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      خانم کوچولو       

 : مقدمه

  دار یب   نیآخ آخ باز ا   گهیم  طونیش  شم یم   دار یب  یاز اون دخترام که وقت   من
  شد

 … ُدخــــــترم هی  َمن

 !!نکن فم یبه صدا و بدن ظر  نگاه

 بخوام؛ اگه

 ... کشم   ی م  شیمردانه ات رو به ات  ت یهو تمام 

 در دو چال گونه ات _

 شود  یمن جا م   یایدن_

 شمی خو یایعاشق دن_

 !دنت یلحظه خند_

 تا آخر راه   میآ  یهمراهت م _



 !پرسم هرگز ینم  چ یو ه_

 

 با تو اول کجاست _

 !با تو آخر کجاست _

 

 *********** 

 : بع بع گهیم  ی ببع

 گه یم  ی ببع

 بببععع  بببعع

 نگاه کردم  وار یبه در و د  کم یشدم   دار یب  یگوش مضخرف زنگ  یباصدا

 )مغزم لود شد)وجدان:هه خنگول  نننیه

 دانشگاه  رفتمیم  دیبا امروز 

 ) یی )دستشوی راه افتادم سمت کالنتر رون یبا حرص دادم ب نفسمو

 ... دفعهیکه   رفتم یخمار راه م   یبا چشما داشتم 

 ) هیدست و پا چلفت دی: تعجب نکی)وجبومم 

 ) بابا مین یب  نیش یب(

 !!نم یاخ دماغ نازن  اخ



تا از من    بودیم  یکی  دیواقعا االن با  وار یخوردم به د  د یحدس زد  درست
 وار ی بودم به د ده یاخه مثل سوسک چسب ره ی عکس بگ

گرام    یخواننده ها  دیدختره چش سف   ه ی: ها چ ی)وج اتیاز انجام عمل  بعد
قسمت و    نیا  د یتجمع نکن   نجایا  دی بفرما  یمثل خودت کن یخوای و هم م

 ) کنمیخودم حذف م

  شیارا   ز یم   یصندل  یو گربه شور کردن خود را بر برو از رفتن به حمام    بعد
 کردن خود بپردازم   ز یبه آنال خواهمی نهاده و هم اکنون م

نمیوج ( ادا  خوادی :حاال  ها  خواننده  درب  نیا  یجلو  باکالسارو    ی اریادم 
 ) شناسنیتو رو م  یاصل  ت یشخص یبعد یپارت ها  یخودشون تو

 ) ضد حال  یوج (

  ی دماغ عقاب  یچخماق  لیب یس  ییطال  یبا موها  یخب خب من دختر  خب
  ی قلوه ا  ی( لباه ی خداداد  ستای ن  ی)عملیاهم اهم اشتب شد با دماغ عمل 

 ی اب یسرخ رنگ و چشما 

 چشم نزنن منو  ییماشاال ووو ماشاال 

 واسم اسپند دود کن   سندهینو   خانم 

  ی ماد به ابر دارکارت از اعتماد به سقف گذشته االن تو اعت  گعی: تو دیوج (
 ) واال

 ) برو بابا(



  ی بزار حداقل معرف  دیبابا شما ام که همش باهم دعوا دار   دیس ی:وا سندهی نو
درباره چه دختر خل رمانمون  بدونن  رو خواننده ها  تو  اهم    یکنم  اهم 

 هست   یکه چه دختر گل   نهیمنظورم ا 

از شما    سندهی :خانم نویکه تا االن داشن زر ...)وج   یدختر خانوم  نیا  خب
دختر    ه یمحتشم هست    کایرا  زدیحرف م  زهیچ  ی عنیانتظار نداشتم(  گعید

)وج پولداره  و  ای خوشکل  نوشابه  چه  حاال  هه  باز    ی :  براش  ام 
:تو  ی()وجیکرد  ی:نوچ نوچ نوچ وجدان جان باز که تو حسودکای()راکنه یم

 ) زر نزن

 ( :عه عه عفت کالم کای را(

 ( وجدان: برو بابا)

 د یبحرف د یزرمو بزنم بعد هر چقد خواست دی: د ساکت شسندهی نو

 .......اااممممگفتم یم  یاهم داشتم چ  اهم

م  اها وص  گفتمیداشتم  بنابه  حاال  و  پولداره  پدر گرامشون که    ت یکه 
خانم ما مجبوره بره و به صورت نامحسوس دانشگاه    کایشدن را   امرز یخداب

  چ یه  نکهی نامحسوس به خاطر ا  گم ی کنه حاال چرا م   تی ریشو مد   یاجداد
 ) دار هینداره)وجدان:چه قاف یساله حرف شنو ۲۰دختر  هیکس از  

 &&& 

 کا یرا



پسر کش زدم و از پله    گر ی ج  پیت  هی   عی استرس داشتم سر  یل یخ  یلیخ
پا   یچ یمارپ   یها فهمیاومدم)وج  نیخونمون  بابا  باشه  خونتون    م ی دی: 

 ( ششییدوبلکسه ا

 (کن   یحسود ییی تو ام ه  ی: وج کایرا)

 دانشگاه  یبه سو شی خوشگلم شدم و پ یفرار سوار 

 ( ( وجدان : اوووو چه لفظ قلم دی: الزم به ذکر است که بدانسندهی )نو

 ( : ببند باباسندهی نو) 

تک فرزنده و پدر و مادرشم    کایکه را  دیبدون  دیکه با  گفتم یداشتم م   اها
 (تصادف از دست داده   یتو

 &&& 

 کا یرا

پارک کردم و    نگ یپارک   ی خوشگلمو تو  نیدر دانشگاه ماش   ی جلو  دم یرس
 شدم  اده یپ

 من برگشت  ی همه نگاه ها رو  هویدانشگاه که   اطیح ی تو  رفتم 

 دن؟ یدختر خوشگل و با کماالت ند هیتا حاال    کنن؟ینگاه م  ینطوری ا چرا

 انجام بدم  تونستم ی نم  یکار  یشدت معذب بودم ول  به

با حسرت و پسرا    ایو بعض  ضی ها با غ  یبعض   شدمی همه که رد م  یجلو  از 
 کردنینگام م یرگ یبا خ

 :/ دیمنو خام خام کن  دیایب  هن؟



خودش گذاشته    یساال جا  نیا  یکه پدرم تو   یریاتاق مد  یجلو  دمیرس
 بود

 تقه به در زدم و وارد شدم  دو 

شناخت و چاپلوسانه    دیبود تا منو د   یدیدانشگاه  که اسمش حم  ر یمد
 : گفت

 د ین یبش دیکجا بفرما   نجایخانم محتشم شما کجا ا یوا_

 : مبل چرم گوشه اتاق نشستم و گفتم  ی و رو   رفتم 

  ید یحم یسالم اقا -

 : گورگوربه  یدیحم

 سالم دخترم _

ا   بعد وضع   کم ی  نکهیاز  و  دانشگاه  درباره  صحبت    تیباهم  دانشجوها 
 : بدون مقدمه رفتم سر اصل مطلب و گفتم  م ی کرد

دانشگاه    ن یبه بعد ا  نی من اومدم خودم از ا  یدیجناب حم  دیببخش  ی لیخ_
 رو اداره کنم

  ی نطوریهم  د ینبا  کا یکه گفتم بدبخت زرد کرد اووفف خاچ تو سرت را   نویا
 !!!سر اصل مطلب که یرفت یم

 : ادامه دادم پوکر 

  نی مونیم  ی دانشگاه باق ر ی شما مد یول _ 

 دمیمن د یفرستاد ول  رونی نفس حبس شدشو به ب نامحسوس



 باشه؟  ر یدانشگاه مد  نی داره تو ا دیانقد تاک ید یحم اروی ن یا چرا

ا  با ا  یسابقه  م  اروی  نی که    ا ی  ر یدانشگاه ها مد   نیبهتر   یتو  تونهی داره 
 !!استاد باشه 

 : چرت و پرت و کنار زدم و کالفه گفتم  تفکر 

هم به عنوان    نجا ی و ا  کنم ی م  یدگ یمن به صورت ناشناس به امور رس  یول _
 !شک نکنن هیکه بق   کنم ی م  ل یدانشجو تحص

 : زد و گفت یح یلبخند مل  یدیحم

  ر یهم به عنوان مد   ن یبله خانم محتشم باعث افتخاره که شما انجا باش_
و االن فوق    نی خوند  یدانشجو!!! فقط شما که جهش   ه یو هم به عنوان  

اسات   یلیو هوش شنا خ  دیدار  یمهندس  سانسیل نظرتون  به    دیباالست 
 ... دینابغه ا هیکه    فهمنینم

  یی هوش باال   یعن ی ابغست  ن   هی  کایرفت که بگم را   ادمی  نوی : اوخ اسندهی نو) 
 ( بلده  یرزم   یورزش ها ی مسلطه و کل  ایداره و به چهار زبان زنده دن

 :  من

رفتم    گهیکه نفهمن من د  کنم یرفتار م   یمن خودم جور  یدیحم  ینه اقا_
 روز خوش 

 :  باز گفت شی با ن یدیحم

 به سالمت خانم محتشم_

بود گرفتم و    سادهی راه رو وا  یکه تو  یننه مرده ا  هی کالس و از    شماره
 رفتم سمت کالس 



ندادم و رفتم    تی اهم   یوارد شدم همه نگاه ها به سمت من برگشت ول  تا
 پنجره نشستم شی دوم پ فیرد

   زننیمثل شمر زل م  ینطوری چرا به آدم ا  نا؟ یزدن ا ی چ ی لیخداوک

 زنه؟ یم  یبهار یطرف به خودش شکوفه ها گن ینم

داشت)وجدان: راحت    ی الغر بود قد بلند  ایخ یس   خیمو س  ن یپسر از ا  هی
 نردبون(  ی باش به عبارت

 : گفت   ینردبون بود با لبخند چندش  هیشب  ی قول وج به

  ه یتو رو چه به دانشگاه کال   یمهد کودک باش  د یخانم کوچولو تو االن با_
 یست ین  شتر یوجب ب 

   خنده  ر یاسکل تر از خودش زدن ز  ی خودشو دستا بعد

 ( حرفو زد ن یکوتاهم ا  بایقد تقر  یبرا) 

ول  ی حرص  ی لیخ   منم  و    یبا خونسرد  ی شدم  نگاشون کردم  وبا چندش 
 : گفتم 

د_ ن  گه ی اره  دراز  تو  مثل  ور    ستمی داداچ  از  و  هر  نرسه  مغزم  به  خون 
 !!ندم  ص یتشخ

ا   ی خنده حاال نخند ک  ر یزدن ز   یکالس پق   همه   شیبخند کال زدم قهوه 
 کردم 

 :  لب گفتم  ر یز

 ست یبا ینگ ز هم ر   یبه به قهوه ا_



 : بود گفت طون یخودم ش   نیکه کنار من نشسته بود و ع   یپسر

 رو یجوجه فکل  ن یکه ا  یکرد  کسانی با خاک  یخوشمان امد دختر زد_

 صدا شو باش  جون 

 :خوشم اومد پس جواب دادم ازش

 شد یاره بابا اصن قهوه ا_

 : رو اب بخنده( ی خنده)وج ر یزد ز یدوباره پق  پسره

   کردمیپوکر نگاش م  ده یرس   مان ی که وقت زا  یاونو به چشم بز ماده ا  داشتم

 ا؟ یهمه خنده داشت آ   نیا

 : کنارم نشست و گفت  یصندل اومد 

 ه؟ یاسم تو چ نم یمن فرد_

 : باز گفتم  شیبا ن ومدینم  ینظر پسر بد به

 خوشبختم کامیمنم را_

 :گفت  یهم مثل خودم دهنش و باز کرد و با لبخند گنده ا  نیفرد

 ن یچن هم _

  یجذاب   افهی مسن که ق  با یپوش و تقر   کیمرد ش   ه یدر کالس زده شد    هو ی
 داشت داخل شد 

ممرده عرض  سالم  دانشجو  کنم ی:  منو    یبعض  ز یعز   انیخدمت  شما  از 
 ... ترم شما نیهستم استاد ا  یهم نه من احمد محمد  ای بعض دیشناس یم



 قانون گفت   ی سر هی  یا گهیمثل هر استاد د  بعدم

 می سی رو بنو  ی برگه داد تا اسام  هی یمحمد

 : نوشتم  میشگی هم  طنتیبا ش دی که به من رس   برگه

 باف  ر یعمو زنج _

د   نیفرد و منم    هیبود    ده یام که  زد  به من    طون یلبخند ش  ه ی چشمک 
 دادم  لشیتحو

 برگه رو گرفت و شروع کرد به خوندن اسما داخل برگه استاد

  ه ی گرفت با حالت گر مکث کرد و سرش و به باال  دیکه رس  نیاسم فرد  به
 :گفت  یدار

 ه؟؟ی گناه من چ  ایخدا_

 ( گفت   نویبود که ا  لشیفک کنم فام) 

 : ضرب گرفتم و خوندم ز یرو م  تمی با ر  هو ی  ر ی که َجوگ  منم 

 دردسر داره  یخوشگل   هی گناه تو خوشگل_

بود    ی ول  ز یم  یکه کال رو   نیاز خنده فرد  دن یگفتم بچه ها ترک  نویمن ا  تا
 دلم خخخ یآ  گفت یو م  ز یرو م  زدی م  یو ه

 جلوه بده  ی داشت خودشو جد یسع یخندش گرفته بود ول  استادم

 :با خنده گفت نیفرد

کدوم از    چیه  یخودتو آلوده کن   فی خون کث   خوادیجون حاال نم  ییدا_  
 همه کالساشو باشم ها   یندارن که من تو  نویاستادا سعادت ا



 ( شه  یی اوه دا)

 : داد زد  تیبا عصبان  استاد

 ساکت _

 : بار من گفتم  نیساکت شدن ا   همه

 که بده؟   هیچشم استاد شما جون بخواه ک_

 برداشت  ی برگه اسام  یکفر  یلیقهقهه همه هوا رفت و استادم خ دوباره

 : توجه کفت  یب دییاسم من که رس  به

 باف؟  ر ی عو زنج_

   میگفت  کصدای  نیفرد منو

 بلههه _

 : شد شد داد زد ختهیو بهم ر  ی استاد عصب ندفعهی ا گهید

 روووونننن یییب دیشما دو تا بر _

  ک ی  یو ط  م یهم رد و بدل کردم پاشد  نینگاه پر خنده ب   هی  نیفرد  منو
  م ی دانشگاه شتافت  اط یح  ی و به سو  م ی و برداشت   فامونیک   یحرکت ناگهان 

 خخخخ 

 از خنده رو به موت بودن گه یها که د  بچه

 : گشاد گفتم   شیشم رو به استاد با نکامل از کالس خارج ب  نکهیاز ا قبل



مثل شما واقعا انتظار نداشتم نوچ نوچ    یجون از مرد متشخص   ی عه اس_
 !!کنم ازتون  یخاستگار امیافتاده بودم که ب  نیتازه به فکر ا 

 همه به هوا رفت و منم استادو با دهن بازش تنها گذاشتم قهقهه

  ن ی و فرد  م ی نشست  اطیح   یهامکتیاز ن  ی کی   یرو   میرفت  یی دوتا   نیفرد  با
 :  گفت

از اون    ارو یگفتم    دمتیها من اول که د   ی هست  یطونیعجب دختر ش_
 !!دمت گرم یخودم  نی ع  یمغروراست ول 

 : خنده گفتم  با

االن    ی ول  ادیمغرور بدم م   یاز آدما  م ی لیخ   ستمین   نای نه بابا من مغرور ا_  
  ی مثل من هم کالم شد  یبا دختر با کماالت و خانم  نکهیا  یبرا  دیتو با

 برادر یبکن   یافتخارات

 ( واال  یتو نشون بد یفتگ یخودش دی:اخه دختر تو همه جا بایوج)

 :گفت  شخندیبا ن  نیفرد

 !!!بر منکرش لعنت دیفرما یبله بله شما درست م_

م  هی با    نو یا از    دمیکه منم خندم گرفت و خند  گفتی لحن مسخره  اونم 
 :خنده من پرو شد و گفت

 کنهیم  فی عمه من ازت تعر  ینکن  ف یواال تو از خودت تعر_

 : کردم و گفتم   یکج   دهن



با آمبوالنس   نجا ی ا ومدم یبرو بابا من انقدر کشته مرده دارم که داشتم م _
 اومدم 

 : چندش نگام کرد و گفتبا  نیفرد

و    یخ یس   خیس  ی )اشاره به پسره با موهاگه؟یکشته مرده ها د  ن یاز ا_  
 ها(   یاوا خواهر نیاز

 : من

 ؟ یفهمیزر نزن بابا تو چه م_ 

 : زمزمه کرد سی پوکر ف نیفرد

 است بانو  ن یسخن شما مت_

 : خنده گفتم  با

 جون از خودت بگوو!!؟؟  یخب فر_

 :  نیفرد

ها(    یدهنت عادت کنه بعدم)با ژست مجر  ن یعمته بگو فرد  یاوال که فر_
 : گفت

ا _ خدا  نام  فرد  نیبه  دانشجو  رانمنشیا   نیجانب  از    یهستم  عمران 
بزرگ شدم    یخانواده چهار نفر  ه ی(تو  ه ی : چه هم قافیدانشگاه تهران)وج 

  رانمنشیو خواهرم فرزانه ا رانمنشیا   لویو مادرم ن  رانمنشیا   وان ی پدرم ک
 !!!!خب حاال نوبت توعه  میخانواده پولدار هست  هیهست از  



معلوم بود از اون    افشی منتظر نگاهم کرد از ق  یبا ذوق بچه گانه ا  بعد
 : منم گفتم  نی هم  یبرا ستی سواستفاده گرا ن

محتشم و مادرم رستا    نیمحتشم تک فرزند و پدرم رام  کایخب منم را _
 میهم ندار   یلیفام  چیهتصادف فوت شدن و    هی  یمحتشم هستن که تو

 : نگام کرد و گفت ی با شرمندگ  نیفرد

 متاسفم_ 

 : زدم و گفتم   یلبخند

 ممنون _

 ... دانشگاهم گفتم  ه یبهش اعتماد کرده بودم پس قض گهید من

 :با دهن باز نگام کرد و داد زد نیفرد

 ی دانشگاه ن یا س یتو االن ر  یعنیدختر  _

برا  توجه  منم  بود  ما جلب شده  به  نفر  نده    ی همچ  نکه ی ا  یچند  لو  رو 
خلوط وسط بوته ها.    ی جا  هیدستمو رو دهنش گذاشتم و بردمش به  

 : کالفه گفتم 

 !!!بهت گفتم  نکهیبشم از ا   مونینکن پش  ی کار  هی  نیاه فرد _

 :با تعجب گفت یفرد

  اخه البد هنوز درس   یسنت چطور  نیلحظه شکه شدم تو با ا   هیاخه  _
 ؟؟؟؟یخون ی م

 : گفتم   شخندی ن با



 دارم  سانس ی نه بابا من فوق ل _

 :داد زد مردی واقعا داشت از شدت تعجب م  گهی دفعه د نیا

 داشته باشه  سانس ی ساله فوق ل ۲۰دختر  هیاخه چطور ممکنه _ 

 : چوسم نگاهش کردم و گفتم  ی لیآقاااا من خ گفتیکه م   یا افهیق با

ضر _ من  ها  یل یخ  م ی هوش   ب یخوب  تست  طبق  دادم    ییباالست  که 
تر  میهوش   ب یضر باهوش  برا  ن یبا  برابره  جهان  من    نهی هم  ی فرد  که 

 گه یبخونم د ی تونستم جهش

 :   نیفرد

 میبر ای وار شدم ب د یبهت ام نی اور نیاور _

رفت    نیو فرد  زایاز م   ی کی  یرو   میسمت سلف نشست  م ی و راه افتاد  م ی پاشد
 انداختم یبخره و منم به اطراف نگاه  یتا خوراک

  ن یمعلوم بود فرد  ی بودم ول  د یرو ما زوم بود چون من که جد  ا یشتر ی ب  نگاه 
   کردنینگام م ضی هم کم خاطر خواه نداره ها!! آخه دخترا با غ

  ی ک یتو دست    هو ی   کردم ی که اطراف و دختر پسرا و رو نگاه م  ینطوری هم
  ی بودم برا  دهینمونشو د  یی جنا  یها   لمیف  ی)قبال تو  دمیاز پسرا مواد د

 ( شناختم یم  نی هم

 !!  شدی اونا رد و بدل م نیشد؟ چه کردند؟ با بهت نگاهم ب  هن؟چه

ط  آخه دانشگاااااه؟  به    می تصم  ک ی  یتو  سرعت  با  و  پاشدم  احمقانه 
دستش زدم و    ی رو   یحرکت کامال حرفه ا  ک ی  ی و ط  دم یسمتشون دو 

 از دست پسره افتاد  شدی پسر و دختر رد و بدل م  هی  نی که داشت ب   یمواد



 :  برش داشتم و رو به اون پسره داد زدم یفور

 کاراست هان؟؟  نیا ی مگه دانشگاه جا_

خخخ چه برسه به اون دو    دمیاخر انقدر بلد داد زدم که خودم گرخ  هان
 تا 

 :پسره از رو نرفت گفت  یول

 نداره؟؟  یبه تو ربط  یبه تو چه دختره عوض _

شن   تا رو  پر  ونهی د  دمیاون کلمه  و  و    دم یشدم  تو    ه یروش  زدم  مشت 
که از دور داره    دمیو د  نیدلش زدم فرد  یتو  گهید  یصورتش و دو تا

  د یها رو انداخت و دو  یخوراک   ینی س  دید  تی تا مارو تو اون وضع  ادیم
  با ی سنگ تقر  هیرفت که همون موقع پسرا    نیسمتم حواسم به سمت فرد

  ی داد زدنا  یسرم فقط اون لحظه صدا  ی و زد تو  داشتبر   ن یز زمبزرگ ا 
 ..  مطلق ی اهیو بعد س  دمیو شن نیفرد

 &&& 

   نیفرد

بود بعد    ی حال کردم دختر باحال و خاک  ی لیخ   کایدختره را   ن یبا ا  ییخدا
  ی سلف و من بلند شدم تا برم خوراک  م ی رفت  م یباهم حرف زد  کم ی  نکهیاز ا
بود و من    یخاک  یام فکر کردم پودار بود ول   کای و در طول راه به را  رمیبگ
ساعت   نیهم  یتو فهم  یچند  شناختمش  و    دمیکه  ساده  و  صاف  دختر 

 !!!هیپاک 



انگار    دمیکه د  یز ی رفتم با چ  زمونی ها به سمت م  ی از گرفتن خوراک  بعد
تند رفتم    کایصورت را   یبا سنگ زد تو  یروح  از تنم جدا شد پسره عوض

 : سمتش و تند تند تکونش دادم و گفتم 

 کااا ی...نخواب دختر...باتوام را دارشوی....بکایرا  کای را_

دورمون جمع شده    ی و نگران  ی توجه به دانشجو ها که با کنجکاو   بدون 
رفتم و سوار شدم. به    دمیبودن بلندش کردم و تند به سمت پورشه سف

 . روندم مارستان یب  نیتر  کینزد

 :  و داد زدم مارستان ی داخل ب دمیدو 

 ..پرستار .دکتر _

 : گفت  یبود اومد جلو و با لحن چندش  ی از پرستارا که همه جاش عمل  ی کی

 مگه؟  یچه خبره آقا سر آورد_

 : گفتم   تیعصبان با

 دکتر و صدا کن  گمیمن نده م  لیخانم انقدر چرت تحو _

 :گفت   یادیسر تا پام و نگاه کرد و با عشوه خرکي ز  پرستار 

 چه طرز حرف زدنه؟ نی محترم ا یوا آقا_ 

 !د یلرز نیداد زدم که احساس کردم زم یجور هی

 !برو دکترو صدا کن_



تا دکتر و    رشی داد من به خودش اومد و فورا رفت به سمت پذ  یصدا  با
گفت که سرش شکسته    کایکردن را   نهی صدا کنه!!! دکتر و اومد و بعد از معا

   و بعد از پانسمان سرش رفت

نگاه   دمیکش  یپوف و    یلی انداختم!! قدش خ  یو بهش  و الغر  بود  کوتاه 
خوابم    ی ک  دمیو نفهمرو تو دستام گرفتم    کا یرا  کی!! آروم دست کوچ ی بغل
 .....  برد

 &&& 

   کا یرا

 اروم چشمامو باز کردم اوومم اروم 

ا   فک باشم  مرده  باشه)وج  نجایکنم  بهشت  ایهم  خنگوله  چقدر    ن ی: 
 دختره( 

 دمینگاه کردم و د تونم ینم  دم یدستم و تکون بدم د خواستم 

 !!مرده  هی  یتو دستا دستام

با    کنمی. اخ جونن شوور م باشه  ی بهشت  ی کنم حور  فک .  یحور  ه یاونم 
چ بود  تا    ه ی. حوردمیفهم   ی نم  یزیمغزم هنوز هنگ  باال  اورد  و  سرش 

 : باز گفتم  شیشروع کردم به چرت و پرت گفتن با ن  دمشید

خشگال داد از اون    یحور  نیخدا رو شکر خدا از  یقشنگ   یبه به چه حور_
 داد ن ندازهیتف داشته باشه روشون نم   طانیکه ش   ایکی

 : با بهت داد زدم خندهیداره م  هیحور  دمید

 ی خوش خنده ا  هی چه حور خنده ی واووو چه قشنگ م_



 :  بغلم کنه که گفتم  اومد 

از اومدنم به بهشت    قهیچند دق  هی بابا بزار    یشروع کن   ی خوای از االن م_
 بگذره بعد 

  ن یچقدر آشناست ه  نیا  نی ا  نم یبب  سای مرده از خنده بود وا  هیحور   گهید
 نداشتم اومد کف پام  یخاک ابرو  نهیفرد نکه یا

 : حرص گفتم  با

 ی رو اب بخند_ 

باز    شی که هنوز آثار خنده رو صورتش مشخص بود با ن  یدر حال  نیفرد
 : گفت

 !!!دمی خدا دلم درد گرفت انقد خند  یوا  یدختر چقدر تو باحال_

 : گفتم   یدهن کج  با

 یارام بخند انوسیآب اقبرو به عمت بخند اصال رو  شی ا_ 

 : آمده باشه با بهت گفت ادشی یز یانگار که چ نیفرد

دعوا کرد_ پسره  اون  با  چرا  بدتر  د یشا  ی نگفت  ی دختر  برات    ی اتفاق 
 فته؟؟؟ یب

 :  اون اتفاق که افتادم اخمام رفت تو هم و گفتم  ادی

 چه وضعه دانشگاهه اخه   نیا  ارمیرو در م ید یمن پدر اون حم_

 : نگام کرد و گفت  یبا کنجکاو  نیفرد

 کا؟ی شده را  یمگه چ _ 



 : حرص گفتم  با

فقط    شهی شده باشه تو دانشگاه من داره مواد جابجا م  یچ   یخواست یم _  
بان   خوام ی م تا به هفت روش سامورا  دایپ   شویباعث و  اموانتشو    یی کنم 

 !!!قرار بدم واال تیمورد عنا

 : از بهت در اومد و با داد گفت نیفرد

 مواد؟؟؟  یچ_

 :گفت  نیپرستار اومد و با عشوه رو به فرد  ه یدر باز شد و  هو ی

 !!ده یداد زدن بع نطور ی مثل شما ا تی محترم و با شخص  یاز آقا_

االن    سای بحرفه وا  ینطوری چطور جرأت کرده با داداش من ا  کهی زن  شیا
 .. کنم ی م  شیحال

 ( هااا   یمثال داداش آشنا شد یآقا  ن یامروز با ا نی : حاال خوبه همیوج)

 ( آخه به تو چه هان)

 : کردم و گفتم   یکج   دهن

 سرش؟ ا ی ی تو تهش_

غنچه کرد(و با تعجب    ی عنی دهنشو مثل بالنسبت مرغ کرد)همون    پرستار 
 : دیاز من پرس

 ؟ یسر رو ته چ_

 : باز گفتم  شی ن با

 گهید از یبابا نابغه پ _



خنده پرستار که از اون خنگا بود مطلب و نگرفت و    ر یزد ز   ی پق   نیفرد
 :  گفت

 وات؟ _

 : تو حدقه چرخوندم و گفتم  چشامو

بزنه به کمرت اباجهل مگر تو فرزند کوروش    یفردوس  یوات و کوفت ا_
 !!!عامون بر تو باد  انیخدا نی نفر  یالنات  یست ین

داره بزنه از    یو هرچ   هیکه گفتم االن روده و کل   دیخندی م  ی جور  نیفرد
 رفت  تیگفت و با عصبان  یش یا  هیپرستاره   رون یدهنش ب

 : لب چند تا نر و ماده بارش کردم و گفتم  ر یز

 تو   ادیاه اه در و هم ببند کرونا م_

 : نگام کرد و گفت ی با خنده کنترل شده ا نیفرد

 ؟ یاریرو از کجا م  حرفا نیتو دختر ا   یباحال  یل یخ یی کایاخ اخ را_

 : افتخار نگاش کردم و گفتم  با

 خرم یسر کوچمون م  یاز خودتونه بعدم از بقال  یباحال  نیدار  ار ی اخت_

 :نیفرد

 مگه داره؟ _ 

 :  من

 ؟ی فک کرد یپ چ_



 :نیفرد

 ی گی تو که راس م_ 

 : من

 معلومه _ 

  ه یشد و رفت تصو   الیخ یزبون من بشه ب   ف یحر   تونهی نم  دیکه د  نم یفرد
 کنه 

تصو   بعد من    نی فرد  هیاز  از  اصرار  اون  از  حاال  اونا  خونه  برم  گفت که 
 !!!!انکار

:  یگردد)وج   روز یتن به تن بر من پ  یخر لجباز موفق شد در جنگ   نیا   اخرم
 اوهو چه لفظ قلم( 

 ( گه یبله د) 

  ن ی فرد  م ی دیرس   نا ی ا   ن یخونه فرد  م ی رفت  ارمیسرتون و درد ن   نکه یا   خالصه 
  ن یبا ا  یبزرگ بود ول  ییال یخونه و  هیشون  اف اف و زد و در باز شد خون 

از خونه ما کوچ   یکه من چطور  کنم یوقتا فک م   ی تر بود)گاه  کیحال 
 کرد(   شهی چه م یزنده موندم ول   ییاون خونه بزرگ تنها  یتو

  هیهم شب   ی لیدختر ناناس که خ هیپوش و   کیآقا و خانم ش ه یدر  یجلو
 بودن  ساده یبود وا  نیفرد

  یی طال  یمبل سلطنت   یاونا رو   یها  ییبا راهنما  ی ار سالم و احوال پرس  بعد
پذ آقا  م ی نشست  ییرای گوشه  فردن یفرد  ی)بابارانمنشیا  یو  به  رو    ن ی ( 

 : گفت



 ؟ یکن ینم  یخب گل پسر معرف _

 :باز گفت شیبا ن  نیفرد

)با اشاره به من( است    ی ...مگس  ین یب یخانم کوچولو که م  ن یچرا که نه ا _
 خنده  ر یاره به خودش( بعدم خودش زد ز )اشین یر یگرد ش

 . اریچنگده پسر!!! خودتو بمال به خ یا بامزه

 :  و  بدون خجالت جواب دادم اوردمیاخرم طاقت ن کردم ینگاش م  پوکر 

  ی رو   دمیم   حیاگه من مگس باشم ترج  ی خان فک کنم اشتباه کن  نیفرد_
 ی نی ریش  یبه جا نمیبش گهی د ز ی چ هی

 .کنم همه منظورم گرفتن که قهقهه همه به هوا رفت   فکر 

 : کرد و گفت  یبود که پوکر به من نگاه کنه دهن کج  ن ینوبت فرد حاال

 هه هه با نمک _

 : گفتم   کالفه

 !!!باشه بابا تو اصن شوره زار نمک_

فرد  همه منو  خوبدنیخند ی م  نیبه کلکل  خانواده  چنگده  آخ   ی.    ی داره 
 : لبخند منو نگاه کرد و گفتبا  نیها...مامان فرد ی گناهک

 دخترم؟ هیخب حاال اسمت چ_

 : اون مرده تو راز بقا کردم و گفتم  هیصدامو شب  یطون یلبخند ش  با

چشم به جهان گشودم    مانیبا ا  یمحتشم در خانواده ا   کایجانب را   نیا_
پارس زبان  و  پوشاندند  من  بر  انسان  لباس  پدرم  و  مادر  من    یو  به  را 



  یآزار ها و رفتار زننده ام مرگ را بر زندگ   دنیبعد با د  یاموختند و چند
 دادند  یبرتر

 ور ولو بود خخخخ هی   یاونا مرده بودن از خنده هر ک  گهید

 :با نفس نفس گفت نی خواهر فرد فرزانه

 !!  دختر  یه چقدر تو بامزه اک  یوا_ 

 خنده   ر یدوباره زد ز  بعد

 :  گفت  نیفرد مادر 

 دخترم بلند شو برو لباستو عوض کن _

 : به روش زدم و گفتم   یلبخند

 رانمنشیچشم خانم ا_

 :با خنده گفت ن یفرد مادر 

 زم ی صدا کن عز لو یمنو ن  هی چ  رانمنشی خانم ا_

 جون  لو یچشم ن _

 :  فرزانه

 جون  کای را ا یب_

رنگ داد تا عوض    دیبلند سف  کیتون  هیو فرزانه بهم    کی اتاق ش  هیتو    میرفت
   کنم 

   خونه مناسب نبود  یمانتوم برا آخه



سرش    نیفرد  دمیکه د  نیپا  ومدمی لباس داشتم از پله ها م  ضیاز تعو   بعد
 کنه ی م یو لبخند به لب داره اس باز ه یگوش  یتو

بهش زدم چون انتظار    یپس  ه یزد به سرم و رفتم جلو    ی طانیفکر ش  هی
  ره یبعد سرش و اورد جلو با بهت به من خ   نی نداشت با کله رفت تو زم

 قهقهم هوا رفت دمیکه د  افشویشد ق

خنده.   ر ی اونام زدن ز ن یفرد دنیام اومدن و با د هیخنده من بق ی صدا با
 : جون گفت لو ین

 ی ایبر م نی فرد نی دخترم فقط تو از پس ا نیافر_

ما فقط نظاره گر بود و لبخند    یبحثا  یبود و تو  یکه کال آدم ساکت   پدرش
 :گفت  یزیبا لحن اعتراض آم ن ی. فردزدیم

 !!عه مامان _

 : جون لو ین

 حقته  امانی_ 

تو اتاق    م ی . بعد از شام با فرزانه رفتیفر  نی داره ا  یا  ه یچه مامان پا  خخ
 : و فرزانه گفت

 از خودت بگو  کم یجون   کا یخب را _

با تعجب    نیکردن داستانم. فرزانه ام مثل فرد  فی شروع کردم به تعر  منم 
 : گفت

 ؟ یهست  یدانشگاه به اون بزرگ ر یتو االن مد  یعنی_



 : باز تند تند سرمو مثل بالنسبت بز تکون دادم. با لبخند گفتم  شی ن با

 حاال تو از خودت بگو _

 :  زد و گفت  یهم متقابال لبخند فرزانه

و نامزد    هیبدن  تی سالمه و رشتمم ترب  ۲۴هستم    رانمنشین فرزانه اخب م_
 دارم و اسمش محمده

 : من

 خوشبختم ی عه به سالمت_ 

 :  فرزانه

 ن یهم چن_

 « بعد  ن یم  چند»

نشست  یرو  فهم   م ی بود  هی کاناپه  آ   ر ید  ی لیخ   دمیکه  و  غافل    یشده  دل 
 : گفتم   یآروم  یپرو ام که اطراق کردم. بلند شدم و با صدا  یلیخ

 اگه مزاحمتون شدم  دیشده ببخش  ر یمن برم د   گهید_

 : کاناپه پاشد و گفت  یجون با هول و وال از رو  لو ین

  ی بمون  نجای شبم ا  دیبا   ی زنیم  هی حرفا چ  ن یدخترم ا   یاگه من بزارم تو بر_
 اخه؟  یکار کن   یچ  یی تنها   یخوا یم

 :فرزانه

 بموون توروخدا   ییکا یرا  گهی ره دا_ 



 :با خنده گفت نیفرد

 بابا بمون دختر ناز نکن _ 

  ی پ  ی جون با تالش ها  لو یاز اونا اصرار از من انکار باالخره ن   ی دباره ه  حاال
   موفق شد منو خونشون موندگار کنه   یپ ید

دلش    ی: اره بابا کیبمونم )وج  خواستی منم دلم م  دیاگه فک کن   دیونیمد
که فقط عمه من بود دو ساعت داشت با کرم    یخواست تو اصلن نخواست

 که(   یکنه تو نبود  تیاذ نیفرد یکه بمونه و چطور   کردیدرون بحث م 

 ( کرم درون: آقا منم شاهدم)

خدا    یکنم من راض   یزیآدم فروش. آقا اصال دلم خواست کرم ر   یمن:ا) 
 ( یوجدان ناراض  ی گور بابا  یکرم درون راض  یراض

 ( : باشه بابا نزنیوج)

نگام کرد و رو    یجون با مهربون   لوی. ن خونشون موندگار شدم  نکهیا   خالصه
 : به فرزانه گفت

 کن   ییرو به اتاق مهمان راهنما  کایدخترم برو را _

 :فرزانه

 میبر  ایجان ب کا یچشم..را_ 

 : من

 باشه _ 



رو    اتاق و من بعد از در اوردن لباسام خودمو ولو کردم  م ی فرزانه رفت   با
 یآق فر یبرا ی طانیسراغ نقشه ش  میر یخب خب خب حاال م  تخت

 ( وجدان:به نظر من برو دم گوشش پخ کن)

 ( دیارائه بد د یشده راهکار جد  یمی قد گهید  نایکرم درون: نه آقا ا)

 ( ترسونمشیو م کنمیروح م  هیخودمو شب افتمیآها  )

 (  م ی توانیما م  کای را  ولی کرم درون:ا)

 ساعت بعد کی

 نقشست  یحاال وقت اجرا خب

کردم و در آخر    دیسف  د یموهامو باز کردم بعد صورتمو با ِکِرم پودر سف  اول
  دم یشباهت به خون نبود و رو لب و اطراف لبم کش  ی که ب  غیرژ قرمز ج

 و رو سرم انداختم  دیو پارچه سف

بدبخت.    نیچه برسه به اون فرد  ترسمی مامان من تازه از خودم م  یوا
وا کردم بعد    واشیدرو    یو ال  نیرفتم سمت اتاق فرد  ن یپاورچ  نیپاورچ

روشن کردم    مو یگوش   یلمبرداریف  نی دورب   ده یمطمئن شدم خواب   نکهی از ا
 داشته باشه قرار دادم  دیمناسب که د ی جا هیو اونو تو  

  ی زدم رو بازوش دوباره کارمو تکرار کردم وقت  واشیو    ن یسمت فرد  رفتم
دفعه تو صورتش زدم که مثل جن زده ها پاشد و    نیا   شه ینم   دار یب   دمید

 دورور و نگاه کرد 

شروع کرد داد    ه یچشمش بهم خورد رفت تو بهت و بعد از چند ثان   ی وقت
 خخ  زدی اشاره کنم که عربده م یف یبه نکته ظر دیزدن البته با 



  دم یپر   ع یو سر  دم یشن   یی پا   یکه من صدا  زدیعر م   هنوز داشت   نیفرد
 وارد شدن  نی پشت در. همون لحظه خانواده فرد

 ی : چته پسر چه خبره نصفه شبنیفرد یبابا

 :با لکنت گفت نیفرد

 رر...وو..ح _ 

 : جون با تعجب نگاش کرد و گفت لو ین

 !!ی دیروح کجا بود بخواب حتما خواب د یشد ونهی جان د نیوا فرد_

  مردمیپشت از خنده م  نیاصرار از اونا انکار منم داشتم ا   ی ه  نیاز فرد  حاال
  نیداد زد ا   دیتا منو د  نیاونا که رفتن دوباره در اومدم و رفتم باال سر فرد

 زدی دخترونه م غ یدفعه ج

 :  نیفرد

 . مامااان، روح  غ،ییج_

بترسه خر    شتر یب   نکهیا  یرفت عقب. برا  ی م  ی جلو اون ه  رفتم یم   ی ه  من
.  از خنده  دمیترکیاز درون داشتم م   یترسناک بودم ول   رونی . از بکردمیخر م
 : گفت  یمانند  هی با ترس آب دهنشو صدادار قورت داد و با لحن گر  نیفرد

کس کار    چیبا ه   میعه روح جون توروخدا منو نخور من انقدر پسر خوب _
  ی خوردن ندارم که حاال اگه بخوا  ستم ین   شتر ی استخون ب  کهی ت  ه یندارم واال  

هست اونو بخور)اشاره    یدختر چاق و تپل و گوشت  هیتو اون اتاق روبه رو  
   ( کای به را



  ی ناش  ی خنده بعد از پاک کردم اشکا  ر ی و زدم ز  ارم ینتونستم طاقت ب  گهید
 : گفتم   نی از خنده رو به فرد

 با حال بود جون داداش ییییلیخ.... _

اق  دن ید  نیفرد  افهی وسط ق  ن یا  الحا   انوس یداشت!! دهنش به وسعت 
 آرام باز شده بود

 : رو به من داد زد دی که ماجرا رو تازه فهم   هیاز چند ثان  بعد

 کنم؟؟؟ ی سکته م   یگی بود مردم از ترس نم یچه کار  نیاحمق ا _

بعد    بعد تا د  کمیهم شروع کرد به دعوا کردنم.  و منم    دم یدعوام کرد 
  شهی چه م  گهیزدم تو اتاق مهمان خخ مردم ازارم د  م ی ج  تسیهواسش ن 

خان با    ن یفرد  دمیکه د   دارشدمیرو صورتم ب   ع یما  ه ی  ختنی کرد. صبح با ر
.  کنهینمونده بود لبش جر بخوره داره منو نگاه م   یزیکه چ  قیلبخند عم  هی
 : گفتم   تیبا عصبان  کردمی که داشتم خشمم و کنترل م  یحال ر د

االن    نیفرد_   د زنمتی م  یجور  هیخان  فرد  گه یکه  بگن  خانم    نیبهت 
 سه ی وا

نگاهم که به ساعت افتاد بلند    هویمن بدو اون بدو من بدو اون بدو!!    حاال
 : دمیکش  غیج

 !!شد  ر یدر به در شده دانشگاه د نیفرد یآ _

زانو    یکه انگار به خودش اومده باشه با نفس نفس دستش و رو   اونم 
  دنیساعت ابرو هاش باال پر دنیت نگاه کرد با دهاش گذاشت و به ساع

 : و گفت



 خاک تو سرت بدو_

رفتم دفتر    میو من مستق  م ی دانشگاه شد  یبدو بدو راه   ی بعد از کل  خالصه 
جوون    یآقا  هیو    یدیحم  ی. دو تقه به در زدم و درو باز کردم آقایدیحم

 کردنینشسته بودن و داشتن صحبت م

 :از جاش پاشد و گفت  دیتا منو د یدیحم

 کجا   نجایسالم خانم محتشم شما کجا ا _

شد  توجه  جلب  من  سمت  به  پسره  مغروراون  لبخند  با  سمت    ی.  به 
 :رفت و باهاش دست داد و گفت یدیحم

 ی دیشما جناب حم دنیخوشحال شدم از د  ی لیخ_

 کرد و رفت)چقد مغرور(   ی خدافظ یدیتوجه به من با حم  بدون 

 :  رفته با داد گفتم  ارویمطمئن شدم اون   نکهی از ا بعد

ا  یدیحم  یاقا_ فراموش کرد  روز ی د  هیقض  نکهیمثل  تو    دیو کال  چطور 
 هان؟  ن یدیبعد شما نفهم  شهی دانشگاه داره مواد جابجا م

 : نگام کرد و گفت  ی با ناراحت یدیحم

م _ معذرت  شما  از  پ  خوامیمن  خدا  شرمنده    شیبه  مرحومتون  پدر 
 بدم  س یپل لی کنم و تحو  دایخودم اونارو پ  دمیهستم!!قول م 

 : و گفتم  دمیکش   یقیآروم شدم و نفس عم ی کم

 !باشه جناب_

 کنه   یدگ یقرار شد رس  یعذر خواه  یام بعد از کل یدیحم



  گه یچون فک کنم کالس د  اط یح   رفتم یداشتم م   یدیبا حم  یاز خدافظ  بعد
   بودتموم شده 

  دم یسمتش و پر  دمیدو  کرد یآقا صحبت م   ه یکه داشت با    دمید  نیفرد
 ( دمشیدیداداشم م م یشده بود  یمی صم یلی رو کولش)با هم خ

 :با خنده گفت نیفرد

 !!نی پا  ایخانم  کوچولو ب یه _

 بود به ما جلب شد  ی جی اون مرده که فک کنم همون پسر بس توجه 

 دانشگاه بود خخ  نجا ینه انگار ا انگار 

 : گفتم   یتخس  با

 به تو چه ؟ خوام ینم _ 

 :  زبونم و براش در اوردم ادامه دادم بعد

 ارم؟ ی رو به سرت ب ی شبی د ی بال یخوای نم_

که ازچشم اون پسره دور نموند.    دیپر   شبی با فک کردن به د  نیفرد  رنگ
 :با ترس به رو به رو زل زد و گفت نیفرد

تا هر وقت دلت خواست اون باال    ده یما رس   به   یادینه نه قربونت از تو ز_
 زم یبمون عز 

 ده یبچمون چشش ترس خخخ

 : من

 ؟ یکن ینم  یجان معرف نیفرد_ 



 : دونه زد تو سرش و گفت هی نیفرد

  ی که اتفاق  مهیآقا پسر دوست دوران سرباز  نی رفت ا  ادم ی  د یاخ ببخش_
 هستن  کا یدوستم و خواهرم را  شونمیا  نیدیرو د  گهی همد

 :  گفت  یبا لحن مغرور  پسره

 خوشبختم منم باربد هستم_

 : کردم و آروم گفتم  یجلب توجه دهن کج بدون 

 ن یهمچن _

فقط    ست ی باربد مغرور ن  دم یو من فهم  میحرف زد   یچند ساعت  ه ی  خالصه 
ا   ینطوریچون تازه باهام آشنا شده بود ا    ن یرفتار کرد و با نامزدش تو 

بود ما   نی اسمش نازن  می خونه با نامزدش هم آشنا شد ی دانشگاه درس م
 میشد پیاک  ه یچهارتا 

 ( سال بعد هی)

   کا یرا

بدو   دیبدو_ من  جز  د یسربازان  ها  دست  دور  مظفر  رهیاز  را    یاستاد 
 می نما یمشاهده م 

 ( دختر و آدم کنم  نی سال گذشت نتونستم ا  هی:  سندهی نو) 

 ( نطوریوجدان: منم هم)

 ( هااا  زنم یمثال دارم زر م  د یمن: ِد ساکت ش) 

 :خان مغول نگام کرد و گفت ز یمانند چنگ   تی با عصبا نیفرد



 شد  ر ینگو بخاطر تو کالس د   یچی خواهشا ه کای را_

 : باربد

 اه  گهی د گهیراس م _ 

 : گفت  یبا لحن لوس  ن ینازن

 بله _

 : باز گفتم  شیکردم و با ن   یکج   دهن

 !!گهیصبحونه خوردم د  کم ی فقط  کردم   کار یعه نه بابا مگه من چ_

 :گفت   یعصب  نیفرد

 کم؟ ی بدونم  خوام ینه م  کم ی_

 : خنده گفتم  با

تن    یسراغ جنگ   میخودتو آلوده نکن بر   فی اصال ول کن داداشم خون کث_
 ( یبه تن با گوشکوب)استاد مظفر

 .دنی اخمشون و نگه دارن و خند نتونستن 

جلو در کالس آب دهنم و قورت    می دیرس   ی طوالن  انی پس از سال  باالخره 
 : زدم و گفتم  یح یدادم و لبخند مل 

 مبارزه  یبرا م ی ر یخب خب م_

 :با حرص گفت باربد

 ِتسو   یمبارزه انگار اون جومونگه مظفر گهی م  یجور هی_



 باربد گوش ندادم و دو تقه به در زدم  ی زر زرا به

 : گوشکوب

 د یبفرما_ 

 می و داخل رفت میباز کرد  درو 

 : )گوشکوب( کالفه نگامون کرد و گفتیمظفر استاد

 د؟یچه وقت اومده ساعت و نگاه کرد ن یا_ 

 : اعتماد به نفس گفتم  با

چه کنم که    دیعقب هست   ایاز االن بگم از دن  دیبله مگه شما نگاه نکرد_  
 صبح به وقت تهراِن   ۱۰خواه مردمم ساعت   ر یخ

 :خنده. استاد با حرص گفت  ر یزدن ز ی پق  همه

 دی کن یهم م   یمن زبون دراز  یبرا دیاومد  ر یخانم محترم د_ 

 : کردم و گفتم   یبامزه ا اخم 

بود بچه ها شمام   ی اه  چ  گه ید ز یچ  ی عنی  زه یعه گوشکوب.. اهم اهم چ_
 !!!گه ید د یبزن  یزر هی

  دونستن ینداشتن چون م  دنیجرات خند  یخندشون گرفته بود ول   همه
. آب دهنم و قورت دادم و به  رهیگ یبود پاچشون و م   هیفرمظ  ارو ی  نیا

 : نگاه کردم که با ترس لب زد نیفرد

   دهنت صافه _

 : گفتم   یلب با لحن ناله مانند ر یو خوندم و ز  اشهدم



 !!!یه  میرفت  م ی آگر بار گران بود_

  ی صدا  هویکه    می کردیبا ترس به گوشکوب که قرمز شده بود نگاه م   همه
 .... تراکتور اومد

 وسط کالس تراکتور کجا بود   نی گیاالن با خودتون م  حتما

 تراکتور بود خخ  هیشب یخنده مظفر یصدا

گفتم    زدیقهقهه م  ی . جوریمفنگ  که یبهش! مرت   میبا تعجب زل زد  همه 
 :  عر زد گفت  کم ی نکه ی . بعد از ارهیاالنه که بم

از کالس اخراج    عد ی  دفعه ی ول  بخشمیدفعه رو م  ن یا د ینیبش  د یا یباشه ب_
 د یش یم

 :  گفتم   یلحن چاپلوسانه ا  با

نباشه که دانشگاه رو    نیاستاد نمونه اصال ا   گنیم  شونیبه ا   نیبب   نی بب_
 !!شهی سر ما خراب م

 : دم گوشم با حرص گفت نیفرد

 ن یر یخودش_

 : گفتم   تخس

 شیی بگو ا  یبه تو چه اگه تو هم بلد_

 : تخس تر از خودم زمزمه کرد نیفرد

 سا یوا   ستم یچرا بلد ن _ 

 :  باز رو به دانشجو ها گفت شی بلند شد و با ن بعد



 لطفا   دیکن   یهمکار  یدوستان همگ_

 : با دست بهش اشاره کرد و گفت نیبگه فرد  یزیخواست چ یمظفر  تا

   اهلل الکبر _

 :  ها  بچه

 همه شکوه   نیا_

 :  نیفرد

 اهلل الکبر _

 : ها  بچه

 همه جالل  ن یا_ 

 :نیفرد

 .. اهلل الک..ب_ 

 : دیداد کش یسابقه ا  یب  تیبا عصبان  یمظفر استاد

 رون یب   دیاز دست شما کالفه شدم بر گه ید_ 

 :از خنده من گفتم م ی مرده بود گهی د ما

با دستمون مشکل دار_ به ما چه که شما  استاد  ا   د یعه  اه  دست    نیاه 
 ندارد ینامرد با ما سازگار 

 : خوندم تم یبه خرج دادم و با ر  یلودگ 



)اشاره به  رهیبرادر)اشاره به استاد( از برادرش س  رهیگیزمونه عمر ما رو م _
 ( نیفرد

 !!!بخند  یقهقهه همه به هوا رفت . حاال نخند ک  دوباره

 :داد زد ردی میکه داشت از حرص م   استاد

 ع ی االن دفتر سر نی شما هم پیاک _

 من خونسرد خخخ   یاه کردن ول با ترس نگ نیو فرد ن یو نازن  باربد

د   ر یمد   خودم پارتی)وجگهیدانشگاهم  بابا  تو چه  یباز  ی:عه ن  ()من:به 
 :خف بابا( یفضول()وج 

مظفر  پشت  افتاد  یسر  جور  ر یز  ن یفرد  م ی راه  فقط خودمون    یلب  که 
 : گفت  م ی بشنو

 اخراج رو شاخمونه  گهیدفعه د  نی ا دیگاومون زا _

 : و گفتم   دمیخند  لکس یر

   یغم ندار  یرو دار کایغمت نباشه داداچ تا را_

 رم یافتاد من مد ادشونیهم تازه   اونا

 هم گفته بودم   نیباربد و نازن  به

 داخل  م یمثل جوجه اردک زشت رفت  یدفتر و پشت مظفر م ی دیرس

 : کنه گفتم   تیاومد شکا یمظفر  تا

آقا_ نه    یدیحم  ی بببههه سالم  نداره  راه  نه اصن  قربونت  مبرا  چه خبر 
 ن یبه جان فرد   خورمینم  ه یچ ییانقدر تعارف نکن نه بابا چا



 بادمجون کپک زده شده بود  هی اونا شب افهیق حاال

 : در حال خنده پیاک افهیق

 باز بود  شم ی ن شهی من: مثل هم افهیق

 :داد زد نیزم  ی و نشست رو   اوردیطاقت ن گهید یمظفر

ا   ی خسته شدم ا_ اتفاق    هیخسته شدم هر روز    پیاک   ن یخدا از دست 
 !!!رم یمن م  ا ی دیاخراج کن  نارو ی ا ا ی دیجد  یخرابکار ه ی دیجد

لحظه به خودم شک کردم    ه ینگاه بد بهمون انداخت که من    هی  یدیحم
 !نشده باشه یقهوه ا نمی و شلوارم و چک کردم بب

 : رو به ما گفت  یبا اخم ساختگ یدیحم

 .... انقد  شناسنیگاه همه شما رو م دانش  نیبگم تو ا   یمن به شما چ  گه ید_  

 :  زدم  غیادامه بده و ج نزاشتم 

آخ جون حاال    نی دید   یرید  شی اخ جون د  م ی معروف شد  ی ناز  یبارب   یفر_
 قر بده 

همه    ن یا   حاال م   ی جور  ه یوسط  نگاه  وج  کردن یبهم    سی نو  ر ی:زی) 
 خدا شفات بده(  یاسکل  یلی خ یعن ی نگاهاشون 

 د یشدم و داد زدم: خودتون اسکل  یعصبان یحرف وج  از 

 شده بود   یهاشون سکته ا  افهیف حاال

 :با بهت گفت نیفرد

 اسکل؟ م ی گفت  یما ک_ 



 : به خودم گرفتم و گفتم  ی متفکر افهیق

 !!خب وجدانم بهم گفت_ 

 :  که من بشنوم گفت  یلب جور ر ی ز یدیحم

 کنه   ر یدختر بخ ن یخدا عاقبت دانشگاه و با ا_

 : متقابال گفتم  منم 

 !کنهیم  ر یتما به خح_

 اط ی ح ی تو  م ی رفت یتعهد دادن و کاغذ باز  یبعد از کل  خالصه 

 :گفتم  یخنده تلخ با

 برم  گهیخب بچه ها من د_

  شیناناسم شدم و پ  یسوار فرار  یبغل کردم و بعد از خداحافظ  همشونو
 ها(  گه ی:خونه خودشون مسندهی خانه وحشت)نو  یبه سو

 بابا مامانم تنگ شده بود ی بود که دلم برا ییاز اون شبا امشب 

 گرفتیدلم آروم م  ی زیچ هیفقط با   و 

  ی که شکست  یجواب قلب  د یبا  سا ی نه وا  ی خودتو بکش  یخوا یم   ن ی: هیوج)
 ( سااای وا  ییبد یرووو بد

 ( میمردم وجدان دارن ما ام وجدان دار ی دک) 

 ( ی خودتو بکش یخوای نم ی عنی: یوج)

 ( شم یآروم م  ی چطور یدون یهنوز نم  ی ساله وجدان من ۲۱خااااک ) 



 ( : آهان از اون لحاظیوج)

 گوش ندادم و رفتم سراغ عشقم  یوج  نی ا  یبه ور ورا گهید

 منتظر منه  ده یتخت خواب یرو  یعشقم و نگاه کن چطور  ییووو 

 ( تخت گذاشته  ی که رو   تارشهی: منظور از عشقش گ سندهی نو) 

منحرف و    یخواننده ها  ن یفکر ا   کم ی  خواستمی م  یدادبابا چرا لو    یمن: ا) 
 ( مشغول کنم خخخ 

   بام یبه سو شیبرداشتم و پ تارمویگ

چ  یوقت   شه ی هم م  ی کس  ای   یزیاز  آرومم    تار یگ  شدمی ناراحت  زدن 
نقطه نشستم و شروع کردم زدن    نیبام و رفتم ساکت تر   دمیرس.کردیم

 .صدام خوب بود  یو خوندن از بچگ

 ... منم هستم  یتو قلبم... که تو هست  شه یم  یچ  داره

 ... عـــــــشق  شهی تو احساس من کم کم...م به

 ... تو  ایست منم   وونهی د یتو... ک  ا یمن کل دن  واسه

 .... عـــــــشق  شهی من با تو م یحرفا همه

   ما دوتاست  ی احساس...همه نگاها رو  نیزود ا کنهیو صدا م   سر 

 خت ی ری اشکامم م خوندمیکه اهنگ م   یطور نی هم

 ؟ یکنیم  هیچرا گر _

باالتر    دمیجفت کفش براق د  ه یبود؟ سرمو که برگردوندم    ی ک  یصدا  نیا
 که اومدم اوووففف 



 خخخ حاال چرا اخماش تو همه  ه یچه گوگول نی ساخته ا یچ خدا

من    یکه چ   یدو ساعته به پسر مردم زل زد    دی: دختر چش سفیوج)
 ( ام ها یرتیغ

 کنمی خاک تو مخم دو ساعته دارم نگاش م  نیه

 : گفت  یبا اخم خفن  پسره

 تموم شد؟ _ 

 : وتا بنا گوش باز کردم و گفتم   شمی که سنگ پا عوض خجالت ن  منم 

 !!شهی تموم م گهید نی مونده دو م  کم یهنوز    نوچ_

 بود   یخاص یی پرو  یل یخ هیاهش  نگاه کرد که تو نگ یجوری  پسره

 :پوسخند زد و گفت هی

همتون مثل    ستی ن د یهم بع  یزیچ  ن یاز شما دخترا همچ  گه یمعلومه د_
 . دیهم

 : ننگاش کردم و گفتم   تیعصبان با

 ی زنی واست خودت زر م  یچ_

 :د یبا خشم غر پسره

 ؟ یدیدرست حرف بزن فهم_ 

 : گفتم   یال یخ ی ب با



نفهم _ ا   ای ب  دمینه  ام  تو  ها  دلت خوشه  بابا  معلوم    شششیبرو  نکبت 
 !!رو با هم زده  یو سنت   یصنعت   سین

به    شیشدم و پ   نمی برداشتم و سوار ماش  تارمو ی بگه گ  یزیخواست چ  تا
ساعته خفه حال و حوصله    ۱۲کوفت حناق    ی: اهو()من: ایخانه)وج   یسو

 : حاال نزن منو( یندارم ها()وج

 

 &&& 

   ر یآرشاو

گرفتم برم بام تا حال و هوام    م ینداشتم انجام بدم تصمتو خونه    یکار
هه همه زنا فقط مارو   رون یب ام یب ی عوض  که یعوض شه هم از فکر اون زن

 . خوانی پولمون م یبرا

 ( گه ید شونه ی پوزش از خانم ها نظر ا)

  تار ی گ  یبام که صدا  یجا  ن یسر و صدا نداشتم پس رفتم خلوت تر   حوصله 
دختر که چه عرض کنم شببه فرشته ها بود    هی  دمیرفتم جلوتر د  دم یشن

هه حتما عشقش ولش کرده    کردی م   ه یگر  خوندو ی نشسته بود و م  شتر یب
 گه ید

 : دونم چرا ناخودآگاه رفتم جلو گفتم  ینم

 ؟ یکنی م  هیچرا گر_ 

 ه یمثل بق  نم ی هه نگفتم همشون مثل همن ا کردی و بر منمو نگاه م  بر 



  با یز  یل یفرق داره چشماش خ  هیکه با بق  دمید فهمجوابمو دا  یوقت   ی ول
. رفتم  کنم ی. اه ول کن بابا حاال چرا دارم به اون دختره فکر م ایبود مثل در

 . دمیدانشگاه خواب رفتم یم  دیفردا که با  ه یخونه و با فکر کردن 

از خواب پاشدم بعد از خوردن صبحانه رفتم    ی زنگ گوش  یبا صدا  صبح
. اوووم خب  دمیپوش   ی کت و شلوار رسم  هیشگاه.  که لباس بپوشم برم دان

 . دانشگاه ی مناسبه برا

تر    کیخواهر کوچ  هیهستم    ایآر  تای و آرم   ایفرزند آرش آر  ایآر  ر ی آرشاو   من
اون زننهیاز خودم دارم اسمش آرش  به خاطر  نامزد    ا یهمون رو   ا ی  که ی. 

  ا یچون بخاطر اونا بود که من رو   کنمیمیجدا از پدر و مادرم زندگ  میقبل
  قشعاش  یرو انتخاب کردم اونا مجبورم کردن باهاش باشم بعد از مدت

اون    نکهی. هه ؛ بخاطر ا گهی د  یکیاون به من کلک زد و رفت با    یشدم ول
 . پسر از من پولدار تر بود

  ی شرکت   س یاستاد دانشگاه و رئ  دمی رس  گاهیجا  نیبا تالش خودم به ا  من
 . شکننی سر و دست م که همه براش

شدم    م ی مشک  ین ی اومدم و سوار المبرگ  نیخونم پا   یچ ی مارپ  یپله ها  از 
سرد شده بودم اصال خنده رو    یلیچند سال خ   نیروندم سمت دانشگاه .ا 

 . ومدی لبام نم

و تو    نمیزدم که درو باز کرد ماش  م ی مش رح   یبوق برا  ه یجلو در    دم یرس
پارک   نگی پارک از  تا  ا  نگ یپارک کردم.  با صحنه  شدم  د  یخارج    دمیکه 

 شکل عالمت تعجب شد افم ی و ق  رونیچشام از  تعجب زد ب

 !چه خبره؟ نجایخدا ا  ای



هم    یبرا  دنیچرخی دانشگاه م  اط یدختر و پسر با تفنگ آب پاش دور ح   هی
 کجاست؟   گه ید  نجایا  دن یخند ی و م  کردنیم  قیام تشو   هی بق   خوندنی م  یکر

تهران. صدا  نیبهتر   گفتنیم   نجارو ی ا  اوف که   دیرسی دختره م  یدانشگاه 
 : گفتیم

   برو بابا من بردم_

 : پسره

 !!بابا من زود تر تو رو زدم م ی نی م  نیشی ب_

  ی دیحم  یسمت اتاق آقا  دم یحرفاشون توجه نکردم و دو   هیبه بق   گهید
تو    دم یکه د  یزی چدانشگاه. اروم درو باز کردم رفتم تو دوباره با    ن یا  ر یمد

 ه یچند ثان یبهت رفتم برا

 : گفتی و م د یکوبیم  ز یم  یسرشو رو  یدیحم یآقا

خدااا مگه من    کشهیدختر اخر منو م   نی. ادانشگاه  نی خراب بمونه ا  یا_
 .. شد داشیاز کجا پ هوو یدختره  نی کردم ا  یچه گناه

 : کنه بدبخت. با جذبه خاص خودم گفتم   هیگر  خواستی کنم م  فکر 

 چه خبره؟  نجای ا نیبه منم بگ  شهی م ید یحم یسالم آقا_

 : مثل برق گرفته ها پاشد و با لکنت گفت  دیمنو شن یتا صدا یدیحم

 د ینیبش  د ی. بفرمادیخوش اومد  ایآر یس..ل..ا..م آقا_



  ی کاناپه گوشه اتاقش نشستم اونم شروع کرد به سوال ها   یو رو   رفتم
پرس چ نفهم   دن یرت  تقر   خوادیم   دم یفکر کرده  و عوض کنه    ه ی  با یبحث 

 : و گفتم   اوردمیطاقت ن گه یساعت فک زد د

 تجمع کردن؟ اطیح یچه خبره چرا دانشجوها تو دینگفت _

 ....  باز شد و  یا انه یخواست جواب بده در به شکل وحش تا

  پ یپسر خوشت ه یحراست دانشگاه اومد تو بعد از اون   یسلطان یآقا اول
  ی بود وارد شد. آقا  ن یکه سرش پا  زهیم  زهیدختر ر   ه یو پشت سر اون  

 : گفت   یدیبا حرص رو به حم یسلطان

 ؟ هی ت یچه وضع  نیا ید یحم یسالم آقا_

 :نگاش کرد و گفت یفی با اخم ظر یدیحم

 شده جناب؟  ی مگه چ_

 :و دختر اشاره کرد و گفت  به اون پسر  تی با عصبان یسلطان

آقا پسر حاال از فردا    ن یبغل ا  د یدانشگاه پر  اط یدختر خانم وسط ح   ن یا_
.  م ی دانشجو هارو کنترل بکن  م ی تونیمگه م   گه ید  شه یچشم گوش همه باز م 

که همون دختر    نیدهنم باز موند عه ا   دمشیدختر سرش و آورد باال تا د 
 که تو بام بود  هی شبید

 : بود بدون توجه گفت ده ی( که منو هنوز ند کا ی)را دختره

 که بغلش  دمینپر زدمیم  نو یبار من داشتم ا  نیهزارم  یبرا  نیبابا ا_

 : (ن ی)فردپسره



   گهیهه حاال چه با افتخارم م _

 :  با خشم داد زد یدیحم

گذاشتن رو سرشون آخه من از دست شما    نجارمیا   نم یبب   دیِد ساکت ش _
 کار کنم ها  یدوتا چ 

 :گفت  طنتیبا ش دختره

به نکته    دیبا  یول  ز یبه م  دیسرتون و بکوب   دیکرد یکه تا االن م   یهمون کار_
ببن   یفیظر را  ها  پنجره  ابتدا  م  دیاشاره کنم که  به  را  سرتان    ز ی سپس 

  ن ی: ای)وج  دمیترک ی . همه خندشون گرفته بود من که داشتم مدیبکوبان 
 ( ست یها تو، خنده، نوچ ممکن ن   هیب یعج ی لیخ  ز یچ

من  دونمینم  خودمم  بود  نم   چیکه ه   یچم شده  با    دمیخند  یوقت  حاال 
ا ابهت حم  خوادیدلم م   نیحرف  بزنم. خخخ زد  با خاک    یدی قهقهه  رو 

 کرد   کسانی

 ره یم  نیاز پا دیار یبه باال فشار ب دیبخند  دی : راحت باشدختره

وا رفت منم نامحسوس  و قهقهه همه به ه  اورد یکس طاقت ن  چیه  گهید
 کردم   یتک خنده ا

دختر    کردنی م  حتشونیداشتن نص   ی و سالطان  یدیساعت که حم  هی از    بعد
و صورتاشون از    گفتنیم   یزیگوش هم داشتن پچ پچ کنان چ  ر یو پسره ز 

 خنده سرخ بود 

ا   نم یا   هه برا  هیمثل بق  ه یکیدختر نگفتم    ن یاز  ما مردا    ی که فقط بلدن 
 : با اخم گفت ی. سلطان انیعشوه ب



 د؟ یکنیپچ پچ م گه یگوش هم د  ر یز  نیدار  یچ نی با شمام ها کجا _

 :بود گفت کایاسمش را دمیکه حاال فهم   دختره

 دم یپرسیسوال م  نی فرد نیبوخودا داشتم از ا یچ ی ه_

 : مغرور گفت  افهیبا ق یسلطان

 از من بپرس تا بهت بگم یاز اون بپرس خوادینم _ 

 :گفت   طنتی( با ششه یم  ی می:هه چه زودم صم ی)وجکایرا

 !!دیست ی شما بلد ن_

 : گفت  یدوباره با لحن مغرور یسلطان

 جواب بدم شما سوالت و بپرس  تونم یرو م یمن همه جور سوال _

 : با هم رد و بدل کردن و دختره گفت  یطانیو پسر لبخند ش  دختر 

 شه؟ یش م پخ یچه ساعات  یتام و جر_

 نتونستم خودمو کنترل کنم و قهقهه به هوا رفت  گهید

 : که متوجه من شد داد زد  دختره

 ؟یکرد  بی تا حاال تعق  شبینکنه منو از د ؟ یکنیکار م   یچ نجای تو ا_

 : پوسخند زدم و گفتم  هی  من

 دانشگاهم نیاستاد ا  امیکه بخوام دنبالت ب   یستیمهم ن  ادم یز_

با    کا ی چرا!! را دونم ینم  دیگرخ   چارهیکرد که ب   یدیبه حم   ی نگاه تند  دختره 
 : گفت  سوزوندی پوسخند مثل خودم که تا ته آدم و م هی



بدون حسمون متقابله    نو یا  ی وجود نداره ول   ی که من مهمم شک   نیدر ا_
 آقا پسر 

به همراه همون پسره از در خارج شد و رفت اوف داشتم از شدت    بعدم
 : با احترام گفت و  دی کش  یپوف یدی. حممردمیم  ت یعصبان

 سر کالستون  دیبفرما  ایآر یآقا_

چه    ن یخدا ا   یافتادم سمت کالس و تا درو باز کردم باز شکه شدم ا   راه 
بشم همون دختره    یبستر  مارستانی بود من فکر کنم تا آخر سال تو ت   یی بال

 : خوندیاستاد و م  ز ی رفته بود سر م

 یدل منو برد یصورت رهن ی پ_

 یدتو منو غمم و نخور   یکشت 

 .... به نشون

    چه خبره؟؟ نجایبخونه داد زدم: ا  شویخواست بق  تا

دختره    نیا   یول  کردنی . همه با ترس نگام مدمیخودم ترس  یاز صدا  خودم
 : گفت  یبا خونسرد کا یرا

 رهبره دسته تبره بازم بگم؟  ی سالمت_

 : و گفتم   دمیکش   قینفس عم  ه یداشتم گردنشو بشکنم  دوست

 رو سرتون  د یخانم چخبره کالس گذاشت_

که منم خندم گرفت دستشو گذاشت رو سرشو    یبا حرکت با مزه ا  کایرا
 : گفت



م  س ین_ راس  ن   یزیچ  م یگو ی بوخودا  رو سرم    سیرو سرم  بابا من کاله 
   خود داره ی جا گهیکالس که د   زارمینم

 : گفتم   یو خوردم و جد  خندم

 س ی نظم تو کالس من ن ی ب یآدما یجا  رونیب  دیبفرما _

بب   تو التماس کردنشو  االنه که  هه  زدم  پوسخند  در کمال    یول  نمیدلم 
 : برداشت و گفت فشو یتعجب ک

 .. یممنون آقا_

 : گفتم   کالفه

 هستم ای آر ر ی آرشاو _

 :  کایرا

   رفتم  گهیبله ممنون استاد آرشا من د_

ا  نیاز زم   تونستن ی دهن منو با کاردکم نم  گهید چه    گهید  نیجمع کنن 
 :  بلند گفت کای . راهیموجود

 خاطراتم بماند  یخوب دوستان من رفتم ول _

م  هیلحن گر  هیبا    نارو یا سوزناک  و  اگفتیدار  م  ی.  دلم    خواستی خدا 
که با خنده    یمن  اوردی داشت که خنده رو لبام م  ی دختر چ  ن یقهقهه بزنم. ا

از فکر اومدم    کای را  ی. با صدادخترا  ه یمثل بق  ه یکی  نم ینه ا  یقهر بودم... ول 
 رون یب

 : کایرا



 . تخنااااا)تنها( من ماندم تخنا  یمن ماندم تخنا_ 

 :  حرص داد زدم با

 رون یخانم بسه برو ب _

و برام    ششی . با خنده نهیچه سنگه پا  گه ید  نی ا  رهیاز رو نم  ای خدا  ییوا
 :  با حالت حرص درآربباز کرد و گفت

 که بده  هیشما جون بخواه استاد آرشا ک_

 :  گفتم   یسرد و جد   یصدا با

 رون ی ب دیداره بفرما  یهستم دوما صبر منم حد ای اوال آر_

 :  کایرا

 پاشو  یچشم فر_

من    افهیبدون توجه به کالس باهم پاشدن و رفتن و هم چنان ق  بعدم
.  دنیخندی م ز یر  ز یکالس هم داشتن ر  یعالمت تعجب بود. بچه ها هیشب

 : از پسرا کالس گفت  یکی

تو دانشگاه همه    گم ی رو م  کای و را  نی دوتارو فرد  نیا  دی استاد تعجب نکن_
تو همه کالسا ش   شه ی هم  شناسن یم   چ یه  کننیم   طنتیبا هم هستن و 

 بهشون بگه ی چی کس تا حاال نتونسته ه

بهم    یحس بد  هیبا همن    شه یگفتن اون دو تا هم  یچرا وقت   دونمینم
 . دست داد. ولش کن بابا

   شدم و روندم سمت خونه  نم یدرس دادم رفتم سوار ماش نکهی از ا بعد



 &&& 

   کا یرا

ب  ن یفرد  با زد  می اومد  رون یاز کالس  فرد  ر ی ز  میو    ده یبر  ده یبر  نی خنده 
 : گفت

 استاده هنگ کرده بود  چارهی ب کا یاخ اخ ر _

 : کردم و گفتم   یخنده ا تک

   که یحقشه مرت_

 :با ترس گفت نیفرد

 ؟یخندیم  ینطوریچرا ا _

 : و گفتم  دم یکش  یپوف

 قا؟ یدق یچطور_

 :با خنده گفت نیفرد

 ندرال ی س  ینامادر هیشب _ 

 : کردم و گفتم   یکج   دهن

 گمشو بابا اخمخ _

 به نظرت  م ی خونم کم شده چه کن طنت یش یفر گمایم

 کار؟   نیا یخوبه برا  میدا طنتیش میعمته دوما منم بر   یاوال فر_ 

 : گفتم   یخوشحال  با



نم   یمحمد  یآقا  ولی ا_   نچ  ا  شهی اوممم  به  ورودم  بدر  از  من    نی اخه 
 اون کراش زدم   یدانشگاه رو  یعن یکشتارگاه اهم اهم  

 : گفت  یبا لحن الت نیفرد

 دارم ها  رتیغ  م ی هووو من رو دا_

 : گفتم   یاخم بامزه ا با

 بابا  مین یب_

 :نیفرد

 ه؟ ینقشه چ نویحاال ولش ا _ 

 :زدم و گفتم یبشکن 

که طرحشو    یهمون  م یرو انجام بد   ۲نقشه شماره    م ی تونیخب االن فقط م _
 بودم وقت نشد  خته ی قبال ر

 :  نیفرد

 ..دیما با  نی ب ولی ا_

 ( بعد قهیدق ۱۰)

 : گفتم   یباز و لودگ  شی ن با

 ن یبه فرد  کایاز را  نیبه فرد کایاز را_

 :و گفترو تا بنا گوش باز کرد   ششیهم مثل خودم ن نیفرد

 بگوشم نیفرد_



 : من

 نمی ب ی سوژه رو نم_ 

 :گشادش و باز تر کرد و گفت  شی ن نیفرد

 نطور یچه جالب منم هم _

 : گفتم   یا چارهی لحن ب با

  یتو  یبگم مگه تو نگفت   یگاو کن! آخه من به تو چ   نیخدا منو از دست ا _
 کنه؟ یکوفت م  یآبدارخونه سوژه نشسته چا

 :با خنده گفت نیفرد

 ها   مهی عه عه عفت کالم خواهرم دا_

 : گفتم   آروم

 می کن  داشیکجاست پ  م ینی ب میبر  ایکار کنم االن ب   یچ  یگی خو م_

 ( : خخخ انگار مجبورنسندهی نو) 

 ( من: شما خواهشا ساکت ) 

رو هک    یدانشگاه کوفت  ت یمن سا  دن یاز کجا فهم  نا یتو سرم کنن ا   خاک
 کردم. ولش کن بابا

  ح ی و فرار را بر قرار ترج  میدروغ سر هم کرد   ی سر  هی  نی فرد  که با  خالصه
 :پکر نگام کرد و گفت نی خخخ. فرد م یبداد

 رستوران؟  م ی شب بر  ی ا هیپا  دهی حوصلم سر کای را_



 : زدم و گفتم   یمحکم پلک

 کجان؟   یل یفقط االن به من بگو اون دو تا گاو اسرائ  م ی پا  شهی من که هم_

 :با اخم گفت  نیفرد

 ؟ یگ یو م  نیباربد و نازن_ 

 کردم   دیسر حرفشو تا با

 :با چندش گفت نیفرد

 دو نفره اوق  کیبه قول باربد خان رفتن سفر رمانت _

 با حال گفت ی لیگرفته بود اخه. خ  خندم

 :  من

  ی که همه بچه ها  دهینم   ف یک   ییشب دو تا  رم یم   گه یمن د   ن یباشه فرد_
   ار یکالس و جمع کن ب 

 رفت  یخداحافظ هیزمزمه کرد و با   رلبیز ی باشه ا نیفرد

 ترو نکن تو بد تروو  ییچشما ن یدرو محکم نبند نرو ا ن یبار ا هر 

 هق هق  کنم یم دی دارم از خودم قطع ام  گهی من د  ایخدا

بوق زدم که اقارضا باغبون خونه مون    هیشدم و رفتم خونه.    ن یماش  سوار 
 جا آشپزه اسمش خاتونه  نیزنشم هم   هیمرد مهربون  یل یدرو باز کرد. خ

 د یسالم اقا رضا خسته نباش _

 : زد و گفت ی رضا لبخند مهربون اقا



 بابا جان   یالسالم دخترم مونده نباش ک یعل_

  کردم رفتم داخل  یمهربونن. باهاش خداحافظ  یلیگفتم خ  نیدید  ی اوخ
   تا به خونه برسم   دیربع طول کش  هیفقط 

 ( خونم بزرگه  ی بگ ی خواستی :االن مثال میوج)

 ( من:برو بابا) 

خدمه گفتم ناهارمو حاضر کنن بعد از خوردن ناهار و تشکر از خاتون    به
 بخوابم  کم یرفتم تو اتاق تا 

   دمبارکش با  شاالی چقد قشنگه ا  کا یرا

 مبارکش باد   شاالی ا زهیچقد عز  کا یرا

 خودم از خواب ناز برخواستم ص یشخص شخ  یبا صدا خخخ

تا درس عبرت بشه    نمی رو جناق س  زارهیم  کنهی کلمو م  یشد فر  ر ی اوه د  اوه
 گران ید یبرا

 فقط  کنم ینگاش م  ستمیمی حتما منم وا خخخ

ا   یفور اومد و    رونیخودمو گربه شور کردم ب  نکهیرفتم حموم و بعد از 
نزدم به جاش    ملیدارم ر  یبلند  ی. چون مژه ها شی سراغ ارا  م ی حاال بر

   رژ لب قرمز مات ه یو  دم یخط چشم کلفت کش هی

 ه ی کاف  نای هم

 شدم من  یتو اوف چ   گر یج واو

 ( ششیا  فتهی:  دختره خودشیوج)



 دم یپوش   لباسامو

  خوام یرستوران. خخخ م   ی به سو  شیشدم و پ  م ی آلبالو  سی جنس  سوار 
  ه ی .  طنتهیجلو در حاال وقت ش م یدیکنم. خب رس   یحساب  طنتیش هیاالن  

 در اوردم  نی چادر از تو ماش

 نامه یمن داخل ماش  یزیکرم ر  لیوسا   شهی هم

  ده یخر  یروز نی همچ  یبرا یالک  م ی سی از سر کردن چادر رفتم داخل ب بعد
 بودم و در اوردم 

 په یمال عارف دوست مشترک منو اک  نجایرستوران شدم ا وارد

  ی ادیز  با ی جلف که تعداد تقر  یاز دختر پسرا  ی چپ سالن گروه  سمت
 تو حلق هم بودن  بای بودن نشسته بودن و تقر

 کنهی و خودش جور م  ر یخدا کار خ  خخخ

 ( ره؟یمثال کار خ ن ی: االن ایوج)

و    گرانیکارم موجبات خنده د   نیمن دارم با ا   یفکر کرد  یمن: پس چ ) 
 ( کنم ی فراهم م

 ( حی:صح یوج)

دلم    یزرد کردن اوخ   نی دیمحکم به سمتشون رفتم. تا منو د  یقدم ها  با
نسوخ   دیسوخ نوچ  حال کن  دیکه.  خب  د یخخخ  با    ی ثی چه  من.  هستم 
 : گفتم   یساختگ ت یعصبا

 جا چخبره؟  نی ا ون ی خانم ها آقا_ 



ها اومد جلو و با لکنت    ی اوا خواهر  نیپسر از ا   ه ی  دنی داد من از جا پر  با
 : گفت

 ..که   م ینکرد یکار  چیجناب سروان ما ه _

 : مغرور و به خودم گرفتم و گفتم   یادما ژست

تو اداره    دینکرد  ا ی  دیکرد   یکه شما کار  نیاوال بنده ستوان هستم دوما ا_
 شه ی مشخص م

 ( باشه ها  ثیخب نیمثل ا  دیدختر با  یی خدا  نیکنی: حال م سندهی نو) 

 ( من: چاکر شوما ) 

حرف من همه شروع کردن به التماس کردن. همه رستوران مارو    ن یا  با
 . سر مو سمت چپ برگردوندم که کردنی نگاه م

.  کنم یم  طنتی. خخخ نکبت چه خوشحاله دارم شدمیباز د شی با ن نویفرد
 کنه یکار م  یچ  نجایا  نیا  نم یبب سای وا

 کردی من و نگاه م یث اونا نشسته بود و خن شی پ  رمیآرشاو

 بوقلمون  کهی کن بابا مرت  ولش

 اشاره کردم اونم وارد نقشه بشه  نیدست به فرد با

 : رو بهشون گفتم  یجد

 سمت چپ  ون یآقا د یسیخب خانم ها سمت راست وا _

  رفت ی بود داشت م  ده یپوش   ی صورت  راهنیپسر که موهاش بلند بود و پ   هی
 : که گفتم   ونیسمت آقا



 عامو؟  یه _

 :که من کپ کردم  گفت  ینازک و دخترونه ا ی با صدا پسره

 ؟ یبا من_

 : کردم و گفتم   یکج   دهن

 قسمت خانم ها  د یبله که با تو ام حاج خانم کجا شما بفرما_

 رفتن ی م  سهی رستوران از خنده ر کل

 :  پسره

 شیا_

 خانم ها  شیچش غره به من رفت پ  ه یبا  بعدم

 بود؟؟ یجودچه مو گهی د نیا  یل یخدا وک  ختیو پرم ر   کرک

لباسشو تا آخر بسته بود اومد    یکه دکمه ها  یدر حال  نی. فردعالم   خاک
 : و گفت

 شده؟  یزیخب جناب ستوان چ_

. دلم سوخت چه  کردنیزبون بسته ها داشتن با چشاشون التماسم م  اون 
 گه یدل مهربونه د نی از ا  کشم یم  ی کنم هرچ

 : خندم و کنترل کنم گفتم  کردم یم   یکه سع  یحال در 

بفرما_ بود    نم ی فرد  ومدهی ن  شی پ  ی مشکل  دینه جناب سرگرد  که معلوم 
 کرد و رفت   یخداحافظ یزود ترکهی داره از خنده م



 تشکر کردن و زود فلنگ و بستن  ی هم کل  اونا

 کردم   دیدرست مردم و رژ لبمو تمد پمی و ت ن یرفتم تو ماش منم 

 داخل رستوران شدم  دوباره

با    ر ی آرشاو   ارویشروع کردن به دست زدن هنوز اون    دنیها تا منو د بچه
  ن یکار هاش برام نامشخص بود. فرد  نیا   لی . دلبود  رهیپوزخند به من خ 

 : با خنده گفت

 ی . خوب حالشون و گرفتیالحق که دوست خودم نیافر_

شد.    ی کی   ن یکف زم  یها  یزدم پس کلش که با کاش   ی کیبا خنده    منم 
   لبخند رو لباش بود ه ی رم یقهقهه همه به هوا رفت آرشاو 

 خنده ی موش بوخورتت چه قشنگ م  یی الجالب. و  جل

 عن متحرکه  هی که شب  نی گفتم؟ نه بابا ا  یمن چ یچ

 (: اره جون خودت یوج)

ما آشنا بود  و با    بود  یگارسون که اسمش عل  ز یرفتم نشستم سر م  خالصه
  شیمارو. با ن   شناسنیهمه کار کنا م   نجا ی ا  می ایم   ادی منو رو آورد. چون ما ز

 : گشاد شده گفتم 

 !!!نجاست ی ا ی ک  نی به به بب_

  ی نگام کرد. با سر به عل   یسوال  نیمن جلبه شد فرد  یهمه به سو   توجه 
 :اشاره کردم و بلند شدم

 ی به داداش عل_



 : با خنده نگام کرد و گفت یعل

 خانم کوچولو؟  یچطور_

 ( شی خانم کوچولو ا گنی کال لقبه منه نکبتا بهم م)

 : پا به ساق پاش ضربه زدم گفتم  با

 نشونت بدم  ییکوچولو   هیاره؟   م ی داشت_

 : یعل

 ی غلط خودم آبج_

 کردن ی با لبخند به کلکل ما نگاه م  همه

رسوند و مردونه باهاش دست    یمن و هول داد و خودش و به عل  نیفرد
 : داد و گفت

 خبر داداش؟ چ_

 : یعل

 ست ی ن  یجان خبر نیفرد ی سالمت_

 !م ی تا انتخاب کن سادی رو داد و وا منو

 :نیفرد

 ک یشلی ش_

 : ریآرشاو

 زرشک پلو _



 : یمهد

 ک یشلی ش_

 : م ی مر

 چلوکباب _

 : به من  دی ام سفارش خودشون و گفتم رس هیبق

 دوغ ، ساالد ، یگوشت، مرغ سوخار  کیچلوکباب، است  ک، یشلی ش_

  زدنیداشتن با هم حرف م  الی خینگام کرد رفت. همه ب   نیبا تحس   ی عل
اول    دیبخورم با   تونم ی من نم  دونستنیکار من عادت داشتن م  نیچون به ا

 اونا ببرم  یبرا

  یب   یبچه ها  یغذا بخوره برا   خوادی هر وقت م  شهیهم   کا ی: را سندهی نو) 
 (بره یسرپرست هم م 

 خخخ کردی بدبخت با بهت منو نگاه م ر ی آرشاو  ن یب ن یا در 

 : گفت  نیفرد

 دهی قدر سفارش م نیهم   شهی هم کا یاستاد را دیتعجب نکن _

 : گفت  یبا تک خنده ا  ر یآرشاو

 د یصدا کن ر یدانشگاه منو آرشاو طیاز مح  رونی ب_ 

 گه یخانم انقد چاقه د کایرا  نهیهم  یبرا  گه یبله د بعدم

 : بعد با لبخند گفتم  دمیقهقهه زدن خودمم خند  همه



ا_ نم  نا ی من که    ابون یخ   نی که تو هم  یپرورشگاه  ی برا  برم ی م  خورمی رو 
 هست 

هم اضافه شده بود.    نیتو چشماش به عالوه بهت و تعجب تحس    حاال
کردن از بچه ها رفتم غذا هارو پخش    یبعد از خوردن شام و خداحافظ

 .  کردم

  ساده ی مرده وا  هی  دمیکه د  شدمیرستوران رد م   ابون ی از همون خ   داشتم 
که    نیعه ا   دمی. رفتم جلو تر که د نشی رابه ماشفک کنم خ  نی جلو ماش

 : و گفتم   ن یو دادم پا  نیماش  شهی . شرهیآرشاو

 اومده؟ شی پ ی استاد مشکل_

 : تعجب کرد و گفت د یکه د  منو

 بله پنچر شده _

 : فکر کردم و گفتم  کمی

آژانسم که به احتمال    ادینم   ن یکه االن ماش  نجای برسونمتون ا  دیایخب ب _
 د یموقع شب بفرما  ن یندارن ا ادیز

   ناچار اومد و سوار شد آدرس خونشو گفت. روندم سمت خونشون به

   تر بود خونش کیاز مال من کوچ  کمی بزرگ بود  یل یخ اوممم

 : گفت  یبا لبخند محو  ر یآرشاو

 خانم کا ی ممنون را ی لیخ_

 : من



 استاد کنم یخواهش م _

 : فتاخم کرد و گ ر یآرشاو

 دانشگاه به اسم صدام کنن طی از مح رونیدوست دارم ب _

 : خنده گفتم  با

 ری آرشاو یباشه آقا_

 :وار گفت  دیتاک  ر یآرشاو

 !!فقط  ر ی آرشاو _

 : و گفتم  دم یکش  یپوف

 د یصدا کن کا یپس شما هم منو را ر ی خخخ باشه آرشاو_

 : ریآرشاو

 خداحافظ _

 تا بره خونشون  سادم یوا  رفت

 : شدم و گفتم  ادهی . پگشتی م  یزیچ ه یانگار داشت دنبال  یول

 اومده  شی پ  یمشکل  ر ی آرشاو _

 : گفت  کالفه

 دانشگاه جا گذاشتم یخونه مو تو دیبله کل _

 : من

 بابا  یا_



 : ریارشاو

مدارکم هم    فی ک  یدارم ول اجیبه شناسنامه احت یی برم جا  دیتازه فردا با _
 همونجاست 

رفتم من که کل  به فرو  نردانش   دیفکر  دارم چرا  رو    دشویاونجا کل  م ی گاه 
 ه یاره فکر خوب م ی برندار

 : من

 دارم  یفکر هی  میبر  ای ب ر ی آرشاو _

 نداره با من اومد  یچاره ا دید اونم 

 گرفتم  شیراه دانشگاه رو در پ  میشد  نیماش  سوار 

 : ریآرشاو

 دانشگاه ؟  یریم  یتو چرا دار  کای را_

 : بهش اعتماد کرده بودم گفتم  گه یکه د   منم 

 !!دانشگاهم  ن یا ر یاخه من مد_

بود    خته ی ر  ادیکه پشمام به احتمال ز  یدر حال   اد یز  یل یبا بهت خ  ر یآرشاو
 : گفت

 گهید  یکنیم  یشوخ _

 : من

 دیدانشگاه مال پدرم بود که بعد از مرگش به من رس نینه ا _



 : ریآرشاو

 بابت مرگ پدر مادرت متاسفم_

 : من

 ممنونم_

 . دانشگاه م ی دیرس

 : من

 می بر ی از در پشت ای ب ر ی آرشاو _

 : ریارشاو

 داره؟  یدر پشت  نجا ی مگه ا_

 : من

 دونمیکس از وجودش خبر نداره فقط من م   چیاره ه _

  هی چخبره؟؟    نجای خدااا ا  ایکه    م یداخل رفت   یاز در پشت  اطی با احت  یلیخ
 کردنیرو جابجا م  ییداشتن بسته ها کلیه  ی مرد قو یسر

 :از اون مردا گفت  یکی

خونتون    دیموادا رو هنوز جابجا نکرد  نهی بب  ادیب  س ینفله ها ر  دیزود باش _
 زه ی ریو م

دورم حلقه شد.    یفتم که دست  یخدا. داشتم از حال م  یییمواد وا  ییچ
 بوده؟؟   نایکه قبال گرفتم هم کار ا   یپس پس اون مواد 



 : از کنار گوشم اومد صداش

 موضوع از چه قراره   م ی نی دختر پا شو بب ا یبه خودت ب  کای را_

 : من

من مواد    یتو دانشگاه اجداد  یعن یمواد    گهیمگه م   ینی بی نم  یاخه چطور_
 شه ی جابجا م

 سر اون باشه   ر ینکنه همش ز کنهیم  یچه غلط نجا ی ا  یدیحم نیا  اصن

 : یدیحم

 ی هست  ی نه خوشم اومد دختر با هوش نیافر_

 می بر گشت ومدی که از پشت سرمون م  یدیحم  یصدا با

 طور تو جناب استاد نیو هم  یریبم دیکه با   فیح  ی: ولیدیحم

 :دی لب غر ر یز  ر یآرشاو

مردمم   یکه به جوونا  یانقدر پست شد  ؟یکن یتو دانشگاه مواد جابجا م _
 ی کنی رحم نم

 : زد گفت  یطانیقهقهه ش ه ی یدیحم

 .. یول  رم یدوست داشتم جون هر دو تا تون و بگ  فی ح فی برو بابا ح_

 : و گفت سادی من وا   یجلو اومد 

م  یهست  ییبای ز  یلی تو دختر خ  یول  - تو  فروختن  ز  تونم ی با    ی ادی سود 
 رم یبگ



نگاه کردم رگ گردنش متورم شده بود و فکش قفل شده بود.    ر ی آرشاو   به
 : گفتم   یدیمنم با پوزخند رو به حم

 گه ید ادته یاون شتر رو   یدیهه حم_

 : نگام کرد که ادامه دادم ی سوال

  یاون  ه یشب  یلیاخه تو خ  ادی نم  ادتی  د یدیهمون که تو خواب پنبه دانه م_
 ی زنی حرف م  ینطوری ا یتو با چه اعتماد به نفس  یواال بگو مرد حساب 

 : و گفت  اور یکم ن  یلحظه چشماش پر از ترس شد ول ه ی یدیحم

 دیکن   یچه غلط  نی خوایمثال االن شما دونفر م _

 : من

 کارم ها اره؟   یرفته من چ ادتی نکه ی مثل ا_

  ر یو بودن ارشاو   ت یبخواد حرفم و هضم کنه بدون در نظر گرفتن موقع   تا
 ... بهش حمله کردم

حم   قهیدق  ۳۰از    بعد افراد  ادم    ی دیهمه  به  به گور  عالوه خود گور  به 
افتاده بودن و در حال ناله کردن بودن منم با افتخار به    نینبردش رو زم 

 کردمی که ساخته بودم نگاه م  یصحنه هنر

 : دهنش از تعجب باز مونده بود ر یهم چنان ارشاو  و 

 ننه بزرگم شده بود خخخ  ی قابلمه مس ه یشب چشماشم 

 :و گفت بهت در اومد از 

 ؟؟ یکارو کرد  نیچطور چطور ا  یدار ولی واقعا ا_



 : افتخار خنده نگاش کردم و گفتم  با

چند ساله قهرمان تکواندو    ست ی که ن  یها اقا الک   یمن و دست کم گرفت_
 و کاراته ام ها 

 :ادامه دادم  یدیحم به رو 

متاسفم که همچ_ برات  احتماال    ی هست  یپست   یادم   ن یواقعا  اب خنک 
 هوا نه   نیتو ا  چسبهی م

 :منو نگاه کردن که ادامه دادم  جیگ

 خوشبگذره   یعنیزندان خوش بذگره نه  _

 خندش گرفته بود  ت یموقع نی حاال تو ا رم یارشاو

 بازه  ششیچرا االن ن  گرفت یپاچه م  ل یکه اوا  نیموندم ا  من

 : من

 شیا_

 جمع کنن  ناروی ا ان یب  سی زنگ بزن به پل ر یارشاو

 ها اومدن   سی پل نی م  ۱۰بعد از   خالصه 

 : ساله اومد طرف من و گفت یمرد جوون حدود س هی

 اومده  شی پ ی هستم مشکل  ین یحس  یسالم بنده سرگرد مهد_

و به مرده نگاه کردم.    میهم رد و بدل کرد  ن ینگاه پوکر ب  هی  ر یارشاو   منو
همه ادم نفله و اون موادا    نیبدونم اخه بگو ادم نفهم ا   خوامی گاوه نه م

 ؟ ین یب ی رو نم



 : تعجب گفتم  با

  ییننه مرده ها   ن ی ا  چیاصن اونا ه   ی ن یب یموادا رو نم  نی تو ا   یعن ی داداچ  _
 ؟ ینی ب ی هم نم ن یکه پخش زم

هل شد و    کمی( گه یم  یبه بچه بچه مردم چ   نی)خخخ  بین یحس  یحاج
 : گفت

 چرا پس با اجازه _

 از خنده  مید یترک  ر ی که رفت منو ارشاو   اون

 : من

 ؟  ر ی ارشاو  گمی روحش شاد دلمون و شاد کرد م یی خدا_

 : ریارشاو

 بله  یعن ی جا..._

 ( مغرور الدوله مون از دست رفت ها ی: اخ اخ فک کنم اقاسندهی نو) 

 : من

 ؟یبردار التو ی وسا  یخوای نم_

 :  ر یارشاو

 می بردار  میبر  ایچرا ب _

نشد که    دایپ الشی اخرشم وسا یشد ول سی دهنمون سرو  یعنیباال  تمیرف
 نشد 



 من؛

 به درگاهت کردم هق هق   یگناهخداااا اخه من چه_

 کردی چلغوزم همش منو مسخره م ر یارشاو

 : من

 میگردیدوباره م م ی ایکه فردا م   ستین  م ی بر ا یارشا ب_

 : ریارشاو

 ره ی د م ی اخه...ولش کن بابا بر_

 : من

 گه یخونه من د  م ی بر  ایب  بهینصفه ش یرب ی تونینم ییتو که االن جا_

 می خونه شد یراه  ر ی ارشاو  با

باز کرد ماش  هی   ر ی و پارک کردم و با آرشاو   ن یبوق زدن که اقا رضا درو 
 می داخل خونه شد

 :انداخت و گفت یبه اطراف نگاه  یبا لبخند محو ر یارشاو

 باستیخونت ز  کای را_

  ثم ی خب  نیدهنش اب افتاد خخخ همچ  چارهی زدم که ب  یپسر کش  لبخند
 ها 

 : من

 اد؟ یتو خوابت م  ادی. من که خوابم نم یممنون لطف دار_



 :  ر یارشاو

 !!!برهینه منم خوابم نم _

 : من

 میبزارم نگاه کن  لم یف ا یپس ب_

رو   م ی رفت   ر ی ارشاو   با نشست   یو  حال  وسط  ارشاو میکاناپه  خباثت    ر ی .  با 
 : گفت

 ترسناک بزار _

با  خاک اتاقم   د یشب  احتماال. اب دهنمو قورت دادم    فتهیراه ب  لیس   تو 
 بهش نگاه کردم 

 : ریارشاو

 خانم کوچولو ؟؟  یترس یشد م  یچ_

 : زدم و گفتم  یزور لبخند 

 من؟ترس؟ نه بابا _

 : ریآرشاو

 ی خوبه که انقدر شجاع _

شلوارم    یه  نم یبود به خودم بر   کیاز ترس نزد   یکه گذاشتم اول کار  لم یف
 نشده باشه  یقهوه ا کردمی و چک م

و من بالشت و گذاشته بودم    کردی خونسرد نگاه م  ر یارشاو  لم یطول ف  در 
 رو صورتم



کاش    یا  یتوجه نکردم  ول  یول  دی کش  ر یسمت چپ بدنم ت   یدفعه ا  هی
 ... گرفتم یم  شیجد

به من نگاه کرد که از ترس تو    طونیش   ر ی ارشاو   لم یاز تموم شدن ف  بعد
 مبل فرو رفته بودم 

 : ریارشاو

 شد پس؟  یخانم کوچولو؟چ ترسم ی نم یگفتتو که  _

 : سماجت نگاش کردم و گفتم با

چرا رنگت  تو  ر یمنو ترس. نوچ محاله عه عه ارشاو  ترسم ی نم  گم یهنوزم م_
 ها   ینگران نباش  یاوخ  یدیترس ی لیحتما خ دیپر

 بود یخاص  ییپرو ی لیخ  هینگام کرد تو نگاهش  پوکر 

 : من

 به اتاق منه شب خوش  دهی اتاق مهمان چسب _

 :گفتلب ر ی که ز  دمیشن

 دارم برات سوسک توله _

 کنه یداره به من نگاه م  یکیشب بود که احساس کردم   یها  مهین

من ترس.  بود باشه هق هق  ی نکنه اون زن زشته که صورتش خون  ن یییه
 ر یارشاو  شی رفتم پ نیپاورچ  ن یپاشدم و پاورچ

 : بود. رفتم باال سرش دهیخواب راهنیبددن پ   کثااافت

 ررر یبابا ارشاو ی. ا ریارشاو ر ی ارشاو _



به من    ت یدور رفت فضا و برگشت و بعد با عصبان   هی با داد من    چاره یب
 : دینگاه کرد و غر 

 کردنه ؟؟؟  دار یچه طرز ب نی دختره احمق ا  یاخه مگه کرم دار _

 : باز گفتم  شی ن با

خوابت نبره اومدم    ی باش  دهیترس   لمیبه خاطر ف  دیجون گفتم شا  ر ی ارشاو _
 بخوابم شت یپ

ش  گهید  حاال چشاش  مدی باریم  طنتیاز  قتلمو  نقشه  داره  نکنه    کشه ی . 
 ن ییهه

 ( : دختره خل و چل یوج)

 :زدم داد

 ی خودت _

 :کردیمن رو نگاه م  یسکته ا ر یارشاو

 ها   ینگفتم رد داد یز یمن که چ  کای را_

 : فتم زدم و گ  یح یآب دهنم و قورت دادم و لبخند مل  یخنگ  با

 حرفه؟  یوجدان خر بودم مگه وجدان تو باهات نم   نیبا تو نبودم که با ا _

 :   نگام کرد پوکر 

 ر یخ_

 : گفتم   لکسی



انقدر که    یترس یتو م   دونمیمن م  م ی منحرف نش   ی کن از بحث اصلولش_
 خوابمی م  شتی و پ کنمیمهربونم بهت لطف م

 : گفت  طونی. شیخر خودت  گفتی کرد که انگار که انگار م  نگامیجور هی

 ترسم  یگفته من نم  ینه ک_

و    اوردیانکار از من اصرار اخرش طاقت ن یننه مرده ه  چارهی از اون ب حاال
 : گفت

 بخواب   ایاومد خونه تو ها ب   کردمیچه غلط   یکرد  سی دهنمو سرو   کااای را_

بر و بر منو    ر ی ارشاو   م ید یگشاد خودمو پرت کردم رو تخت د  شی با ن  منم 
اوخ بچه    نیبهش زدم که از رو تخت اوفتاد پا  ی. با پا لقدکنهینگاه م

 : مردم سقط شد. بلند شد و داد زد

 چه مرگته هاننن؟  گهید_

 : کردم و گفتم نگاش خونسرد

  ی چ  گهید  یمن بخواب   شی پ  یخوای ابم روش م   هی  یرو قورت داد  ایح_
 میبگو در خدمت باش  یخواست   ی هرچ  ونیقل یچا

 بابا لنگ دراز  لیبابا رو کاناپه بخواب عن متحرک گور  مین یب  برو 

 :داد زد ه یتو بهت و بعد از چند ثان رفت

 توله کشمت یم  کای را_

. بهم  سادمیاون بدو من بدو. انقدر دنبالم کرد که نفس کم اورم و وا  حاال
 : دیرس



نشونت    ی لیگور   کیره  . بابا لنگ دراز ا  لی گور  یگی خب خب حاال به من م_
 بدم ها 

کرد رو تخت و شروع کرد به قلقلک دادنم منم که حساس. مردم    پرتم 
 : گفتم   دهیبر دهیاز خنده. بر  گهید

 غ ییغلط کردم تورو خدا ولم کن ج  ر ی ارشاو _

 گه ی کن د  ولم 

 : کردو گفت  ولم 

 من رو تخت   یخوابی رو کاناپه م یریحاال تو م _

انقدر کوچولو    دمیرفتم رو کاناپه خواب   یتی گفتم و به زور و با نارضا  ی شیا
 بودم جا شدم خخخ

 دم یشدم خودمو رو تخت د دار یکه از خواب ب   صبح

 خنگا شروع کردم به خاروندن سرم و فکر کردن   مثل

(  ر ی)ارشاو لیگور  نینکنه ا   نم یاهم اهم صبر کن بب  کنم ی چه م  نجایمن ا  عه
 بوده  فشیا وضمنو اورده. ولش کن باب

  نیاز پله ها پا   دم یپوش  د یو شلوار ست سف  شرتی ت  ه ی اتاق خودم    رفتم
و صبحونه کوفت    یراحت لم داده به صندل  الی با خ  لی گور  دمیاومدم. د

تو فکر بود رفتم و    یل ی. خگهیخو نکبت برو خونه خودت د  ششی. ا کنهیم
 : دم گوشش گفتم 

 پخ _



پر  یخ ی خیخ متر  خب   دیسه  م   گهید  ثم یهوا.  د  شهیچه  منو  تا    د یکرد. 
 :گفت شد و  ی عصبان

 دختره خر  هی چ گهی د کای را_

 : که در حال جر خوردن بود گفتم   یباز شی با ن منم 

 شه ی خشک م رتی ش  سیحرص نخور برات خوب ن  ادیز_

 بود من بلغور کردم  یچ  گهید نی ا خت ی خود خدا پشمام و پشماش ر ای

 : من

 شه ی من خشک م  ر یش  یعنیاهم اهم نه  _

 بشر  نیا  یجلو دمیم  یو مخم هق هق من چرا انقدر سوت ت  خاک

 بخند  ی خنده حاال نخند ک   ر یزد ز  ی از بهت در اومد و پق ر یارشاو

 : گفتم   یحرص

 گفتم خودتو نکش  یخب حاال تو ام مگه چ_

 :نه گذاشت نه برداشت گفت رم یارشاو

 شه ی خشک م رت یش  س یعه حرص نخور برات خوب ن  عه

خودمون    یبابا  م ی ن یب  ن یش یب   ه ینداشتم که بگم به    یزیکم اوردم. چ   اوففف
 اکتفا کردم 

 : من

 ر یارشاو  گمی م_



 : ریارشاو

 هوم _

 : من

 دانشگاه باشه؟ ر یمد  ی به ادم نبرده رو گرفتن ک یدی خب حاال که حم_

 : گفت  خوردیکه قهوه شو م   یدر حال  خونسرد

 خودت 

 :با داد من

 من؟؟  ی چ_ 

 : ریارشاو

 بله تو _

 : و گفتم  دم یکش  یپوف

  نمیکنم خوب فرد  تیرینامحسوس به کار ها مد   دیبا   تونم ی من نم  نینه بب_
خ میدلقکه)وج   ی لیکه خره  دانشگاه  روزه  دو  بفهمه(  بزار  رو هوا    رهی: 

نم قبول  اصال  که  م  کنهیباربدم  زور  به  داره  و  که    ادیدانشگاه  بس 
 ؟ یک  ؟یک  ؟ یباشه؟ ک   ی( ک؟یکار دار  یچ : وا به پسر مردمیانتره)وج 

 : در اومد ر یگفتم که داد ارشاو  انقدر 

 بسه  کای را_

 :داد زدم یخوشحال  با



 افتمی  افتم ی غ یج_

 : نگام کرد و گفت یچارگ ی ب با

 شده  یخدا باز چ _

 : )ابته بال نسبت منا( گفتم  یلحن خر کننده ا ه ی با

 ی جون ر ی ارشاو _

 : گفت  یا چارهیبا لحن ب  ر یارشاو

 ؟یکن یصدا م  یطور نی باز ا یخوای م  یچ_

 : باز گفتم  شی ن با

دانشگاه و بر عهده    تیریمد   تونم یمن که نم م ی باش  یبا هم منطق  ایب   نیب_
کن    یو خوب   ایب کنهی ساله گوش نم ۲۱دختر    هیبه حرف    یچون کس   رمیبگ
 ... کن محبت  یکن مهربان  ییاقا

 :سر و ته من کالفه شده بود گفت یب  یکه از حرف ها  ر یارشاو

 کا؟یرا یخوای م  یرک بگو چ_

 : باز کردم و گفتم شتر یو ب   شم ین

 شو  دانشگاه ر ی مد_

 : با بهت نگام کرد و داد زد ر یارشاو

 ؟ یچ_

 : گفتم   ینامحسوس  یدهن کج  با



 نداره که تو رو خدا قبول کن خواهش یچ_

  ر یرو مخش راه رفتم.اوففف از پا افتادم خخخ. ارشاو  ادهیساعت پ  ه ییعن ی
 : کالفه گفت

 شمیم دانشگاه ر یشکنجه رو تموم کن من مد   نیباشه باشه تو رو خدا ا_

 : گفتم   تخس

 ها گفته باشم   یشتک ش   زنمی م  ر یبرام نگ  افهی دلتم بخواد ها ق  ه؟یهان چ _

 :با اخم گفت ر یارشاو

 خودمو دارم  طی نشگاه بشم شرادا  ر یمن اگه خواسته باشم مد  کای را  نیب_

 ی رفت . اخ ددم وا یبه حرفش کردم که چشم غره ا یکج   دهن

 شلوارم شکوفه زدم به جون تو   تو

 : من

 ه؟ یچ  جنابی عال  ط یاون وقت شرا _

 :زد و گفت یشخندین

 ممنوع  طنت یش_

 : بهت داد زدم با

   هق  ارمی کارو با من نکن من دووم نم  نینهه تو رو خدا ا ؟یچ_

 : با لجاجت و اخم گفت ر یارشاو

 هات کم کن   طنتیبشم از ش  ر یمن مد  ی خوای اگه م  کای که گفتم را  نیهم _



که تن و بدن ادم و    یطانیبا لبخند ش   نیهم   یبه سرم زد برا  یفکر  هی
 : گفتم   لرزوندیم

 باشه قبول _

 : مشکوک بهم نگاه کرد و گفت ر یارشاو

 ؟ی زنیم  ی طانیته که لبخند ش تو سر   یچ_

 : لو نرم خودمو مظلوم کردم و گفتم نکهیا ی برا منم 

 بوخودا  ی شی ه_

من توهم زدم اره    یعنیلحظه رنگ نگاهش عوض شد    هیچرا    دونم ینم
 پ ن پ   گهید

 ( روز بعد دانشگاه )

و    کردنیچه خبره همه داشتن پچ پچ م  نجای خدااااا ا  ای تو کالس که.    رفتم 
مشکوک باز بود. باز داره    ششین  نی فرد  نی وسط ا  نیا   یناراحت بودن ول

 : داد زدم کنه یم  یبدون من چه غلط

 خبره؟  چه نجااایا_

 من خبر ندارم؟ شده که یچ_

 : گفتبود  ما یکه اسمش ن   کالسیاز پسرا  یکی

 جان شتافت ی باق ار یبه د یاستاد مظفر یچ ی ه_

  دم یکش   یغ یچنان جدفعه  هیتا مغزم اود بشه .    دیلحظه طول کش  چند
وا و گرفتن.  ا   یکه همه گوشاشون  محال    یهمه خوشبخت   ن یخدا منو 



است. به به شاعر    ال یاست خ  الیمثل خ   ی خوش  نیاست محال است. ا
 ها   شم یم  ی خوب

از خوشحال  پشت  نون ها)بچه    فی ح   نیا   یول   دم یکشیم   غ یج  یسر هم 
. دست  اسکال  دادنیم  م ی دل دار  یو ه  هیاز ناراحت  کردنی کالس( فکر م  یها

زد  نیفرد و  از    پمونی اک  ی شگی هم  یجا  م ی رفت  رونی ب  میو گرفتم  پر  که 
 درخت بود 

 زدن  غ یشروع کردم به ج دوباره

 : من

 مرد  یمظفر یفر غغ یجج _

 اومد   ر ی ارشاو  یصدا هو ی

 : ریارشاو

 د یخوشحال باش د ینبا یبه خاطر مردن کس_

 : گفتم   ی کردم و با لحن مسخره ا  یکج   دهن

 چخه چخه  لی گور   یگیم  ی تو چ_

 : خودشو کنترل کرد و خونسرد گفت  ی از حرص قرمز شده بود ول  ر یارشاو

 دانشگاه(  تی ریهم َپر)مد  ه یخانم پس اون قض کا یرا

 : گفتم   یلحن خر کننده ا  با

  ی لیگفته تو گور   یاصال ک  ی نبود  یجنبه ا   ی تو که ادم ب  یی عه ارشا ژون _
 له یگور   نیفرد نیا



 : توجه گفت یبود ب  ر ی که هنوز تو کف حرف زدن من با ارشاو   نیفرد

 اره اره منم_

 خنده  ر یز  م ی زد یو پق   م ی نگاه به هم کرد هی  ر یارشاو منو

 : من

 له یگور  یفر گم یبه بعد بهت م ن یپس از ا_

 :بهت در امد و گفت از 

   خانم کوچولو یتو غلط کرد_

فرد  الحا بدو  نم بدو   نی من  ا  دونم ی.  با    ر یارشاو  نیچرا  و    ه یاخم کرد 
 داره  یر یگذاشت رفت. ولش بابا خود درگ  یسرسر  یخداحافظ

 :نیفرد

 ه یفردا مراسم ختم مظفر کای را_

 رد و بدل کردن همان  یطانیجمله را گفتن همانا و لبخند ش نیا

 ( تو جمله سلطان  یدی: بزن دست قشنگه رو ریوج)

 ( من: برو بابا ) 

تا    نگی کردم و رفتم تو پارک  یخداحافظ  نیاز تموم شدن کالسا از فرد  بعد
 بشم تا خواستم درو باز کنم گرم یج  نیسوار ماش 

 جان  کای سالم را_



که تو    هیفرد  نی ها کنه تر   یعن ی بابک بود     یصدا  نیا   اومد  نیباز ا   خدااا
 : نکبت. با حرص گفتم  کنهیم  یستگارازم خا ادیم قهیدم به د دمیعمرم د 

 جواب رد به تو ندادم طرفا مگه من نی ا یباز که تو اومد_

 : کارت داد دستم و گفت  هیزد و   یلبخند بابک

 ... کای را_

 : گفتم   تیعصبان با

 کشمش ام دم داره جناب خانم محتشم_

 : زد و گفت ی عیلبخند ضا  بابک

  گهی ندارم دو روز د  ی به شما عالقه ا  گه یمن د  دین یبله خانم محتشم بب_
 ازتون  کنم ی خواهش م دی ا یام تولدمه لطفا ب

 : گفت  ین یادم شده؟؟ دوباره با لحن غمگ یعنینگاش کردم.  ی نیبد ب  با

 گذشته   یجبران کدورت ها یازتون برا کنم یخواهش م _

تو که    ی اخه بگو مرد حساب   کنن یم   یی ادم و مجبور به چه کارا   ن یبب  اوف
تا    ی شی خر شرک م  ه یشب  شتر یخو نکن ب  ی چشماتو مظلوم کن  یستیبلد ن

 : گربش واال. کالفه گفتم 

 شی ا شهی م  یچ نمی باشه بب_

 ی مهمون  رفتم یو نم زنمیدارم زر م دونستم یخودم م  یول



زده    خیتوجه به اون چغندر    یاسکل!!! بعدم ب  کهیکرده من خرم مرت   فکر 
رفتم    ن یهم  یگشنم بود برا   یلی. خم ی شدم و ِد برو که رفت  نمی سوار ماش

 معروف  یها  یفروش  تزای از پ  یکی سمت 

ا  داخل   ندارن   یکار و زندگ  نایا  شـی که رفتم همه نگاه برگشت رو من. 
 کنن یملت و م  یهمش گوه خور

 ( تمدن  یدختر ب  ینداره ابروم و برد ت ی: شرمنده ها تربیوج)

 ( من: به تو چه ) 

 ( : تربچه یوج)

 ( من: کم اوردم ) 

 : که گوشه رستوران بود نشستم. گارسون اومد  یزیم  یرو   رفتم 

 خانم دیدار ل یم  یچ_

 : فکر کردم و گفتم  کمی

 با ساالد و دوغ لطفا   یونانی  تزای پ  هی_

 : گارسون

 چشم_

 ... چرخوندم تو رستوران که چشم

 اشناست  ه؟؟؟چقدر یچشما مال ک نیا  دمیاشنا د ی گو  دو 



با    یل یبود که خ  مون یهمسا   ی از بچه ها  یک یآرادهههه. اراد    نننننییی ه
  ی ک یاون    هم خبر داشتم   ی و درشت زندگ  ز یکامل از ر   میبود  ی می هم صم
 کارش به کانادا رفته   یکه برا  شهیم  ی دو سال

نشسته بگو    یدختر فوق عمل   ه ی. با  چیاومده و خبر نداده که ه  کثافت
  ه ی. با گر خخ  کاایرا  ی طانیدارم برات.. و حاال نقشه ش  سا ی . واکنه یبخند م 

 : سمتش رفتم و گفتم 

 آراد _

کپ کرد بدبخت تا خواست    دنم یبرگشتن سمت من. اراد که با د  هردو
 :  بگه گفتم یزیچ

 ؟؟یکرد یانصاف هق هق چرا در حق من نامرد ی ب ی چطور تونست_

 : دختره با بهت نگاش کرد و گفت اون 

 ؟ییییچ_

 گه؟ ی م ی خانم چ نیاراد ا _

 : و گفتم   دمیکش  یآه  ی الک ه یگر  با

  ی تو  یبه بچه    ی کنیاقا شوهر منه هق هق. کثافت به من رحم نم  ن یا_
 شکمم رحم کن 

 (بود منفجر بشم از خنده   کیدارم نزد شاخیخودم از دروغا) 

 :گفت  هی و با گر  د یکشفرا بنفش غیج  هی  دختره

 ننن یرده بودم فکارت ک   یمگه من چ  نننیهان؟ ف ی چطور تونست_



 اراد زر بزنه خخ م یدادیدختره مهلت م  ن یمگه من و ا  اصال

برداشت و زد تو سر اراد و با    فشویبگه دختره ک   یزی اراد خواست چ  تا
  ت ی. اراد که هنوز منو نشناخته بود با عصباناز رستوران خارج شد  هیگر

 : گفت

 ؟ یکنیم  نیخانم چرا همچ _

رو بهش    ی با دهن کج   د یکه به دوست دختر من گفت  هیدروغ ها چ   نیا
 : گفتم 

  زاره یمن م   یهم برا  یبابا رفته خارج و اومده چه کالس  م ی نی جم کن ب_
 ؟ یپسره خنگ منو نشناخت

 :نگام کرد و گفت کمی

 بشناسم؟  دینه با _

 : حرص گفتم  با

 َجکمی گ  کامیخاک تو مغز نداشتت را _

  سا یوا   کردنیبه ما نگاه م  یو رستوران با کنجکا   یوسط مردم تو  نیا   حاال
 فضوال  رمیگی حال شما رو هم م

 ( نه؟  یکار دار  ی : به همه چیوج)

 ( به تو چه؟ دارمی من: اره دوست م) 

 : بلند گفت  یو صدا  جانیبا ه   هو یلب چند بار اسممو تکرار کرد و    ر ی ز  اراد

 کااا ی را_



هم   ی لیوک   خدا جون  صداش    ن یبه  با  رفتم    ه یساالد)آراد(  فضا  تا  دور 
 : گفتم   . با اخم برگشتم خخ

 ن یپا   ار یخااااک عالم ساالد زشته صداتو ب_

 :گفت  جانی با ه آراد

 خوشحالم یلیخ  دمت یکار کنم اخه بعد دوسال د  یچ_

توجه به مردم فضول کشورمون خخ اومد و بغلم کرد حاال من    یب   بعدم
مگه    زاشتیم  امی از بغلش در ب خواستم ی و م خورم یوسط تکون م   نیا  یه

 : رنگ زشت. کالفه گفتم  اه یس  نهی بوز

 یر یکبیا  گهیولم کن د  ابو ی هووو ساالد _

 : با خنده گفت اراد

 تا ولت کنم  ر ی اروم بگ  قهیدق هیدختر  _

در صحنه حاضرمون بلند    شهیخنده مردم هم   یاروم شدم که صدا  یفور
( دستمو مثل کش تنبون  د یخندی )مد یکشیم  ههیکه ش   یشد. ارادم در حال 
 رم کرده راه افتاد   بینج وانیگرفت و مانند ح 

 ( خخخ  یاراد بدبخت و کال اسب کرد  نیوجدان: تو ک ا )

 ، (ه ی د گم یکه م  دونم یم  یزیچی من: حتما ) 

بش  م ی خواست  تا خارج  رستوران  به کسا  می از  رو  و  تو    ییبرگشتم  که 
 : رستوران نشسته بودن گفتم 



تمدن ها خاک رس تو    یار خودتون باشه بنوچ نوچ نوچ. سرتون تو ک_
گوش    دیشما با  میبزن   ی خصوص  یحرف ها  نجا یا   م ی ما خواست  د یسرتون. شا

 شی ا دیبد

  شه یچه م   گهی...دلقکم دومدیخنده هاشون م   یصدا  رونیب  می ساالد اومد  با
 ( ی دونی: حاال خوبه خودتم میکرد)وج 

 (با تو بود؟ یمن: ک ) 

 : ( کرد و گفتشونی )از نظر ایتک خنده مزخرف اراد

 ی طونیهنوزم ش_

 : به حرفش کردم و گفتم  یکج   دهن

 مثل تو چوب خوشکم؟؟؟  ی...فکر کرد ی پس چ_

 : لب گفت ر یتکون داد و ز  یسر اراد

 زبون دراز _

 خخ ستیگفتن جواب ابلهال خاموش  م ی ندادم اصال از قد جوابشو

 ( سه ساعت بعد) 

 : باز گفتم  شی ن با

و    می مهربان بود  شهی اگر هم  میرفت  میساالد خان اگر بار گران بود خب  _
 خخخ  م ی رفت د یشما نامهربان بود

 : کرد و گفت  یدهن کج اراد

 شده  رتید ی برو خانم کوچولو مگه نگفت ا یب_



 : کردم و گفتم   اخم 

 گه ی شد د رمید یزنیخاک تو سرت انقدر زر م یی وا  یی ا_

بود به    یخاص   ی برو   ایب  دمتیگوه خوردم د  هیتو نگاهش    نیکن یم   باور 
  می همون ساالد خودمون از رستوران اومد  ا یبا اراد    نکهی جون شما. بعد از ا
خونشون ننش انقد خوشحال شد که نگو البته حقم    تم یبه دعوت اراد رف 

اعتماد به نفس منو    دیخخخ شما با   شهی خوشحال م  نهیمنو بب  یدارع هرک
 بگو مامان!!(   ه؟یمغزت ننه چ: توف تو  ی)وج دیباش  اشتهد

 ( شمی ادب نشدم االنم نم ی من تو بچگ  جونیمن: وج) 

 ( !!!؟ی دونی: خوبه خودت میوج)

 راه افتادم سمت خونمون   نیماش  با

 ( خونتون  ی با قاطر رفت کردمیفکر م یبود ی: هه هه نگفت یوج)

 ( خر کت یات  یتر ادب ب   یب  شـیمن: ا ) 

خودمو پرتاب    یدوش حساب   هیبه خونه و بعد از دراوردن لباسام و    دمیرس
 شی کردم رو تخت اخ

ذوق    یکل   نیمنو فرد  یطنتایو ش  ه یفکر کردن به فردا که ختم مظفر  با
 کردم جون شما. اخخخ جون 

 «(  یروز بعد »ختم مظفر)

 ... یقوقو قوقول  ییقوقو قوقول یقوقول

 : حرص داد زدم با



من چرا    نمی بب  سای ساعته وا  ۱۲قوقو کوفت و حناق    یاه زهرانار و قوقول _
 کرده بودم هن؟   م ی ساعت و تنظ

  ست ی ن  ی: اخ خداا دختره خل و چل مگه امروز ختم استادتون مظفریوج)
 (؟

ها    یگی راست م  نیه   ی گفت  یو.... نمنه؟ چ  ی دختره خل و چل خودت) 
 (امروز  ه یختم مظفر

از گربه   پاشدم بعد  رفتم  حموم  سمت  به  قر  با  اتاقک    و  از  شور کردن 
لباسام   بار   یمشک   یمانتو کت   هی مخصوص    ی و به خوب  کم یرنگ که کمر 

و به    اهی. شال و شلوار سدمیزانوم بود پوش   ر یو قدشم تا ز   دادینشون م
بودم    ده یخر   سی شو کفش تو پار   ه یپوت پاشنه دارم که از     م ی همراه ن

از اهنگ    یک یکه    یعطر سرد و خوشبوم دوش گرفتم. درحال  باو    دمیپوش 
 : شی رفتم سراغ ارا خوندمیخز و م  یها

 .. یرونیتکه زن ا   یرونیتکه خوشگل و با نمکه زن ا ی رونیزن ا _

 ( خخ د یدعا کن شیسالمت   یکارا برا  نیعوض ا  دی: نخندیوج)

 (   شـیمن: ا ) 

برق لب    هیبا  چشام و صد برابر کرد    یبایکه ز  دمیخط چشم نازک کش  هی
 ... نی هم

ماش  یک ی  سوار  پ  ی مشک  یبوگات   هیکه    نامی از  و    یبه سو  شیبود شدم 
 اخ ژون  طنتیش

 می قبل از اومدن همه نقشه ها داشت ن یبا فرد  یزود بود ول ی لیخ  االن



نم سندهی نو)  اصال  خمار  گمی:  د  دیبمون   شی تو  االن    شه ی نم  گهیخخخخ 
 ( زده باال  ثانمیخب  یکرد خو  شی کار

 قبرستون  دمی رس  ن یم  ۲۰از  بعد

 .. نقشه فی باز شروع کرد به تعر شی اومد سمتم و با ن نیفرد

 دین ی خودتون بب گم ینم

 ( ساعت بعد کی)

چشم   گه ید  االن بودن  اومده  فردهمه  پ   ن یچرخوندم که  با    دایو  کنم 
ا  ر یارشاو که تو مغزم رژه    یچشم تو چشم شدم هنگ کردم تنها کلمه 

 .. بشر »جذاب« بود ن یا یبرا رفتیم

بود و موهاشم زده بود باال    دهیخوش دوخت پوش  یکت و شلوار مشک  هی
 کنه ی م  ز یاونم داره منو انال  دمیبه خودم که اومدم د

 سه نشه سرمو به عنوان سالم براش تکون دادم نکهیا یبرا

سرشو    ی ب  ور شعیب   مردک  و  نکرد  حساب  منو  هم  پشمش  به  تمدن 
 تو هم دارم عنتر زشت یبرا لیگور   ر یاقا ارشاو سا ی برگردوند وا

 ( گه ید س یزشت ن یی: خدایوج)

 !!!( ی کن  یمونده بود تو از اون طرفدار  نم یهم ) 

  ی ک یکه    یمظفر  تیخودشو بندازه رو م   خواستی م  یمرحومه مظفر   زن
 : گرفتشو گفت

 دی سی خانم وا ه یسم_



 :( داد زدی)زن مظفر هیسم

 برمممم هق هق؟؟  دیولم کن بزار _

 : داد زدم بلند

 ه ینرو سم   ییها _

 گشتن ی دنبال منبع صدا م همه

 :از اون ور دارد زد نیفرد

 !!هیسم یدار یچه بدن _

   زندی خانم خودشو م هیهمه بلند شد سم   نیه  یصدا

 : بلند گفتم  دوباره

 ه یسم  ی زنیعلف م _

به زور اومد جلو دهنم و    نیفرد  ومدینده مگه حاال خندم بند م خ  ر ی ز  زدم
 گرفت که نفهمن 

 وسط همه از خنده قرمز شده بودن   نی ا حاال

 کردم یو رو خودم حس م   ر یارشاومشکوک  یها  نگاه

مردم بدبخت از همه جا    ن یخنده ا  ر ی نتونستم تحمل کنم و زدم ز  گهید
رفتم و سر مو رو قبرش گذاشتم    کنمیم  ه یدارم گر  کردنیخبر هم فکر م   یب

 ن یو بب  ای بود که ب ی تی وضع ه یو دوباره خندم شدت گرفت اصال 

ترحم   همه  دلسوزبا  م  ی و  مظفر  کردنینگام  استاد  همون    ای  یخانواده 
 و با تعجب  ی سوال  گوشکوب خودمون



 : جو اروم شه گفت  نکه یا  یبرا نیفرد

 مرحوم داشتن  یبه استاد مظفر یادیعالقه ز   خوامی معذرت م ی لیخ_

 : گفت  هیو گر    ی با دلسوز  یحرف دوباره خندم شروع شد زن مظفر  نی ا  با

 نکن هق هق  هیگر   زمی عز_

 گرفته بود  لم یف تیاز موقع ینامحسوس با گوش   نیفرد حاال

 .  خوب بود یلی خنده خدا خ ر یز  م ی و زد  م ی شد نی سوار ماش خالصه 

 ها حال کردم جون تو  ی عنی: نیفرد

 :تو سرشو گفتم زدم

 جون خودت  یاسکل شارژ_

 : ماساژ داد و گفت کمی سرشو  نیفرد

 جنبه  یخوب بابا ب _

 : گفتم   یدهن کج  با

 بابا باجنبه _

 ... برم دک  دیرفت با  ادم یکه   ی انقدر زر زد ییوا

  د یخودتون بفهم  لشم یبرم دکتر دل  خواستمیدادم که م   ی تو سرم سوت   خاک
 خخ گهیکرد ددهنم کف  

 :موشکافانه گفت نیفرد

 کجا؟   یبر  یخوای ؟ م دم یهان؟ نفهم_



 : من من گفتم  با

 ی فروش ی برم َدکه خوراک خوامیاهان م  زهیچ_

 (د یتابلو هم خودتون)

 :با تمسخر گفت نیفرد

به َدکه    ی دیبزرگ و مارک رس  یتا حاال از فروشگاه ها  ی عه نه بابا از ک_
 ها؟ 

 : حرص گفتم  با

 گهیبرم د خوام یم  یقبرستون هیحتما   شی وا بده ا   یاه فر_

 : مشکوک نگام کرد و گفت نیفرد

 فهممی باشه اخرش که م_

 : باز گفتم  شی ن با

 یباشه بفهم نفهم خخخ من رفتم خدا سعد_

 :نیفرد

 .. یخدا فردوس ی نفهم خودت_ 

 ( دیدعا کن  مونی سالمت یفقط برا دینگ  یچی ه  سسسی ه) 

حرکت کردم اوووف خدا رو شکر    نم یماش   شدم و با دو به سمت  ادهیپ   فورا
 نداد ها. روندم سمت مطب  ر ی گ  ادیز

 ( ساعت بعد هی)



  ن یخدااا. ا  یعن ی  ی عنی  شهی خارج شدم . باورم نم ی مطب دکتر با سست  از 
ا  یی چه بال  دکتر    ی حرف ها  ادی.  دیگونم غلت   یاز اشکم رو   یبود. قطره 
 افتادم

 ( فلش بک ) 

 :یحداد دکتر 

 ره؟ ی گ یدرد م نتونیسمت چپ قفسه س یخانم محتشم از ک _

 : گفتم   ینگران  با

 نگرفتم شیمن جد  ی دردش شروع شد ول شیدو ماه پ ی کیاز   بای تقر_

 : به عکس ها انداخت و گفت   ینگاه یبا ناراحت  دکتر 

 خانم نیکرد یزود تر اقدام م  دیبا_

 : استرس گفتم  با

 دکتر؟   یاقا هیمشکل چ _

 : دکتر

 دیدار  یشما مشکل قلب _

 ... یچ

 رفتی دکتر تو مغزم رژه م  یحرف ها همش

 ..دیدار  یشما مشکل قلب _

 ..دیدار  یشما مشکل قلب _



   به خودم اومدم یدکتر حداد یپ  ید یپ   یصدا زدن ها با

 : دکتر

 خانم محتشم خانم محتشم حالتون خوبه؟ _

 : لکنت گفتم  با

 هم داره؟؟   یدک دکتر دمان_

 :گفت  ی فیبا اخم ظر دکتر 

  کنمی شما درخواست قلب م  یمن برا  یول   دیمراجعه کرد  ر یشما د  دیببن _
 د یکه مصرف کن  دمیدارو و قرص م  یسر هی و 

  یشما سمه از استرس دور  یبرا  یکه هر گونه استرس   دیبدون   د یبا  فقط
 کنمیم  دیتاک   د یکن

 زمزمه کردم و بعد از گرفتن دارو ها از مطب خارج شدم   یبهت باشه ا  با

 ( حال) 

 شدت گرفت. چرااا چراا فقط من  میشدم و گر نیاش م سوار 

هم فکر    ندهیبه آ   کردمیم   ی از اندازه رانندگ  شیطور که با سرعت ب   همون
 رفتهی برام م ی که چه اتفاق  نیبه ا  کردم یم

  د ی: تعجب کنی)وج رم یآه اصال ولش کن بزار بم  رمیبم  تونم ینه من نم   نه
 داره( یر یها بچم خود درگ

شدم    ی بام تهران و شروع کردم به جر دادن گلوم جون دادا خال  دم یرس
 بد جور 



  رم یبم   دیشا  گهی گرفته بود. اصال به درک که تا چند وقت د  م ی صدا  خخخخ
 االن و عخش است خخ

  یاگه مرد  ی چی کنارش بزار حاال تو ه  یزیچ  ی خدا نکنه ا  هی : دختر  یوج)
 ( ناکام که  یوج   شم یم  کارکنم ی چ یمن چ 

راحب    ی ک  چیداشتم به ه  می . تصمایهند   لم یزدم تو فاز ف  اد یبابا ز  ولش
خودمو    یدوش حساب  هینزنم. رفتم خونه و بعد از گرفتن    یحرف  م یمار یب

 فرو رفتم ی رو تخت و به خواب زمستان دمیشوت 

 : اهو( یخود برخاستم )وج   نیر یخاتون از خواب ش ی با صدا صبح

   برق لب ه یبا  دمیخط چشم نازک کش  هی خفن زدم و  پیت  هی

پ   یفرار  سوار  و  شدم  سو  شیناناسم  منظورم    یبه  اهم  اهم  کشتارگاه 
 دانشگاه 

که مثل زورو  چادرش تو هوا    دمیو د  یسالن که شدم خواهر عباس   وارد
 خخ  شهی معلق م

پ   حاال عباس  ادیم   شیسوال  ها  یک ی   شونی ا  ه یک  یکه خواهر  خانم    یاز 
محترم حراست دانشگاه هستن که همه مثل سگ )البته بال نسبت منا(  

 ترسن یازش م 

ماده    ر ی ش  ه یموهامو کردم تو مقنعه ام و مثل    عیسر  ادی داره م  دم ید  تا
. تا  زدمیخورم بابا داشتم از ترس به خودم شکوفه م   ی رفتم جلو. گوه م

 : گذاشتم و گفتم   نمیس  یبگه دستامو رو  یزیخواست چ 

 سرکاره خانم ر ی ظهر شما به خ یخواهر عباس کم یل سالم الع_



 :ذوق مرگ شد و جواب داد یعباس   خواهر 

ب_ د  ا یسالم دخترم  ا   ر ی برو کالست  از  ب  ن ینشه  بعد  تو    شتر ی به  حجاب 
 کن   تی رعا

 : گفتم   یگذاشت ها. با لحن چوس  ر ی بخ اوف

 چشم عجرتان با امام زمان باشد خدا نگهدار _

 :گفت  ی حالباز و خوش شی با ن یعباس   خواهر 

 حافظ دخترم  خدا

باز    شی و با ن  نی درنگ سمت کالس پرواز کردم. درو که باز کردم فرد  یب
 گفت ی رو م یزی باربد چ  یکه داشت با ذوق برا  دمید

 که رفتم صدا ها واضح شد   جلوتر 

 :نیفرد

 گذره یخوش م  ی لیخالصه که خ گه یاره د_

 : رفتم جلو و گفتم  یکنجکاو   با

 گذره؟یاون وقت بدون من کجا خوش م  نیبه به اقا فرد_

فشنگ اومد دستاشو دور گردن من بخت برگشته    نیع   دیتا منو د  نیفرد
 : گفت  یدخترونه ا یو صدا  یحلقه کرد و با عشوه خرک 

 سمی عس  ذگرهی کجا به من خوش نم  چیوا عخشم بدون تو که ه _

باز یها  بچه به مسخره  با    ی کالس که  داشتن  عادت  نگامون  ما  خنده 
 : . با حرص گفتم کردنیم



 د؟یکجا بر   دیخواست  یم  گمی بسه بسه کم چرت بگو م_

 : صدام و بچگونه کردم گفتم   بعدم

 بگوو بگووو تو لو خدا_

چشم غره خفن    ه ی   نیکالس زوم شدن رو من. فرد  ز یه  یهمه پسرا  دمید
 ....  پدر مادر دار بهم رفت که حساب کار دستم اومد

 : گفت  یبا لحن لوس و چندش نیفرد

 ؟ یکای را_

 : نگاش کردم و گفتم  مشکوک

 راستشو بگو؟  یخوای م  یچ_

 : گفت  یبا لحن خر کننده ا نیفرد

 عشقم  م ی باش یبا هم منطق ای ب نی بب_

 : گفتم   کالفه

 ... گهیبنال د _

 .. شی با ادبم ا  ی لیمن خ   یعنیکرد   یلبشو گاز گرفت و نوچ نوچ  نیفرد

 :نیفرد

 گه ید میما هم بر  گمی اردو خرمشهر گذاشته م ه یدانشگاه  کایرا  نی بب_

 :زدم داد

 اخه چرا خرمشهر؟_



 :نیفرد

   گذره یخوش م  انیهمه م  نیبب  گهید  ار ی جون من نه ن  یول   دونم یمن چه م_

  ه یکنم    ت یو همه رو اذ  زم یکرم بر  یاونجا کل   تونمی م  نکه ی با فکر به ا  اهم
 : گفتم   نیاز اون خراباش زدم و رو به فرد یطان یلبخند ش

 ام یم  یباشه داداش _

شده    لیزل   ر ی ارشاو   ن یبا ا  دینگفت. با  یچی نگام کرد و همشکوک  نیفرد
. دخترا که  قیدانشگاه اعالم شد ه   ر ی مد  ر یارشاو   شی بحرفم. چند روز پ

کالس تموم شد با    ینکبتا! وقت  کردنیم غی ج  غ یج ذوق مرگ شده بودن و  
( تاختم خخخ. در را به  ر یجون)ارشاو   لیدفتر گور   یسرعت جت به سو 

 گشودم   یانه ا یصورت وحش

 ( ادیب  ادمیزبون خودمون   دیلحظه بصبر  هیاهم اهم  )

ننه مرده زل زدم و    ر یارشاو  ن یدو ساعته به ا  دم یخودم که اومدم د  به
 خواب بود فکر کنم ی. اوخکنهیاونم داره با بهت نگام م 

 : دیتو هم کرد و غر اخماشو 

 اخه؟؟ یش یدختر تو چرا مثل ادم داخل نم _

  ی کی  نیکف زم   ی کایرفتم جلو و شترق زدم پس کلش که با سرم   الی خ  یب
 .  کلش به فنا رفت  ادیشد به احتمال ز 

  دیمال یدستش کلشو م  ه یکه با    یدرحال  ت ینبا صورت سرخ از عصبا  ر یارشاو
 : کالفه داد زد

 کار کردم که خبر ندارم   یدوباره چ ه؟یهان؟ باز چ _



و جد  خندم ول  یو خوردم  بهش.  زدم  ن  ی زل  باز شد.    شمی باز  خودکار 
 : با حرص گفت ر ی باحال شده بود. ارشاو یل یخ افشیق

 اخخ سرم  یبخند  دمیبخند بخند با_

 : عر زدن گفتم   کم یخنده بعد از  ر ی زدم ز یپق

 اخه مگه جا کم بود؟ هان؟ _

 : دیبه اطراف نگاه کرد و گنگ پرس کم ی  خبر یاز همه جا ب ر یارشاو

 تو؟   یگی م  یجان؟ چ_

 : حرص گفتم  با

 خودتو به اون راه نزنا!! اوففف اخه چرا خرمشهر ها؟ _

 :با خشم گفت ر یارشاو

 ؟ یگ یم  ی اصال چ هیحالت خرابه ها خرمشهر چ نکهیمثل ا  کای را_

  ن ی. ا ایباقال  یرفت قاط  ر یکه ارشاو  دمیکش   یبه قرمز  ل ی فرابنفش ما  غیج
 :د یدفعه با خشم غر

 !!ما یکرد  یریبابا عجب گ  یدختر تو چه مرگته ؟؟ا_

 : باز کردم و گفتم   شموین

 خرمشهر ببرن؟  یاردو  خوانی از طرف دانشگاه م  یدون یتو نم   یعنی_

 :کالفه گفت   ر یارشاو

 خبر ندارم  یز ی. من از چ دمیمن به گور عمم خند_



 پوکر شدم   ر یکه با حرف ارشاو  شدیداشت گشاد م شم ین

 : ریارشاو

 ام ی منم م_

 کنه نموخوام هق   حتم یمثل بابا بزرگا نص  خوادیم  ی ه  نیحاال ا  خدا

 : ریارشاو

 نگاه داره   هیها؟ چ_

 : گفتم   یلبخند حرص درآر با

 صفا داره   لیگور   دنید_

  ن یبده«. ا   حیبرداشت سمتم. »فرار را بر قرار ترج  ز یخ  ت یبا عصبان   ر یارشاو
در رفتم. اخ قربونت مغز جون زود فرمان صادر    یمغزم بود. زود  یصدا
 کردم یم  م ی تسل  نیجان به جان افر ر ی به دست ارشاو  دیوگرنه با  یکرد

 : ریارشاو

 ندارم  تی کار   سایوا  سا یوا _

 : کردم و گفتم   یکج   دهن

 اره منم که عر عر _

 رفتی صدا بود وگرنه آبرومون به باد م  قیخوبه اتاقش عا حاال

 :با خنده گفت ر یارشاو

 یبود  شه یاون و که هم _



  غ یج   هیبه من گفت خر    نکهیا  دنی لحظه حرفشو مرور کردم و با فهم  هی
  دن یرو کمرش و شروع کردم به کش   دمیو پر   دمیکش  یبه اب  ل یبنفش ما 

 ش موها

 :با درد و خنده نگام کرد و گفت ر یارشاو

 یول کن موهامو کند گمیاخ اخ ول کن ِد م _

 : و گفتم   دمیکش   یغ یحرص ج  با

 !!نکبت یادم بش  دینه تو با_

 : ریارشاو

 ن یپا  ااا یب_

 و زل زد تو چشمام  ن یدور کمرم حلقه کرد و اوردم پا دستشو 

بود  غرق تا حاال دقت نکردم چشما  یتو چشما  میشده    ی هم. چرا من 
 هم االغ داره؟ ر یارشاو

 ( گه؟ ی: منظورت سگه دیوج)

 ( االغ  ایداره حالل سگ  یمن: چه فرق) 

 ( : سگ و االغ فرق ندارههه؟ یوج)

 ( من: ولش کن بابا) 

که اشک تو چشام    یمحکم لپمو گاز گرفت جور  ر ی ارشاو   امیبه خودم ب  تا
که با    ر ی لپم گذاشتم و به ارشاو   یرو  حلقه زد اخخخ لپ قشنگم. دستمو

 : گفتم   ی با لحن بچگونه ا کردینگام م یروزیپ



 بد من با تو قهلم  یعبض شور ی ب_

 شد و اومد محکم بغلم کرد ی به قول معروف جن ر ی ارشاو  هو ی

 شد؟ ی نمنه؟ چ هان؟ 

که انگار به خودش اومده باشه تند از من فاصله گرفت و با لکنت    ر یارشاو
 : گفت

 زه یچ  یعن یخواستم   یمن نم   کایرا  نی بب_

 خل شده ها خخ دنی هم جد  ر ی ارشاو  نی گرفته بود ا   خندم

 : خنده گفتم  با

 که پسر   فتادهین  یاتفاق ر ی ارشاو _

هنوز اونقدر مغرور    ی ول  زدیم   ی کیموج مکز   ی قدردان  ر ی ارشاو   یچشما  تو 
دفعه قلبم دردش شروع    هیشد    یچ   دونم ی. منم نمارهیبود که به روش ن 

متوجه    ر یارشاو  نکهیا   یانقد درد گرفته عادت کردم. برا  گهیزا درو   نیشد ا
  ه ک  یقرص  بم یاومدم و از تو ج  رونیاز اتاق ب   عی سر  یخداخافظ  هی نشه با  

همرام بود و دراوردم و گذاشتم دهنم اوففف دردش خداروشکر    شهی هم
   کمتر شد

 &&& 

   ر یارشاو

 ولو شدم   یصندل ی کالفه رو   کای از رفتن را بعد



  نم یب یرو م   کا یرا  یخودمو کنترل کنم وقت   تونم یشدم نم  ی نطوریچرا ا  من
 ... یعن ی. نه نه  زنهیقلبم تند تند م

ا   یتو  دستمو نداره  امکان  فرو کردم.  بق   ه یکی   نم یموهام  هم    هیمثل 
از    یی صدا  هیکرد.    یکه در حقم نامرد  م ی جنساش مثل همون نامزد قبل

 ست ین هی پاکه مثل بق کا یرانه  زدیم  ادیدرونم فر

  رون یاز فکر اومدم ب   م ی زنگ گوش   ی. با صدا شمی م  وونهیدارم د   گه ید  خداا
 کرد یم  یی خواهرم خودنما نیصفحه اسم آرش  یرو 

 : رو برداشتم  یگوش 

 الو سالم وروجک _

 : نیآرش

 ی سالم داداش_

 : لبم نشست و گفتم  ی رو  ی محو لبخند 

 ؟ یداشت ی کار  زمیجونم عز_

 : گفت  یا دهیبا لحن ترس  نیآرش

 .... گم یم  گم یاووم م یزیچ_

 : گفتم   کالفه

 خستم زود باش وروجک  نیآرش  یبگ  یخوای م  یچ_

 :تند و با حرص گفت  نیآرش

 اومده داداش که یاون زن _



 : گفتم   یلحن مشکوک و جد با

 اونوقت؟ که یکدوم زن_

 :با لکنت گفت نیآرش

 ا یرو_

 دیداد زدم که حس کردم کل دانشگاه لرز  یجور هی

 بکنه؟   یهمه سال اومده چه غلط  نی بعد ا -

 : و گفت ه یگر  ر ی زد ز  نیآرش

  ی چ  دونم یمن من نم  ادیب   دیبگ   ر یبه ارشاو  گهی دونم داداش فقط م  ی نم_
 می کار کنم فقط من و مامان خونه ا

 : گفتم   تند

   امیاالن خودم م _

  ی ادیرفتم. با سرعت ز   نگی و قطع کردم و با عجله به سمت پارک  تماس
دو بوق زدم    دمی بود تصادف کنم. به خونه رس  کی. چند بار نزدروندمیم

تند وارد    یشدم و با قدم ها  ادهیپ  ن یکه مش رمضون درو باز کرد. از ماش
مبل با    یرو   یو لباس بد  ظیغل   شی که با آرا  دمیرو د  ایشدم. رو   یی رایپذ
 سمتم و خودشو انداخت تو بغلم  دی دو   دیگشاد نشسته بود تا منو د   شین

 : گفت  یبا لحن چندش  ای رو 

 زم یچقد دلم برات تنگ شده بود عز  رم یآرشاو  یوا_

 : گفتم   تیخودم جداش کردم و با عصبان از 



 هان؟ یخوای م  یچ نجایبرو گم شو تو ا _

 : و گفت  اوردیکم ن   یو دو قدم عقب رفت ول   دیبلند من ترس یصدا  از 

 عشقم؟  یکن یم  ینطوریچرا ا _

با خشم داد    نی که افتاد زم  رونیگرفتم و از خونه پرتش کردم ب  بازوشو
 :زدم

  دم یفهم  یهمون موقع که  بخاطر پول اون کارو کرد  ستم ی من عشق تو ن_
 نکردم چارت یحاال هم گم شو تا ب  یست یمن ن   یزندگ   تو زن

 : از نگهبانا که اسمش حشمت بود و صدا زدم  یکی

 !!!حشمت!!! حشمت _

 : تند خودشو بهم رسوند و گفت یبا قدم ها   حشمت

 آقا؟  دیبفرما _

 :دمی دندونام غر  یال از 

  ن یا  گهی حواست باشه د  رون یپرت کن ب  نجایرو از ا   کهی زن  ن یاالن ا   ن یهم _
 نشه  دایطرفا پ

 : حشمت

 چشم آقا _

  شیتمساح الک   ی و اشک ها  ایرو  یدر پ   یپ  یتوجه به التماس ها  یب  بعدم
 رون یاز خونه پرتش کرد ب

 !!ارم یدارم کم م گهید ایخدا



  ه یاتفاقات بودن. مامان با گر  نیبودن و شاهد ا  سادهی و مامانم وا  نیآرش
 : اومد سمتم و بغلم کرد و گفت

 پسرم توروخدا خودت و عذاب نده بهش فکر نکن _

 : نگاش کردم و گفتم  دلخور 

ا   نیا_ منه شما  آورد   نیسرنوشت  از   دیکرد  یکار دیبالرو سرم  االن  که 
 همه زن ها متنفرم 

 :لب زمزمه کردم  ر یز

 کا یالبته همه به جز را _

توجه به مامان    یحرفو زدم خودمم تعجب کردم!!! ب   نیدونم چرا ا   ینم
تند از    یبا قدم ها  کردن ی نگام م  سی خ   یکه با التماس و چشما  نیو آرش

که    ییشدم و روندم سمت بام تنها جا   ن یو سوار ماش  رون ی خونه زدم ب
 اونجا بود دادیاالن به من ارامش م

 : گوشه خلوت و داد زدم  هیشدم و رفتم  ادهی پ ن یماش از 

 باشه  ن یسرنوشتم ا دیبا چراا  هه؟؟یا گناه من چ خد_

  ی چرا همش چشما  دونم یفکر نم  ی افتادم و رفتم تو  نیزم  یزانو رو   با
  ن یمن ا   ی عنی شب شده.    دم یتو ذهنم. به خودم که اومدم د  ومد یم   کا یرا

شدم و سمت    نم یو سوار ماش  دم یکش  ی بودم. پوف کالفه ا  نجا ی همه وقت ا
 خونه رفتم

 ...  من  ییگم محل تنهاهه بهتر ب  خونه

 &&& 



   کا یرا

بعد    دمیپوش   کی دست لباس ش  هی  ع یسر  دیروز رفتن به اردو رس  باالخره 
از آلمان برام اورده بود و    م ی هم ساعت مارکم که پدرم تولد هجده سالگ

با   تو    ییبای اون خاطرات ز  یادآوریبستم  با پدر مادرم داشتم اشک  که 
 هق  کنمی م  هیکنم. نچ گر   ینم  هیگر   گهیچشمام حلقه زد نه من د 

 ( با خودش چند چنده اسکل ستیولش دوستان معلوم ن   نوی وجدان: ا)

 ( ادف باز بهت رو دادم من  ی وجدان ب  یمن: خودت ) 

شد به احتمال    ر ی اومدم . اخ د  نیخونم با عجله پا   چ یمارپ  یپله ها  از 
بار زنگ زدن.   ستی. تا حاال هر کدوم ب کننیخفم م  نی و فرد ر ی ارشاو  دایز

به فکر فوق    هووی نکبتا.    ومدنی هم دوباره کالس گذاشتن و ن  ن یباربد و نازن
 نگی پارک یزد به سرم رفتم تو  یطانیش

 افتمیاهااان    ؟یعنی خوببب کجاست  _

نبودا َون   یمعمول   ن یبودم. ماش   دهی خر   یزیکرم ر   یکه قبال برا  نی ماش هی
 بود خخ  یبود. حاال بگو چطور 

درشت نوشته بود گشت ارشاد اخخخ جون.    نیپشت ماش  شهی ش  یرو 
 کمه که   یزیچ یعه   یز یکرم ر  یبرا میبر

  گ یم  نیسمت آشپزخونه همه خدمتکارا با بهت به من که ع  دمیدو   یتند
 دختر خله نیا  گنی االن م ی . اوخکردنینگاه م م ی دو یم  گیم

 !( ؟ی ست ی : مگه نیوج)

 ( خفه لطفا دایببخش یل یمن: تو خ) 



ح   ه ی  با بالنسبت  مثل  رو  آشپزخونه  در  رم کرده گشودم.    وان یحرکت 
.  کردی شده بود نگام م امرزمیکه اندازه قابلمه ننه خداب  ییخاتون با چشما 

 فکر کنم دیترس

 ( : تو فکر نکن خواهشایوج)

کوچولو به عقلم شک کرد که از    هی کم یبراش باز کردم  گمون کنم   شموین
 به عنوان تاسف تکون داد یتو بهت در اومد و سر

 : من

 به من  یدیتو م ی سالم خاتون جونم چادرت مشک_

 : با تعجب نگام کرد و گفت دوباره

 ؟یخوایکه چادر م   یبکن یخوایم  کار یسالم دختر باز چ  ک یعل_

 : گفتم   یمنو با لحن مظلوم  ناسنشی همه م  ادیخوشم م  خخخ

 خواهش ه یبوخودا بده د ی شی ه_

 دوستمیزن و م نی من چنگده ا  ییزد وااا ی با نمک لبخند 

 ( بود ناکس زد به کمرم خخ یشد فردوس یچ  یدیاخخخخ د)

 : و آورد و داد به من. خاتون چادرش

 دخترم  ا یب_

 تپلشو ماچ کردم  یها لپ

 : من



 تو خاتون جونم یفدا_

 : خاتون

 خدا نکنه دخترکم_

 : من

 شد  ر یدانشگاه د  زهیچ  یعنیمن برم دانشگوه   ی خاتون_

 : خاتون

 به سالمت _

پارک   ی قدم ها  با رفتم  تند  نگیتند دوباره  و سوار    یو  چادر سرم کردم 
 شدم  ن یماش

 زدم که شناخته نشم  اهم ی ماسک س هی

  ه ی به آراد .  دمی آراااد. زنگ افتمیباشه؟ اهان  ی مرد هم الزم دارم که ک هی
 بوق دو بوق سه بوق

 :جواب داد یخواب آلود یبا صدا آراد

 د؟یب  یهووووم ک _

 : نازک کردم و گفتم  صدامو

 سم؟ ی عس   ییشناسیمنو نم   گهیاوا عشقم د_

 :هل شد و گفت آراد

 یی تو   لدایعه  _



 : گفتم   یمانند  غ یج  یصدا با

 هان؟   ه؟یک  لدای_ 

 :با لکنت و ترس گفت اراد

 شبنم جان   ییاهان تو زهیچ_

 : وگفتم   هی گر  ر ی زدم ز یالک

 هستن هان؟  ی و شبنم ک  لدای  شعور ی ب_

 : داد زد دی. انگار فهمومدی ن یاز پشت گوش یی صدا

 کشتمت بزغاله   رمی بگ کا یرا -

 : خنده و گفتم  ر ی زدم ز یپق

 نه  ا ی یکوچولو هست   طنتی ش ه ی هیپا  نمیحرف اضافه نزن بگو بب_

 :شد و گفت طونیکار هاست. صداش ش  نیا ه یآراد پا دونستمیم

 خواهر   تم یمن که چهارپا _

 : باز گفتم  شی ن با

 دم خونمون  ا یباشه پس ب_

 :خواستم قطع کنم اراد با هول گفت  تا

 ... رفت بگم   ادمیرو   یز یچ ه ی کا یرا  زهیچ_

 : گفتم   کالفه

 شد  ر ید  گهیخو بنال د_



 : با لکنت گفت آراد

من به عنوان استاد به دانشگاه    یها ول   یناراحت نش   کای را  نیبب  نی بب_
 شما اومدم 

 : گفتم   یال یخی ب با

 دونمیم_

 :با تعجب گفت  اراد

 از کجا؟ ؟یدون یم_

 : من

 شیشد ا  ر ید گهید  ا یزود ب گمی بعدا م_

چ  تا نم  یزیخواست  بدبخت  قطع کردم.  زارت  مد  دونهیبگه    ر یخودم 
صحبت کرده    دی باهام راجب آوردن استاد جد  ر ی ارشاو   روز یدانشگاهم. د

 دونستم اون استاد آراد خودمونه  یبود. نم 

 ( کایرا  یطان یها ها ها ها)خنده ش ارم یچه بهتر. پدرشو در م   اصال

با دو اومد داخل و    نگ ینگذشته بود که آراد از در پارک  قهیپنج دق  هنوز 
تو    ختی ه من پشمام رک   ییحرکت کوماندو   ک ی  ی خودشو ط پرت کرد 

 رون یهمون ساالد خودمون از افق اومدم ب  ایآراد  ی. با صدانیماش

 :آراد

 کنن ی دارن حرکت م گه ید فت یراه ب_



. دختر  م ی دانشگاه بود  یجلو  نیگفتم و راه افتادم. بعد از چند م  یا  باشه
 دنی خند ی و م  گفتنی پسرا همشون باهم م

 : وا رو به آراد گفتم  دیتاک 

 ساالد دکمه لباست و تا اخر ببند یهو_

 : کرد و گفت  یدهن کج آراد

 شعور ی ساالد هم عمته ب دونم یخودم م_

 خخ(  فم یحد من لط نی در ا یعنی) ابو ی برو بابا  ی عنیدست اشاره کردم  با

  می شد  اده یپ   نی اونا پارت کردم و هردو هم زمان از ماش  ی و جلو  ن یماش
لب    ر یکش رفته بود گرفت دستشو ز  حیاز کجا تسب  دونم ینمآراد خر    نیا

  می . رفت خوندی کثافت داشت آهنگ م  دونم یمن م  یول  گفت یمثال صلوات م
ا گرخ  نیجلو  همشون  سوسوال  کس  دهیبچه  هنوز  و    یبودن.  آراد 

  دم یو د  نیبود. فرد  دهیباهاش حرف  یهم فقط تلفن  ر ی . آرشاوشناختینم
به آراد عالمت    زدیحرف م   ینمه عمل   هی  نیدختره همچ  هیکه داشت با  

 دادم

  ن یکرد . هردو سرشونو هم زمان باال آوردن فرد  یجلو آراد سرفه ا  میرفت
سوسک    هیشب   افشی کرد که ق  ز یچشماشو ر  هویخونسرد مارو نگاه کرد.  
 من زوم کرد  یشد و مشکوک رو چشما

 االنه که چشمام لوم بده  اه

  نی انداختم پا  سرمو 

 : زد و گفت نیچند ضربه به دست فرد  حیبا تسب اراد



 ... ..و یاستغفراهلل رب یکن برادر من تو روز روشن و چشم چرون  ایح_

 بره  ادت ی  شیتا بق  یبگ نویاحمق حاال واجب بود ا  اه

  ی زیداده بودم خواستم چ  رشییکه تغ  ییوسط حرفش و با صدا  دمیپر
 میشد  خیمنو آراد هر دو س  ییبگم که با صدا 

 : سیپل

 اومده؟ شی پ ی مشکل_

و چند تا سرباز    سی بودم من؟ آراد با تته پته رو به اون پل  یبدبخت ک   هق
 : بودن گفت ساده ی که وا

 اردو  یبرا م ی منو و خواهر اومد ستینـ ن  یزیچـ چ_

چشم غره    هیوسط حرفشو با  دیپر  ن یبگه که فرد  یزی خواست چ  سه یپل
 گن یما گفت: بله درست م  یبرا

 : امون کرد و گفتمشکوک نگ س یپل

 می اطراف هست نی ما هم  دیداشت  یخوبه اگه مشکل _

 شششی اوف  م ی رفتن اونا منو آراد نفس حبس شدمونو رها کرد با

 : گفت  یطانیلحن ش  ه یاومد طرف من با  ن یفرد دمید هو ی

 طرفا؟؟  نیا  سهیبه به خانم پل_

جلو. آراد و اون دختره و بچه    ومدی م  نیعقب فرد  رفتم یم  یمن ه   حاال
 کردنینگاه م نیفرد یدانشگاه هم هنگ کرده به کارا  یها

 : و گفت  دیجلو چادرم از سرم کش  اومد 



 ؟اره؟یکش ی م  یطانیخانم حاال بدون من نقشه ش کا یخب را _

 : . چشمامو مظلوم کردم و گفتم کشتم یتو سرم که لو رفتم االن م   خاک

 جونم نیفرد_

 :نیفرد

 نداره   دهیخودتو مظلوم نکن که فا یکخبه خبه ال _

 : چشم غره خفن گفت ه یبا اخم اومد سمتمون و رو به من با  آراد

 داره؟  کار یبا تو چ   ه یک  ارو ی  نیا  کای را_

بزنم فرد  تا ب  دیپر   نیخواستم زر    ت ی با عصبا  نی. فردکتیات   ی تو حرفم 
 : نگاش کرد و گفت

 ه؟ یک  نی ا  کای را ؟ یهست  یاصال به تو چه تو ک_

 لحظه خندم گرفت  هی کردنیحق به جانب و طلبکار نگام م هردو

  شی وار بسته شد ا  ک یاتومات  شم یچشم غره رفتن که ن  هردوتاشون  دوباره
 : بد اخالقا. با دست به آراد اشاره کردم گفتم 

 دانشگاه  ن یمن و استاد ا  یو دوست بچگ  هیآراد همسا_

 : اشاره کردم و گفتم  نیفرد به

 و البته برادر من   یم یدوست صم نم یفرد_

   کردن   یبا هم دست دادن و ابراز خوشبخت هردو

 « بعد  قهیدق ۱۰»



   گفته بودن دوستاتو باهم آشنا نکن ها  م ی از قد هق

با هم مچ شدن و منم مثل ننه مرده ها به    ییقایاون دوتا گراز افر  االن
 فته یو اتوبوس راه ب ادیدانشگاه ب  ر یمثال مد  ر یدادم تا ارشاو هیتک  وار ید

 ( اسکل جان اده یاز سرت ز  نم ی: دختره...الاله اال اهلل هم یوج)

 ( ها اسکل عمته  یمصرف پرو شد  یمن: هووو وجدان ب) 

 ته یزده که انگار برد پ   یپی ت هی ناکس  ادیداره م  ر ی آرشاو  دم یدور د از 

 !( هم کم نداره ها   یزی: چیوج)

 ( ی الل گنی نم یمن: تو زر نزن ) 

 ( گه یندارم د ی: من حرفیوج)

 ( من: بهتر) 

طول کش  دو  ما    دیساعت  اخه  بهمون  نم  ییجا  هیبرسه  پر  خر    زدی که 
 می بود ساده ی وا

 ( ا؟ی آ  زنهیجان دلبندم خر پر م کا ی:رایوج)

ب  جواب  بره گم شه  بزار  ندادم    د یباالخره رس  ر ی. آرشاوشعور یوجدان رو 
 بهمون. اوه اوه بدجور اخماش تو هم بود

کنه با    یکردم. تا خواست سرتاپامو قهوه ا  ر ی د  نکهی فکر کنم بخاطر ا  خخخ
 :خوندم  تم یباز و ر شین

نگا به ما    ه ی  یل یگی ج  ی لی گیاخماتو وا کن. حاال ج   یلی گیج   ی لیگی حاال ج_
 کن 



.  دیهم خند   ر ی آرشاو   د یفکر کن  دیون یخنده مد   ر یز  زدن یکه پق   نیو فرد  اراد
 :با حرص گفت  ر یآرشاو

   طرفا  نیخانم از ا کای به به را_

 قدم اومد جلو  هی

 : ریارشاو

 نگفتم مگه؟  ادیب   خوادیم   دهیاستاد جد  نی ا  یایمگه قرار نبود زود ب نم ی بب_

 یتو کار مظلوم باز   م ینقشه خر کردن که نگرفت بر  ن یا خب

فکر کردم    ر ی بد فکر کنم. اوم  خودبه خود به ازدواج ارشاو   ز یچ  هیبه    بزار 
چرا اشک تو چشام حلقه زد. نگاه سه تاشون که به اشکم افتاد    دونمینم

 : گفتم   یها. با بغض ساختگ  چارهی کپ کردن. حقم دارن ب

 گهیو آماده برات آوردم د  د یخوب من رفتم خود استاد جد_

 : ه کردمنگام کرد که با سر به اراد اشار  ی سوال

 گهی ساالد خره استاد دانشگاه شده د  نیا_

 :د یگنگ پرس  ر یارشاو

 ساالد؟  ؟یچ_

 : گفتم   کالفه

  ن یا  یاستاد دانشگاه شد  یچطور  تی من موندم تو با مغز نخود   ر ی ارشاو _
 اروی

 : با دست به آراد اشاره کردم ادامه دادم دوباره



   دانشگاهه نیا  دیاستاد جد ی نی ب یکه م   ین یا_

 : با اخم گفت آراد

 گنیبه درخت م   نیا_

 : گفتم   یکج کردم و با لحن مسخره ا  لبمو

 آروغ ادیبرو بزار باد ب_

گراز مانندشون و تا آخر    یدهن ها  ر ی و آرشاو   نیگفتم فرد  نوی تا من ا  آقا
هوا و دهنت    رهیخنده. از اون خنده ها که کلت م   ر ی باز کردن و زدن ز 
  دشون یسف  یکه گلبول ها  یجور  هی   یعن ی.  شهی باز م  یاندازه دهن اسب اب 

.  دیکشیبرام دست تکون دادن آراد هم داشت با نگاش برام خط و نشون م
  دن ی( به چشم بز ماده در حال زا ر یارشاو -نی پوکر اون دو تا رو)فرد  منم 

   لیشده ها. اون اوا  شی طور ه ی دا یهم جد  ر ی ارشاو  نی. ا کردمی نگاه م

  خنده ی م  نی. االن نب شی بود ا  ی . انگار لبخند پولزدیلبخند هم نم  یحت   که
  خوادی اردو البد همش م  ادیاونم ب   خواستمی که نگو. اه نم  هیاالغ   هی  نیها ا

 به من دستور بده 

 ( ادیاردو ب   دیدانشگاه نبا  ر یوجدان: به نظرت مد)

ش)  ب   گهیم   طونه یمن:  کنم  پرتش  دانشگاه  ش  رون یاز    طونهیها..البته 
م   ی عنی گو...بوق   ارشاو   کنه یاشتباه  راض  ر ی بگه  بزور  مد  یو    تیر یکردم 

 ( دانشگاه و قبول کنه ها 

اهم    ی بایز   یصدا  با ارشاو   یبا صدا  زهیچ  ی عنیاهم  در    ر ی زشت  افق  از 
ننه بزرگ    یکه اندازه قابلمه مس  ییهمشون دارن با چشما   دمیاومدم د 



  ی زینگاه به پشت سرم انداختم. نه چ  ه ی. اول  کننینداشتم شده نگام م
  د یگفتم شا  خب؟  ه یهم به شلوارم انداختم . چ  یینگاه گذرا  ه یکه.    ستین

 : بابا. رو به اون سه تا گوزن زرد گفتم   یکرده باشم ا  شیا  هقهو

 نگاه داره  ه یها چ_

 : کرد و گفت  یدهن کج نیفرد

 خر صفا داره  دنید_

 : گفتم   پوکر 

  د یدر جهنمتون و باز کرد  یچ  یبرا  نمی بب  دیبنال   صفا کن حاال  نهیبرو جلو آ _
 د؟ یکش  یم  ههیو ش 

 :گفت  نیرو به فرد یبا خونسرد  ر یآرشاو

 کردن ازش   دیفکر کنم دکترا قطع ام _

 : داد زدم کالفه

   گه ید دیاههه بگ _

 :آراد

 یدادیو فحش م  یزدیبا خودت حرف م  یداشت  فقط یچ ی ه_

 :  من

 با وجدانم بودم  زدمی بابا با خودم که حرف نم_



  ا یسمتم.    دیسراشون هم زمان چرخ  هوو یگفتن برگشتن    یسه  اهان   هر 
بدبخت(    زنهی من آدم کشتم)وجدان: توهم م  دنینکنه فهم  ژنیامامزاده ب 

 : با دهن باز گفت ر یارشاو

 ؟ یدوباره بگو با ک _

 : گفتم   یجی گ  با

د_ با وجدانم  اهان  ندا  بابا  یا  گهیها؟   واسه شما هم    یبا  درونم مگه 
 زنه؟یهمش حرف نم

 ( ییدونستم انقدر طرفدار دارم وو  یوجدان: نم )

 :با اخم گفت  نیفرد

 باالخره  دهیخدا شفا م زم ینگران نباش عز_

 : و گفت  دیکش  یپوف کالفه ا ر یارشاو

 ؟ یشناس ی )آراد( از کجا م  یتو استاد سوف  کایرا ال یخی ب نارویحاال ا _

 : گفتم   یخونسرد با

 و دوستمه  ه یاراد همسا_

من    ی هه هه ول  د یکس ند   چینامحسوس اخماش تو هم رفت. ه  ر یارشاو
 : گفت  یچون روش زوم بودم. اراد با لحن باکالس دمید

و بزرگ و  دانشگاه معروف   ر یباعث افتخاره که مد   ایخوشبختم جناب ار_
 نمیبب

 :مخصوص خودش گفت لی با استا ر یارشاو



 جناب  نیهمچن _

 : حرص گفتم  با

با کالس    نطور یچرا با من ا   کنمیمشاهده م  دیجد  یزای به به اراد خان چ_
 ؟ یحرف ینم

 : گفت  الیبا خ  اراد

 اخه  ی ندار اقتیل_

 : دمیکرده غر  اخم 

 زشت مون یبرو بابا م _

 :اراد

 عه عه عفت کالم داشته باش _

 تو حرفمون  د یپر ر یارشاو

 : ریارشاو

 دیزود باش  کنهیبچه ها اتوبوس داره حرکت م_

  ه یاراد و به بق  ر یبچه ها ارشاو  هیسمت بق   میو راه افتاد  می گفت  یا  باشه
من    شیاخر نشستم پ   یمن رفتم صندل  م ی کرد. سوار اتوبوس شد  یمعرف

هم    ن یب  ثینگاه خب  ه یو آراد    ر ی و ارشاو   نیبود که فرد  ی خال  ی صندل  هی
با    ر ی ارشاو    انیآراد( به خودشون ب -نیا)فردرد و بدل کردن تا اون دو ت 

اون دو تا تند تند    یمحکم اومد کنارم نشست و ابروهاشو برا  یها  قدم



  طون یاخالقش عوض شده؟ ش   دایچرا جد  ن یشد ؟ ا  یباال انداخت هن؟ چ 
 : که برگشت سمتم و گفت  کردمی شده با تعجب نگاش م

 شده ؟  یچ  ه؟یچ_

 :  گفتم  یتعجب کرده بودم ول  نکهی ا با

 ست ین  یزیچ_

با هم جور شده بودن اومدن    یچند ساعت کل  نیو اراد هم که تو ا   نیفرد
دانشگاهم نشسته    یهاما. اتوبوس راه افتاد بچه  یجلو  ینشستن صندل

.  کردن یبودن البته الزم به ذکر است همه  منه ننه مرده رو مشکوک نگاه م 
نگام   چپ  چپ  همشون  اکردنیمدخترا که  مل  ن ی.  از    ی ک ی  کا ی وسط 

عمل  زونیاو  یدخترا م  یجور  هیکالس    یو  م   کهکردی نگام    خوادیانگار 
 بخورتم

   ژون  ی نه منو نخور عمل_

  زد یهم چشاش قهقهه م   ر ی بلند گفتم . ارشاو   ن یخنده. ه   ر یهمه زدن ز   هو ی
  ی پسرا  ی کردم که چشما  یتک خنده ملوس   هیبود. منم    یجد  افشیق  ی ول

 اومد ر یارشاو یاروم و حرص   یکالس رو من زوم شد. صدا

 بندم یببند وگرنه خودم م شتوی ن_

  ر ی ارشاو   نکهیدونم چرا از ا  ی. نمکردنیو اراد هم چپ چپ نگام م  نیفرد
به نامش زدن ذوق    تابیکه کارخونه ت   یشده مثل خر  یرت یمن غ   یبرا

 کردم 

 ( رای در ن یباز دیبد د یبسه انقد ند کایوجدان:اه را)



 روزگار نامرد نیاخم خودم و جم و جور کردم. اه تف تو ا  با

 ( داشت؟ یچه ربط قایوجدان: دق)

 ( دلم خواست بگم  هو ی  دونم یمن: نم) 

 !( کارت از شفا هم گذشته  گهیوجدان: د)

 به خودم اومدم  نی اروم فرد  یصدا با

 :  نیفرد

 تو ام؟ با ییظرفشو  عیما  کا؟ی ر کا؟یهو را_ 

 : گفتم   واشی مثل خودش   دیلرزیکه از حرص م  ییصدا  با

 !احمق  یِفرن  نهی بوز یخودت _

 : پوکر نگام کرد و گفت نیفرد

 داشت؟  یچه ربط _

 شه هه هه  یربط  یربطش به ب _

 :نیفرد

 می و اجرا کن ۸شماره نقشه  ا یکارا ب  نیکوفت عوض ا _

 عچقم ول یو گفتم: ا  دمیذوق رفتم گونش و بوس  با

 : گوشش لب زدم  کینزد  بعدم

 ی خودم  طون یش  یداداش_

 زده ها ذوق کرد بچم  تابیمثل ت  نیفرد



  ت یو مشت کرد و رنگش از عصبان بود دستشلحظه  نی که شاهد ا  ر یاراشاو
بود به خودم شکوفه    کیترسناک شده بود. نزد  یلی. خرفتیم  یبه کبود
نگاه کرد و پوزخند زد و    ی دفعه به من با سرد  هی دونم چرا    ی بزنم. نم 

 شروع شد  ات یعمل  نی روش و برگردوند. با عالمت فرد

 !( هیانگار جنگ جهان  اتیعمل گه یم  یجور  هیوجدان: )

 ( من: بچه خوبه زر نزنه ) 

 (بود یوجدان: منطق)

و    غ یبه ج   م یشروع کرد  ن یمن و فرد  هو ی عالمت داد شروع کنم.    نیفرد
  ر ی. ارشاو نیو بب  ایه بود که ب به پا شد  ییاتوبوس غوغا  یداد کردن. تو

  هو یو     م ید یچسب  گهیو نگاه کرد که از ترس به همد   نی خصمانه من و فرد
 :با تمام توان داد زد 

 ساکت  -

که از خشم مثل آفتاب پرست رنگ    ر یباز به ارشاو  یبا بهت و دهان  همه 
  ی چرا وقت دونمی برگشت سمت ما. نم ر ی. ارشاوکردنینگاه م  کرد یعوض م 

کم شد. منم    تشیاز عصبان   یشمام افتاد احساس کردم کنچ  هی نگاهش  
با خشم به من و فرد  ی عصب  ر ی توهم زدم ها. ارشاو  که مثل بچه    نی و 

رو به    ی نگاه کرد با بغض ساختگ  میمظلوم شده بود   چه سر کو  ی گداها
 : کردم و گفتم   نیفرد

 خداحافظ  یبرام بود یدوست خوب  زم یجان عز نیفرد_

 : گفت  یدار هیهم با لحن گر نیفرد



 گلم هق   یبا ی با کای را_

 ه یگر   ر ی ز میزد  یو الک   میبغل کرد  گرو یمثل اسکوال همد  بعدم

چند    ت یاز عصبان  ی هم اثر  ر ی خنده. تو صورت ارشاو   ر یزدن ز  یپق   همه 
جا   نیهم   کنهینبود . معلوم بود به زور داره خودشو کنترل م  شی لحظه پ

 : قهقهه نزنه. با اعتراض گفتم 

مظلوم بخت    نی من و فرد  یانصافه که همش به کارا  نی؟ ا  یچ  یعنی_
 اره؟  دیبرگشته و ننه مرده بخند 

با    ر یبابا دلقک بودم و خبر نداشتم ارشاو  یاز خنده. ا  دنیهمه پوک   دوباره
 : خنده آروم گفت

 !!!ی و خبر نداشت یشک نکن بود_

 : گفتم  یبابا باز بلند فکر کردم. حرص  یا

  ن یاز ا  ییکه سه تا  زنمت یم   یجور  ه یسر به سرم نزار    ر یهه هه ارشاو _
 رون ی ب م ی اتوبوس بر 

خاااک بر مغز    دم یدهنم کوب  یبود من گفتم. دستم و رو   ی چ  نیا   نیه
  گه ید    ر یارشاو  لهیدادم که جمع کردنش کار حضرت ف  ی سوت   هی نداشتم  

ب طاقت  پق  ارهینتونست  ز  یو  نگاه    ر ی زد  ما  به  تعجب  با  همه  خنده. 
ارشاو کردنیم بدبخت.  من  به  غضب  و  خشم  با  هم  حسود  دخترا    ر ی . 
. منم از خجالت سرخ شده  زدیبلند قهقهه م   بلندفقط    د یفهم  ی نم   ی چی ه

.    کردنیو نگاه م  ر ی مشکوک من و ارشاو   نیوسط آراد و فرد  نی بودم. ا
ها  فکر  چه  نکردن.    یی االن  به    تی موقع  ر ی ارشاو   هویکه  و  درک کرد  و 



ا با سرفه  اومد  پا  یخودش  ول   انی به خنده  رو   یداد  آثار خنده    ی هنوز 
ها. از   چارهیبودن. خوب حقم داره ب   ه بود. همه شکه شد  ان یصورتش نما 

چ  اخم  جز  حاال  تا  سال  ارشاو   یزیاول  ز دنیند   ر ی از  با خجالت  نگاه    ر ی. 
 ... رفتم. اوووف آبروم رفت که ر ی ارشاو  طونیمشکوک بچه ها و نگاه ش

و    ومد ی خوابم م  یل یزده نشد و منم که خ  یحرف  گهید چشمام و بستم 
 ( د یکه خواب  نهیرفتم فضا)منظورش ا

  ر یشدم. ارشاو  دار یاز خواب ب  زدیکه داشت اسمم و صدا م  یکس  ییصدا  با
 کنه ی باز داره نگام م  شی که با ن  دمیو د

 : ریارشاو

 خانم جات راحته  کای را_

 : منظورش و نگرفتم و با تعجب گفتم   ججیکه گ   منم 

 ها؟ اهان اره راحته_

چه    نیا  ژنیامامزاده ب  ای   نیینگاه به...ه  هینگام کرد و    طونیش   ر یارشاو
رو   ه؟ یتی وضع و  ارشاو  یسرم  تند  ر یشونه  بودم.  از    یگذاشته  پاشدم  

 ( نبود که!  یبچه خجالت  نیخجالت سرخ شده بودم)وجدان: ا 

 : گفتم   تیکرد. با عصبان   یتک خنده بلند ر یارشاو

 ل یگور  یهر هر رو آب بخند_

خ   با سمتم  و  نگام کرد  ال  ز یخشم  از  برسه  بهم  خواست  تا    یبرداشت. 
 دستاش فرار کردم 

 : ریارشاو



 !هیک   لیتا نشونت بدم گور   سای اره؟ وا لمیکه من گور _

 : گفتم   یتا ته براش در آوردم با تخس  زبونمو

 گه ید ی لیگور 

  یعن ی .  م ید یاز اتوبوس خارج شدم. عه من چرا دقت نکردم رس  ع یسر   بعدم
خودم ها.    یهستم برا  یپا خرس  هی همه مدت خواب بودم. منم    نیمن ا
شد تا. .خواستم دوباره از دستش فرار کنم    ادهیهم از اتوبوس پ  ر یارشاو

 :مچ دستمو گرفت و گفت

 ی تنها بر  سیوقته خوب ن   ر یهتل د میبر  ایبعد ب  یتو باشه برا   هیتنب_

 : گفتم   کالفه

 رم یکه خودم م  ستین  شتر ی بابا نگاه کن دو قدم راه ب_

ب   بعد برم که دستمو کش  یهم خواستم  تو    د یتوجه بهش  پرت شدم  و 
 بغلش

 :دیدندوناش غر  یال از 

 !یبر  دینبا یعن ی  یبر دیتنها نبا   گم یم  یوقت _

هوا. ازش حساب بردم و دنبالش راه افتادم.    دمیدادش دو متر پر  یصدا  از 
  دونستمیهتل. م  م ی دیرس  نیم   ستی . بعد از بشی ا  یدو قطب  یموج   کهیمرت 

باشکوه و خوشگل    ی لیخرمشهره. خ  یهتل ها  نیاز بهتر  ی کیهتل    نیا
  یچ   دم یخوبه...هن؟ خودمم نفه  شهی هم  رم ی. ارشاوقهیجان سل  ی بود. ا

.  شم ی م  وونه ی دارم د  ا یبود. خدا  یچ  ت ی)م( مالکنی...ارمی!ارشاو دمبلغور کر 



با جذبه خاص خودش رو به    ر ی به خودم اومدم. ارشاو   ر ی ارشاو   یبا صدا
 : من گفت

اتاق توعه همه بچه ها رفتن اتاقاشون فردا هم صبح زود    دیکل   ن یا  کای را_
 گردش  م یباش تا بر  دار یب

 : لکنت گفتم  با

 با باشه ممنونم_

روزگار...رفتم   یکرد و رفت. ه   یکش خداحافظ  کایلبخند را هیبا  ر یارشاو
  د یو سف  یبود به رنگ گلبه  ی بزرگ  بایاتاق. اووم خوب بود. اتاق تقر یتو

. در کل خوب  یسرمه ا -یبا تخت خواب گلبه  دیسف  ی. پرده هایو سرمه ا
و    دم. از حموم در اومبود. لباسامو درآوردم و خودمو پرت کردم تو حموم

موهام بود    ینوازش کرد. بو  مو ی نیب   اس یگل    یبو  دمی کش  یقینفس حم
و خودمو پرت    دم یتاپ شلوارک قرمز پوش  هی. زده بودم  ونیکه بهش لوس 

  ی ماریسفر و ب   ن یو ا  ر یو ارشاو  م یکردم رو تخت و با فکر کردن به زندگ 
زمستان  میکوفت  با صدا  ی به خواب  رفتم. صبح    دار یب   یزنگ گوش   یفرو 

حموم و بعد از گربه شور کردن فورا    یخودم و انداختم تو  عیشدم. سر
و بعد از دوش گرفتن با    دمیپوش سی و نا  ک یدست لباس ش ه یدراومدم. 

مارکم از در خارج شدم. هم زمان با    یعطر سردم و بستن ساعت مشک 
. موهاش و زده  رونی اومد ب ر یشاوهم باز شد و ار   ییمن در اتاق رو به رو 

جذب    یکت شلوار نوک مداد  هی.  ومدیبهش م   ی لین مدل مو خ یبود باال. ا
بود. خندم گرفته بود دو ساعته دارم با چشمام پسر مردم و    دهیهم پوش
 : . با لبخند گفتم کنهیم  ز ی اونم داره منو انال دم ید دمیقورت م 



 سالم _

با لحن سرد   طونیو ش   د یخندیکه م   شبید   برخالف سالم کرد و    یبود 
سوار اسانسور شد. منم پشت سرش سوار شدم. امروز قلبم ناآروم بود و  

درد  . قلبم فته یقرار ب  یکه اتفاق بد  یی. دلشوره داشتم. مثل وقتا کردیدرد م
من سفارش قلب سالم    یبرا  یقبل سفر دکتر حداد  شی چند روز پ   کردیم

زرگ از قرصم و برداشتم و گذاشتم  بسته ب   هیامروز    نیهم   ی. برابودکرده  
. با توقف آسانسور از فکر  ادین   شی پ   ی مانتوم که مشکل  ی مخف  ب یج  ی تو

و رو خودم حس کردم.    ر ی نگاه ارشاو   ی نی مدت سنگ  نی. تمام ا رونیاومدم ب 
 ها براش نگرانم خخ   شهی م یمشکلش داره جد نم یا

بودن و    ه سادی وا  گه یچند نفر د  شی پ  شعور یو اراد ب   ن یفرد  رونی ب  میرفت
 : . رفتم جلو با خنده گفتم کردنیهر و کر م

 ن یشی ها خسته م  نیر یاز من نگ  یوقت خبر  ه یو آراد    نی فرد  ونیبه به اقا_

 : گفت  یدستشو دور گردنم حلقه کرد و با لحن الت یبا لودگ  نیفرد

 موکونم ادی از شوما  شهیمن که هم   فهیضع_

و کنار زد و منو به خودش چسبوند و    ن یدست فرد  یبا اخم ساختگ   آراد
 : دیغر  یالک

  یعنی  زهیدستتو بکش تا نکندمش مگه خودت فانوس اهم اهم چ   ارو یهو  _
 هان؟  ؟یمگه خودت ناموس ندار

  ی خندم توجه چند نفر به ما جلب شد و سر  ی خنده با صدا  ر یزدم ز   یپق
  ی بودم که صدا  دنیبه عنوان تأسف تکون دادن. همچنان در حال خند



)د  ر یز  ر یرشاوآ  مرز  تا  منو  آرشاوشی گوشم  گلبم  آه  برد  کردن  با    ر ی( 
 : گفت  تیعصبان

 رسمیوگرنه حسابت و خودم شخصًا م   ن یپا ار یصداتو ب_

 ل یگور   یراب یگفتم و رومو برگردوندم. اخه بگو به تو چه س  یشیا

 : ریآرشاو

 می که حرکت کن  دیدوستان همه سوار اتوبوس بش_

  ن ی ا   م یو راه افتاد   م ی . سوار شدم ینفر بود  ۱۵۰باهم حدود    یجمع همگ  سر 
 رو مخم بود   ر ی آرشاو  ی رکیز ر یز  یوسط نگاه ها

  ی ل یمن خ  گنیکه به من نابغه نم   ی فهمم اقا جون الک  یکرده من نم   فکر 
  اوردمیبه روش ن ی حرفام. ول ن یتر از ا ز یت

  &&& 

 ر یآرشاو

ضربان قلبم تند    کنمیرو که نگاه م   کایچه مرگمه را   س یاصال معلوم ن   ایخدا
سادست    یحس وابستگ   هی فقط    نی . نه نه ا کنهیو کف دستام عرق م   شهیم

که از همه زنا متنفر بود.    یکس  ایار   ر ی منم ارشاو   نی. اوففف انهیاره هم
  ی دم حسیمتنفر باشم. حاال که تازه فهم  کایتونم از را  ی دونم چرا نم  ی نم

  ای  ی هوس، وابستگ  ستی مشخص ن  حس برام  نیاسم ا   یبهش دارم ول
 عشق؟؟؟ 

 شم یبهش فکر کنم خل تر م شتر ی ولش کن بابا هرچقدر ب  اههه



  ادهی. از اتوبوس پم یکن   دنی. قرار بود اول از رود کارون دستادی ا  اتوبوس 
 : مثل بچه ها دستاشو بهم زد و با ذوق گفت کا ی. را   م یشد

 چقد خوشگله _

دختر همه رفتارش بچگونست تا    ن یشد. ا  ی جوره محو نم  چ یه  لبخندم 
  یش یراه افتاد سمت رود. االنه که آت  گیم   گیمثل م   کا ی را  امیبه خودم ب
ب  یی بال   ا یبسوزونه   . حرکت کردم سمتش دور و ورم و  ارهیسر خودش 

و آرادم    نیخودشون بودن. فرد  ینگاه کردم. همه بچه ها مشغول کار ها 
گرم    کای کنم که انقد با راگردن اون دوتا رو خرد    خوادی م  لم. دنطوری هم
   رو گرفتم  کا یرا ی. بدون جلب توجه دستارنینگ

 : کایرا

 ..... ؟ قلبم افتاد تو یکنیم  کار یچ  ر یارشاو ننننی ه_

 : بود گفتم  د یکه از من بع  یطونیلحن ش با

 ..... افتاد تو یگفت یم  یخب داشت _

 : گل انداخت و با من من گفت  لپاش

 !!!هار  م ی مخف ب یخب خب افتاد تو تو ج_

ز  بلند ب   ر ی زدم  خودش  به  تا  لپا  اد یخنده  محکم گاز    یاز  انداختش  گل 
 ... گرفتم

 ... فصل اول انیپا

  &&&& 



 دوم  فصل

   کا یرا

 شدا(  یپدرا )چه پدر تو پدر ی اخ بر پدر پدرسگتون ب اخ

ننه مرده نگاه کردم. دلم کباب برگ    ر یتنم درد موکونه اخخ به آرشاو  تمام 
 : گفتم   یبد تر از من بود. با نگران تشی شد براش وضع

 ؟ یخوب ر ی آرشاو _

 : گفت  یگرفته ا  یزد و با صدا  یزور لبخند کج به

 خوبم_

و    ن یزم  ی که مرغا  ارمیازتون درب   یپدر   کیبشکنه آشغاال من    دستشون 
 کنن   شی آسمون زار زار به حالتون ج

 ( ضرب المثل که تو    یدیوجدان: ر)

 ...  بود که شیپنج روز پ  قایدق

 &&& 

 بک  فلش

 : من من و خجالت گفتم  با

 اره  میمخف   بیخب خب افتاد تو ج_

از لپام که االن در اثر خجالت    ام یخنده. تا به خودم ب  ر یبلند زد ز   ر یآرشاو
. بدون توجه  شعوری ب  ر ی گل انداخت بود محکم گاز گرفت. درد گرفتا ارشاو 

 : کردن داد زدم  یبه بچه ها که با بهت نگامون م



   خر  ل یگور  -

بدوو    ر یو خشم نگام کرد و افتاد دنبالم. حاال من بدو آرشاو  ت یعصبان  با
 بردنیهم چنان بچه ها در هپروت به سر م

لبه پرتگاه رود. آرشاو   دمیرس بهم    واشی  واشیکه    نطور یهم  ر ی آخر خط 
 : گفت  یاک با لحن ترسن  شدیم  کینزد

 گه؟ ی اره؟ خرم د لمیکه من گور _

 : من

 جونم  یزاریرو خودت م   ب یزده چرا ع یحرف ن یهمچ  یعه ک _

  یبلند  غیاز پشت پرت شدم ج  هویقدم رفتم عقب.    هی قدم اومد جلو    هی
  ی پاش به سنگ بزرگ  ی مانتوم و گرفت ول  قهیبا سرعت    ر یارشاو  دمیکش

پرتگاه پرت شد  ر یگ از  از دست داد. و هردوتامون  و  تعادلش    می کرد و 
  زدم یمن داشتم اون وسط زر م  نیپا   م ی رفتی م  م یکه داشت  نطور ی. هم نیپا

 خخ  دیشما خودتون صحنه رو آهسته تصور کن  کردمیالتماس م  داو به خ

 : من

منو بابت نماز    ا ینبردم خدا   یخدا من جوونم هنوز نوه هامو شهرباز  یی اا_
خدااا  یها ببخش.  مدرسه  تو  وضوم  شانسم    ایبدون  بد  انقدر  چرا  من 

   نبودم وگرنه م ی قد یهاخوب شد من زمان

 تو گلبم)قلبم( اه تف تف  رفتی صاف م  ومدی م  ر یآرش کمانگ  ر یت

 :گفت   زدیهمونطور که عربده م  ر یآرشاو

 نه  ای   م ی بری جون سالم به در مآخرش مین یخفه شو بب قهیدق دو 



آب وارد دهنم و دماغم و    یادیمقدار ز  هویحرفشو بدم   خواستم جواب   تا
   شه یم  ی مورد منکرات رم یتر نم نیپا   گهی گوشام و.. د

نگاه کردم . اونم مثل من در حال مردن    ر یبه آرشاو   شدم ی خفه م  داشتم 
 د یکش   یوحشتناک   ر ی قلبم ت هوی بود. 

 : به قلبم بدنم  یاز اعضا ی ا نامه

 « یدیآخر هممنو جر م تو»

 ..مطلق ی اهیو س دمیو د  ر ی بسته ارشاو  یلحظه چشما  نیاخر

  نجا ی سردرد چشمامو باز کردم. اخخخ با بهت به درو ورم نگاه کردم ا  با
دختر. تا    یگ یچرا چرت م  کای خانه خوب خداست؟ اه را  ایکجاست آ   گهید

در   دنیتا مرز ر  دمیکه د  یزیبا چ هو یخر و بدم  یوج  نیخواستم جواب ا 
زدم که    یپس   هیکه کنارم بود    ر ی به آرشاو   ن یک  نایخدا ا  ییشلوارم رفتم. وا

با سرعت  و ترس نشست تا خواست خفم کنه با چشم و ابرو به اونا  
 اشاره کردم 

آروم    ر ی روزگار ارشاو   ن یبزرگ تف تو ا  ی الیب یو س   شیبا ر  کر یغول پ  یمردا
 : گفت

 گه یندارن د ی ما کار  اهان البد با ن؟یک   نایا  کای را_

که    یزیبا چ  هویمثل بالنسبت بز تکون دادم و روم و برگردوندم    سرمو
که    ر یبا ادبم( با بهت برگشتم طرف ارشاو  ی لیمشاهده کردم)مثال من خ 

 : زد. با لکنت و ترس و گفتم   یم  دیداشت اطراف و د الی خ یب

   میب بدبخت شد   ر ی آ آ آرشاو _



 : ریارشاو

 ؟  کایشده را یچ_

 : حرص گفتم  با

 لطفا کله مبارک و برگردون و روبه رو نگاه کن _

از    م یهر دوتامون داشت   یلی. خدا وکختیپراش ر   دنشیهم با د  ر یارشاو
و سربند اون مردا پرچم داعش بود.    ن یماش  ی. رو م یکرد   ی ترس سکته م

 بود سرمون اومد  ییچه بال ن یخدا ا یا

 : بستم بلند داد زدم چشمامو 

 یَرج آل تَ   یَمج  یَاج_

  ی ها  ی و داعش  ر ی رو به اون ارشاو   یو باز کردم و با مسخره باز  چشام
 : باز گفتم  شیکردن با ن  یکه که با بهت نگام م  یگوربه گور

 ن یسابق ی ُخب متاسفم َعَمل نکرد شما هنوز همون اسکال_

 :با خشم گفت ر یارشاو

 مارو با خودشون ببرن   دیکار هاست االن شا  نیا  یجا نجایاحمق ا _

 : گفتم   یال یخ ی ب با

 تونن   ینوچ نم_

 ( ساعت بعد مین) 

 ی عوض  ی آشغاال نیزم دیاحمقا منو بزار ییآآ _



 :خونسرد گفت ر یآرشاو

گفت مارو    یم  ی الیخ   ی بود تا االن با ب  ی کن  ک  ار یتو لطفا سکوت اخت_
 هان   برنینم

  ی رو  زنم یالل شدم. االن که دارم براتون زر م گهید  گهی داره راست م  دمید
بود نتونستن    لی چون خودش گور   ر یها هستم. آرشاو  یاز داعش   یکی کمر  

بلند کنن دستاشو بستن. من اتقد مقابله کردم باهاشون که نگو. چرت  
کمرشون. ولش بابا صفا کن. زدم رو کمر    یبابا به زور انداختنم رو   گم یم

 : و با داد گفتم  ی داعش

 قاطر خوبم  نیو خر من آفربر _

گفتم بزار    گهید  ست یبلد ن   یکرد . بدبخت حقم داره فارس  ینگام م  گنگ
به    باموی مهربانم تا خواستم جمله ز  نقدیواسش ترجمه کنم چه کنم که ا

 :رفت گفت یکه داشت راه م   ر یبگم آرشاو ی عرب

 فهمه ی که حرفاتو نم  نینزن ا ی دختره احمق زر اضاف کاای را_

 : من

م_ االن  پر   خواستمی خوب  تو  ترجمه کنم  نطق کرد  یدیواسش    ی وسط 
 ل یگور 

  ر یارشاو  یکردن چشما  یننه مرده گنگ داشتن نگامون م  یها  یداعش  نیا
  شتر ی حل داد و هجوم آورد سمتم ب  یها  یحرفم داعش   نیقرمز شد از ا

  ل ی گور  ر یارشاو  دم یکه سوارش بودم چسبوندم. د  یخودمو به مرد عرب 
   شه یتر م  کیداره نزد یه



  ر ی ارشاو   یگنده بودن ول   نکهیگرفتنش. با ا  یها هم داشتن م  یداعش   نیا
 خودش  یبود برا  یهم غول

 !( که  ینسبت داد  ر یبود و نبود به بچم ارشاو ی : هرچسندهی نو) 

 ( من: عه بچت هه ) 

  که سوارش بودم  یبا پا زدم تو کمر داعش رتمیخواست بگ تا

  ی. خخخ روش رم کردن گاو ها رو دنیزد و شروع کرد به دو   یا  نعره
 : زدنیها داد م  یگاوه همه داعش  نم یا  جهی اثر کرد پس در نت نم یا

 عمر عمر _

  ی مگه داعش  ی خودش خوشگل بود عبض  ی داره ها ول  یچه اسم زشت   ی اوخ
م م   شه؟ی هم خوشگل  رو کمرش    خواست یم   ی بابا ه   دونمیچه  از  منو 

 : داد زد ر ی بودم آرشاو دهیمثل َکنه بهش چسبمن  ی ول  نیبندازه پا 

 خانم کوچولو  ارمیم  رتیباالخره گ _

(  یرو به عمر)داعش  یبه زبون عرب   ابو یبرو    یعن ی تو هوا تکون دادم    دستمو 
 : گفتم 

  زدمتیاگه نم  یخواستم از نقطه کمر ساقطت کنم ول   ی من نم  ارو یهو  _
 ؟یخورد اون وقت تو پاسخ گو بود ی منو م له یگور  نیا

 به حرفام نداره  یاکشن یر چیه  دمید

 : من

 !نبودم که   وارهی با تو بودم ها با اون د و؟ی  یه _



 :تعجب ادامه دادم با

چارت    ی! بدبخت زن بزنه یهم که جوون م   افتیبابا ق یاوا چرا؟ ا  ؟یالل_
 !که   دیدلم سوخ  یچاره ترت اوخ یو البته بدبخت خود ب

 : عمر

بنده هم زن    یتو نداشتم هه بعدشم خودت کر و الل   یزم به دلسوزال_
 ندارم مجردم 

 : کردم و گفتم   یدهن کج   زنه یحرف م  یفارس نکه یتوجه به ا  یب

مادر عجب دوره     یمجرد  ی اخرش بگ  یهمه زر زد  نی هه هه جون بابا ا _
 شده ها  یزمونه ا

حرفم لبخند    نی لبمو گاز کردم و زدم رو دستم با ا  رزنای پ  ن یمثل ا  بعدم
. وا  شیهم دلقکم اصال همه جا دلقکم ا   نجا یا   ای رو صورتش اومد ب  یمحو

.  حرفهیداره م   یچرا چرا فارس   ستی ن   یعمر مگه داعش   اروی  ن یا  نمی بب  سای وا
 :داد زدم

  ر یارههه؟ ارشاو  ؟ یهست   یرانینکنه ا  نیه   ؟یزن یحرف م  یتو چرااا فارس _
 از ما عقب تر بودن  ی لیخ  نایا

 : به عنوان تاسف تکون دادم وگفتم  یبگه سر یزیخواست چ  تا

 ارزه  ینم  ییبه کشور نوچ نوچ عمر خدا تیان یخ_

 :دعواش کنم که با داد گفت کمیخواستم   دوباره

متنفرم تو هم    د یاز همه شما که به فکر منافع خودتون  ستمین   یران یمن ا_
 د یقضاوت کن  دیفقط بلد  هیمثل بق  ی هست  یکی



خله ها تا خواستم بزنم فکشو خورد کنم دستم    ارو ینگاش کردم    مبهوت 
 : و را افتاد در هون حالت گفت د یو مثل کش تنبون کش

تأخ _ ندارم  سر  یتو  یریدوست  باشه  ب  عیمرگتون  راه  ا   فتیتر    نکه یو 
اونا مثل من    یصحبت نکن   یبه قرارگاه فارس  م ی رفت  یکنم وقت   ی م  هیتوص

 خانم کوچولو   ستنی هربون نم

 : لب گفتم  ر یز

 خانم کوچولو  گهیبهم م   نم یهمه جا اسمم هست ها ها ها ا اد یخوشم م_

 :بلند داد زد عمر 

 ساااکتتت صداتو نشنوم _

 : توجه به حرفش اداشو درآوردم گفتم  یب

ق_ ناموفق م  هی شب  افتیتو که    ی واسه من زر اضاف  گه ید  مونه یتراکنش 
 نزن 

  چشاش قرمز شده بود  یددم وا  ییسرجاش و برگشت سمتم. آ   سادی وا
. پرو پرو  م یو رفت  میاگر جذاب و خوشگل بود   م ی و رفت  می اگر بار گران بود

 : زل زدم تو چشاش گفتم 

 کنهیعصاقورت داده واسه من چپ چپ نگاه م   یداعش  هیچ_

حاال واسه من ور ورم    ی طلبکار باشم گروگانمون گرفت  د یمن با  نکه ی ا  مثل 
 ؟ یکنیم

. اخع  شد  یتر و چشاشم قرمز تر م   ظ ی اون اخمش غل  زدمی من زر م  یهرچ
از لودگ  یتیموقع  نیبگو دختره احمق چرا تو همچ  .  یداریبرنم  یدست 



  ی صدا  هو یکنه    می کی   نیکف زم   یقدم اومد جلو تا خواست با سنگا  هیعمر  
رو بهش    ی بود و به عرب  ساده یعمر وا   ه یمد که تو دو قدماو   ر یداد ارشاو 

 : گفت

کنم    یچاره م   یهمتونو از دم ب   خورهی   کایفقط فقط سر انگشتت به را_
 دی دیرو دزد  ییچه کسا د یدون یشما نم

 کردن  یتو دلم راه انداز  تابی کارخونه ت  ر ی آرشاو  تیحما نی ا از 

  ی کردم به فارس  یو نگاه م  ر ی با پوزخند رو به من که با ذوق ارشاو   عمر 
 : گفت

 !کنهیماشااهلل دوست پسرت چه منم منم م  گه؟ی اسمته د کای هه را_

و سرو  ر یارشاو  تا عمر  بق  سی خواست دهن  به    ایداعش   ه یکنه  با عجله 
تند دستشو دور    ر یسمتمون شتافتند. تا خواستن به من دست بزنن ارشاو 

 :گفت  یانداخت و رو به اونا با لحن جدکمر من 

 می کن   یفرار نم  م ی ایخودمون م _

بهمون نداشته   ی نگامون کردن عمر اشاره کرد که کار د یها با ترد  یداعش
 باشن. اخخ ننت فدات شه ها 

 : من

 ؟یخوند یسر قبرم برام فاتحه م  د یبا یبود ومدهی دمت گرم آرشا ن_

 :گفت  تی با عصبان  ر یارشاو

 ها کلکل نکن خطرناکن دختر   یداعش ن یخدانکنه بعدشم انقد با ا_



   بهش گفتم که محکم کمرم و فشار داد ییبابا برو 

 :  من

 ر یاخ کمرم ارشاو _

 : ریارشاو

 ی ساکت باش خانوم_

کلمه من    نیهر چقد بگم کمه انقد که با ا  یعن ی   شنومی م  دیکلمات جد  نه؟
 ذوق کردم 

 :  شک گفتم  با

 ؟ یخانوم_

ول  یزیچ برگردوند  و سرشو  مل  ینگفت  و حس کردم.    حیلبخند  زد  که 
کردن    یم  ی که زندگ  ییجا   دن یاز د   م ی دیراه رفتن رس  یباالخره بعد از کل 

  ی خودش ها. نماش از اون خفنا بود هه ول  یبود برا  یفکم افتاد قصر
. دم  دیهم طول نکش   هیکردن خونه دو ثان  ز یکه نبودم کل آنال  دهیمنم ند

 :گفتم  ر ی شاو گوش ار 

ا  د یمگه نبا  گمی م_ ا   ی تو  ای ها داعش  لمیف  ن یمثل    ی زندگ  یی جا  یخرابه 
 کنن؟ 

  یگرفته و حال   ی ازم فاصله گرفت و با صدا  کم ینگام کرد و   ق یعم  ر یارشاو
نم ا  ی دونم  یخراب  کرد.  معن   نیزمزمه  هزارتا  برام  داشت    یکارش 

به شونم    یضربه نسبتا محکم   یک یدخترونه خودم غرق بودم که    افکار یتو
 : (گم یم  ی من براتون فارس  یول   کننی صحبت م  ی ها)عرب  ی از داعش  ی کی زد.  



 خانم خوشگله  میتمام روز و وقت ندار  فتیزودتر راه ب  -

.  م یو شونه به شونه هم راه افتاد  ر یگفتم خودمو چسبوندم به آرشاو  یشیا
  ی ندارم که...داخل که رفتم نما  نجای رو ا  ی کس  ر یوباالخره من به جز ارشا

ا  ادی خونه چشمامو زد اه اه جلفا بدم م  ییطال   ی لیخ   یها  یزندگ  نیاز 
  مها به جز عمر تا کمر خ   ی . عمر مارو هل داد جلو همه داعشیتجمالت 

جهت نگاهشون    ا؟ ی؟اسکل هستند آ   نایشدن ا  یشده بودن. اوا چرا موج 
کفش    هیسمت پله ها    دیچرخ   ر یو دنبال کردم. هم زمان سر منو ارشاو

و    یو ورزشکار  دهیورز  کلیبا ه  یو کت و شلوار نوک مداد   یبراق مشک
ها انقد جذاب    یداعش   نی جذاب ننت فدات بشه که! چرا همه ا  یصورت

شعور.    یبود ها ب   یزیعجب چ   یپسره ول   نی از ا  نم یا  عمر هستن اون از  
کنه نا خوداگاه بر گشتم طرف    یباز من و نگاه م  شیاونم داره با ن   دمید

متورم شده    شی شون ی خدا انقد قرمز شده بود که نگو. رگ پ  ای .  ریآرشاو
.  دمیبود. آب دهنم و قورت دادم و دوباره به سمت همون پسره چرخ

 ن یپا ومدی از پله ها م زدیهمونطور که دست م  ن شروع کرد به دست زد

 : پسره

 دست زدنشه خخ(  یتق تق)صدا تق

   نیبرام آورده آفر ی چه لعبت زمیعمر برادر عز  نیآفر

 : نگاش کرد و گفت  کم ی عمر 

 بعد یحرفت بمونه برا ه یحوصله ندارم عثمان بق_

بگه گذاشت رفت. همون که انگار برادر    یا  گهی د  ز یچ  نکهیبدون ا  بعدم
شمرده    ی و با قدم هاسر داد    یعمر بود اسمشم عثمان بود خنده چندش



  ی . منم مثل بالنسبت بز بر و بر نگاش مسادیمن شد روبه روم وا   کینزد
 : سرفه کرد و گفت کمیکردم  

 ؟یدینکنه ترس  یخانم کوچولو؟ اوخ یزبون ندار_

عقب افتاده    مانشیکه وقت زا  یعثمان و به چشم گاو   ارو ی   ن یا  داشتم
 :زد و گفت یعن مانند شخندیکردم. عثمان گور به گور ن   ینگاه م

 بهت دست داد؟ یمن چه حس  دنیاالن از د_ 

 : االن انتظار داره بگم  نیا

عثمان عچقم با اومدن عن مانند تو از پله ها گلبم )قلبم( فشره    یییوااا _
 خر  کت یات یب  کهیقلبم پرواز کردند مرت  یشد و پروانه ها

 : با تمسخر نگاش کردم و گفتم  کمی

 ه؟ی چ ی دونیتو بهم دست داد م  دنید که بعد از   یتنها حس_

 نگام کرد ی باز و سوال شی ن با

 : گفتم  کردمیکه داشتم خندمو کنترل م   یدرحال

 نگاهم که با نگاهت کرد بر خورد_

 : . با تمسخر نگاش کردم و ادامه دادمدادیبه حرفام گوش م جانیه  با

 خدا مرگت دهد اسکل جان حالم بهم خورد _

ز  یپق  ر یارشاو ز  ی. حاال نخند ک  خنده  ر ی زد  خنده.    ر یبخند. خومم زدم 
عصبان  از  رنگ    ر یی تغ  تیعثمان که  پرست  آفتاب  مثل  و  بود  داده  رنگ 



  ی زی. چدیدستش گرفت و کش   یکرد اومد جلو و موهام و تو  یعوض م
 نگفتم و فقط نگاش کردم 

 : عثمان

 ی مردک و کند  نیحرفت گور خودت و ا نیبا ا _

 : ریارشاو

 کا یرا  کای ولش کن را  ابویهوو _

 : من

 تونه بخوره ولش کن   ینم  یگوه   چیه  ر ی ارشاو _

هوا    غم ینتونستم خوددار باشم و ج   گه ید  د یموهامو محکم تر کش  عثمان
 ی عوض  د یرفت. درد گرفتا بد کش

 : عثمان

 دم یبخورم دختره احمق بهت نشون م یگه   چیتونم ه ی که من نم_

   چطور به خودش جرات داد منو بزنه یعلف  ابودی نی عه ا عه

.  یکرد ناز نفست قنار  یچاره داشت حنجره خودشو پاره م  ی ب  ر یارشاو
کنم...پامو اوردم باال    یفکر م  ی به چ  ت یموقع  ن یتو ا  نی خااااک تو سرم بب

که احساس کردم    دیکش  ی. عثمان عربده وحشتناک دیکه نبا   ییو زدم جا 
  دیکش   یداشت سوت م  قهیگوشم تا دو دق  دیپرده گوشم پاره شد . باور کن 

سرخ شده و    یصاحاب. با صورت  یاز اگزوز موتور هم بدتر بود ب   اشصد
 : گشودم و گفتم   یعیضا  ی لیبه صورت خ شمویخشم نگام کرد ن 



 کنم  یم تی اصال نگران نباش من ازت حما وانیارام باش ح شیه  _

 : ام کرد همونطور که با دستم سرمو گرفته بودم گفتم نگ گنگ

 هستم  یوحش   واناتیمن مدافع حقوق ح   یدونیاخه م_

  ر یزد ز   ی کرد پق  یگشاد به من و عثمان نگاه م   شی که داشت با ن  ر یارشاو
کرد و به    ر ینگاه خصمانه به من و ارشاو  ه یشده بود    یخنده عثمان حرص 

.اهم اهم منظورم بازداشگا...اه حاال  ..لهینگهبانا اشاره کرد مارو ببرن طو 
بردن    کتک   یچهارپا مارو کف بسته و با کل  وان ی که مثل ح  نهیمهم ا   یچ هر 

  فتن یها م  ی داعش  ر ی مردم گ  ای. ب زدنی البته فقط با پا به کمر مبارکمون م
 اونارو کنم ی و مسخره م زنمیکنن من مثل اسکال م   یالتماس م  یکل

ها سربند مخصوص    یداعش   نیچرا همٔه ا  دمیرو نفهم  یزیچ  ه ی  اخرش
و پشم دارن به جز اون دوتا باد معده)عمر_عثمان( واقعا    شیبستن و ر 

است؟ چرا من انقد سوال دارم؟     دی ورژن جد  ا؟ی سوال داره؟؟ نداره آ   یجا
  ی چرا داعش  شه؟ی م  لیمستط  م یندازیگرده بعد عکس که م   نیچرا لنز دورب 

 چرا اسکل شدم؟  گره؟یانقد ج  ر ی ارشاو ها پشم دارن؟ چرا من خرم؟ چرا 

چرت و پرت ها فکر کردم.    نیولش کن بابا مخم سوراخ شد انقد به ا  اه
. درو باز کردن  یدر بزرگ آهن   هی  یجلو   دم یرس  دمیبه خودم که اومدم د

دره. اوف خاک تو    نینه به اون قصر نه به ا   یلیداد خداوک  یبد  یصدا
ارشاو و  مثل سگ    ر یمخم کنن. من  با پشت    م ی ت یو  داخل.  پرت کردن 

 کردن   نین و بدون توجه شروع کردم به نفر یافتادم زم 

 : من



  ن یریبم   ی خشتکاتون پاره بشه. اله  ی اله  ن یریزخم بستر بگ   ی اخ اخ اله_
 ... یبرقصم اله  یمن سر قبرتون بندر 

نفر  یم به  هنوز  دستوحشتنا  ینایخواستم  بدم که  ادامه  محکم    یکم 
تا خواستم بزنم نفلش کنم    دم یو د  ر ی دهنمو گرفت. نگاه کردم که ارشاو 

با   برگردوندم که  و  اشاره کرد. صورتم  رو  روبه  به  آدم    لی ا  هیبا چشم 
که    ییبودم من. اخ آبرو کجا  یبدبخت ک  ییاندیَدَدم    ییمواجه شدم. آ 

  ی ب   یها شعور یب   خندن یدارن م   مدی بکارم . دوباره د  ونجهیقبرت   سر   ام یب
خوشگل مشکل بودن با سه تا پسر    ن ی. دو تا دختر همچشششی ا کت یات
بود نگاش که به من ننه    یاز اون دخترا که همجاشم عمل   یک ی  یول   گر یج

ا  افتاد  ول  یش یمرده  چشما  ی لیخداوک   دید  ر یارشاو  ی وقت  ی گفت.    یبا 
   ها ه یبد درد یدگ یترش ای پروژکتور روشن شد. ب شماشتو چ  دم یخودم د

 : من

 ن؟یشما برگ کدوم درخت هست  ی و  یا_

 : بود گفت  طنتی داشت و چشاش پر ش  ی جذاب  افهیاز اون پسرا که ق یکی

بب _ به  ها  نجاستی ا  یک  نیبه  فرمود  دیجد  یگروگان  رنجه  من    دیقدم 
اشاره کرد( داداشم    شی )با دست به پسر بغل دستابوی   نیحسان هستم ا 

به دل    نِ یدیپسره اشاره کرد خخ( دوستم آ   یکی)به اون  ی کی  نیمحسن ا
 ... و ره ینمه پاچه گ هی د یرینگ

بق  تا آ   هی خواست  اسمش  پسره که  همون  بگه  پس    نیدی حرفشو  بود 
 :حواله حسان کرد و رو به ما گفت  یکردن

 خب شما؟ _



 : گفتم   طنتیش با

ولش بابا اشتباه شد    ی عنی نه طولم به عرضت اه    یعنی به درزت  عرضم  _
  کاستیهستم اسمم را   یگری دختر خوشگل و با کماالت و ج  ین یب یمنو که م

   از االن گفته باش قصد ازدواج ندارم یول

 :  مخصوص خودش گفت لی با استا  ر یخنده ارشاو ر ی زدن ز همشون

 هستم خوشبختم  ایآر ر ی من هم ارشاو  -

  نجا ی ا  کهی بابا مرت  یکاراش و ژست گرفتن هاش کردم ا  نیا   به  ی کج  دهن
 پ ی خوشت شعور ی ب کنه یهم ول نم 

  پیخوشت  نیگفتنش نه به ا  شعور ی َرد دادم نه به اون ب   گه یوجدان: من د)
 ( گفتنش

 : به اون دخترا گفتم  رو 

 !!گهید  دیکن  یخودتون معرف ن ینکنه منتظر کارت دعوت هست  -

 نکبت  برگردوند  ضیروشو با غ  ه یاون عمل یول  د یخند ه یاول دختر 

 : دختره

 نیدی هستم خواهر آ  ا یمن رو   زمیسالم عز _

 :اشاره کرد و گفت هیدست به اون عمل با

 دختر عموم ساناز هستن  شون یا -

کم مونده بود    ر یواسه ارشاو  ی گفت ول   یرو به من خوشبختم سرد  ساناز 
  ی هن؟ نمنه؟ چ   خودمه.   ینوموخام ارشا  شرف  ی با نگاش قورتش بده ب



  م ی و نشست   دمیو مثل کش تنبون کش   ر ی گفتم؟ دست ارشاو   یشد من چ 
بنیزم   ی رو  رس  ا ی.  فرش  عرش    مید یاز  رس   ا یبه  عرش  از  به    می دینه 

شف  اایفرش...خدا د  اامنو  د   گهیبده  شدم..  داره    ر یارشاو   دمیخسته 
 :گفتم   یخودمو لوس کردم و با لحن بچگونه ا  کم یکنه.    یچپ نگام مچپ

 منو نخول آقا غوله من بدمزم _

کنه. نگاه    دمینزنه شه  ا یسخت تو هم رفت. خدا  ر ی ارشاو   ییاخما  دمید  هو ی
 دم یبهم انداخت که مرگ رو به چشمام د یتند

. بازم نتونستم دست از مخسره )مسخره(  گایدر حد الل  یداشت النات   جذبه
ساناز حسان    ایَنر و ماده)رو  یو رو به اون کرگدن هاهام بردارم    یباز

آ  من یدیمحسن  نگامون  تعجب  با  لحن  ی(که  با  بغض    که یکردن  از 
 : بود گفتم  ی ساختگ

دختر خوشگل و ناناز و با   هیاگه   م ی رفت  م ی روزگار... اگر بار گران بود یه _
 می رفت  م ی کماالت بود

  ن یخشمگ   ر ی به آرشاو   ی نگاه  دیشد با ترد  شتر ی ب  چیکمتر که ه  تعجبشون
 : انداختم و گفتم 

 بره؟؟؟ی با چک و لگد م ر یآرشاو م ی اگه نر_

 اسکل هستن بابا  نا یخنده کجاش خنده داش!! گاش ا ر ی ز زدن

 :گوشم گفت  ر یز ر یارشاو

 بزنم تو دهنت؟   ؟یزنی با ناز حرف م ینطوری ا چرا



  ن یشده اچه پرو    میشو با هم بر   ادهی شتابان واقعا گاشش پ  نیکجا چن   به
تو روش بگم تو دلم گفتم    نارو یکالمم جرات نداشتم ا   ن ی. البته شکر بارو ی

برو دوغتو    ا یب  یعن ی هستم من. با دستم اشاره کردم    یآدم شجاع  ن یبله چن
کنه    مچند تا درشت بار   ه یتا خواست    ی هم که عصب  ر ی. ارشاوارو یبنوش  

 : به ما انداخت و گفت ی نگاه  طنتیحسان با ش 

 ن یبه به زن و شوهر _

نگاش کرد  هر  به نشونه تسل م ی دو چپ چپ  و    م ی که دستاشو  برد  باال 
 باشه و کم زر بزنه  نی خوبه آدم مثل ا اینگفت ب   یچی ه

   م یگفت ما زن و شوهر   نکهیمن اصال ناراحت نشدم از ا  یول

دخترانه  پوچ    ی ایغرق دن  خوامیدارم برام گنگه نم  ر یکه به آرشاو  یحس
 ... منو دوست داره؟ هه معلومه که نه  ر ی خودم بشم اصال ارشاو 

 بوداساناز بد جور تا بناگوشش باز شده  ن یا شین  یول

 شی َهَول ا  دختره

 : حسان گفتم  ارو یبه اون   رو 

برا  - رو  ا  یچ   یشما  وقته  چند  ا  ن؟ینجا یگرفتن؟    ه؟ ینطور ی ا  نجایچرا 
 عثمان چرا انقدر خره؟ 

گفتم. حسان تک خنده    ی. وا مگه من چ دنیخندی م  ز ی ر  ز یداشتن ر   همه 
 : کرد و گفت  یا

هست    یرشته ما باستان شناس  م یهست  پیاک  هیمن. ما    خواهر یک ی  یک ی_
از اومدن ما    یدو روز  با ی . تقرم ی اومد  نجا یپروژه دانشگاه به ا  ق یتحق  یبرا



  یمشکوک   ل یکه داره وسا  م ی دید  نی ماش  ه ی  ابون یخ   یروز تو  ه یگذشته بود  
م  حمل  د  کنهیرو  بود  مشکوک  افتاد  گهیو کال  راه  فضول    می ماهم که 

دست و پا    یما ام ب  شروع شد . خالصه  ۱۱و کبرا   یباز سی و پل  الشون دنب
  با ی. تقر نجای نفلمون کردن و کف بسته پرتمون کردن ا  میگرفتن تا جا داشت 

دونم    یبگم نم   د یدر جواب سوال سوم با  میهست   نجا ی که ا   شهی م  ی ماه   ۱
 نه ی چرا عثمان خره خودمم سوالم هم

عثمان دانشجو ها و    ارو ی   نیحسان خندم گرفته بود پس ا   یحرف ها  از 
زشت    نه ی استاد مملکت و گروگان گرفته چه خوش اشتها از فکر اون بوز

 ....هوو ی اومدم  رونیب

که    دیکش  یوحشتناک   ر ی قلبم ت  هویاومدم    رون یزشت ب  نه یفکر اون بوز  از 
شدن.    رهیحالم متعجب بهم خ  دنی. همه با درونیچشام از حدقه زد ب

 :گفت  یبا نگران ر یارشاو

 شد؟  یچ  کایشد را  یچ_

   زدم  یبرگردوندم و لبخند یزور چشامو به حالت عاد به

  نهمه یمن ا   شدیمطلع م   م ی ماریاز ب  ر یکردم وگرنه آرشاو  یم   ی کار  هی  دیبا
ه  نراشتم  نم  چیوقت  بفهمه  نارحتیخواستم کس   ی کس  بهم    ا یبشه  . 

اگه بفهمه احتماال به پشمش هم حساب    ر ی ترحم کنه هه فکر نکنم... ارشاو 
 کنه   ینم

 شه ی شده و االن سه م   عی ضا  یل یخ دمید

 :گفتم ر یبه ارشاو رو 



 دستم رد شد  یلحظه احساس کردم سوسک از رو  هی ست ین  یزیچ_

نگ  ر یارشاو بقپوکر  و  ز  یپق  هیام کرد  ا  ر یزدن  اوووف  دفعه    ن یخنده. 
پدر    یمن ب  کردنیم  م یشانس و تقس   یخدا من موندم وقت   یگذشت. ا

ها؟)وجدان: احتماال مستراح    بردمی به سر م   یننه مرده کدوم جهنم دره ا
 !!( یبود

 ( شیا  کنهیگلبم درد م  گهیببند د ) 

 حال #

ا  ایب تو  روزه  هست  نی پنج  شده  ا  میخراب  ن  نارو ی حسان  معلوم    س ی که 
و    کیت   ه یساناز    یهمون روز سوم کجا بردن البته عثمان با اون دختر عمل 

روزگار زدن آش و الشمون کردن . به    یداشت ها مارو هم که.....ه  یتاک 
  یخودمم دست کم   مهی تی سگ    هیشب  افشیبچم ق  ینگاه کردم اوخ  ر یارشاو

( که  دم یبفهمستم)فهم  م ی هست   نجا ی که ا  یوزپنج ر   نی . تو ا داشتم ازش ن
و البته خر پول هستن   ستن ی ن ی هستن و داعش  یعمر و عثمان برادر ناتن 
ها    یکنن. داعش   یم   یهمکار  یگوربه گور  یها  یو خالفکار که با داعش

بسوزه    یا  دنی هم بهشون ُمهمات و پول م  نایا  رنیگی گروگان براشون م
اندازه    یعن یاندازه جورابم...اهم اهم   دمیچند روز فهم ن ی. تو ای پدر عاشق

ها    یکه اون از داعش  یو دوست دارم چون با هر ضربه ا  ر یجونم ارشاو
ها    یگشتم اوا چرا مثل افغان  ندهیبار بمردم و ز   زار یکرد ه  ینوش جان م 

طرفه سخته اخرش    هیاون که منو دوست نداره اه عچق    یول   زنمی حرف م
 همش اووف  گم یدارم چرت م  چرا کنن یقطعش م 



  ی ها مارو زدن ما هم مثل پخمه ها ی داعش د یخدااا حاال شما فکر نکن یا
نه بابا من خودم هفت هشتاشون و نفله کردم    م یبدبخت نگاشون کرد

  ی بزن بزن ها نقش داشت ول  ن یا  ی هم تو  ر یخخ. البته ارشاو   م ی عق  رویبق
ب  ز   یاون  تعدادشون  ها  د  ادیشرف  بالغ    هیاندازه    گهیبود  گله کرگدن 

 از افق خارج شدم ر ی آرشاو  ی بودن...با صدا

 : ریآرشاو

 ؟یجان درد ندار کای را_

کارخونه    یهرچ  یعنی.   یاز خوش  رمیمی دارم م رهیمنو بگ   ادیب ی کی  یحاج
 حرفش نی قند و نبات بود تو دلم افتتاح شد با ا 

را   دیکن  دقت را  هیژاااان.    کایگفت  ژووون  بگن  د   کایخواستم    دمیجان 
   شهیم  عی ضا

 : به روش زدم و گفتم  یمهربون  لبخند 

 ؟ یدرد ندار ؟ینه من خوبم تو چ _

 : زد و گفت یلبخن  متقابال

   نه ممنون _

 &&& 

 ر یآرشاو

   دختر و دوست دارم بس که بانمکه نیخدا من چرا انقد ا یا



خراب شده    ن یبا خبر شدم . بزار از ا  کا یمدت از احساساتم به را   ن یا  تو 
با فکر    یطاقت ندارم حت   گه یچون د  کنم ی بهش اعتراف م  م ی کن  داینجات پ

. بعد از  دهیباشه بهم جنون دست م  گهی د  یکی مال    کای را  نکهیکردن به ا 
  ارد و بدل نشد ب  نمونیب  یحرف  گهی درد نداره د  کایمطمئن شدم را  نکهیا

  کایرو به را  ی د به قامت اون عمر عوضش  ده یباز شدن در نگاهم کش   یصدا
 : گفت  یبا لحن مغرور

 ا یبا من ب _

 : گفتم   یخواست بلند شه دستش و گرفتم و رو به عمر با لحن جد  کایرا   تا

 اد ینم کای وگرنه را ام یب  دیمنم با_

 : زد رو به من با تمسخر گفت یشخندی ن عمر 

 می هست  یرفته ما ک ادتی نکه یهه مثل ا  اد؟؟یب یزاریاون وقت تو نم_

 : خودش با تمسخر سرتا پاشو نگاه کردم و گفتم   مثل

 !!!ی ستین شتر یخالفکار که ب  هی ... دونم یهه اره م _

من و عمر رد و    ن ینگاش ب یبا نگران  کای را  کردیم  دادیچهرش ب یتو خشم
 شد ی بدل م

 .( هست  یبه زبان فارس  ر ی مکالمه عمر و ارشاو ) 

رو به   د یلرزیکه از خشم م   ییدستش گرفت و با صدا  یرو تو کا یرا  ی بازو 
 : من گفت

 !!ی دیحرفتو پس م نیتقاص ا _



 : داد زد دیا یبا من ب  دیگمش  هردوتاتون

 ع یسر_

نگاه کردم گره ابروهاش کور تر شده    کا یهم رفت به را  یتو  دیشد   اخمام
  یی را یرفت سمت پذ  میاخمش هم جذابه...پشت عمر راه افتاد  ی بود حت

پذ بودند.    گاردی باد  ییرا یداخل  نشسته  عثمان  مردک  اون  عالوه  به  ها 
که من بشنوم    یجور  واش ی  کا یچشاش برق زد  را  دی د  کارویعثمان تا را

 :...  گفت

 &&& 

 کا یرا

 : گفتم   م ی بشنو  ر یکه فقط من و آرشاو  یجور

پر   نه ی بوز  ا یب_ اندازتو چشاش  راه  ا  یوژکتور  من    شه یم   ی خدا ک  یشد 
م   نوی ا  یحلوا ب   دونم یبخورم حاال  توقع  فقط    جایحلوا گرون شده  ندارم 

 .... رهیبم

بار  ر یآرشاو تأسف  ز   ینگاه  شاهده  خدا  نگاهش    س ینو   ر یحوالم کرد 
 : گفتیم

 هاست یمسخره باز نی ا ی جا نجایخاک تو سرت اسکل اخه ا _

منو    ی اخرش هم قدر استعداد ها  نا ی. ا شی شدم ا  رهی کرده به جلو خ   بغ
 دونن ینم

 (؟؟یاز خودت نشون داد یچه استعداد خاص  قایوجدان:  االن دق)

 !!( ابهیاستعداده نا ه یهمش   نایهمه فک زدم ا  نیمن: ا ) 



 (حی وجدان: هه صح)

 : گفت  یزد به عرب   یشخندیاومدم. عثمان ن رونیعثمان از فکر ب   یصدا با

 شد؟  یاالن چ  یخوب زبون داشت  شی چند روز پ بای ز یبه به بانو_

 : گفت  گم ینم  یچ ی ه  دید یمثل بز نگاش کردم وقت  کمی

 ؟؟ یدیترس  یاوخ _

اعتماد به سقفش   ن یبه ا ی . دهن کجکنم ینداره خودم درستت م  ی اشکال
 : کردم و گفتم 

 زر زر نکن  ی الک ی ندار تیبرام اهم ی نیب  یم  یچلغوز وقت  که یمرت_

 :ها داد زد گارد یخشم نگام کرد و رو به باد با

 دیدست و پاشو ببند -

 : خواست بره جلو که آروم گفتم  ر یارشاو

 نگو  ی چیافتاد ه  یهر اتفاق _

  ینگام کرد که چشمامو به نشونه التماس رو   تیسرخ از عصبان   یصورت  با
االن    ستم تون ینگفت. م  یچی هم گذاشتم...انگار حرفمو از نگام خوند که ه

کار    یچ   خوادی عثمان م  نم یصبر کردم بب  یکنم ول   ر یهمشون و خورد و خم
  ی چشاش پر نگران  یول   کرد ینگاه م   یبود و خنث   ساده ی گوشه وا  هیکنه. عمر  

  ی روزا چه خوب حرف چشا  نی ا  نی آور   ن یبه قرآن آور   دم یبود. خودم د
  یها  گاردیخودم افتخار بکنم. باد   صی به شخص شخ  دی با   خونم ی مردم و م

و دست و پاهامو با طناب بستن. با    ی صندل  ه یغول تشن نشوندنم به  



برآورده شد.    میخدااا فانتز   ی بودم ا  ره یخ   ز یصحنه دل انگ  ن یباز به ا   شین
   بار منو بدزدن هیآرزو داشتم  شهی هم

 ( دختر نی ا  یبرا  بنم یم  لینداد دخ ده یوجدان: خدا خودش شفا م)

گشاد شده منو    شیبازم تعجب کردن. عثمان انگار ن  شی ن  دن یاز د  همه
زد. هه باش تا اموراتت    یشخندیگذاشت که ن   یا  گهی د  ز ی به حساب چ

ها اشاره کرد.    گارد یبه باد   سادی شمرده اومد جلوم وا  یبگذرد. با قدم ها
  ی غول مانند  کلی با ه  گارد یباد   ه ی  ؟ی عنیبکنه    خواد یم   کار یچ  ؟؟؟ یچ  یعن ی

و پشم    شیر   ی)چندشش( کل ییهم داشت اومد جلو. ا  ی زشت  صورت که  
 : گفت  یثی داشت و خپل هم بود.  عثمان با لبخند خب

 ؟؟؟ یجذاب ما هست  گاردیبا باد  ییا یشب رو   هی خب خانم کوچولو آماده  _

ر  پشمانم ا   خت یدانه دانه  به  آفتابه    هی   هیکه صورتش شب   ارو ی  نی.  ور 
و من و ببر. تازه    ا یب  ییافق مادر کجا  ی جذاب؟؟؟. ا  گه یم  مونه ی م  ی مس

 متوجه جمله اولش شدم 

 :دی عربده کش  ور ی آرشا

 کنمی م تی بخوره حال کای دستت به را ناموسیب_

سر داد. عمر و نگاه کردم دستاش مشت شده بود.    یطانیقهقهه ش  عثمان
نگه  . دلم تووهوو ی  جانی . نه از ترس بلکه از هدمیلحظه به خودم لرز  هی

 وسط قرش بده   ای ...حاال بیکتک کار  یبرا

 هو هو   زمیکجا بر  دونم یتو کمرم فراونه نم قر 



بال    یکل  خوانیشفات بده نوچ نوچ االن م   تونهیفقط خدا م  یعنیوجدان: )
 !!!( رقصه ی م ی اون وقت خانم داره تو دلش بندر ارنیسرش ب

 !( فضول  یوج  شیا  خوادی من: خوب دلم م ) 

اشاره کرد    ی کیخ  گاردی ترس به باد  ی جواب ندادن منو گذاشت پا  عثمان 
 منو ببره 

 : ریارشاو

 احمقا  نشینبر  کا یرا  کای را_

عثمان گرفته    یها   گاردیکرد. باد  یم   داد یو داد و ب  دادیفحش م  ر یارشاو
دوستم داره؟    یعن ی  نیینگرانم شده ه  یعن ی بود.    ادیبودنش تعدادشون ز

  یکنم. آرشا  یکه فکر نم  ایترسناک به چ  تیموقع  نیا   یتو  نیخدا بب  یا
 : خوندمی لب م  ر ی منم واسه خودم ز  داد یمهربونم هنوز داشت گلوشو جر م

شب _ چه  ا  ستیامشب  امشب  است  مراد  داعش   نیشب  از  پر    ی خانه 
 ساختم ها  یاست امشب. پسر عجب شعر گاردیباد

   کباثت)کثافت( منو برد تو اتاق و درم قفل کرد  گاردیباد

   قدم اومد جلو ه یلبخند سرتاپامو. نگاه کرد.  ه ی با

قدم رفتم جلو   ه ی قدم برم عقب. منم  هیها   لم یاالن انتظار داره مثل ف هه
  شیسکته ا   یلبا  ی رو   صدر یغار عل   یبه پهنا   یکه چشاش گرد شد. لبخند

 : نشست و گفت

 درسته؟؟  یالخره رام شدبه به خانم کوچولو با _

 : ( و گفتم ی سرمو تکون دادم)مکالمات عرب  مظلوم 



 د یشما باالخره منو رام کرد گه یاره د_

قراره سرش    ییچه بال   دونه یعمق گرفت. بدبخت ننه مرده نم  لبخندش 
لبخند داعش  ادیب با  ا  یکه خخ.  که داشت    یکش رفتم جلو و با عشوه 

 : گفتم   کردیحالم بد م 

 د؟؟؟یب دارطنا نجایا  زمی عز_

کرد. خو پشکل جواب    یمنو نگاه م   دنیشده مثل بز ماده در حال زا  مسخ
 : زد و گفت  یاه. لبخند خراب گه یبده د

 میاره معلومه که دار _

خند   با آرشاو  یها  ادیفر  یصدا   دمیناز  خراش  به گوش    ر یگوش  هنوز 
 ی فدات شم که گلوتو به خاطر من پاره کرد دیرس یم

 ( وجدان: اوق حالم بهم خورد )

 : بهش گفتم  رو 

 به من؟؟  یدیطناب و م _

 : دیپرس مشکوک

 ستیاالن که الزم ن  ی خوایم  یچ  یبرا_

نبود نگاش کردم و    م ی ت یسگ    هیشباهت به نگاه    یکه ب  ینگاه مظلوم   با
 : گفتم 

خودم و ببندم    یبا طناب دستو پاها  خوام ی م  گمیمن به خاطر خودتون م _
 د یتا شما راحت باش 



 باز شد اخه ادم تا چه اندازه خر باشه خوبه خخ شی ن یفور

نگاش کردم خب ننه مرده    ث یلبخند خب  هیو طناب و برام آورد. با    رفت
اون عثمان گور به گور شده    ی از دست من . برا  ده یتورو نجات م  ی ک  نم یبب

چاره    یب   یبه لبخندم که افتاد تعجب کرد اوخ.... نگاش  سایهم دارم وا 
 : شدم با لکنت گفت کیقدم بهش نزد ه یمادر ُمرده. 

 ؟یکن یم  کار یچـ چـ چ_

 : گفتم   یطان یلحن ش با

 بوخودا  یچ ی ه_

  ه یحساس گردنش که سر دو ثان   یبگه با دست زدم جا   یزیخواست چ   تا
ژله بود    هیژله واقعا شب  گم ی . منینفله شد و مثل ژله وا رفت و افتاد زم 

  ه یباحال بود. رفتم دستشو گرفتم    ی لیخخخ خ  دنیلرزیم  اشیچون چرب 
 پاشم بلند کردم و بستم به دستش

بود که    یصحنه خفن  هی رو داغون کردم .    چارهیمرد ب  ون ی کال دکراس  یعن ی
 ن یو بب  ایب

 &&& 

 عمر 

ا نگران    ل یدل  یب نگران  م   نیبودم  بهم  ازت  حالم  عثمان    خوره یدختر... 
 !جلد خالفکارتو سی پل  هی. هه من عمر هستم  یعوض

  ی رانی مادرمون هه. مادر من ا  ی ول  هیک یمنه پدرمون    ی برادر ناتن  عثمان 
  ی کرد. ول  یرحمانه بهش دست دراز  یشرفم ب  یکه پدر ب   یبود زن مظلوم



  ی چرا ول  دونمی عثمان و نابود کنم. نم   نی ا  دیمادر عثمان عرب بود. من با 
  ی لیرو خ   کایبود ؟ اهان را   یاسمش چ  طونیدختر ش  نی کنم ا  یحس م 

  یچشا  ی . تو  نمشی ب  ی خواهر م   هیدوست دارم نه که عاشقش باشم مثل  
ا  یخاص  ی و غم  طنتیش  ه ی   شیایدر پسر هم    نی وجود داره. فکر کنم 
که    یمعمول   سم ی هم بهش عالقه داره. من پل  کایت داره و رارو دوس  کایرا
به خودم    ر ی داد اون پسره آرشاو   یبفهمم. با صدا   هیرو زودتر از بق  زایچ  نیا

 اومدم 

 : ریآرشاو

 ...کاا ی...را اری رو ب کا یرا  وون،ی شرف ح  یب_

واسش سوخت من خودم داغ دارم. پدرم هه پدر هم برازنده اون    دلم 
منو کشت انقدر زدش که خون باال    یبای نبود اون مادر مظلوم و ز  وون یح

ازشون    رم یآورد منم شاهد اون صحنه بودم. به خودم قول دادم انتقام بگ 
 شکل ممکن  ن یاونم به بدتر

 : و گفت د یبلند خند  ر یآرشاو  یبه داد ها عثمان

 نداره اونا دارن خوش مگذرونن  ی. نگران ی!! چه نگرانشم هست کای راهه _

تو چشاش اشک جمع شده    دمیبه وضوح د  دیکش  یا   گهینعره د   ر یارشاو
ناخدآگاه مشت شدند جور  یبود. دستا رنگشون به سف یمنم    یدیکه 

مردک    رمیگیروز به عمرم مونده باشه جون تورو م   ه ی. عثمان عثمان  زدیم
باز شدن در به خودم اومدم انتظار داشتم اون مرد خپل    یپست. با صدا

 ..  یول  ادیب  رونیباز   شی با ن

 &&& 



 ر یآرشاو

  ی ! وقتیچ  یعنی مرد  هیکم آوردن    کنم یواقعا با تمام وجودم حس م االن
قراره    یاون اتاق کوفت   تو  دونم یم  ینفس بکشم وقت   زارهی که رگ گردنم نم

  م ی روزا صاحب تمام زندگ   نیکه ا  ی! نگرانم نگران دختر فتهیب  یچه اتفاق
اشک تو چشام جمع شده    لرزه یقلبم م  دنشیکه با د  ی و قلبم شده . کس 

خدا تک تکشون و زجرکش    یبه خداوند  ادیمن ب   کایسر را  یی. اگه بال   ودب
 کنمیم

 باز خوش و خرم خارج شد شیبا ن  کایاتاق باز شد و...را در 

   عالمت سوال شده بود  هیهمه از جمله من شب افهیق

 &&& 

 کا یرا

شبدم یخند  ز یر  افشونیق  دن ید  با بودن.    ه ی.  شده  زده  بادمجون کپک 
شک بهشون وارد    شتر یعثمان ننه مرده که هنوز تو هنگ بود. گفتم بزار ب 

  ییافتادم آ . به هن هن  دمیکنم. سر طناب که تو دستم بود و به زور کش
زه  یچ   یعن یزبون بازه    گار ی اون باد  دنیهمه با د  نهی چرا انقدر سنگ  ن یدده ا

خوشگلم که دهنش    ر ی . آرشاو رونی زبون بسته چشاشون از تعجب زد ب
 : باز گفتم  شی باز مونده بود با ن

وزغ مانندش    یچطور پدر پدر بزرگش رو جلو چشا   دیحال کرد   وی   یییه_
 آوردم ؟ 



  ششی بشاش بود و ن  ر یآرشاو   افهیهمه اندازه غار باز مونده بود و ق  دهن
نگاه به من    هی  چاره ی مادر مرده ب  گار ینگاه به باد  ه ی  یباز بود. عثمان عصب 
 انداخت و نعره زد

 ؟؟یخورد یدختره ابله چه گه _

 : زدم و گفتم  یشخندین

خودت بود   ر ی تقص نکهیخورم. مورد دوم ا یتورو نم یمن غذا  نکهی ا کی_
به من چه    طانهیدختر و پسر تنها باشن نفر سوم ش  ه یکه اگه    یدونیم
 رفت تو جلدم طون یش

 : گفت  دیخندیم  ز یر ز ی که ر  یدر حال  عمر 

 باشه  یا گهید ز یچ ی جمله برا  ن یا ی کن  یفکر نم_

 : من

 کن  ار یتو سکوت اخت _

زد و به    یعن مانند  ادینگفت. عثمان فر  یچی شو انداخت باال و ه  شونه
چرخ. پامو    جدهی ه   ر ی دست بره ز  ینثارم کرد. ا   یلی سمتم هجوم آورد و س

تو هوا    ختیهمه ر  یکه پشم ها  ییحرکت کماندو  کی   یبردم باال و ط
بروسل مرحومه  ا  دم یچرخ  یمثل  با  زمان  هم  و  صورتش  تو  زدم    نیو 

 : شدم و بلند گفتم  ر ی جو گ  زون یحرکت برگ ر 

 قوداا _

افتاد رو   م ی تی سگ    ه یمثل    عثمان  فنا.    یبا مخ  پارکت و کلش رفت به 
خنده .    ر یگراز مانندشون و باز کردن و زدن ز   یو عمر دهن ها  ر یارشاو



و ول کردن و هجوم آوردن سمت من. عثمان    لیگور  ر یآرشاو  گاردایباد
  بود  ی . عمر که چشاش پر نگرانزدیو داد م  کرد یناله م   یهم هر از چند گاه 

  نیبه ا   ی درس حساب  هیخودم    دینکنه. با   یکارعالمت دادم    ر ی به ارشاو 
به سمتم اومد    کشونیملت و نکنن.    یگوه خور  گهیتا د  دادمیَنر م   یبز ها

خواست با پا بزنتم که پاشو    ی کیزشتش. اون    سیکه با مشت زدم تو ف
قرمه کردم. با    مه یهمشون و ق  قهی . بعد از ده دقچوندمی تو هوا گرفتم و پ

شدم. عثمان فدام شه که انقد استعداد نفله    ره ینفس به شاهکارم خ  فسن
  یاهلل گفتن داعش   ای ااهلل    ای  یاومد و صدا  ی انداز  ر ی ت  یصدا  هویکردن دارم.  

تو  یها شده  به گور  پ  ی فضا  ی گور  به    اا ی.  دیچی عمارت  بزنه  اهلل  خدا 
و  داخل و تفنگ هاشون ر   ختنی ر  یعالمه داعش   ه ی  کجا بودن  نایکمرتون ا 

بلند    ی و لودگ  ی ال یخی نبود با ب  یگرفتن. راه فرار  ر ی به سمت من و ارشاو 
 : گفتم 

  یو خوشگل  تیهمه جذاب  نیمارو به خاطر ا  ا یاشهد ان ال اله اال اهلل خدا -
 .... گناهانمان را ببخش مارا به  امرز ی ببخش و ب

 : داد زد ر ی هنوز طلب بخشش کنم که ارشاو  خواستمی م

 .  ساکت کای را_

 : گفتم   یبا لحن مسخره ا تی توجه به موقع  یکردم و ب  یکج   دهن

 ؟ یکشیبهت ندادن هوار م ونجهی -

  مون یاومدنم پش  ای نگام کرد که از به دن  یچپ چپ نگام کرد جور  یجور
 :شدم. با تحکم گفت

 کا ی بسه را_



  ز یبرو بابا با کج شدن دهن و ر   هیدهنم و نامحسوس قورت دادم و    آب
 شاش گرد شد دادم که چ  لشیشدن چشام تحو

منگل مانند سرم و به طرف عمر برگردوندم. نگاش که به    افه یهمون ق  با
 : خنده. زمزمه کردم ر ی زد ز ی من افتاد پق  افهیق

 کوفت_

ملت. با    هی  م یشد  ایبا ک  نی ب  ایدهنش گراز مانندشو بست. اه اه خدا  که
خوردم به خودم اومدم. اخم کردم و   ی قاطر محترم داعش  ه یکه از   یلگد
 : م گفت 

 وان یهووشش آرام باش ح_

کرد و مثل    یاخم عن مانند  ی بود. داعش  یمکالمه ها کال به زبون عرب   نیا
ش هادیکش   ههیاسب  پشم  با  م   ختهی ر  ی.  ا  ینگاش  خل    نیکردم  چرا 
 نگاه گذرا به اطراف انداختم ه یشده؟؟ 

دل    ی ا  دم یکه د  نی کرد سرمو انداختم پا  یهنوز داشت عر عر م  ی داعش
پامو برداشتم و    یلنگ دارازش گذاشتم  فور  ی مبارکم رو رو   یغافل . پا

سرم و رو به سقف گرفتم و شروع کردم به سوت زدن. من که پا شو له  
 : بود؟عثمان اخم کرد و گفت یک  د یدونینکردم شما م

 خانم کوچولو  رسمیدارم بعدا خودم به حسابت م یاالن کار مهم _ 

که قرچ قروچ    یندونامو بهم فشار بدم طور خورد شد خواستم د  اعصابم
افتاد که    ادمی  ی کنه خورد بشه تف کنم تو صورت عثمان سگ صفت ول 

  ن یاز ا   شتر ینداره و ارزش دندونام ب  مهیگرونه و همجا ب  یدندون پزشک



باالخره چ تو صورت زشت    یا  گهی د  ز یحرفاست  باهاش  هم هست که 
ها مارو کف بسته انداختن    ی !! دوباره داعشگه ید  ه ینطوریا   میعثمان زد بل 

 تو سلول 

 : گفتم   ر یو بدون توجه به حضور آرشاو دم یکش  یآه

 کنه؟؟یکار م   یچ  نیاالن فرد  یعنی_

 : زد و گفت  یپوسخند تلخ  ر یآرشاو

 !!یدوسش دار یلیمعلومه خ _

 

 عاشق شدنم ن یرفت تو هم خاک تو فرق سرم با ا  اخمام

 : من

 ..... و دوست دارم و  نی؟؟ اره خوب من فرد ر یارشاو  یگی م  یچ_

زد    یها عربده ا  یمثل آمازون  ر ی حرفم و کامل نگفته بودم که ارشاو   هنوز 
 : و گفت

 ؟؟ یییپس دوسش دار_

روبه    گه یدردش باز شروع شده بود. قرصام هم د  دیکش  یفیخف   ر یت   قلبم 
برام    ت یکردم اصال عصبان  یرفتار م   ر ی با آرشاو   می مال  دی تموم شدن بود. با 

 خوب نبود 

 : من

 نمشی ب یداداش مثل داداشم م  گم یم  نیمن به فرد  ر یارشاو نی بب_



  ی کالفه دست  ر ی. اوف. ارشاوختم یر  شیبود که رو آت  ی حرفم انگار آب  نیا
 حرکت تو بغلش غرق شدم  هی و با   دیتو موهاش کش 

 : ریارشاو

 شدم   یلحظه عصب ه ی دیببخش _

کنم ذوق مرگ بودم مثل    فی در اون زمان توصبخام حال خودم و    اگه
 ... دادن بهش البته بالنسبت من ها تابی که ت  یخر

 !!(ی خر یدون یوجدان: خوبه خودت م )

پا   سرم انداختم  و    دم یمثال فکر کنه خجالت کش   نیو  خخخ وگرنه من 
 خجالت نوچ نوچ نوچ محاله 

 ( د؟؟یبود خجالت کش ی اتوبوس ک یوجدان: هه پس تو)

 ( ه من: تو خف) 

 به خودش اومد و ولم کرد  ر یارشاو

 : من

 سوال بپرسم؟ هی  تونم ی آرشا م_

خ   فکر  م   یلیکنم  ن   ومدیخوشش  چون  آرشا  بگم  و    ششی بهش  شد  باز 
 : مهربون گفت

 بپرس _

خودم و سپردم به خودت   ا یکنه خدا  دمیدهنمو قورت دادم. نزنه شه آب
 گفتم  یچ  دمیخخ اصال نفهم 



 : من

 اد؟ یخب خب تو چرا از همه زن ها بدت م_

با ترس    دایشد  اخماش اال اهلل  اله  ان ال  اکنون اشهد  تو هم رفت و هم 
نثارم کنه    ی کف گرگ  هینگاش کردم صورتش قرمز شده بود گفتم االنه که  

 : و گفت  نی برخالف تصورم سرشو انداخت پا  یول  یو بگه مگه فضول 

سوال و    ن یتو بود و ا  یجا  یکس هر    دمیم   حیدونم چرا برات توض  ی نم_
 قطعا خونش حالل بود د یپرس  یم

 که با زور جلوشو گرفتم  شدیداشت باز گشاد م  شم ین

 : ریآرشاو

پ  با ی تقر_ و ه  ۲۳بود    شی پنج سال  بودم  داشتم جوون    ی نم  یچ ی سال 
. از خانواده پول  طونیبودم و سربه هوا و ش  یو دنبال دختر باز  دمیفهم
تهران بود. مادرم    یاز گردن کلفت ها  یک یو سرشناش. بدرم    م ی بود  یدار

برا  م یو پدرم تصم  آدم    یتا به قول معروف کم   رن یمن زن بگ  ی گرفتن 
با هاشون مخالفت کردم قبول نکردن که نکردن.پدرم گفت   ی بشم. هرچ

ودم و خودم  کنم منم که اون زمان وابسته پول بابام ب   یاز ارث محرومت م 
  ا ینتونستم مخالفت کنم و به اجبار با رو   گهی کار  و دانشجو بودم د  یب

ما گذشته بود کم کم عاشق    یدختر عمم ازدواج کردم. دو ماه از نامزد
 دوسش داشتم ی لیشدم خ ای رو 

 گرفت  ی از من پول م ی عوض شده بود ه افشیاون...هه ق یول



  ی ول   گه ید  یاز کار ها  یل یب و خپروتز ل  یبار برا  هیعمل دماغ    یبار برا  هی
ا به  بازم  بودم که  نادون  اونقد  عاشق   نی من  و  ادامه    نیدروغ   ی عشق 

  یخانوادم هم خوشحال بودن که من مثال سر و سامون گرفتم ول   دادمیم
رو  تولد  خ   دمید  یز یچ   ای روز  روز  اون  اومد  بدم  ها  زن  از همه    ی لیکه 

کل  حالخوش بود  عشقم  تولد  خوب  خ  یبودم  براش  تا    دمیریکادو 
تو  زشیسوپرا  رفتم  دادن  خبر  بدون  مجرد   کنم    دم یو...د  ایرو   یخونه 
  ه ی  ی پا  ینامزد من رو   ا ی. آروم رفتم داخل رو ادیصحبت دو نفر م  یصدا

 . پسر نشسته بود

 : پسره

 !!!  ی مال من باش شه یم  ی ک_

 : ای رو 

برا  زم ی عز_ آرشاو   یمن  اون  ام  برا  ر ی تو  فقط  و  م  ی احمق    خوامی پولش 
 ییعشق من فقط تو

خارج شدم و با سرعت    ایتند از خونه رو  رمیخواستم بم   یزمان فقط م   اون
هوار    یادیز و  داد  به  شروع کردم  رفتم  داخل که  خونه.  روندم سمت 

 خونه رو شکستم لیکردن. زدم همه وسا

 ندادن  م ی دلدار ی. حت م ی ر یتقص یما ب   گفتن ی مادرم م  پدر 

از خونه زدم    ختی ر  ی من اشک م  ی خواهرم بود که پا به پا  نیآرش  فقط
دانشگاهم    یاز استاد ها  ی کی . خودم از صفر شروع کردم با کمک  رونیب
کردم درس خوندم و دکترا گرفتم و شدم    یراه انداز  ک یشرکت کوچ  هی

 استاد دانشگاه 



سوخت که.  عشقم    ی دلم برا  یییاوخ   دیغلت یرو گونم م   ی کی   یک ی  اشکام
 رونی سرشو آورد باال نگاش که به من افتاد چشاش از تعجب زد ب  ر یارشاو

 : ریارشاو

 دختر؟؟  یکن  یم  هیتو چرا گر_

دلدار  دم یپر   ناخوداگاه  بغلش خواستم  ر  شیتو    ی تو هر چ  دمیبدم که 
 دادنه یدلدار

 : من

ننه مرده    ی لیتو خ   یاوخ  نن ینداشت ف  اقتیل   نیناراحت نباش آرشا ف_
 آرشا  یا چاره یب

خراب شده    نیدر ا  هوینگام کرد تا خواست چند تا درشت بارم کنه    پوکر 
اومد    کر یغول پ   ی ها  گاردیاز باد  یک ی باز شد و    میبود  ی که توش زندان  یا

 : زشتش گفت یداخل و با صدا

 !!با شما کار داره سی ر اال ی  دیپاش

کارمون    یعثمان خره چ   م ی نیبب   میراه افتاد  ر یکردم و با ارشاو   یکج   دهن
  ی رو مبل سلطنت  یخفن خوف  ز ی)عثمان( با پرستیسالن  عث   م ی دیداره. رس 

  ر یبا لحن تحق   ر یچرخ ملعون. ارشاو  جده یه   ر یز   ی بر  یاله   ینسسته بود. ا
 : رو به اون عن متحرک)عثمان( گفت یزیآم

 !!م ی شنو یم  ؟؟یکار داشت  یچ_

 زد و بدون حرف به پشت سرم اشاره کرد  یلبخند مرموز  عثمان



پر   دمیکه د  یزیبا چ   برگشتم  از رخم  و دستو پاهام شل شدن.    دیرنگ 
و باربد اونا اونا...نکنه اونارو هم گرفته باشن. رو به عثمان با داد    ن ینازن

 : گفتم 

من    یخراب شده بس نبود به دوستا  ن یتو ا  یآورد  ی احمق مارو گرفت _
 ؟؟؟یداشت  کار یچ

  ی احمق نگاه م  ه ینگام کردن انگار دارن به    کم یو عثمان    نی و نازن  باربد
  میکرد  یهاج و واج نگاشون م  ر یخنده. من و آرشاو  ر ی کنن بعد زدن ز

 :زد و گفت  یباربد پوسخند ؟یچ  یعن ی

 گذره؟یخانم؟؟؟ خوش م  کا یرا یچطور_

که تو    یجلف   پیبا ت   نیشد. نازن   ی اون سه تا رد و بدل م  ن یبهت نگام ب  با
 : جلو اومد و تمسخر گفت  دمیوقت ازش ند  چیه   مون ی سال دوست هی  نیا

  ز ی خودم برات همه چ  یاریفشار ب  ت یبه اون مغز نخود  یادیخواد ز  ینم_
 !گم یو م

 : داد زدم کالفه

 چه خبره؟ نجایا  گهی  یک ی_

 : نینازن

درصد هم    هیدانشگاه    سیو پول داره و ر   طونیخانم کوچولو دختر ش_
باربد تو ه   یفکر نکرد و  از دورهم   چیچرا من  شما شرکت    یها یکدوم 

ن  ایهه    مینکرد   هیاردو    دیاردو اونقد عقل نداشتند که بدون  م ی ومدیچرا 
  ی زیاز قبل برنامه ر  نای به دست آوردن تو نابغه بود. اره همه ا  ینقشه برا



که    م یکرد یاردو خرمشهر. ما با رشوه کار  یما و حت  یی بود.... آشنا  شده
هم از اردو رفتن    دیباش  پیخوشت  یآقا نیدانشگاه که تو و ا  سیر  یحت

ا   د یخبر نداشت ها    یبه اصطالح داعش   ر ی تو رود و گ  نی شما افتاد  نکهیو 
 ... همش کار ما بود  نیافتاد

خوردم.    می زندگ ی شکست رو تو  نی حرفا رسما کمرم شکست. دوم  ن یا  با
مرگ پدر مادرم بود    ی شکستم برا  ن یردم بهتره بگم منو کشتن. اولمن مُ 
 شدم  ی م  نینداده بودم قطعا پخش زم هیتک   ر یاالن اگه به آرشاو ن یدوم

 : ریارشاو

 حالت خوبه ؟ کای را_

که انگار از ته    ییبا صدا   نیرو به باربد و نازن   ر یتوجه به حرف ارشاو  یب
 : گفتم   ومدی چاه م

 د؟؟ یکارو کرد  ن یچرا ا دیفقط بگ _

 :با پوزخند گفت باربد

  هی دیباال با  یهوش  بیبدست آوردن تو. دختر نابغه و پولدار با ضر   یبرا_
خواهر برادر    نی بگم که من و نازن  نو یا   دیالبته با   یبرامون انجام بد  یکار

 می هست

 : ادامه حرفشو گفت ن ینازن

 هستم  پیخوشت  یآقا نی و من هم نامزد ا _

 شد  زون یآو  و از گردن عثمان رفت



  چه ی مدت باز  نی همه ا  ی عنی   یعن ی. نه نه  زنهینم   گهیکردم قلبم د  احساس
ا دمیبودم و نفهم ا  یی.  با  ادیبال ها سر من م  نیخدا چراا همه  . عثمان 

 : و گفت  د یو بوس  نیپوزخند لپ نازن 

 خانم کوچولو  م ی بعدا باهاتون کار دار دیحاال هم از جلو چشام گم ش _

  ی چی اشاره کردن و اونا هم مارو بردن انداختن تو سلول ه  گاردا یباد   به
 گفتم  ینم

 : ریارشاو

 حالت خوبه  کاا یرا  کای را_

که    یمحکم  یل یاز اطراف نداشتم. با س   ی من درک  یول  زدیداد م   ر یارشاو
 ه یگر   ر ی بلند زدم ز یی خوردم به خودم اومدم. با صدا 

 : بغلم کرد و گفت ی با نگران ر یارشاو

 ارزش ندارن  ستی ن ی زیاروم چ زمیاروم باش عز شی ه_

 :کردم و گفتم  ر ی هق هق رو به ارشاو  با

 شد  نی بدبختم نه؟ هه به هر کس اعتماد کردم هم  ی لیمن خ_

چرا فقط چون نابغه هستم و پول دار. اصال    کردنیبا من م  نکارو یا   دینبا
ندارم اون از پدر و مادرم    ایدن  نیکس و تو ا  چیکه ه  ی پول  من  یگور بابا

 از تنها دوستام نمی ا ردنیکه تو تصادف م 

  ی داشت بغضشو کنترل م  ی هم انگار به سخت  ر یشدت گرفت ارشاو  می گر
خوابم    ی ک  دمیکردم که نفهم   هیپاهاش گذاشت. اونقد گر  ی کرد سرمو رو 

 ....  برد



 &&& 

 ر یآرشاو #

  کام یم چون رابود  ن یناراحت بود. غمگ  کامیچون را  د یترکیداشت م   دلم 
خال  نیغمگ  اونقد گر  یبود. گذاشتم خودشو  رو   هیکنه  پاهام    یکرد که 

را واسه  دلم سوخت  واقعا  برد  اکایخوابش  باهاش  تونستن    ن ی. چطور 
  یکنم. دستمو بردم تو موها  یشونو تباه م   یکارو کنن نامردا خودم زندگ 

دختر    ن یکه کنار ا  یکردن باهاش. آرامش   یکا و شروع کردم بازی را  یی طال
خانم کوچولوم که    ی کس  یب   اد یوقت تجربه نکرده بودم.    چ یداشتم و ه

مغرور که از    ر یشد. اره من ارشاو  ر ی قطره اشک از چشام سراز  ه یافتادم  
 ختمیاشک ر طون یدختر شر و ش نیا  یهمه زن ها متنفر بود برا

از جون خودم دوسش دارم.   شتر یکنم که اندازه جونم نه نه ب   یم  اعتراف
گونه    یچسبوندم و به خودم فشردم رد اشک هنوز رو   نم یسرشو به س 

م  یم  ییخودنما  کایرا  یبایز و  دلشون  شکستن  و  دلش  .  شکنم یکرد. 
فکر بد دربارم    نکهی ا  ی خورد برا  یزی که تکون ر   دمیبوس  ق یو عم  شی شونیپ

و به خواب    کایفاصله گرفتم و سرمو گذاشتم رو شونه را  شاز   عینکنه سر 
 ... رفتم 

 نگاش کردم  ی شدم و با گنگ  دار یاز خواب ب  کا ی را ی با صدا صبح

 : کایرا

 ؟ییهااا کجا زنمیهووو نره غول دو ساعته دارم صدات م_

 : مغزم لود نشده بود خواب آلود جواب دادم  هنوز 



 ؟؟ ییمن کجا  ی من تو ب  یتو ب یکجا   ؟ییکجا  قایدق  ؟یینره غول کجا_

 خنده  ر یبلند زد ز   یبا بهت نگام کرد و با صدا کم ی کا یرا

  ن یبب  ر ی خاکک تو سرت آرشاو   یعنی به خودم اومد.    کایخنده را   یصدا  با
.  کردمی نگاه م  کای کرده. با عشق به خنده قشنگ را  کار ی باهات چ  ی عاشق

تو هم  اخماش رفت    هو یبه چشام زل زد   گم ی ساکت شد   دینگاه منو که د
 : و گفت

 چشات چرا قرمزه؟  ر ی آرشاو _

 : زدم و گفتم  یهول   لبخنده

 !هی کم خواب  یبرا  ست ین  یزیچ_

 : کایرا

 برات   ره یعثمان بم   یآخ_

 : کرد و گفت  یدهن کج  کنم ی دارم پوکر نگاش م دید

 !!من فدات شم   یخوای نکنه م  ه؟ یهااا چ_

 : ریآرشاو

 گفتم؟؟   یمن ک   یزنیم ه یچه حرف نیعه ا _

 :لحن بامزه گفت هی لبخند دندون نما با  با

 !گه ید ته یمهم ن _

 : نگاش کردم و گفتم  مهربون 



 االن حالت خوبه ؟ _

 : تند تند تکون داد و گفت  سرشو

  کیمعلومه که خوبم اونا اصال ارزش ندارن که حالم بد بشه فقط من  _
 ارم ی چشاشون م یپدر پدر بزرگشون و جلو رمیاز اونا بگ یحال

 : مظلوم سرشو کج کرد و گفت کای حرفش اومد رو لبم. را  نیاز ا  یلبخند

 ؟؟ یکن  یآرشا تو هم کمکم م_

   ضعف رفت براش درست مثل بچه ها شده بود دلم 

که بهش    یمثل خر  کا یآرشا به قول را   گفت یبهم م   ومدی خوشم م  یلیخ
 : و گرفتم و گفتم   کایمحکم را  شخندی . با نکردمی ذوق م دادنیم  تابیت

 !!کنم ی معلومه که کمکت م_

خواست فرار کنه،    یف یخف  غی تو مخمه که با ج  یچه نقشه شوم   دیفهم
کمرشو محکم گرفتم تا در نره وشروع کردم به قلقلک دادنش. از قهقهه  

 منم خندم گرفته بود دادیسر م  کایکه را  ییها

 &&& 

 کا ی را#

 : گوالخ گفتم   ر ینفس نفس رو به آرشاو  با

 !بابا...بسه..نفسم...رفت_

چ  دیخند   ر یارشاو و    هوینگفت    یزیو  شد  باز  ن   ه یدر  تشن    مه یغول 
 متشخص اومد داخل



  ی که دمار از روزگار هرک  یطونیسابق دختر شر و ش  کایشده بودم را   دوباره
 اره یکه پا رو ُدمش بزاره درم 

 : گفتم   یباز رو به داعش شی ن با

کجا رفته ؟    تونیمدار  ی مشتر  ی ول  د یدرسته که شما مارو گروگان گرفت_
دو    یشخص   میتو حر  ادی و م دیندازی سرتون و م  ب ینج وان ی ح  ه یچرا مثل  

  ی کس گروگانتون نشه و سرتون ب  چیه   گه یتا آدم خفن ؟هان؟ خوبه د 
 کاله بمونه اره؟؟ 

 د یکه از خنده قرمز شده بود با حرف آخرم ترک  ر یارشاو

 : گفتم   ی . دوباره با لودگ نی و ب  ایکرد که    یاخم خفن   هی ی داعش

 !!  تعارف نکن ی داشت کار ی راحت باش داداش خونه خودته بگو چ_

موجود دراز گوش    ه یبا بهت نگامون کرد انگار که داره به    کمی   ه یداعش
 البته باالنسبت منا  کنهیچهارپا نگاه م

 !!( که   یکرد  کسانیو با عن و گوه    ر ی آرشاو  یوجدان: زد)

 : یداعش

 نمیبب  دیکارتون داره نفله ها پاش  سسی ر_

  ی کنم هااا. چلغوز هه هه هه که چ   یکی  ن یبا زم نو یبزنم دک و پوز ا برم
پشت    ر ی. با ارشاوم ی تحر   یمفنگ   کهیخرتون کارمون داره ها مرت   سی مثال ر

داعش  افتاد  یسر  راه  به گ   م ی نی بب  م ی اخمخ    کارمون یور شده چ عثمان گور 
 : گفتم   ر یرو به آرشاو  یدر بسته. با مسخره باز ه یبه  م ی دیداره!! رس



اتاقمون و عوض کردن! اخ_ ا   ششیینکنه    رشون ی که خدا خ  نطورهیاگه 
 بده 

 :با خشم گفت ر یارشاو

 کا یساکت را  ستیتو ن  یها  یمسخره باز یجا  نجایا_

 شه یباز م  یک   نم یگفتم و رومو برگردوندم سمت دره تا بب  یشیا

در باز شد و ما هم   ینسبتا طوالن  ان یبعد از سال گهیبازش کن د کهیمرت اه
. با  م ی ننه مرده راه افتاد ی دوباره مثل جوجه اردک زشت پشت سر داعش

به ژون شما. پر از دم و دستگاه    ختم یخودمم ر   چیاتاق پشمام که ه  دنید
 بود وتر ی امپخفن و ک 

بگ  ننه از خوش   دیر یمنو  افتادم  ناااادیز   یپس  با  نگاه    شی .  و  اطراف  باز 
 کردم یم

 خوشت اومد خانم کوچولو؟؟ _

گوشه اتاق با باربد نشسته بود و    یکاناپه راحت   یعثمان بود که رو   یصدا
آو  مون یمثل م   نینازن و رو   زونیازش    ی تا  ه یپاش نشسته بود.    یبود 

 : باال انداختم و با پوسخند گفتم  یابرومو با حالت خفن

 رو بگو  ی که آره حرف اصل  م ی ر یگ_

 :بلند قهقهه زد و گفت  یبا صدا عثمان

  د یبه بعد با  نیاز ا  ین یب   یدم و دستگاه که م  ن ی!! ایباهوش  ادیخوشم م_
 ی بزرگ انجام بد یباهاش کارا



  ی پوکر نگاشون م  م ی هم داشت  ر ی خنده منو آرشاو   ر یزدن ز  یی سه تا   بعدم
ا م ی کرد با هو   ارو ی  ن ی. داشتم  فکر    یهرچ   کردمی م  سهیمقا   جیعثمان رو 

 !شتره ی ب یعلف  ابو ی  نیاز ا  جیهو  دیکه فوا   دمیرس جه ینت  ن یکردم به ا

 !!( توو  یبود یوجدان: دانشمند ک)

 ( من: با عرض پوزش عمم ) 

 : عثمان

رو با استفاده از هک بدست   ران یا  یمرز ها یبرامون اطالعات دفاع   دیبا_
 !یاریب

 : کردم و گفتم   یکج   دهن

 دم؟؟ یانجام م یکار  نی من همچ  یکن یچرا فکر م _

 :عثمان با پوزخند جواب داد یبه جا باربد

بد  د یبا_ نم  یانجام  به دست ما    پی خوشت  یآقا  ن یا  خواد ی تو که دلت 
 کشته بشه؟؟

 فتن و گر   ر ی اشاره کرد و اونا هم ارشاو  گاردایبه باد بعدم

 :زدم داد

 د؟ یدار کار یچ  ر یاحمقا شما مشکلتون با منه به آرشاو_

 :گفت  شخندی با ن عثمان

 نه؟  ای  یدیانجام م_

 :داد زد ر یارشاو



 ! یکشورمون و به خاطر من به خطر بنداز   دیتو نبا کا ینه را _

 : نینازن

 چه وطن پرست ششی ا_

 چلغوزا  دیرو آب بخند یخنده ا  ر یهر سه تا دوباره زدن ز   بعدم

!  نه یاره هم   دیبه ذهنم رس  یفکر  ه یصورتم گذاشتم.    یدستمو رو   کالفه
با پوخند عن مانند  کرد    ینگام م   یسرمو باال آوردم و رو به عثمان که 

 : گفتم 

 !کنم   یباشه قبول م_

خنده.    ر ی_باربد(  با تمسخر زدن ز نی با اون دو تا عن متحرک)نازن  عثمان
 :داد زد ر یارشاو

 .... دینبا  کا یه. را ن_

خفه شو )البته بالنسبت    یجملش کامل بشه دستمو به معن   نکهیاز ا  قبل
 : گفتم   یها( اوردم باال و جد ر یارشاو

 !!دم یشرط کارتون و انجام م  ه یشرط دارم فقط به  هی_

 :با پوزخند گفت عثمان

 ه؟ یهه اونوقت شرط شما چ _

دل    چ یه  نجای ا  گهید  اگه شرطمو بگم  نکهیا  یبودم از ته دل برا  ناراحت 
 : ندارم. آب دهنم و قورت دادم و گفتم  یو پشتوانه ا   یگرم 



  دمیانجام م  دیکه بگ  یبره. من هر کار  د یو بزار  ر ی که ارشاو   نهیشرطم ا _
 ..... اون دیپس بزار ر یشما مشکلتون با من نه ارشاو

 : وحشتناک نعره زد  ر ی حرفمو بگم ارشاو  هیبق  نکهیاز ا قبل

 !ی کن  یکار  نیهمچ یحق ندار یتو حق ندار  کای دهنتو ببند را_

   ازش  دم یکردم و نگامو دزد  یخند تلخ

 : عثمان

 تو خانم کوچولو   یچه فداکار یآخ_

  گه یکه با برف سال د  یعثمان جور  اروی  نی بزنم تو دهن ا  گهی م  طونهیش
 : ام بر نگرده ها. اخم کردم و گفتم 

 نه؟  ا یشرطم قبوله _

 : گفت  یمزخرف   شخندی عثمان باربد با ن  یجا به

 کارت تمومه   رشی ز  یقبوله فقط بزن _

به عنوان    زهیچ  ی عن ی سرمو به عنوان شما گوه نخور اهم اهم    نانیاطم  با
 مثل بالنسبت بز تکون دادم  یشما بگ  ی هرچ

فراوان بود گفت)حال    یاز عر زدن ها  یکه ناش   یگرفته ا  یبا صدا  ر یارشاو
 :(زارم یعشقم م  یبرا ی چه احترام  دیکنیم

   کای کار و را  نینکن ا _

 : شد و با داد و هوار مچ دستم و گرفت و گفت ی جن هو ی

 رم ینم ییمن جا یکارو بکن   نیا دینبا _



   ومدی داشت در م اشکم 

 : من

نبودن    یکه برا  ستین  یکس  اونجا  گردمیمن بر م   ر ینگران نباش ارشاو_
 ... تو خانوادت نگرانت هستن برو  یمن ناراحت باشه ول

 تلخه  قتیکه حق  گنیم  شهی حرفا برام سخت بود اما هم  نی ا زدن

کنار    کیکافه کوچ   یکه تنها تو  یقهوه ا  یاز تلخ   یحت  شیحرف تلخ  نیا
 بد تر بود خوردمی دانشگاه هم م

 !یچه فداکارانه عمل کرد یآخ_

مهربونم هنوز    ی و ببرن. آرشا  ر ی کرد تا آرشاو   گاردایبه باد  ی اشاره ا  بعدم
 : . رو به عثمان گفتم دیکش یداشت عربده م

  ی با خبر نشم کار  ر یکامل آرشاو  یمن تا از سالمت   ران یا  دیگردون   یبرش م _
 دم یبراتون انجام نم 

  ن یبرادر ا   یبز  دمیبابا فهمبا حرص کلشو تند تند تکون داد. خوب    عثمان
ن الزم  صدا  سی کارا  تشخ  یبدون  هم  رفتن  دمیم   صتی زنگولت  به   .

 گرفتمینگاه کردم. به زور داشتم جلو اشکمو م   ر یآرشاو

 : ریآرشاو

 . احمقا د ی...ولم کنکای ...راکایرا -

نگاش که به    ر ی کرد. ارشاو   دنیتحمل کنم و اشکام شروع به بار  نتونستم 
 : من افتاد دوباره داد زد  یاشک  یچشا



 زم یر یو زمان و بهم م ن یزم ادیسرت ب  ییخدا اگه بال  ی به خداوند کای را_

 :لبخند زدم و آروم زمزمه کردم شی مهربون  نیبه ا  ه یگر  وسط

 !شت ی گردم پ  یبرم _

 &&& 
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   م یعمارت خارج شد  از 

را  حالم  بود  ا  کایرا  کای بد  چرا  من کرد  نی دختر  با  رو    ی تو چطور  یکار 
 !یاون همه گرگ بمون  ونی تنها اونجا م  یخوای م

اون عثمان    ادیسرش ب   ییبال   کا یاگه را  شهیگوشم ِاکو م  یصداش تو  هنوز 
 کردم   ی. هنوز داشتم داد و هوار مکنم یم  کهی ت که یو ت 

سوار کشت   م ی دیرس منو  زور  به   . اسکله  ساعت    یبه  دو سه  بعد  کردن. 
به خرمشهر. انقد تو راه داد زده بودم که صدام گرفته بود. تا به    م ی دیرس

  دونستمیو با سرعت فرار کردن. نم  رون یپرتم کردن ب   ی از کشت   ام یخودم ب 
  ن ی. هه به همزنهیکردم قلبم نم   یکجا برم. حالم خوب نبود احساس م 

  ت یموقع  نیکه تو ا   یینها جااونجا موند. ت  کام یو را   ران ی اومدم ا  ی حترا
گرفتم و    یتاکس   هی.  م یبود که رزرو کرده بود   یبرم همون هتل  تونستم یم

تاکس راننده  راه  و دادم. تو تمام طول  نگام م  یادرس هتل    ی مشکوک 
هه.    ی خ یو البته نگام سرد و    ده یکرد. لباسام پاره پوره بود و موهام ژول

به    ی راننده تاکس   ی در پ  یپ   ی . با صدا زدن هاچیه  چمی نباشه من ه  کا یرا
 خودم اومدم 



 : من

 ارم یتا پولتون و ب   یسی جا وا نیآقا هم _

 سرشو تکون داد معلوم بود بهم اعتماد نداره   یتی با نا رضا  مرده

 نفر برخورد کردم  ه یوسط راه به   گرفتم   شی راه هتل و در پ تند

 : من

 ...عجله د یآقا ببخش_

ا  نگام با بهت داشت  که به صورت طرف  اونم  فتاد چشام پر اشک شد. 
 : به خودش اومد و با ذوق داد زد هوی کردینگام م

 کو؟؟   کایرا  د؟یداداش شما کجا بود_

رفت و    جیبگم سرم و گ  یزینگاه کردم تا خواستم چ   ن یبغض به فرد  با
 .... مطلق  یاه یس

 &&& 
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واسه من انگار دو   ی ول گذره ی رفته دو ساعت م  ر یکه آرشاو  یاه از موقع اه
از چند    شتر یواال من ب  هیبابا همون دو ساعت کاف  خورمی سال گذشته گه م 

  ی بودن و ندارم جون داداچ. با صدا  ی بودن و احساسات  ف ی ساعت توان لط
هم    ی گوربه گور  نیشد. نازن  ده یعثمان نگاهم به صورت عن مانندش کش

  نیبابا ا   شیشده بود ا  زونی از عثمان آو   مونی مثل م  ظی غل   شی تن آرا  هی  با
 انقد نچسب نبود ها 



 : عثمان

 ؟ یکن  یشروع م ی کارتو از ک_

هستم که پدرتون رو در اومده    کای باش اگه من را   الیخ  ن یبه هم  یه
 : خخخ. با پوزخند گفتم  دیحساب کن 

 سرورم   دیهه هر موقع که شما دستور بد_

 تا ته تهت سوخت اهان خوبت شد  کنم ی دارم مسخرش م دیفهم

 : کرد و گفت  یاخم

 سرتو از بدنت جدا کنم تونم یاالن م  ن یباشه هم ادتی درست رفتار کن _

 : نگاش کردم و گفتم  پوکر 

 بترسم ازت؟؟  یاالن انتظار دار_

 درشت شد و با بهت نگام کردن  چشاشون

 : من

  ی به بعد درست با من حرف بزن عث  نیاز ا   دمیدارم بهت اخطار م  نی بب_
 !!!دمیژون)عثمان( وگرنه کارت و انجام نم 

هم    ی. عثمان دندوناشو با خشم رو وهاهاها ی   ث یخب  گنیهه به من م  هه
 !!فشرد. آهان خوبت شد

 : من

 ... اتاق با تمام امکانات به من بده هیاالن هم  _



 : نینازن

و به آرزوهات    ی صفا کن  س یخونه ننه بابات که ن   نجای هه دختر جون ا_
 ی برس

 : حرف چرتش زدم و گفتم  نیبه ا  یپوزخند

شما    فیندارم که با پول کث   ییپولدارم پس آرزو  یلیکه من خ  یانی در جر_
 بهش برسم

 : از خدمتکارا گفت  ی کی نگام کرد و به   قیکالفه عم  عثمان

 همان یکن به اتاق م  ییپوف خانم و راهنما_

 :نازک کرد و گفت یپشت چشم  ن ینازن

 اه اه عشقم اخه چرا_

بق   گهید پشت    هیبه  زشت  ادرک  جوجه  مثل  و  ندادم  حرفش گوش 
و اموات عثمان و   کردمیخودم غر غر م یلب برا ر یخدمتکاره راه افتادم. ز

عنا  م   تیمورد  رسدادمیقرار  درو   م ید ی.  مهمان.  اتاق  رفتم  به  و  باز کردم 
  ی ل یباز ها خ  ییعنی باز    گم یباز شد. م   ا یاون سر دن  تا   شمی اتاق ن  دنیتو...با د

 باز شد خخخخ 

اتاق    ی خاص  یاسکل   یل یکه خ  ینگاه  ه یبا    خدمتکار  از  بود  نهفته  درش 
که کردم تند لباسامو در آوردم و رفتم حموم.    یکار  نیرفت. اول  رونیب

انقد کث  یآمازون   هیشب   افم یاخه ق بود  اگه    فی ها  حموم    گهید  کم ی بودم 
و   رفتم ینم عنوان  ازم   روسیبه  پرومکس  به جون شما.    شد یم   ادیکرونا 

شروع کردم    ختم ی وان ر  یکف تو  ی. کلنیو بب  ایبودم ب  ی وعض  هیاصال  



ا باز  ن یمثل  ساله  دو  ها  با    یبچه  و  دستم گرفتم  تو  رو  شامپو  کردن. 
 :خوندم یمسخره باز

! مگه  یدل منو برد  یغلط خورد  یل یتو خ ؟یدل منو برد  یصورت   رهن ی پ_
 ؟؟ یدل عمت بود که برد

 ( دختر و شفا بده  نینوبت ا  ی فقط ب ا یوجدان: خدا)

 اومدم  رون یاز حموم ب یخودمو گربه شور کردم تند نکهی از ا بعد

 : لب گفتم  ر یو ز منظره روبه روم چشام پر اشک شد دن ید با

 عشقم_

 : لب گفتم  ر ی منظره رو به روم چشام پر اشک شد و ز دن ید با

 ... عشقم _

به سمتش پرواز کردم. اره تخت خواب خشگلم    ه یدر عرض دو ثان  بعدم
بالشم و بغل    یانگار صد سال بود از تخت خواب گرم و نرم دور بودم جور 

   کردم انگار شوخر نداشتمه

 ( اخمخ ها  ستی شما ن یجا نجایا نمیبب دیچخه چخه همه منحرفا گم ش )

و با آرامش کامل    دمیپتو خز   ر ی گربه کوشولو ناناس ز  هیکه مثل    خالصه
ننه    ر یو آرشاو   م ی قلب  یماریبه ب  ی عنی اهم اهم    میقبل  یمار یبه ب   نکهی بدون ا

 مرده فکر کنم خر و پفم رفت هوا 

 &&& 
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  ن یشدم چند م  ره یسردرد چشام و باز کردم و با تعجب به اطراف خ  با
 افتاده  ی چه اتفاقتا مغزم لود بشه و بفهمم   دیطول کش 

   نشستم  خیاومده مثل جت سرجام س شی اتفاقات پ یآور ادی با

ا   نیزم  یرو   دنیفر  دمید آورده  منو  اهلل  اال  اله  ال  پسره...   .   نجا یخوابه 
   دهیخودش کپ 

 : داد زدم بلند

 ن یفرد_

 : گفت  یو حال خراب  ی با نگران  دیبا هول و وال پاشد تا منو د  چارهی ب  نیفرد

دوست    یکه!!تو رو جون هر ک  یُمردم از نگران  ؟یبهوش اومد  ر ی آرشاو _
همه مدت کجا    نیبراتون افتاده؟ ا   یکجاست؟ چه اتفاق  کای بگو را  یدار
 د؟ یبود

 : گفتم   نیرو به فرد  یگرفته ا  یدوباره حالم بد شد با صدا  کای را  یادآوری  با

رود کارون من    میبپرس . اون موقع که رفت   ی کی  یکی چه خبرته پسر؟  _
را د افتاد  کاینبال  هم  ما  باز کرد  یتو   م ی کردم  و  چشمامون  که    م ی رود 

 ... و  می دیهارو د ی داعش

فر  بعد نم   دنیاز شدن صحبتام دهن  با کاردک هم  رو   ی تونستیو    ی از 
ماجرای جمع کن  ن یزم براش    ن ینازن   ی !!  به طور کامل  و رو هم  باربد  و 

فر  فی تعر م   دنی کردم.  درک  کرد.  نگام  بهت  باربد    کردمیبا  باالخره 
اون دو تا    ی وقت  کام یبد شده بود مثل حال را   یل یدوستش بوده. حالش خ

 :به خودش اومد و با خشم بلند داد زد نی. فرددیو د  ز ی نگموجود نفرت ا



 بکنن؟؟؟  کایکارو با را   نیچطور تونستن ا  ایعوض _

اوقات خندون بود.    شتر یب   بودم  دهیند  یحد جد  نیو تا ا  نیحاال فرد  تا
از حال خرابم بود    یکه ناش  یخشدار  یدستام گرفتم و با صدا  یسرمو تو

 : گفتم 

 من طاقت ندارمم ارن ی م  کایسر را   یی من مطمئنم بال_

 : و بلند داد زدم  اوردمینگام کرد. طاقت ن جیگ  نیفرد

  ی نتونستم براش کار  یرو دوست دارم ول  کای را  کنم یعاشقشم اعتراف م _
 خورم؟؟؟یم یچه درد ه یبکنم من 

سوال داشت من با    یخودمم جا  یبرا   دیچ یاتاق پ   یهق دردناکم تو  هق
  کنمیم  هیکه دلمو برده گر  ییاون خانم کوچولو  یاون همه غرور چطور برا

 ده یم  ر ییهه عشق آدمارو تغ 

 : دادم ادامه

َمردم به غرورم برخورد که نتونستم عشقم نجات بدم، قلبم به    هیمن  _  
 کرد  ینجات من خودشو قربان یبرا کایرا یدرد اومد وقت 

  ی زود به خودش اومد  و کنارم زانو زد و درحال   یشکه نگام کرد ول  نیفرد
 : که خودشم تو چشاش اشک حلقه زده بود گفت

داره    یادیاون هوش ز   ادیسرش نم   ییداداش مطمئنم بال  م ی کن یم   داش یپ_
نم  چیه نشون  نکن  باهوشه.    ی ادیز  ی ول  دادیوقت  ناراحت    ه یخودتو 

 ... م ی کنیم یفکر

 : دمیپاک کردم و با خشم غر  اشکامو



 ِکشمیم  جای ب ی فداکار نیبرسه گوششو به خاطر ا کایدستم به را_

  د یخند   ه یگر  ونی کشف کرده باشه با ذوق م  یجالب  ز ی که انگار چ  نیفرد
 : گفت

 برات انجام داده؟ یکار  نی چن کایکه را   ستین  بیبه نظرت عج _

 : و گفت شی شونی دستش و زد رو پ ی نگاش کردم که با کالفگ ی سوال

 داشته باشه؟ ینکنه اونم بهت حس  گم یم  یاه داداش چقد خنگ_

  ی هم دوستم داره؟ وا  کایرا  یعن ی...یعنیمات موندم    ن یحرف فرد  نیا   از 
که    ی. با پس گردن  شدی با فکر کردن بهش قند تو دلم آب م  یخدااا حت 

 بهم زد به خودم اومدم  نیفرد

 !قراضه  کهیحرف ساده تو افق محو شد مرت  ه ینگاه کن تورو خدا با _

  ی اخم ساختگ   نی هم  یحال و هوام و عوض کنه برا  خوادی م  دونستم یم
 : کردم و رو بهش گفتم 

 ... و بگو  شی قراضه خوب بق که یمرت_

 :و در آورد و گفت  دنیترس  یادا نیفرد

  ی ف یکدوم آدم شر  یعن یاهم اهم    یجان داداش گلم کدوم خر   ر ی عه آرشاو _
 بهت زده؟؟  یحرف  نیهمچ

با فکر به    یخنده رو لبام اومد ول  ی ا  هیثان  یبرا  زدیبامزه حرف م  یلیخ
 : بود با غم گفت  دهیحالت منو د  ر یی که تغ  نیکال محو شد. فرد  کامیرا



  د یفعال با  م ی دیتو سرمه مطمئن باش نجاتش م  یی فکرا  هیگفتم که من  _
ها    ی آمازون  هیبه خودت برس برادر من شب  کمی تهران. پاشو برو    میبرگرد

 ... به سمت حموم رفتم  یحوصلگ یتکون دادم و با ب   ی!!! سریشد

 &&& 
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  یداریخواب و ب   ون یشدم. م   دار یمتمدن ب  مهیآدم ن  هیآروم    یبا صدا  صبح
 : با اخم گفتم 

 توف تو روحت پدر سگ _

 !!!ی پدر سگ و خوب اومد_

نشستم و با بهت    خیتازه مغزم لود شد و س   دم یکه شن  ییآشنا  یصدا  با
. آب دهنمو قورت دادم و  سینگاش کردم. هن؟ چرا صورتش معلوم ن 

 : گفتم 

 ارو؟ ی  یهست  یبستگان موجود تو ک ر ی امامزاده هکور پکور و سا  ای_

  دن یکرد و کاله نقاب دارشو برداشت که با د  یک خنده انامعلوم ت جناب 
 شد  امرزمیعمر چشام اندازه قابلمه ننه خداب 

 : من

 ؟ یو  ی ا یکنیچه م نجایعه عمر ا _

 : گفت  یآروم  یبا صدا عمر 

 !کا یباهات حرف دارم را سسسی ه_



 : کله مبارک رو مثل بز تکون دادم و گفتم   یجی گ  با

 بفرما  زه یچ  یعن یخب بنال...  _

 : به درو ور نگاه کرد و گفت عمر 

 ا یبا من ب شهی نم  نجایا_

 و راه افتاد سمت پنجره و بازش کرد   د یدستم و مثل کش تنبون کش  بعدم

 : ترس ناخودآگاه گفتم  با

دانه    کیو    زار یکاِر من هنوز جو انم ه   نینکن ا   یجان؟خاک َوچوک حاج_
 دم یآرزو داشته ب 

 : زل زد تو چشام و گفت یجد عمر 

 میبر  ایدختر ب میندار  یمسخره باز یوقت برا_

که من گرمم    شبیلباسام افتادم د   ادی دوباره دستمو بکشه که    خواست 
تاب    کنه ی م  یاریو ذهنم    ادیم   ادمی که    ییو در آوردم و تا جا   زمی شد و بل

 !!نیه   یعن یبودم...  دهیپوش   یدو بنده نازک

  د یکه نبا   شهی هم  هیشدم. چ  ینگاه به لباسام انداختم که از خجالت آب  هی
بکشم که عمر    غی محکم به عمر زدم و خواستم ج  ی لیدونه س  هیقرمز شد!.  

پا  یدر حال با صدا   نی که سرش  و  با دستش دهنمو گرفت  که    ییبود 
 : گفت  زدی م  یکیخنده توش موج مکز

لباساتو عوض کن    عیاالنم برو سر   دمتیند   یبکش  ر ی آژ  خواد یخب حاال نم _
 ا یو ب 



. با  رونیعمر که از درد چشاش زد ب  ی دونه با پا زدم تو زانو  ه یحرص    با
که کردم بعد از برداشتن لباسام راه افتادم سمت    یر یاز حال گ  تیرضا 

 : خوندمی لب واسه خودم م ر یحموم که عوضشون کنم. ز 

نوچ نوچ خاک تو سر    یندار  یداری دل تو خر   یدل، ا  یدل دل ا  یدل ا_
دل خاک بر سر تو که    یبه تو ا  نی نفر  ،یندار  یاریدل که    یچلمنگت ا

 یدل تو کوفتم ندار یا یندار  یچ یه  ی گاگول

 ( تو آهنگ سلطان  یجدان: به خدا که گند زدو )

خوشگلم و دم    یو موها   دم یلباسام و پوش  یوج   یتوجه به زر زر ها  یب
  ک یبه خودم نگاه کردم بار   نهی بستم. تو آ   ی دم اسب   یعن یاهم اهم    ی االغ

  ه یبودم ها. اوم لباسام بد نبود.    یگر یجوون چه ج  ایاهلل. خدا   ک یاهلل بار
چرم  با    یتا زانو مشک   یو پوت ها  دیسف   یپفبا شلوارک    ی کت چرم مشک

کت تنم کرده بودم. کال    ر یکه ز   ییبای ز  دیسف  شرتیو ت  دیسف   یرگه ها
زدن تنگ شده بود ها    پیخخخ آخيش دلم واسه ت  دیسف   اهیشده بودم س 

که به در    یها شده بود. با تقه ا  ی افغان   ه یشب   افمیق  قا یماه دق  هی  ن یتو ا
از   سرخ  صورت  با  و  عمر  شدم که  خارج  تند  و  اومدم  خودم  به  خورد 

 !!کنه  دمیخدا نزنه شه  یا  دمیت دیعصبان

 : زدم و گفتم  ی عی دهنمو قورت دادم و لبخند ضا آب

 ... به اعصابت مثلث باش برادر من_

   دستمو گرفت و برد لبه پنجره عیتوجه به حرفم سر  بدون 

 : عمر



 ن یبپر پا  میندار  یوقت مسخره باز  کای را_

نگاه به ارتفاع پنجره تا    هی  کردینگاه به عمر که حق به جانب نگام م  هی
 : رو به عمر گفتم  یانداختم و با لحن طلب کارانه ا  ن یزم

  یبه ژون ننه بزرگم راهکار ها  یمنو پخ پخ کن  یخوای داداچ اگه م  نی بب_
 هم هست ها   یبهتر

 : نگام کرد و آروم گفت  کم ی عمر 

 بغل دوست داشتم یاز بچگ _

  ه یبه سمتم حمله ور شد و شب   یبخام حرفشو هضم کنم مثل بروسل  تا
ز   ی نی زم  ب یس  ی گون  زد  بکشم که دستشو    غی بغلش. خواستم ج  ر یمنو 

 د یپر ن یگذاشت رو دهنم و بدون لحظه مکث پا

بشورم.    د یعمر دربه در خودم سنگ قبرتو با اس  یقلب گرفته بودم ا  پشت
کاظم  مرگ    یییعن ی قاسم اهم اهم    یامام موس   ا ی  زدمینفس نفس م   یلیخ

...عمر با  یتر است ه   ک یننه مرده نزد  چارهی از رگ گردن به من بدبخت ب
 : کنارم زانو زد و گفت  نیخم شد رو زم ی نگران

 !! نبود  ادیحاال خوبه ارتفاعش ز  یزنیمشده؟ چرا همش نفس نفس    یچ_

 : گفتم   یگرفته ا   یتو هم رفت و با صدا دیدرد قلبم اخمام شد از 

  ی قلب  ی ماری من ب  گم یم   ت یاطالعات عموم   شی افزا  یاالغ به آدم نبرده برا_
   دارم

من توهم زدم    ای بود    ی حرفم با بهت نگام کرد. چشاش پر نگران  نیبا ا   عمر 
م هامو  نداشته  دارم  م  یآخه ک   نم؟یب یو  من  دق  شه؟ی نگران  از    قهیدو 



عمر به خودم اومدم پشمانم سه دور    هیگر   یحرفم نگذشته بود که با صدا
که عروسک مورد عالقشون    ییفر خورد و با بهت به عمر که مثل بچه ها

  ک یو از نزدمرد    هی  هیکرد. بغضم گرفت تا حاال گر   یم   ه یو ازش گرفتن گر
   بودم دهیند

 : گفتم   یگرفته ا  یصدا با

 من نگران شده؟  یبرا ایدن نی تو ا  یک یباور کنم _

 : زمزمه کرد یخشدار یبا صدا  کردیم  هیکه هنوز داشت گر  عمر 

  طنت یحال ش  نی ! اونم مثل تو مظلوم و بود و در عیمامانم   هیشب   ی لیخ_
دار دوست  هرکس  جون  تورو  داشت  و  خودش  م  یخاص    دم یقسم 

 ؟ یدار یقلب ی ماری راستشو بگو ب

 :بهش زل زدم و گفتم ین یلبخند غمگ  با

 ارم یطاقت نم  گه یباالخره د  رمیروز م   هیمنم    خورهی بدرد نم  گهیآره قلبم د _

 بغلم کرد  هوی شدت گرفت و  شیبا بغض نگام کرد و گر  عمر 

 :  گفت یم  جنون وار پشت سر هم  فقط

 !!!  ی ریبم دیتو نبا  یاون ه یتو شب  یکنی نه نه تو ام منو مثل مامان ترکم نم_

 :بلند کرد و با داد گفت  سرشو

 مگه نه بگو؟؟؟  یریم  ی نم_

به حرف اومدم و    هیگر   ونی. م هیگر  ر یزدم ز   ار یاخت   یاون منم ب   هی گر  از 
 : گفتم 



ا  یسخته کس   یل یخ  ی دون  ی م_ تو  باش  ا یدن  ن یرو  همه    ینداشته  از  و 
سالم    ۱۸... من فقط  یل یخ  ه یدرد بد  ی لی!! خ ی دوستا و آشناهات نارو بخور

  فهمهیم  یاز زندگ   ی ساله چ   ۱۸دختر    ه یبود که پدر مادرم و از دست دادم.  
  ز شمال اون روز ا   می چند روز بر  یگرفتن برا  م ی هان؟ بابام و مامانم تصم

برم نخواس  ندادن  اجازه  بهم  براطرف مدرسه  اونا کنسل بشه    یتم سفر 
 ام یگفتم خودشون برن منم چند روز بعد با رانندمون م  نی هم

 :زدم و ادامه دادم  یهق

ول_ رفتن  یرفتن  ب  یچه  از  ساعت  سه  ب   مارستان ی بعد  دادن  خبر    ایبهم 
  ن یتماس با من بود اون شد آخر  نی بابام آخر  یگوش   ی جنازشون و ببر تو

برا بود  ما...سخت  ب  هی  یمکالمه  و    یدختر  مامان  جنازه  بره  تجربه که 
هه    یینه دوست و آشنا  یل ینه فام  رهی بگ  ل یباباش و از سرد خونه تحو

  ی دختر قو  ه یبودم. اون موقع بود که به خودم قول دادم بشم    هاتک و تن
که داشتم    ییبخاطر هوش باال شکنن ی که همه براش سر و دست م  یکس 

درس و جهشهمه  تو  یام  تونستم  و  ل  یسالگ   ۲۰  یخوندم    سانس یفوق 
کرده بود    تیو چون پدرم وص  رمی بگ   کا یدانشگاه آمر  نی از بهتر  یمعمار

 ... کار دادم  نی کنم به اجبار تن به ا  رتیخودمون و مد یدانشگاه اجداد

 : ادامه دادم ه یگر  با

دن  ی قلب  یماری ب  دم یفهم   یوقت _ د  ای دارم  شد  خراب  سرم    گه ید  گه یرو 
 ..... من

 : دیحرفمو بزنم. عمر فورا برم گردوند  و با خشم غر  هی اجازه نداد بق  هیگر

 !یو درمانت و شروع کن  یبر نجا یاز ا  دیحرفا هان؟ با  نیا  یچ  یعنی_



 : زدم و گفتم  یتلخ  پوزخند

من دل بسوزونه من    ی برا  دیخالفکار چرا با   ه ی.  یتو که خودت منو گرفت_
 از ترحم متنفرم 

 :و آروم گفت  دمیکش   یق ینگام کرد و نفس عم تیبا عصبان  عمر 

 ستمی من خالفکار ن_

 : پورخند نگاش کردم و گفتم  با

   هه البد عمه من خالفکاره ؟یگ ینه بابا!راست م_

 : شونه هامو محکم گرفت و تکون داد و با داد گفت عمر 

 ... سیپل  ؟یفهم یم  سم ی من پل_

 د؟ یَمگو   یچ ن یو مات موندم...گاش ا خت یحرفش پرام ر نی ا از 

 : اخم گفتم  با

 !!ی ستین  شی ب ییملعون تو دروغگو  یرا ا  تیببر صدا _

ها    کنمیرو فراموش م   یکپ کردم به ژون شما!چقد زود ناراحت   خودمم 
 خخخ

 : عمر

 حرف نزن فقط تا بگم داستان از چه قراره  قهیدو دق قهیدو دق کای را_

 :  گفتم  ی ساختگ  تیمثل بالنسبت بز تکون دادم و با مظلوم سرمو 

 !نگفتم  ی زیمن که چ_



 :نگام کرد و دستشو تو موهاش فرو کرد و گفت  یبا کالفگ عمر 

کارم فقط    نیو ا  دمیمقام رس   نیتا به ا  دمیزحمت کش  یل یخ  سم،ی من پل_
 مالک و عثمان بوده  خیرم ش انتقام از پد یو فقط برا

رو بدبخت کرده هه    ی رانی دختر ا  یهوس باز به تمام معناسب کل   هی  پدرم
اومدن من    ایاز اونا بود که گول پدرم و خورد و بعد از به دن  ی کیمادر منم  

  نکه یواسه ا   ؟یواسه چ  یدون   ی زدش م  ی لیمالک نامرد مادرم و کشت . خ 
و    ونهمالک اومد خ   خیسالم بود که ش   ۱۱عثمان گفته بود...اون موقع فقط  

  ه یشب  یلیو مرد تو خ  اوردیبا کمربند به جون مادرم افتاد. مامانم طاقت ن
ازشون    خوام ی ...حاال مندازهیمادر مظلومم م   اد یاز اخالقات  منو    ی لیخ   ی اون

 ؟یزن ینم نم یو تو رو نجات بدم تو که دست رد به س   رمیانتقام بگ

که دور ور من هستن    ییتو چشام جم شده بود . چرا همه مرد ها   اشک
 : محکم عمر و بغل کردم و گفتم   دن؟یرنج د  یعن یهمشون ننه مردن اهم 

م _ برا  کنم یکمکت  برا  ینه  خودم  جون  و    نکهیا   ینجات  مادرت  انتقام 
 به بعد منو خواهر خودت بدون باشه؟  نی. از ا م ی ریبگ

روشن شد    یپرژکتور  نیعمر همچ   یزدم تو چشما  حرفو  نیتا من ا   آقا
 : سفت بغلم کرد و با خنده گفت  نیو بب  ایکه ب 

 عاشقتم که _

 : گفتم   یاخم ساختگ با

  ن یا   یهو ادب داشته باش من خودم شوور دارم البته تو خوابم ها ول _
 !ها   یدوسم دار یبهم بگ  شه ینم  لیدل



 : کرد و گفت  یتک خنده ا عمر 

 خواد؟ ی دلت شوهر م ی االن به طور نامحسوس گفت_

قهقهه   ی سر کوچه مظلومانه تکون دادم که صدا یمثل بچه گداها  سرمو 
 : عمر باال رفت. با اعتراض گفتم 

 ...شوور کمه کم ی کنیداداچ چرا درک نم _

 همچنان عمر در حال عر زدن بود   و 

 ( ملعون؟  هیک  دتیوجدان:عه عه عفت کالم داشته باش مرجع تقل )

 ( تو خفه )

 : خنده هاش تموم شد دستمو گرفت و گفت نکهی از ا بعد

 ... کنهی شک م   یستین  نهیدنبالت بب  ادی االنه که عثمان ب م ی بر ا یب_

 :گفتم   م ی رفتی راه م  می که داشت  نطور ی تکون دادم و هم   دی تا  به عنوان  سرمو 

ا   گمی م_ اصال    نینازن  نیچرا  بود  دوستم  موقع که  چندشه؟اون  انقده 
 !نبود ها  ی نطوریا

 : کرد و گفت  یتک خنده ا عمر 

 !ین یبی م ی رو االن دار شیتظاهر بود چهره واقع  یاونا همش برا_

اتاقم. اهوع.    یو من رفتم تو  م ی راه رفته رو مثل شاسگوال برگشت  خالصه
 شدم  کی شر  نای اتاقم خخ انگار مال بابام و با ا

 سر رفته  گای نه حوصلم در حد الل دمینشستم د  نایا  ربع هی



و بزارم کنار. با قر    طنتیکه ش  شهی نم  ل یدل  ن یگروگانم که گروگانم ا  اصال
ز  ز یر داشتم  شدم  خارج  در  عنا   ر ی از  مورد  و  عثمان  اموات  قرار    ت یلب 
 ی چشمم افتاد به گوله چرب هویکه   دادمیم

باد  به همون  تو  گاردهیبه  ر   یاتاق کل  یکه  پفن  خخخ    ادهیوش  کردم 
حرکت    کی  ی به سمتش رفتم و ط  واشی   واش ی بدبخت هنوز زندست که!!!  

بزنم تو کمرش که    ییکماندو  پا  با  برگشت و ضربه بد جا    هویخواستم 
باد ب   گاردیخورد  از تعجب زد  ا  هوی  رونیچشاش    ی با تمام توان عربده 

و نفس نفس    نی بلند داد زد. نشسته بود رو زم  یلی. المذهب خ دیکش
خود احمقشه    ر یتقص   خواستم ی ننه مرده رو نگاه کنا! من که نم  ی. اوخ زدیم

 االن وقت برگشتن بود؟  ی قل اردان ی اخه بگو 

  یبه عالوه داعش   گاردایباد  هیو باربد و بق  نی عثمان و نازن  ارو ی  نی ا  یصدا  با
با عجله مثل فرنگ  یها   ی عنیخانم مغول اهم اهم    س یگوربه گور شده 

 خان مغول به سمتمون حمله کردن ز ی چنگ

شدن من    ی شد. ِاوا مردم چه نازک نارنج  هوشیاز شدت درد ب  گاردهیباد
 نکردم باهاش  یکه کار

 ( خواهرم؟  یچه بکن یخواستی م  گهی وجدان:د)

 : بلند داد زد دید  یو بحران  گاردیباد  تیکه وضع   عثمان

 دکتر  دشیببر  دیاینونا ب  ف یح_

 : لب گفتم  ر ی دادش هول شدم و ز ی کوفت. از صدا  یدرد ا یا

 کره مار   شی زهر خر ا_



ها! به دستور عثمان خره ملقب    م ی جمله بند  نیبا ا   ختی خودمم ر  یپشما
داعش  ُترش  عن  باد  یبه  ب   گارد ی ها  بردن  رو کشون کشون  .  رونیخپلو 

  ن یکه ا  از کت و کول افتادن انقده  زدنیها بد جور نفس نفس م  چارهیب
وزن بود انداره به گراز نابالغ وزن داشت جون دادا عثمان    نیخپلو سنگ

 :من ننه مرده و تو صورتم داد زد  یجلواومد 

 بهت رو دادم؟  ؟باز یخورد ی چه گ_

 : نگاش کردم و گفتم  یخونسرد با

 خورم یبدون من تورو نم  نو ی چخه نره خر ا_

 )عثمان( رو با دهن بازش تنها بزارم یکردم عث   تین  بعدم

و دارن با    سادنی و باربد وا   ن ینازن  دمیکه د  نیاز پله ها برم پا   خواستم 
 : داد زدم تیبا عصبان  کننیبهت نگام م

 کنار تن لشا   دیشی بک_

پله ها رفتن کنار. آهان خوبتون شد    یاز جلو  عیتا من داد زدم سر  آقا
  نه یکاناپه لم دادم و دست به س   ی خراب رو   ی اخمخ ها. رفتم با اعصاب

دست حس کردم  بستم.  و  نزد  ی چشمام  صورتم  به  تا  شهیم   کیداره   .
باز کردم و  و چشام  رو هوا گرفتمش  بزنه  به صورتم دست  .  خواست  

 دم یدکنم که عمر و   ر یخواستم بزنم طرف و خورد و خاکش 

 : با خنده گفت عمر 

 ؟یرو چرا به اون روز در آورد چارهی ب  گاردی خواهرم ؟ اون باد یچه کرد_

 : گفتم   یتخس  با



از قصد نبود که م_ بزنم تو کمرش خودش    خواستمی دلم خواست بعدم 
 .... جهت داد خورد به ر ییبرگشت و ضربه تغ 

 : نگام کرد و گفت  طنتیبا ش  عمر 

 ... خورد به_

 : اخم گفتم  با

 تغفرهلل خجالت بکش برادر نوچ نوچ ادبت کجا رفته ملعون؟ اس_

 : متفکر گفت عمر 

 !دونم رفته ی کجا رفته فقط م  دونم یواال نم _

 : گفتم   یلحن مسخره ا با

 !ی هر هر چقد تو نمکدون_

 : گفت  یجد عمر 

   ستم یمن نمکدون ن  یکن یکامال اشتباه م _

 :باز ادامه داد شیبا ن بعد

 نمکدون باشم یچطور ستین  شم ینمک پ  یوقت _

 :دمی کش   یکالفه ا  پوف

 االن؟  یکن یم  یاحساس بامزگ  یلی خ یداداش_

 : بلند گفت یمثل برق گرفته ها نشست و با صدا عمر 

 ؟ یگفت  یچ_



 : گفتم   پوکر 

 ؟ یکنیم  یاحساس بامزگ  یل یخ گمی م_

 :گفت   جانی با ه عمر 

 !!!بگو  گهیبار د  هیجون من  یگفت   ینه نه جمله اولت!چ_

 : گفتم از قبل   پوکر 

   یداداش_

و    دیگفتم تو چشاش چلچراغ به پا شد و با ذوق گونمو بوس   نویمن ا  تا
 : گفت

خواهر داشته باشم . تو    هیدوست داشتم    شه یقربونت برم من هم   یا_
 ؟یخودت خواهر برادر ندار

 : لب گفتم  ر ی ز نیفرد یآور ادیزمزمه کردم. با    ینوچ ی کالفگ  با

باز  دنیفر_ ا  کنهی م  یگور به گور شده االن داره اونجا دختر  با    نجا ی من 
 االغ  نیمن خودم کفنت کنم فرد  یا رمی ها و خالفکارا درگ ی داعش

 : نگام کرد و گفت ی با کنجکاو  عمر 

 ه؟یکدوم خر   نیفرد_

لبمو گاز گرفتم و با نوچ نوچ   نی هم  ی سربه سرش بزارم برا ی کم  خواستم 
 : گفتم 

 دوست پسر خواهرش (فحش بده )bf sister بهآدم   ستی اصال خوب ن_

 : بلند تر شده بود گفت  یکه کم   ییدر هم نگام کرد و با صدا  یبا اخما  عمر 



 ه؟ یکدوم خر  ن ینکن خانم کوچولو بگو فرد ی ِد نه ِد با اعصاب من باز_

چ  تشی عصبان نبود  پشمم  داعش   ه؟ یبه  از  شده    ی ها  یمن  گربه گور 
نگاش کردم    یال یخ یعمر چغندر بترسم؟ با ب   نیاز ا  یانتظار دار  ترسم ینم

 : و بدون توجه به حرفم گفتم 

 !!!گهیمثل توعه د   یخر هیاونم  _

خوردم مات موندم انا اله راجعون  بازگشت    یچه شکر  نکهیا   دنیفهم  با
  دمیرفتم که رفتم. د  یخداست فرزندانم. رفتم که رفتم ه   ی همه به سو

. تا خواست بزنه  کشه یا نفس م تند تند مثل اژده  تی عمر داره با عصبان 
 : با هول و وال گفتم  اینفلم کنه برم اون دن

قاط_ روغن  آب  من  برادر  ا   یبابا  منظورم  فرد  نهینکن  مثل    نیکه  هم 
 افم کجا بود؟ ی دارم ب  ادی من داداش ز رانیداداشمه کال تو ا

 :اخماش کمرنگ تر و با حرص گفت عمر 

 دختر؟  یانقد حرصم ند یریمی م_

 : عثمان اومد  یخرش کنم صدا  کم ی وارد شم و   تیز در مظلوم خواستم ا  تا

 خانم کا یرا یشد  یم یکه با برادر من صم   نم ی بیبه به م _

دهن کج   نکهیا   بدون نگاه کنم  و    یبهش  خندش گرفت  عمر  کردم که 
>تو برو به گند زدنت برس<تکون دادم که به    ییدستمو تو هوا به معنا

  ن یکه من گفتم ها ا   یصراحت  ن یخودش گرفت. البته نه به ا  ادیاحتمال ز
 د؟ یفکر کرد ی خودمون بود بله پس چ یحرکت در حد همون برو بابا

 !( م ی کن  یوجدان:ما اصال به تو فکرم نم)



 !!!( که  دیندار اقت یبابا ل ر ی بم) 

لبخند  عثمان  شده ک  یبا  قجمع  االن  حال    هی  هی شب  افشیه  در  ماده  بز 
رو  دن یزا روبه  مبل  رو  اومد  حرف  بدون  و  نگامون کرد  بود    یی شده 

 : نشست و بدون مقدمه گفت

  ی تو ام شرکت داشته باش  د یهست با  ن یمن و نازن  یرسم   یفردا نامزد_
 !!فتهیم  ی اتفاقات خوب ینامزد نیا  یتو

ننه مرده    نیاز نظر گذروند. مگه ا  یزیسرتا پامو با ه   ی با نگاه مرموز  بعد
بازم توف تو روحش    ی حرفش برام مهم نبود ها ول   ی لینامزد نداره؟ خداوک 

بود نگاه کردم.    رهیعثمان خ  به عمر که به  یچشم  ر یحرف زدنش. ز  نیبا ا
نهفته بود    ی <  خاصدمیبکن جرت م   یکار  ی>تو جرات دار   هیتو چشاش  
 جون مادرم 

متشخص به اسم عثمان رو خودم حس کردم.    مهیآدم ن  ه ینگاه    ینی سنگ
داداچ؟ االن    یخب که چ  کنهیداره منتظر نگام م   دمیسرمو باال آوردم که د

وا  نیا بگم.  داره  عال   ی انتظار  تازه  ی عث  یچه  مجونمم  من  تو    ام یام 
  ی هنوز داره مثل گاو   دم ید  کنم؟یو مجلس و گرم م   دم یقر م  تون یعروس 

نگاه پوکر    هی . من و عمر  کنهی نگام م  ره ی خ  دن یم   اد ی  ثاغورسیکه بهش ف
  ا ی. با تکون دادن سرم بهش فهموندم: وات فاز  م ی هم رد و بدل کرد  نیب

 ؟یدیس

 : به خودش اومد و با اخم گفت  دیمنو که د حرکت

 کردم   یداشتم به مراسم فردا فکر م_

 : مسخره تربن لحن ممکن گفتم  با



  ره ی گینم   ی نترس بابا اون عجوزه رو به جز تو کس  یاسترس دار   یاوخ _
 !!که

قرمز قرمز    تیخنده و به عثمان نگاه کرد. عثمان از عصبان  ر ی زد ز یپق عمر 
 :  د یشده بود. با دو قدم اومد جلو و بلند تو صورتم غر

اون خرابه    یتو  زاشتم یم  یهمونطور  دیبا  ؟یباز بهت رو دادم پرو شد_
  دم یکه من خر  یمارک دار   یواسه خودت از لباس ها  ی بر  نکهینه ا  یبمون 

 !!ی استفاده کن

و مثل خودش    نشیگفت؟ با دست زدم تخت س   یچ  ارو ی   نینمنه؟ ا  هن؟
 : بلند گفتم 

واسه    یمن دو برابر ثروت تو رو دارم اونوقت تو دار  یحاج  یگی م  یچ_
 سرم؟  یزاری لباس و م کهیمن منت دو تا ت

ناراحته که نکنه دوباره    ن یا   یبرا  دونستمیم   کرد ینگام م   ی با نگران  عمر 
ا   دونه ینم   ی درد قلبم شروع بشه هه ول . عثمان  نام یمن سرسخت تر از 

به    یزیچخواست   اتاقم... داشتم  افتادم سمت  راه  بدون توجه  بگه که 
رو    یریکبینگاه عثمان ا  ین یتمام مدل سنگ  یول  رفتم یسمت راه پله ها م 

   کهیاه اه مرت  گهی حس کردم. بابا بسه د مخود

... 

  ی امروز مراسم نامزد  دیبپوشم من؟؟ آره درست حدس زد  یبابا چ  یا  اوف
  دونمیکه ننشون مرده نم   ییوسط مثل کسا   نی. منم ا نِ ی عثمان خره و نازن 

که در    یزیو رو کردم چ  ر یرو ز  یکمد لعنت   نیبابا کل ا  ی بپوشم! ا  یچ
 ... یه  دمیافتی که ن  دمیافت یواال و گرانقدر من باشه رو ن  تیخورد شخص



 ( وال و گرانقدر هه  ت یهمه راهو؟ شخص  نیا  رهیم  ی وجدان: اوهو ک)

 ( کوفت بزغاله )

بود نگاهمو تو  می تیسگ    ه یکه االن مثل    یصورت  با کمد صد و    یشده 
و شروع    دمیکش  یبلند  غیج  دمیکه د  یزیبا ج  هویهشتاد درجه چرخوندم  

 .... وسط  ایکردم آ حاال ب   دایکردم به قر دادن آخ جونز پ

 تو؟   یبود ی تو؟ بم بگو محصول ک یشد  یچ  یبود یچ_

  بامو یاهنگ ز  هیتا خواستم بق  دم یرقصیو م  دادم یاتاق مثل اسکال قر م  وسط 
متمدن با بهت برگشتم سمتش که    مه یآدم ن  هیاهم اهم    یبخونم. با صدا

. پوکر سرم  کنهی باز و صورت سرخ از خنده داره نگام م   شیعمر با ن   دمید
 : گفتم   واشیگرفتم و     یالیو رو به آسمون خ

 !!هم اکنون ما رو ُبُکش ا یخدا_

بخند. مثل بز ماده    یخنده. حاال نخند ک   ر یو زد ز  اوردیطاقت ن  گه ید  عمر 
 کرد یعقب افتاده باشه دهنشو تا ته باز کرده و عر عر م   مانشی که زا  یا

 ( کنه یفرزندم مگه بز هم عر عر م کایوجدان:را)

  ی تو زندگ  یندازیم   ت یپاراز  ی تو ام خف باش ه  کنهیتو دهات ما عر عر م)
 ( نم یمن گوجو بب  یشخص 

( رو صورتش  دنیهنوز آثار عر عر کردن)خند که  یدر حال دهیبر  دهیبر  عمر 
 : مشخص بود گفت

 خدا... دلم...درد....گرفت خخ _



.  کردمی داشتم پوکر نگاش م  ختهیر  یخنده. با برگا  ر یبلند تر زد ز   دوباره
نگاش به چهره من    ی نگام و که حس کرد سرشو باال آورد و وقت   ی نی سنگ

 : گفت  یف یکپک زده بود افتاد خندشو خورد و با اخم ظر  لیشل  هیکه شب 

اسهال آور    چیاستفراغ که ه  یمهمان  نیدر ا  دید یبانو جوان اگه افتخار م_
  شوم ی مجبور م  د یده  یتر. اگه افتخار نم  ع یلطفا سر  دی کن  یمن را همراه

 .... مامور هستم و معذور کا یشرمنده ام بانو را رمی افتخار را به زور بگ 

خودمه منتها    هی شب   بای تقر  کنم یبشر حال م  نیبا ا   یلیخنده خ  ر یز زدم    یپق
   ته یبرد پ ه یبابا شب  زدمیورژن زشت تر. زر م

 .... ماشاال ماشاال  سیکس مثل آرشا خودم جذاب ن   چیه  البته

عمر    یحرص  یتنگ شده با صدا  یعن یکه دلم چنگده براش ننگ اهم    آخ
 نگاش کردم  یج یبه خودم اومدم و با تعجب و گ 

 : عمر

بر   ؟ییکجا  کای را_ بپوش  لباس  ن  نیپا  میبرو  ا  سی معلوم  عثمان    نیباز 
 !داره برات  ی احمق چه نقشه ا

  ساده ی مثل بز تکون دادم و نگاش کردم. مثل ماست وسط اتاق وا  سرمو 
رمو کج کردم  تو چشاش زل زدم و س  قیرو نگاه کنا! عم  کهیبود. عه عه مرت 

عن آقا< رو بخونه که البته   رونیبودم از چشام >لشتو بردار برو ب دوار یام
به من    ی طور هم شد. اهم اما نه به صراحت ها. عمر چش غره ا  نی هم
 :مرده رفت و گفت ننه

   رسم یباشه وگرنه حسابت و م دهیلباست پوش_



  ی پرو نشه درحال   اروی  نیا  نکه ی ا  یبرا   ی و داشتم ول میتصم   ن یهم  خودمم 
>تو برو گوهتو    یدستمو تو هوا به معنا  رفتمیکه داشتم سمت حموم م 

بخور< تکون دادم. فکر کنم گرفت ها چون با اخم رفت برون و درو به  
 :. بلند داد زدم دیهم کوب 

   وانیآرام باش ح _

 دیکش ی پر م  رمیآرشاو  دن ید  ی روزگار...دلم برا  یما آدم شده ه  ی برا  نم یا   ایب

 ( شه ی . چه زود پسر خاله مرمی وجدان:اهو آرشاو)

 !( به تو چه عچق خودمه) 

   خونهی برام م ران یا  یداره تو ر یاالن آرشاو   دیفکر کن خخخ

 یچه فراق یچه فراق یو تو عراق  رانم یمن ا_

  دن یهم بخندن. بعد از پوش  ه یخدا منو شفا نده بق  یخنده. ا  ر ی زدم ز  یپق
با شلوار قد نود    یپف  نیآست  دهیشپو   ی مشک  ز یشوم   ه یلباسام که شامل  
م   ی پاچه گشاد مشک رفتم سمت  به    کم یتا    شیآرا   ز یبود  بمالم.  ماست 

.  دمیپوش  یخودم نگاهس انداختم خخخ انگار شوخر نداشتم مرده که مشک 
پوش   ب؟ خو   هیچ ب نیا   یتو  ی ا  گه ید  ده یلباس  نبود که    ی کمد  صاحاب 

  ب یعج  ی کردم. ول  داشیچنگده گشتم تا پ  نمی متر پارچه بود ا  میهمش ن 
به خودم زدم.    یلبخند   نهیلباسا به تنم نشسته بود. مثل اسکال تو آ   نیا

  ی به مژه ها   مل یر   کم یصاف بود.    ینطور یکرم پودر نزدم چون پوستم هم 
 کمرنگ   ییو رژ هلو ی رژ گونه صورت وخوش حالتم زدم  



گذاشت    شیبه نما  شتر ی چشام و ب  یکه آب   دمیخط چشم نازک کش   هی  بعد
کردم خخخ.    ینقاش   یو نقره ا  یمشک   هیبا سا   ییبایو چشامو به طرز ز 

 موس زدم تا فرش باز نشه   یموهامو هم کم 

سر  به دم  یبه چه  پا   یچه  د  یی عجب  تو سرم  اهم خاک  شد.    ر یاهم 
  ی بود رو هم بستم و با عطر خوش بو  شیآرا   ز یم  یکه رو   یساعت مارک 

پاشنه بلند رو پام کردم. بعد از برداشتن    ی دوش گرفتم و کفش نقره ا
  ی کیشتر پالست   ه یتا بازش کردم با    هو یرفتم سمت در    یپول نقره ا  ف یک

رو شدم. خوف برم داشته بود  دو هزار روبه  تیفیو ک   ی اصل اونم با ورژن  
. لباش به طرز  گهی هم داشت د  دنی ترس  ییبودم خدا   ده یو مثل سگ ترس 

چشاش لنز    ینخود و تو  هیبزرگ بود و دماغش اندازه    یزشت و چندش 
آب    م؟ی ریبه کجا م   م ی ما دار  ایخدا  س یحضرت بلق  ای بود.    ی آسمون  یآب

لبخ و  دادم  قورت  و  با صدا  ی ح یمل   ند دهنمو  رو بهش  و    ی آروم   یزدم 
 : گفتم 

 ؟ یداشت یکار_

خودم    ت یبا عشوه خرکي نگام کرد که چند لحظه به جنس  نیهمچ  دختره
 شک کردم که نکنه پسر باشم و خودم خبر نداشته باشم

 : دختره

 لباسامو عوض کنم گشتم یدنبال اتاق م  ینه خانوم_

تکون دادم و با بهت به سمت پله ها رفتم.    اد یز   یلی با تعجب خ  سرمو 
که    ییا هست؟تا جاه  یک یشتر پالست  ن یعراق هم از ا  یها مگه تو  گمیم

داشتن و چادر    نا یهمشون رو بنده ا   کنه یم   ی اریو ذهنم    ادیم   ادم یمن  



م جدکردنیچاقچور  ورژن  آ   د ی.  آمر  ا؟ یاست  جمع  به  هم    کایعراق 
 وست؟؟ یپ

خنده    یمتفرقه درباره نژاد ها و کشور ها صرفا برا  یهر گونه صحبت ها) 
 ( میرا ندار   نیگونه توه   چیاست و قصد ه

برا  یسر تاسف  عنوان  ب  یبه  افکار  و  و    یخودم  دادم  تکون  تهم  سرو 
  د یشا  ا یمتشخص    مهیآدم االغ ن   هی   هویکه    نیخواستم از پله ها برم پا 

و پرت شدم تو بغلش. به زور خودمو از بغلش    دیدستم و کش  یمتشخص
عمر داره    دمید  هویو خواستم چند تا درشت بارش کنم که    رون یب   دمیکش

 کنه یم  امبا خنده نگ

 : دمیخشم غر با

 ؟؟یکش ی م ی نطوریچلغوز مگه دستم کش تنبوِن که ا  که یمرت_

زد و سرتا پامو    یدهن اسب آب  یبه پهنا   یلبخند  چینشد که ه   ناراحت
 : نگاه کرد و گفت

و لباس    یکه به حرفم گوش داد  نی آفر  ادی لباسا بهت م  نی به به چقد ا_
 !یتنت کرد  دهیپوش 

عمر رو داشتم    نی خدا اخه اگه من اعتماد به نفس ا  ینگاش کردم. ا   پوکر 
 .  ژون شما کردم یحمله م  کای با چنگال به آمر

که عمر باز دست بدبخت منو گرفت    نی بدون توجه بهش برم پا  خواستم
 : و گفت

 شتابان؟  نی هووو به کجا چن _



حلقه   چشی در پ چیپ  یکه دستم و دور بازوها  یسمتش و درحال برگشتم 
 : باز گفتم  شی کردم با ن  یم

 ؟ یایم  ابانیدر ب نم یبر  رمی م_

. تا  نیو راه افتادم از پله ها پا  دمیبگه با خودم کش  یزیخواست چ  تا
  نجایا  ادیبود از حدقه در ب  کیدرشت شد که نزد  یچشام جور  م ی رفت  نیپا

 کل اماما   ایکجاست؟ 

مرد عرب    دنیدهنمو قورت دادم و اطراف  و موشکافانه نکاه کردم با د  آب
پا به سن گذاشته بود فکم    یبود و کم   ی که موهاش جوگندم  یخوش پوش

  کردیستاره بارون من و عمر رو نگاه م یبا چشما یاخه جور نی افتاد زم
هم همه برپا    نی پا میلحظه به خودم شک کردم تا از پله ها اومد  ه یکه  
  ت یو ِکل زنا اومد. من و عمر مثل بز وسط جمع   غیج  یصدا  هوی و    شد

. هن؟ چه  میبود  سادهیبا دهن پر از کف وا   کردنی م  قی منگل که مارو تشو
گوربه گور شده با اون مرد خوش    نی عثمان با نازن  ا؟یخبره؟ اسکل هستن آ 

که از ترس    ییعمر زدم و با صدا   ی پوشه اومدن سمت ما آروم به پهلو
 : گفتم   زدیم  یبندر

 ....م ی آواره شد  م یشد  چارهی ب میداداشم بدبخت شد  وی  یه _

 : گفت  یبه چرت و پرتام ادامه بدم که عمر با خونسرد خواستم ی م  هنوز 

 خفه باش لطفا_

حرفش لبام مثل خط صاف شد و پوکر نگاش کردم تا خواستم چند    ن یا  با
 عثمان به خودم اومدم   یتا نر و ماده بارش کنم با صدا



 : عثمان

 کا ی برادرم عمر و خواهر گم شدم را کنم ی م یحضار محترم معرف_

باال رفت . من و عمر مثل دو تا سگ    غی دست و سوت و ج  ی صدا  هو ی
و نگاه م  م ی بود  سادهی اون وسط وا   م ی تی الدنگ  با بهت عثمان    می کردی و 

ژون؟ آب دهنمو قورت دادم و با اخم    یعث   ی گی هن؟ چه شد؟چرا چرت م
 :دم یعثمان غر  هیرو  

 دته؟؟ ینقشه جد نمی هااان؟ا  یگیچرا چرت و پرت م _

  رون یم. چشام از حدقه زده بود بتو آغوش عثمان گم شد  امیبه خودم ب  تا
 از دستش خالص بشم کردمیتالش م   یو ه

 : عثمان

مادر چون مادر تو و عمر با هم    هیالبته نه از    ی من  ینه تو خواهر کوچولو_
 مشترک بود

   کردمی . هاج و واج نگاشون مکردیم  انیبا نفرت ب  نارو یا

 :آخه؟ طاقتم تموم شد و بلند داد زدم یچ  یعن ی

 !!!!و من خودم پدر مادر دارمخفهههه شو _

م  عمر  نگاه  مارو  فقط  و  بود  مونده  ن کردیمات  عثمان  تا    یشخندی.  زد 
 : بگه همون مرده گفت یزیخواست چ 

به ما حمله    ستای سالت بود ترور  ۲تو    یوقت   ستن ی نه اونا پدر مادر تو ن_
  ت یچون عراق امن   ران یا   ی تو  رخوارگاهیکردن من مجبور شدم تورو بزارم ش

گفتن تورو    یاوضاع آروم شد اومدم دنبالت ول  ینداشت. بعد دو ماه وقت 



  د یبودگرفتن و من هزار جارو گشتم ن  یخانواده پولدار به فرزند خوندگ   هی
   نکردم  داتون یپ

به همسر    یادی رو که شباهت ز  یختر عثمان به من خبر داد که د  نکهیا   تا
تار مو آورد و با همون تست   هیکردن و عثمان ازت    دایمرحوم من داره پ 

 و جوابش امروز اومد و مثبت بود   م ی داد یان ا ید

  ی وحشتناک  ر یت  هو ی  زنهینم  گهید  کردمیرو قلبم گذاشتم احساس م   دستمو
شکه    زدی م  یکبود  هیکه    افم یق  دنیو راه تنفسم بسته شد. همه با د   د یکش

که لرزش دستاش    ینفر عمر به خودش اومد و در حال  نیشده بودن . اول
بلد به سمتم پرواز کرد    یاز شدت استرس به وضوح معلوم بود با قدم ها

 :داد زد ه یو بلند سمت بق

 !!د یدکتر خبر کن_

و نفس وحشتناک  یرو   دستمو دادم  اوضاع  دم یکش یقلبم فشار  واقعا   .
  ی فقط صدا  دمید یواقعا مرگ به چشام م  ی نفس بکش  ین بود که نتو  یبد
  ی اه ی و چشام تار شد و س  دم یشنیعمر و م   یپ   ید  یپ   یو داد ها  ه یگر

 ... مطلق

 &&& 

 عمر #

مالک)پدرش( با خشم    خینگاه کردم و رو به عثمان و ش  کای بغض به را  با
 :داد زدم



و    دیودکرده ب   قی تحق  کای همه راجب را  نیشما که ا   د؟ی کارو کرد  نیچرا ا_
کردن    دایهک و پ  یبرا  دیتازه به دروغ هم گفت  نجایا  نشیبا بهانه کشوند 

 !!نشی اسناد کشور گرفت

 داره؟  یقلب  یماری ب کا یکه را   دیدونست یمگه نم _

کردن عثمان به خودش اومد و با    یمالک فقط مات نگام م  خ یو ش  عثمان 
 : دیاخم غر

 داره؟  یقلب  یماریب  کایگفته را   ی؟ک یگی م  یچ_

  ی صدا  هو ی   ارمی تا خواستم سمت عثمان هجوم ب   دیبه اوج رس  تمی عصبان
وصل بود بلند شد و همه پرستارا و دکترا به    کای که به را  یدستگاه ها

دو  اتاق  ع   دند یسمت  م  نهیبه  سکته  بکردمیداشتم  اتاق  از  مارو    رونی. 
و برادرم حفظ    یمهم نبود که غرورم جلو   گهی کردن. د به اصطالح پدر 
 : مالک گفتم  خیبلند رو به ش  یو با صدا  هیگر  ر ی زدم ز  لندبشه . ب

  ی رو برا   یتار مو از سر خواهر من کم بشه زندگ   هیخدا اگه    ی به خداوند_
 !!زنم یبلف نم  یکه الک   یدونیم  کنم یو تار م  ره یهمتون ت 

 : دیبا اخم غر ی مالک پر ترس شد ول  خیش ی چشا دمیبار د  نیاول  یبرا

 ... یمن هارت و پورت کن  یکه برا  ی ست ی ن  یخفه شو پسره احمق در حد_

  ی لب جور   ر ی تفکرات پوچش زدم ز  ن یبه ا  یشخندیپاک کردم و ن   اشکامو
 : که عثمان نشنوه گفتم 

م _ خوب  منو  را   خیش   یشناس ی تو  دعا کن  فقط  نشه    شیز یچ  کایمالک 
 کنمی م  اهیروزگارت و س



م  هه منو  بود  ترس  پر  پسرشو    نی ا  شناختیچشاش  اصطالح  به 
اتاقشناختیم به  نگاهم  را  ی.  بود کش   کا یکه  ها    ی شد. عوض  دهیتوش 

دکتر از در خارج شد به سرعت از جام    هوی!!!مارستانینزاشتن ببرمش ب
 : گفتم   یبلند شدم و رفتم طرفش. با نگران 

 دکتر حالش چطوره؟_

 : متاسف نگام کرد و گفت دکتر 

بردار    یحالش اصال شوخ   ن یا   مهیوخ  یل یقلبش خ  تی دختر وضع   ن یا_
باال و خطرناکه و فقط    یل یانگار خ  ست ین وقته داره از قرِص... که دوز 

کنه!!تا بهوش    ی دادن درد هست به طور مداوم استفاده م  نیتسک   یبرا
 ...مردنش بدم  ایدرباره زنده موندن   ینظر قطع تونمینم  ادین

 :داد زدم ی وجه به فارسبدون ت   تیعصبان با

 ؟؟ یزنی چرا زر مفت م کهیِد آخه مرت _

  یموهام فرو بردم و با صدا  یگنگ نگام کردن. دستمو کالفه ال  همشون
 :گفتم  یرو به دکتر لعنت   یبه عرب یآروم 

 اد؟ یبهوش م ی ک_

 : دکتر

 سال   هیهم   دیماه شا هی  دیروز طول بکشه شا هی  دیشا  سی معلوم ن_

با    کا یهمه شباهت را  ن یبودم ا  دهی بد شد حاال که فهم  ی لیحالم خ   گهید
  خواستمیبرام با ارزش شده بود و نم   دا یدختر شد   نیا  ستین   یمادرم اتفاق

 : با اخم رو به دکتر گفتم   اد یبه سرش ب  یی بال



 ه؟ یراه درمانش چ_

 : دکتر

قلبش گرفته و    ی چند تا از رگ ها  د یباش  دیبراش دنبال قلب جد  د یبا_
از کار   بخاطر هم  دیشد  یها  دنیکش   ر یت   فتهیم داره  اگه    نهی قلبش هم 

بعد از رفتن دکتر رو به عثمان و    ستیاز من ساخته ن  ی کار  دیعجله نکن
 : دمیمالک با خشم غر خیش

 د یانتقال بد  مارستانیرو به ب کای االن را نیهم _

 :مبل لم داد و گفت یخونسرد رو عثمان

  ن یدفعه دومم باشه؟ هه ا   نیدادم که ا   تیتو اهم   یبه حرف ها  ی من ک_
 نجا یا  اوردمشیما نفع نداشت نم یدختره هم اگه برا 

 : تموم شد و بلند داد زدم  طاقتم 

 ؟؟ یبگ  یییزیچ  ن یچن یتونی چطور م سی خواهرت ن  کایمگه را  یعوض _

 : گفت  الیخی مالک ب خیش

رو   رانیا ینه من فقط اسناد مرز ا یکه اون هم خون ما باشه   سی مهم ن_
  هی که    دونم یبرام هکش کنه م  دیدختر خوب شد با  نی هر موقع ا  خوام ی م

 !بود  ینطوری هم  قا ینابغست مثل مادرش هه اونم دق

 : سمتش هجوم بردم و نعره زدم  تیعصبان با

   ار ین فتی ناموس اسم مادر منو به زبون کث   یب_

 ت تو شکمش زدمخواست منو از خودش جدا کنه دو تا مش تا



باد  عثمان به  بگ  گاردایفورا  منو  کرد که  م رنیاشاره  تالش  از    کردمی. 
پ چشام و گرفته بود اون....    یکنم واقعا خون جلو  دای دستشون نجات 

با    اوردیاسم مادر منو به زبونش م  د یکفتار عرب نبا  ر یاون کثافت آشغال پ
به    هیجه به بقهارو کنار زدم و بدون تو  گاردیدست باد  یاعصاب  داغون

ا   سمت نه  افتادم  راه  با سرهنگ    دیبا   برمینم   شی پ  یکار  ینطوریاتاقم 
و آروم اطراف    دمیکش  یپوف  م ی رو شروع کن  ات ی و بگم که عمل  رمیتماس بگ

تند راه افتادم سمت اتاق    ستین  ی مطمئن شدم کس  یوقت   و چک کردم
 سالها ساخته بودم نی ا  یکه خودم تو  یاطالعات . اتاق مخف

 تماس و برقرار کردم ی ریاتاق شدم و فورا با سرهنگ ام وارد

مالک منو    خیش  ایهمون موقع که عثمان    یعنیهستم    یرانی ا  سی پل  من
تم  گرف  م ی من تصم  فرستادنی. مرانیبه ا   یبستن قرارداد  ای  تیمامور   یبرا

  ی سخت  نات یتمر  ی موندم و پنهان  رانیا  یکنم چند سال تو  یهمکار  س یبا پل 
  تونمیم   ی به راحت  نیهم   یبشم انجام دادم برا  گه یآدم د  ه ی  نکهیا  یرو برا
 رو برداشت ی صحبت کنم بعد از دو بوق سرهنگ گوش  یفارس

 : من

 سالم قربان _

 : سرهنگ

 ره؟ی م  شیخوب پ  اتیسالم سرگرد عمل _

سرهنگ مو به    یرو برا  ز ی موهام فرو کردم و کالفه همه چ  ی تو  دستمو 
 : کردم  فیمو تعر 



 ... با نجا یسرهنگ من ا _

 : دیچ یگوشم پ   یبهت زده سرهنگ تو  یاز تموم شدن حرفام صدا بعد

 محتشم اونجاست؟   کا یرا  یعن یسرگرد  _

 : گفتم   ادی ز یل یتعجب خ با

 : گفتم   ادی ز یل یتعجب خ با

 د یشناسیشما خواهر منو از کجا م _

 :که معلوم بود هول کرده گفت  سرهنگ

عمارت عثمان   ی کمک به عراق تو  ی ول کن من دو نفر رو برا  نارو یفعال ا _
دو نفر    نی ا  ت یبه هو  دیوجه نبا   چیباشه اصال به ه   ادت ی فقط    فرستمیم
بگو از طرف    نجا ی ا  یرو آورد  نا یا   یچ   یبرا  دن یاگه پرس  نکه ی ببرن و ا  ی پ

 مفهومه سرگرد؟  ننی ما فرستاده شون تا آموزش بب  یرانیا یشرکا

 بله قربان _

هستن؟    ی اون دو نفر چه کسان  یعن یتماس به فکر فرو رفتم.    ان یاز پا   بعد
اتاقم     یخارج شدم و رفتم تو  یشک نکنه از اتاق مخف  یکس  نکهیا  یبرا

ها وارد شد. رفتم تو    یاز داعش  یکی به در خورد و    یهمون موقع تقه ا 
 : و با اخم گفتم   جلد خشنم 

 ؟یخوا ی م  یچ  ه؟یچ_

 :با لکنت گفت ی داعش

 عثمان گفتن بگم خوا..خواهرتون بهو.. بهوش اومدن  خیش_



زنان به سمت اتاق    ورتمهی و    دم یاز جا پر  یگفت با بهت و خوشحال   نویا   تا
نگاه    ی نی. سنگ نی زم  یبود با مخ برم تو  کیپرواز کردم چند دفعه نزد  کا یرا

 کردم یرو خودم حس م یاون داعش 

 .... بودن دهیخوشحال ند  ینطوریتا االن منو ا آخه

 &&& 

 کا ی را#

کجاست؟ نکنه مرده باشم؟ ِاوا چرا    نجایآروم چشامو باز کردم اهم ا  آروم
به بهشت    نیشانس نداشتم که اه اه مگه نگفتن بر  ایها.  ب  کنهی قلبم درد م

رو هم    فته یبابا. تا چشام خواست ب  یا  د یکن  یرو احساس نم   یدرد  گهید
  ه یدم  یپدرت. د  یلعنت بر پدر پ   یگشوده شد . ا   یعی در اتاق به طرز فج 

  ی با خوشحال  یآب   ر یپاچه گ  یقد بلند و چهار شونه با چشا  نیمرد همچ 
گرفته    یبگه به زور و با صدا  یزیتا خواست چ  شم یاومد پ  سمتم   ادیداره م 

 : گفتم   یا

   د یایم  گر یدانه ج  کی  دیآ یاز اون باال کفتر م  نیفتبارک اهلل احسن الخالق _

 ( روزگار  ی وجدان:دختره رو به موته هنوز آدم نشده ه)

 کردمی منم مثل بالنسبت بز فقط نگاش م خنده ر یز ی پق  مرده

 : لبخند گفتم  مچه ی فعال شده بود با ن چشام

 ... یخندی جوون چه خوشمل م_

ز  هوی زد  دهیگر  ر یوسط خنده  .    یچشا  گهی .  بود  اندازه گردو شده  من 
که عمر چلغوز خودمونه.    نیچه آشناست. عه ا  ر ی صدا و تصو  نم یبب سای وا



حرف    یمهمون  ی مغزم مرور شد .  من و عمر تو  یهمه اتفاقات تو  هوی
 عثمان...با بهت به عمر نگاه کردم یها

 : هول شد و با لکنت گفت عمر 

   ره یگ یدوباره قلبت درد م ار یبه خودت فشار ن  یخواهر_

 :عمر آروم بغلم کرد و گفت  هیگر   ر یزدم ز  هو یشد و   شتر یب  بغضم 

   شه یحالت بد م  س یواست خوب ن   جانی نکن ه ه ی گر  زمیعز  شی ه_

 گفتم  هیگر  با

  ی من نبود بابا  ی مامان رستا مامان واقع  یعن ی با من کردن؟    نکارو ی چرا ا_
خالفکاره برادر بزرگم    هیبفهمم پدرم    دیبود. االن با من ن  یمهربونم پدر واقع

 ... هیقاچاقچ  هی

ت یشدت گرفت جور  مهیگر قلبم  با چشما  دیکشیم  ر یکه    س یخ   یعمر 
 : نگام کرد و گفت

خانواده    هی دوست داشتم    شه ی فکر کن. من هم  نیبه ا   یتو منو دار  کا ی را_
از دستت بدم    خوامیداشته باشم حاال خدا تورو به من داده من نم   ی واقع

 ؟ یچرا انقد با مامان شباهت داشت فهمم یخوشگلم. االن م

 : پاک کردم و گفتم   اشکامو

مرگ پدر مادرم قصه    یسالها برا  نیا   یمن چقد تو  یدرک کن  یتونیعمر م _
 ؟ یتونیکردم م   هیگر   م یتنها  یخوردم و برا

 : گفت  هیبا گر  عمر 



. منم  کنم ی قسم که درکت م  پرستمیکه م   ییبه همون خدا  کنم یدرکت م_
واقع   هیهرگز    م یزندگ   یتو تو  یخانواده  ها  یبچگ  ینداشتم    ی محبت 

ب ول  ی مادرم  تنها بودم  االن تورو دارم. تو    یرحمانه ازم گرفته شد منم 
 !!!ی خواهر من

به عمر و    دم یمحکم چسب  میزد یزار م  می داشت  یآروم   یتامون با صدا   هردو
 : گفتم   هیبا گر

 بود؟  یاز مامانم برام بگو!اسمش چ _

 :انداخت و آب دهنمو قورت داد و گفت یبه صورت نگاه  عمر 

بود.    بایو ز   نیر یزن ش  ه یاسم مامانمون عسل بود واقعا ام مثل اسمش  _
پدرش که   کردیم  یزندگ   ر ی و فق  تی خانواده پر جمع   هی   یبود و تو  ی رانیا

فروخته    ییباال  متیمالک به ق  خیاونو به ش   ومدی از پس مخارجش بر نم
 بود

  ت یمامان رو اذ  یل یکرد خ  یرحمانه بهش دست دراز  یمالک هم ب  خیش
  خواست ی همسر اول مالک م  یعن یمالک هم مادر عثمان    خیکردن هم ش

ول  یخودکش دن  ی کنه  به  من همچ  ا یبا  ش  ر یی تغ  ی اومدن  رفتار    خ یکرد 
برده رفتار    هیمالک اصال با من و مادرم خوب نبود با مامان عسلم مثل  

  کرد یم  هیو خودش گر  گفت یم  کردمیم   هی گفت و من گریعمر م   کردنیم
 : با دستم اشکاشو پاک کردم و گفتم 

 ی داداش  گهیبسه د_

 : نگام کرد و گفت  زدیکه برق م  ییبا چشا  عمر 



 شم؟ ی م یجور ه ی یداداش  یگیهردفعه که بهم م _

 : کردم و گفتم   یکه َجو عوض کنم تک خنده ا   نیا یبرا

 تو حلقت؟ ادیچرا قلبت م _

  هیمثل ننه مرده ها گر   م ی زد انگار نه انگار که تا االن داشت  یقهقهه ا  عمر 
   میکرد یم

 : عمر

 ؟ یچ  یعنیتو حلقت   ادیقلبت م  ؟یاریحرفارو از کجا م ن یدختر تو ا_

 : خنده گفتم  با

 می شی عمارت خالص م ن یاز ا ی ول کن بهم بگو ک ناروی . حاال ابم ی از تو ج_

 : گوشم زمزمه کرد  یآروم تو عمر 

حواست  و جمع کن     نجایا  ان یم   رانیکمک به ما از ا   یفردا دو نفر برا_
 !!یند یسوت 

 : ذوق گفتم  با

 رون؟ یب میر یم  نجایباالخره از ا   یعنی_

حرفم لپمو آروم گاز    نیبا ا  کردیذوق کردنم نگاه م  نی با لبخند به ا   عمر 
 : گرفت و گفت

حاال هم استراحت کن که دوباره قلبت    دمینقشه توپ کش  هی زمی آره عز_
 ره یدرد نگ

 : باز رو به عمر گفتم   شیتکون دادم و با ن  سرمو 



 دوست دارم _

 : هم با عشق نگام کرد و گفت عمر 

 یخواهر  شتر ی من ب_

  یاحساس   یصحنه ها  ن یحالم از ا  گهیبا لبخند از در خارج شد. اوق د  بعدم
داداش    هیخوشحال بودن    ی لیخ   نکهی تف تو روحتون. با ا  یی ا   خورهیبهم م 

از    شتر ی اه اه. آقا اصال من ب  ادیها بدم م  یهند  لم یف  نی دارم ول بازم از ا 
ب  باشم زوره مگه؟ سرمو تکون دادم و خوا   ف یلط   تونم ی نم  قهیدو سه دق

 مرا در بر گرفت 

  یبرم جا  خوامیوجدان:اوهو خواب مرا در برگرفت.  خب مثل آدم بگو م )
 ( گه ی خرس رو پر کنم د

 ( لطفا خفه )

 : گفتم   یخوابالود یاالغ از خواب پاشدم  با صدا هینکره  ی با صدا صبح

 سته؟ ی هنن؟ک_

 : نکره یصدا

 ان ی امروز اون دو نفر م ی دونیمگه نم یپاشو خواهر_

 : با حرص گفتم  ن یهم یعمر چلغوزه براکار    دمیفهم

 برو گمرو بزار بکپم انیب خوان یبه درک که اون دو تا گراز نامعلوم م _

 حرفا بود  نیعمر کنه تر از ا   نیا  یول

 : عمر



 االی  نم یپاشو پاشو بب _

 : گفتم   ی دار هیحالت گر  با

 گه ی برو بزار به خوابم برسم د  یخستم کرد رونیداداچ از ما بکش ب _

  یبهار  یبود به خودم شکوفه ها  ک یکه نزد  یبا اخم نگام کرد جور  عمر 
 هستم من  ی آدم شجاع نیبزنم. بله!!همچ

 : عمر

 !!ه یگفتم پاشو مسئله مهم  کای را_

که عمر از    دمیکش  یبلند  یغیموهام فرو کردم و از حرص ج  یتو  دستمو
 و با بهت نگام کرد  د یجا پر

 : من

   نیزم  ی منو محو کن از رو  اا یاخد_

م   ینطوری هم غر  غر  م  کردم یکه  و  رو   دم یکش ی موهام  ثابت    ینگام  عمر 
 <  که توش >دختره اسکله  ییموند. با دهن باز و چشما

م  ی خاص م  زد یموج  نگام  عمکردیداشت  نفس  با خشم    دمی کش  یق ی.  و 
 : گفتم 

 لشتو بردار برو تا لباسامو و عوض کنم دیخوابم پر  گهی د رونی برو ب_

  غ یباز کردم و ج   یدهن اسب آب   یبگه دهنم و به پهنا   یزیخواست چ   تا
که عمر فورا فلنگ و بست. عه عه اصال داداشم هست    دمیکش  یا  گهید

تورو خدا    ایکنه. خدا  دار یمنو از خواب نازم ب   شهی نم  لی دل  ن یکه هست ا



حرکت    هی کنم.  با    لیعمر رو به بز تبد  نیبده بهم تا ا   ییرو ین   هیکمکم کن  
از رو   ییکماندو   امالک پا  ی خواستم  پام به تشک گ  نی تخت بپرم    ر یکه 

گشودم و در    یا   انه ی. در کمد را به صورت وحشنیکرد و با مخ اومدم زم
  شیبرداشتم که بلند   یکت تک مشک  هیلباسا    ونی گشتن م  یآخر بعد از کل 

پاشنه بلند قرمز رو هم    یقرمز . کفش ها ده یتاپ پوش   هیزانوم با   یتا رو 
بستم و دو تا تار    یموهام رو مدل گوجه ا  دمیپوش   یمشک  ن یهمراه ج   هب

!! چقدر من خوشگلم  گریموش بخوره تورو ج   ی . وو ختم ی صورتم ر  یمو رو 
  ستی اطراف ن  یکس   دمید  ی اومدم. وقت  ن یبه به. آروم آروم از پله ها پا

آدم    لیا   هیبا    نی پا  دمی. تا رس نیسر خوردم پا   ژ یو وپله ها نشستم    یرو 
 مواجه شدم 

 :گفتم   یبه عرب   یع یحضرت پشم. آب دهنمو قورت دادم و با لبخند ضا  ای

 اهم اهم حال شما؟؟_

>بعدا جرت   ه یعمر با اخم نگام کرد تو نگاهش   خندشون گرفته بود همه 
حضار    خرش کنم مظلوم نگاش کردم  نکه ی ا  ینهفته بود. برا  ی< خاص دمیم

 : سالن نشسته بودن عبارت اند از یکه تو  یمحترم 

دو    گره یعدد عمر ج  کیعدد عثمان خره    ک یمالک گامبو    خ یعدد ش  بک
 سته ی ک  دونم ی که نم   نهیعدد بوز 

آروم    ن یهم  یبرا   کنم یدو ساعته دارم با دهن پر از کف نگاشون م  دمید
 .  خوبم  ی لیمثال من خ راه افتادم سمت عمر 

کرد با کله    ر یگ  ی پام به چ  دونم ینم  رفتم ی که داشتم آروم آروم م  نطور ی هم
هم    جهیاون پسرا نت   یببره برا  خواستی که خدمتکار م  ینی س  ی افتادم رو 



  ی از اون پسرا پسره هم عربده ا  یک ی خشتک    یرو   زه یبر   ییشد که چا  نیا
. به  م ی اتفاقات بود  ن یگرد شاهد ا  ی. همه با چشماد یو از جا پر  د یکش

به سمت من    تی که همه با عصبان   دیطول نکش   شتر یب  قهیننم دو دق  جون
زدم و    یحی ننه مرده برگشتن آب دهنمو صدادار قورت دادم و لبخند مل

 : گفتم 

 ... و دیخوبه شما هم که خوشبخت  یهمچ ه یهوا چقد عال_

  ن ی خرداد عمر چشام تا آ   یبا صدا  کردم یو بسته بودم و زر زر م   چشامو 
   درجه باز شد

 : عمر

 کا ی را_

 : گفتم   مظلوم

 کا یجان را  زهیچ  یعنیاهم اهم  کای درد را_

 یحرفم درشت شد حرف بد  نیاون دوتا پسرا با ا  یچرا چشا   دونم ینم
 ا؟؟؟ یزدم آ 

 : دیرو بهم با فک قفل شده غر  عثمان

 ؟ یگرفت  اد یسر جات و صدات هم در نم   ینی شیاالن آروم م  نیهم _

 : نفهمه گفتم  یکه عث  یجور یبه فارس   آروم

 ... تو بگذار درت را_



با اخم عن    ینگاه کامال جد  هی.  دنی حرفم عمر و اون دو تا گراز خند  نیا  با
مانندشان    یمانند غار  دهان  در  بستن  و  گرفتن  که  انداختم  بهشون 

  ی که تو  یخفن  ژ ی از پسرا با پرست  یک ی سر جامون و    م ی را...خالصه نشست
 : با اخم گفت کرد  ر ی گلوم گ

 !خب_

 : گفتم   طنتیش با

 خب به جمالت برادر_

 دم یمالک افتاد هول شدم و ر   خیکه به اخم عثمان و ش  نگاهم 

 : من

به شما    م ی ما مرحمت داد  یعن ی به ما نه    د یزحمت داد  ی ل یخ  ی عنیاهم  _
داد ا   دی و شما زحمت  ا  نیعه  ما درست    ی که شد همون  به  اصن  بابا 

 :/ ومدهین  دنیحرف

 کنن یدارن خندشون رو کنترل م  دم ینگاه گذرا به همه انداختم که د هی

 ی اساس گهی دفعه د نیا  دمیگفته باشم که ر  یچ  هیخواستم   دوباره

 : من

 خجالت نداره که   دیراحت باش_

 رون یخودم از حدقه زد ب ژهی همه به و   یگفتم چشا  نوی تا من ا آقا

  نطور ی زدم و هم  یع یو به سرفه افتاد. لبخند ضا  دیعمر پر  یگلو  یتو  ییچا
 : باز گفتم  شی خواستم با ن ی کاناپه بر م  یکه از رو 



  میرفت   میاگر بار گران بود  رم یدارم م  گه یرحمت دادم بهتون د  گهی خوب د_
 .... م یرفت  م ی اگر مهربان بود

  ی عی ما  یسیکه به نگاه عمر برخورد کرد در تنبانم شکوفه زدم و خ  نگاهم 
 فرزندانم دیکردم . بله درست حدس زدرا احساس

  ی مانند  گیم   گیاهم تا خواستن چند تا درشت بارم کنن با سرعت م   اهم
پله    نیاول   یفلنگ و بستم و سمت پله ها هجوم بردم. تا خواستم پامو رو 

کجا بود    وار ی!! هن؟ چه شد؟چه کردند؟ دوار ی د  یبا کله رفتم تو  هویبزارم  
 وسط راه پله؟

. المذهب جذاب  کنهیباربد داره با پوزخند نگام م  دمی باال آوردم د  سرمو
  ع یضا   نکه ی ا  یبرا  کنم یدو ساعته دارم نگاش م  دم ی. دگای بود اونم در حد الل

 : چونم زدم و گفتم  ر ینشم متفکر دستمو ز

 !!!تو   ین ممد بقال سر کوچمو  هیچنگده شب _

  ه یچشاش    یتو  ی لی چشام زل زد. خداوک  یو تو  دیباربد باال پر  یها  ابرو
 :/زدیم  ی کیموج مکز یو عمت< خاص   ی>خر خودت

 : باربد

 به من؟  یکه دوساعته زل زد  یصورتم کشف کرد   یتو  یدیجد ز یچ_

 : جمع شد و با چندش نگاش کردم و گفتم  افم یق

م  ی حاج_ اطالع  بدون  گم ی جهت  نگاه    ی که  وداع  موقع  رو هم  عن  آدم 
 داداچ یخود دار یجا  گه یتو که د کنهیم



نگام کرد. بله داداش هه هه هه    یشکست خورده و بهت زده ا   افهیق  با
با    ر ی!!! ز ارهیوقت کم نم   چیه  کا یرا و  َنر و ماده بارش کردم  و  لب چند 

شتافتم سمت اتاقم در و قفل کردم و با نفس نفس    ی همون سرعت قبل
بگم    دیچرا در و قفل کرد؟ با   دیگیزانوم گذاشتم البد االن م   یو رو دستم

  اد یبود در و قفل کردم که عمر ن  ی اگه من شانس داشتم اسمم شمس  ت زار 
که من    تونیجرم بده. البته شرمنده اخالق ورزش  ییبه هفت روش سامورا
 زنمیبدون سانسور حرف م

 ( بدون سانسورش بود؟ نی ا ییوجدان: خدا)

 ( کار خودت باشه   یسرت تو  گهی اره د)

  انه یدر به طرز وحش  هویبا خودم برداشتم.    یریاز کل کل و خوددرگ  دست
 : عمر بلند شد یزده شد و صدا  یا

   باز کن درو کای را_

 : ترس گفتم  با

 عه عمر چته؟؟_

 :گفت  تیبا عصبان  عمر 

 ...باز کن درو  گمی م_

و لرز به سمت  فرستادم و آروم و با ترس    یخودم فاتحه ا  یلب برا  ر یز
داخل و    د یدر رفتم و در و باز کردم. تا در و باز کردم عمر مثل فرفره پر

 : نگام کرد. آب دهنم و قورت دادم و با ترس گفتم  ثیخب

 ؟ یکنی نگام م ینطور ی هان؟ چرا ا_



 : شد و گفت  ک یبهم نزد واش ی

 !!!گه یکنه د  ینگاه م ینطوری بخوره هم خوادی که م  ییآدم به غذا_

 : گفتم به جانب   حق

   نم یگوه نخور بب _

که من پشمام    ی خنده . جور  ر یبلند زد ز  ی گفتم عمر با صدا  نویتا من ا   آقا
 :/سه دور فور خورد

 : گفت  دهیبر  دهیبر

 .... یعنی.... یعنی_

 : و گفت د یکش   یق یعم نفس

 ؟؟ یتو االن گوه هست  یعنی_

 رو کولش  دم یو پر  دمیکش   یف یخف غ یحرص ج  با

 : گفتم   دمیکشیکه موهاشو م  همونطور 

 بگو غلط کردم بگو _

 :  منو از خودش جدا کنه گفت کرد یم ی که سع  یبا خنده در حال  عمر 

 غلط کرد  کای را_

 : کرده با لحن لوس و بچگونه گفتم   بغ

 !!!یست یمن ن   یداداش گهیباوشه تو هم د_

 : و گفت دیدلش ضعف رفت برام و محکم لپمو بوس  عمر 



 دختر؟  ین یریآخه چرا تو انقد ش_

 : با همون لحن لوسم گفتم  دوباره

 ؟ یتو مگس   یعنی_

 : با تعجب نگام کرد و گفت عمر 

 ؟ یچ  یعن یها؟ _

 : ادامه دادم یا  لسوفانهیلحن ف با

 !!!گه ید نه یش یم  نیر یش یزای چ یاخه مگس فقط رو _

 :گفت  طنت یکه منظورم و گرفته بود با ش   عمر 

 ها  نه یش یهم م گه ید یزای چ یخانم مگس رو  ر ینخ _

  ن یاون روز افتادم که رفته بودم خونه فرد  ادی   هو ی رو دادم.    ن یباز به ا   ا یب
   شد. چقد اون روزا دور بود نیبحث هم  قا یدق نایا

که    دمی؟فهمیحاال چ  ی پولدار بودم ول  یدختر تنها  ه یموقع من فقط    اون 
مالک    خیش   نینبودن و در اصل ا  م ی پدر مادر واقع  ن یمامان رستا و بابا رام

  بون یتر   نیمنه!! اهم اهم از هم   یگور به گور به آدم نبرده خالفکار پدر واقع
م بنده    یاعالم  ت   کیکنم که  هستم.  معنا  تمام  به  مرده  افکار    وننه 

عمر به خودم    یپ   ید  یپ   یخودم غرق بودم که با صدا زدنا  ییایخول ی مال
 اومدم 

 : عمر

 !!!و امبا ت کایهوو را  کای را_



 : من

 ؟ ییچه َمگو ه؟یهن؟ چ_

 : داد و با اخم گفت  لم یچشم غره پدر مادر دار تحو  ه ی عمر 

 دو ساعته؟  ییبا تو ام دختر کجا _

 : تخت دراز به دراز افتادم و گفتم   یرو  یال یخی ب با

 یی دشو_

 نثارم کرد  یادب ی لب ب ر یو ز  دیتخت خواب یمثل خودم رو عمر 

 : من

 ؟ یداشت کار یچ گهیخب حاال بنال د_

 : عمر

 ؟یدیکه فرستاده بودن و د   یدو نفر گمی م_

 : توجه با آب و تاب گفتم  بدون 

بودن ها مخصوصا اون مو بوره بود ها    ییها   کهیآره المذهب عجب ت_
 ...... همون که 

کرد    یبا خشم نگام م   ی. جوردیکه به عمر افتاد حرف تو دهنم ماس  نگام
گلوم و به سرفه افتادم. عمر    دیانگار من پدرشو کشتم واال.  آب دهنم پر 

 : گفت  تیبا عصبان

 !!ی زنی مرد حرف م ه ی تیبرادرت از جذاب  یجلو یکش  یتو خجالت نم_



 : باز گفتم  شی تمام و ن یپرو ام! با خونسرد  یلیکه من خ  دیان یجر در 

 کشم  ینه خجالت نم_

 : داشت و گفتخل و چل هم نه گذاشت نه بر  عمر 

دخان  دینبا   ی کنیم  ی کار خوب   نیآفر_ به  د  یبزن   ات یلب    گه ی خجالت که 
 !ی چی ه

 : بهش زدم و گفتم  یپس  ه یداداشم مثل خودم اوسگله... ایب

  بدبخت ی نیزم   بیس_

 : رو بهم گفت ی با لحن جد عمر 

مرد    هی. من  ستی بودنم ن  رتی غ  یبر ب   لیبهت نگفتم دل   یزیکه چ  نیا_
دارم    رتیو غ  م ی ران یا   یعراق بزرگ شده باشم ول  یهر چند که تو  م ی رانیا

 !!!یست ی جور کارا ن نیکه تو اهل ا  دونم یم نمیا  یرو ناموسم ول

 : گفتم   طنتیش با

 ستم؟ ی ن یی من اهل چه کارا قای. اونوقت دقرتی بابااااا با غ_

 : با خنده گفت عمر 

 ی بچه سرمون رو خورد نیپا  ا یب_

   دمیبچه گربه ملوس تو بغل عمر خز  هی گفتم و مثل   یشیا

 &&& 

 ر یآرشاو #



 : دمیبا اخم غر  نیبه فرد رو 

بودن    ی میصم   ی نطوری هس که ا  ی زیچ  هی  نشونیحتما ب  گم یِد دارم م _
 ... گهید

 :با اخم گفت  نیفرد

 ها؟   یاز کجا مطمئن  ر؟ یآرشاو  یگ ی اخه چرا چرند م_

 : دستمو تو موهام فرو بردم و گفتم  کالفه

 ... رو ندارم یموضوع  چ یدر حال حاضر واقعا توان فکر کردن به ه_

نثارم کرد که کفرم و در آورد.    یلب خاک بر سر  ر ی و ز  دیکش  یپوف  نیفرد
حموم شدم. قبال اصال   یشدم و با چند تا فحش زشت راه  نیفرد   الیخ یب

در من اثر کرده که اخالقم    نیبا فرد  ی نی االن همنش  یول   دادمیفحش نم
فرد  ر ییتغ البته   . اخالق  گهیم  نیکرده  سگ  همون  قبال    یهست  یتو  که 

و صدا    نیحموم بود با خشم بلند  اسم فرد  یکه تو  یز یچ  دن ی. با دیبود
 :زدم

 نجااا؟ یا  یختی ر  هیلباسا چ نیپسره االغ  ا  دننیفر_

 : گفت  یخودشو انداخت تو حموم و با نگران عی سر نیفرد

 ها؟  میرفته کجا  ادت ی  نکهی مثل ا ه؟یداداش ج  سی ه_

 : با اخم زل زدم بهش و گفتم   سادمی وا  نهیو دست به س  دم یکش  یپوف

 .... االن بدو  نیجمع کن هم _

 رون یغر غر خم شد و لباسامو جمع کرد و رفت ب  بانیفرد



 ...دوش ر ی لباسامو در آوردم و رفتم ز منم 

 &&& 

 کا ی را#

 : که دستم و گرفته بود نگاه کردم و گفتم   یبه پسر   تیعصبان با

 کنم ولم کن   یبا تو باز  خوامی نم_

 : و گفت  دیمثل بز نگام کرد و دوباره دستمو مثل کش تنبون کش  پسره

 گه ی د ایب  یباز ا یب_

که    یرو شونش و درحال  دمیکردم و پر   یآب روغن قاط  گه یدفعه د  نیا
 : گفتم   دمیکشی موهاش و م

 ... خوامینم  خوامی نم پدر سگ بفهم نمک  یباز خوامی نم_

 شو  دار یولم کن دختره خل و چل با تو ام ب  کای را_

آو   مثل عمر  از  م   زونیکواال  و  موهاش  داشتم  و  بودم  با    دمیکش یشده 
 : لب زدم یخمار

 کنم؟ یم  کار یباال چ ن یمن ا_

 :با حرص گفت دیبازم و د  یکه چشا  عمر 

  یباز  ی ها با کول  ی خواب مثل غربت   یکنم تو  دارتیخانم و باش! اومدم ب _
اخه تو چرا    خوامینم   خوامی نم  یگیو م   یکش ی رو شونم و موهام و م  یدیپر

 ها؟؟ ی انقد خول



سع  یحال  در  مظلوم  کردمیم  یکه  با  و کنترل کنم    ی ساختگ   تیخندم 
 :نگاش کردم و گفتم

 !!گه ید دم یدیبه من چه خواب م_

 : و گفت  دیکش  یپوف عمر 

و  دل  یمن رفتم هر غلط _ انقد موهام  بکن سرم درد گرفت  ت خواست 
 !ی دیکش

ساله شده    ۱۸تخس    یپسرا  نیا   هیباحال شده بود که نگو. شب  افشیق  انقد
 : به گونش زدم و گفتم  ی بغش و ماچ پر سر و صدا دمیبود پر 

 !!!ی گریقربونت بشم من که انقد ج _

 : گفت  کردیکه با خنده نگام م  یدر حال  عمر 

 نمی. پاشو صبحونه بدو بب یخدانکنه فسقل_

 رون یباز سرمو تکون دادم و اونم رفت ب شی ن با

 رون یقر به سمت مستراح رفتم و کارمو انجام دادم و اومدم ب با

جعفر    یآهنگ ها  نی از خز تر  یکیلب    ر ی که داشتم واسه خودم ز  یحال  در 
 : لباسامو عوض کردم خوندمی رو م

شد پاره پارهه، اگه جعفر همش تو    اگه خشتک من  ست، یدست من ن _
 .... یدونیسر کاره، خودت خوب م

رفتم رو حالت    ی زیخنده ر   ی با صدا  هو ی که    کردمیداشتم زر زر م  کماکان 
 !!استارت  ی ....اهم ردیر



  کنه یو داره با خنده نگام م  ساده ی عمر تو چهارچوب در وا  دم یکه د  برگشتم 
 مگه نرفته بود؟

 : و بلند گفتم   دمیکشان با دو به سمتش دو   غیج

 ؟؟؟ یینجا ی پدر سگ تو چرا هنوز ا_

و من   دیدرو بهم کوب   یحرکت کامال اخالق  ه یزارت با    رمشیخواستم بگ  تا
  ر ی زمين بلند شدم ز   یبا دماغ مبارک رفتم تو در. دماغم و گرفتم و از رو 

لب چند تا فحش زشت نثار روح پرفتوح عمر کردم و با غر غر از در خارج  
 شدم

که    ییها   یزیهمه کرم ر  جهی خانم دادن عمر به تو نت  کایرا   ایوجدان: ب )
 !!!( یانجام داد

حرف حق    دمید  یچند تا َنر و ماده هم بار وجدان اخمخ کنم ول  خواستم 
م سمت پله ها. اگه من  و با غر غر راه افتاد  دمیکش  یجواب نداره. پوف

ن یتالف در  رو  با   ارمیکار عمر  رو  م  دیاسمم  رفتم سمت    ز یبزارن چغندر! 
نشستم سر    ینگاه کردن به کس   ایبدون سالم دادن    یصبحانه و با تخس 

بب   ز یم نکردم  توجه  اصال  خوردن.  به  کردم  شروع  م  یک  نم یو    ز ی سر 
سرمو باال بردم  باربد    ز ی تمسخر آم  ی نشسته...خو به من چه اصال؟؟با صدا

م  دمید نگام  دارن  چشم  جفت  فهمکننی هفت  نفر که  دو  اون    دم ی. 
مت ش  نیاسماشون  و  عثمان   . را   خیو کامران  ش  کایگامبو)پدر  عمر    خ یو 

جمع    نی خره حضار محترم ا  نیمالک( عمر در به در شده !! باراد و نازن
 بودن 

 : باربد



 ؟؟ینخورد  یزیخانم کوچولو چند وقته چ_

  ز یبه حرفش کردم و مثل خودش با همون لحن تمسخر آم  ی کج  دهن
 : سرتاپاشو نگاه کردم و گفتم 

عادت ندارم    زایچ  نیمنم که به ا  دیخور یشما همش گوه م نکهیواال نه ا _
 نخوردم آندرستند؟   یزیچ  نیهم یبرا

گاو َنر بخند.    هی از خنده حاال خند خر بخند  دنیو اون دوتا پسره ترک عمر 
چشم غره    هی  نی نازن  کردیر داشت خندش رو کنترل معثمان هم به زو 

باربد    دمید یم  یرفت که به پشمم هم حسابش نکردم کال باربد و قهوه ا 
رنگ داده بود دندوناش    ر ییپرست تغمثل آفتاب  تیکه از عصبان  یدر حال 

 : و گفت  دیهم سا   یرو   رو 

 ؟؟ یصحبت کن ی نطوریبا من ا  یکن یچطور جرات م  یدختره عوض_

  لکس یبگه که نزاشتم و با ر   ی زیپاشد خواست چ  ی با خشم از رو صندل  عمر 
 : برداشتم و گذاشتم دهنم و گفتم  ار یخ  هیحالت ممکن با چنگالم  نیتر

استاد من    شونی نکن ا   نیمرد؟ به خواهرت توه  هیعه پس خواهرت چ_
 !!!هستن

دارم    دی...باربد که دگهیکمر شکن د  چیجواب دندون شکن که ه   هی   بازم
مثل    کنمی م  بشیتخر  یلفظ و  را  مانندش  غار  بچه جن    هیبست دهان 

  ب ینج  وانی ح  هیهمه ساکت شدن و مثل    گه یمحترم نشست سر جاش!! د
 ِدرو کردن  یرو همراه خوراک ز یم



صورتم    یجلو  ر ی ش  وان یل   هی  دمیکه د  گرفتم یواسه خودم لقمه م  داشتم
نگام    یزیمالک داره با لبخند ر  خیش دمیقرار گرفته. سرمو باال آوردم که د 

 کنه یم

 : مالک خیش

 بخور  ر ی ش وانیل  هی ا یدخترم ب_

به من داره؟؟دوباره    کار یمردک چ   ن ی...ا  ن یسرخ شده بودم. ا   تی عصبان  از 
 : گفت

 دخترم  گهی د ر ی بگ_

  نیکه از ا   ینفرتو    ی خشم  تی اعصابم خورد شد و با نها  گهی دفعه د  نیا
 :مرد داشتم داد زدم 

 ستمیانقد به من نگو دخترم من دختر تو ن _

 کردن ینگاه م  زدمیبا تعجب به من گه از خشم نفس نفس م   همه

 : بلند به سمتم اومد و گفت ی و قدم ها  یبا نگران  عمر 

 تروخدا آروم باش  زم یعز  کای را_

بگه که    یزیمالک با اخم خواست چ  خیدوباره حالم بد بشه!! ش  دیترسیم
 :عمر نعره زد

 نداشته باش   یفعال با ما کار_

 و با خودش به اتاقم برد  دی دستمو کش  یا گهیبدون حرف د  بعدم

 : گفتم   یآروم و زمزمه مانند ی به عمر با صدا رو 



 م؟ ی شی خراب شده خالص م  نیاز ا ی پس ک_

پرت شدم  د یدستمو کش  عمر  و    و  نوازش کرد  و  موهام  آروم  بغلش  تو 
  یمحبت برادرانش قند تو دلم آب شد با مهربون  ن ی. از ا دیرو بوس  می شونیپ

 : نگام کرد و گفت

م _ داداش  پ   گهید  کم یفقط    م ی ریخوشگل  داره خوب    شیصبر کن. کارا 
. تو  م ی کن  لی تا باهم نقشه رو تکم  نجا یا  ان یو امشب اون دو نفر م  رهیم

 !!ست یبرات خوب ن تیکه عصبان   یدونیم  ار ی ار ناصال به خودت فش

 : عمر فشردم و گفتم   نهی و سرمو به س رون یدادم ب  نفسمو

 !!گامبو احمق به من گفت دخترم   خیمگه اون ش  ید یآخه ند شهی نم_

 :با خنده و تعجب نگام کرد و گفت عمر 

 گامبو؟   خیش_

 : من

 !گهی د گم یمالک و م  خیهمون ش  هوم_

 : و گفت  دیزد و لپمو کش  یگفتم عمر قهقهه ا  نویمن ا   تا

 ؟؟ یاریکلمات رو از کجا م  نیمن تو کارو تو موندم!! ا_

 : خنده گفتم  با

 گه ید  گهید_

 : شدم و با اخم گفتم یجد هو ی

 ان؟؟ یحاال اون دو نفر ساعت چند م _



 :حالتم خندش گرفته بود گفت ر ییکه از تغ  عمر 

 خوشگل خانم ۱۰ساعت _

بشه. با    ۱۰بود اوه کو تا    قهیدق  ۸:۲۰ساعت نگاه کردم  گفتم و به    یاوهوم 
 : و گفتم   دمیدستم مثل بچه ها چشام و مال

 !!!که   ادی من خوابم م_

 : با لبخند نگام کرد و گفت عمر 

 کنمیم  دارت یهر وقت اومدن ب  نجامیخوب بخواب من ا _

آلود   با با گذاشتن سرم رو س  ی اوهوم  یلحن خواب  و    نهی زمزمه کردم 
 .در بر گرفت  یبالنسبت چ   نیپهن عمر خواب مرا ع

 &&& 

 عمر #

 از حالت بچگونش رو لبم اومد  یبهش نگاه کردم و لبخند  کایرا   دنیخواب   با

اول    ی لیخ   واقعا همون  از  دارمش.  بودم که  بهش    یحس  هیخوشحال 
ن زمان چقد دوره!!! اون  او ن یحاال....بب دونستمیداشتم و اونو خواهرم م

مالک بود و    خیپسر تنها بودم که هدفش فقط انتقام از ش  هیموقع من  
  کا،یدارم....را  یزندگ   یهدف برا  هیبعد از اونا مرگ خودش اما من االن  

  ن یاز ا  خوامی خورده. فقط م  وندی بهم پ  م ی که االن تمام زندگ   ی! کس مخواهر 
براش دنبال    دی. بابرمشیم  نامارستای ب   نیخودم به بهتر   م یجهنم خالص بش 

که هر روز داشت    کای را  ی قلب  یماری ...با فکر کردن به ب  رمیقلب سالم بگ  هی
و به    دم یکش  یقلبم فشرده شد  دلم گرفت!!! پوف  شدیم   شتر ی شدتش ب



اووم مثل     دنیعقربه هاش آبرو هام باال پر  دن ینگاه کردم با د  ساعت
بود    قهیدق  ۱۰:۵دارن آخه ساعت    ف یمحترم بدقول تشر  یهمکارا  نکه یا

رو جابه جا کردم و گذاشتم رو بازوهام.سرمو تو موهاش فرو    کایسر را 
 بو کردم قیبردم و عم

!! تا  داد یشامپو بچه م  یرو لبام نشست. موهاش بو  یذوق زده ا  لبخند 
  ن یدر باز شد و کامران و مت   هوی  ارمیب  رون یموهاش ب   یبخوام سرمو از ال

  کا یرا  یشکه شدن با خونسرد  تیمن تو اون وضع  دنی اومدن داخل و با د
که آهسته به طرفشون    یو گذاشتم کنار تخت و خودم بلند شدم در حال

 :زمزمه کردم   رفتم یم

 نجا؟؟ یا دیاومد  دیکه ند  یکس_

 انگار   زدی نوع نفرت موج م هی  نیمت   یچرا تو چشما دونمینم

 : گلوشو صاف کرد و گفت   کامران

 د یند  ینه کس_

رفتم    کایآروم به سمت را  ننیکاناپه بش  یزمزمه کردم و گفتم رو   یا  خوبه
 و با دستم تکونش دادم

 شو  دار یب  زمیجان عز  کا یرا  کای را_

هوم خارج شد دوباره صداش کردم    یها  هی تو ما  یزی چ  ه ی  کایرا  یلبا  از 
 : دفعه گفت نیا

 بکپم امخو ی م  یهست  یشو هرک برو گم _

 : و آروم گفتم  دم یکش  یپوف کردمی رو خودم حس م  ن یکامران و مت   نگاه



 نرفته؟ ادتیامروز و که   یپاشو حرفا  کای را_

 :مثل فرفره پاشد و گفت کا یگفتم را   نوی ا تا

 !!گه ی د یگفت یعه جون من؟ خو زودتر م _

ق  بعدم به  توجه  رو   افهیبدون  رفت  من  روبه  یپوکر  پسرا    یرو کاناپه 
وقت   کم ینشست.   نم  دمی د  ینگاش کردم  رو  رفتم کنارش    رهی از  خودمم 

 .... نشستم 

 &&& 

 کا ی را#

عمر  شما؟؟  دیبود  یباز به اون دو تا پسر نگاه کردم جونم جاذاب ک   شی ن  با
  ی . چه معنگهید  گهی که به خودم اومدم راست ماز پهلوم گرفت    ی شگونین

 !!به نامحرم نگاه کنه  نقدی داره دختر ا

  نی که ب  یفیخودم تکون دادم. عمر با اخم ظر  یتاسف برا  یبه معنا  رمو س
 : ابروهاش جا خوش کرده بود گفت

 ه؟ ینقشه چ د؟یشروع کن دیخوای نم_

نگاه گذرا به    هی من و عمر در گردش بود    نیکه همش نگاهش ب   نیمت
ن قهوه  نوچ  انداختم.  آخه؟  ستی شلوارم  داره  نگاه  خو  تو  که...  هردو 

  نای . هشتگ زارت!!! ایچشاشون به حس ناشناخته بود مثل...مثل دلتنگ
 : بهم زل زد وگفت قیکامران عم  گم؟؟یمن م  هیچ

 نامرد؟؟ یواقعا نشناخت _

 : ِر؟ با دهن باز گفتم  نایبشناسم ا  دیبا  هن؟



 ؟؟ینه...نشناختم تو ک _

حرکت دستشو    هی با    هویانداخت    یاه بلند شد و به دور اطراف نگ   کامران
 د یتو موهاش برد و کش

  ن یرفت و سرم سنگ  ادمی   دنیلحظه نفس کش  هیصحنه روبه روم    دنید  با
 : باال رفته نگام کرد و گفت ی.  کامران با ابرو هانهی حضرت سک ایشد. 

 خانم کوچولو  یبه جا آورد_

بود...با چشما  م ی گر پر   س ی خ  ی گرفته  بدو  محکم    دم یبدو  و  بغلش  تو 
 باشه  نی کامران همون فرد  شدیبهش. باورم نم  دم یچسب

  ه ی  نم یو فرد  کردمی م  هی صدا گر  یبه چشمام هم اعتماد نداشتم. ب   گهید
اونم اشک حلقه زده بود. از بغلش    ی . تو چشارفتیقربون صدقم م   ز یر

درهم و نفرت    یبا اخم ها   نی . متنی برون اومدم و نگاهم و دوختم به مت
  سشیماسک رو از صورتش کند و گاله گ   هیشب  یزیچ  هیزل زد بهمون و  

داشتم پس   گه یدفعه د  ن یبه جون ننم ا ر یآرشاو  دنیرو هم در آورد. با د
 فتادم یم

م   یجور  هی   قلبم  تولوپ  رسوام    کردیتاالپ  االن  صداش  با  که گفتم 
  یجور  ه یبغلش    دم یپر  ادی...بلند اسمشو صدا زدم و تا به خودش ب کنهیم

 : بودم بهش که گفتم االنه که له بشه. با بغض گفتم  دهیصفت چسب

 ؟ یاومد نجاینجات من تا ا یبرا ؟یبالخره برگشت _

  ام یبهم زل زد و به خودش محکم فشردم. تا به خودم ب   قیعم  ر یآرشاو
بهم رفت که    یدر آورد و چش غره پدر مادر دار  ر ی عمر منو از بغل ارشاو 



من و    ثیحساب کار دستم اومد و مثل بچه آدم ور دلش نشستم عمر خب 
متوقف شد با    ن یو نگاه کرد سرشو برگردوند و نگاهش رو فرد  ر یآرشاو

 :به من گفت رو  یکنجکاو 

 ه؟یک  ارو ی  نیا  کای را_

 :گفت  دادی کاناپه لم م   یپوکر نگامون کرد و همونطور که رو  نیفرد

 نمیعمته خوب عرضم به درزت که من فرد  ارو ی_

 : با تعجب رو به من گفت هو یزمزمه کرد و   یا  دهیآهان کش عمر 

ا _ را  نیعه  آشناست!!!  واسم  هفته    ستی ن  یهمون   نیا   کای اسم  که چند 
من    کنهی م  یدختر بار  رانیننه مرده االن داره تو ا   نی فرد  یگفت یم   شیپ
 ها افتادم؟  یداعش ر یگ

ن  یهرچ و  دست  اشاره  م  شگونی با  بهش  هنو    گفتم یگرفتن  تموم کنه 
من دارم    ی چه داداش اسکل  ن ی. آخه ادادیداشت به زر زراش ادامه م 

 کردیدست به با اخم نگام م  نیخداا. فرد

همچنان    ر ی رو لبام نشوندم. آرشاو   ی ع یدهنم و قورت دادم و لبخند ضا  آب
با سرد ا کردینگامون م   ی داشت  آو  ی نطوری. چرا  لبام  شد...    زون یشده؟ 

 : گفتم   نیرو به فرد  نه؟؟یب یمن ننه مرده رو م سی خوشحال ن یعن ی

حرفا داداش    نی بود وگرنه منو چه به ا  ی دوره تباه  هی   یبرا  نای به خدا ا_
 ...گلم لطفا منو نخور

نگام کرد و بدون حرف دستشو انداخت دور شونه    کم یشده  با سر کج    عمر 
 : هام و بغلم کرد و گفت



 کنه؟؟  تیمن هستم عشقم و اذ  یجرات داره تا وقت ی اخه ک_

  سیو خودتم راست و ر   یزن یکه خودت گند م  یداداش  تیمن به فدا  آخ
آرشاو یکنیم فرد  ینگاه معنادار  ر ی .  قرمز شد.    نیبه  از خشم  و  انداخت 

ب  یجور بترکه  که  االنه  گفتم  بود که  کرده  باد  رو    فتهیرگ گردنش 
 !!دستمون

 : با بهت نگامون کرد و با اشاره به عمر گفت نیفرد

 کا؟ی را  یم یباهات داره که انقد صم  یچه نسبت  قایدق شونی ا_

ب  نفسمو دادم  شدت  چ   رونیبا  خواستم  آرشاو   یزیتا  تمسخر    ر ی بگم  با 
 :گامون کرد و گفت ن

ا _ حرف  نیهه  پسرشون    ن؟یفرد  هی چه  دوست  جناب  معلومه که  خب 
 هستن 

 : ! با حرص گفتم ز یچک پل وی د یو   قا؟درخواستی چه گفت دق هن؟

 ؟؟ یگی خودت م یبرا  یدار یچ_

 : با نفرت نگامون کرد و گفت  ر یآرشاو

  دم یچند روزه فهم   ن یاما تو ا   یهم جنسات فرق دار  هیکردم با بق   یفکر م_
 ( ریآرشاو ی)نامزد قبلایمثل اون رو ی هست ی کی تو ام 

  ی نطوریکرده بودم که با من ا  کار یبا حرفاش به درد اومد. مگه من چ   قلبم 
قرمز شده بود با اخم بلند شد و سمت    تیکرد؟ عمر که از عصبان   یرفتار م
 : دیغر ر یارشاو



مرت_ بفهم  و  دهنت  م  که یحرف  اجازه  خودت  به  را  یدیچطور    کا یبا 
 ؟؟یصحبت کن  ی نطوریا

 : گفت  یبا نگران ر یرو به آرشاو نیفرد

 ....داداش دیتمومش کن_

 :سر داد و به من اشاره کرد و گفت  یزیقهقهه تمسخر آم ر یآرشاو

  کنهی که فقط به خودش فکر م  ی!! کسی هست  ی عوض  هی تو ام مثل همونا  _
 ....محتشم ازت متنفرم  کایخانم را  خورهی حالم ازت به هم م 

نگاش کردم و دستمو رو قلبم گذاشتم . عمر که نگاش به من    ی ناباور  با
به خس خس افتاده    نمیو با سرعت به سمتم اومد. س  د یافتاد رنگش پر

 درست نفس بکشم تونستمیبود و نم 

 .... مطلق  یاهیو س  دم یو شن ر یداد آرشاو یآخر صدا لحظه

 &&& 

 ر یآرشاو #

ب   یعصب   انقد نفهم شده  قلب  دم یودم که  را  م ی چرا برخالف خواسته    کایبه 
افتاد از خودم بدم    سشی خ  ی نگاهم به چشما  یگفتم ازش متنفرم. وقت 

.  نیدستشو رو قلبش گذاشت و افتاد زم  کای بگم را  یزی اومد. تا خواستم چ 
. دست و پاهام  میزل زد  کا ی رنگش کبود شده بود. هر سه با وحشت به را

داد عمر به خودم    یانجام بدم با صدا  یکار  تم تونسی بود و نم   ه شل شد
   و ماسک صورتم   سیسمت کاله گ   دمیاومدم فورا دو

 ... عقال یب  دیخودتونو شکل اول کن  نی ِد بجنب_



  کا یکه تو چشاش اشک حلقه زده بود را  یبدون توجه به ما در حال  عمر 
 به سمت پله ها  د یحرکت بلند کرد و دو  ه یرو با 

 : و بغض رو به من گفت  دیبا تهد   رفتی همونطور که پشت عمر م نیفرد

م  ر ی آرشاو _ داداشم  رو  بال  یول   دونستم یتو  را  یی دعا کن  که   ادین   کای سر 
 !!!ارم یاسمتم نم  گهید

  خواست یبستم. خسته بودم از دست خودم. دلم م   تی با عصبان   چشامو
 انقد خودمو با مشک بزنم که فکم خورد بشه 

گرفتم.    شی خانم کوچولوم حلقه کرد آت  ی شونه ها  عمر دستشو دور   ی وقت
نبود که چه حرفا  گه یاون زمان د را  یی برام مهم  به    زنمیم   کای به  لعنت 

 !!من!!! لعنت به اون عمر

نه    یول  دمیکش  قینفس عم   هیچشمام و باز کردم و    یبغض مردونه ا  با
  ی کیبلند رو به    یشد. عمر با داد و صدا  شترم ی تنها بغضم کمتر نشد بلکه ب

 : گفت  گاردای از باد

 !!برو دکتر خبر کن  گم یِد احمق دارم م_

گفت و    یبلند عمر جاخورده بود با تته پته چشم  یکه از صدا   گاردیباد
سالن    یعمر اومده بودن تو  ی مالک هم با صدا  خ ی. عثمان و شرونیب  دیدو 
 :نگاه کرد وگفت کایعمر با وحشت به صورت را هوی.  ییرایپذ

 کشه یخدا نفس نم   ای_

گذاشتم . نفس    نشیس  ی زانو زدم و سرمو رو   کا ی را  یپا   شی رفتم پ  فورا
خانم کوچولودیکش  ینم را   ی!  نم   کا یمن  نفس  بخاطر  دی کشیمن  اگه   .



. عمر خواست بهش    ه یگر  ر ی ز  زدمینبود همون وسط م   کاینقشه و نجات را
   بده که با یتنفس مصنوع 

قبال    ینامحسوس  اخم  زدم.  فور   ه یکنارش    یپزشک   یها  تی دوره کالس 
بازدمم    دادمیرو ماساژ م  کایکه قلب را  یبار ۱۵رفته بودم و بلد بودم. هر  

م دهنش  تو  دق  فرستادم یرو  ده  از  ر  قهیبعد  پرستارا  و  تو    ختن ی دکتر 
 کا یعمارت و اومدن باال سر را

 :کنن که عثمان با اخم گفتمنتقلش    مارستانیبه ب  خواستن 

 !د یعمارت خارجش کن ن یاز ا دیجا، حق ندار نیهم _

 :عثمان و گرفت و با خشم بلند داد زد  قهی عمر 

 ؟؟ی گیم  ی تو چ  رهیداره از دست م کای را_

 :گفت  تی پا داشت  با عصبان   هیمرغ عثمان    یول

 مثل دفعه قبل   نجا یا ا یدکتر بگو ب_

دکتر همراه    هویموضوع فکر کنم    نی ا  به  شتر ی قبل؟ تا خواستم ب  ؟دفعهیچ
  ی چنگ  ی موهام فرو کردم و با کالفگ  یچند تا دستگاه وارد شد  دستمو تو

اتاق کوفت  اون  تو  دکترا  نبود  معلوم  بود.  ساعت گذشته  دو  چه    ی زدم 
انداخت    یکنن...عمر با سرعت به سمتم اومد و به دور ور نگاه   یم  یغلط

زمزمه    د یصورتش و آورد جلو با تهد  ست ین   یمطمئن شد کس   نکه یاز ا   عدب
 : کرد

 !زم یر یکه خونتو م  ادین  کامیسر را  ییدعا کن بال  ی جوجه فکل نی بب_



چشمم زد و مثل    ر ی ز  ی شدم و مشت محکم  وونهی د  کامیکلمه را  دنیشن   با
 :دمی اخم غر خودش با  

چه کارا ازم    یدونیو نم  ینکن!! تو هنوز منو نشناخت   کای را  کایواسه من را_
 ....که  نمتینب  کایپس دور ور را  ادیبر م 

کنترل شده    یوسط حرفم و با صدا  دیجملم و کامل کنم پر  هیخواستم بق   تا
 :گفت  یا

که    یباهات دار  ی ! چه نسبت گهیو د  ؟هوم یدار  کا یبا را  ی تو چه نسبت_
 ؟؟ یکنیجلز و ولز م ی نطوریا

از رو   یچ اما  اعتراف نکردم    ادی غرور ز  یداشتم بگم؟ بگم دوسش دارم 
 بهش؟ 

 : و گفتم  رون یو محکم دادم ب نفسم

فرق_ نسبت   یچه  خودتم  داره  تو  حال  ندار   یبه  ادعا  یباهاش    ی انقد 
 !!ی کن یرو م  تشی مالک

 : داد و گفت لم یتحو  شخندین

 ندارم؟ ی گفته نسبت  یک_

موندم تا خواست ادامه بده با باز شدن در اتاق حرفش و خورد و به    مات 
 سمت دکتر رفت. منم پشت سرش با عجله راه افتادم 

 : عمر

 دکتر حالش چطوره؟  یآقا_



 : متاسف نگامون کرد و گفت دکتر 

  هی شک براش سمه!!    ای   یبهتون نگفتم استرس و نگران   یمگه دفعه قبل _
  ی حساس   طیشرا  یتو  دیمراقبش باش   شتر یب  دی؛ با و رد کرده  فی سکته خف
 ... قرار داره 

داره؟عمر با نفرت    ی طیمن چه شرا   یکا یمگه را   گه؟ یم  یچ   نی موندم! ا  مات 
 : نگام کرد و رو به دکتر گفت

 د؟یکرد  کار یقلب چ  یبرا_

 : نگامون کرد و گفت ق یبود عم یکه مرد جا افتاده ا  دکتر 

  م؛ ی تون ی ما نم  دیقلب جد   یبرا  دیاقدام کن  دیمن که قبال هم عرض کردم با _
 ... ادیم ر یگ   ر ید  یلی خ نجایا

تکون داد و    یسر  یعمر با ناراحت   کنن؟ یصحبت م  یدارن درباره ج   نا یا
.  نیبلند از پله ها رفت پا  یدکتر هم متقابال همون کارو کرد و با قدم ها

 : بهت زده رو به عمر گفتم 

 ؟ یچ  یبرا دیه؟ قلب جدچه خبر _

 : گفت  بردیاز اتاقا م  یک یگرفت و همونطور که به سمت    قموی  ظ ی با غ  عمر 

 خودم با روش خودم نبندم  دم یدهنت ببند آقا پسر وگرنه قول نم_

تو  اخمام رفت!!اگه  هم  تو    دونستم یم  م ینبود  ت یوضع  نیا  ی سخت 
  م ی ! داخل اتاق شدزنهیحرف م  یدفعه بفهمه با ک  نیکنم که ا  کار یباهاش چ

 : جلوش و گفتم  سادمی وا  نهی و عمر در و بست. دست به س

 ... بگو _



نگذشته بود که صداش    ه یو چشاش و بست چند ثان  وار ی داد به د  هیتک   عمر 
 بلند شد 

 ؟ یشناس ی رو م  کای تو چند وقته را_

 : متعجب نگاش کردم و گفتم  کمی

 میسال و ن  هی  کینزد_

 :گفتبه چهره متفکر من زد و   یپوزخند

 پدر مادرش ُمردن؟  یدونست  ی م_

 :تکون دادم که ادامه داد دیو به عنوان تا   سرم

 ؟ یدوسش دار_

ا   با   ی بود؟ با کالفگ   یسواال چ   ن یمرد قصدش از ا  نیبهت نگاش کردم! 
 : بود گفتم   دایکه تو تک تک حرفام پ   یمشهود

 ؟ یسواالت به کجا برس ن یبا ا یخوای م_

 : گفت  شخندی ن با

 ؟ یجواب منو بده دوسش دار_

 : دمیغر  ظ یبا غ  هیبعد از چند ثان  یبا دستم گرفتم ول سرمو 

 حاال حرفت  بزن  ا یآره دوسش دارم انداره تمام دن_

 مسخرش شروع شد  یسواال دوباره

 موند؟؟  نجایبه خاطر نجات تو ا  کایکه را   یدونست  ی م_



 : گفتم   یگرفته ا  یصدا با

برو سر اصل مطلب!!!    ه یمسخره چ  یسوال ها   نی لعنت بهت، هدفت از ا_
 چشه؟  کا یرا

د  اون از  بود!!  اعصابم  رو  المصبش  جلوم    وار ی پوزخند  و  فاصله گرفت 
چ  سادی وا خواست  صدا  یزیتا  با  سمتش    نیفرد  یبگه  به  دومون  هر 

   میبرگشت 

 چشه؟   کا یرا دونم یمن م_

  شهی بود برخالف هم  یبده اونم جد  ح یزل زدم تو چشاش تا توض  یجد
 : نگامون کرد و گفت  کم ی  آوردیدر م یکه مسخره باز

  ن یهم  ی سرش شلوغ بود برا  کا ی را  میبه اردو بر   نکه یدو ماه قبل از ا   بای تقر_
و گرفتم و    دیرو بدارم ببرم. کل  یمدرک   ه یخونش رو داد تا براش    دیکل

کاغذ    هیخونه، بعد از برداشتن مدرک خواستم خارج شم که    یرفتم تو
بهش    یکس  دیمچاله شده کنار سطل آشغال نظرم جلب کرد فکر کردم شا

سر به سرش بزارم رفتم برش داشتم و باز    نکهیا  یداده باشه برا  مارهش
محتوا خوندن  با  کش  یکردم!!  نفس  برگه  رفت...با    ادمی  دن یداخل 

 : رو بهش گفتم  ت یعصبان

 بود تو اون برگه؟؟  یچ_

 : افکار من زد و گفت نیبه ا  یپوزخند



برا_ قلب  درخواست  بود  نوشته  را   ی داخلش  از    کا یخانم  محتشم 
درمان خود مجددا    ع یسر  شرفتیپ  ی......موفق نبوده و لطفا برا مارستانیب

 !دیمراجعه کن   مارستانیبه ب

 : گفتم   یگرفته ا  یزانوهام شل شد و با صدا نیفرد یحرفا دنیشن  با

 من سالم بود  یکا یرا  یگی دروغ م_

 : با اخم گفت  عمر 

  ن یبا ا   ی ول  کنهی م  ت یوقته که قلبش اذ  ی لیخ   سی ن  گهیسالم بود االن د_
اون حت و خوشحاله  زندگ  قتیحق   دنیبا شن   ی حال شاد  هم    شیبزرگ 

 !!!بر نداشت طنتیدست از ش 

شروع شد!! با    گهی د  یک یموضوع و هضم کنم که    هینتوانسته بودم    هنوز 
 : گفتم   یلحن درمونده ا

 کا؟ ی را ده یرو فهم  یقت یچه حق ؟یعذابم بد ادیخوشت م _

 : رو بهم گفت شخندی عمر نگاه کرد عمر با ن یهم با کنجکاو  نیفرد

من چه    یبدون  ی خوا  یمحترم؛ م ر ی به ظاهر محترم اما در باطن غ یآقا_
 دارم؟ کایبا را  ینسبت 

شکستن    یبا صدا  هو یکنه    لیش و تکمحرف  هیتا بق   م ی نگاهش کرد  منتظر 
شد  عمر با دو خودشو به در    دهیفورا نگاهمون به سمت در کش   یزیچ

لب به    ر ی ز  یدر لعنت   یجلو  یشکسته ا  وانی ل  دنیرسوند و بازش کرد با د
زمزمه کرد و رو به    یزیلب چ   ر یدر هم ز  یشانس گفتم عمر با اخما  نیا

 : ما گفت



باشه وگرنه هممون    دهینشن  یزیچ  دیاز خدمه ها بوده!! دعا کن   یکی حتما  _
 ... م ی شی بدبخت م

خوشحالتم فرو کردم و رو به    یموها  یدستمو تو  م یشگ یعادت هم  طبق
 : عمر گفتم 

 اد ین  یکس   دیشما مواظب باش نم یرو بب کا یرا  رمی من م_

بگه چشمامو با درد بستم انگار دلش    یزیخشم نگام کرد تا خواست چ   با
تکون داد و با لحن نچندان دوستانه    یواسم سوخت که بدون حرف سر

 :گفت  یا

  یو برم  یکنیم  ی رفع دلتنگ   قهیدو دق  یریها م  یزن یبهش نم  یحرف بد_
 !!نباشه یکی زیف تی البته خواهشا رفع دلتنگ یگرد

خندش گرفته    ن یهم فشردم تا خشمم و کنترل کنم...فرد  ی و رو   دندونام 
لب به    ر یز  ی کردفحشیباز به ما نگاه م   شی و با ن  تی موقع  ن یا  ی بود تو

با قدم ها و  اتاق  یعمر نسبت دادم  افتادم سمت  راه  را  یمحکم    کا یکه 
م رفتم.  و داخل  باز کردم  آروم  در  بود.  االن    نی دورب  دونستم یتوش  ها 

   ن کن  یو چک م  من دارن 

قلبم فشرده شد.    کام یحال را  دنیرفتم داخل!! با د  یعاد  ی لیخ   ن یهم  یبرا
پاها خ  ی با  قبل  از  رفتم.  سمتش  به  ز   یل یلرزون  و  بود  شده  تر    ر یالغر 

  ی من مشکل قلب   یکای باور کنم را  تونستم ی چشاش گود افتاده بود. هنوز نم
تختش نشستم. با پشت    نیداشته باشه! آب دهنم و قورت دادم و پا 

  ق یموهاش فرو بردم و عم   یدست صورتش و نوازش کردم و سرم و تو
گلوم    یکه تو  ی!! با بغض یی جنگل طال   نی ا  دادیم   ی زندگ  ی. بودمیبود کش



هم فشردم و شروع کردم به حرف    یجا خوش کرده بود چشامو محکم رو 
 : هم فشردم و شروع کردم به حرف زدن  یزدن چشامو محکم رو 

را_ ببخش  م  د ینبا  دونمیم  کا یمنو  بهت  حرفارو  از    ی اون  تو حتما  زدم. 
و    نم یبب   بهیمرد غر  هی اجازه نداد تورو کنار    رتم ی!! غ یدون یم  یرانی ا  رتیغ
نم  یزیچ رگ گردنم  اونقد    زاشتی نگم...  حالم  موقع  اون  بکشم!  نفس 

  ی دار  یقلب  یماریگفت ب  نیفرد  یت . وقگم یم  یچ  دمیخراب بود که نفهم 
 شدم  ن داغو

صورتم کش  یدست خ  دمیبه  متوجه  رو   ی سیکه  و  سرم  شدم.    ی چشام 
 : گذاشتم و گفتم   کای را یدستا

نگفت _ بهم  خانم کوچولو؟ هان؟ مگه من    یدار  ی قلب  یماری ب  یآخه چرا 
زندگ اسرار  اگه گفت   م ی تمام  نکردم؟؟  فاش  برات  اون    یبود  یو  من خر 
 . زدم ی حرفارو بهت نم

 :کردم ادامه دادم  یم  هیواضح داشتم گر  گهید

حت  یلعنت_ ب  یمن  در  و  خودم  قلب  ول   ارمی حاضرم  تو  به  تورو    یبدم 
 !!  نمینب  هوشیب ی نطوریا

 :تر زمزمه کردم  آروم

 دوست دارمم یدیوقت نفهم  چیچرا ه_

  ی همرو خورد مکه با غرور و اخالقش سردش    یکس   ا یآر ر یمن آرشاو آره 
شدم...گفتن دوست دارم مصادف    طون یدختر نابغه و ش  کا یکرد عاشق را 



زل زدم بهش و قدرت    ختهی ر  یبا پشم ها  کای را  یشد با باز شدن چشما
 : باز نگام کرد. با تته پته گفتم  شیبا ن  کا یرو نداشتم  را  یکار  چیانجام ه 

 ؟ ینبود هوش یم..مگه تو ب_

 : نگام کرد و گفت ی الیخ  یبا ب  کا یرا

 آره؟  گه ید یدوسم دار  یهوو آقاهه بحث و عوض نکن گفت_

 : درشت شده نگاش کردم. دوباره ادامه داد یچشما با

 ؟؟یمنو دوست دار_

  کای تکون دادم که را  دیدهنم و قورت دادم و آروم سرمو به عنوان تا   آب
 :گفت  یطانیبا لبخند ش 

 من دوست ندارم  یول _

  فتمیدارم پس م  دید   یچه خبره؟ وقت  نجای ا  ؟یچ   یعن ینگاش کردم.    ناباور 
 : با خنده گفت

 دوست ندارم چون عاشقتم_

حرفش مات موندم و چشام پر شد . با دستام صورتم و پوشوندم    نیا  با
 : و گفتم 

 ی عنی... یعنی_

 :من کالفه شده بود گفت  یها  یکه از دست الل باز  کایرا

داده شده است نقطه دات  عصاقورت    ر یعاشق آرشاو  کا یرا   نجانبی بله ا_
 آر یآ 



رو بغل کردم    کایداد. محکم را   ی جاشو به خوشحال  یکم بهت و ناباور  کم 
 : گفتم 

 !عاشقتم خانم کوچولو  کایخوشحالم را  ی لیخ_

 : با اخم کنارم زد و گفت کا یرا

 !نرفته ها ادمی خبه خبه برو گمجو مردک هنوز حرفات _

 : اومد و با بهت گفتم  ادمی  یزیلحظه چ هی

 تمام مدت سر کار بودم؟   یعن ی  نم یبب  سا یوا _

 :باز گفت شیبا ن  کا یرا

زشت و    یدر به در اون حرفا  یآقاهه! اون موقع که تو  م ی گرفت   سگاتوی ا_
در کار    نای ا  فیسکته خف  یواقعا حالم بد شد ول  یربط داد  ن یبه من نازن
ول   کیشک کوچ   ه ینبود فقط   و فرد با کم  یبود که رفع شد    ن یک عمر 

 ها   یاساس  م ی جونم سر کارت گذشت

 : اخم گفتم  با

 عمر بوده؟  که یمرت ن یپس نقشه ا_

 : دونه آروم زد تو سرم و گفت هی کا یرا

صدا_ چ  ت یببر  داداشم  به  ملعون  شخص    یدار  کار یرا  نقشه  همش 
 ! خودم بود شیشخص 

 : دهن باز نگاش کردم و گفتم با

 داداش؟_



 : جابه جا کرد و گفت یتخت کم   یخودشو رو  کا یرا

  ه یعثمان خره   رانیترو بردن ا  نکهی آره داداش منه عمر! چند روز بعد از ا_
در اصل    یول   هیعمل   نی تولد اون نازن  م ی کردیجشن گرفت. منو عمر فکر م

 .... مشخص شد

اتفاقات رو هضم کنم!!    ن یا   تونستم ی کرد اصال نم   فیماجرا رو برام تعر  همه 
 : گفتم   یبوده؟ با لحن شکست خورده ا کایرا عمر داداش   یعن ی

 ؟یدوباره؟ واقعا منو دوست دار ستم یسرکار که ن  کایرا  گمی م_

 : کرد و گفت  یتک خنده ا کا یرا

 خودم  ی به ژون ننه عسلم دوست دارم آرشا_

پدر    غی بشم و مثل دخترا ج  ناینقشه ا  الی خ  یب  ادیبود از ذوق ز  کینزد
 بکشم  یمادر دار

  یا  انهیدر به طرز وحش  هویبشم    کی خواستم با تمام وجودم بهش نزد  تا
با هول از    کا یگشاد اومدن داخل من و را  شی با ن  نیباز شد و عمر و فرد 

 : . عمر با خنده رو به من گفتم ی هم فاصله گرفت

 نباشه؟   یکی زیف تیمگه من بهت نگفتم رفع دلتنگ   یعوض _

 : با خنده گفت کا یرا

 ؟ یارد کار یبه شوور من چ _

دادن ذوق کردم    تاب یکه بهش ت   یباز شد و مثل خر   ای تا اون سر دن  شم ین
 : با چندش نگامون کرد و گفت نی. فرد



 ارو؟ ی  نیآخرش اعتراف کرد ا_

  یجد  ی لیزمزمه کرد. رفتم جلو خ   ی تخت بلند شد و اوهوم  یاز رو   کا یرا
 : نگاه کردم و گفتم  ن یبه عمر و فرد

 آره؟  دیزاریکه منو سر کار م_

  ن یبا خنده فرد  هوی آب دهنش و قورت دادن.    یش یدو تا به صورت نما   اون 
 : و بغل کردم و رو به عمر گفتم 

 ی مرس  ی ول  ادیازت خوشم نم نکه یبا ا _

 :گفت  دیگویکه محکم دستشو رو کمرم م  یهم در حال  عمر 

نجات    یدگیخوشحالم که خواهرم از ترش  یول   ادیمنم از تو بدم م  نکهیبا ا _
 !!یدیم

  و خنده ما باال رفت کای اعتراض را یصدا

  میسه   یخوشحال  نیا  یمارو تو  دیخوا ینم   د؟یکه خوشحال  نمی بیبه به م _
 د؟ یکن

شد...برگشتم و به پشت سرم    دیعثمان رنگ هممون مثل گچ سف  ی صدا  با
نازن و  باربد  و  عثمان   . ش  نینگاه کردم  تعداد  خیو  و    یسربازا  یمالک 

 : و گفت سادیمن وا  یاتاق بودن. عثمان اومد رو به رو  یتو ی داعش

 !!حال شما  ر یبه به جناب آرشاو_

 !!بشه ینطوریقرار نبود ا  ها یبهشون زل زدم. لعنت  یدیناام با

 :با پوزخند گفت عثمان



 !کشتمت  یم  د یهمون موقع با م؟ یبفهم  یانتظار نداشت  ه؟یچ_

کتش در آورد و به سمتم نشونه    بی از تو ج   ی کلت   زدیرف مکه ح  نطور ی هم
 :گفت  شخندی گرفت با ن

 !!ها  یبود  فیح  یل یخداحافظ مرد عاشق تو خ_

 ..... شد و  یک یگلوله   کیشل  یبا صدا کایرا  نیه  یصدا

 &&& 

 کا ی را#

 من نشونه گرفت  ی تفنگ و به سمت آرشا  عثمان

کنه خودمو جلوش    کیشل   ر یگفتم و تا خواست طرف آرشاو  یبلند  نیه
  ا ی  یتو شونه سمت راست بدنم احساس کردم. صدا  ی انداختم که سوزش 

ادغام شده بود. سبک    س ی پل  یروهاین   ر یآژ  یبا صدا  ن یعمر و فرد  یخدا
  کردیبا بهت نگام م ر ی . آرشاو کردمیبودم انگار داشتم پرواز م 

به خودش    ر ی . آرشاو   دم یکش  یس ترسناکافتادم و نف  نیزم  یدرد رو   با
 : اومد و داد زد

 کا ی را_

 :و دوباره داد زد  ن یزم یمن آوار شد رو   همراه

 ؟یمن کرد   یچرا؟ چرا خودتو دوباره فدا_

  ی رو   ی کی  یکی  ر یآرشاو  یو نفسام قطع...اشکا  شدی داشت بسته م  چشام
 : گفتم   دهیبر دهی . برختیر یگونم م



 ...من ی...بود دوست..دارم...آرشام ی ....روز....زندگنیام..امروز..بهتر _

فقط صدا   در  نعره ها  ی پ  ید  ی پ  یداد ها  یآخر  و    نیفرد  ی و  عمر  و 
 ...مطلق  یاهیو س   دمیشن

 &&& 

   ر یآرشاو #

برانکارد  ه یگر  با را   یدنبال  م  کا یکه  فرددمیدو   بردیرو  و  عمر  هم    ن ی. 
خواست  بود.  تر  خراب  من  از  بر   م یحالشون  عمل  اتاق  پرستارا    م یتا  که 

  نیکردن!! چقد از ا   یجلومون و گرفتن. همه داشتن با ترحم نگامون م 
رو  بودم.  متنفر  ها  ب  یصندل  ینگاه  دستام    مارستانیسرد  با  و  نشستم 

مگه    ؟یکنینم  هی گفته مرد گر  یشدت گرفت. ک  م ی پوشوندم و گر  و صورتم  
َنر ها هم   یرو   ی هم با حال زار  نی عمر و فرد  م؟ یباش   ی قو  دیبا   شه ی ما 

با بغض  ی صندل ب  یآوار شدن.  لحظه  زمزمه    شدیم   شتر یکه شدتش هر 
 : کردم

 !!یتو رو خدا نرو!! دوباره مثل امروز بلند شو با خنده بگو اسکلم کرد  کای را_

که توش اشک جمع شده بود اومد شونه هام و گرفت    ییبا چشا  نیفرد
 : و گفت

 ... مطمئن باش  شهینم   شی چی ه  کای و نباز! را  باش و خودت  یداداش قو_

   آرومم کنه تونستی هم نم  نیفرد یدادن ها یدلدار گهید

 : دمینال  هی!  با گر خواستمی خانم کوچولوم و م من

 !بره   کامی را میکه بهم اعتراف کرد  یحقمون نبود لحظه ا_



 شد  شتر یب  شونیحرفم شدت گر نیو عمر هم با ا نیفرد

به    کردم یم  ی آروم شده بودم و سع  ی دو ساعت گذشته بود. کم  حدود
  ی زمان  ی بودم حت  ده یبدم. تا حاال انقد خودمو شکسته ند   یوار  دیخودم ام

رو  نم  ایکه  انگار  اون کارو کرد.  مح   تونستم یباهام  و  بکشم    ط ینفس 
 برام خفه بود  مارستانیب

 :گفت  یکه با دلسوز  دیانگار حالم و فهم نیفرد

  ن ی خودت و از ب  یدار  ی نطوریهوا بخور ا   کم ی  رونیداداش برو ب   ر ی آرشاو _
 !!ی بریم

ملتمس    یو خسته نگاش کردم تا خواستم مخالفت کنم با چشما  کالفه
 نگام کرد 

از    د یتکون دادم و با ترد  ینبود! ناچار سر  ا یدن  ن یا  یکه کال انگار تو   عمر 
  ی زدم و رو   مارستانی محوطه سرسبز ب  یتو  یخارج شدم. چرخ  مارستانیب
. به وضوح نگاه دخترا  دمیکش   یقی ها نشستم و نفس عم  مکتیاز ن   ی کی

و کالفه    یاز قبل عصب  شیب  شدیباعث م   نیو ا  کردمیرو خودم حس م 
ن  گهیبشم. د !! با قدم ها تند به سمت  دادیدلم گواه بد م  اوردمیطاقت 

  برن ی به اون سمت هجوم م  پرستارا و دکترا که  دنیاتاق عمل رفتم با د 
صحنه    دنیلرزون به سمتشون رفتم با د  یبند دلم پاره شد . با قدم ها

تو  ادم ی  دنیمقابل نفس کش  بوق    یدستگاه و صدا  یرفت...خط صاف 
ش  یها باعث  رو   لمتعدد  افتادنم  و  هام  زانو  باورم    نیزم   یشدن  شد 
 : رفته!! بلند داد زدم کام ی را شد ینم

 یبر دینبا زم یعز  کای را_



کردن . با    یبودن و با ترحم نگام م  دهیسمتش. پرستارا کنار کش  دم یدو 
 :نعره زدم هیو با گر  دمی قلبش کوب یرو  یپ  ید ی پ  یرحم یب

  دایمن تازه تورو پ   یبر  دددی!! نبایمنو تنها بزار   دیخانم کوچولو من نبا_
   کردم

  ی رو تو  کایسرد را  یجدا کنن دستا  کای داشتن من و از را  یسع   پرستارا
 : دستم گرفتم و گفتم 

نرو طاقت    نمونیآره؟ به خاطر عشق ب  گهید  یخانمم تو منو دوست دار_
   ار یب

 : گذاشتم رو دستاش و با هق هق گفتم   سرمو

 !!!ار یطاقت ب_

 :گفت  دیکشی که م  یبازوم و گرفت و در حال ی سال ان یم  دکتر 

د _ رفته  ت  دهیفا  گه یجوون  شده.  متوقف  قلبش  ضربان    ک یدنز   ر ی نداره 
 ... نشد  یول  م ی کرد  م یتونست  یقلبش بود ما هرکار 

 : خشم بلند نعره زدم با

 !من زندست یکایرا که؟ی مرت ی گیم  یی چ_

 !زدنی افتاده بودن و ضجه م گهیهم طرف د  نیو فرد عمر 

افتادم    هیو با گر   دیکش  ر ی سرم ت  کایرا   یرو   دیشدن پارچه سف  دهیکش  با
 .... نیزم

 &&& 



 دوماه بعد #

   دمیاز ته دل کش یسنگ قبر سردش گذاشتم و آه   ی غم دستم و رو  با

   قبر افتاد یاز چشام سر خورد و رو  یقطره اشک  ناخواسته

 :عمر به خودم اومدم و فورا اشکام و پارک کردم   یصدا با

 ؟یشد  ییقبرستون تو هوا  میدختر ما باز اومد  کای را_

 : گفتم   یلحن چندش  با

 شود یم  ر یعالم در دلم سراز  یمکان تمام غم ها  نیدر ا _

 :گفتیاومد که م  نیفرد یاونطرف صدا از 

 !!باز چس کنش و زده به برق نیولش کن داداش ا _

ساله    ۱۸پسر بچه ها    ه یکه تخس شب  یدستام گرفت و همونطور  ر یآرشاو
 : منو تو بغلش گرفته بود گفت

 !!ها  یزنی حرفا م نی بارت باشه به عشق من از ا ن یآخر اروی یه _

 : کرد و گفت  یدهن کج نیفرد

از موقع   دیگمش  دیبر_ ا  یبابا  ب   نی که  از  مرخص    مارستان ی خانم کوچولو 
 چرا؟ خوبه جوون مردم بره معتاد بشه؟   د یکنیبه من توجه نم  گه یشده د

...  شیدو ماه پ   یگفت! تمام حواسم رفت پ   ینشدم عمر بهش چ  متوجه
ا  ها  نیاونطور که  تعر  یگراز  برام  وقت   فی نابالغ  بودن  بهم    ر یت  یکرده 

که منو با خودش    دادمیم  ی دست دوست  لیخورده داشتم با جناب عزرائ 
اندازه غولش بهم   یبا مشت ها ر یکه آرشاو  یببره. همون زمان بر اثر شک 



بودم باال آوردم و ضربان    ده یشربت شهادت نوش   یبود هر چ  هوارد کرد 
 قلبم رفت باال 

م_ تو  با  قلبم  بود  رهیضربان  عشقم کجا  بگو  بگو  شد  یباال.    یتاحاال. 
 .....شاهزاده قلبم آخه

چند هفته بعد    با ی !! تقرگفتم یجو منو گرفت داشتم م   کم یاهم شرمنده    اهم
قلب    دیشده. حاال بگ  دایبهمون خبر داد که قلب برام پ  یهم دکتر حداد

 .  یگناخک  یچروک شده بود آخ یل ی خ گهی ساله که د  ۸۰ رمردیپ  هی  ؟یک

  ی مردم و همکار   یمالک رو هم به خاطر بخ بخ کردن دخترا  خیو ش  عثمان
که    یعثمان وقت   افهیوقت ق  چیبا داعش به حبس ابد محکوم کردن! ه 

 ... رهی نم ادم یو  ببرنش زندان  خواستن یم

  یآره؟ من که اون موقع تو  د یخونیهوشتون درس هم م   ن یبا ا  ی حتم  هه
ولش    دم؟ یدیرو م   ارویکج و کوله اون    افهیق  دیبودم از کجا با   مارستانیب

به خودم اومدم و با    ن یتوسط فرد  ی پ  ید  یپ   یباو...با تکون خوردن ها
 : خشم گفتم 

 ابو؟ یهوو چته _

 : گفت  ر یدرشت شده نگام کرد و رو به آرشاو ی با چشما نیفرد

 انتخابت  نیبگم بابت ا  ت یبهت تسل تونم یداداش فقط م_

  نی برو گوهتو بخور< تکون دادم البته نه به ا  ای >ب  یتو هوا به معنا  دستمو
خانواده محتشم    یعنینگاهم و از قبر مامان و بابام    یصراحت ها. با خستگ

 : م نر گفت  یگرفتم و رو به اون بز ها



 کنن   یپا به ماه منو بر و بر نگاه م  ل یمثل گور سادن یوا   گهید  م ی بر دیا یب_

که دستش و دور کمرم    نطور ی تکون داد و هم  یسر  ی با مهربون  ر یآرشاو
 : گفت  کردیحلقه م

 ! یکه تازه عمل کرد  یدونیم  یاریبه خودت فشار ب  ادیز   دینبا  زمیعز  م ی بر_

البته مد  یچی کردم و ه  ی کج  دهن جرات نداشتم    دیفکر کن  دیونی نگفتم 
  کا ی چند ماه. همش را  ن یکرده تو ا   سی بگم ها! آخه دهنم و سرو   یزیچ
حرکات من خندش گرفته    نیاون کارو نکن! عمر که از ا  کای کارو بکن را  نیا

و راه افتادم سمت    دم یکش  یتا معلوم نشه! پوف  دیدور لبش کش  ی بود دست
 خندم شد  باعث دنیزمزمه فر ن یماش

کنه که آدم هوس    یکوچولو توجه م  نیبه ا   ی جور  ه ی  ر ی عه عه آرشاو _
 ... خداا یبره زنش بشه ا کنهیم

و باال   نیماش  شهی دستم عالمت خاک بر سرت و بهش نشون دادم و ش   با
 !دمیکش

 &&& 

   ر یآرشاو #

به کت    ی کنن. دست  فیو عمر هماهنگ کرده بودم کارا رو رد   ن یفرد  با
  خواستمی بود که م  یامروز روز  دمیرنگم کش   یشلوار خوش دوخت مشک

  دن ی! با دن یو بب  ایبرپا بود که ب   ییکنم! تو دلم غوغا   ی خواستگار  کایاز را 
پرواز کردم سمتش. انقد استرس    فی دختر کوچول موچولو با اندام ظر  هی

 : که بدون نگاه کردن به چهرش جلوش زانو زدم و گفتم   م داشت



 خانم خونم و مادر توله هام؟  ی شی م  زم؟یعز  ی کن  یمن ازدواج م با  _

 بلهه بلههه _

صحنه روبه   دنی سرم و با بهت باال آوردم که با د  ی غی ج   یصدا دن یشن  با
و    یو دهنم اندازه غار باز موند. دختر عمل   رون یروم چشام از حدقه زد ب
 !!من کجا کا یزشت رو به روم کجا و را

 خوردم  یامام راحل؟ چه گوه  ای

قهقهه ناخودآگاه با تعجب پشت سرم و نگاه کردم که    یصدا  دن یشن  با
! نامردا  رن یم   سهیدارن از خنده ر   کا یو عمر و را   دنیفر  ی نی بیچه م   دمید

 و لو دادن؟ زم یسوپرا 

برام تند تند ابرو هاشو باال    زدی توش موج م  طنتیکه ش  ییبا چشما  کایرا
  د یکش  یغ یبرداشتم سمتش که ج  ز ی کردم و خ   یانداخت...دندون قروچه ا

 : گفت  یافتاده بود دنبالم و م  هیو فرار کرد. از اون طرفم دختر عمل

 دن یهورار شوهرم و دزد یی ؟آ یکرد  یکجا؟تو از من خاستگار_

هم رد و بدل    نی با بهت نگاهامون بب  کا یجمله آخرش من و را  دن یشن   با
هم اونطرف مرده   دنیاز خنده. عمر و فر  مید یبلند ترک  یبا صدا هویشد و 

دادم و تا   کا یرا  لی تحو  یطان یبود انقد عر زده بودن!! نامحسوس لبخند ش
  ن پارک با لح  یانبوه درختا   ونی و بردم م  دمیدستش و کش  ادیبه خودش ب

 : رو بهش گفتم   یزیآم دیتهد

 آره؟  یزاریکه حاال منو سر کار م _

 : که تاره از شک خارج شده بود گفت  کایرا



 !!کارم هزار تا دردسر دارم   یکه برم پ  دیآره حاال انگشترم و رد کن با _

نگاش کردم.    یحرفش چشام درشت شد و با خنده کنترل شده ا   ن یا  با
 :گفت  یو با حالت طلبکارانه ا د یکش  یپوف

 ه؟ یهان؟چ_

آوردم . با    رونی کتم ب  بیج  یکردم و انگشتر و از تو  یتخنده مبهو   تک
 : گفتم   کا یرو به را  طنتیش

 دستت کنم؟  یزار یم  ای  یخودت دستت کن  یخوای م_

هاش خندش گرفته بود!! با لبخند انگشتر    یپرو باز  نی خودشم از ا   کا یرا
تو  یفیظر و  خارج کردم  جعبش  از  و  داشت  پروانه  طرح  روش    ی که 

ها    یباز  شهی ها و کل  ی باز  کیاز رمانت   یانداختم. خبر  کا ی را  ده یانگشتر کش 
 !!کامال متفاوت   یخاستگار  هی نبود...

 : گفتم   یلبخند مهربون  با

 ؟ یعن ی  یحاال خانمم شد_

 :با خنده به انگشتر نگاه کرد و گفت کا یرا

 ... بای تقر_

منتظره    ر ی حرکت غ  هی بامزه و بانمکش ضعف رفت و با    یصدا  یبرا  دلم 
 :. آروم کنار گوشش زمزمه کردمدمیکوب  شی شونیلبام و به پ 

 ♡مثبت است شه یدر آغوش تو حال من هم   ی تو قدر مطلق من_

 !!جدا شدم کای که به پاهام خورد با بهت از را  یفاز بودم. با لگد  تو



 :گفت  یبا اخم بامزه ا  کا یرا

مثل بز بهم زل    شیحالم بهم خورد ا  هیچ   ایچندش باز  نیبرو گمجو بابا ا _
 یزد

رو   قهقهه و  کردم  بلندش  و  گرفتم  از کمرش  و  رفت  هوا  هوا    ی ام 
 ... چرخوندمش

 ....نیبزارمش پا  گفتی و م  زدیم  غیهم سرخوش ج کا یرا

 : لبخند داد زدم با

 .  تااا ابد دوست دارم خانم کوچولوم_

 • انیپا•

 :/ شد یچ  یدیر دروزگا  یه

  د ینرس  ای   د یکنم که رس  کار یکالغه به خونش..... چ   دیرس  انیبه پا  رمانمون
 +_+ واال

 ************ 

 یقلم فاطمه قموش  به

 :سندهی نو نیآثار ا  گر ید

 ی خارج عشق

 من   بیعج  خانم 

 مال تو.تو مال من   من



 ق یدق شکار 

 از جنس درد یسکوت 

 خوش صدا  الل

 ی خودت الی گودز
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