
 کاله داران 

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 کاله داران 

2 
 

   
 
 

    

  

 ی دی: مرجان فر  سندهینو

-marjan m2  ینام کار بر : 

 

 دار ها                 کاله

   !g5  از گروه     یکار 

 

ما نه   ست ین لی دل یب زیچ  چیلقبو ندادن ه نی بهمون ا  خودیگن کاله دار ب یبه ما م 
چرا   میما کاله دار  میش ینم  میتسل  یول  میدختر   مینه سه ونه چهار ما پنج نفر میدونفر

 ..نی تا بفهم دیبخون دیگن کاله دار ...اگه دوست دار  یبهمون م

   

 . سندهینو

http://www.romankade.com/
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  marjan m2 

   و به من دادن تاشونیخوبم که شخص یوممنون از دوستا   

 ن ی=نگایمح

 =مهرانهیهست

 =فائزه ایرو

 =زهرا الناز 

 =.....   باران

  

   شیواسه قشنگ تی هم جد  یکم هی. ی .عاشقانه.کل کلطنز

  

 ****. ای ****رو

 

 1  2 3 4 5 6 7  8 9 10معکوس    شمارش

 بووووووووووووم 

شده   یمتالش  شگاهیو گوشام گذاشته بودم به ازما که دستام و ر یگرد در حال یچشما  با
 شدم   رهیخ

 بلند شده    یاااااه عجب دود-  باران

   یگل کاشت زیدمت ج یال  -  ایمح

 منفجر شده گرفتم و گفتم    شگاهیچشم از ازما  یاتش نشان نیماش  یصدا   دنیشن با
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   میخصارت بد دیکه با نیدون یم نویخب ا-

که اشک تو   یجاشو نکرده بودم الناز در حال  نیشانس فکر ا  نی تف به ا  - یهست
 چشماش جمع شده بود گفت  

 کنم   یکردم بمبم کار کنه من به خودم  افتخار م یمن فکرشم نم  یخدا-

   م یکرد یمون با دهن باز نگاش م همه

 گفتم   ای به مح رو

 شده     زونیاب دهنت او گه یاه ببند دهنتو د -

 و گفتم    دستم کالهم و برداشتم با

 چالغ شه   یکی  دیبا  شمونیچند وقت پ  یمثل نقشه -

 همه شون رفت تو هم   ی  افهیق

  میدرست کن یتصادف ساخته گ هی  میمجبور  نیکن  یو مث انار چروک م  افتونیق  هیاه چ-
     م یریخصارت بگ مهیتا از ب

  هیز و دروغ صحنه سا نیمنو شکست  یپا  نیخدارو شکر من که راحتم اون بار زد -الناز -
 بهمون پول بده    مهیکه ب می تصادف و کرد  کی

 و باران نگاه کردم و گفتم    یهست  اوی مح ی  اقهیق به

دستش و گرفت سمت چپ دلش و   هوی  ایمح  میکن یکاله کش دینوبت ماست با باشه
 گفت 

 ترکه   یداره م سمیکنه اپانت  یفکر نکنم بتونم دستو پام و بشکنم دلم درد م یوا -

 بودم   دهی نشن یاز کس  ییتابلو نی دروغ به ا یعنی

 در هم گفتم  یاخما  با
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 ...ویک نو یسمت راست پ س یاپانت-

 تعجب زود دستشو گذاشت سمت راست و گفت   با

 گفتم   یکنه با لبخند شرارت بار یدرد م شتری طرف ب  نیاخ اره ا -

مبهوت نگام کرد بعد با اخم   کمی سمت چپه  س ی اپانت نمیب یکنم م یحاال که فکر م-
 گفت 

کالها رو از سرشون برداشتن و دادن بهم منم    میدی خند زیر  میکن یکاله کش دیایجهنم ب-
  یکاله من مشک یکرد کاله باران طوس یشل بهمون نگاه م شیکالم و در اوردم النازم با ن

 بود     ی اناب  یکاله هست یبادمجون  ای کاله مح

مال منو    یهست رمیرو بگ  یکاله هست دیندازم هوا من با یکاله هارو م  یمن همه -
هوا هممون   میو کالهارو هم زمان پرت کرد 321مال بارانو اماده  ایو مح  ایباران مال مح

  یور و اون ور م نی کنن تند تند ا یرم م ننیب یقرمز م   یگاوا هستن که پارچه  نیمث ا 
برسه که باران    یهست  یمونده بود تا دستام به کاله اناب   گهیقدم د کی تنها   میدی دو

  رهیزد  تا کاله و بگ یم  یمتر کی پرش   یچشماش لوچ شده بود و مث جت ل  یدرحال
 الناز که گفت تموم چشمام و باز کردم    یروم فرود اومد  و با صدا 

و پرت  باران یمونه روم افتاده به سخت یمون  که مث بلدزر م  هیکردم  همسا  احساس
 کردم اون ور و گفتم 

کاله   ایو مح  یباران که کاله من دستش بودوهست دنیتو سر هشت پات کنن با د   خاک 
 چن ماه گچ و رو پام تحمل کنم . دیکه با دمیبه دست فهم

 *********************** 

 اما اخه چرا ...-

رشتتون و شاگرد   باال تون تو ی االنشم به خاطر رتبه   نی که گفتم هم ن یهم- یداور یاقا 
 انتقالتون و دادم   ب یخودم ترت نیبودنتونه که اخراج نشد
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با   نی دانشگاه انتقالمون بد نی از ا   دیخوا یکه م می کار کرد  یما چ  ریمد  یا خوب اقا-  الناز 
  ری مد یداور  یبود نگاه کردم اقا   یهست   یگچ گرفتم که به خاطر ضربه  یحرص به پا 

 در هم گفت   یدانشگاه با اخما 

  دی دو هفته نکرد  نیچه کارا که تو ا دیبگ-

 خب شما نام ببر . -  ایمح

  ی  شهیشکستن ش-.یبه شلوار استاد باکر ی بسته ادامس مز کی چسبوندن - یداور یاقا 
تقلب سر   -از دانشجو ها  یکی  یریشکستن سر ام-کالس استاد اصد خواه  یپنجره  

انداختن چهار تا موش تو کالس پخش کردن   -مغنعه  ر یاز ز  یرامتحان اونم با هنزف 
  یکه بو یانداختن قرص چرک خشک کن تو بخار   -همه   هیسگ تو کالس و فرار   یصدا 

   نی گند کل دانشگاه و برداشتو همه رو از امتحانا انداخت

   یبا رنگ صورت شگاهیو اخر از همه منفجر کردن ازما   یاستاد باکر نی انداختن ماش خط
 تون و هوشتون بوده   یبه خاطر پارت نیگه تا حاال هم اخراج نشدا

 باز شده بود  میکه خودمو ن انجام داده بود  ییاز کارا دهنمون 

نکرده بودم فقط با چاقو   یرو خط خط یاستاد باکر  نیمن که ماش یداور  یا اقا  -  باران
مارو   یعالقه   نیا  یدرسته بد خط شده بود ول م یرو ش نوشته بودم استاد دوستون دار 

 ده   ینشون م

  گهی مارو د یبود که استاد با کر نی و ترکوندم به خاطر ا شگاهیا استاد اگه من ازما-  الناز 
  دمیه اومدم د دار شد به خودم ک ههیداد منم احساساتم جر یراه نم  شگاهیتو ازما 

   دیدو تا جاشم ترک یکیالبته  هیصورت  ستین دیسف   گهید  شگاهیازما 

خواستم مگس رو   یکالس و بشکونم فقط م ی  شهیخواستم ش یبابا منم نم  - ایمح
 هم جز سنگ دم دستم نبود  یچیبکشم ه
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  یم  یرو بشکنم خب هرچ یر یام یخواست سر اقا  یمنم دلم نم یداور  ی اقا -   یهست
خوره   یدونستم م یزدم تو سرش از کجا م فیگفتم از سر راهم بره کنار نرفت   منم با ک

 به گلدون  

  ایهم تو گوشم بود داشتم به مح یهندز فر ستمی منم که اصال اهل تقلب ن  یداور یاقا -
 دادم که خوب جواب بده   یم  یوار  دیوسط امتحان ام

 استاد رو ادامس من نشست که  ستیمنم ن  ریتقص تازه

    یتازه به من چه که قرص چرک خشک کنم از دستم افتاد تو بخار - الناز 

پارس سگ   یاس ام اس من و صدا   یدونستم  باران  صدا  یمن از کجا م-   یهست
 گذاشته که استاد از کالس فرار کنه  

 ترس نداشت که همه فرار کردن   یمن به اون ناز  یهمسترا  ری مد  یاقا -

 گفت   دویداد بلند کش ه یزد  یم یبه قرمز ی داور یاقا  یچشما 

   رووووونییییب-

 دم   ییدو بایچالغم به طرف در تقر   یمن با اون پا  که

 ********************** 

پنگوئن راه   هیشب م یشد ادهی مون پ  206شدم با کمک بچه ها از  رهی خ مارستانیدر ب به
گچ پام و    دیکه با  ییبه جا می دینداختن بالخره رس یدستم م یرفتم  بچه ها هم ه یم

  یکرد ول  یگچ پام با تعجب نگامون م یرو  یشکلکا  دنیکردن دکتره که اول با د یباز م
که   نی به شکلکا نگاه کردم کار باران بود بر خالف ا  دیخند یبعدش دلش و گرفته بود و م

االغ و   کی گچ پام   یز روبار  با خودکار سب نیکشه ا  یم یخوشگل ی ها   ینقاش شهیهم
بود که خره    دهیکه من باشم و کش یبود که دوتا پاهاش و بلند کرده بودو ادمک دهیکش

خره   یپرت شده بود رو  عقبمتر باز شده و به   کی در حال لگد زدن منه دهن ادمکم  
پاهام و شکست البته   شی به خاطر کمر بند مشک یاخه هست یهم نوشته بود هست 
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  دهیکف پا رو برام کش   کی هم که شکل  ای به پاهام زده بودم  مح یحس  یقبلش سه تا ب
رو   یبا اون خال گوشت یباکر ی  افهی بود چندش بود ق دهیزشت کش یلیبود  و پا رو خ

بود هرچند  دهیرو کش ده ی ترک  شگاهیبود النازم که ازما  دهیکش یست دماغشم برام ه
نداخت تازه بوش که از اون   ی پارک ملت م یعموم ییدسشو ادی م ادم و ه شگاههیازما 

خدا رو شکر   مشی.. همون بهتر که ترکوند رفتیبدتر  ادم از عطر خوشش کامال به کما م 
دکتره هم   میداشت یپارت شهی هم  انظر م ن یبودن و از ا دیشه ایمح  لی نصف فک و فام

  ایبود که مح ییپا یالمصب کپ دمیبنفش کش غ یج هیپام   دنیبالخره گچ و باز کرد با د
پامم در اومده   یزد و موها  یم   یاهیبود انگار کپک زده بود ناخونام به س دهیواسم کش

  یپا  دمراستم نگاه کر  یبود... به پا یترسناک  مادر جن  لمیبود منظرش چندش تر از ف
وشگل بود وحاال  خ  میاب یکرد و با صندال یم ییروش خود نما  یا  روزهی که الک ف دیسف
گرد شده چشم از دو تا پاهام   ی زد الناز با چشما  ی م یچپم که چروک بود و به سبز یپا

 گرفت و گفت  

  دیتفاوت را احساس کن-

 حرص گفتم   با

  یزد یچه جور نیدانشگاه پاره شه بب یبچه ها   یهمه  یاال..که خشتکت جلو   یهست-
  د یخند یدکتره   ماشال...خوش خنده هم بود قش قش م  یکرد  یپاهامو گوه

روز خوب شه که   ستیشکستم که تو ده ب یم    یجور هیپاتو   دی بابا من با  -یهست
 کنه   یزود رنگ عوض م ی  هیماست سطل نی شکستم پوست خودت رنگ ا

  یهمه  یماست سطل یگ یکه م  دنیها سف  یمگه فقط ماست سطل   یهست - باران
   دنیماستا سف

 االن چروکه   نمیها سرشون چروک چروک پوست ا یماست سطل ری نه خ -یهست

 زدم   غیج

 که از خنده قرمز شده بود گفت  ایمح دیکن یسر ماست بحث م دیواقعا االن دار -
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   رتتی گ ینم مورمیپات ت نیبا  ای رو-

اوا   یپسرا  نی بود بر عکس اسم بزرگونش از ا مونی پسر همسا موریاز ت  منظورش
و جمع کردم و    افمیبود از اونا که جون ندارن شلوارشون و تو پاشون نگه دارن ق ای خواهر

 گفتم گم شو بابا  

 ***** 

تهران   میو من و الناز و باران اومده بود   میرد کرده بود یجون نداشت مرخص گهید پاهام 
و تهران  سرش برامون ت  ریخ راز یدانشگاهمون تو ش ریمد  یداور یدنبال خونه چون اقا 

  نیکردن ا  یجمع م راز یش  یرو تو  الی هم وسا  یو هست ای دانشگاه جور کرده بود مح
چون چند تا دختر تنها   یکی   میبود ده ین دو روز   دیبود که تو ا یخونه ا  نیزدهمیس

  ییتا به قول الناز خدا دی ترس یچون پسر داشت م یکی داد اون   یخونشو نم میبود
خواست   ی م  ادیپول ز   یکیاون   دیترس یسه شوهرش موا  یکیاون   مینکرده اغفالش کن

و همش    دز  یهم مامان زنگ م یبود از طرف کی کوچ یکیخونه دور بود اون   یکیاون 
پدر و مادرامون و   ییبد بخت کیبا   راز یش می و برگرد  میدانشگاه ش الی خیگفت ب یم

...  میهمون گرگ درس بخون د یکه  بزارن تو تهران پر از شغال اخ ببخش میکرده بود یراض
پدر و   الیخودش هم خ الی باران باهامون اومده بود تا هم خ یهم بابا  یاز طرف

و   م یبود دهیشاپ لم یکاف هیصندل  یحوصله رو  یشه   ب  احتمادرامون از بابت جامون ر 
همون   ای باران  یبابا  میافتاده بود  مونیمن و باران و النازم مث نخورده ها به جون بستن

 کرد   یعمو رضا هم با لبخند مارو نگاه م

 زد گفت   یم سی که دور لبشو مثل سگ ل یدر حال باران

   میندار یمرخص شتریما چهار روز ب میکار کن  یبابا حاال چ-

 رضا با لبخند گفت   عمو

  یمنم لبخند  ایعمو زنگ زد و با لبخند گفت باباته رو  هیشه  گوش یحل م نیغصه نخور-
 زدم که جواب داد  
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.باشه پس ادرس و بفرست  باشه  یمنن نه هنوز .جد  شیسالم محمد .اره االن پ-
 داداش ممنون و قطع کرد  

 شد عمو   یچ-

 بودن که بالبخند گفت    رهیبه عمو خ یو النازم با کنجکاو   باران

دانشگاهتون داره  بابات راجب به اجاره   یخونه طرفا  هیت بابا  یاز همکارا   یکی ا یگو-
 مینیبب  میبر دیخوبه ادرسم فرستاد پاش  ادیخونه به احتمال ز  نی باهاش حرف زده ا

خوش حال بودم بال   یلیدل تو دلم نبود خ میو راه افتاد میعمو شد   90خونرو سوار ال 
./تو خفه وجدان جان   یخوب نی بابات به ا ا یخورد /ا..رو یدرد کیما به  یبابا  نیخره ا 

نداشت مهم مفهومه   یربط چیدونم ه یهروقت گفتن خاک انداز برو وسط برقص م
خودت متا   یعمه   یکه برا  یطور نیواست متاسفم /برو واسه عمت متاسف باش /ا /

با حرص   و سرم  /ی هم شدم /نه که نبود وونهی خدا د یها وا یگی شم / ا راست م یسف م
 و داد زدم   شهیبه ش دمیکوب

دختر   هیهام مث   یباز  وونهی گرد حضار د یچشما  دنی باد رونیاه برو گم شو از کلم ب-
 خانوم و خوب سر جام نشستم . 

  میو زنگ و زد   میشد ادهینگه داشت ما هم پ یدر اب  یکوچولو   یخونه  کی   یجلو عمو
 انداخت و گفت   یدر هم در و باز کردو بهمون نگاه یی زن با اخما  ریپ هی

   دمیکنم گرخ یزندگ  ن یکه با ا نی من که از ترس ا دی بفرما-

تو چه خونه   میدرو باز کرد و رفت ینگاه چیه یزنه هم ب میخونه اومد  دنید یبرا  - عمو
  خوش رنگ یو پنجره ها  یکوتاه که تا کمر بود به رنگ اب  یهم بود حصارا  یبامزه ا  ی
اتاق    کیخونه هم   میبود با زنه وارد خونه شد اطی تاب کوچولو هم تو ح کی  یا   روزهیف

مدرن بود   لشمیوسا  یبود حت یعال زشیداشت همه چ یحال نقل  کی خواب بزرگ و 
و   شگاهی اصال ما از عمد ازما  یروش نوشته بود مجرد  یعنیبود   یعججججب خونه ا 

زنه همون   ریپ میخوش بگذرون یتا مجرد  گهیشهر د کی که انتقالمون بدن به   میترکوند
  اطیگفت با عمو رفتن تو ح  یدخترش به سوئد م یعمو از رفتنش خونه    یطور که برا
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از بازوم گرفت با داد   یشگونیزدن و باران با ذوق ن یاز خوش حال یغیالناز و باران ج
 گفتم 

  نیتازه ا  هیجا عال نیباران با ذوق گفت ا  یر ی گ یم شگونیچرا ن یچخه وحش  یا-
حرکت زدم تو گوشش و    کیزدم و محکم تو  دیپل یدا لبخند  یذوقم و نشون م شگونین

 . دی خند یمنه النازم که قش قش م  جانیه   تینها  نمیگفتم ا

 * 

خواست   یدلم م شهیدرسته که هم راز یش می خونه   برگشت یعمو بعد ازانجام کارا  با
  یشد حاال هر چند که زندگ یمامان و بابام تنگ م  یدلمم برا یکنم ول  یزندگ ییتنها

هم تو همون   ای مح  یکرد بابا یکار م یشرکت دارو ساز  کی بابام تو   مینداشت یمرفع
معلم ورزش بود و    یهست یکرد بابا  یخونه کار م داروبارانم تو  یکرد بابا یشرکت کار م

مث    بایکرد مامانامونم  که تقر  یکار م یشرکت صادرات و واردات کی الناز هم تو   یبابا
 میباباهامون با هم دوست بودن اونم به خاطر ما بود چون از مهد کودک باهم بود

روان شناس ومامان   رانبود مامان من خونه دار مامان با اتیکه معلم ادب یمامان هست
  کیمن که تک دختر بودم بارانم  داشت  شگاهی هم که ارا  ای النازم خونه دار مامان مح

خواهر داشت که سه سال بود ازدواج کرده   کیهم   یداداش داشت که سرباز بود هست
  زدهیداداش س هیهم  ایخوند مح یداداش داشت که تو اصفحان درس م هیبودالنازم 

  دی خوا ی م  ایزد که پنج تا دختر تنها اون سر دن  یساله داشت مامان من که مدام قر م
   یقنار ری جزا میبر می خوا یانگار م ایاون سر دن گهیم  نیحاال همچ دیکار کن یچ

 *************** 

 الناز 

 ********** 

 g5  گروهمون تو تلگرام که به اسم  یبرا 
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واز جا بلند شدم و رفتم تو اشپز خونه مامان   میازاد ازاد گهی بود نوشتم بچه ها از فردا د 
که تو چشماش اشک جمع شده بود در قابلمه رو گذاشت رو ش و برگشت با    یدر حال

کردم گفتم وا مامان چرا   یکه بقلش م یدر حال یو جمع کرد   لتیمن گفت . وسا   دنید
  یره  و گفت دخت  دیخند ز یبار بهت زنگ بزنم ر هی  اهم  شیدم هر ش یقول م یناراحت

از مامان   نم یباهاتون هستن ا ای بعد صورتم و ناز کرد و گفت باز خوبه باران و رو طونیش
  یاروم ترن ول یو و هست  ا ینسبت به منو مح ا یکرد باران و رو  یفکر م ادمهیما از اول  

زدم   یهم از اون بد تر لبخند ا ی سر بارانه و رو ریما ز  یطنتا یش ی خبر نداشت کل نقشه ها
 گفت   یمامان م قهیو از اشپزخونه خارج شدم هر چند دق

اخراش   گهی د یشارجر برداشت ی حوله برداشت ی .جوراب برداشت یالناز مسواک برداشت-
 ...یقرمزه رو برداشت  یمنتظر بودم بگه اون شرت تور تور

  نی برش داشتم و قبل از ا اونم ال بمم یزیچ هیاون شبم گذشت فقط مونده بود  خالصه
چمدون بنفشم که رنگ کالهم بود از هم بازش کردم بزرگ روش نوشته  یکه بزارمش تو 

بسته بودم و دم در مهد کودک به   یعکس من بود که موها مو خرگوش یسالگ 10تا 6بود 
  یبازم در حال گاز گرفتن لپ هست شین یعکس بعد مکرد  یبه اطراف نگاه م یبیطور غر 

توپلو و   یباران با اون لپا  دنیباد  دیکش یمنو م یهم اون داشت موها  یبعد  بود عکس
باهم   یتو عکس بعد  دمیجدا کنه قش قش خند یداشت من و از هست  یکه سع زونیاو 

  هیکه  یال در ح م یتو مهد کنار کدو هندونه عکس دار لدایو تو شب   میدوست شده بود
  ادمهی چونهش رو گوششه مامان   ریکجه و قسمت ز  همیهست یدندونم افتاده و مغنعه 

  یعکس بعد ومد ی م نیمدرسه با دورب  ایمهد   ومدی  یهروقت م یطی تو هر شرا  شهیهم
  یبه ما م ایهم مح یکنه تو عکس بعد یدعوا م ای مال بارانه که داره سر توپ با مح

  واریبه د مالهیم  شویرنگ یدستا  ختشیر  یدندونا با دوتا  هدار ایرو  یتو عکس بعد وندهیپ
جشن حروف   یعکس بعد می کن یکارو م نیهم ی واشکیکه   نهیبیو اون جاست که مارو م

  کی افتاده رو یمال کالس دومه که هست یبعد میالفبا مونه که هر پنج نفرمون هست
زنه تا  یزور م  رههم دا یکشه و مامان هست یدختره و داره با تموم وجود موهاشو م 

تند تند عکسا رو   میخند یم  میهم دار  ای و رو ایرو ازش جدا کنه منو باران و مح  یهست



 کاله داران 

13 
 

خوره که    یبه خنده نم دنممی خندم خند  یهر عکس قش قش م دنیکنم و با د  یرد م
 مونه  ی م موری مث هندل موتور ت

*** *** 

 یبچه ها چه با اشک چه با غم چه با شوق و ذوق از مامان باباهامون خداحافظ با
  ای مینکن یطون یکه ش نیبه ا دی تحد ایکردن   یقر قر م  ایمامانا که مدام    نیالبته ا    میکرد

و سندش به    مشیبود  دهیکه هر پنج نفرمون باهم خر نمونیخالصه سوار ماش هیهم گر 
  یصدا   میبود ختهیهرپنج نفرمون رو هم ر نی تو ماش میاسم هر پنج نفرمون بود شد

هر   میزد  یم  غیهم ج میخوند یهم م میداد یهم قر م  م یکرده بود ادیاهنگ و تا ته ز 
پشت    ایاز بابا ها مح یکی هم   قهی دق ستیزد هر ب یاز مامانا زنگ م یکی  قهیده دق

و ناهار    میتجا نگه داش  هی. اواسط راه هم   م یکرد یم  تشی فرمون بود و ما هم اذ
بهم زنگ   شیپ قهیخونه تنگ شده .عرفان  داداشم چند دق یاالن برا   نی دلم هم میخورد
 هم چند تا از قوت قلباشه   نایبهم قوت قلب داد ا یزدو کل

حداقل پنج ماه تو دانشگاه  من    یاالن از دانشگاه اخراج شد  نیخاک توسرت که هم/
که مربوط به مذکر شه سرتو تو   یکن یبه حالت اگه تو تهران کار یموندم.وا  راز یش

 یصدات و مث سگ بلند نم  یکن یمثل خر عر عر م نی پا ینداز  یدانشگاه مث گاو م 
از داداش   نمیبله ا  /یشیچشم تو چشم نم یو با کس  یخند  یمث هندل موتورم نم یکن

 من 

  یتو عجب خونه  میو رفت می بود باز کرد ایدست رو  کهید یدرو با کل  میمستق  مید یرس تا
که اون قدر   ایدل بندم/تو خفه وجدان جان مح د ی بود خر ذوق شدم/ذوقمرگ مج یباحال

ما هم بعد از در   دیزوق مرگ شدن واسه خونه گرفت رو مبال خواب یخسته بود که بعد کل 
  می ولو شد   اج هیاوردن لباسامون هرکدوم  

بود  رزنهیخونه رو که مال پ  یال یگذره و نصف وسا  ی******حدودا دو روز از اومدنمون م
به دانشگاه   میرفت یم  دیهم فردا با ییاز اون جا   میجابه جاشون کرد  ای  میجمع کرد  ای

من   میتهران بزن یابونا یتو خ ی دور هیخونه  یبرا   د یخر یبه بهانه  می گرفت میتصم دیجد
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ال   گمیبه تن کردم کفشامم مثل دوازده جفت د  دیشال سف واروبا شل دیسف  یمانتو   کی
خط چشمو برق لب   کیاستار بود بنفشش و پام کردم کالهه بنفشمم سرم کردم به 

با   یشلوار  مشک کی بچه ها همه اماده بودن باران   رونیشدم و از اتاق اومدم ب یراض
مث هم    یطوس هو کال  یطوس  ی سر داشت با ال استارا  یوشال مشک یمشک یمانتو 

و مانتو به   ی به همراه شلوار مشک یبا کفشو ساعت اناب یهم کاله اناب  یهست م یشده بود
تنش   دیار سفبنفش با مانتو شلو  یبنفش کوله یکفشا  یهم کاله بامجون ای تن داشت مح

کالهامون که به شکال و   یهمه  ی کالش رو یبود حت یهم سر تا  پا مشک  ایکرده بود رو 
  یعنیارم هست اونم کار خودمونه اونم لقب گروهمون    کی مختلفن   یرنگا

g5 

همون اف    ای پسران برتر از گل  لمیالگو گرفته از ف نمیپنج تا دختره  خالصه که ا  هیمعن به
  میبعد از باز کردن در نوشابه واسه هم زد میهممون واسه خودمون داف شده بود  4
در  دید یمارو م   یهرک  میدیخندییو واسه خودمون م  میزد  یدور م ی طور نی هم رونیب

  یم کهی ت ایگفت   یم ش یا  ایزد   یلب خند م ای  عدشکرد ب یتعجب م  ینگاه اول کم
  کی   یهم شکل و رنگ ی پنج تا دختر با کاله ها در مقابل ینداخت اووو کال هر کس

زشت داشت به  اههی سگ ترسناک س هیشون   ی کیداد دوتا پسر که   یواکنش نشون م
 که سگ داشت   یاومدن پسر   میدیخند ی طرف ما که به خاطر جوک باران م

که تا حاال ازش    یباران با اخم   دی جون بخورم من خنده هاتون و چه قدر شما هلو یا-
 بودم برگشت سمت پسرا و گفت  دهیند

 چشمام خفه شو  ی کوفت از جلو-

به زور جلو خندم و   یعنی میکرد  یگرد باران و نگاه م یبچه ها و اون پسرا با چشما  منو
پخش شده   نی ن پسره از خنده رو زمنگه داشته بودم بچه ها هم همه قرمز شده بود 

پارس وحشت ناک کردو   هیپسره سگشو ول کرد که سگه  هویبودو دوستش از اون بدتر 
  میداشت یعنی  میدی دو یو م می زد  یم غیها ج دهی سگ ند نی ا  نیافتاد دنبال ما ما هم ا

س  پام ح   یسگه رو رو یکردم االنه که دندونا  یهر لحظه فکر م میکرد  یاز ترس سکته م
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  یو باز م نی سی گفتن وا یم یاون پسرا هم با خنده ه  م یدی دو یم  مویزد یم غیکنم ج
با هر پارس   دی ود ی داره از هممون زود تر م یکه مثال کمر بند مشک  یهست دنیخند

  میبمبست با وحشت برگشت  ی کوچه  کی تو  میدی چیاز اخر پ میزد یم   غیسگه ما هم ج
وحشتناک اومد طرفمون که همون موقع پسره با دوستش از    ییکه اون سگه با چشما

کردبا   یما نگاه م  ی  دهیرنگ پر یها  افهیکه به ق  یپشت سگه رو گرفتن و پسره در حال
 خنده  گفت  

  ی بدبختا نیمث ا   یخنده منو بگ ری ماهش بود دندون نداشتو باز زد ز  ش یسگم ش-
 کردم  یبه سگه نگاه م چارهیب

  یعنی  دیخند  ینون  کپک زده شده بود پسره هم که با دوستش هر هر م هیشب افمونیق
  یبرزخ ی  افهی بود که باران با ق ومدهیهنوزم نفسم باال ن  دمیترک یم ت یداشتم از اعصبان

  یشه طرف و تا به گوه خوردن نندازه ب یرفت طرف پسره اخ اخ خدا نکنه باران اعصبان
چند قدم ازش  میکه ازش دار  یبا صابقه ا  هیکه اعصبان یشه معموال موقع ینم الیخ

   میفاصله گرفت

  نی خشتک پا یسوختت  پسره   اهیسگ س  نیبا ا  یخوش مزه ا  یل یخ یفکر کرد - باران
با   یواقعا پسره فرق افته  به زور خندم کنترل کردم چون یکفن م ادی نتت یبیماست ادم م

اه اه     دیو کت سف  شرتی شلوار و کفش و ت  یاستخوان  دیسف یکفن نداشت مو ها 
 چندش .پسره اخماش رفت توهم و گفت  

الف بچه واسه من زبون   ی بهشون بندازم اون وقت تو ینگاه هیهه همه ارزو دارن من -
هم بده به  یازت خوشم اومده اگه نخواست  یدر اورد و گفت ول  یبعد کارت یباز کرد 

  یم زشیر زی گفت ر یم گهی د  یکلمه  کی یعنی  نمتونیشم بب یدوستات خوش حال م
هم از اون بدتر   ای و رو ایمح  دیکش ینفس م ی اعصبان یگاوا   نیکه مث ا یکردم هست

 زد و گفت   یباران پوز خند

دم با   یم هیبود  من ترج شده  یسکیهه اعتماد بنفس تو رو شاش خر داشت تا حاال و -
 کفن جماعت دوست نشم .
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دراز بکشم و فقط بخندم پسره  و   نیخواست رو زم یدلم م یعنی بقلش گذشت   واز 
گذشت   ی که از بقل پسره م ی هم در حال  ایشده بود  مح یدوستش چشاشون قد نعلبک

  یکه از بقلش م یراه نرم  منم در حال نوز یبا سس ما ابونی دم تو خ ی م هیگفت منم ترج
 گذشتم گفتم  

   ری دم تا سر ش یم  هیو ترج  ریمنم ماست موس-

   نیزد  دیسف پیهم از بقل پسره گذشت که پسره با حرص گفت خودتونم که ت ا یرو

 گفت   یهم با خون سرد ا یرو

و  وو از بقلش گذشت   میستی ن دمیتازه...مث تو چشم سف میستین دی سف دیما کامل سف-
  رونیب دیپسره کش یانگشتا  یاروم رفت طرف پسره و کارت و از ال  یما هست   شیاومد پ

  یبه شونه   یداشت خندش و کنترل کنه با سر انگشتش ضربه ا   یکه سع یو در حال
 گفت   یدستشم به کمرش زدو با لحن پر از خنده ا  کی پسره زدو  

خنده و اومد   ریافتم و زد ز  یگز م ادی . نمتیب ی ...م یریمن اخه کجات و بزنم که نم-
  یپسره پسره و دوستش مات به ما که قش قش م یما کارته رو هم انداخت جلو  شیپ

که دلمون درد   میدیکردن اون قدر خند ینگاه م رونیب میاومد  یو از کوچه م  میدیخند
 کرد   یم

   میکرد ی دمتون گرم سر تا پاشو قهوه ا-

 خنده   ریباحال بود من کجات و بزنم اخه و دوباره زد ز  یحرف هست  یوا -  ایمح

و گفت بچه   ستادی وا  هوی ایخنده  مح  ر یشاش خر و دوباره زد ز  نیباران   و داشت - ا یرو
داره هر پنج نفر وارد مغازه لباس   مینیجا بب ن یا دی ا یخوام بخرم ب یم  ری لباس ز   هیها من 

  یرو م رایتو مغازه بود که داشت لباس ز  یزن چهل و خورده ا هی   میشد یفروش ریز 
 زاشت تو بستشون  

که روش عکس   هیاب نی سوت ک ی وبه   نیاریب شهیو م   نیسوت نی ا  نی سالم ببخش- ایمح-
 شصت و پنج و اورد   زی داد و سا یبود اشاره کرد زنه هم سالم  کایپرچم امر 
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 شد و گفت   رهی خ ایمح  یال تنه من هفتاد و پنجه زنه هم به با  زیخانوم سا -ایمح

 با تعجب گفت   ای شصت و پنجه مح ایهمون شصت و    زتونی نه سا-

 من هفتاد و پنجه    زیشما.. سا   ای کنم  یم  دیخانوم من چند ساله خر-

رسه به  یاز اونا که ابروهات م یبا لبخند حرص ایشصت و پنجه مح ر ینه خ -خانومه
 زدو گفت   شهیم  دهیدماغت و دندونات د

 گم هفتاد و پنجه  یم-

 گفت    یبلند یهم با صدا   خانومه

   میدیخند  یم میدلمون و گرفته بود  یعنیمنم گفتم شصت و پنجه -

 خانومه داد زد   هویهف ...  رینه خ- ایمح

 ...   میهفتاد و پنج ندار زی گم شصت و پنجه اصال سا یم-

 بود با حرص داد زد   یدنین لحظه داو ای مح ی  افهیق

هر چهار    یعنی رون یو از مغازه زد ب  نیکه ندار  نیندار  دمیگند یتار مو   کی   یخب به فدا-
رفت   یهم با حرص تند تند راه م  ا یمح  میدیخند یو م  مینفرمون دالمون و گرفته بود

خونه  می خونه هم برگشت یبرا د یبعد خر دی خر ری مغازه و لباس ز  هیخالصه بال خره رفت 
داشت باران و   ای شد که رو یدونم چه جور  ینم قتش یحق  میدیخواب  یشبم بعد از کشت

  هیخالصه شد شامم   ای باران از دهن رو یداد که اخرش به در اوردن ساقه پا یمشتمال م
 تورگ   میزد ین یزم بیس  سیسوس

 **************** 

   یهست

 ************* 
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  یشم لم داده بودم رو  یتر اماده م ری دانشگاه کال من از همه شون د  میقرار بود بر امروز 
  یکلیدختر قد بلند و با ه هیشدم الناز  رهیکردن خ یم یکار هیمبل و به اونا که هر کدوم  
  بایچشماشم تقر  دیرس یتا کمرش م ش یقهوه ا یبود و موها  دینه الغر و نه چاق بود سف

کرده بود من لباش و   یباز  یالناز پارت  ی داشت خدا واسه لبا یبرجسته ا  یبود و لبا  یاب
کرد نگام چر   یشو پاش م یخی خوب بود تند تند داشت شلوار   شمینی دوست داشتم  و ب

هم قدش بلند بود الغر و   ای کرد رو یشو تنش م ییمویل  یکه داشت مانتو ای رو یرو دیخ
بود .اما االن   ییبته قبلنا خرما بود ..ال ییطال ییجورا  هیموهاشم      دیبود و سف فی ظر

روشن بود که راحتش و   یل یخ یناز بود چون قهوه ا  یلیرنگ کرده بود    چشماش خ
خاله سبز بود واسه   یبود چشماش و از مامانش به ارث ٍ برده بود چشما  یبگم عسل

هم قدش   ایمح              شد یم دهیرنگ سبز د شیعسل یچشما   یتو یکم  هی نیهم
  یبود گاه یلخت مشک ی بود موها یاز ما کوتاه تر بود و الغر بود پوستش گندم   بایتقر 

کرد  نصف  یوقتا فرشون م یکرد ..  موهاش لخت بود   که بعض یموهاشو رنگ م
بود لباشم   یشم معمول ینیروشن بود   ب  یلیخ  هیصورتش چشم بود چشماشم قهوه ا

به همه نارو زده بود خخخ مرگ   نیا خدا سر چشم و لب  یخداداد  هیکه مشاا... پروتز
  ی بود ول  یکه تو نگاه اول قهوه ا   ییبرجسته چشما  یدر حد بچه ها بود لبا  افمی..منم ق

  کی  نیکه تا هم  یپر مشک ی زد ابرو ها  یبود و به قر مز م یافتاب اناب یتو روز و جلو 
دو   یوسط ابرو هام اندازه   دمی روز که از خواب پاشدم د هی یبود ول یوند یپ شیماه پ

وتو فکر    هیدوستان ناباب بود  موهامم  حالت دار و مشک نیسر ا  ری که  ز  هیانگشت خال
تکفاندو و  کاراته توپه بله ما   هیاز صدقه سر  کلممی باشم ه یم دیرنگ مو هستم  سف 

باره منظورم باران   یکه م ست یندر اتاق باز شدو بارون اومد منظورم اون بارون  مینیا
  یادیرفته بود  باران قدش  چشم نخوره ز  ادمیاز باران    یاخ الیخ ی اه اصال ب  هخودمون

به چشم  یول  زارهی لنز م یو گاه   هیچشماش مشک  بالهیبلنده اونم به خاطر کالس وال
با بچه ها به   میرسه که کم کم دار یموهاش تا  باسنش م   شهیمعلوم م کی از نزد   ادینم
خب چه  د ینگاه نکن یاون طور میخوابه موهاش و کوتا ه کن یکه وقت میشیاند  یم  نیا

قدر بلند و پر پشت باشه وااله به خودا اهان لبش که کال    نیدختر  موهاش ا دهیم یمعن
  یتا کونشه هر چ نی تا شونشه ا ای مح یموها  ی! هرچ   ای بر عکس مح یعنیگرده   یادیز 

  یشوخ  یب یول   ارهحالت خمار د  نیچشماش گرده ا  ایمح  یپره هرچ نیالغره ا ایمح
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افسانه  ییبایکال ما نه ز  هیو گندم  دیسف نیاهان لپم داره پوستشم ب ی لباش گردو کوچولو 
  یول م یهست یما  معمول  میدار  هینه ما میدار  ر ینفس گ ییبا ینه مثل رمانا ز  میدار یا

   دمی متر پر   کی  ای رو غیکاله دارش  با ج  طونهیازنوع برو بچه ش

اونا   دنی با د  یچرا اماده نشد  یکن یبه ما نگاه م یه  زایپسر ه نیمثل ا   یتو واس چ-
باحال زدم بچه ها رنگ    پیت هیکه همه اماده شدن تند از جا بلند شدم و رفتم  

  یانتو و م  هیسورمه ا   یبا دمپا یکاله سورمه ا  هیکالهاشون و عوض کرده بودن منم  
 یلیپس دل میبود دهیخونواده هامون زنگ بههممون  شبیکوتاه تنم کردم  د  یمشک

حتما رفتن سوار   ستن ی کدومشون ن چیه دمید رونی اومدم ب  ی. وقتمی نداشت دوباره بزنگ
تند   رونینبود حتما خودشون برداشتن  تند از خونه زدم ب دایکل امیشدن تا من ب نیماش

که تند  یمون  در حال ینقره ا  206 دنیبا د  رونیداشتم از کوچه که اومدم ب یتند قدم بر م
  بایو بستن بند کفشام بودم در بقل رارنده رو باز کردم و خودم و تقر   دن ی تند در حال دو

بودم گفتم  اه جورابام و لنگ به لنگ   ری در گ که با بند کفشام  یشوت کردم توش و در حال
روز   نبا تعجب سر بلند کردم  که چشمتو فتادیراه ن  دمیصبر کردم د  ی...هر چ  دمیپوش
  یچپش شکسته بود و تو دستش  بود  گوش یابرو   یکه  باال یپسر دنیبا د نهیبد نب

 با داد گفتم   دیکه هفت پشت پسره لرز   دمیکش یغیبود  ج

حتما تا حاال خفه   یچه طور همه رو تو صندوق عقب جا کرد  یکار کرد   یدوستام و چ-
 زدم   غیدوباره ج هویشدن بعد 

کرد همون موقع در سمت    یگرد نگام م ی... پسره که فقط با چشما  شونینکنه خورد-
 که از زور خنده قرمز شده بود گفت   یدر حال ایمن باز شد و رو 

شما شده و بعد دست من و که خشک   نیسوار ماش یدوستم اشتباه نیاقا ا  دیببخش-
رو به پسره گفت واقعا   ا یشدم که رو ادهی پ رتیبا ح  دیکردم گرفت و کش یشده نگاش م

  مشی برد ی م میاالنم داشت ستی زنه  حالش خوش ن یم  نیر یش کمیدوستم   نیمعذرت ا 
ده غصه  ی..خدا شفاش مشایکه گفت ا  ومدپسره ا یبا اجازه  صدا   یروان شگاهیاسا 

  206و سوار   ابونیتکون داد و دست من و گرفت و برد اون ور خ یهم سر  ای رو نینخور
من هنوز مبهوت   یول دن یخند یور افتاده بودن م  ههیخودمون کرد بچه ها که هر کدوم 
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من    و پسرهی افهیق یهم ه ایرو   دیخند  یقش قش م یبودم الناز پشت فرمون بود و ه
  غیج هیخونم به جوش اومد  ا ی رو یحرفا  هیاور  ادی تا زه با  دیخند یکرد و م یو تجسم م

خر   یزنم دختره   یم  نیریام .من ش  وونهی کشمت من د یم ای و گفتم رو  دممیبلند کش
  ریقدر حرص خوردم که فکر کنم دوسال پ نیا یعنی  دنیخند یتوجه به من م یاونا هم ب

خل وضع ها   نی کنه ا ریاخر و عاقبت مارو تا اخر امروز به خ  داخاز اول روزمون  نمیشدم ا 
که   ایخنده هاشون جالب بود مح یحاال صدا  دنی خند یم  یمثل  چ  قهی هم هر چند دق

الناز هم که    ادیصدا ازش در نم  یره ول یم یخنده بدنش  بندر یم یگوش  برهی کال مثل و
  هویبود  نی اف ماش ک یهم که مث ت ای خاموش  رو یه شدی روشن م یه یمثل اره برق

 یتیشخص  یری اورد و  بارانم که درگ  یمثل ترمز قبل از تصادف  از خودش در م  ییصدا هی
  هوی  ی باز دوباره به زار یقطع کن  یوسطاش ه  یاهنگ بزار هیکه   نی داره بچم  مثل ا

  هیسر کالس هممون به    میمعموال مدرسه هم که بود  شدی م یجد  هوی  دیخند یم
  ن یا  یول  رونی نداختمون ب یگرفت م  یبعد معلمه مچمون و م میدی خند یم  یموضوع
و ما چهار تا رو    دیفهم یشد که معلمه اصال نم ی م  یقدر زود وسط خنده جد نی باران ا

خونه  ی م ادی م ز که مادر روان شناس و کتاب نه یهم به خاطر ا نایا    رونینداخت ب یم
تهرانه دانشگاه    یدانشگاها نیجزو بهتر  میر یم می هم که دار  یدانشگاه نیخدارو شکر ا 

بعد ما شد    ی معروف بود البته قبل از ما معروف به خوب بود ول یلیخ  راز ی خودمونم تو ش
  یافتم اب م یپسره م ی افه ی ق ادیهنوزم که   م ید یخونه  بالخره رس وونهی معروف به د

 ام... یقدر سوت نی شم واقعا چرا من ا 

پشت سر هم پارک بود   نی چند متر اون طرف تر  پنج تا ماش می شد  ادهیپ ن یماش از 
بچه ها هم   میدار  نیما هم دلمون خوشه ماش ایدن نی اوفف تف تو  ا دیکفمون بر  یعنی

کردن پشت سرهم  اول   ینگاه م نایهمه با دهن باز به ماش
ها با   ی شد چرا بعض عاشک تو چشمام جم یعن ی.ی.فراری.پرشه.بوگاتی.مازراتینیالمبرگ

کرده بوده! بچه ها انگار صدام    ری اون وقت من  نافم تو شکم مامانم گ  انیم  ایپول به دن
تو چه  ستیو گفت معلوم ن دیاه پر سوز کش هیخنده باران   ری که زدن ز  دنیو شن

اومدن بعد با حرص گفت اون وقت من ...تو اشپز   ایبه دن یمجهز و گرون   یمارستانا یب
  یخونه  یکه مامان باران اون و تو اشپز خونه  نی ا  یاور  ادیاومدم با  ایدن هخونه ب
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سمت   م یخنده  خالصه هممون راه افتاد ریز  می اورده هممون زد  ایمامان بزرگش به دن
تو اون شراره   نیده ...بابا بکن ینم ری گ نایا کالسا اوه چه قدر شلوغه واقعا حراست به

شده ها واال به   یخراب یو  چه دوره   نی خشتک پا یرا اون شلوا نیار یو در   شی ات ی ها
که اگر هممون   میکرد  دیدانشگاه صابق و تحد ر یکه مد  ییخودا... خدارو شکر از اون جا

  ریبا حرف زدن با مد   میکن  یدانشگاه و رو سرتون خراب م نیکالسامون با هم نباشه ا
بله به ما    میهم برداشت باواحدامون و   یهممون همه  یباز  یپارت ی دانشگاه و کم نیا
کالهارو      میافتی پنج.بالخره بعد از گشتن کله دانشگاه کالس مورد نظر و  ی..ج گنیم

  یهم همه از کالس م یاول الناز وارد کالس شد صدا   میهمه رو رو به پشت گذاشته بود 
هم   یرفت که صدا  ایبعدش مح ومدی  یهم مه م  یرفت بازم صدا  ای مد بعدش رواو 

  یهمه قطع شد بعدش باران رفت که کال سکوت مطلق و در اخر من رفتم  همه با چشما 
  هی  میشستیبود  معموال ما کنار  هم م  دهیها که رنگشونم پر یکردن بعض یگرد نگامون م

  گهید یک ی ید درست پشت اون سه تاصندلبود که ردف دوم بو یخال یجا سه تا صندل
شه کنار هم  یکه نم یطور نی بابا ا یبود ا  ی دونه خال هیاخرم   ف ی بود رد یهم خال

 نشسته بودن گفت    یخال یکه کنار سه تا صندل یالناز رو به دوتا دختر مینیبش

 مچهیشون که ن یکی دینیسوم و اخر بش ف یتو رد نیو بر   نیجاتون و به ما بد  شهیم-
 گهی د یرو به  دختره   ایسوم نشست  مح ف یزدو گفت باشه و بلند شد رفت رد یلبخند
 گفت 

 موهاش و گفت    یدختره هم با عشوه دست کرد ال ن؟ی ش یشما بلند نم-

ست رنگ کالهاتون با کوله هاتون زود   یبه جا نی خواست یدم م یخودمه نم ینوچ جا -
    نیا یتر ب

عشوه   یطور نی ا  میلحظه با خودم گفتم نکنه فکر کرده ما پسر  هیرد حالم به هم خو   اوق
زد   غیج هویزدو گفت باشه...وبعد  یشک کردم الناز لبخند  تمی به جنس  ادیم

فاصله گرفت که  دوتا   شی قدم از صندل  کیهوا و  دیمتر پر   هیسووووووسک دختره 
رو   دمی پر عیحرکت سر  کی بلند کردم و تو گذاشتم و پاهام و میبقل  یدستام و رو صندل

چشمک بهش   هی  شیتوجه به نگاه گرد پسر بقل دست یو نشستم   بارانم ب شی صندل
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هم از دور کولش و پرت کرد رو    ایرو  میبقل یپرش بلند زدو نشست رو صندل  هیزدو 
هم    به حالت چهار زانو نشست رو   ای مح یو خودشم لم داد رو صندل  میکنار یصندل

کرد  انداخت و کال   یخون الود نگامون م ینگاه به دختره که با چشما  هیالنازم   یندلص
  نیا  یهمه  دیشا  یکرد و نشست رو صندل یالک  میتعض هیهش و از سرش بر داشت و 

 کردن دختره هم با حرص گفت   یافتاد همه مبهوت بهمون نگاه م  هیثان  یاتفاقا تو س

 هه         f5    افتونیکنه/اف پنج / اون موقع ق یم  چارتونیب    

مرد کچل    ریپ هیاومد   قهیاستاد بعد ده دق دمینفهم یچیمن که از حرفاش ه  نمیب یم و
 با مزه بود  تا اومد گفت  

باتعجب  یما کم دنیدرس و... با د دیحاال هم با میمبحث درس گذشته رو  کار کرد -
 نگامون کرد و گفت  

   ن؟ی هست دی جد یدانشجو ها -

 بله استاد  -همزمان-

   نیتعجب گفت از کجا اومد با

  می با هم گفت هممون

 زود گفت   ای که رو  میگفت یچ میدیاز باغ رشته  تازه فهم-

معموال خراب    ایاستادم لبخند داشت رو  یحت  دنیخند  یم زی ر زیهمه ر راز یزه از ش یچ-
 کرد!    یم  یمارو ماست مال یها  یکار

 خودتون و   ن یکنن یمعرف-استاد

 من بودم بلند شدم و گفتم   اول

 هستم .  یپناه یخنده/ هست ری پاره پاره/ باز همه زدم ز  ی قلب ها اطیبه نام خ-

   یخنده/باران رئوف ری /همه زدن ز    یبرق تاریبه نام تک  نوازنده گ-باران
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 و درختا و ...استاد باخنده گفت خب   ای کوه و در ی  نندهیافر به نام  -ا یرو

 فرزاد.  ای اها..رو-ا یرو

بار همه منفجر شدن /   نی ا گهی جوراب د یبه نام خالق اب...... شست و شودهنده -ایمح
 / نیراست ایمح

 با استراب بلند شدو با حرص گفت   الناز 

جمله خوندم و بعد با   هیجا   هی  نینزاشتن واسه من بمونه صبر کن  یزیچ نایا استاد ا-
 لبخند گفت  

ما هم دلمون و    یاستادم قش کرده بود حت گهی بار د نی را جعون  ا  ههیانا لاله و انا عل-
  یکی./الناز ن میدیخند یم میگرفته بود 

   ن؟یگرفت ی با لبخند گفت حال چرا انتقال استاد

   میبا رنگ منفجر کرد  -ا یرو

 با تعجب   استاد

   و؟یچ-

   شگاهویازما-  باران

 الناز درست کرد!  -  ایمح

   و؟ی چ-استاد-

 بمبو  -من

 گفت   رتی دوباره با ح استاد

 ...؟ ویچ دیببخش-

 گفت   رتیخنده استاد با ح  ریباز همه زدن ز  ویچیپ  چیپ چیساندو  وینچیلئوناردو داو - باران
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   ؟ی طور چه

 ...رن یموادمنفجره و کم  کمینداره که استاد فقط  یکار-الناز 

 کنن  یدانشگاه و منفجر م رنیگ یم  ادی نا یبسه بسه ا -استاد

 هم که انگار کمبود خنده دارن!   نایخنده ا  ریهمه زدن ز  باز 

   نیستین لی فام انایهمون کاله کجا  اح ای اف پنج  ون یشما با اقا -استاد

ملقب به کاله دار ها و هم زمان لبه    میپنج یما جاف پنج کجا بود استاد    ونیاقا   -من
   نی پا میباال و سرامون و انداخت میکالهامون و داد ی ها

شد  یداشت مخم منفجر م  گهی د  میکه عقب می کن یخب درس و شروع م لهیخ- استاد
شده بود  خوش به حال باران  کالشو گذاشته بود رو   یباب اسفنج هیچشمام شب

  میداد یگوش م دیما با ی درس و بلد بود ول  نیا  شعوریزد خب ب یصورتش چرت م
 و گفتم   اوردمیحوصله شده بودم اخر طاقت ن یب گهید

  نی استاد خسته نباش-

   یسالمت باش- استاد -

  یم  زیر  زیبود بچه ها هم ر  هد یباد کنک ترک  هیشب افمی ودوباره به درس ادامه داد ق 
 مرض   یا   دنیخند

 ای **************مح

 **** 

هفته اومدن   کی گذره خونواده هامون  یم دی هفته از اومدنمون به دانشگاه جد  کی
و   م ی. خونه رو منفجر نکردمیورد   ایو به قول باران مطمئن شدن که پسر خونه ن شمون یپ

هنوز   ی اتفاق چیبگم ه دی.و بعدشم رفتن      خالصه و مف  میرو هم نسوزوند ییجا
   فتادهین
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هم همش   یهست  نیا  میریبگ  دهیرو تو دانشگاه ناد ی اگه پاره شدن خشتک هست البته
هم مث چهار بار اخراج از کالس و دو    گهیدوتا اتفاق د یکیگرفته البته   ایگفت اه رو  یم

از بچه  یک یباران با  یسر کالس  و دعوا دفعه خواب موندن و لو رفتن تقلبمون با کش  
مشت مو از دختره که تو مشت باران    کی کردن  دا یپ هکالس که اخرش ختم شد ب ی ها
رفتش نرفت    یبوده دختره هم از ترس ابرو  سیشد هر چند معلوم شد کاله گ دایپ

 باران و به دفتر نکرد .    تی شکا

رم حموم باشه عطرم   ین زود زودم مخوب باشه باشه مادر م  گهیبابا باشه د یا  - باران
بد دادم چشم   یبابا من چند دفعه تا حاال بو  یدم ا یبد نم یزنم به خودم باشه بو یم

   گهیکنم  باشه د یبو م دن یخورم چاغ نشم جورابامم قبل از پوش یغذا هم کم م
 خب   گهی د  اشهبابا  ب یکنم ا  یهم نم یطوونیش

  یحرف زدنا  یو به تلفن میساده بود   یپشت در اتاق خواب پشت سر هم  وا  هممون
  مونیرو دهن بقل میهر چهار تا مون دست گذاشته بو  میداد یبااران با مامانش گوش م

باران تلفن و قطع کرد و گذاشت کنارو کالفه موهاش و داد پشت    میتا از خنده نترک
کشمتون    ینگامون کرد بعد داد زد مما اول با بهت  دنیگوشش و  برگشت که باد

اپن  النازم    یباال  دی که دو ایرو درخت  مح دیپر اط یسمت ح دی نفر دو نیکه اول یهست
رفت  پشت مبل منم با بهت رو به باران که دندوناشو واسه   دی هم دو  ایرفت رومبل  رو 

 گاز گرفتن اماده کرده بود گفتم  

من مثال گلدونم و دستامو مثل گل   ینیب ینم تو هم وانمود کن من و ستمیمن مثال ن-
خنده    ری کل بچه ها زدن ز  قهیشدم بعد چند دق  رهی دون گذاشتم کنار کمرم و به سقف خ

  یکل میدینام و د  یگوم  یکره ا  لمیف میخالصه اخر شب نشست یدیخند  یبارانم م یحت
 خوابمون برد   ونی زیو همون جا جلو تلو   میدیهم خند

 

 **** 
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نبود ها   نی ا  لشیچاره فام یالبته اون ب  مینشسته بود ییای سر کالس استاد موم  هممون
مغنعش رو ازجلو   یاخه استاده خانوم بود بعد جور میاسم و روش گذاشته بود   نیما ا
شد از  ینم  دهی د یچیبود که جز دو تا عدس که چشماش باشن با دماغش ه دهیکش

  ایته بود بعدش الناز بعدش من بعدشم رونشس  نچادرشم که نگم بهتره  خالصه اول بارا 
  بیییییکه عج دیکش یوحشت ناک و م  ییای موم  کی  هی  یبارانم داشت نقاش یو هست

  ریقر ش ش کی   یکه با صدا مید یخند یم  زیر ز یبود  ما هم ر یا ی خانوم  موم هیشب
  زدیکه م ی در حال دشینخراش یبا همون صدا ییا یخانوم موم  میدی متر پر کی هممون  

 تو سر باران گفت  

  ؟ ی د یچرا من و کش-

الناز رفت تو     ی  افهیباران خورد تو سر ش و ق ی  رهی باران خورد به الناز که فکر کنم گ سر
 هم  

 اخ باران دوباره سگ شد با صورت قرمز بلند شد و گفت  اخ

 ی قدر محکم االن دو روز از عمرم کم شد تازه سلوال  نیتو سرم اونم ا   نیچرا زد -
 خوانمان شدن استادم با اخم گفت   یمغزم همه ب یترخاکس

زدمت و دستشو بلند کرد و رو سر الناز فرود اورد که   یطور  نیمحکم زدم من ا   یمن ک-
 بار گفت   نیالناز ا

 اخ خ خ -

 با حرص گفت  بارانم

 و دستش و اورد باال و زد تو سر الناز   ن یزد یطور  نیشما ا رینه خ-

 دوباره گفت   الناز 

 اخ خ خ خ -

   میالناز و نجات بد ا ی میبخند میمونده بود  یعنی
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زد تو سرم  سر بلند کردم و با   یکیبود که  نی خنده سرمم پا ری نخندم و زدم ز  نتونستم
 غیبا ج ای رو ایزدم تو سر  رو  یکیشدم و   یشی کرد ات یکه با لبخند نگام م ای رو دنید

 گفت 

  یزن یچرا م-

   یخور یچون م-

 

 هم زد تو سرم و گفت    یهست

   ا یالناز زدت نه رو  یخب از بس به درد نخور-

 م یکرد  یما که با حرص به هم نگاه م  یال   دنیخند  یکل کالس م یعنی

 *** 

 یچرا با احساسات من باز   هیخراب یدوره   یچ  م یکالسم رانده شد  نی بابا از ا یا  -الناز 
جارو خراب کنم رو سرشون    نی ا  امی خواد تانک بسازم ب یبار  م نیکنن نکنه دلشون ا  یم

  ایجا مونده مح نیتو ماش میزد گفت اه گوش ی که تو سالن قدم م  یباران کالفه در حال
و انداختم سمتش که رو هوا    دمیکش رونیبقل کولم ب بیج ز و ا چی و بده سوئ  چیسوئ
حالک   یاز گشنگ   میبخور نی ر یبگ یزیچ هی  نیرم شما هم بر یتش و گفت تا من مگرف

رفت گفت   یم  یسراسر  یکه به طرف پله ها یکه در حال  میشدم هممون سر تکون داد
سمتش که   می وبد   میصدا زنگولتون رو مخه هر چهار تامون اماده شد ن یسر تکون ند

 کرد و رفت . یخنده ا 

 ********** 

 باران 

 **** 
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بابا چه   ی کردم ا ی مو به حالت کج گذاشتم رو سرم  تند تند پله هارو ط ی خاکستر کاله
  دمی بال خره رس ششششیدونستم اخ یجا فاصله بوده من نم ن یتا ا  نیقدر از ماش

و   ی کار یهم  بچه  یل یمن خ رمینه خ /یتنبل شد  یکم یکن ی بارون احساس نم/
تو مرا   رای شم / وا چرا وجدان جون/ ز  خوار اهیگخوام  یبه بعد م نیهستم / از ا   یدیمف

  یزی راجب به سگ چ یخوب نی دور از جون خر به ا عععیه  /یپنداریخر فرز م
  دنیشدم  با د وونهینکنه د یبارااااان/  سرمو با شدت به اطراف تکون دادم وا/یدیشن

خره   جد ت و سادات بال ایقدم خشکم زد  نیبا با اول یزدم  ول ییلبخند دندون نما 206
چشمام و به حالت   یبچه ها خال یاه جا  افتمیخوجال را   نیاون ماش یاز صاحبا  یکی

کرده و سرت رو به جلو   زی ر یحالت چشم هارا تا حددود   نیدر اوردم در ا نیب کی نزد
ها   کهیچهار ت کلیه نیرسن با از ا  یم 190پسر قد دراز از اونا که به  هی   یکن یم  لیما 
تو ببند وجدان من چشم و گوشم بستست/اگه    /کستیش تیدل بندم اون ش دیمج/

چشم و گوش تو بستست پس حتما مال من پارست /خب اون که معلومه/خب داشتم  
که   نهیناصره /منظورت ا ییاز اونا که توش دا  یمشک  یچشما    یمشک  یگفتم موها  یم

 یلیفکشم خ یاستخوان ینیاها ب/وونهیح  وون یچشاش سگ داره /حاال همون ح
داشت    ییلبا  یببند/اها لباشم تف به روت چ/هیبود  /نه بابا من فکر کردم قزرف یتخواناس

شد  اها دستاشم مشت کرده بود   یم  یوندیابرو هاشم که کم کم داشت از شدت اخم  پ
تمام بسه   گهی شد  خب د ینم دهیسرش د   یمه احالت موهاش به خاطر کاله سور  فیح
و   ش یدر مازرات یک ععی بود که  ه نشیماش فاز اون موقع روش طر   نیوا ا   گهید

  ن یچرا ا  ععیکنه ه یبه من نگاه م زایداره مثل ه ی...از ک نیداد به ماش هیتک یبست..ک
  یشده با صدا  رهیمثل من خ یبه دختر پاک  یچه جور نیشده! بب  یخراب یقدر دوره  

 داد زد   بایسرفه داره /منظورت بمه/ حاال همون / تقر   یگ یاز اونا  م  یگرفته ا 

   ید  یقورتم م یدار ستیثان یو س قهیچرا سه دق یبگ شهیم-

   یچشات و مث مگسا کرد  و

 !.دنیرو داشتم که روش ر  یاون لحظه حس کس یعنی

 رفتم گفتم   یم  نی که به سمت ماش یحرص در حال با
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 شدم/ گوه نخورم.    رهی /بهش خ یدم اول صبح یم هیجتر-

بعدش چنان چشاش به رنگ خون در اومد که به  یول دیحرفم و نفهم  هیانگار معن اول
 شدم !..  یگوه خوردن اول صبح راض

   دمیگرخ کی نزد یصداش از فاصله    دنیشن با

جا رو   نی ا  نیکه قوان نیمثل ا  یزن یحرف م یطور نی جوجه که با من ا یهست یتو ک-
 یدون ینم

 و داد زدم   نشیدو تا دستام زدم تخت س با

کارم قتله اب   کهیچ  یاز سر موهام خون م کهی چ کی گن بارون چ ی هوشه ..به من م-
نازک کردم و روم و کردم   یو پشت چشم میمن ک  یخوردنم با سطله ..حاال ملطفت شد

چشم باز کردم که   یجیاس کردم با گاحس ینیرو از جانب سر و ب  یاون ور که درد بد
کرد دوباره   یکه پشت سرم درد بد  قبقدم رفتم ع  کی  یجیجلوم درخته با گ دمید

و     دمیدور دور خودم چرخ کی   جای گ نیمث ا  گهی درخت د کی خوردم به  دمیبرگشتم د 
و از پشت پرت شددم و سه دور قل   یسفت زیچ ی عقب عقب رفتم که کمرم خورد به لبه  

  دمیبدنم کوفه بود چشم باز کردم د یهمه  یعنیفرود اومدم   نیخوردم و در اخر رو زم
 زد و گفت   یطانیباال سرمه  لبخند ش لیپسر ه مث ازرائ همون

زد و از بقلم رد   یبعد پوز خند  کهی چ یم نی....هه مث بارون رو زم  کهیچ کی بارون چ-
 دیر دو بار روم ....نف  کیشد امروز  

 ** 

   رونی ب میامشب بر دیا  هیپا  -ای رو 

 ! یاز النازم کمک گرفت ای  ید یرس جهینت  نیبه ا ییجلل خالق عجب تنها-یهست

   یشد گی ته د هیشب ید یپاشو گم شو از جلو چشمم که د  -ا یرو
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روز و سه ساعت و چهل   کیخوره   یکم سرمون هوا م هی  ستی هم ن  ینه فکر بد-
 مینرفت رونی که ب ستیثان

 .  میعجب پس رکورد زد-الناز 

ترسم از تو شکمم جوجه  یم   میخور یتخم مرغ م یهفته    کیاره منم گرسنمه - ایمح
پدر نموندن با خروس    یب ی! بعد فکر کنن من مامانشونم وبخوان که برا رونیب ادی

 ازدواج کنم بعد   هیهمسا

 السرار و...ده ببند اون مخزن ا-

 نظرت ؟   ایرو  نمیبب دیبد یخب رائ- یهست

 م یبر -ا یرو

 الناز نظرت؟ - یهست

 م یبر-الناز -

 نظرت؟  ای مح  -یهست

 م یموافقم بر- ایمح

 منم که هستم - یهست

 باران نظرت؟ -یهست

 گفتم   تیبا تموم جد -

 نه-

 گفتم    ییو شل کردم و با لبخند دندون نما شمیپنچر شدن که ن هوی  همشون

 تو حس بابا  منم هستم   نینر-

 مرض  -ا یرو
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 **** 

واون کاله    ستیمورد عالقم ن ی از کالها  یکیزدم و تا زه متوجه شدم   یاب یطوس  پیت هی
رو سرم گذاشتم کار خود ناکسش کاله مث   دمیکه اون پسره رو د یبار روز  نیو اخر 

 به ناموس من دست زده!!!  یبه چه جرعت عیییی مونه ه یناموس ادم م

و    میسفارش داد  دهیهممون کوب مینشست یتو رستوران شاد یپنج نفر زیم  هیدور  همه
به   میدار  سادنیپشت  در اتاق عمل وا  زشونیعز دنیکه منتظر د ییادما  نیاالنم مثل ا 

مردن و    ی.بال خره بعد از کلم یکش  یاه م قهیو هر چند دق میکن ینگاه م انیاطراف یغذا
داشت و   یقشنگ یلیخ یتوش  فضا  میرفت رجهی زنده شدن غذا رو اوردن و ما هم ش

که   ی شد !انگار خوانندها یشد و که انگار اصال پخش نم  یپخش م یمیمال   یقیموس
قدر   نیجوراب گذاشته بود تو دهنش که صداش ا  هیخوند  یم ییزا یچ هیداشت اروم  

  دم یو فهم  نیاروم و گرفته بود و من که فقط از کل اهنگ ا 

 ااامممم  هومممم اااهههممم سسس  -

کل رستوران ساکت شد با تعجب سر بلند کردم   هویپاره کردن کبابم بودم که  کهیحال ت در
   دمید

 گه  ی م ی ره ی خ ییبه جا یچونش و در حال ریدستاشو گذاشته ز  الناز 

 چه شاعرانه!  یوا -

 یجعبه   کی دختر زانو زده و  هی یجلو  یپسر الغر مردن هی  دمیو بر گردوندم که د سرم
 گه   یبه دختره م  دهیجعبه هم کل ی قرمز دستشه و تو 

 تولدت مبارک!!!  میاسمون یفرشته  -

  یلوس  یبا صدا  د یدندوناش  و د  یشد همه یکه قشنگ از توش م یهم با لبخند   دختره
 گفت 

   سمیعس یمرس-
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تموم کردن و دارن با نگاه پر حس و با   بای بچه ها غذاشون و تقر یهمه   دمید  برگشتم
  یکنن نه تنها اونا بلکه همه با لبخند نگاشون م یلبخند اون دوتا کرکس عاشق و نگاهم 

 کردن و کال رستوران مثل کتاب خونه پر از سکوت بود  

اخر   ی  کهینداختم و با چنگال ت یچپم م یراستم و رو پا یکه پا ی حوصله در حال یب
 زاشتم با دهن پر و صدا بلند گفتم   یکبابم و تو دهنم م 

 اا  ---چه گوه-

بچه   ینگام کردن حت دهیورقلمب  یافراد حاظر تو رستوران برگشتن سمتم و با چشما کل
 کردن !!!  یها هم نگام م

 کرد    ینگام م یطور نیکه لقمه تودهنش مونده بود و هم  ایمح

 کردن .   یبود خود همون پسر و دختره هم  با بهت نگام م دهیه حس شون پرهم کال

 کنار گوشم گفت   یلب  ریز  ا یرو

 خاک بر چوک چه جسارتا!!! -

دختره با   دمیبازوم و گرفت برگشتم د یکی هوی زدم که   یلبخند م ا یبه حرف رو  داشتم
بازوم و گرفته و با  بلندش کنه  یکرده بود با کفش پاشنه نردبون یاون قد کوتولش که سع

 گه یم یی غو یج غیج یصدا 

به  یزن یگند م یچ  یبهت کادو بده  برا ادیب یو ندار  یخودت که کس  شعوریب یدختره  -
قدر دوس داره و باهاش قراره   نی نفرو ا کی ی کی ینیبب یچشم ندار گهی د یکیشب 

 خوش بخت شه  

   نیپسره هم که مثل دخترا از ا سادمی از جا بلند شدم و روبه روش وا یخون سرد  با
 رنگ کرده !!!  یو موها یبود دماغ عمل گوالیژ

 دوست داره؟  یمطمئن-



 کاله داران 

33 
 

 با لبخند گفت معلومه   دختره

 !  دهیخونش و م دی حلقه بهت کل  یبه جا نیهه واسه هم-

   ستیبه تو مربوط ن زایچ نی با اخم گفت ا  دیدختره پر یاز رو  رنگ

 ها نه ترسناکا اومد جلوم و گفت   ی سوسول نیمن اخم از ا  هیهم با   پسره 

 ! یکن یشما چرا دخالت م -

 لبخند گفتم   با

ده که ! چون تو ...خم شدم و دختر رو بو کردم .تو کاپتان   یزنانه هم م ی 212عطر  یبو
 !   یبلک زد 

 کردن    یگرد نگام م یو دختره با چشما  پسره 

 1 هیتو ذهنت چ ادیکه م یدختر  نی اول اسم اول به پسره گفتم  رو

 . چ  .ه  . خ . دال.می.ب . پ . ت . س جالف

 با لبخند گفتم اولش   دیپسره لرز  یمردمک چشما  دیدال که رس به

   ید -

  یدوباره چشما  دیکه رس ای. دلروبا به اسم دن ای.دل ارام دن اری .دل انای. دارا .د انایدا  ناید-
 خورد.  یفیانجام نده باز هم تکون خف یکرده بود حرکت یکه سع  نیپسره با ا 

  هیلیفام  نمیست  بب ایاهان پس اسمش دن-

   دیپسره پر  رنگ

 !  هیلیپس فام-

 گفت    دهیپر  یبا رنگ و رو  دختره
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 ؟  ی من دوست یساسان تو با دختر خاله  -

 زنه !  یم  212 شهی هم اون

 یداشت تی چرا شمارش و تو گوش ای   ادینم شمیبا تو ام  پ یکرده بودم چرا وقت شک
زد تو سر پسره و از رستوران خارج شد پسره مبهوت در   فشیو با ک یعوض  ی نامرد یلیخ

 رفت گفت   یکه دنبال دختره م یحال

 دم گفتم  ییدو  یبه سمتش م ی...در حال یدختره   یری ت ت تو فالگ یتو جادوگر-

  یکنم قورباغه ش  یجادو م هیبدو که االن  -

  رون ی ب دی و دو دیکش غیج هیهم  پسره 

خنده ها !!! کم   یعنیخنده  ر یشد همه زدن ز  یدونم چ  ینم هویهمه ساکت بودن  اول
   رنیشون و گاز بگ یصندل یمونده بودن دسته  

 رستوران دسته دارن !(  یها  یسوال مگه صندل  کی)

روان   یخالصه اون شب کتابا  پره وسط   یم یوجدانه زرت نی گم ا ی نم یچیمن ه یه
  یکار یو تمرکز زهن و کوفت زهر مار که از سر ب  یو ارتباط با ارواح و شعبده باز  یشناس

 خوندم جواب داد ! یم

صاحب   نیکردن ا  یپسره رو تصور م ی افهی و ق  دنیخند  یها هم کل راه و م بچه
نشه و گرنه مجبوره رستورانش و   دامونیاون ورا پ  گهیرستورانم ازمون قول گرفت که د

 ! نهیبره تا فقط ما رو نب رانهیاز ا  شهیهم  یعوض کنه و برا

 .   میداد حی و توض میکه کرده بود  ییو کل کارا  یگرام  یبه پدر و مادرا  میشبم زنگ زد  اون

      ****************** 

 *** ا یمح
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سرم   ینفر و باال  کی  هیکردم که سا  یفرمول مسخره دست و پنجه نرم م هیبا   تمداش
 سر بلند کردم   دمید

سبزه ها نشست بچه ها   ن یب یاز کنارم گذشت و رفت گوشه ا  هیدختره با گر  هی  دمید
  یکیجا نشسته بودم دختر رو   نیهم ن یهم یرفته بودن صلف و من حوصله نداشتم برا 

  یم پیت  هیدانشگاه  و هر روز  ومدیام و م یخر پوال بود که با ب نیا  بودم از  دهیدو بار د
 و گفتم   نارشرنگمو داشت رفتم ک هیزد و 

 حالت خوبه ؟ -

 گفت   نیف نیف با

  شهیاز اونا باهام دوست نشن خوب نم یکیکه  ینه حالم تا زمان-

 تعجب گفتم   با

 ا؟ یک-

 اشاره کرد  یگفت اون پنج تا و با دستش به قسمت یلرزون  یصدا با

 که اشاره کرده بود دوختم  ییو به جا   نگام

  هیتک واری شون با اخم به  د ی کیتا پسر اونطرف در حال بگو بخند بودن و فقط   شیش-
 داده بود  

 تعجب گفتم   با

 !  یدوست ش شونیکیبا   یخوا  یم  یچ یبرا -

 کنه   یلحظه فکر کردم داره به مگس نگاه م هینگام کرد که  یسر بلند کرد و جور رتیح با

 دانشگاهن   نیاونا با امسال سه ساله که تو ا   یمعلومه تازه وارد -
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و اون ور اب  اونم با   رانیارشامه .باباش و جد در جدش هتل داشتن تو ا  هیچشم اب اون
که تو   نایهتل ساده ها از ا ن یتهران نه ز ا  یکیجا   نی ا  یکیسنش دوتا هتل داره   نیا
به خاطر بابا بزرگ بابا بزرگش بوده ! اون   نایا  یده همه   ینشون م یوود ی هال یلما یف

رگشم  هی هتل و زده و کال معروفا تازه مدلم هست    نیسوم  نتو تهرا شیهشتاد سال پ
 !   هیروس

 مهام      یکی اون

 کدوم ؟ -

داره اونم به لطف عموش   نی ماش  شگاهی اره اون نماد یعسل  بایتقر  ی که چشما  یهمون-
  یوقت  نیا  یدارن ول نیماش شگاهیو عمش تو المان ! پدر و مادرش هم نما هیتو روس

و از  یشده که پولدار نی رفته ا یم  ادیعمه و عموش ز   شیو المان پ  هیبچه بوده تو روس
گرفته تا   اتور ی و امکان نداره نشناسه از موتور و راد یبا هر نوع ینیگرفته هر ماش ادیاونا  
  نیدو تا ماش  یپولداره روز  یل یدونه و اونم خ یم  نی و راجب به ماش  زیهمه چ کی الست

مورد عالقش   نی ماش  یول ون یلیباال صد م یخارج ینایکنه و همه هم ماش یعوض م
تهران   یال پولدارا معروفه چون معمو یلیاونم خ  شهیم  دهیو معموال با اون د   هیفرار
 کنن . یاون انتخاب م  شگاهیمورد پسندشون و از نما  ینا یماش

 ؟   هیک اون

 ؟  یگیداره رو م  یگرد اب یداره و چشما  یکه کاله سورمه ا یاون-

 اره -

  یخصوص مارستانیدم دکترن وخودشم دو تا ب هینثل در نثلش همه از  الهیاون  دان-
و کم   گستی د یدرسته معموال اروم تر از اونا  دا یکارشم شد  هیو االه  هیداره تو زعفران

باشه مادرش و از دست داده و با پدرش که استاد دانشگاه   ی اعصبان  ادیم شیپ
 دانشگاهم مال عموشه . نیا کنه جهت اطالع  یم ی بازنشستست زندگ

 ؟    هیچشم سبزه ک  یکی اون



 کاله داران 

37 
 

 صوصا دعوا  مخ  ای  یدم باهاش کل کل نکن یم شنهادیراشا بهت پ  اون

 بهش گفته بود یکیبار  نی شه اخر یخدا نکنه عصب یول ارومه

   یافتاد   لی از دماغ ف-

دستشم در اومده بود   هیدندش شکسته بود و   هیکه   یرو پشت دانشگاه در حال پسره 
هم کاراته   یکی  کیمناست یژ  یکی یکردن  چهار تا باشگاه داره دوتا بدنساز  دایپ

  ابونیخ  کی مهام    و  نیماش  شگاهیتر از نما ن ی پا ابون یدوتا خ هی باشگاهشم تو االه
 ال یدان مارستانیتر از ب نیپا

 ؟    دهیگوش م  شونیداره به حرف بق تی که با جد هیک یپنجم اون

       

 حسرت بهش نگاه کرد و گفت   با

از   شیپدر بزرگ مادر ییامان و داان م یبابا و عموش و بابا بزرگش ارتش انهیاون را -
باشگاه   یروبه رو  بالیسالن وال  هیبودن خودش هم  یمل  میعضو ت  بالیوال یکنا یباز 

  ستی دو یباال  نیخونشم چار تا ماش نگیتو پارک  یبدنساز  کی دوستش داره هم  
دوستشم  مارستانیب نیکلفته.تو سوم  دایدش  شمیو پارت دهیداره  باباش شه ونیلیم

سال و   ک یجذابش از همشون معروف تره و هر   یبه لطف وضع توپ و چهره   کهیشر
گن اون   یم  ایطوره  بعض نی هم شهیکنه هم یدوست دختر عوض م هیچهار ماه  

از اونم خشن تر و ترسناک تره کالهش   تیرفتارش از راشا خشن تره و موقع اعصبان
بار دوست دختر   نی کنه اخر  یکالهاشون رنگ عوض م گهی د یاونا  ی ول هیمشک شهیهم

 بلند بهش گفته بود   یدانشگاه با صدا یصابقش تو

  ن یکن یرو م ایدن فی ک نی دار دهیکه پدرتون شه ییشما ها-

 کار کرد !  یچ  انیخب بعدش را -
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شد االنم  پرتید رانمیاخراج شدو از ا  انیدوست را  هیدختره از دانشگاه با پارت یچیه-
 خونه و پدر دختره هم شغلش و از دست داد   یدرس م کایداره تو امردختره 

 ه یک هیاون اخر-

  کی کنه و   یم  یشه از نظر شهرت و پول از اونا  ساده تر زندگ ینم دهید ادیاون بهراد ز -
که  یبه خاطر تصادف افشیو مهربونه هر چند ق   هیخاک  یام و داره بچه    یب کی و  206

 یو معموال پارت انهیرا  یکنه اهل دعواست پسر خاله  یخشنه و ادم فکر م کمیداشته 
چون خودش   رنی گ یبه دانشگاه هم هست م کیاون که اتفاقا نزد  یهاشون و تو خونه  
از بچه  یک ی  ادی  یکال جزو گروه اونا به حساب نم ینظر راحته ول نی دوتا خونه داره از ا

ک با هم بودن  خالصه که حاضضرن جونشونم  پنج تا پسر از مهد کود نی گفت ا  یها م
خشک تر و خشن تر و   مهطور باشه چون از ه   نیا  انی واسه هم بدن البته فکرنکنم را

 مغرور تره   

 چرا همشون کاله دارن ؟ -

دانشگاه مثل سگ ازشون   یهه خب بچه جون چون اونا کاله کجان استادا و بچه ها -
جز اونا حق   یک چیارن و خوشگل و جذابن هد ی ترسن اونا پولدارن معروفن و پارت یم

  یو بشنون باهاتون لج م  ننیچون اگه بب یاریگذاشتن کاله و نداره  بهتره تو هم در ب
 افتن 

از کاله کجا کالشو انداخت جلوت بدون که از   یکیشد گفت اگه   یکه از جا بلند م  یحال در
کنه از من گفتن بود و از کنارم رد شد   یم  تتی واسه اذ  یبه بعد باهات لجه و هر کار نیا

 با حرص گفتم   شهیم  دهیسبزه ها د یچهار تا کاله از البه ال دمیبا بهت برگشتم د یوقت

 و گفتن   دن یپر  رونی ب جانی فضوال اوناهم با ه رونی ب دیایب-

 !نان یپس کاله کجا ا-

 ***** 

 *** الناز 
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   رونیب  میدانشگاه شوت نش نی که از ا نیا  یقانون اول برا  نیخوب گوشاتون و باز کن-

  نی ش میو قا  نی فقط بدو نید یپسر با کاله د هی*هر جا  ک ی-

 نیکن یاصال لج نم  نیکن یم  یبا احترام چاپلوس یلیخ نیکه اگر نشد فرار کن  نیدوم ا-
    نید  یجواب نم

   نید یفهم نیکن یکاله کج ها دور انیاز اطراف نیتون یکه م ییتا جا  -که  نیسوم ا -

 هم زمان گفتن بله  همه

و کاله سرش بوده     یکه با هاش دهن به دهن کرده بود  یباران اون پسر یاهان راست-
باران با   اخم سر تکون داد  و   ینش یکن دور و برش افتاب یاز کاله کجاست سع یکی

و کوفت و درد و     نرنتیتو گوگل و ا نیو زرت رفتزرت   یاز صبح ه گهید  الیخیگفت اه ب
  یخود من به شخصه االن رنگ شرتشونم م  نی کرد  دایاطالعات ازشون پ نی تا تونست

 دونم 

 ؟  هیرنگ یخب رنگ شرت اون پسره مهام چ-ایمح-

   ییالبالو -باران -

 خنده   ری ز  میزد  هممون

 !  ییخب حاال چرا البالو -

حتما   هیگر ی عکسه  و اون عکسه ج  نیکالش تو ا  یقتو گهیخب اصال مشخصه د-  باران
 تا با هاش ست کنه    هی شرتشم البالو

 زد گفت   یگاز م بشیبه س یدر حال یهست

 شرتش ؟  هیرنگ یاون وقت اون ارشام چ-

  هیالک  یمدل پاره پوره ها نی جا از ا نیا  شیکه شلوار ل نیبا توجه به ا  -باران -
   ستیپس.....شرت پاش ن
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 و پرت کرد سمت باران گوفت    بشیس  یهست

 حالم به هم خورد چندش   ییا-

 خنده و باران گفت   ریز  میزد  همه

  دیخوشگل پسنداست پس حتما سف گولی دکتر ژ ن یهم معلومه از ا   ال یاون پسره دان-
 پاش کرده  یتور تور

  رهیر حال خوردن قهوه بود خکه تو عکسش اروم د الیدان یبا تعجب به چهره   همه
 خنده   ریدوباره زدم ز  یتو تور دیشرت سف هیبا تصور    می منفجر شد مو یشد

 ؟ یپسره  راشا چ ن یاون وقت ا- ا یرو

 شد و گفت   ره یشده به عکس  راشا خ ز یر یبا چشما  باران

  کاست یروشم عکس پرچم امر   هی......حتما سورمه ا  نیزنه واسه هم یخشن م  کمی  نیا-
. 

 .  کایگفت پرچم امر  ی و با لحن جد   هویاخه  میپخش شده بود نی خنده رو زم از 

   کا؟ی حاال چرا پرچم امر-

 شرت ماست!   کایپرچم امر  یعنی ه یاسیس  امی پ هی نیخب معلومه ا -باران

  نیپخش زم ضی مر انینوا  یب نیبعد دوباره مثل ا  میبه هم نگاه کرد  کمیهمه   اول
  یجا  هیپشت دانشگاه  ایچون رو   میو از خنده در حال گاز گرفتن  چمنا بود میشد

در حال   یگاه بود  و همه با لب تاپ  هست  یکرده بود که مثل مخف دایخلوت پ یکوچولو 
نه و   ایاون دختره راسته  یکه حرفا  میتا بفهم م یکاله کج ها بود ینگاه کردن به عکسا 

 . میچوند یکالس و پ  کار دو تا نیواسه ا 

بود همون که زده بود  یاسمش چ   یکدومشون مونده اهان اون اخمالو  گهید - ایمح
 کرده بود   یباران و قهوه ا 
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 بود   انیباشه اسمشم به گمونم را  یسگ ک  ی او -باران -

 و گفت   انی شد به عکس  را رهیخ تی با جد باران

  یشاخ م یلیتره اوم نگاهشم سرد تره خودشم خ یجد هیاز اون  پسر قبل  نیخب ا-
و تر   فی ظر یو دوس دخترا   ادیبه شدت بدش م زونیاو   یاز دخترا  اد یدونه به احتمال ز 

 هست   بچه ها همه با هم گفتن   جدهیمثبت ه  یهمه کارا  ی هی ده البته پا یم هیج

 اووووه -

باعث   نایا  یو همه   نهیب یخالصش کنم واستون خودش و اون باال رو ابرا م -باران -
 روش   ونیپاپ هیباشه با  یکه شرتش مشک شهیم

و لب تاپم جلومون بود  م ینشسته بود  رهیدا  میخنده هممون ن ر ی ز  میهممون زد  باز 
  شتری البته ب  میداد یم جده یمثبت ه  یو راجب به اونا نظرا  می د یخند یهممون م
   میاورد یدر م یمسخره باز 

 داد گفت   یکه قر م یاز جاش بلند شد و در حال  باران

- اشاره کرد و با قر گفت  ان ی و دل دارمه ..)بعد به عکس را اره ی ارمهیکج کاله خوان  -
منم   میدی خند یو م میزد یندارم  ما هم دست م  یاون من خر یب  اهمی عاشق خر س

 دم گفتم کر  یاشاره م الیکه به عکس دان یکردم ودر حال  یم یبلند شدم و همراه 

 .... ارمی ندارم کج کاله خوان  یگاوم  شرت یب  دمیعاشق گاو سف-

 !  میکارشون کن ی به نظرت چ یدان-

 ندارم  ! ینظر چیه-

   میسادیوا  خ یو س  میدیبنفش کش غیج هی  هممون

که با نا خوناش ور   یداده بود و در حال هیتک واریخون سرد به د  الیجدت و سادات دان ای
 رو به من گفت   یرفت با لبخند  اروم یم
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 کرد  خیپاهام م یو نگاش و رو یواقعا بدون من شرت ندار-

 و نداشتم   یکار چیه ییشد  توانا  یپام خال ریاحساس کردم ز  یعنی

بود نشسته بود و با لحن   نگیکوتاه که اون طرفش پارک واریاز  د  یقسمت یرو  ارشام
 گفت   یطونیش

 شلوارم   دیخوا  یمن شرت ندارم ؟ م  ععییه-

که به  یو در حال  دیپر واریمارک دار پامه بعد از رو د   دونهی دیتا مطمئن ش ارمیدر ب 
کرد گفت  باز کنم  کمر بندم و   ینگاه م  میکرد ینگاشون م دهیپر ی هممون که با رنگا 

  می انداخته بود نی و سرامون و پا میهممون سرخ شده بود

 کرد جلو اومد و گفت   یو با تعجب نگامون م  نهیکه تا االن دست به س  مهام

.وبا صورت جمع   دیکن ی. ما رو مسخره م  دیگاه ما جمع شد  ی. تو مخف نیکاله دار -
 . بعد رو به باران با انزجار گفت   نیزن  یشده گفت . راجب شرتامونم حرف م

 بپوشم ؟   ییشرت البالو ادیمن م  یبه چ ییخدا-

اروم اروم چهره هاشون معلوم   رونیساختمون اومدن ب   یدوتا دراکوال از گوشه ها   هوی 
 شد 

که فکر کنم اسمش راشا بود با اخم  یاعصابان . اون یکه اون دوتا ب نایا  عییی ه-
 ن نگاه کرد و گفت  به به بارا یوحشتناک 

 !  کایپرچم امر -

و   دیکن یو ما رو مسخره م  نی که مثل احمقا دور هم جمع شد دیفکر کرد  یخودتون چ با
 داد زد  هوی  نیخند یم

 کالهارو    نیا  نید بردار -

   میکرد میو پشتمون  قا   میترسو زود هممون کالهامون و برداشت یبدبختا  ن یا  مثل
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رنگمو   نیق ی خون سردش  هممون به  ی با اون نگاه سرد و چشما انی را  ی  هیسا دنید با
و سرش و با  حالت خاص برد جلو و    سادیاروم اومد جلو و رو به رو باران وا  دین پر 

 ادی  میزره ترک شده بود  یعنیاول سرش و به سمت چپ خم کرد و بعدش به راست  
 افتادم    ری تو ومپا منیاون پسره د 

 ها بود گفت   لمیادم بدا تو ف تیکه مثل شخص  یا  خش دار و گرفته یصدا با

  یو االنم داشت ی که اون روز رو اعصابم راه رفت یهست ی! تو همون کهیچ کی باران چ-
 ! یداد  یبرام قر م

 ازش دور شدو با پوز خند گفت   اروم 

 اما   دیدنبال  خاص بودن دیشناسم دنبال جلب توجه یمثل شما رو خوب م ییدخترا -

   دیستین-راشا

 کس حق نداشت   چیبا هامون حرف بزنن ه یطور نی حق نداشتن  ا   اونا

 نیکن یشهر و دانشگاه گم م ن یو گورتون و از ا  نیکن یو جمع م لتونیوسا -راشا
   نیدیفهم

 نوچ -

 کرد    یکه با اخم بد تر از راشا بهش نگاه م یسمت هست میبرگشت هممون

اورد و کال هشو    رونیشتش بما ا ز پ یبهت زده   یراستش و در مقابل چشما  دست
 گذاشت رو سرش و گفت  

 !  میر یجا نم چ یما ه  یول تونیشرمنده اخالق ورزش-

 گفت   تی با اعصبان راشا

  یباشه خودت خواست-
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 با تعجب به راشا نگاه کرد و گفت   یهست  یهست   یپا  یکالش و در اورد و انداخت جلو  

در اورد و   یسکه ا یستیو ی د هی بشویشده و بعد دست کرد تو ج ی دوره زمونه ا  یچ-
 انداخت تو کاله راشا و گفت  

 ر یبرو برا خودت ادامس نعنا بگ-

به جز  شونمیبق دیکش ی نفس م یهستن  اون طور اهایگاو س  ن یراشا مثل ا یعنی
 کردن  یبا اخم نگاش م الیدان

 با داد گفت   انیلبخند زدم  که را  زیر

   شتویببند ن-

 بودم   دهیاز صداش ترس  قتشیبهت سر بلند کردم حق با

 داد زد   تیبا اعصبان باران

با اون صدا نکرت   گرانی نداره سر د لیدل یبهت نگفته بود ه خر یتا حاال کس  ابوی  یاو -
 یاب جوش با گل گاو زبون بخور  کمیکنم شبا قبل خواب   یم شنهادیکه پ  یهوار بکش

  یکه کالش و م یدر ضمن در حال شهیزره نرمال م هیهم اعصابت   شه یهم صدات وا م
 زاشت سرش گفت  

    ستیهم در کار ن یجلب توجه  چیه میپنج یو ما ج نیاف  پنج شما

 زاشتم گفتم   یکه کاله مو سرم م یو در حال ارمی طاقت ب نتونستم

بدون استفاده از ثروت و قدرت   دی گ یاگه راست م   میما کاله دار نی اگه شما کاله کج-
 !  رونیب  نیجا بنداز  نیمار و از ا 

 هم با اخم گفت   ایمح

   نیخواد بکن یدلتون م یهر کار  میستیبرو ن رونی جا ب نیخالصش کنم واستون ما از ا -



 کاله داران 

45 
 

 گفت   یبا لبخند شرارت بار ارشام

   میکن یباشه م-

 بود   تی گرد شد و گفت منظورم کار و اذ  هوی  ایمح یچشما 

 با اخم گفت  هوی  ارشام

  نیقبال ا   میقد یبود  بعد اروم گفت دخترا هم دخترا  نیخانوم محترم منظور منم هم-
 با حرص چشم ازش گرفت  ایقدر منحرف نبودن مح

 هم دستاش و باز کرد و گفت   ا یرو

  نیزم  نیچون کالهاتون و ننداخت ایگو  نیکه با ما ندار یمشکل-

 با اخم گفت   راشا

وارم مراقب خودش باشه چون   دی اجوزه مشکل دارم کالمم پرت کردم ام نیچرا من با ا -
   نیکن دایخونتون پ اطیممکنه دنده هاش و وسط ح

   میشد  رهیخ یو با وحشت به نگاه خطر ناک راشا به هست میهممون ساکت شد هوی

 هم با اخم رو بر گردوند    یهست

کنم تا مامانم    یموسبن جعفر پنصد تا صلوات نذر م  ایکالشو از سرش در اورد   انیرا  هوی
  انیشدن که را رهیخ انیکالش و جلو من نندازه  همه با استرس به را نی بفرسته که ا

 باران  بارانم با حرص گفت   یکالشو پرت کرد جلو میمستق

 هه-

 ن یو پوز خند زد ا دوباره سرش و اول به سمت راست بعد کج خم کرد   انی را یول
 و ترسناک بود  یگ شهیحرکتش انگار هم
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مشت کرد   ا یمح  یو دستاشو جلو   ای مح یزدو کالش و انداخت جلو  یطون یلبخند ش  ارشام
 باز کرد و گفت  هویو 

 بوم -

 رو منفجر کنه !   ایحیخواد   یم یعنی  ن یا  میکرد  یبا تعجب نگاش م همه

زدو در  یلبخند خون سرد    الهیدان دمیم که دکاله جلوم با ترس سر بلند کرد  هیافتادن   با
 شد گفت   یکه از مون دور م یحال

 بچه ها !  دیرو شروع نکرد یخوب یباز -

  یو گفت جز من و تو کس  اوی رو یشد مهام با لبخند رفت جلو  یبد تر نم  نیاز ا  یوا 
 و گفت    ایرو  ینمومنده خانوم کوچولو بعد کالشو انداخت جلو 

که  رفته   م یبه خودمون اومد یباشه ! و وقت نایحواست به ماش ابونیموقع رد شدن از خ -
 گفتن    یکردن و انگار م یم   یبودن و کالهاشون بهمون دهن کج

 هار هار هار -

  د ی گاومون زا-  باران

 پنج قلو  - یهست

 ***** 

 *   ایمح

 

رو کنار   ینده باشه حواسم به خودم هست  خدا حافظ گوش  ریقدر گ ن یجون من ا  مامان
مامانت و   یقر قرا  یصدا   گهی د یقشنگه وقت ا یقدر دن یگذاشتم و چشمام و بستم چ

   یشنو ینم
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 غذا  ن ی ای بچه ها ب-باران

نشسته بودن   زی سمت اشپز خونه رفتم و  به گلدون کنار پنجره اب دادم همه  سر م به
که رو اپن طبق معمول چهار زانو نشسته بود و در حال خوردن بود و بارانم   یالبته هست

 شن    یکال جزو انسان ها حساب نم  نایکنارش ا 

 با دهن پر گفت   باران

حال   ن یمرغ شد  هیشب نی تخم مرغ خورد ماه   هی نیقدر تو ا   نیا ن یحال کن  نیبخور-
 دست پخت و فقط   نیکن

 خنده گفتم   با

  یاز کباب ها کندم و خوردم با چشما  یسپارم و  تکه ا   یخودم و به خودت م  ای خدا-
 گرد به باران نگاه کردم  

 ؟  یهنرا هم دار نینه بابا از ا -

 ؟   یفکر کرد  یپس چ-  باران

 .میبخور  نیگذاشتاگه   گهیگاله رو د نیاه ببند   - الناز 

 ماهه  که غذا نخوردم   کی که دلم لک زده واسه غذا  دیخفه ش - ای رو 

 با دهن پر گفت  الناز 

 خورد   یکرد م یم یباال  پشت بوم  مرغ سوخار یواشکی شبی من د یاها عمه  -

 که لقمه تو دهنش مونده بود و   میکرد  ی نگاه م ای گرد به رو  یبا چشما هممون

 و گفت   دیاروم لقمش و ج اروم 

 بابا من مرغم کجا بود ؟  گهیدروغ م-
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با بهت    میبعد همه داشت قهیبرداشتو چند دق زی م  یو از رو   شیگوش یبا خون سرد  الناز 
   میکرد  یالناز نگاه م  هیگوش یبه صفحه 

نشسته بود و    هیرو چهار پا   یگشاد باب اسفنج  شرتی و ت دیسف هیبا شلوارک خرس  ا یرو
  ریدستش  ز  هیو با  دیکش یم   خیدستش مرغ به س هیجلوشم منقل  بود و داشت با  

 خاروند    یبقلشو م

   ای نگاها برگشت سمت  رو ی همه

با   هویزدو   یکرد خون سرد از جاش بلند شدو  لبخند یکه به ما نگاه م یدر حال ا یرو
افتادم دنبال    هیلقممو گذاشتم تو دهنم و مثل بق  نیاخر  دی دو رونی سرعت به سمت ب

ور  اخر به دست   نی ا دی دو ی ور از اون ور م نیا  دی دو یور م  نیاز ا یهم ه ایرو   ا یرو
   دگرفته ش   یباران و هست

 ام بکس   یشروع کرد به خوندن اهنگ ت  اوردیکه ادا در م یدر حال ای رو-

زد تو سرش و رفت تو   هویکردم من  . یلطکردم من نه نه نه چه غ ی نه نه نه چه غلط-
 . یاهنگ محسن چاوش

 کردم غلط     غلط

 با لبخند گفت   یهست

   میکارش کن یچ-

   مشیبکش خی به س -  باران

   مشیبخور - الناز 

   مشیبکش-

 با وحشت گفت   باران

 خوبه ؟  یطور  نیا  نمیر  یخوردم و م یمن هر چ  ییدسشو  مینه نه تو رو خدا اصال بر  -
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 زدمش و گفتم   ی دونه پس کله ا هی

 خفه

   ایمح

رو انجام   زهی چند تا کار خورد و ر کی صه اون شب قرار شد باران ضرفا رو بشوره  .و  خال
 بده مثل  

کردن   زیهفته لباس شستن و تم کی درست کردن و   مهیهفته برنج و مرغ و  ق کی  تا
 .  میهست یبا انصاف یله ما ادما هفته تخم مرغ بخوره  ب  کی تا  دی خونه و خودشم با 

جواب نداده به سمت   یچ یکه ه نمینگاه کردم  اه ا یهست یبه برگه  یچشم ریز    
قدر بد شانسم   نی چرا من ا ا ی بود خدا دیبرگش سف بایتقر  نمیراست برگشتم باران بود  ا

از    بایمن  نگاه کردن و تقر  یبه برگه  دیام یو بارانم با کل  یجاست هست نیحاال جالب ا
  ینشستن خوندن ول شبیبودن اون دوتا د  ای پشتمون الناز و رو فی شدن رد  ریس ایدن

داره حرکات   دمی برگشتم سمت باران د مینگاه کرد یخون اشام لمیف  میما سه تا نشست
  یپا  یپاشو انداخت رو  هی  دمیکنه با تعجب بهش نگاه کردم که د  ی م  یبیو غر بیعج

کنه و تند   یم یباز  رونیمغنعش اومده بود ب نی از مو هاش که از پا  یا  کهیتو   گشید
  یداره با لبخند به استاد نگاه م دمیشده د یامام هشتم باران جن ا یزنه   ی تند پلک م

پسره   هیکنه اخه استادمون  یخاک عالم داره حواس استاد و پرت م   ععیکنه استاد ...ه
 هیشب نی ها نه ا  گرایتو رماناست از اون ج یمثل استادا نیسالست فکر نکن یس  بایتقر 

باران   یانگار کارا   دیشو  گهیکل سرش چهار الخ مو داره که باران بهش م شتریب هسوسک
و باال   شی ته استکان نکیع یکرد  و ه  یجواب داده بود چون استاد فقط به باران نگاه م

که باران داره حواسش و   دمی طرف فهم هیفته بود از طرف خندم گر ه یکرد  از  یم نی پا
مچاله شده افتاد جلوم لبخند دندون    یبرگه   هی  هوی میسونکنه تا ما به هم بر یپرت م

بود جوابارو داده بود با ذوق تند   ایرو  ی زیخط چنگ یزدم و برگه رو بازش کردم وا یینما
داد بهش  بدم برگه رو. برگه رو اروم   یهم عالمت م یتند شروع کردم به نوشتن  هست

چند نفر به استاد جلب شده    جههم زود شروع کرد به نوشتن تو یهست  یدادم به هست
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  یاران کلدونم االن تو دلشون واسه  ب یکرد م یتوجه به همه به باران نگاه م  یبود که ب
هم دستشون واسه تقلب باز شده بود استاد   هیچون بق یفرستن از خوش حال یفاتحه م
سواال رو جواب داد   یهم همه  یکرد و هست یبود  به باران نگاه م ی بوشهر لشیکه فام

  شدیم سی بدمش به باران برگه تو دستم داشت خ یو برگه رو داد به من حاال چه جور
واسه   اره یباران و در ب یاومد ادا  یهست  دمید هویه بود از استرس دستام عرق کرد

به  یپاهاش و انداخت رو پاشو  تند تند شروع کرد به پلک زدن توجه بو شهر نیهم
شد منم زود برگه رو انداختم رو دست   رهیخ یگرد به هست یجلب شد و با چشما  یهست

 گفت   رتی با ح یباران بوشهر

هم مثل منگال   یخنده بوشهر  ریهمه زدن ز  هویرفته تو چشمتون  یز یچ یخانوم پناه-
  یم  شتری؟ و بچه ها هم ب  ید یخند یم یگفت به چ یکرد و م یبه بچه ها نگاه م یه

هم با اخم گفت وقتتون   یبوشهر میدیخند  یو م  میخود ما دالمون و گرفته بود  دنیخند
قبل از خروج از کالس با لبخند به   بعد از جمع کردن برگه ها  دیتمومه برگه ها تون و  بد

  یشد و با اخم به بوشهر یجد  نیهمچ هویباران نگاه کرد که باران اول لبخند زد بعد 
نصف بچه ها دورمون جمع شده    رونیزود از کالس زد ب چارهیب ی نگاه کرد که بوشهر

 با خنده گفت   یهست  دنیخند یبودن م

 رفته بود  یزیتو چشمام چ هیمرگ خب چ-

 خودش و انداخت کنارم و گفت   از الن

 امتحانو ؟  دیداد ی شد چه جور یچ-

 با لبخند گفت   باران

   مینهفتم خوب داد  یتا یبه لطف شما و جذاب-

  میزمان هممون گفت هم

 خنده   ری ز  میبابا جذاب و بعد زد-
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تازه قدر   می بخور  یزیچ هیبلکه  میبه سمت  صلف رفت  رونیب میزمان از کالس اومد  هم
حال    یخورد یپخت م یخوش مزه و اماده واسم م یغذاها شهیدونم  هم یمامانم و م

به  می و بعد از سفارش شروع کرد   مینشست ز ی م هیدور   یروزگار همگ یه  ی کرد یم
 مگس پروندن  

 ** 

 ا یرو

 **** 

رو  چه قدر هوا گرمه   باران رفت پول غذا   یسرم جابه جا کردم وا یرو  موی سورمه ا کاله
   میحرکت کرد نیو به سمت ماش  میحساب کنه ما هم با بچه ها از دانشگاه خارج شد

الناز و   غیج یگرفتم  با صدا  یمامان و م یبودم و داشتم شماره  هیمن جلو تر از بق
  هیام و   یب هی   دمیک اف با وحشت سر بلند کردم که د ی ت غیج یو صدا  ایو مح  یهست
بقلش خورد   نهی که ا یدرست چند سانت اون طرف ترم  از کنارم گذشت   جور ینقره ا 

ام و چند متر اون طرف تر چند دور دور  یلحظه نفسم رفت  ب هی به  پهلوم و از درد 
از درد زانو هام خم   ومدی از توش م ییکا یاهنگ  امر   یصدا   سادی خودش تاب خورد  و وا

   دمیکش یق ینفس عم ینگران هست یچشما  ندی بازوم و گرفت با د ی شدن  که زود دست
   دیکش غیالناز  ج

 ترسو   ی  ایعوض-

که   گشونی د یو بعدم چهار تا   رونیباز شد و اول مهام از  در رارنده اومد ب نیدر ماش که
و راشا  باز راشا حد اقل     انیکردن البته به جز را  یهمشون با لبخند بهمون نگاه م

کردم    یشاد تر بود !دستم و به پهلوم گرفته بودم و با اخم بهشون نگاه م  کم یصورتش 
 زد   یکه توش خنده موج م ییکه مهام با صدا

خنده   ریحواست و جمع کن نگفتم ؟ بعد زد ز  ابونیبهت گفته بودم موقع رد شدن از خ-
 و گفت  
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  نیبهت اب قند بدم فکر کنم فشارت افتاده  با ا   امیب یخوا  ی؟ م ید یترس یگوگول یاخ-
با همون   انیخنده و راشا بهم پوز خند زد و را  ری زدن ز   الیمزش  ارشام و دان  یحرف ب

 کرد   ی زده بود و نگام م هیتک  نشونیاخم مخصوصش به ماش

   میبازو شو گرفت ایاومد بره سمت مهام که الناز و من و مح  یکشمت عوض یم  - یهست
 داد زد   ایحم

   دیشعور یب یلیخ-

خنده  ر ی ماسا ژش بدم و باز زد ز  امیب یخوا  ی شده م یزینکنه پهلوت چ یوا -  مهام
 بزنمش که ... یبود دوس داشتم از پشت سرش جور ختهیاعصابم بد به هم ر یعنی

 اخ خ - مهام

؟   شدیچ دم ینگاه کردم  نفهم ن یتعجب به مهام که کمرش و گرفته بود و افتاده بود زم با
رو لبام شکل گرفت باران با لگد از پشت زده بود به   یباران پشت سرش لبخند دنیبا د

 مهام  

پشت خودت و ماساژ بده    ادی عمت ب یکنم  زنگ بزن یم شنهادینه بهت پ -  باران
باران و گرفت و با   یرفت کنار مهام تا بلندش کنه راشا بازو  الیخنده دان ری ز  میهممون زد 
 اخم گفت  

 ؟ هان    یبود کرد  یچه غلط  نیا-

 بارانم داد زد    دمیداد زد که من به جا باران گرخ با یو تقر   هان

 اوال دست خر کوتاه و دستش و با ضرب ازاد کرد و بعد داد زد -

؟ همون طور که دوست شما   دیکرد  یکار نی همچ یخودت بگو شما به چه جرعت-
 زه یواسه ماهم دوستمون عز   زهی واستون عز

 شد و گفت   کی قدم به باران نزد   هی راشا
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 ؟ یگفت یدوباره تکرار کن چ -

هم قد    یکه قد هست دیتوقع ندار هیبه شکم راشا شد ) ها خب چ نهیرفت س یهست
 که !( و داد زد   سهی وا   نشیبه س نهیراشا باشه که بشه س

 ؟  مهام اومد جلو وگفت    ید یدوستم گفت دست خر کوتاه نشن-

   دیپرو شد میبهتون رو داد  اد یکه ز   نینه مثل ا-

 پوز خند گفتم   با

 کالم از مادر شوهر عروس   هی-

 حرص اومد سمتم گفت   با

 ؟   یگفت یچ-

   یهمون که شنفت-

حاال   یفتیشد به پام م یاون جور که شدیچ نی که نفهم ارمیسرتون در ب  یبال  هی - مهام
  ینیب یم

  ی  قهیراشا   دمیبرگشتم د دمیمتر پر هیالناز   غیج  یبا صدا  میکن فی و تعر  میبنیهه ب-
   یوحشت ناک   یبا چهره   انی راشا رو از اون طرف را ی  قهی  یرو گرفته و هست یهست

  نیماش   یباران و گرفته بود و کوبونده بودش به  بدنه  یگلو

   دیکش غیج الناز 

خواستم    انی به را ایمنظورش به راشا بود    دمیشعور ولش کن من که نفهم یب یپسره -
  یشد رو به مهام داد زدم ولم کن دوستا  دهیکه بازوم کش  یبرم سمت  باران و هست

 کشن    یاالن دوستام و م  تیروان

دستش تو   هی  یبا خون سرد  الی دان دمیکنه که د یکار هیالناز تا اون سمت   برگشتم
هم به دست ارشام گرفتار   ایزاره بره  مح یالناز و گرفته و نم  یدست بازو  هیو با   بشهیج
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شدم قدرت تکلمم و از   رهیکرد خ  یکه داشت باران و خفه م انی شده بود  با بهت به  را
دهنم و   یکه مهام جلو  غیج غی! شروع کردم به جه یپسره روان نیدست داده بودم  واقعا ا 

 افتادم    الیحرف دان  ادیتازه    میافتاده بود  وونی چند تا ح  ریگرفت واقعا گ

 جلوم مبهوت سر جام خشکم زد . یصحنه   دنی!!!! با د دیرو شروع کرد  یخطر ناک  یباز -

 ********* * 

 باران 

 *** 

راشا رو  داد زدم کثافت ولش کن رفتم   ی  قهیهم   یرو گرفت و هست  یهست ی  قهی  راشا
 گرفتش گفت    یبا همون صدا انیسمتشون که را 

 سر جات دخالتم نکن   سایوا -

 سمتش و گفتم   برگشتم

  دمیکش غی شد ج ددهینکن  دوباره رفتم سمتشون که بازوم کش ینداره فضول یبه تو ربط-
تو شکمش  توقع داشتم خم شه و از درد تو   دمیبهم دست نزن   زانو مو بلند کردم و کوب

و کوبوندم   چوندیمچ دستم و گرفت و پ یبر زخ  یاما خون سرد با چهره    چهیخودش بپ
 گاو کمرم شکست داد زد   ی کهیمرت  ینابود ش  نی زم  یور.ل. بخشای که ا   یا   نیبه ماش

جا  قصه و داستان نه تو قراره     نی جوجه نه ا نی بب رهی هرز م ادیز  دایدست و پات جد -
  کی نه من نه دوستام کوچ یرو عاشق خودت کن یکارات کس  نیقشنگ با ا  یمثل قصه ها 

خوب کالهاتون و از سرتون   یبهتره مثل بچه  مید  یبه تو دوستات نم یتیاهم نی تر
فرصتتونه چون   نیاخر   نیوگرنه ا   دیبر  دیو گمش  لتونرو کو دیو دم تون و بزار  دیار ورد

  تیوضع نی جا با بد تر  نی از ا د یبر ونی که خودتون گر  میکن یم یو کار  دید یازدستش م
 ممکن  
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سن اجازه    نیکنم  من از پسر جماعت متنفر بودم و تا ا  کشیت کهیدوست داشتم ت یعنی
و    کهیقدر به من نزد  نیا ییهمه پرو نیبا ا   نی نداده بودم دستشون بهم بخوره حاال ا

 با حرص گفتم     گهیچرت و پرت م

 یکردم هه با خودت چ یاعتماد به نفس تو داشتم با قاشق چنگال به داعش حمله م-
جا   نیما از ا  دیبکن دی خوا ی م یتو و دوستاتم هر غلط میمون یجا م نیما ا  یفکر کرد 

 فتیکث یدم دستا  یاجازه نم  یزن یو در ضمن بار اخرت باشه بهم دست م میر ینم
   گفتزد و  ی؟  پوز خند  ید یبهم بخوره فهم

 کرد سرش و کج کرد و گفت   زیجدا ؟ و چشاشو گرد کرد و بعد دوباره ر-

                                                                                                                                ارزش امتحانو داره                                                                                                               یباهاشون حال کرد ول شهی نم ادیلب کوچولو خوشم نم  یدخترا  از 

 کردم    یبا وحشت به چشماش نگاه م نی سرش اومد پا  امی به خودم ب تا

 افتادم    یحرف هست  ادیلباش با لبام فاصله نداشت که   شتریسانت ب چند

 دست و پات بسته بود از سرت استفاده کن!  ید یهر وقت د-

افته با سر زدم تو    یکه بعدا قراره ب یاطرافم و اتفاقاتتا به  خودم اومدم بدون توجه به   
اخش ازش فاصله گرفتم و خودم و از چنگ دستاش خارج کردم    یصورتش  با صدا 

هم از   ی!  هست   ومدی خون م شینیخودمم سرم درد گرفته بود  چه برسه به اون که از ب
و مهام مونده   الیارشام و دان  اشایرفت تو صورت   اسرفرصت استفاده کرد  مثل من ب 

 مجروح شون کمک کنن !!!   یبه دوستا  ایبودن دخترا رو نگه دارن 

   ای هم اومد سمت چپم  رو  یو گاز گرفت و اومد سمت من هست  الی دست دان الناز 
خب بابا چرا   لهیپاهاشو اورد باال بزنه تو شکم مهام که مهام  زود ولش کرد و گفت خ

که   ییبود  از اون جا ریهم  دوتا بازوهاش تو چنگ  ارشام اس ای؟ مح ینداز  یجفتک م
سمت ما     دی ارشام و دو ی رو پاها  دیکرد و کوب ندکفشاش پاشنه بلند بود پاهاش و بل

از خودمون دفاع   ی جورا هی   میخواست یجلومون و م میهممون دستامون و گرفته بود
و دوتا شون    دنیکش ینفس م وحشتناک شده بود مثل گاو  انی راشا و  را ی چهره  میکن
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الناز دستش و گاز  هک نی اما با ا الیکردن  دان ینگاه م یو نفرت به من و هست نهیپر از ک
کرده بود و    ش یسورمه ا   نی شلوار ج بیگرفته بود همچنان خون سرد  دستاش و تو ج

 کرد .   یباال رفته به هر پنجتامون نگاه م یبا ابرو ها

کردن و ارشام به زور  خودشو کنترل کرده بود    یو ارشام دوتاشون با اخم نگامون م  مهام
  یمن و هست   نیب نیو تو ا  م یبود یکه خم نشه و پاهاشو ماساژ نده  !!! هممون عصب

  یهم و م یخر خره   ها یمثل زامب شدی و اگر م  میو راشا از همشون بد تر بود انیو را 
 برداشت و داد زد   ز یخ یست. راشا به طرف ه   میدییج

   یعوض یدختره   یزن یمن و م-

 و داد زد   د یهم به سمت اون پر  یهست

 !!!!!  وثی د ی کهی و هفت جد و آبادت مرت  ییتو یعوض-

چاره که نشسته   یب ی ایپسرا هم راشا رو  الناز و مح میرو گرفته بود ی به زور هست ما
و هم   ای بودم رو  زونی رو گرفته بودن من که از کمرش او یهست یپاها  نیدن رو زمبو

 داد زد   انیبود   را یراشا هم بد تر از هست تیدستاش و گرفته بود وضع

 ولش کن راشا ارزشش و ندارن !  -

 گرفتم داد زدم   شی حرفش ات نی ا با

   یو بازم خودت  عوض  ییارزش تو یب-

  هی هویکه   م یکرد یو با نفرت به هم نگاه م  میزد  یبا خشم نفس نفس م هممون
 گفت   ییصدا 

 تموم شد   میاه شارژ گوش-

شصت هفتاد نفر دانشجو جمع شده   یکه خشکمون زد دورمون باال میبرگشت رتیح با
همشون متعجب و   ی گرفتن چشما یم لمیبه دست داشن ف  یبودن همه هم گوش 

کس در  چیزده بودا نه تنها من بلکه هممون  صدا از ه خشکم ی عنیزده بود  رتیح
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ور رفتن با   یشده بعد از کل  مکه گفته بود شارژم تمو یبرنج ریش یاون پسره    ومدینم
 گفت   شیگوش

 یچهره برزخ  دنیگرفتن که با د  لمیباز ف شیو اورد باال و شروع کرد با ن شی اومد و گوش-
    دیما لبخند رو لباش ماس

کنم    یم  چارتونیپخش شه ب لمیدونه ف هیکالساتون    دیزد و گفت  گمش  یداد هی  انیرا
طور   نیپسرا هم  دنی دو بایو تقر  دنیکش غیدخترا همه ج می دیکه هممون گرخ

رفتن طرفشون که پسرا هم رفتن طرف   تیبودن که راشا و ارشام با اعصبان سادهیوا 
 گفت هنوز تموم نشده .    یبا نگاه وحشت ناک  انی ادانشکده    ر 

 یشد مهام پوز خند نیو سوار ماش  نیافت یب هی صد بار به گر یکنم روز  یم یکار - راشا
که   یبه طرفم انداخت و در حال گهینگاه وحشت ناک د  هی انمی شد  را نیزد و سوار ماش

وار به سمت من تکون داد و    دیکرد  انگشت سبابش و تحد یخون دماغش و پاک م
کرد و بعد   زیبه چپ برگردوند و چشماش و ر  دطبق معمول سرش و اول به راست و بع

رفتن   انم ی بود ! ارشام و را  یدرشت کرد که قلبم رفت ته دلم چه قدر چشماش سگ هوی
معمول خون سرد و  طبق   الی دان میکرد  یما همه با اخم نگاشون م  نینشستن تو ماش

 گفت   یکرد  که مهام عصب یداشت مارو نگاه م بیدست به ج

  یدان-

از جا کنده شد    ادی ز  یلیبا سرعت خ نیبه خودش اومد و رفت سوارشد و ماش هوی  الیدان
     دمیکش یدستام و مشت کرده بودم تند تند نفس م تی . از حرص و اعصبان

 رونم   یمن م  - الناز 

حوصله ندارم و خودش درا رو باز کرد و پشت فرمون   یری الزم نکرده اروم م - یهست
  تیهم رفتن پشت از حرص و اعصبان  ایو الناز و مح  اینشست کنارش نشستم و رو 

ابرو شده    یاون همه ادم ب ی اگه با سر نرفته بودم تو صورتش  جلو  دمیترک  یداشتم م
حالت بهم دست   نیو ترس ا   تیتو اعصبان معموال   دمیکش یبودم !!!  تند تند نفس م

تونم   یاون جور جاها که کال نم    کی تنگ و تار  یو جاها یکیداد مخصوصا تو تار  یم
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رو خفه  ی هم از من بدتر  اون پسره راشا هم کم مونده بود هست ینفس بکشم  هست 
  نیتو ا   ومدیکس در نم چیصدا از ه  نهیسنگ یاد یز  یتمثل هس  یدختر  ی برا نیکنه  ا

  میسادی حرف بزنن   پشت چراغ قرمز وا  دیدونستن  نبا یجور مواقع بچه ها هم م
 سرش و رو فرمون گذاشت و منم چشمام و بستم    یعصب یهست

 ***** 

   ا یرو

 **** 

دهنش و   ی دو دست دمیانداختم برگشتم سمت الناز د   یچراغ قرمز روبه روم نگاه به
  میبار مسابقه گذاشته بود هیدسم جلو دهنم بود   هیگرفته اروم لبخند زدم  خودمم 

چهل   قهی الناز پنج دق  میتونه صحبت نکنه !  و زمان گرفت یم  شتری کدوممون ب مینیبب
ساکت تونستم بمونم و   قهیدق شی تونست ساکت باشه و بعدش من بودم که ش هیثان

  یو بعدش باران و بعدش هست ای ! بعدش مح  دمیرو به چشم د  ای واقعا عذاب اون دن
 و گفت   ارهی!الناز نتونست طاقت ب

 ...ید الشی خیبچه ها ب -   

 هم زمان گفتن    یو هست  باران

 خفه -

پشت سرمون به   ینا یبوق ماش یصدا   دنیگرد ساکت شد باشن یبا چشما  چارهیالناز ب که
افته   یخواست راه ب یبز شده بود  تا هستوقت بود که س یلیچراغ خ م یخودمون اومد

  با یپسره تقر  هیکه سر   نی رو داد پا شهیش یدر هم یبا چهره  یزد هست شهیبه ش یکی
 گفت   ش یتو دماغ یبرنج وارفته بود با صدا  ری ش هیشب ای اومد تو پسره که به قول مح

  ینیش  یپشت فرغونت م یا یم یکن  یغلط م یکن یرانندگ یستیبلد ن کهیزن یهو  -

 سرم روشن شد    یمثل المپ باال   هویتا نکته   چند
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 !  کهیگفت زن یکه به هست نی ا  کی 

 !  یستیبلد ن یگفت رانندگ یکه به هست  نی ا دو

 ! یکن  یگفت غلط م یکه به هست  نیا  سه

 باشه گفت فرغون !!!  نشیکه ماش  یکه به  عشق و ناموس هست نی ا چهار

 دهنم و با سر و صدا قورت دادم و رو به پسره گفتم   اب

 !  دی گاوت زا-

 روحت شاد ! - الناز 

 راجعون !  هیانا لل االه و انا عل-  ایمح

کرد   ینگاه م یسرخ هست یما وچهره   دهیرنگ پر یروبه پسره که با بهت به چهره  باران
 داد زد   بایتقر 

 فقط بدو ! -

پسره رو    ی  قهیو   رونیپاهاش  اورد ب رین و از ز قفل فرمو   یهست  م یا یبه خودمون ب تا
اومد تو  تو همون حالت در  شهیداخل که نصف تن پسره از ش  دیکش نیاز تو ماش

  ادیداشت ب یبود و سع شهی پسره هنوزم نصفش تو ش رونیو باز کرد و رفت ب  نیماش
  نیزد  ما هم با وحشت از تو ماش یو داد م ددا یکرد و فحش م  یتقال م یو ه   رونیب

پسره که داد پسره رفت هوا   یزد تو  رونا  یک ی با قفل فرمون  یهست    رونیب م یدیپر
پسره رو از تو   یشده بودن دور ما جمع شده بودن  هست  الیخ یب  ناشونیماش ایلیخ
 و داد زد   نیو انداختش زم  رونیاورد ب شهیش

 ؟  یزد یچه زر-

 رو گرفت و گفت    یبود  رفت از پشت هست یعصبانکه خودش ا نیبا ا  باران
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  جدهیه  فدهیه ینیب یگفت نم یزیچ  هی نمیا  یاعصبان گهی د یجان تو از جا یهست-
  یخون سرد دی! ادم با  ستی که تو بخشش هست تو دعوا ن یلذت   الیخ یسالشه ب

رفت    رتیباران از ح یاروم تر شده بود ابرو هام از حرفا کمی  یخودش و حفظ کنه هست
 دست پاهاش و گرفته بود بلند شد  و گفت   هیکه با     یباال   پسره از جاش در حال

 ؟  یبخور یچه گوه یخوا  ی م نمینه واستا بب -

 دی الناز زود دو  نیبه  عقب ماش دیباران سره پسره رو گرفت کوب  م یا یبه خودمون ب تا
 باران و گرفت و گفت  

 ؟  یکن ی کار م یچ-

 گفت   یرو به هست باران

 !!!  شترهیکنم لذت دعوا ب یحاال که خوب دقت م-

کردن   یو به اون کمک م  ومدی ها رفتن سمت پسره که از دماغ و دهنش خون م یبعص
شد  و بارانم پشت  نیرفت سوار ماش یکردن  هست یها هم بالبخند به ما نگاه م یبعض

داد   یسمت پسره که فحش م  دمی دو هوی  یول ن یرفتم سمت ماش ی سرش .  داشتم م
  یکن نی خوشگلم توه نیباشه به ماش خرت چپش و گفتم بار ا  یلگد زدم به  پهلو  هیو 

هم خم شد  ای که دور پسره جمع شده بودن با وحشت چند قدم دور شدن   مح ییاونا 
 سمت پسره و گفت 

نامه هم  یگواه یمعلومه جوجه فنچ  ستیمال خودت ن  نیماش  میدین فهمدر ضم-
 افتاد ؟  میکن یم  داتیپ یکن تی اگه شکا یکن تی شکا یتون ینم یندار

زندون اب خنک   متینداز  یم    نیو مزاحمت و توه یفحاش لیبه دل یکن تمی شکا - الناز 
گرد نگامون   ی فقط با چشما  چارهیب یشدن پسره   نیو اونا هم با من سوار ماش یبخور

گوشه نگه داشت و با   هی یکه ه هست میو رفته بود  ریدونم چه قدر از مس یکرد نم یم
 حرص گفت  

   دیبخند دیتون یم  دیوقت راحت باش هی  دینترک-
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 م یدیخند یو  هر هر م می منفجر شد یمثل بمب ساعت  هممون

 *********** 

 الناز***  

 *********** 

       

  میدونست ی البته خوب م   میری حال پسرا رو بگ یجور  هیبا بچه ها   م یبود گرفته میتصم
و ثروت و شهرتشون   یجنگن و از پارت  یمثل مما م  یکه اونا هم دارن با دست خال

خوان ثابت کنن که بدون استفادهاز  یم دیشا  بهیعج یلیخ نیکنن وا   یاستفاده نم
  د یبا  میبودش  چون هفت کالس داشت صبح شی قدرتشونم برنده ان !  ساعت حدود ش

  دهید ایمح  یکیتو تار دیرو د یی شد جا  یبود و به زور م ک یاتاق تار   میشد یزود بلند م
  یهنش مو اب د  ده یشد   پاهاش و انداخته دور گردن باران و باران با دهن باز خواب یم
و رفتم سمت   مسرو صدا بلند شد  یبدبخت ! خندم گرفته بود ب یهست  یشونیرو پ زهیر

  هی  دنیرو باز کنم در باز شد و  باد ییراه رو بود تا خواستم در دسشو یکه تو  ییدسشو 
زدن از ترس  بدنم خشک شده   غیصورت سبز رنگ  و دوتا چشم قرمز شروع کردم به ج

حرکت      یبدون زره ا  میدیکش یم  غیزدن هم زمان ج غیبه ج بود اونم مثل من شروع کرد
و    یو هست  ایمح  ی  دهیو ترس  یرنگ و رو  یب  یچهره ها دنیبا د دبرقا روشن ش هوی

 باران  خفه شدم  

 ؟   نیکش یم  غیشده چرا ج یچ  - ایمح

 وحشت گفتم   با

  ایکه رو   نیکه الل شدم ا اروی کنه ؟و برگشتم سمت   یکار م یما چ یتو خونه  ه؟یک ن یا -
 داد و با حرص گفت   نیدماغش و چ ایخودمونه رو  ی

دونستم مثل   یبزنم نم یاهیصابون گ  هیسرم اومدم سر صبح  ریخ ه یک نی زهر مار و ا -
 که   یرس ی جن بو داده سر م
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خنده  ر یزدن ز  هو یکردن و  ی گرد نگامون م ی برگشتم سمت بچه ها همشون با چشما 
راست   ای برگشتم سمت رو  رنیهم و از خنده گاز بگ یکم مونده بود دست و پا  یعنی
 بند خدا صابون زده بود به صورتش  گهیم

 دستم و به کمرم زدم و گفتم   منم

 ؟   یدیکش غیخب تو چرا ج-

  غیتو راه رو که نا خدا گاه دوباره ج یقد  نهی ا یبا حرص دستم و گرفت و برد جلو  ا یرو
زد  لباسمم   یبود  و چشمام پف کرده بود رنگمم به ماست م ختهی زدم  موهام دورم ر 

تو تا به حال جن   ا یسوال الناز جان ا  هیجن شده بودم  ) هیبود واقعا شب دیسر تا پا سف
 شدم ؟(  نااو هی شب یگیکه م یدید

که   یکرد  ینم داریمن و سر صبح از خواب ب  ی وجدان بود کمی)تو حرف نزن که اگه 
 ده(  یپاشو برو مسواک بزن دهنت بو م   یبگ

 میکش ی نقشه م  میدار شبیاز د میصبحونه کوفت کن دی ایب دیپاش گهیخب د  - ایمح
  ادی خسته ام خوابم م

گرد اف پنج.  یچشما  دنیارزه به د  یم ی ول ادیخوابم م  یلیمنم خ  یاوف گفت -باران -
 شه چه شود !!! یعمل نههیزدم  اگه نقشمون تا سه چهار روز ا  یی لبخند دندون نما 

 ********** 

 ا یمح

 ********** 

   میکرد  یو به هم نگاه م  میدور هم جمع شده بود هممون

 ؟   میکدومشون بزار  نیخب بمب و تو ماش-الناز 
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کدومشون   نیاول تو ماش  میبهتره بگ مینابقه جان ما پنج تا بمب درست کرد  - ا یرو
 ؟   میبزار

 و راشا   انی را نی اول تو ماش -  باران

 موافقم بعدشم ارشام و مهام    - یهست

   الیدان ن یبعدشم تو ماش -

  نایماش یکه از همه   یاطالعات ناب نیاز   ا   کباریجان   ای خوبه  رو یطور  نی اره ا  - الناز 
 باز کن  رشونی قبل از به صدا در اومدن دزد گ ناشونیاستفاده کن   و در ماش یدار

که  یتخته اون یتو پا  ایمح  میقبل از خروجشون از رستوران کار و تموم کن دی با - باران
 ؟  یگفتم و نوشت

 تکون جانانه دادم و گفتم  هیو   سرم

  یخوتن خ یکه م ییبچه ها از کالس رفتن رفتم رو تخته نوشتم بچه ها اونا  یوقت  اره
تر از   ن ی پا ابونیکه دوتا خ یپشت رستوران ان ی ب ننیکاله کجا رو بب ای شدن اف پنچ

دستاشو مشت کرد و   جانیبا ه  ای تکون داد و رو تی رضا ی از رو یدانشگاهه باران سر 
 گفت 

 چه شود ... -

 کردم گفتم   یکه کالهم و رو سرم جابه جا م یانداختم و در حال یچهره هاشون نگاه به

 پنج   یج  سمی نو یبزرگ با  چاقو م  نشونیمنم که اون طرف ماش-

 ؟  یسی بنو  نشونیچرا اون طرف ماش  - یهست

 و گرد کردم و گفتم   چشمام

 بهتره  ننیبعدش بب د یترک نشونیسوارشدن و ماش یوقت ننشیکه نب نیواسه ا -
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 با پا زد به  کفشم و گفت   الناز 

 خواد بخوردت    یم   دلش مگردت و گرد نکن اد یصد دفعه گفتم چشما -

 تو صورتش و گفتم  زدم

 خفه شو با اون چشمات   یکیتو   -

شمرم همه برن سر   یتاسه م  ستیباز کردن ن یاالن وقت پپس گهی د  نیاه ببند-  باران
   فشونیوظ

1   2   3    

ساعت   میحدود ن   میسادی خودمون وا یسر جاها  میدی و دو میبلند شد یزود همه گ 
  ناشون یبه سمت ماش ا یبود که باران بهومون  گفت  من و رو  یزمان نی ا      میوقت داشت

سنجاق و  چند    کیو    میبا دوتا س ای! رو  هیمال ک  نیکدوم ماش میدونست یاصال نم میرفت
تا صبح درستشون کرده بودن  شروع کرد به باز کردن در   هتا دست گاه که النازو بارانک

   کریپنج و است ینوشتم ج یم  ناشونیماش یند تند بزرگ با چاقو رو بدنه منم ت   نایماش
  دیباز کرد شا ری د لیرو ب باز کرد اما خ یاول  نیدر ماش  ایرو   دمیکش یلبخند م هی
مهام   نی شه  باز شدن ماش  باز تا  دیراشا هم طول کش  یفرار دیطول کش قهی دق ستیب
از شدت استرس و   ای رو می ساعت وقت الزم داشت میاز ن  شتریشد و ما ب قهی دق ستیب

عرق   شی شونیکرده بود رو پ ری گ یسوم نیعرق بود رو ماش  سی سرش تمرکز خ ریخ
!!   الناز  شدیمگه وا م یداد ول ینشسته بود و تند تند  دستاشو  با ابزار دستش تکون م

  یقب  کار مع یها   یصندل ر ی و  بمب و تو ز  نایرفتن تو ماش  یم یاز اون طرف با هست 
بب در  یکرد  یسر همش م ییجورا  هیهمون جا    دیبود که با یزاشتن  و  بمب جور

  ی دوتا سطل رنگ و توش خال  یکه به طرز فشرده ا  کیبود و اما کوچ ی باد وپیت  هیاصل 
پر بود که اگه  وپی! و اون قدر ت  ودب دهیکار سه روز طول کش نی که هم میکرده بود

  وپیت ی سوزن بزرگ تو  هیو الناز    دیترک یم میکرد  یم  یحرکت اشتباه نیتر   کیکوچ
اون   موتیر  یسر هم کردن با فشردن دکمه زیچ یو کل   یبدبخت کی گذاشته بود با هزار و 

  منمرو باز کرد و  یدر سوم ا یرفت  بالخره رو  ی به فنا م وپی کرد و ت یسوزن حرکت م
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تو کوچه       ومدی که داشت م نی ماش  هی دنیکردم    ! با د  یکار م نیماش  نیداشتم رو اخر 
  ری رفت  ز  نیهمون ماش   یهم  تو  یکردم هست  میقا  نیوحشت زده خودمو پشت ماش

 شیشد  و با گوش یانگار  داشت   از کوچه  خارج م کیش یلیخ   ای ها    رو یصندل
 یو الناز پشتش مخفباز بود  الی دان نیموزه در ماش رما نی زد  اخه چه قدر ا یحرف م

  یاب خوردن الناز و م  یبه راحت شدیم  ادهیپ نی از ماش نیماش  یشده بود و اگه راننده 
  یبود! همه با چشما  موتیرنگ بود و اون دستشم ر وپیو بر عکس الناز  دستش ت دید

اون ور تر از الناز  کمیدرست   نیو بر خالف انتظار ماش میکرد  ینگا م میگرد شده داشت
به ساعتم نگاه کردم االنه که پسرا از رستوران   م یبدبخت شد  ییسرعتش و کم کرد  وا 

  ارویو   اروی  نی ماش  ینفر مثل گلوله خودش و پرت کرد جلو  هیهمون موقع    رونیب انیب
باران    کردمیگرد باران و نگاه م یجز باران نبود با چشما  یهم ترمز کرد اون گلوله کس

   دیو گرفت و نالپاش

  یپسر س هیشد   ادهیپ نیکه دخترت فلج شد  مرده از ماش  ییپام بابا کجا یاخ پام وا -
 بود پسره با وحشت گفت   یساله کت شلوار

 ؟  مارستانیخانوم حالتون خوبه ؟ ببرمتون ب-

 و بدون اشک!   یالک ی  هیالبته گر هیگر   ریزد ز  باران

 پام شکسته ! فکر کنم  مارستانیمن و وردار ببر ب  اره

 با ترس تند تند گفت   پسره 

 زد  غیکمکتون کنم خواست خم شه سمت باران که باران ج د یچشم چشم بزار -

 اروم گفت   هویبرو اون ور ...بعد -

کرد  باران به زور از جاش بلند   یگرد باران و نگاه م یپسره با چشما  شمی خودم بلند م-
  ی پسره و پسره  نیکنه خودش و انداخت تو ماش  یم یدونستم که نقش باز  یشد م

  هینشست دور از چشم پسره رو به ما    یشد باران وقت نشیسوار ماش عی هم سر چارهیب
و روشن کرد و دور زد و از کوچه خارج شد  نیشچشمک زد و زبون در اورد و پسره ما
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تند  نمیماش   نیدر اخر  ای ارمون     روسر ک میزود رفت ن یواسه هم می وقت نبود که بخند
 میحدود ن  دمیشکلکم کش نیو النازم بمب و کار گذاشتن اخر  یتند باز کرد  و هست 

بده که هر و قت اومدن   کی هم گذشته بود قرار بود باران دم رستوران کش گهی ساعت د
کوچه   نیکنه حاال من موندم ا  یمجبور شد  نقش باز   اروی با اومدن اون  یبزنگه ول رونیب

  نیاد اومد هم اروی.چرا  ستین ینیاون پسرا ماش  ی  نایتوشه نه جز ماش یکه نه خونه ا
  نمیماش  نیو الناز کار اخر  یو گفت کارمون تموم شده هست  دیبه باران زنگ یجا! هست

زد  حال    یم غیسمت ما ج د ی دو یکه داشت م  مید یموقع باران و د  مونتموم کردن ه
 م ید یرو ! همه خند یگریباز  نی کرد

 ؟   یکار کرد  یحاال پسره رو چ  -یهست

 و گفت  دیخند  باران

حالم خوبه نگهدار اونم ذوق مرگ شد و نگه داشت و منم اون همه راه و  - گفتم  یچیه-
کرد و منم کمکش کردم و همه   یو جمع م لشیتند تند وسا ای ...  رودمی جا دو نیتا ا 
اومدن!!! هممون     دی تو کوله هامون همون موقع   باران داد زد  بدو میختیرو ر یچ
سطل   م یو انداخت  میو الناز و من دسکشامون و در اورد   یکوچه   هست رونیب میدی دو

 زباله   

 ***** 

   یهست

 **** 

و   ای و رو یباران و ال میبود سادهی بزرگ پشت رستوران منتظر وا واری هممون پشت د-
  یبودن باران   از استرس  ناخوناش و م یکار   هیدر حال انجام هم هر کدوم   ایمح
هم داشت    ا یکرد و رو  یبه ساعتش نگاه   یه    ای بود مح ری الناز   با موهاش در گ دی جو

  یچهل نفر از بچه ها  یس  میزد  یطور که حدس م ونخاروند !!!! هم  یبقلش و م ریز 
شدن کاله   ط یانگار وقعا منتظر خ  بودن و سادهی پسرا وا  نی دور تر از ماش یدانشگاه کم

 معروف بودن...    یکجا
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کرد    یم فی مهام تعر   یبرا  یزی رفت و با لبخند چ یم  نشیارشام که به سمت ماش دن یباد
 داد زدم  

 اومدن  -

پشت سرشون راشا و    میشد رهیبه اون طرف خ  جانی از ه زی گرد و لبر یبا چشما  همه
راشا   یچند تا دختر که با خنده از بازوها  دن یبودن که رفتن  تو کوچه با د  الیو دان  انیرا

خوان   یواقعا بده حتما پسرا م   نیا  ای بودن خشکم زد نه خدا زونی و ارشام  او انیو را 
 ترکوندن دخترا!!! باران با دهن باز گفت   یعنی  نی برسوننشون ! وا

  الشیخی اه  ب  شدیم یچ نی شد یم یباز  دیز  الی خیامروز ب  هیکله خر حاال  یا ا ا پسرا  -
 حقشونه باهم بترکن بهتره ! 

 کرده !  یباران اون دخترا چه گناه ی شد وونهید  -ایمح

  ر یز  شونی کیو بعد اگه  انیاز کوچه  درب نینوچ مخم سر جاشه االنه که با ماش - باران
و   میفهمن بمب کار گذاشت ی!م   دنی و  اونم زود تر از ترک  نهیبب یعقب و شانس یصندل

  شهی خراب م یهمه چ

  یطور نی که اگه بودن ا ستنیفرشته ن نیدخترا هم همچ نی ا  گهی باران راست م-الناز 
  یماهه  شی دوس دختر ش یکه ترمه    شونی کی به چند تا پسر ! تازه  دنیچسب ینم
چند ماهه    دونهی که م نی چه قدر چندش و حال به هم زنه با ا دیدون یهمتون م  انیرا
  یکیاون  ای کنه  ی! و همه کار واسش م هشچسبه ب یشه م انیرا  الیخ یب دیبا  گهید

کرد و   یفضول  یسال بهمون جا نداد و  کل  لی همون دختره که اوا ی  دهی..اون ش
  ه یهم که از لباساش مشخصه چه جور دختر  یکیراپرتمون و به استادا داد ! اون 

   رونیب ادیداره از کوچه م  ناشونیماش  بچه ها ی ..وا گهیراست م - ا یرو

به   عی ضا یلیچند تا دانشجو تو  کوچه بودن و خ هی میشد  رهیخ  نایبه ماش هممون
و    رونیب  میهم زمان اومد  واری چشم دوخته بودن خدا کنه شک نکنن  از پشت د  نایماش

  مید یشعار م م یخخخخ انگار دار م یباال و به صورت مشت نگه داشت میدستامون و اورد 
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همزمان داشتن   نیشد هر پنج تا ماش رهیکه نگاه راشا  رومون خ دم ید  نی! از تو ماش
اول از   می و فشرد  موتیر  یقرمز رنگ رو  یو دکمه  میزدن که دستامون و باز کرد  یدور م

سر  از داخل به رنگ سبز در اومد  پشت  یبد یل یخ یمهام بود که  با صدا   نیهمه ماش
و داخلش به رنگ  دیرکت ییجورا  هیاز داخل  نشیاون تا راشا به خواد بزنه رو ترمز ماش

  یاز داخل زرد شد و  ارشام با چشما   نشیبود که کل ماش الیدر اومد  بعدش  دان یزرشک
به  نشیکل ماش یها  شهیشه و به داد دوستاش برسه که ش ادهیگرد ترمز زد و خواست پ

گرفت که  باعث شد   یمبهوت چنان ترمز انیدر اومد ! و اخر از همه  را  یرنگ قهوه ا 
 از تو قرمز شد     نشیکل ماش ادیتا به خودش ب  میر یگوشامون و بگ

دانشجوها و مردم و افراد داخل    ی به بمب همه  هیشب ییبد ترمزا و صدا  یصدا  از 
   رتید و در کمال حباز ش یک ی  یکی ناشون یدر ماش  رونیاز  رستوران ب ختنیرستوران ر

  لی پاست  ادی شده بود ادم  یصورتاشونم رنگ  یحت رونیاومدن ب یسرتاپا رنگ  ییپسر ها
 یقرمز ب  انی و را ی زرد ارشام قهوه ا الیدان یزرشک  امهام سبز راش  بیافتاد! به ترت یم

و    انیارشام و را  یبعد در بقل راننده  یتونستن چشماشون و باز کنن کم یچاره ها نم
و   میمقاومت کن مینتونست گهید م یدیاونارو که د  رونی راشا باز شدو سه تا دختر اومدن ب

و    کلیو مو و کل ه   ورتدختره  قرمز  ص هی نیتصور کنن میشد نی از خنده پخش زم
افتاد که صد و نود   یجور  نی و تلو تلو خوران افتاد زم  رونیاومد ب انیرا  نی کفش از ماش
کل   یعنی شد   ادهی پ نیاز ماش یجیشده بود با گ  یره کامل قهوه ا دخت  یکیباز کرد  اون  

نگاه کرد   تیکم به جمع هی  هیکردن  دختر قهوه ا  یصحنه ها نگاه م  نیبه ا    تیجمع
راشا   نی از ماش  یزدن !!! اخر غیبه خودش بعد دهنش و باز کرد و شروع کرد به ج کمی
 شده بود  با پوز خند گفتم  یزرشک   کلشیشد بنده خدا  کل ه ادهیپ

 زرشک ..-

اصال صورتشون معلوم نبود که کل داخل   نی به ک یشد ک یپسرا که اصال معلوم نم 
  رتی با ح ای  دنیخند یهر هر م  ایشده بود    دخترا و پسرا   دهیبه گند کش نشونیماش

چند  تا   به همراه     یدر حال تماش تیچند تا  مرد از جمع هینزاره گر بودن  بال خره  
رو با دخترا بردن سمت رستورانه ! اخه رستورانه مال   سرادانشجو  رفتن و  دونه دونه پ
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  تیو به زور پراکنده شدن      خود پسرا مبهوت به جمع تیمهام بود  و جمع یعمو 
بود که ازشون گرفته   یعکس کی چ کی چ یکردن و از همه بد تر  صدا یفقط نگاه م

رو   یمجاز  ی ها  ت یاز دانشگاه و سا  رونی کله دانشگاه و ب میدونست یو ما خوب م   شدیم
  میکرده بود  یشدم  اخه ما با ابروشون باز  مونیپش م یکه کرد یلحظه از کار  هیکنه  یپر م

! 

 *** 

رو   میرفت رجهی االن عکساشون پخش شده  هممون ش  نیخاک عالم هم ععععیه-ا یرو
نوشته    یرنگ یبزرگ و رنگ رش ی عکس پسرا بود و دخترا  ز  گفتیراست م ای لب تاپ رو
 شده بود  

 معروف دانشگاه ما !!!!!  یسا یاسمارت 

 کنم .  هیگر ستمیکنم !! هرچند بلد ن  ه یبه حالشون گر ایدونستم بخندم  ینم

 به غرور  میکل کل  گند زد  هیسر  نمیبیکنم م ی حاال که فکر م- الناز 

 شهرت -  باران

 قدرت   -ایمح

   شونیکارو زندگ-

 خدا کنه بد تر از ما جوابمون و ندن!!!  - ا یرو

 ******* 

 **** ا یمح 

  ایشد . .  رو یکه داشت پخش م یلمیبه ف  میشده بود  رهی و خ مینشسته بود هممون
از امتحاناش و خراب کرده تو خودشه واسه ما هم   یکی  دهیکه فهم  شی از دوساعت پ

 گفت   یاروم  یبا صدا  ی!!!  هست بهیعج
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 است تو حمومه ! قهی دق  فدهیاالن   ه  ایگم بچه ها رو  یم -

 ؟  یخب که چ-

صابقه   یعنیتو حمومه!   قه ی پونزده دق  شهیهم ای و زهر مار  رو یخب که چ  -- یهست
 نه !  رید  یول  دایشده زود ب رونیب ادی تر ب ری نداشته د

 بوده لفتش داده ؟  فی قدر کث  نیکه ا  نهیاالن منظورت ا - باران

باعث شده    یو افسردگ یریکه نه کنه اون دوساعت گوشه گ نهیمنظورم ا ری نه خ - یهست
 بزنه   یکه دست به کار خطرناک 

 بدنشه ؟  ی منظورت از کار خطر ناک  زدن موها  -الناز 

زد و پرت کرد سمت الناز که الناز رو   یکه داشت گاز م یبیس   یخنده و هست ری ز  میزد  ما
 شروع کرد به خوردن   لکسیهوا گرفتش و ر

 خنده گفتم   با

گرد   ی قطع شد با چشما   ای بلند رو غیج یصدا  دنیوقت.... حرفم با شن هینکنه    ای-
   میهممون بلند گفت

 خود خدا   ای-

  یدر کشت ی رهی ون جا بود  باران تند تند با دسگسمت راه رو چون حموم ا  م یدی دو و
 زد  یگرفت و داد م یم

   گمی! باز کن بهت م یکن یکار نیهمچ  یدرو چه طور تونست نیباز کن ا ای رو-

  یبه در زد و با صدا   یلگد  ی شد هست یو درم باز نم ومدی یدر نم ا ی از رو  ییصدا چیه
 گفت   یبلند
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 جوراباتو پام نکنم !  گهی دم د یقول م ای رو  یتو هنوز جوون ای در و باز کن  رو ای رو-

 گفت   هیبا گر  الناز 

کن و   یزندگ ایرو   ای نامرداست رو یایدن ایدن ا یرو   یری بم یخوا  یاخه چرا ؟ چرا م ای رو -
  سی کردن و سرو تتی که اذ ییکسا  یزنده بمون و دهن همه  ا یرو  ریشرافت مندانه بم

 کن 

 گفتم   هیتو سرش و با گر زدم

 احمق     شهیم سی که دهن خودمونم سرو  یطور  نیا-

 داد زد   دیکوب یکه به  در حموم مشت م  یدر حال باران

و هر شب   یمی تیاز خونواده و    یو دور  یدگیترم افتادن و  ترش هیواسه   یک یاخه روان -
است خود   لهی تو هیکه شب ی خر تو خونه اتخم مرغ خوردن و سر و کله زدن با چند تا 

   رونیب  ا ی لبخند بزن ب یو به زندگ رونیب ایب ای رو یتو از گاوم خر تر  ایکنه  رو  یم یکش
تونست   ی انگار نم رون یاومد ب یکبود و  قرمز یبا چهره   ایدر چهار تاق باز شد و رو  هوی

 می بدو میتا خواست نیافتاد زم هویکه  میکرد   ینفس بکشه هممون مبهوت نگاش م
انگار تا حاال تو    دیخند یم ی خندش بلند شد جور یچش شده صدا  مینیسمتش بب

  نیاز زم  یکیخوردن  واریاز د یکیبود که   ییاونا   هیشب افمونیما همه ق دهیعمرش نخند
 گفت   یم ی ! وسط خندش  ه

 خوردم  هار هار هار هر هر هر خخخخخخخخ   زیمن فقط ل-

به باران انداخت باران به الناز    ینگاه یهست  میبه هم انداخت ی نگاه یو هست  من
که حاال خندش قطع   ای باال و  به سمت رو میو داد نامون یانداخت م زمان است ینگاه

شد    یکه بلند م یدر حال ای رو میو سرمون و به چپ و راست تکون داد  میشده بود رفت
 با لبخند گفت  

 غلط کردم غلط   -
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دنبالش  که تلفن خونه زنگ  میافتاد  غیج غیما هم با ج   دنی شروع کرد به دو هوی و
رفتم   ارنی رو ب ای من دخل رو  یدادم و گذاشتم بچه ها به جا ریمص ر ی خورد با تعجب تق

که تازه چهارده سالش شده بود     نیمت کمیداداش کوچ یصدا  دنیداشتم با شنتلفن و بر
 با تعجب سالم کردم و گفتم  

  یزن یبه من زنگ نم ادیاخه تو ز  نی شده مت یزیچ 

  میما تو راه نی زم نیاب دست خودت و دوستاته بزار   ا یلحظه ساکت شو مح  هی - نیمت
کنن من   زتونیخواستن سوپرا   یتهران مامان بابا م میا یدوستات م یبا مامان بابا  میدار

 دونم خونتون بازار شامه ! خواستم خبر داده باشم .....!!!  یکه م

 .. کردمیبه خونه نگاه م  کردمیگوش م  نیمت  یبه حرفا  یگرد شده در حال یچشما  با

متر   م یبود عالوه بر ن نایو .. ا  یو پفک و کرانچ پسیچ کی پر پالست ونی زیتلو  یجلو
بود  رو  کاناپه ها انواع پوست   دهی پوست موز چسب واری قسمت از د  هیپوست تخمخ !   

رنگاوارنگ و   یتابه و قابلمه ها   یاپن پر بود از ماه ی! رو   ریها گرفته تا  لباس ز  وهیم
و   یدست  شیچهل تا ظرف و پ یباال  دیدسشور  شا  ی ! تو تهو اکثرا سوخ  یلیچرب و چ

 !!!! بود  اتاقم که نگو   وانیل

 !!!!  میزدم  بد بخت شد غیتموم توانم ج با

 ********** 

کنه  دستاشو  رو هوا   یم  یو ماست مال  امونیگند کار   یکه  همه  شهی مثل هم ای رو 
 گفت   ی داد و م یتکون م

خونه رو    دیرسن تا اون موقع با  یجا م نی ا گهی داده دوساعت د امی پ نیگفت مت ایمح 
 کن  غذا کتلت و برنج و مرغ درست کن    یباران تو اشپز میروبه راه کن

 کل سالن و اتاق مال تو  یری گردگ الناز 
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!!    یکن یمونده رو جمع م  اتی تو ح زی که از پا ییو  برگا   یشور یو م اتیکل ح  یهست
بعد از  یور ش  یتو هم  ظرفارو م ای کشم  مح یم   یو اتاقا رو جارو برق ییرا یو منم   پز 

لباس  چرک تو    یاالنم هرچ  نیهم  میکن یزم یهم تم ییاتمام کارا حموم و دسشو 
 ییشو  سلبا   نیتو ماش  نی نداز  یحمومه م

 داره ؟  یحرف یکس

باز خوب بود داداش    میزد یسراغ کارامون و هممون  هم غر م  میبه اجبار  رفت هممون
بردنمون   یو م  میدرس بخون گهیبد بختم خبر داد که وگرنه  مامان شون نم زاشتن د

ظرفارو  رو اپن   یدادم باال و اول همه   نامویزاشتن ! است یواسمون م  یکالس خونه دار
دسکش دستم کردم صورتم و به طور کامل  با دسمال    بعدکردم  یو دسشور و خال ندمیچ

سوخته و خراب و پر روغن و حس کنم   یاون غذا ها   یخواستم  بو  ینم  یحت   پوشوندم
کند به نظرم کار باران از   یپوست م ینیزم بیطرف نشسته بود داشت  س هی! باران از 

کردم به شستن   شروع واری به در و د نیو نفر  یهممون اسون تر بود  با حضار بدبخت
  ییا یکشه  الناز کل بدنش و مثل موم یداره م ای حتما رو  ومدی م یجارو برق یظرفا   صدا

شال   هیبود و   چوندهیچادر دور خودش پ هیروش !  زهی وقت خاک نر  هیها کرده بود تا 
بود  دسکشم دستش کرده   چوندهیهم دور دهنش پ  یروسر هیبود   چوندهیدور سرش پ

  یطرف و اون طرف م  نیا  ییروستا یزنا  نیبلند قرمز ! و تند تند مثل ا  ندام هیبود با
گفتم    یکرد ! با خوش حال یکرد و اشغاال رو جمع م ی م یری سرش گرد گ ری رفت و خ

خربار ظرف تو دسشور    هی  دنیساعت تموم شد ! با لب خند برگشتم با د   کی بعد  شیاخ
  هیفقط از اون موقع  دمید برگشتم رفت و به زور خودم و نگه داشتم  یاهی چشمام س

از    یهست    شونیسوخته رو شستم با بغض شروع کردم به شستن بق یقابلمه  
تو هم بود   یو اخماش حسلب  زدیو جارو م اطیداشت ح شدیم  دهیاشپزخونه د یپنجره

خوبه همون طور که   میخورد چون لب خون یو لباش هر چند لحظه تند تند تکون م 
 کردم   یلب خون دمی کش یو اب م  وانیل

 کار دادنت  کمرم شک.....  نیشه با ا  سی سروکه دهنت   یا-
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  یسمتش روغن گذاشته بود رو گاز ه  دمیبرداشتم  و پر  یباران دست از لب خون غیج با
 زنه  یفهمم چشه چرا مثل مگس بال بال م ینم دمی بهش نگاه کردم د

 چته ! -زدم  داد

 داد زد   باران

 ...  ش ی گرفتم ات شیات-

  شیکه به سرش بسته بود ات یشال  یگوشه  دمیم که دکرد یبه سرتاپاش نگاه م رتیح با
به   یفکر  چیبه سرش برسه با وحشت رفتم سمتش ه شیگرفته بود و کم مونده بود ات

  نکیبود گردن باران و گرفتم و فرو کردم تو  س ن یکه کردم ا  یتنها کار  دیرس یذهنم نم
کل صورتش   رونی شد ! سر باران از تو اب اومد ب وش خام  شیکه پر اب و کف بود ! ات

 بود  یکف

   دیکش غیج هوی

 روغن !!!!  یوا -

  یزدم  حاال بارانم با اون صورت پرکف  ه غیج  رهی گیم  شیروغن داره ات دمید  برگشتم
تابه رو برداشتم و انداختم تو    یداد ماه یو دستاش و تکون م  دیپر یور و اون ور م  نیا

  دهیکه چشماش د   یدر حال یر جاش نشست  و با همون صورت کف اب  باران مبهوت س 
 شد گفت   ینم

گرفتن خودم و اشپز خونه رو گرفتم !!!!! در  شیات   یخوبه باز  اصال هول نشدم و  جلو -
 رفت گفت   یکه به سمت حموم م یحال

  یرفت یازم  تو به ک ری بگ ادیکم  هی  یستیبلد ن یچی که ه ای خاک تو سر ترسوت کنن مح-
 گرد من از اشپزخونه خارج شد ******  یاخه نوچ نوچ نوچ بعدم در مقابل چشما

و    میدسمال بزرگ پهن کرده بود هی  نیزم یرو  نی قابله رو شستم و گذاشتم رو زم نی اخر
 یشده بود نم سیخ کلشیکه کل ه یزاشتم روش تا خشک شه هست یظرفارو م یه
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  نیخورده و و خورده زم چیپاش پ ای خودش و گو ایو بشوره    اتیرفته بود ح ن یدونم ا
داشت بهم  ای کرده !رو سیو خ  نی کده و افتاده روش و ا ریبعد شلنگ ابم به پاهاش گ

کرد   النازم    یزاشت  بارانم داشت خورشت و مزه م یم  نتایکرد و ظرفا رو تا کاب یکمک م
  یکرد و کتاب خونه  و کشو یکه کارش تموم شده بود و داشت از فرصت استفاده م

  یرو  ساروو داشت لبا رونیهم از حموم اومده بود ب یکرد  هست یم   زیلباسا و کمد تم
و    ییدسشو رمی خورشت و کم کرد و گفت من م  ریکرد باران ز  یپهن م یپشت اطیبند  ح

   یرم حموم و رفت  پارچه  ی کرده  بعدشم م زیگفت حموم و تم  یکنم هست  زی تم کمی
شل شد   شمیخونه ن دنیبا د میو اشپز خونه رو مرتب کرد  میجمع کرد  ای ا  روظرفارو ب

بود که ادم دوس   زیو که نگو ان چه نان تم اطی بود ح یعال ییرایزد  پز  یواقعا برق م
زد  بعد باران    یطور اشپز خونه که برق م نیکنه اتاق خوابم هم یداشت بره توش زندگ

و    میمرتب تنمون کرد  نی رنگ نیسنگ یلباسا من رفتم حموم و بعدش الناز هممون  
 تا وارد حموم شد زنگ در و زدن  رو به بچه ها گفتم   ا یرو  میمنتظر نشست

فقط   م یتا االنم کالس داشت  انی که قرار بوده ب  م یها  ما انگار خبر ندار  نیند یسوت -
 باران  نید یباران مثال خونه بوده اون غذا درست کرده فهم

 رفت در و باز کنه    یخب بابا هست-

 یبرنامه کودک ! در باز شد و ما هم مثال ب یوروشن کردم و زدم شبکه    زونی تلو زود
هم همه اومد و    ی! صدا یزیاز چ  میمثال خبر نداشت  یرو مبل که الک م یلم داده بود الیخ
   یهست غی ج غیج یصدا   هوی

دنبالتون ! ما همه   میایکه  ب نی ! چرا خبر نداد  نیکن  یکار م یجا چ نی مامان شما ا   یوا -
با ورود  می هر چند واقعا خوش حال بود  مینشون داد ری زده و غافل گ جان یخودمون و ه
بابا هم دور تنم  یهام فرستادم  دستا هیسمتش و عطر تنش و به ر دمیبابا با ذوق پر

 و گفت    دیحلقه شد و سرم و بوس

 بابا چه طوره ؟  یا یمح-
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مادر خودم    دیتو بقلش شا دمیو خز   دمیکش یقیبا ورود  مامان نفس عم   ییخوبم بابا -
اوقات با هم به   یکرده  هر چند بعض یاز دوازده سال واسم مادر شتریاون ب ینبود ! ول
بود  بچه ها هم همه رفتن تو بقل  ننه باباشون   بازم برام مادر یول  میخورد  یمشکل م

 و با بهت گفت   رونیخخخخخ مرگ! باران از بقل عمو اومد ب

  میکرد  یم   یازتون استقبال بهتر   یکمیحد اقل    نیداد  یخبر ! خبر م یبابا جون چه ب-
 ! شهیکه نم یطور نی اخه ا

 !!  هیباران عجب مارمولک نی ا  ایخدا

زدم بقل و سالم   یصداشون م  یبچه ها که من عمو و خاله از بچه گ یمامان و بابا با
  ایکه مامان رو  ارهیب ییکه نشستن الناز رفت تا  چا   نیبعد از ا  میکرد یاحوال پرس
 گرد شد و گفت   هویچشماش 

رو   ا یخنده خوبه که ان قدر رو ری ز  میو زد میکرد   یبه هم نگاه ی!   همه گ ایکو رو  یوا -
 !با خنده گفتم   دوست دارن واقعا 

لبخند اسوده   ای رو ی!بابا  دیا یم  دیدونست که شما دار  یرفت حموم نم ای خاله جون رو-
 زد و گفت   یخاطر

 اها ! -

کردن و    یبا تموم وجود به اطرافشون نگاه م  ای و الناز و رو   یمامان من و مامان هست 
ود با لبخند کنارم  نشسته ب نیدادن  مت یگرد واسه هم سر تکون م ی با چشما یه

 برگشتم سمتش و گفتم 

 دمت گرم   -

 م یچاکر ن یمت-

و انگشتشو نا محسوس   دیکش  شیکنار  زی دستشو رو م یواشکی مامان الناز با وسواس  
  م یدیخند  زیانگشت بدون خاک چشماش گرد شد  و ما هم ر  دنینگاه کرد با د
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به  یگذره  بران با لبخند گاز  یبدون ما خوش م نیکن یکار م یخب چ  -باران یبابا
 زد و گفت   بشیس

 چه جورم -

که سرفه   ی تو گلوش موند و در حال  بیگرد همه  س یجو ساکت و چشما  دنیکه با د 
 کرد گفت  یم

زاره نفس   یدست انداخته دور گلوم نم یکیاصال بدون شما ها انگار    زهیچ ی..ع..نی-
 تونم نفس بکشم   ینم  یطور  نیبکشم  و دوباره سرفه کرد و گفت ا 

ضربه زد پشت باران که باران سرفش بند اومد و با   هی  یخنده و هست ریز  میزد همه
 لبخند گفت  

 بنازم قدرت دست و پنجت و  -

و رفع   یکردن و بوس و بقل و خوش حال یباز  لمیهم اومد و دوباره ف ای موقع رو  همون
ها شروع شد  کنار مامان نشسته بودم و اون  از دانشگاه و استادا ازم سوال    یدلتنگ

کنه بعد شام که همه مبهوت به غذا  یتا باز  نیبارانم لب تاپش و داده بود به مت کردیم
و   دنیخواب ییرا ی تو اتاق تا بخوابن و بابا ها تو پز  میرو فرستاد  اکردن  مامان یها نگاه م

  کی خدارو شکر  نزد میرو پشت بوم پهن کرد  میو رفت میو برداشتما هم رخت خوابامون  
 گفت   هویالناز    میدیبود و هوا هم خوب  همه کنار هم دراز کش دیع

دونه ستاره تو اسمونه اگه ارزو   هیماه کامله و   یداستان خوندم وقت کی  یبچه ها تو -
   میارزو کن  دیایب   شهیبراورده م یکن

   نی هست  یما احساساتببرو بابا چه قدر ش-باران

 هم شاعرانه است    یلیخ رمینه خ-الناز 

 من که اعتقاد ندارم  - یهست

 من اعتقاد دارم    یول-
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بود من   یاگه واقع میهم ارزو کن یهممون برا  هیواقع  گمیمنم م میشرط ببند  دی ایب-ا یرو
 برنده ان   یاگه نه باران و هست  م یو الناز برد  ای و مح

 به هم و گفتم   دمیو کوب دستام

کم فکر   هی  ای رو میهمنشست یهم قببول کردن هممون رو به رو  یاره قبوله باران و هست-
رو بنشونه سر جاش و غرور   یشه  که هست  دایپ ی کیکنم   یکرد و گفت من ارزو م

 قدر خشن نباشه  نیکم شه و ا  کمی   یهست

 ی اوه ه ه تومار واسش ارزو کرد   -الناز 

  اینفرت  یغم شاد یکنه  حاال هر حس دایاحساس پ  ندهیا سال ا ت   دیبارانم با -ا یرو
به پسرا نپره و   یکه مثل هست نهیکم بهتر شه منظورم ا هی.........عشق ! و اخالق سگشم  

 دنبال دعوا نباشه  

   نهیشل گفتم منم ارزوم ا شین با

 با ترساشون روبه روشن   یهم باران هم هست گهیتا سال د -

   دیبا ترساتون روبه رو ش دیطوره خود شما هم با  نیخب اگه ا -باران

   میباران ما که نقطه ضعف ندار الی خ یب -یهست

  ستین ادتی  ادیاون وقت عممه تا سر حد مرگ از دست زدن به گردنش بدش م- الناز 
به گردنت دست زده بود  چون تو خواب   یاورد  ییدختر عموت چه بال تایبار سر ب نی اخر

! 

  ینفس کس ای  زنهیبه گردنم دست م یکس یحس بده وقت هی  ستی ترس ن نی ا- یهست
  ادمهی هیوحشت ناک  یلیکشن حس خ یخوره به گردنم انگار چاقو رو پوست گردنم م یم

لوسم    یاون دختره  نیاخطار و به همه داده بودم که به گردنم دست نزن نی ا یاز بچه گ
 گذاشتن تو دستش کمه !!! نیتهاش و پال هیاز کل  یکیواسش ازدست دادن 

 ؟   نیو قهر   دیکن یهنوزم باهاشون رفت و امد نم-
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 اره - یهست

 منم ضعف ندارم- باران

مونه و   ی زنده نم ژ»یکسو خفه بدون کپسول ا ک یتار  ط یهه به قول الناز عممه تو مح-
  شیتا مرگ پ یافتاده بود  ر ی تو حموم بدون المپ گ یوقت شیسه سال پ  ستین ادتی

باران رفت   یچهره یجا نبود نیاالن ا  دادینم یبهت نفس مصنوع ایو اگه  رو  یرفت
پر از   یشما هم سه روز تموم تو انبار اگه مهیهمش به خاطر بچه گ  نیتوهم و گفت ا 

 !  نیشد ی مثل من م نیافتاد یم  ری گ رتونیمادربزرگ جن گ یموش و مارمولک خونه

 کرده !  یم ینیب شیرو پ نده یو ا   گرفتهیبوده و فالم م ری واقعا مادر بزرگت جن گ  باران

 یو هرچکرده   یم ینیب ش ی پ ییجورا هیرو    ندهیواقعا ا   یکه نه ول  ریاره جن گ- باران
 ! ومدهیاز اب  در م ی واقع  زدهینفوس م

 بود؟   یمادر بزرگت چ   اسم

 مرجانه -باران  -

  یو م  ز یطرف مقابلت  همه چ یاوقات از چشما  یتو هم بعض نی واسه هم-  یهست
 ! اد یم  شیپ یزیچ هی  یدار یحس بد  یگ ی م ی وقت  ای یفهم

   دهیاز مادر بزرگم به من به ارث رس  ییزا یچ  هیاره  بایتقر- باران

  ریمن تو اسانسور گ یعنی م یشی بارانم گفت ماهم با ترسامون روبه رو م الیخ یالناز ب 
مثل سگ    نیماش یهم که از  سرعت باال  ایترسم و مح یافتم چون از اسانسور م یم
 !  ستیداره شنا هم بلد ن تی حساس ینیبادوم زم  یهم که به کره    ایترسه رو  یم

   نیکنم دو تاتون عاشق بش یمن براتون ارزو م  -النار

عمرا  ودر   گفتنیم  یو ه  ومدی  یخنده و حاال خندشونم بند نم ریو باران زدن ز   یهست
اون شبم گذشت و     انیاف پنج جلومون به زانو در ب  میکن یکار میاخر هممون ارزو کرد 

از دوستان  اشناشون اومده    یکی یهم بود مامان بابا ها به خاطر عروس یشب خوب
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هر جور شده با   میو برگشتن و ما هم مجبور بود  زدنهم به ما  یسر هیبودن تهران  و  
 ******  می اف پنج رو به رو ش

 ی هست

 ****** 

هم  راجب به   میکرد یو هم جزوه رو قبل امتحان دور م  میدور هم نشسته بود  هممون
   میدی کش یهم و به رخ م  یو نقطه ضعفا  میزد  یحرف م  شبید یشرط بند 

  افتیق   یخورد  ینیبادوم زم یکه کره   یبار نی جان  تو حرف نزن که اخر  ای رو-یهست
 انار شده بود قرمز و دون دون    هیشب

 کس بهش دست نزنه  چی ه یو نزاشت  یستی نکه خودت  به گردنت حساس ن -ا یرو

  الیخ ی ب ستین یزیکه چ  نیخوام خفه شم ا  یبسته م یخب منم تو فضا ها  - باران
   گهید

   شمی از ترس الل نم  رهی تند م  یوقت   ن یمگه من  تو ماش گهی راست م-ایمح

   میچاره ا یب میامتحانه مهمه گند بزن میبخون دیا یترسه ! ب یالناز که از اسانسور م  ای

 .  میامتحان اماده شد  یو برا  میاومدن استاد خفه شد با

  ای زدن گو یپسرا حرف م نی ماش یراجب به بمب رنگ یدانشگاه هر از گاه یها  بچه
  یمحوطه رو نگاه کردن ول یهمه    نیدورب لمیو نگهبانا ف دیدانشگاه به همراه اسات ری مد
به لطف باران مختل شده    ستمینکردن چون اون لحظه برقا رفته بوده و س دایپ یزیچ

  یعنی نیهم خوبه هم بد  چون ا  نی نزدن خب ا  یحرفهم انگار راجب به ما    بوده  پسرا
و   رونیب  میحساب کنن  با بچه ها از دانشگاه اومد هیخوان باهامون تسو  یخودشون م

حرف   شی اون واقعا رارندگ  نمونیب کردیم ی داشت رارندگ ای رو  م یشد نیسوار ماش
  ای رودونست  اواسط راه    یبود و راجب به همشونم م ناینداشت  چون عاشق ماش

 وسط جاده نگه داشت و گفت  
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  اده یشد النازم باهاش پ ادهیپ  ایخطر ناکه  رو   یر ی پنچرن برم پنچر گ کایفکر کنم  الست-
تر مز زدن    هویبا سرعت جلومون  اومدن و    یمشک  یمدل باال  نیپنج تا  ماش  هویشد 

 باران با اخم گفت  

 ه باز !چه خبر-

 دونم   ینم-ایمح

و اومدن سمت ما  با    رونیپوش اومدن ب اهیو س   کلیباز شد .پنج تا مرد ه نایماش در
شون   یکی  میشد ادهیشده بود هممون پ ری اخم  خم شدم و قفل فرمون و برداشتم اما د

اسون بود  الناز    یلیهستن خ  یکه ک نی داشتن و حدس ا یمشک  یالناز و گرفته بود نقابا
 باران   یکرد داد زد ولم کن عوض ی که تقال م  یحالدر 

 ولش کن   -

که الناز و گرفته بود اصلحه در اورد و گرفت رو  سر باران و   یخواستم برم سمتشون اون تا
 اروم و خون سرد گفت  

 زنه ..البته فعال  ینم بیاس  یبه کس یخانوما  کس نیاروم باش -

کدوم   چیشده بود ه رینداشتم الناز تو دستاش اس یشک چیه الهیکه اون دان نیدر ا خب
  میکن  یکار میتونست ینم

 برن   هیبق نیاز من بود بزار یبمب رنگ ینقشه   - باران

   میخفه شو باران  ما همه با هم بود-دادزدم -

 خب!!   دیر یهمشون بودن  اونا رو هم بگ  گهیراست م -گفت غیج غیبا ج الناز 

 با حرص گفت  ایمح

 شو  الناز خفه-

 از پسرا که فکر کنم مهام بود گفت   یکی
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تو   دیخوب هر کدوم بر یحاال هم مثل دخترا  می هم ندار  یشوخ می ما هم اصلحه دار  -
 کنم   یم  تیو گرنه دوستتون و اذ   دینیبش نیماش هی

  یکن  یتو غلط م -ا یرو

جلو که راشا نقابش و کند زدو اومد سمتم و با خشم بهم نگاه کرد و    ادیخواست ب مهام
 گفت 

  نی تو ماش  نیبرو بش-

  ادیجا نم چیاون ه-  ایمح

 تو خفه - راشا

که راشا   ینی و به سمت ماش نی با حرص به  راشا نگاه کردم  و قفل فرمون و انداختم زم 
 د  نداشتم الناز دست اونا بو یکرد رفتم راه یبهش اشاره م

 احمق نشو  یهست  -زد  غیج ا یرو

هم تو دست   ای مح ی که  بازو ن یرفتم نشستم  تو ماش میندار  یا  گهیراه د  -داد زد  باران
  الم یدان  نی رو انداخت تو ماش ا یشد و کشون کشون مح ری که فکر کنم ارشام بود اس یکس

در اورد    یپاشو اورد باال تا مهام و بزنه که مهام دسمال  ای رو  نشیالناز و انداخت تو ماش
بود   دهیفا یکرد اما ب یتقال م ا یرو گرفت ودسمال و گذاشت رو دهنش رو  ایو از پشت رو 

      نشیهوش شد ومهام اون و برد تو ماش یب ا یرو  تیدر نها

 داشبرد و داد زدم   دمرویکوب

 وونا یی ح-

باران  دستش و   رونیزده بود ب تیاز اعصبان میشونیپ  یو رگا  دمیکش یتند تند نفس م 
من اخم   ه ینبود و راشا هم با  یا  گهیچون جز اون کس د  انیاورد باال  بزنه تو صورت را 

  هویاومده بود نشسته بود باران تا دستش برد باال پسره مچ دست باران و گرفت  
دونم  یم نداره ! نم ک یاز شکستگ یزی در رفته و  چ رانمچ دست با  دمیکه فهم چوندیپ
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و   نیگاه باران زد که باران افتاد زم جی به گ یمشت  انی گفت که را یبا داد چ انی باران به را
ترکم داد زدم   ینگم م یز یاحساس کردم چ  نیبلندش کرد و برد سممت ماش انیرا

  یمحکم به داشبر د م  ومشتام   وونی ح یکن یکثافت دست رو دوست من بلند م هیعوض
راشا با اخم دستام و گرفت و داد زد بس  دمیکوب  یبازم م یزدم دستام کبود شده بود ول

 کن 

 کنم   یبس نم-

 یباشه خودت خواست-

چون    دستیفا یدونستم که تقال ب یدسمال بزرگ رو دهنم قرار گرفت خودم م هیو
  یچیه  گهی و    د  دمیبد  و نفس کش  یدوستام دستشون بودن پس کم کم اون بو 

 دمینفهم

اتقاقات چند ساعت قبل     یاور ادیاتاق نا اشنا با   ه یاتاق  بودم    کی و باز کردم تو  چشمام
به حالت نشسته   یصندل  ک ی  یمتوجه شدم دستام بستست و رو   یول  دمیاز جا پر

درست کرده بودن ما فقط گند   ییجنا لمیکردم چرا ف یپسرا رو درک نم نی بسته شدم !ا
و    میخودشون و جد در جد شون و برده بود یو ابرو   شونیارد ی لیم ینا یبه ماش میزده بود 

کارا رو   نی!!!! واقعا چرا ا  میمعروفشون کرده بود نترنتمیو تو ا میغرور شون و شکسته بود
  ادینن!با ز  یکارا به خودشونم ضربه م نی گفتن دارن با ا یکرده بودن با خودشو.ن نم

کردم   یو پارش م کهیسه سوته  ت بودجا  نیا  انی باران اخمام رفت تو هم کاش را یاور
االن باران حتما   یدست رو دوست من بلند کرده بود ! اخ ی! چه جور یدوم شترم یب

وقت با    هیمشت خورد نمرده باشه  یسرش!اون طور یکنه  وا  ی درد م یدستش کل
  یطرف و اون طرف تکون دادم  دستام و با طناب  به پشت صندل نی حرص سرم و ا

گرش باز نشد   یزره هم از سفت هی  یتقال کردم  و با طناب ور رفتم حت یبسته بودن هرچ
هتل    یرنگ بود  مثل اتاقا  یاتاق کرم قهوه ا  یهم هست  همه ی کیحاال چه اتاق ش
 بود  یواقعا اتاق قشنگ

 !( یکن هی گر  ای یبکش غیج دی جان به نظرت االن نبا  یهست دی)ببخش
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 ام   ای و رو ایمن فقط نگران باران و مح  یواس چ نه

 هم کرده توله سگ !   یموقع در باز شد و راشا وارد شد اوه چه اخم  همون

 اخم اومد سمتم خم شد و گفت   با

 بالخره  یشد  داریخانوم ب یبه به  هست-

 گفتم  یخون سرد  با

فکر   گهیتا د میکشت ی گربه رو دم حجله م دیحقتون بود  با میبه سرتون اورد  ییبال هر -
 رون یب نی پوکتون بنداز  یکردن  مارواز  کله  تی اذ

 من کجان ؟  یگفتم دوستا  تی جد با

 زد و سرش و به طرفم خم کرد و گفت   یلبخند

 دوستات ! اومم جاشون خوبه -

  شونیک یتاره مو از سر   هیبگو  تیعوض ی؟به اون دوستا  ن یدوستام و کجا برد- دادزدم
کنم و از تو دماغشون   یپارسالم و که تا االن نشستم تو دهنشون م د یع ی کم شه جورابا

 !!!  یدی فهم ارمیدر م

 چاره رفت تو هم و با حرص گفت   یراشا ب ی  افهیق

  کمیکنه  محامم    یانسور داره سکته مهتلن الناز جونت االن تو اس  نی دوستات تو هم -
هتل !   ین یزم ری ندازتش تو استخر ز  یداده و االنم م ینیبادوم زم یجونت کره   ایبه رو

دور بزنن با    کمیکجاست که بردتش   یدون ی!م یاالن با ارشام رفته رال   تمیعز  یا ی مح یوا 
! و اخر از همه باران خانوم زبون دراز   شتریب دمیشا  ای  ستیدو  تو البته با سرع   یفرار
باران جونت االن    یدید ی انداختش تو انبار هتل م  انی را یو وقت  افشی ق دیبا  یوا 
 و پر از سوسک و موشه کی اتاق تار   کی تو
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  یکرد با صدا ی بدنم از شدت  انقباض درد م  وونی ح یوجودم داد زدم عوض یبا همه   
 گفتم   یگرفته ا 

  یممکنه بهش شوک وارد شه اون  اون خاطره   ا یمح  نیکن یم یاز با جونشون ب نیدار-
شما ها   ای رو یوا   ایداره الناز  ممکنه از ترس تو اسانسور سکته کنه رو نیاز ماش یبد
  یهاش عفونت کنه زخم معدش  دوباره اوت کنه  تو ابم نم هیممکنه ر  ایرو  نی ا وونهید

تونه اون تو نفس بکشه   ی اون نم رونیب نیار یباران و ب نخدا بارا  ی تونه شنا کنه وا
نقطه  نی کن یازشون استفاده م  تیواسه اذ  نیکه دار  یینایها ا یلعنت شهیحالش بد م

 ینم یزیاز چ  ای  نیندار  یالرژ    یزیخطر مرگه مگه خودشما ها به چ  ستیضعف ن
مرده رو اونا    ابص  نی زدم د باز کن ا غیج  نی نداشت تونیتو بچه گ یمشکل ای  نی ترس

   رن یمیم

 کرد گفت   یجعبه رو با ز م کی که در  یزد و  در حال یخند پوز 

گم در  یم نی واقعا بهت افر  یهمه دروغ بساز   نیا  قهیدق هیتو  ی تونست یچه طور-
   میخونوادمون سر افکنده شد  یجلو  نیمارو برد  یضمن شما ها حقتونه شما ابرو 

پخش شده  و   افهیو ق ختی عکسامون با اون ر ی همه    نترنتیتو ا   نیزد  یخصارت مال
 حاال وقت حساب پس دادنه 

 ؟  یکن یچ غلط یخوا یم-

ه چشمام از شدت و در جعبه رو باز کرد ک  یکوچولو خوش گذرون هی زد و گفت   یلبخند
و گنده رو برداشت    اهیزشت و س یدست اون زالو  هیدوبرابر شد.......... زالو !!!!! با   رتیح

کردم با اومدن دستش و گذاشتن زالو رو گردنم با تموم وجودم   یو من فقط بهش نگاه م
 !          دمیکش غیج

   

  **** 

 - الناز 



 کاله داران 

86 
 

خفه  اریاب ب  وانیل  هیسوخت  با حرص گفتم  باران برو    یم یو باز کردم گلوم کم چشمام
  نیهم  کهیقدر تار ن ینشد از جا بلند شدم وا اتاق چرا ا دهیشن ییصدا   چیه یشدم ول

دوسه تا قدم عقب   واریمثل د  یسفت اهن زیچ هی رفتم که با سر رفتم تو   میمستق یطور
به    واریرخ رفتم تو د می! به راست رفتم که ن واری تو د وردمرفتم که باز از پشت با سر خ
و    دیپام لرز  ری ز  هویبا حرص  دستام و به کمرم زدم که  واری چپ رفتم دوباره خوردم به د

اتفاقات قبل    یاور ادی درود با   واری د یبا حرص گفتم بر پدر سازنده   نیبا مخ خوردم زم
اکو شد و   غمیج یکه صدا   دمی عمرم و کش غیج ن یچشمام گرد شد و بلند تر میهوش یب

با     شهیصدام افتضاحه! کم کم احساس کردم بدنم داره از ترس منقبض م  دمیمن فهم
تونستم تکون بخورم فقط اروم ناله کردم و   ینم  یترس گفتم من االن تو اسانسورم  حت

 هات !  نقشه  نیبا ا   یسرد بخور نیکه باران به زم یاسانسوره متنفرم ا   یگفتم  از هرچ

 زدم   غی( ج یگرم بخور نیگن به زم ی)الناز جان معموال م 

کنن   یو پاره م  کهیدوتا مون و ت ایبعد اون دن می ر یم  یببند دهنت و االن هر دومون م-
  یبه عهد گر یدار مکافات د   نیمرا و نجات بده در ا   یداد زدم اوه ه ه رب یدوم شترم یب

 کن   میاعتماد نخاهم کرد!رها

و    ییرها یمنظورم از ازاد ه یمنظورم ازاد  ستیظورم از رها اون رها که دختره ن من البته
رنگ و   اه یس  هی جادو یجعبه  نیخارج شدن از ا  یمنظورم از ازاد ست ین یمرگ و ازاد 

من جوونم هزار تا    دیاوه ه من و ازاد کن دمیغیاسانسور ! دوباره ج گنی که بهش م هیبرق
  دنیکش غیداشتم ترسم و با بلند بلند ج یی جورا هیکردم  یم  هیواقعا گر  گهیارزو دارم د 

 کردم   یپنهون م

که   یمعصومت لوچ شه ا ی که اون چشما یکه  اون لبخند ارومت داغون شه ا یا  الیدان
با اون    شه مرده شورت و ببرن  دیسف تی اب یکه اون چشما  یکوتول شه ا   دتیاون قد رش

اسانسور به زور از جا بلند   رونیاز ب ادی خنده م  یجذابت! احساس کردم صدا ی  افهیق
 دم و داد زدم  یاسانسور کوب  یوارهی شدم و به د
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 یپر بغض  یو با صدا   هیگر  ریزدم ز  هویکنم   یکشمت زنده زنده چالت م  یم رونیب امیب-
 گفتم 

  دمیمشتام و مهکم کوب یعصب   رونیب امیترسم بزار ب یمن م  الیترسم دان یم  دیباور کن-
حال   یکه ب دمیکوب واریاون قدر به در و د  رونیب ام یزدم بزار ب غیاسانسور و ج یبه بدنه 

  ا یکجاست ؟   یهست نیگفتم حداقل بگ یگرفته ا یبا صدا  نیسر خوردم و افتادم زم
  یکردم از شدت ترس نم یاحساس م نی ؟دوستام و کجا برد  ستباران کجا ایو رو   ایمح

همش به خاطر اون روزه    ستمیترسم باور کن لوس ن  یتونم حرف بزنم داد زدم من م
که کم مونده بود   یافتادم همون روز   ریزشت گ  هیجادو  یجعبه  نی ا  یکه تو  یاون روز 

  هیچ یدون  یاصال م زدمداد  هوی  رونیب  امیسالم بود بزار ب شیاون روز فقط ش  رمیبم
حقت بود  تا بلند شدم   ومدی هم م یلیکم رنگ زردم بهت خ یالتماسم نم  ترسم  ینم
 غیو بعد اسانسور انگار از جا کنده شد با تموم قدرت ج  دیپام لرز  ریاحساس کردم ز  هوی

 .نی و افتادم زم دمیکش

 ********* 

 - ایمح

 *** 

تونستم    یدستام و بسته بود و نم نی ولم کن  پرتم کرد تو ماش ضی مر هیکن روان ولم
 ها ؟    نیکار کرد  یبا دوستام چ وونهی زدم د  غیکنم ج یکار چیه

 بقل راننده و کمر بندم و زد  با داد گفتم   ی صندل  یحرف انداختم رو  بدون

گردنم فرو کرد و اروم   یسرش و تو گود   یبر یم ی من و کدوم گور یدار  گمی با تو  ام م-
 گفت 

 دور دور         -

  دمیدور دور اصال نترس یاز کلمه  یول  دمیترس شی هویاز حرکت   تونم انکار کنم که ینم 
 و شل کردم و با خند گفتم   شمین
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کردن خودت و بردن ابروت     یو رنگ  نتیدونستم به خاطر ترکوندن ماش یاگه م یوا -
کردم ! با حرص   یم ادهیقشنگ تر واست پ ینقشه   هیدور دور حتما    یبر یمن و م

 برگشت سمتم و گفت  

 اروم تر برم   یکه التماسم کن ارم یسرت در    ییبال هی -

 تعجب گفتم   با

و روشن کرد برگشت سمتم و بهم لبخند   نی! ولم کرد و رفت نشست و ماش یاروم تر بر-
 زد و  یشرارت بار

 . ده یکه گاوم زائ دمیفهم یبه پشت صندل  دنمیو چسب  نیاز جا کنده شدن ماش با

رفت   یباال تر م یشدم و چشمام رو  فلش قرمز رنگ که ه  رهیمتر خ  لویوحشت به  ک با
 زد   یدو دو م

. صد   ی. صد و س ستیپنجاه .شصت.هفتاد . هشتاد . نود . صد . صد و ده . صد و ب 
 و....... 

  یبکشم سرعت هر لحظه باال تر م غیج یتونستم حت یبودم نم رهیوحشت به جلوم خ با
 با لبخند برگشت سمتم و گفت   دم شیاز قبل انگار الل م  تری رفت و من ب

 گذره ؟  یخانوم م خوش م ای چه طوره مح-

  نیدست خودم نبود انگار رفتم به چند   دیلرز  یداشتم رنگم مثل  گچ شده بدنم م  حتم
   میتا بر  می شد  نیسه ساله سوار ماش  نیکه من و بابا و مامان و مت یسال قبل همون روز 
که  مامان مرد  و چند سال بعد  یهمون  روز  می که  تصادف کرد  یمسافرت  همون روز 
 شدم ! یمن صاحب مادر ناتن

هر لحظه    نی تونستم الل شده بودم  سرعت ماش  یانگار نم  یبزنم ول  غیداشتم ج دوست
ماما    یزد   و من فقط چهره   یترمز م  شین هویو   دیکش یم  ییرفت از عمد ال یباال تر م

  هویو کنترل کنه      نیداره ماش  یکه سع دمید یکشه بابارو م یم غیکه  ج دمی د ین و م



 کاله داران 

89 
 

  یبکشم ول غیکردم ج یم ی که چشم از روبه رو بردارم سع نی ترمز زد به دون ا  نیماش
کردم   یمن فقط به مامان نگاه م   یشد  در طرف من باز شد و ارشام صدام زد ول ینم
طرفش  من و برگردوند و داد    بودم به ره یتو گوشم خورد و من فقط به روبه رو خ یلیس

 زد 

 بکش . داد بزن با تو ام   غیج-

  ادهیپ نیکردم انگار صدام و از دست داده بودم  من و از ماش  یبازم به اون نگاه م ومن 
 کرد و من هنوز دستام بسته بود داد زد  

 زود باش   اال یبکش   غیبا تو ام ج ایمح-

  دمی کش غیو با تموم وجود ج ن یکه تو گوشم خورد افتادم رو زم یمحکم  یلیس با
 .................مامان ..............!!!!!! 

 ******** 

 ا یرو

 **** 

  

 دوستام کجان ؟ - 

 و گفت   سادیروبه روم وا  اومد

 دوستام !  شیپ-

که دوستات دارن   نهیدونم منظورم ا ی و که خودمم م نیا  یمفنگ ی  کهیمرت -زدم  غیج
 ؟  کننیم  کاری اهاشون چب

  یخاله باز -لبخند گفت با
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 حرص گفتم   با

 ها !   یقدر شباهت دار ن یگم چرا ا یتازه شناختمت م یییوا -

 تعجب گفت   با

 تو ؟   یگ یم یچ-

مدت واسم    هیکه  یبا  کس یادی شباهت ز  دمیفهم دمیکه تو رو د  یبابا من از موقع-
 ! ی بود دار زیعز یلیخ

 !  یتعجب گفت ک با

 قورباغه!!! -

 حرص گفت قورباغه! با

روز از رنگ سبزش بدم اومد    هیخب  یبود ول یو سر به راه  بینج وون یح  یدونیاره م-
کارو سپردم به باران تا نقشش و بکشه اونم طبق  نیکنم  بعد ا  دشیگرفتم سف میتصم

غذا اسمش مهام   هم قورباغم و که از  یمامانم و کش رفت هست تکسیالناز وا  یگفته 
  یدر اورد ب تکسی قورباغم و از تو وا ا یمح  یشه  وقت دیتا سف تکسی بود انداخت تو وا

 کرد   میتسل  نیکرد و اخر جان به جان افر  یچاره تشنج م

 شه بدبخت  ادامه دادم   یعصب ایدونست بخنده  ینم

 یجا خالص شم  با کمک دوستام م  نیاز ا ی وقت  گهید  ریخالصه که منظورم و بگ-
  دی با میکرد  تونیکه از اولش رنگ میکننده ما اشتباه کرد  دیسف ا ی تکسی تو وا متونینداز 
 ! میاورد  یسرتون م یبدتر یبال

 حرص گفت   با

دوستات کجان ؟ دوستات  االن دارن با نقطه ضعفاشون    یدون یم نی ش ینه تو ادم نم-
 جنگن   یم
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 گرد گفتم  یچشما  با

 تو !   یگیم یچ-

  یم نی با راشا داره رو گرم کردن گردن تمر  یکیازدوستات  تو اسانسوره اون   یکی - مهام
  یکیبه پوستت بمالم بعدم بندازمت تو اب !  ین یبادم زم یکنه تو هم که قراره اول کره  

حاال   هیزندون کیتار   یتو انبار یکیکنه و اون   یم  یسوار  نیاز دوستاتم  االن داره ماش
 !  اندوستات کج یدیفهم

 !  دنیرو فهم زا یچ نیاز کجا ا   نایاخه ا  یشد  ول یگرد تر نم نیاز ا  چشمام

 ؟   نیدیاز کجا فهم  -زدم  داد

 زد گفت   یمانتوم و باال م  ینا یکه استت یجلوم و در حال  اومد

از خاطر    یکیصداتون و  نی زد  یموضوع حرف م  نیکه سر کالس  راجب به ا  یموقع -
   ید یکنه حاال فهم ینیری خودش رهی شنوه و م  یم  انی را یخواها

  شیخوام برم پ یدستام و باز کن م یزن یو باال م  نامیولم کن چرا است- حرص گفتم  با
 دوستام  

 بعدش دوستات  یبعد  اب تن  ینیبادم زم ینوچ اول کره -

   یدم به دستام دست بزن یاجازه نم- حرص گفتم  با

 گرد گفت  یچشما  با

 چرا ؟ -

 به را . خو دوست ندارم مزکر جماعت بهم دست بزنه !  دهیواسه چ چسب-

 تا حاال مزکر جماعت بهت دست نزده ؟  یعنیزد و گفت  یخند پوز 

  می ستی د نه د ما از اون خونواده هاش ن-
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 گفت    یا  گهیپوز خند رو اعصاب د با

گفت   انیهمون طور که را دوست ندارم بهت دست بزنم جوجه اردک زشت  یلیمنم خ-
 ! میو از خدا تونه  با هاتون حرف بزن  دیشما ها فقط دنبال جلب توجه

  یفکر م نی واسه هم  نیاز گاوم خر تر   تیاعصاب روان  یحرص گفتم تو و اون دوست ب با
   میها رو دار   الیما قصد جلب توجه شما گودز  نیکن

 کم تره !  می توجه تو رو جلب کنم ها مگه من از تو چ  دیچرا من با اخه

 خوشگلم !  یو لبا  د یپوست سف ای بلندم  یمژه ها  ای  میدرشت عسل یچشما -

که   یاعتماد به نفس و کم کنم  با هر کلمه ا یخدا  نی ا  یخواستم رو یاصل فقط م در
 کرد  ینگاهم م رهیزد و خ یبهم زول م شتر یگفتم اون ب یم

اوه    ای!   یگفت  او ه ه ه رب یجا بود م نیکم بود اگه الناز ا یلین خصورتامو   ی  فاصله
 چه گوها !!!  گفتیجا بود م نیچه شاعرانه البته اگه بارانم ا 

  ادیقش کردم ! با    رهی من و بگ  یکیگفت  یهم  م ای کرد و مح یهم حتما اخم م  یهست
 بچه ها اخمام رفت تو هم و با حرص گفتم   یاور

 کنه   یواستاده بر و بر من و نگاه م  گهیبزار برم د-

  یمچ دستم و گرفت و  کره    یخورد و انگار به خودش اومده باشه با اخم بد یتکون
!!!    ینشد  لعنت یبا حرص خواستم دستام و عقب بکشم ول دی رو روش مال ینیبادوم زم

  یاون دستم م  یکره رو رو  ی   هیود  با اخم گ همون طور که بقطناب و محکم  بسته ب
 گفت  دیمال

  ادی قابل تحمل باشه  به خاطر زبون درازت ازت خوشم نم افتی هر چه قدرم ق-

 در اوردم و گفتم   هیگر یو کج کردم و ادا گردنم
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رو   یزندگ نی ا گهی خوام خودم و دار بزنم من د  یبهم بند کفش بده م یکیخدا    یوا -
او   نا   ی ! من ب دیا یخوام  اه ه ه پروردگارا مرا با خود ببر مهام  از من خوشش نم ینم

 مو !  یب ی پا  ای قالده   یبدون جوراب مانند سگ ب ی تمامم مانند پا

   یحرص گفت  مسخره روان با

کرم رو دستم   یانگار کل دی خوار یخواره بد جورم م یکم احساس کردم دستام داره م کم
  دم یپر یم   نی ها باال پا وونهی مثل د یرن  واقعا عذاب اور بود رو صندل یم یدارن بندر

 گرد گفت   یمهام با چشما 

 چته ؟ -

 زدم   داد

 خواره !!!!  یم-

 کجا ؟ -داد زد  اونم

 شجاع   یاقا  یدر خونه -

 حرص گفت   با

 خواره ؟  یدستت م-

  رمی گ یم شی دارم ات یسخت تر کن خب روان کمیخواره سواالت و   یپ ن پ کف پام م -
 با لبخند گفت  

 حقته -

سوزه     یخوارش تموم تنم م یکردم کم کم به جا  ی مردم احساس م  یداشتم م واقعا
 زدم   غیج

 سوختم    یوا   ییکه تا خود خونتون بدو  ارمیسرت م  ییازاد شم   بال  دیبه قران مج-
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باال   یهمون صندل  یشد و همش رو ینم ینشونش ندم ول کردم دردم و یم یسع یلیخ
 سوخت انگار  داد زدم  یصورتمم کم کم م  یحت    دم یپر  یم نی پا

  ییسوخت مادر کجا  گرمیکنم  اخخخ ج  یبازم بهت التماس نم یش  لمیبه فس لی تبد-
 یی کجا قایدق

کرد از دور   یاز دستام ازاد شد مهامم با لبخند نگام م  یکیقدر وول خوردم تا بالاخره   اون
سوختم که   یدستمم باز کردم اون قدر م یکیمهم نبود اون   یول ومدی مچ دستم خون م

تو اب و   دمیپر  میمستق هی و عمق استخر دومتر   ستمیکه شنا بلد ن  نیبدون توجه به ا 
 کرد    یم  نگاممهام همون طور با لبخند 

 ***** 

 ی هست

 *** 

دادم تا    یدندونام و رو هم فشار م  وونیکشمت ح یم  رونیب امیاتاق ب  نیاز ا  اراش
خورد    یگردنم وول م  یروبه روم بود و اون زالو رو  یراشا با فاصله کم  ادیصدام در ن

تو   شتریب  شدیخورد باعث م  یزشت م یکه اون حشره   یزد  هر تکون ی قلبم تند تند م
کردم    یکرد  با نفرت فقط به راشا نگاه م یدرد م  اضخودم جمع شم فکم از شدت انقب 

طور بود چون پوست   نی مکه حتما هم یکردم اون حشره  داره خونم و م یحس م
  رهیفقط به راشا  خ یحالت چ یو بدون ه دمیکش یتند تند نفس م   سوختی گردنم م

با    دیلرز   یه تو خودم جمع شدم  دستام ماون حشره دوبار  یبودم  با حرکت دوباره 
  قمیزشت افتاد تو   یدادم که اون زالو یالناز   گردنم و تکون بد  غیج یصدا  دنیشن

 گفتم گفتم   نمیس  یاون حشره رو قفسه    دن یزدم  و بدون توجه به خز یلبخند کش دار

 ؟  یکن  تمیبا گردنم اذ  یچه جور  یخوا  یخب حاال بدون زالو م-

 جلو و سرش و اورد خم کرد رو صورتم و گفت   اومد

   یبه راحت-
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پسر   کیاز توانم خارجه لمس دست    گهید  نینه ا ی دستاش و به سمت گردنم برد وا و
 واقعا اخرش بود داد زدم    نیبه گردنم ا  ییبه بدنم اونم نه هر جا

  بهت قول یش مونیخودت پش یکنم از کرده    یم  یاگه دستت به گردنم بخوره کار -
 ینقطه ضعف هیکنم  تو هم    یم یتالف یو واقع  ینباشه جد یمسخره باز   گهید  دمیم

لبام و گاز گرفتم که از لبام خون اومد     یمگه نه ؟دستش رو گردنم قرار گرفت که جور یدار
 گردنم و به سمتش کج کردم و گفتم  

  میرگردب  یو وقت  میر یجا م  نی هم تو هم دوستات ما از ا دی رو شروع کرد یبد یباز -
 گوشش و گفتم    ری....سرم و بردم ز 

 باشه   ادتیو  نی ا  میگر یضعفاتون و هدف م نقطه

 توش نبود گفت   یاز خونسرد  یکه اثر یبا لحن   الیاتاق با شدت باز شد و دان در

 !!!  ی... النازم اون تو کنهیاسانسور داره سقوت م-

 شدت شوک الل شده ودم راشا داد زد   از 

 زدم   غیج  رونیب دن ی از اتاق دو الیو با دان یلعنت

 ااه ه ه  ای من و باز کن راشااا داد زدم لعنت  یراشا دستا -

و بهسمت عقب هول   یرفت ! صندل یم یهم که اون تو انگار بندر  یعوض یاون زالو  
هم با   یرو پا بندم صندل   دیلرز   یکار و تکرار کردم از استرس دستام م نیدادم و دوباره ا 

  نهیکه ا ی قد  ی  نهیبلند شد  با سرعت به سمت عقب رفتم که  خوردم به ا نی من از زم
هارو اوردم باال و با سر انگشتام   شهیاز ش  کهیت کی با پام   یختشد  با هزار بدب کهیهزار ت

 کردم گفتم   یطناب م دنیبه بر یسع شهیکه با ش  یرو گرفتم  و در حال شهیش

   امیالناز دارم م ام یدارم م-

 **** 
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 ا یمح

 ** 

و رفتم سمت   دمیاز جا پر هوی  دمیکش یزانو زده بودم و تند تند نفس م   نیزم رو
طور   ن ی هم  ضی کثافت مر  وونی ح یتو گوشش خابوندم و گفتم عوض یلیارشام و س
  یول  ومدیالغر به نظر م یکم بای که تقر  کلشیبر عکس ه دمیکوب یم نش یرو سمشتامم  

 قدر محکم بود !   نیا  نشیداشت که س یا  کهیت شی معلوم بود بدن ش

 زدم   غیدستم و گرفت که ج مچ

مامانم داد زد   رفتیتصادف از دست دادم اون روزم بابام تند م  کی  هیمامانم  وتو    من
چپ شد من مامانم و از   نمون یماش  میسرش که اروم برو  همون موقع  تصادف کرد 

سوئ    تیمن سر بچه باز   یزندگ یخاطره   نی و تو از بدتر شهیهم  یدست دادم برا
زدمش   یم  هیب گر    یو باران تو از گاوم خر تر ای گفتم  به قول رو  هیبا گر   یاستفاده کرد 

  نی تنم حلقه کرد و  من تو اغوشش گم شدم چشمام تو عمرم ادستاش و دور   هویکه 
 کردم گرممه خب خجالت که نبود من و چه به خجالت!   یقدر گرد نشده بود  حس م

 که محکم تر گرفتم و اروم در گوشم گفت   رونیب امی از بقلش ب خواستم

ستم  تون  یم  تیاز جفتک پرون یساکت کردنت و خالص یکه برا  یتنها کار  رتتیجو نگ-
  نی ا گهی بار د کی اگه   ینداشت که من راه دوم و انتخاب کردم ول شتریبکنم  دوتا راه ب

خب تو   یدوست دارم ول شتر یرم خودمم اون راه و ب ی م شیاز راه اول پ یکن یطور
  میبرگرد  دیخانوم کوچولو با  رمیاروم م  نیتو ماش نیحاال هم بش ی و نداشت  شیامادگ

گفت   یاالن چ نی کردم ا یگرد  نگاش م یهتل تو تموم مدت حرف زدنش من با چشما 
   دمی! من که نفهم

 (  ی)بس که خر

که دوستام توشن   یو اونم راه افتاد سمت اون خراب شده ا  نیحرص نشستم تو ماش با
 . دهیحتم داشتم هنوزم رنگ و روم پر  دیلرس یو دستام م دمیترس  یم  یهنوزم کم
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 **** 

 ز النا

 ***** 

کنه با   ینم یحرکت گهی تا احساس کردم  اسانسور د کردمیم  هیو گر دمیکش یم غیج بلند
   دمیکش غیخورد که بلند ج  یوحشت خواستم بلند شم  که دوباره اسانسور تکون سخت

که  تازه   دمیکش غیلرزه ! با وحشت ج یاحساس کردم عالوه بر کف اسانسور پاهامم م
و تازه متوجه    بمی! با ترس  دست بردم سمت ج  هلرز  یکه داره م مهیمتوجه شدم گوش

   رونیب دمیکش بمیو از ج میلرزونم گوش   یبا دستا  دیلرز   یبدنم م یشدم  همه   میگوش
تا   یبود ول  یهست  یفراموش کرده بودم  شماره  میمن چه قدر احمقم اصال از گوش

تا   ادیز  تمال طبق محاسباتم  به اح  هیگر   ریدوباره زدم ز  خواستم  جواب بدم قطع شد
دوباره   یکه چند طبقه تا سقوط مونده ! گوش  نهیو مهم ا   نی حاال پنج تا طبقه اومدم پا

داد   یتا جواب دادم صدا  فته یرو  محار کردم تا ن یلرزونم گوش یزنگ خورد با  دستا 
  دیچی پ یتو گوش یهست

 النازززز -

 داد زدم  نیواسه هم دمیداد زد  ترس چون 

 زهر مار -

 !  یهنوز زنده ا  ی پس خودت-یهست

 زدم   غیج هویزنم  !   یباهات حرف م لیازرائ  هینه مردم االن دارم با گوش-

 نه ! ای زنده ام  یپرس یتو م رم ی م یمن دارم م -

   میای م میخب اروم باش ما دار  لهیخ-

 ؟   هیما ک-
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 نه یچهار تا بوز  ن یاو البته    ایو رو   ای من و مح-

 گفتم   هیگر  با

 کنم  ینجاتم بده تو رو جون کمر بند کاراتت  با ور کن دارم از ترس سکته م   یهست-

 گفت   غیج غیکه با ج دمی رو شن ایمح  یصدا  

تاره مو از سر الناز کم   هیاگه   ن یکن یخودتونم جعمش م نیغلط و کرد  نیخودتون  ا --
 کشمتون   یشه م

   نیرسن ! نکنه زنگ نزد یاتش نشانا نم   نیپس چرا ا نیرو باز کن  یدر لعنت نیا  -ا یرو

   شدیم  شتریرفت  و ترسم ب یم  لی شترتحلیمن ب  یزدن انرژ یکه بچه ها م یحرف هر

   دمیو شن  الیدان یصدا 

   میشخودمون دست به کارش  دیبا شهی م  رید  انی تا اونا ب-

 با حرص گفت   یهست

 !!! نیتجرببه دار یلینکه خ-

 راشا اومد   یصدا 

کردم بچه ها   ری بار من گ هی می شد  ریخانوم کوچولو ما تا حاال سه دفعه  با اسانسور در گ-
نکرد خودمون   ر یگ یبارم کس هی م یکرد  ما درش اورد ری گ یکیبار   هیمن و در اوردن 

 در و باال بکشم  نیا  نییحرف زدن کمک کن یحاال هم به جا   میاسانسور و درست کرد

   ومد ی از اسانسور م  رونیاز ب ومدیصداشون از تلفن نم  حال

 اومد که داد زد  ا یرو  یصدا 

 الناز حالت خوبه ؟ -

 گفتم   هیبا گر -
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   رونی ب نیاریجا ب نی نه حالم بده تو رو خدا من و از ا-

   هیگر  ری ترسم و باز زدم ز  یممن   

 ارشام اومد   یصدا 

   رونیب متیار یاالن م-

و اسانسور دوباره به    دمیکش  غیخورد و من بلند ج یموقع اسانسور تکون سخت  همون
  ومدیبچه ها هم م غیج یو  صدا  دمیکش یم غ یشد بلند ج دهیانگار کش نی سمت پا

و شکسته      ییمثل شکستن حتما خورده به جا  ییگوشه افتاد و بعد صدا هی میگوش
 چشمام و با وحشت باز کردم  و اروم گفتم  

 کشمتون   یم رونیب امیب

 **** 

 ** ا یمح

 ***** 

 کس تو هتل نبود با حرص گفتم   چی ه میهتل شد  وارد 

 فت  رفت گ یکه به سمت پله ها م ی؟در حال ستین یهتل کوفت نیکس تو ا  چیچرا ه-

   میکرد  شی خال م یبود دهی که واستون کش یچون واسه نقشه ا -

 گفتم   غیج غیج با

 دوستام  با تو ا..... شیمن و ببر پ  االی  دیماریو ب  ضی از بس که مر-

و    نیباال رفته رو اومد پا یداد مهام پاهام قفل شد  ارشامم اون چهار تا پله یصدا با
 گفت 

 شده ؟  یباز چ-
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که رو به  ییمن و گرفت و من و مثل کش تومون با خودش برد سمت پله ها   دست
 گفتم   شدمی م دهیبودا !!!! همون طور که کش یبودن  عجب هتل نی پا

 !  کاستی جا امر تنی استخر ... تو هتل !!! مگه ا-

   یدیفقط دوست و اشنا  حاال فهم مونهی جا هتل خونوادگ  نینه خنگ خدا ا -

 حرص اروم گفتم   با

 بچه پولدار  لوس! -

 رو که از پشتش استخر مشخص بود وباز کرد و گفت   یا شهیش در

 ؟   ییمهام کجا -

سمتشون   دمی و دو دمیکش یغی ج رونیب اورد یرو از تو اب م ایمهام که داشت رو  دنید با
 خورد و افتادم تو اب   زیکه  پاهام ل

شنا بلدم  ارشام همون طور که حواسش به مهام بود دستش و به سمتم دراز کرد   خوبه
حولش دادم تو اب و    رونیدستش و گرفتم و اومدم باال تا خواست دستش و بکشه ب

سمت   دمی دو  سیخ یخر  خودمم با اون لباسا  یاونم شوت شد تو استخر حقته پسره  
بود و پوست صورت و   یدستاش خون دوتادور مچ  ومدیداشت کم کم اشکم در م ا یرو

!   ینیبادوم زم ی کره   یوا عععییه   دنیدستاش  انگار رنگ مال شترمی دستاش قرمز بود ب
   ی نهیس ی مهام تند تند  به قفسه  شدی م یخورد ان طور یبهش م ای خورد   یهر وقت م

ود  ب دهخورد خشکم زده بود ارشام از اب اوم ی تکون نم ای رو یزد  ول یضربه م  ا یرو
 نفس نفس زنان گفت   رونیب

 ؟  یکرد  یمهام چه غلط-

 داد زد   مهام

   ارهیدر م یخفه شو ارشام خفه شو  اون زندست داره مسخره باز -
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 زدم   غیبه خودم اومدم و ج-

قدر    نی! ای قدر گاو نی!ا  ارهیدر م یمسخره باز  یگ یتو م رهیمیدوست من داره م یعوض-
دو تا   یتونه نفس بکشه ! حولش دادم اون طرف و انگشتا  ینم یفهم یکه نم ینفهم

گذاشتم  و بهش فشار وارد کردم  با   نشیس  ی قفسه  یدستام و و هم گره زدم و رو 
 بغض گفتم  

   هیگر ریو زدم ز   یزشتت و باز کن  روان یزدم اون چشما  غیج ای زود باش زود باش رو-
ه  ارشام محکم از پشت گرفتم تقال  برم ک ایو خواستم به سمت رو  یمهام حولم داد کنار 

رو گرفت و   ایرو  ینیو ب ا یرو  یتونستم ازاد شم مهام  خم شد رو  ینم یکردم ول یم
  یتو ی ابا یهمه   ای بده که رو یو تنفس مصنوع زارهب  ایرو  یخواست لباش و رو لبا 

 معدش  و رو صورت مهام باال اورد ! 

  ای بود رو رهی خ ایباز رو  یو با شک رو دهنم گذاشتم و مهام مبهوت به چشما  دستام
 شد و با بهت گفت    زیخ میکرد ن یهمون ط ور که سرفه م

 ؟؟؟؟   ایمح-

 کردم  ی م  هیو زدم کنار و خودم و انداختم تو بقلش فقط گر  ارشام

 افتاد  ا ی رو سیخ یکه نگام به چشما  رونیاز بقلش اومدم ب اروم 

 و گفتم   تو سرش زدم

 کردم   ینگرانت شدم داشتم از ترس سکته م یاحمق کل-

 دستاش و رو گونم گذاشت و گفت   ی با صورت جد  ا یرو

 !!!  ادی نم ریگ گهی استفاده کن د  تیموقع   نیاحمق از ا -

 با تعجب گفتم  -

 ت؟ یکدوم موقع-
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 !!!!!  شهیخوش رنگ م یلیکنم خ یم   هیگر یوقت گهیرنگ چشمام د -ای رو-

 اون لحظه دوست داشتم بزنم تو سرش داد زدم  یعنی

 خاک تو سرت  -

 کرد   یرو نگاه م ایگرد رو  یو مهام با چشما دیخند یم  زیکه ر  ارشام

از   هوی سرش و تکون دا د و    یکه چشمش به مهام افتاد کم دیخند یداشت م ای رو 
   کشمت یجاش بلند شد و لنگ کفشش و در اورد و پرت کرد سمت مهام و داد زد م

 بود گفت   رهیخ ایکه بازو شو گرفته بود  و با اخم به لنگ کفش  رو  یدر حال مهامم 

  بهیساکت و نج   یخرا   نیمثل ا  ری بگ ادیاز دوستت   یا  یقدر وحش  نیبابا تو چرا ا یا-
! 

نشونت بدم که صد تا کره خر توش باشه   یخر  هیتکون دادم و داد زدم االن   یسر
داد   یصدا   هوی   رهی کرد مارو بگ  یم یسع  یو ارشام ه میکرد  یدنبال مهام م ای همره با رو

 کردم   یخورم غالب ته یاومد که قسم م  یهست

 جا چه خبره !  نیا-

بود و داشت با اخم بهمون   یکه  دستاش خون ی سمت هست میبهت هممون برگشت با
 کرد   ینگاه م

 یم یموش و گربه باز   نیکرده بعد شما دار ریالناز تو اسانسور در حال سقوط گ- یهست-
 نییکن

 با بهت گفت   ارشام

 کرده ؟  ری الناز تو اسانسور گ-

 با حرص گفت   یهست
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 کرده !  ری گ ییپ ن پ تو دسشو -

 بهت گفتم   با

 نه-

   میکن داشیپ دیبا  نیگمش نیا ینه و زهر مار ب - یهست

 کجان ؟  الیپس راشا و دان-  مهام

 سمت پله ها   دی و خودش دو گهید دی رفتن سمت پله  ها زود باش - یهست

منم   ی سادی وا  یو با استرس گفت بدو واسه چ دی دستم و کش ا یتو بهت بودم که رو هنوز 
هممون به   یبشه چ ش یزیترسه اگه چ یالناز از اسانسور م ی تازه به خودم  اومدم  وا

همش از گور خودشون بلند   دن ی دو یم  یپسرا هم با نگران یحت میدی سمت پله ها دو
کرده   خی شد  از استرس بدنم  ینم یطور  نیا کردن  یم همونیاگه مثل  ادم تنب شهیم

راشا و    دنیبود با د دهیکه کال پر ای کردم   االنه که از هوش برم  رنگ رو یبود و حس م
   تیزدن  از اعصبان یبودن و تند تند با هم حرف م سادهی سانسور واا  یکه جلو الیدان

 یلفهی ق دنیما خشکش زد  مخصوصا با د دنی دستام مشت شد راشا تا برگشت با د
حمله کنه که هم زمان    الیزدو خواست به سمت راشا و  دان یداد یهست  یهست یبرزخ

  یجفتک م یکنن ه یکه رم م ییو اونم مثل خرا   میبا زو هاش و گرفت ایهم من هم رو 
 زد   یپروند و  داد م

 کشمتون   یزارم م یمو از سرش کم شه زندتون نم هی-

  یجا  نیوا  ومدی به نظر م یبار عصب نیخون سرد بود ا  یلیکه خ شهیبرعکس هم  الیدان 
 و گفت    الیتعجب داشت مهام رفت سمت دان

 ؟   کرده  ریشده الناز اون تو گ یچ یدان-

 موهاش برد و گفت   یال  یدست الیدان
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  دیبا  رهید  انی تا ب یول یاتش نشان میشه زنگ زد یطور  نیخواستم ا یاره باور کن نم-
 به خودش اومد و گفت   هوی  یهست رونیب  مشیار یخودمون ب

در اورد و مشغول   بشیاز تو ج  شویحتما همراهشه و تند گوش شی ..گوششیگگوش-
 شد در همون حالم گفت   یری شماره گ

 چندمه ؟   یاالن الناز طبقه  -

االن    ن ی نهم اسانسور سقوط کرد پنج طبقه تا حاال اسانسور رفته پا یطبقه  -الیدان
 رو فشار داد و گفت   یبا حرص گوش  یچهارمه هست ی طبقه 

 داره   یبر نم-

 گفت خب دوباره زنگ بزن  دیلرز  یکه م ییو صدا یبا نگران ا یرو

رفت     یبه سمت پله ها م یتکون داد و دوباره شماره گرفت   و در حال  یسر  یهست
تند   هیبه همراه بق   فتادهیواسش ن یشکر پس فعال اتفاق ایشروع به صحبت کرد خدا  

چهارم  در همون حال با حرص روبه پسرا گفتم   یطبقه  میتا بر میرفت  نی تند از پله ها پا
تاره مو از سر الناز کم شه  هیاگه    نییکن  یجعمش م ونمخودت  نیغلط و کرد  نیخودتون ا 

چهارم که   یبه طبقه  زدیکه داشت با الناز حرف م   ومدی م  یهست ی کشمتون صدا  یم
 گفت   یبا استرس و نگران ای رو میدیرس

؟ پسرا با    نیرسن نکنه زنگ نزد یاتش نشانا نم ن یرا ا پس چ نیرو باز کن یدر لعنت نیا-
  یدستش بود  با راشا بحث م یکه گوش یدر حال یکردن و  هست یمن و الناز بحس م 

الناز بلند شد و بعد    غیج یصدا  هویکرد  تا راشا به سمت اسانسور رفت تا درشو باز کنه 
و مبهوت به    نیدم زمافتا ادمهی از ترس فقط  یعن ی سوروحشت ناک سقوط اسان  یصدا 

  یبه موهاش زد و گفت االن حتما تو طبقه یچنگ  الی ! دان نیشدم هم رهی اسانسور خ
پسرا  به   کنهیتا اخر سقوط م گهی دفعه د نیا  میبجنب دیبا  نیطبقه رفته پا   هیسومه 

تا بلندم کنه  که زدم   تبقلم و گرف  ر یز  یهم دنبالشون هست ایو رو  دندی سمت پله ها دو
با حرص گفت زود باش   یخنده هست ر یبقلم و گرفت که دوباره زدم ز   ریخنده دوباره ز  ریز 

بار از خنده کف را هرو  ولو شدم   نیالناز  دوباره دستشو اورد که ا  شی پ میبر دیبا  ایمح
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  یبقلم حساس بودم هست ریخب به ز  یبخندم ول تیوضع  نیخواستم تو ا  یخودمم نم
تکون داد و بازوم و گرفت و بلندم کرد و   یکه با تاسف برام سر هیدردم چ  دیفهم گارنا

  یخندم قطع شده بود و اتفاقا  جد میاومد  نی بردم سمت پله ها با هم  از پله ها پا
دستاش و به   الی هم نگران ! در اسانسور تا نصفه باز شده بود دان  یلیشده بودم و خ

حرفاشو    میتر که شد کی نزد گفتی م یزیچ ی ظاهر  یدداخل برده بود و با خون سر 
 کردن   دای و کم کم اشکام راه خودشون و پ ددیکوب  یم ای قلبم از شدت استرس شد دمیشن

فقط دستام و   ی حق با تو فم یادم خاک بر سر کث  هیمن  یگی باشه تو راست م -الیدان
 زود باش  دختر خوب  کنهیاالن اسانسور دوباره حرکت م ریبگ

خم شد و کم کم الناز   شتری ب الیکه اومد باال و دان دم یالناز و د  یدستا  هیچند ثان بعد
  ادیالنازم ب یدور کمر الناز حلقه شده بود و فقط مونده بود پاها  الیدان یاومد باال دستا 

  دنی و راشا و ارشام دو دیکش یغیاسانسور شروع کرد به حرکت الناز ج هوی! که  رونیب
   رونیب دن یحرکت الناز و کش هیکمر الناز و گرفت و تو   المیو  دان  گرفتنو   الیکمر دان

افتاده ب ود و النازم تو بقلش بود الناز از  الیتونم نفس بکشم  دان یاحساس کردم م
به سمت الناز   یبسته محکم گرفته بودش  هست یبا چشما المیو دان   دیلرز   یم هیگر
هم با   ای ( روی)بابا کتاب دیمحکم در اغوشش کش و برداشت  الیدان یو الناز و از رو  دی دو
غض اروم اروم رفتم  و هردو رو تو بقل گرفت منم با ب  یسمت الناز و هست  دی دو هیگر

هم االن   گهی د یکیانگار    یعنیبود   یمقدار از دستم خال  هیسمتشون و بقلشون کردم 
  نمونیب یکی  یانگار جا  ن ی واسه هم  ستیبود اما ن یتو بقلمون م شهیمثل هم  دیبا

و    یو هست  ایگفتم ! انگار رو  یچ   دمیگم خودمم نفهم یم  یچ یدیدونم نفهم یم   هیخال
  یهم زمان چشما  هویکه  میکرد  یکه همه متعجب به هم نگاه م  دنیو فهم  نیالنازم ا 

   میهممون گرد شد و با هم داد زد

 بااااارااااان!!!!!!!!!    -

    

  ********** 
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 **** باران 

با پتک زده تو سرم    یکیسرم انگار   یانداختم وا  یو باز کردم  و به اطراف نگاه چشمام
و احساس کردم و اخمام رفت    یبلند کنم به سرم دست بزنم که درد بددستم و خواستم 

اتفاقات    یاور  ادیبار بستم و دوباره باز کردم با   هیجمع شد چشمام  و  افمی تو هم و ق
شد ! دوباره چشمام و باز کردم به دستم   یبهتر نم  نیاز ا بستمبا حرص چشمام و   ریاخ

دونستم که از بند  یکبود بود و صد البته داغون از االن م داینگاه کردم  دست راستم شد 
درد دستم   یکرد ول یمثل دستام درد م  لی اون گور یدر اومده  سرمم که به لطف دستا 

کرد   یم  یرانندگ بقلم داشت انی را بودم  نیانداختم تو ماش یبد تر بود به اطراف نگاه
کردم   یروبه روم نگاه م یهتل نگه داشت  متعجب به هتل بزرگ پنج ستاره  کی   یجلو

و    نیمن و با خودش ورداشته اورده  در ماش یدراکوال واس چ  نیاصال بچه ها کجان ؟ ا 
 شد و اومد در سمت من و باز کرد وبا پوز خند  گفت   ادهیباز کرد و پ

   میبرنامه دار  یشو که کل  ه ادی! پ یهه به هوش اومد  -

  چ یه ایاالن   ایفرار کنم   دیشدم با ادهی پ نیترسم ! از ماش یواقعا فکر کرد که من م  االن
 زد  یانداختم شتر پر نم یوقت  به اطراف نگاه

 زد (  یگن پرنده پر نم  یمعموال م زنهیمگه شترم پر م  زمی )باران عز

 اومد   نی اومد ..باز ا   نیا باز 

انداختم بازوم و گرفت و خواست مثل کش تمون من و با   ینگاه انی حرص به را با
استفاده کردم و با لگد زدم    شیدقت یلحظه از ب  هیخودش بکشه به طرف هتل که تو 

  یکه بر م  یبا هر قدم دنی پشت پاش و تا دستاش از بازوم ازاد  شد شروع کردم به دو
  یکرد  دستامم که نگم راحت ترم  صدا  یرد مو د دی ک یم ری از قبل ت  شتریداشتم سرم ب

   دمیدادش و شن یصدا دمی دو  یشتریو با سرعت ب  دمیقدماشو شن

 کنم  یم چارتیباران دستم بهت برسه ب-
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  نیا  هویبود و  ادیشدو چون  سرعتم ز  دهی بازوم کش هویادامه دادم  که   دنمی بازم به دو 
 و با سر رفتم تو بقلش!!!   دمیچرخ رهی دا مین هیاتفاق افتاد 

  یکنم ول هیزار زار گر نمیو دور کمرم حس کردم دوست داشتم از درد دستام بش  دستاش
کنم  اون قدر محکم کمرم و گرفته بود که  ینکردم و نم  هیوقت گر  چیتونستم ه ینم

که     رونیب امیکردم از بقلش ب یداشتم و سع یکی همه نزد  نیبه ا  یدردم اومد حس بد 
کم فاصله گرفت   هیخانووم کوچولو و ازم   یخواست  تاورد کنار گوشم و گفت خود سرش و 

  یبازو ها  ن یتقال کردم نتونستم از ب یدهنم گرفت هر چ یرو اورد جلو ید یو دسمال سف
چشمام کم کم   ی بد  یگندش خالص شم اخر مجبور شدم نفس بکشم و با حس بو 

 دم ینفهم یچیه گهیهم افتاد و د  یرو

 * 

گفتم   یچ نیدیدونم نفهم یانگار باز نکرده بودم ..م  یچشمام و باز کردم  ولاروم   
   نیدیبود که انگار چشمام بسته است  حاال فهم کی قدر تار   نیکه فضا ا نهیمنظورم ا 

 (  دمی)نوچ من که نفهم

   یحرص گفتم خب تو نفهم با

عادت کرد  و اطراف و   یکیافتاده بودم کم کم چشمام به تار  نیجام بلند شدم رو زم از 
 اتاق بودم    هیتو  دمید

 (  یباش ییتو دسشو  یتوقع داشت ید ی)جون من !!! زحمت کش

 باز حرف زد ...باز حرف زد ...-

با  یک یو سرمم که نگم بهتره انگار    سوختیشده بود و گلوم م ادی ز  یلیدرد دستم خ 
 بود تو سرم   دهیمشت کوب

 !(  گهیبا مشت زد تو سرت د  انیرا  وانهی) خب د

 با حرص گفتم   
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 ؟  انهی  یشیخفه م-

 )نه(

وجدان جان شدم و  سرم و تو دست گرفتم و   و با خودم گفتم اون قدر  الیخ یب 
همون جا نشستم  و تو خودم   الیخ یب نیکه در و روم باز بزاره واسه هم ستی احمق ن

اول و دوم مانتو مو   ی زنه  با حرص دکمه  یجمع شدم  کم کم احساس کردم قلبم تند م
  یترسم ول یو تنگ م  کی تار  یدونه که من از جاها  یکجان ! اون حتما م هیباز کردم  بق

  شتریب یکردم گرما ه یاحساس م  میموضوع و نگفته بود  نیا یاز کجا ؟ما که به کس 
عرق نشسته بود و  درد   میشون یرو پ  یو هم باز کردم لعنت گمی د یسه تا دکمه   هشیم

رفت   یم  یتونستم نفس بکشم ضربان قلبم ه ی شد  نم یحس م شتر یدست و سرم ب
شد  مغنه ام و از سرم کند زدم و موهام و با    ینم  دمیکش یقیباال  دوباره نفس عم

بازم گرمم بود   یم با کش نبستمشون   ولکرد  یچه غلط دمیدستام و رو به سمت باال کش
  یهست یعنیشد نفس بکشم  یروم گذاشته بودن و نم نیسنگ  یوزنه   هیو انگار 

کرد    یدرد م یلیجمع شدم  دستم خ شتریکجان ؟ تو خودم ب ای و الناز و رو ای کجاست مح
 با حرص گفتم  

 !!! یلیبرز  الیگودز   ی که یتف تو روت مرت-

و با  دندون و دست چپم   چوندمیدست شال و برداشتم و دور مچ دس راستم پ هیبا  
در  شی هر وقت جا یخب  هست یشد ول شتریدادم که درد دستم ب یمحکم یگره  

 کرد   یکارو م نیا  دید یم  بیاس  ای  ومدیم

 (  هیچ قای االن دق ومدیدر م ش ی )منظورت از جا

و تو خودم جمع    دمیدراز کش  نیرو زم الیخ یبحث با وجدان و نداشتم ب  ی  حوصله
امکان نداشت مثل    یتونستم نفس بکشم  ول ی شدم کم کم به خس خس افتادم و نم

کرد   نفسم به   یکارو م نیهم بود هم  یاگه هست  دادیداد و ب ایکنم  یزار هیترسو ها گر 
مو    مانتو ادمه ی و تحمل کردم  فقط   تیوضع  ونا   یدونم  تا ک ینم  مومدیباال م یسخت

  ریبود ز  دهیچسب میشونیعرق بود و  و موهام به پ  سیپرت کردم  بدنم  خ یگوشه ا
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تونستم نفس  یتو اون حالتم از گرما نم یتنم بود  حت یبلند اب نی است  زیبول هیمانتوم  
 میحدود ن ستمتون دیدونم  شا یبود   نم یدست و کم نفس ادیاز درد ز  دمیبکشم  شا

تونستم در اتاق باز شد البته اتاق که   ینم گهید یول   ارمی ساعت تو همون حالت دوووم ب
اومد جلوم خم شد     انهیکه حتم داشتم را دمینفر و د  هی هیانبار بود سا  هیشب شترینه ب
 زد و گفت   یگوشه افتاده بود و شالم که دور مچم بود پوز خند هی مانتوم که   دن یباد

  ادیمحالت به نظر خوب ن-

بفهمه  دنمیکردم دهنم و باز نکنم تا  از نوع نفس کش یبا حرص چشمام و بستم و سع 
   رمیم  یکه دارم م

 تو سرم کنم (  ی من چه خاک   یریاالن بم ی)بس که خر

 شد گفت   ی که بلند م  یحال در

  یکن یکار  هی  دیدر عوضش با یول   یخوام بزارم بر یبهت بکنم م ی لطف هیخوام   یم-

  یا  لهیت  یو اون با  چشما   نمشیب یکردم دوتا م یشدم احساس م رهیخ بهش
 لب گفتم   ریبهم زول زده بود  ز  شیمشک

 !!!  ید یافر یچ ای خدا-

خاک    یحرفا  تمیموقع می بهتره خاک برسرت که  تو ا  یری)نظرم عوض شد همون بم
 (  یزن یم ی برسر

 خم شد طرفم و گفت   یکم

 من و ببخش    زمیعز انیرا  یو بگ ی جلوم زانو بزن دیبا

 شده بود اعتماد به کهکشان داره به خدا !!  یچشمام اندازه نعلبک تی اون وضع تو

 و گفت    سادی راست وا 

  یکار و بکن نی ا  یشد حاضر یچ-
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که   ییبکنم  چه بال ها یاون قدر از دستش شکار بودم که حاضر بودم بدون فکر هر کار 
ش که باعث شد از جلو و عقب بخورم به درخت بود اول  ومده یدراکوال سرم ن نیبه خاطر ا 

! بار دوم که  مشغول قر دادن و   نی و از پشت بخورم زم نیو از بقل بخورم به ماش
  یخوندن شعر بودم اومد زد حال زد  بعدم که کم مونده بود اول خفم کنه بعدم اون لبا 

مشت خوابوند تو سرم   هینکبتشو بزاره رو لبام !!! بعدشم که  یخوشگلشو ...اهم ..اهم لبا 
کنه که بهش  یو االنم داره ازم در خواست م دی و دستم و ناکار کرد و در اخر من و دزد

 التماس کنم که بزاره برم ! 

دست به دست هم داده بود که بدون فکر به عواقب کارم انگشت وسط دست   نایا  همه
 !!!!!!!!!! گهید هیچ شیمعن  دیدون ی سمتش که خب حتما م  رمی باال بگ ارمیچپم و ب

انگشتم و با افتخار   یبا لبخند شرارت بار یول  رمی بم ینفس یکه کم مونده بود از ب نی ا با
هم داشت   یمبهوت به انگشت خوشگلم که الک مشک یدادم  اول که کم ینشونش م

شت سمتم که نا خوداگاه  بردا  زیخ یخود دراکوال شد  جور  افشیق  هوینگاه کرد بعد  
که به   نیرفت  دستش اومد باال قبل از ا نیهم از ب ژنمی ذره اکس هیزدم و همون   یغیج

 کنم رو صورتم فرود اومد داد زد  یخوام کار

 ها ن ن ن ن  یکرد  یچه غلط-

  یچیه با یتقر  گهیچشمام د   ختیدستم ر  یلبم خون اومد و از چونم  رو یاز گوشه   
دوباره    دم یکش یشه گفت کال نفس نم یم گه یدوباره من و بلندم کرد د  دید ینم

 نکن    یباز  لمیزد  داد زد با تو ام واسه من ف یقبل یدستش رفت باال و همون جا 

الناز    یکر کننده   غیج یکنم! با صدا  یم یباز  لمیقدر حالم بده که فکر کرده ف ن یا یعنی
 اومدم   گرم فرود  یجا هیچشمام بسته شد و تو 

 *********** 

 ا یرو

 ******** 
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 مهام و گرفتم و داد زدم   ی  قهی

ما   نینیده ولش کردم و رو به همشون گفتم  بب یجواب نم  دم ید یباران کجاست ؟ وقت-
هاتون  با    یبا بچه باز  د یشما دار یول میکرد   یو رنگ نتونیو ماش  کلتونی فقط کل ه
  ی! اون از الناز که کم مونده بود تو اسانسور سقوط کنه اون از هستنی کنیم یجون ما باز 

  ینامردت رو گردنش زالو گزاشته بوده و هست قیو   اون رف   نشیبسته بود یکه  به صندل
چه قدر خون از دست داده !اون از  نیبشکونه دستاش و بب شهیمجبور شده واسه فرار ش

رشام خوان سکته کنه  اونم  از من که مهام  ا نیکه کم مونده بوده از ترس تو ماش ایمح
به دستام و من از   دهیمال داشتهدارم ور تیکه من بهش حساس ینیبادم زم  یخوان کره  

که شنا بلد نبودم و کم مونده بود خفه شم   نی شدت سوزش خودم و پرت کردم تو اب با ا
با فکر   ین حتم   نیسرما اورد ییبال  نیهمچ  دیسرتون نرمال و اروم بود  ریشما که خ
  گلحظه هم تو چن یزارم دوستم برا  یم دیلرزه  بعد فکر کرد  یتنم م   انی کردن به را
به راشا و    الیو دان  الیشد و ارشام به دان رهیبمونه    مهام به ارشام خ ونتونی دوست د

و به   متونیبر  یاروم گفت  خودمون م  الیانداختن و دان  یدر اخر همه شون به هم نگاه
مثل خود من پشت سر   یبا استرس و نگران  ای و مح یسمت پله ها رفت الناز و هست
  الیطبقه دان نیدر اخر بعد از چند  دمی دو بایتقر   رشونپسرا راه افتادن منم پشت س 

 تن هممون و لرزوند  ان ی داد را یرو باز کرد که صدا  یرفت در

 نکن .. یباز  لم یمن ف  یواسه  

شد  با   کی و هول داد و وارد اتاقک کوچ الید تر به خودش اومد و داناز هممون زو  الناز 
 تو اتاق    میدیالناز هممون مثل برق گرفته ها پر  غیج یصدا 

خشکم زد    فتهیکه محکم گرفته بودش تا ن انیباران که در حال افتادن بود و را دنید با
بلندش رو هوا   یها شالم سرش نبود و مو  ومدیباران مانتو تنش نبود و از لبشم خون م 

بود  رنگش مثل  بادمجون  بنفش شده بود! از ترس کم مونده بود سکته کنم    زونیاو 
 بود    نیکه به سرم زد ا  یفکر نیاول

 زده تو دهن باران و باران از حال رفته    انیخواسته فرار کنه را باران



 کاله داران 

112 
 

 *** 

 الناز 

 **** 

 بود که  نیا  دیکه به فکرم رس یزیچ  نیشدم اول رهیخ انیوحشت به باران و را  با

شده   یعصب  انی موهاش و افشون کرده و را نی و خر کنه واسه هم  انی خواسته را باران
 زده باران و لت و پار کرده ....

 **** 

 ا یمح

 ****** 

 روبه روم با وحشت گفتم   یصحنه   دنید با

 عععع ییه-

باران    شهی م  یما عصبحت  انمیداشتم باران خودش مانتو و مغنعش و در اورده و را  حتم
 ! زنهی و م

 **** 

 ی هست

 **** 

خواسته به باران ....کنه و باران نزاشته و   انیبود که را نیکه به سرم زد ا  یفکر نیاول
 خفه شده ! ینفس  یباران  پاره شده و از ب یو لبا  دتشیبه زور بوس انمیرا

 که باران و رو دست بلند کرده بود رسوندم و دا زدم   انیفکر با دو خودم و به را  نی ا با

 ؟   یکرد  یچه غلط-
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 گفت   ان ی اومد سمتم و  رو به را راشا

 پسر !!  ی کار کرد   یچ انیرا-

 داد زد   انیرا 

 ...  کشهی نفس نم مارستانیب مشیببر دیبا

 زد   غیج الناز 

 اسمش کجاست ؟  یاسپر-

 با اخم داد زد   انیرا

 مگه اسم داره ؟ -

 گفت   هیبا گر  انیبدون توجه به را ایمح

 بره    ینم ییوقت با خودش جا  چیو ه شی اسپر  ستین-

 به  موهاش زد و گفت   یچنگ ا یرو

 دور باشه  ادیفکر نکنم ز  مارستانیب مشیبر یم-

مردم   یاز استرس داشتم م  دی دو روونیباران و محکم تر گرفت و  و به سمت ب  انیرا
  یاز اون هتل لعنت   دنی دو یم  انیبود پسرا هم مثل ما دنبال را  ده یهمه رنگاشون پر

 نشیسوار ماش   ایکرد  و من و مح نشیبا عجله باران و سوار ماش ان ی و را  رونیب میزد
 خودشون    نیو پسرا هم با ماش ومدنیم  الین دنیبا ماش ای الناز و رو میشد

من    شیجلو نشسته بود و باران عقب پ ای حالش از بارانم بد تر بود  مح هیور گر از ز   ایمح
رنگش زرد   ا یباال بود و مح یل یخ نیبود و سرش و رو پاهام گذاشته بودم  سرعت ماش

خون کنار لبش   دنیزد با د یم  فی شده بود و من واسش نگران بودم   نبض باران ضع
 داد زدم  انیسر را 
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وقت طرف    چیکه ه ارمیسرت م   یی..وگرنه چنان بال  انی دعا کن حالش خوب شه را-
   ی ایمن ن یدوستا 

   میدیبرد بالخره رس یکرد و سرعتش و باالتر م یبه باران نگاه م  نهیاز ا   یاز چند گاه هر
اوردش   نی باران و از ماش ی در عقب و باز کرد و دست انداخت پشت گردن و زانو ها

  نیما هم مثل کش تمون دنبالش هم زمان ماش  دی دو مارستانی ب و به سمت رونیب
   مارستانیطرف ب  نشد  کیو اونا هم شل  دیپسرا هم رس

 ******* 

 ....باران

  یا  انی را سی چشمام و باز کردم اخخخخ سرم اخخخخ دستم اخخخخخ دهنت سرو اروم 
بود خدا   شده یچیاز کف دستم باند پ یاورانگوتان! مچدستم و با قسمت یوحش  یا  یا

  یرو شکر نشکسته  سرم بقلم تموم شده بود   وهمون موقع در اتاق به طرز وحشت ناک 
بکشم پنج نفر مثل گولوله پرت شدن تو اتاق  با  غیباز شد که باعث شد از ترس ج

همشون راست  هویکردم و اونا هم به من  یگشاد شده  بهشون نگاه م یچشما 
کردن شروع کردن به سوت   یکه به سقف نگاه م یزدن و در حال  عی لبخند ضا  هی سادنویوا 

 زدن  

 چه قدر هوا گرمه نه ! -الناز 

 خودش و باد زد و گفت   یهست

 ی لیییآره خ-

 دندوناش گفت   یلب از ال  ریز  ا یرو

 !  میباز گند زد-

 تکون داد و گفت    یسر  ایمح

   میندار  یجا کار نیدوستان ما ا  می بر  گهی اره  خوب د-
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 زد واقعا وحشت ناک وارد اتاق شده بودن!  یز ترس قلبم تند تند ما هنوزم

 گفتم    رونی تا خواستن برن ب 

حال ندارم بزنمتون  با   دیخواد فرار کن یابراز وجودتون نم نی مرده شورتون و ببرن با ا-
 باشه واسه بعد  تمیوضع  نیا

کج و کلش و ن و نشون   یدندونا  یسانت باز شد و همه   یحدود س  شاشونین همشون
 و دورم جمع شدن    دنیدادن همه با ذوق پر

 حالت خوبه ؟ -ا یرو

 ؟  یدرد ندار-ایمح

 ؟  یندار جهیسرگ-  یهست

 ؟ ینیبیتار نم-الناز 

 حرص گفتم   با

و    سوزهی کنهو گلوم م یخب...حالم وحشت ناک بده  .دستم درد م  دیبپرس  ی کی یکی-
 هم ندارم    دید یکمه تار یدارم ول جهی و سرگ کنهیسرمم درد م

 با حرص گفت  یهست

 !ی عوض انیسرشون درارم مخصوصن اون را   ییبال هیمن  -

همشون کم کم زدن   دمیکردم که د یگرد داشتم نگاش م یبا چشما   هیگر ری زد ز  هوی  الناز 
فقط سرشو انداخته بود  ی چشمام اندازه خربازه شده بود  البته هست یعنی   هیگر  ریز 
 اخه ! یچ  یعنینکنه ! اما   ههیداره گر یدونستم سع یبچم م نی پا

 شده من خبر ندارم ؟  یزیشده بچه ها چ یچ-

 هق هق کردنش گفت    نیب الناز 
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 روهم .... میهممون فکرامون و گذاشت-

 خب ؟؟؟؟ -

 داد  ادامه

 با بغض گفت  ایمح  هیگر  ری و باز زد ز   میدیرس یا  جهی نت هیوبه -

 که...که ..که   می د یر جهینت نیبه ا-

   گهید  دیکه و کوفت بنال-

خواسته بهت .....کنه...راستش و بگو نکنه اون پست فطرت به   یم  انیکه را - هیگر ابایرو
کردن و   ی دهناشون و باز م هو یصدا با هم    کیگره و همه  ریو باز زد ز  ده یخواستش رس

و    دنیکش یبستن و دماغاشون و باال م یدهناشون و م هویکردن و   یم  هیگر یها  ی ها
ماش گرد شده بود و مبهوت  بدبختم چش یکردن هست یم  ارکارو تکر  نیباز دوباره هم

 کرد   یمثل من داشت به اونا نگاه م

با ترس    ایمن رو   ختیر دنی کبود شده بودما! بچه ها به خودشون اومدن و با د یعنی
 گفت 

تونه نفس  یاون لحظه ها نفس باران گرفت نم  یاور ادی خدا  از شدت شوک  ای .ی..ی-
 بکشه !

ور دست و سرم   هیاز خنده  حاال از   دمیترک هوی کردن که   یبا وحشت بهم نگاه م همه
 گن!  یم  نایشد نخندم واقعا اسگول به ا ینم یول دای کش یم ری داشت ت

  یگرد نگام م  یو اوردم باال و رو به اونا که با چشما  میاز اتمام خنده انگشت وسط بعد
 کردن گرفتم 

 با حرص گفت   یهست

 نره خر شیفساد و چرا مثل پرچم باال گرفت ی هیبنداز اون ما -
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 خنده گفتم   با

 هی سان  میو مثل پرچم بهش نشون دادم همشون تو س  نیمن و زد چون ا   انیرا-
مثل    شتری خنده خنده که نه ب  ریشل شد و زدن ز  ششون یچماشون گرد شد و بعد کم کم ن

 ! نیدی کش یم ععهیخر ش

 اسبه نه خر(  !!!؟؟؟ اون  کشهیم هههی)باران دل بندم خر ش

 )شوما خفه( -

 با خنده گفت   یهست

 هوش و ذکاوت   نیبه ا کالیدختر بار  یکرد دمیرو سف یعنی-

 کم کم تموم شد   خندشون

 کرده بودم !  ییمن چه فکرا  یاگه بدون- ایمح

 منم - الناز 

 گرفتم گفتم   یصدا با

 هستن    یحاال کدوم گور-

  یجا بودن خودشونم عذاب وجدان داشتن ول نی ا  شیساعت پ مین  نیواال تا هم -ا یرو
گورشون و گم    ی ای به هوش م گهی د قهیبعد که دکترت گفت حالت خوبه و  تا چند د

 کردن 

 باال رفته گفتم   یابرو ها با

 نکردن !  یاون وقت معذرت خواه-

  یاعتماد به نفس و اون دوتا خدا ها  یدلت خوشه ها تو فکر کن اون دوتا خدا -ایمح
معذرت  انیکار نداره ب یک چ یکه به ه یکیو اون   یو اخالق سگ یگ   فتهیشغرور  خود 
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سوال و    نیا  یگفت  با کدوم عقل یکم فکر کردم راست م هیکنن! با خودم  یخواه
حتما واسه دارو هاست! با اومدن پرستار بچه ها مجبور شدن برن و قرار شد   دم یپرس

  یوگرنه خونوادهامون نم مینگ  یچیخورمون باشه و به خونواده ها ه نیموضوع ب  نیا
 می روزم تو تهران باش ه ی  یبرا یزاشتن حت

 **** 

 ا یرو

 *** 

که  یزدم و هست  تیگذره خب من که رفتم امپول زد حساس یسه  روز از اون روز م  
بهتر از ماست بارانم حالش بهتره   کمی  ای الناز و مح  تیخورد ..وضع هی دستش چهار تا بخ

هم دارن  ی...الناز و هست ره یگیم  یکشت این داره با محخوب هست که اال یاون قدر
  یعنی  میگرفت یمرخص میر یروزه که دانشگاه نم هکنن! خب ما س  یم یباکس باز  کسیا

  یول می دینشک یبزرگ یلیخ  یدانشگاه ..هرچند نقشه   میبدون نقشه بر میتونست ینم
   شیو در اخر   ج  میدرس خوند  کمیو    میدرست کرد ی! شام  ماکارانستیخب ..بدم ن
 بوس   ال!!! 

 * 

 چرا من؟؟؟ -

 گه یبرو د  یتو از همه وارد تر ایاه رو  - باران

 فقط حواست و جمع کن   گهیبرو د -یهست 

 به من   دنیکار سخته م ی کردم اه هرچ یپوف

   یکه جلب توجه نکنم کالهم و در اوردم و دادم به هست نیکالسشون شدم واسه ا  وارد 
  یخنگ نکیع هیهم زده بودم و   یرژ لب زرشک هی بودم  تو صورتم و   ختهیو رکل موهام  

و   نی گنده هم گذاشته بودم  رفتم و اخر کالسشون نشستم  سرم و انداخته بودم پا 
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اخر از   فی شد  رد  دایبعد سر و کلشون پ قهیصورتم گرفته بودم   چند دق یکتاب و جلو 
جام و عوض کردم و پشتشون   نهیانسمت چپ نشستن درست کنار هم اروم و با تم 

که    یخودم و در حال ی افهی اب دهنم و از ترس قورت دادم ق  انیپشت را قای نشستم دق
صداشون و      دیلرز  هیثان میبدنم تو س یتصور کردم و همه    شمیدست و پاش له م ریز 

 .. دمیشنیواضح م

 دنبالش بودم و بالخره وارد کردم   یلیکه خ ینیبچه ها  اون ماش-مهام

 کدوم ؟ - ارشام

 .ford فورد   -مهام 

 منم مهام   رونهی و م  نیکه اون ماش یکس نیاول- انیرا 

بعد بدم تو   ارمی خوام و ب یکه م یتا اون دم یهمه دردسر کش ن یبرو بابا   ا -مهام -
   شیبرون

 کمه   شیخودتون  چ  نیمگه ماش  -راشا-

 ت  و گف  الی زد پشت دان ارشام

 دکتر جوووون  هینظر شما چ-

 با لبخند   الیدان

 !  ارهیچند تا ب نی ماش  نیمهام برامون از ا  میبه نظر من که بگ یچیه -

 ..نه کباب  سوزه یم  خینه س یطور نیا  نیافر  -راشا

همه ساکت بودن    نی استاد اومد سر کالس و پسرا هم ساکت شدن  من خم شدم پا 
انداختم   یکرد  اروم دستم و بردم جلو  قبلش به اطراف نگاه  یم سی و استاد داشت تدر

خوام   یبود م دهیکرد انگار فهم یدختر بود که با لبخند نگام م هیاون ور تر   یسه تا صندل
مهام    یروم نشسته بود دست دراز کردم و سمت کتون  ق ! عر دیخند یکه م  زمی کخ بر
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پاشو گذاشت   هیهمون موقع     دمیکش یاز سر اسوده گ  یبندش و اروم اروم باز کردم نفس
دادم و بند کفش  راستش و به  تو دست   رونیپشت اون پاش نفس حبس شدم و ب 

و گره دادم   مهامدستم بند کفش  ارشام و باز کردم  و به بند کفش  ی کیگرفتم و با اون 
کرد پاهاشو   یکه به تخته نگاه م یدادم که ارشام در حال یو داشتم م یدوم یگره  

رو هم   ی بعد یدستشو برداشت  گره   یو پاک کردم و وقت میشونیخاروند عرق رو پ
چپ ارشام و برداشتم و   ی کفش پا   یکیخودم و جابه جا کردم  بند اون   کم یدادم   

..کالج پاش کرده اهه حاال   دادیداد ب یا  دمی و باز کنم که د  انیخواستم بند کفش را
نه گوجه سبز  خم شدم بند کفش   ای گن رو یبه من م یپاش بودا !! ول یکتون شهیهم

نگاه کرد     نی لحظه به پا هی ان ی و گره دادم را چوندمیپ  انیرا  یارشام و اروم دور مچ پا
کور دادم به بند  یگره  هیکفشش و  دبن د یدیراحت م یپاش نبود وال یدارو شکر کتونخ

و دوباره نگاهش و به   دیدور مچش بود ند انیچون بند کفش را   یکفش ارشام ! ول
 تخته داد  

و با   میشونیگره دادم و عرق پ   انی را یو دور مچ پا   یکیو باز کردم و    الیدان یکتون  بند
و بردم   الیبند کفش دان یکی پشت دست پاک کردم و موهام و دادم پشت گوشم   اون  

  یمحکم یکه کالج پوشده  اروم دور مچ پاش با فاصله گره نمیراشا  اه ا یسمت مچ پا 
 جام نشستم و به باران اس دادم   ردادم اوف تموم شد  اروم س 

 انجام  شد!  تیبا موفق  تی معمور -

و الناز   ای و مح یورود داد بارا و هست یتقه به در خورد و استاد اجازهموقع چند    همون
 با هم وارد کالس شدن  

 یلیخ یل یخ یلیکار خ هیاف پنج   ونی اومده با اقا شیکار مهم پ هیاستاد   دیببخش-ایمح
   میمهم دار

 شدن   رهیو راشا به دخترا خ  الیو ارشام و مهام و دان  انیرا

 گفت    با اخم رو به پسرا استاد

   دیبر دی تون یم   هیکه کار مهم نی مثل ا  ونیاقا -
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کردن  دستم   یدانشجو ها داشتن نگاشون م یمتعجب از جاشون بلند شدن همه   پسرا
دهنم تا نخندم همون موقع مهام دو تا  قدم بلند برداشت که باعث    یو گرفته بودم جلو 

برداشت که ارشام  با صورت خورد   گهی قدم د هیشد ارشام  کشده شه سمت مهام و مهام 
نتونست و رو به پشت  یول ره ی کرد خودشو بگ یانم  سع ی و  و با افتادن ارشام  را نیزم

  یهامم بعد افتادن ارشام افتاده بود  و پا رو ارشام خود م قایاونم دق  نیتلپ...خورد زم
هم   ش یشد و با صندل دهیکش المی دان انیارشام بود بعد افتادن را  یراستش رو کله 

سمت    نیبه ا  کمیاونا   ا ب انمیزمان با راشا به سمت عقب که من باشم افتادن و را 
تو هم   ی  هافی افتاده بود با ق  یهمون طور که رو به پشت با صندل ال یشد   دان دهیکش

 من با بهت گفت   دنی چشم باز کرد و با د

 ااااا ی رو-

همه از  دیخند  یاستادم م یخنده حت ر یزدن ز  هویبلند الناز همه  ی خنده  یصدا با
و از خنده گاز   یصندل یبچه ها که داشتن دستهها  دنیخند یجاشون بلند شده بودن و م

 کرد!   یبودم دلم درد م دهی م زدن ..خود منم اون قدر خند

سرش و گرفت و اروم نشست و دست دراز کرد و ارشامم بلند کرد مهامم به زور    انیرا
   میزد یم  میج دیبا  مینشستن  اروم اروم به سمت در کالس رفت المی نشت  راشا و دان

  هیواقع یبه منا  انیکفششون خورد    را  ینداکالس و خود پسرا به ب ی تازه چشم بچه ها 
 کلمه داد زد    کی

 باراااااان -

 سر بارانه !  ری ما ز   ینقشه ها  یسر بارانه ..همه   ریهمه ز   نایا  دونهی م بچمون

 برا مسخره کردن گفت   یپر از خنده و عشوه ا  یقبل از خروج با لحن  باران

 جونممممم -
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  میدی خنده   همه دو ریز  می و زد  میهممون نشست رونی ب میتا رفت رون ی از کالس زد ب و
  دنی دو یکه م مید یکه از دور پسرار و د نمونیسمت ماش میاز دانشگاه  رفت رونیب

 داد زد  یسمتمون هست

 الفراررر -

دووم وا ...  ینم گهیکه احساس کردم د دمی دو یداشتم م نایسمت ماش  دمی دو همه
کرد اما   ینم ! پاهام داشت تند تند حرکت م ک یدوام پس چرا حرکت نم یمن که دارم م

  یمن حرکت نم کنهیفضا حرکت م دیکنه شا یاولم بودم  چرا فضا حرکت نم   یسر جا 
  یکنم  چرا فضا کمه ! نه من حرکت م یچرا من حرکت نم کنهیکنم ! اگه فضا حرکت م

  دمی و شصت درجه دو صدیزمان متوقف شده  به حالت دو س نیتو هم ایکنم  نکنه دن
از پشت  کمر بند مانتوم و گرفته    تیمهام که با اعصبان دنیبرگشتم که با د یی جورا هیو 

 بود  چشمام گرد شد  

 عععععع ییه-

رو از تو   یکه الناز کپسول اتش نشان نیمت ماش  دنی دو یپسرا داشتن م ی هیبق 
 زد   غیکرد باران ج  دشونیبرداشت و گرفت سمتشون و سر تا پا سف نیماش

 ااا ای رو-

سمت   دمی حساسش و دو ی لگد زدم جا  هی نیحواس مهام پرته واسه هم  دمیفهم تازه
تو  الناز   دنیهم من و کش ای و مح  یخودم و پرت کردم تو  هست  شهیو از ش  نیماش

خنده هه  ریز  میپشت فرمون بود و گاز داد و رفت سمت خونه اواسط راه همه زد
رفت   یراه م ابونی که  داشت تو خ یغیجه تبه پسر جو ای حقشون بود ... اواسط راه  مح

افته    یتور وخدا االنه که از پاش ب  نیاشاره کرد و گفت اه اه چندش شلوارش و نگاه کن
هم زمان گفتن الناز برو بقلش سرعتت و کم کن ! النازم با تعجب رفت    یباران و هست

  رگشتو پسره با تعجب ب  نی رو دادپا شهیکنار پسره و سرعتش و کم کرد باران ش
شل شد باران با لبخند   ششیکه پسرا ن میسمتمون و ما همه با لبخند بهش نگاه کرد 

 گفت 
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 برسونتتون ؟  یو کس دی ریبگ ن یماش  دیخوا یم

 از خدامه   زمیباز گفت اره عز  شیبا ن پسره 

 شد و گفت   یباران جد  هوی

 رسونتتون!  یسه تا چهار راه اون ور تر اژانس داره اونا م-

خنده و   ر یز  میو اخماش تو هم رفت هممون زد   دیکه کال لبخند رو صورتش ماس  پسره 
 و داد زد    رونیاورد ب شهیسرش و از ش  ایالناز اومد حرکت کنه که مح

 افتادددددد -

 ؟  ی چ- با تعجب پسره 

 شلوارت!  -ایمح

 داد! یف یخنده عجب ک ریز   میالناز گازش و گرفت و هممون زد و

 *** 

 ؟  یمن بدبخت افتاد  ادی  شدهیالو سالم مامان ..چ -

 به فکرتم واست خبر دارم   شهیمن هم ای وا رو- مامان

 ؟ ی جون من چ-

 ازدواج کرده !!!  مان یسارا با پ- مامان

 !ییییگ یراست م-زدم غیج

  یعاشق هم شدن ک یک دهی سارا اون و د یک دهیسارا رو د یبارانه ..ک ییپسر دا  مانیپ
 ..... یقرار مدار ازدواج گذاشتن ..ک

 یسارا دختر عمه  گهی... د ینفس گرفت  یلحظه ساکت شو دخترم تنگ هی  ااااااایرو -مامان
  میا یباران شون م یو ما و خونواده  گستی د یهفته    شیمن از کجا بدونم عروس ی تو
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بوس بوس   میمنتظرتون یتکون دادم و گفتم باشه مام یاون جاست! سر  یتهران عروس
   یخدا سعد 

 ازدست تو خداحافظ  -مامان

 باران  -زدم غیج

 

 باران اومد   غی ج یهمزمان صدا  

 ا ی روووو-  

   میسمت هم و داد زد   میدی دو دو هر

 و سارا باهم ازدواج کردن!!!!!!!!!!   مانیپ-

 ؟ یدون ی باران تو از کجا م-

 یبه نام تلفن که ابتدا الکساندر گراهامبل خدا رحمت  یگسترده ا   یشبکه  قیاز طر -
 اختراعش کرد و تا کنون ...

 زد تو سرم و گفت   باران

 بهت گفت   یک نهیمنظورم ا -

 اخبار در اوردم   یها   ندهیگو  یادا  

 را نه ماه درون شکم خود تحمل کرده و   شی به نام مامان که فرزند خو یفرد -

 دادم و گفتم   یبزنه تو سرم که جاخال خواست

 ؟ یزنی ا ..واسه چ م-

 یخور  یچون م- باران
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 **** 

 ا یمح

 ******* 

اعصاب واسم نمونده بود   یباز هزارم زنگ خورد بازم اون مزاحم عوض یبرا  میگوش
 برداشتم و گفتم  

 ! یعوض ی خوا یاز جونم م  یچ یدار یت از سرم بر نمچرا دس-

 اوفف دختر من فحشاتم دوست دارم!!!!-چندشش اومد یصدا 

گفت اسمم سجاده و   یهفته بود مزاحمم شده بود م هیگرفت   یم   میداشت گر  گهید
برداشتم مزاحمتش قبل از اتفاقات   رستانتیدب یاز دوستا   یکیشمارت و از دفتر خاطرات  

و   لمیکنه اسم و فام  یم دمیشبه.. همش تحد  یداخل هتل بود  االنم که ساعت سه 
گفت   یو حت دهیعکسم و د گهی خونم ! م یدونه کدوم دانشگاه درس م یم  یحت  دونهیم

  ی رو خاموش کردم و گوشه ا ینه ؟ گوش  ایبه بچه ها بگم   دیدونستم با  ینم  میچه شکل
 داختم  ان

 * 

 م یخورد یصبحونه م  میداشت

 نون پرت کرد سمتم   یتکه ا  الناز 

 ؟   یچته تو لک-

 لختم و پس زدم و گفتم   یموها 

 کردم   یفقط داشتم فکر م چیه-

 کرد گفت  یکه سرفه م یباران و در حال ی تو گلو دیپر  وهیابم
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 !یکن یمگه تو فکرم م-

 خنده گفتم برو بابا با

 یلیهم خ ایرو برداشتم و تنم کردم رو  ای رو ییمویل  یمانتو کیش یل یتو اتاق و خ رفتم
  رهیداره سرش کاله م دیهم د یو تنش کرد هست  یهست یا   روزهیف  یرفت مانتو  کیش

باران و تنش کرد باران در   ی گل به   یالناز و تنش کرد النازم رفت مانتو هیمشک یمانتو 
کاله   ی بلهه سرش ب  دیدر کمدش و باز کرد د  کرد رفت یکه موهاش و شونه م یحال

 مونده با حرص گفت  

 نامرداااا -

ما هم شلوار و مغنعه هامون   د یپوش شی مشک نیشو با شلوار ج  یمخمل زرشک  یمانتو و
اون    یفکرم روو  یهمه    رونیب میاز خونه زد  ختمونیو بعد درست کردن ر مید یو پوش

داد و بارانم رژ لبش و پاک کرد و   ریبود ! دم در دانشگاه حراست به باران گ یمزاحم لعنت
اومد   گریج نیماش  هیکه  م یتو محوطه بود می دیخند  موندوقدم بعد دوباره زد و هم

رنگ رو کاپوت بود حدسش    یکه دوتا خط بزرگ اب د یسف نیماش هیاون طرف پارک کرد  
 .....   نیماش نیسخت نبود ا 

-firdای رو-            

 یبود از بچه گ نایعاشق ماش ای نداره رو یکرد تعجب ینگاه م نهی باعشق به ماش ا یرو
بود عروسکاشم   نا یدنبا ل ماش نترنتیزد  تو ا یبه اتاقش و دفتراش م  نی برچسب ماش
 اصال عروسک نداشت !   نیتو ماش شدیهمه ختم م

اونم    یبود!  و عروسکا نایکرد و عاشق جان س یکج نگاه م  یکشت شهیهم ادمهی  یهست
 ! کنیکج بود و ت یکشت   یتایشخص

  یاختراع م  میاوردی هارو در م یگوش  ویو راد   ونی ز یتلو یدل و روده    شهیو الناز هم  من
من و الناز   از ی مورد ن لی وسا   یدزد  ینقشه دنیکش ینقشه م شهیو باران هم ای !رو میکرد
 چرت و پرتا بود !  نی و بارانم عاشق ورزش و ا شهیهم  ختنیر  یکرم م ایاختراع ...  یبرا 
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مهام چشمام گرد   دن یبه اون سمت نگاه کردمبا د  ا یرو  یمورد عالقه نی باز شدن در ماش با
  رهیو با اخم به ما خ رونی پسرا هم اومدن ب ی   هیعوض کرده ! بق  نیباز ماش نیشد ا

کرد انگار شوهر   یهام نگاه مم  نیبه ماش یجور رهبودیانگار به عشقش خ  ایشدن رو 
 روبه روشه...  ندشیا

دور  یگفت جمع شده بودن علبته از فاصله شهی م  نینفر از دخترا و پسرا دور ماش چند
 رو به مهام گفت   یدختر با عشوه خرک کینبود!  یزیکم چ یمسابقه ا  نیخب ماش

 ؟   هیچ دتیجد نهیمهااام اسم ماش-

 بود گفت   یروا انگار عصب دنیکه از د  مهام

اسمش   یبدون یخوا  یکه م شهیم  تونیحال یچ  نیشما دخترا از ما  کنهیم  یچه فرق-
  هیچ

 خنده و دختره هم قر مز شد ریزدن ز  همه

 گفت   هیبق نیاز ب  گهیپسر د  هی

 ساخته شده !   یاز چ نیدوند ماش ینم ی!!! شما ها  حت نیاخه دختر و چه به ماش-

خنده از حرص دستام مشت شده بود   ر یزدن ز  ایرا و البته اف پنجپس یهمه    دوباره
دونستم   یم   ااایدعوا بودن و النازم اخماش تو هم بود و اما رو  یو باران که اماده  یهست

با پوز خند رفت جلو    ای شد رو  یقدر ناراحت نم نی دادن ا یم یفحش ناموس ای اگه به رو
 رو به مهام گفت   همه یبهت زده یدر مقابل چشما 

کنه و با اخم نگاش   ینم یمهام کار  دید یشناس کاپوت و بزن باال... وقت نیماش  یاقا -
 زد و گفت   یکنه پوز خند یم

 ...نتویخورم ماش ینترس نم-

 زد و کاپوت و داد باال و گفت   یپوز خند مهامم 
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موتور  رفت جلو به  ا یرو   یکنیخودت و خراب م یچرا الک یدون  ینم یچی تو که ه-
 انداخت و گفت    ینگاه نیماش

    ford  - 900شد و گفت   ره یاسب بخار قدرت داره به موتورش خ 

 8.5   یکننده   تیمخصوص تقو   ی! و اگزوز ها یومین ی.پوشش الم یتریل

  نیماش SVTیگم اقا   یم کی ! تبر  هیزد و گفت  ماستنگ خوب یمسابقه .و بعد پوز خند 
  یدر خدمتم! در مقابل نگاه بهت زده  نیخواست ی ا  گهی اطالعات د هیخوب نیشناس ماش

  ای رو یبارم که شده عالقه هیذوق مرگ شده بودم در حد بنز برا   یعنیهمه اومد سمت ما 
زدم و به سمت کالس راه   یپوز خند  هیواقعا به درد خورد  به ارشام و بق  نیبه ماش

   میگفت غیج غیو با ج  ایرو  رو میدیهممون پر  میازشون دور شد   یوقت میافتاد 

 ی باحال یلیدمت گرم خ-

 دختر!  یگل کاشت ایاوف رو - یهست

خوندن   ی بچه ها که داشتن واسه امتحان م دنی با د یول  میبا ذوق وارد کالس شد همه
 از دماغمون در اومد !  مونیکال همه خوش

 حتما بازم اون مزاحمست   دیلرز   یبود و داشت م نمیشلوار ج بیتو ج میگوش

 و جواب دادم   رونیکالس اومدم ب از 

 یروان یخوا  یاز جونم م  یالو ..چ-

 خودت و   -سجاد

دوم   یجوابت و نم گهی خوتد بکن  من د یدلت م یهر غلط هیچ یدون یزدم اصال م داد
 برو به درک !!! 

 ش نوشت  و دوباره برگشتم سر کالسباران رو جزو   اهی س ست ی شمارشو گذاشتم تو ل و

 بود ؟  یک -
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 نوشتم  براش

 مزاحم داشتم به اسم سجاد و شرش و کم کردم   هی یچیه-

 و رو کاغذ نوشت   مینوشت یاز بقلم خوند چ   الناز 

 ؟  یگی چرا االن م-

   نوشتم

 نبود  یمهم زیچ یلیخ-

اومد اروم   یامینگفتم برام پ یچیه  گهیتکون دادن و منم د دنیبه عالمت فهم  یسر
  نهیداشت بب یو باز کردم مامان بود  مثل هر روز سع امیکتابم گرفتم و پ یرو ال  یگوش

 کجام 

چون مامان   دیکرد شا یکاراش کالفم م   نیا  دمیپوشش یخوردم چ یام ...چ ی..با ک
مامانم دوسش    یو جا دهیدونم درسته برام زحمت کش  یطور بود نم نینبود ا  میواقع

  ری و اون قدر بهم قفل و زنج دهیم  ریاون قدر بهم گ ییوقتا  هی  یگاه ی..ول  ادیز  یلیدارم خ
 امش و باز کردم  یشم پ یکه کالفه م کنهیوصل م

 ؟ یی سالم کجا -

  گهیدونست دانشگاهم د یام با صد تا پسر اخه اون که م یپارت سمی داشتم بنو دوست
 جواب دادم   هی چ  دنشیسوال پرس

 دانشگاه -

تنگ شده بود کاش بشه زود تر   یلیو بابا هم خ  ن یمت  یخاموش کردم دلم برا  مویگو  و
   نمشون یبب

 د یامتحان باش ی خب محلتتون تموم شد اماده-استاد

 کردم و رو به باران و الناز گفتم   یپوف
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 خوندم فقط.  1من  فصل  دیبرسون-

 منم دو رو خوندم- باران

 من چهر و خوندم  - الناز 

 من سه رو خوندم    -یهست

 و شل کرد و گفت   ششین ا یرو

 من کال نخوندم  - شرمنده -

 خخخخخ....مرگ   میبتقلب شهیو قرار شد مثل هم مید یخند همه

پارک   میبا بچه ها رفته بود روز یبود  د فتادهین یهفته گذشته ود و اتفاق خاص  هی  حدود
 و واقعا حال داد  میشد ی باز  یها  لهیسوار وس مویکرد  یو باز  میو تا جا داشتم خورد 

  هیمنم رفتم و  شنیبچه ها دارن اماده م دمید  میاموز دار  یول میدانشگاه نداشت روز ید
 یو کال مو سرم کردم بعض دمیبا مغنعه پوش یکوتاه مشک ینخ یمانتو  هیو   یزغال نیج

خب بازم خوب   یپنج نداشت ول یکه سرم بود عالمت ج یکاله نی از  کالهامون مثل ا 
وتموم راه اهنگ    میشد  دمونیبودن سوار رخش سف دهل بود بچهها هم امابود و خوشگ

که الناز   می شد یرد م یپارک هی! از بقل  میقر داد یو کل  میام بکس سانسور و گوش کرد  یت
  هیپارک خاطره   یدم ورود   دمیبا تعجب برگشتم د کی چه رمان ت  ییییییزد ..وا غیج

پسر   ه ی  رتی ح مالخرس نازه و در ک هیگرون روش پر باد کنک و  یمدل باال   نیماش
دست گل رز گندست واقعا   ه یرو بقل کرده و دست دختره هم  یدختره ا  هیهم  یکلیه

گرفتن الناز چشماش   یها هم داشتن ازشون عکس م یبود بعض یجالب و ناز  یصحنه
 وبست وو بالبخند گفت  

 چه شاعرانه ! یاوه ه ه ه  رب-

 گفت   ای به رو رو یهت
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باران با   م یهم گازش و گرفت و ما رد شد  ایرو  یشنو  یرو نم نایبرو صدا بوق ماش ای رو-
 تعجب گفت  

   هی! ..مگه امروز چه روز رهیگ  یرو نم نایگشت ا -

 باز گفتم  شین با

 !!!  نیولنتا -

 یکنن واسه تولد به هم چ  یکارا رو م نی ا  نیبودا ااا واسه ولنتا یچه صحنه ا   -یهست
 دن ؟  یم

 و گفت   دیکش یاه ا یرو

جاست که چند   نیسوال ا  یسر کالس جا  میدانشگاه و  و رفت میدی...رسگهی د هیپولدار-
 !!!! جللل خالق!  ست ین یخبر قهیعط  یاز کاله کجا   هیروز 

و گرفتم   ز ی و من که اخر سرم و گذاتم رو م میداد  یاستاد مزخرفمون گوش م  یحرفا  به
 حال داره بابا؟   یک  دمیخواب

بود و   ی خوب و دنج شاپی دانشگاه کاف یشاپ  روبه رو یتو کاف  مینشسته بود همه
  کمی  یداشت ول یقشنگ یشاپ چهره یپسر جوون اومد تو کاف هی هویتازه باز شده بود   

 زد !!!!  یترسناک م

 بلند گفت   پسره 

 ه؟ یمال ک  دیسف 206-

 فرز کن مال ما.... - باران

 و جابه جا کنم  نمی تونم ماش ینم دیبرش دار دیا یب- پسره 

   رهی کرد و از جاش بلند شد همون موقع  باران و صدا زدن تا بره سفارشا رو بگ یپوف باران
 لختم و پشت گوش دادم و گفتم  یموها 
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  یو ازش گرفتم و همراه پسره از کاف چیسو  کنمیم و جابه جا    نیرم ماش یتو برو من م-
و    نیخوب ماش شهیکه هم ای شاپ پارک بود  اه  رو  یپشت کاف نیشاپ خارج شدم ماش

پسره   هویزدم که  یبار  هنوز داشتم تو فکرم با خودم حرف م نیشده ا  یکرد چ یپارک م
  رتیز شدت حکه ا ییبا چشماا نیبرگشت و دست انداخت دور بدنم و کوبوندم به ماش

بکشم که  غیو وحشت گرد شده بود نگاش کردم خواستم دهن مبارک و باز کنم و ج
  یپسره اومد که با اون چشما  یرو کنار پهلوم احساس کردم صدا ییچاقو  یزی و ت  یسرد

 کرد !  یداشت سانتم م دشیدر

  یجلو ی!!!!!!!!! هنوز تو بهت حرفش بودم که دسمال  یهان یکن یسجاد جون سالم نم به
   دمینفهم یچیدهنم گرفته شد و ه 

    

 

. 

  

-  

 

       

     

 ***** - باران       

 اه ه ه ه ه ه  رررررررر سسسس!     ییییییییییوو ا  ععععععععیه-

 رفت داد زدم    یم  یالناز رو مخم اسک  ی  هیگر یصدا -

 !  شهیم  داشیپ  ایمح  یکن یم  هیالن گرگم ا ینم یچیه  ید خف کن د ه-
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 نگام کرد و گفت   شیدرشت و اب یو با چشما  د ی و باال کش  دماغش

  ره ی ؟ کجا م ده یپوش یخوره ؟ چ  یم ی کنه ؟ چ یکار م یاالن به نظرت کجاست ؟داره چ-
 ....  ییدسشو 

 اروم و با حرص گفت    یهست

 تو سرمون   یز ی بر یباس چه خاک   نمیالناز حال ندارما رو مخم راه نرو بب -

 زد   غیج الناز 

زد تو سرش و   هویتو سرت بعد  زی منم اشپزخونه ندارم ...خاک رس بر  یتو حال ندار-
 گفت 

  میبر  دیبا  میکن داشیپ د ی جا نشستم با نیخاک بر سر من ..خاک ب سر من که ا-
 ی کالنتر

 و باز کرد و گفت    نیاشکاش و پاک کرد و در ماش ا یرو

 م یرو نگشت ییجاا  هی  ینبود ول میو رو کرد   ریصبر کن الناز ما  دو روزه همه جا رو ز -

 کجا؟ -باران

  یزده حتما داشتن نقشه م بشونیهفتست ق هیکاله کجا  به نظرتون چرا  یخونه    -ا یرو
  ی! واسه طالف دنیکش

 داد زد   یهست

   دیچرا به فکر خودم نرس-

 ؟  یمگه تو فکرم دار-ا یرو

 م یکن دایادرسشون و پ د یبا-باران

 به من نشیبسپر -الناز 
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   دیدر بزرگ سف یکه باال  می رنگ بود دیبزرگ سف یال یو  کی   یبعد ما روبه رو دوساعت
دونم باهاون   یم شهی دستام مشت م تی بود از در از اعصبان زونیاو  ییبا ی و ز  اس ی  یگال
  یافتضلح بود من که که با مانتو   تمونی ار کنم  همه بچه ها مثل من بودن وضعک یچ

نداشت و    یکه بود و نبودش فرق یپاره پوره و شال یجلوباز چروک و شلوار مشک یمشک
اونا بودم    یخونه یقرمز و با فقل فرمون تو دستم جلو ی و چشما   دهی صورت رنگ پر

مشترک دارن که اقلب اون جان و گرنه خونه   ی خونه  هیگفت اونا   یجاسوس الناز م
و   دهیپر  یرنگبا   ی! هستمیمشترکشون  یخونه   یجدا هم دارن و ما االن روبه رو  ی ها

هم بد تر    اینفس نفس م زد رو  تیبود با اعصبان  ختهیدورش ر یکه به ترز شلوغ یی موها
لباس عوض کرده بود  از هولش افتاد تو جوب تند رفته بود خونه و  یاز هممون  وقت
و گرون    کی ش یزرد ! مانتو  یانگشت ییبودن شلوار گرم کن سبز دمپا  یحاال لباساش چ

که   میبود ایاون قدر نگران مح  یول  یدیخند یبهش م  دی! فقط با ی اب یبا روسر دیسف
 یلیحتما مامان و باباش نگرانش شدن اخه مامانش خ  یوا میدست خودمون نبود

  یچیه  می. بگ میبگ یچ رنی رو بگ ای ما زنگ بزنن و سراغ مح زد اگه به یبهش زنگ م
  دهیعده پسر خل و چل دزد ه یبه دست   میدیدخترتون دو شب گم شده و ما احتمال م

کردن به تهران و   یمامان باهامون مثل ارتش همه حمله م  میگفت یشده باشه تازه اگه م
  ت یالناز با اعصبان  میزاشتن درس بخون یبردن  و نم یکشون کشون ما رو با خودشون م

گود شده بود زنگ در و زد  و دستش   رشی قرمز شده بود و ز  یخواب یکه از ب ییو چشما
الناز   ننیبیپس مارو م هیر یتصو   فونشونی دونستم ا یداشت م یبر نم  فونی و از رو ا

 و گفت    هیگر ریزد ز  بغض کرد و

و با   د یدر و باز کن دی..ترسو ها ..اگه مرد نیزد درو باز کنن غیج هوی کنن   یدر و باز نم-
افتادم و سرم و تو دست گرفتم    نیشد رو زم دی نا ام دمیبه در تنها ام دیجفت و لگد پر

  ستنین  دیموقع بخوابن شا   نیپسرا ا شهیمگه م دنیساعت ده شب بود ..حتما نخواب
 کرد  غیج غیالناز و گرفت و ج یکنن  هست یباز نم عمد هستن و در و از  دمیشا

 ! دیرو بد  ای ها باشمام  مح یلعنت دیراشا...راشا...درو باز کن-
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بخت   ال یپرت شد تو و افتادرو دان زدیاشت به در لگد مکه د یباز شد که هست هودری
 رو بلند کرد و گفت   یهست تیبرگشته ! راشا با اعصبان

  شرتی و ت یگرفتش با اون گرم کن مشک  یبا اون صدا انیچه خبرتونه نصف شب را-
 کرد ارشام با تعجب گفت   یبه ما نگاه م ضی در بود و با غ یجلو  یخاکستر

   دی دار ینقشه ا  یشده باز چ  یقدر داغونه چ نی هاتون ا افهیچرا ق-

 با لبخند گفت   الیدان

   ن یکرد یم دادیحاال چرا داد و ب-

تا چه حد خودشون و به اون راه زده بودن  رفتم   یگری باز  یعنیگرد ده بود  چشمامون
 جلو داد زدم  

  یساکتن و با تعجب نگام م  دمید   دینیبیوگرنه بد م  دیرو بد ایمح  استیدردمون مح-
 زدم   غیکنن ج

 که کار شماست   میدون یدو روزه گم شده م ایمح دینکن ینقش باز -

 گفت   هیبا گر  الناز 

دانشگاه   گهیاصال د  مینکن تتونیاذ   گهید میدی قول م دیرو ولش کن ایتو رو خدا مح-
  دنشیفقط بد  میاینم

 الناز و بقل کرد و با بغض گفت   ای رو 

   دیرو بد  ایکنم مح  یخواهش م-

 ...؟!!  دهیجد یواسه خودتون نقشه    دیگی م یچ-مهام -

 زد   غیج یهست
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نصف  شب   ت یوضع  نیمگه خر مغزمون و گاز زده با ا  یعمته اخه عوض یارهه نقشه  -
 شما !  شیپ میایب

 گفت   شعورشیو لحن  ب  یبا اون خونسرد انیرا

  ایچون مح یکالنتر دیبهتره بر  هیچرته و اما اگه واقع یلیاگه نقشست که نقشتون خ-
 !  ستی ما ن شیپ

 کرد  یمارو نگاه م یتو هم رفته ا  یساکت و با چهره    ارشام

 وو گرفتم و گفتم  انیرا  یقهی جلو و  رفتم

بوده   میشما نباشه که اگه بفهم ش یپ ای. خدا کنه محیخوب گوشات و وا کن عوض-
   مینیکیم  چارتونیب

فشار اورد که   یشدم کم یچ یبا خشم مچ دوتا دستام و گرفت و به دست باند پ انیرا
 گفت  ی بلند یاز درد رفت تو هم با صدا  افمیق

  م یخواست یاگه م میخر ما با همتون مشکل دار  یاخه دختره  یانگار تو ادم نمش --
  یاو دوستت که خودش و با کول ای مثال سر تو   می اوردی ر همتون مس م یاری سرتون ب ییبال

اشاره کرد  ارشام اومد جلو و دستم و از تو دست   پشیو ت ا یها اشتباه گرفته و به رو
 گفت   یجد  یاورد و با چهره رونیب انیرا

 زد   بشیغ یچه جور-

 کرد و الناز زد تو سرش و گفت   فی و تعر  یهمه چ  یهست

دست انداخت دور   الیدان  نی حال افتاد رو زم یو بعد ب  ست؟؟؟یشما هم ن شیپ یعنی-
 یاالنشم همه خبر دار شدن و به خونه نیکمر الناز و بلندش کرد و روبه همه گفت هم

 ها اشاره کرد   هیهمسا

  المیام کرد و رفت تو داننگ ضیکالفه و پر غ انیتو را  دیای ب ستیحال دوستونم خوب ن-
 و گفت   دی پر زیخ میبه حالت ن ینگاه کرد و هست یالناز و برد تو راشا چپ چپ به هست
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   یعوض  نای پا ارمی..بزنم فکش و ب هیها چ-

گفت   یگرفته ا  یتکون داد و رفت تو ارشام اروم و با صدا  تیاعصبان  یاز رو یسر راشا
گفت منظورش   یاون موقع چ  انیرا  نیبا حرص گفت ا  ایتو و رو  می تو ههمون رفت دیبر

 یچی گفتم ه  یبا لحن پر از خنده ا یکردم نخندم ول یبود؟ سع  یچ یاز دوست کول
به  قهیو با من وارد خونه شد مهام هر چند دق دتکون دا یبود ! سر یمنظور هست  زمیعز
و   شیاب ی ارز   ی  حوصله ی! ول یخنده عجببب خونه ا  ریزد ز  یم زیکرد و ر  ینگاه م ا یرو

عده االن دارن   هیکه   نینداشتم کنار الناز که  سرش و تو دست گرفته بود نشستم با فکر ا 
 موهاش زد و گفت  هب ی چنگ انیکنن مو به تنم راست شد  را   یم  تتیرو اذ  ایمح

 .... سی پل یاداره   دیهنوزم سر حرفم هستم بهتره  بر-

 به موهاش زد و گفت   یچنگ  ارشام

با استرس گفت:  خوب   ای در خطر باشه رو ایباشه و جون مح یممکنه موضوع جد  -
 پس ؟  میکار کن یچ

مشکوک    یبود کس فتادهین  یاواخر اتفاق خاص نی ا  اینداشت .. یدشمن  یبا کس -راشا
 زد ؟  ینم

 گرد گفت   ی نداشت ..الناز با چشما یدشمن یبا کس ای اوردم مح یبه مخم فشار م داشتم

  ای که مح دمی کرده که خودش شرش و کم کرده و د دایمزاحم پ  هیگفت  ایچ.چ....چرا مح-
 و خاموش کرد     شیگوش

 گفتم   جانیه با

 به مخم فشار اوردم و ادامه دادم   گهی ا..اره راست م-

 اسمشم س.جاد بود اره ... اسمش سجاد بود.-

 کالفه بلند شد و با حرص گفت   ارشام
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باره حرف   ن ی در ا  یبا کس وونتونی دوست د ای نی دیاقا سجاد و ند  ن ی شما ا اون وقت -
 نزده بود ؟ 

 گفت    یعصب ا یرو

 موضوعم خبر نداشتم    نینه .. نه من که اصال از هم-

   میکن دا یپسره رو پ ی شماره  د یبا-مهام

 !ه یکه طرف ک میفهم  یم  یطور  نیهکش کنه ا  انمیرا -الیدان

 کالفه گفت   انیرا

 د یدوستتون و بد یشماره  -

 رو به ارشام گفت    انی خاموش بود را  شیرو گفت گوش ای مح یتند تند  شماره   یهست

شماره رو ازش  ن یبود ..بهش زنگ بزن بگو   ا یاون دوستت که تو مخابرات کاره ا -
 ..رهیو زنگاش و بگ امای پ نتیپر

کارو   نیاسترس داشت ا   یبود وقت شیشگیکار هم دی جو یبا استرس ناخوناش و م الناز 
رو گرفت و بعد   یکرد   ارشام تند از جا بلند شد و گوشش و در اورد و تند تند شماره یم

 چند لحظه گفت  

زود بفرست.ممنون   یبهم  مرس یرضا رو بد  یشماره  یتون یداداش سالم م یالو عل-
 ی با

 و قطع کرد و بعد چند لحظه طرف شماره رو فرستاد ارشام دوباره زنگ زد   تماس

  یخوام فور  یگم م یشماره بهت م هی  نیبب ی؟ مرس  ی؟ شناخت یالو سالم رضا چه طور-
  یوقته و.. م ری دونم د ی! م یتون یم  یتماسا و اس ام اس هاش و برام بفرست  نتیپر

 کنم یخواهش مکنم ...رضا ازت   یدونم رضا .واست جبران م
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دوستاشم تعجب کرده   یکرد ! حت یخواهش م ا ی مح ی گرد شد ارشام داشت برا چشمام
 - بودن 

طرف مزاحم دوست    نیا  نیدونم بب یکنم خالف قانونه م یدونم درکت م یم- ارشام
 ؟!!!!!!!!!!!!  هیبفهمم طرف ک  دیدخترم شده بعد دوست دخترم گم شده با

 افتاد جلو پام    یداشت م چشمام

ماه و    نیبفرست برام باشه ..مال ا  ریعکس بگ نتشیفقط از پر  ونتم یممنون ..داداش مد-
 ...یخوام ممنون داداش با  یم

 و قطع کرد و با هشت جفت چشم گرد و دهن باز روبه رو شد با من من گفت   تماس

 !  گهیگفتم تا کمکم کنه د یم یدروغ هی دی خ..خوب با-

 گفت   یدجنسبا لبخند ب مهام

 طرف مزاحم خواهرت شده !  یبگ یتونست یاون وقت نم-

 هول شد و گفت    ارشام

 ..اه  دیبه ذهنم رس نیخ..خوب ا -

  یارشام فرستاده شد و ارشام شماره    یبرا  ایمح  یگوش  نتیساعت بعد پر ک ی  حدود
تش  ار   یاز سردارا   یکیزنگ زد به عموش که  انمی را  انیکرد و داد به را  دایپسره رو پ

  یشد ول  یسخت راض یکنن و عمو  یابی پسره رو براش رد یبوده و خواست که شماره
 یو راض  انیرا  یلحن خونسردش تونست عمو  و اروم   یبا اون صدا   الی خب بال خره دان

از به قول خودش ادماش و ازش خواس که بره تو همون کافه   یکیکنه  مهام زنگ زد به 
و بفرسته برامون و    رهیمغازه رو برامون بگ ینا یدورب لمیو ف میکه ما اون جا بود یا

  میتا بتون رهیفروشگاه روبهرو رو بگ  یتیامن  ینایدورب  لمیبعدش بره پشت رستوران و ف
ه  و درست چهار اعت بعد ما  بود یبوده و پالکش چ یطرف چه شکل  نیکه ماش میبفهم
  ی.. عکس از چهره   نیو پالک ماش  نیادرسشون ... ماش میسر نخا رو داشت   یهمه 
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رو به موت بودم الناز که همون جا رو مبل خوابش برده بود و   یخواب یپسره ... از ب
  ایتو هم زنگ زده بود به دوستاش   یرفت و راشا با اخما  یم  اهکالفه تو سالن ر یهست

  قهیهر دق   یچیه  گهیمطمئن شن و ارشام و که د ای مح  یهمون ادماش تا از صحت جا
  یم ریخودشم گ ی به دوستا یو حت شدیتر م یشد و عصب یچهرش وحشت ناک تر م

  یکرد ول یاخم م  ظهگرفت مهامم که قربونش برم هر چند لح  یپاچه م ای داد و به قول رو
  ایمهام کالفه شده بود  و رو   یاز نگاها  ایو رو  دزی لبخند م ای  دیخند ی م  زیر  ایرو  دنیبا د

با مزه شده بود  افشیرنگ خوابش برد و ق  یاسپرت اب یهم اخر رو همون کاناپه 
  یدر حال الیدان  هیمنم مثل هست ت یدونستم وضع یچشماش قرمز شده بود وم یهست

الناز انداخت  با   یدستش و برد و رو  یتو یمسافرت  یتو دستش بود پتو   هکه فنجون قهو
 یلیخورد خ  یکه قهوش و م یکردم که در حال یو نگاه م  الیگرد داشتم دان یچشما 

 خونسرد گفت  

پتو   هی هم   ای نداختم و بعد رفت رو رو یروت م ی نگاه نکن تو هم بود یاون طور-
 انداخت  

 زنه   یمشکوک م  الی دان نیگم ا  یم

 هم انداخت (  ای رو رو ید یجووون ند  ..باران  یزد  ی)باز تو فانتز

 نگاش کردم اون کارو کرد   یبندازه من که اون طور ایخواست رو رو  یاصال نم ریخ نه

بود و   ریدر گ  یزد و مهامم که با گوش یقدم م اطی تشنم شده بود ارشام که رفته بو تو ح 
وم رو به مهام  باال ار  یرفته بود طبقه  المیکرد دان ینگاه م یراشا هم با اخم به هست

 گفتم 

 آپزخونه کجاست ؟ -

 گفت  زدیکرد و لبخند م ینگاه م ش ی که گوش  یحال در

 اخر راه رو دست چپ-
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واقعا   دمی اومدم اشپزخونه رو د  نی جام بلند شدم و رفتم تو راه رو از سه تا پله که پا از 
ها .. رفتم تو اشپز خونه    یبود خدا از حلقومتون دراره عوض  یو اسپرت کی ش یخونه 

زد و فنجون قهوش و تو دسشور گذاشت و   یمن لبخند  دنیتو اشپزخونه بود با د الیدان
 گفت

مکان   ریراشا هم حواسشون هست که تغ یادما  ای دنبال مح میر یفردا م دیبخواب بهتره
صبحه  برو بخواب ...واز بقلم گذشت  خوش به حال الناز   یندن االن ساعت سه 

 اومده   رشیگ  یبیرق نیهمچ

 خوشگل مهربون اروم ادم.! -

که دست بزن داره افتاد   یسگ اخالق وحش  یگنده   یالی گودز  تی غزم هیشانس ما.. بعد
  نی رو نزده بعد من تا حاال سه دفه از ا یهمون راشا هم تا به حال هست  یحت  رمونیگ

 کتک خوردم   یلیز یبر  الیگودز 

 برگشتم سنگ کوب کردم و بلند گفتم  تا

 موسبن جعفر   ایهاشم   یقمر بن ایبا جدت و السادات ..-

 کرد  با وحشت گفتم   ینگام م رهیسرش و کج کرده بود و خ  انیرا

 ؟ یدیشن-

 گفت  یگرفته ا  یبا صدا انیرا

که دست بزنشم خوبه و   یسگ اخالق وحش  یالیگودز  تی ..غزم یدیاگه منظورت  از شن-
 .....  دم یاره شن  ی  یلیبرز  یالیگودز 

 دهن باز گفتم   با

 گفتم! یچ ستین ادمی من خودم   ایدار  یاه ه ه  اجب حافظه ا-

 اخم گفت  با
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 که کتک بخورن سرش و خم کرد رو صورتم و گفت   زنیر یکخ نم توی اندازه هیبق-

از گور تو بلند   شایات یهمه یکشینقشه هارو تو م ی همه  یطونی ش بیتو عج  یول-
  نتیاز کاب فتمیکه ن نیروم خم شد و من واسه ا   شتریب ادی ومن از زدنت خوشم م شهیم

  یاز حدش و نفسا شیب یک یطرفم نزد  هیکردم و از  یگرفته بودم و با ترس نگاش م
 بود  یسخت یتند قلبم ..اه واقعا لحظه یداغش و تپشا 

 کارو کنم!  نیخوام  هم یم  قایاالنم دق   ادیا از گاز گرفتنت خوشم ممخصوص- گفت اروم 

تونستم   یکردم که روم خم شد واقعا انگار فلج شده بودم نم یبهش نگاه م رتیح با
دندوناش رو لپم ابرو هام از درد تو هم گره خورد خواستم از   یزیکنم با حست یغلط چیه

که گاز گرفته   ییکند و برعکس جا  یم! داشت لپم و   شدیمگه م یخودم جداش کنم ول 
لحظه دستاش و دورم   هیگرفته بود   شی که انگار باز  مبود درست کنار لبم بود و قلب من

  بایپرتم کرد و از اشپزخونه تقر  با یولم کرد و تقر  هو یبقلم کرد بعد  ییجورا  هیحلقه کرد و 
سر خوردم و دستم و اروم رو لپم   نتیو من با بهت همون جا کنار کاب  رونیب دی دو

 و ......جذابم اضاف کنم!   ریبه لقباش گاز گ دیگذاشتم  با 

 ** 

 ی هست

 ********** 

نشن  دار یو الناز ب ای که  رو  نیزنگ خورد واسه ا  میرفتم که گوش یتو سالن راه م  کالفه
!  دنیموقع  ..چرا زنگ زده بود نکنه فهم  نیا رو برداشتم  بابا بود تعجب کردم  یزود گوش

درختا و تماس و بر قرار کردم   یرفتم البه ال  اطی و تو ح  رونیبا استرس از سالن رفتم ب
 کرد   قیاز ارامشم با خودش تو دلم تزر یو موج دیچیپ شم بابا تو گو یصدا 

 بابا  ی الو ..هست-

 افتاده  ی؟اتفاق  دی الو بابا شما-
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دل نگرونت شدم خب شما چند تا دختر  تو اون تهروون پر   دمید یخواب بد  زمیعز -بابا
 واست  زنه یگرگ دلم شور م

 گفتم   اروم 

 اخه  رضا جووونم.....  یتو شم چرا نگرانم یمن فدا   یااله-

 جووونم -بابا

نگرانم نباش من مراقب خودم هستم دخترا هم مراقب خودشون هستن با فکر به  -
 کنم هیدارم گر احساس کردم دوست   ایمح

  ریدل س هی و    نمتیبیم  یبه زود دهیع  کیکردم برو بخواب نزد  دارتیب  دیببخش زمیعز -بابا
 کنم   یهامو رفع م  یدلتنگ

 زدم و گفتم . یلبخند

 دوست دارم   یاون قدر بوست کنم که از دستم کالفه ش دمت ید یچششششم منم وقت-

 طور مراقب خودت باش..  نیمنم هم- بابا-

پدرمم   ینداشت برا  یلیدل یبودم ول یگذاشتم ..درسته ادم مغرور بمیرو تو ج یگوش
 غرور داشته باشم 

 به اقا رضاتون....  یرسوند یسالم منم م-

 داده بود گفتم   هیراشا که با اخم به درخت تک دنیتعجب و ترس برگشتم و با د با

 کرده ....نوچ نوچ نوچ  لیتحص  یاقا یستیمی فال گوش وا--

 گفت    سادوی اخم اومد سمتم و درست جلوم وا با

بهش! به من که   یبوس بد  ش یبببن یو قول بد   یریگرم بگ یبا اون که خوب بلد هیچ-
 ؟ ی شیلج باز و تخص م رسهیم
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 و داد زدم   نش یکرد ! با دو تا دستام زدم رو س یفکر م یرفت توهم اون چ اخمام

قدر دختر تو   نیخود پندارد...خودت که ماشاال... ا  شیهمه را به ککافر  نمیببر صداتو ب-
اخه   گهید  یدوز  یو م یبر یبرا همه م  یطور نی خب معلومه هم  خته یدست و بالت ر 

بگم ... خواستم از بقلش رد شم که بازوم و گرفت و کوبوندم به درخت و   یمن به تو چ
 گفت

 ! یپر  یهرز م یواس چ  شهیو نجابتت م ی پاک  یکه ادعا  ییکه هست تو نهیهم-

و همه با عث   ومدی خسته بودم و هم دوروز بود غذا نخورده بودم و هم خوابم م هم
 گفتم  ضیشده بود نتونم از خودم دفاع کنم و بزنم گردنش و بشکونم! با غ

اصال اره من دوست پسر دارم اخه    شمیمن هرزم اصال من با همه دوست م میاصال گر -
 ... ی...شوهرم ی..بابام یداداشم   هیتو چدخلش به 

  یهرزست داد زد کار ینکن بهت نشون بدم که ک یشد و گفت کار ک ی خشم بهم نزد با
 رو درخت و گفت  دیبا مشت کوب   مینکن بهت نشون بدم ک

 ینیبینکن  بد م  یبا اعصاب من باز  یهست-

 دستش نگاه کردم و گفتم   یبهت به خون رو  با

 راشا..... -

 ت نگام کرد  به با

 و صدا زدم االن! اون و که تو بهت بود و هول دادم و گفتم  نیمن ا  نمیصبر کن ب-

 دستات!!!!! -

 ست یاز چشمام گرفت و به دستاش دوخت و اروم گفت مهم ن  نگاشو

 حرص گفتم   با
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 و پشتم و بهش کردم وبه سمت خونه رفتم ستیاره اصال مهم ن-

 ** 

ور صورتش باران    هیبود  ختهی از موهاش   ر  یود و  کلکه رو مبل نشسته ب  دمی و د  باران
 اروم گفت 

 میباال بخواب ی تو اتاقا می ارشام بهم گفت بر -

 ؟  یو الناز چ   ای پس رو-

 دونم تکون داد  یبه عنوان نم ی سر  باران

 و گفت   ییرا ی اومد تو پز  انیرا

 د ی بیباال بخوا یتو اتاقا  دیبر د یکن داری...دوستاتون و بدنیکه خواب نایا

 تکون داد و با اخم گفت  یسر  باران

 ! یسخت در اشتباه ی کن داریب نارویا یتونیم  یکنیاگه فکر م-

 چرا ؟ - مهام

واسه    شهیخوابن به زور م یشب زود م یرو وقت  نایبه را چون ا  دهیواسه چ چسب-
 !!!!! دنیکرد چه برسسه االن که دو شب نخواب داریدانشگاه ب

باال و پتو رو   مشونیبر یم میکن  یو گفت خب بقلشون م  ایبا اخم اومد سمت رو  انیرا
 و خواست برش داره که مهام اومد  جلو گفت  چوندیپ ای دور رو

رو بفل کرد و   ایو هول دا کنار و رو  انیرا  بایدارم و تقر  یسبکه دادش من خودم برش م-
باال دهن من و   ین تو اتاقا رفت  یو الناز بدووونن چجور  ایبردش سمت پله ها  اگه رو 

اومد و الناز و بلند کرد و بردش باال  ارشام با اخم رفت    المیکنن دان ی م سی باران و سرو
 گفت  میکرد یبه من و باران که هم و نگاه م انی را  ریو گفت شب بخ یسمت در
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ان  با اخم هم من هم بار گهید  دیبقلتون کنه ببرتتون باال ... خب بر یک ی د یخوا یم هیچ-
کردن    ی بو که چرا پسرا داشتن کمکمون م نیتعجب داشت ا یکه جا  یزیباال چ میرفت

اتاق بزرگ بود که پنج تا تخت داشت هر    هی! میکرده بود  تشونی همه اذ نیکه ا   ییبه ما
  یگریج یک ی  یمشک یکی یخاکستر  یکی دیسف  یکی  یاب هدونهیرنگ بود   هیتخت به 

و منم   یرو تخت مشک دیباران که پر  دیبود و النازم رو تخت سف یگر ی رو تخت ج ای..رو
  رهیخ یپرت کردم  و هم زمان هم من هم باران به تخت اب یخودم و رو تخت خاکستر

 یمشک د یسف اتاق  هیبد جور رو مخمون بود انگار   ایمح  یخال یو احساس جا میشد
رنگ بود با   یبزرگ مشک یییللیکمد خ هیقسمت   هیبود و  تاریگوشه دوتا گ هیبود که 

روش بود عکس مهام بود عجببب   ای رو یعکس بود رو تخت هیهر تخت  یبال  یقد  نهیا
بود   الیو دان  انیتخت الناز و بارانم عکس را  یرو رو تخت خودش گذاشته باال ای پس رو

  قای دقما  یکه من روش بودم عکس راشا بود  ...پووووف االن رو چه حساب  یتخت یو باال 
چون   دی... ! شا  دمینخواب انیرا  ای چرا  من رو تخت ارشام   میدیخواب  بامونیرو تخت رق

 دوست داشتم که روتخت راشا باشم! با حرص زدم تو سرم و گگفتم  

 ....یکن یتو غلط م-

 ..! یخدا شفات بده به حق عل-باران

و البته راشا تو   ای حرص سرم و رو بالشت راشا گذاشتم و با فکر کردن به فردا و مح با
 عطرش غرق شدم و ... یبو

 **** 

 ا یمح

   ****** 

خودمون    یکه سجاد  همون سجاد کارد  شهیانداختم ...باورم نم یبستم نگاه یبه دستا  
روز که  هیکه پونزده سالم بود    یگرده به موقع یما برم  ییاشنا  یباشه !!! خب ماجرا 

که   یتوپ بزرگ خورد فرق سرم و و سرم شکست ...اون هی   می دا یخونه  رفتمی داشتم م
بعد اون ماجرا دم   نایا می دا  ی هیشرمانه رو کرده بود سجاد بود پسر همسا  یکار  ب نیا
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جلو همه   با پا زد تو صورت    یبار هست هیتا ان که  شدیم داشیمدرسه و کال همه جا پ
و   میاجرا خونمون و عوض کرد رو به اون رو کرد بعد اون م  نیداغونش و صورتش و از ا 

   گهید  میها عوض کرده بود هبا بچ  یانضباط یب ل یچون مدرسمم به دل  دمشیند گهید
اقا گاوه    نیکه ا   نیموضوع خوش حال بودم تا ا نی هم از ا یلیو خ   مید یسجاد و ند

و قراره با    دهیهم پسند یل یو خ  دهیمن و اون جا د   مارستانیب میکه باران و برد  یروز 
  بودهانگار تو زندان چاقو خورده  گهیخب ..بابا  نه د لهی....خیخواستگار انیخونواده ب

جا شمارم و جور   هیو  ا   کنهیم  دامیپ ادی م شهیبعدش که ازاد م مارستانی .اورده بودنش ب
  یبهش به قول هست دهیجواب رد م ششیعشق چهار سال پ نهیب یو بعدشم که م کنهیم

 نی جالب ماجرا ا  یدزده و نکته  یبدبخت و م ینوا  یو من ب  شهیتر م  از گاوم خر
 زنم !   یغ و داد دارم با شما ور میج یجاست که  االن من به جا

دونم که اگه مامان و بابا ماجرا رو   یمن االن نه نگران خودمم نه بچه ها فقط م و
 بکشم ! دیبا  یگریبه ج لی خط قرمز ما  هی و   یبفهمن دور تهران و دانشگاه و ازاد

با کالس اف پنج و   یباشه اون از اون  دزد  ومدهینبوده سرم ن ییاومدم تهران بال ی وقت از 
 .... داد زدم   نی از ا  نمیارشام و ا یسوار  نیماش

 ی عوض ی کن یچرا ولم نممن گرسنمه ...  یییاو-

داغون تر از   یلیکه نشناخته بودمش خب صورتش خ شهیباز شد و وارد شد ..باورم نم در
  دزدنشیکه م  ییرو صورتش انداخته بود! مردم کسا  هیچاقو و بخ یجا یقبل شده بود کل

زشت قاچاق   هیمفنگ هیبعد من   ادیجذاب و مغرور از اب در م پیادم پولدار خوشت   کی
 زدم و گفتم   وهامبه م ی!  چنگ یزد روانو د یچ

 بده ازادم کنا ...! تی رضا ایب  یکن هیگر ینیبعد نش کننیم  دایزود من و پ ای  رید نیبب-

 زد و گفت   یخند پوز 

خوب تو   وونتی د ی..امارتو دارم با  اون دوستا  یبلبل شد  یخوشم باشه ! زبون در اورد -
 ..کاله دارا ... یدانشگاه اسم در اورد
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 جلوم زانو زد و سرش و تو صورتم خم کرد و گفت   اومد

بود لقبشون ..اآ    یپولدار ووچ ی که ...اون پسرا نهیمونه ا   یجواب م یکه ب  یزیجا چ نیا-
 یو من نم  نی ! اهیدارن ! اصال دخلشون به شوما چ یکاله کجا با شوما چه نسبت

 نکردم !.  متیق  مهیجا ق نیتا خودم ا  ایو محفهمم...بگ

 حرص گفتم  با

 داد زدم   هو ی میقبول کن  یپرورشگاه بچه به سرپرست میبر یقراره همگ  یچیه -

تو رو سه ننه واس من دم در    م یبا هم داشته باش ی نسناس ! بر فرض دخل کهیآخه مرت-
 ..  یاورد 

 رو گونم فرود اومد  داد زد   هیثان  میبلند شد و تو س دستش

روز و شب   کردمی م گاهیهر روز و هرشب عکس تو رو ن   دمیمن دوسال تو زندون پوس-
تا   یمونیجا م نیخواستم ..به دستتم اوردم  ا یکردم   من تو رو م یتو رو کنارم تصور م 

ور اب    اون   میبا هم بر میخوا  ی...م شهیم ستیکارا راست و ر یخبر بده بهم که ک قمیرف
 .که ..با...هم! ی..شنفت

 زدم   داد

من    التتی .. منم راه افتادم باهات اومدم ..حتما تو تخ ید یخند تیتو به گور پدر مفنگ -
 ! شستمیو منم داشتم جورابات و واست م  یدی د ایو خودت و تولت و کنار در

که دنده سالم تو بدنت   یکنن  هست  داتیگم االن همه دنبالمن پ یمن م   کهیآخه مرت د
 یم یباز  بال یو با کلتم وال کنه یم  یقول دو قول باز  هیزاره بارانم که  با دندونات     ینم

دندونات و    ییهم  با چتکه دسشو  ای و رو دهیشست و شوت م دیکنه  الناز که حتما با اس
 شه واست !  ریکه د ن یقبل ا یزنه  بهتره خودت ولم کن  یواست مسواک م

 شد تو صورتم و گفت   خم شتریب 
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  یخوشم اومد که افتادم دنبالت  هرچند دوستاتم خوب بودن ول تیزبون دراز  نیاز هم -
 شهیخوش حال م دنتی..پدر حتما از د ی ..تو به دلم نشست دم یمن تو رو اول د

 زدم   داد

بودن حاال واسه من    یو مفنگ  یاک ی من و گاو کن ! تو هفت جد و آبادت تر   اااایخدااااا -
 !  یکنیو پدرم  ..پدرم  م یار یادا پولدارا رو در م

و دوست دارم عاشق شدم ... قراره با هم نامزد   گهی د یکی..من  هی چ یدون یاصال م-
 ..اه    گهیولم کن د  میکن

  هی شب  افشینشدم  ق  مونی االن پش  یکه زدم اندازه  یوقت از حرف چیعمرم ه تو
دستش رفت باال و دوباره رو گونم فرود    ومدی شفتالو شده بود  رگشم که داشت در م

  هیکه زد   یبا داد  نیپرت شدم رو زم یکه با صندل یجور  شتریبار با شدت ب نیاومد و ا 
   دمیمتر تو جام پر

 شرف کثافت و  ی.هم تورو هم اون ب کشمتیارهههه .. م یرو دوست دار یکه کس-

   با حرص گفتم 

 فحش نده بهش!  -

 !  گهیکنم انگار وجود داره خلم د ی دفاع م م یاز عشق مجاز   نیهمچ حاال

 زدم   غیکه به پام خورد بلند ج ی ضربه ا  نیکمر بندش و در اود و با اول 

 یییییی هست -

 زدم   غیضربه رو که زد ج نیدوم

 اااااا ی رو-

 ن یسوم
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 النازززز 

   یچهارم

 باراااااان -

 ضربه رو که زد داد زدم   نیپنجم

 که خودمم.. نی..اه ا ایمح

 ارشاممممممم -

 انداخت و موهام و گرفت و داد زد   یکمر بند  و گوشه ا  

 سجاد!  یبهت نشون بدم که تا اخر عمرت فقط بگ یارشام هی که ارشام ..اره   - 0

کردم پاهام   یضربه ها به پاهام خورده بود احساس م شتریاز اتاق ب ی هولم داد گوشه ا  
  دیشلوارش و باز کرد رنگم پر  یسوزش داشت  اومد سمتمو دکمه   یل یخ شهیداره جدا م

 با هق هق گفتم    هیگر  ری از ترس تو خودم مچاله شدم  نا خدا گاه زدم ز 

 گفت   غلط ک...کردم! اومد سمتم و با خشم دی ..ا ا ببخش یس..س...سجاد غلط کرد -

 ... هیگر  ریبلند زدم ز  گهیبار د ن یلحظه بودم ..ا ن یمنتظر ا  شهیهم-

 و . ولم کن  -

تو خودم جمع شدم   شتریحرکت پاره کرد  ب  هیخودش و انداخت روم و  و مانتوم و تو  
شد زور گاو بابا بزرگ مرحومم و داشت !   ینم یکردم از رو خودم کنار بزنمش ول یو سع
 زدم   غیج هیبا گر 

 و .. ولم کن -

گردنم   شدی باعث م ششیو ته ر زدیگندش حالم و بهم  م یسرش و تو گردنم فرو کرد بو  
 بسوزه  
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 زدم  که دستش و گذاشت رو دهنم و گفت   غیج شتریب

 !  شهیزود تموم م سسسس یه-

 گاز گرفتم که داد زد   لحظه نزد دستش و هیاحساس کردم قلبم   

 اه ..کثافت -

  ری گ نیا  یاز روم بلند شد  با نا خونام چنگ زدم به صورتش و انداختمش کنار تو  کم یتا  
که دور دستام بود شل شده بود با ضرب از دستم کند   یطناب یدر پ یپ  یو دار و تقال ها 

 داد زدم    نی م زمکه افتاد  دیکه پاهام و از پشت کش  دمی زدمش و  به سمت در اتاق دو

 !  یتو تقلب کرد  ستیحساب ن-

  

 رو بهش گفتم    شهی داره بلند م یبرزخ  ی  افهیبرگشتم ددم پام و گرفته و با ق-

 حسابه ؟؟؟؟؟  نی ا - 

 خشم گفت   با

 ؟؟  یچ-

 تو سرش و داد زدم   دمیو کوب  یصندل

 ... ن یا -

از اتاق    شدیو اروم اروم داشت بلند م  ومدی خون م شی شونیاز پ  دمی به سمت در دو و
  دهیبه سمت عقب کش هوی  یپرواز کردم  ول ی ...و به سمت در خروج روونیب دمی دو

که من و به سمت    یروبه روم نگاه کردم که در حال یگنده لویبیشدم با وحشت به مرد س
 داد زد   دی کش  یاتاق خواب م
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 یب یلیخ  گستید  زیچ هیها واس  سر و صدا ن یکردم ا  یسجاد ..از اون موقع فکر م-
 پسر !  یعرضه ا 

 خورد !   یمگه گنده بک تکون م یکردم ول یو داد  م  غیکردم و ج ی با وحشت تقال م 

شده بود    یدسمال خون  رونی دسمال که رو سرش گذاشته بود از اتاق اومد ب هیبا  سجاد
بودم و  دستش  و باال اورد و فرود اورد تو   یاومد سمت من که در حال جفتک پرون 

گفتم   هیزدم و خودم و از دست اون نره غول خالص کردم و با گر  غیصورتم  ج
دونم چرا مدام آرشام و صدا   ی.. خودمم نمننیب..حاال ب کشتتیکنه .م داتی...آرشام...پ

 گفتم ..! ..واقعا چرا ؟  یزدم و از اون  م  یم

..من که گفته   میتو و داد زد لو رفت دی دو ینکیع  یشد و مرد با ضرب با  یدر ورود هوی
غوله دوباره منو گرفت .هنوز حرفش   اروی .. اون یکار خطر ناکه ..بدبخت شد نیبودم ا 

راشا و مهام   دنی..با د گهید  نیک نایتو ..وا ا ختن یعده مرد  ر  هیتموم نشده بود که  
 شد!  سبالیچشمام قد توپ ب امو ارش  انی و را الیودان

 دلم واسه دعوا تنگ شده بود...-راشا

 طور نی منم هم- انیرا

دو    چهرهی ب نکیکه ع هینکیفرصت نداد پلک بزنم فقط با سر رفت تو صورت ع یحت راشا
 نصف شد سجاد داد زد

 ؟  نی هست یشما ک-

 و گفت  دیخند  مهام

اومد سمت من که هنوز تو     انی تو صورت سجاد ..را دیخدمتتون... و با پا کوب میگیم-
 دست مرده بودم   مرده  دستاش و دور گلوم حلقه زد و گفت  

  شکونمیجلو گردنش و م یا یاگه ب-
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  اروی  دمیبرگشتم د  یمرده از دور گردنم شل شد و وقت  یاومد و دستا  یاخ یصدا   هوی 
 .... دهیو  باسنش و چسب  نیافتاده زم

 با لبخند نگام کرد و گفت   الیدان

 غلطاا...چه -

 و زد ! نیو ا  الیجدت اسادات االن دان ای

با مشت تو صورتش نه  دیو و محکم کوب نیکه افتاده بود رو زم اروی رفت طرف    انیرا 
 تونستم ضربه ها رو بشمارم    ینه دوتا  اصال نم یکی

  الیکردم .. م دان یسجاد و له کرده بود قشنگ  رو زانو افتاده بودم و به پسرا نگاه م  مهام
 گوشش و شروع کرد به صحبت کردن ..  خی و در اورد و گذاشت ب شیگوش

لحظه نزد و بعد با    هیشود قلبم   رهیروبه رو شدم که بهم خ یکه با دوتا چشم آب برگشتم
 سرعت شروع کرد به تپش....

 چشماش دل بکنم  یسجاد باعث شد از اب  یصدا 

 و تف کرد و رو به مهام گفت   دهنش یتو  ی... بعد خونا  دیرو ببر ایزارم مح ینم -

 یکنم عشقت از کلش ب یم یکار   شی رو ببر ایبزارم مح ینی؟....به خواب بب  یتو آرشام-
 افته 

 بودم   رهی بهت به سجاد خ با

 مشت ارشام تو صورت سجاد فرود اومد داد زد  هوی که

 قبل از گفتن اسمش دهنت و آب بکش     یاز کپنت ور زد  شتریب-

تا   قشی که  یمشک  شرتی ت هینگاه کردم با   تمیصورتم به وضع یو گرفتم جلو  دستام
از  یلحظه از خجالت سرخ شدم اخه کم  هیپسرا بودم  ینصف شونم پاره شده بود جلو

رو تنم چشم از  یزیچ هیمشخص بود !  با احساس گرم  رمیهام با بند  لباس ز  نهیس
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روبه رو شدم  کتش و   شیآب ی که با چشما  مسجاد گرفتم  سرم و بلند کرد  هیخون یچهره
کت و بست   از جاش بلند شد و کاله رو   ی انداخت رو شونه هام و  خم شد و دکمه ها

کت پنهون کرد  با    ی قهی موهام و تو   هیسر مهام و ور داشت و و گذاشت رو سرم  و باق
و   تمکرد صور  ی گذاشت و نوازش ارومکردم  اروم دستش و رو گونم   یبغض نگاش م

لبم   یبا بغض دستم و رو  گوشه   هیانگشتاش خون دمیدستش و برداشت د یوقت
   دمیکه صداش و شن نی شد   سرم و انداختم پا  یمنم خون یدستا  دمیکه د دمیکش

 دست زد ...؟ بهت

   شکستیکردم بغضم م یندادم اگه لب باز م جواب

 ااا؟ یمح-

 قشنگه ...!  یلیاسمم خحاال گفته بودم   تا

و محکم من و به    دیبا خشونت من و تو بقلش کش هیگر ری و در اخر زدم ز  نتونستم
 خودش فشرد و گفت  

 کشمش  یم -

 بغض گفتم   با

 کردم  هینزاشتم ..بهم دست بزنه و باز گر -

و داد بچه ها ..چه قدر دلم واسه    غیج یاومد و بعدش صدا  نیماش  یکایالست یصدا 
صداشون تنگ شده بود  با اومدنشون ارشام من و از خودش جدا کرد و من دونه دونه 

 شدم   یتو بقل خواهرام فشرده م

 گفت   هیبا گر  الناز 

 ...باز خوبه مهام زنگ زد دیاومد  د یکه به ما بگ نیچرا بدون ا -

 با لبخند گفت   الیدان
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 گرسنه ان   یلیو راشا خ  انیگذشته  فکر کنم را ریبه خ  یحاال که همه چ -

 چرا ؟ -  باران

 کردن     یکتک کار ریدل س هیسال   هیآخه بعد  -با خنده  مهام

کتش و    یقهیکه   یپاک کرد و در حال بشیج یو با دسمال تو   شیخون یدستا  انیرا
 کرد گفت  یدرست م

که افتادن تو زندون ادم   یسه چهار سال   هی میه بر رسن بهتر یعموم و افرادش االن م-
   شنیم

هم داشت به    یخودش بود هست یانگار خون دستا  یبود ول یهم دستاش خون راشا
 کرد و اخماش تو هم بود  یراشا نگاه م  یدستا 

 گه ی د میبر  -راشا

بقلم و گرفتن که  ریبلندم کرد الناز و باران ز  یخم شد و کمرم و گرفت و به راحت  ارشام
 گفتم 

 که نخوردم حالم خوبه  ریزخم شمش -

و    نیرو داد پا شهیمهام نگه داشت و ش  نیکنار ماش یو  هست نایتو ماش م ینشست همه
 رو به پسرا گفت  

نوع   هی د یما فکر کن  یخونه   دیا یبرا ناهار ب  دیخوبه اگه دوست دار ی لیباران خ یآشپز-
 تشکره.... 

 و در اورد و گفت    شیزد و راه افتاد الناز گوش یبوق و

 فرستم    یافتاده االن ادرس و واسش م میمهام  تو گوش  یشماره  -

 اروم گفتم   کردیکمرم و نوازش م ا یرو
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 ؟   هیبا پسرا چ تونیدوست انیجر-

 زد رو ترمز و گفت   هوی  یهست

سرم و مشکوک تکون دادم و    میگیو برات م ی کجا بود  بعدا همه چ ی! دوستیییچ-
 الناز ذاشتم و کم کم خوابم برد   یسرم و روشونه  

    

  ** 

 *** الناز 

  شیچند روز پ نیبود چون مامان شون هم زیخدا رو شکر خونه تم می وارد خونه شد تند
تو اشپزخونه تا   دی دوباران زود  میستیجا بودن  و ما هم که دو روزه اصال خونه ن نیا

خشکش زد با   هوی شد یبزرگ سالن رد م یقد نهیا  یداشت از جلو  ای ناهار درست کنه رو 
و   نیکشد و چهار زانو نشست رو زم یبلند غیج هو ی کرد یگرد به خودش نگاه م یچشما 

رو   ای بازو رو یهست م یبا تعجب هممون دورش جمع شده بود دیکشیموهاش و م یه
 گرفت و گفت  

 ...!ید یجن د ای رو--

 گفت.  هیگر  با

  نیبهم نگفت شبیکدومتون د  چ یام ..! چرا ه یختی ر  نیبودم ..چرا من ا  دهیکاش جن د -
 رفتم !  یم نی باال پا ی مهام ه یجلو  افهی ق نیام من با ا   یشکل نیمن ا 

  هیا ساالد الو .... باران کتلت ب  کردیبا حرص نگامون م یه ای خنده و رو ری ز  میزد  هممون
درسته که کارمون درست نبود اخه  میدرست کردو ماهم ادرس و واسه پسرا اس کرد

خب اونا   یسقف درسته !ول  هی ری گفته بودن پنج تا پسر و پنج تا دختر ز  خی تار یکجا
واقعا   نی ا  میشدیکه با دشمن هم محسوب م یرترو نجات داده بودن در صو ایمح
 رو نجات دادن چرا مارو تو خونشون راه دادن؟  ایبود..واقعا چرا مح بیعج
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 نیبودم شلوار ج  دیو سف  یتنم کردم کال عاشق رنگ صورت دیسف  یصورت  کی تون هی
و تنش  شی ا  روزهیف کیباران داره  تون  دمید  رونیپام کردم  از اتاق اومدم ب دممیسف

 کرده بود گفت    ریکه اون تو گ یطور  نیو کرده تو کلش هم  نیاست یو اشتباه کنهیم

شما  گردنم شکست  تف   دی هو ! کجا  ویکردم بچه ها ... ری ..من گ ستیجا ن نی ا یکس-
 ! قستیو   نی است یتو هرچ

 ...! قشی در اوردم و کردم تو  نشیخنده رفتم و کلش و گرفتم و از تو است با

 و گفت    دیکش یبلند نفس

 الناز   مرمییمن م  ی...دمت گرم تو نباششیاخ-

 بقلم!  ر یخب بابا هندونه نده ز -

 گفت  ای باران به رو  رونیبود از حموم اومد ب چوندهیکه حوله دور خودش پ یدر حال ا یرو

 ؟   یکنی! با من ازدواج م دهی افر یبنازم خلقت خدا رو چ-

بالباست   یخوا  ی..م یکرد   یا  روزهیته موهاتو با ف یگم شو بابا تو خفه واس چ -ا یرو
 ..یاریسگ اخالق و در ب  انیچشم اون را  یخوا یدونم  م یست شه ..من که م 

 کنم  یته موهام و رنگ م شهیبرو گمشو من هم-باران -

 داد زد  یهست

 م یکتلتارو کم کن ری ز  دیتو اشپزخونه فکر کنم با   دیایب-

 تو اشپزخونه .. دی دو باران

 کجاست؟  ایمح-

 زدش  وثید  یپاهاش کبود بود اون پسره دیرفت حموم گرفت خواب -یهست

 حرص گفتم   با
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 دادم یمعدش و شست و شو م  کی سولفور دیخوب بود پسرا دخلشو اوردن وگرنه با اس -

 و گفت   دیخند  یهست

 ه یفکر خوب-

کردن که   یبه هم نگاه م م یو داشت  زیدور م می اماده بود و همه نشسته بود  زیچ همه
 صدا در اومد   زنگ در به

 رم یمن م- یهست

 رفت در و باز کنه  یهست

 دیباش  یمعمول  هیکنن خبر یفکر م دیبرخورد نکن یمی هم صم ی لیبچه ها خ - باران

 ه یاره  فکر خوب -ا یرو

  یکرده بودن انگار اومدن عروس پم یخوش ت  یسالن باز شد و پسرا اومدن تو  چ در
  هیبه حالت کج باال داده بود  شو یخرما  یموند موها   رهیخ  الیننشون!واال..چشمم رو دان

 .... گرهیبشر ج نیخدا چه قدر ا ی تنش بود وا دیبا کت سف یاب  شرتیت

 زد تو پلوم و اروم گفت   باران

 تفش کن  هی-

 و؟ یچ-تعجب.. با

 ی خره تفش کن تا هضمش نکرد گهیپسره مردم و د-باران

 اخم گفتم   با

 ببند دهنت و  -

 زول زد و گفت   ا یباز به رو شیبا ن مهام

 ..؟ارنی نم فیخانوم کجان ....تشر ای ا..پس رو-
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 با تعجب گفت  ا یرو

 جام...  نی وا من که ا-

 گفت   رتی با ح مهام

و شلوار   کی ش یاون مانتو   یکرد ری تا حاال تغ شبی همه از د ن ی..؟ چرا اییجا  نیا تو ا -
 ...یو کجا گذاشت  تی تو خونه و دمپا

 هم با حرص گفت   ای رو دمیماهم خند  یحرفش حت با

 می د یهه هه هه خند-

 من اخمرو به باران گفت    هیبا  انیرا

 م؟ یاریکفشامون و کجا در ب دیببخش-

 ..  اطهیتو ح یتو جاکفش دیاروم با اخم گفت  بززار   باران

شده بودن   گریهمشون بد جور ج یر اوردن و گذاشتن تو جا کفشکفشاشون و د  پسرا
 و راشا...وا همشون و گفتم که ... الیو ارشام و مهام ودان ان ی اللخصوص را

رو   ایهمشون نشستن مح ننیدعوتشون کرد تا بش ای شده بود رو یچ یراشا باند پ دست
 به راشا  اروم گفت  

 شد .. یطور   نیدستتون به خاطر من ا دیببخش

 گفت   یلحن خاص هیزول زد و با   یبه هست راشا

 شد  یطور نیا  گهینفر  د هینه به خاطر -

با اخم از جاش بلند شد رفت و با شربط اومد به همشون شربط داد و نشست   یهست
 کرد و گفت   یسر جاش ارشام با لبخند سرفه ا 

 جان...؟ نیخانوادتون ا  -
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 ا لبخند گفت ب  ایمح

 رازنینه ش-

 ...؟نی هست ی راز ی ا پس ش- مهام

 می پ ن پ افرقا - ا یرو

 ی تو چه قدر خوش مزه ا - مهام

 ی لطف دار- ای رو-

 نکشه زود گفتم   کیبار  یکه کار به جاها  نیا  ی  برا

 ؟ ی شماچ-

 ام   یمن تهران-  انیرا

 ام   یمنم تهران - مهام

 ... یرانیمن از مادر روسم از پدر ا - ارشام

 بزرگ شده  شی ام البته مادرم اتر یمنم تهران- الیدان

 ام اما مامانم ترکه  یتهران-راشا

 گفت   میکه فقط ما بشنو نیا  یسرفه کرد و اروم برا   زیر  باران

 در جدشون  با کالسن   جد

م داشتن تا  جر  یکاف یسجاد و هم دستاش افتادن تو زندان به اندازه   یراست-انیرا
 از ده سال اونتو بممونن  شتریب

 

 ؟  دیبا هم هست شهیهم -الیدان
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 م یبا هم شهی..بله هم دیتا االن و حساب کن  یسالگ شیاگه از ش-دادم جواب

 

کرد مهامم    یبا اخم به مهام نگاه م ایگفت رو  ی نم یچیکس ه چی بود ه ینیسنگ جو
و     انیبه دستاش زول زده بود را ا یکرد مح ینگاه م ایزد  ارشام با لبخند به مح یلبخند م

بافته شدش و   یبه هم زول زده بودن باران داشت  ته موها  یحالت  چیبدون ه یهست
اروم   الیدان دمیبرگشتم که د کردیاخم بهش نگاه م  با انیو را    کردیم م یشالش قا ریز 

  کمیبخند  کمیاخم کن   کمیقدر خون رده بابا  خب    نیبشر ا  نیچرا ا کنهیداره نگام م
 حالت ممکن!  نیبدون کم تر  کنهیباش  انگار داره به تابلو نگاه م یعصب

  م ید یزنگ در و زدن همون از جا پر هوی

 جا ..؟  ن یا ادیب یقرار نبود کس   -ایمح

 ه؟ یپس ک-باران

پسرا  مثل ما از جاشون بلند    دیجابه جاش کن دیا ی ب گنی باز م نهیحتما واسه ماش- یهست
 و از پشت در گفت   اطی رفت تو ح  یشده بودن  هست

 ه؟یک-

 جان  باز کن بابا !!!!!!!!!!!!!!!!!! یمنم هست-

از پشت در مثل گچ شد از پشت در با    یرنگ هست مید یمثل برق گرفته ها پر  هممون
 من من گفت 

 سمت ما   دی ..و دو ستیناسب تنشون نلحظه صبر کن بچه ها لباس م هییبابا -

 کردم االنه که قش کنم   یبود احساس م دهیرنگامون همه پر  

 ده؟ ی چرا رنگت پر  یشده هست ی زیچ- راشا

   میبدبخت شد یبابام...وا-یهست
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 با وحشت گفت   باران

 میکن  مشونی پسرا رو قا دیبا-

 ؟ یچ-مهام -

 مهام و گرفت و گفت    نیاست  ا یرو

  یچ گفتی کرد و مهام بدبخت همش م میتخت قا  ری مهام و ز   ایرو  ای حرف نزن دنبالم ب-
 ؟ یکنیم یطور   نیشده  چرا ا 

در کمد و باز کردم و  حولش    ومدیحرف دنبالم م یو گرفتم و اون ب  الیدان یبازو  من
 دادم تو و گفتم  

 ؟   یدیفهم ادیصدات در نم-

 که کمرم و گرفت و گفت  رونی ب امیخواستم از تو کمد ب و اروم تکون داد سرش

 ...!ادی بهت م یصورت-

تپش قلبم   ا یچند قدم عقب رفتم خدا  رتی ولم کرد و در کمد و رو خودش بست با ح و
و گرفته و  داره دور خودش    نیرا  یباران بازو  دم ید رون یهزار بود! از اتاق رفتم ب  یرو

 گه ی کن د مشیخوره با تعجب گفتمبرو قا  یتاب م

 ور دارم بزارم رو سر تو !  کل ی ه نیو که دومتر قد داره رو با ا   نیدانشمند  من ا-بارن

 ..یببرش تو انبار-

 اون تو ..  شهیخفه م مونهی !اون مثل فبر م هیاون مگه انبار  - باران

 ؟  یسراغ دار یا  گهی تو راه د-

 ؟   یکار کرد  یگفتم راشا رو چ یروبه هست  رون یرفتن ب انیکرد و با را یپوف باران
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  دمیسرم و تکون دادم  د شه ینم دهیاب گرم کن نشسته روش مالفه انداختم د پشت
   رونی از اتاق اومد ب  ایمح

 ارشامو ؟  ی کار کرد  ی چ ایمح-

   زد یمهام جاش کردم همش غر م  شیتخت پ ری به زور ز -ایمح

 و رفت در و باز کرد .... اطیسمت ح  دی دو یهست ادیدر م  یصدا   میدید 

 *** 

 - باران

 *** 

 قفل در و باز کردم و گفتم زود برو تو    ومدیسمت پله ها اونم با اخم دنبالم م  میرفت

 متر بود   هی یانبار گفتی که الناز بهش م ییاون جا   تینها  دیاخم رفت داخل شا با

رفته بود خواستم صداش کنم بگم درو   ادشی و من   ی رفت سمت در ..وا یهست دمید
که   یدرو باز کرد تنها فکر یشده بود هست ری اما د شدیم  دهیهنوزم د  انیباز  نکنه اخه را

و درشو با دست  دادم   باال  و    نیزم ریبود که بپرم تو ز  نیا  دیاون موقع به ذهنم رس
 نشه  از نگه دارم تا ب  یهمون طور

 ن؟ ی پا یجا کمه تو چرا اومد  نجایا  -انیرا

  ا یب یپرسی ربط م یب یچرا سئواال  یخوام از لحظاات با تو بودن لذت ببرم ..اخه روان یم-
  لی در و من ب ی... اومد و دستشو گذاشت رو ننمونیبیاگه باز شه م  ری بگ نیبا دستت ا 

  ومدی ن مننه باباهامو کی سالم عل  یتا باز نشه صدا   رشی دست گ ریو گذاشتم ز   واریکنار د
 رو شنفتم ای مح یو ننه بابا   یهست یبابا  هنن یالبته من فقط صدا 
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موهام و کالفه د ادم پشت    رمیتپش قلب بگ شدیبود باعث م کیبهم نزد  انی را یادیز 
با ترس     کردیو ادم وحشت م شدیم  دهیشدم فقط چشماش د ره یگوشم و بهش خ
 شد اروم گفت   کی احساس کردم بهم نزد   دمیچسب واریبه د شتر ینگاش کردم و ب

 ؟  یلیچرا اون روز تو هتل حالت بد شد به خاطر س-

 گفتم   اروم 

افتادم گرسنه  تشنه با ترس از   ری مادربزرگم گ یخونه  ینه بچه که بودم دو رو ز تو انبار-
کردم   هیحالم بدشد تموم دوروز گر یلیرنگ  خ اهی س یبزرگ و موشا   یو سوسکا   یکیتار
ترسم    یم  یها وقت ییکمکم نکرد از اون روز به بعد تو تار یکس ی و داد کردم ول غیج

 ....  یده حاال گرفت یاسم بهم دست م یحمله  

و باعث   کردیشد قشنگ بدنش به تنم برخورد م ک ی قدم بهم نزد هیو تکون داد و  سرش
 بلرزم   شدیم

 ؟   یترس یو چرا االن نم   -انیرا

 خدا گاه گفتم   نا

 ...یشمیچون تو پ-

گرد نگاش کردم سرشو تو صورتم خم کرد   یدهنم و با دستام گرفتم و با چشما  یجلو زود
 و گفت          

 باران دوباره بهم بگو ... -انی را -

 تو صورتم خم شد و گفت   شترینگفتم که ب یچیبهش زول زدم و ه ساکت

 دوباره بهم بگو ...نگام نکن..بگو اون جمله رو..-

 لرز گفتم   با

 نترسم  گهید شدی تو بود باعث م یهم جا  گهید  یهرک-
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   خوردیم م ینیب هی شینیروم هم شد نوک ب شتریب

 ...؟ یمثال ک-

خوره  بدنم  یبگم لبام به لباش م یزی اگه چ کردمیبگم احساس م  یزیتونستم چ ینم
 ت  منقبض شده بود اروم گف 

 ...  ید یفهم یباش ییجا  نی همچ یک چیکنار ه یتو اجازه ندار-

  

      

 با حرص گفتم    

 نننهههه -

 و اورد باال و پشت گردنم گذاشت و گفت    دستش

 دوباره بگو.. -

 شد ینم یگذاشتم تا هولش بدم ول نشیبودم  دوتا دستام و روس  دهیواقعا ترس-

 ولم کن....!-

 و گفت   دینفس کش قی و تو گردنم فرو کرد و بلند و عم سرش

 ر ی د یلیخانوم کوچلو ..خ رهی د گهید-

 وحشت نگاش کردم که گفت   با

 نگام نکن....  یاون طور-

 یجارو نم چیه  گهیبا ترس بهش زول زدم که دستش و رو چشمام گذاشت د بازم
 اروم تکون خوردم و گفتم   نمیتونستم بب
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 کن...! ..ولم  یا  وونهی تو د-

 دستش و رو چشمام برنداشت و گفت   یول

 ...! یبفهم دی نگام نکن...نبا-

 تعجب گفتم   با

 ... یچ..-

 اومد   ای مح ی خورد و صدا ی تکون یدر انبار هوی

 رفتن   رونیب  دیا یب انیباران..را -

  ************************** 

  ایمن و رو   یو مامان و بابا  یهست  یرفتن  فقط بابا  میبود فرستاد  یپسرا رو هر جور    
  ی و سارا اومده بودن و بابا  مانیپ یواسه عروس  ایمن و رو  یاومده بودن مامان و باب

اومده بود    مارستانهی عمرشه و ب یاخرا  ای از دوستاش که گو یکی  دنی د  یهم برا   یهست
  ای رو رهیدانشگاه جزوه بگ  یاز بچه ها   یکی یهم بهشون گفته باران رفته خونه   یهست

  میو از سر راه بر   دیخر  میبر د یا یب میندار  یلباس واسه عروس یچیهم بهشون گفته ما ه
داده بود    امیپ ای که رو یو منم رفتم ادرس رونیدنبال باران بعدشم اونا رو ورداشته برده ب

دوستم اومدم و اونا هم من و سوار   یونهجزوه دستم گرفتم که انگار از خ هیو   سادمیوا 
که رو به موت بودم   دمیسرمون اون روز اون قدر استرس کش ریخ  دی خر میکردن و رفت

 نا نداشت   گهی..پاهام د چارهیمطمئنم اگه بچه داشتم تا حاال از استرس سقط شده بود ب

 لباسه چه خوشگله  نیباران نگاه ا  یوا   -مامان-

 مگه من بچه ام !   گهیمونده بود د  نمیروم نگاه کردم همرو به  یپفک یلباس دکلته  به

  هیچ  گهید ن یها ا یگیواااامامان جوک  م -
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زود  یلیخ  ا یو منتظر ما مونده بودن  خوش به حال رو  شاپیها که رفته بودن تو کاف بابا
از  راهنهیبود پ ده یخر  دیم ده یشونش د  هیکه   یبلند سورمه ا راهنی پ هیکرد  دشو یخر

 ! شدیگشاد م  یکم نیکمر تنگ و از کمر به پا باال تا 

 دقت کن (  یدر جمله بند کمیچه نوع صحبت کردنه  ن ی)باران ا

 (   ی..نه باز تو حرف زد  ی)باز تو حرف زد 

هم رفت تو همون مغازه     ای و مامان رو یفروش ری مغازه لباس ز  هی رفت داخل   مامان
داشت پول    ایواال...رو دنیبدبخت ما کش یبرا بابا ها  یچه نقشه ا  ستی..معلوم ن

با اعتماد به نفس   کنهیپسره داره نگام م هی دم یکرد برگشتم د یلباسش و حساب م 
 کامل گفتم  

 ...؟ یدی ..خوشگل ند  هیچ-

رفتم تو   میکردم برگشتم که مستق یکه به باال نگاه م یروم و ازش گرفتم و در حال و
و    زیل زی چ هیدم به عقب بردارم و پام رفت رو سطون  که باعث شد از شوک و درد دوق

ازدستم افتاد و خودمم با ما تهتم رو    ای رو یدای سر خوردم و پام رفت باال و پاکت خر 
  دمیبرگشتم که د یاز فرت شرمنده گ دهیگرد و کمره خم یفرود اومدم با چشما  نیزم

رو که روم افتاده بود و به  ی خنده  با حرص اون لباس یپسره دلش و گرفته داره بهم م
خودمم چشمام قد وزغ شده    کنهیپسره مبهوت داره نگام م دمیسمتش پرت کردم  که د

 بود 

 

 کردم  یسر پسره افتاده بود نگاه م یکه رو  یا  یتور یبهت به شرت مشک با

  

گور به گور شده اد   ای ور  نیاون  لحظه حاظر بودم  با بند کفشام خودم و خفه کنم ا یعنی
 ... ی...اونم تور تور دیخر  یرفت شرت م یباس م
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افتاد جلو پام پسره با بهت شرت و گرفت تو دستش و اومد    یداشت م گهید چشمام
کردم خودشم کم از من نداشت تازه   یجلومو شرت و گرفت سمتم با دهن باز نگاش م

 خنده   یهر هر م نیافتاده زم  ای رو دمی اون جا د

 ! دیکن ی کار م یچ دی روشن ...باران دار ممچش

 وحشت برگشتم سمت مامان و با هول گفتم  با

 شد  زی چ   نیم..مامان بب-

 شد !  زی چ -مامان

 پسره  نیمن شرتم و پرت کردم طرف ا نیبیب..ب-

 گشاد شده زد تو صورتش و گفت   یبا چشما  مامان

 سمت پسر مردم ! یشرتت و پرت کرد -

 بهت گفتم   با

 !   ی ای شرت رو نی ا  زهیچ یعنین..نه -

 شرتش و پرت کرد !  ا ی خاک به سرم رو ععیییه -  ایرو  مامان

 تو گلوش و شروع کرد به سرفه   د یبا بهت خندش قطع شد و اب دهنش پر ا یرو

 رو به پسره داد زد    تی با اعصبان مامان

 ...؟ کنهی کار م یما دست تو چ  یشرت دختا -

 ده بود بدبخت..که الل ش پسره 

بعد  نی افتاد رو زم داشونی ..خ.خانوم دخترتون خورد به سطون   بعد خر  دینیبب-پسره 
 ..دمیمن خند

 ی دی.که خندید یتو به گور پدرت خند -  ایرو  مامان
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 یعنیشد اون شرت و پرت کرد سمت من .. یخب غلط کردم ..بعد دخترتون عصب- پسره 
بعد منم     دیشد ..خجالت ک زیخودشم چ دیدونست اون شرته بعد که فهم ینم زهیچ

 ی اومدم شرت و بدمشون برم که شما اومد

 باران   میو با حرص گفت بر  ک ی با حرص شرت و از پسره گرفت و پرت کرد تو پالست ماما

   ای رو میبر  -  ایرو  مامان

  یبرا من خط و نشون م  ای رو میبرده ها پشت ماماناشون راه افتاد  نی مثل ا  ایو رو   من
چرا    ا ی رو گفتیم   ایزدن مامان رو  ی من برا اون  مامانا که با ما اصال حرف نم دیکش

اون و     ای گفت اگه رو ی..تازه منتشیقرار بوده بب  ی..مگه ک دهیخر ی رفته شرت تور تور
تو سطون ! چرا   یگفت تو چرا رفت ی..مامان بنده م ومدهیش نمیپ زای چ نیا  دهیخر ینم

تا   میسمت پسره. خالصه که مکافات داشت  یو چرا شرت و پرت کرد  یجواب پسره رو داد
  دیسف دمیخر  یونانی هنیپ ه یخالصه اخرش   می گناه یکه اال و بال ما ب م یکرد شونیراض

تا کمر تنگ بود و بعد  دیم ده ینخاش بعد شونه هات د  شدیبود و دور گردنت بسته م
 !  شدیکمر گشاد م

 )باز گفت( 

جفت کفش تختم  هیداشت  ییبراق طال  یپشت لباس بلند تر از جلو بود نوارا بعت
  ایخونه و رو  میخورد اخر برگشت یداشت که دور مچ پات گره م ییطال  یکه بندا  دمیخر
 رو برا بچه ها گفت که بچه ها همه تا صبح مسخرم کردن  ..   یفضول همه چ ی

. 

 

 **** 

 ا یمح

 ** 
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و نگاه کردم  خب    میبلند شد با تعجب گوش میاس ام اس گوش  یه صدابودم ک ده یخواب
  یشماره   هیاز   امیپ هیچون امروز باهاشون حرف زدم   ستیبابا که ن ایاز طرف مامان  

 و باز کردم ...  ام یپ یداشتم با کنجکاو  بهیرند و غر

 .... 

 گه ی د یبگو ک حاال

 ره یگ یم  اخماتو

 خنده   یم  باتو

    رهیم ی واست م یکن تب

 موهاته  ی شبا ال یک دست

 که باهاته   ادمی  یول  ستمیخودم ن اره

 وجودت   یعشق تو   نیا

 کرده  شهیجونت ر  ی تو

 قراره   یدوباره ب دلت

 گرده  یدنبال من م داره

A  ................. 

 خوندم ودر اخر چشمام رو  یرو م یگیب ی شعر سام رتیح با

م اروم شعر   Aتو دل بهیعج یلیخ یچ یعنیفهمم اخه  یواقعا نم یچ  یعنیموند ..  رهیخ
 و زمزمه کردم و اخر خوابم برد.... , 

 **** 
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  یزد منم ب یبند داشت ور م ه یشدم   رهیچشمام کنار زدم و به استاد خ یو از جلو  موهام 
 نوشتم   یو م گفتی م یحوصله هرچ

هم که  به   یبافت هست یم زد باران اون طرف  ته موهاش   یبقلم داشت چرت م الناز 
دونم چه وقت   یکرد نم یحوصله به استاد نگاه م یهم    ب  ایکفشاش زول زده بود رو

صلف  اف پنج    میکه اخر کالس تموم شد هممون رفت میهممون تو همون حالت بود
 اومد زود بازش کردم    امیپ میگوش یاون طرف تر از ما نشسته بودن  برا  زیچند تا م

-A را به همه نشان نده    میای من است بانو ...دن ی ایتو دن  یموها 

کنه و   یداره به ساعتش نگاه م    دمینفر به ارشام نگاه کردم د ن یسرم و بلند کردم اول زود
 خوره   یدر همون حالت قهوه م

 بود  ی مهال ال ی خ یارشام باشه ول بهیغر  نیدوست داشتم ا  دمیکش یاه

و    نیهو افتاد زم هیرفت تا سفارششو  عوض کنه که   یالناز از جاش بلند  شد داشت م 
که رو به روش   بود بهش  یخنده باران زود به الناز کمک کرد تا پاشه پسر  ریهمه زدن ز 

 جذاب زد و  گفت  یلبخند

 مواظب باش خوشگله!-

 .ی.. روان یض ی..مر   یرفتیگ یلنگ ری چرا برام ز  - الناز 

 کرد و گفت   یاخم پسره 

 زبون درازت و کوتاه کنه  دیبا  یکیخوب کردم  -

  ادی..مثال ..تو.. برو بگو بزرگ ترت ب یک -الناز 

 بگه که....   یزیاخم کرد خواست چ پسره 

 گم شو کالست..! -الیدان

 با بهت گفت   پسره 
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 ...  یدان-

 گفتم .. یچ یدی..نشن یصدام کن یطور نیاجازه داه باشم بهت ا  اد ینم ادمی  -الیدان-

 کردن  ینگاه م  یجور نی کرد البته همه هم ی نگاه م الیبا بهت به دان الناز 

   دیهممون پر   یحراست دانشگاه رنگ از رو دنید با

 جا چه خبره ..؟  نیا-

ببرن کالسشون   فیگفتم تشر  یافسر ی فقط به اقا ستین یزی...چ ی اخرو  یاقا   -الیدان
کنه! و با   یم  یانضباط یجا ب ن یا  یکیکه  دیدن ..چه طوره به عموم بگ یگوش نم  ایگو

 دست به پسره اشاره کرد 

 کردن  یکه داشتن دعوا م میدیخانوم هم د نیا   نایدورب یما از تو - یاخرو 

به حرفم به  ی...اگه گوش ند  یعنیگفت  که   یو جور  نی.. ا دیدیاشتباه د ری خ -الیدان
  یکنه ..به راشا م  پرتتیبه عموش بگه از کشو د گمی م انی اخراجت کنه ! به را گمی عموم م
کشور   یجا  چ ینزاره ه گمیدنده هاتو خورد کنن به ارشام م انیدستاش بگه ب ریگم به ز 

 کنه !!!!!!!!!! رتیز  نیگم با ماش یمهامم م هبهت خونه و شغل بدن ..ب

رفت پسره هم با حرص از   رون یبه پسره رفت و از صلف ب یبا اخم چشم غره ا یاخرو 
خم شد و در گوش الناز   الیکرد که دان ی نگاه م الیالناز با بهت به دان  رون یاون جا رفت ب

کردن   یهمه با بهت بهمون نگاه م  رونیپسرا هم همه رفتن ب رونیگفت و رفت ب یزیچ
اس ام   یاور ادی کردن منم با  یمAو دادم تو مغنعم! وهامها هم پچ پچ     م یو بعض

 اس  

 **** 

 الناز 

  **** 
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و   قی کردم که سرش و تو گوشم خم کرد و نفس عم ینگاه م یبهت داشتم به دان با
 و گفت    دیکش یطوالن

 .........! شتمیپ-

 دوست دارم برام ارزش داشت!  ایدن هی  یاندازه   دیکوتاه ..شا یجمله   نیرفت ..ا  و

و باران با خانوادشون   ای ...   شبم روکردنیم تمی داختن و اذن یشب بچه ها دستم م   تا
 ...یرفتن عروس

شده بود   گری واقعا ج ای رو-************************************************* باران 
بودم و   ختهیخوشگل که نه جذاب شده بود  چال  منم موهام و فر کرده بودم و دورم ر 

  ی  هیبه ته موهام زده بودم سا ییرنگ طال  یبودم و کم ختهیشونم ر  هیالبته همه رو رو  
 دونم !  یرو نم هینظر خودم بود بق نیناز شده بودم البته ا   عیما   یو رژ صورت  ییطال

 یلیکرده بود و خ یسارا که موهاش و نسکافه  ا  مید ید مانمیسارا و پو   یعروس میرفت
تاج کجم رو   هیناز شده بود   ی لیبود خ یو پفک دی خوشگل  شده بود لباس عروسشم سف

شده   پیخوش ت  یلیخ ش یو کروات نغره ا یبا کت و شلوار مشک مانمیموهاش داشت پ
بعد چند   المونمیفام  میدیرقص و چند دورم با عروس داماد میدیبا هم رقص یبود و کل

! اخر شب مامان باباهامون رفتن فرود گاه چون پروازشون  میختیکرم ر یو کل مید یماه د
 ...میهم به سمت خونه رفت  ای اون موقع بود من و رو

  نیباباش و از اون ور با ما اومد هر سه تو ماش  یهم اومد  بود فرود گاه بدرقه    یهست
    مینشسته بود 

 خونه تنهان !  ایاالن الناز و مح  -یهست

 اره اون دوتا هم که ترسو ..!  -ا یرو

 دیخونه نگران نباش میرس یلولو بخورتشون که ما هم االن م ستیقرار ن الیخ یب -

 .. 
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و پارک کرد  و    نیماش  اهمی ور  میشد ادهیپ  ینگه داشت و من و هست ای خونه رو یجلو
که باعث شد هممون به سمت   ومدی دخترا از تو م غیج غیج یشد صدا  ادهیپ ن یاز ماش

 می خونه بدو

 *** 

 الناز 

 *** 

خب من   یول  میاز ما خواستن باهاشون بر یلیوقت بود که رفته بودن  خ یلیها خ بچه
کمر درد و دل   یلیو سر ماهه منم که خ  دهیکه وقتش رس دمیامشب  فهم نیهم قایدق

باباش.. ساعت   یبدرقه   رهیهم گفت م   یموند کنارم و هست اهمیدرد داشتم نرفتم مح
از   ادیدونم چه وقت گذشته بود که از درد ز  ی... نممید یخواب یکاریاز ب  میگرفت ایده با مح
م باال و به شکمم داد کمیو   م یشدم از دل درد رو به موت بودم  تاب  صورت داریخواب ب

و که  روش    دمیشلوار سف یاز جام پاشدم  پاچه ها   دیکش ری که دوباره ت دمیدست کش
کردم   یسرما م  حساسا   نی شده بود دادم پا دهی کش  یباب اسفنج لمیتو ف  کی پاتر

  یبسته بودم  و کم یموهام و که خرگوش  نی تشنمم بود اروم از رو تخت اومدم پا
اب دهنم و قورت دادم و    ومد ی و از اتاق خارج شدم خونه ترسناک به نظر م دمیکش

دادم ...با  هیساز و روشن کردم و منتظر به کانتر تک  یچراغ اشپزخونه رو روشن کردم  چا 
  ی..نکنه بچه هان ! اروم به سمت در ورود  دمی متر پر   میاومد ن اطی که از تو ح ییصدا 

در پنجره باز شد ! در  یبود برگشتم تو اشپز خونه  وا کن ی..اما کس اط ی رفتم  رفتم تو ح
از من   ک ی نزد  یکه تو فاصله   دمید  یکیتو تار ه یسا  هیپنجره رو بستم  و برگشتم که ..

حرکت    هیکوبوندم  تو   واریبکشم که دهنم و گرفت و به د  غیبود خواستم ج سادهیوا 
  رتی چشمام از وحشت و ح  لا یدان دنیدستم و اوردم باال و ماسکش و کند زدم که با د

 گشاد شد  اروم گفت  

 ؟ یعروس یتو مگه نرفته بود --

 دستش اشاره کردم که دستش و برداشت  به
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 گفتم   تی اعصبان با

 ؟  یکنیم یما چه غلط یتو تو خونه  -

 گفت   اروم 

 که....  ستمی فقط من ن -

 

با   انیزدم  را  غیج هوی داشتنیکه داشتن ماسکاشون و برم گهیچهار تا پسر د دنید با
 حرص زد تو سر ارشام و گفت  

 ؟   ستنیخونه ن یتو سرت مگه نگفت خاک 

 زد تو سر راشا و گفت   ارشام

 ستن؟ یخونه ن یخاک توسرت مگه تو به من نگفت -

 زد تو سر  مهام  راشا

 ستن ین یمگه تو  بهم نگفت  -

 زد تو سر خودش و گفت    مهام

خوان   یزدن گفتن همشون م  یامشب حرف م یخب خودشون داشتن راجب به عروس -
 برن!

که داشت    یو در حال رونیو شلوارک بنفش اومد ب  شرتی با ت ای در اتاق باز شد و مح هوی
 گفت   د یکش یم ازهیخاروند و خم یسرش و م

پسرا اول ساکت  شد و با بهت به پسر   دنیبا د  ی...... ولدیکش غیشده چرا ج یچ یال-
 !دیکن یکار م  یجا چ نیموسبن جعفر..شما ا  ایو گفت .  دیکش غیج  هوینگاه کرد و بعد  
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خودم افتاد   یافتاد بعد نگام به لباسا   ایباز مح  یبگم که نگام رو لباسا  ی زیستم چ خوا
  و رفت پشت مبل  دی کش غیهم ج  ایشدم مح میقا الیو پشت دان دمیکش یغیج

 شما ...! دیک یم غیچرا ج - مهام

 زدم   داد

پنج تا دختر تنها و   یخونه  د یشب اومد  کی ساعت   دیبا کدوم فکرتون پاشد   ایعوض -
 ! دیزد  یخودتون و به خنگ ایلباسامون .و   دینیب یمجرد...نم

 گفت   تیبا اعصبان انیرا

 اه گندتون بزننن -

تو   دنی ... پسرا دو یبد ی و بعد صدا  دمیشن  یاخ یرفت که صدا  اطیبه سمت ح و
بهم  ینگاه کل هیلحظه برگشت سمتم و   هیتو  یول   اطیهم رفت سمت ح الیدان اطیح

و من از فرصت استفاده کردم     اطی رفت تو ح دی لبخند با مزه زد و دو هیانداخت و  
  اطیتو ح دمی کار و کرد دو نیهم هم   ایو مح ممانتو و شال تنم کرد  هی تو اتاق و  دمی دو

 ...یکیافتاده رو   انیرا  دمیکه د

  **** 

 باران 

 ***** 

تند تند داشت از پله ها   یتو هست مید ی دو میکه ببند نیو بدون ا م یو باز کرد   اطیح در
و    دمیرو کش یهست ی مانتو   رونیپسره  اومد از خونه ب هی دمیرفت که د یباال م

افتادن با   ی به پسره و دوتاشون م خورد یکردم م ی کارو نم نی اگه ا یانداختمش گوشه ا 
مرده دور کمرم حلقه شد و   یافتادم که دستا  یداشتم م ادمکارم تعادلم و از دست د نیا

کفشام و   رو به عقب پرت شدم و اونم با من پرت شد   ر یرفت ز  می لباس مجلس یبلند
   میمن و تو بقل گرفت هم زمان هم اون هم من بلند از درد گفت  یول
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 اخخخ -

به پسره   رت یاون رو من افتاده بود با ح  هیگر ریکرد دوست داشتم بزنم ز  یدرد م کمرم
  انیکنه ..؟ سوال دوم ...را یکار م   یما چ  یپسر تو خونه  هیکردم ..سوال اول   ینگاه م

 کنه ؟   یکار م یجا چ نیا

و از روم بلند کرد   انیرا  یکیکرد   یمن و نگاه م ره یخورد اونم خ یتو صورتم م  نفساش 
  کردیم  یرو برس یهست یو بلند کرد راشا اون طرف    داشت  بازو   الی..مهام بودکه دان

   انهیشده   شیزیچ نهیبب

 اومد بلندم کرد با بهت گفتم    ایمح

   دیکن یکار م یجا چ نیشما ا -

 - سمتم و گفت   دی دو الناز 

چهار تا    دمی بعدم د یدان دمیدهنم و گرفت د  یکی  هویبخورم  ییبه خدا من رفتم چا-
 پسرا پشتشن! 

 راشا رو پس زد و گفت   یهست

  نیاومد  دی پاشد دی دیخجالت نکش میکن تی ازتون شکا میتون یما م د یشد  وونهی شما د -
 پنج تا دختر مجرد!  یخونه 

د راه وار نی از ا  دینبا دی ار یمارو درب یکارا  یتالف  دیاصال هرچه قدرم که بخوا  -ایمح
 ! دی شدیم

اونا هم کمکمون   مینکرد  شونیبند کفش کار ی..ما که بعد ماجرا  ایمح یکدوم تالف -ا یرو
 کنن  یکه بخوان تالف میبکن ینداشت کار یلیکردن دل

 حرص گفتم   با
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مردم   یخونه  دیمثل دزدا بر   دیکه نبا دیقدر عقل و شعور ندار  نیواقعا براتون متاسفم ا-
! 

 ...دیکن یاشتباه م  دیدار -الیدان 

   ستیخونه ن یکس میکرد یما فکر م - مهام

 ...   نیکه شما کرد یدر ضمن بعد کار -راشا

 ؟   میکار کرد ی مگه ما چ  -یهست

 ! دیکرد  ی خونمون و رنگ نارنج یوارا یکل در و د   نییچرا رفت-انیرا

ه کار ما  اق پسر اگ  نی..بب میکرده باش یکار نیاگه همچ  میباش دهیما به گور پدرمون خند-
 کار ما نبوده   نیا یول  م یما کرد میگفت ی بود رک و راست م

 من ا صبح خونه ام  - الناز 

    میبود یما هم عروس -  ا یرو

 منم فرود گاه بودم    - یهست

 ..؟  هیکار ک ستیاگه کار شما ن -  ارشام

 کار ما نبوده   دی لج یباز با ک دیببن دیفکر کن دیبر میما از کجا بدون  -ایمح

روبه رو شدم مانتوم جلو باز بود و شالمم   انیبرگشتم که با نگاه را  یا  رهیحس نگاه خ با
نگاهم   تی .. با اعصبانشدیم ده یاز لباسم قشنگ د یمی از موهام و ن ی میجلوش باز بود ن

  یتوجه به هست  یکنه و راشا ب یبا حرص به راشا نگاه م یهست دمی و ازش گرفتم که د
 کنه   یهش زول زول نگاه مداره ب

  یبه حساب ندونسه گ میزار یکار بچه گونتونم م نیا  ونی تمومه اقا  شینما  گهیخب د-
 ی حاال هم هر میکرد  یم   یخوب تالف یوال
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کرد و لبخند  ایبه مح یاز خونه خارج شد ار شام نگاه  یبا اخم وحشت ناک  انیرا
رو   ای و با نگاهش به طور کامل رو ای مهام برگشت سمت رو  رونیکرد  و رفت ب یطونیش

و راشا هم از خونه   رونیاروم رفت ب المیدان رونی زد و رفت ب یاسکن کرد  و لبخند قشنگ
 و گفتم  دمی کش یخارج شد درو بستم و پوف بلند 

 همه پول داده ..واال!     نیا ییخدا به چه نفهما-

     

 **** 

ترم بود و    یبه امتحانا    کی رفتم .. نزد  یخونه راه م و کوفته داشتم تو کتاب خسته
 !  شدیم  دایمگه پ یگشتم ول یکتاب م هیدنبال 

 برش داشتم ...داداشم بود با ذوق جواب دادم   فمیزنگ خورد از تو ک میگوش

 الووووووو............بهنام! -

چه قدر ناراحت    یستین دمی اومدم خونه د یوقت   یدون یم  ییالو باران دختر تو کجا -
 خونه !  یاینوروز ب التیکردم واسه تعط یشدم...فکر م

  گهید ی خونه ما هنوز تا هفته   ی.. بابا تو زود رفت یزنگ زد  هیسالم برادر چه عجب -
 دادن!  یدانشگاه ..بعدشم بهت مرخص  میبر  دیبا

 ... گهیتموم شد د می! سرباز ی نه کال مرخص شدم ..تو خواب -بهنام 

 ...؟ یزدم جد غیج

 .. ی..جد یبلههههه جد -بهنام

کچلت و   ی اون کله   امیم  رازمی ش گهی د یمن تا هفته    یبهنام رمیم یاالن از ذوق م  یوا -
 بوس ابدار بکنم  هی

 زحمت نکش خواهر...موهام در اومده   -بهنام
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 نحصته!  ختیر دنی اشکل نرههه مهم د  یتو حالما ..ول یاه اه اه ضد حال زد-

 ! یلطف دار یلیممنون واقعا بهم خ -بهنام-

 حاال مامان و بابا کجان ؟ -

لقمه نون حالل    هیبرسه و بابا هم که رفته  شی روان یضا یمامان که رفته مطب به مر -
 دراره تا من بخورم 

 ....دکتر جون! یشیتو ادم نم-

   ستمی من دکتر ن -بهنام-

 ....داره یچه فرق گهی د هیهم همون دکتر  یپزشک یمهندس-

نره  من باس برم دوست   ادتیها    یاریب ی..ها واسم سغات یتو بگ  یاصال هرچ - بهنام
 ی دخترام منتظرمن بوس ..با

 ی تا ها یبا

و برگشتم تا برم که خشکم زد  لبخندم کم کم مثل   فمیرو با لبخند گذاشتم تو ک یگوش
 تابه خورده به صورتشون شد   یکه ماه ییاونا 

باز  زول زده بودن بهم ...مسئول کتاب خونه که   شیخونه با  نافراد حاضر در کتاب  کل
 ! شدیمنفجر م  تی داشت از اعصبان

شد و تو همون حالت   دهی دندونام د یزدم که همه  گهی د یلبخند مسخره   هی  دوباره
محکم واسه عقل    یلیدوتا س رونیاومدم ب یو وقت رونیعقب عقب از کتاب خونه زدم ب

هم   ینت.. هست یرفته بود کاف ایبا  رو  یقیتحق هی  یکه برا  ایکمم به صورتم زدم.. مح
  ومدنی همشون م گهیساعت د  هینام کنه و تا  بط خونه ث کی رفته بود تو باشگاه نزد

 ....  شگاهی اها النازم رفته بود ازما   یای دانشگاه واسه کالس خانوم موم

 ************ 
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 *** الناز 

 بی از مواد ترک  یو بشر و گذاشتم کنار بشر حاو  ختمیبشرر هیو تو کی سولفور   دیاس
به    یزیحواسم باشه نخوره به چ  دیخطر ناکه با  کی سولفور   دیمخصوصم اس  یدهنده 

  شیفقط من و استاد و ش شگاه یازما ی حرارت  قرار داشت  تو  یمحلولم نگاه کردم که رو
 خودمون  یها  یها سه نفر از هم ترم ییباال رمسه نفر از ت مینفر از دانشجو ها بود

گفتن   یم  یبچه ها بلند شد که ه یسر و صدا   رونی تلفنش زنگ خورد و رفت ب استاد
حرفا ... استاد    نیو از ا  م یو سوال دار  میکار کن یچ میدون یما نم گهی د دیا یاستاد ب

 سرش و از در اورد تو و گفت  

پسراومدن   هیو    الیکنن و بعد رفت پشت سر اون دان یکمکتون م ییمهرزاد و سما  یقا ا
اومد اسمش و   ادمیو پسره ..فکر کنم پسره رو    الیرفتن سمت دان  رجهیتو دخترا که ش

کرد   یبود و اون دختره که پسرا رو بهمون معرف  انی را یالی که از فام  ادمهی که نه فقط 
بود بابک ..نه ...بهزاد  یاونم خاطر خواه داره ..اه اسمش چ اام   ستین نایبا ا ادیگفت ز 

  یچ الیبود  اوف دان نی که اسم داداش بارانه ...اها ..بهراد اره هم نی..نه ..بهنام ..نه بابا ا
  یکاله اب ی مشک نیده بود با شلوار جبافت رنگ چشماش تنش کر هی  یعوض گهیشده ..د

زد و سر تکون داد  هنوز   یافتاد  لبخند ملحظه نگاهش  به  هیهم سرش بود   یمشک
سر تکون  دادم  و    یبه سرد نیبودم .واسه هم دهیو نبخش ششونیکار سه شب پ

خواستم مواد از قبل اماده شدم و که تو بشر بود    یبرگشتم سر کارم محلولم اماده بود م
 دختره اومد   هی غیج یکنم که صدا   شیاطق

کردم دستم رفت سمت بشر و بشر و   یروبه روم نگاه م یطور که به صحنه  نیهم
بودم دختره  از پشت خم شده بود   رهی روبه روم خ  یبه صحنه   یطور  نیبرداشتم اما هم

کرد دختره هم با   یدختره انداخته بود و بهش نگاه م کی دست دور کمر بار  المیو دان
 گفت   یلبخند ناز 

  دیببخش-

 کنم  یخواهش م  -الیدان
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زد   یاز دختره فاصله گرفت  دختره هم با ناز موهاش و داد پشت گوشش و لبخند  الیدان
کرد ...نگاهم و ازش گرفتم و به   یهنوز به دختره نگاه م المیو رفت  سمت دوستاش  دان

به   یدونم چرا چشمام به اشک نشسته بود اخه به من چه که اون طور یبشر دوختم نم
که دختره اون قدر خوشگل بود به من چه که کمر دختر ه   چهکرد ..به من  یدختره نگاه م

حس   نیا  ختیقطره اشک از چشمام فرو ر  هیگرفته بود ..به من چه  یرو اون طور
که رو شعله    ی... بدون نگاه کردن به مواد  مواد بشر و تو مواد گهی م یچ  گهید ینتلع

مثل اتش فشان    هوی  مواد امیکه به خودم ب  نیشدن قبل ا بیو مواد ها ترک  ختمیبود ر
موادم و گذاشته بودم نگاه کنم   ی که بشر حاو  ییفوران کرد فقط تونستم با وحشت به جا

 دیاس   یخال یجا  دنیکرده بودم !..با د بیو ترک   یبشر سر جاش بود ...پس من چ
 رو حس کردمو ......     ید یوحشت زده به موادم نگاه کردم که سوزش شد ک یسولفور 

    **** 

 باران 

 *********** 

  یاز کنارم و بهم و تنه ا   دی دختره تند دو هیرفتم که  یداشتم باال م ی سراسر  یپله ها از 
 دختره با عجله خم شد و جزوم و برام جمع کرد و داد بهم  ختی زد که  جزوه هام ر 

   یخور یشتابان االن از رو پله ها سر م نیبه کجا چن-

 رفت داد زد   یکه با استرس به سمت پله ها م  یحال در

 ...! یمگه خبر ندار -

 و؟ یچ-

 داد زد  

 ختهیر  دی بوده اس گاهیدختره که تو ازما  هیرو صورت   -

 کردم    یباال با بهت به رفتنش نگاه م دی بدون توجه به من از پله ها دو و
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 ده دوازده نفر از  دانشجو ها من و هول دادن و از پله ها رفتن باال  حدود

من   دهیپر  یمهام با تعجب برگشتم مهام و راشا کنار هم بودن و با رنگا  یصدا   دنیشن با
 کردن  یو نگاه  م

 تعجب گفتم   با

 شده ؟  یچ -

 ؟  ی تو خبر ندار - مهام

 حرص گفتم   با

 خبر ندارم ؟  یاز چ   یگ یم یچ -

 به موهاش زد و گفت   یچنگ راشا

 الناز...-

 حرفش و درک نکردم بعد صدا ها تو مغذم زنگ خورد   اول

 ....الناز دی............الناز ...اس ختهیر  دیبوده اس شگاهیدختره که تو ازما هی. رو صورت 

 دمی ها دو  وونهیو چه طور پرت کردم فقط مثل د  فمیو ک میدونم جزوه و گوش ینم 
 گفتم   یافتم  فقط با بهت م   یسمت پله ها چند بار کم مونده بود ب

 نشده  شیچی..اون ه هیمینشده....الناز مخ ش شیز ینشده ..الناز چ تی زی تو چ -

بالخره تموم شد   یلعنت یگفتم  اون پله ها  یرو م نایها ا وونهی ثل دکردم و م  یم هیگر
 زدم   غیجمع شده بود  ج  شگاهیدانشجو ها دور در ازما

 کنار   نیبر  گمیکنار ...م  نیبر -
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کردم کالهم از سرم افتاده بود   همه رو    یور و اون ور پرت م  نیوحشت همه رو به ا با
دختر  جلوش بود  تا   هیکبود شده بود   الیهول دادم و خودم و پرت کردم داخل  دان

 بودم با خشم داد زد  دهیند یطور نیو ا   الی حاال دان

 ...  دیرسه ... کمکش کن  یامبوالنس چرا نم  -

 زد   یو داد م واریبه در و د دیکوب یو م  ومدیدم دستش م یجاش بلند شد و  هرچ از 

 دی....کمکش کنیلعنت-

و به زور گرفته بود زورش   الی ..ارشام بود دان الی سمت دان  دی من و هول داد و دو یکی
  رهیو گرفتن و من مثل احمقا به الناز خ  الیمهامم رفت سمتش و به زور دان دیرس ینم

ستاش  قرمز و پوسته  بودن و د  ختهیاغشته به خونش رو صورتش ر  یبودم که موها 
 پوسته شده بود   

  یم  جیبود و کالهش چند قدم اون طرف ترش افتاده بود سرم گ یخون دشیسف روپوش
حال همون جا   یکردن دانشجو ها رو متفرقه کنن و من ب یم یرفت   چند تا مرد سع

من و   تی جمع نیدور کمرم حلقه شد و من و بلند کرد   از ما ب یی افتاده بودم دستا
بودم   رهیخ شگاهیمثل مرده ها به در ازما نرو پله نشوند و م  گوشهی و    رونیکشوند ب

  یناخنم و با اون دستم م یپوست گوشه    دمیشنی..اما انگار نم دمیشن یم  انیرا  یصدا 
که به  ییرخوندم ضربه ها چ یسرم به راست و چپ م یکندم ...و ه یو م دمیکش

 دم ی د ینم یجز اون در لعنت یچیخورد و بازم من ه یصورتم م

گونم  یرو  دیقطره اشکم چک  هی ومدنیکه با لبخند از پله ها باال م ای و مح  ایرو  دنید با
سمتم به   دی دو ای رو دی رس تیمون و بعد نگاهش به جمع  رهیرو من خ  اینگاه مح
کرد... و من انگار الل شده   یسوال م انیاز را   ایشده ؟ مح یگفت چ یزد و م یصورتم م

که به سمت   دمیرو د ییپوشا دیبعدش سف دمیو شن  سامبوالن نی ماش  یبودم... صدا 
به   ایشده ... رو یچ دیپرس یزد و م یم غیج  گهی د ای رفتن مح یم   یهمون اتاق لعنت

  یبرانکارد بود موها  یوشده ...در اتاق باز شد و الناز ر یگفت چ یزد و م  یصورتش م
رو بدنش بود که   یدیسف ی روصورتش بود و روپوشش  غرق خون بود پارچه شیخون
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   دی ما رو صورت  الناز کش یچشما  یپوش با صورت گزرفته پارچه رو جلو  دیاون مرد سف
که از حال رفت و  مهام با    دیکش غیصحنه اون قدر ج  نیا  دنیکه همون اول با د ا یرو

دخترم   یاز کالسا چند تا از دانشجو ها  یکیرو بلند کرد و برد تو    ای رو یاشک یچشما 
کل صورتش و زخم کرده بود  اون قدر که ناخن    ایمهام . مح   مکرفتن تو همون کالس ک

به زور گرفتنش و بهش ارام بخش زدن و راشا    یبود و اخر ارشام و استاد قادر دهیکش
کرد     یم یهنوزم سع  انیرا   رونیمن و که دستش بود برداشت و از اون جا رفت ب هیوشگ

مرده بودم   دمی..شامیچه  زمان تو قای دونستم دق یمن و متوجه اطرافم کنه ..ومن نم
برانکار گذاشتن و از اون   یپسرم رو هیالناز مرده بودم  پشت سر الناز   یمن به جا دی..شا

همهمه   یچندان سخت نبود...صدا  الهیکه دان نیحدس ا  رونیشده اوردنش ب نی اتاق نفر
  نشیو تو ماش  نم  یبه اروم رونیمن و بلندم کرد و از دانشگاه اوردم ب  انیتو سرم بود را 

ها   یصندل ی و من رو میشد  ادهینگه داشت پ مارستانی ب ینشوند و کمربندم و زد  جلو
  یو ..نم الی از و الناز و برده بودن سرد خونه و دانو برده بودن هم الن  ال ینشستم  هم دان

 دونم

    ایدونم چه قدر اون جا بودم و به رفت و امد مردم ...پرستارا ..دکترا  ارشام ..مح ینم
   ا یمشد اون جا نشسته بودم  رو   یساعت شیپنج ش هیمهام  نگاه کردم البته فکر کنم  ا یرو

رفت و   یگود شده بود مهامم همش م چشماش  ری گرفته بود و ز  هیصداش از زور گر 
کت نشسته بود و و ارشام رو   میمثل من رو ن  ایمح   داور یو براش اب م  ومدیم

 جلوم زانو زد و گفت    انیکرد را یزد و اون ب فروغ به من نگاه م ی صورتش چسب م

  یبود که قو  نی که باعث شد من جذبت شم ا یز یچ هی  نیبب  یراشا رفته دنبال هست -
 ...  یفهم  یدوست دارم م ی...باران  من تورو قو  یفیقدر ضع نی ...حاال چرا ا یبود

 النااااااز -

 رو گرفت و گفت   ایرو  یقهیسمت ما با بهت رفت   دی دو  دمیرو د یو هست  برگشتم

 الناز کو؟  ای رو -

 و گفت   یسمت هست  نگاه کرد راشا رفت یبه هست رهی با بغض خ ا یرو
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 بهت  میگیاروم باش م یهست--

 زد   غیج یهست

  هیها  وونهیرفت جلو مثل د   یبگ یخوا  یو م  یگم چ ی...بهت م  یلعنت  یو بگ یچ -
 به راشا زد و داد زد  یلیس

 ..خواهرم کجاااست ؟  یبگ  یخوا  یم یچ -

 زد   یلیس  دوباره

 گم بگو الناز کجاست   یبهت م-

  یراشا  م ی  نهیبا قدرت  مشت به سر و س یو هست  نی سرش و انداخته بود پا راشا
 ..دیکوب

 رو گرفتم و برش گردوندم سمت خودم و داد زدم     یشدم و هست بلند

بود ...الناز  یسر و صورتش خون دنیکش دیروش ...دکترا روش پارچه سف ختهیر  دیاس-
 ه ه ه       زدم ..مرده ..مرده ....مرده ه ه ه غیمرده ...ج

 !یفهم یرفت..م شهیرف............ت واسه هم 

 مردم خودم خبر ندارم ؟   یمن ک-

   میبهت برگشتم سمت صدا هممون الل شده بود  با

من و نجات داد  سرمم چون    الی بعدشم دان ستی ن یاون قدرا هم قو   کی سولفور  دیاس-
..؟   هیطور  نیفتون ا  ایو ق ختیبود ..شما چرا ر ن یا  یشکست ...خونا برا  زیخوردم به م

 شده ؟!  یزیبچه هااااا! چ

 - با لکنت گفت ایمح

 دن؟ ی.ا.اما روت پارچه کشا
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  یشده بود  نگاه م یچیسرم بهش وصل بود و دستا و سرش باند پ هی بهت به الناز که  با
 کردم   

 زد و گفت   یحال یلبخند ب 

هم من   نای باز شده بوده  ا  کمی   قممی نابغه منم مغنعم از سرم افتاده بود  رانهیجا ا  ن یا -
تو   ای..؟ مح ی روح شد هیدر امان نگه داشتن ..باران تو چرا شب زیه  یو از چشم نگاها 

مثل   یتو واس چ   ای! رو  یشد  هایتو چرا مثل جنگل ی!..هست هیلیچرا صورتت زخم و ز 
 ؟  یاواره ها شد 

 و رو دهنم گذاشتم و چند قدم عقب رفتم و اروم گفتم  دستم

 !   دمینفهم یچ یه  گهیشد د اهیس  یرفت و همه چ جی بر پدرت ....سرم گ-

 

 **** 

 ا یمح

 ** 

گرفتش   انیسمتش اما قبل من را   دمی و دو دمیکش یغیباران که قش کرد ج دنید با
  هیگر نمیبش ای م دونستم االن خوش حال باش ی مبهوت بود من خودمم نم انمی خود را

 هی باران با   انمی را میکه باران و بقل کرده بود     راه افتاد انیکنم هممون دنبال را
 گرفتش و گفت   ایکه رو   ومدیبا همون سرمش دنبال ما م  ماتاق  الناز   هیپرستاره بردن تو 

 که  یتو کجا ؟ برو دراز بکش رو تختت تو هم رو به موت-

 گفت   هیبا گر  الناز 

 شده..چرا باران قش کرد ؟  یمگه چ -
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  شدیم ش ی زی اگه چ یمرس ا یسمتش و نا خدا گاه خودم و انداختم تو بقلش ..خدا  رفتم
پف کرده اومد   ییبا چشما یاومد و بغلمون کرد  هست  هیهم با گر ای ...؟ رو یچ

 سمتمون و با بهت به الناز نگاه کرد و گفت  

جا ..اصال   نی ا  یسادیکم مونده بود از ترس سکته کنم . مگه مرخصت کردن که وا  -
 نشده  تی زیحالت خوبه ..چ

  دمیو داد شما رو شن غیج یهست به هوش اومدم صدا   یساعت کی  هیخوبم بابا   -الناز 
 شما نگفتن من زنده ام ؟  پرستارا مگه به ن ی..خاک تو سر ا

 

  میبود دنهی هممون تو بهت اون پارچه کش یاون قدر یعنی!....میدینه ..خب ما هم نپرس-
   میدی که ..اصال نپرس

 دوباره رفت الناز و بقل کرد و گفت   یهست 

 ... دمیچه قدر ترس یدون یخاک تو سرت نم  -

 دم یمرگم و به چشم د   ییخدا میما که رو به موت بود -ا یرو

 <؟ نیکرد  یکار م  یاگه مرده بودم  چ  ییخدا -الناز 

هست نزن خط   ختهیاعصابمون به هم ر یبه اندازه کاف  میخورد  یحلوات و م -ا یرو
  یار یزرت و زرت اسم مردن و م یه یچ یعنی   گهینکنا  ببند دهنت و د شیخط

 بود گفت   رهی خ یکه  به نقطه ا یدر حال یهست

 ! میالیدان ی ستارا هم فکر کردن ما از همراها..حتما پر

 مبهوت گفت    الناز 

 جاست ؟  ن یا  الی مگه دان-
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  کمیکه گفت کتفش   دمی جا ...فکر کنم از ارشام شن نیاونم با تو اوردن ا گهیاره ...د-
 سوخته...

 و گفت    یاشک تو چشماش جمع شد و نشست رو صندل  الناز 

 سوخت   یمنه ...اون من و نجات داد ..وگرنه حتما صورتم م  ریهمش تقص-

با  یمون یخوشگل از اونا که تو   خلقتش م یل یپرستاره خ هیبگم که  ی زیخواستم چ 
 حرس اومد سمتمون و رو به الناز با اخم گفت  

از  یدون  یدوستات  م شیپ  یاومد اهینخود س ی پ یمن و فرستاد ییخانوم شما کجا  -
شما   دیتو اتاقتون رو تختتون استراحت کن دی داره لطفا بر تیمن مسئول ی دنبالتم برا یک

 خورده دستاتم که سوخته هیسرت نه تا بخ

 الناز و گرفت و بلندش کرد و گفت   یبازو   یهست

 برو رو تختت لطفا ایب  یاستراحت کن  دیتو هم با گهی د گهیخانومم راست م نیا-

و پرستاره   یک شده بود پاشد و همراه هستپر از غم که مثل گربه شر  یبا چشما الناز 
 رفت تو اتاقش 

  یکه باهامون لجن ول نی زدم خوبه که بودن ..با ا یراشا و ارشام و مهام  لبخند  دنید با
بود راشا با   کیپالست هیهامون واقعا کنارمون بودن ..دست هرکدومشون    یتو گرفتار

  یتو دستش و گذاشت رو صندل  کی اومد جلو و پالست  تیجد

 ..؟ هیچ نایا  -ای رو-

 ...گهی...خب غذاست د می..به دائش حمله کن م یبر م یخوا ی م  یاصلحه  - مهام

 لوس  -ا یرو

 لبخند گفتم   با

 ..؟دیدیدستتون درد نکنه چرا زحمت کش -
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 ....  دی نخورد یچی کنم...شما ها هم از صبح تا حاال ه یخواهش م  -  ارشام

 تتون خوبه ..؟ حال دوس  - ا یرو

..خوبه باز  هیسطح یلیخ شمی نشده سوختگ شی زی دکترش بودم چ ش یمن تازه پ  -راشا
 ژاکت تنش بوده ...

 تعجب گفتم   با

 پس چرا حالش بد شده بود  -

 با خنده گفت   مهام

 بد بوده  از لحاظ عش... شیحال روح-

 و بست!  ششیکه ارشام به پهلوش زد ساکت شد و ن یضربه ا  با

با اخم داره به صورت مهام نگاه   دم یکه ..د میغذا رو بخور مینیبگم بش  ای به رو برگشتم
گونش با    ینبود فقط چال رو  شی چیه چارهیبرگشتم به صورت مهام نگاه کردم ..ب کنهیم

 .. رهیگ  یرو م یو هست  باران یری هم که داره مرض پاچه گ ای رو نی کرد ا  یمزه ترش م

و باز کردم و   کی پام و انداختم رو پام و در پالست ییو با کمال پرو   ینشستم رو صندل 
گرد اونا شروع کردم به  یو با سس و نوشابه  در اوردم و بدون توجه به چشما   چیساندو 

برداشت و شروع کرد به خوردن پسرا هم   چیساندو هیو   دیخخند  زیهم ر  ایخوردن رو 
دونم  ی گم و گور شدن من که م میکه بهشون تعارف کن میهست یما پرو تر از اون  دنید
اعصا   ی  افهی اومد با همون ق  انیو برگ خوردن....را گی ل شیخودشون نشستن ش نایا

که توش بود ..خدا   یسمت اتاق  میدی قورت دادش گفت باران به هوش اومده ما هم دو
  شیهم اومد پ یتداد به باران هس  چیساندو  هی  ایرو شکر سرم مرم بهش وصل نبود رو 

هر چند   چارهیشه .. باران ب داریتا ب میو براش نگه دار  چیساندو  دهیما  و گفت الناز خواب
   گفت یلحظه م
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  ای گفت خدا یاره ..از ته دل م  میگفت یالناز زندست واقعا؟ ..بعد ما که م یعنیاالن   -
 ! دی پرس یسوال  و م  نیدوباره هم قهیشکرت باز هرچند دق

 هیالناز و  از بارانم  ادتیدوسه نفر اومدن ..چند نفر اومدن ع هیطرف دانشگاهم .. از 
هم   یاتاق الناز  هر چ میرفت م یزدن  . رفتن .. بارانم از جاش بلند شد و همه پاشد یسر

  هی دی باران تا الناز و د  شدینم مونیما حال  ماری تو اتاق ب دیزدن که نر یپرستارا نق م
گفت ..خاک   یزد تو سر الناز و م یم ی .باران ه ن یو بب ایشد که ب خلق یهند  یصحنه 

!  دیگفت ببخش  یم یخوره نه زندت الناز بدبختم ه یبرسرت که نه مردت ..به درد م
 ر طاق باز شدکه در اتاق چها مینشسته بود یطور نیهم

 نیتنش بود  با شلوار ج د ی سف شرتیت هیههمون گرد شد   ی چشما الیدان دنید با
بود  اومد تو و   دهینمه پر هی رنگشم   شدیم  دهید د یبانداژ سف شرتی ت ریاز ز   یول یمشک

 اروم گفت  

 سالم -

 اروم با صورت سرخ شده گفت سالم   الناز 

 حالت خوبه؟   - الیدان

 واقعا ممنونم ازت!   الی دان یکه نجاتم داد یاره من خوبم ..مرس  - الناز 

  الیرفت رو دان یالناز م یاز چهره    یمثل سر گوسفند ه  یو باران و هست  ایمن و رو   سر
 رفت  رو الناز !!!!!!  یم  الیاز دان

تو بود   یهم جا   یا  گهیکرد ..هرکس د یکا رو م  نیمن بود هم  یجا یهر کس  - الیدان
 کردم واسش   یکارو م نیمن هم

  افهی...همه با ق دیکه تو اتاق به وجود اومده بود پر  یحرفش کل جو عشقوالنه ا  نی ا با
بگه که   یزی..الناز اخماش رفت توهم و خواست چ میکرد  یبه اونا نگاه م زونی او یها  

 روبه روم مات موندم!  ر یتصو  دنیدر باز شد و با د
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 **** ی هست

کردم که در اتاق باز شد با تعجب به خاله اسماء   یالناز نگاه م  ی اخمالو  یافهیداشتم به ق 
شده بود ...  واری جفتشون مثل گچ د یکردم پشت بندش ..عمو اومد تو رنگا  ینگاه م
 زد و گفت   یغیخاله ج

 اااالناز -

 مااامااان   -با بهت گفت  الناز 

 ..النااااز -عمو

 دوباره با بهت گفت   الناز 

 باااابااا  -

 تعجب گفتم   با 

 عمو..! -

شکرت ..هزار مرتبه شکرت ..و خودش و پرت کرد تو   ایو گفت خدا  هیگر  ری الناز زد ز  مامان
  هیکه با گر یبقل الناز ..عمو هم  رفت جلو سر الناز و نوازش کرد خاله اسماء در حال

 کرد گفت  یصورت الناز و ناز م 

 یچه جور یدون یر دادن .نمبهمون خب  یشده ..از دانشگات وقت  یالناز ..مادر چ -
 ی..مادر االن خوب دیداد یکدومتونم که تلفناتون و جواب نم  چیه م یخودمون و رسوند

 و گفت    هیگر ری شده .. و زد ز  یسرت و دستات چ  

 اومده.... ی تهرون نگاه سر دختر دسته گلم چ مشیچند باز گفتم نفرست نی و بب ایب یعل-

تونم بدو ام .. مثل خر   ی..مثل اسب م ادهیمامان جان من خوبم مثل گاو زورم ز   -الناز 
 ...یتونم جفتک بندازم .مثل سگ م یم

 رفت جلو و دهن الناز و گفت   باران
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 اثر دارو هاست   دیر ینگ شی عمو جان شما جد-

 عمو رفت جلو و گفت   

 شد ..؟ ی چ دیشما بگ-

 و گفت   دستش و از رو دهن الناز برداشت باران

شده ..و با ابرو و   یچ یگیجان چرا نم ایجان ..رو  ای رو زمیبه همکار عز سپارم یرو م شما
 کن! شی ماست مال شهی چشم و دهن  عالمت داد که مثل هم

 کرد  یمصلحت  یسرفه  ا یرو

درس خونه   یلیالناز خانوم ما  دختر گلتون خ نی ا  قتشیاهم اهم به نام خدا ..حق -ا یرو
  یی..بعد از اون جا دیعلم و دانش بجو  شتریدانشگاه ب  شگاهیبود ازما  اون قدر که  رفته

شما به افق   یفرستاده  تا صواب کنه و هم از غم و فراق دور یکه هم داشته صلوات م
مثل اتش     هوی. کنهیمعجون خوشگلش م  یو قاط کی سولفور   دیاس ی بوده اشتباه رهیخ

رو صورت الناز  ناز و دوست   زهیبعد کم مونده بوده بر  کنهیفوران م  دهیاس نی فشان ا
  ه ی که اون شوال دهیالناز و نجات م  ینیو المبرگ دیسف  شرتی با ت یا  هی! که شوال مونیداشتن

 ساده ی جاست ..اها اوناهاش مثل گلدون اون جا وا نیهم

دلمون  من و باران که  رونیاومد ب  ایبا همون نگاه مهربون و خونسرد از پشت مح الیدان
  یبه قدو باال  یالناز با تعجب نگاه ی..بابا دمیخند  یگوشه م  هی میرفته بود میو گرفته بود 

 کرد و گفت  الیدان

 ؟   یشما دخترم و نجات داد-

 با همون لحن خونسرد و ارومش گفت  الیدان

من بود انجام    یجا  یبود که هرک یکار نیبود قبال هم گفتم ا  فهی...انجام وظهینجات چ-
 !!!!! دادیم

 که مامان الناز با لبخند گفت   کردی نگاه م الیبه دان نی الناز با تحس  یبابا
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 چه طور ازت تشکر کنم   دونمیپسرم ...نم ینیبب تیاز جوون   ریخ یااله-

 ه یچه حرف  نیا د یدار اریاخت  -الیدان

 با اخم گفت   الناز 

 بود  فشونیگن وظ یراست م مشونی رو گفتم ا نایهم  شونیمامان جان منم به ا -

باال و برخالف انتظاار و   دیاز تعجب پر  الی دان یحرف الناز حال کردم ابروها نی که با ا من
 زد و گفت   یخلش لبخند ناز   یقا ی برعکس رف

 رون یرفت ب ال یالنازم دوباره تشکر کرد و دان یالناز دست دا و بابا   یاجازتون با بابا  با

   گفتیم ی النازم که ه  نیا  می دی..خالصه که شب الناز و مرخص کردن و ماهم پسرا رو ند 

  یگفت براش م یم  یبدبختا هرچ نی...شکالت ...پرتقال ..ماهم مثل ا  ی...بستن وهی م اب
  ارمیرو از دماغش  در م نایا   یبزار مامان وباباش برن  و حالش خوب شه همه   میاورد 

 ..واال!!!!

 ***   الناز 

  روز یمامان و بابا هم د دمیکش  یکردم همش از بچه ها کار م فیک ی هفته کل هی  نیا  وت
  ادیافته م یب ی اتفاق  نیهمچ  گهیبار د هیرفتن  چه قدر که مامان بهم هشدار داد که اگه 

  ومدی م شگاهی ازما  یهمش اون صحنه تو   گهیشدم د دیتحد  ادیکال ز  راز ی گردونه ش یبرم م
  یکیصورتم گرفتم که   یدستام و جلو دمیحال فوران و د  رد دیاس ی چشمم وقت یجلو

  یبود وقت ختهیرو دستم ر  دیاس یدستاش دور کمرم حلقه شد و من و هول داد عقب کم
  یحالی که من و گرفته بودم افتاد رو من با ب یبرخورد کرد و اون زی هولم داد سرم به م

 یو داغ  یموند گرم بتثا  الی دان یاب یچشمام و باز کردم که چشمام رو جفت چشما 
 بلند کرد داد زد   نیبلند شد و   سرم و از زم رتی حس کردم ..با ح میشونیپ یخون و رو 

 النا ز. به من نگاه کن .. -

 خواست  یم دنیدلم خواب یاد یمن ز  اما
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که که هر لحظه بشتر درد و سوزشش و   یرو حس کردم سوزش دست و سر یاد یدرد ز    
بخواد دوست داشتم بخوابم  ی  هوشیدلم ب شتریبا عث شده بود  ب کردمیحس م

 چشمام خمار شده بود اروم گفتم  

 خوش رنگ تره ...  کی چشمات از نزد -

تو   یلیس شگاهیاتفاقات تو ازما یاور ادی ..با  دمینفهم یچیه  گهیچشمام بسته شد و د و
 خاک بر سرت!!  گهی م یزی چ نیادم همچ طی خر ...تو اون شراصورتم زدم اخه 

 باران زود دستم و از رو صورتم برداشت و گفت   یگرد شده    یچشما دنید با

 نی ام  یبفرما ..االه تی هارا شفا عنا وانهیکسخال..اوسگال...د ضایمر  یهمه    ایخدا

بود با   یرو هوا گرفتش ..هست  یو برداشتم و پرت کردم سمتش که دست  زونیتلو  کنترل
 خنده کنار باران لم داد و گفت  

 ؟    گهید  هیکارا چ نیا  یشد  یواسه خودت خر  گهیا الناز تو د -

  د یکوفت کن دیا یغذا امادست ب دیا یبچه ها ب -داد زد  ای رو  

 ادب و احترامتم ...   نیا ی  فتهیمن ش  -ایمح

  دیزر اضافه نزن دی  ایب - ا یرو

و جلوشون   یماکاران یرو اپن و ضرفا   دنیو باران پر یتو اشپزخونه هست میخنده رفت با
 م ینشست زیپشت م زادیگذاشتن ما هم مثل ادم

 ها ...! یشیاشپز م یتو هم کم کم دار  اینه بابا رو  - ایمح

 نازک کرد و گفت   یپشت چشم ا یرو

 .... ایرو  گنیبه من م  یفکر کرد  یبلههههه  پس چ -

 تو حرفش و گفت    دیپر باران
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 شاسگول  ایگن رو  یشاسگول ...به تو م -

 با حرص گفت  ا یرو

 خواره  یتنت امروز م گهی بهم م یحس هی -

خوردمش   یم یبودم و هرچ یبلند ماکاران ی از رشته ها  ی کی خوردن   ری در گ یدر حال 
کم کم نگاه بچه ها   شدی یتموم نم یجد دیکردم ..جد یبه بچه ها نگاه م شدیتموم نم

ادامش و از تو ظرف   یروم ثابط موند اقا من هر کار کردم تموم نشد که نشد اخر هست
 گفتم  ایپشت گردن رو   مزد  یکی دمشی نصف کرد بعد که جو

 ..؟  یرسته هارو سه قصمت کن نیا  دیکه با  یستیهنوز بلند ن -

 گفت   مالوندیبا پشت دست گردنش و م یدر حال ا یرو

 ... گهیشده؟..از دستم در رفته د یخب حاال انگار چ  -

 شد گفت   یو بلند م  زیزاشت رو م  ینوشابش و م وانی که ل یدر حال ایمح

  الیخ یب  میرس ینم شهیم  ری د میتا اماده ش می ساعت سه کالس دار  دیاوه اوه پاش -
بنفش با   هیتابستون یمانتو  هیبلند شدم ...  زیاز سر م   هیشدم و مثل بق یادامه ماکاران

زدم  و   یخط چشم ساده با رژ صورت خی تنم کردم    یمشک ی و مغنعه   یمشک  نیشلوار ج
زده   یمشک یاب  پیکرده بود و ت یموهاش و با گچ مو اب هکالهم و هم سرم کردم باران ت

زده بود و   یسورمه ا  دیسف پ یکرده بود ت یموهاش و چتر یجلو  ایکه تازه گ  ایبود ..مح
زده بود  خالصه که همه اماده   ییطال یقهوه ا  پی هم ت  ای و رو دیسف ی مشک  پی ت یهست
  میشد نیشده بود  سوار ماش ی چیدوتا دستام از مچ  باند پ رونیاز خونه ب میو زد  میشد

داد  اخه  ینم ایو به رو  ن یماش یک چ یکرد ه  یم  یرانندگ ایار محب نیا   میو راه افتاد
هم که تو    یداد! باران و هست یم  راژی گرفت و و یمسابقه اشتباه م  ست یو با پ  ابونیخ
 م ینرمال  بود یاندک   ایمن و مح  نشونی..فقط ب روندنیمثل مستا م   ابونیخ

 *** 
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 .. ی.. و حوصلمون سر رفته بود ..حساب  میصلف نشسته بود تو

 میدانشگاه حرف بزن  یراجب به معروفا و خوشگال  دیا یب -  باران

 باراد....  ل یاره ..مثال ..کم-

 کارخونه داره  دمیخوشگله ..من شن یلیاوف حرفشم نزن ..خ  - ایمح

برش داشت با لبخند نگام کرد که   نیبار بهش خوردم جزوم افتاد زم هیمن  - ا یرو
 ینازا ...چ ل یسگ اص نی چشماش سگ داشت از ا  ایساس کردم قلبم  مچاله شد خدا اح 
 ...!  شدیم  فتمینگاه ش هیمثل رمانا تو    شدیم

 پنبه دانه   ندیشتر در خواب ب -هم زمان گفتن   ایو مح  باران

 ماکان!  لیسه ای با لبخند گفتم  

 شاشو دوست داره   یاز هم کالس  یکی دمیاوفف نگو که دلم خونه..شن  -گفت   باران

 ..! زنهیقدر نازه تو نگاه اول خشکت م نیدختره ا  دمیاره من دختره رو د   - یهست

 نداره!  یدوم  هیز یچ هی...اوف  فی وزارصی باراد ..ملقب به  لی ..باراد...داداش کم دیسع-ا یرو

 زدن یکه راجبش حرف م دمیشن یول دمشیمن ند -  ایمح

 رفت ..!  ادمونیمعروف و   ی از گروها  یکیلبخند گفتم  با

 ؟  یچ -  باران

 معروف  ی خب معلومه کاله کجا -

 م یجی..چه قدر ما گ  ایگیراست م -ایمح

 !ست یگن خوشگل ن ی حال اون قدرا هم که همه م  - یهست

 شلوغش کردن بابا  یاد یز  گرانیاره د -  باران
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تر نباشن کم تر   ادیز  ایو خوشگل   از بعض  پنیهم واقعا خوش ت  نایا د یزر نزن گهید - ا یرو
 ...ستنین

 موافقم..  -ایمح

 منم موافقم   -لبخند گفتم  با

 و باران هم زمان گفتن    یهست

 برو بابا  -

 می بحث ادامه داد نی سر کالس...و تا اون جا به ا  میو رفت می ..هممون بلند شد

و   ای نوشت رو یهم مثل من م  ا ینوشتم ..مح یگفت و تند تند م  یاستاد م  یچ هر
 نوشتنیم  ونی و باران هر خط در م  ایمح

وا از دانشگاه    میو برداشت لمونیو اخر وسا  میاستاد گوش داد  یتا اخر کالس به ور زدنا 
شکل بامزه به   هی پی رنگ و ت ه ی یبا کالها  یکه همه گ دمی..از دور پسرا رو د رونیب میزد
نگاه کردم و   الیشده بودن به دان گریو ج پی خوش ت یالیرن ..خ یم   ناشونیمت ماشس

  یکنار هم راه م الیو راشا و دان دنیخند یمهام داشتن بلند بلند م وزدم ..ارشام  یلبخند
تو    یبا اخما انی داد را یگفت و راشا هم سر تکون م  یم یزی چ هیداشت  الیرفتن و دان

.. تا دهن باز کردم به اونا که   میسادیکرد..همممون وا  یهم داشت با تلفن صحبت م
از بقلمون   یتوجه نیبدون کوجک تر  شونشده بودن سالم کنم ...هم  کی حاال بهمون نزد

  یاکثل عمل  نیکوچک تر  یاما حت  دنیگذشتن ..حاضرم قسم بخورم که همشون مارو د
عطرشون رفت به خودم اومدم     ی بو یذشت فقط وقتدونم چه قدر گ ینشون ندادن ...نم

  اینشدم...رو طی فقط خودم خ دم یگرد و دهن باز بچه ها فهم یچشما   دن یبرگشتم و با د 
 بهت گفت   با

 شد ؟   یببخشد ..االن چ-

 و گفت ... گشیبه دست د دیمشتش و کوب  یهست
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 رفتتتت  میشد طیبه کلمه ..خ هیواقع  یبه معنا  یچیه-

 با حرص گفت  باران

  میکرد یما چون دو دفعه بهمون کمک کردن ..فکر م  میشد  طیخ یخود رو چه حساب یب-
کال   نایکه ا  ییاما از اون جا میکن  یسالم  هیبهشون   میتون ی...م یبه عنوان هم دانشگاه

  انیکه ..خودشون ب ارمیسرشون ب ییبال هی...هیشدن فکر کردن خبر  ر یشعورن جو گ ی..ب
 التماس...

و   شمین ی ..من جور واری..کارشون واقعا زشت بود ..دوست دارم سرم و بکوبم به د-ایحم
  شی.مخصوصا ارشام با ن نای ...اون وقت ا رونیب  خت یباز کردم واسه سالم که آب دهنم ر

 باز رد شدم و انگار نه انگار  

 هم زمان گفتن    یو هست  باران

 کنن...خب به درک !  یم  یتوجه یبه ما ب-

با   یعوض  یپسره  ختیاعصابم به هم ر  الیحس دان  ینگاه خون سرد و ب یاور  ادی با
 ...!شی تور تور دیاون شرت سف

  

 ..!  میرو هم ادم حساب نکن  نایا  میبگرد میدور دور ..بر رونیب میبر  نی اصال هست -ا یرو

   میبا هم گفت ای من هم مح هم

 اره .. -

که  می شد یخونگ یمرغا  ن یل امث  میو گفت بر   چوندیموهاش و دور انگشتش پ  باران
 زارن  یتخم م یه

 میبزن جده ی مثبت ه  پیخونه ت میزدنم گرفته بر  پی..فقط امروز رگ تمیاره بر  -یهست
 .... میبر
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 ذوق گفتم ..رستوران  با

 زد تو سرم و گفت   ا یرو

 که  یشینم ریس یمون ی نفت م شگاهیبخوره که مثل پاال کمتیکارد به ش یا-

 و گفتم  کمیتو ش زدم

 ...  مهیمرغ خوردنت تو گوش لمیتو ببند اون مستراب و هنوز ف-

زد   یلبخند م  یجور نیداشت ا  دیجد ینقشه هی   یزد ...معموال وقت ی صیلبخند خب  باران
 کرد گفت    یم یداد و با موهاش باز  یدندوناش و نشونمون م  یکه همه    یدر حال

 گفتن ؟  یم  یکه ارشام و مهام چ دیدیشن-  

تمام مدت به  ادمهیبودم فقط   دهیاز حرفاشون نفهم یچی با بهت فکر کردم اما من ه من
  یهم دارن فکر م ای و رو ایو مح   یهست دمیخونسرد  نگاه کرده بودم برگشتم د الیدان

 کنن

 با حرص گفت  باران

  یرستوران عمو  میگفت بر  ی..بابا مهام ب ارشام م دی..من و گاو کن...مگه کر بود ایخدااا -
 خنده  ریمن ..بعد گفت توش پر داف خوشگله ...و بعد زدن ز 

 رفت توهم و پر حرص گفت   ای مح ی  افهیق

 داف...!-

 ؟  یخب که چ  -یهست

  گهیه ..درستوران نیهم میری خودمون و م میکن ی م  گری..بابا ما هم جیاوف هست - باران

 به موازات گوشاش باز شد و گفت   شش یهونی  یهست

 گرم..نابغه  دمت
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 و گفت   دی کش یغیرفت سمت باران و لپش و گاز گرفت..که باران ج و

  یهست  یجور نی .چرا ایستیتو اصال ادم ن یهست یواقع  ی ونهید  هی..تو یاوف هست-
 کالشو کج کرد و خوند( هو ی...)به حالت رپ  

 یمن هست  شیبا تو ام اصال تو پ ی..او یهست  گهی د یکیروز با  هی  ویروز با من هی
قلب من   یو بدون که تو تو   نیا  ی..ول یقلبم و رو همه بست یدادا تو درا  نی..!..بب

نگاه کرد و گفت (   یهست یبه پاها  هوی... ) یکاراته باز هست یروان ر ی گاز گ هی..تو  یستین
 ؟   یباز بند کفشتو نبست ی.اه هست.

شد بچمون چه   فی استعدادش واقعا ح نی هممون چشمامون قد توپ شده بود..ا  یعنی
 ما ..واال   م یاطالع بود یبوده ب یقدر رپر خوب

 

 گفت   یگرفته ا ی با صدا ایمح

 ب..ب..بچه ها ..؟ -

 د یکه دورمون جمع شده بودن رنگم پر ییحراست دانشگاه و ادما  دنی بلند کردم با د سر

 باز مونه بود و با اخم گفت  رتی رفت سمت باران که دهنش از ح شویمرد ر  هی

 تو ؟   هیاسمت چ-

 با من من گفت   باران

 !!! سیب.....ب...بلغ-

 خنده  رینتونست خودش و کنترل کنه و زد ز  ایبهت برگشتم سمت باران ..رو  با

 م ینخند که میو منم دهنمون و گرفت  ایمح

 با اخم گفت   شویمردر
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 ؟ - لی فام-

 با من من گفت  باران

 .. ارمیاقا صبر کن برم ورق خودکار ب-

 با اخم گفت   مرده

 ؟ ی چ یبرا -

  از یامت می تون  ینم یجور نی..ا  گهی کردن د یباز  ل ی وا واسه اسم فام - با بهت گفت  باران
 .. میبد

 به باران رفت و گفت   یاز خنده مرده با اخم چشم غره ا  دنیو که گفت همه ترک منیا

 نه ..؟  ای  یکن یم ی زبون نیر یبازم ش نمیدفترم..بب م یبر ایب-

 با بهت گفت   باران

 نرم ...  ییها جا  بهینههههه...اصال راه نداره ...مامانم گفته با غر -

 ..نتونست تحمل کنه و داد زد  گهی د اروی  دنیو گفت باز همه خند  نیا  تا

 ا یدنبالم ب-

گلوش   ری..باران پشت سر مرده راه افتاد و تو همون حالت برگشت و دستش و گذات ز 
 در اورد   دنیسر بر  ی ادا

 پشت سر باران و گفت   ختیکه دستش بود و ر یاب وانی خون سرد ل یهست

 نمت یب یم  ایخدا به همرات ...اون دن-

 

 خنده..باران داد زد   ریباز همه زدن ز  یکار باران و هست نی ا با
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دوباره مظلوم شد و دنبالش رفت   اروی  یبند کفشات و ببند...و با چشم غره یهست-
منتظر باران   رون یب  میبست و گفت بر  شویسورمه ا  یخم شدو بند آل استارا  ی..هست

  یمثل اسگوال م قهیهرچند دق میگوشه نشست  هیو تو محوطه   می..هممون رفت میسیوا 
 باز گفت   شینساعت باران اومد و با   هی..بعد دمیخند

 دانشگاه!تازه با تعهد   امی تونم ب یو زدم  چهار جلسه نم شی پ یرکورد دفعه  -

 بود  شتری قدش..! فال رکورد باران از هممون ب می و زد  دمیخند همه

به  یجور نیگفتن ا  یم یباران و هست  میخونه و طبق دستور باران حاضر شد میرفت
 م یگذرون  یو خوش م میکن یکه ما اصال به اونا فکر نم  مید یپسرا نشون م

بدون در اوردن حوله نشستم و اول کرم پودر زدم بعد خط   رونیحموم و اومدم ب رفتم
جلو باز سبز    یمانتو   هی.. ی.بعد رژ براق صورت یی.بعد رژ گونه هلو ییطال هیچشم بعد  سا 

بلند  یکه کم   دیبلوز سف هیمانتو هم  ر یز  دیشال سف و دیسف نیبا شلوار ج دمیپوش یاب
باز بود ..موهاممم همه رو دادم باال و و کارم تموم شد و   مانتو  یچون جلو  دمیبود  پوش

کوتاه   ی لیخ یاب د یسف  یبا مانتو  یخیشلوار    هی  ینشستم تا بچه ا اماده شن هست
زده بود که    یصورت غیرژ ج هیکامل بود و  شمی هم سرش کرده بود ارا  شو یشال اب دیپوش

  یکرد .. موها  یدستش م ترو مبل نشسته بود و ساع  ایبرد...مح یم نی دل و د
 یبود و لباشم رژلب نارنج یچشماش خاکستر شی ارا   شیشونیبود رو پ ختهیر  شویچتر 

و شال    ید با ساپرت مشکبو  دهیپوش یبلند زغال سنگ یزده بود مانتو  رهی پر رنگ و ت
و تلپ   ی کرد به قل ری پاش گ  رهی از باران شونه رو ببگ دی دو یداشت م ا ی...رو یخاکستر
با   دمیهممون خند  نیبدنش رو زم هییکه پاش رو هوا بود و بق  یجور  نیزم هخورده ب

نه دوست به جا کمک دهنشون   دی..و گفت ..شما جالد دیحرص بلند شد و  کمرش و مال
  ینگاه کردم ..مانتو  پشی...!به تارنیباز کردن صدا تراکتور خراب در م یو مثل اسب اب

 یو شال مشک  یمشک نیبود که رنگ چشماش بود ..با شلوار ج  دهیرنگ پو  یعسل
بود با   ییچشماش طال   شیشال در اورده بود ناکس! ارا ریموهاش و هم بافته بود و از ز 

     رهیت  یبژ و رژ لب صورت رژگونه
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  دمیبار د ن یاول یکارو نکرده بود ..برا  نیوقت ا  چی باران چشمام افتا جلو پام ه دنید با
بود که  یچشماش مشک  شی ..ارا  رونیباستش بود از شال داد ب ریکله موهاش و که تا ز 

ا  ب ی..شال مشکرهی ت یگریخوب چشاش و سگ کرده بود رژ گونه بژ زده بود با رژ لب ج
شلوار    یبود به رنگ مشک  دهیپوش زیبول هیمثل من  رشیکه ز  یگر یجلوباز ج یمانتو 

بدبختم پاش کرده بود در کمال نا   ی  ای مح یگریپاشنه بلند ج یبود کفشا یمشک نشمیج
 دختره چش بود ! نیهم زده بود!!! ا   یالک مشک یباور

 با بهت گفت  یهست

 باران موهات و چرا .... -

 که !  دی شناسیکردم وگرنه منو م یجور نیامروزو ا  هی  نیهم-  باران

من نشستم پشت فرمون ..و راه    میکه شد نی...سوار ماش رونیب می از خونه زد  هممون
 گوش کردم   شودیکه داشت پخش م یافتادم..به اهنگ

 کردن    یمن و نگام م  ادما

 کردن  یهم صدام م  یا  عده

 نداشتن دوستم نبودن    دوستم

 کردن    یفقط ادعا م فقطو

 و دور انداختم  کامینزد

 نور انداختم  امیاهیس  یرو

 هر کدومشون روانداختم   به

 شده دودم باختم   قمی تنها رف حاال

   ادینم یخوبم باختم بهم خوب اره
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   یخواد  ینم یمهمون یپارت دلم

 خواد  ینم یکه زندون یزندون

 ا یلیخ یبود  فی ح  گنیبهم م االنم

 عشم سرنوشتم  درس

 من شدم غرق نفرت  رنیبگ

 تو برق چشمم  ننیبیو م  دیتا ام 

 روزا رفته عشق است  یبزن به سالمت  اصال

 کردن   یمن و نگا م  ادما

 کردن  یام صدام م   یا  عده

 نداشتن دوستم نبودن    دوستم

 کردن  یو فقط نگاه م   فقط

 کردن  یو ادعام  کردنیم  ادعاا

 که برگردم گفتم .. نیو بدون ا  دمیکش  یغیخورد تو مالجم ج یزیچ  هی هوی

 گاوه  یلیبود خ یهرک-

  یانتیو خ  یشکست عشق  یاهنگا   نیدم گاو باشم تا از ا  یم هیمن بودم ..ترج  -یهست
 گوش بدم 

نه تا   م یدید  انتینه تا حاال خ میبابا نه ما تا حاال عاشق شد  گهید  گهیراست م - باران
من    ی..زشته بده ..با احساسات نداشته  هیچ گهیاهنگا د  نی ا  میوردخنجر خ قیحاال از رف

 !دینکن یباز 

 و گفتم    دمیخند
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 بود!  شنگی ق اروی  یصدا   یول-

 رو موافقم  یکی نی ا-  ایمح

من و ادم حساب   یک چیپرسه ..چرا ه یجمع از من نظر نم نیکس تو ا  چیچرا ه-ا یرو
 کنه  ینم

 ..باران که جلو نشسسته بود با بهت گفت  ای هم زمان برگشتن سمت رو  یو هست  باران

 کن  تی برو ازشون شکا  ایبهت گفتن آدم ......بهت تهمت زدن رو -

 و گفت   دیکش یغیج ا یرو

 ها  نمیچی و م  ساتیباران اون گ-

 ارم ی خوشگلت و از کاسه در م ی منم اون چشما - باران

 دعوا  یبه جا میرو نقشه تمرکز کن  دیا یب م یدیاه رس- ایمح

 موافقم - یهست

که موهاش و   یرستوران نگه داشتم..باران در حال  یسمت باران منم جلو  میبرگشت همه
 گفت   چوندیپ یدور انگشتش م

بار شما ابتکار از خودتون نشون   هی دمیبس که نقشه هار و من چ دیاه بابا مخم پک-
 د یبد

 حساسش و گرفت و گفت  یاز پشت گردن باران و درست نقطه  یهست

 جان ..؟ -

 گفت   دیچیپ  یکه از درد به خودش م یدر حال باران

 آخ باشه ..باشه-

 گفت  دی مالیکه گردنش و م یولش کرد که باران در حال  یهست
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اگه طبقه اول نبودن    میکنیکه رستورانش دو طبقست نگاه م ییتو از اون جا   میری همه م-
  یشه چون از باال م داشونیتا پ میستیم  یباال ..اگه اون جا نبودن همون جا وا  میر یم

.و همش   می کن یو سالم نم میکن  یعنوان نگاهشون نم چی..به همینیورودشون و بب میتون
 ! نمیکیم ی و شاد   میخند یم

 ! رونیب میا ی م میشیارزش ندارن  پا م  ازمیکه برا ما قد پ میبهشون فهموند  یکه اندک بعد

   میفقط با خنده توجهشون و جمع کن یعنی -ا یرو

و   یعیطب یلیکه ..خ یجور  هینه واسه اونا  یول  میا یعشوه ب میتون ینه م -گفتم  زود
 نرمال و حرس درار باشه

حرس پسرارو   تونهیزدنمون و عشوه و خندمون م پی جور ت ن یا دیکن یچرا فکر م -ایمح
 دراره ؟ 

 ی..که عصب انهی ادی که ..حرسشون ..در م میو بدون  نیهم میخوا یخب ما هم م -یهست
 نه ... ای  شنیم

 قا یدق-  باران

 زد و گفت   یبشگن ا یرو

 و دو نشون   ریت هی یعنیکه -

 برگشت سمتمون و گفت  باران

 زه؟ ی ری م یجمع از هر حرف و هر حرکتش عشوه شتر نیتو ا یخب ک-

 م  گفت ضی برگشتن سمت من با غ همه

 عشوه اومدم    یوا...من ک-
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باعشوه گفته بودم ..خب  وی طوالن یلیکوتاه و خ یجمله  نیبه لحنم فکر کردم ا کمی
زدم و کامال  یحرف م ی جور نی ا یاز بچه گ  یدست خودم نبود نکه لوس باشم ول

 ست ین یو عمد  هیعی مشخص بود که طب

 زد توسرم و گفت   ا یرو

 جون عمه جونت  یاره تو هم که اصال عشوه ندار-

 کار کنم ؟  یچ دیحرس گفتم خب حاال من با  با

 بده   ادی سادست بهمون عشوه   -ایمح

 ! نیجا ..اونم تو ماش نیاالن ..ا-بهت گفتم .. با

 و بگو..!  ی دیکل ی زود نکته ها یکوه اورست فتح کن یخوا یاه الناز انگار م-  باران

 زدم و ...  یصیفکر کردم و لبخند خب یکم

 ***** 

 باران 

 ***** 

 بودم که با لبخند گفت   رهیالناز خ به

ترسناکه برا   یلیاما خ شهیناز م یلیچشمات خ یر یبه ادم چشم غره م یتو وقت  یهست-
  یلی..خ یرو نگاه کن گهیجا د هی   یاگه بعد هر چشم غرت چشمات و با ناز برگردون نیهم

چشماش و تاب داد سمت    هویبه الناز رفت و بعد  یچشم غره ا  ی..هست شهیبا حال م
چون تند انجام داد باعث شد فکر کنم چشماش   خهاز خنده ا مید یکه هممون پوک شهیش

 لوچ شده 

 نشست و گفت   نهیبا حرص دست به س یهست
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 ها ... ه نیاونم واس خاطر حرس دادن اون بوز   یوللش بابا ما رو چه به عشوه شتر-

 و گاز گزفت و گفت  ش یؤژ خورده و صورت یبا حرس لبا  الناز 

کرد و دوباره چشم غره   یپوف  ی حرکتت و اوم کن ..هست کمی تو رو خدا فقط  یاه هست-
هم   یموز  ن ی..ا میکه ههمون حال کرد  شهیرفت و اروم تر چشماش و برگردوند سمت ش

 ا ه اوردهی التا رو در م نی خوب بلد بوده بعد ادا ا

 و گفت   ایکه الناز برگشت سمت مح  میداد یبا ذوق بهش او ک هممون

و اروم  اروم   یراه بر یگن صرب در یشدن سع  ادهیخوبه موقع پ ی لیراه رفت خ ایمح
 ..؟ یگرفت

 کرد و گفت  ایسر تکون داد که الناز رو به رو   ایمح

 بخند .. ای رو-

  ختیو کل دندونا شو ر دیکل دهنش و باز کرد و به موازات گوشش لباش و کش هو ی ا یرو
 ! شدیم  دهیته حلقشم د  کهیکه زبون کوچ ییتا جا رونیب

الناز با    ومدی من که نفسم باال نم دمیو خند  یرو صندل میحرکتش هممون ولو شد  نی ا با
 حرص گفت  

  ادیدرس بهت   یخوا یم  ای یر ی رژ لبم و ازم بگ یخوا  یکه م ییانتر  مثل اون موقع ها-
 بدم ....لبخند بزن چشماتم مثل گربه شرک کن! 

  ییو بست و بعد چند لحظه چشماشو گرد تر کرد و لبخند اروم و کوچولو ششین هو ی ا یرو
   میدیکش  غیپلکم زد که هممون با هم ج هیزد و 

 دمت گرم -

 گفت   هویشده بر اندازم کرد و   زی ر یکارا گاها برگشت سمتم و با چشما  ن یالناز مثل ا هوی

 آها -
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 و گفتم  دمیترس تو جام پر از 

 ی زهر مارو آ[ا زهر ترکم کرد -

 و گرفت و اورد باال و گفت    موهامیگوشه   همیشدو  کی و الناز بهم نزد  دنیها خند بچه

که  یر یتازه اگه مثل اون س یا ینا خدا گاه عشوه م شیچونیپ یبا انگشتت م  یوقت-
 شهی..م یپلک بزن یبتونن تقلب کنن ه شونیتا هست یعشوه اومد   د یوی واسه استاد ش

 نور عال نور 

پلک   یاندک چوندمیپ یکه م ی جور که گفته بود موهام و تو دست گرفتم و در حال همون
 خورد تو مالجم  یزیچ هیورو اون ور نگاه کردم که  نیبه ا  یزدم و ه

  ه یگور به گور یهست  نی ا  دمید  برگشتم

 کثافت  یهنرا رو کجا پنهون کرده بود   نیباران ا  -یهست

 .. یکه تو پنهون کرده بود  ییهمون جا - و گفتم ..  دمیخند

 ؟  میکارا رو بکن ن یا  دیچرا با  دمیمن هنوزم نفهم  -ایمح

  و گرفتم و گفتم گوشش

... به یشو تا کامل ملتفت ش ادهی حاال هم پ یرو تا بفهم یبهداشت سی اه ببند اون  سرو-
  رهیو بست بهش خ  نی..الناز در ماش م یشد ادهیدنبال حرفم به همراه بچه ها از ماشن پ 

  پیقدر ت نی اما   تا حاال ا  میمرتب شهیدرسته که هم میشدم ناموسا امروز واقعا فرق داشت
خوشگل تر شدن ..چون همشون در هد   یکیتونستم بگم کدوم   ینم ی.. حت مینزده بود
  یبه اندازه   یول  میندار یافسون یهم ناز شده بودن ..درسته خوشگل ی و اندازه 

 ..  می رادیا  یگفت ب شهیخودمون قشنگ و م 

 واست کوکاکوال باز کنم بارووون جون ؟(   یخوا  یگم م ی) م

 حرص بلد گفتم   با
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 اسه عمت باز کن .(_و 

 و شل کردم و گفتم  شمیها برگشتن سمتم که بالبخند ن بچه

 با وژدانم بودم  -

براشون   گهیتکون دادن و وارد رستوران شدن حق داشتن د  یسر  الیخ یب همشون
پوش اومد   ک یپنچر شدم چون نبودن .. گارسون ش میشده بود .. تا ورد شد یعیطب

هم    ایشدم ..بابا  داداش من واسه عروس رهیمارکش خسمتمون ...با حرص به کت شلوار 
  یرستوران  نیخب معلومه با همچ اختماند  یپوشه .به رستوران نگاه ی نم یزی چ نیهمچ
  گهید شهی م دایهم پ  ییگارسونا  نیهمچ

 تونم کمکتون کنم ؟  یم  - گارسون

 بهت گفتم   با

مردمم خل    یکمکمون کن یما که کارمون نشده که بخوا   یکمکمون کن یخوا  یوا چرا م-
 شدنا ..

قبل از رد شدن از    ایباال راه افتادم بچه ها هم دنبالم اومدن رو  یبه سمت طبقه   بعد
 گفت  یبقل گارسون بد بخت با دلسوز 

 یروان یروح یزره ..مشکل عصب هیدوستمون   نی ا  قتشیحق اریخودت ن یشما به رو -
..گارسونه با بهت به  ریش تازه شوهرش ولش کرده ..خالصه به دل نگحاد داره ! ..راست

که تازه وارد شده بودن با   ییتکون داد و رفت سمت کسا  یمن نگاه کرد و با ترحم سر
  یو هست  ایکرد الناز و مح یو باز کرده بود و نگام م   ششینگاه کردم که ن ای به رو ضیغ

 با حرص اروم گفتم   دنیخند یم   واشی  واشیهم 

 گرفتم ..   یوگرنه حالت و م ست یاالن وقتش ن-

 بچه ها راه افتادن سمت پله ها که الناز اروم گفت   

 نره .. ادتونیها عشوه   بچه
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که بهمون گفته بود و انجام   ییزا ی الناز همون چ  یو طبق گفته  می سر تکون داد همه
داد   یت و بعد چشاش و تاب مرف یبه پله ها چشم غره م یه یهست نیحاال ا  میداد

  هیقیموس  یقی ..واال موس ومدی هم م  یقیموس ی .صدا  م یبود دهیرو نرده ها  از خنده پک
  یقی اون موس کهی کالس یقیموس   نی..ا  گنیزارن م یمزود کالس  ادی ..اه ..اه بدم م گهید

  یزیچ هی  دمیمکسش فهم هیرفت باال و از سه ثان ای ..واال ! اول رو ته یال  نی..ا یفرانسو 
که چشاش و مثل اون   یدر حال  ای..پس پسرا هم اون جا بودن  رو  دهیکه مکس دهید

رفت    یهست بندشو پشت   زی م هیکرد بدون نگاه کردن به اون ور رفت سمت   یموقع م
که چشم  د یفکر کنم پسرا رو د یول دید یدونم چ یرو گرفت و نم  ای رد نگاه رو یهست
گرفت و   شگونین ایرفت و روش و کرد اون ور و چشاش و تاب داد .الناز از مح یغره ا 

 ؟   ی..منتظر کارت دعوت گهیگفت برو د 

داشت بدون نگاه به اون سمت رفت سمت بچه    یراه افتاد و مثل مدال قدم بر م ایمح
اخه ..الناز م رفتبه الناز زوم   هیچه نوع راه پله ا  نی..اه ا  ن یکدوم گور دمید ینم یها که حت

چشم   نیگل تو سرم ا  ییخاک رس با کم عععیبال گرفته چشه ....ه نی شگرد ا  نمیشدم بب
راه رفت    ایحالتارو رفت مثل مح  یکثافت همه   نیکنه ا  یم یجور  نیچرا ا  دیسف

ماشو گرد کرد   چش ای نازک کرد و مثل رو یبه اون ور رفت و پشت چشم یچشمه غره ا 
 و گفتم   دمیکش یقی بعد رفت سمت بچه ها نفس عم

 ها ... مینکن عی .خودم و به خودت سپردم ضا  ایخدا

اول و برداشتم و پله هارو اروم اروم باال رفتم درست روبه روم پنج تا پسرا با   قدم
هاشونم چشماشون رو بچه ها بود و هنوز   یکردنبعض یگرد  شده بهم نگاه م یچشما 

شد  خودم و   رهی پاشنه کفشام .. نگاهشون رو من خ یجه من نشده بودن که با صدا متو
  چوندمیسرزنش کردم... ته موهامو دور انگشتام پ  ندمو پاشنه بل غیج  یادی ز  یکفشا  یبرا 

تفاوت نگاهم و از پسرا مخصوصا   یپشت سر هم پلک شزدم و ب  یو  سه بار اروم ول
که بچه ها نشسته بودن راه   ییدراکوال گرفتم و به سمت جا  انیرا  نی نگاه سرد و سنگ
نفره   شی ش زیم  هیگذاشتم   زی م  یمو رو یگریج ف ی و الناز نشستم و  ک یافتام کنار هست

  نی ود و پاشاپ ب  یبود باال کاف نی بود برگشتم و به اطراف نگاه کردم باال قشنگ تر از پا
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با کالسش   نایحاال ا  گهیرستورانه د یبدن کوفت کن یزیچ هیرستوران ..بابا  هرجا که 
 کردن 

پسر که زول   هیپسر و دختر جوون نشسته بودن چند تا اون ور تر  ه یاون ور تر   زیم دو
 اون ور تر دو تا مرد  نشسته بودن  ز یدختر بود ..چهار تا م هیکه   شی بقل زیزده بود به م

 کرد گفت    یم یکه با انگشتاش باز  یدر حال ایحم

الال    نهویچرا ا نییکن  یکار هیکنن  یهمش دارن نگاهمون م شمیبچه ها من دارم اب م -
 ؟  ن یکن یهم نگاه م  ختیبه ر  نینشست

 بلند ..  میبخند میجک بگ  هی دیایگفت بچه  رو به همشون گفتم ..خب ب یم راست

 با ذوق گفت من بگم ..؟  الناز 

 کوچولو    یهم دار یگفتم بگو قربونت بشه خاله چه ذوق بهش

 نازک کرد و گفت   یچشم پشت

 گرده ...××!!!!!!!!!!!!  یخوره به نرده ...برنم یمرده م هی-

 که مظلومانه گفت   میکرد یبا بهت نگاش م همه

 ! گهی د دیخ..خب بخند-

اما خدا رو شکر بچه ها صدا گاور و گوسفند و  از خنده  مید یو گفت هممون پوک  نیا  تا
 دن یخند ی اوردن ..مثل ادم م یاز خودشون در نم یتراکتور و اره برق

 بگه که گارسون اومد سمتمون و گفت   یز ی خواست چ ایمح

 ؟  دیدار  لی م یچ دی سالم خوش اومد-

 با ذوق گفت  یهست

 ...! یرابیس-
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که کال بدبخت از خرد   ای و گارسونه هم با بهت نگامون کرد رو  دمیو گفت ما خند  نیا  تا
 و گفت    یهست  یزد به پا زی م  ری کرد از ز  یمارو جمع م  یگندا  یسال

 منظورشون ..همون  کافه کالسست! -

 با بهت گفت  یهست

 ن م ن -

 

 که جو و عوض کنم گفتم   نیا  برا

 یشکالت یبست-

 یتوت فرنگ یبستن-الناز 

 اب پرتقال   - ا یرو

 قهوه ترک - ایمح-

 که رفت برگشتم سمت شو گفتم  گارسونه

 ..؟  یزار یبابات ..واس من کالس م ا ی اخه تو ننت ترکه -

 خواستم جوک بگم    یگفت بابا م ایمح

 خب بگو  -ا یرو

عاشقانه   یزنش بوده داستانا  کم ینشسته واسه بچش که تو ش یمرده ه هیروز   هی- ایمح
اخه بچه با بند نافش خودش و دار زده    ادیم ایسهراب خونده...بچه مرده به دن  یو شعرا 

گنده گنده واسه بچه گفت ....منتظر به  یزا یچ دی..نبا  میریگ یم   جهیبوده ..پس نت
 .. میشد تا بخند رهی هممون خ
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کنن ..مثل اون شاهه تو   یرو نگاه م ایوارفته دارن مح  یبچه ها با چهره ها  مید  برگشتم
 قهوه تلخ گفتم  

 ؟  دی خند ینزاح کرد ..چرا نم ایمح -

 .. دنیبچه ها هم مثله من شروع کردن به خند دنیخودم شروع کردم به خند بعد

داره به ما    رهیمهام  همون جور که شربتش دستشه با دهن باز خ دمی لحظه برگشتم د هی
  یباز کرده و داره م یدهنش و مثل اسب اب ای رو دم یکنه برگشتم د  ینگاه م  ایکه نه به رو

به پاش زدم که برگشت سمتم با چشم و ابرو به مهام اشاره کردم و اروم دهنم   زیخنده ر
خوب بود    مونیک رابطه تلپات  ییدهنت و ببند از اون جا یعنیکه  تمبس  هویو باز کردم و  

..دوباره   دیخند یم  نیرنگ نیبا عشوه و سنگ قهیزو گرفت و دهنش و بست و هر چند دق
 دیکشیکه فرت و فرت شربتشو هورت م  یارشامم در حال دمینگاه به بقلم کردم د مین هی

ناز شده بود با   دشیالم که با اون کت سفیالبته ..دان  رتیکنه ..با ح ینگاه م ایبه مح
  یجور هیخورد اما نگاهش به الناز بود   یرو پاش انداخته بود و قهوه مپاشو  ید یخونسر 

کنه چون تو چشماش لذت بود !     یقشنگ نگاه م یمنظره   هیحالت انگار داره به  یب
همون   میخواست  یمثال م  میهمه به سفارشا نگاه کرد  قهیدو دق هیسفارشامون و اوردن و 

  رجهیاخرم نتونست و ش ردمی نگاه ک ای راحت به رو الی با خ میاول مثل نخورده ها نخور
  م یبعدشم الناز شروع کرد ایبعدش مح یرفت رو اب پرتقالش بعدش من و بعدش هست

 کنه  ینگاه م یراشا داره به هست میبه خوردن اروم دوباره برگشتم که د

افتاد   یهم که کال داشت م یشال هست زد ..  یخشن م یچشماش کم ی نداشت ول اخم
 تونست شال و رو سرش نگه داره!  یکاله سرش نبود نم  یکال وقت

حرصم   گهی کرد د  یم  تمیروم بود داشت اذ  میکه اومده بود یکه از موقع ینگاه ینیسنگ
رفت   یکاش گردنم به م یو شکار کردم که ا انیبرگشتم که نگاه را  هویگرفته بود از عمد 

  هیواقع یبه معنا  یعنیگشتم  یبر نم یگفتم خاله گردالو  ول یکه بهش م زن عموم ریز 
و که    نیو از دست دادم ا می زدم ..فلج شدم .. قدرت شنوا  هکلمه ..الل شدم ..سکت  کی
...رگ  یحالت بود نه قرمز بود نه عصب یحمله افتادم چشماش ب   یگرگ اماده  ادی  دمید
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کبود نشده بود  فقط   ای مثل رمانا ورم نکرده بود و صورتشم سرخ   شیشونیگردن و پ
  زیو کج کرد بعد چشماشو ر  نشدوباره گرد دیکج کرده بود تا نگاهم و د یگردنش و کم

نگاه بد تر از   نیا  دیافتادم! شا   ری تو وم پا منی نگاه د ادی درشت کرد دوباره  هویکرد و  
نبود  یعیاصال به نظرم طب  یحالت  یو ب یسرد خون   نیبد تو داستانا بود ا  ینگاها یهمه

 ! 

 !(نهیسزار  ستین یعی) اره به نظر منم طب 

 ذهنم با خودم گفتم  تو

 ببند دهن گشادتو! -

پسره با خجالت اومد سر   هی  دمیبرگشتم د میحرف  سفارشامون و خورد یب همه
 بود   شی دختره بقل ی  رهیبود که از موقع خ  یهمون پسر  زمونیم

 ش؟ یفرما  -با اخم یهست

 د یرنگ از روش پر چارهیب پسره 

 د؟ ی بفرما- ا یرو

 ؟   دیبهم کمک کن دیتونی م - پسره 

  دمیفهم یکردم م یرجوع م میبه کتابا و حس مادرزاد کمیبه پسره نداشتم  یبد  حس
 اون دخترست ... ی و پ  ستیکه پسره قصدش مزاحمت ن

 ن ی بش -گفتم  اروم 

 نشست و گفت   یدن پسره با خجالت و خوش حالکر یگرد نگام م  یها با چشما  بچه

که اون جا نشسته   میاون دختر خانوم  یممنون ..راستش من سه ساله که هم دانشگاه-
خوام   یم گهی وقت جرئت نکرم بهش بگم اما امروز د  چی...از روز اول عاشقش شدم اما ه

   یکن می راهنما شهیم   دی؟خب شماها دختر  یدونم چه جور  یبهش بگم اما نم
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پر حرس و   یبا نگاه یهر از گاه کهیسمت پسره و چشم از دختره نازو سبزه ا   برگشتم
 کرد گرفتم و گفتم  یحسادت بهمون نگاه م

پنج تا دختر   زیسر م  یاالنم چون نشست یوقته منتظر تو  یلیدختره دوست داره ...خ-
 با بهت گفت   شهیخواد خونت و بکنه توش یم

 سم داره ؟ دو دیدون  یشما از کجا م-

 ... گهیمشخصه د-

   ی ریبراش گل بگ ی بر یتون یدوره نم یگل فروش  - ایمح

  یکه واسش اهنگ بخون  ستین یو صداتم مال یندار تاری گ -الناز 

 ی کادو هم که براش نگرفت -ا یرو

 نگاه کردم و گفتم  یلبخند رو به هست  با

 ....  مونهیکه م یتنها راه-

من دوست دارم با من ازدواج   یمقدمه بگ یجمع ب یاالن بلند جلو ن ی هم یبر -یهست
 ؟ یکن یم

 با بهت و خجالت گفت   پسره 

 ؟  یچ-

  یخوا  یم   وی ..خب برو بهش بگو دوسش دار  ینچ ی..لئوناردو داو  یچی..ارپ یچیپ چیپ-
 ی باهاش ازدواج کن

 کشم یتازه خجالت م  رهی م ادمیو   نیکه گفت یینا یاما من ا - پسره 

از دستش    ایکن   سکیر  ایبهت بده ... شویتا فردا کارت دعوت عروس سایپس وا  -ا یرو
 بده ...
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 قرمز شد و با اخم گفت   پسره 

 زارم ازدستم بره .. ینم -

 ؟  هیاسم دختره چ-

 و با عشق گفت  اروم 

 م یمر -

  دمتیکه د یو با خودکار روش نوشتم ..دوست دارم  از روز   فمیکاغذ در اوردم از تو ک هی
گم ..اما ..با   یدارم بهت م یز ی سوپرا چیمقدمه  و بدون ه یدونم  ب یعاشقت شدم..م

 ؟   یکن یمن ازدواج م

متن و بخون و برو    نیا می بر میخوا یما االن م ای و با لبخند دام بهش و گفتم ب کاغذ
  ای ز ی م نیکاغذ و بزار رو هم ی حفظ کرد ی! وقت ها یوقت با کاغذ نر هیببهش بگو  

  میستیرستوران وا م یروبه رو  رونی ب نی بندازش سطل اشغال و برو بهش بگو ما هم پا
 هم .. یب ای  رونیب دی ای با هم م یعنی یکن یکار م یچ مینیبب

  یلبخند از هممون تشکر کرد از استرس بدبخت رو به موت بود ما هم ازش خداحافظ با
 ...میپسرا  از رستوران خارج شد نیو بدون توجه به نگاه سنگ  میکرد

 ***** 

 نی پا  ن یساعته ا میو االنم ن  می...که بهش کمک کرد میا  هیریاه ما مگه  خ  - یهست
هوا داره   زهی.. بابا پا شهیم   دیداره کم کم شد باره !   یبارون داره م دینینم ب میسادیوا 

 شه یسرد م

 !یزن یقدر نق م نی چرا ا یهست -ا یرو

 دوتا شون چه معصوم و ساده بودن ؟  ید یند ادی دلت م یوا  هست  -الناز 
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و دوستاش که    ومدیکه تند تند به سمتمون م یعصب انی را نیباز شد با د هویرستوران   در
 نیبه در ماش یکم رنیداشتن جلوش و بگ ی و با اخم سع  ومدنی پشت سرش راه م

 رو انداخت سمتم و با پوز خند گفت   یو کاغذ سادیاومد  جلوم وا   ایقی د دمیچشب

همه تو دانشگاه خودت و واسه پسرا   نیو ا  شهی م  تی پاک  یهمه ادعا  نی ا ادی خوشم م-
دوست دارم ..با پوز خند اضافه   یگ یم  یدهات ختیر  یپسره ب هی ؟ بعد به   یریگ یم

 کرد  

کنم   یسوارشون م اببونیکه من هر شب سر خ ه ی اونا هیدرست شب  افتیق  پتیاالن ت -
 .. رونیکنم از خونم ب یاشغال پرتش م  کهی ت  هیبرم رو تختم و روز بعد مثل  یو م

 ی درست مثل همون هرزه ها شد  یاز اونا کم ندار  یچیه تو

 ولش کن ارزشش و ندارن !   انی را -اومد جلو گفت  راشا

   میبر  ای داداش ب  گهیراست م -  مهام

 بکنن به ما چه!  افهی و ق  ختیخواد بزار با ر یدلشون م یهر غلط  -ارشام

 پر از پوز خند به الناز نگاه کرد  یساکت اما با نگاه  الیدان

هم نداشتم!..پسررا با    موی متر هیتوان حرکت اون زبون    ی.حتباز مونده بود . مهین دهنم
نا   یبه الناز با پوز خند بود ! با چشما  المی نگاه دان یکردن حت یپوز خند به دخترا نگاه م

 دیکش یمن بارون زحمت م  ی کنم..اما به جا  هیبودم .دوست داشتم گر ره یباورم بهش خ
حرفاش االن   نیبود به جاش با ا  یا  گهیهر کس د دی کرد..شا یم   سیو صورتم و خ

دونستم چرا ... واقعا چون    ینم یانتظار نداشتم ..حت  انی بود اما خب از را مارستانیب
 هرزه شده بودم ؟  رونیبار ؤز الب پر رنگ زده بودم و موهام و داده بودم ب  هی یبرا 

 ! میونتونیمد  میواقعا دستتون درد نکنه تا عمر دار-

که دست دختره   یردن خشک شدم و برگردوندم سمت همون پسر عاشق خجالتبهت گ با
 تو دستش بود با ذوق گفت  
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گفتم   میتو کاغذ متن و خفظ کردم و رفتم همه رو واسه مر  دیهمون جور که نوشته بود -
  نیکه بهش ابراز عالقه کنم کمک خواستم و شما بهم کمک کرد  نی..گفتم که ازتون واسه ا

 با لبخند گفت   میمر د یکه بهم جرئت داد یمرس

 ی مرس-

بود شدن و رفتن چرا   ابونیکه اون ور خ ید یدوتاشون دست تکون دادن و سوار پرا بعد
 فرو رفته قلبم ! یزیچ هیکردم     یاحساس م

پر تعجب   رت یبود پر ح یمونیچشماش ..پر پش انیشدن را  رهی بهمون خ یبا نا باور پسرا
  ... 

 دخترا هم مثل من الل شده بودن  یحت

 به دوست ..... یتو به چه جرئت کهیمرت  -یهست

 شدم که حرف تو دهنش موند .!  رهیو گرفتم و با نگاه سردم بهش خ  بازوش

 ! میکار دار یبچه ها کل میبر-

 گرفته و پر بغض بود  صدام

 شدم   نیو سوار ماش دمیز تو دست الناز کشو ا  سوئشچ

 ب.باران!   - انیرا

دستم و رو بوق گذاشتم بچه ها با نگاه گرفته و پر اخم سوار شدن و   ان ی به را تی اهم یب
 منم پام و رو گاز گذاشتم!

 اهنگ رو مخم بود.. یصدا 

   سهیخ نی بارون باز زده زم نم

 شه یپ یهست یحالم بهتره وقت  بدون
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 که هروز با تو خوش بودم   وونهی د من

 حال خوب تو شب    هیبرگا  ری اص

 ابرا  ریکنار هم ز  میزد یم  قدم

 سرما   یتو  شهی نفس بخار ش نفس

 دور  هراههیحال خوب  هی

 که پر خاطراته واسه هر دوتامون  ییجا هی

 کافه .که حاله منو بهتر کرد   هی

 و کمکم   اروم 

 نم نم  بارون 

 شهر  یباره تو   یم

 ها   شهی کو به روتن ش یتند تند م داره باروون

 چراغ  یاتاق ب  هیمن و نور شمعا  ابروون

 کوچه ها   ن یا  یتو  ادشیتو م یبازم بو  باروون

 ماه    یرو  ننیشیشد ابرا م زی بازم پا باروون

 باروونه ..بازمم بارونه   بازم

 شال گردنم بوتو هنوز از حفظ داره     

 روزگاره   ری تقد ست یخودم ن دست

   زنی ر یاتاق پنجره باز برگا م  نیا  تو

   زنیم  یقهوه رو  هیو   زی و پا بارون 
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 کو.... یتو یادگاریعکس   هی

 و داد زد   دیفالش و از ضبط کش ت یبا اعصبان یهست

 بارااان! -

  رهینگاه مبهوت بچه ها خ دن یکنارو زدم رو ترمز برگشتم و با د  دمی چیپ ههویبهت  با
 نگاهشون کردم  

 ؟  یکن یم  هیگر  یت..ت.تو دار  -با بهت گفت از الن

 و با حرص گفتم   دمیکش سمی صورت خ  یبهت دست رو  با

 ! سهی صورتم به خاطر بارون خ-

 و انگشتش و برد سمت زبونش و با حرص گفت    سمیخ یرو گونه   د یدست کش یهست

  یکنیم هی واسه اون نکبت گر  یاششک شوره تو دار ستیشوره ..خره بارون شور ن نیا-
 ..؟ ینکرد  ه یبه هفت ساله گر  ک ی ..اونم تو که ..نزد 

 !!!!!!! یخورد کن از یپ ایزده باشه به دماغت   یکیبوده مثال   یاتفاق یکرد  هیگر  اگرم

 بهت گفتم   با

 کردم !  هیمن گر   یعنی-

 با حرص برگشتم سمتشون و گفتم   

  مارستانیفرستمش ب یامشب م دیبگ یزیکدومتونم چ هینکردم  هیمن گر  رمینه خ-
شدم و    ادهیتا خونه  نگفتن و منم دم خونه نگه داشتم و پ یچیکدوم ه  چیه گهی..د
 سمت خونه ...  دمی دو

 ا یرو

 ***** 
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و باران رو کاناپه نشسته بود و سرش و   میداده بود هیتک واریبه د نه یدست به س همه
وقتشه بچه ها هم مثل من    گهیگرفته بود اگه بخوام از رو نجربه حساب کنم االن د 

 منتظر بودن تو دلم اروم شمردم  

-5.4.3.2.1 

 گرفه از جاش بلند شد داد زد   شی ات  شی جا هیکه  ی باران مثل کس هوی

تا   یکه کس یخر پول زشت ....به من ..به من ینابوی کثاااااافت!...اشغال نره غول ..غول ب -
..واس   دونهیم  یکی...من . و با اون دخترا   یابونیخ  گهیحاال نگفته باال ابروت چشه ...! م

دم دستش بود و   یبار خوگل کردن ..تو همون حالت هرچ هیرژلب واسه  هی؟ واسه  یچ
 زد   غیج شکستیو م  واری به در و د زد یم

 ! یری ..بو اشغال بگ یاشغال  نیماش  ریز  ی..بر یه..اال یسمس یساد ض یمر -

رفت نشست رو مبل ...و دوباره سر ش و تو دستاش گرفت   هویو  دی کش قینفس عم هی
رو گوشامون . با زتو دلم   می.. دستمون و گذاشت   یو هست  ا ی..هم زمان من و الناز و مح

 شمردم ..

109.8.7.6.5.4.3.2.1 . 

 زد که فکر کنم حنجرش پاره شد    یغیو چنان ج  یدیباران مثل فنر پر  هوی

و تند تند شروع کرد به مشت    واری برد سمت د ورشیکشمت .... و باز  ی. م اااانی راااا
 زد   یم غی..و ج واری به د دنیکوب

 ش یگاو م ی.از خود راض یر یزنمت تا بم یقدر م  نیا-

  یم غی..ج مشیاز پشت گرفت میهمه رفتکنه .. یدستش و خورد م مینکن یکار میدید
تو اتاق و با    دی تو اتاق  و الناز زود دو مشیانداخت  مشیزد ..برد  یو دست و پا م دیکش

کرد و   یو داد م  غیها ج وننهی ..مثل د میامپول اومد ..باران به زور رو تخت دراز کرد  هی
اوضاع   یاد یبار ز  نیا یشده بود ..ول  یطور  نیچن بار ا تهنداخت ..درس یجفتک م
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باران    یکرد و کم کم چشما قیو امپول و به زور به باران تزر  دییبود .. الناز دو  میوخ
 د یبسته شد و خواب

 ..؟ میکار کن یحاال چ  -ای.مح

 با حرص گفت   یهست

   میر یم شیبا روش خودشون پ-

 ..! یتوجه ی..ب یعنی  -الناز -

 گفتم   ومدنیشدم و بچه ها هم دنبالم م  یکه از اتاق خارج م  یحال در

 .. یتوجه یبد تر از ب یلیخ یلینه ...خ-

 از من نشستن ..ادامه دادم    تیرو مبل و بچه هام به تبع نشستم

  هیکه   میدون یهممون خوب م دیرو گل بزن گهینه خودتون نه هم د   ستیالزم ن-
 ...  ایدونم اسمش عادته ..دوست داشتنه .. ی..نم  م ینسبت به پسرا حساس شد ییجورا

 عشق ...! - الناز 

 با حرص گفت   یهست

   میها ندار یبه اون  روان یاحساس  چیانگار ! ..ما ه نی شد ووونهی شما د-

بهت بگم من به ارشام عادت تکردم   زویچ هی ..بزار  ی خودت و گول نزن هست -ایمح
تونم ...مثل احمقا برم   یاومده ..نم شی ماجرا و اتفاقات پ  نیبعد ا ی ..دوسش دارم ..ول

 بهش بگم عاشقت شدم ! 

 گفتم   یبه هست رو

  میو اون وقت خبر از حال هم ندار  میبا هم یهشت سالگ ری سرمون از ز   ری..خیدید -
مثال دوست دارم    یعنی.. ستی..حس من به مهام ..عادته ..هنوز دوست داشتن و عشق ن
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کارا رو کنه   ن یا  همیا  گهیدوست ندارم با دختره د یطونیش ای دعوا  ای ه فقط با من لج کن
 .. 

 پشت گوششش داد و گفت   شوی بلند و خرما یموها   الناز 

طرفم دوست   هیکنم هم وابسته شدم ..هم دوسش دارم از   یمن هم زمان حس م-
نم برخالف حسم باهاش برخورد ک ییجورا هی امروز  یبعد ماجرا   ایدارم به قول مح
 گفت   تیکه با اعصبان میچشم دوخت ی...همه به هست

کنم  تشی کنم و اذ ی..من فقط دوست دارم با رااشا لج باز دیبه من مثل شتر نگاه نکن-
 ..! نی..هم

 رو پا انداختم و گفتم  پا

 کنه ...  یطونیکنه . ش یهم لج باز   گهیدختره د کی باشه پس اشکال نداره راشا با  -

 اره اشکال نداره!  یعنینه..ن....- یهست

 ی خودتو گول نزن تو هم به اونا عادت کرد یهست-النااز 

  دینشده بود تازه چرا با  یقدر عصب  نیبارانم حتما عادت کرده باران تا به حال ا  -ایمح
قدر   نیا  ستی ن یکه براش ادم مهم یکس یچرا برا   ایکنه .. هیچرا گر  ای و نده   انی جواب را

 شه !!؟  یعصب

 بارانم مثل ما .... یعنی  -یهست

 حرص گفتم   با

 متاسفانه بللله-

 تفلون لوس  یکه عمرا برم مثل دخترا  ی کی خوب من  -الناز 
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بگم ..به خاطر اخالق گند خون سرد و مهربونت وو نجات دادنم ازت  الیبرم به دان 
  نیبگه ..خوب به درک..!×..عمراا همچ یخوشم اومده و اونم ور داره بهم با خون سرد

 کنم ....  یکار

 ؟  ای رو هی..نقشت چ میکن  ینم یکار نیمعلومه که همچ  -یهست

 دستم سرم و خاروندم و گفتم ... با

وانمود   یجور  دیگم با  یخب من م یکشه ..ول ی نقشه هارو م نیخب معموال باران ..ا-
 !م یدوست یانگار با کس ای .. میکه انگار دوست پسر دار میکن

 اون دراکوال!   یبه حرفا  میزد  دیکه مهر  تع یطور نی خب ا -ایمح

 ... گهی راست م ای موافقم مح  -الناز 

دارن و اعتماد به  یکه مخ خوب ییاز اون جا  ییجورا هینه ..به نظر من پسرا   - یتهس
ما هم با محل دادن و رو   می کرد دا یپ یحس هیحتما شک کردن که بهشون ..  ادیسقف ز 

که ..ازشون   میباس بهشون نشون بد استیبه هدفشون ...حق با رو  م یدادن بهشون ..زد
 اد یخوشمون نم

 ؟  ی..خب اما چه جور  ه یحرف  نمیاره ا  -الناز 

 دختر خرابا رو زدن !  پیحتما با عشوه ..و ت  - ایمح

برداشتم و پرت کردم سمتش که خورد تو سرش با اخم   وهیاز رو ظرف م  یبیحرص س با
 گفت 

 چته ؟ -

 اخم گفتم .  با

 رو در اورد !  ی کیحرص    شهیکارا م نیمگه فقط با ا -
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از تو    دیبا گفت ی م ی....االن باران بود زرت گهیخب د بگو اون نقشه واموندت و د -یهست
 حلقومت حرف درارم ! 

خوشگل   پمونمیت میباش شهیگم ...مثل هم ی! ..بابا من میخب بابا چخه ..چخه وحش-
  میباشه .. با بقشه هم مثل گذشته رفتار کن یمعمول شمونمیو اسپرت باشه ارا

 !میاز چشم کاله کجا دور باش  یسر جاش باشه...ول  طناتومنمیش

 با بهت گفت   ایمح

  یرفته دانشگاه و پدر بزرگ ارشام ساخته ..و دانشگاهم مال عمو  ادت ی... شهیمگه م-
 ... انمینظر مهامه ...راشا و را ر ی ز  شهیم  نایدانشگاه که مربوط به ماش نگ ی! کل پارک الهیدان

ه قدر زود با چهار تا تلفن زدن  من و چ   نیدی ند  موننی ماشاال مثل کاراگاه گجت م که
هفته    هی ن یا  یگیدادن! حاال م یماه طولش م  هیحتما  سایکه پل یکردن ...کار دایپ

 ! ننیدانشگاه که مارو نب میبر یجور  دو یمونده به ع

از رو کاناپه   یشیبار بالشت و به سمتش پرت کردم که محکم خورد تو دهنش ات نیا
 گرفتنش و به زور نشوندش  یستسمتم که الناز و ه  ادیبالند شد ب

 خب ؟  یزن یزرت و زرت م یچرا ه  یروان -ایمح

 من حرفم و بزنم ...  یبند ی چون دهنت و نم-

  ینقشه بارانم بود ...قسمت دوم نقشه که عرض کردم خدمتتون و باران طراح نیا  بابا
 ماجرا ها با هام حرف زد   نیکرده قبل ا 

 ! میش یمخف   یخب چه طور-کالفه گفت  الناز 

 و گفتم   دمی کش یقیعم نفس

هم و کاله و و    هیمعموال شب  یبا لباسا  شهیو هم می ..چون پنج تامی تو چشم یلیما خ-
 که نشساتمون .!  هیباز ووخب ک شین
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 هی یلی...نه خ مید یم  افهیق ری..تغ میکن یو عوض م  پامونی هفته رو ت ه ی نیا   نیهم واسه
هفته   هی  نیسر کالسامون...ا  م ینیشیو جدا جدا م  میش یزره ... جدا جدا وارد دانشگاه م

  میر یما همه م  میکالس دار  می....!و اما ..قبل از همه فردا دوساعت و ن میا ینم نی با ماش
..باران   دیزنه ..خوش حال باش  یپره سمتشون و داد م یم  یهست دمید وپسرا ر  یو وقت

و بعد اون روز    مینداز  ی..! و بعدش چند تا تکه م میر  ی.ما هم مرفت . شهیهم یبرا 
 ... میکن ینقشه مون و شروع م

 با چشم غره گفت   یهست

  یکه گفت ..دانشگاه مال عمو  ایانگار ..اخه بزغاله ... مح نی تو باران مختون و خورد-
  ای اومدن دانشگاه  ای نه  ایدخترا رفتن سر کالس  ن یازش بپرسن که ا هیفقط کاف الهیدان

 رو نگاه کننن!   نایدورب لمیف اینه ...

از دوستا    یکیزنم به  ی...من زنگ م ستین یفکر بد نیهمچ ی......صبر کن هست-ایمح
که صاحاب   الیدان یگم زنگ بزنه به عمو  یام ..م یمیصم یلیکه باهاش خ  لمونیو فام

.....و از اون   راز یش یبرا  میریبگ  یانتقال  میخوا یکه ما م  بهش که بگه گمیدانشگاست م
  یادم مهمه ..که دوست عمو   هیبرو داره و  یلیخ  فشدوست و اشنا حر نیکه ا  ییجا
 ! یکنه ...برا انتقال  یم یرو او ک یبوده همه چ  دمیشه

بپرسن اونم    یدان ی پسرا از عمو یهمشش کشکه...وقت یول  -باز گفت  شی با ن الناز 
  هی  نیا م یبر  ییجا  چیه ستیکه ما قرار ن ی!  در حالرنیگ یدارن انتقال م نایاره ا  گهیم

  یزد حال م یاونا هم ..کل نمشونیب ینم دیتا بعد ع  گهید میهفته رو که پنهون شد
 ! رنی عذاب وجدان بگ دم یخورن وشا 

 کرد گفت   یو الناز نگاه م ای به من و مح  یکه مثل بچه خنگا ه یدر حال یهست

 شد ؟   یاالن چ دیببخش-

 داد باران از اتاق اومد که گفت   یصدا   هوی

 یکه نفهم ی..حق دمیجا فهم نیمن از ا یخنگ  یلیخ یهست-
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   میبا بهت  داد زد  همه

 !ییدااااریتو ب-

 کنم! ینه تو خواب دارم با هاتون اختالط م-باران اومد  یصدا 

 بودم ... دمونیو جد یطانیش  یر نقشه  و من تو فک  مید یخند همه

 **** 

 الناز 

 **** 

 سمتمون و گفت   دی دو ایمح

 .اومدن  ییوا -

پله ها   ی...باران از باال  هی.خال  میدونست یاز کالسا که از قبل م  یکیداخل  میزود رفت همه
 که هر وقت اومدن و خواستن از کنار در بگذرن اس ام اس بده  دیدیاونا رو م

در اوردم و   فمیو از تو ک می... طبق نقشه ..زود گوش یزنگ اس ام اس هست یصدا با
و با   روونی کردم رفتم ب یکه به شدت در کالس و باز م   یگذاشتم کنار گوشم و در حال

 داد زدم   یپر بغض و کامال ماحرانه ا  یصدا 

خبر   یاخه چرا ب  یستیکنن ن یکه اونا فکر م یز یفا برگرد ....بابا ..تو که اون چباران لط-
 یکه م  یینگاه کسا  ینی صبر کردم و بعد  بدون توجه به سنگ ی... کم راز ی ش یبرگشت

 دونستم پسران با بغض ادامه دادم  

لجه   با همه  ای ..تو لکه ..رو  ای ..مح شهیم ووونهی داره د یهست یفهممت ..ول یباران م-
..در کالس باز شد و بچه ها اومدن سمتم اونا هم به سمت   میشیم  وونهی د می...ما دار

  هیپر از شرارت   ییبا چشما ی..هست دنشونیننداختن و انگار مثال ند یپسرا نگاه
 زد و بعد رفت تو جلدش و با اخم  گفت   زیچشمک ر 
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 .....  ادیجا نم چیالناز باران ه-

 گفت   یالک یبا بهت ا یرو

 ؟ یهست  یگیم یچ-

 به گوشم چسبوندم و گفتم  شتریرو ب یگوش

 دانشگاهتو نزن   دیباران برگرد ق-

رو چنگ زد از دستم و مثال داشت با باران حرف   یگوش یموقع طبق برنامه هست  همون
 زد با حرص گفت   یم

  یتون یتر م  یحاال جد   یکارو کرد نی ...بهترریکارو کرد ننیباران ..برنگر د تهران ....بهتر-
 !!!! ی..بهراد فکر کن شنهادیبه پ

 ادامه داد   بعد

...چهار  می کرد  ستیکارا رو راست و ر  ی....همه شتیپ میا یما م  یگرد   ینه باران تو برنم-
..اصال سگ خورد به درک    میراز ی و بعدش ما ش می ساعت هشت شب پرواز دار  گهیروز د

 ...  میر یم  یدانشگاه کوفت نیدانشگاه . در س و کوفت زهر مار ..ما از ا

کنه ...نا محسوس سرم و   یقدر بتونه خوب نقش باز  نی ا  یشد هست  یبارورم نم خودمم
کنه زود   یباز داره نگامون م شی که با ن  دمیلحظه باران و د   هیبه سمت باال چرخوندم که 

 دادم   ری تغ و  دمیجهت د

 گفت   تی و داد بهم و با جد  میگوش یهست

 ! ششیپ  یبر یخوا یخودتم م یبگرده ..وقت یگ  یبهش م یچرا ه-

 با بهت گفت   ا یرو

 ؟  میزحماتمون و به باد بد  یهمه  دیبا چند تا پسر با  یبه خاطر لج باز  یعنی-
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خودشو گرفته بود برا   یجلو  یخواست بخنده ..ول یهمش م ای داشتم بخندم رو دوس
 !  تهیکردن از رو اعصبان یقرمز شده بود و پسرا حتما فکر م نیهم

 !  میمگه عقلمون و از دست داد   -ایمح

دونم ..بعدشم ..اون جا پر دانشگااهه ما فقط چون   یرم ..شما هارو نم یمن م- یهست
مگه   ا یروتهران ... بعدشم ... میاومد میرو دوست داشت یمستقل ی و زندگ  یازاد یکم

 !  یدر حال دق کردن نبود  یمان یخودتو خودت از دور 

بار فتن   دی...شا مونهیکه مثل سگ پش یدونیکه ولت کرده ...م مونهیپش اءی تو الناز !ارش ای
   یخواست یگفت ..اصال تو مگه نم   ای!رو به محیبد گه یشانس د هیبهش  یبتون راز یبه ش

  یگفت یو م  یدرس دادنشو دوست داشتکه استاد خوشگله توش بود و  یدانشگاه یبر
برا   راز یش  میر  یم میده ....پس چه تونه ما هم دار  یم  مرهمهربونه و همش بهت ن یلیخ

 تنگ شده !  نیو باشگاه رفتن با مت  نامیتمر یمنم دلم برا  گهی د نایهم

دروغ نبود ...منظورش   یهست یکدوم از حرفا  چیفقط بخندم ....ه نمیداشتم بش دوست
بود که الناز  یهم کس اءیبود !...ارش ایخواهر رو  ی چهار ساله   یبچه  ای رو ی.برا یاز مان

 خورد و تازه زن داشت !  یازش متنفر بود و ححالش ازش به هم م

مهربون بود و صورت با   یلیبود که خ یری هم استاد پ ای مح یاز استاد خوشگله  منظورش
بود   ایمح ی که دادش چهارده ساله  نمیداد مت ینمره م شهیهم ایداشت و به مح یمزه ا 

 کرد !  یم نی تمر  یبا هست یکه گاه

   ممیفکر کردن در اورد  یو ادا  میساکت شد همممون 

 !راز یگردم ش یمن برم گهی راست م یهست  -ایمح

   میهم زمان گفت ایو رو   من

   میگرد یاره ما هم بر م-

 !  یگرفت طیبل یتو ک  یهست-به حالت تعجب گفت  ا یرو
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 درست بعد رفتن باران! شبید - یهست

 زده نشون داد و با بهت گفت   رتیبرگشت و خودشو متعجب و ح هوی ای نقشه مح طبق

 شما ....!-

  هیطور   نیچرا ا نایا  افهیپسرا بدون نقشه دهنمون باز شد ! ق دنیو با د میبرگشت هممون
کردن که   یتر شک نم  یعیبهتر بود و طب یجور نی بودن .و خب ا  سادهی ؟....رو پله ها وا

  یکیهاشون و بگم ..راشا که انگار   افهی شدن ...حاال ق ینم دهید ادیچون ز  مشونیدی ما د
  یکرده بود و گردنش و کم زیکه دوباره چشماش و ر  انی...را ورتشتو ص دهیبا مشت کوب

وحشت ناک سگ داشت ! مهام که دست شو رو نرده ها گرفته  کج کرده بود و چشماش 
باز   یکرد ..ارشام  دستش رو سرش بود و دهنش کم یو ما نگاه م ای بو دو با بهت به رو 

اروممم .حاال    شهیو هم کت ....پسره سایتوش مگس بره ..!و دان دمیترس یبود و م
کرد ....هر  یگاهم مبود و بدون حالت ن بشیدستاش تو ج ومدیهنوزم اروم به نظر م

 رم ی مشت شده بود بگ  بشیکردم نتونستم چشم از دستاش که تو ج یکار

 زود تر به خودش اومد   یهست

  نی از ا  میری م میدار  دید ی! ...به ارزو تون رسدیکن یبر و بر مارو نگاه م   یواسه چ-داد زد -
 با حرص گفت   ا یو به ما نگاه کردن ..رو  ستادنی ..جا ...   چند تا از دانشجو ها ا

با  می داد هی..خودمون ترج میچون ما نباخت د یخوش حال نش یبا حرص گفتم ..ول  
نداشته   یکار کنن یم نیما دوست ما توه تیدن و به شخص یکه زود حکم م ییادما 
 ...  میباش

 راشا  اومد سمت من  با اخم و حرص گفت  روز یدرست مثل د  یهست

 کن ارزشش و ندارن ...!  الناز ولش-

 و مثل مهام گفت    ی هم اومد سمت من و هست ایرنگش کبود شد ....رو راشا

 م یبر ایب ال یخ یزد و گفت ..ب ی...پوز خند گهیراست م یالناز هست-
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 خت یزهرش و ر  ایو رو  یهم مثل هست  ایمح

 بکننن به ما چه ؟  خوادیدلشون م   یبچه ها بزار هر غلط میبر دیایب-

و مثل خودش    الی ها قبل رفتن رگشتم سمت دان چارهیبود ب دهیرنگ و روشون پر یوا 
و از   نی پا  میتلخ زدم و در مقابل نگاه بهت زده و داغونشون از پله ها اومد یپوز خند

  کی تو  م یو از داشنگاه که کامل خارج شد  نیتو ماش میو نشست می دانشگاه خارج شد
  دمیکش غیو هم زمان همه ج  نیتو ماش دیباران پر  تساع می...بعد ن میتکوچه نگه داش
....نقشه  یزیچ یسی پل ای م یشد یم  گری باز  دیبا  ایما    یعنی..  دمیخند  یو بلند بلند م

 کار محا و باران بود الوگامونمیحرف نداشت ...د ای باران و رو

 عبورشون از راه رو کار من بود قیکردن زمان کالس پسرا و زمان دق  دایپ

 بود ... یمونم هست یعصل نقش

 هی...باران که چهار روز کال اخراج بود از دانشگاه ...از  میحال کرد  یخونه کل میدیرس یوقت
لو   یما هم برا   نیبرا هم دیطرفم کالسا طق و لق بود چون پنج روز مونده بود تا ع

 دانشگاه  مینرفت مینداشت یامتحان چیکه ه  ییاز اون جا نرفتن  

واقعا   یو هست  میطرفم خونواده هامون کچلمون کرده بودن که سال نو خونه باش هی از 
..طبق دستور   میپارک کرد اطیتو ح یبا هزار بدبخت م یاورد نمونمیگرفته بود و ماش طیبل

  دیرفتن از خونه رو نداشت چون پسرا ادرسمون و داشتن و شا  رونی باران حق ب یهست
 یکل م یخونه موند رفت چارهیبازار و باران ب میروز قبل رفتم رفت  هی...یجاسوس ومدنیم

  هیداداشم عرفان  یخونه برا  می..برگشت میکرد دیباارنم خر  یو از جا میگرفت یسوغات
و کفش و    فیا هم ست چرم کو کفش برا  باب  شرتیت هی..با  دمی ساعت خوشگل خر

 ه یبرا بق زه یخورد و ر  ی.. و کلیکمربند و برا مامان عطر و لباس و روسر 

  هی میزده بود پیت یاون روز حساب م یو همه اماده شد  میکرد زیرو قبل رفتن تم خونه
هم   یل ی تخت و راحت  یو کفشا  یو شال اب دیسف  یبا شلوار لوله تفنگ یبلند اب یمانتو 
 چمدونم و گرفته بودم  یمو انداختم و دسته   یمشک  یکوله   دمیپوش
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انداخته بود    یو شال اب یمشک یو شلوار جذب تا مچ پا   یبلند مشک یمانتو   هی  باران
..کال  یکفشاشم رنگ مانتوش بود و کوله  و چمدونشم مثل من بود اما به رنگ خاکستر 

  ینارنج ای ند بود ..مال محهممون بل یکپ هم بود مانتو  دمونیهممون مانتو . شلوار ع
  ییمو یل  ایمح  بی..شاالشونم به ترت یتونیز  یبنفش بود و مال هست ای بود مال رو رهیت

ست مانتوشون   یرنگارنگ و کفشا  ینا یبا شلوار ج رهی ت یلیسبز خ یهست  یبادمجون ا یرو
  میو کالهامونم کاله کپ ساده و خوشگل بود...همه چمدون به دست از خونه خارج شد

 منتظرمون بود   رونی ب یدوتا تاکس

 کنهینم  یجاسوس یزده وبود و مطمئن شده بود کس دیاول رفته بود کوچه رو د   یهست
 به مقصد فرود گاه ..  م یسوار شد  یهمه گ

 *********** 

   ایمح

 **** 

 امشب و باز کردم  یک یدشب برام اومده بود و   یکیکه  یامی دو تا پ نیماش تو

 بود  نیا  شیاول

  **** 

 تو سر درد و جنون   یب

 تو بارووون و خزوون  یب

 برگرد سمت من   ایب

 بخخوون   گهی بار د هی

 تو دستام سرده  سرده  یب

 کرده   هیتو چشمام گر  یب
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A 

 **** 

 رو باز کردم  یدوم امیپ

 *** 

 بات یز  ی خنده  نی کردم به هم عادت

 جان  یجان ..ا  یا

  

 کردم به اروم بودن چشمات   عادت

 جان   یجان ..ا  یا

  

 به خدا   ونتمی..د وونمید 

 ی امیشم از تو جدا .دن ینم

 خوب .  یهست  یوقت

 اخما توهم   یستین ی.وقت

 !ی همه لباسا مشک و

A ** 

 ** 
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  ستی..مطنئن بودم کار ارشام ن هیک نیبهت به نوشته ها چشم دوخت بودم ...اخه ا با
دستش نبود و داشت به   یگوش چی..ه دمشیبرام اوومد د امی پ نیا  یبار وقت هی..خودم 

 کرد!  یساعتش نگاه م

 گفتم   اروم 

 ...؟  یهست یتو ک-

خوش    یلیکه کال ما خ یی... متاسفانه از اون جا  میشد  ادهیپ نیاز ماش  میدیرس یوقت
  یزا یپشت م میداشت ... همه نشست ریتا خ م ی..پرواز به مدت دوساعت و ن میشانس

  یخون باباشون حساب م متیرو ق یجا همه چ نیفرود گاه بود ا  ک ی که نزد  یشاپیکاف
  شویدود  نکیشد و ع  ره یخ ییکوب ب جا  خی م هلحظ هیباران   میکردن...همه سفارش داد

 مبهوت از چشمش برداشت و اروم گفت 

 د ی اگاومون ز  -

  یپسرا که به سمتمون م دنیبا د میکرد نگاه کرد  یکه نگاه م یییبه جا  میبرگشت همه
 م یشد خی بهمون وصل کردن که همه س یاومدن انگار شوک برق

و اوردن سمت ما گذاشتن ..مثل التا رفتار    دنیکش یخال زیم  هیاز    ی صندل  هیهر کدوم   
با بهت   ان یی ها ..اطراف  ینشستن رو صندل   یحرص ی ا  ی افهیکردن با اخم و ق  یم

 کردن و توجها رو رو خودشون جلب کرده بودن  ی نگاشون م

 بود و ماهم ... دهیرنگش پر  باران

کرد و بعد درشت کرد و سرش و کج کرد با فک منقبض شده و    زی چشماشو ر انیرا
 رو به باران گفت   شیات یچشما 

 ...... حیتوض-

 ان ..با بهت گفت بار میشد  رهیبهت بهش خ با

 ... گیم یچ-
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 گفت  زویرو م دیبا کف دستش کوب انیرا

 بده ....  حیتوض

 گفت   دهیرنگ پر الناز 

 بده خو... حیرو توض یچ-

 دهن الناز با فاصله گذاشت و گفت  یدستش و جلو الیدان

 ساکت باش الناز ...ساکت -

 بگه که   یزیدهن باز کرد چ یهست

 داد زد   بایتقر  راشا

 ساکتتتتت! -

 با بهت گفت   ا یرو

 چه خبره...-

 گفت    ضیبا غ مهام

 و بارانه ..شما ساکت.....  انی را نیب-

 شه یالبته ...نوبت شما هم م  -ارشام

 روم بود  میکرد نگاهش مستق  خی تنم

 ....   رمیو خوش رنگش بگ یاب  ینداشتم چشم از چشما  دوست

 ..باران منتظرمم . -با همون نگاه ترسناکش گفت انیرا

 به خودش اومد با اخم گفت   کمی  باران

 ؟ ی منتظر چ0
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 گفت   یپر حرص و کنترل شده ا  یبا صدا انیرا

  یشهرت و دوستاتم م یبرگشت ی به همه نشون بد ی دیچرا نقشه کش یکه بهم بگ  نیا-
 شت یپ انیخوان ب

 کردم رو به سکته بودم  یباران غالب ته یبه جا  من

 گرفت و گفت  ینگاهش رنگ خونسرد  هوی  باران

 شیتونستم پ یبودم نم یکار نبود من اون شب عصب  درینقشه ا   چ یه ینیکیم  اشتباه
 یپدرم..که فقط توش دخترشون زندگ یاز اشناها   یکی یببچه ها بمونم و رفتم خونه

  یکه واقعا م نی ا  ینگرانن ..برا یادی بچه ها ز   مید یشب اون جا موندم و وقت کردیم
با   نی گریم  یمیچه تصنم نمیتا بب  رازمیبگم ش دروغگرفتم  می..تصم راز ی تم برگردم شخواس 
منم  صبح امروز رفتم خونه و    راز ی ش انی ...که اونا هم بهم خبر دادن که م انهی.. انیمن م

..با بچه ها اماده   رنیبگ م یخواستم خودشون تصم یبهشون گفتم که نرفته بودم و م
 م یفرودگاه شد  یگرفته بودم .. راه  طیکه من قبال بل ییو  از اون جا میشد

و کال قطع   طونیش یدست و پا  نی دمش گرم ا یعنیدهن هممون باز شده بود   یعنی
 کرد !  فیرد  یهمه دروغ واقع  نیا یجور  یکرده بود ..چ

 شد و گفت   ره یبا نگاه موشکافانش به باران خ انیرا

 ..؟  راز یش دیبر  دیخوا  یاالن م یعنی-

 ..! یدیاز کجا فهم یچه قدر باهوش    نیافر - باران

 کرد  یپر حرف من و نگاه م  یو با نگاه رهی..ارشام خنی سرش و انداخته بود پا  الیدان

 چرا ؟ -راشا

 ؟   یچرا چ-با پوز خند گفت  یهست

 ؟   دیبر دیخوا یچرا م-با اخم زول زد بهش و گفت  راشا
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 دستگاه فضول سنجه ... اخه به تو چه؟ - یهست

 محکم گفت    انیبازوش و گرفت و را الی که دان یشد طرف هست زیخ مین راشا

 راشا -

 با حرص نشست  راشا

 گفت   یلب  ریز  ا یرو

  یراست م گهی ..حتم داشتم مهام و م شهیباز م ششین نهیب یمسخره هر وقت من و م-
 شد  یشل م  ششین دید  یرو م  ایگفت هر وقت رو 

 به خاطر اون شبه؟ -مهام

  یم زایچ یلی..اصال اره واسه خ دیکنیم  یکنجکاو  یرو چه حساب-و گفت    دیخند ا یرو
 . واسه ...میبر میخوا

 ادامه داد    الناز 

   نمونیمرگ برد ی و تا پا  نمونیدی که دزد نهیواسه ..ا-

 شدم و گفتم   رهی ارشام خ به

 د یدکه شبونه مثل دزدا وارد خونمون ش نهیواسه ا -

استفاده   همونیشکل ممکن ..بر عل نی که  از نقطه ضعفامون به بدتر ن یواسه ا   -یهسست
 د یکرد

 تو سرمون  دیی..پول و شهرتتون و کوب  دیکرد  رمونی تحق -ا یرو

...تهمت دی دست رومون بلند کرد  دیداشته باش یکه حق  نیبدون ا  -با حرص گفت  باران
 .. دیو خورد کرد تمون ی...شخص دیزد
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  الی دان ایراشا .. ای ارشام  ایدست رو تون بلند کردم .. یبابا استپ ..من ک دیصبرکن - مهام
 ر...  ای..

 سکوت کرد و گفت   دی که رس انیرا به

 مون اون کارو کرد نه هممون   یکی-

 با پوز خند گفت   ا یرو

و تهمت .و    نیو توه  ریاز ماها به هممونه..تحق یکی به  یاحترام یکه ب یدیهنوز نفهم-
 خاص خودش گفت   یبا همون خونسرد  الیبه هممونه دان  مونی کیک و ظلم به کت

خوب الناز و با نگاهش کالفه   ینگاه کرد و وقت  رهیمن الناز و نجات ندادم ...به الناز خ  مگه
 کرد گفت ..پس همتون و نجات دادم...  

 

  رشی..برگشت و با نگاه خ می رو نجات داد ایرفته که ..ما جون مح ادتونی انگار -ارشام  -
  میمن و و نگاه کرد و با همون نگاه خاص گفت..مگه من و دوستام جونت و نجات نداد

خوش رنگش و از کاسه چشمش درارم تا   ی.؟..زبونم قفل شده بود دوست داشتم چشما 
 ...  همثل گربه ها نگام نکن یاون طور

 میبود شتونیدوست پ ک ی  مثل  دیداشت از یکه بهمون ن  یموقع مارستان ی تو ب-  مهام

شب اون جا   میگذاشت ی..حت میراهتون داد  تتونیموقئ  نیتوخونمون ..تو بد تر  -راشا
 ! دیبمون

 به باران نگاه کرد و گفت   انیرا

..؟   دیکار کرد  یشما چ یمن باعث شدم که چهار روز اخراجت از دانشگاه و ببخشن...ول-
 ..؟  دیندرستون و بز  دیق  دیخوا یموضوع مسخره م هیسر  

 برامون هست  یبهتر یتا ی موقئ راز یتو ش می درسمون و بزن دیق  میخوا یاره م-  الناز 
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 خونسرد نبود گفت   گهیکه د ی..با نگاه یدان

 ...؟ یخوب باشه چرا از دستش بد  تی موقئ  هیتونه  یم  اءیاره خب ارش-

 گفت !!!!  ی..االن چ مینگاه کرد الیبهت زده به دان هممون

 هست حتما ..!   دتونیتو دانشگاه جد  یاد یخوشگل ز   یاستادا ا ی-  ارشام

 وقت!  هی.. میرو فراموش نکن یمان- مهام

 گفت   ی رو به هست راشا

 !دیکنیم  نیباهاشون تمر  کهی  یخوب و کسا  یباشگاها دمیشا-

 با حرص رو به باران گفت   انیرا

 ! دیفکر کن گرانی سرنوشت ساز د یها  شنهادیراجب به پ دیخوا  یم دمیشا-

..چه با دقت حفظ شده بودن ..من   میهممون قدرت تکلممون و از دست داده بود یعنی
 بهشون گفته !  یچ  یرفته بود هست ادمی خودم 

به شما   نا یواسه هم راز یش می بر  میخوا  یطوره ..ما هم ..م نیهم قای اره ه ه دق  -یهست
 نداره ... یهم ربط

 با لبخند گفت   باران

 موافقم 

پسرا هم پشت   میدی.و چمدونامون و همراه خودمون کش میجا بلند شد از   هممون
که چمدونش   دیباران و کش یبازو  یکی  هوی ومدی بندش بلند شدن باران کنار من راه م

گفت که باران با   یزیچ هیدر گوش باران  انیافتاد ..همه برگشتن و نگاهمون کردن ..را
کند دهنم سه در  یدست  باران و داشت م با یتقر  انامیراه افتاد و را  انیاخم دنبال را 

 چهار متر باز شده بود 
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 ...بارااان!  شی بر یکجا م ییهو  -بلند گفت یهست

رفت سمت راست   یالناز م ستادی الناز ا  یجلو ال یخواست دنبالشون بره که دان الناز 
رفت همون سمت...چهل  یم  المیرفت چپ دان یرفت همون سمت الناز م یم  المیدان
 تا  پرواز مونده بود!.. قهیدق

 الناز و گرفت و گفت    یدوتا دستا الیدان اخر

 ..   یکن داشونیپ یتون ینم گهیبسه .....د-

 د یکش رونیب الیدان  ی با حرص دستاش و از تو دستا الناز 

 ..؟ یا....تو زبونم دار-

 گفت   یبا خون سرد  الیدان

 ...!ید یهست که ازم ند   زایچ یلیخ ینه ول-

 داد!  یم دیتهد یجملش بو  نیا

 کشمتون ... ی..م میاگه از پروازمون جا بمون-با حرص گفت   یهست

 ..مگه چه خبره اون جا ؟   راز ی ش یبر یقدر دوست دار نی چرا ا - گفت  ضی با غ راشا

 به شکم راشا شد !!!!!!!!!!! و گفت   نهیس  یهست

 !  ینننه ..جوجه فکول خوب خوب ..د اخه تو رو سه یخبرا -

ومد ..راشا با   یمردونه و نسبتا خشن اصال نم  پی قلم به راشا با اون ت هی  نیا  انصافا
 حرص گفت  

 کار کنم! یدونم باهات چ یرو مخ من قدم بزن ..به موقش ....م یحاال ه-

 و گفت   سادیکنارم وا  بی دست به ج ارشام

 ..؟ ی بر یخوا  یچرا م-
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 گفتم   ضیرستوران افتادم با غ ینگاه پر از تمسخرش روبه رو اد یسمتش    برگشتم

 افته ... یم  یاون جا برام اتفاقت خوب-

 اومد   ا یرو  غیج یصدا   هوی

 ....؟ یخودت -

 گم مگه ..  یدروغ م-  مهام

 بزنتتت  ی.....بگم هست امیب ای  یبند  یدهنت و م - ا یرو

واسه در رفتن حاال هم مثل    یفس فسو ....تو دنبال بهونه بود هی چ یدون یم-  مهام
 .... یچون باخت یری..در م یچاره دار  یب یترسو ها

 کم توجه چند نفر رومون جلب شد  کم

 با حرص گفت   ا یرو

روز  هی ام و   یروز ب هی یدار  نی ....عقده ماش چاره ی بدبخت ب یعقده ا  یتو خودت چ-
 نیزرت و زرت ماش  یکه عقده جلب توجه دارن ه  یی...مثل اونا یروز فرار هیپرشه 

نره   یمثل تو   یکیکنم ..تا  یرم ..اصال دارم فرار م ی...ارهههههه من دارم م  یکن یعوض م
دونم چرا   ینکوبه تو سر مردم! بعدشم که نم یو ه   همسخرش و ند   ینا یغول پوز ماش

 رون یب ی زیری ندونات و مد یو همه   شهی کال شل م شتین ین یبیهرو قت من و م

 با ذوق گفت ..  الناز 

 بزن دست قشنگه رو...... -

عده از دختر پسرا هم دست   هی... میهم دست زد   یخودش دست زد ..من و هست و
 زدن! 

 با حرص گفت   مهام
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..شما .دخترا   گهیلبخند بزنم ...بعدشم حق دارم د   دمتیاصال دوست دارم هر وقت د  -
 یطور  ن یا  دمی.. با دیبزن  غشونیخواد ت یفقط دلتون م .. دی زدن پسرا  غیدنبال ت

 !دیزن یم  غی...فقط ادما رو ت دیلتیژ هی باهاتون رفتار کنم ..اصال شما دخترا شب

 با حرص و صور ت قرمز گفت    ا یرو

  دیدی..پس شما هم که راحت اجازه م میزن یم   غیو شما پسرا رو ت  میلتیاگه ما ..ژ-
 !!!!!!!!!!! دی زائد ی....مو  میبزن غتونیت

 دم یخند  یم هیاز خنده خود من دسته چمدونم و ول کرده بودم و مثل بق  دنیترک همه

و متفرقه    میسمت رفت هی سمتمون هممون به  انیچند تا مائمور دارن م  دمید  یوقت
 ! میشد

 ********** 

 باران 

 ****** 

بود   دهیبازوم و کش  یروان نی رفتم که حس کردم کش اومدم نگو ا یبا بچه ها م  داشتم
با حرص تقال کردم تا از دستش خالص شم که سرش و اورد جلو ..که کپ کردم ..نکنه  

از   یکی..من و ببوسه و بعد همه مبهوت ما رو نگاه کننن و بعد  ییهو ی  لمایف ن یمثل ا
بگه بارووون با من ازدواج   انی دست بززنن و بعد را هدست بزنه و بعد هم تیجمع نیب
مبارکش باد دوماد چه  شاالی..بعد من بپرم بگم ....عروس  چه قدر قشنگه ا. یکن یم

مبارکش باد بعد بگم ماشاال به چشم ابروش بعد مثل اون   شاالی خوش اب و رنگه ا 
 وه بشکن بزنم بگم ..شله شله شله شله شله ..اوه ..ا پی دختره تو کل

  دینا ام یست ..و از زندگسرش و اورد کنار گوشم شک  دمید  یوقت می ا یتفکرات رو   ی همه
 شدم ...
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  یوگرنه ..جلو یا یکه مچ دستم و محکم گرفته بود گفت بهتره راه ب یگوشم در حال در
کنن و تو هم    یم رمونی دستگ تشیبرمت ...نها ی ندازمت رو کولم و با خودم م یهمه م

 ! یمون  یاز پروازت جا م

  دیندارم و دوباره من و مثل کش تمون با خودش کش یراه چیه دمی که فکر کردم د  کمی
 راحت داد زدم   الی..با خ میفرود گاه بود رونی بعد ما ب قهی و برد ده دق

 ! یزار یخوام برم ..چرا نم ی... م یا  وووونهی تو د-

 خواستم اعتراف کنه که دوست نداره برم!  ی م ییجورا  هی

 داد زد  تیبا عصبان اونم

رو   یکیتا اون  میکش ی..! مگه ما واسه هم نقشه نم میکن ینم یمگه ما با هم ل باز  -
 ...مثل خودش داد زدم   یریم  یساده ..دار  یدعوا  هی...پس چرا واسه  میکن تی اذ

و حکم دسمال   یشب باهاشون هیکه   یا  یابونی خ یساده ..! تو من و با دخترا  یدعوا -
هشت   ی..غرورم و جلو  یدونست یکی..من و با اونا ی یکرد  یکیو واست دارن  یکاغذ

 دختر ساده و احمق که .....  هیام   یمن چه جور ادم ی ...فکر کرد یپاره کرد  کهینفر ادم ..ت

لحظه ...خفه   هیدست انداخت دور کمرم و تو   دمیدونم چه طور اتفاق افتاد فقط د  ینم
 و شک بودم!!!!!! نداشتم ت  یکار  چیشدم ...لباش  رو لبام بود ...قدرت ه

که حس کردم ..تو قسمت گوشه لبم ...به خودم اومدم ..با   یخشن بود  و با درد یکم
خودشم دو برابر من گرد شده بود   ی..چشما  ومدی شدت پسش زدم .. از کنار لبم خون م

گذاشت و نگاهش از چشمام   شی شونیپ یقدم عقب رفت و دستش و  رو   هیبا بهت 
 لبام گذاشتم ..  ومبهوت ..دستم و ربه لبام ..خود منم  دیرس

 بهت گفت   با

 کار کردم ..؟  یمن چ-

 قدم بلند به سمتم برداشت و گفت   هی
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 لبات ...!!!!!-

 قدم جلو اومد ..  هیقدم  به عقب برداشتم و اون  هی

 اوناااهاااشن ..! -

ر   ییپسر بچه کوچولو یکه چشما  یاخما لو در حال یزن دمیبهت برگشتم سمت صدا د با
 ! دیاومدن که رنگم پر رونی کنه و از پشتش دوتا مائور ب یگرفته با دست به ما اشاره م

 برگشت سمتم و گفت بدو ...!!! انیرا

شد دسته چمدونم و گرفت و با اون دستش دست من . و و شروع کرد به  یبفهمم چ تا
و    نیسیوا گفتم ..  یم یزدن و ه یکه سوت م  ومدی اون دو تا مائمورم م  ی..صدا دنی دو

 .... نایو ا   ستی ا

زود   انیدرد گرفته بود ...را نمیس  دمیکش قینفس عم هیو    ستادمی... ا شیمازرات دنید با
شدن ..من و انداخت   کیعقب ما ئمورا ..نزد ی ها  یچمدونم و ورداشت و گذاشت صندل

که پالک و بخووننن با سرعت نور    نیو در و بست و خودشم نشست و قبل ا یرو صندل
  نمونیشد ..!!!! فقط سموت ب  یاالن چ نمیداد ...من هنوز تو شک بودم ...صبر کن بب گاز 

 شد  رهیو  نگه داشت و با سکوت بهم خ  نیبعد ماش قهیبود ..پنج دق

 سمتش و گفتم   برگشتم

  یتیو جد دی ..تو هم فراموشش کن ....با لحن پر از تهد فتادهین نمونیب یاتفاق چیه-
 گفتم

 !یوقت تکرارش نکن چیه   گهیو به نعفته د-

 گرفته و خاصش گفت   ی و با صدا اروم 

 ......  شهیتکرار نم گهینترس د-
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وقت خوار    چیحد ه  نیتا ا نمیبه قفسه س دی کوب یزی چ هیمحکم با   یکیکردم  حس
 نشده بودم .... 

به سمت فرود   یشدم و چمدونم و برداشتم و چند لحظه بعد سوار تاکس ادهیپ ن یماش از 
 رفتم .. یگاه م

 ***** 

 - یهست

 ****** 

واسه   الم یاز باران خ ری..هممون به غ میهوا پشما نشته بود ی ها  یرو صندل هممون
دلم   یرو کجا ایو الناز و رو  ایاما مح  ادیدونستم از پس خودش بر م ی باران راحت بود م

 زاشتم !  یم

قرمز شده    یبه مچ دو تا دستاش که کم یما نشسته بودم ..الناز ه یجلو  ای که با مح الناز 
سر    نیبود حاال هار شده بب ی...قبال اروم بود اهل گفتیم یکرد و ه یبودن نگاه م

 ! یاورده وحش ییچه بال دمیسف  یدستا 

 گفت   یو م دیپر  یاز جا م هوی  قهی..که طبق معمول تو افق محو بود و هر چند دق ایمح

 بچه ها کو باران ؟؟؟!! -

 گفت   یم  هوی قهی که بقل من بود هر چند دق ا یرو

  یشیر نیپس تو هم ماش  لتمی..حاال که من ژ کهی و هفت جدو ابادت مرت  یخودت لتیژ-
 ...اصال ....  یغی..ت

و نگران باران شدن ..اگه ما بدون    رونی کم کم از فازشون اومدن ب قه ی بعد چند دق یول
 گردوندن تهران!. ی..پدر و مادر و برادر باران بدون  پا برمون م م یرفت یباران م
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  هیکم دلشوره گرفتم ..الناز که بغض کرده بود و به زور خودش و کنترل کرده بود گر کم
  ید چندشبودن مهمان دار اومد سمتمون و با لبخن دهیهم رنگ پر  ا یو رو  اینکنه ..مح

 گفت 

 !! شهیبلند م گهی د قهیچند ل دق مایکمربند ت و ببند هوا پ زمیعز-

 گفتم   تی جد با

 زنم یوقت کمر بند نم  چیمن کال ه-

 خودتونه یجور قانونه واسه   هی  نیا  زمیعز -مهامندار

 حرص گفتم   با

نمه تنگه  هیکنه و   یم تی زنم ..شکمم و اذ ی وقت نم چیبابا من کال کمر بند ه یا-
  ای واسه خودم خوبه ااصال چه مزا یمونه ..اصال کمر بند زدن چه جور ی ..ردش دور کمرم م

 داره ؟  یی

به وجود اومده بود رو به مهامندار که دهنش باز مونده بود  یکال بچه بار ماست مال ا یرو
 افته جلو پاش گفت  یو چشماش کم مونده بود ب

 دم شما برو@! بن یمن براش م  زمیکنه عز  یم یشو خ-

 با حرص گفت   ا ی کرد و رفت ..رو ینگاه مشکوک مهماندار

تا حاال   لمیف یعنی.. یمگه تو خنگ یول یشد  مایخره ..گاو درسته بار اولته که سوار هواپ -
 ! یدیند

 ..؟  یوا برا چ-

! اونو بردار مثل من جلون   تیبه صندل  دهیکه کنارت چسب هیمنظورش از کمر بند اون -ا یرو
   قفلش کن

 که گفت و انجام دادم و گفتم    یبهت همون کار با
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 جلل خالق!!!!!!!! -

 سمتمون با ذوق گفتم    ومدی باران که م دنید با

 بارووووووووننننننن-

 برگشتن سمتمون ... همه

 گفت   دهی رنگ پر  چارهیب ا یرو

 ...  ادیبه نظر م یچه قدر هوا بارووون  ی..وا-

زد تو سرم الناز   یکیبا حرص   ای بار رو نی .کم کم همه نگاهاشون از رومون برداشتن که ا
 دست باران و گرفت  گفت  

 ؟  یکجا بود -

 زن باردار نشست و گفت   هیکنار ما بقل  فی درست رد باران

 دم حاال .. و عرقاش و خشک کرد و گفت   یم  حیتوض-

 دم ی جا فقط دو نیاوفف تا ا -

 ده ... ش یلبات چ -ا یرو

 رو گوشه لبش که زخم شده بود افتاد نگام

 با هول گفت   باران

 زخم شده !  نیلبام و گاز گرفتم واسه هم ی..از استوس ه ی چیلبام ..! ها ..ه-

 شد و گفت   رهیموشکافانه به باران خ  الناز 

 بوده خاک برسر !  یچه قدر وحش-

 گفت   لسوفانهیف ایمح
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 احساسه    قیساسه ..گاز گرفتن تزر ابراز اح  دنی..بوسیاز نظر کارشناس-

 نفهمه  نهیدسمال و بزار روش داداشت بب نی ا  ریبگ-ا یرو

 افتاد جلو پاش    یچشماش داشت م  باران

از ده سال رفاقت فرق دروغ و راستت    شتریبعد ب ی...! توقع دار هی چ  -بهش گفتم  رو
 ..! میوندون

رو که کنار   یبعد دختر جلف قهینگفت و همون جا نشست ....چند دق یچی ه گهید  باران
رو   یما و همه چ  شیزن  حامله و باران اومد پ ش یپ مینشسته بود و انداخت ایمن و رو 

هم برگشته   ای خونه پرواز کرد الناز و مح یهم  بلند شد به سو   مایداد و هواپ  حیتوض
 ... دادن  یگوش م انبار یبودن سمت ما و به حرفا

 *********** 

 ا یرو

بابا ..کادو هارو در اوردم و با ذوق سمتشون گرفتم   ی برا نمیمامان ا  ی برا نی ********* ا
 مامان بقلم کرد و گفت  

    زمیعز ییما کادو   ی..خودت برا     -

  

 و گفت    دیخند بابا

 ..  نمی بب ریدل س هیدانشگاه شما تموم شه من تو رو   نیا یدستت درد نکنه بابا .. ک-

 گفت   هی به حالت گال مامان

تو اون شهر گنده و خطر ناک ..واال االن ساناز دختر   شی که فرستاد ی تو   ریهمش تقص-
  میزهرا و مر  اینسترن و فائزه   ای تره ازدواج کرده   کی کوچ نی دوسال از ا نشیعمه مه
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  دوست و اشنا که سن و سال یدختر عموها و دختر خاله هاش و دخترا  یهمه نی...بب
 دونم اخر در حسرت  یازدواج کردن من که م  ننیا

 ! رمیمیدامادم م دنید

من    یتازه شما نکنه فکر کرد شمی نوزده ساله م گه ی بهت گفتم مامان...من دو ماهه د با
  یقدرم و م کمی.. امیرم تهران م یسن خوان جون و دارم ..! من و باش فکر کردم ..م

  یباز حرف ازدواج م دهی..حاال از راه نرس دستمون ی تا اخر عمر بشو عصا یگی و م یدون
 .. نیزن

 ..؟  یخواستگار دار یاخه  تو مگه تا ک زمیعز -مامان

 پسر خوشگل و پولداره ...  هیکرده ... یخالم تو رو خواسنگار ی..نوه   یدون یم

چشمم بود با   یمهام جلو  یزد و من چهره  یداشت راجب به اون پسر حرف م مامان
کرد ! ب همون   یم ییکه دو تا چال با مزه روش خود نما طنتشیاون لبخند پر ش

رنگاوارنگش با اون کاله   ینای..با ماش  ییخورما  یروشنش با همون موها  یعسل یچشما 
  یپاک کنم تا با کس ی بمونم  و همش سبز هادادم تا اخر عمر ..تن یم هیرنگش ...ترج یاب

 قدر برام مهم شده ..! نیا ی..ک گمی دارم م یمن چ نمیکن بب به جز مهام ....صبر 

 .؟  یدخترم مامانت با تو  -بابا

شدم   رهیکردن خ یبه مامان و بابا که مشکوک من و نگاه م جا یخودم اومدم و مثل گ به
توقع   هیپرت کردم ..چ نیاز جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم .. و خودم و زم دیببخش هی..با 
ما تخت ندارم ..قبل دانشگاه رفتن   ریمثل با کالسا خودم و رو تخت پرت کنم ! خ  دیدار

که تخت من   ییرو تخت که از اون جا مید یدانشگاه پر ی با دخترا از ذوق قبول یهمگ
  نیخودم و رو زم نیز دو طرف نصف شد..بنا بر ا ا ینو و محکم بود زرت  اری بس اریبس

 کردم   پی .. تا نستایو باز کردم و رفتم تو ا میپرت کردم و قفل گوش

 ! هانیک  مهام
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از عکساشو باز کردم .. که مال امروز بود  یکیبودم .. رهیلحظه بعد به عکساش خ چند
بود   دهی راز  خوابو اونور بودن به حالت د  نوریهاش ا یاتوبوس داغون که صندل هی..تو

با شلوار   یصورت   نیاست یب شرتیت  ریز  هیچشماش بسته بود و هدفون تو گوشاش بود  
پول و   یپسر ب هیبودن ..انگار  یمعمول یلیخ یلی ختنش بود لباساش  یصورمه ا  نیج

 عکسش نوشته بود  ریسادست ..ز 

  

لبخندتو   یجلو  یتون ینم شی نیبیم  یکه وقت نهیا ی کیدوست داشتن   ی****از نشونه ها
 ****  یریبگ

 چشمم    یصبح تو فرود گاه اومد جلو  روز ی د یدعوا  ی لحظه ..صحنه   هی

  یزیر یو دندونات و م شهیشل م شتین ینیبیدونم چرا هرو قت من و م یبعدشم نم-
 !!! رونیب

 شد و گفت   رهیمهام که به چشمام خ و

 لبخند بزنم ..!!!!   دمتیاصال دوست دارم هر وقت د -

 بهت دوتا محکم زدم تو سر خودم  وحشت زده از جام بلند شدم و گفتم   با

 ...  یباز من و دست بنداز  ی خوا یم  دونمیمن که م یروان ض یمر -

 شدم  رهیکه تازه گذاشته بود خ یعکس بعد به

 شده بود  و روش نوشته بود  دیو سف اهیخودش بود که س عکس

  یخوام پس بهش م ی.من اون و م.. دمیخواستم رس ی*******من تا حاال به هرچ
 رسم****** 

 فورا !!!  نه

 حتما ....   یول
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  یباران زنگ زد و عکسش رو   دمیبزنم ..د رجهیخواستم به سمت  شماره بچه ها ..ش  تا
هم پخش شد ..زود برداشتم    ی.روشن خاموش شد و اهنگ پلنگ صورت میصفحه گوش
   میزد غیهمزمان ج

 بااارااان  -

 اااا ی رو-

 نستا یتم  برو تو اذوق گف با

 زد  غیج  هوی...؟ بعد  یگذاشت نیو گبم ..تو اتاقم دورب  نیخواستم هم یمنم م - باران

  یدونم کار تو و اون الناز گور به گور شدست بابا من تو اتاقم لباس عوض م یکه م من
جواد   یاهنگا   رمی گ یم  جدهیمثبت ه  یژستا نهیا ی کنم ..جلو  یم ی..خصوص یکنم ..کارا

 خونم چرا با من ...  یم

  یمهام و نگاه م  یبودم داشتم عکسا  نستایببند گاله رو اه نه االن من تو ا-زدم  عغیج
 نوشته بود..!  ییزای عکساش چه چ ریز   ینیکردم بعد اگه بب

و ارشام   یو راشا و دان  انیخواستم بگم پاشو گمشو اسم را یمنم م ی ...! وا  یجد - باران
باشه گفتم و   هیو الناز بهم زنگ زدن ..  یاالن هست نی نوشتن هم اینا چاو نیو وارد کن بب

اونا رو هم   یگفت برم عکسا  غ یج غیزنگ زد و اونم با ج ای قطع کردم که پشت بندش مح
بود ..؟   ی چ انیرا  یلیفام نمی به مخم فشار اوردم بب کمی ان ی سراغ را  منگاه کنم ..اول رفت

 کردم   پ یاومد زود تا   ادمی

 فر  انی ک انیرا

باز نشد  یپسره زشت الغر بود دوم کی رفتم  ی اسم وجود داشت اول نی تا به ا دوسه
 ..خودش بود ی..سوم

عکسش    ریداشت ..ز  یداشت و حالت ارتش پیکه ز  یرهنیو پ  یدود نک یعکس با ع هی
 نوشته بود 
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 رفت ..!  یگن عاشق شد ی****همه م

 گن عاشق شدم ....رفت!*****  یم راست

 نوشته بود رشیبارون ز   ری پسر بود ز  هی.عکس . یعکس بعد 

 پنجره را باران شست .... ی شهیش

 ی تو را از دل من چه کس نقش

 شست ... خواهد

  کی که صد چهل تا ال یداشت ..عکس دوم کیاز صد تا ال شیب شی عکس و باال  نیا
و شصتا   ست یبود ..دو روز یکه مال د شی بود و باال شیخورده بود مال هشت ساعت پ

 ..! نوشته بود   یدختره به اسم ..گوگول هی رشی..ز 

 ...ی...نکنه عاشق شد یزاشت یپستا نم  نیاز ا   مایعشقم ..قد انیرا  یوا 

بوده  کی کوچ یباران حرسم گرفت اخه به تو چه ..خب ننه باباش وقت یبه جا  من
 ی .غو غولگن  ی..االن که سن ننه بزرگم و دارن ختما بهش م یاسمش و گذاشتن گوگول

عکساشون ..درست هم زمان بوده   نی جاست زمان گذاشتن ا ن یبهت گفتم ...جالب ا با
 کردم   پی تا  رونی شدم و اومدم ب انی را الیخ یهم مهام ...ب ان ی باهم ..هم را

 دل نوا  الیدان

  نیهم گذاشته بوده ..البته عکس از خودش کم بود ..اخر ییکه شدم ..اوه چه عکسا  وارد 
 عکس از خودش  هیکه گذاشته بود و اوردم ..  ییعکسا

از خودش عکس گرفته بود  دهیاخم کرده بود و انگار دراز کش یبه ترز وحشت ناک  که
 ابلفضل   ایدستم و رو قلبم گذاشتم 

عکسش   ر یگربه شده بود ..ز  هیکرده ..چشماش شب یبد تر بوده ..رو نم شونیاز بق  نیا
 نوشته بود 
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 شن  یدر دوصورت عوض م ادما

 ..  شه یم  شونیادم خاص وارد زندگ  کی  ای

 ..... رهیم  شونیادم خاص از زندگ هی  ای

 با رنگ قرمز نوشته بود (  رشی)ز 

 ..!  یمن و از دو صورتش  عوضم کرد  تو

 و نگاه کن .....!!! د ی..من جد نیا  حاال

 **** 

 ی بعد عکس

 دختر و پسر بود که دست هم و گرفتن روش نوشته بود   هی دست عکس

 فراموشت خواهم کرد  یزمان 

 عقلم خاموش   که

 قطع  نفسم

 در اسمان   روحم

   ریدر ز  وتنم

 باشد****  خاک 

 بهت گفتم   با

 ندازن به خدا ....  یدارن مارو دست م نایا

 عکسا ادامه دادم ...  دنیبه د الیخ یاومد ..ب اطی زنگ در ح یصدا 

 عکسش نوشته بود   یبه اسم ..کوچولو !برا  یکی
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و   نیغم گ یهستا ..چه پستا   تونیز یچ هی یجون ..تو و دوستات ..همهگ یدان- کوچولو
 ! نی گذاشت  یعاشقانه ا

با   هویبود من حوصله خوندنشوم ن و نداشتم در اتاقم   ادیجور ..زر زرا ز  نیالبته .از ا  
 وارد شدن با بهت گفتم   نا یقار نش دمیدشت باز شد و د 

 سالممم! -

و از م گرفت و به صفحش نگاه کرد و پرت   میخودش و پرت کرد سمتم و گوش  یهست
کردش سمت باران باران نگاه کردش و پرت کرد سمت الناز الناز نگاه کرد پرت کرد سمت  

من   یافتاد جلو پام .مگه گوش یپرت کرد سمت خودم ..چشمام داشت م ای ..مح ایمح
 توپه ..اخه ...! 

 نوشتن ! ا یگذاشتن و چ ایچ  دیدیمن هنوز تو شکم ! د-  باران

 به نظرتون واسه ماست ..! -الناز 

و عکساشون و    نستایتو ا  ره ی بالخره م مونیکیدونستن که   یکه م  نهی.. حدسم ا  ایمح
 بدن !  از عمد گذاشتن که مخ مارو شست و شو   دی..شا کنهینگاه م

 موافقم    - یهست

 بهت گفتم   با

 بود ..؟ یمال ارشام چ-

ارشام و نوشت و رفت تو عکساش و عکس و     لی و گرفت و اسم و فام  میگوش ایمح
  رشینشسته بود . و ز  یصندل  هیو گرفتم ..عکس ارشام بود رو  می گرفت جلوم ..گوش

 نوشته بود  

 .. یکنیرو نا راحت م یکس یوقت

 ... یارومش کن یتون   یخودت م فقط
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 تا ارومت کنم!  برگرد

 **** 

 که با اخم گفت  میکرد ینگاه م  ای..به مح میو بلند بلند خوندم همه برگشته بود   متن

 و نخونما ...!  الیو دان  انیمهام و راشا و را   ینرم متنا  هیچ ها

 نوشته بود   رشیبود ز  ونینیم  هیهم عکس   یبعد عکس

 بدون او ...خر است .!  یزندگ

 نرفته .. زادیبه ادم شیچیخنده و گفتم ه ر یز  زدم

 راشا رو وارد  کردم   یلیاسم و فام ی کنجکاو با

 .بهزاد  راشا

 دو عکس اخرش ...چشمام گرد شد دنید با

 دختر و بقل کرده بود روش نوشته بود   هیپسر   هی

 نفر مال تو ...  اردی لیهفت م  ایخدا

 نفر مال من!  هی  نیا

 حرفا ...!   نیبهت گفتم ..نه .بابا ...راشا و ا  با

  نی بکس سرش پا یبود با دست کشا  دیسف اهی هم عکس خودش بود س  یبعد عکس
 چشماش  یبود ..جلو  ختهیبود و موهاش ر

 تو ...!..حرفشم نزن!!!!  ی*** من ب 

 *** 
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... تو  یچ یعنی  نیبده ا  حیتوض یکیرو پرت کردم اون ور و با حرص گفتم ..خب  یگوش
و    نیسنگ   یجمله ها  نیکه تا به حال گذاشته بودن ...از ا یی کدوم از پستا و عکسا چیه

 عاشقانه نزاشته بودن ..

و من حاظر   میموافقت کرد  ی..همه گ  کنهیکار م کمی..پاطوق اون جا مخمون   می..بر  باران
..چه لوس   یو مام ی.اوق دد یو مام یم و با بچه ها بعد از کسب اجازه از ددشد
 زدم و رو به باران گفتم   یسوت رونیب میبعد کسب اجازه از ننه بابام! رفت  یچی..ه

 ..؟  یو کش رفت  نشیماش ومدهیداداشت ن هنوز 

داداش   یحوصله ندارم ..سوار  سورن مشک  نیو پرت کرد سمتم و گفت بش چیسو ئ  باران
  راز یش  یعنی زمونی و غز ی..سمت پاطقمون ..در شهر پدر میو راه افتاد  میبارون شد

.. وارد کافه   ش یپاکش اب و هواش ..منظرش .. همه چ یبودم هوا  ش ی...عاشق همه چ
 ...سهراب از  دور داد زد   میشد

 ! ریبه خ دنیکاله به سر ..چه عجب ...رس ی..به ..دخترا به

بود  ی..سهراب و سه سال میکرد  کی و خنده با سهراب سالم عل یبا شوخ یگ همه
کافه مال اون بود ..و سهرابم ..بچه خون گرم و با    نی..ا یسالگ فدهی..از ه میشناختیم

 دی..سف ومد یداشت که تا گردنش م یبلند و ناز  یی خرما یبود .. الغر بود و موها  ینمک
 .... گفتیپسر ناز با مزه م نیا بود و چشماش سبز بود باران به 

 قورباغه! یچه طور-  باران

 شل گفت   شیبا ن سهراب

 کمند   سویسالم گ-

شناختن و با تعجب نگامون   یکه تو کافه بودن مارو نم ییبا خنده ..نشست اونا  باران
 کردن  یم

 زد تو سر سهراب و گفت..  یکی.. یهست
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 ؟ ی..ندار یزی.چ ی..نامزد  ی ...زن ی....دوست دختر  یبرنج   ریش یر هنوز همون طو تو

 ..و با خنده گفت   ارهیرو ب یشگیهم  یبه داووود  گفت برامون ..سفارشا سهراب

 ام   ووونهی .مگه د کنمیم فی..ک ینه بابا مجرد -

 گه ید  ی..خو هست -الناز 

 ..؟  هیچ- یهست

 با سهراب بودم .. - الناز 

 ی ..من و صدا زد یغلط کرد  -یهست

 کردن   یهمچنان بحث م یو الناز و هست  میدیخند  هممون

 با حنده گفت   سهراب

   دیتهروون بهتون ساخته ها چه خوشگل شد-

 .. می..تازه ما اصال عوض نشد  میوا ما خوشگل بود   -ایمح

 پا  رو پا انداخت و گفت   سهراب

 ی طوونیشده ابرو ش شی پاچه بز ی که ابرو ها یهست

 برون موهاش و ... ندازهیشده و تازه م یکه ته موهاش اب  باران

 تر  یووناز ناز   پشیشده و ت شتری که ..عشوش ب الناز 

 بله ....  شم یزده و ارا یکه موهاش و چتر ایمح

 به من گفت   رو

و پلک   شی ها ..ست و ارا  یدختر تهرون پیاسپرت و خزش شده ت پی خانومم که ..ت ا یرو
 پر ناز و ...! یزدنا
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 و بردم باال و گفتم   دستم

 خودت خز بوده... انتر   پی ت ی... تو از گاوم خر تر وارایبه د یبچسب  زنمتیم  کی

تو   می ..بزار  میری تو پ بگ ی سلف  هی دیا یرو اوردن .. الناز با ذوق پاشد و گفت ب سفارشا
 گرام ...  نستایا

 برو بابا من حوصله ... - یهست

 رو گرفت .. یدهن هست یجلو ایمح

بود و   یبچه شهرستان  ره یعکس بگ  میاورد میمخالفت نکنه ..به زور داووودم ور داشت تا
نامزد توپولو و با مزه هم داشت ..همه  هیخوشگل بود ..و   بی عج ی...ول یخجالت
  ایو مح یمن و باران نشت ..داوودم ..با خجالت تمام وسط هست نیسهراب ب     مینشست

 .... 

 بهنام داداش باران با ذوق گفتم بچه ها بهنام. دنیکافه همون موقع باز شد و با د  رد

 ما ...از همون جا بلند گفت   دنیبرگشت سمتمون و با د  بهنام

 ..زشت...   یمصر بر شما پنج تا بانو   انی خدا درود

  ی ..کالهشو پرت کرد سمت بهنام که بهنام رو هوا گرفتش و گفت تو درست نشد یهست
 !... 

باران ..اومد کنارش نشست بهنام با سهراب و داوود که   دنیو بهننام با د  دیخند  یهست
 گفت از دوستاش بودن دست داد و گفت   شهیم

 ! گهی به ما نم یچیباران که ه نی تهروون ..ا  دیکارا کرد  یخب چه خبر چ-

 موهاش و گفتم  یخنده ..دستم و بردم ال  با

 موهات چه زود در اومد ...-
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 ... نمیو کچل نتو نستم ببب نی شد من ا فیح-  ایمح

 و دا زد    دید و مثل شک زده ها پر رهشی خ یبه صورت هست هوی بهنام

 شون ...؟ یباز کرد  یک-

 با بهت گفت  یهست

 ...؟  ویچ-

 و گفت  دی..خند بهنام

 جاده تهران و قم و ... نیب

بگه ..که الناز  یزی خواست چ  یبود هست  یهست  یابرو ها   وندیمنظورش پ دمیخند همه
 با خنده گفت  

 ها ...  میری عکس بگ می خواست یما مثال م-

 با ذوق گفت   بهنام

 اخ جووننن عکس .. -

 نشست   ایرفت اون ور کنار الناز و مح سهراب

و من قرار گرفت بعدشم باران بود بهنام ..بهنام دستش و دور باران    یکنار هست داوودم
 حلقه کرد .. 

 شو بهش وصل کرد و منو پاد و برد باال ..   یمنو پاد شو در اورد و گوش فشیاز تو ک  الناز 

 با خنده گفت   سهراب

 موز....   دیبگ یهمه گ-

 .و همون موقع الناز عکس گرفت .. مید یخند همه
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 ..  ختیه هممون ر عکس و واس الناز 

 عکس نگاه کردم ..  به

لپ   دنیلباش و غنچه کرده بود . و انگار گفته بود موز ..! بهناممم  در حال بوس  باران
 باران بود ...

خودم و داوود و داووودم   یکنارم بود و من دستام و به حالت دو گرفته بودم جلو داوود
بقلش    یبود و هست رهی خ نیوربقرمز که چندان معلوم نبود  به د یبا لبخند و صورت

نگاه   نی..به دورب یدستش و مثل شاخ پشت داوود گذاشته بود و با خنده شرارت بار
   کردیم

  ی تو عکس انگار دستش دور شونه ها یسهراب  بود ول  یدستش پشت صندل الناز 
 واقعا شله .. ششیرو رو سرش گذاشته و ن ایسهرابه .. ..سهراب کاله  مح

 هم چشمک زده تو عکس و لباش و مثل باران غنچه کرده و انگار اونم گفته موز ..! ایمح

  رشیگرام ..من ز   نستایتو ا میبود ..هممون عکسا رو گذاشت یو قشنگ  یعیطب عکس
 تر ..  یعال یبا دوستا  ی روز عال هینوشتم ..

 نوشته بود . باران

 ها ...  نی..با بهتر یموندن ادی روز به  هی

گرام البته من تو پرو   نستایتو ا  مینوشت .. و عکسارو گذاشت یزیچ  هی  یهر کس خالصه
 تو موبو گرام گذاشتم    لممیفا

 ... 

 *************** 

 الناز 

 ***** 
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 دختر عمم شون خونمون بودن .. شب

 با خنده گفت   مرجان

 رمانه ...! هیشما خودش   یبابا ماجرا-

 و در همون حال گفتم    دمیخند

 ...   لمایداره ..مثل ف تی ..اما واقغ ادیبه نظر م یلی..تخ یدونم کم ی.واقعا ...م اره

 کرد گفت   یشال شو سرش م  نهی ا  یکه جلو   یحال در

 .. شهیم  ی...به نظرم داستان خوب زمیکنم عز  یمن باور م-

 و گفتم    دمیخند

 دختر عمه ... رونیب میبر  گهید خب

 .. رونیب می هم از اتاقم اومد  با

دم  یما بودن ..  به ماه  ی و خونه    دی..مرجان شون ..ع میدور سفره نشست یهمه گ 
 گفت   رونیب موندیکه ا ز اتاق م  یبودم ..عرفان داداشم در حال رهیتنگ خ  یقرمز تو 

 ..! ت یالناز ..گوش-

پخش د بلند شدم و رفتم سمت اتاق   میزنگ گوش یزمان با با ز شدن در اتاق  صدا  هم
 که مامان گفت  

 ها زود باش ..  دهیع گهی د قهی الناز پنج دق-

 و شماره ناشناس بود ..جواب دادم   دمیاز شارژ کش   مویگوش

 الو ....-

 ... ومدین ییصدا 
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 دم.. ی..! ..سال بعد جوابت و م دیشی..هم مزاحم م یدیالو ...دم ع-

دوباره   میو گذاشتم کنار خواستم از اتاق خارج شم ..که گوشر  یتما سو قطع کردم و گوش 
 زنگ خورد برداشتم و گفتم  

 ....  دی بفرما-

 با حرص گفتم   ومدی ن ییصدا بازم

 برو خودت و به دکتر نشون بده ... ماریب ض یمر -

 صداش خشکم زد    دنیدوباره قطع کنم که باشن خواستم

 مبارک ..الناز...! دتیمون نداره ...عکنه ...مرضم در یدکترم نتونست برام ..کار-

 شدم ... رهیخ یقطع شد ..با بهت به صفحه گوش  تماس

 اتاق باز شد و مرجان اومد سمتم و گفت   در

اون    یو با صدا دمیسال نو مبارک و بقلم کرد و من مبهوت ..مونده بودم ..من سال جد-
 ..!  الیدان یشروع کردم ...با صدا

 * 

 عاشقت شده ... گمیمن که م  -مرجان

 حرص گفتم   با

 یشناس ینه ..امکان نداره ...تو اونا رو نم-

 جان با حرص گفت   مر

 ..! شناسمیبهتر م یکرد  فیکه تو تعر  ییزایچ نی ور کن .من اونا رو با ا با

رفتم سمت ..در اتاق   یبودم و اروم اروم ..م ستادهی ..رو پنجه پام ا  یواشک ی ......به حالت  
..که مال باران بود   مو یکیشدم... قورباغه پالست  ک ی..در و اروم باز کردم و به تختش نزد 
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ساعتش   گه یربع د  هیدونستم   ی..کنار تختش گذاشتم....و اروم ..از اتاق خارج شدم ... م
موندم    .... پشت در منتظر یرو  ادهی . بره پ ره یبره ..نون بگ شهیم داریو ب ه خور یزنگ م

دهنم گرفته بودم نخندم  ی اومد ...دستام . جولو  لشیزنگ مبا یکه صدا  نی... تا .. ا
 دادش ..کل خونه رو گرفت ..  ی.....چند لحظه بعد صدا 

 ابلفضل!!!!!   ای

و محکم خورد    رونی ب دیکه شلوارش و با دستاش جمع کرده بود ...از اتاق پر یدر حال و
  نی...پسر به ا گفتمی خنهده و م ر یو بلند زدم ز   رمی خودم و بگ یبه من...نتونستم جلو

شده بودن   داریخنده ... ...  همه از خواب ب ری ترسه و باز زدم ز  یاز قورباغه ..م یبزرگ
شد   رهی...به در اتاق خ کمیبه من  کمیکردن  ...عرفان   یمارو نگاه م ت مامان و بابا با به

 گفت  لبخند دندون نما زد و   هی.. برگشت سمتم . و 

 حرکتت بودم ...!  نی ...چه قدر منتظر ا یدون ی...نمالناز 

حرکت    هیزانو هام و تو  ری..دست انداخت ..دور کمرو ز  هویتو شک حرفش بودم که   هنوز 
 زدم  غیبلندم کرد ..ج

 ن ی..نکن ...بزارم زم ی...پشه .ولم کن ....وا یاو -

..بدون حرف ..من . و برد  . شدی م  دهیدرش د  تیاعصبان  یکه کم کم نش.ونه ها  یحا  در
کردم ..که محل   غیج غیدست و پا زدم و ج شتری ب اطی حوض وسط ح  دنیبا د اط ی تو ح

تاپ شلوارک تنم بود  هیبود و منم  خی نزاشت و شلپ ...من و انداخت تو حوض..ابش 
  دادمیفحش م کرد یکه با لبخند بهم نگاه م ن و به او  زدمیکه دست و پا م ی..در حال

  گمی زدم ..انتر م خی غول ...خدا نکشتتت .. ی ..پسره  یافت یترمات و ب ی..همه   یااله-
  ایاز روت رد شه ..مح نی با ماش گمیبهش م  ای . رو ایلهت کننن ...مح  یباران و هست

 اورد و گفت   رونمیهم...بازوم و گرفت و از تو اب ب
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ر که مثل خر  ...من و همون طو  ی..خلت و نکش وسط ..خودت شروع کرد  یدوستا  یپا-
ولو شده بودن ..واقعا چه   نی بودم ..برد تو ..مامان و بابا که همون جا رو زم دهیاب کش

 ..واال ..!!!! دن یم  تی به بچه هاشون اهم  نایقدر ا

 **** 

روم پشت   یمیتخت دونفره قد  هی... میشون نشسته بود  یپشت بوم خونه ..هست یرو
 بود ...  مون یشگی هم یبوم بود که چهار طرفش پرده بود ...جا 

 ...دی..جمع کرد  یدیبچه ها چه قدر ع - باران

 ندارم ..  یچی من .که ه-  یهست

 با تعجب گفت   ایمح

 دادن که ...!  یم  ید یوا همه از ترس کتک نخوردنشون ..به تو ع-

استاد   شی رفتم پ یداشتم ..م  یقت..و روز ید یجمع کردم ..ول یدیع یبابا من کل  - یهست
 ینشم..ه یخواستم عصب  یمزاحمم شد ..منم ه یپسره ا  هی دیع  ک یکاراتم واسه تبر 

نگفتم ..اخر اومد ور دلم دست زد به گونم ..بعد   یچیبهش ه یخودم و کنترل کردم ..ه
 به گردنم خورد   کشیانگشت کوچ

 ابلفضل.. ای - ا یرو

داد خورد تو دماغ  یچونش ..جا خال ری منم اومدم با مشت بزنم ز  گهی د یچیه - یهست  
  یو خصارت دماغ گنده   مارستانیگندش ..خالصه دماغش شکست و بردمش ب

 هام..  یدیشکستش شد کله ع 

خورد تو صورتم ..موهام و  با دوتا دست دادم پشت گوشم   یم یو موهام ه  ومدیم باد
 و گفتم  

 نکرد ..؟ تی طرف شکا-
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 گفت   ای بود . و پاهاش تو حلق مح ای ..رو یکه سرش رو پاها  یر حال..د یهست

و موهاش و   ارمیکردم که ..چشماشو ا زکاسه در م دش یخب تحد یخواست ..ول یچرا م-
...از پنجره   دمیرفتم اب خوردم اومدم د یکنم . ...بعد وقت یکنم و خودشم له م یپر پر م

 بود فرار کرده!  یکه توش بستر   یاتاق

 و گفت حق داشته ... دیخند  باران

 زد تو سرش و گفت   یکی  یهست

 ...! یسال گذشت هنوز ادم نشد هی

 گفت    جانیبا ه ایمح

 ....! یکار کرد  یباران ..خواستگارت و چ یوا -

 که تو افق محو شده بود گفت    یزد و در حال یلبخند   باران

..من بهش فرصت   ی..گربه نره با ننه باباش برا بار سوم اومدن خواستگار گهید یچیه-
داشت از    گهید یچی...ه دی..خر نفهم گهیشه اما خب د الیخیداده بودم که خودش ب

در نوشابه واسه   یزد و کل یور م  شیاریخودش و کار مسخرش و شغل اب دوغ خ
 خودم و کنترل کنم و گفتم    نتونستم کهکرد ...  ی مسخرش باز م یخودش و خوونواده  

 چه ...گوهااااا -

...خبرش بهم  دیخند یو بهنام کل شب و م   رونی...ا خونمون ..رفتن ب گهید یچیه
 کنه ... یپسره مشت مشت قرص اعصاب مصرف م دهیرس

 که از خنده افتاده بود تو بقل من ...  ایمح  میدیخند  هممون

 اومد    ایاروم مح  ی..که صدا می د یدراز کش هممون

   ادیدوست دارم ز  یلیخ-
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   یدل من و شکست  اتی لیتو با مح یول

 اد ی تو  از دلت م یچه طور اخه

 قدر دل دل نکن   نیا

   ادتمیمن دل بستم و به  که

 حرفام و   ریدل نگ به

 عادتم  یجور نی ا  یداد خودت

 یدل نگروون بسه

 .. یمهربون  اری  یکه بود  تو

 مونمیم  نیعاشق تر  بگو

 یم بمونکه   با یوقت تا

 قرارم   یمثل تو ب منم

 اروم و قرار ندارم***  نیبب

 تو ... یداد ی اهنگا گوش نم نی..از ا  ای مح  - یهست

اهنگه   نی فرسته ا یواسم اهنگ م شهیهمون شماره که هم دی..شب ع -اروم گفت   ایمح
 رو برام فرستاد ...

..اول که   د یقبل ع قهیشماره نا شناس زنگ زد  ..درست پنج دق هیبه منم   -گفتم  اروم 
اروم و خون سرد بود ..  یصدا   هیبعدش  که دوباره زنگ زد .. ومدینفساش م یفقط صدا 

کن ..گفت دکترم نتونست مرضم و   یکه به شگفتم خودت و به دکتر معرف نیبعد ا
 مبارک !   دتیدرمون کنه ..ع

 و گفت  از جاش بلند شد و نشست    باران
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 نکنه .ارشاء بوده ..؟ -

 هم بلند شد و گفت    یهست

اتخابش و کرد ..الناز و که اون همه دوسش داشت و ول کرد و رفت با    اءینه بابا ارش-
 دوست الناز ازدواج کرد  

 که ..مهرنوش رو  دوست نداره ... میدون یما م ی همه   یول  - ایمح

 اره .. - ا یرو

 که نگام به اسمون بود گفتم .. یو نا راحت در حال اروم 

 بود ...!  یدونم ک  یمن م  یول

 ..؟ یک-  باران

اروم و کش دار ...مطمئنا   ینفسا  یاروم و خون سرد ..اون صدا   یاون صدا- گفتم  اروم 
 بود  الیمطعلق به دان

 ...!!! الیدان - ا یرو

 با بهت گفت   ایمح

 ..ارشام باشه ..  دهی م امیکه به من پ ینیامکانش هست ..ا یعنی-

 اره ..ممکنه .. -  باران

 گفت   ی..که هست میدیهمه دراز کش   دوباره

به تهران و خاطرات خوب و بدمون با   گهید  راز ی ش میا یب دیع یبرا  یکردم وقت یفکر م-
 کنم ...   یکاله کجا فکر نم

 کردم  یفکر و م  ن یمنم هم  - بااران

 منم -  ایمح



 کاله داران 

270 
 

 واسه فراموش کردننشون حساب باز کرده بودم .. راز ی منم رو اومدنمون به ش- ا یرو

 خاطراتمون همش جلو چشامه .  ی..همه  میکرد  یاشتباه م  یول- گفتم  اروم 

 نشست و گفت   خیس  هوی......بعد  قا ی دق- یهست

 ست یاسمش عشق ن  یول-

 چرا هست ...- ایمح

 ...! یتو االن عاشق ارشام یعنی-  یهست

 یی جورا هیاره ...- ا یممح

اروم تر و قشنگ   ی ارومش ...صدا یچشمام جون گرفت نگاه اب  یجلو الی ..اروم دان نگاه
 زدم تو سرم ..تا از فکرش خارج شم ...  یکیترش ...

 از جاش پاشد و دست ش و به کمرش زد و گفت    باران

  یتهرانم که اصال ...االن پسرا فکر م  میشون کن..نشد فراموش راز ی..ش  شهینم یطور  نیا-
  ی..ول می گرد  یبر م دیع التیخبر ندارن که بعد تعط راز ی ش میاومد شهیهم یکنن ما برا 

 که ..! د یفهم ی..م میدوباره خودمون شده باش  دیبا  میبرگشت یوقت

 ... میکن کاری چ یبلند شدم و گفتم ول منم

بوده    یهست  یبلند شد از صداش معلوم بود مال گوش یهست یاس ام اس گوش یصدا 
 پارس سگ بود ...!  ی..اخه صدا 

  شهیکنم ..خودمم باورم نم یحاال ...من همش به ارشام فکر م  میکن  کاریخب چ - ایمح
 شدم ..! یطور نی..چرا ا 

برداشتم خواستم   مویمن بود ..گوش  یگوش  یصدا  نی..گربه بلند شد ..خب ا یصدا   هوی
 هیمال گوش  نیخروس بلند شد ..خب ا یقو قو   ی..قو قول یکه ..صدا  اماشیبرم تو پ

 بود ای.رو
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  هیمال گوش  نی..قار قار کالغ بلند شد ..خب ا یبودم که صدا  ایگوش  یشوک هماهنگ تو
 بود ... ایمح

اس ام   ی مال صدا  ن یاومد ..ا ادمی.تا زه   دم یمتر پر  هیدرست بقلم    ری نعره ش یصدا با
 باران خل مشنگه!  هیاس گوش

و که .. رقم اول  سن و رقم دوم شمارمون و رقم سوم    امونیمبهوت رمز گوش  هممون
...هممون بادمون   میتولدمون و رقم چهارم شماره شناسنامه مون بود و وارد کرد خی تار

زد   غیج هوی   ایکه مح یکنار میو پرت کرد  امونیبود ...هممون گوش رانسلی اخه از ا دیخواب
 ... 

 کردم .... داشیپ

 و یچ-با وحشت گفت  ا یرو

 بود . گفت   شیکه سرش تو گوش یبا ذوق در حال  ایمح

 ! نیفرورد زدهیتا س نی..از پنج فرورد   شیگردش به ک تور

 ..افراد مجرد و دانشجو ...! یبرا  فی درصد تخف پنجاه

 ..بهراد ...!!! یمسافرت  اژانس

 ....!!!! ابانی..خ راز ی..ش ادرس

 ذوق داشت . شیچ ن یخب االن ا  - باران

 ذوق رو به باران گفتم  با

در تعجبم   ی..برا مسافرت..ول گه ی د هیمعلومه برا چ ای ..ذوق مح یباران چه قدر خنگ یوا -
 هم زمان واسه هممون اومده ..!   امهیپ ن یچرا ا

 مسافرت ..؟ -  یهست
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  ییاز طرف میفراموششون  کن میتون یو نه تو تهران نم راز یما نه تو ش-مه داد ادا   ایمح
..  اونم به   فهیسفر  هم که نصفش تخف نیگذره ا   یخوش نم میمثل قد گهی د راز ی..تو ش

 ..! شیک

 با ذوق گفت   ا یرو

 ! مری..هم الزا حیدوتا نشون ..هم گردشو تفر  ریت  هیول با   یا-

 با ذوق گفت   باران

 لک لک ..اردک!  ی تیسفا ص  میر یم -.. ای مح  زیدمت ج-

 کجا ...؟  میبر میخوا یشد ..ما م  ی..االن چ  دیببخش -.. یهست

  می با هم گفت یگ همه

 !ششششششششیک-

  

 *************. 

 ا یمح

 **** 

 

 با حرص سر تا پام و نگاه کرد و گفت   مامان

 ! نمتی بب قهیدو د یزار ی..حاال هم نم  راز یش  یاومد   یبعد سال-

 زاشتم گفتم . یچمدون م ی جلو پیکه هدفونم و تو ز   یحال در
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قدم راهه ..شما    هی گهیخونم د  یوا مامن بابا که اجازه داد ..منم ..که حاال تهران درس م-
 بینص گهیفرصتا د نی...بعدشم ...از ا دمی..دو سه دفعه د یرو هم تو سه چهار ماه

 ...  شهینم

 گفت  شدیکه از اتاقم خارج م یبا غر غر در حال مامان

 ایدانشگاه ..ب یشده ...من که به بابات گفته بودم نزاره بر یبزرگ شده ددر گهیخانوم د -
 ...! یمجرد  ی ..حاال هم که سفرا   یو خونه مجرد یاول شهر غربت و دور

.. رفتم  رونی زدم ب که دوستم بود و شوت کردم تو چمدون و از اتاق ییحرص مانتو  با
 کرد و گفتم   ینگاه م لمیمامان که داشت ..ف  یجلو

قدر رو مخ    نیجواب نه دادم و رفتم دانشگاه ا زت ی عز   یچرا ..؟ چون ..به خواهر زاده  -
  ای..مح گهی زرت و زرت م یکه ه یدونم ..تو بابا رو پر کرد  ی....؟ من که م یکن یبابا کار م

 دانشگاه ..!  الیخ ی..ب

 ..با اخم گفت  مامان

برو دانشگاه .تو شهر  یچش بود مگه ...حاال ه دیواه .واه .واه چشمم روشن ... .ام-
 !!!! رتتیگ  یم ادیم  یزوری کدوم پ نمیغربت بب

 شده ..!  ای که به زور معلم کالس ابتدا ز یه دیبهتره از اون ام یزوری هر پ- اخم گفتم  با

 ..با حرص گفت   مامان

 ...! یفهم ی..م یتو خونه موند  یتوق-

 لب گفت   ریز  بعد

 ....  یکاره بوده ..خواستگار ندار  یدوننن مامانت چ یاالنشم ..چون همه م  نیهم-

 حرص داد زدم   با
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درست   یدرست ...مهر خرجم کرد  یکوتاهه ...بزرگم کرد  ایمامان من ..دستش از دن-
ته از بابام جدا شه بهش انگ  خواس ی..چون مامانم قبل مرگش م یحق ندار ی...ول

 ... یبچسبون

 شد گفت   ی که بلند م  یحال در

  ی!!!! و از جلو رتتیگ یسر کوچه هم نم یدونم بقال ی..من که م  دیکه از نو پر   دیام-
 من رد شد ... نیگرد و خشمگ یچشما 

بچه گانه   یتاب و سر سره ها یکه جلو  یکت مین یاز خونه خارج شدم ..و رو  تی اعصبان با
 ...! دنیبود نشستم...چشمام  کم کم ..شروع کردن .. به شاش

 گفت    یکرد ..م یم هیمون گر   یکیباران که هر بار   یاور  ادی با

 کننن ! یم ییباز چشمات دارن دسشو  ا

بود ..بزرگم کرده بود مهر خرجم کرده   نیطور بود ..مامان هم  نیا شهی زدم ...هم یلبخند
لج شه ...اون وقت ولت   یزیبود  با چ  یداده بود .. اما کاف ادمیرو گفتن و   ید ..زندگبو
خواستگار   دی کرد ...چرا من نبا یغرورت و خورد م  ایزاشت   یرو سرت منت م ای کرد .. ینم

  هیدانشگاه تهران دارم   نی که هم خوشگلم هم باهوش هم تو بهتر ی داشته باشم ..! من
 خونم !  یم  یپزشک ییجورا

 یم ههیمثل اسب ش هویزاد نبود که ... یادم هیکردنم شب هیخنده ...حاال گر  ری زدم ز  دوباره
 کردم ..! یم نیف  یمتر تو دسمال کاغذ هیو بعد   دمیکش

روشنه ...کد وارد   میصفحه گوش  دمیرو برداشتم که د یدسمال کاغذ  ن یشمیتو کولم ش از 
زدم و بازش   یلبخند اروم  یشگیناشناس هماز ..  امیپ هیروشن شد .. میکردم که گوش

 کردم  

 *** 

 شم  یقدر دل تنگش م چه
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 یی خوب بود دوتا یلیخ

  نمیشیپنجره م پشت

 یی تنها غروبا

 زم یخودم مواظبم عز یگفت

 ..  رمیدم    سراغت و نگ یم  قول

 یرفت ع یقدر سر  نیا  کجا

 نه ینگ میخداحافظ هی یحت بگو

**A 

 **** 

 مکس شمارش و گرفتم   یبار بعد از کم نیاول  یبرا  هیگر  با

 بزارم  غامی گرفتم .. براش پ می برنداشت ..تصم اما

 خوندم    دمیکش یدماغم و باال م یکه ه یپر بغضم در حال یصدا با

   ندازنیم ادتوی زرد  من و  یبرگا 

 بازم    زی پا دیزود رس چه

 ی ستیبار تو مال من ن نیا  اما

   شنیدارن اروم اروم سرد م روزا

 ترن    ریدل گ غروبا

   یستیگن ن یبهم م ایدن همه

 و بازم   ی.تو راحت از عشقم گذشت
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   شمیپ یبرگرد  نهیارزوم ا من

   یمونی تو ذهنم م شهیهم

   شمیمن تو خاطرات تو کم کم گم م اما

 یراحت از عشقم گذشت تو

   شمیپ یبرگرد  نهیمن ارزوم ا  بازم

 اما من    یونمی تو ذهنم م شهیهم

 شم یخاطرات تو کم کم گم م تو

 شمی..کم کم گم م شمی..گم م شمیم گم

 و گفتم    دمیو دوباره باال کش دماغم

به هم  یمن به اندازه کاف  ی...زندگ یهست یکه ک  ینگفت ینده ...نه تا وقت امیبهم پ گهید
 فم یو پرت کردم تو ک یهست ...بغضم و قورت دادم و گوش ختهیر

اون جا بتونم    دیشا شهیتوش تموم م یکه همه چ یی...جاا شی..کگفتیبهم م یحس هی
و   شیاب  طون ینگاه ش دیاغوش ارشام و که دوبار تجربشکردم ...و فراموش کنم شا  یگرما 

 اون جا بتونم فراموش کنم ...

 **** 

 باران 

 *** 

تا به پرواز   ادیمنتظرم بهنام ب..  سادمی ساعت هفت صبح با چمدون دم در وا صبح
 م یبرس
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واسش تنگ شده   یلیهرچند که من از خدامه ..دلم خ ادیهم باهامون م یبرادر گرام اخه
 بود ...! 

 بارروون!  ری.....خخ باران ز ومد ی نم باروون م نم

..اومدم و همون   ایبه دن ییهوی چون من   گهی رو من گذاشتن  ها ..مامان م یاسم عجب
  ومدهیاسمم و گذاشتن باران . خوبه شانسم گرفته اون شب زلزله ..ن  ومدهی شب بارون م

 برف!!!  ایتگرگ   ای  یچ ومدیم  یمثال  اگه سونام ای..وگرنه اسمم باران بود .....

  نی رو داد پا شهیش گولیپسر ژ  هیو   سادی ام کنارم وا یام و  هی  دمیهپروت بودم که د تو
 نکرش شروع کرد  به چه چه  یصدا  و با اون

 ..! یشیم سیخ ادی ..باروون م نیتو ماش ای..ب ی.مش یاش شکک یگنج-پسره 

..بدبخت تو که   شهی هوده طلف م یکشورمون چه ب یجوانا  یموندم ..استعداد ها  من
 برو .خواننده شو ..! یشاعر

بود ..خم شد   دهیو شن زیو همه چ رونیبگم ..بهنام که  از خونه اومده بود ب یزیچ  اومدم
 و گفت   شهیسمت ش

 !!!نیتو ماش امی با قفل فرمون ب ای  یری..میمش  یناموس .اش یب

 خنده و گفتم .  ریو پاشو گذاشت رو گاز و رفت ..بلند زدم ز   دیرنگش پر  پسره 

 ..! یرو خوب اومد  یمش یناموس اش یب-

 و گفت   . دیخند

 م یکمون و بعد بر نیتو اون رنگ بکن

که   یگفت..در حال یو که تهش و بنفش کرده بودم و از دو طرف بافته بودم و م موهام 
 زاشتم گفتم   یچمدون و تو صندوق عقب م

 ... میبر
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 کرد و گفت  یا  خنده

 لج باز ...!-

 م یو به سمت فرود گاه روند می شد نشیماش سوار

زدم و بدون توجه به  یو الناز لبخند زوق مرگ  یو هست  ایو رو   ای مح دنی فرود گاه با د دم
ارومه   یسمت بچه ها و با شتاب خودم و انداختم روشون و گفتم ..همه چ  دمی بهنام دو

 من چه قدر خوش حالم .... 

 اه برو گمشو تفلون ...-  یهست

 .. یخودت نچسب -حرص گفتم  با

 ...میرواز دار بچه ها االن پ - ایمح

 ..؟  یداووود یلبخند گفتم پس کو گروه و اقا با

زن و مرد و دختر و   یرو با کل یداوود  یبا دست پشتم و اشاره کرد برگشتم و اقا  الناز 
  یکرد و ..اقا  کی بهنام با بچه ها سالم عل میو هفت نفر بود  ستیسر جمع ب  دمیپسر د
  یاومدن اسام بودیحواسش به ما م دیکه با  ییرها  ی تور بود با اقا ی که راهنما  یداوود 

و   زی..بعد از چک کردن  همه چ می... راه افتاد میهست  ممونهم  دنید یرو خوندن و وقت
  م یومدیم  هیما پشت بق میهمون ..بچه ها را افتاد  ایدادن چمدون ..همراه گروه   لی تحو

  شی میقد  یکرد که انگار از دوستا  یصحبت م وسفی پسره به اسم .. ه ی..بهنام ..داشت با 
..از بد  میشد  مای وارد هوا پ یبدبخت...با هزار  هیبود ما هم با دخترا .. پشت سر بق

جا ...الناز و   هیهم نبود من   شی هامون پ ی......و صندل میجا افتاد هیهممون   یشانس
اعصابم و به    نیاز بچه ها دور بودم و هم یافتادم کل  مایجا من که ته هواپ هیهم  هیبق

پنجره   نار..به ناممم که افتاده بود اون جلو جلو ها ..رفتم نشستم کختیر یهم م
  مایکه چرا پنجره هوا پ نهیمشغول کرده ا  یکه فکر من و از بچه گ ی سوال هیگردالوش...

 ..نه واقعا چرا ...!  ستی ن یگرده ..! و مکعب
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من رو    کلیکتابم قد ه هیکپه مرش و گذاشته بود و  دهیمرده بود که هنوز نرس  هی بقلم
 بود ...   دهیصورتش گذاشته بود و انگار در حال کتاب خوندن خواب

  جهینمه سر گ هیکه بلند شد ..کمر بندم و باز کردم ... مایهوا پ  نیبندم و بستم و ا کمر
 داشتم اما ...کم کم خوب شد ..

 ام گذاشتم و  اهنگ ..اشوان  پخش شد  و رو گوش هدفونم

 شدم .. تنها

گندش و برداشتم و گذاشتم رو    یکردم مرده سرشو گذاشت رو شونم ..با حرص کله   حس
قدر سرش و برداشتم و باز افتاد رو شونم   نیباز افتاد رو شونم ..ا یخودش ..ول  یصندل

 گفتم   کنم ...اروم  دارشیشدم .. و گفتم ب الیخ یکه خسته شدم اخر ب

 اقا ....؟ دیببخش-

 نداد معلوم بود هنوز خوابه... جواب

 بار به کم به شونش ضربه زدم ... نیا

 اقا...؟ -

 نه انگار ...مثل دراکوال بود ... انگار

 گندش زدم و گفتم   یدست چند ضربه به با زو ها  با

 ...!یهو -

 شدم کم کم .. یعصب

 ....  کهی مرت-

 .  یروان-

 خت یریخر ب-
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 ! اوسگول

 ...! یبا تو ام ...خرس قطب یهو 

  هوی..دستم بردم باال کتابو از رو صورتش بردارم بزنم تو سرش که  دهیجواب نم دمید
دستم رو هوا گرفت و اروم با اون دستش کتاب و از رو صورتش برداشت و من ...کپ 

 سرنوشت است ..؟  نی ..ا ایمثل پرتقال ..است..؟ ا   یزندگ ای کردم ...ا

 نبوده ...  شی ب یمطمئنن نقشه ا  نایا  یمه  ه نوچ

 شدم و گفتم   رهی و سردش خ یمشک  یبهت به چشما با

 دراکوال ...!-

 ..سه رگش گفت  یبا همون صدا  اروم 

 اون دو رگست (  زمی)باروون عز 

 من اسم دارن ...-

 ...؟ یکن یکار م یگوش من چ خی درست ب یبگ شهیم   -با حرص گفتم -

 گذاشت رو پاش و گفت ... تو جه به من کتاب و  بدون

 گردش.... شی رم ک ی...من  دارم میزن یتوهم م یلی..خ زمیباران ..عز-

سوار    راز ی ش یاومد ینداشت ..پاشد مایاها اون وقت ..تهران هوا پ  -حرص گفتم  با
 ..! یش مایهواپ

 برگشت سمتم و گفت   تی جد با

کار مهم   هی  ی..نه ما پسرا با پسرا برا دیگفته بودم که ..شما دخترا دنبال جلب توجه-
داشته   لیدل دی..چرا با شیک می بر  میگرفت میمهام تصم شنهادیبعدش به پ راز ی ش میاومد

 جاموندنمون! بعد خم شد تو صورتم و با لبخند گفت   ن یباشه ا
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 ...!  راز یاومدم شتو  یبرا  یفکر کرد  هی...؟  چینکنه عاشقم شد -

باشه  یشانس  مایمگه رمانه ...اصال هواپ لمهی..اخه ادم عاقل ..مگه ف -حرص گفتم  با
 ..! هیها هم شانس ی..شماره صندل

 ...! یکرد  گهیاره نکنه فکر د- انیرا

..بعدش  نی ور دل من ..حاال بب ی کنم که از عمد اومد یحرص گفتم ..بعدا بعت ثابت م با
 از جام پاشدمو خواستم از بقلش رد شم که بازوم و گرفت و گفت 

 کجا ...؟-

 حرص گفتم   با

 ...به تو چه .. یقنار ری جزا

سمتمون   اد یمهمان دار  داره م  دمیسمت خودش که افتادم تو بقلش د  دمیشدت کش با
 نشستم  م یبا حرص رو صندل

زد   یکرده بود بس که برق م یکه صورتش و به طور کامل ..گرده افشان مهمانداره
 رفت تو کرم و رژگونه ...! یزدم به صورتش تا ارنج م ی..انگشتم و م

 گفت   دی جو یم  یاون لنگ کفش تو دهنش که ه با

 اومده ...؟  شیپ یمشکل-

 گفت   یبا لبخند متاسفانه جذاب انیرا

 ... زمینه عز-

  زمیانتر کثافت ...عز  روونیکشم ب یاز حلقومت م زمیحرص تو دلم گفتم اون عز  با
   زمیعز  یبه کس ینگ گهیکه د یریبم ی....االه

 با عشوه گفت  دختره
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 در خدمتم .... دیداشت اجی احت یزیچ-

 ..  د یاری اب برام ب شمیبله ممنون م  - انیرا

 مسخرش با ذوق گفت   یلنز یبا اون چشما  دختره

 ... ارمی حتما واستون م هیچه حرف   نیالبته ..ا-

 ....!..کانگورو!! یبرنگرد  گهید یپشتش و کرد گفتم ..بر تا

 ..؟ یبا بهت گفت چ انیرا

 گفتم ....  چوندم یپ یکه ته موهام و دور انگشتم م یحرص در حال با

  ارهیداره پاهاش و تا زانو باال م یکه برم ینه ..اخه واسه هر قدم ادیکانگورو ...بهش م-
 داره ..!  یرو بر م یم بعدچرخونه .. بعد قد ی.باسنش و سه دور م

ترسناک و سرد   شهیمثل هم افش یزنه ..اما ق یخواد لبخند بزنه اما نم یکردم م احساس
 بود کمتر بود ... یعنینبود ..

لباش و با چسب دوقولو به هم چسبوندن..هر   یگ ی..م گهیخب بخند د یبترک-گفتم  اروم 
 زنه ...  یها پوزخند م یکنه مثل سکته ا  یلباش و رو هم کج م   کمیفقط   یاز گاه

 و کنار گوشم اورد و اروم گفت   سرش

 ...؟  یگفت یزیچ-

 کنه ..  یباور نم یدراکوالست کس نی گم ا ی م  یبه تنم راست شد ..حاال من ه مو

که   یدوباره مثل اون دفه شدم همون دفه ا ی...وا  کهین نزد قدر به م نی چرا ا نیا  یوا 
 نمیکه قلبم ..تو قفسه س  ی...و موبه تنم راست شد ....همون موقع دی زرت من و بوس

که   یدی زد ... به خودم اومدم و برگشتم سمتش بهش بگم چرا من و بوس ی.باالنس م
لبخند پر از عشوه    هیو ..با ذوق اومد سمتمون  شد دایزرت سر و کله کانگورو جون پ
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زدم   یدوتا م یکیبود باهاش  یبوکس هست ی..که دوست داشتم اون دستکشا  ختیر
 !ش ی کار نینگ یتو دهنش با اون دندونا 

 و گفت    انیو گرفت سمت را اب

 ..نوش جان......  دی بفرما-

و از دختره   وانیرو نروم بود زد و ل یکه حساب شی دیجد  یدوباره از اون لبخندا انیرا
 خورد به ناخن بزرگه دختره ......!!!!!!!!  انیرا  ی  کهیناخن کوچ دمیگرفت ..که د

 ..نفس کششششش هههههههعععععیییه-

چنگ زد.م و تو    انی و از دست  را وان یحرکت ل ه یجمله رو دلم گفتم و با حرص تو   نیا
 کردن  یمبهوت من و نگاه م   انیه و را ضرب  خوردم دختر هیحرکت ..همه  اب و   هی

و دادم به دختره که داشت   وانی ل  کیش یلیمانتوم پاک کردم و خ نی دهنم و با است دور
 گفتم   انی و رو به را کرد ینگام م رتیبا ح

 واقعا تشنم بود ...!      ارنیواسم اب ب  یممنون که  گفت  -

 .....!  ی..هر یعنی نگاه کردم که  یجور هیبعد به دختره   

 پلنگ رفت ..!  وز یبار مثل   نیبا حرص نگاه ازم گرفت و ا  دختره

 دوباره  خواستم بلند شم .که . مچ دستم و محکم گرفت و  با حرص گفت   

..تو رو تحمل   دمیم  هی.. منم ترج میش یزود از شر هم راحت م یلی..خ اریدر ن یباز  بچه
کنم تو   ینکن کار یه نرو و کارشناسمو ..پس رو اعصابم را  یرو که نم  یکیکنم تا 

 راه ندن .... ما یوقت تو هواپ چیه  گهی دوستات و  د

 گفتم   ی کمال خون سرد  در

 یی دسشو   رفتمی من داشتم م-
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  دیبهت نگام کرد ..بعد با حرص روشو کرد اون ور خوب حال کردما ..بهتر بادت خواب با
 مغرور ..  یپسره 

 ... یبهداشت  سیو رفتم سمت سرو    پاشدم

 *** 

 الناز 

  ***** 

اومد   یکی زدم از هم بازشون کنم .. یخورده بود و داشتم زور م چیهام به هم پ یفر هنز
ها ادامه    میندام و به باز کردن س تی اهم ی..! ول یخوب یکنارم نشست ...اوممم چه بو 

  یو با دقت داشتم از هم بازشون م یهندز فر ی ها  میخم شده بودم رو س یدادم جور
 شکافم! یانگار دارم اتم مکردم که   

و اومدم از رو پام بردارم و سر خورد افتاد کف    رمیپل یتر یکه باز شد .. ام پ یهندزفر
که کنارم   می..با حرص چشمام و بستم و باز کردم ..خم شدم ..برش دارم ..اون مایهواپ

هم   ارو ی  نی..اوه چه جا تنگه ..ا مینشسته بود خم شد که برش داره دو تا مون خم شد
 دم ید یجا رو نم  چیه گهیکه با من خم شد ..د

که  یخم شدم و دستم و گذاشتم  روش ..وا هندزفر شتریبا ذوق  ب یهندز فر دنید با
 هیفشار دادم که   شتریدستم بود و ب ریکه ز  یزیبا بهت  چ ستین یقدر نرم و گوشت   نیا

 گفت ...اخ... ییصدا 

 بهت ...اروم گفتم   با

 ..! الیدان

نرم و دوباره  ناخن هام و روش فشار   ز یرو بشنوم اون چ اروی  یکه دوباره صدا  نیا  ی  برا
 دادم که دوباره گفت 

 اخخ 
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و با   رونیبود و کشدم ب ری که اون ز  یاون یحکت کله  هیبهت راست نشستم و تو   با
 با بهت گفتم          دنشید

 روحت!  تو

 ***** 

 ی هست

 **** 

مرده گنده   ه یمن کنار پنجره نبود و    یباران رفت اون اخر نشست ..متا سفانه صندل دمید
نشستم ...اه توف تو   ارو ی...! کنار   نمیبش نیکنار ا دیکنار پنجره نشسته بود ..اه من با 

قدر   نیبابا بزرگم ا  ی  لهیطو  یکه بگ یعرق و هرچ ی..بو دادیهم م  یگند  یروت چه بو 
  مینیب یدستم و جلو  هیمن اگه شانس داشتم ..! با اخم نشستم و   ای..ب دهیگند نم یبو

 کچل ..!  کهیگرفتم ..مرت

که بلند شد . خواستم  ما یخودم کمربندم و بستم ..و هواپ زادیمثل ادم  گهیبار د نیا
دختر و پسر جولوم نشسته بودن و   هیطرف    هی...! از  شدیمگه باز م  یبازش کنم ول

  واریزدن دوست داشتم مخم و بکوبونم  به د  یقدر که حرف م نی ر ور ور اهمش ..و
  یشده بود خالصه ..بو یکرده بود ..چ ریدونم گ  ینم.<!  شدیقفله باز م نی ..حاال مگه ا

..بچشون بود    تیاون دختر پسره که راجب عوض کردن نوع ترب ی. صحبتا  اروی تند عرق 
 با قفل کلنجار برم و خوب اون و بد تر کنم..! یباعث شده بود عصب

کمکتون کنم   دیلبخند زشت زد و گفت بزار   هیکچل بو گندوهه برگشت سمتم و  اروی  اون
 ... 

 که تا حاال نشستم!... دهیپارسالم و م دیع  یجورابا   ی دهنشم که بو اه

د سمت  زشت پر موش و اور  یدستا  دمیبشور که د دیبگم تو برو دهنت و با تا اومدم
 کمر بندم ..!
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..دستش به شکمم  اروی  نیبه ستون فقراتم چسبوندم بس که دادمش تو  تا ا  شکممم
 نخوره ..

 خواد ولش کن  ینم یهو -

 نه بزار کمکت کنم ... -

 ..!... یکمک کن ی خوا یم  یا  هیریمگه شما موسسه خ-

و تجربه کردم  حس  نی بهت سرش و بلند کرد منم رم و بلند کردم که ..در ان واحد چند با
 ..! رتی...ح  تی...اعصبان ی..ذوق مرگ یگ دهی..خشک ی..برق گرفته گ

 با من من دستش و از رو کمربندم برداشت و گفت   مرده

 خواستم ..کمربندشون و باز ...  یمن فقط م-

 من   یجا  یاشتباه نشست فهی الزم نکرده در ضمن جاتم اون رد -راشا

قلمبش زود بلند شد و از بقل من  راشا رد شد  راشا هم با خشم و   کلیبا اون ه ارو ی
 چشم از اون گرفت و به من دوخت ... ینگاه طوفان

 تو ..؟ - بهت گفتم  با

 من ...؟   -راشا

 حرص گفتم   با

 تووووو! -

 من....؟ -.. راشا

 گفتم . تی اعصبان با

 تووووووووووو!!! -

 م...  -راشا
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 و گرفتم جلو دهنش و گفتم   دستم

 ! کنمیجا رو رو سرت خراب م نیمن ا یبگ گهی بار د هی

 ..؟ یکنی م  یجا چه غلط نیتو ا -حرص گفتم  با

 گفت   یحرص یاروم ول ی و صدا  تی و پس زد و با اعصبان دستم

 ازت ..!  رمی اجازه بگ  دیرفتنم با شیواسه ک-

 کنه گفتم   ینگامون م یکاو با کنج مونیبقل  دمید یکه م یتو هم در حال یاخما  با

درست   تی ما ..اونم صندل نی ساعت .درست ا  هی ما تو    یما یاها بعد اد پروازت با هواپ-
 بقل من ..! 

 ...!  یهست یزن یاه چه قدر حرف م-راشا

 شم ...! ادهیخوام پ ی.اصال من م کهیو مرض ..مرت  یهست-

 ؟ یچ-بهت گفت  با

 شم!  ادهی خوام پ یجا نگه دارن م هیرو   مایبگو هواپ-اخم گفتم  با

 خنده و گفت   ری زد ز  هوی

 مگه اتوبوسه! -

 حرص گفتم   با

 ..!  شهیدهنت و ببند بچت دلقک م -

 تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن .. دی خندش بند اومد و اب دهنش پر  هوی

 لذت لبخند زدم و گفتم .. با

 .!هستش و تف کن . ی خورد
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 حرص و اخم نگام کرد و گفت   با

 ...!رونیب م یر یجا که م نی از ا-

 االن ... یکرد  دی...نه تو من و ..تحد یکنیم  دیتحد-

 زد و گفت   یطانیش  لبخند

 نه ...! یتو به گردنت حساس بود -

 راشا ..!  رونیپوکت بنداز ب یاون فکر و از کله   -بهت  گفتم   با

 شده .. واانهیموند ..وا د رهیبهم خ هوی

 ...! نمشی که ..قراره بازم بب نی قدر خوش حال بودم از ا  نی چرا ا یول

 **** 

 ا یرو

 ***** 

بهش کار نگرفتم ...رفتم ..اون   گهی.د رهیدرگ ش یهندزفر میبا س دمیبقل الناز رد شدم د از 
سعمکش و در اورد و چشماش و بست و    دمیزن بود که د  ریپ هیوسط نشستم ..بقلم 

شد و  شروع کرد به خرو پف  زونی دهنش  چهل سانت باز شد  اب دهنش او هوی
 .. دی..چه زود خواب ی..االه

نگاه   یچشم   ریاز رو سرم برداشتم و گذاشتم رو پام ...  برگشتم سمت چپم و ز   کالهمو
.. سرش    یل  قهیجل  دیهن سف ری..پ یخی...شلوار تنگ   یپیکردم ..به به چه پسر خوش ت

بود و   ختهیرخش ر میرو ن رش یت  ییخرما ی بود .. موها دهیاون طرف بود و  انگا رخواب
 ...  شنگهیق هجانم ..چ  یشد ..ا  ینم دهید

کرده بود و دستام   میکه تو استخر زندون یمهام اومد جلو چشمم موقع  یلحظه چشما  هی
 زدم .. و گفتم   یکه از تو اب نجاتم داد ..لبخند اروم یبسته بود ..موقع
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دور   ابونایدختر سوار کرده و داره تو خ یگرون و خوشگلش کل ینایاالن حتما ...با ماش -
 کنه ..نفسم و اه مانند از گلوم خارج کردم و گفتم ... یدور م

 تم ......که ...اب دهنم و قورت دادم و اروم گفتم  گف ی....م گفتمیتا بهت م یبود  کاش

 گفتم که ...که ....  یم-

  یچ یخوا  یم  نمیکه ..خب بگو بب گفتمیم یگفتم که ..ه یم ی..ه  گهید جون بکن د -
 ..!.  یبگ

 و از دست داده بودم ....   میکلمه الل شدم ... قدرت گفتار یواقع  یبه معنا  یعنی

 زور گفتم   به

 م.ه.ا.م!!!!! -

 گفت   یبار  طنتیو داد باال و با لبخند ش  موهاش

 جان -

 افتاد کف پام ..! قلبم

 که دوباره اون جمله رو تکرار کنه گفتم   نی ا  یبهت برا با

 م...ه..ا..م!-

 زد و اروم گفت ..جان ..! یلبخند   دوباره

 و با اخم گفتم    رونی ...قش کردم ..از حس اومدم ب رهیمن و بگ یکی

 ...! یکن یکار م یکه بقل من ..چ اریقانع کننده ب لی دل هی-

 لباش و گاز گرفت و گفت    مهام

 تو رو بقل کردم خبر ندارم ..!  یخاک عالم من ک-



 کاله داران 

290 
 

 حرص به ادا هاش نگاه کردم و گفتم  با

 شلتو ... شیببند ن-

 شد طرفم و گفت   خم

 م بگو ..!...به  شتمی..ادامه بده ..االن که پ زمی...عز یگفت  یم یداشت-

 ؟   ویچ

 برام ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یری میکه م-  مهام

دسته اخر .. دستم و بلند کردم   یتا جملش و درک کردم ..ول دیچند لحظه طول کش هی
 تو سرش و گفتم ... دمیکوب یکی

 ...؟  یگفته منظور من تو بود یاصال ک-

 ور لپش چال افتاد ...  هی هیور کج کرد    هیکم رفت تو هم  و لباش و   هیاخماش    مهام

 بود ..!  یخ..خ..خب پس ..منظورت ک -  مهام

 

 ...موریت-

 و گفت    دیحرص دندوناشو رو لباش کش با

 ..؟ ی..ک دیببخش-

 گفتم  یخون سرد  با

 موتور باحال ...داره که نگو ...  هی.. مونی..پسر همسا  موریت-

 یغیجوجه ت گفت ی بود که ..باران بهش م یهمون پسره ا  موریفتم ...تراست گ شی خدا
موتور   شهی داشت و هم یداشت ..شلوار کرد  ی..برق گرفته گ ی..اخه موهاش به قول هست

 کردم ...  یداشتم به مهام فکر م ییخدا ی... ول د یکشیداغونش  و دسمال م یدسته دو 
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 با اخم گفت   مهام

 ....  کنهیخوشگل و گروونش  دور دور م ینایبا ماش  یتو که گفت-

 دادم ... یباز سوت ایب

 ...  نوز یکنم سس ما یاه من اصال راجب تو فکر نم -

 بهت گفت   با

 ..! نزیسس ما -

 ..واست شعرم سرودن تازه .. کننیم  غتیتبل ون ی زی مگه تو تلو یخبر ندار  عععیییه-

 گفت    مبهوت

 ... یچه شعر-

 گفتم   کنهیم غیبه اسم مهام تبل یکه داره سس ونی زی تلو ارو یحالت همون   به

 مهااااام ...خوش مزه و خوش نام! -

کردم به   یو گوش م   نیمنم ا  ی افتاد یمن م  ادیبه  یدید  یو گفت ..ا تو اون و م دیخند
 افتادم ..  یم اادت ی

 بقلت کردم .. ای ..بقلت کردم ..رو ایرو  -مهام -

 ......  ییایرو  یتو تو اسمونام ..زندگ با

رو چالش و با ذوق گاز   شدمیبخونه ..چون خم م  شو یشبق شنگ یق یبا اون صدا  نزاشتم
 گرفتم ...جلو دهنش و گرفتم و گفتم  یم

 خفه شو ...!   یعنیدادم و چشمام و بستم  هیتک می شنون .. بعد به صندل ی.م سسسیه-

 ****** 
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 ا یمح

 ***** 

که از  ادیهم داره م یپسر الغر اندام هی دمی..که .. د شدمیها رد م یصندل   نیاز ب داشتم
  هیپشتم چسبوندم تا رد شه پسره  یجا تنگ بود .. خودم و به صندل کم یبقلم رد شه 

از کنارم رد شد که نصفش به نصفم خورد ..!.با حرص منتظر   یلبخند چندش زد و جور
  شدمیم  یداشتم عصب گهیداد د یطولش م کهیمرت از عمد    یبودم رد شه راحت شم ول

به  دیاومد سمتمون ..به به ..گل بود به خاک اراسته شد ...ا ببخش گه ی پسره د کی..که 
سرش بود اومد سمت منو اون    ییمویل یکاله مشک هیسبزه اراسته شد .....پسره ...که 

  یرو نم یبود اون کاله  مگنده بک جلو ن یخورد ..چون ا یجم نم خمی پسره انتره که از ب
اون پسر    دمیپسره رد شد ...بر گشتم ..د ی..فقط حس کردم سبک شدم ..اخ  دمید

دونم به  ی پشتش به من بود ..و نم هی.. کاله ستینچسبه بازوش تو دست همون کاله
و نشستم    دمیکش قینفس عم هیرفت   یفت که پسره رنگش قرمز شد و تند گ یپسره چ
  یتکون م  یوقت  یجلو تر از من نشسته بود ..من  هر از گاه ف یرد دچن ای .. رو میرو صندل
 یکیگذاشتم و کمر بندم و بستم ... می.. .. دستم و رو دسته صندل دمشید ی خورد م

..بود ....روشو کرد اون ور و من بازم   هیاومد کنارم نشست ... برگشتم سمتش همون کاله
..!. ششششیبخورمش ..ا خوامیم   ارحاال انگ  ریخود درگ کهی..مرت نمشینتونستم بب

 داشتم ...  چهیو دل پ جهی.. ... سر گ دمیکش یقیکه بلند شد ... نفس عم مایهواپ

 ی.... با خستگ شدم یبودم بعد خوب م یطور نی ساعت اول پرواز ا  مین هی حدودا
 چشمام و بستم  

  یکه اگه ارشام و دوستاش نم نی شدنم به دست سجاد افتادم ..وا ده یدزد  ادیلحظه   هی
 !!!  ومدیسرم م  ییچه بال دنیرس

و    یجد یبسته چهره   یبا همون چشما  رهی رو لبام شکل بگ یارشام باعث شد لبخند ادی
کردم   یرو  تصور م نهیبدنم و نب ینداخت تا کس یکه داشت روم کت م یارومش و موقع

 تنگ شده بود طونشیش یلبخندا ی...چه قدر دلم برا 
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خاص و خنک.....با  یبو هیداد .. یم یخوب  یبو  بیکه کنارم نشسته بود عج ینیا
بهترش کنم   ایصورتم افتاده .. یرو  هیبسته دوباره لبخند زدم ...حس کردم سا یچشما 

سرم و بند کردم و چشمام   یحرکت ان   هیدم..تو کر یرو رو خودم حس م ینگاه ینیسنگ
 و درد کرد ... وردسفت خ  زیچ هیو باز کردم که ..سرم به 

  نیا یاخخخخ دستم و گذاشتم رو سرم چشمام و به زور باز کردم که خشکم زد ....لعنت-
انداخت   ی بکشم که تند به اطراف نگاه غیکرد .... دهنم و باز کردم ج  یکار م یجا چ نیا

 ت و گذاشت رو دهنم ..و گفت  و دس 

کنه ..بعد  یکنه ..بعد سقوط م یجان مادرت ..دهنت و باز نکن . خلبان ..سکته م-
 م یری می...هممون م

 از رو دهنم برداشت ...با بهت گفتم    یطوالن یدستش و بعد از مکس یشک و دو دل با

 جا ..؟  نی تو..ا-

 زد و گفت   یطونی.کالهشو برداشت و لبخند ش ارشام

 سالم..واجبه ها .... -

 گرد شده گفتم.. یچشما  با

 اخه... -

 گفت  رهی خ ینگاه با

 نکن ... -

 ..نکنم ..؟ ویچ- بهت گفتم  با

 و گاز گرفت و باخنده گفت ..  لبش

 گم ..گردش نکن ... یبد برداشت نکن ..چشماتو م-
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 نکنه دوستاتم ..هستن ..  نمی.تو حالت خوبه .<؟ بب! .شیمثلث  ایکنم   شیلی..مستط وا

 زاشت گفت   یهاش و تو گوشش م یکه هندزفر  ی.در حال ارشام

 باشن!..  یبله همه شون اومدن ..االنم در جوار دوستانتون م-

 حرص گفتم   با

 ...نیکنی کار م یجا چ نی.ا  گمیانگار ..بهت م یمن و دق بد  یخوا  یم یاو ه-

 !!! میبر یواز لذت ماز پر  میدار- ارشام

 و  از رو مژه هام کنار زدم و گفتم ...  میچتر یموها 

 ها ....!  یبر یکه لذت م- 

 بگه که ...  یزیچ اومد

 باران اومد   غیج یصدا 

 ...! یگی م یناموس یب ی زای..به من چ ینیز ی...به  من دست م زیه  یپسره -

گرده   یشده و داره دونبال صدا م زیخ میهم مثل من ..ن  ایرو  دمیشدم د زیخ میبهت ن با
 مهام دهنم باز موند پس راست گفته بود همشون هستن ..  دمیبا د

 عمه خانومشون ..واال  یخوان ببرن ..عروس یم  فی زده بودن انگار تشر پیت  یجور حاال

شت سرم  شدم و پ  زیخ میاز مهمان دارا از بقلمون رد شدن و رفتن پشتمون ..زود ن  دوتا
که   نیبلند شده و با اخم رو به ....ا ا شی..باران اون دور دورا از رو صندلدمیو نگاه کردم د

 گه ی به کمر زده و اخم م یبا دستا ان ی...! رو به را  انهیرا

با   انی...ادم باش ...! را کمیبترس ....  اتیخجالت بکش ...برو از خدا بترس ..از اون دن-
 و رگ گردن متورم ..بلند شد و داد زد   ت یاعصبان

 باران ..بتمرگ ...-
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 گفت   انی رو به را ت ی دار با جد مهمان

 ..؟  هی..خانوم شما هم اروم باش ...چه خبره ..مشکل چ نی پا  اریاقا صدات و ب-

 یب زی چ هیمن و   ی...دستش و زد به پاها  مانیو ا  نید ی..ب نی ا  یچیه -... باران
 هم گفت ... یناموس

تکرار نشه ..خانوم شما   گهی..د  ستیناپسند ن ی کار ها نیا  یجا جا  نی اقا ا -.مهمان دار 
 جاتون و عوض کنم ... دیایهم ب

  یبدبخت ...کامل رفت ..م انیرا  ی..ابرو  کردیو باران نگاه م انی برگشته بودن و به را همه
 کرده ..! ی طور نیو کم کنه ا   انی را یکه رو  نی.ب اران هم برا ا  هیدونستم همش ..سرکار

داره به   ریباران دل ش  نیسنگ کوب کردم ..ا  دمیو من از اون دور د  افش یق  ی..وا انیرا 
 کرد به جون خودم ... یرفت باران و نصف م یم ی کرد یولش م یعنیخدا .....

 مبهوت گفت    ارشام

و   انی را .. شما هنوز  ستیدسته خودش نده ول کن ن یکار هیدوست تو ...تا  نیا-
 ...!!! نینشناخت

 سمتش و گفتم ...  برگشتم

فرو کن ...شما هم هنوز نه  انیو خوب  تو مخ خودت و دوستات مخصوصا را  نی پس ا-
انگشت   ی...ونه دوستتت هنوز باران و شناخته..باران تا حاال ...حت نیمارو شناخت

 نشونتنون نداده  کشمیکوچ

 **** 

نمه  هیبچه ها   دیکنم ...بزارm2  فیاز داستان و من براتون قراره تعر  کمی... سالم..
 استراحت کننن....!.. 

   **** 
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 ...دیشیتند تند نفس مک تی ....با اعصبان انیدور هم نشسته بودن ...را همه

..عکس  بهیبا چند تا پسره غر شاپیرفتن کاف مینبود ششونی..دو روز پ نی..بب شهینم-راشا
 انداختن ...

 با حرص .. صداشو ناز ک کرد و گفت   ممها

 ها !!!  نیروز خوب کنار ..بهتر  ه ینوشتن .. رشمیز -

 ! میزانمونی ..و کنار عز میرو بگو  نوشته ..چه خوب که برگشت یکی...اون   ارشام

 و گفت ... دیبه چونش کش یاز جاش بلند شد ...دست بی..دست به ج الی....دان 

 ...  میکن  دایپ یراه هی  دیبا-

 گفت   یبا مسخره باز  مهام

...و اهنگ   میبزن تاری..دم خوونشون گ راز ی..ش می.دکتر..بعد چه طوره بر  یاوه ..اقا -
 .. دیبرگرد  میبراشون ...بعد بگ میبخون

 برداشت و پرت کرد سمت ..مهام و گفت   اردیلیب ز یاز رو م یتوپ  راشا

 خواد بگه ... یم یچ ی..دان نمیببند بب-

 ..  انی را نهیداد و توپ  محکم خورد .. به س یجاخال مهام

از   شیشگ یو نگاه سرد هم ی با خون سرد  انیموندن ...را  رهی خ انیبا وحشت به را همه
 ..به توپ نگاه ..  یپاش افتاده بود و برداشت و  کم یجاش بلند شد و تو پو و که جلو

که پشت ...پله ها بود    ی..سر تا سر   نهیاحرکت توپ و به سمت .. هیو بعد تو   کرد
نگاه    انی ...همه مبهوت ..به را ختیفرو ر یبد  یها با صدا  شهی پرتاب کرد و کله ش

 درشت کرد و گفت   هویکرد و بعد  زی ر یو چشماشو کم یرفت سمت دان انی..را کردن یم

 ...! شنومیم-
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 و گفت ... دیکش ی..پوف یدان

 .... مشونی نیدوباره بب دیبا-

 چه طور ..؟  - انیرا

 ...  شهی...تهرانم نم  شهینم راز یش- یدان

 ... گهی د یجا  هیپس  -  ارشام

 خب کجا ... -  مهام

 ..! ی..بگو دان هیچ  ینقشه دک نمیگاله رو ب د ید ببند - راشا

کرد تا بخوره اروم   یدرست م یکه نسکافه ا ی..رفت سمت ..اشپز خونه و در حال  یدان
راشا   ژهیبه و  هیاروم بودنش رو اعصاب بق  نیا شهی اروم شروع کرد به صحبت کردن ...هم

 بود .. انیو را 

  هیالناز و..کال همشون لج باز و  ایو باران .. یدخترا  لج بازن ..مخصوصا ..هست- یدان
  یه خودشون با پااگ   ی..ول یکنن ..کنار ما باشن ..حاال تو هر حالت  یدنده ان قبول نم

 ..؟  یما چ شی پ انیخودشون ..ب

 .. بود گفت   پیبور و خوشت یباران کنار پسر دنی..که حاصل د یبا کالفگ انیرا

 تومارش نکن ..فس فس نکن ..بگو نقشت و  -

 نداره ...؟  یآژانس مسافرت هیبهراد ... یمگه بابا - یدان

 خب .. - ارشام

 خب به جمالت ...- یدان

 کنه ..؟ یکار نم راز ی راشا ..خوان تو فرود گاه ش یتر عمو مگه ..دخ-یدان

 خب ..؟  -  مهام
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 خب تو کالت .. - یدان

که  یکرد ...همون  یکار نم رانسلی مگه ..دوست دختر صابق ..مهام ..تو شرکت ا - یدان
 کلفت بود ... شیباباش پارت

 ..؟  یخب که چ - راشا

 و گفت   دینسکافش و سر کش  ی با خون سرد   یدان

 .. یخب که همه چ-

بهراد تو   یتور بابا  یهتل نداره که ...مسافرا  هی   شیمگه ...عمه بزرگه ارشام تو ک-یدان
 .؟  کننی رن اون جا اقامت م یهمش م شیک

 خب ... - ارشام

 بار کالفه گفت   نیا یدان

 ..؟  دیدینفهم  دیخب و زهر مار ... اخه مگه شما گاو-

 !دمیکنم نفهم  ی...اوم ...خب ..خب حاال که فکر م زی..چ زهی......چ دمی چرا من فهم-  مهام

 ....  دمیو گفت ..منم نفهم دیخند  ارشام

  امی..سادست ...پ دمیجلوش  گفت ..اما منن فهم زیپرت کرد رو م شو ی..گوش انیرا
 .........هتل مشترک!  شی....ک مای.....مسافرت ....هواپ 

 فکر کرد و گفت   یادا  یدستش و رو چونش گذاشت و کم ارشام

 ... دمیبازم نفهم ییخدا-

 نشست و گفت    اردی لیب زیو رو کانتر گذاشت و اومد و رو م  وانشیل  الیدان

  یهمراه اول  ای  یرانسلی ه اشمار  هیاز   یالک امکیپ  ک ی ...ما  دیاریباشه به مختون فشار ن-
که  یمثل شماره ..هشتاد و دو ..هشتاد و دو ...با استفاده از همون پارت دونمی..چه م
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قراره از   یحیو تفر   یتور گردش کی مضمون که   نیبا ا  میفرست یدخترا م  یگفتم ..برا
به اژانس    میگی بهراد .عمو بابک. بهش م یبه بابا میزن یزنگ م بلشم! ...قشیبره ک راز یش

  نیبسپره که هر وقت پنج تا دختر رفتن اون جا بگن اره و همچ راز یتو ش شی مسافرت
داره.... دخترا هم   فیقراراه برن تازه پولش واسه دانشجو ها . پنجاه درصد تخف یسفر

و مدارک الزم   اسمشون و نوشتن ..و پول یت... ..وق زننیمسافرت و رو هوا م نی احتماال ا
  یم ..صندل یکنیم ی..کار میکه تو فرود گاه دار  ی...اون پارت شیپ  میر یو دادن ..ما م

هم  یکارو بدون ..  پارت نی..هر چند ا میکنی هامون کنار دخترا باشه ..و از هم دورشون م
شد ..دخترا    یاو ک  زیهمه چ ی..احتمال درست بودنش کمه .....وقت  یانجام داد ول  شهیم

...هتل عمه ارشام که .. تو    میخوا یکه ما م  یهتل رنی تورشون .. و گروه شون ..مبا 
و    کننیم بی که شد تعق ییبا ما و دخترا رو هر جا  شیک انی م انیراشا و را  ی.. ادماشهیک

...به عمو بابکم  میمون یهتل باهاشون م  کی و تو   میار یما هم سر از همون جا در م
 رو لو نده . یچی ه میگیم

 ... انیخب از کجا معلوم اصال ب- ارشام

 یک یتو تار هیری ت- راشا

   قایدق- یدان

 ... ینقشه ا  نی..همچ دیرس یکردم به مخم نم  یاوف صد سال فکر م-  مهام

  ی...اروم نم کردیم یشاپ چه غلط یباران تو کاف خی ب کهی.من تا نفهمم اون مرت- انیرا
 شم

  یتون یواقعا نم  گهی تو د ی..ول  میتحمل کن میتون ی م   میکیاره ..داداش ...باز ما  - راشا
 دست انداخته بود دور گردن باران ..؟  یپسره چه جور ی دیاخه ند

 و خورد کردن مجدد اعصاب من ... تی اور ادی ..واقعا ممنون بابت  دونمیخودمم م- انیرا

 کرد گفت    یلند ش مکه ب  یارشام و گرفت و در حال  ی.. بازو  مهام
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  هیکه انگار نه انگار   یکی..اون  میزادیادم هیجمع فقط ما شب نیداداش تو ا م یبر ایب-
 یونی لی...و بعدش در کمال ارامش ..خصارت م نشیاز اون فاصله خورد تو س نیتوپ سنگ
  نیکه دزدا هم از ا کشهی م  ییجنا ینقشه ها   یکه در کمال خون سرد  یکیزد...اون  

 که .. هم یکیکشن ...اون   ینقشه ها نم

 پاره کرد ....!!! کهیرو ..ت یبکس به اون گنده ا  سهی ک د یرو که د عکسا

.. دست دور گردن هم انداختن و در   میریبه درد خودمون بم میاره داداش بر-  ارشام
 ... رفتنیکه از پله ها باال م یحال

 مهام ...-  ارشام

 م ..... ارشا -  مهام

 دخترا ...؟  شیبودن پ یبه نظرت اونا ک- ارشام

 ..! ای رو  شیبود پ یبه نظرت ..اون ک-  مهام

 در همون حال ..از پله ها باال رفتن ... و

....هنوزم نستایچنگ زد و رفت تو ا   شویبه موهاش زد ...دوباره گوش  یچنگ یعصب انیرا
 یخارج کرده که اون همه پسر ه یو  یکرد چرا باران خود شو از حالت پ یدرک نم

بود .؟.اصال چرا شال باران   ی! ..اصال اون پسره ک ننیقشنگ شو بب یکنن و عکسا  کشیال
بود ته موهاش   یچ غیاون قدر عقب بود .؟.چرا موهاش و باز گذاشته بود .؟.اون رنگ ج

از   ری به غ یکرده بود ... دستاش مشت شد ...نکنه کس ی...؟..لباش و چرا اون طور
 خودش طعم لباش و بچشه؟     

 یو رو کرد ...خودشم هنوز نم  ریو با پاش ز  زیم ی..بره و فراموشش کنه ... عصب نکنه
  یلیس هیتا اول   داره که باران جلوش  بود لیقدر م نی..چرا ا  هیقدر عصب نیدونس چرا ا 

 کنه و بعد محکم بقلش کنه..و بگه ..بمون!  دشیسف  یمهمون گونه ها 
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 چیحس ..نا شناخته و مسخره رو که باعث شده بود از ه نی دونس چرا ..؟ ا ینم هنوزم
کرد ...راشا .....راشا که ...دلش  ی شناخت و درک نم  یو  نم ادیجز اون خوشش ن یدختر

به پسرا   یکه هست نی راحت بود از ا یاز  هست  الشیخ طرف هیخواست .. از  یدعوا م
اون عکس کنار اون پسرک  خوش خنده و قرمز   ی ! ..اما پس چرا تو  هی و دعوا  دهیرو نم

خونش باال رفته  نی.. لبخند زده بود ....دوباره ...ادرنال یلبخند زده بود ..اصال به چه حق
رد شد و سالن   یرفت باشگاه ...از سالن اصل میزد و مستق رونیبود .. ...از خونه ب

به سمت   میاون ور ..مستق ورو نی لباساش و چنگ زد و پرت کرد ا  دیکه د شویخصوص
خوشش    یسوت یبکس حمله ور شد ...اصال چرا از اون دختر خشن و چموش خدا  سهیک

 ..نکنه واقعا خوشش اومده بود ....!  نمیباومده بود ...صبر کن بب

الناز انجام داد خودش و رو   یدوباره   دنید یالزم و برا  یها  یهماهنگ  یهمه  یدان
تختش به صبح رسونده بود ناخاسته لبخند کم   یشب و رو کیتختش پرت کرد ...الناز 

  یبو  کرد تختش و بالشتش هنوزم یها فکر م  ووونهی اوقات مثل د یزد ... بعض یجون
  ی... دستش و اروم رو  شی گرد و اب یچشما   د..! ..عاشق چشماش بو ده ی..الناز و م

که به خاطر نسوختن صورت الناز سوخته بود ..با لبخند رو   ییشونش گذاشت همون جا
  ی.. چه خوب که شونش سوخته بود و رو صورت اون کوچولو د یشونش دست کش

تونسته   دونستیمونده بود .... ..هنوزم نم نهیصاف مثل ا   یهمون طور  یدوست داشتن
  کیکار فکر نکرده بود .. انتینه ..اصال چند وقت بود که به اون خ  ایو فراموش کنه   ز سانا

که به ساناز فکر نکرده بود  شدی م یماه  کی  دیماه ..؟ اره شا  کی هفته ..دو هفته ..
عالقه به   شتر یب یلیاز ساناز بود ..اره ..االن خ  شتری حاال ...قسمت الناز وجودش ب دی..شا

ساناز ..هه اون دختر نامرد ..پول دوست کجا و کاله دار کوچولوش   ا الناز داشت ت   دنید
 کجا .<؟ 

بود که تو دلش به   ینفر نی ..ارشام اولاشیمح  یشعر تازه براش فرستاد.. برا  هی  دوباره
  فرستادیبراش شعر م یواشک ی اعتراف کرده بود ...روز ها بود که  ا ی دوست داشتن مح

شاپ با ساعتش که مدل روز بود   یبار تو کاف کینفهمه که کار اونه  ایکه ...مح  نیا  ی...برا
بود دستش   دهیکه د  ایشعر فرستاد و مح ایمح  ی.با اون برا  ادد امی پ شدیو باهاش م

اون اهنگا و شعرا از ارشام بود    ی..اما .همه  ستی فکر کرده بود کار ارشام ن ستین یگوش
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  نشیرو برد تو ماش ایکه به زور مح یشروع شد ..از اون روز  یاز بعد اون دزد زی..همه چ
و از دست    اشیکه مح ی..همون روز  ارهدوسش د د یبعد اون فهم دمیو بقلش کرد ..شا

..... چند دیو نرمش کاله کش شونیپر یکه رو موها یات داد ..همون روز اون جونور نج
فرستاد ... هنوز   یم ای مح یبرا    دادیگوش م شهیکه هم یگذشته بود و داشت اهنگ یروز 

 ی...نم ودب  ایمح  یبود ..شماره  ای زنگ خورد از مح شینگذشته بود که ..گوش قهیچند دق
و با پسرا تو راه   نهیصداش بود ..مهم نبود تو ماش دنیتونست جواب نده تشنه شن

 دی بار یبودن و بارون م  راز یش ی کایاون بود ... نزد ی..مهم  گوش کردن صدا  رازنیش
با بغض براش اهنگ   ایمح ینتونست صدا کنه عشقش و  اما وقت  د ی...صداش و که شن

اما ..تماس قطع شده بود ... سرش    ایگفت ..مح..اروم   هخوند نتونست خودشو کنترل کن
دونست چرا دلش   یداد ..و چشماش و بست ..وخودشم نم هیتک  یصندل یو به پشت

 خواد ....؟  یم هیگر

بهش عالقه مند شده بود  ای رو ی.. بعد از اون دعوا تو ..فرود گاه .و حاضر جواب مهام
دل   دشید ای ه تا روز گم شدن محتا ب یکه با ا ون لباسا  یاون شب  دینه ..شا دمی..شا

خواب ازش عکس گرفت و هر شب قبل   یتو  ی واشکی  ن یهم یبرا   دیبهش بست! ..شا 
 گفت ..  ی..و هر بار م زد ی و لبخند م  دیدیخواب اون عکس و م

 کاله به سر ..؟ یکوچولو 

داشت ...با خودش عهد   شی ک یبرنامه  برا  یامد .. کل ی..خوشش م  ای حرص دادن رو از 
 رو تمام و کمال به نام خودش بزنه  .. ای ..دل رو شی ک یبسته بود که تو 

به دست اوردن دل   یدل باخته اند ...و برا  یخبر نداشتنددد که .همه گ کی  چیه و
 نقشه ها دارند......  یگرید

 ******* 

کننن  ف ی تعراونا   m2 کمی   دیخسته شدم ....بچه ها استراحت کردن .بزار گهید خب
 ..خخخ.  
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 الناز 

 *** 

زن  چاق نشسته بود   هیاون ور تر از من کنار  ف ی باران  حاال بعد اون دعوا سه تا رد    
کنه ..فقط خدا رو شکر که   ری سوزونده بود ...خدا اخر و عاقبت مارو به خ شیات ی...باز کل

  ادمی باران و اخ اصال  یا ه دادیبوده داد و ب  دهیبهنام ..اون جلو نشسته بود . و انگار نشن
زود  دیرسی م  ییجا هیبود تا  یمعروفمون بود مثل خرس قطب ی خوابالو  نامنبود به

کنار من   ال ی..دانمیکردی مسخرش م  یو ما کل دیخواب  یو م  زاشتیهدفون رو گوشش م
دستم و اروم رو صورتش بکشم ... اما   یدوست داشتم انگشتا یلیبود ...خ دهیاروم خواب

اون با وان نگاه ساکت و ارومش   کهشه و ابروم بره ...مخصوصا  داریب دمیترس یم
  میبودم که ...اعالم کردن دار رهیدونم چه قدر بهش خ یکرد .... نم یو رو م  ری اعصابت و ز 

   خم شدم و گفتم الیدان ینشست ..اروم رو مای هواپ ی ....وقتمیا ی..فرود م

 ...ایدان-

کارو کردد قلبم افتاد   نیهو ا  ی..کامل اسمش و نگفته بودم که چشماشو باز کرد چون  هنوز 
 گفت ...  یاروم  ی..که با صدا  کردمیکف پام ..! ..بابهت نگاش م

 تو خوش رنگ تره ....  یچشما یاب-

  کی افتادم ...چشمات از نزد شگاهیحرف خودم تو ازما   ادیبهت از ش فاصله گرفتم   با
  یمن قشنگ تر از چشما  یبود چشما  نی..االن منظورش ا  رهیبگ یک یمنو    ایخدا  ی...وا

 خودشه ..! 

بهش نندازم زود از جام بلند شدم و  بدون تو جه   ی وقت نگاه عاشقانه ا  هیکه  نی ا  ی.برا
 از کنارش گذشتم ......   رشیبه نگاه خ

 ... انی .منتظر شدم بچه ها هم بخارج شدم .  مایخره از هواپ بال
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باران با چشم و ابرو   دمیبزنم و راجب کاله کجا بپرسم که د غیخواستم ج دمشونید تا
بچه  گهی..اهان ..راست م  سادهیوا   ی..بهنام کنار هست دمیاشاره کرد خفه شو ...برگشتم د

 ما خبر نداشت ....  چیدر پ چی..پ یماجرا ها ن ی..بهنام که از ا

شروع کرد به سرفه کردن اون قدر سرفه کرد که گفتم االنه که خفه شه .... بهنام  هوی  باران
در کمال ارامش   یو هست  ایهم از من دتر ..هول کرده بود فقط رو  ایهول کرده بود و مح 

  ارهی ب رهیبره اب بگ  دی ...بهنام ..زود دو کردنیبه جون دادن باران نگاه م یحیبا لبخند مل
 زد و گفت .. یی..لبخند دندون نما  کیش یلیرفت ..باران ..خ ام...تا بهن

 ! دیفرستادمش دنبال نخود سف -

 ... دمیخاک توسرت ..ترس - ایمح

 ..وا جلل خالق ... یکرد  یباز  لمیبهت گفتم ..االن ف با

 م ید ی..اصال نترس م یشناسیو م  نیکه ا  ای من و رو-  یهست

 ن یدی..شما هم پسرا رو د اد یارو ...االن بهنام مگاله ه دیببند -باران

 ..اره ....  میزد غیو گفت ههممون ج  نیا  تا

 زود ..گفت  چارهیب ا یعده برگشتن نگاهمون کردن که رو  هی

 چه قدر هوا خوبه ...!  ارهههه

 نگاهاشون و برداشتن .. همه

 کردم ..! خی سنگ رو   یو چه جور  انیرا  نید ید-  باران

 .. کنمی من بهت افتخار م-  یهست

شد مگه نه ..؟ وگرنه از   کی که با نقشه ..بهمون نزد میدونیبچه ها ..همه م ی ول-  ایمح
 ..؟  دونستنیهامون و م  یکجا ساعت پرواز و شماره صندل
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 کاسشونه .... مین ریز  یکاسه ا  هیاره ...حتما - ا یرو

اب و داد   یه بهنام بدبخت با نگران..دوباره باران شروع کرد به سرف ادی بهنام داره م میدید
 به باران وب ارانم مثال خوب شد ..!

 م یسادی سمتمون ..متعجب ..وا  ادیم  تیتور که با اعصبان  ریمد  دنید با

  

...قرار بود  د یگروه هماهنگ باش هی..؟ ..پس با بق دیستی مگه شما جزو تور ن- ییرها
 د یسی وا   میکه بهتون گفته بود یی...همون جا 

 بد شده بود ...  یحال خواهرم ..کم  ییرها ی اقا  دیببخش- بهنام

منتظر ما   رونیبعدشم ..  دوتا ون ب میری بگ لی چمدونا رو تحو میخوب بر لهیخ- ییرها
 س یهتل ..پرد  میهستن تا بر

 ... میای باشه االن م-

از فرود گاه و   رون یب میچمدون ..رفت لی و بعد ز تحو  می..پشت شون راه افتاد همممون 
دخترا افتضاح   پی نمه گرم .بود .و ت هیهتل ...هوا .. میو تا بر   میسد د یسوار دوتا ون سف

 نزاشته بودن ..! با یکه همراه تور بودن ..که کال شال تقر یی از اونا  یلیبود ..خ

 اروم دم گوشم گفت ... ا یرو

 بهت نگفت؟  یزیمهام چ-

  ی..مردما  کننی نگامون م ین با کنجکاو همه زول زدن و دار دمی لحظه برگشتم د هی
 فضول ...!

 گفتم  ای رو به رو بلند

 ! ییهتل ...بعد برو دسشوو  میاره ...بر-
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کردم که ..زود سرش و تکون    انمونیاشاره به ..اطراف هیگرد شد نگام کرد ..که  یچشما  با
 بود ..  شیکه سرش تو گوش  اینگفت ..مح ی چیه گهیداد ...و د

 ! میزنگ به مامان شون بزن هی. میبرس- بهنام

 اره ... -  باران

داشتن کل راه و به قول باران   غو یج غیزشت و ج یبچه هیمرد و زن بودن که   هیون   تو
هم که   ییرها ی..! ..اون اقا میو بفهم مینیاز اطرافمون بب یزیچ هی ونگ زد و نزاشت  

 ..!   دیخند یدختر لوس نم هیکسم  جز   چی و ه  کردیمزه م یب  یها  یمدام شوخ

 ...گاد.. یهتل ...چشمام افتاد جلو پام ...او ..ما  دنید با

  یهتل خوشگل گهیبار مارو به زور بردن توش د  هی که پسرا  ی...جز اون هتل هیز یچ عجب
 بود.. یز ی ..عجب چ یکی نی وبودم ..تا ا   دهیند

تاق   یو مسخره باز  یتوش و شماره اتاقامون و بهمون دادن .. در کمال خود خواه میرفت
و سوار    میکارتا رو گرفت ی ..همه عصب مینبود یکیبا دخترا   یعنی هممون جدا بود ..

  میشی از اتاقامون جمع م یکی ساعت ..تو    هیاشکال نداره ...هر - ای...مح میاسانسور شد 
 ... 

  دی ریو دوش بگ  دیتو اتاقاتون ..استراحت کن دی ...دوساعت ..بر گهیاره ...راست م -  باران
 ! ای تو اتاق رو د یبعد همه جمع ش

 بزار ... ه یاز خودت ما - ا یرو

 باشه ..اصال اتاق من ..-  باران

 ... دیکردم ..پس ساعت چهار اتاق من باش یشوخ- ا یرو

اونا چرا   مینیبب میو فکر کن  میوقت بگزرون یساعت  کی  هیبهتره   یطور نی اره ا-  یهست
 ... یکشت ی..رستوران تو  برتمونیگفتت م یداووود  یجان ... و بعدم که اقا  نیا
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ما بود ..تو    نی پا یاخر ...بهنام طبقه   یطبقه   می ما افتاده بود  رونیب  میاسانسور اومد  از 
  ی..دوتاشم که مال اقا .  میر یگی طبقه ..دوازده تا اتاق بود  . خب پنج تاشو ما م  نیا

  یچون بچه ها  بهستیهم که حتما ..مسافر غر  گهید  یان ...اون پنج تا ییو رها   یداوود 
 ترش اقامت داشتن ... نیو پا  نی پا  یگروه ..تو طبقه 

کش   شمی اتاق ن دنیکردم .. با د یبا  یو دو رو باز کردم و با بچه ها با   ستی اتاق دو در
 ..ها ..اوف چه شاعرانه ..! هی ز ی..! عجب چیاسی  د یاتاق سف  هیاومد 

 من و کشته!  اش یرو به در منظره

 خوابم برد****  یک  دمیو رو تخت پرت کردم و نفهم خودم

 ******** 

 باران 

 ***** 

کردم نتونستم بخوابم ..به سمت حموم رفتم و از تو چمدونم ...لباس برداشتم و   یهرکار
م کنم ...وارد حموم شدم ....اوففف ..اتاق من  کردم تا بعد حموم تن  زونی او یبه جالباس

 جاست ..! تختمم اندازه ..وانشه ..! ن یاندازه حموم ا

...اخه   یهتل  ن یهمچ  میاومد  یچه جور میهمه کم پول داد  نیتعجبم ...که ما که ا در
  یبود ..ول  یدونم  واال هفت ستاره بود ..چ یدوتا ستاره هم نبود ...که نم یکی..هتلش 

 و باز کردم ...  خ یالس بود .....دوش اب  باک  یلیخ

 ** 

  یمو  یبدن با شامپو یشامپو  هینرم شده بود موهامم از اون بد تر ...اخه  یلیخ پوستم
 باحال داشت تو حمومش ...

با حال بزنم خودم برم   پیت  هیبزار  هیقدر روز باحال ن یلباسام شدم ..حاال که ا الیخ یب
 ..دور دور.... کمی
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مردانه بود برداشتم    رهنیپ هیمانتو که شب  هیچمدونم و باز کردم ...اوف بازار شام ..!.. پیز 
  یگریاز چهار خونه هاش ج یکه تو بعض ی..چهار خونه چهار خونه بود  به رنگ مشک

  سیخ سی بود و پام کردم ...موهام و خ یقد نودم و که به رنگ مشک نیبود.. شلوار ج
گربه ..بدجنسا    نیچشما ا هی باال ..و محکم بستم که چشمام و شب دم یم و کشجمع کرد 
 ...! دادینشون م

داشت که دور مچ با   یمشک  ریزنج هیکه   مویانگشت  یرژ لب  قرمز زدم  صندال هی  فقط
  یپام کردم  .مچ پام بدجور تو چشم بود ...خواستم کفشام و عوض کنم .ول شدی بسته م
  نیا  ختهیهمه خخوشگل ر نی...ا کنهیبه تو نگاه م  ی..بابا ک گفتیبهم م یحس هیخب .. 

..و زدم   ادیکه مردا خوششون م یینایبود از ا   زای چ نیجا ..! در اخر عطرم و که ....از ا
پول تلپم   هیو گفت و   نیخوره فقط فروشنده ا  یم یدونستم ..به چه درد ی...اصال نم

...با خودمم فکر کردم حتما   دمی ده هرو نفهمازم گرفت و گفت اصله ..من که منظور فروشن
 خوش بو بود    بیعج  ی.ول دمیخر  نی ! .واسه همزننیاز اوناست که مردا م 

..رفتم سمت   رونی شلوارم گذاشتم .. و از اتاق زدم ب بی. کارت اتاق و برداشتم و تو ج
 که ...  شهی...بلند نم نهیخوابش سنگ ایباز نکرد ....اوف مح ی.. در زدم ...ول ای اتاق مح

زدم   یپق  دمیرو د ای ..اون قدر در زدم که در ..بال خره باز شد  تا مح  ایسمت در رو  رفتم
برق خورده ...مثل برق گرفته ها شده بود ..  وز یانگار بهش ف ایمح  یخنده ..موها ریز 

گشاد تا اواسط رونشش بود بدون شلوار ..! رو لباس گشاد و   شرتیت  هیلباسشم که 
خمار خواب و   یبرز .. بود .. با چشما  یری.انگ نیخشمگ..عکس ..پرندگان  دشمیسف

 گفت   یکش دار یصدا 

 هوم! -

 و گفتم    دمیخند

 ..  رونیب م یبر ایب-

 و گفت   دیکش یطوالن ازهی خم هیباز کرد و  مهین چشماشو
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 خوام بخوابم ... ی کارت م ی؟ برو پباران حالت خوشه .. 

 در و ببنده و گفتم   نزاششتم

 ..  رونیب م یبسه بر گهید  یدیا خواب-

 گفت   خاروندیبقلش و م ری که ز  یو در حال  دیبلند کش ازهیخم ه یبسته   یچشما  با

 ..ی..با ست ینه حسش ن-

 تنبال اومدن ...!  نیدرو روم بست ..پوف ...حاال اگه ا  و

  زدمیرو زدم چون حرسم گرفته بود بدون ..مکس پشت بند هم در م ی در اتاق هست رفتم
  هویدشه بود  .. یعرب یاخه مثل اهنگا   دادمیکه رو در ضرب گرفته بودم قرم م ی.. در حال

جنا شده بود چشماش پف کرده   هیشب یابلفضل هست ای .. نیدر باز شد که تلپ خوردم زم
 گفت   ییالود  نبود ...با نگاه خو و قرمز

و    رونیب کشم یم نت ی...قلبتو از قفسه س شکنمیو م نتیجناق س   یدر بزن گهی بار د هی -
...و بعد رفت تو و   کنمیم یقول دو قول باز  هیو باهاشون   ارمیکمرت و در م یمهره ها 

م رو قفسه  ... چشمام گرد شده بود ....دستم و گذاشت دیدر اتاقش و محکم به هم کوب
  نیاعصاب و....البته منم ..بودم ا  ی..حالم بهم خورد ب ششششیو بعد رو کمرم ....ا نمیس

 ..! کردمی م  یرو عمل یهست  یحرفا  د یشا ی..حت  کردمیرفتار م یطور

هم    یبه خوابش حساس بود ...وقت یلیدونستم ..! ..خ ی رو م یمن که اخالق هست خب
 ...! شدیسگ م کردیم  دارشیبد ب یکس ای  شدیکه بد خواب م

شدم و رفتم سراغ الناز بخت برگشته رفتم سمت در اتاق  الناز ...سه بار  یهست الیخ یب
لخت و بلندش    یباز نکرد ....اون قدر در زدم که الناز در و باز کرد  موها  یدر زدم ول

  هیو  دی خودش و کنار کش ینصف صورتش و گرفته بود و حوله حموم تنش بود ...کم
 سوت زد وگفت 

 ..؟  یباش یم  یتوک
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 ...  گهیوا بارانم د-

 گفت   ی حالت مسخره ا  به

 .... یلوپز فریا من فکر کردم ..جن-

 بزنم ...تو سرش ..که ..گفت  یکی  اومدم

 گهی ا نزن د-

 شدم و گفتم   الشیخ یب

 روون ی ب میبپوش بر-

خواستم برم حموم ..لخت بودم   یجون تو ...تازه  م ستیاوف باران ... حسش ن- الناز 
 در و زدن حوله تنم کردم ... دمید

 ...  کشه یساعت طول م  هیتو حمومت    اوف

 ..تو برو دورتو بزن ... میر یم  گهیبار د  هیباشه  - الناز 

 ...! ید یکن خودت و بو گند م زی اوف باشه ..برو تم-

  یو در اورد پرت کرد سمتم که جا خالبود  یو پنبه ا  یحرص لنگ کفشش و که ابر با
 دادم  

 موقع در واحد روبه رو باز شد و که دهنم باز شد ...   همون

 عععععیه-

 ینیماش  چی که سو الیخم شد و دان انی..که را  انیخورد تو سر ...را  یداشت م یی دمپا
الناز با حوله حموم چشماش شد   دنیکه با د  انی سمت را ومدی دستش بود و داشت م

 خورد تو سرش ... یی دمپا  ادی..بعد تا به خودش ب سی قد توپ تن

 اروم گفت   و
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 اخخخخ! -

 با بهت گفت   الناز 

 ..! الیدان-

ما ...! تو هتل ما ...! جلو    یی....تو اتاق روبه رو الی..دان انیشد ..را یاالن چ نمیکن بب صبر
 چشم ما ..!

  شیزود چشم از الناز گرفت و با اخم سگ انیو را  کردیبا بهت هنوز به الناز نگاه م الیدان
 به من نگاه کرد ...

 کوتاه قرمزش نبود .. و گفتم ...   یبهت برگشتم سمت الناز که حواسش به حوله  با

 لباسات! -

 کم ..با بهت به من نگاه کرد و گفت   هی  الناز 

 زد ... غیج هویگاه کرد و لباسام ..؟...بعد به خودش ن  -الناز -

 ...لباسام ..!!! یوا   یا  -الناز 

  ی..با بهت ..دستش و بلند کرد و کم الیتو اتاقش و در و محکم بست ..دان دی زود دو و
 و مثل منگال خاروند و عقب عقب رفت تو اتاقش و در و محکم بست .!.. شیشونیپ

  بودمیرو به موت م یصحبت کنم حاال هر چه قدرم که ..از فضول انی خواستم با را ینم
  ی زی.....مخصوصا با اون ابرو ر یاعصاب روان یاون ب  شیکردم برم پ ینم  سکی..بازم ر

 درست کردم ...!  مای که واسش تو هواپ

  سادی توجه بهش رفتم سمت اسانسور.. و دکمه شو فشردم ..اومد در ست کنارم وا یب
... تند و پشت سر هم ..اما کش دار ...خنگ انگار داره   دی کش یم یقی عم یلیخ ی...نفسا

 عطرش و دوست داشتم ..خنک و تلخ ..  ی...بو کنهیورزش م

 بهش نگاه نکنم ...رفتم تو اسانسور که اونم اومد .. کردمیم یسع
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 بهنام ...! شیخواستم برم پ یطبقه هفت و زدم ..اون هم کف و .زد ...من م من

... و رفتم سمت اتاق بهنام ..گفته  رونی.. از اسانسور اومدم ..ب نی طبقه اومد پا هی  یوقت
 بود شمارش ..صد و چهاره! 

  یبهراد که باال تنش بخت بود لبخند ذوق مرگ  دن یاتاق و زدم .. که زود باز شد ..باد در
 ...! ومدیزدم ..از بال تنش خوشم م

 ها بود ..  کهیچند ت ن یا از 

 و پرت کردم بقلش و گفتم   خودم

 سالمممم عشقم..-

 

 از عمد گفتم ...   نی واسه هم  زارهیجمله ها مثل خودم ب  نیدونستم از ا یم

 و .و گفت   دیو و لپم و کش دیخند

 تو .وروجک ...پس دوستات کو ..  ایب-

 ها ..گفتم ..   یعشوه شتر نیاز ا  یلبخند  با

 تو ...  شیپ امیکه ب  چوندمشونیپ-

کردم که ...ببرتم   یواسش خودم و لوس م یجور  نی ...ا گفتمایدروغ م مثل خر  حاال
 کارا ...!   نی...وگرنه من و ا رونیب

 تو و گفت ... رفت

 تو ..  ایب-

حس کردم برگشتم که رنگم   کمی نفر و نزد کی هی لحظه .سا  هیدنبالش برم که .. خواستم
 ... دیپر
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کنه ..که از    ی..حتما االن با خودش فکر م دهیرو د ی...همه چ ی.. ...وا انهی که ..را نیا ا -
 اوناشم ..! 

بگم که ..نگاه سرخ و سردش و ازم گرفت .بدون استفاده از .. اسانسور از   یزیچ خواستم
...قلبم درد گرفت ...دوست نداشتم راجبم بد فکر کنه ..اه چرا دوست    نی پله ها ..رفت پا

 کنم .!  هیدارم گر 

 بهنام صدام کرد ...رفتم تو اتاقش .. یذوقم کور شده بود ...وقت همه

 کرد .... ینگاه م لیدنتو یرز  لمی.داشت ف

  میباش نی پا گهی...قرار بود ..چهار ساعت د  رونیب  یقدر زود اومد نی خب ...چرا ا - بهنام
 واسه شام ..!

 گفتم  یگرفته ا   یصدا با

 حوصلم سر رفته بود .. یچیه-

  قهیاز هتلم که پنج د  رونیداره ..ب ی..قشنگ یدور بزن ...فضا نی پا کم یو خب بر - بهنام
 فاصلست!   ایتا در

 ... دشی د یم ان ی را دیشا رونی خواست با بهنام برم ب یدلم نم گهید

 ... رونی کردم و از هتل زدم ب یخداحافظ ازش

بلند شد و با   یشاس دیسف ن یماش هیسوار   انیرا  دمیکه د شدم یرد م ابونیاز خ داشتم
شروع   یدونم چرا و رو چه حساب  ی...نگاهشو ازم گرفت  و راه افتاد  نم یطوفان ینگاه

 داد زدم   نشی.. پشت سر ماش دنی کردم به دو

 انننن یرا-

 .....  کردیبقل نگام م نهی که داشت از ا دمید

 اااان ی زدم ..را داد
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شد   دیچشمم نا پد  یجلو . و اخر گازشو گرفت و از  دمی دویجور  ن یهم نیماش دنبال
زدم و شوتش کردم ...عقب عقب  یپام بود ..ضربه ا  یکه جلو ی ...با حرص به سنگ

 ....  یزیچ  هیکرد و تلپ افتادم تو  ری گ یبزرگ یزیکه پام به چ  رفتمیداشتم اروم اروم راه م

 ...جوب..!؟  اه

که دوست داشتم ...خودم و   کردیبود مچ پام اون قدر درد م دهیلباسام به لجن کش کل
..باز خوبه سر و صورتم   کردیم  کهی...چ کلمیبکشم وضعم افتضاح بود ... ..اب از سر و ه
 یبود نگاه کی ..و به هتل که نزد  رونیسالم مونده بود ..به زور از زتو جوب اومدم ب

  یلبااس م  نیکه اگه با ا  کی ش یاز ادما   قدر شلوغ بود و پر  نیانداختم ...واقعا اون تو ا 
 .... رونیب  کردنیرفتم پرتم م

 زدم   داد

 هم به قلب ادم هم به اعصاب و روح ادم ...اه یزن یکه گند م انیخدا لعنتت کنه را -

تونستم زود برم تو اتاقم   ینداشت ..و م دید ادیجا نشستم تا خشک شم و بعد ز  همون
 م ..؟ کرد  یکار م یگندشو چ  ی..اما بو 

 نفر افتاد روم ... هی.. هیبود که  سا  نی خودم بودمو سرم پا اللتیخ تو

 ..؟  ستیهمراهم ن یزیچ ن یتور و خدا جز ا دیببخش

 ...  کننینگام م  یدوتا دختر رو به رومن و دارن با ناراحت دمیسر بلند کردم که د یجیگ با

 پول گذاشت جلو پام چشمام قد توپ فوتبال شد ...! کمیشون که  یکی دنید با

 اروم در گوش دوستش گفت    دختره

 چاره گداست!  یخدابهش داده اون وقت ب  ی همه خوشگل  نیا-

 از بقلم رد شدن ....  بعد

 ... واری دوست داشتم سرم و بکوبم به د یعنی



 کاله داران 

315 
 

ام ...چشمام  پول گذاشت جلو پ کمیمرد از کنارم رد شد و.. ریپ  هیهمون موقع    که
 افتاد کف پام  یداشت م

 زدم به بهنام کمکم کنه ...ا الناز .. یو برداشته بودم االن زنگ م   میاگه گو   اه

پسر جوون   هیجلومو . سادی گرونا وا  نی رنگ از ا  یخوشگل اب یلیخ ن یماش هی  دمید هوی
بود   دهیجان که ..! ...سرم و برده بودم باال و من و د نیهمشون ا  ننایکه مهامه ...ا نی..ا ا

 ..با بهت گفت  

 ..؟  یباران ...گدا شد-

 حرص پاشدم  داد زدم   با

 اره به لطف دوست الدنگ تو گدا هم شدم ...افتادم تو جوب ... -

 و گفتم   دیخند

 تو حلقت ...  امیبا پا م یدهنت و باز کن هیفقط کاف-

 گفت  دهنش گرفت و   یو جلو   دستش

 کار کنم ..؟   یخب حاال من چ-

 کم فکر کردم و گفتم .. هی

و   ری...پس  ...کارت و بگ نی کنیکار م یکه شما تو هتل ما چ شمیم  نیا  الیخ یفعال ب-
کارت و   نی از دخترا ا  یکیکهه کنار در اتاقمه  در بزن و به  یاز چهار تا در یکیبعد برو     

 ... ارهیو براش بگو و  بره از تو چمدونم لباس برام ب  انی بده و جر

 خوب ازم دور شد با خنده گفت   یو با لبخند تکون داد و از بقلم رد شد و وقت سرش

 باران ..؟ -

 ها..؟ -
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 لبخند اعصاب خورد کنش گفت .. با

 رو  موهاته ....! یپوست نارنگ هی-مهام -

نشستم و داد   نیاز حرص رو زم دمیه درو ک یبهت دستم بردم رو سرم و پوست نارنگ با
 زدم  

 کنم ... یبندازم ..خفت م رتی گ انیرا-

 و رفت تو هتل .... دیخند  مهام

  دنیدونم چه قدر اون جا نشسته بودم و چه قدر بهم صدقه داده بودن که ! با د ینم
 لبخند  اومد رو لبام ...  هی ومدن ی و مهام که به سمتم م ا یرو

 ****** 

 - ا یرو

 **** 

که سرم و    ینتونستم بخوابم ... در حال گهیکرد د   دارمیمرده ب لی که اون باران زل ی وقت از 
دوش ..با اب گرم گرفتم ... البته بشتر گربه شور کردم   هیخاروندم رفتم تو حموم و   یم

 خودمو ..!..

..مانتوم و اماده گذاشتم    دم یپوش یمشک یباال ناف شرت یت هی..با  د یسف نیشلوار ج هی
 که صورتم و درست   کردم ...بپوشم . نی..که بعد از ا

بچه ها   یازاد .گذاشتم تا خشک شه . االناست که سرو کله  سیخ یطور  نیو هم موهام 
 شه ..اخه سه ساعت شده بود .... دایپ

 الکم و باز کردم تا بزنم ...که در اتاقم و زدن .. در
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بعد ..سه بار پشت   زدیدوتا تقه به در م یبود اخه هست یستدر زدن طرف مثل ه نوع
الک مورد عالقم شدم و رفتم در و باز کردم ... و همون   الیخ یزد ... ب یسر هم به در م

 که روش الکم بود با داد گفتم   یزی سمت م   دمی دوی طور که م

 ...   ستمیدرم ببست ..هنوز اماده ن یهست-

...صابون سبز و   یبهداشت  سی .درشو بستم و رفتم تو سرو زی رو م زهیالکم بر  دمیترس
   زدی بهم چشمک م میاهیگ

  ی که حوصله  نیا  ی...برا  کردیو هم نرم م  دیکه من عاشقش بودم پوست و هم سف اوف
 سر نره داد  زدم ..  یهست

 

 ...  ام یکن تا من ب یباز   یگوش کمی نیبش-

چند تقه به در خورد   دمیخواستم صورتم و اب بکشم ..که د دمیصابونم رو صورتم مال و
 ..با بهت گفتم  

 ..؟  ی..الل یوا هست-

رو باز کردم ..که  ییشستن صورنم شدم و در دسشو الیخی...ب ومد ی ن ییصدا اما
 ....  نهی چمشتون روز بد نب

مثل سکته    زدم ...اونم ..پشت بند من غیمهام ..سه تا سکته رو رد کردم ...بلند ج دنید با
 زد ...   یاون داد م ی.ه زدمی م غیمن ج یزد ..ه یها ...داد م  یا

 هم زد و ساکت شد ...   گهیداد د هیاخر من ساکت شدم و اون با وحشت   

 .؟  یکنیم یتو تو اتاق من چه غلط- بهت گفتم  با

 رفت گفت ...  یکه عقب عقب م  یحال در

 ازمن دور شو <<<! -
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 بهت گفتم   با

 ..؟ یچ-

 حرص گفت ..  با

 نشو ..؟  کی به من نزد گمی م یمگه کر-

کار   ی...تو تو هتل ما و اتاق من چوی شد وونهیمهام ..حالت خوبه ..وا د- لکنت گفتم  با
 ..؟  یکن یم

 ..؟  یخودت ای رو-با بهت گفت   هوی

 پ ن پ عممه ..-حرص گفتم  با

..تو چرا   دم یکش غیج دمی...که گفتم ..من تو رو د  کرددیگرد شده من و نگاه م یچشما  با
 اتاق من..؟  یاومد   یدونست ی..تو که م یدیکش غیج ید یمن و د

 غیج هی و از جلوم که رفت کنار   نهیبازوم و گرفت و کشون کشون من و برد سمت ا  هوی
 ... دمیبلند کش

 شرک شده بودم ...!!!!  لمی.تو ف ونایف هیشب

 .... سیو خ دهیبه هم چسب یسبز....موها   صورت

 ..با حرص گفتم  مردمی خجالت داشتم م از 

 ...  گهی د مشهی  یطور نیادم ا  یشخص میتو حر   یای م  ییهوی یشعور خب وقت  یب-

 که صداش اومد .. شستمیو صورتم و م ییتو  دسشو دمی دو

  بهیمن غر  ی..؟ ..اگه جا یکنی باز م یدرو رو ک ینگاه کن  دیاصال اشتباه از تو بود ..تو نبا -
 ..؟  یبود چ

 گفتم   رون یب ومدمیکه م یو با حوله خشک کردم و در حال   صورتم
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 اشنااااا!   یاقا یکارم دار  یخب حاال چ-

رو گذاشت رو تخت و   یکارت رون یرفت ب یکه از اتاق م   یکرد و در حال باشیتو ج دست
 گفت 

گدا ها شده   هیافتاده تو جوب سرو وضعش شب ن ی رفته پا یکارت اتاق بارانه ..وقت  نیا-
 بده بهش .. نی ...کارت و بردار برو تو اتاقش براش لباس بردار برو پا

 

 بوده .... شیبگی ..نسبت به غر کمی واسه ت  دیناراحته ..شا یکردم کم حس

بدون نگاه کردن به   دیاز من بوده نه اون ..من نبا ری که تقص  دونستمیخودمم م بعدشم
 ... کردمی..درو باز م هیککه   نیا

 که بره گفتم ..   نیا  قبل

 مهام....-

زد برگشت سمتم و   یکه دو دو م ییبا چشما  دمیو واضح د نیتکون کوچلو خورد ا  هی
 گفت ..

 جان .. -

 ..! زمی..اومد تو حلقم...جونت بخوره تو فرق سره ..باران عز  قلبم

 خودم  اومدم و گفتم  به

 باران ..؟  شی پ میاده شم ..با هم برام  یمنتظر باش رونیب شهیم-

 زد و گفت   یطونیاروم شد ..لبخند ش  نگاهش

 منتظرم ....   رونیچرا نشه ...ب-

 رفتن برگشت سمتم و گفت  رونیطرف در و در و باز کرد و قبل ب رفت
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 سنگت و دوست دارم ...  ی...پریاها راست-

 رفت ....  دمیور قلمب  یچشما  یاز جلو  و

...باال  ی نگاه کردم ..لعنت رتمی زدم تو سرم به ت ی خاک برسر من دو دست یوا  عععععیه
...حس   شدیم  دهید ینافم بود به خوب نی که پا یشکل یستارهه ا  سنگ ی بود و پر یناف

 کردم .؟  یلباس ابرو مندانه تنم م  هیشد ..حاال  یکردم گرمممه ...اه نم

  د یکارت کنه که ..من همش با یخاک دو عالم تو سرم ..پوفف خدا نگم باران چ یعنی
 کنم گنداتون و ..!  یماست مال

  یو شل رو سرم انداختم ..کالجا   می..و شال ارغوان دمیو بلند پوش دیسف  یمانتو  هی
   رشی اشکال نداشت ..به جاش ز   یباز بود ..ول ادی مانتوم ز   یمو پام کردم .. جلو ی.ارغوان

 .. شهیجا ..ک نیبودم ..بعدشم ا دهیپوش  یاب شرتیت هی

من لبخند    دنی..مهام ..پشتش به منه ..برگشت و با د دمیاز اتاق که د  رونی ب اومدم
 زد و گفت ..  یطونیش

  ید یخوش نشون نم یرو هی .. یبر یم یخوا  یدل و هر جا م  یورا گذر  نیروز از ا هی-
 ...! یدل بر نی با ا یکشی..من و م

زد .گفت ..برو  لبا س بردار واسه باران   یکه در حال که سوت مکردم .. یبهت نگاش م با
 ی..با شال زرشک یکوتاه مشک یمانتو  هی..زود رفتم .تو اتاق باران و از تو چمدونش ..

  میکه راه رفت یا  قهیپنج دق هی.. رونیب می..با مهام از هتل رفت رونیبرداشتم ..و زود رفتم ب
 ....  دمید گدا هیاز دور 

 ! دنی..اومد یوا - گدا

 ! هیشکل نی چرا ا ن یباران ....! ا ععی....ه یک گهید  نیا  وا
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ساختمون و من ..مانتوم و مثل خفاشا باز  هیپشت   می..با بهت لباسارو دادم بشو رفت
شالشم عوض   د یکه  اورده بودم و پوش ییکردم و باران زود مانتوش و در اورد و  مانتو 

 نبود .. دیتو د یل یخ گهیسر و وضعش ...د  یولداد  یبو م یلیکرد ...هنوز خ

  میسوار اسانسور شد  نهینب یتا شلوارش و کس میرفت یو مهام جلو و عقب باران راه م  من
بهم کرد و   ی نگاه طوالن هیو اون   میخودمون ..از مهام تشکر کرد یطبقه  میدی رس یو وقت

بچه ها اومدن تو   یساعت بعد همه  میتو اتاقش که بره حموم ..ن دیرفت ...بارانم پر
ما اتاق   یکه پسرا  درست تو طبقه   میگفت یو هست  ای..به مح دیرساتاق من و بارانم که 

بد جور تو شک   ای و مح  یهست یدونست ..ول یدارن ..الناز که ماجرا رو با من و باران م 
 بودن...

بود که ...اونا ..با نقشه  نی ا  مید یور رفتن با مغزمون فهم یکه بعد از کل یزی..چ تنها
و هتل و    شیو بقل ما .. و با نقشه اومدن ک  مای..با نقشه اومدن هواپ راز یاومدن ش

 ...؟  یما ...اما اخه چه طور ی طبقه 

 بافت گفت   یکه ...موهاش و م ی..در حال الناز 

 ... میاریسر در ب  یچاز همه  دیبچه ها ..تو دوروز ..با-

 ..گفتم   شدمیکه ..از جام بلند م  یحال در

  می..تا اسون تر ..معمارو حل کن میو بفهم  زیچ هی  دی....هر کدوم ..با گهیراست م یاره ..ال-
 ... 

 ...  میکن  میخب تقس-  باران

 ..  شیک میا یم  می..ما دار دنیفهمم که از کجا فهم یو م  نیباشه ..من ..ا -

.ما تو کدوم   دنیو فهم راز ی ..اومدن ش یفهممم که ..چه جور یو م نی منم ..ا-  یهست
 ... می مای هوا پ

 ..کنار ..ما نشستن ... یفهمم که چه جور یمن م-  الناز 
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 ..اومدن تو هتل ما ..و درست تو طبقه ما ... یفهمم چه طور یمنم م  - ایمح

 گفت ..  یان با لبخند ذوق مرگ بار

 ... ست ی واسه من ن یا  فهی..پس من راحتم ..وظ شیاخ-

 گفت ... یبا لبخند شرارت بار الناز 

 دارم ... فهیوظ  هیچرا من واست -

 با بهت ..گفت  باران

 .<؟  یکرد  فیبرام رد  ی..؟ باز چه نقشه ا یچ-

کارو تو   ن ی مطمئن شدم ..ا ی فهممم و وقت یتونم ..بگم ..اما تا فردا ..م یاالن نم  - الناز 
 گم .  ی..بهت م یانجام بد  دیبا

 ی کن یم  شی..جاسوس لمی..ف یاه بگو ..واس چ-  یهست

 اره بگو -گفتم  کالفه

جمع   ای..تو اتاق رو  میداشت ی ..هر وقت کار می..مگه ما قرار نزاشت نیخب بابا ..بب- الناز 
 ..؟ میش

 خب ..؟ -  باران

 خب به جمالت ..- الناز 

 .<؟  میرو انتخاب نکرد ای مگه ..ما ..اتاق رو-  الناز 

 گفتم   کالفه

 خب ..؟-

 ... شنی جمع م یکیدرمون .. خب حتما پسرا هم ..هر شب تو اتاق  ی خب و درد ب- الناز 



 کاله داران 

323 
 

 به ما چه .<؟  نی خب ا- یهست

 تو تور من ..اخه ...  ی انداخت نی دوست یچ   نای..ا  ای خدا- الناز 

 ..؟  شن ی..اونا هر شب تو اتاق کدوم جمع م یبفهم یخوا  ی اهان ..تو م-  ایمح

 درد و بالت بخوره تو سر باران ..اره .. یااله-  الناز 

 وجود ..  یبزار ب هی..ا خودت ما  ییهو-  باران

 و خاروندم و گفتم  سرم

 .. میو بفهم  نیا  دی..خب ما چرا با  یال-

  یکیبود .. ی..اتاق هر ک شنی ..اتاق کدوم ..جمع م م یدیفهم ی..وقت نهیموضوع هم-  الناز 
 ..تو اتاقش... میر یم  ادیاز ما که از اون پسره خوشمون م

  میقدر زود ..خودت و تسل نی کجا رفته ..ا  اتیالنازززززز!!!! ...ح-گفت  ت یبا اعصبان یهست
 ..خاک تو سرت کنن که ... ی..کرد شعور یب یپسرا  نیا

تو اون   یبهونه ا هیبه  ره ی م مونیکیا ..صبر کن ..کامل ..حرفم و بزنم خب ..اا ییهو - الناز 
.. و من   میکن یزاره تو اتاقه .. ما هم ..صداهاشون و ضبط م یاتاقه و ..ظبط صدا م

 فهمم! یرو م زایچ یلیخ

 ..؟  یبود ..تو باس بر الیخب ..مثال ..اگه اتاق دان-  باران

  یو م مامونیپ هوا  یصندل  یکه اونا ..چه جور  یبفهم یریاره ..اون وقت تو م-  الناز 
..اتاق هر کدوم از پسرا   انی...اگه جز را شهیجابه جا م فمونیوظا  ییجورا  هیدونستن ..

  دی...مثال اگه اتاق اتاقه راشا بود ..تو با یریگی همون دخترو م یفهیبود ..اون وقت تو وظ
 ؟  دیبره اتاق  راشا....گرفت د یبا یو هست یری عهده بگ ه رو ب یهست فهیوظ

 ... دمیتازه فهم اها

 ..خواهر ... ی شاه کار کرد -  باران
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 با اخم گفت .. ییرها  ی..اقا  دمیاتاق و زدن ..رفتم باز کردم که د در

 کنن ؟  یباز نم زنمی در اتاقاشون و م یشما کجان ..چرا هر چ  ی..دوستا  خانوم

 ...  هوانی.د کهیکه فکر کرده زندان بانه مرت نمیا

 دوستام اتاق منن  دیببخش-

..که قبال  یقرار بود شام رو تو کشت دیهتل باش  یتو الب گهید قهیلطفا تا ده دق  -ییرها
 .. میرزرو شده بخور 

 ..  مینیپا گهید قهیبله ..تا ده د  یوا -

 و در و روش بستم ...  

  فیکث  یصورت یمانتو  هی  دمی..سف ی..مانتو  ی ها همه اماده بودن ..منم ...به جا بچه
 ...دمیپوش

بابا ..بازم  ی...ا فهیکث شیها ..؟ رنگ صورت  فهی که مانتوم کث ستین  نی..نظورم ا  دینیبب
 زارن خب ...  یم  ییاسما  یگفتم .نگاه واسه رنگا چ یچ دمی..خودمم نفهم یدینفهم

 الوده ..؟! ینزاشتن صورتقول باران خوبه  به

 ی..تو الب رونیب می.. و رفت می زده بودن ..با هم از اتاق خارج شد پی ها هم همه ت بچه
نا اشنا و شلوغ و   تی..اصال حوصله جمع دمیپوف کالفه کش هیافراد تور ..  دنیهتبل با د
 نداشتم ...

 گفت .. یو با  لبخند دختر کش سادی اومد کنارم وا  بهنام

 .. ا یرو

 ها .؟ -

 ..؟ ینیب یاون دختره رو م- بهنام
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تور که با دو تا دختر   یاز دخترا  یکیبه   دمیو انگشت اشارش و دنبال کردم رس  برگشتم
 چه نازه ..  ی..االه دیخند یزد و م یحرف م گهید

 خب ..؟-

 ..! ادیخب ..تو سرت..خب ازش خوشم م- بهنام

 بزنه باال ... نیبگو واست است تیبرو به ابج از یته پ ای . ازمیمن سره پ- بهت گفتم  با

 توانا بود هر که دانا بود ... گهیگفتم بهش ..م- بهنام

 خند باران اسگولش کرده بود بدبخت و ... ر یز  زدم

 بعدشم گفت ..خودم برم جلو ...- بهنام

 ..؟  ینگفت هیخب راست گفته خودت برو جلو ...اصال چرا به بق-

 گفت .. ید یبا لحنه نا ام بهنام

  یبه ...زور بدزدش ..بعد ..وقت ری ..برو بازوش و بگ گهیگفتم ..م ی..به هست یشیتو اخر-
 ..بگو ..عاشق دل خستت  یاون داد  زد تو ک

  هیبراش بخون .اگه  نیبردار .. بش تاریگ هی.. گهی..م گمیم  ای حم گتیاون دوست د  به
 که من و مبطال کنه ...!  ادیم  ادشینوم تو تو گوش من صدا کنه .. دوباره باز  یروز 

  انیب سایجلو همه ..ببوسش ..پل ریبازوش و بگ هوی..برو .. گهیگم ..م یالناز م به
 ..؟!  کهیهم رمان ت یلی..بزور عقدتون ..کننن خ رنتونی..بگ

دونستم بچه ها دستش انداختن دلم   ی..م دمیخند یکه گفت دلم و گرفته بودم .م نارویا
 واسش سوخت تفلک ..

نه و اسم و رسمش و   ایو ازدواج کرده   هیکنم ک ی ..ازش پرس و جو م رمی باشه ..من م-
 ..بعد خودت برو جلو .. گمیواست م امیپرسم ..م یم
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 دمت گرم - بهنام

کردم و رفتم نشستم   یو رفت ..تو ون نشست ..منم ..خنده ا دیبا ذوق لوپم و کش  و
ذوج که تو تو ر بودن بلند شد .. باران   هیبچه   غیج غیج یکه راه افتاد باز صدا  پی..ج

که   شدیم ی چ گهیکه د  نی..مگر ا ومدی رفته بود ..توهم ..کال از بچه ها خوشش نم افشیق
 .. ادیخوشش ب یبچه ا  هیاز 

 گرام   نستایتو ا  می و گذاشت  میگرفت یصلف   یبچه ها کل با

  هیسوار کشت  یزدم ..وقت یاز خوش حال  یغیج  یکی.اب از نزد دنی...با د  میدیرس یوقت
هم   گهیادم د  یباحال و بزرگ بود جز ما کل یلی..خ م یدیکشیم غیج  ی..از ذوق ه میشد

  ی.بابا کشت داددیم  حیتوض  یراهنما تو موزه ه  ن یهم که مثل ا ییرفا  یبودن ..اون اقا 
 ..؟ ید یم  حمی که باز تو توض هیچ

شده    دهی..قشنگ چ یو صندل زیم ی..کل میشد یو اخر ..وارد کشت میعکس گرفت یکل
  ازده ی اومد ..گفت که ...ساعت    ییرها  یاقا  نی.  ا لموندنی..بود و همه نشسته بودن م

 هتل  میبرگرد  دیکه با  میباش ی..همه ..رو عرشه کشت

و همه    میگوشه دنج انتخاب کرد هیخوشگل تو    زیم  هی میدی دو یهم با خوش حال  ما
 .. مینشست

 ..  یرا حت شدم کهیمرت  نیاز شره ا   شیاخ-  باران

 .. دهیاره ..بس که ور زد مغزم داره ارور م-  یهست

 .. میسفارش داد  غذا

تازه   گردوننی همه ما رو م نی ا  یچه جور میکه ماداد یموندم ..با پول من هنوز   یول- یال
 غذا هم قبال پرداخت شده ...! نیپول ا 

 .. نهیدرد منم هم  یاوف گفت-  باران

 ..منو رو گرفت رو صورتش و گت   هوی  ایمح
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 کاله کجا ..! ععععیه-

سمت   رن یکاله داران کش ..دارن م یپا ی..پنج تاشون با ت دمیبهت سر بلند کردم ..د با
 نن یش یکه اون اوال بود م یزیم

 ..شکم بر طرف شد .. گهید-  باران

 طور ..  ن یمنم هم- الناز 

 هم زدن ..! یپینگاه مارمولکا چه ت-با اخم گفت  یهست

 کنن یاوفف اره ...نگاه همه  دارن بهشون نگا م-  ایمح

 اوناست ... به

مثل جن    یچه جور  نایفهمم که ا یروز مونده باشه به عمرم م هی-با حرص گفت  باران
 ..  شه یپشت ما ان هم

 اره منم موافقم ..-  یهست

 ..بهشون .. میکن یتوجه یب دیای ب -الناز 

 کاره .. نیبهتر  نیاره ..ا -

هممون    میکرد  یکار هی..خودمون و مغول   نی.واسه هم  دمشونید  یانگار نم  هممون
 .. میغذا سفارش داد 

 بهنام کو ...؟ -باران

 دور سالن و از نظر گذروندم و گفتم ..  هی

 دوستشه .. ی ..که گفت وسفی همون پسرهخ  شیاوناهاش .نشسته پ-

 اها خوبه پس گناه داره تنها نباشه .. -  باران

 زنگ خورد ..با حرص بلند شد و گفت ..   یگوش ایمح  میدید
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 بازم مامان ...!-

 .. یصحبت کن یتون ینم یرونیبرو بهش بگو ب- یهست

 ..  رونیبلند شد و رفت ب زی با حرص از پشت م ایمح

 چپوندم .. یکه ..قاشق پر از برنجم و تو دهنم م  یحال در

 به مهام نگاه کردم ..  یواشکی

 زد...  یباز داشت .با ارشام حرف م شین با

 حرص نگامو ازش گرفتم ..  با

 گفت   هویزد که باران  یداشت حرف م  الناز 

 ...  دیلحظه ساکت ..بچه ها گوش کن هیالناز  -

 ...دهیشن یباران چ  نیا مینیبب  میو گوش داد  میتعجب ساکت شد با

  گفت ی که م ومدی دختره م هیاروم  یصدا 

 ...  دیواسم دعا کنرو تور کنم . یا  یمشک  شرتی..اوت پسر ..ت رمیخب بچه ها من م -

  هی..سه تا دختر ..سانتال مانتال کرده نشستن ..و  مونیبقل زی م دمیبهت برگشتم د با
 پسرا ..   زیسمت م رهیبلوند داره م یو موها یاب   یدختره با چشما

  ستی تنش ن یمشک شرتی پسرا نگاه کردم ..اوفف خدارو شکر مهام ت زیبه م برگشتم
 ....! انی..را  ی..وا

و صد و   نی بلند جلومون افتاد زم اشنهی..دختره ..تلپ با اون کفشا  دمی د  امی به خودم ب تا
 نود باز کرد .. 

 زد و گفت   ی صیلبخند خب  باران

 حواسم نبود ..پام خورد به پات ... دیببخش زمی ..عز یااله-
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 .. دنی خند یها هم م یلیکردن ..البته خ یساکت شده بودن و به دختره نگاه م همه

 باران و گفت   ی با حرص ..بلند شد و رفت جلو  هدختر

 ... یگرفت ییپا  ری از عمد ز -

 داد  گفت   هیتک شیبا لبخند .به صندل باران

 ..به من چه ... ی دیپوش یوا ..خودت کفش پاشنه برج-

 روون ی..با حرص از ..سالن زد ب دختره

 خنده و گفت   ریقش قش زد ز   هوی  یهست

 دمت گرم ..-

 به باران داره ..؟  یوا چه ربط-  الناز 

 خورد نگاه کردم و گفتم .. یغذاش م یلبخند به باران که ..با خوش حال با

نخ   انیکه دختره نره به را   ن یخانوم مارمولک واسه ا نیچون خود ا  زمیساده  عز   یال-
 گرفت ..   ییپا  ری بده براش ز 

 قاشقشو با بهت ول کرد و گفت   الناز 

 جون من ...!!!-

 ..  رونیبلند شدن و رفتن .ب زشون یوتا دخترا ..هم از سر مد اون

 نکرد ..؟  ری..د ایبچه ها مح - یهست

 چرا ..-  باران

 ..!ستی پسرا ن نی..ارشام ب دمید  برگشتم

 کرد ه!!  رید یچ  یدخترا ...فکر کنم من بدونم ..برا- لبخند پام و انداختم رو پام و گفتم  با
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 **** 

   ایمح

-- 

حسم    الیخ ی..ب دادیبه ادم م یحس خوب یل یکه خ ومدیم  یرومباد ا  یعرشه کشت رو
 شدم و تلفنم و جواب دادم ..

 الو ..-

 ..  ایمح یسالم ..خوب -  مامان

شده بود  زی بوود ..چشمام  نا خدا گاه ر دیاز مامان بع  ایاحوال پرس نی گرد شد ...ا چشمام
 باعث شد مامان مهربون شه ..  یزدم چ ی.. چون حدس م

 خوبم .مامان .ممنون -

 گذره..؟  ی..؟ خو ش م یخب چه خبر کجا هست- مامان

رو برداشتم و دوباره ..به شماره نگاه کردم   یافتاد جلو پام ..گوش  یداشت م گهید چشمام
 ..اره بابا مامانه ..

 .. م یخور یشام م یکشت  میخوبم مامان .االنم اومد-

 ...   زهی..اوم ..چ زمیا .چه خوب ..عز- مامان

 گفتم  یلحن کالفه ا  با

 بگو مامان -

 اون دوستت الناز هست ...- مامان

 خب ..؟-
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الناز قبل ازدواج پسره دوسش    نیداشتن که  ا  یدوست خانوادگ هی.. ادتهی-  مامان
 داشت ...

 ست!    اءی منظورتون ارش-

 اره .. -مامان

 ..؟  یگیم یچ نمیمامان حرفتو بزن ..بب-

ارش ..از تو خوشش اومده و به مامانش .گفته که از    اءیخب انگار ..داداش ارش-مامان
  تی خواستگار انیماه ب  نیخواستن اخر ا  ی..بعد انگار م نایدوست الناز خوشم اومده و ..ا

 .. ی..ول

 .. نی شیگفتم تو با دوستات ک من

و زنشم  اءی ارش نیاشنا شم ..ا شتریب ای اون جا با مح رمی ارش گفته پس منم م نی..ا بعد
 .. انی باهاش م

 ادرس هتلتون و دادم و ... منم

 <<؟  یکار کرد  یمامان ..تو چ- زدم  داد

 ! پسره ..مهندس برقه .. از خداتم باشه ... ایوا مح-  مامان

  یهمش الناز اون و با اون دختره م ادیاشغالم قراره ب  اءیمامان ...اون ارش یوا -زدم  غیج
  نیهم ستین ادتی... بعدشم ..مگه   رنی از عمد رو مخ الناز رژه م یاونا هم  ه نهیب

رفت با دوست الناز  یروز مونده به مراسم خواستگار هیمرد بعد .. یواسه الناز م  اءیارش
 نامزد کرد ...!

 اون آشنا شم .<! یمن برم ..با داداش ..ببو گالب  حاال

برم ..االن   دی...من با یدون  یمن کار ندارم من ادرستو دادم ..خودت م گهی د- مامان
 ...  ادیاز  باشگاه م  نیمت
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 تلفن و روم قطع کرد ... ی و در کمال نا باور 

 و داد زدم ..  بیرو  انداختم تو ج یحرص گوش با

 ..   . گهیمونده بود د   تی خواستگار نیخدا لعنتت کنه  ارش ... هم-

 و با حرص از جلو چشمام دادم کنار   میچتر یموها 

 ..  .مو به تنم  راست شه شدیارشم باعث م ادی

 ...؟  هیارش ک -

  کنهیداده و   داره با اخم نگام م هیها تک لهی.ارشام ..به  م دمیزدم و برگشتم ..د یغیج 
 ... 

 کا.....  یجا چ نیتو ا -

حرفم تمموم نشده بود که بازوم و گرفت و من و کشوند سمت خودش و اروم   هنوز 
 گفت 

 ..؟  هی...ارش ک سسسسسیه-

 ارشام ...! - بهت گفتم  با

 و خم کرد تو صورتم   سرش

 ..ه! یارش ...ک. -  ارشام

 دهنم و قورت دادم و گفتم   اب

 خواستگارمه .. -

 فاصله گرفت و گفت  ازم

 که خواستگارته ..!-
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 و گفت    کمیوم تکون دام .که اومد نزد و ار سرم

 ..؟  هیک اءیارش-

 اخم گفتم   با

 .ب.. حیبات .توض  دیچرا با-

 اومد جلو بازوم و گرفت و گفت    دوباره

 ....؟ یچ-

الناز   یرو نه زرنگ ایرو  ستیرو دارم نه زبون باران و نه ..س یمن نه  زور هست  ایخدا  یوا 
 کار کنم ..  یو .... حاال چ

 کنار ... یبر شهی م- تم من من گف  با

 نه..-ارشام  -

 کردم و گفتم   سیعص پوف

 پسره دوست بهنام بود ..بعد  نیاه ..بابا ..ا -

 ادامه بدم زود گفت    نزاشت

 ..؟  هیبهنام ک -

 گفتم  شی کیاز نزد کالفه

 ..اون داداش بارانه ..  گهیکه همش باهامونه د هیاه بهنام همون پسر-

گفت الناز و   یهم م اءیشد ..ارش ائیحرص ادامه دادم . بعد ... الناز ..عاشق ارش با
از   یکیرفته با  میدیو ماه بعد  فهم ومدیاما ..ن شی خواستگار  ادیدوست داره و قرار بود ب

 ..الناز  نامزد کرده ... یدوستا 
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  هیشت پاو گذا  وقتشی داغون شد اما به کمک ما خوب شد ..بعدشم ..همه  یلیخ الناز 
  اءی ارش داداش ارش  نی..تهران ...حاال ا  میو اومد م یدرسش و بعدم که دانشگاه قبول شد 

 ...  یولم کن  شهیجا با داداشش ...حاال م نیا ادیخواد ب یکرده و  م یاز من خواستگار

 و خم کرد تو  صورتم و گفت .. سرش

 ...؟  یدی..فهم یگی به من م یا یم  شید یمن تو هتلمم !هر وقت د -

 شد و گفت   کی نگفتم که بهم نزد یچیه

 ..؟  یدی فهم ایمح-

 سرم و تکون دادم که .ولم کرد  و رفت   اروم 

.. ..اخه  شدمی م ووونهی ...داشتم تو بقلش د ایهام خارج کردم ...اوفف خدا هیو از ر  نفسم
 .؟  یبود که تو به ما داد ی چ ی قلب لعنت  نیا

 لحظه مثل برق گرفته ها سر جام خشکم زد   هی

 ععععععع یگفت <<؟ هتلم...!!! ...ه یاال چ نیا  نمیکن بب صبر

 !!!! نهههههه

-- 

 الناز 

 *** 

افته اون    یم ادم ی  یوقت ینگاه نکنم .وا  الیو به کار گرفته بودم تا به دان می توانا  ی همه
 ... شهیم  بود نفسم قطع دهی من و با اون حوله  قرمز کوتاه د یجور

  ادیداره م دهیپر  ییبا رنگ و رو  ایمح  میدیکه  د ای خواست پاشه بره دنبال مح باران
.. و تند تند شروع کرد به حرف   ادینزاشت صدا ازمون در ب یسمتمون ..تا نشست ..حت
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اون اشغال و    ختیکه قرار ه من دوباره ر  نیگفته و ا  ای که مامانش زده و چ  نیزدن از ا
حس نفرت داشتم و نه  اءیو گول بزنم ..من نه به ارش دمتونستم خو یتحمل کنم ..نم

 ..! هیحس  یب ایحس دن نی ..بد تر یبه قول هست ی گهی نو ع حس د چیعشق و نه ه

 زود گذر بود و بس ..  یوابسته گ هیعاشقش نبودم ..فقط   یوقت  چیمن ه 

 زدن گرفته بودم گفتم که نفسش از تند تند حرف  ای به مح رو

 ..؟  دهیحاال چرا رنگ و روت پر-

 ..؟  یتو ناراحت نشد  یعنی-  ایمح

و دوست نداشتم ...ندارم و نه خواهم داشت ..تو چرا    اءیمن ارش ایمح- و گفتم   دمیخند
 ..؟ .  یزنیجوش م

 کارش ..  ی .بره پ ید یو هم بهش جواب نه م ختیر ی.اون ارش  ب  تشیاره ..نها-  باران

 نگاه به پسرا انداخت و گفت .. هی  ایمح

 که ..بهنام داداش بارانه مطلع شد ...   نیو ا اءیارش  انیارشام از جر -

 خاک توسر خبر کشت ..- یهست

 .. الی زاره کف دست دان ی رو م یانتر االن همه چ- بهت گفتم  با

 ... یهحساب باز کرده بودم .. انیمنم رو بهنام واسه حرص دادن را -  باران

 شرمنده ...- ایمح

 نبود..  ان ی را نشونی..فقط ب زنهی ارشام داره تند تند ..واسه پسرا حرف م  دمید  برگشتم

 پاشد ..بهش نگاه کردم و گفتم    زی از سر م  هوی  باران

 تو کجا .؟ -
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زبونش   ریمن برم از ز   رونیرفت ب ادیدختره که بهنام ازش خوشش م نی بابا ا-  باران
 چند چنده   نمیحرف بکشم بب

حاال پروندم ..همون   یزیچ ه یاره برو که من حوصله کمک به برادرت و ندارن من - ا یرو
 بهتره ..  یخودت بر

 ..  م یسفارش داد گهید  زیچ  هیتکون داد و ازمون دور شد ..ما هم باز  ی..سر باران

.. بهنام ..با خنده اومد   میدیکه ..د دادی م ادمونیداشت روش کتلت کردن پسرا رو  یهست
 و گفت    زمونی سمت م

 که دختره .. انتخاب نی مثل ا  رونیباران اس داده که برم ..ب-

 ..شده

 دالور ... یبرو موفق باش- یهست

 بهنام و گفت .. یدتا زد به شونه  ا یرو

 م یبرو ما مثل تپه پشتت-

 . رونی و بهنام با لبخند رفت ب دمیخند همه

 بودم .. دهیقدر خوش حال ند نی و ا تا حاال بهنام-  یهست

 اره ..معلومه اون دختر خوشگله بد دلشو برده       -  ایمح

 یخون ی با نگاه انی را    می د یکه د  میکرد یهمو نگاه م  میهمممون داشت کاریب گهید
 ..   زشیاومد سمتمون و نشست پشست م

 

 *** 

 - باران
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 افتاد  ی.. شالم مدام از سرم      م ادیم   یعجب باد اوفف

 زدم و رفتم سمتش و گفتم   یلبخند  دمیرو که د دختره

 ..  سالم

 . زد و گفت   ینیلبخند ..دل نش  دختره

 سالم -

 بگم .. یبه دهنت بهنام..حاال چ یا

 ن ی ام که شما  هم هست یمن بارانم ..تو تور -

 بله شناختمتون ..من .روژانم..خوش  بختم - دختره

 کنم ..   یاشکل نره خودم درستت م ی..تو چه قدر با ادب یااله

 ..چند سالت هست  حاال..؟  ی.چه اسم قشنگ-

 خوه بگه به توچه .. حاال

 سالمه ..  ستیمن ب-  روژان

 بود ..  کیزدم ..خوبه ..پنج سال از بهنام کوچ یکش دار لبخند

 منم نوزدهم -

 .؟ دیخون یدرس م-روژان

 ..  یشگاهی خونم ..علوم ازما  ی تهران درس م یول  راه یاره خونمون ش-

 خونم  ی..منم دانشجو ام عمران م رازه ی ما هم خونمون ش-  روژان

 حلقه داشت ..؟  عععععیدستاش نگاه کردم ..ه به

 گفتم   ید ینا ام با
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 ش؟ یک  یا یدوست داشته باشه که گذاشته تنا ب یلیخ  د ی شوهرتم حتما با-

 کرد و گفت    یناز  یخنده روژان

 حلقه دستم کردم .. یجور  نیابا شوهر کجا بود ..مجردم همنه ب-

 باز گفتم ..  شین با

 ..؟ یپسر ندار دوست

 نه-بهت گفت  با

 ..؟ ی دوست ندار ویکس

 گرد گفت  یچشما  با

 نه .. -

 ..؟  یکنیم یپدر و مادرت زندگ  با

 گفت   رتی با ح 

 خب اره ...-

 کردم و گفتم ..پس مبارکه ...  یخنده ا  

 گفت   رتیح با

 <<؟  یچ-

 رو عرشه گفتم   ادی دادم که ب یکه به بهنام اس م  یحال در

 ...  یفهم یاالن م یچیه-

و   از بقلش رد شدم ..اون بدبختم مثل مجسمه ها .با بهت  دمیبعد ..گونش و بوس  
 ..با ذوق اومد سمتم  دم یکم دور زدم واسه خودم که بهنام و د هیکرد ... ینگام م
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 د.<؟ ش  یباران چ- بهنام

 حله ..-زدم و گفتم  یچشمک

 و گفت  دی من و بقل کرد و سه دور چر خوند و لپم و بوس  هوی

 ه  دیعاشقتم ....من برم تا نپر -

 روژان  شیپ  یرفت اون ور کشت  یدر کمال نا باور و

 ..خخخ د یخوش بخت ش شاالیا  یزدم و دستم و گذاشتم رو رد بوسش ..االه یلبخند

گفتم ...با   یاون حرفارو بهت م دیکردم ..راجبت اشتباه فکر کردم ...فکر کردم ..نبا یفکر م-
 .. یگفت یبهش م زارویچ  نیا  دیخودم گفتم ..پاکه ..نبا

اشتباه فکر کردم   ی.....هه ول ستین یدسمال کاغذ  هی..برم از دلش درارم..گفتم ..شب گفتم
از اون حرفا حقت بود    شتریب ی لیخ یکه تو تهران بهت زدم حقت بود ..حت ییاون حرفا 

  یفرق چی تو با اونا ه ی..ول هی با بق یکردم برام فرق دار ی..هه منه احمق و بگو که فکر م
 ...  یندار

حرفا   نیزل زدم ....ا دیکش یم   گاری داده  بود وس ه یتک یکه  به بدنه کشت انی بهت به را با
به   دنیرس یبودم چون به برادرم برا  یگفت ..؟ من دستمال کاغذ یم رو داشت به من  

 عشقش کمک کرده بودم ....؟

  کوندشیمشت شدم و گذاشتم  رو قلبم ..دوباره زد ش ی..دوباره .. شکست ..دستا  دوباره
 .. 

 شد و گفت  رهیبغض نگاش کردم که اومد ..جلومو ..با همون نگاه سردش بهم خ با

 ... دمیکه تا حاال د  یهست یخترد  نیتر اقتی ل یتو ب-

 پوز خند گفت   با
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با بوسه  یفرق چی..اون بوسه ..ه دمتیکه بوس ی ..اون بار نمیب یکنم م یکه فکر م حاال
 گرفتم  نداشت ... یم یابونیخ  یکه از دخترا ییها

 زول زد و گفت .. می..اشک یشد و تو چشما  کی نزد بهم

 جمله رو....  نی..ا یدیشن

 همه باهاش خاطره دارن ...! استیلبش مثل لب در  طرف

 و گفت    دیانگشتش و رو لبم کش اروم 

 !!! زمیجمله واسه تو بود ....باران ...عز نیا-

 و بهم کرد و  در همون حال گفت .. پشتش

 .....هه!  یدست مال کاغذ -

 مردم .. شکونن یروزا چه راحت ...دل م نی... ا  یو من زانو زدم کف کشت رفت

   ینکنم ..تند تند نفس م هیوقت گر  هیتا  دمیکش ی و م  قمیکنار شق یوتا دست موها د با
 نکنم ..  هی..تا گر  دمیکش

  یداشت که ..من و دسمال کاغذ ی تینکنم ...اصال چه اهم هیحداقل واسه اون گر تا
 ..؟  دیدیم

و با اون تجربه کرده بودم . و با    میبوسه زندگ نیو که اول یداشت ..  من یتی اهم چه
 .. دونست یم یکی ها  یبونی دختر خا

 گفت بهم ..هرزه ..! یمیتر از هر مستق میمستق ریداشت ..که غ یتی اهم چه

 نمونده!!!  یچیگرفتم ..چرا از اون باران ..ه یمن چرا الل مون  اصال

 کردم گفتم ..  ینگاه م ا یکه به اب در یجام بلند شدم  در حال از 

 ...شروع نشده تموم شد ...  انی موم  شد ..رات-
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 رم هتل ... یو م  ستیدادم که حالم خوب ن امیالناز پ به

 . 

 **** 

 --- الیدان

 **** 

گذاشته بودم .. به سر   گمی د یکه پام و رو پا  یو رو چشمام گذاشته بودم و در حال دستم
  یبود که بفهمم  الناز هنوزم اون پسر نیا یدادم و ذهنم ..پ یبچه ها گوش م یو صدا 

 نه ...!  ای و که ارشام راجبش بهمون گفت و دوست داره 

 ... ی...اگه ..اصال راجب من فکر نکنه چ یداشته باشه چ اگه

..هتل   یبرگردوند یداداش خب بگو چته ..چرا هممون واز رستوران ورداشت ان ی را- ارشام
 .. ....؟

 ...؟  یالل شد  انی را-  مهام

 ... مای..با تو ا انی ..را -شارا

که دستاش و مشت کرده بود و   انی و از جام بلند شدم و به را دمیموهام کش ی ال یدست
 شدم  ...  رهی.گذاشته بود ..خ قشیکنار شق

 ندارم .. ی..کار گهی جا د نیخوام برگردم تهران ...ا  یمن م  یدونم ول  یشما رو نم- انیرا

 کرده ..؟  یشده باران کار ی..زده به سرت ..چ انی..؟ را یچ یعنی-راشا

زده   یگند هیگفت ... یته دلم بهم م یزیچ هیشدم .. رهیخ انیشده به را زیر  یچشما  با
 کنه ..حق با خودشه ..! یکه فکر م

 از جا پاشد و داد زد   یعصب هوی  انیرا
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و داد   واریکرد سمت د برداشت و پرت  زی گلدون و از رو م  هویاره ..باران ..بازم  باران ....-
 زد 

 کنه .. تی اذ ی کنه ..ه تی اذ یکنه ..ه تیاذ  ی..ه ویدوسش داشته باش -

  وارا ی..خدا رو شکر کردم که ..د شکوندیم یزیچ  هیگفت   یکه م یکنه ا  تی هر باز اذ با
 ..  رونیرفت ب یاز اتاقش نم   انیرا ی بودن و صدا  قیعا

 شده ..؟  یخب بگو چ - ارشام

 با حرص گفت  انیرا

باران  لپ باران و   ینستا یکه تو عکسه ا  یبشه ..همون پسره ا  یچ یخواست یم-
 بود ... دهیبوس

  کی ..تحر نی..جلف با عطر از ا  پ یت هیو   چوندهیباران دوستاش و پ دمیعصر د امروز 
 تو اتاق پسره ... رهی کنه و  باهاش م یپسره و بقلش م شیکننده ها زده .. رفته پ

 .زد . داد

و بهش گفت .که عاشقشه و   دش ی.پسره بقلش کرد و بوس دمیبس نبود ...امشب د نیا-
 کرد .. یبعد رفت ..بارانم با لبخند به پسره نگاه م

کنترل کردم نرم ..پسره رو له   ی کار کنم ..خودم و با هزار بدبخت یچ دی خواست یم-زد  داد
حرف بارش   یو سر جاش نشوندم ..کل  اقتیل یب  ی در عوض ..اون دختره  ینکنم ...ول
 از اون بار دم رستورانم بد تر ...   یکردم حت

 .. میکرد  یگرد ..هم و نگاه م یبا چشما  همه

 کنه حق با خودشه ..! یزده .بعد فکر م یگند هینگفتم   ایب

  ینبود  دمیفهم ای م چگفت یکه من داشتم واسه بچه ها م یتو موقع-با بهت گفت   ارشام
 ..نه ..! 
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 تو ..! یگ یم  یچ- انیرا

 بالشت برداشت گرفت جلو شو گفت ..  هیگرد شده .. یبا چشما  مهام

 طوفان در راه ...  یمن .که سنگر گرفتم برا -

 و گفتم... انیرا  یجلو  رفتم

 برو دنبالش داداش -

 و ....  هی گم ..دختره ..هرجا  ی م د یخل شد-انیرا

 و گرفت  و گفت   انی دهن را دیپر  راشا

 ... شهیگند نزن داداش که بعدا درست نم نی از ا  شتریب-

 شما ..؟  نیگی م  یچ-داد ز  انیرا

 دم و گفتم .. رهی خ شیطوفان  یکردم و به چشما بمیو تو ج دستام

چون بااران و بقل کرده    یلهش کن یخواست  یکه . م یبا عرض معذرت ...اون پسر-
 رده بوده ......خواهر خودشو بقل ک

 شده گفت  زیر ی تکون محکم خورد با چشما هی یکه چه جور دمید  یراحت به

 ..؟یچ-

 سرد چشم ازش گرفتم و گفتم    خون

خواد سر به تنت باشه ..مگه من صد   ی...دختره االن نم یداداشم ..فقط ..گند زد یچیه-
 .!؟ دی..تهمت نزن دیمطمئن نشد  یز یدفه نگفتم تا از چ

و گفت   دینا باور موهاشو کش  یی و با چشما نیقب رفت و نشست رو زمبهت ..عقب ع  با
 .. 
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..گند زدم .گند زدم   یوا  یوا   ی...بهش گفتم ...وا یا  یبهش گفتم ...مثل دستمال کاغذ-
 .... 

 ..****  میما هم دنبالش رفت روونیو  از ااتاق زد ب  دی از جاش پر هوی..

 ی هست

---- 

 ..اخه ..  هیمو پرت کردم کنار ...کدوم گور  یگوش

 ... ادیم  ادهیبهش زنگ زدم ..گفت داره پ یگفتم که وقت- با بغض گفت  الناز 

اخه ..اون که .حالش   یچ یعنی.. ادی ب ادهیخواد پ  یکه م دهیبه گور باباش خند-زدم دداد
 خوب بود ...

اومد پسرا رو کشون   یورچه ج ید یکرده ند یکار  هی انی باز را گمی بابا من که م-ایمح
 کشون برد ..! 

 انه یسر .. را ری هست ز  یهر چ گهیراست م ا یرو

 حرص شالم و انداختم رو سرم و گفتم  با

در اتاق   دمی ..که د رونیب دمی اره کار خود ناکسشه.. و در اتاق و به ضرب باز کردم و دو -
   یراشا ه روونیزد ب  دهیپر  ییبا رنگ و رو  انیاونا هم هم زمان باز شد را

 صبر کن ..اروم باش ..  انی را- گفتی  م

حرکت ..پام و بردم باال و کوبوندم تو شکمش ..چون انتظارش    هیو تو   انیسمت را  رفتم
وحشت ناک ..اومد سمتم ..که راشا    یو نداشت ..دو قدم به عقب پرت شد ..با نگاه

 گفت   انیو رو به را سادیوا   یسمتم و جلوم دی ..دو

 اروم باش ..  انیصبر کن را -
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 تو ..؟  یکرد  یاالن چه غلط-  انیرا

هان    ومدهی..ساعت دوازده شبه هنوز ن ی کار کرد ی گم شو بنال باران و چ-حرص گفتم  با
 کنه تو اتاقشه وگرنه گردنت و شکسته بود .. ی..؟ داداشش فکر م 

 رفت و با بهت گفت .. نیاز ب هوی ان ی خشم را ی همه

 ..؟  مودهیهنوز ن-

 پر از بغض رفت جلو و گفت   ییبا  صدا الناز 

 ..  دهیکه جواب تلفنامون و نم یکارش کرد  یبگو چ-

 الناز و گرفت و گفت .. ی..بازو  الیدان

 ....حالت خوبه ...؟  یخ یقدر   نیچرا ا تو

 گفت   ای و پس زد و با بغض رو به رو  الی دان الناز 

 کن .. ی کار  هی ای رو-

 ت اسانسور..سم  دی با حرص ..دو ا یرو

 سمت اسانسور ..  دمی و راشا رو زدم کنار و دو انی..پشت سرش ..را منم

 و النازم .پشت سرمون .اومدن ..   ایمح

 رو به راشا گفت ..  انیکه را میاز بسته شدن در اسانسور شند   قبل

  دیمنه ..احمقه و مشتش و کوب  ری ده ...تلفنشو ..هنوزم برنگته .همش تقص یچواب نم-
 ..  روایبه د

 اسانسور بسته شد .. در

 ..؟  ییدادم ..باران  کجا هیاسنسور تک ی    وارهیو به د  سرم
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که رسما خل   انیاون ور تر بودن ..را ی.. پسرا کم میبود  سادهی از هتل وا رونی ب هممون
  یزد ..دوتا مشتم م یداد ..دوتا داد م ی.به خودش فحش م قهیشده بود هر چند دق 

 ..رسما لقب خل و بهش دادم .. واریبه د دیکوب

  ی..سرش و محکم گرفته بود ه ا یکردن ..رو یم ه ینشسته بودن گر  ای با مح گهی که د الناز 
 زول زده بودم ... انی رفت ..منم که با اخم فقط به را  یراه م

حالت   ی .. .چشماش ..ب ادی باران از دور داره م م ید یدونم چه قدر گذشته بود که د ینم
  ریشده بود .. ز  دیسف دیتعجبم نکرده بود انگار ...رنگش سف   دنمونیداز  یبود ..حت

 نش یچشماش ..گود شده بود و چشماشم قرمز بود ..با دد

 باران با ذوق گفت    دنیو با د دیمتر تو جاش پر  هیزدم به الناز که  یکیلگد  با

 باران  ..!-

 

 ..سمت باران .تو صورتش داد زد   دی دو انیرا  میبردار  یکه ..هر کدوممون قدم نی از ا  قبل

 ..؟  یکجاااا بود -

هممون   ی  دهیور قلمب یکه ..جلو چشما  مید ی نزاشت باران جواب بده فقط د یحت
 و    دیکش انهی باران و کامال وحش ی..بازو

  یو باران و پرت کرد تو بقلش .. اون قدر محکم باران و بقل کرده بود که من صدا 
 <! . دمیشکستن قلنج باران و شن

کنارش مونده بود  زونیاو  یطور نی باران م یمتر باز مونده .بود ..دستا  میهممون ن دهن
خونه مادر    یکه بهد دو روز باران و  از تو انبار یاز اون صحنه اومد همون صحنه ا ادمی..

  ی..چشما د یسف ینگاه سرد رنگ و رو  هیبود  یشکل نی و اون هم  رونیب مید یبزرگش کش
 مونده بودن..  زونیدتاش کنارش او  یطور نیبقلش کرده بودم هم م بهنا یقرمز ...! .وقت

 کار کرده بو .د..!  یبا باران چ انی انگار حالش از او روزا هم بد تر بود ...را ی..حت باران
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 موضوع شده بودن .. نی بچه ها هم متوجه ا انگار

زول زد و باران به چشماش زول زد  باران  یباران و از خودش جدا کرد و به چشما  انیرا
 ی حرف ن ی..بدون کوچک تر 

 گذشت .. انیکنار ..را از 

 .. نیدر اورد و انداخت رو زم بشیاز ج یا  یقدم مونده  به ما ..دستمال کاغذ هی  فقط

 و رو شد ..شد رنگ خون ...! ریز  یبه آن یدسمال کاغذ  دنی با د  انیرا  یچشما 

و گرفت و    میدست من و الناز و که بقلش بود دمی د از کنار ما گذشت و لحظه اخر  باران
..سمت  می باران گرفتن ..هممون .بدون توجه به پسرا ..رفت یهم از بازو ها   ایو مح ا یرو

 ..هتل ...

 **** 

از هر    یسرد  و خال  ی..باران با نگاه ایاتاق رو   می رفت میدی .باال ..هممون ..دو مید یرس تا
گرفته   ی.. با صدا  هوی.که  می به هممون زول زد ..همه مثل الال بهش زول زده بود  یحس

 رو  به هممون گفت   یا

 بچه ها ..من ..............حاملم.!!! -

گرد شده   یلحظه نزد هممون مثل احمقا با چشما   هیحس کردم قشنگ قلبم  یعنی
 خنده .. ریمتر باز کرد   و زد ز  ه ی. دهنش و  هوی..که  میکرد  ینگاش م

 خنده گفت   ونی باران م میهممون تو شوک بود هنوزم

 هارو ....خخخخخخخ ..هرر هرهر  افهیق-

 باران گفت   یبود به گلو   دهیچسب  یکه دو دست یرو باران و در حال دی ..پر هوی  یهست

  نی.داستانا از ا  ن ی..مثل ا می..مارو باش فکر کرد  م یکن ی..سنگ کوب م یگ ی..نم یعوض-
 ....  یشیو افسرده م   یکن یبه بعد سرد رفتار م 
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 بلند شد و گفت   دیخند یکه م یرو هول داد کنار و در حال  یهست  باران

که انگار    دیکل راهو تا اتاق الل شده بود ی..همتون ..جور نی جذبه رو داشت ییخدا یول-
 .نه هولو .. شتونهی.لولو پ

 ت .با اخم بلند شد و گف الناز 

 ...  ضیمر   یکنم ..اخه روان ستتیاالن دوست دارم سر به ن  ییخدا-

 اسگول . انتر ..- ا یرو

 رووس یچرک و - من

 ...یلیزی بر الیگودز - یهست

 ..واقعا ..!  یبه قلب ما توجه کن دینبا- الناز 

رفتم و برگشتم ..قربون   یباق اری سفر تا د هی من که تا  گفت حاملست ..  یوا   -ای.رو
 نبود ..  یشکلتون ..اصالنم سفر  خوب

 بود باران ..؟   یچ انیحاال واقعا جر - بهت گفتم  با

  واریبه د یچه جور انیپسره را ن ی..ا یدونینم ی..وا انیاره ..چتون شد تو را -  یهست
 ..! دیکوب یمشت م

 ... هه ی...شب هی..شب افشیاره .ق ی وا- ا یرو

 گفت   ی با خون سرد باران

 دراکوال ...-  باران

 همون شده بود .. هی..شب یکه گفت نی .هم کالی آ بار- ا یرو

 لحظشه ..  هیبابا دراکوال واسه - الناز 

 ..؟ گهیشده د یچ  مینیخب بگو بب-
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 ..!<؟  دهینفهم یزی.که ..بهنام چ نی اول بهم بگ-  باران

 یرفت  یم  یباق اری سفر تاد د ی  ایبود که تو هم مثل رو  دهی..د اگه فهم یزک- یهست
 .. یگشت یبر نم  گهی..د ی..منته

گفته که ..هر  ای کرده و چ ییکارا  یچ انی دشه و را یکه چ نی ا  فیشروع کرد به تعر باران
..قرمز .   ا ی ...رنگ رو یبه بنفش ..رنگ الناز .صورت  لیکبود ...ما  یهست  یلحظه .رنگ هست

 شد ...!   یحالت تحوع سبز م و رنگ .من ..از 

 واسه خودمون ... م یکمان شده بود نی پا رنگ هی  خودمون

 .. میاز پاش گرفت  دمی پاشد ..بره سمت در که هممون .دو هوی  یهست

حرفا رو سر    نی..ا یچیسر ه  یواس چ  تیغوزم ی پسره  نیا نمیبب  دیولم کن-  یهست
 کرده ..! ی..باران ..خال

 رو نشوند سر جاش و گفت ..  یبزور ..هست باران

و نگران شده و البته با   یاز نبودم عصب   انیرا د یگ یحساب اون جور که شما م نیبا ا -
که پسرا بهش گفتن ..بهنام    میرس یم جهینت نیوجود اون بقل دم در ....پس به ا

 ترکه .. یداداشمه و اونم داره ..از عذاب وجدان م 

 خب ..؟ - الناز 

  یدیزارن ..حاال فهم ی..پسرا تو کدوم اتاق جلسه م یالناز جون شما قرارا بود بفهم-  باران
 >... 

 و گفت ..  دیبا ذوق از جا پر  الناز 

تو   میبوده که ..ما بفهم نیاومدنات واسه ا  رید نی ا  یزدم که همه   یحدس م   دیبا  یوا -
 کدوم اتاقن ...!

 که تو کدوم اتاقن ..؟  یدیخب حاال نقشه باران گرفته و تو فهم- ا یرو
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 گن ..الناز .زرنگ ... یبله ..به من م - الناز 

 ..؟  گهی بابا حاال بگو ..کدوم اتاقن د یا-

 بنال ..- ی.هست

  دنیپر  انی.پسرا همه از اتاق را  دیباز کرد ند  هوی ی که در اتاق و هست  یاوف ..موقع-  الناز 
 ... رونیب

 ..؟  گهیظبط صوت بزاره د انی باران بره ..تو اتاق را دیبا یعن ی-بخند گفتم ل با

 و باران همز مان گفتن ..  الناز 

 بلهههه- الناز 

 نههههههههههههههههههههههه!  - باران

 کرد گفت ..   یکه ..خودش و رو تختش پرت م یدر حال ا یرو

 ها مشخص شد ...  فهیخب .خدا رو شکر ..وظ-

  ی .. و  بعد همه  میکن یاز چه قراره ..دست پسرا رو رو م ان ی..جر میبفهم  یوقت-  یهست
 ..  می اریکه کردن  و از دماغشون در م ییکارا

 ..موافقم ...-  باران

از سواال حل شده .از جا   یکی زود انجام دادم و   ی لیو خ فمیکه من وظ نی..ا  یاور  ادی با
 و گفتم .. دم یپر

 بچه ها .....؟-

 دونه زدن تو سرم ..  هیو باران هم زمان    یهست

 کوفت زهرم آب شد ..- یهست

 منم سقد شد .. یبچه مجاز -ن . بارا
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 خوام بخوابم .. یزود بنال حال ندارم م- ا یرو

 گفتم ..  جانیپر از ه یلحن  با

 ما هستن ... یپسرا ..چرا تو هتل ما و درست تو طبقه   دمیمن فهم-

 نشستن و دورم جمع شدن .. خی و گفتم همشون س  نیا  تا

 ..؟یخب چه طور - الناز 

 از اجدادشه ...  یکی دست کم مال   ایهتل ..مال خود آرشامه .... نیچون ا -

 خاک بر چوک ..چه جسارتا ..!!! -با بهت گفت  یهست

 .....  شهیدود از کنده بلند م -  باران

 بود  گفت   رهیخ یکه در همون حال که به نقطه ا میبا بهت به باران نگاه کرد  همه

 نداشت ... یدونم ربط یم-

درست   می ..پس دار شهیدر کار نباشه دود بلند نم  یشیکه ..تا ات نهیمنظور باران هم-  الناز 
 ..  م یگرد ی.پسرا م یپ

 ... شمی....هر لحظه دارم کنجکاو تر م ی..وا  ی..وا  ی وا- ا یرو

 .. میرو شروع کرد  یخطر ناک  یباز -.. یبه قول دان- الناز 

 ..!! یاونم چه باز -.. یهست

 گفت .. یس یبا لبخند خب باران

 ..  یلی....؟ ...هه دوست دارم خ یباز 

 ... میبلد ی هه انگار خبر ندارن ..ما ام چه قدر خوب ..شعبده باز -ا یرو

 هم .شود .. ی. ..با حال یچه ..باز -  باران
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 ***** 

 و رفتم تو اتاق خودم ..  رونیاومدم ..ب ا یاتاق .مح از 

 .. دمیو بعد گرفتم خواب میکرد  یباز  امکی..پ نی با ..مت یربع هیو از تنم کندم ..  لبااسام

 از بچه ها بود ..   یکی..رو اعصاب در اتاقم چشمام و باز کردم ..حتما کار   یبا صدا  صبح

که   یدادم و اول رفتم .صورتم . شستم و در حال ن ی و از رو شکمم پا  میصورت  یکش تاب
 بستم .. رهیپشت سرم .با گ یجور نیرفتم موهام و هم یبه سمت در اتاقم م 

  یجا چ نی نزاشت بپرسم ا یشدم ..حت  رهیخ گرد به ارشام یاتاق و باز کردم ..با چشما  در
و با اون دست در اتاقم و بست    سادی در شوتم کرد کنار و اومد جلوم وا یکار داره ..از جلو 

 و گفت .. 

مغروره .کله شقه ..اخالقش..بدجور   انی.را نیکنم ..بب ینم جادیباور کن ..مزاحمت ا-
 ..  رهی ..سگ و گ

و برم بهش بگم ..و   ارم یاز حال باران اطالعات به دست ب کمی خالصه ..من و فرستاده  و
چارم   ی..اخه ..ب ینیبعد ..من . سالم بب یدونم ..دفعه  یم دی..بع ینگ  یزی اگه تو بهم چ

 که ..؟  یفهم یکنه ..م یم

کردم افکارم و جمع و جور کنم و دست از    یشدم ..سع رهیخ شیاب ی بهت ..به چشما  با
 بردارم!   شیشونیبود رو پ ختهیمو بلندش که ر  یمشک  یفکر نوازش موها 

 کنه .. یکدوممون صحبت نم چیبا ه ستی باران حالش ..خوب ن نیخب بب-

 وقتاست دگه ...(  نی.واسه ا  ی)دروغ مصلحت

که شام   شبمی.و د گهیهم نم یزی ون چبهم  م یبپرس یزیزاره ازش چ یکه ..نم نیا  و
ناراحته با شکمش قهر   ی.وقت هیطور  نی دونم ..صبحانه هم بخوره .کال ا یم دینخورد بع

 .. کنهیم
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  نارویا  یتا بگم ..البته باران همه ا  یداد  ادی به من  ییباران که نگاه چه دروغا  یری بم یا
 اط ی به هممون گفت ..محظ احت

و    دیبه موهاش کش ی.کالفه دست هویکردم .ه .. یگرد نگاش م  یبا چشما  یوطور  نیهم
 که .. رون ی.از فکر موهاش اومدم ب شیشد ..اخ رهیهمه رو فرستاد باال و کالفه بهم خ

 بازوم و گرفت و گفت   هوی

 .. ا ینگام نکن .مح یاون طور  -ارشام

 شدم و گفتم   رهیعمد به چشماش خ از 

 چرا ..؟ -

  یکار م ی چشما باهام چ نی ..ا  یدی فهم یاون وقت م یمن بود  یهر وقت جا - آرشام
 کنن.. 

 من رفت و در اتاقم ..بست پشت سرش ...   یدر کمال نا باور و

 لبخند کوچولو اومد رو لبم ... هیو    دمیدستم و رو چشمام کش اروم 

 **** 

 باران 

---- 

  نی البته با تور.. ..تو ا ایلب در  میو رفت میدوروز ..ما بازار رفت نیروز گذشته بود و تو ا  دو
 رفتم .. ی..من ..با دخترا نم دم ید یناهار و صبحانه پسرا رو م ی مدت ..چون برا

 نقشم بود  یوقته اجرا  حاال

 بود ..پس وقتش شده بود .  یاز طرف هست   امینگاه کردم پ میبه گوش 

 صبحونه من نرم ..    یبرا  نی بود حاال که بچه ها برفته بودن پا قرار
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  .. 

دور از هتل   ییجا هیکشوندن .  یپسرا رو م دی.. با یطرفند کی با  دی ها هر کدوم با هبچ
باال تا بره تو اتاقش و اون جا بود که   گشتیبر م دی..که اونم با موندیم  انی...و فقط را 

.مامور   ای. شدمیکاراگاه گجت م دیبا  ایمن   یی کردم ..خدا  ینقشم و اجرا م دیمن با 
 ! میجنجال ی نقشه ها نیبا ا  شدم فی ..به خدا ح یمخف

 *** 

 ا یرو

-- *** 

  یکه درست کرده بودم و تو دهنم م یبزرگ یکه لقمه   یو در حال  دمیرو نونم مال کره
  یروژان ب نی.بدبخت .فقط دنبال..روژان بود ..ا  یموندم .االه  رهیچپوندم ..به بهنام خ 

منو بخور ..! اخه  ایب یشی بگه .پ هیگر  ریبزنه ز   نیرو زم نهیچاره هم کم مونده بود بش
  یم  شایری بهنامم دنبالش مثل ..س نیرفت ا  یکرد ..هر جا م یروژان هر کا م  نی..ا

 .. دیچسب

دختر بازم   کنهیفکر م یطور ن ی..روژان ا  گفتی..م ومدیما نم شیاصال پ  گهیکه د بهنامم
 !!!!.. 

منو ببا    نی الناز ..چشمک ..زد ..وا ا دمی..با حرص سر بلند کردم که  د دیبه پام کوب یکی
 اشتباه گرفته ..!   الیدان

زد و سه    ی..با حرص ..لبخند  کنمیخال بهش  نگاه م دمثلیدوباره چشمک زد ...د دمید
 بار چشمک شد ..

چشونه   نای بابا ..ا  ی کردن ..ا یم اشاره م داشتن با چشم ابرو به گهیهم د ایو مح  یهست
 !!!.. 

 تر گفت .. ی..حرص یو صدا یالناز ..با لبخند حرص هوی
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 ..! ی..رال یبر یخواست یمگه نم  زمیجوووون ..عز اااااای رو-

مهام داشته    دمیتو گلوم . و اروم سرم و کج کردم د دیخوردم پر  یکه داشتم م  ی.شربت هوی
قدر خرم ..قرار بود هر وقت مهام وارد     نی..اه اه اه ..چرا اخه من ا  شدهیاز پشتمون رد م

شد و خواست از بقلمون رد شه ..الناز بهم چشمک بزنه و بهم بفهمونه مهام اومده ..بعد 
از    مهام و  یدور ی....تا مهام بفهمه  و نقشه   یخوام برم رال  یبگم .که م بلندمنم ..بلند 

 ..! کنهیم  چارمیوگرنه باران ب  دی هتل بنده فراهم کنم ..اوفف خدارو شکر الناز بدادم برس

 از بازوم گرفت و گفت    شگونیهن یمهام کامل رد شد ..هست  یوقت

مارو ..حاال اگه تو هم گند    یگندا یکنیم  یتو ماست مال شهیخاک توسر ..خوبه هم ای رو-
 مرده ..!  لی لکه .ز  میشیکه .ما خونه خراب م یبزن

 گذشت   ریپوفففف ..حاال خوبه بخ- الناز 

..کل نقشه به  میلطفا هر کدوم خراب کن دیاره واقعا بچه ها حواستون و جمع کن-  ایمح
 ..  زهی ر یهم م

 ..؟  یکه قراره من برم .رال دیحاال مهام شن- بهت گفتم  با

  ییلبخند شل زد ..از همونا  هی شد و بعد باز  زیاره بابا چشماش کامال موشکافانه ر-  الناز 
 زنه ..!  یم  نهیبیکه هر وقت تو رو م 

 خل مشنگ ..  گهی خب د پاشو ادامه نقشه رو انجام بده د- یهست

و رو سرم صاف کردم .کالهم و رو به    میباشه ..زود از جام بلند شدم و شال .بادمجون اها
که پسرا و   ی..  مثال حول شدم  بلند جوریشی که  کامال نما یاشتم و  در حالعقب گذ

 مخصوصا مهام بشنون گفتم  

 ..اول شم ..  دیبچه ها ..دعا کن یوا -

  یکه من  م  یدون ی..اما م میایباهات ب  میعززم ما هم دوست داشت-با لبخند گفت   ایمح
 ااااا یخوام برم در 
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 .. دیخواد بره خر یکه م النازم

 از دوستاش .. یکی. ینیزم ر ی خواد بره  مبارزه ز   یهم که م  یتهس

 تا پسرا بشنون... گهیرو عمدا و بلند م نایا ی دونستم همه   یم

 رفت ..! شیجا که خوب پ نیتا ا  خب

 .. رونیکردم و از رستوران اومدم ..ب یلبخند از بچه ها خداحافظ با

  نیکه ..ا دونستمینداشتم م یجا بود که امروز تولدم بود ... از بچه ها توقع نیا  جالب
 نباشه ... ادشونیاواخر سرشون شلوغ هست که  نی قدر ا

نوع   نی..البته از ا  یران لی.. .واقعا قرار بود برم مسابقه اتوموب سادمی وا   ابونیسر خ رفتم
کردم   یدور م ان ی ام و از راو مه کردمیم یهم نقشمو عمل  ییجورا  هیهاش .. یابونیخ

بودن ..و اون جا   راز یش مای دوست داشتم که قد  یلیجا خ نیبود برام .. ا حی.هم  تفر
 ها بودم .. همسابق  یهمه   ی  هیپا

 ..  شهی کجا ..برگذار م یبود دوتا زنگ بزنم تا بفهمم مسابقه بعد ی ..حاال هم فقط کاف

 ..زود باش .. ایب یباش مهام ..لعنت  زود

بدونه  نهیتا اگر مهام من و بب   شهیم ر یکردم که مثال داره د یساعتم و نگاه م یعمد ..ه از 
 که مثال عجله دارم ..!

دختر تنها   هیاصال براش مهم نباشه که  دی..شا شدم ی م دیداشتم از اومدنش نا ام گهید
 ..! یسوار  نی.ماش یقانون ر یو غ یابونی..مسابقه خ رهی داره م

 نا خدا گاه .حالم گرفته شده بود ..! ستمی افکار که من براش مهم ن نی ا اب

.. و   دمیکش یغیقدم مونده بهم ..ج هیگوشم و    خی..درست ب ینیماش دیبا ترمز شد  هوی
 یعنیاومد ..!  نیعی.. نمیتو خودم جمع شدم ..حتم داشتم .کار مهام .الدنگه .صبر کن بب

 محاله ..محاله ..  یهمه خوش بخت نیمن و ا  ا یبراش مهمم!!..خدا 
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 .خودش  یمهام و بعد صدا  یقدما  یاومد و بعد صدا   نیبسته شدن در ماش یصدا 

 حالت خوبه ..؟  اا؟یرو -مهام

شد و با   کینوز دستم رو گوشامه و چشمام بستست بهم نزد و ه دم یجواب نم دید
 گفت   ینگران

 به خدا .. ای رو-

 کوبوندم روسرش ..  هویو بلند کردم و  فمیکامل حرف بزنه و ک نزاشتم

 ... دی ..زهرم ترک ش ی روان پر ض یمر -

 و گرفت و گفت   فمیک

 ..؟ ینداز   یاخخ خب بابا ..چرا شلنگ و تخته م-

 دوست دارم .. و پشتم و کردم و راه افتادم که گفت  -حرص گفتم  با

 کجااا؟ -  مهام

 گفتم بلند

 پسر شجاع.! یخونه  -

 بازوم و گرفت و گفت  اومد

 پسر شجاع .. ی..خونه  رسونمتیباشه من م-

 حولش دادم کنار و گفتم   

 .. رمی..خودم منزیالزم نکرده سس ما -

کرده بود  با ادا مسخره   یاون خواننده ته هیداشو شبکه .ص  یاومد جلو و  در حال  دوباره
 خوند یباز 
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 ..بقلت کردم. ای..بقلت ..کردم ..رواااای رو-

 .. یاهامی.تو رو  ییاا یرو  ی..رو اسمونام ..زندگ باتو

 .. ای بقلت کردم .رو ا یرو

 خنده .. ر ی و اخرم زدم ز    رمیخودم و بگ  یتونستم جلو یزدم توسرش ..نم فمیبا ک دوباره

 کرد .  یبا خنده نگام م  ماون

 خب حاال برسونمت؟ -خنده گفت  با

 شدم و گفتم   ی خنده جد نیب هوی

 نه.. -

 از بقلش دوباره رد شدم که دوباره بازوم و گرفت و گفت ..  

رم همون جا ..خب منم   ی..مسابقه ..خب منم دارم م یبر یخوا  ی..بابا مگه تو نم ای رو-
 ...  گهیرسونمت د  یم

 مثال با تعجب نگاش کردم و گفتم.. کمی

 ..   گهید  یمسابقه  هی  ی تو بر دیخب شا-

 .. یبر یخوا  یکه تو م یی.همون جا امینه .نترس ..منم م-  مهام

و پنچر نشون دادم و  اخر با     افمیق کمیتونستم ..ناز و نوز کنم .. ینم ن یاز ا شتریب
 گفتم  یباطن یو ذوق مرگ یظاهر یکالفگ

 .. میباشه بگاز بر -

 ..الکردار ..! هیز یخوشگلش شدم ..اوف عجب چ نیسوار ماش رفتم

  منی...سرعت ماش یلبخند نشست  کمربندم و زدم اونم بست و تو همون گاز اول جور با
 ..ها ..! شهیم یزیچ  هینخوره  یرسوند که کپ کردم ..ا نه بابا ترش ستای و به دو
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 لحظه قلبم گفت   هینگاش کردم .که  یواشکی..اروم و   نکیع ری و زدم و از ز  نکمیع

 ..  شمیم ن یخدا ..چرا من همچ ی... و افتاد ته دلم ..واتلپ

 .. شهیو گاز گرفتم و سرم و برگردوندم سمت ش لبم

 ..! استیو همون رو  هیاز ته  شهیکه داره پخش م یاهنگ دمیکمال تعجب د در

تونستم انکار کنم واقعا دست  فرمونش   ینم  دیگاز   شتریبهش گفتم و اونم ..ب ادرسو
 روند .. یبود نرم و تند م یعال

 ..مید یرس دمینگه داشت ..فهم یوقت 

فشرده شدم   یکیو نبسته بودم که تو بقل .. نی شدم .. هنوز  در ماش ادهیپ ن یماش از 
 !!!!نی...افش

  یبهش م  مای چه قدر عوض شده بود قد ی..وا رون یاومدم ب نیبهت ..از تو بقل افش با
 ! یبازو سوسک میگفت

 شده ..هالک!!!  االن

 بهت گفتم   با

 ! ننننییافش-

نگاه   یبهش نداشتم ...مخصوصا وقت یذوق دوباره بقلم کرد ..راستش اصال حس خوب با
 مهام روم بود  نیسنگ

!!!! 

 خوش حالم .  دنتیاز د-زدم و گفتم  یزور لبخند

و خوش   فی قدر ظر ی..چ ی تپل بود یلیخ مای..قد  ید یکش یددختر تو چه ق- نیافش
 ..! یشد  کلیه
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راجبم حرف بزنه ...حاال  یاون همه ادما و بازم مهام اون جور  یدوست نداشتم جلو اصال
 ..باشه ..! میناتن ییهر چه قدرم که .پسر دا

 .. نیافش بعد

اومد سمتم   نی..زر زر کردم که افش یو باهاشون کل دمید نیرو با ..نازن ای سال پرن هی بعد
 و گفت 

 .؟  هیاون پسره ک ای رو-

 ..همراهته ..؟  گهیراست م یوا - نینازن

 جا همه  همراه دارن  نی ..ا  گهیاره د- ایپرن

 تعجب گفتم   با

 همراه ..؟ -

که   ینی..هر کس تو ماش ستی ن میمسابقه ها مثل قد گهیاالن که د ای وا ..رو- ایپرن
برخالف   تشی..جنس دیهم داشته باشه ..همون همراه ..که با یبقل دست هی دی با نهیشیم

 راننده باشه ..

 .؟  گهی د هیکاراچ نیجا اروپاست .! ا  نیازاد شد .. مگه ا  شیبابا مگه ک-بهت گفتم  با

 شمیاشکال نداره خودم همراهت م -  نیافش

 . یتو قرار بود همراه من باش  نی.افش یوا پس من چ-نینازن

 و تو کل مسابقه تحمل کنم .. نیمونده افش ن یهم ییوا 

 دونستم چه قدر خطر ناک و بد زاته ..! یکه م خودم

 .من همراهشم .. دیکن ییجان فدا ستیالزم ن-

 پر از تمسخر زول زده بود نگاه کردم .. یبا نگاه نی بهت برگتشم به مهام که به  افش با
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 .. یفدات شم که فرشته نجاتمن  یااله

بچه ها که سر جمع .. دوازده نفز بودن .. و با   ی لبخند دندون نما زدم و روبه همه   هی
 شدم  و گفتم   رهیحسود خ ی و دخترا  یکنجکاو 

 بچه ها مهام ..مهام بچه ها ..-

 به همه نشونش بدم .واال ..! یه رمیمونده دستش و بگ نیو مختصر ..هم دیمف

 ص گفت  با حر  نیافش

 ..؟  یکرد  دایتا حاال .اقا باال سر پ یاز ک ای رو-

 دستم و گرفت و گفت    مهام

 تا به حاال ... میاز اون قد -

 مهام و ..   ایو   نی ..کدوم و انتخاب کنم ..افش ایخدا  یوا 

 خواد ..! یمه فکر کردن م  نیمعلومه مهام و خب ا خب

 .. د یبچه ها همه اماده باش-نینازن

 .. ناشونینشستن تو ماش همه

 رو اماده کردم .. یکه خواست ینیماش ای رو- نیافش

 ..دهیمن  مسابقه م نی با ماش ی..ول  ستمیکرد من ن  ی فکر م ایرو -  مهام

 .. یدار فی هم که تشر  ایزد و گفت ..خوبه زبون رو  ی پوز خند نیافش

 .؟  هیمشکل-  مهام

 کنن..!  یبه هم نگاه م یچرا مثل دوتا دشمن خون نا یا  وا

 که جنگ تموم شه گفتم  نیا  یبرا 
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 مهام من رفتم نشستم ..-

..نا حاال با پرشه   ینیجون ..عجب ماش یراننده نشستم ..ا  یرو صندل یی در کمال پرو رفتم
 نرو نده بودم .. 

که با   نیرو دادم پا شهیش نی رو بدم پا  شهیو عالمت داد ش شهیاومد سمت ش  نیافش 
 تلبم ..! یم بیزد ..رق ی.که انگار داد م شیشگیهمون لبخند اعصاب خورد کن هم

  شنهادی..پ ی ای بار که ب نیکردم ا   ی....فکر م میدیخب دختر عمه ..دوباره به هم رس- گفت
 ..یکنیو قبول م شمیچند سال پ

 کردم ..سرش و خم کرد تو و گفت   یاشتباه فکر م  یول

 ..! میرو دار  شیو رو پ یخطرناک  یودت و اون پسره باش..مسابقهمواظب خ-

. و نخواهد   ومدهیوقت ازش خوشم ن چیو رفت ..با حرص به رفتنش نگاه کردم ..ه 
 ..! ستین شیب یالش یاومد .. به قول هست 

 در باز کرد و نشست کنارم و گفت  مهام

 گفت بهت ..؟  یچ-

 سمتش و گفتم   برگشتم

 خوند ..  یم یکر-

 زد و گفت .. یلبخند

 .؟  گهی .د یبر یم-

 و گفتم    دمیخند

 ره...  ینترس ابروت نم-
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 نشیدرست کنار من بود..ماش نی ..افشناشونیزد ..همه نشستن تو ماش ی ا  گهید لبخند
حروم     یطور نیبدبخت منو هم یی.دا  یپوال  یبود ..همه   ییخاکستر  یپرشه  هی.

 ...!!! یچیه گهیاگه بود که د   ستین ش یواقع یکنه حاال خوبه بچه  ی..م

بود گذاشته بودن که هر   یدونم فشفشه بود چ ی نم نی..چند تا ..از ا  ابونی طرف خ دو
 همه حرکت کنن ..  دیوقت ترک

 اماده رو گاز گذاشته بودم ..  پامو 

طرقه ها و درم اومد . و دود بلند شد ..پامو کوبوندم رو گاز ..  و با تموم   یصدا   تا
 سرعت ..راه افتادم ..

 .. دنیکشیم ییدادن و واسه هم ال  یگاز م همه

واسه من برعکس شده   یدختر بودن ..ول شونی راننده ها پسر بودن و بقل دست شتریب
 .. ..  میبود نیبود..سرجمع ..هفت تا ماش

 زاشتم .. ینم یول ره یخواست ازم سبقت بگ یم ی..ه دادمیاه نمر نیافش به

 بودم  .. یی موی..ل یویام دبل ی..ب هیو داداشش و رد کردم و حاال کنار .. ای .پرن نیماش

 ..  یستیبدم ن نینه بابا .انگار همچ-  مهام

 سمتش و گفتم ..  برگشتم

 ...!!؟؟  نیهمچ-

و تو همون حالت بدون کم کردن سرعت ..پام و رو    دمیچیو پ چیحرکت..   پ  هیتو  و
  هی ممویل  نی..اون ماش میو رد کرد  چیو پ دیرخیچ رهی دا مین هی نی ترموز گذاشتم ماش

 شده بود .. کمونینزد  نیعقب مون ازمون ..در عوض .. افش یلیخ

 و گفت . دیخند  مهام

 باشه بابا ..کارت خوبه ...-
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 برگشتم سمتش و گفتم   دوباره

 بب!!؟؟ خوب-

.پشت بندش   نیترمز گرفتم که ..افش  خیم  هی هوی شده .. شی ری س ادیز  نیافش  نیا  دمید 
  ینا ی.دو دور ..بچرخه دور خودش ..ماش نشی..بد جور زد  رو ترمز و .. که باعث شد ماش

که بهشون   نیپام و گذاشتم رو گاز و قبل ا  هویزد م و  یهم پشتش موندن ..لبخند هیبق
 و برگشتم سمت مهام و گفتم .. دمیچیرو هم پ یبعد چیپ وفرصت بدم . گاز و گرفتم  

 خب ...؟؟؟؟ -

 ..؟ یشد  یباشه بابا .کارت ..حرف نداشت ..حاال راض-  مهام

 و گفتم ..  دمیخند بلند

 چه جورم -

 ..زدم.. و گفتم   یلبخند  دمی و که د   ان ی پا خط

و در اورد    ونی زی تلو یها  ندهی گویه گذشتم ..مهام ..ادا ... ازش ک میدورو که برد  هیخب ..-
 و گفت  

 ..  زه یم  زهیدختره ..ر نی ..ا کنهیچه م دینی..بب زیعز  یها  نندهیب-

 عمته .. زهیم زه یحرص گفتم ..ر با

 و گفت   دیخند

 ..  ی گی تو که راست م-

  نایکه ماش دمیو دور زدم و د  دونی ..م میدورشو برده بود هیمسابقه دو دور بود  و ما  خب
شم .پام و دوباره   میسه  یکیرو با   زهی شن .عمرا پول جا یم کی باز دار بهمون نزد 

 کوبوندم رو گاز  
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 کرد ...  یبا لبخند به حرکاتم نگاه م مهامم 

 ..درست کنارمه .. نیافش  دمیپرت مهام شد که د حواسم

 نه  من به اون.. دادی اون به من راه م نه

 چسبونه بهم ..  یو م نی داره ماش دمید هوی

 گفت    تیبا اعصبان مهام

 کنه ...  ی م یداره چه غلط-

 دونم ..  ینم -ن

و   نیکار و کرد ..نتونستم ..ماش  نیا  هویو کوبوند ..بهمون که چون واقعا   نیماش  هوی
  نی..مهام به زور فرمون و گرفت و  ماش میپرت شد بای کنترل کنم و  به سمت راست ..تقر

کردم ..اگه   ی ازمون رد شد ..با بهت فقط به جلو نگاه م نمیگوشه نگه داشت و افش هی..و 
 ..! شدیچپ م نیاشنبود قطعا م  الیدان

 ... ای زد رو داد

 رو گونم ..  دی..دست  کش یبا نگران دمیشدم که د  رهیترس بهش خ با

 ..حتما کبود شده بود .. شهیکرد ..فکر کنم خورده بود به ش یدرد بد گونم

از کنارمون رد شدن ..امکان نداشت بتونم ببرم ..اه لعنت به من   نیکه سه تا ماش  دمید
 .. می..تا حاال که پنجم  بود

  ی جا  نینداخت گفت ..بش یراشا م  ادیکه منو   یمهام رنگ عوض کرد با نگاه خشن   هوی
 من ..

 ..؟  ی چبهت گفتم  با
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کمر بندم و باز کرد و دست انداخت دور تنم و من و کشوند سمت خودش و پاهام   که
..حس   یکیهمه نزد  نی..چه قدر سخته ا ای خدا یوبلند کرد و برد سمت خودش ..وا 

 شد . رهیلحظه چشمامون به هم خ هیدونم ..   یداشت ..نم یخوب

 ..!  میشد شمیش ایاز بقلمون ردد شد .ب  گهید ن یماش هی که

راننده و برگشت سمتم   یمن رد کرد سمت صندل یخودش اومد و بزور خودش و از رو  به
 و با اخم گفت  

 ببند کمربندتو ..-

کوبونده شدم   یگاه صندل هیکه ..با شدت  به تک دی.. گاز  یکمر بندم و بستم که ..جور زود
 !.. 

 یجور  هیو   چیکردم که پ ی ه بود ..با بهت نگاش مو ... رسوند وستیو به د  سرعت
 سرعت و کم نکرده بود .. ایترمزم نگرفته بود  یهنگ موندم ..حت یجور نیکه هم دیچیپ

شون و   ای.. پرن میاما .بازم .نخورده بود  میبرخورد کن واری وجب مونده بود که با د  مین فقط
 و    میدوباره رد کرد

 ..  میکوپه سبز رنگ و رد کرد  بعدش

صد برابر از   نی..باز ا میبودم به صندل دهیکپ کرده بودم و چسب جانمیمن که عاشق ه 
 من بد تر بود .! 

 با وحشت برگشتم ..سمت مهام و گفتم  

 ..؟ کنهیداره پرواز م نیمهام چه خبرته ..ماش-

 گونت ..کبود شده ..!-زد  داد

 ...!  یزن یچرا جوش مخب بشه ..تو -بهت گفتتم  با
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نشونم .. و   یافته ..مادرش و به ازاش م یخش ب هیخب بشه ..! ..اون ..صورت  - دادزد
 بهم انداخت و گفت   یانینگاه ..را هیبرگشت و  

 زنم ..  یجوش م  یواس چ گم ی بعدا نم بهت م-

 

  ره ی بودم .به دستگ دهیچسب  گهیکرد ..د تی سرا  نمیبه ا انیمرض راشا و را   ایخدا  یوا 
 ... نیماش

وحشت ناک .تونست   ییال هی کوپه قرمزم .رد کرد و پشت بندش با    ه ی.. گهید  چیپ هی تو
 و رد کنه .. یرنگ  ی.مشک ی.بوگات

از جا کنده شد که  نیدوباره ..ماش هویاخمام رفت توهم ..  نیافش  نی..ماش دنید با
 بکم ..رو به مهام داد زدم   غیباعث شد نا خدا گاه ج

 ..مهام ....!!!! یز دست دادعقلت و ا-

 کرد ..  نی. افش نیماش  خی و م نیتو جه به من .. ماش  بدون

 زدم .. داد

 کار و نکن .. نیمهام ا -

 مهامم احمق نشو .... -

 مهام کپ کرد .. دنیما نگاه کرد که  باد  نیلحظه برگشت و با تعجب به ماش هی  نیافش

و   نی که حاال داده بود پا   یا  شهیدستش و که مشت  شده بود برد سمت ش هی  مهام
 گفت ..

 بوم..! -
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 نیو چسبوند به ماش نی کار و کرد .. پشت بندش ..ماش نی مشت شو باز کرد .تا ا و
زد رو ترمز ..از کار  بای که تو همون .بار اول ..سرعتش و کم کرد و تقر نی و افش  نیافش
 خندم رفت .. دشی.ترس

  ختنیکه گذشت ترمز گرفت و بچه ها همه ر انیدوباره سرعت و برد باال و از خط پا مهام
 دورمون برگشتم سمت مهام و گفتم .. 

 ...یمرس-

 بابته ..؟ -  مهام

 زدم و گفتم  یلبخند

 ...! یکرد  زیکه ..شب تولدم و خاطره انگ  نیا-

 شدم ..  ادهیپ نیو از ماش 

 سمتمون ..! ومد یزدن .. کال اصال ن ششی که انگار ات نیافش

 پول برده بودم .پونصدشم که مال خودم بود .. ون ی لیم سه

 براهه ..! دیو خر   حمیجون..حاال بساط تفر یا

 به مهام گفتم   رو

 رو تو!  یکیمرحله رو من بردم  هی.. میپول و نصف کن دیبا-

   زهی خاله ر ستیالزم ن-  مهام

 و گفت ..  دیو بلند کردم بزنم تو سرش که خند فمیحرص ک با

 .. یسوزوند  شی..ات یکاف ی..امشب به اندازه  زهی..خاله ر  میبر

 م یکرد یو از بچه ها خداحافظ میشد  نیسوار ماش  دوباره

 کرد .. یم یبار اروم رانندگ  نی..ا
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 زدم و گفتم   ی.لبخند. برگشت . وهی برگشت ..با اب م ی شد ..وقت ادهیجا نگه داشت و پ هی

 کارا...!!! نیو ا  نزیاوه سس ما -

 رو داد دستم و گفت  وهیو اب م دیخند

 بخور حرف نزن ..-

جا   نی ساعته من و ا  هی..؟  وهی واسه دوتا اب م  یهمه مدت رفت ن یا  ییخدا  ینه ول-
 .بابا..!یکاشت

 .. گهید  گهید-  مهام

 و در اوردم و گفتم   اداش 

 ..اه  گهی د گهید-

 که نتونستم خودم و کنترل کنم و انگشتم و تو چالش فرو کردم ..  دیخند

 بهت برگشت سمتم و گفتم . با

 گوده .. یلیدوست دارم ..خ شتریچال تو رو ب   یهم چال داره .ول  یهست-

 و گفت    کیبودم که سرش و اورد نزد  رهیبه چالش خ یطور نیهم

 خب منم تو رو دوست دارم ..-

 کردم ..که با لبخند گفت   یده   نگاش مرو هوا مون ..خشک ز  دستم

 با اون در ... نیا-

 کردم که به شربت اشاره کرد و گفت  ینگاش م یجور نیهم

 بخورش .. -

 و بردم سمت لبام و شروع کردم به خوردن ..   یکردم ن  یکه نگاش م یجور نیهم
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 ... شیک م یری م میمادار دنیاز کجا فهم دمیفهم یو م  کردمیم  ینقشم و عمل دیبا

  امایپ قا ی بود که چرا دق امهیبه اون پ شمی..اول م یمشکوک بود   ییزای چ هیو الناز به   من
 کرده بود .<!  غیسفر و تبل  نیکه ا  یامیهر پنج تامون اومده بود ...همون پ یبرا 

 ...دنیازم دزد  راز یو تو ش میگوش-

 ..؟  یکه نداشت یزیچ  یتوش عکس-  مهام

 ذوق مرگ شدم اما گفتم  رتشیغ از 

بود که االن  میمیقد ی ..دوستا  یکارتم توش همه شماره ها  م ینه ..راستش ..س-
 ..رفتم ..مخابراط  نیندارمشون ..واسه هم

 همون شماره ها توش باشه !!!!!!!!!!!!!!!!!  ییجورا  هیبهم بدن که .. دیکارت جد  میس  هی تا

 تعجب گفت   با

 ..؟  شهیمگه م-

 دروغ گفتنت .. نیبا ا  ایرو  اوفف

 تا بدن بهت ..که من ندارم .. یداشته باش  یباز  ی..پارت  دیاره ..اما با -

 کردم و گفتم    کننیسمتش و از اون نگاها که چشمام و درشت م  برگشتم

 ..؟  یرانسلی ا ی مخابراط و شرکتا ن ی .تو. ا نیندار یاشناهات  پارت  ایتو   -

 با لبخند گفت   داد یکه داشت چشمام و درسته غورت م  یدر حال 

 چرا .. -

 زدم و گفتم   یپر ناز  لبخند

 ..؟هیک-
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 لبخند گفت .. با

 خوام بهت دروغ بگم ..دوست دختر صابقمه ... ینم-

 دونم چرا حرصم گرفت ...  یشد ..و نم ی کمپرس ..خال بادم

 ..!  ی ..ازش کمک بخوا  ی خوا  یم ی..چه جور ی خب ..تو که با اون قطع ارتباط کرد-

 کمک خواستم ..اونم ..کمکم کرد .. یزیچ هیها ..ازش واسه  یتازگ نی..نه ..هم - مهام

 عالمت سوال هامون بود گفتم    اتیکه پر حسادت و پر از کشف یلحن با

 آ ها -

 سمتم و گفت   برگشت 

 باور کن دختره االن نامزد داره ..-

  نایمسافرت و ا   نیو که کل ا  نی راحت شده بود اما ..کشف کردن ا یتا حدود المیخ
 کار کنم ..! یکردن و چ یزیبرنامه ر 

 ..؟ یگی خب به من چه چرا به من م -

 نگام کرد و سکوت کرد و راه افتاد   کالفه

 

 ششیزد که ..پ یبه اعماق موجودم چنگ م یحس هی.. مید یرس یخره با هزار بدبخت بال
 شد .. یشتم ..برم .اما ...خب نمبمون ...دوست ندا 

  می شد  ادهیو باز کرد م و اونم باز کرد  و همزمان پ  نیماش در

 لبخند گفتم   با

 .. نزی..سس ما  یکه امروز تنهام نزاشت یمرس-
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 و گفت .  دیخند

 باشه ..شب خوش -

 براش تکون دادم و پشتم و کردم بهش و راه افتادم سمت هتل که صدام زد   یسر

 ..؟  ایرو -  مهام

 سمتش که زود گفت    برگشتم

 ... یچیه-

 ..ساعت .. نشیرفت سمت ماش و

 ..! رهی داره کجا م یعنی عصر بود ... شیش

گرفتم ..قرارمون با بچه ها ساعت هفت  بود   عیدوش سر  هیاتاقم و باز کردم و رفتم   در
اتاق من . خدا کنه همه نقشه هاشون و کامل ..انجام داده باشن تا باران    انیکه همه ب

 کنه ..  ینقشه رو عمل

 

 رو داشتم ...! ایتولد .دن نیتونستم بگم .امسال قشنگ تر  یجرعت م به

مدام از    جانیبود ..شمارم و بهش داده بودم ..تا برداشتم با ه ایزنگ خورد ..پرن میگوش
 !  نایکه از کجا تورش کردم و ا دیپرس یمهام م

سر باال   یکنه جوابا  یمن کنجکاو   نزیقدر راجب سس ما  نی خواست ا ی..دلم نم منم
   دادمیبهش م

 رو ... یباحال نی..پسر به ا  یو رد کن ن یافش  ادیدلت م ی..چه جور یوا-ایپرن

 و گفتم    دمیلبخند رو تختم دراز کش با

 به درک ... هیباشه ..هست ..بق دیکه با  یاون-
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 ..... ی.منظورت ک یچ یعنیوا - ایپرن

 نداشتم ..! ح یو وش قطع کردم ..حوصله توض تلفن

..کاش اون جا   گفتیم یگفت . و مدام ه کی پشت بندش زنگ زد و تولدم و تبر مامان
 بودم ..!  ششونی بودم تا تولدم و پ

 و اخر سر با وروجک کوچولوش ....  یبا بابا صحبت کردم و بعدش با خواهر گرام بعدش

بچه ها باشن   دیزدم که همون موقع درو زدن ..شا یاب دیخوشگل سف پیت هیو   رفتم
کنن ! اومدم درو   یم یپشت در نبود ..وا تو هتلم مردم ازار ی..در اتاق و باز کردم اما کس

 پشت در افتاد ..! ی..چشمم به جعبه ببندم که 

 ..!  یبا ربان ..صورت  دی..سف ییکادو  یجعبه هی

 از بچه هاست .. یکیکار  د یذوق کادو رو برداشتم و اومدم تو و در و بستم  شا با

کوچلو  بود   یچی جا سوئ هی شدم .. رهیکادو رو اروم باز کردم و متعجب به داخلش خ در
بود  بهش وصل بود ..در کمال   نینگ نی..که روش نگ ینقره ا  ی کوچولو نیماش هی..که 

نداشت ..روش   نیبود و نگ یکه قسمت پالک باشه مشک نهیپشت ماش یرو   رتیح
 بود .. شدهنوشته  دیبه رنگ سف ی سی لینگیاسمم به ا

ته جعبه ..   یرنگ یصورت  یبودم که . کاغذ کوچولو رهینازم خ یکوچولو نی ذوق به ماش با
 نوشته شده بود   یخورد .. زود برش داشتم ..روش با خودکار ..مشک به چشمم 

 ..! زه یمبارک ..خاله ر تولدت

 !!!!نزیطرف سس ما  از 

 دهنم گرفتم  و گفتم  یبهت دستم و جلو  با

 مهام! -

-- ***** 
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 الناز 

- **** 

 رفت از عمد بلند شدم و گفتم  ای که رو نیا بعد

 خودم و ناراحت نشون دادم و گفتم   یشی من برم.. به طور نما گهیخب د-

 د ی..خر دی ایخب شما هم با هام ب-

 بابا ..من حوصله ندارم .. ی ا-  ایمح

 زد و گفت  یکه پشتش به پسرا بود چشمک  یهست

 خوام برم ..مبارزه.. یمنم که م-

پسرا از  .. نیبدون توجه به نگاه سنگ یخداحافظ هیو با  دمیکش ی.وفف کالفه ا پ
 رستوران خارج شدم .. 

 نکنه ..!  طی کنم .من و جلو بچه ها خ ی..صد تا صلوات نزر م ی..وا  ادیکنه مهام ب خدا

 ومد ین دم ید ی ول نی دنبال ماش ی.مثال الک سادمیوا   یهرچ

 مهام شد ..اوفف خدا رو شکر .. نیسوار ماش  ای رو دمیاون طرف از دور د از 

 کنه ...   یواسه من تره هم خورد نم  الیدان  ن یا  دونمیکه م من

شدم و گفتم بره همون مرکز   یتاکس  هیبود ..سوار    عیضا  یلیخ ستادمی میوا ن یاز ا شتریب
 .  مید یو پسرا هم د میتور رفت    یکه با بچه ها  ید یخر

 زول زده بودم .. رون یبه ب ی.با ناراحت

بود و   پ ی گردنم ک یال  تا با  قشیکه   یتنگو کوتاه سورمه ا  یشدم مانتو  رهیخ پمیت به
 ..یو شال مشک  یسورمه ا  نیداشت با شلوار ج زی ر د یسف یخال خاال 
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خوام خودم   یم دیفهم یتا م  شدیم یکنم ..چ هیدونم چرا اما دوست داشتم گر  ینم
به  دیکوب یمشت م انیمشد .مثل را  یرتیبرم تو اون بازار شلوغ پر از پسر ..غ ییتنها

  یکرد مثل ارشام ..حرص م یکرد مثل مهام اخم م ی..مثل راشا ..حنجره پاره م وارید
 خورد ..

 

 هیکرد ..دوست داشتم .. یشد ..داغ نم ینم یاون ..اون  ..خونسرد بود ..اروم ..عصب اما
 بارم که .شده.سرم داد بزنه ..

. و  ازاد انداختم   کنم ..شالم و از دور گردنم باز کردم . ی که خودم و خا نی عمد واسه ا از 
چشمم و با   اهیو باز کردم و مداد س فمی.در ک فمیروسرم .کالهمم در اوردم و گذاشتم تو ک 

و بعد   دمی و رژلب ..قرمزمم برداشتم و رو لبام  کش  دمیدوتا چشمام کش ری حرص محکم ز 
 ..  دمیهم مال والم و محکم ر 

برجستم بد تر ..اما .خب   یا چشمام .بد جور .. تو چشمه و لب  یدونستم که االن اب یم
 شه ..   یرتیرو نداشتم تاسرم غ یداشت ..من که کس یتی چه اهم

بزرگ   دیشدم .. و به سمت مرکز ..خر ادهیپ نیپول و حساب کردم و از ماش دمیرس یوقت
 روبه روم راه افتادم .... 

جام   نینداده و نقشم به فنا رفته چرا ا تی ..بهم اهم الی دونستم حاال که دان ینم اصال
 اتاقمم نداشتم .. ی خب حوصله   یول

انداخته بودن که ..دوست داشتم    کهیاون قدر بهم ت  گهیزدم ..د یواسه خودم دور م  یالک
 .. واری سرم و بکوبم به د

پاشنه بلند  یمتوقف  شدم ..چشممم رو ..صندال   یکفش فروش  یمغازه   یاخرش ..جلو 
 بود .. خشک شد .. ن یتریکه پشت و   ی.قشنگ. ییموی..ل

 تو ..تف ..تو زاتت ..اه ..تو مغازه دوتا پسر .بودن .   رفتم
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 و نباختم و گفتم .. خودم

 ..؟ دیو  هشت دار  ی س   زی..سا  نیتر ی پشت و یها  ییمویسالم از اون صندل ل-

 لبخند جذاب زد و گفت    هی پسره 

  یکه جلو  یاون صندل ی رو   دی.لطفا بشن دی ..شما امر بفرما مینداشته باش شهیمگه م-
 ..ارمشی تا براتون ب نستیا

نگام   یپسره که جور یکیخوبه اون  ن ی..باز ا ریاه چندش ..کثافت ..چاپلوس .. برو بم  اه
 کرد که انگار  جلوش لختم .واال!  یم

 ت ..!کرد .بارانم .توال یم سی بود که دهن پسره رو سرو یهست  دیبا االن

لبخند چندش اومد جلوم زانو زد و در جعبه    هی..پسره با  هینشستم رو همون صندل رفتم
 اورد     رونیرو باز کرد و صندال رو ب

 شدم و بند کفشام و باز کردم و   خم

در اوردم و   کشونیرو از تو پالست ییمو ی ل یلنگ از کفشام و که در اوردم ..صندال  هی
کردم تا پام کنمشون که پسره از دستم گرفتش و   ی و باز مر ییمو یصندل ل  یداشتم ..بندا

 گفت 

 .. کنمی تو زحمت نکش خودم واست بازش م زمیعز-

 گفت ..؟  یاالن چ نی گرد شد .. ا چشمام

پسره سرش و بلند کردو مثل برق گرفته ها   هویکردم ..که  یداشتم نگاش م یطور نیهم
 چشمام شد و گفت .. رهیخ

 بودم ... دهی ند یخوشگل نی تا حاال چشم به ا-

 ..! دمی اون ند  یمثل چشما   ییمنم .تا حاال  چشما  یچه تفاهم-
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 برگشتم سمت صدا که گردنم رگ به رگ شد..  یجور

  رهی.بهم خ بیدست به ج  یزده بود و در کمال خون سرد  هیبه در گاه مغازه تک الیدان
 کرد ..  ینگاه م

 ابش گرفتم   شرتیرنگ و ت یبهت چشم از شلوار خاک  با

متوجه نشدم که افتاده   نیواسه هم  دیعوض کرده بود ..شا ی..لباساش ..فرق داشت ..ک
 دنبالم ..!

 زود ازم فاصله گرفت و گفت .. پسره 

 کردم کفشا رو پاشون کنن!  یداشتم به خانومتون کمک م-

 برداشت و اومد سمت م و گفت .. واریاز د  شوی تک الیدان

 ..از مدل کفشا خوشت اومده باشه ...مگه نه..!. فکر نکنم -

 اخه ..خاک تو سر من .که الل شدم .. گهی م یچ  نی...اجان

 گم برگشت رو به پسره گفت   ینم یچیه دید

 ..با اجازه .. ومدهیمعذرت خانومم خوشش ن-

هام کرد و بند  یدستام و گرفت و بلندم کرد .. و جلوم خم  شد و پام و تو کتون و
 .. شدمی م یجور هیکفشامم برام بست از برخورد دستش با پام 

گرد نگاش   ی..هنوزم با چمشا  رونیاز مغازه من وو اورد ب میمال  یلی بازوم و گرفت و خ 
  نیماش شتریخلوت که ب یکوچه  هیو و برد ت   رونی من و اورد ب  دیکردم که..از مرکز خر یم

 بود گفت   بشی دستش تو ج هیبود و  ره یکه به جلو خ ی پارک بود و در حال

که بود و نبودش   ی.قشنگ و حالت دار ..شال ی ...موها ی..وحش ی رژ لب قرمز ...چشما-
 ... زی مغازه تنها با دوتا پسر ه هیکنه ... تو  ینم یفرق
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 و گفت    دیو گونم کشبرگشت سمتم و اروم دستش و ر  هوی

 کار کنم ..؟ یباهات چ-

 ..؟یقدم به عقب برداشتم و گفتم چ  هیبهت  با

 زد و گذاشت گوشه لبش و گفت  ش یات  یگاریس

 ...  یکن یسواستفاده م - الیدان

 ..؟ یاز چ - بهت گفتم  با

 و نوازش کرد و گفت    رونیکه از شالم زده بود ب ییشد و موها  کی نزد بهم

 من ..  یاز خون سرد -

  یترسونه ..با نگاه ارومش ..ادم و م یمتفاوت ادم و م  الیدان دمیاون جا بود که فهم تازه
 رتی..غ  متی ترسونه .. با  مال یکنه ادم و م یپنهون م  بشیکه تو ج یترسونه .با مشت

 کنه .. یخرج م

 هام افتاده بود اشاره کرد و گفت   شد به شالم که حاال رو شونه  کی بهم نزد دوباره

 موهات.....-

 موهام ..؟ - بهت گفتم  با

 رو اعصابمه .. - الیدان

اورد و    رونی ب بشیراه رفت و دستش و از ج ی کرد و کم بشی..دستاش و تو ج دوباره
 موهاش و داد باال و گفت  

 ...  لبات

 لبام ..؟ -

 و گفت   دیبه گردنش دست کش 
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 زاره نفس بکشم.. ینم-

بار رژ قرمز   هیکه  فقط واسه   ن یبردم ..از ا  یلذت م شی قدر از کالفگ  نیدونم چرا ا  ینم
   یجور نیدادنم ..ا  رووونیزدن و مو ب

 نشه و اتو نده دستم ..! یکشت تا ..عصب یداشت خودش و م یجور  نیشده بود ا کالفه

 با پشت دستم پاک کردم و گفتم ..  دادم و بالبخد رژلبم و  هیتک واریبه د  نهیبه س دست

 ...  ینفس بکش یتون  یخب ..حاال م-

 نگام کرد   ی..حرص یبا نگاه الیدان

 ابرو هام و براش باال انداختم و گفتم  که

 ..؟ الیدان یقدر خون سرد  ن یا  چرا

 ..نگام کرد و گفت  یکالفگ با

 .. یجا نبود  نی برو خداتو شکر کن خون سردم .اگه خون سرد نبودم االن ا-

 گفتم   طنتیش با

 کجا بودم ..؟ -

 شد و تو چشمام زول زد و گفت  کی نزد بهم

 تو بقلم ... -

 ...! مینگاه عاشق شد هیگن ..تو یم  یدیحاال شن تا

 جمله عاشق شدم ..! کی اون لحظه ..با من

 ... ال یدان عاشق
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جلوم و شالم و اروم انداخت روسرم و  گوشه هاشم انداخت روشونه هام تا گردنم   اومد
 زد . و گفت   یمشخص نباشه ..لبخند

 ..؟ ی.کن دیخر یخواست  یفکر کنم م-

 اوهوم - گفتم اروم 

..من قدم زدن کنارش و دوست  ومدمیو گرفت و راه افتاد منم کنارش اروم راه م دستم
 داشتم ..!

 ..! دی..برام پشمک خر میرفت یرهاه م دایخر  هم .. تو  مرکز با

 قشنگ با کفش ..  یطور دوتا مانتو  نیهم

 سکوت و دوست داشتم ..   نیزد نه من ..من ا یاون حرف م نه

 سمتش و گفتم ..  برگتشم

 اون ور که خود پرداز داره من پول بردارم ..    میبر ای.ب یدان-

 خرم .. یبرات م یبخوا  یمن هر چ یچ  یپول برا -الیدان

 و گاز گرفتم و گفتم  لبم

 .. رمیبگ یزیچ   هیخوام با پول خودم واسش  یم استی امشب تولد رو-

و من .کارد و وارد کردم و بعد از زدم زمز و    ابونیاون ور خ  مینگام کرد ..رد شد مهربون
 ..با ومدی منتظر شدم ن یهرچ   ی..ول رونیمقدار پول منتظر شدم که کارت و بفرسته ب

 حرص گفتم  

 خاک تو سر شکموت کنن! -

 اومد سمتم و گفت    الیدان

 ؟  ییشده با ک یچ-
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 اخم به دستگاه زول زدم و گفتم   با

 شکمو ..کارتم و خورد ..برش نگردوند .بهم ..! یگشنه   نیبا ا -

 خنده .. به حرص گفتم   ری زد ز  هوی

 گم کارتم و خورد .. یکوفت ..م-

با ذوق   رون ی کارتم اومدب دمی د هویدوتا زدمش که   یکی  فمیسمت دسگاه و با ک  برگشتم
 .. رون ی.که پشت بندش ..پولمم اومدب دمیکارتم و کش

 گفتم  یخوش حال با

 مواقع زور حالل مشکالته!   یگاه  یدید-

 و گفت    دیدست از خنده  نالیدا

 بارانه .. ای  یهست  هینظر نیحتما ا -

 ..البته دوتا شون   قایدق-

 اروم گفت  یصدا   هیخنده که که   ریز  م یدوتامون .زد 

 الناز ..؟ -

 کنه ..  یکار م یجا چ نی تعجب برگشتم که  خشکم زد اون ا با

 کرد ..  ی نگاه م الیبه من و دان ی و حسود یبود و با فضول زونیاز بازوش او  مهرنوش

دلم   نمشینکنه دوباره بب گفتمیبا خودم م شهی خوش حال شدم ..چون هم دنشید با
 بچسبم ..! الی..به دان شتری ..فق دوست دارم ب دنشیفهمم ..با د  یبلرزه ...اما االن م

 جلومون.. اومدن 

 ..ناراحت بهمون نگاه کرد و گفت . یبا نگاه اءیارش
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 ..  نمتیجا بب نیکردم ا   یسالم فکر نم-

 زدم و گفتم یخند پوز 

 اء ی.ارش بهیعج یلیخ ایدن-

  رتیغ نی.دانال دور مچ دستم حلقه شد و سفت فشارش داد از ا  یدستا  اءیگفتم ارش تا
 غرق لذت شدم . شیپنهون

 زد و گفت   یپوزخند حرص درار مهرنوش

 ..؟ یکن ینم یالناز جون معرف-

 شدم و گفتم  رهیتمام خ یبا سرد  بهش

 چرا .. -

 با لبخند گفت  الیبزنم .دان یکه ..من حرف  نیا  قبل

 .. اما ..من نامزد النازم ..  خبر نداره  یراستش هنوز  کس -

 دل نوا ... الیدان

  یواقع ی مهرنوشم گرد شد و منم که به معنا  یتکون محکم خورد ..چشما   هیکه  اءیارش
 کلمه .. کوپ کردم ..!

 به خودش اومد و با پوز خند گفت .. مهرنوش

 یی ..حتما شما هم .مثل الناز دانشجودیهم سن هم باش دیبا-

 ..! الیچه برسه ..به دان دمیطرز صحبت مهرنوش خجالت کش ن یمن ب ا یوا 

 گفت ..  یاما درکمال خون سرد   الیدان

 ..خانوم ..  رمی گ ی..اما من دارم دکترا ممیهست ی بله هم دانشگاه-
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 گفت   یلبخند جذاب با

 مدرکش باال باشه .. د ی..با یخصوص مارستانیخب مسلمه که ..صاحب دوتا ب-

  ریومهرنوش .. بزنم ز  اء ی ارش ی  افهیق  دنیت داشتم با د و که گفت رسما دوس   نیا
 جان حال کردم .. یو واسه سوزوندن  ما تهت .مهرنوش گفته بود .ا نیخنده..قشنگ ا 

 ..با بهت گفت .. مهرنوش

 ...  یعنی-

 با اخم دست مهرنوش و گرفت و با چشم غره بهش گفت   اءیارش

 ... گهیبسه د-

 و رو به ما گفت   

 ..با اجازه ... میگ یم  کی تبر-

 گفت .  الیقبل رفتن ..رو به دان اما

 قدرشو بدون ..! -

 با حرص گفت  مهرنوش

 اء یارش-

 دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت   الیدان

 از تو مراقبشم ..   شترینگران نباش ..من ب -

 دست من و گرفت و با خودش برد   و

  یخنده .من م ریز  می. و هردو زد  میبه هم نگاه کرد کمی  میخوب ازشون دور شد یوقت
 زد .. یلبخند م  شتری اما اون ب دمیخند
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 .. یمرس- گفتم  اروم 

 ..؟  یواسه چ- الیدان

 واسه ..ترکوندنشون -

 هتل .. میبرگرد  دیخانوم کوچوو ..با    گهیبسه د-و گفت   دیخند

 .. میباشه بر-لبخند گفتم  با

 کرده باشن ..!  یارو درست عملوارم بچه ها .نقشه ه  د یام  فقط

  

 **** 

 ... ایمح

 *** 

 شدم و گفتم ..  رهی خ یبه هست ایرفتن .الناز و رو  بعد

 ..؟ میکار کن یخب حاال ما .چ-

تو سرت ..خاک برسرت ..د خب  زیخاک رس بر  رونیبرو ..تو  ب م یمستق میمستق-  یهست
 ..!.  گهی د ادی ب تینره خر پاشه پ نیتا ا  ای پاشو گورتو گم کن برو در

من بود که پسرا رو از   ی..؟ حاال مگه نقشه  ایاعصاب شد ی.ب یوا هست- بهت گفتم  با
 تا باران با نقشش بتونه بره تو اتاقش ..! میدور کن انیرا

 شب شد ..  گهی.د پاشو برو د . ی زن یپوفف تو چه قدر حرف م- یهست

 ! نی حاال بب  رمیگ ی روز حالتو رو من م هی- حرص گفتم  با

 چشمام قد توپ شد ..ارش..! ومدیکه به سمتم م یشخص دنیپاشدم..با د زیاز سر م تا
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 صورتم گرفتم  یو جلو  فمیسر جام نشستم و ک زود

  ی دست دادنمه عقلتم از  هیپس دعا هام مستجاب شد و به لطف حدا همون  - یهست
 ..؟

 گفتم یاروم  یصدا با

 جاست .... نیالدنگ ارش ا -

 کرد گفت  یکه سرفه م یتو گلوش و در حال دیخورد که پر  یاب پرتقال م  داشت

 ..؟یچ-

..تابلو شده   ی. کلشمی..طور نی شدم ..هم فیک الیخ یسمتمون ...ب اد یارش داره م  دمید
 بودم..

 ..گفتم  یزونیاو  یافهیق با

 سالم..! -

 شل اومد نشست کنارمون و گفت   شین با

 ...؟ یخانوم حالت خوبه ..چه خبر چه طور ایبه به مح-

 با حرص گفت   یهست

 ..  ستی ن شمی.طور ستی هم ن یحالش خوبه خبر خاص-

 نگاه کرد و گفت   یباز به هست شیبا ن ارش

 تو هنوزم .اخالقت سگه ..!-

 کرد گفت   یارش و نگاه م یکه با نگاه ترسناک  ی..در حال ضیبا غ یهست

 ..؟  یگفت یزیچ-
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 با بهت اب دهنش و قورت داد و گفت   ارش

 ن ..نه.. -

 خوبه ..-.. یهست

 سمت ارش و گفتم    برگشتم

 .بزار رک بهت بگم جوابم ...  ییجا نی دونم چرا ا یارش من م-

 .. میاشنا ش شتریجام تا باهام ب نیصبر کن من ا   اینه ..نه مح-ارش

 و گفتم  دمیهام کش یبه چتر ی..دستیعصب

هم به  یلی بزنم تما یخوام راجبش حرف یبرم ..نم د ی..من با ستیالزم ن یعنی.. شهینم-
 .. شناسمیندارم ..توم خوب م شتریب ییاشنا

  رهیتکون دادمو  بدون توجه به نگاه مبهوت و خ یسر  یهست یجام پاشدم و برا  از 
خورم من و   یتو سر  ی ای..هه فکر کرده من هنوز اون مح ..ارش .از سالن خارج شدم

 .. می.فرق کرده بود یلی..خ ریدو سال اخ هیالناز تو 

 کردم..  یارشام و رو خودم حس م  نیسنگ  نگاه

 .. ادیهم که شده دنبالم ب یبود که از رو کنجکاو  ن ی ا  دمیتنها ام فقط

 برام اومد ..بازش کردم . ام یپ هی.. رمیبگ یتاکس ابونیسر خ رفتم

 بود .. یشگی رو لبام شکل گرفت از طرف همون ..ناشناس هم یلبخند

 ** 

 من سنگ صبور غم هاست   قیرف

 تنهام   یلیکه خ ایب دنمید به

 دارم   یفهمه چه حال ینم یک چیه
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 دارم  یرو به ضوال یایدن چه

 ها   یلیودل زده از خ  مجنونم

 ها  یلیدلم گرفته از خ یلیخ

 --A 

 ** 

اومد سمتم ..دست بلند کردم و    یتاکس هی  دمیخوندم . که د یمتن و م داشتم
 ..اوفف  ومدی چرا ن ینشستم..وا 

 ..بره سمت ..ساحل  گفتم

 خواستم ..برم قسمت .باحالش ..!  ینبود اما ..من م  یچند تا ساحل راه هر

  نی..خودم که ا  یعنیانداختم ..خوب بودم .. یبود به خودم نگاه فمی که تو ک یا   نهیا  تو
 کردم .. یطور فکر م

 فکر نکنم ..!  ومدهیکه ارشام دنبالم ن  نیکردم به ا یراه اهنگ گوش کردم و سع تو

 !!! دیشدم ..هوا گرم بود ..شد ادهیپ ن ی..حساب کردم و از ماش دمیرس یوقت

 ذوق مرگ شدم ..  ایدر دنید با

 دادم .. هیتخته سنگ گنده بک تک کی گوشه به  هی رفتم

نفر اطرافم   هی  ومدی م شیکم پ یلیشدم ..خ ریخ  ایسرم برداشتم ..و به در  یو از رو   شالم
 ..   دید یموهام و نم یکه من نشسته بودم خلوت بود .و کس  ییبشه ..کال جا دهید

تادم  اف یم   ادشی ..با هر بار پلک زدن  شدیمگه م  یکردم به ارشام فکر نکنم .ول یم یسع
  هیمعلوم بود ..من ..مثل  فم ینبودم که با خودمم ..مشکل داشته باشم تکل یی..از اونا

 دونستن ..که .دختربازه ..! یعاشق شده بودم ..اونم ارشام ..که همه م یاحمق واقع
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 برام اومد ..  گهی اس د هی-

 ...!  نندیرا بب میایکه نگذار همه دن میاست بانو ..چند بار بگو   میایبلند تو دن یموها -

A 

 ***** 

 .< ه یک نی...ا نمیکردم ..! صبر کن بب ینگاه م امیبهت ..متن پ با

  هیقلبم   دمید میشالم و رو سرم گذاشتم و از جام بلند شدم ..که ..ارشام و تو دو قدم زود
و اون قدر تو دستم فشار داد بودم که   یبا بهت چند قدم رفتم عقب ..گوش سادی لحظه وا

بزار   هیفرستاد ..خودش بود.. یکه ..برام شعر م  یگرفته بود ...خودش بود ...اون دستام درد
 و بهم گفته بود ..   نیدانشگاه ..هم شاپیکافهم تو  گهید

..؟ چرا ..واسه   دهیم  امی بود ..من و دوست داره ..؟ ..اگه نداشت ..چرا بهم  خودش
 است ..؟ ج نی کنه ..اگه دوسم نداشت چرا االن ا یخرج م رتیموهام غ

 مگه نه ..! ؟یی تو - بهت گفتم  با

 شد ..شالم و که دوباه  از سرم افتاده بود گذاشت رو سرم ..  کی بهم نزد اروم 

کرد   ینگاه م  ایکه به در  ی و گرفت و نشوندم و خودشم کنارم نشست ..در حال دستم
 گفت 

 گفتم ..اف هفت ...  ی...نه پنج نفر بهمون م  میهفت نفر بود-

 ن ی بود .مهام بود راشا بود .. ..رامت یبود دان انی بودم .را من

 .. می..ما هفت نفر بودای پور و

..تو کالس   ی.. تو پنج سالگ میشد قی..رف انویتو کالس پ  یتو چهار سالگ الیو دان  من
  هی..تو   میدوست شد  ای..بعد تو مهد کودک با مهام و پور میکاراته با راشا دوست شد

 .. میدوست شد  انیو را  ن ی تو کالس ..اول.با رامت بالیمسابقه وال
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که خونواده هامونم با هم اشنا شدن ..پدرامون   می شد  یمیبودن .....اون قدر صم داداش
 ....پولدار  میسبک بود  هیهممون تو   ی با هم دوست شدن ..از لحاظ خانوادگ

بود..البته   ایبا پور  الیو راشا همش باهم بودن ...من و مهام با هم دان ن یو رامت  انیرا
 بود که گفتم ..  یینا یهم شتریاما ..جفتامون ..ب میهممون با هم جور بود

باز بود ..راشا  ششین شهیخوش خندمون بود هم الی..دان میشر بود یلیو مهام ..خ  من
خندوند  یخدا همه رو م  ی شهی بود هم گوشمون ی و باز   طونی..ش انی..مهربونمون بود ..را

 ... میبود دهیتا اون موقع ند یوقت راشا رو عصب چی..ه

  میطور بود نی.کنارمون بودن ..مثل برادر ..اصال هممون هم شهی ..همای و پور نی رامت
 ..  میبکن م یتونست ینم یغلط چی..بدون هم ه

..همش   میبزرگ داشت یخونه مجرد هیالمان ..  میرفت لی تحص ی.برا  یسالگ  جدهیه تو
..از  میبود  دهیغم و غصه رو نفهم ی..تا اون موقع معن حیتفر  یهمش دوره هم رونیب

 ...  میبرد  یلذت م مونیزندگ

 روز .... هی

که قلبم   ختیاز چشماش فرو ر یچشماش و بست و قطره اشک  دیجا که رس نیا به
 مچاله شد ...

 ..مثل هر هفته چال.. میبر  میخواست  یروز ..م هی-  ارشام

 ... نیماش  هیو راشا تو   انیبودن و من و مهام و را نیماش  هیتو  نیو رامت  الیو دان  ایپور

 و ادامه داد  دیلرزونش ..محکم موهاش و کش  یچشماشو بست و با دستا0

  میخوند یم  یو واسه هم کر  میزد یبوق م یجلومون بود ..ه  نشونی_ماش  ارشام
  یدختروونه م یغایج یه  یالک  انی ..راشا و را دمی کرده بو ادیاهنگ و تا ته ز   ی..صدا

 .  نی..رامت نیماش  هوی.. مهام پشت فرمون بود ..  دنی خند یو م دنیکش
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کرد ..سه دور  چپ  نششونیشد ..ماش یچ میکه بفهم  نیگرفت قبل ا  یوحشتناک  ترمز
..  می..الل شده بود م یگوشه ..متوقف شد ..هممون بهت زده بود هی..چرخ خورد و اخر .. 

در جا تموم کرده   نیاوردن ..رامت رون یب ی..اورژانس اومد ......سه تا داداشامون و زخم
 بود .... 

 لرزون گفت   یصدا با

 .فلج شده بود ....  الیتو کما بود ...دان  ایپور-

بود و    یمرگ و زندگ نیب  شیکی قشیروز داداشش و از دست داد ...رف هی..تو   انیرا
از هممون بود ...بعد سه  شتریخورد ..به روحش ب انیکه به را  ی.فلج ...ضربه ا یکیاون 

 شد ....!   یمرگ مغز ایو دست به دعا بودن ..! ..پور  یوار  دیماه ..ام

  بای..تقر  دیماجرا رو فهم یگشت ...و وقت   ایو پور  نید ..دنبال ..رامتکه بهوش اوم  الیدان
بود  یران ی بود اونم ا دهینامزدش بود ...ساناز ..ساناز و تو دانشگاه د دشیمرد ...تنها ام

دوسش داره   گفتیسالش بود اما عاشق شد ..سانازم م  ستی کم بود فقط ب الی..سن دان
ادم فلج  هیبا   تونهی..گفت که نم الی..دان یدردا  نیتسک یبه جا اومد..اما ساناز که  

از اون روز به بعد ساکت شد ...اروم شد    الیکنه ....حلقش و پرت کرد و رفت ..دان یزندگ
 ..اصال لب خند بزنه ..!  ومدی م شیبخنده ...ک پ ومدیم شی..کم پ

خشم که پسر پر از عقده شده بود پر از  هیبودنش .. یو عالوه بر ..عصب  یمنزو  راشا
ادم خشن که   هیکنه.. یبکسش تا خود شو خال  سهی باشه ک شهیهم  یکیدوست داشت 

 که قبال بود ... یاون شهی داره م ایبلد نبود ..و تازه گ  دنی..خند

  ستین میدر صد از صد در صد قد هیو خنده هامون رو هم  طنتایش یو مهام ...همه  من
 .. 

کرد ...داد زد ..فحش داد ...اما   هیو هر روز گرهرشب   انی را ایو بعد پور نیچهلم ..رامت تا
..عوض شد ..خشک   انی ..راای و چند ماه بعدش پور  نیرامت یدرست بعد خاک سپار

 ..پرخاشگر ... ی..مغرور ..ساکت زورگو ...عصب
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..من  می ..همممون ..از هم جدا شده بود میسال ..از هم دور بود یک ی... ..تا  ریگ گوشه
رفت مسابقات مختلف ..راشا ..همش تو   یصبح تا شب تو هتال بودم .مهام همش ..م

از پنجره اتاقش   بی..دست به ج ایخوند .. یدرس م  ای ..همش   ال یباشگاه بود ...دان
 ... کشور به اون کشور نی..از ا  شدینم دهی..د انیاکرد ..هه.! ر یو نگاه م رونیب

 ن یخانواده هامونم .افسرده شده بودن ..اخرش ..پدرامون ..پنج تا از بهتر یحت
ماه به طور فشرده باهامون کار کردن ..زود تر از   شی کشور و برامون اوردن ش یروانشناسا 

  انی..را ی و بعد تا حدود ی.بعدش .راشا بعد دان  میزهمه من و مهام به خودمون اومد 
 می د یتو المان همو د مون یمی..قد یتو خونه مون..هم  ماه شی سال و ش کی..بعد 

.داغونمون م کرد اما   نیو رامت ای پور ادیو خنده   یشوخ نیب ی..گاه می....مثل قبل بود
برد   ادیسانا ز  از  ال یدان میمثل قبل شد   یجورا  هی..من و مهام   می..عادت کرد 

 ..  م یداد  هیروح الی.......همممون ..دست به دست هم به دان

..عمل کرد ..بار اول .نشد اما بار دوم ..تونست   میکرد  دایدکترا رو پ نی بهتر میکرد کمکش
 لبخند زد و  قه قهه زد ..! ی...دان دیخند ان یراه بره اون جا بود که بعد دو سال را 

 ..  میجلو افتادخوندن چند سال.. یبه جهش م یکرد شروع

 دانشگاه ... نیتو هم  میو اومد  رانی ا  میالمان برگشت از 

کن   یاومده.. هه همه فکر م ی مغرور و شر دانشگاه  چ  یکس خبر نداره سر پسرا چیه
 .... می...اما دار میندار  یمشکل چی..ه م یندار یغم چ یما ه

 باز گفت   شی زد و با ن یلبخند  هویسمتم و  برگشت 

 <<؟ یکن یم  هیِا تو چرا گر -

 بود .با بهت اشکام و پاک کردم و با بغض گفتم ... سسیرو صورتم کامل خ دمیک دست

 کردم ...! ینم فکرشم

 و گفت .. دیخند
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ازدواج کرد با    ایداغون شد ..اون با خواهر پور  یل یاز دوستامون بود اونم خ یکیبهرادم  -
 هی..دکترا شد ..  الیخ یسال تموم کرد و بکنن ..درسش و ام  یم ی .تو تهران زندگایپر

 داره ... راز یتو ش ی کیبزرگ داره ..بباشم  ی.اژانس مسافرت

 .<؟  هیچ شی لی..فام دمیپرس یکردم تابلو نباشم عاد یسع

 ی افسر-  ارشام

 نشه ...  یزی گرد شد زود صورتم و چرخوندم تا متوجه چ چشمام

نگام کرد..نتونستم خودم و    نشیسمتش و اروم به سمتش ..رفتم با نگاه غم گ  برگشتم
کنترل کنم و اوم تو بقلش حل شدم .. سرش و روشنم گذاشت و من با دستم موهاش و  

 گفتم    هینوازش کردم با گر 

 خوام ...  یمعذرت م-

 بغض گفت   با

 چرا ..؟ -

 هق هق گفتم   با

 ..!دیمشکل و شاد یشما ب می کرد  یکه منو دوستام فکر م نیواسه ا -

  الی..من مامان ندارم ...الناز م مثل دان میخودمون و دار ی گفتم ما هم دردا هیبا گر  
 ..عشقش ولش کرد ... 

..قلب انجام   وندی تصادف کرد و  قلبش و از دست داد ..براش پ شیهم .چهار ساله پ ا یرو
 دادن ...

 دارن ...  نی.تو مچ دستشون پالت..و باران دوتاشون . یو گفتم هست دم یخند اروم 

 به خودش چسبوند  شتریو من و ب دیاروم خند  اونم
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 ...... 

 مگه نه ..! ی فرستاد یتو برام شعر م-گفتم  اروم 

 اره .. -  ارشام

 همون حالت اروم گفتم   تو

 چرا.؟ -

 هول شده بود گفت   یکه کم  یبلند شد و ازم فاصله گرف در حال هوی

 بود <<؟  ینشست ک زتونی که اومد سر م یاون پسره ا   یراست-

 فرستاده و بحث و عوض کرده اما گفتم   یخواد بگه چرا برام شعر م یدونستم نم یم

 ارش بود همون خواستگارم ...-

 رفت تو هم و گفت   اخماش

 هتل..؟  میبر-

مدت وقت داشته به نقشش    نیو به ساعت نگاه کردم ..خوب بود باران ..تو ا  پاشدم
   میبرسه ..بلند شدم و گفتم بر

و باهاش هم راه    بمیو بدون جلب توجه از پشت سنگ برداشتم و گذاشتم تو ج میگوش 
 شدم 

 ****** 

   یهست

---- 

 شدم و گفتم ..  رهیارش خ به
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 ..؟ یندار یکار ییجا-

 تعجب گفت   با

 .! .نه

 و گفتم   دمیپرتقالم و سر کش اب

 ..  ی من دارم ..با  یول-

به  ینگاه  میانداختم رو شونم .. و ن مویمشک  یوا رفتش  کوله یافه یتوجه به ق  بدون
و از رو    میدود نک یکرد ..ع ی خشنش بر اندازم م شهی.هم ی.راشا کردم ..با اون چشما 

 موهام رو چشمام سر دادم ..

که سوار   دمیاون ور تر بود و د یکم  ای..مح دمینفس راحت کش هی رووونیاومدم ب  یوقت
  یدیسف ن یو سوار ماش رونیب دی ارشام ..دو  دمیبعدش ..د قهیشد و رفت..دو د ی..تاکس

 راه افتاد   ی شد و پشت تاکس

 .باران نوشتم   یو در اوردم و برا  میگوش

کن  یعمل  گهی ساعت د میحضورت که ..نقشت و ن ی.عرضم به حضور ب کی ام علس-
 شدن فقط مونده راشا ... شی..همه ک

 بعدش ..جواب اومد .  قهیو دو د  فرستادم

 میحضور ..؟..بعدشم باشه ن ی.ب  یگ ی..به  من باز م یستیجا ن چی.! تو که ه یهست  -
 ...کنمیم  ینقشه رو عمل گهی ساعت د

  دهیفهم قامیاز رف یکی...از  نی واسه ماش  ابونیشوت کردم تو کولم و  رفتم سر خ ویگوش
  یبهونم .بود ..برا  نیبهتر  نی..دارن .منم ا ینی زم ری مبارزه ز  گهیساعت د میبودم ..تا ن

کرده   از ینذر و ن یبار تو عمرم  صدقه انداخته بودم و کل نیاول  ی..کشوندن راشا ..فقط برا
..مگه من   ادی..اصال غلط کرده ن ادیگور به گور شده ..پاشه دنبالم ب ی   راشا نیبودم که ا 

 کنم ..!  ی..چشماش و تو سوراخ دماغش م یی..!!!! ..با دو تا روش ..سامورا  میالک
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به وتور زول زدم   یطور نیغول اومد سمتم ..بدون ترس هم  اهیموتور ..س هی  دمید هوی
 که موتوره کنارم نگه داشت ..

دستش و برد سمت کاله کاسکتش تا برش داره ..بدون شک حتم داشتم راشاست   طرف
 ثابت شده بود ...  زیچ هیمخلوط بود برام ..  گاریعطرش که با س ی..بو

 یریخود در گ ای که به قول رو یی و که برداشت خواستم لبخند بزنم اما از اون جا  کالهش
 تو هم بر اندازش کردم و با پوز خند گفتم. یمضمن دارم با اخما 

 ..بله ( یعنی.. یرانی لغت در فرهنگ ا  نیا یمعن دیها ..؟.)ببخش-

 نگاه کردن بهم گفت   بدون

 ... نیبش-

گن .خون سرد باش   یم یگن اروم باش ..ه  یم   یباال ..نگاه ه دیاز تعجب پر  ابروهام
 زاره که ...!  ی..نم

زدم   یکه چهار زانو م  یو در حال  نیکنم..نشستم رو زم  تشی نمه اذ هیبود   یخوب وقت
 گفتم 

 خب نشستم!!! -

و بازوم و گرفت و بلندم کرد و گفت ..رو اعصاب من   نی حرص ..از رو موتور اومد پا با
 رو موتور!  نیبرو بش ایدراز نشست نرو ..ب ی..ه

 گفتم   تی جد با

 ..!یگفت ی..؟ خب زود تر م یگیوا موتو رو م -

 تعجب نگام کرد که ادامه دادم  با

شم .. در   ووالی ه نی سوار ا ینیجلو ..تو خواب بب  یگفتم ..از در عقب صندل   یکه زود تر م-
 ...  ادیشده .باس برم ازت ز  رمیضمن من د
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 زدم و راه افتادم که دوباره بازوم و گرفت و داد زد  یو ازش گرفتم و لبخند  روم

گم برو سوار شو  هر   ی..! ..م  ی..حالم خوش ن یفهم ی..اعصابم خورده ...نم یفهم ینم-
  یبر یبزارم تک و تنها پاش بی .شهر غر هیبزارم تو  ی..توقع دار رسونمتیم  یر یم یگور

 دور دور! 

برام لذت   رتاشیاز راشا بود ..تا حاال با کمربندش خفش کرده بودم .اما .غ ری غ یکس اگه
 بخش بود ...

 حرص دستم و از شر دستاش خالص کردم و گفتم   با

جاست ..جهت اطالع .بعدشم .. تو  نی..خونه عمومم ا  شیمن چهار بار تا حاال اومدم ک-
 رو سه ننه هان .! به توچه! 

اومد کنارم نگه داشت .برگشتم سمتش و گفتم دنبالم   یتاکس هیبگه که   یزی چ خواست
  ارویکنه داد زدم اقا تند برو مزاحمه !!!  یکه بتونه کار نی شدم و قبل ا  ن ی. و سوار ماشاین

 کرد و راه افتاد ...  یهم نچ نچ

  ییراشا از اونا  دونستمیچون م  ایزدم ..بهش گفتم دنبالم ن یلبخند می ازش دور شد  یوقت
 !کنهیهمون کارو م  قای کارو نکن دق  نیا  یگیم  یکه وقت

تر شد    قیموتور غولش لبخندم عم  دنی و نگاه کردم و با د رونیب شهیمحسوس از ش نا
 !... 

 وسط لبخندم ..بلند گفتم ..مرگ ....  هوی

 کنه ..اوسگولم...  یبرگشت سمتم...اوفف ..حاال فکر م رتی راننده با ح که

 خواستم نگه داشت .. یکه م یی بعد راننده جا قهی د چهل

  یااله نمش یدور تر از من نگه داشته تا نب یشدم و متوجه شدم موتورش و کم ادهیپ
 خبر نداره همش نقشست ..خخخ 
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  نینقشه ها بکشه که من .ا نیوارم باران همش از ا  دیاعتراف کنم ..که ام  دیبا یول
 ...  کنم  تی راشا رو اذ یمجبور باشم ..کم یطور

 و گفت    رونیاومد ب  کریمرد غول پ  هیروبه روم ..در زدم که  یسمت در بزرگ و اهن رفتم

 ... ی..درا بستست هر رهی د یاگه واسه مسابقه اومد -

 به در و گفتم   دمی مغزم اب شد ...با حرص کوب یعنیبعد در و روم بست ... و

 ... بوا ی  ییی..وا کن در و ..هو کهی..پولش و دادم مرت ی غلط کرد-

 سرخ گفت    یو با صورت رونی باز شد و همون مرده اومد ب هوی در

 ....؟ یگفت یچ-

 گفتم ..  یخون سرد  با

 ...! ابوی....ی...هو کهی..مرت یبهت گفتم غلط کرد -

شمارم ..فرار کن   یکبود شده گفت ..تاسه م یو در و پشتش بست و با صورت رونیب اومد
   2...1....... یریجا نم ن ی..وگرنه ..زنده از ا 

 که پوز خند گوشه لبم بود گفتم .. یحوصله ..در حال  یب

 ..خب سه ...! ی..تنبل یلیخسته شدم داداش خ-

 

و رو به مرده   سادیاومد جلوم وا   یراشا با اخم وحشت ناک  دمیسمتم  که د  ادیب خواست
 گفت ..

 ..بکش عقب ...  یهو 

 با حرص ادامه داد  بعد

 ..!!! یدخترو بزن هی.. یخوا ی..م فنی..دخترا ضع یدونیهنوز نم  کهیمرت
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..دفاع کردنت! راشا رو   نی خاک تو سرت با ا  یعنیحرفش خوب حرصم گرفت   نی ا با
چپم و اوردم   یارتفاع گرفتم  و پا   وارویو پام و زدم به د  دمیحرکت پر   هیحول دادم و تو 

 زد و دوقدم به عقب پرت شد و خورد به در .. ی..دادنشیباال و کوبوندم وسط قفسه س

 شینیب  ریکه رفتم سمتش و   پامو بردم باال و  درست ز  کردیهنوز با بهت نگام م  رااشا
 رو به اسمون.<!!!  نگه داشتم ..قشنگ صدو هشتاد باز کرده بودم البته

 .ج..ن..د..!  کهیبا  حرص گفت ..زن ارو ی

کوبوندم رو   هو یشرو و بردم عب و  ینیب ریکلمه رو بگه و پام که هنوز ز   نی اخر نزاشتم
 گوشت  هیدماغش .که شب

 شد .. دهیکوب

لگد نه چندان محکم زدم   هی  هوی.. برگشتم سمت راشا و   نیزد و  و افتاد زم یداد ارو ی
 ش و گفتم ....به زانو

 ...  یفیخودت ضع-

 ؟  یچ شدی م تی زی اگه .چ یاخ گفتن و خم شدن ..با اخم گفت ..چرا ..دعوا کرد   بدون

 و گفتم ..  ستادمی ا  جلوش

 نشده ... یزی..که فعال چ ینیبیم-.

  نی اول ی.برا  رونیکرد که همون موقع .در باز شد و چهار تا مرد اومدن ب یاخم نگام م با
ان ..تا   اروی همون  یچون کامال معلوم بود که از ..همکارا  دم یترس ی..فقط اندک یبار اندک

 اومدن ..طرفمون   تی..با اعصبان دنید نی و مال  یاون مرده رو خون

 ..! نیو زد وشی شما دار-که کچل بود گفت  هیاول

 زدم و گفتم  یندلبخ

 گنده است ..اون زدش...! اروی اگه منظورتون اون   ی...ول میشناس ینم  وشی واال ما دار-
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 راشا ادب شه <<!!! نی..ا یکمی  ومدیبدم نم  ی..نکه از اون مردا بترسم .ول قتش ی حق

 !!!! یرفتن سمت .راشا راشا با تعجب رو به من گفت هست تی مردا ..با اعصبا اون

 دلم ...!  زیو بگو عز   قتی حق  ونیخب به اقا -لبخند گفتم  با

  رینا غافل با مشت کوبوند ز  شونیکیشد که   رهیبهم خ  یبا نگاه وحشت ناک  یهست
رو   یخم ..خون یراشا ..با بهت نگاشون کردم .راشا چند قدم عقب رفت و با سر یچونه 

ا سر رفت تو دماغش  که زدش و ب  یسمت همون  دیپر  هویو   رونیاز تو دهنش تف کرد ب
  یبه دعواشون نگاه م جانیکنن .با ذوق و ه یم  هاکشن نگا لمیکه دارن ف  یی..مثل اونا
که .باعث   نیدور نگه دارم نه ا  انی بود که من راشا رو از را نینقشه ا قتشیکردم ..حق

بخوابونه تو گوشش که   یکیو راشا رفت سمتش تا  نیافتاد زم  ارویکتلت شدنش بشم!..
چارتون   یداد زد ..ب شابردن سمت راشا و دستاش و گرفتن ..را ورشیاز نره غوال   ..دوتا

 اشغال .. یشرفا   یب  دیکنم ..ولم کن یم

شدم ..اومدم برم   مون یخودم پش ی و منم .از کرده   شدیم  میکم داشت اوضاع وخ کم
هم   یکیو  کمشیرفت سمت راشا .دو سه تا کوبوند تو ش شونیکی.  هویسمت راشا که ..

 شده بودم ینتونستم تحمل کنم ..اعصبان گهیزد تو صورتش ..د

 نفس کش..... -زدم .. داد

 جلو ...  این یهست- داد زد  راشا

 خودش  یچپ نگاش کنه ..خونش پا یخوام کس یوجود م-عربده زد   هوی

 رفت ... به خودم اومدم و   یم    یلی..و یلیجملش ق نی لحظه نزد ..ته دلم ..با ا  هی قلبم

شد   یکه بفهمه چ  نیکه راشا رو زده بود. و قبل ا  یتوجه بهش رفتم سمت همون یب
..رفتم سمتشون که راشا رو ازاد   ن یزد و افتاد زم یجفت پا کوبوندم تو دنده هاش که داد 

که حس کردم .کمرم به دو قسمت   نیکمرم و و گرفت و پرتم کرد زم  یکی  هویکنم که 
نره غوالست اه مگه   نیاز هم  یکی دمیگشتم که د  برگفتم و  یشد ..اخ میتقس یمساو 

 چنتان ...!  نایا
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 و داد زد .. دیمثل خمپاره ترک  هوی.. راشا

 ناموس ...  ی..بوثید-

گرفت و با سر کوبوند    زیوش خکه دست راستش و گرفته بود وو ر یو برگشت سمت اون 
  یتو صورت مرده و  مرده دست راشا رو ول کرد که راشا با ارنج دست راسش کوبوند باال 

 که دست چپش و گرفته بود <<!  یمرد   یابرو 

که منو .نصف کرده بود  و پاشوو برد باال و کوبوند تو   یسمت همون دی ازاد شد دو  یوقت
  یداد بزنم بگم ..راشا بزن ..راشا .بزن هو هو . ول  ..دوست داشتم تهی غزم ارویگردن اون  

که همون طور که گفتم دو نصف شده بودم .قدرت .زر زدن   یی..متاسفانه از اون جا 
 ..! دمیکش ینداشتم و به زور نفس م

 و گرفت  داد زد تو صورتش .. قشی.راشا هم   ن یکه افتاد زم ارو ی

 بگو گوه خوردم ...-

  یا ..به خاطر من ..فحش نده .زشت  است..از او بگذر ... ...ولخواستم بگم ...آه راش یم
تر   یداشتم .. دوباره ..گفتم  اخخخخخ که راشا عصب یسیخب ی هیکه روح  ییاز اون جا 

.. و خوب راشا هم   شدنیکرد ..اون دوتا داشتن بلند م ارویصورت   ی..دوتا مشت هواله  
 بابا چند بار بگم نصف شدم .<!  یحتما خسته شده بود منم که ..ا

 .. انی دارن م م یبر ایراش .ولش کن ..ب-

 دی دو ض یچشماشو بست و با غ هویرو ول کرد و اومد سمتم و   ارو ی . تی با اعبان راشا
.فکر کنم ..که . اروی  یکوبوند تو دنده ها  یسمت همون مرده و پاشو برد باال و جور

 صواب داره!  دیاخالص بخون هی..بهتره براش   

منو رو   لما یف نی حرکت بلندم کرد ..گفتم اخ جون االنه که مثل ا ه یسمتم و تو  اومد
..که در کمال ..تاسف ..من و مثل   یدستاش بزاره  و بقلم کنه و بگه ..زنده بمون .لعنت

بعدا   ی..ول یعال که رو به موتگفت ..ف یخشن یبرنج انداخت رو کولش و با  صدا   سهیک
 دارم برات.! 
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 نداشت ..!  یلیبه من داره رو مجنون به ل نی که ا یعشق و احساس ن یا یعنی

 و گذاشت رو موتورش  و گقت    من

..و بعد دستاش و از دورم برداشت و نشست رو موتور  کاله کاسکتش   یفتین ریسفت بگ-
که روش   یو هم برداشت و گذاشت رو سرم..و موتور و روشن کرد و گاز داد ..از قسمت

خواستم مثل   یبودم و نم ینشسته بودم گرفته بودم..به خاطر رفتارش از دستش عصب 
 بتونم بشنوم داد زد   که صداش و نیا  یو مجنون بچسبم به کمرش ..برا  یلیل

 .. یافت یزنم م  یترمز م هوی. ر یاز کمرم بگ-راشا-

 حرص داد زدم   با

 الزم نکرده..-

 زد  داد

 .. ریگم بگ ی م-راشا

 زدم   داد

 ..ینم-

  یکامل حرفم و نزده بودم که چنان ترمز گرفت که ..مثل مارمولک از پشت برا هنوز 
 بهش ..! دمیچسب فتادنین

 بعدش گفت   و دمیخندش و شن  یصدا 

 ... ری بهت که گفتم بگ-

  ی..هولش بده ب گهیم طونهی.. شرک..ش ی کهی ..مرت دمیحرص دندونام و رو هم کش با
 ..!  ابونیافته تو خ

 زدم   داد
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 نفر کادو بخرم .. هیواسه   دیجا نگه دار ..با هی.. یاو -

  ی..کمرم هنوزم درد م نی بعد موتور و نگه داشت..به زور از رو موتور اومدم پا قهید ده
 نه به شدت قبل ..  یکرد ول

..کالشو در اوردم و دادم دستش .. و بدون توجه بهش  نی از رو موتور اومد پا اونم
 که بازوم و گرفت و گفت .. دیخواستم برم سمت مرکز خر 

 ..؟. کار من بوده  یچرا .به اونا گفت-

 شدم و گفتم   رهیخ بهش

 ادبت کنن  کمیخواستم   یچون م-

 شد و گفت   کی نزد بهم

 ..؟ یتا نجاتم بد  یاون وقت چرا .اومد-

 فکر کردن با اخم گفتم   یدهنم و قورت دادم و بعد اندک اب

 کنن  یرو دارن ..کتلت م یکی نمیکنار بب سمی ..وا یچون تو مرام من ن-

 خت یر ی عصابم و به هم متنش ..ا یشد ..گرما  کی نزد بهم

باشن؟ پس   یو حساس و احساسات فی ظر دی.؟مگه دخترا نبا یستیتو مگه دختر ن -راشا
 قدر رفتارت ..خشنه..؟.  ن یچرا ا

 ..؟یکن یخشنت ..معذرت خواه یبه خواطر رفتارا  ی خوا ینم بعدشم

که ..اگه ..دوستام   ادی م ادمی... ادی م ادمی.. شهیکنم ..دستام..مشت م ی خدا گاه بغض م نا
که ..از اون موقع به بعد به گردنم   ادیم  ادمی..اون آشغال بهم ..... بود .. دنیرس ینم

و نا خدا گاه چشمام    ادیم ادمی .. زدی..به گردنم دست م وونیحساس شدم ..چون ..اون ح
 .. ان یاز چشمام ..جلو ب شتریوقت نزاشتم ..ب چیکه ..ه  ییا از اشک  شهیپر م
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 گم یو م شمیم  رهیان  خ رهیچشماش که موشکافانه ..بهم خ به ضیغ با

روز انداختن ..مگه معذرت   ن ی که منو به ا  ییچرا بابت رفتار خشنم معذرت بخوام..؟اونا-
 خواستن!!. 

پر بغضم و   یصدا  یوقت   هشیم یمنم اعصابم خط خط شهیپر تعجب م  چشمام
 ..!شنومیم

 .. شمیم  دیو بدون توجه بهش .وارد مرکز خر  شمیم  الشیخ یب

..هنوزم ..اون جا ست  و   رونیو ب  امیخرم و م یکنه ..م یکه نظرم و جلب م ی زیچ نیاول
  یادی..ز ی چرم مشک  وشرتیو س  ی..سنگا نشسته با اون..شلوار جذب مشک یگوشه رو هی

 ...! ستیجذاب شده و من موندم ..واقعا گرمش ن

  گمی رم سمتش و م یم

 ! ییجا  نیو که هنوز ا ت-

 . گهیکه شکسته ..م ییهمون ابرو  ندازهیو باال م  ابروش

 برم .. یی مگه قرار بود جا-

 گم ی و م  کنمیاخم م  زنهیلبخند م نمیبیم  یزنم و وقت یم یلبخند  شی .به پرو

 ..  میکار دار یکل  میپرو نشو..بزن بر-

زد و اومد نشست ..کال و دوباره بهم داد و   یخند شینشستم رو موتور و اون ن خودم
حوصله بحص نداشتم خودم .دستام و دور   گهی بار د  نیمنم دوباره گذاشتم رو سرم ..ا 

..بعد چند  رستی مکس کرد ..حس کردم  به دستام خ  یکمرش حلقه کردم ..اونم کم
 .. روندیباحال م یلیلحظه ..راه افتاد ..خ

 دور نگه داشته بودم .. انی راشا رو از را یکاف یاندازه   به
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زنگ خورد ..زنگ ساعتش   م یکه گوش نی پا دمی هتل نگه داشت از رو موتور پر  یجلو  
و و االرم   دیبه ذهنم رس ی زدم ..اوما ..فکر یزنگه ..حتما اشتباه  ی ..بود ..ا چرا االن م

 .مشغول صحبت شدم   یرو خاموش کردم و الک یگوش

رزرو   یبد کاش زود تر صندل  یندارم .چ ییبابا ..نه من اشنا ی..!ا یالو جان .؟ ..ا .جد -
 ... یبا زم یشد .... باشه عز ف ی..ح دیبود  یکه کنار هم م  دیکرد یم

 و انداختم تو کولم رو به راشا گفتم ..  تلفن

 شد.  فیح-

 بود .. ی.؟ اصال ک  یچ-راشا

 کردم ..  ینقشم و کامل م دیبا  یگفتم به تو چه ول یبود م گهیاگه مواقع د  

  ی..حاال تو فرود گاه هر کار ش ی ک انیخواستن ب  یبابا دختر خالم با شوهرش م یچیه-
 پره همه جا..!  گنیم  دنیکنار هم بهشون نم ی.صندل کننیم

 فکر کردو گفت   یکم راشا

کنه  ستشیتونه براتون راس و ر  ی..م کنهیمن ..تو همون فرود گاه کار م یدختر عمو -
 زنم بهش ...  ین زنگ م...اال

بردم که .   یموضوع پ  نیکنم ..که ..نفهمه ..به ا یگرد شدم و ازش مخف  یکردم چما  یسع
 ما نشستن ..! شی ر خیب  یطور نی داشتن و ا یباز  یپارت راز ی.تو فرود گاه شدمیفهم

  رونیب  فمیرو از تو ک ی.گوش یاومد ..الک امی..گند نزدن به نقشم ..گفتم . ا .برام پ یبرا 
 و برگشتم سمتش و گفتم   امایاوردم و رفتم تو پ

 ..  یکمک کن  یکه خواست  نی ا  یداده که کارشون حل شده ..بازم ممنون برا امی..پ  -

 و تکون داد و گفت  سرش

 برم  دینداره ..من با  یاشکال-راشا
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 و تکون دادم و گفتم ..باشه ..خدا حافظ .. سرم

ش وارد هتل شدم ..کارتم و گرفتم و رفتم سمت اتاقم و تا وارد  و بدون نگاه کردن به 
 شدم و در بستم داد زدم  

ما بودن نقشه   شی..پ یمدت برا   نی..تمام ا  مید یناکسا ..پس درست فهم یا-
 .. دیفهم یم دی بود که باران با یزیچ  نی..اما چرا ؟؟؟ ا نید یکشیم

- ********** 

 باران 

- **** 

 ممنون بهنام .دمت گرم ..  یلیخ

 تورم هستن ..  ی بچه ها یهمه گهی د ای.لب در میبا ما بر  ایخب تو هم ب  -بهنام

که گفتم و انجام بده   یکنم ..تو هم همون کار ستی کارا رو راست و ر  دی..من با  گهینه د-
 .. شمیممنون م

 .. گهیرم د  یاز دست تو ..باشه ..من م- بهنام

دوسش   یو بهش بگ ی..با روژان حرف بزن دی اشم امشب با گفته ب یباشه موفق باش-
 .. یدار

 .به نظرم هنوز زوده واسه .گفتن .. شمیم  کیباران دارم کم کم بهش نزد  ی..وا - بهنام

گفت   ییرها  ی.اقا گهیاز جا پاشد و گفت ..خب د هویبگم .. ی.من چ یدون یخودت م-
 .؟  یا ی  ینم ی..تو مطمءن نی پا می..االن .بر

 اره برو خوش بگذره ..-
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  یامیزدم ..که همون موقع برام پ یو با عجله از اتاق خارج شد ..لبخند  دی.لپم و کش بهنام
رو     یبود ..بازش کردم ..و بعد خوندن براش ..جواب دادم و گوش یاومد ..از هست

پول   شبیبابتش ..د یکه کل ینقشم بود ..! ...ظبط صوت یانداختم کنار پس وقت اجرا 
  یبا  ..نقطه نقطه  ها یمشک یخفاش یمانتو  ه یبم پوندم ..یو به زور تو ج میه بود داد
کوتاه   شبی و اخمام رفت تو هم ..موهام و د دمی کش  ی..تنم کردم..به موهام دست دیسف

کرده بودم ..فرشون   یی...تهشم ..طال دیرس یم نمی س ری قدش تا ز  گهیکرده بودم ... حاال د
  انیدادم ..همش از حرص را  یم   هیرجد ..اما خب من بلند و تکرده بدم و .جالب شده بو

 بدبختم .. یچاره موها  یبود ..ب

هم ازادانه رو موهام ول کردم   مویو  شال مشک  دمیو پوش میتنگ مشک نیج شلوار
  شی چشمام و با ..لوازم ارا ر ی رژ لب قرمز زدم .. و ز  هی.موهام همش دورم پخش بود ..

ناراحت بودم .تو   یلیمثال من خ  ی..بفهمه که الک دیمنو د  انی را نی گود گردم. که ا یکم
 چند روز ..!  نیا

  یزیافتادم ..دوست داشتم خفش کنم و بر خالف چ یحرفاش م  ادی ی هر چند واقعا وقت 
 ..شکسته ..! مویکردم با گفتن ان حرفا ..قلب سنگ یکردم ..حس م ی ادعا م شهیکه هم

اومدم ..با  رونیکنم بفهمه ..ب یکار هی دی..اگه تو اتاقش باشه ..با رون یاتاق اومدم ب از 
  یچه برا  یعذر خواه یسراغم ه برا  ومدی برو برگشت م یکه ازش داشتم ..ب یشناخت

 !!  تمی ..خورد کردن شخص

شدم و رفتم   الیخ ینبود ..ب یخبر چیدر اتاق و عمدا محکم بستم ..اما ه ن یهم یبرا 
 سوار اسانسور شدم .. 

دختر ..خوشگل بود با لبخند گفت ..شما   کی اومد تو اسانسور. یکیتر  نی دوتا طبقه پا 
 تور ..؟  یبا بچه ها  ایلب در  می..بر  دیاینم

 زدم و گفتم  یپس از گروه بوده ..لبخند اها

 بزنم .. یدور هیخوام برم   ی.م نه ..من-
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  ی..ازم خداحافظ رونیب میزد ..ب هم از اسامسور اومد یو تکون داد و لبخند   سسرش
اون اطرافه    انی پا اون پا کردم که اگه را نی..ا ی از هتل ..از عمد کم رون یب دی کرد و دو

 ی..ب کننی نگام م رهی ..نشستن و خ یعده تو الب ه ی دمی..اما ..انگار نه انگار ...د نهی.منو بب
 .. رونیب رفتمشدم و  الیخ

  انیگوشه نشستم ..اوفف اگه بچه ها ب هیکه به هتل بود و   یکی.. سمت .پارک نزد رفتم
کنن ..هرچند از خداشونم هست ..االن کنار   ینکردم زنده به گورم م یغلط  چیو بفهمن ه

 کم ..! ..اب نمات بم دیجا با  نی گذرونن و من ا  یجفاشون دارن خوش م

 مکم ...!(  یگن سماغ م ی)باران جون معموال م

.برو رو ااعصاب   دمینا ام ی.االن ..از زندگ گهیاومد ..د برو گمشو د نی ..اومد ..بازا نیا باز 
 من نباش ..

 قشنگه ..؟(  یلیکه خ  ی)وا چرا زندگ

بودم   رهیکه به اسمون خ یو در حال  دمیو انداختم رو شونه هام و رو چمنا دراز کش  شالم
 گفتم .

 ..! تی به خر یکه ..چه قدر خودت و بزن نیداره به ا  یقشنگه ..فقط بستگ یلیخ یزندگ-

  انی برخوردم با را نیاول  ادیساکت شد ..انگار بهم حق داده بود ..نا خدا گاه   گهی د وجدانم
 بود ... لمایافتادم ..هه مثل ف

 و جالب .... قشنگ

 ...  شمیرو چمنا بلند م از 

که راحت غرور   یاون ی..برا  انیرا  دنیند یخواست .چرا ..؟ برا  یم هی بعد سال ها گر  دلم
 شدم ..!..  ووونهی ..؟ من د کنهی ادما رو خورد م

  دنیدر اوردم و با د نی..چشمام و به حالت  دور ب یرنگ اهی ..بزرگ و س نی..ماش دنید با
 .. دمی..خفه کش یغیپشت فرمون ..ج انیرا
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به دست داشت ..با   یشد  گوش ادهیپ نیاز ماش دمیشدم ..د میقا  یتپشت ..درخ دمی دو
 زد ..  یتند تند حرف م ت یاعصبان

کاش تو المان   یکه ا ی..که ارزو کن  ارمیبه سرت م یی..بانمتیبب  الیاگه دور و بر ان-
 .... موندمیم

 وسط پارک...   یچوب ی..ها  یو قطع کرد و  کالفه نشست رو صندل تلفن

بکن ..تا   یغلط هیکه بره   نی و به دندون گرفتم ..خب .باران مختو راه بنداز قبل از ا  لبم
 ...نتتیبب

  هویو  چشمام و بستم  میشون یدستام و گذاشتم کنار  پ وسانی فکر کردم و مثل اک  کمی 
کردم   .. شالم و سرم رونیکلم روشن شد ..زود از پشت در خت اومدم ب یالمپ باال  هی..

دور تر ازش  کمیپشتش به من بود .. . انیخلوت بود ..را بای..نگاه کردم اطرافم و تقر 
شد  یو مالوندم رو شلوارم که خاک  دمیمال  نیو  دستام و به زم  نینشستم رو زم
چاره   یکردم و شالم و شل تر کردم .. از کارم مطمئن نبودم ..ول وشنی پر ی....موهام و کم

و محکم فشار دادم ..اون قدر محکم   دمیکش نینداشتم ...پشت دستم رو زم یا  گهید  یا
 ینینب ری..الناز خ  ی..االه ومدکه ..از پشت دستم خون ا  دم یساب نیپشت دستم و  رو زم

 سوزه...  ی..اه ..م د یریمی ..م هیتون چحس پسرا به  دینقشت ..بابا حاال نفهم نی با ا

  غیاجاد کنه و هم زمان ..ج  یبد یتا صدا  نی..دستامو بردم باال و محکم کوبوندم رو زم
 زدم و گفتم  

 اخخخخ -

که   ینگاه نکردم و در حال انیبود ..اصال به طرف را  یو اخ گفتنم ..واقع غمیج ییخدا یول
 ...! سوزهی....دستم ..اوفف م ی..اخ ...وا گفتم   دمیچیپ ی..واقعا از درد ..به خودم م

دلم ..ذوق   ی ..تو  ان ی را دنیسرم حس کردم ..رسم و بلند کردو با د  ی نفر و باال  هی هیسا 
 کردم و گفتم   یمرگ شدم اما در ظاهر اخم

 شد ..؟  داتی. تو از کجا پ ارهی به خدا جن در مقابل تو کم م-
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 فکر کنم .<! یطور نی خواستم ا  یمن م دم یزد شا  یداد م یتو چشماش نگران  از 

 زانو زد و دستام و گرفت و گفت   جلوم

 ..؟  یچ شدیم  تی زی..؟..اگه چ یست ی چرا مواظب ن-

 ..داد زدم   یطالف یبود برا  یخوب تی ها حرفاش سر دلم مونده بود و موقع  عقده

..خودت   ستینداره ..گم شو ..بهتر ن ی..هان ..؟ به تو چه اخه ..به تو ربطیا  کارهیتو چ-
 ..؟ ینکن کی قدر کوچ نیا  یدستمال کاغذ  کی    یو برا

 بلندم کرد و تو صورتم داد زد  نیخشم به طرفم اومد و بازوم و محکم گرفت و از زم با

که همو بقل    دمیتو اتاقش ..د یکه ..رفت دمیکردم ..هان ..؟ ..تو رو د  یکار م یچ یگیم-
که به سرم زد   یفکر نیکردم ..اول یکار م ی..چ  دی..با  نی..باهم عکس گرفته بود نی کرد

 کردم ..برادرته .. ی..فکرشم نم یبود که ..باهاش  نیا

 درد گرفته بود و از دستش ازاد کردم و گفتم   یو که حساب  بازوم

 ی<<<؟ مگه تو چ یزد ی اون حرفا رو م  دیاصال بر فرض دوست پسرم بود ...! توبا-
 یکن یدوست دختر ..عوض نم یو خورده ا  کسالی..ها ..؟ ..مگه خودتو هر   یکارم

..! ..به چه  یدیمن و بوس  ی...چرا ... اصال ..واسه ..چ گمی م یزی..!!..مگه من به تو چ
 و داد زدم و گفتم ..ازت متنفرم ... نشیس   تو..کوبوندم  مویخون  ی..! دستا  یحق

 گم .. یبهت نم یچی..و ه  یکنیکه ..هر باز ..خوردم م متنفرم

 بغض گفتم   با

 رو ندارم ... یک چی ..من تنهام ..من ه  هیچ یدونیاصال م-

 ..؟ یکنیسو استفاده م  یه یواسه چ پس

 بچسبم ..اروم گفت   واری که مجبور شدم به د  کیشد اون قدر نزد  کی نزد بهم
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 .. شتمی..من پ یتو منو  دار ن یبب ییکردم ول تتی دونم اذ یم نیبب-

 حرص حولش دادم و گفتم .. با

 سرتو نگاه کن ..  یباال-

 بود که داد زدم   رهیخ بهم

 سرتو نگاه کن ..  یباال گمیم-

 خب ..؟-کالفه گفت  انیرا

 رو ندارم ...  یکه اون باالست من کس یجز اون-بغض گفتم. با

چون ..چون ... اون لحظه به نظرم    دمی..من تو رو بوس نیشد و گفت ..ببب کی نزد بهم
بهت   ادینفر ب هی...اصال ..اگه  نی..به نظرم ..اون .تنها کار بود که دلم م خواست بکنم ..بب

 ..؟ یکن یکار م یبگه ..دوست دارم ..تو چ

 ..اما بدون توجه به حرف قلبم گفتم  دیپر یم   نی با ال و پا قلبم

 .. گفت دوست دارم ..زود باور نکن یاگه کس-

  نی...ا رشی رن ز  یبا چتر م اد یبارون که م ی..ول  میباروون و دوست دار گنی ها م یلیخ
نفر بهم بگه دوست دارم ..اول   هیر وز  ی..شعاره منه راجب به دوست داشتن ... اگه 

 راجبش ..  گرمیم  می..بعد تصم انهی..مرده عمله   نمیبیم

 دستات ..  یبه دستام نگاه کرد و گفت ..وا  هوی

 خون ..رفته بود ازشون ...  یکل یالک  یشدم ..الک رهیدستام خ به

 شد و گفت   کی نزد بهم

 ..  می دستات و خوب کن د یواسه بعد ..اول با  میزار یدعوا رو م-
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   یکنم ..تو بهتره بر یتوجه بهش به سمت هتل راه افتادم و گفتم خودم ..خوبش م یب
 بهت ندارم .. یاز ی..ن

  انیعده ..از بقلمون رد شدن و را هی..که .. دم در هتل   رهیسمتم تا بازوم و بگ اومد
 شد ...  رهیکنه ..فقط با همون نگاه خشنش ..بهم خ  ینتونست کار

دور از چشمش ..زدم و سوار اسانسور شدم اونم ..با من وارد اسانسور شد ..اومد   یلبخند
حال کردم   ی راه با سوار اسانسور شدن ..اکه ..دو نفرم هم ره یدوباره ..بپره بازوم و بگ

 ..  دمیپنچرش و د  یافهیق

 نبود ...  یکس گهیجا د  نیا  رونیب میطبقه  خودمون ..اومد  تو

  دمیبگم ..که د ی زی..اومدم چ مارستانیب یبر ادیسمتم و بازوم و گرفت و گفت ..ب اومد
گرفتم نقشه شماره چار و اجرا کنم   می..تصم مارستانیبره ب یمنو به زور م  نی..ا هشینم
با عجله دست   انمی افتم ..را یچشمام و خمار کردم و پاهام و شل کردم انگا ردارم م  هوی..

 گرد گفت ..باران .<؟  یانداخت دور کمرم و با چشما

 حال گفتم ..کارت اتاقم ....!!! یب

  ستی..کارتم ن دید یمانتوم ..کرد و وقت بیو دست تو ج  نیحول من و نشوند رو زم با
دست انداخت دور کمر و    هویتونم ولت کنم ..برم .. ی..نم نهی ..گفت .کارتت حتما پا

  نیرو به موت بودم ...ال اخره مثل ا  یحرکت ..بلندم کرد ..از خوش حال  هیزانوم و تو 
 کرد ..!!!! مبقل یجور نی..ا یکی  لمایف

  یقدماشو م یاخت رو تخت ..صدا که رفت سمت اتاقش .. در و باز کرد و من و اند دمید
 یرو سرم حس کردم و بعد ..زبر  شو یرفت .. سا  ی ور و اون ور م نیکه با عجله ا  دمیشن

 .. دمیشن کی زد  صداشو از فاصله نزد یرو گونم ..قلبم بد جور م ششو یته ر

  نی ریش زیچ  هیبرات  رمیصبر کن ..م کم یکه من هستم .. ی..نه تاو قت شه ینم تیچی تو ه-
 ... ارمیب

 بسته شدن ..در اتاقش اومد ... یو چند لحظه بعد صدا  
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 قیضربان قلبم چند لحظه نفس عم میتنظ یو اول برا   نی تختش پردم  پا یباال از 
تختش   ر یشلوارم و ظبط صوت و در اوردم .. ..اه ز  بیو بعد ..دست کردم تو ج  دمیکش
و   نهیسمت ...ا دمی خر .. دودور خودم گشتم .. و در ا کمینداشت  بزارمش .. یی..جا

روشن   ی .ظبط و بزور اون جا جا دادم و دکمه    ودگذاشتنش ب ی..فظا برا  کمیپشتش ..
 شدنش و زدم ..

بعدش ..در باز شد  قهی..که دو دمی رو تخت و تو همون حالت دراز کش میو پرد    دمی دو
سردش و گذاشت پشت   ی خورد ..دستا  یو بعد تخت تکون  دمیقدماشو شن یو صدا 

  یمی حال کردم و بازشون کردم ..با اخم مال یب ی بلندم ..کرد چشمام و کم یگردنم و کم
بود   نیر یش یلیبود و خوردم .فقط خ یدونم چ ی که بود و م یو بخور..هرچ  نیگفت ..ا

 برم ..  دیمثال حالم جا اومده ..از رو تخت بلند شدم و گفتم .من با ی..الک

شست   مویخون یبدون حرف ..دستا  ییوم و گرفت و برد سمت دسشووسمتم و باز  اومد
  کنهیکارا رو م ن یبدم . که ار زو ترحم ا یم کردم به خودم دلدار یو  خشک کرد ..منم سع

 ..چند تا چسب زخم ..اورد و پشت دستم ..زد . 

 شد و گفت   رهیخ بهم

 ..  ی بر یتون یحاال م-

 و گفتم ..  دمیو نگامو ازش دزد اروم 

 .. یبا هباش

االن سه ساعت گذشت   نینگاه کردن بهش رفتم ..تو اتاق خودم ..هوفف ..هم  بدون
وارم به بچه هام مثل من خوش   دیکرده بودم .....ام یزدم ..من نقشم و عمل ی..لبخند

 گذشته باشه .<!!!!

 *** 

 ..فقط ارومه..  ادیبچه ها ساکت ..صداشون داره م یوا   -الناز 
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 .. میکرد  ینگاه م ای و با دقت به ..لپ تاپ رو  می..نشسته بود ایرو تخت رو  هممون

 اما اروم ... ومدی ..م صداشون

 ! زننی حرف م  واشیقدر   نیچرا ا - ایمح

 و با دست عالمت داد ساکت .. ایزد پشت مح  یهست

...حاال به  میبمون گهیسه روز د میتون ی.بچه ها ..فقط م-..مهام اومد که گفت  یصدا 
 ..! میکار کن یچ میتون یسه روز م  نیرتون تو ا نظ

دور نشسته بود که صداش   یلیکنم ..خ یدادم ..اما ..فکر م صیو تشخ  الیدان یصدا 
 ...  ومدینم

 اومد . انیرا  یسکوت بود و بعدش صدا   هیثان چند

 شده ... دایساناز پ  ی..دوباره سرو کله  الیدان-

 گن ..  یم یچ  نایا مین یالناز رفت تو هم ..هممون فقط گوش شده بودم بب یاخما 

 ..ی../ اون .دختره به چه حقیچ-راشا

 بار .واضح اومد   نیا  الیدان یصدا 

.االن .فقط   دیدون ی..خودونم م ستین ییجا چیه  گهیدل من ..د یاون ..تو   ی..برا ادیب-
 الناز..... 

ارشام ..کال ..زد تو   یصدا   هویالناز ..که .. سمت  میگرد شده برگشت  یبا چشما هممون
 حال هممون ..

 ..؟ هیخونا چ نیبچه ها ا-

 ..ولش کن .. یچیه-  انیرا

 لب گفت   ری با حرص ..ز  الناز 
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 بگه ...!.  یچ  خواستیم یعنیشد ..اه   یم  یچ یزد یاه ارشام زر نم-

 با حرص گفت   ا یرو

 سسسس یه-

  یراهنما  اروی بچه ها ..زنگ زدم ..به بهراد ..با باباش هماهنگ کنه ..که ..به  اون -مهام
 ....  یتور .بگه فردا دخترا رو ببرتشون ...شهر باز 

 ..  می و گفت ..هممو هم ز مان .گفت  نیا  تا

 ععععععععععیه-

.کهه  ایهممون گرد شده بود ..جز مح  ینزنم ..چشما غیدهنم گرفتم تا ج یو جلو  دستم
 انگار خبر داشت ...! 

 گم...بچه ها .به نظرتون دخترا شک نکردن ..؟  یم-  الیدان

 ..؟ یبه چ- انیرا

  میاروم شد ..هممون .گوشامون و به لب تاپ چسبونده بود ی.کم  الی..دان یصدا 

 ... میکرده بود یزیسفر و ما برنامه ر   نی..ا یکه ..همه نیبه ا -الیدان

 . میگرد شده گفت یره هممون با چشما  دوبا

 ععععععععععیه-

 با حرص پاشد و گفت   یهست

 ...سی ..نقشه کشه ..سرو  ی دهن مهن هرچ -

 حرص گفتم   با

 ..! نا ینه از نوع ا ی..ول میبه خودت فحش بده .ما هم نقشه کش ییاو -
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 اخه ...!  ی.چ یعنی- ا یرو

 با حرص لب تاپ و بست . و گفت  الناز 

 .. میدون یخاک تو سرمون ..که مثال خودمون و باهوش ..م یعنی-

 ... دیدونیهست که شما نم زایچ یلیبچه ها ..هنوز خ- ایمح

 و ندارم ...  دیجد یزا ی..چ ی..چرت نگو که امادگ ایتو رو خدا مح - ا یرو

 و برام درد و دل کرد ..  ایاما مهمه ..بهتون که گفتم .ارشام اومد ..لب در- ایمح

 خب..؟ - یهست

 ظبط کردم ..  می..من .حرفاشو با گوش ایمح

 ذوق گفتم   با

 تو   کالیبار-

 اورد گذاشت وسطمون و صدا رو پخش کرد ..  شویگوش

خورد   یرم چرخ مکرده بود ..تو س  فی که ارشام تعر یزیکه ارشام زده بود ..هرچ یحرف هر
  نمیهم  یداشتن ..! برا گهیدوست ..د هیداداش داشته ..!  هی.. انی..!..را شهی..مگه م

که   ییشدن ..درک دردا  یجور نی..! بعد مرگه دوستاشون ا  بهیقدر عج  نی..اخالقاشون ا 
  هیکه .اگه  نی قابل باور بود . ..با تصور ا  ریبرام غ دهیکش بردارشبا از دست دادن  انیرا
 ..موبه تنم راست شد ...   شمیم  یوز بهنام و از دست بدم ه حالر

و اخالق سگشو .!!!!!! درک کرد ..نه تنها من بلکه بچه ها هم مثل من    انیخدا گاهم ..را نا
 شده بودن ...

 بوده ..! الی دان یمیبه اسم ساناز بود که عشق قد یدختر شی..تنها ..حواسش پ الناز 
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  یبقلشو م ری..داشت ز  ایبود ..رو  نینگاهش غم گ ایاخماش تو هم بود ..مح  یهست
 کرد و من مبهوت بودم .<!  یم کهیخاروند ...! الناز ..حسادت از چشماش چ

دانشگاه ..راجب به  یاز دخترا  یکیکه  ی..روززز  ادتونهی... ستین ن ی فقط هم- ایمح-
 نام بهراد و اورد ... به گهیپسره د هیداد ..اسم .. حی پسرا بهمون تو ض

 .. ادمهیاره  -  یهست

و گفته .که ..به بابا ش بگه .که  بهراد ی ..مهام گفت زنگ زده به بابا  دیدیاالنم که شن-  ایمح
 .. یتور و بببره ..فردا شهره باز 

 نهههههه!- الناز 

  اروی  نیا ی ...بعد ..ما االن با تور بابا  زارهیم  یبهراده ..باباش تور مسافرت نی.ا   یعنی- ا یرو
 ... شی.ک میاومد

 تو سرم و گفتم ..  زدم

 تو برف ..!  میکلمون و مثل خر جا کرده بود یعنی-

 کبک ... گنیباران ..معموال م-ا یرو

 واسه من...!  یریبگ رادی خواد ا یببند ..حاال نم-حرص گفتم  با

 داره... ی پسره ..اژانس مسافرت ن یا  یارشامم .گفت که بابا  نیهم  یارههه برا- یهست

 و گفت    دیمثل برق گرفته ها پر هو ی ا یرو

 داره ..! یچرت و پرتا پارت  نیو ا   رانسلیمهام .تو ..مخابراط و ..شرکت ا  دمیتازه من فهم-

  یاز شماره ها  یکیمسافرتم که .برامون از . نی مربوط به ا  امیپ یعن ی ععییه-  یهست
 اومدم کار خود ناکسشون بوده ..!  یرانسلی ا

 و گفت    دیپر  هوی



 کاله داران 

417 
 

 .. دمیدارن ..خودم  از راشا ..فهم یتازه تو فرود گاهم پارت- یهست-

 موشت کوبوندم تو کف دستم و با حرص گفتم   با

 اخه چرا ..؟   ی.مارو اوسگول کردن و اوردنمون مسافرت ..ول یعنی-

 بهمون بگن ... دیخودشون با گهیرو د  یکی ن یا- ایمح

 گفت    هویو    دیاشاره کردم که ..خودش فهم یساعت نگاه کردم و با چشم به هست  به

 ..! ای لب در م یبچه ها ..بر یوا -

 خودم و ذوق زده نشون دادم و گفتم منم

 م یبر  اره

 ..بهمون نگاه کرد و متوجه موضوع شد و گفت   الناز 

 اره .حوصلم سر رفته .. -

.باد بخوره   کم ی رونیب میبر د یاره منم مخم سوت کش-زد و گفت  یواکی  یلبز خند   ایمح
 به مخم ..

 ..میباااشه بر -ا یرو

 لبخند از جام پاشدم و گفتم   با

 ..!نیدی باحال ..فهم پی.ت د یبزن پی بچه ها ت-

 چرا ..؟ -ا یرو

 الناز اشاره زدم که زود گفت  به

 م یون داد..حرصش یپسرا هم بودن .کل ن یا  دیشا میبزن پیاره اره ..ت-

 .. میخودمون  تا اماده ش یاتاقا  میرفت همممون 



 کاله داران 

418 
 

..شلوار کتون تنگ قرمزم و   ی جلو باز نازک مشک  یمانتو  هیبا   دمیپوش یمشک زز یبول هی
..شال قرمزمم سرم کردم و موهام   دیتا زدم که به مچم رس هیته پاچه هاشو دو ال  دمیپوش

  رونیاز ته چمدونم ب مویمشک  یها  یو فرق راست کردم و رژ لب قرمزمم زدم.کتون
 و پام کردم .. دمیکش

 داده بود .. امی برام پ مامانم

 کردم و جوابشو دادم ..دلم براشون تنگ شده بود ..  بازش

 ..  نرو ی که هم زمان با من النازم اومد ب رون یاز اتاق ب  اومدم

بودن   یخاکستر دیبودکه چهار خونه هاش سف دهی چهار خونه پوش یمردونه .  رهنیپ هی
.مانتوش و از   ی  قهیبود و  دهیپوش دیبافت سف زی..بول هی..روشم  د یرس ی ..تا رونش م

 نیشلوار ج هی رونیزده بود ب یکوتاه بود و تهش مانتو  زهی .. بول رونیداده بود ب زهیبول
 ..ی..و شال مشک دیسف یها  یکتون  بابود  دهیپوش  یتنگ خاکستر

 ..  ی..بابا قنار بایبابا خوشگل..بابا ..ز -الناز 

 رون یرو بزنم که در اتاقش باز شد و اومد ب یزر نزن بابا .رفتم در هست-

و   یداشت ..با شلوار ل یکت کوتاه .ل هیبود و روش   دهیپوش ییمویکوتاه ل یمانتو  هی
 یی مویتخت ل  یو کفشا  ییمو یحال ل یشال ب

 م یزمان هم من هم الناز گفت هم

 ... یبابا تو پدر ست و در اورد -

 ..یو گفت ..تو ببند قنار دیخند

 و گفت  دی.با حرص اخمام و تو هم فرستادم که النازم خند یگفت قنار تا

 ا اتفاقا منم بهش گفتم ..!!!-

 . رون ی..اومد ب ایکه .مح  ایرفت .زد به در اتاق مح یهست
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بافت روش .همون رنگ   ز یبول یبود ول یمثل الناز بود فقط مانتوش اب  پشی ت قای دق ایمح
 بود .. ی. ل نشمیبود ..شلوار ج

 رون یب  دیهم پر   ایهم باز شد و رو  ای اتاق رو در

زده   دم یتل .نازک سف هی.. دیسف  نیبود ..با شلوار ج دهیپوش یکوتاه صورت یمانتو  هی
نازک سرش    دیشال سف ه یبود.موهاش و بافته بود و کنارش رو شونش انداخته بود 

بودن   دی سف  ی..صورت یپاشم ..صندال یزده بود ..کفشا  یکرده بود  و ؤز لب براق صورت
 من ..  یها   ی.. درست مثل صندل مشک

 ..  شدی..قشنگ م دی امشب اصل کار اون بود اون با میبا لبخند نگاش کرد  همه

 بهت گفت   با

 ..! دیکن  یها ..من و نگاه م  یچرا مثل سکته ا -

باز شد و راشا   ی..که در اتاق می و به سمت اسانسور راه افتاد  میبه خودمون اومد هممون
کرده   زی ر یشد و سر تا پاشو با چشما  رهی خ یبا تعجب ..اول از همه به هست رونیاومد ب

و در زد  یتکون داد و رفت سمت اتاق ینگاه کرد و سر مونیبر انداز کرد و بعد به بق
اسانسور    یکه در اتاقه باز شه درا نیتوش و قبل ا  میهممون رفت ال..اسانسور که اومد با 

 بسته شد ..

 ** 

رو   ا یهم اومد .اون دست رو ی رو گرففتم ..هست ای رو ی..دستا  میشد کی که نزد  ایدر به
 شونه هاش و گرفتن .. ا ی رفت و الناز و محگ

 ..شما ..! دیقدر مهربون شد   نی ..! چرا ا هیمخف ن یبچه ها دورب-ا یرو

 با بهت گفت .. ایکه رو   رونیب می..پشت سخره اومد از 

 بوددد!!! ادتونی-
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 زدن تولدتتتت مبارک .....!! غیج هو ی همه

 با خنده اومد جلو گفت ..تولدت مبارک چه طور بود <<؟  تی جمع نیاز ب بهنام

 خنده گفتم   با

 ..  یعال-

گفتن ..وسط ساحل ..به حالت قلب  کی تبر  ایو خنده به رو  یاومدن و با شوخ همه
  نی..ماش هیکوچولو شب کیک  هیکوچولو    زیم  یروشن شده بود و وسط قلبه ..رو شی..ات

 ..بود .. 

 تور بودن..  یبچه ها  ی همه

 چشمشو پاک کرد و گفت    یاشک گوشه  ا یرو

 ..!  ستی ن ادتونیمن فکر کردم    یوا -

رد شد و رفت در   نشونیو از ب  شای ..با ذوق رفت سمت ..ات میبقلش کرد میرفت هممون
 ست وسط قلب .. .. 

 منه .ها ..   ی  دهیحال کن ..قلب و ا - الناز 

 منه ..  ی ده یا  نمیماش- یهست

 تور و اوردم .. یحرص گفتم ..منم ..بچه ها  با

 .درست کرد ..!  یو رو ک  شایپس ات دی..ببخش ایمح

 تور گفت   یاز پسرا  یکی

که اون جا بود شد و در صندوق   ینیچسبه .. و  سوار تنها ماش یتولد بدون اهنگ نم-
عقب و باز کرد .که همش باند بود <<! . و بعد رفت اهنگ گذاشت که کل ساحل و  

 ترکوند ..!
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 و گفت   شمیبا لبخند اومد پ روژان

 خوش حال شد .. یلیدوستت خ-

 لبخند گفتم   با

 ... یلیاره خ-

 کردن ... یم غ یج غیدختر و پسرا با  خنده ج ی همه

 ***** 

 ا ی رو 

-- **** 

جمع شده   شایداشت ..چه ها همه دور اتا یخوب  یلیشد ...واقعا ..حس خ ی نم باورم
با مزم بودم ..با لبخند چشمام و بستم و ارزو کردم که   ینیماش کیک  یبودن و من جلو 

 و فوت کردم ..  ن یبا دوستا و عشقم باشم .خخخ . و شمع رو ماش شهی..هم

..فرقش   لهیت  ایواجه شدم ..حاال توشله   یعسل یو چشمام و که باز کردم با دوتا توشله   
 .<!!! هیچ

  ی..مییکرد ..قلبم باال و پا یبا لب خند نگام م  ه یدور تر از بق یبهت نگاش کردم .کم با
 ... دیپر

 و گفت   سادیکنارم وا  د یانداخت بقل بهنام و پر  نشویدورب الناز 

 ..  ریبگ ا یمن و رو   عکس از  هی بهنام

شل به    ی شایهم اومدن ..هممون ..با لبخند و ن ای و مح  یبندش ..باران و هست پشت
 و بهنام از مون عکس گرفت ..  مینگاه کرد نی.دورب

 ..! شدیمگه م یکردم به ..مهام نگاه نکنم ..ول  یم یسع
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 ی..اما برخ شعورا نگرفته بودن یهاشون ب یلیتور ..خ ی .بچه ها دیبه کادو ها رس  نوبت
 بود ..  یچرم مشک ی..ساعت ..خوشگل با دسته .. هیبهنام  یگرفته بودن ..خخ ..کادو

 ..   یبود به رنگ نقره ا  تاری گردنبند ..شکل گ هی  ی..هست یکادو

 یلیبود ..معلوم بود خ نیناز بود که .روش پر نگ  یلیخ یدکلته   راهنیالناز .پ  یکادو  بود
 گرونه..

 بود   دهیبرام  اودکولن ..محبوبم و خر  ایمح

نکنه  گفتنی و به باران م کردنیم  یگنده بود ..همه شوخ یلیباران خ ییکادو یجعبه
توشه ..باز در اونو   گهید یجعبه هی دمی!..در جعبهرو باز کردم ..که د  ید یبراش تانک خر 

 توشه ..کالفه به باران نگاه کردم و گفتم   گهید  ی کی دمیباز کردم د

 که ..! ستین زادی.مثل ادم دنتنی خر کادو

 حرف نزن بازش کن ..- و گفت  دیخند

  یطور نی ..هم گستید یجعبه  هیاونم باز  ی تو  دمیرو باز کردم ..د یبعد یدر جعبه باز 
  یجهبه  هیقدر جعبه هارو باز کردم .. تا اخر به   نی..ا شد یتر م کیجعبه ها کوچ  زز یسا 
 ..!  هیکارا ..چ  نی.اخه ..ا دمیباران خط و نشون کش  ی..با حرص .برا   دیکوچولو رس یلیخ

 که جلوم بود چشمام گرد شد ..  یزی..چ دنی.جعبه رو باز کردم که ..با د نیاخر در

 خنده   ریزدن ز  همه

 ..؟  هیچ نیباران ا -

 ... هیسواد عروس هلند   یب-باران

بود .اندازه کف دستم ..صورتش    یمثل قنار یز یچ  هی  رونی از تو جعبه اوردمش ب اروم 
پراشم  هیبود..بق یکوچولو ..نارنج  یگردالو کی  ی .زرد بود و رو لپاش  اندازه  یپر پرا 

 بزارم ..! یناز بود ..با خنده گفتم ..حاال اسمش و چ یلیبودن ..خ   دیسف
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 ی لوس-با ذوق گفت بزار الناز 

 زد توس ر الناز و گفت   یهست

 ..!!!  دمیم  ادی..خودمم بهش کاراته   یاسم گذاشتنت بزار .بروسل نی با ا ری اه بم-

 گرد شده گفت    یبا چشما ایمح

 ! ی..اسمشو بزار ..کاکول میکشینه نه .کم از دست خودت م-

 زارم   ی نوچچچ خودم روش اسم م-با حرص گفت  باران

 .. یدور لپاش قرمز  یاسمشو بزار انقز-

 خنده ..  ری ززدن ز  همه

 نه .بزار...-  باران

 .. زارمی اه مال خودمه ..خودم روش اسم م-خنده گفتم   با

 ....مهام...زارمیم  اسمشو

 همه ساکت شدن ... هوی

 با بهت گفت  یهست

 ..مهام چرا ..؟ یخل شد-

 لبخند ..مهام و ناز  کردم و گفتم .  با

 .. گهیبابا ..دوس دارم اسمشو مهام بزارم د یا-

 خل بود ..  .کال از اول دیولش کن- باران

..   دمیمهام و ند  گهی ..و من د می.خوش گذروند گهید  کمیو   میو خورد کی..ک خالصه
 منظورم ..اون مهامه ..نه کفترم...!
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 **** 

 ...یهست

 ** 

.بچه ها که .تو هتل بودن .. ..بهنام با   میکم قدم بزن هی رونی..ب میباران .. اومده بود  با
بار   هی  زدیباران مدام غر م نی.رستوران .. و ا رفته بودن . شتریب  ییاشنا  ی روژان برا

.منم همش به خواهر شوهر   رونی بره ب ینبرده ..حاال از االن ..اونو م رونی خواهرشو ب
 .. دمی دخن یم هاش یباز 

 ...  یگم بروسل  یم- باران

 سمتش و گفتم   برگشتم

 .. کهیچ  کی .چ یگیم یچ-

 و گفت .. دیخند

 اون دختره ..مهرنوش ...-

 خب .؟-

الناز باهاش دوست شه ..اما خودش   می..که .من و تو از اولم .موافق نبود یدون یم-
به ما نگفت   یو دوست داره ول اءی کردو باهاش دوست شد ..به اون گفت ارش تی خر

اب دهنش باز   اءیارش یخوشگل  دنیبه الناز و د شی..اون مهرنوشه اشغالم .از حسود
  هیکرد .حاال هم که ..تو  یو زد و باهاش عروس   اءیکرد .مخ ارش انتیو به الناز خ  موند
  الی..دوست ندارم .عشق الناز و دان دتشیبوده د ال یبا دان ی..الناز گفت وقت مونهیقدم

واسه خراب   یکه اون مهرنوشه کثافت و ارشاءهر کار یدونیشروع نشده تموم شه ..م
 کنن ..  یکردن .الناز م

 شن ..  کی به الناز نزد  شتریتا ب ا یواسه مح ی ارش و انداختن جلو  یحت
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 یسالم بود .تو کوچه توپ باز   زهی..فقط س ادیم  ادمی... شهی خدا گاه دستام مشت م نا
اشغال ..که ..از  یو دوستشون .اومدن تو کوچه .. همون پسره   اءی..ارش و ارش  کردمیم

دست   کردیم یکرد ..بزور بهم سع تمی وم ..اذ..اومد ..جل یلعنت  اری..ماز   ومدی من خوشش م
  ی..برا نیهم یبازز زده بودمش ...فقط برا  هیکرد ...چون ..  یچیموهامم ق یبزنه ..حت

در مقابل .التماسام ..فقط نگاهم   اءی به گردنم حساس شدم ..اون روز ارش و ارش نیهم
بدم    اءیقدر از .ارش و ارش  ن یا  نیهم  ی.برا نهیهم  یفقط برا  یمی قد نهیک نیکردن ..ا 

..بدون ..اطالف   نمشیبب  یروز  هیاگه   قط..ف یچی..که ......ه کهیو از ..اون ..مرت   ادیم
 کشمش... یوقت ..م

کنم ... که دستم و گرفت و به چشمام   یرو دارم مرور م یچه خاطرات   دیانگار فهم  باران
 ..گفتم  رمی اشکام و بگ شز یر یجلو  کردمیم ی که سع یگرفته در حال  یزول زد با صدا

بود ..گوشت در گوشت   وونی ..ح اری..خواهر همون .ماز  ومدی از اولم از مهرنوش بدم م-
 ..حروم زاده بودن .. 

 گرد گفت   ینگاه باران به پشت سرم قفل شد ..با چشما  هوی

 شد!  داشیپ میاه از ناکس حرف زد-

بود ..چشمام رنگ   دیخر  یکتا .. مهرنوش ..که دستش ..پر .پادنیبهت برگشتم و با د با
کردم   یبقلم پرت کردم و سع یکنترل خودمم ..خودم و رو ..صندل یخون گرفت .. برا 

 بودن .. مون ی حتما هتل رو به رو هایبکشم ..هه لعنت قیعم  ینفسا

 و با پوز خند گفت   سادیباران وا  ی.اومد جلو  مهرنوش

 به به ..باران خانوم .. -

 نگگام کرد و گفت   نهیبرگشت سمت من و با ک بعد

 انگار ..!   یشد  ری ..سر به ز  ییجا  نیا تو هم که ا -
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  یچشماش ..از دهنم در اوردم و چسبوندم به پشت ..صندل یو باد کردم و جلو   ادامسم
 و 

 بهش گقتم  رو

 م داشته باشه..روت هیکن که حوصله همون  ییدورو  یواسه کس  زمی عز نیبب

 از جام بلند شدم برم سمتش ..که باران گفت   

 نداره ... اقت ی ..اروم باش ..ولش ..ل یهست-

 ..با پوز خند  رو به  باران گفت  مهرنوش

 رو شونه هات ..! یانداخت ی..موهات و بافت ی..بچه شد زم یباران عز -

ته بود ..به نظرم باران  به باران بود که فرق راست باز کرده بود و موهاش و باف اشارش 
 کرده ...  یخوشگل ترم شده بود و کامال معلوم بود باز حسود

به  یاز دستش افتاد ..فشار  دیخر یو گرفتم که ..پاکتا قشیاز جام بلند شدم و   هوی
 گلوش دادم و گفتم  

و خوراک ..سگت    نتیحقته االن .گردنت و بشکونم و سر داغونت و بزارم رو جناق س-
 کنم ... 

 ولش نکردم ..با حرص گفت .. یکرد از شرم راحت بشه .ول التق

 .. یکن روان ولم

پاشو تف کردم ..که با  یرنگش و ول کردم و با پوزخند جلو یسورمه ا  یمانتو یقهی
 شستشوش بده .. کمیتا بارانم .. سادمی ازم فاصله گرفت ..رفتم و اون طرف وا ت یاعصبان

 و گفت   سادی باران وا  یبا نفرت نگاشو ازم گرفت و رفت جلو  مهرنوش

 ... دیتو  دوستات همتون ..خراب-
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 زد و گفت   یلبخند  ی.با خون سرد  بارانم

  هی..خراب ک یدی ... هه حاال فهم ارهیرو در م گهیدختره د هیکه اشک   ه یخراب  اون دختر-
 ..؟

 ..  دیترک یداشت از حرص م گهید

 و برداره ..که روب ه باران با لبخند گفتم    داشیخ اومد

 ..؟  یباران با فوتبال چه طور یوا -

 زد و گفت   یچشمک  باران

 چه جورم..-

 ..  ابونی.مهرنوش و شوت کرد که افتاد وسط خ دیخر  کی و با پاش ..پالست 

 ذوق گفتم   با

 .. ابونیزنه تو ..خ یشوت ..م هی ..از تو پارک با   کنی باز  نیا  کنهیچه م-

و زود   کی رو برداره . که پالست گهید  کیو اومد ..پالست دیکش یغیبا حرص ج مهرنوش
زدمش ..با خنده ..شوتش کردم   یم  ییکه رو پا یبرداشتمش و انداختم رو پام در حال

 ..  ابونیوسط خ

 و داد زد   دیکش یغی..ج مهرنوش

 ازتون متنفرمممممم-

 ازمون دور شد ..   دی دو یکه .تند تند م یو در حال 

 کنم جغجغه ی ..لهت م یدور و بر ..الناز بپلک-زدم  داد

 به مشتش و با خنده گفتم   دمیمشتشو اورد جلو که ..مشتم و کوب  باران

 بچه ها ... شی. پمیحالم اومد سره جاش ..بر-
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 ... میاره بر -  باران

گرد   ی ودن ..با چشما کوچولو که رو چمنا نشسته ب یسه تا بچه    دنیکه با د برگشتم
 کردن چشمام گرد شد ... ینگامون م

 حول گفتم   با

 .ادم بده بود نه ما ... میکرد تشیکه اذ  یاون اون-

 ... ندرالیس یاره مثل مادر ناتن- باران

 .. میدی باران و گرفتم و به سمت هتل دو دست

 سمتمون .. انیدارن م  ایو رو  ای الناز و مح میدی..که ..د می هتل شد ی.الب وارد 

 با خنده گفت   ا یرو

 ... می..افتاد ی مهمون هیبچه ها  -

 تعجب گفتم   با

 کجا ..؟ -

کردن   هیباغ .کوچولو موچولو کرا  هیتور ..با هم نامزد کردن ..  یاز دختر و پسرا  یکی- ایمح
 ... رنیجا جشن بگ  نی خوان هم ی..م

 تعجب گفتم   با

 ننه بابا ندارن ..!  نایبعد ا-

 یسفره ..بعد ..پسره که از بچه گ  نیان و با هم اومدن ا  ینه ..دوتاشون پرورشگاه-الناز -
 کرده!  یجا خواستگار نیبوده ..ا هیدخ نیعاشق ا 

 چرا ما رو دعوت کردن .<!  شناسنیکه مارو نم نایخب ا -  باران

 کالفه گفت  ا یرو
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..اونا هم   دیتولد من دعوتشون کرد   ی..خب شما برا نیپرس یاوفف چه قدر سوال م-
بچه ها رو دعوت کردن   ی.همه نیهم یرو ندارن ..برا یجبران کردن ..بعدشم اونا کس

 ..  انی جا م نی جان از ا  نیکه ا ییاونا  ای ..چند تا از دوستاشونم از تهران 

 .. میتکون داد یو باران سر  من

  یا  دونستمیاومدن ..حاال که م اروی  یکیو اون  ی یرها  یتور ..با اقا  ی بچه ها میدید که
  ومدی پسرا بودن نا خدا گاه ازشون بدم م یدوستا  یاز.افراد بابا   یکی و او    ییرها ییارو ی

بردنمون ..واس خاطر   ینم یی گرفتن و جا یمارو نم ی.پ ادیپس ..ز   نی..واس خاطر هم
مارو و برگردونن..طبق  ارنیکردن واس ما بوده ..تا ..ب یکه ..کارشون فقط نقش باز  نیا

رو   یکه همه چ م یوردیخودمون م یبه رو  دی..نبا میکه با بچه ها داشت یقرار
 ..  میجلو تر بود یطور  نی....امیدیفهم

اون زن و مرده هم که کل مسافرت ونگ زد ..اه اه   یبچه ی..و ا  میسوار ون شد یگ همه
  کمیو براشون از خودم عکس فرستادم     دمیچت  کمیمامانم  ...با بابا و دیمخم سوت

 به گفتن  نبود ..!  یاز یدونم سنگ دلم ن  یبره .. م زشونیج

وقت بود   یل یخ میشد  ادهیپ جانی نگه داشت .. هممون با ه ی..پارک بزرگ یخره جلو  بالا
 ان یبودم ..بهنام و روژان قرار بود خودشون ب ومدهین یشهر باز 

  کننیم  یکجا زندگ نای..ا میکن  یم  ی..دهنم ..باز موند ..ما کجا زندگ ش ی شهر باز  دنید با
 ..   دنیپر  یم نی بودن و باال پا سادهی..دوتا دلقک با مزه وا  ی ..همون دم ..ورود 

  نیزم یجاش ..از رو  هی..درست کردن  ی..اوفف ..نگاه چ میوارد شد جان یبچه ها با ه با
  یاوناا که نورا ی بود ..باران با خنده از البه ال یجور نی ..جا هم نی..چند زدی.اب فواره م

و النازم اومدن   ا یرو  ایشدم هممون کارو کردم .مح ری .منم .جو گ دیپر  یداشتن م یرنگ
  یعکس م  نشی..باران مدام با دورب دادیاما حال م میشده بود  س ی خ کمی شمون یپ

 ..! میکال توجهارو جلب کرده بود  گهیبود ..د ریگرفت و الناز با منو پادش در گ
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هارو   والیه  یتو کارخونه  هی اب والی لباس اون ه  ییاروی  هی ی..وا  میراه افتاد  هیبق پشت
  زونیاو از گردنش میرفت هممون با خنده رفت یو رو و اون ور م  نیا   یبود و ه دهیپوش
 ...  میو عکس گرفت  میشد

 برگشت سمتمون و گفت    ا یرو

کردن   ی زیپارک اومدنمون و پسرا برنامه ر  نیکل ا دیدیپسرا رو که شن یبچه ها حرفا-
 دن . ی خودشون و نشون م ییجا هیهم . ادیز  یلی..به احتمال خ

  ی..حاال نم میسوار اون دستگاهه ش میگفت بر  یی رها  اروی  نی..ا گهی راست م ای رو-ایمح
  انی که پسرا ب رهی بگ طارویبل یجور هیبود ..ممکنه .. یسورتمه بود چ  هیدونم اسمش چ

 .. مایهواپ انیمثل جر  ننیبش شمون یپ

 نباشه .<!  یجور نی ا  د یخب شا-باران

 جدا گرفت تو دستش ..!  هیمارو با بق  یطایبل دیدیچرا هست ..ند-الناز 

 بهت گفتم   با

..خودتون و   نشونیدیبچه ها اگه د میاریخودمون ب یبه رو  دینبا  یناکس ..ول یا-
 .. دینشون بد   یمتعجب و اعصبان

 گفتن   همه

ok- 

قطاار   هی..شبمیهامون نشست ی صندل ی..باال و رو  م یو اخر رفت  میسادیتوصف وا  هیبق مثل
..اون قدر   ی .. وا  میهم باال نشسته بود یلی..خ رهی ت ممثل ج دونستمیخوب م ی بود ول

  جانشیه  یسرم نترسم .وحشت کردم ..ول ریکه من که خ شدیم  دهیباال ترسناک د ن یاز ا
بود ..عقبمم ..هر چنر ..نفر  یجلو  یشل شده بود ..من جلو  شمیبود و نا خدا گاه ن شتریب
بود و با   یخال میکنار  یبهشون نداشتم .. صندل ید یاز بچه ها نشسته بود و د یکی.
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  هیمل  هیسرم   یاومد و از باال  ییارو ی هی.. نهیخودم شرط بسته بودم که قراره راشا بش 
 ...رمیکلفت و گذاشت جلوم ..و گفت محکم ازش  بگ

 ارم نشست ..کن یکیکردم که  یورو اون ور نگاه م  نیبه . ا جانی با ه یطور نیهم

 اروم سرم وب رگردوندم سمتش..تو دلم گفتم   یول  جانیه با

 ..  ی شرط وبرد  یدید-

 خوش حال دل و قلب و رودم! گفتم   یکه ته دلم بود و ندا  یزیراشا ..بر خالف چ دنید با

 ..! یکن یکار م یجا ..چ نیتو ا -

 سمتم و کامال تابلو خود شو متعجب نشون داد و گفت   برگشت 

 ..!یی..! تو  یا هست-

 حرص گفتم   با

 لوپزم.. فریپه نه په ..جن-

 ..که چشمام سه تا شد ..با بهت .. گفتم  د یمنتظره..لپم و کش ریو کامال ..غ دیخند

 ..؟ یکار کرد  یاالن چ-

 .. گفت  نی پا دیکش یسرش و م  یباال  ی  لهیکه .م  یدر حال 

 ؟   یزن یحرف م  یراجب به چ یچ-

 توهم زدم ..! دیو گفت به خودم شک کردم که شا   نی..با بهت ا  یجور

تا   یرفت .. ول یشدم اول اروم اروم م ره یزده شد و به خودم اومدم و به جلو خ یبوق هی
 نفس راحت بکشم ..  هیخواستم 

از  ی کی..راشا ..زود  ینشدن جلو طی و خ دنینکش غیج یسرعت گرفت که برا   چنان
 دهنم ..  یدستام و گذاشتم جلو
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 اوردن.. یدر م  یو پسرا مسخره باز  دنیکش یم غیج  ایپشت سر  یهمه

 داد زد   راشا

 دستت و بده به من ... -

 زدم   غیوجودم ج یتو  نیکردنم ادرنال  یخال یبرا 

 نهههههه -

 زد  داد

 ... یدستت و بده به من هست-

 زدم   غیج

 ززززهرگزز -

که کال از خدام   نیبزرگش گم شد کال .با ا  یانگشتا   یدستم و گرفت و دستم البه ال  هوی
 زدم  غیبود ..ج

 ولمممم کنننن -

که حس کردم ..قلبم افتاد کف    نی رفت پا نیا یگنده رو جور  یبیسراش هیلحظه .   هی تو
 پام 

 *** 

 الناز 

 **** 

اومد   ییارو ی  هیسرم و   یباال یلهیجام نشستم از استرس دستام عرق کرده  بود ..م سر
بلند شدم که   کمیزد .. ی..از استرس قلبم تند تند م ادیب المیخدا کنه دان ی.. وا نی داد پا
 بعد ..باران بود ..  فیرو اون جلو دسدم ..چند رد  یهست
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 .. نمیتوستم برگردم پشتم و بب ینم

 خود خودشه ... یرو حس کردم ..وا  یم ی مال عطر یبو   هوی

قدر   نی اول هنگ کردم ..خدا بزنه به کمرت که ا  پی با اون ت الیدان  دن یو با د   برگشتم
 .. یگریج

 گرد شده گفتم  یچشما  با

 ..؟ الیدان-

 گفت  یلبخند اروم با

 الناز..؟ -

 و گفت   نی پا دیسرش ..کش ی رو از  باال لهیم

 که .<! ی ترس ینم-

 - گشتم سمتش و گفتم  بر

 ... ارمیحاال باال ب  نیخوام هم یکنم م یچرا حس م-

 .. شتمینترس .من پ- الیدان

زدم   یکردم ارامش بخش بود ..اروم لبخند  یکه فکر م یاز اون  شتری ب یللیجمله .خ نیا
 ماسماسکه راه افتاد ..با ترس ..چشمام و بستم و گفتم   یا   هویاومد و   یبوق ی..که صدا

 حضرت عباس .... ایهاشم .. یقمر بن ای بلفضل ..ا  ای-

 و گفت    دیخند اروم 

 هنوز ..تند نشده که .. -

 دمیغیکه منم پشت بندش ج دیکش یغیج ی.خاک بر سر پشت نیهمون لحظه چنان ..ا-
 حبس شد .. نمیماسماسکه تند شد که نفسم توس  نی..چنان ..ا  هویو  
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که کال الل   م یرفت یم نی و باال پا میشد  یو بر عکس م  میشد یچپ و راست م یجور
 شدم ..

 صداش داد زد    دنیشن یبرا  الیتونستم نفس بکشم که دان ینم یحت

 النننارر!!! -

 برگشتم سمت که داد زد   دنیبهت بدون نفس کش با

 بکش ...  غغغیج-

 زنه ..  یکردم قلبم نم ی زدن نگاش کردم ..حس م غیج بدون

 داد زد  یبا نگران دوباره

 بزننننن غیگم ج یم-

 گفت   هویبا وحشت نگاش کردم ..که .. بازم

 تو چشمام نگاه کننننن-

رو چنان رفت ک ه کال ..نفس  ینی سر پا هی هوی شدم .همون موقع    رهیچشماش خ به
 رفت   ادم ی  دنیکس

 به چشمام نگاه کن ..-الیدان

 شدم که داد زد  رهیچشماش با وحشت خ به

 ترن  یاب یلیمن ..از تو خ  یچشما -

 زدم  غی گرفت نتونستن خودم و کنترل کنم و بدون ترس ج حرصم

 ترننننن  یمن اب  ینهههه چشما-

 و گفت   دیخند
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 هستن   یمن اب  ینههه مال-

  دم یکش غی..ج دوباره

 ر یننننننننننننننن خ-

   دمیکش یغیکه ج میچپه شد   هوی

 و گفت   د یخند الیدان

 بزن ... غیج کالیبار-

 زدم .. یم  غیتند تند ج منم

 

 **** 

 ا یرو

 *** 

رژلب از دستم   هویو پرنگ کردم .. که   میدر اوردم و رژ لب ..صورت   بمیو از تو ج نمی آ
برگشتم که مهام رو به روشدم خودم و زدم به کوچه .حسن کچل..!   رتیشد  با ح دهیکش

 و گفتم  

 ..!  ی کنیم یجا چه غلط  نی وا ..مهام ..تو ا-

 شست گفت   یکه م  یو در حال نی و رژ لب و از اون باال پرت کرد پا  دیخند

 ...  زمی ممنون ..از لطفت عز یلیخ-

 بهت گفتم   با

 تومن داده بودم ..جهت اطالعت  ستی..ب شیکه انداخت یبابت اون-
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 ز برگشت ..سمتم و با خنده گفت   با

 .. رمی بگ یشیست کامل لوازم ارا  هیبرات   دیبا  گهینداره حاال ..چند روز د یبیع-

 بهت گفتم   با

 واسه من ..!-

 بهم انداخت و گفت   بینگاه عج هیبرگشت و  مهام

 بلهه واسه تو ...-

 و رو به من گفت   نی باال سرش و اورد پا ی لهیم

 بهت گفته بودم .تا به حال که عاشق رنگ چشماتم! -

 گفت االن ..نکنه مسته ..   یچ نی..تو جام خشکم زد ..ا رتیح با

 شد و گفت   ره یاومد که مهام بهم خ  یبوق هی  یصدا 

 .. ری محکم بگ-

 .. یواسه چ-

 یاز هد بهش ب شیب ی کیطرف قلبم از نزد هیموقع راه افتاد که استرس گرفتم از   همون
 الل شم .. ایدونستم ..بترسم .. ی.نم یقرار بود و از طرف

  یمسخره باز  ی.. و مهام برا  دمیکش یغیج هیرفتن با سرعت مثل بق ن ی باال و پا نیاول با
 !  دیکش یدختروونه م  یغایج یه

 ..!دمیبنفش کش  غیج هی..گره خورد و بعدش .  نمیبد ..نفسم تو س  ینی .باال و پا هیتو 

 مهام داد زد    هوی

 اااااا ی رو-
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 زدم   غیج

 هاااااا! -

 .. فکر کنم ...عاااااشقققققت شدممممم! -مهام

زد ..از  یبار قلبم از ترس نم ن یگفت با بهت برگشتم سمتش ..ا ی درک نکردم چ اول
 زدم   غیزد ..به زحمت ج یو عشق م جانی..شدت ..ه

 ....؟ یچ-

 و داد زد   دی..خند دوباره

 گم.....عاشقتتتت شدمممممم ...! یم-

 زدم   غیبهت  ج با

 [××!!!!ههههیمخف نیدورب-

 بد داد زد  یلیخ ییسر باال   هیزد و تو  یقه ا  قه

 !!یشیننههههه ..زن من م-

  ی..جد یجد یعنینا خدا گاه خندم گرفته بود .. جانیو ه یخودم اومدم از خوش حال به
 ..قرار بود به ارزوم برسم !! 

 زدم .. غیج

 بزار ..فکر ..کنممممممممم -

 زد  داد

 فکر کن ... -

 زدم .. غغغیج ینی سر پا  هی تو
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 داد زد  که

 خب بگووووو  -

 با خنده گفتم  -

 نههههههه! -

 داد زد   هوی

 ... نی ..پا ندازمیپس ..خودم و م-

جلوشو ..به  ی  هیقدم مونده به برعکس شدن..مل هیشد درست   یکه بفهمم چ  نیا  قبل
 زدم .. غی..ج سیخ یافتاد ..با وحشت و چشما  ی..م میشد یزور داد باال ...اگه ..چپه م

 ..  نی ..بزارش ..پا نهههههههه

 ... یافت  یزدم االن م غغیج هیگر  با

 مارو نشنوه.. ی صدا یبود که کس ادی و داد ز  غ یج یقدر صدا  اون

 ..چند متر مونه به برعکس شدن .داد زد  درست

 نهههههه ایهههه ار-

 زدم .. غیج  هیوحشت و گر با

 ننن ی بزارش ..پا-

 زد داد

 نهههه  ای گم ..ارههه  یم-

 هق هق گفتم   با

 .. نی پا  اریباشه ..باشه ....تو رو خدا ..اونو ب-
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  هی.. با وحشت و گر میومحکمش کرد که همون موقع برعکس شد نی اونو اورد پا  عیسر 
 دستش و گرفتم تا مطمئن شم 

 ...فتادهیمحکمه و ن  جاش

 سمتم و گفت   برگشت 

 ..! کنهیم   هیعروسم مگه گر-

 تو بازوش که با خنده گفت   دمیکوب غیج با

 اخخخخ -

 **** 

 ااا یمح

 **** 

 ارشام که نشسته ..سر جام خشکم زد ..با بهت گفتم   دنیسر جام که با د نمیبش رفتم

 جا؟  نیتو ؟ ا -

 شل گفت   شین با

 افته نشستم و رو بهش گفتم   یخواد راه ب یاالن م نیبش-

 ؟ ییجا  نی چرا ا-

 لبخند گفت  با

 یی جا  نیچون تو ا -

 طپش گرفت با بهت گفتم  قلبم

 .؟ یچ-
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 ..خب منم هستم!! یسادست .کوچولو هر جا تو باش - ارشام

 زده بود .. خی تنم   جان ی..از استرس و ه نی پا دیباال سرم   و کش ی  لهیم  برام

 سمتم و گفت   برگشت 

 تو .. دهیقدر رنگت پر نی چرا ا-

 گفتم یلحن اروم و مسترب با

 ترسم .. یم-

 م؟یش ادیپ یخوا  یم- ارشام

 ..  شمینه نه ..خوب م-

 شد...  ی..صورت ی.گرمش گرفت که لپام از خجالت ..اندک یو تودستا  دستم

 زدم .. غیبلند ج فتادهیشد ..هنوز راه ن شتریکه راه افتاد استرس منم ب نیا

  یم غیج  دنیارشام با بهت نگام کرد تا سرعت گرفت ..پشت سر هم بدون نفس کش که
هم ساکت   هیثان هی یحت   شهیکردم گلوم داره پاره م یکه حس م ی...جور دمیکش
 ..دمی کشیم  غیو مدام پشت هم ج  شدمینم

  غیساکتم دستش و برداشت که دوباره ج دید یدهنم .. و وقت  یارشام اومد جلو  دست
  گهیزدم ..د غیزدم ..با زدستش و گذاشت که ساکت شدم .. تا دستشو برداشت دوباره ج

که با عث   داشتیزاشت و برم یم  یخندش گرفته بود و عمدا پشت سر هم دستش و ه
 هی شب ییشه بود صدا 

 َا.ِا....ُا.اٍ -

 اوردم  یامبوالنس و در م ای  یاتش نشان نی ماش  یساده ترش ..صدا ارمیب در

 زاشت    یداشت و م یو دستش و داباره بر م د یند  یم یه  ارشام
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 داد .. یو نم  دن یخند یبهم اجازهخندم گرفته بود اما ترس  خودمم

 و محکم گرفته بود  دستام

 ..  دیرس ینم ییزدن که صدا به صدا  یم  غیقدر همه ج اون

 باشه...! شتریمن از همه ب یغا یج یفکر کنم صدا  هرچند

 داد زد.. ارشام

 ...  یشمی.خوبههههه پ

  مینگاش کردم که همون موقع چپه شد  رتی برداشتم و با ح دنیکش  غیدست از ج گهید
 دممم یکش غیو با وحشت ج

نگه داشت ..از ترس و   ی..به اخرش ..فقط وقتمیدی..رس یدونم واقعا با چه بد بخت ی.نم
 ..  دیلرز  یم ی.بدنم ..کم جانیه

 بود و داد باال و گفت   نیهم سنگ  یلیجلومو که خ ی لهی.م ارشام

 حالت خوبه ..؟ -

 گفتم   اروم 

 ....اره .-

..به   نی رن پا  یهمه دارن م دمیکه د م یهم غرق بود یشد تو چشما  ره یچشمام خ به
 کار کنم ..  یدونستم ..چ یزور چشم از چشماش گرفتم ..واقعا نم 

.چه   دمی فهم ی..نم یلیاز خ شتریب یلیخودم .که .دعوا  داشتم ..دوسش داشتم ..خ با
 جا ته خط بود .!  نی ا یعنی.. دمی جا رس نیطور به ا 

 **** 

 باران 
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--- 

..حرصم گرفت   دنشینشستم .به دختر .خوشگل اومده بود کنارم نشسته بود ..با د رفتم
دخترا بودن   شی پسرا هم پ هیبود ..حتما بق  ششیکه ارشام پ دمیرو د ای..خودم مح

حمل  و ت دم یکش یم غیبود ج  فتادهیننرو که هنوز راه ن یدختره  نیا د ی..اون وقت من با 
 کنم .. 

 

   یبیغر بی و به طور عج دمیبودم ..که صداش و شن ری حرص ..با ته ..بافت موهام در گ با
 طپش قلبم  

 شد .. نرمال

 !می نیخانومم بش شی..من پ دیجا بلند ش  نی..از ا  شهیخانوم ..م دیببخش -انیرا

 شد ..خانوووووممم!!!!  سبالی قد توپ ب چشمام

 گرفت و بلند شد و رفت .. انیبا اخم ..و حسادت چشم از من و را  دختره

 گفتم    یکامال ظاهر تی اعصبان با

 !؟ اریجا بودنت ..برام ب نی ا  یقانع کننده برا لی دل هی--

 و اخم نگام کرد و گفت   تی جد با

 یزن یم غ یج ی..عاشقتم <<!..فقط دوست داشتم ..وقت یفکر کرد  هی...چ یباز توهم زد -
 .. نمیو بب تافی..ق

 حرص نگاش .کردم و گفتم   با

 .. ینیههه ..به خواب ..بب-

 زد و گفت   یکه نه پوز خند لبخند
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 ... مینیب یم-

 ... دیگرفته بود شد حرصم

 بار بگه ... هیمرد ..  یبود ..م ختهی به هم  ر  اعصابمم

 ..!!!!یچه قدر خوشگل شد  زمی باران عز یوا 

 ن ی پا ومدیسرم نم یباال  ی لهیم ن یکردم ا  یکار م هر

رو   لهیشد و م رهیمتعجبم خ یدستام حس کردم ..به چشما  یرو رو  ی..داغ یدستا  اخر
 .. نی زور کوچولو داد پا هیبه 

 لب ..گفتم  ریز 

 دراکوال -

اومد و   ی بوق یبگه که صدا ی زیکه ..اومد .چ رونی ب دمیدستاش ..کش ریو دستم و از ز  
کنم ..اوفف   عی گاگول  و ضا  نی نزنم ..تا ا  غیکردم اصال ج یدست گاهه راه افتاد ..سع نیا

 بود .. راینفس گ نی..از ا پشیکرده ..انصافا ت ی هم  رو خودش خال یچه اودکولن

 .. شدیم ادیکم سرعتش ..ز  کم

 زدن داد زدم   غیج ی.بار ..به جا نی و ترسم ..چند  جانی کردن ه  یخال یبرا 

 هووووووووو -

 زدن داد زدم  غیج  ی اک به جا..وحشت ن یجا  هیسر   باز 

 هوووووووو -

 گفتم   یم یگرد شده بود و ه چشمام

 هوووووووو -

 داد زد   هوی
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 ... نی ندازمت پا  یییی...جا مم  نی.. هووووو از ایییبگ گههههیییبار ....د هی-

..با حرص نگاش کردم که هممون   دنیهم شن هی ..اون قدر بلند بود که .حتما بق صداش
 زدم ..  یغیکه ..ج میموقع چپه شد 

 و داد زد   دیخند

 ... ید ی..ترس یدید-

خوره توسرت ..از عمد  یاالن م یکرد  یسرمون بود که ..حس م  یباال هینرد هیجاش . هی
 داد زدم . 

 ! لهههههیسرت و بدزد ..م-

داد خم شد که ..در همون   یکه بروز نم  یو کامال از رو ترس  عیسر  یلین و گفتم ..خ  یا  تا
 کردم داد زدم   یم از ترس سکته محال که داشت

بد  یلیرو خ یبیسراش هی...با حرص بهم نگاه کرد ..که .همون موقع    ید یتووو هم ترس-
 زدم .. غیرفت که قلم افتاد تو شرتم و بلند ج

  یو رو بازوم حس کردم همون قسمت گرم شد و داغ شد و ذوب شد ..لعنت  دستاش
 ..! شی ات یکوره   ای دسته 

 کردم .. ی .مبا بهت نگاش . 

 

 همچنان دستش دور بازوم بود .. یچشم از چشمام گرفت ول که

 ی..خال غی و با ج  جانتمیبود و منم ه رهیکه به جلو خ یشالم از سرم افتاده بود ...در حال 
دلم   لویک لوی..ک رتشیرو سرم .از غ دیدستش و اورد پشت گردنم و شالم و کش کردمیم

 کرد ..!  یم  دیعسل تول

 خره دستگاه ..ه نگه داشت ..  بال
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 حرص گفت   یشدم ..که ..با اندک رهی..خ بهش

تووجه به نگاه   یو ب  دنیبعد محکم ..ببند دور گردنت ..همه مواتو د یشالت و دفه  -
   رونی..منم اومدم ب نی روبه جلوم و داد باال و  رفت پا ی  لهیمتعجبم ..م

...رفتم سمتشون ..پسرا هم چند متر اون   دمیهارو د ..بچه رونیب می دستگاه که اومد  از 
..قرمز شده   یکم ای زد ..رنگ رو یطرف تر بودن و مهام  داشت براشون ..با لبخند حرف م

 بود ..

 ی **********هست

- **** 

 

 .اخرم اومدن ..  دیدی گم د یم  -الناز 

- 

 اوردم ی خودم ن ی..من که ..به رو یوا-  باران

و   میدی .. و چند تا پشمک خر  می..رفت شمونیتورم ..اومدن پ  ی و بچه ها  ییرها یاقا 
 ..  میو خورد م یجا نشست هیهمه 

  یپشمکا  نی..ا نیکردن ..منم ..همچ  یاون ور تر ..نشسته بودن و نگامون م یکم پسرا
 خوردم که انگار تا حاال نخوردم .<!  یرو م یصورت یپف پف

کنه .بهش  ادرس داد و   یبا بهنام صحبت م دمی باران زنگ خورد از حرفاش فهم یگوش
 ..   شمونیپ ادیگفت ب

لبخند  هی  هویرفت تو فکر و   یچرا ..! مدام م دمیفهم یکال تو خودش بود و ن ا یرو
 زد ..! ی..مسخره م
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پسرا    یول میهم شد  گهیباحال د  ز یاومدن بهنام شون .با بچه ها سوار ..سه تا چ تا
 نبودن ..

خوب تر شده بود و با   یلیروزان با ما بهنام خ  ی ..رابطه دننیبهنام و روژان رس اخرش
 بود مبارک ..صاحابش ..!  یشده بود .به نظر من که دختر خوب یمیهامون صم

 بودد اخه !!! خوشگلم

سوار شدن اما    زمی.رفتن چندتا عکس گرفتن و چندتا ..چ یو بهنام خواهر و برادر  باران
 نشد ...  یچیترسه و سوار ه یاز وساالش   مگفت که   یروژان م

زدم تو سرش ..که با شک  هویزد   یم دی با لبخند .مهام د یچشم ر یداشت ز  ا یجا که رو  هی
 برگشت سمتم و با اخم گفت  

 .؟ یزن یم  یواس چ-

پسر مردم و با نگاهت   یسر تو چته ..واس چ ره ی..خ یخور یچون م -حرص گفتم  با
 .! . یکن  ی..سوراخ سوراخ م

 د و گفت   حولش

 .. یکن  یمن ...ن.نه .ب..بابا فکر م-

 گفت . هویکردم ..که  ینگاش م  ینیب زیر با

 .!  یاون ..خونه  هی..تو   میبر-

 .... یوحشت ..اصال هرچ یخونه دمیوحشت بود ..حاال شا  ی..کلبه منظورش

 .<! می ..زهر ترک ش یخوا  ینهههههه ..م-الناز 

 ..  م یاره ..نر  یوا - ایمح

 .. گهید میبر - ا یرو



 کاله داران 

447 
 

 موقع باران و روژآن و بهنامم اومدن   همون

 چه خبر..! -باران -

 وحشت..!؟   ی..خونه  میبر -ا یرو

 با ذوق گفت  باران

 ...  میآره بر یوا -

 و رو به روژان وب هنام گفتم   میو باران از جامون بلند شد   ایو رو   من

 .<؟ دیا یشما ها هم م-

 ترسم .. ینه خوش بگذره من م-روژ»

 .. مونمیروژان م شیو رفتم .من پ  نیا  ادی منم ز -بهنام

 ..  دمیزد که منو بارانم خد  ی قرمز شد و اروم لبخند  روژآن

 ...! ایالناز ..مح گهی د دیپاش-باران

اون   امیچه برسه ب ارمیو سوار شدم ..دارم باال م ز ی قربون دستت ..تا حاال چهار تا چ- ایمح
 تو...!

 ترسم از ترس ..قش کنم  یم  امیتونم ب ی..نم مونمیم ای مح  شیمنم پ0الناز 

 حرص گفتم   با

 ...! دیَا ه َا لوس ها ..مگه بچه ا-

 ..خوش بگذره .. گهید یاشه برو هست -  الناز 

 ...  گهیترسن د یولش کن ..حتما م-ا یرو

 زحمت ..  یب د ینر  ی.شما هم جا  م یپس ما رفت-  باران



 کاله داران 

448 
 

 باشه  - ایمح

 ..   دیمراقب باش-بهنام

 باس مراقب خودت باشه ... یکی0باران 

 تا نوبتمون شه .. میسادیوا  می که گرفت طاروی..بل می و راه افتاد  دمیخند

  م یک بود  ییدر و بست ..جا  ارویکه   میوارد شد  جانیشه ..نوبتمون شد ..با ه نوبتمون
 بود ..کم کم استرس گرفتم ..  ک ی..کامال تار 

 ترسناکه ..!  یجا چ نیخدا غلط کردم ا  یوا-ا یرو

 جلو . میبر  دی ایب-  رانبا

 .. میهم و گرفت  یسه دستا هر

 جلو   میو رفت 

 ..اب دهنم و قورت دادم ...  ومدی م  نیزم یرو  یزیدن چ دهی..کش یصدا 

 هو گفت    یا یرو

 .. سهیخ  نی.زم سادمیکه من وا  ییبچه ها ..جا-

پامون که    یافتاد جلو یگینور بزر هی  هوی.. دیدینم  یچیاما ه مید رهشیخ نیبه زم همه
 که..  یدر خال نیزم ی ..خون رو دنیبا د

 .. میدیکش غیبود ..با وحشت ج نیادم رو زم  سر

 زدم گفتم   یم غیکه مدام ج ای به رو رو

 .. وونهی د هینکش ..همش الک غیاه ج-

 جلو .. کمی میبر  دی ایب-  باران
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 ..  میجلو رفت  یسه کم هر

.که همممون ..هم زمان   میدی..درست پشت سرمون شن یمثل اره برق  یزی..چ یصدا   هوی
 خنده ..!  ری زدم ز  نی ..نا خدا گاه برام جالب شده بود ..واسه هم میدیکش غیج

 داد زد   ا یرو

 .<؟  یخند یشم ..تو م ی.من دارم زهر ترک م یروان-

 تختش ..کمه ..  هی  نیمن از اولم گفتم ..ا- باران

  میدیکش غی..هرسه ..ج شدیم   کی بار داشت بهمون نزد نیومد ا دوباره همون صدا ا  هوی
  یداد م ا ی ..رو ومدیهم ..هنوز پشت سرمون م ی..اون صدا  دنی به دو می.. و شروع کرد 

 زد 

 ..خدا غلط کردم ......  ییوا -

 اه ببند ...- باران

م   ی کردیبه اطراف نگاه م جانی و با ه  میداد هیتک  یواریبه د ی..گوشه ..ا میرفت هممون
کردم .. کالهم و رو سرم جابه جا کردم   یو باران و کامل حس م ای طپش قلب رو  ی..صدا

که جلوم بود سه تا سکته رو رد کردم ...با   یز یچ دنیکه با د واری و برگشتم سمت د
 گفتم   رونیب ومدی که از ته گلوم م ییصدا 

 ب..بچه ها....! -

  یکیجفت چشم قرمز که ..تو تار  هی.. دنیاونا هم با د  و باران برگشتن سمتم و ا یرو
 زد .. فیج  ایرو  هویبود ..الل شدن .. رهی بهمون خ

 الفراااااررررررر!-

 .. میدی دو  ی.من و بارانم پشت سرش ..م دنی و شروع کرد به دو  

 داد زد   باران
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جارو رو سر صاحابش خراب   ن یخودم ا  رونیب میجا رفت  نی خورم ..اگه زنده از ا یقسم م-
 کنمممممم!  یم

شد و   دهیکش  یکیتو تار ایرو  هوی..اومد پشتمون ..همون لحظه   دنی ..دو  یباره صدا دو
 زد ...  غیبلند ج

   میساد ی و باران با وحشت وا  من

 اا؟ یرو -  باران

 رو بردن ..  ای ...پس چرا رو هیالک  یجا همه چ  نی ا-بهت ..گفتم با

 زد   غیج هوی.. باران

..بود با اجازه .. و   یگیقشن هی..دستتونم درد نکنه .خون میبمون گهی..د م یخوا یاقا ما ..نم-
.در باز نشد  دیرو کش رهیدست گ یرفت ..هرچ م یبه سمت در که از ش وارد شده بود 

 زد   غیباران ج هوی..

 در و باز ..کن .بچپم افتاد .. ای.ب یاها -

 گفم  ینگران با

 ااا؟ ی رو-

 ... شدینم دهید یا  گهی د زهیچ  چی..جز باران ه  ومدی نم ییصدا چیه

 اومد سمتم و گفت    باران

 جا چه خبره..؟  نی ا- یهست-

 موهام چنگ  زدم و گفتم   به

 دونم ...  یدونم نم ینم-

 .....  دیدر و باز کن دیا یب-زدم  داد
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 لرزون گفت    ی..با صدا  باران

رو خوردن   ای..فکر کنم .رو بهینمه عج هی یخونه  نی..ا  ی..ول ین دنیبه .خدا بحص ترس -
 !... 

  نیو در اوردم و چراغ قوش و روشن کردم ..بارانم هم  میکردم و گوش بم یدست تو ج اروم 
  نیبود رو زم یخون یرو که کم ای رنگ رو یکارو کرد..اون جا بود که تازه ..کاله ..گرد و اب

   میدوتامون داد زد کاله هم من هم باران ی..خون رو  دنی..با د دمید

 ..چهارده معصوم....!!!  ای-

 .. دمی نفر و درست پشت .باران ..د هی.. هیسا 

 سمت باران .. ومدی داشت ..داشت م یقرمز  وحشت ناک  یچشما 

 داد زدم   -

 ..دراکوال .. ش یعمرا بزارم ببر  -

 شد .. دینا پد کی که تو تار اروی سمت .. دمی و دو 

 ران با بهت گفت  با سادمی بهت سر جام ..وا  با

 ش؟ یدید

 با بهت گفت   هویو تکون دادم که  سرم

 دراکوال .<؟  یتو گفت-

.. و ترس و از خودم   هیباز  هیهمش  نیکردم ..به خودم بقبولونم ..ا  یم   یکه سع  یحال در
 دور کنم .گفتم 

 دراکوال بود ... هیاره ..شب-

 و انداخت رو صورتم و گفت    شینور گوش باران
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 داد زد   هویدراکوال..؟ و بعد -

 <<<؟ ااااننننننننی راااا-

 بهت گفتم   با

 داره ..؟   انیبه را یچه ربط-

 داد زد   تیبا اعصبان باران

چه زود  ارو ی .. یدینبود ..ند ط ی توصف بل  یک چی..ه یدی.....ند ممی .ما چه احمق نیبب-
دراکوالست .<<؟ خب   هیشب یلی خ ی.<؟ . و ک ستی ن ایفرستادمون تو ..! ..حاال هم که رو 

 .. انیمعلومه را 

 بهت داد زدم   با

  رونیب د یباش ومدهی...اگه تا شمارش سه ..ن د ی جا ن ی....؟..پسرا هر کدومتون اانیرا-
 کنم...  ی ..خودم ..خفتون م

 داد زد   باران

 ک ی-

 زدم   دا

 دووو -

 اومد   ییصدا  هی هوی

 خسته شدم .سه..-

که  دم یکش یغیبراق قرمز ..ج یگوشم ..اونم با اون چشما  خیراشا درست ب دنید با
 گوشاش و گرفت و گفت  

 .. یمرض ..گوشام و کر کرد -
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 پام و بردم باال و کوبوندم وسط شکمش و داد زدم   هوی

 ..  ش ی روان پر ض یمر -

قرمز و براق   ی..با چشما  انیرا دمیبرگشتم د دمیرو شن  گهیچند نفر د  یقدما  یصدا   هوی
   رونی..اومد ب یکی.از تو تار 

هم ..لبخند   ایبود ..رو  سادهیرو گرفته بود و کنارش وا  ای ..اون ورم ..مهام بود که دست رو
 کرد ..  یبه لب داشت مارو نگاه م

 اخه ..  هی..شوخ نمی.ا  مینداشت تونیشما..؟ ..ما که کار دیض یمر-زد  غیج باران

 ..! نی ترسناک شده بود ا  ی.چ ی شد . وا کی به باران نزد  انیرا

 ... میگفت یورو بهتون م  یقتی حق هی.. د یبا-گفت  اروم 

 ..؟ یچ- بهت گفتم  با

 به راشا .با غم نگاه کرد و گفت  انیرا

 تو بگو راشا ...-

 با اخم من و نگاه کرد و کالفه گفت   رااشا

 ... میما ..ما ..خون آشام -

بهشون ..دهنم از شدت شوک   می..گرد زول زد  یو گفت و من و باران ..با چشما   نیا  تا
 هم کم از ما نداشت ... ای..دو متر وا مونده بود ..رو

 یدادن و باز م  یمارو نشون م  یخند ه و با دست ه ری ..هر سه تاشون زدن ز  هوی
  ...! دنیخند

 هارو ....!!! افهی ق-انیرا

 با حرص داد زد   باران
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کوبوندم تو کمر راشا .که  یکی..منم با حرص   انیسمت را دی کشم ... و دو یمن تو رو م-
نگام   تیخندش قطع شد و نفسشم قطع شد بدبخت ..به خودش که اومد ..با اعصبان

 شد  با حرص گفتم  رهیبهم خ تی .. و با اعصبان چوندیکرد و مچ دستم و گرفت و پ

 دستت و بکش..-

 کرد  و گفت  کی به خودش نزد  شتریو ب  من

 ...! شهیم یمثال ولت نکنم ..چ-

از هد بهش و تحمل کنم ..دلم  شی ب یکیتونستم نزد یکردم .نم ینگاش ..م تی اعصبان با
  هوی..کار دستمون داد ..تقال کردم تا ازاد شم .که .. ید ید هویکه دست خودم نبود 

  ییشد ..صدا کی ..که ..همه جا تار بشیج رو از تو اون دستم گرفت و گذاشت تو ی..گوش
..راشا ..بازوم و گرفت و کوبوندم به   هوی.. ومدیهم در نم ای رو وو مهام   انیاز ..باران و را 

 و گفت    وارید

 خوام ....  یمغذرت م-

 ..؟ یواسه چ- بهت گفتم  با

 .. نیواسه ا -  راشا

شد و لباش و رو لبام گذاشت ..هنوز توش ک بودم که اروم   کی لحظه بهم نزد  هیتو هوی
..وحشت زده چشمام و   دیچیتو کل بدنم ..پ ی..لرز وحشت ناک دنی ..شروع کرد به بوس

  بوسهیهنوزم داره م یعنی.. دیبسته بودم ..مغزم هنگ کرده بود ..رااشا االن ...من و بوس 
 !.. 

مثل احمقا   دادیادامه م گهی د کمی  اگه دی.گذاشتم تا هولش بدم شا  نشیور وس دستم
 کردم <<!!!   یم شی ..همراه

  دهیرو د یز یابرو ر  نیا  یکس نم یبالا خره ازم جداش د ..با وحشت چشم چرخوندم تا بب 
 که یو همه جا تار  ادینم ییصدا  چی .ه دمینه ..که د ای
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قدم ازم فاصله   هیحرکت جانانه ..کوبزوندم تو صورتش که   هیو مشت کردم تو   دستام
 لب گفتم    ریگرفت با حرص ز 

 ...ی..تو ازم سوء استفاده کرد یعوض-

 گفت   یبلند کرد  وبا نگران سرشو

 نه نه .اشتباه فکر نکن ..من ..من .. -

 گفتم   یاروم  یحرص و صدا  با

 ..؟ یتو چ-

 ادم کنار و به سمت در رفتم .. نگفت ..هولش د یچیو ه نی و انداخت ..پا سرش

  هیکه بهم ثابط کنه ..نقش  یز یهرچ ایمثل ..دوست دارم   یزیچ هینظرم اگه قبلش .. به
  یقدر  بد باهاش .رفتار نم نی گفت ..ا یکنم و بهم م ینم یدختره خراب و براش ..باز 

ازم   ود که ..اون  نبیکرد ا یکه تو فکرم بود و داشت مخم و سوراخ م  یزیکردم تنها چ
توجه بهش ..رفتم  ی..ب یداشته باشه..صدام زد ول یکه بهم حس نیاستفاده کرده بدون ا

رنگ   یکه شال از سرش ..افتاده بود با چشما یسمت در ..همون موقع ..باران ..در حال 
 ..شد و گفت   داشیپ یکیتو تار  یخون ..از گوشه ا 

 ..  میبر-

.باران شالش و سرش   رونیاومد ب   ایو پشت سرمونم .رو  رونیب میو باز کردم  و رفت  در
ر.وژان و بهنام نشستن و با بچه   مید یالناز شون ..اما د شیپ میحرف ..رفت  ی.کرد و  ب

 .. ستین ای از الناز و مح یخورن و خبر  ی م  یتور بستن ی ها

 با تعجب به سر و وضع اشفتمون ..نگاه کرد و گفت  بهنام

 ..؟  دی..شد یختیر  نیکه ا دید یترس یلیخ-

 انداخت و گفت .  نی حال خودش و رو زم ی..ب باران
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 ارهههه ..چه جورمممم! -

 ..؟  ایپس کو الناز و مح-ا یرو

 وقته که رفتن .. یلیرفتن دور بزنن ..خ-.. روژان

 و باران نشستم و گفتم    ایکنار رو  رفتم

 تور و کجا بردن .<؟  ایشد ..؟ رو  یبچه ها چ-

دهنم و گرفت   و من و برد تو   یکی هو یاومدن که  یبابا .داشتم کنارتون م یچیه-ا یرو
رو باز کرد ..حاال اتاقه ..توشه..پر ..مار و مارمولک و سوسوک و   یاتاق  هیو بعد در   یکیتار

خواستم از   یبود ..م یخب همشون مصنوع ی سوسمارو واوفف وحشت ناک بود ول
مهامه    دمیهم داشت نقابشو در اورد د  یمزقر یکه چشما  ارویترس سنگ کوب کنم که 

 یاونم زود لنزاشو در اورد و گفت ..نم هیگر  ر ینتونستم خودم و کنترل کنم ..و زدم ز  گهی..د
..بقلم کرد   شم ی اروم  نم دی..کرد ..بعد د یقدر من و ترسونه و معذرت خواه نیخواسته ا 

 ..منم که کال اروم شدم ..زدم توسرش که ..گفت 

 خب چه..؟-

 ادامش..؟ - باران

و ارشامم    الی و راشا بوده و دان  انیرا شنهادیکار پ نیمهام گفت که ا   گهید  یچیه-ا یرو
 رفتن سراغ دوستاتون ..

 باش ک گفت   باران

 <؟  دی..شد یم ی شما چه قدر صم-

 با هول گفت   ا یرو

 گم ..  یهست که من تو هتل به همتون م یی زایچ هیبچه ها  -

 .. میشد  الیخ یو بارانم ..ب  من
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که الناز بهمون داده بود و برداشتم و دوباره ضبطشو قطع کردم و   ی رنگ یصورت یگوش
 دوباره روشنش کردم و روبه باران گفتم  

 شد ..؟  یچ انیخب حاال تو بگو با را-

 کالفه گفت    باران

 ؟ .. میافته رو ضبط کن یکه برامون م یحرفا و اتاقاط  دیحاال حتما با -

 .. کنهیاره ..دختر عمه ر الناز .خفمون م-ا یرو

 مرجان ..پوففففف   نیاز دست ا - باران

 د ی شد دیشما دوتا تون ..نا پد هویکه  ن یخب .بعد ا -باران

.پا  هی..شب یزیچ هیرو پله ها .. ی..دست من و گرفت و از پله ها برد باال وا  انی را یا
 نگرفته بودم با کله افتاده بودم .. انیافتاده بود که زهر ترک شدم کال ..اگه را انسان ی

 کنم ..!  ی..منو به زور برد باال و بهم گفت ..که چرا ازش فرار م  بعدش

 کنم .. یبهش گفتم که ازش فرار نم منم

 ترم و به موهام اشاره کد .منم گفتم   نی بهم ..گفت ..که شال سر نکنم سنگ بعد

شد و شالم و از سرم در اورد و ته موهام و تو   ک ینداره ..اونم بهم نزد  یو ربطبه ت-
 دستش .گرفت و لمس کرد و گفت  

 باران چشماش و بست و با  لبخند گفت(  د یجاش که رس نی)ا

و    دهیکه د ی نشونش ..بدم ..هم اون یموها ..مال اونه .. و اگه .به کس  نیگفت که ..ا بهم
 کشه ... یو م که نشون دادم یهم ..من

 چشماش و باز کرد و با اخم گفت   بعد

 بهش .گفتم  -منم -
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لحظه   یدم ..اونم داغ کرد گلوم و گرفت و فشار داد واقعا  یپس عمدا به همه نشون م-
 شده .<؟   یفکر کردم روان

دونم چرا بغض داشت بهش گفتم ازت متنفرم ...اونم   یکه نم ییولم کرد با صدا  یوقت
شد و گفت چه عاشقش باشم چه اززش متنفر باشم خرش مال اونم بعد  کی..بهم نزد

 که منظور حرفش و بفهمم رفت...! نی بدون ا

 بهت و دهن باز زدم تو سرش و گفتم  با

 .<؟ هی..منظورش ..چ یدینفهم یعنی-

 نه.. -باران

 تو .چت شد ..؟ ایخنگه ..رو  نیولش کن ا -ا یرو

و گفتم و    زی..بهشون همه چ میواسه گفتن نداشت یکه کال با بچه ها دروغ ییاون جا  از 
 صدامم ضبط کردم ..

ما براش    یالناز ..که داستان زندگ یمرجان دختر عمه     یتا به حال .به گفته  دیاز ع کال
اتفاقات    ی. حت میفرستاد ی براش ..مو  میکرد  ی ضبط م ی جالب بود ..صدامون . و ه

که واسمون اتفاق افتاده بود و براش وجدا جدا    یزیدانشگاهم ..دونه دونه ..هرچ لی اوا
خوره .کال مرجانم   یدونستم به چه دردش م ی..واقعا نم میادفرست یو م   میکرد  یضبط م

  میبود ادیز  یلی..خ راز ی..تو ش مای..کال . ما قد  شدیاز دوستامون محسوب م   ییاایجور هی..
  هیو حنانه هم بودن .که مرجان شون با خونه  هی..عالوه بر ما پنج نفر ..مرجان و هان

و ما هم    گهید  یجا هیاز اون جا رفتن  از ب  یو حنانشون رفتن شمال و ل  هیمدت با هان
عشق   ایگپ رو  هیهان ری بخ ادشی .. میو حنانه جدا شد هیهم از مرجان و هم از هان

..!.حنانه هم مثل من کاراته باز بود و مرجان و   کی سون  میگفت ید و بهش مبو نیماش
 .. ندنخو ی م یوان شناس  یکردن و همش ..داستان و کتابا  یم یباران با هم ذهن خوان

 ..  م یچند که هنوزم باهاشون ارتباط دار هر
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ش  کردم ..اه گند زدم اسمش و اوردم االن مخم هم  یو داشتم از راشا منحرف م  فکرم
ما هم  یرفت برا  ایو رو  دم یکش یکنه ..پ.ف کالفه ا  یم یپر داز   الیراجب به اون خ

 ..  رهیبگ یبستن

 الناز شون کجا رفتن ..    نیا  اه

 **** 

  

 **** 

 الناز 

 *** 

  

داشتم و رو   یسرم برم  یکه ..شال و از رو یاز گوشم در اوردم و در حال مویهنزفر  یما یس
  کمی..رفته  بود  ای ..!محستیاطراف ن  نیکه ا  ینداختم با خودم گفتم کس یشونه هام م

 زدم .. یبخره و منم اروم قدم م زی م زیچ

بود خودش بود  الیشد ...دان س یکه مقابلم بود ..چشمام ..نا خدا گاه خ یزیچ دنی...با د
 بودم .!کرد که من ن یرو نوازش م ی..که ..داشت صورت ..دختر

 بزرگ بود ...  یادی..ز  بغضم

 .. ارمیو به همراهش باال ب میقدر بزرگ  که دوست داشتم کل زندگ اون

   دمیو شن  الیدان یصدا 

 شد ..؟  داتیپ میساناز....از کجا تو زندگ-

 و نا خدا گاه ..گذاشتم رو قلبم ... دستم



 کاله داران 

460 
 

 ...  شهی رو سرم داره اوار م  ا یکردم دن یم  حس

دست و پازدن ..اون لحظه حس   یمرگ و زندگ ی گن ..تو  یهمون حسه نه بهش م  نیا
 ... دهی رو داشتم که ..دور از تنگ ش داره جون م یماه

  الی...دان الیاز دستم افتاد و اون دوتا برگشتن سمتم ..دان رمیپل ید یدو یدونم ک ینم
بار اخم    نیاول یزد ..برا  یقدر نگران شده بود که دو دو م نیبار چشماش ..ا  نی اول یبرا 

 کرده بود ...

 قدم ..به عقب برداشتم ..به سمتم ..اومد و گفت   دوتا

 دم ...   یم  حیالناز ..توض-

 بعض ..گفتم .. با

 پر بغض  ادامه دادم  یچرا ..پسر ارومم..با صدا حیتو ض-

 عشقت .. شیپ ی...فقط برگشت  ینکرد یتو که کار-

 گفتم   هیو با گر  دمیو کش   قمیکنار شق یبا دست ..موها   هوی

 .. یدی..ترک انداخت رو قلبم ..تو هم زحمت شکستنش و کش اءیارش-

 رفتم گفتم   یکه عقب عقب م  یحال در

 واسه ..مشتت!   یداشتم ...مرس از ی تلنگر ن  کیبه  یمن واسه نابود -

و نگاه پر از پوز خند اون دختر ..شروع کردم به  یطوفان یبدون توجه به چشما  و
 دن ی دو

 ومد ی م  الی داد دان یصدا 

 صبر کن ..الناز ..صبر کن .تو رو خدا .ا تو ام..-
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بدون انداختن   تیبا همون وضع یدونم چه طور ی..نم دمیشن یو م دنش ی دو یصدا 
خودم تو   با هق هق دیرس ی که داشت بهم م دمیسرم  از پارک خارج شدم د  یشال رو 

 نگه داشته بود سوار شدم..  میقدم  هیکه تو  ینیماش

 داد زدم   هیکه بهم برسه بستم و با گر نی در و قبل ا و

 اقا برو تو رو خدا .. -

 بهم انداخت و زود چشم ازم گرفت و راه افتاد ..  ی.نگاه راننده

 نشست  نیو اخر ..با زانو رو زم دی دو یکل نیپشت ماش دمیو د  برگشتم

کس نبود و   چیخلوت بود ..ه  شهیراننده گفتم پشت هتل نگه داره ..پشت هتل هم به
 خواستم ... یو م  نیمن ا 

 و سرم کردم و پول و دادم و رفتم قسمت پشت هتل ..  ششالم

.شالم و از سرم در اوردم و انداختمش   ستیاون اطراف ن  یکس چیمطمئن شدم ه  یوقت
 ..به راهم ادامه دادم .. ی کردم ..سمت یکه کولمم پرت م یدر حال هیمنا و با گر رو چ

 بود ..اروم برداشتم ..  ای بار مح نیبار هزارم زنگ ..خورد ا  یبرا  میگوش

 الو..؟ -

 اومد  ایداد مح یصدا 

 ..؟ ییالناز تو کجا-

 برگشتم هتل..-

 حالت ..خوبه..؟ - ایمح

 بغض گفتم   با

 ... زنهیکنم قلبم نم  یمن حالم خوبه..فقط حس م-
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 گفت  یبا نگران ایمح

 ..   میگرد  یبر م میبچه هام همه نگرانن ما دار شیالناز من پ-

کت و  چشمام و بستم کم کم   میرو قطع کردم و انداختم کنارم نشستم رو ن یگوش
 شدن  ری قطرات اشکم از چشمام سراز 

از جام بلند شدم و شالم و سرم کردم و کولم و برداشتم و به سمت هتل راه افتادم ..زود  
 پله ها رفتم باال  یاز رو

اتاقم و باز کردم و وارد اتاقم شدم ..لباسامم و از تنم کندم و رو تخت نشستم و با   ودر
 بغض گفتم  

 که هنوز دوست دارم متنفرممم!  ییاز تو من

 خورد و نشنوم .. یکه به در م یی.مکرر ضربه ها یو تو حموم پرت کردم تا صدا  خودم

تر بودم از بغض ..اما هنوزم فقط به   یخال یفقط کم  ی.کم رونیحموم که اومدم ب  از 
 داشتم .. اجیزار زدن احت یتلنگر برا 

  امی از اون پ  شتریکال و ب سی .صد و سه تا م دنی د و از رو تخت برداشتم و با  میگوش
 بود  ن یا  امی بود ..بازش کردم ..متن پ زی برام تعجب بر انگ ان ی..را

  ستی..حالم خوب ن نمتیبب دی..با یکنیو باز م  امی پ نیدونستم ا یم  المیالناز.دان-
 رونن ی ب ایکارو نکن .دوستاتم نگرانن ...لطفا .از اون تاق ب نی..لطفا.با هام ا 

و و موهام و    دمیبنفش رنگ پوش بای.تقر  یچهار خونه   رهنیپ هیتنم  یتاب مشک یرو
 و در اتاقم و باز کردم    ختم یر قمی رو 

 مواجه شدم ..!!!!!!!  یبا چه صحنه ا دیتصور کن د یتون  ینم یکه حت 

  یبا دنجون و سرخ یبه کبود ییبا رنگا  دمیدر اتاقم د یخوانمان درست جلو  یتا ب پنج
خوبه ...هنوز .درو کامل باز نکرده   نای......حاال ا ی..سرخاب ی و چشما یجنگل  یانار...!..موها 



 کاله داران 

463 
 

  زادی باز شد و پنج تا پنج تا ..ادم یا  انهیبودم ..پنج تا در هم زمان به حالت ..وحش
چون اصال    میو سانسور کن  الی ..دان دی..البته با رونیبا اخم اومدن ب البتهخوشگل و جذاب 

 بهش نگاه نکردم ...

مانتوش و کمر بندش و    ری و هولم داد تو و باران دست کرد ز   نمیزد تخت س یکی.  یهست
چماغ    هی.هم که  ای خم شد کفشاشو در اورد و تو دستش ..گرفت ..رو ای در اورد! ..مح

 گفت  یگرد نگاه کرد که هست  ینم و با چشما دستش .بود....!.اب ده

 چهار ساعت و ....-

 و... قهیو پنج دق   یس- باران

 .. هی و پنج ثان  یس-ا یرو

 ...؟ زمیعز  یبود یکدوم گور-ایمح

کردم و بدون توجه   دایکردم ..تنها راه نجاتم و پ ینگاش ..م  یطور نی گرد هم یچشما  با
سرش و مثل برق    هوی..پچ پچ کردم ..که  ی.. در گوش هست الیدان نی به نگاه گرم و سنگ

.سرش و برد سمت باران و در گوشش   هویگرفته ها بلند کرد و اول  من و نگاه کرد ..بعد 
پچ  اینگاه کرد و در گوش .مح یبرق گرفته ها به ..من و هست ثلپچ پچ کرد و باران م

و باران انداخت و خم شد و در   یبه من و هست یبا دهن باز ..نگاه ا یکرد که مح یپچ
انداخت   ی نگاه ایو باران و مح یبه من و هست رت ی با ح ایکرد و رو  ی پچ پچ ایگوش .رو 

با بهت نگامون   الینگاه کردن ..دان الیهر چهار تاشون برگشتن و با خشم به دان هویو 
 ..آرشام داد زد   هویکرد که .. یم

 بدو... الیدان-

 ؟... یبا بهت گفت چ الیدان

 ... زمی به طلب عز تیقبل مرگ حالل ره یولش کن د- مهام

 گفت  ضیبا غ یهست
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 تو به جرم .سر کار گذاشتن ..دختر مردم .ودر اوردن اشکش.......و-

 خورد کردن اعصابش ..و -ایمح

 شکستن دلش ....پرپر کردن غرورش .... -ا یرو

 کنارش و با خشم گفت  واری..کمر بندش و زد به د هوی  باران

 .... یبه مجازات به دست گروه کاله داران ...محکوم-

 کرد  یبه دخترا نگاه م  بیبا بهت همون طور دست به ج الیدان

 جالددددددد...؟-داد زد  ا یرو

 گفت  ضیبا غ یهست

 بله....؟ -

 با حرص گفت   ا یرو

 خوردش ..کن.... -

 ... شهینه سرو صدا م یوا - زود گفت  ایمح

باشه   دهیوقت صدامون و نشن هی  یتا کس کردمی مدام به اطراف نگاه م  رتی ترس و ح با
پارک و سه ساعت تو پارک   میراحت بود چون ..ما ساعت چهار رفته بود  المیخ ی..ول
   میبود

 شبه..  ازدهیو حاال هم چهار ساعت گذشته.. و االن که ساعت   

کنارمون   یتو اتاقا  ی.پس کسپارک بود که برگردن.. یتو   میقرار گروه ساعت دوازده و ن اما
 نبود ..اما امکان اومدن خدمه ها بود

  یرو گرفت و با صدا  یو در اورد و شماره ا  شی اب دهنش و قورت داد و گوش  ارشام
 گفت  یاروم
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کدوم از   چی دستوره ه.ه هی نی باال..ا ای....بلند شد .نیاز طبقه. ی..اگه سرو صدا یدریح-
 طبقه.... ن یا  انیخدمه ها هم فعال ن 

 زد و گفت   یو لبخند بشیرو گذاشت تو ج ی. و اب دهنش و دوباره قورت داد و گوش

 .. دی خب ..مشکل حل شد ..شروع کن-ارشام

 با بهت به ارشام گفت   الیدان

 ..خاک برسرت....  یعنی-

رو   ی..از پشت هستکه راشا زود رفت  دی دو الی بهسمت دان یهست هویموقع    همون
 بقلش کرد ..!  یی جورا  هیگرفت نه 

 کرد..با حرص داد زد   یکه تقال م یدر حال یهست

 باران....-

 که ..راشا داد زد  الیسمت دان دی دو باران

 ...نمیبب سایوا -

 کمرم جابه جا شد ..! یکه من به جا باران مهره ها  واری باران و کوبوند تو د نیا  یو جور 

 پروند داد زد   یکه لگد م یدر حال باران

 .... ای رو-

که خون سرد   الی سمت دان دی اون طرف و دو   دیحرکت پر  هیخم شد و تو  هو ی ا یرو
..مهام   دیرس الیدان یقهی کرد ..تا دستش به   یدعوا ها نگاه م نی به ا  بیدست به ج

 گرفت و گفت   ای..زود از ..کمر رو
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که مهام درو ببنده داد زد    نیقبل ا ای شرمنده گلم و کشون کشون بردش تو اتاقش رو-
ور و اون ور و   نی ...  و  مهام درو بست خاک دو عالم تو سرم من مدام نگران اای..مح

 شده ..! یگفتم چ نای کردم به ا یکردم اه عجب غلط ینگاه م

 بیس  سهی حرکت انگار ک  هیشام تو  تا  باران و ازاد کنه ..ار انیسمت ..را دی دو ایمح
افتاد   یبقلش و برد سمت اتاقش ..چشمام داشت م ری رو زد ز  ایمح داره یداره برم ینیزم

 اخه..؟  یچ یعنیجلو پام ..

 منم نبردن..! ومدنیبهت عقب عقب رفتم در اتاق و ببستم تا ن با

  یبود هرچ شتری یلیخ اروی زور  یمانع بستن در شد زور زدم تا در و ببندم ول ییپا که
  یبه در وارد کرد..که پرت شدم عقب و برا  یادی لحظه زور ز  هیتقال کردم نشد که نشد 

  نیگفته ا ینگاه کردم ..کدوم خر الیگرفتم با وحشت به دان یزی..از گوشه م  فتادنین
 الست!  ویه  هیشب هخون سرد و ارومه ..االن ک

 شانس...! نی وحشت ..عقب عقب رفتم که افتادم رو تخت ..تف به ا با

که ..از پشت دست   دمی دو یی و به سمت دسشو ن ی پا دمی حرکت از رو تخت پر  هیتو 
زدم و پرتم کرد رو تخت با وحشت به   یغیبلندم کرد که ج نیانداخت دور کمرم و از زم

 شدم ... رهیخ نشیگیخشم یچشما 

 و با ترس ..اون قدر عقب عقب رفتم که خوردم به تاج تخت ... 

 داد زد   هوی

  یکه ..تو رو   تو  ی... من  از وقتیززود باور کن دیو که نبا  یدیکه د  یهرچ- الیدان-
 ..من... یچه قدر برام مهم  دمینجات دادم فهم شگاهیازما 

روتو بهم نشون   هیروز  هی..چرا یکنی م کارو نی .باهام ای..؟..هان ..واسه ..چیزدم تو چ داد
 ... گهید  یرو  هیو روز بعد  ی دیم

 از جونمون......   دیخوا یم یچتونه...چ  شماها
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 مطمئن بودم داد زد    وارای بودن د ق یکه به عا  ییسمتم که از اون جا  اومد

 گفتم   هی....برووو  با گرااااااین-

بهم نگاه   یجور هی...یکنیخرجم م رتیغ یجور  هی...یکن یباهام رفتار م یجور هی-
  ن ی..اون از حسش بهم مطمئنه که ا گمی..که ..با خودم م یکنی صدام م  یجور هی.. نیکیم

که  یتو رو با کس  هوی.. هوی..بعد  زارهی برگشت م یراه ب نی قدر مطمئن داره قدم تو ا
 کار کنم.."؟  ی..چ ی ..توقع داشت یکرد ی ..نازش م یداشت دمی..ولت کرده بود د

 .. یدیاصال ازت متنفرم ..حاال فهم- حرص گفتم  با

 و داد زد  واریبه د دیحرص اباژور و کوب با

 ..ینکن..لعنت میارومم..عصب  ییجا هیمن تا -

  یصورتش ..از چشما  ی بودم از رگ گردنش از قرمز دهیترس یواقع  یبه معنا  ازش
 ...!دمیترسناکش..من ازش ترس

 ره ی گ ریباعث شد بلند بزنم ز  نیهم

خونده بودمش اون موقع راحت از   یکه وقت  ی جمله افتادم ..جمله ا عی  ادی بغض  با
 کنارش گذشته بودم و حاال ....

 داد زدم   هیبگه که با گر  یزی چ خواست

 رو ندارم اشکامو پاک کنه.. ی..من که .کس  یعوض  اریاشک منو در ن-

 ساکتش شد ..با بغض گفتم .  هوی

 بروووو -

اومد جلو که باعث شد از ترس تو خودم جمع شم ..خم شد ..رو صورتم و اروم   هوی
 ... رونیبلند شد و از اتاق زد ب یموهاش برد و عصب  یال  ی..اشکامو پاک کرد و کالفه دست
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 و که اشکام و پاک کنه...دارم!  یو گفتم ..فکر کنم کس  دمیاشکام دست کش  یبغض رو  با

 ا ی ****مح

-- *** 

 شده ...  یکرد چ یم فی و اونم داشت برامون طعر  میه دور ..الناز نشسته بود هم 

نزاشته   ان ی..را  گهیاب اروم کرد و گذاشت برم ..بارانم که م وانی ل هی..که ..من و با  ارشام
  ایطور رو   ن یهم هم  یگذاشته بره ..هست رونیاز اتاق رفته ب  الیدان ی و اخر ..وقت  ادیب

 .. گهینم یبگه ول یزی چ هیخواد  یشده بود که م  یی..هم که ..کال مثل وقتا 

 .. میالناز و عوض کن یحال و هوا   ییجورا  هیعالمت داد  که  یهست

 بهتون بگم ..  یزیچ هی  دیبچه ه ا با -ا یرو

 بنال  - باران

 و گفت   کردیم  یدامنش باز  یاروم با ..گوشه  ا یرو

 ازدواج داد ... شنهادیمهام از بهم گفت دوسم داره و بهم پ-

تو    دیخورد اب پر یکه داشت اب م یو هست  میکرد یگرد نگاش م یبا چشما  همممون 
 اونو خوب کنه ...   یداشت با ضربه به کمر هست ی گلوش و باران سع

 ..؟ یچ- بهت گفتم  با

 

 ..؟ یک-الناز 

 ..داد زد دوسم داره و .... م یشده بود لهیوس ن یسوار اول ی.قت -اروم گفت  ا یرو

 با داد گفت   ی..هست می که خوب به حرفاش گوش داد  نیا بعد

 خراب ... یکیدرست شد  یکی ایب-
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 ... شونینه به مهام نه به بق-الناز 

 ..؟ هیچ متیحاال تصم-  باران

 دونمممم!  ینم-ا یرو

 عوض کردن جو گفتم   یبرا 

  ی..شما چه جور رهی گیبعد خندم م هیدو ٍانگم دوست دارم  یمن خودم به خودم م-
 <<؟   دیکن یرو با ور م ه یبق یدوست دارما 

 و گفت  دیخند  باران

 .<..  یگل گفت-

 بعدش اروم گفتم  یول

 مرد پشتت باشه...  هی..خوبه که   یول-

 با خنده گفت   یهست

 شم ..   یرم زنش م یمرد به من نشون بده من خودم م هیبه قول بهروز وثوق تو   -.

 و گفت  دیخند  باران

 ...دایگیم  ییزا یخوب چ دیتلگرام و خوند  یتو یاما یپ نیقدر ا  نیا-.

 ...؟ی..بله پس چ  یهست

 !  دیشیم یکردم شما اعصبان یمن فکر م   یوا-ا یرو

 

 ..اون بهت عالقه داره ...! میش یعصب  دیچرا با-الناز 

 شون قدم جلو گذاشته... یکیاوف خوبه باز -  باران
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 ممکنه ارشامم عاشقه من باشه <<!  ی غنیو تکون دادم و با خودم گفتم  سرم

 چه قدر خوش حالم... دیدون ینم یوا - با خنده گفت  ا یرو

 کرد گفت   ینگاه م ش ی که به گوش یباران با اخم در حال هوی

 کرده .. ریسوال چند وقته فکرم و در گ  هیبچه ها -

 خب..؟ -الناز  

 ..؟ ستیرل چ-باران  

 باز گفت  شیبا ن یهست

 کنن عاشقن .. یرابطه دوتا اوسگول که فکر م-

 ..میدیحرفش ..همه خند نی ا با

 کردم ..  یالناز و درست م یموها   یکه داشتم جلو  یحال در

 .<؟ دیو در اورد خر .ساناز  یشد بچه ها امار ..اون دختره  یچ گفتم

 ..کنه ..  داشیاز بچه ها پ یکی سپردم به -  یهست

 گفت    نیغم گ ی گرفته و چشما  یبا صدا الناز 

 ..؟ یخب چه جور-

 ..  زمی عز  میخودمون و دار یها  یس  یب یما هم ب- باران

 خوند و گفت   یامی باران پ هوی

 فعال داده شد ... یاهان اطالعات کم -

 ..؟ هیخب ک-گفت  یبا کنجکاو  الناز 
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دختره   نی ..ا  رانیاومدن ا  هیچند وقت  هینامزد داره ... هیگاو .. یدختره نیا  ایگو -باران -
 .خاطر خواه داشته ... یلی..خ دونمیکه من م ییهم تا جا 

 ..؟  الیبه دان ده یبا نامزد اومده چسب وثی دو- یهست

 داد و گفت   ه یبه تختش تک الناز 

   ستین  نیا  شیمعن یدار  ادیگفتم ..اگه خاطر خواه ز  یجا بود تا بهش م نیکاش ا-
 ..؟ یمتیارزون ق یلیخ دیشا ینقص  یفوق العاده ب

 ....!یجمله ها گفت نی اوفف تو هم که باز  از ا- باران

 برداشت سمتمون و گفت   زی 9هو خ  یهست

 ...گنیم ی..چ مینیبب میو دوباره وصل کن  میکه تو اتاقشون جاساز کرد  ی..دستگاه دیبایب-

 کار داشته .. ینامزد صابقش چ شیپ الیمعلوم شه ..دان  یطور ن یا دی اره ..شا   یوا- باران

 ..زود بلند شد و رفت سمت لب تاب  و بعد از ..وصل شدن .. صدار و بلند کرد ..  الناز 

 .. میداد  یساکت و اروم گوش م همه

 ..راشا اومد  یصدا 

 ..؟  یکرد  یجون من خواستگار -

 داداش من چند بار بگم ..  گهیاره د- مهام

 بود <<؟  یخب جوابش چ- ارشام

خوام خودم و بندازم ..بله  یم  دیفهم یوقت یبهم جواب نداد ..ول قیدونم .دق ینم-  مهام
 خواستم نبود .. یخب ..اون جور که م یداد ..ول

 ..؟یخودت و بنداز  یخواست یواقعا م-  انیرا
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.جواب مهام   نهیکرد تا بب کی که کنار من نشسته بود .زود سرش و به لب تاپ نزد ا یرو
 .. هیچ

نداختم   ی اره ..م یدونم ...ول  یاز خودم ..نم  شتری ب یلیداداش من دوسش دارم خ-مهام
 .. 

 مرده شورت وببرن با مرد بودنت... - رااشا

 ..؟  یار کرد ک یتو با باران چ انی..را دی کار کرد یبچه ها شما چ-ارشام

 اومد    انیرا  یصدا 

  یو که م ی..اون شیو اگه نشکن  شهیخورد م تتیشخص شیکه اگه  بشکن هیز یغرور چ-
 ... ید  یاز دست م یخوا 

 که دستش و گذاشت رو قلبش ... دمی و د  باران

 اروم گفت   راشا

 بودم ... دهیرو نچش یطعم  نیتا حاال . همچ-

 ..؟  یچه طعم-  مهام

 .. یرف سمت یراشا اومد انگار داشت م  فیضع یصدا 

 لباش...-راشا

 ..بالش و برداشت و کوبوند تو سرش و گفت   ضیبا غ یهست

 انتر.. گهی به دوستاش م دارهینگاه ور م-

 ..شوخ ارشام اومد    ی .صدا دمیخند زیر

 داشت داداش ..؟  یحاال چه طعم-

 داد  ی..طعم ..پرتقال م ی ..ول ومده یبه تو ن ش ی اوال فضول- راشا
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اشاره کرد    یگرد دسش و گذاش رو  دهنش ..باران با دست به هست  یبا  چشما  یهست
 اومد ..  انی ..را یخنده ..همون موقع صدا   ریو قش قش زد ز 

 انارو...  نیلباش ...البته من ..به زور خوردم ا  دادی مال من بهتر بود ..طعم انار م-

 .. دمیخند یخنده ما هم م ری زد ز  یبار ..هست نیخندش تو دهنش ..موند و ا  باران

 وونهیو داد باال و رفت سمت در که الناز گرفتش و گفت د   ناشیبا حرص است باران
 <؟ یشد.

 و نگاه کرد و اروم گفت   رون یدر .ب ی ..رفت از سوراخ رو هوی  الناز 

 ..  ششونیرفت پ المیدان-

 سالم پسرا اومد ..  یموقع صدا   همون

 ..فقط.  میگوش شده بود  همه

 ..!ی..؟ حاال کجا بود  یکه گند بزن یحاال نوبت تو - انیرا

 رفتم ساناز و ادم کنم ..-الیدان

 ..!  ی حاال خوب شد ..الناز .و داغون کرد ایشو ب یطالف الیخ یچند بار گفتم ب- راشا

 زنن.<؟ یحرف م  یاز چ  نای.ا م یمبهوت  بود  همه

عاشقارو در   ینامزدش ادا  ی..ساناز جلو  یبردن ابرو  نی..از ب یبرا  یواجب بود بر-  ارشام
 ..؟یاریب

 با بهت دسش و گذاشت رو دهنش .. الناز 

اصال   یندارم و برامم انتقام و تالف احمقیبه اون دختره   ی حس چیمن  ه  دینیبب-الیدان
  یه با وجود نامزد مدام سر راهم قرار مک یابرو  یقدر ب  نیا  دمید ی مهم نبود ..اما وقت

خودش ساناز   یهمون پارک تا با چشما  ادی..رفتم به نامز دش گفتم که اون شب ب رهیگ
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  یخودش و بهم بند کنه ..برا  کنهی  یو سانازم با زداره سع اومده مید  یوب شناسه ...وقت
و نوازش    فشیساناز اون جمله هارو بهش گفتم و اون صورت کث تی نشون دادن شخص

 ..من چه قدر الناز و ..  دیدونیکردم ..وگرنه خودتون م

 ش د... دهی..شن یمحکم یزی..چ  یموقع صدا   همون

 .. یرو چپ کرد  نهیاه ارشام نگاه ا- انیرا

 زارمش سر جاش ... ینشکسته ..بابا ..االن م- ارشام

 و با لکنت گفت   دیپر  باران یرنگ از رو  هوی

 .....!!!!! یوا -

 چته..؟ -  یهست

 گرد شده گفت   یبا چشما  باران

 گذاشته بودم... نهیو پشت ا   دستگاه

 گاو شد . یچشمامون قد چشما هممون

 ارشام اومد   یصدا 

  یبرا یا  شرفتهیپ نیکه دستگاه به ا  ادی قدر خوشت م نیتو   از صدا هامون ا  انیِا را -
 ...؟ یضبط صدا ها گذاشت 

  میبا هم گفت  همممون 

 ععععع ییییه-

 دستت..  هیچرت  نگو اون چ-انیرا

 ...نیبب ای ب- ارشام

 تو اتاقت .. نویا یچرا گذاشت انیرا -راشا
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 من نزاشتمش ...- داد زد  اانیرا

 واضح بود.. یلی حاال خ  صداهاشون

 فکر کنم هنوز روشنه ... - مهام

 ...ستیکار مستخدما که ن-الیدان

از زلزله هشت   گفتیم  شهیاومد از اون اروما که باران هم  انی ..اروم را  یصدا   هوی
 خطر ناک تره..  یشتریر

 ...  هیفکر کنم من بدونم ..کار ک-

 که باران و اوردم تو اتاق ..قش نکرده بود..ه×  ی..اون روز  میسر کار بود-داد زد   هوی  انیرا

و   میاتاقت و ما نباش ادیا باران ب..دخترا مارو عمدا از تو دور کرده بودن ت  یعنی- الیدان
 کنه .<؟  یو جاساز   نیاون ا 

 با حرص گفت   هوی راشا

 مارو ..خر فرض کردن...-

 ... شه یباورم نم- ارشام

 من و بگو...-  مهام

اومد و صدا ها قطع شد ..فکر کنم  ی بد یاومد و بعد صدا  انی را ادیفر  یصدا   هوی
 ..دستگاه و شکسته بود... 

  د ی گاومون زا-  باران

 پنج قلو...- یهست

 **** 

 - باران
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-- *** 

 بود و موهاش و فر کرده بود  دهیپوش یصورت   رهنیپ هی  الناز 

تو   میحوله تنش بود ..همه گفت   هیاز حموم اومده بود و موها شو بسته بود و   یهست
 ممکن بود .!  یی..چون احتمال خفت کردنمون تنها  میه شاتاق الناز اماد

 تو اتاق الناز .. میو اورده بود  لباسامون

 گفت   یرو به هست ایمح

 ..؟ یدیبه اون خواستگارت جواب رد م یهنوزم دار   یهست-

 کردم گفتم  یکه رژم و پر رنگ م  یحال در

 ..؟ یگی م ویک-

 ...گهی رضا رو م یعل-  یهست-

 باشگاه.بزرگ داشت ..؟  هی راز یکه تو ش یهمون  -الناز 

 دم .. ی ره همون ..اره هنوزم بهش جواب رد م-یهست

 <<؟  دیهمه و باهم تفاهم دار  هیاخالقاتونش ب یلی چرا شما که خ-ا یرو

 با حرص برگشت سمتمون و گفت   یهست

مثال حالمون   میبا هم تفاهم دار  یلیخ ایمن و بعض- گن  یکه م دیدی جمله رو نشن نیا-
 خوره .<؟  یاز هم به هم م

 .. مید یخند همه

بودم   دهیپوش دیسف ی دلبر قهی   رهنیپ هیکرده بودم   یو اب یموهام وب ا گچ مو صورت ته
 .. 
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بازو ها و   یبود ..دکولته نبود ول ی.لباس کوتاه مشک هی  دیهم لباسش و پوش  یهست
  شتریجذب بود ..موهاشم ازاد گذاشته بود و ب ی لیخ یساده ول دادی دستات و نشون م

 چشماشو درست کرده بود ساعت مارکشم دستش ..کرده بود..

با   یمشک ی مثل مش بود ..لباسش دکولته  یی جورا هیکه موهاشم رنگ کرده بود و   ایمح
 بود ...  د یسف یخال خاال 

د که دوتا شونه هاش  تا باال ..حالت گوشاد و باز بو نهیس ری هم لباسش قرمز بود از ز  ا یرو
موهاشو که حاال    دیرس یو تا اواسط رونش م شدیتنگ م  هوی نهیس  ری معلوم بود و از ز 

 زده بود  یگریبلوند شده بود جمع کرده بود و رژ لب ج

 خخخ.. میهمممون خوجل شده بود  کال

 کردم که الناز رو بهم گفت   یبچه ها نگاه م  دنینشسته بودم و به لباس پوش  یصندل رو

  هیعاشق  یتونست ی که تو م ی..در حال یاخمو شهیهم انی.را  یشیباران تو ناراحت نم0الناز 
 ..! ی پسر خوش خنده 

 کردن گفتم  یبچه ها که  کجکاور نگام م هیفکر کردم ور و به الناز و بق انیلب خند به را  ا

 ! کنم .. یعوض نم ی خر چیعشقمو با لبخند ه یمن اخما -

  یباال انداختم و از رو صندل یتفاوت یبا تعجب نگام کردن کهش ونه هام و با ب همه
 پاشدم 

..از عمد گفته بودم   رونیب می و رفت  میکاله شد الیخ یو ب  میدیو شلوارامون و پوش  مانتو
.قند تو دلم اب شد   دمش یدم در د یکنن ..وقت یدونبالمون که پسرا نتونن کار  ادیبهنام ب

 شم خوشگل بود ..بس که دادا

منتظرمون بودن ..بهنام با    ییرها یعقب تر با .اقا  یبود کم یخجالت یلیکه خ روژانم
 زد و گفت  یوست دنمونید
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  ی..ول گهیجشن سادست د  هیننه باباتون !.. یعروس دی.مگه بر  دیخوا  ینه بابا م-
 ! دیخوشگل شد 

 گفت   دویاومد جلو لپم و بوس دنم یکه با د  دمیخند

 ..؟  یدی..محل نم یشد دایبه به باران خانوم کم پ-

 به بازوش زدم و گفتم   یمشت

 ..گهی د  میگم شو بابا بر-

تور جمع بودن ..سوار   یاعضا  شتریهتل ..ب رون ی..ب میراه افتاد  یی رها یاقا   یباصدا
  شیبود که ..تو ک یشب نی امشب اخر  میراه افتاد یو به سمت مهمون  میشد  نیماش
 یوقت فراموش نم چیو مطمئنن ه میداشت ی خاطرات خوب  یل یجا خ نی ..ا میبود
 ...! میکن

هم بودن   گه ی نفر د یعالوه برما .حدود س میدیتازه فهم میمثل باغ شد  ییوارد جا   یوقت 
 .. 

  میو لباسامون و عوض کرد   میکوچولو شد  یخونه هیبود ...هممون وارد . یخوشگل باغ
بود که  ی هاشجور فهی رهنمی نگاه کردم پ پمیدوباره به ت ..رژم و دوباره پر رنگ کردم و

  ری و گشاد بود و قسمت ز  دی رس ی. و قد لباس تا زانوم م شدنیم دهیدوتا شونه هام د
گووشاد    یخورده گ نیبا کش جمع شده بود و از اون جا به بعد به حالت چ یکم نهیس

  زونیبهش او  ف یو چند تا دف ظر   یای و که ستاره در  دمی.تخت سف یشده بود ..صندال 
بودم و به نظرم ن جذاب و لوند شده بودم   و نه   یراض پمیبود و پام کرده بودم ..از ت

 ..به قول الناز .. ی ا  گهید زیچ

 شده بودم ..!  یخواستن

 اعتماد به نفست منو کشته ...!(  یعنی)

 گم شو ... برو
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که ..رژش تو دستش مونده داره نگام    یهن باز درحالدختره با د هی   دمیبرگشتم د  هوی
 نداشتم رفت... یابرو ای..بکنهیم

 و خودم و با اون سر گرم کردم ..  ایرو  شیرفتم پ زود

 قربون زن داداشم شم .چه خوشگل شده ..  دمیو د روژان

  دهیلباس ست ناز پوش هیگلمونم که   ی..نامزدا  میجا نشست هی میو رفت   رونی ب میاومد
 جا بودن ... نی..کاش پدر و مادراشون ا  یگفتن ..االه یبه همه خوشامد م یبودن ه

 زد ..گفت  یمز گنده رو گاز م  هیکه   یدر حال یهست

 جان... نی دختر عجوزه ها هم ا اون

خواست بره   یشون م یکی..  یکه تو رستوران کشت  دمیرو د  ییو همون دخترا   برگشتم
 ..حرصم در اومد اشغال ....! دنشیو بزنه ..با د ان ی مخ را

و    انیخواست مخ را  یکه م هی همون دختر اصل دمیمن از چند تا از بچه ها تور شن- ایمح
 از شوهرش جدا شده ...  ایبزنه تازگ

 م یگفت  یزمان هم من هم هست هم

 ...  هیخوب یپس بهونه-

 .<؟  یوا واسه چ- الناز 

صالح    ارهیدر ب یاگه خواست باز گاو باز  ییجا  هیطالقش و  نیکه هم-م  خنده گفت با
 ..  میکن

 ... قای دق- یهست

 کار استاده .. نیهم که تو ا  ی..هست دینمک پاش یرو زخم کس  ستیدرست ن-ا یرو

 و گفت   ایبرگشت سمت رو  یهست
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جوهر نمک   ای پاشم  یم دیاس ای ..بخوام  یپاشم رو زخم کس یوقت نمک نم  چیمن ه-
 .که قشنگ دهنش صاف شه ...

 که با خنده گفت   میکرد  یبا دهن باز نگاش م هممو 

 ....؟  هیها چ-

به اطراف   زونیاو  ی..با لبا یچونش و با ژست با مزه ا   ریدستاش و گذاشته بود ز   الناز 
 کرد   ینگاه م

 الناز چته <<؟ -

 حوصلممم سر رفته ...! - الناز 

چشماش گرد شدو شروع کرد به سرفه کردن    هویکه  خورد  ی.داشت شربتشو م ا یرو
 ز ی شربت و ازش گرف تو گذاشت رو م یهست

 و گفت   یزد پشت هست  ایمح

 چت شد ...-

 اشاره کرد و گفت  یاشک الود به قسمت  ی با چشما یهست

 پسرا.....-

 زدم تو سر شو گفتم   ضیغ با

 ..! یشی هول م  یجور نیا   ینیب یبعد تا پسر م یخاک توسرت که مثال عاشق مهام-

 گفت  ضیغ با

 جان..  نیخنگ جون ...کاله کجا  ا -

 که حتم دارم .گردنامون رگ به رگ شد ..  میهممون برگشت یجور

 ثابت موند ..  انی رو را چشمام
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  رهنیبا پ ی کت و شلوار جذب و تنگ مشک دمشید یبار با کت و شلوار م نی اول یبرا 
 .. ی.و کربات مشکیخاکستر

ان   رهیکه بچه ها هم هر کدوم به جفتشون خ م ید ینا خدا گاه طپش ..گرفت ..م قلبم
  هیداشت . یمشک  یو تنگ تنش بود که کتش طذحا  دیکت و شلوار سف کی  الی..دان

 جذاب شده بود .. یلی..خ یمشک  ونیپاپ کی تنش .بود با   ر یاز ز  د یسف رهنیپ

 ...  یبه چشم برادر البته

بود  دیسف رهنشیتنش بود و موهاش و کوتاه کرده بود پ  یکت و شلوار مشک  یکی راشا
 بود که جالبش کرده بود .. قشی ..البته کامال متفاوت .رو  ونیبه پاپ هیشب یزی چ هیو 

وقت فکرم و    هینگاه کردم  یشده بود ..با ترس به هست کهیت یبه چشم برادر  نمیا
  دمیلحظه برگشتم سمتش د هی.. کنهیم  ستمی جا سر به ن نینخوندهب ا شه که هم

.که از ترس ..تو خودم جمع   کنهیشده نگام م ز ی..ر یچنگالشو سمتم گرفته و با چشما 
 شدم و زود نگاهم و ره مهام سوق دادم .. 

کتات و شلوار کتون تنگ   ی سورمه ا  قهیبا جل د یسف رهنیبا حال بود پ پشیت مهامم 
 شده بود.. سی.نا ی لیخ نمیا  گهیتا زده بود و د رهنشمیپ ی نا ی..است یسورمه ا 

 آرشام که ..  موندیم

.که   یمشک  ی.با کالجا  یگر یج نیو شلوازر ج  یبا کت تک مشک  یمشک شرت یت  کی
 بود ..  دهیقرمز بود پوش یکفش .کم

 باشه ..  ای به مبارک مح به

گه ..واسه  ..ا شهیم یحاال چ  ینشدم ..گرفتم ..وا  عیضا  ن یاز ا شترینگاهم و تا ب زود
 .. یکنن چ یکار  میکه کرد  ی.کار

 بود که الناز با ترس گفت .. یجمله ا  نیا
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راحت شد که با   یکم المیموقع بهنام و روژان اومدن و کنارمون نشستن و من خ  همون
 تونه بکنه..  ینم یکار چیه   انی وجود بهنام را

 .. میروژان و با سواالمون رو به انفجار برده بود یگ همه

 زنگ خوردو رفت تا با مامانش صحبت کنه .. شیگوش الناز 

 ..ییدسشو  ره ی هم گفت م ایمح

خاموش شد   کمیبرقا   دمیکردم که د یصحبت م وانات ی در باره ..انواع ح یبا هست داشتم
  ای الناز و مح دادیداد ب یا.. دمی رقص نگاه کردم د ست یگذاشتن .به پ ی و اهنگ روم خارج

 اروم دم گوشم گفت   یرقصن هست  یو ارشام م الیدارن با دان

 زنگ زدن.!  یو برا   یینرفته بودن دسشو نایمگه ا-

 کنن<<!  یکار م یاون جا چ-ا یرو

از همه تو چشم    شتریب الیو الناز و ارشام و دان ایمح   دنیرقص یوسط م کهی  ییاونا  نیب
 از عروس داماد.!   یبودن حت

 با بهت گفت   بهنام

 و النازم .آره..!!!  ایمح-

 ..  می بگ یزیچ مینتونست

--- 

 ا یمح

 **** 

الناز که از اون موقع    دمید  رونی که کارم و کردم اومدم ب نیو بعد ا  ییسمت دسشو  رفتم
شد .با  ده ی که دستم کش رونی..با تعجب ..رفتم ب ستین زدیداشت با مامانش حرف م
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  دویراحت شد ..با بهت نگاش کردم که دستم و کش المیارشام خ  دنیترس برگشتم و با د 
الناز و گرفته بود و با    یکه با زو  دمیو د  الیدان ورمرقص ..اون   ستی من و برد سمت پ

 ..  دیرقص یهاش م

 رو به ارشام گفتم   رتیح با

 ..؟ یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

 .<!  دیپرس یو ازمون م نی چه قدر تو و دوستات ا یدقت کرد  زمیعز -اراشم

 خوردم گفتم   یکه .تو بقلش چرخ م  یحال در

 .. شهیم  داتونی پ دیکه نبا  ییجاها  اد ی خب شما هم ز -

 تموم بدنم نشست .. کی لرز کوچ هیستاش و دور کمرم حلقه کرد . و د دیخند

 و خم کرد کنار گوشم و گفت   سرش

 .! ی.سرم و گول بمال  یقدر راحت بتون نی خورد ا یبهت نم-

 شدم و گفتم    کی زد و بهش نزد  گهی چرخ د هیدهنم و قورت دادم و   اب

 .!یهمه با دوستات نقشه بکش  نیبه ما ..ا  یکی نزد یخورد که برا یبه تو هم نم-

 و من به چشماش زول زدم اروم گفتم   دیخند

 چرا..؟ -

 چرا..؟  ی_چارشام 

 .<؟ نیدیهمه نقشه کش  نیبه ما ا یکینزد یچرا برا -

 کوتاهم فرو کرد و گفت  یزد و سرش و تو موها  یلبخند

 در عوض ارزشش و داشت -
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  یب نمی..قلبم .تو س دیشم و بوسگو یزدم ..که  سرش و اورد جلو و درس کنار الله یلبخند
 ...دیکوب یقرار م

 که اروم گفت   رمیکه تموم شد خواستم ازش فاصله بگ اهنگ

 شاپ الله.. یفردا ساعت نه .کاف-

 ازم دور شد ... و

 ! ششیخواست نه برم پ ی.. و اون م میپرواز داشت  میساعت سه ن فردا

 .. که تموم شد رفتم نشستم و بعد من النازم اومد  اهنگ

-- 

 *** الناز 

---- 

و من ..شروع کردم تک به تک با کل خانواده صحبت کردن .با    ییرفت تو دسشو ایمح
بود   ومدهیهنوز ن  ای مح  نیرو قطع کردم ا یگوش یداداشم و مامانم و بابام ..خالصه ..وقت 

  رهیشده بود خ کیبخورم ..به  اسمون که حاال تار  ییهوا  هی  ییاز دسشو رونی.رفتم ب
روبه رو    الی.با ترس برگشتم که با دان دمیشن شتمرو از پ یخش خش یشدم کهص دا 

 شدم با ترس گفتم  

 تو....؟-

 حرکت بازوم و گرفت ..  هیشد و تو  کی نزد بهم

 خانوم کوچولو... ادیصدات در ن -و گفت  

پخش شد  یوسط باغ و اهنگ میکردم که رفت یبا ترس بهش نگاه م رون ی و من وب رد ب 
 و برقا خاموش شد ..
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و با نگاه    چدینبود دستاش و دور کمرم پ نی اگه منش انس داشتم که وضعم ا ایب
 بود ...  ری نفس گ پشیارومش بهم زول زد ت

 که دستاش و دور کمرم محکم کرد ..اروم گفت    رمیازش فاصله بگ خواستم

.چه   یا یاگه باهام راه ن یدون یو نم یمنو هم نشناخت تیسوم شخص  کی  یتو الناز -
 ازم ساختست ..  ییکارا

 نگاهم و ازش گرفتم ..  اروم 

 کرد و گفت   کیسرش و بهم نزد  که

  یو م  ید یکه حرفامون و شن یدون یوقت ..خودتم خوب م چی...ه ر ینگاهتو ازم نگ-
 گناه بودم ...! یکه من ب یدون

 زد و  اروم گفت   یگناه خندم گرفت که اونم اروم لبخند یب یکلمه  از 

 ینبودم ..حق ندار  ییاگه جا  ی..حاال که خودم هستم ول ادیبهت م ادیز  یصورت-
 و ته ته دلم حس کنم .. ی..باعث شده بود حس خنک  قشنگ  رتشی..با غ شیبپوش

 فت  چسبوند و اروم گ میشونیو به پ شیشونیپ

 ..  م یبزار یقرار هی ایب-

 ؟   یگفتم چ اروم 

دوست دارم .بهش بگو اگه ارزوت کم براورده شدن   یبگ یبه کس یهروقت خواست-یدان
 ...یفهمه که دوسش دار ی..اون وقت اون ادم میبلد

 باشه... -گفتم  اروم 

دلم ازش فاصله گرفتم و رفتم نشستم که با   یتموم شد و من بر خالف خواسته  اهنگ
ابلفضل   ای  دی بهنام رنگم پر  طونیوش   رهیبچه هها و نگاه کنجکاوشون با نگاه خ ددنی

   کنهیم کمیت کهیبهنام دوست عرفانه نره بهش بگه ...اون وقت دادشام ت
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 گم بهش ...!   ینترس نم-بهنام -

 خارج کردم .. نمیراحت از س الی و با خ نفسم

 شده ..! یکه چ میداد  حیبچه ها توض یپچ پچ گونه برا ایروم اروم من و محو ا 

 سشر و خم کرد طرفمون و گفت   یهست

 کنم .. ی.رفع دل تنگ کمی  ادیراشا ب نیرم از عمد اون ور باغ .ا یبچه ها من م-

 به ما پس..! هی..چه دل هی ه هست  نیهممون گرد شد ..ا یچشما 

 بلند شد و رفت   یهست

---- 

 ی هست

 ***** 

 اهنگ کم شد .. یاروم رفتم سمت ته باغ و کم کم صدا  اروم 

 رفتم که ..   یداشتم راه م یجور نیهم

و داشت .اخمام رفت تو هم    انی از همون عجوزه ها که قصد جلب توجه ر یکی  دنیبا  
 زد و گفت   یلبخند  دنمیبا د

 ..؟یباش  یهست دیتو با -

 احساس به چشماش زول زدم و گفتم  یب

 خواست مخ عشق دوستم و بزنه <<! یکه دوستت م  یباش یهمون  دیتو هم با-

 رفت تو هم و گفت  اخماش
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دم هتل .. اها فکر   دیکه  با موتورش اومد دمیخشنه د کم یبار تورو با اون پسره که  هی
 کنم اسم پسره راشا بود ... 

زدم و   یشدم و پوز خند ره یخ شی فر فر ی وهابه م ارهیخواست حرص من و در ب یم
 گفتم 

 ..ید یآره ..درست د-

 .. ادی خوشم م یلیراشا خ ن یراستش من از ا-دختره

 با لبخند گفتم  -

 شد راشا با منه ..!!!!!!  ف یچه بد ح-

 زدم تعجب کرده بودم ... یکه م ییاز حرفا خودمم

 گفت    یزیشده و لبخند تمسخر ام ز ینگاه ر با

 ..؟ رنشیازت بگ  ی ترس ینم-

 .. گفتیاز دوستام م یکی. شهیافتادم که هم یی از جمله ها یکی اد یفکر کردم و   یکم

 تو تالشت و بکن ...اگه نگات کرد مال تو...-

 دمیرااش رو از پشتم شن یحرص نگام کرد که همون موقع صدا  با

 ...؟ یهست-

 ..  دنشید بهت برگشتم وب ا با

  یباز و حرکات عشوه ا  شیاز دختره گرفتم .. با اخم اومد جلو و بدون توجه به ن  چشم
 دختره بازوم و گرفت و گفت  

 باهات حرف بز نم...  دیبا-

 تنهامون بزار.... -راشا
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با حرص   ختیبود دختره کلک و پرش ر یخندم گرفت کامال دستور ش ینوع جمله بند  از 
 کرد و گفت   کی .سرش و بهم نزدازمون دور شد که راشا .

 کار روشن شد..!  ب یبه به چشممون به جمال خانوم فر -

 ..فراوون.. یها ینقشه کش ... با پارت یبه به اقا -اخم گفتم  با

شد و   کی و بهم نزد  دیشکسته بود کش یکه باالش کم  ییبه برو یزد و دوست  یلبخند
 گفت 

گرگ   هی وبزرگ ..ممکنه توسط    کی باغ تار نیدختر تنها وسط ا  هی..  یبا خودت نگفت-
 گرسنه ..خورده بشه..!

 زدم و گفتم  یلبخند

  یگی بوسه ..راست م یاجازه ادم و م  یکه نا غافل و ب هیپسره وحش هی اها اگه منظورت  -
 خطر ناکه .. یلیجا خ نی.ا

 کرد و اروم گفت   یا  خنده

 ممکنه پسره بازم اون کارو تکرار کنه...!-

 فاصله گرفتم و گفتم    ازش

 کنه...  یپسره غلط م-

 شد و گفت   کیبهم نزد  راشا

 ..؟ یچ  رهیاگه اجازه بگ-

 و گفتم    دمیخند

 .... رهی خب اجازه بگ-

 خب اجازه هست ..؟ - راشا
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 و گفتم    دمیخند

 نوچچچچچچچ -

 و ازش فاصله گرفتم و گفتم   

 فعال... -

 ...دمیبلند راشا رو شن یبه سمت .اون ورب باغ راه افتادم .که صدا  و

 ...دمیاجازه کارم و انجام م ی بعد دوباره ب ی..دفه  یخودت خواست-

 شلم وببندم ..رفتم سمت بچه ها .  شی کر دم ن یسع

حرفم    نیادم خوره .هرچند تو ا   انیبود به بهنام که انگار را  دهیچسب نی که همچ  باران
 شک داشتم <<! یکم

که  یزی هم ..بر عکس چ ایرقص داد و  رو  شنهادیپ ای هممون اومد و به رو یجلو  مهام
 قبول نکرد ..! میکرد  یفکر م

 و مهام بد بخت به طور کامل ..داغون شد..!  

 .. م یشب برگشت یوقت

  میبود  دهیچفت به چفت دراز کش و همه  میبخواب  ایتو اتاق رو  میشب اخر و رفت یگ همه
که  م یکرد  ینگاه م وونهی د نی وب ه ا میشد  زیخ میخنده همه ن  ریزد ز  هوی  ایکه رو
 و داد دستمون .. شیگوش

از طرف مهام فرستاده شده بود ..که عکس خود مهام بود و مهام تو   ام یپ هی  ایرو  یبرا 
 کرد و روش نوشته بود   ینگاه م نیبه دورب  تیعکس با.اعصبان

 سوال..ماذا هاذا ..فاذا..؟   هیاقا   -
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  یبود که تو که در خواستم و قبول کرد  نیاز خنده..فکر کنم منظور مهام ا  میدیترک همه
 ..! یرقصم و رد کرد شنهادیو پ ی کرد  خمیهمه سنگ رو  یپس چرا جلو 

 و اثبات کرد   نیا  یبعد امیبود و تو پ نی منظورش هم  قایدق

 با خودت چند چنده ..؟ فتیتکل ایرو -مهام

 ..؟یکنی م یطور نیچرا با بد بخت ا  گهید گهیراست م ای رو-الناز 

 قرار باهاش بزار و باهاش حرف بزن..  هی=به نظرم  باران

 ..  شهی روشن م فتونیتکل ی جور نی اره ا- ایمح

 نوشته بود   میمهام فرستاد متن و خوند   یبرا  یامیگرفت و پ شویگوش ا یرو

 قسمت....ساحل.. ای مهام فردا  ساعت ده ب-ای رو-

 هم قرار داشت ..! ای مح   نیحاال ا  میدینفرستاد و ما هم خواب  یزی چ گهید  مهام

   ای رفتم و باران با رو یم ای تا تنها نباشه ..من با مح  میبر یکیشد هر کدوم با اون  قرار

 ! زدیم یدور ه یقبل رفتن    النازم

 ----- 

 الناز 

---- 

  یکت یمانتو   هیو روش  دمی پوش دیسف یمردونه    رهنیپ هیها که رفتم صبح منم  بچه
پاشنه بلند  یو کفشا  یمشک  نیو جلوش و باز گذاشتم و با شلوار ج دمیپوش یمشک

 و موهام و لخت کردم ..  ختمی و نازکم و شل رو سرم ر  ی..شال مشک

که با   میکرد یم یاز هم دم هتل خداحافظ می. داشتمیبا هم از هتل خارج شد  یگ همه
که   شدین رد م..داشتن از کنارمو  میسادیو مهرنوش .سر جامون وا  اء ی ارش و ارش  دنید
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کردن با مهرنوش   ییکارا  یو باران گفته بودن که چ  یهست سادنیما وا   دنی اونا هم با د
 با اخم گفت   ایگل از گلش شکفت و رفت سمتش که  مح ا یمح  دنی..ارش با د

 باهات ندارم!  ییبه اشنا  یعالقه ا  چیفکر کنم قبال بهت گفته باشم که ه-

 با اخم ..نگامون .کرد.  مهرنوش

 با پوز خند گفت   ایرو که

 ها..؟ -

 با غم  به بهم نگاه کرد و گفت   ائ یارش

 .؟ یخوب

 و گفت   سادی اومد جلوم وا   باران

 ..!کنهیخوب باشه .خوش بخته و داره ازدواج م تیاز دور  دمی خوبه ..با یلیخ اره

 و گرفت و گفت   اءیارش  یبازو  ضی موند ..مهرنوش با غ  رهیهاج و واج بهم خ اءیاش

 ...زمیعز  میبر

 زد  یپوزخند یهست

 ... دی..زود باش دیاره بر -با پوزخند گفت  باران

 برگشت سمت باران و گفت   مهرنوش

 زننن...!!! یپشتت حرف م راز ی که همه تو ش یقدر جنگ  نیا-

 با لبخند گفت   باران

راجبم   ننیشیکه اون قدر مهمم که م نهیکنن مهم ا  یفکر م یراجبم چ هیبق ستیمهم ن-
 .<! یدی جمله رو نشن نی.!..تا حاال اکننی فکر م
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 با لبخند گفت   ایمح

 گرفت <<!  یده م ریز  شهیرفته تو کالس هم ادتیباران مگه   یوا -

 خنده ..! ری نتونستم و زدم ز  ایحرف مح نی ا با

 هولش داد و گفت    یبگه که هست یزیخواست چ ای رو به مح ارش

 ...یزحمت هر ی ..حاال ب میها  رو هم گفت ی.. گفتن میهارو شنفت  یدنیشن-

و ارش   دی اروم از بقلمون  رد شد و پشت بندش مهرنشو با حرص دنبالش دو اءیارش
 گرفت و پشتشون راه افتاد ..   اینگاهش و از مح

 قدر پشتمن!   نیو خوش حال بودم که دوستام ا   میدی خند یبعد رفتنشون کم هممون

 ..  یسمت  می..  هر کدوم رفت

 و گفت    سادی اومد جلوم وا یعصب  اءیارش دمی کامل از هتل دور نشده بودم که د  هنوز 

...هنوزم یگ ی حرص دادن من ..دروغ م  ی..برا ستی نه ..اون پسره نامزدت ن یگیدروغ م-
 ...یمنو دوست دار

 اومد ..  الیدان یکه صدا  کردم  یبا بهت نگاش م 

 ..زمیعز-

حرکت منو برد سمت   هیدستاش و دور کمرم حلقه کرد و تو   الیبرگشتم سمت دان  تا
کرد قلبم مثل   دنمیشروع به بوس میخودش و لباش و رو لبام گذاش و اروم و مال

ازم فاصله گرفت با   یکرده ..وقت اءی ارش یکارو جلو  نیزد ..حتم داشتم ا  یم شکیگنج
 گفتم  الی با بغض رو به  دان ستین اءیارش  دمیکردم .برگشتم و د   ینگاش مبهت 

 ...  یهست  یعوض یلیخ-
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که واسم نگه داشت شدم و بدون   ینیماش نیو سوار اول   یاصل  ابونیسمت خ دمی دو 
 به راننده گفتم بره   الیتوجه به دان

 

   زیچ یروز اخر .. چند تا عکس گرفتم و کل  یبرا  زدم یدور م یجور نی خودم هم ی برا من
 .. دمیخر  زیم

 هم با همن ..! ای و مح ی و باران رفتن سر قرار و هست ای رو االن

  یچ الیدان  ادین ادمیکردم تا    یتالشم و م یکردم همه یمغازه هارو نگاه م  یجور نیهم
  یبوسش  منحرف کنم.. داشتم م یانتها یکردم مدام فکر مو از لذت ب  یم یکار کرد... سع

 زنگ خورد .. میکه گوش    یرفتم تو مغازه ا 

..قلبم شروع کرد به   الیدان یصدا  دنیناشناس با شک رداشتم که باش ن یشماه دنید با
 تپش..!

 .؟ ییکجا-الیدان-

 بهت گفتم   با

 ..؟یچ-

 با حرص گفت   که

 .؟ ییارومم گفتم .کجا الناز به زور االن  -

 و با بهت گفتم  اروم 

 بهت ... دیچرا با-

 زد  داد

 ...؟ ییگم کجا یم-
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  ادیکه ز  نی ا  یزود ادرس و دادم و اون زود قطع کرد ..با بهت ..برا  هیقاط   یلیخ نیا  دمید
 پارک بود   نیبمبست که همش ماش ی تو چشم نباشم رفتم تو کوچه کوچه ا 

  دمیو  درست سر کوچه شن ین یترمز ماش یبعد صدا  قهی که ده دق سادمی گوشه وا هی رفتم
 کردم ..  یبا بهت نگاش م دمید  یرنگ دیصف نیو با ماش الیزود سرم و بلند کردم که دان

 شد .. کیبهم نزد که

 و گفت   سادیکردم که اود جلوم وا   یگرد نگاش م یچشما  با

 کارت داشت ..؟  یاون پسره چ-

 بهت گفتم   با

 <<؟...!د یتو چرا منو بوس-

بازوم و گرفت و منو به سمت خودش کشوند که باعث شد شالم و که شل رو سرم   هوی
 ..  نیافته رو زم یگذاشته بودم از سرم سر بخوره و ب

زد   یو دم هتل روبه روت بود و داشت زر مفت م ی که قبال دوسش داشت  اروی اون - الیدان
 ..؟یو دار یکیکردم   یبهش ثابت م دی..منم با 

 اخم گفتم   با

 <<؟ یرو دار یک  یثابت کردم که تو  دم یمن تورو با اون دختره د   یمگه وقت-

 و گفت   دیکش یموهاش دست یولم کرد و کالفه ال یعصب

 -  الیدان 

 ...َاه  ه ه  هیچه حس ن ی! ا هیچه حس  نیا

 رو به روم که تو چشماش زول زدم و گفتم   اومد

 بهم  هیحست چ  یدیکه هنوز نفهم یتو احمق الیدان-
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 شد و اروم گفت   کی نزد بهم

 یفهم ی که نم یی..احمق تو  ستی که غرورش و شکسه اومده سر راهت احمق ن یکس-
 .....عاشقته! 

 نزد ...!  یلحظه ا  یخورم قلبم برا  یم  قسم

 پلک نزدن توش اشک جمع شده بود ...که از شدت   ییبهت و چشما  با

 شد و گونه هامو تو دستش رفت و گفت    کی بودم که اروم بهمش نزد رهیخ بهش

تو خط زدم به   ی..الناز ..من برا  یمگه نه ...بگو که تو هم منو دوست دار  یدوسم دار--
 ... یفهم یهمه  گذشتم..م

 حرص تکونم داد و گفت  با

 ..بگو..  یمنو دوست دار  بگو ..بگو تو هم یزیچ  هی یلعنت-

 بهش زول زده بودم..که . یجور نیهم

 گفت   یپر غم بانگاه

 ...من چه قدر احمقم ... و پشتش و کرد بهم تا بره .. ی..دوسم نداریدوسم ندار-

دادم و به سمتش   یحسم قدرت یب یخورد به پاها  یرفنش قلبم تکون سخت دنید با
 برگشت سمتم  یحرکت کردم و دستم و رو بازوش گذاشتم که با نگاه اروم و پر غم

 بغض گفتم   با

 ...؟ یاگه ارزوت کنم ..براورده شدن بلد -

باشه.. با بهت نگام کرد  و بعد   دهیانگار منظورم و فهم هوی.گنگ نکام کرد و بعد  یکم اول
 تنم و من و محکم به خودش چسبوند اومد سمتم و دستش و انداخت دور هوی

 دم گوشم گفت  اروم 
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 ... یمن  یتو خودت ارزو -

 لبخند سرم و به قلبش چسبوندم..  با

 **** 

 ا یرو

 **** 

رنگ تنش بود   یتنگ خاک  یرکاب کی و من رفام سمت مهام ..که  سادیاون ور وا  بااران
 کرد ..  یو تو دستش گرفته بود و  اروم نگام م  رهنشی..و پ

 باشه  یاز ساحل و انتخاب کرده بودم که خال  قسمت هی

نداخت اون قدر شالم و محکم گرفته بودم که مهام   یو شالم و از سرم م  ومدیباد م مدام
 و گفت   دیخند

 خاله سوسکه و شالم و از رو سرم برداشت .. ستین یجا که کس نیا-

 گفتم   اروم 

 کو..؟  نت یماش

 ... اوردمشین-  مهام

 ش و گفت    رهیخ ایکه به در نی و انداختم پا سرم

 کنن. یطرف ..با هاش ازدواج م  نی از  دخترا به خاطر مدل ماش یلیخ-

 سمتم و گفت    بشگت

 .. یستین یطور  نیاما تو ا-مهام -

 زدم و گفتم  یلبخند



 کاله داران 

497 
 

 که .من االن تورو دارم..!  نهی..به ا ستین نت یشاد ودن به مدل ماش-

 کنم گردنش رگ به رگ شد ..برگشت سمتم که فکر  یجور

 بهت گفت   با

 .<؟  یچ-

 خنده گفتم   با

 گن...  یبار م هیاخبار و -

 گفت  دویخند

 گن.. یاخرش دوباره خالصه خبرارو م ری نه خ-مهام

 و گفتم   ددمیخن

 االن حرفام و خالصه کنم..! -

 بله...-مهام

 مطرح کن که منم خالصش کنم واست .. شنهادتویخب تو دوباره پ-و گفتم   دمیخند

 و تکون داد و گفت   سرش

 چشم...  به

 شما لطف کن پشتت و نگاه کن..  فقط

 تعجب برگشتم که چشمام گرد شد   با

شده     دهیبه سمت جلو کش یبزرگ ی.فلش ها  سیخ یماسه ها   یسر هم رو  پشت
 بود..!
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به   دمیکردم که اخر رس یمرفتم دونه دونه فلشارو رد  یجلو م یکه ه یتعجب در حال با
 طور ادامه دادم که  نی داد . بهس مت چپ رفتم و هم یسمت چپ و نشون م کهیفلش

 و رفتم جلوش نشستم ..  دمیکوچولو جلومه ..خند یقلعه  شن هی  دمید

جعبه  کوچولو   هی  دمیکه د نمیقلع بود و خم شدم تا توش و بب یکه انگار در ورود ییجا
 دم یتو قلعست ..خند

زدم  و چهار زانو ور   یبود لبخند سادهی ..به مهام که پشتم وا رونیب  دمیعبه رو کشو ج 
  فی که .روش سه رد یفی. حلقه   ظدنینشستم و در جعبه رو باز کردم .که با د نیزم
 بود .لبم و گاز گرفتم و از جام بلند شدم که . نینگ

 با لبخند گفت   مهام

 ..؟ی شیعروس ننم م--

 زدم گفتم   یکه نفس نفس م یخنده و در حال ر یز  زدم

 ..! ینه ا وو ی تو د-

 سمتم و گفت   اومد

 ..!گهیخب خالصش کن د-

 زدم و گفتم  یخند لب

 شم...!  یعروس ننت م-

  دیکرد و اومد سمتم و دستم و گرفت و سرش و خم کرد و پشت چشمام و بوس یا  خنده
 و اروم حلقه روتو انگشتم کرد.. 

 ..!ریامر خ ی ..برا امی صرف سه روز با خانواده م  میبر جا که نیاز ا - مهام

 .. می زد یقدم م  ایخنده دست تو دست هم کنار هم کنار در با
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 *** 

 باران 

 *** 

 نمی.بب جدهیصحنه مثبت ه  هیکردم و دوست داشتم    ینگاه م ا یباز به مهام و رو شین
 . فنچ بودن..!یادی ز   نایاما ا 

 ..!   د یخوش حال بودم حد اقل به عشقش رس یلیخ ایرو  یبرا 

که کنار ساحل بودن راه   ییخونه ها یاونا شدم و از ساحل دور شدم و البه ال  الیخ یب
 کرد   یداده بود و بهم نگاه م هیتک یوار ی که به د انیرا  دنیرفتم که ..با د یم

 ! دیاز روم پر رنگ

 ردم..که .. با پوز خند گفت ک  یجلوم و شروع کرد به دست زدن ..با بهت نگاش م اومد

 شد...!  فیاستعداد ح نی دادن ..واقعا ا  یسال و بهت م  گریباز   نیبهتر زهیجا  دیبا-

 کردنمه.. یباز  لمیمنظورش به ف دمیفهم تازه

 جلوم و گفت   اومد

 برات متا سفم .. -

 حرص گفتم   با

 ..شی.ک یاورد  یواسه خودت متاسف باش .که با دروغ و نقشه .مارو ورداشت یهو -

 زدم و گفتم یلبخند  هوی

 ..! یکنارم باش ی.که دوست داشت  یکن  یچرا اعتراف نم-
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 نگاه ترسناکش ..گفت   با

 .. ی..مو ابینیهه به خواب ب-

 به ته موهام..بود!  منظورش

 اومد سمتم و گفت   هوی

 .<! رونینده ب یجور نینگفتم بهت موهاتو ا -

 با لبخند گفت   بعد

 حد اقل از جهنمت بترس...!-

 و به حالت کج گذاشتم کنارم و گفتم  پاهام 

   چیانتخاب من ...اشتباه من ..بهشتو جهنم من ..به ه-

 نداره...! یربط یبشر یبن

 بقلم و گفت  وارید  دیاومد سمتم و مشتش و کوب  یطوفان

 ...یرسیم   یاخرشبه چ نیاعصاب منو خورد کنن بب  یخورد کن ..ه-

 کردم رد شد و رفت .. یاز کنار من که با لبخند نگاش م و

 **** 

 ا یمح

 *** 

 شاپ منتظر بود ..  یکاف رونیب  یشاپ  شدمو هست یکاف وارد 

  یهام و از جلو یزدم و چتر یارشام لبخند محو  دنیبود با د یشاپ کامل خال  یکاف
 چشمام کنار دادم ..
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 نشستم که با لبخند گفت   جلوش

 سالم.. -

 سالم -

 .. میگارسون اومد و سفارش گرفت دوتا مون قهوه سفارش داد  

 گفتم   اروم 

 ..؟ یباهام دار یبپرسم چه کار شهیم-

 .. یخوام کمکم کن  یمن ..م ای اره...مح- ارشام

 گفتم   ینگران با

 شده.<؟  یزیچ-

 ..!یدونم چه جور ی اما نمابراز عالقه کنم  یکیخوام به   ینه.نه فقط م -.ارشام

ست از تکون خوردن  دست برداشت و       ..چشمام نمناک     یلحظه ا   یبرا  قلبم
 نشن..  ری دوختم تا سراز  نی چشمام و به زم عی سر ن یهم یشدبرا 

  یبهش بگم که م دیفرق داره ..با یکی  نیا یبود ول  یادی ز  یمن با دخترا  نی بب-ارشام
 بهش بگم..؟ یکن  یباشم ..کمکم م شش یخوام تا عبد پ

 بغض گفتم   با

 کنم..؟  یچه کم-

 کنم..؟ یازش خواستگار یبهم بگو چه جور-ارشام

 به موهام زدم و گفتم  یچنگ کالفه

 . ییجا هیدونم .ببرش  یچه م  ایبهش گل بده ..-
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که خودت    ی..اصال اون جور دونستمی رو که خودمم م نایحواست هست ..ا  ا یمح- ارشام
 بهم بگو.. یردوست دا

  یم شی بود که داشتم ات ادی که روم بود اون قدر ز  یفشار شمیکردم دارم له م یم  حس
 گرفتم ..اروم گفتم  

جلوش ..به   یدوست دارم .. و بعد دوتا شاخه گل بزار یمقدمه ..بهش بگ ی..ب یتون یم-
 یو بردار اگه دوسم ندار دی سف یاگه منو دوست دار ی..بهش بگ ی و مشک دیرنگ سف

 ..  رهی گ یخواد و ازت م یکه م ی..بعد اون گل  اهویس

 و گفتم ..!  نی جون کندم تا ا دیکن یور م با

  یلیزد و گفت خ ی..دستام سرد و لرزون شده بودن ارشام لبزخند دیکوب  یقرار م یب قلبم
رو گذاشت رو   ینوشت و باز گوش یزیبرداشت و فکر کنم چ شویبود ممنون و گوش یعال
 ..  زیم

 از جام بلند شدم و گفتم   اروم 

 واسه حرف زدن نمونده..! یزیچ  گههیفکر کنم ..د-

رفتم و    ی مکرر ارشام به سمت در ورود  یتوجه به صدا زدنا  یبا قهوه ها اومد ب گارسون
کردم مردم با   یو با پشت دست مدام اشکام و پاک م هیگر  ر یازش خارج شدم  و زدم ز 

 نبود .. یهم از  هست یکردن ..خبر یترحم و تعجب نگام م

  میقدم هی ارشام تو  دنیبرگتم که با د ونیگر  ی شد با وحشت و چشما دهیبازوم کش هوی
 به اشکام زد ..  یخکشم زد ..لبخند

 زنه ..! یلبخند م یجور ن یچه قدر شکستنت و دوست داره که ا نیدلم ..بب یوا 

 با اون دستش .دو تا شاخه ..گل ..اورد جلوم .. هوی

 .قرمز .. یکیبود و اون  دیشاخه گل سف هیکردم ..  یگرد نگاش م یچشما  با
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 ..  ستی ..خب حاال هم بد ن یکنه ..ول دا یپ اهیمعذرت ..راشا نتونسته بود .گل س - ارشام

و قرمز   دیکه دورمون جمعش ده بودن جلوم زانو زد و گل سف  ییاونا   یچشما  یوجل بعد
 و جلوم  گرفت و گفت  

و ازم   دی..؟ ..اگه جوابت ارهست گل سف یکن ی..با من ازدواج م ایمن دوست دارم مح-
 ..اگه نه گل سرخ.. ریبگ

 .. مدیو راشا رو هم د  ی..هست ت یجمع نیبا لبخند دورمون جمع شده بودن و ب همه

 غضالت بدنم گرفته .. یکردم همه   یقدر  مبهوت بودم که حس م اون

با اون دروغا   یمنو دوست داره ..اون جور یعنی  ختیقطره اشک از چشمام فرو ر دوتا
 رو دوست دارم..! یخواست بدونه چه جور ابراز عالقه ا  یم

تو لحظه اخر رز قرمز و برداشتم ..همه ..بلند   یول   دیسردم و بردمس مت رز سف  یدستا 
 گفتن

 اوووووه -

و تو دستش   دینگام کرد اروم بلندشد و  به گل سف نیارشام رفت تو هم و غم گ یافهیق
 شد .. رهیخ

 اوردم که در اوردم ..  یکرد و در م یتیاذ  یطالف دیبا

از دستش گرفتم که    و دیقرمز و اروم اروم پر پر کردم و دستم وب ردم جلو و رز سف گل
..زد    یتو دستم لبخند دی رز قرمز پر پر شده و رز سف دنیمبهوت سر بلند کرد وب ا د

 و گفت    نمونیب دیپر یسمتم که هست  ادیخواست ب

رو   ی..بهتره فاصله اسالم  ت ی جمع نیا  نیب رانی ..االن وسط کشور ا زی ارشام براد عز-
 ...یکن تی رعا
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  یحلقه ک یرو در اورد   یو ارشام حلقه ا  میو من و اراشمم به هم زول زد دنیخند همه
 و سوت و دست ..! غیاروم دستم کرد که همه شروع کردن به ج  نیو تک نگ  یطال

 بودم ... ایدختره دن نیاون لحظه خوش بخت تر   من

 ***** 

 .. یهست

--- 

  ی بودم و به معنا هریشاپ خ یداده بودم و به در کاف هیشاپ تک ی کاف  یجلو وارید به
 چرنودم ..!   یکلمه غاز م یواقع

راشا   دن یرو کنارم حس کردم بر گشتم و با د   یدونم چه قدر  گذشته بود که کس ینم
 خدا .... ای گرد دستم و گذاشتم رو قلبم .. یکنارم ..با چشما 

 زد و گفت   یلبخند

 دارم...  اجیبه کمکت احت-

 تعجب گفتم   با

 به کمک من..! -

که بفهمم  نی..قبل ا  میگل بخر  ابونیاز مغازه اون ور خ  میبر د ی..زود با میوقت ندار-راشا
  میشد یگل فروش  هیو وارد  ابونی اون ور خ د ی و دو دیشد دستام و محکم کش یچ

  هی عی سر  یلینداشت ..اخرش خ هیگشت اما گل فروش یرنگ م اهی ..مدام دنبال گل س
 دیو دست منم مثل کش تمون کش رونیب دی وبرداشت و د دیشاخه گل قرمز با سف

 ..!دیشنیکردم نم یصداش م یدنبال  خودش ..هر چ

  رونیو پشت بندش ارشام اومد ب رونیزد ب ونیگر  ایشاپ تند باز شد و مح یدر کاف هوی
 و گال رو داد   دی راشا زود دو
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 بود ..! گی م گی..گرگ و م  یصحنه بدو ..اصال   ای ارشام و ارشام بدو مح به

رو گرفت و ما هم بهشون   ای ..مح یارشام بازو  یهند  یکه مثل اکثر صحنه ها  خالصه
اوضاع    دمیداشون فهم دنصیجمعش ده و با شن تیجمع نیو کم کم ب میشد  کی نزد

  ی.. بزنه تو حال ارشام و لی جور نی.ا  ایکردم مح یاصال فکرشم نم  یچند چنده ..منته
وسط   نیقبول کرد و منم ا  یزرت ای که عاشق و معشوق بودن ..مح یی خب .از اون جا

دوتا کرکس..عاشق رفتن سوار موتور راشا شدن و رفتن   نی نشون دادم و خالصه ا یخود
 ...!  میکردیم یوسط نقش .بز و باز  نی و من و راشا هم ا

 سمت راشا و گفتم    برگشتم

 دارم...! نیهمراهمه ...نه..ماش یولمن نه پ-

 زد و گفت   یلبخند  راشا

 ..!!ممیر یم اده ینرهههه پ بیع-

 بهت گفتم   با

 !می....بر اده یپ ویچ ی..چ  نمیاروووم بابا پاتو از رو گاز بردار بب-

 رم!  یو دوما با تو نم رمینم ییجا  ادهیکه من پ اوال

 شد و گفت   کینزد  همی   هوی

 .! ممیر یدختر خوبم..ما با هم م-

 .. یزن ی صدام م ی جور ن یا  یدختر .خوبممممم!..مگه مالکم-حرص گفتم  با

 زد و اروم گفت   یلبخند

 ..یاره تو مال من-

 .اروم گفتم   رمیبگ ددیکردم ضربان قلبم و ن یسع
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 ....  ستم یمن مال تو ن- 

 زول زد به چشمام و گفت   تی جد با

 ..با.ش. یخوا  یم  یمال هرک-

 قدر قلبم بشکنه...! نی ..ا یجمله ..از کس  نیا  دنیکردم باشن ی وقت فکر نم چیه

دست تکون دادم و سوار شدم راشا با   یتاکس  کی  یلحظه بدون تو جه بهش .. برا   هیتو 
 بهت ..اومد سمتم که داد زدم  

 ااااا یدنبالم ن-

 و روبه راننده گفتم   

 بگازززز! -

 با تعجب .زود گاز داد .. راننده

 گفتم   ارویهتل نگه داشت .  رو به   ی جلو یوقت

   امی .برم از باال پول بردارم ب دی سی لحظه وا هیاقا  -

 .خانوم.. شهینم-راننده

 نگاه ممکن و بهش انداختم و گفتم   نی سمتش و سگ تر  برشگتم

 ..؟ یگفت یزی تو چ -

 لکنت گفت   با

 ن..نه خانوم..-

پول برداشتم و   یو تکون دادم و  رفتم تو هتل کارت اتاقم و گرفتم و رفتم باال..فور سرم
 و پول و دادم و دوباره برگشتم باال ... نی برگشتم پا
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برنگشته بودن  .جز  باران   ایو نه مح   ایرو زدم باز نکرد انگار نه الناز نه رو  یاتاق هرک زنگ
 غونم گفت  اوضاع دا دنی.. که تا در و باز کرد با د

 شده <<؟  یچ-

در کنارش زدم و رفتم و خودم و رو تختش پرت   یرنگش و گرفتم و از جلو  یاب  زیبول
زدم که باران اومد جلوم    یمردم و با حرص به چمدونش .که توش لباساش بود لگد 

 نشست و گفت  

 کو ..؟ تو چته..!  ایمح-

 گفتم .. هیبه وجود اومدنش ..چ لیدونستم دل یکه خودمم نم  یگرفته از بغض ییصدا با

 کرد... یعشقشه...ارشام ازش خواستگار شیپ-

 ...؟؟؟؟؟؟ یچ- باران

 گفت   کنهیانگار داره فکر م  بعد

 کرده بودن..؟!  یزیانگار برنامه ر -

 تعجب گفتم   با

 ..؟یچ-

ناز زنگ زد و  کرد ..بعد االن ال  یتو ساحل دوباره خواستگار ا یباب مهامم امروز از رو -باران
 کرده...!  یازش خواستگار  المیگفت که ..دان

 کردم...! یبه دوستام حسود  میزندگ یبار تو  نی اول یتب دارم گرد شد ..برا  یچشما 

 با غم گفت   باران

 .. م ی..موند نشونیفقط من و تو ب یانگار-

 بغض گفتم   با
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 ..!ستیکس ن چی..که .. با به دل ه میهست ییاخه ما از اون دخترا -

 نمناک  گفت   ییبا چشما باران

 اوهومم! -

شه رو   ر ی که قرار بود بعد سال ها سراز  ی ا   هیگر  یدهنم گذاشتم تا جلو  یو جلو  دستام
 و اروم گفتم   رمیبگ

 !!!! شیتنگ بشه ..که هرگز نداشت یزیچ  یچه طور ممکنه .دلت برا-

کردم.. و حاال   یمسخرشون م  یکه روز  یمثل احمقاش ده بودم مثل همون دخترا   اره
گفته بود که.مال   یتفاوت یشده بودم که با کمال ب یساعت دل تنگ کس میدرست بعد ن

 خوام باشم! یم  یهرک

 ..!ومدی به ما نم ی از اولم عاشق الیخ ی..اروم زد روشونم و گفت ..ب باران

ف رفتم سمت در و  مانتوم و که با شالم موقع ورود به اتاق  حر یجامم بلند شدم و ب از 
 در اورده بودم تنم کردم و رفتم سمت اتاق خودم...

 دم یرنگ پوش یکرم  ای لباس تقر هیگرفتم و   یمختصر  دوش

 هام .. لهیحال شروع کردم به جمع کردن وس ی.. ب

  دمید یرد و وقتزنگ خورد شماره ناشناس شود ..سه بار زنگ خو میهمون موقع گوش  که
 جواب دادم و گفتم  ی.عصب شهینم الیخ یب

 هان ؟ -

 جملم و تموم کنم... ینزاشت- 

 راشا ..نا خدا گاه بغض کردم و دستام مشت شد .. یصدا   دنیباشن

 رو محکم نگه داشته بودم   یگوش
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باش...اخرش اون   یخوا یم  ی..منم گفتم که مال هرک یستیمال من ن  یبهم گفت-راشا-
 قاتلش...  شمی.منم م رهیمیم

و   نی..ایباش یکه بزارم مال کس یستین تی اهم ی..که اون قدرا هم برام ب یبدون  خواستم
 ..  یهست گمیم شهیهم  یبار برا کی

 ..بود..ی...و مال من  خواهی...مال من هستیمال من بود تو

 .... نمت یب یتهران م تو

خودم   یرو گذاشتم رو قلبم و هر کار کردم نتونستم جلو یطور مونده بودم ..گوش نی.هم 
 ..من ..شکست.. ی.. و قلب سنگ رمیو بگ

 اشک دستم و رو دهنم گذاشتم ..   یقطره   نی اول زشیو با ر  

 ...یتلفت بهت بگه تو مال من ی پا ی کیکه  ستین نی قشنگ تر از ا ایتو دن زیچ چیه

شکستم   یو از خوش  حال میگر   ی شهیهمه سال ش نیبود که بعد ا نیحداقلش ا  
 کرده بودم ...! هی..گر یمن از خوش حال یجد ی..جد

 زدم . غیج بلند

 وونهی ...عاشقتم..د الیمن عاشقتم برادر ..راشا...عاشقتم گودز -

 تمم ی اون .نگاه سگ  ی فتهیمن ش  اصال

و   یگوش ی رو  یاره  ..شم دنیرو اوردم باال تاصحفش و بوس کنم که با د  یخنده .گوش با
 بلند شد .. یاز گوش یبلند ی خنده  یعالمت قرمز رنگ چشمام از کاسه در اومد ..صدا 

 جون من..؟ -

  یول دمیکش  یرو م یگوش یو با هول تند تند فلش قرمز رو صفحه    دمیکش یبلند غیج
 و گفت    دینتونم تماس و قطع کنم ..راشا دوباره خند شدی .استرس با عث م
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 ...  دم ی و م  اتیونی ز  نیر ی ..بعد جواب ش نمتیب یبال خره که م زمی نداره عز یبیع-

 و تماس قطع شد .. دم یفلشو کش بالخره

 سر خورد م دوتاز دم توس رم و گفتم    نیزم رو

 ..  یخان مغول توسرت هست ز ی.خاک .چنگ یعنی-

 زدم   غیو گذاشتم رو زانو هام و بلند ج سرم

 خاککککک تو سرمممممم! -

 ****** 

 ماه بعد.....   شیسال و ش  کی

 ***** 

 باران 

---- 

 بهش ..زدم   یلبخند

 ..!یبا لباس عروس کاله سرت کن یتون ینم ای شد رو فی ح-  یهست

 قا یدق-ا یرو

 ..قند تو دلم ابشد .. دنشیبا د رون یاومد ب گهی..که النازم از تو ااتاق د دمیخند  هرسه

هم از  ییها دیبود و مروار  رونیشونش ب  کی . یبود ول ای درست مثل رو لباسش
 بود و  موهاش باز بود.. زونی او شیشونیپ

و شک بود .لباس عروسش دکلته    یصورتشم معمول  شیموهاش بسته بود  و ارا  ا یرو
 بود
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 .<!  میکرد  یم  غیج غیو مدام ج م یو الناز جمعش ده بود ا یمون رو ..همم

 با خنده گفت.. مرجان

 بشه..! یعروس یچ-

 اومد جلو گفت   سارا

 بود!  ییخودم افتادم ..چه روزا  یعروس ادی  یوا -

خونه من پسرا رو   میکه برگشت یبعدش افتادم موقع ادیسارا   یعروس یاور  ادیبا  من
 ..! ان ی و افتادم رو را دمیخونمون د

 ..زدم.. یخند اروم لب

 ..   رونیاومد ب ای اتاق بعد باز شد و مح در

تاج کوچولو رو   هیبود و   ختهیدورش ر  یکوتاهشو عروسک یو نگاه کن..موها   نیا  یوا 
تش  دس دمیسف یو دست   کشا   ودی یتور بلند لباس عروسش.. بلند و پف هیسرش بود ا

 بود

 ..!میدی غیها ج وونهید  نیدوباره مثل ا هممون

  شیکه سه ماه پ زمی و سارا و مرجان و البته روژان زن داداش عز   یو هست  من
 هم بود.. هیبود به عنوان ساغ دوشاشون هممون لباسامون شب شیعروس

 مختلف ..  یبا مدال  یتنمون بود . ول ییمویبه رنگ ل ییهنایپ همممون 

 و  لباس تنگ بود تا کمرم   رونیشونم  زده بود ب هیمن  مال

با دست   دممی سف یبوتا  می از لباس بود و ن رونیپام ب هیو   شدیباز م  کمیو بعدش .  
 باهاش ست بود ..  دممی سف یکوچولو موچولو  یکشا

 .. دیطرف سف کی   ییمویطرف تهش ل  یکیبسته شده بود  یحالت خرگوش  موهامم
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  یبزرگ ونی که پشتش پاپ دیو کوتاه و دکلته بود با کمر بند پهن وس ف   ییمویسارا ل مال
 سرش گلوله کرده بودن..! یباال  یخورد و موهاش و عروسک یم

 بود  دیسف کفشاشم

و   دیرس یبود که تا انگشتا م ییتایو بلند و ساده با است  ییمویل رهنش یروژان پ مال
 پاش بود.. دیسف ی و چکمه ها   شدیباز م رهنشیپ یجلو

داشت   ییخورد ..دست کشا  ی که دور گردن گره م  ییهم کوتاه بود با بندا   یهن هست ریپ
 من ..  نیا  دیبه رنگ سف

 رنگ کرده بود  اهیس اه ی گذاشته بود و موهاش و س یعسل لنز

 و لخت کرده بود موهاش و باز گذاشته بود .. 

 بودن .. دیسف کفشاشم

کرد و موهاش و   یکمر .پف م ن ی از پا  دیسف ی ها  یشبود با  حا ییمویهن مرجانم ل ریپ
 زده بود ... دم یسف ون ی پاپ هیفر و باز گذاشته بود و 

 دهنم درد گرفت بس که حرف  زدم .. یوا 

 گل... یو عروسا   میبردارا اومدن و فقط ما موند لمیف

..به همراه داماد ا پنج تا ساق دوشا هم اومدن و پشتش   یرفتن تو اتاق بقل مامانامونم
 درست مثل ما که  سادنی .وا

 ..  میبود ستادهی.عروسا ا  پشت

نفره   ییبودن با کرباتا  دهیپوش یمشک  ییسه تاشون.کت و شلوارا  الی و مهام و دان  ارشام
 ..  یا

کج و راست بود   نیبود و مهام ب ختهیباال داده بود و ارشام.مج ر شوی موها خرما  الیدان
!>> 
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بردار سه تا دومادامون رفتن سمت عروساشون و تورو از صورتشون   لمیدستور ف به
 برداشتن و بعدم لب تو لب..

  ون یبا پاپ یبود دوختم ..سر تا پا مشک ستادهی ساق دوشا ا نیکه ب ان ی و به را  نگاهم
 ..ییمو یل

 قرار شروع کردبه زدن .. یب قلبم

گذاشته بودم و   دی.سف یجعبه  کی عرو سو داماد دست من بود واونوا رو تو یها  حلقه
 .. یمشک ک یگذاشته بودمشون تو پالست

  یهم رفت سوار پرشه  یو دامادا که رفتن ..  روژان و بهنام با هم رفتن و هست  عروس
 راشا شد    ییمو یل

ارشام و   نیبه همه پرشه داده بود و ماش شگاهشی ا.مهام به ساق دوشاشون از نم کال
  ییمویبود با سه تا گل بزرگ ل دی.سف ینیعروس بود المبرگ نیکه ماش المی مهام و دان

 روش.. 

 ..راشا بودن انی..را  مانیبهراد..بهنام.. پ بی دوشا به ترت ساغ

راد  به ن یبا مامانا سوار ماش ستین یدکسیرفت و مرجانم د مان یسارا با شوهرش پ   
 زاشت!  یم یشدن همون دوست پسرا که تور مسافرت 

 بود و گفت   رهیمنتظر به من خ  انیرا

 همه رفتن ..  فت یزود باش راه ب-

 کردم و گفتم   یاخم

 کنار در گذاشته بودم!  یجعبه ها ن یگردم مطمئنم رو هم یکن دنبال حلقه ها م صبر

 چشاش گرد شد و گفت   هوی  انیرا

 جعبه هارو برد ..  نیرد شدو ا  شگاهیاز دم ارا  افیبا ز  نیماش هیاالن  -
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 گرد گفتم   یکردم ..با چشما   یگرد ..نگاش م یچشما  با

 ..؟ یکنیم یشوخ-

 نه.به خدا..-انیرا

 ..  رونیزدم ب شگاهیروش .. از ارا  یزدم و با اون لباس و پالتو  یغیج

 د ی دو یدنبال من م انمیزدن را  غیشروع کردم به ج دمیتا وانته رو د 

 رو بهم دادز د  انیرا

 تو گوشش بود .! یبرد هنز فر یداشت جعبه ها رو م یوقت اروی-

 زدم   غیج

 ! هیتا حلقه اون تو شیخدا ..ش ای-

 داد زد  بلند

 اقا نگههه دار!-

  د ی دویکنارم م انمیرا

 بهت بگم .. یزی چ هیخواستم قبل رفتن   یمن م- انیرا

 خب بگو....اقااا نگهدار...-

 ! یجور نننیا  شههههینم-انیرا

تنها   ادیاز دستمون بر نم یکار چیه  دمیدست انداز سرعت وانته کم شد .ون د  کی  یجا
و انجام دادم پام و اوردم باال و از عقب وانت گرفتم و به زور  دیکه به ذهنم رس یکار

که من کردم و   یکار  رتیبا ح انیا..راباال .. و خودم و انداختم رو کارتن  دمیخودم و کش
 کنم..!  هیدوست داشتم گر یعنیانجام داد 
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کره   اروی انگار  یزد .ول یباال و با دست به سقف وانت ضربه ا  یکنارم و زود رفت کم دیپر
 .. 

 رنگ گشتم.. اهیس  کی اشغاال و کارتنا دنبال پالست نیب زود

وانت   یگوشه  کی پالست دنی فهمه .. مثل من مشغول شد .. با د ینم  اروی دیکه د  انمیرا
 با ذوق .

 جعبه با ذوق گفتم   ن ی داشتم و توش و نگاه کردم با د برش

 شکرت..  ایخدا

و   زیو بهش همه چ  ارو ی  شهیو رفت سمت ش نی پا د یپر ان ی چراغ قرنز را کی  پشت
من   شیدوباره اومد باال پ ان یور ا   شگاهیگفت و بهش پول داد تا مارو برگردونه دم ارا 

 گفتم   انیبودم رو به را شمی.همش نگران لباسا و ارا 

 خراب ..شده ..زشت شدم.<؟  پمیت-

 یی نگاه خاص بهم کرد و گفت .نه ..عال هی  انیرا

کرده بودم بهش  ی..سع یسال و چند ماه  کی  نیدوباره شروع کرد به تپش تو ا  قلبم
 .. کردیهم مدام از راشا فرار م ینشم..هست کی نزد

 گفتم   بهش

 ..؟یبهم بگ ی..چ  یخب مب خواست-

 بگم.. شهی االن نم- انیرا

 چرا بگو .. -

 بهت بگم.. افتیباز  نیماش  ی..تو شهینم-انیرا

 گل کرده بود ..  میفضول
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 بگ..ووو -

 نه -انیرا

 بگوووو -زدم  داد

 داد زد  هویحرص   با

 دوست دارم... -

 زد .. یم   واری با شدت خودش و به در ود قلبم

 گفت   کالفه

 ... شهینم  یکنم فراموشت کنم .ول  یم یماهه سع  شیسال و ش ک ی-

 کردم که ادامه داد   یبهت نگاش م ببا

.با   ستمیکردم ابراز عالقه بلد ن  یکار م ی..چنینکن..خب بب مینگام نکن..روان یاون جور-
 دوم ..  یزور بهت نشون م

 ..یخوشگلش د  یلیبود که خ نیگفتم ..موهاتو بکن تو ..منظورم ا  یبهت م ی.وقت

  وونتیکه دارم د نیا یعنی..  زیاعصابم و به هم نر  ای گفتم ..ور اعصابم راه نرو  یم  یوقت
 ..شمیم

 خب..نشد که بشه..  یبگم..ول م یتونستم مستق ینم من

 تونستم داشته باشم . یغرور و بدون تو نم من

 ..یا  گهی د زی برام مهمه نه چ گهی د نه غرور اصال

 خنده و گفتم   ر یزدمز  هویبودم .. رهیبهش خ یجور نیهم

ابراز   افتیباز  نی..ادم رو ماش یسال و شکست ی ابراز عالقه  نیخز تر  نسیتو رکورد گ -
 .! کنهیعالقه م
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 نگران گفت   ییزد اما با صدا  یخند لب

 ..؟ی د یابراز عالقه م نیبه ا  یجواب یتو چ-

  نیو روز هاست منتظر ا    رمیگفتم ..من حاضرم واست بم یگفتم .م یم  دیبا یچ
 ..!شنهادمیپ

 ..  میشگاهیدم ارا  دمینگاه کردم د ستادی ا  نیماش

و هوا من و گرفت  اون قدر بهش  نیزم نیکه ب  نی پا دمیو منم پر   نی پا دیوانت پر  از 
 .. دمیشن یتپش تند قلبش و م یبودم که صدا  کی نزد

 جواب من ..؟ -انیرا

 زدم و گفتم  یخند  لبز

 ... شیبمون تو خمار -

زد و سوار   یا  مهیبار لبخند نصف ن نی اول ی..اونم برا  نشیو با خنده رفتم سمت ماش 
 ..  میراه افتاد ی. و به سمت عروس میشد  نیماش

 *** 

 ی هست

 **** 

دسم داره و نه اون   ییجورا هی اوردم که   یراشا م  یقرار نا نوشته .. نه من به رو  هی  طبق
 نشیاورد دو تا مون تو ماش  یکه لو داده بودم بهش عالقه دارم و به روم م یبار نی اخر

که   یروز  نیاول ادی.. روندیعروس دادمادا م  نی و اون اروم پشت ماش مینشسته بود 
  میو با اخم بهمون نگاه کرچون داشت رونی اومدب  یکیافتادم ..که از تو تار  دمشون ید

 .<!  میزد  یراجب به شرتاشون حرف م

 ... میاون موقع که ..سر تا پا رنگشون کرد   دیشا  ای
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 با مرور خاطراتمون رو لبام شکل گرفت ... یلبخند

 ...؟ یهست

 سمتش و اروم گفتم    برگشتم

 هومم -

 و گفت   دیخند

 ...!ینکرد ریسالته هنوز تغ ستی-

 گفتم   طنتیبا شش 

 .. نمیشصت سالمم شه بازم هم-

 خوبه..-راشا

 خوبه..؟  یچ-

 ...! رهی که حوصلم سر نم نیا -راشا

 لبخند گفتم    با

 ..؟ یچ یعنی-

جالب   دیبا  ییدو  یو با عصا . دنبال نوه هات م  یکه دندون ندار یموقع  یعنی-راشا
 !یباش

 لبخند گفتم   با

 ..؟ ییمگه تو اون جا -

 سمتم و گفت    برشگت

 م ی دویآره ..با هم دنبال نوه هامون  م-
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 زد و گفت   یکردم که لب خند  ینگاش م رتیح با

 دوست دارم..!  یلیگفته بودم چال رو لپتو خ-

 تعجب سرم و تکون دادم   با

 سر شو تکون داد گفت   که

تو دوست دارم   یدوست دارم..اصال همه چ یلی گم ..چال رو لپت و خ یپس دوباره م-
 ..  یبروسل ی..هست

..من به تو   نی شتیالناز ان گیبه الناز م  ی..دان کهیچ   کیباران چ گهیبه باران م انیرا -راشا
  ای..   رو گهی م ای ه رو..! مهامم بینخود  ای .مح گهیم  ای ..ارشام به مح یبروسل  یهست گمیم

 ..ینیماش

 زدم و گفتم  یلبخند

 .. میداده بود یعنی.. میما هم بهتون لقب داد-

 .؟ یچ- راشا

دراکوال    گهیگفت و االنم هنوز م  یم انی..باران به را  یگفتم خشن ..وحش یبهت م من
 زائد .  یمو   ای  نزیسس ما  ای گفت   یفرود گاه به مهام م انی .بعد جر ای..رو

گفت   یم  الی.به دان شدیم یعصب  یلیلقب نداده بود و الناز خ یزیاول با ارشام چ ااز یمح
 الل..!  تشی نها ایخون سرد .. ایماست . 

 و گفت    دیخند راشا

 طور .. نیکه ا-

 ..تاالر بزرگ و معروف تهران .. یجلو میدیرس

 ..   م یشد ادهیراشا پ با
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 پس کوباران شون ..؟-

 ..!دونمینم -راشا

عروس و دامادا پارک شده بودن و از پرشه  ی ها  یپشت   فرار ییمویچهار تا پرشه ل هر
 نبود ..  یخبر انیرا  ی

 دامادم کنار دامادا..  یو ساق دوشا  میرفت  یعروس پش عروسا م یساق دوشا   ما

پخش شد و از   یبلند و جالباهنگ   میچه قدر بچه ها ناز شده بودن .. تا وارد شد یوا 
 رو سرمون ..  ختنیر دیسف  یسرمون گل برگا  یباال

  دنی بودن و با د یورود  کی رفت ..خونواده هامون .نرد یاز رو لبامون کنار نم خنده
 کردن..! هیگل و گالب شروع کردن به گر  ی عروس و داامادا 

 ...!!!شدیکه کال قطع نم ایو مح  ایمامان رو  یاشکا 

 کرد..)داداش الناز( یو مسخرشون م  دیخند یم مدام  عرفانم

عقد کرده   ا یهاش تازه گ یاز هم دانشگاه  یکیخروسا و با  یکه عرفانم رفته بود قاط البته
 بودن ..

هم نشستن    شیو مهامم پ ای و ارشام و رو ای رفتن و کنار هم نشستن و مح الیو دان  الناز 
  زی و پسرا هم رفتن سمت م میبه عروس و داماد نشست کینزد  زی..ما دخترا هم سر م 

 اون ور .. 

 وارد شدن ..  انیکه باران و را میومد یبه قر م  میداشت تازه

  یو صندل    زیکه بعد گفتن ماجرا هممون م میکرد  چش یپ والی   شمونیباران اومد پ تا
 ..! میزد یگاز م

 .  یرضا صولت ینده جمع .علبه در خواست .خوان 
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رو    دیبرقا خاموش شد و سه تا نور سف هویرقص  ستیبا دامادا رفتن وسط پ عروسا
شد شروع کرده به   یکه پخش م ی ا یجفت جفتشون افتاد و اونا با اهنگ اروم و خارج

کنم از خوش   هیگر  هیمثل بق  نمیبود که دوست داشتم بش ی..اون قدر جو قشنگدنیرقص
 ..یحال

..الناز ..تو بقل   دیو بوس شی شونیبه راشا گفت و راشا خم شد و پ  یزیبا لبخند چ ا یرو
بهش  یز یچ هیگفت و الناز .. یزی.به شچ الیو دوباره برگشت که دان  دیاروم چرخ  الیدان

 گفت ..

 رد.. ک ینگاش م  طنتیو ارشام با ش دیچرخ یور و اون ور .م   نی..تو بقل ارشام ا ایمح

اهنگشاد باحال گذاشتن که همه عالوه برما بلند شدن و   هیبار   نیکه تموم شد ..ا اهنگ
 رفتن وسط.. 

که   یراشا اومد سمتم و در حال شدینم دهیشن ی اهنگ باال بود که هچ  یقدر صدا  اون
 خورد   داد ز د  یجلوم تکون م

 ....دارم؟

   دادزدم

 ....؟یچ-

 دو..دارم؟ -راشا

 ..؟ یچ-زدم  داد

 راشا داد زد   هوی

 دوست دارم..! -

بودن با بهت به ما   کمونی که نزد ییاونا  یاهنگ قطع شد و همه  یموقع صدا   همون
 گرد گفتم   یکدن که با چشما  ینگاه م
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 ...  ستمین نی من با ا-

 راشا هم اومد ..کنارم.. دمیکه د  دمینفس راحت کش هیو رفتم تو باغ .. دمی و زود دو 

 فتم  بهت گ با

 ..بود..!!!!!! یمنظورت از اون حرف چ-

 شد و گفت   کیبهم نزد  راشا

 تونه داشته باشه..! یم یدوست دارم به نظرت چه معن-

 حرص گفتم   با

 ...! یگی ..دروغ میمثل چ-

 سمتم و گفت   اومد

 با باباتم حرف زدم ..  یمن حت یگم هست   یراست م-

 بهت گفتم   با

 ..؟یچ-

 سمتم و گفت   اومد

بهت چپ   یزارم کس یزنم .نم یشه مثل بند کفش به هم گرش م  کتی نزد یساگه ک-
 ..تا اخر عمرم دوست دارم ..  شتمی پ شهینگاه کنه ..هم

 .. دیپر  یم نی قرار باال و پا یپشت سر همش ..ب ی جمله ها دنیبا شن قلبم

 گفتم   اروم 

 از کجا مطمئن باشم ..! -
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...نه .نه حق نه گفتن به   ای...آره... یخوا یدونم تو هم منو م یم یناز نکن بروسل -راشا
 دونم.. یاره چه نه .من آره م یگی ..چه  یمن و ندار

 ...شی همه خود خواه نی زدم از ا یخند لب

 شد و گفت ..  کی بهم نزد هوی که

 ...... دیحرکت بقلم کرد و گونم و درست قسمت چالم و بوس  هیو تو    مخلصتم

---- 

 **** 

 ا یرو

 ***** 

 لبخند مسخره رو لبامه .. ه یهمچنان  یاز بغض ول رمیمی م دارم

 گرفتم ..  یبه دست مدام مهام و م ی.گوش

 .. دادیجواب نم اما

و  مهام    رون یب میبا مهام اومد  شگاهیکه از ارا  یافتادم...همون موقع   مونی روز نامزد  ادی
 .. می.پدر بزرگ شو گفت که مسابقه بدینایاز زم  یکیمن و برد به 

   ادمهی هنوز  حرفاشو

 ..؟ یباز یم یدون یم   ی..اونم وقت میمسابقه بزار  یخوا یم  مونمی تور وز نامزد-

 با تو باشم چه بازنده چه برنده... نمیمن عاشق ا - مهام

 دادم ... یخاطراتم تکون اومدن از  رونیب یو برا  سرم

 که .  دیبار ازم پرس کی مهام دوسم نداره و   کردی ..بهنام فکر م ادمهی  خوب
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 و منم بهش گفته بودم    یرسیبهش نم یدون یم یوقت یدوسش دار چرا

 ..؟ یریمی م  یدونیم  یوقت یتو چه طور زنده ا -

 دادن.. یزدم جواب نم یبه هر کدوم از بچه هاهم  زنگ م  نینشستم رو زم هیگر  با

زنگ خورد مهامب ود زود بر داشتم و   میدوبارهب رداشتم که همون موقع گوش  مویگوش 
 گفتم   هیبا گر 

 شده ..؟  یمهام چ-

 .. میمارستانیاروم باش ما همه ب زم یعز -  مهام

 ترس گفتم   با

 شده ..؟  یچ-

  نیماش هی  هویکنن  اما   دی خر شونی.عروس یبرا رونی ن بو باران رفته بود انیرا -مهام  
 به باران ..باران تو کماست ... زنهیم

 ...  نی از دستم افتاد با زانو خوردم زم یگوش

 .. دمیرو شن ایو داد الناز و مح غیج یصدا   هوی

 کرده......   ستی قلبش ا- ایمح

   دمیشنیو م  انیداد را  یصدا 

 برم تو ..باران  دیباراااااانن..تو رو خدا بزار -

 تو خودم جمع شده بودم و دستم و رو شکمم گذاشته بودم... یترس صدا ها تو گوش از 

..همه رو   دهینپوش دیزد ...اما من ..الل شده بودم ..خواهرم سف یمدام صدام م -  مهام
 پوش کرده بود! اهیس
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 ******* 

 شاااا یگ س یخ ی کوچه ها از 

 گرم دربند...  یفه ها کا تا

 کج یکم الدیبرج م از 

 کوه مغرور دماوند..  تا

 ... ی....خنده باز  یروز ها  از 

 رفتن  سه ی ر یپارک سائ تو

 بارووون   جیعطر گ ریز  شب

 تئاتر شهر گشتن  دور

 بدون تو   تهراااان

 بدون تو  تهرااااان 

 سر درد داره   فقط

 اسم تو ...  یکوچه ا  هر

 ..اسم تووو  یکوچه ا  هر

 .. ارهی..م ادمی  رو

 **** 

 زد ... یم تاریبود .. گ رهی خ یکه به نقطه ا یدر حال انیرا

 . میدونستی و همممون خوب م  نیخوند ا یباران م یبرا و

 کردم..  ز یسنگ و تم ی .. و اروم با دستم ..روختمیاب ر دیسنگ سف  یرو
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 رو نشکونه.. ی زیتا دوباره ..نزنه چ  دنی دو یم دایو راشا دنبال ا  یهست

 بست ..  یم  ی..سبز کوچولوش خرگوش یو با کشا   ناز یا  ی..موها الناز 

از   ینا مفهوم ی و صدا ها زد یدست و پا م امدامیفشرد م .پور  شتری رو تو بقلم ب ایپور
 اورد..  یخودش در م

 .کنارم نشسته بود ..ارومگفت   ایمح

 کاش بارانم ...... -

 !سسسیگفتم ..ه اروم 

 

 جمعمون تنها نشسته بود ... نیب انیرا

 اومد کنارم نشست و گفت    مهام

 .. یدل تنگ بش دی..نبا هیترک میبر  یجادل بکن ..وقت نی از ا-

 زدم و گفتم  یلبخند

 ... شمینم-

رو باز کردم . با حرص   ایبلند شدم و به سمت خونه رفتم .. وارد شدم و در  اتاق پور اروم 
 گفتم 

 کنم ..  یمن اوش و ساکت م  ششیپاشو برو پ اون شوهر بدبختت تنها مونده-

 با ذوق گفت   باران

 تا فرود گاه و حداقل بخوابه.. دی ..چه قدر حرصم داده .با یدون یاوف دمت گرم نم -



 کاله داران 

527 
 

  یادگاری  شیشونیرو پ هیبخ  هی..فقط ششیبهش زدم ..از تصادف  چهار سال پ یلبخند
  نیا د ینکنه فکر کرد هیهمونم تحمل نکرد و رفت عملش کرد ..چ  انی مونده بود که را

 ..! ره یمی م ای اسون نیباران پ.وست کلفت به ا 

که نگو    دمیو ساب  دیسف یسنگا  نی قدر ا نیشده بود ..از اون موقع ا  زی خونم تم اطیح
 باشه... زی...خواستم قبل رفتن تم

 اومد سمتم و گفت    حانا

 خاله..-

 جانم .<؟ -

 .. ای..بگهی م  این محماما- حانا

 .. رونیب تم یو از باران گرفتم و از اتاق به همراه حانا و باران رف اوش

 طور   نیالبته لباشم هم  ایچشماش به ارشام رفته بود و موهاش به مح  حانا

 بود .. یکاراته باز و جنگ یبود و حساب یچال رو لپش کپ هست دایا

بود   اهیو باران س انیاوش که کپ را  یمن و بارانم خوشگل و توپولو بودن..چشما   یپسرا 
 .. شدی هم کم کم داشت روشن م ای و مال پور

  یتخت تو   یزد و بچه رو از من گرفت و رفتن با باران رو یباران لبخند دنیبا د انیرا
 نشستن.. اطیح

کرد   یم   هیبچه که گر  کیبا  یزن عصب کیو زدن راشا رفت باز کرد که   اطی در ح هوی 
 گفت   تیاومدن تو زنه با اعصبان

 کدومتونه ..! یبچه   دایا-

 با اخم گفت   راشا
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 من..-

 پسرشو نشون داد و گفت  یدست گاز گرفته  زنه

 دست بچم و گاز گرفته ..-

 هم قرمز شده بود ..  دایا  یرفت سمت زنه ..لپا دایبا ا  یهست

 پسره زد تو گوشت   نیا   زمیهز دایا- یهست

 سرشو تکون داد ..  دایا

 چشم از اون زنو بچه گرفت و گفت   یهست که

 ...؟ یپس چرا گازش گرفت-

 که هم زمان هست و راشا گفتنن   یبا ترس زول زد به هست دایا

 برو بزن تو زانوش! -

لگد زد که مادره با پسرش   یبچه   یسمت بچه و به زانو  دی زد و دو یصیلبخند خب دایا
 . و گفت   دیکش یغیج

 کنم   یم تی ها ازتون شکا ووونهید-

 با خنده گفت   انیرا

 کنه ..  یدگیرس تونی گم که به شکا یزنم به عموم که سرهنگه..م یحتما ..زنگ م-

 خنده که زنه با حرص رفت .. ریز  میزد همه

   یباران بازو  انیدست را دست مهام بود و اوش  ای و  پور میاز جا بلند شد  هممون
  الیدان  نهیو بقل کرد و   بود سرش و به س ناز یکه .ا  یو گرفته بود و الناز در حال  انیرا

 چسبوند .. 

 دستارشام و حانا رو گرفته بود و   ایمح
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 زاشتن   یرو رو سرش م دای هم با راشا .دست تو دستکاله ا   یهست

 

 ...میبر-انیرا

 با خنده گفت   باران

 ..میتا از پرواز جا نموند  دیافت یراه ب زی کاله داران عز-

 

 شدم که الناز داد رهیو سرم گذاشتم وبا لبخند به بچه ها خ کالهم

 و بهتون بدم   ن یرفت ا  ادمی  یوا -

 سمتش   میدر اورد ..با تعجب رفت فشی رو از تو ک یو کتاب 

 جلد کتاب بزرگ نوشته بود   رو

 قلم مرجان .ام تو  داران به کاله

 ******* 

 شد و رفت.....! تموم

9:12 

1396/6/6 

 سنده ی نو نیا  یکامل شده    رمان

 نبود.. یکیبود   یکی

 یگاریس یزندگ
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..دختر  یداریب یا ی....: ربات .پسر خون آشام.بمون .چشمک .گل مرگ.رو پیحال تا  در
 بد.حکم کن..پرنسس شانس 

 که.باهام همراه بودن.. یدوستان یتشکر از همه با

 ! یبوس با بوس
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