویزون شدو بللز کرد
یا کوه خ ر این دیگه یه ناشناختهار
چنان بللز کرده بود که نزدیک بود خفه شز به اموات بپیوندم
اون ی ی ولز کرد ی ی دیگه منو چسبید
اخی چقدر طرفدار دارم
عاقا این کارا چیه من مطعلق به همز
یه لحظه به خودم اومدمو یه یام ام شتتونهر طرف یرفتز که داداش رفت به
آسمون
عین ماست نگاهشون می ردم که اون بینوایی که یامش کرفتز یفت

_وحشی وحشی؛ام همون بگگیت وحشی بودر !
با تعجب نگاهش کردم و یفتز
_بگگی؟؟ تو ام کجا میدونی ؟اصال این جا چی میخواین هان!
یه نگاه به هز دیگه انداختن و نیشتتشتتونو به اندامه کل پهنار صتتورتشتتون بام
کردن!
دو تاشون همزمان یفتن
_ناموسا ماهارو یادت نمیاد؟!
_من نمیدونز دی شب شام چی خوردم حال چگونه ام من انتظار دارر شما ها
که شباهت میادر به میمون هار آمامونی دارین رو یادم بیاد ار ور؟؟
اون ی ی که یامش یرفتز صورتشو کج کرد و با پومخند یفت
_آرشاوین هستز
_منز شروین هستز
یهو چشمام برق مدو عین جن مده ها یفتز
_نتته!؟؟یعنی شما ها همون جوجه هار  ۹سال پیشین؟؟
بعد ام حرفز مدم میر خنده
یهو آرشاوین کوبید پ یردنمو دستمو یرفت یفت
_توام هنوم همون دخترهر حسود بیخاصیت یاور !
چپ ی نگاهش کردمو یفتز
_پر پرت می نما!

این دفعه آرشاوین یفت
_اوخ اوخ نگو رها کماندو ترسیدیز
سه تایی یه نگاه به هز انداختیمو مدیز میر خنده
میون خنده هامون صدار دوریه شدهر سورن رو ام پشت سرم شنیدم
"خدایا خودمو به خودت میسپارم ،منو حفظ کن"
با تردید بریشتز و با دستار مشت شده با فک منقبض شده و با رگ شقیقهار
که برجسته شده بود برخورد کردم
سورن با داد یفت
_اینجا چه خبتره؟
بعد ام این حرف یه نگاه به شتتروین انداخت بعد همین طور اومد پایین ترو
رسید به دستار قفل شدهر منو شروین
سریع خوا ستز د ستمو جدا کنز اما شروین چنگال صفت د ستمو مح ز تر
یرفت
با پاهام کوبیدم رو پاهاش که یه چشز یره داد خواستز فحشش بدم که سورن
با حرص یفت
_ولش کن.
شروینز با اخز یفت
_جنابالی کی باشی؟؟؟دلز میخواد دستشو نگه دارم تو چی ارشی؟؟
ام صدار بلند اینا مهدی و سمی جون اومدن بیرون

سورنز خیلی قاطع و مح ز یفت
_من همه کارشز میگز دستشو ول کن
آرشاوین نگاهز کردو یفت
_رها این چی میگه؟؟
یه نگاه به ستتورن که با چشتتماش داشتتت بهز میگفت ایه جواب بیخود بدم
یردنمو میش نه نگاه کردم
به مهدی که با چهرهر سوالی نگاهز می رد
و سمی که منتظر به لب هام نگاه می رد
چه ف ار خفناکی
_اهز اهز خب چیزه ...
ردیف دندون هام رو به نمایش ی اشتز که سورن با صدایی که کنترل شده بود
یفت
_رهتتتا؟جوابشو بده.
_ار بابا چرا همگین می نید خب  ،ار ایهاالناس این اقا سورن نامزدمه!
با این حرفز سمی جون با دستش کوبید تو صورتشو یفت
_اوا خدا مریز بده!
مهدی با دهن بام یفت
_نتتته!!؟

آرشاوین یه پومخند مد اما شروین اخز کرد و دستمو رها کرد
و اما سورن
همگون تیتام مده ها به من نگاه می رد
آرشاوین و شروین رفتن تو اما مهدی همونطور با دهن بام نگاه می رد
سمی جونز که تو هنگ بود
سورن با لبخند رضایت نگاهز کردو اومد جلو
دستمو یرفت با هز ام کنار مهدی و سمی ی شتیز یهو انگار که چیزر یادش
اومده باشه ایستاد و رو به من یفت
_رها؟اصال اینا کی هستن؟
_خب پسر عمو هام شروین و آرشاوین دوقلو هار ناهمسان
_اها
بعد یهو دستمو فشار دادو خز شد روم و یفت
_نبینز نزدی شون بشیا؟فهمیدر؟
صورتمو جمع کردم و با آخو اوخ یفتز باشه
فشار دستشو کز کردو با هز رفتیز تو
بعد ام چند دقیقه سمی و مهدی هز اومدن
سمی برار آر شاوین و شروین قهوه اورد بعد رفت تو ا شپز خونه م شلول کارا
شد
سورن رفت و روبهرور آرشاوین رو مبل نشست

مهدی

روکرش به پا
سمت راست آرشاوین با همون لباس کار نشسته بودو ِه ِ

بود دخترهر بتتوق

سمت چپش هز شروین نشسته بود
خواستز برم لباسمو عوض کنز رو به سورن و مهدی یفتز
_جیجرا شما نمیخواین لباساتون رو عوض کنید و دوش بگیرین،همگین میادم
وقت نداریما!
یهو مهدی با تعجب به خودش نگاه کردو یه نگاه به آرشتتاوین و دستتتشتتو
ی اشت جلو دهنشو یه جی خفیف کشید
همه ام این کار مهدی مدیز میر خنده
مهدی هول هول ی دستمو یرفتو با هز رفتیز باال
سورن هز اومد سورن رو راهنمایی کردم به سمت اتاق فرید
خودم و مهدی هز رفتیز تو اتاق من تا بریز حموم
اول من رفتز و یه لباس خونگی پوشیدم و رفتز پایین
سورن هز نشسته بود
سمی داشت میز ناهارو میگید
یوشیز رو برداشتز و یه منگ برار فرید مدم
سر اولین بوق جواب
_الو
با خنده یفتز

_منتظر منگز بودر که سریع جواب دادر کلک؟؟
اونز خندید و یفت
_رها من اقاجون رو میبرم خونهر خودمون بعد شتتب هماهنگ می نز که کی
میایز اوکی؟
_اوکی باو!خداف
بدون اینگه منتظر جوابی ام طرف اون باشز قطع کردم که مطمنز خیلی حرص
خورد ام این کارم
یه لبخند خبیز مدم و وارد اشپزخونه شدم
دی برنج و برداشتز و ی اشتز رو میز
همزمان مهدی هز با یه لباس شیک راحتی اومد پایین
دخترهر چشتتز ستتفید ماتی ز مده بود ایشتتاال روم قیامت با لب آویزونش کنن
ف ر کنز ف رو خیالی برار پسر عمور عزیز تر ام جانز داره
میزو با کمک سمی و مهدی چیدیز
همه رفتیز رو میز نشستیز و مشلول خوردن شدیز
دومین لقمه رو که خوردم صدار سرفهر مهدی توجهمو جلب کرد
خواستتتز با مشتتت ب وبز به پشتتتش که آرشتتاوین هول هول ی یه لیوان اب
ریخت و یرفت سمت مهدی
مهدی هز عین این بدبخت بیگارهار تشنه شروع کرد به خورد
بعد ام خورد اب یه نف راحت کشید

آرشاوین با نگرانی یفت
_مهدی خانز خوبی؟
مهدی

با نگاه قدر شتتناستتتانه و عاشتتقانه نگاهش کرد که یالب بروتون

میخواستز عق بزنز
یفت
_خوبز ممنون
منو سورن یه نگاه به هز انداختیز و هر دو یواش ی ادا عق مدن در اوردیز
مشلول خوردن شدیز

ی ا که تموم شد سمی ضرفا رو جمع کرد و با اصرار منو مهدی که خودمون
ظرفارو میشوریز اون رفت که استراحت کنه
یه پیشبند ام تو کابینت در اوردمو دادم دست مهدیسو یفتز
_قربون قدو باالر رشیدم ،دستتو میب*و*سه
بعد خواستز ام اشپز خونه بزنز بیرون که یفت
_هتتور کجا دخترهر درویگور خر پلشت

نیز نگاهی بهش انداختز و یفتز
_مهدی جون بیا دوم باشیز خو؟؟
به ظرفا اشاره کردم و یفتز
_دارن صدات می نن
با حرص پاهاشو کوبید به میز که داداش رفت هوا
با خنده ام اشپز خونه مدم بیرون
خب حاال چی ار کنیز تا شب؟؟!
برم تاب بامر؟
دستامو بهز کوبیدم و رفتز تو حیاط
یه نگاه به تاب انداختز و یه جی خفه کشیدم
به یاد طفولیتز افتادم که چطور آر شاوین و شروین رو ام تاب پرت می ردم تو
استخر بعد در کمال ارامش تاب بامر می ردم
هتتتئ رومیار!
احستتاس  ۸۰ستتاله ها بهز دستتت داد منز بهش دستتت دادم! هه هه هه چه با
نم ز من خدایا خودت شخصا حفظز کن که در معرض خطرم.
رفتز رو تاب نشستمو شروع کردم به بامر کردن

یهو یه یربه تپل مپل داشتتت رد میشتتد که عین جن مده ها ام تاب اومدم پایینو
افتادم دنبال یربه
یربه بدو من بدو
بدبخت ف ر کرد آماریز
باالخره ییرش انداختز یردنشو یرفتز و فشارش دادم به خودم
یه لحظه با دستاش یه پنجول انداخت بهز که پرتش کردم پایین و یفتز
_یربهر بی فرهنگه بی لیاقت مگه ادم نیستی ها؟خاک برسرت
یهو یربه رم کرد و اومد طرفز
یه قدم به عقب رفتز و یفتز
_ببین یربه بیا با هز دوم باشیز
دیدم اومد جلو تر منز رفتز عقب تر
ایدفعه یفتز
_بیا با هز مدارا کنیز
اومد جلو تر بعد یه میو یفت که ف ر کنز قبول کرد اتش ب کنیز
اما یهو عین یاو افتاد دنبالز
من بدو یربه بدو
همین طور دور استخر میگرخیدم بلند بلند میگفتز
_یربهر یاو چرا هز چین می نی ها جون ننت بیخیال وار کمک

یهو صدار چند نفرر رو پشت سرم شنیدم
به پشت سرم نگاه کردم که دیدم آرشاوین ،شروین،سورن و مهدی ش ماشون
رو یرفتن میخندن
_به چی میخندین ؟؟بیاین این هیوال رو بگیرن تا تلف نشدم
بدون این ه کوچ یک ترین حرکتی برار ک مک به من ب نن در ک مال بی
شخصیتی دوباره مدن میر خنده
همین طور که به پ شت سرم نگاه می ردم پاهام ییر کرد به لبهر ا ستخرو تا به
خودم بیام شتتق پرت شدم تو اب
وار تمام استخوان هام یخ مد
بزور ام تو اب اومدم بیرون با حال مار به بگه ها نگاه کردمو یه جتتتتتی بنفش
کشیدم که خودم ام صداش یوشز کر شد
مجبور شدم دوباره برم حموم لبا سمو عوض کردمو رفتز رو تختمو همون طور
که به سقف نگاه می ردم چشمام سنگین شد و دیگه چیزر نفهمیدم

با صدار سورن که مرتب ت ونز میداد بیدار شدم
یه نگاه به ساعته رو بهروم انداختز که مخز سوت کشید.

ساعت  ۶بود و دو ساعت دیگه اقاجون میومد
سریع ام جام بلند شدم و ام ب هول شده بودم بیخود دور خودم میگرخیدم
سورن دستمو کشید و نشوندم رو تخت
تقال می ردم که دستتتمو ام تو دستتتش جدا کنز اما اون بدون کوچیک ترین
حرکت نگاهز می رد
اروم نگهز داشت و یفت
_رها اروم باش بابا چته
بعد مد میر خنده
عین احمق ها نگاهش کردم و چنان کوبیدم پ کلش که مهره هار یردنش
جابهجا شد
با تعجب نگاهز کرد و همون طور دستشو ی اشت اون جایی که مدم
قیافهر متعجبش رو که دیدم مدم میر خنده
دستمو ام تو دستاش جدا کردم و رفتز سمت کمد لباس هام
یه لباس شتتب بلند قرمز اوردم بیرون که رور قستتمت دکلتش با یه تور بزرگ
قرمز تزیین شده بود و اون تور تا دور یردنز میرفت و به ش ل دور یردنی بود
ام میر سینه کلوش میشد و کمی دنباله داشت

یه کت کوتاه که آستینش سه ربع بود هز یرفتز با ست کفش
لباسو یرفتز جلور سورن و یفتز
_چطوره؟
اول دقیق مل مد لباسو بعد اخز کردو یفت
_تو این لباسو نمیپوشی
با ییجی یفتز
_چت ..چتی؟نمیپوشز؟اتفاقا میخوام بپوشز.
_حوصله نگاه هار بقیه رو ندارم رها،رو اعصابز راه نرو
_سورن این لباس نه کوتاهه نه بامه درضمن کت کوتاه هز داره منز اینو میپوشز
با اخز بهز نزدیک شد و یفت
_بپوش ولی ایه ام شب ام کنارم ُجز بخورر  ،شیطونی کنی،با پ سر عمو هار
عتیقت بگی و بخندر خودت میدونی .فهمیدر؟
با یه ایش ام کنارش رد شدم
لباسو ی اشتز رو تخت و بریشتز سمتش و یفتز

_راستی تو لباس نیوردر با خودت!میخوار چی ار کنی!
یه چشمک مدو با لحن خاصی یفت
_آقاتونو دست کز یرفتی ضعیفه؟شما وقتی اینجا خواب بودر من رفتز خرید!
با تعجب نگاهش کردم و یفتز
_ار بیشعور چرا منو صدا ن ردر باهز بریز ها؟
بعد رومو اون طرف کردم
صدار قدم هاشو ام پشت سرم شنیدم
همین طور نزدیک تر و نزدیک تر شد و ایستاد
ح ور یرمشو پشت سرم ح کردم
د ستار قور و مردونش رو دور کمر باری ز حلقه کرد و منو به خودش ف شرد و
اروم میر یوشز با صدار ییراش ممزمه کرد
_آخه خانومز عین فرشته ها خوابیده بود ،دلز نمی اومد بیدارش کنز
یه لبخند مدم و خودم رو امش جدا کردم و با ذوقی آش ار یفتز
_خب حاال اقا سورن چی خریدر برو بیار میخوام ببینز

با شیطنت ابرو هاشو انداخت باال و یفت
_نچ نمیگز،وقتی پوشیدم نظر بده
با سماجت پاهامو کوبیدم به ممین و یفتز
_نخیر همین االن
لپز رو کشیدو یفت
_ضعیفه تو هر کارر ب نی من االن نشونت نمیدم
با پاهام کوبیدم رو باهاش که اصال برور خودش نیورد
با حرص خواستتتز جی ب شتتز که با دستتتت جلور دهنز رو یرفت و تک
خندهار کرد و یفت.
_ ِا چرا جی می شی؟آروم
همون طور که دستش رو دهنز بود یامش یرفتز که سریع دستشو برداشت و یه
قدم رفت عقب و یفت
_به موقعش همه این ها تالفی میشه یربهر وحشی من

رو بهش یفتز
_برو ،برو بیرون میخوام لباسمو عوض کنز که دیر شد
_باشه من رفتز که حاضر شز ؛راستی مهموناتون هز اومدن
یه سرر ت ون دادم که ام اتاق رفت بیرون
منز مشلول پوشیدن اون لباس شدم
لباس رو پوشدم خوشبختانه میپش ام بلل بود خودم بستمش
کفش هار پاشنه  ۸سانتیز رو پام کردم و رفتز رو صندلی میز آرایش نشستز و
مشلول ارایش کردن شدم
یه خط چشز مش ی کشیدم دور چشمام که چشمار ابیز رو به رخ می شید.
دور چشز هام رو با سایه سیاه کردم
یه رژ لب قرمز برداشتز و کشیدم رو لبز
یونه هام خودش قرمز بود ولی برار اطمینان با دستتتز کوبیدم رو یونه هام که
رنگ یرفت

جتتتون هلو برو تو یلو ح ایت منه ها

موهام رو بام ی اشتز و فقط یه قسمت ام جلوش رو برداشتمو یی کردم
دور سرم پیگوندم و اوردمش کنار یوشز
دستامو فرو کردم تو موهام و بهشون حالت دادم
ن ش ستز رو صندلی و الک قرمزم رو بردا شتمو به تک تک ناخن هام با دقت و
وسواس مدم
ک شور کنار میز ارایش رو بام کردم و سروی سی که اقاجون پار سال برام خریده
بود رو اوردم بیرون
یه سروی ظریف نقرهار که خیلی شیک بود
یردنبند رو دور یردنز انداختز و دسبندش رو دور موچز بستز
انگشترش رو هز یرفتز و ی اشتز
یوشواره هام رو در اوردم و یوشواره هار ستش رو به یوشز انداختز
با ل ت به خودم خیره شدم و ام تو آینه برار خودم یه ب*و*س فرستادم

ادکلن سردمو برداشتز و دور مچ و یردنز مدم
کت رو ام رو تخت برداشتتتز و تنز کردم یه شتتتال حریر هز همین طور آروم
ی اشتز رو سرم
و با یه نف عمیق ام اتاق مدم بیرون
ام باال به پایین پله ها نگاه کردم که یویایی بود
همه اومده بودن ام عمو و من عمو تا عمه و شوهر عمه
بگه هاشون
دوستار اقاجون و منو بگه هاشون
و خیلی هار دیگه که من نمیشناختز مثل این ه فرید دعوتشون کرده بود.
به ساعت یوشیز نگاه کردم که  ۷رو نشون میداد
خب هنوم وقت داریز
با چ شز دنبال سورن میگ شتز که چ شز هار خیرهر شروین رو رور خودم
دیدم
چشز امش برداشتز و خواستز ام پله ها برم پایین که ی ی دستامو یرفت
به پ شتز نگاه کردم و بیخ سورن شدم که تو اون کتو شلوار م ش ی و ر سمی
چقدر ج اب شده بود

موهاش رو به حالت پریشون به سمت باال داده بود.
مور تلخ ادکلنش رو به رویه هام فرستادم
یه لبخند بهز مد و د ستز رو یرفت و با هز خیلی شیک به سمت پایین حرکت
کردیز
یه لحظه احساس کویئن بودن بهز دست داد
هر چقدر به سالن نزدی تر میشدیز چشمار بیشترر محو تماشامون میشد
بع تتی ها در یوش هز پچ پچ می ردن بع تتی ها تحستتین نگاه می ردن و
بع ی ها هز حسادت
به نگاه هار دیگران توجه ن ردم و دستتت در دستتت ستتورن به ستتمت عمو که
مشلول صحبت کردن با اقایی بود رفتیز
نزدیک که شدم با ذوق و تردید یفتز
_عمو؟
عمو نگاهش رو ام اون اقا یرفت و به من مل مد
ام جاش بلند شد و اروم میر لب اسمز رو ممزمه کرد
بعد منو به آیوش کشید
 ۹سالی میشد که ندیده بودمشون و سخت دلتنگ بودم
حاال که دیدمشون خیلی سرحال تر شدم

عمو امم جدا شد و یفت
_ماشاالله چه بزرگ شدر رهار عمو
یه لبخند دلنشین مدم
عمو پیشونیز رو ب*و*سید و یه نگاه به سورن انداخت
مثل این ه تامه متوجه ح ور سورن شده بود
سورن پیش دستی کرد و یفت
_سورن هستز
و بعد ام این حرف دستش رو درام کرد
عمو دستش رو پدرانه فشرد و اضحار خوشبختی کرد
"نمردیمو با ادب شدن تو رو هز دیدیز رها خانوم"
"مود ام جلو چشمام خفه شو تا نزدم عین خر ماما کنی"
عمو من و سورن رو به سمت خانمی برد که ف ر کنز من عمو باشه
پرسش یرانه به عمو نگاه کرد عمو لبخندر مد و رو به من عمو یفت
_خانز حدس بزن این خانز خوشگله کیه؟؟
من عمو با دقت به من نگاه کرد و یهو منو کشید تو آیوششو با یریه یفت
_رها تویی عزیزم؟؟
دستامو دور شونه هار من عمو حلقه کردم و یفتز
_بله خودمز من عمو
من عمو ام همون بپگی ح ز مادر رو برام داشت ،خیلی دوسش داشتز اما بعد
ام اون اتفاق دیگه رابطمون باهاشون قطع شد یعنی این تقدیرر بود که اقاجون
رقمش مده بود

امش جدا شدم و سورن رو معرفی کردم
عمو و من عمو با نگاه معنی دارر بهز نگاه کردن
امشون جدا شدیز تا به همه خوش امد بگیز
ساعت  ۴۵:۷دقیقه بود و ربع ساعت دیگه اقاجون و فرید میومدن
چند بار خواستز تا ساکت شن اما هز همه میاد بود
بخاطر همین یه ش تراب خورر یرفتز"ش تراب ستترو نمیشتته فقط جاشتتو داریز
منحرفار بدبخت"یه قاشق یرفتز و چند بار ضربه مدم
همه توجهشون به این سمت جلب شد
و س وتی ح ز فرما شد
با تک سلفه یلوم رو صاف کردم و یفتز
_مهمان هار عزیز،خیلی خوش اومدین
اقاجون ربع ساعت دیگه تشریف میارن و قراره یافلگیر بشن
پ هم ارر کنید میخوام چراغ هارو خاموش کنز
چند تا فشفشه یرفتز
چند نفرر هز بادکنک به دست منتظر بودن تا بعد ام ورود اقاجون بترکونن
همه منتظر بودیز تا اقاجون در رو بام کنه
تیک تاک
تیک تاک

و...
در بام شدو صدار دستو سوت همه ف ارو پخش کرد
برق هارو روشن کردیز
همهر حاضرین تو جمع خوشحال بودن ام این اتفاق و شعر تولدت مبارک رو
به یاد طفولیت یک صدا خوندیز
اما اقاجون هنوم ش ه به جمع نگاه می رد چشماش دور تادور چرخید و به من
رسید
چشماش خندید
منز با ذوق به سمت اقاجون رفتز و بللش کردم
اقاجون میر یوشز یفت
_ممنون رهار بابا،تو همیشه منو یافلگیر می نی
یونش رو ب*و*سیدمو یفتز
_تولدت مبارک اقاجتتتون
اقاجون با نگاه تحسین امیز نگاهز می رد و با لخن خاصی یفت
_تو که امشب دیوونش می نی!
تک خندهار کردو امم دور شد
وا اقاجونز به یاد جوونیش افتاده
اقاحون ام دیدن دوستار قدیمیش خیلی خوشحال بود
همین طور به تک تک مهمان ها خوش امد میگفت که رسید به عمو

اخماش تو هز یره خورد
عمو دستش رو اورد جلو اما اقاجون دستش رو پ مد و ام کنارش ی شت
نگران به این صحنه نگاه می ردم که صدار سورن رو شندیدم که میگفت
_ق یه چیه؟؟چرا اقاجون همگین کرد؟
_بعدا خودت میفهمی
اقاجون رفت کنار دوستاش و مشلول یپ مدن شد
کمی بعد رفتز کنارش و خواستز که باهاش صحبت کنز
_جانز رها
_عشقتتز؟؟
با حرص یفت
_ ِا دختر قباهت داره،این چه طرم حرف مدنه ؟
ام حرف اقاجون خندم یرفته بود ولی یفتز
_جیجر طال یه چیز میگز نه نگو.خب؟
اعصاش رو کوبید به پاهام و یفت
_دختر حیا کن
بعد یه دست به ریش سفیدش کشید و یفت
_خب چی میخوار؟

_ببین یل پ سر من نه ته پیامم نه سر پیام خب؟ولی مرگ من ام شب اون قهرو
کینهر  ۹ساله رو بزار کنار خب؟
امشتتب عمو با هزار تا امید فقط برار تولد شتتما فقط برار دیدن پدرش اومده
پ ..
هنوم حرفز تموم نشده بود که اقاجون با صدار کنترل شده یفت
_رها ،هر کارر بود قبول می ردم اما این یه مورد نه
_اخه اقاجون چرا تمومش نمی نید!مگه عاشق شدن جرمه؟
_نه نیست ؛ولی نه اون من!
کالفه یفتز
_وار وار اقاجون  ،عمو که کف دستتتشتتو بو ن رد متوجه شتته که اون من(من
عمو)
همون دختر شریک شماست که تمام شرکت رو باال کشید
اقاجون ی شته ها ی شته،ی شته ها برار عبرت یرفتنه نه حسرت خوردن
صدامو اروم تر کردم و یفتز
_اقاجون تورو خدا امشب همه چیز رو تموم کن
اقاجون نگاهز کرد و به لبخند مد که یعنی قبول کرده
پریدم بللش و ماچش کردم
که بزور منو ام خودش جدا کرد

موقع صرف شام شد
چند تا خدمت کار میز شام رو چیدن
خواستز برم کنار سورن که ی ی بامومو کشید و با خودش برد کنار
با تعجب به شتتخصتتی که منو ربوده بود نگاه کردم که با قیافهر خنده دارو
عصبیه فرید برخورد کردم
با خنده یفتز
_ها؟چته رم کردر؟
یه فشار به باموم داد که صورتمو جمع کردم یفتز
_خب چته؟خل شدر؟ن نه رفتی بیرون ملزت رو شستشو دادن ؟
با اعصبانیت یفت
_رها مستتخره بامر در نیار ؛تا اونجایی که میدونز اون پستتر"به ستتورن اشتتاره
کرد"جزﺋی ام بگه هار دو ستار اقاجون نبود؛بعد ام اونجایی که تو یفتی ی ی
باهات اومده
یهو باصدار بلند تر یفت
_این پسره کیه رها؟؟؟
با جدیت یفتز

َ
_به تو چه ربطی داره ها؟؟به جز اره و اوره شم کوره سورن و مهی و تگریو
شبی ،کتی َمتیو میترا خشتگی؛ بدونه تو موندر که بهز ییر بدر؟
چشماش میخندید ولی خودشو کنترل کرد
همون موقع اقاجون صدام کرد که با خنده باهاش بار بار کردم
که اونز برام خطو نشون کشید
رفتز ی ز ساالد برار خودم ریختمو رفتز جلوترو کلی سوس خالی کردم
همون طور دایون داشتز میخوردم
که یهو یه کاهو اویزون شد ام دهنز چشمامو دور تا دور چرخوندم که ببینز کی
حواسش به منه
که یهو یه پسره با چشمار یشاد به من نگاه کرد
برار این ه کولی بامیز رو کامل کنز مبونمو در اوردم و چشز هام رو چپ کردم
که پسره دیگه چشماش یشاد تر نمیشد
ام کارم هز خندم اومد هز برار خودم تاسف خوردم
منی که اوله جشن انقدر رسمی بودم االن کولی بامر در میارم
بعد ام شام مومیک رو پلی کردن و همه دوتا دوتا رفتن که تانگو بر*ق*صن

همین طور به دخترو پسر جوون که باهز میر*ق*صیدن نگاه می ردم که سورن
دستش رو جلوم درام کردو یفت
_افتخار میدر مادمامل
دستمو تو دستاش ی اشتمو با هز رفتیز وسط
سورن خیلی ماهرانه حرکات رو اجرا می رد
منز این ر*ق*ص رو چندین بار انجام دادم
ام تماس بدنش با بدنز یرم شد داغ شدم سوختز
یه نگاه به اطراف انداختز که با دیدن عمو و من عمو کنار اقاجون لبخند مدم
من عمو نگاهز کردو یه چشمک بهز مد
بهجار این ه سرمو بندامم پایین و خجالت ب شز لبخند پهنی مدم که من عمو
ام این کارم داشت ریسه میرفت
سورن فشار خفیفی به کمرم داد و یفت
_لعنتی
اروم یفتز
_چیزر شده
کالفه یفت

_رها یه بالیی سر این شروین میارما،پ سرهر ل*ا×ش*ر داره در سته قورتت
میده
یهو دستتت ام ر*ق*ص کشتتید و کشتتون کشتتون منو دنبال خودش برد و یه جا
نشوند
با تعجب به این عملش نگاه می ردم
خواستز بلند شز و بگز که کیک رو بیارن که یهو سورن مچ دستمو یرفت و با
اخز نگاهز کرد
_سورن عزیزم میخوام بگز کیک رو بیارن
_المم ن رده بشین سرجات
با کالفگی نشستز
یهو مهدی اومد جلوم ایستاد و رو به سورن یفت
_اقا سورن مبتونز یه لحظه رها رو قرض بگیرم
سورن همگین ی ب به مهدی نگاه کرد که ف ر کنز بگز ام ترس خود شو
خی کرد
مظلوم به سورن نگاه کردم که یفت
_فقط برار چند دقیقه
با خوشحالی یونهش رو ماا کردم و یفتز
_میخوامت باو

سورن با تعجب به این کار یهویز نگاه کرد
مهدی دستمو یرفت و برد یه یوشه و یفت
_ن بت تو که همیشه تو هر مهمونی یا جشن کال در حال کرم ریزر بودر چرا
امشب انقدر مودب شدر ها؟
یه قر به یردنز دادم و یفتز
_ف ولو بردن میر ممین پله نداشت خورد ممین در جریانی عایا؟؟
یه مشتتت مد به دستتتز که نزدیک بود بزنز خوردو خاکشتتیرش کنز اما خودمو
کنترل کردم
دوباره صدار خراشیدش اومد که یفت
_چرا انقدر ستتورن بهت میگستتبه ها؟االنز داره ماهارو میپاد!ن نه جنابالی
تحفهار !
با لحن خنده دار و کمی کالفه یفتز
_واال همینو بگو عشقو عاشقیه چیه ؟
اصال ام این به بعد میخوام مثل تو بشز
مهدی با لبخند نگاهز کرد که ادامه دادم
_میخوام مثل تو دیگه عا شق ن شز،آ شلال با شز؛عوضی با شز،میخوام مثل تو
عین الشخورار مندیی کنز
اصن دیگه میخوام بشز ی ی مثل تو که آدم نیستو احساس نداره

بعد ام تموم شدن حرفز خیلی اروم نگاهش کردم
نگاه عمیقی بهز انداخت و نف عمیق کشید
میر لب یفت
_رها ام جلو چشمام خفه شو تا به شش روش سامورایی ناقصت ن ردم
لبخند پلیدر مدم و امش دور شدم
همون موقع کیک رو اوردن
اقاجون سر جار خودش نشست
کیک بزرگ سه طبقه رو رو میز ی اشتیز
شروین اومد نزدی ز و فندک طالیی رو به سمتز یرفت
با م ز فندک رو یرفتز و شمع  ۶۹رو روشن کردم
ی ی ام دوستار اقاجون اومد جلو و مد رو شونهر اقاجون و یفت
_دیگه پیر مرد شدر
اقاجون یه نگاه بهش انداخت و یفت
_خوبه همش  2۷رو امت بزریترم
همه مدن میر خنده
اقاجون خندید منز با ذوق چاقو رو دادم دستش و یفتز

_عشقتتز ارمو کن
اقاجون یه چشز یره داد و چشماش رو بست
بعد چشز هاش رو بام کرد و شمع  ۶۹رو فوت کرد
بعد ام فوت کردن اقا جون همه شروع کردیز به دست مدن
ح ور کسی رو کنارم ح کردم
به پشتز نگاه کردم که سورن رو با نگاه خاصی مج وب خودم دیدم
یه لبخند به روش پاشیدم و دوباره به اقاجون خیره شدم
_خب اقاجون حاال کیک رو ِب ُبر
به سمت صدا چرخیدم که فرید رو دیدم
اقاجون یفت
_باشه باباجان ،بام تو به ف ر ش متی؟!
ه مه ام این حرف ا قا جون مدن میر خ نده ولی فر ید فقط به من چشتتز یره
میداد.منز برار حرص دادنش چشمامو چپ کردمو عین میمون ادا در اوردم
اقاجون کیک رو برش داد
اول ام همه به یاد طفولیت پریدم بلل اقاجون و یفتز
_اقا جتتونز تولد مبارک
اقاجون صورتز رو ب*و*سید و یفت
_دیگه پیر شدم!هتتی جوونی کجایی؟!
_ ِا جیجر نبینز یمتو!تو هنو جوونی باو!
نگاهز به سورن افتاد که با عصبانیت بهز نگاه می رد

خود به خود ام اقاجون جدا شدم و رفتز کنار سورن
دستمو تو دستار یرمش یرفت و با انگشتام بامر می رد
کیک رو بردن
دوباره همه م شلول حرف مدن شدن که یهو سورن ام جاش بلند شد و رفت
جلو
با تعجب بهش نگاه می ردم
یهو عین کار منو انجام داد شراب خورر رو بردا شت و با قا شق چندبار بهش
ضربه مد
همه توجهشون به سمتش جلب شد
سورن یلوش رو صاف کرد و خیلی مح ز و قاطع یفت
_راستش میخواستز یک مطلبی رو امشب و تو این جمع بگز
به اقاجون نگاه کردم که با لبخند به سورن نگاه می رد
چشز امش برداشتز و دوباره به سورن خیره شدم
_من مبخوام امشب به یک چیز اعتراف کنز
من امشب میخوام به کسی که منو عاشق کرد ابرام عالقه کنز
به کسی که وجودم به نف کشیدنش وابست
کسی که با حرف مدنش و با کاراش منو بیشتر و بیشتر عاشق خودش می نه
من امشتتتب میخوام جلو همهر شتتما با اجامهر اقا شتتهرام "اقاجون"ام رها
خاستگارر کنز

نف تو سینز حب

شد و با چشمار قد یردو به سورن که عاشقانه به من نگاه

می رد خیره بودم
با صدار د ست یک نفر سرم رو چرخوندم که مهدی رو دیدم همون طور که
آرشتتاوین چستتبیده بود با نیش بام داشتتت دستتت میزد که با چشتتز یرهر من
ساکت شد
اقاجون ام جاش بلند شتتد و اعصتتاش رو به ممین کوبید و شتتروع کرد به قدم
مدن
همه ساکت بودن و به این صحنه نگاه می ردن
خیلی ش ه شده بودم ف ر نمی ردم سورن جلور این همه امم خواستگارر کنه
با صتتدار کوبیده شتتدن در ام ف ر بیرون اومدم و به جار خالی شتتروین نگاه
کردم
عمو عمیق بهز نگاه کرد و لبخند دلگرم کنندهار مد
یه نگاه به فرید انداختز که با حرص به من نگاه می رد
خیلی نا محسوس چ شمام رو چپ کردم و لبخونی کردم"کونت ب سومه چنگال
صفته میمون نما"

کف دستشو نشونز داد و برام خطو نشون کشید
نگاه ام فرید برداشتز و به اقاجون نگاه کردم که چند قدمیه سورن ایستاده بود
عمیقا مل مده بود به سورن و یفت
َ
_رها عزیز ترین کسمه،حاضرم بخاطر جونمز بدم
تا حاال هر چی خواسته براش فراهز کردم و ام یل نامکتر بهش نگفتز
دختر شرو شیطونیه ؛تن به ع شقو عا شقی نمیداد اما من نوهام رو می شنا سز
!میدونز اونز دلباخته
حاال که تو اینجا امش خواستگارر کردر بزار چند تا سوال امت بپرسز
سورن خیلی جدر سرش ت ون داد و تایید کرد
اقاجون ادامه داد
_رها رو چقدر دوست دارر؟
سورن خیلی قاطع یفت
_فراتر ام ذهن همهر شما
اقاجون یه چند قدم برداشت و یفت
_حاضرر بخاطرش ام خودت بگ رر؟
سورن چند ثانیه ف ر کرد و یفت
_بله حاضرم بخاطر رها ام خودم هز بگ رم

با هیجان به این محاکمه که اقاجون داشت ام سورن می رد یوش می ردم
قلبز یروم یروم خودشو به سینز می وبید
_پدر و مادرت کجا هستن
سورن جواب داد
_پدرم بخاطر کارش که تجارته همیشه در سفره اما فعال با مادرم ساکن آلمان
هستن
"اوپ ! من اصال نمیدونستز مادر شوهر پدرشوهر دارم"
اقاجون یفت
_امت خوشز میاد،پسر شجاعی هستی ،اونقدر شجاع و تعصبی که رها رو با
این همه شیطنت تونستی یه جا بنشونی
بعد به من نگاه کردو ادامه داد
_تا اونجایی که من میدونز رها تو همهر مجل ها و جشتتن ها اولین نفر بود
کال با همه میگفتو میخندید و من هز مانعش نمی شدم اما ام شب تمام حوا سز
بهش بود که حتی ام شعاع چند کیلومترر تز ت ون نخورد
یهو چشمز به مهدی و مهیا و مریز افتاد

با خوشحالی نگاهشون کردم که سه تایی به نشونهر خاک برسرت دستاشون
رو اوردن باال
دوباره یوش سپردم به اقاجون
سورن با یرور به من نگاه می رد
اسب کریردن نما منو
"ببین شیطونه میگه برو بزن ابپزش کن بگو نه ها! پسرهر ِ

با یرور نگاه می نه"

اقاجون نگاهز کرد و یفت
_نظر اصلی رو رها میده ،هرچند معلومه جوابش چیه!
بعد با چشز سورن رو تایید کرد و رفت کنار
ستتورن اومد کنارم و دستتت کرد تو جیب کتش و یه جعبهر مخمل قرمز اورد
بیرون
انقدر صدار قلبز بلند بود که احساس می ردم همه میشنون
انقدر محتاج این لحظه بودم که با تمام وجود دلز میخواستتت جی ب شتتز و
خدارو ش ر کنز
سورن جلور پاهام مانو مد و جعبه رو بام کردو یرفت جلوم یفت

_ماه من،رهار من ،مندیی من ؛حاضرر بامن امدواج کنی و بشی خانز خونز
بشی تمام وجودم؟؟
با ع شق نگاهش می ردم و ته دلز کیلو کیلو قندو ش رو آبنباتو شوکوالت آب
می ردن
"نمیتونی بی شوهرر رو درک کنی ،میفهمتتی؟؟!"
بهز نگاه کردو یه چشز یره داد !
آخ یادم رفت بله بگز!اوا االن چی بگز؟؟؟
عاقا اصال من قصد امدواج ندارم میخوام ادامه تحصیل بدم
ولی...نه!بهتره همون برم خونه شتتوهر و دیگ بستتتابز و مار بیبی بگه هامو
عوض کنز
اخی یعنی دارم عروس میشز یعنی بوق بوق بوق
ار جتتان!
اقاجون تک سلفهار کردو با چشز به سورن بینوا اشاره کرد

با صدار تقریبا بلندر یفتز
_اره عشقتتز!حاضرم تمام عمرم رو با تو بگ رونز
سورن بلند شدو انگشتر رو ام تو جعبه در اورد دست چپز رو یرفت و انگشتر
رو ی اشت تو انگشتز
دستز رو به لبش نزدیک کرد و ب*و*سید
همه شروع کردن به دست مدن و سوت مدن
دست سورن رو یرفتمو با ذوق به بقیه نگاه می ردم
اقاجون اومد نزدی ز
رفتز جلوشو مح ز بللش کردم
بزور منو ام خودش جدا کردو یفت
_خودتو جمع کن دخترهر ینده
با دلخورر خواستتتز جدا بشتتز که مح ز منو تو بللش یرفت و یونز رو
ب*و*سید و یفت باالخره رهار من داره عروس میشه
با ذوق یفتز
_اره دارم عروس میشز !جتونز!

اقاجون یواش با اعصا کوبید به کمرمو یفت
_خجالت ب ش دختر!الله اکبر دخترم دخترار قدیز
خندیدمو امش جدا شدم
مهدی و بقیه اومدن کنارمو مدن به پهلومو یفتن
_رها توام قاطی مریا شدر نه؟؟؟
با خنده یفتز
_آرر،اندکی تا قسمتی
سورن تک سرفهار کرد که بگه ها ام دورم رفتن کنار و پرسش یرانه به سورن
نگاه کردن
سورن هز خیلی شی و مجلسی یفت
_دمپر منز نپرینا!پیشته پیشته
میخوام کمی الو بترکونز
یهو فرید اومدو مد رو شونهر سورن و یفت
_که تو میخوار با دختر دایی من الو بترکونی نه؟

سورنز یفت
_منمه خب!اختیارشو دارم !
فرید با خنده و حرص به من نگاه کرد که ردیف دندون هام رو بهش نشون دادم
که باعز شد بیشتر حرص بخوره
همون موقع کیک رو تو بشقاب ریخته بودن و داشتن پخش می ردن
به من که رستتید خواستتتز بردارم که ستتورن پیش دستتتی کردو مود تر برار منز
یرفت
منز همگو تیتام مده ها بهش نگاه می ردم

بعد ام خوردن کیک نوبت به کادو ها رسید ی ی ام کارار مورد عالقهر من
همه کادو هاشون رو به اقاجون دادن نوبت رسید به فرید که یک تندی بود که
اقاجون خیلی دوسش داره
بعد ام فرید نوبت من شتتد با قدم هار اروم با لبخند به ستتمت اقاجون رفتز و
کتاب رو ام تو جعبهر مخمل که تصتتویر یک پیر مردر بود که در حال فلوت
مدن بود برداشتز و به اقاجون دادم
اقاجون منو سفت بلل کرد و منز بهش تبریک یفتز

دستار کسی دور کمرم حلقه شد وهمزمان صدار سورن اومد که یک جعبهر
چوبی رو به سمت اقاجون یرفت و یفت
_چیز ناقابلیه آقاجون
اقاجون امش تش ر کرد و در جعبه رو بام کرد
وار چقدر قشنگه!
یک ساعت نقره که خیلی شیک بود
اقاجون ام همه تشتت ر کرد و اکثرا همه رفتن اون چند نفرم که نرفتن عمو و
خانوادش بودن با هانپادهر عمه و مهدی !
خیلی خسته بودم داشتز میرفتز تو اتاقز که صدار پایی رو پشت سرم شنیدم
ف ر کردم مهدی و توجهار ن ردم
وارد اتاق شدم پ ش به در ای ستادم و شال رو ام سرم در اوردم خوا ستز میپ
لباسز رو ب شز پایین که صدار در اتاقز اومد
با ف ر این ه مهدی ِ بریشتز که با شروین برخورد کردم

با ب هت به شتتروین که رگ هار قرمز تو چشتتز هاش خودنمایی می رد نگاه
می ردم
دستز ام رور میپ لیز خورد
با لبخند چندشی بهز مل مده و بود
اومد جلو که یه قدم رفتز عقب
تا دهنشو بام کرد که حرف بزنه بور یند ال ل پیگید
با ترس بهش نگاه کردم که یفت
_کمک نمیخوار عشقتتز؟؟
معلوم بود که اصال حالت عادر نداره
دستامو اوردم جلو و یفتز
_شروین تو االن حالت خوب نیست ،معلوم نیست دارر چی ار می نی
لطفا برو بیرون برو
رفت به سمت در و یفت
_اتفاقا من خیلی هز حالز خو به!تامه بدستتتت اوردم به همین راحتی ولت
کنز؟!
سرشو انداخت باال و یفت
_آ آ اصال
خوا ست درو قفل کنه که یهو در با صدار بدر برخورد کرد به دیوار وآرشاوین
اومد تو

شتتروین همین طور ماتو مبهوت به آرشتتاوین نگاه می رد که یهو آرشتتاوین یه
مشت مد تو صورت شروین و یفت
_دارر چه یلطی می نی ها؟
شروین تعادلشو ام دست داد و افتاد ممین
همون موقع مهدی و سورن هز اومدن
سورن یه نگاه به شروین که ام یو شهر لبش خون میومد انداخت و یه نگاه به
من.
همین کافی بود تا قاطی کنه
دستاشو مشت کرد که رگ شقیقه و رگ بامو هاش مد بیرون
رفت سمت شروین و بلندش کرد و با مشت مد تو دهنش که باعز شد سمت
دیگهر لب شروین هز پاره شه و خون بیاد
شروین رو پرت کرد و یفت
_حتی ایه نوک انگشتت به کسایی که مال منن بزنی می شمت!فهمیدر؟
شروین با همون و ضع شروع کرد به خندیدن که باعز شد سورن ع صبی تر
بشه ،داشت میرفت سمتش که آرشاوین جلوش رو یرفت
من که فقط جلور دهنز رو یرفته بودمو به این صحنه ها نگاه می ردم
خدا خدا می ردم اقاجون و عمو تو خونه نباشتتن ویرنه بام همه چی میریخت
بهز

آرشاوین دست شروین رو یرفت و بردتش بیرون
به محض بیرون رفتنش نشستز رو تخت
مهدی اومد سمتمو یفت
_رها؟رها سالمی؟التتو؟جواب بده
نگاهش کردمو سرمو به نشونه تایید ت ون دادم
سورن اومد جلو
سرمو بلند کردمو سورن رو که بینهایت عصبی بود رو دیدم
کتش تنش نبود ولی اون پیرهن ج ب ستتف یدر که تنش بود کمی قطره هار
خون روش بود
همین طور که به من مل مده بود یفت
_مهدی خانز لطفا تنهامون بزار.
مهدی یه نگاه عمیق نگاهز کردو موقع رفتن یه چشمک مد!
بی تاب به سورن نگاه کردم
که اومد کنارم نشست
هر دو به افق نگاه می ردیز !
یهو عین جن مده ها بلند شدو شروع کرد به قدم مدن
هی میر لب یه چیزایی میگفت
یا ابرفرض!هی شوهر شوهر کردم حاال این خل شد
یه ذکرر میر لب خوندم و به سمتش فوت کردم یهو بلند یفت

_همین فردا عقد می کنیز!
با تعجب بهش نگاه کردم که دوباره شروع کرد به قدم مدن!
بسزالله
یهو ام اتاق مد بیرون
با حالت تعجب دستمو رو هوا ت ون دادم و یفتز
_خداحافظ ار شعر شب هار روشن!

لباسز رو عوض کردم و ام اتاق رفتز بیرون
ام پله ها رفتز پایین
شروین و آرشاوین رو ندیدم پ حتما رفتن
متوجهر سورن شدم که خیلی اروم و جدر دا شت با اقاجون صحبت می رد
،اقاجونز هی لبخند ژکوند تحویل شوور"شوهر" ما میداد
بیا این پستترهر ستتوستتولز ام راه نرستتیده داره جار مارو تو دل این اقاجون پر
می نه!

خیلی دلز میخوا ست برم ببینز در مورد چی حرف میزنن بخاطر همین با نیش
بام رفتز و سط اقاجون و سورن ن ش ستز که باعز شد دوتا شون چپ ی نگاهز
کنن
ولی من ام رو نرفتمو بزور خودمو بینشون جا کردم
هز اقاجون و هز سورن میدون ستن که من ام رو نمیرم بخاطر همین حرف شون
رو ادامه دادن
_خب اقاجون نظرتون چیه؟؟
اقاجون کمی ف ر کرد و یفت
_واال هر چی خودت صالح میدونی من راضیز!
سورن یه لبخند یه لبخند مد و ام اقاجون تش ر کرد
و من همگون نقش هویج را ایفا می ردم
این طورر نمیشه !رو به سورن یفتز
_ق یه چیه به منز بگین!؟
همون موقع سمی چار اورد که من سریع یرفتز و بدون این ه صبر کنز سرد
بشه ،فنجون رو به لبز نزدیک کردم

همین طور که داشتز میخوردم
سورن سرشو خاروند و یفت
_خب چیز خاصی نیست فقط منو تو فردا میریز خرید پسفردا عقد می نیز
با حرف یهویی سورن هر چی تو دهنز بود رو توف کردم بیرون
شروع کردم به سرفه کردن که یهو سورن با مشت افتاد به جونز
بزور ام خودم جداش کردم و یفتز
_اه هرکول مدر کل ستون هامو اسفالت کردر که!
بعد انگار تامه موضتتوع عقد و خریدو یادم اومده باشتته یه جی کشتتیدم و یفتز
یعنی چتتی؟!!
خیلی ریل

یفت

_همین که شنیدر!
_یعنی به همین مودر؟
اقاجون وارد بحثمون شدو یفت
_رها عزیزم شما که کار خاصی ندارین
پ برار چی بیخود عروسی ن نید
پسفردا هز عقد می نید و هز عروسی
وسیله هز که نمیخواد بخرر
به سورن اشاره کرد و یفت

_ستتورن هز تو تهران ویال داره که وستتیله هز توش هستتت حاال ایه خودت
بخوار میتونی دکورو تلییر بدر
یه حالی بهز دست داد یه ح عجیب یه هیجانو استرس!
همون موقع صدار مهدی اومد که با تعجب نگاهش کردم و یفتز
_تو هنوم اینجایی؟؟نگو که میخوار بمونی؟
خندیدو یفت
_اتفاقا میخوام بمونز فردا با هز بریز خرید!
با تاسف سرر ت ون دادم و یفتز
_خاک برسرت!فالگوش ایستاده بودر اسب؟
اقاجون و سورن مدن میر خنده
اقاجون بلند شد و یفت
_خب بگه بخوابین که فردا کلی کار داریز
سورن هز ام جاش بلند شدو دست منو مح ز یرفت تو دستاشو یفت
_بله اقاجون حق با شماست
بعد رو به من یفت
_بریز رها
اقاجون با اعصا کوبید تو سر سورن و یفت

_شما میرر تو اتاق فرید یا اتقاق مهمان!
سورن با تعجب یفت
_ چرا؟خب میرم پیش رها دیگه!
خیلی نا محسوس ناخن هامو فرو کردم تو دستش که صورتش منقبض شد
اقاجون تک خندهار کرد و یفت
_هنوم موده پسر!
بعد دست سورن رو یرفت و دنبال خودش به سمت اتاق مهمان
سورن یه نگاه با حسرت بهز انداخت که منو مهدی مدیز میر خنده
رو به سورن یفتز
_خداحافظ ار داغ بر دل نشسته
وقتی اون ها رفتن مهدی رو خفت کردم و یفتز
_بیا بریز بخوابیز که وقت تنگه!
بعد یهو عین بوقلمون سرمو عقب و جلو بردم و یفتز
_دوب دوب عروسی عروسی!نیناش ناش نیناش ناش
اوپ اوپ هتو دیشدین درین دیشدین درین
مهدی همگین کوبوند تو سرم و یفت
_خجالت ب ش دخترهر شوهر ندیده!
با خنده یفتز

_ن ه تو چهار تا پنج تا شوهر دارر االن ده ،بیستا بگه ماییدر!
مهدی به حالت دلخور روش رو بریردوند
صداش مدم
_مهدی ؟مهی؟اوشگول؟یاو صادراتی؟میمونه اسب نما؟هوا کش؟
مهدی با چشز یره نگاهز کرد و دوباره روش رو بریردوند
با خنده مدم به شونشو یفتز
_مکی!همگین خودشو میگیره انگار ام ته دیگ سیب ممینی مهز تره!واال
واسه من سوسول بامر در نیار که من نام ب ش نیستما
کفشش رو ام پاش در اوردو افتاد دنبالز
عین هاپو دنبالز میوند
یهو ایستادمو یه سوته بلندو باال مدمو یفتز
_یوهو رکت !
بعد رو فر شی قرمزم رو در اوردم یرفتز جلوش ت ون دادم و پرت کردم یه کنار
و یفتز
_برو بیارش رکتت !

مهدی با صورت قرمز نگاهز کرد و ام بین دندوناش یفت
_رها ام جلو چشمام برو تا نزدم ناقصت ن ردم
برار این ه بیشتر حرصش بدم مدم میر خنده و براش ش لک در اوردم
باالخره رضایت دادم تا بریز بخوابیز
دوتامون وارد اتاقز شدیز
یه لباس یشاد پاندار کنگفوکار با ست شلوارشو پوشیدم
و به مهدی یه لباس یشاد پاتریک دادم
پریدم رو تخت ،پتو رو تا یردنز کشیدم باال و پیگیدم به خودم و چشز هام رو
بستز
همون موقع مهدی هز اومد رو تخت که درام ب شتتته که با یک ضتتربه به
نشیمنگاهش پرتش کردم پایین و با ذوق یفتز
_پتتاندار کنگفوکتار
مهدی که دیگه ف ر کنز به جنون ر سید چند بار کوبید تو سر شو موهاش رو
کشید و هزار تا فحش نثار منو امواتز کرد و همون پایین یرفت خوابید!
صبح با صدار ختتر پف یک یونهر نادر ام خواب بیدار شدم

موهام جلور دیدم رو یرفته بود
عین بگههار تخ موهامو انداختز پشتتت یوشتتام و به اون خرس قطبی نگاه
کردم که چطور ختتر پف می رد
رو فرشی خرسیز که پایین تخت بود رو برداشتز و پرت کردم سمت که مستقیز
خورد به سرش
عین جن مده ها ام جاش پرید و به این طرفو اونطرف نگاه کرد و در اخر رسید
به من که همگو تیتاب مده ها نگاهش می ردم
دستی براش ت ون دادم و یفتز
_صبح به ختترس ابالبو

ُ
بالشت میر سرشو یرفتو چند بار کوبید رو سرش و دوباره یرفت بخسبید

یه نگاه به ساعت یوشیز انداختز که  ۶رو نشون میداد
دوباره یرفتز خوابیدم
نمیدونز چند ساعت می شد که خواب بودم ولی با صدار سمی که میزد به در
چشز هام رو بام کردم
یه نگاه به جار خالی مهدی انداختز

یهو چشمز به میز ارایش افتاد که مهدی داشت موهاشو می بست
رو به مهدی یفتز
_ساعت چنده ار ور؟
با حرص یفت
_نه
با همون حالت یفتز
_خو حاال بیا منو بخور!اول صتتبحی بام کی پی پی کرد رو اعصتتابت؟بگو تا
جیگرشو درارم بزارم ال سنگک عبرت شه برار آیندیان.
با تاسف سرر ت ون داد ویفت
_من میرم برار صبحونه توام مود بیا
_ام پیاده رو برو جبجبر طال.
با یه صبح بخیر شیک صندلی رو کشیدم کنار و نشستز
فرید سریع ام جاش بلند شدو با یه خداحافظی سرسرر رفت شرکت
سورن خیلی سرحال بود ولی با حسرت به ی ا هار سر میز نگاه می رد
ا قاجون در حال خوردن اب پرت لال بود و م هدی
خمار بود

هز یه پل ش می پر ید و

منز خواستز بخورم که اقاجون یفت
_تو و سورن نباید بخورین!مگه قرار نیست برین اممایش بدین!؟
با لجبامر یفتز
_خب یه کوچولو؟
اقاجون یفت
_اصال
پاهامو به ممین کوبیدمو رفتز تو پ یرایی
رو مبل لز دادم و رو شمارهر نسیز لم کردم
با چهارمین بوق صدار خابولودش پیگید
_بله
_چهار دستو پات نعله
_شما؟
_پاکشما
_مزاحمی؟
_په نه په خواستز بپرسز ساعت چنده!
_یمشو اه
_با Gpsراهمو پیدا می نز اوه
میدونسز دیگه خونش به جوش اومده یه جی کشید که پرده یوشز ترک رفت!
کمی م ز کرد و دوباره با جی یفت
_رها ورپریده تویی؟
_په نه په روحمه!

_مگه کرم دارر که اول صبحی منگ میزنی ؟دخترهر آس اری .
_استاد یه نگاه به ساعت بندام ببین چنده؟
دوباره س وت و جی
_وار رها چرا مود تر منگ نزدر الهی کفنت کنز دانشگاه دیر شد!
_خب به من چه مخ فلج!
_من رفتز بابار
_استپ استپ،ببین با بروبچ هماهنگ کن امشب حرکت کنین بیاین تهران.
_چرا مگه عروسیته؟
با ذوق یفتز اره ام کجا فهمیده
با حرص یفت
_رها چرتو پرت نگو دیرم شده.
با دلخورر یفتز
_جدر یفتز ،عروسیمه!
یه لحظه حرفی نزدو یفت
_ بگو جون رها
_ به جون خودم!
شروع کرد به جی جی و یفت
_ایول ایوله ایتول!باالخره سورن یرفتت؟
_یمشو ها !فردا صبح اینجا با شینا به همه بگو !
بعد قطع کردم

مهدی اومد کنارمو یفت
_حاضر شو بریز خرید دیگه وقت نداریما
با حرفش با لبخند بلند شتتتدم و رفتز کنار ستتورن که دیدم داره با با یوشتتی
صحبت می نه
بعد ام تماسش پرسیدم کی بود با بدجنسی یفت
_منز
با حرص پاهامو اوردم باال خواستتتز بزنز ×××خودشتتو کشتتید کنارو خندید و
یفت
_یربهر وحشتتی؛ مادرم بود.یفتز با اولین پروام بیان ایران که دختره رو تورش
کردم!
مرموم نگاهش کردم و یفتز
_مگه میدونست؟
تک خندهار کردو یفت
_بتله اول ام هر کسی مادرم در جریان بود!
ابروهاشو انداخت باال و یفت
_ام المان برات یه لباس عروس خوشگل سفارش داد
با تعجب نگاهش کردم یفتز
_جدر؟مگه سایزمو داشت؟؟!
یه چشمک مدو رفت

بدو بدو لباسز رو عوض کردم و با یه خداحافظی ام اقاجون و سمی رفتز بیرون
سورن با یه ژست خاصی پشت فرمون نشسته بود و مهدی هز عقب نشسته
بود
سریع درو بام کردم و نشستز
سورن یامیدو چند دقیقهر بعد جلور یه فروشگاه شیک مد کنار
با بی حوصلگی به تک تک لباس ها ام پشت شیشه نگاه می ردم
مهدی

که با این اخالق من اشتتنا بود چیزر نمیگفت و فقط به لباستتتا نگاه

می رد
اما سرون به جنون رسیده بود
_رهتا جان عزیرت یه کدومو انتخاب کن بریز دیگه!باید آممایشز بدیما!
با همون حال یفتز
_خب همه مشتن ام هیگک...
هنوم حرفز تموم نشده بود که چشمز به یه لباس افتاد که دستامو بهز کوبیدمو
با ل ت یفتز
_خودشتته!
سورن رو به اون اقا یفت
_لطفا اون لباس شب رو بیارین

اون اقا یه نگاه به منو یه نگاه مهدی انداخت و یفت
_سلیقهر عالیه!برار کدوم یک ام شما هاست؟
با ذوق یفتز
_من
با لبخند نگاهز کردو یفت
_خیلیز عالی پ من میرم بیارمش
سورن با عصبانیت نگاهش کردو یفت
_لطف می نین
بعد ام چند ثانیه لباس رو داد دستز و منز رفتز تو اتاق پرو
میپ لباس ام پشت بود بخاطر همین مهدی رو صدا مدم که یهو سورن اومد
و میپو کشید باال
د ستا شو رو شونه هار برهنز ک شید که تنز داغ شد یه ب*و* سه به شونز مدو
یفت
_عشقز عین فرشته ها شدر
کمی نگاهز کردو میپ کشید پایینو رفت بیرون
یه نف عمیق کشیدم و دوتا مدم به صورتز
لباسو ام تنز در اوردم و لباس خودم رو پوشیدمو رفتز بیرون
سورن حساب کردو رفتیز بیرون
حاال کفش مونده
کمی جلو تر یه کفش ستش رو خریدم

سه چهار دست پیرهن هار مجلسی و شالو روسرر خریدم
حاال مونده بود لباس سورن
سورن خبلی سریع چند دست لباس شیک برار خودش انتخاب کرد با به کت
اسپرت سرمهار
یه کت چرم هز خرید
رنگ تیشرتاشو با دقت و وسواس انتخاب کردم
و خالصه خرید تموم شد
ساعت نزیک به  2بود
با اصرار من رفتیز فست فودر
هر سه تا پیتزا مخلوط سفارش دادیز
یارسون پیتزا ها رو اورد
هر سه تا با ل ت به پیتزا ها نگاه می ردیز که مهدی همون طور که نگاه می رد
با حالت مرموم و بدجنسی یفت
_مگه شما اممایش نباید بدین؟؟ها ها؟؟
با اعصبانیت یفتز
_اصال اصال من یرسنمه!
اروم مدم به میزو یفتز
_عاقا اصال من نمیخوام شوور کنز!
سورن با پاهاش کوبید به پاهام که آخز رفت هوا
مهدی جلو چشز منو سورن تا اخر خورد

منو سورنز پیتزا هامونو یرفتیز تا بعد اممایش بخوریز
سورن پولو رو میز ی اشت و رفتیز بیرون
با دیدن آمپول کنار پیرهن سورن رو کشیدم و اروم یفتز
_من امپول نمیزنما
سورن با تعجب نگاهز کردو یفت
_ن نه ام امپول میترسی
یه جورر نگاهش کردم که خودش فهمید
با خنده یفت
_ترس نداره که فقط میخواد کمی امت خون بگیره!
بزور منو رو صندلی نشوند و آستینمو داد باال
چشمامو رو هز فشار دادم و چند ثانیه بعد پرستار یفت
_تموم شد
با تعجب چشز هام رو بام کردم و با تعجب به سورن نگاه کردم
سورن خندید و یفت
_خب حاال بیا کنار تا ام منز خون بگیرن
خواستز بلند شز که یهو سرم ییج رفت
داشتز پخش ممین میشدم که سورن دستمو یرفت و منو نشوند رو صندلی
پرستار یفت
_عادیه ؛بعد ام خون یرفتن ام شتتما براشتتون اب میوه بخرین حالشتتون خوب
میشه

سورن سرشو به نشونه تایید ت ون داد و بعد ام خون یرفتن امش
دستمو یرفتو با هز رفتیز بیرون
شروع کردم به کولی بامر
_آر ختتدا ببین چه بروم بندهر دلبرت اوردن
وار خدایا تو که میدونی من قصد امدواج نداشتز این پسره منو ایفال کرد
سورن با حرص و خنده به کولی بامر هام نگاه می رد
رستتیدم به ماشتتین که مهدی رو دیدم که یه ش ت الت دستتته دار خریده بودو
داشت بامش می رد
یهو عین جت دویدم سمتشو ش التو امش یرفتز و بامش کردمو خوردم
سورن با تعجب به من که تا حاال داشتز جون میدادم نگاه می ردم
مهدی با دست کوبوند به سرمو فحشز داد
رفتز تو ماشین نشستز که یهو چشمز به پیتزا افتاد
بامش کردم که بادیدن اون تی ه هار مثلثی چنان ذوقی کردم
یه تی شو یرفتمو یام مدم
تامه میفهمز یرسنگی خیلی درد بدیه
سورن هز نشستو پیتزاشو خورد
بعد حرکت کردیز به سمت خونه
با کوبیده شدن در اتاقز ام خواب پریدم

همین طور که با عمهر طرف میرفتز ماه عستتتل درو بام کردم که یهو یه ده
؛بیست تا حیوونه ام خدا بی خبر آوار شدن رو سرم
شروع کردن به ماچو ب*و*سه
بزور ام خودم جدا شون کردم
چشمامو بستمو یه جی کشیدم که یهو همه ساکت شدن
آروم آروم چ شز هام رو بام کردم و با دیدن تگرگ،میترا،کتی  ،شبنز،رم  ،ملی ا
و....
تعجب کردم!
همه اومده بودن!!
نسیز پرید بللمو همگو میمون امم آویزون شد
شروع کرد توف مالی کردن
ام خودم جداش کردم و یفتز
بام شما عتیقه ها اومدین؟؟؟
رم اومد جلو کوبوند تو سرمو یفت حیا کن دخترهر ورپریده خجالتز نمی شه
یهو رژا و ساحل امدن تو اتاق شروع کردن به جی حی
خدایی دلز برار ایز دوتا توله تنگ شده بود
مح ز یرفتمشونو چلندمشون
با همون ذوق بگگونه یفتن
_اخجووون علوستی!خاله لها فردا علوس میشی؟
با ذوق یفتز
_اره اره

نسیز و بقیه با تاسف نگاهز کردن
برا شون مبون در اوردم که ساحل و رژا هز امم تقلید کردنو شروع کردن به ادا
در اوردن
ملی ا یفت
_ببین با بگه ها چی ار کردر؟تا تورو میبینن این طورر میشن!
با خنده یفتز
_دلتونز بخواد
با خنده ام بگه ها جدا شدم و همه با هز رفتین پایین برار شام
سمی با کمک مهدی و مریز میز شام رو چیدن
متوجهر هاووش و فرشتتادو...بقیه شتتدم که با دیدن من اومدن ستتمتمو تبریک
یفتن
همه سر میز نشستن
وسط شام چشمز به فرید افتاد که با نگاه خاصی به نرج نگاه می رد
تک خندهار کردم و با د ست اروم مدم به پهلور سورن که سمت را ستز بود و
سخت مشلول خورن بود
اقاجون هز خیلی اروم مشلول خوردن سوم بود
تک سرفهار کردم و رو به اقاجون یفتز
_یل پسر؟
همه با تعجب نگاهز کردن و سورن یفت

_با منی؟!
مدم رو شونشو یفتز
_نه با اقاجونز
اقاجون که ام اشتباه سورن بقیه مبخندید سرر ت ون داد و یفت
_خدایا به خودت میسپارم
بعد فوت کرد سمتز
با این کار اقاجون همه مدن میر خنده ولی فرید با خوشحالی میخندید
ستتوس ت ت می نز اقا فرید واستتتا!به من میخندر؟یه آشتته دویی برات بپزم ده
وجب دوغ روش باشه!
رو به اقاجون اروم و شمرده یفتز
_اقاجون بنظرتون این اقا فریدتون دیگه پیر نشده؟
فرید سریع سرشو اورد باال و نگاهز کرد و من بدون حتی کوچی ترین نگاهی
منتظر جواب اقاجون بودم
اقاجون بادستمال لبش رو پاک کردو یفت
_چرا اتفاقا باید به ف ر من باشیز براش!
با کمال بدجنسی یفتز
_اقاجون نظرتون در مورد دختر اقا جهان چیه؟؟"دختر هم ار اقاجون"
میدونستز فرید بی نهایت ام سولمام بدش میاد
یهو فرید به سرفه افتاد و با التماس بهز نگاه کرد
ادامه دادم

_هز دختر خوبیه هز درسش رو تموم کرده با شخ صیتز که ه ست و شما هز
خانوادشون رو خوب میشناسی.
اقاجون داشت ف ر می رد که یهو فرید یفت
_من ی ی دیگرو دوست دارم!
اقاجون ابروشو انداخت باال و یفت
_به به! خب اون فرد خوشبخت کیه؟
خیلی کنج او بودم ببینز چی میخواد بگه اما همون موقع یوشتتیش که رو میز
بود لرمید و با مع رت رفت بیرون
ام کارش خندم یرفته بود
بیخیال شدم تا بعدا حالشو بگیرم
بعد ام شام ظرفا رو به کمک بگه ها شستیز
سمی جونز رفت استراحت کنه که فردا کلی کار داریز
با نسیز ،میترا ،شبنز،کتی،مهدی رفتیز تو اتاقز
ا تاقز اون قدرر بزرگ بود که این پنج ط فل پایین بخوابن منز که رو ت خت
میخوابیدم
بقیه هز تو اتاق مهمان بودن
بگه تا درام کشیدن صدار خر پفشون کل اتاق رو یرفت
خواستز مثل ِسرر قبل بزنز تو سرشون ولی به این نتیجه رسیدم که اینا بیشترن
و میتونن منو خفت کنن

بخاطر همین پنبه یرفتز و فرو کردم تو یوشز

و به ساعت  ۵صبح ف ر کردم که باید بیدار میشدم
همه چی خیلی یهویی تر ام اون چیزر که من ف رش رو می ردم اتفاق افتاد
کل اتفاق این چند روم رو دوره کردم ام اون شب تولد ،خواستگارر و فردا هز
عقدمون
یه لبخند به این اتفاق هار پیش اومده و اتفاق هار شیرینی که قراره پیش بیاد
مدم و چشز هام رو به امید فردا رو هز ی اشتز
با صدار پشت سر هز بگه ها که هی میگفتن
_رها؟؟الهی دستت بره الر در بیدار شو باید برر حموم!
رهتتا؟بلند شو!
خوابالود بالشت میر سرمو یرفتز و چند بار کوبیدم تو سرم و تو جام نشستز
به ساعت نگاه کردم دقیقا  ۵رو نشون میداد
هیچ وقت تو خواب هز نمیدیدم که یک رومر بشه و من این موقع بیدار شز
همین طور که تلو تلو میخوردم ام جام بلند شدم و یک راست رفتز تو حموم
سریع یه دوش یرفتز و اومدم بیرون
لباس هام رو پوشیدم
یهو چشمز به نسیز و مهدی افتاد که هر دو اماده به من نگاه می ردن
با تعجب یفتز
_هن؟!شما کجا؟
خیلی عادر یفتن
_ارایشگاه دیگه!

حوصتتلهر بحز نداشتتتز ؛قرار بود امروم پدرو مادر ستتورن ام المان بیان پ
حتما اومدن و لباس عروس رو اوردن
سریع رفتیز پایین که یهو ی ی مح ز بللز کردو شروع ماچو ب*و* سه میون
ب*و*سه هاش میگفت
_قربون عروس یلز بشز
اوپ پ مادر شوورمونه
جتتون جیگرشو
همون موقع سورن یفت
_مامان جان ما باید بریز اومدیز یه دل سیر نگاهش کن
یهو یاد ارایشگاه افتادم یفتز
_سورن مود تند سریع بپر بریز که  ۶نوبت دارم
یه خداحافظی سر سرر با همه کردم و پیش بسور آرایشگاه
 ۴ساعتی می شد که رو صندلی ن ش سته بودم و این ارای شگر سیریش نمیزاره
خودم رو ببینز
نشیمنگاهز کپک مد پتتوف!
ی ز ت ون خوردم که ارایشگر برار چندمین بار یفت
_خانز انقدر ت ون نخور تموم شده!
چند تا فحش میر لبی نثارش کردم که جیگرم خنک شد
کار نسیز و مهدی رو دستیار ارایش ر انجام میداد

کار هار اونا تموم شده بود
خوب شد ام قبل لباس رو پوشیدم
بعد ام چند دقیقه این ارای شگر میگیل د ست سرم بردا شت و یفت چ شز هاتو
بام کن
اروم اروم چشز هام رو بام کردم که ماتز برد
وار این منز؟؟!!
خیلی جیگر تر ام اونی که ف ر می ردم شدم
با این ه ام قبل به ارایشتتگر یفته بودم ارایشتتز میاد نباشتته اما بامم خیلی جیگر
شدم
ارایشز خیلی به لباسز و چشز هام میومد و میبایی شو دو چندان کرده بود
همون موقع نسیز و مهدی ام اتاق ی که تو ارایشگاه بود اومدن بیرون
هز من هز اونا مات هز بودیز
مودتر به خودم اومدم و یفتز
_جتون جیگرتونو خام خام
ارایشگر خندید و سرر ت ون داد
مهدی مد به دست نسیز و یفت
_نچ نچ ببین نسیز این دوتا مهر خر عاشق مهدکودک راه تاسی ن نن صلوات
نسیمز پرو پرو یفت
_موافق بیدم! الله حمد صله اله محمد وآله محمد
لبمو یام یرفتز و یفتز

_حیا کنید خجالت ب شید شرم کنید
دوتاشون با هز مدن میر خنده که همون موقع صدار منگ ارایشگاه به صدا در
اومد.
اوپ !سورن اومد.
یه استرس و هیجانی اومد سرویام که اصال نمیتونستز تحمل کنز
برار یه دختر این بهترین ح !
حسی که شاید خیلی ها امروم امش محروم شده باشن
مثل رامتین
دلز براش خیلی میستتومه حقش این نبود اما من اونقدر شتتجاع نبودم که بخوام
بدون عشق یک عمر با کسی مندیی کنز
بگه ها یفته بودن به رامتین و سونیا خبر دادن اما اونها قبول ن ردن و دقیقا برار
شب عروسیز به مقصد فرانسه پروام داشتن
هئتتتی
سرمو ت ون دادم تا ام این ف ر ها بیام بیرون.
امروم روم منه پ نباید ناراحتی رو به دلز راه بدم!
سورن خواست بیاد تو که مهدی و نسیز مود مانتو هاشون رو پوشیدن و شال
رو سرشون انداختن
سورن با  ۶تا شاخه رم سفید که با یه ربان سفید بسته بود وارد شد
تا چشماش بهز افتاد ماتز شد

منز دست کمی ام اون نداشتز هر دو تو چشمار هز یرق شده بودیز انگار با
مبون چشز با هز صحبت می ردیز
این نگاه ها خیلی حرف ها درونش هست که خیلیا ام تصورش عاجزن
خیلی تو اون کت و شلوار مش ی ج اب شده بود و اون پیرهن سفید که تظاد
قشنگی ایجاد کرده بود
موهاش رو با حالت پریشون به سمت باال داده بود
در کل خیلی قشنگ شده بود
یهو یه فیلز بردار عین جلد پرید وسط صحنهر احساسیمون
سورن دسته یل رو به سمتز یرفت
منز با لبخند یرفتز
سورن  ۶تا تراول صد تومنی یرفتو داد به خانز ارایشگر و با هز رفتیز بیرون
مهدی و نسیز هز اومدن که قرار بود هاووش بیاد دنبالشون
سورن در ماشین رو برام بام کرد و منز سوار شدم
در رو بست و خودش هز سوار شد
شیشه رو داد پایین و ولوم اهنگ رو برد باال
فیلز بردار هز تو یه ما شین دیگه بود که تا کمر ام شی شه بود بیرون و همگو بز
ما را مینگریست!
رفتیز اتالیه و اونجا هز با کلی ژ ست خاکبر سرر و بتتتتوق ع

یرفتیز البته

بماند که سورن چقدر استفاده کرد پسرهر بی چشمو رو
بعد ام حدود  ۳ستتاعت و انداختن کلی ع
برداره یفت

خواستتتیز بریز بیرون که فیلز

_اقا سورن نظرتون چیه بریز باغ و اونجا هز ع

بندامیز

یعنی دلز میخواست اون کفشمو در میوردم با پاشنه می وبیدم تو سرشا
سورن قبول کرد
تا باغ یه یک ساعتی راه بود
قبل ام این ه سورن درو بام کنه خودم بام کردم که جی و داد فیلمبردار بلند شد
که دوباره
عین برج مهر مار نشستز
ستتورن با خنده درو برام بام کرد و منز با لبخند اومدم بیرون تا این فیلمبردار
راضی رشد
ولی خدایی عجب جایی بود
یه  ۱ساعتی هز اینجا موندیز
دیگه نا نداشتز
ام یرسنگی داشتز میمردم
ستتورن به اون فیلمبردار ستتیریش یفت تا ستتاعت  ۷که میخوایز بریز خونه
اقاجون دست ام سرمون برداره
هر دو سرخوش بدون هیچ مقصدر فقط خیابون هارو متر می ردیز و بوق بوق
بوق میزدیز
کنار یه رستوران مد کنار
با تعجب نگاهش کردم که یفت

_مگه نگفتی یرسنته ؟بیا اوردمت رستوران
ی ز بهز نگاه کردیز و مدیز میر خنده
شنلز رو مرتب کردم و پیاده شدم
سرخوش دست رو دور بامور سورن حلقه کردم وارد رستوران شدیز
همه با تعجب نگاهمون می ردن ام یارسونا یرفته تا مردم هایی که نشسته بودن
ستتورن رفت کنار یارستتون و یفت که یه میز دو نفره میخواد چون همه جا پر
بود
یارسون هز لبخند مد و راهنماییمون کرد به قسمت باال
با هز ام پله هار چوبی رفتیز باال
خیلی جار دنجی بود
اون قسمت فقط یک میز بود با دوتا صندلی
رفتیز نشستیز و چند دقیقهر بعد یارسون خیلی شیک ی ا هامون رو اورد
با دیدن ی ا چشتتمام برق مد ولی بخاطر وجود این لباستتو آرایش خیلی بهز
نمیگسبید اما همین که کنار سورن بودم خیلی خوش میگ شت
دوتامون شروع کردیز به خورد که یهو سورن یفت
_رهار من تو خیلی میبا شدر
ریل

یفتز

_میدونز باو یه چیز تامه تر بگو
خندیدو یفت
_عاشقتز بیشعور
نیشمو بام کردم و یفتز

_عاشق ابرام عالقتز میمون
دوتامون مدیز میر خنده و مشلول خوردن شدیز
بعد ام خوردن یارسون اومد و ظرف هار ی ا رو برد
سورنز حسابی وقت کرد هیز بامر در بیاره
منز هی فحشش میدادم
سورن به ساعت نگاه کرد که  ۵رو نشون میداد
با هز ام رستوران رفتیز بیرون
و حرکت کردیز به سمت ویالر اقاجون
آسمون کز کز تاریک شده بود همهر چراغ هار عابر روشن شده بود.
امشتتب من رستتما همستتر قانونی ستتورن میشتتدم و این اون چیزر بود که
میخواستز
سورن ام این ه خواهرش نی ست ناراحت بود اما با حرف هام تون ستز کمی ام
ناراحتیش رو کمتر کنز
سورن به فیلز برداره منگ مد که ما داریز میریز
وقتی نزدیک ویال شدیز با هیجان یه نگاه به سورن انداختز
رسیدیز به ویال
بیرون یویایی بود
سمی جون اسپند دود می رد و اقاجون با کتو شلوار مش ی منتظر بود
همهر دخترا و پسرا ریخته بودن بیرون و منتظر ما

سورن پیاده و در رو برام بام کرد
مادر سورن اومد جلو و اروم بللز کرد
پدر سورن هز اومد و اول سورن و بعد منو پدرانه ب*و*سید
یک لحظه به این ف ر کردم که چی میشد پدر و مادر منز بودن
اون لحظه فقط اقاجون بود که متوجهر بی تابیز شد و اومد جلو.
اول منو بلل کرد و یفت
_رهار من تو لباس عروس چقدر میبا شدر درست مثل فرشته ها
یه لبخند مدم و اقاجون ستتورن رو مردونه بلل کرد و میر یوشتتش یه چیز هایی
یفت
با صدار نسیز که میگفت
_عاقد اومده
رفتیز داخل
همه جا تزیین شده بود و یک سفرهر عقد میبا سمت چپ سالن چیده شده
بود
منو سورن رفتیز و نشستیز
نستتیز و رم پارچهر ستتفید رو باالر ستترمون یرفتن و نرج داشتتت کله قند
هارو بهز میسابید
اقاجون سمت من رو یک صندلی نشسته بود عاقد سمت سورن
عاقد رو به اقاجون یفت
_عروس خانز و اقا داماد ام قبل صیقهر محرمیت خونده بودن یا حتی با ک
دیگهار!

یک لحظه ملزم ارور داد
وار!
صیقهر منو رامتین
سورن چیزر امش نمیدونه
سورن سریع یفت
_نه حاج اقا صیقهار صورت نگرفته
ولی من پریدم وسط و یفتز
_چرا،صیقهار صورت یرفته!بین من و یک اقایی!
همه شک مده به من نگاه می ردن به جز اقاجون و مهدی که ام قبل میدونستن
سورن نگاهز کردو یفت
_رها؟چت...چی دارر میگی؟؟؟منظورت چیه؟اون کی بوده؟
سرمو انداختز پایین و چیزر نگفتز
که یهو اقاجون یفت
_رامتین
سورن جورر سرش رو چرخوند که یفتز حتما ش ست
میدونستز یک رومر این صیقهر لعنتی برام مش ل میشه!
سورن یه نگاه به من انداخت و بلند شد و رفت...
قلبز به درد اومد
اش ام داشت میریخت ولی به سختی جلوش رو یرفتز
خواستز برم همه چیز رو براش توضیح بدم که اقاجون مود تر بلند شدو رفت

ام شرم سرم رو باال نگرفتز
چند دقیقهر بعد دستایی رو شونه هام ح کردم
سرم رو باال یرفتز که با چشمار مهربون سورن برخورد کردم
بلند شدم خواستز چیزر بگز که اروم یفت
_هی !ببخشید نباید این کارو می ردم بشید
اقاجون همه چیز رو برام توضیح داد یل قشنگز!
با لبخند نشستز
قرآن رو یرفتز و مشلول خوندن سورهر الرحمن شدم
عاقد شروع کرد به خوندن خطبهر عقد
با فشار دستار سورن به خودم اومدم
عاقد یفت
_عروس خانز برار بار دوم عرض می نز آیا بنده وکیلز شتتما را به عقد داﺋمی
اقار سورن سپهرر در بیاورم؟
نسیز با صدار بز مانندش یفت
_عروس ارواح رفته کاکتوس بگینه
همه مدن میر خنده ولی من که ییرش میارم
عاقد دوباره یفت
_عروس خانز برار بار سوم عرض می نز ایا بنده وکیلیز شما را به عقد داﺋمی
اقار سورن سپهرر در بیاورم؟آیا بنده وکیتتتلز؟؟
تا خواستز بگز بله مهدی داد مد

_اه عروس خانز ارواح جدد بله رو بگو دیگه بابا میر پامون امامون سبز شد!
یه چشز یره بهش دادمو یفتز
_بتتا اجامهر اقاجونز که همه کسمه بلتتته
با بله یفتن من همه شروع کردن به دست مدنو سوت مدن
عاقد هز یک سرر کای هارو اورد تا ام ا کنیز
مادرشوور یرام کاسهر عسل رو اورد که یه چشز شیطانی به سورن مدم
اول من انگشتمو فرو کردم تو ظرف عسل و بزور ی اشتز تو دهن سورن
چون میدونستز ام عسل متنفره
مادر شوهرم نگاهز کردو یه چشمک مد بخاطر این همه خباثتز
حاال نوبت سورن بود
سورن برع

من ی می انگ شتو ی ا شت تو ظرف ع سل و ی ا شت تو دهنز

که چنان یامر یرفتز بدبخت قرمز کرد
همه مدن میر خنده ولی سورن میر یوشز یفت
_حالتو میگیرم من خانمی!
با خنده نگاهش کردم و عاقد هز رفت
اهنگ تو تو السید پخش شد
ستتورن دستتتمو یرفت و با هز رفتیز وستتط و رو بهرور هز با این اه نگ
ر*ق*صیدیز
امشب ماه و ستاره هز ام شادر ما به وجد اماده اند

امشب من ام عشق تو لبریز ام جنون ام
امشب ما دوتا عشق رو به رخ همه می شیز
امشب به همهر عاشقا ثابت می نیز که نه لیلی و مجنونیز و نه خسرو وشیرین
ما دوتا خودمون یک قصهر جدیدیز
دوستت دارم قدر دیوونه بامر هار همهر دیوونه ها
راور:
عشق مانند نوشیدن قهوهار تلخ است در اوج شیرینی
ل ت پایان ناپ یر ،که در این مندیی هر کسی بیمارش میشود
یاه مود و یاه دیر اما مهز این ا ست که در امتداد راه به مع شوق میبایت د ست
یابی
مندیی پر ام پستی و بلندر است که بدون انها مندیی معنایی ندارد
رامتین عشق را با وجود رها ح کرد و فهمید
اما
جاذبهار دیگر رها را مست خود کرد
رامتین در شتتب عروستتی ستتورن و رها همراه با ستتونیا و بگهار که حال ان را
پ یرفته بود به فرانسه رفتند

سورن و رها در کنار هز با عشق مندیی می کنند
و هنوم ان شتتیطنت در وجود رها هستتت و با بگهار که خدا به انها هدیه داد
م مل مندییشان کامل شد
نویسنده:فاطمه حسینی
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