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**** 

  ♡جانان♡

 !یختر یرووونب یااااد ب-

 :قرمز گفتم یبه در و با چشما یدممشت کوب با

 !تو یدونمومن م یرمم یرونب یایخدا ن یارغوان به خداوند-

 

 :ارغوان

 !فکر کنه!باشه بابا اومدم یندشبه آ  یقهآدم دو دق یذارنزهرمار،نم اه



 

 یرونب یدمشگرفتم و کش  یقشواومد و ارغوان درو باز کرد که  یفونس صدای
 ینکها یی،بادستشو یتو یدمچونم اوردم باال و پر  یر از ز یموو ماسک پزشک

 !بود خفه شم یکماسک زده بودم بازم نزد

 

و خواستم  یروناومدم ب ییکردن بمب از دستشو  یخنث  یاتاز انجام عمل بعد
 .داد مامانم اومد یاتاقم که صدا یبرم تو

 :مامان

 !شد یر برو مدرست د یری؟گمشوم یورتمه یدار کجا

و منم طبق  یمهم...امتحان داشت یرفت تو یافممدرسه افتادم و ق یادباز  
 ....نخونده بودم یچیمعمول ه

 ...یدمفرم مدرسمو پوش یسورمه ا یاتاقم رفتم و لباسا سمت

زدم و خوش خوشان از اتاق رفتم  یمو...رژ کرمیرستانبودم اول دب شده تازه
 . عمم بود یه.مدرسه نبود که عروس یرونب

 

 

 

***** 



 ♣ هانا ♣

 یخانوم محمد یحوصله به چرتو پرتا یچونم گذاشته بودم و ب  یر ز دستمو
بود و اصال چشماش  یدهنوک دماغش  کش یمقنعشو تا رو یدادم،گوش م

 ....ذره لب مشخص بود یبا  یگالب   یدماغ گنده اندازه  یهمعلوم نبود. فقط 

خانوم  ینشک هم یوجود داشت ب  یادن یمزخرف تو ینیمعلم د یه اگه
 ....بود یمحمد

خر و  یو صدا یز م یر خودش از همون اول کالس رفته بود ز یکه برا  جانان
 ....هم که کال شوت یپفش کل کالسو برداشته بود...خانوم محمد

و  یز و م یوار رو در و د یسهم که مشغول نوشتن اسم رونالدو و پرسپول کیان
 !به دخترا نرفته بود یچیشبود...ه یصندل

که خر گازش  یاسمش! از رامش هم نگم که چنان مثل چوب خشک  یحت  
( جرات یکه ممد )همون خانوم محمدزل زده بود که  یگرفته به محمد

 .کال  یبردنباهاش چشم تو چشم شه اصال!...از رامش حساب م یکردنم

تو دماغش  یامداد دستش گرفته بود که  یههم که مستمع ازاد بود!  ساحل
هم کاربرد داشت!   یلیمداد دستش بود، خ  ینا  یشهتو گوشش،  کال هم  یابود  

 یادداشتتند تند  یگنمعلما م یرچ ه یشهفقط من بودم که مجبور بودم هم
حوصلم   قعاوا  یسنمرده ها بعدا از رو کتاب من بخونن و بنو یلذل  ینکنم تا ا

 ...بود یزنگ کسل کننده ا یلیسر رفته بود و خ



فردا امروز باشه ها، امروز فردا باشه!   ینکهخواست امروز فردا بود، نه ا  یم  دلم
 (...��دلبندم یددن مج یرو م یمعن یه)هردوشون 

و  یممحلش کردم. فردا ورزش داشت یندادم و ب  یتیوجدانم اهم یبه صدا 
 ...روز هفته بود واسمون ینزنگ ورزش بهتر 

 .یمهرروز ورزش داشت یکاشک  

 (!اشتباه من بود یآرزو یناول ینو ا)

 

 

**** 

 « یانک »

 یکردم که خبر دادن کرم  ی)همکالسمون( نگاه م  ینوروز  یپا  یبه پشما  داشتم
 اومده، 

مزخرف متنفرم، زنگ  یهکرم  ینو ا یاتزنگ ادب ینخداااا چه قدر من از ا وای
کال با   یکرم  ینا یکه خداروشکر معلمش شوت بود. ول  یمداشت ینیقبل که د

 ...زاره یم یمنف  یهزارت  یاددر ب یکمونما لجه، ج

 یگربه   یدونستم به دعا یشدم، م یکردم هم راحت نم  یم ینشنفر  هرچی
 ....حد بود فقط ینتوانم در هم یول یادبارون نم یاهس

 ....یچه غلط  یدونمنم یبکنم ول یغلط  یهامروز  یخواستم دلم



 ...به بچه ها انداختم نگاهی

 یز م یحال رو یماسک گنده زده بود به صورتش و ب  یه یشهکه مثل هم  هانا
 ....پهن شده بود

 مرد؟ یاخه چرا نم یفهممبود...نم یضمر  ینخدا ا هرروز 

 مخلوق ناقص خدا جدا کردم و ینرو از ا نگاهم

در هم  یچونش و با اخما یر دستشو گذاشته بود ز یهزوم شدم رو رامش،  
  !یبود، اخمو و قاط  ینهم یشهکرد هم  یم یدستشو خط خط  یر ز یبرگه 

.همزمان یخاروندساحلم که داشت  خودشو م یمخب ما براش فرق داشت ولی
 .یلومبوندگرفته بود دستش م  یچمساندو یه

 یزیچ  یدکش  ینم  یلششد که م  یم  یدوروز  ینبود ول  یاصال اهل پر خور  البته
 !اشتهاش باز شد یهوییبخوره و امروز 

به  یو بزرگ  یانهوحش یرد گاز ها یچشساندو یقسمتا یهمه  یرو هرچند
 ....جا مونده بود که صد در صد کار جانا بود

 ...!یمبود یمزخرف  یپ....چه اکاینارو

)درست یدیدناز چشم ما م یشداز مدرسه بلند م یشآت یهم هرچ  همیشه
 (گفتم؟

 

 



 

 یشرمانا اعم از از آت  ینمثل ا  یفوق العاده ا  یکارا  یمدوست داشت  یلیخ  البته
خانم   یمترح  یچاپ کردن آگه  یامعلم    یرو مانتو  یختنسس ر  یازدن مدرسه  

 یشهخب هم  یول  یم)واقعا هستش هااا(که هنوز زنده بود انجام بد  یچخماخ 
و  یجافل یلدل بهو  یمخودمون بود رفتیکه به فنا م  یو تنها کس زدیمیتر م

 یگرفتن راض  یلنگ   یر ز  یامعلم    یسر صندل  یختنخنگ بودن به همون چسب ر
 ....یمبود

 یجا به جا شدن ورقه ها  یهواز مدرسه و    یادز  یخب بخاطر فرار کردن ها  اما
 ... امتحانمون بازم سابقمون خراب بود

رامش  یز رفت رو م یمن م یموقع امتحان برگه  یهوبه من چه که اگه  خب
 ؟

***** 

 « هانا »

 

، عقده  یح.ایگذشتمنم یاز چشم غره رفتن به کرم یحال بودم ول یب  ینکها با
حرفش کرکام  یدنبا با شن یهوکه   یدادم.داشتم همچنان تو دلم فحش م یا

  !یدپر 



 ین.فکر نکنیستحالم خوب ن ینها یلشمدل گیرمی:خب.امروز امتحان نمکرمی
...اآلنم و سواال هم سخت تره اتفاقا یگیرمبعد امتحان م یها !جلسه  یهخبر 

 . سردرد دارم

خونه..فرصت  یدبر  یخورهکالس شما هم هماهنگ کردم زودتر زنگ م  برای
 ! ...خدافظ یچیهم که ه یگه..دینشد خوب درستونو بخون یخوب 

از کالس  رفتیورش شرق م یهور باسنش غرب و  یهگفت با قر و فر که   اینو
مدرسه   یادنداشت نامکان    یشوک تنها گذاشت ....کرم  یخارج شد و مارو با  

 یلکالس رو زودتر تعط  یهثان یه.امکان نداشت یره.امکان نداشت امتحان نگ
 ...کنه.احساس کردم شارژ شدم

 !!!!....از ته دلم داد بزنم ..عرررررررر خوامیکردم م  احساس

 

از بچه ها همه به خودشون اومدن و اونا هم  یکیبلند فاطمه  یغج یصدا با
 یسر  یهاونور شدن. البته  ینور و پرت کردن کتاباشون ا یدادمشغول داد و ب

 یجور یامتحان خونده بودن و  یکه مثل سگ برا یمخرخون هم داشت
 ملحظه خواستم برم التماس کنم بگ یه یوار به در و د یکوبیدنخودشونو م

 ...! نرو یکرم

جانانم   یز م  یرفته بود رو   یهم که تازه به خودش اومده بود از خوشحال  کیان
 ...یدرقص یم یکه مقنعشو در اورده بود بسته بود دور کمرش عرب 



 یلیکه خ  یااز همکالس  یکیکرده بود آتنا )  ی. وسطاشم قاط یانپشت ک  یزدم  یا
 :یزدکرد و همش داد م  یرو بغل م چاق بود( یلیخ

 من...مانکن من....جون یهخوش اندام من...بارب-

***** 

 «کیان»

 .از خنده و دل و روده نمونده بود واسمون یمهممون غش کرده بود دیگه

اخم کرده بود اما لباش خندون بود..زنگ اخر که خورد  ینکههم با ا رامش
 ...یرونب یمبر تا از در کالس  یمحمله کرد یهممون گله ا

شد تا بره  یرد م یهبق یکله ها  یبود رفته بود باال از رو یزهم یزهچون ر هانا
 ...یرونب

ذاشتنمون پشت  یامام رضا باباهامون م یرفتیمافتادم که م یامونبچگ یاد
گفتن از رو کله ها رد شو برو   یبعد به ما م یتجمع ینرفتن ب یگردنشون م

 .یر رو بگ یحضر 

خواست از پنجره بره  یهانا، از اونورم جانا  م یگرفته بود از کارا خندم
 :خوند یبلند م یوسط ساحل هم با صدا ین...ایرونب

 ...تو یاد...از پنجره میروناز در بره ب-

جرئت   یبود و راهش باز بود و کس  یسادهرامش هم که اون وسطا راحت وا  
 :زد و ادامه داد یبشه بشکن یکشنداشت نزد



 !زود یادبگو آژانس، برنامه کنسله ب-

 ...زنگ آآخ ینبود ا یزیعجب چ یخندیدم،که فقط م   منم

***** 

 « رامش »

 یهال  و به خونه  یهو سورمه ا یدمبل سف یرو انداختم رو یممشک ی کوله
 .شدم یرهسوت و کور خ

 ..نبود یچکیهه...ه..

 ...یدمپسرونم کش یبه موها ی....مقنعمو در اوردمو دست یشههم مثل

ارواح نداشت...خود خونه   یبا خونه    یفرق   یچشده بودن و ه  یدهها کش  پرده
به  یازیبود و واقعا ن یکو تار یرهت یکاف   یبه اندازه  یبا اون ِتم  سورمه ا

 ...یدمد ینم یدنپرده کش

 یروناب رو اوردم ب یا یشهش یهزدم و رفتم سمت اشپزخونه...بطر  پوزخندی
 ...حالمو جا اورد یش..خنکیدمنفس سر کش یهو 

 ...گذاشتم سر جاش و با پشت دستم دهنمو پاک کردم  بطریو

 .......راه افتادم سمت اتاقمیدخودتون چیه؟چندشم

تا ارازل بهم که اون چهار   ی....لقبیتوله گرگ وحش یهواسه  یادن یجا بهترین
 .طبق معمول فقط لبم کج شد یدادن...خندم گرفت...ول



همه جا رو از نظر  ینهدادم و دست به س یهچارچوب در اتاق تک به
وسط  یبوکس مشک  یسه...کی...پرده ها خاکستر یمشک  یواراگذروندم...د

 یشارا یز نامرتب....م یهبا رو تخت یمشک  یاتاق...تخت ِگرد دو نفره 
...کفشا ی...لباسا مشک ی...اتاق مشک یمشک  یچ ....همه یمشک 
...اگه اون چهارتا جونور یمشک   یمم! خب معلومه...زندگی؟چ   یم...زندگیمشک 

تا جونور! رفتم سمت   یشبهتره بگم ش  یدزنده نبودم.البته شا  یچوقتنبودن ه
 ینداختمدور گردنم م  یشهکه هم  یموضبط صوت اتاق و همونطور که شال مشک

  :کردم  یرو پل ییپاشا یاز مرتض یشآوردم اهنگ ستا یدر م

🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎵🎶 

 ....دوباره نم نم بارون •

 ....شر شر ناودون یصدا •

 ...قراره یدل بازم ب  •

 ...دوباره رنگ چشاتو •

 ....دل اروم نداره.. نداره... نداره ینبا تو ا یعاشق  یالِ خ •

 ...شبامو خواِب نوازش •

 ....یشستا یعنی یهدوباره هق هق و بالش...گر  •

 ...یخوادتو و چشمات...دل هنوزم تورو م یِش ستا •

 ...دل بازم پر زده واسه عطر نفسهات •



بوکس رو  یسه...چشمام فقط کمیدمخصوص بوکسمو پوش یدستکشا)
 (یدم؟؟د یم یاون چ  یکه به جا  یدونستم ی...و ک یدیدم

 ..ینشست  یشمپ یکنمتصور م •

 یچقدر خوبه چقدر خوبه که هست  •

 ...که دارم  یحس ینا یعنی یشستا •

 تورو تنها بذاربذار یتونمنم •

🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎵🎶 

بوکس زدم  یسهکه به ک  یدرد و بدنم عرق کرده بود...با مشت محکم مشتام
 ..رفت و برگشت

 یدادم بهش....و چقدر که غرق شدن تو یهگرفتم...سرمو اروم تک  برگشتشو
 ...اسون بود یمیقد یخاطره ها

 ......برعکس فراموش کردنشون درست

 یتم توکمد در اوردم و رف یحموم رو از تو یرو کندم و حوله  دستکشام
حموم...دوش اب سرد...تنها راهش بود...دوشو تا ته گذاشتم رو اب سرد و 

 ی کم کم عاد ی...بدجور...ولیدماولش لرز یختروم ر یبازش کردم...وقت 
جانا به  یهتنبل ینکهبودم...حسش نبود...مثل ا یووردهشد...هنوز لباسامم در ن

و اب گرم....با حوله زدم و دوشو گذاشتم ر  یشخندیکرده بود...ن  یتمنم سرا
 .زنگ خورد یمکوتاه و پسرونم بودم که گوش  یمشغول ور رفتن با موها

 2..مزاحم یدم( خند2به صفحش انداختم... )مزاحم  یباال و نگاه  ابرویی



 

 

 !بود جانان

 الو - 

 یزم؟نهعز  یزودتر جواب بد یریم یکوفت و الو، مرگ و الو سرطان و الو...م-
بار بهت زنگ زدم معلومه   یصدبدون شاخ س یشاومگ  یری؟م یبگو م ییخدا

 ی؟هست  یکدوم گور

 جونور ؟ یهخوب حاال حموم بودم .باز چ -

 یزنمتاااام ینانگار من مزاحم.همچ یهباز چ یگهم ینببند گالت رو...همچ-

 ی؟بگ  یخواست  یم یباشه، باشه باشه...چ -

البته  یگه؟د یا یه...پایولگرد یرون،ب یمبر  یمخوا یخانوم امروز م یوحش-
 .دنبالت یامساعت چهار اماده باش م ینباش یهپا یکنیغلط م

 یماالنم که خودت واسم تصم  یبهم نسبت داد  یخواست   یباشه نکبت...هرچ  -
 !یمکه خراب رفاقت  یمکار کن  ی..چ ی...هعیریگ  یم

 ی..بایحرف زد یلیکار دارم...خ  یکن...گمشو کل  یکم پاچه خوار-

 ینمتنب-

خل و  ینتاسف تکون دادم واسه ا یبه نشونه  یرو قطع کردم و سر  گوشی
 ..یبینهچل...حاال انگار اون م



دنبال لباس  یدکمد زوم کردم...حاال سه ساعت با ی..نگاهم رو روهع 
شلوار  یهشلوار ها  ینبود...از ب یکرد لباسا مشک   یبگردم...پوف تا چشم کار م

که   یمشک  یشرتت یه یشرتاممت ینتنگ  زاپ دار انتخاب کردم...از ب یهمشک
 یه یشرتممت یبود...رو یخی یبا چشما یگرگ خاکستر  یهروش عکس 

رو هم گذاشتم رو سرمو  یم...کاله کپ مشکیدمساده پوش یمشک  سوییشرت
 یدور گردنم...اهل مانتو نبودم...داشتم ول یممشال مشک

رو  یلمو موبا یدمرو هم پوش یمانگشت یمهن هیمشک  ی...دستکشایپوشیدمنم
 یبرم...اگه هم میرونب یبردمنم یفشلوارم...اصال ک یببا کارتم انداختم تو ج

نبود..قدم   یزدندخترا م  یداکه جد  یلش و سوسول  یپایت  یناز ا  یپم..تلهفقط کو
انگار پسر  یدیداز پشت منو م یکس یزدمم یپارمت ینبودم..ا یکلیبلند و ه

تا  یوونهدم در منتظر اون چهارتا د یینرژ رفتم پا یه ی...بدون زدن حت یدهد
 …یان...مطمئن بودم که کمتر از دو ساعت نمیانب

 

 «هانا» 

 

شده...صداشو ببر...سرم   یلکنه ذل  یمتتقس  یمساو  ی  یکهخدا به صد ت  الهی
 :یان...کیرفت وحش

 یدار  ی مگه صدا داره؟ مشکلرو صداش و کم کن؟ اصال  یچ   ی...چ یر خفه بم-
هم خودتو راحت کن   یین...خودت رو بنداز پاینماش  یهم پنجره    ینتو ا  ینا

 !هم مارو



اصال   یکنن؟چه جور همه دارن نگاهمون م  یبینی! نمیان؟نه ک  یا  یش  یخفه م-
مال  ینگم...به هرحال ماش  یبه جانا م یزنم؟گاو حرف م  یمن چرا دارم با تو

 ...اونه

 :کیان

پارکه برم  یکوچه پشت  ینیمجا صبر کن المبورگ ینه؟ نه بابا؟ جانا همع-
دورو....نو که اومد به بازار کهنه شد  یشعور ب ینا ینبکنمش تو است یارمشب

 ...یاله یدل ازار؟سوسک ش

 ...که باهاش اشنا شد منه خر بودم  ینفر  یننه انگار اول انگار 

 یاز اون پسره که داشت موهات رو م  یدنبا  یممهد کودک بود  یتو  یوقت   اصال
و االن واسه من   یقمرف  یکه تو بش  یزدمو پسره رو کتک م یکردمکند جدات م

 ...گرد بهش نگاه کردم  یبا چشما یقدقد کن

 ...زد...خب من بچه بودم اون موقع  یزر م چقدر 

 ...یر بخ یادش

رجه ازم ساختن صد و هشتاد د  یزیچ  یهاصال    یاوحش  ینمثبت بودم..ا  چقدر 
 ...یممتفاوت با بچگ

 ...بودم یکه اون همه اروم و ساکت وخجالت   من

 ...ینههم یگن...دوست ناباب که مهعی

 



جانا که داشت تو  یزدم پس کله  یکیو  یرونشوت شدم ب یالفکر و خ از 
 یدادجاش قر م

چته؟ مثال راننده  یگهتو د یارهاداها در م یناز ا یهوحش ینچرا؟ ا یگهتو د-
 ...یا

 ..مردم یکننابرومون رفت نگاه کن چجور دارن نگاهمون م وای

 !یندار ینامهگواه  ی؟میفهمنچ  یرتمونبگ یساگه پل احمق

 .گمشو بابا واسم تکون  و به قر دادنش ادامه داد  یدستشو به معنا جانان

 یگمبار م یهجانا  یگمبار بهش م یه یستمعلوم ن یفممنم که تکل( 
راه   یکلمه چه گشاد باز  یه***نگا واسه  یهجانان....چکار کنم خب جانان طوالن

  )یمقد ینداره خفه شو،وجدانم وجدانا یربط  یچانداخته*به تو ه

 

گور   ی؟چرا ساکت  یه؟:ها چیگفتنداخت باال و م یهم واسم ابرو م یانک  حاال
  حرف مردم یبابا

اسکول بودن  یناسرجام..ا یدمو تمرگ یشونیمدست محکم کوبوندم به پ با
داد اما  یوحشتناک م یواقعا،برگشتم سمت ساحلم که داشت مثل اونا قرا

سر جاش و  ینشستشد چنان خونسرد م یاز کنارمون رد م یکس  ینکههم
 ...یرفتم  یهمونه که داشت بندر  ینا  یکرد  یکرد اصال فکر نم  ینگاه م  یرونوب

 



استرس من رو؟..جانان،  ینکن یساحل بتمرگ سر جات،چرا شما درک نم-
 یرنمونگ یم یهو ینحرکتا هم انجام بد ی،اینندار ینامهتو گواه یوحش

هم عمرا اگه  یگه..دینتباره نشستم پشت ماش ین...اولیمش یبدبخت م
 ..انگار جونمو از سر راه اوردم،ینمبش

 

 :با تمسخر گفت ساحل

گفت تو سطل   یدمصد رحمت به سر راه،من از خاله معصومه (مامانم ) پرس-
...اصال چرا من انقدر خودمو ادم بشو نبودن یناکردن...نه ..ا  یداتاشغال  پ

 ...یااون دن یمبر  یمکنم؟بذار اصال تصادف کن  یتاذ

  … ) (حتما یمکرد  یدامناسبو پ یساونجا ک شاید

 

و   یندور باسنم...دستمو گذاشتم رو سقف ماش  از سرم در اوردم و بستم  شالمو
 :شروع کردم تکون دادن...بچه ها همه با هم داد زدن

 ...بابا یولاوو ا -

بود دهن  ینجازد...اگه رامش ا یشروع کرد بشکن زدن جانا  هم ِکل م کیان
 !یمداد یکل راه همش قر م  یکرد...تو  یهممون رو اسفالت م

° 

 



 

 

 یانرژ یلیمردمم خ یها یکه..البته نگاه ها و تمایهم با استعداد بود چقدر 
 ...کردن  یضمونداد المصب..خوب مستف یم

توهم دستاشو   یو اخما یعصب  ی  یافه..با قینارامش ا  یدم در خونه    رسیدیم
واسش باز  یششوو بهمون زل زده بود...جانا هم ن یبشگذاشته بود تو ج

 ...کرد

...البته الزمم نبود یدهورپر  ینا یال یبردیمهممون از رامش حساب م یعنی
فرق  یلی..کال رفتارش با ما خیم...چون ما خط قرمز رامش بودیماحساب ببر 

 ...یهکرد با رفتارش با بق  یم

 یباهم که تقر  یانرفت رو مخش، ک یم یشهشده هم یلجانا ذل ینا ولی
 .رفتارش مثل رامش بود

در حال  یاباشگاه بودن  یا یگهپسرونش...همش با همد یقسمت کارا البته
دروغ   یبود...ول  یشتر از هممون ب  یتشرامش و جد  یاخما  ی...ولیدنفوتبال د
  ...هم اخمو نبود یشهچرا...هم

مثال پسر   یااعصاب نداشت    ی...فقط وقت و شوخ بود  یطونش  یلیموقتش خ  به
 رفت توهم یاخماش م یدد یم

 ...یشدباز م یشمبرعکس من که ن...

 



خودمون دوست   ینکهعالوه بر ا  یزدیمرل نم  یچکدوممونکه ه  یلیدل  بیشترین
 !رل یامن  یارامش بود...گفته بود  یمنداشت

جانا رو  یدعقب پرا ی یشهکه ش  ین...همینتو هم اومد سمت ماش یاخما با
 ...چشماش گرد شد یدد

 

 :گرد بلند خوند نوشتشو  یدهن باز و چشما با

 !به جز کلثوم؟ یجیخواهران بس یدپرا-

 

 :تو سرش و گفت یدکوب  محکم

  !زوده؟ یاخودم رو بکشم -

 

 :با همون لحن خونسرد و پر از خندش گفت جانا

 یفتشر  یافهمن ما چقدر با ح یهمه م ینجوری...تازه ایخوب  ینچرا؟ به ا-
 ..یجیبس یما یجی..بسیمدار

 :روبه جانا گفت یدبار یم یشکه ازش ات  ییبا چشما رامش

 ...هان؟ینساله رو چه به ماش ۱۵! اخه دختر یارمب یر فقط پدربزرگت رو گ-

بگم به  ی! من چ یدهدر صندوق عقبش طرح االغ کش یکن اسکل رو رو  نگاه
 .تو



 

 :جانان

  کم زر بزن! انگار حاال چه خبره؟  ینبش یاب-

 

جلو   یهصندل  ی  یرهاز طرف رامش بود...دستگ  یا  یخطر   یچشم غره    جوابش
 یدو قفلش کرد چسب یدمثل کانگورو پر  یانرو که خواست باز کنه ک

و اومد نشست عقب البته ساحل رو با زور انداخت   یدکش  یبهش....پوف بلند
 :گفت  یساحل که م یوسط و به چرتو پرتا

  !اصال گوش نداد ینمبش ینخواستم کنار پنجره ماش یم -

 

 :گفت  یغ با ج ساحل

  ها؟ ینی؟وسط بش یمرد یم-

 

  :لبخند کج گفت یهبرگشت سمتش و با  یدر کمال خونسرد رامش

 !!…وسط واسه گاگوالس یاخه صندل-

 

ساحل خندمون گرفته بود،افتاد  ی یافهخنده،هممون از ق یر زد ز یپق  بعدشم
 !رو سر رامش  و شروع کرد مشت زدن



 ..جاش نبود یچو اصال به ه یدخند یم لکسیر  رامشم

مادر   یو دعا  یهدرد داره! به زور و با کمک بق  یلیساحل خ  یمشتا  میدونستیم
رو  یو اون امازون  یمرامش رو از تو دهن ساحل در اورد یخداوند  پا یاریو 

 ...سر جاش یمتمرگوند

وچه ک یدور کمرشون و  تو یبندنکه چادر م یطهچاق و سل یزنا ینا مثل
 ینکش  یسو گ  یسدعوا و گ   یاماده    یشهو هم  یکننپاک م  یو سبز   یشیننم

 ...شده بود

به پاساژ مورد نظر....حاال وقتش بود  یدیمو خنده رس یشوخ  یبا کل باالخره
 .یمکه کل مغازه هارو جارو کن

 

 

**** 

 «کیان»

 

...با یدمجغد زشت مادر مرده روش بود کش  یهبه گپ قرمزم که عکس    دستی
  جغدش ینکها

 ..  بچه ها زل زدم ی یافهدوسش داشتم....به ق یکردبد نگاه م خیلی



 یلینبود..برعکس خ  یغاصال ج یششارا  یکرد...ول  یم یشارا  یشههم  جاناکه
 ..بود یمهم مال

 یرت رژ صو یهبا  یکردنم یکرم زده بود که بود و نبودش فرق   یههم که  هانا
 ...کمرنگ 

 ...به جز هانا یاز رنگ صورت  یممتنفر  بود هممون

 ..!دوتا از رنگاشو که پررنگ بودن دوست داشت یکی جانانم

بدون رنگ زده بود...کم   یژله ا  یملر  یهبرق لب و    یه  یشهکه مثل هم  ساحلم
 ...رژ بزنه یومدم یشپ

 ...یمکرد  ینم یشرامشم که کال ارا منو

 یمن بعض یباشه ول یرو کم کن یاباشه  یخاص یتموقع یلیکه خ  ینا مگه
  !تو چشمم یدمکش  یم یمداد مشک  یهموقع ها مثل االن فقط 

 .تو پاساژ یمهم رفت یجفتک انداختن و زدن تو سر و  کله  یبا کل خالصه

 ...کردن  یدکه وارد شد شروع کرد خر   ینهم جانا

گرفت  یرو مو  چشمش  یدیدم یزیچ یهزود تا  یلیبه حالش خ خوش
 یچشمش رو م یمتاسفانه همه چ  یو اصال سخت پسند نبود...ول یخریدم

 یما یگهد یز چ ینکها یدگردوند به ام یهمش مارو تو بازار م یعنیگرفت...
 ...و بخره یرهچشمش رو بگ

 یزد و اصال بهمون محل نم  یخودش قدم م  یبرا  یلکسر  یلیکه کال خ  ساحلم
 !یدخر  یم یدکش  یعشقش م یداد و هرچ 



داد پوکر  یفوقش افتخار م یمکه مثال ماهم باهات  یزدیهم بهش غر م وقتی
  !نگاهمون کنه

 یم یصورت  یز چ یهگشت...اخرش   یم یهم که کال سخت پسند...کل  هانا
 ...یدخر 

 یدو از کجا با یخوادم یچ  یدونسترامش هم که از همون تو خونه م و
 .کرد  یساب نممارم پشم ح یدخر  یم یرفتراست م یهبخره...

 یلیجفت کفش خ ۱۰۰ یناز ب یدمن...انقدر سخت پسند بودم که شا ولی
 !رو بپسندم یکیشقشنگ 

° 

 

 

 !بازار..باهم یان..بیتاییشخص ینادما..با همچ ینا ینتصور کن حاال

 یجات برم ینگلیم ینگلیج یه  ییپالسکو یهکه رفته بود داخل  جانا
 ...اومد ینم یرونب یاریمشب یدیمشکش  یم یمداشت..بزور داشت

 :گفت  ینزم ینشست رو صاف

 !یامنم-

 ..یرسهزورمون بهش نم یمدونست می

 ...یدخند  یبود داشت م  یسادهاومد که نکبت وا  یبرم  ینفقط از پس ا  رامش



 یفروش یر لباس ز یرفته بود تو یهم که کال بحثش جداست اشتباه  هانا
 .اومد ینم یرونمب

 ...یابوناونور خ یفروش یبستن یکه کال حواسش رفته بود پ  ساحلم

 یر که المصب گ  یرونب یارمعنتر و ب ینا یزدممن بودم که داشتم زور م فقط
 ...ینا. آبرو نذاشتن واسه من ایامداده بود نم

  ..بکنه یغلط  یهشدم که  یرهاخم به رامش خ با

 ..ییناون پا یخوندهم که داشت شعر م جانا

دستاشو از  یخندیدبود و هرهر م یبشکه تا اون موقع دستاش تو ج   رامش
 ..در اورد و کالهشو جابه جا کرد و اومد سمت جانا یبشج

 یدوباره هرچ  یارمتدم بعدا ب یفعال...قول م یمجانا، جانان خانوم..پاشو بر -
  !یبخر  یخواست 

 : هم باالخره دست از شعر خوندن برداشت و مثل بچه ها گفت جانا

 قول؟-

 :هم با خنده جواب داد رامش

  خرس گنده ینمقول! قول مردونه، پاشو بب-

 یزهر یزایعاشق چ یمدونست یهم حق داشت...م ییجورا یهخنده پاشد... با
بازار انقدر بهش   یمهروقت باهاش اومد  ی..ولکنه  یدو دوست داره خر   یزسم



اخرا  ینا ینخواست بخره...واسه هم یراحت هرچ  یذاشتیمکه نم  یمغر زد
 ...یوورددر م یادز یباز یوحش

 ...کنه  یکلمو م  یبفهمه بهش گفتم وحش اگه

زل زده  یفروش یو بستن یابونبه اونور خ یراساحل رو که مثل بچه فق دست
 ...یرونب یاریمکه هانا رو ب  یفروش یر سمت لباس ز یمو رفت یمبود گرفت

 ...خوبه اشتباه رفت و انقدر موند اون تو لعنتی

 ....یدیدیمشنم یچوقته یگهبود که د یر لباس ز یدواقعا قصدش خر  اگه

و دهنامون بود که به  یرونداخل مغازه هانا از مغازه اومد ب یمبر  ینکهاز ا قبل
 ...یشدنوبت باز م

 .فرا گرفت یلحظه کل پاساژو سکوت بد یه

   (...ببند حاال) 

 .زد یحرف م یکیگذاشته بود رو گوشش و داشت با    یشموگوش 

 

و چرتو پرت گفت قطع کرد..انگار تازه مارو  یدخوب خند ینکهبعد از ا باالخره
 :یدد

 ...یفروش یر رفتم مغازه لباس ز ی...من اشتباه ینجایینعه بچه ها شما ا-

 



...پرو چند تا پرو کردم که بخرم  یهروم نشد بگم اشتباه اومدم رفتم    یگهد  بعد
 ...زنگ زده  یک   یناگه گفت  ی...راست میدبد بود نخر  یلیطرحشون خ  یکردم ول

 :زدم داد

  !یهانا خفه شو گمشو تو مغازه ابرومونو برد-

 .......حواسش نبودیجملت رفته بود هوا...هانا  هم که گ یخنده  صدای

 ..یماشاره کرد ینشس ینگاهمون کرد که به قفسه  گیج

تو که بازم چشمامون گرد   یمتو مغازه و خودمون بدو پشتش رفت  انداختیمش
 ...شد

 ...یستتموم بشو ن یهقض ینا یوفتنچشما ن ین...تا ایر خ نه

 

**** 

 «جانان»

 

گرد زل زده بودن به ما   یمغازه بودن و با چشما یپسر جوون فروشنده    دوتا
که سرتا پا زرد بود قدشم دو متر..ادمو   یکیشونبه پلنگ همرامون... یشتر و ب
..بد یهم ا یافشمژل زده رو به باال...ق ی..موهاشم مشک ینداختزرافه م یاد

 ...نبود



 یکه گوشه    یآب   یشرتبود با ت  یدهپوش  یمشک   ینپسره هم شلوار ج  یکی  اون
بود..چشماشم همرنگ  یراستش آرم بارسلونا بود...موهاشم قهوه ا

 ...موهاش...زشتا

  یمکه ما بشنو ییبود در گوش زرافه با صدا یدهپوش یآب  یشرتکه ت رهپس
 :گفت

 یووردم جنس م  یشتر دوست دارن ب  یانقدر دخترا پلنگ   یدونستمداداش اگه م-

 یمبگ یزیما چ ینکههممون رفت تو هم اما قبل از ا یکه گفت اخما  ینوا اقا
بروز بده...االن   شویتهانا عصبان  یومدم  یشابوالفضل...کم پ  یازد...  یغیهانا ج

که داشتن  یالغوز اون دوتا   یترکهم یتقشنگ معلوم بود داره از عصبان
که ازشون  اییشدن، با اخم و چشم یلنتهانا کامال سا یغبا ج یخندیدنم

 یددستش نرس   یباز کنه ول  یرودستشو برد پشتش تا بند لباس ز  یدخون مچک
بازم  یشد ول یعکه نشون داده بود کامال ضا  یتیبا اون همه جذبه و عصبان

  خودشو نباخت

طرف پسرا، لباس  یکردو پرت م یومددم دستش م یشد هرچ  یوحش یهو
هم که بخت برگشته تابلو  یهبود اون لباس اب یزرده که عجب خوش شانس

هانا رو  یمکرد  یافتاده بود رو سرش سع یلباس تور تور یهبود شانس نداره 
 .… یدیمد یهوکه   یریمبگ
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کنه سمت پسره ساحل که   یرو برداشته، داره حمله م یاتش نشان  کپسول
  !شد یبخاک تو سرش کال غ

معلوم  یدمد یز ساپورت رو م یههانا رو گرفت منم  یپاها یدهم که پر   کیان
درش اوردن از َبسَتش بال فاصله  ینو کنه واسه همپر  یخواستهم یکیبود 

 ..یکردنشده بودن لباس پرت م یهم عصب یالغوزابرش داشتم  حاال اون 

برداشت و   یدست از خونسرد باز  یهو  یشهم  یداره بحث جد  یدرامشم که د 
 .یدو فحشا خواب یغاج یغ زد تموم ج یداد بلند

 از مغازه ،  یرونب  یدشحرکت از هاناگرفت و کش  یهرو با    یاتش نشان   کپسول

 ..یمدر رفت یتند یطهاوضاع خ یدیمماهم که د 

گوش   ینخسارت بد  یدهرچقدر هم که اونا فحش دادن و داد زدن و گفتن با 
 .یمنداد

 یبستن یها یپشت صندل یممشغول نشسته بود یبا بهت و فکر  هممون
 . بود یقابل باور یر اصال اتفاق غ یفروش

 یمباال و برگشت یدیمکه هممون دومتر پر   یجور یز رامش محکم زد روم یهو
 ...یینپا



 :رامش

 ینبهش توه یکی یوقت  یدیرو د یبود؟! اخه احمق کدوم ادم یچکار ینا-
 بهش لباس پرت کنه؟ یکنهم

 ...مغازه یاونم به فروشنده  

 

 :با اخم گفت  هانا

  ...بودن واقعا گفتن؟چقدر پررو  یچ  یدیکردم؟ ند  یم یکار پس چ-

 یکنم،م یکار شدم و اصال حواسم نبود دارم چ یعصب یلیخ  یهودارم  قبول

 یقسچند دق  یتاممن عصبان  یدونیدخودشون بود شما خودتونم م  یر تقص  یول 
 یشمزود اروم م

داده بودم جلو اون همه   یمبد یسوت   یهبهم برخورد، تازه    یلیخ  یگهبار د  ینا 
 یکردم؟م یکار ادم اعصابم بدتر خورد شد چ

 

 :باال انداخت و جواب داد ییابرو رامش

مشت  یهبا  یدبا یکرد یلباس پرت م یدنبا یول یدونمم یناروا یهمه -
 !غاز بده یتو فکش که صدا یزدیم ینهمچ

 زد که هممون خندمون گرفت و ییبند حرفش هم لبخند دندون نما پشت
  یدیمخند



 یمکه بخور  یمسفارش داد  یرفت و بستن  یادمون  یشپ  یقهکم اتفاق چند دق  کم

 یبود...انقدر که با حسرت به بستن یساحل هم که تو همه جاش عروس 
 ینگاه کرده بود...حاجت م  یزیچ  یامامزاده ا  یهنگاه کرده بود اگه به    یفروش

 .گرفت

 

رامش هم   یلی،سفارش داد، هانا  هم وان   یو زغال  یشکالت  یساحل که بستن 
عاشق  یم،هم در کمال تعجب از همه طعم سفارش داد یانمنو ک ی،شکالت 
 ...یامونبه جون بستن یمافتاد یمبود یبستن

 

 .همون لحظه در کافه باز شد سه تا پلنگ اومدن تو 

بود که به شکارش نگاه  یمثل پلنگ  یقاپلنگا نگاهاشون دق یعنیپلنگ  میگم
 یکنهم

 ...یکنیمقضاوت نم یماز ظاهرشون بگذر 

از عمد  یا یخندیدنم یبلند الک  یورودشون انقدر با صدا یاما از لحظه  
  .که نگاه همه بهشون بود  ینداختنشالشونو م

 

 !!!.. خودمون نگاه کردمظاهر  به

 



بودم که تا رو کمر تنگ بود   یدهزانو پوش  یتا رو  یسورمه ا  یمانتو  یهکه    من•
رنگ  ینقره ا ی ینهسنجاق س یهقسمت راستش  یو رو یشدازاد م یکمبعد 

 ی؛و شال مشک  یسورمه ا ینجغد، با شلوار ج یهبود از 

  .بسته بودم یممهم زده بودم و ساعت مشک یالک سورمه ا 

کرم ضد  یه یشممارا ی،سورمه ا یبود با خطا یکه اسپرت مشک  کفشامم
  !ساده یلیخ یقهوه ا یمو رژگونه مال یبا رژ قهوه ا یمل،ر یکمافتاب، 

 

ساده و شلوار  یمشک  ییشرتساده زده بود، سو یپسرونه  یپت یه رامشم•
دور گردنش  یشهکه هم  یشو شال مشک یزاپ دار با کاله کپ مشک  یمشک 
 بود؛

 یمهن  یدستکشا  ینهممون از ا  یش،انگشت  یمهمعروف ن   یهمشک  یبا دستکشا 
 یول یپوشیدیم؛م یماسپرت بزن یپت یخواستیمم یو وقت  میداشت یانگشت 

 .اسپرت بود یپشت یشهرامش هم

 

جغد  یهبود با گپ قرمز که روش عکس  یدهپوش یشال مشک  یههم  کیان•
 یانگشت  یمهن یو دستکشا یاسپرت مشک  یتنگ و کفشا یبود با شلوار مشک 

 .یمشک 

 ینو شلوار ج یکرم  یبود با مانتو یدهپوش یدو سف یشال کرم یههم  هانا•
 .هم زده بود یالک مشک  ی،کرم  یو کفش کالج مخمل یمشک 



و  یشال مشک   ی،بود با شلوار مشک  یدهبنفش  پوش یهم که مانتو ساحل•
  کفش بنفش

 .. هممون  طرح مانتوهامون ساده بودیمشک  یبا خطا هولوگرامی

 ...یم،بهتر بود یلیواقعا از اونا خ ولی

 یسبزشو گرد کرده بود و زل زده بود بهم! هروقت تعجب م یاچشم رامش
 یچشماش رو گرد م  یرهخواست حالت تمسخر به خودش بگ  یمثال م یاکرد  

 .کرد  ینگاه م یکیکرد و به 

 : شد ینگاهشم قشنگ م تو

 !رو خوند یهچ یگهد ینا-

 

پررنگ تر از رامش، هانا هم چشماش  یکم یهم چشماش سبز بود ول کیان
 یول  ی،به عسل  یلروشن متما  ی.. منم قهوه ایبود، ساحلم مشک   یرهت  یقهوه ا
حالم خوب بود  ی! کال وقت یشد مثل مشک  یم یرههم ت یلیوقتا خ یبعض

 .شدن یم یرهحالم جالب نبود ت یوقت  یروشن بودن ول

 

 یشتش به اونا بود، نگاه قر و فر از کنارمون رد شدن. رامش پ یبا کل دخترا
گفتن خندم   یزیبه قامتش انداختن و چشماشون برق زد و در گوش هم چ

  .گرفت



 �😂😂�!خنده داره یافشونکه بفهمن رامش دختره ق  همین

  !و زل زدن به رامش  تا برگرده نگاهشون کنه یمونجفت یز م نشستن

 

 یشن با گوشو ور رفت  یشخبر مشغول خوردن بستن  یکه از همه جا ب    رامشم
 .بود

 ینخودش مثل ا یال یماون دخترا بهش شده بود ینگاها یمتوجه  هممون
 یدنگاه هاشونو حس کرد که سرشو اورد باال نگاه مارو که به اونا د  ینیهکه سنگ

 .روشو کرد طرفشون

 

 

 

 .داد دختره یصکه نشه تشخ  ینپسرونه اس اما نه ا یپشت درسته

و به رامش  یمخندمونو گرفت ی،بزور جلوسوسک شده بود یههاشون شب قیافه
  .بود یز ت یلی، خ یمنگاه کرد

 .اومده بود یشچه خبره چون قبال هم براش پ یدزود فهم قشنگ 

نداد و برگشت بهش شماره  یشتشخص یدد یافشمبار دختره ق یه یحت   
 :زد و گفت یداد...تک خنده ا

  !یدراحت باش ید،بخند یدبخند-



به  یشدم یسیخوب ک یشدرامشم پسر م ینخنده، ا یر ز یمباهم زد هممون
 �😂�.خدا

 

کردم تو حلقم و بعد از قورت دادنش   یخالدونمرو تا ف یمقاشق بستن یناخر   
 : برگشتم سمت رامش

حساب  یبر  یدختر خوب پاش یهکه مثل   یهخب خانوم گل! نظر مثبتت چ-
 ی؟هوم؟کن

 

 :بهم رفت و گفت یغره ا چشم

  یس؟خس یبارم تو حساب کن یه ییر م یم یه،نظرم منف-

 

 :نازک کردمو گفتم یپشت چشم 

مگه نه  یکنه؛جونم حساب م یانکه، اصال ک یمباشه حاال، پولت رو نخورد-
 !یان؟ک

تو گلوش و شروع   یدپر   یهوخوردن بود    یبخت برگشته که ،مشغول بستن  کیان
 .کرد سرفه کردن

وقت از  یه یمزد پشتش که همه نگران بود یروش و م یدپر  یهم طور هانا
 .یرهضرب دست هانا نم



 

( تنفس دهان به دهان )متاسفانه متاسفانه، یژه و یها یاتبعد از عمل باالخره
 متاسفانه زنده موند ،

 یبود رو پاک کرد و با صدا یختهکه در اثر سرفه کردن از چشماش ر  اشکایی
 :گرفته گفت

محل بودم،  یکه گراز تو  یروز تا د یکنه؟مجونت حساب  یانک  یدم؟نشن ی؟چ -
جونتم غلط کرده با تو  یاننداره، ک ی...به من ربط یرعزیزمشد؟ نه خ یاالن چ 

 ..یکنههانا حساب م

رفت سمت  یدزد و پر  یکامل حرفشو نزده بود که هانا عوق  یانک هنوز 
  .ییدستشو

 :نشستم و گفتم ینهزدم و دست به س نیشخندی

 یادا  یباال اورد تابلوئه خوشش اومده، ه   یکرم  یکه رو  یکه از اون روز  ینما-
 .واسه من یزنهعوق م یارهحامله هارو در م

 

و ابروشو   یکردگرد بهمون نگاه م  یهمه برگشت سمت ساحل؛ با چشما  نگاها
 :نداخت باال لبمو کج کردم و گفتم ینه م یبه معنا

 .برو حساب کن، بدو دختر خوب یزم،خب عز -

 



 :فتبا حرص گ ساحل

گم اون دفعه هم من حساب   یم یعمرا اگه من حساب کنم، بچه ها جد-
 من یگهدفعه رو د ینکردم ا

 .کنم  ینم یدین؟_ک_ن_م  فهمیح_س _ ا _ب_ ن_م_ 

 

 رمزتون؟ یدببخش -

 :با حرص گفت ساحل

8452- 

 

و جواب ساحلم فقط چشم  یمبهش زل زد یا یروزمندانهبا لبخند پ هممون
 .توش خواهر مادر دار بود یبود که فحشا یغره ا

 یزیچ یهبرگه برداشت و روش  یهاومدنمون از کافه رامش  یرونقبل از ب  
 . نوشت

 

 .دخترا یز رفت سمت م یمبپرس یزیازش چ ینکهقبل از ا  

بهشون  یمزل زده بود یدپر  یکه همش م  یگرد و دهن باز و پلک   یچشما با
 :یرونب یدحرف رامش چشمامون کامل پر  یدنبا شن  که



واسه پنچر  یدشا ینشماره رو داشته باش ینا یول یستم،درسته پسر ن-
  .ینکرد  یداپ یاجاحت بهمیریگ

اون   یاز سرخ شدن اوم لحظه    یدخترا اشاره کرد.هرچ   یهشتر  یبه لبا  بعدشم
 .چند تا عجوزه بگم کم گفتم

 

 

که چند نفر برگشتن   ی. جوریرخندهبلند زدم ز  یرونب  یمکه از کافه اومد  ینهم  
 ...نگاهم کردن

 :داد زد یابونپسره از اونور خ یه حتی

  جون-

پسره هم که کال در  یدیم،ترک یبلند یاول بهتمون زد بعدش با صدا هممون
موند احتمال داشت بهش تجاوز  یم یگهد یکمرفت. بدبخت حق داشت ،

 .یمکن

 

 :برگشت سمت رامش ساحل

 !یخوب حالشونو گرفت  یولا-

 

 :با لبخند گفت کیان



 !یگهمنه د یدست پرورده -

 

 :گفت  یتبا جد رامش

 .ببند تا نبستمش-

 

 :شماره گفتم یآور یاد با

 !رو برگه واسشون؟ شمارت رو؟ ینوشت  یچ  یرام یراست -

 

 :ابروش رو داد باال و گفت رامش

 !یوونم؟مگه د-

 

 :کرد و ادامه داد  یا یطانیش یخنده  بعد

مدت چند تا کنه بهش بچسبن بد  یهشهرام پسر عمم رو نوشتم،  ی شماره
 .خنده یر .بعدشم بلند زد زیستن

 

 یلیماشت، خباهاش لج د یشهبود! شهرام پسر عمش هم یوونهدختر د این
 .بود یجد



پسر بشنون  یکه صدا  یندخترا خر شن بهش زنگ بزنن و هم یناگه ا حاال
. حوصله یشددرست م  ییدعوا  یهول کنش نشن و بفهمه کار رامش بوده حتما  

 .نداشت یارومسخره باز ینا ی

کنن   یخب فکر نکنم دخترا اصال زنگ بزنن به اون شماره، چون اصوال فکر م-
 .پس عمرا زنگ بزنن یکرد  یعشونتوئه و تو ضا یشماره 

 

 :شونه هاشو انداخت باال بیخیال

 .بکنن یخوانم یهرکار-

 یم؟بچه هاحاال کجا بر  ی،خب اوک  -

 :با ذوق گفت  هانا

 یشهرباز-

 

به قربونت بره اخه  یم،مادر قشنگم شد یدراو سوار پ یمموافقت کرد هممون
 .ملوسک 

طبق  یجلو ول ینهکه خودشو جر داد بش  یاندفعه رامش جلو نشست،ک این
 یپس کله    یدمعمول رامش اصال ادم حسابش نکرد.اونم از حرصش دوتا کوب

 ...هانا و ساحل

 



 :هانا

 !یزنی؟هوو چه مرگته چرا منو م-

 

 :پوکر  ی یافهبا ق ساحل

 .داره یروان  یروح  چون مشکل-

 

 :هانا

 .رفته بود یادم یگیآره راست م-

.به حرفش گوش دادم و یمکن بر   یش..جانا آتین:هوشه،کم زرتو پرت کنکیان
 ...یمگاز گذاشتم و برو که رفت  یپامو رو

 

**** 

 «جانان» 

 بدههههه یچمو...ساندویاله یهاناااا،بترک _

 

 گفت که  یبا خنده نچ  هانا

 .زد پشتش، رنگ هانا کامل کبود شد یکیبا خنده  رامش



 :رامش 

بهش  یشه،بدهم یگهادم د یهکال  یواسه غذا و خوراک  ینا یدونیخوبه م-
 .نکن یتخودتو از

 

 :و گفت یددوباره خند هانا

 یوفتمصبا( م ی)ِکشت  یلعنت  یاون اژدها یادعمرا بهش بدم، حقشه،هنوزم -
 متنفرم، یلعنت  ینمن از ا یدونهم یارم،باال ب یخواددلم م

 ....یمونم یکشه،از اژدها متنفرم بازم دست منو مثل ِکش تنبون گرفته م نه

 

 :زدم تو سر خودم و گفتم یشدم و مشت محکم حرصی

از  یدونهبه خدا اگه  یار در ن یباشه غلط کردم، بدش به من، عنتر باز-
 .یدمکم بشه جرت م  یاتشمحتو

 

ازش گرفت و پرت  یچوساندو یانک  یاددهن هانا در ب از  یحرف  ینکهاز ا قبل
 :کرد سمتم

 یمبر  ینزرتو پرتا پاش ینا یجا ی،بهمخ مارم خورد ی.خودتو کشت یر بگ یاب-
 ...ِتَرن

 



بگه ساحل محکم  یزیچ ینکهمخالفت باز کرد اما قبل از ا یدهنشو برا هانا
 .یتبل یو باهم رفتن سمت باجه  یدزد تو دهنش و دستشو کش

 

 :کیان

 .جونور رو نشوند سرجاش ینا ینجوریا یدساحل کرد، با ینکار درستو هم-

 

دوتا  یهردو باهم رفت تو یانزدم که بالفاصله انگشت رامش  و ک لبخندی
 .چال گونه هام

 .ینمبب ین!دراریادبدم م یدونینمگه نم ین،مرض! نکن-

 

 :گفت  یطنتپر از ش یول یجد یبا صدا رامش

.مشغول یگرد شده نگاهش کردم بعدشم که فحش ناموس یبا چشما یکم
 یمزاحم و تو دماغ  یصدا یهفحش دادن بودم که  یفانجام دادن شغل شر 

 !وسط نطقم یدمثل وزوز مگس پر 

 خانوم؟ یدببخش-

 .سمت صدا برگشتم به

بدتر از خودش که پشت سرش   یغیبود، با دوتا جوجه ت  یغیپسر جوجه ت  یه
 .بودن یسادهوا



 :دادم جواب

 بله؟-

 

 :به طرفم گرفت و گفت کارتی

 یلتاستا  یپت،خوشم اومد ازت...از ت  یلیخ  یدمتمنه، از دور د  یشماره    ینا-
باهات اشنا شم  یشتر و بهم بزنگ تا ب یر محشرت...کارتمو بگ ی یافه، ق

 .ملوسک 

 

 !یحالم به هم خورد از لحن چندشش،عوض عوق،

بود. اعتماد به نفسم  یعروس یفوسط تو همه جام از اون همه تعر  ینا حاال
رفت باال اصال )فقط خواسته مختو بزنه،ادم بخواد مخ بز رو هم بزنه ازش 

 (یهنوزم همون  یکه بود  یکنه،توهمونیم یفتعر 

 

کامال بهم چند تا فحش صحنه دار نثارش کردم و دوباره برگشتم سمت   وجدانم
 :کردنش شدم  یز شغول انالاون مخلوق ناقص خدا،م

بود که نوکشونو سبز کرده  یمشک  یکچل که وسطش چند تا تار مو  یکله -
 یو دماغ  یدرشت  شتر  یمتوسط و لبا ی،قدرنگ وزغ  یاسهال یبود! چشما

 .که دماغ نبود،چماق بود المصب



!.دست چپشم کامل تتو بود!از ییسبز کاهو  یشرتو ت  یخی  ینشلوار ج  لباساشم
  !جلف و مسخره بود یلیخ یپشو ت یافش..قتتو جلفا ینا

 .هم داشت یزیه یازش!چشما یومدکال خوشم ن  خب

 

، اگه دستشونو  یدبودن ،شد یو رامش نگاه کردم،عصب یانک ی یافهبه ق 
 .یکندنپسره رو هم م  یکله    یرو  یدنگرفته بودم مطمئنم همون چند تا تار شو

ن!نگاهمو چرخوندم و زوم به دستاشون اوردم که خودشونو کنترل کن فشاری
 :پسره؛لبمو کج کردم و گفتم یشدم رو

 !یمزن یاول بکش باال،بعدش حرف م-

 

 :تعجب گفت با

 رو؟ یچ -

 

 :زدم نیشخندی

 .خودشو دوستاش ته خنده بود یبهت زده  ی قیافه

 .بهشون نکردم و راهمو کج کردم یتوجه دیگه

 



 :یدمرو شن یانک  ی یکهت یصدا ولی

 یه  یکه حداقل بتون   یکنمم  یز حاال تو شماره کارتتو بده،سر وقت برات پول وار-
  یبخر  یشلوار

 !یباهاش مو بکار یبتون  یدمکل پاهاتو بپوشونه!شا  که

 :خودشو بهم رسوند و دستمو گرفت یفور بعدشم

 یشنهادبهت پ یاددفعه فکر کنم خود خروس ب ینحواسمون بهت باشه،ا یدبا-
 بده

 .زانوش بود،تابلو بود قشنگ همه دار و ندارش یاصال تا روخب شلوارش -

 

به طرف راستم کردم،رامش نبود! با تعجب برگشتم و پشت سرمو نگاه   نگاهی
 کردم؛

فک پسره... پسره که  یزد تو یمحکم یکه مشت   یدملحظه رامشو د همون
 .ینزم یازش نموند کامل رفت تو یچیکال ه

 

دن سرجاشون و زرد کرده بودن،خاک بر بو یسادهبوق وا ینکه ع  دوستاشم
 .سرا

 یبشدستاشو گذاشت تو ج ینفر جمع شدن،رامشم بدون توجه به کس چند
 .و اومد سمتمون



 ی؟شد یباز چرا وحش-

 

 :زل زد بهم یتعصبان با

 .یرهخواست دستمو بگ-

 :بهت گفتم با

 !گرفت؟ -

 

 .انگشتش خورد به انگشتم ینه.ول-

 !دمت گرم ی،ایولکرد  یآها، پس کار خوب -

 

 :کیان

تا منم دوتا مشت  یدیدمشاون لحظه م یدکه با  یقوووو،اخر یهکثافت عوض-
 .مهمونش کنم

 

 :با خنده گفت رامش

!خودم حسابشو گذاشتم کف دستش،تا یاریدر ب  یآرنولد باز  یخوادحاال تو نم-
 !حرف بزنه یتونهسه چهار روز نم



 

 

 

بهشون   یمخودمونو رسوند  یصف ِتَرن منتظرمون بودن،فور  یساحل تو  هاناو
 .یششونپ یمو رفت یممردم از وسط صف رد شد یو بدون توجه به غر غرا

 

 ین؟کرد  یر :چرا دساحل

 .فاقاتکردن ات  یفزدم و شروع کردم به تعر  یگشاد  لبخند

 

 یعموم یتو سرتون،رامش  صدبار بهت نگفتم تو مکان ها ی،خاک:واهانا
 !دعوا درست نکن؟

 یکشیندهن به دهن نشو؟!اخرش منو م یچند بار به تو گفتم با هرکس جانا
 ...شماها

 

 :و گفت یرخندهزد ز یپق  یهوبود که ساحل  یهنوز مشغول وراج  هانا

 

 .ه واس مابرداشت یحتفاز نص یحاال خانوم پلنگ -



روشو ازمون  یو هانا با چشم غره ا یرخندهز یماز حرفش هممون زد بعد
 .گرفت

هم و هانا و ساحل   یشو رامش پ یانک  ینوبت ما شد،در کمال زرنگ  باالخره
 نشستن، یگههمد یشپ

 .ینمبش یگهدختر د یهمجبور شدم کنار  منم

 

هانا استارت  یوفتهکامل راه ب  ینکهکم ترن شروع به حرکت کرد،قبل از ا  کم
 .همه کرد یمبنفششو تقد یغ ج ینزد و اول یغاشوج

 یکمکه ترن   یبه قسمت  یدیم.کم کم رسیکرداوالش اروم اروم حرکت م ترن
 .استرس کم مونده بشاشم تو شلوارم یکرد،از ول م یهومکث،بعدش 

شد،هنوز مشغول  یم یبعد عاد یگرفتمس مواستر  یترسیدماولش م همیشه
 یکه حت   یمپرتاب شد  یینچنان با شدت به سمت پا  یهوبودم که    یریمخود درگ

 .یموقت نکردم خودمو جمع کنم و افتادم تو بغل دختر کنار

زد انگار سر  یم یغ کلمو بغل کرده بود و ج ینهمچ یکرداونم ولم نم حاال
 !داد یزائه،دهنشم که بود پا م

 

 

**** 



 

 ♧ساحل♧

 

 .پوکر زل زده بودم به روبه روم ی یافهق با

 یانمو دستش رو سرش بود،ک یشداده بود به صندل یهتک یکه عصب  رامش
 .یغهاونا که توش پر از ج یکرد،از پر استرس م یخنده ها

شد هممون حالت تهوع گرفته  یکه بهمون وارد م یادیز یشدت تکونا از 
 .یمبود

 :حالت خونسردم خارج شدم وداد زدم از 

ترنه مشکل داره تق و  ینکنه؟!خود ا یم ینجوریمرده چشه؟چرا ا ینا-
 !یابفرستمون اون دن یخوادشده م یر جوگ ینماصال، ا یمیهلقه،قد

 .کرد  ییدبا شصتش حرفمو تا کیان

ه بود به روبه روش و بدنش سرد زل زد یاهانا کنارم مثل سکته ا ینور ا از 
 .بود،خداروشکرفکر کنم ُمرد

 

از  یتفاوت ول یب  ی یافهدر اومدم و پوکر شدم و با ق یماز حالت عصب دوباره
چشمام گرد   یدمکه د  یزیدرون پر از استرس به دور و ورم نگاه کردم که، با چ

 .شد



 ییندازه پاترن بن یخودشو از رو یخواسترو داده بود باال و م یلهم کیان

 :گفتم  یا یدهکش  یو با صدا یدمکش  یدشد جیغی

توروخدا   ی؟خر شد ی؟خودتو بکش  یخوا  یکارو  نکن! چرا م  یننه ا یاننه ک-
 ...یانسگم نکن،ک یانبرگرد بتمرگ سرجات! ک

 مشغول عر زدن بودم ، واقعا قلبم افتاده بود تو شورتم که، هنوز 

 

رفت تو  یپسشو اونم کل ییکه خوردم با کله رفتم تو جلو  یا یبا پس گردن  
 .چشمم

 .منقرض شده یپسنسل کل یکردمتف به روت،فکر م ای

دومش هم با عشق   یضربه    یانمشت و مال دادن چشمم بودم که ک  مشغول
 :کرد  یممتقد

بال گرفته بگم؟!شالمو باد برد،انقدر   یبه تو  یمنگل،اخه من چ   یو بردآبرومون-
همه توجهشون جلب شد مجبور شدم بتمرگم سرجام االنم  یو داد کرد یغج

 .دود شده رفته یکدوم گور  یستمعلوم ن

 :گفت  یگردوندبهم رفت و همونطور که روشو برم یچشم غره ا رامش

 ..که،خره  یستن آدم

 : شون نازک کردم و گفتمواسه هردو یچشم پشت



 یهچلغوز شدم،اصال گمشووخودتو بنداز،  یباش نگران تو  یاقتی،منول  یب   یلیخ-
 ...یادم کمتر اکس

بود که ترن شدت گرفت و هممون  یومدهن یرونحرفم کامل از دهنم ب هنوز 
 تو هوا یمرفت

 :ساحل

 خدااااااااااااااااااااااا یا-

 :کیان

 ننه قمرررررررررر  یا-

 :رامش

 پاتو مواظب باش یانک-

 :جانان

 ...اشهد ان ال االهه ال-

مخلوق ناقص خدا که معلوم نبود  ینبه ا یمگرد زل زده بود  یبا چشما همه
 .یکنهداره زرتو پرت م یچ 

که   ییها یافهو ما با ق یسادفراوان ترن وا یها یبلند یپس از پست  باالخره
 .یینپا یماومد یمانگار از جنگ برگشت



رو پاشون  یذاشتنو م یکردننوزاد افتادم که قنداقشون م یبچه ها یاد واقعا
شد و تهش  یم یبچه قاط  یو دل و روده  یدادنو تا حد مرگ تکونشون م

 !یدهچه ناز خواب یگفتن:اخ   یشد م یم یهوشکه ب

 .بود به ما با لبخند زل زده یمادر مرده هم همونجور مسئول

 .یمن ند یللبخند تحو یگهتو جمع ابروت بره،د یشاالا ای

 

 

 

بودن  یکه سوار ترن شدن نمونده بود و پنج تا زامب  ییاز اون هلوها هیچی
 .یکردنفقط که داشتن مثل اسکال به ملت نگاه م

 ..یتامون،وضع حاال

 

 :من

 یخوامد،انگار مچرا دور کمرم بو یدونمشده بود و  نم یچیپ یچشالم که کال پ-
 !به له یکهم داغون،نزد یافهبرقصم!مانتومم کامل چروک،ق یعرب 

رو انداخته بود رو  یشهم که شالش رو که کال باد برده بود، کاله هود کیان
شد با  ی. ماشاال میینپا یکیشلوارش هم باال بود  یاز پاچه ها یکیسرش، 

 .داد یلتشک ینساج  یاون پاش که معلوم بود کارخونه  یپشما



که   ینمبود ا یاهچشماش هم کامل س یر تو صنعت فرش، ز یمرفت یم همگی
شد از چشماش اب   یزده م  یجانه  یا  یخندیدم  یادز  ی. وقت یلشمعلوم بود دل

 .پاندا شده بود یهشب یلدل ینبه هم یومد،االنمم

 تو هوا بود، خیکه نگم براتون!موهاش کامل س  جانانم

 .یینپا یناست یهباال  یناست یه

 ...به کنار یناا حاال

مانتوش  یگوشه   یینپا یدهاز ترن پر  یاحالت تهوع هم داشت، مثل وحش 
 !.کامل جر خورده بود اون قسمت  چیزییچیپ یهکرده بود به   یر گ

جانان، مانتوش  یجا یهواسه جر خوردن  یانک  یادز یپس از دعاها باالخره
  !نخورد جر یگشجا د یهجر خورد!خوبه 

 

شلوارش!   یرونب یگششلوارش ، نصف د ینصف لباسش تو هم که!.. هانا
 یپریدزد دو متر م  یم یسکسکه ا  یه  یمبود، گاه یدصورتشم که مثل روح سف

 !یینپا یومدباال بعدش م

 !از همه حاد تر بود یتش.....رامش بدبخت وضعرامشم

 

که   یادیز یبخاطر تکونا ینکهمثل ا یو سر و وضعش مرتب بود ول لباساش
 .ترن بهمون داده بود مغزش جابه جا شده بود یهاون مسئول وحش



 یششون  یهو  یی،بعدشجا  یهزد به    یتو شوک،زل م  یرفتم  یقهبچم دو دق  چون
 ...داد یم یهبق یلکرد لبخند ژکوند تحو  یباز م

 ..یمانبود یدبد یدما ند البته

ترنه تق و لق   یلیدر اورده بود و خ  یباز  یوحش  یلیمسئول ترن خ ینا  واقعا
 .بود

 !گرفت  یادم از شدت تکوناش حالت تهوع م اصال

 !بود یومدهسرمون ن ییبال ینهمچ یچوقته یمترن سوار شد هزاربار 

 

 .که کنار جانان نشسته بود  یما خوب بود!اون دختر  یتوضع بازم

کرد تو دستمال که دماغش شده بود اندازه   یم ینزد و و ف یعر م ینهمچ 
 .رامش یشکم عمه  ی

 

 یدیمو تمرگ  ینسمت ماش  یمداغون راه افتاد  یو روان   یروح   یتهمون وضع  با
 سر جامون،

 یماستراحت کن یکمحرکت کنه تا  یمنداشت نذاشت ینامهجانان گواه چون
 !یوفتهبهتر شه بعد راه بحالمون 

داده بود به مسئول ترن که هممون  یجدهمثبت ه یکه انقدر فحشا  رامش
 !یمکف کرده بود



 یادداشترامشو  یفحشا یبرداشته بود همه  یادداشتدفترچه  یههم  هانا
 !کرد  یشهچه م یگهاسکله د یخورهتو دعواهام به درد م یگفتکرد م  یم

 

روشن کرد و راه افتاد تا هر  ینوجانا ماش بهتر شد و یکمحالمون  باالخره
 .کدوممونو برسونه خونشون

 

باز   یدکردم باهاشونو در و با کل  یاز مراسم فحش و ماچ و کتک خداحافظ   بعد
 .کردم و رفتم تو خونه

نداشته باشه سروش  یمبابا هم کار یدونستمشب بود و م 11حدود ساعت
 .یدهجرم م

 

   اول کفشامو در اوردم و یدمدر خونه که رس نزدیک

 .یستنخواب ن ۱۱با سالم و صلوات رفتم داخل،مطمئن بودم ساعت بعدشم

 .یخوابیدنبعدش م یموندنم یدار ما حداقل تا ساعت دو شب ب ی خانواده

رنگ   یمبل کارامل  یشد که لم داده بود رو  یدهاز همه نگاهم سمت بابا کش  اول
آواز خوندنش   یکرد،مامانم که صدا  یم  یینارو باال پاو شبکه ه  یو  یت   یجلو

 .کل خونه رو برداشته بود

 کردم بدون جلب توجه برم سمت اتاقم  سعی



 شد به کلم یدهمحکم کوب یزیچ یهبه در اتاق  یدناما قبل از رس 

 

 !یزنی؟آخ...مامان!چرا م-

 

 !ی؟بود یساعت از شب کدوم گور ینمعلوم هست تا ا یخوری،چون م-

 یرم؟َپِست بگ ۱۱خل و چلت دادم که ساعت  یقایرف یلتحو۴ساعت

  !ندارن که یری!اونا تقصیوا مامان چکار اونا دار-

 

بعدشم  یمخورد یبستن یمبعدشم رفت یدیمخر  یز م یز چ یکمبازار  یمرفت خب
 !یگهشد د یر پارک د یمرفت

حداقل   یرونب  یرفتمخاک تو سرت،من همسن تو بودم تا با دوستام م  ی؟بستن-
حساب  یکردممجبور م یکیورستوران هر دفعه هم  یکشوندمشونپنج بار م

 !کنه

 ازشون؟ یغیدیت یبستن یه یتو رفت  بعد

 

 یشهگفت،جلو خود اون دلقکا هم هم  یلحن خنده دار م یهبا  یناروا ی همه
 شد یناراحت نم یچکیمزد و ه یحرفا م یناز ا



کرد!اوناهم عاشقش  یحال م یقاماز خودم با رف یشتر ب یچون مامانم حت  
 !بودن

  یکنمُبز زل زدم بهش دارم نگاهش م ینهنوز ع یدد وقتی

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

 

 یدی؟ند یه؟خوشگلچ-

برات غذا بکشم  یاتواتاقت لباستو عوض کن دستو صورتمم آب بزن ب برو
  ی،بخور

دو قاشق غذا بخور   یاحمومه وگرنه به خونت تشنس،قبلش ب  یالن توا  سروش
 !یریگشنه نم

 

 

 :صداش زدم دلخور 

 !مامان-

 

 یزنیزرم م یشب برگشت  ۱۱کنم؟حق داره!  چکار یگی...میامان-

 



 :براش گرد کردم چشمامو

اصال  یاره؟در م یباز یسبعد سروش واسه من رئ یگهنم یچیعه؟خود بابا ه-
 ...به اون چه

 

 یکی  ی  ینهاز تموم شدن حرفم با اخم و تخم برگشتم که صاف رفتم تو س  بعد

 !یمبود یدارتطرفا!مشتاق د ینبه به!خانوم کوچولو،از ا-

دلم  یاالن چ  یارم؟اوممم،میدونیدر م یباز یسبه من چه اره؟که رئ که
 .و خودتو مچاله کنم یچیق یتوزبون دو متر  ینا یخواد؟اینکهم

 :تفاوت و پوکر نگاهش کردم و گفتم بی

نداره  یبیع  یباش  یرونشب هم ب 2خودت تا ساعت    ی،چطوریندار جرئتشو
رو دم من نذار،به تو  یبره؟پاچرا خوابت نم یبلد ییواسه من بده؟توکه الال

 .نداره یربط 

که   یدویدوسط نطقم بودم که منو انداخت رو کولش و چنان دور خونه م  هنوز 
 .یکننپوشان دارن تو رودم شنا م یوخوردم، ما یکردم هرچ   یاحساس م

 

بود ومتوجه  یو یسر و صدا کردم که بابا که تا اون موقع انقدر محو ت  انقدر 
 یهوانقدر چرخوندم و چرخوندم که   یداز جاش پر  یهواومدنمم نشده بود  ی

 :بابا داد زد



 جا یه ینبتمرگ-

 

هنوزم داشت با چشماش واسم خط و  یول ینسروش گذاشتم زم باالخره
شروع کرد راپورت منو  یهوبگه هم  یزیبابا چ ینکهقبل از ا ید،کش  ینشون م

 .کوفت، فضول  یو فالن وبهمان.ا یکنهم یمو زبون دراز اومدهیر دادن که د

 :بابا

 !یگههههد ینبس کن-

 

 

 یگیمم  یکنی؟ساحلوکارارو م  ینچرا ا  یخرس گنده ا  یه  یگه:سروش تو که دبابا
 عقل نداره

 یکنی؟نمیخوادم  یتشچشمام گرد شد،خواست دفاع کنه ترورم کرد )تو چرا اذ(
  !یبد یر انقدر بهش گ

و به دوستاش اعتماد دارم و رابطه   یگردهم یاکه ساحل با ک  یدونمخودم م  من
 !باهاشون یمهم دار یخونوادگ  ی

 یر د انقدر دبابا؟باشه قبول ساحلم اشتباه کر  یدیم یر چرا انقدر بهش گ تو
 !از خونه بمونه یرونب ۹از ساعت  یشتر حق نداره ب یگهاومد،د



 یوفتینب  یمثل بچه ها ه   ینجوریکه ا  یانقدر تحت فشارش بذار  یدنبا  توهم
 !به جون هم

 !بزار ساحل،  بره باال لباساشو عوض کنه انقدرم واسش خط و نشون نکش  حاال

 

بعدش مثل جت خودمو رسوندم   باز واسه سروش  ابرو باال انداختم و  یشن  با
 به اتاقم، 

 یمنم باش بحث م یریختخودش کرم م یوقت  یدوست داشتم ول سروشو
 !کردم

 دور اتاق چرخوندم، نگاهمو

 

و قاب  یموییزرد و ل یبا خطا یدسف یوارایو زرد بود،د یداتاقم سف دکور 
بودن،تخت وسط   ینارنج  یارنگ  یموییتوشون همه ل یکه عکسا  ییعکسها

 ، یموییل یبود با پتو یداتاق که دو نفره و بزرگ بود و رنگش هم سف

فرش  یهکه روش آباژور زرد رنگ بود،وسط اتاق   یدسف یهتختمم پا تخت کنار 
 یدسف یز م یهاتاقم    یاز گوشه ها  یکی  یبود و تو  یموییو ل یدسف  یک گرد کوچ

 یشآرا یز زرد رنگ داشت،م یز ر یگال  یز م یبود که رو یدسف یرنگ با کشوها
 یدسف ی رهپنج یهتختم بود،با  یبود هم روبه رو یز که ست همون م  یدمسف

  قشنگ جفت تختم

  !تختم یشبرق پ یز پر  یهمهمتر از همه.... و



 

 یدنج و با صفا!به ادم ارامش م  یلیخ  یبود ول  یک نبود و کوچبزرگ  یادز  اتاقم
!لباسامو با یدرس یدستمون به دهنمون م یتا اون حد ول یمداد!پولدار نبود

 و زرد عوض کردم و یتاب و شلوارک مخلوط اب 

خوشمزه   ی  یمهبعد از آب زدن دست و صورتم سمت اشپزخونه راه افتادم تا ق 
 !مامانو از دست ندم ی

**** 

 «یانک» 

 :داد زدم بلند

 مامان-

 زهرمار! چته؟-

 مامان جورابم کجاست؟-

لباسات   ی!خط اتویکه شلخته نبود  یپرسی؟تووراب توئه! چرا از من مدختر ج-
 ی؟!االن چرا انقدر نامرتبیکنههندونه قاچ م

 یشده ساعت هشته وا یرممامااان بدبخت شدممم د یشده !وا یرماخه د-
 خدا ساعت هشته

زل زده بود بهم و چرا من احساس  یپریدکه م  یگرد و پلک   یبا چشما مامان
 بخنده؟؟؟ یخواددلش م یلیکردم خ  یم



 :مامان

و ربع راه  ۷!تو ساعت یشه!تازه ساعت شیکرد یقاط  یفکر کنم اول صبح -
 مدرسه،کجا ساعت هشته؟ یتا بر  یشههم یوفتادیم

زدم که چهار ستون خونه  یبز نگاهش کردم و بعدش چنان داد ینع یکم
 :شارانیدلرز

 یکشمتم بخدا

خر اومده بود باال سرم پاشو   ینع  یعوض  یشعور قهقه خندش رفت هوا،ب  صدای
 پاشو ساعت هشته

 !یدمجرش م یرمشمطمئن بودم بگ یگهدنبال همد یماسب افتاده بود عین

 یساشارالتان وا-

 شارالتان عمته من شارانم-

 خفه شو-

 ینکهزدمش،بعد از ا یر فراوان گرفتمش و س یپس از کشمکش ها باالخره
 کش زدم ولش کردم وخوب کت

 در هم رفتم تو اتاق، یبا اخما 

 یبرداشتم و دونه دونه لباسامو اتو کردم و بعد از حاضر کردن همه چ  اتورو
 سرد بودم، ییبخورم،عاشق چا ییچا یهرفتم تو اشپزخونه 

 یرفتیم،کاش نم  یتو اشپزخونه که ا یماون شاراِن شارالتان رفت با



که داشت باسنشو   یکه تو هوا بود و دست   ییداغون و موها ی یافهبا ق هلما
باز  یاسب اب  یندهنشو ع یدید یم یهوو  ینشسته بود رو صندل یخاروندم
سه روز  یکه من از تو دهنش عدس پلو  یدکش  یم یا یازهخم یهکرد   یم
 !یدیدمرو هم م یشپ

 :شاران

جنازه  یهشب یشهم یدار !هر وقت از خواب بیمرگ،حالمونو به هم زد یا-
 !هاست

 !یتربچه بزرگتر  یننه انگار دوسال از من و سه سال از ا انگار 

 :مزخرفش نامفهوم گفت  ی  یازهکوبوندم تو سر شاران و هلما با همون خم  یکی

 داره؟ یچه ربط -

 سردم شدم، ییو من مشغول خوردن چا یممحلش کرد عن

زد  یشد چرت م یتا زانو خم م یدیدیم یهو هم کال حواسش پرت بود هلما
 یر رفت ز  یداد و دوباره م  یتکون م  یسر  یهباال و با لبخند   یدپر   یم  یهوبعد  

 !موهاشم تو دهنش بود یز،نصفم

 رو هم قورت دادم ، ییمچا یجرعه  ینو اخر  ینبراش چ دماغمو

 !نمک و شکرو عوض کردم یهلما بفهمه جا ینکهبدون ا آروم

 !یدبود نفهماسکل  انقدر 



زد  یهم م ید،وسطاشپاش یم ید،هیپاش یم ینمک رو برداشته بود ه  حاال
 یدونمنم  یدابچه ها شکر،شکر بچه ها!عقل نداشت که !!جد  یگفتخنده م  یر ز

 !چرا همه انقدر مست بودن

 

  مدرسم یلباسا یدناز پوش بعد

مدرسه پا گذاشتن   یکه اگه تو  یفمک  یرو هم انداختم تو  یبیمج  یمشک   واکس
 !کفشم زود پاکش کنم  یرو

 کفشام حساس بودم،  یحد مرگ رو در 

خداحافظ بلند راه افتادم  یهموهامو مرتب کردم و بعد از گفتن  ینهآ  جلوی
 سمت مدرسه،

 رفت، یخودش م ی) شاران ( با دوستا شارالتان

 خود مدرسه یکشتیم،توم یگرومدرسه حتما تو راه همد یمرفت یباهم م اگه
 ...کالس دهم بودم و اون دوازدهم  یم،منبا هم حرف بزن  یومدم یشهم کم پ

مدرسه شدم و به  یرلب،واردکل راه مدرسه مشغول آهنگ خوندن بودم ز  تو
هر و کرشون   یو صدا  ینبودن رو زم  یدهکه تمرگ  یدممحض ورودم ارازل رو د

 .یلرزوندمدرسه رو م

 خودم، چه خبرا یبه عنترا-

 :گفت  هانا



 !آورد یفون جمع بود خلمون کم بود که تشر جمعم-

 

 

که چهار تا   یهست  یجمع یه یتو یبار بهت گفتم وقت  ی؟صدباز تو حرف زد-
 یدینرس یکه هنوز به سن قانون   ییتو یکننعاقل و بالغ دارن باهم صحبت م

 !حرف نزن!دهنتو ببند

  !اخالقته ین!اره واسه همیخوادتنم یکه کس  ینهواسه هم شاید

پوکرشو  ی یافهخنده،ساحلم ق یر زدن ز یاز تموم شدن حرفم بچه ها پق  بعد
 ید،گذاشت کنار و خند

 .باز کرد یششوفحش بوق دار ن یههم بعد از دادن  هانا

نسبت به رها و  یچرتو پرت گفتن و ابراز دلتنگ  یو بعد از کل یمنشست یکم
 یماه 

با خانواده هاشون   یشدم  یسال  یهکه باهم دختر خالن و    یمیمونصم  یدوستا)
  (رفته بودن قم

 

به هم  یاضی!حالم از ریمداشت یاضیکالس،زنگ اول ر یتو یمرفت پاشدیم
 !یخوردم

 



انجام  یکس  ینماگه بب یکنمبعد نگاه م یکه گفتم رو جلسه   یهرسه صفحه ا-
 !یددفتر!خسته نباش یرهم ینجاراست از هم یهنداده 

 

 .متنفر بودم یاضیمونمعلم ر از 

 یدیمکنان پر   یههاسب  ش  ینالمصب خورد و هممون ع  یحزنگ تفر  ینا  باالخره
بخره   یچبره واسه هممون ساندو  یمبدبختو فرستاد  یمعمول هانا  یرون،طبقب

باغچه بود  یه یشمدرسه پ یپاتوقمون که گوشه  یبرگشت تو یو وقت 
 .به ور زدن یمو شروع کرد یمنشست

 :جانان

 یرستاندب  ینهم  یاز پسرا  یکیبا    یدمرل زده؟ شن  یناز  یندونست  یبچه ها م-
نباشه  یمدت با کس یهدوست شده! خاک تو سرش واقعا!  یمونکنار

 !رفت با بهداد رل زد میره،اخرشمیم

 :هانا

 همون پسر بوره؟-

 :جانان

 یشناسیش؟آره آره م-

 :هانا



مدرسم؟همه خبرا دستمه،بهداد  یس یب  یب  یرفته من شبکه  یادت! یچ پس-
  کالس سوم

 یبگوشتش تلخه!از اون بچه پولدارا که دستشون تو ج دبیرستانه،خیلیم
نداره و  یچیمطمئنم بخاطر پولش رفته باهاش وگرنه ه یمباباشونه،ناز

 !یادازش خوشش نم یچکیه

 

 :رامش

چقدر  یادن ینینبب یرونب یاریدب یهبق یسرتونو از تو زندگ  یقهبابا دو دق-
 !قشنگه!به ما چه اخه

 

 !خنده و ساحل شصتشو نشونمون داد یر زدم ز بلند

 :هانا

خوبه ادم اخبار دستش باشه،  یم،فقطبهش ندار یوا، خره خب ما که کار-
 ....خودشه یهوگرنه زندگ

 یم؟حرف بزن یمثل ناز ییآدما یدرباره  یموقتمونو بذار یدبا یچ  یخب برا-

 :شونه هاشو انداخت باال هانا

 !تند تند یارمبه پشمم! منو باش واستون خبر م-

 .یخندیدکه خودش بحثو شروع کرده بود هرهر م  جانان



 خفت کنم؟ یا یشیجانان خفه م-

 :جانان

 ....جون تو فقط خفه کن-

 :با خنده زد پشتم رامش

 !ینگفت  یا یگهد یز واسه خفه کردن انقدر ذوق کرد، خوب شد چ-

 

 ...یختمجانان رو بهم ر یزده  یرونب یشههم یخنده و موها یر ز زدم

 : و گفتم یدماز سر ذوق کش یغیاز کالس ج یزدن خانوم قاسم یرونب با

 !یولا یم،که ورزش دار  یرونب یزینبچه ها بر -

توپ برداشتم تا فوتبال  یه یدمزود پر و من  یاطتو ح یدیمبا ذوق پر  هممون
 یم،کن  یباز

 یتانو کال کاپ یدرس یمن نم یکردن به پا  یاز مدرسه  تو فوتبال باز هیچکی
 فوتبال من بودم، یمت

 .یداز بچه ها کش یکیکه   یو با سوت  ینانداختم زم توپو

  یرنتوپو ازمون بگ یتونستننم ی،اصالبه باز یمکرد  شروع

 ..یمد یکار ساده مثل اب خوردنو انجام م  یه یممنو رامش انگار که دار 



و  یمکرده بود  یسگارو ا یخندیدیم،همهکنان م  یحو تفر  یدادیمبه هم پاس م 
  !نمونده بود یکه نفس واسه کس  یمو گل زده بود یمشونانقدر چرخونده بود

م بعد از فوتبال و قرار بود ماه یبالو ساحل و هانا هم رفته بودن وال جانان
 یم،کن  یباهاشون باز یمبر 

  که به توپ زدم  یمحکم یعقب بردم و با ضربه  پامو

  ...یتوپ کج شد و افتاد تو یر انتظارم مس برخالف

 ....همه گرد و دهنا باز بود ی.. چشمااوه

 

 ....!!مدرسه پسرونه یبود تو افتاده

 

 یباز یگهد یذاشتندادن و اصال نم یجرمون م یگفتیمم یااز مرب یکیبه  اگه
 یمدرسه  یتو یوفتهب یدچون هزاربار اخطار داده بودن که توپمون نبا یمکن

 !پسرونه

 !پسرونه لج داشت یرستاندب یر با مد یدامدرسمونم شد مدیر 

 یبشزل زدم که دستاشو گذاشته بود تو ج  یدهنمو قورت دادم و به رامش  اب
 !نشون نده یادکرد ز  یم یخب سع ید،ولکر   یاسترس بهم نگاه م یو با کم

 :از بچه ها برگشت سمتم یکی سارا



اونجا!تنها توپ فوتبالمون هم همونه!برو   یتو توپو انداخت   ی؟هست   یمنتظر چ -
 !یارش،زودباشب

 ینکشه و کس ینابدون دردسر تا کار به دفتر و ا یرشونبرو ازش بگ خودت
برو   یاط،تو ح  یادنم  یکس  یومدهورزش ن  یهنفهمه توپ افتاده اونجاامروزم مرب

 ...یگهد

° 

 

 

گرفتم و دستمو   یانرژ  یکمکه جانان بهم زد    یو با چشمک   یدمکش  یقیعم  نفس
 یوار،گذاشتم رو د

 .برم یوار مدرسه قفل بود مجبور بودم از د در 

بود و وزنمو انداختم   یوار د  یکه تو  یکیکوچ  یقسمت خال  یه  یگذاشتم تو  پامو
 پام، یرو

  باال یدمخودمو کش یبدبخت  با

 یوار،رو د ینمبتونم بش تا

 نداده بودم که چشمام گرد شد، یرونهنوز کامل ب نفسمو

 !هم که ورزش دارن ینابه...چه خبره!ا به

 گوسفند زل زده بودم بهشون،   ینبودن. ع  یاطو چند نفر  پسرتو ح  یس  حدود



 !هنوز حواسشون به من نبود اونا ینکها مثل

 

کردن اعتماد به نفسم صدامو   یدابرگردوندم و بعد از پ  یبه حالت عاد  چشمامو
 :انداختم پس کلم

 ..یهو-

همشون از حدقه زد  یچشما یهنگاها برگشت سمتم و در صدم ثان ی همه
 یرونب

 :دادم ادامه

 !ینش! بدشمایتوپه ما افتاده تو مدرسه -

 .گفتم  یکلفت شده و بلند م  یتوهم و صدا یبا اخما یناروا همه

 .بود  یپرکالغ  یبا موها ینکیپسر قد کوتاه ع یهدست  توپمون

اومد و توپو   یدست   یهنگاهم کرد و بعدش خواست توپو بندازه سمتم که    یکم
  !ازش گرفت

 یهکنم که نگاهم به   یدالعنت بهت نگاهم رو چرخوندم تا صاحب دستو پ ای
 .پسر  قد بلند افتاد

 .از نظر گذروندم یافشوو ق یپکردم و کل ت  یز زدم، چشمامو ر نیشخندی

بود!   یدهقرمز لش پوش  یشرتسو  یهقرمز جذب تنش بود که روش    یشرتت  یه 
 ...یمشک  یو کفشا یسورمه ا ینشلوار ج



  !باشه؟  یپو خوشت  یکلخوش ه  ینقدر ا  یدپسر با  یهگرفته بود، چرا  زورم    خیلی

 .و صورت ناقصش شدم یکلکه محو ه  یووردممبارکم ن یرو به

 زدم ، یصدا دار پوزخند

 یمجعد قهوه ا ی،موهایقهوه ا یچرخوندم روصورتش؛ چشما نگاهمو
 یفنازک ، هنوز درحال انجام دادن شغل شر  یک،لبایو بار یقلم یره،دماغت
 :بودم که داد زد یزیه

 !نه؟ یاحرفم رو  یدیشن-

 

 :افتخار دادم و زل زدم تو چشماش و گفتم باالخره

 !نه-

 :تر اخم کردم یدشد 

 !بگو تا بشنوم یدم،نشن-

 .زد پوزخندی

 .یبا فک کج بمون   ینجور تا اخر عمرت هم  یدر همون حالت سکته کن  یشاالا  یا 

 :کرد و گفت  یز چشم هاش رو ر پسره

 ین،االنمدستم نزن یبهش حت  ینکن  یبا توپ باز یستینبلد ن یگفتم که، وقت  -
مائه...متعلق به منه،پس  یمتعلق به مدرسه  یگهد ینور ا یکه شوتش کرد
 !شرت رو کم کن



وتبال شعور بود!هم به ف یگرد موند!چقدر ب   ییهمه حجم پررو یناز ا چشمام
 .داد یکرده بود هم توپمو نم  ینکردن من توه  یباز

 یکردن که چ   یبچه ها صدا م یوارمد ینور شدت حرص قرمز شده بودم،از ا از 
 :توجه به اونا دوباره صدامو بلند کردم یار،بدونشد توپو ب

فکر  یی،چونکنه تو  یبا توپ باز یستکه بلد ن  یفعال اون  ی؟کن  یزر زر م یچ -
که  پسش  یدیبد ید. چون انقدر ندیباش یدهاصال توپ دتاحاال  یکنمنم
نه من   یاد،نگه دار که خوشش ب  یو زر زراتم واسه کس  یاشاخ باز  ین...ایدینم

آدم  یبچه  لمث یکنم،االنممثل تورو آدمم حساب نم یامروز یکه جوجه ها
حرفام تابلو بود  یدنشم.از شن یعصب یخوامتو مدرسمون،نم  یندازیتوپو م

 ..شده یعصب

 :جواب داد یعصب پسره

 یوار رو د یکه نشست   یتیچوب کبر  ی! توینکه معلومه ک  یامروز یجوجه ها-
 !یکنیمدرسه واسه من قد قد م

 .د، م ی،ن، م،  یدم،شنیدی؟کنم حرفم کامال واضح بود، گفتم نم  فکر 

 :چشماشو واسم گرد کرد یهو

!االن مطمئنم تا چند یکرد  یر ذهن منو درگ لییخ یزبون نفهم ینکهعالوه بر ا-
 ...یمونمروز تو فکرت م

لحظه  یهجوابشو بدم  یخواستمبودم و م یحرفاش عصب یدناز شن ینکها با
 : تعجب کردم و گفتم



 !ی؟چرا؟چ -

 :زد یلبخند کج  یهو

 !یبکن یخواست  یم یچه غلط  یشد یم یکنم که اگه عصب  یمفکر  ینبه ا-

  !لحظه امکان داشت منفجر بشم یرسه،هر زم نمکردم خون به مغ  احساس

 

الغر تر اومد نگاهش کردم،  یخودش ول یکلپسره هم ه یهموقع  همون
داشت.  یدشبا پوست سف یتضاد جالب یشمشک یو موها یمشک  یچشما

 :پسره زد و گفت یبه شونه  یدست 

از حرص سکته کرد خونش افتاد  یدید یهوماکان داداش ولش کن، -
 ..یشونگردنمون،توپشونو بده بره دنبال خاله باز

 

 :یدمساحل رو شن یبود که صدا یومدهحرفش کامل از دهنش در ن هنوز 

 !کنه؟  ینقش باز یک   یتو نباش یگر،ج یدهنم یفکه بدون تو ک  یخاله باز-

 

 ییناز شدت ذوق پرت بشم پا یدمکردم که ترس  یلحظه چنان ذوق  یه

بودن انگار من باهاشون بحثم شده اوناهم اومده   یده( که دیناها )جانان ا  بچه
 .بودن باال من تنها نباشم مثال



بود ودستاش تو  یسادهبود،رامش که وا یادز یلیپهناش خ یوار د خداروشکر 
 .بود و خونسرد زل زده بود بهشون یبشج

 ..کرد  یبود و با حالت تمسخر نگاهشون مهم زانو هاشو بغل کرده  هانا

پاش رو  یکیپاش رو بغل گرفته بود و اون  یههم که نشسته بود و  ساحل
 ..پسرا قفل کرده بود یوار رو یدداد و نگاهشو تهد یتاب م

زد..عاشق  یگاز م یبداد و س یهم  که با خنده پاهاشو تکون م جانان
 !بودم یشخونسرد

 :بود رو شکست ینمونکه ب  یرامش سکوت  صدای

دفعه دهنتون پر خون   یه  ینترس  یزنین،نمیگنده تر از دهنتون حرف م  یلیخ-
 بشه؟

 ینداختن،م یکهبا خنده ت یاطمح یتو یدانش آموزا ی یهکم بودن بق  پسرا
 !یگهبودن د یدهدختر ند

 یلکسر  یلیپسره که ساحل بهش گفته بود گوه خور بر خالف انتظارمون خ  اون
 :وزخند زل زده بود بهش،بدون توجه به رامش روبه ساحل گفتو با پ

رو من  یگهد یکسا  یتنه با نقش مسئول ی،ولیباهاتون خاله باز ی،میاماوک -
 یکنم،قبول نم

 :زد و ادامه داد یبعد پوزخند و

 کن  یکنم و توهم نقش زنموباز  ینقش شوهرتو باز یتونمم یول-



 

شتاق به ساحل زل زد که عکس خنده،م یر بلند زد ز یقاشهم با رف بعدش
نگاهش کرد   یرهخ یهباال رفته چند ثان  یپوکر و با ابروها  ینه،ساحلالعملشو بب

 چرخوند، یگهسمت د یهزد و نگاهشو  یو بعدش پوزخند صدادار

 

و بعدش  یزنهپوزخند م یتموقع عصبان یدونستمحرکتش بودم!م ینا عاشق
بگه رامش  یزیساحل چ ینکهقبل از ا یول یکنهتوپ نثار طرف م ی یکهت یه

 :داد زد

خبره هرهرهرهر؟تو اگه عرضه  یشه،چهمسواک گرون م یدرو ببند یشاتونن-
 !یدادیم ینی،نشونبه کل کل جوجه ماش ینمیستادیوا یکارارو داشت   ینا

 

 :نگاهمونو کشوند سمتش یگهپسر د یهسرد و بم  صدای

 !م؟نشونت بد یک و رومانت یعمل یلیمن خ یخوایم-

 

 :لب آروم گفت یر کردم، چشمام درشت شد هانا ز  نگاهش

 !شت یاوه ما-

 نبود که از خودش غول ساخته بود،  هیکل



 یشرتشرت و سو  یکرد، ت   ینافذش ادم رو مسخ خودش م یریق  یها  چشم
بود که کامال کپ تنش بود!موهاشم تا سرشونش  یدهپوش یجذب طوس

 !یرسیدم

بعدش   یول  یملحظه خفه شد  یهبا جذبه حرف زده بود که هممون اولش    انقدر 
 :رامش اومد که با پوزخند گفت یصدا

رو ببافم به هم!اصال   یکلتتر کل ه  یک روش رومانت  یهاره نشون بده! تا منم با  -
 که قشنگتره،  یکلت؟موهاتچرا ه

از حرص  یبلنده پسره بود( پسره در آن  ی! ...)اشارش ب موهایبافمم اونارو
  !قرمز شد
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مثل   ییواسه آدما  یدکاسه کوزتون رو بابا، کل زنگ ورزشمون رو با  یدجمع کن-
 یسین،مشقاتون رو بنو ین! بر یم؟شما هدر بد

 .یدنم یلمونچرتو پرت تحو یوار رو د وایسادن

 



 یشورزشکار یکلکه با ه  یدفعه نگاها برگشت سمت پسر قد بلند و بور این
 با  تمسخر زل زده بود به ما،

هم تنش  یا یروزهف یشرتت یه ی،اسمون  یبود و چشماش آب  ییطال موهاش
 بود،

 ...مشت گاو یهداده!  ...به  یارو به ک یافهق خدا

 

 :دفعه هانا پا شد و سرش داد زد این

با تو حرف زد؟نه،  یاد،کسیم یشسوال پ ینجاا ی؟کدوم درخت برگ یگهتو د-
پسش  یمافتاد تو مدرستون گفت یتوپ یهبخور بچه!  یرتوپس گمشو برو ش

  !ینبد

 یلمونبه هم تحو ینچرتو پرت بباف ینکن  یعقده هاتونو خال یهمه  نگفتیم
 !وقتتونو یم،نه!نه حوصلتونو دارینبد

 

 یم یو عصب یبود که وحش ییبه هانا..باز از اون وقتا یمزل زده بود هممون
 !شد

 

شد و زل زد به  یوار د یک نزد یکم یسیدپسر بوره که گفت مشقاتونو بنو اون
 :هانا و گفت یچشما



  !بخورم؟ یرموبرم ش-

  یمبزن یحرف  ینکهکه ا  ینقبل از ا یمتا بناگوش سرخ شد ینشتوه از 

 کرد سمتش،  و حمله یینپا یدپر  رامش

 رامش و گرفت، ی یقهبود که اون پسر گندهه اومد و  یدهبهش نرس هنوز 

  بزنه یپسره حرکت  ینکها قبل

پسره خون بود که   یلبا  یکه از ال  یزد تو فکش در حد  یمشت محکم  رامش
 شد، یم یجار

رامش هم  یمواقع،مشتا ینواسه هم یمهمه سال بوکس رفته بود این
 ...وحشتناک بود

 .شدن یز باهم گالو یدشد و اونم حمله کرد و شد یعصب پسره

 

اون  یر سمت همون پسره که اسمش ماکان بود،همش تقص یدمفرز دو خیلی
 بود یعوض

 یومد،نم یشپ یزاچ ینداد ا یاگه توپو م 

 

 یدومزدنش دارم م یتبه ن یدونهمتوجهم شده و م یدمد قشنگ 

زدم که دماغش  ینیشب یتو یاصال از جاش تکون نخورد.مشت محکم یول 
 پر خون شد،



 !ذره هم سرش خم نشد یهکمال تعجبم   در 

 .آخم نگفت حتی

دستش زل زد و  یو برداشت،به خون رو ینیشاروم گذاشت رو ب دستشو
 !یدمچنان نگام کرد که گرخ

 

 :کج کرد  لبشو

 !یکنیمم ینداره! باز ییببا خون!ع یباز یخواد،اونمم یپس دلت باز-

 

 یگونم زد که پرت شدم رو  یرو یاز تموم شدن حرفش مشت محکم بعد
 !ینزم

 .پر شدکه گلت پر   ییمامان کجا آخ

 

شکم ماکان زد که دلم خنک شد  یتو یپاشم جانان لگد محکم ینکهاز ا قبل
 ید،شد

 یقشو ینپسره،همچ یرو یدمو بلند شدم و پر  ینزم یگذاشتم رو دستامو
 .یمهم یگرفته بود که انگار قاتل بابا  یقموگرفته بودم و 

 



اشوان هنوز در  یگفتنبهش م یدمدعوا شن یو اون پسر گندهه که تو رامش
 بودن، یحال کتک کار

که زد تو شکم   یبعد از اون لگد یدمحواسم از جانان پرت شد و نفهم اصال
 .ماکان کجا رفت

اون حساب من رو  یشتر هرچند ب یرسیدمم یشعوروب ینحساب ا یدکه با  منم
 .��یدرس

° 

 

 

**** 

 ♤هانا♤

 

 .شده بودن یر درگ یگهبه بچه ها بود که همه با همد نگاهم

 .ینطورچشماشونو گرفته بود،پسرا هم هم یو رامش واقعا خون جلو کیان

 بودن پسرا، یقو یلیخ واقعا

بچه  یکننم یکه سع یدیدمم ی،حت  یخندیدنو فقط م یگفتنآخم نم حتی
 نزنن، یادهارو ز

  !یزدیمما بدون رحم م ولی



که بهش   یبود با پسر   یر ساحل که درگ  یو استپ شد رو  یدچرخ  یشتر ب  نگاهم
 !کن  یانداخته بود و گفته بود نقش زنمو باز یکهت

 یتعادلش رو از دست داد مشت محکم  ینکهزد تو کمر پسره ،هم  یلگد محکم 
 !زد تو گونش

 !بود تو صورتش یختهبه راست شده بود و موهاش ر یلسرش متما پسره

 سرشو بلند کرد،  یهبعد از چند ثان 

 

 !که به گردنش داد موهاشو از جلو چشمش کنار زد  یتکون  با

 یحرکت با سر کوبوند تو سرش!فور  یهدستاشو گذاشت کنار سر ساحل و با    یهو
ه کامل نفله سرم برم کمک ک یر که مثال خ یینپرت کردم پا یوار خودمو از د

 !شدم

 !یکشیدم یر !دستم تیشمکردم تکون بخورم پودر م  احساس

 !آخه!؟ یاآرنولد باز ینچه به ا منو

 

 یکهافتاد که بهم ت یا یبودم که چشمم به اون عوض یر با خودم درگ هنوز 
 !انداخت

 یهکه شد رو پاهاش نشست و با   یکمسمتم، نزد یومدباز داشت م یشن با
 :صورتم کنار زد و گفت یموهامو از رو یشخندن



 !یدمبودم که د یدهشماها ند ییدختر به پررو-

 

و رامش اشاره کرد که همش در حال مشت زدن  یانبعدش به ساحل و ک و
 !بودن

 یان،ک  یزد تو گونه  یکه مشت محکم  یدملحظه ماکانو د همون

 !ینزم یپرت شد رو یانکه ک  جوری

 !دلش یزد تو یسمت ماکان و لگد محکم یدبلند بشم که جانان پر  خواستم

 .دلم خنک شد آخیششش

 

پسرونه و  یدستا یههم نگذشته بود که دست جانان قفل  یهچند ثان هنوز 
 !شد یدسف

 توپ بود یکلششد که قدش بلند و ه یبهت نگاهم زوم پسر ناشناس با

 ...یبود و موهاشم عسل یچشماش سبز زمرد یلعنت  !

 .کردم  یرفت و داشتم نگاه م یادم یلحظه همه چ  ینتو ا 

 

 !و دوتا دستشو گذاشت کنارش یوار که جانان رو کوبوند تو د  یدمد یهو

  !یرونعضله هاش زده بودن ب  یجذب تنش بود که همه   یمشک   یشرتت  یه 



 

 یدمگفت فقط سرخ شدن جانان رو د  یبه جانان چ  نشنیدم

 ...پسره یشد داخل زانو یدهکه با شدت کوب  ییپا و بعدش 

بود آروم زمزمه   یسادهکه کنارم وا  یشعوریگرد شد و همون پسِر بوِر ب  چشمام
 :کرد

 !کشتش  یخدا! االن پارسا م یا

 : داد زد بعدش

 ..پارسا-

 

 :بخواد بره محکم پاشو گرفتم و گفتم ینکهاز ا قبل

 یغ ج  یدینشونت بدم که هر دفعه منو د  یریش  یه  ی؟در بر   یذارمم  یفکر کرد-
 !بزغاله؟ یفرار کن یبزن 

 !بلند کردم ینهمه زورمو جمع کردم وخودمو از رو زم بعدشم

 !!تا  بلند شدم دوباره افتادم رو پسرهینهروز بد نب چشمتون

 !هم اون افتاده بود هم من روش حاال

 

 :شد که جوری



 !!!پسره پهن کردم یروجمع کردم؛برداشتم  ینزم یتن لشمو از رو من

 !شد یاونم خوشش اومده بود پا نم حاال

 

 : زدم یغ محکم کوبوندم تو گوشش و پا شدم و ج یکی

 ی؟مگه خودت خواهر و مادر ندار-

 

 : زل زد به من یوفتنکه کم مونده بود ب  ییچشما با

 !یکنی؟مصرف م یداره؟!چ  یچه ربط -

 

 سرم رخ داد یتو یچه فعل و انفعاالت  نمیدونم

بود  یبا پا محکم زدم تو اونجاش،رنگ کبود صورتش انگار اب خنک  یهوکه  
 !یریختندل من م یکه رو

 

 :رو بست و داد زد چشماش

 !جوب جمع کنن یهات رو از تو یکهت یدبا یرمتفرار کن،چون اگه بگ-

 .زدم و شروع کردم به فرار کردن جیغی

  .یممدرسه بود یاطح ینفر تو ۱۰فقط ما  انگار 



 یکردن،نم یغلط  یچبودن سر جاشون ه یسادهخر وا یندانش اموزا ع ی بقیه

 .یکشیدنهو م یا یخندیدنم یا 

 یمگرگم به هوا بود  یهدر حال باز هنوز 

 

 

 حبس شد، ینمنگاهم به رامش افتاد و حس کردم نفسم تو س یهوکه  

 :زدم جیغ 

 !رامش-

نگاها برگشت سمت   یو ساحل دست از دعوا برداشتن و همه    یانو ک  جانان
 رامش،

 داد، یو فشار م یوار به د یدسر رامشو محکم کوب یوونهد ی پسره

 سمتش و گرفته بودنش که ولش کنه، یدنپسرا دو یهمه  

 .َاشوان رو گاز گرفت یمچ دستا یدکه پر   یدیمحرکت جانان رو د یه توی

 .کرد  و رامشو ول یدکش  یداد َاشوان

 .ینزم یرامش با درد افتاد رو 

 یزیشتو چشمام جمع شده بود اگه چ یشش،اشکپ یمرفت یبا نگران  هممون
 !ی؟شد چ  یم



 گرفت،  یلبشو پاک کرد و نفس یگوشه   خون

 :تکون داد  یدتهد  یو برگشت سمت پسره و انگشت اشارشو به نشونه    پاشد

 ینشونمتم یاهخاک س یکنم،بهم یتالف -

شد و خواست حمله کنه ، همون پسره پارسا که  یَاشوان دوباره وحش یهو
 افتاده بود

 ...سمتمون یاددستش رو گرفت و نذاشت ب 

 :کرد  یتبرگشت سمت اون پسر بوره که منو اذ بعدشم

 !یلسه-

 ...!یلهپس اسمش سه اها

 :چشمک برگشت سمتمون و گفت یهبا  سهیل

 یم،وقتمونو باهاتون تلف کرد دیااالنشم ز ین! تا همیدگورتونو گم کن-

 

 :دانش آموزا و داد زد ی یهبعدش برگشت سمت بق 

 ...یدماجرا به گوش دفتر رس ینبشنوم ا-

 حرفش تموم نشده بود هنوز 

 مرد اومد یه یکه صدا 

 



 

 یشه؟م یمثال چ  ی؟! بشنوپسر  یچکار کن یخوایم-

 یرو ازتوماجرا  ی یم؟همههمه سر و صدا رو نشنو ینکه ا یمما خر  مگه
 از مدرسه، ینهفته اخراج یه! یدیممداربسته د یندورب

 !مدرسس نه باشگاه بوکس اینجا

 !ی؟دعوا با ک  اونم

 !!دخترا؟ با

 ...مدرستون اطالع دادم خانوما یر االن به مد ینهم،هم شما

 .روشن بشه..زود یفتونمدرستون تا تکل برگردین

 

 یبود که همه  ییو اخمو ینگاهمون به مرد قد بلند و مو جوگندم هممون
 .حرفا رو با داد گفته بود ینا

 یقاش،زد و برگشت زل زد به رف  ییَاشوان،پوزخند پر صدا  یهپسر وحش  همون

 ...یگهم یچ  یگهد ینحالت تمسخر که ا با

 

 :همون مرده انداخت باال و گفت یبرا ییابرو سهیل

 !!قلبمو نشکنیعبااس یآقا-



 .خنده یر بعدش بلند زد ز و

 تا بناگوش سرخ شد یمرده عباس همون

بگه اون پسر چشم سبزه پارسا باالخره دستاشو از تو  یزیچ ینکهاما قبل از ا 
 :و گفت یسادوا ینهدر اورد و دست به س یبشج

 !ی؟بود سام ی..اسمش چ ینپسر داشت یه-

 .شده بود یر که با ساحل درگ  یبرگشت و زوم اون پسر  نگاها

 :زد و گفت یپوزخند سامی

 .یمحمد،محمد عباس-

 :دوباره با تمسخر گفت پارسا

 اقامحمد، آهااا،

 یندرس بخونه تو ا یگهپسرتون نتونه د یخواینکه نم ی؟شماعباس یآقا-
 !مدرسه؟

اخراجو   یپرونده    یهو پسرت مجبور باشه    یمدرسه باش  یر بده مد  یلیآخ،خ  آخ
 .حمل کنه

 

 :داد یهتک یوار زد و به د یشخندیهم پر صدا ن ماکان

 محروم بشه، ینجاا یوار در و د یدنو از د-



 ...یدمشا یا

 :کرد و ادامه داد  یز ر چشماشو

  !یمکرد  یباز یکمبا استخوناش  یدمشا-

 

 یرون،زد ب یم یشبود سکته کنه، از چشماش آت یکنزد یعباس آقای

 .اخل مدرسههم فشار داد و با اخم برگشت د یرو پلکاشو

 !پسرا هم بدجور کلفته ینا یهپس پارت 

 

 !تو مدرسمون یدیمپر  یوار همون د یه،از بق یتوجه به نگاها بدون

 .توپ به سمتم پرت شد یه یهومنم بپرم  ینکهاز ا قبل

 که توپو پرت کرده بود،  یو برگشتم سمت کس گرفتمش

نگاهم کنه راه   ینکهنرمال تر بودبدون ا یهنسبت به بق یکمکه   پارسا،همون
 .افتاد سمت محوطه مدرسشون

  ین،همشون وحش یناگفتم نرماله ،ا  الکی

 .شد ینبودن االن مچ دست جانان انقدر کبود نم اگه

آماده  یدرست حساب  یهتنب یه یداخل مدرسه و خودم رو برا یدماخم پر  با
 .کردم



 

**** 

 ♤رامش♤

 

 دستم خداجون یخدا مردم ،آ  یوا-

 :حرص گفتم با

پرت   یوار چرا مثل منگال خودتو از د  یستیبلد ن یاه...خب وقت   یگههانا ببند د-
 و دستتم بره تو گچ؟ یبش یر خورد و خاکش ینجوریکه ا  یکنیم

 

 :نازکش که کامال ناخواسته بود گفت یبا همون صدا هانا

 !کمک شما  یامسرم ب یر خواستم خ-

 .اصال ینندار لیاقت

 :با حرص گفت جانان

 !کمکه  ینخودش بزرگتر  ینکن یچکاریتو کال ه-

 ...پسره حال کردم،آخ یپا یال یبا اون ضربت زد فقط

 



با مشت زد پارش کرد گذاشتم و از  یلبم که اون وحش یگوشه   یرو رو یخ
 :هم یدردش اخمام رفت تو

 !رو ترکوند ینمکه  زد لب نازن  ینهنب یر خ یاله-

 

 :گذاشته بود گفت  یخگونش   یبا خنده همونطور که رو کیان

 یاونوقت ما برا یذارنم یخو  یشهلباشون پاره م یگوشه   یچ  یملت برا-
 ..یچ 

 

 یمنظورش پشت چشم یدنکردم و بعد از فهم  یلتحل یهحرفشو تجز  یکم
 :نازک کردم و گفتم

لبم بخاطر دعوا پاره  یتا اخر عمرم گوشه  یدمم یحمن ترج ینجوریهاگه ا-
 !بشه

 .پسره متنفرم ی! از هرچ یتخاص یشتر مرغ ب  یه یدنبخاطر بوس نه

 

 :با خنده گفت ساحل

 یهتونن بدون تو، یکنن، نم یدق م یتنگو رامش! پسرا از دور ینجوریا-
 .بهشون بده یگهفرصت د

 زدم که از شدت درد لبم ، پوزخندی



 .شد یجمعش کردم و بازم فحش بود که نثار روح اون پسره اشوان م زود

 

ما چون طبق معمول مامان بابام رفته   یخونه    یتو  یمجمع شده بود  هممون
 !بودن مسافرت، هه

 !دارن یمدختر  نمیگن

اورده بودن!    یالشونمها همه  اطالع داده بودن به خانواده هاشون و وسا  بچه
 یشم اونا هم موافقت کردن و قرار شد پ  یشناختنچون خانواده هامون همو م

از مدرسه، اخ  یمهفته هم که اخراج شد یه یان،ب ینامامانم ا یبمونن تا وقت 
 .که چه قدر خوش بگذره

 

 ی؟؟ما بدبختا چ  یمطمئنم اخراج نشدن،ول یشونپسرا که بخاطر پارت اون

 یخدرب و داغون و  یها یافهبه سر و وضعمون انداختم،هممون با ق نگاهی
 .یمور خونه بود یهبه دست 

 . که دستاش کبود شده بود  جانان

 

هم   یاندستاشو گرفته بود تا چنگول نندازه، منو ک  یاپسره مثل وحش  چون،اون
 که کال سر و صورتمون کبود بود،فقط خداروشکر دماغامون سالم بود،



 یکرد چون م  یکبود شده بود،کتف و انگشتاشم درد م  یشونیشکه پ  ساحلم
  .زده تو صورت پسره یگفت با مشت بدجور

 

 یزده بود، ال پا یلیمس یه یچ،شده کتک نخورده بود ه یلذل یهانا ینا فقط
 افتادم،  یوار گفت از د  یکرد،م  یطرفم ترکونده بود بازم اخ و اوخ م

اونور  ینور ا یبروسل یافتاده بود مثل ننه  یوار حاال همون موقع که از د خوبه
فازش   یکنه،شده اه و ناله م  یر رفت االن جوگ  یو راست راست راه م یدر پ  یم

 .کال  یستمعلوم ن

 

به پسرا که کم کم چشمامون گرم شد  یمو فحش داد یمچرتو پرت گفت انقدر 
 و خوابمون برد

 

 :یومدرفت و م یجمله تو مغزم م یهاما قبلش فقط  

 

 ...."اشوان خان هه یکنمم یمونتپش"

 

 

 



 "...دچند ساعت بع"

با شدت   یموهندزفر   یکی  یهومختلف بودم که    یگوش دادن به آهنگا  مشغول
 .یداز گوشم کش

بهش رفتم  یبه سمت جانان برگشتم و چنان چشم غره ا یاخم وحشتناک  با
 .یدکه گرخ

 یشی؟م یوحش ی؟چراکرم دار_

آدمو مجبور  یشنوی،نم یوقت  یکنمعمت کرم داره،سه ساعته دارم صدات م+
 .خطرناک بزنه یکه دست به کارا  یکنیم

 :از اونطرف داد زد ساحل

 !یمونخطرناک،نکش یاوهوووو،کارا-

 

 ی؟سر و تهشون گفتم:خب،چکار داشت  یب  یحوصله از حرفا بی

 .یگااز ابروهاشو انداخت باال و گفت نقشه دارم در حد الل یکی

 ی؟ک   ی؟واسهنقشه؟چه نقشه ا_

 !یشعورب یاون پسرا ی یگه،واسهمعلومه د+

 :زدم و گفتم یمرموز لبخند

 .یگفت   یاز اول م آهااا،خب



 :صدامو صاف کردم و داد زدم بعدش

 !ینمبب یدارازل،جمع ش دوستان

سر   یاریمب  ییکه چه بال  یریختیمو برنامه م  یمگرد دور هم نشسته بود  هممون
 .پسرا

کردن   یدتهد  رویو مد  یدیمپسرا شن  یحرفا  ینکه ما ب  ی:خب پس،اونجورهانا
 !نشدن یهحتما مثل ما تنب

شده  یهنشون داد امکان نداره تنب یرشونکه مد  یبا اون عکس العمل یعنی
 .باشن

  :کیان

ها االن خوب  یدونستیم،بچه! ما خودمون نمیچقدر تو باهوووش ینآفررر عه
 !ین؟متوجه شد

 :و گفت یانک  یزد پس کله  یکی هانا

 !عمتو مسخره کن-

 :پوکر گفت ی یافهبا ق ساحل

 !یکنهفعال که داره تورو مسخره م-

 :جانا

 یدین؟رو خوب فهم یارین،نقشهدر ن ی!مسخره بازیگهعه بسه د-

 یم،سرمونو تکون داد یابچه کالس اول ینا ینع هممون



 :زد و گفت یتاز سر رضا یهم لبخند جانان

 و یناماده کن یالرووسا ینخب پس بر -

 !یدمکش  یکه چه نقشه ا  ینحال کن 

 :براش گرد کردم و گفتم چشمامو

 !یدی؟کش  یچه نقشه ا-

 یمچ یدمم یطانیش یها یدهنشستم و سه ساعته دارم ا ینجاکه ا  یمن پس
 !یقا؟دق

 یرفتیمکه لو م  یمبر   یشپ  یکه تو گفت   یبا همون نقشه ا  یقادق  یخواستیمم  اگه
 .!یشدیمو عن م

 

 :با حرص گفت جانان

 ...نقشه هم همونه هااا ینخوبه ا-

 :آروم یبا صدا  ساحل

 یخیالبچه ها ب-

 :بلندتر یبا صدا من

 ...بود من درستشون کردم یرادو ا یبپر از ع یررر،اوننخ-

 :بلندتر  یکم ییبا صدا ساحل



 !ینبچه ها خفه ش-

 :جانان

 بود؟ یبود؟!از ک  یاز ک  یاصل ینقشه -

 !بود هان؟ یک   از 

 :یتبا عصبان من

 ...درستش کرد؟خب معلو یک -

 :زد یغ حرفم تموم نشده بود که ساحل ج هنوز 

 .یگههههد ینخفه  ش-

 .بهش یمو زل زد یمهمه با بهت برگشت 

 یهته ناراحت بودنش  یدخدا خونسرد و آروم بود و  شا ی یشهکه هم  این
 !پوکر بود االن چه مرگش شد؟ ی یافهق

 :که گفت  یمکرد  ینگاهش م یمداشت هنوز 

 

 یکنمم  یزونتوناز خشتک آو  ینبحثو ادامه بد  ینا  یگهبار د  یههه؟یههاااان؟چ-
  یدیم،نقشه رو کش ینبه طاق،همه باهم ا

 یکنه،جور م یالشووسا ی،کیانگرفت   یراداشوداد،تو ا یدها جانان

 یم،د یم یشونقاش یبو منم ترت هانا



 .یدسر و صدا کن  یخواد!همه باهم،بدون هم کارمون لقه،حاال تا دلتون مدیدین؟

 !پاشد رفت یبدست به ج بعدم

 :تز داد یهو کیان

 .یدمن بود،خوبه؟جمع کن یاصال نقشه -

 !پا شد رفت ینما بعدشم

گفت و خودشو جمع کرد برداشت تو اشپزخونه پهن   یظغل یشا یههم  هانا
 .کرد

 

  :و جانان آروم زمزمه کرد یمشد یرهجانان هم به هم خ منو

 .من بود یاما نقشه -

  یرونبا حرص بستمو نفسمو فوت کردم ب چشمامو

 .یینپا یارمخودمو گرفتم که با مشتم صورتشو ن یجلو بزور 

° 

**** 

 ♡جانان♡

 !ملچ ملوچ یه  یهرامش،چ یریدرد بگ_

 .یاراز تو دهنت در ب یتوادامس کوفت اون



 :رامش

 !یهخو حاال توام،انگار چ-

 :ساحل

 .یارب یگه،درشد یگهخب راست م-

 :هانا

 .یدش یسه-

 :کیان

 ...یاتو کوچه نر  یا،تنهاقشنگ تر از پر  یآ -

 یان؟؟؟؟ک_

 جونم؟؟؟+

 یزممم؟؟؟االن وقت آهنگ خوندنه عز _

 )گفتم  یضو با غ هیدرو کش یزمعز (

 یه؟پس وقته چ+

 .اون عنترا یمدرسه  یتو یبپر  یوار د یاز رو ینکهوقت ا-

 :هانا



 یمدرسه  یتا دختر جوون جلو ۵شب  یمهن ۳ یگم،ساعتم ینخفه ش-
طولش  یمشکوک هست،شما هم ه  یکاف  یپسرونه خودش به اندازه 

 یدین،م

 !ی؟چ  ینتمونبب یکیبشه و  یطوالن  ینجاا یسادنموناگه وا 

 .ینباال!االنم همونکارو بکن یپریدینم یوار موقع که خوب از د اون

تو  یباال رفت،کال تبحر خاص یوار از د ینجاگفت و مثل ن  یظیغل یباشه  کیان
 .باال رفتن داشت یوار از د

 یدیماومد و بعدش در مدرسه رو باز کرد،پر  یدنشپر  یصدا یهاز چند ثان بعد
 .یمداخل و درو بست

 :شرام

 .مرحله انجام شد ینخب،اول-

 : )( ملقب به پوکرساحل

 .یفهمیدیمعمرا اگه م یگفتینم-

  ( چالق یه) ملقب به نازک نارنجهانا

° 

 

 

 ...رو یشهدر تاالر اند ینببند-



 !که مستراح بود  یشهتاالر اند+

 :هانا

 !خفت کنم؟ یا یشیخفه م یزمجانان عز -

 !سه ی ینهگز _

 :کیان

 !ور ور تر تر تر  ور  یسرم رفت،ه  یوا_

  یتونه،رنگارو بردار هانا که دستش مو برداشته چالق شده نم  یاون قوط   ساحل

 یوار،د یک برشون دار ببر نزد تو

 .توهم کمکش کن جانان

 :خنده گفتم با

 یا یگهداشت!دوما امر د یاوال هانا دستشم چالق نشده بود بازم برشون نم_
 ی؟ندار

 :کیان

 .یکنهم یلتو آرامشه روزانمو تکم یصدا یدنفعال فقط نشن_

 :ما یبدون توجه به زرتو پرتا رامش

مدرسه،سمت  یهورود ییهبردار،قسمت باال یتودست یرکمونساحل اون ت_
 داره؟!؟ یندورب یدونهسروش گفته فقط  ینه،گفتیراست دورب



 

 :ساحل

 ته،داش یندورب یهمدرسه بوده فقط  ینتو ا یآره گفت وقت _

بازم تو مدرسه  ینهبب یمیشوهم اومده بوده مدرسه معلم قد یشروز پ چند
دفتر هم  یتو یتور مان یبوده،رو یندورب یدونه ینواسه خودش چرخ زده هم

 .مدرسه بود یاطح یر فقط تصو

 یم،کاملنشده بود  یاطو هنوز وارد کادر ح  یمبود  یسادهوا  یکیتار  یما تو  چون
 .مارو نگرفته بود یندورب

 یر،خم یکردنه توده   یمبرداشت و بعد از تنظ یشوکمون دست  یر ت حلسا

 مدرسه، یمداربسته  یندورب یچشمشو بست و تمرکزشو گذاشت رو یه

با سرعت به  یر ول کرد و خم یروت یهثان یهبود،در عرض  یعال یریشگ  نشونه
  .یدرفت و بهش چسب ینسمت دورب

 

  .لبخند کج زد یه، اونم  یختمساحلو بهم ر یگفتم و موها  یبلند ایول

 

 ،(و هانا با دست راستش)دست چپش تو گچ بود یمبرداشت یالرووسا زود

 یوار د یاز پسرا رو  یکی یدنرنگ و برداشت .هممون مشغول کش ی فرچه
 .یممدرسه شد



 ید،هم اشوان هالک رو، ساحل هم پارسارو کش  یدم،رامشکش  یارومن که سام 

  .ماکان شد یدنمشغول کش یانو ک یلسه یدنل کشهم مشغو هانا

 

 یکردن هرکدوم که به فکرمون م  یتنبود کدومشون کدوم دخترا رو اذ مهم
که خلق   ی. بعد از تموم شدن کارمون به اثاریدیمنحو کش  ینرو به بدتر   یدرس
 یدهخنده. انقدر اون پنج تا رو زشت کش یر ز یمو بلند زد یمنگاه کرد یمکرد
 .کرد  یزد فرار م یم یغ ج یدد یم یناروکه اگه زشت ا  یمبود

 

شاخ و دم   یرنگ نوشت غول ب  یکنار شکل اون پسره اشوان با اسپر   رامش
خوار،کنار اسم پارسا  یر نوشت:بچه ش یلاون پسره سه یههانا هم کنار نقاش

 .اسکل جامعه، نوشته شد یار و سام یبخار و ماکان عقده ا یهم ب 

 

و با  یم. زود بند و بساطمونو جمع کردیمکر کردن نداشتف یشتر واسه ب وقت
 . یرونب یدیمخنده از مدرسه پر 

 ...!!رفت،تا اونا باشن واسه ما شاخ نشن یشرفشون م فردا

 :یدماز ذوق کش یغیخنده خودمو پرت کردم رو مبل و ج با

 .ینمهاشونو بب یافهدوست دارم فرداق یوااااااااا _

 :کیان



 !یمانگار چکار کرد یذوق کرد ینجانان!همچ_

 .یووردیمسرشون م ینمبدتر از ا یبال یدتازه اولشه...به نظرم با این

 

 : ()پوکر ساحل

 !!واال کارمون کمم نبودیدنکن یغلط  یچفعاله_

 

مدرسشون  یوار بزرگ رو د یلیهاشون اونم خ یافهاز ق یروتصو ینتر  مزخرف
 فحش، ی،با کل یدیمکش

 !!یمشبونه هم وارد مدرسشون شد تازه

 !یاد؟؟جز ما بر م ییها یوونهکارا از کدوم د  این

و ع*ن  یمنگفت یچیاز تموم شدن حرفش منتظر به ما زل زد که ما هم ه بعد
 .شد

به تک تکمون رفت و پا شد و سمت اشپزخونه پاتند کرد،قبلش   یچشم غره ا 
بزنم  ینکهو قبل از ا یدمکش  یبلند یغ گاز محکم از لپ من گرفت که ج  یههم 

 !کبودش کنم فلنگو بست

 

 :زدم داد

 !یا یعوض یلیخ_



 :رامش

 !پنج صبحه یدین؟؟ساعتبه هم؟ساعتو اصال د یدپر  یچخه چخه،چتونه م_

 .یمبخواب یمبر  گمشین

 :کیان

تو   یندازیمخانوم،هممون جاهامونو م  یتختتو بزن   یدق  یدامشب با  یه،ولیاوک_
 .خوبه،هانا پاشو برو جاهارو بنداز هست یخوابیم،بزرگمسالن م

 :هانا

!انگار ینمکمکم،پاشو بب یای!خودتم میغلط کرد یگه؟توعههه نه بابا؟!امر د_
 یدر اورد و کوبوند رو پا  ییشودمپا  یحرکت انتحار  یک  یحمالشم. بعد هم ط 

 .گوششو گرفت و بردش تو اتاق  یان،بعدشک

 :گرد برگشت سمتم و گفت  یبا چشما رامش

 دفعه؟ یهکه آدم بود!چش شد   ینا_

 .یوستپ یاهم به جمع وحش هانا

کردم و دوباره دهنمو اندازه غار باز کردم و داد   ییدانگشت شصتم حرفشو تا  با
 :زدم

 برا من درست کن، یمچ یه یاشپزخونه ا یسااااحل،تا تو_

 ینباشه از گرسنگ   یادن  یباشاگه تو    یخوامجون خودم نباشه به مرگ تو که م  به
 .یشمدارم تلف م



 

 :ساحل

 یدوست دار ی!چ یتو بخوا یزممم،هرچیباشه عز _
افتخار  یمشتر  یتکن!رضا ؟زهرمار؟کوفت؟درد؟مرض؟انتخابیبخور

 .ماست

 

 

 :دستشو کوبوند تو سرم و گفت یتو یار خنده و خ یر زد ز یپق  رامش

 ی؟از کجات در اورد یگهد ینوا_

 

 .براش کج کردم و رفتم سمت اشپزخونه دهنمو

 .تو غذا تا منو بکشه یزهنبود سم بر  یدساحل بع ینا از 

 ..زنگ خورد یمبه اشپزخونه گوش نرسیده

 

 :نازک کردم  و جواب دادم یرو به گوش یچشم پشت

 ؟چه مرگته؟ساعت پنج صبحم از دست تو آرامش ندارم؟ یهچ_

 



 :ارغوان

 چه طرز حرف زدن اونم با خواهر بزرگترته!؟خاک تو سرت، ینمرگ!ا_

 یبخوام زنگ م یشناسم؟هروقتنم یخمن ساعت و تار یدونیمگه تو نم تازه
 زنم؟

قول مامان  ی،بهکال مارو فراموش کرد  یناخونه رامش ا یروزه رفت  یه خوبه
 !ییوفا یالحق که ب 

° 

 

 !یمباهم بر  یساآرومتر!چه خبرته؟وا یکماوو _

 یخواد،م یمنو واسه حمال یلمشهف یناکه مطمئن باش ا  مامان

 که قربونش برم من همش باهاش در ارتباطم،  باباهم

 !یستیکه کال مهم ن  توهم

 ی؟مزاحمم شد یچرا زنگ زد حاال

عمه   ینجا،اومدن ا  یناکه عنتر،فقط زنگ زدم بهت بگم که عمه ا  یندار  یاقتل_
 یگ بزنم فردا برگردگرفت،مامانم گفت بهت زن یهم همش سراغتو م

 ی،بعدش تو نباش ینجاخونه،زشته اونا اومدن ا

 بهتره ،  یایاصال ن یگممن که م هرچند



 ینی،گل و گالبشو بب  یدوتا بچه    ینعمه و ا  یستیخوش به حالت که ن  خیلیم
 یجانان کجاست؟جانان کو؟جانان ک  یپرسهم یقهکه دم به دق یزشپسر ه

 یاد؟م

 یاداتفاقا من    یده،کهبه من طالهاشو نشون م  یادم  یاسکلم که ه   یمایس  اون
 یدن،طال خر  یکه براشون زنگوله   یوفتمگوسفندا م  ینا

 یدن؟داره که انقدر ُپزشو م یاخه طال چ  نمیفهمم

 

اصال  یار ب یبهونه ا یهبگم برات که اعصابمو خورد کردن،توهم فردا  خالصه
 .ی،خوشحالت کردم،بابرم یگهنشو،خب من د یطرفا آفتاب  ینا

  ��قطع کرد یوگوش  یزرت  بعدشم

 یناعمه ا یرفتم خونه،اونم وقت  یمن تو کف چرتو پرتاش موندم،عمرا اگه م و
 ��.!اونجان

رو دستم داد و تا زانو  یهالو یحرف لقمه  یاشپزخونه و ساحل ب  یتو رفتم
 !یرفت تو گوش

ش گازش گرفتم، به جا یشهماچ بنشونم رو گونش گفتم پررو م یه خواستم
 :بعدش بالفاصله گفتم

 

 .!نشو یاون گازت بود!عصب یهتالف ینا_



 .یرونو از اشپزخونه رفت ب یدلپشو مال یکمنگاهم کرد و  پوکر 

 یو دعواها ینابه لقمم زدم و با غم و غصه از اومدن عمه ا یشده گاز ضایع 
 .رامش قورتش دادم یایباز یساحل و وحش یایمحل یو هانا و ب  یانک

 

**** 

 

 «ساحل»

 :تو کمر هانا زدم و صدامو انداختم پس کلم لگدی

 !مفت خورا یگهد ینپاش_

 ینبخور یزیچ یهحداقل  ینظهره..پاش ۲ ساعت

 :کیان

 یمبود یدار تا صبح ب یشبکچل ما بردار د  یساحل توروخدا دست از کله _
 یاد،خوابم م

 .شووو یخیالب لطفااا

 .ینمبب ین!پاشیمندار یخیالا و لطفا و ب;توروخدیررر،نخ_

 :توهم بلند شد و داد زد یو اخما یختهبه هم ر یبا موها رامش

 !زهرمار_



 اتاق،حناق یهم بالش و پتوشو برداشت و رفت تو بالفاصله

 .یشعوردر اوردم و برگشتم سمت اون سه تا ب اداشو

 نه؟ یا یشینپا م_

 :گفت  یدهبا لحن کش  جانان

 .نــــــــــــــــــــــه_

 :گفتم  یا یدهمثل خودش با لحن کش منم

 .به کبــــــدم_

 رو که درست کرده بودم یاییبه اشپزخونه رسوندم و الزان خودمو

که   یفر و بعد از جمع و جور کردن اشپزخونه رفتم سمت اتاق   یرو گذاشتم تو 
 .و لباسامو گذاشته بودم داخلش یلوسا

  یدمبود پوش یدسف یبرق  یتار گ  یهکه روش عکس   یمشک  یشرتت یه

 

رو هم پام  یمسورمه ا ینج ی،شلوار اسپرت کوتاه مشک  یمانتو یههم  روش
 یهرنگم،بعد از زدن  یبلوط  یموها یآزادانه انداختم رو یموکردم ، شال مشک

 یشونم و کفشا یانداختم رو عطر کولمو یبرق لب و غرق کردن خودم تو
 ..داشت رو پام کردم یدسف یکه خطا  یماسپرت مشک

 

 بلند پخش کردم و یاهنگ پاپ با صدا یهزدم تو گوشم و  هندزفریامو



دادم،  یکردم و نامحسوس بدنمو تکون م  یلب زمزمش م یر همونجور که ز 
 شدم، یرو یادهمشغول پ

 دن،داد واسه قدم ز  یتوپ بود و جون م یلیخ هوا

 .گذشت  یبهم خوش نم یادبدون اون سر خرا واقعا ز هرچند

 

 یفروش یبستن یهساعت بود که مشغول قدم زدن بودم که  یهو حوش  حول
 .توجهمو جلب کرد یابوناونور خ یک کوچ

 .انداختم ته کولم یاموسمتش قدم برداشتمو هندزفر  به

زنگ  یمکوفت کردنش بودم که گوش  یر تمشک،درگ یهبستن یه یدناز خر  بعد
 .خورد

 الو؟_

 خودت عشق و حال، یبرا یرفت  ییکه تنها  یخر  یلیالو و مرگ،الو و درد!خ+

 ی؟به ماهم نگفت  یم؟چراچغندر ینجاا ما

 .کوفتت بشه  یخورد یو هرچ  یاداز دماغت در ب یتخوش ینا ایشاال

 وم،تو گل یدپر  یمکلمه از دهن هانا در اومد بستن  ینکه ا  همین

 .ینو بب یاکردم که ب  یسرفه م همچین

 یاز دماغ و گوش و دهنم م  یبستن  یاتمحتو  یزانو خم شده بودم و همه    تا
 یرون،ب یختر



 .مردم هم شده بود عالمت سوال ی قیافه

 

بودو برداشتم،قطع  ینرو که پخش زم یمسرفه کردن گوش یر دل س یهاز  بعد
 .شده بود

بدون اونا اومدم  یمبار تو زندگ یهرفتنمو کوفتم کنن!  یرونب یهزنگ زدن  فقط
 .بارم ینکه شد آخر   یرونب

 یمو بعد از خاموش کردن گوش یدمکش  پوفی

 .هدف به راهم ادامه دادم یسطل آشغال و ب  یانداختم تو یوبستن 

 .بود که اعصاب نداشتم و دوست نداشتم برگردم خونه ییاز اون روزا امروز 

 ، زمان کامل از دستم در رفته بود،  یگشتمول م همینجوری

بن بست در اوردم،هوا هم   یکوچه    یهسر از    یهوکجام که    یدونستمنم  خودمم
 یممشک یهبه ساعت مچ یترسناک بود،نگاه  یلیشده بود و کوچه خ یکتار

 !. انداختم

 ..شب بود ۱۲ساعت ..

 

 !!!!یشهنم ینشت!بدتر از ا_

 ..د که بارون گرفتبو یومدهحرفم کامل از دهنم در ن هنوز 

 ...با حرص بستم چشمامو



 

 یومد،شد!از بارون خوشم نم یبدترم م یناز ا ینکها مثل

قطراتش نگاه کنم،بوشو   یزشکه پنجره رو باز کنم و به ر  یدادمم  یحترج  بیشتر 
 بارون رو دوست نداشتم، یر هم دوست داشتم،اما موندن ز

 ...برگشتم برم خونه که یضغ با

 

 !یخواد؟از خدا م  یچ   یگهپسر د  یهخانوم خوشگل تنها......  یهبارون!   یر شب!ز_

 

معلوم بود از  یافشونافتاد که از ق ییو پر از تتو یکلیبه دوتا پسر ه چشمم
 .سر و پان یب  یولگردا ینا

  .باره یامروز که از آسمونم برام م ماشاال

  شدن که زود چند قدم عقب رفتم و نزدیکم

 :نگاهشون کردم و گفتم پوکر 

 ...از خدا شانس بخواد ید!شایدونمنم-

 .بتونه دندوناشو مسواک بزنه یگهبار د یه ینکها برای

 :پسره با تعجب گفت یکی اون

 !ی؟چ  یعنیدندوناشو مسواک بزنه؟! _
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 :زدم و گفتم نیشخندی

 .مسواک زدن داشته باشه یبرا یدندون  یعنی_

 زدم یهفک همون پسر اول یتو یاز تموم شدن حرفم مشت محکم بعد

 .دهنش پر از خون شد 

  نشون بده یعکس العمل یهپسر دوم ینکهاز ا قبل

 .ینزم یساق پاش زدم که اونم افتاد رو یتو لگدی

 

 :بزنن،کنارشون زانو زدم و اروم گفتم یو حرکت  یانبه خودشون ب ینکهاز ا قبل

االن  یارین،مندر ن یشاخ باز ی،ادعایباد یکلتونو ه ینهنوز جوجه ا یوقت _
 بهتون رحم کردم،

 کرد،  یمن بود بهتون رحم نم یجا یا یگهکه اگه کس د  ینمطمئن باش و



 ...وجه یچه به

گرفت مثل   یبود چنان م ینجامنظورم رامش بود!چون اگه مطمئنن اون ا)
ازشون   یچیکرد که ه  یم  یو حرصشو از عالم و ادم روشون خال  یزدشونسگ م

 !یومداهل بحث و دعوا نبودم،خوشم نم یادمن ز یموند!ول ینم

رو دمم بدجور آدمش  یذاشتپاشو م یکیاگه  یپوکر و اروم بودم،ول بیشتر 
 ( !یکردمم

 

 .سرعت ممکن خودمو رسوندم خونه ینکوچه خارج شدم و با تند تر   از 

 .باز شد یکیت یرو که فشار دادم در با صدا ایفون

 شد یدهصورتم کوب یصاف تو ییدمپا یهخونه گذاشتم  یکه پامو تو  همین

 ...یدمجانان رو د یهو بعدش صورت عصب 

 

 

 

 

 

**** 



 

 ☆هانا☆

 

 "فلش بک "

 :قطع کردم و داد زدم یوگوش  حرصی

 ! کثافت!تازه به ماهم نگفت،یتلل یللی!خانوم رفته یمدرست حدس زد-

 ...ینوا یکنمپرروئه!آدمش م چقدر 

 :دستش زد و گفت یتو یببه س یگاز  یخیالب جانان

 .یدیمسرش،بر بادش م یریزیمم یعاکه اومد خونه جم  یننگران نباش،هم-

 

 یرو م ییکرد و در دستشو  یهمونطور که دستاشو با لباسش خشک م کیان
 :بست گفت

  !اصال مطمئنییدستشو ینخوبه ا یش،چقدر آخ-

 یتو  یشونوزندگ یماتتصم ینمهم تر  یابزرگ دن یآدما یهمه  باشین
 خوبه، ییدستشو ینانقدر که ا یگیرن،م ییدستشو

 ...دلنوازه!انقدر که ییدستشو ینکه ا  انقدر 

 



 :رامش

 !ساحل کجاست؟؟ -

 

 یعرق بود ، م یسنشست که کل بدنش خ یرامش یبرگشت و رو نگاهمون
 .بوکس و ورزشه ینهمش بخاطر تمر  یمدونست

 :تو حرفش حوالش کرد و گفت یدنبخاطر پر  ینگاه چپ چپ کیان

با  یکمم یدمشد ییدستشو یتو کاسه  یشپ یقهدو دق ینهم یجات خال -
و منتظر،گالب به  یتو انقدر نگرانش یدونستمخب نم یول یمهم اختالط کرد

 .رفت یدمکش  یفونوروت س

 

زد   یشخندیخنده و رامشم ن  یر زد ز  یباز بود پق  یششن  یشهکه کال هم  جانان
 .و منتظر به من نگاه کرد که جوابشو بدم

بره قدم بزنه،بهش زنگ  یروناز خونه زده ب یمما خواب بود یوقت  ینکهمثل ا -
 .یومدو...م ینشما یزدم صدا

 یدجانان از اپن پر   یهوگفت راهشو سمت اشپزخونه کج کرد که    یهوم  رامش
 :و داد زد یینپا

 ینم،کجا کجاااا،گمشو برو حموم بب -

 !یعرق کرد ی!...بدو برو حموم کلیچرخهتو خونه م همینجوری



 

 .یددر اورد و سر کش یخچالآبو از  یهگرفت و بطر   یدهکال ناد  جانانو

هم   یهبا دهن  یچکدوممونمتنفرم ،چندشم نشد چون ه  یاز دهن  ینکها  برخالف
 !یگههمد یهفقط با دهن یم،البتهنداشت یمشکل

 ینم،بب  یزیچ  یلمیمبل که ف  یاپن گذاشتم و خودمو پرت کردم رو  یرو  گوشیمو

 !بودم یالو سر  یلمف عاشق

حرکت  یک  یو بعدش ط  یداول کامل رنگم پر  یانکنترل دست ک یدند با
  رو یدمپر  یانتحار

 !زد و شونمو گاز گرفت یداد یدن،اونمو شروع کردم موهاشو کش سرش

 

 بده به من!بدششش یواون کنترل کوفت یانک-

 

 :شونمو ول کرد و گفت کیان

 عمرا بهت بدمش،-

 یتوترک یهسمتق ۳۰۰ یاالیسر  ینیبش یایشبکه کارتون  یبهت بدم بازم بزن  آره
 ی؟نگاه کن

 بدم عمرااا



 

 !و بعد از تموم شدن حرفش دوباره شونمو گاز گرفت 

 :گفتم  یغ و همونطور با ج یدماز اعمااق دلم کش جیغی

 یهاون مجر  یو به چرتو پرتا یورزش یشبکه  ینهههه، پس همش تو بزن -
 ی،مسخره و فوتبال نگاه کن

 !ی؟ورزش یشبکه  یذاریم یشههم یچ  یعنی

  مگه یندار ییآشنا یگهد یشبکه ها با

 

 یمحکم منو گرفت و از رو  یکی  یهوکه    یممشغول کشت و کشتار بود  همونطور 
 .بلند کرد یانک

 یاگه م  یشه ول  یعصب  یومدم  یشپ  یخت،کمجانان پشمام ر  یاخما  یدند  با
 !داد یشد همه رو به باد م

 :مبل و رو به هردومون داد زد یپرتم کرد رو جانان

 !یه؟؟چ یااحمق باز ینچه مرگتونه؟ا'

 !جر بدم؟ ییهردوتونو به چند روش سامورا یا یکنینم تمومش

 

 :با خنده گفت کیان



 ..جون تو فقط جر بده-

 :جانان

 !بچه دوسالن ینم،انگار خفه شو بب-

و کال خاموشش کرد و ُسم  یدکش  یاناز دست ک یزیونوهم کنترل تلو بعدش
 کوبان

 )همون پا کوبان(

 !رامشاتاقیتو رفت

و اون فقط  یدمکش یمارمولک خط و نشون م یانچشمام واسه اون ک با
 !یووردزبونشو در م

نشسته   یکار و بدمزه بود ب  یمن در اورد  یغذا  یهکه کامال    یخوردن ناهار  بعداز 
 .کار مسخره بود  یهمشغول  یو هرک  یمبود

نبود  یکیمون ی...کال وقت یملشکر شکست خورده بود یهساحل انگار  بدون
 !یمکرد  ینم یغلط  یچو ه ینشستیمم یهممون دپرس و عصب

مورد عالقشو   یاهنگا  یا  یدفتر برداشته بود با خودکار قرمز و مشک   یهکه    کیان
دفتر و دفترچه ها  یناز ا یفوتبالو.کل یکنایاسم رونالدو و باز یا ینوشتم

که  یقشنگ  یمتنا یاداشت که توشون آهنگ و اسم افراد مورد عالقشو 
 ینوشت،م یخوندوم

 



اکشن و  یلمف یه یدنو مشغول د یرونکه تازه از حموم اومده بود ب  رامشم
 .بود یسیپل

 زد، یپاشو م یکه داشت پشما  جانانم

و بعدش به  یدکش  یگوش خراش م  یغ ج یهپاش هم  یزدن موم رو هر بار  با
 یخندید،خودش هر هر م یغ ج یصدا

 ...اسکل بود کال

° 

 

 

 

خودم  یهدفونمو گذاشته بودم تو گوشم و برا یلمف یکل  یدنکه بعد از د  منم
 ...یچرخیدمتو خونه م

 

تو خونه   یدنو جانان هدفون گذاشتن و چرخ  یانمنو ک  مشترک  یاز عادتا  یکی
 ...بود

 

 یما ه  ینشستنجا م یه یذاشتنهدفون م یو ساحل ک وقت  رامش برعکس
 ...یچرخیدیمم



 

 داشت یبود که از بچگ  یعادت  یهجانان  البته

 یچرخید،خودش تو خونه م یبود که بدون گذاشتن هدفون هم برا یناونم ا 

  کرد  یدرست م یالیجنگ خ یازد  یخودش حرف م با

 یتو  خواستیکه خودش م  یو اونجوربود ر   یدهکه د  یلمیمثال ،کارتون و ف  یا
 !کرد  یم یو کارگردان  یساختذهنش م

 !توش یموندیمداد که همه م ینشون م یبیعج یرفتارا یه گاهی

 .شده بود و ساحل هنوزم برنگشته بود یکتار هوا

 یرهبارش بشه بدون ما م ینکه اخر   یاریمسرش ب ییبرگرده چنان بال همینکه
 !یرونب

 کردم و نگاهمو از بچه ها گرفتم،  یمورد عالقمو پل اهنگ 

طرف همش نگاهم به ساعت و در  یهخونه شدم،از  یتو یدنچرخ مشغول
 .بود

 

**** 

 ♢یانک♢

 



 !گرفتم  یجهسرگ یایو م یریهانا چقدر م یوا-

 :هانا

 !ی؟؟به ساعت انداخت  ینگاه  ی؟هیچتو چرا انقدر گاو-

سرش اومده که تا االن برنگشته   ییساحل چه بال  یستشبه!معلوم ن  ۱۱  ساعت
 !خونه

سردرد گرفتم؟به  یگیبعد تو م یشمخاموشه!از استرس دارم خفه م گوشیشم
 ...یپشم اقسام نقاط بدنم که سردرد گرفت 

 

 :گفت  یحرص رامش

 یهکدوم گور  یستمعلوم ن یگه،د یگهمراست یانور ور ور،ک یچخبرتونه ه -
  ...اگهیدختره 

 !یکشمشم یکنمم یداشخودم پسرش اومده باشه  بالیی

 

 :و گفت یدکش  یپوف  جانان

 خاموشه، یشگوش  یشه،درست نم یچیچرتو پرتا ه ینبا ا-

 !سرمون یر سپردنش دست ما خ خانوادشم

 !اونجا باشه یرسهکه به ذهنمون م  ییدنبالش،هرجا یمبر  یمپاش باید



 

 ی از رو یشهمراه با کاله مشک یشومشک ییشرتبا اخم پا شد و سو رامش
 :مبل چنگ زد و گفت یدسته 

 یشه،درست نم  یچیکه ه  یابونخ  یتو  یمکن  یکش  ین،لشکر بمون  ینجاشما هم-

ممکنه ساحل   یکنیکه فکر م  یتوهم به هرک   گردم،هانایدنبالش م  یرمم  خودم
 باشه زنگ بزن، یششپ

 ...زد یرد یه ی،شایددنبال کن یتشوکن موقع  یتوهم سع جانان

 

 :اخم  و تخم گفتم با

  یاممنم باهات ب ی؟؟بذار پس من چ -

 

 :رامش

 ..یشنم -

 .زر اضافه ام نزن یام،م یعنی یامب یخوامم یگمم یم،وقتیندار یشهنم+

 

 یرنگ   یقرمز رنگمو که خطا  ییشرتبالفاصله بعد از تموم شدن حرفم منم سو 
 ...یرونب یمداشت تنم کردم و از خونه زد



 یم،و گشت یمممکنه اونجا باشه سر زد یمکرد  یکه فکر م  ییهرجا به

گفت نتونسته   یمبهش زنگ زد ینکهازش نبود،جانان هم هم یاثر  یچه ولی
 !نداشته یتماس یچکیمکنه و با ه  یداازش پ یرد

رو زد که چپ شد و همه  یادهپ یبه سطل آشغال تو یبا حرص لگد رامش
 ...ینزم یرو یختات و اشغاالش ر ی

 ...موهاش زد یتو یاز سرش  در اورد و چنگ  کالهشو

 :سمتم و گفت برگشت

 یم،خونس رو هم بگرد یککه نزد  یاون پارک  یمبر  یاب-

 یرفتیمباهم م  یشهخونمون هم  یومدینوقتا که م  یاونجا رفته باشه،بعض  شاید
 .اون پارکه

 یمر تا ب یمکردم و هردو با عجله راه افتاد  ییدتکون دادن سرم حرفشو تا با
رامش که باهم برخورد   یپسره از کجا در اومد جلو  یه  یدونمسمت پارک که نم

 !کردن

 

 :رامش

 ینه هز   یکمخرابه    یتتانقدر وضع  یدونیم  یوقت   ی؟بدبخت...مگه کوریهووو-
 !ینیپاتو بب یجلو یچپت بخر که حداقل بتون  یچشما یبرا ینک ع یهکن 

 :پسره



 کردییباز م یکمشده، خودتم اگه چشماتو  یاواااچه خبرته!؟انگار چ -
 نمیشد،ینجوریا

 .یششتو کوره،ا یچشما یکنی؟شایدمجمع نم چرا حواستو خودت

 

منم بلندتر بود  یبه موهاش که از موها یبعد از تموم شدن حرفش دست  و
 نافش بود، یکه تا باال  ید،تیشرتشمکش

 ...صاحاب یزده بود ب  یمتکه شلوارک،رژ صور   شلوارشم

 

 .با حرص بستم چشمامو

 یط؟شرا ینتو ا یبود فرستاد یچ  یگولژ یپسره  یناالن ا خدایا

 !جرقس یهرامش انبار باروته و فقط منتظر  یدونیکه م  یوقت  مخصوصا

 ...زد تو شکم پسره  یکردم هم شد و رامش مشت محکم  یکه فکر م  همونطور 

 یتو یدخم شد رامش با ارنجش کوب ینکهو خم شد..هم یدکش  یغیج پسره
 ..کمرش

 ...شد و رامش با لگد افتاد به جونش ینپخش زم پسره

 

 :رامشو گرفتم و گفتم یها شونه



نگفت! رامش ولش کن،ولش   یزیکه چ  ی،اونمردمو کشت   یرامششش،بچه  -
 ..نشو یگم،خر کن بهت م

 

کنون   یهدست از سر  پسره برداشت،پسره هم پا شد و با هن هن و گر   باالخره
 .دمشو گذاشت رو کولش و در رفت

 یو به ساعتش نگاه م یومدرفت و م یطول و عرض و کوچه رو م رامش
 ...کرد

 .یکردمساحله نخاله برگرده خودم خفش م یناگه ا واقعا

 !د که نبودنبو یول یمسر زد ینارامش ا ی خونهیک به پارک نزد حتی

 

 خونه ، یمبرگشت یشونو پر  یعصب یبا چهره ها یمشد یداز گشتن نا ام وقتی

 .حالمون بدتر شد یدیمنگران جانان و هانا رو د یها یافهق یوقت  

 تو روزمون، یبشورم ساحل که تر زد یدسنگ قبرتو با اس یشاالا ای

 ..حرفام زر مفت بود و واقعا نگرانش شده بودم همه

 

در  یصدا یدنکه شن  یمکرد  ینگاه م یگهبه هم د یفبدون تکل همینجوری
 .خشکمون زد

 .پاشد و به سمت در پرواز کرد یهوکه   هانا



 :باذوق گفت یفونا یر تصو یدنو با د 

 

 !یهبچه ها ساحل گور به گور-

 

 یتابهاشپزخونه و با ماه یزد و بدو بدو رفت تو یفونوا یدکمه  بعدشم
 برگشت،

 ..اتاقش و با پنجه بوکس برگشت، یراست رفت تو یهکه   رامشم

 

 ..بود برداشتم و گرفتم دستم، یز م یشرامشو که پ یتکه اسک  منم

 

 ...بود یسادهبه دست وا ییاول دمپا یکه از همون لحظه   جانانم

° 

 

 

 !کوبوند تو صورتش  ییحرکت با دمپا یهساحل درو باز کرد جانان به   همینکه

 .خنک شد اخیشششش،دلم



دست ما زل  یتو یجانان و سالح ها ی یافهبهت زده به ق ی یافهبا ق ساحل
 زده بود،

بهش زل   یو صورت عصبان   یجنگ   یو موها  یختهبه هم ر  یکه با موها  جانان
 زده بود،

 !یرونزد ب یدماغش دود م یهم و از تو یهم که اخماشو کرده بود تو هانا

 یلیحش بدتر بود زده بود و چشماشم خلبخند کج که از صدتا ف  یهکه    رامشم
 مشخص نبود، یفمزوم شده بودن رو ساحل،منم که کال تکل یخطر 

گرفت!اسکل بودن جانان به منم   یبودم و هم خندم م  یدر حد مرگ عصب  هم
 .ینکهمنتقل شد مثل ا

 

 :ساحل

 فکر کنم االن وقتش باشه که بگم غلط کردم نه؟-

 :جانان

 ...اووووممم......بذار فکر کنم....نه-

 :هانا

 !قلو ۱۰!اونم ییدگاوت زا-

 :من

 یه؟خواستت چ یناخر -



 

 :رامش

با گوه  یاریسس و نوشابه ب یبر  یدشده!با یر د یلیاتفاقا واسه غلط کردن خ-
 !یبخور

 

 

 یدیمعقب گرد کرد که فرار کنه پر  کهیناب دهنشو قورت داد و هم ساحل
 .سرش

 بود یوسط رامش هم عصب ینزد،ا یم یرسیدکه دستشو م  ییهرجا هرکی

 بزنتش، یادز یتونستهم چون ساحل بود نم 

 یگرفت منو م  یاسکل بود، وسطاش م یگمبار م ینهزارم یکه کال برا  جانانم
 !زد

 هم که کال ولش، هانا

نگه داشته بود االنم دوست   یرهپفک تو دهنش ذخ  یلوک  یهاز حمله کردن    قبل
 !کرد  یرو همه تفش م یشناختو آشنا نم

هرهر  یومدرو هم قلقلکم م یمبود یختهوسط من، چون هممون ر این
 یخندیدم،م



 یچیاشتباه کرده ه یدونستو چون م یومدساحلم که صداش در نم خود
 !یگفتنم

 !بود که نگووو یوضع یه خالصههه

 

 ینو هرکدوممون مثل ا یمشد یخیالگرفتن باالخره ب  یساعت کشت  یهاز  بعد
  یه یمرفت یاجنگل

  .یدیمخواب یمخودمونو پهن کرد سمت

 خوابش برد، یغذاخور یز م یتو اشپزخونه رو یکیچون  یامثل جنگل میگم

 ...( !!جانان خانومینهمه بشناس یدکه اونو با)

 

 یوار داده بود به د یهرو مبل، رامشم که تک یو یت  یهانا هم که جلو 
 خوابش برد، یهمونجور

بخوابه  ییبره تو دستشو یدیمبود ترس یجکه کال از شدت خواب گ ساحلم
 !تو تخت یمشگذاشت  یمخودمون برد

 پهن کردم ، ینزم یکه  خودمو رو  منم

 یکرد و سواال  یانقدر به سقف زل زدم و گوسفند شمردم و مغزم اهنگ پل 
 .که خوابم برد  یدچرتو پرت پرس

° 



**** 

 ♧رامش♧

 

 .شدم یدار از خواب ب یدبا گردن درد شد ۱۲ساعت  حوالی

گرفت   یگردنم گرفته بود، اگه نم  یبودم حتما رگا یدهکه من خواب  اونجوری
 تعجب داشت،با آخ و اوخ رفتم حموم و دوش اب گرمو باز کردم، یجا

 

 آب  ماساژ دادم که کم کم روبه راه شد، یر از کندن لباسام انقدر گردنمو ز بعد

  حموم در اومدم و با حوله مشغول خشک کردن موهام شدم از 

 

 یبود رو زمزمه م یمتنش چ  یومدنم یادمکه خودمم خوب   یولب آهنگ زیر 
 ..کردم،

 

 !لحظه ساحل بدون در زدن وارد اتاق شد همون

 

اصال من لخت   ی؟شایدتو وحش  یایهووووشه! چه خبره؟چرا بدون در زدن م-
 ...یدکردم!شا  یم یکار خالف   یهداشتم  یدبودم!شا



 

 :وسط حرفم و گفت یدپر  ساحل

 یخب تو ب  یول تو اتاق یپرمم ینجوریصحنه ها ا ینهم یدناتفاقا واسه د-
 .یبخار

 هنوز ازش ناراحت بودم،  یکردم ول  یم یزدم، باهاش شوخ  پوزخندی

واسه   ی،جونمونول  یمشد، نداشت  دعوا نکن  ینم  یم،کرد  یباهم لج م  همیشه
 ...یمقهر کن یگهرفت و امکان نداشت باهمد یم یگههمد

 !نگرانمون کرد یشفکر  یدستش دلخور بودم،چون با ب  از 

 !ختم شد و حالش خوبه یخب بازم خوب شد فقط به نگران  ولی

 :از پشت بغلم کرد و گفت ساحل

 ید،نگرانتون کردم!ببخش یدونمرامش؟م-

 یدار مطمئنم ب یکه فعال خوابن ول  یانجانان و ک یول یدکه زود منو بخش  هانا
 !یدنبشن تا چند روز بهم محل نم

 یشناسم،گوهشونو م  اخالق

 .یشمام یعصب یباهام حرف نزن  یگهد همتو

 :کردم و گفتم  یک نزد یگهبه همد ابروهامو

 یشه؟م یچ  یبش یمثال اگه عصب-



 :از دورم برداشت و گفت دستاشو

 یهسرم  یختینر یکه گله ا  یشببخاطر د یچ،همتونوه یکشممنت نم یگهد-
 !یزنمفصل کتک م

 

 

 :زدم و گفتم پوزخندی

 !بزن یاب-

 !یدمبوند تو شکمم ارواح جد در جدمو جلو چشمم دکه کو  یبا مشت  که

 :گفتم  یظیزانو خم شدم و با آخ غل تا

 ...یساحل!گور خودتو کند آخ

 ..یکرد  یدار سگمو ب یرو اون

 :گفت  یآروم یبا صدا ساحل

 !یداشت  یسگ  یرو یهفقط  یشهتو که هم-

 :حرص پا شدم و گفتم با

 !بهت یکنمم یمهمونو با عشق تقد-

 !یدنزد و شروع کرد دو یبلند داد

 ...بدو اون بدو من



 

که وسط  یانوچطور شد ک یدونمنم یهوکه  یمبود یدنمشغول دو همینطور 
 ، یدمبود ند یدهسالن تمرگ

 ....پام رفت رو شکمش و کال بر بادش دادم یهو

 .عقب یدمپر  یزده و عصب بهت

د که مطمئنم ز  یم یغ و ج یدکش  یشده از ته دلش چنان عربده م یلذل کیان
 .نزد یغ من اونقدر ج یمانمامانم موقع زا

 

 :گفتم  طلبکار 

 یحواستو جمع کن  یکم  یی؟میخواستیخودته!چرا همش تو دست و پا  یر تقص-
 ...خب

بدون پلک زدن بهم زل زد و  یقهساکت شد و چند دق یهوعربده هاش  بین
 :یدکش  یدوباره داد بلند یهو

 یدهخواب  ینجامن تو دستو پام؟!؟من حواسمو جمع کنم؟!؟من که خبر مرگم هم-
 !کور بدبخت  یکرد  یحواستو جمع م یدبودم تو با

 

از تموم شدن حرفش هم بالششو پرتاب کرد سمتم که خورد تو سرم و  بعد
 !رفتم تو کما



 یزنن؟منو کتک م یه  یناچرا ا امروز 

داد و بالش رفت  یکه جا خال  دوباره بالشو پرت کردم سمت خودش حرصی
بود  یسادهکه اون پشت وا  یبخت برگشته ا  یو رفت و رفت و خورد به هانا

 !یخندیدو داشت بهمون م

کامل با بالشه پرتاب شد   یزهم یزههم بود هانا هم که ر ینابالش سنگ ینا از 
 !یبغل یهناهار همسا یماسِت سفره  یکه با کمر رفت تو کاسه   یوار سمت د

 

 ،خالصه

اشپزخونه که  یتو یمفراوان که کار هرروزمون بود رفت یها یاز کتک کار بعد
 .یمکوفت کن  یزیچ یه

 

 :گرد گفتم  یرو به روم با چشما یصحنه  یدند با

 !یده؟خواب یغذا خور یز م یچرا رو ینا-

 

 :کیان

 ..!پاشویکنهم یم..چه خر و پفینمپاشو بب یدهند یر جانان!جانان خ-

 

 :گفت  یشگیشپوکر هم ی یافهبا ق ساحل



 ...یمفکر کنم امروز جانان پلو دار-

 

 زد، یکه داد  یدمانگشت اشاره و شصتم نوک دماغشو کش با

 یه یوجانان خرس قطب ینو ا یانتموم کردم و رفتم کمک ک یختنوکخ ر  منم
 یم یکارششد چ ینم یدار .خب بیمکجا بود گم و گورش کرد  یدونمجا که نم

 یم؟کرد

 

 ...یشمدارم تلف م یکه از گرسنگ   ینخانوم،غذا رو بچ خب هانا-

 

 :شوک زده گفت هانا

شدم وقتم نکردم  یدار ب یرمخب د یدمخواب یر د یشبغذا؟کدوم غذا؟من د-
 ..درست کنم یزیچ

 

که پشتش صدتا فحش بود به   یظرفم کوبوندم و با لبخند حرص یتو چنگالو
 :شدم و گفتم یرههانا خ

 !یخوریمغ منداره..تخم مر  یبیخب ع-

 

 :هانا



 !یمندار-

 

 :کیان

 !درست کن ینیزم یبس-

 

 :با اخم هانا

 !یمندار-

 

 :ساحل

 ی؟زهرمار چ -

 

 :با حرص هانا

 چکار کنم؟ یم،خبکوفت ندار-

 یانرامشم نگفت دوستام قراره چند روز ب ین!ایدخر  یمبر  یمنکرد وقت
  !کنم  یدخونمون قبلش برم خر 

 

 :گرد گفتم  یچشما با



 ینجاشما کنه هارو جزو مهمون حساب کرد؟شما از خود منم ا یشهمگه م-
 .یزننبعد زرم م یکنین،حکومت م یشتر ب

 

 

 :گفت  کیان

 ...یمنگفت یزی...ما که چیزنن!نه زر میزنه!زر میزمممدرست تلفظ کن عز  -

 :هانا

 !آدم فروش -

 :ساحل

 !یمجانانو بخور یدبا یدونستماز اولشم م -

به رستوران   یمبر   یمآماده ش  یمبر   ینحرفا پاش  ینا  یا..به جابچه هاا  ینببند+
 توپ،

 !یرونب یموقته نرفت یگردیم،خیلیم یریمواسه خودمون م بعدشم

 

 :هانا

 یگه؟؟؟روزه د یهوقته  یلیمنظورت از خ -



و چهار ساعتم هر ساعتش   یستو چهارساعته!ب  یستروزم ب  یه...یحاال هرچ +
 ...یادهز یلی....خیا یقهدق ۶۰تا  ۲۴ یعنی...یقسدق ۶۰

 :کلشو تکون داد  یجگ  کیان

 ...یادهز یلیخ یگهراست م -

 :ساحل

  ! بعد از تموم شدنینمبب یدجمع کن-

کنه،منم راه افتادم سمت   یدار که جانانو  ب  یروناز اشپزخونه رفت ب حرفشم
 !اتاقم تا آماده شم

 یهکه روش عکس   یدمزانو پوش یگشاد تا دو وجب باال یمشک  یههود یه
 یموو شال مشک یدمرو هم پوش یمسورمه ا ینبود،شلوار ج یدهدفون سف

 یمماسپرت مشک  یرو هم رو موهام،ساعت مچ   یانداختم دور گردنم،کاله هود
 !پام کردم یممو مشک یدآل استار سف یبستم و کفشا

سادمو انداختم  یهمشک یتو حجم عطر خودمو غرق کردم کوله  ینکهاز ا بعد
 ...یرونرو شونم و از اتاق زدم ب

 

 :کلفت شده گفتم  یو با صدا یدمکش  یدخترا سوت  یپت یدند با

 جووون خانوما شماره بدم!؟ -



گفت و پشت چشم نازک کرد ساحلم پوکر بهم زل زد و جانان و   یشیا هانا
 :گفت

 ی؟؟فاقد ناموس مگه خودت خواهر مادر ندار ی یکهمرت -

 :من

 !اونا رو دارم یخب شماره  -

 :نگاهم کرد و بعدش اروم گفت یرهخ یرهخ یکم جانان

 ..تف -

 .یرونب یمسمت در و از خونه زد یمکردم و راه افتاد  یبلند ی خنده

بود و  یباحال یجا یلیشهر که خ یرستوران دنج حوال یهبه  یمگرفت  یمتصم 
 .یمبر  یم دوبار رفته بودقبال

 

**** 

 ♡جانان♡

 

ناخن بلند  یفصورت کث یاهس ینگو بال بگوووو،تنبل تنبال بگوووو!مو یحسن -
 .....واه و واه و واه

 :هانا



 ببندمش؟؟؟ یا یبندی...میزمعز  ،جانان

 :من

انقدر مصرف   یتوانرژ  یداصالاا چرا با  یتو خودتو خسته کن  یخوادنه ممنون نم -
 !یدار یاز من تو خودت نواسه  یکن

 

 :وسط نطقش یدگارسون پر  یدهن نکبتشو باز کرد تا دوباره زر بزنه صدا تا

 ین؟؟؟دار یلم ین،چیسالم خوش اومد -

 

 :زودتر از همه گفت کیان

 من جوجه - 

 :هانا

 زرشک پلو - 

 :رامش

 یدهکوب - 

 

 :ساحل

 .زرشک پلو،لطفا رون باشه - 



 :گفتم  در اخر  منم

 جوجه - 

 

 از نوشتن سفارشامون گورشو گم کرد و بعد

 .یمماهم دوباره مشغول چرتو پرت گفتن شد 

 .،غذامونو اوردن یدیمکش  یو گشنگ  یمحرف زد یکل  ینکهاز ا بعد

 زدم رو غذام،  یمهطرف خودم و خ   یدمزودتر از همه ظرف جوجه رو کش  فوری

 دادم تو دهنم، یکردم و هل م  یقاشقو پر م یتونستمکه م  ییجا تا

کنم؟ گشنم   یکار گرد زل زده بودن بهم...خب چ  یها همشون با چشما بچه
 .بود

 

خودشون   یدست از خوردن من با چشماشون برداشتن و مشغول غذا  باالخره
هم پشت بندش   یاروغ مشت   یهشدن، زودتر از همه من غذام رو تموم کردم و  

 زد، یوکر نگاهم کرد و رامش تک خنده اگفت و ساحل پ  یزدم ،هانا زهرمار

 

 یگشمونده بود که نصفشو خورده بود و نصف د یانک  یرو ظرف غذا نگاهم
 .مونده بود

 یخوری؟نم یگهد یانک -



 نه -

 ...طرف خودم و افتادم به جونش یدمزدم و ظرف غذاشو کش یثیخب لبخند

 

 :بهت زده گفت کیان

 !یشی؟مچاق ن یخوریگاو م  ینع یموندم چطور وقت -

 

 یادبه حرفش نکردم چون دهنم پر بود نتونستم جوابشو بدم،...زر ز توجهی
کردم االن بشکه   یخر ورزش نم ین!اگه عیمشانسا دار ینزد!انگار ما از ا یم

 .بودم

 رو خوردم، یانک  ینصف غذا ینکهاز ا بعد

 چرخوندم، یز م ینگاهمو رو دوباره

به ظرف  یدام یک تو سرش خودش از من گشنه تر بود اونم با کلکه خا  هانا
 .بودنش عن شد یخال یدمکرد که با د  یمن نگاه م

 !نبود  ینگاهم به ساحل افتاد که اونم از غذاش مونده بود،کال اهل پرخور یهو

 :و تند تند گفتم یدمظرفو از دستش کش فوری

 .و اسراف کنم یزمدوست نداشتم غذارو دور بر یاز بچگ  -

 



  .یخندیدداد و ساحل بچم م یبا نگاهش فحشم م هانا

 ..!داشتم یفیخف یبازم احساس گرسنگ  یاونم خوردم ول باالخره

 

 :توهم گفت یسمت رامش که با اخما برگشتم

 !یمال منم بخور یذارماگه گرسنمم نباشه نم یفکرشم نکن!حت  - 

 

 :طلبکار برگشت گفت یهو هانا

 !مال تورو بخورن؟ اوناهمیدوست دار یخورد یانممال ساحل و ک - 

 

 :گرد بهش زل زدم و ساحل اروم زمزمه کرد  یچشما با

 ...شد یچه بخور بخور -

 یمبه مفهوم حرفش فکر کرد و هممون باهم زد  یکمحرف هانا    یناز زدن ا  بعد
 یم،بعدش بر  یمبزنو حرف ینیمبش یکمبازم  یمگرفت  یمخنده، تصم یر ز

 

 

بعدش  یقه..چند دقیمکه اصال توان راه رفتنم نداشت  یمانقدر خورده بود چون
 :با گفتن



 .راه افتادم یینپا یدستامو بشورم سمت طبقه  یرممن م - 

 یینپا  یطبقه    یبهداشت   یسو سرو  یمرستوران نشسته بود  یباال  یطبقه    ،ما
 بود،

 

 ...خشک شد یاخر گذاشتم نگاهم رو قسمت  یپامو رو پله  همینکه

 ..رو باور نداشتم یدیدمکه م  چیزی

شدن نشسته بودن دور   یر که تو مدرسه با ما درگ  یشعوریپنج تا پسر ب  همون
 .هم و مشغول بگو بخند بودن

 یره،نم یادمکه بهم گفت   یشعور حرف اون پسر چشم سبز ب هیچوقت

 شدم و کوبوندم تو  زانوش،  یهمون عصب بخاطر 

 

شما معلومه چه  یین،امثالخوب مشغول جلب توجه و دعوا کردن با پسرا"
 یهستن!خوب حواستو جمع کن،در حد مشت زدنو کتک کار یینوع آدما

نگاهم به نگاهت   یچوقته  یگهد یدم،نمیخوامبهت هشدار م یبینمت،فقطنم
 ی!چون دفعه ین،فهمیدی؟کن یجادبرامون دردسر ا یگهبار د یه یوفته،وب

 "...یستمآروم ن نقدر بعد،من ا

 ، یدمهم کش یتو اخمامو

 



 همون لحظه نگاه پسره رو من زوم شد، اونم خشکش زد، 

و زمان  ینلب به زم یر کج کردم و ز  یبهداشت  یسسمت سرو یرمومس فوری
 .یدادمفحش م

 شدم و دستامو شستم،بعد یسوارد سرو زود

  به خودم نگاه کردم و ینهآ  یشستن دستام فاز برداشتم و تو از 

 :گفتم

 .یگیری!تو انتقام خون بچتو میدی، تو شکستشون م یتونیباش، تو م یقو -

 

افتاد که اصال من بچه   یادم  یقهشدم و پس دو سه دق  یرهافتخار به خودم خ  با
 !ندارم

 !شوهرم ندارمافتاد که چه جالب  یادم ییدستشو یهبه در خروج نرسیده

 یشتر دو سه قدم ب  یرون،هنوز زدم ب  ییبه خودم زدم و از در دستشو  یا  یسر   تو
 برنداشته بودم که،

 . یوار شدم به د یدهکوب  محکم

بود که تونستم اون  یزیو سبز رنگ اون پسره پارسا، تنها چ یبعج چشمای
 .بدم یصلحظه تشخ

 !یواربه د یدکوب  یمنو فرت فرت م یگاوم که ه   این

 



 :پارسا

  ! ینجاستا یک   ینبه به!بب -

 هشدار داده بودم ،نداده بودم؟ بهت

مدرسه  یوار تو مدرسمون و عقده هاتونو رو د یایناز خودته ، که م کرم
 ی دوساله هم نبود! واقعا فکر م یبچه  یهدر حد  یاتونهه..نقاش یکشین؟م

 کار شماست؟  یفهمیمما نم ینکرد

 .ینبتازون ینجوریهم یتونینم ین...فکر نکنیشینیمما ساکت م یننکن فکر 

 !یگیریمم انتقامشو

 دوستات االن کجان؟؟ یدونیامروز، م ینهم اونم

 .یفهمیو م یریماالن باهم م ی..ولیاز کجا بدون  نه

 

چشماش.  حاال که دقت  یدنمشغول چرتو پرت گفتن بود و من محو د اون
 !سبز نبود یفهمیدمکردم م  یم

 !یدوتا،سبزآب  ینا ینب یرنگ  یهبود، آبی

اخماش کمرنگ تر  یکمشد و  یرهنگاه کردم که اونم بهم خ یرهبهش خ انقدر 
 شد، 

 !بشههه یچ  ینا یداشت نامروت!اوووف بچه  ییچشما عجب



محو بودم که ،اون زودتر به خودش اومد و دستمو محکم گرفت  همینطوری
 .واز عالم فکر جدام کرد یدو کش

 

دهنمو گرفته  یکه گفتما!جلو  یراحت  یننه به ا ین،البتهزم یر ز  یه یتو رفتیم
 .!زور خرو داشت یچی،به ه یچیه ینداختمجفتک م یبود و من هرچ 

 ...اونجا نبود یچکیه داشته باشه. ینزم یر کردم رستورانش ز  ینم فکر 

 ...هماهنگ کرده بودن انگار 

 یدیم،در رس یه به

 .تو یددرو باز کرد و منو کش بالفاصله

 !از دخترا نبود یخبر  یبودن ول یسادهپسرا وا اونجا

 :یدمکش  یبلند داد

 دوستام کجان؟ -

 

 :گفت  یدخند یکه همش با تمسخر م  یار پسره سام اون

 !قبرستون-

 

 :شوان( گفت)ا یلهپسر گور همون



 ...بسه،بندازش تو -

 یدبازومو گرفت و کش یهوخوب متوجه منظورش نشده بودم که  پارسا  هنوز 
 .رو باز کرد و منو انداخت توش و دوباره بالفاصله درو بست ییجا یهو در 

 .دخترا خشک شد یبهت سرمو بلند کردم که نگاهم رو با

داد و ابروهاشو  یهم فشار م یو ساحل دندوناشو محکم رو یعصب رامش
 !انداخته بود باال

شده و  یکرد معلوم بود عصب  یگرفت و فکشو قفل م  یحالتو م ینا وقتی
 تفاوت باشه، یپوکر و ب  یتونهنم

 بودن و یسادهاخمو وا یانو ک یونهانا گر  

خودشونو رسوندن بهم و نشستن  یچشمشون به من افتاد فور ینکههم 
 .کنارم

 :رامش

 .ناموسا یکه نکردن؟ب   یتتوبه؟اذحالت خ -

 :کیان

 !از ما هم سرحال تره یپرسی؟نمیبینیشم یهچه سوال -

 :هانا

 !یزنهگوشت داره حالمو به هم م  یاخه جا قحط بود؟بو-

 



 

سرد و پر از گوشت مواجه  یلیخ ینگاهم به دور و ورم افتاد وبا فضا تازه
 !شدم

 !سردخونه یهاتاق بود، یهرستوران...البته  یخچال یانداخته بودنمون تو پس

 :سرش گذاشت و زمزمه کرد یدستشو رو ساحل

 !یشهداره کم کم سردم م -

 !گفت و من مشغول فحش دادن شدم  یهوم رامش

 ینجا؟؟؟اوردنتون ا یچجور +

 

 :گفت  یعصب هانا

 یمرستوران و منتظر تو باش یرونب یمتا بر  یینپا یماز پله ها که اومد -

و غش  یو گفت که تو از حال رفت  یشموناز گارسونا با استرس اومد پ یکی 
داده به ما بگه،ماهم تا  یحبه مسئول رستوران بگه ترج یدهو اون ترس یکرد

و اون گارسوِن****   یمشد و فقط به فکر تو بود  یچ   یدیماصال نفهم  یدیمشن  ینوا
 .یدیمقسمت و پسرا رو د ینمارو اورد ا

 که تورم اوردن،   یتو تا وقت  ینفلنگو بست و اونا هم مارو انداختن ا خودشم

 یحت  یم!اصال انقدر به فکرت بودیمکه چطور زود حرفشو باور کرد  یجمگ  هنوز 
 .یگهکه داره دروغ م  یمنداد یصمتشخ



 

 :من

 یتو یلمو موبا یز گذاشته بودم سر م  یفموکه ک  یه؟منکدوم گور  یالتونموبا -
 !بود یفمک

 

 :پوکر گفت ساحل

 دستمون؟ یدنم یامونوگوش  یعقل کل فکر کرد -

 !بردن یالروجامونو گشتن و موبا همه

 باهامون بود و رامش کولشو اورده بود وگرنه، یفشد هممون ک خوب

دراره   یلوموبا  یخواستپسره م  ینکهسر ا  یبشگذاشته بود تو ج  یلشواگه موبا 
 !یشدم یگهد یدعوا یه

 .خودم جمع شد یتو گفتم و از شدت سرما  هومی

 !یشهکردم که بدنم کرخت تر م  یسردم بود و هر لحظه احساس م  یلیخ  واقعا

 یحسو داشتن که به حرف زدن ادامه ندادن و تو  یندخترا هم هم  ینکها  مثل
 خودشون جمع شدن،

 



 یلیداشت!چون مانتوش خ یلرزید،حقموسط هانا به شدت به خودش م این
تر بود و زود به زود  یفتر و بدنش ضع یینازک بود و هانا از هممون سرما

 !شد یخوب م یر د یلیو خ یضمر 

 مانتو تنم بود یهکه فقط   من

 !بود یممانتوم جنسش ضخ ولی

در اوردن   یشرتشوزود سو  یانبود،ک  یدهپوش  یکه هود  ینطور،رامشمهم  ساحلم
 و یچیدو دور هانا پ

 

 :با گفتن 

به هانا نداد و  یوحرف یاجازه  یستمن سردم ن یتر  ییسرما یهتو از بق -
 .خودش دوباره کنارم نشست

 

 توش بود، یزده و مرغ و ماه  یخبود که گوشت  یدسف یزایاتاق پر از م یه

 !یمشد یم یوار ماهم مثل د یزده بودن،و به نظرم به زود یخهم  یواراد حتی

 !بودن یشعور ب یلیپسرا واقعاااا خ اون

تونستن نقشه بکشن   یخودشونم تو رستوران متوجه ما شدن ک   یدونمنم  اصال
 !اقدام به انتقام گرفتن بکنن یع کنن و انقدر سر   یو با گارسون اوک 

 



 ...خودم مچاله شدم و چشمامو بستم یتو یشتر و ب بیشتر 

 حال و هوامونو عوض کنه یکرد با شوخ   یم یسع کیان

 .داد یهخودشو بهم تکاما کم کم خودشم بدنش کرخت شد و  

 تا گرممون بشه، یمرو بغل کرده بود یگههمد هممون

 یشد و پلکامون رو یچشمامون گرم و گرمتر م  یول  یمنخواب یمکرد  یم  سعی
 یوفتاد،هم م

 یخوند،لب اهنگ م یر هم که ز یومد،کیانم ینشف ینف یکه صدا  هانا

 داد، یفحش م رامشم

و خودم هرهر  یگفتمبودم رو مکه تو کانال تلگرام خونده  ییجوکا منم
 !یخندیدمم

 کرد،  یم یعصب یخنده ها ساحلم

 !یشعوراو پر از نفرت نسبت به اون ب یمبود یواقعا عصب هممون

 بود؟ یچ  اسماشون

  !آها

  'ماکان یکیماون  یل،سامیار اشوان،پارسا،سه'

 .یعوض احمقای

 



 :گفت  یفیضع یبا صدا رامش

 ...روز به عمرم مونده باشه یه -

 

 :زمزمه کرد کیان

 یچند تا سوره بخون دم آخر  یهنده  یروز عمرته پس تز الک  ینامروز آخر  -
 ...چوب نکنن تو کو یااون دن یثواب کن یکم

 :وسط حرفش و گفت یدزود پر  هانا

 !ینمونآست  -

 

 :زد و گفت یصدا دار یشخندن ساحلم

مرغ و گوسفند  یشداشته باشم تا پ یز انگ یجانمرگ ه یه یدادمم ترجیح
 !یرمبم

 

 :گفتم  یفیضع یصدا با

رامش..تورو   ی!ولیکنممنم حاللتون م  یددلت بخواد، همتون حاللم کن  یلیمخ -
 !یبخشمبهم بخورم نم یکه نداد  ییواسه اون غذا

  .که انقدر گشنش بود  یدونستم یچ  یه شکمم



از شدت  یمداشت یلفام یهما  ینانقدر ناراحت نباش یهمرگ خوب ین:تازه اهانا
 .خنده مرد

 بود؟ یوونه...دیطفل ی:اخ جانان

 ...:دهنتوساحل

 ...ین:پاره شدم خفه شکیان

پر پر شد اما  یامد و گل یمینس یسنرو سنگ قبرش بنو یخواستن:تازه مهانا
 !یمخب جلوشونو گرفت

 :بچ....بچه ها....را..رامشجانان

 :هانا

 خدا باز نه، یپاشو!وا شیلرزی؟رامرامش،رااامش چرا م-

 .نه؛توروخدا پاشوو رامش

 

 ینگاه م یبه رامش  یاشک   یو من بهت زده و با چشما یدکش  یم  یغج  ساحل
 ی،کردم که دوباره تشنج کرده بود،لعنت 

 !شد ینم ینجوریا یگهوقت بود که د خیلی

 

سردش  یلیو خ ینهجا بش یهحرکت  یب  یقهدق 30 یرفته بود که وقت  یادمون
 یکنه،بشه تشنج م



 یتوضع  ینا  یقطعا االن تو  یاره،کهم  یادبه    یوکه اون خاطرات لعنت  ییوقتا  یا
 !درست تر بود یاول یلدل

تا دهنشو باز کنه و دست خودشو بذاره  یدکوب  یمحکم به صورتش م ساحل
 ..دندوناش یال

 !چون امکان داشت دندوناش بشکنه..

 

 یهزد و با گر  یو م یغ و ج یدکوب  یزد و جانان به در م یداد م یعصب کیان
 کرد که درو باز کنن،  یالتماس م

االن جون رامش در خطر بود!بدجورم   یول  یمالتماس کن  ینداشت به کس  امکان
 !در خطر بود

 

 ،و به اطرافم نگاه کردم یدمحرکت از جام پر  یه توی

تو دلم روشن  یدیسرد خونه نور ام یمتوسط گوشه  یپنجره  یه یدند با
 .شد

 

نبود که بشه  یسفت و به درد بخور یز چ یچدور و اطرافم نگاه کردم،ه به
 .رو شکست یشهباهاش ش

° 



 

 

 

 یم یعصب یشتر و داد بچه ها رو مخم بود و هر لحظه ب یغ ج صدای
تو سرم زده  یافتاد جرقه ا یگ زده و نسبتا بزر  یخشدم،نگاهم که به گوشت 

 .شد

زده  یخپنجره شدم،گوشت انقدر  یک قسمت استخون گوشتو گرفتم و نزد از 
 !با سنگ نداشت یبود که فرق 

 .زورمو جمع کردم تمام

 

 یپرت کردم وبا  صدا یشههانا، بخاطر رامش...( گوشتو  محکم به طرف ش)
 ید،سر و صدا ها خواب یشهخورد شدن ش

 .یرونب  یمکول اون بپر   یزود خم شد و گفت که از رو  یانباال بود ک  یشهش  چون

که خشک مثل سنگ شده بود   یوجانان رفت و دست رامشو گرفت و اون اول
 .باال یدکش

شد و  ی، بعدش مثل سنگ خشک م یدلرز یم یکمکرد اول   یتشنج م وقتی
 ...یکرد  یم یقبهش امپول مخصوصشو تزر یفور یدبا



رو  یانک  یو بعدش دستا یرونب یممن و بعد ساحل اومد یونگر   یچشما با
 !باال یدیمشو کش یمگرفت

 .بابت رامش بود یموننگران یشتر و وضعمون داغون بود و ب سر 

برگشته   یشلعنت  یماریهنشده بود و االن دوباره ب  ینجوریبود که ا  یدوسال  یکی
  .بود

 یمرامشو رسوند ینو بعد از گرفتن ماش یمرسوند یابونخودمونو به خ فوری
 یمارستان،ب

بردنش  یصدا زدن پرستار برانکارد اوردن و رامشو گذاشتن روش و فور با
 .داخل بخش اورژانس

 .یزندگ  ینبه ا لعنت

 

 .یمونشخص زندگ ینبهتر  یاونم برا یم،کرد  یم یهبدون غرور گر  هممون

 یخوردیم؛که ازش م  ییکتکا  یکه با همه   یکس!

گرفتناش بازم دوستش   یدهکردناش؛با همه ناد  یع همه اخماش؛با همه ضا با
 .یمداشت

خبر از  یهو منتظر  یمارستانب یایصندل یرو یمنشسته بود یر و دلگ ناراحت
 ...رامش



سابقه داشتنش  یو چند تا سوال درباره  یروناومد ب یقهدق یهدکتر  ینب این
 ،بهتر بود یکمجواب داد،حالش ازما که جانان   یدازمون پرس یو همه چ 

شاد   یشهرو لبش خنده بود،هم  یشهناراحت نباشه نه!چون جانان هم  ینکها  نه
 !یخندوندمونم یشهتو خودش و هم یختر یبود و درداشو م

شد کامال ساکت   یناراحت م  یبود وقت   یطونشوخ طبع و ش  یشهکه هم  کیانم
 یذاشتکرد سرشو م  یم  یداپ  ییمجا  یهزد،    یحرف نم  یچکیشد و اصال با ه  یم

 !بست یروش و چشماشو م

 یچکیو با ه یز م یرو یذاشتگرفت ،سرشو م  یدلش م یهومدرسه هم  توی
 .زد تا دوسه ساعت یحرف نم

و پاهاشو بغل کرده بود و سرشو گذاشته بود  یصندل یاالنم نشسته بود رو 
 ...رو زانوهاش

داد،از داد و  ینشون م ینشمگغ یبا چشماش و صدا یشوکال ناراحت  ساحلم
 یلیکه خ  یفهمیدیمزد م یداد م یا یدکش  یم یغ داد متنفر بود و اگه ج یب 

تنها راهم بود   یهگر   ینبودم ول  یفیکردم،ادم ضع  یم  یهداغونه،منم که فقط گر 
 .کنم  یتا خودمو خال

  جانان قفل شد و یهخال یجا یرو نگاهم

 تعجب نگاهمو چرخوندم و دنبالش گشتم، با

 

 :اومد و با خنده گفت یچنگذشته بود  که با چند تا ساندو یشتر ب یقهدق چند



 ید؟غمباد گرفت ینجورینگا کن توروخدا!لشکر شکست خورده!چرا ا -

نثار همتون  یکف گرگ  یهو  ینتتونحال بب ینرامش با ا یندار دوست
 یمبباز یمونوروح یدیم؟نبایدحال رامشو ند ینکنه؟؟هوم؟! مگه ما قبال ا

 !یمحال رامش شده روبدبخت کن ینکه باعث ا  ی...و کسیمباش یقو یدکه!با

 فهمیدین؟

طعم  یتونیمم یگهبار د یهو  یمدار یو فرصت زندگ  یمهم که زنده ا حاال
! چشماش ینکوفت کن  یرینبگ یمحس کن یولعنت یچساندو ینا یخوشمزه 

و  یمون اومداثر داشت که هممون به خودم یبلحنش عج یبود ول ینغمگ
 .یدیمخند یمواشکامونو پاک کرد

 

ساعت بعد دکتر اومد و گفت که رامش بهوش اومده و حالش کامال خوبه   دو
 .ینمشبب یمبر  یتونیمو م

 :داد زد یانو ک یمو خنده وارد اتاق شد یحرف دکتر با خوشحال ینگفتن ا  با

 .یدکن  یمشود!تعظ یامپراطور وارد م -

 :سرشو خم کرد و دستشو گذاشت کنار سرش و گفت یکمخنده  بارامش

 !قربان ینخوش اومد -

 

 !واسش ضعف رفت دلمون



که امروز انگار باهاش قهر کرده بود   یو اخم یمارستانب یدسف یاون لباسا تو
 .بامزه شده بود یلیخ

 

محکم   یزیچ  یاداوری...با  یمباهاش حرف زد  یو کل یمنشست  یششخنده پ  با
 :و گفتم یشونیمکوبوندم تو پ

 .یمبدبخت شد-

 

 :تعجب برگشتن سمتم که گفتم با

خدا!حتما تا االن ننه  ی!وایان!همشون دست اون عوضیالمونو موبا یفک -
نگران شدن!بدبخت  یمما برنداشت یبابامون هزارر بار بهمون زنگ زدن و وقت 

 ..یمشد

 

 :با پوزخند گفت رامش

 !زنن یاونا به من زنگ نم-

 

 :با آرامش گفت ساحلم



حرف زدم و فقط بهم گوشزد کرد که   یبا مامانم تلفن  یمنم قبل از رفتنمون کل -
 یشرامش تنهاست راض  ینکها  یبرگردم خونه و منم به بهونه    یدکم کم با  یگهد

 ...کردم

 

 :گفت  یخیالهم ب کیان

 .یشهم یخیالمنم که ننم فوقش هرچقدرم زنگ بزنه تهش ب -

 یطفل ینحساس بودن..واسه هم یلیجانان مامان باباهامون خ منو ولی
 !جانانم مثل من زرد کرده بود

 

 :گفتم  اروم

 ی؟چ  یالمونوسا یول-
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 :گفت  یشخندبا ن رامش



 .بعدش به جانان نگاه کرد یالمون؟ووسا -

 :زد و گفت یپوزخند جانانم

 !یریمگ  یخب پسشون م -

 

 :زد و گفت یتک خنده ا کیان

 !یگهروش د یهبار...با  ینا-

 :زد و گفت یلبخند کج  ساحل

 !یادکوچولو هم دردشون ب  یه یدشا-

 

 !کردم  ینگاه م یاروان ینتعجب به ا با

  !کوکه  یفشونک  ینجوریتو کلشونه که ا یباز چه نقشه ا یستن معلوم

*** 

 رامش

 

 یم؟؟؟کن  یکار چ یدبا یگهد یندادم،گرفت یحون توضقسمتم بهت خب،این

 :ساحل

 یهاوک -



 :کیان

 اورع -

 :جانان

 ره -

 :هانا

 عا -

 :من

 تو فرهنگ لغاتتون، یدمر -

 !یناخفن بزن یپت یشه،یهم یلاالن مدرسشون تعط یمبر  یدکن  جمع 

 رنگاش مختلفه، یهمه ول یهکه شب  یمبپوش یامونوهود اون

 یاسپرت نباشه و دستکشا ی،کفشاتونزاپ دار و شال مشک  یشلوار مشک  با
 !دم یجرتون م یننپوش یتونوانگشت یمهن

 ...یابپوش یتوده سانت یاون کفشا یایهستم هانا!ن باتوهم

 

 :هانا

 یگهباشه د یوا -

 !ینخب افر  +



رو شونمون و د برو  یمکوله هامونو انداخت  یمهممون آماده شد ینکهاز ا بعد
 .یمکه رفت

 شروع شده بود، هتاز 

 .کرده بودن  یکه با جونمون باز  یاییاز اون عوض انتقام

و جانان  ی، ساحل زرشک  ی،هانا صورت  یمشک  یانک  یمن قرمز ، هود هودی
 .بود یاسی

 یسکه زنگ بخوره و ک  یسادیمو منتظر وا یمپسرونه شد یمدرسه  نزدیک
 .یماولو شروع کن یو مرحله  یرونب یادمورد نظر ب

 

*** 

 زبان سوم شخص از 

 

 :سهیل

نرفته باشه  یادشبه نظرتون اون گارسونه به موقع درو واسشون باز کرده؟ -
 اون تو بمونن؟

 :سامی

 یادشکه  یریمرفته باشه؟اصال گ یادش یشه! مگه میلچرت نگو سه -
 !رفت!بهتر،حقشونه، پنج تا احمقن فقط



 :ماکان

هنوز   ینیمچه بد زد! ب  یدختر کتک خوردم !الش  یهاز    یشهمن هنوزم باورم نم -
 .کبوده

 :با خنده گفت پارسا

!انگار تو صورتت  ینداره داداش، تازه دوهزار اومد روت، جذاب شد یبع -
 .بادمجون راه انداختن یمزرعه 

 :اشوان

 !!عجبایکنمم یدارم چه غلط  ینمبب یگهد یدد ببند -

 

 :ماکان

 !ی؟اون دختره موهاتو بزن  یاطر حرفابخ یخوایاشوان واقعا م -

 !قشنگه ینجوریزد،موهات هم یزر یهکن بابا داداش من...  ولش

 

 :گاز زد و با دهن پر گفت  یبیس یخیالب سامیار 

 یدختر بچه  یهکه، چون   یرهبکنه!حرف تو کلش نم یخوادم یبذار هر غلط  -
 .مسخرش کرده بهش برخورده یسال اول

 



 :انداخت و با اخم گفت ینرو زم یچیکالفه ق  اشوان

 !خوبه ینجوریشزد،هم یزر یهاصال ولش کن!اون که  '

 

 :متفکر گفت پارسا

 یم؟گ  یم یمدار یپس سه ساعته ما چ  -

 

 :سهیل

 کرد  یچه غلط  ینیمپدر بب یبه اون گارسونه ب  یدزنگ بزن ینپاش -

 

 :سامیار

 ..ها یرشیدرگ ییلتوهم خ -

 : سهیل

 !خفه شو زنگ بزن -

 :سامی

 یباشه که ن  یدحسش با -

 

 :اشوان



  زنم یدهن هاتونو،خودم زنگ م یدببند -

 

 که براشون؟  یباز کرد ی؟دروکرد  یالو؟چه غلط  -

+......... 

 !دوباره تکرار کن؟ی؟گفت   یچ  -

+........... 

 !یستممسعود؟! د اخه احمق من اگه آدمت نکنم که اشوان ن یزنیزر م یچ  -

 خوابت برد، یبرد؟تو غلط کرد خوابت

 ..ینخوابت برد، بب یغلط کرد تو

 یچه غلط  یرفتنپنجره در رفتن!؟ اگه در نم ی یشهلحظه.. از ش یهشو  خفه
 ی؟بکن یخواستیم

 !باالخره یکشمکه تورو م  من

 واسه من ادم شده ، یک   ینواسه من باال نبرااا..بب صداتو

 (زد یپوزخند)

 ..اونجا یامببند چون اگه ب یدی؟دهنتو...خفه شو؟فهمیتمسئول بی

 :داد زد سامی

 !یکنهم یچارتاونجا ب یادب -



 .مسعود قطع کرد یزد و تلفنو رو یتک خنده ا یعصب اشوان

 :اشوان

 !منو دست ننداز تربچه -

 :پارسا

 ین؟زد ا یه بود؟باز چه گندشد یچ  -

 

عکس العمل نشون  یهداد و هرکدوم از پسرا  یحکالفه ماجرارو توض  اشوان
 .دادن

و ماکان مثل   یدخند  یبدجنس م  یار زد و سام  یشخندفحش داد،پارسا ن  سهیل
 !!بود یراض یلیمگارسون خ  یدناز خواب ینکها

 :اشوان

 ینم،بپر چند تا قهوه درست کن بب یسام -

 )اون خراب شده (مدرسه یمه نرفتک  امروز 

 .یماز روز مسخرمون لذت ببر  حداقل

 :ماکان

 از آلمان پارسا؟ یگردهبر م یبابات ک  -

 :یشخندبا ن پارسا



 !مگه برام مهمه؟ -

 :سهیل

 قانعت کنه؟ یا یقانع شد -

 : اشوان

 !یناشپزخونه پهن کن یتو یدجمع کن -

 :سهیل

 یو؟چ -

 :آروم و پر تمسخر  یبا صدا اشوان

 تن لشو -

 .از اونجا دور شد  یبعد عصب و

 :پارسا

 !چرا هنوز آروم نشدم یدونمنم -

 :یطنتبا ش ماکان

 آرومت کنن؟؟ یانزنگ بزنم چند تا ب یخوایم -

 

 :پس کلش زد و گفت یکی یبا تک خنده ا پارسا

 !ببندش ماکان تا با روش خودم نبستمش -



 

 .ه سمت اشپزخونه رفتنزد و باهم ب یقهقه ا ماکان

و  یعصب یلیبار خ ینبازم مشغول صحبت کردن با تلفن بود، ا اشوان
 .یدرس یوحشتناک به نظر م

 !داشت یا یقو یشمحس ش یهم رفت،آروم بود ول یاخماش تو پارسا

گرد شده مات حرکات   یبا چشما  یکوبوند و سام  یوار به د  یوگوش  یعصب  اشوان
 !شده بود یشعصب

 :سهیل

 ی؟شد ینش چته؟چرا همچدادا -

 

 :یدغر  یعصب اشوان

 !یزههمه چ یهمش بخاطر اون مسعود ب   -

 یکه اونجا تو  یکیکوچ  ینچک کردن دورب  یقاز طر   یبهم نگفته بود ول  کثافت،
مجبور   ینهم  یاز دخترا تشنج کرده و برا  یکی  یدهگوشتا بوده فهم  یسردخونه  

 !!یمبشکنن!ما چکار کرد یشهشدن ش

 .یبهت مسعود!لعنت بهت عوض لعنت

 



کرد و خودشم  با   یاشوان نگاه م یهتوهم به حرکات عصب یبا اخم ها پارسا
!نکنه که یدکش  یر لحظه قلبش ت یهلحظه ،فقط  یهجانان  یچشما یاور یاد

 که تشنج کرد اون باشه؟  یاون دختر 

که  یو فقط از حس عذاب وجدان  نبود یعاشق دختر چشم مشک  قطعا
 .یدترس یشد م یم یبانگیرشگر 

حکم فرما   یو سکوت بد  یدهم نخند  یار سام  یبار حت   ینو ا  یدکش  یپوف   ماکان
 ...شد

 

 

 

*** 

 رامش

 !اومدددد،بدو یانک -

 :هانا

 !نره یادتعشوه  -

راه  یپر کالغ  یبا موها ینکیگفت و سمت پسره قد کوتاه و ع  یهوم کیان
 افتاد،

  قبل دعوا یخواستبود که م یپسر  همون



 .بهش بده توپو

و لوس و مهربون باهاش   یحالت نسبتا خجالت  یهراهشو سد کرد و با  کیان
 !شروع به حرف زدن کرد

 !!بود چه برسه به پسره یختهخودمونم پشمامون ر ما

 . مشغول ور زدن بودن همینطوری

 یرهخ یرهزد و خ یون،همش حرف مبره چ یومدخوشش نم ینکهمثل ا پسره
 .ییدپا یو م یانک

 :با دو به طرفمون اومد و گفت یانبعد ک یقهدق 10 حدود

 !یدمکه نشن  یاااتا بهتون بگم چ یمش ینسوار ماش یمبر  -

 :شروع کرد یانو ک یمجانان شد یدسوار پرا همگی

کردم   یاسمش مهرشاده و راستش فکر نم یششپسره که االن رفتم پ ینا-
 !داد یبروز بده ول یزیچ

روزگارن و تا  یدارا یهپسرارو نشناسه و از اون ما ینکه ا  یستن یکس  گفت
و  یرستاننترسه! سال سوم دب یمدرسه هم ازشون م یر که مد  ینخطر  یحد
پدر  یوقتا تو خونه  یبعض یمشترک ندارن ول یمجرد یسالشونه!خونه  ۱۸

 !یموننم یهخارج یتو مسافرت ها یشهپارسا که هم

 .یشنپاتوق دارن و جمعه ها اونجا جمع م یپارک  یه یگفت که تو  اینم



 یامشب کل یدمم یامپارکو همراه با شمارش ازش گرفتمو رفت!بهش پ ادرس
 !یرونب یکشمازش م یداطالعات جد

 :ساحل

 یکردم متوجه    یکه اون تورو با چشماش خورد من که فکرنم  ینجوریواال ا -
 !حرفات بشه اصال

 :نثار هردوشون کرد و گفت یظیزهرمار غل یانخنده و ک یر زد ز یپق  نجانا

 !یمدار یاتعمل یامروز چهار شنبس!فردا نه پس فردا اجرا -

 :هانا

 !یکنیماستراحت م یکمدوروز  ینتا ا یش،پسآخ -

 :جانان

 !یدیمکش  یبهتر  ینقشه ها یدمو شا -

 !داد یساحل نشون از خوندن افکارم م یشخندزدم و ن یثیخب لبخند

 :شونش زدم و گفتم بهینه چندان محکم مشت

 !خونه یمبعدشم برگرد یمبگرد یمبر  یکمبر و بچ!  -

 یبرا یمزد یکه قدم م ینجوری.همیمموافقت کردن و راه افتاد همشون
 .یخوندیملب اهنگ هم م یر خودمون ز

 .یمو نشست یمکرد  یدانشستن پ یبرا ییجا باالخره



 :ساحل

 جانان کجا رفت؟ -

 :کیان

 ییدستشو -

 : هانا

 یی؟دستشو یرهانقدر م یدابچه ها چرا جد -

 :اخم گفتم با

 ییداشتن دستشو یلبه دل -

 :خندشون گرفت و هانا با گفتن همشون

 .پارک راه افتاد یگوشه   یبخرم به سمت دکه  یخوراک  یرممن م -

**** 

 کیان

 ینجا؟ا یماالن اومد یما شداون که گفت جمعه!پس چرا ما پ -

 :جواب داد یلومبوندم یپسهمونطور که چ هانا

 یم خودمون اومد ییه،واسهپارکه چجور جا یناصال ا ینیمبب یمخواست -
 ینجوری،هم

 ینجان،که پسرا ا  نگفتیم



 :ساحل

 .!ینجاناونا واقعا ا یباورتون نشه ول یدشا-

 یقاالچ یو نگاهمون به پسرا افتاد که تو یمبا بهت سرمونو کج کرد هممون
 .نشسته بودن

 .به صبر کردن نبود یاز بودن و ن ینجاامروز هم ا پس

 :من

 یم،مرگ بود  یهکه ما تا چند قدم  یسترو،اصال براشون مهم ن  یانگاه کن عوض -

 !یخندنم یگنوم دارن

 :جانان

 !مهم باشه؟ یانتظار دار -

 :ساحل

 !به جهنم -

 :رامش

 ...یمبر   یین!بدویریمپس بگ  یالمونووسا  یموقته بر   ینخب بچه هاااا!االن بهتر  -

سمتشون،  یمپا شد و هممون رفت یزد فور یپر پر م یشکه واسه گوش  هانا
متعجب شدن  یکمما  یدنکه افتاد روشون سرشونو اوردن باال،با د  یمونسا
حرف زدنشون ادامه   یهگرفتن و    یدمونزدن و کامال ناد  تفاوت پوزخند  یب   یول

 .دادن



 و هانا یمبازم خودمونو نباخت یول یمشد یاکامال قهوه 

 :گفت  یدزود پر  

 .ینپس بد ینکه برداشت  یالمونووسا -

 .گرفتن و به بحث مزخرفشون ادامه دادن  یدمونند بازم

 !ین؟مگه کر  -بود داد زد و گفت : یعصب یشهکه کال هم  رامش

 !مکث کردن و بازم محل ندادن یکم

 :تمسخر گفتم با

 !فکر کنم گوشاشون کر شده -

بهت زده برگشتن  یشونتو گلوش و بق یدپر  یخوردکه داشت آب م سهیل
 :گفت  یلکسسمتمون که ساحل ر

 .یشنوهپ گوش سالم صداهارو م یهآره وگرنه  -

 

نگفتن و سگ  یزیبازم با نگاه پارسا چ یولکه قرمز شدن  یدنکش طولی
 !محلمون کردن

 :که  اون پسره ماکان پا شد و داد زد  یز رو م یدجانان محکم با دست کوب یهو

 ینبر  ینادم گورتونو گم کن یمثل بچه  یکنیمسگ محلتون م یبینینم یوقت  -
 !یگهد



 :شدم و مثل خودش صدامو انداختم پس کلم یحرص منم

 ینبا هم یممجبور یدزدنم یالمونومثل شما وسا یدا گشنه اگ  ییادما یوقت  -
 .جلو یایمپس گرفتنشون ب یروش برا

 :پاشد و گفت سامیار 

 تکرار کن!گدا گشنه؟هه،  ی؟؟دوبارهگفت   ی!چ یدمنشن -

هزارم ثروتمون کل  ۱با  یتونیمگدا گشنه!بدبختا ما م یگهم یبه ک  یک  ببین
 .یمبخر  یکلتونوه

 :دفعه ساحل گارد گرفت و گفت این

آفتابه  یباباتو بخر، اگه بابات نبود که سر چهار راه داشت  یکلبرو کل ه -
 !یفروختیم

 :نطق کرد یلدفعه سه این

 !چون واستون کاربرد دارهیخریدیننفرم حتما شما م یناول -

 !بود یشعور بشر ب ینخنده، چقدر ا یر زد ز یپق  بعدشم

 :و گفت یدپر  هانا

 !یمرو بشور یکلتونبا اون کل ه یتونیماره م -

 \:یدغر  یعصب اشوان

تشنج   یکیتونمسعود بم گفت    ی!وقت ینشما هم دور بر ندار  یگیمنم  یزید چ -
 !دراز تر شده یول یشهکرده فکر کردم زبونتون کوتاه م



 !یارهبه روش ب  یماریشواسم ب  یشد، متنفر بود کس  یشیحرف ات  ینبا ا  رامش

 :گفت  یعصب پوزخند مثل خودش با

 زبونمون درازه، یادیهکه اسم ادم واسشون ز  ییواسه ادما -

مثل شما  ییواسه اشغاال یکنن،م یکه با جون طرف باز  ینفهم یادما واسه
 .حرف زد ینجوریهم یدبا

 کبود شده بود،  یتدستاشو مشت کرده بود و از شدت عصبان اشوان

 یرو مخشون بندر یلیهم بهتر از اون نبود!معلوم بود که خ یشونبق حال
 !یدیمرقص

 :اروم گفت یول یشخندبا ن پارسا

از  یارنب یالتونوو زنگ زدم وسا یدمتونخودم  تو پارک د یشساعت پ یمن -
 تو خونه،

 .یخورهمزخرف شما  به دردمون م ی یلهتا وس انگارچند

 !داشت یزیت یچه چشما 

و نگاهمون  یمکه هممون سرخ شد یدیمه حرفشو فهمدفعه انگار تاز  یه
 .برگشت سمت جانا

 یاطاحت یگفتاون م یول یفتنذار تو ک ینوار بهداشت  یمبار بهش گفت هزار 
 !شرط عقله

 :هول زده گفت یهوشد و  یدسرخ و سف یکم  جانان



! هممون چشمامون گرد شد و اون یداشته باش یاز ن یدتو شا یگذاشتم برا -
 :با خنده گفت یار پسره سام

 !یشنمگه پسرا دچار مشکل م -

 :ابروشو باال انداخت و دوبار پلک زد و گفت یه ساحل

 .!یشنمثل شما حامله هم م ییپسرا -

 اشاره کرد، یار به شلوار قد نود سام و

خواست  یار همه جارو گرفت و همون لحظه که سام یلحظه سکوت بد یه
بود با هن هن اومد و تازه  یشخص یراننده ها یهمرده که شب یهجواب بده 

 دستش بود افتاد، یکه تو  یفاموننگاهمون به ک

و هرکدوممون با گفتن  یدیماز دستش کش یفامونوک  یحرف  یچگفتن ه  بدون
 .یمگرد تنها گذاشت  یو مرده رو با چشما یمجمله از اونجا دور شد یه

 :هانا

 یشا -

 :ساحل

 !یاین یخواستیم -

 :جانان

 یم؟با چند تا چلغوز دهن به دهن نش یایزودتر ب یمردیم یش یلذل -

 :رامش



 !یر بگ یاز اون پسر غوله تنفس مصنوع  یخوای! ..اگه میارینفس کم ن -

 :زل زدم تو چشماش و گفتم یرمازش بگ یفموکه خواستم ک  یوقت  منم

 !نگاهم با نگاهت کرد برخورد،خدا  مرگت دهد حالم به هم خورد -

 .!حلو ترک کردم!ماشاال شاعرم شدمبعدش زود م و

 یجور یه یدخب با یدیم،ولیچرا اصال به اون شوفر بدبخت پر  نمیدونم
 شد، یم یحرصمون خال

 !یمکرد  یکل کل نم  یشعوراسه ساعت با اون ب یرسیداگه زودتر م اصال

 .براشون داریم

 ...روز بعد یک 

**** 

 ساحل

 

 :رامش

 !جانا گمشو اونور بذار کارمو بکنم -

 :جانان

 !یشکافهخوبه حاالااا،انگار داره اتم م -

 !یگهد ینترنتیهکار ا  یه



 :رامش

!اهااا یگهتوش!صبر کن د  یزنیگند  م  یانجام بد  یتو بخوا  ینترنتیوکار ا  ینهم -
جوووون!ادرس هر پنج تارو در  یلسه یخونه  ینما یافتم، ینه،موقعیتشوا

 .اوردم

 !:صد البته که ادرسشونو اون پسره مهرشاد بهت دادکیان

 .:ببند رامش

 .ینمبب پاشین

 !یمکار دار  یکه کل  ینبپوش لباساتونو

 :من

 !وقته انتقامه یگهکه د  ینپاش -

و  یدیمپوش یکیپالست یهمراه با دستکشا یمونوسرتا پا مشک یلباسا هممون
سوژه هرچقدر  یناول یبه خونه  یدنراه رس یجانان. تو یدپرا یتو یخیتمر
صندوق  یذاشتیمم یداشتیمبرم یدیدیمم یاشغال در هر خونه ا ی یسهک

 !گوه گرفته بود  یبو یگهد ینعقب!ماش

 .بود یلسه یخونه خونه  نزدیکترین

 یناز ماش یستن یامنه و کس یتموقع یدیمفهم ینکهبود و هم حواسمون
 یجور یم،یهکرد  یخونشون خال زباله رو دم در  ی یسهو تمام ک یمشد یادهپ

تو اشغاال بتونن از   یانتپه اشغال شد و امکان نداشت تا ن یه  یبود که اندازه  
 ! برن داخل یا یرونخونشون برن ب



 

و  یمشد یندوباره سوار ماش یمکرد  یاشغاال رو خال یخوب همه  ینکهاز ا بعد
  گشت  یبازم کل

 یمنوال دم در خونه  ین!به همیبعد یسوژه  یدنبال سطل اشغال برا زدیم
از همه  یشتر ب یناپارسا ا یدر خونه  یو جلو یمتر خفن زد یههر پنج تاشون 

 .یشناونجا جمع م یشتر ب یگفتچون پسره م

 

تا برن  یکنندر خونه رو باز م یوقت  یافشونودارم ق ینههههه،دوست:ارامش
 !ینمبب یرونب

 !نیدیبه گند کش ینمو:خدا ازتون نگذره!ماشجانان

 !:خفه شوکیان

 ....عوووووق یارم:عوووووق،رامش بزن کنار دارم باال مهانا

 

****** 

 کل  دانای

 



 ییاون ادما  یکردن،میدونستننگاه م  یتور مان  یبه صفحه    ینهدست به س  پسرا
پارسا باشه مشغول  یدر خونه  یباال ینحواسشون به دورب ینکهکه بدون ا

 ...یندر خونشونن ک یجلو یختناشغال ر

 یم؟:به نظرتون چکارشون کنپارسا

 !نره یادشون یچوقتتا ه یمبد یدرس درست و حساب  یه:سامیار

هر پنج   یدم در خونه    یرفتن تو  یقاسمج شدن،چقدرم خوب دق  یلی:خاشوان
 ..نفرمون گندزدن....بوشم نرفته هنوز

 یچارهبود ،ب یختهپشماشون ر یروندرو که باز کردن برن ب ینا:مامانم اماکان
 .باال اورد یباتقر  یمامان دو سه بار

 

 یادب ی!تا شهرداریکشمشم یهاگه بفهمم کار ک یگفت:منم بابام مسهیل
 !و زمانو شست یندور کامل کل زم یهاشغاالرو جمع کنه 

 سر جاشون مگه نه ؟ یموروجکارو بنشون ینا ید:بااشوان

 ...!خوش بگذره ی:اخ اخ...قراره کلسامیار

 

**** 

 ساحل

 



 یکنن؟م یهانا:بچه ها به نظرتون تالف -

  گفتم:صد درصد  متفکر 

 !بهشون یدیم:غلط کردن،نه که ما باخت مرامش

 :کیان

 ،  یگهد یخیالشوناه چه خبره همش حرف اوناست؟ب -

 ،برم خونه یگهها من ننم زنگ زد گفت تن لشمو جمع کنم د بچه

 یرونیم،جوابب یم،همشملنگر انداخت ینجاهفتس ا یهخب! یگهم راستم
 !یمد یتماساشونم که به زور م

 .یدهم یر داره گ یگهعالمه هم د یخیالمن که اصال ب یننه  حتی

 

 :جانان

 .برگردم خونه یدمنم با یگهاره د -

 :رامش

 .!خوش گذشتی،گمشیناوک  -

 :هانا

 !یحیهصح یارررر بس یار االن  زدن رامش کار بس -

 :من



 .یاشاره کرد یفیظر  یبه نکته  -

 

 

 :جانان

 کنن،  یزرتو پرت م ی!ه یگهد یمجمع کن یالمونووسا ینپاش -

 .برداره یالشوبعد از زدن حرفش به سمت اتاق راهشو کج کرد تا وسا و

که همش   یا یو بعدش با خداحافظ  یمجمع کرد یالمونووسا یمورفت هممون
 .سمت خونه یمفحش بود هرکدوممون راه افتاد

 

 !سالاااام،اهل خونه من اومدم -

 

با شتاب به سمتم پرتاب شد و صاف رفت   ییدمپا  یهاز تموم شدن حرفم    بعد
 !تو صورتم

 :مامان

بابات خوابه صداتو   یدونیخونه نم  یظهر اومد  یدختر،لنگه    یاله  ینش  یلذل -
 پس کلت؟ یانداخت 

 .ید،زهرم ترک یشه!مثل جن ظاهر مینمتو اتاقت بب برو گمشو



 

 :لب گفتم یر پوکر نگاهش کردم و اروم ز یکم

 !استقبال یمرس -

 

 .طرف اتاقم رفتم و واردش شدم به

  .گرفتم  یشادش آرامش م یاز رنگا همیشه

 یتو  یدمطرف شوت کردم و خودمم گوله کردم و پر   یههامو    یلهاز وس  هرکدوم
 حموم،

 هم همونجام، یشهحموم کردن بودم و هم عاشق

بلوز  یهو  یرونکه حالمو جا اورد از حموم اومدم ب  یدوش حساب  یهاز  بعد
و مشغول خشک کردن موهام  یدمشلوارک زرد رنگ پوش یهبا  یسورمه ا

 ...زنگ خوردبود  یپاتخت  یکه جلو  یمشدم،همون لحظه گوش

 الو؟+

 :هانا

 ی؟سالم عشقم خوب  -

 !تو دهنت یکنمحمومو م ییعشقم دمپا یبگ  یگهبار د یههانا +

 یاد؟کلمه حساسم بدم م  ینمن رو ا یدونینم مگه



 :هانا

 !یرسونهسالم م یزم،مامانمماره منم خوبم قربونت عز  -

 

 .رو گرفتم و دهنمو بستم که زرشو بزنه یهقض زود

 

 :هانا

 !یرونب یمبر یگهبچه ها گفتن امروز عصر با همد -

 

 !یمهم بود یشخونه همش که پ یماووو چه خبره!تازه امروز اومد+

 

 ی؟چ  یعنی

 

 :هانا

 !یکنهتوپ مهمونمون م یرینیش یهبعدا  یایماره اتفاقا رامشم گفت اگه ن -

 

 !قطع کردم روش یوگوش  یگفتم و بعد از خدافظ   یلب لعنت  زیر 

 



 .بخوابماااا یخواستمزورگو بودن؟تازه م یناانقدر ا چرا

 باال انداختم و موهامو خوب خشک کردم، یا شونه

 !شدم یاماده م یدبا یگهساعت د یهبود و تا  ۴ ساعت

 ، یدمپوش یسبز پسته ا یهاسپرت با هود یشلوار مشک  یه

داختم رو سرم،ساعت ان یمشال مشک یهسبز اسپورتمو پام کردم و  یکفشا 
 یبود رو هم دستم کردم و همش هم قربون صدقش م یمکه کل زندگ  یممچ

 .رفتم

 .یژله ا یملر یکممو  یدمکرم ضد افتاب مال  یه

 !همرنگش هم زدم یرژگونه  یهو  ییرژ هلو یهبار تنوع دادم و  یناول برای

 !توووو یبش اوخی،ناز 

 

زود از   یمپول و گوش  یفرداشتن کاز چرتو پرت گفتن برداشتم و بعد از ب  دست
 :رفتم و از همونجا داد زدم یینپله ها پا

 !با بچه ها یرونب یرممامان من دارم م -

 

 زدم، یرونبگه از خونه ب یزیمامان چ ینکهاز ا قبل

رفته بودن شمال وگرنه  یچند روز یقاششد سروش خونه نبود و با رف خوب
 !کند  یکلمو م



 

همونجا منتظر هم  یشهخونه هامون بود و هم یک که نزد  یشگیپارک هم به
 یمیستادیموا

 یانگذاشت و ک یقهتا بچه ها هم برسن.حدود پنج دق یسادمو وا یدمرس 
 !یکنهنم یر بودم که د ینا ید،عاشقزودتر از همه رس

 . یدنرامش و جانان و هانا هم رس باالخره

 

قرمز رنگشو با خودش اورده بود با تعجب  یرامش که دوچرخه  یدند با
 :نگاهش کردم که گفت

دوچرخه   ینبه جز جانان ا  یمبلد  یکه هممون دوچرخه سوار  ییخب از اونجا -
 یره،بگ یاد یمکن  ینرو اوردم امروز باهاش تمر 

 .اوردم با سرعت کنارش حرکت کنم هواشو داشته باشم یتامواسک خودمم

 یجانان بدون چرخ کمک  یکنه ول یسوارهانا هم بلد بود دوچرخه  حتی
 !یتونستنم

 .یمکرد  یموضوع مسخرش م ینچقدر سر ا یر بخ یادش

 

 :و زرد کرده گفت  یدهبا رنگ پر  جانان



 یگرفتن دوچرخه سوار  یادبه    یرم؟الزمبگ  یاد  ید،اصال چرا با  یخوامنه!من نم -
 .یستن

 

  

 :با خنده گفت هانا

 یری،بگ یاد یدباالخره که با -

 .یگیریمپشت دوچرخه رو ماز  ین،مابش یاب یار در ب یلوس باز کم

 :کیان

 .خودم هواتو دارم غمت نباشه -

 :برگشت سمتش و با حرص گفت جانا

منو  یسرم اومده تو فقط هوا ییبال یهخودم هواتو دارم  یهر دفعه تو گفت  -
 .!حداقل سالم برسم خونهیننداشته باش هم

 :با خنده گفت باال انداخت و یشونه ا کیان

 .اصال یندار یاقتل -

 اصرار خانوم افتخار داد و سوار شد، یبا کل باالخره

 .هم گذاشت و زانو بند و ارنج بند هم بست یمنیا کاله

 و کنارش شروع به حرکت کرد، یدپوش یتاشواسک رامش



 یخودشم آروم رکاب م  یدادیمو هولش م  یمپشت دوچرخه رو گرفت  یانمک  منو
 زد،

 :گفت  یم یگرفت و با مسخره باز  یم یلمدر اورده بود و ف یشوگوشهم   هانا

 یادش  یتا دوچرخه سوار  یم.../.../.../ما جانان خانومو اوردیعنیخب،امروز   -
 یممم،بد

 اونجا، یریمم یمکه االنم دار  ینتمر  یبرا یشناسیمتوپ م ینزم یه

 .!رنگ شده یبچم عفونت  ین،طفلینگاه کن یافشوق فقط

 یهکه   یریسراز یهبه  یدمکه رس  یخندیدیمهانا م یایبه مسخره باز داشتیم
 .بود یابونمخ

ما  یدونسترد شن ، همون لحظه جانا که نم یناتا ماش یممکث کرد یکم
 !رکاب زد و دوچرخه از دستمون در رفت یسادیموا

 !کرد  یجانان داشت پرواز م 

 :باال رفت یانک  یغ ج صدای

 ــاناااااانجـــــــــــــــــ -

هوا گرفته بود ، دهنشم تا اخر   یرکابا برداشته بود و تو  یپاهاشو از رو  جانان
 .گفت  یزد و چرتو پرت م یم یغ باز کرده بود و ج

 !یدکش  یم یغ ترمزم نکرد فقط ج یخر بود حت  انقدر 

 کمکککک  یاریخ یلِ امامزاده خل یا -



 !ییییرههههههههمنو بگ یکی -

 ...( بووووووق ) و (بوووووووق ) شده یدختره  یبش یلرامش ذل -

 پرنددددددددمممممم آرزوووو دارمممممم یهمن  -

 .یریمشکه بگ  یدویدیمخر دنبالش م ینزد و ما ع یم یغ ج اون

 .گرفتن  یم یلمهم ف یامردم با تعجب بهمون زل زده بودن و بعض ی همه

 یبردار  یلمفبه دست مشغول    یکه گوش  یهرک   یشاز پ  یدنکه وسط دو  رامش
 !ینزم یکوبوندزد و م یچنگ م یشوشد گوش یبود رد م

 یخورد که با سرعت داشت به طرف جانان م ینماش یهچشممون به  یهو
 رفت،

 صورتش گرفت، یو دستاشو جلو یدکش  یغیج جانان

ترمز  یرو ینماش یماتفاق بد بود یهکه هممون بهت زده منتظر   یلحظه ا تو
 !شد یادهپ ینبهتزده از ماش یا چشمازن ب یهزد و متوقف شد و 

 به جانان، یمبدو خودمونو رسوند بدو

 .!از صورتش معلوم نبود یچینامشخص زل زده بود و ه ینقطه  یه به

حوالش  یلیس یصورت جانان چرخوندم و رامشم که ه  ینگران رو نگاهمو
 کرد،  یم

 داد و یدوتا انگشتاشو نشون م یانکرد و ک  یاسمشو صدا م یهم هرچ  هانا

 !داد ینشون نم یعکس العمل یچچندتاس ه ینگفت ا  یم 



 عقب، یدمجانا پا شد، دو قدم پر  یهو

باز کرد و شروع   یاسب اب   یندهنشو ع  یهوتک تکمون چرخوند و    یرو  نگاهشو
 !کرد عر زدن

 .!یمکرد  یموجود ناقص خدا نگاه م ینتعجب به ا با

 یهخوند االن خون گر   یو شعر م یوورددر م یخره باززد مس  یعر م  یدبا  وقتی
 !یکنهم

 ینپخش زم  یهوخندمون گرفته بود که    یوونهد  ینا  یبه عکس العمال  هممون
 !شد

 یم،کرد  یمردم بلند شد،ماهم کامال شوکه به جانان نگاه م ینه صدای

 .حاضر در صحنه یشهملت هم ماشاال

 .و دهنمم کامل باز شده بود یدپر  یپلکم م یه

 :گفت  یحرص رامش

 .از صداش حس کرد یوشد نگران یم یغش کردنشم به ادما نرفته ، ول -

 یمارستان،ب یمتا بر  یمشد یو سوار تاکس یمجانانو بغل کرد یگهکمک همد  با

 !از حال رفته بود یادسالم بود فقط بخاطر شوکه شدن ز خداروشکر 

 یرفت باعث م یکه واسه خودش م  یرخه ازدن جانا و دوچ یغ ج ی صحنه
 کردم زود پاکش کنم،  یم یرو لبام که سع یادب یشد که لبخند

 !فکر  یاالغ ب  ی دختره



 یهگر   یا یماتفاق بخند ینبه ا یدونستیمنم 

 .شد ی، عجب روز یمکن 

**** 

 رامش

 

لباس فرم مسخره  ینتوهم از ا یسرم نگه داشتم و با اخما یمقنعمو رو بزور 
  شت دوباره به مدرسه سمت  پله ها راه افتادمو برگ

 .و پاتوقمون یاطح یبرم تو تا

خب جانان خانوم تا  یاونجا منتظر منو جانان و ساحل بودن ول یانو ک هانا
مختلف   یگورایخورد مشغول مرتب کردن موهاش و گرفتن ف  ینهچشمش به آ 

 شد ، ینها یجلو

تا  یمخودمون راه افتاد یمصبر کردن نداشت یمنو ساحلم چون اصال حوصله  
 .یینپا یمبر 

 :داد جانان اومد یاول نذاشته بودم که صدا یپله  یپامو رو هنوز 

 ....یـــــــمنم ب ینصبر کن -

 ...جیــــــــــــــــــــغ 

 رفت، یم یینو پا یوفتادتک تک پله ها م یرو جانان

 ی،بر  یینپله ها دونه دونه پا ینشسته از رو یخوایمثال مکه   ییوقتا مثل



 یخورد،با شدت از پله ها قل م اون

 !یمثل سرسره باز یقادق  یعنی

اومدن جانان   یینخندون  با هر بار باال رفتن و پا ی یافهو ق یتمبا ر ساحل
 یخندیدم

ه جمع شد ی یافهپله ها تموم شد و جانان با ماتحت صاف شده و ق باالخره
 .پله ها افتاد یینپا

 یخندیدیم،بلند م یو با صدا یماز شدت خنده خودمونو کنترل کن نمیتونستیم

 .یدخند یراه رو بود هم م یتو یفقط ما،بلکه هر ک  نه

 :پا شد و گفت یبا بدبخت  جانان

 یکنین؟!منو مسخره میاله یدنش یلذل -

 ...یمفنگ  بیشعورای

 :موهاش در اورد و سمت جانان گرفت و گفت یبا خنده مدادشو از ال ساحل

 !چشت کنم چون تورو خدا زده یمدادو تو ینطبق معمول ا یتونمامروز نم -

 .خنده یر بعد دوباره هر هر زد ز و

 :نثارش کردم و گفتم کوفتی

 !مداد باهاته یههمش  یهچه کار ینا یدونمنم -

 گرفتم دستم  یم  یمداد م یههمش  یمدتم منو عادت داده بود یه تا



 راه افتاد، یاطباال انداخت و به سمت ح یشونه ا ساحل

 .یومدفحش به خودش و همه پشت سرمون م یلنگ لنگون و با کل جانانم

 یچکه مثل گاو ساندو  ییو چشمم به هانا یمشد یک کم به پاتوقمون نزد  کم
 یارو سرش    یدکش  یو مقنعشو م  یختر  یکه همش کرم م  یانیخورد و ک  یم

 .داد افتاد یقلقلکش م

 !یناااابودن ا یوحش چقدر 

 جاهامون،سر  یدیمسمتشون و تمرگ رفتیم

 یاز درد تو  یافشمکث و نذر و صلوات نشست و بازم ق  یجانان با کل  هرچند
 هم رفت،

 !امکان نداره روزش شب بشه یارهسر خودش ن ییبال یهروز  یه این

 : هانا

 سوزن گذاشتن؟؟ رشیچشه؟چرا انگار ز ینا -

 :کیان

 ین؟سرش اورد ییشده بال ینکنه کالس خال -

 :گفتم

 .نه از پله ها افتاد -

 :برگشت سمت جانان و گفت یانخنده و ک یر زد ز یپق  هانا



 .یا یهبق یخنده و شادمان  ی یهما یشهحاللت که هم یرمش -

 :ادامه داد یضگفت و با غ  یا یدهزهرمار کش جانان

خدا چقدر ازش  یم؛وایمطالعاتو تحمل کن یهکوفت  یر اون دب دوباره یممجبور -
 !متنفرممم

 :هانا

 .حاال نه که اون عاشقته -

 :کیان

 .کالس  یمبعدش بر  یماب بخور یمبر  ینبسه،گمش -

 :ساحل

اب خوردن به جز   یبرا  یسمت ابخور  ینداره مارو بکشون   یم؟امکاناب بخور -
 !یکن  یاب باز یخوایکه م  یمواقع

 :زد و گفت ییلبخند دندون نما کیان

 یدی؟از کجا فهم ینافر  -

 :گفتم  یتمشده از عصبان یدکل  یدندونا یال از 

 یکنینم  یاب باز  یتو و جانان ه   ینعادتو دار  ینا  یاز بچگ   یهخر نشو!چ  یانک -
 تو مدرسه، 

 تو گود،  یارینب یخواینهم که مارم م جدیدا



 من از آب متنفرم؟ یدونینم مگه

 

سرشو تکون داد و هانا هم مثل من طلبکار به اون  ییدتا ینشونه به  ساحلم
 شد،  یرهدوتا خ

چشم غره بود  بعدشم دست جانانو گرفت و اون   یهطبق معمول   یانک  جواب
سمت اب  یدراه بره رو بزور کش یتونستتنش نم یینمعلولو که از زور درد پا

 ی،خور

 یشراه کالسو پ  یهاز بق  تاسف واسشون تکون دادم و زودتر   یبه نشونه    سری
 .گرفتم

 یکوفت   یشده  یننفر یزنگ آخر خورد و هممون زود از اون مدرسه  باالخره
  یکه ا  یرونب یمزد

 .یمزد ینم کاش

 ، یدپام و ترک  یر افتاد ز  یچ   یهاحساس کردم    یهو  یمکه از مدرسه دور شد  یکم

 کرد،  یجادا یبلند یصدا یه 

کف پام احساس کردم تازه   یکه تو  یفیهانا و بعدش سوزش خف  یغ ج  صدای
من انداخته شده   یپا  یشپ  یقاافتاد که دق  یبه خودم اورد و  نگاهم به ترقه ا

 !بود

 بلند کردم، سرمو



 !کرد  ینشسته بود و با پوزخند بهم نگاه م ینشسقف ماش یرو اشوان

 !شد یاز اونجا رد نم یپهن کامال خلوت بود و کس یکوچه   یه

 !بود بدجور ییدهزا گاومون

 یاهنگ خارج   یهباز کرده بود و    ینونشسته بود ، در ماش  ینماش  یهم تو  پارسا
 شد، یبلند پخش م یرپ با صدا

داده به  یهتک ینزم یداده بود ، ماکان رو یهتک ینماش ی یگهبه در د یلسه 
 یاز پاهاشو جمع کرده بود و دستشو گذاشته بود رو  یکینشسته بود ،    ینماش

 !زانوش

 !کمه  یکیشونکردم   احساس

با نفس نفس   یارکهسام  یاومد و بعدش صدا  یکی  یدندو  یلحظه صدا  همون
 :گفت

 یدم؟؟که نرس  یر د -

 :پارسا

 نه داداش، -

 !تازه افتادن تو چنگمون دخترامون

و همون لحظه احساس کردم چشمام هر آن امکان    یزوم شد رو سام  نگاهم
 !!یوفتهداره ب

 باز و چروک بود، ینشس یتا رو پیراهنش



 .بود ییها یهم پر از کبود ینشگردن و س  یو رو 

 :لب با حرص زمزمه کرد یر ز ساحل

 ...یونگاش کن اخه عوض -

و برگشتم سمت  یووردمخودم ن یبه رو یحرص خوردنش تعجب کردم ول از 
 :پسره اشوان و گفتم همون

 ی؟بمون  یوونح ینجورینه؟قراره هم یشیتو آدم نم -

 یسمتم و دوتا بازومو گرفت و تو یدخودشو کش یهوهم برد و  یتو اخماشو
  یصورتم با صدا

 :یدغر  وحشتناکی

 !با روش خودم خفت کنم؟ یا یبندیدهنتو م -

بشر دراز  ینبس که ا یدرس یقشگرفتم )هرچند به زور دستم به   یقشو منم
 ...( !بود

 :من

 !؟یه؟مثال روش خودت چه جور -

 :بلند و با تمسخر گفت یزد و با صدا پوزخندی

 !کرم از خود درخته هااا  یگن...میهروش خودت چجور  یگه!داره مینپارسا بب -

 !دمبو یدهبهش نگاه کردم ،هنوز منظور حرفشو نفهم گیج



 :جانان

 !!روش خودم روش خودمینمقناصتو بکش اونور بب یکله -

 !کنه  یکار چ یخوادحاال م انگار 

تحمل کنم و محکم هولش دادم که بره  یکونزد ینتونستم اون فاصله  دیگه
عکس العمل بود راحت رفت اون طرف و من   ینکنار و اون که انگار منتظر هم

 :صدامو انداختم پس کلم

 ...انقدر به من یات تو به چه جر  -

 !شد یروم خال یزیچ یهحرفمو کامل نکرده بودم که احساس کردم  هنوز 

 یکه باال  یبهت و تعجب سرمو باال گرفتم که نگاهم به چند تا پسر بچه ا با
 !بودن افتاد یسادهپشت بوما با سطل وا

 :با خنده داد زد سهیل

 عمو، یولا -

نرفته؛تا فردا   یادمکه قرار بود بهت بدمم    یا  یزهتوپ بود،جا  یقاتخودتو رف  کار 
 !اس فورتون دستتونه یپ

بهت زده به سر و وضعم که با تخم مرغ بهش گند زده شده بود نگاه   همینطور 
 !کردم هم آن امکانش هست که منفجر بشم  یکردم و احساس م  یم

افتاد که مقنعشو در  ییمشت کردم و همون لحظه نگاهم به هانا دستامو
 !اورد



روش!پسرا هم که اول تعجب کردن بعدش  یمبا تعجب زوم شد هممون
 .قهقه خندشون رفت هوا یصدا

 :سهیل

 یروشنت، ول یموها ینواسه ا ی؟کن یکشف حجاب م یچرا دار یزمعز  -
 .یجاش ن  ینجاا

رفت  یهوه هانا لباساشو مچاله کرد و مشغول چرتو پرت گفتن بود ک هنوز 
 .یلصورت سه یرو یدسمتش و مال

 .کار هانا گفتم  ینبه ا یولیدلم ا یشد ، من تو یتخم مرغ  یلصورت سه کل

 .برگشتم سمت اشوان و رفتم سمتش یحالت عصب یهبا  خودمم

 ...بود یوحش یلیکرد،واقعا که خ  یبدتر از من نگاهم م اونم

 :گفتدهنشو باز کرد و یکنمنم یکار  یداونم که دبهش نگاه کردم و  یکم

 

حرفش کامل از دهنش خارج بشه دستمو بردم  ینکهچه مرگت ،قبل از ا -
 یشد،لبخند کج  یرهموهاش که بهت زده بهم خ یپشت سرش و گذاشتم رو

 .یسوختماز درون داشتم م یزدم ول

کردم به جز درست کردن ابرو رو   یباهاش م یرو که همه کار ییابرو قیچیه
 موهاش گذاشتم یدر اوردم   رو ینماست یاز تو



 یزود از کولم درش اوردم و نامحسوس تو یدمکوچه د یاشوانو تو یوقت )
 (جاش دادم ینماست

 .عقب یدمکردم و پر   یچیحرکت زود نصفشو ق یهبا  

اه کرد بود نگ  یختهر ینزم  یو گشاد شده به موهاش که رو   یخون   یچشما  با
 .و سرشو باال اورد

 یشه،داره خارج م یکم حس کردم از حالت عاد  کم

 :گفتم  یدوسه قدم عقب رفتم و فور ینهم برای

رو  یخونیداستانا م یکه تو  یهرچ  یسرت اوردم حقته!تا توباش ییهر بال -
 .ینکن یادهپ یتواقع یتو

 ...یکهدرست کنه مرت یمرون یخوادم انگار 

لبام خفه شد و از  ینحرفم ب یادامه   یوار مرم به دشدن محکم ک یدهکوب  با
 .شدت درد چشمامو بستم

 

**** 

 ~یانک~

 

 .بچه!با تواااام ینمکن بب  یاری؟ولمدر م یولم کن چرا گاو باز -

 !یکنمپارچه خفت م یکهت یه ین!با همیکنم!نچ ولت نمیکتهگاو عمه کوچ+



 !یدمکش  یموهام رو باز کرده بودم و انداخته بودم دور گردن ماکان و م کش

 !یدخند یچرا م یدونمنم ولی

 !تو و اون دوستات یعوض یشعورای!؟نخندددد...بیفهمینخندددد م -

چسبوندم به  یهوشد و دستمو پس زد و کش و از سرش در اورد و  یجد 
 :و گفت ینماش یبدنه 

 !پررو نشو یگهد یدمدهوووشه!دوبار به روت خن -

 جالبش کجاست؟ یدونیدوستات!تازه م یوخودت بیشعور 

 

تر اورد و کنار  یک زد و سرشو نزد یکج   یشخندحرص بهش نگاه کردم که ن با
 :گوشم گفت

 .هم دوستات یهم خودت  یمعوض -

 .داد یلمتحو یرفت عقب و چشمک  یکمبعد از زدن حرفش  و

 .یدنفتم و شروع کردم به کشو موهاشو گر  یارمنتونستم طاقت ب دیگه

 و اشوان جلوش بود، یوار بود به د یدهاون ورم رامش  چسب از 

 .گرفتن  یقهگرفته بود!همش عادت داره به   یقشو رامشم

و پاره  یداشوانو محکم کش ی یقهکه رامش   یدمشد و فقط د یچ  نمیدونم
 .کرد



 .مانتوشو پاره کرد  یمتقابال گوشه  اشوانم

 ..شده بود یبکجاست!انگار غ  یدونستماصال نم جانانم

 ، یدمکش  یماکانو گرفته بودم و م یکه من موها  همونطور 

 .یدکش  یمنو گرفته بود و م یموها اونم

 !چشمام گرد شد یدنشچرخوندم دنبال ساحل که با د نگاهمو

کوچه و مداد   یاز توگ  ی یلهم یهبسته بود به  یاروسام یبند کفشش دستا با
 یداشت بهش م یزیوچ یهداد و تند تند  یفشار م یاشکبود  یمعروفشو رو

 .گفت

پوزخند مسخره  یه یجمع شده بود از شدت درد ول یافشق ینکهبا ا سامیارم
 .لبش بود یگوشه 

لحظه مکث کردم و اروم رو بهش  یه یکشیدمماکانو م یکه موها  همونطور 
 :لب زدم

 به هم ،باشه؟ یگنم یدارن چ  مینیبب یمبر  یاب -

بد  یشنگاهم کرد و بعدش انگار اونم حس فضول یحدودا خنث  یا یقهدق یه
 یمهمو گرفته بود یتکون داد و همونطور که موها یشده بود که سر  یک تحر 
 یمونکش یسو گ یسگ یو به ادامه  یمشد یار ساحل و سام یک نزد یکم
 .یدیمرس

 !حواسمون به اون دوتا بود بیشترم



 :ساحل

اصال  یهمثل تو که معلومه چه جونور یا یبرات تکرار کنم؟آدم الش یدبا -
بخوام  ینکهتو صورتش نگاه کنم چه برسه به ا ینداره که حت  ینوا یاقتل

 عاشقش شم

 :سامیار

 !!صبر کنیه  یه  یه  -

 واقعا؟ یهست  یک   یکرد  فکر 

 به پام، یوفتنکنم م  اراده

 یحمله کن یلسمت سه یامثل وحش یخواستیم ی؟توفرض کرد یچ  خودتو
 !ینمنم فقط گرفتمت هم

 ...اورد یینتر نباف دختر جون ،هرچند؛ صداشو پا یالواسه خودت خ دیگه

 .نثارش کردم  یزد که من تو دلم زهرمار  یاز زدن حرفش هم لبخند جذاب   بعد

فرو  یار سام ی ینهس یتو یشتر نوک مدادو ب یهوزد و  یلبخند پر حرص ساحل
 یو حت   یار ازش رفت تو گوشت سام  یکمبا نفرت فشارش داد که    یکرد تا حد

 !!خون اومد ینشاز س

 .ساحل برنداشت ینگاهشو از چشما یجمع شد ول یافشق سامیار 

 :ساحل

 منم نه کشته مردتم نه عاشق چشم و ابروت، -



زخم رو هم کاشتم که هر وقت   ینهاته ا  یکه از کثافت کار  یاییکبود  ینا  الی
 !که ازت متنفره  یزخم هم از طرف کس یه یجا  یوفتیب ینا یاد یدیشد

 .زد و رفت یاز تموم شدن حرفش هم پوزخند بعد

 

دست  یو موهامون هنوز تو یمکرد  یماکان مات و مبهوت به هم نگاه م منو
 .هم بود

 رو، یناا یکن توروخدا دعوا  نگاه

 .یاراز ساحل و سام ینمکردن ا   یکهت یکهش  و اشوان که همو تاز رام اون

 !یکشیمهمو م یموها یسادیمچلمنگ وا ینمنو ا اونوقت

دماغش تنگ شده!هانا هم که  یکه زدم تو  یدلم واسه اون مشت محکم اخ
 نگم براتون،

کفششم در اورد به   یلبه صورت سه یشتخم مرغ یمقنعه  یدناز مال بعد
 .شد افتاد دنبالش یعصب یلسه یهوسمتش پرت کرد که 

 !یوارد یباال یدفرار کرد به زور پر  اینم

 !یومد؟مگه م  یینپا  یارهعجوزه رو ب  ینچوب گرفته بود دستش ا  یه  یلمسه  حاال

 .یخوردبود اون باال تکون نم نشسته

 ذاری؟یم یگرانسر به سر د یضیمر  یترسیم یبگه وقت  یستن یکی

 .پسرا بود یر تقص هرچند



 ..ماکان گوساله رو ول کردم و اونم متقابال موهامو ول کرد یموها باالخره

 :من

 .یارزش دعوا کردنم ندار -

 :ماکان

 ،که دستام تا دوسه روز درد کنه  یدار ینواتفاقا تو ارزش ا یول -

 .تو صورتت یکوبونمکه م  ییبر اثر مشتا اونم

 .و منم با پوزخند ازش دور شدم یدرو پهلوش زدم که از جاش پر  سیخونکی

 !برام سوال بود که جانان کجاست هنوز 

 !یدادنکردن و فحش م  یداشتن بحث م  یجد   یجد   یگهو اشوانم  د  رامش

داد به  یهتک یبحرکت دستاشو ازاد کرد و دست به ج یهمارمولکم با  سامیار 
 !ینماش

 .از توش معلوم نبود یچیبود و ه یکه دود  ماشینشونم

 چجور تونست زود خودشو ازاد کنه؟ یار سوال بود اصال سام برام

 کارو نکرد؟  ینچرا...از اول ا یتونستم اگه

 . مشغول سواالم بودم هنوز 

 !هانا و ساحلم رامشو گرفته بودن که به اشوان حمله نکنه و پسرا هم اشوانو 

 !شتشیکدستش م یدادنواقعا اگه رامشو م 



 .چقدر خستش کرده و چقدر رو مخش رفته یستن معلوم

 ...یدجانان همهمه ها خواب یهعصب یبا صدا یهو

 :جانان

 ...خونه بچه ها،بسه یمبر  -

 یمکرد  ینگاه م یبا بهت به جانان  هممون

 ....که 

 

**** 

 هانا

 

 ...ینجور جانان؟چرا ا -

 : با داد جانان

 !اونطرف ینگمش  ید...شما هم بر یخونه!فور یمبر  -

قدم جلو   یهخواست    یومدداده بود و کالفه به نظر م  یهتک ینکه به ماش  پارسا
 :یدکش  یغ که جانان ج  یادب

 !یکنمم یکتت یکهبه خدا قسم ت یایجلو ب -



تاسف تکون داد و برگشت نشست  یزد و سرشو به نشونه  یپوزخند پارسا
 !ینماش یتو

 !افتاده یکه چه اتفاق   یممونده بود هممون

 .جانان واقعا بد بود حال

 

و  یماونجارو ترک کرد یحرف اضافه ا یچو بدون ه یمهمو گرفت دست
 راست، یه ینارامش ا یخونه  یمخونه!البته رفت یمبرگشت

 .شد یحتما دردسر م یدیدنسر و وضع مارو م یناگه  خانوادمون با ا چون

 

 یچند روز  یهخانوم که    یهارشون راضهنوز برنگشته بودن و خدمتک  خانوادش
 بود درو برامون باز کرد، یمرخص

بگه که جانان  یزیبه گونش زد و خواست چ یچنگ  یتمونوضع یدند با
هم بهش زد که  یلباش گذاشت و چشمک  یرو یسه یدستشو به نشونه 

 .ناراحت نشه

 !بود یبه زنه چشمک زدنت چ  یدیتو که ر خب

 

 خونشون داشتن، یتا حموم تو سه



 یانتا ب یمحموم و منو رامش موند یتو یدنزود پر  یانو جانان و ک ساحل
 .یرونب

 یقهدق ۴۰ یهداخل و  یماومدن و بعدشون ما رفت یرونساعت بعد ب یه حدود
  .ییلباسشو یتو یمو لباسامونو انداخت یرونب یمبعد اومد

 

 .یدیمرامشو پوش یدست از لباسا یه

کرد اومده   یام داشت ادم احساس م یدهو نپوش یدلباس جد یکل  المصب
 .پاساژ

 

که   یمطلبکار و منتظر نگاهش کرد یافهو با ق یمدور جانان حلقه زد هممون
 ....بده یحتوض یوقشنگ همه چ

 

 :گفت  یگرفته ا  یو با صدا یدکش  یقینفس عم جانان

  یر از پسرا درگ یکیهرکدومتون با  یوقت  -

 ....اخت کهاند یکهپارسا به من ت شدین

 

 "فلش بک "

 



 :پارسا

 !املت خوشمزه درست کرد و خوردت یهباهات  یشهم -

 :من

 گمشو اونور  -

و خبر  یدمر یبه ک  یقااز زدن حرفم خودم مات و مبهوت موندم که دق بعد
 ندارم؟

 حرفم لباشو جمع کرد، یدنهم از شن پارسا

 .یزدنقهقه م چشماش

 :پارسا

  یاوک  -

 :کلش و گفتم  یبه سمتش رفتم و کولمو محکم کوبوندم تو یغره ا چشم

کن دور و برتو   ین؟نگاهکرد  یکار من چ یکلاالن با ه ین،بب یشعوریب یلیخ -
 ؟؟همه به جون هم افتادن

 :گرد و لحن پر از خنده گفت  یبا چشما پارسا

 یینپا یکمو فقط  یبود یسادهچون دورتر وا ینشد یفخوبه تو اصال کث '
 .شده یفثمانتوت ک

 :جانان



 !شدن،نشدن؟ یفدوستام که کث یول -

 :پارسا

 !ینکرد  یکی یمارو با زباله دون  یبه اون در که شماهم دم در خونه  ینا -

 :بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 !یگهشر نگو د -

 :زد و گفت یطونیش لبخند

 !یستحساب ن ینم!تا منم تورو نبیگمشر نم -

 یو بردم تو یددستمو کش یهوم برم عقب خواست ینکهگرد شد و هم  چشمام
 و درو بست، ینماش

 . به حالت دراز کش افتادم ینعقب ماش یصندل روی

  زد خودشو پرت یوقفل مرکز  ینکههم 

  کرد

 

 :تخس بود گفت یبهمون لحنش که عج با

 یی؟خب؟االن کجا -

 

 :گوشم اورد و زمزمه کرد  یک نزد سرشو



 من، ینتو ماش -

 :شد و داد زدم مورمورم

 !خفه شو...گمشو اونطرف ،رذل  کثافت -

 

 مشت محکم مهمونش کنم که دستامو گرفت یهباال اوردم که  دستمو

  : زدم جیغ 

 ...هاانیاااانرامششش،ساااااحلللل...ک -

 

 .…یهو یارماسم هانارو ب ینکهاز ا قبل

 .یادامداد و فر  یبود رو یانگار مهر سکوت  

نگاهش به  ینکه. چشماشو باز کرد و همیسوزمم مکردم که دار   یحس م من
 .یدکش  یافتاد خودشو ازم جدا کرد و نشست و پوف کالفه ا یماشک یچشما

 :گفت  یقهچند دق بعد

 :پارسا

تا دختر نحس   ۵..ما کال از شما  یادازت خوشم م  یحت   یاکه عاشقتم    یفکر نکن -
 ،  یممتنفر 

 ، یهم مهم ن  ینکه اگه جلومون جون بد  یحد تا



 ...کردم که خفت کنم و  ینکاروفقط ا من

 .بسه باال گرفتم یبه نشونه  دستمو

 

   .نگفت یزیکه چ  یدنگاهم  د یتو یچ  نمیدونم

هم فشار دادم و دستمو مشت کردم که خودمو کنترل  یمحکم رو چشمامو
 .کنم

 ...یا...خدایشه...نمنشد

 ...که نشد  یدید خودت

 چشماشو باز کردم، 

 یخونو تو  یوشور  یکه حت   یحرکت بازوشو محکم به دندون گرفتم تا حد  یه  با
 .دهنم احساس کردم

 کرد از بازوش جدام کنه ،  ینثارم کرد و سع یا لعنتی

 

 .پاش انداختم  یجلو  یبازوشو داغون  کردم ازش جدا شدم و توف   یحساب   وقتی

 یرون،باز کردم و زدم ب ینوماش در 

 .شد یادهپ ینبالفاصله بعد از من از ماش اونم

 



 ...یکردمواقعا اون لحظه احساس مرگ م 

 که ازش متنفرم و  یبا کس ینمواول ینکها از 

 ...ازم متنفره تجربه کردم 

 :سرشو باال گرفت و اروم گفت جانان

 .بود ینماجرا هم یهمه  -

 .یرسهکردم خون به مغزم نم  یم احساس

 یم،بود یعصب یداده بود و شددستامون مشت ش هممون

  و من مطمئن بودم که امشب کار به خون یمداشت یرتهم غ یرو بدجوری

 .یرسهم یزیخونر  و

 

**** 

 جانان

 

 یشه؟ممنون اقا چند تومن م -

 تومن...+

 ییدبفرما -



 یخونه  یو جلو یمشد یادهاز آژانس پ ینماش ی یهاز حساب کردن کرا بعد
 !یسادیموا یعوض یاون پارسا

 ...یمثل سواستفاده!مثل ناپاک  یداشتم،حس یبد یلیخ احساس

 ...حموم لبامو شسته بودم که زخم شده بودن یکه تو  انقدر 

 !اشغال عوضیه

 .زنگ درو زد یعصب کیان

 :سرد و آروم پارسا اومد صدای

 هوم؟ -

 ..بود یدهد یانوک  ی یافهبود و حتما ق یریتصو آیفونشون

 :کیان

 !یمدو کلمه حرف حساب باهات دار یهدم در... یاب -

 

پشت در،درو باز  یعالف  یقهاومد و بعد از چند دق یفونتق گذاشتن ا صدای
 .کرد

 ی،مشک  یبود با شلوار ورزش یدهپوش یطوس یشرتسو یه

بود و دستاشم  یدهسرش کش یرو یشرتشوسرد بودن هوا هم کاله سو بخاطر 
 کرد،  یبود و خونسرد بهمون نگاه م یبشتو ج



 !یرونبعد از خروجش پسرا هم اومدن ب بالفاصله

 !کردم  تعجب

 ساعت از شب؟؟ یناونم تا ا یکردنم یکار پارسا چ یخونه  اونا

 :و هانا با پوزخند گفت یماونا شد بیخیال

 یارین،در م یباز یالش یول یشهخوب ادعاتون م -

 !داد یانجام نم یوونمح یهو احمق با جانان کرد  ینکه ا  کاری

 :یدغر  سهیل

 نداره که به تو چه اخه بچه؟؟ یربط  یچحرف دهنتو بفهم!به تو ه -

 یمشبوده که خودش پاشو از گل  ینهم سر دوستتون اومده بخاطر ا  ییبال  هر 
  فراتر 

 گذشته،

 بالها سرتون اومد، ینا ینبود یکه دنبال کل کل کردن و بچه باز  انقدر 

 یگهبه همد  یکمو    ینیمو رمانا همو بب   یلماخب؟که مثل ف  یستن  یباز  یه  این
بخت   یخونه    یمو بر   یمبش  یگهبعدشم عاشق همد  یمبنداز  یکهو ت  یمحرف بزن

 که اررره ،  یمکن  یفنوه هامون تعر  یو برا

که بهم   ییدل نه صد دل عاشق فحشا یک کل کل با مامان بزرگت اشنا  و   با
 یممکنه اتفاقا یو حت  یبینینعکسشم م ینکن  یهر کار ینجاداد شدم!ا یم

 !!کنه  یکه با جونتونم باز  یوفتهبراتون ب یدردناک 



 گوشتا...هوم؟  یاون سردخونه  مثل

  که نرفته؟  یادتون

 کرد ،  یا یحرص یتک خنده  هانا

 

 :گفت  یعصب یلیو خ یابروشو باال انداخت و دوبار پلک زد،جد یه ساحل

 !یبینیم یادز یدهن یلمف ینکهمثل ا -

که خودت   یمونهم ینمثل ا یو دوخت  یدیخودت بر  یکه تو برا  ینجوریا واال
  ینا یشتر ب

 !تا ما یرو تصور کرد اتفاقات

 یستی،ضمن،ما طرفمون تو ن در 

 .!دخالت نکن یگراند یتو کارا پس

 

 به پارسا انداخت، یاز تموم شدن حرفش هم نگاه  بعد

برد سمتش که  یورش یهوتر شد که  یعصب چشماشیبا زل زدن تو انگار 
 :گفت  یعصب یلیجلوش و خ یدپر  یار سام

 ......بسهینتمومش کن -



..گورتونو گم یلهدل یب  ینجااتفاق تموم شده و رفته!االن جمع شدنتون ا این
 !ینکن

 و هولش داد ینشزد تخت س یکیبا خشم به چشماش زل زد و  ساحل

!سرت تو الک خودت ییگورشو گم کنه تو یدکه با یون گمشو اونور!ا_
 یدی؟باشه!فهم

من بود و جداش  یاما پارسا نگاهش تو چشما یکردندداشتن بحث م اونا
 .کرد  ینم

که کالفه نگاهشو   یدچشمام د یتو یتو عصبان یچقدر غم و ناراحت  نمیدونم
 .گرفت

 .انگار قدرت تکلممو از دست داده بودم یادز یتعصبان از 

اومد که تا اون لحظه   یرامش یهخش دار و عصب یلحظه صدا ینهم توی
 .نزده بود یحرف 

فقط بهمون  یوار داده به د یهزدو تک ینم یبود که اشوانم حرف  ینجاا جالبیش
 !کرد  ینگاه م

 :رامش

 ...بسه...وقت عمله  یگهحرف زدن د -

 

 .د شدکلمه چشمام گر   یواقع یدستش بود به معنا یکه تو  یزیچ یدند با



 

 :زمزمه کردم اروم

 !رامش؛ن...نه -

 یشهکه هم  یشومشک یبیج یو چاقو یدتوجه به حرفم سمت پارسا دو بی
 دستش گرفت، یتو یباهاش بود رو با حالت تهاجم

 یدست  یهنود   ی  یقهدق  یپارسا کرد اما تو  یپهلو  یکحرکت چاقو رو نزد  یه  با
 محکم مچشو گرفت،

 ...اشوان بود دست

 .شار داد که چاقو از دستش رها شد و افتادمچشو ف انقدر 

 

 :و رگ باد کرده عربده زد یبرزخ  ی یافهبا ق اشوان

 یکنی؟؟بهش فکر م یکن  یکار  یه یخوایم یوقت  ؟اصالیدختر تو عقل ندار -

 ...!ینفرو با چاقو بزن  یه ی؟میخواستیکن  یکار چ یخواستیاالن م میدونی

 :زد یادفر  یبلند تر یتر شد که با صدا یشیات انگار 

 یته؟میفهمی؟هاااااان؟حاااااااال -

 .یکردنصحنه نگاه م ینساکت شده بودن و به ا همه

 .کرد دوخت  یکه به اسمون نگاه م  یینگاه پر نفرتشو به پارسا رامش



 :تند از مچش جدا کرد و داد زد یلیاشوانو خ دست

 دفعه حساب تورو برسم، یننکن ا ی؟کاریبه من دست زد یبه چه اجازه ا -

 ...یشعوریدمشت ب یه همتون

 .یخورهچون حالم ازت به هم م یر از من فاصله بگ توهم

 :قهقه زد و گفت یعصب اشوان

 .!یمتفاهم دار یزیچ یه یبار تو ینخوبه که واسه اول یلیخ -

  بس بود، هرچقدر دوستام بخاطر من دیگه

 ...دعوا کردن بس بود و یدنشن توهین

 

 

  

 

 یسادم،کوتاه به سمت پارسا رفتم و جلوش وا  یقدم ها با

 چشمام چرخوند، یرو نگاهشو

 !چشمها متنفرم ین...از صاحب ایشدم...لعنت  یرهچشماش خ توی

گوشش زدم که از   یتو یمحکم یلیهمنتظره دستمو بلند کردم و س یر غ خیلی
 ..شد یلشدتش سرش به سمت راست متما



 :گفتم

 .یدنکه دوستام بخاطر تو شن  یناییزدم بخاطر توه ینوا-

دفعه   ینگونش زدم که ا  یکیاون    یتو  یمحکمتر   یلیهاز زدن حرفم هم س  بعد
 .شد یلسرش به سمت چپ متما

 :با نفرت زمزمه کردم یتر ول اروم

 !یدمند  یمزندگ  یروز خوش تو  یهنگاهم بهت خورد    یاز وقت   ینکهبخاطر ا  ینما -

و پشت سرش هم  یدقطره اشک از چشمام چک یهانداختم و  یینپا سرمو
 .یقطرات بعد

 :گفتم  یادبار با فر  ینسوم رو محکمتر زدم و ا سیلیه

  که  یسواستفاده ا یزدم برا ینما -

 ی،کرد  ازم

 !یاشتباه گرفت  ییهرجا یمنو با دخترا ینکها برای

 ،تجربه کردم یشعور ب یبا تو ینمواول ینکها ی...براینکها برای

 .متنفرم...متنفر  ازت

 :قدم عقب رفتم و روبه همشون داد زدم چند

راهتونو کج  یدین!مارو دینیمبب یختتونمر یحت  یخوایماز االن به بعد نم -
 ینطور،!ماهم همیکنینم



 .یستینچون شما اصال آدم ن یشهتموم م ینجاهم یدعواها و همه چ  این

 :زد و گفت یپوزخند رامش

 .یوونناووم...من که گفتم ح -

 دوباره خواست حمله کنه که ماکان جلوشو گرفت؟ اشوان

 :پروند یکشوبازم ساکت نموند و ت ولی

 ست کردم، یتترفتارمو با شخص -

  ین،هم فقط

 .نشونت ندادم یمووحش یاون رو یاورد شانس

 :بگه ساحل گفت یزیچ ینکهو قبل از ا یدکش  یهامو یال یدست  رامش

به باد دادن شما کردم  یبرا یدنمدت از عمرمو صرف نقشه کش یه ینکهاز ا -
 یمونم،پش یلیخ

 !ینارزششو نداشت اصال

 :در جواب ساحل گفت سامیارم

 !کلمه از مادر عروس  یه -

 ...یمما از وجود شماها خوشحال بود انگار 

 

 :هانا



 !هه...معلومه -

 ین؟؟؟کرد  یم یسالتونو کجا خال ینچند یعقده ها یمنبود ما

تکون داد   یکنهمزاحمو دور م  یپشه    یهکه انگار داره    یجور  یهدستشو    سهیل
 گفت  یو چخ 

 :کیان

مو مشت یتونم...چون نمیننش یجلومون افتاب  ینکن یبه بعدم سع یناز ا -
 .ینهدندوناتون نش یکنترل کنم که رو

 :زد و گفت یشخندین ماکان

 یکنمم یاهازت بشنوم روزگارتو س یبهت بگم، اگه بازم اسم یدمن با ینوا -
 !یتچوب کبر 

 )بود یانک  یهاشارش به الغر (

 .نداد یشد و جواب  یرهبا نفرت بهش خ کیان

دهنم  یپارسا بود و بغض گلومو گرفته بود.دستمو جلو یچشمام رو هنوزم
 ینگاهمو با نفرت به چشما ینگذاشتم که بتونم هق هقمو خفه کنم.اخر 
 .مبهوتش انداختم و با دو از اونجا دور شدم

که کامل از اونجا   یدیمانقدر دو یومد،دخترا هم پشت سرم م یقدما صدای
 .یمدور شد



 یر بار ازادانه از ته دلم زدم ز ینزانوهام خم شدم و ا یو رو یسادموا باالخره
 .یهگر 

 یومد،هانا هم م ینف ینف صدای

  ید،جلوم زانو زد و لپمو بوس یاندستشو دور شونم حلقه کرد و ک ساحل

 یداد و خودخور یو زمان فحش م ینزد و به زم یقدم م یکه عصب  رامشم
طعا امشبو بوده ق یک  یتشب زندگ ینبدتر  یگفتنکرد.اگه م یم
 !تجربه کردم یموزندگ یلحظه ها ینبدتر یگفتم،امشبم

 ...پارسا

 !یخورهحالم به هم م یبشغر  یبعج یو چشما یاسم پنج حرف  ینا از 

 :ساحل

اتفاقات رو کامل   ین! ایشیمم  یخیالشتموم شد!ب  یگهنکن...د  یه...گر یییشه -
 .فراموش کن

 :چشماش نگاه کردم و بعدش گفتم تو

 !یمفراموش کن یدهممون،هممون با -

 . کردن  ییدبا بستن و باز کردن پلکاشون حرفمو تا دخترا

 .و اشکامو پاک کردم یدمکش  یقینفس عم 

 ...ینمشوننب یچوقته یگهد امیدوارم

 !هیچوقت



 

 《سال بعد سه

 

**** 

 ~یانک ~

 

 .!،اب پز شدمخدا ُمردم،چقدر گرمهههه!پختمممم  یوا -

 :رامش

 ببندم؟؟؟ یا یبندیشم -

 :هانا

 چهار ی ینهگز  -

 :جانان

 .ماشاالااااااا یرامد یرامد یشماشاالااا، د یرامد یرامد یشد -

 :ساحل

 کدوم کالسه؟؟؟  یر گفت مد  یقابچه ها دق -

 ی؟گفت   ی!چ یگهم یساحل چ  ینمبب ینلحظه خفه ش یه +

 



 :ساحل

بهش   یمبد  یلپرونده هارو تحو  یدکدوم کالس؟با  یرفته تو  یر گفت مد  یگمم -
 یگه،د

 .یمو ساعت کالسا روهم بپرس شرایط

 :جانان

 !دارم ییبچه ها من دستشو -

 :هانا

 رفتنه؟؟ ییاه االن وقت دستشو -

 :رامش

 !یگهد ینور ور ور ور،ساکت ش یه  -

 :ساحل

 !نتونستم یکالمو از دهنت بندازم ول  یکهت ینمن مردم تا ا -

 :رامش

 ...هاش ینااهااا ا -

 .باشه ینجاا یدبا یرهشماره کالسس!مد این

 .یمورود استاد وارد کالس شد یبه در زد که با اجازه  یا تقه

 .بود یسادهزن کوتاه و چاقالو وا یهکنار   مدیر 



 :هانا

 اممم، -

 یایمتا ب  ینجان مارو فرستادن اپروندمو  یبرا  ینیخانوم حس  یر مد  یاقا  ببخشید
گفت و با گفتن   یالبته ا  یر مد  ی.اقاینکن  یدگیدنبالتون و زودتر به کارامون رس

که داشتن با چشماشون قورتمون   ییچرتو پرت به دانشجوها یسر  یه
 .زد یرونبرگشت سمتمونو از کالس ب یدادنم

 .به اتاقش پروندمونو گرفت یدناز رس بعد

و از  یمکرد  یکردن کارامون و دادن ساعت کالسا ازش خداحافظ   یاز اوک  بعد
 .یرونب یماتاق اومد

 !اخیششش

 یرفتیمثبت نام م یبرا ییجا یه یسخت بود ساکت موندن!اصوال وقت  چقدر 
من   یمگرفت  یو با ادب به خودمون م  یجد  یتشخص  یه  یدبا  ییجا  یهمثال    یا

 زدم یاصال حرف نم

 !یومداز دهنم در م یکردم هر چرت   یچون اگه دهنمو باز م 

 :ساحل

چند تا عکس توپ از خودمون  یکالس خال یه یتو یمبر یاینبچه ها ب -
 ینستا،تو ا یمکن  یو استور یریمبگ

 !روز دانشگاه یناول یمبزن زیرشم



 

 :بهش زدم و گفتم یا یگردن   پس

 یمثبت نام اومد یاالن که فقط برا -

 :و با تاسف نگام کرد و گفت یجد ساحل

 !ینستاگرامما ی!نه فالوورایدونیمفقط من و شما چهارتا چلغوز م ینوا -

 یهتا    یمنموند و راه افتاد  یحرف   یاز زدن حرفش چون کامال قانع شدم جا  بعد
 .یمکن  یداپ یکالس خال

 

 :رامش

 !یهکالسه خال  ینبچه ها ا -

 جمله از دهن رامش، ینخارج شدن ا با

 در و درو باز کرد و یتو یدلگد محکم کوب یهمهلت نداد و با  جانان

 :زد یغداخل کالس و ج پرید

 

 غوووووووودااااااااااا -

 

 . کرد چشماشو باز کرد  یخوب خودشو خال ینکهاز ا بعد



کردن   یگرد نگاهش م  یکه با چشما  یینگاهش به اون همه دانشجو تازه
 .افتاد

 !کالس نشسته بودن  یز دم پسر بودن و فقط سه تا دختر توا همشون

 .از خنده یدنهمشون ترک یهو

 یگرفتن،بود که گاز م یو صندل میز 

 .یمو در حال جر خوردن از خنده بود یماز اونا نداشت یدست کم ماهم

 یرهبگ  یکرد اخم کنه و خودشو جد  یم  یکه هنوزم سگ اخالق بود سع  رامش
 !یزدم ییتک خنده ها یهو  یتونستنم یلیخ یول

° 

° 

 

 

 

 

 :با تته پته گفت جانان

 یه؟خا...خال ی...مگ...مگه نگفت یا..اله یش یلرا...رامش...ذل -

 :خنده هاش گفت ینب رامش



 !یومدازش نم ییصدا یچخب چکار کنم کالسه مثل قبرستون بود،ه -

 .زد و درو بست یرونبا صورت سرخ شده از کالس ب جانان

 .قاتال به صورت رامش نگاه کرد عین

 .اورد باال و شونه هاشو باال انداخت یمتسل یدستاشو به نشانه  رامش

 .رامش زد که دادش در اومد  یبه پهلو  یخونکیس  یهوزد و    یثیلبخند خب  جانان

 .متنفر بود یخونکس از 

 .بکشه  یغج  ازش گرفت که نوبت جانان شد که  یمحکم  یشگونمتقابال ن  اونم

 . یرونب یمخوب همو چلوندن از اون دانشگاه باحال زد ینکهاز ا بعد

 .یممشغول راه رفتن شد یمکرد  یکه بگو بخند م  همونطور 

 یمزد  یتخم مرغ حرف  م  یااول مرغ بوده    ینکها  یدرباره    یگهبا همد  داشتیم
صدر باز  یغار عل یاز جلومون دهنمون اندازه  ینکه با رد شدن چند تا ماش

 .شد

 ....آئودی،المبورگینی،بنز،تویوتا،بوگاتی

 .یمفکامونو جمع کن یمکرد  یاز رد شدنشون سع بعد

 !!عجبا

که خاتون داده بود دستمون که با  یبه پژو پارس بخت برگشته ا نگاهی
مظلوم  یلیخ یابونانداختم که مثل جوجه اونور خ یماتوبوس رفت و امد نکن

 .نشسته بود



 .یدننخر  ینتصادف بر باد رفت، بعدشم براش ماش یهبا  یدشکه پرا  انجان

خواهران   یپژو  یسهکرد خاتونو متقاعد کنه که پشت پژو بنو  یهم سع  هرچی
 به جز کلثوم  گوش نداد،

 .ینمونده عقلشو بندازه دست ا ینهم واال

 یبردیم،بود که هممون ازش حساب م یتنها کس خاتون

تهران داشت،شوهرشم چند  یعمارت بزرگ تو یهو مادر جانان بود  ی خاله
ور  یهخودش  یزندگ  یپ یشد که فوت کرده بود و بچه هاشم هرک  یم یسال
 !یادن

که   ینبود و از روز اول یا یتنها بود،اصال زن احساسات  یشههم ینهم واسه
به مادر جانان گفت که جانانو با  یمما تهران قبول شد یدبهش خبر رس

 یبرا یمداشته باش ییخودش که هم جا یشبفرسته پ یمشدوستاش که ما با
 !موندن هم حواسش بهمون باشه

 ....کرد  یکارامونو کنترل م  یو همه  یمونداز نگاهش دور نم یچیهم ه واقعا

واقعا شانس بهمون رو  یناا ی..!با همه یزن کامال مغرور و مستبد و جد یه
 یریمبگ  یدادن خونه مجرد  یاورده بود چون خانواده هامون عمرا اگه اجازه م

 !...بزرگ و توپ بود!دانشگاهمونم که از اون توپ تر  یلیو عمارت خاتونم خ

 

 .ساحل و رامش جلو،یمشد ینماش سوار 



که   یمپنجره نشست یشپ ینوسط و منو  جانان هم چپ و راست ماش هانا
 .یمبخوره تو صورتمون خر ذوق شباد

 .یخورهاونجا خوب بهت باد نم  یگفتم  ینه،چونجلو بش  یومدم  یشکم پ  جانان

دستش  یکس  یومدم یشکم پ  ینهم یبود برا یاهم مثل روان یشرانندگ طرز 
 !بده ینماش

 

 ید،خواب یبه عمارت خاتون،ظهرا اکثرا بخاطر داروهاش م یدیمرس باالخره

 !جواب نداد یکه وحش  یمم کرددر سال ینگهبان جلو به

 و یمبزرگ و سرسبز و پر از گل عمارت گذشت یاطح از 

 .یمجا پهن کرد یهراست هرکدوممون خودمونو  یهو  یمخونه شد وارد

 

 اپن چون خنک بود، یکه رفت رو  جانان

 رو کاناپه، رامشم

 ین،زم یهم که رو هانا

 یز،م یرو ساحلم

خودمون رسوندم بهشون و رفتم تو بغل رامش که زود بلند شد   یز خ  ینهس  منم
 :و داد زد



 ینچند بار گفتم منو بغل نکن -

 :براش غنچه کردم و گفتم لبامو

 .یشهتو نم یاخه ب  -

 

 .گرفت  یشبهم رفت و راه اتاقو پ یغره ا چشم

 .مرگمو گذاشتم یخودم گفتم و کل مبلو تصاحب کردم و کپه  یه ایولی

 

 

**** 

 لساح

 

 گذشت،  یهفته از اومدنمون به تهران م یه

 .یگشتیمدانشگاه و برم یمرفت می

 یجزوه هامون رو یختنو ر یگر پسر ج یهمثل برخورد با  یاتفاق خاص هیچ
 .یوفتادنگاه نم یک و عشق در  ینزم

 یخوندم،خر درس نم ینانقدر ع ینجوریها یدونستماگه م خدایا

 



داره قول ازدواج  یو به کدوم خر  یهکدوم گور یاهامرو یپس شاهزاده  
 !؟یده؟م

 

 :و گفتم یرونفکر شوت شدم ب از 

 بچه هاااا چقدر تا شروع کالس مونده؟؟؟  -

 

 :انداخت و گفت یشبه ساعت مچ ینگاه  هانا

 .ساعت یمن -

 :من

 !یریزهو برگردم چون داره م ییخب پس من زود برم دستشو -

 :جانان

 .ما بکن اونجا از  یادیم یهبرو برو، -

 :کیان

  ییدستشو یخوش به حال کاسه  -

 :حرص و خنده گفتم با

 نکبتا، ینخفه ش -

 .کف پام  یرهصداتونو بشنوه که شرفم م یکی اگه



 :با خنده گفت هانا

 یخته،تو فعال برو تا نر -

صبح از هولمون  یمبخور یزیچ یکیک ینسکافه ا یهسلف  یریمم ماهم
 یم،صبحونه هم نخورد

 !به کالس یمکه قبل از اومدن استاد برس  یاود بز  توهم

 

 یدارو پ ییگفتم و با کمک گرفتن از چند نفر باالخره دستشو  یعیسر  ی باشه
 .خودمو پرت کردم داخل یکردم و فور

 و دستامو شستم، یرونشدم اومدم ب یهخوب تخل ینکها وقتی

 یکمدر اوردم    یفمک  یکمرنگمو از تو  یاز خشک کردن دستام رژ لب قهوه ا  بعد
 .یرهکه رنگ بگ  یدملبام مال یرو

 یژایو شروع به گرفتن پرست  یرونب  یختمذره از موهامو ر  یهاز زدن رژ لب    بعد
 شدم، ینهآ  یمختلف روبه رو

 دل یک که    یشهم یدااستاد جذاب و هات پ  یههمون حالت تصور کردم که    در 
 .یبینمامروز اونو م ینو هم یشهو نه صد دل عاشق من م

 .یالیکردم به حرف زدن با استاد خ  شروع

 :استاد



کالس   یسر ساعت تو یدین؟بایدرس یر همه تاخ ینخانوم هخامنش چرا با ا-
 .، قبل از اومدن من یبودینم

 یروبه لبام و رو  یدمموهام در اوردم  و کش  ینازک کردم و مدادمو از ال  صدامو
 :مثال جواب استادو دادم ینها

 .بودم استاااااد یی...دستشوچون -

 یامهم پلک با عشوه زدم و بعدش خودم غش غش به مسخره باز دوتا
 .بهتزده برگشتم یدمکه شن  ییبا صدا یهوکه   یدمخند

 !یدهروز خدا شفا م یهنداره باالخره  یبیع -

شد انگار برق بهم وصل کردن که خشک  یشمشک یکه قفل چشما نگاهم
 .شدم

 کرد؟؟  یم یکار چ ینجاا سامیار 

رفت  ینم یادم یچوقتهارو ه یافهداشتم و ق یتوپ یکه حافظه   ییاونجا از 
 .مطمئن بودم که خودشه

تا  یناشوکه است  یدسف یساده  یرهنپ یهبود با  یدهپوش یخی ینشلوار ج یه
 .ارنج تا زده بود یرو

 !!شده بود کثافت تر  یپخوشت چقدر 

و دستاشو  یووردخودش ن یخب به رو یاونم مثل من تعجب کرد ول انگار 
 :گذاشت و گفت  یبشج یتو



 بکنم،هوم؟ یقامبگو سفارشتو به رف یا یدهپر پسر ، اگه انقدر ترش ینجاا -

 !!من خدای

 .!کثافت هنوزم عوض نشده بود  این

م و مدادو محکم فرو سمتش پاتند کرد یهوانگشتام فشردم و  یال مدادمو
 هم گره خورد یبازوش که ابروهاش تو یکردم تو

و  یگمم ینداره که من چ  یات نزدم،به تو ربط  یهمداد بخ ینببند تا با هم -
 بکن، یقاتسفارش عمتو به رف یکنم،بروم یکار چ

 هم از دستت ارامش ندارم؟؟ ییدستشو یاخه تو نمیفهمم

 یدکردم که خودشو عقب کش  یبازوش فرو م  یتو  یشتر و مدادو ب  یگفتمم  اینارو
 ...و از چنگ مدادم خالص شد

 :با حرص سامیار 

 ...بگم یدمن با ینوا -

 یکنی؟م یچه غلط  یقامردونه دق ییدستشو یتو تو

 مردونه بود؟ ییشد...دستشو یگرد تر نم  یناز ا چشمام

 .نشده بودم یع انقدر ضا یچوقتدوختم،ه یوار به در و د نگاهمو

  یابواون  ی ینهکه صاف رفتم تو س  یرونخواستم برم ب یینسر پا با

 .بکنم یغلط  یچو نتونستم ه یسادلحظه انگار زمان وا یه



 !چرا تو حلق منه؟ این

تو کلش و از حرصم، پاشم محکم لگد کردم که اخ  یدممحکم کوب یکیسر  با
 گفت،  یبلند

 .دمخفقان اور دور ش یزود از اون فضا منم

 !!خدا هی

 دوستاشم هستن؟ یکنه؟یعنیم یکار چ ینجااون ا اخه

 یشه؟مگه م اخه

 !بروجرد مدرسه هامون جفت هم بود توی

 ینیم؟بب یناروا یدبازم با یمتهران قبول شد یکه تو  االنم

 .چلغوزشم باشن یکه هنوزم مطمئن نبودم دوستا  هرچند

 اتفاق افتاد، ییدستشو یکه تو  یدارمونمد اولین

قهوه  یها یراشکیمختلف و پ یمطبوع و قشنگ باد معده ها یبا بو همراه
 .یا

 یمونمقابلم صد در صد به خوش  شانس  یصحنه    یدنبه سلف و د  یدنمرس  با
 .اوردم یمانا

 .کردن  یدعوا م یگهو اشوان داشتن باهمد رامش

 .همه سمتشون بود نگاها



 اخه چرا؟!؟ خدایا

***** 

 رامش

 

که بخورم   یگرفت   یرلنگیمن ز یاز عمد برا یشعور ب ی....توینمزر نکن بب زر  -
 یزنی؟بعد حرفم م ینزم

 یستم،اگه تورو ادم نکنم که رامش ن من

 !!تحمل کنم یمزندگ ینحستو رو ی یهبازم مجبورم سا یشهنم باورم

 :کرد و گفت  یا یبلند و کامال عصب یخنده  اشوان

مواجه  یعصب یکوچولو  یخوشحالم که بازم با تو یلیمن خ یپس فکر کرد -
 شدم؟؟

 .یبرتتمن تورو فوتت کنم که باد م اخه

 :زدم و  گفتم پوزخندی

هالک  یکل کل با تو  یاصال وقت و حوصله  ی،منتو بپا خودتو به باد ند -
 رو ندارم،

 یست،ن یچیمخت ه یوگرنه تو یگنده کرد  یکله فقط

 .یادددبکش کنار بذار باد ب االنم



 :تر بردم و گفتم یکرو  نزد سرم

 یخوای؟که قبال سرت اوردم تکرار کنم م  ییبال ها یخواینم -

 :گفت  یو عصب یدبه موهاش که بازم بلند شده بودن کش یدست  اشوان

 !یارن یادمکه همون موقع نکشتمت رو   یمسالگ ۱۸حماقت -

 !دادم یتل تو اهممث یادم یهموقع هم خر شدم اصال  اون

 ...خاک ته کفشم یکی ییتو یکیاالن  ینها مهم

 :یدمغر  برزخی

 !یخوبه حداقل خر شدنتو قبول دار -

 ضمن...متاسفم که تو برامن در 

 !یندار یتحد همون خاک ته کفشمم اهم در 

روزگار خودم محوت  یکه قراره از صحنه   یمزاحم یهمن فقط  یانگار برا تو
 یکنم که انقدر ادعا نکن

 شد؟؟ شیرفهم

 :تر شد و گفت یکبهم نزد اشوان

 .منتظرمون نذاررر یاد...زی؛منتظرماکن  یکار چ یخوایمشتاقم بدونم م یلیخ -

بود و ماکانم  یسادهرو مخ کنار اشوان وا یشخندن یهطبق معمول با  سهیل
 :انداخت یکهت



که نسبت به شماهام  یهمون حس یقا...دقیادخوشمون نم یاداز انتظار ز -
 .یمدار

 :کیان

 !یریزنج یهمشت روان یه ینین،مطمئن باش شما هم واسه ما هم -

داده  یهتک یزااز م یکیوبه   یسادهوا یبکه ازشون عقب تر دست به ج  پارسا
 :بود گفت

 .یبینین!بدمیننش یر درگ یا، با روان یدون  یخوبه که م -

 .بهش زد و روشو برگردوند ییپوزخند پر صدا جانان

 :سلف گفت یتو یاز پسرا یکی

 .ها یرسهبچه ها به گوش حراست م -

 :عربده زد یعصب اشوان

 جهنم

 .یرونزدن ب یتاز زدن حرفش با عصبان بعد

 :داد زدم یدمنگاهاشونو د یسلف و وقت  یافراد تو یهسمت بق برگشتم

مگه؟سرتون تو کار خودتون باشه انقدرم به ما  ینماییس یلمچه مرگتونه؟ف -
 یدین؟؟فهم ینزل نزن

 یرون،ب یمبرداشتم و زد کولمو



 .یدهد یومعلوم بود همه چ یافشبود،از ق یسادهدر سلف ساحل وا دم

 یم،نشست یاطح یتو یمکتن یو رو یمبچه ها راه افتاد با

 تا شروع کالس مونده بود، یقهپنج دق هنوز 

 دم،یکش  یکالفه ا  پوف

 ...یتاقزم یناز  دانشگاه با ا ینمروز خوبم!ا یزدن تو یز چ یاخه چجور ببین

 چرا؟هوم؟ ی؟؟واقعااخه بعد سه سال چجور خدایا

 !؟یمشون؟بود یدهتاحاال ند چطور 

 نبود، یکیکه   کالسامون

 معلومه چون اونا از ما زودتر اومدن دانشگاه و سه سال بزرگترن، ینکها خب

 !؟یم؟چرا متوجهشون نشد یاطح توی

 ...هعی

 

***** 

 ☆هانا☆

 

 :جانان

 یشنمحو طرف م  یمواقع  ینچنینتو کلش؟مردم تو ا  یکوبوند  ییساحل خدا -



 چقدر هنگه یگهد این

 :رامش

 یشعورن؟چقدر ب ینافته ار  یادتبود،جانان مگه  یعال یلیماتفاقا کارت خ -

 .بالرو سرش اورد بهترین

 :کیان

 .کردم  یم یزونشدمت گرم،من جات بودم از خشتک هم او یولاره ا -

 :باال انداخت و گفت یشونه ا ساحل

 ...شد که یوقت نشد،اگه م -

 :جانان

  یاداصال بهشون نم ییخدا -

 :رامش

 یزنندستاشونم م ینه بابا پشما -

 :ساحل

 نظرو دارم، یناره منم هم -

 :کیان

پ چند تا پسر  یدرباره  یمما واقعا االن دار یباورتون نشه ول یدبچه ها شا-
 ?!?یمزن یحرف م



 !یوارتاره به خودشون اومدن که زود نگاهشونو دوختن به در و د انگار 

 :داد خاتون اومد صدای

 .ناهار یاینب یندخترا،پاش -

 :کیان

 باهامون ناهار بخوره؟ یادهم ب یبغل یههمسا یخوادحاال؟ م یزنهچرا داد م -

 :من

 !کوفت -

 :جانان

 نشده یتا خاتون عصب یمکوفت کن  یمبر  ینگمش -

 :یدمحرص غر  با

 گذاشته؟  ینخونه قوان یناخه چرا انقدر واسه ا -

 .بهم زد و شونه هاشو باال انداخت یچشمک  جانان

 ونه شدن و نشستن سرجاشون،و ساحل وارد اشپزخ رامش

.خاتون هم یششونبعد از اوردن نمک و گذاشتنش سر سفره، نشستم پ منم
 !یگفتنم یزیبدون حرف نشسته بود و چ

 !یهخال یسد یدمخودم بکشم د یدستمو بردم تا برا همینکه



بود به جز بشقاب   یگرد به بشقاب همه نگاه کردم، بشقابا همه خال  یچشما  با
 !جانان

 یخوره؟؟انقدر م ینچرا ا خدا وای

 

باد کرده  یو لپا یروغن یحرص اسمشو صدا زدم که با همون لب و لوچه  با
 :گفت

 هااا؟ -

 

 یخوری؟؟گاو م  ینچرا ع-

بکشم، اخرش از دست تو من سر به  یگهد یسد یهپاشم  یددوباره با االن
 .یذارمم یابونب

 

چپوند تو حلقش و  یمشت سبز  یهبرو بابا تکون داد و  یبه معنا دستشو
 !خورد یترش یکمقاشق ماست و بالفاصله بعدش  یهپشت بندش هم 

با هر قاشق از   یدد  یمخلفات سر سفره م  یکل  یموقع غذا خوردن وقت   همیشه
اون مرحله رو از دست   یاز دهنش تا به قول خودش امت  یتو  یذاشتهمشون م

 ...نده

 



 :گفت  یتبا جد خاتون

اندامت به  یدنبا یخوری؟اصالم ینجوریچه طرز غذا خوردنه؟چرا ا ین!اجانان
 یدی؟فهم یبخور یزیاز نصف ظرفت چ یشتر ب ی!حق نداریزههم بر 

باز به خاله خانم زل زد و حرص ک حسرت   یمهمات و مبهوت با دهن ن  جانان
 !چشماش خوند یشد تو یرو م

 .م و بعدش دوباره نشستمپر کرد یگهد یسد یهبلند شدم و  یفک  خر 

 ید،کش  یکمکه کال کم غذا بود   کیان

 .یمش یر که س  یرامش و ساحلم تا اندازه ا منو

 یه یمونده بود!  خاتونم که اندازه  یسسوم د یکو  یمما چهار نفر بود بازم
 !کف دست

 (ترک کرد)چه لفظ قلم یزوم یاز همه هم  تموم  کرد و با نوش جان  زودتر 

 

 یمماکاران یمونده  یخاتون رفته کل غذاشو تموم کرد و باق  یدکه د  جانانم
 !بشقابش و اونم خورد یکرد تو  یدوباره خال

 .یمتعجب نکرد ینهم یبرا یمکاراش عادت کرده بود  ینبه ا دیگه

 

که هر   یداد و ساحل  یاز خوردن غذا که رامش وسطاش به پسرا فحش م  بعد
 شد، یم یرهخ یموشکافانه به نقطه ا لحظه



تا عاطفه  ینکس یتو یمو گذاشت یمجانان و ساحل  ظرفا رو جمع کرد منو
مواقع خودشو دو  ینجور ا یتو یشهکه هم یان(خدمتکار خاتون) بشوره،ک

 !کرد  یحبس م ییدستشو یساعت تو

 !رفت یکار در م  یر گرفت و سوت زنان از ز  یم یدمونناد رامشم

 

 ( !یاز جمع کردن ظرفا(چه کار سخت  بعد

 .یماسکال به هم زل زد ینع یقهرو مبل و چند دق یمنشست 

که جانان پا شد و فلششو زد به  یمکرد ینگاه م یگهبه همد همینطوری
 و یزیونتلو

و  یینپا یاداهنگ خاتون م یبا صدا یمدونست یپخش شد،م یاهنگ قر  یه 
 یدهتک تکمونو جر م

 !کمرمون خشک شده بود  یخب قر تو یول 

 

 !جنبه یکه ب   منم

 

 .شدم و شروع کردم به قر دادن بلند

که آب از لب و لوچه   یدمرقص  یدادم و با ناز م  یرو تکون م  یینباال پا  همچین
 !دخترا راه افتاده بود ی



 ...بهتر بود یشونرقص من از بق کال

 )یزنه:زر میسندهاز نو یکالم(

 

 یمرغ سر کنده بال بال م ینع یدنبلد نبود و موقع رقص یچیکه کال ه  کیان
 یدچرخ یزد و دور خودش م

 !خوبه یه؟خیلیمشد که مگه چ یبعد تازه ادعاشم م 

 

 که کال اصال با رقص مشکل داشت،  رامشم

 

 .به دخترا نبود یهشب هیچیش

 یمخوابه چکش کن یکه وقت   یختیمطرح ر یکه با بچه ها چند بار  هرچند

 ...خورد المصب یبه دخترا نم یچیشاخه ه 

 !خودمون بمونه ینبگم ب یزیمچ یه

 بود یعال یشرقص عرب کثافت

 رقصو بلد بود یناز هممونم ا بهتر 

 !یدرقص یگرفت م  یخب هروقت عشقش م ولی

 که کال عاشق رقص بود  ساحلم



 شد، یم یخواستن یلیخ یدنداشت و موقع رقص یکیبار کمر 

 !گرفت  یکه عشقش م  یوقت  اما

قرامون برا  یگفتنو م یووردندر م یجمع خودمون که فقط مسخره باز تو
 !!شوهرامونه

 .یکننمسخره م یدونستمم هرچند

 رقصش خوب بودا، جانانم

زد به فاز  یگرفتش که خود به خود م یبرق م یهوانگار  یرقصیدتا م ولی
 یدن،وهرهر خند یمسخره باز

 یم،ببند یتونستیمرو نم یششن کال

 .یدنخند یم  یوارمبه ترک د یحت  یانک  اونو

 خالصه؛

  .یمماجرا دور نش از 

ها  یوونهکرد و ساحل مثل د  یاهنگ عقب و جلو م یتمگردنشو با ر  رامش
 !کرد  یم یشونداد و موهاش و پر  یکلشو تکون م

بود و ته  یوونهو د یما روان  یشبود پ یجد یهبق یشکه ساحل پ  هرچقدر 
 ..خنده

 بشناستش، یتونستنشه نم یمیباهاش صم یتا وقت  یچکسیکه ه  جوری

 !شد البتههه ینم یمیصم یچکیمه با



 !کرد  یو اونورش م ینور ا یشال بسته بود دور کمرشو ه  یه جانانم

 ...که  کیانم

 ...یخیالشب کال

 !رفت یم یلهستون رقص م با

 .یشهم یزیرقصن که آبرو رب یشونعروس یکنن بخوان تو  یاگه عروس اینا

خواستن برقصن  یعروس بکنه که وقت  یهشب یمگر   یهبه ساحل بگم منو  باید
 من برم به جاشون،

 .!!واالا

 یسادیموا  یدهپر   یداد خاتون از فکر در اومدم و هممون با رنگ و رو  یصدا  با
 .یمزل زد یشو به صورت برزخ

 

***** 

 جانان

 

 :هانا

 بچه ها؟؟؟ -

 :من



 بنال -

 :کیان

 ها -

 :رامش

 هوم؟-

 .چته براش باال انداخت یبه معنا ییابرو ساحلم

 :هانا

 تهران؟ یمکه اومد  یشهمرگ،با امروز چند روز م -

 یدچند روزه که ساحل مثل قاشق نشسته پر  ینمکلمو خاروندم تا بب یکمی
 :گفت

 ...روز ۱۰حدودا -

 :هانا

 ینپاش  یقا؟گمشیندق یولگرد یریمو نم  یمخر تو خونه نشست  ینپس چرا ع -
 .بازار یمبر  یناماده ش

پاشدم و خودمو انداختم   یکه زد فور  یغیبا ج  یتو کف جملش موندم ول  یکم
تو اتاقم تا هممون با هم   یدناتاق!اون عنترا هم زود لباساشونو اوردن چپ  یتو

  !یماماده ش



 یاتاقشم مال من باشه چ   یه  یبزرگ   ینزودم شد مال من!خب عمارت به ا  چه
 یشه؟م

 

 ( !رنگ  ینه هااا!خاک  ی)خاک یکوتاه خاک    یمانتو یه

زدم و  یالک قهوه ا یهانداختم ،  یممشال مشک یشلوار مشک  یهبا  پوشیدم
 یهبستم، دستبند و انگشترمم طبق معمول دستم بود، به زدن   یممساعت مچ

 یدخترا چ  ینمبسنده کردم و برگشتم بب یرژ قهوه ا یهکرم ضد افتاب و 
 یپوشن،م

 

و شال  یسورمه ا ینبا شلوار ج یدرنگ اسپرت پوش یطوس یمانتو یه کیان
 ی،سورمه ا

 

 ی،پانچ مشک  یهروشم  یدخنک پوش یزرشک  یرهنپ یه رامشم

 !خب یو شال،از شال متنفر بود ول یشلوار اسپرت مشک  با

 

و شال  یخی ینبا شلوار ج یدپوش یپف  ینبنفش است یمانتو یههم  هانا
 ی،مشک 

 



فکر بود حواسش نبود  یتو یداکه از وقت برگشتنمون از دانشگاه شد  ساحلم
، 

 !فکر کرده بود لباسه یششلوار ورزش یکرده بود تو  سرشو

 یزد تا کلشو از تو یشلوار و داشت زور م یپاچه ها یکرده بود تو  دستاشم
 !یارهخشتک در ب

 یر ز یمچنان زد یهوو  یمکرد  یصحنه نگاه م ینمات و مبهوت به ا هممون
 !یدخنده که خونه لرز

 

ا شلوار در اورد و ب یانگار که تازه به خودش اومده باشه سرشو از تو ساحلم
 .کبود شد از خنده  یتشوضع یدند

در  یوار زده بود به د یهو رامش که تک یدپر  یم ییناز شدت خنده باال پا هانا
 .خورد و نشست و به خندش ادامه دادهمون حالت سر 

 

 :یزدپنجره داد م یشپکه با قهقهه و صورت کبود رفته بود  کیانم

 !ینولم کن یگمادامه بدم د م یزندگ  ینبه ا یخوامنم یگهد یدولم کن -

 !و احساس جر خوردن داشتم یدمکوب  یم یوار که خودمو به در و د  منم

پارچه اومد دم دستم که زود کردمش تو حلقم و دندونامو روش فشار دادم   یه
 تا بتونم خودمو خفه کنم،



 !یرمبود بم یکگرفته بودم و از خنده نزد  یددل درد شد اخه

 

دهنم در اوردم که چشمام گرد  یپارچه رو از تو یدیمخوب خند ینکهاز ا بعد
 !شد

 یشپ  یقیکه تا دقا  یزیچ  یدنگفتم که دخترا برگشتن سمتم و با د  یبلند  شت
  دهنم بود یتو

 .منفجر شدن دوباره

 

گفت   یجون  یخاص یلیو با حالت خ یدکه قرمز شده بود بازم لبشو گز   رامش
 ،سمتش پرت کردم یزوم یکه ادکلن رو

 رفت، یرونبا دو و خنده از اتاق ب اونم

.خداروشکر)خاتون( یمشد ینساحلم اماده شد هممون سوار ماش ینکهاز ا بعد
 ...بده!کال نصف روزو خواب بود یر خواب بود و نبود سه ساعت بهمون گ

 

 .کنم  یدفعه من نشستم تا رانندگ  این

 .لبهام نشست و با زدن استارت باز تر شد یرو یثیخب لبخند

لبخندم زود گرفت و  یدنبهم انداخت و با د یبود نگاه  یز ت یلیکه خ  ساحل
 :گفت



 !جانان!...نه -

 !عمت غازچرونه فاقد ناموِس بوووووووووووقیکهگمشو اونور مرت-

 :رامش

 یین،پا یایب یگهبزنمت که با بارون سال د یجور یومدمتا ن یهر  -

 !مردک یشینیپشت فرمون م یکور  وقتی

 .گاز گذاشت و رفت  یداد و پاشو رو یدار فحش بوق مرده

 :هانا

که   یمو فحش خورد  یمونمرگ برد  یو چند بار تاپا  یرفت   یکزاکیز  یااا،انقدر ب -
 !داغون شد ین!سپر ماشینتهش شد ا

 

 :ادامسمو باد کردم و گفتم خونسرد

 !پشت فرمون به من چه ینممن بش یذاشتینم یدشما نبا -

 

 یانک  ید،هاشو مال  یقهزد، رامش شق  یشخندیابروهاشو باال انداخت و ن  ساحل
 !زد یداد و هانا هم که به جونم غر م ینشونم م یک ال

 :ساحل



خانوم بفهمه تک تکمونو به فنا   یرگاه،خالهببرن تعم  ینوماش یانب  ینش  یادهپ -
ص خودتونو ناق  یزنینم  یگفتبده دست ما!م  یننبود ماش  ی!از اولشم راضیدهم
 ید...هووف....پاشیکنینم

 !یگهد ینش یم،پیادهبرس یدامونبه خر  حداقل

 

لبخند  یاسترس افتاده بود به جونم که نکنه خاله خانوم بفهمه ول ینکها با
 زدم و یگنده ا

 .سمت بازار یمو راه افتاد یمشد یادهپ همگی

که خورد به جدول   ینماش یدوباره باز شد و کال سپر داغون شده  نیشامونم
 رفت، یادمون

 به من چه که جدولو گذاشتن اونجا؟؟؟ اخه

 ...واال

که چشممونو   یزیبه انتخاب کردن هرچ یمبه بازار شروع کرد یدنمونرس با
 .گرفت  یم

 !یکردیمذوق م یهمه ج  یدنو از د یکشیدیمفرت فرت کارت م همینجوری

که مارو  ینم!ایلشهمشغول حرف زدن با موبا یدمسمت هانا که د تمبرگش
 !آقا شهرامش ینبا ا ییدسا

 !گرفتن که نگوووو  یدادن و قلوه م یدل م یپشت گوش همچین



 !؟یکنه؟نم ینگلومراعات ما چهارتا س چرا

 .بروجرد عاشق بقال سر کوچشون شده بود یتو یانکه ک  هرچند

 !یکنماااانم شوخی

 یکخانوم    ینکرد و ا  یفروشگاه سر کوچشون کار م  یپسره تو  یه  یجد  جدی
 بود یدهدل نه صد دل را به او باخت

 "یفروان  یچه غلطها"

 .نبود،دماغشم که عمل یشب یهم که کال نردبون  پسره

 یم،کراش زدن و عاشق شدنش مسخرش کرد  ینبخاطر ا چقدر 

 !یر بخ یادش..هعی

 :هانا

 یزم،چشم عز  -

 .مامانت سالم برسون،خدافظ به

 :و اب دهن راه افتاده برگشت و گفت یقلب یقطع کرد با چشما همینکه

 ...شهر  -

 

 :یمو گفت یدیمزود پر  هممون

 .یدونیمم -



 .یدلبم زمزمه کردم که خوب شد هانا نشن یر ز یکچل  ی یکهمرت یهمن  البته

 یبود برا یختهسرش ر یجلو یاز موها یکمآقا شهرامشون  یناز قضا ا خب
  هممون به ینهم

 کچل،  یگفتیمخانوم م ینجان ا نامزد

 یماشکشو در اورد  یمدوبار  یکی  یخورد،که هانا چقدر از دستمون حرص م  بماند
 !یهقض ینسر ا

 و یمانجام داد یدامونمخر  ی بقیه

 شد قرار شد یکارامون اوک   ینکهاز ا بعد

 ینمه شهر گرد یه یمگرفت  یمتصم یهمه انرژ ینو کوفته از مصرف ا خسته
 یم،کرد  یکاش نم  یکه ا  یمکن

 !یمکلمه گم شد  یواقع یبه معنا چون

 یزنهاصال شتر هم پر نم یدیمد یمتا به خودمون اومد یچطور شد ول نمیدونم
 !یمخلوت یجا یهو 

 :که هانا با ذوق گفت  یمهم زل زد یدر دوازده  یشش ی،ها یافهنمه به ق یه

 !یبچه هاااا عروس یوا -

 

***** 

 ~هانا~



 

 :ادامو در اورد کیان

 یا؟آ  یا یدهند ی!عروسیبچه هاااا عروووس یوا -

 :من

 ینمعلومه از ا یم،قشنگ کن یر شکممونو س ینا یمبر  یکم یاین!بینخفه ش -
 !خفناس یعروس

و اگه گندش در اومد  یمعروس و داماد یاز دوستا یگیمم یدپرس یکیهم  اگه
 بود، یگهتاالر د یه یعروس یماشتباه اومد یدکه ببخش  یکنیمابراز تاسف م

 یه؟چ هوم؟نظرتون

 !گفت  یا یدهدهنشو باز کرد و نه کش رامش

 سرشو به چپ و راست تکون داد ساحلم

 (یریمنم یگور  یچ! ما هین،غلطم کرد یرنویسز)

گرد   ی!.با چشمایستن  یدیمد  که  یگهم  یاون چ   ینمسمت جانان تا بب  برگشتم
تو!.با کف  یرهجانان خوش و خرم داره م یدیمسمت دِر تاالر که د یمبرگشت
 یشونیم،محکم زدم تو پ یکیدست 

که همش   یدیافر   یهچ  ینا  یا!خدایرونب  یاریمشتا ب  یمبه ناچار وارد شد  ماهم
 !؟یبته؟مص



!به یخورهخر م ینافتاد که داره ع یچشممون به موجود یموارد شد همینکه
 !بود یما یبه عجب عروس

  باغ بودن یدختر و پسر تو کلی

 یم بود یدهساده تنمون بود و شال پوش یهم با تعجب به ما که لباسا بعضیا
 کردن،  ینگاه م

 !ینبود که اومدن عروس ییکسا  یهشب یافمونق اصال

 سمت جانان، یمخودمونو رسوند فوری

 یرون،ب یمشرامش بازوشو گرفت که ببر  

 کند؟  یدل م یااز غذاها و خوراک مگه

 اومد یپسر  یلحظه صدا همون

 کمکتون کنم؟؟  یتونمخانوما م-

 یدهکه کت و شلوار پوش  یبرگشت سمت پسر نسبتا قد بلند و بور نگاهمون
 ..بود

  

 

 :کیان

 !کمکه  ینخودش بزرگتر  ینجااره،نبودنت ا -



زد و  یپررو تک خنده ا یاون پسره  یازش گرفتم ول یشگونین نامحسوس
 :گفت

 ینم؟کارت دعوتتونو بب  یشهم -

 :زود خواست درستش کنه  هول گفت جانان

مهربون و  یشونکه ا  یم،چقدرمعروس خانوم هست یراستش ما از دوستا -
 یششون؟پ یمکجا هستن ما بر   یدمشونخانومن!ند

 یکه سوت   یدیمچشماش فهمگرد شد و با گرد شدن   یپسره در آن  چشمای
 !یستن یعروس ینجاو ا یمداد

 :گفت  یدزود پر  کیان

 .منظور دوستم تولد بود!تولدتون مبارک یدببخش -

 :لرزون گفتم یپسره گرد تر شد که من با تته پته و صدا چشمای

 ......نه...اهایز ...چیتبر  یز قربان را به شما گوسفند عز  یدسع یدسالروز ع -

 حرفم خودمم تا بناگوش سرخ شدم، یدنشن از 

 و چشماشو از حرص بست، یدموهاش کش یال یدست  یعصب رامش

 !زد یتیپر عصبان یشخنددوتا ابروهاشو باال انداخت و ن ساحلم

 :یجد ی یافهبا ق ساحل

 ینجاا یدونستیم!نمینجاا یممحترم متاسفانه ما اشتباه اومد یاقا یدببخش -
 !بود،با اجازتون یشوخ  یکم ید،فقطدوستانم ببخش  یه،حرفایمهمون



 .یمپشت سرش راه افتاد یزدن حرفاش سمت در راه افتاد که ماهم فور با

 

 جذبه!خوبه ساحل تونست خودشو کنترل کنه، یت،جووونبابا جد جووون

دل   یه  یرهگناهو بگ  یب   ینبود پسره    یدبود که بع  یعصب  یرامش به حد  چون
 !کتک بزنه  یر س

 .!پوست جانان کندست میدونستیم

 یگر چشممون به پنج تا ج یرونب یممسخره زد یالیاز در باغ اون و همینکه
 !افتاد یپخوشت

هاشون حرفمو پس گرفتم و چشمام   یافهق  یدن!با دیگرایییعجب ج  جوووون
 .گرد شد

 یتا؟قزم ینا باز 

 !بدتر فکم افتاد کف پام یناشونماش یدند با

 

کثافتا   یندانشگاه پارک بود همشون مال ا یکه جلو  یتوپ  ینتا ماش  پنج  اون
 !!حکمتتو شکر یابود!؟خدا

 زد یما پوزخند یدنچشماش برداشت و با د یاز رو یشوافتاب ینک ع اشوان

داد و ماکان با خنده نگاهشو  یهتک ینبه ماش ینههم دست به س ،پارسا
 !یرهگب یدمونناد یخوادکه انگار م  یحالت  یهچرخوند،با 



 :سهیل

 یبینید؟و م یبینمکه من م  یزیشما هم اون چ -

 :زمزمه کرد پارسا

 !یاومدن مهمون  یشهم یغمبریشونپ یکه ادعا  ییکسا -

 ( کرد ویث )خبیوحشتناک  ی سامیارخنده

 .جانان مشت شد دستای

و جانان   یمکه باهاشون اتمام حجت کرد  یداشت به اون شب لعنت   یعوض  اون
 کرد،  یزد اشاره م یلیبهش س

 .!!بودن یشعوراییب عجب

 :بهش یدپر  یعصب جانان

 تورو سننه آخه؟؟ یشهبه توچه هان؟به توچه؟؟اره ما ادعامون م -

در  یهبق  یزندگ  یگرفتن سرشونو از تو  یم یاد یهشد اگه بق یخوب م چقدر 
 !یارنب

مله ح یکرد ، اشوان هر لحظه اماده   یکج بهش نگاه م  یشخندن یهبا  پارسا
 !بود

 :سهیل

 !دورمون یختنپلنگااااش ر -



پسرا  یقهقه خنده  یزمزمه کردم که صدا یادب  یو سرخ شده ب  یدمگز   لبمو
 !رفت باال

 

 یکنار واسمون تکون داد و خودش فور  ینگمش  ینبر  یبه معنا  یدست   سامیار 
 شد، یوارد سالن پارت 

به  یو ماکان رفتن تو و اصال محل یلسرش اشوان ،پارسا ، بعدش سه پشت
 .ندادن یترکیدیمم یتاز عصبان یمما که داشت

 یبهت زده  یفحش دادن که صدا یلب یر با حرص برگشتم و شروع کردم ز -
 :دختر اومد یه

 هانا؟!؟ -

افتاد که  یزهم یزهدختر ر یهسمت صدا که نگاهم به  یمبا تعجب برگشت همه
 یمعلوم بود اومده مهمون  یششاز نوع لباس و آرا

 -گفتم:     یغیج یزدم  و با صدا یچهرش لبخند گنده ا یشدن تو یقدق با
 !یکاااامل

 !بغل هم که احساس کردم منفجر شدم یدیمپر  ینبعدش همچ  و

 :من

 !تهراناااا یاومد یاز وقت  یوفا شد یری؟بیاز من نگ یسراغ  یهدختر  یوا -



خوب نگهش   یداشتمدوستش م  یلیداشتم خ  یموست کالس زباند  یه  نمیگفتی
 نداشتم

 ...اومد گربه

 :ملیکا

 .!دلم واست تنگ شده بودددیخوبه حاالاااا!هنوزم خل وچل -

 :که همون دختره گفت  یممشغول خوش و بش بود یقهدق ۱۰ حدود

 یکنی؟م یکار چ ینجا!اینگفت -

 

 

 :گفتم  زود

دلمون   یلیمخ  یهمهمون یدیمد یمرد شد  ینجا!االنم از ایگهد یمقبول شد  ینجاا -
 !یمخب دعوت نبود یول یماخواست بر 

 غار باز شد!ا یبچه ها اندازه  دهن

 :چشماش گرد شد و گفت ملیکا

 !دوست پسرمه یهمهمون ینمگه من مردم؟؟ا -

هم که زودتر  یناییا یومدنشب هم ادامه داره هنوزم کامل مهمونا ن ۱۲ تا
 !که آشنان  ینهطر ااومدن بخا



 ی،اصل یهتا شروع شدن مهمون یندوساعت فرصت دار االنم

 !که منتظرتونم  یاینب یناماده ش برین

 .کردم  یدات!بعد چند سال تازه پیااااوقت قالم نذار  یهبده داشته باشم    شمارتم

 یشبا ن یکاو بعد از رفتن مل یمکردم و شماره رد و بدل کرد  یثیخب یخنده  
 .باز برگشتم سمت بچه ها

 :گفتم  یع حرف رفت سراغ کفشش که  سر  یب  یشگیشطبق عادت هم جانان

 !جون مادرت به اون دست نزن -

 یمهمون  یمدعوت بش یکی یحرفارو زدم که به واسطه  ینا یمن همه  باباا
 !دراد یموناچشم اون م یمخفنم بزن یپت یه

و  یمتحمل کن یناروا یمزد و  گفت: بعد سه سال بازم مجبور یشخندین کیان
 !!هنوزم ادم نشدن

 .یگیرمعنشونو ندم که آروم نم یتا جواب زر زراشون و اون پوزخندا من

 ...لبام ظاهر شد یرو یحرف کم کم لبخند مرموز ینا یدنشن با

 

*** 

 ساحل

 



خواب   یه بهونه  و حالمون بده ب  یممسموم شد  ینکهو گفتن ا  یچوندنپ  یکل  با
و از  یمتو اتاق من که اماده ش یماورد یالمونوباال و هممون لباسا و وسا یمرفت

خودشو با  ی!هرچند که خاتون مشکوک شده بود ولیرونب یمپنجره بپر 
  بروز نداد!اخه واسه یزیسرگرم کرد و چ یزیونتلو

 ...زود بود یلیخ خواب

 ...رامش اون اتومو رو بده -

گفت که از حرص   یکرد نوچ   یمونطور که موهاشو شونه مه یخیالب رامش
 !بشر تنبل بود ینچشمامو بستم!چقدر ا

 ...یگهمن سه قدم!بده د یرامش!تو دوقدم باهاش فاصله دار -

 .شدم یشیگفت که واقعا ات  یدوباره با خنده نوچ  رامش

  و اتو مورو بهم داد یدزود پر  یانک  یرهدعوا صورت بگ ینکهاز ا قبل

 .شد یر خداروشکر قائله ختم به خ و

 :هانا

 !من آماااادم -

 سمتش، یمبرگشت همه

 !اوووف

 



 یز رنگ و شوم یبود با دامن کوتاه صورت  یدهرنگ پا پوش یشلوار جوراب  یه
 ی،طوس

 یمالک طوس یهبود دورش، یختهبا اتو مو صاف کرده بود و ساده ر موهاشم
 زده بود

و خط چشم و رژ  یملر یهکرم و   یه یششمرنگ بودن!آرا یکفشاشم طوس 
 !بود یصورت 

بغلش کنه که  ینهمچ یخواستشده بود واسه خودشاااا!ادم م یگریج خوب
 .له بشه

اون در  ینمکردم برگشتم سمت جانان که بب  یز خوب هانا رو آنال ینکهاز ا بعد
 !چه حاله که فکم افتاد

زانو هم  یلباس کوتاه تا باال یهفر درشت، یینشمصاف کرده بود و پا موهاشو
سه ربع بود و  قسمت سر شونش  یناشبود که آست یدهپوش یاسیبه رنگ 

 لخت بود،

 !یاسیو الک  یاسی یهپاشنه پنج سانت یبا کفشا 

 .و رژ گونه یملکرمم زده بود با رژ و ر  یه

 .روش یمزوم شد ینجوریشده بود که هممون هم یناز و خوردن  انقدر 

قلبم   یگهاز اون چالگونه دارا زد،د  یرینلبخند ش  یهپلک زد و    یهناز کرد و    اونم
 .کرد  یستا

 !که بازم شوک سوم بهم وارد شد  یاندفعه برگشتم سمت ک این



و  یمشک  یبود با جوراب شلوار یدهزانو پوش یرنگ تا رو یموییلباس ل یه
 !یمشک  یکفشا

 بسته بود یگوجه ا  موهاشم

 !پشت سرش 

کنار قسمت   یک گل کوچ  یهجز    یزد، طرح خاص  یبود و برق م  یلیاکل  لباسش
 !نداشت یپرنسس ینایو است ینهس

عوض شده   یکرده بود کل  یشاالن که آرا  ینهم  یکرد برا  یم  یشکم آرا  کیان
 خام خام بخورمش، یخواستبود و دلم م

کامال ناک اوت  یگهم سمت رامش که د! نگاهمو چرخوندینخودتون هیزم
 !شدم

 

 یدهلباس قرمز کوتاه پوش یهساده به سمت راست شونه کرده بود و  موهاشو
 بود،

راحت   یکم  یینکمربه شدت تنگ بود و کمر به پا  یاز قسمت باال تا رو  لباسش
 شد، یتر م

 داشت،  یمشک  یهم سه ربع بود و خطا استیناش

 

 !تخت قرمز  یکفشا  کفشاشم



 !شده بودااا یگریعجب ج یشآرا بدون

 :برگشت و گفت یهنگاه کرد و  ینهآ  یبه خودش تو یکم رامش

 !کن  یشمآرا یاجانان ب -

 :زد و گفت یشخندیباز موند و ن فکمون

 !یست؟ن یرو کم کن یه؟مگهچ -

 !بهش زدم یثیافتاد و چشمک خب یمدوهزار تازه

 !رفت سمتش یفور جانان

 زد، کرم براش  یه

گونه   یرو یالیتر ها یکمو  یملخط چشم و ر یهابروهاشو درست کرد،  بعد
 ...یغ رژ قرمز ج یههاش و در اخر 

 ...کرده بود و جذاب شده بود کهکامل  محوش شده بودم  ییر انقدر تغ رامش

 !!خدایا

 !!یگرفتمهر چهارتاشونو م یکرد  یپسرم م اگه

 

 و به خودم نگاه کردم، ینهسمت آ  برگشتم

 بودم دورم، یختهاتو کرده بودم و ر یباز یز ه ینح موهامو



قلب  یه ینشزانو هم تنم کرده بودم  که کنار س یتا رو یلباس تنگ مخمل یه
 قرمز داشت ینیهنگ

 یمشک  یسانت  ۵پاشنه  یپام بود با  کفشا یمممشک یشلوار جوراب

 یو خط چشم ورژ زرشک  یملر پنکک با یه یشممزده بودم و آرا یممشک الک
 کمرنگ و رژ گونه بود

 سمت هم، برگشتیم

بلندمون کل خونه رو  یولو ا یمزد یبلند یغ و در اخر ج یمهم نگاه کرد به
 .ترکوند

 :پشت گوشم دادم و گفتم موهامو

 !واسه مدادم یستجا ن یکنمبچه ها احساس م -

 بذارمش؟؟ کجا

 :جانان

 یفتک -

 :رامش

 .یدش یسه -

 

 :کیان



 یمهمون  یبه سو یشپ یینپا ید،گمشیدرس یانخوب پروازمون به پا -

 یکه مانتوهارو م  یهچ یچ  یدونمبه اون نم یمهمون دم در داد مانتوهامونو
کمر و سر شونه هام   ینگه داشتم انداختمش رو  یموبرد.اما خب من شال تور

 .بودن یلخت  یلیخ یگهچون د

 :کیان

 بردن، یا،مانتوهامونمب -

 !یومدمم یبا گون  یرنمانتو بگ یهر مهمون  یقراره برا یدونستمم اگه

نثارش کرد و من  ییدر کنترلش داشت خفه شو یکه سع  یبا خنده ا رامش
 .کردم نترکم  یم یبه زور سع

 .نگاها برگشت سمت ما یمحض ورودمون همه  به

 !ماده وارد بشه بهش زل بزنن یپشه  یهمنتظر بودن  یعنی

 !شدم  یمونلحظه از اومدنم پش  یهاونجا بد بود که واقعا    یطکه جو و مح  انقدر 

 یی؟؟جا ینهمچ یمچرا اومد یرو کم کن یه واسه

 

 :گشت گفت  یهمونطور که با چشم دنبال پسرا  م  رامش

 مرده ها؟؟ یلپس کجان اون ذل -

 !درارم یختور یچشم اون اشوان ب  میخوام



 :زدم و گفتم یدار یلبخند معن 

 اال چرا اشوان؟ح  -

 :مکث کرد و برگشت سمتم و گفت یهو رامش

 من گفتم اشوان؟نه بابا؟ -

 گفتم اشوان؟  یک   من

 

برداشت و شروع کرد به  یزااز م یکی یاز رو یپسظرف چ یهتوجه  یب  جانان
 خوردن،

 

 .بالفاصله رفت جفتش و هردوشون مشغول لومبوندن شدن کیانم

 هم اومد جفت هانا و شروع کردن به شر و ور گفتن، ملیکا

 .یکنههانا معلوم بود داره به زور تحملش م ی یافهاز ق هرچند

 یسادن،وا یپسرا کدوم گور ینمگردوندم تا بب  چشم

 

 :ته سالن زود برگشتم سمت دخترا و گفتم یدنشوند با

 !شد یافتژه سو -

 



رو دست به سر کرد و جانانم از اون ظرف   یکابود زود مل  یدهکه حرکتمو د  هانا
 !!دل کند باالخره یپسچ

 

 بودن، یسادهکه پسرا وا  ییسمت اونجا یمافتاد راه

گردشون واقعا   یصحبت و خندشون قطع شد و چشما یصدا یدنمونرس با
 .اون روز بود یصحنه  ینلذت بخش تر 

 

 یغ با ج  یدکه د  یودختر   ینو جانان اول  یمه پسرا از کنارشون رد شدتفاوت ب  بی
 :صدا زد

 !ُمرد یمخودشو پرت کرد بغل دختره که گفت ینو بعدشم همچ یههههههسم -

 

 

 

 

 یمیمونسمت دوست قد یمنقششه تا پسرا فکر کنن ما اومد یناا میدونستیم
 .یستو حواسمون به اونا ن

 یهو هممون  یمخواست جانانو بندازه اونور که ماهم بغلش کرد دختره
  و یمآبدار ازش گرفت یشگونن



 ینکنه که اونم شروع کرد زور یع که ضا  یمکرد  یدشگوشش تهد  یتو انقدر 
 .یدنکردن و خند  یاحوال پرس

 

گرفته   یشگونکه ن  یو اونم جاها یمکردنش  بود  یدمشغول تهد همینطوری
 ..داد،که یشده فحشمون م یدکل  یدندونا ینبخند از بو با ل یمالیدبودو م

 

 :اومد یار سام یصدا یهو

 !یزمصدف جان عز  -

 

 !یمکرد  یدور کمر صدف نگاه م یار سام یبا بهت به دست حلقه شده  همه

 ...جانان زرد شد رنگ 

 ی،در سوت  سوتی

 !ییدزا گاومون

 !یمدر اومد، لو رفت یار سام اشنای

 !یهسم گفت  یغ بگو چه با ج جانانو

 

 :سامیار



 یشناسی؟م یناروتو ا یگه؟صدفد یهک  یهاسم دوست دختر من صدفه!سم -

شده  یر ش یار رامش صدف که انگار با وجود سام یوجود ابرو باال انداختنا با
 :بود گفت

چرتو پرت  یسمتم بعد تو گوشم کل یدنها پر  یوونهد ینچرا ع یدونمنه! نم -
 گفتن

 .رفتار کنم انگار آشناشونم یجور یدکردن که با  یدو تهد 

 ...یدختره  یریبم یاله ای

 وایسا؛

 یاره؟دوست دختر سام این

 کثافت  یاشع یخونم رفت باال..پسره  یکردم دما  احساس

 به من چه؟ اصال

شده بود!از اون  یرهبهمون خ یبدجنس یباالرفته و خنده  یبا ابروها سامیار 
صدف   یدوننم  یکردن!خب وقت   یو تمسخر نگاهمون م  یشخندطرفم پسرا با ن

باشن که واسه  یدهفهم یدبا یهو جانان صداش کرد سم یارهدوست دختر سام
 !طرف ینا یمنشون دادن خودمون اومد

 .یمبه دختره رفتم و زود محل جرمو ترک کرد یوحشتناک  یغره  چشم

چطور   ین! ببیکننمسخرمون م  یچلغوزش و کل  یاون دوستا  یشپ  یرهم  حتما
 !یمشد یع ضا



 :گفت  یعصب رامش

 یشه؟نم ینکن یروز خراب کار یهجانان تو  -

 !:نه اصال جانان

و تظاهر  ینشستیمگوشه م  یهو  یمشد یاز کنارشون رد م ینجوری: همرامش
 !گذرمون افتاده اون طرف  یاتفاق  یمکرد  یم

 طرف دختره؟ یدیپر  چرا

 :جانان

 ! یمتر به نظر برس یعیطب یلیخواستم خ -

 :گفت  یانو ک یشونیشتو پ یدمحکم کوب هانا

 بابا، یخیالب -

 .یریزهکه بدجور داره م  یینداره، من برم دستشو یا یدهفا یگهحرفا د این

کدوم طرفه!جانانم که   ییبپرسه دستشو  یکیاز زدن حرفشم راه افتاد تا از    بعد
 ،کوفت کنه  یدرفت تمرگ

 قدم بزنم رفت، یاطح یبرم تو یخواممن م ینکهبا گفتن ا رامشم

 !اطالعات بکشه یکم یکازبون مل یر بره از ز یخوادهم که گفت م هانا

 یشو اون دوست دختر چلغوزش انداختم و رفتم پ  یار به سام  یحرص نگاه   با
 :و گفتم یسادمجانان وا



 !!دوست شده ی!نگاه رفته با چه اسکلینشبب -

 ...خب یول یمنداشت یجز چند بار برخورد خاص هرچند

 !باشه!نگاه کن توروخدا دختره رو یقهکردم خوش سل  یم فکر 

 !دو وجب پارچه کرده تنش اسمشم گذاشته لباس 

 که بلوند دماغشم عمل لباهم پروتز!گونه ها هم که ژل،  موهاشم

 ...ها و ناخوناشم کاشت مژه

 !مگه نه؟ یقسبد سل یلیاصال!خ یوفتهشانپانزه م یادگذاشته تازه!ادم   لنزم

 یه،کار  یهبا تمرکز مشغول انجام دادن    یدمجانان که د  یچرخوندم رو  نگاهمو

پوست پرتقالو قاچ کرده داره   یدمکه د  یکنهم  یکار داره چ  ینمخم کردم بب  سرمو
 !یسازهباهاش خونه م

 :یدمکش  جیغی

 !جاااانان -

 :سربلند کرد و گفت یجگ  جانان

 !ی؟گفت   یزیها؟چ-

 محکم زدم پس کلش و راه افتادم یکی

 یگه،سمت د یه

 !یزدمحرف م یاسکل! منو باش داشتم با ک  دختره



 

***** 

 رامش

 

 شلوارم گذاشتم و مشغول قدم زدن شدم یبج یتو دستامو

بهشون نکردم و به راهم  یخب توجه یبودن ول یاطح یادم تو یو توک  تک 
 ادامه دادم،

 !یومدشلوغ خوشم نم یاز جاها یول یرمدارم کجا م یدونستمنم خودمم

با تعجب   یگار س  یقدم زدم با استشمام بو  یاطح  یکه راه رفتم و تو  یگهد  یکم
داده   یهتک  یوار که به د  یدمقدم اونور تر از خودم اشوانو د  خم شدم و چند  یکم

 !یدکش  یم یگار بود و داشت س یبشج یدستشم تو یهبود ، 

 ...گرد شد  چشمام

 بود؟ یگاریس واقعا

 :برگردم که صداش اومد خواستم

 .یستن یکار خوب   یفضول-

 :گفتم  یعصب یهم کردم و با صدا یتو اخمامو

 کار تو دارم؟؟شدم!چ یمن فقط داشتم رد م -



 !یمهم یلیمکه حاال خ  نه

  سه سال دوباره سر و کلتون بعد

 .راحت و قشنگ بود یمونبدون شما زندگ پیداشده،چقدر 

 یکمنزد یبدور انداخت و دست به ج یگارشوزد و س  یپوزخند پر صدا  اشوان
 شد،

بود با   یک بردم!نزد  یوحشتانکمون پ  یجلوم تازه به اختالف قد  یسادنشوا  با
 !سر برم تو خشتکش

 :اشوان

که انقدر در برابر   یهست  یدختر  ینچقدر خوبه که حسمون متقابله!تو اول -
 :زد و ادامه داد یشخندی!نیکنهم یمن زبون دراز

 ...توهم یول -

 !یشهگرد شد ، احساس کردم دود داره از کلم بلند م  چشمام

 !آشغال عوضیه

بهش زدم که از شدت درد صورتش  یمشت محکم یهوشد که  یچ  نمیدونم
 !بازم انقدر مغرور بود آخم نگفت یهم رفت و خم شد ول یتو

 یگهد یِد اشتب گفت -

و  یوار به د یدمبلند شد و  محکم کوب یهو یچطور یدونمهمون حالش نم با
 !صورتم متوقف کرد یلیمتریدو م یصورتشو تو



 .صورتم یخورد تو یگرمش م  نفسای

نتونه  یگهکه د  ینثارش کنم، تا حد یگهمشت د یهداشتم که  یبیعج میل
 !پاشه

 :اشوان

 یهچرا بق یتا تو هست  -

جواب دادن  یلحظه مکث کردم برا یهوحشتناک شده بود که  یافشق انقدر 
 :بعدش دوباره به خودم اومدم و گفتم یول

 یکهگمشو اونرو مرت -

 یهاز زدن حرفم دستشو به شدت کنار زدم و راه افتادم سمت سالن که  بعد
 هو

 دستمو گرفت ، مچ

کردم مچ دستم   یاحساس م یدم،واقعاکش  یغیمحکم فشار داد که ج انقدر 
 یشکنه،داره م

 :دستش فکمو محکم گرفت و گفت یکیبا اون  اشوان

 ی؟زد یچه زر ینمتکرار کن بب -

 .صورتش یکردم تو  یتف  یهودلم زدم و  یتو نیشخندی

 یکه پوزخند  یدکش  یدست  یسشدستمو ول کرد و بهت زده به صورت خ زود
 زدم و دومرتبه



پاش انداختم و اشوانه بهت زده رو تنها گذاشتم و زود خودمو  یجلو یتف  
 .رسوندم به سالن

 !اینههه

 !رامش خانوممم ایول

کردم خشکم   لحظه احساس یهمقابلم  یصحنه  یدنبه سالن و د یدنمرس با
 ...!زد

 !جوووووون خانوم محجبه -

شونه  ی!شال انداختن رویگهد یخارینم یعنی ییجاها ینهمچ یاینم وقتی
 یه؟چ یگهها و کمر د

بود که گستاخانه دستشو سمت  یا یقفل پسره قد کوتاه و مو فرفر نگاهم
 !شال ساحل دراز کرد و درش اورد

 .افتادن شال ساحل از دورش کمرش هم معلوم شد با

 . کمر و گردنشو پوشونده بود  یهشالش قواره بلند بود و قسمت لخت چون

 .محکم مشت کردم دستامو

 !یبهت عوض لعنت

توجه همه   یباشده!تقر   یدرک کنه چ   یتونستبهتش زده بود و هنوز نم  ساحل
 به اون سمت جلب شد



صحنه  یدنهم با د یهو بق یخندیدنو دوستاش داشتن به ساحل م پسره
 .یدنشروع کردن به خند

 !زد یکه از ته دل قهقهه م  یشعور اون صدف ب مخصوصا

 سمت ساحل، یانبه دخترا افتاد که زود پا شدن ب چشمم

 برسم، یوعوض یحساب اون پسره قدمامو تند تر برداشتم تا  منم

 ینهس  یقفسه    یتو  یخم شد و مشت محکم  یهوبهش ساحل    یدنماز رس  قبل
 !پسره زد ی

 .قطع شد یهمطمئن بودم که نفسش واسه چند ثان قشنگ 

 

 !اتفاق افتاد یع سر  یلیخ یز گفت...همه چ  یشد و آخ بلند ینپخش زم پسره

 یانگشتاش گذاشتم که صدا یبزنه محکم پامو رو یبخواد حرکت  ینکهاز ا قبل
 دادش باال رفت،

دادم و تموم حرصمو روشون  یانگشتاش فشار م یفک قفل شده پامو رو با
 !کردم  یم یخال

 !ناموس یب  یههان؟عوض یکرد  یغلط  ینهمچ یبه چه جرئت  -

 یرتاییغ  یب   یهمه   یکه تک تک استخوناتو خورد کردم و باپودرش برا  وقتی
 .!یبخور یخوایم یهر گوه  یتونیکه نم  یفهمیدرست کردم م یک و کمثل ت

 



 دادم ، یفشار م یشتر هرکلمه پامو ب با

 .و هوارش باال رفته بود داد

پسره  یانگشتا یمنو از رو یکرد پا  یخودشو رسوند به ما و سع یفور جانان
برداشت و انداخت  ینسمت ساحل و شالشو از زم یدبرداره.هانا هم دو

 .دورش

ازش نبود و  یکه خبر   ییخانومم که فکر کنم افتاده بود تو چاه دستشو یانک
 !یومدنم

 .چند نفر اومدن سمتمون و جدامون کردن باالخره

از اتاقا که توش لباس  یکیسمت  یمو هممون راه افتاد یدمساحلو کش دست
 ..کردن  یعوض م

 و یمبست درو

که دستم  یدمکوب یوار د یتو یو حرص مشت محکم یتخشم و عصبان با
 !بدجور درد گرفت

 :غریدم

 ی،کوفت   یهمهمون ینبه ا یومدیمم یداحمِق الشخور!از اولم نبا -

 بهش!اصال چرا تو صورت پسره تف نکردم؟ تف

 داد، یهاشو ماساژ م یقهشق ساحل



 یهکه   یولروز واسش سخت بود!بازم ا یه یهمه اتفاق تو ینکنم هضم ا  فکر 
 !پسره ی ینهمشت محکم زد تو س

ناخناشو  یهانا هم حرص یرفت،و اونطرف م ینطرفا یاتاق ه  یتو جانان
 !یجویدم

 .افکارم پاره شد یجانا رشته  یصدا با

 ...ینینبب یاطوخدا!بچه ها ح یا -

 

***** 

 ~یانک~

 

و  ینو خوندن چند تا اهنگ از مع ییدستشو یالزم تو یاتاز انجام عمل بعد
 .یرونذاشتن باالخره افتخار دادم و اومدم بکنسرت گ

افتاد  یا یهبودم که احساس کردم سا یرهنمخشک کردن دستام با پ مشغول
 روم،

 ..)اعظم افتاد(ماکان یتسرمو اوردم باال که نگاهم به قوزم آروم

 کرد،  یو بر زل زدم بهش و اونم بر و بر تر به من نگاه م بر 

 اومد جلو، یهوکه   یمکرد  ینگاه م یگهبه همد همینجوری

 یدم،کش  یبلند یغحرکتو نداشتم ج ینکه انتظار ا  منم



 

 !کوبوند  یوار و منو به د یاددهنم گذاشت که صدام در ن یدستشو رو فوری

 بهش حاال جا  قحط بود؟ لعنت

خفتم  ینجااورده ا یزرت  ینما یومدم ییاز دستشو یاتمبوع عملمط یبو هنوز 
 !یمبش یضکرده که هردومون مستف

 

 :ماکان

 یزنی؟م یغ !چه مرگته چرا جیشششه -

 

 

 :تا فحش دادم بهش که گفت چند

 یگی؟نمیفهمم؟م یچ  -

 

باهاش  ینم!دستشو گذاشته رو دهنم بعد انتظار داره بشینا یهخر  عجب
 !مشاعره کنم

 !گفت و دستشو برداشت  یچشمام به دستش اشاره کردم که آهان  با

 



 :زدم گفتم یکه نفس نفس م  همونطور 

 !...یخنگ!تو که خنگ تر  یگفتیمم یمارو باش به ماه  -

 :از ابروهاشو باال انداخت و گفت یکی

 یه؟ک  یماه  -

 

 : بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 تو چه؟ ی؟بهمگه تو فضول -

 :شد و گفت عصبی

نه   یپررو نشو ها!اصال به من چه،نه خودت برام مهم  یدمحاال من بهت رو م -
 !یتزندگ یها ینو دلف یماه 

 !ییبرم دستشو یخوامم یهم اگه گورتو گم کن حاال

 یهانگار بهم برق وصل کردن تازه معن یهوباو که  ینیمب ینیمبگم ش خواستم
 !یدمحرفشو فهم

رفت  یبودم و تا دو سه روزم بوش نم یدهکش  رو به گوه ییاون دستشو من
 !یرهبره تو خو آبروم م ین!اگه هم ا

 !معدم یگربه مرده تو  یکنهم فکر 

 :زدم و گفتم یلبخند دستپاچه ا زود



 بده؟ یشواسه سالمت ییاز حد آدم بره دستشو یاداگه ز یدون  یم -

 :گرد گفت  یچشما با

 ها؟؟؟ -

 :ادامه دادم یشتریآب و تاب ب با

 یکمخودش نگه داره تا    یتو  یشتر غذاهارو ب  یدوقتا معده با  یبعض  ینبب  خب-
 !بشه یتبدن بشن و بدن تقو یداخل ی یوارهجذب د

 یدفعشون کن  ی...نه..اها...بر یز ...چینبر   یفرت و فرت و زرت و زرت بر   اینکه
 !که  یشهخو نم

 !سوسک داشت ییاشدستشو ینجامن رفتم ا ینکها مخصوصا

شاخدارم   یکرد ، واقعا خودمم از دروغا  یباز به من نگاه م  یمهبا دهن ن  ماکان
 !بود یختهپشمام ر

 :ماکان

 یگی؟که م  یهچرتو پرتا چ ین!ایمپزشک یمن دانشجو -

 !نداره یاصال صحت علم یزیچ همچین

 :زدم و گفتم یپر حرص لبخند

 ...کنم!بفرما!برو  یباهات شوخ  یکمخواستم  -

 



 :که فقط به گوش خودم برسه زمزمه کردم  یجور آرومتر 

 !...بچه پرروی!اصال...اصال بذار خفه شیخفه نش یدوارمفقط ام -

 !لذت ببر   ییدلنواز دستشو  یباش خواستم جونتو نجات بدم!برو و از فضا  منو

 

من  یاز رو یشوباباقور یکرد!باالخره چشما یهنوز با شک نگاهم م ماکان
  برداشت و وارد

 !شد دستشویی

 :کردم به شمردن  شروع

 ....د یک  -

 :از دهنم در اومد ماکان داد زد یک  یکلمه   همینکه

 !یشمخفه م ی؟دارمزد یمیاییش ینجا!خدا نکشتت ایاااااااانک -

 !لذت ببره یشتر رو قفل کردم تا ب ییدر دستشو فوری

 یجد یجد یگهد یشهمباز ن یدکه د  یگذاشت و وقت   یرهدستگ یرو دستشو
 :نعره زد

 یکنمم یچارترسه !مطمئن باش اون موقع ب یمن که باالخره دستم بهت م -

آسمون   یکه مرغا  یارمبه سرت م  ییدفعه بال  ینبچگونه، ا یاینه با تالف  دیگه
 !کنن  یهبه حالت گر 



زدم  ییدستشو یکردم و از راهرو یدهن کج  یهدر اوردم و اخرشم  اداشو
 .یرونب

 !یگهداد د ینجاتش م یکی هباالخر 

 

از اتاقا  یکیکه با سرعت راه افتادن طرف   یدمبه سالن بچه هارو د یدنمرس با
 .و رفتن داخلش

 .ها روشون بود ، همه در حال پچ پچ بودن یلیخ نگاه

 !یستمن یشهتف به من که هم یشده؟ا یچ  یعنی

  زدن؟ یساعت نبودم چه گند یه یستن معلوم

 

!واسه یشمپا نم یگهد یشینمم ییدستشو یخودمه که تا تو یر تقص همش
 !!یگهد یدمصحنه هارو از دست م ینا ینهم

 کردم سمت اتاق و رفتم تو و درو بستم،  پاتند

 !ینگوشه نشسته بودن و معلوم بود عصب  یهبا وضع داغون  همشون

 جانا اومد یبگم صدا یزیچ ینکهاز ا قبل

 

 !ینینبب یاطوخدا!بچه ها ح یا -



 !اتاق یپنجره  یدخترا زوم  شد رو نگاه

 !مقابلم چشمام گرد شد یصحنه    یدنسمتش و من با د  یمهجوم برد  همگی

 

 !زد یدر حد مرگ م یوپسره قد کوتاه و مو فرفر  یهداشت  سامیار 

 یناول یداد که ،برا یبهش م یفحشا یهبه الش  یکنه؟الم ینجوریچرا ا این
 !یدمبار من خجالت کش

 

دوتا   یاش و الش خون   یخوب مثل سگ زدش ولش کرد، پسره    ینکهاز ا  بعد
 !رفت یدهم قرض کرد و زود دو یگهد یپا داشت دوتا

و برگشت که بره داخل که چشمش به ما  یدموهاش کش یال یدست  سامی
 !افتاد یشهبه ش یمبود یدهپاک کن چسب یشهپنج تا فضول که مثل ش

 ...زد و اومد سمت پنجره نیشخندی

 :تقه به پنجره زد که رامش پنجره رو باز کرد و پررو گفت دو

 یش؟فرما -

 

 :سامی

 ین؟زد یمنو چوب م یایزاغ س -



 

 :گفت  یدزود پر  جانا

 !یمپاکش کن یمبود خواست یشهش یلکه رو یهنه  -

 

 یزد پس کلش تا خفه شه انقدر سوت  یکیگفتم و هانا   یحرف زد!پوف  ینا باز 
 !نده

 .گفت  ینم یزیبود که چ یبکرد، عج  ینگاه  م یار حرف به سام یب  ساحل

 

 :به ساحل زل زد و گفت یمدفعه مستق ینزد و ا یپوزخند سامی

 یندختر توه  یهبکنه و به    یکار  یننفر همچ  یه  ینکههوا برت نداره!من کال از ا -
کردم!گفتم در  یکارو م ینتو بود بازم هم یهم جا یو هرک  یادکنه بدم م

 !یباش یانجر 

 

 :زد و گفت یعصب یشخندن ساحل

 !یندار یفرق  یچمن با اون پسر ه یاتفاقا تو هم برا -

من  یکارت برا  ینو فکر نکن که االن ا یر خودتو دست باال نگ یادتوام ز پس
 !مهمه

 



دست نذاشت و  یهبا  یار از زدن حرفش خواست پنجره رو ببنده که سام بعد
 :اروم گفت

 !خانوم کوچولو یدد یمخواه -

 

 !زودتر نگاهشو گرفت و از اونجا رفت  یشدن و سام  یرهخ  یگهنفرت به همد  با

 :لب با بهت زمزمه کردم زیر 

 خبر ندارم؟؟؟ ینزد یباز چه گند -

 

***** 

 جانان

 

 :کیان

 !یشعوروب یکردم پسره   یون لحظه بودم ترور مآخ اگه ا -

 :تفاوت گفت یب  رامش

 !یگهستاره دارت د ییایو دستشو ییتو -

 یکرم  یه  ینزد، زود گرفتم ا  یافتاده باشه لبخند بدجنس  یزیچ  یادانگار    کیان
 یخته،ر



 !بر باد داده باشه یکیوزد که  یم یلبخندشو وقت  این

چندش اومد  یبپرسم درباز شد و اون دختره  یزیلب باز کنم چ ینکهاز ا قبل
 داخل،

 !کردن رژش اومده بود چون رژ لبش دستش بود  یدتمد یبرا ینکها مثل

 

 :برداشت و گفت یشوداده بود تک یهتک یوار به د ینهکه دست به س  رامش

 تموم شد؟ یقاتونورا؟خنده هاتون با رف ینبه به!صدف خانوم!از ا -

 

 :رژ روش بود کج کرد و گفت یلوک  یهرو که  یششتر  یالب  صدف

 !از ُامال بله یچشم بعض یبه کور -

 :کرد و گفت  یحرص درار یخنده  هانا

 یتشخص یبهتر از آشغال بودنه...دوست دار یلیوقتا ُامل بودن خ یبعض -
 ی؟رو خورد کن یهبق

 اشغال بودنته؟ ینشون دهنده  ینا میدونی

 یاحمقا ینو ا ییبا حرص گفت:اره دوست دارم.آشغال؟اشغال تو صدف
 ! دورت

 :زدم و گفتم یحیلبخند مل 



 ازت دفاع کنه یادجونتو صدا کن ب یسام یزم،برو!بهت بر خورد؟برو عز یاوخ  -

 ینینه؟! اصال لبات واست سنگ یکه فکر کنم سختت باشه حرف بزن   خودت
 یکنه؟نم

 !یارهکم م  یشتشتر پ یدکر   یقکه تو تزر  یاون همه ژل با

 

 :و مزخرفش گفت یغ ج یبا صدا صدف

 !یعقده ا یخفه شو!دختره  -

 یکه من از شما بهترم و کس  یترکینم  ین!داریهحسود  یحرفا همش از رو  این
 .تو مشتمه یار مثل سام

 

که،همون لحظه ساحل که کنار   یروناز زدن حرفش برگشت از اتاق بره ب بعد
 .از پشت در برداشت یدوو قفلش کرد و کلبود درو بست  یسادهدر وا

 

 :گفت  یغ با ج صدف

 .یغربت  یدختره  ینماونور بب یکنی؟گمشودرو قفل م یکنی؟چرام یکار چ -

  مشت اشغال یه همتون

 



حرفش دستام مشت شد و احساس کردم که همون لحظه هم  یدنشن با
 ...امکان منفجر شدنم هست

 

 .زد تو گوش صدف یمحکم یلیهس یهوزد و  یپوزخند ساحل

بود که صدف تعادلشو از دست داد و چند قدم تلو تلو   یجور  یه  یلیهس  شدت
 .خورد و اومد عقب

 .صورتش مونده بود یساحل هم رو یانگشتا یرد جا حتی

 

 اون کارو بکنه، یتو به پسره گفت  یدمنکن نفهم :فکر ساحل

 ی،امابترس ینهآ  یتو فتیاق یدناز د یکه تا عمر دار  یارمسرت ب ییبال میتونم
 .یکنم رو اصال ندار  یتسرت بخوام خودمو اذ ینکهتورو خدا زده،ارزش ا

 

صدف رو محکم گرفت و درو باز کرد و  مچ صدفو    یبعد از حرفش بازو  ساحل
 :گفت  یشخندچرخوند و با ن

  !بعد دختر خوب یدار تا د -

 

صدف از  ینکههم یقاو دق یروناز زدن حرفش هم از اتاق پرتش کرد ب بعد
 !یباز یو کول یالک  یها یهزدن و گر  یغ دستمون ازاد شد شروع کرد به ج



 

جمع   یالمونوکردن بهمون پس زود وسا  یلشکر حمله م  یه  یگهد  ی  یقهدودق  تا
 یو داد از تو یغ همهمه و ج  یصدا  یاط،ح  یتو  یدیمپنجره پر   یو از تو  یمکرد

 یرنکه مارو بگ  یرونب یدندوسه تا پسر هم زود پر  یومد،سالن م

 .از اون کله گنده هاس یکیبود دختر  معلوم

 

و از  یمکرد  یدنشروع به دو یمکه از خودمون سراغ داشت  یسرعت  یشترینب با
 .یرونب یمزد یلعنت  یالیاون و

شب بود و  ۱۱ساعت  یسادیم،هنوز با نفس نفس وا یدندو یبعد از کل باالخره
 !شد یم یداپ ینماش

 

 !یمونپارت یناز اول ینم.خندمون گرفت،ایمنگاه کرد یگههمد به

 

 یو سوار تاکس یمگرفتم، رفت  ینماش یاینگفت ب  یهانا که م یصدا یدنشن با
 .یمشد

 ...خونه یبه سو پیش

 

 



***** 

 ساحل

 

 ینماش ی یهبعد از دادن کرا یدیم،بعد به عمارت خاتون رس یقهدق ۴۰ حدود
 یخونه تو یتو،نگهبانا یمکه بر   یمراه افتاد ینپاورچ ینو پاورچ یمشد یادهپ

 !اتاقک کنار درخوابشون برده بود

 !عجبااااا

 !یمکن  یاعتماد م یاکن ما به ک  نگاه

 داخل،  یمرفت  یموددرو باز کر   یماز نگهبانا برداشت  یکی  یبج  یکه از تو  یدیکل  با

باال   یمبر   یفور  یمو خواست  یمداد  یروناز باز کردن در هال نفسمونو اروم ب  بعد
 ...که

 

 

 :خاتون

 .ینبد ینیبه من افتخار همنش یکممعجله خانوما؟ ینکجا با ا -

 

  !خاتون خشکم زد یصدا یدنشن با



که هانا قورت داد و هم   یماب دهن یسالنو گرفته بود که صدا یسکوت  چنان
 !!یدمشن

 سمت خاتون یمبا ،سر افتاده برگشت هممون

 

 :دفعه داد بلندش  سکوت عمارتو شکست ینکه ا 

 یرون؟؟ب  یرینم  یشینپا م  یسر خود نصف شب  ین؟حاالزن  یحاال منو گول  م -

شهر  یه ینحاال که اومد ینهاتون شمارو سپردن دست من، فکر نکن خانواده
 !ینآزاد یگهد

و  یانهمه جا باهاتون م ین، اردالن و حس یذارمبه بعد براتون بپا م ینا از 
 حواسشون بهتون هست،

 یگهبدم که د یصو من خودم تشخ ینکه آدم بش ی،تا وقت  یهتونهتنب این
 !ینبه بپا ندار یازین

 .یع اتاقاتون،سر یتو ینهم همتون بر  حاال

 

 !بودن؟ یک   یگهد ینو حس اردالن

 

 یمکه هممون دار  یدشد فهم  ی، قشنگ م  یمکرد  ینگاه م  یگهجب به همدتع  با
 !یکنیمفکر م یز ج یهبه 



 یحرف  یچو بدون ه یمباال رسوند یخودمونو به طبقه  یداد خاتون فور با
 !اتاقامون یتو یدیمپر 

 .از ما زرنگتره ها ینکهخاتون مثل ا ین!...اشت

 

 برد، یخوابم م یدمکش  یدراز م ینمزم یخسته بودم که اگه رو انقدر 

داد که نتونستم  یزد و چراغ سبز نشون  م یم یدر حموم چنان چشمک  اما
 !ازش بگذرم

دلم  یکمصورتش  یرو یلیمس یصدف و جا ی یافهدوش آب با تصور ق زیر 
 لبم یاومد رو یخنک شد و لبخند

. 

***** 

 "صبح روز بعد"

 

 بستمشون، یعو سر  یدمموهام کش یار  شونه رو روب یناخر  برای

 ، یدمپوش  یو شلوار مشک  یمشک   ینسبتا کوتاه سبز رنگ با مقنعه   یمانتو  یه

 رنگ زدم، ییکرم ضد افتاب با رژ هلو  یهبستم و فقط  ساعتمم

شونم انداختم و از اتاق زدم   یتو عطر کولمو رو  یخودکش  یاتاز انجام عمل  بعد
 ...سمت دانشگاه یمبگازونکه با دخترا   یرونب



 .و هانا هم از اتاقاشون در اومدن یان، جانان ، ک رامش

 !یدونمنم یمکرد  یخودمونو عن م یین،چراپا یمبدون حرف از پله ها رفت 

 خوند، یمبل نشسته بود و کتاب م یرو خاتون

 که با تکون دادن سرش جوابمونو داد،  یمبهش گفت یریبخ صبح

 ...ایح

 نکردم و زود خودمو رسوندم به اشپزخونه، توجهی

 تست شد،اب پرتقالشم جفتش، یهمثل ادم نشست و مشغول مربا مال هانا

فاصله از خودش نگه  یندور تر  یتو یروش یوانکه دماغشو گرفت و ل  رامشم
و  یخوردیمکه قهوه م  میان، منو ک یختخودش ر یداغ برا یچا یهداشت و 

 .جانانم نسکافه

 . یمزد ینم یحرف  یماز خوردن صبحونه، بازم ما الل شده بود بعد

به صفحش نگاه کردم و  یزنگ خورد،با کنجکاو یمبلند شم که گوش خواستم
 :اومد یغشج یزود تماسو وصل کردم که صدا یاسم ماه  یدنبا د

 !یشتوووووون،هوووووووراپ یایمم ییییی،داریمخشک یواااااااااااااااا-

 :هم کردم و گفتم یاخمامو تو زود

 !!ی؟زهرمار من اسمم ساح...چ  یوخشک-

 :زد یغدوباره با ذوق ج ماهی



به  یوهوووو،راستی! یشتوووونپ  یمرس  یمنو رها درست شد،تا شب م یکارا -
 ی؟جانان که گفت  یخاله 

 !یشنومکه دارم م  یزیوکردم چ  یتو بهت حرفاش بودم و باور نم هنوز 

 :به خودم اومدم ومنم از لحن کالم اون ذوق زده شدم و گفتم باالخره

و  یستن یگفت مسئله ا  یممامان جانانه،باهاش حرف زد یآره،البته خاله  -
ساعت   یقاخوبه،دق  یشمواسه روح  ینجور تنها بوده ا  یادیچون خودش مدت ز

 ین؟رس یچند م

 :ماهی

 !یگهشب د -

 از شب؟ یخب چه ساعت +

 :مثل خنگا جواب داد ماهی

 /:ساعت شب -

 یم؟تحمل کن یاشوباز قراره خنگ باز خدایا

 ...روش قطع کردم و تو افق محو شدم یوگفتم و گوش  هومی

 

 

***** 



 ☆هانا☆

 

،همش وول   ینجارسن ا  یو رها شب م  یساحل بهمون گفت ماه   ینکهاز ا  بعد
 .گرفتم  یخوردم اروم نم یم

 یم،بود یمیصم یگهنفر با همد ۷دوران دبستان ما  از 

 یمیو کالس اول با جانان صم یماز مهدکودک باهم اشنا شد یانمنو ک البته؛
 یم،شد

کالس سوم با ساحل و رامش   ی،ول  یمآشنا نشد  یدومم با شخص خاص  کالس
 ی،و کالس چهارم رها و ماه 

رفتن  یرها و ماه  یخونواده  ینکهتا ا یمبود یگهباهمد یشهاون موقع هم از 
 و رها دختر خاله بودن و یقم،ماه 

 مادراشون بود هردوتاشون باهم نقل مکان کردن، ینب یقیعم یوابستگ  چون

 ..تهران نیاشد و قراره ب یدانشگاهشون اوک  یکارا  االنم

 یرونب یمخوردم آروم گرفتم و از خونه زد یانکه از ک  یا یبا تو سر  باالخره
 دانشگاه یمبر 

در و انگار منتظر ما  یبودن جلو یسادهو گنده بک وا یکر دوتا پسر غول پ که
 .بودن



با  یکردم،هردوتاشون کت و شلوار مشک  یابیشونتعجب شروع به ارز با
 یقهوه ا یپوستش سبزه بود و چشما شونیکیبودن، یدهپوش یدسف یرهنپ

 ی،خیلیبود و لباشم درشت و دماغش معمول یهم داشت،موهاشم قهوه ا
 جذاب بود پدرسگ

و  یقلوه ا یبود و موهاش بور،چشماشم سبز، لبا یدپوستش سف یکیم اون
 !یدماغش قلم

 !یوفتادمتا پس ن یر منو بگ خدایا

جانان به خودم اومدم و نگاهمو  یمحوشون بودم که با سقلمه  همینجوری
 .ازشون گرفتم

 !!کنم  یم یزیدارم ه ینجاتو سرم!انگار نه انگار نامزد دارم نشستم ا خاک

 :جلو  و گفت یدزود خودشو کش کیان

 یش؟؟فرما -

 :گفت  یبم یتر بود با صدا یکه انگار جد  یهپسر چشم قهوه ا اون

و حواسمون بهتون  یایمماهم ب ینر یهرجا شما م یدخانوم گفتن که با -
و وقت  ینبش یندانشگاه پس لطفا سوار ماش یمتونبرسون یدباشه!االنم با

 !ینتلف نکن

 :دهنم باز مونده بود که جانان گفت ییشپررو از 

 !بگو تعارف نکن یخوای؟دوغ؟ماست؟نوشابه؟نم یا یگهد یز چ -



 :گفت  یپسر بوره جد 

!پس سوار یمکن  یعمل م یفمونبه وظ یم!فقط داریستیمنشما  یما مسخره  -
 !! شده یرمونکه د  ینش ینماش

 :رامش

 ....چکار یخواینم یماگه سوار نش ینمبب یخوامم -

 !رامــــــــــــــــــــش +

 .هم گذاشت و برگشت سمت خاتون یپلکاشو رو یعصب رامش

 :رامش

 بله؟ -

 :خاتون

 !یزنه؟حرف نم ینجوریخانوم متشخص ا یهچه طرز حرف زدنه؟ ینا -

 .که گفتم قراره حواسشون به شما باشه  یینهمون کسا اینا

 :پسر بوره اشاره کرد و گفت به

 اردالن،-

 :هم اشاره کرد و گفت یهپسر چشم قهوه ااون به



 یا ینازشون کن یا یچیسرپ ینهواتونو دارن، اگه هم کوچکتر  یناا ین،حس -
 ید!حاال هم بر یرمگ  یبراتون در نظر م  یسخت   یهتنب  یناتونو براشون بلند کنصد

  !شده یر دانشگاهتون د

تک تکمون زل زد و بعد برگشت و وارد  یاز زدن حرفاش  هم تو چشما بعد
 .عمارت شد

 !یموندنم یچیه یمقتدرانه حرف زده بود که جا انقدر 

 .یمبود شد یدلش چ م یدونمکه نم  یناماش یناز ا یکیغر غر سوار  با

 !یمدوتا هرکول جلو نشستن و ما هم خو پنج نفر بود اون

دوروز  یوکه قرمه سبز   یمداد یو همو فشار م یمهم نشسته بود یتو انقدر 
 .کردم  یدهنم حس م یتو یشوپ

 !دهنم یساحل رفته بود تو یطرفم موها ینا از 

هر  ین،و بب یاکه ب یمراه انداخته بود یا یکش  یسو گ یسچنان گ خالصه
کرد، زود ساکت   ینگاهمون م  ینماش یجلو  ی  یینهاز پسرا از ا  یکیدفعه هم  

 !یمکرد  یباز م یشمونودور گردن هم و ن ینداختیمو دست م یشنستیمم

 ...از نو یگردوندن باز روز از نو و روز  یروشونو بر م ینکههم ولی

 

***** 

 ~یانک~



 

 .یمشد یادهدانشگاه به نوبت پ یجلو ینتوقف ماش با

 :داد و رو به هانا گفت یینپا ینوماش ی یشهاردالن ش 

.هانا یدونیمکالساتونو م  یدنبالتون،ساعتا یایمبعد از تموم شدن کالستون م -
 .براش تکون داد و اوناهم رفتن یبز سر  ینع

 یمرو به رو شد یلسه یهداخل با صورت نسبتا عصب یمبر  یمکه برگشت  همین
بر و بر نگاش کرد  چشم غره   یکمکرد.هانا    یبه هانا نگاه م  ینهکه دست به س

 !کما  یبهش رفت که من رفتم تو یوحشتناک  ی

***** 

 ...)یمکرد  یبزرگ  یلی(لطف خیادتا استاد ب یمنشست یم،منتظر کالس شد  وارد

بود با  شده بود و قرار  یضبود، تعو یشآخر حاملگ یماه ها یمونقبل استاد
 .یماشنا بش یداستاد جد

جانان،فرو رفتن  یدنکش  یمگس پروندن من، نقاش یقهاز حدود پنج دق بعد
 مداد ساحل تو بدن دانشجوها،

کالس و اهنگ گوش کردن رامش باالخره در   یهانا تو یششدن آرا یدتمد 
 .ساله اومدتو ۲۷،۲۸ یباپسر تقر  یهکالس باز شد و 

 !یقهوه ا یو چشم و ابرو یدرشت با دماغ معمول یبلند ، لبا قدی

 .جذاب بود یلیخ خدایی



 !عجب چه

 !یمکرد  یداپ یعدد جذاب لعنت  یک پاتال باالخره  یر پ یهمه استادا ینا بین

تک تکمون  یرو یشونگاه لعنت ینکهرفت، بعد از ا یزشبه طرف م جدی
 ..)(چرخوند منظورشهیدچرخان

 :گفت

خانوم   یگزینهاکان دانش فر هستم و قراره جا  یدتوناستاد جد  یر،منروز بخ -
 باشم، یمیعظ

 استادتون باشم،دوستتونم، ینکهاول بهتون بگم؛من قبل از ا ینهم از 

 یحرفشو با خنده گفت(..ول ینجای)ایندوست دارم که همتون قدرمو بدون و
 !یکنمرو هم قبول نم ینظم یب  یچگونهه

 یدبا یشهکه هم  ینبدون ینما ین،کالس باش  یوت یدهمتون قبل از من با پس،
 .یرمبگ ییز کو  یهوچون ممکنه  یندرسارو از حفظ باش

 !خب

 ینبلند ش  یکی  یکیآخر    یفمن با شما هم اشنا بشم،از رد یگهد  عزیزان،بهتره
 .ینکن  یو خودتونو معرف 

 

 !یعوض ینبود ا یباباااا!عجب جنتلمن جوووون

 !یدونه  ینلطفو در حقم بکن!هم  یه  ینتو پاچم؟هم  یشبنداز  یشهنم  یاخدا  اخ



 !رفت تو پهلوم یزیت یز چ یه یهومحو بودم که  همینطوری

 :زدم  داد

 ...بر پدرت -

 :با اخم گفت ساحل

 !یکن  یخفه شو!نوبت توئه خودتو معرف  -

 !خجسته نشسته واسه خودش چقدرم

با استاد جلسه  یناز اول ینما یاحرف ساحل برگام فر خورد!ب یدنشن با
 !محوش شدم که آبروم رفت یز ه ید،انقدر جد

 :پاشدم و هول  گفتم سریع

 !!!هاکان دانش فر  -

 یباز چه سوت  ینمفشار اوردم که بب یممغز نخود یکمهانا اومد،  ینه صدای
 !دادم یا

دهنم.استاد از خنده سرخ شده   یرو  یدممحکم کوب  یع گفتم سر   یچ   یدمفهم  تا
 !یمیعظ یهبود،چه سوت

 

 :هم کرد و اروم گفت یاخماشو تو ساحل

 !غرق بوده یاپس بگو خانوم تو کدوم رو -



 

 :زد و گفت یشخندین رامشم

 !مگه من واسه شما فکر کردن به پسرا رو ممنوع نکرده بودم؟ -

 یشد! جانانم که از خنده داشت هانا رو گاز م یرهچشمام خ یتو یز ت بعدش
هم  یااز بس که قهقه هاشو خفه کرده بود! همکالس یهوش،گرفت و هانا ب

 .!بهتره نگم یخیالکه...ب

 

 :هاکان جووون خنده هاشو کنترل کرد و گفت باالخره

 !دار شدم یجبار فن پ ین!واسه اولیگهبود د یبسه بچه ها!سوت  -

 :کرد و گفتبهم نگاه   یطونش بعد

 !ینبگ یتونوحاال اسم اصل یشهاگه م -

 

 !یدخودم سگ شده بودم شد یهسوت از 

 ...یشجاع   یاِن ک-

 تموم شد و یکردن، کالس با بدبخت   یخودشونو معرف  یهبق ینکهاز ا بعد

 :یگفتملب م یر ، تند تند ز یرونزودتر از همه زدم ب 

 !یادم یش!پیوفتادهن یاتفاق  یچه -



 ...یادم یش...پآره

 ....یادم یشپ یادز یزاچ ینا از 

 شده!؟ ی!حاال مگه چ یرهم یادشهم  استاده

پام  یر احساس کردم ز یهوکه،   یرفتمو م یگفتمبا خودم م یناروا همینطوری
 شد، یخال

که از   یاز چندتا ملق،پشتک و صد و هشتاد درجه باز کردن، با مقنعه ا بعد
پله ها! به حالت نشسته  یینگردنم ،افتادم پا  یموهام سرخورده بود رو یرو

 یتا هضم کنم و بفهمم چ  یکردمروبه روم نگاه م یوار افتاده بودم و شوکه به د
 !شده

 :گفت  یغ د و با جبه گونش ز  یبدو بدو خودشو به من رسوند و چنگ  هانا

 !خدا مرگم بده -

 

حرف هانا از خنده   یدنتا از دانشجوها  که دورمون جمع شده بودن با شن  چند
 یدن،ترک

 از چشمام به هانا چشم غره رفتم، یکیبا  منم

 !یه؟چ خب

 !کجاس  یدونستمچشمم گم شده بود و نم یکیاون  ی قرنیه



چشم  یهتالش چشمم به حالت اولش برگشت و تونستم  یبعد از کل باالخره
 :جانان اومد یصدا یهوبه هانا برم که  یکش یغره 

 !ی؟بالرو سرش اورد ینخودش مغزم داشت که ا ینمگه ا یااااعرررررر،خداا -

 یشد،هم جا نم یترش یدبه  یتو یبودکه حت  یدهبدبخت ترش یه خودش

 آخه!؟ یمکن  یکار چ یکه ازش گرفت   یعقل ینلوچش و ا یچشما ینبا ا حاال

 کرد،  ینتونست و تک خنده ا یول یرهخندشو بگ یکرد جلو  یسع ساحل

 :و گفت یینلحظه رامش با دو از پله ها اومد پا همون

 دو؟ یجانان شماره  یتوهم شد -

 یم،پیکبلندش کن  یرینبغلشو بگ  یر ز  یندختر!؟پاش  یکنیحواستو جمع نم  چرا
 !؟ینجاا ینراه انداخت یک ن

 

 یهناح  یکه تو  یفیفراوان باالخره بلند شدم ، همزمان با درد خف  یتالش ها  با
 :وز وز ماکان بلند شد یماتحتم احساس کردم صدا ی

 !ینجاا یمدار یجافل یه ینکهمثل ا-

 !؟یقا؟همه جا بودن دق یناا چرا

مغزم پژواک شد!تا بناگوش  یباال اومد و حرفش تو یندوزمانگار تازه و یهو
 !بوووووووووق یشدم!پسره سرخ 

 :زود با تمسخر گفت جانان



 !یمکرد  یم،تمومنه ندار -

 :گفت  یا یدهبرگشت سمت جانان و با لحن کش هانا

 یرفت مگه؟ول  یادتبود!   ینجاعمش ا  یشپ  یقه!اتفاقا چند دقییییزمممنه عز  -
 !بردنش یدرس یر د

 

 :پارسا و گفت یشونه  یکرد و زد رو  یخنده ا یهو سهیل

 !یکرهشد مثل اون است -

 :شروع کرد به خوندن یتمبا ر بعد

 !عمتو بردم!پسش اوردم!عمتو بردم!پسش اوردم -

 !ماکان خفه شد یشیهتا بشکنم زد که با نگاه آت دوسه

 :زد و گفت یپوزخند جانان

 !دارن یریخودشونم درگ ینب یحت  یناا -

 

 :پارسا

 !یمداشته باش یریکه خوددرگ  ینهبهتر از ا یرباشیمباهم درگ -

 

 :جانان



 ! از صفات بارزتونه یکیهم  یریعروس!خوددرگ یکلمه از ننه   یک  -

 

 :چشماش و آروم گفت یزل زد تو پارسا

  یرمآره!مثال االن من با خودم درگ -

که بزرگتر از  ییکوچولو یخفه کردن جوجه ها یروشه برا ینبهتر  اخه
 !زنن یدهنشون حرف م

 

 :سرخ شد و دستاشو مشت کرد و گفت جانان

دهنت و با خونش شربت   یکه مشتمو بکوبونم تو  یرممنم االن با خودم درگ -
 !نه یاالبالو درست کنم 

 

 به اطراف دوخت، یکمو نگاهشو  یبشج یدستاشو گذاشت تو پارسا

 !سالن بودن به ما جلب شده بود یکه تو  ییکسا  توجه

 :پارسا

 ...و بعدشم -

 

 :جانان گرد شد و داد زد چشمای



 ی؟چ  -

 :گفت  یبا لبخند کج  پارسا

 !؟یبی؟!فکرت کجاها رفت بیگهد یوکه درست کرد  ییشربت البالو-

 :گفت  یار بهش رفت که سام یچشم غره ا جانان

 !بسه ینکرد  یهرچقدر زبون دراز -

 رفته؟ یادمن روزتون با دوست دخترم رفتار او ینکرد  فکر 

 !ینکه فکرشم بکن  یبد تر از اون  یلی...خیند یتاوانشو پس م بد

 

 دفعه ساحل نطق کرد این

 :ساحل

 ...!یبینمتم یز خاله جون؟ر ییکجا -

 

***** 

 ساحل

 

 :سامیار

 !یچه یبینیکه نم  یز مدت که بگذره ر یهنداره،  یبع -



 

 !گرد شد  چشمام

 !ادب بودن ی....ب ی...ب یو ب  یو وحش یشعور ب یناا چقدر 

 

 :گفتم  حرصی

 اونو -

 :هانا

 ...ساحلللللللل -

گرفتم و انگشتمو به نشونه   یرونوب  یاداز دهنم ب  یخواستکه م  یحرف   یجلو  بزور 
 :یارگرفتم سمت سام  یدتهد ی

 چندش اوردم حقش بوده، یسر اون دختره  ییهر بال -

 !دم ما نذاره یپا رو میخواسته

 !یارمسرش م یمبدتر  یبالها یگمبازم بخواد چرتو پرت بگه بدون ترس م اگه

 :سامیار

 !یزمبا تو دارم  عز  یادیز ینشده  یهتسو یمن هنوز حسابا -

 ...یلحظه ا یه....یروز یه باالخره

 



 ..رفتم یشد و من عقب تر م یتر م یک هر کلمش بهم نزد با

 

 !یارمکه بخوام سرت م  ییالو هر ب یگیرمت...مییجا یه-

 

 :و گفتم یسادمشدم و رفتم رخ به رخش وا یر دفعه ش این

 !یاصال چند مرده حالج  ینمبب یخوامبکن!م یخوایم یهر غلط  -

 

 :صاف کردم و گفتم یقشو

 !اصال ینبلد یپولدار چ  یشما بچه سوسوال ینمبب یخوامم -

 

 :زد و گفت یپوزخند صدا دار سامی

 !پولدار ی!بچه سوسوالیگهم یچ  ینبب -

 

 :شد و گفت یرهصورتم خ یپوزخند تو یدفعه بدون حت  این

از ترس  یاداسمم م ینشونت بدم که تا عمر دار یمن چنان بچه سوسول -
 !یکن  یمسوراخ موش قا یخودتو تو

 



 :اشوان اومد یبگم صدا یزیمن چ ینکهاز ا قبل

 چخبره؟؟-

که دورمون   ییهم به دانشجوها در  یبود که با اخما یدهتازه رس ینکها مثل
 !کرد  ینگاه م یدیمپر  یبودن و ما که مثل موش و گربه به هم م

 

 

 :رامش

 !!!!خرسشونم اومدیاب -

 :و گفت یدچرخ یوار در و د یاشوان رو نگاه

 وز وز مگس به گوشم خورد؟؟؟ یفقط من صدا یدید؟یاشن یزیشما هم چ -

 

 :شد و گفت یرهمتفکر بهش خ رامش

 !اتفاقا یدمباباتو شن ینه منم صدا -

 

نگاهشو بهش  ینشد و ترسناکتر یرهبه رامش خ یمدفعه اشوان مستق این
 :انداخت و گفت

 !یشیهار تر م یکنمسگ محلت م یشتر ب یهرچ  یبینمم ینکهنه!مثل ا -



 

 : داد زد یجد یلیو خ یدبه گردنش کش یگفت و دست   یپوف  رامش

 آخه چرااا؟؟؟ یااااخدا -

 

 :که ادامه داد  یمکرد  ینگاهش م یختهر یبا پشما هممون

 رفت ببندم؟ یادم یووحش ینآخه چراااا دِر قفس ا -

 

 :گفت  یپر تمسخر  یبرگشت سمتش و با لحن مثال آروم ول بعدشم

هم  یتودر قفستو محکم ببندم !امپول زد هار یبعد یدم دفعه  یقول م -
 ....یگهد یا...بجلو تره یکم...قفست یزمعز  یمبر  یا...بیابزنم...ب

 

لحظه واقعا فکر کردم   یهو من    یرونزده بود ب  یشونیشگردن و پ  یرگا  اشوان
 ...امکان داره که سکته کنه

 :اشوان

 !واسه ما آدم شدن یینابچه پا ینا ینتو؟حاال بب یکنیبلغور م یچ  -

° 

 



با کل کل و دعوا با ما خودتونو  یخواین...فقط میبینهنم یرو اصال کس شما
 !یستینکه ن  یدر صورت  ینشاخ و خفن نشون بد

 !!یچی...هیستینن یچیه شما

 :داد زد جانان

 !حرف دهنتو بفهم -

 :پارسا

 !بند و بساطتو جمع کن بابا یکی یشه؟توم یاگه نفهمم چ  -

 :جانان

 !بهم نگو بابا -

 :پارسا

 هن؟ -

 :هانا

 بهش نگو بابا، -

 !یکنهم یداپ یتحساس مسئولبهت ا نسبت

 !هار باشه یسگا یجزو خانواده  یدنبا یچکسمه و

 :پارسا

 !یبینینم  یزنینکه ازش حرف م  یوسگ هار  ینهمچ  یه  ینرو نگاه کن  ینهتو آ  '



 :هانا

 !یبینمشماها دارم م یدنبا د ینهفعال که بدون آ  -

 :سهیل

 !هوشه -

 !؟یری؟؟؟م یدار یگازشو گرفت   چیه

 !!اخالقمون سگهیمما سگ اره

 !یهسگ اعصابمونم

 !دندونامون یکرده ال  یر قضا پاچتون گ از 

 :ادامه داد ماکان

 ی؟با چ  یخودشونو اروم کنن،اگه گفت  یخوانم یوحش یوونایح ینو حاال ا -

 !آفرررین

 !مزاحم یکردن بدن چند تا جوجه   یکهت یکهت با

 

 :کیان

 !یفهبا من،من قلبم ضعنکن  یشماها؟نه بابااااا،شوخ  ی؟اونمک  -

جون  یخدمتکارا ین،غذاتونو خودتون بخور ینفعال فقط تالش کن شما
 !یهبذارن دهنتون کاف یرنلقمه نگ یتونجون



 !یستخوب ن یمونما وضع مال اره

 !یینیمپا بچه

 یدونینکه نم  یقرت  یشما بچه سوسوال یارزه به صدتا یما م یتارمو یه ولی
 !یهدرد چ

 :سامیار

 یشه؟حاال شما ها واسه ما ادعاتون م -

 !!یهواقع یهزندگ یستن یلمبخدا ف بابا

توجها همه برگرده سمتتون   ینو دوست دار  یکنینداد م  یکه داد و ب   اینجوری
 !بدبختا یکنهم یکترتونکوچ  ینکه هست  ینیفقط و فقط از ا

 

 :یدمغر  عصبی

 !چهارتا دراکوالن ینو امثال خودت که ا ییبدبخت تو -

 !دهنتو که نه وقتت هست نه حست ببند

 یین،که فقط شما  ادعا

 ....یول یشهم یشپولدار یکه ادعا  یاشوان خان  ینهم مثال

 

 :زد یادفر  یدفعه عصب ینا رامش



وجود شما   یکه اصال تو  ید؟انسانیتیبا پول خر   یشهم  ی؟اونوچ   یتوانسان  یول-
 ین؟؟بخر یخواین!اونو چطور میستن یووناح

 یو بدجنستونو ارضا م یفروح کث  یرشونو تحق  ینو توه یهبق  یبردن آبرو  با
 یدکن

 یراه فرار یچکه ه  ینش یغرق م یمنجالب  یتو ینکه دار  ینفهم ینم ولی
 !نداره

 و ینکه مغرور  ییتک تک شماها از 

 !متنفرم ینباالتر  یهاز بق ینکن  یو فکر م ینازیدمال و اموالتون م به

 یفهمین؟!میخورهبه هم م حالم

 !!مخصوصا تویخورهاشوان؟حالم ازتون به هم م یفهمیبهتر بگم...م یا

 :دانشگاه رفت و منم بالفاصله گفتم  یاطبه سمت ح یاز زدن حرفش فور  بعد

 !ید،حیفمث شما کش یموجودات  یک مادرتون برا  یمانیدرد زا یفح -

 .یاطح یتو یمگمش  ینااز حرفم برگشتم که با رامش ا بعد

 یم،سرجاهامون خشک شد یومداست که به سمتمون محر  یدند با

 ...لب گفتم و چشمامو بستم یر ز یلعنت  

 

 



 

***** 

 ♤رامش♤

 

 یمهممون تعهد داد ینکهاز ا بعد

 ( هم ما،هم پسرا )

 :یرو لبشون بود به معنا یپوزخند یهپسرا موقع تعهد دادن  البته

 حراست جان؟ یشهبا تعهد تموم م یفکر کرد -

 !یکور خوند  یزمعز  یر خ نه

 !!که  یشیمنم یخیالب یمنکش ییندانشگاهو پا ینتا شلوار ا ما

 یم،دوبار،تعهد داده بود هممون

 !!بحثمون شد یگهزر زدن حراست بازم با همد یوسطا چون

  .یرونب یمزد یاز اون اتاق کوفت  باالخره

 !بکشم یکیوکردم هر لحظه امکان داره   یاز شدت خشم احساس م واقعا

 .یرونب یمو زد یماز اونجا دور شد یمبه پسرا بنداز ینگاه  یمن ینکها بدون

   ) و اردالن ینعنتر) حس یاون دوتا پسرا یدند با

 !شدم یداده بودن، بازم عصب یهمنتظرما تک ینبه ماش یعصب که



 .خورد یپسر بود به هم م یحالم از هرررچ  یعنی

 

و حرص خوردن  ینماش یتو یمو نشست یمرفتار ممکن رفت ینخونسرد تر  با
 !یمگرفت  یدهکامال ناد  یدیمورس یر د ینکهپسرا از ا

 !به ماچه؟ خب

 !مثل عجل معلق همش دنبالمون باشن یمما خواست انگار 

 خاتونم دلش خوشه هاااااا، این

 !؟یپت و مت فرستاده دنبالمون که چ  دوتا

 !ه پنج تا نره خر باشهب حواسشون

 ( !!یماصال هم منظورم خودمون نبود( 

 !یشهسالمون م ۱۹داره  یگهنه انگار د انگار 

  خونه یدیمسکوت گذشت رس یساعت که کال تو یماز حدود ن بعد

 .داخل یمو رفت یمشد یادهپ یحرف  یچبدون ه و

ست و خاتون کجا یدکرد پرس  یعمارت کار م یکه تو  ییاز دخترا یکیاز  هانا
از دوستاش که خارج از شهره  یکی یو رفته خونه  یاداون گفت که تا فردا نم

 !و کار واجب داشته

 !یمدادناش راحت یر !حداقل تا فردا از گآخیششش



 .اتاقامون یتو یمرفت یکی یکی

 یبا شلوارک مشک  یمشک  یهرکاب یهکه حالمو جا اورد   یدوش عال یهبعد از  
داشت معده بزرگمو  یکمتا برم غذا بخورم،معده کوچ یینپا یدمو پر  یدمپوش

 !خورد یم

 یم،جمع شد یز سر م همگی

 یرو  یمحمله کرد  یامسخره باز  ینا  یدونمدفعه بدون آداب و رسوم و چم  این
 یم،پلو و در حد مرگ خورد یالوب

 !از خودمون جلوتر بود یلومتر شکممون دو ک یمبلند شد یکه وقت   جوری

 :یدند!دقت کنک  یاغراق م یکم  یو (

 ( !یفقط کم -

 ...خالصه

 یکردن تو  یگرفتن، خوردن و گرگم به هوا باز  یکشت   یدن،د یلمبا ف روزمونو
 .یمگذروند  یاطح

 !یمهم  یم! ) اوه چه تصمیمبخسب  یمگرفت  یمبود که تصم  یناا  ۱۱  یساعتا  حدود
) 

 .هم افتاد  یبالش بشمر سه خوابم برد و پلکام رو  یسرمو گذاشتم رو  همینکه

تا واضح  یدمسر جام نشستم و چشمامو مال یفور یزیشکستن چ یصدا با
 !ینمبتونم بب



 بود؟ یچ  یصدا یگهد این

 دزد اومده؟؟؟ نکنه

 به ساعت انداختم، یبرداشتم و نگاه  یموگوش  فوری

 !شب بود ی یقهدق ۲:۳۸ ساعت

 !؟یعنی؟باشه  یتونهم یساعت از شب ک  این

 یدمچهارتا  دختر رو د یباز اتاقم در اومدم که، به ترت فوری

 بگم که ، اینطوری

  کردن  ینگاه  م یینوپله ها خم شده بودن و پا یاز نرده  دخترا

 :کردم و گفتم  یپوف  کالفه

 ....یم یکار چ -

 :جانان

 !یاد!صدات در نیسسسسه -

 !ارتعم یکنم دزد اومده تو  ی،فکر شد یدار شد ب خوب

کف   یمبذار یوعوض یدزدا ینحساب ا یینپا یمبردار بر  یزیچ یهباش  زود
 !!دستشون

 :نشونش دادم و گفتم مشتمو

 !ندارم یاجیاحت یله!به وسیینپا یارممشت فکشونو م ینبا هم -



رنگش که  یصورت  یکیپالست یر گفت و من تازه نگاهم به شمش یولیا هانا
 /:رفت افتاد یم یلهوقتا باهاش رقص م یبعض

 ی؟؟رو برس یینکه پا  یاییحساب اون الش یخوایم ینبا ا-

 

 :هانا

 !یخوب  ینچشه؟به ا ین!مگه ایگهاره د -

 :کیان

 ...یینپا یم...بر یگه!بسه دینکم ور بزن -

 !یکننم یچه غلط  یقانگهبانا دق ینا یدونمنم من

 :ساحل

 !یخوابنانقدر سخته؟خب معلومه!م -

 .که اوناهم پشت سرم اومدن  یینتوجه حرفاشون از پله ها رفتم پا بی

 یدیم،د ینم یچیمحض بود و ه یکیهتار یتو خونه

 !!رد شد یاهیس ی یهلحظه حس کردم سا همون

چشم برهم  یه یدهنش گذاشت و تو یگفت و دستشو رو  ینیزود ه جانان
 !اشپزخونه یو رفت تو یدزدن پر 

 !!!یدونمنم یقاچرا رفت اون تو رو دق این



 :داد زدم زود

 !بزدل ی! ترسوینماونجاست؟خودتو نشون بده بب یک  -

 خورد و برگشت سمتم، یتکون  یاهس ی یهکردم اون سا  احساس

 !شد یعادت کرده بودن و کم کم صورتش داشت واضح م یکیبه تار چشمام

 ....یاومد و بعدش آخ دخترونه و بلند  یدنگ محکم  یصدا  یهولحظه    همون

و  یکه با شلوارک خرس  یدیمسالن توسط هانا روشن شد و ما جانانو د برقای
به دست نشسته  یتابهماه یخرگوش ییایو دمپا یگشاد باب اسفنج   یشرتت

 :یگهتو سرش و پشت سر هم م یکوبهسر دزده و م یباال

 ی؟ارو بدزدم یف،میخوایدزد کث -

 ی؟؟کن  یاز ما دزد میخوای

 ما؟بکشمت؟ یتو خونه  اومدی

 بهت بگم احمق؟ یشعور؟میخوایبهت بگم ب میخوای

 :زمزمه کرد ساحل

 !یدیچقدر خوبه که حق انتخاب بهش م -

 جانانو از اون دزده جدا کرد، یهواومد و  یلحظه دست  همون

 .تازه نگاهمون به نفر دوم افتاد و چشمامون گرد شد 

 :گفت  یغ با ج هانا



 ...رها؟؟ -

 ...ماهی؟؟؟

 :ماهی

 ....تو روحت یا -

 

***** 

 ☆رها☆

 

 یــــــــــــــــــــــــــــغج-

 !ینممممبب ین!پااااااشپاشین

 !صبح شد وای

 !ین! پااااااااشیشیمبدبخت م  یمبرس  یر روز دانشگاهمونه د  یناول  ینا  ینش  بلند

  !کن توروخدا  نگاه

زر زراتونو که  یشبد یدتخت!! اصال نبا یه یرو یدنخواب ینفر  شیش
هممون  یذاشتمکردم وم  یدلمون واسه جمعمون تنگ شده قبول م یگفتین؛م

 و ینگروه درست کن  ینبش یر که االن واسه من ش  یمجا بخواب یه

 :جانان داد بزنه 



 !.یشیمم_ما_پانینکمپ#-

 ین؟شده چرا انقدر نفهم یر دانشگاه د میگم

 :گفت  یتوهمون عالم خوابالودگ  ماهی

 کجاست؟  یشگاهزا -

 

 :و گفتم یدممحکم تو کلم کوب یکی

 !خنگ خدا!دانشگاه یهچ یشگاهزا -

 !اخرش یمیرمم یکنممن از دست شما سکته م وای

 تخت، ینشست رو یهوزدم که ساحل  یداشتم زر م همینجوری

و با بالش کوبوند  یدکش  یداد بلند یهوهمه جارو فرا گرفت که  یخفن سکوت
و خودش پاکوبان رفت سمت  یینهانا که از تخت افتاد پا یتو کله 
 !ییدستشو

 !یااااحش یسمینساد یهمونجور هنوزم

 شده بود، یدار که با افتادنش از تخت ب  هانا

 ادم پاشد تا اماده بشه، مثل

 یانحش و اخم و َتخم باالخره افتخار داد که از تخت دل بکنه!کف  یبا کل  رامشم
 !یواررفت تو د یسره داشت م یهبلند شده بود و  یغمج ینکه با همون اول



 ید،د یرو نم ییبگم که چون چشماش بسته بود جا اینجوری

 .یرونکرد و رفت ب  یداباالخره با کمک رامش در اتاقو پ 

 !یستجانا ن یدمکنم که د  یدار نارم بو جانان که او یسمت ماه  برگشتم

 !نبود که نبود یگرد همه جارو گشتم ول  یچشما با

 :تکون دادم و گفتم یوماه زود

کجا   یهوبود  ینجااالن ا ینکه هم  ین!جانان کجاست؟؟؟؟ ای؟مااااااهیماه  -
 رفت؟!؟

 !ینمبلند شو بب عنترخانوووم

 !یگهشد د یبغ یکدوم گور  یبدون  یدجفتت بود با یشپ یقهدو دق همین

 کجااااست؟  جانان

 :و منگ و خواب آلودش جواب داد یجدوباره با همون حالت گ ماهی

 ینجاسا -

 !شد ینم ینگرد تر از ا  یگهد چشمام

 کجاست؟  ی؟گفتیچ..چ  +

 :دوباره ماهی

 یگهاناش د  -

 !به گونم زدم یگفتم و چنگ   هینی



 چشه؟ این

 ....ا اون و جانانواقع یزنه؟نکنهحرف م ینجوریا چرا

 !یو راست  یگفتن مست   یمقد از 

 ( !!فقط خوابهیستکه مست ن  یناحمق ا )

 یکنه؟م یفرق  چه

 !مثل مست شدنشه یماه  خوابیدن

 فکرا خودمو قانع کردم و در اخر ینهم با

 :یدمکش  جیغ 

 .....غلط یهدارن  یبچههههههه هاااااااا جانان و ماه  -

 !..آخ-

نگاه   یمالیدو سرشو م  یرونب  یومدتخت داشت م  یر که از ز  یزده به جانان   بهت
 :لرزون گفتم یکردم و با صدا

 یکردی؟م یچه غلط  یر اون ز -

 

 :اتاق و گفت یتو یدپر  یانگار که پشت در چادر زده بود فور ساحل

 !ی؟زد یغ رها چرا ج -

 ی؟و جانان چ  ماهی



 :با درد گفت جانان

 ی یلهسرم خورد به م یرونب یام!بعدش که خواستم بیرشاز تخت افتادم ز -
 !!!تخت

 :زد یغ تخت نشست و ج یاخمو رو ماهی

 !یرمههههمن که گفتم ز -

 :اخم گفتم با

 ی؟چ  یعنی یرمهز یوحش -

 منم فکرم بره یتخت گذاشت  یر افتاده ز یمثل ادم بگ  میمردی

 :موم کردهال اومد و بحثو ت یداد هانا از تو صدای

 !شد یر د یگهد یرونب یاینتو اون اتاق؟؟؟ب ینموند یهچ -

 

چنگ زدم تا  یصندل یدسته  یاز رو یموقهوه ا یمانتو یو فور یدمکش  پوفی
 یارم،هانا رو در ن یغج یناز ا یشتر بپوشم و ب

 .کنم خودم موندگار شدم  یدارشونخواستم ب خوبه

از اتاقا و   یکی  یتو  یدیمو چپ  یمبعد از استقبال گرمشون هممون اومد  دیشب
که االن   یمتا صبح حرف زد یم،انقدرمتخت جا ش یه یتو یمکرد  یبزور سع

 !یومدهممون مثل خر خوابمون م

 .ینباش یدار بگه انگار مجبورتون کردن ب یستن یکی



 

***** 

 هانا

 

 اه،دانشگ یمتا بر  یمتن لشمونو جمع کرد باالخره

( رو به رو ینبا دوتا چلغوز سخنگو)اردالن و حس یاطح یتو یمرفت همینکه
 .زدن، معلوم بود منتظر مان یکه داشتن زر م  یمشد

 

 یلمونتحو یلحظه نگاهش افتاد به ما و لبخند یهسمتشون که اردالن  رفتیم
 داد و سرشو چرخوند،

ترق و توروق   یدوباره با شدت برگشت طرفمون که صدا  یدنکش  یهبه دوثان  اما
 !یدیمگردنشو هم شن

 :با بهت اردالن

 !یشین؟تر م یادشما چرا هرروز ز -

 مگه؟؟؟ ینکن  یو ولد م زاد

 :زود گفت کیان

 !تا چشت دراد -



 !نفر  ۹ یمشد یگهد االن

 یشیم،جا نم ینماش یه توی

 .یاینبا ما ب ینحق ندار یندوتا اضافه ا شما

 :گفت  یعصب اردالن

 !که حواسمون به شما باشه  یمما دستور گرفت یول -

 :گفت  جانان

 ..دستورتو بذار رو -

 گفت  یندستاشو مشت کرد و حس ینخشمگ اردالن

 (چه زودم دخترخاله شدم )

 .یکنیم،همینعمل م یفمونبه وظ یم!ما فقط و فقط داریگهبسه د -

 :گفت  یعصب رامش

چشمم به شما دوتا مزاحم  یاهاصال صد سال س یخوام!میل نکنعم یخوامم -
  کنه  ینکه ع

 !یوفتهبه ما ن چسبیدین

 :زود گفت اردالن

 !یستدست تو که ن -

 .حرف نزن پس



 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 !عروس یکلمه از ننه   یک  -

 :ماهی

 کو؟ -

 :رها

 ی؟چ  -

 :ماهی

 !عروس -

 یشونیمپ یکوبوندم تو  یکیگفتم و   پوفی

 :بگم ساحل گفت یزیچ  ینکهاز ا قبل

 !ی؛خنگیالحق که مثل اسمت ماه  -

 :با خنده گفت حسین

 یه؟مگه اسمش ماه -

 : من

 .آره خب -

 :گفت  ینشخنده و اردالن ماب یر و اون دوست نکبتش هرهر زدن ز حسین

 !ی؟ماه -



 خانوووم؟ یماه  ینندار یاسب آب  یانهنگ  یالتونفام توی

 :نگاش کرد و بعدش گفت یکم ماهی

 .!یسادنجلوم وا یخر آب  یهو  یاسب آب  یهفعال که  -

 :و اردالن اشاره کرد و ادامه داد ینبه حس 

 یم،به جز اونا هم نه...ندار -

االن   ین،کن  یخاتون کار م  یشکه پ  ینضمن...خوبه شماها فقط دوتا مزاحم  در 
 !ین؟واسه ما شاخ شد

 تازشم،

 اسم خودت قشنگه؟ یکرد  فکر 

 عروسم شد اسم؟ ی ننه

 !آخرش چشماش گرد شد یجمله  یدنبا شن یهو

 یتهش گند زد یحرف خفن بزن  یه ی...باز خواست یمااااه  وای

 :من

عروس  یاصطالح بود....اسمش ننه  یهعروس منظورم  ی!ننه یمااااه  -
 !...اردالنهیستن

تو  یدگفت و محکم کوب  ینیمثل خنگا نگاهمون کرد و در آخر ه یکم ماهی
 ...دهنش



 .تاسف تکون داد یبا خنده سرشو به معنا اردالن

 !...خودت ظهور کنخدایااااا

شونه   یز داشت خندشو کنترل کنه، ساحلم روشو برگردونده بود و ر  یسع  رامش
 !یدلرز یهاش م

 که پخش بودن،  یانمو ک جانان

 !یدیمخند ینم یمکرد  یم یابرو دار یمترها هم داش منو

 :رها

 !بسه -

 !یشیمجا نم ینواقعا تو ماش یدستوره ول یه ینا یدونمم آقایون

 :با ذوق گفت جانا

رو  ینااز ماش یکیاز پسرا هم  یشینیم،هرکدومم یندوتا ماش یخب تو -
 یرونن،م

 یه؟!نظرتون چینماش یادهخونه ز ینا یکه تو  چیزیم

 :رها

 ...جون بابا -

 :رامش

 .دمت گرم -



 :ساحل

 .!مداد شانسمو بد گذاشتم ی یهزاو ید؟حتماچرا به ذهن خودم نرس ییمم،ا-

 :کیان

 !نه یا یفهمینشما هم م ینمبب یخواستمم یول یدونستممن خودمم م -

 :من

 ...آره جون عم -

 :وسط حرفم یدپر  یهو ماهی

 ...یستخوب ن یننههههه،ا -

رو   ینااز ماش  یکیو هر کدوم از پسرا    یمش  یمتقس  ینتا ماشدو  ینظر من تو  به
 !برونه

 ینه،ماش یادهکه ز  یزیخونه هم چ ینا تو

 ...بهتره این

 !ها؟ یهچ نظرتون

 

 :و جانان گفت یمنگاهش کرد یسپوکر ف هممون

 .....یگیرهنم یچکیه ینوچرا ا یدمحاال فهم-

 .گفتم  یا یدهکردم و هوم کش  ییدتکون دادن سرم حرفشو تا با



 

 

***** 

 ♢جانان♢

 

و اون دوتا مزاحمو پشمم  یمشد یادهپ ینبه دانشگاه از ماش یدنمونرس با
 !یمحساب نکرد

دانشگاه بشم، چشمامو بستم و با لبخند  یاطپامو بذارم وارد ح ینکهاز ا قبل
 :لب گفتم یر که امروز داشتم  ز  یاز حس خوب 

 !یمبسم اهلل الرحمن الرح -

 یکه با اون دوستا  یدمنحس پارسا رو د  ی  یافهق  یاز باز کردن چشمام زرت   بعد
 !زدن یو زر م یمکتن یچلغوزش نشسته بودن رو

 :و حرص گفتم یزونآو یلب و لوچه  با

روز خوبت!صدق   یشد تو  یدهاول ر  ینجانان خانوم!از هم  یر بگ  یل.تحو..یاب - 
 !یمالعظ یاهلل العل

خنده که ساحل،  یر زدن ز یپق  یدنوکه کنارم بودن،حرفامو شن  یو ماه  کیان
 .رامش، هانا و رها با تعجب نگاهشون کردن



پارسا زبون در اوردم که ابروهاش  یوجودم بود برا یکه تو  یهمون حرص با
 !باال یداز تعجب پر 

 .یمو بعدش سلف شد یاطازش گرفتم و وارد ح رومو

 !یقا؟بود دق یکردم که فازم با اون حرکت بچگونه چ   یبا خودم فکر م داشتم

 یکشهمونطور با باز کردن ک یهلوم بودم که ماه  یهخوردن ران مشغول
 :مشغول بود گفت

 یه؟نشسته بودن چ یمکتن یسرا که روبا اون پ یتونقض -

 شروع کرد یانگلوم و ک  یتو یدپر  رانی

 !کمرم  یحد مرگ ضربه زدن رو در 

 کرد،  ینگاه  م یشبا دقت به گوش یلیدهنش باز موند،ساحل خ هانا

زل زده بود و  یمکرد  یرفتار م یاکول  ینهم با تعجب و منتظر به ما که ع رها
  در آخر رامش

 :گفت

 ید؟به ذهنت رس یفکر  ینباهاشون؟چرا همچ یمدار یا هیمگه ما قض -

 :باال انداخت و گفت یشونه ا ماهی

 ینم،بب یدکن  یف!تعر ینکرد  یبه هم نگاه م یجور یهاخه  -

 فهم شد؟ یر ش یدهم به ذهنتون خطور نکنه که منو خر کن اصال



 

صورتش افتاده بود فوت کرد و همونطور که   یاز موهاشو که رو  یتره ا  ساحل
 :دوخت گفت یم ینامعلوم ینگاهشو به نقطه 

 !یتو خودت خر  -

 !که نگاها همه برگشت سمتمون  یز م یو  محکم زد رو یدحرفشو شن ماهی

 :باز کرد و هول گفت یششون زود

 !خواستم بزنمش یز م یخر نشسته بود رو یه -

با کولش افتاد به جون کمرم تا مثال  انیگلوم که،ک  یتو یدپر  یک دفعه ک این
 ...نجاتم بده

 :بازم هول کرد و گفت ماهی

 !...خرمساق منظورم بود یعنی...یز چ -

 :شدش  زمزمه کرد یدکل  یدندونا یبا خجالت از ال رها

 !اون قرمساقه یزمعز  -

 :ماهی

 !عروس یکلمه از ننه   یک  -

 :گفت  یونسبتا بلند یعصب یکوبوند تو کلش و ساحل با صدا  یکی رامش

 !من یز خرمگس عز  -



 یدنخند یز ر یز شروع کرد به ر هانا

 .....من و

متر با چشمام   یلیکه دو م  یسلف   یز م  یها  یهکردم بفهمم که پا  یم  یسع  داشتم
 !یقهوه ا یا یهفاصله داشت بلوط

 دوتا فرقم داشتن؟ ینمگه ا اصال

 ....پس یهتر از بلوط یرهاصوال ت یقهوه ا خب

 :هانا

 بچه ها جانان کجاست؟ -

 :ساحل

 !بود ینجاکه ا  یشپ یقهوا...دو دق -

 :کیان

 ...بابا یچیه -

 یبغ یدمد یهو یاد،زدم پشتش تا نفسش باال ب یشد منم ه  یخفه م داشت
 ...شد!حتما از دست من فرار کرده

 :رها اومد یصدا یهوگفتن که   یآهان و رامش  ماهی

 یست؟؟؟جانان ن یکفشا  ینا -

 :رامش



 ...چرا خودشه!وا -

تازه نگاهشون به منه بخت برگشته  یز،م یر همشون سراشونو اوردن ز یهو
 !بودم یز م ی یهرنگ پا یلو تحل یهافتاد که مشغول تجز 

 :ماهی

 !یکنی؟م یچه غلط  یدار ییناون پا یشاالا ینش یلجانان ذل -

 :کیان

 .یچینهداره گل م -

 !!خنده یر از زدن حرفشم خودش هر هر زد ز بعد

 :رامش

 !یچقدر تو بامزه ا -

 !باال یارینشحرفا ب ینجا ا به

باالخره اوردنم  ی!.با خفت و خاریبغل یز م یر کن توروخدا!نصفش رفته ز  نگاه
 :و گفتم یانک  یمحکم زدم پس کله  یکی یدمرو د یاباال،تا دوباره دن

 خب؟ یگیرمسمتم دوتا پاهاتو م یایموقع خفه شدنم تو ب یگهبار د یهاگه  -

 فهمیدی؟

 !ینزم یتو یگمنصف د یز م یر به جونم نصفم افتاد ز یخر با کوله افتاد عین



با چوب  یادخودش ب یکرد  یدست خودت بود هم که کال خدارو صدا م اگه
 !خاموشم کنه

 :کیان

 ...منو باش خواستم خو -

 :هانا

 یسسس،ه -

 !یااداها ن ین!از ایمهممون ازت زخم خورد کیان

 : رها

 !یگهراست م -

 :ماهی

 !عروس یکلمه از ننه   یک -

 :ساحل

 یشهم یاسمه حاال هرچ  یه یکرد  یفکر م یبلد نبود یشوخوبه تا صبح معن-
 !عروس یکلمه از ننه   یه یگیم یگردیبر م یزرت 

 :ماهی

 !یادنم یادمکه   ی؟منچ -

 :رامش



 ...یادب یدمنبا-

 ....یهثان یهاسمته!  یحافظه  یاندازه  یقاحافظت دق چون

 :من

ربع از شروع  یهکه  ینانقدر ور زد یدرکش براتون سخت باشه ول یدشا -
 .کالسمون گذشت

 پاشدن و رم کردن سمت دِر بوفه، یکه برق گرفته باشتشون فور  انگار 

  که خواستم بگم  یلحظه ا همون

  "یکنممن حساب نم"

 ...!رو به رو شدم یخال یایصندل با

***** 

 ~یماه ~

 

 یم،تا زودتر به کالس برس یدویدیمم یمخر داشت عین

 

 !!کرد  یتو راهرو  بود با تعجب بهمون نگاه م هرکیم

 :و من با نفس نفس گفتم یستادیمرنگ مورد نظر ا یدر قهوه ا جلوی

 !یناز ا ینما -



 !از همون روز اول گندزدن با نظم و انضباطشون یدجد دانشجوهای

 گفت و هانا چند تقه به در کالس زد،  یسیه رها

 یمتا بر  یمحمله کرد یهو یگروه   یدیمکه شن یمردونه ا ییدبفرما یبا صدا 
 .داخل

 تو، یدنپر  یبودن فرت  و ساحل زرنگ  یانک  رامش،

 یم،کرد  یر چارچوب در گ یمنو جانان و رها تو ولی

 :مقنعه بکشم تا بره عقب گفتم  یجانانو از رو  یداشتم موها  یکه سع  همونطور 

 !کالس  یاونطرف من خبر مرگم بپاچم تو ینبر  یدشده ها خو گمش یلذل -

 اکو شدن صدام سرمو اوردم باال، با

 کردن،  یکه با خنده بهمون نگاه  مچند جفت چشم مواجه شدم   با

 یها  یهکه ته ما  یمعلوم بود استاده با صدا  یپشکه از ت  یقد بلند و جذاب   پسر 
 :خنده داشت گفت

 !خانوما!نوبت به نوبت -

 :سرخ شد و گفت یفور رها

 !استاد یدببخش -

سرخ بشه   یفور  ینممنتظر بود تا بهش بگن پخ،تا ا  یشزندگ  یرها تو  ینا  کال
 !!و خجالت بکشه



 :داخل و ساحل گفت یممشقت فراوان باالخره از در رفت با

 !یدیمرس یر اومد د یشبرامون پ یمشکل یهاستاد  یدببخش -

 :ابروشو انداخت باال وگفت یه استاده

 یستکارتون از کالستون مهم تر بود؟تازه دو نفر ازتون هم تازه به ل  یعنی -
 کالسم اضافه شد

 !داشت یر تاخ یقهدق ۲۰جلسشون بود و  یناول ینا و

 :به جانب گفتم حق

 !یز م یر خب جانان افتاده بود ز -

 :گفت و استاد با تعجب گفت  ینیه جانان

 بله؟ -

 توجه یمن  ب  یکردن که خفه شم ول  یبا چشم اشاره  م دخترا

 :دادم ادامه

 ینا -

 (به جانان اشاره کردم)

 یتو گلوش و داشت م یدپر  یکفکشو تکون بده ک یچجور یستبلد ن چون
 که اون  یارفت اون دن

 )اشاره کردم یانبه ک(



 ...)(دوباره به جانان اشاره کردمینتو کمر ا یدنکولش شروع کرد کوب  با

 یشهم ینپخش زم یشده و جانانم که زرت  ذلیل

 یمکجا افتاده پس داشت  یدیمچون حواسمون بهش نبود نفهم یز م یر افتاد ز 
 ....که  یمگشت  یدنبالش م

 :هانا

 ی؟دهنتو ببند یهنظرت چ یزمعز  یماه  -

 :یدغر  رامش

 ازت خواست؟ یحهمه توض ینا یک  -

 :کیان

 ...یشگیطبق روال هم -

 :رها

 استاد، یدببخش -

 ...!یدجلسمونه پس لطفا ببخش یناول ین!ایشهتکرار نم دیگه

 ی؟به چ  یقادق یدمنفهم یخندیدن،هنوز داشتن مثل بز م دانشجوها

 داد و گفت یلمونخب تحو یلیخ یهرها زل زد و  یتو چشما یکم استاد

 .سر جاهامون یمبتمرگ یمبر  که

 رفتم و نشستم روش، یو خرم به سمت صندل خوش



 هم، یشو هانا پ یاننبود رها و ک یخال یتا صندل ۷ چون

 .یمنشست یگههمد یشهم،منو رامشم پ یشو جانان پ ساحل

 !یمهر کالس به نام خودمون بزن یتو  یتا صندل  ۷به بعد    ینباشه از ا  یادمون

دکمه مواجه شدم!سرمو   یهنفر سرمو برگردوندم که با    یه  یسپ  یسپ  یصدا  با
 ...باالتر اوردم

 ...باالتر  دوباره

 ...باالترررر

پسر دراز  یتیهکه باالخره تونستم صورت قزم  یشکستگردنم داشت م  دیگه
 !ینممزاحم رو بب

 :شل گفت یشبا ن پسره

 !یدختر چقدر تو بامزه ا -

 !یباحال یلیاز خنده!خ یدمجملت ترک ینهمون اول با

 !یوتیک  خیلیم

 از حرفاش باز شده بود که، نیشم

 :گفتم  ینسبتا بلند یاخرش چشمام گرد شد و با صدا یکلمه   با

 !یخودت  -

 یرون،چشماش از حدقه زد ب پسره



دهنم و   یدستشو گذاشت رو  یصدام  فور  یدنکه حواسش نبود با شن  رامش
 :زود برگشت سمتمون و گفت

 آروووم!چه خبرته؟ یماه  -

 :برگشت سمت پسره و گفت بعدش

 که داد زد؟  یزر زر کرد یتو چ  -

 :اب دهنشو قورت داد و لرزون گفت پسره

 !یوتبخدا من بهش گفتم ک -

 :گفتم

 ...یو! کیگهباز داره م یعوض یعه عه عه...پسره  -

 :چشماشو بست و با حرص گفت رامش

 ...فرق داره یکنیکه تو فکر م  یبا اون  یوت!کیماه  -

 (..اخرش (ت) هست! اون(ن این

تا فردا  یگیمکه بهت م یمبدم؟هرچ یادت یناروا یدبا یتا ک  یدونمنم من
 !یمونهنم یادتصبحش 

 :براش درشت کردم و گفتم چشمامو

 من خنگم؟ یعنی -

 :زد و گفت یلبخند حرص رامش



 زدم؟؟؟ یحرف  ینهمچ ی!من ک یزمعز  یر نه خ -

 !جملش انگار هزارتا بله بود یچرا تو یدونمنم ولی

 :استاد

 !ین...بلند شیشسرانجام و بغل دست -

 .یمگفت و هردومون بلند شد  یلعنت  رامش

 :استاد

 !یه؟شما اسمتون چ -

 :زدم و گفتم یلبخند گشاد یبه من بود،فور اشارش

 خواه یک ن ی،ماهیماه  -

 :تعجب گفت با

 ی؟ماه  -

 :باز یشهمچنان با ن من

 !بله -

 :باز کرد و گفت یششومتقابال ن استادم

 !یرونب ینخواه،محترمانه از کالس بر یکخب، خانوم سرانجام و ن -

 :گفت  یپنچر شدم و رامش فور زود

 ..اخه چ -



 :استاد

 !ینزن یحرف م یکریز  یکنمهمش دارم نگاهتون م -

 یونظم یب  یگفته بودم هرچقدر هم با شاگردام مثل دوست باشم ول من
 !رمدوست ندا

 یناول با قوان ینبهتره از هم ی،خواِه ول یک اول خانوم ن یجلسه  ینکها با
 !یرونب ین،بفرماییدکالس اشنا بش

 برداشتم، یصندل ینازک کردم و کولمو از رو یچشم پشت

 !معرفتا یب  ی!ایخندیدنما م یشداشتن هر هر به ر یناا کیان

که باعث   یدرازه ا  قبل از رفتن برگشت سمت پسر   یکولشو برداشت ول  رامشم
  یهمه  یو بان 

 :اتفاقات بود و گفت این

 یبد یلشونمسخرت تحو یحرفا ینو از ا یبش یقامرف یکنزد یگهبار د یه -
 !کنم  یخوب آدمت م یلیروش خ یهبا  یگهدفعه د ینا

 یمبزنه،و استاد دوباره تذکر بده از کالس زد یتا پسره زر یمبمون ینکهاز ا قبل
 .یرونب

 با ذوق از حس شوهر داشتن 

 )رامش یبخاطرحرفا(

 ...!اخمو خانوم دادم یلعاشقانمو تحو یها نگاه



 یکنه؟م یانتداد؟نکنه داره بهم خ یچرا محل نم یدونمنم اما

 :من

 رامش -

 :رامش

 ها؟ -

 :من

 رامششش -

 :رامش

 هااااا؟ -

 :یختگ با بغض سا من

مثل من دوست داره  ی....ک یبافهههههههمثل من موهاتو م یبگوووو...ک  -
 !آخههههههههه

 :گرد  یبا چشما رامش

 یگیبخواد واسم ببافتشون؟چرا چرت م یمن بلند بود که کس یموها یک  -
 به سرت؟ ی؟زدهماه 

 :من

 دارم؟ یو!اخه من جز تو کیدونم،من م یکنیم یانتبه من خ یتو دار -



 شکمم چکار کنم هان؟ یتو یبچه  ینمن بدون تو با ا بگو اصال

 :رامش

خوب  یمارستانت یه یتو یداگه تاحاال شک داشتم االن مطمئن شدم که با -
 !یبش یبستر 

 

 

 :من

 خوبمون تموم شههههههه؟ یو روزا یوبر  یادم یادددد؟دلتدلت م -

 :کردم به بشکن  زدن و قر دادن  شروع

 شهههههه؟ها؟ ینقصمون هم یانپا یادم یادددد؟دلتدلت م -

 ...آ  یاد؟آ.دلت مآ  یاد؟آم دلت

 ...وسطططط آ ماشاال بیا

شروع به سرفه کردن کرد و  یهو یخندیدکه داشت به ادا و اطفارام م  رامش
 !نگاهشو به پشت سرم دوخت

 ینم،پشت سرمو بب برگشتم

خندن روبرو  یدوتا چلغوز مذکر که دلشونو گرفته بودنو داشتن مثل خر م با
  !شدم



 :من

 ین؟خند یچرا م -

 !یاریاخت یوارید چار 

 ی،ول یدمگفت که نفهم  یزیچ یدهبا نفس بر یکیشون

 :لب گفت  یر و ز  یدکش تنبون کش  ینمش دستمو عازش بپرسم را  ینکهاز ا  قبل

 !تو یمنو برد یکه پاک آبرو  یمبر  - 

 کدومه؟  یوارید چار 

 :کردم و گفتم  یزیر ی خنده

 ...دلتم بخواد -

 :رامش

 ...یخوادحاال که نم -

 :من

 .پس....مجبوره که بخواد  

 ...!رامشو دوست داشتم  یشدنا  یدم،کالفهخند  یز ر  یز بعد از زدن حرفم بازم ر  و

 

***** 

 ♢رها♢



 

مردک  ینبه ا یتو رامش از کالس با اخم و عصبان یرفتن ماه  یروناز ب بعد
 .شدم یره)هاکان(خیفتهخودش

 آخه؟ یچ  یعنی

 یجادمزاحمت ا یپسره داشت واسه ماه  یه یدمکه اونور کالس بودمم د  من
 !یچه یدند ینکرد بعد ا  یم

 !ونیر از کالسم پرتش کرد ب فرتی

 :درس دادنشو شروع کنه بلند شدم و گفتم ینکهاز ا قبل

 !استاد یدببخش -

 رو؟ یهبق یرونب یندازیناز کالس م یلدل یچرا ب  شما

کالس من با قانونه و   یگفتینو م یزدینکه ازش حرف م  ینظم و انظباط  اینه
 فالنه و بهمانه؟

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 !یشممتوجه منظورتون نم -

 :حرف زده بود و گفتم یکه سر کالس با ماه   یگرفتم سمت پسر   انگشتمو

کرد   یجادمزاحمت ا  یخواه حرف زدن و حت   یکآقا شروع کرد با خانوم ن  ینا -
 براش و

 ی،شده بود ول یجادا ینشونب یلفظ  یریدرگ یهکنم   فکر 



 !یرونب ینانداخت خواه و سرانجامو از کالس یک و ر...ن یفقط ماه  شما

کار بکشه   ینکهسر کالس حل بشه نه ا  یدهست با  یبه نظر من،هر مشکل  اصال
 !یرونب ینشونجلسه زود از کالس بنداز یندوم یا یناول یتو ینکهبه ا

 ...ینبش یخوب  یبا دانشجوهاتون دوستا ینفکر نکنم بتون اینجوری

 ...یناکردن مخصوصاااا ساحل ا  یبا دهن باز بهم نگاه م همه

 !ی؟اونم ک  یسادموا یکی یبار تو رو ینتعجب کرده بودم که واسه اول خودمم

 !دانشگاه؟ استاد

 !!که باهام کالس داره  یهجلسه اول اونم 

شده بودم که نگاهشو ازم جدا کرد  یرهچشماش خ یبا سماجت تو همچنان
 :گفت  یو با لبخند مردونه ا

 حق با شماست خانوِم؟ -

 یمیرح -

 :استاد

 بله، -

 یمی،با شماست خانوم رح حق

 .. کردم  یکالس حلش م  ینهم یتو باید

 .برگردونه  یواز دانشجوها و بهش گفت بره و رامش و ماه  یکیسمت    برگشت



 یدمانتومو گرفت و کش  یزدم که هانا گوشه    یو ذوق زده ا یروزمندانهپ  بخند
 :و گفت

 .تموم شد یگهد یینپا یااز منبر ب -

خودم احساس   یدانش فر رو رو  یاقا  ینهنوزم نگاه سنگ  یلبخند نشستم ول  با
 .کردم  یم

 

***** 

 ♤رامش♤

 

 !عنترا -

 !عمارت بزرگه هاااا یه!المصب یکوفت   یخونه  ینا یتو یدپوک حوصلم

 ...یاصال خوشم نم ولی

 :خاتون

 !دختراااااا؟ -

 .ییینپااااا یاینب بدویین

 :دهنم خشک شد و بهت زده گفتم یتو حرفم

 پر از ذوق و شوق متعلق به خاتون بود؟؟!؟؟ یصدا ینا -



 :بدتر از من جانانم

 !بزنه یغ نه باابا...خاتون عمرا اگه ج -

 :خاتون

 !باال هاااااا یامخودم م یستم؟االنمگه با شما ن یییییییییییییغج -

 

کرد   یر پاش گ  یر ساحل ز  یهوسط شلوار پلنگ  ینسمت در که ا  یمرم کرد  هممون
 !یوارو با سر رفت تو د

 جمع کنن، ینزم یرفتن تا اونو از رو یو هانا فور رها

 !ییییییییژپله ها و ق ینشستن رو دوتا نرده  یانمو ک جانان

و  ینور که تند تند ا  ییوبا بهت به خدمتکارا یممبال پراکنده شد یرو هممون
بار اخم  یناول یکرد و برا  یکه باذوق نگاهمون م  یو خاتون  یدویدناونور م

 .یمنداشت زل زد

 :باز یشبا ن خاتون

 !فردا شب قراره نوه ام از آلمان برگرده -

 :نوبت به نوبت باز شد و ساحل گفت فکامون

 !ن؟نوتو -

 :باز یشهمچنان با ن خاتون



 یرو از مشهد دعوت کردم واسه مهمون  یالمونفک و فام یآرههههه.همه -
 فرداشب

 .یدبه خودتون برس یو کل ینخفن و خوب بپوش یلیخ یز چ یهباشه  یادتون

 !دارم یجانچقدر ه وای

ما پاشد رفت،تاحاال انقدر  یگفت و در مقابل نگاه بهت زده  ینوا خاتون
 !بودمش یدهخوشحال ند

******* 

 ~یانک~

 

 یختمو موهامو ساده ر یدمپوش یخی ینسبز با شلوار ج یساده  یز شوم یه
 .دورم

 .یروناتاق زدم ب از 

 .بودن یدهپوش یز کامال ساده بود و شلوار با شوم  یپشونهم مثل من ت دخترا

 .بود مدهیون یکس  یین،هنوز پا یمو آماده رفت حاضر 

 یدهکرد پوش  یکه خط اتوش هندونه قاچ م  یکت و دامن سورمه ا  یه  خاتون
 داشت، یمیمال یشبود و ارا

 :/بگم از منم خوشگلتر شده بود یتونمبه جرات م یعنی

 



کله کچل رفته وسط داره   یرمردپ یهلحظه از ذهنم گذشت که خاتون با  یه
شور و کرفس   یار َکَلم و خ  یاونوقت من نشسته باشم و دونه ها  یرقصهتانگو م

 !یرونازم بزنه ب

  )انداختن خودمون یهمون ترش (

 تو هال، یدیمتمرگ یمباز رفت یشافکرار چندشمو دور کردم و با ن زود

ما نشسته بود و مشغول حرف زدن با  یمبل تک نفره رو به رو یرو خاتونم
 تلفن

 !یناااانگ ینبه آر یزهآره پسرم،سورپرا -

 !یاینب خودتون

 ین،وفا شد یهم ب  شما

 یه ینبعد از رفتنش نگفت یول ینبود ینجابره همش ا ینآر ینکهقبل از ا تا
 !یدنشد یمهست دلش خوشه که ما بر  یرزنیمپ

 بود، یختهکلمه پشمام ر  یواقع یمعنا به

 !انقدر مهربون حرف بزنه یبودم خاتون با کس یدهند هیچوقت

 !امروز واقعا شارژ بود ینکها مثل

 

 

 



 :خاتون

 !ینا یژهو ین،شمابب یاره ول -

 !که چند تا حرف باهاتون دارم  ینجاا یاینب یگهساعت د یهاز  کمتر 

 ...!برسون آره،سالم

 یدبلند خند  یبه خاتون گفت که با صدا  یکه پشت خط بود چ   یکس  نمیدونم
 :و گفت

 به اون اشوانم بگو کم غر بزنه، -

 !یهاخمو و عصب یاشمثل بچگ هنوزم

 .یلهمقابل سه ینقطه  یقاتا ادم شه!دق یچونمگوششو بپ  یکم باید

 اسم اشوان هممون خشکمون زد، یدنشن با

و اوناهم مثل ما تعجب  یمکرده بود  یفو رها تمام اتفاقاتو تعر  یماه  برای
 .کرده بودن

 :رامش

 !اشوان همون اشوان باشه مگه نه؟ ینامکان نداره که ا -

 :هانا

 یم؟دلمون بذار یکجا  یچی،سهیلواشوان ه -

 :رها



 !ینکه شما گفت  ینهمون پنج تا پسر  یگهبهم م یحس یه -

 :جانان

 !!!به حست بگو کال باهات حرف نزنه -

 :ماهی

 ..کلمه از نن  یه -

 :ساحل همزمان منو

 !خفه شو یماه  -

ر اومد خاتون تلفنشو قطع کرد و برگشت جمله از دهنمون د ینا همینکه
 سمت ما،

 :زود اخم کرد و گفت یدنموند با

 یدین؟؟که پوش  یهچ یگهلباسا د ینا -

 انقدر ساده؟ چرا

 !یدم؟زحمت کش یمهمون  ینچقدر واسه ا میدونین

 !نفر مهمون دعوت کردم فقط ۲۰۰از  بیشتر 

 ین،پوشب یساده ا یلباسا ینتحمل کنم که همچ یتونم...اصال نمنه

و  ینکن  یانتخاب م ینوکه دار  یشب یلباسا ینباال و بهتر  یریناالن م همین
 یپوشین،م



 !ینمبب برید

 !یشدیماامشب شوکه م چقدر 

 یشناسن؟از کجا خاتونو م یلکه اشوان و سه  یمبود ینتو شوک ا هنوز 

 !خاتون ینکرد ا  یریدلپذ یفایوارد شد،چه تعر  یشمشوک بعد حاال

 !موهارو صاف کردما ینوقت گذاشتم ا چقدر 

 !طرف یهانتخاب لباسم خودش  حاال

 باال یمکه بر   یمبدون حرف پا شد 

 :هانا

 ..تا چشم یمبزن یپو ت یمبه خودمون برس یتونیمهست،م یمخوب یبهونه  -

 :ساحل

 !یکوفت   یبه اون پارت  یمو رفت یمگفت  ینواون دفعه هم هم -

 :رامش

دوست دارم که خودشون  یزنم ول یم خفن یپت یهمن که امشب  -
 یکنمم یچارهنباشن!اونوقت همه رو ب

 :رها

 یزنیم؟م یپداره مگه ما واسه اونا ت یچه ربط  -

 :من



 یر،نه خ -

 نه؟ یا یمکه چقدر باکالس  یمنشون بد یدبا ولی

 :ماهی

 باکالس؟اونم ما؟ -

 هست؟ یچ  اصال

 :رامش

 ...کالسو نگ  -

 :ساحل

 یسسس،ه -

 .یناماده بش ینموش داره!موشم گوش داره...بر  دیوار 

 :جانان

 همه جا هستن ینادرک کنم که چرا ا یتونممن هنوزم نم یول -

 ؟ یشهنحسشون پاک نم ی یهسا چرا

 :هانا

 !یزننحرف م ینم،هیبب  یدنشو!!!!بر  یر خو حاال توام جوگ -

 

****** 



 ♧یماه ♧

 

 یه؟؟؟نارنج یازرده خوشگلتره -

 :جانان

 یهمامان بزرگان تا  یلباسا یهشب ینا!ایستقشنگ ن یناا یچکدومه یماه  -
 !یمهمون  یهو قشنگ واسه  یکلباس ش

 :کیان

 !و برامون مهم باشه یمبه خودمون برس یداصال به نظر من نبا -

 !!!!که  یشناسیمخاتونو نم یاونا به ما چه؟!تازه ما اصال نوه  مهمونیه

 !یادما چه که داره م به

 :هانا

ما  یو مطمئن باش وجود اون برا یشناسیمما اونو نم یزم،ارهجان عز  یانک  
 ...که  ینها یبرا یشیماماده م یمنداره و اگه دار یتیاهم

 :زد یثیخب لبخند

 !یمعشق و حال کن -

خانم  یهشوهر خواهر سم یعمه  یخواهرزاده  ی یهرفته از عروس یادتون
 یم؟نگذشتهم   یههمسا



 :ساحل

 !یهخودمونم عال ی یهواسه روح یمهمون  ین!ایگهد یگهراست م -

 :جانان

 !خر شد اومد مارو گرفت یکی یدآره شا -

 :هانا

 !من نامزد دارم یندور منو خط بکش -

 :جانان

دستتو   یهگل گل  یتوام اون لباسا  یماه   یکنه؟باشه بابا اصال سگ تورو نگاه م  
 !دمنکر  یتا قاط  ینبنداز زم

 .تخت بود یگفت و بعدش پررو پررو راه افتاد سمت ساکم که رو  ینوا جانان

اتاق من  یدفعه همه تو ینکمد،ا  یتو ینمشرغبت نکرده بودم که بچ هنوز 
 !جمع شده بودن

گشتن کلشو که روش شورت تور   یساکم و بعد از کل  یتا زانو رفته بود تو  جانا
 .یرونبنفشم افتاده بود اورد ب یتور

 

 :تخت گفت یاز پرت کردن رو بعد

 ساکتو واست جمع کرده؟ یک  -



 :تعجب گفتم با

 !یگهخب...خودم د -

 :چشماشو بست و گفت یحرص جانان

 خاله الهه(مادرم)  واست جمع کنه؟ یبذار یمردیم -

 !تو ینا یختیلباس خز و به درد نخوره ر هرچی

 :گفتم  فوری

 .یاطهم با خودم اوردم واسه احت یلباس مجلس یهنه نه...-

 :کیان

 !کو؟ -

 یبه شدت کوتاهم که رنگش نقره ا  یو لباس مجلس  یفمسمت ک  یدمپر   فوری
 زد رو در اوردم، یبود و برق م

کردن و   یرامش، ساحل، هانا و رها همه به دست من نگاه  م یان،ک  جانان،
 !یدیدمچشماشون م یمن تاسفو تو

 !بود یومدهخوششون ن یادز یقملکنم از س  فکر 

 :ساحل

 یوو لباس مجلس یوفرق ما یچجور یآب پالس ی!تو که کل عمرتو توی؟ماه  -
 یدی؟نفهم



 :گرد گفتم  یو با چشما یدمکش  هینی

 یوعه؟ما ینعههههه،ا -

زرق و برق داشت فکر  یلیکنم خ  یکار چقدر باز و کوتاهه هاااااا!خب چ میگم
 !یهکردم لباس مجلس

 :جانان

 !انتخاب کن بپوش یکیومن  یلباسا یناز ب یانداره،ب یبیع -

 !کرده بود از اول  یدبرام خر   یگالن با خودم لباس اوردم، خاتونم خودش کل  یه

 :هانا

 !یووردیممامانمون هم شانس ن یاز خاله  -

 ه بشن،هرکدوم رفتن تو اتاق خودشون که آماد دخترا

 :دست منو گرفت و کشوند سمت کمدش و درشو برام باز کرد و گفت جانانم

 !انتخاب کن یخوایکه م  یهر لباس -

 

 .که انتخاب کردن واسم سخت بود  یقشنگ بودن جور یلیییخ لباساش

 رنگ برداشتم، یگشاد کرم  یلباس کوتاه ول یهرفت و  دستم

 :و گفت یدشاز دستم کش یبرداشتنش جانا فور با

 یگه؟د یهچ ین!ایقتسل ینبا ا -



 !کنم  یکنار خودم واست انتخاب م  یاب اصال

در  یمثال؟!؟چرا گاو باز یکردم و اومدم کنار،خب االن که چ   یا یکج   دهن
 یاره؟م

 یروزمندانهاز کمدش در اورد و پ  یوگفت و لباس  یظیگشتن آهان غل  یاز کل  بعد
 :گفت

 ...!یخورهبه تو م ینا -

 

****** 

 ♢جانان♢

 

 شدم، یرهخ یددرخش یلباس قرمز رنگ م یکه تو  یلبخند به ماه  با

 بود، یلباسش ماه  مدل

 ین،پارچشم ساتن قرمز آتش جنس

 شد، ینداشت و تا رون تنگ و بعدش گشاد م ینآست لباسش

 بود، ینشقسمت س یمثلث کوچولو هم رو یه

 ندم،بب یداشت موهاشو گوجه ا اصرار 



 یدیدیشتا م  یبست،م  یسرش گوجه ا  یموهاشو محکم باال  یشههم  یماه   کال
 !یبا جومونگ رو به رو شد یکرد  یاحساس م

باهاش مخالفت کردم و به موهاش حالت موج دار دادم  یداشد ینهم واسه
 دورش، یختمو ر

 یمل،ابرو و خط چشم و ر ی یهکرم پودر براش زدم با سا  آرایششم،یه

 !رژ سرخ که هوش از سر خودمم برد یه یتمنها در 

 عطر، یناخناشم الک زدم و غرقش کردم تو ینکهاز ا بعد

 :باشه گفتم یدهکه به بچش رس  یمادر مثل

 ...!یماه شد -

 

 :باز کرد و گفت یششوزود ن ماهی

 !دمت گرم -

 

 یدوار .بهت امیزاددددرو از خودم نداشتم!دست مر   یباییهمه ز  ینانتظار ا  اصال
 ...شدم تازه

 :من

 !باز پررو شد،ینمگمشو بب -



نداشتن لباس   ینکه با است  ی..مشکلیگمشرتو کم کن خودمم آماده شم!م  دیگه
 ی؟ندار

 

 .:نه خوبه مدلشماهی

 

رژش کامال   یگونم که جا  یرو  یماچ محکم و تف   یهگفتم اونم بعد از    یا  اوکی
 .یرونموند از اتاق رفت ب

 :حرص گفتم با

 

 !خانوم یقراره تموم بشن ماه  یتو ک  یرماک  یدونمنم -

 

از تور بود و پارچش تا دور گردنمم  یناشکه است  یرنگ  یبلند سورمه ا لباس
 یدم،کش  یرونادامه داشت از کمد ب

 !بسته بود و مناسب کامال

 شد، یبود از زانو به بعدش آزاد م یمدل ماه  اینم

  همرنگشو هم اماده کردم یپاشنه ده سانت  یبا کفشا یممات سورمه ا الک

 مشغول بستن موهام پشت سرم شدم، و



دستشو نگه دارم تا با حالت فرق   یهکامال پشت سرم ببندمشون و    میخواستم
 !کج تا پشت گوشم ببافمش

 

 

***** 

 

 !بدون در زدن اومد تو یانرژ زدن بودم که ک مشغول

باال انداخت و  ییابرو یبا لودگ  انیو در آخر ک یمبز به هم نگاه کرد ینع یکم
 :کلفت شده گفت  یبا صدا

 

 !!یفهضع یکه خوشگل کرد  یبینمم -

 

 !جووووووووون

  

  اون یدستمو انداختم دور گردنش و انگشتا یهناز  با

 :و لوس گفتم یدمگونش کش  یدستمو رو یکی



!بعد از زدن حرفم چشمامو خمار یمندار یشتر آقا که ب یه! یگهد یمکن  یکاااار چ -
  کردم

 

ما  یدنتو و با د یدهمون لحظه هانا مثل گاو پر  یم،دقیقاهم بود یتو خیلی
 !و زود چشماشو گرفت یدکش  یفرا بنفش یغ ج یتاون وضع یتو

 .یماز هم جدا شد یمانگار که جرم کرده باش یانک  منو

 :با هول گفت کیان

 !باز کن یم،چشماتوکن  یشوخ  یخواستیمه..هانا...بخدا ما م -

 :همونطور که چشماشو بسته بود گفت هانا

 !یموناو ا یند یب  ینامسلمونا!ا یکثافتا!ا  یا -

 

 :چشماش برداشت و ادامه داد یاز رو دستاشو

 ! ینبشه ا یجشزحمت بکش که نت یه  یاب -

 !ینکن که حال و روزت بشه ا  خوبی

 

 :ادامه داد یهبا حالت گر  بعد

  گذاشتم کهواستون کم   یچ   



 :ادامه داد یانوبرگشت سمت ک  

 آقاااا...مگه من زن اولت نبودم؟ -

 یته؟؟؟عفر  ینبا ا یاومد یول کرد منو

 !چه خوشگل کردم واست نگااااا

 

 زد که توجهم بهش جلب شد، یاز زدن حرفش چرخ  بعد

بود که دور کمرش و قسمت  یدهرنگ پوش یصورت  یزانو یلباس تا رو یه
 یر قسمت باالتنش کامال حر   یداشت البته به نوع   یصورت   یشکوفه ها  ینشس

  بود و همون شکوفه ینازک صورت 

 .پوشونده بودنش یز ر های

 

گل بسته بود   یهبود و موهاشو مثل  یدهرنگ پا هم پوش یجوراب شلوار یه
 رنگ بود، یو گلبه یصورت  یششمپشت سرش و آرا

 ی،صورت  یپاشنه پنج سانت  یکفشا  با

 !شده بود یگر ج یمحق نگذر از 

 :و رو به گلدون داد زد یستادا یجهبا سرگ یدسه چهار بار چرخ ینکهاز ا بعد

 واست کم گذاشتم؟ یهاااااا؟چ  -



 زدم؟ ینتسمتم و دست رد به س یاومد کی

 .....بگوووووو یاالاااا

 

 :کیان

 !یزنیبا گلدون حرف م ی!دارینطرفممن ا یزمهانا جان عز  -

 

 یان؟شت سمت کبرگ یجگ  هانا

 یمهکه دم در با دهن ن  ینگاهم زوم شد به خاتون   یهوتو فکر بودم که    همچنان
  بود یسادهباز وا

 کرد،  یخشک شده نگاهمون  م و

 !خنده یر زدم ز یو پق  یووردمدووم ن یگهخاتون د ی یافهق یدند از 

که خاتونم هول   یدکش  یفیخف یغ خاتون ج یدنبا تعجب برگشت و با د هانا
 !سرداد یبلند غ یشد ج

 ...یمردمداشتم م دیگه

 !بلد بوداااا خاتونم

 

 :خاتون



 !دوره زمونه رو ینا یکنه شما دخترا  یکار خدا بگم چ یا -

 ...شروع شده ی!اومدم خواستم بهتون بگم مهمون یارهشاخ در م ادم

 

 .یینو برگشت که بره پا یدکوب  ینزم یاز زدن حرفش عصاشو رو بعد

 :بهت زده گفت هانا

 !خدا لعنتتون کنه 

 !که امشب گند  زدم  یدونستهمتون منو عاقل تر م ینخاتون از ب این

 

 یرم،خندمو بگ یجلو نتونستم

پر از  یبرگشت سمتم که به زور با صدا یبرزخ  یدخندمو شن یکه صدا  هانا
 :خنده گفتم

 !خودته یر تقص یه؟خبها! چ -

 ...!یادم باش یکمکن   سعی

 کردن  یحتبه نص میخواستم

 ( تو؟ ی؟اونمک  )

 چرتو پرت گفتنم ادامه بدم که و

 :زود اومد داخل و گفت یماه  



همه تو سالنن و منتظرن که  یدمپله ها د ی!از باالیدنخاتون رس یمهمونا -
 !یهاون پسره برسه!حاال انگار ک

 :کیان

 !یگههمه ادم واسش جمع شدن د ینکه ا  یهشخص مهم یهحتما  -

 :من

باشه؟..) به   یوجود داره که شخص مهم  یادن  یتو  یمبرو بابا توهم.مگه پسر  -
 ( دوستان بر نخوره

 یرمت یگریزدن رژ لب ج یکرد و منم به ادامه   ییدحرفمو تا یبا هوم هانا
 .یدمرس

 

 

***** 

 ♧ساحل♧

 

 یدم،بلندم کش یبه لباس مشک  دستی

 ساده بود، کامال

 خالص و دنباله دار، مشکی



شونه هام ادامه  یبود که تا رو یمشک  یر حر  یهبه باال هم  ینهت سقسم از 
 داشت،

 ید،کش  یبه رخ م یکموکامل قاب گرفته بود و کمر بار  انداممو

 

 زده بودم، یفر کرده بودم و الک مشک  موهامو

 قرمز بود، یرهرژ ت یهبا خط چشم، و  یمشک  ی یرهت ی یهسا یه ارایشمم

 .بودم یکه از ظاهرم راض  خودم

 زدم، یروناز زدن عطر از اتاق ب بعد

 یرون،با من رامشم از اتاقش اومد ب همزمان

 

که قسمت باال تنش پر   یبود به رنگ مشک  یدهاسپرت پوش یهلباس سرهم یه
 ی،مشک  یالیاز اکل

 و نازک بود، یتور استیناش

 نداشت،  یشیبود و طبق معمول آرا  یدهپوش  یمشک   یپاشنه پنج سانت   یکفشا 

 .به سمت باال ژل زده بود موهاشم

 

 :زدم و گفتم لبخندی



 !یاخوشگل شد -

 

 :زد و گفت یلبخند کج  اونم

 !یزشت  یشهاما تو مثل هم -

 

 :جلوتر بردم و گفتم سرمو

 !یزمعز  یخودت  یبینیمن م یکه تو چشما  یاون  -

 .به هم یمکوبوند  و بعدش با خنده مشتامونو یمهمو نگاه کرد یکم

 

 بود یخال یو هانا و ماه  یانک  اتاق

 یم،جانان،در اتاق رها رو که باز کرد یااتاق رها بودن  یتو یاپس  

 کف کردم،  یپشاز ت واقعا

تا باالتر از  یناشداشت و است ینازک  یرنگ که پارچه  یلباس کوتاه نارنج  یه
 ت ،داش یدیدرشت و سف یبود که دکمه ها یدهارنجش بود پوش

 بود، ینارنج  یونپاپ یهکلفت با   یریکمربند زنج  یهکمرش   دور 

 !و رژ و الکشم ست لباسش بود و موهاشم با اتو مو صاف کرده بود کفشش

 :بهش زدم و قبل از من رامش بهش گفت لبخندی



 !یعوض یخوشگل شد یلیخ -

 

 !دخترونتم یایو اون چتر  یزهم یزهاندام ر ینکه عاشق ا  من

 

 یمکردن رژ لبش هممون باهم رفت  یدبا خنده،ه نثارش کرد و بعد از تمد رها
 .اتاق جانان یتو

 ...بله

 .و جانان و هانا یسه نفرشون اونجا بودن!ماه  هر 

و در   یمگذاشت  یگهبغل همد  یر و هندونه ز یمکرد  یز خوب همو آنال  ینکهاز ا  بعد
 :رامش گفت یمحد مرگ عکس گرفت

 کم کم؟  یگهد یینپا یمبر  -

 :هانا

 .بعدش یادب ییاز دستشو یانبذار ک ی،اوک  - 

 :من

 بود؟؟ ییدستشو یهمه مدت تو ینا-

 :با خنده ماهی

 !آره -



 !یزنهم یمیاییکنم داره بمب ش  فکر 

 !یروناومد ب ییاز دستشو یانزدم که ک یخنده ا تک 

 

 :بلند شدم و گفتم زودی

 !اومدن داد یرون!ملکه باالخره افتخار بیمتعظ -

 

 نثارم کرد، یبا خنده مسخره ا کیان

 افتاد، یافشو ق یپتازه نگاهم به ت 

 بود، یختهساده دورش ر موهاشو

 یمشک   ی  یقهجل  یهزانو بود که روشم    یتا باال  یِکش  یلباس مشک   یهلباسش   
 یموییل  یرنگ پا و کفشا  یبود با جوراب شلوار  یدهرنگا رنگ پوش  یگال  یبا کل

 ی،پنج سانت 

  کمرنگ با  یرژ قهوه ا یهکرم و   یه آرایششم

 و خط چشم بود، ریمل

 :که گفت  یخوردمشداشتم م قشنگ 

 !!یشیام یخطر  یدار یکنمساحل احساس م -

 



 :جوابشو بدم رها پا شد و گفت ینکهاز ا قبل

 خب حوصلم سر رفت، یینپا یم...بر یگهبسه د -

 اتاق؟؟ ینا یتو یدیمچپ چیه

 

 .یرونب یمو از اتاق زد یم.هممون موافقت کردیگفتراهم نم بی

 بودن نگاه کردم، یینکه اون پا  یتیپله ها به جمع یباال از 

 !!!بودن که ناخوداگاه استرس گرفتم یادز انقدر 

 

 

***** 

 ♢جانان♢

 

 یین،پا یمرفت یاز پله ها م یماروم داشت اروم

 یهپله ها اول از همه نگاه خاتون و بعدش بق یتق تق کفشامون رو یصدا با
 ..برگشت سمتمون

 ( ینحاال انگار ک(

 .چشماشون بخونم، ذوقم گرفت یتو ینوتحس میتونستم



 کردم لوند تر راه برم،  یباز کردم و سع یشمون زود

رامش  یزدم کنار تا خودم ازش جلو تر بزنم پا یوهمون لحظه که ماه دقیقا
من با  یخوشبختانه اون خودشو از نرده گرفت ول خورد و یچمن پ یپا یال

 !ینسر رفتم تو....زم

 

 خب،  یول  یکیراستش منم مثل شما انتظار داشتم که با سر برم تو بغل    خب

 !آسمونا باهم بسته بودن یتو ینوعقد منو زم 

 بلند شدم، یبدن کوفته و آخ و او با

 

 زدن، یونو منگاهم به مهمونا افتاد که داشتن از خنده خودش تازه

 !یخندهو داره م یقشرها سرشو کرده تو  یدمسمت بچه ها که د برگشتم

 یدندوناش فشار م یتو نرده و ساحل مدادشو ال یکوبوندکه سرشو م  رامشم
 !داد تا نترکه

  پله نشسته بودن یه یو هانا هم که هرکدومشون رو یو ماه  کیان

 

 چرا؟ یرم؟آخهفاز بگ یکم ینذاشت  یکنی؟چراکارو با من م  ینچرا ا خدایا

 



 یدنایکه فکر کنم بر اثر خند  یومدهم م  یبد  یبوها  یه  یهبق  یخنده ها  وسطای
 :/یدوز یم ییها یممهمونا نس یتحتان  یاز قسمت ها یادز

 یینشد بادها  یچوقتخراب بود و ه  یرموندوران مدرسه افتادم که گردن گ  یاد
 !یریمگردن بگ  یموکرد  یکه استخراج م

 ذریم،بگ

 .کرد  یکه با اخم نگاهمون م  یسمت خاتون   یمو وضعمو مرتب کردم و رفت  سر 

 :خطاب به من خاتون

 !!!یو هنوزم هست  یبود یدست و پا چلفت  یاز بچگ  -

 من تورو خودم بزرگت کردم، جانان

خودتو کنترل کن و  یگیریجمع قرار م یتو یگفتم وقت   یهم بهت م همیشه
 .یمنو برد ینشو!آبرو یر جوگ

 

 :ماهی

 .هم شاد شد یهداره!، روح بق یبیخب خاتون چه ع -

 

 :خاتون

 !ینیتو حرف نزن که خودتم بدتر از ا -



 ...نه یدمکردم هانا ازتون عاقل تره که د  یم فکر 

انداخت  یبه هانا انداخت که سرشو با شرمندگ  ینگاه ماتحت سوز بعدشم
 .یینپا

 .هم که کال کلهشق تر و بدتر از شماست ساحل

 !بخاطر دعواهاش یارهدر ن یدوباره سر از کالنتر  یریشبزور بگ یدکه با  رامشم

 جرمش، یک که شر   کیانم

 !و هانا و رها ارومترن نسبت به شما یماه  حداقل

 .یکن کنترلشون کن  یباشه و سع ینابه بعد تو حواست به ا یناز ا رها

 

 یاشه اب یدیمکه فقط خودمون د  یزیبه ما کرد و با چشمک ر ینگاه  رها
 گفت و

 !یماز محل ارتکاب جرم دور شد فوری

 

و مشغول لومبوندن  یاخوراک یز راست رفتم سمت م یهکه طبق معمول   من
 شدم،

 یشمواومد نشست پ یانگار که ُدمم باشه زرت  کیانم

 مشغول خوردن شد،  اونم



 

باالش   یرقص و بخاطر روابط اجتماع   یستراست رفت سمت پ  یههم که    هانا
و شر و ور گفتن و قر دادن  یدنشد و مشغول خند یزود با چند تا دختر اوک 

 !سمتشون یدکه رها هم پر   یدنکش یشدن و طول

 .یمنشست یز م یهو ساحلم اومدن سمت ما و دور  رامش

 

 :رامش

 رفت؟ یکدوم گور  یباز ماه   

 :ساحل

از   یوفتهم  یخورهُسر م  یمثل ماه   یشی،بخدا اسمش برازندشه!تاازش غافل م -
 !دستت

 :من

 یشلوغ و جمع باشه امکان نداره سوت   یتو جاها  ی!وقت یشناسینششما که م -
 !نده

 !که خلوت باشه  یقسمت  یهاحتماال گم و گور شده باشه  ینهم واسه

 :کیان

که اول بسم   یشتاد درجه اخودت با اون صد و ه یوسوت ینشر نگو که اول -
 !یشروع کرد یاهلل زد



 

 :ساحل

 !ینه؟ما بش یشپ یومدچرا ن یخب اصال ماه  -

 :رامش

 !یزمعز  -

 !خب ماهم مثل تو،یااورد یر وقت گ توام

 !یگهد نمیدونیم

 :کیان

 .خر پاچشو گرفت ینباز ا -

 :با خنده ساحل

 !عادت کردم یگهبره گمشه،من که د -

 

 :رامش

 !اول ی ینهگز   ین،یاتحملم کن ینمجبور ین؟یادار یما یگهد یمگه چاره  -

 :جانان

 !هانا یلوله شده تو ماتحِت عمه  یدیکه بهمون م  یهمه حق انتخاب  ینا -

 



 :رقص داد زد یستاز وسط پ هانا

 من حرف زد؟ یباز کدومتون از عمه -

 

 :گفت  یانخنده و ک یر زدم ز بلند

 !یخورهزنگ م ینگوشه ا  ارهیاسم عمشو م یکس  یداجد -

 

 :با لبخند کج ساحل

 که هانا باشه؟  یزادیمادم یهکدوممون شب -

 :ادامه داد یآرومتر  یبا صدا بعدش

 !یستادم ن یچکی!هیستی!تو ادم نیستیمما ادم ن  

 :یلسوفانهبا حالت ف من

 یکنم؟چرا من االن احساس گاو بودن م  

 

 :رامش

جن زده  ینمرو خونده ا یماه  یبغر  یبعج یاز کتابا یکیبازم البد  یخیالب -
 .اضافه شد ینمکم بود ا  یشده!ماه 



دهنم   یرو که قد خودم بود و کامل تو یا  یراشکیکردم پ  یگفتم و سع  هومی
 ..!رفت تو المصب؟ یجا بدم!مگه م

 :کیان

 ! یقادق ینههم یندهنتون بر دار یلقمه اندازه  یگنم ینکها -

 

 :با دهن ُپر  من

 !کپه کو  

 :رامش

 یگه؟م یچ  یچ  ینا -

 :ساحل

 کوکب کو؟  یگهداره م -

 

 :کیان

 !اونجا باشه یدشا ینبگرد یباتونوج -

 نگاهشون کردم و پوکر 

 

***** 



 ~یانک~

 

قورت بده  یوگنده ا یراشکیداشت پ یجانان که سع ی یافهبه ق داشتم
 !تو گلوم یدپر  یگرخندمکه با ورود چند تا ج  یخندیدمم

 :با بهت من

 !یمدرست حدس زد -

 

 چرا انقدر خوشگل شدن؟!؟ یوفتمخداااا االن پس م یچلغوزا،وا ینا همچنان

 !یدنکت و شلوار پوش  همشون

 ی،و اشوان و ماکان مشک  سامی

 ی،سورمه ا پارسا

 ید،سف سهیلم

 !ینحاال بب یزنمکراش م  ینااز ا یکیرو  من

 

 :رامش

 زهرمارو چقدر خوشگل شدن، -

 !کراش بزن  یگهد یکی ی!رویهکوفت  یهمهمون ینا یهمه پسر تو این



 

 

 :بهش رفتم و ساحل گفت یغره ا چشم

 یبینیمشون؟همه جا م ی؟چراچ  یعنی یدار همه د ینا یبچه ها ول -

!از همون لحظه که خاتون پشت تلفن اسمشونو یاداتفاقا خوشم نم  یناز ا  اصال
 !یبینمشونمطمئن بود که م یشمماورد حس ش

 :قورت بده گفت یراشکیوکه باالخره تونسته بود پ   جانان

 !ینطورمنم هم -

 : و گفت یدکش  یپوف  رامش

 !اصال به ما چه؟ -

 ...به م یدخل چه

 :جانان

اومده  یگهد یکیه،با گرفت  یددوست دختر جد ینین،سامیار اونجا رو بب یه  -
 یستهمراهش ن یسوئهف یساون صدف ف

 :رامش

 !یگفتمتا االن داشتم شر م -

 



 :سمتش یمساحل باعث شد با تعجب رومونو برگردون یحرص صدای

 !خفش کنم یخواد!!دلم میهعوض -

 : من

 ...یکارباشه،تو چ یخوادم یبا هرک  یزنی؟بذار حاال تو چرا جوش م -

 :جانان

 .با رلش اومده یگااااا،ماکانمعه ن -

 .چنان برگشت سمتشون که چند تا از مهره هاش جا به جا شد گردنم

 

و  یدادنشده بود از گردنش و  داشتن دل م یزوناو یموندختره مثل م یه
 !گرفتن  یقلوه م

 : من

 !شرفو نگاه یب  -

 : خودم گفت یمثل لحن قبل ساحل

 .خودش خوش باشه ی!بذار برای؟دار یکارشچ -

 

 :گفتم  یسمتش و با لبخند زور برگشتم

 !آره واال به ما چه -



 :جانان

 !ینهقزو یسنگ پا یسترو که ن -

 :رامش

مدرسشون و  یبود که افتاده بود تو یبار، دعوامون باهاشون سر توپ یناول -
 یدادن،نم

 

 یدیم،کش  یوار مدرسشون ازشون رو د یکه تو  یا ینقاش یبار تالف  دومین

 کردن،  یمونگوشت رستوران زندان  یسردخونه  توی

 

 ! در خونشون یختیمکه ر  ییبار آشغاال سومین

 

 کوچه،  یبار کل کل و دعوا تو چهارمین

 

 پارسا، یبار اتمام حجت کردن باهاشون دم خونه  پنجمین

 

 ....و حاال یدانشگاه،مهمون  یبار تو شیشمین

 !خاتون مهمونی



 

 !یشه؟چرا داره همش تکرار م یداراد ینهضم کنم که ا نمیتونم

 

 :کیان

 !!یمنزن یتجوابش واضحه اگه خودمونو به خر  -

 :جانان

 !ییجمع باشه تو ینا یخر تو یه -

 

 :ساحل

 یاد،ب یشپ یممکنه واسه هر کس یدارهاد ینم،اینبب ینزر نزن -

 .یمبزرگش نکن الکی

 ": "هانا و رهایتتا قزمکردم و همون لحظه دو  یک شصتم حرفشو ال با

 !یشمونپ یدنو تمرگ اومدن

 

***** 

 ~یماه ~

 



 .بزرگ عمارت خاتون شدم یاطدستم گرفتم و وارد ح یبلند لباسمو تو دامن

 

 شلوغو تحمل کنم، یجمعا نمیتونستم

 دور تا دور باغ چرخوندم، نگاهمو

 بلند و بزرگ بود، یاز درختا پر 

  فقط چمن بود یرونب یومدیاولش که از در م ییجورا یه یعنی

 فواره، یهباال ترش  یکماستخر بزرگ و  یهقسمت راستش  و

 یاز اون فضا دور م یکم یکرد گل بود،وقت   یچپ هم تا چشم کار م قسمت
انگار وارد جنگل  یرفت  یشد و هرچقدر جلوتر م یدرختاش شروع م یشد
 ی،شد

 ....خدایا

 .!!یدونیخودت م یگهد هیچی

  در عمارت باز شد یهوخودم مشغول راه رفتن بودم که  یبرا همینجوری

 و اومد داخل، یچیدپ یطوس یپورشه  یه و

 داد، یگاز م  ینجوریاشتباه گرفته بود که ا یکنم باغو با رال  فکر 

 …به طرف من، یومدداشت م صاف

 ،کرد  یداشت چشمامو کور م یرونزد ب یم ینشماش یکه از چراغا  نوری



 

 

 یخودم حلوا پخش م  یکه داشتم  برا  یلحظه ا  یقابودم و دق  یسادهبز وا  مثل
 ترمز، یکردم زد رو

 یومدسالن م یکه از تو  یا یقیبلند موس یصدا یال یکاشالست یغج صدای
 !گم شد

 

شد به سرفه افتادم  یخارج م ینماش یکایکه از الست  یگرد و خاک و دود  از 
 گذاشتم،  ینمس یو دستمو رو

 !!فوقش بتونه فرقون برونه ینبود؟ا یا یچه وحش یگهد این

دادم  و با اجدادش قهوه  یبهش م یجدهمثبت ه یمخم داشتم فحشا توی
  خوردم که یم

 باز  شد، ینلحظه در ماش همون

 یدم،د یکفش اسپرت مشک   یحاو ییپا یهاول  

که  یاصل یمارک گوچ  یدست که....با دهن باز به ساعت مشک  یه بعدش
 .یکردمدستش بود نگاه م

 یه؟چ یشبق ینها دستش

 



شدم که با  یا یکلیو من محو پسر ه یرونکه کامل اومد ب یدنکش طولی
 رنگش بهم زل زده بود، یمشک  یچشما

 ی،و دماغ معمول لب

 نسبتا پرپشت، یقهوه ا موهای

 !که به به...تارزان  هیکلم

 

 لحظه به خودم اومدم، یه

 کنه بعد من محوش شدم؟  یر منو ز یخواستخره م این

 !خنگول یتو سرت ماه  خاک

 :گارد گرفتم و گفتم  فوری

 یم یرممسخرت ز ینبا ماش ی؟داشتیکوووور  ینمبب یخوامم ی؟نهشما کور -
 !یکرد

 

حق به  من همچنان یپورشه جمع شد ول یاشک تو چشما یدمد قشنگ 
  ی یافهجانب به ق

 .تارزان زل زدم ریلکس

به ساعتش   یکه دستشو اورد باال و با نگاه کوتاه   یمبر بر و همو نگاه  کرد  یکم
 :گفت  یمردونه ا یو صدا یبعج یبا لحجه 



 .برم تو سالن یدشده با یرماگه حرفاتون تموم شد من د -

 

 قفل کرد، ینشواز زدن حرفش ماش بعد

 :گفت  یبرگشت و با لبخند کج و جذاب   یهونرفته بود ک    شتر یچند قدم ب  هنوز 

 ...اتفاقم ینواسه ا -

 ....یستممتاسف ن اصال

 

 .....رفت و منو با دهن بازم تنها گذاشت یک   یقاکه دق  نفهمیدم

 :یسندهاز نو یکالم گوهر بار(

 ( !ببند پشه نره توش -

 

 

***** 

 ☆هانا☆

 

 کردم،  یداخلوت رو پ یگوشه   یه باالخره

 .از چک کردن دور و ورم زنگ زدم به شهرام بعد



 .سر و شکلم بدونم یبود و دوست داشتم که نظرشو درباره  یریتصو تماس

 

سالم   یحوصله ا  یخسته و ب   یبرداشت و با چهره    یواز چند تا بوق گوش  بعد
 کرد که با ذوق جوابشو دادم

و باهات حرف بزنم،چطور   یاماوردم که ب  یر گگوشه    یه!به زور  ی؟سالااااااام،خوب  -
 شدم؟؟

 

 :گفت  یبهم انداخت  و با لحن سرد یتفاوت نگاه  بی

 ی،...خوشگل شدیخوب  -

 .باهات حرف بزنم خدافظ یتونمدارم نم یمن کار فور یزمعز  ببخشید

 

روم قطع کرد و من با بهت صفحه   یوگوش  یاداز دهنم در ب  یکلمه ا  ینکهاز ا  قبل
 کردم،  یحاال خاموش شده بود نگاه  مکه   یگوش  ی

 ...حرف نزده بود  ینجوریباهام ا  یچوقتبود؟؟تاحاال ه  یرفتارش چ   ینا  معنی

 

  وزنه یههرکدومشون  یکه انگار رو  ییپاها با

 .گذاشته بودن سمت سالن راه افتادم  یصد ُتن ی



 

 یزمونداشتم به سمت م یمهمون  ینا یکه برا  یا یهذوق و شوق اول بدون
 دخترا، یشپ یدمبرگشتم و تمرگ

 در همم افتاد ی یافهنگاهشون به ق ینکههم اوناهم

 .رفتار شهرام خره رو گذاشتم کف دستشون  یاز تا پ  یر ماجرا شدن و منم س  یگیر پ 

 

 :ساحل

 یومدشهرام شب پره خوشم نم ینمن از اولشم از ا -

 :گفتم  یغیج یصدا با

 !!نامزدمه هااااا یهوووو -

 :جانان

 .جاش رو انگشت -

 :کیان

 .با احترام فراوان -

 

 :رامش

 ...باشه یگممد یز چ یه یاون کچل رو یجا یدالبته شا -



 خنده، یر زدم ز ینتونستم خودمو کنترل کنم و پق  یگهحرف رامش د با

 

 ....دلم هنوزم از رفتار شهرام گرفته بود ینکها با

 

 

 

****** 

 "یراو"

 

 :انداخت و بعد از مرتب کردن کراواتش گفت یصندل یخودشو رو ناشوا

 !یه؟چ یاسوسول باز یندونم ا ینم -

 ...وکوفت و زهرمار کراوات

 .یدمپوش یبه احترام حرف خاتون نبود نم اگه

 

ماکان حلقه کرد و با ناز و  یدوست دختر ماکان دستش رو دور بازو ساناز 
 :عشوه گفت

 !اشوان جون یادبهتون م یلیاتفاقا خ -



 

ساناز   ینداشت برا یلیزد،دل  یتفاوت نگاهش کرد و ماکان پوزخند  یب   اشوان
 !خرج کنه یرتغ

گذاشت و با   یز م  یهم قفل کرد و ارنج هاش رو رو  یدست هاش رو تو  پارسا
 :ان گفتو ماک یرو به دوست دختر سام یلبخند کج 

 جمع، ینا یاساناز و لع -

 !خودمونه یپسرونه و دوستانه  جمع 

 !یدو ماکان هست یار که دوست دختر سام  یستن مهم

 !حضور داشته باشه یدختر  یچه یدما نبا یجمع ها توی

 !با روش خودم شرتون رو کم کنم؟ یا یرین...خودتون محاال

 

زده بود نگاه   یحرفاشو کامال جد  یباز به پارسا که همه   یبا دهن  یاو لع  ساناز 
 کردن  یم

 .رو ترک کردن یز که به خودشون اومدن با غضب و حرص م  ینو بعد از ا 

 

 

 



 :سامیار

 !تونستم اصال تحملش کنم یدمت گرم داداش! نم -

 :با خنده گفت سهیل

 .کنم  یرو درک نم یاتونباز ینوقت ا یچه -

زدن اطرافش شد که با  یدمشغول د یالخ یکرد و ب   ییدحرفش رو تا اشوان
 .رامش  شوکه نگاهش کرد یدند

 .بود یدهروز هاش رو  د ینهم دختر مزاحم ا باز 

 :پسرهارو قطع کرد و اروم گفت حرف

 ید،باالترمون رو نگاه کن یز سه تا م-

 !که تابلو نباشه  یجور اما

 

برگشت و  یعیضا یلیرها به طرز خحرفش تموم نشده بود که سر پس هنوز 
 .شدن یرهدخترا خ یز به م

 

لبهاش خارج  یاناز م یچشماش گذاشت و پوف کالفه ا یدستشو رو اشوان
 یچشما یرندوباره هشدار بده که نگاهاشون رو بگ ینکهشد اما قبل از ا

 .اونا زوم شد یدخترها هم رو

 



 !شد ینم ینبدتر از ا دیگه

ردن که البد پسرها کشته مردشون هستن و دارن ک  یبا خودشون فکر م االن
 !یزننم یدشوند

که جلوش بود   یبیس یاشوان چاقوش رو محکم تو یتو چشما یرهخ رامش
 !فرو کرد

 

گردنش   یزد و انگشت شصتش رو مثل چاقو رو  یهم متقابال پوزخند  اشوان
 یدکش

 ..( !یکنمگردنتو قطع م  ینکها یبه معن(

 

 

 

بود و با انگشت اشاره و وسطش   یرهخ  یار هم با لبخند معروفش به سام  ساحل
 :لب زد یار شکل اسلحه درست کرد و روبه سام

 !بنگ -

حرکت سر  یه یجام شرابش رو  براش باال برد و تو یهم با لبخند کج  سامی
 .یدکش

 کردن،  یدوئل م یگهو ماکان هم با نگاهشون باهم د کیان



 

 یز مشغول درو کردن م  یهم که هنوز متوجه پارسا نشده بود دو لپ  یجگ  جانان
 !یدپر تمسخر پارسا رو ند یبود و خنده 

 

کامال   ینبندازه و ا یا یکهت یلبود که بخواد به سه ینتر از ا ینهم غمگ هانا
 .جمع شدش معلوم بود ی یافهاز ق

 ...نگذشت یلفاک نشون دادن به سه یر باز هم از انگشتش از خ اما

 !کرد  یافتکه در عوض دوتا فاک در  هرچند

 

  چشماشون تموم شد و ینو داد مهمون ها جنگ ب یغ ج یصدا با

 !منفجر شد یباسالن تقر  ینو با ورود آر یهمه برگشت سمت در ورود نگاه

 

 !به به-

چندتا  ینماونجا بهش ساخته، داداش بگو بب یرو نگاه چه آب و هوا عوضی
 !ی؟مناسب تور کرد یِس ک

 :با خنده رینآ 

 ی؟عوض بش یخوا یوقت نم یچتو ه  -



 !کنم  یداتونستم بهت پ یدیام یه یدشا ینمبگو بب 

 

 :ماکان

 .زنه یمنه بعد حرف مفت م ی! خوبه خودش هم لنگه یگهزر نزن د-

 :سامیار

 یمکه نوه جانش رو اورد  یشهداره از حرص منفجر م ینین،بر و بچ خاتونو بب-
 !خودمون یشپ

 :آرین

 !خاتونم حق داره ینمبب یننه بابام هم درست و حساب  یننذاشت یشما حت -

 :سهیل

 ی؟کرد  ییاونور چه غلطا ینمکن بب  یفچرت و پرت نگو بتمرگ تعر -

 

 :پارسا

 !چند تا هلو...آره ینهمنظورش ا-

 :آرین

  مرد شور ذهن-

 :اشوان



 ریم؟یاچند تا ب ینیمگفت بچه ها برنامه بچ  یقبال همش م یبه نظرتون ک -
 !نبوده طرف ینآر یهاصال هم شب

 :آرین

 یست؟بد ن یکن  یآبرو دار یکمداداش -

 :ماکان

 !یخوایاز اشوان م ینوجالبه که ا-

 :اشوان

 ...دهن یپز-

 

 .جلوش قرار گرفت یحرفش کامل از دهنش خارج نشده بود که دست  هنوز 

 یپ؟خوشت یآقا یند یافتخار رقص م-

 

مقابلشون که از اشوان  یبایدختر ز یپسرا باال اومد و زوم شد رو نگاه
 درخواست رقص کرده بود،

 یهشب  یدشرنگ و کش  یاب   یداشت، چشما  یمدل مصر   یکوتاه قهوه ا  موهای
با رنگ  یجالب یبود که هارمون  یدهپوش یکمرنگ   یگربه ها بود، لباس کوتاه آب 
 !دکلمه خوشگل بو  یواقع یچشماش داشت و به معنا

 



 :زود نگاهشو ازش گرفت و گفت اشوان

 ...یراستش نم-

که   یثیسبز رامش گره خورد و حس خب یچشما یموقع نگاهش تو همون
 :بلند بشه و بگه یبباعث شد دست به ج یهچ یقادونست دق ینم یحت 

 !برقصم یکم  یادبدم نم-

 

 .سمت سن راه افتاد یزودتر از دخترک چشم آب  و

بار به   یناول  یکه برا  یشد و با تعجب به اشوان   یپسر ها به نوبت باز م  دهن
 .کردن  یرقص تانگو رفته بود نگاه  م یسن برا

 

 

***** 

 ♧رامش♧

 

 یاییموم یرفتن اشوان و اون دختره  با

 یم یهمصر تشب یها یاییاورا به موم یو یشمصر  یمدل موها یلبه دل(
 ( !کند



 یدستم زدم، اصال من چرا حرص م یتو یببه س یحرص گاز گنده ا با
  یانمزخرف عنترن که خودشون م یدخترا ینهم یاقتشخورم؟ل

 ( یه؟! ) خب بدن!مگه چیدنرقص م درخواست

 

 درونم کردم و ینثار صدا ییشو خفه

بشقابم پرت کردم که ساحل برش داشت و اونم با  یرو با حرص تو سیب
  :اون طرفش زد و با دهن پر نامفهوم گفت یگهگاز د  یهحرص 

 پدرسگ رو!؟ یگان -

 

بذارن وسط سن  یارنتخت ب یههم هستن فقط مونده  یتو ینچ هم
 ...بعدش

 :گفت  یدهکش  جانان

 !استغفراهلل -

 :رها

 .یق؛ارامش خودتو حفظ کن، نفس عم-

 یرقصهکه ماکانم داره با دوست دخترش م  ینا  یدنرو چرخوندم و با د  نگاهم
و اونم  یاندست ک یدست ساحل کش رفتم و گذاشتم تو یرو از تو یبس



بخت برگشته  یببه جون س یضکرد با غ  ینگاه م یستهمون طور که به پ
 !افتاد

 

 !یمخور یحرص م یمچرا دار یمدونست ینم یقادق خودمونم

 !یارنخودشون در نم یخود دختر ها هم سر از کارا یوقتا حت  یگاه  

 یصدا یهشون رو کوفتشون کنم که  یخوش یکردم که چجور  یفکر م داشتم
 :اومد یبد یلیخ

 !شترق-

 )یذارهکه واسه صدا م  یرنویسیمز ینعاشق ا(

افتاد که پخش  یو تازه نگاهمون به ماه  یمگرد برگشت یبا چشما هممون
 !یدمال یشده بود و ماتحتش رو م ینزم

 :جانان

 چه مرگته تو!؟-

 :کیان

 !ی؟اومد یک -

 زد؟ یبتغ یهو یرفت  یعلوم هست سه ساعته کدوم گورم اصال

 :یهبا حالت گر  ماهی



 !راه انداختن یسوال یستدم از درد ب یاه! من دارم جون م ینخفه ش -

 

 :هانا

 ی؟حاال چرا افتاد -

 :ماهی

رو هوا  یستن یصندل یدمبود ند یک تار یشتونپ ینممرگم اومدم بشبابا خبر -
 !شدم یننشستم بعدشم پخش زم

 :ماهی

 !یه؟ها؟ چ-

 خنگ خدا شدم، ینا یالخ بی

 یدمثل بمب تو مغزم ترک یفکر  یهکه با تاسف نگاهم رو ازش گرفتم   ینهم 

 :زدم داد

 !یافتم -

 

 :کیان

 !زقنبوت -

 :جانان



 یافتی؟هانا رو  یعمه  یافتی؟ یوچ -

 :هانا

 !من ی یچارهب یهم چنان عمه  -

 . با خودم بودم یچی:اقااا...هرامش

 .رو روشن کرده بود یستپ یرنگ  یبود و فقط نورا یک کامال تار  سالن

و حواسشون به اطراف  یرقصیدنداشتن م یستو ف یسو اشوان ف دختره
 .نبود

 !!یکنهبود انگار داره به زور تحملش م یاشوان جور ی هرچندقیافه

 یجور یهلحظه  یه یاما تو یشمرد م دارم یعنیتظاهر کردم که  یجور منم
پخش  یوحشتناک  یغ دختره که جدش در اومد و با ج یپا یلنگمو انداختم ال

 شد ینزم

 

 یزخوب نشستم سر م یمحل جرمو ترک کردم و مثل بچه  فوری

 سالن روشن شد یلحظه چراغا همون

 !باز بچه ها که چفتم نشسته بودن افتاد یشنگاهم به ن 

 .بودن کار منه فهمیده

 ...وحشتناک بهم زل زده بود یبا اخما یاییچرا موم یدونمنم فقط



 ...هم رفت یاخمام تو یدهمنو د یدشا ینکهفکر ا با

 :ذهنم گفتم یاز فکر در اومدم و تو یزنگ خوردن گوش با

 . بس ینورقصشون خراب شد!هم ینها ی؟مهمخب که چ  -

 ..کنم قانع کردم  یتاشوانو اذ یخواستمکه م  یلدل ینخودمو با ا و

 

 کردم تا تلفنمو جواب بدم اما همون لحظه قطع شد،  یداخلوت پ یگوشه   یه

بروجردم بود و االن اصال حوصلشو نداشتم پس زنگ زدن  یاز دوستا یکی
 موکل کردم، یگهوقت د یهبهشو به 

جلوم با تعجب نگاهش کردم که با اخم   یاییموم  یدنبرگشتم برم با د  همینکه
 :گفت  یدشد یتو حرص و عصبان

 !یکنی؟نگام م ینجوریا یه؟چراچ -

 نه؟!؟ ینیمنو بب ینداشت  انتظار 

 !یتو پام و رقصمو خراب کرد یکه با لگد زد  یوقت  یدمتورو د من

 !من خرم؟ یکرد  فکر 

 :کردم  زمزمه

 ...نه -

 !یتو خر  مطمئنم



 :زد یغ که ج  یدکنم صدامو شن  فکر 

 !حرف دهنتو بفهم -

و هولش دادم و منم با اخم داد   یمو رفتم تو قالب وحش  یووردمطاقت ن  دیگه
 : زدم

 !یشه؟م ینفهمم چ  -

 ؟یدیفهم یدمبخوام انجام م یهرکار ی؟منبکن یخوایم یغلط  چه

بخوام وقتمو پاشون   ینکهچه برسه به ا  یکنمو امثال توروهم ادم حساب نم  تو
 هدر بدم،

 یگهروش د یهبا  یکنیوگرنهمن بلند م یآخرت باشه صداتو رو یدفعه  توام
 !یکنمادمت م

 :زود خودشو جمع و جور کرد و گفت  یول  یدترس  یکمکالم و نگاهم    یجذبه    از 

 !هه -

 یشه،م یتفقط به من حسود تو

 .دانشگاستپسر  ین!اون بهتر یرقصیدمداشتم با اشوان پاکزاد م چون

 ( !دانشگاهمون بود یاوپس.پس تو)

 ...یچشم توام حتما دنبالشه که رقصمو باهاش خراب کرد یحت  و

 !در هر صورت من از تو بهترم ولی



 شد که اون حرف از دهنم خارج شد یچ  نمیدونم

 ی؟بند یشرط م -

 :تعجب گفت با

 !شرط؟ -

 ی؟چ  سر 

 

 :گفتم  یار اخت یب  دوباره

 !سر اشوان -

 ...ینمتدور و ورش نب یگهمن بردم د اگه

 ی؟شد خرفهم

 :زد و گفت پوزخندی

پام و ازم معذرت   یتو  یکه تو زد  یکنیهمه اعتراف م  یاگه هم من بردم جلو -
 !یکنیم یخواه 

 !امکان نداره که اون ببره یدونستمزدم چون م پوزخندی

 :گفتم  یلبخند کج  با

 !یرقصیمم-

 !بره یشرطو م یدقشنگ تر رقص هرکی



 :گفت  ینهزد و دست به س یشخندین اونم

 !قبوله -

 ..باخت اماده کن یهواسه  خودتو

 گوشش گفت،  یتو یزیو چ یج  یاز زدن زرش راه افتاد سمت د بعد

 یخال  یستوگفت که همه پ  یکروفونم یکرد و بعد تو  ییدهم با سر تا یج   دی
 کنن،

 .وسط  یدگذاشت و اون دختره پر   یاهنگ چرت خارج   یهبعد از زدن حرفش   

 !مثل بوقلمون بود رقصش

 یو بدنش رو م یستادا یبعد دوباره م یدچرخ یم یهوزد و  یبال م بال
 .بود از خنده بترکم یک!نزدیدمال

 !کردن  یها پوکر نگاهش م  یو بعض  ینها با تحس  یهاش هم بعض  یو بر   دور 

راه افتادم سمت پله ها و قبلش  یتاسف تکون دادم و فور یبه نشانه  سری
 .یادبا دست به جانان اشاره کردم که دنبالم ب

 

ساده که قسمت باالتنش پر از تور بود و دور شونه هام رو هم   یتاب مشک   یه
 !رون یتا رو یشلوارک مشک  یهبا  یدمگرفت پوش  یم

رو که تا باالتر از  یمکچرم مش یپاهام هم معلوم نباشه بوت ها ینکها برای
 ...یدمرو هم پوش یدنچسب یزانوم بودن و به پام م



 روهم بستم، یممشک یهعرب یا یتهشل کمربند

 !کنه  یشمجانان گفتم که ارا به

 ...یغ چشم، رژگونه و رژ قرمز جخط یمل،ر پنکک،

 :به خودم زدم و جانان گفت لبخندی

  یه؟چ یکارا برا  ین! اینگفت  -

 !یهرو کم کن یه -

 :بزنه و بگه یثیبود تا لبخند خب یحرف کاف  همین

 !یاتمعاشق رو کم کن -

دختره  یو همون لحظه اهنگ و رقص مسخره  یمرفت ییناز پله ها پا باهم
 !تموم شد

 منویخواستم کس یشدم،نم یمچشم دنبال من گشت که پشت ستون قا با
راه افتاد سمت   یه پس اونم فورکن  یکار !به جانان تو اتاق گفته بودم که چینهبب

چند تا از  یغج یکل چراغا خاموش شد و صدا  یقهارکست و بعد از چند دق
 .خانما و همهمه بلند شد

دست   یهرو با    یممشک  یرقص رسوندم  و کاله پهلو  یستخودم رو به پ  فوری
 نگه داشتم که فقط لبام معلوم باشه، یجور



 یکیاز پاهام رو جلوتر از اون  یکیپهلوم گذاشتم و  یدستمم رو یکی اون
شروع شد!همراه  یاهنگ عرب  یتمرنگ روم متوقف و ر یدنور سف یه یپام.فور

 دادم، یبدنم رو تکون م یتمبا ر

 .داد یکمربند رقص بهم اعتماد به نفس م  یرینگ ج یرینگ ج صدای

 

  پشت یهوکم باال تنم رو هم لرزوندم  و   کم

 یحرکت کالهم رو در اوردم و با لرزش همه  یهسمت مهمون ها و با  کردم
 بدنم برگشتم سمتشون، یاعضا

 ...نوع نگاه  ینکردن و باحالتر   یهمه باز مونده بود و با بهت بهم نگاه م  دهن

 .شد بست یپسرها به خصوص اشوان بود که دهناشون رو نم نگاه

دادم که خودمم باورم شده  یاهنگ تکون م  یتمبدنم رو نرم همراه با ر  جوری
 !یستبدن استخون ن ینا یبود که تو

 یاومد و فقط من بودم که با دلبر  یدر نم یاز کس ییصدا یچاخر اهنگ ه تا
سرم  یبرداشتم و رو ینزم یدر آخر کالهم رو از رو یچرخیدمسالن م یتو

 !کردم  یمگذاشتم و تعظ

 .مهمونا باال رفت یغدست و ج یکه صدا  یدنکش طولی

 یکرد و منم با لبخند ژکوند براش ابرو باال م  یبا حرص بهم نگاه  م مومیایی
  !نداختم



 :یهبه معن(

 ی؟خورد -

 ( !ینمتهم دور اشوان نب یگهتف کن...د هستشو

 راه افتادم، یزمونهمه به سمت م ینپر تحس ینگاه ها جلوی

شدم صداش رو  یبه دخترا همون طور که از کنار اشوان رد م یدناز رس قبل
 :که گفت  یدمشن

 یخودتو قنداق کرده بود یمهمون  یخوب تو -

 ( یپارت  یبسته  و شال دخترا تو یاشاره به لباسا )

 !یرقصیم یکه عرب   االنم

 :گفتم  یکردم و با خونسرد  مکث

 نداشتم و یطشحاز م یبود و شناخت  یپر از کثافت کار یپارت  یهاونجا  -

 !یوفتهبهم ب ینداشتم نگاه اون پسرا دوست

 ...دارم توش یتکه امن  یرسم یمهمون  یه اینجا

 ....!یدمند یدنشال پوش یتو یازین پس

 ...ضمن در 

 :گفتم  یآرومتر  یصدا با

 ...خاتون یشما پ -



 !یمکن  یم زندگی

 !اشوان چنان برگشت سمتم که گفتم  شکست گردن

 ...نهاش گذاشتم و رفتم سمت بچه هاشوک ت یپوزخند تو با

 یم  یکهموقع رقص اب از لب و لوچش راه افتاده بود حاال برگشته بهم ت  خوبه
 ...ندازه

***** 

 ♧ساحل♧

 

  یکه نشسته بود رو  یار تعجب به دوست دختر سام با

 !بشر  ینبود ا یاح یب  چقدر 

 

  !کرد دختره رو  یچلغوز هم خوشش اومده بود، مگه ول م یاون پسره  حاال

 خوردم، یداشتم حرص م من

 !کردن تو حلقم  یم یوهکه کنارم نشسته بودن فرت و فرت م  یو ماه  جانان

 بود، یهم سرش تو گوش رامش

 و رها مشغول زرزدن بودن، یانو ک هانا

 



 .اومد یهر و کر پسرا م یصدا 

 ...که  یدنخند یگفتن و م  یو م حلقه زده بودن یندور آر طوری

 پراکنده خودم و دوستان ارازل انداختم، یتبه وضع نگاهی

 یرون،ب یددهنم پر  یتو یها یاز نارنگ  یکیبکشم که  یپوف  خواستم

بکنه تو حلقم که با همون دهن پر و  نامفهوم داد  یوهبازم خواست م ماهی
 :زدم

 .یخفم کرد یگهاه بسه د -

 ه قورتشون دادم،خفت فراوان باالخر  با

 .جلوم ظاهر شد و نگاهم به اردالن چلغوز افتاد یهمون لحظه دست  

انداختم و دوباره به دستش، دوباره به   یافشبه دستش و بعد به ق نگاهی
کار رو   ینقدر مثل منگل ها ا ینا یافشدوباره به دستش و دوباره ق یافش،ق

 تکرار کردم

 :اخرش کالفه گفت 

 برم گمشم؟ یا یدیافتخار رقص م -

 دستش گذاشتم، یبه خودم گرفتم و با غرور دستم رو تو ییجد ی قیافه

اردالن  ینکه ا  یرو حس کردم اما جور ینگاه شخص ینیلحظه سنگ همون
 .بود یک   یدمعمرا اگه فهم یدمنو کش

 



اشاره  یج  یو در کمال تعجب من، اردالن به د یستادیمرقص ا یستپ وسط
که مخصوص رقص سالسا بود   یتوپ و باحال داد و همون لحظه اهنگ  یا

 .پخش شد

 

 بودم،  یرقص کامال حرفه ا ینا توی

 

خاتون  ینبه لبخند مرموز خاتون انداختم و با خودم فکر کردم که ا نگاهی
 !کنه  یچقدر خوب داره از ما مراقبت م

 ..کامال تو حلقم  یشفکر  روشن

دستش رو داخل دستم  یهرو  بهم نداد و  یشتر فکر کردن ب یاجازه  اردالن
 قفل کرد و باال گرفت،

 

بود، هردومون به نفس  یرقص کوتاه  ینکهلحظه اهنگ تموم شد، با ا همون
 .در حال منفجر شدن بود  یغدست و ج  یاز صدا  یم،سالننفس زدن افتاده بود

  ی،باش یمهمون  ینا یتو یکردمفکر نم -

 !یگاردیهرحال فقط باد به

 :چشمک در جوابم گفت یهبا  اردالن

 !طور دست راست خاتون ینو هم -



 یها تا حداقل کم  یدنینوش  یز بهش نکردم،نگاهم رو چرخوندم دنبال م  توجهی
 اب بخورم

دونم  یکوتاه به طرفش راه افتادم،نم  یپسرا بود و منم با قدم ها یز م نزدیک
گره خورد و   یار سام یشیفاصله داشتم که نگاهم به نگاه ات یز هنوز چقدر با م

 .قدم هام خشک شد

 ینا  یافشچه مرگشه؟! ق  ینا  یاکبود شده بود و دستاش مشت،خدا  صورتش
 .رفتم یز قدر  ترسناک بود که زود نگاهمو گرفتم و به  سمت م

 :لب زمزمه کردم یر ز 

 .ینهه! همشون روان -

 

***** 

 ♤یانک♤

 

 یرامش و ساحل رفتن وسط و با اعتماد به سقف حساب  که یناز ا بعد
  خودشون رو لرزوندن

 :/هم هنوز برام نامشخصه یلشدل که

 



جمعشون منم پا   ینبخار تر   یکه متوجه شدم ب   یشمون،منمپ  یدنتمرگ  اومدن
 یاندام ن   ینمهمون ها قدم بزنم و عرض اندام کنم، باالخره ا  ینب  یکمشدم تا  

 !یادم!اصال از سرشون هم زیگه؟د یگرفتم رو یکور  یهچشم  یونیقل

 ..)مزمن یری: خوددرگیمارینام ب(

 

 مشغول قدم زدن بودم، یجور همین

 یذاشتم که احساس کردم رفتم تو  یباالتر از خودم بود و چس کالس م  دماغم
 سفت، یز چ یه

 .بود یوار متاسفانه د یباشه ول یزیچ یاریبغل  یدفکر کردم شا اول

 

 یگهد یز چ یه یدفعه رفتم تو ینرو کج کردم که ا یرمدوباره مس یکش خیلی
 یافشبه ق  یپسر...نگاه   یهنبود بلکه    یوار د  یکی  ینا  یباورتون نشه ول  یدو شا

بود که  یز قدر ه ینبه کنار،چشماش ا یشانداختم که صورتم جمع شد، زشت
 !شهبا یومدهموقع راه رفتن در ن یکشت یه ینمدور لباسامو چک کردم بب یه

 .بهش که همون لحظه ماکان اومد سمتمون ینمبر  خواستم

 

 

 



 خواست از کنارمون رد شه، یبه ما نبود،م حواسش

  :حالت گفتم یهپسره رو گرفتم و با  ی یقهشد  یکمونکه نزد  بالفاصله

  !دلم واست تنگ شده بود-

 !جا کجا؟ ینتو کجا ا عزیزم

 

 و هردوشون یسادبهت زده وا. ماکان یدنخفنم زدم که مهمونا گرخ یغج یه

 )زشت یهم ماکان هم  اون پسره (

 یکنهپونگ بهم زل زدن، شک ندارم االن پسره فکر م  ینگقد توپ پ  ییچشما  با
 یزیمچ یا یروان  یه

 :پسره

 یه؟مهم یلیخ یجا جا ینجا کجا؟ حاال مگه ا ینمن کجا ا-

 (  !از نشناختنم نزد یخدارو شکر حرف (

سرم رخ داد که شروع کردم به لرزوندن و   یتو  یدونم چه فعل و انفعاالت   نمی
 :گفتم

 ...جعفرِ  یهمهمون  ینجاا-

خواستم  یکه م یمباطن یلبر و بر نگاهم کرد، منم برخالف م یکم پسره
 .رو براش  باز کردم یشمچشماشو از حدقه درارم ن



 ید،لبش کش یماکان به خودش اومد و دستشو گوشه  ینکهمثل ا باالخره

پسره جدا  ی یقهرو گرفت و از  یهو،دستامکه توش تمسخر بود   یشخندین با
 :کرد و  همون لحظه رو به پسره گفت

 !ین؟دار یبا خانوم چه نسبت -

نپخته  یچرا مثل باقال ینماکان و پسره در گردش بود،ا ینمشکوک ب نگاهم
 انقدر خونسرد رفتار کرد؟

 ..)داشت یود( .چه ربط ب یاگه شانس داشتم اسمم شمس من

 :یرونقورباغه زد ب ینپسره چشمام ع یفکر بودم که با صدا تو

 .دوست دخترمه-

 

 که بهم انداخت صورتم جمع شد،  یبعد از زدن حرفش با نگاه  و

 .؟…ینمگوه رو خوردم؟!....اصال چرا خواستم عکس العمل ماکان رو بب  ینا  چرا

 نه؟!......چرا؟ یا یشهم یرتیسر من غ ینمدوست داشتم بب چرا

 ندازه…؟ یعاشقانه م یاصال پسره چرا باور کرد؟….چرا انقدر نگاها 

 انقدر رفته تو نقشش؟ چرا

 یشی؟چشماش آت یول یلکسهماکان ر چرا

 !خورد یزمو با سس اضافه مچراها داشت مغ این



 

به  یرهو همونطور که نگاهش خ یدلبش کش  یانگشت شصتشو گوشه   ماکان
 :کفشاش بود با پوزخند گفت

 ......که دوست دخترته -

 :زد و گفت یپوزخند یهنکبت هم  ی پسره

 .اره -

 !جمع شد ینیمبهم زد که ب یبند حرفشم چشمک چندش پشت

 :یدفرما یکه شاعر م  اینجاست

 !!!موقع باز شود یکه ب   یگوه در دهان  -

....با بهت به یهوکه   یخندیدمخودم هر هر م یذهنم داشتم به چرتو پرتا تو
 یشدم،ماکان چنان مشت   یرهزد خ  یگرفته بود و نعره م  یشوپسره که دماغ خون

و داد مهمونا بلند شده بود و  یغ شده بود! ج یندماغش زد که پخش زم یتو
 یقتشو یخاتون صدا یغ ج یپسره، همزمان با صدا اومدن سمت یمچند نفر 

دور نشده بودم  قشنگ  یزمونم از  یاددوستان ارازلم بلند شد! چون هنوز ز
نگاه  فقط یماکانم که با خنده و خونسرد ی! دوستایدنو شن یدند یوهمه چ

 !کردن  یم

 :با خنده جانان

 !گااااااد  یاوووووه مااااا -



 :باز یشبا ن رامش

 !بر پدِر پدر سوختت -

 :ساحل

 !ازت یمراض -

 

 :پارسا

 کمکت؟؟  یامداداش ب -

 :هانا

 !دمش گررررررم  -

 :ماهی

 نه بابا، -

 !یستن ینیزم یبس یناومد ا خوشم

 :رها

 !جووووووون -

 :با لبخند کج اشوان

 !حاللت-

 !که مشغول سوت زدن بود  سامیارم



  ! )یزننطرف م یقبلند پدر مادر دار که واسه تشو یسوتا یناز ا(

 :عربده زد ماکان

 که دوست دخترته؟؟ -

 !بشه یک( به من اشاره کرد ) نزدینجرات داره به ا یک   ینمبب یخوامم اصال

 .گفت  یکه بازومو گرفته بود م  یدر حالت  یناروا ی همه

 :بزور از دستش در اوردم و گفتم بازومو

 !یتشخص یب  یخودت  ینا -

 برام زد، یماتحت سوز پوزخند

شده بود رفت تو فکر و اروم  یرهبهش خ یتکه تا اون موقع با عصبان  خاتون
 .زد یلبخند مرموز یهوبه منو ماکان نگاه کرد و  یدبا ترد یکمشد و 

 :خاتون

 سوتفاهم شده، ینکهمثل ا -

 ، )(اوهو ینمتفرق ش لطفا

  )   ( به پسر عنتره گفتاقا

 

 یخوام،ما معذرت ماز ش من

 ین،بشور ینیتونوب یبهداشت  یسسرو ینبر  لطفا



 !اتفاق ینبابت ا متاسفم

رفت   یدماغش گرفته بود چشم غره ا  یرو  یوهمونطور که دستمال خون  پسره
 .و به سمت مستراح گورشو گم کرد

 طلبکار باشم یدافتاد با یادمتازه  منم

 )حال کردماکه ماکان زد بهش  یخوبه حاال از مشت (

 :گفتم  یتعصبان با

 !یادنبالم ب -

 راه افتادم، یاطبعد حرفم به سمت ح و

پشت  یقاشمراه افتادن دنبالم و ماکان و رف یو اوباش (دخترا)  هم زرت  ارازل
 سرمون

 ( !هنوز کامال مجهوله یقاش) رف اومدن

 

***** 

 رها

 

 یاط،ح یتو یمرفت یانسر ک پشت

 ماکان پسره رو ترکوند، یکردم وقت   یفک  واقعا



 یخورد،م یانوبا چشماش داشت ک قشنگگگ

 !واسش یمبر  یمپاش یخواستیمبزنه خودمون م یماکان حرکت  ینکهقبل ا دقیقا

 :برگشت سمت ماکان و داد زد یساختگ  یتبا عصبان کیان

 یکنی؟م یمن باز یبا ابرو یضیمر -

 یدم؟اون همه مهمون چقدر خجالت کش یجلو میدونی

 رفتار بچگونت بدم؟ ینواسه ا یقانع کننده ا یلخاتون چه دل به االن

 بذارم اصال؟ یچ  اسمشو

 !یاصال حق کتک زدنشو نداشت  تو

 میفهمی؟

 !یندااااااااشت  حق

 گفت،  یغ جملشو با ج یکلمه   اخرین

 کردم  یکردنش نگاه  م  یبهت زده به نقش باز 

 !ینما یگریهباز ،عجب

 

 :گفت  یعصب ماکان

 !یه؟که اون لحظه دوست داشتمو انجام دادم،حرف  ی!کارمدیوازش خوشم نم -

 !یرخودت نگ یکنم،بهباهاش م ینکاروهم یادخوشم ن یهرک  از 



 

 :تو هم یبا اخما رامش

 !نداشت ماکان خان یمورد موافقم که به تو ربط  ینبا ا -

  ( !اون لحظه یترکیداز ذوق داشت م ینخوبه خود ا(

 :اشوان

 !یجشنت یشهم ینا یکنیمم یمخوب -

 !یباز یطهبه سل ینشماها عادت دار کال

 :رامش

 ی،هووووو -

 !پررو نشو یگمبهت نم هیچی

 !ازتون کمک نخواست کسی

 هااااان؟ یهست  یک   یتو فکر کرد اصال

به خودت   یهمه چ   یکه تو  یخورهبه هم م  ینبهت گفته بودم حالم از ا  تاحاال
 ی؟دخالت کن یدیاجازه م

 !بهش نداشت دخالت کرده یط که رب  یزیتو چ دوستتون

 !وسط ینا یهجلز و ولز تو چ نمیفهمم

 



 :ساحل

 !که  یوفتادهن یرامش جان اتفاق  -

 !تموم شده فقط

 :سامی

 تموم شده اونوقت؟ یچ  -

 :یدشد و غر  یرهچشماش خ یخشن تو ساحل

 !یتونضد هار یآمپوال -

 

 :زد و گفت ییلبخند دندون نما سامیار 

 !یوفتهمن که با امپول کارم راه نم -

 کال  من

 یکنم،داغ م یبینمم یزاروچ بعضی

 !آرومم کنن یتوننهم بشم همونا م هار 

 جر بده ، یاروساحل هر لحظه اماده بود که فک خوش تراش سام مشت

 :لحظه هانا گفت همون

 کشمشم دم داره، -

 !ینا یکه چقدر الش  یدهمه جا نشون بد یستن الزم



 :سهیل

 آخ آخ آخ، -

 !یالل یکردمم ی؟فکر کوچولو شماهم زبون داشت   خانوم

 :گرد ادامه داد  یسمت من و با چشما برگشت

 !ینمشنب یکنمم یکه کال سع  ینما -

 

 هم، یشدم و اخمامو کردم تو عصبی

 ....بلند شد یار پوزخند ماکان و سام یلحظه صدا همون

 :مشکوک ماها گفت یکل کال  ینبا تعجب از ا آرین

 بذاره؟ یانمارو در جر  یکی یشهم -

 :اشوان

 !ادم بشن یدکه با  یمبدون که چند تا جوجه دار ینوفعال هم -

 :زد و گفت یثیلبخند خب آرین

 !شر و تخسم یجوِن داداش من عاشق آدم کردن جوجه ها -

 :انداخت و ادامه داد یبه ماه  نگاهی

و طلبکارم  ینماش یجلو یپرنم یهومخصوصا اون سر به هواهاش که  -
 !هستن



 بیا،

 !!آراسته شد یز بود به سبزه ن گل

 !!باما لج کنه یخواداول م ینکه از هم  اینم

 :زل زد و گفت ینار یتو چشما ماهی

 یف،چه ح -

 یستینآدم بشو ن یول یمآدم کن یوچند تا گراز وحش یخواستیمما هم م اخه
 !که

 

 

 :خنده و من گفتم یر ز یمصدا زد با

 یماه  یکال -

 :با پوزخند گفت آرین

 ی؟ماه  -

 گفت؟  یدوستمون االن چ  ینا یستمرو بلد ن یامن زبون ماه شرمنده

 !لطفا ترجمه

 !یمامام زاده عبدالکر یا

 !یگذاشت رو نقطه ضعف ماه   دست



 !کردن اسمش  مسخره

شد و طبق معمول بدون فکر کردن شروع کرد به حرف   یشیچشماش آت  ماهی
 :یغ زدن اونم با ج

 !؟یییی؟چ -

 !یکنی؟منو مسخره م اسم

 یکنی؟م یدراز گردن

 یقایی؟؟آفر  ی گوساله

 !فکر کرده فقط خودش خره یدندوناتو پاره کنم؟؟؟؟عوض یرمبگ میخوای

 !!زبون کلفت ی پسره

 !یندار ویانتخابات بعد ی....اصال تو حق شرکت تواصال

 !از خودت نفهم تر  یدایاون کاند با

کلمه   یواقع یبه معنا یکنم ول  یفتوص یحال اون لحظمو چجور نمیدونم
 یر !خیکندمم یودلم داشتم قبر ماه ی!تویمهممون مات و مبهوت مونده بود

 !یندازهم یکهسرش داره ت

 

 :گفت  یبلند یباتقر  یبا صورت سرخ شده از شدت خنده با صدا آرین

 تو؟ یزنیحرف م یچه زبون  با -



 :زد یغ ج ماهی

 !نکن یگردن دراز  یگمم -

 !یکنیم یاخرت باشه گردن دراز ی دفعه

 یوطن فروش با اون موها یضمن صداتو هم واسه من داد نزن پسره  در 
 !احمقت

 

 !یرمبود بم یک نزد یماه  یدست چرتو پرتا از 

 :شدم و بزور گفتم نزدیکش

 !یکنممنفجرت م یحرف بزن  یگهکلمه د  یه! یزمعز  یماه -

 :با خنده گفت سهیل

 !یریدشما با خودتونم درگ -

 ین،وقت مارم گرفت الکی

 .تو بچه ها بریم

 :و داد زد یدهم کش یدوباره اخماشو تو کیان

 !پسره چاخان کار دارم ینکجا!من با ا  یهوووو -

 :و گفت یدهم کش یاخماشو تو ماکان

 من اسمم ماکانه، -



 ون،کن عمو ج  امتحان

 ....م_ا_ک_ا_ن 

 ...ی؟ دوباره تکرار م یگرفت   یاد

 :بلند یبا صدا کیان

 که هست  ینهمن دوست دارم بگم چاخان،هم -

 :پارسا

 !یینپا یار صداتو ب -

کال جلب   یستن یبمعج یرون؟البتهب یادسالنه ب یتو یهرک  یدوست دار نکنه
 !!!یدتوجه رو دوست دار

 :جانان

اذان  تو گوششون بهشون گفتن   یبه جا  یدنبند نافشونو بر   یوقت   ینکهمثل ا -
  !نخود هر آش شو یهمه چ  یتو یشهپسرم هم

 :جانان و اسکن کرد و گفت یسر تا پا یبا نگاه پر از تمسخر  پارسا

 !پارت کنم یکهبا دندونام ت یترسمم یانقدر که تو بامزه ا -

 :و گفت یستادجانان ا یستو ف یسقدم جلو اومد و ف چند

 و کبابت کردم، یخزدمت به س یدمشا -

  یتو یخوراک گرگا یدادمت که بش بعدش



 !و استخوناتم بندازم تو جوب برا سگا بیابون

 

 :زد و همونطور که زل زده بود به پارسا گفت یشخندین جانان

 !راه سوم -

 مرتبشون کرد، یواشپارسا گذاشت و  ی یقه یارم رو دستاشو

 یکه همون لحظه هول محکم  یمنگاهش کرد  یدهورقلمب  یهممون با چشما  ما
 به پارسا داد،

 !که پشت سرشون بود افتاد  یرنگ و بزرگ  یآب  تازه نگاهم به استخر  

جانانو گرفت و هردوتاشون با  ی یقهلحظه پارسا دست انداخت و  همون
 !استخر  یافتادن تو یگههمد

 :و با ذوق گفت یدکش  یبلند یغ ج ماهی

 !آببببببب -

 از لباسش چون بلند بود یکهت یهکه   یدهم با سرعت دواز حرفش بعد

 !کرد  یجادا یقچاک عم یهپاش جر خورد و  یر افتاد ز 

استخر  یبودن تو یدهبود که چون جانان و پارسا پر ینبزرگترش ا یشانس بد
 ورد،رفت روش سر خ یزرت  یمماه یبود و پا یدهپاش یروناب ب یکم

استخر   یشکه پ  ینیهمزمان شد با گرفتن کراوات آر یگوش خراش ماه   جیغ 
 !آب یپرت نشدن و در اخر افتادن هردوتاشون تو یبود برا یسادهوا



 یان،ک  یحرکت ناگهان  یه یسمت استخر و تو ییدنو ساحل دو رامش

 :اب و داد زد یپرت کرد تو ماکانو

 !ینکن یاب تن یکمتوهم  یفهح -

 یآب توسط دستا  یرفش مصادف شد با گرفتن مچ پاهاش از توح  ینا  گفتن
 !استخر  یماکان و افتادن اون هم تو

گفت   یاشوان از پشت سرش بوم بلند یهوچشماشو بست که  یحرص رامش
 شترررررپ، یغکه هول شد و اون هم با ج

 !جمعشون ملحق شد به

کمر اشوان و اونم شوت شد   یتو  یدساحل با خشم بدون مکث با شونش کوب 
 !تو اب

به هم  یا یچشم یر نگاه ز یل!هانا و سهینو بب یابود که ب یخر تو خر  یه
 انداختن،

 :اب دهنشو قورت داد و گفت هانا

 یه؟نظر مثبتت با صلح چ -

 :زد و گفت یثیلبخند خب سهیل

 .دوست داشتم یواب باز یاز بچگ  -



انقدر عقب رفت که افتاد  یغ در اورد،هانا با ج یراهنشوحرکت کت و پ یه با
 یطانیش  یاستخر و با خنده    یزد تو  یرجهبالفاصله بعدش ش  یلماب و سه  یتو

 !رفت سمتش

 

 یهکردم ،واقعا   یشد نگاه  م یکه داشت پخش م  یشیذوق به تئاتر و نما با
 !پاپ کورن کم بود

 !آب کنن  یر داشتن سر همو ز  یپسرا بودم که سعبه دخترا و    یدنخند  مشغول

 !یکردنم یداشتن کتک کار یجد یلیو خ یومدننم یرونبود ب ینا جالبم

 ( !بود و دهن دخترا صاف یشتر هرچند که زور پسرا ب)

 یکبود نزد یسادهاستخر وا یاز پشت به ساحل که لبه  یار همون لحظه سام 
که   یدمحرکت دستاشو از پشت دورش حلقه کرد، صداشو شن یه یشد و تو

 :گفت

 !و شرررررپ یبیب یمماهم نباش یفهح -

 !اب یهردوشون افتادت تو 

 :زدم و گفتم یغ ذوق ج با

 ینهههههه،ا -

 !ایولللللل

 ..باحااااال چقدر 



 !بعدشم شروع کردم به بشکن زدن و قر دادن 

 :شدم و داد زدم یر جوگ یشتر ب یکشهماکانو م یداره موها یانک  ینکها یدند با

 ، یهِ  یاااااان؟ِهیک -

 یهِ  یهِ  کیااااااااااااااان

 !یمیخانوم رح +

بهت برگشتم که  یخت،باکرک و پرم ر  یدمکه شن  یاشنا و پر از تعجب یصدا با
 !با استاد دانش فر رو به رو شدم

 !!!یروناز حدقه بزنه ب یدمانقدر گرد شده بود که ترس چشمام

 !من خدای

دانشگاه اون همه خانوم بودم اونوقت   یباش تو  یکنه؟منوم  یکار چ  ینجاا  استاد
 .....االن

 

 یادفر  یهوکلمه گرد شد و   یواقع یاستخر چشماش به معنا یدنبا د استاد
 :یدکش

 چه خبره؟!؟ ینجاا -

.ماکان به زور یدمگرد همشونو د  یسمت بچه ها و به وضوح چشما برگشتم
هم  یهاز اون بق یتو به تبع یروناز خودش جدا کرد و از استخر اومد ب یانوک

 باال و یدندونه دونه خودشونو کش



 :ماکان با تعجب گفت 

 ی؟اومد یداداش؟!ک  -

 !نداشت یشتروباز شدن ب ییفکم توانا دیگه

 !؟داداش؟

 !دمتون گرم کائنات

 !!شدم یقهوه ا من

 

***** 

 ☆هانا☆

 

 یو واسه هم خط و نشون م یمبود یسادهکنار هم وا  یدهموش آب کش مثل
 یدیم،کش

رفت چنان   یگوشش م  یاب تو  یلیخ  یاز اب متنفر بود و متاسفانه وقت   رامش
 یاسمان  یگرفت که از شدت درد چند بار به فرشته ها  یم یدیگوش درد شد

جمع شدش کامال معلوم بود گوش دردش دوباره   ی  یافهاز ق  یشد،االنمم  یکنزد
 !شده شروع

 :دانش فر  استاد



از سنتون خجالت   یه؟واقعاچه سر و وضع  ینسوالو تکرار کنم؟ا  یه  یدچند بار با-
 یکنید؟م یکه آب باز  یدکش  ینم

 :شد و داد زد یعصب رامش

 یم؟خجالت بکش یدما با -

 ؟یاب باز یگیدچند تا چلغوز مارو انداختن داخل آب بعدش شما م این

 :اشوان

 !یرونحرف دهنتو چند بار مزه مزه کن بعد تفش کن ب -

 !اسم درخشان شماهاست چلغوز 

 :و با پوزخند گفت یدموهاش کش یال یدست  پارسا

 فعال که دوست شما شروع کرد،-

رفت   یکه م  یذاشتمشم منو انداخت تو اب و کرم از خودش بود!اگه  خودش
رفت سمتش که پاش سر خورد  یغ اورد! جانان سرخ شد و با ج یهم م یوما

آب ساحل گرفتش،بازم اروم نگرفت و  یتو یوفتهخواست دوباره ب ینکهو هم
رفت سمت پارسا  یغ و همچنان با ج یرونب یدبغل ساحل کش یخودشو از تو

فعه خداروشکر ماکان گرفتش د  ینکه دوباره سر خورد و لنگاش از هم باز شد، ا
به راهش   یغ گفت به من دست نزن و دوباره دهنشو باز کرد و با ج  یغ که با ج

 :ادامه داد که پارسا کالفه خودش چند قدم اومد جلو و گفت

 خسته شدم، -



 !مرگته؟ چه

 یتو یدچنان با پاش کوب یهوزد و  یزدنشو تموم کرد، لبخند سرد یغ ج جانان
 به قرمز، یتم فلج شد! رنگ صورت پارسا از صورت پارسا که من گف یپا

پاک نکرد   یشولبخند موز  یشد ول  یلتبد  یاهقرمز به بنفش و از بنفش به س  از 
 :کرد خونسرد باشه گفت  یم یکه سع  یا یعصب یو با صدا

 .....خواستم مهربون باشم اما -

 :هاکان

 تو؟ یاما و مرض!داداش من بچه شد -

 کل؟اونم با دخترا؟  کل

 :برگشت و گفت یدخترا زود یاز گفتن کلمه  بعد

سن و  ینبود که با ا ینالبته جسارت نشه به شما خانوما فقط منظورم ا -
 !یددعوا کن یستینسالتون بچه که ن

 :کیان

 !بودن یشعور ب یماز همون بچگ یناا -

 :ماکان

 یرستاندب یوار رو د یدپر  یمونمثل م یتوام دور برندار! ک  یگمنم یچیه یه  -
 ما؟؟؟

 :جواب داد یانک  یباال انداخت و به جا یشونه ا ساحل



 !بود یار سام یگهبهم م یحس خاص یه -

 :گرد نگاهش کرد و در اخر با حرص گفت  یبا چشما سامی

 پشمک؟ یتو چکار من دار یگمنم یزیگوشه نشستم وچ  یهحاال که من  -

 

 :اداشو در اورد و رها گفت حلسا

 ..منم با نظر استاد -

 :وسط حرفشو گفت استاد

 !هاکان هستم -

 ....!یدبه اسم صدام کن یتونیناز دانشگاه م خارج

 

 !داد یداشت طناب م قشنگ 

 :لبخند گشاد زد و گفت یه رها

 آها بله، -

 !با نظر اقا هاکان موافقم منم

 !یه؟چ یابچه باز این

 ...یناو ا دعوا

 



 یزدم یغ و اسممونو ج یدپر  یم یینقبل رو که رها داشت باال و پا یقهدق چند
 ینا  یشگونشمن  یسنو  یر از خودم و ز  یشگونیافتاد، خواستم بخندم که ن  یادم
 بود

 با مخلفات اضافه، یگ*وه خورد(

 )یاداز دهن صاحب مردت در ب یکلمه ا  اگه

 

 :داد زد یخفه شدم و همون لحظه ماه  یجهنت در 

 

 داخل؟ یمبر  یلباسا چجور یناالن ما با ا -

 یده؟ماس یشآرا ینا با

 

 :حرص ادامه داد با

 !تازه پاره هم شدم -

 یم،گرد شد نگاش کرد  یبا چشا هممون

 

 :به خودش اومد چشماش گرد شد و با من من گفت 

 ...یز چ -



 !لباسم پاره شده یعنی

 

 :گفت  ینو ار یدمکش  یراحت  نفس

 !داخل یمبر  یتونیمعمارت م یاز در پشت  -

 :سامیار

 یم؟عوض کن یداخل هم به نظرتون ما لباسامونو با چ  یمبر  -

 

 :با حرص ساحل

 !هانا رو بپوش یعمه  -

 

 با اخم روشو برگردوند، سامیار 

 .یینو با خنده سرشو انداخت پا یبشدستاشو گذاشت تو ج پارسا

 

 :اخم برگشتم و گفتم با

 !ناموسا یرونب یدمن بکش یاز عمه  -

 : با اخم رامش

 !!یکنیدبا ما م یخرک  یایشوخ یناخرتونم باشه از ا یدفعه  -



 !یددست بهمون بزن  یو حت   یدکن  یبا ما شوخ   یتونیدم  یکنیدچرا فکر م  نمیفهمم

 با خشم به ماکان نگاه کرد، کیان

 

 یو سر چ  یرونب یمچطور شد اومد یدیمذهنم گفتم که اخرشم نفهم یتو من
 !دعوامون شد

 !ماکانو بکشه یخواستم یزخم یر مثل ش یانک  یادمه فقط

 :آرین

 !ینمن بپوش یتو از لباسا یمبر  یایدب -

 :ماهی

 .البد ینیمبش یرونتا صبح ب یخواستیمم یگفتیاگه نم -

 :نگاهش کرد و گفت یجد آرین

 !مبا تو نبود -

 

شده نگاهشو اطراف چرخوند، پسرا مثل گاو سرشو انداختن   یعکامال ضا  ماهی
 رفتن، یینوپا

انداختم  یموچشمک شرور زد که زبون دو متر  یهقبل از رفتن بهم  سهیلم
 !یرونب



 

 یبپشت سر پسرا رفت و هنوزم برام عج  یدهمحلش نم  یکس  یدکه د  هاکانم
 !بود ک داداش ماکانه

 :رها

 !داخل یمگورمونو گم کن  یناگه افتخار بد-

 

 :کیان

 !خفه شو یکیتو  -

 یده؟ادم ند انقدر 

 

 :یگهباز کرده م نیششو

 )اداشو در اورد(

 !آقا هاکان موافقم یمنم با حرفا -

تو  یدسر همو بکن یزدیم یغانقدر که ج یشدیپاره م یداشت  یتو نبود تربچه
 آب؟

 توجه به ما سمت پشت عمارت راه افتادن، یاحل و جانان ب و س رامش

 .یمو پشت سرشون راه افتاد یدمدست اون سه تا عنونه رو کش منم



 

***** 

 ♢جانان♢

 

ساعت  یهتا  یین،مهمونیمپا یمبه نظرم کالااا نر  یم،دیگهما که به چوخ رفت -
 .یشهتموم م یگهد

 :ماهی

 ....یرو کم کن یاتفاقا برا -

 :کیان

  یرو کم کن یحرف نزن که هروقت خواست  یاز رو کم کن یکیجون جدت تو  -

 :رامش

 !یادمن خوابم م -

 

 :ساحل

 !منم -

 !گرفتم  یداون همه حجم از اب تپش قلب شد بخاطر 

 :هانا



 وضعو تحمل کرد، ینا یشهنم یول -

 !اتاقامون جدا باشه اینکه

 :من

 !دارم اگه خاتون اجازه بده یفکر توپ یه -

 :رها

 !تو تهش کشت و کشتاره یفکرا -

 :رامش

 !مرگمو بذارم یکپه   یخوامم یناگه اجازه بد -

 :من

 !راحت باش یزمممممبذار،بذار عز  -

 ید،بهم رفتو با چس کالس روشو کرد اونور و کپ یغره ا چشم

 !یدنو خواب یدنپشت سرش دراز کش یقطار یانمو ک ساحل

 .یدیمچشمامون گرم شد و خواب  یمکم چند جا پراکنده شد  کم  ماهم

 

 *چهار ساعت بعد*

 :رها

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییغج -



 

 .رها قلبم افتاد تو شورتم یغ ج یصدا با

کاناپه افتادم   یبود از رو یعحرکتم سر  ینکهو بخاطر ا یدمشوک از خواب پر با
 !یینپا

 :رامش

 !مرگته؟ یه؟چهچ -

 ! یزنی؟هاری؟چخهم یغ ج چرا

 :ساحل

 !یکنهشب واس من قدقد م ۲چه مرگشه ساعت  یستاههع ،معلوم ن -

 :کیان

 !یشهداره م ۳ساعت  یزمعز  -

 یکنهپوکر نگاهش م ساحل

 ):به کتفمیسنو یر ز(

 :هانا

 بکش، یییقعم ی؟نفسشد یچ  یزمرها عز  -

 !!آ ماشاالدم،بازدم،دم،بازدم

 :ماهی



 !سابقس یبشر ب  یاتح یحجم از زرتو پرت کردن تو ینا -

 :من

 

 

 

 :ساحل

 یدبکشه عمارتو گند کش یفونوس یکی -

 :رها

 ...ب...بچه ها -

 :یبا مسخره باز کیان

 ب...بل..ه؟ -

 !یزنهکرده زرم م  یدارمونب یشب نصفه

 :رها

 !!یدممن خواب بد د -

 :رامش

 یبسالمت -

 :ساحل 



 !یینچا -

 :من

 مبارک یدهقدم نو رس -

 :کیان

 !کتف عباس  یاخدا  یا ینحس یا -

 .یمصدقه بد ینپاش یچه اتفاق ناگوار یدهبد د خواب

 :بزور نشوندش و رها گفت یخواست بلند شه که ماه  هانا

 ...ما..ما..م -

 :ماهی

 !گاو افتادم  یادما ما ما!  یدرد!ه  -

 :هانا

 یدی؟د یحاال چه خواب  -

 :رها

 !یوفتهاتفاق م یدمخواب د یکه تو  یهرچ  یبینمخواب م یمن وقت  -

 !یدمخواب د یپدربزرگمو تو االنم

 ....نگران بود و...بهم گفت که صورتش

 :کیان



 ....گفت که؟ -

 :رها

 ....!گفت که -

 :ماهی

 گفت که؟؟؟ -

 : رها

 .گفت کهههههههه -

 :با حرص رامش

 !جون بکن -

کنار بالشتش برداشتو و پرت کرد سمت   یمدادشو از رو یتبا عصبان ساحل
 !یشونیشپ یخورد تو یکه زرت   ینزم یرها که جاشو انداخته بود رو

 

 :ساحل

 بزنمت یا یگیم -

 :با اخم و حق به جانب من

 !یدی؟شن -

 بزندت؟ یا میگی



 :هانا

 !یدهواااا خب بچم ترس -

 :رامش

 !یدهواااااااا بچش تررررررس -

غول  ینا یوقت کرد یو ک   یدشهرام کچلت به ساخت بچه کشکار تو و   کی
 یی؟رو بزا یابونیب

 :با تمسخر  هانا

 .هه هه هه هه -

 :ساحل

 زارت زارت زارت -

 :کیان

 .یگهم یچ  ینا ینیمبب یدخفه ش -

 :من

 !یگنجون م یب  یاءبه اش ینا -

 :یبا خونسرد کیان

 ادماست؟ یهرها شب -

 



 :یطوالن  ی یقهبعد از چند دق من

 :/بود یمنطق  -

 :ماهی

 یتو یشعر نوشت  یکه هرچ  یخورمقسم م ینگ  یگههههه،اگهرها بگو د -
 !پاره کنم یمتتقو

 :باالخره لب باز کرد و با ترس گفت یجد یدتهد ینا یدنبا شن رها

 ....دیم...ما...با -

 

 

 :رامش

 !با لکنت نگو تند بگو-

 :گفت  یهوو رها  یدمکش  پوفی

 !یماحضار روح کن یدما با -

 یگهبهم م  یفیاحساس خف  -متعجب گفت:    یگرد شد و ساحل با صدا  چشمام
 ...!رک بود یلیخ ینا

 :با صورت بهت زده رامش

 ....!تف -



 

 

 ~یماه ~

 

 :حرص گفتم با

 یماحضار روح کن  یدو گفت که با  یدیمخواب اقاجونو د  ی؟چونا  یاالن تو جد -
 !یکارو انجام بد  ینا یخوایشتر م ینتوهم ع

 :زر زد یجد ی یافهبا ق رها

 !انجام بدم یدبا ینکاروکه من ا  یدونیتو خودتم م یماه  -

 یخواب نتونست همه  یتو یداشت ول یا یمیصم یبا من رابطه  آقاجون
 !حرفاشو بهم بگه و اصرار داشت که من روحشو احضار کنم

 !یمونهنم یحرف  یدارم پس جا یلشمساکارو بلدم و و  ینکه ا  یدونیم خودتم

 :هانا

 !استپ،استپ -

 ی؟از کجا دار یالشووسا تو

 :رها



سه   یقادرخواستو ازم داشت و من روحشو احضار کردم،دق  ینبار ا  یهقبال هم   -
 .روز قبل از اومدنم به تهران

که   یدادماوردم با خودم چون احتمال م یلووسا ینهم یناموفق بود،برا ولی
 !به خوابم و امشب اومد،بچه ها...لطفا یادبازم ب

 :رامش

 !خر شرک کرد یهخودشو شب ینباز ا -

 :جانان

 !شرک بود یاون گربه  یدرکش واست سخته ول یدونمم-

 

 :رامش

 ی؟من به تو اجازه دادم حرف بزن  -

 :جانان

 ؟من از تو اجازه خواستم که حرف بزنم -

 :رامش

 !یزمعز  -

 تو صورتت؟ یادمشتم فرو ب یدار دوست

 :جانان



 !عشقم -

 بزنم؟ یخونک به پهلوهات س یدار دوست

 :رامش

 !ختم جلسه -

 :جانان

 !بدونه یکیوچقدر خوبه ادم نقط ضعف  -

 :رامش

 !بزمجه یکنیم یک قلقلک دادنت تحر  یانگشتامو برا یدار -

 

 

 :کیان

 !ینمبب ینخفه ش -

 !یدحداقل خفه ش یخوره(رها) که داره گوه مینیاحترام ا به

 :رها

اگه به کاکتوس هانا که پارسال نفله شد   یذاریکه تو به من احترام م  یانقدر-
 !یداد،بیخیالدوبار هلو م یسال یذاشتیمم

 !یه؟نظرتون چ حاال



 :من

 ی؟چ  یدرباره  -

 بر و بر نگام کرد، یکم رها

 !یشدمم یکوتاه مدتم حرص  یحافظه  ینوقتا واقعا خودمم از دست ا بعضی

 !یشینخور خنگ م یر مامانم گفت پن چقدر 

 :ساحل

 !خب...من موافقم -

 !باشه یجالب یتجربه  باید

 

 :جانان

 .منم هستم -

 :کیان

 !یمکه خراب رفاقت  یمکن  یکار چ-

 .هستم منم

 :رها

 .یهاجبارکامال   یباش یخواستاصالاا هم خودت دلت نم -

 :کیان



 !ینطورههم یقادق -

 :گفتم  یناستاحضار روح و ا ی یهافتاد قض یادمکه تازه   منم

 .یممنم پا یاوک  -

 :رامش

 یدپر  یدم،خوابمممن که از خواب پر -

 داره؟ یچه فرق  یگهد!

 !هستم منم

 

 .بود یدهسمت هانا که از ترس رنگش پر  یمبرگشت هممون

 :هانا

 !یترسمنه...من م -

 .یستمن من

 :زودتر گفت یانبهش که ک یمبتوب یماومد زود

تو سالن  یریمسالن بزرگتر و باحال تره،سکوت محضم هست،پس م یطمح -
 !بمون ینجاکه اونجا هست،توهم هم  یگرد  یز دور م

 

 :زد و ادامه داد نیشخندی



 !یاواست در اومد نترس یزیچ یروح  یه یهوییاگه هم  -

موقع مرگم چند نفر دورم باشن  یدمم یحخودت بود،من که ترج  یمتصم  چون
 !از ترس سکته نکنم

 

 :شد و زمزمه کرد یرهخ یانبه ک یتو رها با عصبان یدرنگش پر  یشتر ب هانا

 ...کار اصال  ینا یچه کشک  یچه مرگ  -

 :وسط حرفش و گفتم یدمپر  زود

 !یدیتو نفهم هانا زد یک تحر  یحرفارو برا ینا یدمفهم یمخنگ ینمن با ا -

 :گفت  یا یبهم رفت و هانا بعد از مکث نسبتا طوالن  یچشم غره ا رها

 !ب..باشه -

 !هستم منم

 زدم، یکج   لبخند

چقدر واسم گرون  یجانه ینا یدونستمکه نم  یفح یبودم ول یجانه عاشق
 .....!یشهتموم م

 

***** 

 ♧ساحل♧



 

رو  یگههمد یو دستا یمحصار درست کن یه یدبا یگنبودم که م یدهشن-
 یریم،درسته؟بگ

 :آروم و ترسناک یبا صدا رها

 !آره -

 :ماهی

 !؟یزنی؟مثل جادوگرا حرف م یشد یر االن چرا جوگ -

 :از اون حالت ترسناک مزخرفش در اومد و گفت رها

 !کنم  یخواستم فضاساز -

 

 یم،پله ها بود یر ز یقاسالن خاموش بود و ما دق یالمپ ها تمام

کنج کوچولو بود که   یهشد  یباال ختم م یکه به طبقه   ییپله ها یر ز ینوع  به
 یم،از کتابخونه و ما اونجا نشسته بود  یهرنگ گرد داشت با  یقهوه ا یز م یه

 چپ، یکیسالن سمت راستمون بود و  یه یمکه ما نشسته بود  ییاونجا

چرتو   ینو ا  ییو طال  یدسف  یبا پرده ها  یسلطنت   یت مبل هاسمت راس  سالن
که  راحت تر بودن   یپرتا داشت و سالن سمت چپ مبل ها و ست کرم قهوه ا

 .مدرن تر بود یکمو فضاش 

 



 :رها از فکر در اومدم یصدا با

 !خب -

حق نداره تا  یچکیمونده تا ساعت چهار،ه یقهدق ۴هارم روشن کردم، شمع 
رو هم ول  یگههمد یحرف بزنه،دستا یکه گفتم چشماشو باز کنه و حت   یوقت 
 یکنین،نم

 

 

رو کنار گوش و  یینفسا یو حت  یدگرما کن  یاهر لحظه احساس سرما  ممکنه
چشماتونو باز  یا ینحرف بزن یدوجه نبا یچبه ه یول یدگردنتون احساس کن

 ید،کن

 !خطرناکه ینطوریو ا شکنهیحصار م یددستم رو هم ول کن اگه

 

 :هانا

 !یترسممن م یوووو -

 .بهشون انداختم،به نظرم اصال ترسناک نبود ینگاه  بیخیال

 

 :جانان

 ی؟گرفت   یادچرتو پرتارو از کجا  ینحاال ا -



 

 :ماهی

 !آقاجون بود یشرها پ یداده،کل زندگ  یادش یناروا یآقاجون همه  -

از من دوست داشت،رامش  یشتر باقاجون رها و رامشو  یابچگ یر بخ یادش
 ی؟چقدر بهش وابسته بود یادته

 

 :گفت  یبا لبخند تلخ  رامش

 .دلم واسش تنگ شده -

 

 .یممشتاقم زودتر شروع کن یلی:چرت گفتن بسه،من خکیان

انداخته  یدستشم پشت صندل یهلم داده و  یصندل یهمونطور که رو رامش
 :بود گفت

 .با خودش ببره یانورها لطفا وسطاش از اقاجون بخواه که ک -

 :کیان

 !ییتو برم جا یمحاله ب  -

 :و گفت یدخند یز ر رها

 !یدکمتر حرف بزن  یرینهمو بگ یدستا -



 

و اون اروم  یمرها چشمامونو بست ی یهو بنا بر توص یمهمو گرفت دستای
 شد، یبغر  یبو عج یکلمات عرب   یهمشغول گفتن 

 خودم جمع شدم، یتو یکمه احساس کردم به شدت سردمه،لحظ همون

 .که سمت چپم نشسته بود کامال متوجه لرزشم شد و دستمو فشار داد  جانان

 

و مطمئنم  یدممن نفهم یچیشمزرتو پرت کرد که ه یکمیرها  ینکهاز ا بعد
 :گفت  یدنهم نفهم یهبق

 !سماوات یرضاعل -

 

 :ادامه داد یلحن پر بغض با

 نجایی؟؟؟یآقاجون،ا -

 

 .یدارومتر زمزمه کرد چشماتونو باز کن بعد

رنگش   یکمهانا افتاد،جانانم    ی  یدهاز باز کردن چشمام نگاهم به نگاه ترس  بعد
 یلرزید،م یمبود و ماه یدهپر 

و مطمئن بودم  یدهترس یکمهم بود و احساس کردم  یاخماش تو رامشم
 !یمکه حس کرد  ییههمش بخاطر اون سرما



 

 :چشماشو باز کرد و گفت یهوچشماشو بست و بازم چند تا کلمه گفت و  رها

  !!عالمت بده یه ینجاییآقاجون اگه ا -

 !نشد یچیه یول یمبر و بر همو نگاه کرد یکم

 

جانان و  یداشتم دستمو از دستا یهم کردم و همونطور که سع یتو اخمامو
 :رها بکشم گفتم

 ...مسخ ینا یدجمع کن -

 

سالن با شدت باز   یتو  یقد  یخورد و پنجره    یدیتکون شد  یز لحظه م  همون
 شد و باد پرده هارو رقصوند،

 

 :گفت  یانبهت افتادم سرجام و ک با

 !نشده باشه یخدا کنه عصب -

 

 

 



 :رامش

 ،مهربونه یلیچرت نگو اقاجون خ -

 سرجات؟ یبتمرگ  یمردیتوهم م ساحل

احساس کردم که دستاش  یقهرها بازم بسته شد و بعد از چند دق چشمای
 ...یشهداره سرد م

 بهت اروم صداش کردم، با

 ..یظشو اخم غل یدیدمنشسته بود م یشونیشپ یعرقو که رو یها دونه

 یدیم،گفت که هممون از جا پر   ینیه یهو

 :گفت  یوحشت زده ا یخون،با صدا یشده بود کاسه  چشماش

 !یدهمو ول نکن یتوروخدا دستا -

 !کردم  خراب

 :ماهی

 یشده؟؟چ -

 :با ترس رها

 !یطانیروح ش یهرو احضار کردم... یگهروح د یه..ی-

 !یشهحصار دستامون بشکنه وارد جهان ما م اگه

 :مرو به زبون اورد یدکه اون لحظه به ذهنم رس  یجمله ا تنها



 !!پشمام -

 :رامش

 گوش کرد؟  یک  -

 :یهبا گر  هانا

من  یممن پا یگفتبود م یک   یمغلطو نکن ینخر عر زدم گفتم ا ینع یوقت  -
 رامش خانوم؟ یمپا

 :کیان

ور دلمون که خداروشکر به کارناممون   یادروح ب  یروح     یهمونده بود    ینهم -
 .اضافه شد

 :جانان

 !!رها جااااان یشهم ینهم یبدون داشتن اطالع ثانو -

 :من

 وصل به هم؟ ینجاا ینیمبش یدبا یاالن تا ک  -

 :جانان

 یگفتیم؟که م  ییتو روحتا یدماون سگ تو روحت و ر یادتونه -

 !روحه همون روحا باشه ینا نکنه

 :کیان



 !خودمون بود یاون که روحا -

 :من

 .شد یچه روح تو روح  -

 :رها

 !!!!یارینکه کردمو به روم ن  یغلط  -

 :با حرص رامش

 !یکن جمعش کن  یفعال سع -

 ی،ماروعرب  یچشماشو بست و دوباره شروع کرد به خوندن چند تا دعا رها
 !!بلده ینا یمباش گفت

 یمرو گرفته بود یگههمد یاسکال دستا ینو ع یزدیمزر م یمداشت همینجوری
 گنده و وحشتناک رد شد،  ی یهسا یه یهوکه 

خطر(جانان )به صدا در  یر و زودتر از همه آژ یدیمرو د یهوضوح همه سا به
 :اومد

 ...هانــــــــا یجـــــــــد مخترع عمـــه  یـــــــا -

 یه یدفعه تو ینافه شد که اخورد و چند تا بهش اض یا یگهتکون د سایه
گوشخراش و  یغایج یو صدا یمهمو ول کرد یدستا یحرکت ناگهان 

 !عمارتو لرزوند یدیمکه  کش  یوحشتناک 

 



***** 

 ~یانک~

 

چند   یما صدا  یغ ج  یهمراه با صدا  یکردمقشنگ احساس م  یچرا ول  نمیدونم
 !هم هست یگهد یغتا ج

شد  یچ  یدونم!نمیشتر بود ب یادداد و فر  یهچون شب یغ ج یشد بگ  ینم البته
ماکان در حال  یدنباز کردم،با د یکماز چشمامو  یکیشجاعتمو جمع و  یول
قرمز کامال  یوقلب ها یدو شلوارک سف یختهبه هم ر یبا موها یدنکش  یادفر 

 !خفه شدم

 ی؟؟؟؟؟نصف شب یخوانم یچ  ینجاا ینا..ا..ااین

 برق گذاشتم و روشنش کردم و  یز پر   یدستمو رو یتو عمارت خاتون؟فور  اونم

 :زدم داد

 .ین،پسرانخفه ش -

مات و  یها یافهدادم همه ساکت شدن،انگار تازه نگاهشون به ق یصدا با
 !افتاد یگهمبهوت همد

 :رامش

 ...ش...شماها -

 



 

 

 :اومد و داد زد یرونشوک ب از 

 یدیم؟؟چقدر ترس یدونینم -

 یکنین؟م یکار چ ینجاا یبود؟اصال شما نصف شب یحرکت بچگانه چ  این

 !افتاد،همه بودن یشوننگاهم به بق تازه

 ماکان،پارسا،اشوان،

 !سامیار،سهیل،آرین

 !یمختلف و رکاب  یو شلوارکا یختهبه هم ر یبا موها همشونم

 

 :اشوان

 یکنید؟م یریجن گ ینجاا ینشماها نشست یدونستیمما چم -

 .اشاره کرد یز م یرو یتاو خرتو پر  یبه شمع و نعلبک  و

 :ساحل

 !ینو مارو ترسوند یدونستیناره نم -

 .....و ینو پنجره رو باز کرد ینتکون داد میزو

 :سامیار



 یمشو باهم بر  ی،پیادهه  یه  -

پنجره رو باز  یقا؟؟؟یادق یمتکون بد یزوم یتونیمم یبه نظرت ما چطور!
 !یدیمتوناالن د یم؟ماهمکن

 ینا یدیمد یینپا یماومد یادم یبغر  یبعج یپچ پچ و حرفا یصدا دیدیم
 !بخاطر شمعاتون بود یه،کهطرف نوران

 ...و یدینسمتتون هم که ترس یماومد تا

 :هانا

 بود؟ یپنجره کار ک  یزوپس م -

 !من بودم +

 :رها با بهت برگشتم سمتش و گفتم یصدا یدنشن با

 !وطن فروش یرها؟ا -

 :و گفت نییشده سرشو انداخت پا سرخ

واسه احضار روح آقاجونو ندارم،خواستم بهتون   یتمرکز کاف   یدماز اولش فهم -
  بگم تمومش

 ...که  کنیم

 تکون دادم ، یزوکنم پس م  یباهاتون شوخ  یکمخودم گفتم  با

پسرا اومدن  یمطوفانه اون خودش باز شد وقت یرونکار من نبود ب  یول پنجره
 !بود یک خر  یشوخ  یدم،بقیشخودمم ترس یجد یجد



 

 :متفکر  رامش

 زوده؟ یابه نظرتون االن تف کنم  -

 :ساحل

 !هست تازه یرمد -

 :ماهی

 !که تف نکنه  یهرک  یعمه  -

 :جانان

 یکنین؟؟م یکار چ ینجا..اصال...اصال شما پسرا اینمبب یدصبر کن -

 :پارسا

 ...!یزک -

 !به خانوم یمجواب پس بد یممجبور حاال

 :جانان

 !مادر منه محض اطالعت یخاله  یخونه  ینجاا -

 :آرین

مادربزرگ منم هست و مطمئن باش به اندازه   یخونه    یباورت نشه ول  یدشا-
 !باشن ینجاجا داره که دوستامم ا یا



 !بهشون اعتماد داره یلیممن،خاتونم خ یشعمارت پ یومدنچند روز م قبال

 !باشن یشمکه برگشتم خودم خواستم پ  االنم

 .!مشکلیه؟

 :هانا

 اره که هست!خاتون چطور اجازه داد؟ -

 ...اونوقت یکننم یعمارت چند تا دختر مجرد دارن زندگ  ینا توی

 :سهیل

ما به شما اصال  ینو مطمئن باش یستینن یماش دهن سوز یناوال همچ -
 !یکنیمنگاهم نم

خاتون مارو مثل پسراش دوست داره و مثل چشماشم بهمون اعتماد  دوما
 !!!از اعتمادش یکنیمده نمداره و ماهم سواستفا

 یم،ندار یتونما کار یننکن یخودتون کار یموقت تا

 !یمنکن یتالف  یاریندر ب یپررو باز یناگه بخوا یدمقول نم ولی

 :رامش

 قول تورو خواست؟ یک -

 :اشوان

 با تو بود؟ یک  -



 :بودم گفتم یسادهکه تا اون موقع مثل چغندر اونجا وا  من

 !یمهچتر پهن کردن زبونشونم دو متر و ن  ینجاخوبه ملت خونه ندارن اومدن ا -

 

 :ماکان

 !نه یادارم  ینیتا بب یدمخونمون رو هم نشون م یبرمتسر وقت م -

 :با خنده گفت آرین

 !یکشهتمساحم داره گل م یهتازه  -

 :من

 !تو کتفت یکنماون تمساحو من از پهنا م -

 !یفلج ش یحالت سکته کن ینتو هم یاله یزد،ا یمعنا دار یشخندن ماکان

 

 :ماهی

 :اشاره کرد و ادامه داد ینآر یزنه،بهحرف م یمبوقلمون دار یهماهم  -

 !یسادهرو به روم وا یقااز شانس بدم االنم دق -

 :گفت  یشخندبا ن یار جوابشو بده سام ینآر ینکهاز ا قبل

 !ساحل شلوارکتو دوست دارم یشرک رو ی یافهق -

 



 یحرف چشمام گرد شد و تازه نگاهم به تاب و شلوارکا ینا یدنشن با
 !مزخرفمون افتاد

 !و بعدش هجوممون سمت پله ها یدمهانا و جانانو شن یغج یصدا فقط

نرده خم شدم و انگشت اشارمو  یمحو شم رو یدشونکامل از د  ینکهاز ا قبل
 :سمت ماکان گرفتم و گفتم یدتهد یبه نشونه 

 !بره یینآب خوش از گلوت پا یهخونه  ینا یتو یذارمنم -

 !هم شما ینجادانشگاه شما ا تو

 

 :بازم پوزخند مزخرفشو تکرار کرد و با تمسخر گفت ماکان

 !یگهد یمکن  یکار چ -

 !یشمم یدهشت سرت کشپ یریهرجا م یوصل کرد یر قلبم زنج به

لحظه   یهزده بود احساس کردم نفسم واسه    یمسخرگ   یحرفشو از رو  ینکها  با
 ...یبند اومد و...کاشک 

 ....حرفشو کاشکی

اتاق رها   یخودمو انداختم تو  یکردم و فور  یکیو پله هارو دوتا    یدمکش  پوفی
  که هممون

 .یخوابیدیماونجا م امشب

 



 زدن، یک مداشتن رها رو با بالش کت دخترا

 بودم یر من هنوزم با خودم درگ یغلط کردم ول یگفتبا خنده م اونم

 (....یه)نخودچ یه؟چ یصاحساست ضد و نق ینا ی)خدایعیهطب(

 

 یکه مطمئنم کل هوا  یدمکش  یا  یازهکاناپه پهن کردم و چنان خم  یرو  خودمو
 !اتاق رفت تو دهنم

اون همه سر و صدا چشمام   ینباعث شد ب  ینو هم  یومدحد مرگ خوابم م  در 
 ...گرم بشه و بخوابم

 

***** 

 هانا

 

 :ماهی

 (:!خاتون هوامونو داره ینجاباشه مامان،بخدا ا-

 !چشم

 ...بابا!منم دلم تنگ شده ی،احواسم به خودم هست اره

 :جانان



 ینچرا نگران یگهد ینبا خاتون در ارتباط یشهباباجونم،شما که هم یمرس-
 ...!یالک 

 ...رفتم آره

 .یرهکالس دارم احتماال امتحان بگ  فردا

 

 :ساحل

 !سرووووش -

 !یگهنکن د اذیت

 ...!...بچه پررویگماانم یچیمگه اا ه یکنه؟فضولیتو چه که رها چکار م به

 

 :کیان

 !یکنمام یساتواونجا گ یامحلما م -

 !چرتو پرت بلغور کن سرم رفتتتت کم

 ....بده به شاران یو...گوشیکم با شارالتان حرف بزنم میخوام

 

حوصله مشغول ور رفتن با موهام بودم و به بچه ها که داشتن با  بی
 کردم،  یزدن نگاه  م یخانوادشون حرف م



ساعت تمام سرمو خوردن   یه  یقاتازه با مامان بابا حرف زده بودم و دق  خودمم
 :که

 ....!نخند،سر به سر رامش نذار که کتکت بزنه،خانوم باش یادباش،ز ینسنگ -

 

  !گرفته بودم  سردرد

 !!!ینهتک فرزند بودنم هم مشکالت

 ..کردن  یخرج م یتبرام حساس خیلی

دوستام و وجود  یتهران شناختن خانواده  یامکه گذاشتن ب یلیو تنها دل 
 !خاتون بود

 

نداشتن و  یگهبه کار همد یزد،کال  کار یکه کال با خانوادش حرف نم  رامشم
به رامش نداشت و با مامان  یبود کار یمرد متعصب یلیباباش خ ینکهبا ا

 خودشون بودن، یرامش سرگرم زندگ 

 خورد، یخواهرشم که حالش به هم م یراسم از 

 

 داشت، یادیز یبود و مشکالت خانوادگ  یهم که ته تغار رها

 !ساختن یو کال باهم نم یدنپسند ینم یدشومادرش طرز پوشش و عق پدر 

 !نزده بودن وقت بود به خانوادشون زنگ  یلیبودن که خ ییکسا  تنها



 

 

 

 

 :انداختن کنار و جانان با ذوق گفت یاشونوگوش  باالخره

هم  یتو اتاقا یمامروز که تو اتاقامون در بزنه تا بتون یزنمبا خاتون حرف م -
و جفت  یکیه یوارشوندوتا هم اتاقا د یم،دوتاداشته باش رفت و امد

 .چرخیمیمثل خونه م یذاریمدرارو باز م یگههمن،د

 

 :متفکر رامش

 !یهفکرخوب -

 :ساحل

 !نشهیهیم،خرابکاریا -

 :رها

 !یشهنم ینه بابا خرابکار -

 :ماهی

 یم؟ناهار بخور یینپا یمبر  -



 !!من گشنمههههینجاا یدیماالن بخاطر مزاحما تمرگ تا

 :جانان

 !یییی!...آخ گفتیآخ گفت  -

 !یاز گشنگ  یمیرمدارم م 

 یمرفت و هممون بعد از چک کردن سر و وضعمون راه افتاد  یچشم غره ا  کیان
پر  یز چشمام گرد شد،م زمینیپامو گذاشتم رو یین،تاپا یمسمت پله ها تا بر 

 یارررر بس  یلمف  یهلم داده بودن رو مبل و    یبود و پسرا با شلوارک و رکاب   یخوراک 
و حرف زدن پسرا   دهخن  یبود! صدا  یزیونمشغول پخش شدن از تلو  یناموس

 !یلرزوندخونه رو م

 :با تعجب داد زد رامش

 چه خبررره؟؟؟ ینجاا -

و  یددستشو سر کش یتو ینوشابه  یوانبدون نگاه کردن به رامش ل اشوان
 :گفت  یو یبه ت  یرهخ

 !گوش خراشش  یاومد،با اون صدا ینباز ا -

 !رامش گرد شده بود یچشما 

 :رامش

 من گوش خراشه؟ یصدا -

 !مثبت تکون داد یبازم نگاهش نکرد و فقط سرشو به نشونه  اشوان



 !خورد و اون خونسرد بود یحرص م رامش

 :سامیار

 !یهثل موتورگازساحل که کال م یداداش؟صدا یدیتازه کجاشو د -

 :ساحل

 !ازت نظر خواسته باشم یادنم یادم -

که به خودش گرفته بود   یتوهم و حالت تمسخر  یکرد و با اخما  یپوف  پارسا
 :و گفت یز م یدستشو گذاشت رو ینوشابه  یهقوط

 !یزمکن عز   یلکسر -

 !یخوایننم یو چ  یخواینم یشما چ  یدیمنم یتاهم ما

 ....ما

 :ادامه داد آرومتر 

 !!یکنیمِر خودمونو مکا -

 !بدم یحنتونستم توض ینتر از ا واضح

 

 :با حرص گفت جانان

خاله  یخونه  یزم،دوما،اینجاعز  یگیمن م یقاخرت باشه به رف یاوال دفعه  -
 !مامانمه ی



 !ینلنگر انداخت یناومد شما

 :آرین

مادربزرگ منم هست و  یخونه  ینجاا یول یپرممتاسفم که وسط حرفت م -
 !یقامنهم رف یناا

 یبا پسرا  یمادربزرگم فرق   یو برا  یموندنم  یشمچند روز پ  یومدنهم م  همیشه
 !نه ما ییدمزاحمن شما ینجاکه ا  ییخودش ندارن،پس کسا

 :باز مونده بود و رها گفت ییحجم از پررو یناز ا دهنم

 !!!!ینباش ینجاخاتون اجازه داده باشه شما ا یشهاصال باورم نم -

 .یمباهاش حرف بزن یخوایمکجاست؟ما م  خودش

 :سهیل

 .یمبد یحتوض یستیم!مجبور نیستشتا چند روز ن -

 :ماکان

 !یمتون؟تنهاییمابخور یترسیننم -

 :کیان

 !یینچا -

 :ماهی

 .یمصبحونمونو بخور ینا،بریما یخیالب-



 :متفکر گفت آرین

 !ظهره ینه ول یا یکنهم ینش کمک گفت  یدونمنم -

 :سمت اشپزخونه و رامش گفت یمتوجه بهشون راه افتاد بی

 !حرف بدرد بخور بزنن یبار  ی یدمهمش ور ور ور،ند -

 :کیان

 .یدمنه که من د -

 :رها

 !ینااز ا یرونب یکشینکه نم  یبهعج -

 :ماهی

 یرون؟ب یمبر  یمناهار خورد ینکهبعد از ا -

 :رامش

 ینا؟؟دست ا یمنکن!عمارتو بسپر  یشوخ  -

 :جانان

 یریم؟بگ یمبعدش تصم یماول غذا بخور یهنظرتون چ -

 :کیان

 .موافقم -

 



***** 

 ~یماه ~

 

کتلته!المصب   ینوجود داشته باشه هم یادن یخوشمزه تو یغذا یهاصالاااا -
 .یکنهم یاصال با دلم باز

 :گفت  یچپونددهنش م یتو یوهمونطور که سبز  جانان

 .یک ال -

 :رامش

 !یگهد ینپاش یلومبونینچقدر م -

 :ساحل

 . یخورهدارهاز هال زنگ م یشنوین؟انگار تلفنو م یصدا -

از اشپزخونه رفتم  یدمپاشدم و با گفتن من جواب م یصندل یاز رو فوری
) ینخاتون( آر  یشعور ب  ینوه    یدنهنوز قدم اولو برنداشته بودم که با د  یرون،ب

 سمت تلفن یرهکه داره م

 !چشمام اولش گرد شد،عمرا اگه بذارم زودتر از من برسه 

 یدم،کش  ینزم یکردم و پامو چند بار رو  یز ر چشمامو

مبل  یملق خفن زدم و از رو یهبلند  یغوووووودا یهمشت کردم و با  دستمم
 اونور یدمپر 



  رد شدم و یز م یپشتک زدم و از باال یهو دوباره  

 !ینآر کرد با سر فرود اومدم جلو  یر گ  ییکجا  یدونمنم یهپام به  تینها در 

 

 :گرد گفت  یبا تعجب و چشما آرین

 چه مرگته تو!؟ -

 :گفتم  یغ جمع شده و دماغ قرمز از جام بلند شدم و با ج ی یافهق با

 !توئه گاوه یر تقصهمش -

 

 :باز شد که از کنارش رد شدم و تلفنو برداشتم و با حرص گفتم دهنش

 َبلو َاله؟ -

 :رو دهنم و زود درستش کردم یدمکوب  یگفتم فور  یچ  یدمفهم تا

 الو بله؟ یعنی -

 :خاتون اومد یجد صدای

 ی؟ا یماه  -

 :من

 آره اره خودمم،جانم خاتون؟ -

 !بده به بزرگترت یوگوش +



 !یگمم یچ  یفهمینم یخنگ  تو

 :حرص گفتم با

 !دستتون درد نکنه یمن خنگم؟واقعا مرس -

 

 :خاتون

 یستی؟ن -

 :همچنان با حرص من

 !یستممعلومه که ن -

 :خاتون

 !یگهد یکیبده به  ی،گوشیوکرد  یشرفتپ ینافر  -

 !از شدت حرص لوچ شده بود چشمام

 

 :زدم داد

 .خاتون کارت داره یاهاناااااا؟ب -

خشک  یشو دستاشو با شلوار چارخونه ا یرونبا دو از اشپزخونه اومد ب هانا
 :گفت  یکرد و تلفنو گرفت و طبق معمول با پاچه خوار

 !جانم خاتون جووون -



بهش رفتم و راه افتادم سمت اشپزخونه که همون لحظه دخترا   یغره ا  چشم
 یسادن،وا ینهو دست به س یرونتک به تک اومدن ب

 تعجب نگاهشون کردم، با

بچه ها که  یدند بودن،با یدند یلممبل لم داده مشغول ف یهم که رو پسرا
 .زل زدن بهشون، تعجب کردن

 

 :سمت دخترا برگشتم

 شده؟ یچ  -

 

**** 

 ○رها○

 

 بشه؟ یچ  یخواستیم -

 :گفترامش

 ینکظرفارو گذاشتن تو س  یناهارشونو خوردن و همه    یررر نشستن س  یونآقا -
 !یمتا ما بشور

 :ساحل



 !نشه یادیتونز -

 :داخل دهنش انداخت و گفت یپسیچ یخیالب پارسا

 !حرفا رو نداره ینشده! دوتا ظرف ا ییمنو باش گفتم چ -

 

 :جانان

 !بشور یانه بابا،پس ب -

 :با خنده گفت ماکان

 !یگهد یبرنسوال م یر مردو ز یهکه ابهت   ینههم -

 !چه به ظرف شستن مردو

 

 :با اخم گفت کیان

 ه و بسابهبشور  یدکه زن با  یگهاگه افکار عقب مونده ات م -

 یست،خبرا ن ینبه اطالعت برسونم که از ا یدبا 

 کجاست  یست) خدمتکار عمارت ( معلوم ن مهتاب

 !رو بشوره یکنهم یفکه کث  یموظفه ظرف  یپس تا اون موقع هرک  

 :با تمسخر  سامیار 

 یه؟چ یفمغذا خوردم تکل یتو چه ظرف  یدونماالن من نم -



 :ساحل

 !یاشته باشکردم تو ظرف مخصوص د  یعه فکر م -

 !یخونگ  یوونایح ی یهبق مثل

 

 :به ساحل نگاه کرد و گفت یبا خونسرد سامیار 

 !یکنمداشتم از ظرف تو استفاده م یاز ن یست،هروقتن یمشکل -

 

 .لنگه ابروشو باال انداخت و سرشو اروم تکون داد یه ساحل

 :زد و اروم گفت یحلبخند مل یهمکث کوتاهش  بعد

 یممه -

 

 رو لبش جا خوش کرد، یروزیپ یب نشونه  یلبخند سامیار 

 !واسش داره که ساکت شده ینقشه ا یهساحل  یدونستممن که م اما

 :سهیل

 !تموم شدا یلمنصف ف یالک  یالک  ینبب -

 .یزننبس حرف م از 

 :ماهی



 !یمکه از تو اجازه نگرفت  یدببخش -

 :آرین

 .تکرار نشه -

 

 

 :ماهی

 با تو بود؟ یبا تو بود؟نه بگو ک  یم ک بدون یخوامبا تو بود؟نه م یک  -

 

 :آرین

 ...جن زده ینباز ا -

 

 :زد یغلحظه هانا تلفنو قطع کرد و ج همون

 !بچه ها -

 

 اومد سمتمون، یسمتش که فور یمبرگشت همه

  )( فقط دخترا یمداد یلتشک یرهدا یه

 :که گفت  یمکرد  یک به هم نزد سرامونو



 

 !شهر  یخونه باغ حوال یخاتون با دخترا و پسرا و نوه هاش رفته  -

 یمبهمون نگفته،فردا بعد دانشگاه گفت ماهم بر  یمما فردا دانشگاه دار چون
خوشش  یالاز جمع فام یم،ارینمسمتشون چون تا دوروز بعدش دانشگاه ندار

 با پسرا بمونه عمارت یخوادگفته م  یومدهنم

 !یمنکن یزیگفت کرم ر  یجد خیلیم

 مهتابم با خودش برده اونور تا کارارو انجام بده، اتفاقا

 !یمکن  یحمال یدتا فردا با یجهنت در 

 

 :کیان

 چغندرن؟ یناپس ا -

 :رامش

 یم؟؟بد یلگرد تشک  یز به نظرت الزم بود انقدر مشکوک م -

 !یهمون لندهورا بگ  یجلو یتونستیم اینو

 …رفت، یچشم غره ا هانا

 

 :اشوان اومد که گفت صدای



 شماها؟ یکنیدپچ پچ م یچ  -

 .یکشنم یدارن چه نقشه ا یستن معلوم

 :گارد گرفتمو گفتم  فوری

 !نداشت یبود که به شما ربط  یزیچ یه-

 .یمخودمونو شست یظرفا ید،ماظرفاتونو بشور یدحرفا بر ینا یجا به

 :پارسا

 !یشهم یفکر کنم مسئله داره جد -

 :جانان

 .بود یجد -

 :آرین

 ...غ یم؟شماهمکرد  یفمگه فقط ما ظرف کث -

 

 :هاکان

 !سالم -

 :با حرص کوسن کنارشو برداشت و پرت کرد سمت هاکانو گفت آرین

 !وسط یپرهم یکیزر بزنم  یخوامم یای؟تااالن ن یمردیداداش ناموسا م -

 



 :ماهی

 !یستزر زدن تو دست استاد ن یمشرمنده که تا-

 .داد یماه  یلتحو یچشم غره ا ینکرد و آر  یتک خنده ا هاکان

 

 :ساحل

 !شد یخب عال -

 !شد واسه ظرف شستن یلتکم جمعتونم

که دستش   یو پفک  یپسپر از چ یک ( چه زود دختر خاله شدم) پالستهاکان
 :گذاشت و با تعجب گفت  یز م یبود رو رو

 جاان؟ -

 

 .تنش بود یراحت چون لباس  یادبخره و ب یکنم رفته بود خوراک   فکر 

 یدمش؟ند یشبچرا همون د یبوده ول ینجاا یشباونم د پس

 !یگفتادرونمم راست م ی) ندایباش یدهخب ند(

 

 :جانان

 !بله -



 !یدبشور ینوکرد  یفکه کث  ییظرفا یدشماهم با یمخودمونو شست یظرفا ما

 

 :ربط گفتم بی

 ین؟برادر یشوناستاد شما با(به ماکان اشاره کردم)ا -

 

 :زد و گفت یلبخند بزرگ  هاکان

منو هاکان صدا  یتونیددانشگاه هم م یطاز مح یر غ یکمه،بهبله،داداش کوچ -
 .قبال هم گفتم یکنمم ید،فکر کن

 …گل انداخت،  لپام

 :بشنوم گفتفقط خودم کهیبا حرص زد تو پهلوم و اروم جور ماهی

 !کانخوبه منم بهش گفتم استاد نگفت بهم بگو ها -

 

 یسادباال انداختم و همون لحظه رامش با حرص وا ییابرو یطنتش با
 .نداشتم یدبه هاکان د یگهکه د  یجلوم،جور

 :رامش

 .اشپزخونه ییدبفرما -

 :ماکان



 !میگهیچ  ینبب هاکان داداش ناموسا -

 ...چه به ظرف ش مارو

 :هاکان

 !یهاوک -

  !یمبشور یکنیمم یفکه کث  یوظرف وظیفمونه

 .لگد به ماکان زد که از مبل افتاد یه بعدشم

 

 :هاکان

 .یاردر ن یمپاشو،سوسول باز -

 .بست یشدنم یگهمنو که د نیش

 

نامحسوس داشت در  یلیتو دهنش مونده بود،اشوانم که خ  یپسکه چ  پارسا
 !رفت یم

 

 :مبهوت گفت یلکردن و سه  یبا بهت به هم نگاه م یارمو سام آرین

 !داداش -

 



 :هاکان

 !درد -

 

 :بلند گفت یبه اشوانم با صدا رو

 !یاش یهو -

 !نرو،اشپزخونه اون طرفه در 

 

 

 

 

 

 ***** 

 ☆هانا☆

 

داد که هاکان  یلاز اون اخم ترسناکاشو و تحو یکیبرگشت و  یفور اشوان
 :گفت

 !من یاخم نکن برا -



 .یدماز همتون بزرگ ترم من دستور م من

 :ماکان

 !حرفارو نداره ینچهار سال ا -

 :هاکان

 !اشپزخونه یدجمع کن -

 !زود

و   یتفاوت،اشوان عصب  یبا خنده، ماکان اخم، پارسا ب   یار با حرص ،سام سهیل
بود   یروزیپ  یکه نشونه    یبا غر غر وارد اشپزخونه شدن،هاکانم با لبخند  ینآر

 !پشت سرشون رفت داخل

 :با لبخند گفت رها

 !چقدر با شعوووره -

 :که دوباره گفت  یمچپ چپ نگاش کرد همه

 مگه نه؟ -

 :کیان

 !ببند تا نبستم -

 :گفتم  کالفه

 !چرخ زدنواسه چس  یماماده ش یممابر  یشورنتا اونا دارن ظرف م -



 :جانان

 بپوشم؟ یچ  -

**** 

 

هم  یخوردمو رو یرژ صورت  یمرتب کردم و لبا یموسرخاب یمانتو ی یقه
 .تا رژم مات تر بشه یدممال

 یدفعه هرک  یرون،اینبرداشتم و از اتاق زدم ب یپا تخت  یاز رو یمومشک کیف
 .شد یتو اتاق خودش داشت اماده م

 همزمان از اتاقاشون در اومدن، یانمکه ساحل و ک  یروناتاق زدم ب از 

و  یمن سرخاب  یپساده بود، ت یپمونکردم،هممون ت یز آنال تیپاشونو
که کلمات   یشرتیت  یهبا    یطوس  یو مانتو  یشال و شلوار سورمه ا  ی،کیانمشک 

راه راه با مانتو  یشلوار پارچه ا یهروش نوشته بود، ساحلم  یسیدرهم انگل
 یسیگرگ بزرگ به انگل  یهسه رب که روش  ینبنفش است گشاد و لش بلند

نوشته شده بود با ساعت ستش. سمت اتاق جانان که جفت اتاق خودم بود 
از دستش   یزدکه داشت م  یو رژ  یدکه ترس  تو اتاق  یدمپر  یارفتم و مثل وحش

بود،  یدو سف یموییل یپشبشر عاشق رژ بود که حد نداشت!ت ینافتاد،انقدرا
 .یپوشیدشاد م یرنگا یشهکال هم

 :جانان

 ی؟مرض دار -



 هاری؟

 !زدم چغندر ی؟سکتهباغ وحش فرار کرد از 

 

 :خنده گفتم با

 !یگهد یمبر  یاآرامش خودتو حفظ کن،کمم رژ بمال ب -

  یشه؟؟؟رها که دو ساعت اماده م یشد توهم

چند تا عکس از خودش گرفت ،جلو  ینکهبرداشت و بعد ا ینزم یاز رو رژشو
و رامشم اماده  ی.ماه یرونبشکن زد و قر داد،باالخره از اتاق اومد ب ینها

 یاب  یکرم،مانتو  یبود،شلوار سندباد یرنگ رنگ  یپشکه ت  یوونهد یهبودن.ماه
رنگ!  یهبنفش!ناخناشم هرکدوم  یقرمز و شال زرد و صندال یشرتکمرنگ،ت

که دستاش   یدبلند سف ینبلوز است یه! یشههم ! رامشم مثلیگهبود د یوونهد
زرد و  یگشاد و بلند که روش نوارا  یمشک  یشرتت یه همون یمعلوم نبود،رو

که   یو کفش اسپرت   یمشک   جیبیشش  یعالمت خطر داشت،با شلوار سندباد
شال  وسرش  یرو یشمبندشو دور مچ پاش گره زده بود.کاله کپ مشک

 .دور گردنش گذاشته بود یشممشک

 .(بودیش)آرایو حتما هنوز مشغول گچ کار  یرونبود ب  یومدههم که هنوز ن  رها

 

 

 :ماهی



 !خب پایینیمتا رها اماده بشه ما بر  -

 :جانان

 !خاتون سالم باشه یاشپزخونه  یدوارمام -

 :ساحل

 !یدوارمام -

 

 

 

***** 

 ♤رامش♤

 

 

اب بودن نگاه   یسو بهت و تعجب به پسرا که سرتاپا خ  یتحرص و عصبان  با
 !!یخوردمحرص م یو داشتم تو دلم حساب  یمکرد  یم

 :گفتم  یتعصبان با

 خودتونو؟ یا ینشما ظرف شست-

 :اشوان



 !تورو هم بشورم یاب یدهحال م یست؟خیلیمعلوم ن -

 

 !شد یدود از کلم بلند م یعنی

 !بشر  ینپررو بود ا چقدر 

 !الزم نکرده -

 !یدگنده کرد  یکله فقط

 :پارسا

 یدونی؟! تو از کجا میمهم گنده کرده باش یا یگهد یزایچ یه یدشا -

 :جانان

 !گسترده تر شدهبودنتون یشعور اره ب -

 :سامیار

 یکنی؟م یتو مشکلت با پارساس چرا مارو قاط  -

 :نگاه کرد و در اخر با حرص گفت یبر و بر به سام یکمبا تعجب  پارسا

 !تمیقمن رف -

 :گفت  یبا مسخره باز سامیار 

 !عههههه،زشته جلو بچه ها -

 به ما اشاره کرد، بعدم



 !کشتنشو داشتم  ییکه اون لحظه توانا  اخ

 :ساحل

 !من تورو درس دادم پسرم -

 :سامیار

 !مثل تو یجووون به معلم -

 :جانان

 !اعتماد کرده یابه ک ینناموسا خاتونو بب -

 :پارسا

 !ینناموسا نخود هر اشو بب -

 :هاکان

 بچن یگه،انگار بسه د -

 :ارین

 !دخترا واقعااا بچن ینداداش ا -

 :ماهی

کنار تختمون  یوانتو ل یامونوکه مثل تو هرشب دندون مصنوع یدببخش -
 !یذاریمنم

 :آرین



 !هرهرهر بامزه-

 

 :رامش

 !بسه

ف ظرفارم شما هنوز نص یمساعته تو اتاق ین،دوادم ظرفارو بشور مثل
 !یننشست

 .بچه ها بریم

 .یمپس زود فلنگو بست یدنجواب کلفت م یه یمبودم بمون مطمئن

 

 :اردالن

 !حواسمون بهتون باشه یدگفته با  یگم؟خاتونم یچ  یفهمینم -

 !!یمما که هست یول یستن ینجاا خودش

 :ساحل

 .یخوایمما سرخر نم یگم؟م یمن چ  یشیاصال متوجه م ی؟توتو چ  -

 :حسین

 ین؟ا یهچه بحث مزخرف -

 !نباشه یکنیم،حرفمعمل م یفمونبه وظ یمدار ما



 :جانان

 !نه بابا -

 !یفهوظ نکشیمون

 :هانا

 !یسمخب حوصله ندارم وا ینابا هم یم!بذار بر یدینچقدر کش م -

 :کیان

 بهمون زور بگن؟ یمبذار -

 :رها

 ین؟گرفت  یر اس یکنید؟مگهمحترم،شما چرا دخالت م یآقا -

 

 

 :اردالن

 . اره -

 :گفتم  یتعصبان با

 !یگیریم یاتوبلبل زبون ینجواب ا-

 :اردالن

 !عجله کن پس،منتظرم -



 

 !اومد یزیافتادن چ یپاتند کردم که همون لحظه صدا سمتش

 !یهوشهشده و ب ینپخش زم یماه  یدمتعجب برگشتم که د با

 یدمدوهانا به خودم اومدم و  یغبا ج یاز فرط تعجب باز موند ول دهنم
 سمتشون،

صداش زدم،جانان با  یزانو زدم و سرشو گذاشتم رو پام و با نگران  کنارماهی
شالشو   ی. ساحل با نگران یداددستش و ماساژ م  یدستشو گرفته بود تو  ینگران 

که با   یانمکرد ،ک  یز شل کرد و دست گذاشت رو نبض گردنش و چشماشو ر
 !کرد و رها و هاناهم ابغوره گرفته بودن  یگرد نگاه  م  یچشما

 

 :زدم داد

 !یمارستانب یمشببر  یارینب ینوماش ین؟برینچرا معطل -

 

چند تا  ینگ انقدر هول شده بودن که هردوشون با دو رفتن سمت پارک پسرا
انقدر   یماخر   یلیس  یومدزدم و اسمشو صدا کردم اما بهوش نم  یبه ماه   یلیس

 .زد و بلند شد یبلند یغ محکم بود که ج

 :ماهی

 یزنی؟م یمرض دار -



 

 :که گفت  یمبر و بر نگاش کرد یکم

 !نقشه بود شر اونا کم شه یه؟همشچ -

 .یمدر ر ینپاش یومدنن تا

 

 :دلش زدم که خم شد و با حرص گفتم یمشت محکم تو یه

 !تو روحت یعنی -

 .دراومد یماه  یزد پس کلش که دوباره صدا یکیهمزمان  ساحلم

 

***** 

 ♢جانان♢

 

 یم؟چقدر نگرانت شد یدونیم -

 :کیان

 یوحش -

 :رها

 !یکردمم یهگر   ینمنو باش واسه ا -



 !یاقتل ی:ب هانا

 :ساحل

 یکنی؟عمل م یهماهنگ  یفرصت مناسبم کهبزنمت!چرا ب  یهفقط منتظر  -

 :ماهی

 .یومدنتا ن یمبر  ینخب حاال شماهم!! پاش -

 

که از خودمون  یسرعت  یشترینو با ب یمخودمونو جمع و جور کرد باالخره
 .یمفرار کرد یشناختمم

 !عنتر  یددو یبود مثل بزغاله م یزهم یزهچون ر رها

سمت   یمراه افتاد  ینو بعد از گرفتن دوتا ماش  یماز عمارت دور شد  یمتونست  تا
 .یدر خ یپاساژ برا

 

 

***** 

  ورودمون به پاساژ یاز همون لحظه  یعنی

 .هانا مارو جر داد انقدر پشت تلفن با شهرام حرف زد این

 رامش بود یپسرعمه  شهرام



 بودش و عاشق هم شده بودن،  یدهد  ینارامش ا  یرفته بود خونه    یو هانا وقت  

 !که کال به شدت از شهرام متنفر بود  رامشم

 

 :اخم گفتم با

 !کنم  وقتشه هانا رو نفله یعنی -

 

 :هم متقابال با اخم گفت رامش

 .ینههم یوجه اشتراکمون تو یادخوشم م-

 

 :رها

 .یگهنامزدشه د ینخب چکارش دار -

کچلت برم   یقربون کله    یشهرام بره.اله  ی:فکر کن بخواد قربون صدقه  رامش
 .ییماقا

 .خنده که هانا تلفنشو قطع کرد و اومد سمتمون یر ز یمزد هممون

 

 :گفت  یخندیمم یمدار ینکها یدند با

 یخندین؟م یبه چ  -



 !تو برو به نامزدت برس +

 :هانا

 !برو تو کبدم یاب -

 !یستینول کن منم ن یستکم ن  یدینترش خودتون

 

 

 

 :کیان

 !یشد یشعاشق چ یدونمنم -

 کچلش؟  یکله   یاخوبش  ی قیافه

 :هانا

 !یفهمیننم یزاست؟شماچ ینمگه عشق به ا -

باشه اگه دوستش داشته  یمطرف هرجور ینینتا بب یندارم عاشق ش دوست
 .یبینیشقشنگ م یباش

 :ساحل

 یرررررررر تکب -

 :رامش



 !یزنیاکلفت م  یهانا حرفا -

 ی؟خورد یچ  ناهار 

 

 یدهکرد با صورت سرخ بر   یشو پاک محاصل از خند  یهمونطور که اشکا  کیان
 :گفت  یدهبر 

 .جهان بهت بدن یچس گو ینتر  یمدال طال به عنوان حرفه ا یدبا -

 !که کال از خنده محو بودم  منم

 چیه؟عشق

 

 :با خنده گفت ماهی

 .....خاک تو سر  -

 !کامل نشده بود که شترررررق  حرفش

 .مغازه ی یشهرفت تو ش صاف

 نشستم، ینزم یشدت خنده رو از 

از خنده و  یمکبود شده بود  یعنیور ولو شده بودن، یهکدوم ها هم هر  بچه
 !یزدیمخودمونو م

 !بودش صاف رفت توش یدهبود ند یز تم یلیخ یشهچون ش طفلک



 .روده واسم نمونده بود دیگه

  دور و ورشو نگاه کرد و یجگ  یکمپا شد و اول  ماهی

 :گفت  یشهبرگشت رو به ش یجد لییشده خ یچ  یدفهم وقتی

 زهرررررررمارررررررررر -

 

 با کارتخوان پرواز کنه، یخواستم یدیبدبختم که از شدت ناام ی فروشنده

 یناز ا یشتر تا ب یمببر  یدیمکش  یوماه یم،دستخودمونو جمع و جور کرد بزور 
 .نداده یسوت 

 

*** 

 

 !یخلبان  ؟شایدمیملوان  یابرات بپوشم  ی،پرستار -

 

 :شد و گفت یکتر چشماشو خمار کرد و بهم نزد یشینما کیان

 .یادبهت م یبپوش یمگون-

 



داده بودم و طبق   یهمغازه تک  یو من به مانکن تو  یلباس  فروش  یمبود  اومده
 !یووردیمدر م یمسخره باز یانبا ک یممعمول داشت

 

از  ییر جلوگ یدفعه برا ینکه رفته بود اتاق پرو تست کنه و خداروشکر ا  هانا
 .داد یم یبود و نگهبان  یسادهرها کنار اتاق پرو وا یزیهرگونه ابرور

 .دفعه خانوم بود ینفروشنده ا خوشبختانه

 

 !یخندیدنو م یخوردنو ساحل و رامشم داشتن به حال ما تاسف م ماهی

 :غنچه کردم و با ناز گفتم لبامو

 !تو یمن ییاوفففف،آقا -

 :گفت  کیان

 !یییییییییبخورمت عوضنون با نمک  یبذارمت ال-

 :رامش با خنده گفت 

 .از هم یرینفاصله بگ یدهنکش یک بار یبچه ها تا کار به جاها -

 

 !که تا ته فرو رفته تو نقشش  کیانم

 !یدرنگم پر  یمردونه ا یسرفه  یدنکه با شن  یدیمخند هممون



 

 

***** 

 ~یانک~

 

 !ازش نداشتم یبود،البته خودمم دست کم یختهو پر جانان به شدت ر کرک

 یدند  ینم،باخم کردم تا پشت سرشو بب  یکمترس و لرز برگشت و منم سرمو    با
 !یدنحرفامونو شن  یکه همه    یدمسرخ شده از خنده فهم  یسه تا پسر با چهره  

 !یمکن  یآبرو دار یکم یتونیمخااااک تو سرمون که نم یعنی

 

 :جانان

 ب...بله؟ -

 

 :زشت داشت گفت یصورت  یشرتت یها که قدش کوتاه بود و از پسر  یکی

 !یمرد ش یخوایماگه دل و قلوه دادنتون تموم شد م -

 

 :کیان



 !کجاست  یباش که فضولو بردن جهنم گفت پلنگ صورت  یاندر جر  -

 !پسره بود یهصورت یشرتبه ت اشارش

 

 

 :فتبلند بود و دماغش از قدش درازتر گ یلیاز پسرا که قدش خ یگهد یکی

 !حرف دهنتو بفهم-

 

 :گفت  یتاومد جلو و با عصبان رامش

 یشه؟م ینفهمه چ  -

 :جلو اومد و گفت یشتر ب پسره

 !یفهمونمشاون موقع با روش خودم م -

 : گفت  یچرخوندشدر اورد و همونطور که م یبشج یمدادشو از تو ساحل

 !بچه خوشگل یهخودت چه جور روش -

 :گفت  یاومد جلو و با لحن الت  ماهیم

 !یه؟ارررره!روشت چجور -

 !خوشگل بچه

 :با حرص چشماشو بست و گفت ساحل



 !منو تکرار نکن یلطفا حرفا یماه  -

 :با تعجب گفت ماهی

 عه حرف تو بود؟ -

 !اشناست هاااا گفتم

 :رامش

 !یه!روشت چجورینگفت  -

 :پسره

 ..مثل تورو یکل کل با بچه ا  یا،وقتبرو کنار بذار باد ب -

 ینکهگرفت و هم  یقشو یدبود که رامش پر  یومدهکامل از دهنش در ن  حرفش
شد   یپاساژ نم  یم،وسطمشت مهمونش کنه بزور ازش جداش کرد  یهخواست  

 !بودم یعصب یلیوگرنه خودمم خ

 :زدم داد

 !ینین!ببیهو -

 !یما یهممون قاط  اینجا

  )دم(به رامش اشاره کر  یبینی؟م اینو

دنبال دنده هاش  یدبا یکیگرفت از   یلجش م یهوزد  یقاط م  یاز بچگ  این
 !یبودیجوب م یتو



 :سمتش یدساحل اشاره کردم و نگاه پسراهم چرخ یبینی؟بهم اونو

رو  یبر  یول یشهم یدهو اروم د یبره،ملوسبا پنبه سر م ینها یماریشب ینا -
 !یکنهمخش پارت  م

 !هم با خودش چاقو داره همیشه

 

 :اشاره کردم یماه  به

 یبینی؟م ی؟اینوچ  ینا -

جلو  یکنهپهنتون م یکنهخشکتون م یشورتتونم یلپر  ییلباسشو یعبا ما این
 !یه!وحشین،هارهافتاب خشک ش

 !یمروان یبینی؟منم منو

 !فوتبال چالت کنم ینپامو تا زانو بکنم تو حلقت بعدش تو زم ممکنه

 :کردم  جانان اشاره به

 !اووووف یگهکه د  یبینی؟اینم ینوا -

 یخوای!دوتاهم اون پشت مشتان!میکنهم یکهت یکهدندوناش گوشتاتونو ت با
 صداشون کنم؟

 ! بود یدهاون عنترا کامل پر  رنگ 

تو گوش اون دوتا گفت و اون  یزیکه تا اون موقع ساکت بود چ  یکیشون
 !!!ازشون نبود یبعد خبر  یقهدوتاهم سرشونو تکون دادن و دو دق



 .به خودم گفتم یولیخنده ا با

 .دادن یحخودشون فرارو بر قرار ترج یما یوونهد دیدن

 :ساحل

 یدادی؟م یلشونتحو یهچرتو پرتا چ ینا -

 

 :گرفتم  گارد

 با همه مشکل داشت، یمگه دروغ گفتم؟رامش که از بچگ  -

 تو کوچه همه ازش کتک خورده بودن، یها بچه

 !المصب یمونهکه مثل چاقو م  یبا خودت دار یز مداد ت یه یشههم توهم

 یوار رو د یچسبونهم یکنهپشه مشه و پروانس خشک م یکه هرچ  ماهیم
 !اتاقش

 !تو دهنش یکوبوندمم با پا یشدبحثم م یکیبا  یکه از بچگ   منم

 !یارهکه دندوناش هالکو از پا در م  جانانم

 و هاناهم واقعا اون پشت بودن، رها

 !یمداشت ذخیره

 

 :با خنده گفت جانان



دوره  ینجااز ا یزشفروشنده م یهبزرگ ی!خوب شد مغازه یدناخوب گرخ یول -
 !کرد  یم یرونمونوگرنه با لگد ب

 

 :رامش

 !یگهکوفت و زهرمار شماست د  یونو ملوا یخلبان  یر همش تقص -

 

 :جانان

 ...یچه ربط  -

 

 

باز اومدن،رها مثل قاشق نشسته   یشپر و ن  یلحظه هانا و رها با  دستا  همون
 :وسط یدپر 

 یدمممممممم،خر  یییلباسا یه -

 !خوشگلن انقدر 

 

 :ماهی

 ی؟واسش بپوش یدار یوبدبخت تو ک -



 

 :رها

 مگه خودم دل ندارم؟ -

 

 :هانا

 !یپوشممنم که برا اقامون م -

 :جمع شد و رامش گفت صورتم

 .یشونیتپ یکف دستم امادست بره تو -

 :جانان

 .گشنمه -

 :هانا

 .عمارت یمخبرتون برگرد -

 

 

 

 

 :رها



 .موافقم -

 

 به موال ینانگار پت و مت +

 

 :ساحل

 !یگهد یمبر  یسادمخسته شدم انقدر وا -

 

 :رامش

 .یمبر -

 

 

***** 

 ♢جانان♢

 

 

 .شد یم یکه به عمارت منته  یبه کوچه ا یمبود یدهرس یباتقر  دیگه

 ....روبه روم ماتم برد  یصحنه    یدنمشغول ور ور کردن بودم که با د  همچنان



بود و مشغول  یسادهمرد شکم گنده و کله کچل وا یهدر عمارت خاتون  دم
 .بود یدنکش  یگار س

 

و به شدت  یککوچ یاعث شوکه شدنم شده بود بچه گربه که ب یا نکته
 !نخورده یزیچ یادیهو مدت ز یضهبود که معلوم بود مر  یفینح

 

 

 کرد،  یم یوم یوو م یچرخیدکله کچل م  یگربه دور پا  بچه

بهش زد  یمعلوم بود گرسنشه مرده با نوک کفشش لگد نسبتا محکم قشنگ 
  که کنار پاش بود و  یقفس یو شوتش کرد تو

 !بهش داد و در قفسشو بست یبد فحش

 .هم فشار دادم و دست ساحل که کنارم بودو چنگ زدم یمحکم رو چشمامو

 :زمزمه کردم یحرص و دلسوز با

  مردِک -

 

کردمو دنبال کرد  یکه نگاه م یریمس یبا تعجب نگاهم کرد ،وقت  ساحل
 .هم رفت یاخماش تو یهاز ثان یچشماش گرد و در کسر 

  به در عمارت یباها از ما جلوتر زده ،تقر  بچه



 .یستیمن ینشونبودن  و اصال حواسشون نبود که ما ب رسیده

شده بود  یهوشب یباقفسش تقر  یکه تو  یساحل همچنان به بچه گربه ا منو
 .یمکرد  ینگاه م

 

تو هم شماره  یدر اورد و با اخما یبشتلفنشو از ج یلحظه مرده گوش همون
 .گرفت  یوا

 

 :یدبلند عربده کش یبا صدا یقهاز چند دق بعد

 

 ی؟هست  یمعلوم هست کدوم گور -

به چه  یکه واسم فرستاد  یرو به موت  یگربه   یدی؟اینجواب نم یتوگوش  چرا
 یخوره؟دردم م

 !یزنی؟زر م چی

 

 !داده بودم یوچاق و تپل و اهل یبچه گربه  یهقول  ییبه رضا من

 بدم؟؟؟ یلشتحو ینوازش کش رفتم که ا یلیونم ۱

 !کنه  یداپ یتونستتو کوچشونم م یخواستم ینااز ا اگه



 !ارزه یتومنم نم ۵۰ این

 

 

 :مکث کرد و دوباره داد زد کمی

 !یستنخر که ن یست ولبچه پولدارن در  -

 !مادر مرده یننه ا یدرست و حساب  یگربه   یهداده واسه  یلیونم یه

 

بار  ید؟اینبود سرشو بر  یچون وحش یمکه فرستاد  یوقبل یرفته گربه  یادت
 !کرده  یدتهد

 !ینحاال بب یکشهم یشناسیش؟اینممگه نم یوونستد رضایی

 !!!چکارت کنم یدونمبذار دستم بهت برسه! م مراد

 !مشووووگ

 

 .قطع کرد یواخرشو نعره زد و گوش ی کلمه

 



 یامثل وحش  یهوحال کف قفس افتاده بود انداخت و    یبه گربه هه که ب   نگاهی
ناله گربه ک از درد برخورد  یتکونش داد که صدا یقفسشو برداشت و جور

 ..بدنش ب قفس بود درامد ،

 

کرد جمع شده نگاش کرد ک مرده با باز  چشماشوفوریحیوونکی
 :گفتیتعصبان

 !یکشتمتخودم م یخوبه،اگه مرده بود -

 

 !یدچک یچشمام خون م از 

 :گفتیاروم یبرم سمتش که ساحل محکم دستمو گرفت و با صدا خواستم

 !یستاالن وقتش ن -

 برم جلو ساحل؟ یچرا نذاشت  -

 کرد؟  یزبون بسته رفتار م یوونداشت با ح یچجور ندیدی

 !یمکن  یتششکا باید

 !یو کالهبردار یآزار یوانجرم ح به

 

 



 

 :نگفت و به جاش رامش با اخم گفت یزیچ ساحل

 یم؟دخالت کن یمداره که بخوا یه ما چه ربط من ب یز عز  -

 :رها

 یبهتره خودمونو قاط  یمنم دلم واسش سوخت ول یگینکه شما م  ینجوریا -
 !یمنکن

 :هانا

 !یکنمدخالت نم یستکه بهم مربوط ن  یزیمن که به شخصه تو چ -

  به هممون انداخت و با گفتن ینگاه  کیان

 یو ماه  یی( رفت سمت دستشویدکن  یبحث م یمسخره ا یزایسر چه چ )
 ....هم که

 !یدرقص یم ینها جلوییتانیک تا یلمداشت با اهنگ ف بیخیالش،

 :گفتم  دوباره

 ین؟حاال انقدر سنگ دل شد تایاز ک  -

 :رامش

 !یکشمهم سرک نم یهبق یزندگ  یاد،توخوشم نم یواناتمن از ح -

 !یتهاما رفتار اون چلغوز به دور از انسان +



 :رامش

 خب به ما چه؟ -

 

 :که تا اون لحظه ساکت بود باالخره سکوتشو شکست و گفت  ساحل

استخوناش   یبود،از شدت گرسنگ   یضمنم با جانان موافقم،رامش اون گربه مر -
 ...معلوم بود

 ...یول یاداز گربه ها خوشم نم زیاد

 !!متفاوت باشم یندر برابر ا نمیتونم

لش کرده بود خودشو صاف کرد  یشاار  یز م یکه تا اون موقع رو صندل  رامش
 :و متعجب گفت

 ساحل توام؟؟ -

 یم؟؟؟انجام بد  یمکه بخوا  یاداز دست ما برم  یشما؟اصال چه کار  ینشد  دیوونه

 :ساحل

 یمرده م یاز حرفا یکنم،چونم یداپ یراه حل یهتا قبل از فردا  یدونم،ولینم -
 !یستن یکه قراره گربه رو بهش بدن فرد خوب   یاون  یدشد فهم

 :بلند شد و با گفتن یبدست به ج رامش

 .یروناز اتاق زد ب ینبکن یخواینم یهرکار -



 ...معلوم بود یفشونکه تکل  یانمو هانا و رها و ک ماهی

 

 

 

 :گفتمساحل زل زدم و چشمایتو

 !یایمخودمون از پسش برم -

 نه؟؟؟ مگه

 

کله کچل   یم،عمارتبود  یسادهعمارت وا  یاطوسط ح  یشک سر تا پا م  یلباسا  با
 .یاطح یتو یمبپر  یتونستیمبود و م ینجاهم یوار به د یوار د

چشم ساحل که زود چشماشو بست و با اخم  یچراغ قوه رو انداختم تو نور 
 :گفت

 !المصبو ینببر اونور ا -

 !شدم کور 

 :و اون ادامه داد یینقوه رو اوردم پا چراغ

 !بخواب یناا یانک  ینبرگرد و برو چفت هم هیگم یطونهش -

 :گفتم  متفکر 



تو اصال از زود   ینک!و ایگیم  ینوا  یکه دار  یهبار  ینو هفتم  یس  یقهدق  ۵  یتو -
 !یخوابینم

 .زمزمه کرد یبهم رفت و لجباز یچشم غره ا ساحل

که  یزیتا به اون چ یکردمم یککل یموضوع  یه یرو یوقت  یاز بچگ  کال
 !یگرفتماروم نم یرسیدمنم یخواستمم

 یکنه،م یمتعجب کردم که ساحل همراه یلیراستش خ و

 یومد،اگ دوس نداش عمرا اگ با ادم راه م چون

 !داد ینشون نم یووناب همه ح یخاص یعالقه  یچوقتعنترخانوم ه چون

 .بودن ک دوسشون داشت یمحدود و خاص یوونایح کال

برم باال که تعادلمو از دست   یوار د  زمزمه کردم و دست انداختم تا از   یالله  بسم
 !یندادم و به شدت افتادم زم

که احساس کردم تکون   یچیدکمرم پ  یتو یشد، درد بد یجادا یبلند صدای
 !یشمپودر م ینگ بخورم بک

 :کنارم زانو زد و پوکر گفت  ساحل

 .یهیما -

 :و باز کرد و ادامه داد یششن یهو

 !یگوز خالص  یهشب یهزاو یناز ا -

 



که پشت پنجره   یچهارشونه ا ی یهاز اتاقا و سا یکیروشن شدن المپ  با
 .یمبه فنا رفت یدمفهم یدمد

 

 یدماتاق بودن فهم یه  یپسرا باهم تو یبود و چون که همه    یناتاق ار  المپ
 !یشهم یداسر و کلشون پ یقهو تا کمتر از پنج دق یدنکه حتما صدارو شن

 

چون اصال  یمت درختا گم و گور شپش یمبه ساحل عالمت دادم که بر  زود
و چراغ قوه  یو خاک  یمشک  یبودنمو با لباسا یاطح یتو یلدل یومدخوشم نم

 !بدم یحتوض یالنصف شب به چند تا گودز ۳اونم ساعت  یو کوله پشت 

 !یمپشت ینا یفهمنوول بخور االن م یس،کمتر ه -

 .از پشت درخت بهشون انداختم ینگاه  نیم

کردن   یم یو داشتن همه جارو بررس  یاطح  یبودن تو  و اشوان اومده سامیار 
فقط  ینکهبوده،مثل ا یشدنم از چ  یچبلند موقع گوزپ یاون صدا یننتا بب
 .بود یدهصدارو شن یار سام

چرا منو  یادزد که خوابم م یغر م یز ر یهکه اومده بودن   یاز لحظه ا اشوان
 ....و یاورد یکرد  یدار ب

 

 :سامیار



قوه اش رو  یاد،چراغکن بگو ب  یدار کمتر غر بزن،اصال بپر برو پارسا رو ب  یاش -
 !یارههم ب

 .برگشت و راه افتاد سمت عمارت  یبهش داده بودن فور  یاروکه انگار دن  اشوان

 

 :خودشو تکون داد و اروم گفت یکم ساحل

 یشمم  یماون ته قا  یرمم  ینجاییم،منهردومون ا  یشهاگه نور بندازن معلوم م -
 .یبینهنم یکهتار

 

به درخت  یکاروم ازم دور شد،نزد یباالانداختم و ساحل با قدم ها ابرویی
 .اومد یرپاهاششکستن چوب از ز یصدا یهومورد نظرش بود که 

 !دهنم گذاشتم یدستمو رو یگرد شد و فور  چشمام

 .یکننفرار م یاکه از دست زامب  یمشده بود یلماف ینا شبیه

 

 :اومد که گفت یار سام صدای

 اونجاست؟ یک  -

 

 .هم فشار دادم یرو چشمامو



 !!!یراه بر  یتونیساحل که مثل ادم نم یبترک  یاله ای

 :بار بلندتر داد زد ینا یار شد و سام یمقا یفور ساحل

 !یرونب یاب یهست  یهرک  -

 !داده اه یریچه گ اینم

 .یشنیدمشد رو قشنگ م یم یک قدماش که نزد صدای

 .....شده بودم و یمکه من پشتش قا  یبود کنار درخت  یدهرس باتقری

 :پارسا

 یی؟کجا  یسام -

 

 :راه افتاد سمت پارسا و گفت یار و سام یدمکش  یراحت  نفس

 .کنم دزده،نور بنداز  یاد،فکر م ینجااز ا ییصدا یه -

 :با غرغر چراغ قوه اش رو روشن کرد و گفت پارسا

 ین؟کرد  یدار ب باشه چرا منو یزیچ یوونیح یدشا -

 

 :اخم کرد و گفت سامیار 

 یتونمم  ینوا  یدم،دیگهشن  یاطح  یجسم رو از تو  یهافتادن    یمن قشنگ صدا -
 .بدم یصتشخ



 

 :سامیار

از اون ته  ییصدا یسا،یهوا ینجاچراغ قوه رو بده به من تو خودت هم -
 .یهچ یصدا ینمبب یدم،میرمشن

 :پارسا

 !مواظب باش خفتت نکنن داداش -

 .تو جامعه کم شده امنیت

 

 !و با گفتن دهنت صحنه رو ترک کرد یدخند سامیار 

 

 .بود یسادهکه ساحل ا  ییرفت سمت جا یداشت م یممستق دقیقا

 !تو شانست ساحل جان یدمر یعنی

 

بچه گربه به چه  یهواسه  یکوبید،ببینم یدگرفته بودم و قلبم شد استرس
 !یماادافت یخفت 

 



برگشتم که   ی،فوررو کنار گوشم احساس کردم  ییبودم که نفسا  یر خودم درگ  با
 !براق پارسا رو به رو شدم یبا چشما

رو با دستش خفه کرد و کمرمو  یشدکه داشت از دهنم خارج م  یبلند هین
 !یختستون فقراتم ر یکه احساس کردم مهره ها  یدمحکم به درخت کوب

 .اوردم که باالخره دستشو برداشت یداشتم نفس کم م یگهد 

کردم نفس بکشم و در همون حالم فحش   یم  یزدم و سع  یداشتم خودمو م 
 :دادم یم

 یخفه م ی،داشتمامازون  یبشورم وحش یچسنگ قبرتو با اب پرتغال سن یاله-
 !شدم

 

خودشو درخت  ینمنو ب ییجورا یهدستاشو دو طرف سرم گذاشت و  پارسا
 .کرد  یر اس

 :پارسا

 !یدیبودم ل یدار مشتاق د -

 کجا؟  ینجاکجا ا  تو

 

 :اخم گفتم با

 یرم؟از تو اجازه بگ  یکنمم  یکه توش زندگ   یخونه ا  یاطاومدن تو ح  یبرا  یدبا -



 

که  ییتر اورد،تا جا یک انداخت و سرشو نزد یمبه سر و شکل خاک نگاهی
 .خورد یصورتم م ینفساش تو

 :پارسا

 .که سر و شکلت مثل دزداس اره  یوقت  -

 

 :گرد گفتم  یچشما با

 دزدام؟ یهمن شب -

 

 :گفتم  یچارگیبا ب یجهبه خودم انداختم و در نت نگاهی

 دزدام؟ یهمن چرا انقدر شب -

 

 :گرد کرد و گفت  یبا مسخره باز چشماشو

 یپرسی؟از من م -

 

 

 



افتاده   رونیاز موهامو که از شال ب  یبرگشت و تره ا  یبه حالت عاد چشماش
 :گرفت و اروم ادامه داد  یدستش به باز یبود با انگشتا

 !و اسمون شب ییممنو تو یست،فقطن یکه کس  ینجاا -

 نه؟ یا یرمبگ یتاتونظرت وقتشه انتقام ازار و اذ به

 

 :اخم گفتم با

 !یبرتتفوتت کنم باد م یهجون، یبکش کنار پر  -

 :با تعجب گفت پارسا

 !ی؟پر  -

 :اخم کرد یهو

 یکنمم یچارتب یپر  یصدام کن یگهبار د یه -

 

 :باز گفتم یشبا ن یهوبار پلک زدم و  چند

 !یپر  -

 

 :گفت  یبم یگوشم و با صدا  یر منتظره سرشو برد ز یر حرکت غ یه با

 ی؟گفت   یچ  -



 

 .شد یدلم خال یر کرد، احساس کردم ز  یگوشم خال  یر از حرفش نفسشو ز بعد

 :نشم و گفتم یرهکردم تو چشماش خ  سعی

 !یر از من فاصله بگ -

 

 .بغلش بودم یبود که انگار تو یحالت  یهشونم گذاشت، یکامل رو  چونشو

 :کرد  زمزمه

 چرا؟ -

 !!گفتن نداشتم  یبرا یزیچرا زبونم قفل کرده بود و چ نمیدونم

 

 .شدم یرهشد و منم متقابال بهش خ یرهچشمام خ یبرداشت و  تو چونشو

 یگیریبا تور ماه  یومدنم  یدسبز رنگش غرق شده بودم،با  یچشما  یتو  تقریبا
 !یرخندهزد ز یهودادن که  ینجاتم م

 .بودم پشمام مونده بود یختهکه خودم ر  یخندیدم یجور یه

 

 :با خنده گفت همونجوری

 !ضعفتو گرفتم ی؟نقطهشل شد یهبودمت،چ یدهتاحاال انقدر اروم ند -



 

 !خنده، دستامو مشت کردم یر زد ز دوباره

 !عوضی،عوضی،عوضی

 !داد یم یمباز داشت

 خر چرا رام شده بودم؟ منه

 .افتادم یشسه سال پ یاد

 !عکس العملو داشتم یناتفاق افتاد و اونجا هم من هم ینرستوران،هم توی

 من چه مرگم شده؟ خدایا

 

 به خندش ادامه داد، یخیالزدم که ب ینشتو س یاخم مشت نسبتا محکم با

 

شد که با دستاش گرفتشون و با همون لحن پر خندش  یشتر مشتام ب شدت
 :گفت

شدن من  یککه با نزد  یدونستمووووون تو فقط مشت بزن،اگه تا حاال م -
 ...تا حاال کارمون به یدیانقدر زود وا م

 



همون حالتم   یتو  یگفت و خم شد ول  یزدم که اخ مچ پاش    یتو  یپام لگد  با
 :و با خنده ادامه داد یووردکم ن

 !دوست دارم یتموحش -

 یختشبه هم ر یلحظه نفسم بند اومد و محو چشماش،خندش و موها یه
 ...یهوشدم که 

 

 

 

 

 

 :ساحل

 !!....اصال اومدم قدم بزنمیکنم؟اصالم یکار چ یاطح یبه تو چه که من تو -

 سامیار

 !سر و وضع  ینکه به من چه؟اره قدم زدن با ا -

 ی؟فرار کرد ی؟چراشد یمچرا قا یقدم بزن  یخواستیکه م  تو

 :ساحل

 !ینمباغو از پشت درخت بب ینشدم فقط خواستم نما یمممن فرار نکردم قا -



 

ساحلو  یار سامو  ییدهکه گاومون زا  یدمفهم یار ساحل و سام یدعوا یصدا با
 !یدهد

 

سمتشون که توجهشون به ما جلب شد اما بازم دست از دعوا   یمپارسا رفت  منو
 :داد زد یجد یلیبار خ ینا یار و سام یدننکش

 !یکنمولت نم یرفت  یکجا م  یداشت  یتا نگ  -

 

کرد و اونم دستاشو   یظاخم غل  یه  یجهبا تعجب نگاهمون کرد و در نت  یکم  پارسا
 :در اورد و گفت یباشج یاز تو

 یساحلم که سرتاپا مشک   یفهکث  یومعلوم هست چخبره؟لباس جانان که خاک -
 !یدهپوش

 کجا؟  ینبر  میخواستین

 

 :برگشتم و حق به جانب گفتم فوری

 داره؟ یبه تو چه ربط  -

 یاطتو ح یکنمم ینبود بپرسه دارم چه غلط  یادش یشپ یقهتا دو دق خوبه
 !یکنهم یاالن قلدر



 .شد یز بود ر یچ  یدونمکه نم  یگرفت که چشمام از شدت درد  بازومو

 :گفت  یهوبه خودم و بازوم انداخت و  یبا تعجب نگاه  پارسا

 !مانتوتو درار -

 :گرد گفتم  یچشما با

 َنَمَنه؟ -

 :کرد  تکرار 

 !یارگفتم مانتوتو در ب -

 :زدم یغو ج یرونب یدمبازومو از دستش کش یهوشد و  یشیات چشمام

کجامو  ی،میخوایفاقد ناموس مگه خودت خواهر مادر ندار ی یکهمرت -
 منم بگم شلوارتو درار؟ ینی؟خوبهبب

 

 :گرفت و گفت  یطنترفت و جاشو ش یادش یتشگرد شد و عصبان  چشماش

که  ینیکجامو بب یخوایقول خودت م ی؟بهمگه خودت پدر و برادر ندار -
 درارم؟ یخوایم

 

 :شد و گفت یزمزمه کردم که پوکر و جد یادب  یگرد شد و ب   چشمام

 !دستت زخم شده ینکها یار،مثلمانتوتو در ب -



 !یهمنظورش چ یدمفهم تازه

 

 :گفتم  بالجبازی

 ..زخمم شده باشه تو دخالت نکن،-

 

کرد اونطرف و دوباره دست به روشو   یتشد و درنها یرهچشمام خ یتو یکم
 .شد یبج

 یکنی؟ناز م یلمهف ینجاا یحرف زدنت! فکر کرد ینجانان با ا ینینب یر خ ای

 یخیالچرا انقدر راحت ب یامازون  ینا یول یلممف یتو یکردممنم فکر نم حاال
 شد؟

 !که دستمو پانسمان کنه  یدهباش گفتم االن مانتومو جر م منو

 با اخم رومو ازش گرفتم و منم

 یدنافتاد که تمام مدت مشغول د  یار پوکر ساحل و سام  ی  یافهتازه نگاهم به ق 
 !ما بودن یایعنتر باز

 

 

 



***** 

 ♤ساحل♤

 

 !بودنا یپارسا و جانانم روان  این

 !یدخوشش آ  یندب یوانهچو د یوانههرحال د به

 !یتهمهم ن ینه ول یادرست گفتم  نمیدونم

 

 :که نگاهش به اون دوتا بود و گفتم  یار سمت سام برگشتم

 .تموم شد،دستمو ول کن یلمف -

 

انداخت و ابروهاشو باال انداخت و  یدستاش بود نگاه  یر مچ دستم که اس به
 :تخس گفت

 !نــــــــوچ -

 

 :گفتم  یخو  یکردم و جد  اخم

پس بهتره  یکنمم یکار بدم چ یحکه بخوام به تو توض  یبینمنم یلیدل یچه -
 !یدستمو ول کن



 

 :گفت  متفکر 

 ی؟به خاتون چ  -

 .از ابروهام باال رفت و دوبار پلک زدم یکی

 یکنی؟م یدتهد -

 :سامی

 !یباهوش یلیخ ینافر  -

 

 

 :گاز گرفتم و گفتم  لبمو

 !ازت متنفرم -

 

که داد   یزد و با جواب   یبعدش لبخند کج   یکردم اولش شوکه شد ول  احساس
 !واقعا دلم خواست خفش کنم

 !توروخدا دلمو نشکن -

 

 :به خودم گرفتم و گفتم یپر تمسخر ی قیافه



 !یآخ  -

 .چرخوند و دستمو ول کرد یگهد یجا یهکرد و نگاهشو   یخنده ا تک 

 

 :کاپشنمو از پشت گرفت و گفت  ی یقهپشتمو کردم بهش تا برم که  فوری

 !کجا کجا -

 !یریکجا م  یکه دار  یجواب نداد هنوز 

 

 !بشر چقدرکنه بود ینخداااا ا وای

 :چشم غره برگشتم سمتش که جانان از اونور داد زد با

 !یمچرا ما از دست شما ارامش ندار -

 

 :گفت  یبا مسخره باز پارسا

 !یدههمه تفاهم بع ینواال من موندم تو کار خدا!ا -

 :سامیار

به خاتون   یجوابمو ند  یرفتین؟اگهکجا م  اشتینیپرسم،دبار اخر م  یساحل برا -
و من و پارسا مچتونو  یرونب ینکه بر   ینشال و کاله کرد ینصف شب یگمم

 !یمگرفت



 :گرد کردم و گفتم  چشمامو

 !یکنیکارو نم  ینتو ا -

 :زد و گفت نیشخندی

 !یکنمم -

 

 !نداشتم یا یگهد ی چاره

 .کردم  یفبستم و به صورت خالصه ماجرا رو تعر  چشمامو

 :باال انداخت و گفت ییمتفکر ابرو سامیار 

 !ینکن  یدزد یخواینپس م -

 :گفت  یفور جانان

 !یستن ینجوریا نه

 :پارسا

 !نداره یحم!توجیهدزد یدزد -

 :سامیار

 !یایمماهم م -

 :باز موند و قبل از من جانان گفت دهنم

 !ینفکرشم نکن -



 :گفت  یجد پارسا

مرد الدنگ اونم   یه  یخونه    یچرا؟فکرشم به ذهنت خطور نکنه که بذارم بر  -
 !یو خورده ا ۴ساعت 

 !باشه یلیبه هر دل حاال

رو مخش( به توچه) رو بگه که پارسا زودتر  یزود برگشت تا  کلمه  جانان
 :گفت

 !یارمسرت ن ییبه توچه بال یبهم بگ  یگهبار د یهاگه  نمیکنم ینتضم -

 :هم کرد و گفت یاخماشو تو جانان

 !به توچه یگمخواد م یهرچقدر که دلم م -

 .یدکش  یبلند یغبرداشت که ج یز سمتش خ پارسا

 :با خنده گفت پارسا

 !یشهچرا ادعات م یترسیم یوقت  -

 !یخندهبار م یه یهبار جد یه یوونسکه د  اینم

شد و منم  یرهخ ینو با اخم به زم ینهبهش نداد و دست به س یجواب  انجان
 :گفتم  یار از فرصت استفاده کردم و رو به سام

 !یمندار یچکیبه کمک ه یازیو ن یایمخودمون از پس کارامون بر م -

 :سامیار



 ...بشنوم!وگرنه یممخالفت یچه یخوامگرفتم!نم  یمومن تصم -

راه  یوار گفتم و به سمت د  یکرد! به درک نسبتا بلند  یم یدداشت تهد لعنتی
 یدهاون دوتا مزاحمم شن یقدما یاومد جفتم و صدا یافتادم که جانانم فور

 انقدر لجبازن آخه؟ یناشد! چرا ا یم

 یدم بود گذاشتم و خودمو کش یوار د یینکه پا یتخته سنگ  یرو پامو
 ییود که دستم به قسمت باالمونده ب  یکمبلند نبود،  یادز  یوار باال،خوشبختانه د

 دو طرف پهلوهامو گرفت و بلندم کرد، یدوتا دست قو یهوبرسه که  یوار د

باال و روش نشستم،با تعجب برگشتم و طبق  یدمکش یوار خودمو از د زود
 !بود یار حدسم کار سام

 :اخم گفتم با

 من کمک خواستم؟ -

 :پررو جواب داد پررو

 من اجازه خواستم؟ -

شدم،خوشبختانه  یرهخ ییندقه چرخوندم و برگشتم و به پاح یتو چشمامو
 .نبود یادارتفاعش ز

و پارسا هم خودشونو  یار .بعد من جانان و سامیینپا یدمحرکت پر  یه توی
. باغش از و پارسا بالفاصله چراغ قوه اش رو روشن کرد یاطح یانداختن تو

 .بود یکتر باغ عمارت خاتون کوچ

 یاطه؟؟ح یبه نظرتون گربه تو -



 :سامیار

هوا  ینکه،مخصوصا اباغ یبذاره تو یکیوبه اون کوچ یاحمقانس که گربه  -
 .یرهم یداره روبه سرد

 :گفت  یفور جانان

 تو؟ یمپرنده بر  یپس با جارو -

 :ساپار 

 ینبر  یخواستینم یچجور ین؟اصالنکرده بود ینجاشوشما فکر ا یعنی -
 .یدبر  یتو؟همونجور

 :جانان

 ! باشه یاطح یتو یدکردم با  یخب من به شخصه فکر م -

 :ادامه داد یجانبا ه یهو

 ی؟قفل درو باهاش باز کن یسر دارم بلد ی یرهمن گ -

احمقانش  یجانم با اون هکرد و جانان هنوز   یکامال پوکر بهش نگاه م  پارسا
 بود یرهبهش خ

در اورد و  یبشاز دستاشو از ج یکیبرگشت سمتم و  یبدست به ج پارسا
 :انگشت اشارشو کنار سرش تاب داد و گفت

 !یوونستد -

 !یبینهم یادز یلمم؟تازه فنه مگه



 

 

 

 یعصب  یباتقر   یبا صدا  یار رفت و روشو کرد اونطرف و سام  یچشم غره ا  جانان
 :گفت  یا

 یرو یدنبالکن بازه،پر  یپنجره  ید،که بحث کن  ینجاا ینیمبش یموقت ندار -
 !نداره یبالکن هم کار

 

 ....و یدحرکت پر  یهگذاشت و با   یوار د یپاشو رو یهاز گفتن حرفش  بعد

 یکردم اما تو  یپارسا پهن شده بود نگاه  م  یکه رو  یبه سام  یخنث   ی  یافهق  با
 !دادم از خنده یدلم داشتم جون م

 یدهنش چپونده بود تا صدا یو شالشو تو ینزم یکه نشسته بود رو  جانان
 !یختر یاز چشماش اشک م یاد،خندش در ن

 !یکنهم یهکرد داره گر  یفکر م یدیدشم یکس  اگه

 

 یدکش  یشمشک  یشرتبه ت  یکنار و زد و بلند شد،دست   یاروبا فحش سام  پارسا
 :و گفت

 یم،نشو تا هممون به...به باد نر  یر جوگ یدیدختر د یقهداداش دو دق یسام -



 !یقهدو دق فقط

 :گفت  یهواخمو بلند شد و  ی یافهبا ق سامیار 

 !شکست یدرست کرده زرت  ینرده ها رو چوب  یگهمعمار خره د ینا یر تقص -

 

 :از ابروهامو باال انداختم و گفتم یکی

 !وحرفا الغر ش ینا یجا -

 :گرد نگاهم کرد و گفت  یبا چشما سامی

 !من که رو فرمم -

لباسام   یشمالغر شم خودم محو م  یشتر باشه ب  ینهم  یدبا  یکلمبه قدم ه  نسبت
 !یموننم

 دفعه اول پارسا باال رفت، این

 .داخل  یمبود رفت  یا  یشهبالکن و از در بالکن که ش  یرو  یماون ماهم رفت  پشت

اروم در اتاقو باز کرد و رفت  ینداشت،سام یماتاق ساده بود که تم خاص یه
 .و ماهم پشت سرش یرونب

 

 .که چند تا اتاق داشت  یمبود یک بار یراهرو یه توی

 .یینپا یخورد به طبقه  یچند تا پله هم م از 



 

 :گفت  یحق به جانب یآروم ول یبرگشت سمتمون و با صدا سامیار 

 گربه اس؟  یه یفقط برا یکشیمم یمکه دار  ییخفتا ینا یهمه  -

 :گفتم  یخفه ا یو با صدا یدمهم کش یاخمام تو منم

 !یاین یخواستیم -

 :چشماشو گرد کرد و گفت سامیار 

 !ییپررو یلیخ -

 :گفت  یالخ یب  پارسا

 !به گشتن اتاقا یدشروع کن -

 !سریع 

 

 .به گشتن اتاقا یمو شروع کرد یمحرف هممون به خودمون اومد ینا با

 .شدم یم یدناام یشتر ب یگشتمم یشتر ب هرچی

 .یسادمبا باز کردنش شوکه سرجام وا یدمکه رس  یاتاق اخر  به

 یبود داشت خر و پف م یدههمون مرد چاقالوئه بود! رو تختش خواب اتاق
 !کرد

 .خودم اومدم و نفس حبس شدمو ازاد کردمو و در اتاقشو بستم به



 ،سمت بچه ها برگشتم

 .بودن یدهنرس یا یجهمثل من به نت اوناهم

 :اشاره کرد و منتظر نگاهم کرد که گفتم یبه اتاق اخر جانان

 !اتاق مردس -

 :شد و پارسا گفت یخال بادش

بهتره مرده هم که اتاقش   یرونب  یمدر بر   یناز هم  یماز بالکن بر   یخوادنم  یگهد -
 !باالست

 

 !با من نداشت یتوهم بود و جانانم فرق  یلیخ یم،قیافمرفت یینپله ها پا از 

 

 !کنه  یدانجات پ  یچارهب یاز ته دلم دوست داشتم اون گربه    یچرا ول  نمیدونم

 

 .روشو چرخوند  و بازش کرد یدرفت و کل یبه سمت در خروج  پارسا

 :پارسا

 .یاینخب،ب -

 یکه انتها  یکیدر کوچ یراه افتادن که برن اما من نگاهم رو یار و سام جانان
 ...خشک شده بود معلوم نبود یکیتار یسالن تو



 !بچه ها! اونجارو -

 

 .هم جلب شد اونطرف و پارسا دوباره درو بست یهبق توجه

 .سمت اتاق یمرفت یو فور یمدفعه معطل نکرد این

 !رو به روم چشمام گرد شد یصحنه  یدنباز کردن در توسط جانان و د با

 !مختلف بود یاز قفس پرنده ها پر 

شده  یختهاز پرنده ها پراشون ر یبعض ینکها یدنقفسا قدم زدم و با د بین
فحش بلد بودم به اون مردک کله کچل   یبودن هرچ   یزخم  یاشونمبود و بعض

 .دادم

 

 !تازه نگاهم به قفس گربه افتاد یدماخر اتاق که رس به

 !اتاق بود یتو یگربه   تنها

 

 

 :گفتم  یبرداشتم و برگشتم و با خوشحال قفسششو

 !کردممم  یدااااشپ -

 .هم مشهود بود یهبق ی یافهتو ق یو آسودگ  خوشحالی



 

 !که کال از منم خوشحال تر بود  سامیارم

 !یمبود یدهاسترس نکش کم

 .از اتاق نگاهم به پرنده ها افتاد یرونخواستم برم ب همینکه

 

لبم گذاشت   یانگشت اشارشو رو  یبگم سام  زییدهنمو باز کردم تا چ  همینکه
 :و گفت

 !یبگ  یخوایم یچ  یدونمم -

 

 !یستمساعد ن یتشونپرنده ها وضع ینا ولی

 .که برن و پرواز کنن  یمآزادشون کن نمیتونیم

 بانه، یطبابام مح رفیق

پرنده   ینا  یتنباش خودشون به وضع  یدم،نگرانلو م  ینجارمبهش ا  یزنمم  زنگ
 !یکننم یدگیها رس

 

عمارت  ،البتهیرونب یماومد یراحت شد  و باالخره از اون عمارت کوفت   خیالم
 !نبود که



 .ساده بود یخونه  یه یهشب یشتر عمارت خاتون نبود و ب یهشب هیچیش

 

 .یتونستمقفس نم ینمن با ا یباال ول یدنپر  یوار از د همه

 .به قفسش انداختم نگاهی

 

 .کارتون گذاشته بودن تهش  یهزنگ زده که  یقفس آهن یه

 نبود، یششپ یچیه یینه آب و نه غذا یچارهب ی گربه

 

بهم زل  یرهبراقش خ یبا چشما یدیمنجاتش م یمبود دار یدهکه د  یموقت از 
 .زده بود

 .اصال ترسناک نبود نگاهش

 !خورد یبه دردم نم قفسش

 .یاطح یتو یبوته ها یقفسش درش اوردم و قفسو پرت کردم ال از 

 

دستاشو باز کرد  یار باال،سام یدمپر  یوار گذاشتم و از د  یمکوله پشت  یرو تو گربه
 :و با خنده گفت

 !یگیرمتم یی،منبپر عمو -



 

 !یینپا یدمکنار و پر   یدبهش رفتم و اونم تن لششو کش یغره ا چشم

 :کرد و گفت  یمخال یبه دستا ینگران نگاه  جانان

 پس گربه کو؟ -

 

 !کولمه  یباال انداختم و گفتم تو ابرویی

 !گربه  یگهبهش نم یبه بعدم کس ینا از 

 ی؟!اوک یومت میگید

 :جانان

 !پسرونس یوپسره؟مت یمگه مطمئن -

 !پسرونس یوپسره؟مت یمطمئن مگه

 

 :زدم و گفتم نیشخندی

 !یگهدروغ نم یچوقتمن ه یشمحس ش -

بغلم گرفتمش و بعد از  یکوله درش اوردم و تو  یاز تو یومت یویم یصدا با
 !لبخند از ته دل زدم یهچند روز باالخره 

 



 

 

***** 

 

 ○هانا○

 

 یه چلغوز که داشت خودشو از زاو  یبه رها  یدبار  یکه تاسف ازش م  یا  یافهق  با
 .داد نگاه کردم یمختلفم یها

 :رها

 !بخورمشش یخوادم ین،دلمعر خودا چه نازه ا -

 

 :بغلش جمع کرد و با چشم غره گفت یرو تو یومت ساحل

 !یندردسر ش یهقاط یخواستیننه بابا،شما که نم -

 گوِز مهربان تر از چس؟  ینشد االن

 

 :جمع کرد و گفت یافشوق کیان

 !ضرب المثل یتو یننر  یلیخدا وک -



 

 کرد،  ینگاه م یوبه مت یرکیز یر ز رامش

کرد   ید و سرشو تا گردن مکر   یاخم م  یکنممن دارم نگاش م  یدد  یهروقتم م 
 !یشتو گوش

  خودشونو کشتن یو ماه  رها

بشن ساحل  یکشنزد یخواستنم ینکهو هم یپلکیدنم یودور و ور مت همش
 !گرفت  یگارد م

 !یشهبچه گربه جدا نم ینتعجب کرده بودم که از ا واقعا

 

اومد  یزدکه هم قد خودش بود گاز م  یشوبندر یچهمونطور که ساندو جانان
 :تاق و با دهن پر گفتا یتو

 !اومد ی،دامپزشکهو -

ساحل شمارشو از کجا  یدونمکه نم  یو دامپزشک  یمجمع و جور کرد خودمونو
رو   یومت ی  ینهچرتو پرت گفت معا  یکم  ینکهبعد از ا  اورده بود اومد داخل  یر گ

 .شروع کرد

 

 

 



 شروع کرد دارو نوشتن، یهمون اولم زرت  از 

 !یفهضع یلیگفت بدنش خ  می

 !یترسیدمازش م یفمظلوم بود،ح یلیخ یوونکیواسش سوخت، ح دلم

 

 ،نداشت یوونابه ح یکه کال حس خاص  کیانم

 !یادخوشش نم یواناتکرد که از ح  یم یهنوز پافشار رامشم

 یم،کالس داشت  یگهساعت د یهصبح بود، ۸ساعت  حدود

 .یادباشه و نم یومواظب مت یخوادکه از همون اول گفت م  ساحل

 رسوندنمون دانشگاه، ینعمول اردالن و حسم طبق

 یصدا یدنکه با شن  یسمت ورود یمراه افتاد ینشدن از ماش یادهاز پ بعد
 برگشتم سمتش، یماه 

 !مقابلم چشمام گرد شد یصحنه  یدند با

 

 :ماهی

 !کنم  یداپ یموگوش  یتونماه نم -

 

 :زد یو زر م یفشک  یتا زانو کرده بود تو سرشو



 ...کردم...خ  یداشدو وجب...آهااا...پ یتو یفهمممن نم -

 

 بتونم بهش اخطار بدم شرپ، ینکهاز ا قبل

 !دانشگاه بود یکه کنار ورود  یگودال بزرگ   یتو افتاد

 !که توجه بچه ها هم جلب شد  یدمکش  جیغی

 !یدیدمم یوسمت گودال،فقط سر ماه یمدو رفت با

 .بود یادارتفاع گودال ز چون

گرفت و   یشتو سرش،رها زود گر  یزنهداره م یغبا ج یدمخم کردم که د سرمو
 :کنار گودال زانو زد و با داد گفت

 یکنه؟درد م ییت! جایماه  -

 

 :با بغض گفت ماهی

 نه -

 :گفتم  یهدفعه من با گر  این

 یکنی؟م یاحساس خفگ  -

 

 ! یهگر   یر دفعه زد ز ینگفت نه و ا  بازم



 :داد زد یتعصبان رامش

 !یاریمدرش ب یدمگه؟با یهسوال یستب -

 

 !و اومدن سمتمون  یدندانشجوها هم به ما جلب شد و همه دو  ی  یهبق  توجه

 !گودال پر ادم شده بود  دور 

 

 :گفت  یو نگران  یتدر جواب رامش با عصبان کیان

 !مار زدش یدچه مرگشه؟اصال شا یمبدون یدنبا -

 

 :گفت  ینف ینو ف یحرص یبا صدا ییناز اون پا ماهی

 :/شکست ینمنازن یهچون افتادم گوش ی؟مارو از کجات در اورد -

 :دفعه واقعا عر زد این

 ! عرریرهمادر برات بم ییاله -

 :دفعه جانان نعره زد ینحدقه چرخوندم و ا یتو چشمامو

 !ساکت -

دانشجوها  ینه صدا یومدم یماه  ینه صدا یگهجا غرق سکوت شد،د همه
 !یغ ج یاشونمزدن و بعض یحرف م یکه ه 



 

 

 :گفت  یظیدستاشو مشت کرد و با اخم غل رامش

 !بکنن یکمک   یهجلو  یاننم یچکدومشونه یسادهوا ینجاگله پسر ا  یه -

 

 :گفتم  یآروم یصدا با

 !یقهگوداله عم  ینا -

 

 :رامش

 !گودالو پر کنه  ینا یومد(بوووق) که ن یهشهردار ینبه درک! ا-

 )(بووقیرمشونبگ اگه

 !دهنش گذاشتم و اشاره کردم خفه شه یرو دستمو

 

 

***** 

 ~یانک~

 



 :گفت  یهودست هانا رو کنار زد و  رامش

 !یدمنجاتش م یرماصال خودم م -

 

 :گرفتم و گفتم  بازوشو

 !یآتش نشان  یزنهاالن جانان زنگ م یار در ن یلحظه سوپر من باز یه -

 

 .ودپچ پچاشون باال گرفته ب یسمت دانشجوها که بازم صدا برگشتم

 !نداشتن ینفع یچکه ه  یتشونخاص یخاک تو سر ب  یعنی

 !یارنزنگ نزد کمک ب یکیشونم حتی

 :زد یجانان اومد که داشت با تلفن حرف م صدای

افتاده  یمونبه دانشگاه......ماه ینالو؟سالم،آقا توروخدا خودتونو برسون -
 گودال،بله؟  یتو

 

 

 :باال رفت صداش

عمتو نجات بدم  یگیری...با تور ماهی یکههفت جد و آبادته مرت یوونهد -
 !..الو؟الوویشاالا



 

 :از گوشش فاصله داد و با تعجب گفت گوشیو

 !قطع کرد -

 :حرص ادامه داد با

 !یننجاتش بد یگیریخب با تور ماه یگهبهم م -

 !عنتر  یه!عوضیوونهاولشم بهم گفت د تازه

 

 :نامحسوس گفتم  یاوردن حرفش با اخم و خنده    یادکج کردم و با به    دهنمو

 ی؟چ  یعنیگودال   یافتاده تو یمونطرز حرف زدنته!ماه یر تقص -

 یکنهبخونه؟قطع م  ییبرات الال  ینهبش  یانتظار داشت   یمکه داد  ییاون فحشا  با
 !یگهد

 

 :ازش گرفتم و ادامه دادم گوشیو

ده بود چشمامو با که بهش زنگ ز   یشماره ا یدند یزنم،بابذار خودم زنگ م -
 :حرص بستم و گفتم

 !جانان -

 :جانان



 !ها-

 :من

 ی؟چرا انقدر خر  -

 :تعجب گفت با

 ی؟با من -

 

 :حرص گفتم با

 !یوحش یزنگ زد یسبه پل -

 

 :گرد شد و گفت  چشماش

 ناموسا؟ -

 

 یری! خودم مشغول شماره گیوونهحق داشته بهش بگه د یدم،طرفکش  پوفی
 .شدم

 :رها 

 ی؟زنده ا یماه  -

 :ماهی



 قربون دستت ینجابنداز ا یزیچ یکیک  یهآره فقط گرسنمه، -

 :رها

 یدار ییفدا -

 

 :از تو گودال ماهی

 :/چاکرخواتم -

 !نوبت شفا بده یب  یناروا خدایا

 

تذکر   ینهگودالو بب  یکه تا خشتک خم شده بود تا تو  یدختر   یبه دانشجو  هانا
 :داد  و خودش با افسوس گفت

 !کنه  یکار چ یتاموقع ینا یبود،اون بلده تو ینجاکاش ساحل ا -

 

 :رامش با چشم غره گفت 

 "بود  یوساحل خانوم نو که اومد به بازار کهنه شد دل آزار!"منظورش مت  یبرا -

 

 !کردم لختم  یبا هانا بود،بدون ساحل احساس م حق

 دادم و یحاز فکر در اومدم و اتفافاتو توض مرد پشت تلفن یصدا یدنشن با



 دادم، یحادرس دانشگاهم بهش توض 

اومد و از اون باال انداخت   یک و ک یساز قطع کردن تلفن رها با ساند بعد
 !یواسه ماه 

 !یخندیدنکه اطرافمون بودن و م  یدادم به مردم یم حق

 ...یهوگذاشتم و ماساژش دادم که   یشونیمپ یرو دستمو

 

 :سامیار

 چه خبره؟ ینجاا -

 

 !رو به رو شدم یشگیهم یسمت صدا که با مزاحما برگشتم

 :جانان

 داره؟ یبه تو ربط  -

 

 :گفت  یهوتوجه مشغول شمردنمون شد و  یب  آرین

 !دوتاشون کمه -

 یتوضع  یدنتوجه مارو کنار زد و با د  یب   ینکه اومد آر  یاهم اهم ماه   صدای
 !چشماش گرد شد یماه 



 :آرین

 چرا اونجاس؟ ینا -

 :گفت  یدهو کش یتو دماغ  یلوس دانشگاه با صدا یاز عنتر خانوما یکی

 !افتاد توش یزرت  یدکورش چاه کنار دانشگاهو ند  یچشما -

 

 .یدنمزش خند یاز دانشجوها به حرف ب  یو دوستاش و تعداد کم خودش

 

 :دانشگاه اشاره کرد و گفت یهزد و با دست به ورود یپوزخند آرین

 !ینکه متوجه اومدن استادتون نشد  ینتما شما هم کورپس ح -

 .یسادینوا ینجا ینسرکالسم باش ینکها جای

 

 

 

 

عنترش گورشونو گم  یبا دوستا یعجوزه از حرص سرخ شد و فور ی دختره
 .کردن



بود  یسادهدانشگاه وا یدنبال کردم و به هاکان که دم ورود ینوانگشت ار رد
 .نگاه کردم

 .کار خودشون  یکالساشون افتاده بودن رفتن پ  یادکه تازه    دانشجوها هم  بقیه

 بود، یسادههنوز همونجا وا کانها

 

 :کردم که گفت  یبهم زد و لب خون  یلبخند بزرگ  یدمدر کمال تعجب د یهو

 سالم -

جواب  به خودم اومدم،زشت بود اگه یهوبا تعجب نگاهش کردم و  یکم 
 :لب زدم یدادم،منمنم

 سالم -

 

شدم،احساس کردم   یرهتا عرض شونه هام باز کردم  و بهش خ  یشمون  بعدش
 یده،انگار تازه منو د

 !دانشگاه یرفت تو یبو دست به ج یدخند یدبازمو د یشن تا

سرخش رو  یو گونه ها یموز یسمت راستمو نگاه کردم که با رها برگشتم
 !به رو شدم

 چرا من انقدر گاوم؟ خدایا

 



سالم کرده بعد منم خوشحال خوشحال تو  ینلبخند زده به ا ینبه ا طرف
 !یکنمروش دهن گشادمو وا م

 !قول ساحل تاحاال انقدر گوز نشده بودم به

 

 .افکار شدم ینا بیخیال

 یافتادم که هنوز اون توئه،پسرا داشتن اروم باهم حرف م یماه  یاد تازه
 یرن؟؟نم یناچرا ا یدونمزدن،من نم

 !سرم یخورد تو یزیچ یه یهودر چه حاله که  یماه   ینمبخم کردم تا ب سرمو

 !آخ -

 

 :ماهی

 !ی؟ببخشیدتو اون باال بود یوا یا -

 ینبهش دادم و منتظر نشستم تا ا  یکردمو فحش  یسشبه پاکت ساند  نگاهی
 !یادب یگور به گور  یهاتش نشان ینماش

کون ت یسر  ینآر یلحظه پسرا هم حرفاشونو تموم کردن و ماکان برا همون
 .رفت سمت گودال ینداد و آر

 

 :کردم و رامش گفت  یتعجب به کاراشون نگاه م با



 یری؟م ی،کجاهووو -

 :جواب رامشو با اخم داد اشوان

 !دخالت نکن -

 

 

***** 

 ~یماه ~

 

نور رو  یجلو یزیبخوابم که احساس کردم چ یکمکردم  یم یسع داشتم
 !گرفت

پشه  یهافتاد روم،احساس  ینیجسم سنگ یهوتعجب سرمو باال اوردم که  با
 !له شده رو داشتم ی

 یدماز عطرش فهم یبود ول یک دهنم،تار یاومد رو یکه دست   یدمکش  جیغی
 !!!یکردمبوهارو فراموش نم یچوقت!هینهآر

 :گفتم  یدستشو از دهنش برداشت و فور باالخره

 یکنی؟چکار م ینجاتوا -

 :وگفتکرد   بلندم



 !بکنم یریکار خ  یه یامگفتم ب  یبه رسم همخونگ  -

 

 :از ابروهامو باال انداختم و گفتم یکی

 !برم باال یتونستمخودم م -

 :ابروشو باال انداخت وگفت اونم

 یکنی؟باال و کارمو راحت تر نم یریاالن نم ینچرا همجدا؟پس -

 

 :شد که پروندم یچ  نمیدونم

 !بمونم ینجاا یخوامفعال م -

 گفت که گوشامو گرفتم  یبلند ِی تعجب چ  با

 .یختهو معلوم بود پشماش ر ینمبب یتونستمبهتر م قیافشو

 

 :آرین

 اونوقت چرا؟ -

 

  :و گفتم یدمکش  پوفی

 .یرونبرم ب یچجور یستمباشهههه!بلد ن -



 

 :گفت  یزد و با لحن پر از خنده ا لبخندی

 !ینهآهااا هم -

 

فاصله   یو در اخر تو  یشهتر م  یک و نزد  یک احساس کردم دماغش داره نزد  یهو
 !یسادوا یممتر  یلیم یمن ی

 !توم یادب یخوادم ینمدو وجب جا بود ا کال

تعجب نگاهم کردم که دوتا دستشو گذاشت رو پهلوهام و خودشو چسبوند   با
 !بهم

 :بر و بر نگاهش کردم و دوباره بدون فکر گفتم یکم

 .ستشک یمگوش -

 :بهش شوک وارد شد و گفت دوباره

 ها؟ -

 :کردم  تکرار 

 !شکست یمگوش -

 !اهنگ بذارم خودت بذار نمیتونم

 



 

 

کج و   ی یافهمثل االن که ق یقاشد دق یبامزه م یلیکرد خ  یتعجب م وقتی
 !کولش متعجب بود

 )یبچم به اون خوب  ینزند!ار یمثل خر زرم یو(

 :ارین

 ی؟آهنگ واسه چ  -

 :دفعه من متعجب تر از خودش گفتم ینبه دستاش کردم و ا نگاهی

 ی؟برقص ینگوفالم یخوایمگه نم -

 

لحظه احساس کردم  یهکنم!   یر تعب یمات و مبهوتشو به چ  ی یافهق نمیدونم
 !برقصم ینگوفالم یخوامخودم م

 !تعجب کرده بود ینکه ار  بس

 :بهت زده گفت آرین

 !تانگو برقصم یخوامه!بعدشم نم!اون رقص تانگوئیوونهد یهچ ینگوفالم -

 

 !گاف داده بودم  یاوه بدجور اوه



 :حق به جانب گفتم ینفهمه کم اوردم فور ینکها برای

دختر  یه یکن،فکر کرد  یترعا یواسالم ی ی؟فاصلهمن یپس چرا انقدر تو -
 ی؟باهاش بکن یکارهر  یتونیم یاورد یر چاه گ یبدبخت و تنها و خنگو تو

 

دختر بدبخت و تنها و  یه یقادق یدمبه اطرافم فهم یکردم و با نگاه   مکثی
 !بخواد بکنه یمهرکار یتونهاورده و م یر چاه گ یخنگو تو

 :زدم یغدهنمو قورت دادم و ج اب

 !غلط کرده -

زد  یاومد و از اون باال هم رامش داد م یچشماش داشت در م یگهد آرین
 یه! اصال یینبرم پا یخوامم ینکرد؟ولم کن ی؟چیکارتزد یغچرا ج یماه 

 !یوضع

 :شوکه شده زمزمه کرد آرین

 یکه باهاش رفته بود یکرد آفتابه ا یم یمخدا داشت عقل تقس یوقت  -
 بود؟ یچه رنگ  ییدستشو

 

 

***** 

 ♤رامش♤



 

اومد که  ینداد آر یاعصابم که صدا یرو یرفتنداشتن م یجد یجد دیگه
 :گفت

 !باال ینشبکش -

 

گرفت و   یوماه ینایو است یسادگودال (چاه) وا  یرفت باال یلاز من سه قبل
  !باال یدشکش

 یهو اخرشم ولو شد، یدکش ینزم یچاهو گرفت و خودشو رو یلبه  ماهی
 .یروناومد ب ینبعدم آر یهثان

 

 :یدماخم پرس با

 چاه؟ یلبه  یکیهبه نزد یدرس یقد ماه  یچجور -

 :گفت  یتکوندهمونطور که خودشو م آرین

 !یسادپاهاشو گذاشت رو شونه هام و وا -

 

 :گفتم و رها با لبخند گفت  اهمی

 !ممنون واسه کمکتون -



 :زد و ماکان گفت یور یهلبخند  آرین

 !خاتون بهمون سپرده بود -

 یرینشد!خودش یع گفتم که ضا  یشیدلم اخ یجمع کرد و من تو یششون رها
 !بدبخت

 :ماهی

 !خونه یرمسر کالس،م یامب یتونملباسا نم ینمن با ا -

 :آرین

 !یرسونمتخودم م یسابرم خونه،وا یخواستممنم م -

 

  یرمبگ یقشو ینکهاز ا قبل

دنبال  یدعالمت تعجب بود گرفت و کش یهشب یافشکه ق یوماه بازوی
 .خودش

 دم در دانشگاه پارک بود، ماشینش

  !دشم سوار شد و....رفتنشاگرد و خو یصندل یانداخت تو ماهیو

 !یسادگ  ینهم به

  !باز مونده بود دهنم

 ..ید،انداخت و خند یافمبه ق ینگاه  اشوان



 !!جمع کرد یشدفکمو نم دیگه

 ..بره؟ ینبا آر یچرا گذاشتم ماه  یخنده؟منچرا داره م این

 

و رها هم راه افتادن  یانسمت دانشگاه و هانا و ک یدبازومو کش جانان
 ..پشتمون،

 ..توهم، یرفتکم کم داشت م  اخمام

 ...!خان ینبرات آر دارم

... 

و منتظر آقا هاکان تا  یمنشسته بود یحوصله سرکالس مبحث عموم بی
  .فرما بشن یفتشر 

 ..!دانشگاه بود یوار د یبا دقت مشغول نوشتن اسم رونالدو رو کیان

 !!!از رو نرفتبهش رفتم که بازم  یچشم غره ا 

 

 ... !کرد  یظرف پاستا دستش بود و داشت کوفت م یهکه   جانانم

 کرد و  یکه داشت درسو مرور م  هاناهم

 بند نبود، یصندل یرها هم رو 

  !یادم یهاکان ک  ینهکرد بب  یمثل غاز گردنشو دراز م هی



 !بود یعضا یلیخ بچم

 .کالس  یافتخار داد و اومد تو یاستاد گرام باالخره

 !یدمزد که من دندون عقلشم د یورودش رها چنان لبخند گل و گشاد با

 

رو داد و نشست سر جاش،نامحسوس به  یهبا سر جواب سالم بق هاکان
 !بودم فقط کراش زده باشه یدوار شده بودم،ام یرهحرکات رها خ

 !زد یکراش م  یلییخ رها

 :شد که هاکان گفت یرهکان خشوق به ها با

 !یگیرمم ییز خب،امروز کو -

 

 !کرد  یکوتاهم را نوازش م  یموها یبهار نسیم

که از پنچر شدن رها خارج شده بود خودمم   یبود بخاطر باد  یک زنم،نزد  یم  زر 
 !باد ببره

 :خنده گفتم با

 ی؟چرا پنچر شد -

 !شد یشتر با اخم نگاهم کرد که خندم ب رها

 !دهنش مونده بود یکه پاستا تو  انجان



 یطشرا ین! تو بدتر یخندیدداشت م یرینهم یدونستکه عاشقشم م کیانم
 !یخندیدم

 ..هانا اما

  نگاه هممون برگشت ینشسته بود خونده بود! فور عنتر 

 :که در آخر با حرص گفت  یمنگاش کرد سمتش،یکم

 !باشه!سگ خورد -

 :با خنده گفت کیان

 یکنی؟چرا مقاومت م یبرسون  یدباتهش  یدونیم یوقت  -

  یجد یگفتم که صدا  یکشدار  اوهوم

 :اومد هاکان

 .دانشجوها  ینب  یدبرگه هارو پخش کن  ینلطفا ا  یسهراب   یصحبت نباشه!آقا -

 یبرگشو م  یمچندش مشغول پخش کردن برگه ها شد و به هر دختر   سهرابی
 !شد یم یرهداد سه ساعت بهش خ

رها بود از همونجا نگاه چندششو   ییجلو  یکه صندل  یدادن برگه به پسر   موقع
 ینکهکرد، دستم مشت شد و هم  ینگاه م یزشدوخت به رها که با اخم به م

 ..خواستم بلند شم

 

***** 



 ○رها○

 

 .یکنمرو پخش م یهبق ینید،خودمبش ی،بفرماییدسهراب  یآقا -

 یههاکان به  ین! باالخره ایشهم رفت،آخ یتو یافشبه وضوح ق سهرابی
شد   یم  یرهبهم خ  یا  یپروندبهم م  یا  یکهت  یاگه سهراب   یدونستمخورد!م  یدرد

که در شرف بلند شدن بود! هاکان برگه   یرسیدن،رامشمبچه ها حسابشو م
بچه  ی یهبق ینگرفت و ب  یدهگرفت، در کمال تعجبم منو ناد  یهارو از سهراب 

من و بعد از دادن برگه  یز اخرم اومد سمت مکرد،در   ع یها برگه هاشونو توض
 .نشست یشصندل یو رو یبشج یبهم دستاشو گذاشت تو

 :زمزمه کردم آروم

 !بچه ها،سوال دو-

بدونم؟ ( بهم  یخورهمن م ی یافه)به نظرت به قیبه معنا ینگاه  رامش
! هروقت یخندهداره م  یدمشدم که د  یرهخ  یانانداخت،رومو ازش گرفتم و به ک

 ینمخندشو کنترل کنه،خب ا  یتونستدر حال تر زدن بود نم  یابلد نبود   یزیوچ
 !یناز ا

 یفشاز تو ک یارهم یر گ  یداره با حرص هرچ  یدمسمت جانان که د برگشتم
از حد!  یشکرد به خوردن ب  یع مگرفت شرو  یاسترس م یوقت  یخوره،اینمم

 !!!!!ینویسهمثل جت داره م یدمبرگشتم سمت هانا که د یدناام ینماز ا

 :گفتم  فوری



 !هانااااا،سوال دو -

 :بلند کرد و گفت سرشو

 ها؟ -

 !خدایا

 !رو مخم بود موقع امتحان چقدر 

 :گفتم  دوباره

 !سوال دووووووووو -

 !یمیخانوم رح +

 :برگردم گفتمبه سمت صدا  ینکها بدون

 !ول کن یقهدق یه -

بود  یدهپر  رنگشدوباره رو به هانا که نگاهش به پشت سرم بود و بعدش
 :شدم و گفتم یرهخ

 

 ...دوو!سواله د -

 !یمیخانوم رح +

 !یدمکش  ینیبلند هاکان به خودم اومدم و ه یصدا با

 !بود یسادهچفتم وا یقاشده بود و دق یرهاخم بهم خ با



 !اوه اوه اوه

 !بهم زل زده بود یجد خیلی

فرق داشت،اب دهنمو قورت   یلیخاتون بود خ  یخونه    یتو  کهیبا هاکان   اصال
 :دادم که گفت

 یارینم یفکالسمم تموم شد تشر  ینکهاز ا یرون،بعدب ییداز کالس بفرما -
 .دفترم

 

 .یرونافتاده از کالس اومدم ب یینجمع کردم و با سر پا وسایلمو

 .بودم یدهانقدر خجالت نکش تاحاال

 دانشگاه شدم، یمحوطه  یقدم زدن تو مشغول

 بود که کالس تموم شده بود، یقهپنج دق حدود

چون  یدرفت که برم سمت اتاق هاکان،شا یچرا دست و دلم نم نمیدونم
 !شده بود یجد یلیخ

 

 :گفت  یزدگازم  ییشوکه جانان همون طور که دونات کاکائو  یدمکش  پوفی

 زقنبوت -

 



 :گفت  یانبهش رفتم که ک یغره ا چشم

 ی؟بر  یورتمه ینجامثل خر ا یخوایم یتا ک  -

 !بدتره یکن  یر د یگه،هرچیگمشو برو د  خو

 :هانا

 !یدوتا برگرد ینر  یکیحواستو جمع کن  یگه،ولیراست م -

 ....نثارش کردم و با صورت سرخ شده راه افتادم سمت اتاق هاکان که  کثافتی

 !خرمگس معرکه لعنت بر 

 !شلشو نداشتم یشبا اون ن یسهراب  یحوصله  اصال

 :کردم و خواستم رد شم که نطق کرد  اخمی

 یمیخانوم رح -

 :حوصله گفتم بی

 بله؟ -

 

 :سمتم گرفت و گفت یشلشو باز کرد و برگه ا یشن دوباره

 یشم،بهم زنگ بزن خوشحال م یمنه،هروقت خواست  یشماره  ینا- 

 !راستی

 ...یهجور یه یمیرها جون صدات کنم؟اخه خانوم رح یتونمبگم م خواستم



 .یستن یمیصم یکنمم احساس

 .تو،دم در بده یارو کفشام،ب یوفتادداشت م ییهمه حجم پررو یناز ا فکم

 

از پشت سرم جوابشو  ییصدا یهجواب دادن باز کرده بودم که  یبرا دهنمو
 داد

 !یشونوا  یکنیدصدا م  یمیباشه!شماهم همون خانوم رح  یمینداره صم  یلیمدل -

 

 یوسهراب ی یقهبهت و تعجب برگشتم سمت هاکان که از کنارم رد شد و  با
 مرتب کرد،

 :گرفت و  ادامه داد  یرو از دست سهراب  برگه

 دانشگاهه، اینجشازده،ا -

انجام  یتونیم یبخوا یکه هر غلط   یو فکر کن یکه بزرگ شد  یا یلهطو نه
 ی،بد

 و ممکنه مشتام دماغتو نوازش کنه،حاال برو، یستمانقدر اروم ن یبعد ی دفعه

 !پسر خوب افرین

 .یدیند یدیشتر د یهثان یهاب دهنشو قورت داد و کمتر از  سهرابی

برگشت سمتم،درجا خفه   یگفتم که هاکان با نگاه جد  یبلند  یولشل ا  یشن  با
 :شدم که گفت



 !یدفترم باش یتو یشربع پ یهقرار بود  -

 !جالبه

 کنم بازومو گرفت و کشوند سمت اتاقش،  یحبخوام توج ینکهاز ا قبل

  !منو گرفته یهاکان بازو ینهراهرو نبود که بب یتو یشانس اوردم کس فقط

 

 یه و    یبشج  یشدم،دستاشو گذاشت تو  یرهخ  یشمشک  یتعجب به چشما  با
 قدم رفتم عقب، یهقدم اومد جلو که منم 

 !قدم رفتم عقب یهاومد جلو و منم دوباره  یگهقدم د یه دوباره

 

کارش شد و  یز که اخرش کمرم مماس با م یمکارمونو تکرار کرد ینا انقدر 
 یساد،وا یممتر  یلیم یه یفاصله  یهاکانم تو

 

 شد، یک گذاشت و بهم نزد  یز کنار دوتا پهلوهام رو م  دستاشو

 :یدچونم قفل کرده بود پرس یهمونطور که نگاهشو رو یاروم یصدا با

 بشه؟ یک انقدر بهت نزد یدچرا با یسهراب  -

 

 :گرد شد و گفتم  چشمام



 یه؟منظورت چ -

 :شد و محکم گفت یرهچشمام خ تو

 بگم؟ یدچندبار با -

 :دهنمو قورت دادم و در جواب گفتم اب

 منه مگه؟ یر پرروئه تقص یسهراب  ینکها -

 

 :حدقه چرخوند و گفت یتو چشماشو

 نه، -

تا  یانقدر مهربون و خوش رو با همه رفتار کن یدتو نبا یول یستکه ن  معلومه
 !انقدر پرروشن

 شد، یبهتر م یلیخ یدادیبهش رو نم اگه

 بگو و خودتم انقدر باهمه خوب نباش،که مزاحمت شد بهم   یگهد ی دفعه

 !جنبه ندارن ملت

 !دنبالت شماره دهنده هاتو جمع کنم یامب یتونمنم منم

 

 :نشست، گفتم یزشفاصله گرفت و رفت پشت م ازم



 یبهت بگم که کس یدچرا من با یاحواست به من باشه  یدگفته تو با  یک  -
 نه؟ یامزاحمم شده 

 

 :شد و گفت یرهچشمام خ یتو جدی

 !یگممن م -

 !دارم یتهر حال استادم و در مقابل دانشجوم مسئول در 

 

 :از ابروهامو باال انداختم و گفتم یکی

 ...اهااا -

قلمبه  یتتاحساس مسئول ینجوریدانشجوهات ا یشما در برار همه  بله
 یشه؟م

 :هم گره زد و جواب داد یتو دستاشو

 !تو و دوستاتوخاتون سپرده بهم، ی،توروتو فرق دار -

 .بشنوم یا یگهد یز چ یهداشتم  ید،دوستچرا بادم خواب نمیدونم

گرم کرد   یزشم یرو یواسش نازک کردم که سرشو با برگه ها یچشم پشت
 :و گفت

 !خب -



 !کالس من  ی،سر کرد  یتقلب م یهر صورت،امروز داشت  در 

بوده که دانشجوم دست به دامن  یدرس دادن من مورد ی یقهطر  یتو مگه
 تقلب شده؟

 

 :انداختم و جواب دادم یینشده سرمو پا سرخ

 !نه استاد خودم درس نخونده بودم -

 

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 

 ...یسر کالس ول یاین یگهد ینها یدم،حقتامتحانتو نمره بهت نم ینا -

خودم کامل بهت  یگیبهم م یداشت  یبه بعد هروقت مشکل درس ینا از 
 یدم،م یحتوض

 !ینمتدر حال تقلب بب یبعد یدفعه  نمیخوام

 مدتم که تو عمارتم کارت راحت تره، یه تا

 !خب

 .یبر  یتونینموند م یحرف  دیگه

 



 .یرونگفتم و از اتاق اومدم ب  یاجازه ا با

 

 !دهنم بود یزد قلبم تو یکه حرف م  یتمام مدت  توی

 .غلط بکنم برم سراغ تقلب دیگه

 

 

***** 

 ~یانک~

 

 !توبه توبه توبه یانرمه نرمه،س یاس -

 

و همشم  یخوندمکه  صدامو انداخته بودم پس کلم و اهنگ م  همینجوری
 !بشن یتکنم و پسرا اذ  یجادا یصوت  یبود که الودگ  ینبخاطر ا

 :زد و گفت یداد بلند ساحل

 !یگهبسه د یرو ترسوند یوزهرمارررر،مت -

 



خمار تو بغل ساحل لم داده بود زل زدم  یکه با چشما  یوگفتم و به مت  ایشی
 :و گفتم

 !گربه واسه من ادم شده؟با اون سرش  یناالن ا -

 .از طرف ساحل بود یدرشت  یچشم غره  جوابم

ما   ی! وقت یمجان جمع شده بود  یواتاق مت  یاتاق ساحل که نه!تو  یتو  هممون
بود!  یدهخر  یومت یبرا یلهخروارررر وس یهساحل رفته بود و  یمدانشگاه بود

 !بود یکلمکل ه  یقفسش که اندازه 

دراز بکشه  یادکه رفته بود،فقط مونده بود ب  یشتر،حمومماز من ب وسایالشم
 !کنم  یکلسماساژم بده ر یاجونم ب یانبگه ک

 :و با حرص گفتم یدمکش  پوفی

 !یمونا چشم تو چشم نشتا با ا یمباال باش ینا یدبا یتا ک  -

 حداقل یرونب یمبر  خب

 :گفت  یفور ماهی

 .یرونب یماره اره بر  -

 

 

 :زد گفت یرو ناخناش م یشوهمونطور که داشت الک صورت هانا

 !یم،بریمبر  یخوایمالک من خشک بشه بعدش هرجا م یدصبر کن -



 :پوکر نگاهش کرد و گفت ساحل

 گوووووووز  یا -

 !خارج شد  یواز مت  یمممال  یمنس  یهاز دهن ساحل    ( ز )  یخارج شدن کلمه    با

 :و گفت یرخندهبلند زد ز رامش

 !جوووووون ناز نفست -

 

گذاشت و  ینیشب ی یغهت یاز دستاشو باال یکیگفت و  یزهرمار ساحل
 !چشماشو با خنده بست

 

 !بود خودشم بگوزه یک بود نزد یدهکه انقدر خند  ماهی

 :گفتم  یخوندم افتادم و با خنده رو به ماه  یشکه چندسال پ  یجوک  یاد

 یمینس ینویسنبعدش رو سنگ قبرت م یمیریم یوفتیانقدر نخند تهش م -
 !پر پر شد یآمد و گل

 

دل و روده واسمون نمونده بود،الک هانا هم که براثر خنده هاش به طرز   دیگه
 .کامال چسخالنه شده بود

 



در شرف  ینبنوازن واسه هم یبهار یمتوقع نداشتم گربه هاهم نس راستیتش
 !جر خوردن از خنده بودم

 

و  ییکاهو یک ش یشرتتو اوج خنده هامون در باز شد و جانان با ت دقیقا
 )اشفته(اوهوک یبه دست و با سر صورت  یگوش  یشه راهگشاد راشلوار 

کرد و با سر رفت تو   یر گ  یپاهاش به پادر  یصحنه شد که همون اول تلپ  وارد
 ....که به تخت وارد شد  یادیمفشار ز یلتخت،به دل

 !رفت رو دور اهسته یهمه چ  

 

 هوا بود یباز کرده بود و تو گراز یدهنشو اندازه  هانا

تو اسمون زد و در اخر با ناخوناش فرود اومد   یتا ملق مثل بروسل  یشش پنج
 !رو فرش و الکش به چخ رفت

 

بود و بخاطر افتادن جانان روش   یزبان ساده تر مثل االکلنگ شد،تخت فنر   به
تخت مستقر کرده بود از سنگرش بر  یهاناهم که دسِت بر قضا ماتحتشو رو

 !داشت ید کامال درخشان و فراتر از ان پرتاب شد و فرو یکرانب

رفتم سمت پنجره که خودمو بندازم  یومدکه ازش اشک م  ییقهقه و چشما با
 :/که ساحل و رامش جلومو گرفتن  یینپا



 

 :زد یغ ج یسجود و رکوع رفتن و عر زدن ماه  یبعد از کل خالصه

 !یختر یشمج یواااا -

 

ود و مثل به اون که شلوار گشادشو جمع کرده ب یدهورقلمب یبا چشما همه
 !یمشده بود یرهخ ییسمت دستشو یدویدم میگ یگ مرحومه مغفوره م

 

(چاهش باال زدع یجد  یبس  یگند توالت اتاق ساحل با مشکل  یلیشانس خ  از 
 )بود

سمت  یدجهت داد و مثل برق دو ییر تغ یماه  ینهم یبه رو شده بود برا رو
 در اتاق،

همانا (استاد با  یک  ی تا نره خر به عالوه ۶ یختنکردن در همانا و ر باز 
 )نره خرا حساب شه ینبا ا یفهح یتهشخص

غول تشن  یو خشک شده به اون فضوال یدیممثل فشنگ از جا پر  هممون
 یم،بودن زل زد یسادهکه تو چارچوب وا

 !داد یکه حاصل از فشار شاشش بود م  یفیخف یقرا یه یماه  هرچند

 

 :گفت  یصاف کرد و فور یصداشو با سرفه ا سهیل



 ...یگفت   یمسر و صداتون کل خونه رو برداشته،نگران شد -

 

 :زد پس کلش و با حرص گفت یکی یار کامل نشده بود که سام  جملش

 ....واست یاتفاق  ممکنهیمفقط فکر کرد یمنگران نشد -

و با اخم  یزد و خودش زودتر جد یار به سام یپس کله ا یهدفعه پارسا  این
 :گفت

 یزیچ یدزد یدشا یمفقط گفت یوفتهب یواستون اتفاق  یستواسمون مهم ن -
خونه هم سپرده  ینا یمهرحال ما مرد یکنید،بهاومده باشه که سر و صدا م

 !شده دستمون

 !یمازش مراقبت کن باید

زانش از رو کردن که جانان با اون ظاهر چلغو  ییدپسرا هم حرفشو تا ی بقیه
 :گفت  یغیشج یتخت بلند شد و با صدا

 خونه به شما سپرده شده؟ ینا گفتهیاونوقت ک  -

 :سپر کرد و گفت ینهس پارسا

 !یگممن م -

 با حرص:ت جانان

 !یخورد یز و چ -

 :یثخب یشخندبا ن پارسا



 یو؟ک -

 

 :با تعجب جانان

 !یتشخص ی...ب ی...ب یب  یِت ترب یب  یِت شخص یادِب ب  ینننننن،بی...هیچ  -

 

 :ابروهاشو باال انداخت و چشماشو تو حدقه چرخوند و گفت پارسا

 !یدوبار گفت  یتوشخص یب  -

 :یدغر  رامش

 !عمارت ماهم هست ین،اینجاحد خودتونو نگه دار -

 

 :اشوان

 !نه بابا -

 حاال شد عمارتتون؟ ینجامدت ا ی مهمونین

 :رامش

 ...که  ینههم -

 

 .وسط حرف رامش یدپر  یماه  یغ ج صدای



 :کبود شده گفت  ماهی

 !کنار من کار دارم  یناالن بر  یدتوروخدا بعدا بحث کن -

 

 :گفت  یدپر  یفضول فور آرین

 ...یتورو به من سپرده منم م ی؟خاتوندار یکار چ -

 :عربده زد یماه  یهو

 یخواااای؟شاششششش دارممممم شاشششششششششش،م -

 

 :گفتمسه گرفتم ونشستم و دستامو حالت کا ینرو زم فوری

 یماه  -

 :سمتم،با خنده گفتم برگشت

 یاب -

 

 :و گفت یدکش  یغیدوباره ج ماهی

 !کناررررر  یدنکردم بر  یاریتونتا اب -

 کنار  یدنپسرا زود کش خداروشکر 



ک   یرها شده باشه پرتاب شد سمت اتاق  یرکمونکه از ت  یریمثل ت یو ماه  
 .جفت اتاق رامش بود

 یکه حاال کامل اومده بودن تو  ییبا بهت و تعجب و به در بسته و پسرا  همه
 :به هممون نگاه کرد و گفت یجگ  یم،ماکانشد یرهاتاق خ

 یم؟کجا بود -

 

 :باال انداخت و گفت ییابرو اشوان

 !کرد  یم یخانوم داشت سخنران  یطهسل -

 

 یر که ز  یرامش که با حرص بالش برگشت سمت یههممون در صدم ثان نگاه
 ید،بود رو کش یومت

توجه بالشو پرت کرد  یاما رامش ب  یدکش یغیشد و ج یخس یومت موهای
 سمت صورت اشوان

 :دست گرفتش و رامش گفت یهکه با  

 ... یانکه شبا م  ینشرف یب  یاون دخترا یطهسل -

 

همون بالشو پرت کرد سمت رامش که رامش با دست گرفتش و اشوان   اشوان
 :گفت



 !دوست ندارم  یووحش  یچون دخترا  یی،تو  یشناسمم  کهیا  یطهفعال تنها سل -

 !شد یدود از کلش داشت بلند م یگهد رامش

 

 

 :رامش

 همه مثل خودتن ینکنه فکر کرد -

 یارم،شغلچاقو اومدم که دل و رودتو در ب  یهقطعا با    یشتپ  یامروز ب  یهاگه    من
 !دوست دختراتو به من نچسبون یفشر 

 

 !کنارش نبودا  یدختر  یشناختیمکه اشوانو م  یخوبه تو تمام مدت  حاال

 

 :بالشو از دست رامش گرفت و گفت یلکسدفعه ساحل ر این

 !شما یجا یاماست  یجا یاعمارت  ینا یتو -

پرت کرد که خورد   یار بالشو سمت سام  قیدق  یریاز زدن حرفش با هدف گ  بعد
 !تو مالجش

 

 :بهش رفت و گفت یبا اخم چشم غره ا سامیار 



 !یمکردخره،که به شماها کمک  ینمنو ا یر تقص -

 

 !اشارشو سمت پارسا گرفته بود انگشت

 .کمکشون کرده بودن  یناا  یونجات دادن مت  یکرده بودن که برا  یفها تعر   بچه

شد و در اخر انگشتشو گرفت و چنان  یرهخ ار یبه انگشت سام یکم پارسا
 .کبود شد  یار که سام  یچوندپ

 

 :پارسا

 !خر باباته یداداش من دوست دارم ول -

 

خودمو   ی  یکهاخرش ت  یخودمو گرفته بودم که از خنده نترکم ول  یزور جلو  به
 :پروندم

 !یرنبا خودشونم درگ یناا -

 

 :نگام کرد و گفت یز ت ماکان

 !بشه یداتپ ییکردم از تو دستشو  یجالب فکر م ی؟چهبود ینجاعه توهم ا -

 



 !ی) سپرد ی( ماه یقتونرف یکیمقام خودتو به اون  ینکهمثل ا ولی

 :خشک شد و منم زود پا شدم و گفتم لبخندم

 ی؟باز تو نخود هر آش شد -

 یگهد یدمکه کش ویفونس یول یدمبودم تورم اونجا د ییدستشو یتو اتفاقا
 !یرونکردم اومدم ب  ییمنم احساس تنها ینبود

 یترسمنشونم داد و ماکان با اخم نگام کرد، فکر کرده االن م  یکباخنده ال  جانان
 مثال از نگاهش؟

 :ماکان

 یشت؟پ یامب یکنیم ییحمومم احساس تنها یتو -

 

***** 

 ♢جانان♢

 

 !ماکان ینمنحرف بود ا چقدر 

نشون بدم! هاکان که   یک دا دوست داشتم به اونم الز   یعجب حرف کلفت   ولی
کردم   یشده بود و همش احساس م یرهبهمون خ ینهمظلوم و دست به س

 افکارم جرخورد یرشته  یانک  یبپرسه! با صدا یزیچ یه یخوادم

 .ینه اونجا دوستان هستن مرس -



زد اما تا نگاهش به ما که خشکمون زده  یحیاز زدن حرفش لبخند مل بعد
 یرو یدخورده محکم کوب یچه گوه خوشرنگ  یدبود افتاد انگار تازه فهم
 !یوفتادنچون داشتن م یگرفتمچشماش م یر دهنش!اگه دامن داشتم ز

بلند داشت  یکه کال روشو گرفته بود اون طرف،ماکانم که با صدا اشوان
 یخندید،م

که   یرون،آرینمکه از اتاق رفت ب  یارمبود و سام هم چشماش پر از خنده پارسا
 ماشاال خوش خنده،

 :گفت  یطنتش با

 !یخوابنام یشنجمع م یکیشوناتاق  یبگو پس چرا هرشب تو -

 :و گفتم یرمزبونمو بگ یجلو نتونستم

 !یخوابیناتاق م یه یشماهم تو -

 :کرد و پارسا گفت  یمحو شد و سرفه ا ینآر ی خنده

 !یدونینشما از کجا م -

 :حق به جانب گفتم منم

 !یدونینکجا م  خودتون از  -

 :باال انداخت و گفت ییابرو پارسا

 !یفهمهخونس ادم م یهخب  -

 !یدیمفهم ینجوریماهم هم +



 :و ساحل گفت گفتاهانی

 !شما یاماست  یجا یاعمارت  ینا یم،تویدور نش یاز بحث اصل -

 :تماسم با خاتون افتادم و گفتم یاد فوری

بهتون نگفتم... !!!نگاه ها برگشت سمتم که شروع  یزیوچ یهآره،بچه ها من -
 ...کردن  یفکردم به تعر 

 :متفکر گفت کیان

 باغ؟ یمبر  یگههفته د یهداشت که خاتون به ما گفت  یلیچه دل -

 :فتباال انداختم که ساحل رو به پسرا گ یدونمهامو به عالمت نم شونه

تمام  یم،ماخودمونو مشخص کن یجا یدهفته با یه ینا یه،تویوقت خوب -
 یدبکن  یتونوتمام سع  یرون،شماهمب  یمبنداز  ینجاکه شما رو از ا  یکنیمم  یمونوسع

که   یتا زمان  یم!مثال اگه ما بردیشههم ی! البته نه برایرونب ینکه ما رو بنداز
 یزمان  یبرین،تاکه نم  بردیناهم اگه شم ین،بمون ینجاا یدشما نبا ینجاییمما ا
بدون حرف   یدگروه مقابل کم اورد با  ی!وقت یگهد  یجا  ی  یریمما م  ینجایینک ا

کم   یفهمیمم یتونخال یچمدوناشونو جمع کنن و شبونه برن،صبحم ما از جا
 !ییمپروند که برنده ما یکهت یه!...........قشنگگگ ینو رفت یناورد

 :داده بود گفت یهکه تا اون موقع به چهارچوب در تک  سامیار 

 !ینابه خودتون مطمئن یلیخ -

 :شد و گفت یرهتو چشماش خ ساحل



 !یکه فکرشو بکن  یزیاز اون چ یشتر ب -

 :که تا اون موقع با اخم به اشوان زل زده بود گفت  رامش

 !مدتم مشت زدن کامالااا مجازه ینا یتو -

 

و گردنش و به سمت چپ و بعدش راست خم   مچ دستشو ماساژ داد اشوان
 :کرد و گفت

 !شد حرف حساب ینحاال ا -

 

زد )  یکه توش داد م  یو با نگاه خنث  ینهکه تا اون موقع دست به س  هاکان
 ( چقدر بچن یگهد یناا

 :کرد و گفت  یشده بود سرفه ا یرهخ بهمون

 بپرسم؟ یزیچ یه یتونمم -

 

مثبت سرشو تکون داد و  ینگاها برگشت سمتش،هانا به نشونه  ی همه
سقف دنبال  یبرداشت و همونطور که با نگاهش رو یوار از د یشوهاکان تک
 عمش بود

 :خجالت) وات د هل؟ (گفت یبا اندک  

 رها خانوم کجاست؟ -



 

 !اوهوکی

به رها،االن  یدمن بود با اخم و تخم تو کالس جلو همه ر یعمه پس امروز 
 !شده یر سر به ز

 :جواب داد یفور هانا

 !بخرهرفته انقالب کتاب -

 

 !یدمواضح د یمباباقور ینامحسوس هاکان و با اون چشما ی خنده

  گفت و برگشت سمت پسرا  اهانی

 یمن یهالبته رفتن هرکدومشون  یرونهمشون بدون حرف از اتاق رفتن ب و
 !ساعت زمان برد

 !به چارچوب در کردنیم یر همش گ چون

 

 

 !کنه  یر سخنگو به خ ی یافتهجهش  یهرکوال یناخر عاقبت مارو با ا خدا

،اندازه کل برگشت یو رها هم از ولگرد ییخانوم از دستشو یماه  باالخره
  کتاب دست  یکلمه



 !بود رها

 :رامش

 یته؟واسه چ یناا -

 :رها

 !رس بخونمد یشتر ب یدبا -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 !عجب ی؟چهجد -

 

 :رها

 !یممثل ادم درس بخون یمبارم ننشست یه یما یخاک تو سرمون،مثال تجرب  -

 تالش کرد، یدبا یزیبه هرچ یدنرس برای

 تالش کنم مگه نه؟ یدبا معدل الف پاس کنم با یموپرستار یخوامکه م  منم

 

 :برگشتم سمتش و گفتم جدی

 کرده تو مخت؟  یحرفارو کدوم خر  ینا -

 

 :گرد کرد و لبشو گاز گرفت و گفت  چشماشو



 !یهعه نگو،خر چ -

 

 :کرد و گفت  یز مرموز چشماشو ر ساحل

 هاکان بوده آره؟ -

 .زد یلبخند دستپاچه ا رها

  !که  یم،خر نبودزد یمشکوک م یلیخ این

  !بود یبعج یلیهاکان رفتارشون باهم خ اینو

 

 :گفتم  فوری

 ی؟دوسش دار -

 :شوکه نگاهم کرد و بعدش با تته پته گفت  یکمدفعه نفسش کامل رفت و    این

 یگی؟م یدار یمعلوم هست...چ..چ  -

 :زدم و گفتم یمرموز لبخند

 !یپس دار -

 

  کرد  یگرد به رها نگاه م  یبا چشما هانا

 !یدکش  یرامش با چشماش خط و نشون م و



  ر شده بود وکه پوک  ساحلم

 .یمبهش زل زده بود یکامال جد  یانو ک یو ماه  منو

 :لباسش شد و گفت یمشغول ور رفتن با گوشه  رها

 !یهفقط واسم ادم محترم -

 .گفتم  یخنده اهان  با

 .بود یخاص یخر خودت  یهتو چشمام  قشنگ 

 ..تو اتاق خودش متفرق شد، یکم هرک   کم

کردم و همون طور که   یسشوناتاقم شدم و بعد از شونه کردن موهام گ وارد
 .یخوندملبم م یر دادم ز یقر م

 !بد کرد،شوهر کرد،همه رو در به در کرد یوش،چهمهوش،پر  -

 

 :دست از چرتو پرت گفتن برداشتم و جواب دادم یمزنگ گوش یصدا با

 َبلو؟ -

 :ارغوان

 مااا، میدینحستو شن یبه بهههههه چه عجب صدا -

 !اصال یجواب داد یداد افتخار 



بزنم از حال و   یزنگ   یهدارم    یااونور دن  یا  یدهخواهر ترش  یه  یگینم  یبش  زلیل
 احوالش با خبر بشم؟

 

 

بخورم جوابشو   یزیچ  یهگرفته بودم تا    یشاشپزخونه رو پ  یر که مس  همونطور 
 :دادم

 یلوییکه تو ک  یختهر  یگر انقدررررر ج  ینجاندارم،ا  یها کار  یدهنه واال من با ترش -
 چند؟

 

 :ارغوان

 !جانان خانوم یرسیمبه هم م یروز یهما  -

  یزنمتمختلف  م ی یهروز از چند ناح اون

 .ُاپن اشپزخونه گذاشتم یبلندگو و بعدش رو یرو گوشیو

 

نون  یرو یدنشاوردم مشغول مال یرونب یخچالالبالو رو از  یمربا ی شیشه
 .تست شدم

 !به دلت صابون نزن -

 



 :یگفتم  یطنتپر خندش اومد که با ش  یارغوان و بعدش صدا  یقهقه    صدای

 بزنه؟؟ یمن نزنم ک  -

 

 :و در جوابش بلند گفتم یدمخندش منم خند با

 !به اون یدمفوقش م یمدار ینجاا ینره خر  یه -

 بود یمخبر داشت،رازدارخوب یراجب همه چ  ارغوان

 

 :ارغوان

 یگی؟پارسا رو م -

 

 

 :خنده ادامه داد با

 !یاونجا اغفال شد یاگه به مامان نگفتم رفت -

 رو، یهبق یکنمبرو بابا من اغفال م +

 !یرونب یادبهش تجاوز نکنم از اتاقش نم ینکهپارساهم از ترس ا این

 

 :ارغوان



 یگی،تو که راست م -

 .من برم مامان کارم داره،توهم ادم باش،خدافظظظظظظ خب

 

قرمز رنگو لمس  یکونرفتم و آ  یمگفتم و به سمت گوش  یا یوونهخنده د با
 .کردم

 

 یرون،به تستم زدم و برگشتم که برم ب گازی

بدنم  یها یهناح یهمه  یچهارچوب در اشپزخونه پشما یپارسا تو یدند با
 !یختر

 !تست و مربا تو دهنم موند یدهنمو قورت دادم و لقمه  اب

 .شده بود یرهبهم خ یبا نگاه پوکر  یبدست به ج پارسا

 

 :جلو اومد و گفت یکم

 بهم یقراره بد یوچ -

 !یوفتادداشت م چشمام

 !بود یدهکه شن  یمچ همه

 !طرز حرف زدنت ینجانان با ا یریبم ای



 !ُتستو گفتم -

 

زد و دوباره جلو اومد و  یزدم که پوزخند یحیاز زدن حرفمم لبخند مل بعد
 :گفت

 ...یروناز اتاقم ب یامنم یبهم تجاوز نکن ینکهکه از ترس ا -

 !...جالبهاومم

 

 :حق به جانب گفتم یهکردم به خودم مسلط باشم و بعد از چند ثان  سعی

 یی؟تو یادن یمگه تنها پارسا -

 :گفت  یشخندن باال انداخت و با ابرویی

  نره یگهکه جانان بهش م  ییتنها پارسا ینه ول -

 !منم خر 

 

  زدم ینگاهش کردم و لبخند دستپاچه ا یرهخ یکم

 .یخچالبا چند قدم بلند اومد سمتم که محکم خوردم به  یهو که

 بود یسادهدهنم وا یگرد به اون موجود دو سر که تو  یچشما با

 !یدونستمنم یلشمبگم و دل یزیچ یتونستمزبون درازم از کار افتاده بود و نم 



 

 ( کرد؟  ی،المصب عقلم از کار افتاده بود! ) مگه قبال کار مچشمامو بستم که

 .کرد  یم یپل یتانیکواون به لبام بود و ذهن من داشت اهنگ تا نگاه

 :یگهاون قسمتش که م مخصوصا

I see you....I feel you!... 

 

  بودم ینبودم تو حس و هر لحظه منتظر ا رفته

 :گفت  یو رفت عقبو با لبخند کج  یدانگشت شستشو کنار کش که

 !بود ییلبت مربا یگوشه  -

 .روشو خورد یدهنش کرد و مربا یتو انگشتشو

تستمو تکون   یچدستشو اورد باال و ساندو  یکیکه اون    یکردمنگاهش م  شوکه
 :داد و گفت

 .بخورم یتونمم یگفت   یهم دادخودت ب ینما -

 

  یبشدستشو گذاشت تو ج یکیبهش زدو اون  گازی

که بهت زده سرجام خشک شده بودم راه افتاد سمت در که   یپشت به من و
 .یرونبره ب



 ذره ازش مونده بود یهکه   یآخر برگشت سمتم و تست  ی دقیقه

 :پامو با حالت متفکرانه گفت یدرست انداخت جلو یقدق یریرو با هدف گ 

 .اصال خوشمزه نبود -

 

 :ادامه داد یاما تو قالب جد یطونشد و ش خیره

 !یدمپسند یشتر لب تو بود رو ب یکه گوشه   یاون  -

 ....رفت و من یروناشپزخونه ب از 

 !سر جاش نبود یگهد قلبم

 !افتاده بود تو پاچم بلکه

 یدکه به گوشم رس  یمارو یقدما یبودم که با صدا یقخواب عم تو

 !اتاق احساس کردم یرو هم تو یگهنفر د یهحضور  

 

 یرونبود رو ب  یز بالش مدادمو که نوکش کامال ت  یر باز نکردم و اروم از ز  چشمامو
 .یدمکش

 

 پلکامو باز کردم یاحساس فرو رفتن تخت فور با



 یبخوام با مشتم چشم طرفو کبود کنم  صدا ینکهنشستم،قبل از ا یع و سر  
 :انان اومدج

 !ساحللللل منمممممم -

 :دادم و با خشم گفتم یرونراحت ب یالبا خ نفسمو

 اتاقم؟ یتو یچه مرگته چرا مثل دزدا اومد -

 

 

 :جانان

 !پسرا یبرا یدمتوپ کش ینقشه  یه -

 

 کردم  یدار همه رو ب یینپا یمبر  بدو

 :گفتم  یکشیدمسرم م یو همونطور که پتو رو رو یدمهم کش یتو اخمامو

 .کرده بخاطر چندتا اسکل  یدارماومده ب ینمزر نزن بب -

 :جانان

 !یگهپاشو د یدینصفه شبه خبر مرگت از عصرکپ 3ساعت  -

 ساعت چنده چشمام گرد شد ینکها یدنشن با

 یخوابمشب کم م ینقدر بودما!ا یدهخواب چقدر 



 

  یینا اخم و تخم رفتم پاانقدر سرم غر زد ب باالخره

 !همه همشونم با لباس خواب یهم مثل من اخماشون تو یهبق یدمد که

 .بود یدهپوش یتیک  یبلوز و شلوار صورت  هانا

 .قرمز بود یکه روش اسکلتا  یو شلوارک مشک  یشرتت رامش

 

 .ستش یشرتو قرمز با ت یشلوارک گشاد سورمه ا کیان

 !یلماسهمونا که تو ف از ید،لباس خواب بلند سف یههم که  رها

 !که عکس تام روش بود  یبا شلوارک  یباب اسفنج  یشرتت یه ماهیم

 

 بود کال، یدهپوش یپات  قاطی

 بودم یدهزرد پوش ی ینهو شلوار بنفش با زم  یشرتکه لباس ت  خودمم

 !رنگ  یهلباسش  یجانانم که همه جا 

 .المپا رو روشن کرد یوصل کرد و همه  یو یت  یبه باندا یشوگوش  جانان

 اتاقاشون خواب بودن، یتو پسرا

  اخر گذاشت و یدرجه  یباندارو رو صدای

 :گشاد گفت  یشسمتمون و با ن برگشت



 !بخوابن یالهااون گودز یمو نذار یمکن  یجادا یصوت  یآلودگ  یدبا -

 

 .اخمامونو گرفت یخنده جا یهاز ثان یکسر   در 

 تو دستامون، یمر قابلمه گرفتقابلمه و د یه هممون

 !یمبه خود قابلمه ها بکوب یر قابلمه هارو به هم و با کفگ یشد درا قرار 

 

 کرد و  یاهنگ مورد نظرشو پل جانان

 بلند اهنگ عمارتو لرزوند یچنانننن صدا یهو 

 !یزنهم یکه خودم احساس کردم گوشام داره صوت بلبل 

 

 و یدنو شروع کرد به رقص یز م یرو یدپر  یفور جانان

 !و داد کردن یغ قابلمه ها به هم و ج یدنبه کوب یمماهم شروع کرد 

 

 ...یهونگذشته بود که  یهثان یه

 : با داد سهیل

 چه خبرههه؟ ینجابه من بگه ا یکیچهه خبرهه؟نه -

 



 یرونو شلوارک از اتاقاشون اومده بودن ب  یبا ظاهر درب و داغون و رکاب   پسرا
  و

 .کردن  ینگاه م یمجعفر گرفته بود یگودبا  یما که مهمون  به

 :زد یم یغبا اهنگ ج یو ماه  یچرخوندتوجه گردنشو م یب  جانان

 .ککه دستته رو برو برو برو بده عروس خانوم  ییچاقو -

 

  یخوردنپسرا داشتن تکون م لبای

 !یگنم یچ  یفهمیدیمد اهنگ نمبلن یخب بخاطر صدا ولی

 

 

 

 اومد و اهنگو استپ زد، یینپا یز باالخره از م جانان

 :زد برگشت سمت پسرا و گفت یکه نفس نفس م  همونطور 

 ین؟؟؟؟گفت  یزیشما چ -

 :داد زد یعصب اشوان

 یه؟؟؟؟موقع شب چ ینرفتار مسخرتون اونم ا ینا یلدل -

 :مثل خودش حق به جانب گفت رامش



 .یماهنگ بذار یمعمارت خودمونه دوست دار -

 

 سمت رامش تا کتلتش کنه رو گرفت و یومداشوانو که داشت م هاکان

 و یختهبه هم ر یخودش جلو اومد و با اون موها 

 :نگهش داره گفت یکرد جد  یم یصورت خوابالودش که به زور سع 

 ین،هم اهنگ بذار یکمتر   یبا صدا یتونینخانوما،خب شما م -

 !ینبزرگ شد یگهد یه؟شمارفتار بچگانه چ ینا دلیل

 

 :گفت  یالخ یب  جانان

 !انگار خودش پنجاه سالشه -

 

 :کرد و گفت  یاخم مصنوع  کانها

 .من استادتم مواظب حرف زدنت باش -

 :گفت  یشد و با لجباز یرهچشماش خ یتو جانان

 !دانشگاه یاما تو یاستادم -

 

 



 !!یمخودمون اهنگ بذار ینصف شب برا یمدوست دار ما

 !ینعمارت بر  یناز ا یتونینم یندار مشکلی

 

 :باال انداخت و گفت ییابرو پارسا

 ...ینکن  یباز یخواینعه؟پس م -

 :هاکان خان خودشو دخالت داد و نطق کرد دوباره

 ماست یمیدوست صم ینآر -

 یشیمجمع م یگههمد یمجرد یخونه  یتو یدوره ا یهماهم  ی همه

 نداره، یحساسه و خونه مجرد ینخاتون رو آر یول 

 ،خاتون به ما یخاطر عالقه  به

  و ینجاا یومدیمدر حضور خاتونم م یحت  همیشه

 !رفت خونه باغ یخاتون با دوستاش م یمما راحت باش ینکها یبرا حتی

 یستن یمنطق  یر اونقدرا هم غ ینجابودن ما ا پس

 !یرونب ینبنداز ینجاکه مارو از ا  ینرفتارارو از خودتون نشون بد ینکه ا 

 

 :نگاش کردم و گفتم پوکر 

 خواست؟ یحازت توض یکس -



 

 !حرف نزنه  یگهگرفت تا عمر داره د  یمشد و فکر کنم تصم  یعکامالااا ضا  هاکان

 

 :اروم کنار گوشم گفت رها

 !ادبانه بود یب  یلیحرفت خ -

 

 .چغندر هم بهش ندادم محل

 :گفت  یمالیدهاشو م یقهکه داشت شق  ماکان

 ،ینکن  یرونمارو ب یتونیننم ینجوریا -

 

 و یمدار یتک ما خونه مجرد تک 

 اونجا یمبر  یتونیمم یماگه بخوا 

 !یمبمون ینجاکه ا  یشیمم یبترغ یشتر شما ب یایاما با لجباز 

 

 :کرد و گفت  یا یعصب یتک خنده  سامیار 

 !ینکارتون باش  ینا یمنتظر تالف  -

 یم؟و چقدر خسته بود یمشد یدار از خواب ب یبا چه وضع میدونین



 :آرین

 ....ما اگه شماهارو آد -

 

 .یمزنگ در هممون ساکت شد یصدا با

 :با حرص گفت ینرفت و آر یفونسمت آ  پارسا

 !یه  -

 ...که حرفمو قط  یشهم یداپ یکیحرف بزنم  یخوامتا من م یشههم چرا

 :پارسا

 !!!یهانتظام یروین -

 

حرفو زده   ینا  یگرد به پارسا که در کمال خونسرد  یبا دهن باز و چشما  همه
 .یمشد یرهبود خ

 !اومد جلو چشممون  یمکه انجام داد  یتاییکه تمام گندا و آزار اذ  یخورمم  قسم

 

 کردم  یفکر م ینو من داشتم به ا یمبود یجکه همه گ  یقهاز چند دق بعد

 کشتم اومدن ببرنن اعدامم کنن  یکیوکه نکنه با مدادم  

 :کرد به خودش مسلط باشه و گفت  یرامش سع 



 .یکنمباز شده خودم حلش م یمن چندبار پام به کالنتر یننگران نباش -

 سمت در یرفتسپر کرده داشت م سینه

 .رفتنش شد یورتمه یه که اشوان دستشو جلوش گذاشت و مانع ادام 

 

 

 :اشوان

 ما یرفتن باشه که همه  یاگه به کالنتر  -

به خودش و پسرا اشاره کرد ) به جز هاکان پامون به دادگاهم باز شده شاخ (
 .نشو

 

 :دست اشوانو با خشم کنار زد و گفت رامش

 !شاخ نشدم -

 !یمهست کمبود شاخ ندار یزنهمثل تو که همه رو شاخ م یا یگاو وحش  تا

  زنگ در یکل کل کنن که صدا  یخواستنم هنوز 

 ..تر و پشت سر هم اومد یبار طوالن  این

 



ها گزارش  یهو با خودم فکر کردم حتما همسا یچیدمهم پ یتو دستامو
 :به هممون کرد و گفت یدادن.....پارسا نگاه 

 نه؟ یاباز کنم  -

 :سامی

 !باز کن -

 :گرد برگشتم سمتش که گفت  یچشما با

 ینو مرتب بپوش یک ش یباال لباسا ینزود بر  -

 یمکن  یکار تا بهتون بگم چ یینپا یاینبعدش ب ینو مانتو هم روش بپوش شال

 !طول نکشه یشتر ب یقهدق پنج

 :افسر 

 یمزاحمتا  یجادبخاطر ا  ینجاا  یماونور شهر اومد  یساعت چهارصبح از کالنتر  -
 ساده بود؟ یهدور هم یه یگینشما بعدش م

 .کردن  یبودن و سوال و جوابمون م یسادهوا یاطتا مامور تو ح سه

 یه که فقط   یمبفهمون یمکرد  یم یسع یمو داشت یمبود یدهساده پوش لباسای
 ..بوده یدور هم

 !ازشون نبود یشده ها خبر  یلکه ذل  یمو ماه جانان

 



 :افسر 

 شدن؟؟؟؟؟  یهاتون شاک   یهشما چقدر همسا  یبخاطر سر و صداها  یدونینم -

 

 :کرد و گفت  یز چشماشو ر یهو

 یه؟نسبتتون با خانوما چ -

دستشو دور گردنم انداخت و  یار بگم سام یزیدهنمو باز کنم و چ ینکهاز ا قبل
 :گفت

 .همسرامون هستن -

 

 .کامل باز کرد  نیششم

پسرا هم دست بچه ها ( دخترا) رو گرفتن   ی  یهبق  یدمچرخوندم که د  نگاهمو
 !زل زدن به مامورا یجد یلیخ و

 دهنشو باز کرد که چرتو پرتاشو ادامه بده ینکهگفت و هم  یآهان  افسره

سمت عقب   یمگرد شده برگشت  یهممون با چشما  یکی  یآه و ناله    یبا صدا 
که از خودش جلوتر بود رو   یکه با لباس گشاد و شکم قلمبه ا  یا  یکه  با ماه 
 !یمبه رو شد

پشت کمرش گذاشته   یگشودست د  یدستشو گرفته بود و خود ماه   یه  جانان
 :هو داد زد یهرفت،  یکرد و با پا باز راه م  یبود و آه و ناله م



 ین؟آر -

 

شد و  یکنزد یکرد به خودش مسلط باشه و چند قدم به ماه   یسع آرین
 :گفت

 جان خانومم؟ -

 :شکمش گذاشت و عربده زد یدستشو رو ماهی

 !فکر کنم وقتشهه -

 :با بهت آرین

 ی؟وقت چ  -

کالفه با چشم و ابرو به مامورا اشاره کرد و بعدش دوباره حالت درد به   ماهی
 :خودش گرفت و به شکمش اشاره کرد و گفت

 !یادداره م -

 :گفت  یجیدوباره با حالت گ آرین

 اد؟؟؟یداره م یک  -

 

 یگرفت و همونطور که به شدت داشت تکونش م  ینوآر  ی  یقه  یدفعه ماه   یه
 :گفت  یغ داد با ج



 !نفهم یزامدارم م -

 

***** 

 ~یماه ~

 خودمو بکشم یخواستم دلم

 !خنگ  یگنبه من م بعد

 

نگاه  ینلباسم که توپ بود گذاشتم و دوباره به آر یر ز یبرجستگ  یرو دستمو
 یزامواقعا دارم م یبا ذوق انگار یهوو  یددفعه فهم ینکردم که خداروشکر ا

 :گفت

 یاد؟؟فندوق بابا داره م -

 :بسته گفت یلباسم گذاشت و با چشما یر توپ ز یرو سرشو

 !!یکنمضربان قلبشو دارم حس م -

 

 !نقششا یته بود توگرد شده بود،چقدر خوب رف  چشمام

 !ضربان قلب اشتباه گرفته یشکم منو با صدا یتو یفکر  کنم صداها ولی

 :یدمکش  یغ ج دوباره



 !ینآر -

 

 :بلند شد و دستمو گرفت که با نفس نفس گفتم فوری

 حالم بدهه؟ یبینینم یمارستانمنو برسون ب -

 

 یو نگران  یغ ج یغهم انگار تازه به خودشون اومده باشن،دخترا با ج بقیه
بهش گفت و   یزاییچ  یهاومدن سمتم و پارسا رفت سمت ماموره و    یمصنوع 

تکون داد و در آخر با خنده به هم  یما سر یتوضع یدنماموره هم بعد د
 !دست دادن و مامورا رفتن

 یرونلباسم ب یر توپو از ز و یرونراحت دادم ب یالرفتنشون نفسمو با خ بعد
 .یدمکش

 

 :با خنده گفت جانان

 !بود یکردنت عال  یدمت گرم نقش باز -

 

 :توجه به ما رو به پارسا گفت یب  اشوان

 ی؟گفت   یبه ماموره چ  -

 :گذاشت و گفت  یبشج یدستاشو تو پارسا



 یناونم گفت که ا  یناپا به ماهه و استرس واسش بده و ا  یگفتم ماه   یچیه -
برسونه  یوخواست ماه یو حت  یگذرهم یالیخ یدفعه رو بخاطر بچه 

 .شد یخیالخونه تا ب یاریمکه گفتم دکتر م  یمارستانب

 :گفت  یبا مسخره باز سهیل

 !یگهد یشهم ینهم یکشنچندتا عقل کل نقشه م یوقت  -

 :مالوند و گفت بیشویخواقرمز از ب یچشما اشوان

 !یدمهم نخواب یقهدق یهصبحه و  یکنزد -

 .یاریمسرتون در م تالفیشو

 

 :انگشت وسطشو براش باال گرفت که اشوان با پوزخند گفت رامش

 !باال یرمنذار کلفت ترشو برات بگ -

 

 .برگشت سمت عمارت یخیالاون ب یاسمشو با تشر صدا زد ول هاکان

 !!یممرگ بود رو به یخواب  یاز ب  خودمونم

 .رفتم یهوشیرو به ب یبالش اتاق گذاشتم از خستگ  یسرمو رو همینکه

 

***** 



 جانان

 

 !رفتم یبنفش رنگم ور م یمبچه ها داشتم با اسال مثل

اما بازم دست از  یرهکه صداش رو اعصاب همه داره رژه م  یدونستمم قشنگ 
 !!یکشیدمکارم نم

 !ینمشبب  ینجوریشده بود،دوست نداشتم ا  یروزا کم حرف و عصب  ینا  رامش

 :ذوق گفتم با

 ی؟شهر باز یمبر  یسپا یک  -

سر  یدمتمرگ یستداوطلب ن یچکیه یدمو منم که د پوکر نگام کردن همه
 !جام

 :با خنده گفت کیان

 !یامغرق بشه! من م یاتکشت  یخوادحاال نم -

 

افقت خودشو اعالم کرد و بعد از اونم مو  یانهم بالفاصله بعد از حرف ک  ماهی
 ...هانا

 :گفت  یبه ساحل و رامش و رها زل زدم که رامش عصب منتظر 

 !بهتون خوش بگذره ینحوصلم شما بر  یامروز واقعا ب  -



 :گفت  یگرفتم یکشت   یوهمونطور که با مت ساحلم

 !یبب یامب ی،نمیتونمرو ببرم دامپزشک  یومت یدمنم امروز با -

 

تا گردن رفته تو کتاب رو به روش و  یدمگشتم سمت رها که ددفعه بر  این
 !یخونهداره مثل خر م

 !یامدرس بخونم نم یخوامم یگهکه معلوم بود االن م  اینم

لباس مناسب انتخاب کنم و  یهگفتمو پا شدم رفتم سمت اتاقم تا   یجهنم به
 .بپوشم

 

 یرونبا شال همرنگش ب یکوتاه خردل  یمانتو یهمانتوهام  یناز گشتن ب بعد
 یخی ینو ج یدبا عکس هدفون سف یمشک  یشرتت یه یرشو ز یدمکش
 .یدمپوش

 شدم، یشپام کردمو مشغول آرا یدموو سف یخردل یاستارا آل

هم بشه  یهگذاشته بودم که هردوتا خط چشمم شب  ینا یرو کامال رو تمرکزم
 !گوشم رفتدر با شدت باز شد و خط چشمم تا بنا یهوکه 

 

دهنم گذاشتم که  یبرداشتم و دستمو محکم رو ینهگفتم و نگاهمو از آ   هینی
 !افتاد تازه ماسک لب روش زده بودم یادم



برداشتم اما مطمئن بودم االن اطراف لب و چونمم حتما قرمز  یفور دستمو
 !شده

پارسا اومده داخل و درم بسته و خودشم  یدمخشم برگشتم سمت در که د با
 !!!یکنهنگاه م یامکج به خرابکار  یشخندداده و با ن یهر تکبه د

 :گفت  یچرخوندکرد و همونطور که نگاهشو اطراف اتاقم م  ینچ  نچ

 ی؟؟کن  یشآرا یستیبلد ن یکه حت   یهست  یتو چجور دختر  -

 

 !بود یبزرگ  یلیخ ینتوه یگهد این

 یشگاهارا  یبه جا  یامهمون  یهمه    یتر بودم و کال تو  یدخترا قرت   یاز همه    من
 کنم؟؟؟؟؟  یشآرا یستمبلد ن یگهبه من م ینمن اونوقت ا یشپ یومدنم

 :گفتم  یغ ج با

خوب داشتم خط  یلیاتاقم من خ یتو یومدینم یهوییانقدر  یاگه جنابعال -
 !کردم  یچشممو مرتب م

 یکنی؟خودتم مسخره م یمزاحم شد تو

 

بود اومد سمتم و  یبشاز در برداشت و همونطور که دستاش تو ج تکیشو
 .دهنشو باد کرد و بعدشم ترکوند یآدامس تو

 :پارسا



 !ینبب ی،صورتشوآخ  -

 :گرد کرد و ادامه داد  چشماشو

 جانان -

 :در همم بهش نگاه کردم که گفت یندادم و با همون اخما جوابشو

 یزنی؟؟؟بگم نم یزیچ یه -

 :گفتم  یباال انداختم و با کنجکاو ابرویی

 ی؟چ  -

همونطور که پشت  یازم گرفت و با لحن وسوسه کننده ا یخیالیبا ب نگاهشو
 :رفت گفت یبه من به سمت پنجره م

 !یکنیم یممعق یزنیم یجنبه ا یتو ب  یخیالشب -

 !کنه  یکتحر   یمونفر فضول  یه  ینکهتحمل کنم جز ا  یتونستمم  خدایاااا،هرچیزیو

 

 :سرش حرکت کردم و گفتم پشت

 ی؟بگ  یخواستیم یگو چ نکنم تو فقط ب یمتعق یدمقول م -

 

 یرهپنجره به سمت کمد لباسام که درش باز بود رفت و به انبوه لباسا خ کنار از 
 :شد و گفت



 اصرار نکن، -

  !ندارم که یجان  یتامن یبگم ول یخواستمم اولش

 :لب ادامه داد زیر 

 !زدمت یشتر ازت کتک نخوردم ب یادمن ز یرستانمدب یهرچند تو -

 

و دوباره مثل اسکال دنبالش رفتم  یاوردمخودم ن یبه رو یول یدمشن حرفشو
 :گرفتم و گفتم  یشرتشوت یو گوشه 

 ندارم!بگو بگو یتکار -

 (شد سمت کمدم و کامل رفت توش! ..)تو کمد منحرفا خم

 

 !داد یناموس منو تکون م یگشبود و با دست د یبشاز دستاش تو ج یکی

بودم که   ینتو کف ا  یشپ  یهد ثانرفت تا چن  یادمدهنمو قورت دادم و کال    آب
 !بگه یخوادم یچ 

 :لرزون گفتم یصدا با

 سر جاش؟ یبذار ینوا یهنظر مثبتت چ -

 یتر رفت و رو  یینشده بود و کم کم نگاهش پا  یرهو خونسرد به من خ  متفکر 
 !متوقف شد ینمس یقفسه 



 :گفت  یشخندکمدم انداخت و با ن  یتو یوپاموس یشئ ناموس اون

 !یادبهت ب یشتر ب یفکر کنم مشک  -

 !نثارش کنم یدهکش  یه یخواستدلم م یبباز مونده بود و عج دهنم

در اتاقو باز کرد  یچونم گذاشت و دهن بازمو بست و با خونسرد یر ز دستشو
 :به اطراف گفت یو قبل از بستنش با نگاه 

 !یبینماتاقتم م یقسمتا ی یهبق یامبعدا م -

 

 :زد و گفت یتک خنده ا اخم نگاهش کردم که با

 .....بود که ینکه خواستم بزنمم ا  ی؛اوممم،اون حرف -

 !یعجوزه ها شد شبیه

 

تخت برداشتم و محکم پرت کردم  یاز رو یموو بالش خرس یدمکش جیغی
 !اتاق برخورد کرد یسمتش که به در بسته 

 !بشنوم یتونستمقهقه هاش رو از پشت در به وضوح م صدای

 ...!خر  ی پسره

 یدنشدم که با د یرهخ ینهتخت نشستم و از همونجا به آ  یرو یچارگیب با
 !یدمکش  یغیخودم ج



 

 :هانا

 !یمنش یا یلهوس یچسوار ه یگهتوروخدا د یارمدارم باال م یگهبچه ها من د -

 :کیان

 !معدم تو دهنمه یکنماحساس م -

 

 :ماهی

 یه؟چجور یخون  یطعم معده  -

 

 .جمع شد زدم و صورتم از انزجار  عوقی

 !تو روحتون کره خرا -

 یسوار شم ول  ینما  یخواستدلم م  یلینگاه کردم.خ  یحسرت به سالتو وحش  با
 !نبودن که یهعنترا پا ینا

 !یگهد یم،لوسنسوار شده بود یتا باز ۲۲ همش

 

 یشهرباز ینا بلند شد و همونطور که به سمت خروج ها یزنگ گوش صدای
 :جواب داد یرفتیمم



 الو؟؟ -

 ها چه مرگته؟ -

+ .......... 

 یایمبعدش م یکنمعمارت االن قطع م یایمم یمما دار ین...ب...ببی؟چ  یعنی -
 !شده یچ  ینیماونجا بب

 

 :گفت  یبا کنجکاو کیان

 یم؟؟؟سرمون شده خبر ندار یتو یباز چه خاک  -

 :داد گفت یتکون م یتاکس یهمونطور که دستشو برا هانا

 !یمزودتر خودمونو برسون یدگرفتن تو عمارت!با  یپسرا مهمون  -

 .از لج مائه یدونمکه م  من

 :و گفت یدکش  ینیه یگرد شد و ماه   چشمام

 !یعوض یآشغاال-

 :با پوزخند گفت هانا

 !یشدباالخره توهم ازشون متنفر  -

 :ماهی



گرفتن بعدش مارو دعوت نکردن،اخه انقدر   یمتنفر نشم؟اونا پارت  یخوایم -
 یم؟مگه دار یشعور ب

 :گفت  یعصب یانتو سرم و ک یدمکوب  یکی

 که دعوتت نکردن؟  ینهتو ا یاالن دغدغه  -

 !یچه دعوت  یمعمارت یه یهممون تو بدبخت

االن چندتا دختر اونجا دارن   یستگرفتن،معلوم ن  یما پارت   یبدون اجازه    اونا
 !ممکنه وارد اتاقامون بشن یحت  یا یدنجولون م

 .سفارششون کرده بود که ادم باشن یسرشون خاتون کل خیر 

 

صورتش مثل رب گوجه شده بود،در همون  یانک  یحرفا یدنبعد از شن ماهی
 :گفت  یتشحالت عصبان

 !اتاقم کم شه یالیاز وسا یدونه یهکاف -

 

 :بهشون رفتم و گفتم یغره ا چشم

 !که  یووردنمهمون دعوت کردن دزد ن -

 :هانا

 جهنم دره؟ ینا یتو یشهنم یداپ یتاکس یهچرا  -



 !اه یگهد یسینوا پدرسگا

 

 :ه برگشت سمتمون و طلبکار گفتک  یمبر و بر نگاهش کرد یکم

 یه؟هاااچ -

 :گلوشو صاف کرد و رو به هانا گفت  یو ماه  یمهامونو باال انداخت شونه

 !داشته باش -

 

شد نگاه  یم یک که داشت نزد  ینیمثل التا رفت جلو و منتظر به ماش بعدشم
 .کرد

 !یهزرد بود و معلوم بود تاکس ماشین

 :بده زدعر  یشد ماه  یم یک داشت نزد همینکه

 !دربست -

عن محلش کرد و تازه چنان با سرعت از کنارمون  ینهانتظارمون ماش برخالف
از اونجا که بخاطر بارون صبح جمع  یکیکه تو گودال کوچ  یرد شد که کل آب 

 !یرو سر و صورت ماه  یختشده بود ر

از کنار هانا رد شد و اروم   یدهخم  یپوکر برگشت سمتمون و با شونه ها  ماهی
 :گفت

 !به خودت یسپرمشم -



 

 .شدم یرهخ یابونو منتظر به خ یدمکش  پوفی

 .یمعقب نشست یو ماه  یانجلو و منو ک هانا

 :راننده

 آدرس؟ -

 :گفت  یدزود پر  یهانا خواست دهنشو باز کنه و آدرس بده ماه  همینکه

 !عمارت خاتون -

 

 !حد یننه تا ا یخنگه ول یمسمتش،حاال ما گفت یمگرد برگشت  یچشما با

 :کرد خندشو کنترل کنه و گفت  یبود سع یکه پسر جوون   راننده

 خاتونتون کجاست؟ ینخب عمارت ا -

 

 یغکرد و با ج  یدست  یشپ یهانا دهن صاحب مردشو باز کرد اما ماه  بازم
 :گفت

 عمارت خاتون کجاست؟ یبدون  یخوایم یچ  یتو برا -

 !ازش گذشته یسن یهخاتون  بدبخت



که بعدش   یمادرس بد یا یبهکه به هر غر   یمما انقدر خر  یواقعا فکر کرد تو
 ....خف یادب

 

گرد به   یدهنشو گرفت و منم رو به پسره که با دهن باز و چشما یفور کیان
و چشمامو با حرص  یدمکش  یکرد ادرسو دادم و پوف کالفه ا  ینگاه م یماه 

 !بستم

 !خودت ظهور کن خدایا

پسره هم مثل جت  یمشد یادهپ یناز ماش یموپولو داد یفور یدنمونرس با
 گاز و در رفت،  یپاشو گذاشت رو

 .مواجه شده بود یا یروان  ینبارش بود با همچ ینکنم اول  فکر 

وت لب س یر کرد و ز  ینگاه نم یزده به کس یبود چه گند یدهتازه فهم ماهیم
 .زد یم

 :شده گفت یز ر یبرگشت سمتم و با چشما هانا

 !عجوزه بود یتو یر تقص یدیمامروز کش یهرچ  -

 :تعجب گفتم با

 وا به من چه؟ -

 :هانا

 بود؟ یاز ک  یشهرباز یشنهادپ -



 بود؟ یاز ک  نه

 ی؟چ  یمنبر  ینو ماش یمبر  یادهپ اینکه

 

 !بود واقعا منطقی

 یشیمچشم غره رفتم و ا یهپررو بودم  یلیکه من خ ییخب از اونجا ولی
 .تنگش چسبوندم

 :هانا

 !که  یریاز رو هم نم -

 !درو باز نکرد یچکیه یعمارتو فشار داد ول زنگ 

 .درو باز کنه یادو ب یماز چندبار به رها زنگ زد و گفت پشت در بعد

که عکس خر شرک روش بود با   یشرت گشاد یرها با ت  یقهاز چند دق بعد
 .درو باز کرد نینیوشلوار م

 .یمبود یرهخ یپشبه ت گردیچشما با

 :من

 نگرفتن؟ یپارت  ینامگه ا یدیلباسارو پوش ینچرا ا -

 یرون؟ب یاومد ینجوریملت ا یه جلو

 :با حرص گفت رها



تا  یمتوجه به اونا تو خونه جولون بد یو ب  یمبزن خز  یپساحل گفت ت -
 !خراب شه و ابروشون بره یشونپارت

 :کیان

 که اهنگ نداره؟  یها یپارت چه  -

 :رها

 !رامش باندارو شکوند-

 :یمبا هم داد زد هممون

 ییی؟چ -

 :رها

 .شد اومد زد کل باندارو ترکوند یانقدر سر و صدا کردن عصب -

 

 :ماهی

 !یمهپس اوضاع وخ -

 :جانان

 .یدبحث کن یهقض ینا یداخل بعدش انقدر درباره  یمبر  ینفعال رخصت بد -



 یکه داشتن باهم بحث م  یورودمون به داخل عمارت با رامش و اشوان  با
 یختهشده بودن و عمارت به هم ر یرهکه بهشون خ  ییکردن و دختر پسرا

 .یممواجه شد

 :رامش

 !یتو غلط کرد -

 یکنن،غلطم  یعمارت زندگ   ینا  یدارن تو  یگههفت تا دختر د  یشعوراشما ب  غیر 
پولتو  ی،پز دار یگیری،خونهم یمهمون خودت  یما برا یبدون اجازه  یکنیم
 !یر بگ یخونت مهمون  یگمشو تو  یدیم

 :اشوان

 !خفه شوخفه شو،فقط -

 ی؟دار مشکلی

  !عمارت برو یناز ا خب

 یپارت  یتونیمما نم یدنصف شب کنسرت برگذار کن ینشما اجازه دار چطور 
 یریم؟بگ

 :ساحل

تو   یارینرو ب  یا  یگهاشخاص د  یه  یناجازه رو ندار  ینا  یتونین،چونچون نم -
 !ما یهمحل زندگ



پسرو  یکل یینپا یمکه اصال مناسب نبودن اومد ییباال با لباسا یطبقه  از 
  !یدننکه مشغول رقص  یبینیمم

 !بود خفت کنن یک راهرو نزد یرو تو رها

 ....یتونینچطور م واقعا

 :قرمز شده گفت یبا چشما سامیار 

 !بسه -

 ینکهواسه ا ین،ممنونبر  ینجا،دوستان لطفا همه از ااشتباه از ما بود قبوله
 !یناومد

 

جمع  یالشونواعصاب خورد کنشون وسا یکم دخترا و پسرا با زمزمه ها  کم
 یم،شد و فقط خودمون موند یکردن و سالن خال

 !کارو انجام بدن  ینا یذاشتاز هاکان نبود،مطمئنم اگه هاکان بود نم خبری

 

 :و با تعجب گفت یعصبو  یار برگشت سمت سام اشوان

 یکنی؟م یچه غلط  یدار -

 :و گفت یدهاشو مال یقهشق یعصب سامیار 

 !روشش نبود یم،ایناشتباه کرد -



چقدر   یقاشو رف  یر ام  یدونیم  یومد،خودتماز دخترا م  یکیسر    ییبود بال  ممکن
 !ینالش

 :انگار که قانع شده باشه دستاشو مشت کرد و ساحل گفت اشوان

 

 !ینچه عجب،اشتباهتونو قبول کرد -

 !ینادم باش ینجاکردن ما از ا  یرونواسه ب حداقل

 :ماکان

 !یشکنمشاخ نشو وگرنه شاختو م -

 :یکامال جد  یسبا ف کیان

 !یستیمچون گاو ن یستیمشاخ ن -

 :خنده و گفتم یر زدم ز پقی

 مگه گاو شاخه؟ -

 

 .بر و بر نگاهم کرد که خندمو خوردم یکم کیان

 :هانا

 !موندهینبر  ینجاکه از ا  یفقط پنج روز تا اون موقع -

 :سهیل



 ی؟عه تو زبونم داشت  -

 :هاکان

 چه خبره؟ -

 :با پوزخند برگشت و گفت رامش

 !خبرتونم که اومد یاز خدا ب  یقرف ینا -

 :هاکان

 !جامسران -

 

 :رامش

 یسم،و منم سرانجام ن یستکالس ن  ینجاا -

 !رامشم

 :من

 !یدکن  یسالنو جمع و جور م ینخودتونم ا ینگندو به بار اورد  ینخودتون ا -

 :ماهی

 .گرفته بودن   یمهمون  یناا یز محض اطالع شما استاد عز  -

 :ساحل

 !خفت کنن یپارت  یبود رها رو هم تو یکنزد -



رفت به پسرا  یم یکه رو به سرخ   یگرد و صورت ناباور  یبا چشما هاکان
 .نگاه کرد

 

که با اخم سرشو انداخته   یارمکرد، سام  یبا اخم و چشم غره به ما نگاه م  اشوان
کجم داشت و   یشخندن  یهکرده بود و    یبشج  یو پارسا دستاشو تو  یینبود پا

 ،بود یشرتشت یرو یکیکوچ  یمشغول پاک کردن لکه  یلمسه

 

 یدادن،به هم فحش م یلب یر ز یانکه داشت با ک  مماکان

بخوره   یخورد،کوفتمبل و خونسرد داشت پرتقال م  یکه نشسته بود رو  آرینم
 .یخوامبه حق پنج تن منم م

 ..سمت اتاق رامش یمو هممون رفت یددستمو گرفت و کش هانا

 :هانا

 ین،خودتون بنداز یتنگاه به وضع یهبچه ها  -

 یعشونضا یکنید،کهبه اون پسرا فکر م یم؟همششد یانرژ یچقدر ب  ببینین
 !ینکن

 !یمذوق باش یانقدر ب  یخوامنم من

 

 :کیان



 یدن؟م یشنهادپ یخب مادمازل چه راه حل-

 

 :با ذوق هانا

 !یمدرست کن یک ک  یمبر  -

 

 :گارد گرفت  یفور رامش

درست  یاشپزخونه اونم برا ی!من پامو تویوفتهاتفاق عمرا اگه ب ینهانا ا -
 !یذارمنم یک کردن ک

 !مطمئن باش اینو

 :هانا

 یذاریم -

 :رامش

 یذارمنم -

 :هانا

 یذاریم -

 :رامش

 یذارمنم -



 :هانا

 یذاریم -

 : رامش

 !یذارمنم -

 :رامش

 !اون تخم مرغو بده به من -

کم پرت کرد سمتش، رامشم با چشم غره   یبا خنده تخم مرغو از فاصله  رها
 .گرفتش

 :هانا

 یهحاال  یم،رامشنوشته دوتا تخم مرغ الزم دار ینجاکه ا  یدستور ینطبق ا -
 !ظرف یبشکون تو یار هم ب یگهتخم مرغ د

 

که داشت   یو بعد از اون درحال  یختظرف ر  یبا اخم دوتا تخم مرغو تو  رامش
 :کرد خودشو کنترل کنه گفت  یم یسع

به  یتکون  یهتن لشا هم بگو  ینانجام بدم؟به ا یدبا ییکارارو تنها  یمه ه -
 !خودشون بدن

 



کوفت کردن بود   یلاپن نشسته بود و مشغول پاست یهمونطور که رو کیان
 :گفت

 یشمونفقط ات یکنیننم یغلط  یچتهش ه یکنم،شماهمنم یمن دخالت  -
 !یزنینم

 

 یکدستور پخت ک  ینثارش کرد و شروع کرد به خوندن ادامه    ییخفه شو  هانا
 !یشکالت 

 

اومد و رامشو کنار زد و خودش مشغول  یدفعه ساحل با همزن دست  این
 !کردن مخلفات شد  یقاط 

 یاییو توت فرنگ یزدمشدم و ناخنک م یکه مستمع ازاد بودم،فقط رد م  منم
 یلومبوندم،بود رو م یک ک  ینکه واسه تزئ

اگه  یدونستیمچون م یمداد و ماه یم یهموادو تند تند دست بق هم که رها
 !تا تکون نخوره  یبه صندل  یمشهوا بسته بود  یرو  یرهدست بزنه کل خونه م

که   یو شال یختقالب ر یتو یکوو هانا ک یمکه در اورد  یشبندامونوپ باالخره
 یم،باز کرد یمبسته بود یوماه یباهاش دستا

 یک تا ک یرونب یمکرد و هممون از اشپزخونه اومد یمفر رو تنظ یدما هانا
 درست بشه،

 



و  یشرتزد و پسرا خسته و کوفته با شلوارک و ت یبرق م یزیاز تم سالن
 .مبل ولو شده بودن یرو یریگردگ   یدستمال ها

 :پارسا

 یکنین؟درست م یک ک  یندار -

 :من

 اهم -

 :گفت  یبسته با خستگ  یبا چشما پارسا

 !یخواممنم م -

راه بندازم  یخوامم یچه جنگ  یک که من سر ک  یدونستزدم،نم یطانیش لبخند
 .که! همش واسه خودم بود

و من  یمو نشست یسالن اونور یسمت مبال یمگفتم و رفت  یباشه ا ریلکس
 یککه زودتر ک  یرفتم یلیو یلیبرنامه کودک،هرچند دلم ق یزدم رو یفور

 !درست بشه

 

 .اشپزخونه و دوباره برگشت یرفت تو یماه  یقهاز چند دق بعد

 :با ذوق گفت یبودم که ماه  یکارتون تام و جر   محو

 !یپزهزودتر م یک ک  ینجوریاخر،ا یدرجشو گذاشتم رو -



 یدوید،برایم یکه مثل خر داشت دنبال جر   یمرامش)محو تام بود ی(حت همه 
 یم،رو خوب متوجه نشده بود یحرف ماه  ینهم

 

برگشتم سمت بچه ها که  یکه احساس کردم فور  یفیخف یسوختگ  یبو با
 سر اوناهم همزمان برگشت سمتم و آخرش هممون

 ( باز بود یششکه ن  یبه جز ماه  )

 :یمزد یغهم ج با

 !یک کــــــ -

 

***** 

 رها

 

کرد و پسرا هم  یسوخته نگاه م یک با حسرت و بغض داشت به ک جانان
دوست  یلیکردم خ  یساس مبودن و  چرا اح یسادهپشت اپن اشپزخونه وا

 دارن بخندن؟

 :جانان

فر رو  یدما ی؟چراکار کمک کن  ینا یاز تو نخواسته بود که تو یکس  یماه  -
 ی؟هست  یزیچ ی؟اسکلیآخر گذاشت  یدرجه  یرو



 

 :گفت  یدهبرچ یبا لبا ماهی

 !یشهم ینجوریا یدونستمچم -

حق دخالت ندارم چون همتون   یزیچ  یچه  یکرده باشم،تو  یکمک   یه  خواستم
 .یمدست و پا چلفت یکنینفکر م

 

 :گفت  یانداخت و چشماشو بست و با ناراحت  یسوخته نگاه  یک ک  به

 !و واقعا هم هستم -

 

وارانه به جانان نگاه کردم که   یدو تهد  یسوخت،با نگاه عصبدلم واسش  خیلی
 !یکنهنگاه م یخودشم با عذاب وجدان به ماه  یدمد

 :شونش گذاشتم و بغلش کردم و گفتم یو دستمو رو یاه سمت م رفتم

گوش نده،جانانم   ینابه حرف ا  یبامزه ا  یلیمخ  یستی،تون  یتو دست و پا چلفت  -
 !متخصص زر زدنه یشناسیشکه م

 :گفت  ینهبلند شد و دست به س یصندل یاز رو جانان

 !یجنبه نبود یتو که انقدر ب  یماه  -

 :با حرص گفت ماهی



 یتو که ب  یگیسرم حاال م یرو یخشتکمو بکش یخواستیم یکتبخاطر ک -
 ی؟جنبه نبود

 :با خنده گفت جانان

 !حالش خوبه یعنی یکنهم یهنوز زبون دراز یرها ولش کن،وقت  -

 :ماهی

 !یشعورب -

 .یشعوریب یه بارز  یواقعا نمونه  تو

 :کیان

 من خوندم؟ یبود داد یچه کوفت  یشعور،اونب یگفت   یماه  یراست  -

 :ماهی

 یگی؟م یشعوریوکتاب ب -

 :کیان

 !همون -

 یدمرو من انجام دادم،د یگهکه م  یزیهرچ یدمصفحه که ازش خوندم د چند
 !نخوندم یشوبق یشهم ینداره بهم توه یلیخ

 :رامش

 .یقامثل خودشن دق یماه  یکتابا -



 

 

بعد از حرف زدن ما رفتن  یقهبه هال انداخت،پسرا چند دق ینگاه  جانان
 !یدیدنهال و داشتن فوتبال م ینشستن تو

 :جانان

 !یک پارسا دلشو صابون زده بود واسه ک یچارهب -

 :و ادامه داد یدخند بعدشم

 !یدبهش نرس یچیه یطفل -

 

 :برگشت سمت جانان و گفت یبا لبخند کج و معنا دار ساحل

 ید؟به خودتوهم نرس یچیکنم ه  ییاداورالزمه  -

 

 :جانان خشک شد و بعد از چندبار پلک زدن گفت یرو لبا خنده

 !ضدحال-

 .به اشپزخونه نگاه هممون برگشت سمتش یلسه یهوییورود  با

 

 :گفت  یخاروندکه داشت گردنشو م  همونطور 



 یم؟دار یلآج -

 :رامش

از هانا بپرس کل اشپزخونه  یخوایتخمه،اگه تخمه م یگیمبرادر،ما بهش م -
 .رو حفظه

به  یدخودش د ینگاه هممونو رو یسرشو چرخوند سمتمون و وقت  سهیل
 :وضوح دستپاچه شد و گفت

 !ُپر اگه هست بده بهم یک پالست یههمون،هانا  -

 :گرد نگاهش کرد و گفت  یبا چشما یکم هانا

 یگه؟امر د -

 

 :گفت  زد و یور یهلبخند  سهیل

 .بده یخمپارچ آب  یه -

 

 :موهاش و گفت  یتو  یداز ابروهاشو باال انداخت که کالفه دست کش  یکی  هانا

 !هم بهم بده یخپارچ آب  یهلطفا  -

 

 :زد و گفت یترضا یاز رو یلبخند هانا



 !ینافر  -

 

ُپر ُتخمه رو  یک پالست یهرو باز کرد و  یر ز ینتایاز کاب یکیبلند شد و  بعدش
  گرفت سمت

که داشت   یداد دستش،تموم وقت  درست کرد و یخپارچ آب  یه سهیل،بعد
 بهش زل زده بود، یلکرد سه  یکارارو م  ینا

 !که انگار تو فکره  ینگاهش بد باشه،حالت  یمنبود که بگ جوری

 .یرونکرد و بعدش از اشپزخونه رفت ب  یتشکر  سهیل

 :ماهی

 !ادم شده یکیشونخداروشکر  -

 

 :ناخوداگاه گفتم و فوری

  !استاد که از همون اولش ادم بود بنده خدا -

 

 .همشون برگشت سمتم که گونه هام سرخ شد و دستپاچه شدم نگاه

 :ساحل

 !استاد یشههم یبرا یاهاکان، یابا خودت روشن کن، یفتوتکل -



 .یبب یر بگ یحتنص یه اینو

 

 ...داد یلمده تحوبهش زدم که چشمک همراه با خن لبخندی

 !یشناختنها منو بهتر از خودم م یوونهد این

 

***** 

 یر سختگ یاز استادا یکیچشمام برداشتم،فردا با  یاز رو یموطب ینکع کالفه
متوجه  یخوندممطلبو هرچقدر م یه یول یگرفتکالس داشتم و امتحان م

 یشدم،نم

 .از دخترا با من نبودن یچکدومکالسمو ه  این

 

دوتا  یکیو مثال  یخوندمم یمن داروساز یبود ول یتجرب  هممون ی رشته
 .مثل کالسمون با هاکان یمو مشترک داشت یکالس عموم

 

 .یدندون پزشک  یو هانا برا یخوندنم یپرستار یبرا یانو ک ماهی

 .تخصص مغز و اعصاب یو رامش و ساحل هم برا جانان

 



فول بودم   یسیزبان انگل  ینکها  یفهمیدم،باکتابو نم  یحاتکردم توض  یم  هرکاری
 .داده یحیکتاب چه توض  یفهممکردم نم  یاما احساس م

 یشاومدم تا برم پ یرونشدم و با برداشتن کتابم از اتاق ب یمتسل باالخره
 ..هاکان و از اون بپرسم

 .پشت سر هم به در اتاقش زدم یتقه  دوتا

و وارد  یدمبه لباسم کش یداد دست  یورود م یصداش که اجازه  یدنشن با
 اتاقش شدم،

 .یدمهم شن یلبخند سالم کردم که جواب گرم با

 :از بستن در اتاقش گفتم بعد

هستش که اصال  یخونمکه دارم م یکتاب  ینا یتو یمطلب یهراستش  -
 ی؟بد یحشواسم توض یشم،میشهمتوجهش نم

تختش  یگذاشت و از رو  یپاتخت  یرو یشوجمع و جور کرد و گوش خودشو
 .بلند شد

مطالعش رو برداشت و کنار تختش گذاشت و به من گفت  یز م یشپ صندلی
 نشست، یصندل یو خودش رو ینمتخت بش یرو

تخت نشستم و اون  یشد رو یوجه بسته نم یچگشادم که به ه  یشن با
 قسمتو نشونش دادم،

 :بهم گفت یقهکتاب شد و بعد از حدود پنج دق  یها یحخوندن توض مشغول



 ؟یودکار دارخ -

 :تعجب گفتم با

 !که  یستشن یحل کردن  -

 :خنده گفت با

 یحتوض یزیوچ یتونمخودکار دستم نباشه نم یامداد  یهمن تا  یدونم،ولیم -
 .دستم باشه یشهبدم عادت کردم هم

 

شده  یرنگم که تهش کامال توف  یبه خودکار آب  ینگاه  یدگفتم و با ترد  آهانی
 !دمش انداختمبو ییدهبود و من مثل اسب جو

 :به سمتش گرفتم و گفتم خودکارو

 !ها یهتهش دهن -

 

 :دندونام روش گفت یجا یدناز دستم گرفت و با د خودکارمو

 !یعه عه عه عه،چه عادت بد -

 :افتاده گفتم یینسر پا یدم،باخجالت کش یکم

 !یگهعادت کردم د یخوردم،منمته مدادا و خودکارامو م یبچگ از  -



دادن مطلب شد،چقدرم  یحسرشو با خنده تکون داد و مشغول توض هاکان
 !یخندیدم

 

 یحهم بهم توض  یگهبار د  یهمجبور شد    ینهم  یاول خوب متوجه نشدم برا  بار 
تشکر کردم،اگه ازش یدوم کامل منظورشو گرفتم و با خوشحال یبده،دفعه 

 ...برد یشب خوابم نم یفهمیدممسئله رو نم ینا

 

 :و خودکارمو برداشتم تا برم اتاق خودم که هاکان گفت کتاب

جداست،نه به اون اشوان و رامش که  یهفازش با بق ینرها خانوم..) کال ا -
رو با خانوم و استاد و کوفت   یگهدوتا که همد  ینهمو پاره کنن نه به ا  یخوانم

 ( !یکننو زهرمار صدا م

 جانم؟ -

 

 !چه برسه به هاکان که زدم کپ کردم  یحرف  یدنبا شن خودمم

از  یخواستمکه م  یخودکار یگرد شده بود و دستم خشک شده رو  چشمام
 !تخت برش دارم مونده بود یرو

 یرم،سرمو باال بگ یشدسرخ شد،اصال روم نم یهاز ثان یهام در کسر  گونه

 به صورت هاکان انداختم، یخجالت نگاه کوتاه  با



 .کرد  یداشت بهم نگاه م یلبخند پر لذت  با

 ...دهنمه یکردم قلبم تو  حساسا

 :هاکان

 ...!جانت سالمت -

که پسرا  یمهمونب ا یتو یدمکنم،از دوستات شن یازت عذرخواه  خواستم
خبر  یزیشده،من عمارت نبودم و اصال از چ یجادگرفتن برات مزاحمت ا

 یبرم،م ینجاو فردا از ا یدارمنداشتم،من خودم پسرارو برم

 ینجا،خونه دارن،از لج شما اومدن ا خودشون

 !یکننسالشونه هنوز مثل بچه ها دارن با شما کل کل و دعوا م ۲۱

 :که حرفاش تموم شد گفتم  وقتی

که خودمون   یمناجوانمردانس،ما با اونا قرار گذاشت ی،اینکارو نکن  ینبهتره ا -
 برن، ینجاکه اونا از ا  یکنیمم یکار

 !یسیمسر حرفمون وا یم،بایدما بر کنن   یهم تونستن اونا کار اگه

 :هاکان

واسه درس خوندن فرستادن،و  ینجاشما شمارو ا یباش،خانواده ها یمنطق  -
از بروجرد  ینجاا یاینکه اجازه دادن ب  یلیتنها دل یدیمما از خاتون شن ینکها
  شما ین،مثالخاتون یشکه پ  ینها

 ین؟بر  یتونینکجا م  یارینب کم



 

 :خنده گفتم با

 یگه،گذاشتن د  یقرار ینهمچ یاریمما کم نم یدونستنهم چون مدخترا  -

 .راحت یالت!خیذارهخاتون نم یممبر  یمضمن،ما خودمون بخوا در 

 :تخت بلند شدم و ادامه دادم یرو از 

 !یحواسه توض یمرس -

 :هاکان

من حساب  یرو یتونیم یداشت  ینکردم،هر مشکل یکار یکنمخواهش م -
 ...یکن

بشر انقدر جنتلمن بود  ینا یرون،چرالبخند تشکر کردم و از اتاقش اومدم ب با
 اخه؟

 

 

***** 

 ~یماه ~

 :باال انداخت و گفت ییابرو ساحل

 یبره؟م ینجااز ا یدارهبرم یقاشوگفته رف  یجد یعنی -



 

 :کرد که رامش با حرص گفت  ییدشونه هاشو باال انداخت و تا رها

خوبو   یشنهادپ  ینشد حس انسان دوستانت ا  باعث  یلیبدونم چه دل  یخوامم -
 رد کنه،

 یبریملذت م یمما دار یفکر کرد واقعا

 یم؟باهاشون دعوا دار یو ه  ینکوفت  یخونه  ینا یاونا همش تو ینکهاز ا 

  یقاشورف یخواستاخه طرف م یهچ ناجوانمردانه

 !ببره برداره

 خداااااا ای

 یغ جانان با ج یهوبه هممون انداخت و  یمونینگاه پش یدهبرچ یبا لبا رها
 :گفت

 !یدمممممفهم -

 .سمتش که ادامه داد یمبرگشت هممون

 !توپ دارم ی یدها یه -

 :کیان

 خرابته؟ یاون کله  یتو یباز چه فکر شوم -

 :باز گفت یشبا ن جانان



 !یقتجرئت حق -

 :ساحل

 !خو؟ -

 :جانان

از افراد دو گروه کم  یکیکه   یکنیم،هروقتم یباز یقتباهاشون جرئت حق -
 بره؟  ینجااز ا  یدسوالو جواب نداد گروهش با  یه  یاجرئتو انجام نداد    یهاورد و  

 :و جانان با ذوق به من نگاه کرد و گفت یمبه هم انداخت ینگاه  هممون

 نظرته؟ -

 :بهش زدم و گفتم یواسش باز کردم و چشمک  نیشمو

 !نظرمه -

***** 

 .ونهانا بلرز  -

 :گفتم  یهبه بق یتو دهنم و با نگاه  یدمکوب  فوری

 !بچرخون یوشرمنده،هانا جان بطر  -

و سرش  یدو چرخ یدو چرخ یدچرخ یچرخوند،بطر یوبا چشم غره بطر  هانا
 !افتاد یانبه ماکان و تهش به ک

 !خدا یا



 :گفت  یطنتبا ش ماکان

 !یقتحق یاجرئت  -

 :چشماش زل زد و گفت یتو یبا تخس کیان

 !جرئت -

 

شد )  یکه توش م  ینگاه  یهو ماکان با  یدنهووو کش یبا مسخره باز پسرا
 .شد یرهخ یان( رو خوند به ک یارماالن شلوارتو در م

 :ماکان

  یکردنش تو  یدابسمش و استور یهنظرت با  -

 یه؟؟؟؟چ اینستات

 :تعجب گفتم با

 ...ی؟؟؟دابسمش؟خو...با چه آهنگ  -

 !داد ینم یشرور ماکان خبر از اتفاقات خوب  دلبخن

 :ماکان

 . یارقبلش ب یچشم مشک خط یهرژ و  یهجانان بپر برو  -

که   یبالییقرمزم و س  یغ و رژ ج  یوندیپ  یلبم و ابروها  یچندش به خال باال  با
 .شدم یرهبود خ یدهماکان واسم کش



کلثوم الملک   یهشب یشتر کردم ب  یبودم و احساس م یسادهوا ینها یبه رو رو
 !یانتا ک یماصل گوز آباد

گذاشته   یدومتر   یپسکل  یه  یرشمبسته بودن برام و ز  یمزشت صورت  یروسر   یه
 !بودن

 یبودن که دل  و رودشون تو یدهاخم برگشتم سمتشون،پسرا انقدر خند با
 !بود یبشونج

 :حرص گفتم با

 !معدتونم باشه یحواستون به کنترل بادها یخندینانقدر م -

 

 :خفه شدن و من با همون حرصم گفتم باالخره

 یرم؟دابسمش بگ یبا چه اهنگ  -

 :ماکان

 یکامل بر   یخوام،بایدم یعینقش طب یهحواست باشه، یرسیم،فقطبه اونم م -
 یدی؟فهم یکن  یحس و با احساس لبخون  یتو

 !یشهتوپ م یبلد باش پر معنا و پر مفهومه اگه یلیاهنگه خ خود

 .کردم  یمتنظ یموگوش  یندر اوردم و دورب اداشو

*** 

 !یپریدباز مونده بود و پلکم م دهنم



 .همراه اهنگ لب زدم یعالمت ماکان به خودم اومدم و با بدبخت  با

 !کردم  یبا دستام هلو درست م یوسطاش ه  حاال

 

 !یگیرهام مهانا ازم انتق یکنم خدا داره بخاطر مسخره کردن عمه   فکر 

 :از تموم شدن اون کار خفت بار با هشتگ  بعد

 !مسخره رو پست کردم یدیویاون و یوتینچرال ب -

 یخوانخب چون دور دور اونا بود گفتن که م  یبشه ول  یقرار بود استور  اولش
 !پست بشه

 

 !هشتصدتا فالوور دوتا داشتم یبار دلم خواست به جا یناول برای

رو  یدیوو ینتا دوساعت که ا یارمدر ب یوتاز پرا یجممپ یدگفته بودن با  بهم
 !یننهم بب یهبق

 !خدایا

 

 !ینندانشگاه بب یبود استادام و بچه ها ینترسم ا ی همه

و صورتمو شستم،ِد آخه اگه من  ییدستشو یحرص و پاکوبان رفتم تو با
 .یستمن یانکه ک  میار سرشون در ن یشوتالف



در هم نشستم که دوباره  یوحشتناک رو به همشون با اخما یچشم غره ا با
 !افتاد دفعه به پارسا و رامش ینچرخوندن و ا یوبطر 

 :پارسا

 یقت؟حق یاجرئت  -

 :رامش

 .جرئت -

 با خنده گفت ماشاال همشونم که شجاع، آرین

 :گفت  یحیبهش رفت و پارسا با لبخند مل یچشم غره ا رامش

 !و بخور یار تخم مرغ خام از اشپزخونه ب یه -

 !یارمباال ب یخواستبا چندش بهش نگاه کرد و من چقدررر دلم م رامش

 :رامش

 !یکنمم یتالف  -

 :پارسا

 !منتظرمون نذار -

 

 تخم مرغ برگشت، یهاشپزخونه با بلند شد و از  یناراض رامش



 یهبا  یهوو  یدکوب  یز م ی یهپا یو تخم و مرغو دوبار رو ینزم یرو نشست
 دهنش، یکرد تو  یحرکت همشو خال

زد و  یرامش عق   یهثان یهدر عرض  یهوخنده که  یر بلند زدن ز یبا صدا پسرا
 !بود  یکشسر و صورت اشوان که نزد  یشد رو  یدهنش خال  یاتمحتو  یهمه  

 

 !یمبلند بخند یت ما بود که با صدادفعه نوب این

 !بود یدنیاشوان د یعصب ی قیافه

 :اشوان

 !گندت بزنن-

 ییکرد راه افتاد سمت دستشو  یداد و تف م یهمونطور که فحش م رامش
 !رفت تا صورتشو بشورهو اشوانم پشت سرش

دفعه نوبت   ینچرخوند،ا  یورامش و اشوان برگشتن و رها بطر   یقهاز دو دق  بعد
 .بود یار سام ساحل و

 :ساحل

 یقت؟حق یاجرئت  -

 :سامیار

 !جرئت -

 :زد و گفت یشخندین ساحل



 !پاشو -

 

 .با تعجب پا شد سامیار 

 :ساحل

 !مبله رو دور کمرت ببند یکه رو  یاون شال -

 :سامیار

 ی؟؟؟چ  -

 :ساحل

 یه؟سخت یز چ-

 !ینهم یبرامون برقص یکم یخوامم فقط

 :که ساحل گفت  ینهگفت و خواست بش  ییناباور برو بابا سامیار 

 یدی؟جرئتتو انجام نم یعنی -

 

 :سامیار

 !بگو یدرست حساب  یز چ یهمسخرست  یلیخ یکه گفت   ینیاخه ا -

 

 :که مثال متعجب بود برگشت سمت ما و گفت  یبا نگاه  ساحل



 داشت؟ یکه من گفتم مشکل  یزیچ ینبچه ها االن ا -

 :و گفت یار برگشت سمت سام یاون با لبخند فاتحانه انه و  یمگفت  هممون

 خب؟ -

 :سامیار

 !یکنیندر حق من طفل معصوم ظلم م ینبخدا که دار -

 :ساحل

 ی،طفل یآخ  -

 !بکن یگموکه م  یببند کار یوکن اون شال کوفت  یباز یلمف کم

 

 :سامیار

 !به من دستور نده ها -

 :گفت  یبا کالفگ  ساحل

 !یدهجرئتشو انجام نم ینا ینبر  ینجمع کن یالتونووسا -

 

 :ماکان

 !یمش یعسوسوال ضا ینجلو ا نذار  یگه،ناموساقره د یهداداش  -

 . درهم شال و بست و برگشت سمت ساحل یبا اخما سامیار 



 مجبور کرد برقصه، یاروکرد و سام  یپل یاهنگ  بندر یه ساحل

 ید،رقص یحال م یخشک و ب  خیلی

 !بال بال زدن مرغ بود یهشب یشتر رقص نبود ب هیکارش اصال شب  یعنی

که کم کم   یار گرفتن از سام  یلمدر اورد و مشغول ف یبشاز ج یشوگوش  سهیل
 .شد یدرقص یرفت تو حس و باحالتر م یداشت م

 :با خنده گفت جانان

 !ینعه عه نامردا رو بب -

 !یرنابا خودشون درگ خودشونم

 

 یبا قر رفت سمتش،اصال هرچ  زد و وسطاش ماکانم یبراش سوت م هاکان
 !یختابهت داشتن ر

 

انقدر   یناا  یفهمیدیکردم،تو نگاه اول عمرا اگه م  یخنده داشتم نگاهشون م  با
 !کودک درونشون سر زندس

 

 .یگرفتم یلمف یلو هانا هم مثل سه یخندیدنهم داشتن م دخترا

 



شروع کرد ِکل زدن و با لگد و مشت رامش   یهوشده بود که    یر انقدر جوگ  ماهی
 یم،خاموشش کرد بزور 

 .با نفس نفس نشستن یار ساحل اتش بس داد و ماکان و سام باالخره

 ماکان چرا خودشو دخالت داد؟ ینموندم ا حاال

 

 دفعه به رها و هاکان افتاد ینو ا یمچرخوند یوبطر  دوباره

 :هاکان

 یقت؟حق یاجرئت  -

 :رها

 یقتحق-

 :کانها

 ی؟دوست داشت  یوتا حاال کس -

 

 .از ابروهامو باال انداختم و به رها که سرخ شده بود نگاه کردم یکی

 :شدن اروم گفت یدسرخ و سف یبعد از کل رها

 !آره -

 !نبود یچکدومشونعاشق ه یزد ول یم یادکردم،رها کراش ز  تعجب



 

 :تناراحت گف یلیییهم خ یهکه انگار هم عصب  یبا حالت  هاکان

 بوده؟ یک  -

 :رها

 !شد دوتا سوال ها -

 .چرخوند  یوبطر   یدفعه ماه   ینفکر و ا  ینگفت و رفت تو یزیچ  یگهد  هاکان

 :ماهی

 یقت؟حق یاجرئت  -

 :آرین

 !یقتحق -

 :ماهی

 .هه هه هه هه ترسو-

 :با خنده آرین

 !ینشماها االن خطرناک یستم،ولیترسو ن -

 :ماهی

بوده و کجا باهاش اشنا  یدوست دخترت ک  ینخب باشه،اهم اهم،اسم اول -
 ی؟شد



 یکچشماش بود انگار  یکه تو  یخشک شد و اون برق  ینآر یلبا یرو خنده
 ...باره خاموش شد

اشوان خون جمع   یچشما  ینگاهش کردن و احساس کردم تو  یبا نگران   پسرا
 !شده

 :گفت  یبا لحن خشن اما اروم پارسا

 مثال؟ یبپرس یگهسوال د یهشد  ینم -

 :گفت  یرتبا تعجب و ح ماهی

 گفتم؟  یم..مگه من چ  -

 :گفت  یخشدار یرو به پارسا با صدا آرین

 !یستاون ن یر تقص -

 .حرف بلند شد و از سالن رفت و پشت سرش اشوان از سالن خارج شد بی

 

 یبه ماه   یار امبلند شدن و قبل از رفتنشون س  یلمو پارسا و ماکان و سه  سامیار 
 :گفت

 !تو نبود یر حرف پارسا ناراحت نشو،تقص ی،از ه  -

 

 .بهت زدمون رو به رو شد یها  یافهبا تعجب برگشت سمت ما که با ق ماهی



 :ماهی

 زدم؟ یبچه ها من حرف بد -

 

 :رفت سمتش و بغلش کرد و گفت رها

 !تو نبود یر تقص یدیکه شن  یزم،خودتمنه عز  -

پسرا چمدون به دست از   یممبال نشسته بود  یساعت که رو  یماز حدود ن  بعد
 !یروناتاقاشون اومدن ب

 

 :ماکان گفت و یمهممون بلند شد ناخوداگاه

شما  باختیم،اینیوچون باز یریمم یمدار یدین،ماخب،به مراد دلتونم که رس -
 !عمارت ینمو ا

 !بگذره بهتون خوش

 :لرزون گفت یبا تعجب و صدا ماهی

 ینجاستکه خونش هم  ین..آرینخ..خب آر -

 یره؟ا..اون کجا م..

دفعه با  یندستشو گرفت و پارسا ا یلبپره بهش که سه خواستیفور اشوان
 :آرامش جواب داد



 .مشترکمون یخونه  یادم -

 یار سام  یسمت پاها  یین،بهپا  یدپر   از بغل ساحل  یومت  یهوگفت و    یاهان   ماهی
شد و دمشو تو هوا تکون  یسام یبه پاهاپشتش  یدنرفت و مشغول مال

 یداد،م

 یدکش  یومت  یبه موها  یزانوهاش نشست و دست   یرو  یلبخند کمرنگ   باسامیار 
 :و گفت

 .پدر سوخته یکنهچه خودشم لوس م -

 :زد و ادامه داد ینیشبه ب ینسبتا اروم ی ضربه

 !پسر یه  -

 یا،فهمیدی؟کن  یتاذ یوساحل وحش ینا یمن حساب  یبه جا یدبا تو

 

 کردن جوابشو داد ،  یوم یوبا م متیو

 .زد و زود جمعش کرد یزیکردم ساحل لبخند ر  احساس

که گفت همشون از عمارت رفتن   یشد و بعد از خداحافظ اروم بلندسامیار 
 یا یهخال یلیکردم خونه خ  یفقط من بودم که احساس م یدونمنمو یرونب

 ...حسو داشتن یندخترا هم هم

 

***** 



 ♢جانان♢

 

 یپروندیم،اینو مگس م  یمحوصله با ساحل و رامش سر کالس نشسته بود  بی
 .دخترا مشترک نبود و اونا سر کالس خودشون بودن ی یهکالسمون با بق

 

 :کاغذ نوشتم  یکاغذ برداشتم و در خودکارمو باز کردم.رو  یکهت یه

 ی؟دار یفتتو ک یساحل خوراک  -

 ازم فاصله داشت،  یشساحل که صندل  مچاله کردم و پرتش کردم سمت  کاغذو

 یزیچ  یهسرشو خم کرد و مشغول نوشتن    یدهند  یر ساحل خ  ینلحظه ا  همون
 ..شد

راست افتاد تو دهن استاد درخشان فر که دهنش  یهو همون لحظه کاغذم  
 )یداستان واقع یک باز و مشغول حرف زد بود!)برگرفته از 

 

گرد بازش کرد و  یدهنش در اورد و با چشما یبرگه رو از تو یفور استاد
 :کچل با داد گفت  یکهنوشتشو خوند،مرت

 یه؟ساحل ک -

 :با تعجب گفت ساحل

 !؛منم استاد-



 :درخشان فر  استاد

 توئه؟ یبرگه برا ینا -

 

 !من خرم خدایااا،چقدر 

 !چرا نوشتم ساحل اصال

 !یمکالس نداشت  یهم تو یا یگهساحل د هیچ

 

 :و گفت یزشم یمحکم رفت سمتش و برگه رو کوبوند رو یبا قدما استاد

 سمت من؟ یپرت کرد ینوتو ا -

 .از خطم شناخت که کار من بوده یفور ساحل

 :بهم کرد و اروم لب زد ینگاه  یچشم زیر 

  !نگو یزیچ -

 :بلند رو به استاد گفت یبا صدا بعدشم

 !سطل اشغال پشت سرتون یبله استاد خواستم پرتش کنم تو -

 :استاد

 یکنین؟م یسر کالس من نامه باز یاصال به چه حق  -

 .گه رو داد بهتبر  ینا ین؟؟کیهست یبچه مدرسه ا مگه



 

 .یگفتنم یزیو همه ساکت بودن و ساحلم چ یومددر نم یچکیه جیک 

 :درخشان فر دوباره دهن گشادشو باز کرد و داد زد استاد

 برگه رو داده بهت؟؟؟ ینا یگفتم ک  -

 

و  یز م یرو یدشد و محکم کوب یشیاستاد ات یهوساحل سکوت کرد که  بازم
 :عربده زد

 ی؟مگه کر  -

و نسبتا  یجد یو با صدا یسادوا یدفعه طاقت ساحل تموم شد و فور این
 :گفت  یبلند

 !یبرمکه ازتون حساب م  یدفکر نکن یگمنم یزیاگه من چ -

 که براتون احترام قائلم،  ینکها یو فقط برا فقط

 ...یستیناحترام ن یقشما واقعا ال ولی

 !تاسفه که اسم شما رو گذاشتن استاد باعث

  گرد و  یدر مقابل چشما برداشت و کیفشو

 .یرونکبود درخشان فر از کالس رفت ب  صورت

 



 .به درخشان فر از کالس رفت  یمحکم  یرامشم بلند شد و با تنه    بندشپشت

 :و کولمو برداشتم و خواستم برم که گفت کتاب

 باشه خانوم،شما کجا؟ یر خ -

 

 :اخم برگشتم سمتش و گفتم با

 من اون برگه رو دادم، -

و با چه  یچجور یستیندرصدم بلد ن یهچون  یکنماالنم کالستونو حذف م از 
 !یرسهبهتر بخوام بگم،شعورتون نم ین،البتهبا دانشجو صحبت کن یالفاظ 

 

خاک تو سرم که همش   یرون،ایداداش از کالس رفتم ب  یتوجه به داد و ب   بی
 !یدمبخاطر شکمم دست گل به آب م

و در الکو  یدمکش  یکمناخن کوچ یبار رو یناخر  یرنگمو برا یا یروزهف الک
 .بستم

 ناخنام بودم و همونطور هم حواسم به دخترا بود، یدنفوت مشغول

 

 .بسته بود و مشغول کتاب خوندن بود یموهاشو گوجه ا یشهمثل هم ماهی

 یغ قرمز ج ینشسته بود و داشت رنگ فانتز  ینها یا دقت جلوب یلیخ رامشم
 .زد یم یانک  یرو به ته موها



و نگاهشون  ینشستیم یدبود،فقط با یوکردن با مت  یکه مشغول باز  ساحلم
 !یکردیم

و مغرور   یطوندر واقع انقدر شر و ش  یمظلوم بود ول  یلینگاه اول خ  یتو  متیو
 !!بود که حد نداشت

 !گرفتن با ساحل بود  یخوبش کشت  یااز عادت یکی مثال

کرد تو   یو چهار ساعته م یستساحلو ب یانگشت شصت و اشاره  ینکها یا
 یگازش م  یروندستشو بکشه ب  یخواستهم ساحل م  یجویید،اگهدهنش و م

 !کرد  یو قهر م یپروندگرفت و لگد م

گرفت   یساحل دستشو م یره،هروقتدستشو بگ یکس  یومدمثال بدش م یا
 زد پشت دستش، یم

 

و  یرهدوست داشت خودش با دوتا پنجه هاش دست ساحلو بگ همیشه
 !خودش اول باشه

 .یرونموجود بامزه بود که رامشم از فکر کشتنش اومده بود ب ینا انقدر 

کرد   یاشپزخونه داشت پاستا درست م یاهنگ خوندن هانا که تو یصدا با
 از فکر در اومدم

 .زل زدم یخوندبود جلوش و داشت درس م ختهیبه رها که چند تا کتاب ر و

 



 !که شب و روز سرش تو کتابه  اینم

 .خشک شده بود یباناخنم تقر  الک

 !آخه ُیبسن یناا چقدر 

 یب  یو وارد پوشه  یو یتوش بود زدم به ت  یاممورد عالقمو که کل دن فلش
 .شدم idol یدیویو یکاس و موز یت 

 

 :نگاه کرد و گفت یو یبا خنده به ت  ساحل

 !باز شروع کرد -

 

 شدم، یبلند مشغول همخون  یرو تا اخر بلند کردم و با صدا یو یت  صدای

 کردم و صدامو انداخته بودم پس کلم،  یمبال ورجه وورجه م روی

 یکه تو یمخصوص مو رنگ کردن  یبا حرص نگاهم کرد و قلم مو رامش
 !یخوندکه اونم داشت با من اهنگ م  یانسر ک  یتو  یددستش بود و محکم کوب

 

 یدراما و رها هم که کال ب  یاکسوال و ک  یم،ساحلبود یآرم یو ماه  یانک  منو
 یچکدومشونه  یدرباره    یدراما بود،هانا هم که کال نظر   یرامش ک   یطرف ول

 !داد ینم



 یت  یب  ییمکردم چون ما هفت تا  یبودم فکر م یرستاندب یوقت  یر بخ یادش
 یکنیم،حتما ما با اونا ازدواج ماس هم هفت تان 

خودمون   ینهم رفته بودم و ارزوم رفتن به کره بود. )ب  یکالس زبان کره ا  حتی
 …(باشه هنوزم هست

 …که ساحل دوس داره بزنه تو دهنم  ینجاسا و

بود رو  (fake love) که اهنگ   یشونبعد یدیویو و یدمکش  یپدر مادر دار آه
 .کردم  یپل

 !دستمال بدههههه -

ورقشو در اوردم و  یهگرفت سمتم که   یودستمال کاغذ یبسته  ینسوم هیما
 .شدم ینیمشغول پاک کردن اشک و مخلفات ب

از  یگهد یکیدستماال انداختم کنار پام و  ی یهمچاله کردم و مثل بق دستمالو
 .خفن کردم ینف یه یکی ینا یجعبه برداشتم و تو یتو

 .کردم قشنگ مغزم رفت تو دستمال  احساس

 

زل زدم به  یمقرمز از گر  یبا چندش صورتشو جمع کرد و من با چشما هانا
 :داد زدم یمخروس یو همراه اهنگ با اون صدا یو یت 

 الووووو یکالوووووو،ف یک الووووووو،ف یکف -

 



دستشو برداشت من دوباره عررر  ینکهبا پشت دستش خفم کرد و هم رامش
 زدم،

  زدم یعر م یدادماهنگشونو گوش م ینا قتهرو

 .بودن ینغمگ یلیاهنگ خ ینا یبه نظرم تو چون

 :رها

 !داد ها یداشت قر م یشپ یقهدو دق ینهم -

 :بغض گفتم با

 !یکه بفهم  یستین یآرم -

 :ماهی

 .یبیعج ی یدهپد یهتو کال  یول یمواال منم آرم -

 :رامش

 گرسنمه  ینبچ یزوهانا برو م -

 :با حرص گفت هانا

 !یستابد ن یکن  یکمک   یهخودتم  -

 :رامش

 یاد،الو؟الو؟شده صدات نم یجادخطا ا یتو یمشکل یهفکر کنم  -



رفتن  یمبا چشم غره رفت سمت اشپزخونه و پشت سرش رها و ماه هانا
 .کمکش

فلشو  یدمماچ یو یت  یاعضا رو از رو یچند بار صورت همه  ینکهاز ا بعد
 :گفتم  و با غم یرونب یدمکش

 !ینیمشونبب یزیونتلو یا یگوش  یکه فقط از تو  یستحق ما ن ینا -

 :رامش

 ...تو دهنتا،اصال مگه یکوبمم یکی یامجانان م -

 :گارد گرفتم  فوری

 !یاریاسممو ب یحق ندار یگهبهشون د یبد یته یرامش بخوا-

 :تاسف تکون داد که گفتم یبه نشونه  یفاکشو برام باال گرفت و سر  انگشت

 !هانا متاسف باش یبرو واسه عمه  -

 :کیان

خونه باغ  یمفردا بر  ینجمع کن یالتونوتو اتاقاتون وسا ینبعد شام گم ش -
 .خاتون

 :گرد شد و گفتم  چشمام

 یم؟بر  یدفردا با یوا -

 



 .نبود یادماصال  یشد گفت  خوب

 :کیان

 یمونه؟اون مخت م یتو یزیممگه تو چ -

 

که منتظرمون بود   یخبر از اتفاقات   یندادم و رفتم سمت اشپزخونه و ب   جوابشو
 ...نشستم یز پشت م یحتفر  یمبر یخوایمم ینکهخوشحال و خندون از ا

 

****** 

 ♧ساحل♧

 

 ...نباشههه یچکسیکه ه  ییجا ببرم

 !صدام یرسهبه تو نم یکجام حت   نمیدونم

 

قطع کرد و رو به   یلرزوندم ینواهنگ رو که داشت ماش  یبا حرص صدا  رامش
 :جانان گفت

 !بخدا یکشهگوشام داره صوت م -

 اصال؟؟ یدیگوش م  یدار یهاهنگ مزخرف چه



 :گفت  یدهبرچ یبا لبا جانان

 !!!یخوب  یناهنگ به ا یچقدر بداخالق  -

 :بهش رفت که جانان گفت یچشم غره ا رامش

 !نگه دار -

 

 یدنبا د یومدکه داشت پشت سرمون م  یاننگه داشتم و ک ینوتعجب ماش با
 یساد،ما وا یسادنوا

 یانک  ینماش  یکیاون    یو تو  یممنو جانان و رامش و رها بود  ینماش  ینا  توی
 .یو هانا و ماه 

 .خاتون بود ینماش هردوتا

 .ینبود یانمن و ک راننده

 

 :شد که رها با تعجب گفت یادهپ جانان

 یته؟عفر  یریکجا م -

 

 :جواب داد یبستم ینوهمونطور که در ماش جانان

 .یناا یانک  ینتو ماش یرمم -



 

 .شد ینماش یکیگفت و جانان رفت و سوار اون   یچه بهتر  رامش

نگاه   یجوییدشاگرد نشسته بود و ناخنش رو م  یصندل  یرامش که کنارم رو  به
 .کردم

 .یفهمیدمبشرو م ینمن زبون ا فقط

 :شونش گذاشتم و اروم گفتم یرو دستمو

 چته؟ -

 :بهم انداخت و جواب داد ینگاه  نیم

 .یستن یچیمه -

 

 :زدم و ابرومو باال انداختم و گفتم یکج   لبخند

 !یدروغ بگ  یتونیبه من که نم -

 

 :نگاهم کرد و در اخر گفت یدترد با

 !یوفتهاتفاق بد قراره ب یهدلشوره دارم انگار  یدونمنم -

 :خنده گفتم با

 !یدمخوبه به کشتنت نم یمنترس رانندگ-



 

پدال گاز گذاشتم   یشونش برداشتم و  پامو رو  یدستمو از رو  یز چشمک ر  یهبا   
 .به حرکت در اوردم ینوو ماش

 .کردم هم رامش  یم یهم من احساس ناراحت  امروز 

 .ساکت و اروم نشسته بود ینماش یکیاون  یبرخالف انتظارم تو جانانم

 

 !یذارهاونور اهنگ م یرهکردم االن م  فکر 

 

 یناول یو برا یمرفت،هممون ساکت بود یم یکیبود و هوا رو به تار غروب
 .یمواسه گفتن نذاشت یبار حرف 

 

رامش جواب  یدونستمکردم سر بحثو باز کنم،م  یکردم و سع  یسرفه ا تک 
  ینهم یبرا یدهنم

 :گفتم  عقب نشسته بود و یبرگردوندم سمت رها که صندل سرمو

 ...خو یلیهوا خ یگمم -

 

 درخت بزرگ، یهسمت  یریمم یمدار یدمداد رامش برگشتم که د یصدا با



به  ینترمز کنم ماش یخواستمکه م  یهمون لحظه ا یقاگرد شد و دق  چشمام
از پشت محکم   ینجسم سنگ  یهبعدم    یهشد و دو ثان  یدهشدت به درخت کوب

 .ینمونخورد به ماش

 

خون که ازش  یشونیمبه پ ینماش ی ینها یفرمون برداشتم و تو یاز رو سرمو
 !بود نگاه کردم یجار

شده بود و   یدهرامش خراش  یخورد شده بود و گونه    ینماش  یجلو  ی  شیشه
  خود رامشم

 .کرد  یشده داشت به جلوش نگاه م شوکه

 رها حالش چطوره، ینمبرگشتم سمت عقب تا بب ینگران  با

احساس  ینکهبود،با وجود ا یومدهسرش ن ییو بالسالم و بود  خوشبختانه
که با  یناا یانک ینشدم و توجهم به ماش یادهپ یناز ماش یکردمم یکوفتگ 

 ما برخورد کرده بود جلب شد، ینماش

 

 و درشو باز کردم، ینلنگون رفتم سمت ماش لنگون

جلو نشسته بود مچ  یکه صندل  یمبود و ماه یهمشغول گر  یشهمثل هم هانا
 .زخم بود یشونیشدستش کبود شده و پ

 



بود   یدهخودشو کش  یاصندل  ینشده بود و جانان همونطور که از ب  یهوشب  کیان
 یاد،کنه که به هوش ب  یکار  یلیداشت با س یسع یکردم یهجلو و داشت گر 

 .کردم روح از تنم رفت  احساس

 !ینامام حس یا -

 

 .ینزم یو گذاشتم رو رونیب یدمکش  یناز ماش یانوک  فوری

 یرون،اومدن ب یناز ماش یمفاصله هانا و جانان و ماه بال

 .کرد  یم ینف یندستش رو کمرش و سرش بود و هانا هم ف ماهی

 

 یکی یانک  یتوضع یدناومدن و رامش با د یرونب ینو رامشم از ماش رها
عقب  یرو از صندل یاب معدن  یو با عجله بطر  یدسرش کوب یمحکم تو

 یخت،صورتش ر یمقدار از ابو رو یهزانو زد و  یاناشت و کنار کبرد

تکون خورد و چشماشو باز کرد.سرش کبود شده   یکم  یانبعد پلک ک  یهثان  چند
 .بود یبود و دماغش خون 

 :کیان

 ..ش...شده؟یچ...چ -

 

 بغلش، یدنو رها و هانا پر  یو جانان و ماه  یدمکش  یراحت  نفس



رامشم محکم  یهکنارش زانو زدم و اروم بغلشون کردم و کمتر از چند ثان  منم
 .بغلمون کرد

 

 :رامش

 !یدهآنتن نم یلعنت  -

 

 :و با حرص گفتم یدمکش  پوفی

 یکنن،افتادیمهم که داغون شدن اصال حرکت نم یناکال انتن نداره،ماش  ینجاا -
 !یابونوسط ب

 یم؟شده،چکار کن یککامل تار  هواهم

 :رها

 یه؟؟؟چ یم،نظرتونچکار کن یدبا ینیمتا فردا بب یمبخواب ینماش یشب تو -

 

 ین،دوتا ماش یتو یمشد یمو تقس یمباهاش موافقت کرد هممون

 یاتفاق افتاد معلوم نبود چ  یهدر صدم ثان یشد،اصال همه چ  ییماجرا عجب
 !یهبه چ

 



 کجاست،  یمکه االن هست  ینجاییا یدونستمنم حتی

بلکه   یستاطراف تهران ن  یمبود  یدهتازه فهم  یروز باغ اطراف شمال بود،د  خونه
 اطراف شماله،

 !جانان اسکل اطالعات غلط داده بود این

 

تهرانه!!!وسط راه  ینو اطراف هم یریمنم یدور یباش به مامان گفتم جا منو
 !شمال یمبر  یدبا یدیمتازه فهم

 

اهنگشون   یکه صدا  ینماش  شد که از دور دوتا یداشت کم کم گرم م چشمام
کرد و چراغشون هم روشن بود به چشمم خورد،خشکم  یگوش و کر م

 !!جاده رد شد یناز ا یکیزد،باالخره 

 .بود یدهرامش که کنارم خواب یکله   یتو یدمکوب  یکی فوری

 .بشه یدار محکم بود که ب یانقدر ضربم

 

 :گفتم  فوری

 یریمکمک بگ  یدکمه با  ونمیان،سرعتشدارن م ینشو،دوتا ماش یادهرامش پ -
 !ازشون بلند شو

 



 یم،شد یادهپ ینکرد و از ماش  یدار رها و هانا رو هم ب ینماش یدنبا د رامش

  یمکرد  یدار اونارو هم ب یناا یانک  ینماش ی یشهبه ش یدنکوب  با

 ( بود یدار البته جانان خودش ب )

و  جانان   یمشونمون انداخت  یشدن هممون کوله هامونو رو  یادهپ  ینکهاز ا  بعد
 .و دستاشو تکون داد و داد زد یسادرفت کنار جاده وا

 :جانان

 .یسین!وایسینوا -

 

ترمز و جانان با ذوق و  یبودن زدن رو یدهبهمون رس یباکه تقر  ماشینا
 :برگشت سمتمون و گفت یخوشحال

 !شد یم،تمومکرد  یدانجات پ -

 

گم شده گم و گور شده  ی یرهجز  یه یساله تو ۱۰انگار  یگفتم یجور یه
 !!!!یمبود

 یکه تو  یشدن افراد یادهباز شد و با پ یناکه همون لحظه در ماش  خندیدم
ترس چند قدم عقب  یبودن خشکم زد و جانانم بهت زده و با کم ینماش
 .اومد

 



 یادهپ ینماش از  یعیطب یر غ یتا پسر با سر و شکل نامناسب و حالتا ۱۰ حدود
 .شده بودن یرهبه ما خ یفشونشده و با نگاه کث

داشت  یکچل  یو کله  یورزشکار یکلکه ه  یکیشوندهنمو قورت دادم و  اب
 :گفت

 !ها یکنهبه به،از اسمون داره شانس سقوط م -

 !جاده یگر،شب،تویتا دختر جوون و ج چند

 .روغنه یکه نونمون تو  اخ

 :شونش و گفت یزد رو یکیشونخنده و  یر زدن ز رفیقاش

 !!یاریمدر م یشوتالف ینجاا یمحال کن یمرضا نتونست یهرچقدر تو مهمون  -

 :داد زد یعصب رامش

 !ببند دهنتو-

 

 :گفت  یگشوند یکیخنده و  یر زدن ز دوباره

 !زبونم دارن یناعه ا -

 !یهوحش یلیخ ینکهمثل ا یکی این

 

 :گفت  یاس یگفتنکله کچله که بهش م  همون



 !یهوحش یماهم که کارمون رام کردن دخترا -

 

 .یسادیمشدن و هممون چفت هم وا یک به ما نزد یکمبا ترس  یناا هانا

 :زمزمه کردم اروم

 !!یستیمجان ن یجک  یم،ولیکرد  یم،تمرینکالس رفت -

 !گورمون کندس  یرنمارو بگ اینا

 !یدنبه دو یکنیمبرخالف جهت سمت جنگل شروع م یشمرم،هممونسه م تا

 یدویم،گرفتین؟هم م یشیم،باهم جدا نم از 

 :گفت  یگشوند یکیاومدن جلو و  یووناجواب بدن اون ح ینکهاز ا قبل

 !یکنینم یز و یز و یشما چ  یه  -

 

 :داد زدم فوری

 !سه -

 

م تو تما یدن،یعنیبه دو یمو شروع کرد یمکلمه هممون برگشت  ینگفتن ا  با
 !!بودم یدهندو یعبار انقدر سر  یهعمرم هم 

 !محافظت از جونم بود.هم جون خودم،هم دخترا  ینبود،برا  یبار بچه باز  این



سرعتمون   یکم  یومد،اگهاون پلشتا پشت سرمون م  یداد و هوار و قدما  صدای
 !یگرفتنمونشد م یکم م

وله ک  یتونستمخورد،م یمبه کوله پشت یکیشونلحظه احساس کردم دست  یه
 !کولم بود  یتو یورو ول کنم اما...مت

 یتونستمبود و نم  یدهاونجا گذاشتمش چون خواب  یدیمکوله هامونو پوش  وقتی
 .بغلش کنم

با وجود  یتونستمشد،خداروشکر کردم که گذاشتمش اونجا وگرنه نم یم بیدار 
 .بغلم فرار کنم یتو یومت

 

 .که کولمو گرفته بود  یحرکت برگشتم و با لگد زدم به اون  یه توی

 یدن،و کوتاه بود و زود افتاد.بالفاصله دوباره شروع کردم به دو الغر 

 :با نفس نفس داد زد یاز دخترا جا مونده بودم.ماه  یکم

 ساحل کجاست؟ -

 :جون گفتم یزور خودمو رسوندم بهشون و ب  به

 ....ینجام..اینا..ا -

 .یمادامه داد یدنمونو به دو یدنکش  یراحت  نفس

 



قطع   یومدقدماشون که داشتن پشت سرمون م  یصدا  یگهد  یقهاز چند دق  بعد
 .شد

 !یمکرد  یدانجات پ یول یمکجا بود  نمیدونم

 !بود یکاف   همین

 

و درش اوردم و بغلش  یدمکوله رو کش  یومد،زیپکولم م  یاز تو یومت صدای
 :کردم..اروم زمزمه کردم

 ...بود از دست بدمت کوچولوم یکنزد -

 

چرا بغض  یدونمزدم و نم یشد و دستمو گرفت،لبخند تلخ  یرهچشمام خ تو
 !یمبود بدبخت ش یک شکرت،نزد یاکرده بودم،خدا

 ی؟چ  یدادیماز دست م یمونوپاک اگه

 

اومد باال االن  یندوزشونو یر د یکمکردن،  یم یهزرزرو داشتن گر  یو رها هانا
 !کنن  یهافتاده بود گر  یادشون

 

 یدستاش گرفت و رو  ینو جانان صورتشو ب  یدموهاش کش  یال  یدست   رامش
 .تخته سنگ نشست یه



 :کیان

 !بشه یداشوندوباره پ یم،ممکنهبر  ییم؟بیاینما االن کجا -

 :ماهی

 .ینیماطرافمونو بب یتونیماونجا،بلنده م میتپه اونجاست،بر  یه یه  -

 .یسادیمسمت تپه و روش وا یمو راه افتاد یمشد بلند

 

بود  یکه اطرافش پر از سرسبز   یکیکوچ  یروشن و روستا یچراغا یدند با
 :زدم و هانا گفت یاز خوشحال یلبخند

 !یمکرد  یدادفعه واقعا نجات پ ین...اینفکر کنم،ا -

 

***** 

 ☆هانا☆

 

روز   یه  یتونیمو با خودم فکر کردم واقعا چرا نم  یینپا  یماز تپه اومد  یت بدبخ  با
 یم؟اروم و بدون دردسر داشته باش

حداقل به  یو کاشک  یرسیمشب م یدونستیمخودمونم بود،م یر تقص البته
 بفرسته تا برسوننمون، ینواردالن و حس یگفتیمخاتون م



با  ینمخونه باغ بودن اردالن و حس یتو یالشمدت که خاتون و فام ینا تو
 .خودش برده بود

 .مثل پسراش شده بودن ییجورا یه کال

 

 .شونم جا به جا کردم یو کولمو رو یدمکش  هوفی

 !باداباد یم،هرچهنبود بر  یا یگهد یداخل،جا یمروستا رفت یورود از 

 

**** 

 یمختلف با لباس محل یزهایکه پشت م یبهت به بازار بزرگ و مردم با
 یرهخ یفروختنرو م یو خوراک  یلنشسته بودن و انواع و اقسام وسا

 .داشت ییبازار گنده و پر سر و صدا ینبود که همچ ییروستا یم،اولینشد

 

چرا  یدونمکرده بودن ،اون لحظه نم  یزونسرمون او یباال یرنگ  یرنگ  المپای
 .بود ینجاا یهبش یلیخ یبرنامه کودک شکرستان افتادم،لعنت  یاد

بخاطر لباسامونه که  یدونستمکردن، م  یاز مردم با تعجب نگاهمون م بعضی
 یبهو حتما چون غر  یشناسنمردم روستا همو م ینکهباهاشون فرق داره و ا

 .تعجب کردن یما

 



 

و  یمحل یرفت و با ذوق و خنده به لباسا یادمقبلو  یقهاتفاقات چند دق کال
 نگاه  کردم، ینیتزئ یسبد ها

 .یرینهتاب م یبود که ت  یمثل خر  یقادق یسشونو رها هم ف یو ماه  جانان

 ( .با تچکر  ییدقناعت فرما ینشما به هم ینه ول یادرست گفتم  یدونمنم(

 

عکس  یانمکرد و ک  یو با دقت به اطرافش نگاه م یجد یشهمثل هم ساحل
 .نداشت یالعمل خاص

کرد که طرف دوتا پا   یم یشد چنان اخم یاز کنارمون رد م یکه هرک   رامشم
 .رفت یو در م یگرفتجانانم قرض م یداشت پاها

 

خلوت  یکوچه   یه یتو یمو افتاد یماز اون بازار پر سر و صدا دور شد باالخره
 با صفا، یول

 .دو طرف کوچه بود یکیکوچ  یبود و گال و بوته ها یسنگ  زمینش

 

 !باشه  یکیباکالس و ش  یجا  ینهمچ  یومدکرد بهش نم  یدور که ادم نگاه م  از 

 

 :گفت  یغیج یبا صدا ماهی



 !بچه ها اونجا رو یوا -

 .کرد جمع شد  یکه اشاره م  یتوجهمون به سمت  یغشج یصدا با

 

 یو اتفاقا تو یمبود یگهد یمحله  یه یو االن تو یرونب یمکوچه اومده بود  از 
 .بود یاون محله عروس

 

 یرو گرفته بودن و ُکرد یگهجوون دست همد یو دخترا و زنا و پسرا مردا
 .یرقصیدنم

 

سر  یرو ینکها یازدن  یبودن  و ِکل م یسادههم کنار وا یگهد یاز زنا بعضی
 .یریختنشاباش م یرقصیدنکه م  ییکسا

 

کردم،چقدر هماهنگ   یکه وسط بودن نگاه م  ییکسا  یبه رقص پاها  یاقاشت  با
 .کرد  یم یدقر تو کمرت تول یجور خفن ی یرقصن،اهنگشمو قشنگ م

جفت کفش   یهو رقص پاهاشون بودم که احساس کردم    یمحو هماهنگ   هنوز 
 !اون وسط یدماشنا د

 

 !کفش سبز با بند زرد  ی یگهکفش زرد با بند سبز و جفت د  یه



 !یهکفش عجق وجق متعلق به ک  ینا یدونستمم خوب

 

و همه به رقص   یستحواسش ن  یچکیه  یدمبرگشتم سمت دخترا که د  وریف
 !یکنناونا دارن نگاه  م

 

 !یمبدبخت شد -

 

 :بچه ها به سمتم جلب شد که ادامه دادم توجه

 !رفته وسط یرماه -

 

 :تو سرش و گفت یدمحکم کوب رها

 !خل شد ینباز ا -

 !ُکرد بودنش گرفته  رگ

 

مقابلم دهنم   یصحنه    یدنکه با د  یماره برگشتزنا دوب  یغ ِکل بلند و ج  یصدا  با
 .باز شد



همراه با اهنگ داشت   ییهر دو دستش گرفته بود و تنها  یدوتا شال تو  ماهی
 یرقصید،م

برداشته بودن و  یدنکه همه دست از رقص  یجور یماهرانه و حرفه ا کامال
 !یخندیدنو م یزدنبراش دست م

 

 دختره انقدر خنگه؟ ینچرا ا خدایا

 !یکنهرفته وسط داره خودشو پاره م یهک  یعروس یدونهنم حتی

شد   یکشپسره اول اروم اروم و با حالت قدم زدن نزد  یه  یرقص ماه   وسطای
و اول انداختش پشت گردنش و  یدکش  یاز شاالرو از دست ماه  یکی یهوو 

 .یدنشروع کرد به رقص یبعدش اونم همراه با ماه 

 !ثل مسابقه شدم ییجورا یه

 

 یکیو اون  یدادنهوا تکونش م یاز دستاشون شال بود که تو یکی توی
 !دستشون هم پشت کمرشون

 !یرقصیدقشنگ با پسره داشت م یهکامال پا  ماهیم

 

 .شد یباز تر نم یناز ا یگهد دهنم

 :رامش



رفت وسط   یمثل قرق   یدهها،ورپر   یارمشم  یگیرمم  یساشاز گ  یرمبخدا االن م -
 !یدهملت قر م یهچه جلو  یدیم،االنماصال نفهم

 :گفت  یتو جد یبا خونسرد ساحل

 ینجوریه،هم یرقص ُکرد -

 یمراسما زنا و مردا باهم گروه  یهمه  یتو یننداره واسه هم یبد حرکات
 !یعیهکامال طب  یرقصن،م

 :جانان

عفت کنه  یشه بزنه پسر مردمو همون وسط ب  یوحش یاگه وسطاش ماه  -
 ی؟چ 

 

 :کرد و متفکرانه گفت  یز چشماشو ر ساحل

 ....یعنی ینو ا یستن یدبع یاز ماه  یچکاریه -

 

 :و گفت یدبه صورتش کش دستی

 !یمتا وارد عمل ش یز،بریمگا -

 :کیان

قابل اعتماد تره تا   یپسر در مقابل ماه   یه  یدونیمعاشق خودمونم که م  یعنی -
 !خودش



 :جانان

 یتجمع یداز د ینکههم یارمشنامحسوس ب یکنمم یسع یرمبچه ها من م -
 !ینساپورت کن یشوباق یدشما با یمخارج شد

 یدین؟؟فهم یبریمشم یگیریمپاشو م دستو

 

اون دوتا جانان کامال نامحسوس همونطور   یدندادن و وسط رقص  یواوک  همه
 ه رفت سمتشون،جلوه کن یعیزد تا طب یکه با قر و فر دست م

 یدونمنم یخارج شه تا بره سمت ماه   یتاز جمع  یخواستلحظه که م  همون
 ...هم گره خورد و یلنگاش تو یچطور یقادق

 !صحنه آهسته یرفت رو یچ  همه

 

داشت فرود   یقاجانان تا خشتکش باز بود و چشماش گرد شده بود و دق  دهن
 !و اون پسره یوسط ماه  یومدم

 :جانان هم کشدار و بم اومد یآهسته صدا یبا صحنه  همراه

  !یهامامـــــزاده فخــــر  یــــــا -

 !زارت و

 .یدنامرد به دادش نرس ی یهشد، فخر  ینزم پخش

 



جانان و  یز ر یسمتشون که صدا یدیمکش  یتجمع یخودمونو از البه ال فوری
 :یدمپخش بود شن ینزم یکه با صورت رو

 !یهتو سرت فخر  یدمر* -

 

 .تاسف تکون دادم و بلندش کردم یبه نشونه  سری

اونجا بودن با   یاهنگ قطع شده بود و کل مردم روستا که واسه عروس  صدای
 .کردن  یدهن باز نگاهمون م

 

 .بلند شروع شد یو بعدش قهقه  ها یز ر یخنده ها یکم صدا  کم

 

 !پسر بود یخنده  یصدا یشتر ب کثافتا

 

 ینزم  یشالو انداخت رو  یطهاوضاع خ  یدکه د  یمماهو  یمجمع کرد  جانانوبزور 
  ادم یو مثل بچه 

 .سر جاش تمرگید

 

  یه یقهو بعد از چند دق یمفاصله گرفت یتجمع از 



 :بامزه گفت یلحجه  یهشد و با  یکموننزد پیرمرد

 ینهست یک  یخوره،مهماننم ینجاکه به ا ین؟لباساتونشما از شهر اومد-
 دخترم؟

 

 .بود یانصحبتش با ک طرف

 یگرفتناخوداگاه خندش م یدیدم یرمردپ یا یرزنکه کال هروقت پ  کیان

  (یخندهم یوارمقبال هم گفته بودم که به ترک د (

 

 :سرفه صداشو صاف کرد و گفت یه با

شب چند   یها  یداد،نصفهتو جاده خراب شد انتن هم نم  ینمونراستش ماش -
 یگهد  یمنمون  ینتو ماش  یمگرفت  یمهم تصمکردن ما  یجادنفر برامون مزاحمت ا

 ینجا،چشممون خورد به ا ینکهتا ا ینجوریهم یمراه افتاد

 دوستم هم یزیابرور واسه

 !اشاره کرد ( شرمنده یبه ماه  )

 :زد و گفت یلبخند مهربون  پیرمرده

تا من فردا   ینباش ینجاا  ینجا،شبا  یدینتوش بوده که شما رس  یریحتما خ -
 درست کنن، ینتونوروستارو بفرستم ماش یپسرا

 .خداست یبحب ین،مهمونشماهم باش یشمپسرمه و خوشحال م عروسی



از رقصش خششون اومد و مثل  یلیخ یدخترم،اتفاقا اهال یجا دوستتونم
 !ذاتشه یمثل خود ماها تو یا یذات  یخونگرم یه ینکها

لبخند زدم،دعوتمون   یشمهربون  ینا  و منم ناخوداگاه بخاطر   یدگفت خند  اینو
 .ینیمکه گذاشته بودن بش  ییها یصندل یکرد که رو

 

***** 

 کیان

 

تعجب   ینا(  چقدر ایماسب سرمونو باال گرفت  یصدا  یدنبا شن  یقهاز چند دق  بعد
 ( یکننم

 یاسب قهوه ا یه یرو یچشم ابرو مشک  یو چهارشونه  یکلیپسر ه یه
صورتش   یکه رو  یو چادر  یددختر با لباس سف  یهنشسته بود و پشت سرش  

 .انداخته بود نشسته بود

داشت،پشت سرش چهارپنج   ییبانمک اما اخمو  ی  یافهپوست سبزه و ق  پسره
و چهارشونه نشسته   یافهخوش ق  یاونا هم پسرا  یهم بود که رو  یگهتا اسب د

 !!!ونبودن،المصبا انقدر جذبه داشتن که نگم برات

 



که سرتاپاش طال بود و   یزن  یهباال رفت و  یغدست و ج یاومدن اونا صدا با
بود جلو اومد و مشغول اسپند دود کردن   یدهپوش  یشیقرمز ات  یلباس ُکرد  یه

 .شد

 

 .یینشد و دست دختره رو گرفت و اوردش پا یادهاز اسب پ یهاول پسر 

 یکوق گفت:تبر بلند و ذ یرفت جلو و با صدا یجانان فور یدیمد یهو
) اصال از صورت عروسه فقط دماغش  یاینچقدر به هم م یییی.الهیگممممم

 .ینش یر هم پ یبه پا یمعلوم بود! ( اله

کرد که من   یظیجمع و گرفت و پسره چنان اخم غل یسکوت محض دوباره
 !ینجانان که نشاشه رو زم یر ز یرمبا دستام کاسه بگ یدحدس زدم با

 

 !مشخص نبود یافشکه ق  عروسم

که   ییگفت و اون اخم کرد اون پسرا  یکجز خود داماد که جانان بهش تبر   به
اسب نشسته بودن با خنده  و تاسف به جانان که مثل  یپشت سرش رو

 .کردن  یبود نگاه  م یسادهمنگال وا

 یدسف  یدست دختره رو گرفت و برد سمت دوتا صندل  یحرف   یچبدون ه  پسره
 .بود ینئرنگ که دورشون پر از تز

 :با تعجب برگشت سمت ما و گفت جانان

 



 کرد؟  ینجوریچرا ا ینا-

دفعه پشمام همه  ینکه ا  یمو دوباره بهشون نگاه  کرد  یمباال انداخت  یا  شونه
 !سقط شدن

که پر از تاسف بود برگشتم سمت جانان و دستمو به نشونه   یقیعم  یخنده    با
 .خاک تو سرت براش باال اوردم ی

 یشپسره عروسو برد پ یبود که وقت  یگهد یکیاصال داماد نبود!داماد  پسره
و صورت پر از خنده  یهمون لحظه هم داماد با کت و شلوار دوماد یاصندل

و ما حواسمون بهش  بود یسادهمردا وا یشعروس نشست.پ یشاومد و پ
 .نبود،وگرنه از لباسش معلوم بود اون داماده

 

که با   یمبرگشتم سمت دختر کنار یدست دختره رو گرفت و من فور عاشقانه
 :کرد و گفتم  یزدناش داشت گوشمو کر م یغ ج

 بود؟ یکه عروس رو اورد ک   یاون -

 ینع  یکم  ینکهبرگشت سمتم و بعد ا  یجزدن برداشت و گ  یغدست از ج  دختره
 :بز نگام کرد و انگار تازه متوجه سوالم شد و گفت

 یگی؟ماهااا.رضا رو-

 یدرسمه که برادر عروس با ینجاادامه داد:داداش رعناس) عروس ( ا و خندید
داماد و دستشو تو دست داماد  یبه  خونه  یارهعروسو از خونه  با اسب ب



.اگه هم عروس داداش نداشت یگهداماده د یخونه  یهم کوچه  ینجابذاره.ا
 .عموش یاانجام بده  ینکاروا یدپدر عروس با

 :حسرت به همون پسره رضا نگاه کرد و گفت با

 !یهمرد واقع یهروستا تو کف رضان، یهمه دخترا-

 

 یزرت و پرتاش برگشتم سمت جانان و گفتم:خره برگشت  ی یهتوجه به بق بی
 !یگفت   یک به داداش عروس تبر 

 یکه به زور سع یبلند یدفعه با صدا ینرد شد و من اچشماش گ جانان
 .خنده یر داشتم خفش کنم زدم ز

 یعوض شد،وقت  یمونهمش بزن و بکوب بود و واقعا روح یاخر عروس تا
 یکه تو  یکردیمخاتون فکرشم نم  یشپ  یمکه بر   یزدیمم  ینواستارت ماش  یمداشت
 !یریمقرار بگ یتیموقع ینهمچ

 

واسه   یبه صندل  یو بله دادن عروس و بستن ماه عقد    یاز خوندن خطبه    بعد
 یم،که گذاشته بودن نشست  یا یچوب  یزاینره وسط دور م ینکها

 فالفل با نوشابه گذاشتن، یشام عروس برای

 !بود  یجالب  یتجربه    یکه شامش فالفل باشه نرفته بودم ول  یا  یعروس  تاحاال

 :گفت  یلبخند یچو بدون ه یکامال جد  جانان



 !بگم یخوامم یچ  ینگوش بد  ینکوفت کن  ینکهقبل از ا -

 

 :که گفت  یمو بهش نگاه کرد یمشد یماهم جد ناخوداگاه

صبح نوبت به نوبت   یارین،تاخودتون نم  یبه رو  یدینشن  ییامشب هر صدا -
 !!یکنیمم یههرکدوممون تخل

 !نداره یگه،شوخیمد نخوده

 

توش رو   یمبخواب  یخوایمکه م  ییاون بنده خدا  یتا صبح خونه    یددعا کن  فقط
 باد نبره،

 !یدفعال کن یتونوباد ینایکه تورب  ینامشبو ازاد یه فقط

 :/بسم اهلل بگو شروع کن یه حاال

 

شبو همون موقع  یبادا یاز خنده که همه  یدیمچنان ترک یهثان یهاز  کمتر 
 یم،استخراج کرد

 .یروناز دماغش زد ب یخوردکه داشت نوشابه م  یچارهب رامش

 

بود رفت  یختهخنده هامون طفلک کرک و پرش ر یاز صدا یووسط مت این
 !ساحل یپا یر ز



 

و هنوز   یمراه تصادف کرد  یکه انگار نه انگار تو  یدیمو خند  یمانقدر گفت  خالصه
تا پسر سواستفاده گر تو جنگل دنبالمون  ۱۰زخما رو صورتمون هست و  یجا

 کرده بودن و

و بدتر   یمپناه ببر   یدیماسمشم نشن  یکه حت   ییروستا  یهبه    یمه بودشد  مجبور 
 .یدهانتن نم یامونماز همه گوش

 

 ..بود یعروس یاخرا دیگه

با اسباشون انجام دادن و   یدمازش نفهم  یچیکه ه  یباحال  یشنما  یهو پسرا   
از  یکیو انگار  یدماونم نفهم یهکه معن یُکرد یترانه  یهروستاهم  یاهال

 !خود یرود خانه  ینخود نخود هرک  یتشون بود خوندن و در نهارسومات

همونطور که دستاشو پشت سرش قفل کرده بود اومد سمتمون و با  پیرمرده
 :گفت  یلبخند مهربون 

 خونه یمبر  ییدبفرما -

شب  یهو  یمکرد  یبهش اعتماد م یدبا یلحظه احساس خطر کردم،چجور ی
 یخوابیدیم؟م یبهغر  یه یخونه  یکامل تو

 :زد و گفت یبخش ینانحرفمونو از چشمامون خوند که لبخند اطم انگار 

 یخوابم،برادرم مش حسن م یشما امشب خونه  یراحت  یبرا -



 ین،من بخواب یخونه  یهم شبو تو شما

بهشون  یتونینم یدخواست یدخترام و همسرم اونجا هستن و هرچ  دوتا
 .یدوقت تعارف نکن ید،یهبگ

 ستا همه مهربونن،رو ینا اهالی

 .یکنیمراحت ما از اعتمادتون سواستفاده نم خیالتون

 

 !یمنداشت یا یگهد یاصل چاره  یم،در به حرفش اعتماد کرد یچرا ول نمیدونم

 یومدداد.مرده هم بهش نم یو تلفنامون انتن نم یمکه بخواب  یمنداشت جایی
 !باشه یادم بد

 

و دو  یسادوا یدر آب  یه یجلو یقهسمت خونشون،حدود پنج دق یمافتاد راه
 .تقه به در زد

درو  ینمک  ی یافهوق یدزن قد کوتاه و تپل با پوست سف یهبعد  یهثان چند
 .ازمون استقبال کرد یما با لبخند گرم یدنواسمون باز کرد و با د

 !مهمون نواز بودن چقدر 

اسب بود با همون  یره که روو با وارد شدنمون همون پس یمخونه شد وارد
 .یدیمدوستاش که اوناهم اسب داشتن رو د

 



 .کردن  یتعجب داشتن به ما نگاه م با

راه بهمون گفت اسمش مش رحمانه رو به پسرش  یکه تو  یرمردهپ همون
 :گفت

 .خانوم ها امشب مهمون ما هستن ینرضا جان ا -

 یرعلیو بهداد و ام یمانو ا یدکنار جاده خراب شده،فردا تو و سع  ماشینشون

 ( دوستاش بود البد یاسما )

 یه،مشکلش چ ینینسر بب یه برین

معطل نشن،امشب  ینجاا یشتر بنده خداها ب ینا یندرستش کن ینکن  سعی
 .خانوما معذب نشن یخوابیمخونه مش حسن م یریمهم ما مردا م

 یینبهمون انداخت و بعدش سرشو انداخت پا یبا همون اخمش نگاه  رضا
 .باباش داد یلتحو یو چشم

 :زد و زنش همون زن بانمکه گفت یرحمان لبخند مش

 یما بوده کل  یفعال بذار پسرا باشن تو کارا کمکم کنن، نصف مراسم تو خونه  -
 یبرز،پسراباشن من دست تنهام.خودتم برو کمک آقا فر   یدکار مردونه هست با

 .یکننمک مک  ینجاروا

هم حتما  یبرز گفت و من حدس زدم که آقا فر   یرحمان با لبخند چشم مش
 !داماده یبابا

 .یرونو اونم از در رفت ب یمبهمون زد که جوابشو داد یرحمان لبخند مش



 

 :گفت  یبرگشت سمتمون و با مهربون  زنش

 یزانم،اسم من عاطفس عز  -

 !خودتونن نین،همسبا سروناز و سوگل هم اشنا بش یاینب بیاین

 !اسم دختراشونم سروناز و سوگل بود پس

 

 ینیاخر سنگ  یقهو من تا دق  یمو پشت سر عاطفه خانوم راه افتاد  یمزد  لبخندی
 .کردم  یحس م یاطشونوح یتو ینگاه پسرا

 :رامش

 یده؟ادم ند یکنه؟مگهبه من نگاه م ینجوریپسره رضا چرا ا ینا -

 :ساحل

 !دازنگاه به دور و برت بن یهیم،یها -

 !یسرت نکرد یچیکال ه  یست،تون یرونتار موشونم ب یهخودش  خواهرای

 :رامش

 یره؟چشم غره م ینجوریخب به اون چه که ا-

 یتنداره که بخوام حساس یدخترونه ا یباییهمن موهام پسرونس ز تازه
 !نشون بدم



 :شونشو باال انداخت و همون لحظه عاطفه خانوم صدامون زد ساحل

 !دخترا،دخترا -

 

 :سمتش که با لبخند گفت برگشتیم

 از اتاقا که بزرگه، یکی یجاتونو انداختم تو -

 وقته، یر د ینبخواب یرینبگ یدباش راحت

 .دخترامم هستن یدنخودشون کارارو انجام م پسرا

 

 

 :گفت  یدیمشن که فقط خودمون  یلب جور یر ز ماهی

 خواست کمک کنه؟ یحاال ک  -

ازش گرفت و هانا در جواب عاطفه خانوم ازش تشکر کرد  یزیر یشگونن رها
و بعد از تشکِر دوباره، وارد   یمو بعدش مثل کاروان شتر پشت سر هم راه افتاد

 .یماتاق شد

 :تشک انداخت و با خنده گفت یخودشو رو جانان

 !نرمه یش،چقدر آخ- 

 :رها



 !یگیرمکمر درد م  ینرو زممن  -

 :هانا

 ینهم یبود جا یاده،ممکناز سرمون ز ینمکه هم  یاریندر ن یسوسول باز -
 !یمشکم چند تا شغال بود یاالن تو

 

 !قوقو یقوقول -

 :بسته و غرولند گفت یبا چشما کیان

 !بخورتش یوکفتره رو خفه کنه تا ندادمش مت  ینا یکی -

 

 :گرفته و خواب الود جواب داد  یپتو با صدا یر از اونور اتاق از ز ساحل

 !بخورش یست،خودتاشغال خور ن یومت -

 :مکث کشدار ادامه داد یهاز چند ثان بعد

 !یگمکفتره رو م -

 

 یدور و برش غرق شده بود و خشتکش رو یبالشتا یر همونطور که ز جانان
 :گفت  یشمست و دماغ یسرش بود با صدا

 !اون خروسه بدبختا -



 !قوقو یقوقول+

سرش گذاشت و همزمان  یسرشو برداشت و رو یر با حرص بالشت ز رامش
 :با داد گفت

 یخفه شو!خروس ب  یگهد یدیمفهم یگفت   بار  یهدرد!پدرسگ  یمرض!ا یا -
 !محل

 :رها

 ....خروسه چقدر رو یناه ا -

 :ماهی

 یی؟پرستار یا یخوایم یسیجون امشب پل یا -

زد و  یکه داشت تو خواب حرف م  یو با تعجب به ماه  یمخفه شد هممون
 !یمنگاه کرد یگفتم یور یدر

 

 :هانا

 یمبسم اهلل الرحمن الرح -

 :کیان

 یکنه؟به هممون تجاوز م یننذار ینواسه ا یلمنگفتم فصدبار  -

 :ماهی



 !رو بپوش یهنهه،دامن قرمزه مال منه،تو برو کاله آب -

 

 بود یمعن یب  یلیدفعه حرفش خ این

هم که به زبون گوز آباد بود  یگهپشت بند جملش چندتا حرف نامفهموم د!
 !نشد یرموندستگ یچیرو گفت که بازم ما ه

 :متفکر گفت جانان

 !!یکنهم داره کانال عوض یکه ه   یه؟فعالچ یشبعد یگنالبه نظرتون س-

 :ماهی

 یلخزر به دل  ی  یاچهدر  یهسوز  یشات  یتو  یزموننفر از هموطنان عز   ۱۰امروز   -
 !کمبود برق جان باختند

 :خنده و گفت یر زد ز یزرت  کیان

 !یو س یستاخبار ب -

 :ساحل

 به نظرتون بازپخشم داره؟ -

 :ماهی

 ینادست دست،شهناز ا ینادست دست،مهناز ا یادست دست،اونور ینوریاا -
 .دست دست ینادست دست!عمم ا



وضعش  یلیخ یدیمد یو وقت  یمبهش انداخت یتاسف نگاه  یتبا نها هممون
از  یگرام یها یهو همسا ینشان و کمک اتش یبه اذن اله یشهداره حاد م

ماتحت  یچند تا لگد تو ینکهو اونم بعد ا یمکرد  یدارشخواب مزخرفش ب
 ور کردن از خواب نازش زد راه افتاد تا دست و صورتش  یدار ب  یلهممون به دل

 .بشوره

 

***** 

 ♤رامش♤

 

افتاد سر و  یادمونشستن سر و صورتش ماهم تازه  یبرا یرفتن ماه  با
 یم،صورتمون رو نشست

نبود  یصبح کمتر بود و هوا سرد،اگه بخاطر اون خروس عوض ۶ساعت  هنوز 
 !یمواب بودحاال حاالها خ

 

 .ینشوندمکردم مرغ و جوجه هاش رو به عزا م  یم یداشپ اگه

 یمونراحت یرفت ماهم با لباسا یرونب یکه با لباس راحت   یاز ماه  یتتبع به
 یاط،ح یتو یمرفت

 .نداشت یموردعموشون بخوابن پس یرفتن خونه  یشبکه د  پسرا



ونو گذاشتن توش اسباش یشبکه د  یتوجهم به اسطبل یاطورودمون به ح با
 .جلب شد،اسباشونو برده بودن

 

رومو  یاطهمون ح یباغ بود و اسطبلشون هم تو یهمثل  حیاطشون
 .برگردوندم

 

 !یشستتا ماتحت رفته بود تو حوض و داشت سر و صورتش رو م ماهی

 !فعال شد یزیمحس کرم ر یهوچطور  نمیدونم

 

و لبم گذاشتم تا بچه ها بفهمن  ینیب یانگشت اشارمو رو یحلبخند مل یه با
 !سر و صدا کنن یدنبا

 .یسادنلبخند مرموز زدن و سر جاهاشون وا یه همشون

 

 یکی یحرکت انتحار یک  یشدم و ط  یک نزد یاروم از پشت به ماه  اروم
 .پشتش که رو به من بود یمحکم کوبوندم رو

 

 !و زارت! افتاد تو حوض یدکش  یوحشتناک  یغ ج ماهی

 



گرفته شد و منم افتادم تو   یقمخنده که همون لحظه  یر زدم ز بلند یصدا با
 !حوض

 !اوردم و نفس گرفتم یروناب ب یر سرمو از ز فوری

 !و بتونم بازشون کنم یزهتا اب روشون بر  یدممال چشمامو

 

پس  یهنگاه  کردم   یخندیدکه م  یبه ماه  یتو صد البته عصبان یناباور با
 !یچمحکم بهش زدم اما خندش کمتر نشد ه یگردن 

 !!شد بیشترم

بودن و داشتن به حال و روز ما  یسادهحوض وا یرونهم نامردا ب یناا رها
 !یخندیدنم

 .سرمو برگردوندم یباز شدن در ورود یصدا با

و افسار اسبشو تو دستش گرفته بود، داشت  یینهمونطور که  سرش پا رضا
 .داخل یومدم یاطاز در ح

دوباره  یهاما در صدم ثان یینلحظه سرشو باال اورد و دوباره انداخت پا یه
به سر و وضع افتضاح ما و موها و لباسامون   یسرشو باال گرفت و با ناباور

 .نگاه کرد

 

 !ودمو جمع و جور کنمخ یچجور یدونستمنم یمغزم قفل کرده بود و حت  منم



 :چشماشو بست و داد زد یفور رضا

 !!!!تو یاینبچه ها ن -

 

 !کنم دوستاش باهاش بودن  فکر 

 :گفت  یکه چشماش بسته بود عصب  همونطور 

 !خودتونو یدجمع کن -

 

اومدم و مثل  یرونحوض ب یتو یدیم،از لحظه واقعا هممون خجالت کش یه
 !داخل اتاقمون یدیمجت پر 

 !منیبرا یمماه یکشیدمخط و نشون م یماه  یبرا من

 !یمنداشت یادیکوله هامون لباس ز  توی

 !یدست لباس راحت  یهو  یروندو دست لباس ب فقط

 !!یمتا اونجا بخر  یمبرندار یادیز یز گفته بود چ  خاتون

 :گفت  یو ماه  یدمکش  پوفی

 یم؟بپوش یما االن چ  -

 :جانان

 !مانتو شلوار -



 :کیان

 !یاونطور یشیمم یتاذ یلیخ یول -

 :هانا

 یریم؟از سروناز و خواهرش بگ یهبچه ها نظرتون چ -

 !بود یاسمش چ  یکیاون  یادنم یادم

 :ساحل

 !ندارم یهلباس بق یدنبا پوش یخوب  ی یونهم -

 :کیان

 !یممجبور یول -

 :ساحل

 !یستن یاجبار یچه -

 

 :با حرص من

 !منو مجبور کنه یتونهنم یچکیه -

 

 :باال انداخت و گفت یاتفاوت شونه  یب  کیان

 !خودتونه یراحت  یمجبورتون کرده اخه شلغما؟برا یک  -



 :ساحل

 !یکرد  یانشدوم بهتر ب یاوم،دفعه  -

 

 :حدقه چرخوند و هانا گفت یچشماشو تو کیان

 !نه یا یرمازشون لباس بگ یتونمم ینمپس من برم بب -

 یمکرد  یا خالآبو پشت هان یاز اسپند دود کردن و قران و صلوات کاسه  بعد
خوب   یبرسه و با خبرا  یو سالمت و به اتاق اونور  یحخداوند صح  یاریتا با  

 !برگرده

 !بودن یسلباسامم که خ ینسخت بود،ا ینشلوار ج تحمل

 :کیان

 بچه ها؟ -
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 :همزمان یو ماه  رها

 ها؟-

 :کیان



دور افتاده که نه  یروستا یه یتو یماالن افتاد ینکهاز ا یندار یچه حس -
خبر داده   یسخاتون نگرانمونه و احتماال به پل  ینکهو ا  یلدارن نه موبا  ینماش

 !باشه

 یدکش  یاه پدر مادر دار رها

 ( !پدر مادرن یآه ها ب  ی یهانگار بق )

 :رها

 !یدیاحساس ناام -

 :ماهی

 حوصله بودن یب  -

 :من

 !یمعصب -

 :ساحل

 !کالفه -

 :جانان

 .گشنمه -

 

 :هاکان



 !یکنیمم یداشونپ ین،ماخاتون نگران نباش -

 یده،و رنگتون پر ینصبح اروم و قرار ندار از 

 که،  ینجوریا یکنیدداغون م خودتونو

 !یمبرنگرد یمنکرد یداشونپ یتا وقت  یدمبهتون قول م من

 :جواب داد یگشتو برم یرفتراه رو کالفه م یهکه   همونطور  خاتون

 نگران نباشم؟چطور نگران نباشم؟ -

 ینمو اردالن و حس  یخوشگذرون   ینجااومدم ا  یالمفکره که با فام  یمنه ب   تقصیر 
 .برداشتم اوردم با خودم

عمارت  یه ینخوده رو هم تنها گذاشتم تو یتا دختر که مغزشون اندازه  ۷
 !بزرگ

 !دست من امانت بودن اونا

 ی؟چ  یادسرشون ب ییکردم،اگه بال  یانتخ من

 !!فکرشم وحشتناکهیاراه...خدا یتو اگه

 

آوار  یبامبل تقر  یکه هر لحظه امکان داشت بباره رو ییبا چشمها خاتون
 ...شد

 



 .بود یرهخ ینبه زم یتبا دستاش مشت شده و صورت کبود از عصبان اشوان

 !!!بده یمادربزرگشو دلدار یحت  یتونستانقدر نگران بود که نم آرین

نگران دختر  یداداشت همه رو اروم کنه اما از ته دلش شد یسع هاکان
 تر و شکننده تر بود، یفاونا از همه ضع ینبود که ب ییکوچولو

 !یبرداونا تا مرز جنون م یادسر رها ب ییممکنه بال ینکهافکر  حتی

دوست داره و عاشق  یکیوکه رها   یدشن یقتجرات حق یباز یتو کهیوقت  از 
 !کنه ،اون سهم هاکان نبود  یکرده بود ازش دور  یشده سع

 کرد،  یبا دلش چکار م اما

 !یکوبیدم ینشس یوار خودشو به شدت به در و د یکه از نگران   دلی

مبل نشسته و  یغرق خون رو ییساکت با چشما یشهبر خالف هم سامیار 
 .دستاش گرفته بود ینسرشو ب

 

 یو هردفعه همون جمله  یگرفتدخترارو م یماره تلفن به دست ش سهیل
 یا یشهکل

 ( یباشدمشترک مورد نظر در دسترس نم )

 .یکشیدکار نم  ینو دست از ا یگرفتاما باز هم شمارشون رو م یشنیدم رو

 

 



شده بود و همشون منتظر بودن  یرهخ یبه گوشه ا یوار داده به د یهتک ماکان
 .ازم باهم برن و دنبال دخترا بگردنبرگرده و ب یتا پارسا هم از کالنتر 

 

 یرایمس  ی  یهتا بق  یخواستنهزار بار رفته و برگشته بودن و االن م  یواصل  مسیر 
 .روهم بگردن یوفرع

 

مثل فشنگ از  یحرف  یچبدون ه یدنپارسارو که شن ینماش یچرخا صدای
 .یاطاومدن و راه افتادن سمت ح یروناتاق خاتون ب

 

 یدنشوناونارو هم به خونه باغ دعوت کرده بود اما به محض رس خاتون
 یرو مبال ینخاتون و آر یها یلزده،فام یبشونساعته غ ۴که دخترا   یدنفهم

 نشسته بودن، یینپا

 یخیالکال ب  یاشونمحال خاتونو درک کنن و بعض  یکردنم  یازشون سع  تعدادی
 !هر و کرشون باال بود یصدا

 :کرد گفت  یروشن م شویگار همونطور که س پارسا

 .از اونجا رفتن یگهبهم م یحس یانبره،یهبلدم م یریمس یه-

 :ماکان

 چطور؟ -



 :پارسا

 چقدر تنبلن؟ یدیتا االن نفهم یعنی -

 :زد و گفت یلبخند تلخ  ماکان

 !یترسمم -

 

 :دل خودش گفت یتو ینداد و همزمان هرک جوابشو کسی

 !ینطورمنم هم -

 !یپوشمنم ینکن!من لباس محل یشوخ  -

 :ساحل

 ین،اخه؟اصال لباساشو بب یچ  یعنیرامش  -

 یپوشی؟؟؟قشنگن چرا نم خیلی

 :رامش

زشت  یلیلباسا خ ینا یبهتره،من تو یلیخ یپوشمم یسموخ یهمون لباسا -
 !یخورنبه من نم یرسمبه نظر م

 

و دوباره به خودش  یددور چرخ یه یدامنشو گرفت و با خوشحال ینچ جانان
 :گفت  یخندیدشد و همونطور که غش غش م یرهخ ینهآ  یتو



 !شدم،چشم حسود کور شه انشااهلل یوتیفولخدا چه ب یوووو- 

 

 :با خنده برگشت سمتش و گفت کیان

 !یصحبت کرد یادن یهمزمان به سه تا زبون زنده  -

  .باز کرد ومشغول بافتن موهاش شد یششون جانان

 بودن  یدهکه واسشون اورده بودن رو پوش  یا  یمحل  یون لباسادخترا ا  ی  همه

 !یرفتمنمبار  یر جوره ز یچمن بودم که ه اما فقط 

 .در زد یکیخب،همون لحظه  یومدنم خوشم

 :رها

 ییدبفرما -

 

به هممون   ینیاتاقو باز کرد و با ورودش نگاه پر از تحس  یهخانوم در چوب  عاطفه
  :من با تعجب گفت یدنکرد و در اخر با د

 داشت؟ یرادیا یدی؟لباسدخترم تو چرا نپوش -

 یارن؟برات ب یگهد یکیبگم  میخوای

 :ناراحت نشه گفتم ینکها یبرا فوری



بود فقط من متاسفانه  یلباس خوب  یلیمشما،خ یزنینم یهچه حرف یننه ا -
 .یستمراحت ن یمحل یلباسا یتو

 :زد و گفت یخانوم لبخند مهربون  عاطفه

 دخترم  ینمحل  یهمه لباسا  یمندار  ینجاا  یا  یگهد  یدخترونه    یاخه ما لباسا -

اونم که  ی.لباسایرهچون تو شهر دانشگاه م یپوشهم یشهر  یرضا لباسا فقط
 ..پسرونس ب

 :گفتمفوری

دارم ن یبرام؟مشکل یارینب یریناقا رضا بگ یندست لباس از هم یه یشهنم -
 .باهاش

 

 .یرونگفت و از اتاق رفت ب  یخانوم با تعجب باشه ا عاطفه

 :هانا

 !یقشنگ  ینخل شد،اخه لباس به ا ینباز ا -

 

 .بهش رفتم و جوابشو ندادم یغره ا چشم

 .در زدن اومد یبعد دوباره صدا یقهسه دق دو

 :گفت  یرینیبا خودش ماهی



 .تو عاطفه جون یایدب -

 .داخل و دوباره در زد یومدانتظارمون عاطفه خانوم ن برخالف

 

 :کرد گفت  یبلند شد و همونطور که درو باز م ماهی

 ....من قربونت برم عاطفه جون که انقدر احتر  یاله -

 

 :یدکش  یغ تموم گذاشت و ج یمهکردن در حرفشو ن  باز  با

 !یلاصغر سگ سب یا؛-

 

که با دوتا   یدمسرک کش یماه  یغکه کنار در نشسته بودم با تعجب از ج  من
 .کفش مردونه مواجه شدم

 !یدماوردم باال که تازه به کمربند طرف رس سرمو

 !یدمرس یقشدفعه به  یناوردم باال تر که ا بازم

 !یدمرضا رس ینحس و اخمو ی یافهکه تازه به  ق  یوفتادگردنم داشت م  دیگه

 !تو گلوم و افتادم به سرفه یددهنم پر  اب

تو هم لباساشو گرفت سمت  یبهم رفت و با همون اخما یچشم غره ا رضا
 :و گفت یماه 



 من اوردم، یارهمادرم نتونست ب -

 

 

 ین،بد یلمدادم سالم تحو یلتونکه سالم تحو  لطفاهمینجوری

 !حوضمون توشه یماه  ینمبب نگیرم

درو گرفت و رو به  ی یرهو خودش دستگ یدبهش رفتم که ند یغره ا چشم
 !یرهقدماش اومد که داره م یخودش بست و بعدشم صدا

 :حرص گفتم با

 !یکنمخفه م ینومن ا -

 :ساحل

 !پنبه دانه یندشتر در خواب ب -

گل و گشاد بودن و   یلیمن خ یرضا که صد البته برا یلباسا یدناز پوش بعد
 ینیمتا بب یرونب یمو بابامم،از اتاق اومد یستمم نکردم که خود  یاحساس م

 !!نه یاخندق بال  ینا یتو یمبنداز یدهم یزیچ یهعاطفه جون  ینا

 

 یم،رو به رو شد  یمحل  یها  یپر از خوراک   یورودمون به اشپزخونه با سفره    با

اشپزخونه نبود اما صبحونه کامال اماده شده بود و انقدر  یجز ما تو کسی
  !توش شنا کنه یخواستو رنگارنگ بود که ادم دلش مسفره بزرگ 



 !صبحونه ذوق زده شدم یسفره  یه یدنبار از د یناول یبرا 

 !بود خو گشنم

 :و ساحل با لذت گفت یمدور سفره ولو شد راحت

 !راحتن یاشلوار محل ینچقدر ا-

 :به شلوارش انداختم و گفتم نگاهی

 !یدیدامن نپوش یهچرا مثل بق-

 

 :باال انداخت و گفت یشونه ا ساحل

جا  یهاروم  یتونممن کال نم ینکها یستم،همتوشون راحت ن ینکههم ا-
 !رفت باال شرفم رفت یدید ینم،یهوبش

 !هم غذا ببره یومت یو ساحل پا شد تا برا یدمخند ریز 

 .یخوابیدم یاهمش تو بغل ساحل لم داده بود  یانخورده بود و  یچه طفلکی

چپوندمش تو حلقم  ینکهگنده درست کردم و بعد از ا  یر نون و پن یلقمه  یه
رو هم رفتم باال که احساس کردم تا ماتحتم  ییمبدون مهلت دادن بهش چا

 !سوخت

زدم و لپم  یرو سفره ول کردم و همونطور که بال بال م یباتقر  ییوچا استکان
 :یگفتمنامفهوم م یو ه  یرونلقمه پر بود زبونمو اوردم ببخاطر 

 !شوختم،شوختم-



 ینگاه م یرقصیدمم یبا بهت و تعجب به من که سر جام داشتم بندر دخترا
 :گفت  یکردن و همون لحظه ماه 

  سوختم یگهفکر کنم داره م-

 :گفتم  یبلند تر  یصدا با

 !شووووختممم-

گرفت سمتم و   یخ اب یوانل یهبا تاسف  یانازم دور شد و ک یکمبا ترس  هانا
 !یدهند ییکوفت کن بدبخت چا  یر گفت:بگ

ازش   یکمزبونم نداشت    یسوختگ   یتو  یریتاث  ینکهابو ازش گرفتم و با ا  لیوان
 .خوردم

 !یمااز صبحونه لذت ببر  یمروز خواست یه، خدایا

خودمو که سر سفره  ییسر سفره گذاشتم.استکان چا یوانوتوهم ل یاخما با
 .بودم یختهر

 .که اونور سفره بود جلب شد  یا یگهد ییبه استکان چا توجهم

 یکشبرش داشتم و به دهنم نزد یهبدونم مال ک ینکهبدون ا یثیلبخند خب با
 .کردم

 یمونمزنده م ینکهاز ا ینانفوتش کردم و بعد از اطم یدفعه حساب  ینا البته
 .مشغول خوردنش شدم



 یگفت:ا  یما با شرمندگ   یدنسوگل وارد اشپزخونه شد و با د  یقهدق  از چند  بعد
اومدم سفره رو  ینمزاحمتون شدم شرمنده،فکر کردم تموم کرد یدبابا،ببخش
 .جمع کنم

 :گفت  یبا مهربون  رها

 .یکنیمدشمنت شرمنده گلم،ما خودمون جمع م-

 :یدخواست مخالفت کنه که رها بدون مقدمه ازش پرس سوگل

 تو؟ یکالس چندم-

 :زد و گفت یلبخند خجول سوگل

 یازدهم-

 :با خنده گفت هانا

 .تنمون بود یتخوبه ها!لباسات قشنگ ف یلیخ یکلته یماشاال ول-

 :با خجالت گفت سوگل

 .یهسرونازه!اون پشت کنکور یلباسا یشتر ب-

 :یدمه من پرسدفع ینگفت و ا  یاهان  هانا

 بود؟ یبود من خوردمش،مال کس ینجااضافه ا ییچا یوانل یه-

 :سوگل



خواست سر سفره باشه،اگه   ییبازم چا  یکیاگه    یمگفت  یمگذاشت  ینجورینه هم-
 یزم؟بازم برات بر  یخوایم

 .دستت درد نکنه یخوادنم-

 :ماهی

 بود؟ یاسم تو چ  یگمم-

 سوگل-

چک کردن   یبرا  یوکه مش رحمان کس  یندار  ی:آها اره،سوگل جان خبر ماهی
 نه؟ یافرستاده  ینامونماش یتوضع

 .ینن:چرا،رضا و پسرعموها و پسرعمه هام رفتن ببسوگل

 :با تعجب گفت جانان

 همه باهم؟-

 

 :و گفت یدخند سوگل

 یه میبینییهونون بخر!  یهرضا پاشو برو  یگیباهمن،مثال م یشهکال هم  یناا-
 ینکها  یاونم فقط برا  یشنسوار اسب م  یدارهلشکر پسر پشت سر خودش برم

 !ییبرن نونوا

مطمئن  یستکم و کسر ن  یزیکه چ  یناز ا یو اونم وقت  یدیمحرفش خند به
 .رفت یروناز اشپزخونه ب یمختصر  یشد با عذرخواه 



به دل   ییلخ  یشونو خونگرم  یومد،لحجشونخوشم م  یاشمال  از   یشه:همجانان
 .یشینهم

 

دهنم   یمربامو تو  خامه و  یلقمه    ینکردن و من اخر   ییدو رها حرفشو تا  هانا
 :گذاشتم و با همون دهن پر گفتم

 .یماطراف بگرد ینا یمبر  یکمخودمون  یبرا ینجمع کن-

گفتن زودتر از همه مشغول جمع کردن   یولیجاودانه ا یجانان ولگرداو کیان
 .سفره شدن

 یمبار بود تو زندگ ینکه اول  یادیز یورت دادن لقمم بخاطر انرژبعد از ق منم
 .کردن سفره شدم  جمع یداشتم مشغول کمک کردن بهشون تو

 

***** 

 ♢جانان♢

 

 یدسف یدنبال بزغاله  یگرفتاز کجا نشئت م یدونمکه نم  یباز و ذوق  یشن با
 .یدویدمکه اسمشو پنبه گذاشته بودم مثل اسب م  یرنگ 

دشت اطراف روستا و اونجا پر از گوسفند و بز بود و منم هر لحظه   یمبود  اومده
 !یدویدمبخت برگشته ها م یناز ا یکیو دور  یشدمم یموج 



در مزرعه   یحنا دختر   یکردماز دو طرف بافته بودم و قشنگ احساس م  موهامم
 !!ام

تشر که   یکرد و ساحلم بعد از کل  یمن نگاه م  یایخره بازبا اخم به مس  رامش
باز  یاون همه فضا یدنکه از د یوبا مت یمشغول باز ینبتمرگ بش یاب

 .خوشحال بود شد

 

که از   یدفتر  یخودش شاعرانه تو ی یدهبه عق یلبخند مسخره ول یهبا  رها
 زد، یچمنا غلت م یرو یو ماه  ینوشتسوگل گرفته بود چرتو پرت م

 !یخندیدم یول یبه چ  یقادق یدونمجا نشسته بود و نم یهکه   کیانم

 یر ز یزدیمبا هم م یشدیمچشم مو چشم تو یکردمهروقت نگاهش م منم
 !خنده

 یچو هردوتاتون بدون ه یننگاه کرد یمیتوناگه به دوست صم ینبدون کال
 !یستینن یمیخنده دوست صم یر ز یننزد یلیدل

 

 ...هم که هانا

عقل هانا از هممون سالم تره اما االن   یمداشت  یدهعق  ینجااز اومدنمون به ا  قبل
 یم،شد یمونکامال پش

کرد   یدماغش م  یکگل و نزد  یه  یهگرفته بود دستش و هر ثان  یشوگوش  چون
 گرفت،یم یو از خودش سلف  یبستو چشماشو م



 !یستمن حواسم ن یعنی یگرفتژست م یمجور یه

 ( شارژ داشت یامونگوشهنوز  یداد ول یتن نماونجا ان (

 

افتاد که داشتم دنبال پنبه   یادم  یسادم،تازهفکر در اومدم و با نفس نفس وا  از 
 !یدویدمم

 !زده بود یبشتعجب به اطرافم نگاه کردم،پدرسگ غ با

پشت  یقاو دق یممتر  یلیم یه یپنبه تو فاصله  یدناخم برگشتم که با د با
 .یدمکش  یگوشخراش  یغ سرم ج

 !نزن جیغ 

بود با تعجب برگشتم سمت  یادفر  یهشب یشتر نفر که ب یه یصدا یدنشن با
 ..صدا

از همون پسرا که با رضا بودن و سوگل گفته بود از پسر عموهاشه   یکیکه با   
 رو به رو شدم

 !!ارازلش نبود خوشبختانه یاز دوستا یاومده بود و خبر  تنها

 

سبزشو برام گرد  یچشما یزیو با پوزخند تمسخر آم به پنبه انداخت نگاهی
 :کرد و گفت

 !نوبره یگهبزغاله هم بترسه د یهکه از   یدختر  -



 

 :کار انداختم  یموهم و منم زبون دومتر  یکم اخمام رفت تو  کم

 !کردم  یدادنبال فضولم بودم که خوشبختانه پ -

 

 :لبش گفت یدناز ابروهاشو باال انداخت و با گز  یکی

 !سوسولن یادختر شهر  ینق که االح -

 ینماش یمرفت یذارهافتاب که جون واسه ادم نم یگرما ینا یباش تو مارو
 یم،خانومارو درست کرد

که   ینکرد  یرانندگ  ینداره رو چجور یبیذره سراش یهکه   یجاده ا نمیدونم
 !یبینتشکه کورم م  یتو درخت  ینصاف رفت

 

 

 

 :حرص گفتم با

 !یکه کرد  یدرست کرد -

 یذاریکه ازت نخواستم منت م  من

 )پرروام یدونمخودم م(



 ....و یهم به خودمون ربط داره،کور هم خودت  یدیمند یا یدیمدرختو د اینکه

 :از ابروهاشو باال انداخت  و دو قدم جلو اومد و گفت یکی

 خودمم و..؟ -

 یابو ینا با لذت دارن به جر و بحث من با یدمبه دخترا انداختم که د نگاهی
 یکنن،نگاه م

پررو شه  یلیاگه خ یدونستمم یم،هرچنددار یقدارن ماهم رف یق!ملت رفبیا
تا منو  یخندیدنفعال که فقط نشسته بودن داشتن م یول یکنناعالم حضور م

 !کنن  یتاذ

 

 .پسره نگاه  کردم یبه چشما دوباره

 یرسیدم،م ینشتا س بزور 

کردم،چقدر سبز  یسهسا مقاپار  یلحظه رنگ سبز چشماش و با چشما یه
 .قشنگ تر بود ینپارسا از ا یچشما

گوشه   یهمن خونسرد  یدادا یداد و ب  ینبود البد در برابر ا ینجاپارسا ا اگه
 کرد و  یخفتم م

 زد که تا دوماه تو کف جملش بمونم، یم یحرف  یه

 .یرهبگ یُکشت   یخوادکه انگار م  ینیمثل ا نه

 



 :انقدر تو فکر بودم که جوابشو ندادم و در عوض خودش ادامه داد -

 شد زبونتو موش خورد؟ یچ  -

 :اومد یگهپسر د یهداد  یصدا یهوجوابشو بدم که  خواستم

 بزمجه؟ یرفت  یگور  ی،کدومعل یر هووو ام -

 

 .از خودشون بود یگهد یکی

 .شد یکموناز دور جملشو با داد گفت و  کم کم نزد پسره

 .یبود،چشماشم مشک  یقد بلند و پوستش گندم یعل یر ام ینهم مثل

 

 :انداخت و گفت یینما سرشو پا یدند با

 .یدمداد زدم،شمارو ند ی،شرمندهسالم ابج  -

حل  ینتونکه به شما بگه مشکل ماش یمدوساعته فرستاد یوعل یر ام این
 .ینجاد موندگار شده ااوم یوونهشد،د

 

 !با ادب بود ینبه،چقدر ا به

 :یدطرف و غر  یپهلوزد تو یکی یعل امیر 

 !یدسع -



 :بغلم جواب دادم یر ز یزدمزدم و همونطور که پنبه رو م لبخندی

 یناز ا یشتر دوستتون تا اومد دعوا داشت با ما انگار!من با پنبه ب ینواال ا -
 .یامکنار م

 :پنبه

 !بععععع  -

 

 :گفتم  یکنترل شده ا  یخنده  با

 !کرد  ییدهم تا یوونکیح یید،اینبفرما -

دستشو  یدبگه که سع یزیبه من رفت و خواست چ یچشم غره ا یعل امیر 
 :گرفت و با گفتن

  .یشرمنده،با اجازه ابج  -

 

 .برد یشوبابا قور رفیق

 :و با ذوق برگشتم سمت بچه ها و گفتم ینرو گذاشتم زم پنبه

 !یمبر  یتونیمدرست شد،م ینمونگفت؟ماش  یچ  یدینشن -

رو برداشت   یچرخیدگوسفنده م  یه  یرو که با سماجت دور و ور پا  یومت  ساحل
 :و گفت



 !یگهد یمپس؟ بر  یمهست یمنتظر چ  -

 

 !نه یگه،گفتمدبابا جان اصرار نکن  -

 :ماهی

 !مش رحمان -

 

 :رحمان مش

اجازه رو هم بهتون  ینا یتونمنم یبا شما ندارم،ول ینسبت  یچدرسته من ه-
 بدم،

 چند ساعت فاصله هست، یهغروبه تا شهرم  یک نزد االن

 یدفرار کن یننکرده نتونست ییسرتون اومد و اون موقع خدا ییبازم بال اگه
 ی؟چ 

 دارم، یناناطم یدجان من مثل چشمام به رضا و سع بابا

 !یگردنخودشون برم ینتون،بعدششما رو تا شهر برسونن با ماش یدبذار فقط

 

 :رامش

 ...!که  یشهنم ینجوریاخه ا -



 

 :رحمان مش

 شما االن چشم به راهن، یدخترم خانواده ها -

 !ینبذارم بر ینجوریشمارو هم یتونمنم من

 یشه،میخواینراحت نم یالمونم دست خانوادتون خو سالمت نرس یحصح تا
 ین؟بنداز ینمنو زم یرو

 

 یگفتیمزشت بود اگه م  یین،خیلیاخرش سرمو انداختم پا  یاز گفتن جمله    بعد
 .نه

 .هم درست کرده بودن ینمونماش یبه ما پناه داده بودن و حت  اونا

 :رها

 !گل شما  یبخاطر رو ینمچشم،ا -

  زد و ماهم بعد یبخش یترحمان لبخند رضا مش

از سوگل و سروناز و عاطفه خانوم  یخودمون و خداحافظ  یلباسا یدنپوش از 
که  یسمت منطقه ا یمراه افتاد یدکه بغض کرده بود همراه با رضا و سع

 .بود ینامونماش

 .عوض نکرده بودن و همونجا پارک بود جاشو

 بغض عاطفه خانوم افتادم، یاد



 مهربون بود، چقدر 

 .مثل دختراش باهامون رفتار کرد یول یمروز مهمونش بود یه فقط

 

خواستم برم سمت  ینکههم یدیم،مورد نظرمون رس یبه منطقه  باالخره
 .هانا از جا پروندم ینه یصدا ینماش

 

نگاهشو دنبال  یدم،ردبهت برگشتم سمتش که نگاهشو به پشت سرم د با
  کردم

 یشناختمکه راننده هاشونو خوب م  ییمدل باال ینهفت تا ماش یدنبا د و
 .یختکرک و پر خودمم ر

 

 به کنار، ماشینا

چروک کنارشون   یرهنایقرمز و پ  ینامرتب و چشما  یتکه با وضع  هیوالهایی
 بودن یسادهوا

 ..ترسناک تر بود یز همه چاز  

 

 :ماهی

 ...ییدگاومون زا -



 

 

***** 

 ♧ساحل♧

 

قرمز زل زده بود بهم نگاه  یکه با چشما  یار دم و به سامدهنمو قورت دا اب
 کردم،

 یترسم؟نگاهش م یناز ا یکردماحساس م چرا

 

 :گفت  یبلند و حرص یو با صدا یینزد و سرشو انداخت پا یپوزخند سهیل

 مثل سگ جون بکن دنبالشون بگرد، -

 !یوفتشو،از خورد و خوراک ب نگرانشون

 ...بعدش

 

 :ادامه داد یبلندتر  یپاش زد و با صدا یبه سنگ جلو یمحکم لگد

 !یشنم ینماشبا دوتا نره خر دارن سوار  ینبعد بب -

 :ماکان



 حده؟ ینشعورتون در هم یعنی -

بعدش  یننداد یزنهبال بال م یخبر به خاتون بدبخت که داره از نگران  یه
 یگذرونین؟خوش م ینجاا یناومد

 !!اصال ینکجا بود  یشبو د یاینم یناز کجا دار یستن معلوم

 

از خودمون  یدبا یرفته بود چجور یادمونو اصال  یمخفه شده بود هممون
 .یمدفاع کن

 

داد کنه  یاز همشون داد و ب  یشتر کردم اشوان قراره ب  یفکر م ینکها برخالف
 .کرد  یقرمز به رامش نگاه م یفقط با چشما

 :اشوان

 ....رامش سوار شو -

 

 :دفعه داد زد یناز جاش تکون نخورد که ا رامش

 !سوار شو یگمبهت م -

 

و داد  یووردکرد طاقت ن  یکه تا اون موقع با تعجب داشت به ما نگاه  م  رضا
 :زد



 یرسونمش،مگهدارم خودمم م  یتشوتو بشه؟من مسئول  ینسوار ماش  یدچرا با -
 !نه رامش؟بهش بگو

 

رفت   یچشم غره م  یشساعت پ  یهتا    ینکهبرگشتم سمت رضا،ا  گردیچشما  با
 شده رامش رامش راه انداخته؟ یداد االن چ  یو محل سگ نم

 یقشوشق  یزد و همونطور که با انگشت اشارش عصب  یا  یپوزخند عصب  اشوان
 :دوخته بود تکرار کرد ینو نگاهشو به زم یخاروندم

 رامش؟؟ -

 

 :شد و گفت یرهضا خر  یگرفت باال و صاف تو چشما  سرشو

 !یاراسمشو به زبونت ب یگهبار د یه یهدهنت اضاف یاگه دندونات تو -

بره سمت اشوان گذاشت و  یخواسترضا که م یشونه  یدستشو رو سعید
 :گفتیاروم یبرگشت سمت ما و با صدا

 یشناسین؟؟م یناروا -

 

 یرمنه تا حالشونو بگ یگفتمنبودن حتما م یانقدر عصب اگه

 .کنه  یداموضوع کش پ یناز ا یشتر ب خواستمیاما نم 

 :مثبت تکون دادم و گفتم یبه نشونه  سرمو



 .اشنان -

 

 :زد و گفت ینگاهم کرد و در اخر با تمسخر پوزخند یکم رضا

 یب  ینجاپسراشون اومدن خانوماشونو ببرن،بودن ما ا ید،دوستسع یمبر  -
 یدسفا

 .گرگ نشن  یطعمه  ینابابام نگران بود ا بیچاره

 

 :به اشوان ادامه داد ینگاه  با

 !کجاست  یواسش حداقل حواست بهش باشه بدون  یخودتو کشت  یلیخ-

داد،واقعا   یانتن نم  یمونخراب شده بود و گوش  ینمونما ماش  یدونستم  خوبه
 بود گفت؟ یچ  ینکه ا

 .تن لششو جمع کرد و رفت یدنگاهش کرد و اونم با سعفقط اشوان

 

و بازوشو  یاناومد سمت ک یعسر  یلیماکان خ یهوکه   میساکت شد دوباره
  یدشگرفت و کش

 !ینشماش سمت

 



 :بعدش به خودش اومد داد زد یاول شوکه شد ول کیان

 .یهوووو -

سمت ماکان که اشوان کمرشو گرفت   یدانداخت و دو  ینزم  یکولشو رو  رامش
 !خودش ینسمت ماش یدشو کش

خواستم   ینکهکردم و هم  ینگاه  م  یاوحش  ینبه بغل با بهت و تعجب به ا  متیو
پاهام  یر دستشو ز یه یار هوا معلق شدم،سام ینشون بدم تو یعکس العمل

 !ینشسمت ماش یبردمسرم و داشت م یر دستشم ز یهانداخته بود و 

 

 :داد گفتم با

 ...؟بذارم زم یهکارا چ  یکنی؟اینم یچه غلط  یدار -

 

 یانداختم رو یار که بهم انداخت صدام تو گلوم خفه شد و سام ینگاه  با
 .ینشماش یجلو یصندل

 

 یم یشبغلم بود دست و بالم بسته بود وگرنه حال یتو یومت ینکها بخاطر 
 !کردم

 



 یبرتشکه پارسا جانانو انداخته رو شونش و داره م  یدمد ینماش یپنجره  از 
 !یزنهو جانانم داره داد م ینشسمت ماش

 

بود و  یسادهوا یگذاشته بود و پشت سر ماه  یبشج یدستاشو تو نمآری
 .رفت یراه م ینار یجلو یینبا سر پا یمماه

 !برگرده فرار کنه یتونستنم ینمار یگنده   یکله بخاطر 

 

با  یکل  ینکهمثل ادم رفتن سوار شدن و هانا هم بعد از ا یو هاکان ول رها
 !ینبزور بردش تو ماش یلسر هم داد زدن اخرش سه یلسه

 !افتادم یرستاندب یاد

 .شدن یکردم همونقدر وحش  یم احساس

 

فقط  یحرف  یچبدون ه یارمکردم و سام یداشتم به جلوم نگاه م ساکت
 .کرد  یم یرانندگ 

 !!  بهتر یگفتچرا نم یدونمنم یبگه ول یزیچ یهمنتظر بودم  هرلحظه

 .یدمشن یقشونفس عم یبودم که صدا یومت یکردن با موها  یباز مشغول

 



هم فشار داد و بعد از باز کردنشون   یسمتش که پلکاشو چند لحظه رو  برگشتم
 :گفت

 !بده یحفقط بهم توض -

 

 ....آروم بشم میخوام

 

 نبودم، یخرک  ینگاهش کردم،اهل لجباز یکم

 :دم و گفتملبمو تر کر  ینهم یام،برایچس کالس ب ینبودم الک  مریضم

 

 منحرف شد، ینمونماش یومدیمم یمکه داشت  یریمس یتو -

شد  یندنبال ما اومد و ا یومدکه پشت سر ما داشت م  یناهما یانک  ماشین
  .ما خورد یناونا هم به ماش یندرخت و ماش یما خورد تو ینکه ماش

 داد، یو انتن هم نم یکردنکار نم  ماشینا

اما  یدیمخواب ینماش یو تو یماز اونجا دور نش یمگرفت  یمشب بود تصم چون
ازشون کمک  یتونیمم یماز دور فکر کرد یندوتا ماش یدنشب با د یها یمهن

 .. یریمبگ

 بودن که افتادن دنبالمون، یچندتا پسر الش ولی



و  یمفرار کرد ینهم یارن،برایسرمون ب ییهر بال یتونستنم یابونبر و ب توی
 یداپ یک کوچ  یروستا یهگممون کردن   یگل وقت جن یتو یدندو یبعد از کل

 یم،کرد

 .ییجورا یهدور افتادست  ینشکه بشناس  یستن روستایی

 .تا شهر نداره یمخاص ی فاصله

 یم،به اسم مش رحمان موند یمرد یه ی خونه

 .زنش و دختراش پیش

 یم،تا ما بخواب یدنو پسرش شب رفتن خونه داداشش خواب خودش

 یزا چ  ینجور ا  ینتا صبحش پسرش و برادرزاده هاش که ا  یمشد اونجا بمون  قرار 
 .درست کنن ینمونوبرن ماش یارنسر در م

 یم،انتن نداشت بهتون خبر بد گوشیامونم

 نبود که مارو ببرن، یناوناهم ماش یروستا تو

 یبردداشت م  ینروستا که ماش  یاز اهال  یکیبرن شهر    یخواستناگه م  خودشون
 .که از شانس ماهم اون موقع نبودش  ونیووردشو م

بذاره که خودمون  یتونهدرست کردن مش رحمان گفت نم ینمونوکه ماش  بعد
 غروبم هست و دوست داره مارو سالم برسونه، یک چون نزد یمتنها بر 

 یبد  یز برادرزاده اش بود که ما چ  یکیشمپسرش و    یکیشدوتا پسره هم    اون
داد که بهشون اعتماد داره   ینانمون اطمو مش رحمان به  یمبود  یدهازشون ند



 یگیرنم ینکه مارو تا شهر برسونن وبعدش خودشون ماش یخوادو فقط م
 ...یگردنبرم

 !یمنداشت یا یگهد یچاره  یدونین،ماهمکه خودتون م  بقیشم

 

 .نگاهم به داشبورد بود یزدمکه داشتم حرف م  یمدت  ی همه

دادم  یم یحکه مثل دشمنم بود توض  یچرا داشتم واسه کس یدونمنم خودمم
 !بهتره ینجوریا یکردمحس م یول

 ...ییجورا یه

دربارم فکر   یچجور  یا  یگههرکس د  یا  یلسه  یاهاکان    یا  ینمهم نبود آر  برام
 یکنن،م

 !!!!داشته باشم یار ذهن سام یتو یبد یدوست نداشتم وجهه  ولی

 .یومدنم یار از سام صدایی

 

 .باال گرفتم،متفکر به جاده زل زده بود سرمو

بهت  یار بغلم خوابش برده بود جا به جا کردم که حرف سام یرو ته تو متیو
 ...زدم کرد

 ...یازم دور بش ینجوریا یذارمنم یچوقته یگهد -



تخس شده بود نگاه کردم  یپسر بچه ها یهکه شب  یار گرد به سام  یچشما با
 :و با تعجب گفتم

 یگی؟؟م یدار ی..چ یچ  -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه  نیم

 !یخبر بذار یمنو ب  یحق ندار یگهد -

 .که باشه  یهرچ  شرایطت

 

 سمت چپمو دادم باال و گفتم ابرو

 ی؟؟با من دار یبعدا تو چ نسبت  -

 

 :بهم نگاه کرد و محکم گفت جدی

 !!یرهبگ یتوزندگ یادما یهمه  یتنه جا یهکه قراره   یکس -

 

****** 

 ~یماه ~

 

 .یومددر نم یکمنشسته بودم و ج ینماش یمظلوم و ادم وار تو خیلی



 یبشج یبودمش فقط دستاشو تو یدهکه د  یهم که از همون لحظه ا آرین
 .کرد  یو فقط نگاه م یگفتنم یچیگذاشته بود و ه

 

 یالک  یسرفه  یهتوجهشو جلب کنم  ینکها یبهش انداختم و برا ینگاه  نیم
 .کردم

 .خت عنتر خانبهم نندا یمنگاه نیم

 .دفعه بلند تر سرفه کردم این

 .نکرد یتوجه بازم

 .یختبلند سرفه کردم که خودم پشمام ر یسوم چنان با صدا ی دفعه

 

 :آرین

 !یشیچه مرگته؟االن پاره م -

 

 :صاف کردم و گفتم صدامو

 !بخواد یحاز دختره توض یدمواقع پسره با ینجور تو ا -

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه  نیم



 .نداره یخودته به من ربط  یهکه همو دوست دارن،زندگ  ییهاون مال کسا -

 

 !یگهبنده خدا راست م یدمفکر کردم و د یکم

 :فکر مثل بچه ها گفتم یدهنمو قورت دادم و دوباره ب  آب

 ی؟تو منو دوست ندار یعنی -

 

 :زد و گفت یانداخت و باالخره لبخند کمرنگ  یدمبرچ یبه لبا نگاهی

 ی؟مگه تو منو دوست دار -

 :زدم و بلند گفتم یزیام یطنتو ش یثخب لبخند

 !نووووچ -

 

بست که با همون لبخند  یششوشدنش ن یع گرد شد و بخاطر ضا  چشماش
 :ادامه دادم

 یاد؟؟اورانگوتان خوشش م یاز تو یک  -

که منو دوست نداشته   یستن  یادن  ینا  یتو  یکس  یچاخه ه  یدمسوالو پرس  این
 !و بامزم یرینباشه،بس که من ش

 :کج کرد و با تمسخر گفت  دهنشو



 !ینزم یوفتهازت قند م یریآرههه،اصال راه که م -

 

 .کردم  ییدزدم و تا یگشاد  لبخند

 جو ساکت شد، دوباره

 :متفکر گفتم یقهدو دق بعد

نگران و  ینکه اومد یوقت  یست،چراخودمه و تو برات مهم ن یاگه زندگ  -
 ی؟بود یعصب

 .معلوم بود یافتق از 

 :گفت  یو جد یاووردخودش ن یبه رو یهول شد ول یکمکردم   احساس

 واقعا از دستتون ناراحت بودم و البته هستم، ینکها یخب برا -

کامل شما شبانه روز   یه یول یمشما بود یخاتون واسه  یایشاهد نگران ما
 ....که با دو تا پسر   یمکرد  یداتونپ  یو وقت   یناز خودتون به ما نداد  یخبر   یچه

 

 .خودشو کنترل کرد و ادامه نداد  یو تند شد ول  یکردم نفساش عصب  احساس

 کوچولو بدم،  یحتوض یه یدکردم که با  احساس

 یست،شاهد داشته باشم بد ن یهخاتون  یشپ یدیمرس یوقت  حداقل



ازش به عنوان سپر بال استفاده کنم اگه خاتون خواست از عصاش   یتونمم  تازه
 .استفاده کنه

 

توجه به  یکه ب   یدمرس یجهنت ینکه با خودم کردم به ا  ییدو دوتا چهارتا با
 .بهش بگم یانوجر یدبا یستگفته واسش مهم ن  ینکها

 

خر ماجرارو گذاشتم کف دستش و در ا  یهمه    ینیمقدمه چ  یقهاز چند دق  بعد
و اضافه  یماون روستا نداشت یبه جز موندن تو یچاره ا یچواقعا ه ینکها

 .کردم

 .یگفتنم یزیچ یعکس العمل ازش بودم ول یه منتظر 

 .لبشه یلبخند کج گوشه  یه یدمبهش انداختم که د ینگاه  نیم

 :گفتمتعجب با

 یخندی؟چرا م -

 

 :گفت  یگستد یایدن یه یکه انگار تو  یجواب دادن به من جور یجا به

 ...برعکس تو بود یقااون دق -

 ...تفاوتتو دو ی،اینتو باهاش فرق دار یداد..ول ینم یحبهم توض هیچوقت

 



نگاه من انگار تازه به خودش اومده باشه ساکت شد و چشماشو ازم  یدند با
 ..کرد  یشتر گرفت و سرعتشو ب

 

 زد؟ یداشت حرف م یک   ی درباره

 ی؟تفاوت من رو چ  این

 ادامه نداد؟!؟ چرا

 

***** 

 ☆هانا☆

 

 !یکنماروم تر برو فرار نم یکم -

 

 .زد و در عوض سرعتشو باال برد یدر جواب حرفم پوزخند سهیل

 :مقدمه گفت یکه ب   یدمکش  پوفی

پسره زنگ زد به خاتون و سراغتو   یه  یمعلوم نبود کجا بود  یکه جنابعال  یوقت  -
 .رش کردگرفت،خاتون دست به س

 بوده فقط گفت شهرام...داداشته؟ یما نگفت ک  به



فکر  یب  یدم،چقدر کش  ینینگرانم شده ه یلیشهرام حتما خ ینکها یاداوری با
 .نبود یادمبودم که اصال شهرامو 

 

 :جواب دادم یناراحت  با

 نه،نامزدمه-

 یپاشو رو یبا چنان شدت  یلبود که سه یومدهن یرون)ه( کامل از دهنم ب هنوز 
 .رفتن یکیموج مکز  یهترمز گذاشت که جد در جدم جلو چشمام 

 ....هووش روا -

 

 ی؟تو نامزد دار +

 

 !داد بلندش شوکه شدم یصدا یدنشن از 

 

بود نگاه کردم،چش   یتو عصبان یدیچهرش نا ام  یکه تو  یلتعجب به سه  با
 ین؟شد ا

 .گفتم  یآره ا آروم

 



 .کردم که حالت چهرش عوض شد  یاحساس م قشنگ 

 یترسیدماز صورتش معلوم نبود اما چنان دستشو مشت کرده بود که م  هیچی
 !انگشتاش بشکنه

 :گفتم  آروم

 شد؟ یچ  -

 .و چشماشو بست یدکش  یقیعم نفس

 !نداره ینشده،شده باشه هم به تو ربط  یزیچ -

 .روشن کرد و راه افتاد ینونزدم و اونم ماش یحرف  دیگه

 :سر صحبتو باز کنم گفتم ینکها یحرصم گرفت و برا ینماش ازسکوت

 کجاست که انقدر از تهران فاصله داره؟  یالئهو ینمگه ا -

 

 

 :سهیل

 یحواسه تفر   یشههم  یالنه،خاتونممنطقه نسبت به گ  یندورتر   یقادق  یالو  ینا -
 .بهشته یهشب ینکهوا یدهاونجا چون از طرف پدرش بهش رس یرهم

 

 . نم دوباره ساکت شدگفتم و او  اهانی



 !بشر  ینرو مخم بود ا چقدر 

 .نگاه کردم یرونوو ب یدمکش  پوفی

 .نداشت یدنکه د  یافتهاورانگوتان جهش  این

 

***** 

 ~یانک~

 

 !یاااااااااااااااصدا بز بد یزنمتم -

 :ماکان

 !یبکن یخوایم یچه غلط  ینمبب یکنمم یادتپ ینجاهم منم《-

 :داد گفتم با

 روستااااا،اصال منو برگردون یگردمبرم -

 بهترن یلیخروستا از تو یبرگردم،پسرا میخوام

 .تره هم ج...آخ آخخ،گوشمو ول کن یدهخوشگل ترن هم بدناشون ورز هم

 :ماکان

 !یگفتیم یادامه بده داشت  یکنم،خبول نم-

 :من



 !یگفتمنم یزیچ ی؟کی؟من؟منچ  -

نباشه من انقدر  یادن یخوامم یجون خودم که نه به مرگ تو که اگه باش به
 !که نگو  یمخوب یبچه 

 !یکردمداشتم دعا م االنم

 

 :ماکان

 یی؟چه دعا -

 !سرمون نگه داره ینحستو باال ی یهسا یشهخدا هم ینکها +

 

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت ماکان

 نه؟ یشیتو ادم نم -

 :نگاهش کردم و گفتم یناباور با

 !!یباش یدهفهم ینازودتر از ا یکردمفکر م -

 :گفت  یو جد یدکش  پوفی

 !ییجا ینتو شب دخترونه نر  ییتنها ی،دیگهدور ازشوخ  یول -

 ....یگرفتنتوناون پسرا م اگه

 



 :از ابروهامو باال انداختم و گفتم یکی

 یگرفتنمون؟اگه م -

 :زد و گفت نیشخندی

 !که به تو بخوره  یواون دست یشکونمم -

 !به جز دست خودم که اون اشکال نداره البته

 :/یدهچراغ سبز م یقاداره دق یروان  ی پسره

 

 یی؟؟؟پررو یلیخ یدونستیم -

 :ماکان

 .بگو یدجد یز اره چ -

 :یثلبخند خب یهبا  من

 چه چشماش خوشگل بود؟ یه؟دیدیاون پسره رضا چ ی نظرت درباره -

 !یگیرهنم یه کسمادرزن کنم،حلما و شارانو ک یرمش،ننموبگ احتماال

 

 :ماکان

 !یاراسگ منو باال ن یرو یانک -



 یموجدان بود تا گفت یفکر کن چه ب  ین؟به اخوشگل بود چشماش
 زر زد؟ یچ  رفت یادت یمگذاشتن رفتن!دم اخر   یشناسیمتونم

 

 !منو یدم،نخور باشههه فهم +

 

 :با پوزخند ماکان

 !یستیخوشمزه ن -

 

****** 

   °° رها °°

 

 .کرد  یم یتماذ یلیهاکان ساکت بود خ اینکه

 !!ینشستساکت نم ینجوریکرداما ا  یزد و سرزنشم م یداد م کاش

 .نداشت یعکس العمل یچه یداده بودم ول یحخودم توض یوچ همه

 :شالم شدم و گفتم یکردن با گوشه   یباز مشغول

 ...یهاکان،من که همه چ  -

 :هاکان



 چرا؟ -

 چرا؟ یچ  +

 

 :کانها

 ی؟داد یحخواستم که توض یحتوضمگه ازت  -

که  یهشخص یستم،همونمن ن ینگران طرز فکرش باش یدکه با یکس اون
 .یدوستش دار

 یگی؟م یدار یچ  +

 

 :هاکان

 !اره یگفت   یعاشق شد یدنازت پرس یوقت  یقتجرات حق یباز یتو -

 !کن  یحبده و توج یحهمون توض یهاالنم برو واسه  خب

 

 یه یکردم جا  یکه از عمارت رفته بودن احساس م  یمدت  ینگاهش کردم،تو 
 !یهبدجور خال یزیچ

 یه،چ یجا یدمفهم یدمشکه االن د  وقتیم

 ...هاکان جای



 .مثل اون دوست نداشتم یچکیوبودم که ه مطمئن

 ..کرد  ینگاهام به هاکان فرق م جنس

 

 :فتمکردم گ  یزدم و همونطور که داشتم نگاهش م یزیر لبخند

 !یکنمکارو م  ینخب منم دارم هم -

 :هاکان

 ی؟....چــــــیمن م یگیم یدار یچ  -

 

 !یشهبود برم تو ش یکترمز کرد که نزد یجور یه

 :داد زد یومدکنارمون داشت م  ینشکه ماش  آرین

 !هووو هاکان -

 یا یکننفرت و فرت ترمز م یکرد؟ه   یتبه تو هم سرا یلبودن سه وحشی
 !بابا

 :برگشت سمتم و گفت ینبدون توجه به حرف آر هاکان

  ی؟گفت   یتو..تو چ  -

 :کردم و متفکر گفتم  یک به هم نزد ابروهامو

 !یییییییییییغ ...جیدوابراز عالقه...تورو نم یگنم ینمردم به ا -



 .یشکنهاستخونام داره م کردمیبغلم کرده بود که احساس م یجور یه

 !ولم کننننن -

 :ازم جدا شد و دستاشو دو طرف صورتم گذاشت.با خنده گفت یلیم یب  با

 .یستمبود...بگو که خواب ن یبگو که جد -

 .زدم،پس اونم دوستم داشت یمهربون  لبخند

 !!یته!واقعیستیخواب ن -

 :هاکان

 من بودم؟ یدوستش دار یکه گفت   یاون  یعنی -

 

 گرفت،  خندم

 .کردم من پسرم و هاکان دختر   یم احساس

 

 :و گفت یدموهاش کش یال یت دس هاکان

 .تا فراموشت کنم یکردمم یتداشتم خودمو اذ یا،چقدر خدا -

 

 :گفتم  غرغر  با



تورو به عنوان استاد راه داده تو  یک   یدونمنم یدادممن رسما داشتم طناب م -
 !دانشگاه

 

 :اروم و مظلوم گفت یلیحرفم تموم شد خ یحرف بهم زل زده بود و وقت  بی

 ی؟واسه من االن تو یعنی -

 

 !زمان برد تا جملش رو حضم کنم یقهچند دق یه

 .گفت گونه هام سرخ شد  یچ  یدمفهم ینکهاز ا بعد

 :هاکان

 !نه االن یکشیدیخجالت م یدبا یکردیم یازم خواستگار یداشت  یوقت  -

 

 :گرد برگشتم سمتش و گفتم  یچشما با

 کردم؟!؟  یاز تو خواستگار یمن ک  -

 

 :باال انداخت و گفت از ابروهاشو یکی

 یکنی؟نم یباهات ازدواج کنم؟خواستگار یخواینم یعنی -

 



 :ادامه داد یهاشو باال انداخت و با لحن با مزه ا شونه

 دانشگاهه، یواسه دخترا یخب!فرصت خوب  -

 .یشهم یشتر روز به روز ب خواستگارامم

 

 یاره؟بحرص منو در  یخواستشده نگاهش کردم،م یز ر یچشما با

دورش بود  یبهش ابراز عالقه کنم به هرک  ینکهخودم قبل از ا همینجوریشم
 !اونم دوستم داره یدمشد،چه برسه به االن که فهم یم یمحسود

 !یمجا موند یهروشن کن!از بق ینوماش -

 :هاکان

 ی؟ناراحت شد -

 

 .ندادم جوابشو

 

 رها؟ -

 

+ .... 

 



 رها جان؟ -

 

+ ..... 

 

 رها خانوم؟ -

 

+ ... 

 

 رها زشته؟ -

 

 ...زشت؟چطیزشتم؟من زشتممم؟تو االن به من گفت  ییی؟منچ +

 

 :پر از خندش گفت یادامه بدم دوباره محکم بغلم کرد و با صدا ینکهاز ا قبل

 !دوستت دارم کوچولو یلیخ -

 

***** 

 ♢جانان♢



 

 

 !مراد است امشب یست؟شبچه شب امشب

 ...ینا ینانا ینا نای

 

بذاره  ینکهعمارت خاتون پوست کلمونو بدون ا یمبرس ینکههم میدونستم
 .یکنهم یمبد یحتوض

 

 یترسیدم،که کنارم نشسته بود م  یا یگاو وحش  یناز خاتونم از ا بیشتر 

و  یرهبازوش بگ ینگردنمو ب  یتونسترون من بود راحت م یاندازه  بازوش
 !خفم کنه

 !سرش باشه یتو یشوم یاالن نقشه ها ینهم شایدم

 !یسپرممن خودمو به تو م خدایا

 عفتم کنه؟ یب  نبره

 !یزنمزر م چقدر 

 !یتونستهمون عمارت م یبکنه تو یکار  یخواستاگه م این

 



 :پارسا

 !یحتوض -

 

 هن؟ +

 

 :پارسا

 !یخوامم یحتوض -

 

بدم!دوبار بهت رو دادم  یحداره به تو توض یلیدل ی؟ماست؟چهنه بابا؟ترش +
 ...پر 

 :پارسا

 !ببند -

احتماال اصال نخواد   ینتونو نگران که اگه بب  یهاالن انقدر از دستتون عصب  خاتون
 !ازتون بشنوه یزیچ

 !که آروم بشه  یارمب یلشده که حداقل بتونم واسش دل یبدونم چ  یدبا من

 .ینداشته باش یمنطق  یلاگه دل البته

 



 .شدم یعبخوام اوضاع رو شرح بدم بدجور ضا یطور کل به

 

 یسرد و ب  یلیدادم و اونم خ یحتوض یوصورت خالصه واسش همه چ به
 .کرد  یحوصله گوش م

 

 برد؟ یاز اشوان به ارث م یترگ عصبان یهشد  یم چی

 !ینمدر حد مرگشو بب یتعصبان یهداشتم  دوست

 !حرفا بود ینتر از ا ینیزم یبس یلیخ ولی

 

 .یسادوا ینفکر بودم که ماش تو

 

 ینکهبود و قبل از ا  یگهد  یجا  یهتعجب برگشتم سمت پارسا که نگاهش به    با
 :گفت  یبلند یکرد با صدا  یباز م ینوبپرسم همونطور که در ماش یزیچ

 !ییندعوا شده بپر پا ینااشوان ا ینتو ماش -

 

 

 :رامش



 !یمکن  یدافضولمونو پ یخواستیمم یم؟اصالچرا با دوتا پسر بود -

 ی؟واسه من داد و هوار راه انداخت  ینجوریکه ا  یمن یهتوچه؟تو ک به

 

 .یکشیدیمو وسط جاده سر هم داد م یمشده بود یادهپ ینماش از 

 یشهشدن و پسرا طرف اشوان و دخترا مثل هم یادهپ یناشونهم از ماش بقیه
 .یسادنسمت من وا

 

 :اشوان

 !بده یحتوض یفشهوظ یخوامم یحتوض یکیمن از  یچون وقت -

 !یمیستیمن وا یتو رو یکنیغلط م توهم

 

 :شده صدامو انداختم پس کلم حرصی

مثل دوران مدرسه بزنم  یخواددلت م یدرفته شا  یادت!فکر کنم  یباش  یخر ک  -
 کبودت کنم؟

 

 یداد با چشما  یگاز گرفت و همونطور که انگشت اشارشو واسم تکون م  لبشو
 :شده گفت یز ر



 !یکردمخفت م یدکه همون موقع باآخ   -

 

 :زدم و گفتم پوزخندی

دم و دستگاهت که از عمو به عمه ارتقا  یزدم تو یچنان محکم م یدمنم با -
 !یکن  یداپ

 

 !خنده یر زدن ز یپق  یانگفت و جانان و ک  ینیه هانا

 

 :ماکان

 زهرمار -

 :کیان

 تو دلت +

 

 تو دهنت -

 

 تو سرت +

 



 تو دماغت -

 

 تو دلت +

 

 !یدوبار گفت  -

 

 دلم خواست +

 

 .زد تو پهلوش که خفه شد یکی رها

 :پارسا

 !یهاون موقع وقت تالف یالو یدیمرس ی!وقت یستاالن وقت دعوا کردن ن -

 :ماهی

 یقا؟دق یچ  یتالف  -

 :آرین

 ...و نگ  یمو از خواب و خوراکمون زد یمهمه دنبالتون گشت ینکه ا  ینا -

 :تو سرش زد ساکت شد و بعدش و دوباره گفت یار که سام  یضربه ا با



بعدش معلوم شد بهتون بد نگذشته تازه زبونتون هم   کشیدیمیخالصه سخت  -
 !درازه

 :کیان

 یهانگار  یماز خواب و خوراکمون زد یگهم یجور یهروز بود  یهخوبه همش  -
 !ماهه غذا نخوردن و همش دنبال ما بودن

 یم،ما که ازتون نخواسته بود تازه

 ...از نبود ما یشدینخوشحال م یدکه با  شما

 

 :اشوان

به اون  یمخاتون خواست یفقط بخاطر ناراحت  یمخوشحال شد یلیماتفاقا خ -
 !ینندار یبه گردنمون داره وگرنه شما که ارزش یچون حق مادر یمکمک کن

 

 .هاکان مانع شد یدهنش که صدا یبزنم تو میخواستم

 :هاکان

 اهم اهم...داداش؟ -

 

 :هاکان گفت ینگاه خصمانه  یدنبرگشت سمتش و با د اشوان



 !البته به جز زن داداش -

 

 (کلمه هممون)دخترا به جز رها  ینا یدنشن با

 :یمداد زد گردیچشما با

 زن داداش؟!؟ -

 

***** 

 

 ♤رامش♤

 

 

کردم که   یفکر م ینم به ااشوان نشسته بودم و داشت ینحرف تو ماش بدون
 !واقعا یهرها عجب خر 

خودش واسه خودش  یدههول ترش یکرد؟دختره   یم یمشورت  یهبا ما  نباید
 !رفته ابراز عالقه کرده مارو هم به پشمش نگرفته

 یگهد  یکی  ینماش  یخواستم برم تو  یمجاده گرفت  یکه تو  یاز اون معرکه ا  بعد
 !خب اشوان نذاشت یول ینمبش



 .باشه به وقتش آدمش کنم یادم یگهزور م یادز جدیدا

 

 یومدبه نظر م یمیقد یلیبزرگ رو به روم که خ یالیو یدنو د ینترمز ماش با
 .شدن یادهدختراهم پ ی یهشدم و بعد از من بق یادهپ یناز ماش

 

 ینو آر  یپسرا جلوتر از ما راه افتادن سمت در ورود  ینااز پارک کردن ماش  بعد
 :گفت

 .حتما منتظرتون نشسته یم،االنکرد  یداتونپ یدونهخاتون م -

 :ماهی

 یدونن؟م یالشمفام -

 :آرین

 .یدنکرد که فهم  یقرار یانقدر ب  -

 

 :به در جانان گفت یدنمونو با رس یمگفت  آهانی

 تا ارومش کنم، داخل یرممن دختِر خواهرزادشم!من جلوتر م -

 !یششپ یزترمعز  یههرحال از بق به

 



گذاشت و بعد از باز   یرهدستگ یبهش زد و جانان دستشو رو یپوزخند پارسا
صاف خورد فرق  ییدمپا یهخونه  یپاشو گذاشت تو ینکهکردنش به محض ا

 .سرش

 

جوون بودن که  یزن و مرد و دختر پسرا یسالن خود خاتون با کل توی
 .یکردنبا تعجب نگاهمون م یورج یههرکدومشون 

 :جانان

 ...آخخخخ!خات-

 :خاتون

 !دهنتو ببند،فقط خفه شو -

 ی؟بود یکدوم گور  یشبد ینم!ببیاددر ن صدات

 خودت!هم دوستات؟ هم

 

 :با درد گفت جانان

 !جواب ب..آخ یچجور یاداگه صدام در ن -
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 گفت  یغشتوجه به ج یتو سر جانان و ب  یدکوب  یگهد یکیبا عصاش  خاتون
: 

 مگه نگفتم دهنتو ببند؟ -

 

 ینکهکه مواظبتون باشم نه ا  هاتون شما هفت تا چغندرو دادن به من  خانواده
 !ینخبرم ند یه ینبر  ینولتون کنم هرجا خواست

 یت؟فکر؟انقدر قوزم یانقدر ب  آدم

 

ساله با  ۴۰زن حدود  یهگرد به خاتون نگاه کردم و همون لحظه   یچشما با
 :گفت  ینسبتا بلند یصدا

 !قبال که  یزدیحرف نم  ینجوریا  یگرفت   یادحرفا رو از کجا    یناوا ماماااان،تو ا -

 !یستنما ن یکلمه ها در شان خانوادگ   این

 

 .که تو پهلوش زدم قورتش داد  یزد که با ضربه ا یشخندین کیان

 !!خود ناکسش بود کار 

 :یدکوب  ینزم یبه ما انداخت و عصاشو رو یشینگاه ات خاتون



 .اتاقتون یباال تو ینفعال بر  -

 اتاقم باهاتون حرف دارم، یاینم ۱۲ ساعت

 !برین

 

 یطبقه    یدیممثل بنز دو  یسرعت   یول  یینحرف هممون با سر پا  ینا  یدنشن  با
 .باال

 .ما اماده کرده بودن یاتاقا رو واسه  یناز بزرگتر  یکی

 

 .عکس العمل خاتون افتادم یاد

بودن  یینفکر کنم چون مهموناشون پا یداشتم ول یوبرخورد تندتر  انتظار 
 .مراعات کرد

 

 یککه نزد  یهمون لحظه ا  یقاسمتش و دق  یدمجت دو  یندر حموم ع  یدند  با
 و رفت داخل، ییددو و بازش کنم ساحل زودتر از من یرمرو بگ یرهبود دستگ

 .به حموم داشت یادیز یلیخ یعالقه  کال

 

 :گفتم و داد زدم  اهی



 !بدجور دارم یکیساحل من واسه تو  -

 

 :اعصابمو خورد کرد و جانان گفت یشتر خندش ب صدای

 یم؟بخور یزیچ یه یمما بر  یکنهتا ساحل حموم م -

 

 :ماهی

 !یمبمون ینجاخاتون گفت هم -

 :جانان

 !!که  یمیریمم یخب از گشنگ  -

 :هانا

 !از عمارتم بزرگتره ینجاا -

 داشته باشن، یسمسرو ین،بایداتاق داره که خال کلیم

 .یکشهحموم طول م  یمدونه دونه بر   یمصبر کن  یمبخوا  یماز اونا استفاده کن  بریم

 :رها

 !منم موافقم -

 :کیان

 !از تو نظر نخواست یکس -



 

 :و گفتم یدمموهام کش یزدم و دستمو ال پوزخندی

 ...چه خوشحالم هست!مسخره-

 :رها

 یارین؟داشتیم؟در م یهچ یاعن باز ینا -

 

 :جانان

بدون گفتن  یتوزندگ  یماتتصم  یناز مهم تر   یکی!  یدیمخر  یمرفت  یمنه نداشت -
 !یبه ما گرفت 

 یم؟داشت یمبهت بگ یدبا ما

 :رها

چطور شد اصال بهش ابراز عالقه  نمیدوشد!نم یچ  یدمبخدا خودمم نفهم -
 .کردم

 :کیان

 یدونستی؟هه،نم -

 ینشما ب ینکهو بهت گفتن زن داداش با ا یدونستنپس اون پسرا م چطور 
 !یدناونا از کجا فهم ینبه هم ابراز عالقه کرد ینخودتون اونم تو ماش



 

 :با خجالت گفت رها

 !هاکان به من عالقه داره یدونستنم -

کان از قبل بهشون گفته بود منو دوست داره،بعدم بهشون گفته بود ها یعنی
به اشوان  ی،اوناهم از نگاه هاکان وقت  یدهکنه از دستم نم یداکه اگه منو پ

 !یمشد یچشم غره رفت چون به ما حرف زد گرفتن که اوک 

 

 :جانان

 !یمونیول مو ه یبود هولیخاک تو سرت که از بچگ  -

 .یستقانع کننده ن بازم

اعمال زشتت  یکه جلسه برگذار نشه و به سزا  یموقت یه،تاتو نابخشودن کار 
 !یحق حرف زدن با مارو ندار ینرس

 

 :گرد شده گفت  یبا چشما رها

 یکنی؟که نم  یناموسا شوخ  -

 ...یول یمداد یانجام م یمبود ییراهنما یاون کارو فقط وقت  جلسه؟ما

 :من



 یمونودوست  یاز قانونها  یکینفر    یهچون    یمهمونکارو انجام بد  یخوایمم ماالن -
 یی،به چوخ داده اونم تو

 !یمبه هم بگ یوبود که همه چ ینازقانونا ا یکی

 

 :رها

کردمو بهتون   یکه ط   یتمام مراحل یکنمدست تو دماغمم م یوقت  یمن حت  -
 .خو یندفعه رو تر زدم ببخش ینا یه یارمواستون م یاتشمتازه محتو یگمم

 

 :جانان

 !عوووق -

 :من

دماغ  یانگشت تو یهتر از  یجد یلیدفعت خ ینا ی یهقض ینهمسئله ا -
 !کردنه

 

 :کیان

 !یزنینچقدر زر م -

 یمونه،که جلسه برگذار بشه بسته م  یموضوع تا وقت  این



 .ینحموم فعال دربارش هم بحث نکن یمبر  بیاین

 

کمد کامال   یاز تو  یوکوتاه  یگفت و من همونطور که حوله    یبا حرص اه   رها
که حموم   یاتاق خال یهسوت زنان وارد راهرو شدم تا  یداشتممجهز اتاق برم

 .کنم  یداداشته باشه رو پ

 !تو خونمون (  باکالس تر بود یمحمومشون از اتاق من ) اتاق اصل المصب

 .حد یننه در ا یبد نبود ول یمونمال یتوضع ماهم

خواهر بزرگم  ینکهتا قبل از ا یمنداشت یجالب یمال یتوضع یادز ییجورا یه
 .ازدواج کنه

کار   یکرد و بابارو اورد تو  یشرکت راه انداز یهخرپول بود و با بابا  شوهرش
 ...تجارت فرش و

شرکت با بابا بود  یخب کل کارا یبهتر شد ول یلیماهم از اون موقع خ وضع
از بابام از اون شرکت   یشتر کرد و ده برابر ب  ینم یکار  یچخود اشغالش ه  یول

 .یووردپول در م

 

 .دستام مشت شد یهشکر   یاوردن چهره  یادبه  با

 !از خودش هم از خواهرم متنفر بودم هم

 ...که خوبه  تنفر 



 !هم که...هه بابا

 ...رفته بود یادش یرتشمخوب شده بود کال غ یشلما یتوضع یوقت  از 

باشه تا بکشتت اما با دوبار رفتن اونور اب  یرونتار موت ب یهبود  یکاف   قبال
 !یشناختمششد که من نم یبه ادم یلکال تبد

 !یبا مادر گرام یخارج  یو سفرا یمتگرون ق  یو شلوارا کت

 مادر؟

 ...عوض شده بود اونم

 ...!شناختش یشگل گلشد از چادر   یفقط م قبال

 ...غرغراش از 

 ....کرد  یمحدودم م در حد مرگ ینکههاش و ا یدهعق از 

 ی؟اون چ  اما

 ادم الرژ شده گفت چرا من نشم؟ یهواسه خودش  یگهبابا د یدد یوقت  اونم

 !ینستاگرامیشاخ ا یهشد به  تبدیل

 ...پروتز شده یو لبا یعمل ینیبلوند.ب موهای

 .خط زد یشزندگ ی یرهکه کال از دا  حجابم

 !کشور  یهخودشون هر هفته  واسه

 از حال رامش خبر داره؟؟ یک   اونوقت



 !هیچکی

 بودن؟ یاداشتم ک ییمکه اون موقع ها تو اوج تنها  ییکسا  تنها

 ..توله ها همین

 !یووردمنبودن که دووم نم یناا یانک  اگه

 ...اما یومدمکه از طرف خانوادم داشتم کنار م  یبا کمبود محبت  شاید

 ...!یومدمکنار نم  یاون فلش کوفت  یتو یبا اون صحنه ها یچوقته اما

 ...یومدمکابوسام کنار نم  با

 ....یومدمکنار نم  یغ ج یصدا با

 .....که واسم مونده بود  ینامه ا یناخر  با

 !ندارن یرتمردم که چشم بص یبودم،ول یانقدر عصب ینهم واسه

 :یگنم یندازنسردت م یتوهم و چشما ینگاه به اخما یه

 !یهاوه اوه معلومه وحش -

 !یاسعصب یناز ا تابلوئه

 !کرده  یماخم چه

 داره ازمون؟ طلب

 !!!یبیننرو نم یکنیماخم م یوقت  یشونیپ یچروکا یتو یکه دردا  اونا

 .فکر در اومدم از 



  یرشد که ز یم یساعت  یه

 .کردم  یبودم و فکر م یسادهوا وشد

 .پشت در برداشتم تا بپوشم حولمو از  ابو بستم و شیر 

 

***** 

 

 ●هانا●

 

 

 !یشهشروع م یهثان ینخب،جلسه از هم -

 ی؟واسه دفاع کردن از خودت دار یچ  ینمبگو بب رها

 :با من من گفت رها

شرمندم،چون خودمم  یلیاتفاق افتاد و خب من خ یعسر  یهمه چ  ینکها -
 ...که چطور شد بهش ابراز عالقه کر   یدمنفهم

 

 

 :کیان



 !قانع کننده نبود خفه شو -

 :ماهی

 یه؟حکم چ - 

 :جانان

 !ساحل حکمو صادر کن -

 :رامش

 !صدا سگ بده یمشبزن یجور یه یگممن که م -

 :کیان

 !یدهتو حرف نزن ساحل حکم م -

 یبود که منطق  ینداد ا یجلسه هامون ساحل حکم م یتو نکهیا یلدل تنها
 رفتار کنه، یهبا بق یدچطور با یدونستم  یقابود و دق

از وقتا   یلیخ  یمونبق یول یذاشتپا نم یر قانونارو ز  یچوقتخودشم ه  ینکها  و
 !یمپا بذار یر اومده بود قانونارو ز یشپ

 

) یبدون اطالع هم با کس یچوقته یدبود که نبا یناز قانونامون ا یکی مثال
 یمپسر ( ارتباط داشته باش

من با شهرام دوست شده بودم از ترس رامش که از شهرام متنفر بود   یوقت   اما
 !تا سه روز به بچه ها نگفتم



 

برنج شرکت کرده بود و ما در   یغ تبل  یبار تو  یهبدون گفتن به ما    یمثال ماه   یا
  یمکه داشت  یحال

 یکه تو یبا خانوم یملم داده بود یو یو جلو ت  یخاروندیمبغلمونو م زیر 
 !یمکرد رو به رو شد  یداشت برنج کوفت م یزیونتلو

 

 !دوبار بدون گفتن به ما رفته بود دعوا یکیمثال رامش  یا

 

از هم  یزیوچ یدنبا ینکهقانون بود و اونم ا یهکل قانونامون همش   خالصه
 !یمکرد  یم یمخف 

  نکرده بودن یاز ما مخف  یزیو چتا حاال یانو ک جانان

 زد یم ینمه قاط  یه یانمجانان که کال شوت بود و ک اما

 یگرفتم ییونها یمتصم یشهجلسه ها ساحل هم یتو پس

  بود که از لحاظ شعور از هممون باالتر بود یناونم واسه ا 

 یش،که بشناس  یبرداوقات زمان م یشتر بود ب یچون اروم و جد فقط

 !یگهبود د یمرموز ادم

 



از ابروهاشو باال  یکیرها  ی یدهبه نگاه ترس یرهکرد و خ  یتک سرفه ا ساحل
 .انداخت

 

بهش   یا  یبا هاکان بزن   یحرف   یکترینکوچ  یحق ندار  ینجاییمکه ا  یتمام مدت  -
 ...!یبش یکنزد

 !یهتهتنب این

 

 !گفتم  یولیخنده ا با

 !یههتنب ینواسه رها بهتر  ینگفت،ا  یخفن یز گرم عجب چ  دمش

 

 :رها

 ....نه توروخ یوا -

 :ساحل

 !جلسه تمومه -

اتاق خاتون کارمون  یمبعدشم بر  یمبخور یزیچ یه یینپا یمدهه،بر  ساعت
 .داشت

تر از همه از اتاق رفت   یعسر   یدنزد و جانان که اسم غذا رو شن  یحرف   یگهد  رها
 .یرونب



 !ها یهشکموئ عجب

 !ازش نداشتم یخودمم دست کم هرچند

 .شهرام افتادم یاد

 .تا االن تو شارژ بود و نتونستم باهاش حرف بزنم گوشیم

کمترباهاش  یلیبهتر بگم کال تهران خ یاشمال  یماومده بود یاز وقت  طفلی
 .زدم یحرف م

دلم وا   یدیدیمو همو م  یرونب  یرفتیمم  یلاز وقتا با فام  یلیبروجرد خ  یتو  قبال
 !شد حداقل یم

 

 

 ...نامزد دارم یدفهم یوقت  یافشافتادم،ق یلسه یادلحظه  یه

 بود؟ یعکس العملش اونجور چرا

 بهم داشته باشه؟ یبود حس ممکن

 ...بابا نه

 ...خرم من چقدر 

 ...!یچه عالقه ا یمبه خون هم تشنه ا ما

 



 .تماس رو زدم یبرقرار یاز شارژ در اوردم و دکمه  گوشیمو

 .تبرداش یشوحدود پنج تا بوق باالخره گوش بعد

 :شهرام

 بله؟؟ -

 

 ی؟دلمممم،خوب  یز سالم عز  +

 :شهرام

 .یسالم مرس -

 :گفتم  یدهبرچ یلبا با

 ی؟حالمو بپرس یخواینم -

 :شهرام

 ی؟خوب  -

 :خنده گفتم با

 یدونمخبرت گذاشتم.م یکه دوروزه ب   یاز دستم ناراحت  یدونمخوبم،شهرام م -
 ...نگرانم شد

 :شهرام



فعال  یزنیممن االن پشت فرمونم کار دارم بعدا باهم حرف م یزمرها جان عز  -
 .عشقم

انقدر از دستم ناراحت   یعنیاوردم و با خودم فکر کردم    یینپا  یموبهت گوش  با
 بود؟

 !کنم  ینذاشت خداحافظ  یقطع کرد؟حت  چرا

 ...ناراحته یا یعصبان  ینبود که انگار یاخه طرز حرف زدنش جور ولی

 از سرش بازم کنه، یخواستار مبود که انگ یجور بیشتر 

 رفت؟؟؟ یساعت از شب کجا م ینا اصال

 ...هوووف

 .کار داشته  یکنم،حتمام یهفکرا چ این

 چت شده هانا؟ تو

 ینکهخودش گفت بعد از ا یول یمشهرام به اصرار عمه اومد خواستگار درسته
 ....بهم عالقه مند شده یمنشون هم شد

 

به   یدوننم  یلفام  ینکههنوز زوده و هم  یگفتچون شهرام م  ینداختیمنم  حلقه
 ..یهکاف  یماسم هم

 یدکامل نبا  یخبر  ینامزدش بودم بعد دوروز ب  ییجورا یهمن به هرحال  ولی
 شد؟ ینگرانم م



 

نامرتب اومده بود دنبالم و  یقرمز و لباسا یافتادم که با چشما یلسه یاد
 ..معلوم بود نگرانم شده

 

 ...من

 باهم اصال؟ یکنمم یسهمقا یناروچرا دارم ا من

 !یشمم یوونهخدا دارم د وای

 

 .یرونتخت انداختم و با سرعت از اتاق زدم ب یرو گوشیمو

 .یامدر ب  یالچرتو پرتاشون از فکر و خ  یدنبچه ها و شن  یشبا نشستن پ  شاید

 :جانان

 .نوشابه رو بده یانک -

 :کیان

 .خودت یشبذار پ یوخب بطر  یکرد  یمروان یوا -

 :جانان

 !که  یکنیکوه نم -

 



 :من

 بچه ها ساعت چنده؟؟؟ -

 :ماهی

 .یقهدق ۲۰و  ۱۱ -

 :ساحل

 !خاتون یشپ یمغذاتونو بر  یدزود تموم کن -

برد سمت  یقاشق پر از زرشک پلوشو برداشت و همونطور که م یه جانان
 :دهنش گفت

 !ینراحت بخور یالوقت هست با خ یقهدق ۴۰ -

 .یخورینکه م  ییغذا ینبشه اخر  ینخاتون بزنه شتکمون کنه ا ممکنه

 :رامش

 !بشقابته ینکم زربزن،چهارم -

 :کیان

 !یخورهشده بازم مثل گاو م یزلیخرس گر یاندازه  -

 :جانان

 !ناموسا زر نزن،من الغرم یگهد -

 .یبرهم یشورهم یکنمدر عوضش ورزشم م یخورمم هرچقدر 



 :ماهی

 ....!بچه ها -

 :کیان

 ها -

 :ماهی

 یتا حاالدختر   یدیمازش پرس  یوقت   یقتجرات حق  یتو  ینبه نظرتون چرا آر -
 ؟بوده اون عکس العمل رو نشون داد یشزندگ یتو

 

 :جانان

 یشه؟تازهاصال مال چند وقت پ یدونیداشت؟م یچه ربط  ینودف؟...االن ا -
 ی؟اومده بپرس یادت

 :ماهی

 .شد یرشذهنم درگ یهوچرا  یدونمنم-

 :رامش

 یار اسم اونارو هم ن یز پل یشک نکن ول یهست  یریکه ادم خوددرگ  ینبه ا -
 !من یجلو

 



کرد   یم یمظلوم با غذاش باز یلینداد،رها که تا اون موقع خ یجواب  ماهی
 :گفت

 ... ازشون اصال یستن یپسرا خبر  -

 

بزنه با  یحرف  ینکهقبل از ا یاورد باال ول یدچنگالشوتهد یبه نشونه  رامش
 .یمخاتون بودن هممون ساکت شد یلکه از فک و فام  ییاز دخترا یکیورود 

ورودمون که اون موقع هم  یبه جز لحظه  یمرو به رو نشده بود باهاشون
 .نقش مجسمه رو داشتن

 

فقط خودمون تو اشپزخونه   یمبود  یدهرس  یر شام خورده بودن ماهم چون د  اونا
 .یمکه شام بخور  یمبود

 

 .تا پاشو رصد کردم سر 

 

 بود، یداشت و صورتش معمول یکوتاه مشک   موهای

 گذاشته بود،  یاب  لنز 

 .خوشم اومد ینیشاز فرم ب یشتر ب من

 .بود یزهم یزه،لباشو ژل زده بود و رداشت یفرم با مزه ا ینبود ول یعمل



 .یخچالبه ما انداخت و رفت سمت  ینگاه  نیم

 

 

 ی،بود با شورتک ل یدهپوش یتاپ دکلته مشک  یه

 .بلند کاشته بود یلیاز دستاشم کامل تتو زده بود و ناخوناشم خ یکی

 

 بودن نگاه کردم، یدهخودمون ک پوش یلباسا به

 !یپوشیدیمم ینجوریبا وجود پسرا لباس ا عمرا

 

من  یدنآب برداشت و بعد از بستن درش برگشت و با د یبطر  یه  یخچال  از 
 .کردم زل زد بهم  یکه داشتم بهش نگاه م

 

با حالت تمسخر بهم   یاون جور یول یدهم نکش یقهکردن من به دو دق  نگاه
 نگاهم بفهمه یرو از تو یزمچ همه یخواستزل زده بود انگار م

 :کرد که رامش گفت  یداشت با نگاهش حاملم م دیگه

 داره؟ یه؟نگاهچ -

 



 :جمله باشه گفت ینزد و انگار منتظر هم یپوزخند دختره

 !خر صفا داره یدند -

 

 :گفت  یمکه ما بشنو  یلب جور یر ز ماهی

 !عروس یکلمه از ننه   یه -

 ید،شدم شد عصبی

 .دعوامون شه یاول کار یخواستمو نم یومددعوا خوشم نم از 

بهش و با پوزخند  یدکردم خودمو کنترل کنم اما جانان زودتر از من پر   سعی
 :گفت

 !ینگاه کن تا صفا کن ینهپس برو تو آ  -

 

 :خواست دهنشو باز کنه ساحل گفت ینکهقرمز شد و هم دختره

 !یکنیمنم یتبرو رد کارت،بچه ها رو اذ -

 

 

نکرد راه افتاد سمت در و با  یداپ  یکه جواب   یقهبست و بعد از چند دق هنشود
 :بلند گفت یصدا



 !حال به هم زنااا -

 

 : داد زد یانک  یهوشد  یرد م یانداشت از کنار ک همینکه

 !یواااا یا -

و با تعجب نگاهش   یساددختره هم وا  یو حت   یمشد  یرهبا تعجب بهم خ  همه
 :با حالت بهت گفت یانکرد که ک

 شد؟ یچ  یدید -

 

 !یرونگردنش زده بود ب  یگرد شده بود و رگا  یتدختره از عصبان چشمای

 

 :دختره

 !یگیرمحالتو م -

 ...ینبب حاال

 

 :کیان

 ...گمشو بابا -

 ....نچسب



 

 :و رامش با خنده گفت یرونبا سرعت از اشپزخونه رفت ب دختره

 ...چه حال دادا -

 ...یکنیمم یفک  یکل  ینکردن ا  یتبا اذ اینجا

 ...یماوقته دعوا نکرد خیلی

 

***** 

 ~یانک~

 

 

مظلوم  یلیو خ یینپا یمها سرمون و انداخته بود یچارهبدبخت ب ینا مثل
  خاتون که با یجلو

 .یمبود یسادهکرد وا  ینگاهمون م جدیت

 :خاتون

سرتون اومده.خداروشکر که به  ییچه بال ینکهبرام ماجرارو گفت و ا ینآر -
 .....گذشت اما  یر خ

 :با ترس و لرز رها



 ....اما؟ -

 :خاتون

 ...اما من -

 :ماهی

 ....اما شما؟ -

 :خاتون

 ...اما من به -

 :جانان

 ....اما شما به؟ -

 

 :گفت  یتبا عصبان خاتون

 !حرف بزنم یذارنِد زهرمار!!نم -

 

 :که گفت  یمشد ساکت

شده بودم به  یدکنن من چون ناام  یداپسرا شمارو پ ینکهچند ساعت قبل ا -
 !ینروزه گم شد یهخانواده هاتون زنگ زدم و گفتم 



بازم زنگ زدم و گفتم که  یارنپسرا اطالع دادن دارن شمارو م ینکهاز ا بعد
 ...!نداشت همشون راه افتاده بودن یا یدهفا یول یمکرد  یداتونپ

خانواده هاتون دارن  یتونبق یرها و رامش جواب ندادن ول یخانواده  فقط
 ...نه یا ینتهران بمون یکه بازم تو  یدناجازه م یرنبگ یمکه تصم  ینجاا یانم

مستقل  یدرباره  یمشونبدن تصم یصاگه تشخ یاتفاق بوده ول درسته
 ینبرگرد  یدبا  یستحواستون به خودتون ن  ینکهبودنتون واستون خطرناکه و ا

 ....بروجرد

 

 ...یومددر نم یچکیه یزده بود و صدا خشکمون

 :با من من گفت هانا

به  یبال سرمون اومد چه ربط  ینا یحیتفر  یالیراه اومدن به و یما تو یول -
 تهران داره؟ یدرس خوندمون تو

 

 .که روش نشسته بود بلند شد  یا یصندل یبدون توجه به ما از رو خاتون

 

 :د بهمون و رفت سمت تختش وگفتپشت کر  

 !!گفتم  یاروگفتن-

 .یکننروشن م یفتونوتکل یرسنهاتون فردا م خانواده



 

 :بلند شد که گفت یبغض آلود ماه  صدای

 مارو برگردونن؟ یذارینشما م یعنی -

اما بدون  یدلحظه دستش لرز یهاحساس کردم  یساد،سرجاش وا خاتون
 یهکه قض  یدمفهم یندفعهد و من ابه راهش ادامه دا یجواب دادن به ماه 

 ...!یهواقعا جد

 :رامش

 !یمبدبخت شد یگمم یک خب دوستان ارازل تبر  -

 :جانان

دستش بند بوده جواب تلفن  یتگرام  ی ی،ننه،تو که خوش شانسزر نزن -
 !یبمون  یتونیخاتونو نداده م

 :رامش 

 !کم شعر بگو واست ضرر داره -

 داره؟ یا یدهموندن من چه فا ینشما بر  اگه

 !یگردمکه منم برم  معلومه

 

 



 :رها

 .یگهراست م -

 :خنده گفتم با

 ،رها یسوزهاز همه دلم واسه تو م یشتر ب -

 !یمونهناکام م عشقت

 

 یدکش  یشنا چرتو پرت م  یدستش بود و داشت باهاش رو  یکه تو  یچوب   رها
 .یدمپرت کرد سمتم که گرفتمش و خند

 

و  یینپا یدیمنداشت پر  ینتا زم یکه ارتفاع  یاز بالکن اتاق ماه  یواشکی
 .بود یاکنار در  یماومد

 ..بود یاکناردر  ویال

 یالینقطه نسبت به شهر و یندورتر  یول یمبود یالنما جزو گ ییجورا یه
 .یمداشت یحیتفر 

 ،آب یبار بود که نرفته بود تو ینشنا غش کرده بود،اول یرو ماهی

از کجا اورده بود و   یدونمکه نم  یا  یشکالت   یکبا اه و افسوس داشت ک  جانان
 خورد،  یم

 



 بود، یرهخ یارو بغل کرده به در یومت ساحل

سرش چون نسبتا باد  یر و هانا خ یدکش  یمختلف م یشنا شکلکا یرو رها
 روشن نگه داره، یموکه روشن کرد  یشیات یخواستبود م یدیشد

 

شد  یشعله ور ترم یشات ینکهو هم یشتو ات ینداختتند تند چوب م هی
 .یگشتکرد بعدشم دوباره برم  یفرار م یدکش  یم یغ ج

 

 !بدون حرف نشسته بود منم که ول معطل رامش

 .کردم  ینم یغلط خاص هیچ

 

 :رها

 باشه، یمروز زندگ ینبهتر  یتونستامروز م -

 .هووف

 :جانان

 !ببند -

 تو و اون هاکانه عنونس، یر تقص یادبال سرمون م هرچی

 شد رو کلمون، یدهخشتک هممون کش ینبه هم ابراز عالقه کرد همینکه



 !ینخودت فکر کن چقدرنحس دیگه

 :رها

 !دربارش درست حرف بزن یهوو -

 :جانان

 یکه پا  یا یاون جوون  یفبعدش مارو بنداز دور،ح یاداوهوو؟نه بابا؟بزار ب -
 !گذاشتم  یاقتل یب  یتو

 

 :پرت کرد سمت رها و ادامه داد یکسنگ کوچ یه

 .بدبخت -

 :هم پرت کرد سمتش و دوباره گفت یگهد یکی

 !حمال -

 :رها

 نه؟ یخارهتنت م -

 :جانان

 !!بخارونش یااره ب -

 :رامش

 سرم رفت!ور ور ور، یوا -



 !اه یزنینحرف م چقدر 

 

 .یمشد یساکت شدن و بازم هممون وارد فاز دپ قبل یگهو رها د جانان

 

 !پخخخخخخ -

که روش نشسته بودم با صورت رفتم تو   یتخت سنگ   یو از رو  یدمکش  جیغی
 !ماسه ها

 

 :و جانان با داد گفت یدکش  یغ ج هانا

 ی؟اعالم حضور کن یتونیمثل ادم نم -

 

شل و گشاد نشسته بودم راحت  یلیجمع و جور کردم چون خ یکم خودمو
 !افتادم

با  یقرار بدم ول یتمورد عنا یشوحرص بلند شدم،برگشتم تا باعث و بان با
بود حرف تو دهنم خشک   یسادهخونسرد پشت سرم وا  یلیماکان که خ  یدند

 .شد

 

 :ماکان



ساعت از شب   ینا  یتو  شکییوا  یگمکنم به خاتون نم  یبزرگ   یلیاگه بخوام خ -
 !یادر یناومد

 

 پشت سرش، یدمسرک کش یکنجکاو  با

 .بودن،از ما فاصله داشتن  یسادهوا  یکیتار  یتو  یپسرا هم با لباس خونگ   بقیه

 

 :جانان

 یدین؟از کجا فهم -

 :حوصله گفت یب  ماکان

 یدینبود از بالکن پر  یدهاز پنجره اتاقش د یناتاقامون جفت شماست،ار -
 یین،پا

از  یشتر حواسمون بهتون هست تا ب ینهم یبرا یزهعز  یلیواسه ما خ خاتون
 ین،و حرصش ند یندردسر واسش درست نکن ینا

 .خطرناکه ینجاچون ا یمبرتون گردون یدبا االنم

 

 :رامش

 یم؟که به حرفت گوش بد  یباش یتو ک  -



 .ریمیم یمو هرجاهم بخوا یکنیمم یمبخوا هرکاری

 :ماکان

 !حرفمو زدم -

 :هانا

 یم؟چه وضعشه؟مگه ما بچه ا -

 

 :رفت گفت یتوجه پشتشو کرد بهمون و همونطور که داشت م یب  ماکان

 !یع سر  -

 :رامش

 !که بخواد منو مجبور کنه  یاز مادر زاده نشده کس -

 :ساحل

 یگشتیم،برم یداالنا با ینخودمونم هم -

 !خاتون بازم بخواد سرزنشمون کنه رو ندارم  ینکها  یحوصله    یمبر   یا!ببیخیالش

 :ماهی

 ما که آب از سرمون گذشت، -

 !یستمهم ن یمبکن یمبخوا یمهرخالف یگه!دیگردوننبرمون م یانم فردا

 :اخم گفتم با



 !یمکن  یشونراض یمتونست یدزر نزن!شا -

 یریم،تقص یکه ما ب   یادخراب شده دستشون م ینمونماش یمبگ همینکه

 یدق یجد یجد یددست خاتون اون موقع با یمبهونه بد یمابخو بازم
 !یدانشگاهو بزن 

 :جانان

 !یچه کشک  یچه دانشگاه  -

 یم؟مثل ادم درس بخون یمبار نشست یه یمقبول شد یاز وقت  اصال

 :رها

 !من خوندم -

 :رامش

 !تو خفه -

 :با داد ماکان

 !یگهد ین؟بیاینکجا موند -

 .یرسیدمزودتر م یبردمم عروس

 

***** 

 ♢جانان♢



 

 

 :در جواب ماکان با حرص گفت کیان

 !کن با خودت ببر تا وقتتم کمتر گرفته شه  یداعروس پ  ی؟یهخب چکار ما دار -

 

 .بودن یسادهپسرا وا ی یهکه بق  ییبه جا یمبود یدهرس یباتقر  دیگه

 :باز کرد و گفت یانک  یو دستاشو برا یستادسر جاش ا ماکان

 !خانومم یمونسر خونه زندگ یمبر  یاباشه،ب -

 

 یساد،با دهن باز سر جاش وا کیان

بودن به خودش   یدهجمله هارو شن  ینپسرا که اخر   یخنده    یصدا یدنشن  با
اومد و با حرص خم شد و صندلشو از پاش در اورد خواست پرت کنه سمت 

 !من  یدستش که زارت زدش تو کله    یاچشماش چپ بود    یدونمماکان که نم

 

محاسبه کرد که کوبوندش   یچجور  یدونمنم  یهش به ماکان بودا ولنگا  یعنی
 !تو مالجم

 



باال اومد  یندوزمو ینکهبعد از ا یم،همو نگاه کرد یرهخ یرهپوکر و خ یهثان چند
 جمجمم به فاخ رفته، یدو مغزم تازه فهم

 یاون  یپوناک یکال تو  یدنکش  یر تا زانوم باز کردم و شروع کردم به آژ دهنمو
 !بود من بودم یباز یکه ته غربت 

 .بود یختهکه پشما خودمم ر  یزدمعربده م چنان

 

 یشدم،سرم تا خفم کنن اماساکت نم یختنو ساحل ر رامش

 .زدن شروع کردم فحش دادن یغج یکل  بعد

 

 :گفت  یچارگیبا ب یشدم که ماه  یم یانک  یداشتم وارد عمه  دیگه

 !بار رستوران مهمونت کنم یه یدمجانان توروخدا ساکت شو قول م -

 

از اون حالت  یافمحرف دهنم به صورت خودکار بسته شد و ق ینا یدنشن با
 !و با وقار یندختر خانوم مت یهرفت تو حالت 

 :باز کردم و گفتم نیشمو

 یگی؟راست م -

 



حدقه چرخوند، تازه نگاهم افتاد به پسرا که پشماشون  یچشماشو تو ماهی
 !بودن یختهمونده بود خودشون ر

 

 !من عادت نداشتن که یایباز ینداشتن اونا مثل دخترا به ا حقم

 !یگرفتاخورد دردم نم یبهم م یکیماگه انگشت  کال

 ازش، یرمکردم تا بتونم باج بگ  یو داد م یغ انقدر ج ولی

 

 .گندم  یاز عادتا یکیشده بود  ییراهنما از 

 ،پارسا نگاه کردم به

 یتو گوشش خودشم با دهن باز به کارام نگاه م یدستش،هندزفر  گوشیش
 !کرد

 یدم،خجالت کش یمبار تو زندگ یندوم یدمبار شا یناول برای

 !کردم  یم یحداقل جلو پارسا ابرو دار کاش

 .یمشک  یشرت،سوانداختم یپشبه ت نگاهی

 .یمشک  یجذب با شلوار ورزش یمشک  تیشرت

 یرون،پکاش زده بود ب سیکس

 !جاااان جاااان



 

  یباز یز زد پس کلم که دست از ه یکی دانموج

 یچشما  ی  یرهپکاش اوردم باال که با نگاه خ  یکسس  یو نگاهمو از رو  برداشتم
 !رو به رو شدم یشا یومت

 ( یهگربه ا  یمنظورش چشما )

 !یدهجرم م یا یوپارسا گفتم مت ی..اگه ساحل بفهمه به چشماهه هه

 

 یههم    یرجیرکاج  یو صدا  یمکرد  یبه هم نگاه م  یمداشت  یرهخ  یرهخ  همینجور 
گرفت دو متر   یکه ماه  یشگونیکرد که با ن یاواز عاشقانه داشت پخش م

 !هوا یدمپر 

 

شرف خودمو برده بودم   یکاف   یبکشم اما خب به اندازه    یغدوباره ج  خواستم
 .بود یکاف   یگهد

 

 .و اونا هم پشت سرمون یمجلوتر از پسرا راه افتاد ما

دادن که هم از پشت   یلدورمون تشک یرهدا  یمن  یهز هم فاصله گرفتن و  ا  یکم
 .هم از راست و چپ حواسشون باشه

 



 !یمبود یخیالمتوجه شدم که واقعا چقدر اطرافمون ترسناک بوده و ما ب تازه

و  یونکه جمع شده بودن و داشتن قل  یدیدمرو م ییتک و توک پسرا حتی
 !یومدم خنده هاشون یو صدا یکشیدنم یگار س

 یناا یمبود یاکه لب در  یتو دو ساعت  ینکهمثل ا ینبود ول یکس  یماومد وقتی
 هم اومده بودن،

 .یشهو شلوغ تر م یرتر داره د یه  یمبود یدهکه انقدر شوت نفهم  ماهم

 

 یم؟ادمبرگرد یرومس ینا یخواستیمم یبودن چجور یومدهاگه پسرا ن ناموسا
 !یترسهخود به خود م

 

 تر شدن، یکبهمون نزد پسرا

 ماده، یپشه  یهاز  ،دریغ یومداز سمت راستم داشت م پارسا

 !که بودن پسر و مرد  ییکسا  ی همه

 

معتادا بود رد  یههاشون شب یافهگروه پسر که ق  یه یشاز پ یدجلوتر با یکم
 .یشدیمم

 

 .بودم لعنت کردم یدهکه پوش  ینازک  یهواسه ساحل خودمو



 هم سردم بود، بود یدهبه بدنم چسب هم

شونه هام  یرو یشرتشودو طرفم گذاشتم که همون لحظه پارسا سو دستامو
 .گذاشت

 

 :تعجب نگاهش کردم که همونطور که نگاهش به رو به رو بود گفت با

 !بپوشش -

 

 .یدمبزرگ بود رو پوش یلیمن خ یکه برا  یشومشک سویشرت

 .داد یم یمخوب یلیخ ی،بوداخلش گرم بود چقدر 

 

 .یم شد  یکدستشون بود نزد  یگار نشسته بودن و س  یشن پسرا که دور اتاو  به

 

بهمون زل  یزشونقرمز و ه یما هر و کرشون ساکت شد و با چشما یدند با
 .زدن

 .کردم  یک انقدر بد بود که ناخوداگاه خودمو به پارسا نزد نگاهشون

 

 یشش،داشتم پ یتحس امن یه



و همون  یشیاز خواب بلند م یغ و با ج یبینیخواب بد م یهکه   ییوقتا مثل
 یو تو کل حس بد و انرژ  یکنهبغلت م  یتو اتاقت و با نگران   یادموقع مامانت م

 ...یرهم یادت یکه از خواب بدت داشت   یا یمنف 

 .کنار پارسا داشتم  یوحس ینهمچ یه دقیقا

دستشو دورم حلقه کرد و منو به  یشدم با مکث کوتاه  یکبهش نزد همینکه
 .چسبوند خودش

 ...یومددر نم نفسم

 !یشمکردم دارم خفه م  یم احساس

 

 

تو  یادوست داشتم بگم ب یگهطرف د یهو از  یکوبیدطرف قلبم تند تند م یه از 
 !دم در بده

 

 ینجوریاما بچه پررو هم یکنهفکر کردم ولم م یماون پسرا که رد شد یشپ از 
 !بود بهم یدهچسب

 )یادنه که توهم بدت م(

 .سو استفاده گرم ول کن نبود یپارسا ینحواسش به ما نبود و ا کسی



بهم نگاه   یقرها اجازه نداشت دور از هم داشتن عم  ینکهو هاکانم بخاطر ا  رها
 .یکردنم

 یشگونهمو ن  یاکردن    یم  ینامحسوس داشتن کتک کار  یلیو اشوان خ  رامش
 !به هم یزدنم یزیچ یمشت  یه یاگرفتن   یم

 

 .یخندیدم ینگفت که آر  یداشت م یچ  یماه  یدونمنم یمو ماه آرین

 .زد یاروم قدم م یلیخ یلبود و سه ی...هانا سرش تو گوشیلو سه هانا

 ناراحت بود، یجور یهبود، یهتر از بق دور 

 .اروم بود یلیامروز خ یول یومدخنده هاش م یصدا همیشه

 

 بود، پارسا نگاه کردم،نگاهش به رو به رو به

 یر کامل از ز  یویو یهقدم ازش کوتاه تر بود سرمو بلندتر کرده بودم و  چون
 !فکش داشتم

باشه ازش بپرسم مارک عطرش  یادمخوب بود، یلیعطرش المصب خ بوی
 .یهچ

 

 

 



***** 

 ♧ساحل♧

 

 

 ، کرد نگاه کردم  یگرفته بود و انگشتمو ول نم  یشکه باز  یوحرص به مت با

 ....بودا یتوله ا عجب

 

بود مجبور  یار دهنش بود و خودشم که تو بغل سام یانگشتم که تو بخاطر 
 .یسموا یار بودم با فاصله کم از سام

 .یینپا یومدبود که ن یطونبغلش و انقدر ش یخودش رفته بود تو متیو

 

 :سامیار

 بهتون گفت؟ یخاتون چ  -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه  نیم

 !یچیه -

 :سامیار

 !یفهممراست و دروغو م ینب من فرق -



 :زدم و گفتم پوزخندی

 !یکرد  یشرفتپ ی؟؟افرین،پسجد -

 

 :سامیار

 ساحل؟؟ -

 یسادم،وا سرجام

 .یسادمن اونم وا یسادنوا بخاطر 

 ..بهم دست داد یکرد،حس خوب   یبار بود اسممو صدا م اولین

 یچ  یدکرد،فکر کنم فهم  یبودم و اونم داشت نگام م یرهبهش خ همینجوری
 :زد و گفت یزیآم یطنتذهنمه چون لبخند ش یتو

 !خواستم بگم بند کفشت بازه -

 

 .حرف با خنده ازم جلو زد یناز گفتن ا بعد

انگشتمو محکم گرفت بود دندوناش  یوبودم سر جام و مت یسادهمن وا چون
 .به اجبار دستمو ول کرد یتشد و در نها یدهرو انگشتم کش

 

 د؟کر   یع االن منو ضا ین...ااین



 

بودم نه  یدهشدم،من صندل پوش یاز قبل حرص یشتر پاهام نگاه کردم و ب به
 !کفش

 .چند نقطه ی پسره

 !یدهچجور حرصم م ینتفاوتم بب یآروم و ب  یشهکه هم  منی

 !یووردمسرش در ن یشوتالف اگه

 

 یفرصت   یچتا برمون گردونن و من ه  یانافتاد که فردا خانواده هامون م  یادم 
 !ندارم یمواسه تالف

 

 داخل، یمخونه رفت یاز همون در اصل یالبه و یدنمونرس با

 بودن یقساعت پنج بود و همه تو خواب عم یکنزد دیگه

 .باال یمپسرا هم باال بود هممون باهم رفت یو چون اتاقا 

 باال نبود یپسرا کس یما و اتاقا یاتاقا جز 

 :گفت  ینسبتا بلند یبا صدا یبود پس ماه  ییناتاقاشون پا یهو بق 

 !ارازل یمکن  یوقتشه باهاتون خداحافظ  یگهد -

 



 

 

 

 :گفت  ینچشماشون گرد شد و آر یحرف ماه  یدنبعد از شن پسرا

 ی؟وجب یمن یستن یتتو احترام حال -

 :ماهی

 !یخودت  یوجب یمن -

 !بخوام بکنم یازادم هرکار یریمکه فردا م  ما

 

 تمومش کنه، زدم رو شونش تا یکی

 !بفهمن که ینارو ا یشهم یزینبود هرچ الزم

 

 :اروم گفت سهیل

 یرین؟فردا م -

 

که   ییجان ها  یو ماه   یمزد  یکه بهش م  ییبدون توجه به لگد و مشتا  ماهی
 :گفت با اب و تاب ادامه داد  یهانا بهش م



 !یگهاره د -

ازمون نبوده اوناهم فردا  یشب کامل خبر  یهبه خانواده هامون گفته  خاتون
 شده مارو هم برگردونن بروجرد، یتا قشنگ بفهمن چ  یانم

 !یوفتهچشممون به هم نم یگهچون د یهخبر خوب یگهد یجنبه  یهاز  این

 !داشت یدنپسرا د ی قیافه

 .شوکه شده بودن همشون

 

 :ماکان

 یشه؟؟هم یبرا -

 :زمزمه کرد و هاکان اومد جلو سمت رها و گفت یآره ا یزودتر از ماه  کیان

 رها؟ یگنم یچ  یناا -

 :و گفت یسادرها وا یجلو رامش

 !گفت  یماه  یوکه الزم بود بشنو  یزاییچ -

 ی؟رها دار چیکار 

 :زمزمه کرد یبا زار رها

 !رامش -

 :رامش



 !نشنوم یزیچ -

 ،نگفت و فقط به هاکان نگاه کرد یزیچ یگهد رها

 .شدم ینگاهشو متوجه نم یده بود،معنبهم زل ز  سامیار 

 

 :گفت  یکج و عصب  یبا خنده  پارسا

 !یستن جالییشوخ  -

 :جانان

 !نکرده یشوخ  یمکس -

خواهشا فردا  یدینحاال که فهم یبه شماها بگه ول ینداشت ماه  یلیدل اصال
مارو  یخواستنروستا م یدوتا از پسرا یکه وقت   ینخانواده هامون نگ یشپ

 یدین،برسونن مارو د

 .یشنبدترم م ینعصب ینجوریهم خودشون

 

 :گفتپارسا رو در اورد و گرفت سمتش و  یشرتنداد و جانان سو  یجواب   پارسا

 !یت،بگیرشممنون واسه دلسوز -

 

 :حرف توش بود به جانان نگاه کرد و گفت یلیکه خ  یبا نگاه  پارسا



 !یلی!...خیاحمق  یلیخ -

انداخت و نگاهشو  ینزم یپارسارو رو یشرتحرف  سو یب  جانان
به ما گفت و رفت داخل   یاروم  یر بخ  یلرزه،شب.احساس کردم چونش میددزد

 .اتاقش

 .سمت اتاقامون یمرفت یمکه بهشون انداخت  ینگاه  ینبا اخر  ماهم

 

 

 

***** 

 ~یماه ~ 

 .از کنارم برش داشتم یمگوش  یدنلرز با

 .رفت تو اتاق خودش یهم نشده بود که هرک  یقهدق دو

 :داده بود یامتو گروهمون پ کیان

 !گوساله ها -

 .تو اتاق من یاینب ینهمتون جمع کن یدارینب میدونم

 .برد یخوابمم نم ینداشتم برم ول حوصله

 یرون،شدم و از اتاقم اومدم ب بلند



 .یرونبا من دخترا هم از اتاقاشون اومدن ب همزمان

 

 .نبودن یشونقبل یسرجا یگهد پسرا

اومدن تو  یهنفر من و پشت سرم بق یناول ینهم یجفتم بود برا یانک  اتاق
 .اتاق

 بود، یشمبل پهن کرده بود و سرش تو گوش یخودشو رو کیان

 :ما اب دهنشو قورت داد و گفت یدند با

 !سرعت عمل یولا-

 .هنوز نفرستاده بودم وپیام

 :تختش انداختم و گفتم یخودمو رو یحوصلگ  یب  با

 !یبرهخوابم نم -

 :هانا

 !منم -

 :جانان

 به نظرتون من احمقم؟ -

 :کیان

 !یاگه شک داشته باش یونیمد -



 

 .که خورد تو کلش  یانپرت کرد سمت ک یشورو فرش ییدمپا جانان

 :کیان

 !یهووووو -

 :جانان

 !یاردر ن یباز یارشور خ یزنمم یزر جد یهدارم  یوقت  -

 

 :و با خنده گفت یالخ یب  کیان

 .باش یر انتقاد پذ یکم! یجوابشم گرفت  یدیسوال پرس -

 .یدکش  یبه ما انداخت و اه  ینگاه  رها

 :رامش

 چه مرگته؟ -

 :رها

 یکشه،من برگردم خونه حاج بابا منو م -

 منو نداره، یدنچشم د اصال

 بدم واسه برگشتنم؟ یحیچه توض بعدم

 .یومدننبود و دنبالم ن یالشونخ ینکه ع  اونا



 :دلخور گفت هانا

 ی؟؟بمون  ینجابدون ما ا یخوایم یعنی -

 :رها

 ..بدون شما چطور یوونهنه د -

 .یمونمکه نم  معلومه

 

 

 

 

 :لبخند کج گفتم با

 !خاله یخونه خودمون غمت نباشه دخ  یبرمتم -

 

 :گفتم  یاروم یو من با صدا یدخند رها

 !بچه ها -

 :برگشتن سمتم که ادامه دادم همه

 .قم یمبرگرد یدرها با یم،منوجدا ش یگهاز همد یدبازم با -

 !موضوع نبود که شوکه نگاهم کردن ینحواسش به ا یچکیه انگار 



 

 :که ساحل گفت  یینسرمو انداختم پا یناراحت  با

که   یممائه،ما کم تالش نکرد  ی  یندها  یریم،اینخانواده هامونو بگ  یجلو  یدبا -
 یم،دانشگاه تهران قبول بش ینبهتر  یتو

 خراب کنن، یندموا یاجازه بدم خانوادم برنامه ها نمیتونم

 !یمکن  یشونراض یتونیمم یمبخوا اگه

 :رامش

خانوادم  یالک  یها یتخودم از حساس یکردم وقت   یفکرشم نم یچوقته -
 !رو بخورم یهبق یخانواده  یتایحساس یصه غ ینمبش یدراحتم بازم با

 .بامزه گفت که خندمون گرفت انقدر 

 :خنده هاش گفت ینماب رها

دور  یلیمسئله که هردومون از خانواده هامون خ ینهم یر،سر بخ یادش -
 .تو مدرسه باهات دوست شدم یمبود

 :بود گفت یینهمونطور که سرش پا رامش

  یشن؟مرحم  یانقدر ب  یخانواده ها چطور -

 :باال اورد و با پوزخند گفت سرشو

 !مامانم چهارماهه بهم زنگ نزده -



 !مامانم..نه بابام نه

 !حجاب و رفتارم حساس بود یرو یاممثل بچگ کاش

 کردم مادرمه،  یموقع حداقل حس م اون

پوال  یر هاشونو ز یدهکه بابام پول خروار خروار اورد تو خونه انگار عق  یوقت  از 
 خاک کردن! هرروز مسافرت و عشق حال،

 !چنده یلوک  رامش

زد االن جلوش دست تو دست با دوست   یخونه کتکم م  یومدمم  یر که د  بابایی
 !یستپسرمم راه برم واسش مهم ن

 :رها

 یخواستی؟نم ینومگه هم -

 

 :که ادامه دادنگاهش کرد   رامش

 یارن،که سر اون اوردن و سر تو ب  ییبالها یذارمنم یگفتیم یشههم -

 ی؟پسرونه نکرد یلتواز لج مامانت استا مگه

 نبودم؟ یخود من از لج خانوادم هر شب پارت  مگه

منم من  یتو نسبت به تو به تفاوت شدن وخانواده  یخانواده  اخرش
 !ییآبرو یب  ی یهواسشون شدم ما



 یخواستیم؟؟نم نویهم مگه

 یم،زد یحرف نم هیچکدوممون

 زد و با گفتن یپوزخند رها

 .زانوهاش گذاشت یسرشو رو چرا،میخواستیم

 :ماهی

 ! الیرسننننم یگهساعت د یاااا،نیم!خدایواااا-

 :جانان

 ینمونماش یوقت  ینبچه ها،نگ ی!ولیاریمم یبهونه ا یهبابا!باالخره  یخیالب-
خراب شد  ینمونکه ماش  ییجا ینخراب شد چندتا پسر افتادن دنبالمونا!بگ

 !اونجا یمروستا هم معلوم بود ماهم رفت یروستا بود چراغا یه یکنزد

 :رها

 ی؟؟؟اگه خاتون بگه چ -

 

 

 

 :هانا

 !یگهخودشم نم یگیمما نم ینه!ببیگهنم-



 :ماهی

!نظرتون یمبکن یسالم یهخاتون حداقل  یالیبه فام یینپا یمبه نظرم بر -
 یه؟؟چ

 :ساحل

 !ها یاطتو ح یمراست بر  یه ینمن حوصلم سر رفته،سالم که کرد-

اتاق  یدخترا رفتن تو ینهم یبرا یدیم)خوابیاناتاق من(ک یهمه تو دیشب
 .خودشون تا لباساشونو عوض کنن

 .یمشک  یبا شلوار ورزش یدمپوش یگشاد و بلند مشک   یشرتت یه

 .یینپا  یمهم اومدن و باهم رفت  یهبق  یقهو بعد از چند دق  یروناتاقم اومدم ب  از 

زدن  یمبال نشسته بودن و داشتن حرف م یکه رو  ییاومدن ما زن و مردا با
 .ساکت شدن و به ما نگاه کردن

 !انگار یدنمرض!ادم ند یشدم.ا معذب

 :که روش نشسته بود بلند شد و گفت  یمبل یاز رو خاتون

 !کنم  یتونمعرف یگهبه همد یخواستم!میناومد خوب شد-

 

سالش باشه و  ۵۰ یخوردکه بهش م  یمرد ینکه خاتون به اول  یمرفت جلوتر 
 :داشت اشاره کرد و گفت یظاهر مهربون 

 .دوقلوم یو کامران.نوه ها یار کام  یر،بابایپسرم.اردش یناول-



 !عروسم یههان ینماشاره کرد و گفت:ا یشزن کنار به

 

به زنه رفت که من به جاش  یعروسم چنان چشم غره ا یمه گفتن کل با
 !کردم  یسخودمو خ

بود.هردوشون  یبود و زنشم قد کوتاه و تپل یکلیخان قد بلند و ه اردشیر 
 .داشتن یبا نمک و مهربون  یها یافهق

و به خاتون گفت مامان اشاره  یدیمشبار د ینکه اول  یبه همون زن  خاتون
 :کرد و گفت

 !بزرگم.مادر الهام و اهورافرزانه دختر -

چاق  یلیمبود و قدش کوتاه و خ یطونی.ابروهاش مدل شزنه نگاه کردم به
 یخواداخم کرده بود انگار م  یریشنه شمش  یطونیمش  ی.چنان با اون ابروهابود

 ینکهبود که بدون ا یسادهمرد قد کوتاه الغر مظلوم وا یهمارو بخوره!.کنارشم 
 !شوهرشه یدیمخاتون بگه فهم

کرد که تابلو بود   یفوالد زره نگاه  م یفرزانه  ینبه ا یچارگیبا ب یجور یه
 !!!یخورهچند بار ازش کتک م یروز

داشت و نشسته بود و داشت   یآب   یو چشما  یدکه پوست سف  یشزن کنار  به
 :اشاره کرد و گفت یلومبوندم یوهم ییییمثل چ

 .و سارا یامک و س یاوشس فرشته،مادر  یکمدختر کوچ-



بچه  ی،اول اسم همه به حرف س داشته یادیز یکنم دخترش عالقه   فکر 
 !ساحلم ببرن یانهاشم که س هست،کاش ب

که با اخم   یکنمفکر م  یفکر کنم گرفت دارم به چ   یدکه نگاه پر خندمو د  ساحل
 .گرفت  یشگونین

 :ادامه داد خاتون

 ییناومد پا یوقت  یدهباال خواب ستیحالش خوب ن یادشوهر فرشته االن ز-
 .یشینباهاش اشنا م

خاتونم دلش خوشه،شوهر فرشته جووون   ین.ایشهم  یچ   یمانگار اشنا نش  حاال
 .یمدلمون بذار یکجا  یگهرو د

 :خاتون

 .فروزانه یمدختر وسط ینمخب ا-

با  یزهم یزهالغر و ر یلیزن خ یه.یختلحظه برگام ر یهکه چرخوندم   نگاهمو
کرد که  ینگاهمون م یجور ی،یهجد یلییییییپوست سبزه و صورت خ

 !کنم  یفشتوص یدبا یچجور یقادق یدونمنم

 

 .یاقتل یهم،اه اه ب  یدادم که اخماشو برد تو یلشلبخند دندون نما تحو یه

 :خاتون

 .هم شوهرشه یسادهکه کنار وا  یو شخص یماستو ش یالمادر شک یشونا-



اشاره کرد و  یشونکه به زن و مرد کنار  یمتکون داد ییدتا یبه نشونه  سری
 :با افتخار گفت

 .هستن ینپسر و عروس گلم،پدر و مادر آر-

بود و و مامانشم  یکلیرفته.باباشم قد بلند و ه یبه ک  ین،پس بگو اراوه اوه
درشت سبز،اصال بهشون  یو چشما یدخوش اندام با پوست سف یلیخ
 !باشه یادسن و سالشون ز یخوردنم

 یاحترام براش تکون م یبه نشونه  یکرد سر   یم یکه معرف   یوهرک خاتون
 .یکردنم ینکاروو اونا هم هم یمداد

خودش  یکه زن و شوهر بودن و از دوستا  یگهدوتا زن و دوتا مرد د خاتون
و  یکرد و معلوم شد که اونا هم سه تا پسر به اسم عل  یبودن رو هم معرف 

 .دارن یندخترم به اسم سل یهو  یناو س یر ام

 

 

 

  یاطداخل ح یمخاتون رفت یبا اجازه  یمباهاشون اشنا شد ینکهاز ا بعد

 .یمببر  یضیف یه ینجاحداقل قبل از رفتنمون از ا که

رسما  یناچه برسه به پشمام!ا یختسرمم ر یاط،موهایورودم به ح با
 !گرفتنیپارت 



 یخوردنم  یوهباز بود ابم  یقشکه    یرهنیارک و پو پارسا با شلو  یار و سام  اشوان

  یدکش  یم یگار گوشه س  یه یلبودن تو استخر،سه یدهو ماکانم پر ینو ار 

 !مظلوم نشسته بود یلیگوشه خ  یههاکان بچم  و

بودن تو  یدهپر  یوکه با ما  یگهد ی!پشمام از دخترا و پسرایچیپسرارو ه اصال
 استخر

 !بود یختهر یشتر ب یکردو دادشون گوش فلکو کر م یغ و ج 

بود  یدهخودش دراز کش یکه برا  یکیشهمه از دم تو اب بودن به جز  دخترا
 !یگرفتو افتاب م

  ساحل بود برا خودش یهعمارت  واقعا  ینا یاطح البته

 ضد گلوله داشت یا یشهش یوار د یه ینکها مخصوصا

 .شد یطرفا رد نم یناز ا یعال کسخب ف یدیدی،ولیرو م یاکه از پشتش در 

اشپزخونه باهاش بحثمون شده بود هم که فقط با لباس  یدختره که تو اون
 لب استخر نشسته بود یر ز

 !زد یاب بود حرف م یو با ماکان که تو 

 !خودمو بکشم یخواستم دلم

 !!!یزنهکه با ماکان حرف م   یکنهدختره غلط م یچرا ول نمیدونم

 !یطفل یدم،اخیبرگردوندم که نگاه حسرت بار هاکان به رها رو د رومو



 !امروزو خوش باشن یهبذار حداقل  یریمهم گناه دارن،ما که امروز م اینا

 

دوتا دارن با نگاه همو  یننگاهم به رامش و ساحل فهموندم ا با
 :زد و گفت یبه رها لبخند یقی.ساحل بعد از نگاه عمیخورنم

 !ینات از جلو چشمم گم ش یشهتاد عاشق پفقط خودتو اون اس-

 !بزنه دروغ نگفتم یغحرف کم مونده بود ج ینا یدنبگم رها با شن اگه

****** 

 ( رها )

 

 !خاتون چقدرم نوه داشت ینا یشدیم،ماشاالم ینفر  ۲۷ما جوونا  جمعا

 یتونستمداشتن،اما من به جز هاکان نم یبامزه و قشنگ  یها یافههاش ق نوه
 !کنم  اهنگیچکیبه ه

 !ینچشمم گمش یات از جلو یش:فقط خودت و اون استاد عاشق پساحل

لحظه به گوشام شک کردم  یهاز طرف ساحل  یهویی یجمله  ینا یدنشن با
 نه؟؟ یا یدمکه درست شن

 یغج  یدلم خواست از خوشحال  یدملبخند محوشو د  یتعجب برگشتم و وقت   با
 !بزنم

 .سمت هاکان یدمذوق خنده دو با



و  یبا نگران  یدنمدو یدنکه تا اون لحظه حواسش به من بود با د هاکان
 :گفت  یبازوهامو گرفت و فور یدمبهش رس ینکهتعجب بلند شد و هم

 ...خطر  یسهاستخر خ یوفتی؟کنار آرووووم،چته؟االن م-

 :جملشو تموم کنه با خنده گفتم ینکهاز ا قبل

 !یمممممتموم شد!راحت شد یهتنب-

کم احساس کردم   یشه،کمکه انگار باورش نم  یجور یهبر و بر نگاهم کرد، یکم
 یگی؟زد و گفت:دروغ که نم یطونیگشاد و ش  یشه،لبخندداره باز م یششن

 یدحرکت دستمو گرفت و محکم کش  یهنه سرمو باال انداختم که با    ینشونه    به
 یهبق  یکله پاشم،نگاه بهت زده    یترسیدمم  یدویدیمم  یجور  یهدنبال خودش،

 یقا.چون منم دقیدویدمهاکان م  یحس کنم اما با خنده پا به پا  یتونستمرو م
 !خودش،دلتنگش بودم یبه اندازه 

 یدیمنبود رس  یچکسکه ه  ییجا  یقاباغ و دق  یگوشه    ینکه به خلوت تر   وقتی
 .یسادیموا

که نفسمون تازه   یقهحدود دو دق یم،بعدبه خس خس افتاده بود هردومون
. با خنده سرشو از  یمپشت سرم تک یوار به د یمتبا مال یامودم بشد تا به خ

 :رنگمو پشت گوشم زد و گفت ییحنا یاورد و موها یرونکنارم ب

 جان هاکان خانومم؟-
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گفتم:خب دردم   یرفتمورم یرهنشپ یو همونطور که با دکمه  یدمبرچ لبامو
 !اومد

 استاد؟؟ یباش یانقدر وحش یومدادامه دادم:بهت نم یطنتش با

 :قلبش گذاشت و گفت یرو سرمو

 یشنوی؟صداشو م-

 یشههم یارومه،مثل خودم،از بچگ  یشهزمزمه کردم که ادامه داد:هم اوهومی
 یکردم،یهراه سختو انتخاب نم یچوقتو ساکت و اروم بودم،ه یر گوشه گ

 یختی،به هم ر یو!اما تو همه چیازدواج سنت  یهبا  یخواستمم یمعمول یزندگ 
 !ییموحنا یکنهم یدل المصبو وحش یننبودم،وجود تو ا یمن وحش

 یی؟خنده سرمو بلند کردم و گفتم:مو حنا با

به بعد   ینکرد گفت:اره،از ا  یمتکون داد و همونطور که موهامو نوازش  سرشو
 !دات کنمص یی!دوست دارم مو حنایمن ییهمو حنا

 هاکان؟-

 جون دلم؟+

 یدیم؟؟؟کجا همو د  یادم یادتبار  یناول-



 !:تو بگوهاکان

که ازت خواستم  یدیم،وقتیبار تو کالس همو د ینزدم و گفتم:اول لبخندی
 .و تهش باهات بحثم شد ینکن یرونو رامشو از کالس ب یماه 

دوست  یدمتتو دانشگاه د  یاون موقع بود.وقت  یگی:اره،راست مهاکان
داشتم همش باهات همکالم بشم،جر و بحث و کل کل نه،چون تو خانوم تر 

 !یحرفا بود یناز ا

 !یدیخجالت گفتم:اون رومو ند با

اومده بودم عمارت خاتون و  یگفت:اتفاقا وقت خنده و یر بلند زد ز یصدا با
رجه وورجه مشغول و یاستخر و تو حساب  یبچه ها افتاده بودن تو یهمه 

 !یدمد یبود

 

از تصورت  یشتر ب یلیگونه هام سرخ شد که گفت:من خ  اون روز  یاداوری با
اروم بودم االن   یشهکه کال هم  یکه دلمو بهت باختم...من  ی!!انقدریشناسمتم

 !بجنگم یاحاضرم بخاطرت با کل دن

 ی؟زدم و گفتم:تا اخرش هست  ییدندون نما لبخند

 !خودش چسبوندم و با چشمک گفت:هستم م حلقه کرد و بهدور  دستشو

چونم و سرمو اورد  یر که دستشو گذاشت ز  یینبا خجالت انداختم پا سرمو
 :گفت   یباال،با نگاه 

 اجازه هست؟-



 یحس که با صدا یتو یمرفته بود یلیرو دادم. خ ییدلبخند خجولم مهر تا با
 .بلند از هاکان جدا شدم ینه یهعکس گرفتن با  یکچل

دستش بود با حرص   یعکاس  ینکه دورب  یا  یباز بچه ها و ماه   یشن  یدند  با
 :گفتم

 !یکشمتونبخدا م-

 :و رامش با خشم گفت ییناورد پا ینشوبا خنده دورب ماهی

 ....حسابتو برس یدفعال من با-

 

زنگ در هممون سر جاهامون   یصدا  یدنبا شن  یهوکامل نکرده بود که    حرفشو
 !یمخشک شد

 !یمگرد گفت:بدبخت شد  یبا چشما  یهواز هاکان فاصله گرفتم و جانان    فوری

  که گفت: خانواده هامون اگه  یمبا تعجب نگاهش کرد همه

 یننبب یزننتن لشا رو که  با دو وجب پارچه دارن تو استخر کله ملق م این
 !نننیکنننننچالمون م ینجااالن هم ینکه هم

که انگار   یا یافهپسر الغر و قد بلند با ق یهکه   یالو یدار لحظه پسر سرا همون
 !کنهکوبوندن روش بود خونسرد از کنارمون رد شد تا بره درو باز   یتابهبا ماه

 !دور اهسته یرفته بود رو یچ  همه

 :یددهنشو تا خشتکش باز کرد و نعره کش رامش



 یـــــــــــــــــــــــــانک-

پرش بلند زد  یهمثل سوباسا  یقافرد به پسره بود دق ینتر  یک که نزد  نکیا
 ( یا یتابهسمت فرزاد) پسر ماه

که واقعا انتظارشو داشتم که تا  یوفتاداروم داشت اتفاق م یهمه چ  انقدر 
 !هوا باشه یتو یانجمعه ک

 یدهکه از اون لحظه که پر   یبه عربده ا یانو ک یدرس یانانتظار به پا باالخره
 .خاتمه داد یکشیدبود هوا داشت م

 :کیان

 !یکنمشدم گفتم:آقا فرزاد،من درو باز م یدکل  یدندونا یال از 

جمع کرد و همونطور که کج   ینزم  یمچاله بزور خودشو از رو  ی  یافهبا ق  فرزاد
 .گفت و رفت  یرفت اروم چشم یو مثل معلوال راه م

 !پسر مردمو ناقص کردم خودمم به خونش تشنه بودم که خودم زدم  جالبه

 یطیچه شرا یافتاد تو یادمونزنگ هممون تازه  یصدا یدوباره  یدنشن با
 یماه  یاون قسمت از باغ که استخر داره،افتادنا یدیمو مثل جت دو یمهست

 !بازش و راه گم کردن جانان بماند یبخاطر بند کفشا

مثال  یگه،یاسمت د یه یرفتم یهو ینا یدویدیمم یممستق یمما داشت مثال
 .یوارتو در و د یرفتم یبریدترمزش م

 یکرد و با صداکه داشتو جمع   یتیجد یهمه  به استخر رامش یدنمونرس با
 :بلند داد زد



 !داخل ینهمه بر -

زد  یم پلنگ یلیکه خ  ییدخترا از یکیداد رامش ساکت شدن که  یصدا با
 ید؟گفت:ببخش

 

 

 یهاز دستاشم  یکییداشت.رو یصورت  یویبلوند و ما یبرنزه و موها پوست
 !دعواست یانگار اماده  یدببخش گفتیجور یهاژدها داشت و  یتتو

 وارد بشه یتاز در عصبان خواسترامش

 :گفتگرفت و خودش با ارامش  اما هانا جلوشو 

عادت ندارن   ییصحنه ها  ینهمچ  یدن.اونا به دینجاخانواده هامون اومدن ا-
 یذارننم  یگهبهشون نم  یچیو خاتون ه  ینجورینا  خاتونیو اگه بفهمن نوه ها

 !یمباش یششپ یگهد

 

چسبونده  یگهد دختر  یهقشنگ خودشو به  استخر یپسره همونطور که تو یه
  بود

 :دستاش دورش بود گفت و

 مگه ما چمونه؟-

 :انداخت و گفت باالیشونه ا ساحل



 !یدلطفا درک کن یمختلفه!و قابل احترام،ول یدعقا-

 اینارویهم فشار دادم.حاال ک   یچشمامو رو  زنگ در   یصدا  یدوباره    یدنشن  با
 !بفهمونه

 :گفت  ینزار بزنم که آر یاز شدت بدبخت  یگهد میخواستم

 ینبارو بر  ینا یه یشهاگه م یهواقعا جد یبچه ها جدا شرمنده ول-
 !یکنهنمل،استخر که فرار داخ

 

بدون   یگهمحبوب بود که همشون د  یلیخ  یا  یبردنحساب م  یناز آر  یلیخ  یا
 .یرونچون  و چرا از استخر اومدن ب

 ینوآر  یکه با ناراحت   یاشونمسر   یهرفتن    یچشم غره م  یچندتاشون ه   یه  دخترا
 یکردننگاه م

  رفتن داخل باالخره

که دارن مارو   یهبار ینبه ما انگار اخر  یبو غر  یبنگاه عج یهپسرا هم با  و
 .رفتن داخل یبیننم

 لبخند گنده و یهو جانان جلوتر از همه با  یمسر و وضعمونو مرتب کرد یکم
 .درو باز کرد یمصنوع 

 ...:سلجانا



 یندار یجانان: درد،پاهام خشک شد پشت در!معلوم هست چه غلط  مامان
 ین؟باز کن یخواستینسه ساعته؟نکنه نم یکنینم

نگاه کردن به تک تکمون گفت و در اخر روشو برگردوند  باحرفاروینا ی همه
 :گرد شد و گفتبود چشماش یسادهبه در وا یدهجانان که چسب یدنو با د

 یسادی؟وا ینجاا اومدییک   یش یلذل-

 :جانان و گفت  یمحکم زد تو کله    یفشواومده باشه ک  یادش  یچیزی  انگار   یهو

 !یدرس بخون فرستادمت -

 :زد و ادامه داد یگهد یکی

 درس خوندنت بود؟ ی،اینول شد-

 :زد یگهد یکی

دختراتون  یدونمخاتون زنگ بزنه بگه نم ینکها شدیجشنت یکه داد  ییقوال-
 !کجاست

 :گفتجانان وتو سر  یدمحکم کوب یگهد یدونهبغض آلود  حالتبا

 !یزاییدمت،هیچوووقتم یدنبا-

کرد ارومش کنه و  یمامانشو بغل کرد و با نوازش سرش سع جانانبابای
 :رو به جانان گفتهمزمان برگشت

دور شو تا  چشمامجلویبینم،از م خر  کرهیچشم تواز  یادمادرت ب سر  ییاگه بال-
 !نکشتمت



 .(رفتن داخل یلاز زدن حرفشم با مامان جانان) خاله راح بعد

 :اومد سمت جانان و بغلش کرد و گفت ارغوان

 ..کل شبو نگرانت بودنیناراحت نشو ابج -

تو  یدکوب یکیارغوانم  یهونگاهش کرد که  یزوناو یبا لب و لوچه  جانان
 !یخبر گذاشت  یکامل همه رو ب شب یه یگفت:البته غلط کردسرش و

 !بودنا یناهمبا اخم گفت:ا جانان

 .ما اشاره کرد به

 یگفت:پس دست جمع ینگاهمون کرد و با لحن بامزه ا با اخم ارغوان
 یدین؟ر

بزرگتر بود و مثل خواهر خودمون  ما.از یمتکون دادبا خنده براش سر  همه
 .یدیدیمشم

 یه باشن.پس بق یسادههممون پشت در وا ی:انتظار داشتم خانواده هاهانا
 کجان؟

 !که  یمدر و بست و گفت:باهم حرکت نکرد ارغوان

 !حتما یرسنم یگهد یکم اوناهم

پسره پارسا  ینجانان رو محکم گرفت و گفت:ا یدستا یهو
 !کرد  یدلبر  یحساب  یفاتکه تعر   ی!پشت گوشینمشبب یخوامکووووووووو؟م

 !یییسگفت:هزد تو ماتحت ارغوان و محکمیضربه  یه با حرص جانان



جلوش  یومدهمونده ن ین!هممیگیمیچ  یشنوهخطرناک م یطتو شرا همیشه
 !یبد یسوت 

 .اومددر  زنگیگفت و دوباره صدا  یشیا ارغوان

 یفونا ی یقهطر  ینا یگهم یشممش!حسیدونم!من مینالموئمن یر ام یا:ماهی
 !یاااامامانمه!خدا زدن مال

 

 .ینها،منو مرده فرض کن بچه

 گفت و  وداع گفت دار   ینبا شجاعت جان به جان افر  یسیدقبرم بنو سنگ رو
 !را ینمان  زمینیرو الیشاا یفان 

 گفتی؟یچ   یدیخودت فهم  ی؟اصالکلمه حرف بزن دو  یتو اومدتاسف گفتم:باز   با

 !همه مطلب گفت:لبدستشو مثل کاسه گرفت و یه ماهی

 .کالمه دوستان:منظورش لبهانا

 !کندرو باز  زدن بروزر  ی:جاساحل

 !ینتمبب نفر  یناول یدهننمه!جرم م یدونم:بخدا مماهی

 .یدیمسرک کش یواشکیکرد،درو باز  با ترس و لرز  ماهی

 .نبود هیچکس

 ید؟ببخش-



 .یمشد رو رو به مرد قد کوتاه کچل و الغر  یه که با  یینپا یماورد سرمونو

 یید؟:بفرمارامش

مزاحم   گاز یکرد و گفت:از اداره  جور جمع و  خودشو  یکمرامش  یاخما  یدند  با
 ...یشم

 :بست یغدرو با ج یکامل کنه ماه جملشو ینکها قبل

 !یحاعتماد کردمااا،ا یشممش به حس یمتو زندگ بار  یه-

 !ننت باشه یترسیدی:تو که مرها

 !خودمو اماده کرده بودم ی:بازم کلماهی

 

گفت:آقااااا االن وقتش   یغ از همون پشت در با ج  یزد که ماه دوباره درو  مرده
 !مزاحم شو یابرو بعدا ب یستن

 :با خنده گفت جانان

 !یکنیم  ینامپراطور بادها.کل گاز کشورو تام  یشیببره،شب م  یمکاش تورو بد-

 

 .زنگ در اومد یصدا دوباره

 یتتر شد و با حرص و عصبان  یبود کفر   یکه از حرف جانان خودش کفر   ماهی
 .رفت سمت در و بازش کرد



 ....نگف ی؟مگه:آقااااا مگه کرماهی

و داداش  کردنیباال رفته نگاهش م یمادر و پدرش که با ابروها یدند با
 .یدکه دهنش باز مونده بود خفه خون گرفت و زانوهاش لرز  یکشکوچ

 : (ی)مامان ماه یشاد خاله

 !نکرت گوشامو ترکوند یصدا یومدهن-

پشت در  یه؟کسیک  یباهاش دعوا کن یکه با توپ پر اومد  ییآقا ین:اباباش
 !نبود که

 :دهنشو قورت داد و گفت اب ماهی

 !س...سالم-

 :مامانش

 یرمراست م یهمرگ،فقط دهنتو ببند چون اصال اعصابتو ندارم.االنم فقط -
به حالت از اعتمادم  یبوده،وا یچ  یانخاتون تا قشنگ بفهمم جر  یشپ

 !یکنمم ی،پارتسواستفاده کرده باش

 

 یسخ گفت منم شلوارمو  یتحرفاشو با جد یهمه  یکه خاله شاد  جوری
 !بود روحش از بدنش جدا بشه یک که نزد  یکردم چه برسه به ماه 

 .و عمو چمدوناشونو برداشتن و رفتن داخل خاله



 یدسالش بود مونده بود.پوستش سف ۶که   یماه  یک داداش کوچ یمهد فقط
  با مشکییو چشما

 .بلند داشت یفرفر  یقهوه ا موهای

 یلیخ یبرعکس ماه  یقاچشماش بود و دق یرو یشهگردم هم ینک ع یه
 .باهوش بود

 ی؟:آبج مهدی

 یه؟:چماهی

دادن  یدم،جر جرش م یگفتم ینماشهمش تو کردی؟مامانیکار چ :باز مهدی
 چی؟یعنی

خودم تا با رسم شکل واست   یشپ  یابا خنده گفت:ب  گفت و رامش  ییوا  ماهی
 .بدم یحتوض

 !یخطرناک  یخوام،تو:نممهدی

 !یترسهازش م یو رها گفت:چه خوششم اومده مهد یدبا صدا خند رامش

ممکنه   کهیا  یخطرات احتمال  .از یترسمجا به جا کرد و گفت:نم  ینکشوع  مهدی
 .یکنمم یریجلوگ بیادیششدن بهش پ یکبا نزد

هوش تورو داشتم  یشدممنم داشتم باهاش دوست م یوقت  ی:کاشک ماهی
 .یمهد



کوچولوش گذاشت   یارتش کشلوار  یبج یدستاشو تو یلکسر یلیخ مهدی
 :و گفت

 !بزرگان نتوان زد یجا بر  یهتک-

 :خنده و گفتم یر زدم ز پقی

 !بلده اینیستیضرب المثلم بلد ن یهسالشه!تو  ۶یر،بگ یاد یماه -

 .یشمرنم ییز پا اخر  :کفتروماهی

 !:با عرض معذرت اون جوجسجانان

 :و گفت یدکش  رو یبا خنده لپ مهد ارغوان

 !یگرفتیممنو یشد بزرگتر بود میی!چ ین،آقابا ادب،باهوش،مت-

 :مهدی

 !دوست دارم یکیوارغوان،من خودم  یشرمنده ابج -

 :گفت  یکه ماه   یمگرد نگاهش کرد  یبا چشما هممون

 یه؟ک-

 !عسله یشناسیش،اسمشنممهدمونه،تو :تومهدی

 یمچال گونه هم داره،منتظرم بزرگ ش ی،تازهسبزه موهاشم مشک  چشماش
 .یرمشبگ



درست کرد و  ینکشوکه ع یکردیمنگاهش م یمبا دهن باز داشت هممون
 !گفت:خب دوسش دارم

 !چه پررو شدن یادهه نود ینجات بچه!ا سر بشینیر :بگساحل

 

 

 .یکنهنگاه م کرد انگار داره به چند تا بز   نگاهمونیجور یه مهدی

 یدم خر که واسش  یحلقه ا یمنه.حت اون مال ینچه نکن ینکن:چه باور مهدی
 !دستشه

 .کرد  یداشت سکته م یگهبدبخت د ماهی

 .یخندیدممها یوونهبود داشتم مثل د یختهپشمام رخودمم از بس من

 :با بهت گفت جانان

 طال؟ یحلقه -

 :مهدی

بخرم رنگشم خوبشو  یه  یتا وقت   یدمبراش خر   یلپول نداشتم.فعال است  اونقدر -
 !نره

 :هانا

 !یکجا اورد  پ...پولشو از -



 :گفتیتبا مظلوم مهدی

 !داد یاونم بهم پول م ینوشتمم ینورام یمشقا-

 :رها

 من؟؟؟؟ ین؟داداشراااام-

 .تکون داد بازم سرشو مهدی

 ینوشتی؟م مشقاشو ی:اون کالس چهارمه.چجوررها

 :مهدی

عدد بودن فقط  کهیاضیارو.ریستنخوب یادنوشتنم ز یمن خوندن بلدم ول-
حلقه  یهداد.جمعشون کردم  یم یبیاشوجاونم بهم پول تو ینوشتمبراش م

 !واسه عسل گرفتم

 .یزهما نمونده بود بخواد بر  از یپشم دیگه

 !!!وجبه فقط یم....نیم:نارغوان

 !حد یننه تا ا یفعاله ول یشپ یدونستم:مماهی

 !!!ییمآ  یم یم:کربالاااا کربالاااااا،ما دارجانان

 

***** 

 ساحل



به عهده  یحواتاق خاتون جمع شده بودن و خاتون توض یهامون تو خانواده
 .خودمون گذاشت ی

  کردم  یفسر بسته تعر  یوچ همه

 برامون افتاده یواقعا چه اتفاق  ینکها یدنبعد از شن یهبق و

 .از اون حالت طلبکارشون فاصله گرفتن یکم 

 !یلی!نه خیکما

  !کرد که  یکثافت اصال نگام نم  یذره شده بود ول یهواسه سروش  دلم

زدن،فقط با نگاهشون سرزنشمون  یباباهم الم تا کام باهام حرف نم مامان
 .کردن  یم

 !زدن سرشون یمحداقل غر  یخوبه مامان جانان و ماه  باز 

  کردیم که مامانش انقدر بد نگاهش مهانا ه یبابا مامان

 .من دلم واسه هانا سوخت که

 .بزنتش یخوادبود انگار م یحالت  یه یتو باباشم

 

درک  یتونستمهانا رو نم  یاز حدشون رو  یشب  یریایسخت گ  یهمون بچگ   از 
 کنم،

 .واقعا خونشون حکم پادگان رو داشت یفرزند بود ول تک 



 یادتر بود و کال ز یپدرشم جد مادرش از  ینکهواسه ا ی،شایدجد یطمح یه
 !یخندیدنم

 بودن یومدهمونده بود که اون هنوز خانوادش ن یانک  فقط

 یحتوض  یهواسه بق  یانبدون حضور مادر ک  یممجبور شد  یهو بخاطر غر زدن بق 
 .یادب که خودش  یشده تا وقت  یچ  یمبد

 .رفته بود یابچه بود از دن یانکه ک  یوقت  یشوقت پ یلیخ یانپدر ک)

 یپسر،بعد از حلما و شاران وقت   یبه بچه    یادشز  یپدرش بخاطر عالقه    حتی
 .(واسش انتخاب کرد یانوک  یعنیاسم پسرونه  یهسومشم دختر شد  یبچه 

 

 

 

 

ردن که ک یساکت و پوکر داشتن نگاهمون م ینجوریهامون هم خانواده
 :خاتون گفت

 ین؟بچه هارو برگردون ینگرفت  یمپس تصم-

همه  ینکه ا  یفی،ممنونگفت:بله خانوم شر   یتهانا بدون مکث با جد مادر 
 !نبودیفرستادنشون به تهران از اولم کار درست  یول ینمدت هواشونو داشت

 



با خانواده هاتون   یخوامعنترا م  یرونب  ید:گمشیرنویسنگاه به ما با ز  یه  خاتون
 .یمفلنگو بست یطهاوضاع خ یدیمحرف بزنم انداخت و ماهم که د یخصوص

 .هم باهامون اومدن اما سروش نامرد همونجا تو اتاق موند یو مهد ارغوان

:چخبرا؟شهرامو یدهانا از ارغوان پرس یرفتیمم یینکه از پله ها پا همونطور 
 که من نبودم؟  یمدت  ینتو ا یدیند

ما که  یدم در خونه  یهردومون ول بروجردیمیه بابا.درسته تو:نارغوان
 یرابطه  یتونمماه هم برم بازم م یکره   یگفتیکه م  شده؟تو یزی!چیشینهنم

 !پرتاچرتو ینا خودمو شهرامو حفظ کنم و حواسم بهش هست و

 :هانا

سوال ازت  یه یمباهم خوب یلیمشده؟خ یزیگفته چ  یکس  یگم،مگههنوزم م-
 !یدماپرس

گفت:اگه پسر عمه   یخیالیبود با ب یبشج یهمونطور که دستاش تو رامش
 .کنه ها  یانتنسبت بهت سرد شده.نه که حتما بهت خ یگممنه.من که م ی

خر  یشد،وقت  یخسته م یزیچ یهزود از  یبچگ  شهرام کله کچل از  ینا ولی
تو گوشت  یستن کردنیبهت گفتم ادم زندگ  یممثبت داد بهش جواب یشد

 .نرفت که نرفت

حواسمون بهت  یکرد!فکر یستنمناسب هم ن یخوبن،ول خیلیا
 !یدهجوابتم نم یحت  یدرست حساب  یست؟چندماههن

 :با بغض گفت هانا



کردن منم گفتم   ییدشخودم بود!خانوادم تا یلانگار به م یگینم یجور یه-
 کم کم ازش خوشم اومد،  یامزد!بعد از نیگهد یهالبد پسر خوب

پس چرا  کردیبود اوالش همش ابراز عالقه م ی،اونبود اومد خواستگار اون
 االن سرد شده؟؟؟

 

 یم بود  یده.به ته پله ها هم رسیاددر ماشکش  یمحرف بزن  کلمهیک   میدونستیم
حرف زدن  یبرا یسالن نشسته بودن و وقت خوب  یها تو یوونهو اون د

.اما یکردیمبحث کامل دربارش م یه یدنبود و سر وقت با ینبود،کم مسئله ا
 !فعال نه یناا یجلو

 .به ما زل زده بودن یننگاه خون یهبا  بعضیاشون

کردم دارن  یاحساس م ینشسته بودن و حت  یخیالب یلیپسرا خ یول  
 !دزدن ینگاهشونو م

بود  یدهپوش  یصورت  یویما استخر   یشکه پ  یهمونطور که به اون دختر  کیان
اورد باال و  یشورفت گوش یچشم غره م یپلنگ صورت  یگفتو رامش بهش م
  گفت:شاران تک با چک کردنش

 !یمکندرو باز  یم.بر یدنرس ینا.ننم ازده

 در؟ یهواسه  یمهمه ادم بر  ین:اجانان

 ی؟بمون  یناا یشپ یخوای:مکیان

 !یم!بر یه:منطقجانان



 

  ت درو باز کردذوق زدش رف یگشادش و چهره   یشبا اون ن کیان

 !بغلش یچمدون شوت شد تو یهبه محض باز کردنش  و

  تعادلشو حفظ کرد یبدبخت  با

نگاه  یذاشتم یموییششال ل یرو یشوافتاب ینکبهت زده به شاران که ع و
 .کرد

  موهاشو بلوند کرده بود شاران

گشاد   یخی ینگشاد و کوتاه با شلوار ج  یدسف یبا مانتو یموییشال ل یه و
  بود و یدهپوش

 .بود یموییال استار ل کفشاشم

 .پسند بود ساحل یپش!تپسندیدم

 یار کرد گفت:چمدونارو ب  یهمونطور که به ناخناش نگاه م یانتوجه به ک بی
 !تو

 .از کنارش رد شد یانبه ک ینگاه  یماز گفتن حرفشم با غرور بدون ن بعد

و  یدند یمبود یسادهدر سالن وا ینطور و هم یانچون دور تر از ک مارو
 !خر رفت تو ینع ینجوریهم

 .از شاران حلما اومد داخل بعد

 .بنفش زده بود یپت یشههم مثل



 :و گفت یدکش  یکوتاه   یغ ج یانک  یدند با

 !دلم واست تنگ شده بود یشد کثااااااافت چه بزرگ-

 .شد یم یک بهش نزد یشتر ه بگفتن هر کلم  باز کرد و با دستاشو

 !!!!یانشد یمن شد یکگارد گرفت:نزد  یفور کیان

 .ییندستاشو انداخت پا یزوناو یبا لبا حلما

 !یاقتل یب -

 .و خودش رفت داخل  یارهب  یانحرصش اونم چمدونشو همونجا ول کرد تا ک  از 

 حلما و شاران کور هستند؟ یم؟آیابود یما نامرئ  آیا

ازشون  یممحل پشه هم بهمون ندادن!اونقدرا هم دور نبود هیچکدومشون
 !که

 :به نظرتون جاشه بگم مارو دور ننداز؟جانان

 !:سگ درصدرامش

 بگه؟ یک   ی:تو نگ من

 !یستیم....ما اونقدرم به درد نخور نییییی:هماهی

 ی؟:مطمئنهانا

 :خفه شو باشه؟ماهی

 



 .داخل یاد(بود که بیانک  یننه ) یخاله گل نوبت

دفعه   ینخل و چلش ا  یبرعکس عکس العملش نسبت به دوتا خواهرا  کیان
 .یدشد تو چهرش د یواقعا ذوقو م

 .کرد  یبود و قشنگ ادم باهاش حال م یا یهپا یننه  یلیخ یخاله گل کال

گفت:مامان!   یفووووق احساس یصدا یهبا  یانورودش به داخل خونه ک با
 (بگه بابا؟ یخوای)م

 !گااااد  یبغض دار:اوووه ما یبا صدا ماهی

 !یه:خفه شو صحنه احساسهانا

 !یرماشکامو بگ یجلو یتونم:من نمرها

 پس؟ یرستوران مهمونم کن یخوایم یک   ی:ماه جانان

 !یشهم یبعدش چ  ینمبب ید:خفه شرامش

 !جانانه بهش بگه یامان یه یخاله گل یخواد:اخخخ دلم ممن

 یانوک یکال صدا ینکهخاله مثل ا یمهرکدوممون داشت کهیخالف تصور بر 
 !رفت سمت در یداشت م یلکستفاوت و ر یچون همونطور ب  یدنشن

 

 

 



شارانو   یفشده بود ک  یهم خورده بود تو ذوقش هم عصب  ییجورا  یهکه    کیان
بلند   ین با صداسمت خاله و همزما  یدو دو  ینبغلش بود انداخت زم  یکه تو
 :گفت

 (یگل  یگهعادت داره به ننش م  یان)کیییبا توام؟؟؟گل  یری! کجا میساوا  یییگل-

 .داد یتفاوت داشت به راهش ادامه م یهمچنان ب  یگل  خاله

 یهشب  یانمشد.ک  یبتمن م یهرفت تو هوا شب  یچادرش م  یومدبادم م المصب
افتاده بود  یخوادو از بتمن کمک م یدنکه کارتونشو دزد یکارتون خواب  یه

 (داشت؟ یدنبالش! )چه ربط 

 .خاله یفراوان تونست خودشو بندازه جلو یبعد از تالش ها باالخره

 یشوهممون هندزفر  یبهت زده  یترمز و در مقابل چشما یزد رو یگل  خاله
 .یدکش  یرونمقنعش ب یر از ز

 :یبا حال زار و ناباور کیان

دلت واسم  یدونم!من که میکنمته دارم صدات مساع ی؟سهگذاشت   یهندزفر -
نگاه  یهحداقل  یول ینیداخل منو بب یرفت  یم یداشت  ینجوریتنگ شده که ا

 !یقااطرافت بنداز من پشت سرت بودم دق

کامال  یانک یبه سرتاپا یقنگاه دق یهجا به جا کرد و با  ینکشوع یکم خاله
 :گفت  یلکسر

 ی؟ا یتو ک -

 ماهی



 !ُمرد کهههه ین!ایااااادرست کن یاب قند خواست  یاالاااااا،بدوووو،یهجانان  -

 :شاران

 !نترس بادمجون بم آفت نداره-

نعره زد:دور از  یباگذاشت و تقر سرش یدستشو رو یشحال یبا همون ب  کیان
 !جوووووونم

 .قلبم گذاشتم یرو دستمو

 !یدمزهرمار ترس-

 

 

زد از اشپزخونه   یه داشت همش مک  بدو بدو اب قند به دست همونجور   جانان
 .یروناومد ب

  راهش بود رو شوت کرد اونور یجلو کهدختری

داد بهم  تا   یوانوداشت معلوم نباشه ل  یکه به زور سع  یحیمل  یخنده    یهبا    و
 .بخوره یاناروم اروم بدم ک

 یمشورش اورد یهوما  حال رفت واز  یانک  کهجوری

 !یختو خود پسرا کامال ر ارینیالیپر فام و داخل سالن کرک 

و  یساز دخترا گ یکیورودمون شاران داشت با  یبود لحظه  ینجاا جالبیش
 !کرد  یم یکش  یسگ



 یگیرنکه خودشونو م ییادما یبود و حوصله  یمثل خودمون قاط  دقیقا
و  یگفتراحت نشسته بود و با همه م یلینداشت.برعکس اون حلما خ

 !یخندیدم

 !!!!!یوزمچ شده بود د یهپلنگ صورت با بیشترم

 !یکننم یتشاذ یو ه  یسازنباهاش نم یانکپس که شاران و همینه

 :/حلما خواهر بزرگشون بود ینکها با

گفتم:ما  یکرد با ناراحت  یکه اه و ناله م یانو رو به ک یرونفکر اومدم ب از 
 !یکنیمم یدابا کمک هم پ یتوواقع ی!باالخره خانواده ترسیقیم،نرف

لحظه  یهمن  یکنین،حاالشلوغش م بابا!چقدر  یگفت:ا یخیالب یگل خاله
 !حواسم نبود نشناختمش

 یبره )چشما یادم یکیشونولحظه  یه یعیهتا نره خر دارم خب طب بعدم،سه
 !یتو که سوسول نبود یانک  یو شاران و حلما گرد شد( ول یانک

 :و داد زد یشونیشپ یتو یددستشو محکم کوب کیان

 فقط بهم بگو کدووووم جوب؟کدوووووم؟-

اونجا   کدوم سطل اشغال!تورو البد گذاشتن اونجا و مامانم از   ی:بهتره بگ شاران
 !کرده  یداتپ

 !یتخاص ی:خفه شو تا جرت ندادم،شارالتان ب کیان



شصت   یانبخدا م ی؟ببینتکرار کرد  اون حرف مسخرتو  گفتی؟بازمی:چ شاران
  تو یکنمپامو م

 !چشمتاااا

سر  یدممسخرت نفهم یاخالقا ینهمه مدت با ا ین:خاک تو سرم که اکیان
 !یا یاز رفتارات معلوم بود خواهر ناتن یم،توراه

 یکه اون چلغوزا )جوونا  یکردنبحث م یتاسف نگاهشون کردم. انقدر جد با
خود پسرا هم خندشون  یخندیدن،حتی( داشتن به حرفاشون مینآر یالیفام

 :/گرفته بود

 

 :یگل  خاله

 یذاشتنتاگه سر راهم م  یکنی!چرا فکر میباش  ی!اخه بر فرض سر راه یفهممنم-
 یکردم؟بزرگت م

بودمت،خب حاال  ییدهبود که متاسفانه خودم زا یننگهداشتنت ا یلدل تنها
به  یچه دست گل ینمبب یششبرم پ کجاست،منخاتون ینحرفا بگ ینا یجا

 !یاب داد

 !باالست ی:طبقه رها

 .یدفعه همه گروه  یناز تنها شدنمون ا بعد

 .یاطح تو یمچلغوزا( رفت یشجز حلما )نشسته بود پ به



 .روشن یاطح یتو یشد و چراغا مییک تار داشت

 .یمزدن نداشت یبرا حرفی

گرفت کال از ما جدا   یفاز شاران که همش داشت از خودش عکس م البته
 :/بود

 !!!:اهم....بچه هاکیان

 :ها؟؟؟ما

 ی؟چ  یمبرگرد یم:اگه مجبور شکیان

تو تازه  ی،بدونبرگرد یکیتو  یذارمبرگرده مطمئن باش من نم ی:هرک شاران
 !یفهممکردنو م  یزندگ  یدارم معن

 !ین:خفه شو فقط همکیان

 کنه؟  یتاذ ینوآر یو گفت:من نباشم ک  یدکش  یآه  ماهی

 یه؟؟؟؟ک  ینو شاران:آر ارغوان

 !بهتون یگیمم ی،بعداخنده گفتم:جووون هماهنگ  با

 !یگه:البد دوستشه دمهدی

 !یزنهکه نم  ییوجب بچه چه حرفا یم،نیمگرد نگاهش کرد  یچشما با

 !:بال به دورماهی

 !یگردممنم برم ین:شما اگه برگردرها



 ی؟:پس هاکان چ هانا

 یه؟؟؟؟؟؟و ارغوان:هاکان ک شاران

که   ییپسرا  ینگفتن و شاران گفت:ا  یکه خودشون اهان   یمنگاهشون کرد  پوکر 
 !داخل یموندمبودن ناموسا!کاش منم مثل حلما م یگر ج یلیتو سالن بودن خ

 

 

 :کیان

 !نگاه نکن،اخالق ندارن کال یافشونبه ق-

 :شاران

 !یباش بگو که خودت داشته یزیچ یه-

 :کیان

 !خفه شو-

 :شاران

 !!من ازت بزرگترم کثافتیخفه شد-

 :ارغوان

 :/منممجلس ینکه بزرگ ا  ینهردوتون دهنتونو ببند-

 :شاران



پررو  یلیمدت حواسم بهش نبود خ یهنباشه  یکماصال بحث بزرگ و کوچ-
 !شده

 :یدشالش گرفت و کش یشارانو از رو یو موها یدپر  یفور کیان

 .یشارالتان  یههنوزم  یول یادم بش یمکردم از دور  یفکر م-

 

  :یغ با ج شاران

 !ولم کن یگمولم کن!بهت م-

 :بلند داد زد یو با صدا یدموهاشو کش یشتریبا شدت ب کیان

 !یالااا یال یکنمشارانو ول نم یموها ی،منالااا یال یخواااامنم-

و گرفت و با  یانک  یدست انداخت و اونم موها یع حرکت سر  یهبا  شاران
 !یدنتمام زورش شروع کرد به کش

 !بود یختههممون ر پشمای

دلخراشو  یصحنه ها ینگذاشته بود تا ا  یمهد یچشما یدستاشو رو ماهی
 !ینهنب

 :گفت  یکشیدم یانوک  یکه با تمام قوا داشت موها  ینطور هم شاران

 ...شارالتان یبه من بگ  یگهبار د یه-

 ید؟ببخش-



 .همو ول کردن یموها یاله یو اون دوتا بال یمساکت شد همه

 !یهههبا ذوق:عههههه َار جانان

 ...اردالن یدنبا تعجب برگشت و با د شاران

 .صحنه اهسته یرفت رو یهمه چ  باز 

شاران  یتفاوت که چشما ینزل زده بودن با ا یگهو اردالن به همد شاران
 !اردالن پر از خنده یچشما یستاره بارون بود ول

 یگهباهمد یمگفت:هه هه هه.منو خواهر قشنگم داشت  یبا خنده زور شاران
 !شرمنده یممتوجه اومدن شما نشد یمکرد  یم یشوخ 

 ی،نهو گفت:اها بله شوخ   یدبه موهاش کش  یدست   یبامزه ا یبا خنده    اردالن
 .بهتون بگم و برم یزیچ یهبود نبود فقط خاتون گفته  یمهم یز چ

 یکه خاتون بهت گفته بود.از وقت  یبگوووو!اصال کجا بود ی؟بگو:چ جانان
 .ینوتو و حس یدیمند یماومد

براش  یکار یاداره  یدیخاتون خر  ی.وقت ینجاخودمون ا یمدار یال:واردالن
و امدمون هم از در  یالییم،رفتاون و یوقتا تو یشتر خب ب یول یدیمانجام م

نکرد گفت  یداتونکه مهمونا راحت باشن.االنم خاتون چون تو سالن پ  یهپشت
 .گرفتن  یمیبهتون بگم خانواده هاتون چه تصم یاممن ب

 

***** 



 ماهی

 .که خندش گرفت  یمنگران و منتظر نگاهش کرد یچشما با

و  یکنهم یمانبود که زنشون داره زا یناییا یهداشت بچه،نگاهمون شب حق
 (!نگرانن/: )مردشور خودت و مثاالتو ببرن

 !!!ادمو یدی!دق میگه:کوفت،بگو درامش

شدن شما   یخاتون خانواده هاتون راض  ی:باشه باشه!خب بخاطر اصرارااردالن
 ینجایینا یحتفر  یکه تا چند روز برا  یدنفهم یوقت  یول یدخاتون بمون یشپ

 ینگرفتن تا تموم شدن ا  یمتصم یدنسالن بود رو هم د یکه تو  ییو پسرا
 !باشن ینجاچند روز اوناهم ا

 .نسبت به شماها باد کرد یرتشونرگ غ ییجورا یه

 

 :تر اورد و گفت یینصداشو پا اردالن

تا  ینکن ی.پس سعینننوع رفتار شماهارو هم بب یخوانم ینمطمئن باش-
راحت   یالشونتا خ  یدال حرف نزنو با پسرا ک  ینباش  ینسنگ  یتونینکه م  ییجا

 !بشه

 :کیان

 !یمراه بر  یتونیمکه نم  یمباش یناگه سنگ-

 :گفتگذاشت و  یبشج یپوکر نگاهش کرد و در اخر دستاشو تو یکم اردالن



 !شما حواستون باشه یرم،ولیم یگهخب من کارمو انجام دادم د-

 !!!یساااااداد زد:وا یهوخواست بره شاران  ینکهو هم یمکرد  تشکر  ازش

زد و  یحیلبخند مل یشبا تعجب برگشت که شاران برخالف داد قبل اردالن
 :گفت

 !یمباهم اشنا بش یبر  ینکهخواستم قبل از ا-

 :به سمت اردالن دراز کرد و گفت دستشو

 یلیوگرنه خ کردمیم یداشتم با خواهرم شوخ  یشمپ یقهمن شارانم،چند دق-
 !دارم یآروم یتصشخ

 ینهم  یدر اورده برا  یباز  یبدجور وحش  یشپ  یقهچند دق  یدونستم  خودشم
 :/کردم  یم یداشتم شوخ  یگفتهمش م

 :به دست شاران انداخت و گفت ینگاه  اردالن

 !کامال مشخصه-

دستش  یکه تو   یانک  یموها یدنبا تعجب دستشو نگاه کرد که با د شاران
 !گچ شد  یهمونده بود رنگش شب

 یان...کیاگفت:عه...ک  یو با تته پته و خنده مصنوع   یددستشو عقب کش  وریف
 موهات حل نشده؟ یزشجان هنوز مش...مشکل ر

مو ندارم  یزشگفت:من که اصال ر  ینهزد و دست به س یلبخند بدجنس کیان
 !شاران جون



 !دخترا یشم،فعالمن مزاحم جمعتون نم یگهبا خنده گفت:خب د اردالن

 .و رفت یمکرد  یماهم باهاش خداحافظ  

 :و داد زد یانبا حرص برگشت سمت ک شاران

انقدر بدبخت باشم که  یدچراااا؟چرااا با یااا!چرااااا؟خداااییییکثافت  یلییییخ-
بود   ی،بوووووررر خوب   ینبه ا  یس!کیدتووو پر   عجوزه خواهرم باشه!بخاطر   ینا
 !یفهمییی؟بووووورم

 

 

 

 :گفتمتعجب با

 !باشه گوشم کر شد!خب بور   یزنیچقدر داد م-

 :شاران

بور باشه من  یساله هم باشه ول ۶۵اگه طرف رفتگر  ینبور باشه؟؟؟بب خب
 !بود یگر که انقدر ج  ینچه برسه به ا یکنمباهاش ازدواج م

 !اه کردمیخاک بر سر نبود تورش م یانک  ینبخاطر ا اگه

 :با خنده گفت کیان

 یوحش یثابت کن یستبهت گفتم همه جا الزم نحقته!چند بار  یییشآخ-
 !یر بگ یل!تحویا



 :هانا

 ی؟حاال مگه کم پسر بور اون داخل بود که تو فقط جذب اردالن شد-

 :شاران

 !به دلم نشست یلیخاص بود خ یلیخ ینچرا ا یدونمنم-

 :جانان

 !و آنگاه عشق آغاز شد-

 :و گفت یدبه موهاش کش یدست  شاران

 !توش یوقت گذاشته بودم،تر زد یپمت یبرا یان،چقدر تف به صورتت ک-

  :مهدی

 ی؟چ  یعنیتوش  یزد ی،تر آبج -

 :ارغوان

 !بچه رو ینا یبینمچرا کال نم ینجایی؟نمیدونمعه تو ا-

بود   یحرکت کاف   ینحرف گرفت سمت ارغوان،هم  یدر اورد و ب   ینکشوع  مهدی
 .یمکه هممون از خنده منفجر بش

 

 :رامش

 یه؟نظرتون چ  یپمونتو اک  یاریمرو ب  یجانان مهد  یجا  یکنممفکر   ینارم به اد-



 :جانان

 ی؟دار یکار هوووو به من چ-

 :مهدی

 !یدهشرمنده من زنم اجازه نم-

 :اخم گفتم گرفتاااا،باحرصم

 !نباش بزن تو دهنش یلچه غلطا!زن ذل-

 

 :با خنده گفت ساحل

 ی؟اوهو،خواهر شوهر باز-

 :تکون دادم که جانان گفت ییدتا یبه نشونه  سرمو

 . یمداخل اونجا حرف بزن یمبر  ینبچه ها، هوا سرده. جمع کن-

 !یختبرامون مونده بود همونم ر یورودمون به سالن اگه پشم با

خنده   یخاتون گرم گرفته بودن و صدا  یلفک و فام  ینباباهامون چنان با ا  ننه
 .یلرزوندهاشون کل خونه رو م

 ینکها یول یشیمو بعدا باهاش اشنا م یستگفته بود حالش خوب ن  خاتون
 !منم بهتر بودحالش از 



و جفت فرشته هم نشسته بود حدس  یدیدمکه م  بودیدیچون تنها ادم جد)
 (زدم شوهرش باشه

 :و با اخم گفتم یدمکش  ی،پوف داد یبه ما محل گوجه هم نم هیچکی

 اشپزخونه؟ یممبال رو گرفتن،بر  یهمه -

 :ساحل

 !!!یشهم یاشپزخونه سپر  یداره همش تو یمزندگ یبه طرز مزخرف -

 :جانان

 !یهمقدس یلیخ یدلتم بخواد،اشپزخونه جا-

 :رامش

 اونوقت چرا؟-

 :جانان

 ...!اشپزخونه غذا هست یداره،خب مثال چون تو یلدل یکل  اووووه

 هست، یتوش غذا هست،خوراک  یه،چونراحت یجا وووم،چونا

 ...توش غذا هم هست...از همه مهمترررر یه،تازهساکت جای

 :از خودش گفتم زودتر 

 که توش غذا هست آره؟  ینهاز همه مهمتر ا-

 :گفتباز کرد و یششوبا ذوق ن جانان



 !ینبگمممم افررر یخواستمم ینوهم یقااااااااادق-

 :که توش هزار جور فحش بود گفتم  یکردم و با نگاه   باز  یشموخودش ن مثل

 !!!بگم خاک تو سرت یتونمفقط م-

 

 .بر بدن یمبزن یزیچ یه یمبر  یاینزر زدن ب ی:جاجانان

 مامانم؟ یشمن برم پ یشه:ممهدی

 .یزم:برو عز ارغوان

 !یرفتمم یگفتیم:نممهدی

 .رفت و ارغوانو با دهن بازش تنها گذاشت یاز گفتن حرفش زرت  بعد

 

 !!!یه:عجب گوساله اارغوان

کرد   یم یحلقش و همونطور که سع یقاشق پر برنج رو چپوند تو یه جانان
 یسکلم رو هم بزور تو دهنش جا بده دستشو دراز کرد سمت د  یو ترش  یسبز 

 !دستش یزدم رو یخودش بکشه که فور یبرنج تا بازم برا

 :گفتم  یتطلبکارش بهم نگاه کرد که با عصبان  یباد کردش و چشما  یاون لپا  با

 !بشقاب چهارمت نفله یشهم-



فضا  یکم یدهنش کرد و وقت  یتو یلقمه  یدنو تند تند شروع به جو بزور 
 :اورد حق به جانب گفت یر حرکت دادن زبونش گ یبرا

خودمه!دوست دارم  ینه تو،بدن خودمه،معده  یخورمخب باشه،من دارم م-
 !بخورم،هنوزم معدم پر نشده پس دخالت نکن

 

 

کرد   یچونش گذاشته بود و به جانان نگاه م یر همونطور که دستشو ز رامش
نفر  یهبودم  یدهند یکه ادم ماتحتش گسترده باشه ول  یدمگفت:واال من د

 !معدشم گشاد باشه

 !تو ذهنت حک کن ویافمخوب ق یدی:حاال که دجانان

همراه با خورش   یو چند تا ترش  یداز حرفش بازم واسه خودش برنج کش  بعد
 .یختبشقابش ر یهم تو یمهق

 !یبا ذوق داد زد:واااااا یهو یداشتبر م یمکه داشت سبز   همونطور 

برداشت و با بغض  یاسبز  یتربچه رو از ال یهکه   یدیماز جامون پر  هممون
 !ستیااااااحس دن ینگفت:بهتر 

 !کردم  یداتربچه پ یه

 .یدمقلبش برداشت و گفت:نره خر.ترس یدستشو از رو کیان

 کرد گفت:به نظرتون هاکان غذا خورده؟  یم یهمونطور که با غذاش باز رها



 ی؟:تو فضولشرامش

 !:عه رامشرها

هاکان   یاد،نهم  یاچندش باز  ین:درد و رامش!کوفتو رامش،انقدر بدم از ارامش
 کرد،ادمیبراش کار م یذاشتنم یه،باتریغذا چ یدونستقبل از تو اصال نم

 !انقدر لوس

.منم اوالش یشهتفاوت م یمدت ب  یهتازه اولشه،بعد  ینبا خنده گفت:ا هانا
 .یماالن کار به کار هم ندار یبا شهرام داشتم ول یارولوس باز ینا

 !ینسرد شد یگهبه همد مثل خر نسبت ینهنوز ازدواجم نکرد ی:شما حت رها

 :رامش

 یم،ببیندربارش صحبت کن یمناسب بودم تا جد یتمنتظر موقع یراست  اها
 .هانا

 یستم،چرتو پرتا ن یناحساسات و ا اهل ابراز  میدونی

 با هم بوده، یمکه انجام داد  یگند و خالف   یم،هرجور باهم بود یما از بچگ  اما

 !یهاون پارت یدن،حتیکش  یدنمون،قلیونکش  یگار س اولین

 یم،فرق داشت یلیباهم خ یم،ماباهم کرد یمکرد  هرغلطی

هامون باهم فرق   یقهو سل  یلمونو استا  یپت  یلیخ  یماختالف نظر داشت  خیلی
  کرد  یم



 یموندوست یماما نذاشت یمدعوا کرد یست،بارهان یزاچ ینرفاقت که به ا اما
 خراب بشه،

رابطت اونقدر خوب  یالتمو با فام یرنسخت گ ی،خانوادتمتک فرزند تو
 یست،ن

  !ییمماها یکه دار  ییکسا  تنها

 .بزرگترمونن یمثل خواهرا یدونیمو شارانم برات شناخته شدن و ارغوان

 :باز گفت یشبا ن شاران

 !یمچاکر -

 :رامش

 !یگیریمعقله رو فاکتور م یرینش یکمشاران  ینکهحاال ا-

 :شاران

 یدونستی؟م یکثافت   یلیخ-

تو اون دل المصبته   یخنده و رامش با خنده گفت:پس هرچ   یر ز  یمزد  هممون
 !یمجرش بد یمتا بر  یکنه؟بگوم یتت!!!شهرام اذیرونب یز رو بر 

گفت:گفته بودم   پر از اشک   ینگاهمون کرد و اخرش با خنده و چشما  یکم  هانا
 یا؟؟؟؟دوستون دارم عوض یلیخ

 :جانان

 !یاالن گفت  ینهم یقادق-



 :زدم تو سرش و گفتم یکیخنده  با

 !نزن تو ذوق بچه-

 نگاهشو ازمون گرفت و هانا

 بشقابش و یدستشو گذاشت تو یقاشق تو 

 :گفت  یلرزیدکه از شدت بغض م  ییبا صدا 

دوستم  یگهد یکنمبود که اومد جلو اما...اما احساس م یاون کس ینکهبا ا-
 یرفتیمم یگه!!!! باهمدیبروجرد بودم خوب بود همه چ  ینداره،تا وقت 

 !یمرفت یما،ما م یخونه  یومدناون م ی یرون،خانوادهب

االن احساس  یزنیمفقط پشت تلفن باهم حرف م ی...اما از وقت اما
 !!دوستم نداره یگه.....دیگه...دیکنمم

 

 

 

دهنش گذاشت تا  یدستشو جلو یهو  یهگر   یر کلمه زد ز  ینگفتن اخر از  بعد
 !نره یرونصداش ب

 یاگه تا االن نسبت به شهرام حس خاص کردمیمشت شد،احساس م دستم
 ینجوریا یدوران نامزد ینهم یکه تو  ینداشتم االن ازش متنفرم!اصال کس

 !یستادم ن یارهاشک طرف مقابلشو در م



که کنار هانا نشسته بود فورا بغلش کرد و ساحل دستشو دراز کرد و دست   رها
 !کنهکرد ارومش  یگرفت و سع  یز م یهانا رو از رو

و رامش از  یاندر هم نگاهشو به بشقابش دوخته بود و ک یبا اخما جانان
  صورتشون معلوم بود

 !نفر امادن یهکامال واسه کشتن   که

 :کیان

خره!اصال به درک،ولش  یلیصد در صد خ یکنهار مباهات رفت ینجوریاگه ا-
 !کن بره

 یشن،و از هم جدا م یگیرنمهمه ادم طالق این

 یش،شناخت یدوران نامزد یتو یتو شانس اورد تازه

 انگشتره، یهنبوده فقط  ینتونب یزیمچ یا یا یغهص هیچ

و  یستنکنار هم خوشحال ن  یگهد یبینندو نفر م ی.وقت ینهقانونش هم اصال
 !کنن ادامه دادن رابطشون احمقانست  یباهم زندگ  توننینم

 

 :هانا

 ی؟؟؟؟راحت  ینبه هم بزنم؟به هم یمونامزد-

 یره،م یلپس !آبرومون تو کل فام یچ  خانوادم

 یشن،م یدبابام به کل ازم ناام مامان



 !!!بکنم یکار  ینکه بخوام همچ  یذارن...اصال اونا نماصال

 

 

 :جانان

 !بس کن هانا-

 یتواسه زندگ یشههم یذاریمامان بابام؟چرا م یبگ  یخوایم یک  تا
 بگیرن؟یمتصم

داره چون بزرگمون   یمونزندگ  توییمهم  یلی!خانوادتن،خانواده نقش خدرسته
 کردن و به گردنمون حق دارن،

 کمک کنن  یتوننخانواده م یهکه بحث زندگ  یطیشرا ینهمچ یتو اما

 کنن،  ییتکه راهنما  یمشورت کن یا باهاشون درد و دل یا 

 بده، یلیخ ینواست ا یرنبگ یماونا تصم ینکها اما

 نه اونا، کنییعمر باهاش زندگ  یهکه قراره   ییتو ینا چون

 یازدواج کن یاگه با کس یگفتیو م یپرداز تر بود یالتو از هممون خ بچگیاز 
 نداشته باشه یچیکه ه

 که فقط تورو تا اخرش دوست داشته باشه،  یخوایازش م 

 یگهد یکیواسه  یست،شایدن یادم ینکه شهرام همچ  یبینیم یاالن دار اما
 !باشه ها



 کن،بارم به خودت فکر  یهواسه تو نه،….پس  اما

 یلیخ یبا دوتا بچه ازش جدا ش یسالگ  ۴۰ یتو یباش اگه بخوا مطمئن
 !سخت تره تا االن یتتوضع

 

 :کیان

 ی،شروع کرد به سخنران  یهوحرف نزد حرف نزد، ینباز ا-

 یلیخ کهیکیمن  یحرف بزن  یاز غذا پر باشه و نتون  یشهتو دهنت هم بخدا
 !راحت ترم

 

در اورد ولش  یغشوخوب ج یگرفت و وقت   یانخفن از ک یشگونن یه جانان
 .کرد

 یخوب  یلیدادن جانان دوست خمشاوره  یرفته بود تو فکر،کال تو هانا
حرف بزنه  یادساحل اصوال حال نداشت ز یبودا،ول یمنطق  یلیبود،ساحلم خ

 !!بچم

 یانو ک یم،رامشداشت یرهذخ یطشرا ینطور واسه ا یشهجانانو هم ینهم واسه
 !یمدادن....بهتره راجبش حرف نزن یدلدار یکه تو

 یتو بعض  یکرد و حت   یطرفو بغل م  یاز ما حالش بد بود کل  یکی  یهم وقت   رها
 یم یشدلدار یدکه حالش بد بود با  یزد که اون  یخودش چنان عر م یطشرا
 .داد



 !یهسه کلمش سوت یگمکلمه م  یدونن،دوکه...ماشاال همه م  منم

 .یدادنارغوان و جانان هردوتا خواهر خوب مشاوره م ولی

 :ارغوان

 ی؟دربارش فکر کن یشتر ب یه؟میخوایچ یمتتصم-

 :شاران

 یمنباش  گمشو تو  یگفتمم  کلش بعدش  زدم تو  یم  محکمیکیتو بودم    یمن جا-
 .دوستام هستن

 :کیان

 ی؟به تو گفت حرف بزن  یک -

 :شاران

 خفه شو هاااا-

 :ارغوان

 حالش بده؟ یطفلک  ینا یبینیدنم یداالن کل کل نکن-

 :کیان

 ی؟هانا موزمار شده طفلک  ینا یاز کِ -

 

 .یهگر   یر بلند زد ز یهانا با صدا یانحرف از دهن ک ینبا در اومدن ا 



 

 :گفت  یتبا عصبان ساحل

 ی؟عنتر،حاال راحت شد یر بگ یلتحو-

 :گرد گفت  یبا چشما کیان

 !جنبه شده یچرا انقدر ب  ینا-

 :گفت  یهاشکاشو پاک کرد و با گر  هانا

 .یکنمم یهواسه خودم دارم گر  یستن یانک  یر تقص-

 :جانان

 یوهقراره ب  یجوون   یدامنته و تو  یسخته،دوتا بچه تو  یلیخ  یکنماره درکت م-
 :/یبش

کچل اومد تو   یه  یکنیاخه کجاش سخته انقدر بزرگش م  یافتهپرورش    میمون
رو  یرابطه ا ینبشه ا یر د ینکهقبل از ا یخواینداره و تو م یاقتتوکه ل  یتزندگ

 !یییینهم یرو تموم کن یستمثل قبل ن یگهد یچکدومتونهکه واسه 

 

 

 

 :هول دادم سمت جانان و گفتم  یوترش  یچونم گذاشتم و کاسه    یر دستمو ز  یه



 !بخور یترش یاحاال تو حرص نخور ب-

 :کیان

 !کردن جانانم  یحتهالک نص-

 :رامش

که  یدوستش دار یکنی؟خیلیم مسئله رو بزرگ ینهانا واقعا چرا انقدر ا-
 ی؟ازش جدا بش یتونینم

 

 :هانا

قبال نسبت  کهیهمون حس خوب  یکنماحساس م یاشتوجه یب  ینبخدا با ا-
 بهش داشتم رو ندارم،

 شد، یدلم باز م یدیدمشم یکم کردیم یا یشوخ  یهحداقل باهام  قبال

  دلم خوش بود دوستم داره ینه خونه داشت نه کار درست حساب  ینکها با

 یسازیم،باهم م  یوهمه چ  یکنیممردم از صفر شروع م  ی  یهماهم مثل بق  ممیگفت

 یرهازم بگ یتا دو هفته هم شده زنگ نزنه سراغ  یحت  یدمد یوقت  اما

که خبر نداره که نصف شب چند تا پسر افتادن   یتماهم  یانقدر براش ب   یو حت  
بهش  یحس یچه یکنماحساس م یگهبود بدبخت بشم د یکدنبالم و نزد

 !ندارم

 



 :باال انداختم و گفتم یا شونه

خانوادت   یخودت جلو  ی  یندها  ی،بخاطر بهتره جدا ش  ینجوریهخب حاال که ا-
 یسا،وا

 بهشون نکن اما نظرتو بگو تا بشنون، یاحترام بی

 !بار بذار بشنون ین.اما ایدننشن یگفت   یزاچ یلیخ یتهمه سال تو زندگ این

 

 

 

 

****** 

 

 ~رها~

 

 :جانان

 یبه جا  یدچرا با  یم؟اخههم بخواب  یشداد که هممون پ  یشنهادپ  یکدوم خر -
 بخوابم؟؟؟ یوونهتا د ۸کنار   ینزم یتختم رو

 :ساحل



 یم؟؟بهش بگرامش به نظرت -

 :ماهی

 به نظرتون تحملشو داره؟؟-

 :شاران

 !یدنشبا شن یشکنهبه نظر من که کمرش م-

 :ارغوان

 !بهتره یمبگ یول-

 :کیان

 :/یرو داد خودت بود یشنهادپ ینکه ا  ی!کسیزم،دلبندمجانان،عز -

 (یز سوس ماست پل یه)

 

رو باور  یدهکه شن  یزیچ یتونهکه انگار اصال نم  یبا بهت و تعجب جور جانان
 شد یز خ یمکنه ن

 :هممون دوباره خودشو پهن کرد و گفت یهنگاه جد یدنو با د 

 !یکی ینداشتم جز ا یزیوشتتتت،توقع هرچ-

 :ارغوان

 حلما کجاست؟-



 :شاران

 یانرفت اتاق ک یزرت  یهگفت چه کار  یمجا کرد ینجاما به زور خودمونو ا یدد-
 .تا راحت باشه یدخواب

 

 :کیان

 .کردم  یقلمروئه خودمو ول م یدمن نبا-

 :ماهی

 .تنهاست یشههم یر ش یهنگران نباش -

 !هممون پوکر بود ی ی،قیافهسمت ماه  یدسرها چرخ ی همه

 :کیان

داشت؟چهههه  یبه تو گفت؟اصال چه ربط  یک   ی؟نهبه تو گفت حرف بزن  یک -
 !داشت؟ یربط 

 :جانان

 !یرشبگآروم باش،هوو شاران -

 :کیان

 !یننن.ولم کنینداشت،ولم کن یچه ربط  ینمبب یخوامم ینننننه ولم کن-

 



سمت من تا از دست اون  یدبود خودشو کش یانجاش بغل ک یقاکه دق  ماهی
 .فرار کنه یوحش

 :خودشو انداخته بود تو بغلم که گفتم تقریبا

 :حرص نگاهش کردم و گفتم با

 !ی؟خنگولمگه مرض دار-

 :ماهی

 !ی!خنگم خودت یخودت مرض دار-

 :پتو با حرص گفتم یر رفتم ز یتو بغلم هولش دادم اونور و همونطور که م از 

 !یست،عقابهن یر تنهاست هم ش یشههم کهیباشه،خنگ منم،اما اون -

 

ساعت گذشته بود و چشمام گرم شده بود که احساس کردم بالشتم  دو
 .شدم یاالتیفکر کردم خ ید،اولشلرز

 .بالشتم حس کردم یر رو ز یفلرزش خف یهندادم که دوباره  اهمیتی

 یر از ز یموگوش یکشیدمم یازهزور چشمامو باز کردم و همونطور که خم به
 یرون،ب یدمبالشت کش

 

 



 .یذاشتمبالشتم م یر ز مویگوش  یشهداشتم هم عادت

 از هاکان داشتم، یامپ دوتا

 .شدم یز خ یمگرد شد و ن  یفور چشمام

 .داد یم یامبود بهم پ بار اولین

 .باز کردم و با خوندشون لبخند نشست رو لبم یاماشوذوق پ با

 (یی؟اولش رو فقط نوشته بود: )مو حنا پیام

اگه   ی؟گفتمدومش نوشته بود: )خواب   یامپ  یتو  یدمبود جواب نم  یدهکه د  بعد
 (!واست تنگ شده ینمت،دلمبب یقهدق یه یاطتو ح یایب یداریب

 :کردم  یپتا یکردم و فور  یپر از ذوق  ی خنده

 یام؟؟؟ب یدارم،کجاب-

 

****** 

 

رنگم  یقهوه ا یپالتو یبج یتو یموسرم مرتب کردم و گوش یرو شالمو
 گذاشتم،

 المپ تونستم بدون روشن کردن ینارمهم همینکه

 !بود یادخودش از سرمم ز یارمب یر بچه ها گ ی یختهبه هم ر یلباسا یناز ب 



 بودم یدهپام پوش یر رفت ز یکه م  یدشلوار گشاد و به شدت بلند سف یه

 یموس روش بود و شال نارنج   یکیگشاد ستش که عکس م  یدسف  یشرتبا ت 
 !یقهوه ا یو پالتو

 گرفت به خودم،  یخندم م خودمم

 یومدکه م  یپتو و از نور یر خواب بودن و فقط هانا بود که رفته بود ز همه
 معلوم بود

 یشه،سرش تو گوش 

 ��!یکنهم یکار که داره چ  یارمبرگشتم امارشو در م وقتی

 جاهاییاروم اروم پاهامو رو یرمراه م ینم یدونم یکه انگار دارم تو  جوری
 یذاشتمم یخال

 !یکی یپا دست و یو هر لحظه استرس داشتم که پام بره رو 

 یهبود و دست و پاش هرکدوم  یدهکه ماشاال انقدر گشاد و باز خواب  جانان
 طرف بود

 !آخر بود یکنم غول مرحله که رد شدن ازش فکر  

 بودن به هم، یدهشارانم چسب و کیان

 شه، یدار رامش ب یترسیدمم یشتر وسط از همه ب این

ازش   ینجوریشمشد هم  یخواب بود تو خوابم اخم کرده بود و باعث م  ینکها  با
 !حساب ببرم



 .پالتوم یبرم تو یشتر اومد که باعث شد ب یسوز سرد یاطوارد شدنم به ح با

 ییدم،دور و اطرافمو پا یکم

 .از هاکان نبود خبری

 میدیدنصب بود و همه جا رو به وضوح م  یوار د  یرو  یادیز  یالمپا  خوشبختانه
 !یترسیدمبودم بازم م ییاما خب چون ادم ترسو

 بدم یامدر اوردم تا بهش پ یبمج یاز تو گوشیمو

 

 محکم از پشت بغلم کرد، یکیکه همون موقع  

 و یدمکش  یکوتاه   یغ بود که ج یع حرکتش سر  انقدر 

 .ینافتاد زم یلمموبا 

  دهنم گذاشت و یدستشو رو یفور هاکان

 :گرد گفت  یو با چشما یسادجلوم وا اومد

 واقعا ترسوندمت؟-

 .نداشتم یقصد ین!همچیخوامم معذرت

 

 :گفتم  یزدمقلبم گذاشتم و همونطور که نفس نفس م یرو دستمو

 :/نکن یادهمن پ یرو رو یاباز یکرمانت ینا یگهخواهشا د-



 

 :گفت  یبرداشتم که هاکان با شرمندگ  ینزم یاز رو یموشدم و گوش خم

 ...یفهمیعطرم م یاز بو یلماف ینا فکر کردم مثل_

 :نگاهش کردم و گفتم یسف پوکر 

 !یزمعز -

 !یزنیاصال عطر نم تو

 

 :با تعجب گفت هاکان

 یگی؟م یمعلوم هست چ -

 من بد بوام؟ یعنی

 

 :گرد شد و منم متقابال مثل خودش گفتم  چشمام

 بد بوئه؟ یزنهعطر نم یزدم؟مگه هرک  یحرف  ینهمچ یمن...من ک -

 !اون بشه شناختت یکه از رو  یکنیاستفاده نم یوعطر خاص ینها منظورم

 

 :بهم رفت که با خنده گفتم یچشم غره ا هاکان

 !استاد مملکت رو نگاه کنا-



 :گفت  تخس

 !تو ذوقم یزد-

 :گفتم  یشد و با ناراحت  یزوناو لبام

 یدببخش-

 :زد و لپشو اورد جلو و گفت لبخندی

 !بوس کن تا ببخشم-

 !یو استفاده گر س یلیخ-

 !یگه!بوس کن دیدونمم+

 .گونش گذاشتم  یبوس رو یهتند  یلیزدم و خ یخجول لبخند

که خودش با خنده دستشو دو   یینهام سرخ شد و سرمو انداختم پا گونه
 .یدمطرف صورتم و بوس

 

***** 

 

 .هاکان یگمم-

 جونم؟+

 سوال بپرسم ازت؟ یتونمم-



 :بهم انداخت و با خنده گفت نگاهی

 .بپرس-

 چند سالته؟؟؟ یقچونم گذاشتم و گفتم:دق یرو دستمو

 .سال بزرگترم ۴ یهپسرا همسنن.فقط من از بق یهبق.۲۶-

 خانوادتون هست؟  یهم تو  یا  یگهد  یخب،اووووم،به جز تو و ماکان بچه  +

 ی؟چ  یم،تونه،فقط منو ماکان-

 

تر از خودم داداش بزرگ  یتیم،دوتاپر جمع  دلم جمع کردم و گفتم:ما  یتو  پاهامو
 .دارم،رادان و رادمان

 یکاخواهر بزرگ تر از خودمم دارم.رعنا و رون دوتا

 ییهخوبه،مامانم از اونا ینفقط با رام ین،رابطمدارم رام یکترمداداش کوچ یه
دراره،اونم از راه  یلوو فام یهکه چطور چشم در و همسا  ینهکه همش به فکر ا

محلو جمع  ی.مامانمم تک تک زنایمحاللش،هر روز تو خونمون مراسم دار
به هم و در  ونبه نشون دادن طالهاش یشهم یلبعد کم کم مراسم تبد یکنهم

 !یگهاوردن چشم همد

 .معروفه یتو بازار حجره داره و به حاج  بابامم

 .مثل مامانمن خواهرامم



رژ لب   یهسر    یو اما منو از بچگ   یکننم  یوع غلط که خودشون همه ن  داداشامم
بزرگتر شدم  یشدم که وقت  یانقدر عقده ا ینزدن،واسه هم یدر حد مرگ م

 یسر   یهاز    یکردم،واقعام  یگفتنوکه م  ییبرعکس کارا  یقاازشون متنفر شدم و دق
ساده به دلم  یشارا یهحسرت  یخواستماما نم یرفتمخط قرمزا جلو نم

 یناخر   یادنم  یادمطرد شدم،  ییجورا  یهننگ خانواده.االنم    ،اخرشم شدمبمونه
از قم گورمو  یخوشحال شدن وقت  یلیبوده،خ یکه با مامانم داشتم ک   یتماس

 !گم کردم

 مسئله کنار اومده بودم، ینوقت بود با ا یلیقورت دادم،خ بغضمو

 !وقت احساس نکردم خانواده دارم هیچ

 رو کفشام زوم کردم یبا شرمندگ  چشمامو

 .همه حرف زدم ین،اینچند بچه ا یدیسوال ساده پرس ید،یهو گفتم:ببخش 

 

نشنوما!من خودم   یگهو گفت:د  کردیرینیدستاش گرفت و اخم ش  یتو  دستمو
 یهمه    یشمبه من بگو!من خودم م  یشهسنگ صبورتم.نذار تو دلت بمونه،هم
 خانوادت،تو فقط بغض نکن،باشه؟؟؟

 

 گفتم:کدوم؟رت مهربونش زدم وبه صو لبخندی

 کدوم؟  یچ -

 پاداش کدوم کار خوبم لمس دستام توسط دستاته؟؟+



 بپرسم؟ یشمبق-

 .:بپرس فضول جانخندید

 .جامو درست کنم یساباشه وا-

 

 یم،نشسته بود یاطح یتاب تو روی

بودم راحت تونستم دراز بکشم   یزهم  یزههاکان نشسته بود و منم چون ر  یعنی
 پاهاش، یو سرمو بذارم رو

 ی؟با پسرا اشنا شد ی.خب،چجورگفتم:حلهسرمو جا به جا کردم و یکم

 

مهربون بودم و راحت   یلیبچه بودم کال با همه خ  ی:اوممم خب،من وقت هاکان
 .گرفتم  یبا همه گرم م

ن اما دوست بخاطر اخالقم دوستم داشت یرفتمم یطیهر مح یامدرسه  توی
 .نداشتم یمیصم

 ینکهکه بشه محرم اسرارم و ا  یکیبودن اما  یز بودم و واسم عز  یقرف یلیاخ با
باشم و بهش رازامو بگم  یمخود واقع یششمپ یباشه که بتونم وقت  یکس  یه

 .اعتماد کنم یتونستمنم یقتانداشتم.حق

 .بودم یا یخب کال با همه رفتارم خوب بود و ادم منطق  ولی



 یشر بود،اون کال با همه دعوا داشت و عصب یلیمن ماکان خ برعکس
باعث  ینمدرسه اونو دوست نداشتن و خب هم یتو یلیاخ ینبود.واسه هم

 !و بهم بگه بچه ننه یاداز من بدش ب یمدت  یهتا  یشد که ماکان حت  یم

 یم تازه رفته بود کالس دوم مجبور شد ینها تر بود. وقت ماکان از منم ت خالصه
 .ادماشو یشناختیمکه نم  یمدرسه ا یگه،یهد یمدرسه  یه یمبا هم بر 

 یدد  یحزنگ تفر   یه  یبودم. تو یشماون موقع که کالس دوم بود من ش  ماکان
از لحاظ  یلیکه خ  یکیگندس و همکالس منم بود البته داره با   یلیکه خ  یکی

 .یگیرهدعوا م زترهیجثه ازش ر

 (یبیاب یخوردکه داشت کتک م  ی!)اون یلنبود جز سه یکس  اونم

مشت زدن و   یکنهشروع م  یپرهم  ییزورگو  ینا  یخورهماکانم بهش برم  خالصه
! آقا یکلیو همشونم ه یانهم م یشمیهاون ش یقایدعوا کردن.وسطاش رف

چند نفر  یدیمد یهو ینکه! تا ایرسیدنجاتش بدم اما  واقعا زورم نم یدممن پر 
و پارسا  میشدن. سا یر که با ما دعوا داشتن درگ  ییاومدن سمت ما و با اونا

اشوان چون  یداشتن.ول یخودشون از قبل دوست بودن و ارتباط خانوادگ 
 .اومدن کمک  یشناختم یلوچون سه ینمکلش داغ بود واسه دعوا و آر

و شتک شده باهم   ی.و از همونجا با سر و صورت خون یمشونترکوند صهخال
 .یقو رف یماشنا شد

 

 :ادامه داد هاکان



نفر من پشتشو  یناول یدبگم که بعد اون دعوا ماکان که د یدبا ییجورا یه
 .افتاد من داداششم یادشگرفتم رابطش باهام بهتر شد و تازه 

وجب بچه بودنا!اما   یم.همشون نمنبامرا  یگفتشد،م  یقزود با پسرا رف  بعدم
 .ینو بب یاب یزدنم ییحرفا یه

.منم مدرسه شده بودن یساخته بودن و التا یپاک یهخودشون  یبرا خالصه
بودن دور   یکتر کوچ  یلیازم خ  ینکهنداشتم با ا  یدوست قابل اعتماد  یچچون ه

 .هواشونو داشتم ییجورا یهو ورشون بودم و 

 یزیو هرچ یمشکالت درس یداداش بزرگتر.تو یهبراشون شدم مثل  دیگه
واقعا  یششون. من پیپاک یهمثل  یمکردم و خالصه باهم شد  یکمکشون م
 ....!بچم یلیخودمم..خ

 

 ی.هم کلیگفتم  یکشیدموهام م  یحرفارو همونطور که دستشو ال  ینا  ی  همه
 مست خواب شده بودم یباسوال داشتم هم تقر 

 .افتاد یادم یماصل سوال

 .و گفتم:هاکان یدمکش  یا خمیازه

 .فکر در اومد و به چشمام نگاه کرد از 

 

 



 

 یی؟جانم مو حنا-

 .دارم یسوال جد یه+

 !یزمبپرس عز -

پسرا   یتاز شخص  یککوچ  یوگرافیب  یه  یشههم گره زدم و گفتم:م  یتو  دستامو
 .یبد

 یقتتو جرات حق  یچرا وقت   ینها  یماصل  یسوال اصل  ینکهدارم بدونم.و ا  دوست
شد که پاشد  ینه اونقدر عصب یابوده  یتزندگ یتو یدختر  یدیمپرس یناز آر
 به هم زد؟ یوو باز

 

و  یدکش یقیموهام متوقف شد و نفس عم یدست هاکان تو حرکت
 ی؟بدون  یگفت:دوست دار

 

گفتم که همونطور که به رو به روش نگاه   یتند تند تکون دادم و اوهوم  سرمو
 :کرد گفت  یم

 !قبال نامزد داشته ین.چون آریدمپس اول سوال دومتو جواب م-

 

 .پاش برداشتم و نشستم یتعجب و بهت سرمو از رو با



 یکنی؟م یشوخ -

 

که   یچشماش عالمت داد که دوباره دراز بکش روش پام،با همون تعجب با
 :که ادامه داد  یدمصورتم مشهود بود دوباره دراز کش یتو

 یشدلش پ ینامزد داشت،از بچگ  یبه؟؟؟آرینعج نم،کجاشیکنم ینه شوخ -
 ی.همبازیومدبدش نم یناز آر ینازم!ایگه.بچه بود اما خب دبود یر گ یناز آ 

 !شد یم یرتیغ یناز سر ا یسالگ  ۶از  ینهم بودن،آر یبچگ 

به هم ابراز عالقه   یگه،د۱۶  یناز سالش شد و آ   ۱۸  ینکم که بزرگتر شدن و آر  کم
کنه   یدابزرگتر بشه و خودشم  کار پ  یکم  یناز منتظر بود ا  ینهم کرده بودن و آر

 .نداشتن یادیمازدواج کنه!واقعا همو دوست داشتن هرچند سن ز یناز تا با ا

 المان، یبر  یدسالش شد خانوادش گفتن با ۱۸ ینآر وقتی

خونده بود و  یشسال جه یه ینموقع که پسراسال سوم بودن ) آر همون
 ( رفته بود دانشگاه یهزودتر از بق

 .بره یناز بخاطر آ  یخواستنم یناما آر 

 بود یر با خانوادش درگ ینکه آر  یهمون موقع توی

 .کما و سه روز بعدشم فوت کرد  یکرد و رفت تو  یتصادف بد یناز آ  

 

 .دهنم گذاشتم یو دستمو جلو یدمکش  هینی



 

 :امه دادبهم زد و اد یکیلبخند کوچ هاکان

 یناز خاطراتش با آ  یدوستش داشت و همه  ینابود شد،خب از بچگ  آرین
 بود،

الغر  یومد،کالهاش م یهگر   یزد،فقط شبا از اتاقش صدا یحرف نم یچکیه با
 یکار  یبدش کال کس یروح  یتوضع ید،بخاطر کش  یم یگار شده بود و فقط س
 به کارش نداشت،

 تحمل کنه، یتونهنم یدبه بعد د ییجا یهاز  خالصه

 چمدونشو برداشت و رفت آلمان، یناز ماه بعد مرگ آ  سه

 .یمازش نداشت یخبر  یچتا سه سال ه ماهم

عوض شده بود،معلوم شد  یلیبرگشت خ یراهشو از ما جدا کرد اما وقت  کال
هنوزم  یاد،اماکرده با خودش کنار ب  یاونجا تحت نظر روانشناس بوده و سع

 .اندازه اون نخواست یچکیوتو خودش چون ه یرهبشنوه م ینازواسم ا

 

 !گناه داشته  ی،خیلیآخ -

 

 :هاکان

 ،یمبود که ماکنارش نبود ینا یشو بد یدکش  یسخت  یلیخ-



 .یادبود که تونست با خودش کنار ب یخودش انقدر قو اما

 

 یست؟پسرا همسن ن ی یهخاروندم و گفتم:مگه با بق گردنمو

 .:هستهاکان

همسن و همکالس بود واسه  یقاشخوند؟با رف یسال جهش یهرا :پس چمن
 یگه؟خوند د یجهش یچ 

 :هاکان

 یخونن؟م یجهش یهمکالس بش یقاتبا رف ینکهمگه واسه ا-

 

 :مثبت تکون دادم و گفتم یبه نشونه  سرمو

 دخترا بزرگترم، ی یهسال از بق یهآره،من -

هنوز بروجرد بودن و تازه با دخترا اشنا شده  یمن و ماه  یخانواده  وقتی
سال ازشون بزرگتر  یه ینکهباهاشون همکالس بودم با ا یلشمن اوا یمبود

 ی سال بخاطر دعواها یه یم،منبا هم اشنا  شد یمبودم،چون همکالس بود
 مداشتم و مجبور شد یلیکه داشتم افت تحص  یادیز یو مشکال  یخانوادگ 

بود چون بادخترا اشنا شدم.اما واسه   یرمکنم تقد  فکر   سالو دوباره بخونم و  یه
جلو برم   یر من انقدر د  یفهکرد که ح  یمدرسه چون فکر م  یر سال بعدش مد  ی
برم و خب  یرفتمم یدکه با  یا یاصل ی یهازم گرفت تا به پا یامتحان کل یه

پسش بر اومدم و  ز بهتر شده بود و باهوشم بودم خوب ا یلیخ یمچون روح



کردن و انقدرررر درس   یشونورفتم باالتر،بخاطر من دختراهم تموم سعسال    یه
 .من یشپ یانقبول بشن ب یامتحان جهش یخوندن تا تو

 

چون  یر،آرینبه هم،نه خ یدینو گفت:چه مثل کنه هم چسب یدخند هاکان
 یهازدواج کنه  یناز زودتر وارد دانشگاه بشه و کار کنه تا بتونه با آ  یخواستم

 !عجله داشت یلیواسه بزرگ شدن خ ییجورا یهخوند، یسالو جهش

 

 :گفتم  متفکر 

رو دوست  یناز شد پس؟اونم آ  یچرا عصب ی،اشوان!آها...نگفت ینطورکه ا-
 داشته؟

 :با تعجب بهم نگاه کرد و گفت هاکان

 بهت نگفتم؟-

 :گرفتم و گفتم  استرس

 یو؟چ-

 :به رو به روش انداخت و گفت ینینگاه غمگ هاکان

 !ینازهاشوان برادر آ -

 !یزهنمونده بود برام که بر  یپشم یگهد ناموسا

 که مرده؟  یخواهر  یهخواهر داشته؟ یه اشوان



 

 

 

 :هاکان

 یخشن شد و رفتاراش عصب یلیاشوان عوض شد،خ یناز بعد از مردن آ -
و داد زدن بروز  یتبا عصبان یشو،ناراحتوابسته بود یلیخ یناز بود.چون به آ 

غصه  ییاشباما درد و دل کنه،فقط تو تنها ینشستنم یچوقتداد.ه یم
  به ما یزیاما چ یخوردم

 .نمیگفت

 

 :گفتم  ناراحت

 .یسوزهدلم به حالشون م-

 

 :زد و گفت یلبخند هاکان

موضوع کنار  ینوقته گذشته و با ا یلیاز ترحم کردن متنفرن،دلت نسوزه!خ-
 !اومدن

 یلیخ ینکه هم اشوان هم آر  یبینمدارم با دوتا چشمام به وضوح م هرچند
 .کردن  ییر تغ



اما معلوم بود   یخندیدو م  یگفتتازه از المان برگشته بود درسته م  یوقت   آرین
 یا یقبل ینشده همون آر یکنمم وقته که احساس یلیخ ی.ولیهکه مصنوع

 .برگشته یشسالگ ۱۶،۱۷.همون شور و شوق یشناختمکه م

و خب تر شده انگار..  یست،آرومن  ییمثل قبل دعوا  یگهد  یاگه دقت کن  اشوانم
 !یگهداره د یلیدل یه یناا یهمه 

 مگه نه؟ یگمم یچ  میفهمی

 

 :/بودم یدهزمزمه کردم هرچند واقعا نفهم یزدم و آره ا لبخندی

 

 خنگتو باور کنم؟ ی یافهق ینا یانتظار دار-

 

که من   یزنیحرف نم  یجور  یهبه بازوش زدم:عهههه،خب توام    یکیکوچ  مشت
 !بفهمم

اونا "عاشق  یکنممن فکر م ینکها یعنیو گفت: یدنوک دماغمو کش هاکان
 !"شدن

 !خنده یر زدم ز یبر و بر نگاهش کردم و در اخر زرت  یکم

هه هه...اونا عاشق بشن؟هه هه خنده هام گفتم:ام...امکان نداره.. یبه ال ال
 هه هه



 

 نگاه پوکر هاکان خفه خون گرفتم یدند با

 ی؟گفت   یگفتم:جد  یکردکه هاکان همچنان پوکر نگاهم م  یقهبعد حدود دو دق 

 

 دستمو از دورش باز کرد هاکان

  :ام و گفتچشم یبرگشت سمتم و زل زد تو یا یهمکث چند ثان یهو بعد  

بهت گفتم،خود پسرا اصال  ینگو که من چ  یکس  یزی،بهچ یهباشه،قبول!اما -
 یچیوه  یخوامخودمه.منم چون نم  یاتحدس  ینانکردن و ا  ییدتا  یزیوچ  ینهمچ

 !نگو یتو به کس یکنم بهت گفتم.ول  یاز تو مخف 

 

 :زدم و گفتم یگشاد  لبخند

 !یگمنم یاصالاا نگران نباش!به کس-

 

 :و دستاشو دورم حلقه کرد و گفت گفت  یا خوبه

 یرون؟؟؟ب یمفردا بر -

 

 .یاستکه همش در  ینجاتعجب گفتم:ا با



 ( یالنشهر ) گ ینجا،میریممنم نگفتم ا-

 !ییدوتا!تنها یم،ماادامه داد:فقط خودمون بر  هاکان

 

که اومد   یسرفه ا  یبا صدا  یهو  یووردسرشم جلوتر م  یگفتکه م  یهر کلمه ا  با
  یکوتاه   یغ ج

  .یمو هاکانو هول دادم و از هم جدا شد کشیدم

 یتو یگار و س یدسف یراه راه و رکاب  یشلوار یر که با ز  یماه  یبهت به بابا با
 .کردم  ینگاه م یروندستش اومده بود ب

 ....کرد  یخاک تو سر هر جفتتون کنم داشت به ما نگاه م ی یافهق یهبا  اونم

 

 !بسه- د،شرمندهیزودتر به خودش اومد و گفت:ببخش هاکان

 

 خفه شد یفور هاکان

 

 و یندستشو انداخت زم یتو یگار س یماه  یو بابا 

 :گفت  یخاروندم یرکاب  یاز رو ینشوهمونطور که س 

 خنگه؟ یگه؟چقدر د یشناسینم یوماه-



 

 :ادامه داد یماه  یمثبت تکون دادم و بابا یبه نشونه  سری

  !یستکارا ن  ینا یجا یاطح یتو یدونهخنگه اما اونم م یلیخ ینکهبا ا-

 ....!کاراشو انجام بده  یانهمخف یخودم رفته!  ...بلده چجور به

 !یرینبگ یاد یاز ماه  یکمبگم  خواستم

 

  از گفتن حرفش زارت رفت داخل بعد

بگه که من زودتر همونطور که نگاهم به رو به رو بود   یزیهاکان خواست چ  و
 .ینرو داخل!همگفتم:فقط ب

 

 .اتاقو باز کردم و شال و پالتومو در اوردم و انداختم رو تخت در 

 رامش رد شدم یاز رو یاطاحت با

 یکرد و زاررررررت افتادم رو  یر گ  یکیکه لنگم به لنگ    یشدچ  یهو  یدونماما نم 
 .جانان

 !!یدلرز یالکه مطمئنم کل و  یدکش  یوحشتناک  یغغغغغغ ج جانان

 



دهن جانان گذاشتم تا خفه  یدستمو جلو یو من فور دنیاز خواب پر  همه
 شد؟ یخطر ساکت م یر آژ ینشه اما مگه ا

بود المپ  یده!رامش که از خواب پر یدمنفرو به وضوح شن یه یدندو صدای
 .اتاقو روشن کرد

 

 

 

خواب آلود داشتن به من و  ی یافهشده بخاطر نور و ق یز ر یبا چشما همه
 .شده یکردن تا بفهمن چ   یجانان نگاه م

 در اتاق متوقف شد و یشپ یدندو صدای

 :/همون لحظه خاتون درو باز کرد و با پشه کش 

 !داخل اومد

 ید؟کش  یغج ی:ک گفتیکنیمبر و بر نگاهش م یمهمه دار یدد وقتی

کثافت   ینگفت:او  نییشکمش انداخت پا  یجانان اشاره کردم که منو از رو  به
  مثل خر جفت

 نکشم؟ یغ ج یخوایندهنم م یشکمم،دل و رودم اومد تو یتو پااومد

 :بار برگشتن سمت من که خاتون گفت ینا همه

 !مرده شورتونو ببرن-



 یسادهاونجا وا  یسرشو برگردوند سمت چپشو نگاه  کرد و فکر کنم کس  بعدشم
 .گفت  یزیبود و به اون چ

زد  یحرف م یکیکه خاتون داشت با   یاز همون قسمت  یقالحظه دق همون
 .دورش یچوندپ یششوپ یزد و پتو یغ که جانان دوباره ج  یدکش  یپارسا سرک 

 

بلند گفت:عهه،گفتم  یبار با صدا ینسرشو برد عقب و خاتون ا یفور پارسا
 !یکنیچرا خودت نگاه م یگهنشده رها افتاده رو جانان د یچیه

 ..کاش شبا دهن جانانو با پارچه ببندنیداشوان اومد که گفت:خوابم پر   صدای

 !بسته شدن چند تا در یبعدشم صدا و

 و فقط یدنرس یینپا یصداتون به طبقه  ینبا اخم گفت:شانس اورد خاتون
 !یدیمکارم بودم شناتاق یبا من که تو یتوننبغل یپسرا که اتاقا

 !درو بست یتن حرفش با عصبان.بعد گفتینبدبختارم پروند ینا خواب

 نه؟ یدا،مگه:خاتون چقدر خشن شده جدماهی

 !:ببندساحل

 :رامش

جانان  یرو یافتاد ینور که تو از ا ینجوریمرها؟تو جات اونطرفه جانانه.ا-
 ی؟؟بود ی،کجارو اومد یر مس ینداخل و ا یمعلومه از در اومد

 :لب گفتم یر .زشدم و اب دهنمو قورت دادم دستپاچه



 .یزیرامش که انقدر ت یک بتر -

صورتم مشخص  یتو یباشه اما بازم آثار دستپاچگ  یکردم لحنم عاد  سعی
 .بود

 ..زدم و گفتم:رفتم آ  یا یمهنصف و ن لبخند

 .شده،پارچ اب تو اتاق هست یمی:قدماهی

 .یداسترس گرفتم و رنگم پر  بیشتر 

 ...رفتم دس ینهنه منظورم ا-

 !یبیب یبینیدرشو م یدقت کن یکمهم داره اگه  ییدستشو ینجا:اساحل

 .ببندم یبلد نبودم خال یتو سرم که حت  یرسید،خاکبه ذهنم نم یدروغ  هیچ

 !یسگ بشم بگو کجا رفته بود  ینکهقبل ا  یدی؟رها:راستشو بگو!ساعتو درامش

ترس بهش نگاه کردم که جانان با خنده بشکن زد و گفت:بخدا رفته بودم  با
  سقا خونه دعا

 ....دکنم

زد تو پهلوش خفه شد و دوباره نگاه ها برگشت سمت من!  یانکه ک  یلگد با
 .به درک،هرچه بادا باد

 !ینمباغ تا هاکانو بب یرفتم تو-

 !اتاق  یتو  یزهبازم خاتون بر   یدمکه گفتن انقدر بلند بود که ترس  یا  یچ   صدای



نشست سر   یدهنم که جانان فور  یگذاشتم جلو  یسه  یبه نشونه    انگشتمو
 :باز کرد و گفت یششوجاش و ن

 ین؟کرد  یمخاک بر سر  یکنی؟کارایکه نم  یشوخ -

مثبت تکون دادم   یمنم باز شد و سرمو به نشونه    یشن  یدمبازشو که د  نیش
 .تو سرم یدمحکم کوب یکیجانان پوکر شد و  یهوکه 

 یدیپرس یزنی؟خودتاخ چرا م-

 یلمدل  یخندمم  یشهمن اسکلم هم  یکشی؟حاال!خجالت نمیخوری:چون مجانان
 یزنی؟زارت لبخند ژکوند م یشد یدهقانع کنندس تو چرا انقدر چشم در

 یکه نصف شب بلند شد  یخفه شو،رها تو انقدر خر  یقهدق یه:جانان رامش
 ینی؟درازو بب یسرما اون پسره  ینتو ا

 یهمن  ینبدون نیعشقه شعور داشته باش یلعنت تو هرچ  یگمم ی:وقت ساحل
 !یگهد یگمکه م  یدونمم یزیچ

 !یروان  ینبرم از دست ا یدبا یجد یجد یگهنداره د یده:فاکیان

حرف  یبا طرف کل یگرم!رفت  ی،دمتقرار گذاشت  ی:آقا اصال رفت جانان
 !گرم!همه:عههههههه  ین،دمتزد

تا االن دعا   ید،باهمدیگهببخش  یدهام سرخ شد و جانان زود گفت:ببخش  گونه
همه  ینا یدکورت د  یبگو،چطور چشما ینودمت گرم،ناموسا ا ین،اینمخوند

 .نشد یچیتمباال،ه یپله رو اومد



بده   یحواسه من توض  یکیروم؟؟؟  یپخش شد  یدیند  یگندگ   ینمنو به ا  ولی
 !یگمنم یچیه یگهمن د ینوا

 

بهم گفت و رامش با اخم  یخنده که زهرمار یر گرفت و زدم ز خندم
 ینکهاز ا یقرار گذاشت  یاروبا اون  یرفت  ینکهاز ا یشتر ب رها؟االن یدونیگفت:م

 !یمعصب یکرد  یدارماز خوابم ب

 

تورو  یگهکه د یار در ن یمنگاهش کردم که با اخم گفت:مظلوم باز شرمنده
 !شناختم

 

 .یمبازم بخواب یمتونست ید:المپو خاموش کن شاساحل

 

 !دارم ر یسیننن،خبرر گفتم:وا  یرامش بره سمت المپ فور ینکها قبل

گرد  یفور یدند یثمولبخند خب یسمتم و وقت  یدهمشون چرخ سر 
تا نفهمن   یدهبحث خبر جد  یاما خب وقت   یومدخر خوابشون م  یم،مثلنشست

 !یبرهخوابشون نم

 .کمه  یکیمونکردم   احساس

 !وا هانا کو-



خودش اشاره کرد و  یبود رو یدهپتو بود و پتوشو کش یر به هانا که ز ساحل
 .نشده یدار خسته بوده چون ب یلیخ ینکهگفت:مثل ا

شد بهش  یدار فردا ب ینداره وقت  یبیبود. ع یدار قبل رفتن من ب وا،اینکه
 نه؟ یستن،مگهن یدخترا که کس ینگو ول ی.درسته هاکان گفت به کسیگمم

 !اطالعت درمورد پسرا ازش گرفتم یهاکان بودم کل یشپ یوقت -

 

 

به ما ندارن که در بارشون کنجکاو  یربط  یچ:وااا،به ما چه،پسرا هماهی
 داره؟؟ یبه ما چه ربط  یگراند یخصوص یزندگ  یم،اصالباش

 .بخوابم یرمادامه داد:من که م ماهی

 نامزد داشته؟ ینآر یدونستینگفتم:م  یشد فور یز خ یمکه ن  همین

 !یرونبود از حدقه بزنه ب یک همه نزد چشمای

با شدت رو  یهخشک شد و بعد از دو سه ثان یز خ یمهمونجور نکه  ماهی
 .ینزم یماتحتش فرود اومد رو

 .تعجب کنم یابخندم  یبه ماه  نمیدونستم

 .مادر مرده ها شده بود یهشب قیافش

زد،خودمم   یم  یدیقشنگ رنگش به سف  یهم تعجب کرده بودن اما ماه   بقیه
 .نظر گرفته بودم یر ز یوماه یقاچرا دق یدونمنم



 یکنی؟م یبا تته پته گفت:شوخ  ماهی

نامزدشو دوست داشته و نامزدشم   یزدم و گفتم:اصالااا،از بچگ   یبدجنس  لبخند
تو  ینخونده واسه هم یسال هم جهش یهدوستش داشته،بخاطر اون 

 .با پسرا نبود یرستاندب

 !یزد و گفت:بسالمت  یلبخند کج و کوله ا ماهی

 !یومدخفن!بهش نم یشه،چهم نم:واوووو،باور جانان

 !یلی:انتظارشو نداشتم خدا وککیان

 باهاش باشه؟ یدیمتا االن ند یشد؟چراچ ی؟نامزدشچ  یگه:خب؟درامش

 یه یابونخ یتو یگه،نامزدشد یچیبغلمو خاروندم و گفتم:ه یر ز بیخیال
  زارت زد بهش ینماش

 !زارت ُمرد اونم

 یحبد توض یعنیبهشون وارد کردم!  یشتریدفعه شوک ب ینکردم ا  احساس
 دادم؟

 :جانان گفت یمسکوت که همه پوکر بود یقهچند دق بعد

 یزنی؟انسان حرف م یهدر مورد مردن  یباور کنم دار یخوایم -

 !:مرده شور حرف زدنتو ببرنکیان

 !یناکه کال چشماشو بسته بود دستشو گذاشته بود رو قلبش.چشونه ا  ماهی



که   یآب   یبرداشت و از بطر   یوانل  یهه رها انداخت و  ب یبا تاسف نگاه  رامش
 یتو  یختاب ر  یکم  یخوردشد ازش اب م  یتشنش م  یسرش بود و وقت   یباال

 .و خورد یوانل

 شد؟ ی:خب بعدش چ ساحل

 ینکهافسرده شد و بخاطر ا  یننشد،آر  یخاص  یز .چیچیفکر کردم و گفتم:ه  یکم
 .نبهتر شه رفت آلما یشو کال حال روح یادبه خودش ب

 .بود و خواهر اشوانم هست یناز اسمش آ  ی،دخترهراست  اها

کرد که   یچنان سرفه م گلوش و  یتو یدخورد پر  یکه داشت آب م  رامش
 !ینازا  یشبره پ یرهبم ینما یدمترس

 .صورتم یپرت کرد سمتم که خورد تو یششوبا حرص بالشت پ ماهی

 !به من چه یهووو-

 یدی؟مگه؟اصال چرا انقدر بد خبرو م یرسهم ی: به جز تو زورم به ک ماهی

 یتباهاتون داره وگرنه حتما رعا یلینسبت فام  یه  یناز آ   یدونستمنم یدببخش-
 !کردم  یم

 !نفس بکش،نفس بکششش ین،رامش:خفه شساحل

 جانان

 :گفتو یدکش  یقینفس عم رامش

 !مسخره بود رها یهشوخ یهبگو که -



 !:اخه نبودرها

 .و گفت:مرده شور خودتو خبراتو ببرن  یدبه ابروهاش کش  یبا اخم دست   امشر 

اشوان انقدر سگ  ینکه رامش متفکر گفت:پس واسه هم  یدلباشو برچ رها
 !به خواهرش وابسته بوده حتما یلیاخالقه؟خ

 !یرابرعکس تو و سم یقااا:دقماهی

 .جلو من یار رو ن یته:اسم اون عفررامش

 !یهستودن ینما دوتا خواهر به هم دارکه ش  یهمه عشق  ین:ارها

 یم؟؟حاال بخواب یشه: بچه ها!مکیان

 !!بخوابم یخوام.میادمنم خوابم م یگه:راست مساحل

 .گمشه المپو خاموش کنه  یکی:رامش

 

 

 

 :گفت  یانسر جام بلند شدم که ک از 

تو باالخره  یدونستمکنار،من م  یگذاشت   یوگشاد باز  ینکهبابا دمت گرم،مثل ا-
 !یشیم یزیچ یه

 



 !تا به شکم مبارک برسم یرونتوجه بهش از اتاق رفتم ب بی

کرد و   یدارمروم و ب یدپر  یاونجور یالنصف شب اون گودز یخب؟وقت  چیه
دوباره   یدو باالخره با  یدماز دست م  یموباعث شد بترسم خب معلومه که انرژ

 !یگهد یارمبه دست ب یموانرژ

!اما یخوردمام یادنمه تپل شده بودم،قبال هم ز یهو  میخوردم یادز جدیدا
 .یدادمتکون ناقابلم به خودم نم یه یداکه بشوره ببره اما جد  یکردمورزشم م

ذوق و شوق در  یاشپزخونه شدم و المپشو روشن کردم و بعدش با کل وارد
 .باز کردم یخچالو

 

 !یقشنگ  یهخال ی! چه فضاجووووووون

 .درشو بستم که نگاهم به ماکروفر افتاد یسف پوکر 

 .که  ینجاییتوهم ا جونمای

ظهر رو به   یایصلوات و ذکر گفتن و دعا کردن درشو باز کردم که با الزان  یکل  با
 !بزنم یغج یبود از خوشحال یکرو شدم!نزد

 .یز نه ها!سر م صندلیی.رویز چنگال برداشتم و نشستم سر م یه فوری

!دهنم یجوییدملقمه هارو م  یچجور  یدونمدن شدم،نمتند مشغول لومبون  تند
هول بدم تو حلقم که  یمبعد یلقمه  یکردمم یپر پر بود و به زور داشتم سع

 .یروننفر چشمام از حدقه زد ب یه یر شب بخ یبا صدا



 

که اطرافش   یو دهن یختهبه هم ر یباد کرده و موها یگرد و لپا  یچشما با
 .بود زل زده بودم به پسر رو به روم ونیز او یابود و ازش الزان ینارنج 

 .یمشک  یو چشم ابرو یدپسر قد بلند الغر با پوست سف یه

 !!موش بخورتتیگریتووو،چه ج یبش اخی،ناز 

 .کرد و منم به اون  یداشت با خنده به من نگاه م پسره

 !گذاشت و با خنده گفت:سالم  یبشج یتو دستاشو

 !ماجرا کرد یلمغزم شروه به تحل تازه

 یگشدهنمو نسبتا قورت داده بودم اما اون نصف د یتو یاتمحتو نصف
 .یابود برم اون دن یکتو گلوم که نزد یدچنان پر 

 یرو یدماز دستام محکم کوب یکیگذاشتم و با  یز م یدستمو رو یتو ظرف
 .دهنمو گرفتم یدستمم جلو یکیو با اون  ینمس

برداشت و توش اب  یوانل یهو سمت ظرفا  یددو یهول شد و فور پسره
 .و اومد طرفم یختر

اون لحظه   یعقب که کاشک   یدمو خودمو کش  یدمتند اومد طرفم که ترس  انقدر 
 یافتادم و سرم صدا یز سرجام!چنان از پشت از م یتمرگیدمو م یشدمفلج م

 !چشمام یاومد جلو یلهندونه داد که عزرائ یدنترک

 



 :لرزون گفت یصدابا بهت  اومد باال سرم و با  پسره

 یشنوی؟خدا!صدامو م یا! ینامام حس یا_

 !یاپوکر زل زده بودم به سقف اشپزخونه،خدا همینجوری

 من؟؟ چرا

 !و اماده شده بود که داد بزنه یگرفتم یشکم کم داشت گر   یگهد پسره

 ....یک !...یر نم یکنمخواهش م یارم:االن کمک مپسره

 :نکرش حرف بزنه گفتم یبا اون صدا یشتر ب ینکهاز ا قبل

 .خفه شو!هنوز زندم-

 

 یبلند یباتقر  یاومد سمتم که خودمو جمع کردم و با صدا یخوشحال با
 !!یزنمم یغج یگفتم:دست به من بزن 

!خودمم در ینهسرم سنگ  یکردمعقب که بزور نشستم.احساس م  یدکش  خودشو
 ....!یکارامس یکه من افتادم با کله رو  یتعجبم که زندم!اونجور

 .لب با حرص گفتم:خدا لعنتت کنه یر بدن کوفته به زور بلند شدم و ز با

توجه به نگاه متعجب پسره از اشپزخونه  یب  یمالیدمکه سرمو م همونطور 
 .یروناومدم ب

 .لقمه هم نذاشت کوفت کنم کثافتتت یه یعنی



هارو رفتم باال و وارد اتاق  یز،پلهم یموند رو ینجور بدبختمم که هم الزانیای
 .شدم

لحظه المپو روشن کردم تا   یهکنم،  یداجامو پ  یتونستمخاموش بود و نم  المپ
تشکمو حفظ کنم که همون لحظه همراه با روشن شدن اتاق ساحلم  یر مس

 .نشست سر جاش یخمن ناباور س یدنچشماشو باز کرد و با د

 

نگاهش کردم که   یخشک شد و سوال  یز پر   یعکس العملش دستم رو  یدند  با
 :به صورتم اشاره کرد و گفت

 یه؟چه وضع ینا-

 یه؟:چه وضعمن

 .یششششش:شرامش

 یدی؟تر اورد و گفت:صورتتو د یینصداشو پا ساحل

خب االن شاران  یارینداد منو در م یالمصبو!صدا ینا ید:د خاموش کنکیان
 !یشهم یدار ب

دوتا ) شاران و  ینا یدبمب ترک ایگه،اینجگفت:د ببند د  یتبا عصبان ساحل
 یدار المپ ب  یهتکون به خودشون ندادن.االنم با    یهارغوان ( انقدر خسته بودن  

 !تو نگران نباش یشننم

پتو گفت:توهم   یر کامل بره ز  ینکهو قبل ا  یدگفتن حرفش دراز کشبعد از   ساحل
 !نحستو بشور یافهاون ق



دور دهنم که همش  یدنبا داتاق رفتم و  یتو یشیهارا یز تعجب سمت م با
اومدم جلو پسره؟؟؟بگو پس   یافهق  ین!خداااا،من با ایختبود پشمام ر  ینارنج 

شستم و بعد از  ییدستشو ی!پنچر شده صورتمو تویدخند یچرا داشت م
 کنیمیلشکر کش یسر جام.فردا قرار بود گله ا یدمخاموش کردن المپ تمرگ

 !بگذرونه یر به خ یومدن،خدابازار.ننه باباهامونم م یمبر 

 .بکپم کنم و  یکردم ذهنمو خال  یگوشم گذاشتم و سع  یتو هندزفریامو

 .کردم  یداشپ ین:خفه ششاران

 بپوشم؟؟؟ ی:بچه ها من امروز چ کیان

 یزدمم یملهمون حالت که دهنمو تا خشتکم باز کرده بودم و داشتم ر توی

 

تا به تاش نشسته بود   یو لباسا  یشگوجه ا  یون موهاهمونطور که با ا  ماهی
 کرد  یتخت و پفک کوفت م یرو

 یو رنگ  یمتفاوت باش،قر و قاط  یشهگفت:هم یانبپوشِم ک یدر جواب چ  
 یلیمقرمز و شال زرد!خ یبا مانتو یپوشممن!کفش سبز م بپوش،مثلیرنگ 

 !خوشگله

 

 !اصال یمن یهزندگ ی:تو الگوکیان

به  یملر یتو اون فرچه  یدیامو فر کن رموه یا:جانان بساحل
 مگه؟؟؟ یکن  پرواز یخوایقران،م



 .یکنیم یشفقط ارا یلوک  یگه،هفتد یگه:راست مارغوان

 

 :گفتم  یباز کردم و با لحن چندش نیشمو

 نفس؟ یشد یرتیجووووووون،غ-

 .ببرن یافتوخفه شو،مرده شور خودتو اون ق-

 !یگهههههد یا:جانان بساحل

 ...گفتم:تمو  بستم و با با ذوق یملور در 

 ....یسپ یسپ-

 یکردن عطر تندش رو  یگرد و دهن باز به رها که مشغول خال  یچشما با
  خودش

داشتم نگاه کردم و فقط تونستم لحظه آخر نعره  یالرژ یدامن بهش شد که
 :بزنم

 !نهههههههههههه-

  کردم  یسه او چنان عط ینیمب یر ز یچیدپ یشکوفت  یشده بود،بو یر .....داما

 ....چشمم!!با ترس و لرز چشمامو باز کردم یر ز یدمژه هام کامل چسب که

 .شده بود یاهچشمم کامل س یر به!ز به

 !یدرفت،ببخش یادم ییییین،بخدا:هرها



 ...فرا گرفته بود ینیاتاقو سکوت غمگ کل

 ی؟!مگه نه ماه یچ   یصاف هم قشنگه ها،فر برا  یمو  یکنم:حاال که فکر مساحل

دهنشو قورت داد و با ترس و لرز به من که به طرز  یه زور پفک توب ماهی
 :بودم نگاه کرد و گفت یسادهسرجام خشک و خونسرد سرجام وا یبیعج

 ....چقدر متفاوت ینآر..آره بابا!تازه....االن متفاوت بودن مده!مثال جانانو بب-

 .با حرص بستم که خودش زود خفه شد چشمامو

 !...رها...آخ رهارها

شما جوونا هم واسه خودتون   یشینیمپارک م  یتو  یگه،ماد  ین:خب همخاتون
 !ینبگرد یدبر 

 :هممون باهم؟شاران

 !:اره،همتون باهمخاتون

 

بودن انداخت و گفت:اما  جمعیکه تو  ییبه پسرا ینگاه  ینیهانا با بدب مادر 
 !باشه یکار درست   یکنمپسر فکر نم همه ینخاتون،با ا

 

که شما بهشون   پسراییینبه مادر هانا انداخت و گفت:ا  ینگاه متفکر   خاتون
خودمن،من مثل  یکه مثل پسرا یینوه هام هستن با کسا یاعتماد ندار

برن  یکم یخوانبکنن که!م یخواننم یچشمام بهشون اعتماد دارم و کار



انداز  یر که،ز  یمجوونا رو ندار ینو نفس ا راه رفتن یبگردن.ما که پا شهر یتو
 یلیمپارک خ ینهم یتو یشینیماوردم هوا هم خوبه،م یمو خوراک یوهو م

 !یگذرهخوش م

 

 .خاتون نگاه کردم یدهنمو قورت دادم و به نوه ها اب

پسره که  یه کوفتم کرد هم باهاشون بود،کنار   یاموکه الزان  یشبیهپسر د اون
 .بود یسادهبرابر اصل خودش بود وا یکپ

موهاش  یشبیهکنم دوقلو بودن،تفاوتشون رنگ موهاشون بود،پسر د فکر 
 .بود  یبود و داداش دوقلوش موهاش قهوه ا یمشک 

 یکه سرشو برگردوند سمتم.فور یچ  یاحس کرد  نگاهموینیسنگ نمیدونم
تف تو مخ نداشتت جانان که انقدر  یو به کفشام زل زدم.ا یدمنگاهمو دزد

 !یعیضا

 

 

 

سرم خورد سرمو اوردم باال که با صورت مامان و اخم  یکه تو  یضربه ا با
 !مواجه شدم یزیشچنگ



و انگشت اشارشو گرفت سمتم که خودم زودتر  یدکش یقیعم نفس
 یادمکه بخندم ز  یکنماسب باز نم  یندهنمو ع  یزنمگفتم:بااااشه،با پسرا حرف نم

 .یکنمنم یرج ولخ

 

به  یزیچ یدبر و بر نگاهم کرد و در اخر چند تا پلک زد بعدشم د یکم مامان
 یمشت  یچشم غره  یهو با  یینکه بگه  انگشتشو انداخت پا  یرسهذهنش نم

 .به من،رفت

 مادرت نسبت بهتم؟؟؟ یاد:تاحاال بهت گفته بودم هالک عالقه زماهی

 ینکه اول  یکه اون دختر   یمشده بوداز خاتون و خانواده ها دور  یگهد تقریبا
 !یبا اخم برگشت سمتمون و گفت:ه  یدیمشاشپزخونه د یبار تو

 .باباته یلب گفت:ه  یر با حرص ز رها

 .یمباهم اشنا بش ید:فکر کنم کم کم بادختره

 .ینهبشنوم هم یتونستمکه امروز م  یخبر  ین:فکر کنم بدتررامش

 ی؟:چ دختره

 .حرفتو بزن یچی:هرامش

 .داداشم اهوراس ینممن الهامم.ا-

و چشم و  یکه کنارش بود اشاره کرد.پسره پوستش گندم  یپسر قد کوتاه  به
 .یامعمول یگذاشت جزو دسته   یشدم یباتقر  یافشوبود.ق یابروشم قهوه ا



 

 .یدیز زد و گفت:خوشوقتم ل یزیلبخند ه اهورا

 

باال  یخوامم یکنماس مگفت:احس یمکه خودمون بشنو یلب جور یر ز کیان
 داره؟ یمخالفت  یارم،کسیب

 وقت زشت نشه، یهتا  یمنخند یمکرد  یسع یگرفت ول  خندمون

با ما دعوا داشت االنم  یدیمشاشپزخونه د یالهام از همون موقع که تو این
 یطهدستش که امروزو کوفتمون کنه با سل  یومدبهونه م  یذاشتیمسر به سرش م

 !یباز

 

 .و کامران یار .کامیلفام یدوقلو اشاره کرد و گفت:دوقلوها به اون دوتا الهام

 .یمخوشبخت یلیزدن و باهم گفتن:خ یو کامران لبخند بامزه ا کامیار 

 

که  یار برعکس کام یکردمم یهرچند من سع یمبراشون سر تکون داد ماهم
 .مثل بز زل زده بود بهم باهاش چشم تو چشم نشم

بودن گرفت و   یسادهکه کنار هم وا  یدختر   یهدستشو سمت دوتا پسر و    الهام
 .و سارا یاوشو س یامک گفت:س

 .برادرن خواهر 



 

بود.دماغ  یمشک  یو موها یدبا پوست سف یکلیپسر قدبلند ه یه سیاوش
بود  یا یکهداشت.بد ت میدرشت عسل یبا چشما یقلوه ا یو لبا یقلم

 !چرااااا انقدر جذاااااب؟یرمزد که دلم خواست بم  یقشنگ   یلیالمصب.لبخند خ

 یکلبود اما ه یکلیبود که اونم قدبلند و ه یسادهوا یامک برادرش س کنارش
 .قشنگتر بود به نظرم یاوشس

 یحس بد  ییجورا  یهپوست برنزه داشت و نگاهشم    یاوشبرعکس س  سیامک 
 .داد بهت یم

 .قدبلند بود یکشونسارا هم قد بلند بود.فکر کنم کال ژنت خواهرشون

 یبود ول یداشت.دماغش عمل یمشک  یو چشم و ابرو یدهم پوست سف  سارا
داشت.در کل نگاهش  یکیمکوچ یو قشنگ بود و لبا یعیطب یلیعملش خ

 .با هممون دست داد یمهربون بود و با مهربون 

از بس همه باهامون دعوا داشتن کمبود  ینجاا یماومده بود یاز وقت  اصال
محبت گرفته بودم.خانواده هامونم که به اصرار خاتون مونده بودن وگرنه 

 !!!اصال!منطقشون تو حلقم به خدا یزدنباهامون حرف نم

 

 یکیشونم پلنگ بودن و    یکه هردوتاشون از اون نوعا  یگهبه دوتا دختر د  الهام
 یدوتاهم که عشقااا ینکرد و گفت:اخودمون بود اشاره  یهپلنگ صورت

 !یماو ش یالمن.شک



 

 !ید،نکشیمون...ببخشی.نکنعوق

و دماغ  یبلند صورت  یبود!پوست برنزه و موها یهمون پلنگ صورت  شکیال
 !یشارا یلوکاشت شده و لنز و دو ک  یژل زده و مژه  یو لب و گونه  یعمل

 

 

 داد از  یصشونتشخ یشدمثل خودش بود.نم یقادق خواهرشم
کرد و رنگ موهاش بلوند بود اما   یخواهرش مدل ابروهاش فرق مهم!فقط

 !هم بود یهشب یباییشونز یعمال

و الهام  یمنازک کردن که محل سگ نداد یبرامون پشت چشم یماو ش شکیال
 .جمع  ینایادامه داد:و خب،بهتر 

 .یهعل ایشون

 

ته   یهبا    یتونیز  یروشن و چشما  یقهوه ا  یپسر با قد متوسط و موها   یه  به
 .لبخند قشنگ اشاره کرد یهو  یقهوه ا یبامزه  یشر

خوشحالم از  یلیییگفت:خ یکرد و با لحن بامزه ا یمتعظ یشینما پسره
 .ییتوناشنا



 ینماشاره کرد و گفت:ا یعل یهکه به پسر کنار  یمبا خنده جوابشو داد ماهم
 !ی،امیر عل یجرما یکشر 

 

به راه راست  یوعل یشه.من همیکنیادر حقم ظلم م ی:داربا خنده گفت امیر 
 ی؟چه جرم یکیچه شر  یکنمم یتهدا

 .یرهشد ادم خندش بگ یو باعث م یزدبامزه غر م خیلی

 

 .یاز طرز شاد حرف زدنش.هم اون هم عل یگرفتیم یحس مثبت  یه کال

 یداشت،پوستش روشن بود و موها  یخوب   یکلبلند تر بود و ه  یاز عل  یکم  امیر 
 یم.وقتیزدنداشت.چشماش انگار برق م یآب  یرنگ با چشما یلخت مشک 

 .رو گونه هاش یوفتاددوتا چال قشنگ م یخندیدم

 

کج و کولس   یچرا هرچ   ی؟پسکرده بود  یمهارو کجا قا  یافهخوش ق  ینا  خدایا
 یوفته؟؟؟من م یر گ

 

 !ماااا یاخمو ینایاقا س ینماشاره کرد و گفت:ا یشونبه پسر کنار الهام

 یو پوست گندم یقهوه ا یساده و چشما یقهوه ا یپسر قد بلند با موها یه
 .بود



 یدست مشک  یه ی.چشمایکردجلب توجه م یشتر صورتش چشماش ب توی
 .کردن  یمرموز ادمو نگاه م یلیکه خ

 .بود یجد یلیخ کال

 .یمبهمون سالم کرد که ماهم مثل خودشو جوابشو داد محترمانه

 

 یغدهنشو باز کنه دختره با ج ینکهدختر اشاره کرد و قبل ا ینبه اخر  الهام
 .باهاتون اشنا بشم یخواستچقدر دلم م یواااا ینمگفت:سالااااام من سل

بغلم که شوکه   یتو  یدپر   یهوییو    یزدبلند و ذوق حرف م  یبا صدا  همینجوری
من  یبینمتونگفت:خوشحالم که م  ینطور شدم و چشمام گرد شد و اون هم

 .کنم  یداپ یدجد یکه دوستا  ینمعاشق ا

 

 یاشباز یوونهد ینداشتم به ا.با بهت و تعجبیرونخنده از بغلم اومد ب با
انگار عادت داشتن چون مثل ما تعجب نکرده بودن.سارا   یهاما بق  یکردمنگاه م

بد  یریماروم بگ یکمعقب و گفت: یدشگرفت و کش ینوسل یبازو با خنده
 .دختر  یشون!ترسوندیستاااان

 گفت  یکنمیم یبا خنده سع سلین

 .کم کم تعجبم جاشو به ذوق داد.

 .شد یدامثل خودم پ یکی باالخره



بغلش و تند تند گفتم:منم  یدمدفعه من پر  ینو ا یدمکش  یغیبا ذوق ج منم
شده!حتما باهم دوست  یدامثل خودم پ یکی یشهنم یززززم،باورمجانانم عز 

 .یشیمم

 

بود   یدهبدتر از من بهم چسب  یغج  یغ با ج  یوونممن مثل خودش د  یدکه د  اونم
 .یمخلق کرده بود یهند یو کال صحنه 

بگم کم گفتم،فکر کنم تاحاال دوتا   یهبق  یشده    یختهر  یهرچقدر از پشما  یعنی
 .بودن یدهند یوونهد

 

 !!کم بود شدن دوتا  یکیگذاشت و گفت:  جیبشیدستاشو تو رامش

 

حاال جانان  یکردیمبه زور تحمل م یموجب یمن ینبا خنده گفت:ما هم امیر 
 یم؟کن  یکار خانومو چ

 یه؟نظر تو چ یمغرقشون کن یادر یمرفت یدم:من برنامه چعلی

 !داداش تمی:پاامیر 

 ی  یمهتازه ن  ینید؟منبرنامه نچ  یگهتا د  یینپا  یارم:بزنم فک و دهنتونو بسلین
 !کردم  یداگمشدمو پ

 



 

 

 .کردنش شدم  یز و من مشغول انال یدنبه حرفش خند بقیه

شالش  یر داشت،موهاش که از ز یدیبود و پوست سف یزهم یزهر یلیخ سلین
داشت.دماغ و  یدرشت طوس یروشن بود و چشما یقهوه ا یرونزده بود ب

 یترسیدیم یموندبود.مثل عروسک م یک صورتشم که کال کوچ یهدهن و گرد
 .بشکنه یبهش دست بزن 

 یندخترا خوشگلتر بود.اول سل یاز همه  ینجمعشون سل یبه نظرم تو کال
 .بعدش سارا

 

ما تموم  ی بودن تا مراسم معارفه یسادهپسرا دورتر وا ی یهکه با بق  پارسا
 یم؟بر  یتونیمبشه گفت:خب،حاال اگه کارتون تموم شده م

 

حوصله  یکماخه!  یپارساااا،چقدر تو سرد مزاج  یبا ناز و خنده گفت:واااا الهام
 !!مثال یدیمداشته باش بعد مدت ها همو د

 !داد موقع حرف زدن با پارسا ییر باز مونده بود.چقدر قشنگ صداشو تغ دهنم

 

 یه؟؟؟شما چ  یکنار زد و گفت:اسما  یشونیشاخم موهاشو از پبا عشوه و    شیما



 

 یانونفر اسم ک  یناخر   یزد و دونه دونه اسم هممونو گفت.وقت   یلبخند  ارغوان
پوزخند کنج لبش  یهخنده و الهامم که  یر با صدا زدن ز یماو ش یالگفت شک

 !فکر کنم ینکه!اسم کم اوردپسرونست یان؟اسمبود گفت:ک

 

داشتن برام اسم انتخاب  کهیزم،موقعید و گفت:شرمنده عز ز  یپوزخند کیان
 منیبرا یکه چه اسم یرنمشورت بگ که ازت یتو اونجا نبود یکردنم

اون روز  ینکهصحنه حاضرن اما مثل ا یتو یشهها،فضوال هم یبهبذارن،عج
 !اسم واسم گذاشته شده ینبدون مشورت تو ا ینواسه هم یبود یبغا

 

و سارا هم   ینسل  یخنده،حت   یر پسرا زدن ز  یهمه    یانتموم شدن حرف ک  بعد
 !خندشون گرفت

 .یخندیداز همه م یشتر ب یمانداخته بود یکهکه مثال به خواهرش ت  اهورا

 !یا یکهبابا عجب ت یولبا خنده دست زد:ا امیر 

حداقل تا شب   یمگردب  یم،یکمبر   ینبش  یناتونهمه سوار ماش  یگه:خب دساحل
 !نشده

 

****** 



 ~یماه ~

 

هاکان و جلوتر از همه مثل دوتا  یبود به بازو یدهچندش به رها که چسب با
 .نگاه کردم یرفتنشتر مرغ راه م

بدبختا  یدندوتا رو د ینا یتوهم گره خورده  یدستا یخاتون وقت  فامیالی
 یکیاز  یچوقته یکردنو فکر نم یدهاز هاکان بع یگفتنتعجب کردن،م یکل

 !گفتن  یک خوشحال شدن و تبر  یلیمخ یول یادخوشش ب

داشتن به هم  یچ  یدونمهاکان حلقه کرد و نم یدستاشو دور بازو یشتر ب رها
هر و کرشون باال بود،رسما همه رو به شخمشون گرفته  یکه صدا یگفتنم

 !یزدنخودشون قدم م یبرا ییبودن و دوتا

 

 !حرص گفتم:دوست دارم بزنم تو دهنشون با

 :موافقمرامش

غذا خوردن  یبرا یاز خشونت استفاده نکنم،وقت  یدمم یح:من ترجساحل
!!نظرت نیر غذاشون تا بخورن و بم یتو یریزیمرستوران اونجا سم م یدیمرس
 هانا؟ یهچ

 

ساحل  یصدا یدنبا شن یرفتفکر بود و دمغ کنارمون راه م یکه تو هانا
 ی؟گفت   ی؟چیزیکفشاش جدا کرد و گفت:چ   نگاهشو از 



 ی،مثلصبح حواسم بهت هست اصال حال و حوصله ندار ی؟از :چرا ِدپساحل
 ینکرد یشمارا یاز سه ساعت قبل مشغول لباس انتخاب کردن نشد یشههم

 شده؟ یتراکنشه ناموفقه!چ  یهشب یافتتوهم ق یم برداخمات

 

سر و صدا   یمکل  یمداشت  یک کوچ  یجلسه    یهما    یشبد  یحت   یگه:راست مکیان
 !یکه نشد  ینشد یدار اما ب یمکرد

 !یداشتم مرده باش امید

 !:خفه شوهانا

 یم؟؟ما بدون یخوایکه نم  یزد یگند  یه:رامش

 

 

 !:با شهرام کات کردمهانا

 ییییییی؟:نه جد....چکیان

 

 یگرفتم یبود و داشت از خودش سلف  یسادهعقب تر از ما وا یکمکه   شاران
 !یوحش یزنیدرمون چرا داد م یگفت:درد ب و ییناورد پا یشوگوش

 

 .تو به عکس گرفتنت برس یچی:هکیان



 ی؟کرد  یکار دوباره بگو!چ هانا

 

 !بود یختهخودمم پشمام ر چون یدادمحق م یانبه ک کامال

خونسرد  یافشوق یکردم یسع ینکهدهنش باز مونده بود و رامش با ا ساحل
 .نشون بده اما بازم معلوم بود که شوکه شده

 

 ی؟برووووناراحت  یننشده که!واسه ا یزیکرد و گفت:چ  یتک سرفه ا رامش
!چقدر ینشما باهم تفاهم نداشت یرسیدروز م ین!باالخره ایشدهگفتم االن چ

نه  یناتفاق افتاد،نه ازدواج کرده بود ینخوب حاال که فقط نشان هم بود
 !یدیدیم یشتریب یباس یبود.اونجور ینتونب یا یغهص

 

به   یندارم،چون نه اون عالقه ا یواسه ناراحت   یلیزد و گفت:دل  یپوزخند  هانا
من داشت نه من عاشقش بودم،درسته،وابستش بودم،چون به هر حال اونو 

 یبه هم نامرد یچکدوممونمکه قرار بود باهاش ازدواج کنم.ه  یدیدمم یکس
 !کرده  یکه بهم نامرد  یرمکه بخوام فاز بگ  یمنکرد

اومد  یشدم،چرا وقت  یکه چقدر زود واسش تکرار ینها یمتنها دلخور فقط
که پاش  یمناراحت زمان و احساس یشتر داشت،ب یشق عا یاونقدر ادعا

منه چون شهرام تنها   یبرا  یبد  ی!ضربه  ینگذاشتم.فقط وقتمو هدر دادم هم
 !یمتو زندگ یادبود که اجازه دادم ب یکس



به هانا   یکم  یرفتراه م  یانبود و کنار ک  یبشهمونطور که دستاش تو ج  ساحل
به اخر  یاانگار دن یزنیحرف م یجور یهشد و دستشو گرفت و گفت: یکتر نزد
بهت  ینجوریبذار ا یدونیباشه!م یرینش یشههم یستقرار ن یده،زندگیرس

ادم   یه سر ی  یرسیکه م  یستگاهیاتوبوسه!به هر ا  یستگاهِ ا  مثلیبگم که زندگ 
 یشن،م یادهپ یمتعداد یشنوارد م یدجد

 یهو شاد یدیاز غصه هاتو از دست م یبعض یا یمزندگ یستگاههر ا توی
چون بدون   یباهاشون بجنگ   یدبا  یبرعکس،ول  یا  یشهم  یتوارد زندگ  یدیجد

 !که  یستقشنگ ن یها زندگ  یبفراز و نش ینا

 یتالش کن  یداما با  یایزود به خودت ب  یمما ازت انتظار ندار  یحق دار  هرچند
تورو از نو  یتونهبود برات اما م بدیتجربه  یه ی،اینجور کنتا خودتو جمع و

  که؟  یگمم یچ  یفهمی!میبش تر  یبسازه تا بهتر و قو

 

و گفت:خوشحالم  یدکه از چشماش افتاده بود رو پاک کرد و خند  یاشک  هانا
 !یدوست داشتن یایکه دارمتون،عوض

 

تو کلش و  یدکوب  یکی یهو یبود با گفتن کلمه  یسادهکه کنارش وا  رامش
 .ه دست انداخت دور گردن هاناساحلم با خند

 



 یحرکتا  ینا  یدنبود با د  ینبا سل  کردنیکه تا اون لحظه مشغول وراج   جانان
 یگفت:نگاه کن توروخدا!بدون من احساساتشون گل کرده،چ  یما با فضول

گوشامم   یکردمم یسع یه  یزدمدو ساعته؟بخدا همونطور که حرف م یگینم
 !که  نبودیالمصب شدن  یگینم یکنم بشنوم چ   یز ت

 !یگهوجه اشتراک د یم،یهو گفت:هردومون مثل هم فضول یدخند سلین

 

چه  یمکرد  یتاسف تکون دادم.ما جانانم به زور تحمل م یبه نشونه  سری
 !یهبرسه به بق

 !دوتا خواهر  ینهمن ا یهارغوان نگاه کردم.چقدر شب به

.کال ارغوان و جانان روابط یزدنبا سارا گرم گرفته بود و باهم حرف م اونم
 .خوب بود یلیخ یشوناجتماع

و دوست  یگرفتنگرم م  یهخودمونم رها و هانا و جانان زود با بق یپاک توی
 یکردیمکال تا به طرف اعتماد نم یان.اما من و ساحل و رامش و کیشدنم

باهم  ییتا قبل از اشنا ینهم سهیم،وابش یمیصم یادباهاش ز یتونستیمنم
 !یمنداشت یادیز ییدوستا

 یا یگرفتاز خودش عکس م یاو حلما هم سرگرم بودن،شاران همش  شاران
 یداشتهم نگهمون م یقهبازار بودن.هر چند دق یکه تو  یاز مغازه ها و مردم

 !البته یکردنم یشهم همراه یهبخره!بق یز م یز تا چ

 .یزدنو باهم حرف م هم با الهام مچ شده بود حلما



 یا یگهد ی یدهحلما عق ینکهنچسب بود اما مثل ا یلیبه نظر ما خ الهام
 !داشت

 

 !گرفت و گفت:بچههههه هااااا  یسمت  یهبا ذوق انگشت اشارشو به  جانان

 .!خواهش خواهش خواهش خواهشیمغذا بخور  یمبر   رستووووران،توروخدا

 

 .دوسالن یخودمونه،هردوشون مثل بچه ها ینبا خنده گفت:مثل سل علی

 یمشون؟!داداش ببر یهمه دلرحم ین:بسوزه پدر اامیر 

 برادر من؟  یزنیزر مفت م  یتلر،چراه  یکی  یتو دلرحم  یکیداداش    یر :امکامران

 !سوال ها یر ز یبریمنو م یدار یگه:دامیر 

 !یگهرستوران د یمجانان رفت توهم و گفت:بر  اخمای

 یدموهاشو داد پشت گوشش و با چشم غره گفت:هنوز زوده ما خر  شکیال
 ....دار

 !یم:بر پارسا

پسرا هم پشت سرش راه افتادن.دهن همه باز  ی یهجلوتر از همه و بق پارسا
 .مونده بود

 !تا جا نمونن یدندو ینگفت و با سل  یبا ذوق اخ جون  جانان



 !:واویر ام

 

 .یمباال انداختم و ماهم پشت سرشون رفت یا شونه

وقت بود پاستا نخورده بودم و از   یارن،خیلیذوق نشسته بودم تا پاستامو ب  با
 !!!یکردغذا انقدر ذوق زدم نم یاندازه  یچیبود سکته کنم،ه یکذوق نزد

 .یمشده بود یمبود به دو گروه تقس یادتعدادمون ز چون

نشست اما چون فضا  یشد گروه  یپشت سر هم بود و م یزاشم رستورانه
 .یمدو گروه شد یومدکم م

طرف نشسته بودن و ما خودمونم   یه  ینبا خود ار  ینار  یلدرسته!فک و فام  بله
پررو هم هستن زارت اومدن نشستن   یرن،ماشاالطرف،پسرا هم که از رو نم  یه

م که بدبخت پشماش چشم غره به پارسا رفت  یه  یلدل  یب   ینجوریچفت ما،هم
 .یختر

 .ینستاگراممکنم ا  یاستور یخوامم یریمعکس بگ یا:جانان بشاران

 ی؟چند تا فالوور دار_

 کا  ۹:شاران

 .حتما تگم کن یسگرد شد:ناموسا؟دهنت سرو  چشمام

 



،گارسون که سفارشامونو اوردن  یمگرفتن شدگفت و مشغول عکس  یا باشه
اقا مثل  یدگفت:ببخش  یره ماه خواست ب ینکهو هم یدچ یز م یهمه رو رو

 ...پاستا رو اضافه اورد ینا ینکها

 .ییدخفه شو مال منه،شما بفرما-

 

 .بهمون انداخت و رفت ینگاه با تعجب گارسون

 

 ی؟:دوتا؟دوتااا؟مگه تو گاوماهی

 .یستمن  یالتو گفتم:نه شرمنده از فک و فام  یدمپاستامو طرف خودم کش  ظرف

 .خنده یر زارت زد ز کیان

 .:ببندماهی

 !:باشهکیان

 

 یاااار بس یاااار بس یصحنه  یهدهنم نذاشته بودم که با  یاولو تو یلقمه  هنوز 
 .چندش مواجه شدم

 

بلند شد و با  یز از سر م یتخشک شده بودم که رامش با عصبان همینطوری
 !یگهگفت:بسه د  یبلند یباتقر  یصدا



 ینجاا یگهد ی یقهدق یهتحمل کنم!ولم کن ساحل من عمرا اگه  نمیتونم
 !بمونم.ولم کن

 

***** 

 ساحل

 

 یهو؟شد    یهوا معلق مونده بود!من که نگرفته بودمش،چشه جن  یتو  پشمام

 !بود قلبم از کار افتاد  یدهکه د  یزیچ  یدننگاه رامشو دنبال کردم که با د مسیر 

اون لحظه برام از  یمرگ تو ردمیکم ی،احساسمادر شد یکه ب   ییکجا  متیو
 !بهتره یزیهرچ

 

 !یشعووووورب ی:چندشاماهی

 

ظرف غذا  یه یکثافت چندش داشتن تو یشعور و هاکان مثل دوتا ب رها
اعتراف کردن و انقدر  یگهدو سه روزه به همد یاد!خوشم میخوردنم

چندشش!اه   یمثبت تره،تف تو رو  یهرها از بق  یکردیمتوهمن!مارو باش فکر م
 !یارندرم یو انقدر لوس باز یستنحالم به هم خورد،نامزدم ن

 



ظرف  یسرت خورد کنم مثل ادم غذاتو تو یتو یزوم ینکه:رها قبل از اکیان
 !خودت بخور

 !روز بشه ۱۰دلم صبر کن حداقل  یز :رها عز هانا

 !یووردمدر نم یاعن باز ینبا نامزدمم از ا من

ظرف غذا  یه یبهم؟مگه خالف کردم؟تو ینا،چتونه همتون حمله کرد:وااارها
 !ینفقط هم یخوریمم

 !یستمن ن یجا یگهد ینجا:نه واقعا ارامش

 .کنه  یراض ینوا یخواست بره بزور دستشو گرفتم.حاال ک  همینکه

 !یگهد یگنم :هاکان ناموسا حالمون بهم خورد راستسامیار

 ی؟ندارم اوک موجود  ینبا ا ینسبت  یچ:من هماکان

 !واقعا یننامرد یلی:خهاکان

وسط  ینباشه،فقط مونده هم یچ  یتو از نامرد یفداره تعر  ی:بستگ اشوان
 ...همو

 .ییییین:هرها

 !:اشواااانهاکان

 !ی.فورینکنار من بش  ینجاا یابه رها گفتم:رها پاشو ب رو

 .اومد کنارم نشست یبا اخم و ناراحت  رها



 .گرفته بودواقعا فاز نامزدا رو یگهو د یمبهش رو داده بود خیلی

 ینکها یتگفت:قابل  یمکه فقط خودمون بشنو  یبا اخم نشست و جور رامش
 !با چنگال چشماشو از حدقه درارم و باهاش سوپ درست کنم رو هم دارم

حالت  ینآر ینگاهش کرد و رامش بدتر بهش زل زد که با صدابا ترس رها
 .یمودمون گرفتبه خ یعیطب

 

 ین؟؟ندار یکم و کسر   یزی:چآرین

نشست سر  ینحرفو زد ار ینا یلسه ینکه:نه تو برو....بالفاصله بعد از اسهیل
از  یکنمم یدارم بزور سع یفهمیبرو؟نم یوچ یگفت:چ   یلما و رو به سه یز م

که  یننگهم داشت بزور  یعنی ینوانمود کن یجور یهدست اونا فرار کنم؟؟
 !ینمبش یشتونپ

 اونجا؟ ی!چرا رفت یناومد:آرررر یمابا ناز ش صدای

 

 ینمبش ینجاا یکممکه! یامب یذارنزد:نم یسمتش و لبخند زور برگشتآرین
 !نداره یبیع

 

 یاز گفتن حرفش روشو برگردوند و با حرص گفت:پدرمو در اورد بابا،ه  بعد
 !شمرهیکه نشستم زل زده به صورتم لقمه هامو م  یا یقه! از دقینار ینار



 

 یادزد پشتش و گفت:جووووون،دافم که هست،بدت م یکیبا خنده  سامیار 
 چرا؟

 

 .یادخوشم نم یزوناو یاز دخترا یه؟؟؟؟من:ببند باو...داف چآرین

 

کرد گفت:اه چه   ینگاه م ینکه تا اون موقع با صورت جمع شده به ار  ماهی
 !یفتهخودش

 ی؟گفت   یزیچ آرین

 

چه  ینبشکن بب یزهر چهینتم فلفل نبزد و گفت:آره!گف یپوزخند ماهی
 ی؟هست  یخودت چه تحفه ا یزه،مگهت

که باز دهن گشادشو باز   یو با تعجب و بهت به ماه  یمساکت شد هممون
 !یمکرد  یکرده بود نگاه م

 !:شتکیان

 :هننن؟هانا

زد  یکه االن ماه   یحرف  یننفر به من بگه ا یهنفر،فقط  یهفقط  یشه:مارغوان
 داشت؟ یچه ربط 



 

اب کنارشو برداشت  یوانل یگلوش و فور  یتو یدهول شد و لقمش پر  ماهی
توانا  ینهزد و گفت:منظورم ا یذره ازش خورد لبخند استرس یه ینکهو بعد از ا

 !بود هرکه دانا بود

 

 یناا یر کردم که گ  یگذاشتم،چه گناه   یشونیمپ یبستم و دستمو رو چشماشو
 افتادم؟

 

بگم دور هم  یزیچ یهنداشتم اصال گفتم  ی!...من...منظوریزه...چیز :چماهی
 !ههههههههه یمبخند

 

 !بترکن یخوانبا تاسف نگاهشونو ازش گرفتن اما معلوم بود م پسرا

 !ییدستشو یرم:من مماهی

 

از ما دور باشه  یکم ییحداقل بره دستشو ی،خوبهکه برنگرد  یدلم گفتم بر  تو
 .بده یکمتر سوت 

 !شرررررررررپ

 



 !حضرت عباس یا-

شده بود جمع   ینکه پخش زم  یوتا ماه  یدبلند گفت و دو  یبا صدا  ینوا  جانان
 !کنه

پاش   یر کرده بوده ز  یر خدا باز بود گ  ی  یشهکه هم  یماه   یبند کفشا  ینکها  مثل
 !یبغل یز باعث شد که زارت با سر بره تو ناهار م ینو هم

شد و  یم یدهمختلف رو سر و صورتش د یو غذاها یاتو اقسام محتو انواع
 !کامل بود  یوعده  یانم یهخودش 

 !یشدمنفجر م یهبق یداشت از شدت خنده ها یباتقر  رستوران

 !اصال یشناسمشندارم،نم ینسبت  ین:بخدا من با اکیان

رو  ییچشماش ماست رفته بود و جا یکه تو  یوماه یبازو یبا نگران  ارین
 دختر؟ ییسر به هوا گرفت و گفت:چرا انقدر   یدیدنم

اون موجود ناقص   یگهدخترا هم اومدن و با کمک همد  یهسمتشون و بق  رفتم
 .ییدستشو یمکور رو برد

 .یخرهواسش لباس م یرههم گفت که خودش م ارین

ازش   یحت   یا  یمرفت که خودمون بهش کارت بد  یادمونپرت بود و    حواسمون
 .یمتشکر کن

 یکنه؟درد نم ییت:جارامش

 !نه-



 ببند؟؟ یتوکوفت  یاخم گفتم:صدبار نگفتم اون بند کفشا با

 !یکنمم یهگر   ید:بخدا دعوام کنماهی

 !یخطرناک  ید:چه تهدشاران

رفت  یرون،شرفمونب یم:به نظرم بهتره بدون سر و صدا از رستوران بر ارغوان
  !!اصالینجاا

 .یدنهم نگاه کنم انقدر که بهمون خند ینار یالیفام یتو رو نمیخوام

 یدن؟:همشون خندشاران

اسمشون  یدندوتا از پسرا هم نخند یکیو سارا نگران شدن. ین:نه سلارغوان
 .یستن یادم

 یکه ک   یکنیدفکر م ینبه ا ینو سخت من دار یبحران  یطشرا ینا ی:توماهی
 یدار شده صدمه  یحهاالن احساساتم جر  یده؟مننخند یو ک  یدهخند

 یکنید؟چرا منو درک نم یدمد یجسمان 

 

مهمونت نکردم،غذا   یر جبران ناپذ  یصدمه    یه:فقط دهنتو ببند تا خودم  جانان
 یوقت   یدونمبدبختم!نم  ی.اه...پاستایملقمه بخور  یه  ینذاشت   یرو کوفتمون کرد

 !یزنینم ینک ع یهچرا  یانقدر کور

 یشپ ییو دستشوت یاینمجبورتون نکردم ب یدغذاتونو بخور ید:خب بر ماهی
 !من که



دفعه تو چاه   ینا  ینکهلحظه هم تنهات گذاشت،احتمال ا  یه  یشه:اخه نمکیان
 .بود یادز یکن  یر گ  ییدستشو

هم  یشحرف پ یبار بود اروم و ب  ینجلو پسرا!اول یمشد یع :چه بد ضاهانا
 یمنشست یمکه به خون هم تشنه بود  ییما یشدباورم نم یما،اصالنشسته بود

 !یمگند  زد اخرش االن تا اخر عمر سوژه ا  یخب ماه  لییز،وم یهسر 

 

ازم خوشش  ینزم یمنه جاذبه  یر منه که جذابم؟مگه تقص یر :مگه تقصماهی
 .یادم

 .:فقط خفه شو کمتر چرتو پرت بگورامش

و رامش با همون  یمخورد هممون ساکت شد ییکه به در دستشو  یتقه ا با
 .اخماش رفت و درو باز کرد

گفت:پول   یرامش اونم اخم کرد و جد یدنبود.با د یسادهپشت در وا اشوان
 .یموارد کرده رو داد یزتونکه دوست عز   یغذا ها و خسارت 

 یرونما ب یاینلباس،زود ب ینمگرفت سمت رامش و گفت:ا یک پالست یه
 .یممنتظر 

اشوان خواست بره  ینکهفت و همازش گر  یکوبدون حرف پالست رامش
 .بمونه تا بعدا باهات حساب کنم یادتون ینکه داد  یگفت:پول

 !زد رفت،چقدررر غرور اخه؟ یمکث کرد بعدشم پوزخند یکم اشوان

 



 ماهی

 !یقهبه سل یومد،جونگرفته بود واقعا قشنگ بود و بهم م  ینکه آر  لباسایی

 یکارامل  یشرتسو یهبود با  خودم گرفته یز سا یقادق یسورمه ا ینجشلوار  یه
 .شال همرنگش یهگشاد و 

 .یخوردم یپمبود خوشبختانه و به ت یخودمم مشک  کفشای

 

 .خونه بشورمشون یمرفت یتا وقت  یک پالست یخودمو گذاشتم تو لباسای

 !بده یشیتوارا یلجانان وسا-

 یکنهخر نگاه م یدر اورد یاون همه دلقک باز ینجا:بدبخت تو االن اشاران
 ی؟بکن یشمارا یخوایتو صورتت م یگهد

روح شدم به جهنم   یهنگاه کنم شب  ینهخودمو تو ا  یترسم:بابا من خودم مماهی
 .یمالمم یگراننگاه د یانگار برا

 .مجهز بود المصب یشهگرفت سمتم،هم  یکشوکوچ  یشیارا یفک  جانان

لبام  یرو یوزدم و بعد از زدن رژگونه رژ لب قهوه ا یملپنکک و ر یکم
 .خوب بود یلیخ یدم،رنگشکش

 یع نگاه کنم،به فج یبه کس یشد.ناموسا روم نمیرونب یماومد ییدستشو از 
 .با خودم یووردمشده بودم،کاش ماسک م یع شکل ممکن ضا ینتر 



 یددو یکه جانان فور یکردنجمع م یزمونوم یرو یداشتن غذاها گارسونا
 ید؟سمتشون و گفت:ببخش

 بله؟-

با  یبرممن م یدبار مصرف بذار یکظرف  یمنو تو یپاستا ین:لطفا اجانان
 .خودم

 .یکنهکارو م  ینا یدونستمبا خنده گفت:م ساحل

 :شنگول با ظرف پاستا برگشت و گفت جانان

 .یداز غذاتون مراقبت کن یدبا یرین،اینجوریبگ یاد-

 .منتظرمون بودن یه.بقیرونب یماومد رستوران از 

 .باز کردم یشموشده ن یزیانگار نه انگار که چ یخیالب خیلی

 !یرفتنم یادشوناوناهم  یکشیدماما اگه خجالت م یمردمدرون داشتم م از 

 جانان

تعجب   یفا  یوا  یه  یوقت   یدونیگوش کن،م  یکیو  ین:هه هه هه هه،حاال اامیر 
 یگه؟م یچ  یکنهم

 یگه؟م ی:چ سارا

 حجمام!هرررهررررررررهرررررر  یحاج  یگهم-



مثل  یکردم یاحساس خوشمزگ  یلیجمع شده نگاهش کردم،خ ی یافهق با
اولش داشتما!اما االن احساس   یعنیجمعو نداشتم،  ینا  ی!اصال حوصله  ینکها
  یماش ینکه ا  یندارم!جور یگهد یکنمم

 یمگه م  یگرفتمداد و قلوه    یچسبونده بود به پارسا و باهاش دل م  خودشو
  ( شد که به من خوش بگذره؟ )به تو چه؟

الهامم با اشوان   یخورم؟خبخودم اومدم،واقعا به من چه؟چرا من حرص م  به
 یشم؟؟نم یگرم گرفته چرا از اون حرص

 خودت رحم کن من چم شده؟ خدایا

 !شاعرانس یلیعاشقشم،فضا هم خ یهخوب یهوا یلی:خشکیال

عق   یروشو برگردوند ادا  یالشک  ینکهکرد و هم  ییدرو تا  یالبا سر حرف شک  حلما
 .زدن در اورد

از بلوطاش  یکی یهبلوط که هر ثان یدرخت گنده  یه یر :صد در صد،زکیان
راست  یه یششونوو پشه ها هم ن یمانداز نشست یر ز یتو کلمون رو یخورهم

 شاعرانه نباشه کجا شاعرانه باشه؟ ینجاتو ماتحتمون ا یکننم دارن فرو

 .هم پشت بندش یهخنده و بق یر زد ز یزودتر از همه پق  ماکان

 .دهنشو واسش کج کرد یانرفت که ک یانبه ک یچشم غره ا شکیال

شمال!تازه  یمسافرت،فکر کن!بر  ینتو ا یدمر منیلب گفت:ا یر اروم ز ماهی
 !انیوسطش خانوادت ب یهو یبدون خانواده بر  یبعد عمر 

 



که داشت به بابام   یدممامانم شن یحرفااز  یرن،خودمامروز م یتا:اونا نهاساحل
 ینکها  یچون نگران ما شدن اومدن و خاتونم براکه،فقط  یستنن  یگفت،بیکار م

نشه گفت بمونن اما   یاحترام  یب   ینکهواسه ا  یانخودش بهشون خبر داد که ب
 .ردنیگخودشونم انقدر مشغله دارن که امروز فردا برم

 

 یچجور یدینبگم شانس اوردم مامانم برم نگردوند،ند یتونم:من فقط مهانا
 به خونم تشنه بود؟

بودم  یدهخاله معصومه واقعا ترسناک شده بود من خودمم ترس ی:واارغوان
 !ازش

 .:بچه ها....من هنوز به مامانم نگفتم که از شهرام جدا شدمهانا

 پس؟ یبگ  یخوایم ی،کی:خسته نباشرامش

که   یست!مثل مامان جانان که نیترسمم یلیعکس العملش خ یترسم،از :مهانا
که اصال   یست!مثل مامان رامشم نیخیالدوتا غر بزنه تهشم بگه ب یتشنها

 .یکنهم یچارمنداشته باشه!ب یتیبراش اهم

 

 ؟یبریاز بابات از مامانت حساب م یشتر ب ی:دقت کردرامش

 .بوده ینجوریهم ی:اوهوم.از بچگ هانا

 شماها؟؟ یکنینپچ پچ م یندار ی:چ علی



 ی؟:تو فضولشاران

 یلی،نمیدونستی؟:خعلی

 .:نه اما االن کامال متوجه شدمشاران

 .خانوما رو یدار یکار نکن عه،چ یتشون:داداش اذسیاوش

 

با  یت،چقدر جاااااااان!چقدر با شخص یانداختم.ا یاوشبه س یعاشقانه ا نگاه
قشنگتو ما  یصدا یقربونت بشه چرا زودتر حرف نزد یالشک یکماالت.ا

 !جاااااان یم؟؟جانبشنو

گشادمو   یشسرشو باال اورد و نگاهمو شکار کرد.هول شدم و زود ن سیاوش
 .بهم زد یگلجمع و جور کردم که لبخند خوش

 .ندارم یوهمه خوشبخت ینطاقت ا یگهمن د یاگاد!خدا  یما یا

 ینکرد.ا  ینگام م  یلبرگردوندم که قلبم افتاد تو شورتم.پارسا مثل عزرائ  سرمو
 یالداد مشغول شک یکه محل سگ نم  یشپ یقهچه مرگشه؟تا دو دق یگهد

 .جونش بود

 .چشم غره بهش رفتم و رومو برگردوندم یه

 

 .بهم یزنهخاتون داره زنگ م یدکن  یتسکوتو رعا یز :دوستان پلآرین

 .:خب جمع کن تن لشتو برو اونور حرف بزنسیاوش



 ی؟اعتقاد دار یبا خنده گفت:داداش به گشاد آرین

 .با خنده:خفه شو سیاوش

 :آرین

 الو؟جانم خاتون؟-

 یه  یگمم  یگهخودشون خواستن د  ینهان،مطمئنپس؟.....ا  یم:جان؟برگردآرین
 .وقت...چشم...قربونت خدافظ

 

 شد؟ ی:چ سامیار

جمع  یالشونوخانواده هاتون وسا ینکهروشو برگردوند سمت ما:مثل ا آرین
 یمبرگرد  یداومده.با  یشحرکت کنن برن چون براشون کار پ  یخوانکردن االن م

 .تا ارغوان و شاران و حلما هم برن

 .بود یاما خب خبر خوب  یشددلم واسه ننم تنگ م ینکهباز شد،با ا نیشم

 .برگشتم سمت ارغوان فوری

 .شرت کم-

خواهر جهان کامال متعلق به  ین:جانان من مطمئنم که لقب چس تر ارغوان
 !توئه

 .یزمببند عز -



شکرت،شاران باالخره از شر  یادعاهام مستجاب شده،خدا یشه:باورم نمکیان
اون  یگه.حلما دیشمتراکنش ناموفقه راحت م یهنحست که شب ی یافهق ینا

 !عاشقتم یا!خدایبینمدماغ گندتو نم

 

زد  یپق  یانکرد بخاطر حرف ک  یاندازو جمع م یر همونطور که داشت ز سلین
 .خنده یر ز

 . که محل سگ نداد  شاران

 .یالسمت و یمو راه افتاد یمشد ناماشیسوار 

 .یروناومد ب ییمونروبه رو یالیاردالن هم همون لحظه از و یدنمونرس با

زارت   یسهوا  ینماش  ینکهقبل ا  یاردالن چشماش برق زد و حت   یدنبا د  شاران
 .سمت اردالن یددو یگ م یگ و مثل م یرونکرد بخودشو پرت

 یدس؟دختر انقدر چشم در ین:چرا اساحل

 !یستن یزیچ ینکهبروجردو حامله کرده ا ینصف پسرا:حلما

 !یذارمم یانتحتما در جر  یدمکه من فهم  ی:وقت کیان

 !؟یگهبا خنده گفت:دوست داره طرفو خب د ارغوان

 !:زااااارترها

 .اعالم وجود ینلبخند گفتم:جوووون به ا با

 که االن عاشقش باشه؟  یدهاردالنو د  یشاران ک   یین،اصال:از باال بود نه از پارها



تو هاکان حاال ادم شده   یرفت   یده:تو گو*ه نخور که خودت به سه بار نرسرامش
 !واسه من

 .داخل یم) داداش الهام ( :خب بر  اهورا

 .ینجاا یاشاراااان،خبر مرگت ب ی:هووووکیان

لحظه سرشو برگردوند و اون  یهکه مشغول بگو بخند با اردالن بود   شاران
 .جرت بدم  یومدمنگاِه بتمرگ تا ن  یهشد به    یلتبد  یهوبا لبخند    یوتک  ی  یافهق

 یرفتبا تته پته همونطور که داشت م یانشد که خود ک یرهخ یانبه ک جوری
 .یاومد یمداخل گفت:ب...باشه!.هروقت اومد

برگشت و روشو برگردوند   یعاد  ی  یافهدوباره به ق  یهدر عرض صدم ثان  شاران
 .کردباز   یششوسمت اردالن و ن

 

 یدو فاز داشت با  یافهق  ییر تغ  یکه تو  یاستعداد  ینبا ا  یکنم: احساس مساحل
 !یدبره عصر جد

 ازش؟ یدار یانتظار یگه،چهعنتره د یان:خواهر همون کرامش

مظلوم وار اومد سمتمون و  یمبود یسادهما که سر جامون وا یدنبا د کامران
 ....داخل خ ینبر  یسادینوا ینجابا تعجب گفت:شما چرا ا

ساحل حرفشو خورد  یهنگاه حق به جانب و سگ رامش با نگاه جد یدند با
سمت در تا فلنگو ببنده به جاش گفت:اره  یرفتو همونطور که داشت م

 ..خب...به من چه اصال



 .تو بچه ها خسته شدم یم:بر هانا

 .یمبر :ساحل

 

**** 

 .کردن با خانواده هاشون بودن  یمشغول خداحافظ  همه

کرد.چند   یم یهاتاق و صد در صد داشت گر  یهانا بود که مونده بود تو فقط
اتاق و بهش گفت که از  یتو یدقبل خاله معصومه ) مادر هانا (رو کش یقهدق

داد  یداد و ب  یشد،صدا یا یچه جنگ جهان  یدونهشهرام جدا شده،خدا م
  یختههم پشمامون ر یومد،همهم یینمخاله تا طبقه پا

به خاتون رسوند و  یجور یه یه،ساحلچ یهقض یدونستنم یچکیه بود
به زور خاله رو  یکنهم یمارو ماست مال یگندا  یشهخاتون بنده خدا که هم

 !اروم کرد یکم

 

گذاشته   یبرگرده تا ادم بشه،از وقت  یدداده بود که هانا با یر طرف خاله گ یه از 
داده بود  یر گ  یده،تازهتهران درس بخونه ول شده و به حرفش گوش نم یادب

 !و دلش به حال شهرام بدبخت سوخته بود یسرت دار یر ز یکیوکه حتما 

 !شهرامه بود ینسر هم یر ز یهمه چ  ینکها با

 



هانارو   یخواسته مکه خال  یوقت   یگفت،امانم  یزیهانا اما ساکت بود و چ  بابای
 یهبمونه و زندگ یخوادزد که م یغ ج یهکنه و هانا با گر   ینبزور ببره سوار ماش

 یجد یلیبه خودش داد و خ یربط نداره باالخره تکون  یچکیخودشه و به ه
گفت   یجد  ه،انقدر تموم کن  یودست خاله رو گرفت و بهش تشر زد که بچه باز

 که خاله کال ساکت شد

کوتاه رو به همه دست خاله معصومه    یهمعذرت خواه  یهبا هانا هم    یو بابا 
 یه یکرد و رفتن،حت   ینشهم شوکه بود رو گرفت و سوار ماش یکه هم عصبان 

مادر هانا رو گرفت  یجلو ینکهنگاهم به هانا ننداخت اما فکر کنم هم یمن
 !بکنه یتونستبود که م یلطف  ینبزرگتر 

 .نگاه کردم یینپا یومدمامان که داشت از پله ها م به

داغ   یر ش  یکمناراحت بود،بهش    یلیسمتش که نگاهم کرد و گفت:بچه خ  رفتم
 ییدمعصومه رو تا یرفتارا ینبغلش کردم تا خوابش برد،اصال ا یکممدادم 

بود،هانا پر از کمبود  ینطوریهم یشههانا بچه بود هم یوقت  یکنم،از نم
 .دارهگناه   یننش یخیالش!بیاون تو و جون هانا،مواظبش باشمحبته،جانان ج

 .براش یرمبم یگرفته بود،اله  بغضم

 

 !ها،معلومه که هواشو دارم یم،رفیقمهبش یخیالشنه مامان ما چطور ب-

بابا هم اومد سمتم   یماز بغل هم در اومد  ینکهو بعد از ا  یمهمو بغل کرد  محکم
 .و بغلم کرد



 

 .:مواظب خودت باشبابا

برداشت و گفت:خانوم تو هم   یفشونوبهم زد و ک  یاز گفتن حرفشم لبخند  بعد
 .یاکن ب  یزود خداحافظ  یگهد

بهم زد و گفت:دلم  یلبخند یهمامان با گر  یناز رفتن بابا سمت  ماش بعد
 نکشون شمال باشه؟ یمنو با نگران  یگهد یاما لطفا دفعه  یشهواست تنگ م

شد و با لبخند  یطونش یچشماش فورگفتم که اشکاشو پاک کرد.  یا باشه
 بگم؟ یزیچ یهگفت:  یمرموز

 هوم؟-

 !جذابه یلیپارسا خ ینبه خودم رفته!ا یقتافتخار گفت:سل با

 

 .....چ...من..منظی..به تته پته افتادم:چ یدگرد شد و رنگم پر   چشمام

 !یزم،خدافظگفت:مواظب خودت باش عز زد رو شونم و یکیخنده  با

 .گذاشت و رفت  گونمیرو یبوسه ا مامان

 !بودم یسادهسر جام وا شوکه

 بود؟ یده...اخه اون از کجا فهماخه

 



***** 

 ساحل

 

چند  یدونیاصال؟م یاددلت م یزنی،چطوریسروش تو هنوزم با من حرف نم-
کلمه حرف بزن   یهتوروخدا   رینیم  ینبدجنس؟االنم که دار یدیموقته همو ند
 !باهام حداقل

 

داشتم به  یتنگاهم کرد و گفت:حرف؟هه!اگه برات اهم یتبا عصبان سروش
 .یذاشتیاحترام م یتامنظرام و حساس

که امروز   یناز ا ینم!اییزده بود و معلوم نبود کجا یبتاز اون که دوروز غ این
 یام،رفتهودم که باهاتون بپسر! من امروز نب یگردش اونم با کل  یرفت  یپا شد
 یدهوقت بود ند یلیچون خ ینمشکه بب  یمیمقد یاز دوستا یکی یشبودم پ

 یدونیت،اصال میسبه به،جا تره و بچه ن یدمهم برگشتم د ینکهبودمش،هم
 شدم؟؟؟ یچقدر عصبان 

 

 یبد یداره؟مگه جا یبیچه ع ی؟مگهچ  یعنی! یخورهسروش داره بهم بر م-
 یست؟خودبود،بعدشم مگه من پدر باال سرم ن یعموم یهمش جاها یمرفت

دست   یدونهچرا اجازه داد؟چون به من اعتماد داره،م  یکنیبابا اجازه داد،فکر م



اما تو  رنکه مامان بابا بهم دا  یه؟چیزیهاعتماد چ یکنم،میدونیاز پا خطا نم
 !یندار

 

رفت و برم گردوند خواستم برم که دستمو گ یتاز گفتن حرفم با عصبان بعد
که محکم بغلم کرد   یارمسمت خودش،با حرص خواستم دستمو از دستش در ب

 .کوچولو  ینداشتم ابج  یو گفت:بخدا منظور

 

 یرونب یامکردم از بغلش ب  یو همونطور که تقال م ینشزدم رو س محکمیکی
 !گفتم:اره معلومه

 

!من فقط به ونهیوخب اه!من به تو اعتماد دارم د یر لحظه اروم بگ یه:سروش
و  یبینماهورارو م یز ه یاما من نگاها یدیتو نفهم یدجامعه اعتماد ندارم،شا

 !یدمم یصتشخ

با نگاه با منظور  یاوشوس یفرق نگاه ساده  یتونمهمشون اشنا شدم و م با
 !داداششو تشخص بدم یامک س

که جنبه ندارن   یباش ییبا ادما یطاییمح ینهمچ یقطعا دوست ندارم تو و
 یفهمی؟م

 !فقط نگرانتم من



پس بهم اعتمادم داشته  یاخم نگاهش کردم و گفتم:همونقدر که نگرانم با
 !باش

برگردم بروجرد و   یخوامراحت م  یالبا خ  یا  یگهد  یلدل  یه....ی:دارم،ولسروش
 .هست یار راحته سام یالمکه خ  ینها یذارمم ینجاتورو ا

 

 یار؟؟؟؟تعجب گفتم:سام با

 

با معرفته،کامال   یلیم) سگ در صد ( خیهپسر خوب  یلیبا لبخند گفت:خ  سروش
کامال از دستت  یباهاش اشنا شدم که وقت  ییشدم،از اونجا یقباهاش رف

خودش و دوستاش  ینکهداد ا یحتوض یوبودم اومد و برام همه چ یعصبان 
 یبوده و انقدر منطق  یدعم یر غ یچقدر دنبالتون گشتن و گفت که همه چ 

شدم که اصال به اون چه  یکرد که تازه به خودم اومدم،هرچند عصب  حبتص
حرف زد که خوشم اومد،من  یداره اما انقدر خوب و منطق  یربط 

نبود   یبد  یز چ  یچنگاهش ه  یالحن حرف زدنش    یو اونم تو  یشناسممپسرارو
 یهست چون وقت  یار خوشحالم که سام ینکه بخوام حساس بشم،واسه هم

 یکنمتالش کردن و دنبال شما گشتن االن احساس م  یکرد چجور  یفبرام تعر 
 !یشتمکه اگه برم هم بازم من پ

 



سروش  یشچقدر خودشو پ یرین،نگاهخودش یار سام یباز مونده بود!ا دهنم
 !لوس کرده!اه اه اه

 

 !یگهد یز چ ی،یه:راست سروش

 یه؟نگاهش کردم:چ کنجکاو

 !یشیخواهر شوهر م ی:دارسروش

 

گفته   یچ  ینکها یدنصبر کردم که حرفشو بتونم هضم کنم،با فهم یقهدق دو
 !یگیم ی؟دروغاز بغلش در اومدم و با بهت گفتم:چ  یفور

 

 !یمپر از ذوق گفت:کامال هم جد یبا خنده  سروش

 یک شر  یگهد یکیسروشو با  یدن بااال یعنیکردم به خودم مسلط باشم،  سعی
حسادت  یو حت  یبشم؟؟؟ اب دهنمو قورت دادم و با تعجب و کنجکاو

 ین؟؟هست ا ی:خب،مبارک باشه،ک یدمپرس

 یبخوا یترسونیم یندمو!خانوم ایلحن ترسناک  یدم،چه:اوهو،ترسسروش
 !یاریادر ب یبراش خواهر شوهر باز ینجوریا

 هست؟ ی!ک یشد خانومت،نگفت  یومدهحرص پنهان گفتم:خوبه هنوز ن با

 !:ارغوانسروش



 خودمون؟؟؟ ییییی؟ارغوان؟ارغوان....چیگ د یهارغوان ک-

 

که هر لحظه ممکنه از   یدادمبا خنده سر تکون داد و من احتمال م سروش
  شدت تعجب منفجر 

 یه تعجب جاگرد شده بود و دهنم باز مونده بود،کم کم اون هم  بشم،چشمام
 یداد و با ذوق سروشو بغل کردم و گفتم:وااااا یخودشو به خوشحال

ارغوان  یبهتر از ارغوان؟وا یانتخابت،ک  ینسروش دمت گرم با ا یمبارکه،وا
 !یرو زن داداشم نکرد یتهعفر  یهکه   یخوبه سروش عاشقتم مررس یلیخ

 

 .یخندیدم یامباز یوونهبا خنده بغلم کرده بود و به د سروش

 یخوشحال بودم،ارغوان واقعا  خانوم و موقر و خوشگل بود و ارزو واقعا
با اون جانان کثافت  یعنیمثل ارغوانو داشته باشه، یبود که کس یهرکس

 یشم؟م یلفام

 .کردم و از بغل سروش در اومدم  یپر ذوق  ی خنده

 

 ی؟؟؟دوستش داشت  یکِ   ینم،از خب اعتراف کن بب-

 نه؟ یا یگفت   بهش

 



بزرگ  یدوستش داشتم،تا وقت  یمبچه بود یزد و گفت:از وقت  لبخندیسروش
بخوام اون  یوو اگه کس یما یرو انتخابم فکر کردم،من ادم تعصب یم،خیلیشد

که   یترسیدماخالقم تنده و م یکممخودم باشه، یتمام و کمال برا یدشخص با
و ارغوان   یادبه چشمم نم  یچکینکنه نتونتم ارغوانو خوشبخت کنم،اما واقعا ه

 ینکهدوستش دارم،بهشم نگفتم.اما هم  یشتر انقدر پاک و خوبه که روز به روز ب
تا اول نظر خودشو بدونم و اگه جوابش مثبت بود به  یگمبهش م یمبرگرد

 .یشخواستگار یمکه بر   یگمم ینامامان ا

 

!فقط یکرد  یوبکن یتونستیکه م  یانتخاب  ینزدم و گفتم:بهتر  یپر ذوق  لبخند
 !داشته باشم یجذبه ا یه یدمن انقدر ذوق کردما!با ینگ  ،بهشینابب

 .گفت  یو باشه ا یدخند سروش

 

از  ینکهاز ا یشتر بوده،فکر کنم ب یگفتم:پس بگو امروز اقا چرا عصبان   شیطون
که   یبود یعصب ینمختلط بودم  از ا یپاک یهکه من با   یباش یعصب ینا

 ارغوان هم بود نه؟

 

 !یشمم یکه عصب  یار ن یادماخم کرد:ساحل  یفور سروش

 چرا بدون من رفته؟ یزیچ یهرفت،حاال اگه من بودم  یم یدارغوانم نبا-



که   یگفتم:داداش من اون کف دستشو بو نکرده بوده که تو دوستش دار  پوکر 
از من دوست  یشتر اونو ب یدها! نبا یشهم یمبه تو بگه!در ضمن،داره حسود

 !یداشته باش

 !یکهکوچ  یگفت:تو جات فرق داره ابج و یختنده موهامو بهم ربا خ سروش

 !یگهد یاپسرم ب یریمم یم:سروش!داربابا

 !اومدم بابا-

 ینرفت سمت ماش یو همونطور که عقب عقب م یدبوس یشونیموپ سروش
 !منم دعا کن یگفت:مواظب خودت باش،در ضمن!برا

 !یوونهخنده دستمو براش تکون دادم.د با

 

****** 

 کیان

 

کردن   یبعد خداحافظ  یمگذاشت و مهد  یلپ مهد یماچ گنده رو یه ماهی
 .شد تا برن ینازش سوار ماش

خواهرا با  یشتر کردن،ب  یبغل  و ماچ از هم خدافظ  یو ارغوانم بعد کل جانان
 یلیدوتا خ ینباهم دعوا و کل کل دارن مثل من و شاران و حلما اما ا ینکها

 .مهربون بود یلیبود که ارغوان خ ینا یلشمباهم خوب بودن،دل



تا سوار بشه،با لگد  یناومد سمت ماش یکشیدم یازههمونطور که خم حلما
 .زدم در ماتحتش یکی

 .چلغوز یمگه مرض دار ی:هووووووحلما

 .ینمتنب یچوقته یگهد یدوارمستم بگم امباز کردم: خوا نیشمو

 !بغلشو خوابوند و گفت:باشه یر ز گیج

 

که از   ییمحکم کوبوند تو کمرم!با چشما یکیگرفت که همون لحظه   خندم
کمرم که با   یکه زده بود تو  یبرگشتم سمت اون خر  یرونحدقه زده بود ب

 !کامال باز بود رو به رو شدم  یششزد و ن یکه چشماش برق م  یشاران 

 

!فکر کنم یقازد دق یخر داشتم قبال،مثل تو جفتک م یهبستم و گفتم: چشمامو
 !رگات باشه یخونش تو

 

 یتونینم یکن  یمکپک،امروز هرکار  ینگفت:بب  یبدجنسانه ا یبا خنده  شاران
 چرا؟ یدونی!میناراحتم کن

 !یریند یرید چون

 

 یه؟چ ینبود نگاه کردم و گفتم:ا یلشموبا یصفحه  یکه رو  یشماره  به



 یکوتاه   یغ اردالن جووووون!باالخره گرفتمش،با ذوق ج  یذوق گفت:شماره    با
 .و بعدش قهقه زد یدکش

 یه؟باورتخنده هاش گفت:چ ینکردم که ما ب  یپوکر داشتم نگاهش م کامال
 !یر بگ یاد! یربگ ی؟یاداورد یمانبه من ا یشه؟حاالنم

 

 !خو منم دارم ینووزو ادهن کج گفتم:گ با

 ی؟شوکه و بهت زده گفت:چ  ی یافهکامل بند اومد و با ق  خندش

 یبردنم  ینمدت با حس  یهسرش    یر خو منم دارم!اردالن خ  ینوا  یگمگفتم:م  پوکر 
 یزدیمبه اونا زنگ م یمبر  یخواستیمم ییجا یا یووردنموندانشگاه و م

 !یگهببرنمون،معلومه که شمارشو دارم د

 

 .شده بود یاران مثل سکته اشا ی قیافه

 ی؟به من نگفت   یوهمه مدت شمارشو داشت  ینهمه...ا  ین...ای:ت...تو...اشاران

 ی؟خب که چ -

 یرمبود اسهال بگ یکشاران انقدر ترسناک شده بود که نزد ی قیافه

 



و چقدر   یختمچقدر کرم ر  یدونیهمونطور که مثل رب گوجه شده بود:م  شاران
بهم  یشوعن داشت یزر زدم و چرتو پرت گفتم تا شمارشو بهم بده؟بعد تو

 !یکنمپااااارت م یدمجرت م ی؟مننگفت 

 

 .کردم  یکم کم داشتم احساس خطر م  یگهپنج تن،د یا

 .دهنمو قورت دادم اب

 

 !یگهد یمبر یاب یکنم:شاران چه مرگته؟سه ساعته دارم صدات ممامان

 .عنتر کار دارم ینا با یکم:مامان من شاران

وقت اضافه  منیگه،انگار گرفت و گفت:زر نزن دبا حرص اومد بازوشو مامان
 .ینمبب یاچلغوز بمونم ب یدارم منتظر تو

کرد بهم حمله   یم یمن مامان شارانو که سع یبهت زده  یمقابل چشما در 
 .ینو انداخت تو ماش یدکنه مثل کش تنبون کش

 .گاز و رفتپاشو گذاشت رو یهمن زد و در صدم ثان یبوق برا یه بعدم

 

 !بود.واو  یدهکش  یدرمنوطرح اسپا  یدمونمچه خفن شده ناموسا!تازه رو پرا  ننم

 

***** 



 رامش

 

 یده؟هانا خواب-

 .یده:مامانم گفت که خوابجانان

به کارش نداشته  یحالش بهتر شه،اگه کار یکم یمسرگرمش کن ید:باساحل
 .که بهش فکر نکنه  یممشغولش کن یدبا یخورههمش غصه م یمباش

 یو با سالن اصل  یمبود نشسته بود  یالو  یکه تو  یکتریسالن کوچ  یمبل ها  رو
 .یمخاتون اونجا بودن فاصله داشت یالیکه فام

 یدارشفعال ب یخواستیمباال چون هانا هم خواب بود و نم یمبر  نمیتونستیم
 .یمکن

 یشهزد و گفت:م یکه لبخند  یمبهمون بهش نگاه کرد ینشدن سل یکتر نزد با
 ینم؟بش

 

 !نه یگفتمدست من بود که م اگه

 گفت  یآره ا یخب جانان فور اما

خوشم   یلیمو اونم نه گذاشت نه برداشت زارت اومد نشست جفت من،نه خ 
 !ازش یادم

 



اده بود دنبالمون با ادم؟؟از صبح افت  یشنم یمیدخترا زود صم  ینا  یناه چ  اه
 !رامش جون ساحل جون رها جون

بگه  یینازمون فقط مونده بود شلوارمونو بکشه پا یگرفتامار م یمپوست زیر 
 .یکنن!دهن منو باز مینم،استغفراهللرنگ شورتتونو بب یخوامم

 

 یزد و گفت:جسارت نباشه ها جانان ،قصد فضول یکیلبخند کوچ سلین
  بدونم یشهندارم،اما م

 با هانا جون دعوا کرد؟ یهانا جون چرا اونجور مادر 

 

 !جانانه بهش رو داده ینا یر گرد شد،چقدرم فضوله!تقص  چشمام

خوشم   ینهم  یبرا  یشدم  یمیکنجکاو بود و زودم صم  یلینبود اما خ  یبد  دختر 
 .ازش یومدنم

 

زود   یمقاط  یدچشم و ابرو به جانان عالمت دادم که دهنشو ببنده اونم که د  با
 یکماما موضوع  یزمعز  یدزد و گفت:ببخش یگرفت و لبخند دستپاچه ا

 .یهشخص

 



 یپرسیدمم  یدنبا  یدزد و گفت:باشه بازم ببخش  یگفت و لبخند بزرگ   یاهان   سلین
نا هم شده و نگران ها یرمواقعا نتونستم جلو خودمو بگ یاصال ول

 .برم یگهخلوتتونو به هم زدم من د یدبودم.ببخش

 .که رفت  یمبهش زد یا یزورک  لبخند

 

 !یره:انگار فقط اومده بود امار بگکیان

که   یکیم ینهم ینشونبه بنده خدا!از ب یزنیتهمت م یچرا الک  یان:واااا کرها
 !بهش ینمشکوک ش یهرفتارش خوب و خاک

 :جلوم برداشتم و گفتم یز م یاز رو ییموچا لیوان

همه  یزمکه به همه اعتماد کنن که،عز   یستنهمه که مثل تو و جانان خر ن-
 یننشناخت یمکس  ید،تاباور کن یدو قربونت برم بگن،شما که نبا یزمعز  یهبلدن 

 .یدبهش بگ یتونوزندگ یرازا یدنبا

 

 .:خب حاالرها

با  یمتوپ بذار یلمف یهامشبم   یمبخر  یخوراک  یکل  یگم:بچه ها من مماهی
تو جمعشون واسه حفظ  یادهانا ب ینیم،حداقلخاتون بب یبچه سوسوال ینا

 .فکر نکنه یزیبه چ یکنهم یظاهرم که شده سع

من  یبخر  یتا شهر تا خوراک  یهمه راه بر  ینا ی:تو اگه حوصله دارساحل
 !شرمندتم چون حوصله ندارم



 یبرن چندتا خوراک  یتونننم یچکدومشون!هینجاتا پسر هست ا ۱۳،۱۴:ماهی
 بخرن؟

برن واسمون  یمبه اونا بگ یمو نشناخته بر  یدهند یگفتم:انتظار دار فوری
چرا  ینش یمیصم یدیند یزود با هرک  یدبخرن؟هه حتماااا!نبا یخوراک 

 ...یفهنم

 :حرفم که چپ چپ نگاهش کردم یتو یدپر  کیان

وقته  یشناسیم،چندکه م  یگیم،اوناروم یناکه!به ماکان ا  یگیمخب به اونا نم-
انقدر  یمخونه بود یه یچند روز با اونا تو یهباشه  یدیم،هرچیهم به هم نپر 

 !یشناسیمکامال همو م  یگهبه همد یدیمر

 

 .یارهبرامون ب یگممن به هاکان م یگه:راست مرها

 هاکان سردرد داره قرص خورده رفته تو اتاق؟ ی:مگه نگفت جانان

 .رفت دمیا...یگیراست م ی:اره وارها

به اون  یتونیمادم تره م یشونخوبه،از بق یلیخ یل!سهیل:سهماهی
 کنم؟  یم،صداشبگ

 

 .صادر کرد ییدونگفتم و ساحلم با گفتن اره خوبه صداش کن تا چیزی

 .یرفتم!اگه حال داشتم خودم میهچه درد بد گشادی



 

 یل؟:سهماهی

 ید،حتماتعجب رو تو چشم پسرا د یشدهمه برگشت سمتمون،قشنگ م سر 
اصال  یم،اههمو ندار یدنچون کال چشم د یمصدا کرد یلوتعجب کردن سه

خاتونو قرض  ینصدام کنه خودم ماش یلوسه یذاشتمنم شدم.کاش یمونپش
 .یرفتمم یکردمم

 :بله؟سهیل

 ...یالحظه ب یه:ماهی

 یه؟:ها چسهیل

 !:مرضماهی

 .:دردسهیل

 !یخوامم یزیچ یه:ماهی

 !من برم بهتره یکنن:فکر کنم دارن منو صدا ملسهی

 

 ی،کجا؟چیه   ینگهش داشت:ه   گرفت و به زور   یقشو  یبره که ماه   میخواست
 .تو االن حساب باز کردم یرو یکنن؟منصدام م یوچ

 



تا حاال تو با من  ی!اصال از ک یماافتاد یریگ ی،عجبنکن یخواستی:مسهیل
 !ینمرو ول کن بب یقه یشهزودم دخترخاله م ی؟؟چهشد یمیصم

 

 !:هانا حالش بده نفهمماهی

به  یدست  یبر و بر نگاه کردنه ماه  یکمبعد از  سر جاش خشک شد و سهیل
 کنم؟  یکار چ یدگفت:خب...من با  یهو بعد از چند ثان یدکش  پشت گردنش

که  یم!پسر خوبیهم که دار ی،گواهینامهدار ین!تو ماشین،همینه:افر ماهی
 .یهست 

 !:زهرمارسهیل

 !یابخر ب یبرو خوراک  یالنسر تا گ یه یز پل یزنم،پلیز :خفه شو دارم زر مماهی

 ی؟خوراک  یهمه راه برم تا شهر برا ین:اسهیل

شده باهاش  یمیمهاناست! ) چه صم یمنه؟احمق برا یبرا ی:فکر کردماهی
 تا کمتر فکر  یمسرگرمش کن یفهمی؟میخوایمم یستحاال ( حالش خوب ن

خودشو مامانش؟االنم   ینشد ب  ییشد چه دعوا  یعصر چ   یدیکنه،خودت که د
 !یمبر  یمکه خودمون بخوا  یدهبه ما اجازه نم یشبه اصال کس یکنزد یگهد

 بود؟ یعصر سر چ  یدعوا ی:خب....باشه!راست سهیل

 !یقشنگ  یگفت:چه تابلو  یفور کیان

 !بخر  یاروتو برو خوراک یگهد یدار یکار تو چ یشه:داره شب مجانان



 بود؟ یچ  ی،سر نگفت  یگه،ماهید یرم:دارم مسهیل

کثافت   یننده،اما چون ا یموت   یزدم تا سوت   یماه   یساق پا  یلگد اروم تو  یه
 !تر زد یشهشوته مثل هم یشههم

 .از نامزدش جدا شده یچی:هماهی

 

گه م یته؟خدایاخاص یانقدر ب  ین!چرا ایشونیم،خدایاپ یتو یدمکوب  محکمیکی
 کردم؟چرا؟اخه چرا؟  یمن چه گناه 

 

 :گفت  ینسبتا بلند یچشماش گرد و با صدا سهیل

 !دروغ نگو-

 !یگمم ی:به ارواح خاک پدربزرگم جدماهی

 .یارخره اسم بابابزرگو ن ی:هورها

 .یکنیمحساب م یکیو:خب حاال اون ماهی

 یزیگرفت و چرخوندش سمت خودش و گفت:دوباره چ  یوماه یبازو سهیل
 !تکرار کن یوکه گفت

 

بود خشک شد و خواستم بلند  یماه  یبازو یکه رو  یلدست سه یرو نگاهم
 :زد کنار و گفت یلودست سه یشم حمله کنم بهش که خود ماه 



 .تو دم در بده یااصال ب یاهو چخبرته،خجالت نکش-

 :هانا جدا شده؟سهیل

 یزنمدارم زر م یساعته چ  یشاشیم،سهم یک   یوار رو د یمدار :مارو باشماهی
 یاون کله  یومد،بااز پسره خوشمون نم یچکدوممونپس؟بهتر که جدا شد ه

بهش نداشت بخاطر خانوادش بهش جواب   یکچلش،هانا هم از اولش عالقه ا
 ...بو  یا  یاصال چه نامزد  یدیدنروزم همو نم  یه  یمثبت داد،تازه در هفته حت 

 

 

و برگشت سمتم تا  یدکش  یفیخف یغ که زدم تو ساق پاش ج  یگد محکمبا ل
تا چه حد  یدفهم ینکها ید،مثلد یموو عصب یخون  یبهم فحش بده که چشما

 :اروم گفت یدهنش گذاشت و با صدا یکه دستشو رو  یدهر

 یگفتم؟م یدنبا-

 

باز شد،پسر   یششکرد کم کم ن  ینگاه م  یکه تا اون لحظه شوکه به ماه   سهیل
 !ینکهمردم خل شده مثل ا

 .از اونور سالن داد زد زهرمار یار خنده که سام یر بلند زد ز یچنان با صدا یهو

 



 یجاناروم شد با ه یکم ینکهکرد خندشو کنترل کنه و بعد از ا یسع سهیل
 !بخرم اره من برم یاروگفت:خب من...من برم خوراک

 .بهت کارتمو بدم یسا:واماهی

 یمرد هست چرا تو دست تو یهتا  یخوادزد و گفت:نم ید کج لبخن سهیل
 ..من فعالاااااایکن  یبتج

 

 ینبود،ا  یختههممون ر  یو قر از سالن خارج شد که پشما یبا خوشحال  چنان
 کنه؟فرار  یخواستاولش م ینکهکرد؟ا  ییر تغ یهومودش  چرا

 یگه؟بود د یذوق زده چ  یخنده ها یعنی؟اونشده  جنی

 

 یزم؟ن عز جا ی:ماه ساحل

 با لبخند:بله؟ ماهی

 یارمدهن لق در ب  یاز تو  یپدر  یه  یسا،منوا  یکه هست   یی:فقط همونجاساحل
 !یداکه اون سرش ناپ

 

دهنشو  یجلو یتونهزده،چرا نم ییچه زرا یافتاد که ماه  یادم تازه
 .دادم باال و از سر جام بلند شدم یره؟استیناموبگ

 ....!خب خب خب-



 ...!:غلط کردم غلطماهی

 .یمبد یاروبهش پول خوراک یددر هر صورت بعدا با ی:ولساحل

 .:باشهماهی

که انگار شک داره به   یبهش رفتم و همون لحظه رها با حالت  یغره ا چشم
 :بزنه گفت یخوادکه م  یحرف 

 !بچه ها-

 هوم؟-

 من بهتون گفتم پدربزرگم اومد یمعمارت بود یکه تو  یقبال وقت  یادتونه:رها
 یحرفش چ   یدمبگه و چون که نفهم  یخوادم  یمهم  یز چ  یهخوابم و گفت    یتو

 اما نشد؟ یمروحشو احضار کن یمخواست یدمبود و از خواب پر 

 

 یکردنم ساعت چهار صبح چشم غره ا  یدار و ب یاوردن اون روز کوفت  یادبه  از 
 :گفت  یانبه رها رفتم که ک

 مگه؟ یشدهخب؟چ-

دوباره احضارش  یکنمم یخودم بعدا سع:خب من بعدشم بهتون گفتم رها
 !نشد یکردم ول  ینکاروکنم؟دوباره ا

 ی؟به ما نگفت  ی؟چراکارو کرد  ینا ی:تو ک ساحل

 



 یاز ن یمخاص یلخواب شده بودم،وسا یشب ب  یها یمهن یش:چند وقت پرها
خوابم  ینه،چون تو یا ینماقاجونو بب یتونمم ینمگفتم بب  ینهم ینداشت برا

 یکنزد  یاحضار دوم حت   یبه من نشون بده...تو  یزیوچ  یهاصرار داشت    یلیخ
 وشمگ یخکه خداروشکر خطر از ب یارمرو ب یگهد یز چ یهبود خراب کنم و 

 .گذشت،اما بازم نتونستم

 

کارا خره،ما شانس  ینسراغ ا یا،نرودار ی:ناموسا رها چه دل و جرات جانان
به  یچسبهم یکنیباد رو احضار مساله از گوز ا ۶۰کلثوم   یدید یهو.یمندار

شب اومد تو  یهگل کرد   یطونیش!حاال بابابزرگت شیکنهماتحتمون ولمون نم
 یکنی؟به خشتکش ولش نم یدیچرا چسب خوابت تو

 

 !بابابزرگمه ها ی:هوووورها

قبول  یقتوحق ید!ول کن خب.تازه بابابزرگتم باشه بایگهد یگه:راست مماهی
 .یکن

 .:بدبخت بابابزرگ خودتم هسترها

  !یاشاره کرد یفیظر ی:به نکته کیان

 :اونا رو به رها گفتم یتوجه به زرزرا بی

 ی؟کن  یکار چ یخوایحاال م-



روزا   ینتو هم  یگهم  یشممحس ش  یاد،امااز دستم بر نم  یگه،کارید  یچی:هرها
 .ینمنشونم بده،فکر کنم بازم خوابشو بب یخواستهم یچ  یفهممم

 

 یحرفا  یلیخ  یشناسمم  یبابابزرگتو از وقت   یا،المصبشد به ما بگ  ی:هرچ جانان
خونه  یرفتیمو م  یمباهات دوست شده بود یتو بچگ  یوقت  یزد،مثالم یخفن

 یوفتادو اون با عصا م یرفتمکش م یاشوبابابزرگت و من دندون مصنوع ی
 ختتوسط ب یشهم یدهر یاتخر باز ینتو با ا یگفتتهش م یشهدنبالم هم

 !رو دست ننه بابات یترشیم

 !زد یمچه حرف خوب خدابیامرز 

شماهارو  یختمن االن دوتا بچه دارن بعدش من هنوزم دارم ر همسنای
 .یکنمتحمل م

 

جلو پاشو به سمت جانان پرت کرد و با حرص  یهدستمال کاغذ یجعبه  رها
 :گفت

 .یدیبه شوهر ربط م یوو ببرن که سر و ته همه چمردشورت یا-

 

به  یحتشمزر زدن و نص یکرد  یداخوبشو پ یه:تو کم شکر بخور خودت جانان
 یلسب  یلومن بود پس البد تو دوران مدرسه زنگ اخر با دو ک  ی  یکنی،عمهما م



داد باال  یتا ناموس م ینارماست یزدم ییرژ قرمز البالو ییدستشو یتو یرفتم
 !بزنه یوکیرفت مخ  یراه تا خونه رو با هزار تا قر و فر مدو قدم 

 

 یکردیپاک م  یرها ( رژتو دم در فور  ی) بابایخنده گفتم:تهشم از ترس حاج   با
 .تو یرفتیتا دماغت م یکشیدیو مقنعتو م

 یر ز یمتباهش زد یرفتارا یاداوریبهمون رفت و همه با  یچشم غره ا  رها
 .خنده

 .یباز شدن در نگاهمون برگشت سمت در ورود یصدا  با

 !پشمامون همانا یختنهمانا و ر برگشتنمون

 .حضرت عباس یا:ماهی

 .پشم یا:کیان

 !یییین:هرها

 .:پشمامساحل

پشماتونو اروم   یز کنن،پل  یدگیخواهش مندم که رس  ینمسئول  ی:از تمامجانان
 !اه ینشه مرس یمن قاط  یبا پشما یدجدا جمع کنو

 

 .بود یختهکه تو سالنم نشسته بودن ر  ییکسا  ی یهقب برگای

 ....یهمه خوراک  یه؟اینجان خبر  یلبا خنده و تعجب گفت:سه سارا



 

تا  ۱۳،۱۴که تعدادشون به   یبزرگ  یکایلبخند مکش مرگ ما پالست یهبا  سهیل
و چند تاشون تو دستاش و چند تا هم دور گردنش و چند تاشم با  یرسیدم

 :گفت  یلکسر یلیو خ ینزم دهن گرفته بود گذاشت

 !یدمهانا خر  یبرا-

 !.....:شتساحل

براش  یدتو با یدی؟چرا....هانا؟واسه هانا خر یبا تعجب و بهت:هانا ک  الهام
 ی؟بخر  یخوراک 

 یه؟گفت:داداش خبر   یطنتبا ش علی

 !یمکن  یرین:اگه هست بگو ماهم دهنمونو شاهورا

 

 یلسه  ینبکوبم تو دهن همشون مخصوصا ا  یخواستمشت شد!دلم م  دستام
االن  یزدنم یر همو با ت ی یهسا یروز .تا دیدمهانا خر  یبرا یگهشوت،اومده م

 !شده هانا

 .ننشونم سر جاش یلوسه یناگه ا یستمن رامش

 .واضح هول شد یلیخ یهبق یحرفا یدنبا شن سهیل

 .کردن  یهم با تعجب نگاهش م ینااشوان ا حتی



امروز حال هانا  یگهد یدونین...اها،خب همتون منینیدو:خب نه...مسهیل
و دخترا هم) به ما  یمهست یخوب نبود و خب باالخره ما هم دانشگاه  یادز

 یروناجازه نداشتن شب برن ب  یماشاره کرد ( چون نگران هانا بودن و در صورت
هانا   ذرونیمخوش بگ  یکمامشبو    بخرمیخوراک   یکمکارتشونو دادن تا من برم  

 !ینههم یهحالش بهتر شه قض میکهم 

 

.اما یدکش  ینفس راحت   یلگفتن و سه  یارضا شده بود اهان   یشونکه فضول  بقیه
اونطرف و  یمبر  یاب یگفتدست ماکان بهش که م یمن  به وضوح اشاره 

 .یدمد یاروچشم و ابرو تکون دادن سام

مبل گذاشت و خواست بره که  یرو یکارواومد سمتمون و پالست سهیل
 یلیخ یناپول ا یکارتمو بهت بدم بعدا ازش کم کن  یسا:حداقل واگفتیماه 

 .شده حتما یادز

 

 یدبگ یدازتون پرس ی.فقط اگه کسیستن یا یخواد،مسئله:نه نمسهیل
 .راحت ترم یرماما من اگه پولو ازتون نگ ینخودتون پولو داد

 

 یکنهشد؟چه مهربونم رفتار م یجن یهو.چرا یمبا تعجب نگاهش کرد همه
 .ینداختمکلفت بهش م  ی یکهت یهشوکه شده بودم وگرنه  یفپشمام!ح

 



دست به  یار که ماکان و سام  یزد و رفت سمت  یبعد از حرفش لبخند سهیل
 .منتظرش بودن یبج

شب خوابم  یگنم یفعال شد!اگه نفهمم چ  یمو فضول یسیحس پل ین!باز ااه
 .یبرهنم

 یباکه تقر   ینامحسوس از بچه ها جدا شدم و راه افتادم سمت ستون  خیلی
بودن تا حرف بزنن،اگه از  یسادهوا ینطرفشاونطرف اشپزخونه بود و پسرا ا

 .یدیدمنو نم یکس  یرفتمکنار اشپزخونه م

 .بدون جلب توجه تونستم خودمو پشت ستون برسونم خوشبختانه

 

زودم دست به  ی،چهمارشو گرفت !چه زود ایا:ناموسا؟عجب د**** هستماکان
قول  یشکه چهار سال پ  یمن سه ساله منتظرم اون قهوه ا ی،الشیکار شد

هانا از نامزدش جدا شده خوشحال   یدیبعدش االن که فهم  یمهمونم کن  یداد
 ی؟خودت کل فروشگاهو جارو کرد یبرا یخوشحال رفت 

 :گفت  یار انداخت و سام یینبا لبخند سرشو پا سهیل

 ی.چند وقته از دخترایشیمرد م یکنم تازه دار ی،فکر شد چقدر عوض-
 !یستن یهم خبر یزننکه بهت زنگ م  یرنگارنگ 

عوض  یی؟هممونو گفت:عوض شدم؟تنها یدبه موهاش کش یدست  سهیل
 .داداش یمشد

 .یدونمشمارو نم یشهاضافه م یتم:من که روز به روز به جذابماکان



 .....که  یبا خنده گفت:فکر کنم همش از وقت  سامیار 

 :اشوان

اگه از چشماتم   یکنیصداشونو با گوشات ضبط م  یکه تو با دقت دار  ینجوریا-
 .یسادممن سه ساعته جلوت وا یدیدیم یکردیاستفاده م

خودمو گرفتم تا  یزور جلو یدم،بهمتر تو جام پر گرد شد و حدود دو  چشمام
 !نکشم یغ ج

 یکی  یخیاللبم گذاشتم تا بهش بگم ساکت شه اما اون ب  یاشارمو رو  انگشت
 !صداشون کرد،رفتن  ینستون گذاشت و گفت:خب،ار  یاز دستاشو کنار سرم رو

 

 .اخرو بشنوم یازشون نبود.اه نذاشت جمله  یستونو نگاه کردم.خبر  پشت

 .دستشم کنار سرم گذاشت یکیبرم که اشوان اون  خواستم

 !م:برو کنارخودم اومدم و با اخم گفت به

 

بفهمن که  یهبق یندار یشی؟دوستم یوحش یهو!چرا یگه:د نشد داشوان
 مگه نه؟ یکردیم یکار چ یداشت 

 یکنی؟م یدمتهد یو تمسخر گفتم:دار یناباور با

 



که حواست به حرف زدنت با من  یدم:من فقط دارم بهت هشدار ماشوان
 !اندرستند؟یستیکه به نفعت باشه ن  یطیباشه،فعال تو شرا

 :زدم و گفتم پوزخندی

که   یدیرس ینداشتم به درجه ا یتمدت کار یهنکن  یترسم،فکر من از تو نم-
 ی؟تازهبودم،که چ  یسادهاالنم گوش وا ی،ارهکن  یفتکل یینمن تع یبرا یبتون 

.توهم راهتو یزدندوستم داشتن حرف م یباشم که درباره  یعصب یدمن با
 !بکش برو

 یزدمشده داشتم حرف م یحرف به من که حرص یکه تا اون موقع ب   اشوان
 .مچ دستمو محکم گرفت یهوکرد   ینگاه م

 !یرمکه دوست داشتم بم  یچیداستخون دستم پ یتو یدرد چنان

 

 .نگاه کردن و حرف زدنت تنگ شده بود یوحش ینا ی:دلم برااشوان

 :ادامه داد یکج کرد و با لبخند کج   گردنشو

 ؟؟؟یمشرط ببند-

 

 :تمسخر نگاهش کردم و گفتم با

 اصال؟ یوجودشو دار-

 :ازم گرفت یز تمسخر ام ینگاهشو با خنده  اشوان



!البته اگه ینمرو بب یکن یهگر  یخوایو م یدوست دارم اون لحظه که باخت -
 ی؟که با من دوئل کن  یترسینم

 ی؟نگاهش کردم:سر چ  عصبی

مسابقه.اگه  ین....تو زمینشما یدیم،با:مسابقه میز ام یتبا لبخند رضا اشوان
 ....اگه ببرم یدم،اماانجام م یبگ  یببازم هرکار

 

دستش  یچشمم افتاده بود تو یاز موهامو که جلو یزد و تره ا پوزخندی
 .سرمو بردم عقب یگرفت که فور

 کهیگیهمه تو دانشگاه م یشسرشو اورد جلوتر و اروم ادامه داد:پ اشوان
 !یدوست دخترم

 یگه؟داره م ی...چ یگرد شد...چ   چشمام

 

 یهدرصدم شک نداشتم اما  یهاز خودم مطمئن بودم  و به خودم  ینکها با
 ....لحظه ترس وجودمو گرفت،نکنه

 .نه امکان نداره بذارم اون ببره وای

 یعنیرو گذاشت،اگه بخوام بگم دوست دخترشم    یتونستکه م  یشرط   بدترین
مثل  یقامنم دق یکننبا خودشون فکر مو همه  یشهغرورم کامالخورد م ینکها

 !یارهو اشوان تونسته به دستم ب یمبق



 بود؟ ینگاه کردم،چرا انقدر عوض یشسبز اب یقبول کردم؟به چشما ؟چراچرا

 

 جانان

 ی؟تو که قبول نکرد-

 !سخته یکم یحش...توضیزهچ یدونی،خب:مرامش

غ گرد بالشت دستشو سمت رامش پرت کرد و گفت:درو یبا چشما رها
 مگه؟ ی؟احمقی!قبول کردیگیم

 :همو صداشو برد باال یاخماشو برد تو یعصب رامش

 !یدمازش ترس یکردفکر م یکردمقبول نم یقا؟اگهدق یکردمم یکار چ یدبا-

دوست  یهمه بگ  یجلو یکه بخوا  ینهفکر بکنه.بهتر از ا یذاشتی:خب مکیان
 !یدخترش

 !ببره یذارمنم یرمماگه بم یحت  یوفتهاتفاق نم ینا یچوقت:خفه شو،هرامش

 .که افتاده  یهاتفاق ینبهش استرس ند یگه:بچه ها دساحل

 یمبرگشت  یفکر کن که وقت   ینرو به رامش ادامه داد:االن فقط به ا  یجد  خیلی
 ینماش یتو یچی.هیتونیمطمئنم که تو م ی،منازش ببر  یتهران چجور

 ی؟ک روندن تاحاال نتونسته ازت جلو بزنه،پس نگران نباش او 

 

 !یخودم یساحل زد:گرگ  یمشت به شونه  یهزد و  یلبخند رامش



 :گفتکه نشسته بود جا به جا شد و  یتخت  یرو یکم هانا

 یقهچند دق یهدردسره، یهرچ  یتو یرینکشته مردتونم که با سر م یعنی-
 !ولتون کردم نگاه چقدر دردسر درست کردن ییناون پا یدمخواب

 

بحث  یر درگ یکمحداقل  یومد،خوبههانا نگاه کردم،به نظر حالش بهتر م به
 .رفت یادششد  ینارامش ا

 یختیم،میخوایمر  یچه برنامه ا  یلبخند و ذوق گفتم:خب هاااااناااا،اگه بدون   با
وست که د یلماییف ینیم،اونمبب یلمو ف یمبخور یخوراک  یامشب کل

 !نظرته؟یدار

 یه؟با تعجب:چرا؟خبر  هانا

جمعمون  یشهکه هم  یم،ماخوش بگذرون یکم ینجوری:نههه بابااااا،همساحل
 !شه یدجد یتجربه  یموقت بگذرون ینار یالیفک و فام ینبا ا یکمم ینههم

 ....انقدر که نگرا یدهبرات خر  یلهم سه یاروخوراک ی:تازه همه ماهی

حرفشو ادامه نداد و با  یگهما د یاز حدقه در اومده  یچشما یدنبا د ماهی
 .ترس تو خودش جمع شد

 یگفتم؟م یداروم:نبا یبا صدا ماهی

من   یخودمون؟اون برا  یل؟سهیلنسبتا بلند گفت:سه  یبا تعجب و صدا  هانا
 یل؟من؟اصال...چرا سه یبرا یده؟چراخر  یرفته خوراک 



 !یگهد یدبگذره...ر یقهدو دق یذاشتیکاش م  یابستم...خدا چشمامو

 ...یاله یری:الل بمکیان

 

**** 

 شخص سوم

 

بکنه اما  یسکیر ینخوب بود،شک داشت که رامش همچ یلیاشوان خ حال
اشوان کم  یقبول کنه که جلو یتونهکه رامش کله شقه و نم  یدونستم ینما
 .یارهب

 

ز چه بازه؟با  یشت! چرا نیبینه:حالم خوبه؟فکر کنم چشمام داره اشتباه مماکان
 تو کلته؟ ینقشه ا

 

 :زد یتوجهش به ماکان جلب شد و پوزخند اشوان

 ....خوب خوب ینقشه ها-

 

 :زد و گفت یتزاشبه پ یگاز  یبا خونسرد پارسا



 !به رامش داره یربط  یه یزیبر  یخوایکه م  یمطمئنم کرم-

 

 ....؟یابود  یقو یلیپارسا خ یشماشوان خشک شد،حس ش پوزخند

 داشته باشه؟ یبه اون کله پوک ربط  یدبا یکنیم:چرا فکر اشوان

 

شب و روز تو  یخودت متوجه ش ینکهزد:چون بدون ا یشخندین پارسا
هست که  ی،حواستباهاش دعوا کن ی،چطوریکن  یعشضا ی،چطوریفکرش

که باهاش   یکس  یشتریندخترا ب ی یهبق ینو از ب یکنهم یکار چ یقهدم به دق
 یبرا ینقشه ا یه یعنی یزنیم یدلبخند پل یمقترامشه!و یکنیجر و بحث م

 !یزنیمعموال لبخند نم چون یختیاون ر

 

زد رو  یکیبا خنده  یار بگه که سام یزیاخم کرد و خواست چ یفور اشوان
دختر مثل  یه ینم!ایبگ  یچ  یخوایم یار،میدونیمشونش و گفت:جوش ن

 ...یسبق

 .ینچرتو پرت نگ یگهد یدونینم ی:وقت اشوان

 ....:اوهوم،ماهم که عر عر سهیل

من  یینااااا،واسهپا یارمفکتو م یامم یشمبخدا پا م یلگفت:سه  یعصب اشوان
دختره  یبرا یرفت  ی...خوبه خودت بلند شدیچیخودتون ه یادم شده.رفتارا



 یادکردن رامش خوشم م  یتحاال چون من از اذ یکل فروشگاهو جارو کرد
 حتما تو نخشم اره؟

 یگفته با ناباور  یبود چ   یدهساکت به اشوان زل زدن و اشوان که تازه فهم  همه
 .ساکت شد

 

خنده هاش  ینما ب ینپسرا هوا رفت و آر یخنده  یک شل یهثان یهاز  کمتر 
 ..یگفت:ه 

کردنش خوشت   یتنگفت از اذ ی،هیچکیمنخ رامش ینگفت تو تو هیچکی
 !رو آب یختیودتو رخ یداداش خودت پته  یادم

 

 !اعصاب ندارم اه یننبود...خفه ش ین:م..منظورم ااشوان

همه خورد بشه   یکردم که غرورش جلو  یکار  ین،وقتیفکر کن  یخواینم  هرجور 
 !نه یابهش عالقه دارم  یفهمینم

 

 ...یبینیم:مآرین

 

وقته دلم  ید،خیلیواسه همشون کش یکل  ینقشه  یهشد  یم ی:کاشک سامیار
 .یرمبگساحلو ینحال ا یخوادم



 

دخترا که ول کن  یناز جون ا یخواینم یبابا،چ  یبا اخم گفت:ا هاکان
 یستین؟به شما ندارن شما ول کنشون ن یکه اونا کار  یستین؟حاالن

بوده،اونا در حد  ینگذاشت و گفت:تا بوده هم یبشج یدستاشو تو پارسا
تو که  یم،هاکانکرد یو ماهم تالف  بالهارو سرما اوردن ینتوانشون بدتر 

 یه.اما هرکدوم از ما یگیم ینجوریا ی...االنم چون رها رو دوست دارینبود
 .به رها نداره پس نگران نباش یکار  یم،کسیطرف حساب دار

 

 !یترسونینمم یشتر تازه داره ب یزنینکه حرف م  ینجوری:اهاکان

ته  یبجع یدختره ماه  ینا یکه!ول یمشونبخور یخوایم:نمآرین
روح و روانم شاده  یراناومدم ا یاز وقت  یده،اصالم یفککردنش  یتخندس،اذ

 .شاده از دستش

 یهک  یدونینکردنش عالقه دارم خب م  یتکه به اذ  یکس  یشترین:منم بسهیل
که حالش بهتر شد باهاش کار   یست،یکمرو به راه ن یکم!..اما خب فعال یگهد

 .دارم

 ی؟کن  یتشحال دختره خوب شه تا اذ ین،منتظریا یوونه:بخدا شما دهاکان

خب حق نداشت بره نامزد کنه حاال هم  یکنم،اماباهاش نم ی:کار خاصسهیل
 !تاوانشم بده یدکارو کرد با  ینکه ا



 یه...حس....نکنینم؟صبر کن ببداره اصال ی:حالت خوبه؟به تو چه ربط هاکان
 بهش؟ یدار

 !یدزد:اوووووم...شا یلبخند کج  سهیل

مدته کل کل و دعوا نداشتم  یاری،یهسر در نم یزاچ ین:داداش تو از اماکان
 یشهنم  یلدل  یندارن ول  یاونا به ما کار  یین،درستهخونم اومده پا  یجاناصال ه

 نه؟؟؟ یم،مگهکه ماهم نداشته باش

 !یهوقته خال  یلیخ  ینردن تنگ شده،زمک  ی:صد درررر صد،دلم واسه بازسامیار

 

****** 

 جانان

 

خوابمو  یشنو اونور شدن و فکرکردن به پارسا پوز ینور ا یبعد از کل باالخره
و همش بهش فکر  یوفتادمم یادشچرا شبا  یدونمکردم،نم یداپ
شده  یشکردم اما اخه عاشق چ یدابهش پ ییحسا یه یکردم،میدونستمم

 یش؟کوفت  یاون خونسرد یابودم؟اون اخالق عنش 

 .موندن تا ساعت چهار صبح قرمز شده بود یدار بخاطر ب چشمام

سرمو  یر بود،بالشت ز یمبالشت کنار یپامم رو یهبالشتم و  یر دستم ز یه
 یباز شد،ا  یشمقسمت خنکش گذاشتم ن  یکه سرمو رو  ینکردم و هم  یاونور
 .یر از ما نگ یاروخوش ینخدا ا



من  یعنیبرد که شاشم گرفت، یداشت خوابم م یباگرم شد و تقر  چشمام
گرم   ی،چشماتمکن  یداپ  یخوابتو با بدبخت   یشنکن پوز  ی،فکر زندگ   ین*م تو ایر

 :/یرهشاشت بگ یخوابیم یشه و همون لحظه که دار

 .یشدموگرنه عمرا اگه بلند م یومدداشت بهم فشار م یلیخ لعنتی

 یخاروندمتوهم از جام بلند شدم و همونطور که گردنمو م  یو اخما  یتعصبان  با
 .یدمپوش یمورو فرش ییایدمپا یکشیدمم یازهو خم

و تاپ ستش که البته   یبا خرس آب   یدانداختم،شلوار گشاد سف  یپمبه ت نگاهی
 !یرونتاپش تا ناموسمو انداخته بود ب

 یبینه؟م یبابا ساعت چهاره همه خوابن ک  بیخیال

مجبور  یناتاق شلنگش نفله شده بود افتابه هم نداشت واسه هم سرویس
 .راهرو یتو یسبودم برم سرو

 

 .محکم مچ پامو گرفت یکی یهوسمت در اتاق که  رفتم

 

بزنم ساحل مچ پامو ول کرد   یغ گرد شد و همون لحظه که خواستم ج  چشمام
 .گفت  یسیو ه

ده گفت:خواستم بگم بلند شد و با خن یشعور ب یخون گرفتم و اون کرمو خفه
 !اب بخورم یینبرم پا یخوامصبر کن منم م



 

 !لب با حرص گفتم:مردشورتو ببرن زیر 

 

 :که گفتم  یرونب یماتاق رفت از 

 .اب بخور  یینبرو پا  یی،توهمدستشو  یرممن دارم م  دارهیسطبقه سرو  ینهم-

 

 یترسهو برگرد!ادم م  ییفقط برو دستشو  یخرابکار  یچ:خواهشا بدون هساحل
 !ولت کنه یقهدق یه

 ....من دست گل به اب بدم؟برو یشهراحت مگه م یالتبرو خ-

 

 ...یدوارم:امساحل

 

رفت   یخاروندبعد از مطمئن شدن از من همونجور که داشت باسنشو م  ساحل
 .یینسمت پله ها و ازشون رفت پا

 ته راهرو، یسافتادم سمت سرو راه

  یکردمزمزمه م یمخودم اهنگ شلوار پلنگ یلب برا زیر 

 از اتاقا باز شد، یکیبهت زدم در  یهمون لحظه در مقابل چشما که



 بدم، یصبود تشخ یینکه سرش پا  یاروبود تونستم سام یکتار ینکها با

بدون   ینهمنو با اون لباس افتضاح نب  ینکهباال بخاطر ا  یارهسرشو ب  ینکهاز ا  قبل
 !از کردم و خودمو پرت کردم توش و درو محکم بستمب یموفکر در اتاق کنار

 دادم،خاک تو سرم چرا انقدر محکم بستمش؟ یهبستم و به در تک چشمامو

 !یدهفهم یار سام حتما

 یپارسا که رو یدنسر خودم زدم و چشمامو باز کردم که با د یتو یا ضربه
مطالعش نشسته بود وچراغ مطالعش روشن بود و داشت با  یز م یصندل

 یغ دهنم گذاشتم که فقط ج یجلو یکرد دستمو فور  یجب به من نگاه متع
 !نزنم

 .....چاله افتادم تو چاه که خدایا،از 

 

بلند شد و اومد سمتم که خواستم برم عقب   یشصندل  یبا تعجب از رو  پارسا
 !بودم نشد یدهاما چون به در چسب

 یریختموهاشو بهم م یجیو همونطور که با گ یسادوا یممتر  یلیم یه توی
 .صورتم یسرشو کج کرد و زل زد تو

 .به در خورد  یتقه ا  یمچشم تو چشم شده بود  یگههمون لحظه که ما باهمد 

 

 :اومد یار سام یکه صدا  یدمترس از جام پر  با



 ی؟درو بست  ینجوریا ی؟چراا یپارسا اوک -

 

من کم کم خنده  ی یدهنگاه ترس یدنبا تعجب به من نگاه کرد و با د پارسا
 :لباش و گفت یاومد رو

 .نه داداش خوبم حواسم نبود درو بد بستم-

 .مثل ادم ببند یگهد یخوابن دفعه  ی،ملت:اها اوک سامیار

 .:حله تو بروپارسا

 یرجهش یشد فور یکه داشت از اتاق دور م  یار سام یقدما یصدا یدنشن با
 یدبهش و کل یدمن دست پارسا رسدر که زودتر از  ی یرهزدم سمت دستگ

 ...توشو چرخوند و قفلش کرد

 

نگاه کردم و  یبشج یکه گذاشت تو یدیگرد به کل یچشما با
 یکنی؟م یکار ..چ...چیگفتم:دا..دار

 

چرا هروقت  یدونمزد و دوتا دستشو دو طرفم گذاشت،نم یلبخند کج  پارسا
 !کرد  یکارو م  ینهم یووردم یر منو گ

 ینکه به ا  یاتاقم انتظار ندار  یتو  یدیسر و وضع پر   ینخودت با ا  ی:وقت پارسا
 مگه نه؟ یولت کنم بر  یزود



 :دهنمو قورت دادم و پررو پررو گفتم اب

 مگه سر و وضعم چشه؟-

 یمتوقف شد،گونه هام فور  ینمس  یقفسه    یتر اومد و رو  ییناروم پا  نگاهش
تاپ  یهام که از باال ینهس یگرفتم جلو  یاز خجالت قرمز شد و دستامو فور

 .معلوم بودن

 

 !ینمکن بب  یشالعرض،چشماتو درو  یمفسد ف   یمگه خودت خواهر مادر ندار-

 

 :با خنده نگاهشو دوباره به چشمام داد و گفت پارسا

 !یزنمنم یدخواهر و مادرمو د یزایمن اصوال چ-

 

 یز؟تعجب گفتم:چ با

 

 :کرد  یینبه پا یچشم و ابرو اشاره ا با

 اسمشو بگم؟ یخوایم-

 

 :تو خودم جمع شدم یشتر رفت توهم و ب اخمام



مال   یزنینم  یدکه مال اونارو د  یهمونجور  یتی؟خبترب  یب   یلیخ  یدونستیم-
 !ادب ینزن ب  یدمنم د

 

که  کمال تعجبم دوتا دستامو گرفت و از هم بازشون کرد و همونطور  در 
 :شده بود گفت یرهخ چشمامیتو

 !ینمبب یدتو فرق داره!مال تورو با یگه،مالنه د-

پسرا گرگن  یگفتم یشهرامش هم ینبزنم،ا یغ ج یاز بدبخت  یخواستم دلم
 .یلرزیدمعفتم کنه؟ از ترس بدنم داشت  یب  ینجاهم یدادم،نگیرهمن گوش نم

 .لرزشم اول با تعجب نگام کرد و کم کم خندش گرفت یدند با

باهات  یکار یچوقتمن ه یترسی؟احمقاز من م یشه،توباورم نم-
 ...انقدر اعتمادت نسبت به من کمه؟یلرزهکن چه م  یکنم،نگاشنم

 یجور ی؟یهداشته باش یکار  یتونیدهنمو قورت دادم و گفتم:هه...مگه م اب
 !عمه یشاز عمو ب یزنمتم

 

چرتو پرت بودما!اما بازم مثل گاو یدهخر ترس ین!خوبه عیزدمسگ زر م مثل
 .یگفتمم

 !یر ...پس جلوموبگینطور:که اپارسا

 ی؟چ -



 !یگهد یر :جلومو بگپارسا

 !ینبذارم زم ین،گفتمبذارم زم ییییغ چر........ج-

.به یشنم یدار ب یهنزن بق یغ نسبتا محکم به باسنم زد و گفت:ج یضربه  یه
 ..عمه شم بدو یخوام.میر کردن جلومو بگ  یغ ج یغج یجا

 یرم،اخهجلوشو بگ  یخواستمنو انداخته بود رو شونش و ازم م  یروان   ی  پسره
 تورو گرفت زبون نفهم؟ یجلو یشهمگه م

 .یووردمدور اتاق چرخونده بودم کم کم داشتم باال م انقدر 

 .یساداز حرکت وا یهو

 یمثل گون   یعحرکت سر   یهکه با    یدهبرام د  یباز چه خواب   ینمصبر کردم بب  یکم
 پرتم کرد ینیزم یبس

 .رو ش 

 .!فنر تختش صاف رفت تو ماتحتماخ

 .یچند قطب یهروان یننه،خدا لعنتت کنه پسره  ای

 

دوتا پاشو و دوتا دستاشو کنارم گذاشت و همونطور   یتبا جد  دفعه  ینا  پارسا
 :بود  روم گفت یدهکه کامال خودشو کش

 ینا یچند تا پسر تو یکردی؟میدونیم یکار راهرو چ یلباس تو ینبا ا-
 طبقن؟؟هوم؟؟



 

تو دهنم،دوما!اگه کنترل شاشم  یاب یاگفتم:اوال اصال خجالت نکش یتخس با
 یسر   یه  یدونستمچم  یکردم،مندستم بود االن داشتم به کل جهان حکومت م

 یدمترس یرونماز اتاقش اومد ب یار سام یهو یدارن؟چونکهچلغوز ساعت چهار ب
 یار !سامیامب  ردمک  یغلط م  ینجاییتو ا  یدونستمکه اگه م  ینجاا  یدمپر   ینهمنو بب
 .از تو بودبه صرفه تر  یدد یمنو م

 

 :گفت  یهم و جد یپارسا رفت تو اخمای

 !ینهحق نداره بدن تورو بب یزنی،هیچکیحرفو م یناخرت باشه ا یدفعه -

 یشی؟گفتم:اونوقت شما جزو ارواح محسوب م  یحاضرجواب  با

 

 !داد:من فرق دارم یطونجاشو به لبخند ش اخمش

 

 .براش کج کردم که از روم بلند شد و رفت سمت کمدش دهنمو

گشاد در اورد و اومد سمتم   یهمشک  یشرتت  یهنگاهم کاراشو دنبال کردم که    با
 .ازم سرمو ازش رد کرد یزیچ یدنو بدون پرس

 یکنی؟م یکار :چیدمپرس یناشاست یتو یکردمکه با تعجب دستامو م  همونطور 

 



ازت خوشم   یلینکن خ  ی،فکر رفتنت برس  ییراحت به دستشو  ینکه:واسه اپارسا
 .یکنمم یر ...دارم کار خیادام

بهم نگاه کرد،خدا چشم  یبنگاهش کردم و اونم خونسرد و دست به ج پوکر 
 :/یدهم یابه ک یورنگ

 :حرف بلند شدم و رفتم سمت در که صداش اومد بی

 !یشهبپوش هم ی..مشک یاداز قرمز بهت م یشتر ب ی*ن مشک یس*و*ت*-

 

***** 

 ساحل

 

 .در اوردم،اخ چقدر تشنمه یخچال یاز تو بطریو

 .محل اومد یخروس ب  یگذاشتمش رو لبام صدا  ینکهباز کردم و هم درشو

 !:دهن نزنسامیار

تو گلوم و شروع کردم به سرفه  یدکه رفته بود تو حلقمم پر   یذره اب  ی همون
اومد سمتم و  یار که سام  یرفتمم یاداشتم از دن یباکردن،کبود شده بودم و تقر 

 .مچندبار زد پشت

هم  یو!بچم متیشدماداشتم جوون مرگ م یاخدا یکم نفسم باال اومد،وا  کم
 .شد یمادر م یب 



ساعت چهار صبح  یدبا یچ  یبرا یار ب یمنطق  یلدل یهحرص نگاهش کردم: با
  هم از دستت

 نداشته باشم؟ ارامش

 :نگاه مسخره سر تا پامو رصد کرد وگفت یهبا  سامیار 

 ینم؟من نوشته دوست دارم تورو بب یشونیهرو پ-

 !اومدم اب بخورم منم

 

 نه؟ یا یزنمدهن م یمن دار یکار حرص گفتم:خب برو بخور چ با

 !بخورم یبطر  یناز ا یخوام:اخه من مسامیار

 

گرنه بود  و  یار سام ینهم یدادکه منو حرص م  یتنها کس گرفت،یعنیحرصم
 .و اروم بودم یجد یلیمن خ

 ی؟بخور یناز ا یدقحطه؟چرا با یبطر -

 

 یک بشکن کوچ  یهحالت متفکر به خودش گرفت و در اخر لبخند زد و با    سامیار 
 .یخوادچرا؟چون دلم م یدم،میدونیگفت:فهم

 .چند بار پلک زدم یشگیمابروهامو باال انداختم و مثل عادت هم از یکی



 یربط  یچکیمبهش دهن بزنم به ه یخوادم دلم ممن پسیخواد؟خبدلت م-
 !یازش اب بخور یتونیمنه نم یهنداره،االنم بهش دهن زدم پس بطر 

حواسمم   یچشم  یر بازم ازش اب خوردم.ز  اوردم باال و  یواز زدن حرفم بطر   بعد
 .کرد بود  یلبخند محو به کارام نگاه م یهکه با   یار به سام

 .گرفتم  یو نفس ییناوردم پا بطریو

 

انداختم که لبخند محوشو پررنگ تر کرد و  یار به سام یتمسخرم نگاه  با
 بر طرف شد؟ یتگفت:تشنگ

 !رو مخ یچشم نگاهش کردم،پسره  یگوشه   از 

 !اره،چه جورم-

 :دستمو گرفت و گفت یتو یهبطر  یبا خونسرد سامیار 

 !یارمبهت ثابت شه من کم نم ینکها یبرا ینمخب،ا-

 یمونده تو یمن گذاشت و اب باق  یلبا یتموم شدن حرفش لباشو جااز  بعد
 !تا ته خورد یوبطر 

 منو خورد؟ یهاالن دهن ین..ایگرد شد،ا  چشمام

 یلباشو رو یکنهکه انگار داره مزه مزه م  یجور یه و ییناورد پا یوبطر  سامیار 
 .هم فشار داد

 !خوردم زندگیمیبود که تو یاب  ین:اگه بخوام راستشو بگم،خوشمزه تر سامی



 

باهاش دعوا کنم هم   یخواستدلم م  یین،همپا  یوفتهمونده بود چشمام ب  فقط
 یجور یهو هم همزمان قلبم  یحاج  یزنیم یبهش بگم چ  یخواستدلم م

 !و پرتش کنم یارماز جاش درش ب یخواستکه دلم م  یکوبیدداشت م

 

 :گذاشت و گفت  ینک س یتو یوبطر  سامیار 

 یتونمم تو یهداشتم.اما خب!با دهن یشهمشکل دارم،هم یهبق هیمن با دهن-
 .یامباهاش کنار ب یتونمبخورن نه...نم یتوهم دهن یهبق ینکهاما ا یامکنار ب

 یتحس مالک  یبرمکردنت لذت م  یتاز اذ  یشهچون هم  ینکها  یبذار پا  دلیلشم
 .کنم  یتتفقط خودم اذ یشهتا هم یخوامروت دارم و م

 

 .باشم یکردم جد  یحرفا حبس شده بود سع ینز انفسم ا ینکها با

بودم  یتاهم یتفاوت و ب  یب  یشهبودم اما هم یدهحرفا کم نشن یناز ا من
 .یادبار کم مونده بود نفسم بند ب ینچرا ا یدونمنسبت بهشون اما نم

 .کردم ارامشمو حفظ کنم  سعی

 !یستمتو ن یهشخص ی یلهم..من وس-

 یرونرفت ب یکرد بهم و همونطور که داشت از اشپزخونه م پشتشو
 !منییبرا یستی،امان یلمگفت:درسته،وس



 !قلبم گذاشتم ی...دستمو روییشد..ضربه نها تموم

 یشم؟م ینجوری...چرا دارم اچرا

 یاد؟داره سرم م ییبال چه

 ...من دوستش دارم؟ یعنی....یعنی

 رها

 .معلوم بود زدم  یخالدونشو تا ف  که دهنش باز بود  یماتحت ماه   یتو  لگدی

 !نکبت اه یگهشو د یدار ب_

 :هانا

 .یادب نبود یانقدر ب  یاااا،قبالگرفت  یادرها _

حرص گفتم:خسته شدم بخدا،از صبح منه بدبخت افتادم دنبالتون که  با
 !که  یدینزحمت به خودتون نم یهکنم   یدارتونب

 

باشم چون مسافرت هول  ینجاا یادز یومد:درسته خودم خوشم نمساحل
 .بود اما واقعا دوست ندارم به خاطر دانشگاه برگردم یا یهولک 

 

تا صبح  یخواستینسرتون م یر که خ یخواااام،دیشببا غر غر گفت:نم هانا
شبو زود گرفتن  یه یناز عمد ا ینار یشعور ب یالیفام یم،اینخوش بگذرون



موند.االنم  یاهموراکخ ی!همهیمنکرد یمکار  یچه یدینخواب یدن،شماهمخواب
 !ینبرگرد خواینیکه م

 

 یگردوننبرمون م ین.اردالن و حسیتهموقع ین.بهتر یگه:کم غر بزن دکیان
کم   یلسه یخوریم،ماشاالعمارت م بریمیم یارم.خوراکیوفتهبرامون نم یماتفاق

 !نداشته

 !نرفته حالت تهوع گرفتم یره،هنوز م یجبچه ها سرم گ یحال زار گفتم:وااااا با

 ی؟:حامله اجانان

 !یحامله ا یوچ ی:خفه شو،چ رامش

 .ییناز خجالت سرخ شدم و سرمو انداختم پا یفور 

پر شک   ینگاه ها  یدنآوردم باال که با د  یکیسرمو با لبخند کوچ  یقهدو دق  بعد
 .بچه ها خشک شد یدو ترد

 :گفتم  یبا ناباور 

 .یممن و هاکان از بوس جلوتر نرفت یدش یه؟خفهچه نگاه ینا_

 :ینزم یدستشو انداخت رو یتو یههود رامش

 .....جلو؟ ینمگه تا بوس رفت_

 فکر زر زدم؟ یدهنمو قورت دادم...چرا باز ب  اب



اماده  یزمرها جان عز  یگفتهاکان که م یکه به در خورد و صدا  یتقه ا با
شکرت به   یادر،خدامنم بدو بدو رفتم سمت    و  یسادرامش سرجاش وا  ینشد

 !یموقع هاکانو فرستاد

 :لبخند گنده زدم یه یع باز کردم و سر  درو

 

 یزم؟؟بله عز -

 یگهماهم د  ینگفتم که،زودتر اماده ش  یچیزد و گفت:ه  یلبخند مهربون   هاکان
 .یوفتیمراه م یمدار

 یگردیم،آریندانشگاه برم یبه بهونه  یم:هممون که داریدمپرس یکنجکاو  با
 یالش؟فام یشپ ونهیمم ی؟اونچ 

 .یگردههم برم ینهست.ار ینجا:نه،خاتون اهاکان

چمدونشو که کنارش بود  یدسته  یدگفتم و هاکانم با گفتن عجله کن  اهانی
 .یینو با خودش برد پا یدکش

 

 .نشه یرموند ینسمت بچه ها و گفتم:زودتر اماده ش برگشتم

 !یدیم:خودمون شنساحل

با چشماش برام خط   یکردرامش نگاه کردم که همونطور که ساکشو جمع م  به
 !یدکش  یو نشون م



گشادش که عکس گاو روش   یشرتت  یمانتو رو  یهخوابالود    یبا چشما  جانان
 .یدبود پوش

شال زرد  یهپاش تنش بود و  یر شلوار گشادم که پاچه هاش رفته بود ز یه
 !ر سرش!بعدم رو تخت ولو شددو یچیدکرد پ  یدارنگم از نا کجا اباد پ

 !ساکشم جمع کنه یکه جون نداره حت   این

 .تا براش جمعشون کنم،چقدر تنبل بود یالشو رفتم سمت وسا یدمکش  پوفی

ساعت به  یینیا؟سهپا ینکم بود با ا یدارمونما چقدر د ین:دقت کردماهی
 .یمباهم نداشت یبرخورد خاص یچاخرشم ه یمکرد  یخودمونو معرف  یگههمد

بشه؟؟؟تازه من به  یکه چ   یمش  یمی!صمیمیتصم یبرا  یمنداشت  یلیم:دلانکی
رو نداشتم خداروشکر   یو عل  یر ام  یایخرک  یشوخ   ینا  یشخصه اصال حوصله  

 .یریمم یمکه دار

 ...باحال بودن که یلیمخر و پفش گفت:خ ینب جانان

 !همه جا هست یشههمسرش مثال خوابه،گوشش یر :خرامش

 ....هست یاوشهس ینبچه ها،ا ی:راست ساحل

 :خو؟هانا

نگام  ییجورا یه یجنبه،جدیداسر و گوشش م یگهم یشمم:حس شساحل
 !یکنهم

 !تخت نشست:غلطططط کرده یرو یگهدفعه د ینا جانان



 ....یرتسرم غ یخواد:حاال تو نمساحل

زدم سر بحثو باهاش باز کردم   یشهمه خودمو به اب و ات  ین:ببند.من اجانان
 .گذاشتم شاغاال  یموعاشق تو بشه؟من وقت و انرژ دیابعدش ب

 

 :هانا

 !یهحاال انگار چه تحفه ا-

 یاکه،  یامکه!بهتر از اون داداشش سیهخوب  یلیخ  ی  ینه،تحفه:مسئله همجانان
انگار ارث پدر پدر  یکنهنگات م یمجور یزنه،یهکه اصال حرف نم  یناشوناون س

 .یپدر پدر سوختشو خورد یب 

 !یتشخص یگرد شد:ب   چشمام

 

 .دوست دارن یگروهمد ینمو سل یر ام ین:اگه هم دقت کرده باشکیان

 :و در همون حالت هم گفت یددوباره گرفت خواب جانان

 .نگاه هاشون معلوم بود یدم،از منم از همون اول فهم یگهد ینوا-

 

تو  یا هم فکر کنم خر شده رواز اون دوقلوه یکی:اگه به نگاه باشه که ساحل
از هم   یدمنم  یصشونکراش زده.چون با نگاه خودشو پاره کرده بود.البته تشخ

 .یهفکر کنم مو مشک



 نداره؟من کراش یرو یکس  یناا ی!ال به الیه:عجب خر تو خر ماهی

تو کراش  یرو یاریمشکه مغز خر خورده باشه م  یمکرد  یداپ یکیو ی:وقت هانا
 .بزنه

 :ناموسا؟ماهی

 نکن:شک هانا

 .ی،نوکرتمبامرام یلی:خماهی

بکن،منو  ییننگاه به پا یه ینزم یداداش،اصال پاهاتو که گذاشت  یفتم:کهانا
 .خاک پاتم یدمدارم برات دست تکون م یبینیم

 !ید:خفه شرامش

نداشته باشه!کثافت  یخوامکراش داره....م رومیگی:اون پسره که مجانان
 .کوفتم کرد  یاموالزان یچجور یرهنم یادم یچوقت.هیشعورب

 :بچه ها تموم شد؟کیان

 :برداشتم و گذاشتم تو ساکش  یشارا یز دوم جوراب جانانو از پشت م  ی  لنگه

 .کار من تموم شد-

 .شو یدار ب یین،جانانپا یمبر  یگ :دساحل

 یتونیمم ینهماش یستنکه  یگه،هواپیماد یقهپنج دق:توروخدا فقطجانان
 .یمبخواب یقهپنج دق یوفتیم،توروخداراه ب یمهروقت خواست

 



 .بخواب بدو ینتو ماش:خب بلندشو بروساحل

 

دستمون  یمچمدون گرفت یهو هرکدوم  یمبا غر غر از سرجاش بلند کرد جانانو
 .یینپا یمو از پله ها رفت

 !یز بودن،چه سحرخ یدار همه هم که ب اوه

 

 :خاتون گفتو یمبه همه گفت یریبه خ صبح

بعد  ینبخور یزیچ یهالقل  یاینب یدنر  یشکم خال یر،باصبح شماهم بخ-
 .ینحرکت کن

 ...راه حالمون بد بش ی:اخه ممکنه توهانا

 

 یدیم،مناز دست م  یمونوانرژ  یشه؟اصالمگه م  یشکم خال  یقاااا،بدون:دقجانان
بازم  یهصال صبحونه راز سالمتا یمصبحونه بخور یدکه با  یگمهمش بهشون م

 ...یکنقبول نم

دهنش صداش خفه و چشماش   یچپونده شد تو  یهویی  یلیکه خ  یلقمه ا  با
 .گرد شد

رفع  یگههست.د یچهممون ساندو یخاتون برا یصبحونه،مرس ینم:اپارسا
 !بهتره یمزحمت کن



 

دهنش نگاه کرد و  یتو یگنده   یجانان و لقمه  یهحرص ی یافهبه ق خاتون
 !یرهخندشو بگ یکرد جلو  یه زور سعب

 

باهاشون  ینهستن بر  یاطح ی.بچه ها هم توینبر  یگهد یزم:باشه عز خاتون
 .یدکن  یخداحافظ 

 

.بچه ها یاطسمت ح یمبا بزرگترا راه افتاد یو بعد از خداحافظ  یمگفت  چشمی
 .از جاشون بلند شدن یدنمونبا د

 

 !زودتر از همه با غر غر گفت:چرا انقدر زود اخه سلین

 یرین؟م یندار یمزود ینبه ا ینکم موند  خیلی

منتظر جواب موند اما  یکمو  یگفتداشت به جانان م یهحرفاشو با گال بیشتر 
 یتونهجانان سرپاهم م یدونهشد،هه هه...نم یدشخر و پف جانان عا یصدا

 !بخوابه

 با تعجب گفت:خوابه؟ سلین

 !اره،مدلشه.خستس کال:رامش

 .از سر و وضعش ینم.ایپشخندشون گرفته بود بهش،اون از ت همه



 !کم بود  یلیهرچند برخوردامون خ یمخوشحال شد یدنتون:در کل از دالهام

 .ینطورزد:ماهم هم یلبخند سرد ساحل

 !یمبر  یگه:خب،دهانا

اومد جلو و  یاوشس یمبر  یمکه خواست  یو وقت  یمکرد  یهمشون خداحافظ  با
خوشبخت  ییتاز اشنا یلیو مردونه رو به ساحل گفت:خ یحلبخند مل یهبا 

شدم،و واقعا خوشحالم که تونستم بشناسمت،ازت واقعا خوشم اومده و 
 .یبینیممطمئن باش بازم همو م

 .از حرفش دستشو به سمت ساحل دراز کرد که باهاش دست بده بعد

شده بود که همون لحظه   یرهش خبه  یخنث   یبا نگاه   یحرف و جد  یب   ساحل
 .ساحل دستشو گرفت یو جا یاوشاز پشت اومد سمت س یدست  یه

 :گفت  یجد یلیکه خ  یمکرد  نگاهیار با تعجب به سام همه

مزاحمش  یا ینیشدوباره بب ینکن بخوا یاز لطفت داداش،اما سع یمرس-
 !یستخوب ن ی،براتبش

 .بهتشون زده بود یهو بق سیاوش

مثل ما که فکمون داشت  یقانداشتن،دق یار برخوردو از سام ینانتظار ا شاید
 .یوفتادم

 یماومد  یالگفت و از و  یمینشده بر  یچیکه انگار ه  یجور یبا خونسرد  پارسا
 .یرونب



 .دم در منتظرمون بود اردالن

 کجاست؟  ین:حسهانا

 

***** 

 کیان

 

 .یرسونمتونخاتون باشه،من م یشپ ینکهواسه ا ینجاا یمونهم ین:حساردالن

 ینیم؟که،خاتون اجازه داده خودمون پشت فرمون بش  یاریمراننده کم م  یه:هانا

 

خودشون اومدن،مثال تو و  یهشخص ین:نه،پسرا هرکدومشون با ماشاردالن
 !یگشونهرکدوم د ینماش یا ینیدهاکان بش ینتو ماش ینبر  یتونینرها م

 

نگاه   یهباز شد و    یششن  یبه اسمش فور  یزد  یتابت  یکه انگار کارخونه    رها
 .بود انداخت یبه هاکان که اونم تو ماتحتش عروس

باهم دوست  یزهدوتا پاستور یدوتا اخه! البته وقت  ینحوصله سر برن ا چقدر 
 یگهرها تاحاال از کنار جنس مخالفم رد نشده بود االن که د  ینه،بچمهم  یشنم
 :/رل زده ذوق زدسسرش  یر خ

 



انتظار  یو عالمت سوال نگام کرد،چجور یزدم که با خنگ  یبه ماه  چشمکی
 یره؟داشتم منظورمو بگ

بهش زدم و  یبه هانا با ابرو به رها و هاکان اشاره کردم و در اخر چشمک  رو
گرفت و گفت:خب.رامش و ساحل و جانان و   یع بود سر   یز خوشبختانه چون ت

 !یریمبا هاکان و رها م یممن و ماه یرن،پسکه با اردالن م  یانک

 

 لب هاکان و رها قشنگ خشک شد، یرو لبخند

 تازه عروس دومادا اه اه اه ینمثل ا یهخنک شد اصال!چ اخیششششش،دلم
! 

 .چندشا

 

 یمراه افتاد یقهو بعد از چند دق یممورد نظر شد ینایهمه سوار ماش باالخره
 !بود وخنک  یسمت تهران،هوا ابر

 .یمبود یو بارون  یابر  یعاشق هوا یمورد عالقم،منو جانان و ماه  هوای

 

 .زدم یخالمصبو  ی یشهببند اون ش یان:کرامش

 !یگیریمنخوره بهمون که اصال حالت تهوع م  یگه،بادنده د  یر :اه رامش گجانان



سرما بخورم،بخدا سرما بخورم همتونو   یدروزا نبا  ینبا حرص گفت:من ا  رامش
 !کشمیم

 ین؟:اردالن،با شاران رل زدساحل

 یزنن؟ناموس من حرف م یشد.دارن درباره  یز ت گوشام

 :لبش یاومد رو یخنده ا اردالن

 یگه،شبمم یر صبح بخ یکنهم یدارمب یزنهبخدا،هرروز صبح زنگ م یوونسد-
 !زدن مخمه یاتعمل ی!فعال تویگهم یر شب بخ

 !ها یشهبا خنده گفت:انگار داره موفق هم م ساحل

 یافشم....قیدهبهم م یدوست دارم،حس خوب  یلیخ یدونی،انرژیشو:ماردالن
 یهباشه چون واقعا داره از جون و دل ما یکه خوبه!فکر کنم شخص مناسب

 .ها یذارهم

 :که گفتم  یداز زدن حرفش خند بعد

 یه یاروشن کن. یفتوتکل یست،توامول کن ن یگهبزنه د ینه،کراششاران هم-
 .وقتشم تلف نکن یخوایشاگه نم یابهش بده  یجواب درست حساب 

 سرش؟ یشد یرتی:االن غجانان

 :نگاهم کرد و گفت ینماش ی یینهبهش رفتم که اردالن از ا یغره ا چشم

 ....یم؟ادم ینحرفارو؟من همچ ینا یمعه ما داشت-



 یکمباهم  یمبتون ید.اگه قبول کنه شایادداره ازش خوشم م یکنمم نه،فکر 
 .یمتر ش یمیصم

رها تا  یدمکه د  ینارها ا یننگفتم و سرمو چرخوندم سمت ماش یزیچ دیگه
 .یینپا یدهرو کش یشهته ش

 :که بشنوه داد زدم  ینسبتا بلند یصدا با

 !یشیاالن خون دماغ م یینپا یار رو ب یشهرها ش-

 

 .رو داد باال یشهدماغش گذاشت و ش یدستشو رو رها

خون دماغ   یادرفت تو دماغم ز  یم  یابه صورتم    یخوردم  یادباد ز  یوقت   خودمم
 .شدم یم

 ...تهران؟دوست داشتم زودتر برگردم عمارت یرسیمم ی...ک هی

 یخوادم  یمنتظره ا  یر و غ  یبداشتم که انگار اتفاقات عج  یدلشوره ا  یه  هرچند
 ...کمتر بهش فکر کنم بهتره  یندم،هرچ   یتبهش اهم  یکردمم  یاما سع  یوفتهب

 بود؟ یا یچه حس کوفت  یگهد این

 

 یخورین؟م یی:بچه ها چاجانان

 



کرده   ییدمت گرم بدجور هوس چا  یز،وایبر   یوانمن دوتا ل  ی:جانان برارامش
 .بودم

 

گوشم،اهنگ   یگذاشتم تو  یموو هندفر  یخوامکه گفتم نم  یداز منم پرس جانان
دادم  یهتک ینماش یکردم و سرمو به پنجره   یبند رو پل یواناز ا یهرجا باش

 ینماش  یغروب تو  یک بود نزد  ینا  یادن  یحسا  یناز بهتر   یکیو چشمامو بستم،
بخوره تو  باد یوو پنجره هم تا ته باز باشه و اهنگ گوش کن ینشسته باش
 .دوست داشتم یلید خباد بو یهو خاک رو هم که قاط گیاهایصورتت.بو

 ....یشهتنگ م یکملذت کوچ ینروز دلم واسه هم یهکه   یدونستمخب نم اما

 

 

 

 

 

***** 

 ماهی

 



تهران،هاکان و اردالن  یدیمراه بودن باالخره رس یاز چندساعت تو بعد
پسرا و اردالنم گفت خاتون بهش   یشمارورسوندن عمارت و هاکان برگشت پ

 .گفته بعد رسوندن ماها برگرده

کاناپه ولو کردم.چقدرررر  یکه تو جونم بود خودم رو رو یادیز یهخستگ با
 !یومدخوابم م

مادر بزرگشو استتار کرده  ی....رفت خونه دوستاش.چه خونه  یطفل آرینو
شده  یاد،ادمخوشم م ینداره از ار یکردماحساس م یداجد یمااا،کالبود

 .حداقل یکردم یتمکمتر اذ  یگهبود!د

که روش دراز   یهمون کاناپه ا یفکر بودم که چشمام کم کم گرم شد و رو تو
 ....بودم خوابم برد یدهکش

 

 ( چند ساعت بعد )

 

 :جانان

 ی؟شو شب شده،ماه  یدار ب ی....ماه یماه -

 

کاناپه   یبزنم که ِشرررپ!از رو یو طبق عادتم خواستم غلت  یدمکش  یا خمیازه
 !شدم ینپخش زم



 یخندیدتوجه به جانان که مثل اسب م یو ب  ماتحتمو گرفتم یغ ج با
سه ساعت باال سرش  ینزم یوفتادم یشجانان اگه گوش ینا یدمش،یعنیمال

جاش نبود  یچبه ه یوفتادنم یقاشاونوقت اگه رف یکردم یهعجز و مو
 !یخفش کن یکه  دوست داشت   یخندیدم یچ،انقدر ه

 .گفتم  یاز سر جام بلند شدم و بهش زهرمار یچارگیب با

 

بخور و  یاعوض کن ب لباساتو یم،بروسفارش داد یتزابا خنده گفت:پ انانج
 .به خودت نزن یبیخواهشا فقط اس

 .اشپزخونه یبراش چپ کردم که با خنده رفت تو چشمامو

اما واقعاااا  یرمدوش بگ یخواستدلم م یلیباال اتاق خودم،خ یطبقه  رفتم
گشنم بود.دست و صورتمو شستم و لباسامو با تاپ و شلوارک عوض 

 .یتزاپ یبه سو یشبار از نو باز و بسته کردم و بعدش پ یهکردم،موهامم 

منم  یتزاینبود پ یدجانان بع ینا یین،از پا یرفتمتند داشتم از پله ها م تند
 !یگهبخوره،کثافت بود د

 یتو یدمپر  یروناز اتاق عمل اورده باشن ب ویزشکه انگار عز   یحالت کس با
 :نگاه کردم که ساحل پوکر گفت یغذاخور یز اشپزخونه و به م

 !غارت نکنه یوتا مال کس یمجانان دوتا سفارش داد ینگران نباش،برا-

 



 یتزامونشستم و پ یز پشت م ی.با خوشحالیولاومد رو لبم،ا یگشاد لبخند
 !شتدا یمخوب یجان چه بو یطرفم،ا یدمکش

 

داد گوش  یکه رامش به اشوان م  ییزدم و مشتاق به فحشا یتزامبه پ گازی
 .دادم

موهاشو بکنم پسره   یخواستاون لحظه چقدر دلم م  یدونهخدا م  یعنی:رامش
 ....ی

تو روش  یفحشا یهزدم چاشن یتزامکه به پ  ی:رامش بسه ناموسا،هر گازکیان
 یاد؟؟م یادت یهسر غذا نفرتت از بق یشهبود.چرا هم

 

 یدفردا پس فردا با ینواقعا.من االن استرس دارم.هم یشعورید:چقدر برامش
 یچطوره موقع  یشسبک رانندگ  یدمباهاش مسابقه بدم هااااااااا،من تا حاال ند

 ....اگه ازم ببرهیهمسابقه نداده وحش ینمسابقه بده،ا یخوادکه م

 

 یمتا یزنه:واااا رامش چته تو؟بهش فکر نکن.گفت شب بهت زنگ مساحل
 یلیغصه خوردنت خ یدههنوز وقتش نرس یوقت  یگه،االنممسابقه رو م

من اگه ازش ببازم و یبگ  یدونی؟اگهمسخرس.تازه قانون اول کائناتو مگه نم
 یکنه،پسجذب م ینواگه اون ببره و....قانون جذب واقعا هم یبازموازش م

 !یتونیمن مطمئنم تو م یداشته باش یدبه خودت ام یهفقط کاف



 

 !اه یمهم نذاشتن بخور یتزاپ یه:جانان

 .هممون برگشت سمتش نگاه

 یمنم خورد یتزایخودت نصف پ یتزایدوتا پ یزم،با:جانان جان عز هانا
 ی؟هم بخور یتزاپ یه یمنذاشت یداری،بعدبرم یاناز ک یواشکی یدار یچ،االنمه

 یناروم غذاشو بخوره شما همش حرف زد  یطمح  یتو  یدادم با  ین:نه ببجانان
 !خوردم که یچ  یدممن نفهم

 .یزدتاسف براش تکون دادم،چقدر زر م یبه نشونه  سری

 

 .ینمبب یلمف یکم یخورم،میرمنم یگهبلند شد:من د یز از سر م رامش

 سمت خودش و شروع کرد به یدکش  یتزاشوپاکت پ یرفتنش جانان فور بعد
 نداره؟ یرمونیچرا س ینخوردن.ا

 

شب که  یمهنمونده به ن یخوابه،چیزیم:مطمئنم رامش امشب تا صبح نمهانا
 .مسابقه بدن رو بهش بگه یخوانکه م  ییو جا یماشوان بهش زنگ بزنه و تا

 

 مسابقه رو قبول کرد؟ یکنه،چرافکر کار م یب  یشه:همساحل

 !ها یرازش کم ندا یزیچ ی:ساحل توهم موقع لجبازرها



 .زد یرها نگاه کرد و تک سرفه ا یبه چشما ساحل

 ..سرد شدینبخور یتزاتونوپ ی یهبق یگهاهم،د-

 

***** 

 ((  رها   ((

 

بار بود که از دوساعت  یدم،اولینلبام کش یبار دهم رو یبرا یمولب صورت رژ 
زده   یپت  یم.کلیشدمشده بودم و داشتم اماده م  یدار قبل از رفتن به دانشگاه ب

 .بودم و تو عطر خودمو خفه کردم

بار بود به عنوان دوست دختر هاکان   یگه،اولینبار فرق داشت د  ینخب ا  ولی
اما خودم و خودش  یدونستنم یدانشگاه،درسته کس یرفتمداشتم م

 .که  یدونستیمم

 یلیبشه که من خ یجور یتمونموقع یکردمفکر نم یچوقتزدم.ه لبخندی
که اونم   یکردمنمتصورشم  یچوقتو بدون فکر بهش ابراز عالقه کنم و ه  یهویی

 !بهم ابراز عالقه کنه

 یسورمه ا  یلوله تفنگ   یننگاه کردم.شلوار ج  یپموبلند شدم و ت  یصندل  یرو  از 
پف   یناشزانوم بود و است  یکه تا دو وجب باال  یمشک   یبودم با مانتو  یدهپوش

 یبودم و مقنعمم مشک  یدهپوش یدبلند سف یسارافون  یر ز هی یرشمداشت.ز



 یتر از روزا نگ مقدار پرر  یه یشممبودم رو صورتم و ارا یختهر یاممبود.چتر 
 .بود یگمد

 .بودم یراض یپمبود که از ت ییخوشم اومد،از اون روزا نه

 .ساعت وقت داشتم یمن هنوز 

 رنگمو باز کردم و مشغول زدن شدم یدالک سف در 

باز   یمهن  یو چشما  یدهژول  یجانان با موهاکه همون لحظه در اتاقم باز شد و 
 یختهو لباس خواب بهم ر

 بود پایینیکیاز پاچه هاش باال و  یکیکه شلوارشم  

 :گفت  یازهبا خم یخارونداتاق و همونطور که ماتحتشو م یاومد تو 

  ....یدارها ب-

افتاد دهنش  یزدمکه چشمش به من که حاضر و اماده داشتم الک م  همین
 .باز موند و نتونست جملشو کامل کنه

 

 یداری؟:بجانان

 !نگاهش کردم:نه خوابم پوکر 

 

چرا مارو  یبود یدار خوب بود.گوساله اگه ب یلیخنده و گفت:خ یر زد ز جانان
 ی؟نکرد یدار مثل هرروز ب



 

 .ا خشک بشهناخنامو فوت کردم ت یرو الک

 .داشتم یمهم تر  یخودم کارا-

 .گرد نگاهش کردم  یدر اورد که با چشما یادب  یکامال ب   یصدا یهدهنش  با

 

.زودم تن لشتو یدیبرعکس پوش یومده،مانتوتمکالسا به تو نچس ین:اجانان
 !یمنشده بر  یرمونجمع کن تا د

 

پشت و رو  یدمبه مانتوم نگاه کردم که د یرفتن جانان از اتاق فور با
نرفتم دانشگاه وگرنه ابروم  ینجوریخوب شد جانان گفت و ا  ی.وایدمشپوش

 !یرفتم

صبر کردم تا الکم خشک بشه و بعدش مانتومو درست کردم و از اتاق  یکم
 .یروناومدم ب

شده بودم  یدار من دو ساعت زودتر ازشون ب ینکهاماده شده بودن و با ا همه
 .یروننفر از اتاق اومدم ب ینازم اخر ب

 :با تاسف سرشو تکون داد و گفت هانا

 !بخواد با تو ازدواج کنه بدبخته یروز یهخدا به داد هاکان برسه.اگه -

 :گفتم  یگونه هام سرخ شد.ازدواج؟فور  یکم



 یزهانقدر زود اسم اون چ  یمعه...هانا...ما فقط چند روزه به هم ابراز عالقه کرد-
 .یاررو ن

 .تو رها یچقدر خل ؟واییکشی.خجالت مینمکن بب  یزه؟صبر :چهانا

 یز منظور رها از چ یدونمنم یگهد یوورده،حاالن یزواسم چ ینجاا ی:واال کسکیان
 !یهچ

 :بهش گفتم که ساحل گفت منحرفی

خاتون هستن  ینایشد.رامش ماش یر د یگهد یمبر  ینحرف زدن پاش یجا-
 ینگ؟پارک یتو

درست کردن  یمبا خودش برد  اون دوتارم که ما داغون کرد یکی:اره،رامش
 .ینجافرستادن دوباره هم ینکهمثل ا

 

 …گفت و بعد از خاموش کردن المپا و بستن در خونه  یاهان  ساحل

و جانان و هانا هم  یو منو ماه  ینااز ماش یکیسوار  یانرامش و ساحل و ک 
 .یمشد ینااز ماش یگهد یکیسوار 

خودش نشست پشت  یناز ما سه تا بهتر بود واسه هم یشرانندگ جانان
 .زده بود یپیمفرمون.چه ت

 



ساعت   یمن  ینکهشد،با ا  یزود اماده م  یلیبود که خ  ینجانان ا  یایاز خوب  یکی
طول  یاصل یلبود!البته دل یدهاز من به خودش رس یشتر فقط مونده بود ب

 یشدنم  یهبهر دو طرف ش  یچوقتخط چشم بود که ه  یشهمن همکار   یدنکش
م یچشم!کل ی یهشد سا یکه م  یکلفت ترش کنم تا وقت   یشدممجبور م یو ه 

 !ذره خوب شد یهتا  یدمخط چشممو پاک کردم و دوباره کش

 .باد بخوره به صورتم حالم بهتر بشه یکمکه   یینپا یدمکش  ینوماش ی شیشه

 یدهشدم سردرد داشتم،فقط حول و حوش سه ساعت خواب یدار صبح که ب از 
 یول  یومدخوابم م  یلیاالنشم خ  یترکید،همینسرم داشت م  ینبودم واسه هم

 .شد یو فرصت نم یماز دانشگاه دور نبود یادخب ز

 

محترم لطفا پس از باز کردن کمربند خود  یدیمممم،مسافران:رسجانان
 .یرونب ینگم کن  یناشخود را برداشته و گورتونو از م یالیوسا

 !یناهانا ا ی:ادبت تو کووووچه ماهی

 خودت نه؟ یما؟چرا کوچه  ی:چرا کوچه هانا

 یه؟حرف یگمزور م یخواددلم م ی:چون تو از همه مظلوم تر ماهی

 .پارک کنم ینوکنم ماش  یداپ ییجا یهتا من  ینش یادهپ ید:خفه شجانان

 



 یجا  یهدن به دور و برش باالخره  و جانان بعد از نگاه کر   یمشد  یادهپ  ماشیناز 
 یگهد یخال یجا یهپارک کرد.رامشم  یبنز مشک  یهاورد و پشت  یر گ  یخال

 .اومدن سمتمون یانبا ساحل و ک ینکرد و اونم بعد از پارک کردن ماش  یداپ

بودم بزور خودمو  یزهم یزهدانشگاه و منم چون ر یهسمت ورود یمافتاد راه
 یر که بهم گ  یدکردم و خوشبختانه حراست منو ند  یمپشت رامش و ساحل قا

 .یدادموسط جر م  ینخودمو هم  یگهپاک کن که د  یشوارا  یگفتمبده،مثال اگه

 

دوتا کالس  یم،امامشترک بود و با هاکان بود کالسمونینشانس خوبم اول از 
 .جدا بود یهرکس یبعد

 یشتر ب  یمدانشگاه انرژ  یومدمساعت اول که تازه م  یشهشد چون من هم  خوب
 . بود

 

که کالس   یقهحدود پنج دق یم،بعدنشست یگههمد یشو پ یمکالس شد  وارد
 .وارد کالس شد یجد یلیشلوغ شد و همه اومدن هاکان خ

 …شده بود، یپچقدرررر خوشت وای

 یدهپوش یدسف یرهنبا پ یقلبم تو حلقمه!کت و شلوار طوس یکردمم احساس
کردن که دوست داشتم چشماشونو   ینگاهش م  یجور  یهکالس    یبود.دخترا

 .دانشگاه یادبپوشه ب یبه بعد گون  ینباشه بهش بگم از ا یارم،یادمدر ب

 



نگاه  یمن یه یدمن رسبه اسم یکرد و وقت   یابحضور و غ یجد یلیخ هاکان
 .بهم انداخت و بعد ادامه داد یجد

نبود سر کالسش  ینمونب یزیه حداقل قبال که چعصا قورت داده!خوب چقدرم
 مهربون تر بود االن چشه؟

 !ازتون یگیرمم ییز کو:خب،امروز هاکان

 .یختهمه ر یکه پشما  یدمهممون گرد شد و به وضوح د چشمای

 ...ینگفت:استاد شما که نگفته بودکالس  یاز پسرا یکی

که هر دفعه  یستکردن که هاکان گفت:قرار هم ن ییدتاهم حرفشو بقیه
 .یناماده باش یدبگم!خودتون با

 یمو فقط هم ن یکنمبشنوم.برگه هارو پخش م یخوامنم یحرف اضاف  االنم
 یچ   ینمکه اگه تقلب بب  یگهد  یدونینم  ین،اینمجواب بد  ینساعت فرصت دار

 !حواستون باشه یشه؟پسم

 .همه پخش کرد ینب یجد یلیاز گفتن حرفش برگه هارو برداشت و خ بعد

بهش  یموپشت سر  یدر کمال تعجب ازم رد شد و برگه  یدمن که رس یز م به
 !داد

 منو نداد؟ ی..چرا برگه چ

 یهدر اورد و  یبشخودکار از ج یهدستش  یمن موند تو یفقط برگه  وقتی
 یبش،کسیج یدوند توبرگم نوشت و بعد خودکارو برگر  یگوشه  یزیچ



حرکتشو  ینا یکردمداشتم نگاهش م یچشمحواسش نبود اما من که چهار 
 !گرفتم

 

 :نگاهم کرد و گفت یدهکه مثال تازه منو د  یجور  هاکان

شمارو بدم.بعدم  یرفت برگه  یادم ینکهمثل ا یمیخانوم رح یدعه...ببخش-
دستمالم از  یزم،یهم یدستشو گذاشت رو یتو یاروم اومد سمتم و برگه 

برگم که با تعجب نگاهش کردم اما اون بدون  یدر اورد و گذاشت رو  یبشج
 !یزشنگاه کردن بهم رفت سمت م

 

 .هاشون بود برگهیسرشون تو همه

 ...روح یتف تو یلب گفت:ا یر برگه  و سواال ز یدنبا د ماهی

 ...روح مخترع امتحان  یو با تته پته گفت:تو  یدنگاهش کردم که رنگش پر   تیز 

 

 :برگمو خوندم یگوشه   یازش گرفتم و نوشته  نگاهمو

 .که بهت دادم رژتو پاک کن  یبا دستمال-

 



 یکنه،ردرو نگاه م ییجا یهداره با اخم  یدمتعجب نگاهش کردم که د با
رم که چند با  کالسیززز ه یلیخ یاز پسرا یکی یدمنگاهشو دنبال کردم که د

 .شدن یرهاز دوستاش که از خودش بدتر بود بهم خ یکی یاشده بود  یچمپاپ

 ....یدممنظورشو فهم حاال

 .نبود یمیبا طرز فکر قد یااصال ادم شکاک  هاکان

نکن به تو شک دادم فکر  یر بهت گ یوقت  یهکه اگه   یگفتبهم م یشهاما هم 
 دارم

 یشرو بپو یخوایکه م  یزیاون چ یدممثال اجازه نم یا 

که دوست   یدمد  یاون مکان چندتا عوض  یکه حتما تو  ینها  یلشفقط بدون دل 
 .یننتورو بب یاینداشتم قشنگ

 .یگفتراستم م ییجورا یه

فقط  ینزم یجنبه بودن که ادم دوست داشت اب شه بره تو یانقدر ب  بعضیا
 !ینهخودش نب یاونارو رو یفنگاه کث

 

 !یرونب یید!از کالس بفرمایو سبحان  یاحمد ی:اقاهاکان

 

از اون پسرا که فکر  یکیو  یمخودم به هاکان نگاه کرد یبا تعجب حت  همه
 ...بود گفت:استاد اخه چر  یکنم سبحان 



 

شما برگتون رو با صورت دانشجوها اشتباه   ینکهامتحانه اما مثل ا  یم:تاهاکان
 یتو یامسخره باز ینا یجا یرونب یچرخه،بفرماییدکه نگاهتون م ینگرفت

 .یستکالس من ن

 

هاکان با تعجب انگار که هنوز  یدوباره  یدبهتشون زده بود.با تاک پسرا
جمع کردن و رفتن.هاکان انقدر ترسناک شده  یالشونووسا یشهباورشون نم

تا رژم پاک شه،همونطور   یدملبم کش  یدستمو رو  یبود که منم اروم دستمال تو
که با هاکان   نگاهمو اوردم باال یکردمبود و داشتم رژمو پاک م یینکه سرم پا

 !لباش یاومد رو یلبخند محو یهچشم شدم،احساس کردم چشم تو

 

 .یخوادنم یگهکه لب زد:د  یکردمنگاهش م داشتم

 

 .لبم برداشتم و هاکانم نگاهشو ازم گرفت یاز رو دستمالو

 .برداشتم تا امتحانو شروع کنم،چقدرم سخت بود خودکارمو

 

جواب بدم،سه چهارتا از سواالرو هانا بهمون رسوند   یتونستمنمسواال رو    بیشتر 
 !یرونو جاشو عوض کرد،باز خوب شد از کالس پرتمون نکرد ب  یدکه هاکان فهم



 یکنه،خوبهم یتماذ ینجوریبدجنسه واقعا!مثال االن دوست پسرمه و ا چقدر 
 .قبال مهربون بود حداقل

 و دلخور به هاکان زل زدم، یزوناو یبلند کردم و با لب و لوچه  سرمو

نگاه   یدننگاهمو حس کرد که سرشو چرخوند سمتم و با د  ینیسنگ  ینکها  مثل
 یبهش رفتم و سرمو دوباره بردم تو یمتعجب شد،چشم غره ا یکمدلخورم 

 .برگم

 :گفت  یکمنزد ییصدا یهکه   یسوزوندمفسفر م داشتم

 !سه ی ینهگز -

 

نشده از کنارم رد  یچیکه انگار ه  یتعجب سرمو باال اوردم که هاکان جور با
 .شد

سوال پنج رو نشون   یعنیاول عدد پنج    یانزدم و رو به ک  یکشت  یخوشحال  با
 !سه ی ینهگز   یشهم یعنیدادم و بعدشم سه تا از انگشتامو 

 

 .رسوند یهکه من گفتمو به بق  یزد و همون  یچشمک  کیان

 



گذشت و هاکان   ینطور هم هم یشبعد یو حت  یبعد ینطور و هم یبعد سوال
 یدستم رو  یدیدم  یسمتم و وقت   یومدمظلوم بهش زل زدم با اخم م  یدیدکه م

 .یگفتکدوم سواله نامحسوس جوابشو م

 

 امتحان یماز تموم شدن تا بعد

 .کانها یز م  یرو  یمگذاشتبرگه هارو  یهگفتم و برگمو برداشتم و با بق  یاخجون  

همه  یارینب یاسونتر  یسواال یگهد یاز رفتن گفتم:استاد خواهشا دفعه  قبل
 !همه دقت جواب بدن ینبتونن با ا یستنکه مثل ما زرنگ ن

 !یمیخانوم رح ینطورهبهم رفت و گفت:صد در صد هم یچشم غره ا هاکان

کالس   یگفتم و از هاکان دور شدم،اما خب برعکس من نصف دخترا  یا  البته
نبودم و کم هم   ی.من اصال ادم حسودیزدندورشو پر کرده بودن و داشتن زر م

اطراف هاکان بدم  یاما االن از تک تک دخترا یادبدم ب یاز کس یومدم یشپ
به هاکان   یدبود!با  یبد  ی،حسهرچ   یاحسادت زنونه    یگناومده بود..بهش م

 ..بده حداقل یتذکر  یهبگم به دانشجوهاش 

 

 یمبر  یا.بیکنیماصدات م یمساعته دار ی؟سههپروت  یچرا تو:رهاااا،چته ماهی
  !بر بدن بعدش برو تو هپروت یمبزن یزیچ یهسلف 

 

****** 



 ماهی

 

 سمت سلف، یمو باهم رفت یدمرها رو کش دست

 و یماطراف برداشت یزایاز م یتا صندل چند

 ینجاسر اورد ا یهشارانو  یدکه جانان گفت:با  یز دور م یمنشست یهفت نفر  
 کافور به خوردش داد،  یکل

 !خطرناکه یلیممکلت خ یخواهرت واسه جوونا ینا یگمم یجد کیان

 

 ینو مجبور به تحملش  یکنهم ییتتوناذ  یزیچ  یهنداره که،هروقت    ی:کارکیان
 .یدمجبور نباش یگهد یهفقط کاف

 یهدگزن  یه  ینهم  یبرا  یکنمحساب نم  ینزم  یکره    یاصال شارانو جزو ادما  من
 !دارم یاییاروم و رو

 .یخوادموز م یر :دلم شجانان

 !:اخ!س..سرم...سرمرها

 

صداش   یبانگران   یدستشو خم شده بود.هرچ   یسرشو محکم گرفته بود تو  رها
 نداشت، یدهفا یکردیممم

 !که رها پوکر سرشو بلند کرد وگفت:اسکلتون کردم  یگرفتم  یمداشت گر   دیگه



 

 ..مزه ها ی!ب یعنی:مرده شورتونو ببرن ساحل

 !:حوصلم سر رفته خسته شدم اصالهانا

 یایمب یکردیماز تو خسته ترم!مارو باش فکر م ینطور،من:منم همرامش
 !برامون ر*دن ینجادانشگاه ا

 !اهم-

که اسمش محسن بود رو   یاموناز همکالس یکیسرشو بلند کرد که با  رامش
 .به شد

 !برگه رو داد گفت بدم به شما یندم سلف ا یپسر  ید،یه:ام ببخشمحسن

 :کاغذو گرفت و گفت  یبا کنجکاو یدشن ینوکه ا  رامش

 ...یینخوبه...شما بفرما-

شوکه شد.بعد  یکمداخلش  یز چ یدنباز کرد و با د یرفتن پسره کاغذو فور با
 .کرد  یداداخلش پ یطلق مشک  یهسر و ته کردن برگه  یکماز 

 یزیچ یه یطلقه رو رو ینکهاما مثل ا یکردم یکار داشت چ یدونمنم یقدق 
لب   یر که چشماش گرد شد و ز  یدد  یچ   یدونمگذاشت و همون لحظه بازم نم

 :با حرص گفت

 !یعوض-

 شده؟ ی:چ ساحل



*ک متحرک یچی،فاو با حرص گفت:ه یز م یگه رو انداخت روبر  رامش
 ..... یفرستاده پسره 

 اشوان؟ ی:ک هانا

 به خون من تشنس؟ ی:جز اون ک رامش

گوشش   یز ر یسر و تهش کردم که نوشته  یکمبرداشتم و  یزوم یرو ی برگه
 .توجهمو جلب کرد

و نگران   یاین  ییتون باش،البته م  یفرستمکه برات م  یاون ادرس  ۴فردا ساعت   )
 ( یدیترس یگمنم ینباش من به کس

 .نوشته نشده ینبود رامش متوجه ا تابلو

 !ینرو بب گوشهینرو گرفتم سمتش:ا برگه

که اشوان نوشته بود روش کم کم   ینوشته ا  یدنرو از دستم گرفت و با د  برگه
 !یشدداشت وحشتناک م یگهاخماش رفت توهم،د

ببازه که از  یجور یهاخ دوست دارم به خودش مطمئنه!  یلیخ ین:ارامش
 !کنه  یکار حرص ندونه چ

 :کیان

بره   یهرک   یدپاش  یست،حاالن  یببر جوانان ع  یچوقتخب خوشبختانه ارزو ه-
 ینوبرو ماش یهکالس خودش جانان توهم بعد تموم شدن کالست زودتر از بق

 ی؟بعد منتظر باش اوک  یار از پارک در ب



 .:باشهجانان

 .و ساحل رفت تا پولو حساب کنه یمشد بلند

 .یمبود یبود چون هردومون پرستار یکیکالسامون   یانک  منو

 :راه گفتم ینسمت کالس مورد نظرمون و من ب یمافتاد راه

 .یبرهم یبه نظرت ک -

اما رامش اگه ببازه خشتک   یدونمنم  یدونم،اشوانو:بخوام راستشو بگم نمکیان
 .سرش یرو یکشهابقس رو ممس یهممون مخصوصا خودشو مخترع هرچ 

 .کالس  یکه همون لحظه هم استاد اومد تو  یمدست هم نشست یصندل روی

منم شروع   یحاشبرداشتم و جزمو مرتب کردم و با شروع شدن توض  خودکارمو
 .کردم به پر کردن جزوم

 

***** 

 جانان

 

که پارک کرده   ییسمت همونجا یدمزود کالسم تموم شد و دو خوشبختانه
که خودش  ینی.ساحل و رامشم که رفتن ماشیارمتا درش ب ینوبودم ماش

 .کنن  یپشتش رو اوک  یشیننم

 .بود ینجاجلوم نگاه کردم،بنزه هنوزم هم به



 ینکال خفه شده بود ب  ینمنفرم اومده بود پشت سرم پارک کرده بود ماش یه
 .دوتا ینا

خاموش شد و  ینچرخوندم که همون لحظه ماش یدوبسم اهلل  گفتم و کل یه
 !شدم یع ضا

 یروشن کردم،با دقت و چشما ینوماش یقهپوکر موندم و بعد از چند دق یکم
 یهو یشدچ یدونمکه نم  یرونب یامکه از پارک ب  یکردمم یشده داشتم سع یز ر

نه گذاشت نه برداشت صاف رفت   ینمگاز و ماش  یاشتباه زدم پامو گذاشتم رو
 !ییمامان جلوتو بنز 

 !همون لحظه یختهم داشتم همش ر یگرد شده بود و اگه پشم  چشمام

 یکار بنزه بنززز!چ  ینشدم،خاک تو سرت جانان ماش  یادهپ  یندهن باز از ماش  با
 تو اخه؟ یکرد

 

پارسا با تعجب برگشتم  یخودم عزا گرفته بودم که با صدا یبرا همینجوری
 یکنی؟م یکار چ ینجاسمتش:ا

 ی؟ردم و بعدش با لج گفتم:به تو چه مگه فضولمنگاهش ک یکم

و صندوق عقبش که  یکردمنگاهش م یچارگیکه با ب  یبنز  ینبه ماش نگاهی
 :ذره رفته بود تو انداخت و گفت یه

 ی؟کرد  یبازم خرابکار-

 .نداره اصال یرفتم و گفتم:به تو ربط  یغره ا چشم



و نگاش کرد که  یددورش چرخ یکمبنز و  یناومد سمت ماش پارسا
دورش؟برو اونور ممکنه صاحبش بدش  یچرخیم یخوایم یه؟چیگفتم:چ

 !یادددب

 .یدکش  ینهبه صندوق عقب ماش یتوجه بهم دست  یب  پارسا

 :لب گفتم یر و ز یدمکش  پوفی

 ینههز   یحداقل برا  یسمشمارمو بنو  یاد،بذار م  یصاحبش هم ک   یستمعلوم ن-
 !ها بهم زنگ بزنه

 ...دارمش یخواد:نمپارسا

 یگی؟م ی؟چیتعجب نگاهش کردم:چ  با

برو خونه هوا  ینگران خسارت باش یخوادمنه،شمارتم دارم!نم ین:ماشپارسا
 ..سرده

 

***** 

 ساحل

 

با  یومت یهو به باز یشکوندمخودم تخمه م یحوصله نشسته بودم و برا بی
 .یکردمقرمز رنگش نگاهش م یکاموا



هم خسته شده بودم،انقدر هم   یادحوصلم سر رفته بود و از فکر کردن ز  خیلی
 !نبود یدند یبرا یجالب یز چ یچه یگهو رو کرده بودم که د یر ز یموکه گوش

فکر  یتو یرفتمدست خودم باشه ناخوداگاه م یحت  ینکها بدون
بهش  یحس یچخودمو قانع کنم که ه یتبا منطق و جد یار،میخواستمسام

کردم که  یداپ یبودم که بهش احساس یدهنداشت،فهم یتندارم اما واقع
که   یستمفقط من ن یپموناک یکه تو  یدونستمم ینواسمش دوست داشتنه،ا

به صورت  یچکدوممونقانون نانوشته ه یهطبق  ،امادارم یاحساس ینهمچ
جور امتناع کردن  یزدیم،یهخودمون و پسرا با هم حرف نم یدرباره  یجد

 !چگونه بودب

حس کرد به  ینکهنظرم رها از هممون شجاع تر بود که بالفاصله بعد از ا به
  هاکان عالقه داره

 !یرونرفته بودن ب یگهخوشحال باهمد یلیگفت و االنم خ  بهش

 یم ینسالن نصب کرده بود و داشت تمر  یبوکسشو تو یسهک رامش
 .یخوردت نودل مو داش یتام و جر  یرو گذاشته بود رو یو یکرد.جانانم ت 

 ینزم یبود رو یختهر یشونقاش یالیوسا ی.ماه یکردننم یهم کار خاص بقیه
مدل گوجه   یشهو موهاشم مثل هم  یدهپوش  رنگیشویگشاد رنگ گل و  یو لباسا

 .بود یومدکه به ذهنش م  یهرچ  یدنبسته بود و مشغول کش یا

حرف مشغول کتاب  یو هانا ب  یدیدم یلمداشت ف یشگوش یاز تو کیانم
 .خوندن بود



که  یحواسش به کتاب  ینکهاز ا یشتر ب یداز حالت چهرش فهم یشدم البته
که از شهرام جدا شده بود از ته دل  یدستشه باشه تو فکره.از همون وقت 

 یخواستیمسرمون م  یر خودش،ماهم که خ  یرفته بود تو  یلیبود و خ  یدهنخند
ارو یبه هم خورد اخرشم کل خوراک برناممون یمسرگرمش کن یناا یوبا خوراک

 !و جانان خوردن یماه 

با حرف  یشدجوره نم یچبود که ه ییهانا هم از اون دسته ادما متاسفانه
تا خودش   یباهاش حرف بزن   یدنبا  یخندوندش و سرشو گرم کرد.موقع ناراحت 

حداقل   یکمکه    یمو خنده نداشت  یشوخ   یانرژ  یچکدوممونبشه،ماهم ه  یاوک 
 .یادسرد در ب یهوا جو از حال و

 

  !بگم یخوامم یزیچ یه:بچه ها.ماهی

 :که گفت  یممنتظر نگاهش کرد همه

 وحش؟ باغیمبر  یه.نظرتون چیم.فردا که کالس نداریگمخوب دارم،مفکر  یه-

 !اخه یگیم یتو باغ وحش چ  یمتبذار یمببر  ید:تو خودت بارامش

 !یدارم!نمکتو خر یاخم کرد:هه هه.چقدر بامزه ا ماهی

 !خبببب یم!بر یاز شوخ  جدا

 



 یهاشون معلوم بود مخالفت   یافهانداختم تا نظرشونو بدونم،از ق  یهبه بق  نگاهی
به ساعت کرد:ساعت  یو رامش با اخم نگاه  یمرو داد یندارن.هممون اوک 

 خونه؟ یادشبه،چرا رها نم ۱۰ یکنزد

 .بذار راحت باشن واسه خودشون یگههاکانه د ی،بادار یکارش:چکیان

راحته که رابطه   یالمخ  یراحت باشن،من فقط وقت   یوچ  یبا اخم گفت:چ   رامش
هنوز دو هفته نشده به هم ابراز   یهشده باشه،چ  یرسم  یکمحداقل    ینشونب  ی

 !خونه...دارم براش یادب یگن؟بذار عالقه کردن انقدر تو حلق همد

 .که زنگ در رو زدن  یمهرکدوممون مشغول کار خودمون شد دوباره

 !برگشت،چه حالل زاده هم هست ی:انقدر حرف زدجانان

بهش رفت و جانان گفت:هانا خواهشا برو درو باز کن  یچشم غره ا رامش
 .من حوصله ندارم

 یگهنفر د یه یرونب یرهم یگهنفر د یدین؟یهسخته به من مکار   ی:چرا هرچ هانا
واسه من !اه انقدر بدم  یمونهکردنش مدر باز  یکنهعشق و حال م یزنهرل م

 .یادددم

 

***** 

 ♤هانا♤

 



 یادمپام کردم و رفتم سمت در، ییهاموزدم دمپا یکه داشتم غر م  همینجور 
 !ببره یدخاک بر سر بگم حتما با خودش کل یرها ینبعد به ا یباشه دفعه 

سرد   ییینازک با شلوار نازک ستش تنم بود و هوا هم مثل چ  یشرتت  یه  فقط
 .زدم یم یخبود و داشتم از سرما 

 :توهم درو باز کردم و در همون حال گفتم یاخما با

 ...یرها من چند بار با-

بود حرف تو  یسادهپشت در وا یکاپشن سورمه ا  یهکه با  یلسه یدند با
 .دهنم خشک شد و با تعجب نگاهش کردم

هول شد که چشماشو از روم برداشت و بعد از  یکمانگار  یرمنگاه خ یدند با
 .و گفت:سالم یدپشت گردنش کش یدور و ورشو نگاه کرد دست  یکم ینکها

 :سالم براش تکون دادم که ادامه داد یتعجب سرمو به نشونه  با

 !موقع شب اومدم ها ینا یدباهات داشتم،البته ببخش یک کوچ  کار   یه-

دفعه  یهبا من داشته باشه؟چرا  یتونهم یچه کار یلتعجب کردم،سه بیشتر 
 !نبود ینجوریقبال که ا یزنهانقدر مهربون و محترمانه باهام حرف م یا

 :تکون دادم که گفت یهچ یبه نشونه  سرمو

 یم؟قدم بزن یکم یمبر  یشهم-

نصفه  ینزده ا یوفته،چیبود ب یک کلمه نزد یهواقع یبه معنا یگهد چشمام
 ی؟شب



نبود چرا  ینهول شد و گفت:ن..نه منظورم ا یشتر ب یدنگاه مبهوتمو د وقتی
دوروزه حالت گرفتش االنم هوا خوبه   یکی.با خودم گفتم  یکنینگاه م  ینجوریا

 ...بهت بگم اخه یخواستمم یزیوچ یهو  یمقدم بزن یکم

 هوا خوبه؟ بعد یبندمم یلخوبه؟چلغوز دارم از سرما قند هوا

بهش بگم،اگه  یدبا یچ  یدونستممحترمانه حرف زده بود که واقعا نم انقدر 
دو دل شدم چون واقعا   یکمنه اما    یگفتمم  ییبهم با پررو  یپریدم  یشهمثل هم

با من  یتونهم یچه حرف  یلقدم بزنم و بفهمم سه یکمخودمم دوست داشتم 
 !داشته باشه

 :نگاه کردم و گفتم یشاب یچشما به

 ی؟منتظر بمون  ینجاا یکم یتونیم-

 .تا برگردم  یسهوا  یاطح  یمثبت تکون داد که بهش گفتم تو  یبه نشونه    سرشو

با تعجب گفت:پس رها کو؟چرا انقدر  یانورودم دخترا نگاهم کردن و ک با
 بود؟ ی؟کیطولش داد

 

 .بود یلهم گره زدم و گفتم:سه یتو دستامو

 .یروناز حدقه بزنه ب  یدملحظه واقعا ترس  یهگرد شد که    چشماشون  یجور  یه

با اون حرف  یهمه وقت داشت  ینداره،ا یکار چ ینجاا یل؟سهیل:سهساحل
 یزدی؟م



 یه یخوادو م یمقدم بزن یمدهنمو قورت دادم و گفتم:خب...گفت که بر  اب
 !بهم بگه یزیوچ

 .کلمه بهتشون زده بود  یواقع یبه معنا دخترا

 

 یتونیم  یچه حرف   یشم،توم  یوونهتو؟بخدا االن از دستتون د  یگیم  ی:چ رامش
 ی؟باهاش داشته باش

 ..بعد یرتتبدزدتت بعد گروگان بگ یخوادبو داره،نکنه م یهقض ین:اکیان

 یمدار باشن ما گوز دار یهکه ما  یگیرنرو گروگان م یی:احمق جان کساجانان
 که بدزدنمون؟  یندهکف دست ربا  یمبذار

بخورتش  یخوادنم یگهمهمه د یز چ یه یکنید؟البدم ییشچرا جنا ی:واماهی
 !که

 ی؟:تو باز حرف زدرامش

باهم دشمن  یخیال،هرچقدرمدفعه رو ب ینا یبه رامش گفتم:رامش جد رو
قدم  ینمونو داشتن،به اجاها هوا یلیاما خ یشناسیم،کرموانرو م یناا یمباش

 .بگه یخوادم یبدونم که چ  یخوامم ینمدارم و ا یاز زدنه ن

 یسهسمت ک یرفتنگام کرد و در اخر همونطور که داشت م یکم رامش
 .بوکسش گفت:زود برگرد

طبقه باال تا زود لباسمو عوض  یسمت پله ها یدمدو یو فور گفتمیا باشه
 .کنم



 .یرونلباسام از عمارت اومدم ب یدناز پوش بعد

که منم  یرونرفت ب یاطبود و با اومدنم از ح یسادههنوز منتظرم وا سهیل
 .پشت سرش رفتم و درو هم بستم

 .یرفتیمراه م یگهحرف کنار همد بی

 یادیز  یبازم ادماشب بود اما    یباتقر   ینکها  یگه،بانم  یزیبودم که چ  خوشحال
 .بودن یابونخ یتو

 یتو ینجوریو همچنان هم یماز عمارت فاصله گرفته بود یلیخ یگهد تقریبا
 .یرفتیمرو راه م یادهپ

 ییخودم غرق شده بودم،به حرفا یفکرا یزد نه من،من تو یم یاون حرف  نه
سه منو وا یامکه با دوتا پ  یبابا.به شهرام  یها یتوجه  یکه مامان بهم زد،به ب 

  یکنار گذاشت در صورت   یشههم

من واقعا دوستش داشتم.واقعا باور داشتم که دوستش دارم اما به مرور  که
زمان خودش باعث شد که نسبت بهش سرد شم،به همه و همه فکر کردم و 

و االن مشغول قدم  یمباهم دعوا داشت یکه از بچگ   یلیبه سه یدماخرشم رس
 .کرد  ینم یتماذ یگهد یدازدن پا به پام بود و جد

 .فکر بود یو تو یینکردم.سرش پا  نگاهش

 

 ی؟بهم بگ  یخواستیم یچ -

 ی؟و نگاهم کرد:چ  یرونفکر اومد ب از 



 ی؟بهم بگ  یخواستیم یکردم:چ   تکرار 

 ییجا یه ینیمبش یمهست بر ینجاپارک ا یهکن  یگی،صبر :اها اونو مسهیل
 .یگمم بهت

 مگه؟ یبگ  یتونینم ینجاهم-

 

 یکشوندکاپشن گرفت و همونطور که منو دنبال خودش م یاز رو بازومو
 .یرمهات چاکلت توپم برات بگ یه یگه،وایساگفت:حرف نزن د

  پارک گذاشت یهبا تعجب نگاهش کردم که منو دم ورود بازم

 .و برگرده یرهصبر کنم تا دوتا هات چاکلت بگ یکمگفت   و

 یضشضد و نق یقبل از رفتارا یفتنش نگاه کردم و بازم مثل دفعه هار  به
 .شوکه شدم

  از رفتنش گذشته بود یقهپنج دق حدود

 یستنن یدرست  یمعلوم بود ادما یلشوندوتا پسر که از شکل و شما که

 توجهشون بهم جلب شد 

 قدماشونو ارومتر کردن یدنرس پارکیکنار ورود  یو وقت  

 یدمشدن. خودمو عقب تر کش یکمنزد یکمو  

شمارتو داشته باشم  یتونمبه...م ی،بهگفت:چه دختر خانوم ناز  یکیشونکه  
 یگر؟ج



 !ترما یافهانتخاب کن،من خوش ق یکیو ینمونبا خنده گفت:از ب یشکنار  پسر 

 

و دست   داختنینم  یکهت  ینطور نگفتم و به کفشام زل زدم و اونا هم هم  چیزی
 ...بردار نبودن که

 یه؟خوشگلتون چ یها یافهنظر مثبتتون با له شدن ق-

 

سمتش که  یمهم من هم اون دوتا با تعجب برگشت یلسه یصدا یدنشن با
 .یمتوهمش مواجه شد یبا اخما

 

 .که دستش بود رو داد دستم  یهات چاکلت  یواناومد سمتم و دوتا ل سهیل

 

 ازش گرفتم ینکهاز ا بعد

  بالفاصله برگشت سمت اون دوتا پسره 

و گفت:خوب مزاحم ناموس  یداز پسرا کش یکی ی یقهدستشو به  یشینما و
 ی؟بچه خوشگل،به فکر عواقبشم هست  یشیم یهبق

بود اما خودشو جمع   یدهتر بود و رنگشم از ترس پر   یز ر  یلاز سه  ینکهبا ا  پسره
 :گفت  یو جور کرد و با تخس

 ی؟دار یشونبا ا ینسبت  یکنی؟چهکه دخالت م  یباش یشما ک -



 یشناسنامه صادر کن ی؟میخوای:ثبت احوالسهیل
 !یومدهبه تو ن یشمبرامون؟خانوممه،***خور

از  یوانابود ل یک که نزد  یجور یدلحظه واقعا دستم لرز یهگرد شد و   چشمام
 یوفته،دستم ب

 بزنه؟ یگهمثال د یه یتونستشد،نم یجور یهدلم  ته

 

دوستش گذاشت و گفت:شرمنده داداش  ی ینهپسره دستشو رو س یکی اون
 .یدخانوم شوهر دارن ببخش ینا یدونستیمما نم

 

بگه که دوستش جلوشو   یزیپرروئه طلبکارانه نگاهش کرد  و خواست چ  پسر 
توجه  یب  یلکرد که سه  یگرفت و هولش داد سمت جلو و بازم عذر خواه 
 .پارک یبرگشت سمت من و با چشم عالمت داد که برم تو

پارک و اون دوتا هم شرشونو کم  یتو یمپشتم راه افتاد یلمجلوتر و سه من
خاک تو  یومد؟اهزد.چرا من بدم ن یلبودم که سه یکردن،هنوزم تو فکر حرف 

 یکنی؟م یدار ییهچه فکرا ینسرت هانا ا

 :یرمزبونمو بگ یجلو نتونستم

 ی؟استفاده کن یگهد یکلمه   یهاز  یتونستینم-

 :هوم؟سهیل



 ی؟بگ  یگهد یز چ یه یتونستینم یگمحرص گفتم:هوم؟دارم م با

 بگم؟ یگهد یز چ یه یوگفت:چ  یبا حالت حرص درار سهیل

 !با حرص بستم:همون کلمه رو چشمامو

...واضح تر صحبت یادنم  یادم  یزیبا حالت متفکر:کدوم کلمه؟من که چ  سهیل
 !کن

 

 .نگفتم یزیچ یگهبا حرص نگاهش کردم و د فقط

 .معلوم نبود چشه اینم

هات چاکلت خودشو از دستم گرفت و مشغول خوردن شد.اخ حرصم  لیوان
 حرف دارم  یرونسرما منو کشونده ب  ین!تو ایارهنمخودشم  یبه رو  یگرفت،چهم

 !یخورهحرف دارم االن واسه من هات چاکلت م

 

 ...یخواسم یچ -

 !:ناراحت نباشسهیل

 تعجب نگاهش کردم.هن؟ با

چشمام زل زده بود گفت:بخاطر  یو همونطورکه تو یسادرو به روم وا اومد
 .ینمبب یتواون پسره ناراحت نباش...دوست ندارم ناراحت

 .شهرام صحبت کنم یهم،دوست نداشتم واقعا درباره  یرفت تو اخمام



 !ی.بهتره دخالت نکنیهکامال شخص  یمسئله  یه ینا یلسه-

 ی،درکنشد یتمن اذ ی!تو که به اندازه یهزد:اره خب...شخص پوزخندی
  یچه حال ییکننم

 .....یحرفو بزن  ینا یاون مدت!حق دار داشتم

 یه؟؟؟ربطش به تو چ ی؟اصالداشت  یحال یه؟چهمنظورت چ-

ازت خواستم،خواستم به خودت  یزیچ یه:نپرس....من فقط سهیل
همه هم متوجه شدن.در هر    یکنیخودتو نابود م  ی،داری...ناراحت نباشیایب

 .یدرستو گرفت  یمصورت تو تصم

 

 یاس؟؟اسون ینگفتم:مگه به هم  بغض با

از همه  یشتر کردم،دل خودم ب یدخانوادمو ناام ی،منمن نبود یجا توهم
 .شکسته

 یاالن که پس زده شدم تو یدرک کن یتونیقرار بود باهاش ازدواج کنم م من
ناراحت  یگیتو چشمام م یزنیراست راست زل م یکه اومد یطیمچه شرا

 یدادم؟ادامه م ینباش؟اگه دست خودم بود به نظرت به ناراحت 

 

صورتم نگاه  یبود رو یختهو فقط به من که اشکام ر یگفتنم یزیچ سهیل
 .کرد  یم



 یدی،تواصالشهرامو ند یحت  یدونی،تونم یچیهق هق گفتم:تو...تو ه با
 ین اومداال یکرد  یتمفقط اذ یشهمن افتاده،هم یبرا ییچه اتفاقا یدونینم
 یو؟که سرم اورد  ییرفته بالها ی؟یادتبگ  یچ 

 !مثل تو متنفرم ییدورو یادما از 

 

 یو فور  ینزم  یدستمو انداختم رو  یتو  یوانبا داد گفتم و ل  یبااخرمو تقر   حرف
 .پارک یپشتمو بهش کردم و راه افتادم سمت خروج 

 .بد شده بود و هر لحظه امکان داشت از حال برم یلیخ حالم

 یاما به راهم ادامه م یداشتکه محکم برم یشنیدمقدماشو م صدای
محکم  یلکه سه  یرونبودم که از پارک برم ب ینا یوجب یه یدادم.درست تو

 .بازومو گرفت و برم گردوند

 یلیبودمش،خ یدهند ینگاه کردم.تا حاال انقدر عصب یشعصبان یچشما به
 !ترسناک شده بود

 

محکم گرفته بودش:ولم  یلیاما خ یارمکردم بازومو از دستش در ب سعی
 یفهمی؟؟ولم کن نم یگمکن،بهت م

 ....ولم-

 سمت خودش و یدمبود که محکم کش یومدهحرفم کامل از دهنم درن هنوز 



 دستشو گذاشت پشت سرم و یکیاون  

 شد یکنشون بدم بهم نزد یبتونم عکس العمل ینکهقبل از ا 

 .حرکت مونده بودم یگرد شده بود و ب   چشمام

 .ذره تکون بخورم یه یحت  یدادول کن نبود و اجازه نم یلسه اما

رو  یکوبیدمبه کارش ادامه داد که نفس کم اوردم و با مشت محکم م انقدر 
 کرد؟  یشونش اما مگه ول م

دشم نفس کم اورد سرشو برد عقب و من تازه وقت کردم که خو  یوقت   باالخره
 .هولش بدم

بهش نگاه کردم  یا یگهنامفهوم د یو حسا یتو خجالت و عصبان یناباور با
 :و داد زدم

  ی؟بود کرد یچه کار ینمعلومه چه مرگته؟ا-

 

 :زد و گفت پوزخندی

 ینامزد کردن تو چه ربط  یبدون  یخوایداشتم؟؟م یچه حال یبدون  یخوایم-
 داشت؟ منیبه زندگ 

بود   یبنابود شدم،واسه خودمم عج  یتهزندگ  یاحمق تو  یه  یدمفهم  یوقت  من
تورو از دست  یدم!تازه فهمیتصور کن یتونیحالم بد شد که نم یاما به قدر

دلم  یاما تو یکردمم یتتاذ یشههم ینکهبا ا یدمدادم،تازه فهم



....راستشو بخوام یحال بدم نشد!اما خب تو متوجه یخواستمتم
 یدموجود نداره،و اجازه نم  یشهرام  یگهخوشحالم که د  یلی!خمبگم...خوشحال

 یهگر   یخوامنم  یگهد  یمونم،اما...منتظر جوابت میادامه بد  یتتوهم به ناراحت
بشه من از زودتر از  یمباشه،هرچ یادت ینو!....اینمبب یگهد یکیکردنتو واسه 

 ..یتسالگ ۱۵دم!از بو یتزندگ یشهرام تو

 

با سر  یمشده بود یرهکه به هم خ  یقهحرفارو زد و بعد از چند دق ینا سهیل
 .و از کنارم رد شد یمعالمت داد بر 

وسط پارک خشکم زده بود و  یاسمون شب بارون  یر شدت گرفته بود.ز بارون
 ....یخواد؟م یهدلم گر  یا یگهاز هر وقت د یشتر ب یکردمچرا احساس م

 

****** 

 ~یماه ~

 

 یبود که صدا یزونخواب ناز بودم و دهنم تا خشتکم باز و اب دهنم او توی
 .کرد  یدارمنکبت رها ب

 !یستن یگردمکه م  یستش،هرجا:نرها



 یمبر  یدبا یگهساعت د یهتا  ی؟بابارو نگاه کرد یشه،دستشویی:وا مگه مهانا
 یدبا یگهکه! االن که ساعت نهه،ده د  یستخدا باز ن ی یشهباغ وحش که هم

 .ینکن  یداشپ یماونجا باش

 رفته باشه؟ یتونه:تو خواب راه نرفته؟کجا مرامش

در کمال تعجب   یستیمن  یدردسر   یهست   یخدا لعنتت کنه که وقت   ی:ماه کیان
 .یبازم دردسر 

 .یادبچه ها خاتون پس فردا م ی:راست ساحل

 داشت؟ ی:االن چه ربط رامش

 !ینباش یاندر جر  ینبخوا ید:گفتم شاساحل

 یشده؟:چجانان

 یماماده ا  یست،هممونمن  یگردیماتاقشو م  یستش،هرجاین  یماه   یچی:هکیان
 !یستشن یگور به گور  یفقط ماه 

تخت زانو  یشنیدم،کنار شد رو م یم یک جانان که به تختم نزد یقدما صدای
  زد و سرشو اورد

 :که جانان گفت  یمه هم زل زد!پوکر بیمکه باهم چشم تو چشم شد  پایین

 !یوزپف ینجاستنحستو ببرن،ا ی یافهق ینمردشور ا یا-

 



 یدمتخت کش یر از لنگامو گرفت و مثل کش تنبون از ز یکیاز حرفشم  بعد
کردن و   یجنازه ها بودم نگاه م یهگرد به من که شب  ی.همه با چشمایرونب
له؟جانان تو از گوسا یکردیم یکار گفت:صد رحمت به جن!تو اونجا چ یانک

 اونجاس؟ یدیکجا فهم

تا عطر مورد عالقشو   یرفتم  یشیمارا  یز همونطور که به سمت م  یخیالب  جانان
 :کنه گفت  یخودش خال یرو

حدس   ینهم  یرون،واسهب  یامتخت م  یر صبح از ز  یخوابمم  یاخه خودمم وقت -
 .یمزود بر  یدگمشو اماده شو با  یزدم اونجا باشه،ماه 

 نه؟ ینیبب یالتوفک و فام ی:ذوق دارکیان

بهش گفت و همه با خنده از اتاق رفتن  یزهرمار جانان
دل  یخندن،چهم یگنصبح پاشدن جک م ۹.هه!هرهرهرهر!ساعت یرونب

 !یخجسته ا

 .اه یومدصورتمو بشورم،چقدر خوابم م ییدستشو یشدم تا برم تو بلند

  ییدستشو ی ینها یتو یافمق یدناز د ینکهاز ا بعد

 یرم،بگ یمدوش یه یهفته گشاد یهگرفتم بعد از   یمدور سکته زدم تصم چند

. یشدمخودم خفه م  یحسش نبود برم حموم اما خب االن داشتم از بو  ناموسا
 ( ید) چندشم خودتون

 



دوش   یر رفتم ز  ینکهکردن اب بالفاصله بعد از ا  یمدر اوردم و بعد از تنظ  لباسامو
 :شروع کردم به خوندن

دارم  یدونم. ) میهاااااا یخبر از من نبر ها ی،بیوا یاکل به سر واکفتر ک-
 !یهاااااااااااا یها یییوا ی( وااااا یخونماشتباه م

قلبت خورده ترک،خب به درکککک،خب به  یستمن یگی:میکانال بعد زدم
 !درککککک 

 

کردن انواع اقسام شامپو و   یو خال یگهاز خوندن چند تا چرتو پرت د بعد
درست کردن با کف و دعوا   یشزدن خود در حد مرگ و ر یفتشامپو بدن و ل

داداش  یو خفه کردن عسل دوست دختر مهد ینها یجلو یالیخ ینبا آر
چقدر چرکو بودم   یرون،اخیشاز حمون اومدم ب  یچذهنم حوله پ  یتو  یکمکوچ

 .شدم یز تم ازهت

 یخواستمانتخاب لباس،امروز م یعنی یبعد یواسه مرحله  یریمم خب
بود با   یناموس  یمن ته ب   یهناموس  یپایخب چون ت  یبزنم ول  یپونامووووس ت

 و یرونحوله از اتاقم اومدم ب

 :پله ها عربده زدم یاز باال 

 جااااااااااناااااان-

 .بار اکو شد یشعمارت پنج ش یزهرمارش انقدر بلند بود که تو صدای

 یاااااااااداد زدم:ب باز 



جانان بعدش خودش   یغرغرا  یبعد اول صدا  یقهرفتم تو اتاقم و چند دق  فوری
 .اتاق یاومد تو

 یقا؟چه مرگته دق-

 !خفن بزنم،برام لباس انتخاب کن یپت یخوامباز کردم:م نیشمو

 ینکهحدقه چرخوند و اومد سمت کمدم و درشو باز کرد.بعد از ا  یتو  چشماشو
 یهکمدم و دونه دونه نگاه کرد با حرص گفت:چرا   یتو یلباسا یخوب همه 
ازشون در  یشهنم یرنگ خوب  یبترک ی؟هیچست ندار یمانتو یادونه شال 

 !اورد

 .با تاسف نگاهم کرد یکمهامو انداختم باال که  شونه

 !یاب ی،دنبالمدزد یمرحله  یمبر  دیخب،با یلی:خجانان

اتاق ساحل   یکه منم پشت سرش رفتم.اول از همه رفت تو  یروناتاق رفت ب  از 
 .و در کمدشو باز کرد

روش داشت از  یسیدرهم برهم انگل یجذب که نوشته ها یمشک  یشرتت یه
 .کمدش برداشت  یتو

 

!خب یکنیمم یهته ینجااز ا یشرتتوداره،پس ت یشرتاروت ین:ساحل بهتر جانان
 .یاتاق بعد یمحاال بپر بر 

 .اتاق رامش یتو یمو رفت یماتاق ساحل در اومد از 



که   یزاییرفت سمت کمد رامش و درشو باز کرد و بعد از چک کردن چ جانان
 .سبز پررنگ قشنگ برداشت یشرتسو یهکمدش داشت   یتو

 

 !یخفنه!بپر اتاق بعد یشرتای:رامشم که منبع سوجانان

از کوله هاش که  یکیهانا و  یفایاتاق هانا.جانان رفت سمت ک یتو رفتیم
قشنگ بود رو  یدسف یهسنجاب گوگول یهبود و روش طرح  یک و کوچ یمشک 

 .یادب یپتکه به ت  یکوله ا  یه ینمبرداشت و گفت:ا

 

 .اتاق رها یتو یمو رفت یمرو ازش گرفت کوله

عطراشو  یناز خوشبو تر  یکیرها و  یشیارا یز ت مراست رفت سم یه جانان
 یخورن،فقطتو به درد نم یعطرش خدااااست!عطرا ینبرداشت و گفت:ا

 !یشهتموم م  یاستفاده کن  یخوبه که اونم من دوست دارم حق ندار  یکیشون

!جانان یاناتاق ک یمو رفت یرونب یمنگاهش کردم که از اتاق رها هم اومد پوکر 
 یان!کیناز ا ینمبرداشت و گفت:ا یانوخفن ک یهاسپرت مشک یاز کفشا یکی

 !حله یگهخفنه!خب د یلیکفشش هم خ  ینکفش داره!ا  یونکلکس

 !تو اتاق من اونجا بپوششون بپر 

 یر اتاق خودش و منم از اتاق خودم لباس ز یگفتم و جانان رفت تو  یا اوکی
 .برداشتم یمشک  یشال ساده  یهو جوراب و 



 ینمقد نود گرفت سمتم:ا یسورمه ا ینشلوار ج یهاتاق جانان که  یتو رفتم
 .یادم یپتبپوش.به ت

 یشههم یو جانام با سشوار موها یدمکه کش رفته بودم و پوش لباسایی
 .شلختمو خشک کرد و مشغول اتو کردنشون شد

 یشگیمعجق وجق هم یپایبار بود از ت ینخوب بودا!اول یقشسل ولی
 !یشدمبهتر م یلیخ یزدمنم یپخودم ت یوقت  یزدم،کالنم

 موهامو کامل اتو کرد یجانان همه  ینکهاز ا بعد

 :خوشرنگ هم برام زد و گفت یلیالک سبز پررنگ خ یه 

 !یشتارا یه،یعنیخب نوبت اصل کار-

 

 ینخوب بزنم هم یپت یهفقط خواستم  یه؟منگفتم:چخبره مگه عروس  پوکر 
 .یخوادنم یشارا یگهد

از ترس سکته  یوونااونجا ح یروحه بر  یهشب یافت!قیگه:زرنزن دجانان
بندازنت تو قفس   یرناونجا اشتباهت بگ  یکارکنا  یافتق  ینبا ا  یدم!شایکننم
 !یمونام

 

 :نثارش کردم که با خنده گفت بیشعوری



 ی،حاالساده که رنگ و رو داشته باش یشارا یکنم،یهنم یشتارا یظغل یلیخ-
 !ار کارمو بکنمدهنتو ببند خفه شو بذ

از ضد افتاباشو که کرم پودر هم داخلش بود اروم  یکیحرفشو زد و  جانان
پنکک زد تا ضد افتاب رو صورتم  یکماروم رو صورتم پخش کرد،بعد از اونم 

ذره رژگونه   یهکرد و بعد از    یملو خط چشم نزد اما مژه هامو پر ر  یه.ساینهبش
 .برام زد ییرژ هلو یه

 

کرد   یصورتم خال یرو یکسشوف یگفت اسپر   یولین کارش ااز تموم شد بعد
 !شدم یکیکه با اب 

 یم،تازهو گفت:شالتو بپوش و کولتو بردار که بر  یدنگاهش کردم که خند پوکر 
نگاه کردم.نه  ینها یدو هزار اومد روت.اداشو در اوردم و به خودم تو

عوض شده   یلیاالن خ  یکردمنم  یشارا  یادخوبه!خوب شده بودم،چون اصوال ز
 !یزادادم یهبودم و تازه شب

 یمو بعد از برداشتن کولم و جمع و جور کردن اتاق از پله ها رفت  یدمپوش  شالمو
داشتم چون  یجانه یلیباغ وحش رفتن خ یه،واسهبق یشپ یمتا بر  یینپا

تولدم بهم کادو داده بود رو  یکه بابام تو  یممعکاس ین.دوربنرفته بودم تاحاال
 !یرمم عکس بگیاندماغ کردن ک یاز دست تو یهم برداشته بودم تا حت 

 



بخور  یزیچ یه یمبر یاب ینخورد یزی:تو اشپزخونن،توهم از صبح چجانان
 .کنیدشقبل رفتن تمد یفتکه برات زدم گذاشتم تو ک  یم.رژیریمبعدش م

 .یمتم وارد اشپزخونه شدگف  یا اوکی

 :گفتم  یبلند یصدا با

 !یرررربخ یصبح همگ -

 .دادن یرموهمشون برگشت سمتم و جواب صبح بخ سر 

 .خودم شدم یرامش رو یز که متوجه نگاه متفکر و ت  یز پشت م نشستم

 .اشناست واسم یلیسبزه خ یشرتسو ینا یکنم:احساس مرامش

 

 :بر و بر نگاهش کردم و در اخر با خنده گفتم یکم

 !یستهم اشنا ن یکنی،اصالخب اشتباه م-

 !یالمونمبازت بعد ربودن وسا یش:عاشق اون نهانا

 .روش شدم یر پن یدنتست برداشتم و مشغول مال یهبهش زدم و  چشمکی

 

 درسته؟ یگهد ی:رامش امروز ساعت چهار با اشوان قرار دارساحل



مثبت تکون داد.ساحل ادامه داد:پس ما زودتر  یسرشو به نشونه  رامش
برات انجام  یخوایم یچ  یبرنده شد ی،اگهبرس یبر  یکه تو بتون   یگردیمبرم

 بده؟

اگه   یکه حت   یدونمم  ینوبهش فکر نکردم فقط ا  یدونم،اصالنم  یتش:واقعرامش
همه بگم دوست  یاون ببره بعدش مجبورم کنه جلو یذارمنم رممیبم

 !!دخترشم

تو فکرش ممکنه واقعا  یبر  یکسره:حاال همش هم بهش فکر نکن،اگه کیان
 !!اون ببره

 !بهتون بگم یزیوچ یه ید:بچه ها من باهانا

هست   یشبهانا که گفت:د  یرو  یمرامش برداشتم و زوم کرد  یاز رو  نگاهمونو
 یم؟منو برد قدم بزن یلکه سه

 یل؟دیشب؟چرا؟و سه ین؟توقدم بزن ین:مگه رفترها

 یکشک  یکشک  ینجوریبم بگه،هم یزیچ یه یخواد:اومد دنبالم گفت مهانا
بهش گفتم دخالت  ینا،منمگفت بخاطر شهرام ناراحت نباشم و ا  فقط یمرفت

 !دورو متنفرم ینکنه و از ادما

 !اون خواسته کمکت کنه یهانا چقدر بدجنس یییندورو؟ه ی:بهش گفت رها

 یستدورو چون دورو ن یگفتمبهش م ید:مگه کمکشو خواستم؟درسته نباهانا
 !هم هست یگهد یز چ یهشدم، یاما اون لحظه عصب



 ی که گفت:بهم ابراز عالقه هم کرد!!...چشما یممنتظر نگاهش کرد دوباره
 :هممون گرد شد و رامش با تعجب گفت

 !مرغا یقاط  میرینینبره همتون دارنامووووسا؟چخ-

 یچوقتکه ه  یبچگ   یمانرو عهد و پ  یمبمون  ی:ولشون کن بابا،انتظار ندارگفتم
 ییدم پنجممو زا  یابراز عالقه کنه فرداش بچه    بهمیکیبه شخصه    یم؟منرل نزن

 !اخه یگیم یچ 

 یکار چ یخوایهانا حاال م یست،ولین یجنبه بودن تو که شک  ی:در ب جانان
که خوبه اخالقشم نسبت به   یافشو ق  یپت  یدی؟ولیبهش جواب م  ی؟چیکن
 ...بهتره به نظر من یشونبق

 

 یهوارد  یخوامو نم یتونمبدو تموم کردم.واقعا نم یرابطه  یه:نه،من تازه هانا
 .بشم یگهد یرابطه 

اگه  یاعتماد کنم،حت  یتلخم به کس ی:دوست ندارم بعد از اون تجربه هانا
بهش نداده بودم  یجواب  یچمن ه ینکهبا ا یروز د ینکهوصا اباشه!مخص یلسه

 !یدبدون اجازم منو بوس

هممون!رامش بدبخت لقمه تو  یپشما یختنبلند رها همزمان شد با ر هین
 .یز م یر دستش افتاد ز یدهنش موند ساحلم قاشق تو

 !تو سرت بله بده بره  یک،خاک...چقدر رمانتیکنی؟وااااایم  یذوق گفتم:شوخ   با

 :رفت و رو به هانا گفت یبه ماه  یچشم غره ا شرام



 اره؟ یسادیتوهم مثل ماست وا-

 

 .یقاااا:دقهانا

بهش  یضربه ا یه یزی،بایدچ یلگد یهخاک تو سرت کنم،بابا  ی:ارامش
 ی؟اخنگاش کرد یسادیشه،وا یمعق ینهبشه سک یلسه یجا یزدیم

 !هانا...دوست دارم خفت کنم

 !خب؟من شوکه شده بودم میکردمیش،چیکار :اهانا

 !شد ها یرموند ین؟واقعادربارش حرف بزن یگهبار د یه یشه:حاال نمکیان

تا بعدا دربارش  یمبحثو اون لحظه متوقف کرد یانحرف ک ینا یدنشن با
جا  یزیچ ینکهاز جمع و جور کردن عمارت و چک کردن ا یم،بعدصحبت کن
 !باغ وحش یبه سو یشو پ یمشد ینسوار ماش یمنذاشته باش

 

 یم  یکنارم بندر  یدادم،کیانکرد و منم سرجام قر م  یادضبط رو ز  یصدا  جانان
ساحل  یاونور ینکرد.تو ماش  یجلو نگاهمون م یزد و هانا با تاسف از صندل

هم داشت از  یزد،رهام یو جو گرفته بودش و بوق عروس بودیمشغول رانندگ 
 یضهدونن مر ی.رامشم که همه میگرفتم یاستور یابونااز خ ینماش یپنجره 

 !!رفت یچشم غره م یلدل یزد به ادما ب  یزل م ینماش یاز پنجره 

که روش   یبنر  یدنبا د یمکرد  یرو ط  یمسافت نسبتا طوالن  یه ینکهاز ا بعد
 :یدمکش  ینسبتا کوتاه  یغ اسم باغ وحش رو نوشته بود با ذوق ج



 !پارک کنننن یدیماخ جون رس-

 

که انگار از زندان   یو من جور یمشد یادهازشون پ یناز پارک کردن ماشا بعد
 یطورود بل ی،واسهرفتم سمت در ورود یورتمهازاد شده باشم مثل اسب 

 یجانصف بودن،انقدر حرصم گرفته بود و ه یتو یتعداد یهو  یخواستم
 !باغ وحش یها برم باال بپرم تو یلهبود از م یک داشتم که نزد

بدتر  ین.از ایسمداره،من حوصله ندارم وا یمف مسخره ا:اه چه صرامش
 !یشهنم

 !خفن دارم یز سورپرا یه:بچه ها من واستون رها

 !یگهنم یخوب  یزایچ یشمم:حس شساحل

 

 یهجواب داد و همونطور که به  یخوردم که داشت زنگ   یشوبا ذوق گوش رها
 :کرد گفت  یم نگاهیسمت 

 !ینجاییما یزم،ماعز  یدمتوند-

 .از حرفشم زارت دستشو بلند کرد و مثل خر تکون داد بعد

 ....که  یمنگاهشو دنبال کرد رد

 ...:خدا لعنتت کنهکیان

 !بدترم شد ین:خب!از اساحل



 یهفت تا بگ  ینبه تو گفت به ا یک   ینمبب یخوامبه تو گفت،فقط م ی:ک جانان
 !ین...ولم کنینکن  یان؟ولمب

 .زده بودمبه رو به روم زل  ینهکرده و دست به س  بغ 

بود  یسادهگشاد وا  یشهم با ن ینو آر یتو هاکان رفته بودن دنبال بل رها
 .وردل من

 یکنی؟آهم یلم یپسچ یسادیتو حلقمم وا یاومد یادازت خوشم م یلیخ-
 !بود یچه روزخوب  یدنتواقعا که تا قبل از د

عذاب وجدان  یکمداد ، یزل زده بود تو چشمام و به حرفام گوش م آرین
 بد بهش گفتم؟ یلیخ یعنی،گرفتم

 :که بهم زل زده بود گفت  یهمونطور آرین

 یخال  یدهاصال حال نم  یشه؟چیپسم  یداپ   یر موساطراف ماست  یننظرت ا  یه-
 !یخال

نگاه   یزدم  یرحرفماست موس یداشت درباره   یتبه اون که با جد یناباور با
از کنارش بلند شدم و  یوونهزدم و با گفتن د یکردم و در اخر پوزخند شوکه ا

 ی ابرودار یکردیمم یسع یم.هممون فقط داشتیسادمجانان وا یشپ
 !وطن فروش یشده  ذلیلیم،رهایکن

 !یووردمم یرشاگه تنها گ اخخخخ



به رامش انداخت و گفت:فکر  ینگاه  یمبا تمسخر ن یبدست به ج اشوان
نداره که  یتیبرات اهم ینکهمثل ا یول یاز استرس در حال مردن باش ردمیکم

 !یدار یسرنوشت ساز یچه مسابقه  یگهچند ساعت د

 

 :حدقه چرخوند و گفت یچشماشو تو رامش

 !ینجاییو خودتم فعال ا یرفته طرف مسابقم خودت  یادت یکنمفکر م-

 یحبس کردن خودم تو یبرا یلیمسابقه معلومه دل ی یجه: چون نتاشوان
 .اتاق ندارم

 !مثل روز برام روشنه ینطور،نتیجههم یقا،منمزد:دق یپوزخند رامش

 .مزشم روشو برگردوند یحرف ب  یعدبزن کورت نکنه!  ینک :عاشوان

 

 ی!دعواهایشاز اول  ینشده،چقدر خوب!ا  یبود رامش چقدر عصبمعلوم  قشنگ 
 !باغ وحش استارتشو زدن یرونب ینکه از هم  ینا!ایرکنهخدا به خ یوبعد

 یموناسمت قفس م یدمو دو یدمکش  ینوار ینمحض ورودمون با ذوق است به
 .کردم  یداهمزاداتو پ یابدو ب ینو با ذوق گفتم:آر

 .برداشتم و مشغول عکس گرفتن شدم دوربینمو

 که ییها یشهکه مثل غار بود تا ش یقسمت  یه یو ساحل رفتن تو جانان
 .یننبود رو بب یزاچ ینجور توشون مار و افتاب پرست و ا



 !و پارسا هم بالفاصله پشت سرشون رفتن.چقدرم پرروان سامیار 

 .شدن یبو رها هم به محض اومدنمون رفتن غ هاکان

 یدبه اشوان رفت و دو یبکنه چشم غره ا یستن یچکاریه یدکه د  رامشم
 یجاز اب هو یلکسر یلیسمت جانان و ساحل که با اونا بره،اشوانم خ

 !خورد و راه افتاد پشت سر رامش یشبستن

که   یوونیزد و هر ح یقفسا قدم م ینخودش ب یبرا یخیالب یلیکه خ  کیانم
بود که ماکانم کنارش  ینجاخفن ماجرا ا یخندید،قسمتدو ساعت م یدیدم
 ؟ ینا!چشونه ادیدنیخنبود و داشتن باهم م یسادهوا

 یبود و بهش زل زده بود ه   یسادهکه کنار ماکان وا  یلهم که از دست سه  هانا
 !کرد  یم یمقا یانخودشو پشت ک

 !یکردمبه دست و با دهن باز داشتم نگاهشون م یندورب منم

جا واسه خودش وله!اصال  یه یذوق داشتم واسه باغ وحش!حاال هرک  چقدر 
 یششونو ماکان انقدر ن یانک  یان؟چرابالمون مدن یریمچرا پسرا هرجا ما م

 کنار هم شله؟

 ی ینهخودم بگردم که با سر رفتم تو س یبرا ییحرص برگشتم که برم تنها با
 .یکی

 

 ینجامن ا یدونستینم یعنیگفت: ینگفتم و چشمامو باز کردم که ار اخی
 یسادم؟وا



 

تحمل  یمودور یتونیو نم یعاشقم شد یدونمهم و گفتم:م یبردم تو اخمامو
 یرمهرجا من م ی( ادامه دادم:اما حق ندار یرون) چشماش از حدقه زد بیکن

 !یایتوام ب

 

تعجب داشتم  یاشد. یلزد و کم کم خندش به قهقه تبد یناباور نیشخند
ببند ملت دارن نگاه  یشتو!زهرمار!نیخندهکردم،چه خوشگلم م ینگاهش م

 ( !یر ) درگیکننم

 !شل مغز  ینور ا یدیمکش  ید و گفت:خودت دستمو گرفت کم خندش بند اوم  کم

 !دادم یخاک تو گورم،باز سوت  هین،ای

 .یارن ی،بهونهدهنمو قورت دادم و گفتم:حاال هرچ  اب

.با حرص یادبازم داره پشت سرم م یدمگفتمو از کنارش رد شدم که د اینو
  برگشتم و گفتم:بازم

 !یایم یدار که

 !یرمتو دارم؟دارم راه خودمو م یکار :مگه باغ وحش باباته؟من چارین

 ...بود ی...منطق خب

 

***** 



 کیان

 

طرف رفته بود   یه  یهم هرک   یه.بقیمقفسابود  ینهانا مشغول گشت زدن ب  منو
 !کجان  یدونستمخودش و اصال نم یبرا

 :از دور با ذوق به هاناگفتم یراقفس ش یدند با

 !عهههه اونجان،سلطاااان جنگل-

 

به قفس  یدنطرف قفسشون.با رس یمو بدو بدو رفت یدمهانا رو کش دست
مقابلم اول دستمو گذاشتم رو چشم هانا و بعدش  یصحنه  یدنو د یراش

 یلتر بود که بدون ف یا یجدهمثبت ه یلمف ینخنده،اول یر خودم زارت زدم ز
 .میدیدشکن م

چشماش برداشت و باصورت سرخ شده گفت:خفه شو  یدستمو از رو هانا
 ی!مزاحم کارایشعورب یعسضا ینستادهوا ینجاا ی.جز ما کسیمببند بر  یشتون

 !سلطان جنگلتم نشو قشنگ 

هم  یگهد یکی یدنخند یشد که همزمان احساس کردم صدا یشتر ب خندم
 !و به رو شدمماکانه سماور ر  ینسمت صدا که با ا یاد،برگشتمم

خجالت  یگی؟از باز بود!هانا رو م یششبود و اونم ن یسادهکنار هانا وا  سهیلم
 !ینزم یبره تو یخواستم

 



 :دندونام گفتم یبازمو گشاد تر کردم و از ال نیش

 یکنی؟م یچه غلط  یدار یسادیجفت من وا-

 !یکنیکه تو م  یمتقابال با همون لبخند گشادش گفت:همون غلط  ماکانم

کارو کرد.دست هانا رو گرفتم   ینخنده که ماکانم هم یر ز زدم یمصنوع  خیلی
 :دندونام گفتم یو دوباره از ال

 !یکنمم یمتعق یکن  یبمتعق-

 محکم زد تو پشتم و یضربه  یهزد و  یمصنوع  یحرفم قهقه  یدناز شن بعد

 !کرده  یبازش گفت:ول کنم بهت اتصال یشن یاز ال 

مردم  یفدروغگو!ح یدورو یبود تف کنم تو دماغش پسره  یکنزد یعنی
 یدیداز دورم ینشون بدم به خونش تشنم!کس یخواستمدورمون بودن و نم

همو  یمدار یدونستنم یشنویمو گل م یگیمگل م یمکرد دار یالبد فکر م
 !بند رویکنیمپهن م یشوریمم

 یدین؟خند یدرد نگرفت انقدر  الک :فکتون هانا

بسته  یههم  یمخودمون بخر  یبرا یخوراک  یکمهم  یمبر  یاینکارا ب  ینا جای
 .بدم یدوست داشتم بهشون خوردن  یوانات،همیشهح یغذا یک کوچ  ی

 !یم:حله بر سهیل



 یکشهبا من بکن زود شلوارشو م یممشورت یه یم؟خبحله بر  یوچ ی:چ ماکان
دلش هوس   یهوچطور    یم!اصال تازه اومدیلیزن ذل یکنه،چقدر سپر م  ینهباال س
 کرد؟ها؟  یخوراک 

 یکشیدشگرفت و همونطور که م  یقشودست    یهاومد سمت ماکان و با    سهیل
زر نزن،ادم  یگهخودباغ وحش گفت:داداش خواهشا د یسمت فروشگاه اصل

 !یم( بر  یخب ) الک  یشهگرسنش م

 !ادمه یلهسه ینوگفتم:باز خوبه ا یدمکش  یرفتنشون نفس راحت  با

 

کرد!فکر کرده  یکمکا نم ینموزمار!وگرنه قبال از ا یخواد:جواب مثبت مهانا
 !بشه یشتر من ب یدد یتو یدشانسششا ینجوریا

 ینجاا ی!جون به لبش کن مثل رها شتر نباش!راست یاوا ند ینجورهاهان!اگه ا-
 !یشهبودم نم یم؟شنیدهغذا بد یوونابه ح یتونیمم

 یها یتونیم،بستهازشون م یتعداد یهتکون دادوگفت:واسه  یسر  هانا
 .گفتم  ی!  اهان یرسونننم یوونابه ح یبیو اس و مخصوصن یک کوچ

 کجان؟  یهبه نظرت بق-

 یگهکنار همد یوماه  ینآر یادمهفقط !حواسم بهشون نبود یدونم:نمهانا
 یفهمیمم یزنیممنداره زنگ  یبع یاد،حاالنم یادم یا یگهد یز بودن چ یسادهوا

 کجان



گرفتن،لطفا تا تموم شدنش   یچمساندوو ماکانم اومدن،اخجون  یلاهاااا،سه  عه
 !شدم بزن بکشش اصال یر من س یادم باش و با ماکان دعوا نکن وقت 

 ! بودگشنم  یلیر شدم که بهمون برسن،خگفتم و منتظ  یا اوکی

 .کردم  یز ماکانو انال تیپیدنشونرس تا

 یغ!دری،سرتا پا مشک  یمشک کفشو کاله و یبا شلوار مشک  یمشک  سویشرت
 !یگهد رنگ  یهاز 

 ( !یکیه) مورد عالقمون ایول،رنگ 

 

****** 

 ساحل

 

که مارا توش بودن وادا اطفار   یا  یشهمثل بز سرشو چسبونده بود به ش  جانان
 !یوورددر م

بکنن قدرت دست منه!دختره   یچکاریه  یتوننبود که چون نم  ینا  استداللشم
 !خنگ  ی

سبز  یبا چشما یششش یکه از تو یبزرگ  یبارنگ تقر  یاهبه مار س توجهم
 .رنگش بهم زل زده بود جلب شد



 یار رفتم عقب که صاف خوردم به سام یکم! یحس بد ترسناک بود،چه چقدر 
هم داره،کثافت.ازش فاصله گرفتم  یعطر خوب  یو اونم از پشت گرفتم! چه بو

 !و بازم مشغول قدم زدن با بچه ها شدم

 

 !:من گرسنم شدجانان

 !شکالت گنده گرفت سمتش. ) فرصت طلب  یهباز کرد و    یششن  یفور  پارسا
) 

 یاز فروشگاه خوراک  یرونب یمفعال بخور تا بر  اینویی،شکمو یدونستم:م پارسا
 !یمبخر 

 .گفت  مشغول خوردنش شد  یا یشکالتو با ذوق گرفت و مرس جانان

 "شدم یمون!از اومدنم پشیستن ینجاا یجذاب  یز چ یچ:هیدمکش  پوفی

به من نگاه   یکملبخند جذاب گفت:از من جذاب ترم مگه هست؟  یهبا    سامیار 
 !یغرق ش جذابیتمیکن که تو

 !باشه یبود ول یوونانگاهش کردم:من منظورم به ح پوکر 

 یار سام  ی  ید،قیافهخنده و اشوانم روشو کرد اونور و شونه هاش لرز  یر زد ز  پارسا
 !بود یدنید

طرف خودش و مثل بچه ها از  یکشیدجانانو م  یناست  یهمونطور که ه   پارسا
 داداش؟ یکرد با خنده گفت:خورد  یو اونور جمعش م ینور ا



 !گفت:بگو هستشم تف کنه  یشخندبا ن رامش

نگاه کرد.از اون  بهش رفت و اشوان با پوزخند به رامش یچشم غره ا سامیار 
عصر  یبخاطر مسابقه  ینجوریورودمون داشت ا ینگاه ترسناکا،از لحظه 

 !بود بزنم لهش کنم یز !کامال جایدادبهش استرس م

 

که   یمداشت یدار باهاشون!البته خب انقدر با هم د یمشده بود یمخودمون چه
 یرونب یماومد یزشم یزهر یاون غار مسخره با اون مارا یم،از به هم نپر  یگهد

 !بود یانماکان و ک یکش  یسو گ یسگ  یدیمکه د  یا صحنهیناول یقاو دق

 یمگرفته بود!هرک یانوک ی یقهماکانو چنگ زده بود و ماکانم  یموها کیان
بره  یکردجرات نم یماما کس یریختپشماش م یوفتادمنگاهش بهشون
نشسته بودن و هانا هم وسطشون نشسته بود و  یمکتن یجداشون کنه!رو
ه گرفت  همو یو کله  یقهسرش  یو اون دوتا هم از باال یخوردداشت پفک م

 کنار ینزم  ینشسته بود رو  ینهبش  یمکتبنده خدا هم جا نبود رو ن  یلبودن!سه
مظلوم به کفشاش  یلیحالت خ یهسرش بود و با  یرو دستشو ماکانیپا

 !زل زده بود

 

ما کالمشو کامل نکرد   ینگاه ها  یدن..) با دیهاکان د  ین:صد دفعه به ااشوان
خودت با دوست دخترت  یخوایم (... ام....صد بار بهش گفتم داداش تو اگه

 ی؟اورد یدست مارم گرفت  یا،چراب



که گوسفندم نه شتر  یمکه ما انقدر مشتاق اومدنتون بود ید:ببخشرامش
به هاکان گفته ما کجا  یگفت!اگه رها میمکن یقربون  پاتونیجلو یدیمخر 

 !یومدیمصد در صد نم یادگفته با شما ب  ویماومد

 یوونایعالوه بر ح یامانگار من دوست داشتم ب یزنیحرف م یجور یه:اشوان
 !راسو رو تحمل کنم یهباغ وحش 

راسو؟من...من  یگیمن م ی؟بهگرد شد و گفت:با منچشماش رامش
 .یداعش یشعور راسوام؟راسو عمته ب

رو  یکوبونددستش محکم م یتو یساده  یو با کوله  یگفتم یناروا رامش
 .اشوان ی ینهس

 .یزدنبود فقط پوزخند م یالشخ ینعکه   اشوانم

دم راسورو کم  یهفقط  یکرد  یدکه جلوشو سف  یتمشک ی:با اون موهااشوان
 ....یشحل م یبخور یانداره لوب یبباد معده که اونم ع یهبا  یدار

تو  یدکوب  یفشاشوان بخواد حرفشو ادامه بده محکم با ک ینکهقبل از ا رامش
 :داد زد یگهدفعه د ینسرش و ا

 !یکنمتحمل نداااارم!خفت م یکشمتتتتتت،دیگهم-

 

 

تو سر اشوان،اشوان بدبختم با اون   یکوبیدم  یفشو محکم با ک یگفترو م  اینا
 !کنه  یکار چ یخوردنمیدونستاون همه ادم داشت کتک م یجلو یکله



مشت محکم زد تو دل اشوان که من  یهو  ینانداخت رو زم یفشوک  رامش
 !یدگفتم ترک

 

دلش گذاشت و خم شد وهمزمان عربده زد:بر  یدستشو رو یفور واناش
 !پدرت

زد سمتمون و با من  یرجهش یه یاندفعه ک ینبزنتش که ا باز خواست رامش
 !یمشگرفت  ییدوتا

 :سرشو بلند کرد و داد زد یخون  یبا چشما اشوان

بهت رحم کنم!اما االن  یتر  یفضع یتر  یک !گفتم ازمن کوچیکشمتم-
 !یکشمتم یارمب یرتش گبامطمئن

 

اومدن اونو  یارمواسه رامش که پارسا و سام یادگفت وخواست ب اینو
 یگفتنکه م یومدکم کم صداشون م یگهگرفتن،مردم جمع شده بودن ود

 یصلوات محمد یه،یهمکان عموم یکنین،اینجاچرا دعوا م یهچ یاباز بچهینا
 .!ینبفرست

 !یکنملهت م یزنمم یچجور ین!ببیگهد یاب ی:د اگه جرات داررامش

ارامش  ینبابا مگه بچه ا یاومد:ا یتجمع یاز  ال یگهپسر د یه صدای
 ..شماهم اروم یدخانومخودتونو حفظ کن

 



 :به تو چههههه؟رامش

 .و رفت عقب یختداد زد سر پسره که طرف کال پشماش ر جوری

 !به من یدنچسب ینشماهم!همچ ین:ولم کنرامش

 !یستیال مورد اعتماد نگفتم:عمرا،االن اص  فوری

اب پشت سرش که مال   ینا  یبرم تو  میخوامینکن  ین،ولمداد زد:ولم کن  اشوان
  تمساحاس

 !ینکنم ولم کن  غرقش

مردم رو به اشوان گفت:شرمنده اما تمساحا  یننوجوون از ب یباپسر تقر  یه
 !ابشو عوض کنن یخوانم یستنن ینجافعال ا

 !که خودش محو شد  یمنگاهش کردپوکر    یکمهممون برگشت سمتش و    نگاه

 !دارم یتشکا یه؟منکدوم گور  ینجا:حراااااست،حراااااست ارامش

 یادحراست کجاست ب  ینمردم هم در اومد که اره پس ا  یحرفش صدا  ینا  با
 !یرهدوتارو بگ ینا

فرار کرده به حراست   قفسشیراسو از تو  یهدارم،  یت:منممم،منم شکاااااشوان
 !برش گردونن یانب ینبگ

بهش و رو به  یدیمهمانا!محکم چسبحرف همانا و رم کردن رامش ینا گفتن
 !کمک   یاهانا داد زدم:هانااااا ب



در   یفشاز ک  یشوافتاب  ینک ع  یخوردپفک م  بود و  یسادهوا  یتجمع  یکه ال  هانا
 یمانان عوضج یدمدقت فهم یادم فروش!با کم یاورد و زد به چشمش!ا

 !یکننصحنه نگاه م ینبه ا یهبا بق یو دارن کامال عاد یسادهکنارش وا

که با    یماه   یدنسمت اشوان که با د  کردیداشت پرواز م یگهد یباتقر   رامش
 یغج یبود از خوشحال یکنزد یباتقر  یومدنم سمتینبه ا ینبا ار یکنجکاو

 .بکشم

 

 !کمککککک   ییی،بیاماه-

 !خشکش زد یباما تقر  یدنبا د ماهی

با ما رامشو گرفت  یو ماه  یدنسمت ما دو یمو ماه یناسمت اشوان ا ارین
 :یدو رو به من پرس

بشه بندازنمون  یداشبخاطر سر و صدا حراست پ ینا؟االناسچشونه ا-
 !یره!صداتون تا اونور باغ میرونب

 ریینجوداشت از دستمون فرار کنه محکم گرفتم و گفتم:هم یکه سع  رامشو
 !نره بهش حمله کنه یرشبحثشون شد،االنم محکم بگ یلدل یب 

 ...پس؟اگه جرات دار یای:چرا نماشوان

 :جواب دادم یترامش با عصبان یدفعه من جا این

چرا  یفهممبشه؟اصال نم یکه چ   یکن  یشعصب یشتر ب یخواید زهرمار،االن م-
 !بشه یداپ یاسر و گوش شما لعنت یخوب  ینروز به ا یتو یدبا



 اصال؟ یا یکاره:هووو حواست به حرف زدنت باشه!تو چمیارسا

 !بزن یغ بپر وسط ج یرزنحرص گفتم:همه کارم!توهم هروقت گفتم پ با

 یختهروده هام ر اصال دل و یشم:ههههههه نمک!االن از خنده پاره مسامیار
 !یرونب

 یصد در صد که انقدر احساس خوشمزگ  یخوابناب نمک م ی:شب توماکان
 !یکننم

 

که چندتا   یجمع  یه  یتو  یکیحرف زد!باز حرف زد!چند بار بگم تو    ین:باز اکیان
  ادم بزرگ دارن

 اظهار وجود نکن؟ یزننم حرف

 

بودن خندشون گرفت،ملت اومده   یسادهکه کنارم وا  یچندتا دختر حرفم  ینا  با
 یچ  یننمنتظر بودن بب یه  یجانمه باز بود با یششونانگار!ن ینمابودن س

 !یشهم

 

 یکشی؟منو م ی:تو فعال دهنتو ببند دارم برات،موهاماکان

 !یرونگفت و زبونشو اورد ب  یخوادیدلم م کیان



 یبرا یزد؟حرف  یبش) جانان ( کجا غ ی:سه تاتون کمه ها!اون جاروبرق پارسا
 گفتن نداره؟

 

 یتجمع یال یا یمعدن  اب یهبطر  یهحرف پارسا بالفاصله  تموم شدن بعد
روده نمونده   یگهشوت شد خورد تو کلش که صد در صد کار جانان بود!ملت د

 .بود براشون

 :که سرشو گرفته بود داد زد  یهمونجور پارسا

 نه؟ یشیتو ادم نم-

مثل کنه  یول یوالهاسه یناز هم یکیهدفم ادم کردن  ین:اگه ولم کناشوان
 !بهم یدینچسب

 !یارامشتو حفظ کن یمجبورگرون شده داداش  یه:دسهیل

 !خفش کنم یخوام:جهنم،فعال فقط ماشوان

 

اومد سمتش و   یرمردهپ  یه  یندفعهزد سمت رامش که ا  یرجهو باز ش  گفتاینو
 .یسادجلوش وا

زورت به اون  یپسر یهدختره توهم  یه:پسرم اروم باش،اون پیرمرده
 !بابا جان مثال تمومش کن ینعاقل ینبزرگ یده؟شماهارس

 :طرف جواب داد یناز ا رامش



معنا که زورم بهش   ینبه ا  یادکوتاه ب  یدچون دخترم با  ی؟یعنیچ   یعنیدختره  -
 !یکنمم یمشعق یچطور ینیکنار تا بب  یاب ؟حاجییرسهنم

از صدتا   ینپدر جان؟ا  یدیچشماش گرد شد و اشوان با حرص گفت:د  پیرمرده
 !مردم خطرناک تره

 ینباشه،من ارومم.ولم کن  ینگفت که اشوان ادامه داد:ول  یزیچ  یگهد  پیرمرده
 !کارش ندارم

 .نشون ندادن یعکس العمل پسرا

 !یگهد ین:بخدا ارومم ولم کناشوان

نگاه  یهبا  حرفیم،بیولش کردن و ماهم رامشو ازاد کرد یدشک و ترد با
که   یقه.بعد دو سه دقنمیکردنیحرکت  یچترسناک به هم زل زده بودن و ه

نشد دست  یاز حراست گور به گور یمو خبر  یشدنمردمم داشتن متفرق م
 یهویی یلیبا اشوان قطع کنه که خ یشوتماس چشم ینتا ا یدمرامشو کش

 ...گرفت سمتش رامشم چون توقعشو نداشت رفت عقب و خب  یز خ ناشوا

راحت شده بود که  یالشخ ینکهکه بعد ا  یخورد تو ماتحت ماه  ماتحتش
 !به هم ندارن پشت به رامش خم شده بود که بند کفشاشو ببنده یکار

 یگه؟بودم که قسمت اب تمساحا پشت سرمون بود د گفته

 کوتاه بود؟  یگفته بودم که دورش نرده ها  اینم

گرد و معلق تو هوا   یباز و چشما  یبا دهن  یرفت رو دور اهسته!ماه   یچ   همه
 ...تمساحا یاستخر مصنوع  یابا سمت یکردداشت پرواز م



 !بود یخب...در اخر...شرپ!فرود قشنگ  و

 یغشروع کردن به ج یاب تمساح هست فور یتو یکردنکه فکرم  ینفر  چند
 ی ی!خود اشوانم تویمبهت زده بود ییجورا یم،یهما پوکر بودزدن اما خب

 .خشکش زده بودرامش یقدم

 

عربده  یوورددر م یشرتشوکه سو با دو اومد سمتمون  همونطور  آرین
 !یدمنجاتت م ی،االنزد:مااااه 

 ( :هه..هه..هه...هچوووو ) صدا عطسس مثالماهی

 !:زهرمارجانان

مگه؟خدا دوتا چشم داده بهت هرکدومش اندازه دوتا چشم   ی:کور بودرامش
 !یحواستو جمع کن یخواستیشتر،م

 یکرد و با نگاه عصب ینیتو دستمال ف یلرزیدما مهمونطور که از سر  ماهی
 یر بود با ماتحتش کوبوند تو ماتحت من که افتادم تو اب؟؟مثال خ یگفت:ک 

اومدم باغ وحش! االن خوب شد؟ انداختنمون   یمبار تو زندگ  ینسرم واسه اول
هست  دیوار !دور باغ وحشم یزنیمم یخپارک  یها یمکتن یرو یمدار یرونب

نتونستم خوب بچرخم قفسا رو  یبینم،حتینم یچیدمم پاره کنم هخو ینجااز ا
 !ینمبب

 یز چ یچقسمت خزندگان ه یتو ینی،حتینداشت که بب یمخاص یز :چساحل
 !جاها ی یهنبود چه برسه بق یخفن



 !:اررررره،سگ درصدماهی

که توش   ینسکافه ا  یوانبه دست تند تند اومد سمتمون و ل  یواناز دور ل  آرین
 :یرو گرفت سمت ماه  دیومبخار درم

 !یخوریسرما م یسهبخور،هوا سرده توهم لباسات خ-

 .ذره ازش بخور اول یه ی،خودتمزد و گفت:مرررس یلبخند ماهی

 یمن خوردم مال خودمو تاوقت  یبه فکرم یزد وگفت:مرس یهم لبخند آرین
 .ینجاا از دکه اش  برسم

 

 :ازش گرفت یوانول یلکسر ماهی

 .توش یباش یختهنر  یزیچ یموش وقت مرگ یهگفتم   یبه فکرم یوچ یچ -

 

 :کرد  یسشخ یبه لباسا ینگاه  ینو آر یمپوکر شد هممون

 !تا تورو نجات بدم!نمک نشناس یدمخاک تو سرم که پر-

وضاعت !خودتم اینزن   یخنداد و ماکان گفت:حاال داداش خودت    یجواب   ماهی
  یا! بیستاخوب ن

 !منو بپوش سویشرت

 



 .عاشقانه درست نکن من جنبشو ندارم یصحنه ها یناز ا یزم:ماکان عز رینآ 

 .گفت  یبر سرت  خندش گرفت و خاک ماکان

از اول   یکنهم  یکار داره چ  یستن  یم،معلومبر   یادبزنه به هاکان ب  زنگ یکی:سهیل
 .زده بود تا االن یبشغ

 

 .یزنگماالن م یسین:واسامیار

زنگ بزنه به هاکان   یار تا سام  یسادیموا  یمرو داشت  یکه کال نقش ببو گالب   ماهم
چون واقعا هر لحظه   یزدیمبا پسرا نم  یمخونه،حرف  یمو ماهم بر  یانو رها تا ب

 !امکان دعوا وجود داشت...هر لحظه

 

 

 

***** 

 

 رامش

 

 لییبه من که خ  ییییچقدر قشنگ شددد وا  ینعکسمونو بب  ینهانا ا  ی:واااارها
 ی؟خوش گذشت شما چ 



 !:خفه شوماهی

دراورد وپرت کرد سمت رها و گفت:بده انقدر  یرشکوسن مبلو از ز ساحل
نزنه؟عه عه  یبتونبا هاکان غ ینامزدا ه  ینمثل ا یاریدرن یمسخره باز

خوشحال داره   یلیدست تو دست اقا خ  یمعه...انگار نه انگار باهم برنامه داشت
 !واسه خودش یرهم

همه   ینباشم خب!در ضمن ا  یششکنم دوست دارم همش پ  کار ی:خب چرها
 !یهکاف  یگهاالن د  یامکنار ب  ینگلیکردم با س  یمدت شماهارو تحمل کردم و سع

گفته  یالهاچرا به اون گودز یشعور ب یدت،راستی:خاک تو سر پسر ندجانان
که !تو با   یبد یدگله رو به چوخ نبا  یههاکان جونت  یدند یان؟برایب یبود

 یم؟کن  یکار تا چ ۶ما با اون  یکنیهاکان دل وقلوه رد وبدل م

 !یادم یشاالن؟سوال پ یبود ی:گله رو با ک کیان

 سوم؟ ی ینهگز   یارها  یا یدیبه ما ر یقا:االن دقهانا

 

 !:جانان دهنتوساحل

بگه همونطورکه  یزیجانان چ ینکهکردم و قبل ا یخودم خال یرو اسپریو
 !یرمعمارت گفتم:من دارم مسمت در  یرفتمم

 داد من سرشون  یصدا  یدنسالن نشسته بودن و با شن  یتو  یرنگ   یمبال  روی
 .برگشت سمتم

 .یب.مواظبت کن بی:موفق باشساحل



 .:بزن دهنشو صاف کنماهی

 !باختییم:رامش اصال استرس نداشته باش باخترها

 .یوارتو د  یر ب  یرنشینره.مواظب خودتم باش جوگ  یادتببر    ینوماش  ید:کلهانا

 !یرمابگ یلتحو یدسالم با یدمت:سالم دارم مکیان

نگران  یکه هست   یبود یما همون گوز یبرا یبش ی:رامش تو هر چسجانان
 !ینباش موفق باش

 ...ما اخه یما یوونهخنده درو بستم،چقدر د با

 .شدم یران  ینباشگاه مخصوص ماش وارد

 اشوان بود و یاز دوستا یکیمال  ینکها مثل

 .ینجاا یایماشوانم باهاش هماهنگ کرده بود ب 

خودمو  یبه زور جلو یمخصوص رال ینایمسابقه و ماش ینزم یبزرگ  یدند با
 !گرفتم که سوت نزنم،چقدر خفنه

که   یصندل یشکل با  کل یا یرهسالن دا یهبا   یشدیکه وارد م  یدر ورود از 
 یدهحالت پله پله چ یادل.صنیشدیشده بودن مواجه م یدهپشت سر هم چ

 .بود یهم نارنج  یستپ ین.زمیچند بعد ینماهایشده بودن درست مثل س

به  یدنماومدن استفاده کردم و با رس یینپا یبرا یاوسط صندل یپله ها از 
 .شدمپله با اشوان چشم تو چشم یناخر 



 یشرتت یهبا  یمشک  یشلوار ورزش یهزده بود و  یهمسابقش تک ینماش به
.با سرش یهم گذاشته بود رو یبود و کاله کپ مشک  یدهپوش یجذب مشک 

وقته  یلیگفت:خ زد و ینگاهم کرد و اخرشم پوزخند یرهخ یکممن  یدند
 !!!!یایب یخواینم یدیمنتظرم،فکر کردم ترس

 

دست  یزدم و مچ دست چپمو اوردم باال و با انگشت اشاره  یشخندین منم
 :گفتمراستم  ساعتمو نشون دادم و  

ساعت  یقاکه دق یبینیبکن،م یچک  یهندارن  یناییاگه چشمات مشکل ب-
 !یمشتاق  یلیتو خ ینکهاما مثل ا یامنداشتم که زودتر ب یچهاره!وقت اضاف 

 :زد یخاشوان خشک شد و نگاهش بدتر  پوزخند

 !من جالب تره یبرا یخورد شدن غرورت از همه چ  یدند-

 !توهمت بمون یکج کردم:پس تو  دهنمو

 

از حرفم راه افتادم سمت رختکن تا لباسمو عوض کنم،جز من و اشوان و  بعد
نبود.من خودم از دخترا   یا  یگهپسر و دختر که صاحب باشگاه بودن کس د  یه

 یهبا    یرونموب  یگرفتم،لباسایبدتر استرس م ینجوریچون ا یانخواسته بودم ن
 .دمعوض کر  یداسبراق با شلوار ستش از مارک اد یبلوز جذب مشک 



با خودم فکر کردم....اگه واقعا  یپوشیدمم یموانگشت یکه دستکشا  همونطور 
همه   یبار جلو  یه  یخوادبه من نداره و فقط م  یازیاصال ن  ی؟اوناشوان ببره چ 

 !بگم دوست دخترشم و بعدش بهم محل نده که منو خورد کنه

رقابت  ینا یکنم که اشوان تو یخودمو راض ونمیتجوره نم یج...هنمیتونم
 ...!ببره

.اب دهنمو قورت یرمرو محکم بگ کردم فرمون  یعرق کرده بود اما سع دستام
حرکت بود  یاماده  یمکنار  ینماش یبه اشوان که تو ینگاه  یچشم یر دادم.ز

 !یکنه،عوضیداره با پوزخند نگاهم م یدمانداختم که د

 یشترینگاز،با ب  یقه پامو بدون مکث گذاشتم روسوت شروع مساب یصدا با
 !!سه تا دوربودیروندمم یتونستمکه م  یسرعت 

 یرو  یشتر دور رو ببرم،پامو ب  ینا  یتونستمازم عقب تر بود و مطمئنن م  اشوان
 .گاز فشار دادم

و  یهکه چقدر عصب  یدیدمم یاقشوق ینمماش ی ینهبهم برسه و از ا نمیتونست
 یکنزد یقالبم شده بود.همچنان جلوتر بودم و  دق یباعث پوزخند رو ینهم

 !اشوان ازم جلو زد یهوکه   یشدچ یدونمنم یانخط پا

 جلو زد؟ یگرد شد چطور  چشمام

 ینو بدون سوم یشماولو برد،نه نه نه...اگه دور دومم ببره از دور خارج م دور 
!از عمد خودشو عقب ی..وادور رو ببره.  ین!اصال توقع نداشتم ایشهدور برنده م

 !بهم ینهبر  یانخط پا یک بوده که نزد یدهکش



 !کنم   یاطیاحت  یو ب  یرمشدست کم بگ یتونمنم  یگهدورو د ینبادا باد،ا  هرچه

چفت  ینموماش یبدبخت  ید،باد یرو نم یستجز گاز و پ یچیچشمام ه دیگه
 .اشوان رسوندم ینماش

 !داد زد:مزاحم ینشماش یاز تو اشوان

 

 ی؟دور رو ببر  ینا یذارمم یکرد  یشعورتی،فکر خود ب-

 

زدم و  یجلو زد که با تمام توانم دادذره ازم یهنداد و به جاش  یجواب  هیچ
 یچبه پ یدنکردم و قبل رس یسک گاز ر رو یدادمهمزمان که پامو فشار م

ترمز کرد و منم زود فرمونو  یاشوان که شوکه فور ینسمت ماش یچیدمپ
 .دوباره کنترل کردم ینوچرخوندم و ماش

دوباره حرکت کرد اما من  یشوکه شده بود اما خودشو نباخت و فور یکم
!دوردومو یولرد شدم.ا یاناز خط پا یازش جلوتر بودم.با خوشحال یلیخ

سه دور  ینبلد نبودم.ب یول یبزنم از خوشحال یغ ج یخواستبردم،دلم م
 ور د یدبازم با تمام توان گاز دادم،تا ازم عقبه با ینهم یحت نبود برااسترا

 !سومم ببرم،شانس با منه

 اشوان؟ یازت بخوام اقا یچ  اوووووم،حاال

 !شده بود اما مونده بود که به من برسه یکمنزد اشوان



و   یدمکش  یودست  یهویی  یمتصم  یه  یگفتم و ط   یوهویی  یدماخر که رس  یچپ  به
!سرم یدممحکم و شن یضربه  یه یفقط صدا یشدچ یدونمنم یچسر پ یقادق

 ...شده یخون جار یشونیممحکم خورد به فرمون و حس کردم کنار پ

 ین!ماشینمکوبونده بود به ماش  ینشوکنارم  رسونده بود و ماش  ینشوماش  اشوان
 یبکنم!...مجبور شدم فور  یکار  یچه  یتونستمتعادلشو از دست داده بود و نم

 .ترمز کنم

 .متوقف کردم ینوماش یبدبخت  با

 ...رو سرعت اهستس یکردم همه چ   احساس

 ینواسه هم یبرمنم یدونستم.میانازم جلو زد  و رفت سمت خط پا اشوان
 یاروم یلبام با صدا یکه بازم حرکت کنم...از ال  یدادمپاهامو تکونم نم یحت 

 .شمردم

-10,9,8,7,6,5,4,3,2....1 

تموم   ی..همه چ شد...از خط مسابقه رد شد و همونجا غرور منم شکست  تموم
 !شد...چشمامو اروم بستم.لعنت بهت رامش..لعنت

 !یوفتهب یتونستبود که م یاتفاق  این

از کنارم رد  یقااشوان دق ینترمز گذاشتم و ماش یباز کردم،پامو رو چشمامو
 ..دمکه از باختنم داشتم فکر کر   یشد،به تصور

 .پدال گاز گذاشتم یباشم،پامو محکم رو یانیپا ینمنتظر همچ یتونم!نمنه



راحت شده بود که من جا زدم چون سرعتش کم شده   یالشکنم اشوان خ  فکر 
 .بود

پدال  یکردم به شمردن و همزمان دستمو دور فرمون و جامو پامو رو  شروع
 .محکم تر کردم

-10,9,8,7 

 .شدم یک اشوان نزد ینماش به

-6,5,4 

به کنارش انداخت و با  یتفاوت  ینگاه ب  یدم،نیمرس ینشجفت ماش تقریبا
 .چشماش گرد شد یهومن  یدند

 ینشدت شوکه شدنش سرعتش کمتر شد و منم از فرصت استفاده کردم و ا  از 
 .دفعه با تمام توانم ازش جلو زدم

 یبردمم ینموماش رفتیکرد بهم برسه اما هر طرف م  یخودش اومد و سع به
 .یرهجلوش که نتونه سبقت بگ

دستام دور فرمون محکم تر شدن   یشدمم  یککه بهش نزد  یانخط پا  یدند  با
 .لب شمردم یر و ز

-3...2...1...! 

 !رد شدم یانتمام....با سرعت از خط پا و



فرمون گذاشتم،احساس  یرو یترمز  و سرمو با خستگ  یمحکم رو پامو
بگو حتما خسارت  ینارو!اوووف ماشیشکنهکف پام داره م  یاستخونا یکردمم
 !کوبوند بهم  ینشمن چه؟اشوان نامرد با ماش یدن،بهد

واقعا مثل   یشدمم  یدلبم،تونستم غرورمو حفظ کنم،اگه ناام  یاومد رو  لبخندی
اشوان   یابقه برامس  ینا  یدو من بازنده بودم،شا  یشدرد م  یانتصورم از خط پا

مهم بود  یلیمن خ ینداشته باشه اما برا یادیز یتاهم یا یگههرکس د یا
 !یتونمبه خودم بفهمونم که م یخواستمچون م

زود اتفاق افتاد اما االن   یلیخ  ی.همه چ یزدمخسته بودم و نفس نفس م  هنوز 
 ...راحته یالمخ یگهد

که برامون   یمدار یهدف  یهمسابقس...هممون  ینهم درست مثل هم زندگی
بار  یه یبریمبار م یکشیم،یهو استرس م یسخت  یانه،براشمثل اون خط پا

 .یبازیمم

 

با   یاریم،تصمیمکم م  یمزور اخرو بزن  یدکه با  یاخرش، موقع  یبینیم،امام  اسیب
م پامو دوباره بذار   یابشه    یگهد  یکی  یو بذارم هدفم برا  یارمخودم بود،که کم ب

 !انتخاب کردم یورو پدال گاز و حرکت کنم...و خب...من دوم

 

 :اشوان اومد یحوصله  یب  یسمتم باز شد و صدا در 

 یشی؟نم یادهتو؟چرا پ ینا یُمرد-



 

فرمون برداشتم  یسرمو از رو یروزمندانهلبخند ژکوند و نگاه خسته اما پ یه با
 .و به  اشوان نگاه کردم

 :نشونش نده گفت یادکرد ز  یم یکه سع  یسر و وضعم با تعجب یدند با

زدم  ینکه....نکنه بخاطر ایادداره خون م ی؟پیشونیتمچرا رنگ ماست شد-
 شده؟ ینجوریترکوندم ا ینتوماش

 

ت خورده تو سرم!پس به نظر  یز !میهچه حرف ینزدم:نه باباااا ا پوزخندی
منه!من برنده  یدستا یتو یتشده؟هه...االن مرگ و زندگ ینجوریا یچطور

 !مسابقم ی

 یه؟ساده بود!حاال شرطت چ یمسابقه  یهمثال ؟  ی:ههههه،که چ اشوان

مسابقه  یهاز  یشتر قطعا ب یشدم و گفتم:اگه خودت برنده بود یادهپ ازماشین
م!بعدش بهت برم خونه استراحت کن یخوامم یگم،االنبود،شرطمم بهت م

 .میخوامیچ  یگمم

 

 گفتم  یچ  یدکه انگار اصال نفهم  یجور توجه به حرفم بی

  یشونیمبود دستشو برد سمت پ یشونیمهمونطور که نگاهش به پ 

 



 یکنی؟م یکار عقب:چ یدمخودمو کش یفور که

 .یرسونمتخودم م یدم،بیا:باشه فهماشوان

 !یامتو کلته،نم یچه نقشه ا یستباال انداختم:معلوم ن ابرویی

تو برو  یکنمم یخداحافظ  یتوجه به حرفم گفت:تا من با احسان و دل بی
 .ینتو ماش ینبش

 

و راه افتاد سمت دوستاش که  یبمگذاشت تو ج  ینشوماش یدکلاز حرفشم بعد
 !یکردنم یکار داشتن چ یقادق یدونمبودن و نم یسادهدور تر از ما وا

عروسک اشوان مواجه  ینبا ماش یستبا خروجم از پپله ها رفتم باال و از 
باشه که من   یالخ ینباهاش برونم...اما به هم یخواستشدم،اخ چقدر دلم م

 .وا بدم

 !یکهمرت یزنهشتک کرده زرم م یشونیموپ زده

 یکی یهودور شدم  یکم ینکهو هم ینگذاشتم رو کاپوت ماش  ینشوماش کلید
 .محکم بازومو گرفت

 

 !یگهم یگ م ید؟انگار رس یک   این

 !چته ولم کن یهووووو-



شاگرد و  یصندل یبرداشت و بازش کرد و منو انداخت رو ینشوماش کلید
 یهویی یلیخ یزد..عوض یوخودشم بالفاصله اومد نشست و قفل مرکز 

 .کرد نتونستم اصال عکس العمل نشون بدم  کاراروینا

 یه؟کارا چ  ینا یروشن کرد که داد زدم:معن ماشینو

 !یرسونمت!گفتم میرفتیم یبود جواب داد:داشت  یدکه ازش بع  یخونسرد با

حرف من نامفهوم  یامشکل دارن  ی،گوشاتکارو بکن  ینا یخواممنم گفتم نم-
 بود؟

 !برو یبعدش هرجا خواست  یر بگ اروم یقهبحث ندارم،دو دق ی:حوصله اشوان

 یر گ ینبودم که جواب ندادم،بهتر اصال.شب شده و اصال ماش یعصب انقدر 
منو برسونه!چرا حرص  یدمسابقه رو گذاشت خودشم با ین.خودشم ایادنم

 بخورم؟؟

 

 نشسته بودم و هردومون اخمامون توهم بود، ساکت

 یحارش و مساز  یخواماهنگ معذرت م و ینشبرد سمت ضبط ماش دستشو
 .پخش شد

 .روشن کرده بود ینوماش یهسرد شده بود که اشوان بخار یبه قدر هوا

 یشخص  یرال  یستپ  نبود.چون  یدشد  یادهم گرفته بود اما خوشبختانه ز  بارون
تا  یرفتیمجاده م یتو یومسافت یه یدبود از خود شهر فاصله داشت و با

 ...ینماش یبخار گرفته  یبرگردوندم سمت پنجره  یرسیدیم،روموم



دادم بهش،حس  یهروش و بعد سرمو تک خودمو نوشتمانگشت اشارم اسم با
پسر  یهبا  ینماش یه یتو یبارون  یشب و هوا یداشتم که تو یبیعج

بودم!هرچند االنم دوست دارم اشوانو  یپسرا فرار یکه از همه   ینشستم،من
 ...مینسبت به هم ندار یکنمرو احساس م یهگارد اول  بزنم بترکونم اما اون

 ...کرد  یباز لج م یدامدت باهام بهتر شده بود اما جد یهالبته اشوان 

 یرونچرتو پرتم اومدم ب یفکرا یگم؟از مدارم چی

 :...سرم یتو یادب یاالخ ینگوش بدم تا کمتر از ا  کردم به اهنگ   یو سع 

 !از همون دست راسته پس یگیریپس م یاز هر دست بد میگن

 

 ...عاطفس یب  یقلب سنگ  ینبرو با من نباش که ا(

 ...دست دست کنم یترسمم یاز قصد بدم که بر  من

 ...که خستت کنم  یادخستم نه اصال دلم نم من

 ....!یاز سرم بردار....از منه تکرار ی،دستگاه   یشم..که بد میخوامم معذرت

خوش  یضم،بروروزا بد مر  ینبا همه ا یبمغر  یداجد یستمتو حال خودم ن من
 !یزمخوش باش عز  یزم،بروباش عز 

...برو خوش باش یدنمثل من ند یرمچتر م یب  یسمبارون و برف خ زیر 
 )!..یزم...برو خوش باش عز یزمعز 

 



نگاهم  یدند یکنه،باداره نگاهم م یواشکی یدمبهش انداختم که د ینگاه  نیم
 !اهنگو قطع کرد یهوزود نگاهشو پس گرفت و 

که به خودم   کردیمنو جمع م یومدم یدبا یکیاهنگ داشت؟البته  یکار چ وا
 !گرفته بودم

 

!بهم یشعورشد.چه ب یادهجا پارک کرد و پ یه ینوبه شهر ماش یدنمونرس بعد
  یرسونمتم یگهم

ساعت منتظر بمونم تا  کرده من حوصله دارم سه  !فکر یرهم یکنهمنو ول م بعد
شدم و  یادهپ یندست دست کردن از ماش یقهبرگرده؟باالخره بعد چند دق

موقع  یرم،درستهبگ ینگذاشتم و راه افتادم تا برم ماش یبمج یدستامو تو
شهر که   رکز م  ینبود اما تو  ینخب اونجا ماش  یمقاومت نکردم ول  یاداومدن ز

 و یرفتمپارک سبز داشتم راه م  یهرو کنار  یادهپ یهست!تو

 یسااز پشت سرم اومد:وا یشعصب یدور شده بودم که صدا یناز ماش تقریبا
 !کله شق  ینمبب

 .خونسرد برگشتم سمتش ی یافهق یاکردم وبعد با   مکث

 !که انگار به خونم تشنست  یکردم نگاهم یجور یه

 !یدهزد ومعلوم بود دو ینفس م نفس

 



کولت کنم ببرمت؟چرا انقدر   یشد و گفت:دوست دار یکمنزد یشتر قدم ب چند
بگذره بعد  یقهولت کرد نه؟اصال بذار  پنج دق یقهدو دق یکنی؟نمیشهفرار م

 !شو برو یادهپ

 

 !نبسته بودم باهات که یرم،قراردادهروقت دلم بخواد م-

 .دستاش یکرد و سرشو گرفت تو  یناباور ی خنده

 

  ه کردکه توش پر از تمسخر بود نگا  یافمق به

دستشو اورد جلو صورتم که زود واکنش نشون دادم و مچشو  یهو و
 ی؟به من دست بزن  یکنی؟میخوایم یکار گرفتم:چ

 یکه آخ   یچوندمزانوش زدم و دستشو پ یتو یبگه لگد یزیچ ینکهاز ا قبل
 .گفت

دفعه  ینکه با وجود دردش بازومو گرفت که ا  دادم و خواستم برم هولش
و اونم  یومددفعه کوتاه ن ینزدم،ا شکمش یتو یبرگشتم و مشت محکم

 یابونگرفت و پاشو محکم گذاشت رو پام که دادم در اومد،کنار خ  یقمومحکم  
حواسش نبودکه  یبه جون هم اما چون رهگذرا کم بودن کس یمافتاده بود

 !جدامون کنه بیاد

 

  یشگوندست آزادم پهلوشونو ن با



 یچمنا  یکه با زانوش زد تو زانوم. نتونستم خودمو کنترل کنم افتادم رو  گرفتم
خودم  یترسناک شده بود اما من به رو یلیپارک کنارمون،اشوان واقعا خ

 .کردم  ینگاهش م یانهوحش یو همونجور یووردمنم

 

 ! یمن رفتار کنبا  یدبا یچجور یکنمم یت:حالاشوان

 

که چون   یدمشو پاشو گرفتم و محکم کش یدمگفت و اومد سمتم که پر   اینو
بودم قل  ینزم  یشد.همونطور که رو  ینکنارم پخش زم  توقعشو نداشت اونم

 یکوبوندممشتامو م  ینزم  یشکم افتاده بود رو  یخوردم رفتم کنارش و چون رو
 .دستم فرار کرد یر قل خورد و از ز یه یکمرش،با بدبخت   یتو

و واقعا حال نداشتم قل بخورم دوباره برم  یمبود ینپخش زم هردومون
 !سمتش بزنمش

 

چمنا پخش شده بود گفت:اگه جرات  یو رو یزدکه نفس نفس م  همونطور 
 .بلند شم یساوا یدار

 

 !یادبا نفس نفس گفتم:تو صبر کن من حالم جا ب منم

 



 نفهم؟ یالک  یکنی!چرا حمله میشیام ی:وحشاشوان

 !به من یزدیدست م یداشت  ی،تونفهم خودت -

در اورد و پرت کرد  ینبا بتاد یلگاز استر   یهو  یبشج یدستشو کرد تو اشوان
 ...یاقتیل یب  یشونیت،خیلیبزنم به پ یناروا یخواستمسمتم:م

 ینتعجب سر جام نشستم و به بتاد یگه،باسمت د یهگفت و روشو کرد   اینو
 :شدم اما زود دوباره گارد گرفتم  یمونپش  یهثان  یهلحظه... ی؟یهاه کردم،جدنگ

 !بود یفتوظ ی،پسبال رو سرم اورد ینبردن ا یخودت برا-

 یچرخوند و اونم مثل من نشست،مثل خون اشاما نگاهم م یفور گردنشو
 !کرد!شونه هامو باال انداختم که با حرص گفت:بلند شو...بلندشو تا نکشتمت

 

**** 

شدم و از حرصم  یادهپ ینشاز ماش یحرف  یچبه عمارت بدون ه یدنمونرس با
عکس   یچاشوان بدون ه  یخت،اماچنان بستم که خودم پشمام ر  ینشمدر ماش

 !حرصم گرفت یشتر گاز گذاشت و رفت که ب  یپاشو رو یالعمل

 .برم تو زنگ زدم به هانا ینکهاز ا قبل

 :الو؟هانا

 هانا خاتون اومده عمارت؟-

 :نه هنوز تو راهه چرا؟هانا



بهونه اماده کنم واسه شب برگشتنم،من  یاگه هستش  یچی،خواستمه-
 .پشت درم باز کن درو

 .راحت باش،باشه یومده:اها نه نهانا

گذشت اما   یقهقطع  کردم و منتظر موندم تا هانا درو باز کنه.چند دق گوشیو
 .رو زدمنشد!با تعجب زنگ د یخبر 

 یه؟شما؟:کهانا

 ..طاقت ندارم یگهد یابا حرص بستم...خدا چشمامو

 

***** 

 کیان

 

 .وارد خونه شد یعصب ی یافهو ق یحوصلگ  یبا ب  رامش

 .بوده یمسابقه چ  ی یجهشد حدس زد نت یم یاقشق از 

که تازه تماس عاشقونشو با هاکان جونش قطع کرده بود و از اتاق اومده   رها
 :رامش گفت یدنبا د یرونبود ب

 .سرده یلیخ یرونب یارمداغ ب ییبرات چا ینبش ی،بیانباش ی،خستهعه اومد-

 



 یرشوحرف رها مس  یدنرفت سمت پله ها تا بره باال با شن  یکه داشت م  رامش
 نمیادیگهبره باال د یدونستیممبل.هممون م یعوض کرد و اومد نشست رو

  .از حالشم معلوم بودیینپا

تا  ییرها گفت چا ینهم ینرفته،برا یشپ یخواستهکه م  یاونجور مسابقه
 .ازش بگذره یتونهو نم ییه. چون رامش عاشق چاینهبش یشمونمجبور شه پ

 

خودتو   یوفتهب  یمن نگفتم هراتفاق مگه    یبرفت اشپزخونه و ساحل گفت:ب  رها
 ...یرشنشده!بزن ز یزیناراحت نکن؟االنم چ

نقش دوست دختر   یستیخودتو ناراحت نکن اصال مجبور ن  یگه:راست مماهی
 !یکن  یاشوانو باز

 

 دانشگاه اروم باش فقط باشه؟ یبریمتم یدیمم ییر تغ یافتو:اصال فردا قجانان

 

م گوسفندا نگاهمون کرد و گفت:من کنحالت خاک تو سر همتون  یهبا   رامش
 .مسابقه رو بردم

 

 ی؟نداره خودتو ناراح...چ  یب:عماهی

 



از پاش در اورد و  ییشومبل در اومد و دمپا یرو یدشاز حالت دراز کش سریع
 .که گرفتش  پرت کرد سمت رامش

 یتتو ذهنم دلدار ینویسمم یالوگپس چه مرگته کثافت؟سه ساعته دارم د-
 یه؟ا یافهچه ق ینبدم،ا

 !یبری،ایولم یدونستمبا خنده گفت:م ساحل

 ینجوریه؟ا یافتق ی،چرابه رامش گفتم:تو که دمت گرم برد رو

 ینکها یجا یبینمشم یدا...جدیستن یزیبا اشوان بحثم شد چ یکم:رامش
 یناراحت شدنمم عصب ینهم یگیره،سر و دلم م یشمبشم ناراحت م یعصب

 !یشمم

 

  دستشو یتو ییچا یوانو ل ونیر از اشپزخونه اومد ب رها

 .رامش یجلو گذاشت

 یکنی؟فکر م یچ  ی؟خودتدار یحس ین:چرا همچرها

 ینا یخوادنم چیه،دلمیدونمکه نم  میکنهیمعصب ینبا حرص گفت:هم رامش
 ینمشبب یخوادنم یدیدمش،دلمنم یچوقتحس مزخرفو تحمل کنم،کاش ه

 ....اصال

 ...ینمشمن دوست دارم بب ی:ولجانان

 سمتش و من با تعجب گفتم:اشوانو؟ یمبرگشت هممون



تو اشوانا؟! (  یریزی) چرا پارساهارو م یگم:نه اسکل...پارسارو مجانان
 ...زودتر بهتون بگم،من بهش عالقه مند شدم یخواستمم

 ...برگام-

 حست عشقه؟ یدونی:صبر کن اصال از کجا مرامش

 !یزودتر نگفت  ی:ساچ ا واو!غلط کردهانا

 .پس....عررررر یتوهم عاشق شد یلبخند گشاد زد و گفت:واااا یه رها

 یم؟بفهم ید:چه غلطااا،االن باماهی

 جانان؟ یخودتونو...از کِ  ید:کنترل کنساحل

 

خودم اما تنها  ی،نمیدونستماز همون بچگ  یبینمم یکنم:فکرشو که مجانان
 یگممارمد  یچ   یحت   یدونمکارامو نداشتم...نم  یار بود که جلوش انگاراخت  یپسر 

 ...) شتتیشهکنارمه هم دلم براش تنگ م  یوقت   یو جلوش مثل بچه هام،حت 
) 

 

عالئمو   ینباشم،چون منم جلوش هم  یدبا  ینمنم عاشق ار  ینجوریه:اگه اماهی
 من عاشق شدم؟ یعنی یدارم..وا

همش  یحرف زدنتو کاراتو ندار یار اخت یمنم حت  یبابا یتو جلو ی:ماه ساحل
 ی؟من یاالن عاشق بابا یعنی یدیم یسوت 



 ینخودش اخر   یینهپا  یوشک  یعاشقم بشه انقدر ا  یحت   ینا  یدول کن  ینو:اهانا
 !یفهمهنفر م

علنًا به من تهمت االغ بودن  یواقعا..دار یگهد یستمن ینجوریم:من اماهی
 !یزنیم

 ...:توطئس باور نکنجانان

 :زهرمارماهی

ما با پسرا انقدر فرق کرده باشم رفتار هرکدوم ش یاگه بخوام جد ی:ولجانان
 ینم،بب یرونب ین،بریزیندار  ییحسا یهکه مطمئنم شماهم 

 ...که زودتر از همه دست به کار شد با هاکان رل زد  رها

 .واقعا دوستش دارم یدمفهم یداکه جد  منم

  ...هم چشم داره یوکه ولش کن رو مت  ماهیم

 !یهچ یار سام ی.ساحل!تو نظرت درباره خب

زده  یجانه ی.وقت یدنپلکش شروع کرد به پر  یهگرد شد و   چشماش ساحل
 .یپریدم ینجوریشد پلکش ا یم

داشته  یار سام یدرباره  ینظر  یدچرا با یپرسی؟اصالم ینجوری:چ..چرا اساحل
 باشم؟

 :ساحل یزدم و انگشتمو بردم تو پهلو یحیمل لبخند



و حواست  یبود یجد یشهماهم روراست باش،هم ی،باتو با خودت روراست -
 !یخودت اصال احساسات نداشته باش یشهنم یلبه ما بود درست اما دل

 ...:راستشو بگو،کامال صادقانهماهی

 !ذره ها یاد،یه...ازش خوشم میکنممدته احساس م یه...یه:خب...ساحل

نش و فقط بدبخت رامش بود که با قند تو ده یدیمکش  یغیبا هم ج هممون
 .زل زده بود به ساحل،بدبخت از ساحل انتظار نداشت

 

 ی؟چ  یان،توحل شددد.خب ک ینممم:اجانان

بر و بر نگاهشون کردم و حالت متفکر به  یکم
 ..کرد!...اومم  یتماذ یلیگرفتم،ماکان...خب...جذاب بود..اما خخودم

 !یم:منتظر جانان

اما  یشمم یجور یه یبینمشم یدارم وقت  یدونم،قبولراستش من...واقعا نم-
 !یدونمتا مطمئن نشم واقعا نم

 :گفت  ینگاه کردن و ماه  به هم یدیناام با

 ی؟هانا تو چ -

 

 یان بهم ابراز عالقه کرده اما منم مثل ک یل:خب من که..بهتون گفتم،سههانا
  یدونم،راستشنم



نه...سخت شده  یاقبول کنم  یمزندگ یرو تو یگهنفر د یهبازم  میتونمنمیدونم
 .یرونب یدفعال از منم بکش ینکردن.واسه هم  برام اعتماد

 یگی؟م یچ  یل:به سهرها

 ینا  یرمبگ  یمبا منطق تصم  یخوامخوب فکر کنم،م  یدواقعا...اما با  یدونم:نمهانا
 !دفعه

 

دفعه سرامون برگشت سمت رامش که با اون قند  ینو ا یمگفت  یاهان  متفکر 
 :دهنش نامفهوم گفت یتو

 !تو دهنتون یکنمم یزوم یهحست به اشوان چ ینبخدا بگ-

 یم؟اشوانو بگ یخوایمگفته م  یمرموز گفت:ک  ساحل

 .حلق رامش که من با خنده زدم پشتش،خودش خودشو لو داد  یتو  یدپر   قند

 

***** 

 {یانک}

 

بدون  ی یقهجل یهرنگ تنم کردم  و روش هم  یدسف یزانو یتا رو یهود یه
 .بود یقم.شلوارمم از همون مدل جلیدمپوش یخی ینج یناست



مرتب کردم و بعد برداشتن کولم از اتاق اومدم  یمومشک ی مقنعه
بود و االن تو آشپزخونه منتظرمون  یدهصبح رس یکاینزد یرون،خاتونب

 یک .دلم براش تنگ شده بود واقعا!نزدیمنشسته بود که باهم صبحونه بخور
چرا  یدونمبودن و نم یالشو یمخش تو رو یالیماه بود که با اون فام یک 
 !ستن برن انگاریخوانم

 

 .نشستم:سالااام یز بدو بدو پشت م

 

اشپزخونه و با  یاومد تو یبا لبخند  جوابمو داد که جانان هم فور خاتون
 .بلند گفت:سالم خاتووون جوووونم یصدا

ه بوسش کن یادجانان بخواد ب ینکهاز لحنش جمع شد که خاتون قبل ا قیافم
 .جانان یپا یزد تو یکیبا عصاش 

ها که تازه وارد آشپزخونه شده بودن با تعجب به جانان که آخ و اوخ  بچه
 !یترکیدمو فقط من بودم که داشتم م یکردننگاه م یکردم

 یکنین؟م ینجوریا ییییی،چرا:اجانان

خودش  یگرفت برا یهمون جور که داشت لقمه م یلکسر یلیخ خاتون
 !یادگفت:چون از تو خوشم نم

  !جانان بترکم ی یافهبود از خنده به ق یکنزد وای

 .هارمااانم بابا نرده چارچافم یاااا:ماهی



 ینبر  یدزودتر صبحونتون رو تموم کن یامسخره باز ینا ی:جاخاتون
بهتون سخت  ین،بدتر که کالس مشترک ندار  یشه،امروزمم یر دانشگاهتون د

 .یننفر  یهچون  ینبرس یر د یگیرنم

 

حرف خاتون کامل شه  با  ینکهدهنم و قبل ا یگنده گذاشتم تو  یلقمه  یه
  گفتن من رفتم بدون

 یابونسمت خ یدمو دو یروناز عمارت زدم ب یهبق یبه نگاه بهت زده  توجه
 .یاصل

 یختهو صد در صد پشماشون ر یرفتمبار بود بدون بچه ها داشتم م اولین

دو نفره  یگروه ها  ییهامونرو با ترم باال یمبود یینیا که ترم پااستاد م امروز 
مثل   ینکهبا توقع ا  یقابگم دق  یدبود و واقعا با  یکرد،ماکانم رشتش پرستار  یم
 !یرفتمداشتم م یوفتیمباهم م یلماف

 

 هستن؟شروع کنم؟ ییناهم پا ییا:خب هم ترم باالاستاد

 یینی،وترم پا  یهو    ییترم باال  یین،یهخوبه،گروه ها همونطور که گفتم دوتا  خب
پس   یکنممجبورتون نم  ینانتخاب کن  یتونوهم گروه  یتونین....خودتون مخب

 یمباشه.زودم تصم یتونهمگروه یک  یخواینکه م ینخودتون انتخاب کن
 .دیهرچه زودتر انجام بشه! کامال بادم خواب یتا گروه بند یرینبگ



 یم،تاریخبش یهم گروه  یان بگم ب!من خودم عمرا که بتونم به ماکایزک 
 !یکنهعقدمونم تو ذهنش ثبت م

 یداپ یدوسوار بر اسب سف  یگمشده  ی یمهن ینگشتن شدم تا ا مشغول
بود و داشتن گروهاشونو  یکی یز م یشپ یکنم!همه بلند شده بودن و هرک 

کال  یبه حالشون،فقط منن بدشانسم!از بچگ  یکردن،هعی،خوشدرست م
دردت به  یانمن،چقدر گناه دارم من واقعا!ک یبرا ندیموهبچوقت گروه نم

 !تجون حسودا

 

 .ینجام:من اماکان

 :بود یسادهتعجب برگشتم سمت ماکان که پشت سرم وا با

 هوم؟-

 یو باال ینجا؟قدا یکارممن چ یگردی؟پسم یدنبال هم گروه  ی:دارماکان
 نه؟ یبینیمنو نم یرعنا

 !یشمنم یکم چرتو پرت بگو،من عمرا با تو هم گروه -

 داره؟ یلی:اونوقت چرا؟چه دلماکان

 

کردم   یبود؟مثل خر داشتم دعا م ینجوری.ناز کردن اهامو انداختم باال شونه
 !یومدمم یچس ینجوریبشم االن ا یباهاش هم گروه 



نبال د  یمباهم بر   یدپس با  یهبق  ینب  یشناسیم:در هر صورت.فقط همو مماکان
 !پروژه

با تو  یخواممن نم یمسخره ا یلدل یشناسیم؟چهزدم:چون همو م پوزخندی
 ....امکان نداره یرهگروه باشم اصال تو کتم نم  یه یتو

 

**** 

 

 !درسته!ممنون استاد یمگروه  یهبله،-

بچه ها  یحرفا یم،بخاطر گروه شد یهبه ماکان رفتم،اخرشم  یغره ا چشم
دور  یخواستمباشم هم م یکشنزد یخواستمقرار گرفته بودم،هم م یر تحت تاث

 !من  یکله    یتو  ینها که فکر ماکانو انداخت  یتهشم ازش،اخ تف تو روتون عفر 

 داده؟ یقبهمون تحق یمبابا،مگه ما بچه ا یدونمچم-

درس خوندنت  یطبعدا،شرا یمکنفرانس بد  ینوا یمبر  یه،بایدچ یق:تحقماکان
همسنت بودم بلد بودم رو هم بلد  یکه وقت  یزاییواقعا افتضاحه!نصف چ

 .یستین

 !یگروه باش  یه یبا من تو یخواست  ی؟خودتخب که چ -

 !یکارارو بکن  یدخودت با یستمبلد ن یچیه من

 



 .خاروند یشونیشوسرش گذاشت و پ یدستشو رو ماکان

 یدرباره  یخواستیمو مثال م یمدانشگاه نشسته بود یک نزد یکافه   یه توی
 !نبود یمحال یچیخب من ه یول یمحرف بزن یمکه داشت  یپروژه ا

 .سفارشتون یید:بفرماگارسون

 یو نسکافمو گذاشت جلوم و قهوه ترک ماکانم جلو یشکالت  کیک 
 :باز کردم و گفتم یشموخودش.ن

 یکاراما من بعد اون همه فکر کردن واقعا خسته شدم،لطفا هر   یدونمتورو نم-
تو  ینکها ی ینهعوضش هز  یدونم،در مونده برو انجام بده!چون من واقعا نم

 !یدمبهت م یانجام داد ییپروژه رو تنها

 

 ...ندارم،دوما یاجی:اوال من به پول احتماکان

 ینکها  یعنی! یمارستانهب  یه  یپرستار تو  یهکار    یدرباره    یققسمت پروژه تحق  یه
 یوفتیمدفترچه ب  یهو با    یریمو ازشون اجازه بگ  یمارستانب  یه  یمشخصا بر   یدبا

و نقش   یمارستانمختلف ب  یو بخش ها  یکننکه پرستارا م  یدنبالشون هرکار
 یداداستان خفن هم پ یه ید.تازه بایسیمرو بنو یمارستانب یپرستارا تو یاصل
 زایییپرستار با استفاده از چ یه یمارهارواز ب یکی یکه زندگ   یداستان  یه.یمکن

 یه  یدو با  ییجورا  یه  یمگرفته نجات داده باشه!ما نقش خبرنگار رو دار  یادکه  
 !یمو ارائه بد یسیمگزارش خوب بنو

 



تا  یدیمد یمو کالبدشکاف یمارستانب یمگرد گفتم:ما که هزار بار رفت  یچشما با
 یه؟واسه چ یگهکارا د  ینا یطبا مح یماشنا ش

جمع  یداشت  یخونه هرچ  ی!فعال که رفت یبهتره از خودشون بپرس ینو:اماکان
 !یمشبم غافل نش یفتتا از ش یمباش یمارستانچند روز تو ب یدکن که با

 گرفته؟مگه اونجا خوابگاهه؟؟؟  یتحرص گفتم:شوخ با

 !ینجوریه...استاد چرا نگفته بود اوای

 !یدی:به همه گفته،البد فقط تو نشنماکان

 یم،کدومکارو بکن ینا یمسرم و گفتم:بر فرض رفت یگذاشتم رو دستمو
نامه  یچه یم؟استادسرک بکش یخصوص یزایچ یتو یدهاجازه م یمارستانیب
 که حرفمونو باور کنن؟  یمبد یمارستاننداده  نشون پرسنل ب یزیچ یا

 

از پس  یدباز گفت:نه،گفته خودمون با یشداد و با ن یهتک یبه صندل ماکان
 .یمو سماجت به خرج بد یایمکار بر ب  ینا

 یخندی؟بعد تو م یهته بدبخت ینشدم گفتم:ا یدکل  یدندونا یال از 

 یشونممکنه درصد کم یه.بقیمدار یما پارت  یه،چونخوشبخت ین:نه...اماکان
 یبامونرق ینجوریاماده کنن ا یقتحق یمارستانب یبتونن بخاطر اجازه 

 ...کمتره!اما ما نونمون تو روغنه

 ؟چرا-



 !کن  یفهمی،صبر با لبخند مرموز:چراشو هم فردا م ماکان

 

***** 

 ماهی

 

 یریم؟کجا م  یمدار-

 !ییمپروژه ما ینا ی یبینی،برندهخودت م یرسیم:االن مآرین

 ینما شه تا اخر ترم تضم یبرا یاز امت ینپروژه بهتر  ینباز شد...اگه ا نیشم
 .داشت ییباال یلیییخ ی!نمره یمشده ا

 !شو یاده.پیدیم:خب رسآرین

 

 :بزرگ و خفن رو به روم گفتم یمارستانب یدنشدم و با د یادهپ ینماش از 

 یادشه ب یضساختمونش قشنگه،ادم دوست داره مر  یاوه....چقدررر نما-
 !ینجاا

 تاحاال؟ یومدی! نیبه.عجیهمعروف یلیخ یمارستان:بآرین

 یادز یکنمخودمو خوب م ینابا دمنوش و ا یشمم یضمر  ینه.اصوال من وقت -
 .!یامنم یناو ا یمارستانطرف ب



 

 ی؟پرستار یرشته  ی:بعد اومدآرین

 

 :گفت  ینهامو باال انداختم که آر شونه

 یه،باهاشسام یمال بابا یبینیخفن که م یمارستانب ینا یخیال،ببینب یاوک -
 یمپروژمون کار کن یرو یمارستانب یکردم به باباش بگه اجازه بده ما تو  یاوک 
 یلیشب خ یفتش ی!چون تویمازش گرفتم که بمون یمارستاناتاقم تو ب یهو 

هفته   یه  یلیاچون خ  یترکونیمپروژه رو م  ین.مطمئن باش امعموال  یوفتهاتفاقا م
 !یموننم یمارستانکردن پرسنل ب  یکف راض  یاولو فقط تو ی

 :و گفتم یدمدوبار سرجام پر  یکیذوق و خنده  با

 یا یپارت  ینبا ا یمداشته باش یبیرق یچ!فکر نکنم کال هیدمتتتت گرمم،واااا-
 !یمکه دار

 یکنین؟م یکار چ ینجاشما ا-

 یانکه پشت سرم بود با بهت برگشتم که با ماکان و ک  یکس  یصدا یدنشن  با
 !رو به رو شدم

 ....چه خبره؟ینجا؟:شما....اارین

کنه  یباباشو راض یمگفت یار سام واسه پروژمون به یم،مابپرس ید:ما باماکان
 ....شما....نکنه؟ینجاا یماومد



 !برا ماس ینجاا یم!ما زودتر زنگ زدیاومد ی:غلط کردآرین

و باباش به ماهم اجازه دادن.از کجا معلوم ما  یار :مگه ارث باباته؟سامکیان
  زودتر زنگ نزده

 یدشما با یکنیمکار م  یمارستانب ینهم یتو یقاپروژمون دق یرو باشیم؟ماهم
 !ینبر 

فلنگو  یستدر کار ن یما یو دوست  یو برادر یخواهر  یانه،هیچ:حق با کماکان
 !ینبر  ینببند

 

 یم؟کمرم گذاشتم و گفتم:اونوقت چرا ما بر   یرو دستمو

 !یکنیمکار م  یمارستانب ینهم یتو یقاااپروژمون دق یرو ین،ماهمبر  خودتون

 

 !ینه:همآرین

 ی؟:ماه کیان

 !یشناسمباال انداختم و گفتم:شما؟نم ابرویی

پروژه منم تورو  یناخر ا یه،تا!اوکیهست  یشعوریبا حرص:عجب ب کیان
 !یارمازت در ب یو تماشا کن چه پدر ینبش یشناسم،فقطنم

 !یهمه سال رفاقتو زد ینا ید:ماکان خوب قآرین



 یبهاشنا و غر  یست،االنن یمحرفا حال ین:داداش من االن اماکان
سرتون تو کار خودتون باشه ماهم سرمون تو کار  ینکن  یسع یشناسم،شمانم

 !ماست یپروژه برا ینباشه ا یادتون یخودمونه،ول

 

در اوردم که چشماشون گرد شد  یادب  یب  یصدا یهلبام گذاشتم و  یال زبونمو
 :گفتینو آر

 اون  یرسیمباشه که به هم م  یادت  یبمون ول  یالخ  ینا  یباشه ماکان جان تو-
 ....موقع کار دارم باهات

 

****** 

راه  یانبه ک یمسرخ شدم و ماکان با خنده با گفتن بر  ینار یادب  یفحش ب  از 
 .چشم غره به من رفت یبعد کل یانمو ک یمارستانافتاد سمت ب

 

چرا نگفت  یار شد؟سام یداشوناز کجا پ ینا...ا:شانس مارو توروخداآرین
 یه یری،نذاریرفت م یان!هرجا کینبب ی..ماه یمدار یبکثافت؟خب حاال رق

کن  ی...همه رو ازش کپیماکه ما عقب بمون یارهب یر گ یاطالعات خفن
 !هم حواست بهش باشه یچهارچشم

 

 .یمارستانسمت ب یمراه افتاد ینمگفتم و منو ار  یا اوکی



 ...!کنم  یخوردمو تالف  یانکه از ک  ییاون کتکا یهمه  وقتشه

 یکنه،برایم  یکار و چ  یرهکه کجا م  یانورودمون افتاده بودم دنبال ک ی  ازلحظه
قرض گرفته بود و همش هم   یکیو  یدروپوش سف  یضامر   یشبتونه بره پ  ینکها
 یگفتکه م  ینامحسوس هرچ   یلی.منم خیپرسیدو سوال م  یهبق  یشپ  یرفتم

 .یکردمضبط م یمرو با گوش یشنیدجواب م یو هرچ 

 !که منم  یکردشک نم یدیدتشم مزده بودم منو جف یپیمت یه

بود،اونجا چه  یمارستانکه فکر کنم انبار ب یقسمت  یهسمت  یرفتم داشت
 باشه؟ یتونهم یزیچ

 یممگوش  یبالفاصله تازوندم و پشت سرش مشغول حرکت شدم و الک  منم
 یهبود  یچشمم رو گوش یه یست،حاالمن حواسم به تو ن یعنیگرفتم دستم 

 ..حدسم درست بود و وارد انبار شدیرهکجا م  یقادق یانک  ینکها یچشمم رو

 .منم وارد انبار شدم یقهمکث کردم و بعد دو سه دق  یکم

المپش کجا بود که  یدونمبود و نم یک کو؟انبار کامال تار یان!کیکهتار چه
 یبرق فور یز پر  یو با حس برجستگ  یدمکش  یوار د یروشنش کنم،دستمو رو

 دکمشو زدم و بالفاصله با روشن شدن انبار

 ی بلند  یغبودج  یسادهدماغم وا  یمتر   یلیم  یتو  یکیتار  یکه تو  یکس  یدنبا د 
 .یدمکش

 

 !یره:زهرمار،ببر صداتو انگار اژکیان



که نامحسوس  یکنم؟مندنبالش م یدفهم یییینقطع کردم،ه یغموج فوری
 !!بودم

خز و  یپت ینا یین،بابکش پا یه:اون ماسکتو که روش طرح باب اسفنجکیان
 یببر  یارمم یر گ  یدنبال من هرچ  یم،افتادیمن ماه یزنیاز دور داد م یلتخ
 ی؟خودتون ثبت کن یبرا

 یقهمه مدت ما رف ینناموسا ادم باش،ا یاندر اوردم و گفتم:ک ماسکمو
 ی؟منو بفروش یخوایپروژه م یهبخاطر  یمبود یگههمد

 یاد؟نم یادمشمارو  یگفتبود م ی:عه نه بابا؟ک کیان

حاال از فضاش لذت   ی؟خبانبار  یومدین  ی،مگهمنو گول بزن   یبتون   یخوند  کور 
 ببر،

 

برداشتم و خواستم دوباره صداش   ی.قدمیرونگفتن حرفش از اتاق رفت ب  بعد
 .قفل کردنش اومد یدرو بست و صدا یکنم که در کمال ناباور

 !یشعورب یکرد  یکار گرد شد و داد زدم:چ  چشمام

 ینکه..مثل ای،اخاونجا که،خواستم راحت به کارت برس  ی:خودت کار داشت کیان
 ...سرم شلوغه یکممنم 

 یار ادم باش منو ب یانبه در و داد زدم:نه..نههههه ک یدمبا دست کوب محکم
 !ی،نامردعوض یرونب



اخ  یاناومد.ک یشدخندش و بعدش قدماش که داشت دور م صدای
 ادم فروش یرونب یام....صبر کن بیانک

 نامحسوست بود االن؟ ین:اآرین

و گفتم:خوب شد حاال   یرونو از کنارش رد شدم و از اتاق اومدم ب  یدمکش  پوفی
 !بدبخت بودم یای،وگرنهبام بود به تو بگم ب یمگوش

دستت  یتو ییو کاله کابو یو ماسک باب اسفنج  یتافتاب ینک ع ین:با اآرین
 ...یقا؟خدایادق  یاز کجا اورد  ینارو.ا..ی؟اصالنامحسوس به نظر برس  یخواستیم

 :که مظلوم گفتم  یدبه صورتش کش یو دست  یدکش  پوفی

 یر خب!تقص یپوشهم ییکار خفن بکنه کاله کابو  یخوادم یهم هرک  یلماتو ف-
 یه؟من چ

 

 یذارهو کاله نم  یزنهنم  یافتاب   ینک ع  یمارستانب  یتو  یچکیه  ینکه:فرقش اآرین
 کنم؟  یکار من از دست تو چ یاخ ماه ...ییسرش چه برسه به کاله کابو

که حالشون   یضاییمر  یشبپوش برو پ یزیچ یروپوش یهبرو خودت  پاشو
باهاشون حرف  یکن یتشوناذ یا یمزاحمشون بش ینکهخوبه و بدون ا

 یاری؟ب یر گ  یتونیم یزیچ ینبزن،بب

 یگهفعال،توهم برو،د  یدمرو انجام م  یمارستانهخود ب  یکه درباره    یقاییتحق  منم
 ییجا یهاحتماال  یبعد یچون دفعه  یکن  یبسرت تعق یر خ یانوک  یخوادنم

 !کنه  یداتنتونه پ یچکیکنه که ه  یتزندان



 

عنتر  یاناز اون ک یروز یه یکردمفکرشم نم یچوقتدهنمو قورت دادم،ه اب
 !حساب ببرم

 !...م...من چند ماه ازش بزرگترم-

 

دم کوزه  یمبزرگتر بودنو بذار ینبهتره فعال ا ی:منم از ماکان بزرگترم!ولآرین
 !...یبرن،برونداره ازمون حساب نم یدهچون فا یمابشو بخور

 

 یزیچ یروپوش یهگفتم و راه افتادم سمت اتاق پرستارا تا منم  یا باشه
 !...آخنبودن یو ماکان لعنت  یانک  ینا یرم،اگهبگ

 !بود؟چه سفتم هست یک   ینمحکم گرفتم،ا سرمو

 حالتون خوبه؟ یدببخش-

 ...مزاح یمخمو ترکوند یزد ینه تو فقط خوب -

مزاحم  یزبونم گرفت،ماه  یتاون حجم از جذاب یدنکه اوردم باال با د  سرمو
 !سرمو بزن بشکن اصال یامراحمم هست!جاااان تو ب یه؟ایشونچ

 

سش که روش نوشته بود دکتر لبا یو سنجاق رو یدشروپوش سف یدند با
 ینجاستبله....دکتِر ا یدمفهم یزادهعل



 خانم؟-

ماشاال،بله حالم خوبه   ییباز کردم:چه قد و باال  یشمودهنمو قورت دادم و ن  اب
 .دکتر 

 

 شمارو...؟ یشناسمانداخت باال و گفت:م ابروشو

 .اگه خدا بخواد یندهدر ا یشناسیمگشاد تر شد:م  نیشم

 جان؟-

با خودت؟با  یماه  یگیچرت م یگردش به خودم اومدم،چ   یشماچ یدند با
 ...تته پته گفتم:من...منظورم

 یارین؟ب یفلحظه تشر  یه یشهدکتر؟م-

 :گفت رو به من گفت  ینوکه ا  یپرستار یصدا یدنبا شن پسره

 !برم،بازم شرمنده یدمن با -

 یموندیم  یکمحرفش هم عقب گرد کرد و زارت گذاشت رفت....بابا    یناز ا  بعد
 .کراشام اضافش کنم  یستبه ل یدجذاب!...با یهخب!...لعنت یبردیمم یضف

 

**** 

 پس جون دخترتونو نجات دادن درسته؟؟؟-



 

 :گفت  یاشک  یزد و با چشما یلبخند خانومه

اما اگه  یسترپا نتخته و س یاگه نبود االن دخترمو نداشتم،درسته االنم رو-
 یگهد یکردنم یاشبچم نبود اح یشپ یکس  یو وقت  یکرداون پرستاره کمک نم

..مادر سالش بود از دست دادم  یهدخترم    یازش نداشتم..شوهرمو وقت   یچیه
از دار  شتمخواهر دا یهتصادف مردن، یه یهفت سالم بود تو یو پدرمم وقت 

 یتا ک  یستدارم معلوم ن یقلب یپارسال سکته کرد مرد.خودمم ناراحت  یادن
 یزیشدختر برام مونده اگه فاطمه هم چ یه ین!فقط همیارمدووم ب یتونمم
  یشدم

 ...یگهد که

 

 ...یهگر   یر بلند زد ز یگفت و با صدا  ینوا زنه

 

 ......دلم سوختیشونش گذاشتم و فشار دادم.اخ  یدستمو رو اروم

مثل   یخوابه،اماهمه م  یکه در خونه    یهافسوس گفتم:به هر حال مرگ شتر   با
 !یدهر یگهدر شما د یجلو ینکها

 

 یدمکوب  یگفتم فور  یچ  یدمخشکش زد و با بهت نگاهم کرد.تا فهم یهو زنه
 .دهنم یتو



 

 یب  یرونب یرفتبرداشت و همونطور که داشت م یفشوبا اخم ک خانومه
 .لب گفت یر هم ز یتیشخص

 

 یگهد  یکم!زنه  یگهخب؟راست گفتم د  یگفتمم  یدبا  یشده..چ   ی...حاال انگار چ وا
 !نسلشون منقرض شده یدیدیم یهو یدادادامه م

 یداستانا یندانشگاه ا یدمشد.اخرش فهم یعجب گذارش خفن یولا ولی
 یرنبگ یجشن الک  یهسرش روز پرستار  یر که خ  یخوادم ینا یچرتو پرتو برا

قرار بوده دانشگاهمون رو  ینکهکنن!مثل ا یفداستانا رو هم اونجا تعر  ینا
 !بودن دارم ینشون بدن چقدر مسخره واقعا...احساس دبستان  یو یت  یتو

فردا  یتونستیمو باالخره م یمبود یکوفت  یمارستانب ینا یروز بود تو سه
 .خونه یمبرگرد

 

 ینآرکه خوردم به   یرونذوق از اتاق استراحت اومدم ب با

 ی؟حواسم نبود خوب  ید:اخ ببخشآرین

 .یگشتمباز گفتم:اره خوبم داشتم دنبالت م یشن با

 هوم؟چرا؟-



گفتم:تمووم   یزدکه برق م  ییاوردم باال و تکونش دادم و با چشما دفترچمو
 !شد

 !عاشقتم یبا خنده گفت:دروووغ؟اخ ماه  آرین

ردم گفت و محکم بغلم کرد که منم با خنده و ذوق بغلش ک اینو
 یکنیم؟م یکار چ یمشد؟ما دار ی...چ یساکه...وا

 ی؟گفت   یو گفتم:چ..چ  یروناومدم ب یبغلش فور از 

 گفتم؟یزد به اون راه:ها؟من؟چ  خودشو

 !...تکرارش کن یوک..که االن گفت  ینی..این..ایا-

 حواسم نبود بهت خوردم؟ یدگفت:اخ ببخش  متفکر 

 

 !گفتم:نه..بعدش  فوری

 

 که گفتم دررروغ؟  یی:اونجاآرین

 .و گفتم:نه...ولش کن ینزم یدمکوب  پامو

چونم و سرمو اورد باال  یر دستش اومد ز یهوکه  یینانداختم پا سرمو
 گفت:اونجاش که گفتم عاشقتم؟؟

 ..شدم یرهپر از خندش خ یچشما یبند اومد و تو نفسم



 .یومدنم یروناز دهنم ب ییصدا یچبگم اما ه یزیچ یهتا  یخوردتکون م لبام

 .چشمامو بستم فوری

 .نموره هم لبامو دادم جلو یه

 .به صورتم یخوردمتوقف شد.نفساش م یممتر  یلیم یه یکردم تو  احساس

 ارومش:خنگول من یو بعدش زمزمه  یدمخندشو شن صدای

 .گذاشت و نگه داشت  یشونیمپ یگفت و بعد بالفاصله لباشو رو  ینوا آرین

 .لبم بزرگ شد یبسته کم کم لبخند رو یهمون چشما با

 

******* 

 یخندی؟م یوار به د یزنیزل م یزد بهم :هوووش،چه مرگته ه  یلگد کیان

 یادیز یگهد یشتمن یناما ا یشهتموم م ینجافردا کارمون ا یخوشحال میدونم
 !گشاده

 ینکف زم  یمکه انداخته بود  ییپتوها روی

 یمبود یدهکه بهمون داده بودن دراز کش  یاتاق  

مطمئن  یکردم،اوالشفکر م ینبودم به آر یرهو من همونطور که به سقف خ 
 ....عوض کرد یوهمه چ ینعاشقتم از آر یکلمه   یدننبودم اما انگار شن



با تعجب گفت:نه   یانشد که ک  یشتر گونه هام گذاشتم و لبخندم ب  یرو  دستامو
 !یواقعا خل شد ینکهمثل ا

 .یمبر  یدبخواب فردا صبح با بگیر 

 

 یپرسینم  ینگفتم که بلند شد و سرجاش نشست و گفت:هاان؟حت   یزیچ  بازم
به اطالعت برسونم ماهم پروژمونو کامل  یبندم؟خواستمچرا دارم جمع م

 .تا چشت دراد یریم!ماهم فردا میمکرد

 

دم سمت توجه به حرفاش با همون لبخند از سر جام بلند شدم و راه افتا بی
 ..یمارستانب یاطح

 ...معلوم یری؟اصالم ی؟کجا:هووو؟ماه کیان

 

 ...راهرو یبستم و راه افتادم تو درو

 !اتاق سرد بود کاپشنم تنم بود خوشبختانه چون

 یخواستماما خب نم یدملحظه از سرما لرز یه یمارستانب یاطورودم به ح یا
 ...برگردم تو



نشسته بود تعجب کردم،اون   یمکتن  یه  یدرخت رو  یه  یر که ز  ینآر  یدند  با
که مال همن رو همش با هم   ییراسته خدا کسا  یکرد؟پسم  یکار چ  یرونب  ینا

 !یکنهرو به رو م

 !یاطبرو تو ح یگفتم یحس یه یپس چرا ه  بگو

 

 ینکه ار یباز کردم و راه افتادم سمتش،از همون لحظه ا یشتر ب نیشمو
 .بسته نشد یگهد یشن ینا یدبوس یشونیموپ

من چشماش   یدنفکر کنم که سرشو برگردوند سمتم و با د  یدقدمامو شن  صدای
 ..گرد شد

 

 ...یماه -

 یگهنفر د یهبا  یدبا یکنی:احساس نمیسادمگشاد تر کردم و جفتش وا  نیشمو
 ینی؟بش ینجاا

 .یشمپ یکردم،بشینچشماش برق زد:اتفاقا داشتم به تو فکر م آرین

 .در اومد یغمج یهونشستم  ینکهزدم و هم یعاشقانه ا لبخند

 

 هول شده گفت:چ..چت شد؟ آرین



 ینا  یگیزدم چرا نم  یخ!  یقنار  یگهم  یگ به د  یگ نشد!د  یچیحرص گفتم:ه  با
 یلتدارم زرت و زرت لبخند عاشقانه تحو یانقدر سرده؟منو باش ه  یمکتهن
 .یدمم

 یدونستمنمهوا سرده خب من    یدونیتو خودت م  یزمبا خنده گفت:عز   آرین
  حواست

 .ینه قنار یاهه.تازه اون روت سنیست

و کشوندم سمت خودش   یددستمو کش  یهوگفتم و  خواستم برم که    ییبابا  برو
 .پاش یکه افتادم رو  یجور

زشته  یبینهم یکی..یکی...یکنی؟م یکار دورم حلقه کرد که گفتم:چ..چ دستاشو
 !ولم کن ینآر

 .ینترس الک  یبینهنم یچکی:هآرین

 

 یکی.واقعا استرس داشتم ینشستمهم اروم نم یهثان یهو  یخوردموول م هی
 !رد شه

هر لحظه امکان  یاسمت برازندته ها!مثل ماه  یجد یجد یماه  ی:واااآرین
دختر.من که  یر اروم بگ یقهدق یرون،دوب یبپر  یبخور یز داره از دست ادم ل

 !یاز دستم فرار کن یازود ینبه ا یذارمنم

 یری؟پولمنو گروگان بگ ی؟میخوایکن یکار با من چ یخوای...میخوایم-
 !یخوای؟چقدرم



که من تورو با تمام خنگ  یدونیم یزمپوکر نگام کرد و گفت:عز  یکم آرین
 !دوست پسرتم یستمدوست دارم اما من گانگستر ن یاتباز

 !ها یگهفکر کردم...راست م یکم

 ی؟گفته تو دوست پسر من  یگونه هام قرمز شد:ک   یهو

 یه؟رفت تو هم:پس دوست پسرت ک اشاخم

 !یچکیخب...ه-

 یزم،منعز  یر خ یری؟نهبگ یدهبابا؟من به تو حسمو گفتم تا ناد ی؟نه:جدآرین
 !یشونیتهپ یزدم روت جاشم رو یتهمون موقع مهر مالک

 !گفتم  یشیاما ا یشددلم اب م یداشت قند تو ینکها با

 !بودم یدهرو ند ینآر یکرمانت یرو این

 

 !چس کنمو زدم به برق و گفتم :حاال ولم کن خسته شدم بازم

 !از خدام بود ولم نکنه ها حاال

 ...چقدر گرمه یکه نشست   ینجاییا ین:عه...اصال مگه تو سردت نبود؟ببآرین

 ...بخدا یگرد نگاهش کردم که هول شده گفت:ماه   یبا چشما یقهسه دق دو

 !منحرررررف-



 یدماز بغلش در اومدم و دو  یکرد و فور  پاش که ولم  یرو  یدمبا پام کوب  محکم
 .یمارستانسمت ب

غلط کردم بخدا  یزمعز  یبلند شد و داد زد:ماه  یزدهمونطور که لنگ م آرین
 یززززم عز  ینداشتم ماه  یمنظور

 

***** 

 ساحل

 

!اون ینباش  یقاتاز رف  یچکدومپشم ه  ینکهداره ا  ی:چه حس گ*ه   متفکرگفتم
 ...یاز ماه  ینماز رها...ا

که   یبود!از ته دلم نسبت به حس  یحس خوب   یلی!خیکنینما درک نم:شماهی
 !بهش دارم مطمئن شدم

 .اسکلن ولشون کن یناعشقم! ا یکنم:من درکت مرها

 اسکل اره؟ یمما شد یگه:حاال درامش

 ی؟فکر کرد ی:پس چ رها

 

 .یینکه خاتون از پله ها اومد پا  یکردنزرتو پرت م داشتن

 .ینزم یرو یدکه خاتون محکم عصاشو کوب  یمسر و وضعمونو مرتب کرد یکم



 ین؟نظم  یکه خاتون گفت:تاحاال بهتون گفته بودم چقدر ب   یمشد  یخس  هممون

خونست بعدش بازم من   یناصال؟هفت تا دختر تو ا  یدینو ور خودتونو د  دور 
و ورتونو   دور   یکم  یدجمع کنه؟جمع و جور کن  ینجاروا  یادزنگ بزنم مهتاب ب  یدبا

 !آخه یدیدچقدر منو حرص م

 بلند شدن و شروع کردن به جمع و جور کردن، یها زود بچه

 . یکنمنشون دادم انگار دارم اشغاالرو جمع م یجور یه یشینما منم

از باال  یوجاروبرق یرمگفتم:م  یسمت پله ها که خاتون نگاهم کرد که فور رفتم
 .یارمب

 یهارو رفتم باال و همون لحظه هم صداگفت که تند تند پله   یاهان  خاتون
 .ینجااااستکه ا  یداد خاتون بلند شد:سااااحل مگه دستم بهت نرسه!جاروبرق 

 .خودمو انداختم تو اتاقم یدهنم گذاشتم و فور یرو دستمو

**** 

 *پنج ماه بعد*

 

خسته   یگهد  یمبخر بر   یزیچ  یهمن خسته شدم، خب    یریاه جانان مرض بگ-
 !شدممم

 :جانان

 !هاااااا یناسالمت  یخرمرها دارم لباس م ینامزد یه؟واسهراحت ینمگه به هم-



 یتو یداون لباس خر  یوقت  یرفتیبا همون خاتون م یروز زهرمار!کاش د یا-
 !یگهد یخریدیم یمکوفت

 بپوشم؟ یچ  یواسه عروس ی:زر نزن بذار خوب همه جارو بگردم،واجانان

 ن اضافه کردم،وز یمکل  هوووف،تازه

 هم نشون نده تپلتر شدم، ینهتنم بش یهم رو یستن یملباس هیچ

االن اندامش مثل  یباکم کرد تقر   یلومدت ده ک ینا یبه حال رها،تو خوش
 .شده یبارب 

 بپوشم؟ یچ  یعروس یبه نظرت برا ینگفت  وای

 !یوارد یقشنگ سرشو بکوبم تو یخواستلحظه دلم م اون

 !بود یخانوم فکر عروس یمه بودموند ینامزد یفعال تو ما

 .یخوامم ینوهم ی:عه چه لباس قشنگ جانان

 .مغازه یو جانانم رفت تو یدمکش  یراحت  نفس

 .یروناومد ب یراض ی  یافهباز و ق یشمنتظر موندم که باالخره با ن یکم

 !:باالخره تموم شدجانان

جانان زنگ خورد   یهخونه گوش  یمخواستم بگم حاال بر   ینکهزدم و هم  لبخندی
 .جواب داد یشوشماره دستپاچه رفت اونورتر و گوش یدنو با د

 !امروز یزنهمشکوک م چقدر 



برگشت سمتم و گفت:حاال  یعلبخند ضا یهقطع کرد با  یشوگوش  ینکهاز  ا بعد
بخورم  یزیچ یهخونه دوست دارم  یریمبعدش م یزیچ یکافه ا  یه یمبر  یاب

 .اول

 یم؟کافه بود  یشپ یقهم:ما که  چند دقتعجب نگاش کردم و گفت با

 یم؟داره بازم بر  یبی:خب چه عجانان

 !یکردرفتار م یبغر  یبجانان عج ینبا کافه رفتن نداشتم اما ا مشکلی

 ...یمباشه بر -

 .بود یاد.خوشبختانه اطراف پاساژ کافه زیرونب یماومد پاساژ از 

 یه یر نرفت و مس یمکه اول رفته بود  یا کافهیبرخالف تصورم جانان تو اما
 .گرفت  یشاصال از کجا بلد بود رو پ یدونمکه نم  یگهد یکافه 

هست من پاهام درد   یکمخوبه خره نزد  یلیخو خ  یهکافه اول  یریم؟اونکجا م-
 .یکنهم

 .یاکم حرف بزن ب  یدمشن یادز یفشوبهتره تعر  ین:نه اجانان

 !..جانان هم ینادب شده ا یب  چقدر 

 یکرم و قهوه ا  یبود و نما یچوب  یکه مثل کلبه   یکافه ا  یهبه  یدنمونرس با
کافه شتر پر  ی...تو،عجبا یمو در کافه رو باز کرد و وارد شد یسادداشت وا

 .یزدنم

 ...!یستن ینجانفرم ا یدی؟یهشن یادز یفشوو تعر  یهخوب یکافه   یمطمئن-



 یاطرح در یواریبود که کاغذ د یگرد چوب   یزایو م یچوب  یزاینکافه با د  یه
 .یشدفضاش پخش م یاهنگ اروم هم تو یهداشت و 

بود اما خب چون   یبامزه ا  یلیدنج و خ  ی  یداد،کافهقهوه هم م  یممال  یبو  یه
 .ترسناک بود به نظر من یکمتوش نبود  یکس

 :که جانان گفت  یمنشست یز م یه سر 

 !ساکته یستدمت،سر و صدا هم نکن کجا اور   یه،حالخوب یچه جا ینبب-

 :زد یو گشاد یعپوکر نگاهش کردم که لبخند ضا یکم

 .یامبعدش م ییدستشو یرممن م-

 .گفتم که رفت  یا باشه

 .کافه دراز شد سمتم  یدستم بودم که منو  یکردن با دستمال تو  یباز  مشغول

گارسون کافه اس و سرشم انداخته بود   یدمتعجب سرمو باال گرفتم که د با
 !یینپا

که مورد عالقم   یزیبه منو انداختم.چ  یرو ازش گرفتم و تشکر کردم.نگاه کل  منو
داشتن که اصال  یبغر  یبعج یکنم،نصفشون اسما یداباشه رو نتونستم پ

 !بخونم یتونستمنم

برات  یخوایمورد عالقت،م ی یم،قهوه:فکر کنم قهوه ترک داشته باشگارسون
  یدی؟ل یارمب



گلومم   یکردمحرفو زد؟احساس م ینشد االن؟گارسونه ا یگرد شد،چ   چشمام
 .خشک شده

 !صدا ینصدا...ا این

 .رفت عقب یکه صندل  یشدت بلند شدم جور با

 !یارسام-

 یکمبچه تخسا اروم اورد باال و  ینسرشو مثل ا یار بهتر بگم سام گارسونه،یا
 :نگاهم کرد و بعدش با خنده گفت

 جونش؟-

جنبه تر!چقدر....چقدر دلم براش  یل برم،قلبمم از خودم ب بود از حا نزدیک
 ...!تنگ شده بود

رو مخش هم  یخنده ها ینا یدلم برا یبودمش،حت  یدهماه بود که ند پنج
 ... تنگ شده بود

 یعنی یشیدلتنگش م یه،وقتینشون دادن حسات کاف یخودش برا دلتنگی
 !یدوستش دار

دل من چه  یتو یدونستکه نم  خودمو جمع و جور کنم،اون یکمکردم   سعی
 !خبره

 یکنی؟م یکار چ ینجا...ایت...تو ا-

 :با انگشت اشارش ابروشو خاروند و گفت نمایشی



 ...یبپرس ینجااز ا یتونی!میه،نمیدونمسوال خوب-

 .قلبش ینشه،رویس یرو یدمانگشتشو دنبال کردم که د رد

 .بپرس که کل جذبه و اعتبار مارو با دلبسته شدن به فنا داد ین:از اسامیار

 باشم، یدار ب یشدنم باورم

باشه!نکنه  یار سام یزنهحرفارو بهم م ینکه داره ا یباور کنم کس نمیتونستم
 مخش جا به جا شده؟

کنم   یداپ یبه کس یاحساس ینهمچ یکردمفکر نم یچوقتبود!ه یدمن بع از 
 !تند بزنه ور ینجقلبم ا یکیروز!واسه  یه

 .حس کنم که گونه هام سرخ شده میتونستم

که هم قدم بشه و همزمان  یینسرشو اورد پا یکمبا خنده  سامیار 
واسه   یگهخجالتا د  ی،اینگفت:لپاااااشو،ساحل خانوم شما کم مارو قورت نداد

 یه؟چ

  خجالتام با حرص نگاهش کردم یبه ال ال

امروزو  یهگفت:باشه باشه،حاال  برد باال و یمتسل یدستاشو به نشونه  که
 یشم،م یمتسل

ها،اما امروز که قراره  ینجوریه!البته فکر نکن هرروز ایکترما از مو بار گردن
بعدش  یکنم،اماباهات لج نم یکنممراعات م یبش یممختو بزنم تا وارد زندگ

 !یراه خروج ندار یگه...چون دیستاااخبرا ن یناز ا یگهد



 

 ...ها  یادبهش بگو نه حالش جا ب  یگهم  یطونهگرفت،چقدر بچه پرروئه!ش  خندم

 ینا یرفته تو یادتغلط کرد،انگار  یطونهاز اعماق درونم گفت:ش ییصدا یه
 !یکردیفکر م یار انقدر به سام یبردچند ماه شبا خوابت نم

دستمو گرفت و  یار سام یهوکه   یشدفکرا بودم و لبخندم بزرگتر م ینهم تو
 ... یدکش

 

کافه   یهبهم خورد،  یکمتعجب نگاهش کردم که گفت:امکانات کم بود،برنامم    با
اون پاساژ  ی!جایجهگ  یشناسیشکرده بودم جانان خو م  یبرات اوک  یگهد ی

کافه رو تا   ین.بزور اینجابودم اوردت پاساژ ا یدهکه واست چ  یکافه ا  یک نزد
 !یمقرارمون برس ینولبه ا یمبر  یاکردم،اما االن به جاش ب  یخال یقهپنج دق

 ییکادو یاگل و شمع  یچ!بگو پس چرا هیخنده نگاهش کردم...طفل با
 .یادها خوشم نم ینتزئ ینجور نبود،البته خوب شد من از گل و شمع و ا

 

 !انتخاب کرد یر موزمار!بگو پس چرا انقدر د یجانان،ا یگفت   یراست -

 یهماهنگ کرد یمخشو زد ی!چطوریکنهزود لباس انتخاب م همیشه
 باهاش؟

 .با خنده گفت:دم پارسا گرم یپوشیدم یشرتشوهمونطور که سو سامیار 



بده   یتخودمون اهم  یه،بهبق  یخیالگفت:حاال ب  یار بپرسم چرا که سام  خواستم
 !یزززززم عز 

 

 ینکه.بعد از اینشسمت ماش یمو رفت یرونب یمگرفت و از کافه اومد  دستمو
 :گفت  یارمکمربندمو بستم و سام  یمسوار شد

 !نه،عاشقانه بهت درخواست بدم یدفعه خشک و خال ینکه ا  یمبزن بر -

 یهپاشو محکم گذاشت رو پدال گاز و  یارمباز شد و سام یشتر ب نیشم
 یشتر !منم کم کم لبخندم بیخوشحال بود انگار  یلیگفت،خ  یظمغل  یوهوووووی

 !باشه...هست یدکه با  یباالخره اون  یکردمشد.احساس م

 

***** 

  ●جانان ●

 

 !یارب یگهد یکیبرو -

کافه نجاتت   ییدستشو یاز تو یومدمم یدنبا یبینمم یکنم:حاال که فکر مپارسا
 !یدادمم

اون   یحرص گفتم:هووو مواظب حرفات باش هااا،اگه من نبودم کل برنامه    با
 !یخوردچلغوزت به هم م یقرف



 

کمرمون شکست   ینو آر یل:کم هم به هم نخورد البته!منو ماکان و سهپارسا
اونور  یشبرد یشتو برداشت یدیم،بعدچ یمخفن یزاینتا کافه رو با چه د

اجاره کنه صد  یگهد یکافه   یهنود  ی یقهتو دق یتونستنم یار تهران؟اگه سام
 !یکشتم یکیودر صد 

 ینبا ا یزیکیف یدعوا هی!مجبور شد یکشتتصد در صد م یارهب یرتگ  اشوانم
به  یدیاجارش بده،خوب ر یخواستصاحب کافه داشته باشه چون مرده نم

گفتم ساحلو بدزده   یار اگه من نبودم؟از همون اول به سام  یگیاالن م  یهمه چ 
 !بعد بهش اعتراف کنه تا منت تورم نکشه

 .از حرص قرمز شده بود قیافم

 یدزدیش؟م یشدوست داشته باش یکیوتو -

 یدزدمشحق نداره ردم کنه،اگه بخوامش م  یم!من متفاوتم،کسی:پس چ پارسا
و در  یگردونمبرت نم یفکر کن ول یخوایتا هرچقدر م یگمبعدشم بهش م

 !بهم یجواب مثبت بد یمجبور یتنها

برنامه هارو خراب  یهمه  یگفتم که گفت:بحثو عوض نکن!واسه چ   ایشی
 ی؟کرد

 یمن سرشو گرم کردم!اگه ماه   ینه!مهم اکنهیادم اشتباه م  یادم  یشخو حاال پ-
 !یوفتهب یمبدتر  یبود ممکن بود اتفاقا



اسمش بد در رفته تو  یماه  یکشی؟اتفاقااون بدبختو وسط م ی:چرا پاپارسا
 .یخنگ تر 

نرفته؟برو دوتا  یادتخنگم؟باشه...اما در هر صورت قولت که  ینطور،منکه ا-
 !یارب یگهسبد د

 

 یدو انداخت باال و رفت سمت ته فروشگاه تا سبد خر شونه هاش  یخیالب  پارسا
 .یارهب

 

 یفروشگاه هر خوراک  یارهکمکشون کنم که پارسا منوب  یبود من به شرط  قرار 
کنم اما االن از لج حرفاشم که شده تا   یتشاذ یادز یخواستمخواستم بخرم،نم

 !گفتن مفت باشه کوفت باشه  یماز قد یستم،اصالورشکستش نکنم ول کن ن

 !امروز حرص خوردم در چق

 .حرصم گرفت یشتر افتادم و ب یشپ یقهچند دق یاد

و در  ییبرم دستشو یجد یساحل نفهمه جد ینکهشدم بخاطر ا مجبور 
 ساحل بود یجلو یقاهم دق ییدستشو

!زشت بود یرونب یامب ییوسط الو ترکوندنشون از دستشو یتونستممنم نم 
 .یذاشتمتنهاشون م یدخب با

کافه   یتو یا یگهدر د یچدرم قفل کردن!ه یروناسکال از کافه رفتن ب تهشم
 ...!یچنبود ه



 !روم قفل شده بود ییدستشو در 

 یمانقدر که پشماشون براشون ارزش داره من ندارم،خوب شد فقط گوش  یعنی
 ...!بام بود زنگ زدم پارسا اومد نجاتم داد

 .یچرخ  ی،دستدست  ی،چرخبا دوتا سبد چرخ  پارسا

 یزیهرچ یمتچرتو پرتا اومد سمتم و منم بدون توجه به ق ینهم چمیدونم
 !ینداشتمم حت  یاز که ن  یزاییچ یه یعنیتوش، ینداختمم یومددم دستم م

به پارسا نگاه  یچشم یر تا سبد رو پر کرده بودم،همشم ز یشپنج ش قشنگ 
 !ذره حرص خوردن یهاز  یغ عکس العمل!در یهاز  یغاما دررر یکردمم

گرفته   یشودستشم گوش یه یبود و تو یبشج یدستش تو یهتوجه  یب  کامال
 !بود یبود و سرش تو گوش

بشر براش   ینکرده بودم اما بازم ا  یفروشگاه اتکا رو نصفشو خال  یباتقر    دیگه
 !مهم نبود

 

 ین؟بیشتر :همیگفتم  یباال و با خونسرد  یووردسرشو م  یکردمکه مکث م  یکمم
 !وردار

 

 ! نبود بخوام بردارم یچیییواقعا ه دیگه

 ! بدم ذره هم نتونسته بودم حرصش یههنوز هم  اما



 

زن اومد:طنااااااااز  یهداد  یصدا یهوکه  یکردمحرص داشتم نگاهش م با
 !مواظب باش

که پاش کرده   یتاییحدودا هفت ساله با اسک یدختر بچه  یهلحظه  همون
 یچرخ دست  ینا یبکنم افتادم تو ینم کاربتو ینکهبود خورد بهم و قبل ا

 یدام،خر 

 یغبا شدت راه افتاد و ج  یهوچرخ    یافتادم تو  یهویی  ینکهو ا  یادوزن ز  بخاطر 
 .منم رفت هوا

 ! من بهشون نخورم یکردنبود و تند تند فرار م یختههمه پشماشون ر ملت

مرحوم بتمن  یادزد رفت اونطرف  یهم جلوم بود چنان پشتک  یهزنه چادر یه
 .افتادم

 ...!مختلف بود یهرم از کنسروا یه یمچند متر  یفاصله  یکمال تاسف،تو  در 

 

اخر از اعماق وجودم اسم اون دختر  یلحظه ها یکارم تمومه،تو  میدونستم
 :کثافتو صدا زدم  یبچه 

 !طناااااااااااز سگگگگگگگگ -

 

******* 



 

 !یکنهاخ،درد م-

 !وه چه بد هم باد کرده:اوه اپارسا

زده  یخ یماه  یاری؟بایدب یگهد یخیه یز چ یهحاال  یشدحرص گفتم:نم با
 یووردی؟م

 

 !یگهد یادبالها سرت م ینا یزنی:حرف نزن،انقدر غر مپارسا

 

رو باز  یننشسته بودم و پارسا هم در ماش ینشاگرد ماش یصندل یرو من
 یذاشتزده رو م  یخ  یماه   یمن و بسته بند  یپا  یکرده بود و نشسته بود جلو

 !سر و کلم باد کرده بود  یکه خورده بود تو  ییکه بخاطر کنسروا  یشونیمپ  یرو

 !کو  یداماخ...خر -

فروشگاه  یپوکر نگام کرد و بعد با تاسف گفت:االن کارکنا یکم پارسا
 !یبدبخت به فنا رفت  یبه فکر خودت باش یدبا یارنشون،االنم

رهاست  یمراسم نامزد یره؟فرداتا فردا نم یعنی یو گفتم :وا یدمکش  هینی
 ینمنو با ا یعنی  یوا یانماهم م  یخودشون و ننه بابا  یالیفک و فام  یهمه  

 !بدبخت شدم ؟واییبیننم یشونیپ

 



بهش  یشونیتبهتر شد پ یکمحاال  ی،خبحواستو جمع کن یخواستی:مپارسا
 .بذار روش یخرسوندمت خونه هم باز  یدست نزن بذار وقت 

 .( البته ینکه درمو بست ، )در ماش  گفتمیا باشه

فروشگاه  یهمراه با دو سه تا از کارکنا یقهسمت فروشگاه و بعد پنج دق رفت
دلم  یکمشد خرجش، یلیونبرگشتن،مطمئنم باالتر از  چهار م یک تپالس یبا کل

 !مخم یبراش سوخت اما خب خودش رفت رو

  صندوق عقب گذاشت یتو یداروخر  ینکهاز ا بعد

  عقب گذاشت و یایصندل یرو رو یشونجا کم اومد و بق و

شد و   ینبغل من سوار ماش یبزرگ رو هم گذاشت تو یک سه تا پالست حتی
 یگه؟خونه د یری:میدپرس

 .اره-

 یعضا یلیراه خ ینروشن کرد و راه افتاد،ب ینوگفت و ماش یا اوکی
 :رامش خوبه؟یدپرس

 نگاهش کردم و گفتم:به توچه؟ پوکر 

 !یزد که گفتم:اشوان ازت خواسته بپرس نیشخندی

 

را اونقد یبینممخم بود گفت:نه م یکه رو  یانداخت باال و با خنده ا ابروهاشو
 .ید!اره اون پرسیرسهعقلت م یستی،یکمهم خنگ ن



 اون که به خون رامش تشنه بود االن چشه؟-

 یگهعقلش اومده سرجاش،دعوا ندارن باهمد یکمپنج ماه  ینا ی:توپارسا
 یروز گفت د یدن،چونرو د یگهرامش و اشوان همد یروز کنم د یدا،فکر جد

 نه؟ یاحالش خوب نبوده امروز ازت بپرسم خوبه 

 

 یلمهمگه ف یدن؟باباهمو د یک  یناکه ...ا ی،نشدچ  یعنیخنده گفتم:وا  با
 یارمشد االن باهمن سام  یعاشق ماه   ین؟هاکان عاشق رها شد االن باهمن آر

ابراز عالقه  یانمرغا ماکانم سه ماهه به ک یعاشق ساحل شد االن رفتن قاط 
که تو  ینجوریکه هانا رو دوست داره،ا یذارن،سهیلمکرده االن باهم قرار م

 یحساب توهم عاشق من یناشوانم نگران رامشه همش فکر کنم با ا یگیم
 !یگهد

 خنده، یر از زدن حرفم زدم ز بعد

  داشتم پارسا هم بخنده انتظار 

 هم و متفکر زل زد به جاده، یاخماش رفت تو یدمد اما

بعدش  یکن یامزگ حس ب یبگ  یزیچ یهبسته شد،چقدر بده  یشمکم ن کم
 !نخنده یچکیه

 

 .شدم و زنگ خونه رو زدم یادهپ یندم عمارت .از ماش یدیمرس باالخره

 



 . تو خونه یمبرد یبا بدبخت  یدارواز باز شدن در با پارسا خر  بعد

 که گذاشت ازش تشکر کردم و اونم سرشو تکون داد و  یکوپالست اخرین

 !اصال یگیرمگذاشت رفت،زهرمار! تشکرمو پس م  یبشج یدستاشو تو 

 کمکم  یانباز کردم و وارد خونه شدم تا به ارازل و اوباش بگم ب درو

 .یدمترس یکمجو خونه  یدناشپزخونه که با د یببرم تو یداروتا خر  

 مبل و ینشسته بود رو خاتون

 .بودم زل زده بود به گلدون جلوش یدهکه تاحاال ازش ند  یبینگاه عج یهبا  

 ...از دست داده یشوشخص زندگ یزترینبود انگار عز  یجور یه نگاهش

 .فکر بود یتو ینهداده بود به ستون و دست به س یهتک هانا

 .یخوردداشت ناخناشو م یاندستاش گرفته بود و ک یسرشو تو رامش

 .یومدو م یرفتم یبا اعصاب خراب ه  ماهیم

 

 یشده؟چ-

 .شدن یرهمن همه از فکر در اومدن و بهم خ یصدا یدنشن با

 .شد یرهقرمز بهم خ یسرشو از بلند کرد و با چشما رامشم

 



 یکنین؟یکینگام م ینجوریواقعا استرس گرفتم و گفتم:چتونه؟چرا ا دیگه
 یشده؟؟به من بگه چ ینجاا یخوادنم

 

شده  یوونهد یم،رهارس اومد سمتم و گفت:جانان بدبخت شدبا است ماهی
با هاکان  یخوامکه نم  یکنهو داد م یغبرگشت فقط ج یوقت  یرونصبح رفت ب
 !ازدواج کنم

باهاش حرفم  یزنههاکان زنگ م یاتاق در و قفل کرده،هرچ  یرفته تو االنم
 یمزندگ یتو یگهد یخوامداده بهم نم یامپ یهفقط  یدمد یگه!هاکان میزنهنم

باهاش  ی.خاتونم هرچ ینجاا یاد!االنم هاکان داره میرونبرو ب یماز زندگ یباش
 !یدهنه جواب م یکنهنه درو باز م یزنهحرف م

 

 یهاکان کار یعنیباال، یتعجب راه افتادم سمت پله ها و رفتم طبقه  با
رها رو دوست داره بخاطر رها رفت  یلیکرده؟نه امکان نداره هاکان خ

ردش کردن سه بار  یموقت یکرد از خانوادش حت   یها رو خواستگارشهرشون ر 
کرده  یترفت تا جواب مثبت رو گرفت امکان نداره هاکان رهارو اذ یگهد

 یشده؟چ یعنی باشه،خدایا

 یدنباال،با رس  یرفتمو پله هارو تند تر م  یزدمذهنم به خودم م  یحرفارو تو  این
باهاشون  یخواستیمکه م  ییاه یلهباال چشمام گرد شد،همه وس یبه طبقه 
که قرار بود بپوشه همه پاره پوره و   یرها و هاکان و لباس یبرا ینیمسفره بچ

 .افتاده بود ینزم یشکسته رو



 

پام رفتم سمت اتاق رها و در زدم:رها،رها   ینره تو  یشهش  ینکها  یبرا  یاطاحت  با
 !باهم یمسرزنشت کنم فقط حرف بزن ی؟نمیخوامدرو باز کن یشه.میزمجان!عز 

 ینداشت.هرچ  یعکس العمل یچدر زدم اما بازم ه یومد،دوبارهن یجواب  هیچ
 !جواب یهاز  یغ گفتم در

 !یچیبه ه یچیربع پشت در بودم اما ه یه حدود

 !بکنم  یمنم نتونستم کار  یدنفهم  یدند  یافموکه ق  یهو بق  یینبرگشتم پا  ناامید

 

اومد و  یدندو یرو زد صدا یفونهانا ا ینکهاومد و هم یفونزنگ ا صدای
 . بعدش هاکان محکم درو باز کرد و اومد داخل

بود و چشماشم قرمز شده بود،لباساشم کامال چروک  یختهبه هم ر موهاش
 .یدیدیمم یز که هاکانو مرتب و تم  یشهبود برعکس هم

باال با احترام به خاتون سالم کرد  یتند بره طبقه  یخوادمعلوم بود م ینکها با
 .تونم جوابشو دادکه خا

 

 :گفت  یتباال که خاتون با جد یخواست بره طبقه  هاکان

 !صبر کن-

 



 :گفت  یتکه خاتون با همون جد  یمتعجب نگاهش کرد با

 !یبهش احترام بذار یدنره با یادتداشته باشه، یمیرها هر تصم-

 

 ..نگاه هاکان ترس بود توی

 یار و هاکانم فورگفت که خاتونم رفت کن یواضح بود...اروم چشم خیلیم
 !یکردمجمع م یلوکاش وسا  یاز از پله ها رفت باال...وا یددو

 !یشهچقدر ناراحت م ینهبب یلواالن اون وسا بدبخت

 . با هاکان اومده بودن ینکهکمال تعجب پسرا هم اومدن داخل .مثل ا  در 

 

 یمداغون بود گفت یلیاما داداش خ یمما مزاحم شد ید:خاتون ببخشماکان
 .شده یچ  ینیمبب ینجاا یایمب

 یزیشده چ  یکم مونده بود تصادف کنه!چ   یچرخوندفرمونو نم  ین:اگه آرسهیل
 به ما رها خانوم حالش خوبه؟ یگهنم

مربوط  یکس  یره،بهبگ یخوادم یمیخودشه حق داره هر تصم ی:زندگ خاتون
که  یگمها م به خانواده یزنمشده. منم زنگ م یمونپش ینکه.مثل ایستن
 ...یانن

 



 یواقعا!.....خانواده؟وا یخیالهچقدر ب یم،خاتونواقعا شوکه شده بود هممون
مسائل حساسن...اگه به  ینجور رو ا یلیرها خ یخانواده...خانواده  یراست 

 !یارنسر رها در م یشومهمونا مجبور شن بگن بهم خورده مطمئنن تالف

 

 یمبا استرس گفت:خاتون توروخدا تو پشت رها باش،مهمونا بهشون بگ  کیان
 یاز کس  یهم حرف   یزنن،داداشاشپشت رها حرف م  یبه هم خورده بفهمن کل

 .یکشنبشنون رها رو م

 

 بچه بخوره!مگه من مردم؟ ینا یتار مو یه:اگه بذارم دستشون به خاتون

 .:دور از جونپارسا

 

 !یت!پارازیرینسمتش و نگاش کردم.خودش برگشتم

 یبا کفشا یمشک  ینو ج یدسف یمشک  یچارخونه  یرهنپ یهبا  لباساشو
 .عوض کرده بود یو مشک  یداسپرت سف

 !یکنمپارسا فکر م یپبه ت یطشرا ینا یچرا تو اه

 نگاهمو گرفتم، یزد که فور یطونیلبخند ش یدکه نگاهمو د  پارسا

 !بار پوکره یه یخندهبار م یهچشه  یستمعلوم ن اینم

 .به هم یدنکم کم چسب  یو ماه  ینو ماکان و آر کیان



 

 یبرد تو ینوآر یمو اروم مشغول پچ پچ شدن و ماه یاننشست کنار ک ماکان
 !اشپزخونه

 ینگلافتاد هنوز س  یادمخفتش کنم که    ییمنم پاشم پارسارو ببرم جا  میخواستم
 !به گورم و پارسا نم پس نداده

 .اما هانا اصال حواسش نبود یکردبه هانا نگاه م یهم بچه ه  سهیل

خر   یلیخ  یانک  یازرنگ بود    یلیماکان خ  یاو ماکان نگاه کردم ،  یانبه ک  دوباره
 پیامارویزد،وقت  یانومخ ک ینستاا یتو یامبا دوتا پ یشبود،ماکان سه ماه پ

 یمفردا بر   یاب  یادش گفته بود من ازت خوشم مقشنگ!به  یختپشمام ر  یدمد
 :/نوشته بود باشه یانمک  یرونب

 

 یگمبهت م یفهمیداد رها اومد:نم یافکار چرتو پرتم بودم که صدا ینا توی
!زود یخواماشتباه کردم با تو وارد رابطه شدم،من تورو نم یخوامت؟اصالنم

 ...یمگرفتم واسه زندگ  یمتصم

 

 یاز من؟اخه واسه چ  یدید یکنی؟چیبا من م کاروینا ی:رها چرا دارهاکان
 ی؟لعنت 



رسما  یحلقه ا ینکه!قبل اینداره!دلمو زد یلی!دلیزنه:باز حرف خودشو مرها
کنم   یریاشتباه جلوگ  یناز ا  یخوامتو دستم و اسمت بره تو شناسنامم م  یبذار
  پشت سرتو هم یری!االنم مینهم

 !کن رها مرده  یکنی،فکر نم نگاه

 

 ینوبا من.چرا االن ا یکنیبد م ی..بخدا داریکنیبد م ی:بس کن!دارهاکان
 چرااااا؟ یگیبهم م ینوولت کنم ا یتونماالن که نم یگی؟چرام

 .یرون:برو برها

 !یخورماز جام تکون نم یاریبرام ن یمنطق  یلدل یه:تا هاکان

 !یرووووون:گفتم برووو برها

 !یخوامم یلداد نزن،دل-

رو  یگهد یکیمن  ینها یلش.دلیخوایم یل...پس دلیخوای؟باشهم یل:دلهار 
 یدمفراموشش کنم اما االن برگشته و فهم یتونمدوست دارم،فکر کردم م

چرا انقدر زود  یاون دوست داشته باشم،فکر کرد یاندازه  یتونمنم یچکیوه
با استفاده از تو اونو فراموش کنم اما االن  یخواستمبهت ابراز عالقه کردم؟م

 !یرونبرو ب  یم!دوستش دارم تورو دوست ندارم از زندگیششبرگردم پ  یخوامم

 

 ....:هاکان



 یکنیم  یدار  یکار چ  یکنی؟رهام  یکار چ  یرها...رها دار  یگرفته بود.رها وا  بغضم
 یزنی؟م یهحرفا چ ینتو؟ا

 !بهتشون زده بود همه

 !یگرفتم یشو هانا هم داشت گر گرفته بود   یشگر   ماهی

 .یگفتنم یزیهم زل زده بود به رو به روش چ خاتون

داشتن با ما چشم تو چشم  یو سع یینهم سرشونو انداخته بودن پا پسرا
 .یارنبه رومون ن یبه نوع  یانشن 

 ...نکرده بودم یحاال انقدر احساس شرمندگ  تا

 

 .یستکه حرفات راست ن  یگهداره بهم م یگی،چشماتدروغ م ی:دارهاکان

 !یهست  ی:هه...عجب احمق رها

 ) یشکنهسرم گذاشتم ( داره تمام حرمتارو م یرو دستمو

ناراحت  یمرفتن تو از زندگ یکنم ؟ نه!چون برا یهگر  یذره ا یبینی:مرها
خوشبخت شم؟ادم  یخوایبرو...راحتم بذار!مگه نم یم!برو...از زندگیستمن

!پس برو تا من خوشبخت یخوادکه دوستش داره رو م  یکس  یعاشق خوشبخت 
 !شم

که   ییهاکان با کمر خم ک قدما یقه...بعد حدود پنج دقیومدنم ییصدا هیچ
بود اورد  یینکه پا  یین،سرشوهنوز محکم باشه از پله ها اومد پا یکردم یسع



لم واقعا واسش سوخت،رها قرمز و پر اشک بود که د یجور یهباال،چشماش 
 ...ی؟کرد  یکارشچ

 :که از شدت بغض دو رگه شده بود گفت  ییبا صدا هاکان

سرد بود،صداشم  یلیمواظبش باش خاتون،دستشو گرفتم دستش خ-
 ...گرفته.مواظبش باش

.پشت سرشم پسرا اروم یرونو هاکان رفت ب یینسرشو انداخت پا خاتون
 !کردن و رفتن  یخداحافظ 

 

**** 

 ¤رامش¤

 

 یزدمم یکیتحمل کنم،شده  یتونستمجام بلند شدم و از پله ها رفتم باال.نم از 
 .یادتو دهن رها تا باالخره به خودش ب

 ...برگشتن یابودم اون عوض یدهکم داغون نبودم،از صبح که شن  خودم

 یدنلحظه نفس کش  یهرو به روم    یصحنه    یدنباال با د  یبه طبقه    یدنرس  با
 .حال رفته بود برام سخت شد،رها از 

 بدووووو یانزدم:ک داد

 



**** 

نشسته بودم و با فلش   یمارستانب  یصندل  یکه  رها توش بود رو  یدر اتاق   دم
سرم هر آن ممکنه  یکردمم یکردم،احساسم یدستم باز یرنگ تو یمشک 
 !!!بترکه

خونه تا رها راحت  یمرو فرستاد یهن.بقو هاناهم  کنارم نشسته بود ساحل
 یددسته گله بزرگ گل رز اومد خونه د یهو  یساحل با خوشحال یچارهباشه،ب

کوفتش شد،خاتونم که کم مونده   یششده خوش  یهوشو رها ب  یهبد  یطچه شرا
 !بود سکته کنه

 .شده بود گرفت و بلندم کرد یخدستمو که مثل  ساحل

 

به دست و  یاب  یهببرم  ینوا ی؟منمواظب رها باش ینجاا یتونی:هانا مساحل
 .یوفتهصورتش بزنه االن پس م

 

 یر کارتمو بگ  یستهست شما که کارت باهاتون ن  یمارستانب  یبوفه تو  یه:هانا
 .نخورده یچیاز صبح ه یر براش بگ یزیچ یا یبا ران  یکیببرش  ک

به  یآب  یهزنان تا اول  ییسمت دستشو یمکارتو از هانا گرفت و رفت  ساحل
 .دست و صورتم بزنم

اب رو بستم  یر به صورتم ش یدمچند مرتبه پشت سر هم اب پاش ینکهاز ا بعد
 .یدمکش  یقو نفس عم



 یز چ یه یتدرد اصل یفهمماما از چشمات م یرها ناراحت  یبرا یدونم:مساحل
 یشده؟!بگو چیگستد

 .گونه هام  یرو یختساحل زل زدم و کم کم اشکام ر یچشما به

 

 یهرچ   ینکهبودن!از تخس بودن!خستم از ا  یخستم از قو  یلیخساحل خستم،-
 ...خستم یلی.خیارمخودم نم یبه رو یشهم

 :شونم گذاشت و اروم بغلم کرد یدستشو رو ساحل

داره  یاره،نیاز جاها کم م یبعض ی،انسانانسان  یه یزیرامش تو قبل از هرچ-
خودت و  یبرا یکه بذار  یزمان  یهبه  یدار یاز کنه،توهم ن  یهخسته شه و گر 

 یبه خودت و تنها باش  یرو اختصاص بد  یمیتا  یه  یدار  یاز !نینباش  یقو  یگهد
 .یستبودن ن یفضع ینشونه  ی،اینتا بهتر ش

 

رفتم  یروز گفت؟؟د یاشوان بهم چ  یروز د یدونیزدم و  گفتم:م یخند تلخ
فقط حرف   یممثل بچه ها دعوا نکرد  ینیم،دیگههمو بب  یدم،میخواستاشوانو د

باهام   یشههم  یخوادکه دلش م  یمبود سختشه اما گفت تنها دختر   یم،معلومزد
 .ودشمخ  یهشب  یاد،گفتگفت ازم خوشش م  یم،بهماگه دعوا کن  یحرف بزنه حت 

 

 ...هقم رفت باال هق



بال  یاون لحظه از خوشحال یتو یگهد یمنم مثل دخترا یخواستد..دلم م-
  من ،امایارمدر ب

اشوانو با  یتونماومد تو ذهنم،چطور...چطور م یمخاطرات نحس بچگ فقط
 اعتماد ندارم؟ یمرد یچبه ه یخودم بدبخت کنم وقت 

 عاشق شم؟ یتونمکنم؟نم  یزندگ  یتونممن نم یعنی...یعنی

 یم؟بچگ یتو یدهر ینامرد عوض یه...؟چون چرا

بهم دست  یخواست...می...می...اون عوضیزدنه سالم بود،بهم دست م فقط
داد بهم  یدتهد یکه به نشونه  یلمیدارم،ف یلمشوکنه...هنوز ف یدراز

باهاشون خراب کنم،همونجور که  یشوباهاش زندگ یخوام...میخوامرو...م
دوست داشته   یوکس  یحت   یتونمخراب کرد که نم  یندمومنو و همونطور ا  یبچگ 

 ...اشمب

خود االنم  یکه برا ییانمو دارم،نامه هااون دور  ینامه ها هنوز 
 ... دارم ینوشتم،میگفتمم

...از...از اون یرهکه بزرگ شده تا انتقام بگ  ینویسمم یرامش یبرا یناروا دارم
 ....یششوهر خواهر عوض

بود  ینوع دست دراز یه ینم...اینمگوشمه،ا  یها تو یهو گر  یغج یصدا هنوز 
 ...یگهد

 ...حرفام کامل شه یذاشتنم یهو گر  ردمیکحرفام هق هق م یبه ال ال

 یکرد،م یهگر من داشت یساحل هم پر از اشک بود.پا به پا چشمای



 !دلم یسال ها تلنبار شده بود رو ینا یها یهگر   تمامانگار 

 یرانادامه دادم:سه روزه ...سه روزه اومدن ا اروم

...مامان بابا و خواهرم و شوهر یاون عوض یالیو ینجان،تهرانن،توهم .
..همسن اون موقع و دختر نه سالشون،امروز تولدشه!تولد دخترشون  یشعوض

 !منه یها

 دلتنگمن؟ یلیکرده منم برم،مثال خ  یدتاک مامانم

 یادعا ینجابودن االن اومدن ا یزشوندختر و داماد عز  یشهمه مدت پ این
 ! واسه من یکننم یدلتنگ 

 یدیواون و  یشتولد نه سالگ  جشنیبرم به دخترشون تو  یخوامبرم..م  میخوام
 یراست،میخوامعاشق سم یدونمرو نشون بدم،نه فقط دخترشون،به همه!م

رو مثل اب خوردن خراب  یهبق یخراب شه!همونطور که زندگ  یشزندگ
ازش همه   یرا...سمیرازده به نام سم  یوو خونه و همه چ  ینکرد،شرکت و ماش

 ....بنشونمش یاهبه خاک س ه،میخوامیگیر م یوچ

 ...حالت بد نشه؟ی؟حالت:رامش مطمئنساحل

که حالمو   یهتنها راه  ینروز بودم،ا  ینا  یدنزدم:تمام عمرم منتظر رس  پوزخندی
رهاست،رها هم سرمش تموم  یشپ ینجاخوب کنم...هانا که ا یشههم یبرا

 یگم؟؟؟که بهت م  یبه ادرس یمنو برسون  یتونی...م یتونیخونه ...م یرهبشا م

********* 

 یه؟ک-



 !کنرامشم باز -

 !تو یابرم ب یی؟قربونترامش تو یوا-

.لبخند یکردنگاهم م یبا نگران  ینماش یباز شدن در اومد،ساحل از تو صدای
 .بهش زدم و رفتم داخل یمصنوع 

 .با ذوق اومد سمتم و بغلم کرد یراورودم سم با

از هم  یادبود چون ما ز یدلتنگ  یو از رو یواقعبار بود که بغلش  یناول شاید
 یومد،خوشمون نم

 یازدواج کرده بود چجور  یامازش متنفرم بودم!اون با قاتل بچگ  ییجورا  یه  من
 دوستش داشته باشم؟ یتونستمم

 .بود یشهبغلش کردم.مثل هم یالک  منم

 یبود.چشما یدهقرمز پوش یک لباس ش یهبلوند بود و  یشهمثل هم موهاش
حالت داده بود  و  یظغل یشآرا یهبود رو با  منیکه همرنگ چشما  سبزش

 .رژ لب قرمز مات زده بود یه

 .عشوه داشت یشهمثل هم صداشم

 .ینجاستا یک   ینماااااماااان بب-

پوش که همسن  یک ش یلیکه مشغول صحبت کردن با چند تا زن خ  مامان
کرد و اومد سمت ما.تو نگاهش  یخودش بودن بود ازشون معذرت خواه 

 ی،با.موهاشو کوتاه کرده بود و شراب یدمخودم ند یدناز د یا یخوشحال یچه
کرده بود و دور  یظغل یشارا یهشده بود و پوستش چروک بود  یر پ ینکها



به بدن تپلش   بود که اصال  یبود ک لباسشم کوتاه و مشک   یاهس  املچشماش ک
 یدچون خودش نبود!چون اون ادم ساده و مق  یومدبهش نم  یچیش.هیومدنم

 داشت حرف مردم بود یتکه مثل قبال براش اهم  یزیقبل نبود،تنها چ

 .یبهم زد و گفت:خوش اومد یبه ما لبخند سرد یدنبا رس 

که   یبینمزدم و گفتم:م یگذاشتم و لبخند سرد  یبمج یمتقابال دستامو تو منم
 ی؟خوشحال نشد یدنمز دا

 یوونه؟عهههد یشهاروم زد به دستم و گفت:مگه م یکی یبه شوخ  سمیرا
 !خوشحاله یلیمنگو مامان خ ینجوریا

خوشحال  یدنشد یرا،از سم یگهزد و گفت:اتفاقا درست م یپوزخند مامان
 یکننکنم بگم دخترمه!فکر م  یشمعرف یهتاسف داره بخوام به بق یستم،واسمن

پسرونشو  یینو سطح پا یمتارزون ق یپ!تیبینمخل شدم پسرمو دختر م
 قیر که ازش تح  ینگاه   یهبهم گفت و با    ینوبهتر بود.ا  یلیخ  یومدی!اگه نمینبب
 .رفت یباریدم

 .مشت شده بود.لبخندم از هزارتا فحش بدتر بود یبمج یتو دستام

 یدی؟آرمان رو د یگه،راستید یهمان چجورما یزم،میدونی:ولش کن عز سمیرا

 یداد بزنم بگم اسم اون کثافتو جلو یخواستمهم فشار دادم.م یرو چشمامو
 ...یارمن ن

 یادداره م ینشچه حالل زادس بچم،تا گفتم آرمان اومد بب ی:واسمیرا
 !سمتمون



 !به به...سالم رامش خانوم-

رمو اوردم باال....اون هم ...سینگاه کنم حت   یفیادم کث  ینبه همچ  یومدم  حیفم
 !و پستش یفنکرده بود،همون نگاه منزجر کننده و لبخند کث ییریتغ

 !یباریدم یکه ازشون دروغ و پست دغل بازش یآب  چشمای

 ! انگار که لخت بودم یکردبه بدنم نگاه م یزد،جور یحالمو بهم م لبخندش

 .بابا اومد یکه صدا  یکردمانزجار نگاش م با

 عه رامش اومده؟-

 

 :با خنده گفت یرااومد سمتمون.سم بابا

 .وجب بود یمبود ن یروز بابا چقدر بزرگ شده انگار د ینشبب-

 ...یلیبزرگ شده!خوشگلتر شده خ  یلیزد و گفت:آره...خ  یلبخند چندش  آرمان

 .ارمان حلقه کرد یو دستشو دور بازو یدخند سمیرا

بدن!هر لحظه امکان  یصرشو تشخلحن منظور دا  یتونستنچطور نم  نمیدونم
 !داشت با مشت بزنم فکشو خورد کنم

مثبت تکون   یاز سر تا پا بهم انداخت و سرشو به نشونه   یهم نگاه سرد  بابا
 .داد

که   یرنگ  ینسبتا چاقش به اونم کت و شلوار طوس یکلاون قد کوتاه و ه با
ز پشت که گذاشته بود بلند شه و ا  یدیسف یموها ی.حت یومدتنش بود نم



بشن هم بهش  یدهبا کالس د یزاچ ینبسته بود تا به قول خودشون با ا
 !یومدنم

اما   یدبا ذوق خند  یراکه سم  یدبوس  یشونیموپ  یشیسرشو اورد سمتم و نما  بابا
 .و درست حدس زدم یگستد یز چ یههدفش  یدونستممن م

 یچوقتنگاه پر نفرتتو به ارمان ه یلاورد کنار گوشم و اروم گفت:دل سرشو
دختر،پس مثل   یخوابیدیتو جوب م  یدبا  یپول  یاما،اگه اون نبود از ب   یدمنفهم

 !ادم باهاش رفتار کن  و دست بوسش باش

 

 یحرف درباره  یزد و ارمان رو به بهونه  یبرد عقب ک لبخند مصنوع  سرشو
 .کار برد

 .بود یشلوغ  یش.مهمون کنارم موند و بعدش دوستاش بردن  یکمهم  سمیرا

 .که واقعا چقدر از خانوادم متنفرم  یدمفهم امروز 

 یصورت  یسرش بود و لباس پرنسس یکه کاله تولد رو یبه دختر  توجهم
.چقدر بزرگ شده یکاسداشت جلب شد.چشماش مثل ارمان بود.پس مل

خوب براش  یکادو  یهمثل باباش بود...منم اتفاقا  یقابود.رفتار و حرکاتش دق
 !بشناسه یشتر که باباشو ب  ییکادو  یهم،داشت

بود.عمارتشون کم از عمارت   یادمبل ته سالن نشستم،چقدر سر و صدا ز  یه  روی
 .خاتون نداشت

 .ییو طال یدعمارت مجلل سف یه



 !بزنه یانوپ یخوادم یکاخاموش شدن و گفتن که مل المپا

 .ونم گذاشتمچ  یر حوصله دستمو ز  ی!ب ینکهمثل ا  یانوکالس پ  یرفتهم  یسالگ   ۶  از 

بود و فقط  یکو شروع کرد به زدن.همه سالن تار یانونشست پشت پ ملیکا
 . یکامل یرنگ افتاد رو یدنور سف یه

 !مزخرف بود یمهمون  ینا یبود.همه چ  یماهنگ بچگونه ک مزخرف چه

بزرگ هم پشت سرش همزمان عکساشو با  یو یت  یهو  یزداهنگ م ملیکا
 .یدادمامانش و باباش نشون م

 : منزجر کنندش کنار گوشم یکه صدا  یکردمحوصله داشتم نگاه م بی

 جان؟ یگر ج یچرا تنها نشست -

من اون ته ننشسته بود واسه جز  یو بلند شدم.کس یدمفنر از جام پر  مثل
  نراحت اومده بود نشسته بود ور دل م یالبا خ ینهم

 !یفگفتم:دهنتو ببند خوک کث  یتدندونام با عصبان یال به ال از 

گفت:خواهر زن دستش خورد و یتو یذره از اون زهرمار یهزد و  پوزخندی
 یییییزم؟عز  یدیهمه خشونت به خرج م ینجان حاال چرا ا

االن گورتو گم کن  یشه؟همیننم یتحال یزادبهت گفتم خفه شو زبون ادم-
 !یشهوگرنه برات بد م

خوشگلم.داشت حرف  یومدیتورو...قبال بهتر راه م ینم...ببیاخشن شد یلیخ-
  .سمتم یومدک همزمان م  یزدم



 بهم دست بزنه؟ میخواست

 ! بذارم دوباره لمسم کنه نمیتونستم

 .گذاشتم و محکم هولش دادم  ینشرو قفسه س دستمو

که توجه چند نفر و کم کم همه   ینهول دادنش توسط من محکم خورد زم با
 . به سمتمون جمع شد

 . سمتش یدگرد شده دو  یبا چشما یراروشن شدن و سم المپا

 .از سر جاش بلند شه یلبخند مصنوع  یهکرد با   سعی

 ؟ زده به سرت؟ یکرد  ینکارو...چرا ا یووووونه:دسمیرا

...فقط   یدادنچشمام جمع شد ...بازم داشتن به اون حق م یتو اشک
 یکنهاز خواهرم داشته باشم ؟معلومه که باور نم یدبا یاون....البته چه توقع

 ... کرده باشه  یشوهرش به خواهرش دست دراز

 .گلوم بود داد زدم :اون داشت بهم  یکه تو  یبغض با

 ....صورتم خورد ساکت شدم یکه تو  یا یلیس با

 . یرونگمشو ب  ینجاو از ا یر :دهنتو گل بگبابا

 .زدم یتلخ  پوزخند

 کرده؟  یبرات سخته که دامادت به دخترت دست دراز یه؟باورشچ-

 یگهزد:رامش بسسسسه،توروخدا بسسسه!د یغ ج یو ناباور یهبا گر  سمیرا
 ؟ یهحرفا چ ین!ایکنیم یرو یادهز یدار



 .یششوناومد سمت مامان و باباش و نشست پ یهبا گر  ملیکا

 .نفر محکم بازومو گرفت یهبگم  یزیبخوام چ ینکها قبل

 یبچگ   یشناختم،توبازومو گرفته بودن خوب م  یانهکه وحش  یتپل  یانگشتا  اون
 ! کم ازشون کتک نخورده بودم

.گورتو گم یمنکبتو دعوت کن یتو ید:اشغال خاک بر سر،از اول گفتم نبامامان
 .یرونکن ب

سمت  یکشیدو مامانم همچنان داشت منو م یشکستداشت بدجور م دلم
 .یرونب

تا  یتونستمکه روم بود.نم  یهنگاه بق ی،از کس  یهمه ب  ینگرفته بود از ا  بغضم
 .طرفم نبود یذاشتن،هیچکیبه همه نشون ندم برم اما نم یشوواقع یرو

 ....ولش کن-

 ...برگشتم سمت صدا یاشک  یبهت و تعجب و چشما با

 اش...اشوان...؟-

 ...اشوان از دور بازوم شل شد یدنمامان با د دست

 ی؟هست  یکدوم خر   یگه:تو دمامان

 یدامادتون تو دستا  ی  یههستم که کل شرکت و سرما  ی:من همون خر اشوان
 !شرکت منه



و به زور از سرجاش بلند شد و تا خواست  یداشوان رنگش پر  یدنبا د آرمان
 یچسکوت گرفت جلوش و گفت:ه یبگه اشوان دستشو به نشونه  یزیچ

ضمن،منتظر ورشکست شدن  یگیره،در ما صورت نم یشرکتا ینب یقرارداد
 !شرکتت باش

 . بود سکته کنه یک بود و نزد یدهرنگش پر  آرمان

 .حالشو دوست داشتم ینا چقدر 

کرد و  یملحنشو مال یفور یهاشوان ادم گردن کلفت بود یدهکه فهم مامان
 ین؟با دخترم دار ی...شما چه نسبت یدگفت:ببخش

 .خنده که مامان با تعجب نگام کرد یر زدم ز فوری

پول به مشامت  یشدم دخترت؟بو یشدتا االن که نکبت و اشغال بودم...چ-
 خورده ؟

 !:رامش خفه شوبابا

تو هم زنت هردوتون انقدر  ین؟همکن یکار چ یخواینم یشمنم یشم،خفهنم-
خوب خرجتونو  ینداماد پولدار تور کرد ینکه حد نداره!خوشحال  ینپول پرست

 !یگیریم یبیاز دامادت پول تو ج یشد یده؟پیرمردم

بزنه که  یلیگفت و دستشو برد باال که بهم س یدهنتو ببند یغ با ج مامان
 .اشوان دستشو گرفت

 !صورتش بخوره :فکرشم نکن بذارم دستت بهاشوان

 .یکردنبا بهت به اشوان نگاه م همه



تولد نه  یصفتو به همه نشون بدم...تو یوونح ینا یواقع یرو یخوامم-
 ...یخوامدخترش...م یسالگ 

دخترش  یتولد نه سالگ  یصورتم و با داد ادامه دادم :تو یرو یختر اشکام
من بهم دست  ینه سالگ  یتو یبه همه نشون بدم چجور یخوامم
همه کسمو ازم  یموسرم اورد...همه چ یینشون بدم چه بال یخوام...میزدم

 !گرفت

 .دهنش گذاشت یگفت ودستشو رو  ینیه سمیرا

داره چرتو پرت   یگهدروغ م  یگه،سمیراگفت:دروغ م  یرارو به سم  یدهترس  آرمان
 !یگهم

 .یسادکه بابا اومد جلوم وا  یو یافتادم سمت ت  راه

 .یرونکرد و گفت:گفتم گمشو برو ب  نگاهمیخون  یچشما با

 یکار کنم چ  یکار چ  یندارم که بهم بگ   ینسبت   یچزدم و گفتم:من با تو ه  پوزخندی
 یدی؟نکنم!فهم

قبال   یکارها  یهمه   ی...تالف یکنمم یگفتم و از کنارش رد شدم...دارم تالف   اینو
 .خودشون

 ...کردم  یرو پل یدیوو و گذاشتمیو یت  یرو تو فلش

 !...نهید...بدنم لرزیهگر   یشروع شد...صدا یغاج صدای

 .یدینشون م  یقتوحق  ی،داریتشنج کن  ید!االن نبایشروع کن  یداالن نبا  رامش



 :ارمان یههکر   یخنده  صدای

بره  یلمف ینتا ا یبگ  یبه کس یه.) قهقهه ( فقط کافیگیرمم یلمدارم ازت ف-
مانع ازدواجمون  یا یبگ  رایبه سم یزیچ یبخوا یهکاف!فقطیدست حاج 

 ....چرا؟ یکنیم یه....جووووووون گر یبش

 .تحمل کنم یتونستمبستم،نم چشمامو

با   یکاتوقعشو نداشت!مل  یچکیزل زده بود،ه  یو  یگرد به ت   یبا چشما  مامان
متحرک  یمرده  انگار  یکرد،سمیراو باباش نگاه م یونتلوز یبهت به صفحه 

 .شده بود

 یسوخت،سمیرام یراسم یهمه دلم برا یناز ب ید.شایکردنم باور  هیچکی
تموم  یدیورو به اون رو شد!و ینمادر شد از ا یهرچقدر قبال بد بود وقت 

 .یدمکش  یو یشد.فلش رو از ت 

 یشوک بودن...سکوت عذاب آور سالن با صدا  یهمه تو  یزدحرف نم  هیچکی
 .شکست یکامل

 یتبود؟داشت...دختر..دختره رو اذ ییاروم گفت:اون...بابا...بابا ملیکا
 ...؟یکردم

 یکامل یجلو یرابرسه بهش سم ینکهاما قبل ا یکارفت سمت مل یفور آرمان
 .تو گوش آرمان زد یمحکم یلیو س یسادوا

 .رو صدا زد یرااسم سم یو آرمان با ناباور یدنکش  یغ نفر ج چند

 ...هم غم یهم نفرت هم ناراحت  هم بغض بود یراسم یصدا توی



 یبود یمزندگ ینکبت تو یکه تو  یی:حالم...حالم از تک تک لحظه هاسمیرا
...ازت یبمون   یکابذارم پدر مل  یهثان  یه  یحت   یستمحاضر ن  یگه...دیخورهبه هم م

 ...یمونمنم ینجاا یهثان یه...ازت متنفرم!.....

و  یالشجمع کردن وسا یراه افتاد سمت پله ها برا یدشد ی یهگر با سمیرا
و  یکاهرچقدر ارمان صداش کرد اصال گوش نکرد،ارمان برگشت سمت مل

 ...رفت عقب یکاخواست بره سمتش که مل

 یسرشو به چپ و راست تکون داد و گفت:تو...اصال ادم خوب  یهگر با ملیکا
 !یستین

 ....!یرادنبال سم یددو یاز حرفش هم فور بعد

دنبالشون... حاال  یددو یزدرو صدا م یکابا بغض و درد همونطور که مل آرمان
باالخره نشون دادم! سالن  یشو...که ذات واقعیکردمم یچقدر احساس سبک 

 !یلرزیدمگرم بود اما م

 !ینامام حس یا-

افتاده بود.مهمونا   ینزم  یمامان بود.بابا قلبشو گرفته بود و رو  یغ ج  یصدا  این
مهم نبود چه   ینداشت،واسم ذره ا یتمتش و من...برام اهمس  یدندو یفور
 !جز نفرت نداشتم یبه همشون حس یاد،نسبتخانواده م ینسر ا ییبال

شونه هام انداخته شد.اشوان دستشو  یرو یشرتیکه سو  یلرزیدبدنم م هنوز 
بفهمه از  یکس  ینکها ی،بدوندور شونم گذاشت  و اروم بردم سمت در خروج 



.اطرافو نگاه کردم اما ساحلو یرونب یماون سالن باشکوه اما پر از کراهت اومد
 .یدمند

حرف سوار شدم و اونم  یاشوان پارک شده بود. درو برام باز کرد و ب  ماشین
اهنگ   یهروشن کرد و راه افتاد.بارون گرفته بود.  ینوسوار شد.ماش  سمت راننده

 .نشستم بارون اومد ینشقبلم که تو ماش یاروم گذاشت.دفعه 

 ی؟گفتم:چرا اومد  اروم

 ...:نتونستم تنهات بذارماشوان

 .تنها بودم یشهگفتم:من هم  یشخندن با

 ..یباش یستقرار ن یگه:داشوان

 تو بود ؟ یک آرمان شر -

سر شرکتش  ییچه بال یدونم...اما میدمشد یودم تعجب کردم وقت :خاشوان
شانسو  یناگه ا یکنه،حتیبدبختش م یی...فسخ قرارداد خودش به تنهایارمب

 باشه که یکمنداشتم که شر 

 یکسانگنده بودم شرکتش رو بازم با خاک   یبازم انقدر ینبزنمش زم بتونم
 .کنم

 ؟ یمن بکن یکارو برا  ینا یدچرا...چرا با_

 توئه؟ یگفته برا  ی:ک اشوان

 ها؟-



چون  یدمکارو انجام م ین...دارم ایستبخاطر تو ن ینه:منظورم ااشوان
 ! انجامش بدم یخوام...م

به ذهنم اروم  یگهسوال د یه یدنزدم.با رس یزد که لبخند محو نیشخندی
 .یدمپرس

 ...؟یچجور-

گفت  زدنگرانت بود،به من زنگ  یدم؟ساحلفهم ی:چجوراشوان
 !یگردونمخودم برت م گفتمیام،بهشب

 زنگ نزد؟ یا یگهچرا به تو زنگ زد؟چرا به کس د-

راجب احساساتش به من  یششپ یدختر یهچون  ید...شایدونماشوان:نم-
 ! زنگ زده به من ینهم یحرف زده و اونم برا

 !گفتم:من اصال به ساحل نگفتم تورو دوست دارم  فوری

 :بود گفت یدکه ازش بع  یبا خنده ا اشوان

 یی؟مگه من گفتم اون دختره تو-

 .بحث کردن نداشتم پس ساکت شدم ی!حوصله یبد ی...چه سوت اوه

 .ازت بخوام یزیوچ یه یخوام:ماشوان

 بخواد؟ یزیتعجب نگاهش کردم.اشوان از من چ با

 ی؟؟؟چ -

 .انجام بدم یبهم بگ  یو قرار شد هرکار ی:تو مسابقه رو برداشوان



 !یازم بخوا یخودم بهت بگم چ  یخوامتکون دادم که گفت:م سرمو

اگه رامش قبال بودم کارم باهاش به دعوا  یدلبم،شا یاومد رو یکمرنگ   لبخند
 .خسته بودم یلیاما االن خ یکشیدم

تو  یزنممشت محکم م یهد حالم بهتر ش یخنده گفتم:االن خستم،وقت  با
 !یصورتت که انقدر پررو نباش

 !یخوامم ینوگفت:همو یدخند اشوانم

 با مشت بزنمت؟ یخوایتعجب گفتم:م با

 یباشم،که هروقت عصب یشتپ یشهتا هم یکه ازم بخوا  یخوام:اره،ماشوان
 ی،منمنو بزن  یتونیم ینبودشکست،هروقت خوب ی،دلتشد ی،ناراحتشد
 ....باشم یشتپ یشهبخواه!بهم بگو هم ینوا یشتم،ازمپ یشههم

 تعجب گفتم:اخه...اخ...اخه چرا؟ با

خاطره هامون از هم دعواست،موقع همون   یهمه    ینکهچون با ا  ید:شااشوان
 ....!بهم عاشقت شدم یکوبیدیکه م  ییمشتا

 ******* 

 ♤رها♤

 !!!!یافشو:هه هه هه قماهی

 چراااااا لپاااات سرخ شده؟ یزممممممم:عز کیان



!نه یشمعاشق نم یچوقتمن که ه یشین،عاشق م ین:شماها احمقساحل
 !بابا،جون عمت

 !زوده یا یرینی:بگم شجانان

 ...رها و هاکانو مسخ یادته:هانا

 .زدم یبهش زد ساکت شد که لبخند تلخ  یانکه ک  یسقلمه ا با

نذاشتن  یگهبچه ها د مرخص شدم اومدم خونه و یمارستاناز ب ینکهاز ا بعد
کرد باالخره با ترس  یفبرم تو اتاق...بعدشم که رامش اومد و برامون تعر 

 .رو به رو شده و تازه اشوانم بهش اعتراف کرده یشزندگ

با هاکان دستشون  یالبد کل ینمروزارو بب ینا یوقت  یکردمخوب،فکر م چقدر 
 ...یندازیمم

 !بهتون بگم چمه خوامی:بچه ها مرها

 !:آره بگوجانان

ما درکت  ینگ  یتونیم یستاگه هنوز حالت خوب ن یگمم ی:رها جدساحل
 !یکنیمم

 یگهاز همد یتونیم!ما هفت تا نمیتونملرزون از بغض گفتم:نه،نم یصدا با
 که...؟  یدونینم یمکن  یمقا یزیوچ

 !یشههم ینیم،مثلبش یا یرهتو اتاق دا یمبر  بیاین

 .و جانان کمکم کردن تا اتاق بردنم یگفتن و ماه   یها باشه ا بچه



 .همشون ساکت شدن تا من حرف بزنم یمنشست ینکها بعد

 :گفتم  یاشک  یکه از بغض گرفته بود و چشما  ییصدا با

 یگه؟که من...چقدر هاکان رو دوست داشتم د  یدونینشما م -

در دلم براشون زدم.چق یبچه ها سرشونو تکون دادن که لبخند کمرنگ  مثل
 .یشدتنگ م

که   یهکس  ینخودش اول یست،هاکانن یمیاز عشق قد یخبر  یچدادم:ه ادامه
داشتم  یچه حس یمتصور کن یتونین...نمیتونیندوستش داشتم و دارم ،نم

خودمم از درون  یشکستاون حرفارو بهش زدم،هاکان جلوم داشت م یوقت 
 .یزدمداشتم زجه م

 ینجااز قبل عاشقشم اما ...اما...) ا یشتر ب یهنوزم دوستش دارم،هنوز حت  من
ازم متنفر  یکردم،تاکارو م  ینا یدگفتم ( اما با  یهو با گر  یهگر   یر زدم ز یگهد

 یشد،فراموشمم نم یخیالمب یچوقته یکردمرفتار نم ینجوریشه....اگه ا
 ....یکردنم

 فراموشت کنه؟ ید:چرا...چرا باماهی

زن مرده داشته  یه یخوامزدم و زل زدم بهشون و گفتم:چون نم یتلخ  لبخند
 ....باشه

 .....دخترا گرد شد که ارومتر گفتم:من سرطان دارم چشمای

 یتو خوب  یستن یچیته یگی،تودروغ م یبازوهامو گرفت:دار یهبا گر  جانان
 !یشههههههنم یچیتتو ه



 .یکردم یهحرف گر  یب  یانشده بود و ک یرهشوکه بهم خ رامش

 یجور یه.هانا یریختو از چشماش اشکاش م یکردحرف نگاهم م یب  ساحل
 ...روشو کرده بود اونور یحرف بزنه و ماه  یتونستکه نم  یکردم یهگر 

 ..چند وقته؟:چندساحل

 ..یشزدم:ش لبخندی

بفهمه...اگه  ینوهاکان ا یخوام...نمیدم،نمیخوامماهه..خودم تازه فهم شیش
که بعد رفتنم داغون شه،اون...اون انقدر خوبه   ینهابهتر از    یلیازم متنفر شه خ
 ینهم ی...برا یکنهخودشم خراب م یاز دست بدم زندگ  یموکه اگه من زندگ

 یهبدون عذاب وجدان    تونهرفتم تا اونم ب  یکیفکر کنه من با    یدبفهمه،با  یدنبا
 ....ازدواج کنه یروز

 ...کنن  یکار چ یدبا یدونستنکرده بودن که نم  یهها انقدر گر  بچه

گفتم:همون صبح به خاتون گفتم،درکم کرد.قراره کارامو درست کنه برم   اروم
اگه  ی!حت یگیننم یچیه یچکیباشه به ه یادتوندرمان...شما... یآلمان برا

 ...مردم

 !یشهنم یچیت:خفه شو باشه؟تو هرامش

 یتهم سردرد دارم اما اهم یشه.همیشدموزن کم کردم،خون دماغ م یهویی-
 ینمتوننتونستم بب  یگهاگه د  یکه شد،حت   ی...بچه ها هرچ دم،نمیدونستمیدانم

 باشه؟ ینباش یقو ینقدر هم ین،همیشهخوشحال باش یشههم



 یتونهنم ید.رامشم که دیهگر  یر ز یزدندخترا بدتر م یگفتمکه م یا کلمههر 
 .یرونکنترل کنه خودشو رفت ب

 .خودم و سرمو گذاشتم روشون یجمع کردم تو پاهامو

 .یمکه قرار بود به هم برس  ی....اون لحظه ایخوشبخت  یقدم یه یتو درست

******* 

 یگهماه عسلتون دوازده نفر د یقراره تو یدار ی:خب ، داداش.چه حسآرین
 ؟ یتونهفته بعد عروس یههم باشن ؟اونم فقط 

 ! ی:حس بدبخت هاکان

و شانس  یخوشحال یریممنو ساحل هرجا م یم؟اصالداشت یم؟نه:داشت سامیار 
 .یاریمم

و   یدیسر تا سر ناام  یمکه منو جانان نباش  ییجا  یدوننهمه م  یگهد  ینو:اپارسا
 ..... ها همه یدونن...همه میهناراحت

 .یزنیمدست نم یزیمبه چ یمندار ی:منو هانا اصال کار به کار کسسهیل

تا  ینجا بذار یزیچ یه یه!کافننیز حرف م ین؟چقدر برداشت یالرو:وساماکان
 !کنن  یچارتونب

 ! ینبود یل:ماکان تو انقدر زن ذلاشوان

!تازه االن که خانواده یکشمم یمن چ  ینیبب یکتک نخورد یر :با کفگماکان
 ! حساستره یهقض یاننهاشون در جر 



رامش   ینوکه خوبه !ا  یر چشش کبوده ؟کفگ  یر ز یبینی!نم  یزنیا:ماکان زر مآرین
 !یزننهمو م ینتمر  یبار مثل سگ به بهونه  یههر هفته 

 ! رامش نزده ینتکه گفتم خورده به کاب  ینو:ااشوان

همون گردن کبود پارساس برگشت گفت خورده   یتبا خنده گفت:حکا  سامیار 
 .! یواربه د

گفت بهشون بگو خورده   کشیدیبا خنده :به من چه ؟جانان خجالت م پارسا
 ! یسترنه من که برام مهم ن.وگییجا یهبه 

 .:جانانم بلده هاماکان

 یزدنشسته بود و دمبل م ینها یبا لبخند کج همونطور که جلو پارسا
 .دادم یادشگفت:خودم 

 .پاشبن رها زنگ زد.وقت حرکته ین:پاشهاکان

 یس.البته من هنوزم پاریمسافرت خارج  یموقت بود نرفته بود یلی:خسامیار
 . میدم یحترج یهرو به ترک

 !که ماه عسل مائه  ید:ببخشهاکان

 .یایمبارو حاال کنار م یننداره ا یبیع یکنم:خواهش مسامیار

 .خنده که خودشم خندش گرفت یر زدن ز پسرا

 ...!:بچه پرروهاکان

***** 



 :بک  فلش

 (  رها  )

 .یدمدزد یکردننگاهم م یهو گر  یاز دخترا که با ناراحت  چشمامو

 ....حالم از همه بدتر بود خودم

رفتنم طول   یماه از اون روز نحس گذشته بود.حالم بدتر شده بود اما کارا  سه
مدت  یه.مثال یرفتمکه بهم داد داشتم م  یبود . با کمک خاتون و پول یدهکش

 .درمان بشم یبود تا وقت 

 یتونممنتظرم نباشه نم ینجاا یهاکان  یتا وقت  یدونستمخودم خوب م اما
 .مبرگرد

 .نگفتم یهقض یناز ا یچیخانوادم ه یه

که دستمو گرفت   یهمونطور که انتظارشو داشتم طردم کردن و بازم کس  اوناهم
و  یمکه قضاوتش کرد یدورم!خاتون،کس ی یوونهتا د یشخاتون بود و ش

 داشته باشه یقلب مهربون  ینهمچ یکردیمفکر نم یچوقته

 ..که هر لحظه کنارم بودنیوونمد یدوستا!

 .کارامو برام انجام بدن  یکردنم  یسع  یتونستنو اشوان که تا م  ینو آر  سامیار 

 یکردنبا منم مثل خواهر خودشون رفتار م یذاشتنبا دخترا قرار م یوقت  از 

چت  یاعتراف ساده تو یهبهشون اضافه شده بود و با  یداهم که جد یماکان .
 .یذاشتنو دوماه بود داشتن قرار م یمقرار بذار یاگفت ب  یانبه ک



 ...بهشون  یچسبیدناونا هم م  یومدنهم که هر دفعه پسرا م  ییو پارسا  سهیل

 یتونستممدوستاش!نم  ی.حت یزدازش حرف نم  یچکیاز اون نبود.ه  یخبر   فقط
 ...یدونستنازشون بپرسم!پسرا نم یزیچ

 یگهد از اون روز دنگن...هاکان نامرد...بع یزیدخترا گفته بودم چ به
 یرسیدممن م ینکهاما هم یکنندربارش پچ پچ م یدمش،میفهمیدمند

 !یکردنحرفشونو قطع م

خودمو  یمو که گوشا ینهس یگوشت تو  یکهت ینا یدلتنگ  یصدا نمیشنیدن
 .کر کرده بود  یاداشبا فر 

 .لباسام رفته بود یعطرش از رو بوی

 !خوب بشم،من هاکانمو نداشتم یخواستمنم یحت  یگهد راستش

به  ی؟مگهچرا نگفت  یگشتم؟نمیگفتبرم یی.با چه رویشدمخوب م فوقش
 ؟ یعشقم اعتماد نداشت 

 یداشتم بدم ؟حت   ی؟اون موقع چه جواب   یکرد  یمشبود که قا  یترک   یلمف  مگه
 ...شده بود یر گفتن د  یاالنم برا

 ... بلند شدن یفرودگاه بودم و پروازم اماده  توی

بودنش مشخص نباشه گفتم:خب...فکر   یمصنوع   یکردمم  یکه سع  یبخندل  با
 !وقت رفتنه یگهکنم د

 یر زدن ز یشونمکه پشت بندش بق یدترک یبلند یبا صدا یماه  بغض
 !یزدیماعرررر م یعنی! یدمترک یمنم مثل چ  یهو!نتونستم تحمل کنم و یهگر 



 .یمرو بغل کرد یگههمد محکم

 یکار گفت:االن ما بدون تو چ یمالیدنم مهمونطور که دماغشو رو شو جانان
 گندامونو جمع کنه ؟  یم؟کیکن

 کلشو از خودم جدا کنم  یکردمم یکه سع  همونطور 

خودتونو  یموقتشه خودتون گل یگهنکنه گفتم:د یلباسمو مف  یناز ا یشتر تا ب 
 !یممردن یگه!من دیناز آب بکش

 !دندونام یمحکم زد تو سرم که زبونم رفت ال رامش

به  یکشنیر یریم یچون دار یفکر کن ینکه:زهرمار !باز گوه خورد!ا رامش
 ! بابا یبه مامانت بگ  یزنمتباور غلطه.چنان م یه یدمحرفات نشون نم

 ؟ یکنهتورو تحمل م یچطور یار :سامماهی

گرفت و  یوهگوش ما یکردم ینتو دستمال ف یههمونجور که با گر  ساحل
 .یچوندپ

 ! احمق یذارهدوست پسر منه،رامش با اشوان قراره م یار :سامساحل

...اما متوجه یفهمماهمونطور که چشماش از درد جمع شده بود گفت:م ماهی
 !یشمنم

 یمعنو یفضا  یه! یستنادم بشو ن  یناخنده.ا  یر اسب زدم ز ینع  یهگر   یبه ال  ال
 ! یمداشته باش یتونیمهم نم



از بچه ها جدا   یبار اخر بود فور  یتذکر برا  یگهپروازم که د  یشماره    یدنشن  با
 . شدم

 ینخونه هم سر و صدا نکن  ینرفت  ینبرم.مواظب خودتون باش  یدواقعا با  یگهد-
 ...خاتون قرص خورده خوابه

 .:چشم مامانکیان

 یدی؟فهم یگردیو برم یشیکه رامش گفت:خوب م  خندیدم

 یها یحتدونه بغلشون کردم ک بعد نص لبخند سر تکون دادم و دونه با
 یمنفر هانا رو بغل کردم و در گوشش گفتم :خوبه که تصم یناخر  یشگیهم

.اون واقعا دوست داره و یدیفرصت م یهبهش  یبگ  یلامروز به سه یگرفت 
 . یرو فراموش کن یتبد قبل یتجربه  یکنهم یکار  یدمبهت قول م

بدم.شما نظرم  یجواب منف  استمیخوم یتبا لبخند گفت:من که با قاطع هانا
 یاقت...به نظر خودمم لیشهم یچ  ینماالن منتظرم بب یگهو د ینرو عوض کرد

 !داره یفقط به خودش بستگ  یشفرصت رو داره و بق یه

 .بهش زدم لبخندی

 .:مواظب خودت باشهانا

 .پروازت پر زد یگه.برو دیدنم یو کبد یگر :چه جماهی

 .اون دل و قلوه اس یزمعز  ی:ماه کیان

 . عروس یکلمه از ننه   یه. ی.هر خر ی:حاال هرچ ماهی



خداحافظ بلند ساکمو گرفتم و  یهبراشون چرخوندم و گفتن  چشمامو
برگشتم و به  یتم.بعد دادن مدارک و بلیکشتمشونم یموندم.اگه جا میدمدو

 نگاه یشدنکه داشتن رد م  یمردم

 یتو یحس یچه یلیات و خناراح یلیاخوشحال بودن و خ یلیا.خکردم
به خودم دروغ بگم.دوست داشتم مثل   یتونستمصورتشون مشخص نبود...نم

که   یرهو بعدش جلومو بگ یزنهکه اسممو صدا م  یادهاکان ب یصدا یلماف ینا
 .یلمبود نه ف یتواقع ینخب ا ینرم.ول

 .نشستم.خوشبختانه طرف پنجره بودم یمصندل روی

چک کردم که  یاماموسر پ یه یمردن گوشبستم و قبل خاموش ک کمربندمو
 .جانان جلب شد یدجد یامتوجهم به گروه هفت نفرمون و پ

 .یدونستم یدبود.اون با یمتصم یندرست تر  ین...اید:رها ببخشجانان

 .یچیدپ ینیمب یر ز ییعطر آشنا یشدم که بو یرهخ یامشبهت به پ با

 !....لب زمزمه کردم:هاکان یر سرمو بچرخونم با بهت ز ینکها بدون

 ....قلبمو احساس نکردم یگهد یدمبمش رو که شن صدای

 ...!سالم-

***** 

 جانان

 !مال خودمههههه یشعووووور :ولشششش کن بماهی



 ! :خفه شو خفه شو خفه شومن

حرفارو  ینا یپسچ یه:سرطان بزنتتون من از شرتون خالص شم کیان
 !ههندارررررههه

 ! نداره یربط  یچما دخالت نکن که به تو ه یمسائل خصوص ی:توماهی

 .:گمشو باباکیان

منو چرا بهم   یکنم؟تمرکز دارم چت م  یشین؟نمیبینینخفه نم  یقهدق  یه:چرا  هانا
 ! باشم یخصوص یکم یلبا خودم و سه یخوام؟م یزنینم

 !دراکوال رو براش گذاشتما یلمکردم ف  ی:چه غلط ساحل

 .و خنده گفتم:واچ گونا دو واچ گونا دو یمسخره باز با

افتاد  یز که زارت از اونور م  یدکش  یپسواز غفلتم استفاده کرد و محکم چ ماهی
 .شد ینو پخش زم

اسب مانند من خونه رو  یدنایسکوت بر قرار شد و بعدش خند یهثان چند
 .ترکوند

پرتاب شد  یدستمال کاغذ یجعبه  یه یزدمکه مثل خر چهچهه م  همونجور 
 .سمتم و محکم خورد تو کلم که احساس کردم سقط شدم

بود و از  یسادهبهت سرمو گرفتم و برگشتم سمت مامانم که پشت کانتر وا با
 .نظر گرفته بود یر اشپزخونه سالن رو ز یتو

 ؟ یزنیا ممامان چر -



 ی دوستا  ینخود خرت و ا  یدنه؟جز .زهرمار،چه طرز خندیخوری:چون م  مامان
صدات تو کل عمارت  یابرومونو برد ینجاننره خرت خانواده هاشونم ا

 یاحمق هنوز با شلوار گل منگل  یرهاس اما تو  یهکه فردا عروس  ینه!همیچیدهپ
 ! تو خونه یچرخیو بدردنخور م یکار ب

 ؟ یستن چهههه کار نحرص گفتم  :به م با

 ! یکنمم یژهنره خرت تشکر و یاون قسمت دوستا ی:خاله برا ماهی

 .ینجایینتورو خدا حواسم نبود ا یدببخش ی:وامامان

 . :نه خاله جون شما راحت باش رامش

مزخرفش  یصدا یمن ؟ه  یبرا یذارهدختره مگه اعصاب هم م ین:امامان
....برم به یبکنم !...وااا یخواستمم یکار اصال چ یرهم یادمتو گوشم  یپیچهم

 .باشه یعال یدبا یکارام برسم.فردا همه چ 

 یریشگفتم :هدف گ  یمالیدمگفتو رفت و من همونطور که کلمو م  ینوا مامان
خود من انقدر   یعروس  یگفت ؟فکر نکنم برا  یچ   یدینکرده !....د  یشرفتچه پ

 ! ذوق به خرج بده

کاراشونو عقب  یهمه  یدی. ندیزهز ع یلیماخ یخانواده ها ی:رها براهانا
خود رها که   ی؟اما خانواده   یشعروس یهفتس اومدن تهران برا  یهانداختن  

 ...یستنداره رها اصال دخترمون ن یربط  یگهبرگشتن گفتن ما کال بهمون د

 .یکنمخالمو در نم ی:اصال رفتاراماهی

 یست؟رها دخترش ن مگه



خبر گرفتن  یهاز  یغ لمانه!درساله آ  یه یک سرطان گرفته نزد یدنفهم حتی
 ...ساده

رها اصال دختر خودمه از  یگهارتباطشو باهاشون قطع کرده و م مامانمم
 یگاهجا یتا اخرش خودم تو یمن بزرگ شد از اول عروس یشهم پ یشبچگ

 .یشینممادر عروس م

 .رها رو ندارن یاقتخانواده ل ین.ایکنهم ی:کار خوب رامش

 یاریم؟ودووم ب یمتونست یسال گذشت.چجور یه یکنزد یشه:باورم نمکیان
 . ورها حالش توپ توپ شده یگردنباالخره امروز دارن برم

مدت کنار رها بود و ولش  ین...تموم ایهپسر خوب یلییی:هاکان خهانا
 .نکرد.خوشحالم عشقشون خراب نشد

گفتن  ینگرفته باشه هم یشدرست تو کل زندگ یمتصم یه:جانان ساحل
 یتخودش و بل یدنبال کارا یوفتهنه که باعث شد هاکانم ببه هاکا یقتحق
 .و با رها بره یرهبگ

همش با  یم؟هممون اولش از هم متنفر بود ینجابه ا یدیمرس یشد:چکیان
 .یندعوا و کل کل شروع شد و االنو بب

 ! یذاریمسال شده باهاشون قرار م یه

 .یکننکار م  یمارستانب یه یکه تو  ینخنگول با آر یماه  یناز ا اون

 .کافه زدن  یهکه   یار از ساحل و سام اون

 دارن یبزرگ مسابقات رال یباز ینزم یهاز رامش و اشوان که االن  اون



 .یکنناز رها و هاکان فردا دارن ازدواج م اون

داد و تهش بازم  یلبه سه یفرصت الک  یهکه هانا  یلاز هانا  و سه اون
 !به هم یدنبده اما عاشقش شد االن چسب یبهش جواب منف  یخواستم

 .خنده یر زدم ز پقی

 !اصال یلطف دار ی:مرسهانا

االن و نامزد  یمسخره بازا ین:واال بخدا.نه به اون چس کالسات نه به اکیان
  !یاتونباز

ننه بابات  یا یزودتر از همه رفت  یومدیم یبعد رها و هاکان تو که چس تازه
 یحرف زد

 !یبوسیحلقتو م  یایفاز م  ینهجلو ا  یریم  یاسکال هم ه   ینع  ینباهم نامزد کرد 

 ؟ یدی:خدا مرگت بده تو از کجا دهانا

 ! یگهد یگه:دکیان

 ینهم  یکنهکه ازدواج م  یا  یهولن.نفر بعد  یلیهم اون رها خ  ین:هم اساحل
 !هاناس

 یح.دوست پسر رو به شوهر ترجیکنمازدواج نم  یانقدر زود با سام  یرممبم  من
 !یدمم

برن جلو   ینجانرها ا  ی:فعال که قرار شد تا خانواده هاتون بخاطر عروس  رامش
باشن و حلقه هاتونو  یانبا اونا حرف بزنن.حداقل خانواده هاتون در جر 



!منم ینبعد ازدواج کن  ینطولش بد  یخواد.بعدش تا هررروقت دلتون مینبنداز
 ! که اجازم دست خودمه

 یاز تو و ماکان که با  ی؟اونم.چرا خودتو نگفت یزمجان عز  یان:هوووو،کساحل
باشه  یگفت  یلکسر یلیتوهم خ یمقرار بذار یاگفت ب یخشک و خال یامپ

 !...ینقرار رفت یناول یبعدش تو

 ! یارن یادم:خفه شو کیان

 یناول یگفتم :فکرشو بکن ،برا  یترکیدمکه داشتم از خنده م  یهمون حالت  در 
.بعدشم یمکله پاچه بزن  یمبر  یار اون ماکان اسکل صبح زود اومد دنبالش بقرا

 ...رفتن یهو ینخوردن نشستن تو ماش یاز پ یکه مثل گاو کله پاچه با کل

سرم خورد نتونستم حرفمو ادامه بدم اما هانا و رامش که  یکه تو  یکوسن  با
 .با خنده عوق زدن یدونستنحرفمو م یادامه 

 ! خودمو بکشم یخوامم یارینن یادم ی...وایییینبا داد :همتون خفه ش کیان

 یشه؟خاطرات قشنگت چندشت م یاداوری:جوووون.از ماهی

 :خاک تو سر احمقم کنن چرا گذاشتم؟؟؟کیان

 . جمع کرد یشهشده رو نم یختهر:آب هانا

 .زد تو سر خودش یکی کیان

 !یییاخ-



!حداقل خوبه من اون ییدهنتو ببند که از همه بدبخت تر تو یکی:تو کیان
 ! یایمم یگهبه همد یمرو دارمش هردومونم خل یوونهد

 !یجمع خود نکبتت  ینگلس ی؟تنهاچ  تو

که فکر کردم   میکبهش اما  ینمجمع شد.خواستم بر  یشمحرفش ن یدنشن با
 ! یگهراست م یدمفهم

 !طرفه !پارسا نکبت یک عشق  ی؟بودن !من چ  یدهاونا به هم رس حداقل

 یهاز    یغنشد.در یمنتظر موندم خبر   یدوستم داره اما هرچ  یکردمفکر م  اوایل
 ! بوده یکطرفهکه عشقم   یدمتلخ رس یقتحق ینابراز عالقه !بعدش به ا

 !خر باشه که پارسا هست ؟اصال پارسا خود خره یتونهچقدر م ادم

 یمثل من.چطور یا یو پر انرژ یباخود خود خره!دختر با کماالت و ز خود
 عاشقم نشه؟ یتونهم

 یگمفحش بدم م یکیبه بعد اصال اگه خواستم به  ین.خره!از ایگهد میگم
 .ییپارسا یلیخ

که جانان   ییبود با اون چراغا  یجه؟خرمپارسا گ  ینها  یر :زهرمار.مگه تقصرامش
 یفهمیدم یدادم

 ! یدپارسا نفهم ینکراش داره ا  روش

 چراغ دادم ؟ یحرص گفتم:من ک  با



من بود پارسا اومده بود عمارت خاتون جوراباشو   ی.عمه  ی:خسته نباشساحل
بنده خدا برداشت رفت جوراباشو شست مجبور  ییدر اورده بود بره دستشو
 !باش خشک شه بپوشه بعد برهشد دوساعت بمونه جورا

بهش حاال  یریداز چند جهت م یکه روز  ی:پسره زهره ترک شد جانان ماهی
خودت با  یکلپاشده رفته نشسته تو حموم براش جوراب شسته !تازه کل ه

 . شده بود یکیاب 

 ...ازش نخواسته بودااا یم:حاال کسرامش

گفتم :به من چه انقدر سوسول بود چندشش   یتمخر   یاداوریاز    یحرص ناش  با
مدت کوتاه بود !فقط  یبدون جوراب کفش بپوشه؟در ضمن اون  یشدم
 ...! که جواب ندادیهزن زندگ ینبا خودش بگه ا یخواستمم

پسرا اول  ین:پاشو مثل ادم بهش اعتراف کن.چرا اصال همتون منتظر بودهانا
 .ینبگن؟خب خودتون بگ

.ما از  یستن یعاد ینو پارسا گذشتمون مثل ادما.میستن ین:بحث اجانان
اون چه  یدونم!نمیستممنم که االن ازش متنفر ن ینو ا یمهم متنفر بود

 ! یشهداره و اگه مسخرم کنه بدجور غرورم خورد م یاحساس

 .هست ینم:خب آره اکیان

 



تا  یارمکردم به خودم فشار ب  یسع یکمجلوم زل زدم. یز و به م یدمکش  پوفی
ذره بغض  یهاز  یغ بشه اما خب در یصحنه احساس یادچشمام در ب اشک از 

 ! یحت 

 ! شدنمونم به ادم نرفته عاشق

هممون  یادگاز در م  یاداز چشات در ب یعما ینکها یساحل:زور نزن االن جا-
 ! یشهخراب م یعروس یشیمخفه م

و من همچنان پوکر نگاهشون  یدنحرف همشون از خنده ترک ینگفتن ا  با
 !یزیدن یقن؟اینارف ین،ایناشانسو بب.یکردمم

خاتون اومد :دختراااا.رها و هاکان دارن  یبگم که صدا یزیچ خواستم
 !فرودگاه ینبر  یناماده ش ین.پاشیرسنم

و سمت  یمبنز بلند شد ینرفت و هممون ع یادمحرف حرفم  ینا یدنشن با
 !یومددددد.رها داشت میمرفت یورتمهاتاقامون 

****** 

 ماهی

 اتاق دکتر ؟ یبرینم ینپرونده رو دار ینا-

 بله چطور؟+

 .یبرممن م ینبد-

 .ممنون یبرمچرا؟خودم م+



 .من خودم با دکتر کار دارم یبرمبده من م یگمم-

 .یبرمخودم م ینمنم گفتم تشکر بذار+

نچسب؟اررره تو  یدختره  یکردمگه ولش م یول یدمحرص پرونده رو کش با
 یر پ یگهمن د یمارستانب ینا ی!تویبد پرونده بهش یه یبر  یخوایفقط م

 یکار دور کردم...دوست پسر منو چ یناز آر یزونواو یپرستارا ینشدم از بس ا
 ؟ یااخه وحش یندار

خودم   یگمو داد زدم :خانوم م  یدمزور محکم پرونده رو ازش کش  یهحرص با    با
 !!بفرما یگهبرو د یکنی؟بفرماچرا لج م یگهد یبرمم

 ...گفت:چرا  یغیشج یبا صدا دختره

 !یین.بفرمایینگفتم بفرماااا-

 !یطهجد و ابادته سل یلب گفت و با بهت فرار کرد رفت.وحش یر ز یا وحشی

 یکرد و صداشو صاف کرد و دکمه ها  یدپشت در رژ لبشو تمد ینکه ا  جوری
 .بده ینپرونده به آر یه یخوادروپوششو باز کرد تابلو بود فقط م

رو باز کردم و رفتم تو و درو پشت سرم بستم و قفلش کردم و  یناتاق آر در 
تعجب و دهن باز نگام  یهکه  ینشده برگشتم سمت آر یز ر یبا چشما

 .بار نبود ینبود.البته اول یدهشن یدادمو.حتما داد و بیکردم

و دست   یزشصدامو صاف کردم و پرونده رو گذاشتم سر م  یکوتاه   یسرفه    با
 !نگاهش کردم ینهبه س

 ..یزم:عز آرین



 !یششششه-

 دفعه کدومشون بود ؟ ینشرک:ا یگربه   ی یافهبا ق آرین

 !یانداختم باال:کمال ابرومو

 !یگهبخش د یهانتقالش بدن به  یگم:باشه...مآرین

 !اخراجش کن-

چند نفرو اخراج کردم؟نصف مردم تهرانو تو از نون  یدونیم یتونم:بابا نمآرین
 !یخوردن انداخت 

 جمعشون کنم ؟ یامکه مجبور شم شخصا ب  یدیچرا رو م-

 .یدمرفتار مورد دار ازش ند  یچوقتمن ه  یکمال  ین.اصال ا  یدم:من رو نمآرین

 ! یخورنتبا چشماشون دارن م ینیبب یستیچون متوجه اطرافت ن-

 یه یگفت:تو به من نگفته بود یشخنداد و با ند یهتک یشبه صندل آرین
 !یحسود یکوچولو

 باشم ؟ ینجوریا یدنبا-

 گفتم؟  ینو:من ا آرین

 ینیرستگار رو بدم بب ینبار به ا یهفقط  یخوام؟م یفقط خودت  یفکر کرد-
 ؟ یهچه حس ینیبب کشهیخودشو برام م یچجور

ن سگ هم.اخ جون دست گذاشتم رو نقطه ضعفش اال یرفت تو اخماش
 ( یگه) کرم دارم د یشهم



 ؟ ی؟کیگفت   ی:چ آرین

 !گفتم:رستگار  یکردمنگاه م یوار د یرو یبه قاب عکسا یخیالیکه با ب  همونطور 

 ... بشه روش فکر یدهست شا یمپسر خوب اتفاقا

 .تو دهنم موند ینتوسط آر یوار با کوبونده شدنم به د حرفم

 !یگفتیکنار سرم گذاشت:خب...م  دستشو

 ! کم کم برم به کارام برسم  یدبا یگهد یگفتمها؟من؟...داشتم م-

 .دستشو برد سمت مقنعه ام و از سرم درش اورد اروم

 . یزدیحرف م یداشت  یگهد یز چ یه یدرباره  یکنمنه فکر م+

کن مگه خودت  یترو رعا یشرع  یدهنمو قورت دادم و گفتم :فاصله  اب
 ! یارهپدرتو در ب یگم؟به دوست پسرم م یناموس ندار

 !من دوست پسرتم یماه  یمساله با هم یهشد و گفت:ما  پوکر 

 عه...واقعا ؟-

 ! یدهزدنا از دست من نجاتت نم یخودتو به خنگ  ینزد:ا پوزخندی

 .یم..لو رفتاوا

 کنم  یدافرار پ یبرا یراه  یهچرخوندم تا  چشمامو

 .نفسم همون لحظه حبس شد.



اتاق   ینا  یمردس اگه تو  یلذل  ینآر  ینافتاد کار ا  یاستغفراهلل هر اتفاق   خدایا
 !افتاد بازم کار خود ناکسشه یهر اتفاق 

 گوشم زمزمه کرد  تو

 !اخراجه+

 ی؟کی؟چ -

 !رستگار!اخراجه ینهم+

 !یدماجازه رو بهت نم ین؟من ا یمردمو از نون خوردن بنداز یخوایچرا م-

 . اخم نگام کرد با

 :عه؟آرین

 !آره-

 !یمانبخش زنان زا یشی:تو انتقال داده مآرین

 ی؟؟؟؟؟؟؟چ -

 یریمردش کمن و سن باال...م یو دکترا یستن ی:اونجا از هول خبر آرین
 !همونجا

زن  یگیریم یممن تصم ی؟اصال تو چرا برا یدیمنو انتقال م یچرا دار-
 یزی؟ست

 .چرخوند چشماشو



 !در صد اخراجه یپرسم؟صداجه!اصال چرا از تو مپس رستگار اخر +

 !اخراجه یمکمال-

 ! قبوله+

 ! قبوله-

 . یمشد یرههم خ یاخم تو چشما با

 .یدبهش رفتم که اخمش باز شد و خند یغره ا چشم

 .خنگول+

 .اعتراض کنم که خفم کرد خواستم

 .یداصوات نامفهوم از دهنم خارج شد که باعث شد خند یسر  یه

 !یشدمکم داشتم خفه م  کم

تا باالخره  یشمدارم خفه م ینکها یزدم رو شونش به نشونه  یکممشت  با
 .ولم کرد

  با حرص نگاهش کردم یزدمکه نفس نفس م  همونطور 

خندونش بهم اخم کرد و مقنعمو گرفت سمتم و گفت:خانوم   یبرخالف لبا که
 ! ینبه کاراتون برس ینخواه فکر کنم وقتشه بر  یک ن

 .یدحرص مقنعم رو ازش گرفتم که خند با

 .یوونهد-



و نشست پشتش و جواب  یز زنگ خورد که رفت سمت م یزشم یرو تلفن
 .داد

 یو فقط تو یشناختمششد و مشغول حرف زدن شد.اگه نم یجد صداش
 !یهد دماغ جدگن  یه یکردمبودمش قطعا فکر م یدهد یمارستانب یطمح

 .زد یبراش تکون دادم که نگام کرد و لبخند کج  یو دست  یدمپوش مقنعمو

 .و ساعتمو چک کردم یروناتاقش اومدم ب از 

 .یشگاهارا یرفتمم یدکم با  کم

 ییهفت تا یچجور یرهنم یادم یرها اومده بود و امروز مراسم بود.وا دیروز 
 !یگهتو بغل همد یمو عر زد یمهمو بغل کرد

و تا خود صبح  یدیمرو پشت بوم خواب یمرفت ییشب با هم هفت تا بعدشم
زدم...امروز  ی...لبخندیمونو مخصوصا دوست ی.راجب همه چ یمحرف زد
 ی تار مو  یه  یچوقت!واقعا هیبیهعج  یلی!....حس خیکنهداره ازدواج م  یکیمون

تا ابد باهم  وامیخم یدونمم یدم،فقطنم یارو به دن یوونهتا د یشش ینا
 ...!باشیم

******** 

 ساحل

 

کافه رو   ینا یگهد یکنیمراسم اونجا کوفت م یریماالن م یکوفت بخور  یانک-
 ! یغارت کرد



نسکافه  یهبا  یک ک  یه! یسین:هم تو هم اون دوست پسرت چقدر خسکیان
 !یگهاس د

 !یکنندارن نگات م یامشتر  یشهپنجم یاره ول-

 ضول منن؟مگه ف یا:به جهنم مشتر کیان

 !یشیاچاق م یدار یان:کماکان

 گفت ؟  یچ  ی؟ساحلگفت   ی:چ کیان

 ! صداش قطع و وصل شده یدهمن من گفتم:حتما خوب انتن نم با

 :نکبت ماکان جفتم نشسته !من چاق شدم؟کیان

 ! باال یرهم یفیتتچقدر خوبه داره ک یگم؟دارم م ی:من گفتم چاق شدماکان

 ! یکشمت:ماکان من تورو م کیان

 .و کانتر گرفتن سفارشا یز پا شدم و رفتم سمت م یزشونم یخنده از رو با

 . بود یپشت صندوق نشسته بود و سرش تو گوش سامیار 

دنج داشته باشم چقدر   یک کوچ  یکافه    یهبهش گفتم دوست دارم    یوقت   یادمه
نداشت اما  نداشت و اصال وقتش رو هم یاز به پولش ن یدونمتعجب کرد.م

 بخاطر من قبول کرد و با

رو ساده  یز کنه بازم بخاطر من گذاشت همه چ یولخرج  یخواستم اینکه
خودم گذاشت که از پس انداز خودمم استفاده  یانتخاب کنم و بخاطر اصرارا

نبود   یمحل جالب  ینداشتم کافه تو  یادیخرج کافه البته چون پول ز  یکنم برا



کافه رو   مپول که در اورد  یگهمقدار د  یهما خب  بود ا  یخلوت وپرت   یجا  یعنی
 .یدونستخرجمو بده و خودش م یار .دوست نداشتم سامیکنمعوض م

 

بود  یختهصورتش ر یخوش حالتش که رو یدادم و به موها یهکانتر تک  به
 .شدم یرهخ

 .زد یحس کردن نگاهم سرشو بلند کرد .لبخند کج  با

 جونم؟+

 ! خدا منو بهت داده یچکار کرد ینمبب یگردم!دارم میچیجونت سالمت.ه-

 .بلند شد و اومد سمتم یصندل یو از رو خندید

 !باشه یخوب  یلیکار خ  یدبه خودمم بگو.با یدیفهم یوقت +

 یو بستن  یمدور بزن  یه  یم:پاشو بر یدکتشو برداشت و پوش  یدمخجالت کش  یکم
 ! یشگاهبعدشش ببرمت ارا یرممورد عالقتو برات بگ

( یچرخوندکه موقع نبود ما کافه رو م  ی)کس یر ام یار؛فتم که سامگ  یا باشه
 .صدا زد تا حواسش به کارا باشه

رو هم  یانماکان و ک یساوا یافتاد و گفتم :سام یادم یهوکه   یمبر  خواستیم
ماکان خراب شده قرار بود باهم  ینماش یشگاهارا یمتو برسون ینبا ماش یدبا
 . یمبر 



اون دفعه موقع  یباالخره.تالف  یگیرهم ین:ول کن بابا خودش ماشسامیار
گفتم و   یلبم اومد و باشه ا  یرو  یا  یطانیمارو جا گذاشتن!لبخند ش  یشهرباز

 .یمفلنگو بست

 .و حرکت کرد یمشد یسام ینماش سوار 

 . یادتمام تالشمو بکنم بابات ازم خوشش ب ید:امشب با سامیار 

کرده مامان و بابا   ییدسروش تا ی!وقت  یرو دار سروش ییدخنده گفتم:تو تا با
 ! تخت یالتان خ یاوک  یهم اوک 

 خوشگل نشو باشه ؟ یادساحل ز+

 ی؟چ  یعنی-

 ! یخوامخودم م یبرا یاتوخوشگل+

من  یازش متنفر بود یادن ینا یکه تو  یتنها کس ینبود یاوووو،شما همون -
 بودم؟

 ؟ یندازیم یکهچشم با پوزخند نگام کرد و گفت:ت یگوشه   از 

 ! یکنمم ینکاروهم یقادارم دق-

 یهوخلوت و  یکوچه   یهفرمونو چرخوند سمت  یهوجوابش بودم که  منتظر 
 .یسادوا

 ! منم گفته باشم که االن عاشقتم یادنم یادم:سامیار

 یکنه؟منو ماچ م یگیرهمنه فرت فرت م ینگاش کردم :پس عمه  پوکر 



 یاشاون عمه بزرگم که دندون مصنوع  یعنیعاشقشه ؟  یکنهماچ م  یوهرک  هرکی
داداش   یشهو هم  یمونهتو لباس و فقط تفاش م  یوفتهم  یدنموقع ماچ  یشههم

 عاشقشه؟ یکنهسامانو ماچ م یکمکوچ

 .یدحرفش لرز یبهش زدم و بدنم از چندش مشتی

 .یسام ییییییا-

قول خودت به    یا  یدمبه خرج م  یتحساس  ینکها  یو گفت :اگه فکر کرد  خندید
 ی...بدجور یبگم درست فکر کرد یدعشق  عالقس خب با یاز رو یماچمتم

 .معتادت شدم شن و ماسه

کلمه اش محو شد   یشاخر  یدنکه از اول حرفاش رو لبم بود با شن  لبخندی
 .بازوشو گرفت و اخ و اوخ کرد یشیبهش زدم که نما ی.با حرص مشت 

 ینجوریاسه هزار بار بهت گفتم انه شن و م یارررر اسم من سااااحله آقا سام-
 !یادنگو بدم م

اشارشو گذاشت وسط ابروهامو اخمامو باز کرد و همونطور که نگاهش   انگشت
 !یتو بگ  یگفت:باشه هرچ   یومدبه لبام بود و جلو م

 .شده یرمد یشگاهآرا یای؟آقاااا؟بروکجاااا م-

 یدونه؟+

 نه-

 کوچولو؟  یه+



 گفتم نه-

 من احترام بذارم ؟ یذاریتو به نظرم احترام نم یچرا وقت +

 .اون برنده شد یشهکه ....خب مثل هم  یرمخنده خواستم جلوشو بگ با

 ! پچ زد:من عاشقتم...........شن و ماسه 

********** 

 کیان

 باعث شد باتو وارد ارتباط شم ؟ یا یکوفت   یلبدونم چه دل یخوامم-

 بودنم ؟ یافهخوش قو  یکلیو خوش ه یپی:امم...خوشتماکان

 . جمع شده نگاهش کردم ی یافهق با

 یووردم؟چرا از دوست پسرم شانس ن یفهمماوهو...اعتماد به نفس...نم-

 ینجاظهره و ا  یک کردم و ساعت    یر ساعت هم د  یهو من    یشگاهنهمه ارا  االن
 ی؟که مارو برسونه و فکر کن چ   یزنهمکان پرته که سگ پر نم یه

که   یدیفهم یوقت  ینوبه اسنپ و ا یزنگ بزن  تونییخاموش شده نم گوشیت
بهت تعارف کرد  یهم کافه رو بسته و وقت  یر و ام یرونب یماز کافه هم اومد

اطرافه اما   ینهم  یسام  یهست و فکر کرد  یسام  یگفت   یچ   ینبرسونتمون ع
 یموگوش  ی؟منماون دوتا شاسکول هم ولمون کردن ورفتن و فکر کن چ  یحت 

 ! زنگ بزنم یچکیبه ه یتونمجا گذاشتم نم



 یدبرق تول یرویاز حرف زدنت ن یتونستناگه م یدونستیم یزمعز  یان:کماکان
 خراب شده ینمبه من چه ماش یشد؟االنم یناز لحاظ برق تام یرانکنن کل ا

. 

 ینبه ا یناتواز ماش یگهخراب شده اگه دوتا د ناتیاز ماش یکیحرص گفتم: با
تا  یش.شیمداشت ینما االن ماش یدادیپول پرست دورت قرض نم یدوستا

که سوارت   یکنیهم معاشرت م یگهد یچرررررا اصال با ادما یخوب دار یقرف
 شن ؟

 . بوس بده به عمو یهانقدر غر نزن. یدمقرض نم یگه:باشه دماکان

و خندونش نگاه کردم و گفتم :ماکان بخدا   یخیالب  ی  فهیاگرد به ق  یچشما  با
بهم دست بزن !من از  ی!جرات داریابد یجارو برق  یصدا یزنمم یجور یه

 .شد یددست تو موهام سف

 .از پشت بغلم کرد که شروع کردم به دست و پا زدن یبا مسخره باز ماکان

بود خودم رو خراب کنم   یکبه الش کم کم خندم گرفت چون قلقلکم داد.نزد  ال
 .یرونب یدمشوکه از بغل ماکان پر  یکیاستغفراهلل  یدنکه با شن

 یآب   یسانن  یهبود و پشت    یحکلفت که دور دستش تسب  یلسب  یکلیمرد ه  یه
 .یگفتلب م یر ز یزاییچ یهو  یکردنشسته بود با تاسف داشت بهمون نگاه م

 ...!شده یخراب  یدور و زمونه  جبع×

 . باز دستشو بلند کرد یشچشماش برق زد و با ن یسانن یدنبا د ماکان

 .ینجاا یداشم .من نوکرتم چه خوب شد تو اومد سالم×



 ی؟مارو برسون  یتونیمارو برسونه قربونت م یستن ینجاا هیچکس

 !نع 

 ؟ یمعه!چرا نه ؟داشت+

.من دختر پسر یمشو.دوما.بله که داشت.پسرخاله نیستممن داش شوما ن  اوال×
 ! یکنمنامحرم مورد دار سوار نم

 . یمما زن و شوهر  یپسر نامحرم مورد دار؟حاج  ییی؟دختر :چماکان

ماهشه!مورد دار  یهسمتم و دست گذاشت رو شکمم و گفت:خانومم  اومد
 یه؟چ

 یعکس العمل یگرفتممم یشگونشن یگرد بهش زل زدم.هرچ  یچشما با
 .نداشت

 ؟ یآبج  یگهمشکوک نگاهمون کرد و بعد رو به من گفت:راست م یکم مرده

 !لبخند بود زدم و گفتم:بله یهکه شب  یزیچ یهزور  به

 ! باال ین:بپر مرده

 ! چشم غره از طرفم بود یهبرام باال انداخت که جوابش فقط  ییابرو ماکان

******* 

 رها

 



 !یروسک شد.شکل عینشد خوشگلم!پاشو خودتو بب تموم×

 .زدم و بلند شدم یشگر به آرا لبخندی

 ینکهخودمم.با ا ینا یشددهنم باز موند...باورم نم ینها یخودم جلو یدند با
صورتم  یو خوب رو یساده خواسته بودم اما انقدر حرفه ا یشآرا یهازش 

 . کرده بودم  ییر تغ ینشسته بود که کل

بود دوباره گونه   یدهان بهم رسبه شدت اول الغر نبودم و انقدر هاک  خوشبختانه
 یباهام اومد آلمان.همه  یوقت  یرهنم یادمدر اورده بودم.هاکان.....هنوز 

هامو تحمل کرد و ازم مراقبت   یهو گر   یابداخالق  یجلسات رو کنارم بود ...همه  
....اونجا مطمئن یکشهم  دردباهام    یدیدمم  یکنم ول  یتشاذ  یومد.دلم نمیکردم

دخترا  یخود هاکانه.چند بار یخوامشم یمتمام زندگ یکه برا  یشدم که کس
 ... حالم تا چند روز توپ توپ بود یاشوناومدن بهم سر زدن.با مسخره باز

 یدنکل پرسنل ترس  یمارستاناومد ب یدجانان برداشت چادر پوش یرهنم یادم
 .یخندیدخودش غش غش م

 یهمشون هوامو داشتن...چقدر خوشحالم برا که حالم خوب شد یوقت  تا
 .داشتنشون

 !یعوض ی.چه خوشگل شدیییییییییییییییییییییغ ج-

 عروسک شدههههههههه-

 پشماااااااام-

 ؟ یرها خودت -



 یووونهنگاهشون کردم.د ینبا تحس یدنشونخنده برگشتم سمتشون .با د با
 ! کننده شده بودن

قرمز.ساحل  ی.ماه یپررنگ بود.هانا صورت  یو لباسش اب  یشتم ارا جانان
اومده بود هنوز کارش تموم   یرتر هم چون از همه د  یان.کیبنفش.رامش مشک 

 .بود یموییبودم ل یدهنشده بود اما لباسشو د

 یکنه؟به من نگاه م یخنده گفتم:با وجود شماها ک  با

 ینبلند شد که ولش کن یشگر ارا یغ سمتم و محکم بغلم کردن که ج اومدن
 . یناو ا یشهلباس و موهاش خراب م

زنه که گفت داماد اومده دسته گلمو برداشتم و با ذوق رفتم سمت   یه  یصدا  با
 . در

پله ها   یینکه پشت به من پا  یو هاکان   یدمبردار رو د  یلمدر باز شد ف  همینکه
 .بود یسادهوا

 .یینآروم از پله ها رفتم پا بردار آروم یلمف یزدم و با اشاره  یحیمل لبخند

رنگ  یدناز پشت بهم خورد که با د یکیپله بودم که زارت  ینآخر  نزدیک
که هاکان   ییناخرش رو شوت شدم پا  یجانانه و چند تا پله    یدملباسش فهم

 ! برگشت و خوشبختانه زود گرفتم یفور

 .روش یمپخش شده بود رو پله ها و ماه جانان

 ! و رامش با اخم اومد جمعشون کنه یدنرکت یو هانا داشتن م ساحل



به جانان رو فاکتور  یحشمل یو لبخندا یلمبردار ف یوسط خنده ها ینا حاال
هاکانو رو خودم حس  ی یرهکه نگاه خ یخندیدم.داشتم بهشون میگیریمم

داشت که  یخاص یلیبرق خ یهکردم .با خجالت نگاهش کردم.چشماش 
 .هم اشک  یهاحساس کنم هم برق خوشحال یتونستمم

فرشته رو هم به  ید...بایفرشته ها شد یهبهش زدم که گفت :شب لبخندی
 !لقبات اضافه کنم

 .اومد یغ دست و ج یبغلش کردم که محکم تر بغلم کرد که صدا اروم

 !ینههههم ینهههههم یگفتو م یگرفتم یلمبا ذوق ازمون ف یه  فیلمبردارم

گرفت باالخره   یلمازمون ف یمبش ینکه سوار ماش  یلحظه اتا اون  ینکها بعد
 !یهسمت اتل یوفتیمشد و گفت که راه ب یخیالب

 ...یدیدیعکس العمل هرکدومشونو م یدبودن و با یدهرس یگههم د پسرا

 یمساحل که همه زد یشراست رفت پ یهکه از لحظه که اومده بود   سامیار 
 ! خنده یر ز

خجالت نکشم از  یاز هر حرکت عاشقانه امن  یدونستخوبه هاکان م باز 
 .یدمو جلو بچه ها نبوس یکشمخجالت م یلیییییجمع خ یتو یدنبوس

با ذوق دورش  یه  یماه  یدنورودش و د یهم که از لحظه  آرین
 ! ینکهخوشش اومده بود مثل ا یلی.بچم خیچرخیدم

 یگهرفتن د  ینامون نداد برد انداختش تو ماش  یلو هانا هم که نگم!سه  سهیل
 ! داشت بماند یکارشچ ینکها



 ...و رامش اشوان

...خوشحال بودم یدیدمبود خجالت رامش رو م یبار ینبگم اول میتونم
 یشدر طول زندگ یچوقتکه ه ییاز حسا یلیخ یتونستبراش.باالخره م

 ! تجربه نکرده بود رو تجربه کنه

بودن که  ییته شدن...ارتباط عاشقانه...کلمه هاداشتن و دوست داش دوست
وجه   یجبودن .اما اشوان...رامش رو بلد بود.رابطشون به ه  یبهرامش غر   یبرا

 ... ینداختنم یکهت یگههمش به همد یکردناز وقتا دعوا م یلیلوس نبود...خ

 یکننده.باشگاه.بوکس.رال  یوونهثابت هم بودن.دور دور با سرعت د  ی  یهپا  اما
و موتور  یرفتنم ییکه دوتا یقانون  یر غ ینیزم یر ز ینگ بوکس یراسما....م
 ! یسوار

که اشوان دست به   ی.جوریشدداشت ذوب م یبانگاه اشوان تقر  یر ز رامش
مرده  یکردناگه به من نگاه م یکردبهش نگاه م یتجذبه و جد یاو  یبج

 .بودم.بازم به رامش که زل زده بود به چشاش

بهشون   ینماش  یومنم از پنجره    یکردیمبهشون نگاه م  یمهممون داشت  تقریبا
 !حرکت تا بعدش به هاکان بگم بره یهزل زده بودم و منتظر 

 ی.صدایدرامش رو بوس یاشوان دو قدم جلو رفت و خم شد گونه  باالخره
دخترا هم که خودشونو   ی  یهاومد و بق  یرونازم ب  یجاناز ه  یناش  یفیضع  یغ ج

 .یکشتن و پسرا شروع کردن به مسخره باز



رو گرفت   یخندیدبهشون رفت و دست رامش که داشت م  یچشم غره ا  اشوان
 . شدن ینو رفتن سوار ماش

خودشون و جانان هم تلپ شد تو  ینهم رفتن سمت ماش یار و سام ساحل
 .ینو آر یماه  ینماش

 ...جانان یده دست هاکانو گرفتم و گفتم:براشون خوشحالم ....ولخن با

تکون داد:امروز فرداس که پارسا حرکتشو بزنه!نگران  یبا خنده سر هاکان
 .. نباش

********** 

 کیان

 یعنینبود !  یچکی.هیروناومدم ب یشگاههلک لباسمو جمع کردم و از ارا هلک
 یدمکش  یفماز ک یمورفتن!گوشباز منو ول کردن  یووردماز دوستامم شانس ن

.سرمو یسادموتور جلوم وا یهتا به ماکان زنگ بزنم که همون لحظه  یرونب
 .یدممدل داده شده د یاروم اروم باال که ماکان رو با کت و شلوار و موها

 ! اومدم دنبالت یبا چه عروسک  ینباز :بب یشبا ن ماکان

 ...موتورش بعد خودش نگاه کردم به

 ماکان؟-

 جون دل ؟+

 ؟ یکن  یوونهمنو د یخوایتو م-



 !یهچه حرف ینا یزمعز  یا یوونهتو خودت د+

تاالر  یدونیموتور؟م یبینی؟بانم یبینی؟کفشونم یوموتوووور؟لباس مجلس-
موهام؟ماکان  یچقدر وقت گذاشتن رو یدونیبادو ؟م یبینیکجاست ؟نم

 ! تمومه یشههم یرابطمون برا ینجاولم کن ما هم خسته شدم از دستت

مگه تازه تو که موتور دوست  یشدهحاال چ یکنیم ی:چرا اب روغن قاط ماکان
 ! یداشت 

 یشوگفتم و بر خالف جهتش شروع کردم با راه رفتن.موتور کوفت  یحرص اه   با
 .روشن کرد و افتاد دنبالم

 یگذرهرسونمت.بد نمب یدخلوته خودم با ینجاا یوونهحاال؟د یریکجا م+
 ! بهت.عروسک.خوشگل خانوم

 یبا حرص برگشتم سمتش که با خنده و چشمک شروع کرد به خوندن:ه -
 ! خانوم کجا کجا...دوست دارم بخدا

پام  یر شد اومد سمتم دست انداخت ز یادهکه از موتور پ  یدمخند یبدخت  با
 زدم یکوتاه   یغ بلندم کرد که ج

 .طرفش گذاشت و خودش نشست پشتم یهموتور و پاهامو  ینشوندم جلو.

نگران   یبینتموننم  یکس  یرمخلوت م  یموتورو روشن کرد و گفت:از جاها  اروم
 . نباش

 :و ادامه داد یدتر اورد و گونه امو بوس یینپا سرشو



 یساوا یجور یهاونجا!  یخوریکنارم جم نم ی،از خوشگل شد ی،خیلیراست +
 . یباش یکمنزد

 . کرد  یشتر و سرعتشو ب یدو خودشم خند یدزدم که د یمحو لبخند

 ...دوستش داشتم یلیمبود دوستش داشتم...خ یوونهد ینکها با

 

******* 

 هانا

 

مثل قلقلک بهم دست  یکه حالت   یددستشو رو پهلوم کش یطنتبا ش سهیل
 .داد

 .خنده دستشو پس زدم با

 ! یوفتهم یشونعروس یلمعه !تو ف یلسه نکن

 ! یهبه ک یک   یشلوغ  ینتاالر به ا ی:اوووووه،توسهیل

 !توجه ها به منه یدرخشمدارم م یمن بدجور یول یدونمتورو نم-

 یگهنظر د یخورناونطرف که دارن با چشاشون منو م یاون دخترا ی:ولسهیل
 .سرمو چرخوندم یدارن انگار ها!فور یا

 کو؟-



گونم زد با تعجب نگاش کردم و بعدش براش پشت  یکه رو یبوسه ا با
 .یدنازک کردم که خند یچشم

 ..همه زوجا رفتن وسطیمبرقص یم:پاشو بر سهیل

 .برد وسط یدجوابمو بشنوه دستمو گرفت و کش ینکها بدون

 .دور گردنش گذاشتم و اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد دستامو

 یه؟بچه چ یهانا،نظرت درباره  یگم:مسهیل

 ! یکنمالهت م یزنمم یلسه-

 یخواماموجود کوچولو...من دختر م یمن بچه دوست دارم!فکر کن +

 ! سکوت کن تا نترکوندمت یاد،توهمگمشو ها...من از بچه ها خوشم نم-

 !یدما:طالقت مسهیل

 !یلسه-

 ! یزنیچرا داد م یوونهباشه د+

از تو  میدمیفهم یدنفله دستم شکست با یاول که بخاطر تو یدار از همون د-
 .یاددر نم یمرد زندگ 

 یخودتون زارت خودتو انداخت   یمدرسه    یوار د  یاز باال  یشد  یر تو جوگ  ینکها+
 ینیب یشمنه؟بگووووو پس.پ یر دستت شکست تقص ینزم یو افتاد یینپا
 یممنه بدبخت عق یبه پا یزد یکه اونجور یرو کرده بود یندها

 آره ؟ یبچه دار نش یخواستیشدم.م



 .خنده نگاهش کردم که خودشم خندش گرفت با

 .تر شد یقکه لبخندم عم  یدبوس یشونیموشد سمتم پ خم

و لبخند بهمون نگاه  یبه مامان و بابا افتاد که با خوشحال نگاهم
...خوشحال بودم.واقعا خوشحال بودم بخاطر انتخاب کردنه یکردنم

 .نزد یببهم اس یل...دوست داشتن سهیلسه

 .دلم افتاد یتو یو بهتر کرد که مهرش بدجورانقدر حالم بلکه

 .یکردنرقص نگاه م یستبه دخترا و پسرا افتاد که با حسرت به پ نگاهم

بودن و پسرا هنوز باهاشون حرف نزده بودن  ینجادخترا ا یخانواده  چون
هم  یناازشون نبود !ا یخبر  یچو ماکان هنوز ه یانبرقصن.ک یانب یتونستننم
 !یکننام یر د یه 

 .ینزشت رو بب یگفتم:اون جوجه اردکا  یلسه به

 . خندش گرفت یلمنگاه هاشون سه یدند با

 .یکننبه مادر زن و پدر زن خودم که با افتخار دارن نگامون م  یول:بازم اسهیل

 ؟ یچپ نگاش کردم:باز بهت رو دادم پررو شد چپ

گذاشتم که چونشو گذاشت   ینش.سرمو رو سیدباال انداخت و خند یا شونه
 سرم.لبخند یرو

 .زدم کوچیکی

 ؟ یگهچقدر دوست دارم د یدونی:مسهیل



 .یدمکش  یفرض یبا انگشتم رو شونش خطا-

 چقدر؟-

 .دوست دارم یادن یتک تک دوستت دارما ی:من اندازه سهیل

 همینقدر؟

 یه هست .دوستت دارم  یگهد یهر دوستت دارم هزارتا کلمه  ی:توسهیل
و بهش اعتراف  یخوادزنده موندنش م یبرا یکیوکه قلبت   یهوقت یکلمه برا

که تا   یهر دوستت دارم ی.من اندازه یهخاص ی.دوستت دارم کلمه  یکنهم
 .گفته شده دوست دارم  یادن یاالن تو

.قلب منم یزد.قلبش تند میدکردم که خند  یمقا ینشخجالت سرمو تو س با
 .ینطورهم

 یلسه-

 .جانم+

 ....عاشقت باشم ؟ یادن یتموم عاشقتما یاندازه  یتونممن م-

*********** 

 رامش

 

 .ها یشهبهم دعوامون م یبمون  یرهخ ینجوریا یگهد یکماشوان -

 زد :چرا اونوقت ؟ پوزخندی



 !یمشکوک  ینیم،توکنار هم اروم بش  یقهبابا ما سابقه نداشته پنج دق-

 ؟ یکل امشب رو نگات کنم تو چکار من دار  یخوام:ماشوان

 ! یکمهااا!پاشو برو وسط برقص  یقتهرف عروسی

درصد من برم برقصم!کل   یهگفت:تو فکر کن    یزیتمسخر ام  یبا خنده    اشوان
 !یریزهابهت و جذبه جمع کردم م یهرچ  ینجاندانشگاه ا یبچه ها

 دانشگاه؟ ی؟دخترا یریزهم یااخم گفتم:جلو ک با

من ؟واو  یحرفا ینب یدیدانشگاه شن یاز دخترا یانداخت باال:اسم ابروشو
 ! یمهم دار یرتگوش بص  یدونستمنم

 نه؟ یدیتو اب نمک خواب یشبگفتم:د  یپوزخند حرص با

 ینتو باهوش تر  یکنمم ینمن واقعا تورو تحس یزمعز  یباهوش یلی:خاشوان
 !یاییدوست دختر دن

 !یدمرس یا یجهنت یهاشوان من واقعا به -

 ی؟ا یجه!چه نتیچه خبر مهم+

 ! یمکات کن  یدما واقعا با-

 :اهاناشوان

 .باهات کات کنم یخوامم یگم؟اهان ؟م ینهم-

 یقلپ خورد و با مسخرگ   یهبراشت و    یدنیشونوش  یوانل  یحوصلگ   یبا ب   اشوان
 ! یمکات کن  یدبا یگیسه بار در طول روز به من م یباگفت:تو تقر 



ات کات کنم باه یخوامم یدفعه جد ین، من ا یدینم یتو تو هردفعه اهم-
 به حرفم؟ یدیم یتاصال اهم

گرد کرد و با مسخره   یکم یشیخورد و چشماشو نما یدنیشاز نوش یگهد یکم
 !یست،اما مهم ن یزم.حرفات برام جالبه عز یدمگفت:اره گوش م  یباز

 !مخم بود ی.چقدر روزدم پوزخندی

 !باشگاه یمبر  یدما فردا با-

 رامش کوچولو هوس کتک خوردن کرده ؟+

 !کلمه متنفرم بهم نگو  ینصد دفعه گفتم از ا-

 ...اممم...رامش کوچولو ؟یزنی؟حرف م یچ  یدرباره +

 

 ی؟مش یبهت بگم اش یخواینکنه م-

 ؟ یهخط قرمز چ یدونیرفت تو هم :م اخماش

 ! گفتم :نه نشونم بده  یدفعه من با لحن مسخره ا این

 !واقعا دوست دارم برقصم یکنمکر م:حاال که فاشوان

 یستبرد وسط پ یدحرفشو هضم کنم دستمو محکم گرفت و کش ینکها قبل
 .رقص

 .یشدمو اونور م ینور دستاش ا ینداشتم ب یامبه خودم ب تا



 یستپ  یکه تو  ییکسا  یهرفت باال و بق  یغدست و ج  یبا ورود ما صدا  بالفصله
 ! بودن رفتن کنار

ادم  ی.ایرونرفتن ب یستو با خنده از پ یدتو کشگرف  یلوهم دست سه هانا
 ! فروش

محکم کمرمو گرفت ک به خودش چسبوندم و کنار گوشم زمزمه  اشوان
 ! ادامه بده یزمعز  یزدیحرف م یکرد:داشت 

 دور چرخوندم یهتوجه با پوزخند  یاخم بهش نگاه کردم که ب  با

 .زدم یپوزخند متقابل.

 !کنه  یباز یخواستم پس

 .یدمگرفتم و باهاش چرخ  دستشو

بلندم کرد.پهلوهامو گرفت و بردم باالتر  یهودستش خم شدم و بعد  روی
 یرهبود خ یطنتو ش یچشماش که پر از برق بدجنس یکه از باال تو  یجور
 . شدم

گوشم حرف   یبهم و تو یدو چرخوندم و از پشت چسب ییناوردم پا دوباره
 یتمرکز کن یتونیباشم نم یکتانقدر نزد یدی؟وقتیزد:چرا حرفامونو ادامه نم

 ؟

اما   یزدیمحرف م  یراجب چ   یمداشت  یومدنم  یادم  یرو بخوام بگم حت   راستش
 .. قبول کنم که اون برده یخواستمنم

 .ازش فاصله گرفتم که بازم دستمو گرفت و رقص رو ادامه داد یکم



!به هر یرقص کامل لذت ببر  یناز ا یخوام.اما میزدیمف محر  یمداشت یدونمم-
 ! یحال تو دوست پسرم

گردن   یحرفمو مثل خودش تو فاصله  یقسمتا ینبهش زدم و اخر  چشمکی
 ... اشو حس کردم ینهو گوشش پچ زدم که قشنگ انقباض س

 . یدهاشوان هم واکنش نشون م پس

 .زدم نیشخندی

 یرو  یهوو    یسادیمهم وا  یرو به رو  چرخش خفن  یهو به    یداهنگ رس  اخرای
 .دستاش خمم کرد

 .از منو اشوان تشکر کرد یج  یشروع کردن به دست زدن و د همه

 . یمبا نفس نفس تو صورت هم زل زده بود هردومون

...فقط یمرقص قشنگتر دار یهگفتم :فردا  یمکه خودمون بشنو یجور اروم
 یچه حرکتا ینمبب یخوام!میرقصهاسمش بوکسه!مشتامون رو بدن هم م

 ! یامتحان کن یخوایم یدیوجد

خوش  ی!قراره حساب یدتمجد یمنم مشتاقانه منتظر رو کردن حرکتا+
 .بهم زل زده بود گفت یجملشو وقت  ینبگذره!اخر 

ط قبل بود که وس  ی.منظورش به دفعه  یهمنظورش چ  یدمزدم و فهم  پوزخندی
 .یدمنو بوس یهویی یلیخ ینتمر 

 یلیخ  ینمشت محکم خورد تو شکمش چون من موقع تمر   یهکه بعدش    البته
 ! پوزخند بود یهجواب اشوان خان فقط  یول یمجد



 .... لبخند کج پشتمو بهش کردم و رفتم یهجدا شدم و با  ازش

 ....یشدماز اشوان خسته نم من

حلش  یشتر و ب یشتر ت داشتم بمعما بود که دوس یهمن مثل  یبرا اشوان
 !بود یمکنم.اون دوست پسر عوض

************ 

 جانان

 

همه  یروز تو حلقم. تا د یچپوندمموز م یو ه  یکردمحرص به اطراف نگاه م با
کاپل   یرل شدن...کل ینو من شر حاسدا اذا حسد بودن.امروز همه ا ینگلس
 .وسط یختهر

 یدهتا گراز هم مشغول دوست پسراشون بودن .پسر ند یشش اون
گم و   یارشبا    یکیشونهم    یقهدارن!هر پنج دق  یمبدبخت  یقرف  یه  یگنها....نم

  ! اون پشت مشتا یشدگور م

!ارغوان کثافت هم خو  یشهرژ لباشون رنگش عوض م یفهممکردن من نم  فکر 
..همش وسط بود به سروش !شاران رو هم که ولش کال . یدهچسب یمثل چ 
 ید؟یهرقص  یشههم مگه م  یگنم  یچ   یفهمینکه نم  یخارج  یاهنگا  ینبود.با ا

 . برم هنرامو نشون بدم یذاشتننم یبندر

 (یرها)مامان ماه  یحلقم با خاله  یتو یچپوندمکه موز رو داشتم م  همونطور 



رو  یکردداشت نگاهم م یحکنارش که با لبخند مل  یگهزن د یهپوکر بود با  که
 . دمبه رو ش

منو   یدرس  یبآب از غ  یوانل  یهتو گلوم که خداروشکر    یدشدت شوک موز پر   از 
 ! نجات داد

 

 لبخند مثال خانومانه گفتم: جانم؟ یه با

 یدخترم فقط موز همه  یچیپوکرش گفت:ه یافهبا همون ق یماه  مامان
 یموز داشته باشه خانوم فاتح  یگشتیمم یز م یهدنبال  یمداشت یخورد یزاروم

 !نداره نوش جونت  یبیع  یچکه البته ه  یکه اونم خورد  یخواستنموز م یدونه

 ینداره موند تو خو شرف منو برد  یبنگاهشون کردم .االن ع  یختهر  یپشما  با
! 

  بود یسادهمامانش وا یکه کنار پا  یمهد به

پشت   یشنگ زدق  یگهگفت:جانان جون تو د  یکردم که همون لحظه مهد  نگاه
 !دست گاو

 !خاله جان  یکنهم  یکردم که مامانش هول شده گفت:شوخ   یمصلحت   ی  خنده

 باشم ؟ یدر حال مسخره باز یادمن م ی یافه:به نظرت به قمهدی

 .دختر بچه اومد یه یغ ج یکه صدا  یمشوکه نگاهش کرد همه

 !یمهدددددد-



 یدختر کوچولو با لباس صورت  یهبرگشت سمت صدا ک همون لحظه  مهدی
 . یهلک هلک اومد طرفمون و زارت خودشو پرت کرد بغل مهد

 ! بودنا یوجب یمبغلش کرد.دوتا ن یدهم متقابل محکم چسب مهدی

 عسل خانومه ؟ یشونافتادم و با خنده گفتم :ا یمهد یحرفا یاد

ا بهت نگاهم گردن که اون دختر ب یخواستاون زنه که موز م یحت  همشون
عسل  ی!مهدیتاسگفت:من اسمم ران  یغیشج یبا همون صدا یهلباس صورت

 !یکنیم یانتتو به من خ یدونستماز اولشم م یه؟منک

 . دوباره هلک هلک رفت یهگفت و با گر   اینارو

و  یکردمنگاهش م یاسکته ا ینبا همون بهت برگشت سمت من که ع مهدی
 : گفت

 یعسل مال ک   یدونیمن ؟م  یبه پروژه ها  ینیبر   یما عادت دارجون ش  جانان
من بوده.درک  یبوده مربوط به گذشته  یشو ....اون هرچ  یتاپد یکمبود ؟

 .....! ...اه ینکن

تکون داد   ی!سر یکنهداره با تاسف نگام م  یدمکه د  یسمت مامان ماه   برگشتم
 . و رفت

 .یوونند یکال خانوادگ   ینااسکله .ا یبگو چرا ماه  پس

که مونده بود رو   یذره از موز یهو  یحهسمت اون خانوم لبخند مل برگشتم
..مخصوصا اون دختر یبینگرفتم طرفش و با تکون دادن سرم گفتم:نسل عج

 ؟ یی؟رانیماهلو ی؟ران  یبود؟ران  یکوچولوعه...اسمش چ 



 !یخوامممنون،موز نم یلی....دختر من بود....خیتاران+

!کاش ینزم یر برم ز یتونستمرفت و من....کاش م یحشن لبخند ملهمو با
 ....! ینممحو شم!کاش کمتر بر 

 یگهچقدر د یشدگوشه نشستم...موزمم کوفتم شد)کوفتت نم ی غمگین
 (؟ یبخور یخواستیم

 .ادم دورش بودن ینشسته بود و کل یصندل یرها نگاه کردم که رو به

و  یکردنش هم پچ پچ مگو یتو یهم جفتش نشسته بود و ه  هاکان
 .یخندیدنم

و با حرص و ماکان با خنده اومد   یانبرم سمتشون که همون لحظه ک  خواستم
 . داخل

 .سمتشون جلب شد توجهمون

هم اومد طرفمون و ماکان هم همونطور که  یاناومدن سمت من و ک دخترا
با خنده رفت سمت پسرا.سمت پسرارو نگاه نکردم چون پارسا اونجا بود و 

 .باهاش چشم تو چشم شم یخواستمال نماص

حرف  یذوق و شوق خاص یهدختره با  یهداشت با  یدمشاول که د همون
 !اصال نگاش نکنم یگهدادم د یحترج یزدم

 ... یافشاون سرش .دختره هم که ق با

 ( از حد یشعمله بابا . ) واکنش دخترا در برابر حسادت ب همش



با حرص اومد سمتمون و نشست که ساحل گفت:خبر مرگت چرا انقدر  کیان
 ؟ یاومد یر د

 یکشیدسرک م یتو بچم ه  یومددر م یناز ا یهرک  یگرفتسراغتو م یه  رها
 ! نه یا ییتو ینهبب

اسکل دوست  ینخانوادم بفهمن ا یخوام....من نمیماکان ....واااااا ین:اکیان
 ! سقف هی یر ز یرمنم ینبا ا یرممپسرمه!من بم

 !مگه یشده:خو حاال .چرامش

 ی:عه عه عه ،اول که با موتور اومد دم تاالر دنبالم .بعد که با بدبخت کیان
 یتو یماومد ینتموننب یشبا اون لباسا و ارا یکه کس  یمبر  یجور یمتونست

 یبسجمع چقدر غر  ینا یگمم یو فالن.ه  یمو نشست یک تاالر سه ساعت تبر 
. 

سه ساعت  یمنو برده تاالر بغل ین؟آقاک  یناعه ا یدمو دوماد اومدن د عروس
 !یخورهپا رو پا انداخته موز م یماونجا نشست

 . تموم شد ینجاا یموز داره ؟موزا یذوق گفتم:عه تاالر بغل با

 تمومشون کردم؟ یبگ  یه:نظرت چماهی

 ؟یستیمما اونجا ن یدیشاسکول نفهم یچی،تویپوکر گفت:ماکانو ه ساحل

هم بشه   یلومتریانقدر افتضاح هست از صد ک  یما تو هر جمع  ییهفتا  اکیپ
 ؟ یدیداد بعد تو نفهم یصمونتشخ

 .ینکرد  یر کردم شما د:فکر کیان



 ...یرخندهزدم ز پقی

 .خندش گرفت یانمو کم کم خود ک یدنهم خند یشونمن بق یخنده  با

 یفبراشون تعر .فکر کنم ماکان  یخندنهم دارن م  یوونهتا د  یش:اون شساحل
 .کرد

 یذارم کردن من م یه؟فکر مزخرف چ یاهنگا ین! ایهخشک یچقدر عروس-
 بگذره؟ ینجوریا یمیمدوست صم یعروس

 .سفارش دادم یبندر یاهنگ مشت  یهو  یج  یرفتم سمت د فوری

مگه من  یول یخورهنم یبه کالس مهمون  یگفتقبول کنه م یخواستنم اولش
 ؟ یرفتتو کتم م

 .شد یو پل یدترک یبلند یبا صدا یمدرخواست اهنگ 

رفتم وسط شروع کردم لرزوندن ...بالفاصله بعد من ارغوان هم با قر اومد   آقا
.دخترا هم همشون )به جز رامش ( اومدن وسط ینهم  یعنی  یهوسط.خواهر پا
 ! و حاال بلرزون

 زد و یمانمرغ در حال زا یغج یهو خنده  یبا خوشحال شاران

شتک شد  ینافتاد زم یگهد یکی یوسط که لنگاش رفت ال لنگا دیاخواست ب 
 .مرد

 یشتریب  یانرژ  ینکهمثل ا  ینشاران )خواهرش( افتاده زم  ینکها  یدنبعد د  کیان
 !لرزوند یشتر شده باشه ب یقبهش تزر



مسخرش   یکموسط    یاریم(هم نبود اونو ب  یانخواهر ک  یکیاز حلما ) اون    خبری
 ! یمکن

 .اونور  ینور شوتشون کنم ا یکمتنگ شده بود و مجبور شدم  فضا

  افتاد یزیشچ یهاز شانس من همون لحظه  یهدختر دماغ عمل یه

 !شد برش داره نوک دماغش رفت خورد بهم خم

زدم ک برگشتم سمت دختره که دماغشو گرفته بود و بهم چشم   یکوتاه   جیغ 
 .یرفتغره م

بگم مثل بز  یدبدم با یحگفتم و رقص مزخرفم ادامه دادم.بخوام توض  ایشی
 .یرقصیدیمم

.منم یزدم یهلکوپتر  ینزم یکه رو  یانرها با خنده اومد سمتمون.ک وسطاش
 .یزدمکل م

 . یرقصیدنو رها تانگو م هانا

 . دست و پا بود یر ز ییناما یینهمون پا یمماه یزدم یک ش ساحلم

 .یزدنو سوت م یغو دست و ج ترکیدنیداشتن م یابگم  ینقدر مهمونا هم از 

لحظه چشمم خورد به پارسا   یه  یامباز  یوحش  ینکردن .ب  یبهت زده نگاه م  یا
در  یباز یهمه وحش ینخشک شدم.ا یزدمم یک و همونطور که داشتم ش

 اوردم جلو کراشم ؟

 ....ینم؟کاش کمتر بر  یگیریجونو نم ینچرا ا خدایا



اشک جمع شده بود  یکه تو  ییبکنم.با همون چشما یتونستمنم یکار  دیگه
 .......! زدنم ادامه دادم یکبه ش

********* 

رها و  یعنیدو مرغ عاشق  یتانگو یرقص عاشقانه  یهبا  یعروس باالخره
ها خاتمه  یهرها و دادن هد یشونیپ یهاکان رو یناتش یهاکان و بوسه 

 یاداز همه خر ذوق بودم چون هاکان دوباره قرار بود ب یشتر .و من بیافت
 ! کلفت داشتم  یپارت  یهدانشگاه و چون شوهر رها بود من االن 

 ینامحسوس جور  ییجورا  یههمه پر بود واسه عروس کشون و دخترا    ماشینا
 !پسرا ینبودن تو ماش یدهپکه خانواده هاشون نفهمن چ

 !ها یسخاتونم به وقتش پا ینخاتون جمعش کرده ،ا حتما

 خاتون ینسمت ماش رفتم

 .عقب نشسته بود و رانندش هم پشت فرمون خودش

 اخم کرد یسمتش فور یرمدارم م ینکها یدند با

 کجا؟+

 ! یگهسوار شم د یاموا...خاتون...دارم م-

 .عروس کشون.سر درد دارم یرم...من نم یزمعز  یرم:نه خخاتون

بخوام جواب بدم  ینکه.قبل ایزمسوار شو عز  یگهد ینماش یهخونه.برو  میرم
 ! هم زارت درو بست و رفت



خاتون توش نبود نگاه  یناز ماش یاثر  یگهکه د  ییبه جا یختهر یپشما با
و به ر  یخال یجاده  یهبرم با  یگهد ینماش یهبرگشتم تا با  ینکهکردم و هم

بود  یچ  یگهد ینماش یه!منظور خاتون از یزدشتر هم پر نم یعتیرو شدم.
 شده ؟ یفچشمام ضع یقا؟نکنهدق

خانمان   یشده ؟منم تنها و ب   یادگرگ ز  یگهوقت شب ول کرد ؟نم  ینمنو ا  چرا
 و خوشگل؟

 ...هعی

و با ترس  یدمکش  یبنفش یغج یدمکه از پشت سرم شن  یبوق بلند یصدا با
مدل باال) انقدر مدل   یار بس  ینماش  یهسرم و نگاه کردم که با   برگشتم و پشت
 یبه نشونه    ی( مواجه شدم که توش معلوم نبود.دست   یدونمباال که مدلشو نم

بنفش   یغبرو بابا براش تکون دادم و خواستم برم که دوباره بوق زد و دوباره ج
 . بد صدا بود یلیمن. بوقش خ

 تو ؟ یگیم یچ -

 .شد یادهحق به جانب پ ی یافهق یهباز شد و پارسا با  ینماش در 

 !سوار شو یاب یگمم+

 .یامنم-

 گفت:چرا؟  یکالفگ   با

 یام؟با تو ب یدچرا با-



فقط عروس کشون  یکن  یهست و اگه لجباز ینجامن ا ینچون فقط ماش+
 !یدیمرها و هاکانو از دست م

رفتم و مثل   یهمنطق  ینکها  یدنرس  یجهو به نت یلشحرف و تحل  ینا  یدنشن  با
 .روشن کرد و راه افتاد ینوادم سوار شدم که پارسا ماش یبچه 

 !که قلبم افتاد  یکردحرکت م یع و سر  یحرفه ا یجور یه

 یشهو با ذوق ش یدیمرس یناماش ی یهبه بق یعشسر  یبه کمک رانندگ  باالخره
 !یو داد و ابراز ذوق و خوشحال یغ ج یهو شروع کردم  یینرو دادم پا

 ! دورمون زد یچوندپ ینوهاکان ماش ینا یهوکه   یرفتیمم یمداشت همینجوری

 !یخوامشکن،زنده م  یبشداد زدم :تعق یجان!رو به پارسا با هیا یا ای

کمتر   یایدسر جام. یدمگفتم تمرگ  یچ  یدمپوکرش تازه فهم ی یافهق یدند با
 !ینماکشن بب یلمف

امشب برم   یخواستمبود م  یدهرموز به کل گم و گور شد.نکنه فهمهاکان ما  این
 بخوابم ؟ یششونپ

هم متفرق شدن .با حرص نشستم  یناماش ی یهعروس بق ینگم شدن ماش  با
 یدونستم!مین...ببیا.ب  یرهنااشنا م  یر مس  یهسر جام که متوجه شدم پارسا داره  

 ! منو یدزدهم یبره!داره میخورهاکشنا به دردم م یلمف ینا

 ؟ یریکجا م-

 ! یفهمیسر جات خودت م ینساکت بش یقهدو وق+



 یدزدی؟منو م یدار-

 بکنم ؟ ینکاروا یدزد و بدون نگاه کردن بهم گفت :چرا با یکج   لبخند

 .من که ندارم ی.تو کرم داریدونمچم-

 ! محو شد و پوکر شد .اها حقته.زدم تو پرش لبخندش

 یریم؟م یم:کجا داریدمپرس دوباره

 !و گفت:داشبورد رو باز کن یدکش  یکالفه ا  پوف

 ....یبندنم یمشک  یپارچه  یهمن چشمامو با  یینب-

داخلش هم چشمام برق زد هم  یایخوراک یدنباز کردن داشبورد و د با
 .مشکوک تر شدم

 یدهو مشکوک گفتم :ا یدمکش  یرونداشبورد رو ب یتو یشکالت  یکایاز ک یکی
 ی؟با ناباو یبشم راحت تر منو بدزد یجگ  ینبا خوردن ا یخوای.میهخوب ی

 بهم انداخت.فکر کنم ینگاه کوتاه 

    ...نداشت آنقدر باهوش باشم توقعشو

بستس االن   یبسته    یکه....کیجیرو خدا زده کال گ  یکیتو    یزم:جانان عز پارسا
 بذارم توش ؟ یزیچ یتونمچطور م یشهتوسط خودت باز م

 یزم؟پارسا بهم گفت عز  یزمبه حرفش توجه هم نکردم ...بهم گفت عز  اصال
 یییی؟واااا

 ! داشتم یا یجنبه.چه قلب بیکوبیدمحکم م قلبم



 . نگه داشت ینوباز کردم و مشغول خوردن شدم که ماش کیکو

 .شد یادهدم که پاطرافو نگاه کر  یکنجکاو  با

 .شدم یادهپ منم

پات   یر ز یرسیدیم ینکهبود و هم  ییبلند که سر باال  یلیخ یجا  یهبودم    اورده
 ! کل تهران مشخص بود

 ؟ ینجاا یمچرا اومد-

 .سمتم و زل زد تو چشمام برگشت

.نگاهش یکنهنگاه م ینجوریگونه هام.چرا ا  یکردم تو  یکم احساس داغ   کم
؟خواستم بگم انگار تو  ینجوریهتفاوت بود االن چرا ا یخونسرد و ب  یشههم

از تو نگاه  یگهخب توش حرف نبود نگاه بود د یحرف بود ول ینگاهش کل
 دارم؟ یبمگه من علم غ یادب یتونهادم م یر گ  یچ 

 جانان؟+

 همم؟-

 .…تو صورتش یختکه موهاش ر  یینو سرشو انداخت پا یدکش  پوفی

 ....!دستمو بزنم تو موهاش یتونستمم کاش

 ینجابه ا یهکه بهش داشتم قض ی...چطور شد که از اون همه تنفر خدایا
 دوستش دارم ؟ ید؟کهرس

 . سرش غر زدم یگفتمکه به خودم م  یزاییچ برخالف



 ندارم یشومن برم واقعا انرژ یکن  یتاذ یا یکن  ینیمقدمه چ یخوایاگه م-

دستمو گرفت و پشتمو کوبوند به  یهو  ینخواستم برم سمت ماش همینکه
 یادخوشم م  یلعنت   یبه صورتم گفت:من از تو  یک نزد  یفاصله    یو تو  ینماش

! 

گفت   ینزد ....االن....االن چ  یگهلحظه قلبم د یهگرد شد و فکر کنم   چشمام
 ....یعنی؟

 .....؟ یدمدرست شن یعنی

 ؟ یگفت   یچ -

 .....زد یشگیشوکج هم  لبخند

 ! نشون بدم یلعم یدفکر کنم با+

 ....یدکنم منو بوس  یلو تحل یهحرفشو بتونم تجز  ینکها قبل

 .…؟ به خودم اومدم و گونه هام سرخ شد یشدچ االن

 ...ازم جدا شد اروم

 ی؟بگ  یزیچ یخواینم+

 ...برم یخوامگفتم :م  اروم

 .سمت راست که دستش راهمو سد کرد یدمگفتن حرفم چرخ  بعد

 ...دستشو هم گذاشت یکیسمت چپ که اون  یدمچرخ دوباره



 …افتاده بودم یر گ  ینشپارسا و ماش  بین

 یک منتظرش بودم ول  یکردملحظه رو م ینا یپرداز یالخ یشهاره ...هم...
 .…االن

 .یکردمکم تجربش م  یلیکه خ  ی....حسیکشیدمخب خجالت م...

 .... وقته دستت برام رو شده یلی..تو بغل من...خیمهمون من ینجافعال ا+

بپرونم لحظه  یزیچ یهزدم....دهنمو باز کردم تا باالخره  یمحو لبخند
 ی؟که چ   یرمبود خفه خون بگ یاحساس

شد و داشتم باهم  یکه خواستم جواب بدم احساس کردم پشتم خال  همین
 .ت و زود منم گرفتکه پارسا خودشو نگه داش  یوفتادیمم

 ؟ ینگام کرد :خوب  ینگران  با

 ! !با بهت گفتم:پارسا یتاز درک موقع بعد

 جواب داد:ها؟ یکردکه چکم م  همونطور 

 ...!پارسا-

 هوم؟+

 یــــــــــنزدم :پارسا....ماش یغخودمو کنترل کنم و ج نتونستم
 !رفــــــــــــــــــــــــت

 

 پایان



 هم-با-ابد-تا#

 

 یقلم:مائده جابر  به

 بامداد ی یقهدق ۵:۴۴:ساعت

 ۱۴۰۰و ششم خرداد سال  یستب چهارشنبه

 ...ینموند ین....تحمل کرد ینهمراهم بود ینجاممنون که تا ا خیلی

رمان  ین.اینبرده باش یازش لذت کاف  یدوارمشماست و ام یابد باهم برا تا
شروعش نکردم و به مرور  یم جالبدوسال زمان برد و خب من با قل یکنزد
جاها که اغراق شده بود رو  یلیگرفتم و قلمم بهتر شد و خ  یاد یزاچ یلیخ
که از دستم   یرینرمان بگ یتو یادیز یایممکنه سوت ینهم یدادم برا ییر تغ

 ��یرینبگ یدشونناد یخوامدر رفته باشه فقط ازتون م

 ..ممنونم

 ... تا ابد یانپا اینم

 ❤��..ارهدوستون د مایی

 

 ...بوراهه


