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 خالصه:

و با دوستش رها  شهیدانشگاه قبول م کنه،تهرانیم یبنام عسل که در شمال زندگ یدختر

اما غافل  هیتاابد خال ییخونه روبه رو کنندی.هردو فکر مرنیگیم یتو تهران خونه مجرد

.اما...اونها شهیپسرونه م یهم خونه مجرد ییباشروع شدن دانشگاه خونه روبه رو نکهیازا

 که خبر ندارن

*** 

با استرس لبتابو روشن کردم.دستم میلرزید اصال نمیدونستم باید چیکار کنم.به هیچکی 

نگفته بودم که االن میخوام نتایج کنکورو نگاه کنم.در اتاقمو کامل بسته بودم قفلم کرده 

بودم یهو یکی نیاد تو!میدونم کنکورمو خوب دادم ولی منم دیگه!تو خانواده به اسم عسل 

وفم!البته به فضول خانوم هم معروف هستما...بگذریم.وقتی اسم سایتو زدم استرسی معر

وارد سایت شدم با استرس دنبال اسمم میگشتم،که یهو.اون پایین نوشته بود عسل 

معاف.اصال به بقیش نگاه نکردم چنان جیغی زدم که صدای جاروبرقی مامانم قطع 

ورا میکشیدم.یهو دیدم یه مشت آدم شد.پریدم باال و واسه خودم کلی جیغ زدم.کلی هم ه

 :به در اتاق میکوبن و پشت سرهم میگن

 سالمی؟؟؟

منم که این چیزا حالیم نبود.رفتم طرف در و سعی کردم درو باز کنم که یادم افتاد قفلش 

جفت چشم زوم شد 15کنم.قفلو سریع چرخوندم در بالفاصله باز شد.در که باز شد 

ل شروع کردم به جیغ زدنو باال پریدن.میون دادو هوارام رومن.کنارشون زدمو رفتم تو حا

 :هم گفتم

 !مممماااااااااا قبول شدممدانشگ

منتظر بودم کلی واسم دست بزنن.ولی هیچ صدایی ازشون درنیومد.وایسادم و بهشون نگاه 

تا آدم بعالوه مامانم دارن بهم نگاه میکنن!یاامام زمان اینا کین.صورتمو  6کردم که دیدم 

 :کردمو گفتم کج
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 شما کی اومدین؟؟؟؟؟؟؟

بهنام یدونه آروم کوبید تو پیشونیشو چشاشو بست!یهو یه ایل آدم دوییدن طرفمو شروع 

کردن به جیغ و دادو هورا کشیدن و تبریک گفتن.نه مثل اینکه هنوز جو هست.منم که 

آروم شد  دیدم جو مناسبه عین اونا شروع کرده به جیغ کشیدن!چند دقیقه بعد که اوضاع

تازه متوجه شدم که بهنام و بهار،ندا و نوا،عرفان وعلی توی خونه ان.بهنام و بهار دخترداییو 

پسر داییمن!ندا و نوا هم دخترخاله هام.عرفان داداش بزرگم و علی داداش 

کوچیکمه!عرفان و علی هیچی بقیه باز چتراشونو باز کردن اینجا؟؟؟؟ندا و نوا دو قلوان که 

 :من کوچیکترن.بهارهم سن و بهنام از من بزرگتره.لبمو کج کردمو گفتمیه سال از 

 تا کی چتراتون اینجا بازه؟؟؟

 :بهنام لم داد روی مبلو گفت

 حاال حاال ها هستیم

 مامانتینا کجان؟ _

 خونه مامان جون _

 :مامان بزرگم(مامانم گفت)

 عسل یعنی چی تا کی چتراتون اینجا بازه.زشته

 :رفت.شونه ای باال انداختمو گفتمو بعد لبشو گاز گ

 خب راس میگم دیگه

 :عرفان بحثو عوض کردو گفت

 حاال چی قبول شدی؟؟؟؟

 نمیدونم_

 :چشای عرفان گرد شدو گفت

 نمیدونی؟؟؟؟

 من فقط اسممو دیدم همین_
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نفری به لبتاب زول زدیم!عرفان نچی  8سریع رفتم تو اتاق که همه پشت سرم اومدن.

 :کردو گفت

 معماری

 :من واسه خودم دست زدم که نوا یه پس گردنی زدو گفت

 بابا معمار آینده

 :عرفان ادامه داد

 تهران...تهران قبول شده

 :سری تکون دادم.علی گفت

 خوبه دیگه.بری تهران به ما اینجا کلی خوش میگذره

 :بالبخند گفتم

 به منم کلی خوش میگذره

زه یاد گرفته غیرتی باشه.خیلی هم سالس که تا 16اخم کردو جواب نداد.علی، یه پسر 

غیرتیه.اصال نگا نمیکنه یارو کیه میره یقشو میگیره ولی عرفان اینجوری نیست.غیرتیه ولی 

نه مثل علی که بیاد دعوا کنه!خالصه لبتابو خاموش کردمو بعد سوال پیچ کردنشون فهمیدم 

چترا اضافه بشه!این بچه ها نوید)داداش ندا و نوا( هم تو راهه و قراره یه نفر دیگه به جمع 

هر تابستون جمع میشن شمال.خاله و داییم میرن خونه مامانبزرگم!ولی این بچه ها میان 

خونه ما!معموال یه هفته ایناام میمونن!و تو اون تایمی که من با استرس رفته بودم تو اتاقو 

ود.خواستم درو قفل کرده بودم اینا اومده بودن.ساعت یک ظهر بود منم خیلی گشنم ب

چیزی بگم که مامان نهارو آورد.با دیدن غذا همه مشغول خوردن شدیم.صدا از هیچکی در 

نمیومد.سرمو باال گرفتمو با تاسف سری تکون دادم.چنان افتاده بودن رو بشقاب که انگار 

 :از آنگوالیی،جایی فرار کردن...مامان که ته دیگو آورد سر همه اومد باال.سریع گفتم

 .ه به من نرسه چنان میزنمتون که خودتونم نفهمینفقط کافی

 :بهنام گفت
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 پس خودمونو واسه یه کتک خوردن حسابی آماده کنیم

و همه یهو ریختن رو بشقاب ته دیگا.بعد از چند دقیقه همه با یه ته دیگ به جای خودشون 

ــــــــــــی برگشتن و تنها چیزی که تو سفره بود بشقابی پراز خالی بود.هیچــــــــــــــ

توش نبودا هیچیییی.یعنی من با خرس حرف زده بودم برام ته دیگه میذاشت.با تعجب به 

مامانم نگاه کردم که دیدم اونم داره با چشای اندازه لیوان به بشقاب نگاه میکنه.سرشو باال 

آوردو یه چشمک به من زد.این یعنی تو قابلمه هنوزم ته دیگ هست.یه لبخند دندون نما 

دم و سریع همه غذامو خوردم.بعد حمله ور شدم به طرف آشپزخونه.در قابلمرو باز ز

کردمو با دیدن اون همه ته دیگ ذوق زده شروع به خوردن کردم که یهو بهار اومد تو 

 :آشپزخونه.سریع ته دیگارو زیر برنج قایم کردمو درشو گذاشتم.بهار مشکوک گفت

 چیکار میکردی؟؟؟؟

 م نمیدادمهیچ کار خاصی انجا_

 :رفتم طرفشو گفتم

 بیا بریم دیگه

جون ته دیگ درخطر بود باید میبردمش بیرون...خالصه به کمک هم ظرفارو جمع کردیم 

و منو بهار ظرفارو شستیم.چنان جدی ظرف میشست انگار داره لباس عروسی میشوره. 

 :ظرفارو که شستیم مامانم گفت

 ر هرکاری میخواید بکنید.خواهشابچه ها برید لطفا استراحت کنید.بعد از ظه

چون میدونست بچه ها سرو صدا میکنن و نمیذارن مامانم بخوابه.مامانمم اگه یه روز ظهر 

نخوابه شبش ساعت هشت شب بخیرو میگه.بهاره و ندا و نوا اومدن تو اتاق من بهنام هم 

برد ولی من رفت تو اتاق علی و عرفان.بچه ها چون خسته راه بودن دو دیقه ای خوابشون 

تازه یاد دانشگاهم افتادم.معماری تهران قبول شدم.یعنی بابا میذاره برم؟؟؟؟عرفان و علی 

چی؟؟؟یعنی باید برم تو خوابگاه؟؟؟چجوری خوابگاه پیدا کنم؟رها رها رهاااااااا.عالیه.رها 

 :رو اصال یادم نبود.سریع گوشیمو برداشتم شمارشو گرفتم که یچیزی شنیدم
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 نیست موجودی کافی

اههههه مسخره.االن چه وقت این حرف بود.بیخیال گوشیم شدم و رفتم تو پذیرایی و تلفنو 

 :برداشتم.تند تند شماره رها رو گرفتم که یه بوق نزده برداشت

 سالم_

 روگوشی خوابیده بودی؟؟؟؟بذار یه بوق بخوره بعد_

 داشتم سوزن بازی میکردم.سالم_

 ااااااااااااااااااا.خوبی؟؟؟؟سالم رهااااااااااااااااااااااا_

 مرسی.چقد خوشحال_

 نتایج دانشگارو نگاه کردی؟؟؟؟_

 مگه اومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 وای.آره اومده برو ببین_

 باشه میرم.توچی قبول شدی حاال؟؟؟_

 معماری.تهران برو ببین رها بدو_

 مبارکه.باشه باشه.خدافظ_

من و اونم شمالیه.ما از و سریع قطع کرد.بیچاره چقد هول شد.رها دوست صمیمی 

دبیرستان درسامون خیلی خوب بود.کنکورمون رو هم عالی دادیم.انتخاب رشته هامونم 

مثل هم بود.رتبه کنکورمون اومده بود خوب بود ولی فکر نمیکردم که تهران قبول شم. 

معماری و هردومون انتخاب کردیم.امیدوارم اونم مثل من تهران قبول شده باشه!گوشی تو 

تم بودو تند تند دعا میخوندم که اونم تهران قبول شده باشه.نمیدونم شاید معجزه بود دس

یا شروع زندگی جدید من.ده دقیقه بعد تلفن زنگ خوردو تنها چیزی که من شنیدم جیغ 

 :رها بود که گفت

 معماری تهران

ود که اصال باورم نمیشد.شاید این چیز امکان نداشته باشه ولی به نظر من یه معجزه ب
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 :هردومون یچیز رو قبول شدیم.باخوشحالی گفتم

 راست میگی؟؟؟؟؟؟

آره به جون عسل.معماری تهران.عسل دیدی عین هم شدیم؟معماری تهران _

 هردوموووووون.تو یه دانشگاه عسل.باورت میشه؟؟؟؟

 !نه_

 خب اشتباه میکنی باید باورت شه_

 وای استرس دارم_

 چرا؟_

 میذارن بریم تهران آخه؟؟؟_

 .تو به اینا فکر نکن_

 مگه میشه؟؟؟_

 .عسل انقد استرس وارد نکن_

 خیله خب.خدافظ_

 ناراحت شدی؟_

 نه عزیزم خدافظ_

تلفنو قطع کردم و گذاشتم سرجاش.همینطور که میرفتم تو اتاقم به بابام فکر میکردم.بابام 

ه اتاق یه شرکت فروش مصالح ساختمانی داشت.امروز هم اونجا بود.فکر خوبیه.سریع ب

رفتم وایسادم جلو آینه.به خودم نگاه کردم.همه بهم میگفتن بهم نمیاد هیجده سالم 

باشه.یابیست و دو.یا بیست و سه.ولی خب من هیجده سالمه چرا سن منو انقد بزرگ 

میکنن؟موهام قهوه ایه روشنه واز بچگی هم گونه هام تقریبا عین اونایی بوده که پروتز 

.الغرم.ولی من نمیدونم 170معمولی لب هم معمولی.قدم هم  کردن.چشمای طوسی.دماغ

چرا میگن بهت نمیخوره.بیخیال این فکرا شدمو رفتم آروم در کمدو باز کردم.یه مانتوی 

آبی نفتی با شلوار مشکی.یه روسری آبی هم برداشتمو سریع سرم کردم.کیفمو گوشیمو و 
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م.تند کتونیمو پام کردمو از خونه عین همچنین سوییچ مامانمم برداشتمو از خونه بیرون رفت

جت پریدم بیرون.سوار پرشیای خوشگل مامان شدمو سریع خودمو به شرکت بابا رسوندم 

که یکم دور بود.اصال صبر نداشتم.سر راه ترمز زدم یه شیرینی هم خریدم.وقتی رسیدم 

تی به بعد پارک کردن ماشین وارد ساختمون شدم.استرس داشت از سرم بیرون میزد.وق

 :طبقه مورد نظر رسیدم خودمو به منشی رسوندم.تا منو دید سریع از جاش بلند شدو گفت

 !سالم خانوم معاف.خوش اومدین

 سالم خانوم کریمی.بابا هست؟؟؟_

 بله.بفرمایید_

سریع به طرف اتاق رفتم و دوتقه به در زدم.با شنیدن بفرمایید خواستم وارد شم اما اول یه 

بعد لبخند زدم.در اتاقو که باز کردم بابا اول با دیدن من تعجب کرد نفس عمیق کشیدمو 

 :اما بعد لبخند زد.از جا بلند شدو گفت

 به به!تک دخترم.خوش اومدی

 سالم بابا_

 :باهاش روبوسی کردم که گفت

 دست پرم که اومدی!خبریه؟

 بعلـــــــــــــــــه.شیرینی قبولی دانشگاهه دخترتونه_

 :د. یه لبخند از ته دل زدو گفتبابا چشاش برق ز

 !مبارکـــــــــــــــــــــــــه.پس این شیرینی خوردن داره

 :شیرینی رو باز کردم.شیرینی مورد عالقشو خریده بودم.بابا یه دونه خوردو گفت

 خب...حاال کجا؟؟؟چی؟

 !معماری تهران_

 :توقع داشتم بابا اخم کنه ولی لبخندی زدو گفت

 خوبی بودآفرین.تهران.خبر 
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 .مرسی_

 دایینا اومدن؟؟؟_

 .آره خالینا و دایینا اومدن .البته خودشون نه بچه هاشون_

 پس زیادیم.منم شب با شیرینی میام_

 !خب همینو میبریم دیگه_

 اینو که االن اینجا پخش میکنم تموم میشه_

 :و پس از گفتن این حرف خانوم کریمی رو خواست و اون هم اومد.بابا گفت

 رینی رو پخش کن.دخترم دانشگاه قبول شدهاین شی

 :خانوم کریمی لبخند زدو گفت

 مبارک باشه

 :لبخندی زدمو گفتم

 خیلی ممنون

 :اون هم لبخندی زد. شیرینی رو گرفت و خارج شد.یکم من من کردموگفتم

 بابا

 جانم_

 رها هم عین من...تهران قبول شده_

 هچقد خوب.میتونید باهم باشید خیال منم راحت تر_

یعنی با این حرفش قلب من دومتر زیرش خالی شد.یعنی من عاشقتممممممممممم.با 

 :هیجان گفتم

 یعنی...میذارین من برم

 :بابا چشاشو گرد کردو گفت

 این چه حرفیه.دخترم شبو روز داشته درس میخونده بعد من نذارم بره؟؟؟؟

 مرسی بابا مررررررررسی_
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 البته شب با هم صحبت میکنیم_

 :ن دادمو گفتمسری تکو

 باشه.من برم بابا دیر میشه.زود بیا خونه

بابا سری تکون داد و خداحافظی کرد.سریع از شرکت بیرون اومدمو سوار ماشین 

شدم.تاخونه واسه خودم دنیایی داشتم.اصال حالم یجوری بود که هرکی میدید فکر میکرد 

دم خونه یه دویست و شیش من دیوونه ام.صدای آهنگو زیاد کرده بودمو میرفتم.وقتی رسی

جلو در بود.ماشین کیه؟؟؟ماشینو پارک کردم.دروبا کلید باز کردمو وارد ساختمون 

شدم.وقتی در اصلی رو هم با کلید باز کردم متوجه شدم همه ازخواب بیدار شدن و دارن 

 :بستنی میخورن.مامان با دیدن من که کفشام دستم بود گفت

 کجا بودی؟؟؟

 :ابابهنام گفترفته بودم پیش ب_

 آخی.نتونستی یکم صبر کنی؟

 نه نتونستم_

 :نگاهم چرخید و متوجه نوید شدم.پسر جک فامیل.روبهش گفتم

 علیک سالم

 :یه لیس به بستنیش زد.بعد برگشت طرف منو سری تکون دادو گفت

 سالم

و بعد یه لیس دیگه به بستنیش زد.خاک برسرت مرد مگه اینجوری بستنی 

ذاشتم تو جا کفشیو رفتم تو اتاقم.یه تنیک پوشیدم.شالم رو هم سرم میخوره؟؟؟کفشمو گ

 :کردمو اومدم بیرون.بعد این که منم بستنیمو خوردم مامانم گفت

با جمع پسرها صحبت میکنم.شام امشب با همتونه.هرچی میخواید باید درست کنید چون 

مادرجون پدرجون.پس  دخترم دانشگاه قبول شده مهمون شماییم.مامان باباهاتونم میان با

 حواستون باشه ضایع نشید
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 :منو بهار زدیم زیر خنده.نوید شروع کرد به صرفه کردن.از جاش بلند شدو گفت

 .باور کنید من اومدم یه سر بزنم برم من واسه خوردن شام برمیگردم

 :عرفان دستشو گرفت کشیدو گفت

 بشین سرجات شام اتفاقا با خودته

 :انداختو گفتمامانم شونه ای باال 

 .دیگه هرکاری دوست دارید بکنید واسه شام

 :ندا سریع گفت

 !راستی شستن ظرفاهم با خودتونه ها

 :بشکنی زدمو گفتم

 .راس میگه راس میگه

 :بهنام سری تکون دادو گفت

 .آقا من وظیفه شاد سازی گروه رو انجام میدم.من دست میزنم شما بپزید

 :علی گفت

 بدید گشنمونه جدی پاشید کارارو انجام

 :بهنام یه پس گردنی زدو گفت

 سالته ماشااهلل بزرگ شدی بلدی غذا هم بپزی پاشو پاشو آفرین 16علی آقا 

 :مامانم گفت

 !شام دیر شه من میدونمو شماهاااا

 :نوید گفت

 چشم خاله بچه ها بیجنبه بازیو بس کنید پاشید دیگه

 :مامانم گفت

 .راستی یکم خونرو هم تمیز کنید

رصت حرف به هیچکیو نداد.بهنام پاشد یه دستمال بست دورکلش وخواست گردگیری و ف
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 :کنه که گفت

 خاله اینجا اصال کثیف نیست من چیو تمیز کنم

 :مامان گفت

معلومه که کثیف نیست.قبل اینکه شما بیاین گردگیری کردم ولی االن شما دوباره انجامش 

 بدین

و میکشید.نوید شروع کرد به کباب درست بهنام سری تکون دادو شروع کرد.علی جار

کردن عرفانم برنج گذاشت!عرفان دمکنیو گذاشت رو سرش و پیشبندم بست و مثال 

 :داشت به نوید آموزش میداد.نوید گفت

 عرفان بپیچونیم بریم؟

 :عرفان با مالقه زد تو سرشو گفت

 غذاتو بپز عجیجم

 :و بعد صداشو جدی کردو گفت

بدم توعه گوریل شکمو بخوری؟توام که پول نمیدی بریم بیرون من این همه کار میکنم که 

 باید حساب کنم.پس بشین غذاتو بپز

بعد از  6مااینور ترکیده بودیم ازخنده.تقریبا دوساعت بعدغذا حاضر شد.حاال تازه ساعت

 :ظهره.عرفان سرشو خاروندو بلند گفت

 مامان برنج داره میپزه چیکارش کنم؟؟؟؟ساعت شیشه تازه

 :امان گفتم

 من تقلب نمیرسونم

 
 

 :بهنام با تاسف گفت

دیوانه ساعت چهار برداشتی برنج گذاشتی همین میشه دیگه.دانشمند باید االن زیرشو 
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 خاموش کنی

 :عرفان هم همونکارو کردوگفت

 شیطون واسه خودت خانومه خونه ای شدیا وقت شوهر کردنته

 :بهنام با ناز گفت

 من میخوام ادامه تحصیل بدم

 و عرفان درجواب گفت:زارت

منو دخترا وارد اتاق شدیم مامان هم قرار بود بره خونه مادر بزرگم.بهار گفت:بچه ها بیاید 

ببینیدو گوشیو گذاشت وسط.از دونه دونه کاراشون فیلم گرفته بود.اینو کی 

گرفت؟؟؟؟؟؟؟؟خودش جواب داد:انقد یواشکی فیلم گرفتم هیچکدومتون نفهمیدید...ماام 

همه مهمونا اومدن.باباهم با یه بسته شیرینی اومده بود.پسرا 8ی خندیدیم.تقریبا ساعت کل

سریع شامو آوردن.خوردیم غذارو...ولی بزور خوردیم... علی هم مثال ساالد درست کرده 

بود.کاهو رو دو نصف کرده بودو انداخته بود تو ظرف.انقد کاهوهارو بزرگ خورد کرده 

برمیداشت.غذا که تموم شد پسرا جمعش کردنو ظرفارو بود هرکی فقط دو تیکه 

شستن.برای اولین بار خوب بود.خاله و زنداییم هم کلی بهم تبریک گفتن.داییم بحث 

 :اصلیو باز کرد

 خب حاال محمد)اسم بابامه(چه تصمیمی داری؟؟؟

ون من با آقای دادفر)بابای رها.تنها رفیق فاب بابامه(صحبت کردم.تصمیم گرفتیم دوتام_

 پول بذاریم نزدیک دانشگاشون براشون خونه اجاره کنیم

انقد ذوق کرده بودم نزدیک بود جیغ بزنم.ولی نمیشد بروزش داد.لبخند دندون نمایی .

 :زدم و هیچی نگفتم.دایی گفت

 فکر خیلی خوبیه.عسل هم کلی پیشرفت میکنه

ا لبخند به اونها و شروع کردن به بحثای متفرقه.بهنام گفت:عسل میای جرئت حقیقت؟؟ب

 ملحق شدم
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**************** 

خالصه این بچه ها تا یه هفته خونه ما چتر شدن.میگم چتر مامانم میگه زشته.انقد باهاشون 

شوخی کرده بودیم دیگه عادت کرده بودن.از فردای رفتن اونا هممون به فکر خونه و 

تو طبقه پنجم یه آپارتمان وسایلش بودیم.باباینا دنبال خونه بودن و آخرشم یه خونه 

نزدیک دانشگاه اجاره کردن.منو رهاهم میرفتیم وسایل خونه بخریم.خدایی مگه نباید 

همچی خوشگل باشه؟خونه مجردیه ولی باید در حد توان شیک باشه دیگه.وقتی من میتونم 

چیزارو باهم ست کنم چرا نکنم.این رهای پررو ام که همش گیر میداد آخرشم با 

 :گفت عصبانیت

 میزنم تو دهنتا.جهاز نمیخری که!آخه کی جعبه دستمال کاغذیو با مبل خونه ست میکنه

 جلوه قشنگ تری داره_

و به کارم ادامه دادم.بعد خریدن وسایال و انتقال اونها به تهران قرار بر این بود فردا که نهم 

زیاد بود تا زمان شروع  مهر بود ما به تهران بریم و کارای دانشگامونو انجام بدیم.چون کارا

بعد از ظهر بود که  6دانشگاه تهران میموندیم.فردا صبح با رها به تهران میرفتیم.ساعت 

کمکم حالو هوای ناراحتی تو خونه ما پیچید.عرفان از این ناراحت بود که چرا ما خونه 

مجردی گرفتیم.میگفت دوتا دختر تنهاتو شهر غریب امنیت ندارن.خوب شد بااین 

 :اش بابا خونه رو بیخیال نشد.آخرشم عرفان گفتحرف

پس من هروقت دلم بخواد میرم بهشون سر میزنم به من هم ربطی نداره که چه روزی 

 باشه

و از خونه رفت بیرون...یاامام زمان.عرفانو تاحاال اینجوری ندیده بودم.از علی بعید نبود.ولی 

دیم معلوم بود مامان بغض علی االن فقط اخم میکردو حرفی نمیزد.شامو که خور

داره.ظرفارو که شستیم خواستم بخندونمش که موفق نشدم.بعد از اون رو مبل نشستیم و 

همگی به تلویزیون زول زدیم.هیچی از فیلمش نمیفهمیدیم.خواستم یکم بحثو احساساتی 
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 :کنم و گفتم

 من دیگه فردا میرم حاللم کنید.اگه اذیتتون کردم ببخشید

 :داشتم حرفم اوج حس رو داشته باشه که علی زد به بازومو گفتمن تمام سعیمو 

 خرس گنده از تو بعید بود

 .هرچی زده بودم پرید

 بی تربیت فردا دارم میرما_

 بهتر اتاقت مال من میشه_

 :مامان لبشو گاز گرفتو گفت

 علی...زشته

 
 

م داره دیوونه و علی زد زیر خنده.وا!مثه اینکه هوا آلوده شده زده به مغز علی. داداش

میشه!بعد دیدن فیلمی که اصال متوجهش نشدن از جامون پاشدیمو هرکی به سمت اتاقش 

رفت تا بخوابه.منم با یه دنیا اخم رفتم تو اتاقم که یهو یه صدا اومد که من منفجر شدم از 

خنده.دستشویی نزدیک اتاق من بود و صدا واضح رسید.هرکی بود بی شک ترکید.صدایی 

 یدم چیزی جز این نمیگفت.خالصه شب با هزار جور فکرو خیال خوابیدمکه من شن

********** 

 :با لبخند از جام پاشدمو به گوشیم نگاه کردم.لبخندم کامال عصبی بود.روبه گوشیم گفتم

 وا مونده ی خر میمیری انقد زنگ نزنی؟بزنم همینجا تو دیوار له شی .مسخره

ه دیدم همه خوابن.چقد بدرقه خوبی واقعا.مطمعن و از جام پاشدم رفتم طرف دستشویی ک

باشم من سر راهی نیستم؟؟؟؟انگار نه انگار من دارم میرم پاشید بابا.رفتم طرف دستشویی 

 :و بعد چند دقیقه بیرون اومدو به دستشویی گفتم

 دلم برات تنگ میشه

افتاده بود رو و دماغمو کشیدم باال.در اتاق پسرا باز بود.علی که خدایی نکرده عین میت 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

17 

تخت.عرفانم نبود.چه داداش مهربونی.پاشده رفته سرکار.همون موقع صدای آالرم گوشیه 

 :باباهم به گوش رسید و هردوشون از خواب بیدار شدن.بابا با لبخند گفت

 سالم دختر تهرونی

 :لبخندی زدمو گفتم

 سالم.صبح بخیر

تم تا صبونه رو آماده مامان سری تکون دادو به طرف دستشویی رفت.منم خودم رف

کنم.زیاد اشتها نداشتم ولی کلی نون پنیر با گردو خوردم.خوبه حاال گشنم نبود.ولی المصب 

خیلی میچسبید.اصال آدم خود به خود اشتهاش باز میشد.آخرین لقممو هم گرفتمو رفتم تو 

شیدم علی اتاق.یه مانتو تا بستونی سرمه ای با خال خاالی سفید انتخاب کردم.هرموقع میپو

میگفت شبیه یوزپلنگ شدی.چقد داداش من بی تربیته!تو آیینه براش شکلک دراوردم که 

 :همون موقع با قیافه خوابالو اومد توو گفت

 اا بازم که یوز پلنگ شدی

 خودتی_

 یوزپلنگه؟مگه داریم مگه میشه؟؟؟_من؟؟؟؟من االن کجام شبیه _

 قیافت_

خداروشکر.ادامه لباسمو پوشیدم.یه شلوار سفید خواست بزنتم که بابام صداش کردو رفت.

و یه شال سفید.واال میپزیم تو راه.کتونیمم که اونجا بود بعدا میپوشیدمش.خالصه همه 

 :وسایلمو آوردم بیرون.خانوادمو برای آخرین بار بغل کردم.علی درگوشم گفت

 !گذاشتم بری تهران از اعتماد من سوء استفاده نکنیا

وند پشتم که بخاطر ضربه گردنم پنج متر پرت شد جلو.باباهم دوباره و یدونه محکم کوب

 :همه نصیحتارو کرد مامانمم آخرش بغضش ترکیدو گریه کرد.بوسش کردمو گفتم

 هرروز بهتون زنگ میزنم قول میدم.گریه نکن من نمیخوام ناراحتیتو موقع رفتن ببینم

 :مامان میون گریه گفت
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خوشالم.نمیبینی اشک شوغه؟داری میری ته دیگای تو قابلمه میمونه برا ناراحت نیستم که 

 .من

و به گریش ادامه داد.چشام شد اندازه ته دیگ.چه بدبختیم من.همه ته دیگارو که این دوتا 

نره غول میخورن.علی چنان زد زیر خنده و شروع کرد به مسخره کردن که باباهم خندش 

 :گرفت.لبخند ژکوندی زدمو گفتم

 عله...فک کنم منو از پرورشگاهی جایی اوردین نه؟؟ب

 :علی با خندش ادامه داد

 نمیدونستی از تو جوب برت داشتیم؟؟من که گفته بودم

 :رفتم طرفش یه بیشگون از بازوش گرفتم که جیغش داشت درمیومد.با لبخند گفتم

 .گیباز به من که آدمم و از جوب اومدم تو که هنوز موجود ناشناخته ای چی می

علی خندیدو چیزی نگفت.با صدای آیفون همه از فکر بیرون اومدیم.آقای داد فر بود که 

میگفت زود برم پایین تا مارو ببره ترمینال.یبار دیگه همرو بغل کردم.مامانم کلی بوسم 

کرد.از خونه بیرون اومدمو دونه دونه وسایلمو چک کردم.همچیم بود.از ساختمون خارج 

آخرو به خونه ویالییمون انداختم.به این منطقه زیبامون.به دریا.انگار  شدمو در آخر نگاه

خدایی نکرده دارم میمیرم.اشکم نمیومدا ولی نمیدونم چرا آب بینیم هی میومد منم مجبور 

بودم بکشم باال بعد همه فک میکردن دارم گریه میکنم.نگاهی به رها انداختم.نیشش انقد 

ره آنتالیایی،جایی.نشستیم تو ماشینو به سمت ترمینال راه باز بود آدم فک میکرد داره می

افتادیم.تا اونجا فقط به جاده و باغ نگاه کردم.راستش ناراحت بودم.هم ازاینکه دارم میرم 

هم خیلی ناراحت شده بودم که عرفان نمونده بود خداحافظی کنه باهام.مگه داداشم 

االن نمیشه!آقای دادفر دم ترمینال نگه نبود؟؟؟؟اصال برم تهران کلی باهاش دعوا میکنم.

داشتو دوباره رهارو بغل کرد.وسایل هامون رو تو ماشینی که به تهران میرفتو قبال بلیط 

گرفته بودیم قرار داد.ماهم بعد خداحافظی وارد اتوبوس شدیم.نگاهی به رهای خوشحال 

لپاش میرفت تو و  کردم.یه دختر سبزه و بانمک.قدش از من کوتاه تر بود.وقتی میخندید
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خوشگلش میکرد.موهای مشکیش هم کلی بهش زیبایی داده بود.چشم ازش برداشتمو به 

بیرون چشم دوختم.اتوبوس یه ربع بعد راه افتاد.حاال منم بغضم گرفته بود اگه گریه 

نمیکردم میترکیدم.یاد همچی که میوفتادم مخصوصا رفتار عرفان گریم بیشتر میشد.اصال 

ورده بود که نمونده بود خونه.یه قطره اشک شد دوتا...دوتا شد سه تا و خیلی بهم برخ

همینجور ادامه داشت که رها برگشت طرفم.میدونستم قیافشو چه شکلی میکنه االن.کله 

 :صورتش مچاله میشه.رها یدونه کوبوند رو دستم و گفت

وری دختر خجالت بکش.خرس گنده سن خر پیرو داری اشک تمساحم که میریزی.اینج

 شبیه گربه میشی

 :یاخدا باغ وحش شدم رفت که.برگشتم طرفشو گفتم

 میخوای حیوونای دیگه هم به من نسبت بده ها؟؟؟اگه دلت میخواد

 :ابروهاشو باال انداخت.انگشت اشارشو به طرف من گرفتو گفت

 نگاه کن. االن اخالقت سگ شده زبونتم میشه مثه نیش مار

 :ه گفتاخمی کردمو خواستم چیزی بگم ک

 االنم عین ببر حمله میکنه به من

 :چشمامو گرد کردم.ادامه داد

 لباستم که شبیه یوزپلنگت کرده

دهنم باز مونده بود.خرس گنده هستم.خر پیر هستم.اشک تمساحم میریزم.اینجوری هم 

شبیه گربه میشم.اخالقمم سگ میشه زبونمم عین نیش مار.عین ببرم بهش حمله 

یوزپلنگم کرده.یعنی آفرین به این دقتت رها.یدونه کوبوندم تو  میکنم.لباسمم که شبیه

 :سرش که گفت

 االنم شدی االغ

 بی تربیت مگه من باغ وحشم همرو به من نسبت میدی_
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 :رها در جواب فقط لبخند زدو گفت

 میوه میخوری؟؟؟؟؟

*********  

واب ندم ولی هنوز به تهران نرسیده بودم که گوشیم زنگ خورد.عرفان بود.میخواستم ج

 .گفتم شاید زنگ زده عذر خواهی کنه

 سالم_

 سالم خوبی_

 :منم صدامو آروم کردم و بعدشروع کردم

خوبم؟؟؟؟؟چی میشد امروز سرکار نری بمونی خواهرتو بدرقه کنی.ها؟؟؟؟؟مثال دارم میام 

برای سه چهار ماه بمونم تهران منو شاید نبینی نیومدی خواهرتو برای آخرین بار 

 ؟حقته االن قطع کنم جوابتم ندمببینی

 :عرفان سریع گفت

 نه نه نه نه قطع نکنیا

 :حرف نزدم.خودش گفت

میموندم باهات خدافظی میکردم گریم میگرفت.بهتر بود حضوری ازت خدافظی نکنم واسه 

همین بهت زنگ زدم.اینجوری بهتر بود.خیلی دوست دارم آجی عزیزم ایشاهلل همیشه 

 د وقت یبار میام بهت سر میزنم مطمئن باش...آجی گلمموفق باشی.خودم هر چن

 :انقد غمگین حرف زد بغضم گرفتو رفتم تو اوج ناراحتی.تو حس بودم که گفت

 !برو تو دانشگاتون دنبال دختر خوبم بگرد برا من منم زن بگیرم توروخدا

 :دیوونه.میون بغض خندم گرفت.گفتم

 عرفان دیوونه.دلم برات تنگ میشه

 طورمنم همین_

 بیایاااا!نچسبی به کارت منو یادت بره_
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 نه تو عین زیگیل چسبیدی به مخم اصال ازش بیرون نمیای_

 :محبت کردنشم خرکیه.لبخندی زدمو گفتم

 .تو میخوای ابراز محبت نکن

 :خندیدو بعد گفت

 !برو دیگه مزاحم نمیشم

 مراحمی_

 اون که صد درصد.برو کار دارم.بای بای_

 خدافظ_

 ...کردم.همه کینه چند ساعت پیشم رفع شد!الهی عزیزم و گوشیو قطع

******** 

یا خدا اینجا آسانسور خراب شه من چیکار کنم.پنج طبقست؟؟؟؟؟؟؟؟؟صاحبخونه تا باال 

 :باهامون اومدو گفت

 آقای دادفرو آقای معاف گفتن که زیاد شلوغ نکنید که صدا میره پایین

برای چی بردی آخه؟؟؟؟نگاهم به در روبه رویی نگاه کن توروخدا بابا اینجا آبروی منو 

 :افتاد.پرسیدم

 این خونه مال کیه؟؟؟؟؟

اینجا االن تا چند وقته دیگه خالیه.صاحبش یه پسر جوونیه که االنم ایران نیست.خیالتون 

 راحت.فک نکنم اصال بخواد بیاد

رفتو منو رهاهم اون موقع اصال به این موضوع اهمیتی ندادمو فقط باشه ای گفتم.صاحبخونه 

 :وسایلو بردیم داخل.چه خونه ای شده بود.منم دیگه!اصال یه دختر با سلیقه.به رها گفتم

 دیدی نتیجه با من اومدن خریدو؟؟؟؟

 آره دیدم.خونمون کلش شده زرشکی.انگار تو انار نشستیم_

 قشنگه که.راستی اتاق تو کدومه اتاق من کدومه؟؟؟_
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 مه که اون تهیه مال منه این نزدیک در مال توواال من موقع چیدن اینجا یاد_

سری تکون دادمو به اتاق زیبای جدیدم رفتم.عین جت همه وسایلمو سرجاش 

ظهر  2گذاشتم.حولمو لباسمو برداشتمو رفتم حموم!یه ساعت بعد که اومدم بیرون ساعت 

ت!رو بود.صدای شکممون خونرو برداشته بود.رفتم تو یخچال که دیدم هیچی توش نییییس

 :به رها گفتم

 رها اینجا فقط گشنگی پیدا میشه.بیا برو یچیز بخر

 برو بابا.بیا اولین روز خودمونو یجا مهمون کنیم_

 من خودمو مهمون تو میکنم.بریم_

 
 

 میدونستی خیلی چتری_

 !آره_

خالصه حاضر شدیم تا بریم بیرون. منه خنگم که تهرانو نمیشناسم خودمو چتر کردم.روبه 

 :یه آژانسی بود.رها که زود تر از من حاضر شده بود گفت روییمون

 من میرم یه ماشین بگیرم

 رها؟؟؟تو کجارو بلدی آخه؟_

بابا درسته شمال زندگی میکنم ولی خونه جد و آباد بابام تهرانه. چند وقت پیش اومدیم _

 .تهران پسر عموم بردمون یه رستوران خوب.زیاد دور نیست

از این؟یه نهار مفتی.نگاهی به تیپم کردم.یه مانتو صورتی با  سری تکون دادم.چی بهتر

شلوار و کفش و شال مشکی.خوب بود!گوشیمو کلیدو برداشتمو رفتیم.آژانسیه سریع مارو 

 :سوار یه ماشین کرد.آدرسو که رها داد راننده هه گفت

 !جای قشنگی میخواید برید

 :رها لبخندی زدو گفت
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 .آره.قشنگه

 :جوون بود صدای ضبطو زیاد کردو گفت راننده که یه پسر

 اذیتتون که نمیکنه

 :رها

 .نه خوبه

خالصه راننده هه تااونجا حرف زد رهاهم عین خنگ ها جوابشو میداد.وقتی رسیدیم من 

زودتر پیاده شدم که متوجه شدم رها هنوز نشسته.سرمو بردم تو که دیدم راننده یه کارت 

 :گرفت طرف رها و گفت

 د به همین شماره زنگ بزنید بیام دنبالتونکارتون تموم ش

 :و رها کارتو گرفتو گفت

 ممنون

 :و اومد بیرون.وای مگه میشه؟؟؟؟مگه داریم دختر انقد خنگ؟پسره که رفت گفتم

 رها خاک بر سرت چرا گرفتی؟

 بابا اینجا آژانس نداره بگیم بیاد_

 رها اون بهت شماره داده تو که زنگ بزنی باهاش دوست شی_

 :گیج گفت رها

 واقعا؟؟؟

 :یدونه کوبوندم تو پیشونیمو گفتم

 انقد تو شمال پسرا راس راس اومدن درخواست دادن فرقشونو نمیفهمی

 :رها سریع شماررو انداخت تو جوب و گفت

 خاک تو سر خرش

 اون خره یاتو_

 اون_
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 :فتوارد رستوران شدیم.با کلی کالس نشستیم رو یه میز دونفره.رها منو رو برداشتو گ

 چی میخوری

 چی داره_

 من خودم جوجه کباب میخورم تو چی میخوری؟_

 کوبیده_

 :رها به گارسون سفارش دادو بعد به من گفت

 عسل بد شد شماررو گرفتم؟؟؟

 !چیکارت کنم خنگی دیگه_

 خب نفهمیدم_

 ولش کن_

 :چند دقیقه گذشت که دوباره گفت

 وای خیلی بد شد نه؟

 !نه رها نمیدونستی دیگه_

 :سری تکون دادو گفت رها

 آره بابا ولش کن

سرمو انداختم پایین.بعد چند دقیقه آوردم باال که دیدم رها داره با چشمای اندازه دیگ 

آش نذری به یکی نگاه میکنه.به عقب برگشتم که دیدم کل رستوران چشاشون این 

جود شکلیه.یه پسر که...فک نکنم اصال آدم به حساب میومد چه برسه به پسر.یه مو

ناشناخته شبیه پسر بود که موهاشو عین سیخ به باال داده بود.موهاشم کوتاه نبود که بگی 

دیزلی چیزیه.یذره جلوی موهاشو سیخ داده بود باال بقیه پشتشو که بلند بود همینجوری ول 

کرده بود.فک کنم اتو کشیده بود که انقد صاف بود.ابروهاشم برداشته بود.تنها چیزی که 

متعجب کرده بود نگین زیر لبش بود.یعنی وای برمن!من میرم عروسی از اینا  منو خیلی

میزنم.تیپم که...فک کنم با شهرداری قرار داد بسته با خشتکه شلوارش همجارو جارو 
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کنه!اه اه پسره نکبت.خاک تو سرت.یه آدامس اندازه توپ والیبالم تو دهنش بود هرچی 

ین.اه!سرم رو برگردوندم تا به اون نکبت خان میجویید نیم لیتر آب دهنش میریخت زم

نگاه نکنم.آخه پسرم انقد زشتو بی شعور؟؟؟حالم بهم خورد.رها هم نگاهشو 

برداشت.غذارو که آوردن رها با هر قاشقی که میخورد یا تیپ این پسررو مسخره میگرد یا 

 :میگفت

 ای کاش زودتر بهم گفته بودی شماررو نمیگرفتم

با لبه ی بشقابم بزنم تو دهنش که راحت شه بره اون دنیا مارم راحت یعنی دلم میخواست 

کنه!خالصه وقتی رفتیم حساب کنیم دیدیم پسره با کلی اعتماد به نفس رفته مخ یه دختره 

که خیلی شیک تیپ زده بود رو بزنه!و جالب تر اینجا بود که دختره شماررو گرفت.یعنی 

متون.از رستوران که بیرون اومدیم جونمون درومد واجب شد با لبه ی بشقابم بزنم توسر ه

تا ماشین پیدا کنیم.هواهم انقد گرم بود انگار قصد داشت ما رو بپزونه.با پولی که بابا داده 

تومنو همون روز اول خرج  200بود رفتیم تا برای خونه خرید کنیم.شاد شنگول 

 !کردیم!منو این همه ولخرجی محاله

****** 

 دیگــــــــــــــهعسل نمیری بدو _

 خب خب_

نمیشد آغا نمیشد.هرکاری میکردم مقنعه هه شبیه موشک میشد!واینمیستاد رو سرم.رها با 

 :عصبانیت اومد تو اتاق و گفت

 دلم میخواد بزنم لهت کنم

و خودش سریع مقنعمو درست کرد.نگاه تو آینه کردم.جلل خالق.رها کوله پشتیمو 

 :برداشتو گفت

 بدو عسل

ریع بیرون رفتم.حاال مگه بند کتونی بسته میشد؟اوف.همشو فرو کردم تو خود و منم س

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

26 

کتونی و سوار آسانسور شدیم.چه حالی میداد.اصوال همه خونه های شمال ویالییه آسانسور 

ماسانسور زیاد نداره.شرکت باباهم بعضی اوقات میرم.چه آهنگ قشنگی.آدم میره 

 :توحس.تو اوج حس بودم که یکی گفت

 همکف

مرض.پرید وسط احساسات ما.پیاده شدیم و رفتیم تا اتوبوس سوار شیم.با کلی خط عوض 

کردن و سوار شدن به مترو رسیدیم به دانشگاه.یاامام زمان.دانشگاس یا سالن 

مد؟؟؟؟؟یعنی اگه یکی میگفت چشام شده اندازه لیوان تعجب نمیکردم.لبمو گاز گرفتمو 

کی بودم.موهامم ساده بسته بودم.اینا شینیون میکنن نگاهی به خودم انداختم سرتا پا مش

 :میان اینجا.لبمو دوباره گاز گرفتم که رها گفت

 بیچاره لبه تو.چقد گازش میگری.چشاتم که شده اندازه بشقاب.آدمانه رفتار کن

سعی کردم به حالت اول برگردم.خودمو درست کردم وبا چشم غره رفتن به همشون 

اونروز واسه دانشگاه جونمون درومده بود.تاریخ کالسا و زمان اونروزو گذروندم.خالصه 

بندیو ...یعنی تا ظهر تو اون گرما جونم درومد!بعد از اوکی همه کارا راه افتادیم بریم یه 

جایی به نام انقالب وسایل بخریم.کوله پشتی قبال خریده بودیم.خودکار مداد پاک کن های 

بعد از ظهر که عین جنازه 5و خریدیم.ساعت واسه جزوه و پاپکa4 الزممون و برگه

 :رسیدیم خونه رها گفت

 ببین عسل امروز دهم مهر.دانشگاه پنج روز دیگه شروع میشه

 خب؟_

 .کال گفتم فضولیو استرستو میذاری کنار.حواستم جمع میکنی_

 سعی میکنم_

 !عسل_

 !رها_

 ها؟_
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 پاشو شام بپز_

 پاشو خودت بپز_

 !و رفت تو اتاقش.مرض بگیری

******** 

خالصه.ما تو این چهار روز یا میشستیم تو خونه یا میرفتیم خونه دوستای تهرانمون.هرروزم 

که به خانواده تو شمال زنگ میزدیم.داستانی که زندگی منو مهیج تر یا شاید حرص درار 

تر کرد کمکم شروع شد.فردا روز اول دانشگاه بود.رها عین بچه مدرسه ای ها ساعت ده 

تا بخوابه.ولی من خوابم نمیبرد!رو تخت دراز کشیده بودم که یه صدایی شب رفت 

شنیدم.صدای در آسانسور.و بعد صدای کوبیده شدن در.گوشامو تیز کردم تا ببینم چیز 

دیگه ای میشنوم یانه.اما نه صدایی نبود.توهم زدم یعنی؟؟نه توهم نبود.اصال نمیتونستم با 

یی خالی نبود؟؟؟؟ صاحبخونه گفت که اون حاال حاالها خودم کنار بیام.مگه خونه روبه رو

نمیاد.!!نکنه دزد باشه؟؟؟بااین فکرم عین جت پریدم طرف در.قدمو بلند کردم تا از اون 

سوراخ روی در بتونم بیرونو ببینم.هیچی نبود.نه آسانسور طبقه ما بود!نه در روبه رویی باز 

صلوات فرستادم رفتم تو اتاقم.ولی خب بود.وا پس چی بود؟؟؟؟از در فاصله گرفتمو یه 

 .همش تو فکر بودم دیگه.نزدیکای ساعت دو بود که خوابم برد

***** 

 :دلم میخواست کف پامو بکوبونم تو دهنش!انقد گفت

 عسل پاشو عسل پاشو

مخم ترکید.با عصبانیت از جام پاشدمو رفتم دستشویی وقتی بیرون اومدم دیدم هنوز یکم 

 :به ساعت کردم که دیدم پنجو نیمه.چشامو گرد کردمو گفتمهوا تاریکه.نگاهی 

 م؟؟؟؟پنجوووووونیــــــــــــــ

و برگشتم طرف رها وسوالی نگاش کردم.گفت:آره دیگه پنجو نیم.تا برسیم دانشگاه دیر 

رها من تاحاال ساعت پنجو نیم _دانشگاه_کله سحر راه بیوفتیم کجا بریم؟؟؟؟؟؟؟؟_میشه
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انقد غر نزن.بیچاره شوهر تو.هرچند میدونم آخرم میترشی _ه بودم.از خواب بیدار نشد

میوفتی رو دستمونبی حوصله نشستم سر میزو صبحونه خوردم.نمیرفت پایین المصب.چاییو 

برداشتم بخورم که یه لحظه احساس کرده یه تیکه آتیش انداختن تو گلوم.افتادم به 

کیفشو بیاره.منم خواستم برم تو اتاق صرفه.آخرش صدامو صاف کردم.رها رفت تو اتاق تا 

که باز صدای دیشب اومد.اما این بار صدا کوبیده شدن در و بعد صدای آسانسور.عین جت 

پریدم طرف در که دیدم آسانسور طبقه چهارم ایستاده و از عالمتش معلومه که یکی درو 

اد.صد درصد خیاالتی باز کرده و بعد آسانسور به پایین راه افتاد.پس صدا از طبقه چهارم می

شدم.ولی شایدم نشدم.رفتم تو اتاق تا حاضرشم.این دفعه مقنعمو هم قشنگ تر سر 

کردم.از درکه بیرون اومدم یاد دیشب افتادم.همینطور که سوار آسانسور شدیم 

یه صدا _نه یازده یا یازدهو نیم خوابیدم_پرسیدم:رها؟تو دیشب ساعت ده خوابیدی؟

توهم زدی _دیشب_نه!کی؟_سانسور بازو بسته شد.شنیدی؟؟؟در آ_چه صدایی؟؟؟_اومد

آهان.باشهبیخیال شدم.راست _بابا.صاحبخونه گفت صاحب این ملک رو به رویی االن نمیاد!

میگفت شاید خیاالتی شدم.سوار بی آر تای شدیم و تا دم مترو رفتیم.نیم ساعت بعد که 

ون هفت بود.رو یکی از صندلیا تازه ساعت شیشو ربع بود رسیدیم دانشگاه.اولین کالسم

نشستیم.همه کمکم میومدن!دانشگاه تقریبا شلوغ شده بود.یه ربع به هفت وارد کالس 

شدیم.انتظار داشتم مثل روز اول مدرسه هیچکی نیاد اما هم استاد ها و هم دانشجوها به 

یبا نه موقع اومده بودن.روز اول بود منم با اشتیاق به توضیحاتش گوش میدادم.ساعت تقر

بود که استاد گفت:خسته نباشیدو وسایلشو جمع کرد.بچه ها عین مورو ملخ ریختن بیرون 

یه عده ام دنبال استاد.من که داشتم تلف میشدم به رها گفتم:بدو بریم یچیز بخویم وگرنه 

میمیرم.رها گفت:بمیر یه حلوایی هم به ما برسهجوابشو ندادم.چقد انرژی داشتم که 

دن خرج کنم؟نشستیم رو یکی از میز های دونفره.دوتا قهوه با کیک نصفشم به حرف ز

سفارش دادیم.سرمو گذاشتم رو میز که رها گفت:عسل عسل پاشوسرمو باال آوردم.به 

تا پسر شدم که میز بغلیه ما نشسته  4جایی که اشاره میکرد نگاه کردم که متوجه 
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همه خوشگل تر که نه...جذاب  بودن.همه هم ورزشکار و خوشتیپ و خوشگل.اما یکیون از

تر بود.بازوهم داشت.زیاد گنده نبود.هیکلش رو فرم بود.عینک خنگولیم رو چشماش 

بود.حاال نمیدونم طبی بود یا نه!انقد با افاده و کالس قهوشو میخورد آدم فکر میکرد از اون 

لوم بود آدم میلیاردراس!البته فکر نمیکردم ضایع بود.یه ساعتی بسته بود به دستش مع

گرونه.از تیپشم که تابلو بود!سریع نگاهمو جمع کردم خیلی ضایع بهشون نگاه 

میکردیم.قهومونو با کیکمون و که آوردن شروع به خوردن کردیم.اصال دیگه حواسم به 

اونا نبود.حواسم به این خوراکیه خوشمزه جلوم بود.آدم غذارو ول میکنه به دیگران نگاه 

.نیم ساعت دیگه یه کالس دیگه داشتیم.رفتم تا حساب کنم که کنه؟؟؟با اشتیاق خوردم

آقاعه گفت:مهمونه ما باشین؟؟؟همون موقع همون پسر جذابه اومد بغل من تا حساب کنه 

مهمون _ولی این صاحب بوفه ایه حواسش به من بود.لبخند ژکوندی زدمو گفتم:بفرمایین

ر بغلیم کردم که دیدم اخم باشین امروزودلم میخواست بزنم تو دهنش.نگاهی به پس

نه دیگه _کرده.اینم عالف کرده.پولو بیشتر به طرفش گرفتمو گفتم:ممنون.بفرمایین

امروزو مهمون ما باشین.اولین روزه دیگهپولو گذاشتم رو میزو گفتم:من عالقه ای به 

مهمون شدن ندارمدهنم از این همه پررویی باز مونده بود.چند قدم به عقب رفتم ولی بعد 

دوباره برگشتمو گفتم:پیشنهاد میکنم وقتی میاین بیرون ماسک بزنید.هوای آلوده رو 

مغزتون تاثیر گذاشتهو برگشتم که دیدم سه تا از همون پسرا پشت من منتظر این یکی 

دوستشون بودن ولی خب حرف منو شنیده بودن دیگه.یکیشون شصتشو گرفت طرفمو لب 

ادم بیرون از بوفه که رها گفت:کجا؟؟؟و دویید زد:بیگ الیکبی توجه به اون راه افت

طرفم.حاال من زدم زیر خنده.اصال نفهمیدم چی به اون یارو گفتم همینجوری اومد تو ذهنم 

 حاال خندم گرفته بود.رها گفت:چی شد؟؟؟

 :قضیرو براش تعریف کردم که گفت

ازاین به بعد باهم جواب تمرین میکنیم رفتیم یجا بتونی جواب بدی!البته اینم خیلی خوب 

بود.بیخیال به طرف کالس راه افتادم که دیدم همون چهارتا پسر سرکالسن ولی اون جذابه 
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اصال به اونا توجه نمیکنه و داره با گوشیش ور میره.رها گفت:او مااااای گاد.اینام 

بابا این کالسه قاطیه.این استاده به سه تا مقع _یلی بزرگ تر ازما میزننرها اینا خ_اینجان

اینو  _بعد اینا جزوه کدوم دسته ان؟؟؟_درس میده.فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس.

دیگه نمیدونمهمه صندلی های جلو پر بود.هیچ دوتا صندلی خالی هم کنار هم نبود.رفتم 

نه!بااخم _بری یه صندلی کنار تر؟ روبه روی یه دختره و گفتم:ببخشید میشه

گفتم:نرو.درکونشستم رو یه صندلی رهاهم نشست رو یه صندلی دیگه.دختره افاده 

ای.استاد اومدو شروع کرد حضور غیاب کردن.رسید به اسم:آرمان خداداداز فامیلیش 

خوشم اومد برگشتم ببینم کیه که همون پسر جذابه دستشو برد باال و 

ان خداداد!بعدشم رها دادفرو گفت تقریبا به آخر رسیده بود که گفت:حاضراوهوک.آرم

گفت:عسل معافمنم دستمو تاجایی که میتونستم باال بردمو گفتم:حاضررررکه رها آروم پقی 

زد زیر خنده.وا!******* از فردا باید غذا درست کنم ببرم که دیگه نریم تو اون 

و تخت که صدای آسانسور اومد.به قران بوفه!پسره خر!از حموم که بیرون اومدم افتادم ر

این دیگه واقعی بود.ازجام بلند شدمو رفتم طرف در.بازم هیچکی نبود.رفتم طرف در روبه 

رویی و از سوراخش سعی کردم تورو نگاه کنم.چیز زیادی دیده نمیشد.ولی معلوم بود 

ه جنی چیزی خونه خالیه.چقد خونه هه از مال ما بزرگتره ها!برگشتم تو خونه.وای نکن

باشه؟؟؟خونه خالیه دیگه.با ترس رفتم تو اتاق.صدای رها در نمیومد حتما خواب بود.سرمو 

گذاشتم رو بالش که خوابم برد.همه جا پر بود از یه حاله های سیاه که به این طرف و اون 

طرف میرفتن.من هرچی به رها میگفتم اینارو میبینی میگفت نه.سایه ها میومدن طرف منو 

دن زیر خنده.از ترس جیغ زدم که ازخواب بیدار شدم.تمام گردنمو کمرم درد میکرد.با میز

موهای خیس خوابیده بودم.حاال این به کنار این چه خوابی بود من دیدم؟؟؟؟؟نگاهی به 

ساعت کردم که دیدم هشت رو نشون میده.انقد بدنم درد میکرد جون نداشتم پاشم.دراز 

ی میسوخت.میدونستم یه ساعت اول فقط درد دارم.پاشدم کشیدم.گلوم به طور وحشتناک

یکم به گلوم کرم زدم و با روسری بستمش.موهامو هم با یه روسری دیگه بستمو رفتم زیر 
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رخت خواب.خوابم نمیبرد.جون نداشتم.فردا خوبه کالس نداشتم!سه شنبه چهارشنبه 

معه.از اتاق بیرون رفتم که پنجشنبه کالس داشتم که پونزده مهر پنجشنبه بود فرداام که ج

دیدم رها داره فیلم میبینه.گفت:سالم باالخره بیدار شدی؟؟؟؟سرمو تکون دادم.رها:چی 

خاک توسرت شددیوونه!برو قرص  -شدهبا صدای گرفته گفتم:فک کنم سرما خوردم

رها من از سوپ بدم  _چرا؟؟؟ -بخور منم برات سوپ میپزمسریع گفتم:نهههه! نپزیاااااا!

خیله خب برو  -رها.توروخدا -سوپ -عدسی بپز -بدت میاد که میاد باید بخوری -میاد

یدونه کلداکس بخوررها همه داروهارو خریده بود.رفتم یدونه کلداکس خوردم.المصب 

 .اینم خواب آور...تا رفتم رو تخت چشام بسته شد

ی آدم میاد تو سوراخ در نگاه میکردم میدیدم همه چی تاره.صدای خنده وحشتناکه یه سر

و بعد همون سایه مشکیا میان جلوم.من میام تو خونه ولی تو خونه خودمونم پر اون سایه 

هاست.یا خدا!میخوام داد بزنم رها ولی انگار دارم تو حموم داد میزنم.صدام میپیچه و 

میگم:رررررررررر هاااااااااااااااچشامو که باز کردم آب دهنمو قورت دادم.دردی نداشتم.باز 

شب رو نشون میده.یاد  12زاین خوابا دیده بودم.لعنتی.به گوشیم نگاه کردم دیدم ساعت ا

خوابم که میوفتادم کله بدنم میلرزید.احساس میکردم تو اون تاریکی سایه سیاه میاد 

طرفم.همون موقع صدای عجیب خنده بلند شد.دیگه قیافه منو باید میدیدید!سریع از رو 

احتماال خونه روبه رویی از همون سایه مشکیا داره.آروم به تخت پاشدمو رفتم طرف در.

طرف در رفتمو با ترس بازش کردم.صدا خنده قطع شده بودو صدای قلقل از خونه بیرون 

میومد.ترسیده بودم.رفتم طرف در و از توی سوراخ نگاه کردم.توی خونه پر بود از دود 

م بندری میزدن از ترس.سریع ولی چیزی دیده نمیشد.فقط دود بود.کل سلول های بدن

وارد خونه شدم.یاد خوابم افتادم که سایه مشکی ها تو خونه ماهم اومده بودن.رفتم تو اتاقو 

گفتم:اگه من نرم خونه اونارو پاک سازی کنم خونه خودمونم پر از جن میشه.ولی اگه تنها 

رها.درو با شدت باز برم که میترسم.پس باید با رها برم.البته اگه بیاد.دوییدم طرف اتاق 

کردم که رها از خواب پرید.برقو روشن کردمو گفتم:رهااااااااااااااااااااااااصدام از تهه چاه در 
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بریم _رها رها پاشو بریم خونه روبه رویی_میومد انگار.رها ازجا پریدو گفت:زهره مار

ما نریم  رها اونجا جن داره اگه -پاشیم بریم چیکار؟؟؟ -خونه رو به رویی -کجا؟؟؟؟

 -جناشو از بین ببریم میاد خونه مارم تسخیر میکنهخندیدو گفت:چی میکنه؟؟؟

به جون خودم اگه جناشو  -پاشو.پاشو برو بخواب دیوونه شدی -تسخیردوباره خندید.

نکشیم میان خونه مارها اخم کردو گفت:هی جن جن نکن.چی چیو جن داره؟اون خونه 

هه صدا میشنوم.تازه از خونه هه صدای قل قل میاد رها من خودم از خونه  -مسکونیه ها

بعدشم خونه هه پر دود بود خودم دیدمرها چشماشو کوچولو کردو گفت:تو توخونه مردمو 

عسل پاشو برو بخواب خجالت بکش.شاید صاحبش  -آره مگه چیه؟؟؟ -نگاه میکنی؟؟؟

عسل!بس کن  -صاحبش اگه اومده بود میمرد بیاد خودشو به ما نشون بده؟؟؟ -برگشته

رها من میدونم خونه رو به رویی جن داره.صبحا هم نمیاد!شبا میاد.به جونه  -برو بخواب

 -رها تو فردا بیا بریم باهم جناشو فراری بدیم -عســــــــــــــــل! -خودم راست میگم

بایه سنجاق باز  -دختره خل چطوری فراری بدیم؟؟؟؟مگه ما کلید داریم بریم تو؟؟؟

ا چشاشو گرد کردو گفت:مگه ما دزدیم؟؟؟؟صاحب ملک بفهمه میدونی میکنیمره

 چیکارت میکنه؟؟؟؟

اگه قضیه رو بگیم درک میکنه.رها باید فردا شب بریم جنارو فراری بدیم که دیگه نیان - 

من خودم بلدم تو بیا باهم  -عسل برو بکپ بابا!چجوری میخوای فراری بدی؟؟؟؟ -تو!

.من دزد نیستمبا عصبانیت گفتم:ترسوو رفتم بیرون.اصال فردا من نمیام خونه مردم -بریم

خودم میرم جناشو فراری میدم.من میدونم دیگه اونجا جن داره.اگه آدم بود نباید خودشو 

نشون میداد عایا؟؟؟؟باید نشون میداد دیگه.تازه فقطم شبا میاد.سرمو که رو بالش گذاشتم 

از خواب پاشدم.رفتم تو  11تقریبا ساعت فکرام شروع شد.نمیدونم کی خوابم برد.صبح

سالم خانوم  -سالم خانوم جن فرار دهنده -سالم -آشپزخونه که دیدم رها داره غذا میذاره.

خودتی!بی تربیتیه  -سالم خانوم مریض -سالم خانوم آشپز -سالم خانوم تسخیر -ترسو

قشه درست و حسابی لقمه نون پنیر خوردم و تازه یاد نقشم افتادم.باید واسه امشب یه ن
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صبونه چه ربطی  -میکشیدم.یه نقشه که هیچکی نفهمه.رها گفت:نخور نهار دارم میذارم

خودتییه لقمه  -اوه مامان بزرگ -ربط داره.دارم عدسی میذارم حالت بهتر شه -داره به نهار

 دیگه ام خوردمو ازجام پاشدم رفتم تو اتاق.تا نهار فکرکردم.نهار که خوردم رفتم نشستم

رو مبل.یه بسته اینترنت یه ماهه گرفته بودم.رفتم تو نت سرچ کردم راه مقابله با 

جن.هرچی گفته بودو نوشتم!مو الی نقشم نمیرفت.جنا میرفتن.عالی بود.رفتم یه فیلم 

و نیم فیلمه تموم شد.رها رفت 7آوردم تا بتونم وقتو بگذرونمو بهش فکر نکنم.ساعت 

رم کردم با کتابا.ساعت نه و نیم شام خوردیم که رها سراغ درس.منم رفتم خودمو سرگ

وای نه بابا.اگه  -عسل به جرم دزدی نگیرنت! -آره! -گفت:واقعا میخوای بری اون تو؟؟؟

تو خودت زنگ نزنی صدوده کسی نمیفهمه.درضمن من دارم میرم جن کشی نمیرم دزدی 

فیلمی دیدیم.خالصه  کهرها ظرفارو جمع کردو برد شست.دمش گرم.نشستیم با استرس یه

ما همینطوری واسه خودمون استرس داشتیم.ولی من حس فضولم بیشتر از 11تا ساعت

آره.خودم انجام  -ترس و استرس بود.رها گفت:میشه خودت تنها نقشتو انجام بدی؟؟؟

میدمرها سری تکون دادو رفت تو اتاق.برقشم خاموش کرد.حاال من منتظر بودم صداها 

نیم بود که دیدم تصمیم ندارن بیان.لباس خواب خرس خرسیمو و 11شروع شه.ساعت 

پوشیدمو رفتم تو رخت خواب که صدای آسانسور و بعد صدای کوبیده شدن در اومد.چند 

لحظه بعد هم صدای عجیب خنده اومد.وقت انجام نقشه بود.رفتم تو آشپزخونه و اسپندو 

بود رو برداشتم.به همراه یه  ریختم تو اسپند دود کن.قرآن کوچولو که اندازه کف دست

سنجاق سر مشکی )که از آهنه( و یه چاقو گوشت خوردن.یه پا ساطور بود برای 

خودش.درو آروم و بی صدا باز کردم.صدای قل قل میومد.سرمو بردم نزدیک در.دود تو 

کل خونه پخش شده بود.باید کارم رو شروع میکردم.برقو روشن نکردم.اسپندو گذاشتم 

سپند همه جارو گرفته بود.قرآنو برداشتم و گرد دوره در گردوندم.هنوز صدای زمین.بو ا

قلقل و خنده میومد.دود هم توی خونه بود.دیدم تاثیر نداره شروع به انجام نقشه دوم 

کردم.خودم هم باورم نمیشد همچین کارایی رو من انجام دادم.آروم شروع کردم به آیت 
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طر سرما خوردگیم از ته چاه در میومد!رها دویید اومد الکرسی خوندن.صدام گرفته بود بخا

دم در وایسادو منو نگاه کرد.منم سرمو چسبوندم به قرآن دعارو خوندم.صدام زیاد بلند 

نبود ولی شنیده میشد.صدای قلقل و خنده قطع شده بود.هرازگاهی تو سوراخ در رو نگاه 

ندم،اسپندو برداشتمو گرد دور در میکردم ولی بازم کمکم دود میومد.وقتی چند تا دعا خو

 .چرخوندم.وبعد قرآن و هم چرخوندم

آروم گفتم:خدایا،این خونه رو از جن ها رهایی بده.جن ها این خونه رو گرفتن و باعث .

اذیت روح ور وان ما میشن.خدایا صاحب این خونه رو که تو خونش قرآن نداره که جن ها 

ببخش.داشتم از ترس سکته میکردم.و کوبیدم به شیاطین به خودشون اجازه ورود داده رو 

در.چشامو بستم و گفتم:درو باز کنین.بیاین بیرون.سریع تر درو باز کنید تا با سنجاق 

بازش نکردم و با قرآن وارد نشدم.و شروع کردم به شمردن.بعد هر عددی که میگفتم یه 

بیا 9/25م:.یه صلوات فرستادم در باز نشد.گفت9صلوات میفرستادم رسیدم به 

.باشماهاام.چاقو تو یه دستم بودو با اون یکی دستم 9/75بیا بیرون.9/5بیرون.نمیای؟؟؟

میشمردم.خواستم بگم ده که در باز شد.رها خودشو چسبونده بود به در خونه خودمون 

منم با چاقو وایساده بودم روبه روی در اونا.چشامم بسته بودم و چاقورو گرفتم جلو.در باز 

ی نیومد.بسم اهلل گفتم و چشامو باز کردم.یه پسر با شلوارک و باال تنه ل*خ*ت شدو صدای

اومد بیرون.یعنی مطمئن بودم قیافم االن چه شکلیه!نمیتونستم چیزی که روبه رومه رو باور 

کنم.پسر؟؟؟؟آدم؟؟؟ پسره خیره شده بود بهم!انگار به یه اوسکول نگاه میکنه.بعد ازاون 

نورش زدن بیرون.چاقورو یکم جلو تر گرفتم.اصال انتظار دیدن آدم رو سه تا کله ازاینور او

روبه روم نداشتم.من مطمئن بودم اینجا جن هست.با من من گفتم:ج..جن؟سه پسره عقب 

خندیدن ولی این یکی همونجوری منو نگاه میکرد.چقد چهرش آشنا بود.هیکل رو فرم با 

اهش کنم.موهاش از این سیخ سیخیا بود.ته بازو!قد بلند.من سرمو گرفته بودم باال تا نگ

ریش داشت.لبش معمولی و دماغش قلمی بود.چشاشم سبز بود.وای من اینو یجا دیدم.این 

همون یارو چیزس.همونی که خدا داده بودتش.آره همونه.برگشتم طرف رها که اونم 
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و داشت با تعجب نگاشون میکرد.گفتم:تو همونی نیستی که خدا داده بودتت؟؟؟؟سرش

آروم باال پایین کرد.سکوت کردو بعد چند لحظه گفت:جن؟؟؟؟اومدین جن کشی؟سرمو 

تکون دادم.دوتقه کوبوند به درو گفت:اینجا جن داره.سرمو تکون دادمشما مارو جن فرض 

کردی؟؟سرمو تکون دادم که صداشو برد باال وگفت:یعنی چی؟؟؟؟اومدین دم خونه من با 

بره؟؟؟که خدا منو بخاطر نداشتن قرآن تو خونم  صدای بلند قرآن میخونید که جن

ببخشه؟؟؟؟شما برای چی فکر کردین ماها جنیم؟؟؟؟زنگ بزنم بیان ببرنت؟؟؟چاقو رو 

بااخم بردم طرف صورتشو گفتم:هوی صداتو باال نبرا!سه روزه عین جن میرید میاید توقع 

ا نمیاد نمیدونستیم میاد دارید چه فکری کنیم؟؟؟؟به ما گفتن این خونه صاحبش حاال حاال ه

ولی عین روح میاد!چند روزه صدای خنده میاد ولی نه کفشی جلو دره نه هیچی.بعدشم که 

صدای قلقل میاد از خونتون.خونتم که غرق دوده توقع دارید ما چه فکری کنیم؟؟؟؟خداداد 

تو آمد واال ما از بچگی با اجنه و ارواح رف -اخم کردو گفت:میتونستید بیاید زنگ بزنید

نداشتیم که بیایم زنگ خونتونو بزنیم!خداداد چشماشو گرد کردرو به دوستاش گفت:وای 

خانوم پاشدی اومدی دم خونه ما با چاقو تازه اگه من درو باز  -حقیقتو -این چی میگه

نمیکردم عین دزدا میومدین توچاقو رو بردم طرف صورتشو گفتم:بفهم چی میگااااسرشو 

کش!قاتلم که هستی.چاقورو آوردم پایینو گفتم:در هر صورت لطفا برد عقبو گفت:بیا ب

دیگه عین جن رفتو آومد نداشته باشین که ما بترسیمو خم شدم بساطمو برداشتم که پسره 

مچ دستمو گرفتوگفت:دفعه آخرت باشه میای دم خونه من قشون کشی راه بندازیابرگشتم 

پسره عقب خندیدن و پسره جلو طرفشو گفتم:مگه اینجا خونه ی شماسباز اون سه 

پوزخندی زدوگفت:نه پس!خونه عممهقیافمو مچاله کردمو گفتم:اه اه.پس تویی صاحب این 

 نه پس به به!!!همون بهتر فک میکردم یه جن همسایمه تا یه فرد جن نما -اه اه؟؟؟ -خونه

مه آبروم و رفتم طرف خونه.و به رها با چشم گفتم بره تو.درم خودم بستم.یاامام زمان.ه

رفت.من چرا همچین کردم؟؟؟؟؟چرا یه درصد به ذهنم نرسید میتونه توش آدم 

باشه.نگاهی به رها انداختم که یهو زد زیر خنده.میون خنده گفت:یعنی خاک برسرتا 
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کوفت.چرا؟؟؟با انگشت به سرتاپام اشاره کردو قهقهه زد.به خودم نگاه کردم که  -خاک

 !م.وای بر من وااااااایمتوجه لباس خواب خرس خرسیم شد

یعنی دریغ از یذره آبرو که مونده باشه!ای بابا.حاال آبرو رو بیخیال واقعا اونا آدم 

بودن؟؟؟؟شاید خودشونو شبیه آدم کرده بودن.سرمو آوردم باال و به رها گفتم:مطمئنی 

آدم بودن؟؟؟؟؟نکنه ازاوناان که پاهاشون شبیه سم باشه؟؟؟رها چشماشو از حرص بازو 

تو مگه  -بسته کردو گفت:جفت پا میام تو شکمتا!یعنی چی سم داره؟؟؟؟؟آدم بود ندیدی

پس چی میگی؟؟؟؟فردا به یه شکل میریم ببینیم واقعا  -نه -به پاش نگاه کردی؟؟؟؟

اه من نگران جون خودمو توام.من  -باز میخوای آبرو ریزییییی کنی عسل -آدمن یا نه 

عسل  -دست یکی راحت کنه خودشو شبیه آدما میکنه! شنیدم وقتی جن بخواد خودشو از

اه خاک  -رها انقد ترسو نباش.فردا فقط میخوایم یذره مطمئن شیم. -تورو خدا بیخیال

من با اون خداداد کاری ندارم البته اگه  -برسرت.میخوای پسره حالتو بیاره سرجاش؟؟؟؟

غلط  -وجهشونو جلب کنیهیچی؟اونجوری فکر میکنه میخوای ت -آدم باشه.اگه نباشه...

 -در هرصورت خود دانی -کرده.انگار چه خری هست من بخوام تو جهشم جلب کنم 

بمیری یعنیو رفتم تو اتاق.وای خدا.آبرو مگه میشه انقد بره؟؟؟؟وای.******* خالصه 

بیدار شدم.امیدوارم خونه باشن.جن  30:10دیشب با هزار استرس خوابیدم.صبح ساعت 

اینکه صبحونه خوردم رفتم طرف یخچال.هنوز عدسی مونده  های آدم نما.بعد

و ربع بود.ظرف عدسی رو دراوردو گذاشتم رو گاز تا گرم  11بود.خوبه.ساعت تقریبا 

عسل آبرو ریزی  -تو فقط ببین -شه.رها از اتاق بیرون اومدو گفت:چیکار داری میکنی؟؟؟

گاز برداشتم ریختمش تو یه  داغ شد.از رو 30:11رها!رها ساکت شد.عدسی ساعت  -نکنیا

ظرف شیشه ای )خیلی هم خوشگل بود عقلم نرسید تو ظرف پالستیکی بریزم.البته 

نداشتیم که بریزم(عدسی رو که ریختم بغلشم یدونه نون گذاشتم.ولی موند نقشه 

اصلی.فلفل!فلفل و برداشتمو نصفشو تو ظرف خالی کردم.رها خداروشکرندید.اینجوری 

عا آدم بودن به قول رها فک نکنن میخوام جلب توجه کنم.تازه حقشونم کردم که اگه واق
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بودتااونا باشن مارو اذیت نکنن.رفتم یه شلوار مشکی پوشیدم مانتوموهم تنم کردم شالم 

سرم کردم.از صداهایی که میومد معلوم بود هستن.رها گفت:اینجوری میخوای نقشتو عملی 

دم.با استرس رفتم زنگشونو زدم.آقا از کجا معلوم آره.و رفتم درو باز کر -کنی؟با عدسی؟

آدم بیاد بیرون؟؟؟در بعد دو دیقه باز شدو خداداد سرشو از بغل در بیرون آورد.نه آدمه 

ولی چرا پاهاشو نشون نمیده؟؟؟؟؟نیشمو باز کردمو گفتم:سالمبااخم سری تکون دادو 

خیر.میشه کامل بیاین گفت:سالم.این دفعه اومدین روح بکشین؟؟؟اخمی کردمو گفتم:ن

نه منظورم اینه که کامل ترپاهاشو از پشت در آورد بیرون.سرمو  -کامل بیرونم -بیرون؟

بردم پایین و نامحسوس خیره شدم به پاهاش.دقت کردین نامحسوس.نه پای ادم بود.این 

واقعا آدم بود.خود پسره هم خم شد به پاهاش نگاه کرد و بعد گفت:جن رد شد؟؟؟؟سرمو 

 میدونین چیه؟؟؟؟ -م باال و گفتم:دیشب یه موضوع بود تموم شد رفت اورد

فک کنم از بچگی فضول و پررو بدنیا اومدیناخمی کردمو سینیو گرفتم طرفشو  -چیه؟- 

گفتم:آره تا ببینم فضولم کیه.سینیو گرفتو پوزخند زد .بعد گفت:بابت غذا ممنونو درو 

ررو وبیشخصیت.دیدین از این در آدم بست.وای مگه میشه؟؟؟؟مگه میشه آدم انقد پ

بیرون نیومد؟از این در یک خره نفهم بیرون اومد.رفتم از در تو که رها گفت:چی شد آدم 

خر بودرها آهانی گفتو نشست.بعد  -نهرها از جاش بلند شدو گفت:آدم...نبود؟؟؟ -بود؟

خب بدبخت  -میگه از بچگی فضولو پررو بودین؟ -دوباره از جاش پاشدو گفت:یعنی چی؟

راس میگهنگاه بدی به رها کردمو بعد با خودم زمزمه کردم:کاش بیشتر فلفل میریختم 

جونت در میومد از دهنت اتیش میزد بیرون آدم جن نما ی بی شخصیترها یهو با داد 

گفت:فلفل؟؟؟؟؟انگشت اشارمو گرفتو جلو لبمو گفتم:هیــــــــــــــــــــــس همه 

نه پس.عسل ریختم توش  -و گفت:فلفل؟؟؟؟فلفل ریختی؟؟؟شنیدنصداشو پایین آورد

رهااااااا اگه این کارو  -عسل چرا این کاروووووووو کردی؟؟؟ -میخوره دهنش شیرین شه.

خب دیوااااااانه عسل روانی االن به  -نمیکردم فک میکردن ما میخوایم جلب توجه کنیم

با خودشه نخوره؟؟؟؟باید مگه  -نظرت اونو میخوره؟درهرصورت همچین فکریو میکنه.
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حاال ببین میخوره یانه!راس میگه ها خدا کنه بخوره بسوزه!پسره اژدها!رفتم  -بخوره

نشستم تو اتاق.حاال خودمون غذا نداشتیم بخوریم که.نشسته بودم با گوشیم ور 

ظهر بود که صداش شکستن چیزی از خونه رو به رویی  1میرفتم.ساعت نزدیکای 

و بعد صدای داد بیداد.فک کنم داشت با دوست دخترش دعوا اومد.یاامام زمان 

دختره فضول پررو  -میکرد.رفتم سریع چسبیدم به درمون.صدا آروم بود ولی من میشنیدم:

فک کرده کیه اینجوری میکنه؟؟؟؟اگه به لجبازیه منم لجبازم اون از کار دیروزش اینم از 

ی به کارش ندارم وایسا حاال از فردا تالفیشو امروز انگار نه انگار منو قبال دیده میدونه کار

سرش در میارمیاامام زمان دهن دختره االن سرویسه. آخه معلوم نیس کدوم دختره خنگی 

اومده بااین روانی دوست شده که از فردا پسره میخواد تالفیشو سرش دربیاره خاک 

این روانیه  توسرت.بیا بریم با عرفان خودمون دوست شو داداشم حداقل خوش اخالقه

بابا.صدای خنده اومد از اونجا)میگم روانیه نگید نه(بعد یکی گفت:بابا خب باهاش بد حرف 

حقش بودقیافمو مچاله کردمو از در فاصله گرفتمو گفتم:اه اه پسره خر.در خونشون  -زدی 

با ضرب باز شد وایسادم سرجام تا ببینم چی میشه که یکی دست گذاشت رو زنگو 

میداد.خونمون داشت میترکید.وای فهمید من همه حرفاشو شنیدم؟؟؟من نشنیدم  فشااااااااار

باور کن من فقط داشتم درو تمیز میکردم.سریع چادرو سر کردم.اینم که دستشو 

برنمیداره.سریع درو باز کردمو گفتم:چته اقا مگه خونه خودته عین اژدها داری زنگ 

ردم که دیدم خیلی اخموعه.عصبانیتش از خونمونو میزنی االن میترکه.نگاهی به چهرش ک

اخمش معلوم بود.خنده عصبی کردو گفت:میشه ازتون خواهش کنم دیگه به خونه من 

 -من به خونه شما نزدیک نشدم داشتم در خونه خودمونو تمیز میکردم -نزدیک نشین؟؟؟

 -اول که دیشب اومدین اینجا جن کشی بعدشم امروز زهر برای ماآوردین بخوریم؟؟؟؟

آره زهر.اون غذا بود یا زهرمار؟؟؟؟؟آهان پس همونو بگو.یکم فکر  -زهر؟؟؟؟؟

 :کردم.یعنی اون حرفارو داشت به من میگفت؟؟؟با دوست دخترش نبود؟؟؟؟؟با داد گفتم

نه پس  -خیلی بی تربیتین پس اون حرفارو داشتین به من میزدین که من پررو و فضولم؟
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تالفی دیشب بود که انقد با دوتا دختر بدحرف  -م:عمم فضولهقیافمو معمولی کردمو گفت

اصن هستم شما فضولی که میخوای  -فضولی -من پررو نیستم -وای چقد پرروعی -زدین

ببین دختر خودت خودتو انداختی تو هچل!از فردا مراقب  -ببینی من فضولم یا نیسم؟؟؟

بدهبرگشت طرفم خودت باشبرگشت بره که براش زبون دراز کردم.و بعد گفتم:ظرفمونو 

یه پوزخند زدو گفت:میتونی بیای جمعش کنیو درخونشونو باز کرد که دیدم واااای!ظرف 

به اون قشنگیم صدو یه تیکه شده.یعنی وای به حالت خداداد.چنان بلند 

گفتم:نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهکه از جا پرید.گفت:چتـــه؟؟؟؟برگشتم 

ظرف شماسبا عصبانیت گفتم:خیلی بی ادبین من  -ظرف من نیست؟؟؟ طرفشو گفتم:اون

منم معدمو دوست داشتم زدی ترکونیدشگفتم:خیلی بی  -اون ظرفو خیلی دوست داشتم 

ادبین که ظرفمو شکونیدین ایشااهلل ظرفاتون بشکنه و رفتم تو درم بستم.اه!اون ظرف 

ه بودن.کاش من اینو بهش قدیمی بود.به مامانم وقتی علی بدنیا اومده بود داد

نمیدادم.ایشااهلل ظرفاتون همش بشکنه.بغ کرده رفتم تو اتاق که دیدم رها لم داده رو 

خودم اعصابم خورده تو  -تختم.گفت:دیدی بدبخت؟؟؟؟آخرش خودت بدبخت شدی

 -دیگه چیزی نگوو رفتم نشستم پایین تختم.گفت:حاال اشکال نداره سرت داد زد دیگه 

وام سرش داد زدی بعدا تالفیشوسرش در بیار که دیگه نیاد سرت داد خب ت -غلط کرد

سرم داد زد به جهنم ظرفو شیکوندهرها ساکت شد و بعد احساس کردم وزنه ای  -بزنه

نه  -خاک تو سرت بخاطر ظرف اینجا و غمبرک زدی -آی.چته؟؟ -روی سرم فرود اومد.

داداد نفهم دلم میخواد انقد با پس بخاطر اون خر نفهمصدا نچ نچ کردنش میومد.ببین خ

کفش پاشنه دار بزنمت همه بدنت زخم شه میمون بی تربیت!پاشدم رفتم طرف 

آشپزخونه.سریع چندتا سیب زمینی برداشتم رنده کردم و تخم مرغ زدم توش.بعدشم 

سیب زمین کوکو درست کردم.میخواستم اصال خودمو عصبی نشون ندم و ریلکس بخورم 

وفتم اون ظرف بدبخت چی شد ناراحت میشدم.با صدای رها به خودم ولی وقتی یادش می

اومدم:باز تو عصبی شدی داری عین گاو میخوری؟؟؟چاق میشیاراست میگفت زیاد خورده 
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بودم.یه لیوان آب خوردم و از جام پاشدم:شستنشونم با تو.و رفتم تا به مامانم زنگ 

علی بود.گفتم:سالم داداش مدرسه بزنم.بعد دوبوق جواب دادن:سالمممممم دختر تهرانی

چرا دروغ  -عالی.میدونی که من خیلی درسخونم و اینا -ای.خوبی؟درسا چطوره؟؟؟

 -میگی؟معلوم نیست امسالو واسه چندمین بار داری میخونی!

 عســــــــــــــــــــــــــــل؟؟؟؟چرا دروغ میگی

 -.گوشیو بده مامان بدوافرین زحمت میکشی -آره -شوخی کردم.دوم دبیرستانی دیگه- 

گوشی دستت باشهو بلند داد زد)مــــــــامـــــــــــــــــان بیا دختره تحفت زنگ زده(من 

مرسی  -سالم مامان جونم.خوبی؟؟؟؟ -سالم عزیزم -نمیدونم این چرا انقد بی تربیت شده.

کال  -آره مرسی.کی میاید تهران پس؟؟دلمون تنگ شده بابا -عزیزم خوبی خوشی؟؟؟؟؟

یه هفته نشده تو رفتی.بذار درسات یه سرو سامونی بگیرن بعد تو بیا ماام میایم.رفتی خونه 

نه بابا.وقت نداشتمبعد رها ازاینور گفت:آره وقتاش رو برای دعوا  -دایینا یا خالینا؟؟؟

مصرف میکنهمامانم گفت:رها چی گفت؟؟با دست آزادم زدم رو شونشو گفتم:سالم 

اومد  -نه -عرفان چی؟ -نه سرکاره -بابا هست؟؟؟ -باشه مادرجان. آهان سالمت -رسوند

خونه یدونه با لبه ی بشقاب بزن تو دهنش یروز وقتی من زنگ میزنم خونه باشه یا خودش 

آره  -من؟؟؟من کجام خشنه؟من به این لطیفی! -چقد خشن شدی مادر -به من زنگ بزنه!

خدافظ******* اونوروز  -افظباشه ب*و*س ب*و*س خد -خیلی.برو به کارات برس

به سفارش مامان من به خونه دایینا ورها خونه به عموش رفت.دوشنبه ساعت هشت شب 

باالتماس از بهنام خواستم منو بیاره ولی میگفت حال ندارم.یدونه کوبیدم تو سرشو 

پاشو خودت برو به من چهبهاره  -گفتم:نکبت پاشو منو ببر من فردا کالس دارم

یبرمتو سوییچ باباشو برداشت که بهنام سریع از جا پریدو گفت:حتما بذارم تو گفت:خودم م

ببری بزنی ماشینو داغون کنیبهاره چون ورودی بهمن بود االن دانشگاه نمیرفت واسه 

من حاضرم هرروز تورو ببرم  -همین گفت:بهمن که دانشگام شروع شد تو که نمیبری منو

مون لباسا به طرف در رفتو گفت:سریع بیایاازهمشون ولی یبار خودت خودتو نبریبهنام باه
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مراحمی عزیزم.به سالمتسوار  -خدافظی کردمو گفتم:ببخشید دیگه مزاحم شدم.خدافظ

ماشین شدمو بهنام تااونجا مخ منو خورد انقد جک گفت.موقعی که پیاده شدم 

ون دقیقه گفتم:بهنام.تورو قرآن واسه هیچکی دیگه این رفتار امشب رو نداشته باش هم

شب  -اول با کیفش میزنه تو دهنتبهنام خندیدو گفت:کم حرف بزن.برو شب بخیر

بخیر.سریع درو باز کردمو وارد شدم.خونه در اوج سکوت بود.وارد آسانسور شدم.تا طبقه 

پنجم جونش درومد تا بیاد.در آسانسورو باز کردمو خواستم کلید بندازم تو در که در روبه 

شد.از ترس کلید افتاد پایینو یه هعینه بلند گفتم و دستمو گذاشتم رو رویی با شتاب باز 

قلبم.تا مرض سکته رفته بودم.ای بگم بمیری یانه؟؟؟المپ راهرو روشن شده بود.خداداد 

 :سرشو بیرون آورد و با دیدن من یه چشم غره رفتو گفت

 بعد به کی میگی عین جن رفتو آمد میکنین

کلیدو برداشتمو گفتم:اوال دیگ به دیگ میگه روت سیا.دوما با یه چشم غره توپ خم شدم 

باز ما عین جن فقط رفت و آمد میکنیم شما که کال عین جن میمونین چی میگینکفشمو 

دراوردم رفتم تو و گفتم:سوما شب خوشو لبخند ژکوند زدمو درو بستم.پسره 

رعموش میومد ایکبیری!کفشمو گذاشتم تو جا کفشی.رها امشب نمیومد و فردا با پس

دانشگاه.برای همین اول از همه رفتم دستشویی و بعد با خیال راحت رفتم رو تخت ولو 

شدم.همه وسایلمو هم جمع کرده بودم.سرمو نذاشته رو بالش خوابم برد.آالرم گوشیم 

ترکونده بودتم.یه اهنگ دوبس دوبسه خارجی بود که با ثانیه اولش عین برق گرفته ها 

د اینکه آالرمو قطع کردم رفتم طرف دستشویی.خوابم قشنگ پریده ازجا میپریدم.بع

بود.یه صبحونه کوچولو خوردمو اومدم تو اتاق.بذار این دفعه مثل اون شینیون کرده ها 

برم.موهای یه وریم رو ریختمو با سنجاق مشکی روی موهام سفتش کردم.یه شلوار لوله 

نعه مشکیمو هم سرم کردم.ضد افتاب زدم تفنگیه سرمه ای با مانتو همون رنگی پوشیدم.مق

و وقتی خوب سفید تر شدم بقیه رو که میشد ریملو رژ و رژگونه رو زدم.البته خیلی کم 

بود.کوله پشتیمو انداختمو رفتم بیرون.کلید رو در بود یادم باشه برش دارم.داشتم کفشمو 
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ینجا خونه مجردیه!بی میپوشیدم که در روبه رویی باز شدو چهارتا پسر ریختن بیرون.پس ا

توجه به اونا به کارم ادامه دادم که یکیشون گفت:سالمسرمو باال گرفتمو گفتم:سالمدستمو 

به دستگیره گرفتمو بستمش.رفتم طرف در اسانسورو بازش کردمو رفتم توش.خواستم 

 بزنم بره پایین که در آسانسور باز شد.اول خداداد با اخم غلیظ و بعد بقیه با قیافه های

تا  4معمولی وارد شدن!آسانسور آهسته به طرف همکف رفت.هنوز در آسانسور باز نشده 

پسر ریختن بیرون.خاک تو سرتون خانوما مقدم ترنااااا!سریع خارج شدم که دیدم خداداد 

سوار ماشین شد بقیه هم سوار ماشین اون شدن.یه سوناتای مشکی .سریع از در خارج 

که رسیدم.اولین نفر رها بود که دست تکون داد.رفتم ونیم بود 6شدم.ساعت تقریبا 

طرفشو بعد کلی سالم احوال پرسی متوجه اون چهارتا پسر شدیم.درحال چرتوپرت گویی 

بودن.وارد کالس که شدم از همون جلوی در نگاه میخ یه پسر رو متوجه شدم.خوشگل 

حضور غیاب کرد و بعد بود.ولی معلوم بود ازاون هیزاس.نشستیم رو یه صندلی.استاد اومد 

و نیم کالس تموم شد.از ساعت ده تا دو یه ضرب بااون 9شروع کرد به درس دادن.ساعت 

استاده کالس داریم که به چندتا مقطع درس میداد.یه آبمیوه کیک گرفتیم خوردیم که رها 

پس  -آره خیلی اصال نعمت خدادادی بود -به تو چی؟ -گفت:خوش گذشت من نبودم؟؟؟

طوربی شخصیت.وارد کالس شدیم و نشستیم یکی از ردیفای عقب و بعد اون منم همین

چهارتا پسر و بعد اون پسر هیزه اومد.همه تقریبا اومدن که بعد ازاون استاد اومد.بعد سالم 

و احوال پرسی گفت:امروز چون دومین جلسس باهم داریم میخوام بهتون یه خبری 

بودن فکر کنم بدونن.این درس رو که میدونین بدم.بچه هایی که از ترم های پیش با ما 

مشترک با مقطع های باال.پس تو درساتونم باید مشترک کار کنید.من برای جلسه بعدی که 

نفرید توکالس یه گروهتون  20پنجشنبس گروه بندی میکنم.سه نفر سه نفر اما چون شما 

جام بدیدو رفت طرف دو نفری میشه.شما یه گروهید که باید کار هایی که مینویسم و ان

ساختمان.بازدید از چند ساختمان بزرگ شهر و شناسایی  5تخته و نوشت:کشیدن نقشه 

اونها و...داشت همینطوری اضافه میکرد.وقتی تموم شد گفت:هرکی سوال داره دستشو ببره 
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باال.همه دستا رفت باال و منم دستمو بردم باال.اول ازهمه به من گفت منم شروع کردم:استاد 

بعد استاد تازه جلسه دومه ما چطوری  -نه -میتونیم گروه هامونو خودمون انتخاب کنیم

هیچکی با مقطع خودش نمیوفته با یه مقطع باالتر که  -باید نقشه کشیو اینارو بلد باشیم؟

اون بلد باشه. اینکار برای اینه که من هم استعداد باالییارو بفهمم هم استعداده شمارو.شما 

شه میکشید بعد نشون من میدید.من باز به همتون اموزش های الزم رو باهم یه نق

بعد استاد اگه از اونی که  -میدم.نگران نباشید.شما فقط باهم گرو هیاتون هماهنگ باشید

مغازه نیست که واستون عوضش کنم.اونش  -انتخاب کردین اصال خوشمون نیومد چی؟!

ر بعدی که دید همه دستا اومده پایین نگو دیگه به خودتون ربط دارهاستاد خواست بگه نف

همه سواالشونو من پرسیده بودم.استاد تک خنده ای کردو گفت:خانوم معاف گویا ذهن 

 خوانی بلدین.سواالی همه رو پرسیدین

استاد بابا ذهن خوانی چیه.خانوم کنجکاو تا سرو ته ماجرارو درنیارن  -ازاونور یکی گفت:

شتم که دیدم خداداد برام ابرو باالانداخت.روبه استاد ول کن نیستن.به سمت صدا برگ

گفتم:استاد ایشون رو ول کنید.رو کارتون تمرکز کنید.اگه بخوایم به حرفای ایشون توجه 

کنیم باید تا نصفه شب بشینیم فقط گوش کنیم.ادامه بدینکالس منفجر شد.برگشتم طرفشو 

به ما نگاه میکرد و بعد گفت:آرمان براش دوبار ابرو باال انداختم.استاد ساکتو مشکوک 

جان.اینجا کالسه نه میدون دعواآرمان کیه؟خداداد جواب داد:چشم ببخشید استادوا آرمان 

اینه؟؟؟؟؟؟استاد مرتضوی درسو شروع کرد******** نیم ساعتی جلو در خونه معطل 

افتادمو با بودیم.من که کلید نداشتم رها داشت.هرکاری میکردیم نمیرفت تو.یهو یاد یچیز 

داد و ترس گفتم:وای رها یادم رفت کلیدو از پشت در بردارمرها چشماشو گرد کردو 

حواست  -نمیدونم -گفت:چی؟؟؟؟؟؟؟عسل چیکار کردی؟؟؟؟االن چطوری بریم تو؟؟؟

شما  -نمیدونم خب.حواسم به این خداداد بود! -کجا بود هان؟؟؟االن ما چجوری بریم؟؟؟

 -از بحث تو کالستونناخونمو خوردمو گفتم:باید به کلید ساز بگیم نمیتونید دعوا نکنید.اونم

 -پس چیکار کنیم؟ -کلید ساز کلید میسازه ما کلید دارم ولی کلید ما اون تو مونده
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نمیدونم.صبر کن این روبه رویی ها بیان!هردومون نشستیم دم در من ناراحت بودم رها 

که در آسانسور باز شد که کسی نبود عصبی.فک کنم نیم ساعت همینطوری نشسته بودیم.

جز خداداد.خداداد برگشت طرف ماو با تعجب گفت:سالمرها ازجاش بلند شدو گفت:سالم 

دوست من اومدنی یادش رفت کلیدو  -بفرمایید -اقای خداداد میشه یه لطفی به ما بکنید؟

ر کلید توعه از پشت در برداره االن ما نمیتونیم وارد شیم.کلید داریم ولی چون ازااونو

نمیشه!آرمان به من نگاه کردو سرشو با تاسف تکون دادوگفت:االن درستش میکنمو رفت 

تو خونه و با یه پیچ گوشتی اومد.از جام پاشدم.یه کاری کرد و بعد در باز شد و 

گفت:درست شد بفرمایینو بعد آروم به من جوری که فقط خودم بشنوم گفت:گیجی هم به 

افه شد خانوم معافرو معاف تاکید کرد.لبخندی زدمو گفتم:دزد ویژگی های خوبتون اض

بودنم به ویژگی های شماو به پیچ گوشتیو خودش اشاره کردم و بعد رفتم تو.رها با 

شرمندگی گفت:من...من معذرت میخوام.خیلی ممنوندیگه نفهمیدم اون چه عکس العملی 

با داد گفت:بی تربیت جا  نشون داد.لباسامو دراوردمو رفتم حموم.وقتی برگشتم رها

حقش بودورفتم تو اتاق.شروع کردم انجام دادن درسا و  -تشکرت اینطوری گفتی بهش

خوندنشون...***** ساعت یازده شب بود که اس ام اسی از عرفان اومد:فردا دانشگا 

بایوا؟دیوونه.بیخیال خوابیدم.صبح باز هم  -خیله خب خدافظ -علیک سالم.بله دارم -داری

صدای گوشیم از جام پاشدم.آرایش دیروزو کردمو یه مانتو کرم با شلوار مشکیو  بااون

کفش عروسکیه کرم با مقنعه مشکی پوشیدم کوله پشتیمو هم برداشتمو رفتم یه لقمه نون 

پنیر خوردم.رها عین خرس صبحونه میخوردو شعارشم این بود:آدم باید انرژی داشته 

 باشه

بیهوش میشدم.خیلی خوابم میومد واسه همین تو مترو از خونه بیرون اومدیم.داشتم 

 !خوابیدم و با ضربه های متعدد رها بیدار شدم

پاشو تا یه ایسگا اضافه تر نرفتیم!با خوابالویی از جام پاشدم و دنبالش راه افتادم.سعی - 

میکردم چشامو باز نگه دارم ولی نمیشد.آخرشم خوابم پرید.وقتی به دانشگاه رسیدیم اول 
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ز همه به ساعت نگاه کردم.ازهمیشه زودتر رسیده بودم.ساعت شیش بود.یعنی رها این ا

چهارتا استخونو تو دهنت خورد کنم هم حقته.رفتیم نشستیم رو یکی ای نیمکت هاو به رها 

گفتم:یعنی مرد شورتو ببرن.ساعت چند منو بیدار کردی؟حتما چهارو نیم؟رها خندیدو 

ش بدم که متوجه همون پسر هیزه شدم.انقد ضایع به ما چیزی نگفت.خواستم یه فحش به

نگاه میکرد فک کنم همه فهمیده بودن.یه لحظه نگاهم افتاد بهش که سریع چشمک 

زد.خاک تو سرت.آدمه ضایع.یه ربع بعد چهارتا پسر وارد شدن.صداشونم میومد که 

د.منو رها که به داشتن درباره حرفای استاد مرتضوی حرف میزدن.وای اصال اینو یادم نبو

هیچ وجه باهم نمیوفتیم.من اگه شانس بیارم با دوتا دختر مقطع باالیی بیوفتم عالی 

میشه.توهمین فکرا بودم که رها گفت:پاشو بریم االن کالس شروع میشهوارد کالس که 

شدیم ازهمون اول متوجه اون چهارتا پسر همسایه هم شدم.لعنتی ما چندتا درس مشترک 

ه.رفتم با حرص نشستم رو یه صندلی.رو به رها گفتم:من نمیدونم چرا ما باید داریم باهم.ا

انقد غر نزن.ول کن بیخیال باشدیگه چیزی  -کالس مشترک با یه عده... رو داشته باشیم.اه

نگفتمو با حرص به در نگاه کردم که ببینم کی استاد میاد.یه ربع گذشت نیومد.بیست دقیقه 

ت که بچه ها جوش آوردن و یکی از ته کالس گفت:خانوم گذشت نیومد.نیم ساعت گذش

معاف میگم شما برید ببینید چرا نمیان آخه کنجکاو کالس شمایینفکر کردم خداداده اما نه 

خداداد نبود.برگشتم طرف صدا و با لبخند گفتم:من کنجکاوم اما...این کالس دوتا غالم 

رین خودتون ببینیدترکیدن کالس بیشتر نداره یکیش شمایین یکیشم آقای خداداد پس ب

رو فعال توجهی بهش نمیکنیم زوم میشیم رو چشمای خداداد.چنان چشاش گرد شده بود 

که نزدیک بود بترکه.خودم داشتم از خنده میترکیدم.بایه تیر دو نشون زده بودم.یهو 

پسرا جواب  خداداد بلند گفت:بابا به من چـــــــــــــــــه.پیمان گفـــــــــتیکی دیگه از

داد:عزیزم شما اگه نه ته پیاز باشی نه سر پیاز باز مورد اصابت قرار میگیری.پس ناراحت 

نشوو بعد دوباره کالس منفجر شد!رها با خنده برگشت طرفمو گفت:یعنی من 

عاشقتم!هرچی باشه تو به این آرمان گیر میدیبا خنده سر تکون دادم.هنوز خنده ها تموم 
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د وارد دانشگاه شدو با اخم گفت:چتونه کل اینجارو گذاشتین رو نشده بود که یه مر

سرتون؟؟؟؟پیمان)همونی که اول بامزه بازی دراورد(:آقای سعیدی گفتیم استاد که نمیاد 

یکم خوشال باشیم خودمون با خودمونباهمون اخمش گفت:کی گفته شما بیاین 

تیم(نمیان.اونایی هم که با سرکالس.امروز آقای داوودی)همونی که االن باهاش کالس داش

خانوم فتحی کالس دارن بگم که نمیانبا فتحی هم دو ساعت دیگه کالس داشتم.پیمان 

گفت:چقد جالب پس کالس آقا رحمتی هم ما نمیایمباز کالس منفجر شدو پیمان دوباره 

رد گفت:گفتن رفتو آمد.نمیشه که همش ما بریم اونا نیان.اونا نمیان ماام نمیریم واال.دل د

 -بله؟ -گرفته بودم از دستش.خیلی باحال بود.یهو پیمان مشکوک گفت:آقای سعیدی؟؟؟؟

گفتین آقای داوودی با خانوم فتحی امروز نمیانو آقا و خانوم تاکید زیادی کرد.همه دیگه 

منظورشو گرفته بودیم.پیمان ادامه داد:خب میگم چطوره هرکدوم ازما پسرا بایکی از 

؟؟وای ترکیدم از خنده.سعیدی که واقعا آدم پایه ای بود گفت:پیمان دخترا باهم نمیایم؟؟

مزه نریز پاشو برو خونتونهمه میشناختنش معروف شده بود دیگه.همه عین مورو ملخ 

ریختن بیرون.منم با خنده کیفمو برداشتمو رفتم.راست میگفت دیگه کالس بعدیو ماام 

 ون سر میرهحوصلم -نمیرفتیم.روبه رها گفتم:بریم خونه دیگه

وای آره دلم  -شنبه؟2من میگم پنجشنبه که کالسمون تموم شد بریم شمال؟؟؟؟؟تا - 

تنگ شدهیهویاد اس ام اس عرفان افتادم.به رها گفتم:دیشب از من پرسید امروز دانشگاه 

منم...بااخم  -آخی.عزیزم.دلم برا داداشام تنگ شده -غیرتش گل کرده. -دارم یانه

لت برای داداشای من تنگ شدهنچی کردو گفت:من دلم واسه گفتم:تو غلط کردی د

آهان******** دیروز به هر سختی که بود گذشت.همه  -خانواده خودم تنگ شده

استرس فردارو داشتیم که ببینیم مرتضوی چی میگه!کالس اول رو که همه عین بچه درس 

اون پسر اونروزیه خونا سرمون تو کتابا بود.ساعت نه و نیم رفتیم تو بوفه.خداروشکر 

نبود.یه پسربعد اینکه سفارش های مارو داد گفت:ببخشید خانوم بخاطر رفتار بچگانه هفته 

پیش دوستم.اووووه این چه یادش بود.لبخندی زدمو گفتم:مهم نیست.خیلی ممنونسری 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

47 

تکون دادو رفت.بعد اینکه طبق معمول قهوه و کیک مون رو خوردیم ساعت یه ربع به ده 

 -چرا مگه چیزیش شده؟؟؟؟؟ -رها گفت:وای من واسه مرتضوی استرس دارم!شده بود.

خنگ خدا  -تو گفتی واسش استرس داری -چرااینو پرسیدی؟؟ -مرتضوی دیگه! -کی؟

آهان.و بعد صدامو پراسترس کردمو  -منظورم این بود واسه کالسش استررس دارم

سریع به کالسمون  پاشو پاشو بریم سرکالسرفت حساب کردو -گفتم:وااااای منم

رفتیم.چهارتا پسر بعالوه اون هیزه اونجا بودن.پیمانم بود.وای چقد بخندیم از 

دستش.استاد مرتضوی سر ساعت اومد و بعد حضور غیاب وقتی فهمید هممون هستیم 

گفت:خب...امروزم که واسه همه حساسه.گفتم یه گروه دو نفری بقیه سه نفری 

داشت از استرس درمیومد.گفتم که به استرسی بودن و  درسته؟همه گفتن بله.یعنی جونم

فضول بودن معروفم!استاد گفت:خب بچه ها دوباره میگم به همتون.هرچقد هم که شکایت 

کنید عوض نمیشید چون من رو حساب این کارارو کردم.قبوله؟؟سریع گفتم:آره استاد 

خانوم معاف االن از قبوله زود تر گروهارو بگید...خداداد گفت:آره استاد بگید این 

کنجکاوی پس میوفتنرو کنجکاوی تکید کرد.بی ادب!بدون نگاه کردن بهش 

گفتم:کنجکاویش به بعضیا نیومدهمرتضوی خندیدو گفت:بذارید چنتا نکاتو یاد آوری کنم 

بعد میگمو بعد شروع کرد به نکاتی که همون روز گفته بودو در آخر اضافه کرد:ما تو هفته 

با سه جلسه داریم.روز سه شنبه که وقتمون بیشتره کار اونروزتون رو دو جلسه و تقری

نمایش میدید.و برای پنجشنبه هم یه کار دیگه.اول از نقشه پنج تا ساختمون شروع 

میکنیم.از ساختمونی که میخواید نقششو بکشید اول عکس میگیرید و برای من همراه با 

قضیشو بعد گروه بندی میگم.همه گفتن باشه و نقشه میارید.اما قبل ازاون مسابقه داریم که 

قبوله.ساعت شده بود یازده.استاد چقد حرف میزنی بدو بگو دیگه.برگشو گرفت دستشو 

دونه دونه نام برد.هرکیو که میگفت از رو صندلیا همراه با وسایلش پا میشد تا بره اونجا 

استاد مارو گرفته یا  وایسه بعد کنار همگروهیاش بشینه!انگار مدرسس!من نمیدونم این

چیز دیگه ایه!اول از همه هم رها رو گفت:رها دادفر.پیمان سهرابی.سحر خفتهوای با پیمان 
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افتاد.چقد از دستش بخنده.پیمان رفت اونجا دستشو گذاشت رو سینشو گفت:استاد خیلی 

م افتخار دادین اول مارو گفتین.راستش چون ما پسرا میخواستیم دیروز با یه دختری باه

نیایم امروز من باید با دوتا دختر نیامماها که قضیرو میدونستیم منفجر شده بودیم از 

خیله خب پس ادامه  -استاد قضیه داره من فقط باید نیام -خنده.مرتضوی گفت:چی؟؟؟؟

نده وگرنه همه به دستشویی احتیاج پیدا میکننبازم همه خندیدن.استاد گروه های دیگرو 

دن از گروه ولی خب استاد جواب نمیداد.باهرگروهی که میگفت گفت.بعضیا شکایت میکر

جونم میومد تو لبم ولی من و اصال نگفت.تقریبا صندلیا خالی شده بود.من بودمو اون پسر 

هیزه با خداداد و دوتا دختر دیگه.استاد گفت:یه گروه سه نفری دیگه مونده با یه 

میوفتم.رها نیششو هی باز میکردو به دونفریمطمئن بودم از شانس گندم بااین پسر هیزه 

من اشاره میکرد سرشم تکون میداد.استاد گفت:شهاب نصرتی)پسرهیزه(مینا مرادی 

و...وای خدا چرا نمیگه!بگو دیگه.مطمئنم االن منو میگه.گفت:و...و...نگین علیزادهاه منو 

ها نگاه نگفت!با گفتن اسم نگین همه ترکیدن ازخنده.وا چی شد؟؟؟؟؟با تعجب به بچه 

کردم.استاد گفت:خب گروه سه نفریامون تموم شد یه دونه دونفری داریمقلبم وایساد.من 

گروهم با کیه؟برگشتم و وکسی و ندیدم جز؟ نفهمی به نام آرمان خداداد.خنده ها قطع 

 :نمیشد.وای این امکان نداره.مگه میشه شانس انقد بد؟؟؟؟با اخم بلند گفتم

ـــــــی؟؟؟گروه دو نفری؟؟؟؟؟استاد با لبخند سری تکون دادو چـــــــــــــــــــــــ

گفت:بله گروه دو نفری.آرمان خداداد.عسل معافبرگشتم طرف آرمان که دیدم چنان با 

اخمش داره منو میکوبه که انگار من این کارو کردموای خدا باورم نمیشه!وای!وااااای مگه 

پایین یکاری انجام بدم دوباره میامعین  میشه؟یه اخم غلیظ کردم که استاد گفت:من میرم

جت از رو صندلی پاشدمو دوییدم از در بیرون.روبه استاد بلند گفتم:استاد استاد یه دقه 

استاد این چه گروه بندی بود؟استاد من یه  -بگو عسل جان. -وایسید بعد برید پایین

استاد توروخدامنو دخترم منو برای چی بااین پسر انداختین تو گروه اونم دو نفره؟؟؟؟

نمیشه...استاد از پله ها پایین میرفت منم  -ببرید تو یه گروه یه پسر بیارید بااین.
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دنبالش.بلند گفتم:استاد توروخدا.این پسر روانیه من میدونم یچیز میگم دیگه.من یچیز 

 -عسل جان دخترم گفتم که نمیشه! -بگم این میاد منو میکشه توروخدا استاد عوض کنید 

اد توروخدا ببینید این پسره دیوانس.اخموعه.سرده.سرد چیه یخمکه!اصال اینو بیخیال.با است

من بخواد بره بیرون دوست دخترش میبینه براش بد میشه.شاید خیلی دوست دخترشو 

دوست داشته باشه بعد اون دختره منو بااین ببینه براش بد میشه گ*ن*ا*ه داره 

ی بدنیم.نه نه همه عضوی از بدنیم؟خب این گ*ن*ا*ه دیگه!مگه نمیگن ما همه از یه اعضا

بهونه نیار.پسره خوبیه دیگه هم اصرار نکن ورفت تو مدیریت.بلند با نق  -داره دیگه

برو سرکالسبا حرص همه پله هارو باال رفتم.پایکوبی  -گفتم:استــــــــــــــــــــــــــــاد

ن؟اونم گروه دو نفره؟؟؟وقتی وارد شدم میکردم بیشتر.آخه آدم قحط بود منو انداخت باای

صدا ها خوابید و بعد همه با دیدن قیافه عصبی من ترکیدن.هرکی نشسته بود پیش 

همگروهیش.کیف من نبود.فقط یه صندلی خالی پیش خداداد بود.وای کیف منم روش 

بود!دریغ از یه صندلی خالی.یه صدایی از پشت سرم گفت:نمیری بشینی عسل جانبرگشتم 

صورت مهربون مرتضوی که االن بیشتر عصبیم میکرد نگاه کردم.لبخندی زدمو گفتم:جا  به

پیش همگروهیت هستنگاهی به صندلی خالی کردم و بعد با حرص به طرفش  -نیس استاد

رفتم و نشستم روش.همچین محکم نشستم پیمان گفت:خواهر صندلی شکست.راستی 

کردو با حرص آروم گفت:پسره خر برم بزنم تو ارمان.شمام از فردا باهم نیاینآرمان اخمی 

دهنشمنم آروم در جواب گفتم:تا تو پاشی بری اونجا شب شده.بشین سر جاتآروم:من؟باز 

من به قول تو آهسته کار انجام میدم تو که فضول آع ببخشید کنجکاویت دهن هرکیو 

سرویس میکنه چی میگه؟آروم:فضولیش به تو نیومده پخمه!آروم:پخمه 

خودتییهو استاد گفت:شما که ناراحت  -خودتی -باش من پخمه فضول -یآروم:خودتیخودت

بودین از گروه دو نفره چقد حرف میزنید باهم؟؟؟پیمان:استاد گفتم که گروهشونم دو 

نفریه از فردا باهم نمیانصدای خنده کالسو برداشت.آروم به خداداد گفتم:اه اه.فک میکنن 

م:استاد حرف؟؟؟حرف بااین؟؟؟آرمان هیچی نگفت و فقط ما داریم حرف میزنیمبلند گفت
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 پوزخند زد.رومو کردم اونورو گفتم:ادامه بدین استاد

خالصه بعد از خندیدن و کلی مفصل حرف زدن استاد آخرش که داشت میرفت گفت:اینم 

به همتون مخصوصا به گروه هفت که دو نفریه میگم.همکاری نکنید این ترم 

صحبت ورفتار کنید.از فرداهم همش باهم باید باشید تا برید  میندازمتون!درست باهم

کاراتونو انجام بدین.تواین یه مورد ارفاق نمره به هیچ وجه صورت نمیگیره.نمره نگیرین 

باید همین ترمو دوباره بخونید مطمئن باشید بفهمن برای چی افتادین این ترمو دوباره 

ید پولی که واسه ترم دادین هدر نره.یکی همین کارو باهاتون میکنن!پس بهتره کاری کن

گفت:استاد هیچ راهی نداره؟؟؟چرا.ترک تحصیلهمه گفتن وااااا و نه بابا و بیخیال.منم 

باحرص از جام بلند شدم.خداداد پشت سرم گفت:ببین خانوم انقد کالس نذار.منم هیچ 

باش فقط چند روز ازاین اتفاق خوشحال نشدم.این ترم برام خیلی مهمه پس راه بیا.مطمئن 

تو هفته باید باهم کنار بیایم!حاالهم شمارتو بده تا من بتونم هماهنگ کنمکالس خالی شده 

بود.برگشتم طرفشو گفتم:اووووو دور برت داشته خیلی خوشالی؟؟؟؟؟؟؟تازه شماره هم 

میخوای؟؟؟خواستم برم که بازومو گرفت.یعنی دستم داشا نصف میشد.برگشتم طرفش که 

ه فضوله حواس پرت.یادت باشه من بمیرم از رو عالقه از تو شماره گفت:دختر

نمیخوام.دختر قحط نیست بیام طرف تو یکی.مطمئن باش اگه بخاطر نمره و درسم نبود 

این کارارو نمیکردم.فقط هم برای درسم شمارتو میگریم نه بیشتر.دستمو از دستش 

!کل کالس های بعدیم و کشیدم بیرونو بی حرف از کالس خارج شدم.پسره ی پررو

همچنین تا خونه به این شانس گندم فحش دادم.ولی در آخر به خودم گفتم:حرص بخورم 

که چی بشه؟؟؟؟اون لذت میبره.پس من حرص اونو در میارم.و تصمیمم رو هم گرفتم.رها 

رفته بود تو اتاقشو چند ساعت بیرون نیومده بود.حوصلم سر رفته بود.رفتم یدونه کوبیدم 

عسل  -چیکار میکنی -درش و بازش کردم که دیدم عین جن افتاده رو یه عالمه برگه.به 

چیکار میکنی خب حوصلم سر رفته!سرشو سریع باال آوردو  -برو بیرون حواسمو پرت نکن

کارایی که امروز استاد مرتضوی و  -چه کاری؟؟؟ -گفت:انقد زود کاراتو انجام دادی؟؟؟
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 -خب توو خداداد کاراتونو شروع نکردین؟؟؟؟ -انجام میدمرجاییو که بعدا  -رجایی گفتنو

حال ندارم بااون انجام بدم.بیام  -دیوونه همونا که استاد گفت -چه کاری؟؟؟

کمکت؟؟؟؟لبشو گاز گرفتو گفت:دیوانه مگه نشنیدی استاد چی گفت راجع به 

خداداد بحث آهان آره تو داشتی با  -مسابقه؟؟؟ابروهامو باال انداختمو گفتم:نه!کی؟؟؟

گفتش که اوال این یه رقابت بین گروه هاس!دوما که هرجا  -حاال چیگفت؟؟؟ -میکردی!

میرید باید بنویسید چون حتما میخونه!بعدم گفت بریم از مدیریت برگه هارو بگیریم چون 

آماده نبوده خودش نیاورده.این برگه هم برای تو گرفتموبرگه ای به طرفم گرفت.برگرو 

تم.وای خدا!رقابت؟؟؟؟چه رقابتی؟تو برگه تقریبا نوشته بود تا تاریخ فالن از دستش گرف

وقت دارن گروه ها واسه رقابت تمام تالششونو بکنن.به گروه برنده چهارنمره ارفاق داده 

میشه.)استاد رجایی سر کالس گفته بود که معموال تو همین گروه بندیای استاد مرتضوی 

ما میتونستیم نمره کامل و شاید باالتر ازهمرو بگیریم.حاال باالتر نمیده(خوب بود.پس 14از

باید به خداداد بگم؟؟؟؟بیخیال لجبازی مهم درسمه!سریع مانتو شالمو سرکردمو رفتم 

طرف در.زنگو زدم بعد چند دقیقه یکی دیگه از پسرا بیرون اومدو گفت:سالم خانوم 

د جواب داد:نه سرکاره.چی معافلبخندی زدمو گفتم:سالم.اقای خداداد هستن؟با لبخن

شد؟سرکالس که میخواستین همو بزنین!لبخند ژکوندی زدمو گفتم:مطمئنا اگه بخوان با 

 -من مخالفت کنن هم همو میزنیم.قضیه اینهو برگرو نشونش دادم.گفت:چقد خشنید شما

من خشن نیستم دوست شما خیلی خشن و عصبیو حرص درارهابروهاشو باالانداختو 

رمان خیلی پسر آرومیه!خیلیچشامو گرد کردمو گفتم:پس اصال دوستتونو گفت:اتفاقا آ

حاال باهم بیرون رفتین میشناسینبا عصبانیت گفتم:من برای چی باید با ایشون  -نمیشناسین

 -برم بیرون؟؟؟؟باخنده به برگه تو دستم اشاره کردو گفت:واسه کارتون منظورم بود

ن بگید کارشون داشتمسری تکون دادو آهان!.درهرصورت اگه از سرکارشون برگشت

 :خدافظی کرد.رفتم تووگفتم
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نشستم رو کاغذ فکر  ورفتمیعصب هی!روانیآروم و آقاس!اله یلیخ نیزارت!آره ا

 نیحتما ا دی!بایمنه ترم اول ینبود اونم برا یزیکردن.ماکت ساختمون درست کردن کم چ

.دوساعت ومدیساعت گذشت ن هی.میارینم ینمره ا چیآرمانه به من کمک کنه وگرنه ه

.آخرشم با حرص ومدین یبودم ول نیا مدن.تاساعت ده شب من منتظر اوومدیگذشت ن

عمرا اگه بذارم به تو اون چهار نمررو بده!پسره  شعوریگفتم:خاک برسره خرت پسره ب

ماکت رو درست  نیمنه که رفتم اونجا تا با کمک هم ا ریتقص ومد؟؟؟؟اصالیچرا ن یریکبیا

.از فردا نیتهران.با حرص بالشم رو پرت کردم رو زم ادیعرفان پاشه ب گمیاصال م.میکن

.صبح ساعت دمیحرصو استرس خواب ی.شب با کلنیدنبال تک تک کارا.حاال بب رمیخودم م

 یبحث کم کردن رو یوقت یباز بخوابم ول خواستمیاز جام پاشدم.م میهفت با ساعت گوش

صبحونه مفصل  هیرفتم دستو صورتمو شستم و  عینداشت.سر یبشر بود خواب معن نیا

 -؟؟؟یاومدو با من صبحونه خورد.گفت:با خداداد حرف زد وقعخوردم.رها هم همون م

تا حاضر شه.اونم با گروهش قرار  ورفتیموفق باش شااهللیا -کنمیکارامو م یینه.خودم تنها

شال  هی.دمیپوش دیفمانتو س هیازخونه خارج شد.منم رفتم تو اتاق  عیسر یلیداشت!رها خ

 مویبرداشتمو گوش فمویرو هم پام کردم.ک دمیسف هیهم سرم کردم.شلوار لوله تفنگ یصورت

 یمشک یدفتر چه و خودکار و برگه مسابقه رو همکه تا کرده بودم گذاشتم توش.کتون هیبا 

 ییهم برداشتم تا جلو در پام کنم.همون موقع که درو باز کردم دره خونه روبه رو مویصورت

دستمال  هی.یسرمه ا زیبل هیبود با  دهیپوش یشلوار مشک هیاومد. رونیهم باز شدو خداداد ب

کفشمو  عیهم رو چشش.با اخم سر شیخنگول نکیهم گردنش بود.ع یگردن سرمه ا

درو قفل کردمو خواستم  دی.با کلدیبا حرص بنداشو بستم.اونم کفشهاشو پوش نویانداختم زم

در  یدرو باز کردو دستشو گذاشت باال یزودتردستشو برد.ول برم سوار آسانسور شم که

 عیدستش وارد اسانسور شدم.اونم اومد تو.سر ریآدمه.از ز نمیو وارد نشد.بابا نه ا وراسانس
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 نیی.هنوز به پامیکردیبه روبه رو نگاه م نهیزدم.هردومون دست به س نگویدکمه پارک

 -آره!چقدم که واست مهمه -؟یدونیمسابقه و چهارنمره رو م هیکه گفت:قض میبود دهینرس

بخاطر مسابقه اومدم جلو درخونتون و به دوستت  روزیآره.من د -پس واسه تو مهمه؟؟؟

!آدم هم انقد مغرور؟؟؟متاسفمهمون موقع آسانسور یومدیتو ن یگفتم بهت بگه ول

به من  یکس یفت:ولاز آسانسور خارج شدم.پشت سرم گ عی.در باز شدو من سرستادیا

زدمو  یزخندنگفتم.پو یزیچ یبگم تو عمته من شماام ول خواستمیمینگفت تو اومد

ساختمون  هیاز  دیبازد رمیبخوام دروغ بگم!االنم دارم م ستمیمن بچه ن -گفتم:دروغ نگو

 ییبه من بگه خودش تنها خواستیچقد پرروعه.نم نیخدا ا یموایبر ایب یایبزرگ!م

 یزودتر به شما بگم.ول خواستمیکه گفت:من م دیتو نگاهم د یچ دونمیبره؟؟؟نم خواستیم

بهتون بگم که...گفتم  خواستمی.شمارتونم نداشتم که زنگ بزنم.صبح منهاومدم خو ریشب د

منظورم  -که بگم؟؟؟؟ یشناسیکجارو م -کجاست ساختمون؟ -م؟؟؟یبر نیایاالن.حاال م

االن که  -.میببر نیماش میتونیست.نمآره دوره.تازه طرح هم ه -انه؟؟؟یدوره  نهیا

باال انداختمو  یا مشونهیبر تروبا م دیبرد.با نیماش شهی!نمکنهینم یفرق -جمعس

شلوغ بود.واگن زنا  یلی.مترو خمینزد یحرف چی.تا دم مترو همی!از در خارج شدمیگفتم:بر

 یبا بعد میسی!واشمیشلوغه من له م یلیخ نجای.گفتم:اشدمیله م رفتمیاصال جا نبود.م

 یریبم یرفت!ا ویخودتو جا کن ی.مشکل خودته که چطورشهیم ریخشک گفت:د یلیمخیبر

داد بزنم.از فشار داشتم  خواستیآروم؟ذرفتم تو زنونه.دلم م گنیم نی.بعد به ایروان

تا  یعموم یتو فضا نیایب نیخوایم یحموم وقت دیداد بزنم بگم المصبا بر خواستمی.ممردمیم

به  نیبد ذرشویآدم هست  نورمی!آقا ادیرسیبه من نم ژنیآدم خفه نشه!اصال اکس

.انقد حالم بد بود میهست یسگاهی.اصال حواسم نبود چه امردمیم مداشت میمن!خالصه تا برس

شد.با  یشدن!مترو خال ادهیهمه پ دمیساعت ده بود که د بای!تقرهیبه چ یچ دمیفهمیکه نم
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 یعنی؟؟یشینم ادهیآخره.پ سگاهیا زمینشستم که خانومه گفت:عز یصندل هیرو  یخوشحال

شده!چرا  ادهیپ ستگاهیاون کدوم ا ستین لومآخر؟؟؟؟خداداد...مع ستگاهیجالب بود.ا افمیق

 وییاز مترو خارج شدم!شمارشو هم که نداشتم.منم که جا عیبه من نگفته بود؟؟؟سر

به من  یگم شده بودم!اون حت بیگرفته بود!گم شده بودم.توشهر غر می!گرشناسمینم

که  رشوزنگ بزنم؟شما یشم!حاال به ک ادهیپ یستگاهیآدرسم نداده بود.نگفته بود چه ا

بهنام زنگ  ای دیزنگ بزنم؟به نو ی.به کارمیاز کجا ب ا؟؟؟؟شمارشویخدا ارمیندارم.از کجا ب

رو گوش  !بفهمن با پسر قرار داشتم ادامه موضوعگهید میپشتش دعوا دار دونمیبزنم م

از  دیلرزیکجاست!چونم داشت م نجایا دونستمینم یگرفته بود.حت می!واقعا گردنینم

با ترس دراوردم.شماره رهارو گرفتم اما جواب نداد.خواستم  مویاسترس و ترس!گوش

 :جواب دادم عیزنگ خورد.ناشناس بود.سر میدوباره زنگ بزنم که گوش

 ...ه؟!!؟بل

داد زد.خداداد بود.لرزش صدامو کم  بایشمــــــــــــــــــــا؟؟؟؟طرف تقر نییکجا -

بلندش  یآخــــــــــــــــــــه؟؟؟صدا یکنیم کاریچ هیصادق -کردمو گفتم:من...آخر خط.

کجاست که  نجایا دونستمی.بچه پررو.با حرص گفتم:من چه مکردیم تمیداشت اذ

و  پرخهیداره تو صفم م رهیدا هی دمیآوردم که د نییمو پایگوش عیبخوا...تماس قطع شد.سر

 ی!ایوااااا یعنیبدشانس باشه؟؟؟؟؟؟ تونهیانقد آدم م یعنینوشته بود:درحال خاموش شدن

 لهی.خب.خدمیهامو مال قهی.با دست شقواریدادم به د هیشه؟؟؟تکیمگه م شه؟نهیخدااا!مگه م

 یخونمونو دادم.گفت که اگه تاکسو آدرس ییاقا هیبپرسم!رفتم طرف  یکیاز  دیخب.االن با

 یبلند کردم.تاکس یتاکس نیاول ی.دستم رو برابرهیبهش آدرس بدم منو م رمیبگ

بودم  دهیترس یول گی.بهش ادرس خونمونو دادم.گفت ده تومن.چشام شد اندازه دسادیوا

 دمخونمون.پول رو حساب کر یروبه رو دمیبود(رس کی)ترافگهیساعت د میو قبول کردم.ن
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... یشکرت.ول ایدوست دارم.خدا ای.خدایمرس یخدا عاشقتم.وا یشدم.وا ادهیپ نیو از ماش

 دیدرو با کل عیشدم سر ادهیرفتم تو خونه.از آسانسور که پ عیکنم.سر کاریحاال خدادادو چ

تا تماس از دست 4به طرف شارژر رفتم.تلفنو روشن کردم. عیباز کردمو وارد شدم!سر

 -سالم! -.با تلفن خونه شمارشو گرفتم.بعد دوبوق جواب داد:بلهتمرفته از خداداد داش

 یکه معاف ی.معافیشیمزاحم م یزنیجمع کن بساطتو بابا زنگ م -من معافم! -شما؟؟؟

عسل  -؟یگفتم:من عسل معافم!صداش قطع شدو گفت:ک تی...)بووووووووق(با عصبان

 هیرفتم صادق ن؟؟؟؟منیشد ادهیپ یچ یشما؟؟؟؟؟برا نییمعافصداشو برد باال و گفت:کجا

قطع شد و  یلحظه ا یمن خونه امصداش برا -دنبالتون؟ امیب نیینکردم!کجا داتونیپ یول

اونجا  -!گهید له؟خونهیپس کجا؟طو -بعد باالتر بردو گفت:خونــــــــــــــــــــــه؟؟؟

 لهیخب.خ لهیخ -من گم شده بودم اخرشم آدرس خونرو دادم اومدم خونه! -دیکنیم کاریچ

تو  یداد بزنه روان شتریب تونستیقطع کرد.نم نویباش دوارمیخونتون ام امیم میخب.تو تاکس

در آسانسور اومد.و بعد  یربع بعد صدا هیقطع کردا.نشستم رو مبل. نیواسه هم یتاکس

 افهیآروم از جام بلند شدمو به طرف در رفتم!درو باز کردم که با ق یلیزنگ خونه.خ یصدا

آره  -:سالم؟؟؟؟؟دیگفتم:سالم!پرس یمعمول یلیمواجه شدم.خ دخدادا یاخمو

ور رفت.بعد چشماشو بستو  شییسکوت کرد.وبعد با دندونش با لب باال ی.سالم!کمگهید

چرا  قایخودش گفتم:شما دق نین؟عیشد ادهیپ هیچرا صادق قایدوباره باز کردو گفت:شما دق

!چشمام نی!فکر کردم بلدنیدینپرس نشما از م -شم؟؟؟ ادهیپ یستگاهیچه ا نیبه من نگفت

خداداد.من  یآقا -باشه. شیدوم نیتهرانو بلدم که ا یگرد شده بود.بلد بودم؟؟؟من کجا

من  نیمنو.بعد تازه توقع دار ارنیرفتم بگم ب ییوقت جا هیآدرس خونرو حفظ کردم.که 

واقعا  ؟؟منن؟؟یکردینم یبلد باشم؟؟؟ابروهاشو برد باالو گفت:مگه...تهران زندگ نجارویا

دهنم لپمو گاز  یاومده باال.با دندون از تو سانسیعقلش تا ل نیباا یچطور نیا دونمینم
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با دوستم خونه  امی...مرض داشتم بکردمیم یگرفتم.بعد گفتم:بعد اگه من تهران زندگ

 یشک چیباال انداختو گفت:در مرض داشتن شما که ه یا رم؟؟؟؟شونهیبگ ییدانشجو

کفش بکوبوووووونم تو  هیخر حقته با  شعوریباشهپسره ب وشجز نمیا دی!شاستین

اگه خانوادم تهران  نیخودمو نشون دادم و گفتم:مطمئن باش لکسیر یلیسرت.خ

 حیترج نیکنیم یکه شما روبه روش زندگ نجایوقت خونه اونهارو به ا چیبودن.ه

 داشتم ویماریب ایمطمئنا مرض  دادمیم حیاگه ترج یعنی!دادمینم

 :کردو گفت یاخم

زد و بعد رفت طرف در خونشون  ی.لبخند ژکوندخوادیحاال که نم -بخواد دلتم

برگه خارج  هیبعد با  اره؟امایماقو ن اره؟؟؟چاقویب یرفت چ یاموایاالن م سایوگفت:وا

شد.باهمون لبخند حرص درارش )که صرفا جهت دراوردن حرص من بود(اومد 

 نی...از فردا خودتون تکو تنها به اخوادیلتون نمطرفم.برگرو گرفت طرفمو گفت:حاال که د

 یوقت تا انتها هی نی.فقط مواظب باشمینیبی.ان ءشااهلل همو سر قرار ها منیریآدرس ها م

درو بست.دهنم  ادویراننده نبرنتون...وبا همون لبخند رفت طرف درو گفت:ذت ز ریمس

 ریمس یانتها ت؟؟؟؟؟تایشخص یادب؟ب یشعور؟بیواقعا باز مونده بود.پسرم انقد ب

رفتم تو و درو با  تویشخص یب نمتیسر قرار ها بب یحت خوامیراننده؟؟؟؟؟بلند گفتم:نم

 کهیبه من ت شعوریبلند بلند گفتم:ب رفتمیکه به اتاق م نجوریضرب بستم!هم

انقد  یعنیمن انقد دختر ...استغفرو اهلل. یعنیراننده. ریمس ی.تا انتهاندازه؟؟؟؟؟ههیم

تو دلم  عیبعد سر تامایشخص یببرن نکبت ب تیزندگ یتا انتها روتو شااهللی؟؟؟اشعورم؟یب

کاراروانجام بدم!نشستم رو  یچطور ییماکت.تنها هیمن بمونم و  شینکش ایگفتم:نه نه خدا

 چکدوممونیدو ام به ه یکارا نبود.من اگه تنها برم استاد مرتضو نیتخت.االن وقت ا

که داد نگاه  ی.به برگه ازدیم فازش حر ییکه رجا ی!چه برسه به چهارده ادهینم
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 دادتتیکاش خدا نم یخداداد.ا یخب اقا لهیبعد از ظهر.خ 4کردم!برج فالن امروز ساعت 

 الیخیکردم ب یکار من لنگه!سع رتتیکه اگه بگ یاله رتتی.خدا نگکردیعده رو راحت م هی

ل ماکت یه کردم زمان تحوبه برگه مسابقه نگا گهید باریشم.از جام پاشدم و رفتم و 

 زیبرگه دنبال چ م؟؟؟تویبد لیتحو یچ دیپنجشنبه بود.امروز جمعس! پس سه شنبه با

 خیکه من اصال نخونده بودمش نوشته شده بود:تار ییجا هیگشتم. یا گهید

استاد  لیشده است تحو دیپنج ساختمان مورد نظر که ازآن بازد ی...عکس ها26/7/9

 انیحتما با استاد در م دیماکتش را دار ختنکه قصد سا یداده شود!سپس موضوع ساختمان

.رفتم طرف میذاریم ونی.چشم حتما باهاش در مروی!گرفتم قضی.اوووکدیبگذار

با دستم  یتوپ درست کنم.وقت یشام هیجور کردم تا  نارویآشپزخونه.بساط گوشتو ا

و با هر ضربه دلم  زدمیضربه هم روش م دونهیحالت بدم آخرش  یبه شام خواستمیم

که  یخداداد.آ یگفتم:آ زدمیداشتم ضربه م ی.وقتزنمی.انگار دارم خدادادو مشدیخنک م

ترم  هیبه  ی.ببازیبسوز ینجوریزدم:ا گهیضربه د هی.یبخور نیزم یشام نیا نیع ینجوریا

منو  تیموفق یوقت دهی:چقد حال مگهیضربه د هییپلمیفوق د هی:به گهیضربه د هییاول

 نجوریپخش شده رو دستم.انقد که ضربه خورده.هم دمیدکردم که  یبه شام ی!نگاهینیبب

به حالت اول برگردوندم و انداختم  ویشام کردمیکردن خداداد فکر م عیکه باخودم به ضا

 نیبدنتون ع یقسمت از اعضا هیگفتم:آخرشم  زیول زیجل یصدا دنیتابه.بعد شن یتو ماه

 کمشویبود  ادیهم ز یلیها که البته خ ی!و با لبخند بعد پختن شامکنهیم زیلیو زیلیج نیا

چرتو پرت  یها یلقمه ام گرفتم تا اگه اونجا گشنم شد پول به خوراک دونهیفرمودم! لیم

که  نی...ایاله یش دمخفهیسه کوک کردم و خواب یندم!بعد شستن ظرفا رفتم ساعتمو برا

خواستم  خندصدا قطع شد.با لب هیا قطع کنم نبود.بعد چند ثانباز زنگ خورد.دستمو بردم ت

 داریبرق گرفته ها از خواب ب نیاومد.ع ادمی یبه ادامه خوابم ادامه بدم که همچ
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اتاق رها  ی!از سرو صداهاییطرف دستشو دمییگفتمو دو ییبود.وا میشدم.ساعت سه و ن

اومدمو به طرف  رونیب ییدست و صورتمو شستم از دستشو نکهیمعلوم بود اومده.بعد ا

 عیو شال همرنگش انتخاب کردم.سر یا روزهیمانتو ف هیبا  یکشلوار مش هیکمدم رفتم.

!برو کنار من جات هستم!با ینگاه کردم.به جن گفته بودم زک نهییو تو آ دمیهمرو پوش

برداشتم.بلند  زیاز رو م یشام هیاومدمو  رونیآدم شدم.از اتاق ب هیرژ لب شب ملویر

 -سالم.کـــــــــــــــــــــجا؟؟؟؟؟ -لطفا جمع کن.من رفتم خدافظ یخوریگفتم:رها م

رفتم طرف  دمیکفشمو پوش نکهیاومدم.بعد ا رونیب عیخدافظ.کار دارمو سر

.سرمو ومدیحرف م یبود.ازاون تو ام صداها نایاسانسور.آسانسور دم خونه خداداد ا

 :بابا کار دارم خدافظگفتیم یکیدرشون.چسبوندم به 

سرمو جدا  عیدر باز شد.سر هویدختره کدوم خر -؟؟؟یکرد یآرمان.با دختره آشت -

ساعته  هیبود. عیضا یلیکردمو دکمه آسانسورو زدم.خداداد مشکوک نگام کرد.خب خ

بسته شدن در خونمون اومده بود وحاال من جلو چشمش دکمه آسانسورو زده  یصدا

.چندبار دکمرو زدمو شدمیم عیزدو سرشو تکون داد.داشتم ضا یوزخندبودم.پ

زدو گفت:فضول  گهیپوزخند د هی.خداداد زدمیتند دکمشو م گهتندیباال د ای.بیگفتم:لعنت

فضولم؟؟؟؟من که  دیشد.از کجا فهم نییپا یاز راه پله راه گتوید ژهیو یژگیو هیبودن هم 

نفعته  بهبه آسانسور کردمو گفتم: یاد؟نگاهیجمع کرده بودم.حاال آسانسور چرا نم مویسوت

دستمو به طرف دسته آسانسور بردم و اونو به شدت  کنمویوگرنه لهت م یخراب نش

ساعت بود من  مین یعنیکه در کمال تعجب متوجه شدم آسانسور طبقه خودمونه. دمیکش

خداداد  نهیبود؟؟؟؟همـــــون.واسه هم نجایا زدم؟؟؟؟؟؟آُسانسوریدکمرو م نیداشتم ا

مگه؟؟؟با حرص رفتم تو  دهیم یآخه چرا؟آدم هم انقد سوت چراخدااا! یاونوووو گفت.واااا

 نیع شهی.خب همدیرس شهیزدم!آسانسور نامرد زودتر از هم نگویآسانسورو دکمه پارک
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تااون بره بعد من برسم.لعنت بهت!در  یبر یاونطور یمردیاالن م یرفتیالکپشت م

پوزخند  هیبود. سادهیوا نهیآسانسورو باز کردم که متوجه خداداد روبه روم شدم.دست به س

.با خشونت یدار کاریمرد شورتو ببرن!اصال هم دوست داشتم بشنوم توچ یعنیزدو رفت.

 شتریب وکنه؟؟؟؟سرعتمیم بیخواستم خارج شم که اونم پشت سرم اومد.داره منو تعق

 یبود که من روبه رو میپنجو ن بایبلند کردم.ساعت تقر یتاکس یکردم و دستمو برا

غووول ساختن رفته باال.با  نیه؟؟؟؟عیچ نی!اینیامام خم ایزمان. اامامی.ستادمیاساختمون 

.اومدم خوردی.گل سرم از پشت به گردنم منمیدهن باز سرمو باال گرفتم تااون تهشو بب

برگشتم که خداداد و  عی.سریکیکه محکم خوردم به  نمشیبهت ببعقبتر تا بتونم 

بعد گفت:قبلنا فکر  کردویدرارش به من نگاه م صبا همون پوزخند حر نهی.دست به سدمید

!االن یجی.حواس پرت که نه گینه.تو واقعا حواس پرت دمیباشه.بعد د یاتفاق دیشا کردمیم

اخم  بایبود ابونی.پهن خینبود نجایبود و تو االن ا نیاگه پشتت من نبودم.مطمئنا ماش

به صحنه رو به رو  نهیبه س تزدو جواب نداد.حناق.دس یگفتم:خدا نکنه زبونت الل!پوزخند

بودم؟؟؟و برگشتم عقبو نگاه کردم  ابونیشدم.و تو دلم گفتم:واقعا اگه نبود من تو خ رهیخ

.پس پهن ستین ابونیکه خ نجایتم:اخونس.برگشتم طرف خدادادو گف هیپشتم در  دمیکه د

برگشتم طرف ساختمون.بدون نگاه کردن به من گفت:چتر خونه مردم  شدموینم نیزم

دراوردو  شویگوش قهیفرهنگ.جوابشو ندادم.بعد چند دق ی!چتر دوست دخترته بیشدیم

 لیشروع کرد به عکس گرفتن از ساختمون.بعد عکس گرفتن که من فکر کنم حافظه موبا

درست  شونویکی!بعد ماکت میچاپ کن دیعکسارو با نیصددرصد پر شد گفت:ا

 یلیخ نین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ایاخوب باشهچشامو گرد کردمو گفتم: نی.فکرکنم امیکن

خب خنگ  -نشونهیبلند تر نیبه همه داده ا یکه استاد مرتضو یاز پنج تا آدرس -درازهه!

 میتونیما م -میبهتر باش میتونیسازن.مامدارن بلندرو ب یهمه سع -میبساز نویا میستیکه ن
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 گرویجا دی میبر دیمکث گفتم:با ی.بعد کممیریگیم میتصم مینیبب شونمیبق -!میمتفاوت باش

 -ه؟؟؟یاسمش چ -شه! دی.قرارعه مرکز خرضیباغ ف یساختمون تو هی -!مینیهم بب

 -اون هم گرده مدلش هم پهن تره! ی.کوتاه تره.ولستین نیکوروش.قد بلند تر از ا

 یتاکس نیاول یباال انداختمو گفتم:باشه!و دستشو برا یامروزشونه ا -م؟؟؟؟یبر یخب.ک

گاد.بابا با اددددب!با  یبه من اشاره کرد تا سوار شم.او ما وبلند کردو در عقبشو باز کرد

ساعت بعد  می.نشستم و اونم جلو نشست!من که آدرسو بلد نبودم آدرسو داد.نتیشخص

بزرگ بود!پهن بود مدلش هم  یلی.خکردمیباور نم دمویدیکه جلوم م یزی.اون چمیدیرس

 -ی!بعدالیخیب نویگفتم:ا عیر.سمیاریدر ب نویماکت ا میخوایم یگرد بود.آاا!ما چطور

گرد  مچشامویمجسمه ها روبه روشم درست کن یحت دیبا میدرستش کرد یوقت یدونستیم

 یدوباره ه مویکنی.انتخاب ممینیبب ارمیحاال بعد -پس. میکنیدرست نم نویکردمو گفتم:ا

.دم سازندش یعنیداشت  ییییینیازش عکس گرفت.چه دورب کیت کیت

لقممو  فمویبود.رفتم تو ک 8خونه.ساعت دمیرس کوفتهگرم.********* خسته و 

حال اومد.رها اومد نشست رو  گرمیگاز محکم بهش زدم که ج هیبرداشتم.نخورده بودمش.

.منم که حوصلم سر رفته بود رفتم دنیخودش آهنگ گذاشتو شروع کرد به رقص یمبلو برا

 ی.اصال حواسمون به اطراف نبود.آهنگ که قطع شد صدادنیبه رقص میطرفش!شروع کرد

پاسخ از عرفان دارم.تا اومدم  یدوتماس ب دمیطرفش که د دمیی.دودمیشن مویآهنگ گوش

کرده بودو  ادی.تاآخر زکردیزنگ بزنم خودش زنگ خورد.رها هم که آهنگو کم نمبهش 

که  وی.گوشوستیپ ایبه جمع روان نمی.ازدینشسته بود رو دسته مبل واسه خودش دست م

عرفان  هوی.ومدین ییصدا چیبرداشتم ه

 ؟؟؟؟؟؟؟ییگفت:عســــــــــــــــــــــل؟؟؟؟؟؟کجا
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صداها چرا کم  -رفتم تو اتاقو گفتم:سالم.من خونه ام عی.سردمیترس شیعصب یصدا از

منو  یعسل اون رو -!یگیم یعرفان بابا چ -یمهمون یرفت یکدوم خر ؟؟؟؟؟باییشد.کجا

 -؟؟؟یدادیچرا تلفنتو جواب نم یاگه خونه ا -به قرآن خونه ام -؟؟؟؟یکجا رفت اریباال ن

تو  یعرفان داد زد:عسل رفت وهیهیجشن جالب گهید ایب عسلرها داد زد: هویحواسم نبود

از تو اتاق خارج شدمو رفتم طرف  تیعصبان ه؟؟؟بایک ؟؟؟جشنیکدوم خراب شده ا

بود اسمتو داد  یپس کدوم پسر -بابا عرفان من خونه ام -کنترل و صداشو کم کم کردم.

رها رو با  ی؟؟صدا.پسر؟؟؟؟؟؟کردمیاز خنده غش م ؟؟؟داشتمینیجشنو بب یزد گفت بر

 ؟؟؟؟آره؟؟؟مستیخنده که گفت:مست شد ریپسر اشتباه گرفته بود.زدم ز

تهران.لعنت به  یاونجا.گذاشتم بر یتو سر من که گذاشتم تو بر ؟؟؟خاکیکرد

رها  یصدا هیپسر چ یتا رها هم بشنوه:بابا صدا فونیرو گذاشتم رو ا یمن...گوش

پس  -نگو!رها گفت:بابا بخدا من بودم ؟؟دروغآره.رها بود اون؟ -ستیبود.جشنم درکار ن

ام  یپ -!دهینشون م یداره جشن عروس یام س یدادم:بزن پ ه؟؟؟؟؟جوابیجشن چ هیقض

 نکهیازاونور خط باا ی.علدهیبه جون رها داره نشون م -نه جشن دهیآهنگ نشون م یس

 ویگوشمن. یداداشا نیخدا از دست ا یییییبود گفت:از خونه زنگ بزنوا فیصداش ضع

قطع کردمو به طرف تلفن خونه رفتمو از اونجا به خط عرفان زنگ زدم.عرفان جواب 

ها بخدا  ییجا یمهمون یداد:خب خداروشکر.عسل خواهر گلم فدات بشم تورو خدا نر

.عسل اونجا ایحتما به من خبر بده توروخدا نر یمهمون یبر ی.خواستگمیبخاطر خودت م

!انقد هیچ یخدا عرفان چقد نگرانه:بابا مهمون ی!وااینکنکارو  نی.ازمیعز یآج کننیمست م

 -د؟؟؟؟یی.عرفان گفت:هرروز کجادی...حرف تو دهنم ماسرویکه هرروز ب میکار دار

تو که سه شنبه تا پنج شنبه کالس  -میهرروز ما تو دانشگاه -آره هرروز! -هرروز؟؟؟؟

دانشگاهو  یرروز کارابود که ه نینه...منظورم ا -کار؟؟؟؟یدانشگاه چ یری.هرروز میداشت
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عرفان  نیدوباره ازاونور صداشو کلفت کردو ع ینگفت.عل یزیچ گهی!عرفان دمیدیانجام م

بگو.تنها  نیبه ا یبر یبده.خواست کننیاونجاها.آدما مست م یگلش توروخدا نر یگفت:آج

شمال  رفتمیم دی.دلم براشون تنگ شده بود.بادمیخطر داره حسنخند یلیخ یبر

 -!یعل هیعرفانم شد کپ نیقطع کردم.رها گفت:ا ویکردن گوش ی!بعد خداحافظدمشونیدیم

نه  -یچقد تو برادراتو دوست دار -!هردوشون خوبنهیمهربون تر از عل یلی.خیاله

خونه داداشش.من اگه عرفان ازدواج کنه هرروز  رهیم باریپس.مثل تو باشم که صدسال 

طرفشو  مبرگشتمپس بدبخت شد یگفت:وا هویچترم خونشون!رها 

من تو دلم  یکردم باباول یگفت:شوخ دویگفتم:جانـــــــــــــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟خند

.به ی.فکر کردم.به خداداد عصبدمی.رفتم رو تختو دراز کشیگیگفتم عــــــاره.تو راس م

 یهمگروه یعصب نیمنو باا کهیکار نامردانه استاد مرتضو نی.به ایعرفان و عل یرتایغ

و به آشپزخونه  رونی.انقد فکر کردم تا گشنم شد.ازاتاق بی.به رها.خالصه به همچردک

 یدلم برا یلیکردو گفت:خ یآوردمو دِ بخور!رها نچ رونیبا نون و سس ب ویرفتم.شام

 نیو ع یپوشیلباس م وزپلنگی نیاوقاتم که ع ی!بعضیخوریگاو که م نی.عسوزهیشوهرت م

هارو به من نسبت  وونیکل ح خوادیاونروز م مثه!گهید دونستمی...مکیببر حمله م

 تیچرا خودتو اذ گهیباغ وحش به تمام معنا د هیبگو  زمیوسط حرفشو گفتم:عز دمیبده!پر

!و یچونم گذاشتو گفت:سگ پاکوتاه خودم ریباز کردو دستشو ز ششوی!؟رها نیکنیم

دستمو بردم طرف  باالخره گرفتمش و غیج غیج ی.با کلتیترب یب ی!منم دنبالش.بترکدییدو

بودم فک  ی.برو کنار.عجب خریکه داد زد:نکن وحش دمیسرش.موهاشو گرفتم و کش

تار موشو  هی.کردیم هیخندش خفه بود انگار داشت گر ی.صدادی...و خندی.آیکردم ادم

 .دیکش فیخف غیج هیکه اونم  دمیگرفتم کش
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رها  ی.موهادادیزنگ فشار م یدستشو تند تند رو یکیزنگ خونمون بلند شد. یصدا هوی

 :به درو گفت دیکوب یکیزنگ قطع شد و  یطرف چادر.صدا دمییرو ول کردمو دو

 اامامیالمصبو... نی.باز کن اشکونمشیم ای یکنیدرو باز م ایکن تا نزدم صدو ده! ولش

 کردیبازش کردم .مشت خداداد که فکر م عیطرف درو سر دمیی.دوهیچ هیزمان!!!قض

متوجه  یچشه!وقت نیدادم.ا یکه جاخال ادیبود تو صورتم فرو ب کیبه در بکوبه نزد خوادیم

ازاون پسرا که اسمش آراد بود  یکیکرد. یظیاخم غل عدتعجب کرد و ب کمیمن شد اول 

 -.کردیم تتونیکه...داشت اذ ی:همون؟؟؟؟آرادیکردمو گفتم:ک زیگفت:کجاست!چشامو ر

چادر  هیچشونه.درو که باز کردم رها هم با  ناین.وا اگفت:درو باز ک عیمارو؟؟؟خداداد سر

چشماشو  و؟خدادادیما؟کمتعجب گفت:وا؟ ن؟؟؟رهایکرد مشیاومد.خداداد فت:قا گهید

از  می!منو رها باهم منفجر شداوردیدر م غتونویکه...االن داشت ج ینیکردو گفت:هم زیر

 یوحش نیاومده خونه ما.باا یپسر ای یآخه؟؟؟؟؟فکر کرده دزد گهیم یچ نی!!!ایخنده.وا

خندم تموم شد نگاهم به چهار  ی.وقتکردینم یفکر نیهمچ یمن و رها خب ک یها یباز

در  غمونوینه ج کردیم تینه مارو اذ یگرد شده افتاد.رها گفت:کس چشمجفت 

از بچه ها که اون فکر کنم  یکیدرشت تر شد. زدچشمایشما داشت منو م ی.همگروهاوردیم

 یخنده و بعد دستشو رو شونه خداداد گذاشتو گفت:ا رید زد زبو نیاسمش حس

رفتمو  یغره ا تچشمیهمگروه نی!خدا رحمتت کنه باایجان.داداش جوون بود

.غلط کرد یچیگفت:ه دونستمیاز پسرا که اسمشو نم گهید یکی؟یچ یعنیگفتم:وا!

!خداداد به یلبشو گاز گرفتو گفت:مرتض نیمزه.حس یداداش برو تولوس ب نیتوروخدا!حس

 یخدافظو در خونرو باز کردن.من چ نمیبیبرگشتو گفت:من شمارو فردا م یحالت عاد

بود که منو رها حاال چشمامون گرد شده  یبازار هیبود... یشام ارباز هیروبه روم؟؟؟ دمید

 یطرف!باز هی ونی.بساط قلمیدیدر معلوم بود همرو ما د رونیبود!چون همه خونشون از ب
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 دمیبود.تازه فهم نیو پفک رو زم پسیبسته چ یپخش شده بود و کل نیمجاز رو زم ریغ

بوده.لباس هاشونم  ونی!دود هم دود قلهبود ونیقل یصدا ومدیکه اون موقع م یقلقل یصدا

گاز  ریش هیکه  ییمرتب بوده دم دستشو یلیکه مثال خ شونیکیپهن بود بعد  نیرو زم

خاک تو سر شلختتون.سرمو برگردوندم  یعنیبود! کرده زونیهست لباساشو رو اون آو

با تاسف تکون دادم و خواستم برم تو که خداداد  یطرف خونمون.بهشت بود.سر

رها برگشت و سه پسر طرف اونهاهم برگشتن و اومدن تو  هویمعاف خانومگفت:

خشک  یلیراهرو.خداداد دونه دونه به همه نگاه کرد.صداشو صاف کردو بعد خ

 یگفت:چه ب نینحسیایکه دادم!ب ی.به اون آدرسمیدهون ایعت ده گفت:فردا.سا

.پسره خشک.تو اخالقش وتو باباو سه تا پسر و برد تو.خدادادم رفت ت میبر دیایاحساس.ب

 نجای!ااخدایاومده.رفتم تو درم بستم.******************  یخشکسال

 نجایداره.ا یچرا انقد ساختمون مشک نجایکجاست؟؟؟؟برگشتم طرف خداداد و گفتم:ا

 ویکیمش یلب چند بار اسمشو تکرار کردم.پر بود از ساختمون ها ریاکباتان!ز -کجاست؟؟

 یآدرس دادنش و ساختمون معرف نیهم باا یرتضواستاد م یلیدراز!خدا وک

کردناش!عرضش اندازه موعه.طولش اندازه چوب.ارتفاعشم که هزار اهلل و اکبر.خداداد راه 

چرا انقد عکس  گهید میکنیدانلود م میری.گفتم:خب مگرفتیعکس م رفتویم

اما  میکنکارهارو ب نیهم میتونیکه به من نگاه کنه گفت:بله ماهم م نیا ؟؟بدونیریگیم

 یعکس چیمن که تو ه -.میتو عکس حضور داشته باش مونیکیحداقل  دیاستاد گفته با

خودم تو  دمیم حیشما!بعدشم من ترج .نهمونیکیزدو گفت:گفتم  یحضور ندارمپوزخند

خودش پوزخند  نی.عتیترب یب ریعکس حضور داشته باشم تا شمااه اه اه.پسره پررو!برو بم

 دیانی.در جرفمیچهره شما تو عکس باشه.من ح دمیم حیترج مزدمو گفتم:خدارو شکر.من

رومو  لکسیر یلیکرد که دلم خنک شد.خ یکرد.چنان اخم یکهچنان اخم
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 یشدمو به دور و اطرافک نگاه کردم.جالب بود ول یعصب هیروان نیا الیخی.ببرگردوندم

 یمبی:برفت!خداداد گمیکردیدرست م دیماکتش سخت بود.حداقل پنج تااز ساختموناشو با

 -از ساختمونا! گهید یکی -م؟؟؟یکجا بر دیدبنالش راه افتادم و گفتم:االن با یحرف چیه

 کجاست؟

 یفهمیآدرسو که دادم م رمیگیم یتاکس -

تومن 5 بایهارو که تقر یکارا پول تاکس نیباشه آخر همه ا ادمیگرفت و آدرسو داد. یتاکس

 ادمیشده بود رو بدم.چون هر دفعه خواستم به خود راننده بدم نذاشته بعدشم که من 

هم منتظر  یشدم.تاکس ادهیو به حرف خداداد پ دمیرس جایساعت بعد به  می!نرفتیم

خرابه بود.خرابه به تمام معنا.همون موقع متوجه سه تا آدم  جانگاه کردم همه  ی!وقتستادیا

 امونی.نکنه ازهمدانشگاهکردنیم دیپسرو دوتا دختر که داشتن بازد هیشدم. گهید

که رهاست.بلند  دمیباشن؟؟؟با برگشتن دختر به طرف ما فهم

نگاهش به طرف من  عیتکون دادم.رها سرگفتم:رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاو دست 

 ادمیبود؟؟؟ یبود دختره اسمش چ مانیبرگشت و اونم دست تکون داد.پسره که پ

 روزیعسل خانوم.د یگفت:راست مانیدست داد.بعد پ مانیبا پ یمیصم یلی.خداداد خادینم

 هویتو سر فضولت خداداد. دونست؟خاکیاز کجا م مانیآره.پ -ن؟؟؟یواقعا گم شده بود

که زنگ  یتو شماره منو از کجا آورده بود یگفتم:راست رفشوافتادم.برگشتم ط زیچی ادی

 یاز رها شمارتو گرفت!حرف مانمیو پ مانیتفاوت گفت:زنگ زدم پ یب یلی؟خیزد

 یگفت:وا هیباز کردوبعد چند ثان ششوی.رها نشدمینزدم.کارش درست بود وگرنه گم م

مگه استاد  ی.راستهیابخواد درست کنه حرفه  نویکه ا یاون -خرابه! یلینجارو؟خیا یدید

 یکیبزرگه  یلیکوروش خ یکیبود! یبابا رد گم کن -نگفت پنج ساختمون بزرگ شهر؟؟

 دیگفت:کن رو رفت دویکش ینیاومده باشه عچه ادشی یزی!و بعد انگار چهیاکباتان
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فکر گفتم:آهااان.امامزاده داوود.نه.مگه اونجام  یکن؟؟؟کن کجاست؟و بعد کم -د؟؟؟ینیبب

که بهت دادمو اصال مطالعه  یاون برگه ا ادیخداداد گفت:خوشم م عهستهمون موق

خوب  نیاست.ا گنیکه آخر جمله هاشون م ناسیحتما ازا ی.مطالعه!وااوهوکینکرد

 دیاکزدمو گفتم:نه مطالعه نکردمو رو مطالعه ت ی.لبخند ژکوندشیاست.آن بد است!ا

سخت  یلیزاده داووده خ ماماون ا یی.رها دوباره گفت:خدادیخند مانیکردم که پ یادیز

مزش  دینیخودتون بب دیبر -بود یچجور -تکون دادو گفت:آره. یسر مانیبودپ

 نوینگفتو فقط لبخند زد.جلل خالق.ا یزی!خداداد چشهیم یدنیهاتونم د افهی.قشترهیب

دختره گفت:سحر.توچرا حرف  یکیخنده؟بدبخت دوست دخترت.رها رو به اون 

!سحر با نازو عشوه سیهمون دختر افاده ا نی!اه اهسحر خفت سحر؟؟؟آهانیزنینم

بهتره  دینگو.دختره لوس!رها هم که د یچیبگماووووق توروخدا تو ه یگفت:خب چــــــــ

دستشو برد طرف خدادادو  مانیما.پدادو برگشت طرف  لشیتحو یاصال حرف نزنه لبخند

 دویخند نهفدات ب*و*س ب*و*سآرمان مردو دمتیگفت:آرمان اصال خوشال نشدم د

شده  بایاحتماال فردا.االن که ساعت تقر -دینیکن رو بب دیریم یحاال.ک -گفت:مرض

 -.خدافظمیریآهان.خب پس.ما م -!اوردمین نمی.ماششهیاونجا نم میبر می!بخواکی

هم  یعکس سلف هیباز عکس گرفتو  ی.خداداد کلمیرفت مویکرد یخداحافظخدافظماهم 

پسره  نیباا میدار ی!بدبدختنی.بذار الافتیق ااون.قشنگ شد بنجایگرفت از خودشو ا

!انقد خسته بودم میکه منتظر ما بود رفت یعکس گرفتن به طرف تاکس یها.بعد از کل

شدن:خانوم  داریب دمیکه شن ییصدا نیخوابم برد!با اول نیتو ماش یچطور دمینفهم

شدم و  ادهیپ نیاز ماش عی.سرمیچشامو باز کردم.جلو در خونه بود عیمسریدیمعاف.رس

بهش قرضو  دیبه راننده داد دنبالم اومد.حتما با یده تومن هی نکهیخداداد هم بعد ا

دراوردم و گرفتم طرفشو گفتم:پول  یده تومن هیکردمو  فمیدست تو ک عیبدم.سر
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!چقد مودب شده بودم.جلل نیی.بفرماخوادینه چرا م -خانوم معاف. خوادینم -.ممنونیتاکس

 ستیمهم ن نهیهز نیحاال ا -بله. -اااا؟؟؟؟ -سرگروهه. یها به پا نهیهزهمه  -خاااالق!گفت:

محکم حرفو  یلیفتونخیتو ک دشیسرگروهه.پس لطفا بذار یگفتم که به پا -گهید دیریبگ

 هوشی.خسته شده بودم.داشتم بومدیخوابم م یلیگذاشتم.خ فمیزد منم ناچار پولو تو ک

الکپشت  نیباز نگه داشتم.آسانسور هم ع ور.رفتم تو آسانسور و پلکامو بزیعنی شدمیم

که قبال دراورده بودم درو باز کردم و  دیشدمو با کل ادهیپ عیسر میدیرس یرفت باال!وقت

گذاشتم.لباسهامو هم دراوردم و  یشتو جا کف عیرفتم تو.کفشمو سر عیگفتم:خدافظو سر

فرود اومدم رو  دکلداکس خوردم و بع هی نیواسه هم کردی.سرم درد منیانداختم رو زم

 ********.تخت و چشامو بستم

 کی.همه جا تاردمیرها رو روبه روم د یعصب افهیضربه خوردن به پام چشامو باز کردم.ق با

 :شده بود.رها گفت

خوابالو  یصدا ؟؟؟؟بایشینم داریب ؟؟؟چرایتو خواب زمستون ی؟؟؟رفتیشد یقطب خرس

خداداد بدبخت پونصد بار اومد  نیآره!ا -هفت؟؟؟؟؟ -هفت!-گفتم:مگه ساعت چنده؟؟؟

کلداکس خورده  -؟؟؟یازاون موقع خواب نیدیساعت قبل ما رس میجلوخونه!شما که ن

 اددستموینم خوابم م.االکردی!سرم درد مهار -؟؟؟؟یمعتاد قرص خواب آورم شد -بودم؟

 ییمنو به طرف دستشو نموی!پاشو ببگمینم یچیه یبلند کردو گفت:دهه!هرچ دویکش

چشام  یول دیبه صورتم خوابم پر خیکشوند و مجبورم کرد صورتمو بشورم.بابرخورد آب 

گرفت.به  تمواومدم رفتم دوباره تو اتاق که رها دس رونیکه ب یی!از دستشوشدیهنوز باز نم

 زیمنو به طرف م مویبخور ایدرست کردم.ب گویزدو گفت:م یطرفش برگشتم.لبخنده بزرگ

درست کردم انگار واقعا خودش درست  گویگفت م نیکوچولو چهارنفرمون کشوند!همچ

با  گویبهش گفتم که گفت:خب حاال ناگت م وی!بانگاهم همه چگوعهیکه ناگته نم نیکرده.ا
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 ادیز لمیکمکم م یخوردم ول یلیبخور!و خودش شروع کرد.با م.رهدا یچه فرق گویخود م

داشت!برو  یکه کار مهم نیاومد جلودر.مثل ا یلیتر خوردم.رها گفت:بدبخت خ ادیشدو ز

لوس نشو.پاشو  -برم؟ یچ یمن برا گهید ادیداشت.گفتم:خودش ب کاریچ نیجلو درشون بب

شالمو سرکردمو به طرف در رفتم  انتوعسل پاشو بروازجام بلند شدمو م -رها!  -برو زشته

برم؟لبشو  ینرو؟برگشتم طرفشو گفتم:پس چطور ینجوریبلند گفت:عسلللل ا هویکه رها 

شلوارک پامه.لبمو  دمیبه پام کردم که د ی؟؟؟نگاهیشلوار بپوش یخوایگاز گرفتو گفت:نم

 یگفت شدرها خوب  یکه رها بشنوه گفتم:وااا یتو اتاق.بلند جور دمییگاز گرفتمو دو

اومدمو  رونیپام کردم از اتاق ب یشلوار ورزش هی ی.وقتدی!رها هم خندرفتیوگرنه آبروم م

باز  یبه طرف در رفتم.درو باز کردم و به طرف درشون رفتم.زنگو زدم.در توسط مرتض

همون خداداد بود.گفت:سالم خانوم  کلشونیبازم از همه خوش ه یول یکلیپسر ه هیشد.

جلو  ادیرفت بهش بگم ب ادمیمن  شمینه.دفعه پ -هستن؟؟؟ دادادخ یسالم.اقا -معاف

 دیوقت تو شرکتشه!بهش زنگ بزن ریکاراشو انجام بده شب تا د تونهیدرتون!چون صبحا نم

پسره زنگ  نیبه ا دیخدانگهدارو رفت تو!حاال من با -آهان.باشه.خدافظ -داشت! یکار مهم

!دوستش ادیم ریگفت شب د -گفت؟؟؟یم یبابا.درخونه رو بستم.رها گفت:چ یبزنم؟؟؟؟؟ا

مرض!برو زنگ بزنرفتم تو اتاق و  -آخه من... -گهیخب.برو بزن د -گفت بهش زنگ بزنم 

مردونش  یشمارشو گرفتم.بعد چهار بوق برداشتو با صدا یلیم یبرداشتم.با ب مویگوش

.من آهان آهان.سالم -معاف هستم -سالم.شما؟؟؟ -خداداد یسالم آقا -نییگفت:بفرما

.انگار داشت ومدیدکمه م ینصدایخواب بود ایگو ی.......خونتون اومدم...ولیچندبار جلو

ساختمون کن  میریفردا م -ن؟؟؟یداشت ی!گفتم:بله خواب بودم.چه کارکردیم پیتا زویچی

زنگ خونتون  امیم یعنیدنبالتون. امیم نی.خواستم بگم فردا ساعت ده آماده باشمینیرو بب

 نانیاطم یبرا -یکوه نورد میریمگه م -!نیهم بردار یو کوله پشت رم!لباس گزنمیرو م
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 کنهیچقد باادبه!منم مجبور م یعموم یتوروخدا.تو جا نیخدافظبب -باشه!خدافظ -!گمیم

 !آدم زرنگ یباادب حرف بزنم.ا

 یداره اس ام اس باز یبا ک ستیبود.معلوم ن شیتو گوش بیطرف رها که عج رفتم

 لمویف هی غیکه روشن بود.داشت تبل ونیزیتلو یرفتم نشستم رو به رو الیخی!بکنهیم

بود که  نیداستان ا دمیمن فهم دادوینشون م غشیکه تو تبل یاونجور!Conjering!کردیم

بر اساس  لمیف نیو ا وفتهیم یخانواده ا هی ستبه اسم آنابل که جن زدس د یعروسک هی

منم  ی!ولهیچ گهیمعلوم بود د غشی!از تبلشدیم خیساخته شده.مو به تن آدم س تیواقع

مونده.رفتم طرف  یلی!حاال خشدیشروع م ازدهی!ساعت لمایف نجوریواسه ا خارهی.تنم مگهید

زدو  ی.لبخندبرگشتقفل کردو به طرفم  شویگوش عیبهش زدم که سر یپس گردن هیرهاو 

 :گفت

رها!پاشو.پاشو  یزدمو گفتم:مشکوک شد یها؟؟؟؟؟مشکوک شده ها.پوزخند ی!چها؟؟؟وا

ترسناک  لمیبخر شب ف یجمع کن بعدشم برو خوراک زهیکه هنوز رو م گوتویبساط م نیا

آره  -بخرم؟ یمن برم خوراک -آره! -دارهآب دهنشو قورت دادو گفت:ترسناک؟؟؟؟

عسل خودت برو  -خورتتیوا!لولو که نم -!رمینم ییمن نصفه شب تنها جا -.پاشوگهید

خوب بود الزم به عوض  هیدمو به طرف اتاقم رفتم.شلوار ورزشبا تاسف تکون دا یبخرسر

ساده  یمانتو مشک هیتابلو نبود. ادیهم داشت ز یمشک یبود خطا یکردنش نبود!چون مشک

 لمیف یلی.خشتمذره اندازه نوک مداد هم رژ زدم و پول بردا هیسر کردم. یشال مشک هیبا 

!کفش ساده دمیدیبازم م یول کردمایآخرش سکته م شهیترسناک دوست داشتم!هم

برداشتمو درو باز کردم.کفشمو انداختم  یساده بودو از جا کفش یلیکه واقعا هم خ مویمشک

به شدت باز شدو آراد و  ییشد.همون موقع در رو به رو جادیا یبلند یصدا هیکه  نیزم

گذاشتو گفت:سالم خانوم  نشیدستش رو س یاومدن.مرتض رونیب یو مرتض نیحس
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هم سالم  هی.پشت بندش بقومدیازش خوشم نم ادیخب من ز یبود ول یمعافپسر باحال

درو بستمو دکمه  عیدانشجوو سر یگفتم:سالم آقاها دونستمیهاشونو نم یلیکردن.چون فام

اول من و  دیآسانسور به همکف رس ی.وقتمیحرف هر چهار نفر وارد شد یآسانسورو زدم!ب

که  ومدیپچ پچشون م ینها خارج شدن.اونها جلو تر از من حرکت کردن.صدابعد او

مثل ما سه تا که  زمیعز -کنهیکرده ها.چرا شبا کار م سیآرمانم که سرو نی:اگفتنیم

 هیسه تا باهم افتاده بودن(باخانوم همسا نی)چون اوفتهیخوش شانس نبوده با دوستاش ب

...کار  نیمجبوره شب بره شرکت!ماهاهم عوضش صبح ع ییبره جا تونهینمافتاده!شبا 

نزدن.از در که خارج شدن من هم پشت  یحرف گهید دنویماهاخند چارهی!بیاله -میکنیم

 یتوجه به اونا به طرف سوپر مارکت ی!بشنومیمن نم کردنیبندشون خارج شدم.مثال فکر م

 ننیبیخوبه ما همه هم مارو م پیت نیحاال باا اباب ی.اانیاونام دارن م دمیسرکوچه رفتم که د

و پفک و تخمه  پسیخارج شدن دو بسته چ یبرا عی.عجبا!سرانیدنبالمونم م

 -نیبله هم -ن؟یبه من و بعد به سرتا پام کردو گفت:هم یبرداشتم.صاحب مغازه نگاه

تومنو  شکه اون ش قهیتومنپولو دراوردمو به طرفش گرفتم.پولو گرفت و بعد از چند دق6

 عیبرداشتمو سر ارویکردم و بسته خوراک ینپوفیشمرد با لبخند گفت:خوش اومدده بار 

 سیخونرو رفتم.با خ ریآروم تا مس یلیبود.دوسش داشتم.خ یخوب یخارج شدم!چقد هوا

باز کردمو تو  دیبارون بباره!در خونرو با کل خواستیشدن دستم سرم رو به باال چرخوندم.م

 لیقطره به ده قطره تبد هیکه  دینرس قهیم .به دو دقشد رهیآسمون خ هب قهیچند دق اطیح

 میروز خواست هیبابا حاال  یا گفتنیکه م ومدیم رونیشد و بارون گرفت!صدا داد پسرها از ب

تو در.راه افتادم به طرف آسانسور.پسر هاهم  دیچرخوندن کل ی.و بعد صدارونایب میبر

باز کردمو وارد شدم پشت من هم  شوپشتم وارد شدن.آسانسور مکف بود در

حوصلمون سر  میگرفتیم یزیچ یلمی.حداقل کاش فمیکه نرفت رونیگفت:ب نیپسرها!حس
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انگار که  یدارههرسه به طرف من برگشتن.مرتض لمیف ازدهیگفتم:ساعت  عینرهسر

ترسناک دارهآراد با  لمیف ازدهیساعت  -؟؟؟یکردو گفت:چ کیباشه چشماشو بار دهینفهم

هر سه  یدونمچشمایباال انداختمو گفتم:نم یا ؟؟شونهیفت:خدارو شکر.چه شبکه البخند گ

 نیحدس زد بندمیخنده دار شده بود گفت:شرط م افشیق بایکه تقر نیتاشون گرد شد.حس

 ازدهیاسم شبکشو...آهان آهان.شبکه  یول دمید غشوینه!خودم تبل -داره!نه؟ یزیچ یلمیف

نه  -ده؟یجد ازده؟اسمیگفت: نی.حسمیشد دهید.پیبودآسانسور به طبقه خودمون رس

 دینرس هیما بودبه ثان ازدهیما!شبکه  ازدهی.گهیآره د -ازده؟؟؟ی -.ازدهیبابا.شبکه شماره 

شمارو ما  ازدهیخانوم معاف.شبکه  -خنده!چشام گرد شدو گفتم:وا! ریهرسه تاشون زدن ز

حرف  ادی.دنی!باز هم خندگهید هاون هیچ دینیبب ازدهی دیخب خودتون بزن -!هیچ میچه بدون

 یهمه خنگ نیاوسکوووووول!از ا هیکیمگه شبکه ها  گنیافتادم.واااااا خب راست م نیحس

درو باز کردمو گفتم:برم اسمشو  دیحواسم نبود.با کل دیخنده و گفتم:ببخش ریخودم زدم ز

 گفتمخونه شدم.اسم شبکه رو بهشون  ستواردین یاگه زحمت -ن؟ینیبب نیخواینم؟میبب

 نی.رها گفت:اقهیاونهاهم تشکر کردن و رفتن تو.ساعت تازه شده بود هشتو چهلو پنج د

منم ساعتشو گفتم.ساعت  -!ساعتشو گفتمازدسیشبکه  دونمیم -ازدهی -هست؟ یک لمهیف

به بعد  می!از دهونمیما خودمونو سرگرم کرد میآهانتا ساعت دهون -!ازدهیشبکه  ازدهی

شروع  ازدهیراس ساعت  لمی.فونیزیبه تلو میزول زد مویختیر فهارو تو دوتا ظر یخوراک

چشماش بسته  لمیکرد.رها که نصف ف فیتوص لمویف هیعمرا اگه بشه ترسناک یعنیشد!...

کال  یعنینکشم!عروسکه جن زده شده بود. غیتا ج دادمیبود منم بالش رو به دهنم فشار م

 شویترسناک تونستمی.اصال نمدبو دهیعروسکه دست به دست چرخ نیبود بعدا یطانیش

تموم  لمیشب ف کی یکایکنم وحشتناک بود!افتضاح ترسناک بود.ساعت نزد فیتوص

دندونم  یکه گاز گرفته بودم فرو رفته بود و جا ییبه بالش تو دستم کردم.اونجا یشد!نگاه
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و گفت:مرد شوره فروشنده اون عروسکو  دیکش یقیروش مونده بود.رها نفس عم

تکون دادو  یترسم!سر یازش نگو.من خودم هنوز تو حالو هوا یزی:لطفا چتمگف عیببرنسر

راست  -الیخینرو رها!ب -!ییبرم دستشو ترسمیگفت:م قهینگفت.اما بعد چند دق یزیچ

 می.باهم رفتشدیمن جدا نم اازیآره.ب -بخوابم؟؟؟ شتیشب پ شهی.مستیواجب ن ادی.زیگیم

که ساعت سه کمکم  میبود داریما ازترس ب .تا ساعت سهمیجاانداخت نیتو اتاقو رو زم

 چشامون بسته شد

شدم:عسل.عسل پاشوچشامو باز کردم.رها بود که  دارینفر ب هیبلند  یبا صدا ******

 -پسره اومده نیپاشو پاشو ا -هی.گفتم:چکردیبودو تند تند منو صدا م سادهیسرمن وا یباال

برق گرفته ها از جام پاشدم.ساعت ده  نیهعیهم عصبان یلیخداداد!خ -؟؟؟؟یک

طرف در.اصال  دمییدو یگفت:دم در منتظرتههمونجور هااز جام پاشدم.ر عی.سریبود.وااااا

چشماش گرد  هویدرو باز کردم سرشو باال آوردو  یهم حواسم به سرو وضعم نبود.وقت

گرد  یماتکون دادو دوباره با چش شمسرشویخواب بودم.االن حاضر م دیشد.گفتم:ب.ببخش

 میبعله.من دهون -نی.تو اوج خواب بودنیهم خواب بود یلیمنو نگاه کرد.گفت:معلومه خ

خنده.وا!باتعجب نگاش کردم که دره اسانسورو باز  ریزد ز هویتکون داد و بعد  ینمسرییپا

درو بستمو  عیرها بلند شد:عـــــــــــــــــــــــــــــســـــل.سر غیج هویکردو رفت تو!

 مه؟ومگه چ -جلو پسره؟ یرفت یگفتم:چته بابالبشو گاز گرفتو گفت:خاک برسرم اونجور

 کمیتا شده بودو تا  میخودم هم درومد!شلوار ورزش غیخودم انداختم که ج پیبه ت ینگاه

خودتو نگاه  نهییشرت هم که تنم بود.رها باز گفت:تو ا یباالتر از مچ پام اومده بود.ت

 نهیچهرم تو آ دنیرفتم.درو که باز کردم از د ییبه طرف دستشو عیر؟؟؟؟سینکرد

شده بود!پس بگو...بگو چرا پسره  ریش الی نیبودم!موهام ع هشد ریش هیوحشت کردم.شب

خدا!بعد چند  یبابااااااا!وا یآبرو داشتم اونم رفت!ا ذرهی.دیبعد خند کردینگاه م یاونطور
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خودش گرفته بود.اونو  یبرا یکیمنو  یلقمه برا هیخارج شدم.رها  ییاز دستشو قهیدق

برم.موهامو شونه کردم.و فرق وسط  پیخوشتخوردمو به اتاق رفتم.بذار حداقل االن  عیسر

 یمانتو ساده بنفش با طرح ها هی.ملیزدم با رژ گونه و ر یرژ قهوه ا هی.ومدیباز کردم.بهم م

 موینفش هم سرم کردم.کوله پشتشال ب هی.دمیپوش یمشک هیشلوار لوله تفنگ هیکرم با 

به  فمویآب هم گذاشتم تو ک یبطر هیکه رها درست کرده بودو خوردم. یبرداشتم.لقمه ا

خدافظدرو  -رفتم.اونو هم تو کولم انداختم و رو به رها گفتم:من رفتم خدافظ میطرف گوش

 میبود.سوار آسانسور شدم.در آساسنور بسته شد.طبقه دوم دمیپوش مویمشک یبستمو کتون

 فتادها یشبید لمیف ادینه باال. رفتیم نیی.نه پاشدیکرده بود.نه درش باز م ریکه آسانسور گ

زدم.چراغ روشن شد.در  غیرفت و من با تمام توان ج یلحظه ا یبودم.برق آسانسور برا

بود.در آسانسور بسته  وااااااارید دیکنیبود.درک م واریآسانسور باز شد اما روبه روم د

که  دینرس یا قهیگذاشتم چند بار پشت سرهم زدمش!به دق رشیرو آژ شد.دستمو

اونجاسو من باتمام توان دادزدم:من  ی:کسدنیپرسیداد اومد که م یصداها

 نیدوم یاز جا کنده شد و با سرعت به طرف باال راه افتاد.و من برا هوی!آسانسور نجاااااااامیا

 نییقطره اشک از چشام پا نیزدم.نشستم گوشه آسانسور.اول غیبار باتمام توان ج

راه افتاد.احساس  نییپا فبا تمام سرعت به طر هیبعد چند ثان یول ستادیاومد.آسانسور ا

بد بود.آسانسور با  یلی!خومدیبهم دست داد.نفسم باال نم ییکه نه...ترن فضا ییترن هوا

 هوی.ستادیبلند شده بود.آسانسور ا میرگ ی.صدادمیکش غی.دوباره جرفتیم نییسرعت به پا

!!خداداد یی:عسل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عسل تودیچیتو آسانسور پ یمردونه ا یصدا

خب تو اون  یعسل عمته من ممعافه.ول زدمیتو اون اوضاع بودم وگرنه داد م فیحبود.

لوم کمکککککککخداداد که مع کنهیداره سقوط م نی.انجامیحالت بلند گفتم:آره...آره من ا

 -.سادهیاالن وا نی.ببنیبب -نشده! یچیآره.هنوز که ه -؟؟؟؟؟یبلند گفت:سالم دهیبود ترس
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بلند  نباری!صداش اشنووووومیقطع شد.بلند گفتم:نم داشبرو دکمه...و ص -آر...ره!

من  -پاشم برم دکمشو بزنم؟؟؟؟؟ ی!من چطورگفتیم یچ نیترشد:دکمه همکفو بزنا

بلند شد:دخترم بزن.پاشو بزنباترس از جام  گهید یآقا هیداد  یزنمصدای!نمترسمیم

پرت شدو  نییطبقه به پا هیقدمو برداشتم آسانسور  نی!تا اولدیلرزیپاشدم.پام به شدت م

 لهیخ -آ..آره! -؟؟؟یشد؟؟؟؟؟سالم ی:چدیچیخداداد بازهم پ یبلند زدم.صدا غیج هیمنم 

 یصدا غیج یصدا یبه جا نباریکرد که ا گهیحرکت کوچولو د هیخب.اسانسور  لهیخب.خ

فاصله قطع نخاع  هی نیپس تو ا نهی؟سالمیبلند شد.خداداد باز هم بلند گفت:االن چ میگر

نکن.آروم باش.دکمه همکفو  هیخب گر لهیخب خ لهیخ -گفتم:آ...ره! هیشدم.با گر

بزن!دستمو به طرف دکمه ها دراز کردمو دکمه همکفو که خاموش شده بود رو زدم.بلند و 

راه افتاد.مطمئن بودم  نییگفتم:ز...دم!بعد حرف من اسانسور با شدت به طرف پا هیا گرب

من جوونم.خواهش  ایکردم.خدا هینشستمو گر ورگوشه آسانس عی.سرکنهیسقوط م نباریا

 ی!جرئت نداشتم حتستادیا اااااآسانسوری.خدانمیداداشمو بب هیلباس داماد خوامی.من مکنمیم

 -شو ادهیپ -آره!آره -ی.گفت:خوبزدیبه در م یدو تقه اومد.انگار کس یاز جام پاشم.صدا

.خداداد دیدر اسانسورو کش یکیاسانسور باز شد و بالفاصله بعد اون  ییکشو خوامدرینم

.پاهام رونیب دیتو اسانسورو دست منو کش دیپر عیبود.صورتش عرق کرده بود.سر

بود  ستادهیا هیبره!رها که اونور با گرنکرده بودم آبروم  سی!خوبه حاال خودمو خدیلرزیم

 دمآ لیا هی هویجون داده بودم! باری.واقعا دیجونه منو تو بغلش کش یطرف منو تن ب دییدو

بودن  دهیخداداد ترس نیکه ع یو مرتض نیشدن!آرادو حس ریسراز نییاز راه پله به پا

که فقط سرتکون دادم.از رها جدا شدمو اشکامو  دنیاومدن طرفمو دونه دونه حالمو پرس

منو بزن.عجب  ای.بکردیداده بود و بااخم به من نگاه م هیتک واریپاک کردم.خداداد به د

آب قند اومدن.آب  وانیل هیبه همراه  گهین پسره ها!چند نفر دیاز دست ا میکرد یریگ
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زدمو  یبودن.لبخند برگشتم.همه تو طبقه همکف جمع یقند رو که خوردم به حالت عاد

با لبخند مارو ترک  گههمهید نیی.بفرمامیانداخت یشمارو از کارو زندگ دیگفتم:ببخش

:امروز یتون؟؟؟مرتضسرکار نیکردن!خداداد رو به بچه ها گفت:شما چرا نرفت

 !شد ینطوریکه ا مینیساختمون بب میبر میخواستی.ممیرینم

ترس داشت!رها اشکاشو  افشیهنوز تو ق گهبدبختید دیتکون دادو گفت:بر یسر خداداد

 میبر یبدم بخورچشامو گرد کردمو گفتم:چجور زیچ هیباال  میبر ایپاک کردو گفت:ب

.به شمینم یآسانسور چیبلکه سوار ه نینه سوار ا گهید رمیمن بم -آسانسور -باال؟؟؟؟؟؟

گفت:تو...مگه  هویتوام با پله بروخداداد  رمیکه دارم م من!ینر نیباا کنمیم شنهادیتوام پ

 کینزد شیپ قهیچند دق -ام؟ی؟نیتعجب برگشتم طرفشو گفتم:پس چ ؟؟؟؟بایایب یخوایم

 یدنید گهچشاشید میحاال که سقوط نکردم!بر -؟؟؟؟یایب یخوایبعد م یبود سقوط کن

چند لحظه مرگ رو  ین بود!برایهم میاتفاق زندگ نیبودم.اتفاقا بد تر دهینترس گمیبود.نم

تو  کردمیو احساس م شدیم یدلم خال ریز شدیپرت م نییبه پا یوقت ی.حتدمیجلو چشمام د

 یبودم ول دهیترس یلی.خرانمیبرج ا نیباالتر یباال کردمیاحساس م دیمرتفعم.شا یجا هی

که  یکنبخاطرش برنامه بهم بخوره.با بش ستیببره!قرار ن یبه اون ترس پ یقرار نبود کس

اومدم.همه باال رفته بودن و خداداد مونده بود و  رونیصورتم زده شد از فکر ب یجلو

 -م؟؟؟؟؟یبر یخوایم یمطمئن گمیم -ها؟؟؟ -کنمیساعته دارم صدات م هی؟؟؟؟ییمن:کجا

رفتو درشو باز  نشی!اون جلو رفتو منم به دنبالش.به طرف ماشایخب...ب لهیخ -میآره بر

گفت:وا...سوار شو  شمیسوار نم دید ی.وقتکردمیبهش نگاه م اتم ینجوریکرد.منم هم

نگاه ازاون حرص  هیبعد  مویریگیم ینه پس تاکس -م؟؟؟؟یریم نیمگه با ماش -گهید

حرف راه افتاد.انقد  یرفتم و در جلو رو باز کردم.ب نیدراراش بهم انداخت.به طرف ماش

و چشامو بستم.با  شهیرو ش ذاشتم.منم که خوابالو.سرمو گگرفتیآدم خوابش م رفتینرم م
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.خداداد دستشو رو بوق دمیکش فیخف غیج هیو  دمیازجا پر نیماش دیدتوقف ش

نگاه  کردیکه شرمنده به ما نگاه م ییروبه رو نیگذاشتمو به ماش نمیگذاشت.دستمو رو س

خواب  -؟یدیکش غیج ؟چرایبود.خداداد برگشت طرفمو گفت:خوب یکردم.ترمز بد

دندرو  کنمویمونده.درک م هنوز جو آسانسور تو وجودت -دمی.ترسیزدبودم.بد ترمز 

 ی!وایکردیکاش تو حداقل سقوط م یمن بوده؟آخ نیع نمیجابه جا کردو راه افتاد.مگه ا

.لبمو ستمیبه مرگش که ن یراض گهید ادیمنو ببخش.هرچقدم ازش بدم ب ایخدا نکنه خدا

 نینفر ویکس ای یبد گفت یپشت کس ای یفکر منحرفانه کرد ایگاز گرفتم که خداداد گفت:

پس  -نه؟ -کالمته؟؟؟ کهیها ت -:ها؟؟؟؟دمی.برگشتم طرفشو پرسیمونیحاال هم پش یردک

 یو بس میدیوسط حرفشو گفتم:هه هه هه!خند دمیخنده.پر ریزد ز تهویجیهمون نشونه گ

 هاوبس.ب -ی.خودتستمین جیمن گ -گهید یجیخب مگه دروغ گفتم؟گ -.بامزهمیشاد شد

که بخواد بهم بر هم  ستیواسم مهم ننه اصال حرف تو  -خورهیخانوم برهم م

گفت:زارتمرض.درد.حناق.کوفت.خداداد گفت:تو دلتبا تعجب برگشتم  دویبخورهخند

من  یول -تو دلت یگفت یهرچ -من؟نه -؟یپس گفت -؟یدیطرفش و گفتم:تو از کجا شن

 .نگفتم یزیکه چ

عادت  زایچ نیگوشات به همه ا یدونیم -مشکوک بهم نگاه کرد.بااخم گفتم: برگشتو

 -.وگرنه من...یدیشن ینجوریا نیکرده.واسه هم

نظرت  -و از نظر من... ی.ناز.عشق از نظر خودتزی.عزفیباادب.خانوم.باوقار.مهربون.لط

اون  شدیرها م نیبزنه.واال ع یحرف گهی.و نذاشتم دی.نظر خودم مهمه که گفتستیمهم ن

 دویبدو.خند یها یژگیهمه وهم حتما  نیا دادیبه من نسبت م وونارویموقع.اون همه ح

بود که  چیدر پ چیبه روبرو کردم.جاده فوق العاده بد بود.چنان پ ینگفت.نگاه یزیچ

از جاده چالوس  یبد بود حت یلیگردنم.خ یرو ومدیمطمئنم اگه کمربند نبسته بودم پام م
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از  شهیهم داشتم.هم یدیحالت تهوع شد نی.کمرم درد گرفته بود.همچنرخودمونم بدت

:چقد دمی.االنم مثل اون.پرسشدیحالم بد م رفتمیرو م یو خراب یطوالن ریمس یوقت یبچگ

 دی.حتما باگهید سایچرا؟؟؟؟؟چرا و درد وا -میسیگوشه وا هی...شهیم -!ادیز -مونده؟ گهید

 نجوابیکن ادیسرعتتونو ز شهیتا بفهمه.بحثو عوض کردمو گفتم:م نشیتو ماش ارمیباال ب

.کار از شدینکرد!مسخره.اه.حالم داشت بدتر م ینکرد اصال توجه ادینداد.نه تنها سرعتشو ز

گفتم:آرمان.حالم  نیغرور گذشت.اصال حواسم پرت شد بهش بگم خداداد واسه هم

گوشه.من که  هی ردپارک ک نویلحظه با شوک برگشت طرفمو بعد ماش هیبده.بزن کنار لطفا

تازه که بهم  یشدم.هوا ادهیپ نیدر طرفمو باز کردمو از ماش عیسر سادیوا نیماش دمید

دختره اسم منو صدا کرد.واال  نیا گهیم رهیافتادم.به به.پس فردا م میسوت ادیخورد تازه 

شدو  ادهیخوب شده بود.خداداد پ بای.حالم تقردمیکش یقیانقد پرروعه که!نفس عم

 هیثانخداداددر چند  یمونده آقا گهی.چقد دمیتکون دادمو گفتم:بله.بر ؟سرمویگفت:خوب

شدم.راه  نیتکون دادم وارد ماش ی.سرکمیشدو گفت: لیبه همون خداداد خشک تبد

جلوشو گرفتو  ی.پسریفرع هیتو  دیچیبعد پ قهیچون چند ق گفتیافتاد.راست م

 -کجاست؟ قای.ساختمون دقهتکون دادو گفت:بل یسر د؟؟؟خدادادیبازد دیگفت:اومد

 میساختمونووبعد مشکوک به ماها نگاه کردو گفت:خال نینیبی.منیتا ته بر نویهم

برم  ارمیبود قفل فرمونو در ب کی.نزدختنیهستباکلمش احساس کردم روم اب داغ ر

 یپرش فرق ای یدنبالش!خداداد برگشت طرف منو پوزخند زد.بعد رو به آقاعه گفت:خال

همتون جز داداشامو بابام  یعنیراه افتاد. یحرف چیه ی.و بعد بدیبازد میاومدنداره.ما فقط 

همتون.خداداد راه رو تا  دیریبم دیخداداد که پوزخند زد هم اون پسره.بر نی!هم انیخر

ساختمونه رو به روم رو  ی.وقتاهیسر سبز بود.پردرخت و گل و گ یجا هیآخرش رفت.

 کنهیم یمعرف وییچه جاها م؟؟؟؟؟استادمیبساز الیو ال؟؟؟؟؟ماکتیدهنم باز موند.و دمید
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بود  یقشنگ یشدم.جا ادهیپارک کردو کمربندشو باز کرد.منم پ نویها!خداداد ماش

 الیساختموناش!به طرف و نیگرم باا یگفت:دم مرتضو دویکش ی.خداداد سوتالعهیاما...و

 یجنگل یالیساختن.و الیو نجایجاده سخت اومدن ا نیباا یرفت.من مونده بودم چطور

اما متروکه و  الیمتروکه بود.شکل و ییجورایبود.درست کردنش سخت نبود اما 

 یپنجره مونده بود.و در فرو رفته آهن ی!که روششیش یترسناک.خوفناک بود.خورده ها

خراب  رونشیب ی.نمافیکث واریبا رنگ قرمز.درو د دهیپوس بایتقر یروونیزنگ زده.ش

شروع  دراورد و شوی.خداداد گوشادیتوش نم یو کس هیخال هوقت یلیبود.معلوم بود که خ

رفتم و روشون دست  اهایتوجه به اون به طرف گل گ یکرد به عکس گرفتن.ب

شمال خودمون  ادیبود. یخوب ی.هوادادیم یخوب بود.به آدم حس و حال خوب یلی.خدمیکش

 کمیبرگشتم. یدبه حالت عا عیبعد سر ی.دستامو باز کردمو چندتا چرخ زدم.ولوفتادمیم

 یلی.به طرفش رفتم.خشدمیدور تر م دیهم که ترسناک.پس نبا نجایازش دور شده بودم.ا

برج  -میبساز دیخشک نگاه کرد.منم نگاهمو پراخم کردمو گفتم:خب...حاال کدوم خونرو با

 یمن برام فرق یبلنده.ول یلیدراز بود(اون که خ یلیکه خ هیتهران)اون ساختمون اول

سونه.خرابه هه هم که اصال قابل ساختش.اکباتانم که آ شدینداره.کوروش هم بد نبود م

دهن باز  م؟بایبساز نویا میاشاره کرد.مگه خل الیبه و مویبساز نویا گمی.من مستیساخت ن

 م؟یبساز نویا یسخته چجور نیگفتم:ا

 :طرفمو گفت برگشت

خب...سه  -!میبساز میتونینداره.با کمک هم م یساختم.پس ماکتش واسم کار شویواقع من

 میبتون جای میریحاال.االن م -!سه روزلهیپنجشنبه روز تحو -روز چهار -ست؟یروز کم ن

پشتش رو هم  دی.فقط بامیبخر الشویوسا میریاالن م -کجا؟؟؟؟؟؟ قایبعد دق -میبساز

حاال من که  یبا تاسف تکون دادو خودش رفت.وا یناکهسرترس امیمن اونجا نم -مینیبب
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زدو راه  یشخندیامنیرفتم طرفشو گفتم:منم م دمییتنها موندم.االن که ترسناکه.دو

 شخندیبزنم تو سرت.تا انقد پوزخند و ن نایا یاز آجرها یکیبا  شدیکاش م یعنیافتاد.درد.

 -گهید میگفت:بر نویماش فاز پشت ساختمونم عکس گرفت راه افتاد به طر ی.وقتینزن

بسازم فقط  خوامیم نویا دونستمیچون م -؟؟؟یعکس نگرفت گهید یچرا از پشت ساختمونا

 هینزده. کیکلمه هم ج هیو  دونستهیجهت عکس گرفتن رفتم اونجاهاآهان.آقا پسر م

.خداداد هم نشست و دستشو نی.با حرص نشستم تو ماشکنهیهم با من نم ی.کوفتیمشورت

نگفتو راه  یزیچ گهیگفتم:نهد عیستسریبه ساعتش کرد.گفت:گشنت ن ینگاه وباال آورد

نگاه  رونیچون همش به ب میبرگشت چویدر پ چیپ ریاون مس یچجور دمیافتاد.نفهم

 خواستی.پررو بود.دلم مومدی.کال ازش خوشم نمکردمیزشتش فکر م یبه رفتارا کردمویم

بردم  رهی!دستمو به طرف دستگنیش ادهیفصل کتکش بزنم.با صداش به خودم اومدم:پ هی

نشون دادم و پشتش راه افتادم.اول که  لکسیشد.خودمو ر ادهیشدم.خودشم پ ادهیپ عیسر

که به ساختمون هم  ی.چند بسته رنگمیدیخر تیونولی.بعد میدیخر کیچوب بار کهیچند ت

خودش  لیوسا یسر هیداشت.بعد هم  یکجا بود که همچ نجایا دونمی.نممیدیخر ادیب

ه ک میاومد رونیازش ب میدیاز همون بازار خر ویهمه چ ی.وقتمیدیکه من نفهم دیخر

خودم  شیلحظه پ هیبعد  گهویآره د -م؟یخونه کارارو انجام بد میگفت:ساعت دوعه.بر

 می.نمیشد نیمن پاشم برم خونشون؟؟؟سوار ماش ایخونه ما  ادیپاشه ب نیگفتم خونه؟؟ا

.هردو میو به طرف راهرو رفت میبرداشت نیهارو از ماش لی.وسامیدیساعت بعد به خونه رس

 :.خداداد گفتشمی.نه سوار نمشمی.عمرا!من سوار نممیسادیآسانسور وا یجلو

 -باال یبر یخوایم یهمه پله رو چطور نیا -تکون دادم! یبه نشونه منف ؟سرمویشینم سوار

به  یتو آسانسور.با نگران ورفتیهرجور راحت -!شمیسوار نم یول رمیشده من م یهرجور

سقوط کنه  نیشدمو صلوات فرستادم تا سالم برسه.واال پروژمون لنگه نزنه ا رهیدرش خ
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.پله ومدیگرفتمو تند از پله ها باال رفتم.نفسم داشت بند م نسور.چشم از در آسامیبدبخت ش

 یقیپاهام جون نداشت برم.باال.نفس عم یپله مونده بود برسم به طبقه پنجم ول هیآخر بود.

 سادهیرو باز کردم خداداد رو به روم وا یا شهیدر ش یکردم.وقتبزور پامو بلند  دمویکش

برداشتمو بازش  دوی!سرمو تکون دادمو به طرف در رفتم!کلیبود.گفت:خسته نباش

دهنمو قورت دادم و سرمو  مابیخونه ما درستش کن نیایکردم.خداداد گفت:ساعت چهار ب

با استرس به طرف برم خونشون. دمیترسیم تشیتکون دادمو وارد خونه شدم.راس

گذاشتم سرجاشو گفتم:ترس نداره  وانویآب خوردم.ل وانیل هیآشپزخونه رفتم و 

شدم!به طرف تخت  ریو چند تا ازش خوردم.س گویبکش!و رفتم طرف ظرف م لتکه!خجا

چشامو باز  هویآخرشم خوابم برد. یزور زدم خوابم نبره.ول یلی.خدمیرفتمو روش دراز کش

ازجام بلند  عینگاه کردم.سر دادیرو نشون م قهیکردمو به ساعت روبه رو که چهارو پنج دق

هم برداشتمو از  دویرفتمو برش داشتم.کل یشدم.همون مانتو شلوار تنم بود.به طرف گوش

صداتون  ومدمیمن گفت:داشتم م دنیدر خارج شدم که همون موقع خداداد خارج شد.با د

توچون جوراب پام بود  نیایرو تو خونه دارم.ب ینه همچ -ارم؟؟؟؟یب دیبا یا لهیوس -کنم

تر  زیبزرگ تر بود.االن تم ماکردمو وارد شدم!خونشون از  یدوتا خونه رو تند ط نیب ریمس

وسط  ینهار خور زیم یرو الیخونرو!همه وسا دمیکه د شیشده بود نسبت به چند روز پ

اشاره  کیبار یبه چوب ها مویشروع کن ایسالن بود.خداداد به طرفش رفتو گفت:خب.ب

 نویحالت کرم درومده.هم هیکردم  یزرد رو قاط دوی.سفمیکنیهارو رنگ م نیکرد و گفت:ا

که پنجره  یواریها سه طرف خونه و سقفشه.د نیدو طرف چوب بزن.دوتا من دو تا تو!ا هب

 ینطوریلباس عوض کنم ا رمیتکون دادمو گفتم:خب من م یسرمیبد دیداشت رو برش با

طرف در خونه  نبهیتا راحت وارد ش دیتکون دادو گفت:درو باز بذار یشهسریم فیکث

سه ربع  نیآست کیتن هیباز کردم. دیکردمو درو با کل یط رویباز همون مس عیرفتم.سر
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کردمو  یتند ط رویبرداشتم و درو بستم و باز اون مس شبندمیپ هی.یشال مشک هیبا  دمیپوش

رفتمو  زی.به طرف مکردیبسته بودو داشت رنگ م شبندیپ هیدرشونو بستم.خداداد هم 

.انقد خم بود.گردنمو چرخوندم که چند تا دیترکیشروع کردم به رنگ زدن.گردنم داشت م

 تلق ازش درومد.دوباره به کارم ادامه دادم یصدا

امل رنگ کردم خداداد سشوار آوردو رو هرچهارتاشون گرفت.زود خشک که ک دوتاشو

 هی.میو باز هم باهمون سشوار خشکشون کرد میهم روشون زد گهیید هیال هیشدن.به زور 

 دیکه با یکف گذاشت.چوب یهم برا یچوب قهوه ا هیآوردو همرو بهم چسبوند. یچسب

با  یکار فیظر یلیتونست با خ نیهم یرو آورد.از همشون نازک تر بود برا میدادیبرش م

 زیم یرو رو ینازک یپنجره هاشو با درشو دراورد!بعد ازاون صفحه آهن یهمون کاتر جا

 شوییجاها هیازش دراورد.با چکش  شتریبا ابعاد ب کمیگذاشتو به اندازه همون در اما 

کردو به  آهن کار نکرد.بعد دوباره رو همو میدراوردو رو عکس تنظ شویفشرده کرد.گوش

ما بادر باز  دنیموقع د میگیگفت:م هشیتوج یدر گذاشت.اما در باز شده و برا یجا

برداشتو  ی.درو که خوب رو چوب ها چسبوند دوباره همون صفحه آهندی.و خندمیدید

 یقاط یکوچولو از توش دراوردو رنگ سبزرو با مشک یدراز ول لیهشت تا مکعب مستط

هم همون کارو کردم.رنگ سبز رو  دمنیگرفتمو گفت:رنگشون کن مکرد.چهارتاشو به طرف

اومد و سه پسر  دیچرخوندن کل یدرست شدن صدا یبشه.وقت هیشب شاریتا ب میروشون زد

رو  میانداخته بود الیوسا ریکه ز یاز جام پاشدمو کنار همون پارچه ا عیوارد شدن.سر

گفت:سالم خانوم  ی.مرتضدیدنکارم خداداد خ نینشه.باا دهیتا د الیرو وسا دمیکش

اومد  زیبه طرف م عیسر نیو آراد هم سالم کردن.جوابشون رو دادم که حس نیمعافحس

!زحمت گهیچادر گذاشتمو گفتم:نه د یرو ندستمویدرست کرد یچ نمیگفت:بب

برداشت و به دست من  الرویوسا عی.وسرشی.چشما دروگنی.خداداد گفت:راست ممیدیکش

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

82 

زدمو از دستش  ی.دست شما باشه بهترهلبخندمونهینجا سالم نیداد و گفت:مطمئنم ا

!سرمو تکون دادمو به رمیگیباهاتون تماس م -م؟؟؟یکن کاریگرفتمو گفتم:باشه.فردا چ

من تو خونه  دنیطرف در رفتم.درو که باز کردم در آسانسور باز شدو رها خارج شد.با د

از پشت  ییلبخند زد.صدا مقابل چشماش گرد شدو گفت:ت...که حرفشو ادامه ندادو

خواست به  نمویکه.بب نی.درست کردنیاومد:سالم.خداداد بود.رها گفت:سالم خسته نباش

باشه بابا.ماام  -!گهینه د -اا چرا! -بچه بغلش کردمو گفتم:نه. نیع عیکه سر ادیطرفش ب

 وکردم یط رویبه طرف در رفتو بازش کرد.بازهم اون مس دوی.خندمیگیطرحمونو به شما نم

کردم.بدبخت  یآروم یخشک خداداد خداحافظ یتو خونه.فقط درجواب خداحافظ دمیپر

 نداره... یکال تعادل روح

جت از جام  نیزنگ خورد.تازه چشمام گرم شده بود که ع میشب بود که گوش 11ساعت 

که نورش سقفو روشن کرده بود نگاه  یو بعد به گوش کی.اول به اتاق تاردمیپر

فوق العاده خوابالو  یبردم.بدون نگاه کردن به شماره با صدا یکردم.دستمو به طرف گوش

 :جواب دادم

 بله؟؟؟

 سالم -

 سالم.شما؟؟؟ -

 ن؟یخواب بود -

 !شبه ها ازدهیمحترم ساعت  ی.اقاکردمیم یباز کینه داشتم گل کوچ -

 خوامیمن...واقعا عذر م -
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 دیوقت درست رو انتخاب کن هیتکرار نشه.واسه مزاحم شدنم  گهید -

 دهینرس قهیقطع کردمو گذاشتم بغل بالشمو دوباره به خوابم ادامه دادم.به پنج دق ویگوش و

و باز هم بدونه نگاه  یبرگشتم طرف گوش تیدوباره زنگ خورد.با عصبان میبود که گوش

 :کردن به شماره برداشتم

 هوم؟؟؟

 :باشه(از پشت خط گفت دهیساعت خند می)انگار طرف نیشاد و شنگول یصدا

 معاف خداداد هستم خانوم

خدادادددد.لبمو گاز گرفتمو چشامو بازو بسته کردم و بعد  ه؟آهانیک خداداد؟؟؟؟خداداد

 :جواب دادم

 .سالمآهان

 خوامیم ن؟معذرتیخواب بود -

 نیداشت ی.کارنیی.بفرماستیمهم ن -

 شرکت نیایو ب نیهارو بردار لیصبح وسا 10بگم که فردا ساعت بله.زنگ زدم  -

 

 کجا؟؟؟؟؟ -

 شرکت -

 ؟ی؟چیشرکت ک -
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 .شرکت من -

 ؟یواسه چ -

 .ستیدو روز ن روزی.کار میادامه ماکت رو درست کن نکهیواسه ا -

 میما که نصفشو انجام داد یول -

 مونده زاشیچ یلیخ -

 ام؟؟؟یکجا ب دیخب...من فردا با -

 کنمیبراتون اس ام اس م -

 خدافظ ریباشه ممنون شب بخ -

 نیا نیکردم.سرمو تا رو بالش گذاشتم خوابم برد.ع لنتیسا مویقطع کردمو گوش عیسر و

 !!رونیب وفتهیزبونشون م شهیرو بالش چشاشون بسته م رهیعروسکا که تا سرشون م

****** 

 جمع کن.خدافظ یصبحونتو خورد رمیعسل من دارم م -

 فظخدا -

به  ینگاه الیربع صبحانه خوردن و جمع کردن وسا هیاز در خارج شد.بعد  عیرها سر و

 :ساعت کردم.تازه شده بود ده.تو دلم گفتم

 دمیخوابیم شتریب کاش

 :تو سرمو گفتم دمیکوب دونهیافتادم. شبید ادی هوی که

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

85 

 ...من قرار داشتم یوا

اس ام اس از خداداد بود که آدرس رو داده  هیبهش کردم. ی.نگاهمیطرف گوش دمییدو و

انتخاب کردم با  یتونیسبزز یمانتو و شلوار لوله تفنگ هیبه طرف کمد رفتم. عیبود.سر

 یچطور لویحاال اون وسا یرو هم انجام دادم.وا یشگیهم شی.آرایشلوارو کفش مشک

.پس خورهینم ای خورهیاتوبوس م دونمیمن اصال نم عدسخته ب نایببرم؟؟؟؟؟؟اتوبوس و ا

 یبود ول نیسنگ یلیبزرگ.خ سهیک هیجمع کردم تو  الرویوسا عیبرم.سر یبا تاکس دیبا

کفشامو پام کردم.بعد  عیبرداشتم و درو باز کردم.سر دویخب.بزور تا دم در بردمش.کل

ترسمو گذاشته  داشتمرفتن ن ادهیحوصله پ گهیقفل کردن در سوار آسانسور شدم.چون د

ها!به  شهیداشته باشه.هوا کمکم داره سرد م نیماش دوارمی.امهییهوا بودم کنار.اوف چه

 :زدو گفت یلبخند یطرف آژانس رفتم و آدرس رو بهش گفتم نوشت.بعد مکث

 باشه مبارک

 :گفتم باتعجب

 ؟؟؟؟یچ

 کردیخداداد هستش.مبارکه.کاش آقا مارم دعوت م یآدرس،آدرس شرکت اقا نیا -

بگم که آقاعه  یزیگرد شده بود.مگه من زنشم؟؟؟؟؟خواستم چ گه؟؟؟چشامیم یچ نیا

 :بلند گفت

 خداداد!بدو پسر یخانومو ببر شرکت آقا ای...بممد

 :طرف منو گفت دییهمون ممد دو ای گن؟؟؟؟پسریم یچ نایخدا ا یمن رفت.وا شیاز پ و

 نییخانوم.مبارک باشه بفرما سالم
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 :منم پشت نشستمو گفتم نیبزنه.نشست تو ماش رونیبود از حدقه ب کیچشام نزد واقعا

 ...مبارک با ویچ

 

 

 !کیواسه عرض تبر میدیرسیزودتر خدمت م دیمارو.با نیخانوم بابا خجالت ند -

 ...آخه؟؟؟ما ک یچ کیعرض تبر -

 ن؟؟؟یمارو ها.چند وقته ازدواج کرد هیفضول نیا دیخانوم ببخش -

 :فتبه چشاش زول زدم که گ نهیاز آ تیعصبان با

 دینداشتم ببخش یفضول قصد

 :.دوباره گفتمشهیکلمو بکوبم به ش خواستیم دلم

 میمحترم ما اصال باهم ازدواج نکرد یآقا

 خانوم گهیهم همون ازدواجه د ینامزد -

 :گفت هوی ارویگذاشتم رو سرم که  دستمو

 خانوم؟حلقتون کو؟؟؟؟گم شده؟؟؟؟؟ یوا

 :آوردم باال.به دست چپم نگاه کردمو گفتم سرمو

 حلقه؟؟؟؟

 ن؟؟یکن داشیپ نیتا بتون میبرگرد نیخوایخانوم م یوا -
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 :راهنماشو زد که گفتم و

 .اصال حلقه ننداختمنـــــه

 :خاموش کردو لبشو گاز گرفت راهنمارو

 ستیحلقتون دستتون ن شهیاقا مطمئنا ناراحت م خانوم

 نیادامه بد رتونیمس .لطفا بهگنینم یچیآقا ه -

 نیا ستیواسه خودشون.معلوم ن گنیم زیچی گمیم یجلوشونو گرفت.هرچ شهیانگار نم نه

 فقط نمتیبهشون گفته.پسره...استغفرواهلل!بذار بب یخداداد چ

 :که ممد گفت گفتمیم راهیداشتم بهش بدو ب تندتند

 خانوم میدیرس

 :گرفتم طرفش که گفت یپنج هی فمویبردم طرف ک دستمو

از زنش پول  میایحاال ب میریگیحقوقمونو از همسرتون م ه؟؟؟مایچه کار نیا خانوم

 نیینداره.بفرما م؟؟؟امکانیریبگ

 :گفت عیکنم که سر یکی!خواستم حرفو کال یوااااااااا

 گهید نیآقا منتظرتونن بر خانوم

 یرفتم و تمام حرصمو رو رونیبرداشتم.از در ب الرویوسا فمویپولو پرت کردم تو ک باحرص

.با میساختیم نجارویکردمو بستمش!به ساختمونه بزرگ نگاه کردم.کاش ماکت ا یدر خال

 دیحاال با یوارد شدمو به همه جا نگاه کردم.شرکت خداداد طبقه سوم.سوم؟؟؟؟؟وا یفضول

اوقات سوار  یخونمونم بعض نکهیببرمش؟؟؟؟؟باا یچطور نهیکه سنگ نمیبرم.ا ادهیپ

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

88 

 چکسیبه اطراف کردم.ه ی!نگاهدمیترسیم بهیغر یاز آسانسور ها یول شدمیور مآسانس

خارج شدم با دو از پله ها  عیگذاشتم تو و طبقه سومو زدم.خودم سر الرویوسا عینبود.سر

سوم رسوندم.همزمان با  طبقه.تند خودمو به یسرعت نیبود همچ دیباال رفتم.از من بع

 :گفتم دمویکش یقیبرداشتم.نفس عم الرویوسا دمیمن در آسانسور باز شد.پر دنیرس

 دیند یکس تویراحت.اوسکول باز التیخ دیند یچکی.هدیند یچکیه

 :از پشت گفت ییصدا

 د؟یند یک ویچ

 یمرد قد بلند )البته ازخداداد کوتاه تر بود( با موها هی.ارویبرگشتم طرف  یفیخف غیج با

تنش بود.ساعتم  یشلوار مشک هیتا آرنج باال داده بود با  ناشمیکه آست یاسی زیبل هیفشن!

 :نگاهمو گرفتم که گفت عیداشت.سر

 .ترسوندمتون؟دیببخش

 :گفتم دمویکش یقیعم نفس

 نجاست؟؟؟؟ی.شرکت خداداد استی.مهم ننه

 :تکون دادو گفت یسر

 

 

 نییبفرما

 .با خودشون کار دارم -
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 با کدومشون؟ -

 با خداداد -

 نییهستم.بفرماخداداد  -

شکل  رییهمون خداداد خودمونه.ماشااهلل چه تغ نیباز شد.ا یاسب اب نیع دهنم

روشنه  ی.موهاتم که شد قهوه ایسوخته.دماغتم شد عمل ی!چشمات شد قهوه ایداد

 :گفت ارویخود  هویروشن!

 درسته؟؟؟؟ نیکنم با آرمان کار دار فک

زدو  یبستمش.لبخند عیدهنم افتادم و سر ادیتکون دادم.بعد تازه  یدهن سر باهمون

 :گفت

 تو نییبفرما

بود.آروم قدم برداشتم و داخل شدم.حس  ینگاه کردم.در ورود کردیکه اشاره م ییجا به

سال بزرگ و مربع که دورتا دورش  هیگل کرده بود.به اطراف نگاه کردم. بیعج میفضول

 :بزرگ که روش بزرگ نوشته بود یدر قهوه ا هیضلع مربه دوتا در داشت. هیاتاق بود اما 

 تیریمد

 :خداداد تو کدومشه؟؟؟برگشتم طرفه آقاعه و گفتم نیحاال ا خب

 خداداد کجاان؟؟؟ یآقا

 نییبفرما -

 :گفت یبه طرف اون ضلع مربع رفت.رو به منش و
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 هستن؟؟؟

 نییخداداد.بفرما یبله اقا -

نوبت داخل شده  یب نکهیتو.باا نییرمادوم در زدو وارد شدو بعد به من گفت بف خداداد

.پشت یشگیباهمون اخم هم دمینکرد.روبه روم خداداد رو د یهم اعتراض یکس یول میبود

 نکهیبود.بدون ا شهیبزرگ نشسته بود و سرش تو برگه ها بود.پشتشم سرتاسر ش زیم هی

 :به ما نگاه کنه گفت

 تو اصال در نزن ها؟ یخوایم بهروز

خندش  هویهمون بهروز نگاه کرد و  ایسرشو باال آوردو به منو اون خداداد دوم  دویخند و

 :کرد و گفت زیر یلیام خ هیقطع شد.از جاش بلند شد.

 .خانوم معاف سالم

 :کردم.بهروز گفت سالم

 با شما کار داشتن خانوم نکهیا مثل

 :تکون دادو گفت یسر خداداد

 بله

 :گفتم عیسر

 ...خداداد یاقا

 :هردو باهم گفتن که

 بله؟
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 :هردوشون نگاه کردمو گفتم به

 ن؟؟؟؟یبرادر

 :بهروز

 شتونیپ ادیخواهر داره.که م هی.آرمان فقط مییپسرعمو نه

 :به آرمان نگاه کردو گفت و

 شااهلل ان

 :.درد.خداداد گفتدیخند و

 .پسرعموم هستن بله

 :گفت عیسر بهروز

 رفتم.خدافظ من

 

 :.خداداد گفتنایمضمن دار یریخارج شد.وااااا!کال شماها خوددرگ و

 نیاریب یبه راحت الرویوسا نیتونست

 :اخمام رفت توهمو گفتم عیافتادم.سر یراننده تاکس یاون حرفا ادیبگم آره که  خواستم

 .انقد که حرف بارم کردن منم حرص خوردماوردمیاصال هم راحت ن نه

 :باالانداختو گفت ابروهاش

 چرا؟؟؟
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رفتم آدرسو  امیبلد نباشم ب دیگفتم شا نی.آدرسو که دادنیشما بگ دیچبدونم چرا.اونو با -

هم  یکی.اون نایشروع کرد به گفتن مبارک باشه و ا دیروبه رو.تاآدرسو د یدادم به آژانس

 نیداده بود چرا حلقه ننداخت ریکه گ

 :کردمو گفتم یمکث

 ؟؟؟؟یچ یعنی

خنده خداداد بلند شد!باتعجب نگاش کردم.باخنده به طرف  کیشل یصدا هیدوثان بعد

که من آورده بودم رو هم  یلیبرداشت و بعد وسا دیبا کل لیرفتو چند تا وسا زشیم

 :خندش تموم شد گفت نکهیگرفت.بعد ا

 خدا یوا

 خدا؟؟؟؟؟؟؟ یوا -

 !آره -

 کردن؟؟؟ یفکر نیهمچ قایچرا دق نیبگ شهیم -

 کننیفکر م نینرفته بود آدرس شرکت منو بده!حاال که شما رفت یدختر چیچون تاحاال ه -

 نیزنم

 :گاز گرفتمو گفتم لبمو

 ازجون دور

 :خندش بلند شد.گفتم یهم صدا باز
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.مگه رنیبگ هیاز زنش کرا انیحاال ب رنیگیازم پولم نگرفت گفت حقوقشونو از شما م تازه

 ن؟یدیشما حقوقوشونو م

 شناسنیله بابام!منم مآره.اونجا ماله منه.البته ما -

 !فکر کردن ینجوریکه ا شناختنشیاز در خارج شد.همون پس م و

 میو اونجا افتاد میاتاق رفت هیخودش گذاشتو باهم به طرف  یخداداد بهروز رو جا خالصه

.مونده کترشیشده بود.اما کوچ الیهمون و هی.شبمیدرستشون کرد ییجا هیو تا  لیرو وسا

کار انقد بهم  ی.توکنهیگفت اونم خودش تا پنجشنبه درستش م.خداداد شیروونیبود ش

جفت پا برم تو دهنش.ازکار خسته  خواستیدستشم.دلم م ریکه انگار منم ز دادیدستور م

 تیبزنمش که موقع خواستی.دلم مگرفتیحرصم م یلیخ دادیدستور م نکهیا یول شدمینم

.به قول زنهیحرف م بهیغر هیانگار داره با  زدیمتاسفانه.انقدر خشک حرف م شدیجور نم

 یصندل هیبشقاب بزنم تو دهنش.خسته و کوفته ول شدم رو  یبا لبه  خواستیخودم دلم م

.داشتم واسه خودم بهش شعوری.مرض برونیاز در رفت ب ییو خداداد درکمال پررو

 :از جام پاشدم که گفت عیوارد شد.سر یکه در باز شدو دختر زدمیغرم

 ستین سیی.راحت باش.رزمیزع سالم

 :نشستم و گفتم عیسر دمیشن نویا یوقت

 رونیرفت ب ستونییر ی.نه آقاسالم

 :باالانداخت و گفت ابروهاشو

 هیآدم خوب یلیکه خ سییاز دستشون؟ر یعصبان

 :زدمو گفتم یپوزخند
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 .ستین یهم آدم خوب اصال

 

 یکی.اون ذارهیطاقچه باالهم م ادیازش خوشم م یلیهم خشکه.خ یلیخ دهیدستور م یلیخ

که  کنه؟منیتحمل م نویا یخواهرش چطور چارهیخواهرم داره.ب هی گفتیخداداد م یآقا

 خوادیتوهمون دوسه ساعت دلم م نمشیفقط دوبار بب دیو تو هفته شا شمیهم دانشگاه

 هیهم عصب یکنه؟تازه کل کاریچ خوادیخواهرش.اون م چارهیبزنمش ب

 ریزد ز هویدلم.دختر  یتو موندیم گفتمی.اگه نمزدمیچشامو بسته بودمو تندتند غر م یعنی

 :خنده و گفت

 داداشم چارهیب

 زیاز جام پاشدم.چشامو ر عیش؟؟؟؟سریک چارهیگفت؟؟؟؟؟؟؟ب ی.چدیاز صورتم پر رنگ

 :کردمو گفتم

 ...داش...تون؟؟؟؟دا

 :تکون دادو گفت یسر باخنده

 ...هآرر

انداختم.خندش  نییقورت دادم.لبمو گاز گرفتمو سرمو پا یدهنمو به سخت.اب دیباز خند و

 :قطع شدو گفت

 شد؟؟؟؟ یچ

 خوامیمن...من واقعا..معذرت م -
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 هینجوری.آرمان واقع ادمینه بابااااا منم بهت حق م -

 :باال آوردمو با خجالت بهش نگاه کردم که گفت سرمو

 شهیم یه.اما بعدش.به قول تو عصبنکن تشیاذ یکه کس ییتا جا هیآدم آروم آرمان

 هستن.من...اشتباه کردم یآدم خوب یلینه اتفاقا خ -

 گمینم یچینترس من بهش ه -

 :طرفشو گفتم برگشتم

 دیممنون نگ یازشا!ول ترسمینم من

 :جلو اوردو گفت دستشو

 تیی!خوشبختم از آشناداسیآ اسم

 :جلو بردمو گفتم دستمو

 ام.اما...بازم شرمنده نطوریهم منم

از آرمان  یکل ادیم ی.چون هرکومدیبود مطمئنا انقد ازش خوشم نم یهردختر یدونیم -

ازتو  ی.ولشهیموفق نم یچکیه یکنه.ول کیخودشو بهش نزد خوادیو م کنهیم فیتعر

 دمی.اصال هم ناراحت نباش.بهت حق میستیخوشم اومد.مثل اونا ن

بهم زد که  یدخترونه تر.خوشگلو جذاب بود.لبخند یآرمان ول هیچهرش نگاه کردم.شب به

 :زدو گفت یهمون موقع خداداد وارد شد.لبخند

 یینجایا دای.آاا
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 :تکون دادو گفت یسر دایا

 !کردمیصحبت م تی.داشتم با هم دانشگاهآره

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

بود مثل  یو گرم یمیآدم صم یلیخ دای.آمیاز کارو انجام داد ییجاها هیاونروز تا  خالصه

 یشرمنده بودم.اونروز کال به شرمندگ میخودم.اما من باز هم بخاطر اون سوت

که زنگ  میو صبحونه خورد میشد داریطبق معمول ب 5امروز ساعت یعنیگذشت.فرداش 

 کردمیصبح؟؟؟من تو اتاقم داشتم مقنعه سرم م قتو نیباشه ا تونهیم یخونمون زده شد.ک

 عی.سردمیشنیرو نم یکیاون  یرها اومد اما صدا کیم و علسال یکه رها درو باز کردو صدا

 :رو انجام دادم که رها داد زد یشگیهم یها شیمقنعمو درست کردمو تند آرا

 عسل

 :رفتم طرف درو گفتم تیخوابنا.با عصبان نییملت اون پا هی مرض

 یزنیچرا داد م ریز نیخوابه ا آدم

 

 خداداد ی.اقاایخب بابا.ب -

 

 پیبازش کردم.ت شتریب کمیجواب گرفتن به طرف در رفتمو  یکار؟؟؟؟برای.اومده چوا

 پیکت روش!خوشت هیو  یمشک زیبل هیبا  یسرخاب-شلوار قرمز هیزده بود. یفوق العاده ا

 :...سرشو باال آورد.گفتمیکال مفت هم گرون یچون اخالق ندار یول ایهست

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

97 

 ن؟؟؟یداشت ی.کارسالم

 !شرکت نیایبعد کالس ب نیاگه امروز وقت داشت.اومدم بگم ریسالم صبحتون بخ -

ماکت بسازم؟؟؟؟؟سوالمو بلند  امیخونه پاشم ب رسهیمن بعد کالس جنازم م دانشمند

 :دمیپرس

 ام؟؟؟؟یب یچطور قایخسته ام دق یلیبعد کالس خ من

 نیتو عکس حضور داشته باش دی.بانیکار داره.بهتره باش کمی -

سرکالس  نویکردو در آسانسورو باز کرد.خب حاال هم یتکون دادم که خداحافظ یسر

کال اخالقش ناشناختس!با حرص درو  شیا؟ایعا رونیب زدیجونت از حلقت م یگفتیم

 :برداشتمو رو به رها گفتم مویبستم.کوله پشت

 شد ری.دگهید بدو

 اومدم اومدم -

زده  یکسرتا پا مش پیت هی.منم دمیطرف در.بازش کردم و تند کفشامو پوش دییدو و

.مثل االن من.اعتماد کردیخوب بود!آدمو خوشگل م یبودم.کال دوست داشتم.سرتاپا مشک

 :کردمو در اسانسورو باز کردم...رها گفت یکه الاامصب.تک خنده ا ستیبه نفس ن

 یشیسوار م ،آسانسوریشد؟شجاع شد یچ

 گهیاالن د ی.تو شرکت خداداد هم سوار نشدم ولنییپنج طبقرو برم پا ادیزورم م یوا -

 !شمیمطمئن شدم که سالمه.سوار م

 ...نگفت یزیچ گهید رها

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

98 

نشسته بود.طبق معمول بااخم و  شیشگیهم یبرام کنار خودش جا گرفته بود.جا خداداد

که چشمم به دست خداداد  گشتمیرها م یبچه ها دنبال صندل نی!داشتم بنکشیهمون ع

باال آورد.البته فقط  یدستشو کم هیو  دمشیافتاد.هردوش رو هم بود.فکر کرده بود من ند

 :گفتم رها!سرمو براش تکون دادمو به یکم

 کن دایپ اتویرفتم.همگروه من

 هنوز ومدنین -

 ریپس برو جا بگ -

خودش جواب دادم.نشستم رو  نیع شیلب ریبه طرف خداداد رفتم و در جواب سالم ز و

خنده.کال  ریهمه زدن ز دنشیهم شادو شنگول وارد شد.با د مانیپ قهی.بعد دو دقیصندل

 :جکه.اومدو گفت دیفهمیم دشیدیم یهرک

 شد؟؟؟؟ یچ دیاین یدختر هی.قرار بود با امیبر همه هم دانشگاه سالم

 ابیبعد استاد اومد.بعد حضور غ قهیرها.چند دق شیو اونم نشست پ دنینفر خند چند

 :گفت

 یبه گفته خانوم معاف آرمان زد ایباالخره  نیلجباز؟؟؟باهم ساخت یگروه ها نیچطور خب

 شیکشت

 یحرفا یدیبه منو خداداد نگاه کرد.کالس منفجر شد.استاد آخه چرا لو م و

 :لب گفت ریمنو؟؟؟؟خداداد با تعجب برگشت طرف منو ز

 تورو کشتم من؟؟؟من
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 سی.هکنهیم یاستاد داره شوخ -

 :نگفت.استاد بعد چند تا صحبت متفرقه گفت یزیچ گهید خداداد

 هیکاف ادینفر از گروه ب هیارائه بدن! یعنی.نشون بدن.انیگروه ها ب بی.به ترتخب

 :آروم گفتم عیسر

 رمی!من نمدایبر خودتون

 چرا؟؟؟ -

 شمیچون من هول م -

 

 کمی فرستادمی.البته االن فقط به فکر آبروام وگرنه خودتونو مرمی.من م؟؟؟؟باشهیجد -

 میشاد ش

 

 :انداختو گفت ریطرفشو با اخم نگاش کردم که سرشو ز برگشتم

 کردم یشوخ

و  ومدنیغرورش اجازه نداد.همه م یبگه غلط کردما ول خواستیبرگشتم.م یباخوشحال

.بااسترس برگشتم میکارارو نکرد نیکدوم از ا چی!وا.ما که هدادنیعکس هاشونو نشون م

 :طرف خدادادو گفتم

 ...میارارو انجام ندادک نیکدوم از ا چی...ما که هیوا
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 :پراسترسم نگاه کردو گفت افهیق به

 کن صبر

 یشیلب ا ری.زگهی.من صبر ندارم خب بگو ددهینم یبرگشت!چرا جواب درست حساب و

به استاد  یدست زدن. خودشون ماکت رو خصوص یکل ناییرها یگفتمو برگشتم.برا

 هیگفتن!آخر از همه نوبت گروه ما بود.استرس تمام وجودمو گرفته بود.خداداد خم شد 

 :تدراورد.استاد گف فشیک یاز برگه از تو یسر

 نیایخداداد.خانم معاف.کدومتون واسه اجرا م یهفت.آقا گروه

 :گفت عیسر خداداد

 استاد من

رو که از ساختمون ها گرفته بود رو نشون داد.تو همه  ییبه طرف استاد رفت.عکس ها و

 :بود.استاد گفت الیارائه بده و خواستیکه م یمطلب نیعکسا خودش بود.آخر

 بگو.خانوم معاف اصال با تو اومده بود؟؟؟ نویا ینشون بد نمیا نکهیخان.قبل ا آرمان

 عکسشون هست العهیآره استاد.اومده بود.حاال تو و -

بلند شد سرمو به طرف  میاس ام اس گوش ینشون داد!صدا الرویاون و یعکس ها و

 :همه بلند شد که باهم گفتن یصدا هویبرم که  میگوش

 واااااااااووووو

تو دستش نگاه  ریشاد خداداد و بعد به تصو افهیباال گرفتمو اول به ق عیسر سرمو

ودم سرمو هم گرفته بودم اومده بود و من دستامو باز کرده ب نیکردم.خودش از کنار دورب
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 مانیآخههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟همه برگشتن طرف منو پ یانداااااااااااااااختتتتتت یک نویباال.ا

 :گفت

.به به!اقا بزن کف قشنگرو به افتخار تک ییای.چقققد رویواااو داشت.چقد احساسات واقعا

 !گروه دونفرموووون

.استاد دیخندیم نوییبود پا!خداداد هم سرشو انداخته یاله یریمرض بگ یدرد!ا یا

 :نگاه به من کردو گفت هی یمرتضو

 !گهیبود.بسه د ی!عکس جالبخب

!استاد رو به خداداد ختیریآروم مزه هرو م یبا صدا مانیبازهم پ یساکت شدند!ول همه

 :گفت

 بخون

 :گرد گفت یبا چشما خداداد

 و؟؟؟؟یبخونم؟چ

 :گفت زنهیاوسکول حرف م هیانگار که داره با استاد

 ویگل پر آهنگ

 

 

 :خداداد باال رفتو گفت یابروها

 !استاد ستمین بلد

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

10

2 

 :منفجر شد.استاد لبشو گاز گرفتو سرشو تکون داد.با تاسف گفت کالس

 گفتم گزارشتونو

 آهـــــــــــــــــــــــــــــــــــان -

 :رو گرفت و رو به همه گفت یا وبرگه

 !خانوم معاف نوشتن!الزم به ذکر بود نویا

برگشتم!خداداد  یبه حالت عاد عیسر یننوشتم.چشامو گرد کردم!ول یزیمن که چ وا

 :شروع کرد

واقع شده در باغ  دیاول.مرکز خر دی..بازدیواقع شده در رسالت.آ اس پ ساختمان

 ....کوروشضیف

که همه  یهارو با ساعت هارو هم خوند کار دیدونه ساختمون هارو خوندو باز د دونه

دوتا دستمو به هم کوبوندم.بعد  هویتر آورد که  نییتموم شد برگرو پا ی!وقتکردنیم

دست همه باال رفت!خداداد ابروهاشو باال داد.واال من برا گروه  یدست من صدا یصدا

 :اومد سر جاشو آروم گفت ه؟؟؟؟خدادادبزن خوادیم یخودمون دست نزنم ک

 !.چه جالبینفر دست زد نیاول

 که خودم طرح کرده بودم زدم یزیسه چواسه تو که دست نزدم وا -

 :آروم گفت یگرد همونطور یطرفمو با چشا برگشت

 یکه اونو تو نوشت چقدم

 !یدونی.مشدیکامل م دیبا ی!صحنه سازگهیبود به اسم من بود د یخب هرچ -
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لبخند زدمو  لکسیر یلیکردم.منم که پررو.خ یچپ چپ نگاه کرد انگار دزد چنان

 !برگشتم

******** 

خداداد شدمو به شرکتشون رفتم!خداداد هم موقع سوار شدن به  نیسوار ماش یبرگشتن

رفت تو اتاقشو  میدیرس یآسانسور حرف رهارو تکرار کرد و همون جواب رو گرفت!وقت

 :گفت

 گردمیباش!برم منتظر

من  شی.واااااا!بهروز که پکردنیبه من نگاه م یجوری!همه تیترب یرفت تو دفترش.ب و

 :د گفتاومده بو

 د؟؟؟یهست یهمدانشگاه

 :گفتم آروم

 !متاسفانه -

 ن؟یگفت یزیچ -

 .نه نه.گفتم بله بله -

 نه بله؟؟؟ -

 میهست ینگفتم.بله همدانشگاه یزیبود که نه چ نینه منظورم ا -

 آهان بله -

 :به طرفمون اومدو گفت دایآ
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 .سالمبه

 :زدمو گفتم یلبخند

 !سالم

 :مقنعشو درست کردو گفت دایآ

 ؟ی!خوبیاومد خوش

 نیممنون شما خوب یلیخ -

 .فوق العاده بوددمیقربونت!ماکتتونو د -

 :زدمو گفتم یژکوند لبخند

 !درست کردن شترشویب برادرتون

 :باالانداختو گفت ابروهاشو

 !!برادرم

 :گفتم دموی.خندکنهیاشاره م روزیبه موضوع د دمیفهم

 خوامیمن معذرت م بازم

 :به طرف مااومدو گفت خداداد

 تموم کنم!خب؟ دیماکترو تا فردا با نیشرکت باتو من ا بهروز

 :تکون دادو گفت یسر بهروز

 نی!موفق باشباشه
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به طرف همون اتاقه  یمارو ترک کردو ماهم دونفر دایرفت!آ تیریبه طرف مد و

 :بود.خداداد به طرفش رفتو گفت زیقرمز هم رو م زیچ هیبود! زی.بساط هنوز رو ممیرفت

 !هم آماده شد یروونیش

برش داده شده  فیظر یلیها بود.خ تیونولیبهش کردم.جالب بود.جنسش از اون  ینگاه

ساختمون نصب  ی.به کمک هم اونو روفهی!مثال کثیها.با رنگ قرمزو مشک یلیبود!خ

.چند تا خالل دندون بهم داد تا رنگشون کنم.رنگ کردنشون آسون بود.اونم داشت میکرد

داشتم  گهیبود.د نمونیب یسه چهارتا صندل بایتقربزرگ بود  زیم .چونکردیم یمحکم کار

از خواب  یآروم یلیخ یخوابم برد.با صدا یچطور دمی.نفهمشدمیم هوشیب یاز خستگ

 :شدم داریب

 !معاف.خانوم معاف خانوم

خسته خداداد  افهیبود.سرمو بلند کردم که ق میشونیپ ریچشامو باز کردم.دستم ز عیسر

 :.گفتدمی.چشمامو مالدمیهمچنان اخمو رو د یول

 برسونمتون نیهفته!پاش ساعت

 

 

 نهیانجام دادم نگاه کردن خودم تو آ یواشکیکه  یکار نیمهربون!ازجام پاشدمو اول چه

 بغل در بود

********* 
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 ری!از صبح گیداده به من!شهاب نصرت ریاز اول صبح چرا گ نی!اییییییلعنت یلعنت یلعنت

.آخه نکبت ریشماررو بگ ایداده ب ریداده.اول که با نگاهاش مخمو خوردآخرشم که گ

با رها  وی!ساعت چهار،کالس بعدرمیبگ خوامیمن نم ینکبت یول یکه هست یخوشگل هست

.هردو با می...وارد ساختمون شدمیدیپنج بود که رس اعت.سمیبه طرف خونه رفت مویزد میج

انداختم تو درو بازش کردم.رها وارد شدو  دوی.کلمیسوار آسانسور شد فیضع یاعصاب

زنگ  یکه صدا رونیب دمیبه اتاقش رفت.منم به طرف اتاق رفتم.مقنعمو از سرم کش عیسر

 تونهیم یک یعنیاومد.با تعجب مقنعمو دوباره سرم کردمو به طرف در رفتم.

و بازش به طرف در رفتم عیاومد جلو در؟؟؟سر میدیتا ما رس یباشه؟؟؟؟؟؟؟واقعا ک

اومد که  یک نیکرد؟؟؟؟؟ایم کاریچ نجایا نیفرد روبه روم چشمام گرد شد.ا دنیکردم.با د

 :تعجب گفتم مش؟؟؟بایدیما ند

 ...عرفان؟؟؟؟؟؟ع

 :زدو گفت یلبخند عرفان

 منتظره بود؟؟ ریغ

 :کردمو گفتم یاز خوشحال یا خنده

 سلــــــــــــــــــــــــام

 :داداشم تنگ شده بود.بغلم کردو گفت یبغلش کردم.چقد دلم برا دمیوپر

 !!دلم برات تنگ شده بود فسقلسالم

 :اومد غیج یصدا هوی

 ه؟؟؟؟یک نیعسل ا یوا
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 :اومدم.عرفان سرشو باال گرفتو گفت رونیبغل عرفان ب از

 !منم

 :زدو گفت یلبخند رها

 !هوی دمممی!ترسنی.خوش اومدسالم

 :گفت دویخند عرفان

 تو؟؟؟ امیب نیبذار نیخواینم

 :به خونه انداختو گفت یبراش باز کردم.وارد شد و نگاه راهو

 نجایاناره ا هیشب

 :گفتم دمویخند

 باال؟؟؟ یاومد ی.چطورگهیخواهرجونته د قهیسل

 دیگفتمو اومدم تو.نفهم یدیببخش هیمنم  کردیهاتون داشت درو باز م هیاز همسا یکی -

 !نیعمرا بفهم ادیاصال!اگه دزد ب

 م؟یما خونه ا یدیخب از کجا فهم -

 نیاومد دمید -

 زدهیمارو چوب م اههیااااا نگا زاغ س -
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نگاش کرد!جــــــان؟؟؟نگاه  یعرفان برگشت طرف رهاو با لبخند محو دویخند رها

هست که  یمشکوک زیچ هیانداخته شد!نه  ریبهشون کردم که هردو نگاها به ز یمشکوک

 !ارمیر در مباالخره ازش س

که تو دستم بود انداختم.خداداد  میبه گوش یزنگ خورد.نگاه میگوش

 :به شماره با ترس نگاه کردم که گفت هی.عرفان بفهمه سرم رفته!چند ثانیــــــــــیبود.وا

 گهیبده د جواب

 :قرمز زدم و تماس قطع شد.عرفان رهیدا یرو عیسر

 ؟؟یجواب نداد چرا

 مزاحم بود -

 

 مزاحم؟؟؟بده من دفعه بعد جواب بدم -

 

 :.با من من گفتمیوا یا

 منم حالشو ندارم زنهیزنگ م یه کارهیب یلیدوستمه!خ نه

خدادادم مگه ول  نینگفت.حاال ا یزیچ گهید یزیمشکوک نگاه کرد اما چ عرفان

 :گذاشتم که اس ام اس داد لنتیسا یرو موی!آخرشم گوشکردیم

ساختمون زنگ زده  هیرنگ کردن اصل یخورد شد!برا ن؟اعصابمیانقد قطع نکن شهیم

 گه؟ید نیایبودم.م
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 :اس ام اس براش فرستادم هی

 تونمی!نمنجاستیخداداد.برادرم ا یآقا گهیصحبت کنم د تونمینم یعنی دمیجواب نم یوقت

 امیب

 :داد جواب

 هیزیچ یخالف این؟؟؟یکنیم یقانون ریکار غ نی!مگه داروا

 شمی.ممنون مخوامیمعذرت م امیب تونمی.من نمادیداداش من کال بدش م یول رینخ -

 نیخودتون درست کن

 :نداد.عرفان از جاش بلند شدو گفت یجواب

 رمی...من مگهید خب

 اا کجا؟؟؟ -

 !مونمی.شبم احتماال همونجا مناییو دا نایخونه خال رمیم -

 :تکون دادمو گفتم یسر

 .خدافظباشه

 :کردو لبخند زدوبعد گفت یطرف رها.رها بهش نگاه برگشت

 سالمت به

معروفم  یها ی!شده ازاون عدسارمی...من سر در مدیسیتکون داد!وا یهم سر عرفان

 !تا ازتون حرف بکشم دمیبهتون م

******* 
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 :بره هوا.خداداد با لبخند گفت غمیبود ج کیماکت نزد دنید با

 نه؟؟؟ خوبه

 حتما میبریباحال شده!م یلی!خهیعال یوااااا -

 دوارمیام -

ماکت  یدونفر ای.فوق العاده بود.بعضکرردمیکوچولو نگاه م یالیذوق همش به اون و با

 :که گفت مینشسته بود یصندل یانقد گنده بود.رو اوردنیهاشون رو م

 اومده بودن؟ برادرتون

 دنبالمون ادی!امروز هم مییهوی روزیبله.د -

 :.گفتزدیاون همه ماکت جالب چشاش داشت برق م دنید نزد.استاد اومد.با یحرف

 !الروینفر و کیرو درست کردن.چهار نفر کوروش رو!و  ی.دونفر آ اس پخب

فوق العاده تر بود!همه  هیبه جرعت بگم ماله ما از ما بق تونمیبه طرف ما برگشتن!م همه

خداداد برگشت طرفمو  دینوبت به گروه ما رس ی.وقتدادنیم حیراجع به ماکت توض ومدنیم

 :گفت

 ؟یرینم

 یشدم.سرمو به نشونه منف یجوریمنو شخص دوم مفرد خطاب کرد  نکهیچرا از ا دونمینم

لحظه  هی.دادیم حیبعد ماکتو برداشتو رفت.خوب توض یتکون دادم.چند لحظه مکث کرد ول

.جذابه ادیبهش م ی!اخموعه!ولستین یروان گفتمیفکر کردم اونقدرا هم که راجع بهش م

 یهمه دخترا.البته االن هم آرزوشون هست ول یرزوآ شهیاخالقش ودرست کنه م یول
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 رونیدست همه از فکر ب ی.باصدایشیدرست م یاخالق...اخالاق نداره.اونم روش کار کن

بودم.تا آخر کالس ها  یجوریتاآخر کالس  یاومدو نگامو از روش برداشتم و دست زدم.ول

 :نگ خورد.عرفان بودز میتو خودم بودم که گوش

 جانم

 ن؟؟؟ییکجا -

 ها کشهیطول م کمی.میایم میکالس تموم شده دار -

 .نیایدر دانشگاهتونم.ب کینزد نیمن تو ماش -

 باشه خدافظ -

شد.شهاب!شهاب  دهیمنو رها شن فیخف غیجلوم که ج دیپر یکیقطع کردم  ویگوش تا

 :.گفتیاله یرینم

 خانوم معاف سالم

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 نیی.بفرماسالم

 باهاتون صحبت کنم دیبا -

 ندارم یصحبت -

 :راهمو سد کردو گفت می.از در که خارج شدمیشدیم کیدر دانشگاه نزد به

 میشیخانوم معاف.آشنا م نینیبب
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عالمه  هی هوینه؟یدر دانشگاه؟؟؟؟؟عرفان نب یچرا جلو یبه طرفم گرفت.واااا یکارت و

 :تو دلم.لبمو گاز گرفتمو گفتم ختیترس ر

 نیبر توروخدا

 رمینم نیریتا نگ -

لفتش بده باز  نیا رمینگ دمیترسیطرف م هی.از نهیعرفان بب رمیبگ دمیترسیطرف م هی از

 :.دوباره گفتمنتشیعرفان بب

 ...زش نجایا نیبر توروخدا

 :گرفتو گفت وینصرت قهی دیپر یکی هوی که

 یمادر ندار...مگه خودت خواهر رتیغ یب

 

 

 یتو صورتش.عرفان بووووووووووووووود!دوتا دستمو گرفتم جلو دیمشت کوب هیو

صورتم.منو رها نفسمون بند اومده بود.عرفان ول کنش نبود.پسره هم پررو پررو کم 

 :.گفتاوردینم

 !یباش یخر ک گهیتو د بابا

 ایشیجز تو.دفعه آخرت باشه مزاحم م ستین شتریخر ب هی نجایاالن ا -

 بود ییبابا من فقط قصدم اشنا -

 :بهش زدو گفت گهیمشت د هی عرفان
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 .یغلط کرد تو

 دشیطرف عرفان و کش دییدو رونویب دیخداداد پر هوی.رونیب زهیبود حراست بر کینزد

 :کنارو گفت

 شیکن کشت ولش

برگشت طرف من که کامال تو شوک بودم.زه نگاه انداختو برگشت.شهاب خون دماغشو  و

 :پاک کردو گفت

.فقط قصدم دونستمیبهش بگو.اگه دوسپسرشه که خب بناله.من که نم زیچیتو  آرمان

 بود با عسل خانوم ییاشنا

 یدنیعرفان و خداداد د افهیبنال خانوم معاف.ق هی.!عسل خانوم چیاله یالل ش یا

 :طرفش که خداداد جلوشو گرفتو گفت ادیبود.عرفان خواست دوباره ب

 شو الیخیدقه شما ب هی

 :کردو گفت زی.چشاشو ریطرف نصرت وبرگشت

 خانوم بود؟؟؟ یبا ک ییاشنا قصدت

 عسل خانوم -

 :طرفشو گفت دیپر

 دینبا یداشت یهر قصد ای یبکن یخواستیم یعسل خانوم نه و خانوم معاف.دوما هر غلط اوال

!سوما دفعه آخرت یفهمی.االن که بردنت حراست میکردیکارارو م نیدانشگاه ا یجلو

 ....ینیبیم نجایهم که ا ینی؟؟؟؟ایدیفهم یزنیداد م ابونیدخترو بلند تو خ هیباشه اسم 
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 :دیبرگشت طرف عرفانو با چشمک و آروم پرس و

 ؟؟؟یشیک تو

 هم آروم جواب داد: داداششم عرفان

 :برگشت طرفشو گفت خداداد

 یدیداداششه فهم نمیا

 :و آروم گفت دیرنگ خودش پر هوی بعد

 داداشش؟؟؟

 :از استرس و ترس.رها برگشت طرفمو گفت وفتادمیکه داشتم پس م من

 ؟؟؟یخوب تو

 :تکون دادم که گفت سرمو

 دهیپر رنگت

م استرس بخورم.هم خندم گرفته بود ه تونستمیآبشو دراوردو داد دستم.نم یبطر عیسر و

 رونویب ختنیعده ر هیها! هیخداداد عجب شاخ نیا ینجاکولیهست ا یرتیداشتم!چقد آدم غ

 :شهابو بردن!عرفان هم به طرف خداداد رفتو گفت

 گرم داداش دمت

اخراج  یچند هفته ا هی دیشورشو دراورده!با گهیپسره د نیبود.ا فهی.وظنیدار اریاخت -

 شماره بده گهید جای رهیبشه.خنگه خر هم نم
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 ؟یچ -

 ...معاف.خداداد هستم هم گ یآقا تونییخوشبختم از آشنا ی.راستیچیه یچیه -

 :گفتم عیسر

 هستن میکالس هم

 !تکون داد یبه ما دوتا انداخت.بعد هم سر ینگاه هیبرگشت طرفمو  عرفان

 

 

 :خشونت گفت یعرفان با کم می.تا نشستمیرفت نیرها هردو به طرف ماش با

.با جفتتونم.از نیجمع کنم.شمام خودتونو حفظ کن ارویعوض نیا ستمین گهیاز فردا د من

بره  تتونیکل شخص دی!نذارنیدینم ایعوض نیمحل سگ به ا نیکنیکم م شاتونویفردا آرا

 !راحته المیسوال.حاال من نباشم باز اون پسره هواتونو داره خ ریز

 :گفتم عیسر

 ؟؟؟؟یک

 !ادینم ادمیاون پسره که اومد بهم کمک کرد.اسمشو  -

 خداداد -

 .آره همون -
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 ومدیباالهم ن ی!خالصه عرفان مارو رسوند.حتکردیلب غرغر م رینزد فقط ز یحرف گهید و

رو مبال که  میباال.هردومون ول شد میراست به طرف شمال رفت!باترس اومد هیازاونجا 

 :رها گفت

 شده بود یرتی.خداداد چه غالیخیعرفانو ب حاال

 :به من نگاه کنه تکرار کرد نکهی.رها بدون اگفتیزدم.راست م یلبخند

!سوما دفعه یفهمیعسل خانوم نه و خانوم معاف!دوما االن که حراست اومد بردتت م اوال

 ؟؟؟یدیفهم یزنیداد م ابونیدخترو بلند تو خ هیآخرت باشه اسم 

 :گفت دویخند وبعد

 .رتی!چه باغیشد؟اله یداداشته چه شکل دیفهم یوقت هوی یدیگاد!د یما او

 :قورت دادمو گفتم خندمو

 خواهرش حساب کرده یجا منم

 عمرا -

 :برگشتم طرفشو گفتم عیسر

 ساده بود.نخواسته دعوا بشه یلیموضوع خ نینخند!ا انقد

 .چرا؟؟؟اوردیخودش هم ن یبه رو یخداداد حت یداده بود ول ریپسره به سحر گ هیقبال  -

 زیرها انقد مزه نر -

 یدوست دار نکهیتو خودت مثله ا -
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 :مبلو به طرفش پرت کردمو گفتم کوسن

 ...ینگو.پسره  چرت

 :گفت عیسر

 ؟؟؟یچ ی پسره

 .یدار شیبه چه پسر کاری...اصال تو چی...اه.پسره یپسره  -

 !بگو گهینه د -

 !محل ی.بد رفتاره و بهیپسره خشک و مغرور یلیخ -

 یگیم یکه دار دهیرس نجاتیاوووو.پس باالخره به ا -

 !راجع بهش صحبت کنم خوادی.دلمم نمستینه اصال هم برام مهم ن -

 ؟؟؟یخواینم ؟چرایخوری.حرص میآخ -

 تو دهنتا!اه امیرها جفت پا م -

!اصال هم از اون خوشم ذارهیسربه سرم م نمیحوصله دارم ا یلیبه طرف اتاق رفتم.خ و

کردم و رو تخت دراز  زونیآو عیبد رفتار!مغرور.نفهم.اه.لباسام رو سر.خشک و ادینم

 یرتیها غ گهیرها راست م یوسط؟؟؟ول دیوسط دعوا پر هویپسره چرا  نی.ادمیکش

اومدم که زنگ خونه زده شد.رها  رونیشد!اصال به من چه واال.از اتاق ب یشد؟؟؟هرچ

 :زدو گفت یچشمک

 هیک نی...برو بببرو

 :سر جامو گفتم نشستم
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 !رمینم

 لوس نشو پاشو برو -

 زنگ اومد یدوباره صدا و

 خودت برو چرا من برم -

 :خداداد اومد یزدو چادرو سر کردو به طرف در رفت.درو که باز کرد صدا یلبخند رها

 ن؟ی.خوبسالم

 تو نییسالم ممنون بفرما -

 نه ممنون.خانوم معاف هستن؟ -

 :مکث کردو گفت یکم رها

 الش خوب نبود...حعسل

 :هم خوبم.رها ادامه داد یلیخ ست؟منیگرد شده بود.من؟؟؟؟؟من حالم خوب ن چشمام

 دهیبهش قرص دادم خواب االنم

 :مکث گفت یهم بعد کم خداداد

 بهتر شد چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حالشون

 !حاال حالش چطوره دونمی.نمدهیخواب -

من.نه  شیپ ادیحتما ب دیشد بگ داری.بشنیم داری.نه نه بزنمیپس...من به خودشون زنگ م -

 کارشون داشتم نیبگ یعنی
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 .خدافظگمیباشه حتما م -

 

 خدافظ -

 

 :.دوبار ابروشو باال انداختو گفتهیچه مارمولک نیدرو بستو اومدتو.ا رها

 ؟یکرد حال

 مثال؟ یاالن که چ -

 بهت ثابت کنم خواستمیم -

 .رها بس کن بابا -

 :خواستم به طرف در بر که گفت و

 گهیساعت د هی.جون رها گهیساعت د هی

رها اومد  گهیساعت د هی بایرها چش شده!تقر نینشستم.من موندم ا یحرص رو صندل با

 :طرفمو گفت

 بگه خواستیم یچ نیپاشو برو بب پاشو

 بهش زنمیزنگ م -

 آره آره خوبه.فقط صداتو خسته نشون بده -

 !رهااااااا -
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 .گهیعمل کن د باریدرد.زهر مار. -

 :گفت عیبود که برداشتو سر دهیبوق نرس نیبرداشتمو شمارشو گرفتم.به دوم مویگوش

 سالم

 :خسته کردم که گفتم یاصرار رها صدامو کل به

 .سالم

 حالتون بهتر شد!؟؟ -

 ..بله.بهترم!دوستم گفتش ک -

 !نیایحالتون ب نیباا نیفکر نکنم بتون یبله کارتون داشتم ول -

 ؟؟؟؟؟؟کجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

چند نفرو صدا کرد.بهشون گفت که  نیاستاد امروز که شما زودتر از کالس خارج شد -

 !.رها خانوم بهتون نگفتنیتور پس فردا بره به تنگه واش هیقراره 

 :گفتم بلند

 ببرنمون اردو؟؟؟ خوانیم؟میقراره بر ینگفت.ک نــــــــــــــــه

 :گفت دویخند

 برهیدانشگاه م.توره که هیبابا اردو چ نه

 :باز کردمو بلند گفتم شموین

 ؟؟؟؟؟یواقعا؟؟؟؟ک یوا
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 فشویذوق نکنم.تعر تونستمیمن نم یصدامو خسته کنم ول کردیرها تند تند اشاره م نوریا

 :مکث گفت یبودم.خداداد با کم دهیشن ادیز

 بهتر شد؟ حالتون

 ن؟؟؟؟یبگ قویدق خیتار شهیآره آره بهترم.خب م -

 نیتو دانشگاه باش شنبه ساعت پنج -

 گهید وفتمیراه ب دیجان؟؟؟؟؟؟؟ساعت پنج اونجا باشم!ساعت سه حتما با -

 نه.چرا؟؟؟؟؟؟؟ -

 دوره یلیبا مترو خ -

 !نیایشما...با من ب -

 :زدو ابروهاشو باال انداخت.گفتم یگرد شد.رها بشکن چشام

 ..ممنون بابت خبرتونمیکنیبعدا صحبت م حاال

 خدافظ -

 خدافظ -

 :قطع کردم گفتم تا

 ؟؟؟؟یدونستیم رویتو قض رها

 بهمون گفت.پولو پرداخت کرده؟؟؟ مانیآره پ -

 ببفهمم ویهمچ دینفر با نیآخر شهیچرا من هم -
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گروه گفته بود.پولو  ی!در ضمن استاد به پسرارونیب یرینفر م نیاول شهیچون هم -

 پرداخت کرده!؟

 دونمینه،نم -

 !نییدنبال اتوبوس بدو دیوگرنه با میداخت کنفردا پر دی...بهش بگو بایول -

 دونهیاحتماال خودش م -

******** 

 افهیسه بعد از ظهر بود که زنگ خونه خورد.چادرمو سر کردمو درو باز کردم که ق ساعت

 :دمیپژمرده خداداد رو د

 سالم

 سالم -

 !شده یزیچ -

 کنم زینتونستم پول فردارو وار -

 :پژمرده شدو گفتم افمیق

 م؟؟؟یبر ی!پس چطورااااااا

 میخودمون بر نیبا ماش میتونیاستاد گفت دوتا اتوبوسه پر شده.م -

 م؟یبر میتونیپس م -

 میتونیاون که آره فقط بااتوبوس نم -
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 میریم یخب پس چجور -

 :پاشو گفت هیانداخت رو  وزنشو

 میری.باهم مزنمیزنگتونو م نیباش داریصبح ب5ساعت  فردا

 باهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 خورهیمتاسفانه مترو نم -

 :گفتم اوردمویبه حساب ن کشویت

 بپوشم؟؟؟ یچ دی.پس فردا ساعت پنج من جلو درم.فقط...باباشه

 ی!کتوننای.صندل نپوشنیکفش کنه بردار نیما تو آبه!لباس گرم و همچن هیرو ادهیکل پ -

 .یمیکفش جلو بسته قد ای یمیقد

 :تکون دادمو تشکر کردم.رفتم تو که رها گفت یسر

 دیبر دیخوایم نی.با ماشوااااااو

 هیرها تو فازت چ -

 !من فازم نگاه کردن و ثابت کردن به توعه -

 دوست خنگ خودم یبه من ثابت کن ستیذهن خودته رو الزم ن دهییکه زا یزیچ -

 مینیبیحاال م -

 مینیبیم -
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 مینیبیم -

بود که  دهیپسره د نیتو ا یچ دونمی.من نممیاونروز تا شب منو رها باهم کلکل کرد خالصه

ها.شب هم بزور  رهیبه من ثابت کنه!دوست منم چقد خوددرگ خواستیخوبه و م گفتیم

از ذوق شبش خوابم  میبر میخواستیم ییبودم جا ینجوریهم ی.از بچگدمیخواب کیساعت 

بودم  دهیبلند شد.من تازه سه ساعت خواب میگوش زنگ یصدا می.ساعت چهارو نبردینم

 یرهاهم همونطور دمیاز جام پاشدم که د ی.اه!با ناراحتیاصال برم تنگه واش خوامی!نمیلعنت

 :گفت رونویاومد ب دهیژول یبا موها

 ؟یدانشگاه ناراحت یاردو نیازا توهم

 دمیخواب هیآره.من ساعت  -

 هی ییآورد.هردومون سرپا رونیو گردورو ب ریرفتو نون و پن خچالیحرف به طرف  یب رها

 هیبزنم. یدرست حساب پیت هی.بذار امروز میتا حاضر ش میو رفت میخورد ریلقمه نون پن

 هیهم تنگ بود. ناشیسه ربع که آست نیمانتو قرمز آُست هیبا  یمشک یشلوار لوله تفنگ

گره زدم(سر )بندهاشو دور گردنم یصورت مادمازل بهرو  یطرح دار مشک یروسر

و رژگونه زدم.دسبند قرمزم روهم دستم کردمو به طرف  ملیبا ر یگریرژ ج هیکردم.

 :زدو گفت یسه سال بود داشتمش.رها سوت یکهنه بود ول ادیرفتم.ز میمشک یکتون

 یریگی.مطمئنم امروز شماره هرو ماووووووبس

 :گفتم دمویخند

 دوارمیام
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 از خداداد ادیتوام که بدت نم -

 اه ؟؟؟اهیگفتاونو  -

 کوفت همه آرزو دارن -

 دارم؟؟؟ کاریمن باهمه چ -

 نمتیبیم یدر هر صورت موفق باش -

 :زدو گفت یچشمک رها

 خداحافظ

که زنگ زده شد.به طرف در رفتمو  زدمیمنتظر موندم داشتم چرت م ینجوریرفت.هم و

 :به من نگاه کنه گفت نکهیبازش کردم.خداداد بدون ا

 نیحاضر

 :به خودش اومدو گفت عیبعد سر یسرشو باال آورد که نگاهش روم مات شد.ول و

 م؟؟؟ین؟بریحاضر

 ن؟؟؟؟؟یچرا کوله برداشت -

 فروشنی.هرچند اونجا منیهم آب بردار یبطر هی.شهیچون الزم م -

 یت هیبا  یشلوار مشک هیآب برداشتمو ازم گرفتو گذاشت تو کوله.خودش  یبطر هی رفتم

 :که گفت میقفل کردن در هردو سوار آسانسور شد.بعد یشرت مشک

 ختی.ترست رنیآفر
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 !یپس چ -

و  شهیسرمو گذاشتم لب ش نیتو ماش می.تانشستشدمیم هوشینزد.منم که داشتم ب یحرف

 دمیخواب

جون نداشتم که چشمامو باز کنم.با توقف و بعد  یول کردمیرو حس م ینگاه ینیسنگ

خورد.سرمو باالآوردمو به چهره  شهیبه صورتم چشمامو باز کردم.دوتقه به ش یخوردن باد

.رها کمی.هوا سرد بود نییپا دمیکش شرویتا گوشاش باز بود.ش ششیشاد رها نگاه کردم.ن

فقط  -بود! ی.انقد خواب خوبیباز گفتم:آره جات خال مهین یشاچ ابایکنیم یگفت:اوه چه حال

خوب  یا گهید زیچ یعنیگفت: نیخوب بودخشمگ نمینه ماش -خواب خوب بود؟؟؟؟

 یخوبه کم و کثر یکردمو گفتم:چرا همه چ نیور اونور ماش نیبه ا ینبود!؟؟؟نگاه

به گونم زدو  یا ضربهو با دوتا انگشت  نی.دستشو آورد تو ماشدمی.نگران نباشو خندستین

.برو جوجه شیبشمر یوجود نداره که بخوا یجوجه ا -!شمرنیم زییگفت:جوجرو آخر پا

از پشت گفت:خانوم داد فر االن اتوبوس  ییصدا هویجوجه ندارم واال! -خودتو بشمر یها

ازما دور شد.خداداد  عی.خدافظو سرنمتونیبیهارها گفت:باشه باشه اونجا م وفتهیراه م

 -گه؟؟؟ید نیایصداش کرد:آرمان.م یزد و اومد سوار شه.تا درو باز کرد مرتض دور نویماش

زدم.ساعت  خیدرو ببند  یرینم لیزل یشروع کردن به حرف زدن.ا مویپشتتونآره.ما 

.حاال مگه صحبتشون زییچه برسه به پا گهید خچالهیصبح  شیصبحه.تو تابستون ش شیش

با تموم توان  هویکه  دیخداااااادادنشن ی.بلند تر:آقادیخدادادنشن ی.بلند گفتم:آقاشدیتموم م

سرشو آورد تو.اول با تعجب به من نگاه کردو بعد  هوینداد زدم:آرمـــــــــــــــــا

خب!لطفارو به  نیدرو ببند نیحرف بزن نیخوایزدم.اگه م خی -ن؟یزنیگفت:بله!؟چرا داد م

عالمه  هیتند بستن در  خاطرنشست توو درو بست.ب عی.خدافظوسرنمتیبیگفت:م یمرتض

تو بدنم افتاد.خداداد برگشت طرفمو  یعیضا یلیلرز خ هیسرد اومد تو که  یهوا
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 یلیخ گهیم باری(!نیزنیچرا داد )م گهیم باریداره. یریخود درگ نمیسردته؟؟ا یلیگفت:خ

 دینه!مگه با -؟؟؟؟یاوردین شرتیسو -تکون دادمو گفتم:اوهوم سرده! ی)سردته؟(سر

 عیربودم.س یی.آدم سرمادیاز روم پر خچالهرنگیگفت:دختر اونجا  دویاوردم؟؟خندیم

 فروشن؟ی.نماوردمینه.ن یگفتم:وا

رو روشن کردو دنبال اتوبوس راه  نیماش یتکون دادو بخار یبه نشونه منف یسر

چشمامو  یچقد گذشت که نور دونمی.نمدمیگذاشتم و خواب شهیافتاد.سرمو دوباره رو ش

زد.چشمامو بازش کردم.به اطراف نگاه کردم که خداداد با لبخند گفت:ساعت 

 -م؟؟؟یدیوااا پس چرا نرس -!نه -ساعت چنده مگه؟ -ن؟؟؟یشد داریخواب!باالخره ب

 -بله! -؟یکردیم یشهر ما،که!برگشت طرفمو گفت:شمال زندگ میدیرس -اوف.مونده حاال

 کردنیم یپدر بزرگ مادر بزرگم شمال زندگ چون -که نی...اصال لهجش رو نداریول

 میبعد اومد یاومده ول ایتهران.داداش بزرگم هم تهران بدن میفقط.ماهم اومده بود

از شما  -نه.سه تا!دوتا داداش دارم -ن؟؟؟یتکون داد.دوباره گفت:دوتا بچه ا یسرشمال!

خب.منم از جواب دادن  ی!ولدیپرسیچرا انقد سوال م دونمینمیعرفان.من.عل -بزرگ ترن؟

 -نیی؟دوتایباهاش هم صحبت بشم!من گفتم:شما چ خواستیدلم م شتریناراحت نبودم.ب

 نمینگفت.نه ا یزیتکون دادو چ ینه هنوزسر -اره؟؟؟؟.عرفانتون زن دی!راستدایآره.منو آ

.چقد جالب...خواستم دوباره ذارهی.محل مگهید سی.خشک نشهیداره آدم م نکهیمثل ا

رو  سهیپشت اون ک یاز صندل -بله! -دیخوابم نبرد!خداداد گفت:ببخش یبخوابم ول

که  امبود.برش داشتم گذاشتمش رو پ دیسف سهیک هیبه عقب. ن؟برگشتمیداریبرم

 -گشتمو درش آوردمو گفتم:خب! سهیک نتویاری.درش بکهیبا ک وهیگفت:توش دوتا آبم

رو  وهیکه فعال گشنم نبود براش آبم نمنیخودتون بخور شمیکیبه من  نیبد دونشویخب.

نکرده  یکار نیهمچ چکسیه یمن تاحاال برا یعنیدادم. کمیباز کردمو دادم دستش.ک
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!هرچند دمییدویدنبال اتوبوس م دیبه قول رها با وگرنهبود. ریبودم.االنم کارم بهش گ

 یاباز کنم.واالااااا!صد کیکه براش ک ینه در حد یول ومدیکمکم داشت ازش خوشم م

 :.تنها شدم اشواننیآهنگ غمگ هیکرد. ادیضبطو ز

 تنها شدم تو شبا باخودم رفتو

 خودمیدارمو از خودم ب دلهره

 اومدو زود به قلبم نشست ریکه د اون

 با رفتنش قلب من رو شکست رفتو

 قسمت فاصله از همو یانگار

 برو ول نکن دستمو یریم هرجا

 باور کنم رفتنت حقمه نذار

 دورشم از خودم،ازخدا،از همه نذار

 خورمیم نیول نکن که زم دستمو

 برمیاز همه آدما م یبر تو

 یکه آرامش یدونیخوب م توخودت

 یبه هر خواهش یبا من بمون دیبا

 قسمت فاصله از همو یانگار

 برو ول نکن دستمو یریم هرجا
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 باور کنم رفتنت حقمه نذار

 دورشم از خدا،ازخودم،از همه نذار

 یرفت ویکه دل برد تو

 که افسرده و خستم من

 که واسه کنارت بودن من

 بستم سمویخ یهمه چشما رو

 

ها.دمت  خونهیم ییاشوان هم چه آهنگا نی.ابردیقشنگ بود.اصال آدم لذت م یلیخ ییخدا

داره ها!چند اهنگ  یافسردگ نمیاومد.ا نیغمگ یآهنگ خارج هیکه  یگرم.زد آهنگ بعد

 یآهنگش آهنگ فات نیدکمه زد که اول هیاصال نیگفتم:شاد نداربود که  نیغمگ میبعد

نگو  دمیآهنگارو فقط من گوش م نیا کردمیفکر م شهیحامد پهالن بود.خندم گرفته بود.هم

 نی.کمرم خشک شده بود.من موندم امردمیمن داشتم م می!خالصه تا برسدهیگوش م نمیا

 هیبه  میدیرس قهی!بعد چند دقسهیخداداد هم وا نیتا ا ستهینمیوا جایاتوبوس ما چرا 

و  هیریبه همون سراز دیچی.اتوبوس پمیهم مستق یکیاون  رفتیم نییبه پا یکی.یدوراه

 :بساط کرده بودن.خداداد گفت لیوسا هیعالمه کفشو کاله و بق هینگه داشت.

گفت:بازاره مگه؟اتوبوس بعد  دویفروشن؟؟خندینم شرتینه.چرا سو -؟؟؟؟یخواینم کاله

گرفتن که فقط مال  یبود.ازمون ورود یسرسبز یراه افتاد به همون سمت.جا قهیچند دق

چقدر  دمیکه خداداد داد رو ند یپنج تومن.پول ستویکه زده بود ب نمیاتوبوسو تونستم بب

ن نابود شه.حقم داشت ستیهمه تور نیامکان داشت باا که ییروستا بود.روستا هیبود.
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پارک کرد مارم فرستادم  گهید جایها شروع شد.اتوبوس  نگی...کم کم پارکرنیبگ یورود

 یاروپاعه مگه؟؟؟؟؟روسر نجای.ارونیب زدی.چشام داشت از تعجب منگیپارک هیتو 

.دومتر از زانو باالتر بود دهیشده بودن.دختره مانتو مثال پوش الیخیکه کال همه ب ویموسر

تهران  کردمیفکرم یبود ول ادیز زایچ نی!هرچند تو شمالم ازاگهید نیبود.بابا خب کال نپوش

 نشونیبهتر غمیمانتو ج نیمن باا یعنی!ربدهیباشه که بخواد گ شتریگشت هاش ب

 هیبرداشت. لیوسا یسر هیعقب  یشدو درو بست.از صندل ادهیبودم.خداداد بعد من پ

 -؟؟یپس...خودتون چ -به طرفم گرفتو گفت:سردت شد بپوشش شرتیسو

 زینگاه ه ومدهین رونیب نگیرو هم به چشمم زدم.هنوز از پارک نکمی.عرشگرفتمشیدارم.بگ

 میخارج شد نگیقفل کرد.از پارک نویپسرها شروع شده بود.خداداد قفل فرمونم زدو ماش

بودو اسمشم  هیپا یلیدخترا که خ زا گهید یکیکه متوجه بچه ها شدم.به طرفشون رفتم که 

که  دمیباال همه از خودموننخند نیشده اروپا.پاچه هارو بد نجایبود گفت:بچه هاااا ا وشاین

 -؟یخاک تو سرت مخ نزد -من همشو خواب بودم -نیگفت:خوش گذشت تو ماش

زدو گفت:به  یچشمک رهایا وونهیاز بس د -حال مخ زدن داره. ی!کنای.حال داریوااااا

 نیکنیم ریخ یکردمو گفتم:دعا زونیلوچمو آو ملبویخوریهم م رویعروس ینیریش موقعش

 میرفت یتو خشک ویطوالن ریمس هیجلو تر رفت! ن؟ویتر از ا ریگفت:خ دویخند وشایمثال؟؟؟ن

همشون  غیآب بود.اوووف.پسرا اول رفتن تو که ج نشییکه پا یریبه سراز میدیکه رس

..هآب دهنمو گید ایزدم.عس..ل ب خخخخخخیزماااااان  اااماماااایدرومد.رها رفت تووگفت:

 غیج بایکه من تقر دینگاه کردم.رها دستمو گرفتو کش خیقورت دادمو به اون آب 

من حواسم به  یبود که دماشو بفهمم.همه برگشتن طرفم.ول دهیزدم.هنوز آب به پام نرس

 یکرد یخال خیخدا!  یواااااااتا مغزم نفوذ کرد. شیآب بود.پام که تا مچ رفت تو آب سرد

.کمکم پاهام سر شدو به یبرم تو خشک خواستمیبه لرز افتاده بود.فقط م نجا؟؟؟؟بدنمیا
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 شتریب ایام اومده بودن.همه پاچه هاشونو تا زانو  گهیآب عادت کرد.چندتا گروه د یدما

 هویکه  کردمیها!با شوک داشتم به اونا نگاه م هییجا یوودیواقعا هال یباال داده بودن.وا

دستمو گرفت  وشایبهش اندختم که ن ی.وااااا.با شوک نگاهادیاسب داره م هیاز جلوم  دمید

هاداشتم رو  کنهیلهت م زنهی!مگهید نوریاای.بیکنیبهش نگاه م اتیلبن نیگفت:چرا ع دویکش

 هویشده بود. رید یمواظب باشول ادهیرها گفت:عسل عمقش ز هویکه  رفتمیاون سنگا راه م

 نییپا عیگرفتمو سر موییپسر جلو یبازو وفتمین نکهیا یشد وبرا یر پام خالیز

 وفتادمبالبخندی.داشتم مخوامیاومدم.دستمو از بازوش جدا کردمو گفتم:معذرت م

.برگشتم طرف چپم که متوجه گهیباز کرد.درد!ببند د شتریب ششوین کنمویگفت:خواهش م

 شتریبا حواس ب نیراحت و همچن الی.با خوهمه راه نیا رهیم یاخم خداداد شدم.اووووه ک

.جالب بود دادیبهم م یحس خوب میدوتا کوه رد شد نیاز ب یخوب بود!.وقت یلیراه رفتم.خ

 یول افتنیخطرناک بود ممکن بود ب یلی.خشدنیاسبا م نینامردم سوار ا یآدما نیکال.ا

ما تو راه  یا قهیساعت چهل دق مین هی!بد بخت اسبا!خالصه انیب ادهیحاضرنشدن پ

براش دست  هیو بق دیرقصیوسط آب م مانیکه...پ دادنیبچه ها انقد جو م نی.امیبود

خب  یول ادی.معلوم بود خوشش مدمیدیم مانیپ یرو وشارویمشتاق ن ی!نگاه هازدنیم

 بای!دوطرف سنگالخ و تقرمیآخراش بود بایکه دختر اول بروز بده!خالصه...تقر شدینم

ازتو آب برم.رها  خواستیمن دلم م یول رفتنیکنار م نازاو تیخشک بود.همه جمع

 گهید میبر نجایازا ایگفت:عسل ب

 امیم نجای.پام عادت کرده از همگهینه د -

 بای.تقررفتمیاز گوشه کنار م دیبا یچ ی.براگهینزد.خب پام عادت کرده بود د یحرف گهید

.مواظبببب باشو نوریا ایگفتن:عسل ب هیکه اول رها و بعد بق ومدمیآهسته داشتم راه م یلیخ

برگشتم به خود  نجاویعادت کرده خوبه ا گمیبابا پام م -گفتن. نویهم هم گهیچند نفر د
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به  خوردیم بردمیاگه من سرمو عقب نم یعنیصورتم. یاومد تو یزیچیقا یرها بگم که دق

گنده شدم.دهنش باز کردو  یشکل با چشا یمثلث بایکله تقر هیسرم.متوجه 

.سرمو ااااخدای.دیبود.رنگم پر یچ دونمیاالغ بود نم ایگفت:عـــــــــــــــــــــــــراسب 

لحظه تنگه رفت  هی ی!که برایــــــــــــــــــــــــیبردم عقب و با تمام توان گفتم:وووووو

با دو ازش  بایشتمو تقربرگ عیبودن از خنده و من از ترس.سر دهی.همه ترکنییهوا اومد پا

 هیبود  کیخره هم رفت!واقعا نزد ای.اون االغ دیدستمو گرفتو کش یکیفاصله گرفتم که 

بود.بازومو سفت  دهیکش و.خداداد از همه عقب تر بود که منوفتمیلحظه از ترس پس ب

.االن یایگل کرده نم تیلجباز نوریا ایب میگیم یکه خودم فقط بشنوم گفت:ه یگرفتو جور

 بای.هوم؟؟؟؟؟بااخمش تقردادمیم یچ رویبق ویجواب استاد مرتضو دیمن با یشدیاگه له م

باز  شمویآخه؟؟؟؟؟؟ن دادیجواب م دیبا نی.خندم گرفته بود.مگه اخوردیداشت منو م

 دمینفس پراز حرصشو شن یراه افتادم که صدا دموکر

از کرد عر زد تازه من دهنشو ب یاندازه اسب آب هویمن بود.واال برگشتم  ریمگه تقص خب

من تو فاز خداداد بودم.اونم  ی.ولدنیعده خند هی ختویمزه ر مانی!...تا آخر تنگه پدمیفهم

 یچیه افشیاز ق نی.آخه...ابردمیم یرها پ ی...کمکم داشتم به حرفای.ولزدینم یحرف چیه

 گروید زیچی تشیعصبان یدرست.ول نیا ستین یمحل یخشک و ب آدم.آره ستیمعلوم ن

به خودم  یبلند ی.با صداخوادیم رتیچشم بص دنشیکه د دهیهم نشون م

تنگه  -ه؟؟؟؟ی.چدمینشن -چهار ساعته کنمینکبت دارم صدات م -اومدم:چتــــــــــه؟؟؟

چرا  ؟؟خبمن کجا برم؟؟؟ رهینم یکس یوقت -؟؟؟؟یریبره.م خوادینم یچکیدومو ه

وا ته آب گشت  -اون تهش گشت مشت داره گنی.مرنیما نم پیاز اک یول رنیم -رنینم

 شتریب کمی -هم خوبه یلیخ پمیت -.ینر پتیت نی!توام بهتره بااگهیداره د گنیم -کجا بود؟

با...سحرو ساحلساحل  هیو چهار همسا وشاین مانیمن پ -مونن؟؟؟یم ایرها!ک -از خوب
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 یتو چشا .راستخوردمیدختر حرص م نیسحر...اوف من چقد از دست ا یباحال بود ول

مسلما  دیمنم پس نبا رفتنینم یناوقتی.حاال اشی!ادادیآمار م کردویخداداد نگاه م

که ساحل  ششونیدوست داشتم برم!نشستم پ یلیخ ی.ولکردمیسحرو تحمل م دی.بارفتمیم

که فعال  ممنیکن یباز دی.پاشرهیحوصلمونم سر م ستین یچکیکه ه نجایگفت:خب خب.ا

برگه  -چشمک! -یگفت:خب...چه باز مانیو مخم بود.پر سمیحوصله نداشتم.شلوار خ

 شیتک قاط هیتا برگه برداشت که  10.میورق آوردم!همه گرد نشست -که میندار

 یانداز.همه به طرف برگه ها رفتن!نفر ریز یکردو پخش کرد رو یبود.برگه هارو قاط

 یکس زدمیچشمک م زیدفعه تک دست من اومد.انقد ر نی!اولس.اوووووبمیبرداشت یکی

.زوم کردیمن خداداد نشسته بود که به من نگاه م یبرگه هارو!روبه رو نداختنی!نمدینفهم

چشمک زد.خل!دوباره چشمک زدم که  هیزدم که اونم  زیچشمک ر هیشدم روش و 

 بایتقر مانمیشک کرده بودن حواسشون به ما نبود.البته پ مانیبه پ هیچشمک زد.چون بق

چشمک زدم که دوباره زد!داره  هی!با حرص رفتیون ور مبودو باا شیحواسش به گوش

!چشمامو بزرگ یاریمنوچرا در م یلهت کنم؟ادا امیبرات؟؟؟ب امیاره؟؟؟؟بیمنو در م یادا

زدمو به برگش  گهیچشمک د هیچشمک زد. یتر کردمو چشمک زدم که اونم همونجور

چشمک بزنم  هیشدمو برگشتم به بق الشیخیدرد.ب یهمون کارو کرد.ا ونماشاره کردم که ا

که من چشمکرو نزده برگه هارو انداختن!من موندمو خداداد.نندااااخت برگرو.برگرمو 

چشمام کور شد!برگشو برگردوند  یندازیبرگردوندمو بلند گفتم:بابا تک دست منه چرا نم

 یه نفرکه ن کردمی.متعجب به برگه نگاه مهدست اون گهیتک د هی دمیکه در کمال تعجب د

رو دراوردو  شیگوش گهوید نیشما دوتا نوبر یعنیگفت: مانیخنده.پ ریباهم زدن ز

.من کردمیباور نم دمید یکه تو گوش یزیگذاشت وسط و خودش قش کرد از خنده.چ

مرده بودن از  هی.بقکردیاونم همونکارو تکرار م زدمویباحرص به خداداد چشمک م
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من با حرص برگشتم  یماااا!ول میکنیم یخنده و گفت:نگا چه تالش ریخنده.خداداد زد ز

شما تا برگه آرمانو  دیترکیبمبم م نجایواال ا -!میدیکه ما نفهم یگرفت یگفتم:ک مانویطرف پ

دوتا  یرفت اشتباه ادمیگفت:خب  دنی.ساحل بعد خندنیول کن نبود نینداختینم نیزم

تک آوردو دوباره مثل قبل برگه هارو پخش  یجا گهیبرگه د هی.سرع نیسیتک انداختم.وا

بود که اونجا داشتن آهنگ  یلحظه حواسم به دختر پسر هیکرد.تک دست من نبود.

سرمو برگردوندم که متوجه شدم تو  وشاین یخارج شدم.با صدا ی.من از جو بازخوندنیم

 -.پاشو.پاشو!نمیامن عاشق  یعنیخنده و گفت: ریزد ز وشای.نستیبرگه ن یچکیدست ه

 گمیپاشو بهت م -کنم؟؟ کاریپاشم چ

آهنگ گل  یبه قول استاد مرتضو -و؟؟؟یبخونم؟چ -جام پاشدم که گفت:بخون از

بشم خواننده؟سوالمو بلند  دیبا یعنیکرد. یرو پل یآهنگ هی گهوید ذارمویکه م ینی.اویپر

آره  -یشدم اشوانو بلدتنها  -ستمیبلد ن نویمن که ا یول -آره -ارم؟؟؟ی:اداشو در بدمیپرس

گوش دادم رو گذاشت.حفظ بودمش.با خواننده شروع  ادادخد نیکه صبح تو ماش ینیهم

بهش انداختم که  یبه خداداد کرد.نگاه کوتاه یکیچشمک زدو اشاره کوچ هیکردم که رها 

!شروع کردم:رفتو تنها شدم تو شبا یکنیاخم کرده و داره به من نگاه م دمیفهم

نشسترفتو با رفتنش  لبماومدو زود به ق ریکه د خودماونیارم و از خودم بباخودمدلهره د

چشامو بسته بودم.آهنگ که تموم شد همه واسه  خوندمویقلب من رو شکست...با حس م

گاااد!به افتخارشو خودش شروع کرد به  یگفت:واااو!واااقعا واووو!ما مانیدست زدن که پ

 چیرفتن و با ده تا ساندو دنیغذا خر یکردن پسرا برا یباز یدست زدن...بعد کم

که نشد.چرا دنگ ماهارو  نیحساب کنم.گفتم:ااا!ا نارویباشه همه ا ادمیبرگشتن!

 رونیب یایم رتیعده پسر با غ هیبا  ی.اشتب نکن.وقتیآبج گهیگفت:نه د مانینپینگرفت

به طرفش  چیساندو هی مانیپ ویپ چ -رتیگفت:بابااااا غ وشاینرهن فتیدستت تو ک گهید
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که رو هوا بودو  زیچیکردم که ناخواسته ینگاه م اشونیعاشق باز نیگرفت.داشتم به ا

با کفشم بزنم تو  خواستی..چه عاشقدلم میگفت:آخ دویگرفتمش!رها در گوشم خند

!با سر از خداداد تشکر کردمو شدیکه روزش شب نم گفتیدهنش.به ما متلک نم

نقشه دوتا از ساختمونارو  دیواسه سه شنبه با نیدیگاز زدم که آراد گفت:شن چمویساندو

.رها یکرد سیکه دهن مارو سرو یتو روحت مرتضو یگلوم.ا دیپر چیم؟؟؟ساندویبکش

تکون  یبرم شمالرهاهم سر خواستمیمن م یدوبار پشتم زد که صدام صاف شد.گفتم:ااااا ول

فقط گفت تا قبل تاسوعا دوتا  دونمیتکون دادو گفت:اونشو نم یدادو گفت:منمآراد سر

آخه  یتکون دادم.لعنت یپس فردا اول محرمه!سر هک دیدونی.ممیبد لیتحو دینقشه رو با

تا پسر اومدن جلومون.سرمو 3 هوی هیزدم که  گهیگاز د هیکنم! کارشیچ ویمرتضو نیمن ا

 رویباهاتون صحبت کنم؟خصوص تونمیم دیگفت:خانوم ببخش شونیکیباال گرفتم که 

گفت:تو  شتمومن.رها دو بار زد پ یتو گلو دیپر چیساندو نیکرد.باز ا دیتاک شیصخصو

قورت دادمو سرمو باال  چویمساندویبرات گاو بکش دیخونه با یامروز سالم برس

 یمنو منتظر جواب بود.مرتض یتمام زول زده بود تو چشا ییگرفتم.پسره با پررو

که به جمع  ستین یحرف -!یتوجمع بگو.نه خصوص یبگ  یخوایم یگفت:داداش هرچ

 ی!مرتضیگیم یآخه جوجه تو چ -یراه خروج اونوره.هر ؟؟؟پسیجد -مربوط بشه

 ایخواست پاشه که آراد جلوشو گرفتو گفت:بچه خفن!برو بعد جشن الفبات ب

انقد خاطر خواه  دونستمیبرگشت طرفمو گفت:نم مپسرهیندار یمصوص ی!خصوصنجایا

و  ارویخدا....به طرفشون رفتو دستشو انداخت رو شونه  ایاز جاش بلند شد! خدادادیدار

برو  -راه اونوره.بفرما کنمینداره!فکر م یناخواهش به شما ربط ای.خواهگفت:خاطر 

بود  کیخل وضع عمتهنزد -یرینم ای یریخل وضع م -جمع کن بابا قاتویرف نیبابا.خانوم ا

!پسره گفت:نذار به گشتمیجواب خوب م هیبرسه.تو فکرم دنبال  یناموس یبه فوش ها
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.بگو یجواب بد یستیبلد ن یحت یی!تو تنهای:آخ لکسیر یلیخ اناخدادادیبگم ب قامیرف

جوابشونو  یبازم خداداد و مرتض یول دنیپسرا به کمکش در جواب دادن رس یکی اناونیب

بلد  نیجز ا یزیچ -یجوجه خودت -کارا نی:آخه جوجه.اوسگول.تورو چه به انی.حسدادنیم

 نی...بر معلولماگفتم:برادرهمه برگشتن طرفمو ادامه دادم: هوی!یهووووو -خل وضع یستین

 یکردم که پوزخند زدو رفت.صدا یبا ی.و باهاش بامیریگیهمچون شما...خرده نم یذهن

مه دادم.پسره خوردنم ادا چیرها.منم که به ساندو وشاویخنده ساحل رفت باال.و بعدشم ن

هم هستا!البته خب  یرتیمن در فکر خداداد!غ دادنویعالف.پسرا هنوز داشتن به اونا فوش م

 الشیخی.بستین یزیکه چ نیبشه ا رتیممکنه غ شیرو هم گروه یهرکس

 کارینقشه هرو چ نیبودم که ا نیمن به فکر ا یتموم راه برگشت تنگه واش *******

 تونمیکه م ی.تنها کارشهیبرم بمونم شمال.محرم هم که داره شروع م خواستمیکنم.چون م

که با خداداد حرف بزنم.خب االن که مسلما شرکتشونه.زنگ بزنم حتما خستس  نهیبکنم ا

هزار بار متنم رو  نکهی.بهتره که بهش اس ام اس بدم.بعد اکنهیقبول نم شهیم یبعد عصبان

 ینوشتم:سالم آقا ی.درکمال باادبیو دستور یباد ینباشه هم ب یچک کردم تا هم التماس

پس بهتر بود که زنگ  نیو حوصله نداشته باش نیاالن کار دار دیخداداد.فکر کردم شا

بعدش تا شنبه دو  یول امیرو م نبهدارم برم شمال.سه ش می.خواستم بگم که من تصمزدمینم

شم که تاسوعا چهارشنبه پنج شنب امیشمالم.سه شنبه رو دانشگاه نم ندهیهفته آ

اونو انجام  دیلطف کن شهینقشرو بکشم.م تونمی.نمگردمیعاشوراست!شنبش به تهران برم

 یعنی!(و ارسال کردم.رهیگی)چون اونجا استاد تست من؟؟؟؟یبعدا به من آموزش بد نویبد

ببر  نیبلند شد.ع میاس ام اس گوش یصدا قهیکنما!و بعد دو دق پیتا نویدستم شکست تا ا

.خر یشعوریب یلیزده بود:نه.خ نویمن فقط ا یافتادم روش.در برابر اس ام اس ده خط

بهش فوش  یاس ام اس بدم و کل خواستمیبا ادبانه بهت اس بدم!م یندار اقتینفهم.اصال ل
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:شماهم بهتره یتونمبعدیاس ام اس اومد:من خودم کار دارم نم مبدم که چند تا پشت سر ه

گر  یعنیبدم ادتونی یتا نقشه کش امی:فرداهم میشمالبعد دیدش بر:بعیدبعدیکن یهمکار

اتفاقا خودم باشم رو  ستیمن مهم ن یاصال برا نیلیزدم:هرجور ما عیگرفته بودم.براش سر

پسر بسپرم.حاضرم صد سال نرم شمال و  هیبه  نارویا نکهیکارا نظارت داشته باشم بهتره تا ا

 ویخداداد!و با حرص گوش یمثل شما خواهش کنم آقا یکیبه کارام برسم تا از  نمیبش

در کمال  یدرومد.توقع داشتم دعوا کنه ول میگوش یصدا گهید قهیکوبوندم رو تخت.دو دق

هشت  وکوفت!حناق چهل یمرض.ا یدرد.ا ینایکنیم یآرامش نوشته بود:کار خوب

!؟من ارهیچرا انقد راحت حرص منو در م نی!انیکنیم ی!فقط زدهههه کار خوبمونیساعته!م

 کمیو  دمیپر نییحرص منو؟؟؟؟پاشدمو چند بار از حرص باال پا نیا ارمیحرص همرو درم

فحش دادم که زنگ خونمون خورد.با حرص چادرو سرم کردمو به طرف در رفتم!حتما 

کچل  یاو موه لیبیمن س هیبا  ریپ یآقا هیباز کردم که  شدت.درو با گهیخداداد خرسه د

 ریز اهمونیکمرنگ. یشرت آب یت هیبود با  دهیباال کش نشیتا قفسه س شویکه شلوار کرد

گفت:دوخترم  شیلهجه ترک نباییجلوم سبز شد.آب دهنمو قورت دادمو گفتم:بفرما رهنیپ

کردو  شتریآمده!و بعد خشونتش رو ب زَلهاَنگار زَل نیی!اون پاگهید دیموالَحظه مارم بوکون

 کارمونیکنمچیو قاما قاماتون م امیتَکرار بشه م گَریبار د کیَ گفت:اگر 

خندم گرفتم  بیکردنه؟؟؟؟؟؟هم عج مهیق مهیاز قاما قاما همون ق کنه؟؟؟؟؟منظورشیم

.با شهیتکرار نم گهی!ددیتعجب کرده بودم.سرمو تکون دادمو گفتم:ب...بخش یلیبود هم خ

ََ _ ویچرا همه چ ید بخند!وااارفت.من درو بستمو  دویباالتر کش کمیدستش شلوارشو 

خنده  ونی!رها اومد دم درو گفت:چته؟؟؟؟؟؟مکنهیقاما قامامونم م ادیم گفت؟؟؟؟؟تازهیم

اومدم  -گهیکه گفت:اه بگو د دمی!و دوباره خندگهی.اوم...مده مینییپا هیگفتم:همسا....

که  دمیخند کنه؟؟؟؟منیم کارمونیگرد کردو گفت:چ کنمچشاشویم...قام...قاماتون گهیم
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به ما  یتیترب یب یفرهنگن.چه حرفا یب تویترب یچقد آدماشون ب نجامیرها گفت:ا

بره بزنه لهشون کنهخندم قطع شد.گفتم:اوال که  گفتمی!کاش!کاش االن عرفان بود مزننیم

 یلی.دوما خکنمیتون م مهیق مهیق یعنی کنمینبودو گفت قاما قاما تون م یتیترب یحرف ب

 نجایکاش داداش من ا یگیم یچ یکردمو گفتم:سوما!تو برا ی!!!!!مکثایمنحرف شد

 عی!سرگردهیسکوت کرد انگار که داره دنبال جواب م کمیبود؟؟؟؟لبشو گاز گرفت.

معروفم  یها یوگرنه از عدس یدیم حیتوض ویهمه چ عیمن طفره نرو.سر یگفتم:برا

خواست بره که !برو درساتو بخونو ستین یدادن حیتوض زیچ زمیعز -تو حلقت زمیریم

 حیتوض عیمچشو گرفتو کشوندمش طرف مبل.انداختمش رو مبلو گفتم:خب رها خانوم سر

 .برو بگردستیدادن ن حیتوض یبرا یزیچ -گردمیم تویگوش رمیبده وگرنه م

 دمیرفتم.تا بر داشتم فهم شیبه طرف گوش عیزدو ابروهاشو باال انداخت.سر یپوزخند و

کاسته.صبر کن...هنوز منو  مین ریز یا یکاس هیتوروحت!حاال معلوم شد  ی.اخوادیرمز م

 دنیبه نقشه کش یازی!نیکه نفهم رونیب کشمیزبونت م ریاز ز یجوری.ینشناخت

.منم رفتم تو آشپزخونه تا خودمو رونیاومد ب تورف شینبود.خودش بالبخند به طرف گوش

 کیآروم بهش نزد یلی.خکردیم پیمشغول نشون بدم!پشتش به من بودو داشت تند تند تا

 دموییبه طرف اتاقم دو عیبلند شد!سر غشیکه ج رونیب دمیاز دستش کش ویشدمو گوش

به  ینگاه شتوجه به یاون پشت.منم ب دادیهم قفلش کردم.داشت جون م عیدرو بستم سر

 یزدم رو صفحه که روشن شد!رو صفحه اصل عی.سرشدیانداختم که داشت خاموش م یگوش

دفعه کجا بوده که صفحه اس ام  نیآخر نمیرو نگه داشتم تا بب شیگوش یبودم.دکمه کنار

 میبه طرف گوش عیآشنا بود.با مرور کردن شماره سر یلیشده خ ویاساش باز شد.شماره س

که تو  یبود رو با شماره ا میکه تو گوش ی.شماره اکردیم دادیرفتم.اون پشت داشت دادو ب

.اصال باورم شدی!!!باورم نمیم.وارها بود چک کرد یگوش
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 یو بعض زیر ی!!!عرفان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عرفان و رها؟؟؟؟؟پس بگو...اون نگاه هاشدینم

 اخان داداش م لشیدل شیتو گوش رفتیرها م یمحو.پس وقت ی.لبخندارهیاوقاتم خ

...به یعوض یرها نیبه منم نگفته بود!ا نویا یحت زنهیم تیمیدم از صم نقدیبوده!عرفان که ا

 یعنیبه اس ام اسا کردم. یبفهمم.نگاه دیآخر از همه من با رهیگیبه!!داداشمون داره زن م

دور بودم هم از  یلیهم از رها خ دمیحد عاشقووونه؟؟؟چشمم روشن.واقعا فهم نیتا ا

 هیندونستن.حاال تا  یمیمنو با خودشون صم یحت نکهیعرفان!راستش....دلخور شدم.از ا

احساس کردم  ییجورایهم به عرفان! گفتمیهم به رها م کردمیم دایپ یمزاحم تلفن

من بودم  یبود رفتار منو نداشت ول یهرک دیحساب نکردن!شا یمنو حت چکدومشونیه

 ینداره!ول یست.اون گناهی.بهم برخورده بود.تو دلم گفتم:حاال رها مهم نگهید

 تیرهارو اذ کمی نکهیا یامواظب باش تا با مالقه نکوبونم تو سرتبر یعنیعرفان...عرفان 

اشک آلود نگام کرد.کمکم داشت خندم  یکنم قفل در و سپس خودشو باز کردم!با چشما

 دیپرسی.لبامو با اخم تو دهنم جمع کردمو نگاش کردم.داشت با نگاهش ازم مگرفتیم

بغلش کردم و درگوشش گفتم:نکبتتتت  دمویباال پر هوینشون بدم که  یچه رفتار خوامیم

از بغلش  هویبفهمم! نویا تونستمی!تو شوک بود.از حالت دستاش میییینداداشم شقراره ز

بغلم کردو  عیبه نشونه آره تکون دادم که سر سرموی...تو خوشحالیعنیجدام کردو گفت:

عرفان  یزودتر بگم ول یلیخ خواستمی.من ممزود تر بگ دمیترسیم یگفت:وااا

بگماز بغلم جداش کردمو گفتم:عرفان  خواستمی!وگرنه من ممینذاااشت!گفت فعال به تو نگ

 یعنیگفت: دویبه اسم عسل نداره!رها رنگش پر یخواهر گهیشده.د نیکه حسابش سنگ

 تونمیتورو م -؟؟؟یمن چ -تو... ی...ولنهیالبته هردوتاتون حسابتون سنگ -؟؟؟؟یچ

 -کنم تیاذ کمیتا عرفانو  یکمک کن دیبا -؟؟؟؟یچه شرط -شرط داره ی.ولمیببخش

عشق تو باشه  نکهیفاز الو برندارا!عرفان قبل ا -؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عمرایچ
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به اسم  یدوست گهید ی!توام اگه کمکم نکنمیعصبان یداداش منه و من االن از جفتتون حساب

دادم که قش کرد  حیبراش توض ویتکون داد.همه چ یبعد سر ومکث کرد اولیعسل ندار

 -میکن تشیاذ کمی دی.بایذارینم لنتیرو سا تمیگوش -یکلک یلیاز خنده و گفت:خ

 :رو آورد.عرفان اسمس داده بود شیباشه...گوش

 میعرفان...گوش یکردم:واااا پیگرفتمو در جوابش تا شویگوشیدیچرا جواب نم زمیعز

به جون  -اسمس داد:دروغ نگو!!!! دینرس هیدست عسل بودو ارسال کردم که به دو ثان

 یلیکنه.خ کاریچ یخواستیم -کرد؟؟؟؟ کاریچ -خودم دست عسل بود.همرو خوند...

به  یداداش گهیمن د گهی!مدهیمحل هم نم ی!حتزنهیباهام حرف هم نم گهیناراحت شد.د

جواب  دمیدیگذشت که د قهیبه اسم رها ندارمچند دق یاسم عرفان و دوست

گرفتو برداشت:بله...آروم گفتم:صداتو بغض  ویرها زنگ خورد.رها گوش ی...گوشینداد!ول

:واقعا گفتی.عرفان با ترس مفونیرو گذاشت رو آ یفونگوشیبذار رو آ ویدار کن و گوش

محل  ی.االنم رفته تو اتاقش.حتیدارم نه دوست یآره.گفتش نه داداش -زد؟؟ یحرف نیهمچ

باال و  ارهیبدم دستشو م حیتوض خوامیم میچ!هر کنهینگامم نم یچیعرفان.محل که ه دهینم

.اس ام اسامون رو خونده.گفت روز عقدتون نیبد حیکه برام توض ستمین یمن کس گهیم

قطع کرد.پشت بندش  عی.و سرزنمی...خودم باهاش حرف ممن -!رمیو م امیمهمون م نیع

نگ زد من زنگ خورد.قطع کردم که دوباره زنگ زد.دوباره قطع کردم.دوباره ز هیگوش

الزم  -دمیم حیمن برات توض نیبب -نییبفرما -نزدم!گفت:س...الم یحرف یبرداشتم ول

کل  یول نیمن نگفت هب ی.من همه حرفارو به خانوم دادفرتون گفتم!متاسفم که حتستین

.ان شااهلل خوشبخت ستی.برام هم مهم نستمیناراحت ن یحت گهی!منم ددوننیخانواده م

 میدیجفتمون.هردومون انقد خند میبود دهیکردم.به حد انفجار رس.روز خوشو قطع نیبش

 یجوریعرفان حقش بود!نامرد!چرا به من نگفت!حاال  یکه اشک از چشمامون اومد.ول
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نه اون  نیبکش یور نیا دیبا نویخانوم معاف ا -توش!******  یبمون تکنم خود تتیاذ

بعد شما  دمیم حیتوض یهخب آخه من  -!اعصابم خورد شد!نایدیتذکر م یلیخ -یور

بکشمو دستمو  نجایا دیبا نویبکش.االن ا یاونور نویا دیگیچون شما م -!نیکشیم یاونور

گاز گرفتو  شویی!با دندونش لب باالشیشونیاز خطا که کف دستشو زد تو پ یکیگذاشتم رو 

.ازاول نیکن یکاریشمال بهتره!بااخم گفتم:خب  نیگفت:فک کنم شما همون بر

 یول دمینفهم یچیه نکهیبا اقتدار تر.باا نباریا یدادن ول حی!دوباره شروع کرد به توضنشیبگ

 نم یول -نه -ن؟یگفت یزی:چدگفتمینفهم یچیلب گفت:حاضرم شرط ببندم ه ریخب.ز

گفتم  یچیه -گفتم:بله؟؟؟؟؟؟ تیگوشاتون مشکل دارهبرگشتم طرفشو با جد -دمیشن

شد ادامه نداد وگرنه مدادو  خوبیچی.هنیشد زی...چکمیحواستون پرت شده به نقشه  کمی

 حیتکون خوردو گفت:الزم به توض شیصندل یرو کمیتو حلقش. کردمیفرو م

تکون دادمو  یتو دهنم.سر ادیبجفت پا  دمیترس یبگم آره ول خواستمیدوبارست!م

 -نیکجا بکش دیخطو با نیباشه.خب حاال ا -گرفتم ادیخوبه.منم  یگفتم:نــــه!همه چ

 نیسادیمعلما وا نیا نیخب.شما ع شمیمن هول م نیینجایشما ا -خانوم معاف -ونمدینم

داد.اونم با آرامش  حیتوض گهید باری دویکش یقیچوب!نفس عم هیباال سر من با 

شمارم نگاه  نمیشیمبل م یاونور رو رمی.گفت:خب.من االن مدمیفهم بایتقرکامل.

 یقیاز آشپزخونه خارج شد.سرمو تو نقشه فرو بردم.نفس عم نویکنیم کاریچ نمی.ببکنمینم

خداداد  ی!طبق آموزشادیبا گرفتمیم ادی دیسرم جا به جا کردم.با یو شالم رو رو دمیکش

نقشرو کامل  یک دمیو خط کشو مداد بودم نفهم ه.انقد تو نقشدمیخط کشو گذاشتمو کش

 یبهش ننداخته بودم فرق ینگاه مین یکه بهش انداختم با نقشه خداداد که حت یکردم.نگاه

از جاش  عیکه خداداد اونور سر دمیکش فیخف غیج هیباالو  دمیپر یچجور دمینداشت.نفهم

کاغذو به  عی!و سرشمشتونستم.!تونستم بک یدی...دیدیطرفشو گفتم:د دمییبلند شد.دو
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ز با شمویشده!ن ی!عالیبهش انداختو گفت:نه...بلد نیپر از تحص یطرفش گرفتم.نگاه

نقشه هارو  دی!فردا باکشمیهم که من م روینقشه بعد برمینقشرو که م نیکردم که گفت:ا

تکون دادم که گفت:پس  ینسریایب رونیاونجا هم سر بلند ب دوارمی!اممیبد لیتحو

ازم  یوقت یچرا ول دونمیتکون دادم که رفت.نم ی!باز هم سرنیکن نیتمر شتری.بیفعال!راست

شل شدو انقد خوشحال شدم!******** بلند گفت:گروه هفت!خانوم  شمیکرد ن فیتعر

صدا  یبه خداداد کردم که ب ی.بااسترس نگاهدمیکش یقی!نفس عمنیاریمعاف نقشه هارو ب

اوقات خوب به آدم  یبشر بعض نی.کال امگرفته بود یانرژیگفت:نگران نباش.موفق باش

و  یو روان یبشر عصب نیکه ا شیگفتم؟؟؟؟تا چند وقت پ ی.من چدادیاعتماد به نفس م

که خداداد  نیآرمان.آرمان؟؟؟ا نیحرص درار بود؟؟؟؟چقد من عوض شدم و همچن

 ن؟؟؟یایگفتم:بله؟؟؟استاد:نم عیبه بازوم سر یاستاد و برخورد یشده؟؟؟؟؟با صدا یبود.چ

از جام پاشدم.به  عیبهش انداختمو سر ی.نترسنگاهگهیدر گوشم گفت:برو د آرمان

!حاال کدومشون رو شما هیتمو نقشه هارو نشون دادم که گفت:عالطرفشون رف

نقشرو بکش!همه  نیخوبه!حاال ا -نویگذاشتم رو نقشه خودمو گفتم:ا ن؟؟؟دستیدیکش

و رها با  وشایساحل و ن ی.ولرهیبگ یمخصوصا سحر خفته زوم شده بود رومن تا سوت

به  ینگاه هی.اول کردنیم یاس ام اس باز ای زدنیچرت م ایهم  هی.بقکردنینگام م اقییاشت

 ایاز صندل یکی یچشاشو رو هم گذاشت!با اعتماد به نفس رو نانیخداداد کردم که با اطم

کرد.سحر یفاصله با بچه ها راجع به موضوعات مختلف صحبت م نینشستم و استاد هم تو ا

و صددرصد جا  بزرگتر بود یلیخ دیوعقلش از منم شا رهیبگ سانسیل خواستیم نکهیباا

 یمنو بچزونه.منم که حرص اونو با انرژ خوادینه!فقط دلش م یافتاده تر و پخته تر ول

 دمیکه نقشرو کش قهی.بعد چند دقشدیتر م ادیاعتماد به نفسم ز دمیدیآرمانو م یدادنا

 هیبهش انداختم.فوق العاده شده بود.برگرو برداشتمو به استاد نشون دادم که اول  ینگاه
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کرد و بعد برامون دست  ی.نچکردمینگاه به من و بعد به آرمان انداخت.داشتم سکته م

.اول نگاهم به رونیب امیکرده بود که من بتونم سربلند ب ی.خداداد کارشدیزد.باورم نم

و  وشایبعد به ساحل و ن کردویمن نگاه م هگردو با حرص ب یطرف سحر رفت که با چشما

سمت آرمان.بالبخند آروم برام دست  دیو بعد نگام چرخ زدنیمرها که با خنده برام دست 

لحظه جابه جا شد!استاد برگرو  هی یچشمک زد.احساس کردم قلبم برا هیو در آخر  زدیم

 دی.چرا خداداد بااه!یرفتم.داغ کرده بودم.لعنت میبه طرف صندل عیبه طرفم گرفتو من سر

قبال همش حرص وارد  کهیفس بده درحالبه من اعتماد به ن دیبشر با نیبشه آرمان.چرا ا

تر ازهمه  شه؟؟؟؟؟؟مهمیم یرتیغ ست؟چراین یروان ویبه نظرم عصب گهید کرد؟؟؟؟چرایم

که جلو روم تکون خورد به خودم  یبگم خداداد؟؟؟؟با دست خوادیدلم نم گهیچرا د نهیا

 فمویک عی.خسته امو سریچیه -؟؟؟؟؟؟ییخلوت بود.آرمان گفت:کجا بایتقر کالساومدم.

!خوشحال یکنیم شرفتیپ ی.داریبرداشتم.به دنبالم اومدو گفت:کارت خوب بود همگروه

کردم.من که تا چند  رییتغ هویخب چرا من  ی!ولهی.بشر باحالادیشدم.آره.ازش خوشم م

 رونیاز دهنش ب شیآت یفلفل یخواستم با عدسیبا چاقو جلو در خونشون بودم.م شیوقت پ

 رونیبودن و ب یچه برسه به همگروه شدیباشم حالم بد م شیسهمکال نکهیاز ا یبزنه.حت

دوست  یو حت اوردمیکنم.کم نم شیتو کالس همش ضا خواستیرفتن باهاش!دلم م

حاال!!!حاال  یصداش کنم...ول شیلیبه فام خواستیدلم نم ینداشتم باهاش حرف بزنم...حت

چرا؟؟؟؟؟چرا داره کمکم ازش خوشم  ایآرمان!چرا خدا گمیشده که تو دلم بهش م یچ

رفتارمو تو ظاهر بهش بگم  نیشدم؟؟؟من اگه بخوام ا ینطوریچرا ا قایدق اد؟؟؟؟منیم

...نه...عمرا اگه دنیکه هرروز بهش آمار م میعوض یدخترا نیمنم مثل ا کنهیمطمئنا فکر م

 نیفردا دار -خانوم معافبه طرفش برگشتمو گفتم:بله؟؟؟ -.عمرا!!!هبفهم یزیبذارم اون چ

 دیبگم که...شا خواستمیم -خدا دیآهان.بله به ام -گهیشمال د -کجا؟؟؟؟ - ن؟؟؟؟یریم
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منو رهارو ترک  ی.و با خنده انیناراحت نش دوارمی.اممینیبب گرویدوباره تو شمال هم د

ها.کل دانشگاه بهش  هیعجب بدبخت نمی:اگفتمن  شیاومده بود پ یک دونمیکرد.رها که نم

توجه به حرفش  ی!!بیدیمحل نم یچکی.تو هم کال به هدهی.اونم به تو محل مدهیمحل م

از دست تو بدبختن.اون  یعالم هیواال  -بود؟؟؟ یحرفش چ نیگفتم:رها منظورش ازا

 یند محلبهش  نهی!فرداهم که تورو ببیدیجواب نم زنهیکه هربار زنگ م چارتیدادادش ب

و جوابشو  یکرد یمحل یشمال.انقد ب ادیاز دست تو ب ترسهیم نمی.اشهیناراحت م یکل

 !!!خب یول اوردایکم ن نمی.هرچند ایداد

بشنوم.حالشو نداشتم.اونروز بازم عرفان  خواستمینم یعنیگفت. یرها چ دمیشنینم گهید

و  میجمع کرد لمونویاز اومدنمون بهش نزده بودم.شب وسا یحرف چیمن ه یزنگ زد ول

شمال  نیساعت بعدش سوار ماش مین میرفت نالیصبح ساعت هشت به طرف ترم

من باشه و منم جلو  شیرها هم پ میشمالچند روز که  نیبود که تو ا نی.نقشمون امیشد

بعد  میدیرس ی!وقتمیو هماهنگ کرد میچشم عرفان محل نذارم!تااونجا فقط باهم حرف زد

کرد و بعد رفت تا  ادهیاول منو پ مویگرفت یتاکس میگرفت لیهامون رو تحو لیوسا نکهیاز ا

بود رنگ  یماه هی بایبه شهرمون انداختم.تقر یکنه جلو خونشون.نگاه ادهیرهارو پ

 دمویهنوز مدرسس.کل یعل دونستمیبودو م کیبودم.ساعت تازه  دهیخانوادمو شهرمو ند

 کردمیرو که نگاه م اطمونیتو ح یها اهیدراوردمو باهاش در خونمونو باز کردم.گل و گ

 یکردمو دوتا پله رو باال رفتم و درو باز کردم.با صدا یط اطویح ری.تند مسگرفتمیم یانرژ

.برگشت یجا کفش ی.کفشامو بردم تو و گذاشتم رویگفت:اا چه زود اومد مانمما دیکل

 فیگفت:عسل!!!و اومد دم در.ک زویمالقرو گذاشت رو م هویمن  دنیطرف در که با د

سرو صورتمو ب*و*س کردمو گفت:خوش  یکلول کردمو رفتم تو بغل مامانم! ویدست

تنگ شده  ی:دلم برات کللللگفتمکردمو  ؟؟؟بوسشیقرن باالخره اومد هی!بعد از یاومد
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 ریبوداز بغلش جدا شدمو به طرف مبل رفتم.شالمو دراوردم که گفت:چه عجب!!!چرا انقد د

دا کار شد.جواب دادم:مامان بخ یرفت تو آشپزخونه و مشغول انجام کار ؟؟؟ویاومد

 فرداروموندم امروز  میبد لیسه شنبه کار تحو دیگفتن با امیب کشنبهی خواستمیداشتم!من م

 -نه بعد عاشورا -اد؟یشنبه که داره م نیهم -شدم!حاال اومدم تا شنبه الیخیهم دانشگاه و ب

نه  -تو ادیب یگفتیخب م -آره رفت خونشون -!رها هم اومد؟؟یمونیم ادیخداروشکر ز

 عی!سرنجاااایا یچقد دلم تنگ شده بود برا یطرف اتاقم رفتم.وااااا شدبهیم .پرروگهید

خسته بودم.کال کمرمو گردنم حالت  یلیکردمو رفتم ولو شدم رو مبل.خ ضلباس هامو عو

شربت اومد و گفت:زنگ بزنم عرفان  وانیل هیبعد با  یقیرو گرفته بود!مامان دقا یصندل

 -خونه ادیزودم ب میبا اون گل پسرت آشت یلیخ -چرا؟ -ایگفتم:نه نه!نگ عیخونهسر ادیب

بلند شدم و  عی.چشامو گرد کردمو سراوردمیرها؟؟؟؟؟داشتم شاخ در م هیسر قض

 گفتمیگفت.فقط به من گفت.هرچند نم روزید -ن؟؟؟؟یدونیشماام م یعنینشستم.گفتم:

.من شعوریتو سرش.ب زنمیخونه.با همون مالقه م ادیفقط ب نیا یعنی -بود چقد عاشقه! عیضا

هم که صد  ی!علگهیتر بودم د بهیمن از همه غر یعنی.دمیرهارو گشتم تا فهم یآخر گوش

قار و قور  ینگفت.با صدا یزیچ دویخونهمامانم خند ادیعرفان ب نی...فقط ادونهیدرصد م

رفتمو شروع  زیبه طرف م عیاومدم،مامان غذارو آورد.سر رونیشکمم از فکر عرفان ب

نوش  -گشنم بود باور کن یلیخ -شده ها ادیز یلیکردم به خوردن.مامان گفت:اشتهات خ

 یساعت بعد صدا مین دویرو خوردم مامان خودش زحمت ظرفارو کش ذاغ نکهیجونتبعد ازا

 یشد.کفشاشو گذاشت رو جا کفش انینما یتو قفل اومدو بعد قامت بلند عل دیچرخوندن کل

ش زنونه شد.همونجور که سرش اون تو بود گفت:س...المآروم بهش کف هیکه متوجه 

من  دنیبا ترس برگشت طرف من.با د دویکل بدنش لرز هویشدمو گفتم:سالاااااام! کینزد

بچه  یزدو گفت:سالمو دستاشو باز کرد.بغلش کردمو گفتم:چطور یشوکه شد.لبخند
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بد  -بود؟؟؟ یخوب زیراگفتم:سوپ دمویمتعجب!!!خند یلیجداشدو گفت:خ ازمیمدرسه ا

جواب  دوی.خندیسکته کن یبود از خوشحال کیرو کفشم نزد افتویق دمیآره د -نبود!

 یاومد.مامان نهار اونم دادو همه برا یبعد بالباس راحت قهینداد.به طرف اتاقش رفتو چند دق

زنگ خورد.ناشناس بود.جواب  میاستراحت به اتاقاشون رفتن.خواستم بخوابم که گوش

 -یاا.نشناخت -سالم.شما؟؟؟؟ -:سالمیتوگوش دیچیپ یشاد و شنگول دختر یدادم:بلهصدا

 ذرهی!داامینه آ دامیکردو گفت:آ یه؟؟؟؟پوفیک دامیآ -دامیآ -؟یک -دامیآ -نه!شما؟؟؟

بله  بله -حاال؟؟ یشناخت -یزدمو گفتم:آهاااان سالم.خوب یاومد.لبخند ادمیفکر کردم تا 

تموم  تونیگروه ی؟؟؟؟کاراییممنون.کجا -ی.توخوبیمرس -ی؟خوبیچطور -شناختم

اا  -من؟؟ بزرگشهر مامان  یرشت؟؟؟چرا رفت -من االن رشتم. ینه تموم نشد.ول -شد؟؟

اااااا پس  -کردمیم یخب من خودم تو رشت زندگ -آره -نجاست؟یمادر بزرگ شماام ا

آره.برادرتون گفت قراره  -نمتیبیپس م -عاشورا!تا بعد  -؟ییاونجا ی!تا کمییآشناااا

 -آهان!!! -آرمان دو شنبه! یول میایچه اطالعاتم داده ها!حاال ما خودمون شنبه م -!نیایب

 میدیان شااهلل.ند -!نمتیشدم باهات حرف زدم.ان شااهلل تو دسته ها بب خوشحال یلیخب خ

 مویگوش دمویخدافظدراز کش -فظنه قربانت خدا -یندار یباشه.کار -!میکنیهم هماهنگ م

و از سه شنبه هم  میریدسته م یبه بعد هرشب برا نیاز ا دونستمی.منمیگذاشتم رو س

از اول محرم تا  دونستمیتوم به وجود اومد.لبخند زدم.م یحس شاداب هی!نشیهمش قراره بب

.ساعت وفتمیبودم که پشت دسته راه ب نیو من عاشق ا دادنیم یبعد عاشورا تو شهر ما نذر

مال خان  یتعجب کرد.تعجب اصل یمن اونم کل دنیپنج بود که بابا اومد.با د بایتقر

ساعت بعد بابا درو باز کرد که همون اول نگاش به من خوردو  میداداشه!اونم ن

تکون دادمو اخم کردم.اومد طرفمو با لبخند  یگفت:عسل؟؟؟نگام تو نگاهش قفل شدو سر

کردمو با اخم بهش دست  یزیو دراز کرد.سالم ردستش ویگفت:سالم خوش اومد
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.اون که کوبوندمیو من فقط صورتمو به صورتش م میکن یدادم.صورتشو جلو آورد تا روبوس

چشمک  هیبود دستامو فشار داد که منم اخم کردمو برگشتم!مامان  هخبر دار شد هیاز قض

 هی.میآماده شد هیکرفتن به ت یقورتش دادم.ساعت هفت همه برا یزد که خندم گرفت ول

 میو رفت میدی.تا رسادی.به رها هم اس دادم تا بدمیزدم. چادر هم پوش یسرتا پا مشک پیت

شام  یحرف زدن تا وقت یشروع کردن رمز هابودن،عرفان و ر نییطبقه باال و مرداهم پا

 یعنی!گرفتیخندم م دمیدیم نارویا افهیق یبدن!منم که همش مجبور بودم اخم کنم ول

هاهم  نیکه بعد شام بود ا یزن نهیس ی!تا روضه رو شروع کردن و همه اومدن وسط برایوا

 کیکه نزد بودتو اوج بودن و من نگاهم به عرفان  زدنویم نهیبس کردن.همه خالصانه س

!منم داشتم تودلم دعا یاریحرص منو در ن یحقته...تا تو باش ی!ولی.الهرهیبگ شیبود گر

خودم تعجب  یلحظه از دعا هی.نمیونم آرمان رو ببهرچه زودتر بت کردمیدعا م

بود آخه.خجالت  ییچه دعا نیشدم رفتا!ا وونهیکردم.چشمامو باز کردم و تو دلم گفتم:د

 !!بکش دختر

نگاه کردم******پنج روز از اومدن من به شمال  نییبه پا دمویکش یقیعم نفس

.حرف زدن ی.نهار.گوشیبود:صبحونه.گوش نیا کردمیکه من م یو تنها کار گذشتیم

 یعنیبه هردو.راه افتادن پشت دسته.خواب یمحل ی.بهیبه عرفان.رفتن به تک یمحل ی.بیباعل

 دهیپوش یمن طبق معمول سرتا پا مشک ودوبود.روز دوشنبه ب نیهم قایهرروز من دق

 یحرف چیه هیتر بستم و از خونه خارج شدم!تا تک یحجاب کمی مویروسر نباریبود.ا

 -عرفانم چارهیب -نه!حاال مونده -گه؟؟ید یبس کن یخوایرها گفت:نم میدیرس ینزدم.وقت

رها  یبه من نگفته.حقشه...رنگ از رو یاوهوک!عرفانت به مامانم گفته ول

 گهیسرخ شد.د کمیبه نشونه آره تکون دادم که  ی...ونه؟؟؟سردی.گفت:مامانـ...ت.مدیپر

.چادر رو از سرم دراوردم که متوجه الیخیبه صورت مامانم نگاه کنه.منم که ب شدیروش نم
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لبخند زدو اومد طرفم.ااااا  هویبه صورتش توجه کردم که  کمیشدم. یشده کس خینگاه م

 ریکه د نیایبود شنبه ب ؟قراریخانوم.خوب دایبـــه.سالااام ا -الم.نشست جلومونو گفت:سنهیا

 -اومده؟؟؟ -میایبا آرمان ب میموند گهید -میرو راه انداخت یبساط ماچ و رو بوس ناویکرد

تکون  یسر داین؟آیخداداد هست یکجا نشستهرها گفت:شما...خواهر آقا دونمینم یآره ول

 مویبود ینشناختم پس همشهر دی؟؟؟ببخشداد.رها دستشو جلو آوردو گفت:حال شما

 زدمیبا عسل جان حرف م ی!اونروز وقتتونییبله.خوشحال شدم از آشنا -.میدونستینم

 دویمادر شوهرشخند شینه...موند پ -گفتم:مادرت هم اومده؟؟؟ دایو به آ.ردمیفهم

تکون دادم.تا  یزدم و سر ی!لبخندنمتیبی.موقع دسته مکنمیگفت:خب من زحمتو کم م

کنار آرمان  قای...عرفان دقیدوختم.وا نییرو به پا نونگاهمییرها گفت:عسل عسل پا فتر

نامرد به عرفان اشاره کرد  یوحشتناک تر مگه موجوده؟؟؟؟؟رها نینشسته بود.صحنه از ا

داره  یکی دیعرفان به طرف راستش برگشتو به آرمان نگاه کرد.آرمانم که فهم هویکه 

بهم نگاه کردنو بعد با لبخند بهم دست دادند.تا آخرش  هبرگشت.چند لحظ کنهینگاش م

 یوا یبرگردوندم که گفت:وا .رومومیانقد باهم حرف زدن که منو رها در تعجب بود

بابا عرفان با دست تورو  -؟؟؟؟یچ -خودتو لوس کن بدو افهیق یجوری.ایعسل.برنگرد

لب گفت.بعد  ریز ییزایچیبا لبخند سرشو تکون دادو  هوینشون داد.به رها نگاه کردم که 

بابا.من عشوه  یگیم یاه چ -کنهیداره تورو نگاه م ایعشوه ب ذرهیگفت:بابا خاک برسرت 

دستمو به طرف صورتش بردمو  هوییبلد نیهست ییخودتون دوتا یچطور وقت -ستمیبلد ن

جلب توجهچشام گرد شده  گنیم نی.به انیگفتم:مسخرهصورتشو برد عقبو گفت:آهان.افر

خب...خوب شدا.خوشم  ی.ولکنهیم ی!نگااااا چه سوء استفاده اهیییعوض نیا دبود.چق

فکرا بودم که  نیشدم.تو هم بیمن چقد عج یبراش تنگ شده بود.وااومده.دلم  نمیاومد.ا

 یبعله.هردو گوش دمیبرگشتم طرفشون که د عیرها گفت:اوووه عرفان شمارشم گرفتسر
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سفره به دست اومد طرفمو  یکیکه  برگردوندم!سرم رو ی.وااااازننیبه دست دارن حرف م

هامو  نیانداختم و آست نییو پا.چادرم رمیبلند شد عیکمک؟؟؟؟؟منو رها سر نیایگفت:م

چرا چشمت همش  یاله یکور نش -رها گفت:اون دوتاام بلند شدن هویباال دادم که 

نزن  رفخبرارو برسونه.انقدم با من ح یباشه.ک یخب چشم من نباشه چشم ک -اونجاس!

 ادهیتو زورت ز زمیراه افتادم به طرف پله ها.خانومه گفت:نه عز عیمسریشیتابلو م میدار

حرف رفتم دم پنجره آشپزخونه که  یب ی!ولاده؟؟؟عجبااایبروغذا بده باالمن کجاااا زورم ز

 گرفتمویهارو م ینی.حاال اونجام پر مردو پسر.سدادنیم رونیغذا ب ینیس ینیازاونجا س

.آب دمیگفت:سالمبا ترس به طرفش برگشتم که آرمان رو د یکی هویکه  االب دادمیم

.منم که کال دونمینم یچیعمم...منم که ه نجا؟جونیاا.سالم!شما؟ادهنمو قورت دادمو گفتم:

به دست خانومه دادمو  ن؟؟؟غذارویخبر.هواهم چقد خوبه.گفت:خوب یب یاز همه چ

بهش  یکردملبخند زورک دایپ تویگفتم:ممنون.عرفان به طرفمون اومدو گفت:عسل.همکالس

 -نقشه ها انجام شد یکردمو گفتم:آره!!!راست یزدم که ابروهاشو باالانداخت.تک خنده ا

باال بردم که رهارو  وینیس عیدر کار نبود.سر ینزدم.آخه نقشه ا یحرف گهیبله.انجام شدد

!!نگا با یدیگفت:د ختوباالاندا دمشابروهاشویرها د یگفتم:وا هویکه  شدیچ دونمی.نمدمید

 .دمشید گهیم یچه ذوق

اره قبوله  -ادیازش خوشت م یلیخ یکنیخب چرا قبول نم -کن تیاذ یاه.توام ه -

واسه عقدمون هم  گمی.میمخش و بزن دیبه بعد با نیخب من موفق شدم.از ا -؟؟؟؟یاوک

اونم بدش که  ادی.تو خوشت مگهید گمیااا عسل.خب راست م -رها!!! -دعوتش کنه آقاتونو

که  یزی.آره چکردمیرها من پرواز م یحرف ها معلومهبا...ذوقم داره.از نگاهاش چیه ادینم

 گهید زیچ هیداشت کمکم به  نیو ا ومدیبود که من ازش خوشم م نیمنکرش شد ا شدینم

 نیبوداول نیریو االن برام ش کردمیکه قبال بهش فکر هم نم یزیبنام عالقه!چ شدیم لیتبد
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دسته  یما به وسطا شهی.چون هممینفر شامم رو خوردم و به رها گفتم پاشو تا بر

تو محرم  خواستمیاومدن.نم رونیکه همون موقع اوناهم ب میرفت رونی.بدمیرسیم

 شدینم کردمیم کاری.چشدیم دهیخب...نگاهم به طرفش کش یگ*ن*ا*ه کنم ول

برداشتنو به طرف صف رفتن.با شروع نوحه همه شروع کردن  ریزنج هیخب!!!هردوشون 

 .ماهاهم دنبالشون

بودن و منم هم مشغول دعا  یزن نهیو زن ها مشغول س یزن ریمشغول زنج مردا

کمکم  ایکمکم کن خدا ای:خداگفتمیفقط م کنمیم ییچه دعا دونستمیکردن.خودمم نم

سردم  نکهیکاکائو آوردن.من با ا ریشربت و ش عینفر.چند تا پسر سر هیجلو خونه  میکنرفت

رداشتم.شربت پرتقال بود شربت رو ب یول زدنیم یبود و کل سلوا ها بدنم از سرما بندر

کاکائو گرفته بود.از  ریسمت پسره.عرفان ش دی.نگاه چرخدیهم تو اون سرما چسب یلیخ

!چههه کردیباال دستاشو فوت م ومدیم ی.و آرمان هم شربت چون هدمیبخارش بفهم

و  خوردیرو م رکاکائوشیبودو ش سادهیآرمان وا ی!نه خوشم اومد!!!عرفان جلویتفاهم

لم داده بودو شربت  بایدستشو گذاشته بود رو طاغچه پشتش و تقر هیآرمان هم 

 عیزول زد که سر یجورینگاه آرمان برگشت طرفمو  هویشد که  یچ دونمی.نمخوردیم

!انقد بهش زول نزنشربتمو خوردمو ایکنیم عیضا یکمکم دار گهی!رها گفت:ددمینگامو دزد

آره...منم خر.دوتا گوش دراز  -کردمینگاه م گهید زیچیداشتم به  ؟؟؟منیگفتم:من؟؟ک

محرمه...زشته.گ*ن*ا*ه  فی!!حفیح -؟؟؟؟یدونستینم -هیدارم که پشتشونم مخمل

االنم  -نگاتم نکنه یآرمان حت گهیرو صورتت د ختمیریکاکائو رو م ریش نیداره.وگرنه ا

به  عیحرفش سر نی.با اترو قای!!االن زومه دقایبرنگرد یول گمیبهت م نوی...ایزک -کنهینم

زد و همونجور زول زد.آب دهنمو قورت دادمو نگامو  یطرفش برگشتم که لبخند

:بد بخت نییآورد باال و به نشونه خاک بر سرت اورد پا کمی.ررها آروم دستشو میدزد
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 نیحقته ا یعنیاالن... ادینه و من اصال ازش خوشم نم گفتیداشت م شیپ قهی!تا ده دقعیضا

م!!!!جوابو ندادمو با لذت شربتمو خوردم.دوست داشتم قشنگ خورد کن تخونوچهارتا اس

نگاهش  گهیصلوات فرستادمو گفتم:خاک برسرم محرمه.زشته.و د هیآخرش  ینگاه کنه ول

.روز میزنگ زد تا هماهنگ کن دایتفاوت که آ نینکردم.فرداهم به همون روال گذشت.با ا

.همه زنا چادر شدیم دهینوحه تو کل شهر شن یابودن.صد رونیتاسوعا بودو از صبح همه ب

امروز حضرت  گهیچون د وفتهیچون قرار بود صبح دسته راه ب رفتنیم هیبه سر به طرف تک

 میراه افتاد هی!!منو رها هم به طرف تکرفتینم گهید یدسته ا نیبعد از ا شدیم دیعباس شه

 تواخم کردم که گفت:رها تو برو  عیکه عرفان جلومونو گرفت.سر

 .که رفت خواستم منم دنبالش برم که عرفان راهمو سد کرد رها

اعصاب خورد کن هم  دایاا؟؟؟؟؟جد -یکنیاعصابمو خورد م یدار یعسل چند روزه اومد -

پس  یمن یبرا ایخواهر دن نیبهتر یدونیکه م ؟تویکنیم تیآره!!!چرا انقد منو اذ -شدم.

آخر از همه  دیکه من با یحرفتو ثابت کرد نیا یموقع ا -یکنیم یمحل یچرا انقد ب

 دی...شادیگفتم شا یبهت بگم...ول خواستمیقسم م زین روز عزیبابا به حق هم -...دمیفهمیم

 ریخب تقص لهی.خخورهی.اون وقت رابطه تو و رها بهم میلیبه هم بخوره به هر دل

موجه  لتیدل نکهیگفتمباا عی.باشه؟؟؟خسته شدم بخدامنم که دل نازک...سردیمنه.ببخش

 -وا!!!خود رها گفت -من اصال بااون بد نبودم -با رهاهم خوب باش -اشکال نداره ینبود ول

 ریگفت:گ دوی.نقشه من بودخندستیاونم ن رینقشه بود تا تورو بشونم سرجااات!تقص هیاون 

ا زدمو رفتم تو.ره لبخندینزد خیمنه بدبخت.برو...برو تو تا  گهیشما دوتا د نیافتادم ب

ناراحت  قدکه ان یدونینم -چارهیب -اصرار کرد. یلیآره بدبخت خ -ن؟؟یکرد یگفت:آشت

 شتمیدروغ نگو.ن گهیباز کردم که گفت:د شمویبودجون عمم!!!چقدم که اون ناراحت بود.ن

که دسته کمکم  میخارج شد هیدسته راه افتاددوباره از تک میبر اریببند زشته.کفشاتم در ن
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زنگ خورد.عرفان  میکه گوش میبه طرف خانوم ها رفت عی.سرشدیم لیداشت تشک

که  ییزهایاز چ یکیباز مونده بود. هدهنمیتو تعذ یکنیشرکت م -بود!جواب دادم:بله؟

آره  -شه؟؟یگفتم:مگه م عی.سرکنهیم یباز هیباشم که تعذ ییاز اونا یکیآرزوم بود.جزو 

زن خرابه  نی.از اریاس -میا کارهیما حاال چ -خواهر آرمانم هست. نجایا نیایبا رها ب عیسر

 -عرفان.زشته گ*ن*ا*ه داره. یفرهنگ یب یلیخ هیادب زن خرابه ها چ یگفتم:ب عیهاسر

 یکه تو خرابه زندگ ییزنه خرابه.از اونا گمی.میبرگشت یتهران کال منحرف شد یتو رفت

فک  یواال انقد تند گفت -؟؟؟؟؟؟؟یکشی.تو محرم خجالت نمتیترب یمنحرف ب کردنیم

 فظرهاخدا -خب.خدافظ -مردونه! دیایب دیحرف نزن پاش -میکردم خانوادتا منحرف

آره  -ذارنیآره آره!!!م -انهی نیکنیشرکت م هیتو تعذ گفتیم -گفت؟؟؟یم یگفت:چ

 اونجاست داهمیبدو.آ

آماده  هیتعذ یاز چند نفر که برا ریبود.به غ ی.خالمیبا رها به طرف مردونه رفت عیسر

و  گهیکه اونجا بودن شامل چند تا دختر د یدسته رفته بودن.چند نفر یبرا هی.بقشدنیم

.بعالوه عرفان و آرمان چند مرده میکرد یباهاش سالم احوال پرس عیکه سر دایآ

.واال تو محرم گ*ن*ا*ه نکرده بودم که با نگاه به نکنمکردم به آرمان نگاه  ی.سعگهید

 داویبه رهاو آ دویرو بند بزن دیایگفت:خب ب دی.عرفان تا مارو دشدیپسر اونم گ*ن*ا*ه م

سرشو باال  گشتیم الی.عرفان که داشت تو وساارهینم دمید دیدخترا داد.به من که رس هیبق

 میخب ندار -؟؟؟؟؟؟؟یچ یعنیکردمو گفتم: زونیلوچمو آو گهلبوید میآوردو گفت:ندار

تو  دیکه با یقسمت هیمقنعم و اون  ی.و اومد طرفم دست کرد تومیکنیم یکاری.گخپهید

بهش نگاه کردو بعد اومد درستش  ذرهیو انداخت جلو صورقتم. رونیباشه رو داد ب

 یچیمقنعشهگفتم:خب من االن ه ستی:آره معلوم نگهآرمانیکرد.گفت:آرمان خوبه د

بود همه جا.قبول  اهیس یلیخ یول ستیبد ن ادمیز دمی.دگهید نی.ببکمیکن  یسع -نمیبینم
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.رو به عرفان شکستیبستن به دستامون.دستم داشت م ویطناب هیکردم که اومدن طرفمون 

شلش کنعرفان گفت:من کار دارم  ای!دستم شکست.بایبد بست یلیخ نویگفتم:عرفان ا

گفت:اوهدستمو آوردم باال مقنعمو دادم باال تا  شمدارم.آرمان جان اونو شل کنرها در گو

مچ دستامو  کمی.شیشدو طنابو باز کرد.آخ کی.آرمان بهم نزدنمیبب وریبتونم بق

دستاش  کمیسفت بسته بود.آرمان دستامو تو دستاش گرفت. یلی.واقعا خدمیمال

تو  تکه مچ دستام رف دیطنابو دور دستم بست و دو ور طناب و کش عی.بعد سردیلرزیم

بود ضرب و المثله  نیرد.ا...اومد ابروشو درست کنه زد چششم خراب کنگاییهم.گفتم:آ

رفت  افمی.بد تر زد دستمونو داغون کرد.قیحاال هرچ دونمیبرعکس بود؟نم ایگه؟؟؟ید

.له شدآرمان نیبابا چرا با دست من مشکل دار -شد؟؟؟ یچ یگفت:وا عیتوهم.آرمان سر

زدو  یزد...حاال خوب بود.لبخند رهیکرد و دوتا گ شلشبا اون طناب ور رفت و بعد 

.عرفان تند تند داشت نییهمون مقنعمو انداختم پا ایرفت.دستمو آوردم باال و رو بندم 

.کمکم همه مرداو زنا وارد شدن و ماام دادمیو منم گوش م هیچ شیکه نما دادیم حیتوض

بغل گوشم گفت:اوه  دای.آومدنقرمز ا ی.عرفان و آرمان هردو بالباس هامینشست یگوشه ا

هردوشون قشنگ نقش هاشونو اجرا  دونمیباباااا!من م یا -زننقراره مارو ب نایا

بعد  قهینگفت.چند دق یزیچ گهید دویخند دایرونآیب میدر بر نیسالم ازا دوارمی.امکننیم

اولشو  قیشلوغ شد شروع کردن.من دقا هیقشنگ تک یبا لباس سبز وارد شد.وقت یهم عل

.بعد از چند نمیبب تونستمیبودو بزور م یجلوم واقعا مشک هیمشک زیچ نیچون ا دمیدینم

 یازجام پاشدم.و بعد مارو به طور وحشتماک عیشد و منم سر دهیدستم کش قهیدق

زمان  شدی.باورم نمکردنیداشتن مراعات م نای.حاال اشدی.دستم داشت کنده مچرخوندنیم

واسشون که انقد مظلوم  رمی.واقعا بمدنیکشیم ینطوریا رویبق نبویحضرت ز میقد یها

کردن مارو شالق  یطناب سع هیبا الوگاشونیمارو نشوندن و بعد همراه با د هویبودن.
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من و  یاومد جلو یکی هویگرفته بود. یجد رویقض یلیعرفان خ نیبزنن.من فک کنم ا

شدن دستم  دهی.با کشنیرو زم دمیخواب یعنیهمون طنابو زد به شونه من و من کامل افتادم.

چرا انقد  کستیکه من آرزوشو داشتم.المصب دستم ش یزیبود چ نیام پاشدم.ااز ج

مارو فقط زدن.من واقعا  بایمگه ول کن بود.تاآخرش که بعد نهار بود تقر ی!!ولیکشیم

همه رفتن  یکمکم کرد.وقت دایآ یول واریبود برم تو د کینزد جاامیشده بودم.حاال  حالیب

 یبش یعرفان بگم چ یعنیدادم باالو گفتم: عیباز کردن!رو بندمو سر ونواومدن دستام

آره!ودستمو  -یشد نیپخش زم هوی ی:ااا؟واقعا.تو بودعرفانیلهم کرد یزد شااهللیا

 ...کنهیگذاشتم رو شونمون گفتم:هنوز درد م

به آرمان کردم که  ی.نگاهمیچپ چپ نگاهش کردم.ملت داداش دارن ماام داداش دار و

معلوم بود وگرنه من  افشیکه بخواد بزنتمون!از ق ومدهیاون بدبخت اصال طرف ما ن دمیفهم

.من که میها خورد دیبد دیند نیمارو که اوردن ع ی.غذاهادمیدینم یچیکه بااون مقنعم ه

بودم و دو برابرش کتک خورده بودم.بعد ازاون همه به طرف  دهاز دست دا مویتمام انرژ

از همه  رتری.شب من دکردی.واقعا شونم هنوز درد مدمیمن فقط خواب مویخونه هامون رفت

خونه و  میدیساعت دوازده رس بایدعا کردم.تقر یرفتم و حساب یعذادار یبرا

رها و  یشرکت نکردم ول هیتو تعذ گهی.صبح از همون اولش برنامه بود.من که دمیدیخواب

هم بخاطر  زیماه عز نیبخاطر ا.هم یکردم.بخاطر همه چ هیگر یرفتن.اونروز حساب دایآ

اون  ییجورای.دیرسیوقت به مرادش نم چیه دیو شا وفتادیدلم م یکه داشت تو یاتفاق نیا

گه ید دیبه اون برسم و نبا تونمیحس بهم دست داده بود که من اگر هم بخوام نم نیشب ا

توم  یحس پوچ هیبهم دست داده بود. یحس نیچرا همچ دونمیبهش فکر کنم.واقعا نم

روشن  یعالمه شمع لب نرده نشسته بودم.همه شمع هامو با ناراحت هیبود.شب بودو من با 

که  ی!کسیبرس یکه دوسش دار یبه اون یکردم.رها آروم زمزمه کرد:دعا کن...روز
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 ریهمه شمع ز نیا ینورا نیکه از ب یحداقل دوتا از شمعات مال اونه.کس دیشا دونمیم

چسبوندم رو نرده و ناخودآگاه چشمم رفت طرف  کنهسرمویبهت نگاه م یرکیز

زدمو نگاهمو  یدستاش گرفته بود.لبخند نیآرمان.چهار زانو نشسته بودو سرشو ب

رها  ینبرم.اروم برا نیاز ب شویبذار جو احساس ی.ولکردیکه به من نگاه نم نی.ادمیدزد

 ی...روزادتهی.ستمیوقت من مد نظر اون نبودم و ن چیکه تو مد نظرته ه یزمزمه کردم:اون

.مطمئن ادیبود.مطمئنم االن هم همونقد از من بدش م یخونشون چقد عصبان یکه رفتم جلو

.من کنهیداره دعا م گهید یکی یبرا دیدستاش گرفته شا نیکه االن سرشو ب یباش.اون

 ینگاهیتو دوسش دار یول -.رهیشکل بگ یما رابطه ا نینداره ب کانوقت ام چیمطمئنم ه

 -عالقه و عالقه همون دوست داشتنه یعنی نیا -.ادیتمو گفتم:من ازش خوشم مبهش انداخ

.تو دوماهه دوسش ستیزود ن -کرده باشم دایانقد زود بهش عالقه پ کنمیمن فک نم یول

از همون  قای.دقشی.دوماهه پیکش جن یاز همون وقت که رفت قایدق -دوماه؟؟؟ -یدار

به  یدارمکم مانیحرفم ا نیاومد!من به ا رونیجن ب یپسر به جا هیوقت که در باز شد و 

 ادیمن واقعا دوسش داشتم؟؟؟؟؟؟آره.واقعا دوسش داشتم.نه ز یعنیحرفاش فکر کردم.

حرف بزنم.فقط نگاه  خواستمیدوسش داشتم.دوست داشتم نگاهش کنم.نم یول

 که یبه شمع هام انداختمو لبخند زدم********* چند روز ین...فقط نگاه!نگاهیکنم.هم

حال و حوصله نداشتم.روز سه شنبه هم به زور  ادیتا روز اول دانشگاه ز قایاومدم تهران دق

بود که ماکتمون برنده  نیخوشحالم کرد ا یلیکه خ یسرکالس حاضر شدم.تنها خبر

بپرم باال و  خواستیاستاد گفت رتبه اولو کسب کرده و اسمامونو خوند دلم م یشده.وقت

رو  رفتمیم کردنیمن اگه ولم م یذوق.ول یب زدیبزنم.آرمان فقط لبخند م غیج یکل

!رها گفت:واال ماکت ااااادییز یلیخ -؟؟؟یخوشحال یلی.کالسا که تموم شد آرمان گفت:خزیم

زد  ی!آرمان لبخندازهب ششیحالو داشتم.نگا ازاول کالس ن نیمنم هم شدیماهم قبول م
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برق  ادچشامی.عسل خانوم با من مدیجا بازد هی میبر دیوگفت:رها خانوم.ما امروز با

باز کردم که  شموینگفت خانوم معاف.دوباره ن یعنیزد.عسل خانوم؟؟؟؟؟؟؟اسممو گفت!!!

به  یاطالع هی دیرها قورتش دادم.برگشتم طرف آرمانو گفتم:احتماال نبا عیبا چشم غره سر

تنها برهته دل  دیبا برمیبگم دارم دوستشو م خواستمیگفت:م دوینه به رها!!خند یمن بد

زدو  یچشمک رهایبر یتونی.رها ممیزدمو گفتم:باشه بر ی!لبخندرفتیمن غنننج م

!!!!خدافظو باز چشمک زد.وااا!لبمو گاز گرفتم که آرمان شهیگفت:عااااره!راحت تر از همممم

 میکردو گفت:بر یتک خنده ا

زنگ  میگوش میومدا رونی.از دانشگاه که بمیدانشگاه راه افتاد رونیطرف ب به

راحت تر  کمی نکهیا ینکردم.برا دایپ مویکردم گوش یهرکار یخورد.کولموآوردم جلو ول

 یاحساس کردم دستم خال هویگشتم که  میپولمو در آوردم و دنبال گوش فیباشم ک

 دییگفتم:اِ.ااااِا!!!که آرمان دو هوی.دوعهیم دارهجلومون  یکی دمیشد.سرمو آوردم باال که د

دقت  یرنگ بود.من تو اون زمان به چ هی بایهردوشون تقر یدنبالش.لباس ها

آرمانم از پشت پسررو گرفت.پسره شروع  هوی:دزززد!گفتمیدنبالشون م دمیی.دوکردمیم

شروع  مطرفشون.آرمان ه دمییگل کرده بود دو رتمیکرد به زدن آرمان.منم که رگ غ

پولم  فی.کزدیسر پسره که داشت آرمانو م رو دمیکولمو دراوردمو کوب عیکرد به زدن.سر

من داشتن خوب  یکه کتابا یادیتو سرش.بااون حجم ز دمیکوبیم یدستش بود.کولمو ه

 یکرد ی!دزدوانهیدزد.د شعوریبهشو گفتم:ب دمینشکست.تند تند کولمو کوب ارویشد سر 

بدبخت!!!اونم دستاشو آورده بود باال که  کشنتیم سیل.بدمت دست پشیزنیحاال م

 دهیخواب نیزم یاون شدمو خم شدم طرف آرمان که دمر رو الیخیازخودش دفاع کنه.ب

که آرمان  نیسرشو برگردوند.وا ا هوی کهیتکونش دادمو گفتم:آرمان.خوووب عیبود.سر

ه فرار دست من پاشدو پاب ریاز ز عی.چشام گرد شده بود.همون دزدس!اون پسره سرستین
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پول منم دستش  فیبودو ک سادهیاز جام بلند شدم و به آرمان که سرپا وا عیگذاشت.سر

و بهش فحش  زنمیم نویساعته دارم ا مممیمن ن یعنی یبود نگاه کردم.وااااا

 یدار ینه اون!آخ...چ نمیگاز گرفتم.سرشو برگردوندو گفت:بابا من ا دممم؟؟؟؟؟؟لبمویم

 یسرشو با دستش پوشوند.حاال من بغض نکرده بودم؟نگاه دویترکسرم  فتیتو اون ک

هم بود.با تعجب  هیبا بغض گفتم:لباستون شب عیانداختمو سر شیاشک آلود به سر خون

عده  هیتوجه به اون دستمو گذاشتم رو سرش. ی؟بیکنیم هیگر ینگام کردو گفت:بره چ

.واال دنیخندیهم م یسر هی.کنن هیگر گفتنیهم به من م یسر هیکمک اومده بودن و  یبرا

دراوردمو گرفتم طرفش.با  بمیدستمال از تو ج هیکه نخنده!!! هیمن ک هیباز جیگ نیباا

 تشیهدا نشیگرفتو گذاشت رو سرش.اشکمو پاک کردمو به طرف ماش یناباور

 هوی زنهیم جیاالن گ نیپشت فرمون که نذاشتم.خودم نشستم.ا نهیکردم.خواست بش

 هی.پامو به طرف گازو ترمز بردم که کنهیم هوشیب شهیهم یبرا منم شهیم هوشیوسطش ب

 یور اونورو نگاه کردم ول نیا یه نوییلحظه احساس کردم دوتاس.سرمو بردم پا

کالج  یعنیدنده خالصه. نیچرا دوتاس...مال مامانم سه تا بودگفت:ا نینبود.گفتم:ااا.ا

نشم  عیضا نکهیا یخت بود و منم براس یلیبار خ نیاول یگفتم و راه افتادم.برا یندارهآهان

با ترس پارک کردم.آرمان  نویماش عیبه خونه سر میدیهم آسونه.تا رس یلیخ کردمیادعا م

 یلی.خیاون تو باش نکهیاال ا دیرسیبه ذهنم م یزیهرچ یعنی -ایگفت:خوب کتک زد

 یانداختم ول نیی.سرمو پامیکردو سوار آسانسور شد یبودتک خنده ا هیلباساتون شب

شدم بعد اون.گفتم:خب  ادهیاول من پ میدیرس ی.وقتکردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

به خودش اومدو گفت:زخم  عیسر یتعجب کرد ول کمیخونتون هست بهت برسه یکس

خون نصف  -بندمشیرفتن شرکت پسرا!منم خودم م ستین ینخوردم که.خونه کس ریشمش

نشد.آخرش  یکردم راض یتو!هرکار.برو کیزخم کوچ هیهمش از  -صورتتو پوشونده
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 یخواستیرها شدم!با لبخند گفت:م افهیتکون دادم و رفتم خونه.درو که بستم متوجه ق یسر

که به  نطوری؟همیچ یعنیآخه خودم زده بودمشچشاشو گرد کردو گفت: -؟؟؟یبهش برس

کردم.از خنده ولو شده بود رو مبل.به طرف  فیبراش تعر ویهمه چ رفتمیطرف اتاق م

پت  گهیآخه اوسکول د -مرض -تو آره هیخنگ -رفتمو گفتم:انقد خنده دار بود؟ زخونهشپآ

آرمان پشتش به من بود  نیبابا ا -هم باشه که هیو همه لباساشون شب کلیو مت نبودن ه

 یتو اوسکول یانقد -.گهیمنم دست آرمان بود منم زدمش د فیبود.ک دهیاونم دمر خواب

بده  ادیبه من  ای.پاشو بدونستمی.چمگهیاه خب بسه د -ستیخود اوسکول انقد اوسکول ن

کردو گفت:عشق چه  یآرهنچ -؟؟؟؟یتو؟؟؟؟؟سوپ؟؟؟درست کن -سوپ درست کنم

درست  خوادیاالن م شدیسوپ حالش بد م یکه از بو ی.عسلکنهیکه با آدما نم یکار

 یزیچ هی..شکرت. ایچرخ زد:عسل هم عاشق شد.خدا هیخدا!!!و دستاشو باز کردو  یکنه.وا

 یپس گردن هی!!!ترشهیکه...م یدونیوگرنه خودت م رهیبگ نویا ادیخداداد ب نیبزن تو سر ا

و من  دادیم حیبدهرها دونه دونه توض ادیبه من  ایبهش زدمو گفتم:چرت و پرت کم بگو ب

قاشق دادم بهش.قاشق  هیرها. یبرا ختمیر کمی.دوساعت بعد سوپ آماده شد.دادمیانجام م

به سوپ نگاه کردم.رها  زونیخودتم بخوربا لب و لوچه آو ایگفت:خوبه...ب رداولو که خو

و از  ؟قاشقیخودتو بچش یغذا یخواینگاه نکن.نم یگفت:به نعمت خدا اونجور عیسر

کردو  یدستش گرفتم و به طرف سوپ رفتم.تا گذاشتم تو دهنم به صرفه افتادم.رها نچ نچ

ظرف  هیکن ببر بده.فقط تو  شیتا داغه فلفل اشوبخوره.پاشو...پ تونهیخودشم نم یگفت:غذا

 کنم شیمونده فلفل نمیهم نشکونهاخم کردمو گفتم:هم نویبذار ا یکیپالست

و به طرف در  ختمیر یا شهیظرف ش هیخوشگل تو  یلیلبمو گاز گرفتم.سوپ رو خ و

رو گذاشتم رو  ینیرفته بود بهش بدم.س ادمیرو هم برداشتم. نیو کارت ماش چییرفتم.سو

بعد  قهی.اول در خونمونو باز کردمو بعد رفتم طرف خونشو زنگشونو زدم.چند دقیجا کفش
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سالمو رفتم از رو  -زدو گفت:سالم ی.سرش رو چسب زخم زده بود.لبخندرونیاومد ب

 جبران خسارتو به سرش اشاره نمیبرداشتمو به طرفش رفتم.گفتم:ا وینیس یجاکفش

به  ی.ممنون.راضشکونمینه نم -نه بخور.فقط نشکونش. -سیکه ن یگفت:فلفل دویکردم.خند

 -بود. دهکه دست من جا مون نیو کارت ماش چییسو نمینبود.ا یزحمت -.میزحمت نبود

در خونه اونا اومد.رها سرشو  یخدافظو اول من رفتم تو که بعد صدا -خدافظ -ممنون

 شما!معجزه نیبمعجزه شده  یعنیتکون دادو گفت:

زنگ  میکه گوش میومدیم میاز اون ماجرا گذشت طبق معمول منو رها داشت یهفته ا هی

 -سالم ممنون.آره! -شتهیپ ؟؟؟رهایسالم دخترم.خوب -خورد.مامان بود.جواب دادم:جانم

باشه  -!ایزود زنگ بزن -زنمیخودم زنگ م -بهت بگم زیچیخب از خودت دورش کن 

از در  میادامه نداد.داشت دنیمامانم!به سوال پرس -بود؟؟؟ یگفت:ک خدافظتا قطع کردم رها

جلومو گفت:سالمسرمو بردم  دیپر یکی هویهامون شدم. هیکه متوجه همسا میشدیخارج م

باهاتون صحبت  تونمیم -زدمو گفتم:سالم. یشدم.لبخند یعقب که متوجه مرتض

شاپ  یکاف نیاینه.خواهشا ساعت ده صبح فردا ب -االن؟؟؟ -کنم؟؟؟؟؟

.خدافظو گهید نیفهمیم نیایم -؟یچ یبرا یتکون دادمو گفتم:باشه.ول ی!باشه؟سرهسرکوچ

تو  میباال انداختم.تا رفت یا گه؟؟؟؟شونهیچشه د نیلب گفتم خدافظ.رها گفت:ا ریرفت.ز

خونه رها رفت تو اتاقش منم رفتم تو اتاقم و به مامانم زنگ زدم.بعد چهاربوق 

نه!تو  -ستین شتیسالم آره.رها که پ -یداشت ی؟کاریسالم مامان.خوب -برداشت:بله؟

قراره  نیبهش نگفتم.بب یزیچ گهیعرفان م یول دونهیخودش م کنمیمن فکر م -اتاقمم

اااااا!پس باالخره اونم مزدوج  -یکه توام باش میبر.خب!قراره دوشنبه شیخواستگار میبر

 گهی!دوسه ماه دصفرهبعد محرم  -مامان هنوز محرم تموم نشده ها -بچم!!! گهیآره د -شد!

با دختره فرار  دارهیعرفان برم میاگه ما االن نر -بعد چهلم امام. دیخب بذار -خب. شهیم
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که  میدانشگاه دارم.دوشنبه شب برخب من سه شنبه  -!گهید شناسمیم نوی.من اکنهیم

دوشنبه صبح  -!نفهمه هااا!نیای.تو دوشنبه صبح با رها بیریسه شنبرو نم هیخب  -شهینم

عرفان  دونمینم -مامان حاال چرا نفهمه! -نکن بفهمه عی.فقط ضاگهیآره د -م؟؟؟؟یایب

رو .خبرازمیباشه عز -!امیکنه.باشه من دوشنبه م زیسوپرا دیخوایآهان م -!گهیم

اس ام اس  یباز ول شدم رو تخت که صدا شیقطع کردمو با ن عیخدافظسر -بده.خدافظ

نمره هارو  خوادیسه شنبه م نیاستاد ا نومسالم عسل خا -بلند شد.آرمان بود میگوش

بااااااااباااااا!من دو شنبه کاااار  یبابا!!ا یدوشنبها نی.هستمیکن یکار هامونو جمع بند دیبده!با

من  -شه؟؟؟ی.ممیدی.فرداو پس فردا خب انجام مستمیجواب دادم:نه دوشنبه ن عیدارم!سر

عسسل  -شمال میریم میدار -ن؟؟؟؟یستیچرا ن -ستمیخب منم دوشنبه ن -ستمیاون موقع ن

بپرسم چه  شهیم -گهید میریم میخب کار دار -.نی!!شما تازه اومدکنمیخانوم خواهش م

تا جواب بده.بعد  دیطول کش قهیچند دق هیرهاست! یخواستگار -کار؟ نیمهم تر از ا یکار

من  -ن؟؟؟؟؟؟یدیچرا جواب نم -زنگ زد.با تعجب جواب دادم:بله؟؟؟؟؟ قهیچند دق

چک کنمهمونجور که تماس برقرار بود اومدم رفتم تو اس ام  نیبذار -ومدین -دادم. وابج

دم گوشمو گذاشتم  وی.گوشینداشتن اعتبار کاف لیبرگشت خورده به دل دمیاسا د

 -عرفان! -؟؟یااااااا مبااااارکه!با ک -رهاس یخواستگار گمی.مومدهیگفتم:آهان آهان.ن

 یخواستگار نیبگ نکهیا یازدواج کنما...مبارکه مبارکه!بجا خوامیااااا!گفت م -عرفان! -؟یک

 -نه اون! نهیبردن ا فمیآخه من وظ -یخواستگار میداداشم بر یبرا میخوایم نیرهاس بگ

 یچ یعنی؟؟؟؟؟یچ -میایبله .سه شنبه ام نم -!؟نیبر نیخوایدوشنبه م یعنیآهان.پس 

خب...به  -برگردم. تونمیخب من نصفه شب که نم -دهینم ویلینمره تکم نینباش م؟شمایاینم

 -دنبالتون؟؟؟ امیمن ب نیخوایخب.م -!دونمیشب.م ارهیاون نم -!ارتتونیب دیداداشتون بگ

 دای.من با آشهینم -شهینه زحمت م -!کنهینمره کم م نیایبابا اگه ن -؟؟؟؟؟یچ یشما برا
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عسل  -میستینبه زحمت شما  یبابا راض -فکر بد نکنن دنیاگه خانوادتون هم فهم امیم

خدافظ******* ساعت نه  -.خدافظمیکنیخب پس هماهنگ م -.نیهرجور راحت -خانوم

که  دمیرو د یوارد شدم مرتض یشاپه رفتم.وقت یمن حاضر شدمو به طرف اون کاف میو ن

زدم که بلند شدو گفت:سالم خانوم  زی.رفتم دو ضربه به مکردیبرگرو مچاله م هیداشت 

 وهیمن دوتا آبم -نییو گفتم:خب ...بفرما ننشستمییبفرما -الممعافلبخند زدمو گفتم:س

 یمنم سفارش داده بود ول یبرا یبا چه هدف قایدق دونمیبعدمن نم نیاریسفارش دادم.اونو ب

 عیزده بود باال.سر میهارو آوردن.منم فضول وهیبعد آبم قهینزدم.دوسه دق یحرف

 یمیبا همه زود صم نیشما چون کال باحال دونمیمن م دینیبب -گهید دیگفتم:خب...بگ

من  یبرا نیبر خوامیشما.من...من م شیاومدم پ نیهم یدانشگاه.منم برا ی.با دخترانیشد

 نیهست تو ا یعروس ؟؟؟؟؟؟؟چقدیکار؟؟؟خواستگاریگرد شد.برم چ چشمامیخواستگار

س...ساحل!چشمام برق  -؟؟؟یک یخواستگار ؟؟؟؟؟خبیزدمو گفتم:جد یمااااه!لبخند

باهاش خوب  یکه تو تنگه واش یو باحال.همون طونیدختر ش هیساحل! یااااازد.وا

زدمو گفتم:واقعا؟؟؟؟خب چرا خودتون بهش  ی.لبخندکردمی.اصال فکر نممیشد

بامن.من  شونیا ییماه.البته آشنا هی.ییموقت جهت آشنا یدوست هیمن قصدم  -د؟؟؟یگینم

 یلیسه شنبه خ -دمیبهش خبر م همن حتما سه شنب -و گرفتم.بعد ازدواج. میخودم تصم

رشو به من سه شنبه خب کنمیباشه!باشه.خواهش م -بهتره. یلیباشه خ یحضور -!!!رهید

.از میشاپ خارج شد یو حساب کردنش از کاف وهیتکون دادمو بعد خوردن آبم نسرمویبد

آب دهنشو قورت دادو  ی.مرتضادیم نیکه داره با ماش میدیروبه رومون آرمان و د

که جلوم ترمز کرده  ینیبه ماش دیتوجه به اون نگاهم چرخ ی.بدهیم ریاالن گ یااااگفت:و

 میما انداختو گفت:فکر کنم ما باهم قرار داشت نینگاه بد ب هیبودو آرمان توش بود.آرمان 

زدمو  یخانوم معافما؟؟؟قرار؟نه!خواستم بگم نه که بااخم آرمان روبه رو شدم.لبخند زورک
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شدم.من  نیلبخند زد.با ترس سوار ماش نویپس سوار ش -.نیگیگفتم:آه...هان!راس م

کردم.آرمان  یخداحافظ یو از مرتض نی!نشستم تو ماشهیدوتا پسر فازشون چ نیا دونمینم

که قرار  م؟مایریباز کردمو گفتم:کجا م رهههه؟؟؟؟زبونیپاشو گذاشت رو گازو رفت.کجا م

اومده  گمی؟میچ یگی؟؟؟؟میچ -؟؟؟؟یچ -هه!!!اومدو بود شماره هرو بده؟؟؟ -نداش...

 یازش اجازه گرفت ینداره که.راست دنیاشته بود؟سوال پرسبود شماره بده که قرار گذ

دور  نینگو.اصال به من چه!و راهنما زدو اول یچی.هیچیه -تو؟؟؟ یگیم یچ -؟؟؟؟یاومد

وسط حرفمو  دیقضاوت نک...پر یدونینم ویزیچ یبرگردونو برگشت.بااخم گفتم:وقت

 یگفتم ربط -...گیکار د هیاون واسه  -نداره یبه من ربط یبگ خوادی:گفتم نمگفت

حرف خودشو  گفتمیم ی.هرچمیزدیداد م نی.تو ماشرفتیندارهصدامون کمکم داشت باال م

 هویکنم!که  یداد زدم:اومده بود بگه براش از ساحل خواستگار هوی.منم از حرصم زدیم

باهمون حرص  ؟؟؟؟؟؟منمیگوشه و گفت:چ هی دیچیپ عیچشماش گرد شد.سر

 !کنمممم یبراش از ساحل خواستگار خوادیگفتم:م

 دونمی.فقط مدونمیشو من نم ییهووی گهید -!!!ییهویچه  -بود. دهیتو دهنش ماس حرف

شاپ  ینداره منو از جلو کاف یبود.اگه به تو ربط ومدهیکه تو ذهن تو بود ن یزیواسه اون چ

 فیح.شعوری.مسخره.بنیمچاله شدم گوشه ماش عیسر ؟؟؟؟ویاومد یبرداشت یچ یبرا

 میدیرس یحرف نزد.وقت یچکی.تا خونه هفهموندمیم بهتوگرنه  ستیمثل قبل ن گهید فیح

باز کردمو رفتم تو.اصال  دیدرو با کل عیشدم.سر ادهیمن جوابشو ندادمو پ یگفت خدافظ.ول

رفتم سوار آسانسور شدم و رفتم باال.تا کفشامو  عی.سرانهیرفت  نمیبب نستادمیهم وا

 ای.بیییییاومدددد ریانقدددد د ااااااگفت:چر غیانداختم در باز شدو رها با ج دیدراوردمو کل

توام  خواستیاگه م -گفتتت؟؟؟ یچ یگفت مرتض یچ -تو. دیبدووووو دستمو گرفتو کش

از بازوم  شگونیب هیعسلو  -التماس کن -گهیاااا عسل بگو د -گفتیکه بهت م یبدون
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دستم که گفت:بگووو  دنیکردم به مال.و شروع گهید گمی.خب می.وحشییآ -گرفت.

 -؟یک هی؟خواستگاری؟؟؟؟؟؟؟؟خواستگاریچ -یواسش برم خواستگار خواستیم -گهید

.خودم به ساحل میافتاد یعروس هی یوا -آره! -رفت هواو گفت:واقعاااااا غشیج هویساحل

زه .تارهیاووووه د -!میگیکه جلوشو گرفتمو گفتم:سه شنبه م یهجوم برد طرف گوش گمویم

 -بگم خواستمیاه!من م -.میگیهمون موقع م بخ -که اونم باشه میساعت ده کالس دار

 گهیم ادیم مانمیانتخاب کرده ها!پس فردا پ ویهم خوب کس یمرتض نیا -نکن تیاذ

و  مانیپ -واقعا؟ یچ -واقعا؟؟؟؟ -.دیکن یخواستگار وووشایمن از ن یبرا دیتوروخدا بر

نه که تو  -نایآهان.اه همتون ازدواج کرد -چبدونم.حدس زدم -دوست دارن همو؟ وشاین

اومد خونه زنگ مارو  یمرتض -؟یدونیتو از کجا م -کرد کارتیخداداد چ نی.ایمجرد موند

 رنیخود درگ نایبابا ا -بوده ی.اونم عصبیزد گفت بهت زنگ بزنم چون با خداداد رفت

انگار من  یمن خواستگار یبرو برا ایب گهیم ادیم یکی.هیفازشون چ دونمیکال!من نم

.حاال واقعا هم میخانوم معاف مگه ما قرار نداشت گهیاومده جلو ما م مه یکی.اون شمیآبج

اومده  یکه مرتض کنهیم دادیکجا آقا داد ب دونمینم مییشدم رفت نی.سوار ماشمیقرار نداشت

بعد چند  ینگفت ول یزیگفتم قهر کردم اومدمرها چ رویشماره بده آره!منم آخرش قض

که انقد تو  -!؟ویچ -شهیباورم نم -گفتم:چته؟ فشوخنده.با تعجب برگشتم طر ریزد ز قهیدق

ابراز  تیعشقش اومده بردتش و با عصبان -یخودت خنگ تیترب یمرض!ب -یخنگ باش

 اهیصدسال س خوامیابراز احساسات بود؟م نیا -قهر کرده اومده نیاحساسات کرده ا

من  -گه.ید نیهم یعنیزده  یحرف نیو اون همچ یشد نیسوار ماش یوقت -نکنه ینجوریا

 صیتشخ ویتو کال چ -بدم صیاز هم تشخ ناروینبود که بخوام ا میحال یچیاون موقع ه

 -؟؟؟یچ -شمال می.پاشو برو کاراتو بکن دوشنبه صبح برایشیپررو م یرها دار -یدیم

خب من  -ما میدعوت یعروس -میاومد کاااار؟؟؟؟تازهیچ میبر -شمال میدوشنبه صبح بر
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.من بدون تو برم عرفان کله منو میگردیتا سه شنبه برم -دارم. ر!سه شنبه کاامیب یچ یبرا

.برو یایم -خب ... -چون من شمارو تنها گذاشتم توخونه پاشدم رفتم شمال! -چرا؟ -کنهیم

رفتم تو اتاقو لباسامو  مویندار یول -...یازخدامه!!!ولمن  -یریمیشه؟؟میم یچ نیمامانتم بب

ده صبح بود  یکایرهارو برداشتم بردم شمال.ساعت نزد نیدراوردم******* من بزور ا

گفت:چرا  دی.رها رفت خونشون منم رفتم خونمون.عرفان خونه بود.تامنو دمیدیکه رس

 -.سالمیلو بد نیو ماشت ویهمه چ یانقد ذوق کن دمیترسیم -دنبالتون امیب یزنگ نزد

 میریم میارهم خونه بود.بابا ماشب د یکردم.عل یسالمو باهاش دست دادم و رو بوس

کردمو  یکه همه موندن خونه.رفتم با اونو مامانم رو بوس میریصبح نم یخواستگار

 شتریمن ب -ذوق کورش کرده نیها!ا یخواستگار رهیداره م نی.ایتوچرا نرفت یگفتم:عل

بهش زدو ماام  یپس گردن هیماااال منعرفان  شهیاتاق م رمهیداره م نیذوق کورم کرده!!!!ا

بره بخره.حاال رهارو  یبپوشه چ ی.چمیعرفان بود ری.تا شب ما همه در گمیدیخند یکل

درست کنه.ساعت پنج بود که  یمنو واسه عروس یموها ادیداده بود ب ریکه گ میشینم ریگیپ

.عرفانم ی.با شلوار و شال مشکدمیپوش یزرشک نیبا پوت یمانتو زرشک هی.من میماحاضر شد

که بابا  میشده بود نیبود.سوار ماش دهیشپو دیسف زیبا بل یکت شلوار مشک هیکه 

اون  رهیول کنم م نویگفت:بابا من االن ا عرفانمیگفت:عرفان مواظب باش آدرس رو گم نکن

عرفان ما  نیا یعنیدهیخودشم لو مخنده و گفت:چه  ریزد ز یبرهعل دیکه با ییجا

گرفت و  سو عرفان دسته گل و با استر میشد ادهیهمه پ میدیرس ینمونس!نمووونه!وقت

 نییمتعجب رها گفت:سالم.بفرما یصدا میرو هم من گرفتم.زنگو که زد ینیریش

رها شدم.چش که نبود....دوتا توپ  افهیباال متوجه ق میدیبود بترکم از خنده.تا رس کینزد

 یبود.مامان باباشم که بدتر.وقت دهیپوش یبا شالو شلوار مشک یسرمه ا کیتن هیبود. بالیوال

 یما قراره فقط برا کردنیتعجب کردن.چون فکر م یکل دنید ینیریمارو با دسته گل و ش
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ست .رفتم طرف رها و بهش داوردی!عرفان که سرشو باال نمونخونش میشام بر

شما  یعروس میاومد -یعروس نیبر نیخواستیدادم.چشاشو گرد کردو گفت:مگه نم

 -چادرم سرت کن زشته هیبه خودت برس. ذرهیگاز گرفت که گفتم:برو  گهلبشوید

حرفشون  نکهیخوش آمد گفتن.بعد از ا یما نشستن و کل یرها جلو ی!مامان باباوونهید

فکر کردم  یول میشیمزاحم م ریامر خ یکه برا میدادیخبر م دیتموم شد بابا گفت:ما با

دختر شما  یخواستگار میآقا عرفان اومد ی.ما برامیو صحبت هامونو بکن نجایا میایبهتره ب

باره  نیهم در ا یتعجب کردم.نظر یلیدادفر:واال من خ یرها خانوم.و سکوت کرد.آقا

صحبت کنن و به  گهیبهتره باهم د کنمینظرو بدهمامان:من فکر م دیبدم.رها با تونمینم

واسه  رفتمیکه من م یبگن؟؟؟؟اونقد یندارن چ یحرف نایآروم گفت:آخه ا یتفاهم برسنعل

تاخندم  دمییفک کنم از بدو تولد حرفاشونو زدنلبمو جو دمیخریعرفان شارژ م

دادفر گفت:رها بابا جان بلند  ی.آقاودشده ب دی.برگشتم طرف عرفان.سررررخ و سفرهینگ

رها اتاق خودش نرفت  یشو آقا عرفانو ببر اتاقترها با خجالت از جا پاشد عرفانم پاشد.ول

 ی.ولمیکردیباهم مسخرشون م یه یمنو عل گهیفک کنم شلوغ بود نرفت اتاق خودش.د

 قه،اولیحرف زدنشون.بعد چهل دق دیطول کش یا قهیساعت چهل دق میدور از انتظار ما ن

!رها هیدادفر گفت:خب رها جان.نظرت چ ینشستن آقا یقتعرفان و بعد رها خارج شد.و

بوود!سرشو آورد باال و به  یدنیعرفان د افهینقی...شما بگیگفت:هرچ نوییسرشو انداخت پا

 رهایازدواج کن یخوایازدواج کنم.توم خوامیدادفر گفت:من که نم یرها نگاه کرد.آقا

رو لب همه نشست.عرفان  تیدستا بلند شدو بعد لبخند رضا ی...ندارمصدایگفت:من...حرف

راحت  التی.بدبخت چقد استرس داشت.دستشو گرفتمو گفتم:خوفتهیبود پس ب کیکه نزد

.بعد میبه نشونه آره تکون داد.شام رو آوردن و ما همه باکمک هم جمعش کرد یشد!سر

خونده  تیمحرم غهیص هی گهیهفته د هیمعلوم کردن و قرار شد  زهارویچ هیو بق هیشام مهر
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 نیبرم تهران.با ا یبود که چطور نی.حاال من مشکلم ارنیبشه و بعد ماه صفر عقد بگ

دانشگاه  دیدادفر ما فردا حتما با یگفتم:آقا میکه بر میآرمانم که دعوا کردم.بلند شد

 یمن باشهآقا شیپ شهیفردا بعد اذان صبح.رها امشب م ایامشب  نیهم ای.حتما.میباش

 میامشب بر نیهم دیآره شا -نیبر دینگاه به رها و عرفان انداختو گفت:حتما با هیدادفر 

 میبر ایبه مامان انداختم که گفت:ب ی.نگاهذارنیچرا نم دمینجافهمیخب...شما بمون ا -کال

!همش تو همون گهید ارهیم المویعرفان وسا -جمع کن بعد مزاحمشون شو التویوسا

.بعد ناییکردن منم چترمو باز کردم خونه رها یادو همه خداحافظتکون د یرس فمهعرفانیک

با مادرپدرش صحبت کردو بعد اومدد تو  یکمیکمک بهشون رفتم تو اتاق رها.رهاهم اول 

 -شد ییهویبگو  -میقرار مدار گذاشت میبفهمه بهش نگفت نیرام دهیحال م یاتاقو گفت:آ

 یفعال که حرف -شد؟؟؟ یآرمانه چ نینداشتم.ا وشد.اصال انتظارش ییهویواقعا هم چقد 

زنگ  میرو مخش.حرفم که تموم شد گوش رمیعرفان ببرتمون.م گمیم ادینزده.اگه ن

 رید کمی -آره! -لب گفتم:چه حاللزادهرها:آرمانه؟؟ ریآرمانه.ز دمیخورد.آوردم باال که د

 کیخانوم.من  سلعسالم  -تر جواب دادمو گفتم:بله؟؟؟ رید ذرهیجواب بدهمنم گذاشتم 

به زحمت  یمن که گفتم راض -بهتون. زنمیزنگ م دمیاز تهران راه افتادم.رس شیساعت پ

 دمیرس -.ممنوننیسالم برسون -.نجاسی.خواهرم هم استین یمنم گفتم زحمت -ستمین

 هیعرفان پا -بده ریعرفان گ ترسمیگفتم:م عیخدافظقطع که کردم سر -.خدافظزنمیزنگ م

 !ینیبیحاال م -من نه یتو آره برا یبرا -یکنیکه تو فکر م هیزیتر از اون چ

ماام بهش  رسهیم ازدهیاونم  -ساعت ده شبه -.گهیخب د -باهاش اومده داهمیآ -

من  لیدر اتاق زده شد و مامان رها با وسا قهیزنگ خونه بلند شد.بعد چند دق یمصدایگیم

 هیمن که اونم شمال یاز دوستا یکیگرفتمو ازش تشکر کردم و گفتم:خاله  لویاومدتو،وسا

 یشهسریبد م میمهمه اگه نر یلیفردا خ -االن شبه نیخب فردا رو نر -مارو ببره شب ادیم
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.منو رها سادهیوا هیساعت بعد آرمان زنگ زدو گفت دم تک مین بایتکون دادو خارج شد.تقر

نوادم از خا یمنم اس ام اس میکرد یاز خانواده دادفر خداحافظ مویحاضر شد عیسر

که چراغاش  میدیو د آرمان یو سوناتا میشد کینزد هیکردم.با ترس به تک یخاحافظ

با آرمان  ادی!من که زمیکه برگشتن طرفمون ماام سوار شد میزد شهیروشنه!دوتقه به ش

بعد  یساعتو خورده ا کیخوابم برد. نیحرف زدم و بعدش تو ماش دایحرف نزدم فقط با آ

اد.با ینم ادمی گهیباال.ازاونجا به بعدشو د میرفت میشدمو سوار آسانسور شد داریاز خواب ب

و دستو صورتمو شستم بعدشم با  ییرفتم دستشو عیشدم.سر داریب میآالرم گوش یصدا

با  هویکه  زدمی.تااونجا مدام چرت ممیاز خونه خارج شد عیو سر میرها صبحانه خورد

مترو.خواب کال از  لهیو گرفتم.خورده بود به مشدم.سرم داریکه به سرم خورد ب یضربه ا

زود  قهیرها گفت:چهل و پنج دق میدیرس نکهیخوبه.بعد ازا شدمکه پرت ن نی.همدیسرم پر

که  میکردیبحث م میرها داشت گممنویمن م -گمایخودم م -میتا به ساحل بگ می.برمیدیرس

 عیو من سر میباز کرد شامونویباز سالم کردن.ماام ن شیجلو ما و با ن دنیپر وشایساحل و ن

 نیدیتا آخر حرفام گوش م -.ساحل گفت:چتونهمینشست یصندل یرو دویایب دیایگفتم:ب

جلوم رو گرفت و  یمرتض نکهیبااااشه بگو بدومنم شروع کردم از ا -!یگینم یچیرها توام ه

گفت:آرمان خان  هویاون آرمان رو سانسور کردم که رها  یشاپ.ول یکاف میرفت نکهیببعد ا

هم سرش داد زده فک کرده  یداده عسل و سوار کرده برده کل ریجلوشون گ دهیهم پر

خنده و گفت:دمش  ریزد ز وشایشماره بده عسلم قهر کرده پاشده اومدهن نیبه ا خواستهیم

.رهاهم مزدوج یدونیرو که تو نم ییزایاوووف چه چ -.دمیکه فهم دونستمینم نویگرم.ا

زد تو سرمو  دونهیرفت باال و کل دانشگاه برگشت طرف ما.رها  وشایل و نساح غیج هویشد

کردمو گفتم:منه بدبخت شدم  زونیلوچمو آو هلبویک نمیعسل بگو بب -ینگ یمردیگفت:م

به نشونه آره تکون  یسری...با داداش تو؟؟؟؟مگه داداش داریعنی:نساحلیخواهر شوهر ا
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.نظرت راجع به گهیچه باحااالبرگشتم طرف ساحلو گفتم:بنال د یگفت:وا وشایدادم.ن

که تو چشات همش  ی:همون خروشایکدومشونهن یگفت:مرتض یهباخنگیچ یمرتض

رفت هوا.لبمو گاز گرفتمو  غشیج هوی ویگیاون؟؟؟راست م یروشهساحل گفت:وا

ت:آره همون آرمانه!رها تند گف پیکه تو اک یجنبه ها!اره همون یب نیزنیم غیگفتم:چقد ج

 یباخنگ وشایرو لو داد.ن دوستینم یشکیرو که ه یزیمارها چ هیهمسا پیاک

 مینبود کالس دار ادمونیداد ومااصال  حیتکون دادو همرو توض یرس ه؟؟؟رهایگفت:همسا

تا معمار تو  شیشما ش یعنینشد.ساحل گفت: لیخوشبختانه کالس ساعت اول ما تشک یول

به نشونه آره تکون دادم.ساحل گفت:دم اونا گرم که از دوتا دختر  ینسریطبقه ا هی

دوتا بود پسرا از خداشون  نیا یمثل سحر جا یگفت:هرکس وشایسوءاستفاده نکردنن

که ساحل گفت:واقعا  دمیداده پسر مردم خورده!خند یکه برداشته سوپ فلفل ینیبود.نه ا

آرمان چشم ازت  نیبگو که ا نویپس هم -کوندی.ظرفمم شگهیآره د -؟؟؟؟؟؟یداد یبرد

تورو با  ی:نه که مرتضوشایگهنید ی.براش جذاب بودخورتتیداره با چشاش م دارهیبرنم

به طرف  یول مانیشهپینم کیبخاطر تو به ما نزد مانیپ نکهیقورت ندادهرها:و نه ا شچشا

بخاطر من  یدی!!!دیدیتکون دادو گفت:د یسر وشایرفت.ن گهید یکیبه طرف  ومدویما ن

 عیسر خوادرهایجواب م اروی نی.رو به ساحل گفتم:امیدیگفت.همه خند یشیا ومدوین

تکون دادو گفت:االن من جواب  یسر رهساحلبذا شیخودش پاپ میبهش بگ دیگفت:با

به طرف  مویتکون دادم.از جامون بلند شد یادسریخودش ب دی.بگشهیمثبتو بدم پررو م

 ومدهیآرمان نشستمو فقط درجواب سالمش سالم دادم.استاد هنوز ن شی.من پمیکالس رفت

 یمرتض دستاز  یجوری...یدونیبود که آرمان گفت:من...قصد نداشتم شمارو نارحت کنم!م

 یمن...منو مرتض نیگفتینم ویکردم!اگه اون موقع شما همه چ یبودم.و سر شما خال یعصب

 چرا؟؟؟ -میداشت یحساب یدعوا هی
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سالم داد و من حرص خوردم  ی.استاد مرتضومیبه خودمون اومد یسالم بلند چون ک...با -

به  دویکش قینفس عم هیچرا االن اومدو نذاشت آرمان حرفشو تموم کنه.آرمان  نکهیاز ا

 چیه گهیو د شهیخودش شروع م یاستاد توجه کرد.استاد گفت کمکم آموزشا یحرف ها

حرفش من مثل چرخ پنچر شدمو برگشتم آرمانو نگاه کردم که  نی.با امیندار یکار گروه

.آروم یبرگه جمع بند دنیپژمردس.استاد شروع کرد نمره هارو دادن و د کمیاونم  دمید

من دانشگاه تموم  یبرا -تموم شد مونی.نه؟؟؟کار گروهمیگفتم:چقد روز اول ما بحث داشت

لطفاو شروع کرد  ساکتگفت: عیاستاد سر ؟؟؟؟؟کهیبرگشتم طرفشو گفتم:چ عیشد.سر

شد که آرمان از کنارم بلند  یچ دمیبود.نفهم یدوباره حرف زدن.منظور حرف آرمان چ

برگه داد و برگشت.استاد اسمارو خوندو بعد گفت:هردو  هیشدو رفت طرف استاد و 

بود چهار  مونیداده بود.دوازده نمره مال کارگروه یدر اصل عال یعنیشانزده!خوب بود...

مسابقه ماکت.کالس که تموم شد روبه آرمان گفتم:منظورت ازاون حرف  یراهم ب نمره

 ی...منظوریچی.هیاز اون موقع توفکر دونستمیبودکولشو انداختو گفت:م یچ

پنچر  یلیبه طرفش رفتم.خ یناراحت ؟بایای!و به طرف در رفتو گفت:نمالشیخینداشتم.ب

پاهامو  خواستی!دلم مخوامی.نمدتموم ش یبودم.واقعا ناراحت بودم.چرا؟؟؟چرا کار گروه

که آرمان  نیزم دمیکارو هم کردم.چندبار پامو کوب نیکنم.هم هیگر نویبکوبم زم

بلند بگم آرهههه  خواستمیباشهم -نه! -؟یناراحت -نه! -شده؟ یزیگفت:چ

 هیو  نییبرم پا وفتمیاحساس کردم دارم م هویکه  رفتمیداشتم راه م ینجوریناراحتم!هم

رو پله ها معلق بودم.کل بچه ها برگشته بودن  بایجلومو گرفت!تقر یکینفش زدم که ب غیج

واااو گفتن بچه ها رفت باال.آرمان آروم در  یصدا هویکه من زدم... یغیطرف من.بااون ج

ول کرد منم  دستموینیبینم ویبزرگ نی.پله به اشدمیم دواریگوشم گفت:تازه داشتم بهت ام

جلو خونه من جن  یایم -رفتمو گفتم:حواسم نبود نییابرگشتم به طرف پ یبه حالت عاد
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حواست  یذاریپشت در جا م دی.کلسیحواست ن یدیم ی.عدسستیحواست ن یریگ

از آسانسور  یسقوط کن یخواستی!مستیتو سرمن حواست ن یزنیم فتی.بااون کستین

االن هم .بابت شهیهم -حواست هست! ی.کستی.االنم که حواست نستیحواست ن

 شویبق گهیلب گفت:اونوقت منم...د ریخدانکنهو ز -مردمیم یبود فتهممنون.نگر

!******** چند الشیخیباخودم بودم.ب -؟؟؟یگفت ی.برگشتم طرفشو گفتم:چدمینشن

 داشی.خونه خودشم پومدیکمکم م ایدانشگاه  ومدیم ونیروز درم هیبود آرمان  یوقت

با باهم مچ شده یساحل و تقر شیپ ترفیبود م یهم که چندوقت ی.مرتضشدینم

مخشو زده بود.عرفانم که  مانیبزنه.البته پ مانویتونسته بود مخ پ بایکه تقر وشاهمیبودن.ن

وقت بود  یلیماه صفر بود.خ یوسط ها بای.تقرزدنیحرف م زدویدم به رها زنگ م هی

 ی.حتزدیاصال بامن حرف نم ومدیم یوقت ای ومدینم ایبودم. دهیآرمان و ند یدرست حساب

شد که من با حرص و  یچ دونمی.نممیبود دهیهمو ند یهم حت نی.اربعکردیبهم نم مسالم ه

رفتم و  یخونرو ترک کردم و به طرف همون آژانس عیو سر دمیبغض پاشدم لباس پوش

منو رسوند.آرمان بهشون نگفته  کیآدرس شرکت آرمان رو دادم و اونم باز باهمون تبر

راننده به خودم  یلبخند رو لبم نشست.با صدا هیفکر  نی.از امیندار یه ما نسبتبود ک

 ادهیتشکر پ نبایکه گفت:خانوم حرفشو نزن فمیبردم طرف ک مدستیدیاومدم:خانوم رس

 میدیرس یبار سوار آسانسور شدم و رفتم باال.وقت نیشدم و به طرف شرکت خداداد رفتم.ا

کرد منم  سالمزدو  ی.لبخنددمینفر بهروز رو د نیخانومانه وارد شدم که اول یلیخ

 ینوبت بفرست تو!منش یرفتم که بهروز بلند گفت:خانوم رو ب ی.به طرف منشنطوریهم

رفتم  عیوارد شدم.سر دییبفرما دنیخانومدر زدم که با شن نییتکون دادو گفت:بفرما یسر

شو باال آوردو بود.سر دهیتو و درو بستم.آرمان از جاش پاشد.تااون موقع منو ند

 هیهمگروه یخوش اومد -سالم -من چشاش گرد شدو گفت:سالم دنیدگفت:بفرم...که با 
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.نشست روبه رومو گفت:چند یدانشگاه و خودمو کوبوندم رو صندل یایتو چرا نم -سابق

به نشونه آره تکون  یندازتتسریترمو م نیاستاد ا یایاگه ن یدونیم -کار دارم یلیوقته خ

 گهید یایاستاد گفت که اگه ن ایزحمت بکش ب شهیداد.باخشونت گفتم:ترم داره تموم م

آره.مگه من  -؟؟؟یکردو گفت:جد یخنده ا تکیتو اون دانشگاه درس بخون یتونینم

بعد کدوم استاد  -استاد گفت نارویهم قایآره دق -حرفو استاد زد؟ نیهم -دارم؟؟؟ یشوخ

دهنمو قورت دادمو  ستآبیکه استاد ن تیریمد -!!تیریمد -زد؟؟؟حرفو  نیهمچ

منم  یچرا به من گفته بود ول دونمیبه استاد گفته بود استادم به من.البته نم تیریدگفتم:م

.دستاشو ستادیروبه روم ا قایکردو اومد طرف من.دق یدونستم بهت بگم!تک خنده ا فهیوظ

سر من بود.باترس آب دهنمو قورت  یباال یچند سانت هی.صورتش یگذاشت دوطرف صندل

به شمار افتاده بود.با من من  شه؟؟؟؟؟نفسمیم یچ امیدادم.با لبخند گفت:اگه ن

 یچ امیو اگه ب -یوفتیترمو م نی...ایعنی.وفتهینم یاتفاق چی...هیایگفتم:خبب...اگه ن

 یخنده ا گهتکیبهتره د یوفتیترمو نم نی...اگهید یچیهم...ه یایخب اگه ب -شه؟؟؟؟یم

 یگفت:مطمئنم برا همورفت.مسخره.اه،قلبم اومد تو دهنم.زل زد ب زشیکردو به طرف م

 اومدم نیهم یبرا قایدق -!یومدین نیا

 مقلبمیبه زحمت نبود ی!راضیایو ن یزنگ بزن یتونستی!؟؟؟میپس چرا زنگ نزد -

 ری.تقصیگیشکست!ناراحت شدم.دلخور شدم.پوزخند زدمو از جام بلند شدم.گفتم:راست م

گرد شد.به طرف در رفتمو بدون نگاه  دادمچشماشیزحمت م دی!نباومدمیم دیمن بود.نبا

باز کردمو خارج شدم و باتمام توان درو بهم  دروخدادادو  یکردن بهش گفتم:خداحافظ آقا

 ویکیسالم  یکه صدا سادمیکوبوندم.از شرکت که خارج شدم دم آسانسور وا

.خوشحال دمیرو د دایبرگشتم که آ عیخانوم دانشجوسر:بــــــــــــه سالم دمیشن

آرمان  شیکردم که گفت:پ یروبوس ؟باهاشیزدمو گفتم:سالم چطوووور یشدم.لبخند
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 گهباخودمیبگو همون ارمان د هیبابا خداداد چ -خداداد کار داشتم یبله با آقا -؟؟یبود

:نه همون داگفتمیبه آ !روگمینم گهیآرمان.اما د گفتمیمدت بود م هی!من یدونیگفتم چه م

 یخواستگار ریبابا بخدا درگ -زنده ایمرده ام  ینیبب یرینگ یحال هیخداداد خوبه.چه خبر؟

 نایا ویخداداد!البته خواستگار یآقا -؟یک هی؟؟؟خواستگاریخواستگار -!میبود زایچ نیو ا

 یچ نی؟؟؟ایلبخند بزرگ زد.چ هیکه نه.دختره بله رو داده امشب هم بعله برونه!و 

 نیکردم لبخندم و از دست ندم.واسه هم یسع یلی!بله برون؟؟؟بغضمو قورت دادم.خگهیم

خدافظو  -.خدافظرمیمن م گهیخب د -یمرس -شااهلل خوشبخت شن ؟؟؟انیگفتم:جد

 یخم شده بود.برا نیدر آسانسورو باز کردم و رفتم توش!شونه هام به طرف زم عیسر

 نیدورب دینشون ندادم.شا یعکس العمل چیه غرورم نشکنه تو آسانسور هم گهید نکهیا

 نیاول یاز ساختمون خارج شدم و دستمو برا عیشدم سر ادهیداشته باشه.از آسانسور که پ

پراز بغض گفتم:فقط  ینشستم راننده گفت:خانوم کجا برم؟با صدا یبلند کردم.وقت یکستا

نگاه  هیفقط برم و به بق خواستیبرو آقافکر کنم متوجه حال خرابم شد که راه افتاد.دلم م

.امشب هم بله کنهی.داره ازدواج مرهیگیطرفه بود.اون داره زن م هیحس فقط  نیکنم!ا

معلوم بود.با  یبودم وبس.معلوم بود...همه چ شیدانشگاه همبرونشه!تااالن من همون 

پوزخند زدمو به مردم نگاه کردم.ازاولم خونه  هیشدن صورتم متوجه اشکام شدم. سیخ

با رها حرف بزنم.مطمئنم عرفان  دیهم اشتباه بود.با یلیبود.خ یگرفتن کار اشتباه یمجرد

 یدار یعسل چ -کن!*******  کمکم...ای.خدامیانجام بد ویکار نیاز خداشه که ما همچ

از  میماریمگه ب -میبر نجایاز ا نیشماعقد کن نکهیتا قبل ا گمیمن م -؟؟؟؟؟؟؟؟؟یگیم

 نیکه.گفتم از ا میبر ایمن نگفتم از دن -.دانشگاه.آرما...نجاسیما ا زیچ م؟؟؟همهیبر نجایا

دلم  گهیخوابگاه من د میریم گمیم -یچــــــ -خوابگاه! -کجا؟؟؟؟ میبر -میخونه بر

 نجایتنها ا تونمی.من که نمیریو م یکنیازدواج م یکنم رها.تو دار یزندگ نجایا خوادینم
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اجاره بهمن ماه رو  نکهیا یبجا شهیداره تموم م یبرم خوابگاه!د دیباشم.چه االن چه بعدا با

نزد.رفتم تو اتاق و شروع  یحرف گهید کنمرهایخواهش م -اما! -خوابگاه میریم میهم بد

ترم بود و من خودمو کامل واسه اون روز  انیامتحان پا گهیکردم به درس خوندن.دوروز د

که  هیها متعجب شده بود.کبلند شدم و صبحانه خوردم.ر شهیآماده کردم.صبح زودتر ازهم

که دوسش داشتم داره ازدواج  یمتعجب نشه.من خودم هم متعجب شده بودم!کس

دکمه آسانسورو  دمویکفشامو پوش عیسر یلی؟؟خداشت؟ شهیم یا گهی.چه توقع دکنهیم

 عیسر اونمیدیچقد لفتش م -من بخورم لقممو...بعد سایزدم.رها با دهن پر گفت:چته تو؟وا

 یوقت یول میدیرس یکه چجور ادینم ادمی.راه رو میو سوار آسانسور شد دیکفشاشو پوش

 وشاین -یمرسبه سالاام. -یرفتم طرف ساحل و گفتم:سالم ساحل.خوب عیسر میدیرس

من صداش  دیاز کجا فهم نیشد.ا کیبه ما نزد عیسر نجامویداد زد:من ا یکیکجاس

 نیا یحدس زدمرها:وا -یدیکه آروم گفت تو از کجا شن نی:ادیزدم.ساحل سوال منو پرس

ما  وشایگفتم:ن وشایتوجه به اونا روبه ن یهبیشدهساحل:درد عاشق وونهیعسل چند روزه د

خوابگاه چرا؟؟؟من تازه  ی:وااام؟ساحلیایب میتونیم یشما!چطور گاهخواب میایب میخوایم

 شهیم یخوابگاه.چ ایتوام ب خب -خونه شما! امیاز خونه داداشم چتر شم ب خواستمیم

!مسخره گهی:عسله دنرهایایب نیخوایم یچ ی:حاال براوشایانیباشهرها:منتظر بود -مگه؟؟؟

 یسر دهمهیواسه ترم جد میبپرس طویشرا میبر دیایگفتم:خواهشا بعد امتحان ب عیشدهسر

هم بهش  ینگاه مین یحت ی.متوجه خداداد شدم ولمیتکون دادن.به طرف کالس رفت

برگه هارو با پاسخ نامه  ی.استاد مرتضوکردمینگاهش م دیننداختم.اون زن داشت!من نبا

 لیتحوهمه سوال هارو جواب و برگمو  قهیچهل و پنج دق یزود نوشتم و ط یلیداد.همرو خ

 یتفاوت.پشت بند من مرتض یهمچنان ب یاستاد دادم.باز هم متوجه نگاه خداداد شدم ول

سرمو تکون دادم و سالم دادم که  یسالم خانوم معافبا لبخند زورکهم خارج دو گفت:
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 فهی.وظنیدار اریآهان.اخت -ساحل خانوم -یچه لطف -ممنون بابت لطفتون! یلیگفت:خ

آهان.باشه.خوش  -ییجا میبر میخوایم -چرا؟؟؟ -ها! رونیب دیبر ذارمینم یبود.امروز ول

 بگذره

عده با  هیاومدن. رونیدانشگاه منتظرشون شدم.کمکم همه ب اطی!تو حگذرهیگفتم:م تودلم

 ایو ساحل جزو همون معمول وشای.نیعده معمول هیعده خوشحال. هیناراحت. یها افهیق

 ی.باکلمیدیرو پرس طیو شرا میبه طرف خوابگاهشون رفت وشایبودن و رها خوشحال.با ن

به اتاق ما  وشایه باشه و نکه چهارنفر میریبگ یم اتاقیتونست یریدنگ و فنگ و سخت گ

همه امتحان هارو خوب داده بودم.امروز  بایالمصبا!******* تقر دادنی!مگه اجازه مادیب

 یکه خونه مجرد میاطالع بد هیو به بق میبود.قرار بود با رها به شمال بر شیهم آخر

بودن!منم که ازخدام بود  نشدهخبردار  انیجر نیما از ا یها هی!هنوز همسامیخواینم

هامون رو  لی.وسامیگفتیو م میرفتیم دیکرده بود حاال ما با ینفهمن!ساحل خانوادشو راض

 حیو اون راه افتاد.ترج میشد نشی.عرفان اومده بود دنبالمون.سوار ماشمیجمع کرده بود

 هی.کردمینگاه م رونیبه ب ریکه رها و عرفان راحت باشن.تمام مس نمیدادم من عقب بش

نداره.آرمان هم که  تیبرام جذاب یزیچ چیه گهید کردمیتو وجودم بود.احساس م یحس

 داریرها ب یچشمام گرم شد.باصدا یک دمینداره من اونجا باشم!نفهم یلیازدواج کرد!پس دل

بودم.از  دهیشدم.چقد خواب ادهیرو مرتب کردمو پ مپالتومیدی!پاشو...رسیخوابیشدم:چقد م

!به طرف خونمون رفتم و بعد باز شدن در دیچیشدم سرما تو تمام تنم پ ادهیکه پ نیماش

به ساختمون مامان بغلم کرد منم مامانم رو.چقد دلم تنگ شده  دمیرس یوارد شدم.وقت

.سفت بغلش شوازیکه با لبخند اومده پ دمیرو د یبوسش کردم و بعد عل یبود.کل

.رهاهم اومد توخونه و رمیبم خوامیچرا انقد دلم تنگ شده بود.انگار م دونمیکردم.نم

بغلش وارد  ریهمه هندونه ز نیبارش کرد.اونم باا زایچ نیعروس گلم و ا یمامانمم کل
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کردمو بعدمنو رها به  یخونه شد.به طرف بابا رفتم!اونم خونه بودوچه جاالب.بااونم روبوس

دونستم  هترکه گذشت ب کمی.ییرای.لباسم رو عوض کردم و اومدم تو پذمیاتاقه من رفت

به نظرم  -؟؟؟؟یچ یعنی -خوابگاه میبر میگرفت میبابا منو رها تصم -خوابگاه و بگم. هیقض

تو خوابگاه  ی.ولمیباهاش وقت بگذرون میکه بخوا ستین ی.کسمییتنها یلیاونجا بهتره.ما خ

 می.بهتره برمیاجاره بهمن ماه رو بد گهید میخوای.نممیدوستامون هست یکیبا اون 

کارو  نیهم دی...ازاولم بانیبه عقل اومدن.آفر نایگفت:خداروشکر ا عیسر رفانخوابگاهع

دوهفته همه  نی.توامیدوهفته وقت دار دیآره.تا ترم جد -؟ی.بابا گفت:مطمئننیکردیم

.خب شما نیلیباشه.هرجور ما - نیدادفر صحبت کن یشما هم با آقا میکنیجمع م الرویوسا

داشتم.به طرف قرص ها  دیشد.سر درد شد وعصحبتاشون شر گهیرها خانومد یچطور

 ضیعسل.عسل...پاشو دختر مر -.******** دمیکلداکس خوردم وخواب هیرفتم و 

ساعت  -.دمیباز کردم که صورت عرفان رو د رونچشمامویب می.پاشو.پاشو قراره برایشیم

 دارمیاز جام پاشدم.سرم خوب شده بود.به عرفان گفتم:نهار چرا ب عیچهارسر -چنده

 ایکرد.االنم ب دارتیب یواال عل -؟؟؟؟؟یوا!ک -ادیخوابت م یگفت میکرد دارتیب -ن؟ینکرد

از جام  عیسریفهمیخودت م ایپاشو ب -کجا؟؟؟؟ میبر -رونیب میبخور قراره بر زیچیبرو 

 یب -شودیزمان.اجنه وارد م اامامیمن گفت: دنیبا د ی.علرونیپاشدم و رفتم ب

 ی.وایخوشگل شد یادیز کمی؟یدونیم یخوشگل یلیخ -یخوشگل نی.خواهر به اتیترب

:اون موقع زوم نشده بودم روش.برگرد شعرفانیدید یوقت یدینترس یعرفان چطور

درد!خودمو  یکرد.ا شیهم همراه یخنده.عل ریقاه قاه زد ز هویطرفش که  نمتبرگشتمیبب

!رژ لبم اطراف دمیترکیجن؟؟؟؟؟؟داشتم از تعجب م ایمنم  نیخدا ا اینگاه کردم. نهیتو آ

 دهیبار خط چشم کش نیاول یکرده بود.برا یهم چشمامو مشک ملیلبم پخش شده بود.ر

 یکرده بود!موهامم که.رد بالشم رو یچشمامو مشک نییمتر از باال و پا هیبودم اونم به طول 
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!آب زدم به صورتمو ییرفتم تو دستشو رجهیصورتم قرمز شده بود.لبمو گاز گرفتمو ش

کرد.و بعد  کاریتو دلم گفتم مگه چ بعدیذاریکه حواس نم یبش یبگم چ دادخدا یگفتم:ا

ندا  یکیکثافطاون  شعورهی.بهیلیخ کنهیم یکه داره عروس نیدرونم گفت:هم یندا

دو:اومده دل مارو برده  یگرفتندایاز تو اجازه م دیازدواج کردن با یبرا کنمیگفت:فکر نم

تو خاطر خواش  دونستهی:اون بدبخت نمکی یپرروندا یحاال رفته ازدواج کرده پسره 

که  رونیب الشرفتمیخیکه.صورتتو بشوووورآب زدم به صورتم.و در آخر گفتم:فعال ب یشد

 یکرد؟؟؟؟؟؟عل فیازمن تعر نیخانوم اومدچشام گرد شد.ا یگفت:آهان...حاال حور یعل

 تالبتهبا حرص کوسن مبل رو طرفش پر یجهنم یمن شد گفت:حور افهیکه متوجه ق

خودم برنج  یذره برا هیکردم که قهقهه اونو عرفان رفت باال!رفتم طرف آشپزخونه و 

 -مامان رفته خون مادر جون -کجان نایخوردن گفتم:ماما ونیو نشستم خوردم.م ختمیر

 مبرنجیحلقه بخر میقراره بر -م؟؟؟؟یکجا بر ؟قرارهیکرد داریمنو ب یاومد یچ یخب برا

خودتون  -مینشون بخر میبر -کجا؟ می؟؟؟؟بریگفتم:چ وردمواب خ وانیل هیتوگلوم. دیپر

ببرم که تو ام  خوامیببرم.تورو م خوامیعروسو نم -.برنی.درضمن عروسو که نمگهید دیبر

مگه بعله برون  -.مامان گفت تورو با خودم ببرممیری.خودمون میخواهر یستیعروس ن

تکون  یمسریکه نگرفت مراسمشو -میماکه همه حرفارو زد -میآره.دار -م؟؟؟؟یدار

آرمان با خواهرش رفته  شی.حتما چند وقت پدمیلباسمو پوش عیدادم.بعد ازخوردن غذا سر

 ی.بغضمو قورت دادم و به همراه عرفان و علییای.هه!!چه دندهینشون خر ندشیواسه زن آ

حلقه انتخاب شد.با  هیگشت  شتریگشتن که البته خود عرفان ب ی.بعد کلمیبه بازار رفت

نگاه  دادیکه نشون م یخوبهبه حلقه ا نیا نیبه طرفش برگشتم:عسل بب اشصد

 ی!روانهیبرل میدیکه فهم نیورش به صورت حالل طال بود و بغلش نگ هیکردم.جالب بود.

پس  -:نه خواهرمه.شونن؟عرفانیکه آقاعه گفت:خانومتون ا میانگشت من امتحان کرد
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دادم و اون حلقه  رویدییتا همنمیعال ننشو یبرا دی.طال سفهی.عالنینشون بخر نیاومد

.چقد من حسرت زایچ هیبق دیخر یبرا میرفت گهیبازار د هیشد.بعد از اون به  یداریخر

 دیکردم همه افکار آزار دهنده رو کنار بزنم و به خر یبابا!سع یآرمان...ا ی.اخوردمیم

کفش براش  لومانتو وشلوار شا هی.دونستمیرهارو م قهیکارم کردم.سل نیتوجه کنم.هم

.شلوارشم کرم بود.شالشم از یبود با کمربند مشک دی.مانتوش چهار خونه کرم و سفمیدیخر

خونه و کادو  میدیساعت هشت شب رس بای.تقریجنش مانتوش بود.کفشش هم مشک

هارو که  لهیوس نیکردن اونها افتاد رو دوش من.همرو بردم تو اتاق و کادوشون کردم.ا

ها  یدختر شکست عشق نیهمش مثل ا دیمن که نبا ی.ولشدمیناراحت م شتریب دمیدیم

ناراحت نشن.****  گرانیمن هم د ینشون بدم که با ناراحت مویخوشحال دیبمونم.پس با

 هیهم اومده بودن و ما همه هد ناییموفق نبودم و روز بعله برون که دا ادیز میتصم نیدر ا

 نشونیماهه ب هیموقت  غهیص هی مپنچر بودم.بعد از انجام مراس یکمیمن  میهارو برد

 شیآزما ی.فرداش براشیآزما یخونده شد و بعد از اون قرار شد رها و عرفان برن برا

سه روز کل خونه رو جمع  یهم ط هیو بق میتهران شد یما راه شیرفتن.دو روز بعد آزما

عرفان و رها خرج  یعروس یپول رو برا نیها فروخته شد و قرار شد هم لیکردن.وسا

بود با  یاز ارمان نداشتم.ساحل هم که چند وقت یخبر نیچند وقت کوچکتر نی.تو اکنن

نگفته  مانیبه پ یزیکه اونم راجع به ما چ وشاین موندیدعواشون شده بود.م یمرتض

 یوقت نیهم یبرا دونستمینم لشویو نصفشون آرمان بود.دل خوردیمدام زنگ م میبود!گوش

چه عجب خانوم  -زنگ زد جواب دادم:بله؟؟؟ دانشگاه میشب که فرداش قرار بود بر هی

انقد زنگ  نیداشت یسالم.کار -سالم -نکهی.طلبکار شدم مثل ادیببخش -جواب دادن

تکون دادم  هیبه پام خورد.ساحل بود.برگشتم طرفشو سرمو به نشونه چ یلگد هی هوینیزد

بپرسم دو  شهیم -ادامه بدهو هرسه تاشون برگشتن طرف من.ارمان: یچیکه گفت:ه
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.عسل درست زنهیم یبلند بود.رها آروم گفت:چه داد بایشما؟؟؟صداش تقر نییهفتس کجا

قطع  ویداد کتک و بخور یتا بجا یستین فی...حفیح -!نااااااااایسر من داد نزن -جوابشو بده

تخت  یاز باال وشایبزنه پررو.ن خوادیمضمن داره هاااا!منو م یریخود درگ نیکرد.واااااااا ا

زد به پام و  دونهی!رها یچیه -باهاش؟ یشد ینطوریتو ا هویگفت:چرا  نوییپا مداو

 یچون.بهتر بود وابستگ کنهیداره ازدواج م -نمی.بنال ببیچیه گهیم شهیم یگفت:هرچ

 یگیم یدار ی:چکنه؟؟رهایم ؟ازدواجینشهساحل بلند گفت:چـــــــــــــــــ جادیا یشتریب

اهو نشست رو تخت  -آره! -واقعا؟ -کنهیم زدواجگفت داره ا دایاونروز آ -تو؟؟

زنگ  یچ یکه زن داره برا نیا دونمی.من نمستیبد ن چمیه -خودش.ساحل گفت:چقد بد

 -بخواد ازدواج کنه نیعمرا اگه ا -عمرا؟ یچ -:عمراوشایکنهنیزده به من دادو هوارم م

 مانیاز پ رداام.فکنهینم یعنی کنهیازدواج نم گمیم یمن وقت -خواهر خودش گفت گمیم

 ینداره!ساحل:پسره  یربط چی.چه ازدواج بکنه چه نکنه به ما هخوادینه ممنون.نم -پرسمیم

 دیول کن بابا.بر -یدادیبهش م ایازاون عدس دونهی نیایب نکهی.کاش قبل ازاشعوریب

...اه!منم یبهت.پسره  دادمیم ایازاون عدس دونهیپشتمو کردم بهشون.واقعا کاش  دویبخواب

نگذشت که خوابم  یزیهم فشردم.چ یدارم.و چشمام رو رو یریاز اون خود درگ دترکه ب

 ********.برد

به  میبه طرفشون رفتم.بعد از قفل کردن اتاق راه افتاد دمویپالتومو پوش عیشداسر رید -

 ی.ولمیدیرس یچطور دمیبسته.اصال نفهم یکیچشمم باز بود  هی ریطرف دانشگاه.تمام مس

خدادادو حتما  دونستمیخودمو درست کردم چون م عیسر دمیه رو ددر دانشگا یوقت

 نیی.من که سرم کامل پامیرفتیم میداشت یو راه رفتم.چهار نفر نیی.سرمو انداختم پانمیبیم

پام  یکه کفش مردونه جلو کردمینگاه م نویباال.داشتم زم ارمشیب خواستیبود.دلم نم

 ییاخمو افهیآروم آوردم باال که متوجه ق .سرمو آروممیستادی.هرچهارتا از حرکت ادمید
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نگاه کنم.جادو  تونستمینمآرمان. یسبز...زول زدم تو چشا یجفت چشما هیشدم.

خواستم از بغلش رد شم که جلومو  عی.سرکردی.بدجورم با چشماش جادو مکردیم

 وشایباهات حرف بزنمن دیبمش درومد:با یهمون آرمان باشه.صدا نیا شدیگرفت.باورم نم

 نیا یتو دانشگاه جا نیکنیشدن.سرمو اوردم باال و گفتم:فکر نم بیغ هویاحل و رها و س

 یبرم که دستمو گرفتو گفت:االن اصال حوصله نازکش ست؟؟؟زشتهخواستمیکارا ن

.آبرو هم واسم مهم گمیجا م نیهم ایدانشگاه  رونیب یریم یوفتیندارم.مثل بچه خوب راه م

پس مثل بچه خوب راهتو  -خشونت گفتم:منم حوصله نازکردن ندارم.مطمئن باش ستباین

 یچ نمیبب خواستیرفتم.دلم م نشگاهبه طرف در دا عیدانشگاهسر رونیکج کن برو ب

برداشتم.آرمان  مویگوش سادمویبلند شد.وا میگوش ی!تا از دانشگاه خارج شدم صداگهیم

و دراوردم.شماره  مینگگوشیگفت:دم پارک شدیداشت از کنارم رد م یازم جلو زدو وقت

 شونهکارنا! یجواب نداد.تلفن قطع شد.ملت ب یناشناس بود.باشک جواب دادم:بله؟؟؟؟کس

شد.دنبالش رفتم  نگیوارد پارک امیدارم م دید یباال انداختمو به طرف آرمان رفتم.وقت یا

کجا  هویبپرسم  تونمی.آرمان با خشونت گفت:مستین میچکیه مینگیتو پارک دمیکه د

 دی.االن بایجواب بد دیآره با -بدم؟ دجوابیبا -ه؟؟یما خال ییخونه روبه رو ن؟؟چرایرفت

 یدار یهان؟؟؟به طرفم اومدو بازومو سفت گرفت:با چ گهید یخوایم ی!تو چیجواب بد

 گهید رون؟چرایب یاز شرکت زد یپاشد هوی ؟؟؟؟چرایروح و روان ک ؟؟؟؟بایکنیم یباز

سفت گرفته بود.از درد اشک تو چشمام  ؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟؟دستمویجواب زنگارو نداد

.دوباره رونیب دمیکش دستشجمع شده بود.با بغض گفتم:دوست داشتم.و بزور دستمو از 

 تیو اذ گرانید یدار ؟؟؟دوستیدستمو گرفتو گفت:دوست داشت

 دمیستش کششده بود.دستمو بزور از د یو ندادم.وحش ؟آره؟؟؟؟؟؟؟جوابشیکن

از در خارج شدمو  دمیمالیکه دستمو م نجوری.احساس کردم دستم کامل له شده.همرونیب
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رسوندم و  ییخودمو به دستشو عیسر یلیخودمو با دو به دانشگاه رسوندم.وارد که شدم خ

که  کنه؟؟؟؟؟؟دستممیم ینطوری!چرا ای.لعنتکردمیم هیگر دیصورتمو شستم.من نبا

زنگ خورد.همون  میبدبخت!برو بچسب به زنت.اه.دوباره گوش یترکوند.تو خودت زن دار

جون  مانبا آر نکهی!مثل ایاخ -نکبت! یمرض دار -شمارهه بود.جواب دادم:بله؟حرف نزد

 یفضول -شما؟؟ -.گهیم یگه؟؟؟؟؟؟چید هیک نیدعوات شدهآب دهنمو قورت دادم.ا

 ویقطع کرد.گوش!صاحب دارهو ینیبینشو که بد م کشیموقوف.فقط خواستم بگم نزد

باهم  ،بغض،استرس،ترس،همشونیت،ناراحتیو بهش نگاه کردم.حرص،عصبان نییآوردم پا

 گهی!صاحبشه!زنگ زده مگهیم یچ نیا ایخدااه بگم و بغضم بشکنه. هیباعث شد بلند 

صاحب نداشتو من ازش دور بودم.حاال صاحب داره.زن  یموقع هینشم. کشینزد

خارج  ییاز در دستشو ختمیکه اشک ر گهید قطره د...از من دورش کن!چنایداره.خدا

ولش  -وا! -فقط داد زد. -گفت؟ یچ -یچیه -شده؟ یاومد جلومو گفت:چ عیشدم.رها سر

دختره.سحر خفته.با پوزخند به من  نیاومد جلوم.اه.ا یکیکه  رفتمیم مداشتمیا بریکن.ب

بگو  -؟یبه چ -داره؟ یربط -؟یکرد هی!گریآخ -سالم -نگاه کردو گفت:سالم عسل جون

 یاتفاق رونیب نینه.به آرمان جونت ربط داره.رفت -داره؟ یبه تو!ربط -؟یخب به ک -!یبه ک

تنه هم بهش زدم که نصف خودم  هیبغلش رد شدم و  از عیموقوف و سر یفضول -افتاد

 هیکرد.متوجه شدم  ابی.استاد حضور غمیلوس!با رها سرکالس نشسته بود یرفت.دختره 

هم تو کالس هستن!استاد شروع کرد به درس دادن.منم تمام حواسم رو  ییترم باال چند تا

بردارم که  فمویشدم ک ند.از جام بلرونیتموم شد.استاد رفت ب یجمع کردم.کالس به خوب

به دستش و بعد به خودش انداختم.دستمو گذاشتم تو  یدستشو جلوم گرفت.نگاه یدختر

 یشد؟وقت داشیاز کجا پ هوی نیزمان.ا اامامیدستاش و بهش نگاه کردم.لبخند زده بود.

 میشناسیکردوگفت:سالملبخند زدم و گفتم:سالم!م شتریب طونشویلبخند ش دینگاهمو د
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رد عقب.به طرف دانشجوام مثل خودت!دستشو ب هیمنم  -پس...! -کنمینم رفک -همو؟

با لبخند دست تکون دادو از  ویعیرب بای.زباسیبرداشتو گفت:اسمم ز فشویرفت.ک شیصندل

 :کردمو گفتم:چه باحال بودرها یکالس خارج شد.تک خنده ا

با رها از کالس خارج  دمویبده!خند یزیچ یبود؟فک کنم اومده شماره ا یک ی!ولآره

!اسمشم که کنهیدختره واقعا!اومده با خنده جلو من دست دراز م نیشدم.چه جالب بود ا

از دخترا حرف  یکیدم پله ها داره با  دمیبود.از کالس که خارج شدم د یعیرب بای...زبایز

اسم من عسله اسم  -باهاتون اشناشم؟ تونمیلبخند گفت:م بامتوجه من شد  ی.وقتزنهیم

شت طرفمو انگشت اشارشو به طرفم برگ عیعسل...عسل معاف؟و سر -دوستم هم رها!

 یدانشگاه بزرگه!ول نیا یدونیم -!؟یدیتکون دادمو گفتم:از کجا فهم یگرفت.با لبخند سر

.واسم گفتیاز توبد م یادی.سحر قبال زیچیه -ه؟یمنظورت چ -!چهیپیحرف توش زود م

:آره بابا.ولش بایهاز رهیسحرم خود درگ نیگفت:وا ا عیسر نمترهایبب یجذاب شد

برام جذاب  بای.زمیتکون داد یرها سر م؟؟؟؟منویقهوه بخور هی میبر نیکن!خب...موافق

احساس  یعنی.زدیو از کجا آورده.قشنگ هم حرف م طنتیهمه ش نیکه بدونم ا نیبود.ا

و سه  می!هرسه با لبخند به طرف بوفه رفتوونسی...ددمیشا ای!هیطونیسرتاسرش ش کردمیم

 شیترم پ -؟؟؟یهست ی.با من من گفتم:ترم...چندمزایاز م یکیرو  می.نشستمیتا قهوه گرفت

 پلممونویفوق د گهیسال د ستی!ان شااهلل ده بمیگرفتمرها:ماام ترم دوم پلمیفوق د

سرمو باال  بایز یبا قهوم ور رفتم که با صدا نویی.سرمو انداختم پامیدیخند مهرسهیگریم

چهار نفره  پیاک نیگفت:اووه.ا بای...زیشگیآوردم.همون چهار نفر!چهارنفر هم

به طرفش  عیکه نشناسه.مخصوصا آرمان خدادادوسر هیک -شونیشناسیاومد!رها:م

 بالق گنیباهاش باشن.م خوانی...همه مهی...پسر جذابینیبینم -؟یچ یعنیبرگشتمو گفتم:

 یچ نی...اه.ایخم شد.لعنت نییبوده.بدجورم عاشق بودهشونه هام به طرف پا شهیعاشق پ
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ادامه  بایسوال داشتم...ز یبوده؟کل شهیعاشق پ یزمان ؟چهیک دونه؟عاشقی.از کجا مگهیم

داره ازدواج  یدی...دیدیتر شدم.د دیازدواج کنهمن ناام خوادیاالن م یداد:ول

.اطالعات همرو هیس یب ی:سحر ببای؟زیدونیاز کجا م نارویا وگفت:ت عی!هه...رها سرکنهیم

که تو  دونمیم ی.ولدونمینم یادیز زی:واال...چبایازش بگو!ز شتری.رها:خب...بارهیدر م

 شیگفته؟من فقط همگروه ی.بااخم گفتم:کدیبه من نگاه کردو خند ویبود شیسوگول

 نیا یدونی.مکردیتوجه نم انقد.به دوست دختراش کردیبه تو توجه م یادیآخه...ز -بودم!

:ساحلو ان؟؟؟؟رهاینم گتونید یاهم جالبه!بحثو عوض کرد:دوست یلی.خهیپسر کال آدم جالب

االن شد  ی:گروهتون چهارنفرس؟؟؟رها با لبخند گفت:بود ولبای!زومدنیکه هنوز ن وشاین

...پس شدینم یمیصم یکیدراز کرد.وا...رها که انقد زود با  بایپنج نفره و دستشو به طرف ز

خوشش اومده... با حس سوختن گردنم به  باعهیز نیاونم مثل من از ا دیه؟؟؟؟شایچ هیقض

 یچهار نفره بودن آروم پق پیکه همون اک یبغل زیم هوی!یعقب برگشتم و گفتم:وححححش

رو ساکت کرد و آرمان  ی.ساحل که بااخم مرتضمیدیکه فقط ماشن یخنده.جور ریزدن ز

گردن  -...جمی.عجـــیرتیآروم در گوشم گفت:چه غ وشای:هه هه!نفتگ ظیبااخم غل هوی

 دیعضو جد دینیگفت:بش عیسر نرهایایبدون ما ن نی:تا شما باش؟ساحلیزنیم یایم هیمفتک

 ریما.من کامل ز زیحرف نگاه آرمان برگشت طرف م نیا بابایبچه ها.بچه ها ز بای.زمیدار

 یعنیشدو آب دهنشو قورت داد. گردچشماش  هویکه  دید یچ دونمینظر داشتمش.نم

گفت که اوناهم برگشتن  یچ دمینفهم زویموبه مو رفتاراشو در نظر داشتم.بعد رفت تو م

خود  یعنیدر گوشم گفت: وشایفقط پوزخند زد.ن بایز یگفت:وا...ول هویطرف ما.ساحل 

 یپرس والسالم و اح یبا خشوحال نهمهیآشنا بش بای.با زالشیخی.بوشاین -در حد... یریدرگ

فعال  خواستیدلم م یازش بدم اومده بود...ول گمیباهاش مچ شدن!من نم عیکردن و سر

تنفر  بایز یشم!***** روز به روز با حرف ها یازش بدونم بعد باهاش اوک شتریب کمی
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مهم رو داره.چه  یسحر اطالعات همه بچه ها گفتی.مشدیتر م ادیو ز ادیمن نسبت آرمان ز

خداروشکر  ی.ولدونستیو اون م کردمینم بهش فکر یکه من حت یزیداشت.چ میاطالعات

دوتا دختر خونه رو به  یوقت یپسرچطور نی.من موندم امیبود شیبود ما همسا دهینفهم

موقع از  چیه بایازش.ز شدیداشت نابود م تمی.کل ذهنکردیبودن مثل آدم رفتار م شییرو

من  دی!شاذارهیلحظه تنهام نم کی یکه حت دادیبهم دست م یحس هی.خوردیکنار من جم نم

کنارم بود  نکهیاز ا ادمیبود.ز ی.کال،دختر جالبگهیدست تو دماغم کنم.برو کنار د خوامیم

 میروز تو دانشگاه نشسته بودم که گوش هیکنه. یو ساحل بود ول وشایناراحت نبودم.مثل ن

آرمان داره  دمیحرف نزد.خواستم قطع کنم که د یزنگ خورد.ناشناس بود.جواب دادم ول

 ییشد صدا کیآرمان بهم نزد یدرگوشم گرفتم.وقت یهمونجور وی.گوششهیم کیزدبهم ن

نگاهمو  عیباشه زن داره!سر ادتیحرف بزنه. یبه حالت بذار یاز شت خط اومد:وا

من دستشو باال آوردو تند تند  دنیدستش بود.با د ی.گوشدمید بارویچرخوندم.روبه روم ز

که تو دستش بود اشاره کردو  یبه منو آرمان وبعد به انگشتر دوز یتکون داد.بعد چشمک

 رهیخ بایمن به ز نیاونم ع دمی...باخنده برگشتم طرف آرمان که دوونهید ی.دختره دیخند

 ستین میچیمن ه -چته؟ -؟؟یناراحت -نیمچ شد یادیقطع کردم که گفت:ز ویشده.گوش

 یوبعد صدا دمیو شن انپوزخند آرم یراهمو کج کردم.صدا عیخدادادوسر یآقا

حرف راه  ی.مطمئن باشبرسونهیبهت نم یزیچ بیاون شو.جز آس الیخیآرومشو:ب

 کیموقع سحر بهم نزد گفت؟همونیم وینبود.ک ایبا من بود؟ گفت؟؟؟؟اصالیم ویافتادم.ک

داشته  یربط چیبه تو ه کنمیفکر نم -شدو گفت:به...خانوم معاف...خوب هستن آقاتون

رفت.احساس  رویبگ دهیناد ارویدلسوز نیبعد ا زننیچه حرفا که نم تشتپ نیبرو بب -باشه

 بایغلط کرده.از سحر که دور شدم ز زنهیحرف م ی!هرکیشد.لعنت یدلم خال ریکردم ز

 -...باااااایگفت؟آروم بغلش کردمو گفتم:ز یچ دهیدختره ورپر نیجلومو گرفتو گفت:باز ا
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 یا -سحر خفته! نیا -گفته؟ یکرده.ک لطنه غ -زنه؟یحرف م یپشت من کس -جاااانم...

.ولش کن.از من جدا شد.چشمک زدو گفت:آقا گهیواسه همه م نینشه.ا داریب گهیبخفته د

اخمات باز شهرهاو  نیا میحرف بزن کمی میبر ای.بمیبر ایب -بابا یچیه -گفتن؟یم یآرمان چ

 میچونیآخرو بپ کالس نی:اممم...موافقبای؟زیجلومونو گفتن:درباره چ دنیپر وشایساحل و ن

حرف  نیخوایم یبود درباره چ نی...منظور ماایچیکه ه نیخونه ما؟؟؟؟رها:ا میبر

آره.من  یگفت:وا دویخند وشایم؟؟؟نی.برشهیبه شما ربط داده نم گهی:اونش دبای.زنیبزن

 چارهیب -مگه؟؟ دهیحال ندارم برم سرکالس.ساحل:رهااااجووون نامزدت اجازه م

 وشایدننیاجازه م ؟؟؟؟اوشونیجون چ مانیجون پ وشاین -دهیم ازههم اج یلینامزدم.خ

اجازه  کنهیهم غلط م یخب پس مرتض لهی:خدهساحلیباخنده گفت:بعله اوشون اجازه م

بابا!هر چهارتا کالس  ی...اانهی دهیاجازه م تیکس دیاز من نپرس یچکینده!منم که بوق...ه

.منم که کال اگه جلو میبود شد یمشک یایزانت هیکه  بایز نیو سوار ماش میچوندیآخرو پ

پسره  نیا یگفت:وا بایز میرفتیکه به طرف خونشون م نجوری!همگذرهیاموراتم نم نمینش

 -دادهیداشته شماره م یوقت دتشیتو رستوران د گفتیانگار نه انگار نامزد داره.سحر م

 نی:بابا انرهایا هیا یعوض هینصفش خودم شاهد بودم. یبعله همون آرمان!من برا -آرمان؟

.با شک ستین ی.اصال هم پسر خوبنشیشناسیاز من و سحر که نم شتری:ببایهزیپسر خوب

چرخوندو  فرمونویچرا باهاش ارتباط دار اد؟پسیازسحر بدت م یگفتم:تو مگه نگفت

بهش زدو  یپس گردن هیخوبه!ساحل  یواسه اطالعات رسان ی.ولادیبدم م گمیگفت:االنم م

از  یکیبا  شی:چند وقت پبایاطالعاتشو بگوز هیها.خب بق هیگر هگفت:عجب سوء استفاد

 ویخواستگار ریدوستام دوست بود.اوف...آرمان بدجور عاشقش کرده بود.اون موقع درگ

 هیبود. وونشیدوست دختر داشت.دوستم د شیخواستگار شه؟؟؟موقعیبودن.باورت م نایا

 شیپ ویه خواستگاری.آخرشم قضشدیم یدوستم روان دادیشب بهش اس ام اس نم
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رها  یباال رفت ول وشایساحلو ن نیح یکردصدا یخودکش ی.هه...دوست خنگه من حتدیکش

 دویخند بایحرفم ز نیا بایشد که گفتم:عوض یچ دمینگاه کرد.نفهم بایبه ز یمعمول یلیخ

نه بابا.کاش  -:دوستت مرد؟؟وشایخانوم تازه به وجد اومدهن نیگفت:اوووه.ا

 شهیبه طرف ش سرمویسر هم بهش نزد.عوض هی ی.آرمان حتتهگرف ی.افسردگمردیم

از  یچ کردمیفکر م یکه اسمش آرمان بود متنفر شدم.من چ یلحظه از هرک هیبرگردوندم.

به رها نگاه کردم که ابروهاشو  نهیآ ه؟؟ازیآدم نی...واقعا آرمان همچیعنیآب درومد!

.مخ این پسره اومد طرفت محلش نذاریگفت:ا هوی بایاومد تو دلم.ز ینانیاطم هیباالانداخت!

به  ی.وقتدی.اونم از جنس مغرورش...و خندمیندار شتریعسل خانوم که ب هی!زنهیتورو هم م

 نی.بعد از پارک کردن ماشنگیباز کردو رفت تو پارک موتیدرو با ر میدیخونشون رس

با بزرگ بود یباحال بود.خونه تقر شیرونیب یبود.نما یخونه آپارتمان هی.میشد ادهیپ عیسر

 نگیگرد به پارک یبیسراش هی یشدیداشت.از اونجا که وارد م یقهوه ا ی.در ورودکیو ش

تو  میبود.سوار آسانسور شد کیش نگشمیدر آسانسور بود.پارک وارید هیو بعد بغل  رفتیم

 سادهیخانومه با کالس وا یلیدرآوردن.درآوردن...من خ یمسخره باز یآسانسور کل

 گنیم انیم اتونینییپا میگفت:خب مااالن تکون بخور عی...ساحل سرنیاسشنیبودم.منو که م

 :باینزیساکت باش

 ریکه بخواد گ ستین یکس هیهم خال هیطبقه سوم نیا یان.ول هیهامون پا هیباباااا.همسا نه

قبل انقالب هم گذاشته بود.معروف  یمیقد یبده!به طرف ضبط رفتو روشنش کرد.آهنگا

.من که فعال خسته بودم ولو شده بودم رو شناسمیدل بود که خوانندشو نم یدل ا نشونیتر

دراوردو  فشیرژ از تو ک هیساحل  هوی.اوردنیدرم یپاشده بودن جنگولک باز ناامیمبل.ا

ساحل در رژو  هویو خنده ها بلند شده بود. بایز یها غی.جبایحمله ور شد رو صورت ز

اون رژ به اون  فیساحل توروحت...ح یبه به.ا میدیکه پاشد د بایگذاشتو بلند شد.ز
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 هیقرمز کرده بود.شده بود شب غشوو نوک دما بایز یکار کرد...گونه ها ی.نگا چیخوشرنگ

رفت جلو  نتایبرو بب -صورتمو یکرد کاری...چیدلقکا.از جاش بلند شدو گفت:ساحل وحش

رو هم  وشاید.نکر یبلند شد.اومد طرف ساحل و به زور صورتشو همونطور غشیج نهیا

طرف  ادیکرد خواست ب زیگوش نداد.صورت اونم چ بایکرد ز ی.رها هر کارنطوریهم

صورت مارو هم  ادی.واال...منهیشخصا بلند شدم رژو ازش گرفتم رفتم جلو آ دممن،خو

 یام رو دونهیگونه هام زدم و  یکوچولو رو یدوتا قرمز نهی...رفتم جلو آکنهیخراب م

کامل باز کردم که رها اومد طرفمو گفت:نه  شمویخوشگل برگشتم طرفشونو ن یلیدماغم.خ

دراوردمو  مویکردن.گوش زی!با همون رژ بدبخت صورت منم مثل خودشون چیبابا.زرنگ

چند تا عکس  یژست و اوسکول باز یاومدن طرفم.با کل مهمهیریعکس بگ نیایگفتم:ب

از دستم کش رفتو گفت:اول من  ویگوش ابیشدم.ز الیخیبرام اومد.ب یاس ام اس هی.میگرفت

خوش و  قهیدقکرد.بعد چند  کاریچ دمینفهم گهیمن.د هیبرد تو گوش نمسرشویعکسارو بب

از اس ام  یعالمت چیکه گرفتم متوجه شدم ه مویپس داد.گوش مویخرم اومد طرفم و گوش

بوده اونم ردش کرده.مهم  یزیچ یرانسلی.وا...حتما استین میگوش یاس باال

 -زنگ خورد.ننم بود:به سالم میبودم که گوش دهی.******* رو تخت دراز کشستین

خوبن؟بابا خوبه؟مادرجون پدرجون  ؟پسرای.توخوبانمام یمرس -مامان جان؟ یسالم.خوب

از  عیعقد معلوم شدهسر خیکه تار یدونیکل شمال خوبن تو نگران اونا نباش.م -خوبن؟

 دیعقد معلوم شدهرو عقد تاک خیعله خبر دارم تاربشنون گفتم:ب هیکه بق یجام پاشدمو جور

.مامان:خب دادیگوش م هکه کال فضولن اومدن طرفم رهاهم مشتاقان وشایکردم.ساحلو ن

امروز که چهارشنبس. عقدم دوشنبه  -.نایا دویمر دیخر دیبر نیای.بگسی.ده روز دگهید

 نیای.زود بیآمارشو داده بودبعله  -م؟یکه بجز رها ما چهارنفر یدونیهفته بعده.مامان م

هرروز که هرساعت  -ستیعاره.چقدم که اون هرروز تهران ن -.عرفان دلش لک زدگهید
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من  گهید -دمی.البته قول نمارمیزنشو م دارمی.باشه برمشیچقده لوس!ا یوا -...شهینم

 رهیبگ ی.رها مرخصخوادینم -فکر کنم رمیبگ یمرخص دیبا -میکار دار یکل دیای.بدونمینم

 -به من! دیباشه.چقد محبت دار -تو بمون همون تهران لباستو بخر.عرفانم با رها بره ادیب

قطع کردم که رها گفت:عرفان بدبخت کجا  ویخدافظگوش -.کار دارم.خدافظگهی.برو دیلیخ

لباس  میاوووون.بر الیخیمن که خودم آمار اس ام اساتونو دارمساحل:ب -نجاسیهمش ا

از  ریبگ ی.رها توام اون سه روزو مرخصمیریجمعه م -آره! -وفته؟االن؟خسته و ک -!میبخر

بود آرمان اصال بهم توجه  یوقت ندتکون داد.رفتم تو فکر.چ یدانشگاه بگو که عقدتهسر

کال  کردمیبه آرمان فکر م ی.حتما منم از چشمش افتاده بودم.هه...وقتدادی.جوابم نمکردینم

 دمیبرش داشتم که د عیسر یلیمد.خاس ام اس برام او هی.شدیاعصابم خورد م

 -کرده بود.جواب دادم: یچه گناه نیا یجوابشو ندم ول خواستمیمعرفتم ی:سالم بداسیآ

 -یهیهیهیه -ایپسر اس ام اس نفرست هی یبرا ینجوریا ییوا -منووو دی؟ببشیدالم.چطول

من؟نه!من لج  -؟یشده با داداش من لج افتاد یچ نمیدختر خوب بگو بب هیخب حاال مثل 

خب اون که  یپوزخند زدم.ول هیخونه ادیدرووووغ نگو.داداشم هرروز افسرده م -.وفتادمین

 یچرا اصال خبر کنه؟پسی.براش زدم:داداشت مگه ازدواج نمگهید د.اس ام اس بودیشنینم

 -ه؟یاز جام پاشدمو گفتم:وارها:چ عیکه داد سر نویداداشم؟؟ازدواج؟وا.نها -ستیاز زنش ن

گفتم داداشم  یمن؟؟؟؟من ک -؟یجواب اس ام اسش گفتم:وا...خودت گفت سادریدقه وا هی

.اون شب هم یخواستگار ری..درگیریدرگ یتاونروز...اومدم شرکت.گف -کنهیداره ازدواج م

زنگ  مینداد.گوش جوابیدیخدادادو بعد خند یآقا یگفت یک یبعله برون بود.گفتم عروس

...اسم شرکت ما خداداده.من خدادادم.آرمان وونهیخورد.تا جواب دادم گفت:د

خداداده.رضا خداداده.همه خدادادن.کل  مایخداداده.ن یخداداده.بهروز خداداده.مهد

داداش من داره ازدواج  یفکر کرد ی.بعد رفتیدیاسمشم نپرس یما اونجان.تو حت خانواده
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 -.لنگهیم زیچی نجای؟؟؟؟ایچ یعنیصاحب داره. گفتیبود م ی...پس...کیوا ی!!!اکنهیم

 یکه داره عروس نهیخداداد منم فکر کردم....ا یالو الو...خب...تو گفت -؟؟یشد یعسل...چ

...فردا از دلش در یکرد تیبگو...ندونسته داداش منو اذ نویهم -نی...واسه همکنهیم

گفت:بنال  وشایکه قطع کردم ن ویخدافظگوش -نه.خدافظ -یندار یباشه...کار -.ناراحتهاریب

که گفت  دای؟؟؟؟آیچ یعنیبه لبم چسبوندم. ویگوش یشدهبدون حرف باال یچ مینیبب

 گفتیکه م باهمیهم که...ز بایزصاحب داره. گفتی.اون آدم مزاحمم که مکنهیازدواج نم

گفتم داره  ادتونهیبچه ها... -اه گهی:بگو دنا؟؟؟؟؟رهایا یچ یعنی ای.خداکنهیداره ازدواج م

گفته خداداد منظورش آرمان  یگفت وقت دایآ -آره -آرمان -؟یک -کنه؟یازدواج م

 یفتندونسته ر نیخاک برسرت.بب یخب.ا -بوده.کل شرکتشون خداداده. گهید یکینبوده.

 ی:اوشای.نیکرد شینطوریعاشقت شده بود ا یکی باری.یچقد حرف بار پسر بدبخت کرد

 زینه که چ ی.عذر خواهیافتاد یعذر خواه هیپسره. نیا هیا چارهی...عجب بیوا

 تشی:اه...انقد اذساحلیچرا باهاش بد بود ی...بدبخت تو که انقد دوسش داشتیخور

ازش کم  یگناه کنهینم ای کنهیم ازدواجفکر کرده.حاال  یاونجور نمی.خب ادینکن

.و اون فرد بایتکون دادمو گفتم:ز گفتسرمویم یچ بایکه ز نیدی.دشهینم

شروع شده هرموقع  دیترم جد یوقت -هیناس کفردناش -فرد ناشناس -ناشناسرها:ها؟؟؟؟

بخدا...هرموقع بهم  -یچ یعنیوا... -زنهیبهم زنگ م یکی شهیم کیآرمان به من نزد نیا

بعد تو الل  -صاحب داره گهیم زنهیزنگ م اروی نیبهم بگه ا زیچی خوادیم ای شهیم کینزد

 یچ اروی نینبودو درد.حاال ا ادمی -نبود بگم ادمی -ه؟یک مینیبب میبگرد یقبال به ما بگ یبود

 میبفهم دی...بادیبا -صاحب داره.به فکر احساسات زنش باش. گهیهمش م -گهیم

اعصابشو  دیکه تو دانشگاس بدجورم حواسش به توعه.با هیکهر -؟؟یچطور -!!دی.باهیک

همه  دیبهم گفت.آره.خوبه.اول با زویسرشو آورد جلو همه چ ؟؟؟رهایچطور -یخورد کن
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 یجا هی.می****** همه با چشم دنبال آرمان گشترمیبگ میبفهمم بعد تصم زویچ

ساحل  وشاوین رهاوپر از گل و بوته. یجا هی.زدنینشسته بودن و حرف م یخلوت،چهارنفر

هم  می.به طرفشون رفتم.گوشکردمیخودم نقشرو اجرا م دیمنو تنها گذاشتن و رفتن.حاال با

همه سراشونو آوردن باال بجز آرمان.بدجور شدم  کیکامل بهشون نزد ی.وقتفمیتو ک

باهاتون صحبت  دیبود.صدامو صاف کردم.آروم سرشو اورد باال.بااخم گفتم:با ریدلگ

زنگ  اروی نی...چرا ایبود.لعنت بایزنگ خورد.ز میشد گوش مومکنمجملم که ت

 -اون پسره خاک برسر؟ شیپ یرفت -.خدافظامیم -مایپس...منتظرت یی:سالم.کجاباینزد.ز

.خدافظتا قطع کردم آرمان پوزخند نمتیبیم -خب. یجلو چشمم -یدونیتو ازکجا م

هرجور  ی.ولستین ی.قبال هم بهت گفتم.دختر خوبنیشد یمیصم یلیزدوگفت:نه...خ

 دیانداخت.دندون هامو بهم فشردمو گفتم:با نییندارهو سرشو پا ی.به من ربطیلیما

 داتونیخودم پ یگفت:بعد اتمام کالس بعد ارهیسرشو باال ب نکهیاباهاتون حرف بزنمبدون 

عسل خانوم  شی...خانوم معافآب دهنمو قورت دادم.خانوم معاف.تا چند وقت پکنمیم

 ی.پسر بدیچیه -شد؟ یازش فاصله گرفتمو به طرف بچه ها رفتم.رها:چ یریبودم.با دلگ

 -دیشا -.حتما خوشت اومدهستین یپسر بد یچ یعنیگفت:وا...عسل... عیسر بایستزیهم ن

ازدواجم که داره  هیا یکه چه عوض یدونی.مادی.الزم نکرده خوشت باریحرص منو درن

از کجا  ؟تویچ یعنی -رهیبگ ستیدفعه اطالعاتت ناقص بود.زن نداره قرار هم ن نیا -کنهیم

.حق یهرچ -نداره دونمیبحث نکن.من م -داره یعنیزن داره  گمیم یوقت -حاال.... -یدونیم

راجع  وی:خوبه همه چبایابروهاشو باال انداختو گفت:چرا؟؟؟؟ز رهایش کیبهش نزد یندار

!بعد حرف رها هکن کاریچ دونهی:نگرانش نباش.مشش؟؟رهایبره پ خواتی.مدونهیبهش م

 الشیخیب کردمیکه سحر جلومو گرفتو گفت:هه...فکرم میهمه به طرف کالس راه افتاد

 یدلم خال ریحرفش ز نیشدهباا التیخیخودته.اون ب لیم -ه؟یشکلنه..نشدم.م -یشد
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مگه قبال  کنه؟ههیبه من فکر نم یحت گهیاد؟واقعا؟دی...آرمان واقعا ازمن بدش میعنیشد.

به  یرها ه ی.ولدمینفهم یچیبه طرف کالس رفتم.از اون درس ه یاحتنار کردهبایفکر م

کار سحره.خودم هم بهش مشکوک شده بودم.امروز معلوم  دونمیمن م گفتیساحل م

.استرس داشتم.با میاز کالس خارج شد یبشه.کالس که تموم شد چهارنفر دیبا یعنی.شهیم

زنگ خورد.تو دستم بود.نگاهش کردم.خداداد  میکه گوش میرفت اطیبچه ها به طرف ح

داده بودو  هیتک واریدروبه روتمنگاهمو به جلو دوختم.به  -جواب دادم:بله؟ عیبود.سر

.خودم جای نی.با استرس آب دهنمو قورت دادم که گفت:بشکردیداشت بهم نگاه م

.سرمو تکون دادمو گفتم:باشه خدافظقطع کردم.اونم خواستمیکه من م یهمون قایامدقیم

...خداکنه یو ژستاش قشنگ بود.هع الشیقطعش کرد.همه است نوییاورد پا ویگوش

بچه  ایاز صندل یکیکمکم کننشستم رو  ای.خدادوارمیباشه.ام احساسش به من عوض نشده

هم با خشونت به طرفم اومد.آب دهنمو  یهاهم رفتن.آرمان آروم و باهمون اخم اما کم

آروم  سادمویبا فاصله ازش وا یکم وگفت:خباز جام بلند شدم دیبهم رس یقورت دادم.وقت

 مینگذشت که گوش یزیخورچتکون ن -؟یو مچاله کردو گفت:چ افشیگفت:تکون نخورق

 تیحال نکهیمثل ا -زنگ خورد.خودمو ناراحت نشون دادمو جواب دادم:بله؟؟؟

که  یهمون -؟یصاحب؟؟؟؟صاحب ک -صاحبش -شما؟ -نوریا ایاز کنارش ب ست؟گمشوین

دختر اون حالش ازتو  نیبب -داشته باشه یبه تو ربط شمهیکه پ یکس کنمیفکر نم -شتهیپ

 یتو ک -گمینکن.من بخاطر خودت م کیخودتو کوچ شتریب یاگه غرور دار خورهیبهم م

 ویهم دانشگاه هی...ای یهم کالس هیآشنا. هی -؟یزنیبخاطر من حرف م یکه دار یهست

 یکرد ؟؟؟؟فکریخودت کرد الفقطع کرد.آرمان بااخم پوزخند زدو گفت:منو ع ویگوش

 یچ نینم؟با تعجب نگاش کردم.اتو نابودش ک شیارزشه که پ یمن انقد غرورم برام ب

دوباره زنگ  مینشستم.گوش یترکم کرد.با ناراحت یا گهیپوزخند د گفت؟؟؟؟بایم
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جرئت  -یبش دیخفه رو تو با -انهی یشیخفه م -اوسکول؟ یشد عیضا -خورد:هان؟؟؟

حوصلتو داشتم مطمئن  ؟اگهینه بابا؟؟زرنگ -حرف بزن یبده.حضور نشونخودتو  ایب یدار

آرمان دوباره توجهش  کنمیم یباشه...پس من هرکار -کردمیباش شارژ خرجت نم

 شمیکه سوگول یدونیبرگرده.م

 یتونینم

 تونمیبار دوم هم م یتونستم.برا باری -

 .کثافط هیدختر پست. هی...یهست یعوض هیتو...تو  -

 حرف بزن یحضور ایب یتونیحرف دهنتو بفهم.م -

گورتو از  شهیهم یبرا یرفتار مسخرتو بس کن نیا دیبا یدیمنو د یوقت یباشه.باشه ول -

 یآرمان من گم کن یزندگ

 ...ایب یباشه.ول -

 (...)ایهشت شب ب -

 .رهیشب.د -

 نمینحستو بب افهیق تونمیفقط اون موقعست که م -

 نحسه.شررت کم یک مینیبیم -

دعوا  نیآرمان...چرا ا یکه گفت آرمان من...ا هیه؟کیک نی.اای.خدایقطع کردم.وا ویگوش و

 !سره توعه.چرا

 :اومدن طرفم.رها وشایساحل و ن رهاو

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

19

2 

 شد؟ یچ

 شب قرار گذاشتم -

 م؟یبر یشب چطور یشب؟؟؟؟وا -

 پرت هم هست یجا هیتازه  -

 .اون شجاع ترهادیب بایز می.بگیوا -

 :به طرف مااومدو خوشحالو خندون گفت بایز

 گذره؟یخوش م ستمیچخبره.من ن خب

 :رها

 با اون دختره قرار داره شب

 ه؟یبااون تلفن -

 آره -

 ستمیمن ن هیحساس قض ی.جاامیب تونمی.من شب نمیاه چراشب قرار گذاشت -

 :گفتم دمویاخم کرد.لپشو کش و

 پرت هم هست یجای

 دینر دیخوایبچه ها م -

 ارمان من گهیکه م هیک نمیبرم بب دینه.با -

 :گفت عیچشمک زد.رها سر هیموقع سحر از جلومون رد شدو  همون
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 مینینحس سحر خانومو بب افهیمطمئنم شب قراره ق من

 :بایز

 .شمارو ندزدهامیب خواستمیم منم

 .تونهینم -

 :ساحل

 ستین دیبع ازشم

 :بایز

باشه شما  ی.هرکنیشی.من مطمئنم شما موفق منینترس نیبا خودتون ببر یزیچ یقرآن

 نیچهارتا بهتر

 :.پاشدم بغلش کردمو گفتمدادیدختر آرامش م نیتکون دادم.چقد ا یلبخند سر با

 یدیمثبت م یکه انقد انرژ یمرس

 :درگوشم گفت آروم

 !که میندار شتریلجباز خانوم ب هی

 :لبخند ازم جدا شدو گفت با

 برم.خدافظ دیبا من

 :و بعد گفت شیرفت تو گوش هویرفت.ساحل  مویکرد یبا یبا باهاش

 سرکالس می...برخب
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 :که به راننده دادم گفت آدرسو

 هیپرت یجا یلیخ

 میتا هشت برس دی.بانیاشکال نداره.بر -

ساعت بعد به  میخودش.ن شیکرده پ یچه فکر ستینگفتو راه افتاد.معلوم ن یزیچ راننده

...پس تو کالسمون هم یماکت!!!لعنت یاز مکان ها یکیخرابه. ی.همونمیدیآدرس رس

 :زنگ خورد میبوده.هه!!ساعت هشت شب گوش

 هان؟

 ؟یدیرس -

 .آره -

 چراغ نور ری...من روبه روتم.زایب -

شبح بود.رها  هیچراغ نبود.مثل  ریز یدختر قدبلند اونجا بود.ول هیبهش کردم.اره. ینگاه

 :آروم گفت

 اونه؟

 آره -

 :پشت خط گفت از

 بره ینگفت یبه تاکس ؟؟؟؟چرایاورد قاتمی.رفیاخ

 نداره.برگرد یبه تو ربط -
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 .گردمی...برمایب -

ترسناکا شده بود.با بچه ها راه  لمیف نی.مثل ارویقض کنهیم ییچه جنا یقطع شد.وا تماس

 .میسادیمتر عقبتر وا هیبه طرفش. میافتاد

 :گفتم

 ؟یهست یک مینیخانوم صاحب.برگرد.برگرد بب سالم

 یزنیم یچه حدس -

 :صداش آشنا بود.گفتم چقد

 برگرد میدونیکه هممون م یهمون

 :معلوم نبود.ساحل گفت افشی.اصال قسادیآروم برگشت.روبه رومون وا آروم

 جلوتر ای.بستیمعلوم ن تیچیه

نتونم واکنشمو به  دیچراغ و صورتش معلوم شد.شا ریز سادیآروم اومد جلو.وا آروم

بپرسم  خواستیدلم م ؟؟؟؟فقطیاومد!چ شیسوال برام پ هیاول  ادمهی یبگم.ول یدرست

بچه ها نفس حبس شدمو  نیح یصورتم مچاله شدو بعد چشمام گرد شد.باصدا کمی؟یچ

 ینگاهش کردم که صدا گهید کمی.داشتآزاد کردم.به لکنت افتاده بودم.امکان ن

 :پوزخندش بلند شدوگفت

 ؟؟؟یکرد تعجب

 :رها گفت.

 !یلی..خیپست یلی...ختو
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 :گفت دیچرخیزدو اومد طرفمون.همونجور که دورمون م پوزخند

 دینیمنو بب دیخواستیم شیوقت پ یلیها شده نه؟مطمئنا اگه خ ییجنا لمیف نیع

که تو ذهنتونه رو  یاالن هرسوال ینشده بود.ول ی.چون هنوز نقشم کامل عملذاشتمینم

 یلیخنگ کوچولو.خ یدوستا گمی.مگمیچرا؟م دیبدون نیخوای.همرو.حتما مدادمیجواب م

نداشت.من نامزد سابق آرمانم.  دوجو یفقط من بودم و آرمان.عسل شیوقت پ

سه سال  ادیم ادمیعسل خانوم.همش من. یفهمینامزدش.عشقش.عمرش.همش من بودم.م

حاضر بود جونشو بده برام.دوست دخترش  یبود که آرمان حت شیبود.سه سال پ شیپ

 میگفت نامزد کن یعاشقش کرده بودم.وقت یادی.زبودم شیبودم.البته اول همدانشگاه

خودم  یبودم که به رو دهیعشقا د نیدوسش نداشتم.انقد ازا ادینکردم.خودم ز یتعجب

 ...ی.ولمی.نامزد کردارمین

 :پوزخند زدو ادامه داد دیکه رس نجایا به

 گهیپسر د هیبا  نکهیبود تاا یخوب یداشتم.روزا طنتیش یکمیمن  ی...ولی...ولمیکرد نامزد

 گرودوستید یکی یمن.عشقم بود.نامزد داشتم ول یایآشنا شدم.حاال اون شده بود دن

.دوست خوامتی.گفتم نمیهمه چ ریروز زدم ز هیفوق العاده بود.فوق العاده. یرعلیداشتم.ام

رو  یرعلینداشت.فقط ام تیمن اهم یبرا ی.افسرده بود.ولبودندارم.آرمان ناراحت 

من  دیاز کجا...فهم دونمینم هویموندم. یرعلیکه بهم خورد با ام مونی.فقط.نامزددمیدیم

 مونینامزد یترم از دانشگاه عقب افتادم.ازوقت هی.مینامزد داشتم.باهام دعوا کردو بهم زد

 گهید نیغرور داشت.واسه هم یلی.خشتبهم زنگم نزد.غرور دا یبهم خورد آرمان حت

 خواستیم دایتس.چون چند ماه اولش آافسرده و شکس دمیشنیم داینگرت.از آ یخبر

!فقط...آرمان اون یعل ریام گفتمیمن فقط م ی.ولدادیو خبراشو به من م ششیبرگردم پ
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 کیسال. کی...هیرفت...رفت ترک یداشت ول گهیترم د هی.رهیبگ سانسیل خواستیموقع م

از دوستاش!خونه روبه  یسر هیگرفت.با  یخونه مجرد ی.برگشت ولمیدیماهمو ند الس

 دیهاتو د طنتید،شیتورو د یکمکم وقت یاخمو بود.ول لیهمون اوا ادیب ادتیتو! اگه  ییرو

 یتوجه یب یوقت یرو از دست داده بودم ول یرعلیاونم حالش خوب شد.بهتر شد.من ام

بهم محل  چوقتیاون ه یازش خوشم اومد.عاشقش شدم ول دمیآرمانو د یها

 یبر یگرفت میتو تصم نکهیو ا دیخبر خوش رس نکهینداد.آمارتورو هم داشتم تاا

.دوست داشت.معلوم بود.اونروز ینه.نبود یول یآرمان زود گذر یخوابگاه!فکر کردم برا

 یداشتن گشت تورو نگه داشت معلوم بود.ته آب چه گشت لیبه دل یوقت یتو تنگه واش

 ششونیپ ویگشت باشه و تو باور کرد یخوایه...بعد ماون ت زنهیپر نم آخه؟؟؟؟خر

 یعاشق خودم بکنمش.ول کردمیم مویبود.اون موقع من همه سع ری.توام دلت گیموند

.بعدش ییکجا دونستیاون دنبالت گشت.دو هفته نم یول ی.خداروشکر تو رفتیتوبود

 شد تونشد که دعوا یافتاد و چ ییچه اتفاقا دونمینم

 :بعد گفت دویخند

.با حرف هام مغزتو شستشو دادمو تو همرو باور شتیآشنا شدم اومدم پ باهات

 .و اونم باور کرد دادمی.ازاونور هم مغز آرمان و شستشو میکرد

 

هم که تو فکر  شیپ قهی.و تا چند دقگفتمیکه من م ییزای.بااون چکردیبود باور م یهرک البته

 بایکه جلوته.ز یکس نی..ا.آره!هه.دمیمثبت م یهم که انرژ یمن دوست یکردیم

 .ی.ع.ی.ب.ا.ر.ب.ی.ز.هیعیرب
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 یدفعه بدجور نیا م؟؟؟یآشناش یایبگه م ادیبعد ب ذارهیدختر محل نم هیبه  یکه حت یکس

 .ی!بدجوریخانوم یشکست خورد

 :گفت سادویجلوم وا اومد

که تو  میزینه.من زرنگ تر ازاون چ یکه همرو گفت.ول هیچه احمق یاالن تو دلت بگ دیشا

تو  یگرفتم که عکساتو نگاه کنم ول تویخونمون گوش یکه اومد ی.روزیفکرشو بکن

که  یدیبعدشم نفهم ی.حتدمیکه برات اومدرو جواب م یکه دارم اون اس ام اس یدینفهم

.مطمئنم کنهینگاهتم نم ی.و بعدشم چرا آرمان حتستین تیگوش یباال امیچرا اون عالمت پ

...برو به درد خودت یباور نکنه.برو خانوم یبهش بگ یانقد ازت متنفره که هرچ

 !دعوتت کنم میعروس یبرا دیبسوز.برو.شا

.من داشتم سهیخ دمیاونجارو ترک کرد.دستمو گذاشتم رو صورتم که فهم یبا پوزخند و

 ی.براشیچارگیب یارمان.برا یخودم.برا ی.براکردمیم هی.آره داشتم گرکردمیم هیگر

زانو زدمو  نیزم ی.رومیهمه چ ی.برامینیبدب ی.برامیاعتماد یب یخودم.برا هیباز یعوض

.هزار بار لعنت به من که به تو بایمن.لعنت به تو ز ه.لعنت بزهیاشکام بر لیگذاشتم س

.با گرم کردمیم هینشسته بودمو گر نیزم یبه آرمانم اعتماد نکردم.رو یاعتماد کردم ول

 :نشستو گفت بود.آروم سیشدن شونم برگشتم طرف رها.چشماش خ

 عسل

 :بغلش کردمو گفتم عیسر

 کردم؟؟؟؟ کاریمن چ رها

 :دهنشو قورت دادو گفت اب
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 مینکن.پاشو.پاشو بر هیگر

.تا خونه هزار بار به میوقت بود منتظرمون بود شد یلیکه خ یبزور بلند کرد.سوار تاکس منو

کردم.اون  ی.من با احساسات آرمان بازیلیبودم.خ یآدم بد یلیخودم فحش دادم.من خ

که راننده گذاشته بود  ینیمن ناراحتش کردم.باآهنگ غمگ یمن...ول یدوسم داشت ول

 ختمیآروم آروم اشک ر

******* 

خوب نبود.تو خودم بودم.اعصابم خورد بود.حالت تهوع  ادیبود حالم ز یروز چند

رفته  .رهازدمیباهام حرف بزنه نه خودم حرف م یکس ذاشتمیداشتمواقعا حالم بدبود.نه م

 نیروز که ع هیناراحت بود. یخوشحال باشه ول دی.اون عقدش بود.باینگران یبا کل یبود ول

 :گفت تیبا عصبان شمویاومد پ ساحلجنازه رو تخت افتاده بودم 

.دست رو دست یبازیم ویهمچ یبدبخت...دار یبازیم ی.تو داریشورشو دراورد گهید

سر  یبر یت شه توام خوشحال پاشخودش درس یچ ؟همهیکه چ یکنیو نگاه م یگذاشت

که گفته  ی.هرچیدرستش کن دیخراب کرد و توبا ویهمه چ بای...زریت؟؟؟؟نخیخونه زندگ

 !که گفته بود یبود دروغه.هرچ

 :لب باز کردمو گفتم آروم

 !مال اونه...نه من آرمان

.عقد دیخر می.پاشو برشهیکه نم یدست رو دست بذار ینجوریاگه هم -

 ی.اگه به من اعتماد داریلعنت یجنازه شد نیهفتس ع کیداداشته.پاشو...امروز پنجشنبس.

 یلیکه خ ی.حاضرم رو اسم مرتضشهیدرست م یپس پاشو.من حاضرم قسم بخورم همه چ

 .دوسش دارم قسم بخورم
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 یبه اون دختر لعنت ویهمچ دیشکست بخورم.نبا دیمهربونش نگاه کردم.من نبا یچشما به

 ......تهشغهیت هیببازم!اگه نشد...اگه مال من نشد...ته تهش 

حاضر  وشاهمیاز جا بلندم کرد.سرو صورتمو شستم.به زور حاضرم کرد.ن عیسر ساحل

بود.هرجا  نایی.عقد تو باغ رهاکردمی.به لباسا نگاه مرفتمی.فقط راه ممیشد.به طرف بازار رفت

 :تبه کمرم زدوگف دونهی.ساحل کردینم یبود فرق

 نه یشینم آدم

بجنگمو به  دیباشم.با یقو دی.بخاطر رهاو عرفان.باوشایزدم.بخاطر ساحل.بخاطر ن یلبخند

لباس سبز بلند چشمم رو گرفت.همرنگ چشم  هی!به لباسها نگاه کردم.دیآرمانم برسم.با

 :که ساحل گفت سادمیوا نیتریو یارمان بود.جلو یها

 !العادس فوق

.ساحل گرفتیپام رو م یلباس داد.بلند بود.جلو هیو  دیمغازه شدم.اندازه ام رو پرس وارد

 :اومد جلومو گفت

.اون موقع شهیم یآخر مجلس قاط یگی.مگه نمریلباس کوتاه بگ هیداداشته ها! ی!عروسبلنده

 !گهیبپوش.خوبه د کیشلوار ش زیبل هی

لباس  هی یتو مغازه بغل ی.ولمیداد لیلباسرو جمع کنم.لباسو تحو تونستمینم گفتیم راست

 :گفت وشایچرخ زدم که ن هیبود. یسبز کوتاه انتخاب کردم.تو تنم عال

 !العادس فوق العاده فوق

 :دراوردم و رو به فروشنده گفتم لباسو
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 میبریم نویهم

 :که گفت دید افمیکادو بدم؟مال خودمه.تعجبه ازتو ق خوامیبرام کادوش کرد.مگه م عیسر

 !میکنیس هارو کارو ملبا ماهمه

 دیلباس سف هی.ساحلم دمیدار هم خر نیصندل سبز پاشنه بلند نگ هیتکون دادم. یسر

 دیخر یلباس مشک هی وشاهمیون

****** 

سر فرصت با استادا حرف  دی!باستی.کم نبتیعقب بودم.سه روز غ یکه کل دانشگاه

که باشن و  نیشمال.بچه هاهم بامن اومدن.حکم کمک داشتن واسم.هم می.شنبه رفتزدمیم

!نشست بودم رو تخت و سرمو تو دستام گرفته بودم که در اتاق زده شدو هیلیبدن خ هیروح

 :خونه ماعه که!لبخند زدو نشست روبه روم.دستامو گرفتو گفت نیرها اومد تو...اا ا

.من قربونت یمونیم ایدوست دن نیبهتر یخواهر شوهرم ول یشیم گهیروز د چند

 ؟؟؟؟دوسشیکنیو به شکستت فکر م ینیشیم ای یخوایآرمان وم نیبرم.فکراتو بکن.بب

با  دیکه با هی.دوشنبه...روزیفکر کن یدوشنبه وقت دار انه؟تای یجنگی!براش مانهی یدار

براش  دیپس با یاگه دوسش دار یول الیخیب ی.اگه دوسش نداریآرمان حرف بزن

 دی...بایبا آرمان حرف بزن دیوشنبه با.دیبجنگ

 .کردمیفکر م دی.بادمی.آروم دراز کشرونیاز اتاق رفت ب و
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هم دوسش داشتم.دوشنبه...دوشنبه  یلیفکر کردن نداشت که.من دوسش داشتم.خ یول.

 یجا یعنینمش؟یبب تونمیم یعنیاد؟یم یعنیاد؟یباهاش حرف بزنم؟مگه دوشنبه م دیبا

 هست؟؟ میدواریام

 شتری...لبخندمو بتونستمیاز رو تخت پاشدم.من م عی.سردادیم دیبهم ام یزیچ هیزدم. لبخند

سه تا دختر  ی.تو دونه دونه کارها کمک کردم.مامان هم که االن داررونیکردمو رفتم ب

 فشیتوص شدیعرفان خوشحال بود نم ی.انقد که براکردیکار م یشتریب یشده بود با انرژ

خوشش اومده بود.دوروز رو من هم فکر کردم هم کمک  وشایهم از ساحل و ن یلیکرد.خ

 .هوا بود.خوشحال بودم براش.ان شااهلل خوشبخت بشه یکردم!عرفان هم که رو

******** 

 :نگاهم کردو گفت ساحل

 یشد یگریبخورمت چه ج یوااااااا

فرق  یلیرنگ مو خ رییتغ نینگاه کردم.موهامو که بااجازه مامان رنگ کرده بودم.باا نهیا به

 نیا رونیب یزیچ هیبود. ییاز نسکافه و طال یها!رنگ موهام مخلوط یلیکرده بودم.خ

به همه  یکه نوزده سال داشتتم ول ی.تمام موهامو فر کرد بود.منومدیهم بهم م یلیدوتا.خ

جا افتاده طرفم.موهام رو فر کرده  یلیدختر خ هیبا  کردمیاحساس م مهسال جدهیه گفتمیم

سگ داشت.بزرگ ترم که  یلیکرده بود.خ یبود دورو ورم.چشمامو که مشک ختهیبود و ر

فوق  یگریو رژ لب ج یهم مژه هامو دوبرابر کرده بود.با رژ گونه صورت ملیشده بود.ر

 :گفت وشایالعاده شده بودم.ن
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نفر خواستگار داشته  ستیب ریز .عمرا اگهیشیمتاهل م یریکه امشب توام م اوووووه

خودشو به قش زد.لباسم رو  یبراشون چشمک زدم که ساحل الک نهی.لبخند زدمو از آیباش

 دارم دی.امدونمیآرمان...البته آرمانم.اون مال منه.م یهمرنگ چشما یبودم.لباس دهیهم پوش

.ساحل خودشو باد ستنین نجایا یو مرتض مانیپ فیو ساحلم فوق العاده شده بودن.ح وشاین

 :زدو گفت

 میکرد نشیکه انقد تمر میهرو برقص یاون عرب میمن زودتر عجله دارم بر یوا

هم جذاب شده  یلی.خمیحتما برقص میکرده بود نیتمر یر**ق*ص عرب هی

به خودم  میگوش یاون ذوق داشتم.با صدا یبود.منم برا یبود.ر**ق*ص فوق العاده ا

 :اومدم

 بله

 گهید میبر ایب شعوریعروس رفت محضر ب میچهارساعته ما منتظر دهیعسل ورپر -

 میاومد -

 یوجوریو روسر دمیبه بچه ها گفتم تا حاضر شن.خودم هم مانتو شلوارمو پوش عیسر

خوشرنگ معلوم باشه.بعد از حساب کردن پول  یاز موها کمیانداختم روسرم که 

 :داده بود.گفت هیتک نی.بهنام به ماشمیرفت نییبه طرف پا شگریآرا

 نیآورد فیعجب...تشر چع

 :به موهام که خورد گفت چشمش

 ؟یشد یی!موطالواااااو
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 :عقب.بهاره برگشتو گفت یصندل میلبخند سرمو تکون دادم.نشست با

 یساحل چه باحال شد ااا

 :باز کردو گفت ششوین ساحل

 یمرس

 :گفتم من

 میهم بوق وشاین منو

 :بهاره

 نی.قابل تحملنیهم خوب شما

 عی.سرمیدیساعت بعد به محضر رس میگفتمو به منظره نگاه کردم.ن یشی!اتیییترب یب

 :گهیرها م دمیتو که د میرفت

 ومدهیدوستم ن هنوز

 :رفتو توو گفتم عیسر

 سالم

 

 :چشم غره رفت که عرفان گفت رها

 عجب.خانوم اومد چه

 :کردم که گفت یبا رها روبوس رفتم
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 شهیم وونتید آرمان

 :باز گفتم شین با

 دونمیم

 یراجع به موهام انداخت.نشستن رو صندل یمتلک هیکردم که اونم  یعرفان هم روبوس با

!به ذره دمیسابیروسرشون.البته من قند م میگرفت درویمدت ماام اون پارچه سف هیهاو بعد 

عاقد به خودم  ی.با صداشمیذره ذره م نایقند نگاه کردم.اگه به آرزوم نرسم منم مثل ا یها

 :اومدم

 لم؟یوک ایآ

 :گفتم عیسر

 نهیرفته گل بچ عروس

 :خوندو بعد گفت زیچیباز  عاقد

 لم؟یوک ایا پرسمیبار دوم م یبرا

 :گفتم

 ارهیرفته گالب ب عروس

 :درگوشم گفت ساحل

 رفته واسه خواهر شوهرش دعا کنه نترشه عروس

 :پق زدم که عاقد گفت هی آروم
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 لمیوک ایا پرسمیبار سوم و بار آخر م یبرا

 :رها

 !اجازه پدر و مادرم و بزرگترا بععععله با

گفت بعله!ماام اون قندو رو  عیاونم سر دنیبراشون دست زدن.از عرفانم که پرس همه

رها اتفاق  یبرا یشد کال!ول دیهم حال داد.کت عرفان سف یلیخ میکرد یسرشون خال

 وشای.با نمیتومن پول داد ستیهم دو یکادوهارو دادن.منو عل!کمکم آوردن وفتادین یخاص

خونه شدن.ماام  یراه رونویروسرشون.با دست و سوت اومدن ب نیختینقل ر یو ساحل کل

تو.مردها  مشونیبازهم با نقل و دست و سوت فرستاد میدیرس یبا بوق بوق دنبالشون.وقت

گذشته بود که عرفانو  یساعت می.ندنیبه رقص میموندن و ما دختراهم شروع کرد رونیکه ب

 عی.سردمید دارویا کهزنگ به طرف در رفتم و بازش کردم  ی.با صدارونیفرستادن ب

 :گفتم

 !یخوش اومد یواااا

 :خنده گفت با

 .مبارک باشهییییییمرس

 :کردم به اتاق.لباس هاشو عوض کردو گفت تشیاومد تو.هدا و

 چرا یدعوت کن یمعرفت خودت زنگ نزد یب

 :گفتم نوییانداختم پا سرمو

 رها بهت گفته دونمیم

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

فور ناول انجمن برکارحدیثه اسماعیلی   – آپارتمان دو واحدهرمان   

20

7 

 :طرفمو گفت اومد

 یلیناراحته!خ یلی.داداشم خنیحل کن ویهمچ امروز

 :زدمو گفتم ینشه لبخند نیفضا غمگ نکهیا یبرا

 !شهیحل م یشااهلل همچ ان

 :که مامان گفت رونیب میرفت باهم

 ها انیها مردا دارن م بچه

 یزیبرنامه ر ی.اههه!من کلمیدینرقص ینه...ما که عرب ی.ولکردمیلباسمو عوض م دیبا حاال

 :گفت وشایاومدن تو اتاق.ن عیسر وشایکردم.ساحلو ن

 عوض کن لباستو

مدل دامن نبود حالت  نشییتنگ که پا یمجلس زیبل هی.به دمیپوش یساپورت مشک هی

.مخصوصا به موهام.خودمو مرتب کردمو کفشمو ومدیبهم م یلیبود.خ ییداشت.طال یپرانتز

رو هم بستمو رفتم به مامانم  یعرب یها یلینگیج نیعوض کردم.از ا یصندل مشک هیبا 

 :گفتم

 میبرقص یماعرب انینذار ب فعال

آهنگ و  مویسادیرها وا یخوب بود.روبه رو یلیرو هم رو صورتم بستم.خ یبند مشک رو

فوق العاده شده  یاسیع کردم.به رها که بااون لباس دستا بلند شد.شرو یکردم.صدا یپل

 .بود نگاه کردم
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 دمیزدم تو چشماش و رقص زول

 **** آرمان ****

شه.همه  یعرفان اصرار کرده بود.قرار بود مجلس قاط یول امیواسه عقد ب خواستینم دلم

و از توهم  دیسیوا گنیو م سادنیدر وا یچند نفر جلو دمیکه د میبه طرف خونه رفته بود

جلو دوتا عقب.خواستم  یکی.سه نفرم در حال ر**ق*ص بودن.ادیم یآهنگ عرب یصدا

 :دمیرو شن یکی یسرمو برگردونم که صدا

 هاهم دوستاشن یها!عقب سییجلو عسل

 یروبند داشت ول نکهیباا گشتیبرم یزوم شدم روش.آره خودش بود.وقت عیسر

که انقد راحت ول کردو رفت  بایمعرفت بود.اون از ز یبودم.ب ریشناختمش.چقد ازش دلگ

 !.ههومدیهم ن یعذر خواه یبرا یحت یعسل نبود ول ریتقص یچیه نکهی!با انیاز ا نمیا

ر**ق*ص تموم شد.رو  قهینتونستم چشم ازش بردارم.بعد سه دق یپوزخند زدم ول هی

اش رو هم رنگ .موهشهی.خوشگل تر ازهمنمیروبب افشیبندش رو که برداشت تونستم ق

 :اومدو گفت یکی ی.بعد از مدتومدیکرده بود.چقد بهش م

 تو باغ انیباال؟االن همه خانوما م نیاومد چرا

خانوم ها اومدن.با چشم دنبال  ی.بعد مدتمیرفت نییکرده بودنا.همه پله هارو پا اوسکول

هم  یکیبود اون  مانیکه دوست دختر پ شونیکی.نییدوستاش اومد پا هیعسل گشتم.با بق

نگاهمون بهم  یلحظه ا یبرگشت طرفمو برا هویشد که  یچ دونمی!نمیدوست دختر مرتض

اگه تو چشاش نگاه کنم باختم.پس نگاه  دونستمیمگره خورد.اخم کردمو برگشتم.

وسط.فقط باچشم دنبال  ختنیعالمه آدم ر هیکه آهنگ گذاشتنو  مینشست ای.رو صندلکنمینم
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 دای.آکنهیم کاریبدونم کجاستو چ خواستیدلم م یول کردمی.نگاهش نمگشتمیعسل م

 :درگوشم گفت

 داره دوست

ندادم.بعد  ی.پوزخند زدمو جوابشدینم ینجوری.عمرا...اگه دوسم داشت ادایطرف ا برگشتم

دو طبقه  کیرو اوردن.ک کیر**ق*ص عروس و داماد که همه بهشون شاباش دادن ک

ن دست...دست عسل.با شروع آهنگ عسل چاقو رو داد زویگذاشتن رو م کویشکل قلب.ک

 یکه حت یدختر بودم.عشق نیخانوم عسل رفت وسط.آب دهنمو قورت دادم.من عاشق ا

امروز بهش  دی.باتونمی.بدونه اون نمتونمی.نمرسهیداشتم به گرد پاش هم ن بایکه به ز یعشق

خودم  شیپ یعمر هیاگه نگم  ی.ولشکنهیبگم.دوسم نداره.غرورم م دی.نباشهیبگم.نه...نم

اومدو چندتا  فان.عرشیساله پ کی.مثل رمیم رانی.فوقش اگه گفت نه از اشمیشرمنده م

بهش شاباش داد و چاقورو گرفت!مجلس کمکم داشت تموم  یاسکناس ده تومن

وسط.دبنال عسل  ختنیگذاشتن که همه ر یآهنگ خارج هی.میرفت واسه تقس کی.کشدیم

پام گذاشتم  ریغرورم رو ز گهید کباریود.حواسش نب ی.کسستیوسط ن دمیکه گشتم د

آب دهنشو قورت داد.دستشو محکم  دنمی.با دتکه به طرفم برگش دمیرفتم دستشو کش

 :.گفتمیاز باغ خارج شد بای.اونم به دنبالم.تقردمییدو دمویکش

 .من شال ندارم یبری!!بابا کجا میدستم.آ آرمان

بود رو دادم بهش.گرفتشو با تعجب نگاهم کرد.دستشو  زیم هی یکه رو یشال مشک هی

 :گفت عیکردم!تا خودم نشستم سر نشیسوار ماش یواشکی دمویکش

 م؟یریکجا م میبپرسم االن دار شهیم

 :به جلو پرت شد.خودشو گرفتو گفت یکمیرو گاز فشردم که  پامو
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 باتوام آرمان

 :لبخند زدم که گفت هیخداداد خوشحال بودم. یآقا گفتینم گهید نکهیازا

 ؟یخندیم

 :زد غیج هویندادم که  جوابشو

 آرمـــــــــــــــــــــــــان

 :طرفشو گفتم برگشتم

 .یزنیم غی.کر شدم چرا جااا

 م؟هان؟یریم میکجا دار -

 میرفتیم دیبا شیوقت پ یلیکه خ ییجا -

 ها؟ -

 

 انقد سوال نپرس یفهمیم میدیرس یوقت _

 

حرف  گهید نویشد که مچاله شد گوشه ماش یچ دونمیخندم گرفت.نم شیجیگ نیا از

پارک  نویمادرجون ماش یالیو کینزد دمیرس ی.وقتمیازهمه دور شده بود باینزد.تقر

شدمو رفتم  ادهیشب بود خب.همه تو خونشون بودن.پ ینبود.دم دما نجایا چکسیکردم.ه

 :شد.آروم گفتم ادهیبعد پ تونگاه بهم انداخ هیطرفش و درو باز کردم.
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 هی دی.بایگوش نداد یکن.ول یدور بای.گفته بودم از زمیکه...باهم حرف بزن نجایا آوردمت

 ...!منگفتیکه اون م ستمین یبدم!من..من اون آدم بده ا حیو برات توض ییزایچ

االن منو بغل  نی!تعجب کرده بودم.ادیچیبغلمو دستاشو سفت دور گردنم پ دیپر هوی

 :گرفته گفت یو با صدا هیگر ریکرده؟؟؟؟؟واقعا؟زد ز

ازت  نیواسه هم یتو نامزد دار کردمی...من راجع به تو اشتباه فکرکردم.من فک مدونمیم

من جواب اس ام اساتو  ی.بجایهست یآدم بد یلیاومد.اومد گفت تو خ بایکردم.ز یدور

هنوز  یزودتر باهات حرف بزنم ول خواستمیم .مندیییییی.ببخشادیاز من بدت م دونمیداد.م

 بکنممم یامروز حتما...عذر خواه خواستمی.میای.رها گفت مبودم ومدهیبا خودم...کنار ن

کردمو دستمو گذاشتم پشتشو سفت بغلش  یکردن.تک خنده ا هیشروع کرد گر و

 :کردم.درگوشش گفتم

 .راجع به تو بد فکر کردم.منو ببخش منم

 اشکال نداره -

 ادیرنگ موهاتم بهت م -

 حیبراش توض ویهمه چ دیاالن با دونستمیجداشد.اشکاشو پاک کردو لبخند زد.م ازبغلم

 :بدم.گفتم

 نیتو ماش نیبش

 :و گفت نیتو ماش نشست

 !اااایاز اولش برام بگ دیبا
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 میرسیترم رید کمی چونهیاول زنگ بزن به ساحل بگو بپ -

 :کرد و فرستاد و گفت پیتا زیچیبرداشتو  شویگوش

 خب

 :شروع کردم دمویکش یقیروشن کردم.نفس عم نویماش

!خب من اون موقع تازه یبود یرعادی.به نظرم غیبود یجوری دمتیهمون اول که د از

.خب دمینم حیکه چرا؟پس اونو توض یدونیدرومدم.م یکمکم از حس و حال افسردگ

 نیبود هم ینداشتم.هردختر یخاص حس یداد روی.اون موقع که جواب اون بوفه اگفتمیم

اون موقع اومد تو دلم که  یحس هیباهات کالس مشترک دارم  دمیفهم ی.وقتکردیکارو م

که تو خونه مثل جن)البته به قول تو(رفت  ی.چند وقتگهیخب بود د یبود ول یچ ادینم ادمی

 کردمیفکر نم یآدم رو هم نداشتم.ول هی دنیحوصله د یبودکه حت نیواسه ا کردمیو آمد م

بود.البته من  ونیقل القلقل هم که م ی.اون صدانیبه ما تهمت اجنه بزن نیشما بخوا گهید

از  ییصدا هی دمی!من نشسته بودم رو مبل که ددنیکشی.اونا مدمیکشیمن نم ستمیاهل دود ن

.اومدم طرف درو از بچه ها خواستم ساکت خوندیداشت قرآن م یکی.ادیم رونیب

خبر دار شدم.درو که باز کردم چشمات بسته  هیتازه از قض یگفت تویجمله آخر یباشن.وقت

مارو  ی.بعد ازاون که استاد لج و لجبازشدیباورم نم ی.ولیهست یک دمیاول فهم نگاهبود.تو 

 یکه داد یبعد اون عدس یدونیناراحت نبودم.م ادیمن ز میباش یو خواست همگروه دید

رفت بهت  ادمیمن واقعا  مینیساختمون بب میبار رفت نیاول یکنم.وقت تتیکرمم گرفته بود اذ

شده.اون  یچ دمیقطار حرکت کرد تازه فهم یشدم.وقت ادهیپبگم.خودم  ستگاهویاسم ا

عذاب وجدان داشتم.بعدشم کمکم که باهات رتم  ییلی.خیهست یشمال دونستمیموقع نم

اون موقع بود که من  گهیخب د ی!هم واقعا حرص درار.ولیینه.هم واقعا پررو دمید رونیب
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توام رنگ رو  کنهیدعوا م هجلو دانشگاه دار یکی دمید ی.وقتباختمیکمکم داشتم بهت م

حدس نزدم که داداشت باشه.بعدشم که عرفان  یول هیچ هیقض دمیفهم ستیصورتت ن

 شتری.اون موقع من خودم بهیرتیچقد غ دمی.فهمدیمن پر یگفت داداشش رنگ از رو

 یو اون االغ بود اسب بود چ یتنگه واش میشهابو له کنم!بعدش رفت خواستمیشدمو م یرتیغ

اون  یاونجا دادم و بعدش وقت ویسوت نی.اولکردمیمن داشتم سکته م نوریا شتتبود!اومد پ

له شده بود.تااون موقع هنوز نه تو  اروینبودن فقط من بودم  هیپسره اومد!مطمئنا اگه تو و بق

نه اون متوجه تو!چقد خوب بود اون موقع ها!من هم قبلش فکر  یبود شده بایمتوجه ز

احمق بود.االن که فکر  بای.البته زبای...مثل زیریاز کنار من م زودکه  یدختر هیتوام  کردمیم

بعد کتک  دمید یوقت یمدت به اون عالقه داشتم.ول هیبودم  یمن چه خر نمیبیم کنمیم

ازت دور موندم تا  کمیچه خبره. دمیفهم گهید یکرد هیگر نتیسنگ فیزدن من بااون ک

شرکت من داشتم از  یاومد ی.وقتهدرست شه هم احساس تو معلوم ش میروح طیهم شرا

داده  یگفت چه سوت دای.بعدش آیزدم و ناراحت شد یخب حرف ی!ولدمیترکیم یخوشحال

.اون یه رفتکال از اون خون گهی.تو دیرفت یو منظورش بهروز بوده نه من که تو قهر کرد

 روس بایرسوندو ز بایکه سحر همه خبر هارو به ز گشتمیها دنبالت م وونهیموقع مثل د

منو گفت ازت  شیکه اومد پ باریاونقد پست باشه اما بود. کردمیشد.فکر نم دایکلش پ

باور  گفتویازت م یبد یحرفا ومدیم یه یوقت یحرفش و باور نکردم ول ادیبدش م یلیخ

بازم دلم  یباهام حرف بزن یکه اومد یروز ی.ولیکردیم یکردم چون تو بد رفتار

 نیخواست ی.شبش وقتیکنیم تیاذ یکردم دار ر!خب دوستت داشتم.اما بعد فکختیر

 یمرتض یبرا ویساحل همه چ نیبرگشت یخبر داده بود.وقت یساحل به مرتض رونیب نیبر

 ..من...بعدشم که یکردو اونم برا فیتعر

 :دیمکث کردم پرس تا
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 شد؟ یچ بای...زبایز

.تو که حالت خوب دمیکش رونیب مونیپاشو از زندگ شهیهم یهمون روز برا یفردا -

زنگ زدو  باینفر ز نیمن اول یکرد رو من.از خوش شانس ورتینبود.ساحل خطت رو دا

 ریواستم بهش گفتم که اونم آخرش گفت تقص یمن جواب دادم شوکه شد.هرچ یوقت

هم فحش داد که جواب  یمن.کل شیپو دوباره اومده  یرعلیام شیودشه که نرفته پخ

 یبا یزود پرواز کردو...با یلیهمرو گرفت.خ

 دیپر هویپارک کردم. جایلبخند بزرگ زدم.آروم زدم کنارو  هی دمیطرفش که د برگشتم

 :بغلمو گفت

 دوستت دارممممممممممم یلیخ

 :گذاشتم پشتشو دوباره سفت فشارش دادم که گفت دستامو

 

 !له شدمممآخ

 :حلقه دستامو گشاد تر کردمو گفتم کمی

 من!دوستت دارم عمر

 **** چهار ماه بعد ****

 :عسل
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 دیچشمم سف هیکرده بودن.سا ونینیرو ش مییطال یشده بودم.موها گریچه ج ییییوووو

.رژ هم لب هامو برجسته تر کرده بود.لباس یگون هیمژه هام شده بود  ملیبود.با ر ییطال

 :تو تنم منو فوق العاده کرده بود.رها اومد طرفمو گفت میعروس دکلته پف پف

 ی.چقده خوشگل شدیزود تر عقد کردم تو زودتر ازدواج کرد من

 :باز کردمو گفتم شموین

 !ی.مرسدونمیم

 :بلند گفت بهاره

 منتظره نییبرو شوهرت پا ایب

بردارو دارو دستش جلو در بودن.کاله شنلو انداختم رو  لمیکردمو رفتم.ف شنلمو تنم عیسر

اومد طرفم.گل و داد دستم و  دیسف زیو بل ی.ارمان با کت شلوار مشکرونیسرمو رفتم ب

 :لبخند زدو گفت دنمیجمع کرده بودم.با د شمویشنلمو داد باال.بزور ن

 .یشد ماه

تو فاز خودم بودم.واسه  یمن تاآخر عروس گهی.ددیبوس مویشونیبرداد پ لمیبه دستور ف و

.فقط من بودمو دمیبا ارمان رقص یرفت!ک یاومد ک یک دمیبودم.اصال نفهم ایخودم تو رو

که تموم شد بوق بوق راه افتاد.ما نرفته همه جلو در  ی.عروسدمیدیاون!فقط خودمونو م

 یخداحافظ میرفتاز بابا مامان ن گهیماتهران بود د ی خونهخونه خودمون بودن.چون 

 هیتک نی.منو آرمانم به ماشرونیب ختنیآهنگو گذاشتن و همه پسرا ر دی.بهنام و نومیکن

آرمان رفت وسط.چشمام گرد شد.عرفان دستشو  هوی.میکردیو نگاهشون م میداده بود
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.لبمو گاز گرفتم که رها اومد بغلمو دنیوسط و شروع کردن به رقص دشیگرفته بودو کش

 :گفت

 !بذار برقصهیدار کاریوسط به شوهرت چ یپریول کنن م خودتو

 ...لبخند بهش نگاه کردم با

 **** سه سال بعد ****

 :آرمان

 :عسل بلند شد غیج یصدا هویآشپزخونه نشسته بودم که  تو

 آرمــــــــــــــــان

نشسته رو تخت و دستشو گذاشته رو شکمش و  دمیتو اتاق که د دمییوحشت دو با

 :گفتم عیشد.سر ی...چیوا ی!اندهبیچشماشو م

 شده؟ ی...چیچ

 .بدو...توروخداادیم ایآرمان..وقتشه!آرمان داره بدن -

 یبرداشتم.بلندش کردمو درو با پام بستم.از پله ها چوییسو دویشنلشو پوشوندم کل عیسر

 کردیباز کردمو عسل و نشوندم.انقد بد ناله م نویشدم.در ماش اطیوارد ح نوییخونه اومدم پا

 دیگرفته بود.خودم هم نشستم و پامو رو گاز فشار دادم.حاال چرا هشت شب با میکه گر

 :رو گاز فشردم شتریعسل پامو ب غیکنم!با ج کاریچ ییمن تنها حاالآخه؟؟ ادیب ایبدن

 !....انآرم
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شدمو رفتم تو  ادهیپ عی.سرمیدیرس مارستانیبعد به ب قهی.ده دقرفتیداشت از حال م کمکم

عسلو خوابوندن و بردنش تو.با دستم موهامو  عیو با چند تا پرستارو برانکار برگشتم.سر

رو انجام دادمو  رشیپارک کردمو رفتم تو.کارا پذ جای نویخدا!خودم ماش یچنگ زدم.وا

برداشتمو شماره  ویزنگ نزدم.گوش نایافتاد به ماما ادمی.سادمیواپشت در اتاق منتظرش 

 :دیچیپ یشادش تو گوش یگرفتم.صدا دارویآ

 جانم

 ...بدوای.بمارستانی.همون بادیم ای.داره بدندایآ -

 جونم عمه قربونش بره یا -

 نیدا،همچنیتو.مامان و بابا به همراه آ ختنیعالمه آدم ر هی نکهیگذشت تا ا قهیدق چند

 گفت:کجاست؟ عی.رها سرشونیعرفان و رها با دوتا فسقل

 ...بردنش تو -

 :گفت رونویپرستار از در اومد ب هیگذشت که  یساعت میتکون داد.ن سرشو

 خوشگله یلی.بچه و مادر هردو سالمن.آقا پسرتون ماشااهلل خمبارکه

 .شکرت ای.خداروشکر که زنمو بچم سالمن.خدادمیکش یحرف نفس راحت نیباا

...رنگ رمیبم یاوردن.اله رونیبود از در ب هوشیبرانکارد ب یعسل رو که رو قهیچند دق بعد

سرش.از پشت در داشتم  ختنیرو صورتش نبود.دنبالش رفتم.بردنش بخش و پرستارا ر

 یپرستار با لبخند رو دمیبرگشتم که د عیاومد.سر یبچه ا هیگر یکه صدا کردمینگاهش م

 :شد گفت کیبهم نزد ی.وقتارهیمبچرو  هیتخت کوچولو داره 
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 مبارک باشه قدمش

.پرستار بچرو داد دستم.نشستم لب تخت زدیبچرو برد تو.لباس تو تنش زار م و

 نی...آقا آرونیهم به صورت بچم.آرو یبه صورت خوشگلش کردم.نگاه یعسل.نگاه

من حاال  ی.زندگدمیهمسرمو بوس یشونیزدمو بعد پ شیشونیپ یرو یبابا!ب*و*س*ه ا

 ...خوشبختم.من،حاال میشد.با داشتن دوتا فرشته تو زندگ لیتکم

 

 ...ــانیپـــــا

*** 

 mobina..a: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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