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 خالصه رمان...

  هیبا  ی که به طور اتفاق رونیروز که قرار با دوستاش بره ب هی  طونیدختر شر و ش هی
  نیبرادرشه اما خبر نداره که ا یدوستا  نیاز بهتر  یکیکه اون پسره   کنه یبرخورد م یپسر
 ....ستی برخودشان ن نی اخر

 فه یلط یبهار میکه مث نس طونیدختر شر و ش هی

 قابل نفوذ       ریپسره مغرور که مثل سنگه و غ ی پسر هی 

 طنز /یرمان =عاشقانه/کلکل نوع

 مغرور من خانم لجباز من  یرمان=اقا نام

 = a.hقلم  به

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

 اول.... فصل

کنار تختم  زیم  یرو از رو  ی شدم گوش داریاز خواب ب میزنگ گوش ی صبح با صدا   امروز 
 جوابشو دادم... یحوصلگ ی بود باب اینگاه به صفحش انداختم دن  هیبرداشتم 

  

http://www.romankade.com/
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  یخوب  انای=سالم کایدن

   بخوام   رمیدفعه بگ هیمن   ی+اگه تو گذاشت

 = من و بگو که به فکر توئم ایدن

 ی کار دار یچ نمی+خب حاال بنال بب

 =نه شما برو به خواب برس  ایدن

 گه یبگو د ای+اه دن

  ی ایم   رونی ب میبر میخوا  ی=من ورها مایدن

    ن ی ری م ی+اره ک

     گهی ساعت د   کی= ایدن

    ی +اها باشه کار ندار

 خداحافظ  =نهایدن

  قهیدق ستیدوش ب هیقطع کردم از جام بلند شدم رفتم حموم   ویگوش یجواب چیه  بدون
از   دمیدراوردم و پوش دیسف زی بل هیبا   یشلوار مشک هیاز تو کمدم   رونیگرفتم اومدم ب یا

رفتم کنارش....  عی جز زهرا خانم تو خونه نبود سر  یطبق معمول کس رونیاتاق اومدم ب
       

  کجان  نای+سالم زهرا خانم پس مامانم ا

, صبح مادر بزرگتون زنگ زدن و گفتن که مادرتون بره اونجا  یخوب زمی =سالم عززهراخانم
   هم رفتن باشگاه  ارشیمادرتونم رفتن پدرتونم هم رفتن کارخونه اقاک 

 رون یبا بچه ها برم ب خواستمی +اهان منم االن م

 گه ید ایزهراخانم= با رها و دن 
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 +اره 

    گهی د یا ی ناهار م ی=برا ایدن

   سی+معلوم ن

  مراقب خودت باش  زم ی باشه عز =اهان زهراخانم

  +چشم من برم باالاماده شم

       خانم=برو گلم  زهرا

  یخاکستر  نیشلوار ج هیجلو باز دراوردم با یخاکستر  یتو اتاقم از تو کمد مانتو  رفتم
  دیباشال و کفش سف دمی پوش دیتاپ سف هی  رشی ز  یبرا  دمیهمرنگ مانتوم بودپوش

  زیاز رو م مویکردنو نداشتم گوش شی ارا یکولمو از رو تخت برداشتم حوصله  دمیپوش
 زنگ زد….  ایکه دن  رونیب  رفتنمیم اقم برداشتم گذاشتم تو کولم داشتم از ات

 +جانم 

   ی = اماده اایدن

   ن ی +اره اومدم پا

 ی ای نمپامون علف سبز شدااا  ری ما پشت در,ز  ای =زود باش بایدن

 حوصلتون سر نره    امی,تامن ب دی+مشغول خوردن علفا ش

 بزارم جواب بده قطع کردم... نکهیا  بدون

وقتشو   یعنیحوصله صبر کردن واسه اومدن اسانسور و نداشتم   رونیخونه اومدم ب از 
از    دمیدی واسم اومد داشتم م امیپ هی نی پا رفتمیداشتم م یکینداشتم از پله هادوتا 

  هیسرم و اوردم باال   نی سفت و سخت از پا زیچ  هیگروپ خوردم به  کدفعه یکه   هیطرف ک
اروم اروم    یجذب مشک شرتی ت  هیبا  یلش مشک  وارشل  هیبا  یجفت کفش کالج مشک

خوش رنگ رو به رو شدم   یطوس  لهیبا دو تا ت دی با پوست سف یپسر هیسرم اوردم باال  
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لخت که    یمشک  یو موها  یقلوه ا  یبا لبا  ومدی که به صورتش م ی خوش فرم هینیو ب
  میشرتیت  نیداره با ا  ییالمصب عجب اعضله ها  ی....ول دادیتر جلوه م بایاون و ز  یلیخ

زدم تموم شد   دی د نکهیگذاشته.... بعد از ا شی شو به نما یاعضله ها    یهمه   دهیکه پوش
 مثال ... کنمی م  دیم تاک دار  دمیکه مثال خجالت کش نی سرم و انداختم پا

 د ی+ببخش

جغدا   نیا ه یشب یلی...خ کنهیداره با اخم نگام م دمینگاش کردم د  ادیصداش در نم   دمید
خودم خندم   هیاز تشب کنهیمث اونا داره نگام م قا یزنن دق یبود که تو شب به ادم زل م

 بود خندم و خوردم... یبه هر بدبخت شدیمگه م ی کردم خندمو کنترل کنم ول یگرفت سع

لقب واسش بود   نیهاس اره بهتر  الیگودز  هیشب یل یداره هاااا خ ییعجب اعضله ها یول 
نفرمث قاشق نشسته خودشو انداخت وسط   هیدفعه   هی   هیاره عال خت یر  یب یالیگودز 

 تفکرات قشنگم....

با   یگندم  پسره با پوست یکی  ن یهم قد ا  بایتقر   گهیپسر د  هیبهش انداختم   ینگاه   هی
  هیبود  ستادیجلوم ا  یقلم  هینیبا ب یقلوه ا   یلبا  یقهوه ا  یوچشم ها   یقهوه ا  یموها 

  نگاه به سر تا پام انداخت رو به اون پسره کردو گفت...

        شده  یزیچ ای =پوپسره

 م یداداش بر =نه ایپو

  ..... استی ما پو  ختیر یب یال ی پس اسم گودز  اه

درو که باز  نی و از پله ها رفتم پا نی رفتن سمت اسانسور منم سرمو انداختم پا بعد
        ...ستادنیو رها منتظر ا   ایدن دمیکردم د 

  م ی+خب بچه ها بر

    اوردن  ف ی عجب خانم تشر =چهایدن

    کردماااا  رید بار هی گهید لوس نشو  ای+دن
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 گه ید دیکن بس =اه رها

    انهی  نیاژانس زنگ زد  +به

 شهی م داشیهر جا باشه پ گهی زنگ زدم االن د یا یب نکهی=قبل از ا رها

  میشگی هم اری از طرف  امهیبهههله اون پ دمیکه د امایباز کردم رفتم تو پ مویگوش قفل
   ... رانسلهی ا

    ..... میشد  نیسوار ماش میاژانس اومد رفت قهیدق چند بعد

 ........................... ای................................پو

خونه تو راه   رونیمو جمع کردم رفتم ب الی باشگاه من وسا میقرار بود با بچه هابر  امروز 
  16.17دختر حدودا هیبهم برخورد کرد... یکی کدفعهیکه   ادیب لیپله منتظر موندم تاسه

که نا   یخوش رنگ بود رنگ خاص یلیخ که  یاب  یچشم ها  دی ساله با پوست سف
  یاجزا  هیکه بود دل از چشماش کندم به بق یت با هر زحم شدیخوداگاه ادم جذبش م

  یبا لبا اومدی به صورتش م یلیکه خ یعروسک  یکوچولو   ینیب هیصورتش نگاه کردم  
 ...دادیاون و جذاب تر جلوه م یلی...خرونیکه از شالش زده بود ب ییطال  یکوچولوبا موها

افتاد   ادشی کردن خانم تموم شد تازه  زیانان نکهی....بعد از ا کردیداشت نگام م ینجوریهم
  ....نی کنه بعد سرشو انداخت پا ی معذرت خواه  دیبا

 دیببخش = دختره

بود به  یاز دهنم در اومد بهش بگم اماهر جور یخواستم دهنمو بازم کنم هرچ یم
 اخم.... هیجاشو داد به  تی دم اون اعصبانخودم مسلط ش

و   فی کردم چقدر ظر  یداشتم نگاش م ینجوریسرشو اورد باال منم هم قهیاز چند دق بعد
از سرو    طانتیبا مزه اس ش یلیخ افشی رسه اما ق یکوچولو بود قدش تاشونه هام م

 باره .... یروش م
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نگاه به دختره انداخت بعد رو به من  هی رونیخونه اومد ب یاز تو   لیسه کدفعه ی
   کرد و گفت..... 

   ا ی شده پو ی زی=چلیسه

   م یداداش بر +نه

  نی پا میاومد م یسوار اسانسور شد که  قهیاز چند دق سمت اسانسور بعد میرفت بعد
 گفت…  لیکه سه  میشد نیسوارماش

    بود یدختره ک  نی=ا لیسه

ش نبود خرد به من داشت ازم معذرت  حواس  نی پا ومدی از پله ها م داشت  دونمی+نم
  کرد یم  یخواه

 اها  = لیسه

  میدیساعت رس  میباالخره بعد از ن مینزد  یحرف چیباشگاه ه میکه برس یتا موقع بعد
   ...  منتظرمون بودن   ارشی باشگاه ارش و ارمان وک

 ............................ انای...............................ک

  دنیبه سمت خونه بعد از رس میراه افتاد میگرفت نیماش  هی, دیخر  یباالخره بعد از کل 
بود حاال   ستاده یطبق معمول اقا ارشام منتظر خواهر گلش دم در ا  میرو حساب کرد  هیکرا

ودااا.... حرصم گرفته ب ی...ا مشیبخور  دونمیچم ا ی  میبدزد  شونویا یابج   خوامینکه ما م
جلوم ترمز زد سرم و   نیماش  هیبرم سمت خونه  خواستمیتا م هو رها رفتن خون ایدن

اومد   نی از ماش  ارشیک کدفعهیاز دهنم  اومدبهش بگم که    یهرچ خواستم یاوردم باال م
  واومد طرفم... رونیب

        ی کجا بود انای=کارشیک

  نیمنم که عاشق ا نهیهم شه یبود سوال جواباشو شروع کرده بود بودهم دهینرس هنوز 
 بشم من...   میرتی اخالقشم...قربون داداش ق
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   حق به جانب به خودم گرفتم...  ی  افهیق منم

بعدشم  یلهم کن یبزن بود االن  کی نزد کن ی ادم رانندگ سالم دومن مثل  + اولن 
        ی پارک نکرد  نکیتو پارگ نویماش یواسه چ

 طون یش یکجا رفته بود ینگفت یراست نای خونه مامان جون ا  می=قراره بر ارشیک
   

     خونه مامان جونشون  می بر  یواسه چ  دیخر +رفته بودم 
      

 داره   ی= واااا مگه واسه چارشیک

 مثال فردا  میبر  گهیروز د هیخب  ی +نه ول

 =فردا اول مهره هاا ارشیک

 ام ی+خب من امشب حال ندارم نم

داشتم فکر    ینجوریهم  نایا  ایدن  یخواستم برم خونه   یم  گفتمیدروغ م یمث چ داشتم
 گفت... کدفعهیکنم که   شیراض یم کردم که چجور

مامان رفته خونه مامان جون شون   ادی اقاجون ب ی از دوستا   یکیقراره  نکهی=مثل ا ارشیک
  داویتازه خاله ش  ششونیپ می رامون تنگ شده بردلش ب یلیزنگ زد گفت خ انیشا  ییدا
 ....ارنیاسممونم و نم یحت گهی د میایهم زنگ زدن و گفتن اگه ن اریشهر  ییدا

و    اریشهر ییدا  یوقت گهید یچیمامان جونشون... ه  یبگو مامان چرا رفته خونه  پس
 دلم واسشون تنگ شده ...  یلیالبته خ  میبر دیبا  گهید یعنیزنگ بزن  انیشا  ییدا

در  نکهیباحالن واز همه مهمتر ا  یلیها مو دوست داشتم دو تا شون خ ییدا یلیخ من
نوه خانواده ام   نیبه من چون کوچتر  دنیهمه جا اگه حقم با من نباشه همشون  حقو م

خاله هم    دونهیبهتره   یلیخ  ینجوریا  ی... ولارشی نوه ندارن من و  ک شتریالبته دوتا ب
  عروس کنن ... دیقرار واسه ع کاستینامزدشم امر کردهکه نامزده  دایدارم خاله ش
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 گفتم... ستادمی وا  ارشی ک یجلو

 +اخه من امش.....

       وسط حرفم.... دیپر  ارشیک

 بده به من التمی وس رم ی میم  یخونه که دارم از گشنگ می=اخه نداره بدو بر ارشیک
    

 گفتم... یحوصلگ  یده  بودبا بحرفش اعصابم خورد ش از 

   رمی گیم +خودم 

  من   یخانم کوچولو رهی گیدستات درد م لنهیبه من سنگ =گفتم بده ارشیک

     بهم بگه خانم کوچولو... یکس ومدیبدم م یلیکردم خ اخم
   

  من نگو خانم کوچولو  +صد دفعه بهت گفتم به

با   نگیداخل پارگ میگفت ورفت یچشم هیلب    ریرو از دستم گرفتو ز  الیوس ارشیک
 داخل ....  میدر خونه رو باز کرد و رفت ارشیباال ک  میاسانسور رفت

 خواستم   یمنم  م  رهی دوش بگ هیرفت   ارشیک 

  صدام کرد... کدفعهیکه  د یچینهارو م زی لباسامو عوض کنم.... زهرا خانم داشت م  برم

    ب بزارم واست بشقا  یخوری جان شما هم ناهار م انایخانم=ک زهرا
    

 ندارم   ل یزهرا خانم م +نه

وکفش   ف ی باشلوار و شال و ک مویزرشک یومانتو  اتاقم در کمدمو باز کردم  رفتم تو  بعد
 در  یمشک
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  اومد.. ارش یصدا ک کدفعهیکه بپوشم که   اوردم

 انا ی,کانا ی,کانا ی=کارشیک

 االن رفت ..ماشا اهلل سرعت نورو داره ....  ن یدراومداز حموم هم یک نی خدا ا یوا 

 ...ارمیخودشو درب یخواستم ادا  یم منم

   ه ی+بله, بله, بله,چ

    تو بخور  غذا  ای=بارشیک

 +غذاخوردم 

  اغذاتوبخور یهاااا ب  یکنیضعف م ینخورد یچی ه دونمیم = من که ارشیک
     

 برم لباسامو بپوشم   خوام ی خورم االنم م ی+نم

زنگ دراومد تا خواستم برم  یصدا  کدفعهیکه   کردمیبا هم بحث م می تداش یجور نیهم
   گفت...  ارشیک کدفعه یسمت در که  

    =شالت وسرت کن ارشیک

 موضوع با هم بحث    نیسر ا گهی د نکهیواسه ا منم

 ....  شالم و انداختم رو سرم  مینکن

 در نگاه  یاز چشم نکهیسمت در بدون ا  به رفتم

 خودمونه  ی ال یکه گودز  نیدرو باز کردم اه ا کنم

 جا خورده   دنمی... تابلو بود از د  کنهیکار م یچ نجایا

 با اخم بهم زل زد ... اما
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 رفت  ادمی  دی+ببخش

 تعجب نگام کرد و گفت... با

 و؟؟ ی=چایپو

 ...گهی+طلبتونو د 

 انگار ارث پدر که خوبه...مال پدر پدر   واال

 خوردم.... بزرگشو

 درهم گفت... ین اخما همو با

   ادی ب نیبگ ارشی به ک شهی= مایپو

 گمی +بله االن بهش م

    ...  واسه خندش  رم یمینکه من م حاال

  به خوردرویداشت غذا م ارش یک توحال که  رفتم

    وگفت....  کرد  من 

    بود ی=کارشیک

 از دوستاته یکی  زهی.....اممم......چی+گودز 

    نگاه مشکوک بهم انداخت و گفت... هی

  م ی=اهان باشه تو برو اماده شوکه اومدم بر ارشیک

 +باشه 

 ...   دمیکش قینفس عم  هیرفت  نکهیازا بعد

 از پال ها رفتم باال در اتاقو    عیابروم بره سر  کی نزد
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 کردن ونداشتم شی ارا حوصله دمی لباسامو پوش بستم

   شی البته ارا/ زدم  یرژ لب شکالت هی  فقط

 بود وخط چشم  /   ملی رژ لب و ر هیفقط   ظمیغل

   رونیکه اومدم ب از اتاق  برداشتم موی گوش فمویک

 من اومد طرفم   دن یاماده رو مبل نشسته با د  ارشیک

   ..... وگفت

 =خب چه عجب باالخره خانوم اماده شدن ارشیک

   هیدر عرض دو ثان یشما پسرا چجور دونمی+من نم

 ی به منم بگ  شهیم شنیم حاضر

 هم با طعنه گفت... ارشیک

 خانوم کوچولو   یبکن نهی دل از ا  هی=فقط کافارشیک

 نه  گهی د می= بر ارشیک

 با حرص گفتم... منم

  م ی+بر

   نکهیبعد از ا میکه بستم سوار اسانسور شد درو

 ...میشد نیسوار ماش نی پا  میاومد   اسانسور

   ی اخه امشب همه  امیمن ن شدیحاال نم  ارشی+ک

 برم   خوامیمنم م نا یا ایدن ی ها قرار برن خونه  چهب

 ... یپ
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 وسط حرفم...   دیپر

 حق    میاگه خونه هم باش  یحت  رتازهیخ =نهارشیک

 داداش    شونی خانوم شون ا ایدن ی خونه  ی بر یندار

    قاتیدارن من دوس ندارم خونه اون رف بزرگتر

 ی دیخب گلم فهم  یداداش بزرگتر دارن بر که

 لحن خشک و سرد گفتم...  هیبا  منم

  دمی+بله... فهم

 اما   میبا هام خواهر بردار بود ارش ی من و ک درسته

 هم  هیبهتر بگم اصال شب ای می هم نبود  هیشب ادیز 

 بود اما از من دو درجه   دیپوستش سف ارشیک نبودم

 داشت که تو شب برق   یمشک  یتر چشم ها    رهیت

 با موها    یقلوه ا ی خوش فرم و لبا ینیبا ب زدنیم

 با زور چسب و تافت   شهیلخت که هم یمشک ی

 تو   یلیمن عاشق چشماش بودم خ دادیمدل م  بهشون

 نازه بودن....  شب

 رو   گهی همد  یلیره خ یاما جونمون واسه هم در م 

   هیرتیکوچوله ق  هیو البته برادر گلم   میدار دوست

 تر مواقع با اون درد و    شیباهاش راحتم ب یلیخ یول

  یلیتره خ  کیبرام نزد  یاز هر کس  کنمیم دل
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 دارم... دوسش

  م ید یموندن رس کیدوساعت پشت تراف  بعد باالخره 

 در  ارشی بود ک 8با یمامان جون ساعت تقر  ی  خونه

 باز کرد منم چون حوصله    موتی و بار نگیپارک

 در حال   نیتا اقا پارک کنه ..از ماش ستادمی وا نداشتم

 .... رونیب دمیپر  حرکت

 داد   یکه صداد  رفتم یدو داشتم به سمت خونه م  با

 ...دمیشن ارشویک

   تیز یچ هی یگی...نم انای=دست بهت نرسه کارشیک

 شه یم

   نی مث ا عی ....سرادی بدش م یلی از کار خ  دونستمیم

 ونه  ها درو باز کردم رفتم داخل ...وارد خ یامازون

   خوردیم کیراهروعه کوچ  هی یشدیم  نایا  مامانجون 

 سالن بزرگ ...منم برگشتمو عقب عقب رفتم   هی بعد

 نکنه ... که  رمیوقت از پشت قافلگ  هیسالن که  سمت 

 اومد داخل.... ارش یبا شت باز شد وک در

 =دستم بهت نرسه ارشیک

 پسرتو جمش کن نیا ای+مامان ..مامان ..ب

 شده  ی=باز چمامان
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   پرهیم ن ی=من هنوز نگه نداشتم از ماشارشیک

  هیو ادب کنم...اگه   نیا  یبزار دی...مامان بانی پا

 یچ شدی م  شیز یچ هی  یوقت

 جان   انای....کگهیخونه د میرسی =باشه حاال ممامان

   یبرگرد یخوا ینم مامان

   ی...سالم حواسم رف پ دیببخش یوااا   ی=ا ارشیک

 طون یش نیا

تقربا همسن بابا   انسالی م ی جون و اقا یدو تا اقا   دنی...که با دنایسمت مامان ا   برگشتم
  ونیمسن که کنار پدربزرگ نشسته بود ....کال خشکم زد ..خاک عالم با کام  یاقا هیبود...و 

هم کنار مامان   یخانم هیعرضه ام کنن که ابروت رفت... یخاک بر ب یعنی  انای تو سرت ک
هم خونمون اومده بود...با   یبودمش چند بار  دهی تو اپارتمان د  یبار  ندنشسته بود که چ

 که... گشتمی م اری شهر ییچشمام داشتم دنبال دا

 ..................... ای......................................پو

 که    کردمیعوض م لباسامونو  میداشت م یبود تورختکن

 زنگ  خورد.. ارشیک هیگوش هویخونه که   میبر

 ..........+ 

  =سالم  مامان ممنون ارشیک

 ..............+ 

  =اهان باشه ارشیک

 .....+ 
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  =نه خداحافظ ارشیک

   یروقطع کرد با عجله خداحافظ یگوش نکهیاز ا بعد

         و رفت..... کرد 

 چند   دمیکه د   میرفتیداشتم م میعوض کرد  لباسامونو

 از بس که عجله  جامونده   ارشی ک یها لی از وسا  تا

 ...کرد

 دادم   الشوبهشیخونه رفتم وسا   م یرفت نکهیبعد از ا 

    رونی گرفتم اومدم ب یدوش مختصر هیخونه  اومدم

   ارشهیپس اون دختره خواهر ک  دمیپوش لباسامو

 برسه رفتم رو مبل   ارشیخدا خودش به  دادک یوا 

 نگاه   لمیروشن کردم داشتم ف ونوی زی تلو نشستم

  مامانم گفت.... هو ی که  کردمیم

 رون ی ب میجان پاشو اماده شو قراره بر ای=پو مامان

 م ی+ قراره کجا بر

 پدر بزرگت  هیقبل یها   یاز هم خدمت یکی =خونه مامان

 اصن حوصله ندارم  امیمن ن شهیمامان نم گمی +اهان م

 هستن زشته  نایزشته پدر بزرگت عمو هات ا ینجوریدلم ا  زی=عز مامان

 کجاست  لی+باشه مامان پس سه

 کجاست  دونمیتو اتاقش بود االن نم شدی=داشت اماده ممامان
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 +اهان 

 بپوشم  ی+مامان من امشب چ

 ادی بهت م یلیبپوش خ توی =ام.....ام...اهان اون کت شلوار دودمامان

 ...سین یرسم یلی+کت و شلوار خ

 گفت....   لیسه کدفعهی که

 =مامان چطورم لیسه

 د یسف رهنیپ هی بود با دهیپوش یکت و شلوار مشک هی

 خنده.... ری زدم ز  یدفعه پق هی

 ی خندیم ی=مرض واسه چلیسه

   یخواستگار ی+مگه قرار بر

 پسرمو مث ماه شده قربونش برم من  یوا   یخوب نیبه ا  رمی=نه خمامان

 گه ی نداره د قهیسل  ایپو  نی =خدا نکنه مامان جونم الیسه

 قه ی خوش سل ی+باشه بابا اقا

 اومدم تو اتاقم    لیبحث با سه یبعد از کل باالخره

 ... دمیو دراوردم و پوش  مویسراغ  کمدم کت شلواردود رفتم

  یها پیاز ت شتر یب ومد یخوشم نم یمن اصال از لباس رسم یول  ومدیبهم م  یلیخ ییخدا
 ...ومدیلش و اسپرت خوشم م

چون هوا سرد بود   دمیدپوشیفش سف ک هیبا یموبا شلوار مشک دیسف  شرتیتو کمدم ت از 
مامانم  یصدا  کدفعهیکه   کردمیداشتم موهامم درست م  دمیپوش مویکت چرم مشک

 اومد...
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 ی اماده ا ید یجان لباساتو پوش ای=پو مامان

 +اره مامان اومدم 

 که مامانم گفت.... رون ی رفتم ب بمیج یو ازروتخت برداشتم گذاشتم تو  میگوش

از من    یواسه چ یبپوش ی چ  دیبا یدونیتو که خودت م  ی=به به مث ماه شدمامان
   یپرسیم

  هیبا یطرح ل  شرتیت هیبا  یانداختم لباساشو عوض کرده بود شلوار ل لی نگاه به سه هی
 اومد... یبهش م یلیبود که خ دهیپوش یکفش مشک هیبا   یکت ل

 اقاجون   یبه سمت خونه هم خدمت  میافتا د  راه

از   یکی  میدی باالخره بعد از دوساعت رس ادیب نای هم قرار بود با عمو سامان و س  اقاجون
  نا یداخل اقاجون و عمو سامان و عمو س میاونجا  درو برامون باز کرد رفت یخدمت کارا 

سرمو انداختم   م ینشست یاحوال پرس یبود بعد از کل 7ساعت    بایبودن تقر  دهیزودتر رس
اقاجون داشت جنگ و   شهی مثل هم دمیاونا گوش م یها   حرفاما داشتم به  میتوگوش

 ...زدنیحرف م  مااایجبهه قد

خانومه داشت   میاسمش مر  دمیبود که فهم ریپ بایاونجا که تقر  ی از خدمتکارا یکی
ها درو باز و    یمث وحش  یکی  کدفعهیبردارم  موی تا خواستم چا کردی م ییرا یپذ
سمت ما دو باره در باز شد و بدتر   ومدیکه داشت عقب عقب م ینجوریمدداخل... هماو 

 نگرفتن... اشتباه  لهیبا تو نجا یا  نایاز قبل بسته شد... ا 

 دستم بهت نرسه -

 چقد برام اشنا بود... صداش

 پسرتو جمش کن  نیا  ای=مامان ..مامان ..بدختره

 شده   ی=باز چدایش خاله
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 پسره هنوزتو راه رو بود... یپشتش به ما بود ول دختره

 هیو ادب کنم...اگه   نیا  یبزار دی...مامان بانی پا  پرهیم  نیمن هنوز نگه نداشتم از ماش-
 یچ شدی م  شیز یچ هی  یوقت

 ی برگرد یخوا یجان مامان نم انای....کگهی خونه د میرسی=باشه حاال مدایش خاله

  یپ ...سالم حواسم رف  دیببخش یوااا   یا-

 طون یش نیا

همون دختره بود که تو    نیا  ارمیبود شاخ در ب کی نزد دمیکه داشتم م یزیاز چ 
شده بود به   ره یحول شده  خ  یلیمعلوم بود که خ   کردیکار م یچ نجایساختمونمو بود ا

نگام کرد   ره ی خ ینجوریهم هیمن چند ثان  دنیبا د گشتی م یجمع انگار داشت دنبال کس
 ...رونیاز راه رو اومد ب  ارشیلحظه ک  نیو....تو هم

کرد و   یاومد  احوال پرس ارشی باال  بعد از اون ک یبگه رفت طبقه   یزیچ  نکهیبدون ا 
 اومد کنارم نشست و دستشو گذاشت رو پامو گفت...

 ا یپو  ی+چطور

 اقاجونم گفت.... کدفعهیتا خواستم جوابشو بدم که   

 ی شناسیم ارش ی ان مگه اقا کج ای = پواقاجون

 مه  یقا یاز رف یکی +اره اقاجون 

 بعد از حرف من مامانم گفت...   کدفعهی هی

تو باشگاه با هم اشنا   یکه خودت گفت تهیمیهمون دوست صم ارشیجان, ک  ای= پو مامان
   نیشد

 +اره مامان جان  
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  وایش یبودم راست  دهیجان باشه اخه عکسشو د  وایپسر ش کردمی=اما اصال فکر نممامان
 خودمونه یکوچولو  انایکه رفت باال همون ک   یخانم گل نیجان ا 

 .....اناستی پس اسمش ک اه

هم کالس   ارشیک  رونیامروز قرار بود با دوستاش بره ب  نکهیمثل ا زم ی=اره عز وایش خاله
 د ایب ارشیچون مامان کار داشت گفتم با ک نجای داشت من اومدم ا

دو ساله   یدختر کوچولو  هی دمشیکه د یبار نی=اهان ماشاال... چه بزرگ شده اخرمامان
 بود  

 رفت باال... یمعذرت خواه  یاز جاش بلند شد و با کل انیاقا شا  کدفعهی

 .....................  انای......................................ک

 که  بتونم قانعش کنم که کردمیچت م ایبا دن داشتم

  و   ارشیک  ی تمام حرف ها امی اجازه نداد ب ارشیک

 اصرار  یبعد از کل نیهم   یگفتم برا بهش

   دیسرم  وبوس  یکی کدفعهی نجایا  انیشد اونا ب قرار

   ییدا  دمیسرم و اوردم باال د  ختیر  یهر دلم

 .... انهیشا

 بلند شو   یینجا یا  یدلم واسه چ زی=عز انیشا  ییدا

 همه منتظرن زشته   رونیب میبر

   یاخه اون جور کشمی جون من خجالت م یی+نه دا

 درو باز کردم... که

 وسط حرفم...   دیپر
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 دلت   ی=خب خونه بابا بزرگته هر کارانیشا  ییدا

 یبکن یتون یم خوادیم

 جون....  یی+اخه دا 

 وسط حرفم..  دیپر

   میبلند شو بر  یی=بلند شو خوشگل داانیشا  ییدا

  نی پا

 +چشم  

 بال  ی=چشمت بانیشا  ییدا

 نگاه به خودم انداختم رژ لبم   ه ی نهی ا یجلو  رفتم

 رژ در اوردم که بزنم   فممیشده بود از تو ک کمرنگ

 گفت... انیشا  ییدا

   یخوشگل ن یبه ا  هیچ گهید نی = وا اانیشا  ییدا

 ستاااا ین نیبه ا یاز ین

 کرد... دیتاک  یلی کلمه اخرش خ یرو

 االن نزنم  یعنی+

 =فقط نظرم و گفتم  انیشا  ییدا

 نظر نبود بلکه   هی  نیاالن ا  دونمی+بازم چشم من م

 جونم  ییبود دا دستور

   ییخودمو مرتب کردم با دا  نهی ا یبعد رفتم جلو  
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 ....   نی پا میرفت انیشا

   دمشیکجاست ند اریشهر  ییجون دا ییدا  ی+راست

 د یواسه مامان جون خر   رونی= رفته  بانیشا  ییدا

 شه یم  داشیاالن هر جا باشه پ کنه

 ذره شده   هی+دلم واسش  

   نجایا  ای ب شتریب کمی  زمی= خب عزانیشا  ییدا

 کردم  رفتم    یمختصر  یاحوال پرس  هی نی پا میرفت

   مینشستم سرم و انداختم تو گوش انیشا  ییدا شیپ

   هی  کردمیهم با رها چت م ایهم زمان با دن داشتم

 اومد.. ارشیک یصدا  کدفعهی

   زنهیمامان صدات م  انای=کارشیک

 خانوما تو اشپز خونه   یهمه   دمی و اوردم باال د سرم

 از  ریفقط من تو حال نشسته بودم البته به غ بودن

 شده بودم که اصال   ایها انقدر سرگرم رها و دن مرد

 عذر   یرفتن تو اشپز خونه منم با کل ینبود ک هواسم

 مامانشون    شیاز جام بلند شدم رفتم پ   یخواه

 مامانم گفت... کدفعهیکه  بمیگذاشتم تو ج مویگوش

 کنارمادر   یگذاشت وی گوش نی = چه عجب ا مامان

   یانقدر سرتو تو اون گوش شهیم  فیضع چشات
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  نکن

 +چشم  

 بال  ی=چشمت بمامان

 ...یکالس چندم زمیگفت=عز   ای مامان پو کدفعهی

 +من کالس دهم 

 ی فرشته =ماشاال.. چقدر بزرگ و خانم شد خاله

 داشت   /ا یمامانم و خاله فرشته/مامان پو  ینجوریهم

 زنگ   میگوش کدفعهیکه  زدن یهم حرف  م با

 ....خورد

 حرف بزنم که   رونیخواستم برم ب یبودم ایدن

 اشپز خونه البته با    یاومد تو اری شهر ییدا کدفعهی

 با ها شون   رونیرد تماس دادم تا بم ب لی وسا  یکل

 بزنم...  حرف

 اومد بغلم کرد    زیها رو گذاشت رو م لی وسا 

 دوتا دستشه   نینوازش کرد و سرمو ب موهامو

 ... دیبوس مویشونیو پ  گرفت

 ورا   ن ی=چه عجب خوشگل خانم از ااریشهر  ییدا

 شه یتنگ م  دلمون واست  یگی نم یگم کرد  راه

 ماشااهلل    امیب  تونمی جون درس داشتم نم یی+خب دا
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   هیاالنم که تابستونه من   یشناسیخواهر تو نم مگه

 کالس.کالس.کالس   قهیخوش ندارم دم به دق روز 

 خانم  نی انقدر ا یجان ابج  وای= شاریشهر  ییدا

 نکن  تی ما رو اذ  یناز ناز  یکوچولو 

   نی خوام برم ا  یم   گهی=واااا داداش خودش ممامان

 برم بعدا   خوام یخوام برم  اون کالس م یم کالس

 حاال خوب شد  فرستمشیمن م  گهیم

   دیکشیداشت با چشماش واسم خط و نشون م مامانم

 خوام برم کالس حاال   یخودم گفتم  م گفتیم  راستم

 نکنه  عه یجا ما ضا هیمادر ما    نیا  شهیم  مگه

 خت ی ر یب ی  الیمامان گودز   یجلو مخصوصا

 به انداخت و دوباره بوسم   ینگاه هی  اریشهر  ییدا

   ا یدن نیکه ا  رونیمنم رفتم ب هیبق  شیو رفت پ کرد

 از زنگ زدن کشت.. خودش

 صبر کن چه خبر البد کار دارم   قهی دو دق ایدن ی+وا

 دم یجواب نم گهید

 رون یب  ای =لوس نشو بایدن

 مگه با تو..  ای,دن ی+چ

 انداختم قطع کرده بود...   ینگاه به گوش هی
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  دنشیچرا با د دونمیدر بود نم یجلو  الیاقا گودز   دمیو باز کردم د اطیدر ح رونیب رفتم
 درو بستم.....  کدفعهی

 درو باز کن  درو  یبندیدرو م ی=واسه چایپو

  ستمیمگه با تو ن بازکن

 لگد محکم زد به درزد....  هی بعد

   یدچجوریخانم محترم  با  هیبا  یست یمگه بلد ن نی+بب

 بدم   ادتونی  یستیمحترم اگه بلد ن  یکرد اقا برخورد

 داشت که    یانتظار نی چن دینبا الیگودز    هیاز  البته

 کنه   دبرخوردیخانم محترم با  هیبا  یچجورب بدونه

  هیدورگه که معلوم بود از عصبان یبا صدا  بعد

 ... گفت

 اره  االمی=که من گودز ایپو

   دیبابا تو رو با ااایدار  یباال یهوش   بی+عجب ضر

   یتلف اخه باهوش مگه کس یدار نجایکنن ا هیبورس

   نجاستیاز من و تو ا  ریغ

   یدرو بازکن نگاه کن من با تو چ نی =تو فقط اایپو

 کنم کار

 یباش  ی+نو بابا  خر ک

 نه  ای  یکنی=درو باز مایپو
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 +نچ

 =چرا ایپو

 +بگو غلط کردم 

 تعارف نکناا  ی چ گهی =عمرا دایپو

 شکش یپ شیگفتم و انجام بده بق ین ی+حاال تو فعال هم

 یی پرو  یلی=خایپو

 ی +هست

 ستم ی =نایپو

 بحث   نی دارم با ا یاه من واسه چ  ایدن ادیدفعه  هی

 ...کنمیم

 وقت گران بها    کنمی+اه من چرا دارم با تو بحث م

 بگو که   یجمله ا هیحداقل  زارمیتو م اریدر اخت مو

 مودبانه باشه  یبتونم درو باز کنم لطفا کم من

 بلند نباشه گفت...  ادیکردز یم  یسع یبا صدا  ایپو

 خانم محترم  یدرو باز کن شهی=مایپو

 ... شی اخم کرده ا  شهیباز کردم اه مث هم درو

   چیه یبندی, درو که م  یبندیدرو م ی=واسه چایپو

 ی کنینم ازمب

   دمیانجام م  یهر کار یاما فکر نکنم برا  داا ی+بخش
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 به شما جواب پس بدم  دیبا

 قطع کردم سه   استیدن دونستم یزنگ خورد م  میگوش

   کدفعهیهم پشت سر هم زنگ زد که   گهیبار د چهار

 گفت...  ایپو

 نشده  مونی=جواب بده تا پشایپو

 د یکه نگران نباش ستی+دوس پسرم مث شما ها ن

 داشت   یخاص یحالت تعجب هیتعجب کرده با  یلیخ

 اومد... ایدن کدفهی  کردیم  نگام

 ی دیجواب نم توی گوش یواسه چ  انای ک ی=واااا ایدن

 بهم انداخت و با تمسخر گفت... ینگاه هی  ایپو

 هاااا   یدار ی=عجب دوس پسرایپو

 گذاشت و رفت ....  انهیلبخند موز  هیبعد با  

 مغرور   یپسره   دمید نمیا  یعجب ما خنده   چه

   ستای وا رسمی حسابتو م  ای, اقا پو ی فکر کرد نچسب

 رها من و    یصدا   یکنیدارم من و مسخره م برات

 اورد... رونی خودم ب ازعالم

 هاااان   یشد  یک ی=خانم  خانوما محو تماشا رها

 بود   یک نیشده ا  یچ

 افتاد واسشون    یاز اول صبح تا االن که چه اتفاق منم
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 کردم   فی تعر

 ...دنی ترکی شون داشتن  از خنده م هردو

   میبر  نیپاش  نی خندیچقدر م گهی+خب بچه ها بسه د

 م یبر  داخل

 می بر  گهی =نه ما دایدن

 ن یباال بدوئ میبر رمی+نه خ

 +اخه ماما..

 حرفشو ادامه بده...  نزاشتم

 ن ی+بدوئ

 بحث اومدن خونه....  یبعد از کل باالخره

 ........................ ای...................................پو

 م یگوش  کدفعهیکه   میزدیحرف م  ارشی با ک داشتم

 درو بستم رفتم   رونیخورد ارمان بود رفتم ب زنگ

 ....اطی ح تو

 ی=سالم داداش چطورارمان

 ی +سالم ارمان جان  ممنون توخوب

   یکنیکار م یواسه مدرسه چ  گمی=ممنون مرمانا

 م یر یبگ سی سرو

 تو هم   پرسمیم  ارشی از ک رمیحاال االن م  دونمی+نم



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

30 
 

 ارش صحبت کن  با

 خونشون   یبر یخوا ی,االن م ارشی=کارمان

 ارش ی خونه پدر بزرگ ک می+نه اومد 

 هستش    هیبرن پا یبا ارش که صحبت کردم گفت بچه ها با هر چ  ی=اهان راستارمان

 +اهان باشه حاال برم بهش بگم 

 جان  ایپو یندار ی=خب کارارمان

 +نه داداش خداحافظ 

 =خداحافظ ارمان

راه    کنمیصحبت م یعادت دارم با گوش شهیاخه هم رونمی ب دمیکه قطع کردم د ویگوش
جواب ندادالبد خاموشش کرده بودن   یزدم کس فونیزنگ ا  یبرم در هم بسته بود هر چ
نگاه به من  هی رونیاومد ب انایدر باز شد ک  هویکه   ارشیتا خواستم زنگ بزنم به ک

  ییدعوا  هیدرو باز کردو البته    یبا بدبخت الصهانداخت و رفت داخل درو محکم بست خ
 .... میهم کرد یحساب

 خونه رو که باز کردم و اومدم داخل ....  در

 کشهی تلفن صحبت کردن مگه چقدر طول م ه ی   یی=کجاارشیک

  االی, گودز  الیبه من گودز   یدختره روان دیاز خواهر خلت چلتون بپرس  دیبر  دونمیچم
 و .... خودت....  یخودت

 دیانقدر طول کش  نی+ارمان بود واسه هم

 نه ای  میر یبگ سی سرو  میبر  یا چمدرسه ب  ی برا ارشیک گمی +م

 با اون برم  دیشا رهینم  سی با سرو گهیامسال گفته د انایاخه ک دونمی=نمارشیک
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 گفت...  انیاقا شا  کدفعهی که

 اد یب ادهیبره پ ادهیپ انایمگه قراره ک وایش گنیم  یچ نا ی=اانی اقاشا

  سی با سرو گهیمن امسال د  گهیم  یکارش کنم وقت یچ یگی =خب داداش موایش خاله
 رم ینم

اخه اون باال شهر تو    سیبا سرو  ای بره  ارشیبا ک ای  کنمیم  شی=من خودم راضانی اقاشا
مدرسه پسرونه قراره رد    یاز جلو دیبعدشم با ختهیتا پسر ر ستیهر قدم ب  ابونیهر خ
 بهتره  ینجوریا  نی با هم بر ییدا  ارشیشه ک

رو   انایخودتون که ک یول ادیندارم  تازه خودم دوس دارم با خودم ب ی=من که حرف ارشیک
 د یشناسیم

 م یبر  نایا  ا یبا پو یعنی=اما اخه.... ارشیک

 جان  ایپو  هیالبته اگه خودش بخواد نظرت چ گه ی=اره د انی اقا شا 

 من مامانم جواب داد...   یجا به

 ادی م شی پ یمواقعه ا  هیدر هر صورت  انیداشته باشه اقا شا ی=وااا چه مخالفتمامان
 و ارش وارمان هستن   لیو سه ای جانو ببره پو  اناینتونه ک ارشی مثال اقا ک

تختش نه   هی نی ا  امینفهم کنار ب نی با ا یاخه من چجور   میا یهم باهم کنار م یلیخ اره
  میبر  ارشیبا ک میتونیم ینجوریفقط هم یتخه داره کمه ول یدوتا نه سه تا اصن هر چ

 اومدم..  رون ی مامانم از عالم خودم ب  یکه با صدا 

 جان  ای پو یندار  ی=تو که حرفمامان

 مجبورم اونو تحمل بر خالف خواسته خودم گفتم....   یمامان ول  چرا

 باشن  یخانوم هم راض انای خود ک دی+نه مامان  جان البته با

 مع کرد  خندشو ج عیسر  یخندش گرفت ول  لیبا حرص گفتم که سه  یلیخانوم خ انایک
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 با من  انای =کانی اقا شا 

 مادر  یتو چ  لی =سهمامان

   ستمی= منم مخالف نلیسه

 با همون دوتا دختره اومد داخل... انا یدر باز شد و ک کدفعه یبحث  وسط

 اومد و گفت...  ارشیهمون لحظه مادر بزرگ ک تو

 شام   دی=بفرمائارشیبزرگ ک مادر

 اشپز خونه خالت کارت داره   یجان برو تو انای=ک ارشیبزرگ ک مادر

 =چشم مامان جون انایک

 د یخوش امد  نیخوب اجونی=به به سالم رها جان دنارشیبزرگ ک مادر

احوال   یبعد از کل ارشیمادر بزرگ ک شیو رها رفتن پ ایهمون دن یعنی دو تا دختره  نیا 
 رفتن تو اشپز خونه .....  انا ی به همراه ک یپرس

 ..... میشام نشست ز یسر م میهم رفت ما

 ........................ انای...................................ک

 ..... دایخاله ش شی پ میبچه ها رفت با

 یداشت ی+خاله جان کار

 کن با دوستات  نیساالد ها رو تزئ نیا  ای ب زمی =عزدایش خاله

 +چشم 

 کنم....   نیرو تزئ یکی کنن منم رفتم اون    نیاز ساالد و تزئ یک یرفتن   ا یرها و دن 
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اومدن   نای ا  ایبعد پو  میندیچ ز یم  یتو حال رو میرو برد  الیکار ساالدا تموم شد وسا  یوقت
 و رها هم کنار من نشستن .... اینشستم که دن انی شا یینشستن منم کنار دا 

 ....میغذامونو خورد  نکهیاز ا بعد

منم نشسته بودم رو    دایالبته به همراه مامان و خاله ش کردیخانم داشت جمع م میمر  
 کرد و گفت....  ارش ی و ک لی از جاش  بلند شد رو به سه ا ی پو کدفعهیمبل که 

 م ی=بر ایپو

 م یهمزمان با هم جواب دادن=بر ارشیو ک  لیسه

 رو به مامانم کرد و گفت... ارشیک بعد

 بچه ها   شی پ میبر  میخوا یم  ل یو سه ای =مامان جان من با پوارشیک

 مامان بابا گفت...  یجا به

 =بچه ها بابا

 =اره ارش و ارمان منظورمه ارشیک

 دمشون یاخه از پارسال تا حاال ند مشون ینیما بب انیهم ب  نجای=پس بهشون بگو ا بابا

 م یبر  گهیخب ما د  گنیم  یچ نمیبب گمی =چشم بهشون مارشیک

 ... اطی تو ح میرفت ایرفت من و رها و دن  ارشی ک نکهیاز ا بعد

 گفت... ایدن میچرت و پرت گرفت یعکسا  یکل نکهیاز ا بعد

 میکار کن یواسه مدرسه چ  گمی م  انای ک ی=راستایدن

 می ر یبگ سی=سرو رها

 ده یم فی ک شتریب  ادهی بچه ها پ رمینم سی امسال با سرو  گهیمن د   رمی+نه خ
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  ادهیممکن اجازه نده که پ ارش یاخه اقا ک  ییمشکل ما تو می=اخه ما که مشکل ندار رها
 گم یم یکه چ  یدونیم  میبر

 حرص گفتم....  با

 +اره اما ممکن اقا ارشام هم اجازه نده 

 ست ین ی =مامانم گفته اگه قراره من با شماها برم  مشکلایدن

   میر یم  نایا  ارشی +خب فوقش با ک

 و اون دوستاشه   ارشیبا اقا ک نکهی=منظورت ا ایدن

 ه ی+اره خب مگه چ

 اد یم  دیری با اقا تون م شهی=البته واسه شما که بد نمایدن

 +اقامون 

 اتنون ی =اره اقا پوایدن

شلنگ اب و گرفتم بدو بدو کردم دنبالش اخر سر   ختیاعصابم بهم ر  ایحرف دن نی از ا 
 گفت....  زدی که داشت نفس نفس م ینجوریدر هم شیرفت پ

 من غلط..... کردم... خ...خوب شد انای..کای..کی=کایدن

 رم ی+نه خ

 دادو در باز شد...   یخال اجای ,دن ایشلنگ اب و که گرفتم طرفش دن 

 نگاه بهم انداخت و گفت... هی در بود  یجلو  ایگرفتم طرف در پو ینجوریاب و هم شلنگ

 اون ور   یری شلنگ و بگ یخوا  ی=نمایپو

 گفتم... یهستم با دستپاچگ یتی تو چه موقع  دمیکه تازه فهم من
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 گه ی د شعورهیب ایدن نیا  ریاصال حواسم نبو همش تقص د ی+اخ ببخش

اومد جلو   رونیب دیو از داخل قفل در کش د یکل کدفعهیاومد داخل که    یچجور  نیا
 وگفت...

 داخل    میا یداد به ما تا ب د یکار ت بخره کل میرفته س  ارشی=کایپو

 +اهان 

 و داد بهم  دیکل بعد

بود   یاسمش چ دونمیاز اونا که نم  یکیبودم  دهیکه تا حاال ند گهیدوتا پسر د کدفعهی
متناسب با    یو لبا ینیو ب یوپوست گندم یقهوه ا  ی بود با موها یچشماش قهوه ا
  یمشک یبا چشم ها  یمشک  یبود موها  یکی نی هم قد ا  بایکه تقر   یکیصورتش  اون 

 بهشون انداختم ... ینگاه هی  یاستخوان ینیو ب ی قلوه ا  یبا لبا   یداشت با پوست گندم

 داخل  دی+بفرمائ

  ایبپرسن پو  یزیانداختم  تا خواستن چ  اینگاه به سرو وضع پو  هیاومدن داخل   تا
 گفت.... 

    گمی =بعدا بهتون مایپو

  عی نگا به صفش انداخت سر  هیزنگ خورد   ا یپو هیگوش کدفعهیکه  می بود  اطیهنوز تو ح 
 جواب داد.... 

 =........... ناشناس

 =باشهایپو

 قطع کرد و رفت طرف در ... بعد

کدوم ارمان   کردمیاومدن داخل من هنوز داشتم فکر م ل یو سه ارشیکه باز کرد ک درو
 ..رونی از عالم خودم اومدم ب ارش یکدوم ارش که با حرف ک
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  هیچه سرو وعض گهید نی ا  ای= پو ارشیک

 نگاه به من کرد ... هی  ایپو

 خواست جواب بده من گفتم ... تا

  یموضوع  هیسر  میاخه داشت گهی د شعورهیب هیای دن نیا  ری همش تقص یدونیم  ی+داداش
طرفش   دم یبا شلنگ اب دو  خت یبه من گفت منم اعصابم بهم ر یزی چ هی  کردمی بحث م

هم   ایدر باز شد دن کدفعهی زمیروش  رفت طرف در تا خواستم  روش اب بر زمی که اب بر
به  ی اقا  نیمنظورم ا  دیب... اخ ببخش  یال یگودز   نیا  یرو  ختی داد اب ر  یجا خال

 / ای اصتالح محترم /اشاره کردم به پو

 دم یکش ینفس راحت هیحرفم تموم شد   نکهیاز ا بعد

 اد ی بدش م یلی خ دونشتمیو گفتم چون م  الی,گودز  ختیر  یب یلج اقا بر

 ل ی مخصوصا سه  دارنی معلوم بود دارن به زور خدشونو نگه م هیتوهم بق دیو کش اخماش

  مجاب شده هم که معلوم بود از حرف من کامال ارشیک

که   کردمی کدوم ارمان کدوم ارش هنوز هم داشت فکر م نمیخواستم بب یاما من هنوز م 
 .. 

 بهم نگاه کرد و گفت... کنمیفکر م یفکرو خوند  که به چ ایکنم پو  فکر

 بود...  ی که چشماش قهوه ا یکرد به اون  اشاره

 اقا ارمانه شونی = اایپو

 گفت....  هیچشماش مشک  یبعد اشاره به اون 

 اقا ارشه  شونمی =  اایپو
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  کدفعهیبرم طرف خونه که  خواستمیبودم کدوم ارمانه کدوم ارش م ده یکه حاال فهم منم
 گفت... ارشیک

 جان  انای=کارشیک 

 +جانم  

 موضوع باهات حرف بزنم  هیراجع   خواستم ی= مارشیک

 +بگو 

 ..سی با سرو  یخوا یامسال م  نی=ببارشیک

 کردم....قطع  حرفشو

 رم ینم سی +بهت گفتم من با سرو

   انیبا ما ب ن ی=باشه ,باشه خب پس با ما بر ارشیک

 ا یک یعنی+با ما  

 ارش و ارمان   لیو سه ای کرد به طرف پو  اشاره

قدم راه رو   هیکه بچه ها نگن به من بچه ننه و لوس که   رمی نم سی+داداش من با سرو 
 و تبارشو جمع کرد اورده  لی کل ا یوا   گنیاونوقت اگه با شما برم م  رمی م نی با ماش

اوردم البته از    یمسخره ا لی چه دال دمینرم که تازه فهم نایا  ارشیخواستم با ک یم  فقط
 وجود نداره   یعنی   ستیخودش که مسخره تر ن یدوستا 

 که خندش گرفته بود گفت..  ایپو

 نندازه خوب شده   کهیبه شما ت یکه کس میا یخانوم ما پشت شما راه م انای =خب کایپو

 گفتم.... ارمی اون کم ب  یخواستم  جلو یکه نم منم
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  گاردیندارم در هر صورت از باد یباشه من حرف  انیما ب گاردی به عنوان باد یعنی+اهان 
 مجبورم    یول  ادی یداشتن اصال خوشم نم

که دم به  نمیاه ا  کردیداشت نگام م یبد یلیشده بود با اخم خ عی که قشنگ ضا  ایپو
که داشتن از خنده   ایبه من انداخت رها و دن ینگاه هی  کنهیاخم و تخم م  قهیدق

 زدم و گفتم... یحیلبخند مل  هیمنم بر خالف اون     دنیکیمتر

 جونم با اجازه   ی داداش گهی+خب د

  یچ شیخوب لقب بعد ختی ر یب الیگودز  ردگایباد  چارهیچند تا لقب گرفت ب ایخدا  یوا 
 دونه یباشه خدا م

 تو اتاق باال ... میداخل خونه با هم رفت میو رها رفت ایبعد من و دن 

 ................ ای...........................................پو

که باالخره بعد   میمنتظر ارش و ارمان بود   میشاب نشسته بود ی توکاف  لیو سه ارشیک با
 اونا هم اومدن... قهیاز چند دق

 گفت.. ارشیک میقهوه رو که خورد  میقهوه سفارش داد همه

 خونه  می هابر  چهی= بارشیک

 میشی=نه بابا مزاحم نمارمان

 بابام خودش گفت  هیچه حرف نی=ا  ارشیک

 =اخه... ارش

 =اخه نداره ارشیک

 پاره کردن ... کهیتتارف   یبعد کل باالخره

 گفت ...  ارشیکه ک میارمان بش نیسوار ماش می به سمت خونه تا خواست میافتاد   راه
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  ایپو  ایکارت بخرم من برم ب می س هیخوام برم   یاومدم م رونی=بچه ها من که تا بارشیک
 د یکل نمیا

 گفت...  لیسه کدفعهی که

   امی=اره منم باهات ملیسه

 ...نایا  ارشیبه سمت خونه پدربزرگ ک میبا هم رفتن ما راه افتاد ل ی و سه  ارشیک بعد

 مدرسه  ادیقبول کرد که با ما ب  انای بحث, ک یبعد کل باالخره

 رفتن باال....    نایا  انای ک نکهیاز ا بعد

 و گفت  اط ی اومد تو ح  ارشیک مامان

   وهی باال م انی=بچه ها ب وایش خاله

 م یا ی=االن مارشیک

 کردم و گفتم... ارشی رفت رو به ک وایخاله ش  نکهیاز ا بعد

 باال به نفع هممونه  می+بچه ها نر

جان شده   ای که چرا و چگونه  پو م یبد حینفر توض 257واسه دیاالن با   گهی=راس مارمان
   دهیموش اب کش

 و گفت...  دیو خند ارشیک

   نجایا  ارهی واسمون ب  وهیخانوم بگم م می=پس من برم به مرارشیک 

  یدخترا   نیتون بود وگرنه االن سرما خورده بودم از همون اول معلوم بود ازا تابس خوب
 مطمئن شدم  گهی و حاال د  طونیتخس و ش

و   وهیظرف م هیخانم  به همراه    میربع با مر  هی رفت به سمت خونه که بعد از   ارشیک
 و چاقو اومد...  یدست شیپ
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 خونه …  میوخنده قرار شد که بر یشوخ یبعد کل باالخره

 خونه....  می هم با ما راه افتادن که بر اناشونیرفته بودن ک انایک یو ارمان و دوستا    ارش

 .......................... انای.................................ک

 ...میدیخندیم  میولو شد هنوز هم داشت  جای  یتو اتاق باال هر ک میرفت

 ی خوب جوابشو داد یلیخ انا یک=دمت گرم  ایدن

 +حقش بود تا منو تو جمع مسخره نکنه 

 بهت سالم بکنه یحت گهی فکر نکنم د ی که تو کرد یکار نی=باا رها

 واسم مهمه   یلی+به درک نکه خ

 رو تخت و گفت...  دیدراز کش ایدن کدفعهیکه  

خوش گذشت تازه ارشام هم رفته   یلیخ یومد یامشب ن  یولش واسه چ  نوی=حاال اایدن
 رون ی بود با دوستاش ب

   گهیاجازه نداد د ارش ی ک گهی+د

 خو....  یل یخ گهی =راس مرها

 از جاش بلند شد شالشو سرش کرد   عی سر  اینفر در زد  دن هی کدفعهی

 ه ی+جانم ک

هارو چاقو    یدست شیخانم پ  میپشت سرش مر  وه ی ظرف م هیاومد داخل با    دایش خاله
 ت جلومون...ها رو گذاش 

 م یبخور  نی پا امی خودمون ب یگفتیم  یدی+دستتون درد نکنه خاله چرا زحمت کش 

 خجالت بکشن  نی دوستات پا  دی گفتم شا زمی =عزدایش خاله
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 گنده... ی اون خرسا  لی از ه  میخجالت بکش یقراره از ک اخه

 از حرف خودم خندم گرفت  

 +در هر صورت ممنونم خاله جونم  

 =قابل تو رو نداره  دایش خاله

 رون یخانوم رفتن ب میدروبست و با مر بعد

 و رها از جاشون بلند شدن که برن...   ایدن میمونو خورد  وهی م  یوقت

 یکار ندار میبر  گهی=قربونت برم ما دایدن

 اخه...   نیبر  نیخوا  ی+م

 هم شده   ر ی=تازه درها

 ن ی+باشه مواظب خودتون باش

 نطوری=تو هم همایدن

  ریمنتظر نمونن البته به غ  گاردایباد  نیباش نی پا  قهیدق 7.20بچه ها فردا   ی+باشه راست
 جون خودم  یداداش

 =باشه رها

 =چشمایدن

اسمشون ارمان و ارش بودن    دمیو رها رفتن اون دو تا پسر که فهم  ایدن نکهیاز ا بعد
شونم با راه افتادن  که باالخره بعد از  ای به سمت خونه  که پو میرفتن ما هم راه افتاد

  یجلو  میرفت رونیب میکه اومد   نیاومدم  از ماش ارشی که من با ک   میدیدوساعت رس
هم    لیو سه  ایکرد  که پو  یصحبت م  /ای اسانسور مامانم داشت با خاله فرشته /مامان پو

 گفت...  ارشیرو به ک  ا یبودن که پو 
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   میبر  ی=خب داداش  صبح کایپو

 نی پا  انیب قهیدق 7.20من به دوستام گفتن  ی من جواب دادم=داداش  ارشیک یجا به

 گفت..  یحالت خاص  هیبا  ا یپو 

 ن یباش نی پا  7.20= پس ایپو

ما   نی چهارم رفتن پا  یکه اونا طبقه  میاقا اردالن و بابا که اومدن سوار اسانسور شد 
  یحوصلگ  یتو خونه که  منم با ب  میبابا درو باز کرد و رفت میشد ادهیپ  یبعد یهم طبقه  
لباسامو عوض    نکهیاتاقم رفتم باال  در اتاقم و باز کردم و رفتم داخل بعد از ا  یاز پله ها

 خوابم برد... یک   دمیکه نفهم دمیدراز کش تکردم رو تخ 

 ... دارشدمیاز خواب ب ارشی ک یبا صدا  صبح

 تنبل خانم پاشو   گه یپاشو پاشو پاشو د  انای ک انای=کارشیک

 بخوابه  قهیادم دو دق زارهیولم کن  نم ارشی+پاشدم ک

 اد یباشه  االن خوابم م یصبح سرم تو گوش 4و   3=منم اگه تا ساعت ارشیک

  ییو نداشتم  از جام بلند رفتم دستشو  ارشی ک یغرغر ها دنیشن یحوصله   گهیکه د منم
برداشتم رفتم از   فمویک دمیدست و صورتمو شستم مسواک زدم و تند تند لباسامو پوش

 که مامان گفت...  نی پله ها رورفتم پا  یک یدوتا   رونی اتاقم ب

 نااااا یزم یخوریم  نی پا یا ی پله ها م از  ینجوری=مادر جان ا مامان

 نگران نباش   وفتمی +نه مامان جان نم

 ... دمیبود و مزه کردم و رفتم دم در کفشا مو پوش زی که رو م ی از اب پرتقال یکمی

 قصد اومدن نداره... نکهیهم مثل ا  ارشیک  نیزود تر برسم ا ای از پو دی هر جور شده با  من

 م یبر  یا ینم ارشی+ک
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 =اومدم  اشیک

 صبحونتوبخور    ای=پاشو بمامان

 شدم    ری +مامان س

 گفت...  کهیاومد با ت  ارشیک بعد

 هااا   شهیم ری د  می=بدو برارشیک

درو باز    دی هم که کفشاشو پوش  ارشی بود چرا  انقدر عجله دارم ک دیهم فهم   ارشی ک انگا
  گاردی,و باد ستادی چهارم وا یطبقه   کدفعهیکه  می سوار اسانسور شد  رون یب میرفت  میکرد

 خودمون بود اومدن داخل .... ختیری ب گاردیو دو که همون باد  ک ی  یشماه  

 یجان خوب ارشی=سالم کایپو

 =سالم ارشیک

 =سالم بچه ها لیسه

 نیخوب لی+سالم اقا سه

 د ی=ممنون شما چطورلیسه

 +منم خوبم 

 .. کردی داشت نگام م ینجوریهم  ایپو

 دی +جانم خوشگل ند 

   دمیکه اونم به لطف شما د دمیبچه پرو ند  یول نم یبیم نهی=چرا  اونو که هر روز تو ا ایپو

رفت پرو عمه   یداشت با قاشق چنگال به جنگ م رانی +بابا اگه اعتماد به سقفه تو رو ا
 و   یخودت

 ی =خودتایپو
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 نی شروع کرد دنیبابا هنوز نرس ی=ا لیسه

 اون نه من حرف زدم نه  گهید

 و رها و ارمان و ارش  منتظر بودن.. ایدن رونیب میرفت نی پا میاسانسور اومد  از 

  می +سالم بچه ها... بر

داشتن پشت   گاردایبه سمت مدرسه البته طبق قرارمون باد  میراه افتاد  ایبا رها و دن بعد
 مدرسه ...  میدیرس قهیدق ستیباالخره بعد از ب  رفتنیسرمون راه م

  ری و مد نی چرت و پرت گفتن ا  یباالخره بعد از کل میستادی صف ا نیزنگ زد  نکهیاز ا بعد
 تو کالس   میو معاون رفت

 م یبود  207ما تو کالس 

 مانشسته بود  یاخر رها هم جلو  زی م مینشست گهیکنار همد  ایو دن  من

خانم جوون البته نه   هی میاومد تو کالس همه از جامون بلند شد یمی زنگ اول معلم ش 
داشتم معلمه نگاه   ینجوریهم  رهی سخت گ یلیمعلوم بود خ  افشیاز ق  یخوشگل ول ادیز 
 معلم به خودم اومدم... یکه  با صدا  کردمیم

 د ی=بفرمائیمیش

داد که باالخره بعد از دو   حیکرد در مورد درس اول توض یخودشو معرف نکهیاز ا بعد
 ساعت زنگ خورد  

تو کالس زنگ  دوم هم   میربع زنگ خورد  اومد  هیکه باالخره   رونیب   میبا بچه ها رفت 
 گذشت... ینجوریهم

در مورد  قانون مقرراتش تو   یخودشو معرف نکه یاومد بعد از ا  یاض یاخر معلم ر  زنگ
حرفاش تموم شد رفت سراغ درس  که   نکهی کالس نمره و انضباط حرف زد بعد از ا

 ساعت زنگ خورد...  میباالخره بعد از ن
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کل کالس    نکهیبعد از ا  رونی ب میای که اخر از همه از مدرسه ب میعادت داشت شهیهم ما
  ستادهی تو اوج سرما منتظر ما ا چارهیب یها   گاردی که باد رونیب میشد اروم اروم رفت یخال

سرد بود   ی لیهوا خ شبمیاخه هنوز مهره د  بیسرد بود واسه خودمم عج  یلیبودن هوا خ
رفتم باال اخه مدرسه ما و    یکنه اروم اروم از پله ها  ری بخ ویشیقخدا ب ینجوریاز االن ا

 بهم وصل شده بود... ییپل هوا  هیبا  نایا  ارشیک

 دنبالت  امیخواستم ب یم  گهیاالن د  یی کجا  انای=کارشیک

  شهیتکرار نم  گهید دی+ببخش

حلقه زدن با    ییدور پل هوا گاردای همون باد یعنی بچه ها    دمیکه د ن ی برم پا تاخواستم 
 بلند گفتم... یصدا 

 میرد ش م یخوا  یکنار ما م دی بر شهیمحترم م  یگارداااای +ببخشداا باد

رد شدم  از حرصم    ا یمن از کنار پو  ختیر یب یالی از گودز  ریبچه ها رفتن کنار بغ ی همه
 محکم پاشو لگد کردم...

 خواستم  یوگفت منم که م  یاخ کوتاه هی

, پرو پرو تو چشماش  ا یال حواسش نبوده بعد برگشتم سمت پو که مث  ارمیدر ب وی کس ی ادا
 ...کردی داشت نگام م ینجوریهم ای زل زدم پو

   ومدیاصال حواسم نبود درد تون که ن د ی+اخ ببخش

به سمت خونه   میزدم بعد  راه افتاد ییلبخند گزرا  هیمنم   کردیفقط  داشت نگام م ایپو
 اومد طرفمون...  نمونیدی که با د دمیتو راه ارشام ود کدفعهیکه 

  رمیمنم دارم م   هیمامان و بابا رفتن خونه خاله سم ایدن گمی=سالم بچه ها ....مارشام
 د یکل نمیا  ایب رونیب

 به ارشام  انداختم و گفتم... ینگاه هیمن زود تر گرفتمو    رهیوبگ د یخواست کل ایدن تا
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 ن یا یه ما تا شما بخون ادیب ای دن شهیم دی+ببخش

 که پشت سر ما بود انداخت و گفت... ارش ی به ک ینگاه هی

 ست ین ی =باشه مشکلارشام

 ممنونم   یلی+خ

 با لبخنده بهم نگا کرد و گفت...  بعد

 قابل شما رو نداشت   کنمی =خواهش مارشام

 گفت... ایبه سمت خونه که دن می با دوستاش رفتن ما هم راه افتاد  بعد

 خونتون  ادیاونم ب م یری از مامانش اجازه بگ  نایخونه رها ا  می بر  انای ک گمی=مایدن

 بگم ارشیبه ک دیخب پس صب کن کردمی فکر م نی +اره االن خودمم داشتم به ا

 ... ارشیطرف ک رفتم

خونمون با   ادیب  رمیبرم تا از مامانش اجازه بگ  نا یلحظه تا خونه رها ا  هیمن    ی+داداش
 اجازه 

خواد   ی دوباره م ای  دهیاجازه نم  دونستمیحرف بزنه چون م  ارشیصبر نکردم که ک  اصال
ندارشتم, در هر صورت کار خودمو   ارشیک یغرغر ها  دنیسرم غرغر کنه منم حوصله شن

 ...مید یفقط دو نایرها ا یتا خونه  دادمیانجام م

   ادیتا خونه ما ب میکن یمامانم رها رو راض میالتماس و خواهش تونست یباالخره با کل که

تا   ستادنی همه بچه ها دم د وا مید یدم در د میدی به سمت خونه ما  رس میراه افتاد  بعد
 خواست دهنشو باز کنه گفتم..  ارشیک

 ن یستادی وا نجایا  یچ ی+واااا برا 

 و رها کردم و گفتم ... ایرو به دن بعد
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 بستن یم  لیقند نجایوگرنه ا مینرفت  هیفروش ی+بچه ها خوب شد اون بستن

 گفت.....  یحوصلگ  یکه معلوم قشنگ معلوم بود کالفه شده بود ب ا یپو 

   امی=بچه من امروز حوصله ندارم باشگاه نمایپو

 گفت... ارشیک

 =منم امروز اصال حوصله ندارم ارشیک

رو نداشتم   نایا  یحرف ها  دنی رو نداشتن منم که حوصله شن ییزا یچه چ یحوصله    نایا 
 ....فونوزدمیرفتم ا

 ه یخانم=ک زهرا

 +منم زهراخانم 

 داخل خانم   د یخانم=بفرمائ زهرا

تا خواستم زنگ در و   میدیباال دم در خونه رس می که باز کرد و  بدو بدو از پله ها رفت درو
 در خونه رو باز کرد... رونی اومد ب ارشیبزنم در اسانسور باز شدو ک

 رو گرفته بود زهرا خانم اومد جلو گفت...همه جا  یقرمه سبز یبو

 زم یعز یجان خوب  انایک یخانم=خسته نباش زهرا

 ن یراه انداخت یی+ممنونم زهرا خانم به به چه بو

 بهم زد و گونمو بوس کرد...  یلبخند  هی

 گفت.. ارشیک  دنیخانم با د  زهرا

 ن یخانم=سالم اقا خسته نباش زهرا

 جواب داد... یحوصلگ  یبا ب ارشیک
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 =سالم  ارشیک

وقت تا حاال    چیکرد ه یو نگاه م ارشیرفت تو اتاقش زهرا خانوم فقط داشت ک بعد
بزور جواب سالم    یکرد  اما االن حت یم یشوخ یکل   شهیبود هم دهیند ینجوریو ا  ارشیک

 زهرا خانو م داد ...

 باال  می+بچه ها بر

 ن یخور یجان  مگه غذا نم انایخانوم=ک زهرا

 باال دی ار یغذا رو ب شهی+م

 خانم=حتما گلم زهرا

  یشلوار تنگ مشک هیبا   ری حر  دیسف رهن یپ هیباال لباسامو عوض کردم  میبچه ها رفت با
 دم یپوش

کل   نکهیوسط بعد از ا  ختمیو رها مغنه  و مانتو هاشونو در اوردن کل کتاب اموز رو ر ایدن
 ... میامروز و مرور کرد   یدرسا

 ... نی زهرا خانم ظرفا رو جمع کرد و برد پا  می غذا رو که خورد  می غذا رو خورد  میرفت

 در اومد....  ی صدا کدفعهیکه  میدیم  لمیف میسراغ لبتابم داشت میرفت

   دی+بفرمائ

 اومد داخل ...  ارشیک

 خانم برادرتون اومده دنبالتون  ای=دنارشیک

 = اهان باشه  ایدن

نگاه   هیفردا رو  یاونا رفتن درسا نکهیرفتن منم بعد از ا  ایرها و دن رونیرفت ب ارشیک بعد
 بود...  نی پا ارشی فقط ک نی امروز و خوندم رفتم پا یانداختم دوباره درسا 
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 +اه پس زهرا خانم کجاست 

 شده بود    ضی =رفت خونشون دخترش مرارشیک

 یکار داشت یامروز با ارشام چ  ی=راستارشیک

 خونمون  ادیب ایفقط ازش خوستم که دن یداداش یچی+ه

 ی نگاش کن یحت ای  یدوس ندارم با ارشام صحبت کن نی=ببارشیک

 بودمش  ده یند یتا حاال انقدر عصبان گفتیزد و م یروداد م نایا 

 ی ریگی سخت م یدار یلیخ گهی تو د ارشیک نی+ب

 بود   دهیسرم دادنکش ینجوریحاال ا  تا

از    گهیشد بدوبدو رفتم باال درو بستم رفتم رو تخت د ری اشکام سراز  کدفعهی چرا  دونمینم
با  یحت   دیخواد بگه نبا  ی خسته  شده بودم البد از فردا م اشی ری سخت گ  نیدست ا

در   یمن با ارشام صحبت کنم ول ادی چرا انقدر بدش م دونمینم یرها  صحبت کن اویدن
 ست ین  ینجوریا  هیمورد بق

که  میمن با ارشام حرف بزن ادی چرا انقدر بدش م  کردمیکر مف نیداشتم به ا ینجوریهم
 در اومد ... یصدا  کدفعهی

 جواب دادم....  تیعصبان با

 +بلههههه 

 اومد داخل ...  ارشیک

 بلند گفت...  ی چشماش شده بود کاسه خون باصدا  تی تخت کنارم  نشست  از عصبان رو

 اره   یعوز   یاون پسره   یواسه   یکنیم  هیگر ی= االن واسه چارشیک
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نداره   ی...هق هق.. ارزشچیواسه من ه یگی ..هق هق.. که تو میاون پسره عوز  ری+نه خ
خونمون   ادیب ایمن فقط ازش خواستم دن ی دیکشش م یدار یلیاما ت..هق هق..تو  خ

 ن یهم

 ...دگفتیبعد اشکامو پاک کردسرموبوس 

  گهیپس تو رو خدا د یدونی و نمر  زایاز چ یلیتوخ  نیسرت داد زدم بب دی=ببخشارشیک
 از کنارشم رد نشو باشه    یحت

 بپرسم   یزیچ هی  ی+داداش

 =بپرس ارشیک

 چرا  یبگ شهی+م

 =...... ارشیک

 .. انی+تورو خدا جون ک

 وقتو من  وسر جون خودت قسم نده   چی=مگه بهت نگفتم هارشیک

 یبگ شهی حاال م دی+ببخش

 گم ی=باشه مارشیک

بود من و اون عاشق  نیدختر رودوست  داشتم که اسمش نوش  هیمن    نی=ببارشیک
 نکهی ارشام من و اونو با دروغاش از هم جدا کرد  بعد از ا  نیاما هم  میبود گهی همد
مدت کوتاه    هیرو سرم خراب شد بعد از  ایدن می خور  یبهم گفت ما بدرد هم نم نینوش
سراغ    رهیم  شهی م یکرارواسش ت نی نوش گارارشام هم که ان  شهیعا شق ارشام م نینوش

 ...کنهیم ی خودکش فهمهیم روی قض نکهیهم بعد از ا نینوش گهید یکی

هم شرکت نکرد   شیخاکسپار  یبرا یخواست منو نابود کنه حت ی=اون فقط م ارشیک 
   فتهیتو ب  یبرا  یاتفاق نیهمچ هیخوام  یمن نم
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که  ییکه واسه داداشم افتاده بود  با صدا  یگرفت به اتفتقات  تلخ  میدوباره گر  منم
 گفتم...  شندمیخودم بزور م

 دونستن ی رو م هیقض  نیهمه ا  ی+داداش

 خودم خواستم که مامان بهت  نی=اره  ببارشیک

 زه یبهم نر  ایبا دن تی وقت دوست  هینگه که  یزیچ 

با   تویمنو ارشام بوده تو دوست  نیکه بب هیقض نیکه بخاطر ا  ید ی=االن هم قول مارشیک
 ...اریاسمشو ن یحت گهید نکهیو ا یبهم نزن ایدن

 وسط حرفش...  دم یپر

 قول  ی+باشه داداش

 سوال بپرسم  هی  ی+داداش

 پاک کردو گفت... اشکامو

 تموم نشدخانم کوچولو   تی =کنجکاوارشیک

 خانوم کوچولو مگ.....  ی+اه باز که گفت

 وسط حرفم...  دیپر

 =بپرس ارشیک

 زنده بود بازم باه..  نی اگه نوش+

 وسط حرفم... دیپر  ارشیک

  شتریب یدختره, عوض هیواسه من فقط   گهی =نه چون خودش منو نخواست  اون دارشیک
 ست ین

 گفتم...  انهی لبخند موذ  هی با
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 بپرسم  گهیسوال د   هی+

 نگام کرد  یحالت خاص هیبا   ارشیک

 باش  شهیاخر   هیاخر  گهید  نیا  نی+بب

 داشت  یکرد مگه با تو خوصومت نکاروی+چرا ارشام ا

دختره رو   هیارشام   شیانجام داد چون که چند سال پ نکارویا  نی=ارشام بخاطر ا ارشیک
  رهیارش خودمون  اون از شما بزرگتر بود.ارشام م ن یدوست داشت خواهر هم

ام  چون که من همه جا باارش کنهی ارش هم همه جاپرس و جو م ی بابا  شی خواستگار
  ومدیاصال از ارشام خوشش نم  شبهش گفتم وارش هم خود  دونستمیرو م یبودم هر چ

بعد دختره چون که    دن یکرد اونا هم جواب رد م یکرد البته کار درست یارش باباشو راض
  رهیمیو در جام  کنهیتصادف م ن یبعد با ماش کنهیاون و به ارشام ندادن از خونه فرار م

 ی دونیماجرا رو خودت م هیبق گرهیبه دل م نهیهم ارشام از من ک ن یهم یبرا 

 +اهان 

 تموم شد   تی=فکر کنم کنجکاو ارشیک

 +اره  

 دست و  ومدهیتا مامان ن  نی پا می=بر ارشیک

هزار صفحه واسش حرف بزنم تا مامان و قانع کنم خواهر   دیصورت و بشوروگرنه من با  
 نکردم   تیکوچولومو اذ 

 ی نکرد  تی+اذ 

 کردم  تی =مگه اذ ارشیک

 لبخند زدم وگفتم...  هی منم

 +نچ
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زود چشمام قرمز   یلیکردم خ یم  هیکه گر  یدست و صورتمو شستم موقع  نی پا میرفت
  عهکدف ی نشستم که  ارشی شد رفتم تو حال رو مبل کنار ک یم

 برداشتم...  ویزنگ خورد مامان بود با عجله گوش میگوش

 +جانم مامان 

باباتم تا    کمیاالن من تو تراف  میای من و باباتم م  نایبرو خونه خاله فرشته ا زمی=عز مامان
 باباتم هستن   یهمکارا   هیبق رسهی م  گهیساعت د مین

 انداختم... ارشینگاه به ک هی

 +اخه 

 موندم برو   کمیمن تو تراف  زمی =منتظرتن عزمامان

 هم بگوباشه   ارشی به ک یایاسرار کرد که ب  یلیخاله فرشته خ شیپ 

 گفتم...  باحرص

 مامان جان   یندار ی+چشم کار

 کردو گفت... یزی ر ی خنده هی مامان

 =نه گلم خداحافظ مامان

 قطع کردم...  یگوش یبدون خداحافظ  منم

 گفت  ی=مامان بود چارشیک

 گفتم...  تیبا عصبان منم

 گلت پاشو   قیرف ی+پاشو برو حاضر شو برو خونه  

 ی =چارشیک
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 خاله فرشته شون  یخونه  می +مامان گفت که بر

 م ی=پس پاشو برو حاضر شوبرارشیک

 ام ی+من حوصله ندارم نم

   میجون من پاشو بر انای ک گهی=پاشو لوس نشو دارشیک

 +اخه داداش...

 وسط حرفم...  دیپر

 قربونت بشم پاشو   گهی =اخه نداره که پاشو,پاشو د ارشیک

 +اه باشه 

  هیمانتو کالباس  هیاز پله ها رفتم باال در اتاقم و باز کردم از تو کمدم  ی حوصلگ یبا ب منم
  یکفش مشک هیبا    دمیهم رنگ مانتوم پوش  یو شال کالباس یشلوار مشک هیبا رهیت

از پله ها اومدم     رونیبرداشتم از  اتاق رفتم ب فمویکردم و  ک یمیمال  شیارا  هی  دمیپوش
 گفتم... ارشیرو به ک نمیاخمو رو بب  ی ال یگودز   نیا د یاه اه بازم با  نی پا

 ی +چطورم داداش

   م یحاال بر شهیمثل هم  ی=عالارشیک

   م ی+بر

 ............................ ای...............................پو

 شدم... داریبمامانم از خواب   یصدا با

 ی درس بخون ی خوا  یجان مادر پاشو پاشو ساعت هفته نم ای=پو مامان

 گه ی+ مامان بزار بخوابم د

   ریبرو بگ میساالد و ندار لی وسا  می=پاشو امشب مهمون دار مامان
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 خانوم هستش  ی+پر

اونم ازم اجازه گرفت و رفت پاشو    گردنی =امروز مادر پدرش دارن از کربال بر ممامان
 یهم که نرفت  باشگاه

 +باشه مامان 

 ...  نی رفتم پا  دمیدست و صورتمو شستم لباس پوش ییجام بلند شدم رفتم دستشو از 

 رم یبگ یخوایم ی+مامان من رفتم چ 

 و گفت....  رونیبالکن اومد ب یاز رو مامان

 اون نوشتم  یخوام تو  یم  یبرگه رو بردار هرچ زیم  ی=از رو مامان

مامانم   ییدا یساعت خر  میکنم باالخره بعد از ن دی برداشتم و رفتم خر  زی م یرو از رو  برگه
  انیاصن مهمونامون ک یشدم  راه افتادم به سمت خونه..راست  نی تموم شد سوار ماش

 ..پرسمیخونه از مامان م  رسمیعمه جونشون حاال م ای  نانیخاله ا 

وار شدم  از اسانسور  عقب گرفتم رفتم س  یصندل یرو از رو  الی وسا  رونیاومدم ب ن یماش از 
رو از دستم گرفت و رفت   ال یدرو باز کرد   نصف وس  ل یزنگ خونه رو زدم سه رونی اومدم ب

  هیفردا   یتو اشپز خونه  منم رفتم  باال تو اتاقم لباسامو عوض کردم رفتم سراغ درسا
 کرد... یمامان داشت ساالد درست م  نی رفتم پا مبهشون انداخت ینگاه

 خونمون  ادیب ی+مامان امشب قراه ک

 با ارش و ارمانشون  نایا  ارشی=کمامان

 صبر بده  ارش ی به ک ایخدا  یزبون دراز و رو تحمل کنم وااا  یره دخت نی ا  دی دوباره با یواا

 ان ی م ی+مامان ک

 نگام کرد وگفت... یبا حالت خاص  مامان
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 ی =عجله دارمامان

 اون دختره عجله داشته باشم   دنیواسه د  دیالبد با  اهان

 خوام برم لباس بپوشم  یم ری+نه خ

 تو هم برو لباستو بپوش  شهیم داشون یهر جا باشن پ گهی =االن دمامان

 با عجله از پله ها رفتم باال  تو اتاقم در کمدم   منم

که  نی رفتم پا دمیپوش یکفش مشک هیبا   یشلوار ل هیبا   یمشک شرتیت هیکردم و    وباز 
 زنگ در اومد درو باز کردم ... یصدا  کدفعهی

خوشگل شده بود وااا اصن به   یلیخ انا یبهشون انداختم ک ی نگاه هیبودن  انایو ک ارشیک
 من چه... 

 دداخل ی+بفرمائ

 سالم  کی =علارشیک

 یگرسنشه سالمشو خورد داداش یلی=البد خانایک

مهمونه    فیبگذرون ح ریخدا امشب و به خ ندازهیم  کهیداره بهم ت ومده یهنوز ن یچیه
  یاخم م  دمشیچرا هر وقت م دونمیکه خودش حز کنه  نم دادمیوگرنه چنان جوابشو م

که   یخواست اتفاق یبود چون دلم نم ن یهم دمیرو م یکردم  البته هر وقت هر دختر
ادم سنگدل ترو مغرور تر باشه بهتره که   یچهر   فتهیمنم ب یافتاد برا  ارشیواسه ک

 مامانم من و به خودم اورد...  یصدا  کدفعهی

 ی درو ببند  یخوا  یجان نم  ای=پو مامان

 ..که تازه متوجه موضوع شده بودم. من

 +چ...چراااا 
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زنگ   ینشسته بود دوباره صدا ارش ی کنار ک اناینشستم ک ارشی ک یبستم رفتم روبرو درو
 رفت که درو باز کنه...  لیدفعه سه نیدر اومد ا 

  نایمامانم ا   شیرفتن پ یاحوال پرس یاومدن بعد از کل  نایو ارمان ا  نا یارش ا   ی خانواده 
 سالن جدا...  هیهم تو  اونا   میسالن جدا بود هی   یاخه ما جوونا تو 

 فکر اومد تو ذهنم..  هیدفعه  هیسر رفته بود  یحساب حوصلم

 بال یوال  می+بچه ها بر

 گفت... انایدفعه ک هی

 کنم  یمنم باز  شهی م ی=داداشانایک

 گفتم...  نیهم  یسر به سرش بزارم برا  کمی ومدی بدم نم منم

 ی باز کن ی+اه مگه تو هم بلد 

 ی =نه فقط تو بلد انایک

 خانم کوچولو ها هم بلد باشن   کردم ی+اخه فک نم

 شد... یحرفم حرص  نیبود ازا معلوم

 د یکنی=شما مگه فکرم مانایک

 ن ی+شک دار

 داشته باشم  دی=نباانایک

 گفت....  ارشیخواستم جوابشو بدم که ک تا

 میکن یباز  نی پا  میبر  نیبلند ش گهید  دی=بس کنارشیک

 ست یتو پارک بهتر ن م ی+خب بر



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

58 
 

بلدم فقط   بالیها نشون بدم که منم وال یخوام به بعض یم امیمنم م نی=هر جا بر انایک
 ستن ی خودشون ن

 ...میکن یتو پارک باز  میبحث قرار شدبر یبعد از کل باالخره

رفت کنار بعد  ارشی تو پارک از همون اول ک می..............رفتانای.......................................ک
  میافتاد ای منو اتوسا/خواهر ارش/ و پو  میکرد  یتو کاغد قرعه کش میما اسم هممونو  نوشت

 .... گهی گروه د  هیتو   لی گروه ارش و ارمان و سه  هیتو 

 شدم.. یمیزود باهاش صم یلیبود خ یخوب  یلیخ یدختر اتوسا

 ست اول واسه ما شد...  ایمن و پو  یلجباز  یکه شروع شد بعد از کل یباز 

اون   ودی توپ به سمت من م یبود هر چ یلجش گرفته بود چ دونمیست دوم  نم تو
 کالفه شده بودم... گه ی داد د یجواب م

 ....ستادمی اومد رفتم جلوش وا نکهیدوم که تموم شد رفت که اب بخوره  بعد از ا  ست

   نید یب مو شما جوا ادی که به سمت  م یبار باشه توپ ها  نیاخر نی+بب

 اما اونا طرف من بودن  دای=ببخشایپو

 ارمان گفت... کدفعهیخواستم حرف بزنم که  تا

 انه ی  انیشما دوتا باالخره م ی=هارمان

 م یای =االن مایپو

 سمت بچه ها...  میرفت

 با ارش عوض شه  ای پو یغر غر کردم قرار شد جا یکل نکه یباالخره بعد از ا 

 ببرم ... ای از پو  دیشده با یمن هر جور 
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نگاه به اونور   هیمثل دعوا  اومد حواسم پرت شد    ییصدا هی کدفعهیبود   یباز  وسط
درد داشت   یلینبودتا صورتمو برگردوندم توپ با شدت خورد تو صورتم خ یزی انداختم  چ

بود  تا    می اومد طرفم دستم رو بن عی سر   ارشیکه ک ارمی خودم  ب یخواستم به رو یاما نم
 دستمال گذاش روش...   ارشیک ادیخون م رهدا دمید  نی وردم پادستم ا 

 یخوب انای=کارشیک

 نشد یزی+اره خوبم چ

  دینبا یول  رهی بگ میبود گر  کینزد  کردیدرد م یلیخ  یگفتم ول  یدروغ شاخ و دم درا عجب
دفعه اشکام   هیشد که  یچ  دونمینم الیگودز  نی ا  یکنم مخصوصا جلو هیگر  نا یا  یجلو

 شد .... ریسراز 

 ی کنیم هیگر  ی=انقدر درد داره که دارایپو

 ...نیچشمامه بهش ضربه خورده واسه هم یعصب یتار ها  نیا  ری+نه خ

 حرف منو خودش ادامه داد... هیبق

 گرفت  تونی =گرایپو

 دم ینشن یزیچ   نیهمچ هی= اهان من که تا حاال ایپو

 ...یها شما چ بچه

 دمیاز اتوسا/=ما هم نشن ریباهم گفتن/به غ همه

 نگاه کرد وگفت... ای با حرص به پو اتوسا

 نداره   یبه ماربط نیخون ی=شما پسرا درس نماتوسا

بند اومده باشه دستمال و   مینیخونش ب گهیدستمال بود فک کنم د  ی دستم رو هنوز 
 اتوسا گفت.... کدفعهی برداشتم که 
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 خونه باشه م یبر  ایب انای=کاتوسا

 م یبر انی +بچه ها م

 خونه  میاب به دست صورتت بزن  بعدا بر  هی  میبر ای=بارشیک

 +باشه 

 گه ید یموقع  هی یواسه   میبزار مونویباز  هیبق ی+اهان راست

 =اره حتما ایپو

لبو شده بود چند   هیشب یپارک شستم  صورتم بد جور ییدس صورتمو تو دستشو  رفتم
  یب ی  الیخدانکنه گودز  یتوپ زد وا  یک ینشکست راست مینیجاشم زخم شده بود خوبه ب

  یبکشمش اول زجر کشش م یاصن واس   ستایوا   کشمشیزده باشه که وگرنه م  ختیر
واست دارم رو به    ستایوا   یکرد  ینجوریا نمیکششمش  که با صورت نازن یکنم بعد م

 اتوسا کردم و گفتم...

 توپ و زد به صورتم  یک  گمی+اتوسا جان م

 ا ی اقا پو  گهید بتی=رغاتوسا

 +اهان 

  میکار کنم  دوباره به صورتم اب زدم  با اتوسا رفت  یباهات چ دونمیواست دارم م ای پو اقا
 منتظرمون بودن....  رونیبچه ها ب رونیب

 بهم انداخت و گفت... ی نگاه هی یاومد سمتمو با نگران ارشیک

 یجونم خوب ی=اجارشیک

 +اره خوبه خوب 

 م یتا دکتر بر یخوا  ی=مارشیک
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 خونه خسته شدم  میبر  ی+نه داداش

 محکم بغلم کردو گفت..  بعد

من   فتهیبرات ب یاتفاق  نیمن کوچکتر   یمراقب خودت  باش خانم کوچولو  شتری=بارشیک
 رمااااا یمیم

 +اولن خدانکنه دومن چشم 

درو باز  ایدم در خونه پو  میدی رس قهیدق میبه سمت خونه  که بعد از ن  میفتاد راه ا  بعد
به  ینگاه  هیاسانسور   نهی تو همون لحظه تو ا میداخل سوار اسانسور شد  میکرد رفت

رو   یتالف ستایکوچولو قرمزبود اما سه چهار جاش زخم شده بود وا  هیصورتم انداختم  
 ...رونیب  میکنم رفت برص ای اقا پو ارمیسرت در م

 گفت... دیبه همه انداخت به من که رس ی نگاه هیدر زد ماماش درو باز کرد  ایپو

 چرا صورتت قرمز شده  یجان خوب انایک  یفرشته=وا خاله

 ن یخاله جون توپ خورد تو صورتم هم یچی+ه

 زم یعز  یفرشته=االن خوب خاله

 شه یم  نداره زود خوب بی صورتم زخم شده اونم ع کمی +اره فقط 

 کار کنم شلغم یبا تو چ دونمینداره چرا داره فقط تو صبر کن من م بیگفته ع یک

 داخل خونه   میدر رفت کنار ما هم رفت یازجلو بعد

 مامان, گفت ....  شیرفتم پ تا

 شده  یقربونت بشم چ یاله ی=وا مامان

 دفعه توپ خورد تو صورتم  هی یمامان وسط باز   یچی+ه

 فدات شم  ی=االن خوبمامان
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 خوبه خوبم ی+اره مامان

 ... ارشیرو مبل کنار ک نشستم

 گفت... ایکه مامان پو  دنیچیداشتن سفره رو م نایمامان ا  

 غذا حاضره  انیفرشته=بچه ها ب خاله

کنه  بعد  ها رو جمع  لی که وسا میمن و اتوسا به خاله فرشته کمک کرد   میرو که خورد غذا
 خاله فرشته گفت... میکرد   الروجمعی وسا  نکهیاز ا

 شورم ی ممنون دستتون دردنکنه  خودم م یلیفرشته=خ خاله

 م یکمک کن نی+خب خاله جون بزار

 گلم  سی فرشته= الزم ن خاله

اونا   رونیب  میکه اومد نایا  ایپو  یبود از خونه   2خونه ساعت حدودا  می قرار شد بر   باالخره
از   ادیتااسانسور ب ستمی وا قهی من که حوصله نداشتم که پنج دق رونیواسه بدرقه اومدن ب 

داخل که بابا   میبابا درو باز کرد رفت دنیپله ها رفتم باال اما مامانشون زود تر از من رس
 گفت.... 

 زم یعز یجان بابا االن خوب انای=کبابا

 +اره بابا خوبم 

جان مادر شما هم   ارشیمدرسه ک  یبر یخوا  یکه فردا م  برو باال بخواب زمی=عز مامان
 برو 

 =چشم ارشیک

 یاز پله ها رفتم باال حوصله عوض کردن لباسامو نداشتم همونجور ی حوصلگ یبا ب منم
 خوابم برد.... یک دمینفهم دمیرو تخت دراز کش
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 ....................... ای ..............................پو

  دمیمو پوش  یرفتن رفتم باال لباسامو عوض کردم لباس تو خونه ا  رشونای ک نکهیاز ا بعد
که   یاون صحنه ا  کدفعهی کردمیامشب فکر م یداشتم به اتفاق ا  دمیرو تخت دراز کش

 پرو... یکردم حقش بود دختره    فیاومد جلوم  واقعا ک  انایتوپ خورد تو صورت ک

خواد   ی م شناسمیکه من م انهی نکنه اگه اون ک هیتا اون باشه منو تو جمع ضا  حقشه
 ... ارهیرو سرم درب یتالف

دو   نیا  هیتو   گذرهی شدم از اون اتفاق دو هفته م داریاز خواب ب لیسه  یبا صدا  صبح
قرار   میرو ازش خط بزن  انایمن و ک  یالبته اگه دعوا ها    فتادین یاتفاق خاص چیهفته ه
 وز با بچه ها بر...شد امر

 وسط افکارم....  دیمث .... جفت پا پر  لیسه که

   یکن ریکه د یپاشو دوس ندار ای پو یی=هولیسه

 دارم ی+ب

 گه ی=اره جون عمت پاشو دلیسه

 لگد محکم زد به پام... هی بعد

   گهی=پاشودلیسه

 +باشه باشه  

رفتم   دم یدس صورتمو شستم تند تند لباسامو پوش ییجام بلند شدم رفتم دستشو از 
 ... نی پا

 خوردم رفتم سمت درکه کفشامو بپوشم... یصبحونه حساب هی  نکهیاز ا بعد

 گه ی د ایب لی +سه
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 =اومدم  لیسه

   امیم ر ی+مامان ما امروز د

 ی=واسه چمامان

 دارم  بالی+مسابقه وال

 ن ی=باشه مراقب خودتون باشمامان

 ...میهم گفت هم زمان با لی و سه  من

 =چشم لی و سه  من

 میکن یباز  بالیوال م یبود امروز بر قرا

که   ومدنی م دیو ارمان با  ارشی و ک انایبودن فقط ک نی و رها و ارش پا ایدن نی پا میرفت
مثل    مید یرس یبه سمت مدرسه  وقت میاومدن راه افتاد قهیباالخره بعد از چند دق

خواست   یم   انای که ک یو رها برن داخل موقع ایو دن  انای تا ک  میبا بچه دم درموند شهیهم
اون شب من با توپ زدم   دونهینگام کرد مطمئن بودم م یاصخ طنتیش هیبره داخل با  

 باشم...  یحساب  هیتال ف  هیمنتظر   دیبازم حقش بود با  یتو صورتش البته از عمد نزدم ول

 ........................... انای..........................ک

عده   هیتو کالس   میرفت میستی خواستم صف وا  یداخل مدرسه خدارو شکر امروز نم  میرفت
با رها سر   ایمن و دن   نیخندیبلندبلند م زدنوی م  زحرفیاز بچه جمع شده بودن دور م

ها   یو صندل زی اشتن ازخنده مکردم د  فیاون شبو واسشون تعر  هینشستم قض  زمونیم
چرت    نیداخل شروع کرد به حل کردن مسئله  و از ا ددفعه معلم اوم  هیگرفتن   یرو گاز م

  یکه چجور  کردمیفکر م نی داشتم به ا دمینفهم یچیو پرتا کردازاول زنگ تا اخرش ه
زنگ   دیبه ذهنم نرس یادی ز  یزیچ  کنمیدوهفته دارم فکر م ارمیدر ب ای رو سرپو یتالف

  کمیا خودشو یاخه ورزش داشتم دن م یبود اطیگذشت زنگ اخر تو ح  ینجوریدومم هم
 کرد و گفت.. کی بهم نزد
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   یا  گهی د یشده بابا از زنگ اول هواست جا ی=چایدن

 ی..گفت ی+هان...چ...چ

 ما با خودش برد  ق یعقل و هوش رف ا یاقا پو  نی =بابا ارها

 کنه یبه اون بدبخت نگاه م ی+ک

 نگاه گفتم فکر =نگفتم رها

 گفته  یک ری+نه خ

 ی کرد ی فکر م یبه چ ی=پس االن داشت ایدن

 +من داشتم به..... 

 =به....  رها

بهتون    دمویدور دور تا دوست جد  رونیب میامروز بر نی ایبچه ب ی+اقا اصن ولش راست
 کنم  یمعرف

 گفتن....  گهید باهم

 د ی=دوست جدایو دن رها

 هیدختره مهربون یلی+اره با خواهر ارش اسمش اتوساست خ 

 بلکه اقا ارشه  س ین ایپو  هیپس قض گهید  یچی=هرها

 بلند گفتم... یصدا با

 +رهااااااااا 

 =بلهرها

 ست ی خوب ن شمینکن خب چون شوخ ایشوخ  نیاز ا   گهی+ د
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 =باشه رها

 ام  هی=من واسه امروز پاایدن

   یا یم  ی+رها تو چ

 ام ی=اره منم مرها

 انداختم  رو بچه ها گفتم... مینگاه به ساعت مچ هی

 به زنگه قهیدو دق  نی+بچه بدوئ

 ایبوددن یپشت مانتومون کال خاک  مینشستم بود  نی چون رو زم می از جامون بلند شد  
 واسه رها هم تکوند....  ا یواسه من تکوند منم واسه اونو بعد دن

 م یببر  ای امروز از پو دی +بچه ها ما با

 =صدردصد  ایدن

 ممکنه   نیاز ا ری=مگه غرها

  میبار ما اول برس نی خواستم واسه اول یزنگ خورد بدو بدو رفتم سمت در م نکهیاز ا بعد
انقدر تند از پله  میپل دو   یبدو بدو از پله رفتم باال بعد بدوبدو رو ستادهی اما اونا  ا

 .اومد طرفم.. ارشیک نی بود بخرم زم کی هاش اومد که دو سه بار نزد

 نیزم  یبخور کی اروم االن نزد   کمی=ارشیک

 ی نشد داداش میز ی+حاال که چ

  نیهم ی برا  زدی نفس نفس م ا یدن نی و رها نفس زنان از پله ها اومدن پا ایبعد  دن 
 گفت...  دهیبر  دهیبر

 ...ییدوی=اه... بچ..ه ..جا..ن چقد...تند ...مایدن

 گه ی= راس ...مرها
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  د ی+بچه هم خودتون

 گفتم.... دمویکش قی نفس عم هیرفتم سمت ارش و   بعد

  ایدوس دارم با دن یلیامروز اخه خ رونیب میبر ادیاتوسا با ما ب شهیاقا ارش م  دی+ببخش
 ن یو رها اشنا بشه البته اگه اجازه بد

 خنده گفت... هیبا  ارش

 یگفت  انایبه ک یدر مورد من چ ارشی=کارش

 بگه یزی+مگه قراره چ

 ی به خودش بگ دیبا سیدست من ن ی=نه ول ارش

 زنم یخونه بهش زنگ م  می+اهان باشه حاال االن رفت

 باپوزخندگفت.. ایپو بعد

 ی از ما شکست بخور  یدی=ترسایپو

خودم و اقا ارش واقاارمان و   هیاز داداش ری+ههه من از شما شلغما بترسم البت به غ
 ل یاقاسه

 االن منظورت از شلغم من بودم یعنی= ایپو

 د ی +شا

 ... ومدیاخم هم بهش م شعوریگفت ب کردیکه جذاب ترش م یاخم کم رنگ با

 نه  ای یباز  نیزم  میبر نیا ی=مایپو

 روشون کم بشه  دی با  ایبغض میبدو بر  ی داداش گهی +راس م

مصدوم بشن دوباره   ایبغض دی شا ادیب میبگ می به اتوسا خانم زنگ بزن نی خوا ی=مایپو
 زه یبهم نر یباز 
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 کننن که ...  یچشماشون باز  د یبا ااایاما بعض  دااای+ببخش

 وسط حرفم... دی پر کدفعهی

 کنن  ری س والتشونیتو تخ ای حواسشون پرت باشه  یباز  دسر ینبا  اای=بعضایپو

 گفت... لیدهنمو باز کردم که جوابشو بدم که سه تا

  نیمث ا  گهی د دیبس کن ایبعض ا یبعض یه دیبس کن نیخوا  یبابا شما دوتا نم ی=ا لیسه
 بهم پرنی م  یبچه دو ساله ه

 اول شروع کردن  /ا یاشاره کردم به پو/شون ی ا  یول داااای+ببخش

 ..نیبنداز  کهی تا شب بهم ت نیخوا  ینه م ایپارک   می بر ن یای م کنهیم ی=حاال چه فرق لیسه

 رفتم جلو وگفتم..  من

 ان ی کله پوک  ب ونیتا اقا  میبر نیایجان رها جان ب ای+دن

جوون بود   یپارک, تو پارک پراز پسر و دختر و زوج ها مید یرس قهیبعد ازچند دق باالخره
 ... ن یخرد زم کدفعهی اومد طرفمون که   ی بچه حدودا دو سه ساله داشت م هی

نگاش   کردی م هینشستم بچه رو بلند کردم داشت گر  ستین یکس دمیبرم نگاه کردم د  درو
 کردمو گفتم.... 

 زم ی شده عز ی+چ

 =مامانمو گم کردم بچه

خانم اومد باال سرم که بچه با  هیدفعه  هیخواستم دهنمو باز کنم حرف بزنم که   تا
 بغل خانمه که خانمه گفت....  دیپر  دنشونید

 ازتون ممنونم  یلیخانم خ ی =وااخانمه

   مکنی+خواهش م
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 تشکر به همراه همسرش رفت ... یرو گرفت تو بقلش  با کل بچه

  ارش ی گروه ک هیتو  ای گروه ارش و ارمان و پو  هیتو   ایمن و رها و دن نی هم رفتم تو زم ما
 گفت.... ا ی نشسته بودن که پو یرو صندل لی و سه

 دیلحظه صب کن  هی=اقا ایپو

 ی شد  مونینکنه پش هی+بازچ

اون    دیاما گروه بازنده با یچی برد که ه یکه هر کس  میرو بزار یشرط ه ی دی=نچ اما با ایپو
 شرط اجرا کنه  

 ی+مثال چ

 ی =هر چایپو

گروه   تانی کاپ  یجلو دیبا چیمهمون کنه  که ه  یرو بستن  دهمهیباخت با  ی+اهان هر کس
 کنه یبرنده معذرت خواه 

 ساده هس  یلیخ نی =اایپو

 +اه خب خودت بگو 

 م یرو شروع کن یباز  ان یا اصن ولش کن ب=اق ایپو

 قبول کردم...  عیسر  ن یهم  یناجور بزاره برا یاصن دوس نداشتم که شرطا منم

 ...  میشروع شد که تو ست اول مابرد یباز  قهیبعد از چند دق باالخره

 خسته شده بودم... یلیخ

 ست دوم پسرا بردن و ست بعد رو دوباره اونا بردن.... تو

 ...میرو خوشبختا نه ما برد یبعد  ست
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  ای اونا دوازده نوبت اونا بود پو  میخالصه ما چهارده بود میرفتیم  15تا   دیبا  یست بعد  تو
 یمحکم خرد به دستم بدجور  یلیزد منم تاخواستم با ساعد جمع کنم  که خ سیسرو  هی

 اومد داخل..   یقدرتم بزنم ول نی کردم باباالتر  یسع  نکهیدرد  گرفت با ا

کنم حاال اونا شدن   یتونم باز  ینم گهی مچ دستم بدجور درد گرفت مطمئن بودم د  
متوجه   ایکردم فک کنم پو  ا ینگاه به پو  هی  ارمیبه رو خودم ب  دیماچهاره  اما نبا   زدهیس

دونم چند  یداشت  بهم نگاه کرد نم یخاص ینگران  هیشده بود که دستم درد گرفته با 
 رها گفت... کدفعهیکه  میبود یجور نیلحظه ا 

 ییکجا  یییییی=هورها

 شد ی+ه..ها..هان ..چ

 یی کجا گمیم  یچی=هرها

 نجام ی+هم

قشنگش زد   یا از اون ابشار یک ی ای, دنا یزد رها جمش کرد فرستاد طرف دن سی سرو  ارش
غروب بود بد جور گرسنم بود اما   6نگاه به ساعتم انداختم ساعت  هی  میو باالخره ما برد 

 بهم نگا کرد از کنارم رد شو اروم گفت... ای پو کردی درد م یلیاز اون  بدتر دستم بود که خ

 ی =خوبایپو

 دستم درد گرفت  کمی +اره فقط 

 =من از عمد نزدمااا ایپو

   دونمی+م

بود منو اون با هم بدون دعوا با   یبار نیاول نی حرکتش ضربان قلبم باال رفت ا  نی با ا 
 خوشحال شدم... یل ینگران بودنش خ ن یچرا اما ز ا دونمینم  میزد ی هم حرف م
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او ارما ن    ایداخل رها و دن می درو باز کرد رفت ایخونه که پو میرسد  قهی با الخره بعد ده دق 
  م یدستم و گفتم قرار شد فردا بر هیما بود  به بچه ها غض هیارش تو اپارتمانون روبه  رو 

درو زد که زهرا خانوم   ارشیباال ک میرفت میکرد  یخداحافظ اشونی با پو نکهیبعد از ا  رونیب
 و گفت.. د یکش یقینفس عم هیدن ما یبا د

 ن یائخانم=شما دوتا خواهر و برادرمعلوم هس کج زهرا

کردم  یسع نی هم یبشم واسه   هیتوسط زهرا خانوم تنب خواستیدلم نم اصن
 .. چونمشیبپ

 گمیبهتون م امیزهرا خانم برم لباسامو عوض کنم م دی+ببخش

 گفت..  دویخانوم خند  زهرا

   یفرار کن  یخوا  یم  یهات ی=مث بچگ زهراخانم

بود    ارشیبهتر بگم مادر باال سر من و ک ایبه عنوان پرستا   ادی م ادمی  یخانم از وقت زهرا
  مارستانیب  سیبه اصرار رئ نیدکتر موفق بود واسه هم  هیدوسش دارم اخه مامانم   یلیخ

البته    رهیپرستار بگ  هیمجبور شد واسمون   میچون ما بچه بود مارستانیب یمونده بود تو 
شدن منم بابت   ینوم از دستمون اساز زهرا خا  ریهمشون به غ یول سه چهار تا گرفت  

 بودم بابام که صبح تا شب رو سراون کارخونه بود... یراض مشیتصم

  هیبهم نگاه کردافتادم با  ای اون لحظه که پو یرو  ادمی لباساموعوض کردم   نکهیبعد ازا 
 بودم اصن به من چه...  دهیند  یتا حاال اون مدل کردیداشت نگام م یحالت نگران

  ارشیک کدفعهیاومد سراغم  که از درد صورتم جمع شد   یدرد لعنت نی دوباره ا نی پا رفتم
 گفت..

 یخوب انای=کارشیک

 کنه یدرد م یلی+نه دستم خ

 با عجله اومد طرفم و گفت...  ارشیک
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 مارستان یب می =بلند شو برارشیک

 ..... ی+نه نم

 ندمامان اومد داخل خونه... با باز شدن در خونه حرفم نصفه مو 

 =سالم مامان

 +سالم 

 ی =سالم مامان خسته نباشارشیک

 زم یعز ی=سالمت باش مامان

 نگاه به من انداخت و گفت... هی ارشیک

 فک کنم  شکسته  نیرو بب انای دست ک ای=مامان بارشیک

اون ور   ن ی ا  یودستمو گرفت  ه کردیداشت نگام م یاومد طرفم  با نگران  عیسر  مامان
 وگفت ... کرد یدرد م یلیکرد خ

 شه ی خوب م ی قربونت برم زود دهیضرب د کمیفقط    سی ن یزی=چمامان

و   دیچیرو اورد با باند دور دستم پ هیاول  یکمک ها یاشپزخونه جعبه   یرفت از تو بعد
 گفت..

وقت   هیببندم که   یزیچ هیبهتر دورش  ده یبازش نکن چون ضرب د بندم یم  نوی=ا مامان
 بدتر نشه 

 +باشه مامان جونم  

 ربع بابا اومد خونه .... هیکه بعد از  شدی م  8حدودا   ساعت

 .................  ای....................................پو
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رو تختم نشستم داشتم   دمیگرفتم اومدم لباسام پوش  یدوش مختصر هیخونه  فتم
  انایاون لحظه که توپ خورد تو دست ک یرو  ادمی  کدفعهی که  کشدمیموهامو  سشوار م

اون دفعه که   شدمینگرانش م ینجوریبود که ا  یبار  نینگرانش شدم اول یلیافتاد  خ
 کردم اما االن نه... فی توپ تو صورتش ک

  یبا صدا  کدفعهیم بود که دستش درد گرفت  اخه قشنگ از چهرش معلو یلیفک کنم خ 
 خودم اومدم... لیسه

 یی کجا ییییییییییی=هولیسه

 شده   ی..چی+هان..چ...چ

 یی کجا  کنمیسه ساعت دارم صدات م یچی =هلیسه

 ی کار داشت یحاال چ نجای+هم

 شام  می=پاشو بر لیسه

 س ی+من درس دارم االنم گرسنم ن

 اریدر ن لسوفارو یف ی=پاشو پاشو ادالیسه

 ی دیخورم فهم ینم گمی +م

 =باشه نزن لیسه

نگا انداختم رو تخت دراز   هیفردا رو هم   ی درس خوندم درسا کمی رونی ازاتاق رفت ب بعد
 خوابم برد... یک  دمیکه نفهم دمیکش

 شدم...  داریاز خواب ارشی ک ی....................... صبح با صدا انای..............................ک

 شد  ریپاشو د  انای=کارشیک

 رو سرم ... دمیرو کش پتو
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 خودت برو  امینم سی + من حالم خوب ن

 ...دی از روسرم کش پتو

 گه ی= پاشوبدوپاشو دارشیک

 گفتم...  یبا کالفگ منم

 +باشه باشه پاشدم 

 =بد اخالق ارشیک

 هاان   یکجا رو اباد کرد  ی+تو که خوش اخالق 

 شداااا  ری=همه جا رو بدو بدو د ارشیک

 +باشه اومدم 

 دم یدسو صورتمو شستم اومدم لباسامو پوش  ییتو دستشو رفتم

با هم   ای من وپو یبعد از اون جنگ و دعواها  گذشتیاز اون اتفاق م ی سه  چهار ماه هی 
 ...شدیروزمون شب نم میاگه نداشت میدعوارو داشت هی یروز    یبهتر شده بود ول

چشمم خورد به   دفعهینگاه کردم که  نهیو ا خودم و ت گهیبار   هیانداختم رو دوشم   فمویک 
 ...میتقو 

  شینکردم فقط خوب یکار چیمن هنوز ه  ارشهیجمعه تولد ک یعنی گهی نه پنج روز د یوااا 
  ارشیک  گهیمردبود د  نیکه نوش یاز موقع لهیهفته بعد تعط کشنبهیکه از فردا تا   نهیا

تو چالوس    رمی گیتولد توپ م  هیاما من امسال براش  رهینزاشت مامانم براش تولد بگ
 چالوس با با مامانم صح...  یال یتو و میبر دیبا  رمیگی براش م

 به خودم اومدم.. ارشی ک یصدا با

 ی داره که بهش زل زد   یچ میاون تقو  گهی د ای ب انای=کارشیک
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 م یبر یچی+ه

 ...  لهیتعط کشنبهیخداروشکر از فردا تا   نی از پله اومدم پا یکی دوتا  رونیاتاقم اومدم ب از 

 سالم   کی خانوم=عل زهرا

 +سالم 

 شد رتیصبحونتو بخور د  ایخانم=بدو ب زهرا

 س ی+گرسنم ن

 لقمه به دس اومد طرفم و گفت..   ارشیکه ک دمیبدوبدورفتم سمت در کفشامو پوش  بعدم

 خوشگلم  یبه اج می=تقدارشیک

 .. +ممنون اما من گرسن..

 حرفمو بزنم   نزاشت

 هااااا  یکنی=جون من, خوشگلم ضعف مارشیک

  ی +باشه باشه داداش

 و رها و گفتم... ایسالم کنم رفتم سمت دن نکهیبدون ا  نی پا میرفت

 خوام   ی+بچه ها کمک م

 با تعجب نگام کرد و گفت...  رها

 =کمک رها

 تولدشه 11.23یعنیهفته   نی+اره جمعه هم

 ی =تولد کایدن

 ارش ی+ک
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 گفت.. ارشیبلند گفتم که ک یلیکلمه خ نیا

 ی , کار داشتی =با من بودارشیک

 دفعه هول کردم با تته پته گفتم... به

 خونه باشه نی ایشما خودتون ب رونیب میبر  میخوا  یاره من امروز با بچه م یعنی+نه .... 

 ی بر یخوا ی=کجا مارشیک

 رون ی+ب

 گفت... ارش یک  هویباال که  رفتمی م ییپل هوا  یداشتم از پله ها میبود دهی مدرسه رس به

 خونه  ا یمراقب خودت باش باشه ,زودم ب یلی= خارشیک

 گفتم....  یحالت خاص   هیخواستم خودمو براش لوس کنم با  یم منم

 جونم ی+چشم داداش

 بوس براش فرستادم رو هوا گرفتش... هی بعد

رفتم تومدرسه کل ماجرا رو براشون گفتم قرار شد به اتوسا بگم که با ارش و ارمان   
  رمی ازشون بگ  ارشیک یاگه هم که نه که شماره دوستا  میبر  نیا یب انیصحبت کنه اگه م

 ان ی خودمم تو چالوس اوناهم ب یکه بهشون زنگ بزنم دعوتشون تا دوستا 

 میکار کن یچ لی و سه ای +بچه ها پو

 معلم اومد داخل  دفهیواست جواب بده که  رها خ  تا

  یکه چجور کردمیم  نیفقط داشتم با خودم جمله تمر  دمینفهم یچیزنگ اول تا اخر ه  از 
  یمشکل  الیالبته مامانم با رفتن به و    الیو  میکنم  که بزاره من و بچه ها بر  یمامانمو راض

حقم داره    یشمراقب خودت با  یتون یگفت تو نم  یبود که م نینداشت فقط مشکل ا
و من دست پا شکسته برگشتم خونه    میمسافرت تصادف کرد  مبار با دوستام رفت هیاخه  
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از اون موقع به بعد مامان نزاشت تنها مسافرت برم باالخره زنگ اخر خورد من و رها و  
و    ای حرف زدن قرار شد من برم با پو یبعد از کل   میدور زد  رونیب می ساعت رفت هی ایدن

رفتم  گ  یا  قهی دق ستی دوش ب  هیخوردم   یناهارمختصر هیصحبت کنم رفتم خونه   لیسه
و شال و کفش    نیبا شلوارج دمیداشت پوش یکه با رنگ چشمانم همخون هیاب  یمانتو  هی

خواستم زنگ بزنم به  یاومد م  ادمی که  نی برم پا خواستمیبرداشتم م موی گوش دیسف
 شمارشو گرفتم بعد از سه تابوق جواب داد... عی اتوسا سر 

 ی+سالم اتوسا جان خوب

 زم ی=سالم عز اتوسا

 ..اتوسا. گمی +م

 =جانم بگو اتوسا

 ی با ارش و ارمان صحبت کن شهی+م

 =در مورد اتوسا

 خوام واسش تو... ی,اخه تولدشه م  ارشی+ک

 وسط حرفم....  دیپر

 رو بهم گفت منم باهاشون صحبت کردم اونا قبول کردن   یهمه چ   ای=دناتوسا

 اتوسا ممنونم  ی+وااا

 یندار  یکار گهی=خواهش خب داتوسا

 خداحافظ  زمی +نه عز

 =خداحافظ  اتوسا
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داره اگه واسه درسم انقدر سرعت   یعجب سرعت عمل ایدن نیقطع کردم واقعا ا  یگوش
 از  ریکس به غ چیه نی .... رفتم پاشدیم  لسوفی پا ف هیعمل داشت  

که زهرا با   مارستانیبا بابارفته بود کار خونه مامان هم رفته ب ارشیخانوم نبود ک زهرا
 و گفت...لبخند زد   هی دنمید

 خانوم=کجا خوشگل خانوم  زهرا

 یدونم چ ی.... نم ختیر ی ب ی  الیگودز  یبرم خونه  خوامیبگم ,بگم م یبهش چ حاال
 گفتم...  کدفعهیشد که 

 شون  ای+قراره برم خونه دن

 مراقب خودت باش    زمیخانوم=باشه عز  زهرا

خودمو نگاه کردمورفتم  نهیا  یجلو  گهیبار د هی گفتم و رفتم دم در  یچشم هیلب  ریز 
  ایپو  کردمی رو زدم فقط خدا خدا م نایا  ای زنگ خونه پو نی بدوبدو از پله ها رفتم پا رونیب

  کردیم خ یدستام   شدیضربان قلبم تند م  شدمیهول م دنشیدرو باز نکنه اخه با د
  نیهمچ هی   یکس چیوقت به ه چیداشتم که ه شبه یبیحس عج  هیچرا دونمینم

 درو باز کرد... لی سه کدفعهیو نداشتم که   وی حس

 نگام کرد و گفت... یحالت تعجب خاص  هیبا  

 =سالم لیسه

 خواستم باهاتون صحبت کنم   یم  دی+سالم ببخش

 داخل  دی=بفرمائلیسه

رو, روخودم حس  کردم سرمو اوردم باال که چشمم افتا د   ینگاه هینی داخل که سنگ رفتم
ضربان   یکرده بود خودم قشنگ صدا  خی دستام  کنه یکه داشت با بهت بهم نگاه م ایبه پو

 به خودم اومدم... لی سه  یکه با صدا دمیشنیقلبمو م
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 د... لیم ییچا   دی=بفرمائلیسه

 وسط حرفش..  دم یپر

 صحبت کنم  باهاتون ارشیخواستم در مورد ک ی+نه م

انگار    نیمن نشست ا  یرو برو  قای نشست دق لیاومد کنار سه عی سر ای پو کدفعهی که
اصن   نهیشیمن م  یروبرو ادی حاال م   کردمیدست و پام گم م دمشیمن م دونسیم

 ولش..

 ....دمیکش یق ی نفس عم هی بعد

 افتاده  یاتفاق  ارشی ک ی=برا ایپو

 ن یدونیو م نینوش  هی+نه شما قض

 باهم گفتن.. لیو سه  ایپو

 =اره لیوسه  ایپو

امسال واسش تولد    خوامیمن م  رمی +داداش من بعد از اون نزاشت ما واسش تولد بگ
هفته   کشنبهیچالوس از فردا تا   میبر  خواستمیم ارم یکه از اون حال و هوا درش ب رمیبگ
شما   سیمهم ن نیتونیالبته اگه نم  نیاگه بشه شما هم به من کمک کن لهیبعد که تعط ی

 شه یالبته اگه م نیبد همب ارشی ک یدوستا  یفقط شماره ها 

 بودم گفت....  دهیلحن که تا حاال ازش نشن هی ابرو شو انداخت باال بعد با    یتا هیا یپو

 چالوس  میا یشما ب یعنیما با تو   یعنی= ایپو

 شم یممنون م  نیبهم بد ارشویک یفقط شماره دوستا  نی+اره اگه هم دوس ندار

 رفتم توهم... ا یپو ی چرا اخما  دونمینم

 گفت... ینسبتا عصبان ییصدا با
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 ی کار دار  یچ ارشیک  ی=تو با دوستا ایپو

از جام بلند    نیدعوا بشه واسه هم خواستمیچقدر ذهنش منحرفه نم  هیک گهید  نیا  یوا 
رو مبل کل بدنم   فتمیکه باعث شد ب دیدستمو گرفت کش ایخواستم برم که پو  یشدم م

 که گفت... کردمی با تعجب داشتم نگاش مداغ کرده بود 

 ل یسه   هی=نظرت چایپو

 من هستم  هیو گفت=عال د یخند لیسه

 =منم هستم ایپو

 +واقعا ممنونم

 که من  با ارش و.... میبر  یعنی  یفردا بر یخوا  ی=مایپو

 وسط حرفش..  دم یپر

 ان ی+به اتوسا گفتم اونا هم م

   یکار کن یچ  یخوا  یم قای=اهان خوب االن دقایپو 

اونجا شما هم هر    میری و رها م  ایمن با اتوسا و دن  رمی گیبابام و م ن یفردا ماش یچی+ه
 وقت که دوست داش..

 وسط حرفم...  دیپر

 2تا ساعت  میفتیراه م 10من فردا ساعت    نی با ماش می=خب ما هم چهار نفرایپو
  می اونجا

 ن ی ایفردا ب نی خوا ی+واقعا م

  نامهی گوا  چکدومی شما ,شما دخترا که ه نیتو ماش ادیرا ماز ما پس   یکی=اره فقط ایپو
 میفتیب سیپل ریکه گ نی دوس ندار نیندار
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 ما   نیتو ماش ادی م یک ی +نه ول

 کردو گفت... یدست شی پ لیخواست حرف بزنه که سه ایپو  تا

  ای پو نیتو ماش  ادیخانوم و رها خانوم م ایشما و دن رهیخودش م نی با ماش ای=پو لیسه
 نی خودتون راحت یمن بازم هر جور نیمن و ارمان و اتوسا خانوم وارش تو ماش

 ه ی=نظرت چایپو

 ندارم  ی+من حرف

 ن یدم در باش ازدهی =پس فردا شما سر ساعت لیسه

 ده  ری=نه خایپو

 ازده ی  ای+باالخره ده  

 دم در  نی ای=ده شما بایپو

 +باشه 

 که مزاحمتون شدم  دیبرم  ببخش گهی+خب بااجازه من د 

 ن ی=نه بابا شما مراحم لیسه

نگا ه به ساعت   هیمامان اومده بله حدسم درست کفاش تو بود   نکهیخونه  مث ا رفتم
بود پس زهرا خانوم رفته بودبدو بدو از پله هارفتم باال تو اتاقم لباسامو عوض   7انداختم  

دم و گذاشتم تو چمدون  جمع  کر  لی وسا  یلباسو کل دمیپوش یتاپ شوارک زرشک هیکردم  
داشتم اما بازم   لی لباس و وسا  نجایا  یمن همونجا به اندازه ا   نکهیتخت با ا  ریگذاشتم ز 

 چمدون پر شد... هی

 ختمی ر یدوتا چا  نی رفتم پا نی برم با مامانم صحبت کنم...واسه هم دیحاال با  خب
از پله ها رفتم باال دم در اتاق مامان   ینیظرف شکالت گذاشتم تو س هی با  ینیگذاشتم توس

 با پام به در زدم که مامان گفت.. نیدر بزنم واسه هم یحاال چجور  دونستمیبودم نم
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 تو  ای=بمامان

 ی خسته نباش ی+سالم مامان جونم خوب

 ی دبش مادر دختر ییچا  هیمامان جونم   دی+بفرمائ

 ی زیر یکه انقد زبون م یخوا   ی م ی=خب خوشگل من بگو چمامان

 بخوام با.... یز یچ هیمن هر موقع   یعنی+وااا مامان 

 حرفمو بزنم ...   نزاشت

حرف زدن منم    یو اتوسا باهام کل  ایاخه رها و دن ی خوا یم یچ دونمی =من که ممامان
 جوابمو بهشون دادم 

مامان به    یمامانم با صدا  شیاونا اصن قرار نبود  برن پ دنیرفتن مامانم و د ی ک نایا
 خودم اومدم.....

 ی جوابمو بدون  ی خوا ی=نممامان

 برم  ییجا ییمن تنها  نیشما دوس ندار  دونمی+نه مامان اخه خودم م

 نه ا ی  ید ی=تو حاال اصن نظر منو پرسمامان

 باشه  نیا راز ی+مامان ممکنه غ

 د ی=شا مامان

 هی+خب شما نظرتون چ

 باشه  یمراقب خودت باش یلیخ  یقول بد  دی اما با  یبر یتونی =ممامان

 ... شهیم  ی+چشم مامان ول

 ی خوا   یم  یمامان=باز چ 
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 م یبر ای پو... اقاپو نیاخه قرار با ماش یبد شهیهستشو م   الیکه تو و  ینیماش چی+ سوئ

هااا خواب   یبر یخوا یبخواب فردا صبح م ریحاال برو بگ   دمیمامان=باشه فردا بهت م 
 وقت   هی ینمون

 +چشم مامان جونم 

 که مامان گفت..  رونیخواستم برم ب تا

اونا از شما بزرگترن کل کل لج و    یدیبه حرفاشون گوش م یبر نایا  ای =قرار با اقا پو مامان
اتوسا گفت   نکهیکردم تا ا  یقبول نم  ومدنی باشه اگه پسرا باهاتون نم  لیهم تعط یلجباز 

مث چشمام بهشون اعتماد    ییا کساب نیبر  لیسه   ای با ارش و ارمان و پو نیخوا یم
 خب.... وفکردن موق  تی دارم پس اذ

  ینداشته باشن که ما با اونا کار یبا هامون کار خت یر یب ی  الهای اگه اون گودز  اخه
تا حرص منو   کنهیم یهر کار اد ی که انگار از حرص دادن من خوششش م ای پو نیا  میندار
 که تو دلم بودگفتم....  ییبرگشتم سمت مامان  بر خالف همه حرفا  ارهیدرب

 +چشم 

دونم چرا هول شد اومد جلو   ینم ستای دم در اتاقم وا ارش ی ک دمیکه د  رونیرفتنم ب تا
 وگفت..... 

  یخوشگله داداش یبر یخوا  یم یی=جا ارشیک

 چالوس  یالی و  میو رها و اتوسا بر  ای+اره قراره با دن

 مراقبتون باشم   امی نم باهاتون بم   یخوا  ی=مارشیک

 اما االن نه رو بهش گفتم... ی ایب زاشتمی م ینه اگه دفهات قبل بود حتمن یوااا 

 میما خودمون مراقب خودمون خوادی+ن....نه..نم

 جونم باشه  یاج رماااایمی تو م  یمن ب یلیمراقب خودت باش باشه خ  یلی=پس خارشیک
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 خوبه  زنمیسه دفعه صبح ظهر شب بهت زنگ م ی+چشم مراقب خودمم روز 

 و گفت...  دیموهامو بوس  یمحکم بغلم کرد از رو ارش یحرف خودم خندم گرفت بعدم ک از 

  9ساعت  ستمیبعدم من صبح ن ی=برو بخواب که فردا از دوستات جا نمونارشیک
 سرده ها  هااا هوا  یلباس گرم بپوش  یبر یخوا  یم   رونی برم ب خوامیم

 +چشم  

  5نگاه به ساعت انداختم ساعت دو بود  تا  هی رفتم تو اتاقم   ریاز گفتن شب بخ بعد
  یکه همه خداحافظ زدمیبا بچه ها در مورد فردا حرف م میبود داشت ی صبح سرم تو گوش

انقدر فکر کردم   ارشیتولد ک  یبپوشم برا یکه چ  کردمیکردن منم داشتم به لباسم فکر م
 خوابم برد...  یک دمیکه نفهم

دست و   ییبود رفتم دستشو 9از خواب بلند شدم ساعت   می گوش یبا صدا  صبح
 هیشلوار جذب خاکستر  هیبا ی خاکستر  هیهود  هیصورتمو شستم  بعد رفتم سراغ کمدم  

  میمشک ی کوله   دمیپوش یشال مشک هیبا یپوت مشک مین هیبا  دمیپوش  میهمرنگ هود 
که    رهیت یرژ لب شکالت  هیتو کولم  ذاشتمبا الکامو گ شمویکمد برداشتم لوازم ارا   یو از تو

و زدم موهامم از دوطرف باز کردم و بافتم انداختم جلوم موهام تا   ومد یبهم م یلیخ
  یبود ول یموهام جلوش چتر   شدیکمرم م  یکه بافتمش تا گود یوقت  شدیباسنم م نی پا

  خوردلخت بود بد جور اعصابمو  یلیجلوم اخه موهام خ ومدیبازش کردم همش م یکجک
 کرد بود..

که مث   نی گرفتم تو دستم رفتم  پا لمو یمونده بود وسا  10به  قهیفقط ده دق ساعت
 من گفت....  دنیفقط زهرا خانوم خونه بود با د شهیهم

 ی ریم  یبه سالمت دار زمی خانم=به به عز  زهرا

 گه ی+اره د

 زه ی تو اتاقشون رو م نی ماش  چی= مادرتون گفتن سوئزهراخانم
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 +اهان باشه  

سوار   رون یرفتم ب یو گرفتمو بعد از خداحافظ  چیباال سوئ یرفتم طبقه  عی سر بعد
و ارش داشتن چمدونا رو تو    ای بودن پو نگیهمه بچه ها تو پارک  ن ی اسانسور رفتم پا

 اومد طرفمو گفت...  دنمیکه اتوسا باد دنی چیصندوق م

 =به به خوشگل خانم سالم اتوسا

 کرد ضربان قلبم رفت باال ... خی دوباره دستام  ای پو دنید با

 ... گهی خودمون د ختی ر یب یال یهمون گودز  نیچته ا  انای ک اه

   کی +عل

 بود رو به اتوسا کردمو گفتم... ایکه نبود دن ینگاه به جمع انداختم تنها کس هی

 کو  ای+وااا پس دن

دفعه همه برگشتن به طرف من انگار همه تازه    هیبلند گفتم که  یلی کلمه خ نی ا   بایتقر 
 متوجه حضور من شده بودن که رها گفت...

 ادی=داداشش اجازه نداد که برها

 م یبا داداشش صحبت کن میشد خب بر فی +اه ح

   شهینم ی= اما داداشش راضاتوسا

 +چطور 

 =اخه هم من رفتم هم رها اما گفت نهاتوسا

داده   ارشی که به ک یرو قول ادم ی اما   کردمی باهاش صحبت م رفتمیشتم منم مدا دوست
 شدم... الشیخیب نیهم ی بودم افتادم واسه  
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من و اتوسا و رها    میشد نیتو صندوق سوار ماش میچمدونا رو گذاشت نکهیبعد از ا 
 گفت...  دویما خند  دنیبا د لیعقب نشستم که سه

 ستاااا ی خورخوره ن الولوی =واا بچه ها پولیسه

 گفتم..  لیکه هست رو به سه ختیبر ی اخمو  یال یاما گودز   تیسی درسته لولو خوره ن 

 ...یواسه   میکن  یزیبرنامه ر میخوا ی+نه ما م

 وسط حرفم....   دیپر  ارمان

بعدم خودتون   دیکن  یزیبرنامه ر نیتونی هم م ینجور یا نهیجلو بش تون یکی =خوب ارمان
 راح...

 وسط حرفه ارمان... د یدفعه ارش پر  نیا

 ما   نیتو ماش ای= خب اتوسا پاشو بارش

 شنهیجلو م رهی م شهیبلند م انای =نه االن کاتوسا

 گفت....  لی که سه  کردمیبا تعجب داشتم نگاش م ینجوریهم منم

 کنه  یشد که از خود گذشتگ دایپ یک ی=چه عجب لیسه

از جام بلند شدم رفتم جلو نشستم    ادین شیبحث پ نکهیحرفش خندم گرفت...واسه ا از 
  یکردم که اسمس انفراد یمهراب و پل  یاز اهنگ ها  هیهامو گذاشتم تو گوشم    یهنسور

به سمت   میسوار شد راه افتاد  ایبود من عاشق اهنگ هاشم.... که تو همون لحظه پو 
  گهیکردم  االن که د یدست و پا مو گم م  دمیم مش ید یمن از دور م  ای خدا یچالوس وا

 کرده بود....    خیبغل دست من نشسته  دوباره دستام   قایدق

ها رو در اوردم برگشتم که با بچه ها    یهنسور می که تو راه بود شدیم  یدو ساعت حدودا
  دنیدو تا شون مث دوتا خرس گنده گرفتن خواب  دمیدر مورد تولد حرف بزنم که د

  شرتیت  هیبا   یمشک نیار جشلو  هینگاه  کردم   ایبه پو  یچشم ریصورتمو برگردونمم ز 
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کفش  هیگذاشته بود با   شی هاشو به نما لهاعظ   یجذب بود بدجور یلیکه خ یزرشک
برگشت داشت   ومدیبهش م رهیت یلباسا  یلیخ  دبودیچون پوستش سف یاسپرت مشک

سرمو برگردونمم سمت   عی که بهش زل زدم سر  قستیچند دق دمی که فهم کردینگام م
  کردمی به تولد فک م ینجو یندادم  هم تیاما اهم  خندهیمطمئنم  االن داره بهم م شهیش

 خوابم برد... یک دمیفهمکه ن

تا حاال   نایا  ارش یخونه  ک ی ال یدم در و  میدی..................... رسای................................پو
نگاه   هی   موتیاهان با ر  در باز کنم یحاال چجور  یبودم واا  ومدهین الشون یو  نیا  ی تو

  سین یاصن ازاون دختره پرو خبر  شهیخوابه چقدر ناز م یم  یوقت یوااا  انای انداختم به ک
 اروم صداش کردم...  نیدروباز کنه واسه هم دی کنم اما با  دارشیب ودیدلم نم

 انا ی ک انای+ک

 گفت....  یخواب الودگ با

 م یدی=رسانایک

 یباز کن وینگیدر پارک شعی+اره حاال م

 =باشه انایک

تا دم در    میتا برس دی ساعت طول کش  میو د اورد در باز کرد حدود ن  موتی تو کولش ر از 
  مویرو گرفت الیوسا  نی پا م یاومد  نی از ماش شدیمتر م  4000حدودا   اطشی خوشون ح

پر شده اخر سالن دوتا اتاق بود   کی ش یال یبزرگ باوسا یلیخ یخونه  هیداخل     میرفت
اتاق   نی سوم هم چهار تا که پا  یپنج تا اتاق داشت طبقه   باال یرفت باال طبقه  انایاما ک

که دخترا رفتن   ارشیو ک انایسوم اتاق ک  ی بود تو طبقه  ارشیک هی کار و اتاق مامان بابا
واسه خودشو داشت   ییتموم اتاقاشون  حمام دستشو  نی باال ماهم تو اتاق پا یتو اتاقا

تا خدمتکار تو   7اخر بود حدودا  سالنهم داشت اشپز خونه هم تا    ییرایالبته تو پذ 
 یل یبهشون گفته بود که خ انایک یهم دم درشون بابا  گاریتا باد 19خونه داشت و 

 خوابم برد... الیفکرو خ یمراقبمون باشن باالخره باکل
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 ................... ......انای ............................ک

  هی  نیواسه هم دنیواسه لباس خر   رفتمی االن م دی شدم با داریساعتم از خواب ب  یصدا با
برداشتم   فمو یک ومدیبهم م یلیزدم که خ یگریرژ لب ج هیزدم و   یسرمه ا   دیسف پیت

 لمیبودن داشتن ف ون ی زی تلو  یبچه ها جلو  یهمه  نی رفتم پا فمیگوشمم گذاشتم تو ک 
 ام شدرهابود....  وجهکه مت یکه انگار تنها کس نی دیم

 =کجا خانم خانوما  رها

 ارش یواسه تولد ک  رمیبازارلباس بگ رمی+دارم م

 نگاه به من انداختن که اتوسا گفت... هیبچه ها   ی همه

 ام یمنم م اوردم ی=اره منم لباس ن اتوسا

   امی=منم مرها

  کردبا یکرد که جذاب ترش م  ییچولو کو یاخم هی به سر تا پام انداخت و   ینگاه هی  ایپو
 بودم گفت.... دهیکه تا حاال ازش نشن یلحن بامزها  هی

 ی=کجا به سالمت ایپو

 م یلباس بخر  میبر  میخوا  ی+م

  یعنی اوردمیمن که لباس ن  میما هم لباس بخر  میا یما هم ب  نیستی =خب پس واایپو
 رفت  ادمونی

 پسرابا هم گفتن... ی همه

 گه ی و ارمان و ارش=راس م  لیسه

 دوباره با همون لحن گفت... ایپو

 رون یبرن ب ییتنها  میبزار ی=بعدشم سه تا دختر رو که توقع ندارایپو
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با   دیهمتون با یعنیچقدرم هماهنگ   گهید نیاماده ش ن ینزدم بر ی +باشه من که حرف
   دیار یهم لباس ن

 م یایب یبا لباس تکرار  یکه توقع ندار قمونیهااااا بعدشم تو تولد رف ی =اعصاب ندارارش

 نی زاری=مگه شما واسه ما اعصاب ماتوسا

 دوباره اتوسا گفت... که

 ی= باشه  باباتو خوباتوسا

 =معلومه که من خوبمارش

با   سیکه اتوسا خانم ناراحت شدن معلوم ن ینجوریشد رفتنمون اخه ا ی=پس حتمنایپو
 قرار داشتن  یک

 جذاب... یچشمک زد که دلم غنج رفت....لعنت  هی بعد

دارن   نی است رهنیپ هی  اینگاه به همشون انداختم پو هیبع اومدن    هیباالخره بعد از  که
  شرتیت ه ی رهنشمیپ ریز  یشلوار جذب مشک هیبود با    دهیپوش یچهار خونه قرمز مشک

بود   یستریخاک  یمشک پشی ارش هم ت یاسپرت مشک یکتون هیبود با   دهیپوش یکمش
با   یشلوار ل هیارمان    یکفش خاکستر هیبا  یمشکشلوار   هیبا   یخاکستر  رهنیپ هیبود 

  دهیپوش یمشک   رهنیهم شلوار و کفش و پ لی سه دیکفش سف هیبا   دیسف شرتیت هی
  شرتیت یارمان با چه عقل  نیدونم ا  یواالاخه من نم دونمیخواست بره عزا چم یالبد م

 شده بودن ... گر یهمشون ج ییخدا یول یسرد   نیبه ا یبود هوا دهیپوش

 گفت... ای که پو کردمیفکر م ینجوریهم داشتم

 خانوم تموم نشد  دزدنی=د ایپو

 ...اوردمیاما کم ن دمیخجالت کش ی لیحرفش خ ن یا از 

    شدیداش تموم م گهی+ د
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 گفت...   ای پو یاومد دستشو گذاشت رو شونه    ارش

 یی نکن از پس زبونش بر نما  یداداش سع ای=پو ارش

 زدمو گفتم... یروز یاز سر پ  یخنده ا  هی

 د یا یشما هم خودتون ب میر یخودمون م نی+ما با ماش

 با تعجب گفت....  ایپو

 خودت  نی =ماشایپو

سوئچشو از مامانم گرفتم االنم من و اتوسا و رها با اون   میدار  الیتو و   نیماش  هی+اره 
 د یایشما پسرا با هم ب میر یم

باز کردم که اومدم از خونه   موتیدر با ر  نیبه سمت ماش میگفت و راه افتاد یباشه ا  ایپو
 و گفت...  ن ی اومد پا  نیترمز زد و از ماش  نیماش ی جلو ایکه پو  رونیب

 ی سوال منطق هی=خب  ایپو

 +بپرس 

 م یر یکجا م  میما دار قای=االن دقایوپ

 گفتم...  یخونسرد  تی نها با

 دونم ی+نم

 م یکجا بر یخوا  یم یدونی هنوز نم  یهست یک  گهی تو د ی=وا ایپو

به  شیبرداشتمو شماره بهاررو گرفتم اخه ما پنج سال پ مویتوجه به حرفش گوش  بدون
بهاربه خودم   یتهران با صدا  م یکه بعد دوباره برگشت نجایا  میخاطر کار بابام از تهران اومد 

 اومدم....

 د ی=بله بفرمائبهار
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 ی +سالم خوب

 =سالم شما بهار

 یشناس یمن و نم  گهید یعنیمعرفت   ی+ب

 ی خودت انای=کبهار

 +پ ن پ عممه 

 چقدر دلم واست تنگ شده بود  ی=وااا بهار

 باهات داشتم  یکار هی+بهار جان 

 وگرنه...  یکه زنگ زد  ی=خوب پس بگو کار داربهار

 وسط حرفش....  دم یپر

 روبگو  یلباس مجلس  دیخوب واسه خرد  ی جا  هیفقط ادرس   ی +باشه باشه توخوب

 ه ی=خبربهار

 رم ی خوام لباس بگ یاره واسه تولد داداشم  م یعنی+نه 

 کنمی=اهان باش ادرسو واست اس مبهار

 ی +خب کار ندار

 =نه قربونت خداحافظ بهار

 +خداحافظ 

 گفت... کردینگام م یتمام مدت داشت سوال رها

 بود  ی=کرها

 از دوستام   یکی+
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 =اهان رها

دونست   یگفتم انگار م   اینگاه انداختم بعد ادرس و به پو هیاومد  می گوش  یصدا دفعهی
 کجاست و گفت...

 د یای =پشت سر ما بایپو

 +باش 

فارس بود   جیلیبزرگ که اسمش خ یمجتمع تجار هی  مید یساعت رس میبعد از ن باالخره
نداشت با   یجالب یزا ی اما چ میورو کرد   ری اول رو ز   یداخل طبقه  می چهار طبقه بود رفت

چشمم به  کردمیکه داشتم مغازه ها رو نگاه م ی نجوریدوم هم یطبقه  میاسانسور رفت
رو   ای بود ناخواگاه پو یو مجلس کیش یلیخ افتادکه تن مانکن بود   یکت شلوارطوس

  دشیبه پوست سف یلیداشت خ یبا رنگ چشماش هم خون قایتوش تصور کردم دق 
 اشنا منو به خودم اورد....  یصدا   هیکه تو افکارم غرق بودم  ینجوریومدهمیم

 ه نهخوشگل-

گرفت ضربان قلبم فت   شیکارش کل بدنم ات  نی اروم  گفت با ا  دمیرو د  ایبرگشتم پو  تا
 رو هزار.... 

 نه  ای  ادی=به نظرت بهم مایپو

 شد که گفتم... یچ دونمینم

 یلی+اره خ

زد و بچه ها رو صدا کرد وباهاشون رفت داخل من و اتوسا و رها   یحیلبخند مل هی
 ....میکدیلباسا نگاه م ی  هیبه بق میداشت

 ارش اومد...  یصدا کدفعهی که

 داخل  ن یا ی=بچه ها بارش
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شد که نگاهم به طرف فروشنده ها رفت دوتا پسرجوون   یچ دونمی داخل نم  میاومد
رو, رو خودم حس   ینگاه هین یکه سنگ زدم یم دیداشتم د ینجوریخوشگل بودن هم بایتقر 

  یتابلو بود  که داه حرص م کنهیاخم نگام م هیداره  با  ای پو  دمیکردم سرمو برگر دوندمد
که    بالیاون توپ وال هیتالف نمیا  ومد ی خوشم م دشنچرا از حرص خور  دونمیخوره نم

 .... ای اقا پو می خورد تو صورت نازن

توپ   نکهیدو روز بعد از ا  قایدق  کنمیم یبار که تالف نیسوم  شهیم نی تا حاال با  ا  چارهیب 
شکر نمک   یبخوره من به جا  ییخواست چا یخورد تو صورتم اومد بود خونمون که م 

بارم که به کفشاش   ن یبامزه شده بود  دوم یل یخ افشی ق ییواا ش ی چا  یتو ختمیر
البته حقش   دمیاون روز چقدر با بچه ها خندخدا  یا چسب زدم تا نتونه تکون بخوره وا

 نشه...  یگفتن تا سه نشه باز  میاز امروز  که دوباره حرصشو در اوردم ازقد  نمیبود ا

 رشته افکار پاره شد.... ای پو یصدا با

   دیار یمن ب ز یکه تن مانکنه لطفا سا   یکت و شلوار  نیا  داز ی=ببخشایپو

 کت و شلوارواسش اورد... قهیهم بعد چند دق فروشنده

جذاب تر شده   یلیلباس خ  نیا   یکثافت  تو رونی تو اتاق پرو و بعد ازچند اومد ب رفت
 گفت...  لیسه کدفعهیکه  کردمیکه فکرشو م یز یتراون چ شیب ومدیبهش م یلیبود خ

   ر یهم بگ رهنیپ هی  رشیفقط واسه ز  هی=عاللیسه

 همون لحظه فروشنده گفت... تو

 ... یی سف ای رنگ خودش  ای و   یمشک  رهنی م پ=به نظر فوشنده

 وسط حرفش ....  دمی پر دفعهیشد که  یدونم چ ینم

 اد یبهش م شتریب یلیخ ی+نه زرشک

 که گفتم... کردنیبچه داشتن با تعجب نگام م ی همه
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 +فقط نظرمو گفتم 

 لبخند گفت...  هیبا   ایپو

   نیاری ب یزرشک رهنیپ هیمن    زی=خب سا ایپو

امروز قصد  نی ا نکهیمث ا   ومدیکه چقد بهش م  یوا  رونیاومد ب  دیپوش نکهیاز ا بعد
داشتم   ینجور یهم هینجو یبه چشم من ا ای واقعا خوشگل شده  دونمی کشتن منو داره  نم

 به خودم اومدم...  لی سه ییکه باصدا  کردمینگاش  م

 گفت... یلبخنده موز   هیبا   لیسه

 دیانتخاب کن  یکیحاال واسه منم  نااایدار یا   قهیخانوم عجب سل انا ی=به به کلیسه

گرفت واسه   یرنگشوروشن م دیبود با   ای تر از پو رهیپوستش ت لیسه  نکهیتوجه به ا  با
خوشگل شده بود   یلیخ رشی ز  یبرا دیسف  رهنیبا پ کی کالس یگفتم کت شلوار اب نیهم

کت و   هیارمانم که کال تو فاز مشک  دیخر  یاتوسا هم با زور واسه ارش کت و شلوار سرمه ا 
که بعد از چند   رونیب میبچه ها حساب کنن  ما اومد نکهیگرفت قبل از ا یشوار مشک

اونا داشتن جلو جلوراه    رونی اومدن ب /ا یو پو لی همشون/ارش و ارمان و سه قهیدق
گزارش   ایکارامو به دن یمو به مو   امکیپ قیمنم عقب بودم اخه داشتم از طر  رفتنیم
 نفر اروم  گفت... هی  کدفعهیکه  دادمیم

 کارا نکن باشه ن یاز ا  یواسه تالف گهید -

 نگاه کردمو گفتم...  ای پو یعصبان  یو اوردم باال با تعجب به چشما  سرم

 ی +چ

 ...ینگاه نکن مخصوصا واسه تالف ینجوریا  چکسیبه ه چوقتی ه گهی=د ایپو

 زد که رفتم طرفش ... یغیاتوسا ج دفعه ی...گذاشت ورفت  زدی تندتند م قلبم

 یزن یم  غی+چته چرا ج
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شده   یکار  نی وروش نگ شدی دکلته تا زانو م یلباس گلبه ا هی  نیتر یکرد به داخل و   اشاره
اتوسا محکم دستمو گرفت   دفعهیکه   کردمی داشتم نگاش م ینجوریناز بودهم  یلیبود خ

داشتم تو   ومدیبهش م یلیخ  ارهیخودش  همون رنگ و گفتن ب زیبرد تو مغازه بعد سا 
  نیبود است یزانو  یتا باال بایتقر یلباس زرشک هیبه  وردکه چشم خ کردمیمغازه رو نگاه م

داشت پارچشم شب نما بود   ک ی بار یلیکمربند خ  هیبود بود با  یتور تور ناشیسرب است
 ناز بود رها کنارم بود اشاره کردم به لباسو گفتم.....  یلیخ

 اد ی+به نظرت بهم م

 نازه   یلی=اره خرها

خانم  هی نگاه به فروشنده انداختم  هی  دیکرد لباسو خر یارش و راض  یبه بدبخت اتوسا
 مسن بود ...

 ن یاریمن ب زی لباس سا نیاز ا   شهیم دی+ببخش

  دیکشیبه رخ م کمویکمربندشو که بستم بدجور کمر بار  ومدیبهم م یلی تو اتاق پرو خ رفتم
 بهم انداختن و گفتن....  ینگاه  هیدر اتاق و باز کردم رها و اتوسا 

   ادی هم بهت م یلینازه خ یلی=خاتوسا

 نازه یلیرخیبگ نوی=اره همرها

  ای لباس و گرفته بودم تو دستم که چشمم خورد به لباس پو رونیرفتم ب دمیپوش لباسامو
 داشته باشه رو به خانمه گفتم... گهید  یرنگا دی شا  ستای وا هیزرشک  رهنشیاونم پ  یواا

 نی دار  ییلباس چه رنگا   نیازا  دی+ببخش

 م یرنگاشو تموم کرد  هیبق  یو طوس ی=زرشکفروشنده

 اروم گفت...  ایپولمو دراوردم که پو فیک  گهیندارم د  شانس
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  یلیتو مغازه باشن دل طونیخانم لجباز و ش هیبه همراه   تیبا شخص  یاقا   هی ی=وقتایپو
 کنه فشینداره که خانم لجبا دستشو تو ک

 +اما ...

 م ی=اماو اگر ندارایپو

نشسته   ی اومد بچه ها رو صندل ای بعد پو قهیکه چند دق رونیرفتم ب دمو یکش یپوف کالفه
 گفت.....  ا یبودن که پو 

 خونه  میبر  گهید  نیکرد  دی خر  گهی=خب د ایپو

 هنوز تموم نشده   دمونی+نچ خر

 نی بخر نیخوا یم یچ  گهی =خب دلیسه

 .کفش.سر... فی=مانتو. شلوار. کاتوسا

 وسط حرفش ..  دیپر ایپو

 م ی=باشه باشه من که متقاد شدم بر ایپو

مث لباسم   ی و کفش مشک  فی ک هیمن  میتو تمام طبقه ها دور زد یدو ساعت خالصه
البته   دنی و کفش خر   فیم رنگ لباسا شون کبچه هاهم ه هیبق یبا مانتو مشک دمیخر

  رونیب می که اومد دیتموم شد از مرکز خر  دامون ی خر  نکهیگرفتن بعد از ا  فی فقط دخترا ک
 خونه ....  میما هم رفت  رنیغذا بگ نکه قرار شد پسرا بر   م یشد نیسوار ماش

 ... میاتاق باش هی گرفتن که هممون تو  میتو اتاقم البته ما دخترا تصم رفتم

 کردم که رها گفت... یلباسامو عوض م داشتم

 انا ی=کرها

 +هوم 
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 م یکه نگا کن  یندار لمیف هی=رها

 باشه  ی+خب ژانر چ

 گه ید ینجور یترسناک ا یجانی=عاشقانه هاتوسا

 مینیگرفتم بب  لمیچندتا ف  هی میا یبعد ب میشام بخور م ی+خب بر

  هی نهیا  یجلو  دمیهم از توکشوم برداشتم و پوش  یشال زرشک هی دمی لباسامو پوش  یوقت
رژ   هیزانوم بود یتارو  یمشک  هیهود هیبا  یزرشک نیشلوار ج هینگاه به خودم انداختم 

 شده بودم ... ینگاه کردم عال نهیزدم  به خودم تو ا یزرشک

ودم تو افکار خودم بودم که  انصافا خوشگل شده ب یاعتماد به نفسمم تو حلقم ول یعنی
 بار هزارم درست کردم که اتوسا گفت.... یافکارمو پاره کرد شالمو برا  یدر رشته   یصدا 

 ه ی=کاتوسا

 ن یشام بخور گهید  نیایب  گهیباشه منم د  یخواست یم ی=کارش

 اتوسا رها گفت.... یجا  به

 می ا ی=باشه االن مرها

 البد رفته بود .... ومدینم ییصدا گهید

  یروسر ه یبا  یشلوار مشک هی زانو بود با  نی بوده که تا پا دهیپوش یتونک طوس  هی رها
 ی مشک

 یو مشک  ییمویاز ل بیشال ترک هیبا   یشلوار مشک هیبا  ییمویل ک ی تون هیهم   اتوسا
 بود ....  دهیپوش

  هیبا  دیهمرنگ چشماش پوستش سف یبا موها  یمشک یبا چشما  یدختر هی  اتوسا
 ... یقلوه ا یو لبا  یقلم هینیب
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متناسب با   هینیلب و ب دیو پوست سف  ییخرما   یبود با موها  یهم چشماش عسل رها
 صورتش...

 ....ای هم بودن بر عکس من و ک هیشب  یلیوارش خ  اتوسا

االن زنگ بزنم کلمو    یرفت بهش زنگ بزنم واااا ادمی  ارشیک یی... واععععععععیه
 ...کنهیم

 دفعه رهاگفت... هیبرداشتم که   زی م یرو  از   مویگوش

 م ی=بچه ها بررها

 م ی+بر

 م ی=براتوسا

رها و اتوسا به اونا ملحق شدن اتوسا کنار   زیبچه ها نشسته بودن دور م نی پا میرفت
بود رفتم نشستم سرمو بلند   یخال یجا هیارش نشسته بود رها هم کنار اتوسا کنار رها 

  یمن نشسته اه موقع  یرو به رو نی ا  یبرخورد کردم وااا  یطوس  ی  لهیکه با دو تا ت
نشد ضربان   یکرده خونسرد باشم ول یالال بودم سع ن م کردن یم می داشتن شانس تقس

  عی بود سر عیضا  یلیخ شدمی کرده بود اگه از جام بلند م خی قلبم رفته بود رو هزار دستام  
  کهیدوسه تا ت  نکهیخوردن  بعد از ا تزایشروع کردم به پ یلیم یبا ب نی سرمو انداختم پا

 خوردم رو به بچه ها گفتم... تزایپ

 ممنون دستون درد نکنه یلی+خ

 ی نخود ی ز ی=تو که چ لیسه

 اشتها ندارم  گهی+نه د

 م ینکرد  یکار  کنمی=در هر صورت خواهش ملیسه
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زنگ خورد   میدفعه گوش هیکه   زی و انداختم رو م  مینشستم رو مبل نشستم گوش رفتم
حوصله نداشتم جواب بدم چند بار پشت سر هم زنگ   کردمیهمه داشتن بهم نگاه م

روش   /ارشی/ک ینگاه به صفحش انداختم اسم  داداش هیبرداشتم  زیم  یخورد از رو
 تماس و وصل کردم.....  عی سر  کردیم  ییخودنما

 جواب بده  گهی ساعت د  هی ستای =واارشیک

 سالم  کی +عل

 یزنیزنگ که نم هی  شهیدلم برات م یری بدون من م ینجوریهم یگی=سالم ....نمارشیک
 م یمرد  ای  میزنده ام نیبب

 +خب سرم شلوغ بود

 کردن....  یبچه ها داشتن بهم نگاه م همه

   گذرهی=خوش مارشیک

 +اره چ جورم 

 =بدون من ارشیک

 ی ستیتنها ن یی+خب توام که تنها

 ستم یهستن که من تنها ن ای =خب مثال کارشیک

 شاسگولت  یدوستا  نی+اممممم.... خب..... اهان.....هم

  نیکه چقدر دلم واسش تنگ شده مخصوصا واسه ا  یوا دیبلند خند یبا صدا  ارشیک
 خنده هاش...

 و.... لی و سه  ای=منظورت پو ارشیک

 وسط حرفش..  دم یپر
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 یداداش  انی پس به نظرت منظورم ک گهی+اره د

از  ریالبته به غ کردنیبود همه داشتن با بهت بهم نگاه م یدنید یلیخ افشونیکه ق یواا
  یال یکردگودز یکه با اخم داشت بهم نگاه م ای و البته پو دنیخندیم  زیر ز یرها و اتوسا ر

 اه اه   کنهیبا اخم بهم نگاه م نمشیبیاخمو اه اه اه هر وقت م  ختیریبدبخت ب

 باتواما  یی کجا  انای=کارشیک

 ...بگوبگو  ی+هان .. چ

 ان ی م ی=کشاریک

 گهی +احتماال سه روز د

 جمعه  یعنی=ارشیک

 +اهوم 

 هستن  ای=خب االن اونجا کارشیک

 نگاه انداختم به بچه ها بعد گفتم...  هی

 ارش/ / تای اوا/ارمان/ارم/ا یپو/ ای پر/لی +سوسن/سه

 ورهاوبهار   اتوسا

 دتن یجد  ی=دوستاارشیک

 بهارن  ی+نه بابا همشون دوستا 

 ی خانم چ ای=اهان پس دنارشیک

 خواستم برم باهاش صحب..  یداداشش اجازه نداد منم م یچی+ه

 دادزد...   تی وسط حرفمو با عصبان  دیدفعه پر هی
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چه برسه به  یاز کنارش رد نش یحت گهیکه د  ی=مگه تو به من قول نداده بود ارشیک
 هااان  یباهاش حرف بزن ی بخوا نکهیا

 ...الوووو ارشیک نی+بب

 قطع کرده بود...  انداختم  ینگاه به گوش هی

از جام   ختیاعصابم و بهم ر کرد یانقدر زود قضاوت م دی دلخوردشدم نبا یلیخ ازش
شد که   ی چ دمیکردم رفتم رو تخت نفهم یپاشدم و رفتم باال تمام حرصمو سر در خال

ازش دلخور    یلیبخواد سرم داد بزنه خ ینجوریگرفت اصال ازش انتظار نداشتم که ا میگر
 ارم یا پس فردابهش زنگ بزنم از دلش در بی فردا   دیشدم اما بخاطر تولدش با 

 خوابم برد....   یک دمیکردم که نفهم یفکر م ارشیداشتم به ک ینجوریهم

 .................. ای...................................پو

 گفت... نگاه به ما انداخت و هیرفت باالرها  انای ک نکهیاز ا بعد

 چش شده  نیا  دیدونی=بچه ها شما نم رها

 نگاه به ارش و ارمان انداخت وگفت....  هینگاه به من انداخت بعد   هی  لیسه

 د یدونی م  نیارام و نوش ی  هی=شما قضلیسه

 =منظورتون از ارام خواهر اتوساست رها

 =اره لیسه

 هیک  نی=خب نوشاتوسا

 ه یک نینوش گهی =اره راس مرها

 میرها و اتوسا گفت یو ارام و برا  ارش ی و ارشام و ک  نینوش ی تمام ماجرا نکهیاز ا بعد
 اتوساگفت...
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 د ی اتوسا=پس چرا زود تر نگفت    

  یزیچ انایو ارش خواهش کرد که نه به تو نه به ک ارش یهمه ما از ک یجلو  ای+چون که دن
  گفتی موردش مدر  ایکه دن یبودم اما اون جور  دهیرو ند  انای درسته اون موقع من ک مینگ
بهش گفت که به شما دو   ارشیک  نیدوس داشته باشه واسه هم ارشویک یلیخ دیبا
در مورد ارشام صحبت   انایبه ک ش یچند وقت پ ارشی ک  دمیفهم نکهیتا ا  میگی تا نم یزیچ

 انقدر ناراحت شد انایک نکه یشد و ا یعصبان  ارشی االن ک  نیکرده مطمئنم واسه هم

 =اتوسا رها

 =بله اتوسا

 ی زنیبهم م ایو با دن ت ی=تو دوسترها

 اون بوده   ری مگه تغس  یشد وونهی =رها داتوسا

ارمان و   میاتاق بود   هیتو  ل ی رفت تو اتاقش من سه یهر کس میغذا خورد نکهیاز ا بعد
 باال... یطبقه    یو رها و اتوسا تو انایک  یارش تو اتاق بقل

 ..خوابم برد. یک دمیکه نفهم دمیرو تخت دراز کش 

 جواب دادم... عیشدم مامان بود سر  داری از خواب ب میزنگ گوش یبا صدا  صبح

 ی جان مامان خوب ای =سالم پومامان

 ن ی+ممنون مامان شما خوب

 د یکن  یکار م یخوبه چ لی = سهمامان

 کاریب  یچی+اونم خوبه ه

 مامان جان  داااای=مواظب خودتون باشمامان

 +چشم 
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 زم ی عز یندار ی=خب کارمامان

 ی +نه مامان

 سالم برسون خداحافظ   هی=به بقمامان

 +خداحافظ 

که  نی دس صورتمو شستم  رفتم پا ییرو قطع کردم رفتم دست شو یگوش نکهیاز ا بعد
رها که   لی وسا  یو رها و اتوسا با خنده وارد البته باکل انایباز شدو ک یدفعه در ورود  هی

 باشه گفت... دهی انگار تازه منو د

 ر ی خ=سالم صبح برها

و اتوسا به من نگاه انداختن و سالم کردن من جابشون و دادم   انایحرف ک  نیاز ا  عدی
  گاردای به تمام خدمتکارا و باد انای خوردم ک ری رفتم تو اشپزخونه سه چهار تا لقمه نون و  پن

 در بودن.... یمونده ودن اونا هم جلو  گاردیفقط دوتا باد  انیگفته بود فعال ن

 رو مبل نشستم و گفتم..  انایتو حال بچه ها نشسته بودن رو مبل رو به رو ک رفتم

 ن یگرفت الرو ی+وسا 

 =اره انایک

 پس فردا  ای فردا  یر یگی م ی+تولدشو ک

  یبرا  یچ یبرا  دیدونیمطمئنم همتون م میباهم دعوا کرد  ارشی منو ک  شبی=دانایک
   ادیپس فردا ب گمیم  زنمینکردم فردا صبح بهش زنگ م یهنوز ازش معذرت خواه نیهم

 اومد باشه دوباره گفت...  ادشی  یزی انگار که چ بعد

چند نفر هستن   نمیتا بب ادیخوام بگن ب یم میبد  ارشویک  یدوستا یشما ره  ای =اقاپوانایک
 سفارش بدم  کیک
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 دفعه اعصابم خورد شد و گفتم... هیونم چرا  ینم

  گمی+خودم بهشون م

 گفت... لیسه بعد

 زنگ بزنه ایخانوم بهتره پو  انای =اره کلیسه

 چند نفرن  نی =باشه فقط بگانایک

 +باشه 

 تو اتاق تا به بچه ها زنگ بزنم.....  رفتم

  نی رفت باال لبتابمو اوردم پا  ایپو  نکهی...........................بعد از اانای................................ک
نگاه به صفحش انداخت و    هیارش زنگ خورد   ی شکه گو  میدیم لمیف  میبا بچه ها داشت

 گفت... 

 ارشه ی = اه کارش

   دی=بچه ساکت باشارمان

 رو برداشت وروبلند گو گذاشت... یگوش ارش

 ی=سالم ارش خوبارشیک

 ی =ممنون داداش تو خوبارش

 ستم ی=بد نارشیک

 یی =کجا ارش

 یی =تو خونه تو کجاارشیک

 نا یبا مامانم ا میرونی=ما هم ب ارش



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

105 
 

 =اهان  ارشیک

 و گفت... ستادی اومد رو به روم ا  ایدفعه پو  هیهمون لحظه  تو

 .. ای=کایپو

  نیاول نی انگشتمو از رو لبش برداشتم سرمو انداختم پا  عی گذاشتم رو لبش  سر  انگشتمو
 ...دمیکش یخجالت م ای که از پو یبار

 اونجاست    ی=کسارشیک

 =ا...احسانه پسر خالم  ارش

 کرمانشاه   نی=مگه رفتارشیک

 خانوم رفتن  انایبا ک نکهیاتوسا رفته چالوس مثه ا  ی=اره ولارش

 به اتوسا گفتم....  شدمیذوب م  ایپو  ینگا ها  ریدوس نداشتم اونجا بمونم داشتم ز  گهید

 باال اری لبتابو ب  نینگاه کرد   لمیباال ف رمی +من م

من    ایخدا  ییباشه من با عجله رفتم باال رو تخت نشستم وا یسرشو تکون به معن  اتوسا
 امکان  نداره من از  نیشدم نکنه .....نکنه.... نه ا ینجوریچرا ا

نه   یشده باشم وااا  نیفکر کن من عاشق ا  نیدرصد به ا هی یخوشم اومده باشه وااا  نیا
 ...ستین ینجورینه اصن ا  ایخدا

  خی من   یتو دهنم دستا  ادیقلبم م  نمشیبیالبد منم تا م انای=خودتو گول نزن کوجدان
 زنه یم

 شه یم  رختیاخمو و ب ی  الیگودز  نیعاشق ا  یک زنمی خودمو گول نم من

 گه ی=تود وجدان
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وابستش    نیازا  شتریب گهیکنم د  یسع  دیبه خودم دروغ بگم با دیمن نبا  گهیراس م اره
  کنهیاون اصن به من فکر نم  دینشم شا

 بهش وابسته بشم ادیز   دیدر صد فکر کن منو پس بزنه .....نه.... نه من نبا هی یوااا 

 دفعه در بازشد و رها و اتوسا اومدن داخل....  هی 

 ن ی دیو د  لمی+ف

 با اخم گفت.... اتوسا

 دفعه هی =تو چت شد  اتوسا

 یچی....ه ی+ه

 اد یخوشت م  ای=تو.....تواز پو رها

 نگفتم ... یچیه نی به شماره افتاده بود سرمو انداختم پا نفسام

 عادته  هیفقط   نیمن واقعا دوسش دارم ....نه ا یعنی

 عادته    هی.... اره

   ادیشلغم اخمو خوشش م ختیر یب یالی از اون گودز  ی+نه ک

 =اره جون عمت وجدان

 بود  دانشدهیوقت بود سروکلت پ  یلی+وجدان جون برو خونت خ

 ام ینم گهید  رمیاالن م گهید یندار  اقتی =لوجدان

 خنده... ری زدن ز  یپق یدفعه ا هیو رهاباتعجب بهم نگاه کردن   اتوسا

 حضرت گرفته  ای ازاول دیالقاب جد  الیجناب گودز  نمیبی=مرها

 ی کنیصداش م  یجور نیهم شهی=تو هماتوسا
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 +اره 

 نی پا م ی=پاشو پاشو بررها

 ...دمی کش یخجالت م ایدونم چرا از پو  ینم

 گه ی =پاشو داتوسا

  عیزنگ خورد نگاش کردم بهاربود سر  میدفعه گوش هیکه   نی خواستم پاشم برم پا تا
 برداشم....

 +جانم 

 رون یب میبا بچه ها بر  یا یم  گمی=مبهار

 +بچه ها  

 اراد و اراس واشکان  گهی =اره دبهار

 بشناسمشون  دی +با

اراد و اراس دوقلو بودن اشکان که دوست   ادبابای  ینم ادتیبچه ها رو  یعنی ی=وااا بهار
  گهی د ارشیک یخودت بوددوستا  یمیصم

 ام یتونم ب یمن رها و اتوسا باهام هستن نم   یاومد ول ادمی +اهان حاال 

 ار ی اونا رو هم ب  ننتیدوس دارن بب یلی=بچه خبهار

 +باشه 

 دنبالت  امی =خودم مبهار

 +باش 

  یندار یکار  زمی=خب عزبهار
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 +نچ

 اماده باش  گه یساعت د  هی=بهار

 ی +باشه ب خونواده سالم برسون با 

 نمت یبی= باش مبهار

 یلیکرد اراد هم خ یدر برابر اراد و اراس ازم دفاع م شهی اومد اشکان هم  ادمی حاال  یوااا 
رو   گهیهمد یلیاراس وبهار خ  یکه البته موفق هم بود ول ارهیدوس داش حرص منو درب

 منو از تو افکارم خارج کرد.... ییصدا   هیدوس داشتند  

 هی+هان ...چ

 کنم یساعت دارم صدات م  هیبابا   یی=کجا رها

 رون یب م یبر نیای گم م ی+م

 من هستم  ریخودت برو از ارش اجازه بگ  نی=بباتوسا

 ام یمنم م  ادی=اره اتوسا برها

 +باشه 

دن  ما دست از صحبت کر  دمیکه با د  زدنیبچه داشتن با هم حرف م نی پا میرفت بعد
 برداشتن...

 گفتم...   ستادمی ارش وا  یرو به رو   رفتم

 +اقا ارش 

 =بله ارش

 رون ی ب میادبریاتوسا با من ب  شهی+م

 ن یبر  نیخوا ی م ی=خب با کارش
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 +بهار.... اشکان اراد و اراس 

دوست داشتم عکس و   یل یخ ایکردن که نگام افتاد به پو  یداشتن به من نگا م همه
  یدلم م یلیچرا خ دونمینم کردیداشت نگام م  یاخم وحشتناک  هیکه با   نمیالعملشو بب

 ....ارمیخواست حرصشو در ب

 دوباره گفتم.... نیهم  ی واسه

خونه   نجای اخه ما ا   ارشنیک یاونا دوستا   ستنین ی بد  یاونا اداما  دیباور کن نید ی+اجازه م
بودن اشکان پسره خاله تاراست اراد و اراس هم پسر   موی که اونا همسا میداشت یال یو

 ستنین یبد  یادما دی عمو هاشن باور کن

 گفت.... تی با اعصبان لیدفعه سه هی که

 نی با اونا بر نی خوا یشما م  یعنی= لیسه

 +اهوم 

 برم  ی=داداشاتوسا

در  میا یما هم با شما م  یاعتماد دارم و داشتم ول ارشیک ی به دوستا شهی=من همارش
 ن یر ینم ییخانوم شما هم جا  انای صورت  ک نی ا ریغ

 گفتم ...  یبلند  یصدا با

 ی +چ

 گفت...  تیبا اعصبان ایپو

تهران هر غل... هر    میهر وقت رفت  نیخانوم شما دست ما امانت هست انایک نی =ببایپو
  نی بکن نیخواست یکار

  یدلم م یلیاخه خ  گهیم یچ نمیزنگ بزنم به بهاربب دیندارم با ن یجز ا  یچاره ا  نکهیا   مث
 .... نمیخواد  اونا رو بب
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 مبل کنا رها نشستم شماره بهاررو گرفتم که بعد از دوتا بوق جواب داد... رو

 د ی=بله بفرمائبهار

 چقدر صداش اشناس... هیک نی صداش اشنا بود ا  یلیپسره بود خ هی

 گوش...  دیلطف کن شهیزنگ زدم م  ینخانم بهار احسا یمن به گوش  دی+سالم ببخش

 وسط حرفم..  دهیاون پسره پر  هی

 خانم کوچولو  یچطور یی تو   انای=اه ک پسره 

 شما  دی+ببخش

   گهیاشکانم د ی=نشناخت پسره 

 یی +اه اشکان تو 

 =پ ن پ عممهاشکان

 مزه  ی+ب

 گه ید  یای =خب ماشکان

 اگ..   میمن با دوستام اومدن که جمعاهفت نفر نی+بب

 می ر یکجا م  میجا قراربزارم بگ هیداره پس    ی=چه اشکالاشکان

 +باشه خب کجا  

 خونه  کی پارک نزد ای= باشکان

 +اهان پارک پرواز 

 ی با  بنمتیم  گهیساعت د  هی=اره اشکان

 و قطع کردم....  یگوش یحرف چیه  بدون
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 بود  ی=ک رها

 + اشکان 

 ه ی=اشکان کرها

 بهار  یپسر خاله   گهی +بابا گفتم د

 به بچه هاگفتم... رو

 گه ید  نیای +خب م

 =اره   لی و ارش و سه  ارمان

 گفتم...  ای رو به پو بعد

 ..ای +شما نم

 حرفم و بزنم ...  ی هیبق نزاشت

 ست یبه من ن یاز یاقا اشکانتون هست ن گهی =نه دایپو

خواد   ی دلم م ادینه خداکنه ب یحرفش دلم گرفت.... وااا  نی دفعه با ا هیچرا  دونمینم
 باشه...   ادیب ااا ی خدا ادیب

 گفت.... لیپاشه بره که سه خواست

 برو لباس بپوش  اریدر ن ی=مسخره باز لیسه

 =من ک....ایپو

 وسط حرفش..  دیپر  لیسه

 ی ا یب دیدونم با ی=من نملیسه

 بچه هابلند شدن رفتن باالتا لباس بپوشن... ی همه
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 ............................رفتم باال تو اتاق رو تخت نشستم ... ای...............................پو

حساسم... البد بهش عادت کردم    انایشدم چرا انقدر رو ک ینجوریمن چرا ا   ییخدا یواا
من انقد روش    ارشیام اره چون خواهر ک ینجوریا  ارشهیچون خواهر ک نکهیا  ای  گهید

 حساسم....

  هیبا دمیدراوردم وپوش دیسف  رهن یپ هیمسخره شدم از تو کمدم   ی فکرا  نیا  الیخ یب
رنگمم دستم انداختم  که تو همون   ی,  ساعت نقره ا دیسف یکتون هیبا   یاب  یشلوارل

 در اتاق و باز کرد ... لی لحظه سه

 قرمز...  یکتون هیبا  یشلوار مشک هیدبایقرمز پوش شرتیت هی لمیسه

 ... میشد نیسوار ماش  میهمه حاضر بودن رفت نی پا میرفت

 ....مید یساعت رس می بودن باالخره بعد از ن انای ک نیو رها و اتوسا تو ماش انایک

 ................. انای..........................................ک

 بهار,اراد,اراس,اشکان /نی پا میداومده بو  نی از ماش 

داداخرشم قرارشد   ینظر هی   یهر کس  یاحوال پرس یداده بود بعد کل هیتک ن یبه ماش/
ما من و رها جلو    نیشدن البته بهاراومد تو ماش ن یدوباره همه سوار ماش یشهرباز  میبر

  لی و ارش جلو نشسته بودن ارمان و سه  ای , پوا یپو  نیاتوسا و بهارعقب تو ماش مینشست
اراد و اراس اراد جلونشست   ی دعوا  یهم بعد از کل کاناش  نیعقب نشسته بودن تو ماش

تو راه انگارمن و   یبه سمت شهر باز  میاشکانم راننده بود و اراس بدبختم عقب راه افتاد
خره بعد از اشکان باال یه  زدیم  ایپو  یه  زدمیهم من م  میو اشکان مسابقه داشت  ایپو
  میشدم رفت ادهیپ ن یاز ماش  میو پارک کرد  نیماش یبه شهرباز  میدی کش مکش رس یکل

 که اتوسا با ذوق گفت... یداخل شهر باز 

 تونل وحشت  می=براتوسا
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ترس از  یا یکه فوب ییخدا کنه قبول نکن تنها کسا   ترسمیم  یکیتار یل یمن خ  ایخدا  یوااا 
به   اریشهر  ییو دا   انیشا  ییمامان و بابا و دا ارشیک  دوننیبسته رو م یو فضا   یکیتار

 ...ای و دو تا دوست خل  چل خودم رها و دن  دایعالوه خاله ش

  میقا  ارشی و ک انی شا ییو دا   اریشهر  ییپنج سالم بود داشتم با دا یموقع  ادیم  ادمی
که گذشت   قهیدر بستم بد چند دق یوون  ریش ریکه رفتم تو اتاق ز  میکرد  یم  یباشک باز 

  یشبم مجبور شدم اونجا بمونم صبح وقت شهیدر باز نم دمیکه د  رونیخواستم برم ب یم
که چقدر   یخانواده باالسرمم وااا  یاعضا  یهمه   مارستانمی تو ب دمیاز خواب پاشدم د 

  شمیتا چند سال پ ترسمیبسته م یو فضا   یکیاون شب بد بود  از اون موقع به بد از تار
نه از  گه یاونقدر سرم غرغر کرد و مسخره کرد د   ارشیک یول دمیخواب یبا برق روشن م

بسته   یو فضا  یکیهنوز از تار  ینه از برق اونم فقط موقع خواب  ول ترسم یاسانسور م
اسم بهم دس  ی....حمله  ارمی نفس کم م رمی گیقرار م طی تواون شرا ی وقت  ترسمیم یلیخ
 با حرف بهاربه خودم اومدم...  دهیم

 هی =خب نظرتو چبهار

 نظرشونو گفتن  هی+مگه بق

 =بله همه موافقن بهار

 ام یپس نم ادی +من از تونل وحشت خوشم نم

 ..کردیداشت نگام م  یفیبا اخم ظر ایپو

 ی ترسیم  ای  ادی =خوشت نمایپو

 اد یفقط خوشم نم ترسم ی گفته من م ی+نه ک

 ی ترسی معلومه م گهید ی=خب جرات ندارایپو

 ... کردیبهم نگاه م یکرد رها داشت با نگران یم کمی داشت تحر  یعوض

 ام ی +باشه م
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هم نشسته بودن   شیارش و اتوسا پ میتا سوار ش میرفت رهی بگ طیرفت تا بل لیسه بعد
دختره نشسته   هیبعدش اشکان و اراد بعد بهارو اراس وبعد ارمان با  لیبعد رها و سه

با ترس و لرز رفتم کنارش نشستم   نمیبش نیا  شی من پ  ایخدا  یوااا   ای بودن و در اخر پو
 .... دو بعد قطار شروع به حرکت کر

اتوسا و   غ یج یدفعه صدا  هیبود دستامو مشت کردم چشمامم بستم که   کی جا تار همه
عنکبوت   هی نفس کم اوردم تا چشمام و باز کردم    مردمی داشتم م گهید  یبهاربلند شد وااا 

مشت شدم باز شد    یدستا  دفعهی که  هم رفت باال غیج یبزرگ جلومون ظاهر شد صدا 
 اروم گفت...  ایکه تو همون لحظه پو

   ی=حالت خوبه چرا انقدر سرد ایپو

من و برگردون سمت خودش و   ا یپو  یدفعه ا هیکه   زدمیداشتم نفس نفس م گهید
 گفت... 

 بکش  قینفس عم هی نی نفس بکش افر  انای ک  یخوب انای=کایپو

بغلم کرد اروم   ای دفعه پو هیکه  مردمی واقعاداشتم م  گهیتونستم نفس بکشم د ینم خوب
 با دستش پشتمو ماساژ داد.... 

 خب   یبکش قیکن نفس عم یسع انای=کایپو

بغلش   یتو   دمیکشیم قیشد که انگار راه نفسم باز شد تند تند نفس عم یچ دونمینم
 نداشتم.... جایکه ه یارامش  هی کردمیاحساس ارامش م

 وگفت... رونیاورد باروم من از بغلش   ایپو

   ی ترسیم  یکی =تو از تارایپو

 اد ی+نه ز 

 =معلومه ایپو
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 اروم دستمو فشار داد و گفت....  یلیبعدخ

 هان   کردمیکا م یشد من چ یم ت یز ی=اگه تو چایپو

 دفعه بغلم کرد و گفت....  هیکه  نی بلند گفت سرم انداختم پا  یلیخ هانشو

 باشه خانم کوچولو  یبترس یزیاز چ  ستی من هستم الزم ن  ی=تا وقتایپو

چرا از خانم کوچولو گفتنش بدم   دونمینم رونیاروم من از بغلش اورد ب  ایپو  ستادیا  قطار
واگن قبل ما   هیرفت البته   یبه باد م تمیثیوگرنه ح  میواگن بود  نیخدارو شکر اخر ومدین

  ادهیپ نکهیا بدتر از ما بود بعد از ا دختر و پسر جوون نشسته بودن وضع اون هیبود که 
 و گفت...  طرفمرها اومد  میشد

   یسوار شد  یواسه چ انایک یخوب دهی=چرا انقدررنگت پررها

 که خوبم ستین می ز ی+اره بابا خوبم چ

 =اره جون عمت اتوسا

 گفت.....  لیدفعه سه  هیکه  ادیحالم جا ب  کمینشسته بودم تا یصندل رو

 م یسوار ش یچ گهی =دلیسه

 صبا   ی=کشتاتوسا

 =چرخ و فلک رها

 +ترن  

 گفت..  لیخواست حرف بزنه که سه بهارتا

  کنمی = باشه باشه همه رو سوارتون ملیسه

  یم نجای شور کردنشون اونوقت ا  یوقت گهی=انگار بچه کوچولو هستن واال دوروز دارمان
 کنن واه واه  یخوان باز 
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 از لحن ارمان همه مرده بودن از خنده... 

تورستوران  ما   میرستوران ناهار بخور  میقرار شد بر میشد  الیوسا  ی ه یسوار بق میرفت بعد
 ... ییرو به رو زیپسرا هم رو م میجا نشسته بود هیدخترا  

 ن یخور یم   ی+بچه ها شماچ

 و اتوسا همزمان با هم گفتن.... رها

 ده یو اتوسا= کوب رها

 تزا ی=پبهار

 خوام    یم  تزای+اره منم پ

 ساله اومد... 27,28پسر حدودا  هیهمون لحظه گارسون اومد  ی تو

    دی دار لی م ی=خب خانما چگارسون

 گفتم... عی رها خواست حرف بزنه سر  تا

 با مخلفات    تزایدو تاپ دهی+دو تا کوب

 د یندار گهی=امر دگارسون

  ری=خبهار

 .خوردم .. تزامویاز پ کهیغذا رو اوردن سه چهار تا ت قهیاز ده  دق بعد

 شدم  ریس  شی+اخ

 ی شترنخورد یب کهیتو که چهار تا ت انای =وا کبهار

 تونم بخورم  ینم گهی+ نه د

 چند تا قلوپ نوشابه خوردم از جام بلند شدم... بعد
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 ن یای تا شما ب رونیب  رمی +بچه ها من م

 =باشه مواظب خودت باش بهار

 +باش 

 جواب دادم.... عیزنگ خورد بابام بود سر  میدفعه گوش هیکه   رونیب رفتم

 ی+سالم بابا جون خوب

 ی زنیزنگم به ما نم هی ی دوستات شی پ زمی=سالم عزبابا

 گه ی +وقت نداشتم د

  زم ی عز یا یم ی=کبابا

 گه ی+دو روز د 

 ی ندار یمواظب خودت باش خب بابا کار  میما منتظرت زمی=باشه عز بابا

 سون سالم بر  ارشی+نه باباجون به مامان و ک

 =چشم گل بابا  بابا

 +خداحافظ 

 =خداحافظ گلم بابا

 پسر اومد جلوم .. هیکه    نیخواستم برگردم برم سمت ماش تا

 م یفعال در خدمت یری=سالم خوشگله کجا مپسره

 دی+اقا لطفا مزاحم نش 

 رم یخوشگلت بگ یبوس از لبا هیخوام   یندارم فقط م تی =کار پسره 

 کنار  دی+اقا لطفا بر 
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  نیخورد که باعث شد بخورم زم چیشد که پام پ  یچ دونمینم دفعهی خواستم برم که  تا
 کرد... ی درد م یپام بد جو 

 =بزار کمکت کنم پسره 

 خوام  یکمک نم  گمیهان م  ی+مگه نفهم

  یاگه بال ینداره واا  دیبهم د چکسیهم هستم ه نایماش نیشانس ب نیلعنت به ا   اه
 .... یچ اره یسرم ب

داشتم از درد   گهی رفت هوا د غمیدفعه پاشو گذاشت رو پام محکم فشار داد که ج هی
 .... ردمیم

 سرم و اوردم باال... یحال یاومد با ب  ییصدا هی

نبود   انایدخترا انداختم فقط ک  زهی نگاه به م هی.....................ای......................................پو
  رونیو نگاه کردم نه ب  رونیرستوران ب شهیدلشوره گرفتم از پشت شدفعه  هیچرا  دونمینم

 گفت.... ل ی که دفعه سه رونیاز جام پاشدم که برم ب   نیبود نه تو ماش

 ی ری =کجا ملیسه

 بخورم   ییهوا  هی  رونی ب میری +م

 م یای =باشه برو ما هم االن ملیسه

 +باشه 

اومد رفتم جلوتر که    ییصدا  هیدفعه  هینگاه به دور ور انداختم نبود  هی  رونیب میرفت
 صداها واضح شد...

 خوام  یکمک نم گمی هان م یمگه نفه-

 بود ... انای ک یصدا   نی.. ا  نیا



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

119 
 

  انای ک یصدا  نیاومد مطمئنم ا  یغیج ییصدا هیکه   نیطرف ماش رفتمیبدو داشتم م بدو
  انایک  ی پسر هم پاشو گذاشته رو پا هی نیافتاده زم انایک دمیاونجا د دمیرس یبود وقت

 ...دهیداره فشار م

که   یصحنه کنتنرلم و از دس دادم دست خودم نبود بهش حمله کردم تا جا   نیا  دنیبا د 
مشت   هی  خواستمیبودم  م یجون داشت زدمش صورتش پر خون شده هنوزم عصب

 گفت.... ی حال  یب ییبا صدا انا یدفعه ک هیبزنم تو صورتش که  گهید

 ااااا ی =پوانایک

 داد...  ح یهم فرار و بر قرار ترج یاشغالو ولش کردم اون عوض اون

 ... انایک شیپ رفتم

 ی خوب انای,ک انا ی+ ک

 =اره من خوبم  انایک

   یراه بر یتون ی+م

 نشده که   میزی =اره بابا چانایک

 بشر لجباز و مغروره ...  نیچقدر ا  هیک گهی د نیا  ای خدا یواا

  کمینشستم   نیاخ گفت و دوباره خورد زم هیدفعه  هیست از جاش بلند شه خوا تا
 شلوارشو زدم باال دور تا دور پاش کبود شده بود....

 کار کرده   ینگاه چ ی+لعنت

  یچقدر سبکه بچه  انایک یزانوش واا  ری دستمم ز   یکیسرش اون   ریدستمو گذاشتم ز  هی 
تو   یچرا اما وقت دونمیتره محکم به خودم فشارش دادم نم نیسنگ  نیپنج ساله از ا 

  انایکه من به ک  یحس  نیوقت از خودم جداش کنم اما ا  چیه گهیبغلمه دوس ندارم د 
 .... طمئنمم  نویا  ستیهس زود گذر ن یدارم هر چ
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جلو خودمم رفتم نشستم راه افتادم به سمت   یگذاشتم صندل   نیطرف ماش رفتم
 ...مارستانیب

 م یبر  میخوا  یم  یی=جاانایک

 مارستان ی+بله ب

 من خوبم   سی=نه الزم نانایک

 دور پات کبود شده  مارستانیب میر یم  ری+خ

  میدوباره بغلش کردمو رفت مید یرس یرد و بدل نشد وقت نمون یب یحرف  مارستانی تا ب گهید
 .... مارستانیداخل ب

دکترنشسته بودرو  یداخل اتاق ,اقا می...........................رفتانای................................ک
 پامو نگاه کرد گفت...  نکه یبعد از ا یصندل

 انگار چند بار پشت سر هم ضربه خورد اره  نکهی=رگ به رگ شده دردشم واسه ادکتر

 کرد.... یاشت پاهامو له مد یعوض هی اره    گفتمی م گفتمیم   ینگفتم چ یچیه

 رو به دکتر گفت... ایپو

 رنمی تونم چند لحظه وقتتون و بگ ی=مایپو

 بعد دکتر رو به پرستار گفت...  

 دیکن یچی= لطفامچ پاشوباند پدکتر

 .. رونی رفت ب ای با پو بعد

  یکرده بود احساس بهتر  قیکه دکتر بهم تزر یی ,بخاطر مسکن ها م یشد نیماش سوار
 خوابم برد.... یک دمیدادم که نفهم هیتک یصندل یداشتم سرمو به پشت
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نگاه   هیخونه  میدی ساعت رس می......................باالخره بعد از نای.....................................پو
 بوداروم صداش کردم.... دهیانداختم خواب انایبه ک

 م یدیرس  پاشو انای ک انای+ک

 =باشه پاشدم انایک

بچه ها رو مبل نشستن تا خواستم حرف   یهمه   دم یداخل که د  میجاش بلند شد رفت از 
 شروع کرد.... لیبزنم که سه

  یالمصبتون واسه چ یاون تلفن ها  نیموقع شب کجا بود  نی شعورا تا ا ی=شمابلیسه
بودن   نجایاالن ا نیتا هم نایاشکان ا میچقد نگران شد نیدونی م ن یدادیجواب نم

 چقد نگرانتون بودن هان...   نیدونیم

 .... گفتیو م زدیرو داد م همه

 بود نیتو ماش امونمیگوش  میبود مارستان یما تا االن ب نی+بب

 ی =واسه چ رها

 گفت... انایخواستم حرف بزنم که ک تا

 مارستان یب  میخورد بعد رفت چی دفعه پام پ هی رونی ... خب من که رفتم ب زهی=ام... چانایک

 بهش نگاه کرد وگفت ....  یبا نگران اتوسا

 ی =االن خوباتوسا

 من برم بخوابم   نیدی کرده حاال اگه اجازه م قی=اره بابا دکتر بهم مسکن تزر انایک

 د ی=بفرمائلیسه

 من بود  ریمن واقعا متاسفم همش تقص نی =بچه ها اگه نگران شدانایک

 .. پرت کرد طرف رها,رها هم رو گرفتش شویگوش بعد



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

122 
 

   ریخب بچه ها شب بخ اریزنگ به بهار بزن از نگران درشون ب هی=رها  انایک

 همون لحظه اتوسا ورها بلند شدن رفتن باال .... تو

 گفت...  لیرفتم باال که سه ی از پله ها م داشتم

 نگرانتون شدم  یلیسرت داد زدم اخه خ دیداداش ببخش ای=پو لیسه

 ی+اشکال نداره داداش

 خوابم برد... یک دمینفهم دمیرو تخت دراز کش رفتم تو اتاق بعد

 شدم.. داریرها از خواب ب یی.................صبح با صدا انای..........................................ک

 یپاش ی خوا  یپاشو فردا تولده ها نم انای=کرها

 بابا رها بزار بخوابم  ی+ا 

 ی کنم خودت نخواست دارتیب متیکردم با مال  ی=خب باشه من سعرها

جبغ   هیشد منم  یکه دست رها بود روم خال یدفعه پارچ اب هیچشمامو باز کردم که   اروم 
 .. نی و افتادم دنبالش از پله ها بدو بدو رفتم پا  دمیکش یبنفش

 کشمت  ی+رها بخدا م

 و گفتم...  زیرفتم رو م یمنم از رو صندل یناهار خور زی سمت چپ م رفت

 کنم یتا نزنمت ولت نم سای+رها وا 

بچه ها   /ایاز پو  ری/به غ  یهمه   دمیتا برگشتم د کنهیرها داره پشت سرم و نگاه م دمید
 قرمز شدن از خنده..... 

  نی+بچه ها راحت باش 

  یکردم ستون ها یکه احساس م دی خندیم یجور یعنیدفعه همه شون منفجر شدن   هی
 ... ومدیچشم ابرو م یگرفته بود اخه ه شیاتوسا هم باز  نی انگار ا  لرزهیخونه داره م
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 کرد... یظینگاه به سر تا پام انداخت و اخم غل هی ااومدیهمون لحظه پو  تو

 نی رفتم پا یناهار خور زیخواب اومده بودم از رو م یمن با همون لباسا   یلحظه وااا  هی
 ... ستادمی ا  یقد  نهیا  یجلو

  هیبود که  یو شلوار که طرح روش تام و جر ز یبل نی اومدم پا یبگو با چه وضع  حاال
باال بود که پام کبود شده بود چون   یهمون لنگ قای دق نی پا یکیلنگ شلوار باال اون  

موهام نگم بهتره    تیاز وضع  کردیم  ییدور پام خودنما  یکبود  یبود بدجور دیپوستم سف
بود چون لباسام گشاد   سیچون شب بافته بودم همش باز شده بود بعد کل لباسامم خ

 .... زدیبودن تو تنم زار م

 سمت رها و گفتم...  برگشتم

   کشمتی+رها م

رفتم تو اشپزخونه ...پارچ  نی بدو از پله ها رفتم باال لباسا مو عوض کردم  اومدم پا  بدو
پشت مبل که روش رها   ییرایرفتم تو پذ   ختمیر  خی اودم و توش در  خچالیاب واز تو  

 نشسته بود...

 زم ی +رها جان عز

بود بچه ها که داشتن   یدنید  یلیخ افشی که ق یکردم واا  یبرگشت کل اب و روش خال تا
 ...زدنیاز خنده دسته مبل رو گاز م

 از جاش بلند شد رفت باال... رها

 وسانشستم که تو همون لحظه ارمان گفت....رفتم رو مبل دو نفره کناره ات منم

 ا یدر  میبر نیا ه ی =بچه ها پاارمان

 م ینرفت ایهنوز در   میبر میخوا  یم گهی اره من هستم  دو روز د ی+واا 

   گهیراس م انای =اره کاتوسا
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 = حاال دخترا انقدر شوق و ذوق دارن... ارش

 کرد و گفت...  یمکث طوالن هی

 م یری =نمارش

 گه ینکن د تی=ارش اذ اتوسا

 م یر یما خودمون م  نی ا ی+خب باشه شما ن

 با خنده گفت.. لیسه

 م یر یبا شه م یچسبونی=حاال چرا امپر ملیسه

 گفت... نیهم  یبرا  نی پا ومدیداشت از پله ها م رها

 ن یخوان بر ی=کجا مرها

 ا ی =دراتوسا

   نیحاضر ش  نی بر نی=پاشلیسه

 جام پاشدم به همراه رها و اتوسا رفتم باال در کمد و باز کردم و نشستم رو تخت ... از 

 ی چرا نشست گهی پاشو د  انای=وا کرها

 بپوشم  ی+چ

 یبر  یخوا  یکه نم یعروس  زمی =عزاتوسا

  هیبا  ی طوس  یزانو یباال ی مانتو   هیبا  یشلوار طوس هیهمون لحظه رها از تو کمد  تو
 در اورد گذاشت رو تخت ...  یکو مش  یاز طوس   یبیشال ترک

 =بپوش رها

 رو  نای+ا 



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

125 
 

 =اهوم رها

مو هام و بافتم بعد شالم و انداختم رو سرم   نهی ا  یرفتم جلو  دمیرو گرفتم و پوش لباسا
  دمیباز کردم  اول خط چشم کش یبه صورت کجک  اممیبود چتر  رونیکل موهام از پشت ب

برداشتم   فمویشالمو دست کردم بعد ک گهیبار د هی زدم   غیرژقرمز ج هی زدم بعد   ملیبعد ر
  رون یاومد ب ایباز شد و پو  لیوسه   ایکه همزمان در اتاق مشترک پو  رونیو از اتاق اومدم ب

اخم  هی کمتر اون تعجب جاشو داد به  ای هیبعد از چند ثان یاول با تعجب نگام کرد ول
 ..... ظیغل

 ی واسه خودت درس کرد هیچه سرو وضع نی =اایپو

 ا مگه چمه +و 

بکن  یبکن  یخوا  یم یتهران هر غلط  یبهت گفته بودم که هر وقت رفت انایک نی =ببایپو
  کی خب حاال اون مات یریبم دیبا  ری پس اگه من گفتم بم یاالن تو به من سپرده شد

 قرمز و پاک کن 

 ن یباش ی+نه بابا اونوقت شما ک

 ن ی هستم که شما دست من امانت  ی=من االن کسایپو

 خواستم جوابشو بدم که رها اومد باال و گفت.... تا

 ن یکنیکار م یچ  گهی د نی ای=برها

همه بچه ها رو مبل نشسته بودن که   نی دست رها و گرفتم رفتم پا  ایتوجه به پو   بدون
 ما گفت....  دنیارش با د

 شب شداااااا  نی =چه عجب بابا کجاارش

 م یبرحاال  گهی +اومدم د

 کجا... ای =پس پولیسه
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 ... نی از پله ها اومد پا ا یهمون لحظه پو  تو

 م ی=برایپو

 ی ومدیم  گهیدو ساعت د   یخواست ی=مارمان

 همون لحن تلبکارانه گفت....  ای  هیکه معلوم بود هنوز عصب  ایپو

 م ی=حاال که اومدم برایپو

 ی ریگی پاچه م یومد یشده ن یزیچ ا ی=پو ارمان

 =ارمان امروز اصن حوصله ندارم ایپو

 که برم لباسامو عوض کنم خسته شدم بابا  می بر ن یخوا ی+اه نم

 از جاش بلند شد وگفت...  لیسه

 گه یراس م انایک  گهید  نی=پاشلیسه

من و اتوسا ورها سوار   رونیب م یو رفت میاز جاشون بلند شدن به سمت در رفت همه
درو باز کردمنم   گاردایاز باد یک ی  اومدنیم  نیماش  لیبچه ها با سه هی بق میشد  نمنیماش

واسه   ادیگفتم ب/المونیو  یاز خدمتکارا   یکیتو همون لحظه زنگ زدم به محبوبه خانم/
 کردم تا شب کارشو تموم کنه چون فردا تولد بود....  دیاک کنه بهشم ت زیفردا خونه رو تم

 ... ای در مید یساعت رس میبعد از ن باالخره

حالتو    ستایوا   هیبهش نگفتم فک کرده خبر  یچی بودم ه یبعص  ا یاز دست پو  یلیخ
 ...ارمیجام

رفته بودن تو اب  هیبق  میو شنا نشست میشدم و با رها واتوسا رفت ادهیپ ن یماش از 
 گفت...  ختیری اب م ل یکه داشت رو سه  ی... ارش در حالکردنیم  یداشتن باز 

 ارمتون یبه زور م ای  نیا یم  ای=بچه ها  ارش
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 ی کنیزور م ی=اونوقت چجوراتوسا

 رو اتوسا وگفت... ختیدستشو پر اب کرد ر  ارش

 ی نجوری=اارش

 نه یسرنوشتتون هم  نیای=بچه ها شما هم نارش

برو بابا سرمو انداختم   یکه اصن حوصله نداشتم  دستمو تو هوا تکون دادم به معن من
اوردم باال که  شدم سرمو   سی کردم که احساس کردم خ یچت م ایداشتم با دن میتو گوش

با لحن   زدیموج م تنتیطیتو چشماش ش  کنهینگام م  یلبخند موز  ه یداره با  ایپو  دمید
 گفت.... یبامزه ا 

دوستات مث   هینگاه کن مث بق ی =ارش که بهت اخطار داده بود خوت گوش نکردایپو
 ادم به حرفم گوش بده و ....

 وسط حرفش.. دمیپ عیسر 

 گفتم محض اطالعتون  نویا  شنیاما فرشته که ادم نم  داااای+بخش

 نه گهید لهی =منظورت عزراعایپو

 ن یمنو با خودتون اشتباه گرفت  گهی+نه د

 ی=الحق که زبون دراز ایپو

 زنه ی+پ ن پ مث تو چوب خشک باشم که بزور لبخند م

 دلتم بخواد  یلی=خایپو

 خواد  ی+دلم نم

 خواست جواب بده که ارمان گفت... تا

 گه ید ن یا ی=بچه ها بنارما 
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  یو ارمان کتون لی از سه ریبچه هاگذاشتم هممون به غ یکفشا  شی در اوردم پ کفشامو 
  لیبود مال ارمانو ارش و سه یزرشک ایبودن مال پو  ده یاونا کالج پوش میبود دهیپوش
 مال اتوسا قرمز.... دیبود مال رها سف یمشک

بودم   ایعاشق در یاز بچگ کننی م  یهمه دارن اب باز  دمینگاه به بچه ها انداختم که د هی
بود   کی بار نزد  هیبده تازه  ادمیکرد نتونست    یسع  یهر چ ارشی اما شنا بلد نبودم ک

 .... رونیرها از تو افکارم اومدم ب یگذشت با صدا  ریاما بخ  رمیبم

 یییکجا ییی=هورها

 نجام ی+هم

 یساعت بهش زل زد هیتو اب چرا   ای=خب برها

 ام ی +االن م

دفعه احساس کردم پام   هیاب تا شونه هام بود با یجلو تر تقر  میتو اب ,با بچه رفت  رفتم
رو   دیابه محکم دستشو کش ر یاز یپو  دمیو رفتم تو اب که د  نی شدم به سمت پا دهیکش

بهم وصل شد.....  ضربان قلبم رفته  یولت3000لبم ....با تماس دستش به لبم انگار برق
 رو کرده... نکایاز قصد ا  دونستم ی بود رو هزار فک کنم کل رژم پاک شد م

  گهید شمی دارم خفه م دیفهم ی کرد.... واقعا انگار نم یداشت به چشام نگاه م ینجوریهم
 اب ... یرو  میکه اومد شدمی هوش م یداشتم ب

 گفت..   ایکه پو  دمیکش  قیتا نفس عم چند

   ی=خوبایپو

 ..کردینگام م یکردم داش با نگران  نگاش

  هیبا  یخاکستر  نیشلوار ج  هیشده بود به لباساش دقت نکردم بودم   سیخ لباساش
 گذاشته بود...  شیشده بود وتمام اعظله هابه نما  سی که االن خ یجذب زرشک  شرتیت
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 ...رونیب امیدستشو جلوم تکون دا که باعث شد از افکارم ب ایپو

 ی =خوبایپو

 +اره خوبم 

 منم مجبور شدم   ی=بهت گفته بودم پاکش کن اما پاکش نکرد ایپو

 فقط نگاش کردم...  یچ ی نگفتم ه یچیه

 کرده بود.. کاریچشما با من چ   نیو اوردم باال وبه چشماش زل زدم ا سرم

به  نی سرمو انداختم پا ع ی تو دهنم سر   ومدیلبم داشت م ضربان قلبم باال بود ق هنوز 
کجا فقط   دونمیرفتم طرف ساحل من رو شنا نشستم اونم رفت اما نم ای همراه پو

 رفت... دونمیم

اما تو   رم ی گیمن دارم ازت فاصله م یهان د لعنت کاریبا من چ یدار  ایپو  یواااا  یوااا 
 ... یکنیم  یبا احساسات من باز  یدار

 گوشش و دو تا فوش ابدار بهش ندادم چرا الل شدم چرا...  ر یکرد نزدم ز  نکارو یا  یوقت  چرا

 عادته..  هیعادته اره  هیفقط  نیکه ا  گهی واقعادوسش دارم ...نه ..نه... گفته بودم د نکنه

 افکارم پاره شد...  یاتوسا رشته   یصدا با

 شده   یزیچ انای=کاتوسا

  ینگرانش کنم واسه  یالک  ینداشتم الک دوس  کردینگام م یکردم داشت با نگرا  نگاش
 ,که اونم زودگزره ... ی عادت کردن به کس

 که س ین میز ی+نه باباچ

 مشکوک نگام کرد وگفت...  اتوسا

 ی =مطمئناتئسا
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 +اره مطمئن مطئنم

 ی ا ی نم ی=باشه من رفتم تو اب راستاتوسا

 +نه حوصله ندارم 

 خونه... میدادن که برگرد تی بعد از دوساعت اونا رضا باالخره

 ................. ای..........................................پو

 ....  نیرو شنا نشسته بودمنم رفتم کنار ماش انایک

 بود من کردم... یچه کار  نیا  یوا  یوا 

باشه   ارشی دارم فقط بخاطر ک  انایحس که به ک نی ا  دوارمیخدا من چم شده...فقط ام یا
 ...دوارمیام

 یک دم یکه نفهم یصندل ی دادم به پشت هیسرمو تک نی همون لباسا نشستم تو ماش با
 خوابم برد..... 

 شدم... داریاز خواب ب  لیسه  یصدا با

 خوابه  یم   رهی گیم  سیخ یبا لباسا  یاخه کدوم ادم عاقل  ای=پو لیسه

 که خوابم برد   دمی+اصن نفهم

 تو   =از دستلیسه

 تو امروزو برون من حوصله ندارم  ایب لی +سه

  اناشونمیاز جام بلند شدم و رفتم عقب نشستم ارمانم اومد عقب ارش جلو نشست ک 
 خونه...   میدیساعت رس  میپشت سرمون بودن بعد از ن

 بعدش من .. رهی رفت دوش بگ لی اول سه  رنیرفتن تو اتاقشون که دوش بگ همه
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روسش بودو   داسیکه مارک اد  یشلوار توخونه    هی رونیاز حموم اومدم ب  نکهیبعد از ا 
اب   شرتیت  هیبا   یشلوار مشک  هی  لمیسه  یخاکستر شرت یت  هیبود با  یکه مشک دمیپوش
ساعت اومدن   میبودن که اونا هم بعد ن نی از دخترا پا ریهمه بغ نی پا می.. رفتینفت

 اومد و گفت... محبوبه خانم  هک میهممون رو مبل نشسته بود 

 من برم  نی ندار یخانم= خانم کار محبوبه

  نیکمک کن نیا یزحمت از صبح ب یفردا هم ب یممنون راست یلی=نه محبوبه جون خانایک
   ارشی واسه تولد ک

 خانم امیحاال ساعت چند ب یخانم=نه بابا چه زحمت محبوبه

 ن ی باش نجایظهر ا  1فقط تا ساعت  ی=هر ساعتانایک

 خانم=چشم با اجازه  محبوبه

 حرف رفت...  نیاز زدن ا  بعد

 گفت... انایسرشو از تو گوشش در اورد ورو به ک  ارش

 ی گرفت کی =کارش

 دم ینفرن فردا سفارش م 45میدی=نه اخه امروز فهمانایک

 واسه فردا اماده نکنن   دیاخه شا  امیو سفارش و بدم ب  کیک رم ی=پس من مارش

 ن یکار وبکن و نی اگه ا شمیممنون م یلی=خانایک

 تا خواست از جاش بلند شه ارمان گفت.. ارش

 ام ی =منم مارمان

 ن ینظر بد کیدر مورد ک دیخوا  یخانوم شما نم انایک ی=باشه,اهان راستارش

 دااا ینکن دمینا ام  سپارم ی به خودتون م نوی=نه ا انایک
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 ن ی=نگران نباشارمان

 رفتن باال که اماده شن....  بعد

 .................... انای.....................................ک

 ...گذشتیم  نایساعت از رفتن ارش ا  مین حدودا

 ی زنگ بزن ارشیبه اقا ک یخوا ی=نمرها

 زنم ی+چرا االن بهش زنگ م

ز ده تا بوق که اقا باالخره بعد ا ارشیبرداشتم و زنگ زدم به ک زی و از رو م میگوش
 برداشت...

 د ی=بله بفرمائارشیک

 منو حرص بده ...  خوادی فقط م دونستمیم

 یخوب  ی+سالم داداش

 که من برم کار دارم  یبگو اگه ندار یکار دار کی =علارشیک

 نمش یبخواهم برم بب نکهیباهاش حرف نزدم چه برسه به ا یبخدا من حت ی+داداش

جون من راس   انای هان ک یمگه تو بهم قول نداده بود  یگفت ی=پس اون شب چارشیک
 بگو 

بعد بچه ها   نگیخواستم برم رفتم تو پارک یمن صبح همون روز که م  ارشیک نی+بب
 یزی چقد واسم عز  یدونیهمون رها و اتوسا بهم گفتن به جون خودت که م یعنی

 یلیارشام خ هیسر قض یدونیتند رفتم منو ببخشش م یلیخ دونمیم   انای ک نی=ببارشیک
 حساسم 

 جونم یداداش دونمیم دونمی+م
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 مهربونم بشم من  هی =قربون ابجارشیک

 +خدانکنه 

 گفتم... دوباره

 جونم  ی+داداش

 ی خوا   یم  ی= االن مثال خر شدم بگو چارشیک

 دنبالم  یای ب شهی+م

 ی=کارشیک

ه  بر 7یال6  یخواد فردا غروب ساعتا یاونم م  میاومد نایاتوسا ا ن ی+فردا اخه با ماش
  قهیکه خونشوشه دم به دق رازبهاری با اتوبوس بره ش نالیبره ترم خوادی کرمانشاه رها هم م

 نجا یادا یب دنینم  نااجازهیمامانش ا

 ام ی=باشه فردا ساعت چند بارشیک

 زد... البینگاه به بچه ها کردم که پو  هی

 فتهی =بگو پنج راه بایپو

 که منم تنها نباشم یباش نجا یا  11یال  10که تا   فتیراه ب5+ساعته 

 ی=باشه گلم کار ندارارشیک

 ی +نه فدات با

 =خداحافظ ارشیک

 قطع کرم و روبه بچه ها گفتم.. ویگوش

 ن یاز ا  نمی+ا 
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 م یکار دار ی که فردا کل میبخواب  می=بچه ها بر اتوسا

 م یبخواب میبر گنی=اره اتوسا خانم راس ملیسه

بخوابه رو تخت   یکیشب قرار بود  تو اتاقمون هر  میپاشدن رفتن ماهم رفت ایو پو   لیسه
امشب نوبت رها بود  که رو تخت  بخوابه ما هم رو تشک,تشک رو با کمک اتوسا  

 خوابم برد....  ی ک دمیکه نفهم دمیو داراز کش   میانداخت

به شماره نگاه کنم جواب   نکهیشدم بدون ا داری از خواب ب میزنگ گوش یبا صدا  صبح
 دادم...

 +بله

 ..دمیکش یطوالن  ی  ازهیخم هی

 یخوب  زمی =سالم عزمامان

 ن ی+ممنون شما چطور 

 خداروشکر  می=ماهم خوبمامان

 ی =خواب بود مامان

 ی کرد  دارمیخوب شد ب ی+اره ول

 =اهان باشه مواظب خودت باش مامان

 ی ندار ی+چشم خب مامان جان کار

 سالم برسون خداحافظ به همه  زم ی=نه عز مامان

 +خداحافظ 

اخه من به   نی نگاه کردم به تخت رها نبود مطمئنم  همشون پا ه یقطع کردم  یگوش
 ....  گهی د یکرد یم  داریبگم خب خره من ب یچ  نیا
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  دمیکه د نی لباسامو عوض نکرده بودم فقط شالمو درس کردم و رفتم پا  شبید چون 
 ....  خورنیبعععععله همه دارن صبحونه م

 نگام کرد که قلبم افتاد کف پام..  یجور هیسرشو اورد     ایپو  دفعهیکه  ششون یرفتن پ منم

 شدم ...  ینجوریمن چرا ا  اه

خوردمو رفتم رو مبل   ریش  وانی ل هیبا   کیک کهیت هیاشتهام کور شده بود  فقط   گهید
 .. ارشهی ک دمی اه کردم دنگ ه یزنگ خورد   میگوش دفعهینشستم که  

 +جون دلم 

 =سالمت کو خانم کوچولو ارشیک

 که سالم   رمی+گ

 خبر  هی=ارشیک

 +بگووو 

 =امروز ...ارشیک

 +خب

 و استقالله س یپرسپول  نی=فوتبال بارشیک

 +درووووغغغغغ

 =بخدا ارشیک

 عاشقتم خب ساعت چند یداداش ی+وااا

 داره 5=ساعتارشیک

 استقالل شوما   ای  برهیمن م سیپرسپول  مینی+حاال بب
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 خانم بازنده  مینیبی=مارشیک

 یکار ندار ی+خب داداش

 اااااا ی  یمواظب خودت باش  یلی=نه گلم سالم برسون خارشیک

 ی +چشم بوس بوس با

 ی +با 

 گفتم... کردنیو قطع کردم و رو به بچه ها داشتن با تعجب نگام م  یگوش

 ن یکنی+بچه ها شما فوتبال نگاه م 

 دارن سیپول=نکنه استقالل و پرساتوسا

 قا ی+دق

 استقاللن   ای=بچه ها کرها

 یشما چ  میسی +من و تو اتوسا که پرسپول

 م ی=ما هممون استقاللایپو

 م یبزار  یشرط هی+خب بچه ها  

 ی=چایپو

 قبول کنن  دیبه گروه بازنده بگه با ی +گروه برنده هر چ

 ی =هر چارمان

 ه ی=عالارش

 =پس مواظب خودت باش ایپو

 ازت   ترسمی+نم
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 زد....  یطون یلبخنده ش  ایپو

 شون ساعت چنده  ی=خب باز ارش

+5 

 م یانجام بد  دیبا میدار ی=پس تا پنج هر کارارمان

نخورن   یترش کردنیم نی بود پسرا خونه روتز  ی مشغول کار  یو هرک  میبلند شد همه
منم که تو دسر    میهارو اماده کرد   ینیری ها و ش وهیهاا.. ما دخترام م ستیبد ن قشونیصل

خوب شده   یلیمتفاوت درست کردم .. خ یدسر با طعم ها  یدرست کردن ماهر بودم کل
گوشه   هیبزرگ هم   زیم  هیو  م ید یچ زایتمام م یها و دسر هارو رو  وهی م یبودن .. همه  

رنگ  بی که ترک دیرز قرمز و سف یبا گال  زارویم ی بود همه   ارشیسالن بود مخصوص ک
 ........ کردیترم شیاونا رو ب ییبا یکه ز  یا شهیش یتو گلدونا  با هم داشتن یقشنگ

تا واسه رقص راحت تر   م یکرد  یباالخره کارا تموم شد وسط سالن و خال شششیاخ 
  میرقص گزاشت ستیچراغ دور تا دور پ یو کل میدی در تا دور سالن چ زارو یو تمام م میباش

 ....   میکه رقص نور هم داشته باش

تا االن   10از ساعت   یساعت دود از سرم بلند شد .. وا دنیساعت حدودا پنج با د  بایتقر 
غارو غور شکمم بلند شد  ی .. صدا میناهارم نخورد  یحت  میکردیکار م میبه کوب داشت

پسرا   ی.. صدا  مینداشت یجون گهیجا نشست د  هی یشد ... هرک داتیاوف تو از کجا پ
   نبلند شد .. اوناهم گرسنه بود 

 د یغذا درست کن نیخوا ی.. دخترا نم یی= اوف من گشنمه مامان کجا ارش

 یخوراک  یکل نت یبه نشونه برو بابا تکون دادم و رفتم تو اشپز خونه از تو کاب دستمو
  یزیچ هی کاش محبوبه خانم بود  ی...ا زی تو ظرف و بردم گزاشتم رو م ختمیبرداشتم و ر 

بچه ها و فوتبال   شیاوف خداا .... رفتم پ ضهیهم بچش مر   چارهی.. اون ب کردیدرست م
دوم با دوتا   مهین نهیچشمتون روز بد نب یبرد ول سی سپولاول پر  مهیشروع شد.... ن
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 نکهینه ا میاختالف استقالل برد دودو از کلم بلند شد ... اصال صابقه نداشت ما بباز 
 ...  میبردیتر موقع ها ما م شی ب یصابقه نداشته باشه ول

 حاال شرطمو بگم = خب  ایپو

 .. یزاری شرطارو م  نیبهتر  شهی ارش= بگو داداش تو هم 

 = اره داداش بگو  ارمان

 موافقط کردن   همه

 = با اجازه همه ...  ایپو

  ستمی= نه من نلیسه

و امشب نقش دوست    کننیاز ما پسرا رو انتخاب م یکی= باشه... همه دخترا  ایپو
 کننیم  یمارو باز  یدخترا 

   میکردیه هم نگا مبا دهن باز ب همه

  نی پسره از لج من ا نیارش و انتخاب کنم اره خودشه ا دیتو ذهنم جرقه زد با  یزیچ هی
 .. تا خواستم حرف بزنم رها گفت  دونمی کارو کرده من که م

 با من باشه ی= خوب کرها

 = من  ارش

 ..   کردیواستاده بود نگا م  نهیدست به س اتوسا

 = خوب اتوسا خانم با من ارمان

 هاااا...   نجامی= من اارش

 = برو باو...ارمان

 ...نیخند همه
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 اوووووووف…   ختیر  یب یال یگودز   نینههههههه من با ا یوا 

 خا.. انای= خب ک ایپو

..  نی پا  ارمی م ونتونویدکراس  زنمیم  دیشماهاا اگه ما دخترا رو خانم صدا کن گهیبار د  هی+
 افتااااادددد

   دیاماده ش نیخوا ی= بله...بچه ها ساعت هشته نمایپو

  چکسیبد بخت خودشو کشت ه  فون یتو اتاقاشون ... اون ا دنیحرفش همه پر نی ا با
   کنهیبهش توجه نم

 +اون خودشو کشتهااااا 

 رفت درو باز کرد.... لی حرف من سه با

 ... رونیاومدم ب قهی دق ستیحموم بعد از ب رفتم

 ....دیپوشیها اماده شده بودن بهار هم داشت لباسشو م بچه

 گه ی د ومدمی منم م ن یستاد ی میوا   نیگاو  یلیخ یلیخ یلی+خ

 ی ای زودتر ب یخواست ی=خب مرها

 +اوووووف از دست شماها 

 ....دمیپوش یتاب و شلوارک سبز اب هی

  کهیت هیف موهام  بهار اول موهامو با سشوار خشک کرد بعد موهامو فرکرد از هر دو طر 
  ینایگل سر که نگ هیرو که فر نکرده بود و بافت بعد از پشت با   ییرو فر نکرد بعد اونا 

 داشت بست.....  یزرشک

 ... ومدی م  کممیبار   دهیکش  یانگشتا یلیهم زدم که خ یزرشک الک 
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پر رنگ زدم با   یرژ زرشک هیبا دادیکه چشمام و درشت تر نشون م دمیخط چشم کش هی
 ....ملیر هی

 کفشامم پام کردم...  دمیهم پوش یساپورت مشک ه ی  دمیلباسمم پوش 

شده   ی گری نگاه به خودم انداختم اووووووف چه ج هی ستادمیا  یقد  نهیا  یرفتم جلو  
 بودم من....

 مواظب خودت باش  انایکنه ک کاریچ خوادیم  ای =اخخخ پواتوسا

 +خفه باو 

 ی شد  گریج یل یخ گهی =راس مرها

   میری چند تا عکس بگ هی+بچه ها  

 م یری= بگبهار

 ...میعکس چرت و پرت گرفت یکل

 واسم بفرستشون   انای=کرها

 فرستم ی=باشه مانایک

 ینفر  ستی خوش شانس فرستادم حدودا ب یها  تیعکسا رو تو گروه جذاب تمام 
 ..اتوسا رو هم وارد گروه کردم.  دایپارسالمون بودن جد  یکه من و دوستا   میشدیم

 در اومد.... یدفعه صدا  هی

 =بلهرها

 مهمونا اومدناااااا   شتریب نی=بچه ها حاضر نشدایپو

 م یای +االن م

 زنگ خورد.... میدفعه گوش هیبود  9.30نگا به ساعت کردم هی



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

141 
 

 +جانم 

  یالزم ندار یزیخونم چ گهی د قهی =ده دقارشیک

 +نه خداحافظ 

 قطع کردم... ویگوش عی منتظر جوابشم نموندم سر  گهید

 وگفتم....   ستادمیرو پله ها وا  نی پا  میبچه ها رفت با

...واز همتون   رسهیم گه ید یا   قهیدق 10تا  ارشی...کدیخوش امد  ی+سالم به همگ
 ....دیاورد   فی تشر نجا یمتشکرم که به ا

رقا رو خاموش کردم که بعد از ب  عینگا به ساعت کردم...االن که برسه...سر  هی نی پا رفتم
 اومد.... دستم رو دکمه کنترل ضبط که اومد بزنم ....   دیچرخش کل یصدا  قهیچند دق

  یشتریهش ر یزلزله   نیداره ا  یچه نقشه ا  سی خد,باز  معلوم ن ی,ا انا ی,کانا ی=کارشیک
 ... ای..ک

  ی  افهیکه ق ییمنم ضبط وروشن کردم....وا زدنیروشن  شدهمه دست وسوت م برقا
   امدی بود.....چشماش داش از کاسه در م ی دنید یلیخ ارشیک

 وبچه ها رفتن طرفش...  ایپو

بزنم به تخته دوس دختر داشتن .... همشونم به صورتشون دس   ارشی ک یدوستا  تمام 
 بهم خورد.... .... اوق حالم شی.... اشی توخروارها خروار ارا رفتیتا ارانج م یزد یم

 اومد طرفم وگفت... ارشیک

 همش کار توعه نه   نای=ا ارشیک

 کمک کردن  یلیهم خ نای ا  ایگفته پو  ی+نه ک

 =عاشقتم وروجک  ارشیک
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 و گفت...  شمیتا خواستم حرف بزنم که بهار اومد پ 

ول   قهیخواهر ما رو دو دق نی ا  ارشیبابا اق ک کننیرو ول نم گهی=خواهر برادرا همدبهار
 کن کارش دارم 

   انای ک نیشما و ا  نی ا  دی=بفرمائارشیک

هم بودن اتوسا و ارمان رها و ارش   شی به سمت بچه ها همه پ میرفت دیدستمو کش بهار
شده بوداااا.... مث   یگریچه ج ایپو  میاز حق نگذر ی.....ولیچیهم که ه  چارهیب لیسه
 .  با اخم زل زده به من.... شهیهم

 رفت  ادمیبهار جان  ید ی+اخ د 

 و ی=چبهار

 گه یرو د  ای +طلب اقا پو

 ..  دنیبچه ها خند  ی همه

 کنه ینگا م نی+واال بوخدا انگار طلب داره همچ

 یزنیباحال حرف م یلیخ  انایک یی=وااارش

 +چاکر داش 

 =خب با اجازه ارمان

 وباخودش برد ...  دیمتعجب ما دست اتوسا رو کش  یها  افهیبدون توجه به ق بعد

 گرفته هاااا  ی رو جد هیقض یخعل نیارش ا  گمی +م

 گفت...  ای ارش خواست حرف بزنه پو تا

 ن یما  ی چون امشب طبق شرطمون شوما دوس دخترا رهی بگ یجد  دمی=خب باایپو

 +اه اه چه گوه ها 
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 ا ....دستم گرفت ومن کشون کشون با خودش برد به سمت پله ه ایپو

 گه یولم کن د  ای....ول کن دستمو..... اه پو  ی.... امازونیمارستانی.... تیچته روان یی+هو

 برداشت وگرفت سمتم.... یدستمال کاغذ  ی وترجعبهیکامپ زیم  یتواتاق رفت از رو میرفت

 ه یچ گهید  نی+وااا خدا شفات بده ا

 ه یچ نیا یدونیتو نم  یعنی= ایپو

 کنم  کارشیوچ نی دستماله خب من االن ا  دونمی +چرا م

 ی و زد  یپر رنگ ن یرژ به ا  ن یا ینکن االن واسه چ یانقدرمنوعصب انای=کایپو

 +به....تو...چه 

 پاکش کن  ری بگ انای=کایپو

تو   ای...پو ایگفتم ....پو یمن االن چ  یگفتنت بشم.....چ انای ک یمن فدا یاله اخخخخ
 ... یهمش تو رماناست اما االن چ  نایا  گفتمی .....من که م یکنیکار م یبا من چ یدار

 خوانم ی+نم

 اااااا یخودت خواست نی= باشه ببایپو

وجب   هی  قایدق گهی....دکنهیکاره م یداره چ نیا  ای خدا  ییاورد....وا  کی اروم نزد   سرشواروم
 فاصله بود... نمونیب

 نه  ای  یکنی=خب حاال پاکش مایپو

 ...ارمی بدوس نداشتم جلوش کم  اصال

 ..کاردایخوام اصن تو چ ی+نم

 هی.....د یمژه هام چک یقطره اشک از ال هیکه  شدیچ دونمی...قلبم افتاد کف پام .... نم
نگاه بهش انداختم چشماش بسته بود .... تا به خودم اومدم دستمو گذاشتم رو 



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

144 
 

  کاری داشت با من چ نی ا  ای خدا یتکون ...وا هیاز   غیبازوهاش و هلش دادم...امادر 
ازم جدا شد و از اتاق    عیمن به خودش اومده بود سر   ی...انگار تازه با هل دادنا کردیم

 ..... رونیرفت ب

من اصن قصد    یوا   رونیاز اتاق اومدم ب  عی..................سرای.........................پو................
.... رفتم لی کردم..... رفتم داخله اتاق خودم وسه کاری من چ ییرونداشتم......وا نکایا

ازم   نگند حتما اال  ایپو  یگند زد  یسه چهار بار اب زدم به صورتم.... وااا  ییتودستشو 
  یمن...من بدون اون ههه حرفشم نزن..وا ی.... وااا یچ ادی ...اگه ازم بدش ب هشیمتنفر م

  یاول یاز همون روز  شمیعاشق نم  گفتم یکه م  یخدااااا...من یکارکردم...ا یمن چ یوا 
خودمو به اون راه   تونمینم  گهیخواستم قبول کنم اما د  یاما نم ختیقلبم ر دمش ید

عجب   می از حق نگذر  ا یخدا ی ...ولری ازم نگ  شویا یدر  یقسم چشما  قرانتو به  ایبزنم...خدا
 داره هااااا.... ییلبا 

کنار بهارو رها نشسته ارش و اشکانم  انایک دمی د ن ی وضعو مرتب کردم و رفتم پا سرو
....  کردمینگا م بیرغ هیچرا به اشکان به چشم  دونمی...نمستادمیاونجا باال سرشون وا 

 با همه فرق داره ... انا ینگاه کردنش به ک

 +سالم خب گلتون که کم بود اونم اضافه شد

بشر چرا    نی ا دونمیزده بود من نم یرژشو عوض کرده بود شکالت انای پروزل زدم به ک پرو
 .... ادی بهش م زنهی م یهرچ  ای  پوشهیم  یهرچ

روزمن   هی که  شهیم یعنیخانومم.. ی.....چدهیخانومم خجالت کش یبود اخ  نی پا سرش
 افکارم پاره شد...   یاشکان رشته   یبهش بگم خانومم...با صدا

 ن ید یخانوم افتخار م انای=کاشکان

 خانوم واسه من دراورده... انایخانوم  ک انایتو فقط خفه شووو...ک اوووف 

 قبال به من قول رقص و داده بود  انای+ک

 ...دمیگردنشو شن یا ی استخوان  یبرگشت که صدا  یورج انایک
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 انا ی+مگه نه ک

 شد....   طونیلحظه چشماش ش هی  ینگا به اشکان...برا  هینگا به من انداخت  هی انایک

 من به شما قول دادم که خودم خبر ندارم  ی=کانایک

 یشرطو قبول کن د یپس با نی باخت ی=خودتون تو شرط بند ارش

 برقص   گهید  یکیهمه اصن برو با  ن یاشکان ا گهی=راس مبهار

 رقص تو همون لحظه اهنگ تموم شد ...   ست ی به سمت پ می گرفتم ورفت دستشو 

 ما باه... سیقسمت ن نی=ببانایک

 با شروع شدن اهنگ حرف تو دهنش موند... 

 من   تمی پا مینیبش ییدوتا  

 من  تمی پا یجا بر هر

 من   تم یپا  ینیبچ شمال

 لب تر کن  تو

 و کنار توام  ینم کنار

 من واسه خودم   خوامتیرو م تو

 .. دنیشدم همه فهم رتی گیپ یجور هی

 من/   تمی...پاای عاصف ار/

با هم    یلیما بود..... خ یفعل تیوضع هیشب یلیاهنگ از کجا اومد... خ نیا  ا یخدا  وااا
رقص انداختم   ست ینگاه به پ هیاهنگ تموم شد   نکهی....بعد از ا می د یرقصی هماهنگ م

 دستا بلند شد... ی....صدامیوسط بود   انای همه رفته بودن کنار فقط من وک
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 انا ی+ک

 =هوووم انایک

 اتاق واقعا متاس.. ی+من بابت اون اتفاق تو 

 کارا نکن    نیاز ا گهید  کنمیخواهش م  یدست خودت نبوده ول دونمی=مانایک

 ارومتر ادامه داد...  بعد

 .... یکنی کار م یبا قلب من چ یدار یدون ی =تو که نمانایک

 ی گفت یزی+چ

 با تته پته گفت...  نیهم یمعلوم بود هول شده برا  انایک

 ..... نگفتمیزی=نه...چ.... چانایک

 ....یکنیروز خودت اعتراف م هیتو نگو باالخره   یول یگفت  یچ دمیکه فهم من

 بچه ها  شیپ م ی+بر

 م ی=برانایک

 رو شونم وگفت... اروم زد  لیبچه ها سه شیپ میرفت

 هااااا  کنهی=خدا خوب دروتخته با هم جور م لیسه

 موضوع رو عوض کنم گفتم....  نکهیا  واسه

 یاز گشنگ رمیمی دارم م  میشام بخور م ی+بر

.. . اهان اونجا کنار   دمشیند  گهی د ارشینگا به دوروبرم انداختم از بعد از اومدن ک هی
 اراد و اراس بود...رفتم کنارشو گفتم...

 ارش یاقا ک  یریاز ما نگ  یوقت خبر  هی+
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 گزره ی=به شما که بد نمارشیک

 ه ی+منظورت چ

 =خودتو به اون راه نزن  ارشیک

 ی گی م ی+چ

 گذاشت رو شونم و گفت.... دستشو 

 یاریکن دلشو بدست ب ی= داداش سع ارشیک

  گنی.... مگفتیم  یچ دمیبعدش فهم  یول دمی منظورشو نفهم بعد گذاشت ورفت اول 
  انایک یشام  من روبرو  زیسر م میماست اووووف ابروم رفت....رفت هیعاشق رسواست قض

 نشسته بودم...

 .... یلعنت  یهمه من عاشق خودت کن نیا  یوقت کرد   یتو ک اخه

اخه   دونمی.....................اصن نتونستم غذا بخورم ...من نمانای......................................ک
واقعا بوسم کرد   یعنیرو لبم ... دمی...دستمو کشنهیشیمن م یروبرو  ادی جا قحطه اد م

تو   دمنز د یمنو بوس یکه بهش دارم وقت هیچه حس نیاخه ا  اینکنه خوابم ...خدا یی....وا
از افکارم    ای پو ی با صدا شمیم  وونهیدارم د  گهیالل شدم...د ای چرا اونروز تو در  ایدهنش 
 ...رونی اومدم ب

 ی دی =خب خانوم خانوما افتخار مایپو

 .... دی دفعه از دهنم پر هی

 +چرا ندم 

... اگه مواقعه  کردنی بودن با تعجب نگامون م کمونیکه نزد  یرفت هوا چند نفر قهقهش
خنده ها از   نیبار نه فقط نگاش کردم ا نی .....اما ا کردمیبود حتما باهاش دعوا م گهید
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دلم   خندهیم  یوقت شهیم گر ی....اوووووف چقدر ج ادی م شیپ یبار  هیاونسات که سال 
 خواد بوسش کنم......   یم

 یپل میمال اهنگ   هیبرقا خاموش شد و با رقص نور روشن شد  دفعهیهمون لحظه  تو
 شد... 

  یکیدستشو جلوم دراز کرد منم که از خدا خواسته دستمو گزاشتم تو دستش... اون  ایپو
 دستشو دور کمرم حلقه کرد ومن وبلند کرد و گفت... 

 نه گهی د می=برقصایپو

دوس نداشتم تو چشماش نگاه کنم چون دل کندن از چشماش    نی انداختم پا سرم
 سخت بود.... یلیخ

 ...ستمیاهنگه تموم شه اخه من تانگوم بلد ن  نی+نه بزار ا 

 تانگوم نه .... ی ول زا یچ نجوریرقصا مهارت داشتم مث شافل ا  شتریتوب من

 هوم   میرقصیمن بعد باهم م ی تو پاتو بزار رو پا میکنیم  یکار هی=خب  ایپو

 +اخه...

 =حرف نباشه ایپو

 ....اصن دوس ندارم.... دهیاه چه پرو دستورم م  اه

   انای=کایپو

 +بله

 طرف مقابلم نگام نکنه زنمی حرف م  یکیبا یوقت ادی بدم م یلی خ یدونستی=مایپو

 چونمو سرم اورد باال...   ری گذاشت ز  دستشو 

 مااااا یساعت وسط  هی می=اهان حاال شد,برقصایپو
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 گفتم... لم یم برخالف

 +باشه 

 که گفتم....  میکن دنیشروع به رقص میخواست تا

 گم ی +م

 =بگو ایپو

   میر ی+قبلش چندتا عکس بگ

 م یر ی=بگایپو

 تو بقلش.... فتمیکه باعث شد ب  دیافتادم به سمت بچه ها که دستمو کش  راه

 ی ری =کجا مایپو

 ونهم یم یادگار ی  گهید  م یریعکس بگ م ی+خب بر

 بعد   میری =اول چندتا خودمون بگایپو

 گه ینکن د تی +اووووووف اذ 

 =زود باش ایپو

 +از دست تو 

عکس    ییپنجاه تا هی میبچه ها هم رفت شیپ می.... رفت میگرفت یعکسا  یکل یگوش با
 ...میگرفت

 دن یحضرت افتخار م  ای=خب اولایپو

 فک کنم   دی +با

 رقص.... ستیبه سمت پ  م ی...واال بوخدا رفت ادی...امشب دستم در مدی دستمو کش ایپو
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گذاشتم رو پاهاش  اون دستاشو دور کمرم حلقه کرد... منم دستامو گذاشتم رو   پاهامو
انگار   ااا ی خدا یی.. واکردیخوب من و کنترل م یلی خ دنیبه رقص میشونه هاش..شروع کرد 

خواهش    ایاونم دوسم داره .....خدا یعنیرم ....من دوسش دا یعنی ای رو ابرا بودم ....خدا
  دینه نکنه دوسم نداره ... نه  نبا یی...وا یدوسم نداشته باشه چ  ن ..... اگه او کنمیم

 استفاده کنه....  شیخوش یبزارم از من برا 

 اخم زل زدم بهش وگفتم...  با

 ....حوصله ندارم پاهام درد گرفت  یولم کن  شهیم  ای +پو

و رفتم کنار    رونی ب دمیخودمو از بغلش کش عی....من سر کردیبا تعجب داشت نگام م ایپو
 .....نایرها ا 

 وتاپ هم  پی به ت نی=چتون شد باز زدرها

 +نه فقط خسته شدم 

 ه ی=به نظرت گوشام مخملرها

 د یشا دونمی+نم

 یی پرو  یلی=خرها

 دونم ی+م

حالم   یلیخ   میو اوردن ...اول کادو ها رو داد کیوارش ک  ای که پو شدی م 1حدودا   ساعت
بودم   دهیساعت نقره خر  هیداد خودم که واسش  ی چ یک دمینفهم نی بدبود..... واسه هم

  کردی م وونمی... استفاده کنه د  یاز من برا   ایپو  نکهی...فک کردن به ا  دونمیرو نم هیبق
   کنهیوم ستین لمیکه با به م یکار هی  یوقت  یدارم که حت وسشچقدر د دمی...امشب فهم

 ...  ستمی تو روش وا یحت  تونمینم

 تموم شد.... همه رو مبال ولو بودن.. یمهون  باالخره
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 +با اجازه من برم بخوابم 

 از جاش بلند شد اومد کنارم و گفت....  ارشیک

 نفس ی=مرسارشیک

 نداشت   ی+قابل

 بخوابنه... برو  یخسته ا یلی=خارشیک

 رفتم ی م  میگفتی+نم

 برو وروجک  ای=بارشیک

لباسامو عوض کردم با    عیباال تو اتاق امشب نوبت من بودرو تخت بخوابم...سر  رفتم
 مهراب و گذاشتم ....  یاز اهنگا  یکی..... دمیدراز کش شی همون موها وارا 

 .... عاشق

 زد به سرم من از تو تنها ترم  یوقت هی

 شده خسته تنم  ی سرده تنم رفت هنو

 زخم تنم  یخوام پر جا ینم درمون

   یستیتو که ن زارمی به عکسات م سر

 من اوارم چه تو جاده چه تو خونه  یستیتو که ن 

 تونه ینم مونهی دلم اروم نم یستیکه ن تو

 ی داریخواب و ب ونیم  یحال هی

 ی زاری نم یتو که باش امیاز رو   ترسهیم  چشام

 جون باشه مهیطلوعم ن ی زاری نم یکه باش تو



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

152 
 

 پرپر شه.... زی پا مث

 اهنگ مهراب وارشاد....عاشق/ /

تو   یعنیگرفتم .... شیچند ساعت پ نیکه هم ا ینگا انداختم به عکس خودمو پو  هی
 ...  یعنی.....گذرهیهمه کارات زود م یعنی...یدوسم ندار

 دفعه در بازشد و رها اومد داخل و برق وروشن کرد... هی

 تو که هنو....  انا ی= کرها

 اومد طرفم وگفت...  عی سر  رها

   یکنیم هی گر یدار یچت شده واسه چ انای=کرها

با   ایاقا پو ینیبیکردم...م هیاون گر   یمن برا یعنیبود... سیرو صورتم خ دمیکش دست
 ....  یکرد   کاریمن چ

 گرفت  میگر  نیسوز ناک بودواسه هم یلیخ دادمی+بابا داشتم اهنگ مهراب وگوش م

 وپوچ دروغ گفتم....  چیدوستم به خاطر ه نی راحت به بهتر چقد

 اخه  هیچ نایوگوش نده ا   نیا  ی=صد دفه گفتم اهنگا رها

 رها  گهی+ول کن د 

 ی کنیبگم که تو کار خودتو م ی=از دست تو من هر چرها

 کنم یکار خودمو م  یدونی+خودت که م

 بخواب تا دهنمو باز نکردم خب ری=برو بگرها

 ر ی+شب بخ

   چکسیه  یمن تا حاال برا ین یبیم  ایشد ...پو ریرو سرم دوباره اشکام سراز  دمیرو کش پتو
چ خبره   گهیدختر تو چت شد ه بسه د  انای.... هووووف کینکردم....ول هیگر  ینجوریا
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از جلوم رد شد....انقد فک کردم که   لمیامشب مث ف ی....اشکام وپاک کردم ....تمام اتفاقا 
 .... بردخوابم   یک دمینفهم

 شدم...  داریاز خواب ب ارشی ک یبا صدا  صبح

 م یک خودمون بر   یایاگه نم ای در میبر میخوایپاشو م انای=کارشیک

 باشه باشه پاشدم  ای,در  ی+چ

  هی رونی دس صورتمو شستم اومدم ب ییپاشدم رفتم تو دستشوفشنگ از جام   مث
موهامو بافتم از    یشال مشک هیبا  دمیپوش یشلوارجذب مشک هیبا  غیقرمز ج یمانتو 

 جلومم به صورت کج باز کردم ... رونیپشت شالم انداختم ب

قرمزامو دراوردم   یکتون ی.... همه اماده رو مبال نشسته بودن  از تو جاکفشنی پا رفتم
 .. دمیوپوش

 ن یستاد ی چرا وا گهید م ی+بر

 ی=اووو چقد عجله دارارشیک

 رو دوس دارم  ای+خب در

 نه  گهیدخترا با هم پسرا با هم د  گهید  شهی=مث همارمان

 بهت خوش گذشته هاااا   شبید نکهی+مث ا

 = بد نبودارمان

 ها  ییپرو  یلی+خ

 ی د ی=تازه فهمارمان

 +اره 

 ...مینشست نیتو ماش میبچه ها رفت با
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 تهران  میگرد یبرم ی=بچه ها کاتوسا

 م یفتی+امشب راه م

 کالس  میری شنبه نم یعنی=رها

 نی ر یم  یشما چ رمیمن که خسته ام نم یول  میرسی+تا صبح م

 حوصله داره   ی=نه بابا کرها

 مش ینیفردا بعد از ظهر بب میقرار بزار  ای=بچه ها با دناتوسا

 +باشه خودت باهاش صحبت کن خبرشو به من بده 

 نه گهی د ی=باشه رها توام هستاتوسا

 =اره رها

  میاومد   نی....از ماشمیدیرس قهیرد وبدل نشد...بعد از ده دق نمونی ب یحرف  چیه گهید
قرار   می....قرار شد من و رها و اتوسا  با هم سوار ش  قایطرف قا  میرفت ...با بچه هانی پا

 ..انیشد دوتا از پسرا با هامون ب

 اااااا ی ای =ارش تو نماتوسا

   یایب خوادیفالن وبهمان توهم نم  ر یکه عکس نگ یبد  ری گ یه یخوا یاگه م  ارشی+ک

  یخواهران گرام  هی=ممنون از طرفدارارش

 برادران گرام  کنمی+خواهش م

 ان یباهاتون م ای =خب باشه ارمان وپولیسه

 ...... یکنیم   کاریبا من چ یدار  ای... نه خدااووووف

فراموشت   یتو دهنم..... هوووووف اخه من چجور ادیقلبم م ارمیاسمتم که م نی...بب ایپو
 کنم ..... 
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 رها به خودم اومدم... یصدا با

 کنم یساعت  دارم صدات م هی   ییکجا یی=هو رها

 نجام ی+هم

 ..... یخر خودت یعنینگام کرد که  یجور هی

 =اره جون عمت  رها

 =اجازه هست ارمان

 هی.... ختیری ب یاخمو   یالیگودز  شی..... اکردیداشت با اخم نگام م ا یواوردم باال پو  سرم
 رومو ازش برگردوندم  عی ...سر  زننیچشت م یوقت نخند

 .... میوارمان سوار شد  ای بحث قرار شد  من و اتوسا و رها وپو ی......باالخره  بعد از کل

 گفت....  ارشی نشستم که تو همون لحظه ک قیرفتم سر قا  من

 ن یبش  گهی د یجا  هیاونجا خطرناکه   انای=کارشیک

 +نچ دوس ندارم 

 ی بار شد تو به حرف من گوش بد هی=ارشیک

 ی بابا  شهی+نچ نم

از رنگ    رهیت  شرتیت هیبا   دهیپوش یشلوارک اب هیاومد سوار شد  39یال 38حدودا  یاقا هی
 شلوارکش...

 اومد کنارم و اروم گفت....  ایپو

 تو اب   یوفتینکرده ب ییاونجا خطرناکه هاااا ممکن خدا انای=کایپو

 شد که منم مث خودش اروم گفتم  گفتم.... یچ دونمینم
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 هووووم   یدیدم نجاتم ماگه افتا  یچه کاره ا  نجای+پس تو ا 

 موقع باز شود..... یکه ب یبود من گفتم ....لعنت به دهان ی چ نی..اخ ا اخ

 گرفت وگفت... طانتیبعدش نگاش رنگ ش یبا تعجب نگام کردول ااولشیپو

 بگو  گهیبار د هی  یگفت ی=چایپو

 که ماشااهلل فقط دنبال فرصته…. نمیا

 نگفتم  یزی+من که چ

من وبه کشتن بده....هوووووف قلبم داره    خواستی انگار م  نیاومد کنارم نشست ....ا  ایپو
 تو دهنم.. ادیم

 شدم واروم  گفتم....  خم

 همه جا نیا  ینشست نجایا  یچرا اومد  ای +پو

 =چون دوس دارم ایپو

 +نه بابا  

 =اره بابا ایپو

 +پرو 

 ایکن یشروع م یدوباره دار انایک نی =ببایپو

روز باهم    هیمن اون   شهی.....اصن مگه ممیامروز با هم دعوا نکرده بود  هی گفتیم  راس
 ...از محاالته.... میجنگ ودعوا نداشته باش

 د.....  یجا  هی+خب پاشو برو  

که نشستم بده هر لحظه فک   یینجا یچقدر ا  ییراه افتاد.....وا قی همون لحظه قا  تو
 کردم.... یعجب غلط ییی... وااافتمیخوام ب یم کنمیم
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رو دستم قرار گرفت   یدست هی..... کردمیهمون لحظه  که داشتم خودمو فش بارون م تو
  یکس حت چیدستاش وه ییخودشه گرما دونستمی برگردوندم م  ای سرمو به طرف پو

دسته همه پرو ها   یعنی...کنهی انگار نه انگار داره جلوشو نگاه م  دمینداشت........د ارشیک
  بوخدا..... رو از پشت بسته...وال

دست   هیتو اب که   فتمیبود ب کی منم تعادلم واز دست دادم  نزد ستادی ا  قیدفعه قا هی
 ..... خم شد  گفت....دیدور بازوم حلقه شد ومن به طرف خودش کش

   شدیم  ینبودم چ  نجای=اگه االن اایپو

 نشد ی زی+خب حاال که چ

 حواست به خودت باشه تو رو به دست من سپردن  انای=کایپو

فقط   نایا  یهمه  یعنیشه اما جلوشو گرفتم.... ریبود دوباره اشکام سراز  کی نزد
 نمیبار حال خوبمو خراب نکن بب هیداده....خب   ارشی ک ایکه به مامان وبابا    یبخاطرقول

 .... یتونیم

 یدستمو ول کن شهی+م

ها کردم همشون مشغول عکس گرفتن بودن...اخه  نگاه به بچه هیدستمو ول کرد   اروم 
  لمیعکس وف میتا بتون دارهینگه م ای.... گفت وسط دررمیبگ  لمیخواستم ف یوقت
  یا  قهیدق  هی  لمیف هیو  میبا بچه ها عکس گرفت یدر اوردم کل  بمیواز تو ج  میم…گوشیریبگ

 نشستم که اتوسا گفت... نی اون پا  رها...کنار نستایهم گرفتم وگذاشتم ا

 چقدر بده  ی دیاونجا خطر ناکه د گمی =من دارم بهت ماتوسا

 بشن   ونی مد  عایدوس ندارم بعض هیچ دیدونی+نه م

.... چقدر خوش رنگه....به  ایپو  یزل زده بودم تو چشما  زدمی که داشتم حرف م یموقع
فتاد بعد از ده راه ا قی....که قامیدل از چشماش کندم وسرم انداختم تو گوش یبدبخت

 ...مید یرس قهیدق
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 =خوش گذشت ارشیک

 ی +عال

 خوب بود  یلی=اره خاتوسا

 متشکرم   یبود که اومدم از همگ یمسافرت نی بهتر نیا  یی=واااارها

  نی اخه صبحونه هم نخورد ن یبخور یزیچ هی نی بر  نی خوای=خب بچه ها شما مارشیک
 م ید یبا بچه ها خرت وپرت خر یکل

 وداد بهم.....   نی ماش چی سو بعدش

 ..  یسوار قیپسرا رفتن قا  نیسمت ماش میدخترا رفت ما

وپفکا رو از عقب  پسیاهنگ شاد گزاشتم چ هیدر رو باز گزاشتم    نی تو ماش رفتم
  دایسرو کله پسرا پ می...که باالخره بعد ازنمیو خورد  میبرداشتم با بچه ها رو شنا نشست

 شد ... 

 م یطرف تهران فردا کالس دار  تمفی=بچه ها بعد ناهار راه بارشیک

 مدرسه   نیفردا بر نیخوا ی+مگه م

 ن یری=مگه شما نم ارشیک

 دونم ی شما رو نم  میری نم ای+معلومه که ن من ورها و دن

 =منم حوصله ندارم ارش

 مدرسه رهیم  شهیخسته وکوفته پام یک گهی راس م انا ی=کارمان

 ی ریتو م  ای=پو لیسه

 =نه بابا  ایپو

 هوووم  نیاستراحت کن کمیتا شما هم   فتمیبعد شام راه ب ی+خب داداش
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 موافقن  هیندارم بق ی=من که حرف ارشیک

 بهتره  فتمی بعد شام راه ب گهیراس م انای =اره کایپو

 وارش=اره بهتره   ارمان

 ی گیم یتو چ لی سه می+ما دخترا هم که حرف ندار 

 بهتره  میفتی=بعد شام راه بلیسه

 داوطلبه  یما رو بره بازار ک د یبا تونیکی + فقط 

 م یاصن حوصله ندار دیوارش=ما رو خط بزن ارشیک

 متون یبر یوارمان=ما م  ایپو

 بچه ها  یمرس ی+واااااا 

 ام ی منم باهاتون م  رهی=منم تو خونه حوصلم سر ملیسه

  هیپهن کرده بود نشستم که بعد  ارشیکه ک یر یپسرا رفتن تو اب ما هم رو حص بعد
 ...رونیاز تو اب ب ساعت بچه ها اومدن

 رم ی =من رفتم غذا رو بگارشیک

 .... دمی که چقد با بچه ها بهش خند یلباسا شو عوض کنه واااا  نیرفت تو ماش  ارشیک

وارشم رفتن   ارشی.....کمیبه سمت بازار حرکت کرد  نایا  ایبا پو  میغذا رو خورد نکهیاز ا بعد
 .... زدیحرف نم ی شکیه مینشسته بود  نیخونه تو ماش

 د یحوصلم پوک دی +اه بچه صحبت کن

 م یبگ ی=چایپو

 اصن نخواستم تو فقط ضبط روشن کن  دونمی+چم
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دراوردم    مویرژ لب زرشک فمیپخش شد.... از تو ک یزمان وسفیو روشن که اهنگ  ضبط
 .... دمیخط چشم کش هیوزدم بعد  

 م یرسیم ی=کرها

 گه ید  قهی ده دق هی= ایپو

 از چهار تا فصل   یاضیامتحان دارم اونم ر کشنبهیبچه ها   ی=وا اتوسا

 هیتو رشتت چ  ی+راست

 ی =انساناتوسا

 +اهان  

 خوبه یلیکه خ یاضی =ررها

 متنفرم  یاضی من از ر  ی=ولاتوسا

که اسمش   نجایا  یپاساجا   نیاز بزگتر  یکیرد وبدل نشد.......به   نمونیب یحرف گهید
تا   میو پارک کنه ....ما هم دم در منتظرش موند  نیرفت ماش ایپو  دمیستاره هس رس

رها ها هم رفت   کا یاز بوت یک یرها وارش رفتن تو   میاومد رفت قهی....بعد از چند دق ادیب
اومد باال    ای که تو همون لحظه پو انینشستم تا ب یرو صندل مبخره منم رفت ریتا لباس ز 

 سرم وگفت...

 ی=پر رنگ تر نبود که بزنایپو

 بود فمیتو ک نی متاسفانه فقط ا  ی+چرا ول

بود....اروم اروم سرم و اوردم باال اخماش بدجور رفته بود    یتا اون لحظه سرم تو گوش 
 تو هم...

 پاکش کن انای=کایپو
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 خوام ی+نم

 انقد رو اعصاب من راه نرو  انای=کایپو

 +خب دوس ندارم پاکش کنم 

 وگفت... دیخوش حالتش کش یموها دست تو   یکالفگ با

 کنمی خودم بزور پاکش م ای  یکنیپاکش م ای  انای=کایپو

 +نه بابا ...اقا اصن دوس ندارم 

 دستمال دراورد گرفت طرفم... هی  بشیج ازتو

 خودم پاکش کنم  ای  یکنی=پاکش مایپو

 گفت... ای رو لبم که پو دمیحرص دستمال وازش گرفتم محکم کش با

 لبا صاحاب دارهاااااا   نی=چه خبرته اایپو

 +جااااان 

 گفت....  عیکه تازه به خودش اومد باشه چون سر  انگار

   یچی=هایپو

 ی =راستایپو

 نگاش کردم که گفت.... یسوال

 ی بخر یخوا ی نم یزی = تو چایپو

 +چرا...چرا 

 تو بهتره   ی قهی ببرم سل یواسه مامان وبابا سوغات  خوامی=پس پاشو چون مایپو

 سی ن یکه شک نی +در ا
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 بهت رو دادم پرو نشو  گهی=د ایپو

 در اوردم که افتاد دنبالم با دواز پله ها رفتم باال  اداشو

 ارم یرو سرت در م یتالف یول  شهیندارم...تو که ابرو مابرو سرت نم ی=االن باهات کار ایپو

 +برو بابا 

  ایمامانم گرفتم واسه مامان پو   یبرا یروسر هیورو کردم من فقط   ریدوم ز  ی...کال طبقه 
 .... میهم گرفت

 یبخر  یچ یخوا ی=خب واسه بابات مایپو

 گهی د یزیچ  نیهم هی  یرهنیپ دونمی+چم

 داشته باشه....  یزی سوم فک کنم اونجا چ یطبقه  می=پاشو بر ایپو

واسه   یقهوه ا   وریپل هیهم   ای.....پودمیساعت خر  هیباال من واسه بابام   یطبقه   میرفت
دراوردم زنگ   فمیاز تو ک موی... گوشمیزدیتو پاساژدور م  ینجوریگرفت....داشتم هم  باباش

  ع یبار زنگ زده بودن.....سر 70امامزاده هوشنگ ....رها واتوسا رو هم    ایبزنم به رها که ....
 رو گرفتم... رها یشماره  

 +سال...

 از گوشم فاصله دادم.....   ویکه رها زد گوش یغیج با

 ی ریحناق بگ  ی=سالم ودرد وسالم وکوفت ارها

 +چته تو 

 یی =کجا رها

 کجا باشم  یخواست ی+تو پاساژ م

    دنیجواب نم شونمیبا اقاشونن گوش گهیخانم د میر یمی م یاز نگران  میدار نجای=ما ا رها
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 حفظ ظاهر گفتم.....  یبرا   یلحن اقاشون قند تو دلم اب شد ول از 

 ادااااا یکلمه بدم نکهین از ا+رها م

 ....کنمینباش خودم به شخصه قبرتو م نجایا  گهید قی=فقط تو تا پنج دقرها

 ی +بااااا

 وگفتم...   ای قطع کردم برگشتم سمت پو ویگوش

 بچه ها  شیپ می+بدو بر

 =چرا ایپو

االن رها از   دم یبوده نفهم لنتیرو سا  میبار به من زنگ زدن من گوش 1000+چون که 
 ... ادتمیع یا یب دیبا  مارستانیمنو اونجا که فردا ب کشتیپشت تلفن داشت م

 اروم گفت... یلیخ

  زارم ی=مگه من مایپو

 بگه .... گهیبار د هی خواستمیم ی ول دمیفهم حرفشو

 +هاااان 

 م یبر  یچی= هایپو

  دمیخر یل نشسته بودن ک نی ...بچه ها همه کنار ماش نی پا میرفت م یاسانسور شد سوار
 دور برشون...

 +سالم بر دوس... 

طرف... منم   نیا  ومدیم یه  ا یدفعه رها به سمتم حمله ورشد...منم رفتم پشت پو  هی
 ماااا یبود لم یف یعنیطرف... نی ا  دم یکشیروم ایپو

 نبود   می+اه رها خب حواسم به گوش
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 تهران  میفقط برس رسمیتهران حسابتو م میرسی =ما که مرها

   میدیترس  ی+وااا

 طرفم که اتوسا گرفتش... ادیخواست دوباره ب رها

 جونم ی +اخ من قربون اج

صبر ندارماااا    نیگرفتمش ...من مث ا   نیابرو مونونبر نکهیفقط واسه ا  زمی =عزاتوسا
 رسم یحسابتو م  الیو  می....برس

 ی بدبخت شد انا ی=کارمان

 ...رمیمی م یخونه دارم از گشنگ میفعال بر نیا ی=حاال بلیسه

اگه خرسم بود در  یعنیشده بود کی نگا به ساعتم انداختم هفت بود ....هوا هم تار  هی
 ....شدیعرض سه ساعت گرسنش نم

 بازم گشنته  لی +سه

 شکمم دراد ی=اره االن که صدا لیسه

 ارم یب نوی=من برم ماشایپو

 زن یر یخون منو م نجایهم نایا  ی+نه نه سوئچو بده به ارمان االن بر

 کرد تا خواست سوئچو بده دست ارمان که گفتم...  یپوف ایپو

 من وبکشن بهتر از منت توعه   نایا   خوادی+نم

 منت سرت گذاشتم   ی=من کایپو

 بود یپوف چ نی+هم

 .....  دمیقاپ ای ار دست پو سوئچو
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 رم ی+خودم م

شدم و راه افتادم به سمت بچه   نیپارک کرد سوارماش نویماش ا یکه پو  ییطرف اونجا  رفتم
  یودادم به ارمان رفتم عقب نشستم هرچ چیشدم  سوئ  ادهیپ نیها ترمز کردم از ماش

 کردم....  یحرص داشتم سر در خال

 ی =طلب دارارمان

بمونه  خواستیهاپلو هوا کنه م  خواستیبحث نداشتم....حاال انگار م حوصله
  کردیم  ینجوریا  ارشی....اگه کدایجد شم یچقد زود ناراحت م....اصن به درک....شمیپ
  یبه بعد با هر ک نیتوقع دارم....از ا ایاز پو   یادی ...انگار ز کردمی رفتار م ینجوریهم یعنی

 نگات کردم... گهیاگه د  ستایکه نمود.... وا نمود.....اصن کنمیمث خودش رفتار م 

 =خب نگاش نکنوجدان

کرد    یپوف نم شمی.... مگه واسش مهمه اگه مهم بود که واسه موندن پگهی م راست
  ینجوریچرا...چرا ا  ای....پوه ینجوریواقعا چون مامان وبابا من وبهش سپردن ا  یعنی...
که فک کنم دوسم   یکنیم  یکار هی یواسه چ  یهااان ...چرا ....اگه دوسم ندار یکنیم

  یرها رشته  ی جلوشو گرفتم....با صدا یولشه..  ریاز بود اشکام سر ک ی نزد گهی....دیدار
 افکارم پاره شد....

 انا ی=کرها

 +بله

 م ید ی=رسرها

اب وباز   ر یراست رفتم تو اتاقم ...رفتم تو حموم ش هیشدم...رفتم داخل    ادهیپ ن یماش از 
شد...لعنت بهت...لعنت بهت که من وعاشق خودت  ری کردم تا وان پر شه  که اشکام سراز 

 ....یکرد
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کار کرده   ی...نگا نگا هااا با من چومدی وان نشستم دست خودم نبود فقط اشکام م تو
تن   رونیدوش مختصر گرفتم ...اومدم ب  هیکنم....اشکام پاک کردم ... ه یگر  دینبا گهی...نه د

 مامان بود.....  زنگ خورد میو نشستم روتخت که گوش  دمیپوشمو پوش

 +جانم 

 زنمیساعت دارم زنگ م  هی ییماهت کجا  ی =سالم به رومامان

 حموم بودم  دی+ببخش

   انی م ی=اشکال نداره گلم فقط کمامان

 م یفتی+ما شب ساعت نه راه م

 زنگ به من بزن  هی  نی=راه افتاد مامان

 +چشم 

 زم یعز یبال کار ندار  ی=چشمت بمامان

 +نه خداحافظ 

تمام لباسامو جمع کردم گذاشتم تو چمدون در شو بستم ...الکامو با    قطع کردم... ویگوش
باال  ی ....موهامو با سشوار خشک کردم محکم دم اسبفمیوگذاشتم تو ک  شمیلوازم ارا

قرمز    یمانتو  هی....شدیکمرم م یبستم ...چون موهام بلند بود بافتمشون که تا وسطا 
...داشتم اتاقمو مرتب   یمشک  نیج هیبا   یساتن مشک ی سررو  هیبا   دمیکوتاه پوش غیج
 اومد داخل... ارشیدفعه در بازشد و ک هیکه   کردمیم

 ارش ی ک میر یم ی+ک

 شده  یزی=چارشیک

 بشه  یزی+نه مگه قرار چ



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

167 
 

 ی عجله دار یلی=اخه انگار خ ارشیک

نوم که  رو بش ا یبعض ریعجله داشته باشم که دوباره تحق دیکرد بهم...اره اصن چرا نبا   اشاره
تو سرم بکوبن که اره مواظب خودت باشه چرا چون ما به خانوادت قول   خوانیم یه

مگه   ای اقاپو ن ی..اصن ا گمیواسه خودت م  یوقت نگ هی...میبد یجواب اونا رو چ میداد
 از کلمه ها بلده...

 م یری م یک یجوابمو نداد ارشی+ک

 م یر ی=االن مارشیک

 +االن 

 =اره  ارشیک

 بود.....  9.30نگا به ساعت اندختم  هی

گرفتن بخور دست به چمدون   تزایبچه ها پ  نی =من برم اماده شم تو برو پاارشیک
 هاااا   نیسنگ  اااینزن

 وگفتم....  دمیخند

 +چشم خان داداش 

 یدونه جعبه  هیاون رفت تو اتاقش منم رفتم تو هال .... رون یاز اتاق ب  میرفت ارشیک با
با نوشابه   رفت ینم نی گرفتمش وشروع کردم به خوردن ...اصن از گلوم پابود  زی رو م تزایپ

 ...به زور سه چهار تا قاچ خوردم.... دادمیقورتش م

 گه ید می=بر ارشیک

 م ی=بر ارش

  ای ...رها واتوسا با ارش ..پونی ماش هیتو   ارشی...من وک اطی به سمت ح میراه افتاد همه
 که شدم رفتم سراغ ضبط...  نیارمانم باهم ...وارد ماش لی وسه
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 بزار از اومدنت بگذره بعد... هیدو دق هی  گمیم  انای=کارشیک

 گه ینکن د تی ...اذارشی+اه ک

 رو اهنگ مورد عالقم.... رفتم

..ههه من  خورمیم  یمنم شکست عشق یعنی...شهی م یچ یعنیبه پنجره چسبوندم... سرمو
تو بغل عشق   گهید یکی یعنی...البته فقط از نوع رگ زدن...ندارم ویجرات خودکش  یحت

  یک دمی....چشامامو بستم که نفهمدیمژهام چک  یقطره اشک از ال هی....خوابهیمن م
 خوابم برد.... 

با سرم   ارشیاز چشمامو باز کردم....ک  یکی  یشدم...اروم ال داریاز خواب ب دیتکون شد  با
 بود.... 

 یخواب ی=چقد مارشیک

 خدا   ی...ا گهید نی بد ریگ دنمونمی+وااا به خواب

 ... نی اومدم پا  ن یماش از 

 بخوابم اصال حال راه رفتن ندارم  رم ی بگ نیمن تو ماش  گمیم  ی+داداش

 وزد ...  ریبست دزد گ نویسمت خودش در ماش  دیدستمو گرفت کش ارشیک

 برم  ای =بدو بارشیک

بدبخت شدم   یزنگ بزن/....وا  نیفتیراه ب نیخواست یحرف مامان افتادم.../وقت ادی  هی
 دلم بزارم .. یوکجا   نیا

 بدبخت شدم  ارشی+ک

 =باز چرا ارشیک

 نی زنگ بزن نی+چون مامان گفت راه افتاد
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 =من خودم زنگ زدم ارشیک

 گذشت  ری +هووووف بخ

شدن ...ماهم طبقه   ادهیرم پچها  ی...اونا طبقه  میسوار اسانسور شد ارشی وک  لیاوسهی باپو
 ...شی بعد ی

 داخل مامان وبابا توهال نشسته بوددن...   م یباز کرد رفت دیدر خونه رو با کل ارشیک

 =اخ قربونتون بشم چقددلم واستون تنگ شده بود مامان

 ماچ ابدار از گونش کردم... ه یبغل مامان  دم یپر

 ....دیوبوس  مویشونی هم  بغلم کرد پ بابا

 باره یاز سروروتون م  یباال که خستگ نی=بر بابا

 +با اجازه 

رو تخت...اخ چقد دلم واسش   دمیپله ها رفتم باال..رفتم تو اتاقم در باز کردم و  پر از 
 خوابم برد…  یک دمینفهم گهیتنگ شده بود...د

خدا   یشد...ا پوف انقد ناراحت هیسر  یعنی................. ای..........................................پو
مامان از   ی ...هوووف... با صدادهیجوابمم نم گهید  شمیاخه چرا االن که دارم عاشقش م

 جام بلند شدم...

 شداااا  ریمامان مدرسه د  ای=پو مامان

 شمی +باشه دارم امده م

چه برسه به جواب   کنهینگام نم یحت انایهفته از برگشتنمون گذشته ...ک هی  قای دق االن
 .....شمیم ونهی دارم د گهی....دمیبا هم کلکلم نکرد  یهفته حت هی نی سالم...تو ا
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داشت   لی رفتم تو هال سه دمیدست وصورتمو شستم ..لباسامو پوش ییدستشو رفتم
کفشامو   رون یخوردم رفتم ب  یصبحونه حساب هی  زی..منم نشستم سر م خوردیصبحونه م

 بودم... لی طبق معمول منتظر اقا سه دمیپوش

..اما بعدش انگار همه دست   نمشیبازم بب کردمی....فک نمدارمونید  نیاول ریبخ ادشی
.....با می متفاوت با هم روبه روش یها   تیبه دست هم داده بودن تا من واون تو موق

 جلوم صورتم تکون خورد به خودم اومدم.....  یدست

 کنمیم   پسر سه ساعت صدات ی=کجا لیسه

 م یبر نجامی+هم

 می=اره جونه عمت ....برلیسه

 ما راه افتاد با رها رفت .....   دنیبا د انایهمه بودن ک رونیب میرفت

سر   کنه یم ی...سعکنهینگام م یلیشده..خ بی عج  ایدن یاواخر رفتارا  نیچرا ا  دونمینم
  ستا ی اضافه شد....وا   امیبه بدبخت نمی.... هووووف اادیناز م ایصحبت با من باز کنه....

 اصال....   اینکنه ...نکنه اون من دوس داره.....نه بابا من ودن نمیبب

ارشام جلومون   هویداخل که  میدخترا رفتن ما هم رفت نکهیبه مدرسه بعد از ا میدیرس
 سبز شد....

مسئله سخته ...هر  ن ی.....................هوووووووف...چقد اانای......................................ک
 ...نی...اوووف....دفترمو پرت کردم رو زم ادیدرس در نم کنم یحلش م یجور

 کشهی+اه...اه مخم نم

 برات حل کنه  ای=خب خره بده دنرها

از همه بهتر البت مال منم خوب تو کالس زود   ایدن یاضیما ر  نی هااا از ب گهیم  راس
  دمیکوچولو ازم جلو بود... اصن ولش رفتم خونه م هی  یاضیتو ر  ایدن یول  گرمیمطلبو م

 تا واسم حلش کنه... ارشیبه ک
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 جذابه ایچقد پو  نی=بچه ها دقت کرد ایدن

 خدااگاه اخمام رفت تو هم.... نا

 ی +خب که چ

  یرتی سر اقاتون ق ی.....اخه  ی اخم کرد  ینجوریاا..........چته امنو بخوراا  ایب انای =وااا کایدن
 .... کنهی..... اون اصن به تو فک نمیشد

 از حد واندازه....  ش ی...بیلیبود.... خ ی جد یلیخ دادینم ی شوخ یبو  حرفش

 انقد تابلو دوسش دارم....  یعنیحرف اخرش دلم شکست.... با

 لب تر کنم....   هیپسر فقط کاف نهمهیتار موم مگه مهمه ا  هی  ی+خب نداره که نداره فدا

 باشم....  ینجوریا  دیحفظ ظاهر با  یبرا  ینداشتم....ول یاز حرفام اعتقاد  چکدومیه به

جمع کردم پشتمو تکوندم....چون  نی از رو زم  المویزنگ اومد وس یهمون لحظه صدا تو
..طبق معمول به بهانه دل درد از ورزش کردن فرار  میبود  اطیتو ح میزنگ اخر ورزش داشت

پسرا انداختم انگار دعوا شده   اطینگاه به ح هیباال... میرفت ییپل هوا  ی...از پله ها میکرد
  یک دمیاون دعوا بود که نفهم  یجمع شده بودن.....انقدر حواسم پ ر بود چون دور دو نف

....  رمیم ی دارم از استرس م  یافتاده بود به جونم .....واا  یدلشور بد  هیور...  نیا  دمیرس
 شده گفت.....  ز یر ینگا به پشت سرم انداخت وبا چشما  هی ایدن

 یرو دوسش ندار ای تو...تو واقعا پو انای=کایدن

 +معلومه که دوسش ندارم ...بلکه ازش متنفرم...

مو نگاه که روح از تنم از پشت سرم اومد.... برگشتم تا پشت ییصدا   هیهمون لحظه  تو
 جدا شد.... 

بود اروم اروم سرشو   نی ....سرشوپا کردیمشت داشت نگام م یبود ....که با دستا  ایپو
  یچشما   یچشماش پراشک شده بود...وا  شدیباورم نم  دمیدیرو که م یزیاورد باال....چ
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حرفامو   افتاده.....نکنه یاتفاق ارشیعشق من پر از اشک بود...اما چرا ..نکنه واسه ک 
 کردما....رفتم جلو گفتم.... یعجب غلط ی..خداکنه...وااااا اشهب دهی....خداکنه نشن دهیشن

 ..ی+پو 

 وسط حرفم....  دیپر

 یراحت ترم خانوم سلطان  نیبگ ییا یار  یالبته اگه اقا  ای =اقا پوایپو

چه   گهید  نیا  ای.....خداستیاون ن  نی..ا ستیمن ن  یای پو نی...انیا  شنومیدارم م یچ من
 حرفم ازم متنفر شد ....  نیاگه دوسمم داشت با ا  یعنیاخه.... هیعذاب

 ..... یچ یکارو کرد..اخه برا  نیاز قست ا  یعنیکردم ... دایپ اینسبت به دن یتنفر هیدلم  ته

 کوشن  هیپس بق دی ببخش ای=اقا پو رها

برسن...ارش وارمانم   یسلطان  یبا ارشام دعواش شد...االنم تو دفترن تا اقا ارشی=کایپو
 ... شهی م داش یکه االن هر جا باشع پ لمی...سهارش ی ک شیموندن پ

... بعد  هیدعواش شده.... هووووف امروز عجب روز مضخرف  یواسه چ  ارشی اخه ک یوااااا 
نگا   ی....ول زدیحرف نم چیاه هبه سمت خونه تو ر میاومد...راه افتاد  ل ی سه قهیاز چند دق

  چی....بدون ه مید یرس قهی....بعد از چند دقدادیبدجور ازارم م  ایبه پو ایدن یواشکی  ی ها
سوار اسانسور شدن ...منم اروم اروم    لیوسه ای خونش شد ...پو هیهرا  یهرک یخداحافظ

طبقه پنجم    یشد از پله ها رفتم باال که باالخره تابلو ری از پله ها رفتم باال که اشکامم سراز 
 گفت... دنمیدر خونه رو زدم که زهرا خانوم در باز کرد با د  دمیود

 دل.. نی اومد ریخانم=چرا انقدر د زهرا

 .... دی باال اوردن سرم حرف تو دهنش ماس با

 فدات شم  شده یخانوم=چ زهرا

 ارشی..کای...کی+ک
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 یچ  ارشیخانوم=ک زهرا

 ..رش ای+ک

 حرفمو بزنم... هیهقهقم اجازه نداد بق 

 +تو..مدرسه دعو..دعواش شده 

 زم یپسراست عز   یشگیکار هم نکهیشده ...ا یخانوم=اووو فک کردم چ زهرا

 یافتاده باشه چ ی+زهرا جون اگه واسش اتفاق

 نگران نباش  زمینه عز خانوم= زهرا

زنگ در اومد ....بدو بدو رفتم سمت در ...در   یهمون لباسارو مبل نشستم ...که صدا با
 وباز کردم.. 

از دستاشم بسته بود ...شلوارشم زانوش پاره شده    یکیکل صورتش خون بود  ارشیک
 شد...   ریسرووضعش اشکام سراز  دنی شده بود...با د یبود...کل لباسش خاک 

 ی..بدیلی+خ

 اشکتو خوشگلم  نمی=نبارشیک

رو اوردم زهرا    هیاول یکمک ها  یرفتم  جعبه   عیبا کمک ارش رو مبل نشست سر  ارشیک
 خانوم ازم گرفت... 

 نه گهید  ی=داداش خوبارش

 =اره داداش ارشیک

 =با اجازه ارش

 بدرقش رفتم تا دم دررفتم .... واسه

 +ارش 
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 اورد باال...  سرشو

 =بله ارش

 با ارشام دعواش شد  ی+واسه چ

 بهتره  ی=از خودش بپرسارش

 +باشه...بابت کمکت ممنونم 

 نکردم....خداحافظ  ی=خواهش...کارارش

اومد سرمو بلند کردم.....ارشام بود...با اخم  یکیسالم    یخواستم برم تو خونه که صدا تا
 زل زدم بهش ... 

 ن یداشت ی+بله کار

 ا ان ی=کارشام

  شهیخانوم....چ زودم پسر خاله م انای....دوما ک ارین فتیبه دهنه کث انا ی =اولن اسم کایپو
  .... 

 اومدن...  یک نایبودن... واااا ا  ستادهی وا ای وپو لیبرگردوندم سه سرمو

 باهاتون حرف بزنم....  خوامیخانوم...م انای =خب حاال کارشام

 سمت چپه  ی....خروج ی....خوش اومد یشیپرو م یدار  یاد یز  گهی =دلیسه

 زنه یحرف نم یبا کس یکس نجای=اایپو

 ....دیلرز یمتورم شده دستاش مشت شده بود وم شیشونیقرمز شده بود...رگه پ چشماش

 ... یلیوحشت ناک بود ...خ یلیخ ا یپو  تیوضع

 .... کنهی...خون به پا م نتتیبب ارشیک ندفعهیاگه ا  ی=ارشام بهتر بر ارش
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 باهات حرف بزنم خوامیمن م  انایک نیداش...اب از سرم گذشته...بب ن ی=ببارشام

  نویحساب ا دیبرو داخل..من با  انای...کادینم یگورستون چی=چه غلطا...خواهر من هارشیک
 برسم 

 دستامو رو بازوهاش گذاشتم... برگشتم

جون من   ارشیهااا...ک شهی بدتر م ید یسرو صورتتو د  خالیرو ب یاون عوض  ی+داداش
 شو باشه....  خالیب

 نداشته باشم...تو برو داخل  شیکار  دمیقول م   انای=کارشیک

 +قول 

 =قو...ارشیک

 وسط حرفش...  دیپر ارشام

داره واسه کتک نخوردن من قسم جونشو به    یچقد دوسم داره که حت ینیبی=مارشام
 گه یم  ارشیک

 پنبه دانه.....  ندی....ارشام در خواب دیگی واسه خودت م  یدار ی+چ

خونش در   یزد ی کارد م یعنی  ایرفتم داخل...تو لحظه اخر چشمم افتاد به پو  بعد
 ....اومدینم

 رو سرش... نداختیخانوم چادرش داشت م زهرا

 ی با من ندار یکار  انایخانوم=ک زهرا

 +نه زهرا جون 

 ن یخانم گفتن بهتون بگم که امش مهمون دار ی خانوم=غذا ه رو درس کردم راست زهرا

 خونمون  انی ب ای+مهمون...قرار ک



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

176 
 

 ارمانشون/ /یمحمد  یاقا /نایاتوسا ا / یفیشر یو اقا  /نایا  ایپو  /یی ایخانوم=اره اقا ار زهرا

 +اهان 

کجا   یعنینبود.... یکس ی...رفتم واسه بدرقش تا دم در رفتم ولرونی باز کرد و رفت ب در
 رفتن.... 

 ....یاز فوضول رم ی میدارم م اوووف 

 خانم=خداحافظ گلم  زهرا

 +خداحافظ 

مونده بود   شبیکتلت که از د کمیتو اتاقم لباسا مو عوض کردم ....رفتم  رفتم
مانتو    هی  یومد حوحلکزنگ درا یدرس بخونم....که صدا کمیوخوردم...رفتم تو اتاقم 

 شالم انداخت رو سرم.... هی  دمیپوش

 ......................... ای..................................پو

 گفت....   ارشیرفت داخل ....ارشام تا خواست دهنشو باز کنه که ک انای ک نکهیاز ا بعد

 نی پا م یری =مارشیک

 بود....  نی ارمانم پا نی پا  میبچه ها رفت با

  یدی.... فهمخوادیکنم من.. خواهرم تو رو نم تیحال یبا چه زبون نی=ببارشیک
 پس لطفا گورتو گم کن  خوادتتینم

 .. یفهمی...... میلیدوسش دارم....خ یلیمن خ یفهمی=د المصب چرا نمارشام

 وسط حرفشون....  دیپر  ارش

 ی که ارامو دوست داشت ی=البد همنجور ارش
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ما   نینزاشت/ارشیاشاره کرد به طرف ک/ یعوض  نیتو ا ی=من ارامو دوست داشتم ولارشام
 م یبهم برس

 دم یرو به تو نم انایک  یمن جنازه   نی=ببارشیک

 ...اندرستند

 اااااا ی خودت خواست نی=باشه...ببارشام

 تو  یگیم  ی=چارشیک

  ای...کشمشی با من نباشه م انای...اگه ک کنمیم یواسه عشقم هر کار یدون یم نی =بببارشام
خودش از    کنمیم یکار هی...ادی ازم برم  یهر کار یدونی...مچکسی ه ایواسه من باشه    دیبا

وجود   یاد یز  ی...راه ها گمیم یکه چ یفهمیخسته شه وخودشو خالص کنه....م شیزندگ
خب اون حساس تره   یول نطوری...اونم همیدیزجر کش نینوش دتو با نبو یداره.....چجور

 .... نه

وارمان رفتن    لیبا سه ارشی...کتیاز عصبان شدمیگذاشت ورفت...داشتم منفجر م  بعدش
بعدش پشت   دونهی...اول  واریبود...با مشتام افتادم به جون د  ن ی باال فقط ارش پا
...اولش که گفت ازم متنفره االنم که کردمیجز درد قلبم احساس نم  یسرهم...اصال درد 

 گرفت وگفت.... دستمو...ارش کنهیجونشو م دیتحد  یکی

 بسه چته تو پسر   ای=پو ارش

 دادم....  هیتک وارید به

 شمیم   ونهی+ارش دارم د 

واسش   یاتفاق گهی د  میما باهاش باش  یناراحت نباش تا وقت انای =بابت کارش
 مطمئن باش   نوی...افتهینم

 +من منظو...
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 وسط حرفم...  دیپر

دوسش    دونمی...من مینکن گولم بزن ی...سع شناسمی=من داداش خودم وخوب مارش
 یدار

 دن ی البد تا االن همه فهم گهی د یچی+ه

 کار کرده هااااا  ی...نگانگا با دستش چدوننی بچه ها م ی=اره همه ارش

 دست راستم فقط قرمز شده بود.... ی ول ومدی دست چپم داشت خون م از 

 ه ینظرش در مورد من چ یدونیم یاون چ یفدا سرش.....ول ی+دستم مهم ن

 مطمئنم دوست داره  نویا  یچاکته ول نهیعاشق س گمی =نمارش

 ... یاشتباه کرد ید ید گهی+ههه...دوسم داره...نه د

 ازم متنفره...  اون

 ی کنیم ی=شوخارش

 دمی+نه از زبون خودش شن

 ...... کجای=کارش

 ....   ادتهی  رونیمن زودتر رفتم ب  ادیب لیسه  نک ی+امروز قبل از ا 

 =اره ارش

دوسم داره...اونم گفت معلومه که نه بلکه ازش   دی ازش پرس  ای+من پشت سرشم بودم دن
 متنفرم 

  نیرو دوس داره...ا گهید یکیوانمود کنه    یکس یسخته جلو   یکیواسه   دیشا نی=ببارش
 احتمالم هس که واسه حفظ ظاهر باشه.... هوووووم 

 واال  دونمی+چم
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 باال   می=بر ارش

 م ی+بر

 اومد....اتوسا اومد طرفمون....   نگیپارک یباز شدن در ورود  یکه صدا  میبر  میخواست تا

 ی کنیم  یچ نجای=اه ارش تو ااتوسا

 بپرسم  د یمن با نو ی=اارش

 نم ی=خب اومدم خواهرمو بباتوسا

   نمی=منم اومدم برادرمو ببارش

 م یسالم...پس بر ی=اه راستاتوسا

تا   رونی ب می....از اسانسور اومدمیسوار اسانسور شد میگفتم....رفت یسالم  هیلب  ریز 
 خواستم زنگ بزنم در باز شد.... 

نشسته بودن رو مبالااا...رفتم درو   نایا ارشی............کانای...............................................ک
شدم با  سی توف سی....تادرو بازکردم...فنمشیبم ادیبازکنم اخه اتوسا قرار شد ب

 ... نی ... سرمو انداختم پارمی من بم یغم بزرگ بود....اخ اله ه ی...توچشماش  ایپو

 د ی+بفرمائ

 ....ومدی داخل که چشمم به دستش افتاد  که داشت خون م ادیب خواستیم

 شده یدستتون چ ایاقا پو دی...ببخشی+پو 

 خشک وسرد گفت... یلیخ ایپو

 ی=مهم نایپو

 بغلم...  دی من گذاشت ورفت اتوسا اومد داخل وپر یگشاد شده   یبرابر چشما  در

 ی =چطوراتوسا
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 +خوبم 

گذاشتم تو   وانی تا ل7....از جام بلند شدم و رفتم تو اشپز خونه میتو هال نشست  میرفت
داشتماااا....ده  یوضع هی یعنیپر رنگ  یکی کم رنگ بود  یکیتوشون    ختمیر ی...چاینیس

 درس نشد که نشد.. ی...ولوانی ل ختمی ر  یه یتو قور ختمیر یشترهیب ایبار 

دونه کمرنگ   هیدونه پر رنگ   هی ادیم در نممث اد   دونشی+اه اصن به من چه...اه چرا  
 ...هووووف 

 ی خوا ی=کمک نمایپو

 هوا...دستم وگذاشتم رو قلبم .. دمیمتر پر  سه

 دم ی ترس یهو   یه هی+

 ی خوا یکمک نم   گمی=مایپو

 ی +نه اقا 

 وسط حرفم...  دیپر

 وتو   دونمیمن م  ایاقا پو  ای   ییای ار  یاقا  یبگ گهیبار د  هی یعل  یبه وال گهیبارد هی= ایپو

 +اما خودت گف...

 =من غلط کردم خوب شد ایپو

 +اره 

 ی خوا ی.....خب حاال کمک نم ییپرو  یلی= خایپو

 بزار شربت درس کنم... خورهیبه درد نم ش ی چا گهید نکهی+ا 

 چشمم افتاد به دستش روش دستمال گذاشته بود... 

 اروم رفتم جلو دست سمت چپشو گرفتم ... اروم 
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 ی کار کرد  ی+با دستت چ

  سی =گفتم مهم نایپو

 +خب واسه من مهمه

 ی ستی=مگه ازم متنفر نایپو

 گفتم  ینجوریا ایدن  ی+نه من فقط جلو 

کردم    زیزخمشو تم ن یرو در اوردم اول با بتاد  هیاول یکمک ها  یجعبه   نتیتو کاب از 
  یعنیداشتم.... یخوب یلیحس خ  هی گرفتمی دستشو م یکردم...موقع ش یچیبعدش باند پ

 من باشه.... ی دستا تا اخر عمر برا  نیصاحب ا  شهیم

 ..زهی...چای+اممممم...پو

 یبگ ی خوایم  یزی=چایپو

 با ارشام دعواش شده  یواسه چ  ارشی+ک

 =از خودش بپرس ایپو

 +اه...باشه

 =ممنون  ایپو

 اشاره کرد به دستش.... بعد

 +خواهش 

نگو.... پشت سرش   گهیاز جوابش انقد حرصم گرفته بود که د  رونیب رفتیم  داشت
 اکثر اماما ...  ایدفعه برگشت.... هی  اردمیواسش داشتم ادا در م

 شم....  عی ضا  نیهمش جلو ا  دی ...اخه چرا با ااایخدا
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  یعنیمن دوتا دستم باال دهنم به اندازه غارباز بود.. چشمام چپ کرده بودم..... افهی ق حاال
نشه...تو همون   یباز  عهیضا  نکهیباز بود که تا ته حلقم معلوم بودم..واسه ادهنم  یجور

 بوداااا... یوضع یعنیها شده بودم  الیشروع کردم به راه رفتن... مث گودز  تیوضع

 ی اریعقب مونده ها رو در م ی=وااا چرا ادا ایپو

 که تو ذهنم اومد وبه زبون اوردم... ی زیچ نیاول

 ن ینقشمه داشتم تمر  نمیا  می+تو مدرسمو تاتر دار

 با خنده گفت... ایپو

   یشک کنه که تو سالم یفک نکنم کس سی ن نیبه تمر از ی=اصال نایپو

باورم   شهیداره دود ازت بلند م گفتنیاگه اون لحظه م یعنیگذاشت ورفت ... بعد
 ....شدیم

 ا زدم....حرص اسمشو صد با

 اااااااااااااا ی +پو

 با خنده گفت.... ایپو

 =بله  ایپو

 ی باش ی+منتظر تالف

 ...ارمیمنم بدتر سرت در م یکن ی=اه پس توام جنبه داشته باش که اگه تالفایپو

 ی که برگشت  یکار داشت ی+ راست

دفعه اومد جلو بغلم کردمن  هیشد.....  رهیبه چشام خ  هیمحوشد چند ثان  لبخندش
و   دیکوچولو خودشو ازم فاصله دادوگونمو بوس  هیومحکم به خودش فشار داد...بعد 

 گفت... 
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 ی لیدوست دارم خ یلی=خایپو

تو شک حرفش و رفتارش بود....بعد اروم من واز خودش جدا کرد ورفت....دست  هنوز 
واقعا    یعنی ی وااا/ی لیدارم خ دوست یلیرو گونم ...صداش تو مغزم اکو شد....../خ دمیکش

  داریب خوامی..اگه خواب باشه  نم نمیبی نکنه دارم خواب م ی دوسم داره ....واااا 
اتوسا   یمن باالخره اعتراف کرد....تو همون لحظه صدا  رمغرو  یاقا   شهیشم.....باورم نم

 اومد..

 ی =بچه جان کجا موند اتوسا

 ام ی +االن م

من    یه چشمم افتاد به شربت ...اخ جون .... وااا باز کردم تا اب بخورم ک خچالوی در
...تا خواستم  ینی...همه رو گذاشتم توسوانای تو ل ختمیقربون زهرا خانوم بشم....شربت ور

 ...  نهیسنگ یلینه... خ دمیبلندش کنم د

 ارش ی+ک

 =جاانم ارشیک

   ای +پاشو ب

 یکار دار ی=بگو چارشیک

 ارم یب تونمی نم ننیسنگ یلیشربتا خ نیبابا ا ادیبگو ب  یکی+خب به 

 اومد... ا یهمون لحظه پو  تو

 ی =خودت درس کرد ایپو

 +معلومه که نه کار زهرا خانومه
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جلو مبل...منم  یعسل زی...گذاشت رو م رونیشربتا رو گرفت  از اشپزخونه رفت ب  ایپو
به   رو مبل نشستم...بدجور کنجکاو شده بودم...با حالت ملتمسانه ارشیرفتم کنار ک

 گفتم.... ارشیک

   ی+داداش

 =جانم ارشیک

 رم ی می م یدعواتون شد دارم از کنجکاو  ی+ترو خدا بگو واسه چ

 دعوا کرده  یبا ک ی=کاتوسا

 ارش ی+ارشام وک

 زده ی=اهان حاال چه زراتوسا

 که گنینم دونمی+چم

 نه یری میم  یاز فضول ی=االن داراتوسا

  یفوضول م ینره....بعدشم ما دخترا کال کنجکاو  ادتی ..خدانکنه هم ری+اولندشم زبنتو گاز بگ
 نداره  یواسه ما اصن معن

 گم ی خب اصالاااا.....حاال بعدا بهت م  یستیتوو اصال فوضول ن دونمی =من که مارشیک

 +هووووف 

  مویزود تر گوش ارشیزنگ خورد تا خواستم برش دارم...که ک میهمون لحظه گوش تو
 برداشت....

 ه یک یدونی=مارشیک

 نگا به شماره انداختم...ناشناس بود.... هی

 +نه
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 خب  هیک نیرو بلند گو بب زارمی =مارشیک

 +باشه 

 ....دیچیپ یارشام تو گوش یتماسو وصل کرد...که صدا  ارشیک

 یخوب انای=سالم....کارشام

 ....بفرما  کی +عل

 =اوه چه خشنارشام

 قطع کنم  ای یکار دار یچ یگی +م

 ی =بابا تو که از داداشتم بدترارشام

 شی +اقا ارشام....فرما

 عشقم راحت ترم  یبگو ارشام البته اگه بگ هیچ گهی =اقا ارشام دارشام

 ااااا یخوری گوه م یدار یاد ی+ز 

 قطع کردم... وی گوش بعدم

 پنبه دانه...  ندی+زارت من به تو بگم عشقم ...ارشام در خواب د 

 لند شد....برگشتم نگاشون کردم .... خنده ب یدفعه صدا  هی

 پخش بودناااا... تی کف زم یعنی

 ی خوریحرص م  یوقت یشیباحال م یلیخ ی=وااا ارمان

 ن یخندی م ی+االن واسه چ

 ن یهست  یک گهی=بابا شما دخترا دارش

 +مگه چمونه
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 ی کرد  شیقشنگ ضا  یعنی=  لیسه

 =نه خوشم اومد .... ایپو

 انای.....کگهیخودمه د ی=اجارشیک

 +جانم 

با   رونیب یبر  یجلو خودم....اگه هم خواست ایب ایجواب نده   ای اگه زنگ زد  گمی =مارشیک
 از بچه ها برو باشه... یکیاگه من نبودم با   یری خودم م

 +چشم 

 =من قربونت برم ارشیک

 +خدانکنه.... 

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

 ....ستادی خواهرش ا  هیجاش بلند شد وروبرو از 

  ی نکن خواهر هی+گر

 رو دوس داره  گهید  یکیعشقم   ینکنم وقت هیگر یچجور-

مدت بزار    هیهم تو فقط صبر کن   رسمی هم من به عشقم م کنمی +خودم درستش م
 بگذره...

 شنیعاشق هم م شتری که اونا ب ینجوریا-

 خوام یم  نوی+منم هم

 تو اون مغزته  یچ-

 که از هم متنفر شن  یجور هیکه خودشون از هم جداشن..  کنمیم  یکار نی+ببب
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 ی بد حیقشنگ توض  شهیم-

 +صبر داشته باش ....صبر 

که رفته بودن....رفتم  شدیم یساعت  هی.........بچه ها ....... انای...........................................ک
  یاضیباهام ر کم ی ارشیتا ک نی درس خوندم ...دفترمو برداشتم ورفتم پا کمیتو اتاقم  
 کار کنه... 

 ی +داداش

 =جون دلم ارشیک

 بده  حیواسم توض ایب فهممیمسئله رو نم نی+من ا 

 ی دیپرسیمن خوب از دوستت م  زی=عز ارشیک

 +اصال نخواستم 

   کنهینگا بهش بندازم چه زودم قهر م هیحاال    ای=بارشیک

  یتجرب ای یاض ی ر نی ...من موندم چرا اکردیدفترمو گرفت ...تندتند داشت حلش م ارشیک
 درسش خوبه....  یلینرفت اخه  خ

 از اون بپرس   انیب  نایا  ای شب قرار پو ی ول شهیم  نی=به نظرم جوابش ا ارشیک

 خونده   یاونم تجرب یعنی+

 =اره ارشیک

 نگا به دستش انداختم... هی

   ارشی+ک

 =بله ارشیک

 ی کار کرد   یوقت واسه من جونتو به خطر ننداز باشه نگا کن با خودت چ چیه  گهی+د
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 =فدا سرت ارشیک

 ی دعوا رو بهم بگ هیقض  شهی+م

 =فعلن نه ارشیک

 ارش ی+اااا ک

 =اصرار موقف...قسم خوردنم ممنوع ارشیک

 +اووووف 

نگا به ساعت انداختم...  ه ی  رونیگرفتم ...اومدم ب یدوش حساب ه یباال تو اتاقم   رفتم
  دمیپوش ی کاربن یاب  کیتون هی  عی بشه ...سر  داشونیپ گهیشب بود االناست که د8ساعت 

 یکج باز کردم.....موقع......موهام جلوشو نهی....   نشستم جلو ا دمیپوش یشلوار مشک هیبا 
 ی...به بدبختشدیناز م یلیخ گرفتیموهام حالت م  نی پا رونیب  ومدیکه از حموم م

داده بود بافتم   ادی که رها تازه بهم  یمدل  هیموهامو شونه کردم محکم باال بستم بعدم 
بود با طرح   ی....شالم که مشکئهی ماه  غیقشنگ در اومد....فک کنم گف اسمش ت یلیخ
...واو عجب   نی ...رفتم پادمی پوش وصندلم  یرو سرم انداختم ....کفشا  یکاربن یاب ی ها
جذب بدنش بود ....من  یخاکستر شرتیت هیداداش ما...  نی زده بود ا یدختر کش پیت

  گهید  یکی ادیجذب دارن....بدم م یبه لباسا   یچه عالقه ا  ایوپو  ارش ی ک نیا  دونمینم
 نگاشون کنه...

موهاشم بلند شده بود زده   یشلوار مشک هیسراغ لباساش با    میبر یراست  نوولشیا خب
 بغلش....  دمیبود باال اخ چقد ناز شده بود.....پر

 ی =چته بازرم کرد ارشیک

   ومدهیهم بهت ن ی+خوب

  یلو  رفتمی برداشتم ...داشتم باهاش ور م  یعسل ز یاز رو م  مویگوش رونیبغلش اومدم ب از 
 ....کردمیرو خودم احساس م ارشو ینگاه ک ینیسنگ
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 ی دیخوشگل ند یکنینگا م  یواسه چ هی+ها چ

 دفعه اومد طرفمو بغلم کرد وبلندم کرد ومنو تو هوا چرخوند... هی

   نیترو خدا بزارم زم  ارشی+ک

 ی =االنم باهام قهرارشیک

 +ن.....نه  

 دم یبلند تر بگو نشن ی=چارشیک

   ستمی+نه...نه باهات قهر ن 

 من وگذاشت رو مبل بعدم بغلم کردو گفت  اروم 

 =عاشقتم وروجک ارشیک

 +منم دوس دارم برادر خنگولم 

 گفت... دنمیزنگ در اومد رفتم در باز کردم خاله فرشته با د یصدا 

 زم یعز  یفرشته=سالم خوب خاله

   دی+سالم خاله جون ممنون ...بفرمائ

....دوباره زنگ خونه اومد  می بود گهیسالن د  هیما هم تو    ییرا یو عمو رفتن تو پذ خاله
مامان  / بایمامان اتوسا/وخاله فر/ن یمیبلند شد درو باز کرد خاله س ارشیک ندفعهیا

ارمان/اومدن داخل    یاتوسا/ وعمو فرزاد/بابا   یبابا/ دیارمان/اومدن داخل ...بعدش عمو سع
 .همون سالن .. یتو  میفت....ما هم با بچه ها ر

 انا ی=کاتوسا

 +هوم  

 دعوا کردن  یواسه چ  ید ی=فهماتوسا
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 گن ی+نه بابا مگه م

 +اتوسا 

 =بله اتوسا

 تو اتاقم کارت دارم  میبر  ای+ب

 جام بلند شدم دست اتوسا رو گرفتم...  از 

 +با اجازه 

 م یا  بهی=االن مثال ما غرارش

 انه یقشنگ   نمیبپوشم بهش نشون بدم بب خوامیم دمیخر  دیلباس جد هی+نه 

 =اها ارش

 با اجازه  گهی+اره د

 تو اتاق نشستم رو تخت که اتوسا گفت... میرفت

 =لباست کو پاشو نشونم بده اتوسا

 دوست من دارم...هووووف...  نمیخدا ا  یا

 +اتوسا دهن منو باز ... 

 خندش بلند شد.... یدفعه صدا  هی

  نوی...خب ایخوریحرص م یوقت   شهیخنده دار م  یلیخ افتیق یکردم ...ول ی=شوخاتوسا
 ....هینقشت چ نمیولش..... حاالبگوبب

 با ارشام صحبت کنم  خوامیمن م نی+بب

   ی=چاتوسا
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 ... میبلند داد زدکه فک کنم لو رفت انقدر

 ااا یگوهاا نخور نیوقت از ا  هی=چه غلطا ...اتوسا

 دعواشون شده  یبدونم واسه چ خوامی+خب من م

 .. ییپا ا یب طونیاز خر ش  انای=کاتوسا

 باز شدن در حرفش نصفه موند... با

 شام حاضره  نی ا ی=بچه ها بمامان

 م یا ی+چشم مامان االن م

 اتوسا شروع کرد....  رونیکه رفت ب مامان

...باور کن من خودم اونو  گمیم  ارشیبه ک یحرف وبزن   نیا  گهیبار د  هی  نی=بباتوسا
   انایک یلیخ هیعوض یل یخ ...اونشناسمیم

 گهی کار کنم از بس حرف گوش کنم د ی+چ

  ای کنار پو یکیبود   یخال یشام بودن ...دو تا صندل  زیهمه سر م نی پا میاتوسا رفت با
 نمیبش نیا  شیخدااا من پ یکنار ارمان....اتوسا زود رفت کنار ارمان نشست ...ا  یکی

چش قرنه   هی چشمک زد ...منم   هیاشاره کرد... بعد نامحسوس   اینه...اتوسا با چشم به پو
 نشستم ... ایکنار پو رفتمتوپ بهش رفتم .... یا

 اردالن=شمال بهتون خوش گذشت   عمو

 ..ی=اره عمو جون.....ولاتوسا

 زم یعز یچ  یاردالن=ول  عمو

 یعنی   دادنیم ریگ یلیخ  گذشتی عمو جون اگه پسرا نبودن ده برابر خوش م ی+ول
 رفتنی رومخمون رژه م
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 ... شدی...هر لحظه قرمز تر مزدمیحرف م ا یزده بودم به پو  زل

 کردن   تی اردالن=پس پسرا دخترا رو اذ   عمو

 لوسن  ی ادیدخترا هم ز  نیکه ا  یدونی =عمو جان مارمان

 سین ی=در اون که شکدیسع  عمو

 م ی=ا بابا داشتاتوسا

  نیعمو...ا یزا یخب عز ی ....ولکردنیم  تی دخترا رو اذ نایا  دونمیفرزاد=من که م  عمو
 گه ید نی رتیما هم غ  یپسرا 

 =فرزاد جان فعال بزار بچه ها غذاشونو بخورن از دهن افتاد بایفر  خاله

 فرزاد=چشم خانوم  عمو

  یعنی....نمیبرم ارشام وب دی...من بادیکشینم لمیبه غذا خوردن....اصن م میشروع کرد بعد
مغزم   گهی...اخه چرا..دنهیمن وبب  خواستیم یدعوا شون شده....ارشام واسه چ یواسه چ

 مامان به خودم اومدم....   ی...با صدا  کشهینم

 ی خوریچرا غذاتو نم زمی=عز مامان

 رم یچند تا کتلت خوردم االن س هیغروب   رمی+مامان من س

 چش قره بهم رفت....  ه یامان  جام بلند شدم که برم ....که م از 

 یخوریتا اخر م ینیشی =ممامان

 +ا مامان 

 =حرف نباشهمامان

  یگوش هی  یصدا  هویکه  کردمی م یداشتم با غذام باز  گهیدوسه لقمه به زور خوردم... د هی
 بلند شد... 
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 ام یاالن م  د ی=ببخشایپو

 =راحت باش پسرم بابا

کردم   یبرداشتم نمک و توش خال وان یل هیاومد تو ذهنم..... یطانیفکر ش هیپسرم.... زارت
حواسش به من   ینگا به دور وبرم انداخت کس هی  وانیتو ل  ختمیبرداشتم ر زیدوغ از رو م

  قهی...بعد شروع  کردم به غذا خوردن باالخره بعد از چند دقای نبود گذاشتم کنار بشقاب پو
 شدن....  افرم  فیاقا تشر 

حواسم    یاونم شروع کرد به خوردن ادامه غذاش....همه  یالیخیب خودمو زدم به منم
  هیدوغ براشت  وانی...باالخره غذاش تموم شد ل داره یو برم وان یل یک  نمیبهش بود تا  بب

 .... یتالف نمیا  یدیبه سرفه افتاد....اخ دلم خنک شد من وحرص م هوینفس داد باال که 

 جان   ا یشد پو  ی=چمامان

 خودمو مثال نگران نشون دادم...  ختمیاب ر وانی ل هی

   ای اقا پو  شدی+اه چ

 طرفش گرفتم با حرص اب واز دستم گرفت.... اب

 ی چی=هایپو

 زم یعز  یفرشته=خوب خاله

 =اره مامان خوبمایپو

....با کردنیکاره منه....بزور داشتن  خندشونو کنترل م دونستنی بچه ها م یهمه   یعنی
محترمانه ما رو از اشپز خونه شوت   یلیهم خ نا ی...مامان امیاتوسا وظرفا رو جمع کرد

 .... کنمیم  سیمن ظرف بشورم کل اشپزخونه رو خ  دونستی اخه مامان م  رونی کردن ب

 تو اتاق  می+اتوسا بر 

 ام ی بردارم م  زیاز رو م  موی =تو برو من برم گوشاتوسا
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 +باشه 

  یسنطلت ابد   لمیبرداشتم رو تخت نشستم داشتم ف زی باالتو اتاقم.... لبتابمو از رو م رفتم
  دمید لماشویف شتریب/ی کره ا  یگرا یاز باز   یکیهو بودم/ نیم  یمن عاشق ل کردمیرو نگا م

 برگردم به سمت در گفتم... نکهیدفعه در باز ...بدون ا هی...

 یلیخ یدون ی....اخه م کنمیبا ارشام صحبت م رمی و گرفتم م  موی...من تصم گمی +اتوسا م
نقشه دارم   هی ای...بنهیمنو بب خوادیم یدعوا شده ...اونم واسه چ یواسه چ نمیکنجکاوم بب
 مو ال در....

اده بود داشت با اخم نگام  د ه یبه در تک ایبرگشتنم سمت در حرف تو دهنم موند.....پو با
 ....کردیم

  یگفت یم  ی=داشتایپو

 یکنیکار م یچ...چ نجایتو ا  ای +پو..پو

 اومد رو تخت کنارم نشست....  ایپو

 هااا  یکارا نکن نیوقت از ا  هی انای=کایپو

 +اخه من 

بهت بگه....من خودم جواب   خوادیم یچ یبدون ی خوایم  یکنجکاو  دونمی=اره مایپو
 خب سیاالن وقتش ن ی...باشه....ول دمیسواالتو م

 نرم  یعنی+

 =نه ایپو

کارو اگه    هی نیا  ی ...ولیریتا تهش م یرو بکن یکار  هی  یاگه بخوا  دونمیمن م انای=کایپو
   یاون موقه با من طرف  یانجام بد

   ییزور گو  یل یکه خ ی+خبر داشت
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 زور گف  دیبا  ای=بله...برا بعضایپو

 ی دیم   لمیف ی= داشتایپو

 +اهوم 

 ی نیبیم یلم یچه ف ی=دارایپو

 ی +سنطلت ابد 

 ه یچطور نمی =اه خب بزار ببایپو

 لبتابو بستم و گرفتم تو بغلمو گفتم....   عیسر 

 سی+نچ...نچ گفتن واسه بچه ها خوب ن

 =من بچه ام اره ایپو

 +اهوم 

 ...یبغلم کرد و شروع کرد به قلقلک دادنم ...منم که به شدت قلقلک ای دفعه پو هی

 گه ینکن د ای نکن پو ای +پو

 =بگو غلط کردم ایپو

 +نه بابا تارف نکناااا 

 کنم ی=باشه پس منم ولت نمایپو

 تورو خدا ولم کن ای+اه پو 

 =اصن راه نداره ایپو

 ی بد یلی+خ

 دونمی=مایپو
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 از خنده .....  مردم یداشتم م گهید

 باشه باشه غلط کردم  ایپو  ی+واااا 

 به نفع من خانوم خانوما  1به  2=ایپو

 دوست ندارم  گهیاصن د  یبد یلی+خ

اومده رو   دمی..فهم نی دفعه تخت رفت پا هیصورتمو به طرف مخالفش چرخوندم.... بعد
 تخت ...چونمو وگرفت به طرف خودش چرخوند...

اگه ازم    یبه من نگو حت نوی وقت ا   چیه کنمیم  دیاک وقت خب دارم ت  چیه گهی=د ایپو
 ی متنفر

داد بزنم بگم خره من   خواستیبودن...دلم م نیغمگ یلیچشماش نگا کردم ... خ تو
 ... سیاالن نه االن وقتش ن یعاشقم....ول

 ...من منظو..... ای +پو

 وسط حرفم....  دیپر

 یچیخب ه  اناینگو ک چی=هایپو

نگا به ساعت   هیچقد ناراحت شد...  ی..اخ انای بلند شد ورفت ...اه خاک برسرت ک بعد
 دفه در باز شد...  هیبود... 12کردم ساعت 

 خداحافظ   م یری م میجونم ما دار  انای =خب کاتوسا

 +خداحافظ 

 .... انای کارت کنه ک یخدا بگم چ یکردم ...ا کار ی...هووووف من چرونی رفت ب بعدش
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گرفتم   ای که اونشب با پو یرو عکس یتختم  برداشتم ...رفتم توگالر نارزکیاز رو م  مویگوش
زوم کردم ... بعد اروم بوسش کردم و اهنگ مهراب/پاتوق/و گزاشتم وعکسامونو نگا کردم  

 خوابم برد.... یک دمیکه نفهم

دست وصورتمو   ییشدم... رفتم دستشو داریاز خواب ب  ینحس گوش یبا صدا  صبح
 ...نی رفتم پا فمی...کتابامو گذاشتم تو ک دمیشستم...لباسامو پوش

 +مامان 

 =جانم مامان

 کجاس   ارشی =پس کمامان

 صبحنتو بخور ای....توهم بشهی=تو اتاقش داره اماده ممامان

 خوردم ...  ری ش وانیل هی تو اشپزخونه   رفتم

 دارکن یرو ب  انا ی=مامان کارشیک

 نجام ی+من ا 

 عجب =چ ارشیک

 م ی+بر

 ی =صبحنتو خوردارشیک

 +بله 

   می=بر ارشیک

 بچه ها بودن.. ی همه   نی پا میرفت

 ی +سالم به همگ
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بحث   یسلطنت ابد  لمیجواب سالممو دادن....تا خود مدرسه با رها در مورد ف  همه
 ...میکرد

خدا چرا انقد من بد  ی....استادنیبله همه صف وا  دم یمدرسه د   اطیتو ح میرفت
 شانسم....اه اه اه...

سر  میحرف زد باالخره اجازه داد بر  ری مد  یکل نکهیبعد از ا می صف واستاد میرفت
...اخه بگو فکت خسته  کردی ورور م  ینجوری....معلم هممیکالس....زنگ اول علوم داشت

  ادی هوا ز  ی...ولزمستان بود. نکهیبا ا  رونیب میکه خورد با بچه ها رفت حینشد ...زنگ تفر
 سرد نبود ....

 =بچه ها  ایدن

 ه ی=چرها

 بهتون بگم  یزیچ هی=ایدن

 +بگو 

 شدم... ای=بچه ها من...من عاشق پو ایدن

کردن ...برگشتم سمتش برق عشقو تو چشماش    ی سطل اب سرد روم خال هیانگار   یعنی
 ..... دمیدیم

 +واقعا 

 =دروغ  رها

 عاشقشم  دمی به خودم اومدم د یول  یوچطور یک دونمی=خودمم نمایدن

 تورو دوس داره.... یدون ی=تو از کجا مرها

 زل زد به من.. بعد
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 رو دوس داشته باشه گهید  یکی دی=شا رها

 دوسم داره... ای پو  دونهیرها هم م یعنی  یواااااااا 

 میداشت کی ز یزنگ ف نیسر کالس ا  میخواست حرف بزنه که زنگ خورد...رفت ایدن تا
بود  یزنگم به هر بدبخت  ن یبود.....ا ای پو شی....کل فکرم پ دمیاز درس نفهم یچی....ه

  یچیبازم ه یرو قشنگ گوش کردم ول یاضی...رمیداشت یاضی تموم شد ...زنگ بعدم ر
 .... یچیه یعنی....دماااااینفهم

 ...فمیمو جمع کرد گذاشتم تو ک ال یکه خورد وس زنگ

 ام یکار دارم حاال بعد م ییمن با خانم بقا  نی=بچه ها شما بر ایدن

 =باشه رها

  ابونیانداختم....از خ ابون ینگا به خ هیبرم باال   ییحوصله نداشتم از پل هوا  رونیب میرفت
 رد شدم...

 اون  رینه ز  یا یاون ب یاز رو نکهیرو زدن واسه ا   ی= پل هواا ارشیک

 ن ی پا امیهمه پله ب  نیحال نداشتم از ا  ارشیک یخی+ب

 ا ی=پس دنارش

 ادیاز معلمامون کارداشت حاال م یکی +با 

 =اها ارش

 ....رفتیجلو پاش ور م ییداشت با سنگا  نی سرشو انداخته بود پا  ایپو

کنم.....با کفشم اروم زد به  شیخال ایگرفتم رو پو  میکرم درونم فعال شد.....تصم منم
 شد..   یشلوارش که خاک 

 سرشو اورد باال...   ایپو
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 نکن  انای=کایپو

  ادخو ی+دلم م

 کارم وتکرار کردم که گفت.... دوباره

 به دنبال نداره هااا  یخوب ی جهیکارت نت نی =اایپو

 امروز سگ شدهااا  نی ولش کن ا انا ی=کارمان

شونه هم باال انداختم دوباره کارمو تکرار کردم که اومد طرفم منم رفتم عقب دوباره    منم
جلو پا به فرار   ادیقدم اومد جلو منم دوباره رفتم عقب تا خواست دوباره ب  هی

 اومد.... ارشیک ییگذاشتم....اونم اومد دنبالم ...صدا 

 ن یر ی=کجا مارشیک

 خواهر شما رو ادم کنم  نی ا  دی=من باایپو

 = مواظبش باش ارشیک

 =باشهایپو

  دمیاز کوچه ها  که د یکیرفتم تو   میدوئیفقط داشتم م رم ی کجا م دونستمی نم اصن
  سیتو ف س یعوض کنم که ف رموی بعلهههه از شانس خوشگلم بن بسته  تا خواست مس

 شدم... ایپو

 ی افتاد  ری =خب خانم کوچولو باالخره گایپو

 .....واریرفتم عقب که خوردم به د گهی قدم د هیعقب اون اومد جلو  رفتم

 م یبرگرد ای +پو

 ن یتقاص کارتون وپس بد دی شما با ری=نه خایپو
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  عی دستشو بلند کرد که بزنتم سر نمونیوجب فاصله بود ب هیبه اندازه  نمونیب گهید
فعه سرمو به  د هیصورتمو برگردوندم طرف مخالفش دستمو گذاشتم جلو صورتم .....که 

 طرف  خودش چرخوند....  

 دوست دارم  یلیکه خ فی ...حفی=حایپو

....بعد اروم ازم  دیبوس ینرم وطوالن میشونیشد ولبشو گذاشت رو پ  کیارو اروم نزد  بعد
 گفت...  ای .... فک کنم گونه هام قرمز شده بودکه پومردمیم  جانیجداشد...داشتم از ه 

 بلده   دنی=اه خانوم منم خجالت کشایپو

چونم  ری....بعد اروم دستشو گذاشت ز  شدیقند تو دلم اب م لویک لویاز لحن خانوم منم ک 
 و سرمو اورد باال....

 کنم... تتیاذ  تونمیکه نم  یکار کرد  یقلب المصب من چ نی با ا دونمی =نمایپو

 ادامه داد....   دوباره

کن عاشق خودم  فرصت بهم بده باور  هی  ی....ولیدوسم ندار دونمی م انای=کایپو
 .... کنمتیم

 چشماش نگا کردم....  تو

 ....من هیچ یدونی+م

 چشمامو بستم...  اروم 

 + ..من...منم دوست دارم 

 یلیخ ای پو  ی  افهی ق یاز چشما مو باز کردم....واا  یکی  یو ال  دمیکش  قینفس عم هی بعد
 شده بود.....  ییتماشا 

 دفعه محکم بغلم کرد.... هی
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 عاشقتم   انای=کایپو

 اصن منظو... شبید امنی+ پو 

 وسط حرفم....  دیپر

 =در مورد گذشته حرف نزن ایپو

 یمن وبزن یخواست یم  شی +خدا

 ...یکار کرد  یتو با من چ انای=نه بابا... کایپو

 واال....  دونمی+چم

 ا ی +پو

 =جانمایپو

 ه یچ یدونی+م

 هی=چایپو

 دوست دارم  یلی+خ

 منو از خودش جدا کرد....  اروم 

 شتر ی= من بایپو

 ا ی +پو

 =جانمایپو

 شن یبچه ها نگرانمون م میبر  گمی +م

   می=برایپو

 اومد...  نیماش  هیاز تو  ی صدا هیدفعه  هیبه سمت خونه که   میافتاد   راه
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 ی خودت ای...پو ا یپو-

  ای ...پوایبغل پو د یها پر یدفعه مث وحش هی...بعدش  رونیاومد ب  نیدختره از ماش هی
 ...کردیهم هاج و واج داشت نگاش م

اعصابم داغون شد...راه افتادم به سمت خونه تند تند قدم   یلیصحنه خ  نیا  دنید با
داره   ایپو  دم یشدبه عقب برگشتم د  دهیدفعه دستم به شدت کش ه یداشتم.. که  یبرم

 بزارم دهنشو باز کنه ....   نکهی...بدون اکنهی بااخم نگام م

 هی دختره ک نیا  ای +پو

 ناست ی=دختر خالمه اسمش الایپو

 چسبن یدختر خاله هات مث چسب بهت م ی+همه  

 داره  یکلن قاط یکی  نی=نه اایپو

 یکنینم  یمعرف ای =پونایال

من   یدختر خاله   شونمیا   زمی جان عز انایخانم عشق بنده هستن ک انایک شونی=اایپو
 هستن 

 تشو به طرفم دراز کرد....دس نایال

 =خوشبختم نایال

 ن ی+همچن

 م یبر دیبا انا ی =خب من وکایپو

 شده گفت....  یکه معلوم بود بادش خال   نایال

 =خوش بگذره با اجازه نایال
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   قهیبه سمت خونه که بعد  از ده دق میشد و رفت ...ما هم راه افتاد  ش ینیسوار ماش بعد
 ....میدیرس

  نگ یبچه ها تو پارک  یهمه  دمیداخل که د میانداختم  درو باز کردم ...رفت دیکل
 نشستن....

 =چ عجب ارمان

 =خوش گذشت رها

باز شد واتوسا اومد داخل  با   یدفعه در ورود ه ی کردنیبارمون م کهیداشتن ت همشون
 گفت..   یخوشحال

 بچه ها ی=واااااتوسا

 شده  ی=چارش

 الد یکنسرت تو برج م یگرفتم واسه   طی =بلاتوسا

 شده   ی.. فک کردم چیخبر بد  یتونی=بچه مث ادم هم مارش

 ذوق  ی=اه باتوسا

 ی ک ی+برا 

 =واسه فردا شباتوسا

 +اهان 

 هااا  می=فقط خودمون اتوسا

 =بدون ما ارش

 =بعععلهاتوسا

 باش  الدی برج م نی بدون ما بر یچ گهی =دارمان
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 ن یرینم  ییوگرنه شما جا  می ا ی=ما هم مارشیک

 ارش ی+اه ک

 م ی=اما واگر ندار ارشیک

   نی +شما پسرا کال تو کاره زور گو

 که هس ینی=همارش

 واسه همتون گرفتم نی =حاال دعوانکناتوسا

 بغل اتوسا... دم یپر

 اتوسا جون   ی+مرس

 =خواهش عجقماتوسا

راه   یهند  ملیف نیخواهراتون جمع کن ارشیارش وک نی =اه اه چقد شما ها لوسارمان
 انداختن 

 باو  نمی+برو ب

مامانم    کردینگاه م ونی ز یخونه زهرا خانوم رو مبل نشسته بود داشت تلو میرفت باالخره
 ... کردیکنارش نشسته بود داشت با تلفن صحبت م

 =واقن  مامان

- ............... 

 ن یقرار بر ی=حاال کمامان

- ................ 

 =باشه مامان
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- ................... 

 خونه استراحت کن  ای=نه بمامان

- ................... 

 ی ندار یکار زمی=باشه عز مامان

- ............... 

 =خداحافظ مامان

 قطع کرد گفتم..... وی مامان گوش تا

 بود  ی+ک

 فضول شده هاااا  یلیخ نیا  دای =مامان جدارشیک

 ختت یر یاون خواهر ب وی +فضول خودت

 وم درمورد خواهر من درس صحبت کناااا خان  ی=هارشیک

 باو  نمی+برو ب

 چه طرز صحبت کردنه  نی ا  انای=کمامان

 درس اخالق نده  یروز که خونه ا هی کنمی +مامان خواهش م

 =از دست تو مامان

 بود  ی+مامان ک

 راز ی=بابات قرار بره شمامان

 +چه بد ...حاال چند روزه هست 

 بعد شنبه ی=تا هفته  مامان
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 ادی +اووووووو چقد ز 

مامان با بابات برو اخه  ارشی....کگهیخب واسه کارشه د ی=منم تعجب کردم ولمامان
 کنمیموجه م بتتو یغ رمی خودم م فتهیبراش ن یوقت اتفاق هینکرده   ییخستس خدا

 =باشه  مامان ارشیک

 برم  یکنسرت حاال من با ک می+اه نه مامان ما قرار فردا بر 

 ه گی=با بچه ها د ارشیک

 شهی دلم واست تنگ م  هیچ یدونی +اخه م

 =قربون دل خواهرم بشم ارشیک

 +خدا کنه 

 زنمی=بهت زنگ م ارشیک

 +باشه 

  ارشیدفعه در باز شد....ک هیعوض کردم...که  یخونگ  یتو اتاقم لباسا مو با لباسا  رفتم
 اومد داخل...

 س ین لهیطو  الیاتاقه هاااا واال ب زم ی+عز 

 کم نداره  لهیاز طو   یزی=چارشیک

 ی خوب نیدلتم بخواداتاقم به ا  یلی+خ

 نشست رو تخت... ارشیک

 کارت دارم  ای ب انای=کارشیک

 کنارش نشستم...  رفتم
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 +جانم 

  انایحواسش به تو باشع......ک یهفته حساب هی ن یتو ا  گمی م زنمیزنگ م ای=به پو ارشیک
 .... 

 +بله

 دوستت داره  یلی=خارشیک

 نطور ی+منم هم

 ...دیبلند خند ی با صدا ارشیرو دهنم....ک  دمیگفتم ...محکم دستمو کوب یچ دمیفهم تازه

 دونمیکه م نوی=ا ارشیک

 +از کجا 

 شه یتو چشمات پرژکتور نصب م  شینیبیم  یوقت  یی=از اونجا ارشیک

 ی د یفهم ی+از ک

در مورد خودت من تا تهش  یریبگ یمیتو هر تصم انای=از بعد از تولدم....کارشیک
 و داره...  اقتتی مطمئن باش که ل  نیا  ی...ولستادمیوا 

 ی داداش ی+مرس

 تخت  التی =خب من برم استراحت...توهم بابت فردا خارشیک

 دادمااا....  ی عجب سوت یداشتم من ول یجاش بلند شد ورفت ....چه داداش از 

 .............................. ای .............................پو

 هینگاه کنم ک نکهیزنگ خورد بدون ا میگوش هویکه  کردمیرو حل م یاض ی ر یسواال  داشتم
 برداشتم...

 +جانم 
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 ی جان خوب  ای =سالم پوارشیک

 داداش  ی+سالم منم خوبم تو چطور

 زحمت داشتم هی=منم خوبم...واست  ارشیک

 ...  یا هیچه حرف   نی+نه بابا ا 

  دیبابابات برو منم فردا با گهیمامانم م  راز یمن قرار با بابام برم ش  نی=ببارشیک
 انا ی مواظب ک  ستمیکه ن  یچند وقت هیتو  شهیبرم...م

 ی نگرانش باش سی+حواسم بهش هست تو الزم ن

 گه ید ی=پس مواظبشارشیک

 تخت  التی+خ

 ی بار یبهت بگم..کار خواستمیم نوی=خب..من همارشیک

 +نه داداش خداحافظ 

 =خداحافظ ارشیک

 قطع کردم وولو شدم رو تخت.... ویگوش

 .... یمال خود خودم ش  خوادیم یدختر....ک یکار کرد  یبا من چ تو

  میدی د یترسناک م لمیف م یداشت ارشی..............................با کانای.............................ک 
 ..زدی...همراهش مامانم سرمون غر م

 ن یکنی نگا م هیچ  نی=اخه امامان

 نگا کن  ای...خوب توام بجانیداره ه جانی+مامان ه

من   ارشی ک شی...فقط تو شب برو پنی=الزم نکرده...حاال برقا رو چرا خاموش کرد مامان
 وتو   دونمیم
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 ارش ی...مگه نه کارشیک شیپ  رمیم   دمی....اگه شب ترسگهی نکن د تی +ااااااا....مامان....اذ

تو بغل خودم   ادی...فوقش شب م دیوقت ترس هی=مامان ولش کن...اگه ارشیک
 ... خوابهیم

 .... مینیبیم  لمیف می+مامان حاال ول کن دار

  دمیبلند کش غیج هیترسناک اومد جلوم .. یصحنه   هیدفعه  هیشده بودم  لمیف محو
 ...ارشیتو بغل ک دمی وپر

 د یخانم کوچولو من ترس ی=اخارشیک

 +خب ترسناک بود 

 خواست جواب منو بده که بابا گف... ارشیک تا

کنار من    ایبابا تو هم ب انای...کنجایا ایوخاموش کن ب  ونیزی بابا تلو  ارشی=کبابا
 .. ایجان تو هم ب دای...شنیبش

 یکنی نگرانم م یشده ارسالن جان دار یزی=چمامان

 تا بگم... نی..شما بشزمی =نه عزبابا

 .. مردمی از استرس م داشتم

 گهی د نی+بابا بگ

 کرده... یرو از بابا خواستگار  انای ک یسجاد  ی..اقاگمی=باشع..االن مبابا

 دمش ینم یمنم به کس  کهی=دختر من فعال کوچمامان

  یاصرار دارن ....گفت اقا  یل یگفت که اونا خ یرو به بابات گفتم ول نا یا  ی=من همه  بابا
  نشونیب  تی محرم  ی غهیص  هی توننیبهشون بگو که م کهیگفته اگه گفتن کوچ یسجاد 

 بخونن .... 
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از جام بلند شدم ورفتم تو اتاقم  که  دیببخش هیاونجا بمونم با   گهی نداشتم د دوس
  دمیدوسم داره...رو تخت دراز کش دونمیاالن نه االنه که م ا یخدا ی ....واااا دیبغضم ترک

 نره....  رونیهق هقم ب  ییت که صدا وسرمو فرو کردم تو بالش 

 رفت باال مامان گفت..  انایک نکهی................بعد از اارشی.......................................ک

 ... خوادیرو نم انایوقت بده نوه هاش مخصوصا ک  چیه شناسمی =من بابامو ممامان

  دیبا هم عقد کننن شمام با   دی اومد گف که با خوادیرو نم انایچون بده ک یعنی+مامان...
 چشم... دیبگ

 تموم شده...  گهید   نیتو نوش ی  هی=بابا جون قضبابا

 ...خورهیاالن حالم بهم م یول زدیمث قبل قلبم تندتند م  ومدی که اسمش م لی اوا

که   یدید امرز یکه اون ارامو دوس داشت بعد اون خداب یدونی=پسر گلم خودتم ممامان
 ادم شده ارشامم  

نفرادم بشه همون بهتر   هیجون  متیبه ق یادم اره...اگه قرار هر کس  هیجون  متی+به ق
 کنه....  یشرف زندگ یب  یخواهرم با اون عوض زارمیبمونه...مامان من نم ونیکه ح

 چه طرز صحبت کردنه  نیا  ارشی=اااا ..کمامان

 نظر بابا رو عوض کنم کنمیم  ی=من سعبابا

 جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم.... از 

االن عشقو تو چشماش   یدوست نداشت ول یکس انایک  کردهیموضوع فرق م لی اوا
  انایدرصد بدونم ک هیدرصد فقط   هیتباه بشه....اگه  شی مث من زندگ  زارمینم نمیبیم

 ش متنفره.. اون از  یکنار....ول کشمی ودوسش داره م ستین لی م  ینسبت بهش ب

  یسه ساعت  یشب بود از بحثمون در مورد خواستگار 9نگا به ساعت کردم ساعت   هی
در زدم جواب نداد رفتم داخل   انای....رفتم دم در اتاق ک نی پا  دمیاز تخت پر گذشتیم
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ولش کنم بزارم بخوابه    خواستمیم  نی دار فی خواب تشر یبعله خانم خرس قطب دمید
 ...سوزهیتو تب داره م  دمیرفتم باال سرش  د عی رداره نفس س  احساس کردم تند تند  یول

 یی +مااااامااااان....ماااااماااااان کجاااا

   شدی=جانم چمامان

 تب داره  انایک  نجایا  ای +مامان ب

   ی=چمامان

 ... انایک هیشونیدستشو گذاشت رو پ مامان

 هول شده بود از حرکاتش معلوم بود...  مامان

  ییممکنه خدا مارستانیب مش ی ببر دیروشن کنه با نوی=برو به بابات بگو بره ماشمامان
 نکرده تشنج کنه...

 +چشم ....

 ... دید یم  ونی ز یبابا داشت تلو نی پا رفتم

 +بااابااا..

 =جانم بابا

 حالش بده... انا یروشن کن ک نوی +بابا پاشو برو ماش

 ... نی هااا سوئچ برداشت ورفت پا ین لباس خونگهمو با

 ...کنهیمامان داره لباس تنش م دمیداخل اتاق د رفتم

 گرفتمش تو بغلم....   عیسر 

 + مامان االن خودش مهمه  
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کل   کرد یشرشر عرق م انایمامانم پشت سرم با دو مومد ک  نیاز پله ها رفتم پا  عیسر 
 داغ شده بود... شی بدنش مث کوره ات

روگرفتم تو بغلم چند تا پرستار که اونجا    انای...ک  مید یربع رس هیبعد از  نی تو ماش میرفت
با   میدیکه نفهم  میتخت اوردن و بردنش تو اورژانس... انقدر عجله کرد هی  عیبودن سر 

با   یمشک  شرتی ت هیبا  یمشک  یشلوار خونگ هینگا به سرو وضعم کردم  هی...میاومد  یچ
 ... یونکت

کمان   ن یپا رنگ هیواسه خودش   یبا کفش صورت یمانتوعه قرمز با شلوار اب  هی مامان
صندل    یبا کفشا  یمشک  یشلوار خونگ هیبا   ینفت یاب شرتیت   هیبود...بابا هم با 

 ...رونی که واسم چند سال گذشت دکتر اومد ب قهی...بعد از چند دقیمشک

 دکتر.... یاقا   دی=ببخش مامان

 ...دی=بله بفرمائدکتر

 دکتر حال خواهرم چطوره  ی +اقا

چون تبش باال بود ممکن بود تشنج کنه فعال تو بخش   نشی=خدارو شکر زود رسونددکتر
 باشه بهتره چون هنوز تب داره   

 دکتره رفت...  بعد

 ی خوب  وای=شبابا

 =اره خوبم..مامان

 ...ارهیب بابا هم رفت اب  نهیبش یبردم روو صندل مامانو

 گه یدکتر گف حالش خوبه د ی+مامان

 حالش خوبه هنوز تب داره ...  یگیم  ی=هنوز تو بخشه بچم ..چجورمامان

 .. یکن تیخودتو انقد اذ  دی...نبا یپا دکتر هی+مامان جان شما خودت 
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 بخور نویخانوم ا ای=ببابا

 از اب وخورد ...  یکم مامان

 ...شهی راحت نم المیخ ینجوریا  نمش یبب دی=با مامان

 بهتره... ینباش نجایا  سی +نه مامان شما برو خونه حالت خوب ن

 .. نمی=من تا بچمو نبمامان

 وسط حرف مامان.... دیپر  بابا

 برو... ارشیتو با ک یکنیلج م یمن با ک  زی=اخه عز بابا

 وسط حرف بابا..  دم یمن پر   دفعهیا 

 خونه نیر یم  ی+نه بابا جان شما با مامان

 ی ری هستم تو با مامانت م  =نه منبابا

 ...تمام ستمیبابا اقا من خونه برو ن ی+ا 

  ی=مواظبش هست بابا

 تخت  التی+خ

 ...ارمتیخودم فردا م میری جان پاشو قربونت برم پاشو ما م وای=شبابا

 جواب دادم...  عی بود سر  ا یزنگ خورد پو  یهمون لحظه گوش تو

 =سالم  ایپو

 ی +سالم خوب

 ی=من خوبم تو چطورایپو

 ستم ی+بد ن
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 .. نجایا  انیب انای بچه ها همه خونه ما جمع شدن تو با ک گمی=مایپو

 شهینم یعنی... زهی+چ

 فتاده  ی ..اتفاقارشی=کایپو

 نههه یعنی+اره 

 افتاده  یاتفاق انای=واسه کایپو

 اومد...  مارستانیب ییبلند گو ییهمون لحظه صدا تو

 و ی  یس یادکتر ....به بخش  ی=اقا پرستاره

 نکرده اتفاق افتاده... ییعمو ارسالن خدا  ای  وایواسه خاله ش  ارشی=کایپو

 گفتم... نینگران شده واسه هم یلیخ دمید

 مارستان یب میرو اورد  انایاصال ناراحت نباش خب.... ک نی+بب

 ..مارستانیب نشیبرد  یشده...االن خوبه....واسه چ ی=چرا...چایپو

 .... دی پرسیتند پشت سر هم ازم سوال م تند

 مارستان ی ب مشی+بابا تب کرده بود اورد 

 نمش یبب امیب شهی=مایپو

 یدونی +هر جور خودت م

 ی واس کن با  مارستانیتوام ادرس ب فتمی =من االن راه مایپو

 واقعا دوسش داره... نکهیقطع  کرد نه مث ا  ویگوش بعد

 ...................... ای.....................................پو
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  یچ دمیاصن نفهم دمینشه...تند تند لباسامو پوش  ش یزی چ کردمیدلم فقط خدا خدا م تو
 ... نی با عجله از پله ها اومدم پا دمیپوش

 شد....کجااا  ی=چلیسه

 ا یشده پو  یزی =چارش

 مهم بود...  انامی االن فقط ک  دادمی نم تیبه حرفاشون اهم اصن

 ... هیوامونده کدوم گور چیسوئ نی +بابا ا

 ...رونیورفتم ب دمیپوش امویکتون عی نگا به رو اپن انداختم  ورش داشتم وسر هی

به هر   دم یکشی م ییال نایماش نی...از بمارستانیشدم راه افتادم به سمت ب  نیماش سوار
پارک کردم و به   نو یفرستاده بود رسوندم...ماش ارشیکه ک یبود خودمو به ادرس یبدبخت

دوم چون اسانسور پر شده بود مجبور   ی گفته بود طبقه  ارشیرفتم ک مارستانیسمت ب
 شدم از پله ها برم باال...

 به طرفم اومد....  دنم ینشسته بود با د یرو صندل ارشیک

 =سالم ارشیک

 +سالم,کجاست 

کنارتختش نشستم   یه کرد به اتاق رو به روش.....رفتم داخل اتاق رو صندلاشار ارشیک
 ودستشو گرفتم....

 خانوم خانوما ... یچقد منو ترسوند یدونی+م

  قینفس عم هی....یصندل یدادم به پشت هیبوسه به پشت دستش زدم....سرمو تک هی بعد
 ...دمیکش

 تنگ شده هااا... تی اب یچشما   ی...دلم برا یپاش یخوا یخانوم نم انای+ک
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بود...اروم اروم پلکاش تکون خورد دستش   دهیرنگش پر کمینگا به صورتش انداختم  هی
که تو دستم بود تکون خورد و واروم چشماشو باز کرد....متوجه حضور من نشده بود  

دفعه نگاش به سمت دستش رفت وبعد به  هی....کردیبه دوروبرش نگا م یجیچون با گ
 من نگا کرد....

 ا ی =پوانایک

 +جانم 

 کنم یکار م ی چ نجای=من اانایک

 بدونم  نویهم  خوامی+منم م

  عیبود سر  لیزنگ خورد سه میشد تا خواست دهنشو باز کنه گوش زیخیجاش نم تو
 برداشتم.... 

 +بله

 ی =کجا رفتلیسه

 مارستان ی+ب

 ی چ  یبرا مارستانی ,بمارستانی=بلیسه

   نجایاومدم ا بعد منم   مارستانیبد شده اوردنش ب انای +حال ک

 ام ی=باشه پس ادرسو اس کن تا من بلیسه

 +باشه 

 =فعال لیسه

 ی +با 

 گفتم... انای رو به ک یادرسو واسش فرستادم رو صندل عی قطع کردم سر  وی گوش نکهیز ا  بعد
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 شده  یزی+چ

...اصال طاقت اشکاشو نداشتم....حاضر بودم  ه یگر ریدفعه زد ز  هی دم یازش پرس  نویا  تا
 ...اشکاشو پاک کردم...نمیاشکاشونب  یول  رمیبم

 ی کنیم هی گر  ی+االن واسه چ

 ا ی =پوانایک

 گفتنت بشم خانم.... ای ... من قربون او ن پوزنهیقشنگ اسمو صدا م چقد

 +جانم 

  یکه اونا دوستا  یدونیکرده.... خودت م ی=پدر بزرگ ارشام منو از اقاجونم خواستگارانایک
.....من اونو دوس ندارم من فقط تو رو  یهمن اگه قبول کنه چ ی چند ساله   نویچند

 رو....  گهید چکسی نه ه خوامیم

  هیکردم که به خودم مسلط باشم.... یبغلش کردم و موهاشو نوازش کردم ...سع اروم 
 فرو کش شه.....  میتیتا اعصبان  دمیکش قینفس عم

 به تو بخوره... یدست اون عوض  زارمیم  یکنی+فک م

 بهم زل زد...  یاشک   یبا چشما  رونی از بغلم اومد ب اروم 

 ...باشه  ینکن هی گر چوقتیه گهید ی بهم قول بد دی +با

 جون زد وگفت... یلبخنده ب  هینگام کردو   انایک

 اقامون بگه   ی=هر چانایک

 لحن اقامون دلم واسش غنج رفت.... از 

 ا ی =پوانایک

 +جانم 
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 ی دیبهم م  یقول هی=انایک

 ی +چه قول

 نه ای اول تو بگو اره  گهی=نه دانایک

  یاگه پا یبکنم خب حت نکارو یمن ول کن..من عمرا ا  ی+مثال من بگم اره...بعد تو بگ
 ی تو هم اون وبخوا  نکهیا کشمیصورت عقب م  هیباشه ....فقط به   ونیدر م گهید یکی

 نه ی خل شد یگیکه تو م هیچ نای=اانایک

 دم ی+قول م

 .... یتو نباش نکهیاز ا  ترسمییم  یی....من از تنهایولم نکن چوقتیه ید ی=بهم قول مانایک

 حرصم گرفته....  یحرصم گرفته بود ا  یخنده.. حرصم گرفته بود...ا ر یبلند زد ز  یصدا با

 ...افشوی ق ی+واااا 

 زدم   ی=حرف خنده دارانایک

  زارمینم یروز اگه خودتم بخوا  هیمحض اطالت که    گمیم  نویخانوم خانوما فقط ا ری+نه خ
 که بهت گفتم....  یمورد  هیاز اون  ریبغ یبر

 دفعه ....   هیهمون لحظه  تو

 تو.... ختن یدفعه در باز شد قوم مغول ر  هی........................انای...................................ک

 از منم سالم تره  نکهی=بابا قلبم اومد تو دهنم ا اتوسا

 اومد کنار تختم وگفت..  ارشیک

 جونم یاج  ی=خوبارشیک

 نگرانتون کردم مامان کجاست  دی ببخش ی+اره داداش
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 =حالش بد با بابا بزور فرستادمشارشیک

 ی +خوب کرد 

  ییخدا  میکه ما فک کرد  رونیاز خونه زد ب یفشنگ یکه جور یدونی نم انای =اخه کلیسه
 ن یکرد  یز یچ ینکرده تصادف

 رو بزرگ کنن هیفقط بلدن قض ای وپو ارشیک ن ی+اره ماشاهلل ا

 ی =االن خوباتوسا

 +اره بابا خوبه خوبم 

که  تو   می...ما اکه رفتیاستراحت کن یخونه حساب یرفت نکهیبعد از ا دی =دکتر بااتوسا
 ی ا یب یتونینم

 ام یگفته منم م یک ری+نه خ

 نشد گهی=نه دارشیک

 تمام   رمی...من م گهینکن د تی اذ ارشی+اه ک

 ی=اگه حالت بد شد چارشیک

 شه ینم میز ی+چ

 =از دست تو ارشیک

 +پس برم 

 خونه باشه یا یم  یستیخوب ن یاحساس کرد   یول  یری =مارشیک

 +باشه 

 همون لحظه در باز شد ومامان بابا اومدن داخل.... تو
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 ی =تو که ما رو نصف جون کردمامان

 ن یکنیبزرگش م یادی+مامان شما هم ز 

 ی =االن خوبمامان

ساله رو    5پسر  هی یخوا یم  ینگفت شیپ یمگه هفته  ی+اره مامان من خوبم ...راست
 ی عمل کن

من تو   سی برن زهرا خانومم ن خوانیکه م ارشیبابا ک  هینجور یحال تو ا ی=چرا ..ولمامان
 بزارم  یک شیرو پ

 یگی م ینجوری+مگه من بچه ام مامان که ا 

 یاگه حالت بد بشه چ  زمی=اخه عزمامان

 شما برو اون بچه رو عمل کن  ستین  یزی+مامان من چ

 ...یخونه تنها باش یتونی =ممامان

 خونه ما  ادی=خاله چرا تنها باتوسا

 اونجا    یبر یخوا یم زمی=عز مامان

 گفتم نه....  نیکه بگم نه واسه هم کردی داشت با نگاش التماسم م ارشی انگارک

 شم ی+نه مامان مزاحم اونا نم

 کنم  کاری با تو چ دونمی=من که ماتوسا

 شت یپ ادیب وا یبه خاله ش زنمی...زنگ م امی=عملم تموم شد زود ممامان

 +باشه 

 گفت... ارشیمامان رفت....ک  نکهیاز ا بعد
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.....تو اپارتمان  یری م رونیب یبر  یبا بچه ها خواست ستمیکه من ن یمدت   نی=تو ا ارشیک
 بهتره...  ینر نایارشام ا

 +خونه خودمون هستم 

  گهیدو سه ساعت د  فتهی بعدشم اگه خالتون االن راه ب نی =خونه که بدتره تنهاارمان
 رسه یم

هست ...خونه   یکیاون    رونیفت بر مونیکیاگه  میخونه ما ..ما دو نفر  ادی=خب بلیسه
 یبر ی تونی که نم نایورها وارش ا   نایارمان ا  ی

 مونم ی+نه من خونه خودمون م

 نرم... شدی کاش م ی=ا ارشیک

 وسط حرفش...  دم یپر

  ی...ولنیکنیشما انقدر بزرگش م هیچ هیقض دونمی....من نمستیکه ن ی+بابا طرف جان
 از خودم مراقبت کنم  تونمی من خودم م

 چرا که نباشه... فته ی=اگه پاش بایپو

 یکنی م ییرو جنا هی+بابا چراقض

خطرناکه   یلیاون خ یتو هنوز ارشام ونشناخت  یدونی رو نم یزا یچ  هیتو   انای=کارشیک
 ی لی..خ

 اتوسا  شی پ رمی +باشه خب م

 اونان  ییکه واحد روبرو   نایارشام نباش ...ارش ا شیپ گمی =من دارم مارشیک

 تمام  مونمی+اقا من خونه م

 زنگ خورد... ارش یک هیدفعه گوش ه یتو همون لحظه  
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 =جانم ارشیک

- .................. 

 =باشه ارشیک

 به طرف من گرفت وگفت.... ویگوش

 =مامانه کارت داره ارشیک

 ازش گرفتم.. ویگوش

 +جانم 

 گلم  ی=خوبمامان

 +اره 

 نا یا  ا ی...بهتره توبر خونه پو دونمیوارشام م  ارشیک  یاز دعوا  ییزا یچ ه یمن  زمی=عز مامان

 شم ی+نه مامان مزاحم اونا نم

خودم   ومدی =به خاله فرشته زنگ زدم گفت اگه بازبون خوش اومد که بهتر اگه نمامان
 ارمش ی بزور م

 کردم وگفتم ... یزیر ی خنده  هی

 رم ی +باشه م

 ....مراقب خودت باش  امیم گهی دو روز د فتمی=مواظب خودت باش من فرداشبم شمامان

 +چشم 

 زنن ی =من برم صدام ممامان

 +باشه خداحافظ 
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 =خداحافظ مامان

 ازم گرفت گفت.... ویگوش  نکهی...بعد از ا ارش یقطع کردم و گرفتم سمت ک ویگوش

 گفت...  ی=مامان چارشیک

 نا یا  ای پو یخونه  رمی +م

 راحت تره  المیخ ی نجوری=اره ا ارشیک

  یازم خداحافظ  نکهیبابابا اومد بعد از ا ارشمیبچه ها رفتن ک  یت همه از دوساع بعد
 ....دمیخواب الیفکروخ  یکردن رفتن ....باالخره بعد از کل

 ... دارشدمیاز خواب ب ا یپو  ییبا صدا  صبح

 برو من جاتم  ی=به به خانوم خوش خواب بابا تو که به خرس گفتایپو

 شم یمرخص م ی+ک

 سالم   کی=علایپو

 +سالم 

 ... رم یوبگ صی تا من برگه ترخ ربپوشیلباسا رو بگ  نیا  ای =بایپو

 سرم وکند...   نکهیاومد داخل بعد از ا پرستار

 =نامزدت بود... پرستار

 بزنم گفت.... یبزاره حرف نکهیا  بدون

 ن یایبهم م  یلی=خپرستار

لباسامو   رونیلبخند رو لبام نقش بست....بعد گذاشت ورفت ب هیحرفش   نی زدن ا با
 اومد داخل... ا یکه پو  دمیپوش
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 م ی=برایپو

 ا ی.....پومی+بر

 =جانمایپو

 ی اورد ین موی+گوش

  التویوس  میخونه بر میخونتونم داد رفت دیبهم داد کل شبید  ارشیک  نهی=چرا تو ماشایپو
 ن ی پا یاریب

 +اها 

 بهم داد....  موی گوش میشد  نیسوار ماش میرفت

 گفت... ای که پو  کردمیبا اتوسا چت م داشتم

راحت باشه بابات با پدر   التی خ یگفت بهت بگم بابت خواستگار  ارشیک ی=راستایپو
  کهیشده وبه پدر بزرگ ارشام گفته که نوه من هنوز کوچ یبزرگت صحبت کرده اونم راض

 نوه مو خراب کنم....   یندگاصال نوه شما رو دوس نداره من دوس ندارم ز  نکهیوا 

 راحت شد  المی....خشی+اخ

 رد وبدل نشد...  نمونیب ی تا خونه حرف گهید

خونه ما کتابمو ودو دست لباس و لباس مدرسمو   میخونه رفت م یدی رس نکهیاز ا بعد
  دیدیم  یینمایس لمینشسته بود داشت ف ونیزی تلو  یپا  لیسه نی پا  میبرداشتم واومد 

 اومدن ما نشد....  یمتوجه   یبود که حت لمیاونقد غرق ف

 باال... میبر  ای =بایپو

 دوم اشاره کرد به در سمت راست گفت... یطبقه   میرفت
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هم اتاق مهمانه  اتاق مامان   یوسط لهیمال سه یاتاق منه اتاقه سمت چپ نی =اایپو
 به خودم بگو... یاگه کار داشت نی بابامم پا

 ناز بود...  یلیبود خ یاسی و دیکه ست سف کیاتاق ش  هیتو اتاق  میرفت

 +چقدر خوشگله 

 من برم  یندار ی=قابل تو رو نداره...خب کارایپو

 +نه برو 

شال که   هیبا   یشلوار مشک هیو   یگلبه ا کیتون  هیرفت لباسامو با  ایپو  نکهیاز ا بعد
 بود عوض کردم....  یوگلبه ا  یاز مشک  یبیترک

نگا به ساعت انداختم ساعت دو   هیهمه رو خوندم  نکهیفردابعد از ا  یسراغ درسا رفتم
 .... نی برداشتم ورفتم پا مویبود کتابامو تو کولم گذاشتم گوش

 ی =سالم خوبلیسه

 یتو چطور ی+سالم مرس

 ...دمیاصن نفهم نی اومد ی=منم خوبم...کلیسه

 م ی+ساعت ده بود اومد

 =نهههههههههه لیسه

 +ارهههههههههههه 

 =نههههههه لیسه

 کوفت.... ی =اایپو

 یکنی با تو حرف زده که احزاروجود م ی=االن کسلیسه

 ره ی م ادمی  یبشم همچ لمی=منم اگه غرق ف ایپو
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 بابا  نمی=برو بلیسه

 ...نیپر یمث سگ وگربه بهم م  یه نیمث ادم باش  قهیبچه ها چتونه دو دق ی+وااااا 

 یبار اشت ستیب کننیده بار دعوا م یدو تا روز  نی ا  ید یفرشته=تازه کجاشو د خاله

 ماااا ی شیشرمنده م نیکنی م  فیتعر  نی =دست شما درد نکنه .....مامان انقد دارلیسه

 .... میدست شما درد نکنه سگ وگربه هم شد انای....ک  می=مامان داشتایپو

 داشت....  دنید ای پو لیسه  یها افهی ق یواااا 

 ها رو....خاله جون  افهی +خوبه حاال ق

 فرشته=جانم  خاله

 ن یخوا ی+کمک نم

 زم ی فرشته=نه عز خاله

 من....  یمبل دو نفره نشستن روبرو  هی رو   لمیوسه  ایرو مبل نشستم پو رفتم

 سر رفته  یبچه ها حوصلم حساب ی+وااااا 

 نطور یمنم هم  گهی =راست ملیسه

 رون ی ب می=برایپو

 ان ی هم ب هی=پس بزار زنگ بزنم بقلیسه

 =باشهایپو

 +من برم باال اماده شم

 =باشه  ایپو

 زنگ خورد....شمارش ناشناس بود...  میدفعه گوش هیباال که   رفتمی از پله ها م داشتم
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 گرفتم جواب بدم... میکلنجار رفتن با خودم تصم یبعد از کل باالخره

 د ی+بله بفرمائ

   نیخانوم باالخره افتخار داد  انای=به به کناشناس

 ه ی+کارتون چ

 نمت یبب خوامی.....می=اه باز که بد اخالق شدارشام

 ...نمتیمن دوس ندارم بب ی+ول

  ویگوش  ایپو  دمیشد....برگشتم نگا کردم د دهیاز پشت از دستم کش میدفعه گوش هی
 گرفته.... 

 وتو   دونمیمن م یشماره زنگ بزن نیبه ا گه یبار د  هیفقط  گهی بار د  هی نی =ببایپو

 =............... ارشام

 یاون گوشات فرو کن ی تو  نویبهش بخوره بهتر ا  فتیکث یدستا  زارمینم نی =ببایپو

 =.................. ارشام

 .. یزر زد ی ادی=ز ایپو

 ....رونیاز اشپزخونه اومد ب مهی قطع کرد خاله فرشته سراس ویگوش بعد

 شد  یچ ای پو یفرشته=خوب خاله

 س ین یزیمامان چ  یچی=هایپو

 ....رهیکه صدات تا هفتا کوچه اونور تر م ستین  یزیفرشته=چ خاله

 گم ی=مامان جان بعدا بهت مایپو

 رفت.... سین یخوب تیوضع  دیفرشته که د خاله
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 ....میریگی م  دیجد مکارتیس  هی میر ی=فردا مایپو

  هیاورده   ر ی من وگ  یبار شماره   هی...اون شهیحل نم  یزیچ مکارتیبا گرفتن س ایپو  نی+بب
 ارهیم  ریهم گ گهیبار د

 تر از خودش گرفته...  ی=اون شمارتو از خواهر عوضایپو

 در مورد دوست من درس صحبت کناا  ای +پو

به من   یشنهادیچه پ یدونیم  یزنیم نهیسنگشو به س ی=همون دوستت  که دارایپو
 داده...

 گفته  ی+نه چ

 س ی=مهم نایپو

 تا اخرش  ینگو ...حاال که گفت ای  ای+اه پو 

 وسط حرفم....  دیپر

 شب باهاش باشم  هی= ایپو

دوستم به    نی بهتر شهیباورم نم ییرفت باال ...وا ای هم بعد از رفتن پو   لی رفت باال سه بعد
کامال   گهی رو دوس دارم....د ا ی من پو دونهیداده....من مطمئنم اون م  شنهادیعشق من پ

 خاله فرشته به خودم اومدم... یودم...با صدا ازش متنفر شده ب

 زم یعز  یفرشته=خوب خاله

 +اره خاله جون 

 ممیو شال مشک   ییمویمانتو ل   هیدر اوردم با   موی شلوار مشک هیباال از تو کولم   رفتم
زدم   ی رژ لب شکالت هی رونیانداختم رو سرم موهام و بافتم وازش پشت انداختم ب

منتظرم    نی پا لیوسه  ایپو  نی برداشتم ورفتم پا مویجلومم درس کردم گوش یموها 
 بودن...
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 ی فرشته=کجا به سالمت خاله

 رون یب میر ی=مایپو

 ن یفرشته=مواظب باش خاله

 =چشم  لیسه

هاشو   یداشت کتون  ای ....پو رونیبرداشت و رفت ب یدیاز رو  جا ک  چویسوئ  ایپو
 ...دمیبرداشتم و پوش یکفشکالجمو از تو جا  یمنم کفاش  دییپوش یم

 گه ید  نیا ی=بلیسه

 صب کن  قهی=دو دقایپو

 تو اسانسور....  میرفت م یکرد یبا خاله خداحافظ نکهیاز ا بعد

 ان ی +بچه ها هم م

 کنسرت   میری راست م هی=اره ...از همون جا ایپو

 +اها 

جلو نشستن منم   ایوپو   لی.... سهمیشد ای پو نیسوار ماش  میرفت رونیب  میاسانسور اومد  از 
 رفتم عقب...

 گه ید نی اهنگ بزار  هی+

 =باشهایپو

 اهنگش بودم.....   نیپخش شد عاشق ا یزمان  وسفیو روشن کرد که اهنگ   ضبط

 دمت گرم  یدلمو برد  یزد  ونتموید اخه

 به سرم  تو رو ببرم شمال وبر نگردم  زده
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 ....  نی سرمو انداختم پا  عی بهم انداخت منم سر ینگاه هی  نهیاز تو ا  ایپو

 ..یمال خود خودم  یبه م عاشقم ینور ماه تو ساحل بگ ریشب وباهم ز  هیکمه کم  کمه

 / یاهنگ شب مهتاب ....از پوسف زمان/

 گفت... لینگام کرد که سه نهیاز تو ا کهیت هی  نیا  تو

 =باشه بابا مال خوده خودت لیسه

 گفت.... دوباره

 عشقت  شیعقب پ یپشت فرمون شما بر  نمیمن بش یخوا ی جان م ای=پو لیسه

 ن ی اب بشم برم تو زم  خواستیتو اون لحظه دلم م یعنی

 حرف نزن یکی=تو  ایپو

 ....یزچیتل زضایاهنگ گذاشت از عل هیاهنگ وعوض کرد    ایپو

 ی تو دلم ن یچی ه یول ستمین  یرو کس رمیتو گ رو

 ی بفهم یستینه....تو دلم ن  ستین  یدلم جز تو کس تو

 ...یبس که نمک دار برنتیهوا م رو

 ی من عاشقتممگه شک دار  یول

 ...رمیسخت م ی...ول  رمی سخت گ من

 ...رمیمی م یچجور نینباش وبب تو

 ...رمیفقط رو تو گ ایکه تو دن نهی ا می...خوبرهیگ قلبم

 / یچ زی تل رضای..... از علریاهنگ سخت گ/

 ...یبه کشتنمون بد  یخوایامروز م نکه ی=نه مث الیسه
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 ضبط وخاموش کرد و گفت... ایپو

 ی =راحت شد ایپو

 باشه  ی=هواست به رانندگلیسه

ربع بچه ها   هیبعد از   می رو چمنا نشست میبه پارک/...../ رفت میدی رس قهیاز ده دق بعد
 اومدن....  یکی یکی

 الد یبرج م م یر یشب م نجایخوبه از هم نجای=اارش

 در اوردو گفت .... یبطر هی  فشیک از تو  اتوسا

 قت ی =جرائت وحقاتوسا

 +اخ جون 

  هی یعنیباشه   میزاریم هینشد انجام داد تنب ای می که نشد بگ نیگفت ی زی چ هی=اگه ارمان
 م یازش بپرس گهیسوال د 

 بهتره  ینجوری+اره ا 

 اتوسا ورها... یافتاد رو  می رو چر خوند یبطر

 قت یحق  ای =جرائت اتوسا

 قت ی=حقرها

 ی =تا حاال عاشق شداتوسا

 گونه هاش گل انداخت.... رها

 =من واست دارم رها

 ی کنیو انتخاب م هی=پس تنباتوسا
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 =اره رها

 و بگو  یکه دوسش دار ی=اسم کساتوسا

 گم ی رو م  ی=اقا همون اولرها

 شهی نم گهی =نه دارمان

 دینکن ت یدوست منو اذ  یه ی+ه

 انتخاب کرده  گهی =نه دارش

 رو جواب مدم  ی=اقا من همون اولرها

 =باشه خب بگو... ایپو

 =اره رها

 +نهههههههه...واقعااااااا 

 گه ی=اره درها

 م یافتاد یعروس هی=اخ جون  اتوسا

 کوفت  ی=ا رها

 خنده.....  ریزدن ز  همه

 خونم... چری+خب حاال من م

 من وارش....   یچرخوندم که افتاد رو  یبطر

 قت ی حق  ای +جرائت 

 =جرائت ارش

 ...ینیبیرو اونجا م رزنهی +اون پ
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 =خب ارش

 کن ی+برو ازش خواستگار 

 یییییییی =چ ارش

 خنده.... ر یز  زدم

 ترجمه کنه یکی+بچه ها  

 بپرس  گهید  زیچ هی=نه اقا  ارش

 +باشه....اممممممم.....اها

همراهشه...رژلب   ششی و همه جا لوازم ارا  شه یهم  دونستمیاتوسا رو گرفتم م فیک
 قرمزشو برداشتم و گرفتم طرف ارش....

 کارش کنم ی=چارش

 اری بخر وب ی+بزن به لبات بعد برو واسه هممون بستن

 شرفم بره کف پام   یکن یکار یخوایم  نکهی=نه مث اارش

 رو....   یدوم ای  یکنیرو انتخاب م ی+حاال اول

 ی =اولارش

گرفتن... فک کنم   لمیدر اوردم وشروع کردم به ف مویاز جاش بلندشد ورفت منم گوش  ارش
افتاد دنبالش بعد ما رو نشون داد   فشیبا ک رزنهیحرف زد که پ ی در مورد خواستگار

دونه زد تو سرش بعد رفت ...ارشم دستشو به سرش   هی رزنهیگفت که پ یچ دونمینم
 گرفته بود اومد طرفمون.... 

 سرم وترکوند   ی =راحت شدارش

 ...زدنیها داشتن چمنا رو گاز م بچه
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 رسهی =نوبت منم مارش

خودمو به   ی خدا والفضلی ا  ایمن وارمان...  یرو چرخوند که افتاد رو  یرها بطر ندفعهیا 
 ..سپارمی تو م

 قت یحق ای جرائت =خببببب...ارمان

 ...نه نه جرائت ی+امممممم.....حق

 =جرائت ارمان

 +بعله

باشه... به   یکی  دیما پسرا با   نیعاشقتم....فقط از ب یبلند بگو فالن ی =پاشوبا صدا ارمان
 ...ارشیاز ک ریغ

 ش ینه بعد نیسخت شد...خب ا یلیخ نکهی+ا 

 رو ببوس  ا ی=پو ارمان

   یییی+چ

 که اطرافمون بودن برگشتن نگامون کردن.... ییزدم کسا  غیج نویا  بایتقر 

 بهتره  ی+باشه همون اول

 جام بلند شدم و بلند داد زدم... از 

 عاشقتم  ای +پو

 ن ی=افر ارمان

 که اونجا بودن برگشتن طرف ما..  ییهمه اونا  یعنی

 = دمت گرم داداش ارش
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 +من واست دارم اقا ارمان 

 ..... ای رخوند که افتاد رو خودشو پورو چ یبطر لیسه ندفعهیسر جام ا  نشستم

 قت ی حق ای =جرائت ایپو

 قت ی =حقلیسه

 بوده  یچ یسرچ کرد   نترنتیکه تو ا   یزیچ نی=بدتر ایپو

 ...ای گشاد شدخ زل زده بود به پو  یبا چشما لیسه

 نداره....  تی نشسته خوب نجا یبچه ا  یپرسیم  هیچ ن ی=اقا الیسه

 ی بچه ها رو نشون بد شهی+اونوقت م

 رها و اتوسا هم جزوشون  شونی کی=خود تو  لیسه

 م یدونی م شتریمن ودوستام از تو بهتر ب  یدونیکه تو م ی=نه بابا ....هر چاتوسا

 س ین یباالس که شک یلیاطالعات شما خ نکهی=در ا لیسه

 .... یحرف بزن  یتونیبرسرت کننن اتوسا که مث ادم نم خااااک 

 رات وبگو =خب اسم دوس دختایپو

 =همشو لیسه

 =اره ایپو

 ...ادینم ادمی  شوی بق لدای,سارا,سوسن,وای,سحر,نرگس,ندا,شا ی=پر لیسه

 کنه  شتری+خدا ب

 ی دی...بعد به همشون قول ازدواج می=واقعا انقد دوس دختر داراتوسا

 نطوری منم هم  خوانیم ی=نه بابا اونا من وبه عنوان سرگرم لیسه
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 =اها رها

....حدود مینیها رو بب نیدلف  میبود ...قرار شده بود بر  6نگا به ساعت انداختم ساعت  هی
که اونجا   ییای در ریبا مزه بودن مخصوصا ش یونا ی ح یلیخ میدو ساعت اونجا بود 

 بامزه بودن...  یلی.... خدیبامزه برامون رقص یلیخ نیبود....دلف

قشنگ بود   یلیاهنگاش خ یول  شناختمشیکه خواننده اومد نم مینشسته بود ایصندل رو
  مینگاه به گوش ه یاومده   امیحتمن واسم پ  دیتو دستم لرز  میدفعه گوش هی

 انداختم....شماره ناشناس بود....

 حالت خوبه -

 +شما 

 ی نشناخت-

 بشناسم  دی +با

 ی عاشقم یهمه گفت  یامروز خودت جلو   یبشناس دیبعله با-

 ا ی +پو

 جانم-

 ی+شمارمو از کجا گرفت 

  بماند حاال-

 نماند  ری+نخ

 از اتوسا -

 ی گرفت ی+ک
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 یتو رو بده که اگه وقت کار یشمال بهش گفتم شماره   میبر می خواستیکه م یروز -
 داشتم بهت بگم 

 +اها 

 اره -

 ی کرد ویس  ی+اسممو چ

 حدس بزن -

 گه ی+اه خب بگو د

 ...حدس بزنگمینچ نم-

 +اصن نگو  

 یفک کن بفهمه چ یوااا رختیب یال یکردم گودز  وی س ای خاموش کردم اسمو پو نتمو
 کردم... شیو یس

قهر   ا ی....منم مثال با پومیبخور یزیچ  هیرستوران تا  میکنسرت تموم شد رفت نکهیاز ا بعد
 بودم...

 بچه ها   نیخوریم ی=چایپو

جواب    هینگاه کنم ک نکهیزنگ بدون ا میدفعه گوش هی....میسفارش داد دهیکوب هممون
 دادم .... 

 +بله

 ی =به به سالم به خواهر گرامارشیک

 یخوب  ی+سالم داداش

   ی= من خوبم تو خوبارشیک
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 م ی+اره عال

 ...رونی ب نی=رفتارشیک

 +اره  

 = خوش بگذرهارشیک

 ی +مرس

 با بابا   ی=خب با من خداحافظ گوشارشیک

 +خداحافظ 

 ی=سالم دخترم خوببابا

 بابا جون  نیمن خوبم شما چطور   ی+مرس

 =منم خوبم گلم چ خبر بابا

 سین ی خبر خاص یچی+ه

 رون ی ب یگفت با بچه ها رفت  ارشی=کبابا

 +اره بابا جون 

 یندار یکار  زم ی=بهت خوش بگذره خب عز بابا

 +نه خداحافظ 

 =خداحافظ بابا

نگا   امایاومد رفتم تو پ امیپ هی   میقطع کرم غذا رو اوردن که واسه گوش  ویگوش نکهیاز ا بعد
 ....  ختهیر یب یال یگودز  یبعله اقا  گهیکردم د 

 االن خانوم خانوما بامن قهره -
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 +بعله که قهرم 

 ی اونوقت واسه چ-

 ی کرد  ویس  یمن وچ  یگی+چون تو نم

 خب اول تو بگو بد من -

 +باشه 

   رختی ب یالی +من گودز 

 دفعه بلند گفت ...  هی

 ی=چایپو

 هیکنترلش کرد..... شدیبرگشت...حاال منم خندم گرفته  بود مگه م ایسرا به طف پو  همه
 خنده...   ریزدم ز  یدفعه پق

 ن یبخند نی =به ما هم بگارش

  ایچرا پو  دونمینم ی...ولدمی جک فرستاده بود واسه همون خند  هی+من دوستم واسم  
 ها شده  یمث سکته ا 

 ...دیکشی با چشماش برام خط ونشون م داشت ایپو

  نایا  ایپو  یبه سمت خونه   میوراه افتاد   میشد نیسوار ماش   میغذامونو خورد  نکهیاز ا بعد
 ...  میدیساعت رس میبعد از ن

 داخل...  میباز کرد رفت د یدرو با کل ایپو

 ن یایشبم ن نیخواستیفرشته=چه عجب م خاله

 د ی=ببخشایپو

 ی ارسالن=سالم عمو جون خوب  عمو
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 ن یشما خوب ی+سالم مرس

  یوااا  یخالت که سر مو به درد اورد از بس گفت ...ا  نیارسالن=شکر خدا....ا  عمو
 ....دنیجواب نم  شونوینشده باشه....چرا گوش شنیزیچ

 فرشته=اه ارسالن  خاله

 ارسالن=جانم   عمو

 مدرسه... میبر  میخوا یفردا م میبخواب می =ما با اجازه بر ایپو

 ن یغذا خورد  ی...راست نیبخواب نیفرشته=بر  خاله

 م یخورد ی زیچ هی=اره  لیسه

 فرشته=البد ات واشغال  خاله

 با خنده گفت... ایپو

 نی اشغال بدون وی داره شما چ ی=بستگایپو

 ...شهیاشغال محسوب م یخونگ یبه جز غذا  یفرشته =همه چ خاله

  نی دی....مامان جان حاال اجازه ممیگفت اشغال خورد  شهیحساب م  نی=پس با ا لیسه
 م یبر

 دی فرشته=بفرمائ خاله

عوض کردم و رو   یخونگ ی رفت تو اتاق خودش .... لباسامو با لباسا  یباال هر ک میرفت
 خوابم برد.... یک دمیکه نفهم دمیتخت دراز کش

 شدم....  داریخاله فرشته ازخواب ب یبا صدا  صبح

 گهیجان ..خاله پاشو د  انایفرشته=ک خاله

 شمی م  داری+باشه االن ب
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 باز وبسته شدن در اومد... ییباره بالشتو بغل کردم وخوابم برد .. صدا  دو

 شم یم  داری+باشه خاله جون االن ب

 نه  ای  یشی=پامایپو

 +پاشدم 

سفت وسخت دماغم بدجور درد   زیچ  هیدفعه گروپ خوردم به  هیاز جام بلند شدم که  
 رفته بود...گ

 نبود واری د نجایا  ادیم ادم یکه   یی...تا جای...ا یدماغم....ا ی+ا 

 هنوز بسته بود.....  چشمام

 نه یبلند ش یخوا ی=نمایپو

هست   دهیفا یب دمیدست وپا زدم د یوهوا معلق شدم ...هر چ نی دفعه تو زم هی
اب وباز   ریدفعه من  وگذاشت تو حموم بعد ش هی  امیتو بغل پو  دمی چشمامو بازکردم د 
سرد بود   یل یشدم ابش خ سی خ دمیدفعه د هیباز کنه که  خوادیم نی کرد فک کردم از پا

 زدم..... غیبا تمام توانم ج

 ااااااااااااا ی +پوووووو

 وگفت ....  دیخند  ایپو

  یش داریب خواستی=مایپو

 ی بد یلی+خ

هنوز   یخونگ یبرگشتم سمتش لباسا   دیمو کشدفعه دست  هیکه   رونیبرم ب خواستمیم
دفعه  هیکار کرده بود ...که  یچشما با من چ  نینگا به چشماش انداختم ا  هیتنش بود...

 ما رو به خودمون اورد.....  لی سه ییصدا 
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 =اها تموم شد لیسه

 دستشه و.... شی گوش  دمید  برگشتم

 تموم شد  ی+چ

 توجه به سوال من گفت.....  یب لیسه

 ن ی چقد قشنگ افتاد نویبچه ها ا  ی=واااا لیسه

شده   رهیهم خ  ی دست منو گرفته بود تو چشما ا یوگرفت طرف ما تو عکس پو  شیگوش
شده بود    سیبود موهام که باز بود خ یمنم طوس  یبود لباسا یطوس ایلباس پو  میبود
 تو عکس قشنگ افتاده بود... یل یفر شده خ نشی پا

 واسم بفرس    نویا  لی سه ی+واااا 

   رشدی که د نی=باشه فقط بدوئلیسه

 همون لحظه خاله فرشته اومد باال... تو

 دختر منو در اورده بود...  غیج یفرشته=ک خاله

 ا یاشارمو گرفتم سمت پو   انگشت

 فرشته انگار تازه متوجه من شده بود چون گفت... خاله

  مارستانیجان ... تو که تازه از ب انایک یشد  ینجوریفرشته=خاک بر سرم چرا ا خاله
  ی بدو لباسا تو عوض کن که دوباره سرما نخور یمرخص شد

 +چشم  

 شه یم  رتونیکه د  نیبال...بدوئ یفرشته=چشمت ب خاله
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دست منو گرفت برد تو اتاقش منو نشوند رو   ای پو...رونیرفتن ب  لیفرشته وسه خاله
بعد با کش محکم باال   دیسشوار شو در اورد موهامو سشوار کش زشیم  یجلو یصندل

 بست.....

 +خب بزار ببافمش 

 صبر کن  قهیدق هی= ایپو

 هااااا   شهیم  ری د ای+اه پو 

 صبر کن  قهی=دو دقایپو

 ی کنیکار م یچ ی+خب دار

 =انقد ورجه ورجه نکن بچه جون ایپو

 ی +بچه خودت

 اره ....  یکنیم  وی س الی=اسمه منو گودز ایپو

 نگا به موهام انداختم چقد قشنگ بافته بودش ... هیگل سرمو از تو دستم گرفت ... بعد

 ی مرس ی+واااا 

   رهیم  ادمی=فک نکن  ایپو

 شروع کرد به قلقلک دادنم .....  بعد

 مون شد  ری .......باشه من اشتباه کردم....بابا دای +پو

 وتو    دونمیمن وم  میاومد  نکهی=بعد از اایپو

مغنئمو درس کردم ورفتم   فمیبرداشتم کتابامو گذاشتم تو ک عی تو اتاقم لباسامو سر رفتم
بچه ها   ی...همه  نی پا م یرفت نایا  ا یکاکائو خوردم  وبا پو  ریش وانیل  هی عی سر  نی پا
 منتظرمون بودن... نی پا



 من   طون یمغرور من خانوم ش یآقا

245 
 

 =چه عجب ارمان

 شد   رمونیکه د  می=برایپو

  یحرف  ایاگه دن زدمی تو راه فقط با رها حرف م  میعجله به سمت  مدرسه حرکت کرد با
 به اون راه.....   زدمیخودمو م گفتیم  یزیچ ای  زد یم

علم هنوز ...خدارو شکر ممیمدرسه با بدو به سمت کالس رفت می دیربع رس هیاز  بعد
...زنگ دوم  میکار تو کالس نشسته بود یب میبود....زنگ اول که کال معلم نداشت ومدهین

....قرار بود امروز با  میداشت  یاضی ...زنگ اخرم ردمیاز کالسا نفهم یچ یه میداشت یمیش
 ....میبخر  مکارتیس  میبر ایپو

  ابونی...بچه ها اونور خ  رونیب میزنگ به خودم اومدم ...کولمو برداشتم ورفت یصدا با
 .... میرد شد  ییمنتظرمون بودن از پل هوا 

 م ی=به به خانوما برارمان

 خونهیکبکت خروس م ی شده انگار یزی+چ

 نشده ..بده ادم خوشحال باشه  یزی=نه چارمان

 +نه

 ....میدیسر  قهیدق ستیبه سمت خونه بعد از ب میافتاد   راه

 م یلبسامونو عوض کن  میبر ای می بر  ینجوری=همایپو

 میلباسامونو عوض کن م ی+بر

 =باشهایپو

لباساشو برداشت ورفت   لمیخواهرش.....سه یخونه خاله فرشته رفته بود خونه   میرفت
 کردم .... روزعوضید  یباشگاه منم لباسامو با لباسا
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 م ی+بر

 م ی=برایپو

تو مغازه بعد از   میرفت مید یربع رس هیکه بعد از  یفروش یبه سمت مغازه گوش میافتاد   راه
خونه که    میگشتیبرم میداشت  گهی د میدور زد  رونی ب یساعت هی  هیوگرفتم  مکارتی س نکهیا

 گفت...  ایپو

  رونیاز خونه ب  رمی خونه بعد خودم م رسونمیبرم ....تو رو م ییتا جا   دی=من باایپو
 داره.... دی...... خودش کلادی م گهی ساعت د میتا ن  لی.... سهیرینم

 ی بابا مگه با بچه طرف ی+ا 

 نگران  یفهمیمن نگرانم م زی =خب عزایپو

 +باشه تو هم مراقب خودت باش 

 دم در خونه..  میدیرس

 =مراقب خودت باش ایپو

 که صداش کردم... ابونی به سمت اونور خ رفتیم  داشت

 جان  ای +پو

 =جانمایپو

 ا یلحظه ب  هی+

 وتو گوشش گفتم....  دمیوگونو بوس  ستادمی پام وا ینوک انوگشتا  رو

 دوست دارم  یلی+خ

 دفعه ارشام اومد جلوم... هیبا دو به سمت خونه رفتم ودر بستم که  بعد

 خانم انای=به به کارشام
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مونده بودم   ینجوریرفت داخل من هم انای.................کای..........................................پو
کادو بخرم .....   هی انایواسه ک  خواستمی.....امروز م فهی.....نکن بچه نکن من قلبم ضع

گرفتم... ادرسو بهش دادم بعد از  یتاکس هی  نینداشتم واسه هم یرانندگ ی حوصله 
رو حساب کردم راه   هیکرا   نکهیشدم بعد از ا ادهیپ نی.... از ماش می د یرس قهی دق ستیب

  عی بود ...سر انای اومد از طرف ک  میواسه گوش  امیپ هی..... یافتادم به سمت طال فروش
 بازش کردم....

 مراقب خودت باش   ی...هر جا هست ییجان کجا ای +پو

....تو  نیماش   هیوحشت ناکه ترمز   ییدفعه صدا  هی... یبشم من که انقد نگران من فدات
 .... دمینفهم یچی ه گهیوهوا معلق شدم ود  نیزم

وسرکه    ریرفته بود دلم مث س ای پو ی.....................از وقتانای......................................ک
رفته بود  لمیه...سفتهین ایپو   یبرا  ی...خدا لعنتت کنه ارشام ....خداکنه اتفاقدیجوشیم
  ومده ین لی شب بود هنوز سه  9نگا به ساعت انداختم ساعت  هیبگرده  ای دنبال پو رونیب

 اومد ارشواتوسا اومدن داخل....   دیچرخش کل ی صدا  گرفتیم  میداشت گر گهیبود... د

 کجاست...  ای+پس پو 

 ... ایخوب هول نکن ستین یز ی چ انای ک نی=ببارش

 کرده... کیتصادف کوچ  هی  ای..پو یابج  نی=بباتوسا

 .... نمیاتوسا رو بب زاشتی اشکام نم گهید

 نمش یبب خوامی+م

 =باشه برو حاضر شو  ارش

از پله ها   دمیکفشامو پوش  رون یب میرفت نی و رفتم پا دمیدم دستم اومد پوش یهرچ
  میدیقرن گذشت رس هیربع که واسه من  هیبعد  میارش شد  نیسوار ماش نی پا میرفت

 نشسته بود عمو ارسالنم کنارش.... یرفتم خاله فرشته رو صندل نایال ارش ا دنب مارستانیب
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 پاش شکسته بود... هیدست و هی   شهیپشت ش رفتم

 ...حالش چطوره لی +سه

 د ی=دکتر گفت خطر رفع شده ...االنم بهش امپول زدن دوباره گرفت خوابلیسه

 نمش یبب تونمی +م

 ی اسمشو گفت تو بود ینفر  نی=اره اوللیسه

 حرف بزنم.... دادیکنار تختش نشستم اشکام اجازه نم یداخل  رو صندل رفتم

جور جاها باز   نیوقت پاش به ا   چیه دیمن نبا  یاقا   نمتیبب نجای....دوس ندارم ا ااااای +پو
 بشه ها..... 

دفعه پلکاش   هیشده بودم که   رهیکه بهش خ شدی ساعت م هیباال سرش حدود   نشستم
 خورد واروم چشماشو باز کرد... تکون

 .... دیباز شدن چشماش بغضم ترک با

 ی کنیم هی گر  ی=باز که دارایپو

 دم یکش  یچند ساعت چ نی تو ا  یدونی...میبد یلیخ یبد یلی+خ

 د ی=ببخشایپو

 +مردمو زنده شدم  

 دفعه در باز شد وخاله فرشته وعمو ارسالن اومدن داخل.....  هی

 ماه بعد......  سه

امتحانمم دادم وخالص اومدم خونه تو   نیباالخره اخر  گذشتیم یاون اتفاق سه ماه از 
حواست   خوام یبودم نه زنگ زده بودم...خودش گفت نم دمیرو د ایسه ماه نه من پو  نیا

  یتو راه مدرسه منم مخالفت ینه من اون وحت  دینه اون من ود  نی پرت بشه واسه هم
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بخونه....انقد دلم واسش تنگ شده بود  نکورشنکردم که اونم بتونه راحت واسه ک
 اومد.... نی مامان از پا  یعکسامونو نگاه کردم که صدا  می ....رفتم سراغ گوش

 ناهارتو بخور  ای=پاشو بمامان

 +اومدم  

در حال    یودم منم که عاشقش بودم.... تاجا نشستم  ناهار زرش پلو ب   زی سر م رفتم
 بودم خوردم...  دنیترک

 زهرا خانوم   ی+مرس

بودم که احساس کردم   10مانکن و نگاه کردم قسمت    لمیباال تو اتاقم نشستم ف رفتم
 .... دمیخسته ام  لبتابو خاموش کردمو گرفتم خواب یلیخ

نگا به   هیرفتم برق اتقمو روشن کردم   عیشدم سر  داریرعد وبرق از خواب ب ییصدا با
برداشتم  مویبودم....گوش دهیساعت انداختم ساعت دو نصفه شب بود...چقد خواب

 باشه گناه داره ....  دهیخواب  دیمنصرف شدم...شا یول  ایزنگ بزنم به پو خواستمیم

 بود با عجله جواب دادم... ایزنگ خورد.... پو میدفعه گوش  هیهمون لحظه  تو

 +ال 

 وسط حرفم...  دیرپ

 نگو فقط نفس بکش  یچی...ه  سسسی=هایپو

 کالفه شده بودم....  گهی سکوت بود د نمونیب قهی ده دق حدودا

 سالم کردنته   یبه جا  ای+اه پو 

 =سالاام به عشق خودم ایپو

 ی +سالم خوب
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 توپه توپ  میعال دمی=االن که صداتو شنایپو

 +انقد دلم واست تنگ شده بود

 ی داد ی=امتحاناتو چجورایپو

 ی +عال

 لب پنجره   ایب انای=کایپو

 +چرا 

   ا ی=تو بایپو

 +باشه 

 ....هیتک نشیتو بارون به ماش دمیلب پنجره د  رفتم

 یخوریسرما م وونهی+د

 در من اثر کرد  ن ی=کمال همنشایپو

 ام  وونهی+من د

بزارم   تونمی انقد دلم واست تنگ شده نم میدور بزن میبر  امی...حاال بینگ یبگ ی =اایپو
 نمت یفردا بب

 +اومدم 

 =لباس گرم بپوش ایپو

 +فعال 

هم   یمشک هیبارون هی  دمیپوش یگپ مشک هیبا  ی شلوار مشک هی عی قطع کردم سر ویگوش
برداشتم اروم   مویشال کردنمو انداختم دور گردنم کالهمم گذاشتم رو سرم....گوش دمیپوش
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.....  دمیمو که همرنگ شال وکالم بود پوش   یطوس یپوتا  مین نی اروم از پله ها رفتم پا
 رو باز کردم.... یدر ورورد نی اسانسور شدم اروم اروم از پله ها رفتم پا الیخیب

 ا ی=بدو بایپو

 نشستم .... نی تو ماش رفتم

 یخوریسرما م  یگی+نم

 س ی=مهم نایپو

 هم مهمه یلی+چرا خ

رو روشن کردم ....به جلوم   یها کت چرمشو گذاشت عقب...بخار وونهی د نیمث ا   دمید 
دفعه دستمو گرفت و گذاشت رو دنده دست خودشم گذاشت رو   هیشده بودم که   رهیخ

 دستم....

 ی کنیارامش که دستت تو دست خانومته واونو کنار خودت احساس م گنی م  نی=به اایپو

 هااا....  شهیم یفردا پس فردا ناز ناز  یکنی+چقد خانمتو لوس م

 می داری=نازشم خرایپو

 وگفتم ... دمویخند

 ا ی +پو

 =جانمایپو

 یاصن چرا عاشقم  یدوسم دار  +چرا انقد

 ی شد یعاشقه خودت م ید ی=اگه خودتم خندهات ومایپو

 +فقط بخاطر خنده هام 
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که کنارتو   ی کردنات بخاطر لج کردنات ....بخاطر ارامش طنتیش نیواسه هم گهی =نه دایپو
 ندارم.... گهید  هیکس چیارامشو کنار ه  نیدارم که ا 

 ....یمن شد  ه ی= تو عاشق چایپو

 همه کسم که حاضرم بخاطرت جونمم بدم... یشد دمید می...تا به خودم اومد دونمی+نم

 ااااا یکن یدلبر ی=خوب بلد ایپو

 م یبر  میخوا یکجا م  ی...راستگهی+بعله د

 ی فهمی=صبر کن خودت مایپو

 ...هنوز بارون مید یرس یربع به جاده خاک  هیاز  بعد

   رونیاومدم ب نیبدون توجه به بارون از ماش ومدیم 

 بود... یقشنگ  ییجا یلیپاته خ ر یپرت گاه.... که از اونجا کل تهران ز  هی دمی رفتم جلو که د 

 =قشنگه نه  ایپو

 +همه جا کنار تو قشنگه

بغلم کرده بود.... دستمو   ایگرم فرو رفتم...بر گشتم پشتمو نگاه کردم پو یدفعه تو جا  هی
 بازوم بود  گذاشتم....   یدستاش که رو  یرو

 ی خوریسرما م یگی اونوقت شما نم  ونهی=خانم دایپو

 ارزه  ی+به بدون کنار تو م 

اومد   ادمیدفعه  هیحال بودم که   نی هم یچقد تو  دونمی....نم دیموهامو بوس یرو  اروم 
 ....اوردمین دیکل یکه واااا 

   ایپو  ی+واااا 

 برگردوند سمت خودش... منو
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 شده  ی=چایپو

 ارم یرفته ب ادم ی دوی..... کلدی+کل

 ... یریواسه تولدم لباس بگ یخوا ی=تو مگه نمایپو

 +چرا  

 د یخر  میری بعد صبح م  میخوابیم  نیتو ماش نجا ی=خب همایپو

 سرما  نی تو ا  یشد  ونهی+د

 =اره چرا که نهایپو

 +باشه 

 خوابم برد.....  ی ک دم یانقد خسته بودم که نفهم  میشد  نیسوار ماش میرفت

 شدم....  داریاز خواب ب  ای پو یبا صدا  صبح

 ی خوابیچقد م گهی =پاشو دایپو

 +مگه ساعت چنده 

 1=ساعت ایپو

 یییی +چ

   ی=نخود چایپو

 دم ی+چقد خواب

   میبخور  یزیچ هی  می=برایپو

   م ی+بر
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غذا مونو   نکهی...بعد از ا  ده یهم کوب ای رستوران من جوجه سفارش دادم پو هی میرفت
ناز بود  ی لیبلند که خ ییلباس طال  هیمن   میتو بازار بود 5بازار تا ساعت   میرفت میخورد
  دهیکه ست ساعت خودم بود...دوتا حلقه خر دمی ساعت خر   هی ا یپو ی ...... واسه  دمی وخر

رو دور از   نکایا یناز بودن....   همه  یلیحلقه ها خ  k.p سهیبودم بهش گفتم توش بنو 
گفت   شهیم ی جورا هیبودم.... دهی انجام دادم اخه قبلن همه رو پسند ای چشم پو

 .... چوندمشیپ

 جواب دادم....  عیبود سر  ای زنگ خورد پو میگوش

 +بله

 یی =کجاا ایپو

 باشه نیماش  شیپ رمی+دارم م

 =باشهایپو

 شد.... داییاقا پ یربع باالخره سرو کله   هیبعد از  ستادمی وا   نیکنار ماش رفتم

 +چه عجب 

 داره  یکنم اشکال رید  قهیمن دو دق سی ن یزیچ رن یوم دیکار ی=شما منو مایپو

 دارم  لی + من واسه کارم دل

 ی لی=چه دلایپو

 گه ید  گهی+د

منم   ارهیب  کشوی بره ک خواستی م  ایبه سمت خونه ....پو میو راه افتاد   م یشد نیماش سوار
 زدم..... فونو یرفتم دم در ا 

 یی =معلوم هس کجاارشیک
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 د ی +خر

 باال  ای=بارشیک

  دهیکش یباز شد....رفتم داخل تا خواستم برم باال که دستم توسط کس  یکیت ییبا صدا  در
 ارشامه...  دمیشد...برگشتم د

 +دستمو ول کن 

 با اخم بهم نگاه کرد وگفت......  ارشام

  یکه باز کرده بودم ...ول شدیم یربع هی........................... درو ارشی .....ک.......................
اومد داخل     انایرفتم درو باز کردم... ک عی زنگ در اومد...سر یبود باال ...صدا ومدهین انایک
رو   دمی د ارمی اب ب  وانیل هی از دستش گرفتم رفتم واسش  الروییبا حال خراب وس یول

 ...زیوگذاشتم رو م وانی....لکنهیم  هیمبل نشسته وداره گر

 به من نگاه کن....  یجان ابج انای+ک

 اورد باال چشماش پر اشک بود ....  سرشو

 شده اخه من فدات شم  ی+چ

 رو دوست ندارم  ا یپو  دمیمن تازه فهم ی=داداشانایک

 ....کردمی تعجب داشتم نگاش م با

 تو  یگی م ی+چ

 عادت بوده   هیحسم من فقط   دمی =من فهمانایک

 ی کنیم ی باهام شوخ ی+دار

  ایحسم به پو  دمیفهم یول ستمیکثافت  ن هیمن   ستمی ن نیمن مث نوش ی=داداشانایک
عادت زود گذر بوده.....من بهش دروغ گفتم من اصال دوسش ندارم...من چون   هیفقط  
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که    دمی االن فهم یگفتم دوسش دارم ول شهیاگه بگم دوسش ندارم ناراحت م   دمید
 عاشقم بشه .....  نی از ا  شتریب دی......نبا گمیاشتباه کردم امشب بهش م

 بزنم رفت  تو اتاقش.....  یبزاره حرف نکهیا  بدون

علت   یرو دوست داره ول  ای پو  انای بود که االن بهم گفت ...من مطمئنم ک یچ  زایچ  نیا
 ..... فهممیکارشو نم نیا

  هیبود رفتم باال  9نگا به ساعت انداختم ساعت هی   ومدهی واسه خوردن شامم ن یحت انایک
 .. نی زدم ورفتم پا کیاسپرت ش پیت

تو اون لباس   انای من ک  یخدا ی فرما شدن..وااا  فی بودم..که باالخره خانم تشر  انایک منتظر
از چه  هیبفهمم غض دیچشماش پر از غم بود ....با  یپرنسس شده بود...ول هیمث   یطالا 

 قراره....

 ................... ای........................................پو

اومدن   انای وک  ارشی. کساعت اومد.. می....باالخره بعد از نادیب انایبه در بود تا ک چشمم
من تو اون    یانایخدا...ک ی....وااانایمال مامان ا  ن ی باال واسه جونا بود پا یداخل طبقه 

 گفت...  کمویفرشته ... اومد نزد هی ن یلباس شده بود ع

 =سالم انایک

 ی +سالم خوب

 ی =مرسانایک

 ...سی ن یشگیهم یانا یاون ک  نیا  کردمیچرا احساس م دونمینم

توش بود   یانگشتر و ساعت به رنگ نقره ا  هیجعبه گرفت طرفم....بازش کردم   هی بعد
 ...... 

 =با ساعت انگشتر خودم سته....خوشت اومده انایک
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 بچگانه بود دلم غنج رفت واسه حرف زدنش ... لحنش

بفهمه من   یمهم نبود که کس گهی مهم نبود د ی چیواسم ه گهیبغلش کردم....د محکم
  طونیشر و ش ی.... من عاشق خانم کوچولوستیکه جرم نعاشقشم...عاشق شدن 

 خودمم...

 کن خانوم کوچولو    ی+کمتر دلبر

 خودم جداش کردم  احساس کردم بغض کرده ....  از 

 ارش یک  ش ی=من برم پانایک

 زم ی+باشه عز 

 شده بود....  رهیگوشه خ هی نشسته به  یرو صندل انا یک گذشتیاز جشن م  یساعت دو

 کنارش..  رفتم

 ی +خوب

 سرشو اورد باال...  انایک

 =اره انایک

 ... دنی+حاال خانوم خانوما به من افتخار م

 جون زد وگفت.... یلبخند ب  هی انایک

 +بله چراکه ندم 

دستاشو گذاشت رو شونم هام    انای... کمیدیرقصیتانگوم م دیوسط با  میرفت گهیهمد  با
.....دو  کردیم یخوب باهام همراه یلیخ ندفعهی ا  کشیمنم دستامو گذاشتم دور کمر بار

 گفت.... انایک  میدیسه تا اهنگ که رقص

 می نیخسته شدم بش گه یمن د ای =پوانایک
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 مینی+بش

ها مونده  بچه   اناشونویبا ک  نایا  نایرفته بودن فقط ال ایشتر یبود ب یمهمون  یاخرا  گهید 
 بودن....

 باهات حرف بزنم   خوامی...مای =پوانایک

 +بگو 

 بغض زل زد بهم...  انابایک

 ...ای =پوانایک

 ...دیدفعه دل منم لرز  هیچرا  دونمیبد داد....  نم ی..دلم گواه د یلرز یم  صداش

 +جانم 

تو عاشق  می خوریمن وتو بدرد همه نم نی=در مورد من اشتباه قضاوت نکن خب....ببانایک
 درست..  یمن

 .....  گفتیداشت م یچ  نیا

 ی گیم  یچ انای +بس کن ک

  دمیفقط فهم ستمین یمن عوض ستم ین  نیمن مث نوش نی=نه نه تو گوش کن...ببانایک
گفتم  اره من ازت متنفرم همون اولم   قتویحق  ایدن یدوست ندارم من اون روز جلو 

  یمنوعاشق خودت کن یتو بتون دیمن فقط  گفتم شا   دادمی نم تیدوست نداشتم...من باز 
 از تو دوس  شتریدم ارشام و بی....من فهمیتونیکه تو نم دمیفهم یول

 ....انایگوش ک  ری زدم ز  یکیدفعه  ه یشد  یچ دونمینم

 بزن ی=اره حق دارانایک

 ی گیم یچ یدار یهم فیاصن م  ی+لعنت
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 ارشام فک کنم...  شنهادیرو پ خوامیم گمی دارم م فهممی=اره مانایک

 ست ین یقشنگ یبدون اصال شوخ نویا یکنیم یشوخ یاگه دار انای+ک

منو   یخوا ی بزن ...م یمنو بزن ی خوا یبکن م یکن نمینفر یخوای...م کنمی نم ی=نه شوخانایک
 همه راحت شه....  الی بکش تا خ یبکش

رو   یا یم  چیه نیا  یدوسم ندار یگیم  یا یبعد تو م یفهمیمن دوست دارم م  انای+ک
فقط   یوسطه نه...مطمئن گهی د یک هی ی....پا یرو دوس دار گهید یک ی یگی من م یبرو 

از من باالتره هااااان ...د    شی.....چسیوسط ن  گهید یکی  یپا یبخاطراراشمه,مطمئن 
 حرف بزن... یلعنت

تو رو ندارم .... من فقط دلم واست سوخت واسه   اقتی ....فقط من ل شیچی=هانایک
 گفتم دوست دارم  نیهم

 .ییعوض هیبود توهم  یعوض هیاونم   یندار نیبا نوش  یفرق چی+تو هم ه

 زل زد بهم...   یاشک  یسرشو اورد باال  با چشما انایک 

 از جلو چشمام   +گم شو

 من مث...    ایپو  نی=ببانایک

 چشمام گمشو   ی+خفه شووووو ...فقط از جلو 

  شهیباشه م یشوخ هیهمش    شهیم اااا یسرمو گرفتم تو دستام ...خدا  یرو صندل نشستم
 بود....  یشوخ  هی  یفردا بهم زنگ بزنه بگه همچ

  ی تو طبقه  نایاوردم باال بچه ها همشون زل زده بودن بهمون خدارو شکر مامان ا   سرمو
بودو پاره کردم   واریکه درو د  انایک یتمام عکسا  ت یبودن...رفتم تو اتاقم با اعصبان نی پا

ازمون   لیسه  مویبود که تو حموم  بود یعکس یهمون  ومدیاما دلم ن شی به اخر دمیرس
 گرفت....
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 گهیگذشته بود..... د یکه از اون اتفاق لعنت دونمی فقط م دونمیماه ,,,,,,نم  ماه ,,,,,سه  دو
  گهی و هزار تا کوفت وزهرمار د  لمینبود...من که کال سرموبا ف یشگیگروه ما اون گروه هم

 با عکساش بخوام...  د یشبا با یول  کردمیگرم م

 که هنوزم نتونستم فراموشت کنم... یتو وجودت دار یچ یتو عوض اخه

 بتونم فراموشش کنم....  دیبدم ....تا شا لی ادامه تحص  کای برم امر  خواستمیم

قرار شده بود برم ..... چند تا از عکساش که  هنوز سالم بود تو چمدون    امشب
از بچه ها... بچه ها   ریبفهمه البته بغ یکس خوامیهم گفتم نم  نایگذاشتم....به مامانم ا
....انقد دلم  نمشیبار بب  ن یواسه اخر  خواستیچقد دلم م انیقرار بود واسه بدرقم ب

 جمع کردم.... الموی.... تمام وستواسش تنگ شده بود  که حد نداش

  یکیاسانسورو نداشتم پله ها رو دوتا  یحوصله صبر کردن برا  رونیاز خونه اومدم ب 
...اون با   شد یارشام م  نیکه داشت سوار ماش انایخورد به ک چشمم  نی پا رفتمی داشتم م

به  هیقض  نیبا ا  ارشیک یعن یگرفتم دنبالشون برم.. میتصم   رفتی ارشام داشت کجا م
چرا عشق من   فهممیواقعا نم  فهممیمن واقعا نم  یچ یعنیکنار اومده ... یاسون نیهم

  یزد شی دلم وات انا ینشسته...اخخخخ ک یکنار من باشع کنار اون عوض نکهیا  ی االن بجا
 ... 

  یکرد ورفتم جلو ادیوز  ن یسرعت ماش  زارمیقسم زندت نم  یعل ی بخدا به وال  ارشام
 ... نی اومد پا  نیزد رو ترمز واز ماش عی گرفتم که ارشام سر نشویماش

 ...نی اومد پا  نیمکث از ماش هیبعد چند ثان انایک

 ...رونیکردم ورفتم ب وباز  در

 ی کنیم  یچ غلط ی...داریی..با ک ییاالن کجا  دونهیم رتتیغ ی..اون برادر بیعوض ی +اها

 ...کردیفقط داشت نگام م انایک
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  یخوایم  یچ نیا  شی...تو پشمیدارم نابود م ین یبیافتادم هاااان م یبه چ روز  ینیبی+م
  شرفتیپ نمیبی..نه میروش فک کن یخوا یم یمگه نگفت  یخوایم یدشمن من چ  شیپ

...ماشاهلل...چشم برادرت   نی...افر  کالااای بار کالاایبار یزاریباهاش قرارم م ی کرد
لحظه به بعد   نیاز ا خوابمی شبا با عکسات م هروشن..خاااک برسر من خاک برسرمن ک 

..خاک برسر من که عاشق توعه   یواسه من وجود نداره ..واسه من مرد  یانا یک گهید
 .. یوضع

 وسط حرفم...  دیجف پا پر  ارشام

  گهیبار د هی  نی...ببیشیپروتر م یه گمینم یچیه  یدهنتو ببند ه شرفی...بیییی=هارشام
 ....حواست به خودت باشع  کنمایم  سیدهنتو سرو  زنمیم یار یاسم عشق من وب

فک   یههه چ  یالدنگ فروخت نی من به ا ی...ول رهی وم کنهی+اقا ارشام دو روز توام ول م
  رونی ب رهیمغز نم  ن یعاشقت بودم هنوزم هستم ...فکرت از ا یشد...من لعنت یچ  کردمیم
تو کم   ی جلو  ییا یار  ای من کم اوردم ارررره پو یناببوووود لعنت  یینابودم کررررد یفهمیم

دارم    ینیبیکم اوردم ...م ی توعه عوض یجلو ی شیعاشق نم گفتنی که همه م یاورد من
اون باال هست به اسم خداااا   ی کیخانم   انای ک یاره من جلوت کم اوردم...ول کنمیاعتراف م

 ... رهی گیم  یاون تقاسع من واز توعه لعنت

 تا دهنشو باز کرد خواست حرف بزنه دستمو اوردم باال... انایک

..باشه تو پاک   یتو خوبدلت به حالم سوخت..باشه  یدوسم نداشت  یبگ یخوا ی+االن م
نگووو...اصن من خرم بلند شدم راه افتادم   یچی ه ی..تواصن ماه ..تو اصن فرشته....ول

 دنبالت اره من خرم..... 

 ا ی =پوانایک

و بگم زهر مار...تو صداش    ستمی جلوت وا تونمی نم ارینگووو اسممو به زبون ن یلعنت
 دلخور باشم اون دلخوره جالبه....من   نکهیا  ی...هههه...برعکس به جازدیموج م یدلخور

 حرفتو بزن یگی م ی+چ
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 =داداش انایک

 .... ششششیییگرفتم ات  شیگرفتم...ات شیکه زد ات یحرف نی ا با

سر عقد   یبرادر شهیاخه مگه م یبعد بر یهفته صبر کن هی شهی.....میداداش ای =پوانایک
 خواهرش نباشه...

 +خواهر 

  هی..چون  ادیکه همه ازش بدشون م ی...اره من ...من عوضاناتیک ی ..اجگهی=اره د انایک
بعد با ارشام عقد   یهفته  خوامیحق انتخاب نداره...من م   یعوض نی ا  ایهس...ا  یعوض

 ی بمون شهیکنم م

بد قلبم  یلی..خدیکش ری لحظه نفسم رفت ..قلبم ت  هی ی..برا گفتیداشت م یچ  نیا
 .... یکنی کار م یبا من چ یتو دار انای...بدم شکست...کدمیشکست صداشو شن 

 یازدواج کن  یخوای+ت..تو م

 جرم کنه   خوادی=مگه مارشام

  هی انایخفه شو....ک نصورت یا  ری خفه ...هر وقت ازت سوال کردم جواب بده در غ یکی+تو  
 ...هااان یییکن یچ غلط یخوا یبگو م گهیبار د

 بهش انداخت وگفت... ینگاه هیجلو ودست ارشام گرفت تو دستاشو   انارفتیک

 ازدواججج  یییفهمیباهاش ازدواج کنممم م  خوام ی=مانایک

االن شد    یروش فک کن کمی  یخواستی...تو فقط م یبساط ازدواج چ نی+بابا جمع ا
 من تو عقدت باشم  یازدواج..بعد توقع دار 

 =اخه داداش...انایک

 یفهمی به من نگو داداش م هی+به من نگو داداش خب به من نگووووووو داداش اوک
 به من نگووو داداشش به من نگووو داداش  یلعنت
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 دستم ورو قلبم گذاشتم....  نیرو زم نشستم

چرا االن ازت متنفرم   انای نگوووو ....اخخخ ک یزیچ اشی از نامرد یبه کس یشکست
 ...هااان چراا یدار یلیدل  هیحتما تو   گمیارم مد رادی وا بیمن ع  گمی ..چرا مشمینم

 ...یکنیم  تمیاذ یتو دار کنمی چرا فک م ی ریم یتو دار رهیتو کتم نم چرا

اگه   شم یدارم نابود م ینی بیدوست دارم..م ینیبب یکنیامتحانم م ی اگه االن دار انای+ک
نداره بخدا   وی کی نی تحمل ا گهی..قلبم دکشمینم گهیتمومش کن به خدا د  نیهم هیشوخ

 بگووو  سین شتریمسخره ب  هیشوخ هی ن یفقط بگو ا  ی..بگو ..بگو لعنت کشمینم

  گمی به من نگو داداش م یگ ی م گهی د ایخب کنار ب ایپو  یا یکنار نم ت ی =چرا با واقعانایک
 از عالقم بزنم.. تونمینم یچشم ول

 ...منم ماتشون بودم..  ش ید یلباس ارشام وگرفت و بوس ی  قهیدفعه رفت و  هی

 االن من وبکش ..ازش جدا شد وگفت.. نیهم  ااایمررررد...خدا ای پو گهیمردم ...د   من

 =عاشقتم ارشام انایک

 پرنسس من  نطوری=منم همارشام

 ریسفر بخ  میبر دیما با  ای=با اجازه اق پو انایک

به فرودگاه   رفتم ی برام مهم نبو فقط م یچیه گهیشدم د نیجام بلند شدم و سوار ماش از 
 ... کای امر  رمی به مامان اس زدم فردا م

 از دوستام که از اول دبستان باهاش بودم/  یکی.../وانیک شیپ رفتم

 رد داده بودم... گهیکردم ....د فی براش تعر هیقض تمام 

 اومدم   یچجور  نجایتا ا دونمی من وبرسون فرودگاه نم وانی +داداش ک

 گه ید  یری= فردا موانیک
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 شم یتر م ونهی باشم د نجایا  ی+نه داداش هر لحظه ا

 ی =باشه هر جور دوس داروانیک

گرفتم تا    می..تصمکردمیپروازم حرکت م گهیربع د هیگرفتم   طیورسوند به فرودگاه بل  من
کار جزو محاالت بود..هنوزم خودمو   نی ..البته اامین رانی که فراموشش نکردم به ا یوقت

 شد... ینجوریکردم  که ا یکار هی..البد من  دونستمیمقصر م

  تونستمیبگه که من رفتم...نم  هیکردم بهش گفتم به بق یخداحافظ وانیبا ک نکهیاز ا بعد
 ...        افتمیم  یاون عوض ادی اخه  نمشون یبب

 ..... یدلتنگ ی به سو شیشدم .....پ یپله برق سوار

 فصل اول.......  انیپا
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