
 

 ایدختر در 
 یباسمه تعال

 

 . مینیب یم زشت پسر هی با رو بامزه دختر هی یوقت
 !باشه تر پولدار ما از پسره حتما نداره لیدل

 .باالتره ما از شعورش و فهم فقط دیشا
.  

     
 :مقدمه

 ادیم ها جاده همه از پات یصدا یایم یوقت
 ادیم ایدن همه از که ، دور شهر هی از نه انگار

 رسهیم دنید لحظه ، شهیم وا در که یوقت تا
 رسهیم من نهیس به ، نیزم رو است جاده که یچ هر

 نفسم رهیگیم تو ی،ب کسم همه ییتو که یا
 رسمیم خوامیم یچ هر به ، باشم داشته تورو اگه
 رسمیم خوامیم یچ هر به

 بکنم؟ تکرار یک واسه قلبمو  یستین تو یوقت
 بکنم؟ داریب یک واسه رو آلوده خواب یگلها

 بپاشه؟ دونه یک واسه  عشق یکبوترا دست
 باشه؟ زنده تو بدون تونهیم من تن مگه

 نفسم رهیگیم تو یب ، کسم همه ییتو که یا
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 رسمیم خوامیم یچ هر به ، باشم داشته تورو اگه
 رسمیم خوامیم یچ هر به

 تو راهنیپ غبار  هیسوغات نیزتریعز
 تو دنییبو و دنید  منه دوباره عمر

 خوامیم س*و*ه سر از نه خودم واسه رو تو من نه
 خوامیم نفس واسه رو تو  یمن دوباره عمر

 نفسم رهیگیم تو ی،ب کسم همه ییتو که یا
 رسمیم خوامیم یچ هر به ، باشم داشته تورو اگه
 رسمیم خوامیم یچ هر به
 
 .شمیم ادهیپ بغل نیهم آقا یمرس_
 

 .شدم ادهیپ و داشت نگه خونمون ابونیخ سر رو نیماش
 .شدم رد رو ابونیخ عرض

 
 .زدیم غرغر بود،داشتم میگوش تو رفتم،سرمیم خونه سمت به 

 
 اوووف.العاده فوق کالس درس،تابستتتونم ز،زمستتتونییپا.کالس اه،چقدر_

 .گرما از پختم
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 رمن وقت هی که کردم بلند لحظه هی سرمو رفتمیم خونه سمت به که طور نیهم
 .محمد با شدم چشم تو چشم هوی که برق ریت تو
 

 .بود داده نشیماش به شویتک و بود ستادهیوا مردونه شگاهیارا جلو که
 
شه نگاهم دید تا شو سمت  کونت سر هی به منم داد،که تکون سالم یمعن به سر

 . کردم اکتفا دادن
 .یمردش کشته کنهیم فک االن ا،یدر سرت تو ختتتتتاک_
 
 .برسم خونه به تر زود که کردم تند پامو و

 .بودمش دهیند که بود وقت یلیخ
 .بود یخارج یها سفر تو شهیهم شیکار تیموقع بخاطر
 .کوچمونه یپسرا نیتر جذاب از یکی محمد

 .داره خواه خاطر یتتتتتتتتلیخ که
 .بود مغرور و گرفتیم خودشو هم یتتتتتلیخ
 .بود نکرده جلب منو نظر وقت چیه چرا دونمینم یول
 

 .نکنم فک بهش که دادم تکون وسواس با سرمو
س که در جلو شتم یوقت تو، رفتم کردم باز دیکل با دم،درویر  دمید بندمب درو برگ

 .شهیم رد خونمون جلو از داره قرمزش جک نیماش با محمد
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 بود شده گرد تعجب از چشام

 .کنهیم نگام داره اونم دمید که بهش زدم زل لحظه هی 
 .کردمیم دیشد یگرما دادم،احساس هیتک در به و بستم درو عیسر

 
 .انداخته،اه گل لپم االن حتما خدا، یا_

 .رفتم باال و کردم یکی تا دو رو ها پله عیسر
 

 .خوابست دو بلنده یکرس ییالیو هی ما خونه،
 .داره دید ابونیخ به کامال میستیوا ونیا سر یوقت
 
 .کردم تعجب خونمون جلو از زنهیم دور داره محمد دمید 

 .نشم چشم تو چشم باهاش دوباره که شدم سالن وارد عیسر
 

 دم،چرایچته؟ترس:گفت دیچیم رو یخور نهار زیم داشت که طور همون مامان
 اخه؟ یایم ینطوریا

 
 .یچیه_
 
 .عداب گمیم بهت:گفتم مامان گوش در رفتمیم اتاقم سمت به که طور همون بد
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 .کردم حواله چشمک هیبود، شده دوبرابر که مامان متعجب یچشما به
سامو اتاقمو تو رفتم عیسر  النس کردمو،به عوض ینخ شلوارک تاپ هی با لبا

 .برگشتم
 
 .متتتتتتتتامتتتان_
 
 ه؟یهان؟چ_
 
 ؟یخوا ینم کمک_ 
 
 .کشت شیپ کردن نکن،کمک درست من واسه یاضاف کار تو.رینخ_
 
 .من خوشگل بشم قربونت من یاله_ 

 
 .یاومد رونیب از بشور روتو و دست ایز،بینر مزه بسه_
 
 .چشتتتتتتتتم به یا_
 

 .شستم صورتمو و دست شدمو ییدسشو وارد
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 .کردم هنگ افتاد افمیق به چشمم یوقت
 .کرد داریب خواب از منو دیتهد و زور به مامان که افتادم صبح ادی

 .شدم کالس یراه و دمیپوش لباس بسته یچشما با منم
 .بودم نزده لبم برق هی خدا راه در

 .افتادم محمد یها نگاه ادی 
 
 .نتتتتتتتتتتته یوااااااااا_
 
 ؟یشد یچ:گفت تو اومد مامان شدو باز ییدسشو در هوی

 
 .کالس بودم رفته افهیق نیا با من ،یچیه_
 
شه خوب_ شغال اون دیبا ،حتمایخوب هم یلیمگه؟خ چ  صورتت به رو ها آ

 ؟یبزن
 
 .بسه مامان یواا_
 

 .دادمیم هولش رونیب به که طور همون
 .اومد مهربونم یبابا یصدا

 
 .خورد رو بزرگه روده کهیکوچ روده نیایب_یموس
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 .رو غذا ارمیم االن_زهرا

 
شغول فکرم و کردم یباز غذا با شتریب من که نهار صرف از بعد  بهیجع رفتار م

 .کردم کمک زیم کردن جمع به. بود شده محمد
 

 ن؟یندار یرم،کاریم من_یموس
 

 . همرات به خدا برو نه،_ زهرا
 

 ونمونخ کینزد آژانس هی تو االن و نبود بند خونه تو یبازنشتتتگ از بعد بابام
 .بود شده مشغول

ستمون شکر رو خدا سیم دهنمون به د صلش بابا یول دیر  وت رفتیم سر حو
 .خونه

 
 شده؟ یچ نمیبب بگو ایب  ختتتتوب؟_
 

 هوم؟:  گفتم دفعهی بودم هپروت تو که من
 
   بله؟ ای هوم_ 
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 یم مامان یکینزد یمبل در که حال همون در

 هوم؟: گفتم طنتیش با نشستم
 

 .شده یچ نمیبب کن فیتعر کوفت،زود: گفت و دیخند مامان
 
 .نبود یمهم زیچ بابا، یچیه_
 
 ؟یهپروت تو انقد نبود یمهم زیچ_
 
 .بود یا گهید یجا حواسم نه، ؟!هتتا_ 
 
 .بگوحاال خوب_
 
 .دمید رو پسره نیا اومدم یم داشتم که امروز_
 
 پسره؟ کدوم_
 

 پشتتت خونشتتون.لهیگور رو ای نیهم:گفتم و نشتتناختن به زدم خودمو یالک
 .خونمونه
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 . محل تو مینداشت لیگور …الل بسم_
 .گمیم خانومو یمص پسره: گفتم کردمو یدل ته از خنده

 
 که؟یکوچ ای بزرگه کدوم_
 
 .کهیکوچ_
 

 .کردم فیتعر اتییجز با رو هیقض همه
مان قت با ما فت و کرد گوش د  همشتتون نایا یدونیم خودت توکه ا،یدر:گ
 .ایند رو بهش وقت هی.هستن الیدان یدوستا

 
 .هست حواسم  بابا، نه_
 
 تارهگرف که ادمیفر. شیزندگ کارو یپ رفت محمدم نیا کرد، ازدواج که الیدان_
 .نکردن ازدواج کدوم چیه چرا دونمینم فقط باشگاه، و شرکتش با
 
خه_  زاشتتتمینم وگرنه بودم کیکوچ موقع اون فیح.کرد ازدواج زود الیدان آ

 .یبد زن زود داداشمو
 
 دادم؟ زن من  وا؟_
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 .پسر هی ازدواج واسه زوده سال 26 یول.خواست خودش ،یچ هر حاال_
 
 .خوبه بشه ریپ نایا مثل بمونه نه_
 
 .شدن جذاب تازه نایا.که ستنین ریپ_
 
 ه؟یچ یدونیم خجالت_
 
 .نتتتتتتتتتته:  گفتم کردمو باز گوش بنا تا شموین

 
 .ایند رو بهشون باشه حواست گمیم بازم.کووفت_ 
 
 .مامانم باشتتتتتتته_
 
 .کردم چشاموباز مامان یصدا با
 
 .ظهره ؟لنگهیخواب یم چقد ایدر پاشو_
 
 .شمیم پا التتتتتتتتتتان_
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 .دارمبر تختم بغله هیعسل از مویگوش که کردم دراز دستمو بسته یچشا با
 باز چشتتام تعجب،جفت ازشتتدت که.چنده ستتاعت نمیبب کردم باز چشتتمو هی

 .شدن
 
 .ترالن از پاسخ یب تماس ازدهی_
 زده؟ زنگ انقد یصبح اوله نیا خواد یم یچ
 

 دیناام بوق چند از بعد.گوشتتم بغل گذاشتتتم رو یگوشتت زدمو رو اتصتتال دکمه
 .کردم قطع شدمو

 
 اه.دادم خودم به یغوس کشو هی ، شدم بلند

 
 .باشه داشته سیسرو رمانا مث دینبا من اتاق چرا_

 .رنیگیم دوش روزم هر تازه
 
 ؟یزنیم غر یگیم یدار یچ_
 

 :گفتم بشنوه مامان که کردمیم بلند صدامو داشتم که طور همون
شتم.من مادر یچتتتتتتتتتتتتتتتتیه  بره یصبح اوله آدم خوبه چقدر گفتمیم دا

 .شهیم سبک اصال.ییدسشو
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 .خورد بهم حالم اهتتتتتتت،_
 

 .خنده ریز زدم بلند
 هب نگاه هی تواتاق اومدم مربوطه اتیعمل انجام از وبعد ییدستتتشتتو تو رفتم
 .ترالن از تماس هفت انداختم یگوش

 
 .زنگهیم دوباره خودش ولش!رهیگیپ هم چقتتتتتتد اوووووه_
 

 زدمو الواتص بود،دکمه ترالن.دیلرز دستم تو که زیم رو بزارم رو یگوش خواستم
 .دادم قرار گوشم بغل رو یگوش
 ورد گوشم از رو یگوش شدم مجبور که دیچیپ یگوش تو مانندش غیج یصدا
 .کنم

 
 .تتتتتتتتتتایالتتتتتتتتو،در_
 ؟یبود یگور زدم،کدوم زنگ بهت بار هزار صب کشمت،ازیم
 
 .ترتر سالم که اوال_
 

 .عمته ترتر.مار زهر و سالم:گفت کردو قطع حرفمو
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سرد شحالم واقعا ممنون،:گفتم کردمو حفظ مویخون  ور باتونیز یصدا که خو
 .شنومیم
 
 .کنمیم کتیت کهیت برسه بهت دستم. یوااا_
 
 شده؟ یچ مگه حاال خوب_
 
 ؟یایم گذاشته کالس ینوراله_
 
 ؟یریم تو_
 
 .تو نه  من، نه یاینم یبگ.اره_
 
 .رمیم کالس خودم من یدونیم توکه ترالن_
 
 .کالسه صبح 9 ساعت ،فردایایم تو.نباشه حرف من حرف رو_
 
 .شهیم یچ نمیبب فردا تا حاال باشه_
 

 .مزارینم زندت.باش آخرتت فکر به یومدین اگه ایدر:گفت غیج با دوباره
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 کار یچ نمیبب خوام یم.امینم ه؟پسینطوریا اااا؟:گفتم یبلند بایتقر یصتتدا با
 ؟یکنیم
 
 بدون ایدر جون به:گفت یلوس یصدا با و گرفت یمهربون رنگ صداش دفعهی

 .گهید ایب.دهینم حال تو
 
 .شهیم یچ فردا تا نمیبب بزار باشه،گفتم_
 
 .یزارینم تهنام تو دونمیم که من. تو یمن گملیج:گفت یا بچگونه لحن با
 
 .فردا تا ترتر، بتتتتاشه_
 
 ردمونک توجه شیپ در یپ یها تماس به بعدم و کردم قطع.کنه اعتراض اومد تا

 ندادم جوابشو
 
 مدید انداختم،تا ستتالن تو نگاه هی دمیچیپ دورم اومدم،حولمو رونیب حموم از

 .دمییدو اتاقمو تا حموم فاصله ستین یکس
 .بستم اتاقو در محکم
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 وت دمییدو سیخ یپاها با که کندیم ستترمو پوستتت دید یم مامان اگه اوووف_
 .وهاهاهاهای.سالن

 
 .موهام کردن خشک به کردم شروع و زیپر به زدم و سشوار 
 .شدیم خشک ،خودش بود خوب یول داشت نم کمی

 
 .نهییا جلو نشستم حوله همون با
 که زدم بلندم یها موژه به ملیر هم دوری زدم شتتدم قرمز صتتورته به کرم کمی

 .بده نشون تر پرپشت
 .کردم تن به داشت یجر و تام عکس روش که قرمز شرتیت هی  

 
 تو شهیهم. برداشتم هم رو یمشک کوله دمیپوش ستش مانتو با مویمشک شلوار

 .نبودم نگرانش پس دارم خودکار و دفتر هی  هام کوله
 .سرکردم و مغنه

 
 .داشت کم زیچ هی انداختم صورتم به نگاهو نیآخر

 هگید خب.دمیکش برجستم یلبا یرو به دور چند برداشتم قرمزمو رژ اهتتتتتتا،
 .شد خوب

 
 .شدم به رو مامان با که رونیب اومدم اتاق از
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 شاالله؟یا کجا_
 
 .جونم ینور با دارم کالس_
 
 .اونور نوریا ینر کالس بعد.هتتتا خونه یایب زود_
 
 گه؟ید چشتتتتتتتتتتتتم،امر_
 
 .کن کم و رژ اون_
 
 .باشه_
 

 .کرد پام قرمزمو ستار آل یکتون.نییپا اومدم رو ها پله بدو بدو
 .نشم رو در رو محمد با دوباره وقت هی که بود حواسم همش ابونیخ سر تا
 

 .دادم تکون دست یتاکس هی واسه عیسر
 .شدم ادهیپ کردمو تشکر راننده از دنمیرس با 

 
شتم شتمیم شدیم برگزار کالس که یساختمون دنبال دا  هی از نترال دمید که گ

 .رونیب اومد دیسف ینما با ساختمون
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 .ترتر ستتتتتالم،:گفتم و سمتش رفتم

 
 .جونم ایدر ستتتتتالم:گفت کردیم باز واسم بغلشو که طور همون ترالن

 
 .میبود دهیند همو شدیم یماه هی. کردم بغلش محکم

 
 .رونیب یاومد چرا ؟یچطور_
 
 .ادینم گفته زده زنگ ینوراله_
 

 همش. میکن کاریچ پس بابا یا:گفتم  رفتمیم غره چشم ترالن به که طور همون
 .شدم داریب صب 8 از.تو ریتقص

 
 .دور دور میریم!شده یچ انگار حاال، خب_
 
 .خونه برم میمستق کالس بعد گفته کجتتتتتا؟مامان_
 
 .دمتیند ماهه هی نکن تیاذ من جون.گهید یریم کالس بعد خوب_
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 حاال؟ میبر کجا_
 
 بلوار؟ میبر_
 
 .میبتتتتتتر_

  
 زا قرمز نیماشتت هی دفعه هی که میرفتیم بلوار ستتمت به میداشتتت یطور نیهم

 .شد رد جلومون
 

 .زد دور دوباره بعد لحظه چند
 .انداختم نگاه که رو نیماش داخل

 
 .نتتتتته،محمده_
 

 تتتتتتتته؟یک:گفت و سمتم برگشت تعجب با ترالن
 
 .محمده_
 
 ه؟یک محمد!محمده دمیفهم_
 
 .بگم بهت تا داخل میبر_
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 و دیکش دستمو ترالن میدیرس که یصندل نیاول به داخل، میرفت یسنگ ریش از 

 .کن فیتعر عیتند،سر زود،:گفت
 
 و؟یچ_
 
 محمدو؟_
 
 .مونهیهمسا_
 
 .پالسم خونتون فردا از من.نیدار ییها سیک نیهمچ یبود نگفته_
 
 .الهیدان دوست:گفتم یتلخ خند پوز با
 
 داداشت؟_
 
 .اره_
 
 چرخه؟ یم تو دور چرا حاال_
 



 23 ایدختر در

شتم داغون افهیق با روزم اون.شدم جیگ. دونمینم بخدا دونم،ینم_  کالس از دا
 .شدمیم ذوب داشتم بهم بود شده رهیخ یطور هی.اومدم یم
 
 .مشکوکه_
 
 .مشکوکه تتتتتتمیتتتتتتلیخ آره_
 
 رفتن عزم بعدش میزد حرف یزیچ هر از و میگشتتت بلوار تو یستتتاعت دو هی 

 .میکرد
 .ایباش خودت مواظب ا،یدر:گفت شدم یم جدا ترالن از داشتم یوقت
 
 .هست حواسم.باشه_
 
 .یبا رفتم گهید من_
 
 . دوستم بدرود_
 

 .نیماش به داده شویتک محمد دمید خونه سمت رفتمیم  داشتم
 .امد تر جلو و برداشت شویتک دید منو تا
 ؟هان؟یصبح اول یبود رفته کجا: گفت هم تو یاخما با
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 دید منو دهیترس و سردرگم نگاه یوقت
 .من دهیترس نگاه تو دوخت سردشو نگاه شد باز اخماش هوی

 
 .خونه برو زود_
 

 .مدییدو خونه تا عیسر بودم کرده فراموش رو دنمیکش نفس ترس از که من
 
 .چته گفتیم همش مامان خونه تو
 بهش؟ گفتمیم یچ
 .چنده چند خودش با دونهیست؟نمین انرمال پسره نیا گفتمیم

 .باخته خودش از چیه دو ، دمید من که ینیا چند هر
 

 .بود محمد ضینق و زد یکارا ریدگ فکرم یروز چند
 .بودم خودم تو همش

 .بگم یک بگم؟به یچ دیبا دونستمینم
 

 کنم، فیرتع واسش رو هیقض و ترالن به بزنم زنگ گرفتم میتصم بار چند یحت
 .شدم مونیپش راه وسط که
 
 د؟یبار یم ازش رتیغ شیآت که بگم تعصبش با نگاه از



 25 ایدختر در

 کرد؟ سرد وجودمو عمق تا که چشاش ییهوی  شدن خی از ای
 
 .باش داشته هوامو خودت ایخدا_
 

 .بودم هام کالس رهیگ در منم و گذشت یم ها روز
 .کالس ظهر از بعد کالس صبح
 .بود اومده وجود به من هیزندگ تو یاساس رییتغ هی فقط

 
 .بود محمد یصدا و سر یب حضور اونم
ضور جا کلمه،همه کی بدون یقدم،حت به قدم شت ح  یگاه و سرد یگاه ، دا
 .گرم

 .بودم کرده عادت وجودش به یول
  

 .رفتم سمتش به کنان غرغر و شدم داریب خونه تلفن یصدا با
 دادم جواب دار کش و آلود خواب یصدا با
 .التتتتتتتتتتتتو_
 
 چلتتتتتتو؟ ای یخور یم آش_
 

 . گفتیم و نیهم شهیهم بود نیشه
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 عمه؟ یچطور_
 
 .مامانت بده ویگوش.خوبم_
 
 .کن صب لحظه هی_
 

 .گشتم مامان دنبال خونه تو کردمو باز زور به آلودمو خواب یچشما
 
 ؟ییکجا مامان...مامتتتتان_
 

 .ستین مامان عمه:گفتم و رفتم یگوش سمت به دوباره
 
 کجاست؟_
 
 .بودم خواب من دونمینم_
 
 ؟یخواب یم چنده؟چقد ساعت یدونیم_
 
 .کنهیم درد سرم_
 



 27 ایدختر در

 .نهار نجایا ایب پاشو بعدشم.بشه خوب دردت سر بخور یزیچ هی برو_
 
 .شهیم نگران ادیم مامان ممنون_
 
 .ایب زود.نجاستیا مامانت_
 
 کنه؟یم کاریچ اونجا ؟ إإإإإإ_
 
 .یشیم متوجه یایب_
 
 ؟.یکن یم تمیاذ چرا. ینامرد یتتتتتتتتتتیلیخ_
 
 .عمته نامرد+
 

 ؟ییتو که عمم:گفتم نشنوه خندمو یصدا کردم یم یسع که طور همون
 
 .پختم یآش چه برات نیبب ایا،بیدر ایب پاشو_
 

له هاش نیا از شتتتریب نداشتتتم حوصتت خاطر بزنم حرف با  عیستتر نیهم ب
 .امیب شم اماده ؟یندار یکار.باشه:گفتم
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 .خداحافظ.میمنتظر_
 
 .بدرود_
 

 .عمه خونه یسو به شیپ و شدم اماده عیسر رفتم
 همتوج دوم ابونیخ کینزد.ماستتت خونه از تر نییپا ابونیخ چهار نیشتته خونه

 .شدم محمد
 

 جوابشتتو منم داد،یم تکون ستتر دیدیم منو وقت هر که ماهه دو نیا عادت مثل
 .دادم

 
 گاردیستتت،بادین بدم چند هر.بده تکون ستتر دنبالم فتهیم. شتتده ونهید پستتره_

 .داشتن یمجان
 

 .سمتم اومد و کرد پارک نویماش که بودم عمه خونه کینزد
 
 .سالم_
 

 فقط.اومد ینم در ییصدا چیه حنجرم از.بودن شده قفل لبام.بودم کرده حول
 .دادم تکون سرمو



 29 ایدختر در

 
 .بزنم حرف باهات دیبا_محمد

 
 .کردم نگاه نافذش نگاه تو و کردم بلند سرمو ترس با

 .کردم یم اشتباه من ای برد یم لذت ترسم از داشت انگار
 
 نجا؟یا_
 
 .نیماش تو میبر ایب خب_
 
 .آخه_
 

 ؟یچ آخه_محمد
 
 .منتظرمه مامان.عمم خونه رمیم دارم من_
 
 .رسونمتیم ایب_
 
 .بگو جا نیهم یدار یکار هر.ندارم یکار تو با که من.نه_
 
 . نکن لج دارم، واجب کار باهات من_
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 .داد ادامه یچندش لحن با بعد
 ؟یبشکن رو یمحترم و یپیخوشت نیا به یآقا دل ادیم دلت

 
 .یگرفت ینم منو وقت ابونیخ وسط یبود محترم یآقا اگه شما_
 

 .دادم ادامه راهم به و گرفتم ازش مو رو
 .شد باز یکیت با در و زدم رو إف إف
 .بود منتظرم در جلو عمه رفتم باال که رو ها پله
 

 .تتتتتتتزمیعز سالم_نیشه
 
 .کردم ی*ب*و*س*رو باهاش و بغلش تو رفتم.کرد باز برام رو آغوشش  و
 
 جونم؟ نیشه یچطور_
 
 عمه؟ یبگ بهم که ینگرفت ادی اخرش تو_ 
 

 .نوچ: گفتم و باال انداختم یتخس با سرمو
 

 .خونه میگرشت بر و میکرد رفتن عزم نهار از بعد



 31 ایدختر در

 
 .متتتتتتتان ما_
 
 باز؟ یخوا یم یااااامتتتتان،چی_
 
 .پرم تو بزن بعد خوام یم یچ بگم بزار ، گهید نکن تیاذ ، إإإإ_
 
 .کن لوس خودتو خوبه،کمتر ختتتتوبه_
 
 ال؟یدان خونه برم مامان_
 
 .یاومد عمت خونه از کار؟االنیچ اونجا یبر_
 
 .ستهیمیاو قلبم نکشم لپشو گهید ساعت هی تا اگه.شده ذره هی برسام واسه دلم_
 

 .دبرگر زود اینمون شب یبرو،ول باشه:گفت زدیم لبخند که طور نیهم مامان
 

 .بشم آماده که رفتم و گفتم ییباال بلند چشم
 فیک و زدم ینارنج رژ هی.کردم عوض ام ینارنج یسنت مانتو با مو مانتو عیسر

 .شدم یراه و برداشتم ستش کفش با مویمشک
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 .محمد معمول طبق.اوووف
 .گرفتم رو ترالن شماره عیسر و آوردم رونیب فمیک تو از مویگوش

 
 ترتر؟ التتتتتو_
 
 .مار زهر و ترتر  کوفت، و ترتر_
 
 !ترلتتتتتتتتتان_
 
 .هوم،بنال_
 
 ه؟یچ نظرت.بزنم حرف محمد با خوام یم ترالن_
 
 ؟یگرفت رو میتصم نیا هوی واقعا؟چرا_
 
 .دنبالمه همش.خواد یم جونم از یچ نمیبب خوام یم_
 
 .فتاگ یچ یبد خبر بهم پس.خواد یم یچ بدونم کنجکاوم منم باشه،اتفاقا_
 
 .یبا.یستین کنجکاو یفضول ترتر،تو_



 33 ایدختر در

 
 .فمیک ته انداختم و لنتیسا رو گذاشتم کردم، قطع رو یگوش عیسر

 .ندمخو یم رو ها لبوردیب و کردیم نگاه ابونیخ به داشتم شدم یتاکس سوار
 
 اددیم  عالمت یدنبالم،ه بود افتاده نشیماش با محمد شد تا چهار چشمام هوی
 . بشم ادهیپ

 
 ادهیپ و گرفتم رو ممیتصتتم لحظه هیال،تویدان خونه تا بود مونده یلیخ هنوز
 .کندمیم وا باهاش سنگامو دیبا شدم
 .بود اونجا که یا کوچه نیاول یتو رفتم

 
 .کنم یبرس رو کوچه تیموقع تا تر داخل رفتم کمی

 .بود یآپارتمان ها ساختمون همه یول بود، خلوت کوچه
 .زدم بینح خودم به.کوچه به مشرف و
 
 .یتون یم تو. باش محکم ایدر_
 

 .شد کوچه وارد محمد دمید که، دمیکش قیعم نفس چندتا
 .کرد ترمز پام جلو

 
 .شو سوار ایسالم،ب_
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 .شو ادهیپ نه،تو_
 
 .نکن تیاذ شو ،سوار مردم جلو زشته_
 
 وقت.گوب تر زود پس بشنوم، حرفتو اومدم فقط من:گفتم یمحکم و تند لحن با

 .برم خوام ی،م ندارم
 

 .هگید بگم شو سوار شو، سوار محمد جون·گفت و گرفت غم رنگ صورتشو
 
 .شو ادهیپ نه،تو:گفتم بود مشخص صدام لحن تو که یحرص با
 
 !محمد جون گمیم بابا یا_
 

 اخه؟ هیک محمد:گفتم و چپ کوچه به زدم خودمو
 
 .گهید محمدم من.من افتادم یک دنبال ماه چهار نیخدا،بب یا_
 
 .ه؟یک الدیم پس إإإإإ؟_
 



 35 ایدختر در

 یم وچهک نیهم تو که میرینم ییجا.نیبشتت ایب ایداداشتتمه،در:گفت یکالفگ با
 .میمون

 
سره ص یب پ ش از حداقل گهینم تیشخ شه ادهیپ نیما  تو ورهبخ کردن باز در.ب
 .سرش

 .شدم نیماش سوار و رفتم بهش غره چشم هی
 
 .خوب دختر یشد تتن،حاالیآفتتتتتتر:گفت زده ذوق هوی

 
 .کنه شروع تا شدم منتظر.کردم نگاه رونیب به و گرفتم ازش رومو

 
 شتتدم یم کالفه داشتتتم کم کم و گذشتتت روز دو قد واستتم که قهیدق دو بعد

 .بگو یزیچ هی! یساکت چقد:گفت
 

نه که طور نیهم جا مدمین من: گفتم دوختم چشتتم رونیب به لجو  حرف و
 .بشنوم بزنم،اومدم

 
 .مطلب اصل سر برم بزار خب،پس_
 
جب حرفش نیا با  دهنش به چشتتم منتظر و ؟برگشتتتمیچ یعنی! کردم تع

 .دوختم
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 .نه ای بگه حرفشو که داشت شک انگار
 
 .اومده توخوشم از من …من بگم؟آخه؟راستش چطور_
 

  اومد رونیب حنجرم از که ییصدا تنها
 .هه_
 
 ؟یکن ینم باور.:دیپرس شک با و گرفت ینگران رنگ افشیق

 
 .نباشه زنندن لحنم که کردم مویسع تمام

 
 اومده؟ خوشت من از چرا تو.نه_
 
 خوشتتم ازت واقعا من ای،دریدار فرق دمید بحال تا که ییدخترا با تو خوب_
 .ادیم
 
 اد؟چرایم خوشتتم گهیم چرا ذهنم، تو اومد ستتوال تا هزار و اومد بدم لحنش از
 داره؟ دوسم گهینم
 

 :گفتم محکم نبازم، رو هیقاف کردم یسع



 37 ایدختر در

 کنم؟ کاریچ خوب،حااال
 
 م؟یباش هم با میتون یم_
 
 .بردار نکتویع: گفتم مقدمه یب

 
 .اوردین خودش یرو به یول دمید رو خوردنش جا وضوح به
 
 کنم؟ کاریچ_
 
 .کردم تکرار حرفمو شمرده شمرده و یعاد یلیخ
 
 .بردار رو نکتیع گفتم_
 
 آخه؟ یچ واسه_
 
شته لیدل دیبا مگه_ شه؟تو دا  نیاول یسک با یدار یوقت که ینگرفت ادی هنوز با

 ؟یبزن نکیع دینبا یزنیم حرف باره
 
 .یریم در دستم از بازم االن کردم فکر شدم حول انقد.شرمنده واقعا_
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 .چشام تو زد زل و برداشت نکویع عیسر
 .بهش شدم رهیخ

 چشماش؟ تو گردم یم یچ دنبال
 

 .نکردم لرزه؟داغینم حسو؟قلبم اون کنمینم دایپ چرا
 .کنمیم نگاه خی گوله تا دو به دارم انگار

 .گرفتم رو میینها میتصم دفعه هی
 
 .نه_
 
 ؟یچ واسه آخه نه؟_
 
ل یزیچ هر واستتته چرا تو_ خوبیخوا یم لید  یچ کن گوش ؟
 زا فراتر انقد پاشتتو نداده اجازه خودش به یپستتر چیه تاحاال.امیگم،من،دریم

 .کنه دراز مشیگل
 .تر باال یبنداز دیبا گم،کالهتوینم الیدان به یزیچ که نیهم

 
 .کرد آروم قیعم نفس تا چند با خودشو نشه، یعصبان کرد یم یسع

 
 .میبش آشنا گمیم.نزدم یبد حرف که من_



 39 ایدختر در

 
 .بردار سرم از دست.بشم آشنا باهات خوام ینم من_
 

 .رسونمتیم نیبش:گفت و گرفت دستمو عیسر کنم باز و در خواستم
 
 .نکرده الزم_
 
 الزم یچ گمیم من نجایا:گفت یبلند داد با و بود شتتده قرمز خشتتم شتتدت از

 .نکرده الزم یچ کرده
 
صبان از  دممر یم یسع یول یصندل به دادم هیتک ، خوردم جا شیناگهان تیع

 .نلرزه صدام
 
 .الیدان خونه میبر_
 
 .رونیب دمیکش دستش از دستمو 

 .باشم محمد با تونم یم من.کردم سکوت رو ریمس کل
 
 .کردم اش یجد مرخین به نگاه هی

 .ندارم دوس رو کنارشم که یمرد نیا من
 .باشم داشته دوسش که کنم یسع تونم یم یول
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 اگه مایب راه باهاش.نداره ضتترر که امتحانش آخه.بزارم کنار رو بودن یاغی بهتر

 .زنمیم بهم نتونستم
 

 ؟یزد زل یچ به هیچ:گفت کنه نگام نکهیا بدون
 
 مغازه اشتمد.کرد نگاه تو به یک:گفتم و گرفتم رومو عیسر دستم نشدن رو یبرا
 .کردم یم نگاه رو ابونیخ ور اون یها
 
 .هیمخمل گوشام ،منمیگیم راست که تو_
 

 .ارمد شک رو تو یگوشا یگم،ولیم راست من که معلومه:گفتم و زدم یلبخند
 

 .بود خوشحال هم بود کرده تعجب هم میناگهان رییتغ از سمتم برگشت
 .داشت نگه نایا الیدان کوچه سر

 
 خورد؟ دردت به روز هی دیبدم؟شا شمارمو حاال خوب_
 
 .دفعه کی شد مهم برام حضورش چرا دونمینم

 .بده:گفتم هوی. کنم ناراحتش خوادینم دلم



 41 ایدختر در

 
 .برم گهید من خوب:گفتم شماره گرفتن ،بعد زد برق چشاش

 
 .کرد دراز سمتم دستشو

 .یجهان خلق با که باش نیا از به ما با_
 
 .بدم انجام خوام یم که یکار به دارم شک.شدم رهیخ دستش به
 
 .مردونش و بزرگ یدستا تو گذاشتم فمویظر یدستا لحظه نیآخر تو
 .کردم نگاه چشماش به. کرد ینم القا بهم یحس چیه

 .دیخند یم داشت چشاش
 

 .رمیم گهید ،من خوب_محمد
 

 .ادمد تکون دست واسش شدن ادهیپ از بعد.دمیکش رونیب دستش از دستمو
شمک و یخانوم باش خودت مواظب:گفت و نییپا داد رو شهیش محمدم  یچ

 .زد
 
لت از جا پام خ ته گل ل نداخ حافظ هی عیستتر.بود ا  گشتتتم بر تا گفتم خدا

 .رفت و شد رد بغلم از نشیماش با برم،محمد
 .بودم حرکتش مات
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 .بره بعد برم من نموند حداقل.نداره دوست نیا،ایدر نه_

 .که نشده یزیچ اصال.بسه ا،یدر بسه
 

 .بشن دور ازم مزاحم افکار نیا که دادم تکون سرمو
 

 رو بمونم شتتام واستته که ادشیز  اصتترار ی،ول بودم الیدان خونه رو یستتاعت دو
 .خونه برگشتم و  نکردم قبول

 
 .کردم فیتعر ترالن واسه رو یچ همه گشت بر راه تو
 

 ه؟یچ هدفش یعنیا،یدر گمیم_ترالن
 
 .زنمیم بهش زنگ هی خواستم اگه حاال.داد شمارشو که فعال.دونمینم_
 

 باهاش یخوا یم واقعا:گفت کرد یم داد یب توش تعجب که یلحن با ترالن
 ؟یبش دوست

 
 .دونمینم.بزنم زنگ بهش باری دیشا ینه،ول که دوست_
 .ذهنم تو کنم یحالج حرفاشو نتونستم هنوز.کنم فکر دیبا



 43 ایدختر در

 
 .یبگ بهم یگرفت یمیتصم هر_
 
 .ما خونه ایب پاشو اصال ترتر گمیباشه،م_

 .میریگیم میتصم هم با راحت هم.گرفته دلم هم
 
 .نه ای زارهیم مامان دونمینم آخه_
 
 .ایمون یم شب بگو بپرس، ازش خوب_
 
 .بپرسم کن صب_
 

 .بپرسه رفته حتما که شد قطع ترالن یصدا
 
 .ادیم داره عشقت که کن درست کیک برو بدو ا،یدر.التتتتتتتتو_
 
 .تو یبخور کوفت یا:گفتم و زدم اووق هی

 
فت یا بچگونه لحن با  خوشتتمزستتتت کتینامرد،ک گهید کن درستتتت:گ

 .تولو پخت دست دالم دوش من.خوب
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 .پزمیم کیک رمیم االن عجقم باچه،_
 یم کیک زمیعز دوست بگو خانوما مثل.خورد بهم حالم یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیا

 .پزمیم واست منم.خوام
 
 .بپز یشکالت کیک محترم و یگرام دوست خوب_
 
 .دانه پنبه ندیب خواب در ترتر_

 . خنده ریز زدم بلند بعدم
 
 .باشه اماده کیک امیب کتتتتتوفت،تا_
 
 حال ییتنها من میکن یم درستتتت ییدوتا یاومد وقت هر.باطل الیخ یزه_

 .ندارم
 
 بخرم؟ هست الزم یزیچ.امیب بشم اماده رمیم بابا،من خوب_
 
 .دمینم شارژر بهت من که اریب شارژتو فقط.نه_
 
 ؟یبار یباش،کار_
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 .بزنم خودش به خودشو حرف که بود انتقام وقت االن
 
 .نداشتم یکار باهات اولم از_
 

 هیراه و دمیخر پختن کیک واستته ازموین مورد لیوستتا.میدیخند جفتمون بعد
 .شدم خونه

 
 .نبود انگار یول نم،یبب و محمد که کردم یم چشم چشم همش

 چاکته؟ نهیس عاشق یکرد هه،فک
 .یخام اله،یخ چه

 
 رو انمام و رفتمیم باال رو ها پله یستتخت به داخل کردم،رفتم باز دیکل با و در

 .کردم یم صدا
 
 .شکست دستم کمک ایب مامان…مامتتتتان_
 

 سرت؟ تو یانداخت صداتو هیچ: وگفت ها پله سر اومد دو با مامان
 

 .دارم مهمون یچیه:گفتم زنان نفس
 
 ؟یدیخر هیچ نایا نفرن؟ ه؟چندیک مهمون_



wWw.Roman4u.iR  46 

 

 
 .بپرس یکی یکی خبرته چه ر،یبگ نفس هی جان مامان_ 

 .مونه یم شبم.نجایا ادیب خواد یم ترالن
 

 پشل رو محکم *ب*و*س* هی برگشتم هوی گذاشتم خونه آشپز زیم رو و لیوسا
 .کردم

 
 .ه*ب*و*س*ب ینجوریا دینبا دختر بگم ،چقدیکرد میتوف.اه اه اه_
 
 .تو از ریغ م*ب*و*س*ب رو یکس ستین قرار که االن_
 

 .کردم لوپش یکی اون از محکم *ب*و*س* هی دوباره
 
 .کنب شامم واسه یفکر هی هست که شبم.خواد یم کیک مامان،ترالن یراست_
 
 .کمک ایب خودت دارم دست تا هزار من مگه_
 
 .کردم عرق اونورم نوری،ا صبح از رمیبگ دوش رمیم دارم_
 .میپز یم ترالن منو و کیک.باش شام فکر به فقط تو
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 ینم ؟خجالتیبکشتت کار یخوا یم مهمون از:وگفت کرد هم تو اخماشتتو
 ؟یکش

 
 یگه؟بید هیک نوچ،مهمون:گفتم و دادم تکون نه یمعنا به ستترمو یتخستت با
 .ادیب که االنه رمیبگ دوش برم من.گهید ال،ترالنهیخ
 
 .یبکش کار ازش یخوا یم کن،زشته درست خودت ایب زود برو_
 
 امیب ترالن اومدن تا نداشتتتم هم قصتتد.حموم تو دمییدو و گفتم یالک باشتته هی
 .گردنم افتاد یم کارا همه وگرنه.رونیب

 
 زیر قر خوندمو یم خودم واستته داشتتتم راحت الیخ با حموم تو نیهم بخاطر

 .دادمیم
 
 
 کتس بلک از حرمسرا آهنگ 

 
 نیزم مشرق از یشهر تو شیپ سال صد

 
 نیبب و ایب بابا که بود ییایب برو
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 ورا همون ییجا هی شهر اون تو گنیم
 

 حرمسرا و برو و قصر داشت یسلطان
 
 نداشت کم اون یچیه ایدن مال از
 

 داشت غهیص چل و یعقد زن چارتا
 

 داشتش …بلند و کیبار
 

 داشتش …لوند و فیظر
 

 نازو رنگ همه از کمند سویگ و یفرفر مو
 داشتش …وارنگ رنگو قشنگ

 
 بود یگل لب گشونید یکی و یگل گل رهنشیپ یکی

 
 گل اونهمه ونیم اما
 
 بود یسوگول واسش یتوپول 
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 بود جونش یسوگول دونستنیم همه

 
 بود نمکدونش نمک بود قندونش تو قند

 
 یسوگول شبتتتتتتتتا نداشت خبر اما
 

 بود مهمونش رو یباش میحک پسر
 

 بود سبزه تنش سرخ لباش یسوگول
 

 بود خنده لباش کنج اون رو شهیهم
 

 برو دل تو مپل تپل
 

 بود کنده پوست هیهلو
 

سه سرت خودم وا شته کن سه بودم گذا شا وا  یم *ب*و*س* یالیخ یایچ تما
 زد حموم در به یکی که دادیم قر و فرستادم

 
 ه؟یک_
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 !نمتیبب کن باز و در کنده پوست هیهلو_
 
 ؟یاومد ترتر إإ؟_
 
 .امیم راهم،دارم تو نه،_
 
 .اریب اتاقم از حولمو برو_
 
 کجاست؟_
 
 .زونهیآو زیاو رخت از اتاقم در پشت_
 

 .اورد رو حوله واسم رفت کنان غرغر ترالن
 
 .ی،سوگول رونیب ایب زود نجا،یا گذاشتم_
 

 .شد خارج رختکن از دیخند یم که طور نیهم
س سالن، تو کردم سرمو معمول طبق  دمییود عیسر.بود موقع نینبود،بهتر یک

 .بستم درو اتاقم تو
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 یبلند غیج کنه یم نگاه پامو تا سر داره ترالن دمید که تخت سمت برم برگشتم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو شعوریب زیه:گفتم و زدم
 
 .ایبود نکرده رو ژووووووون،_
 
 .کن شیدرو چشاتو کنن زتیه سر بر خاک_
 
 .دمیند کینزد از کنده پوست هیهلو تاحاال ه؟یچ خوب_
 
 .نکن نگام اونور، بکن تو رو_
 

 شتریب دهب حرصم شریب که نیا یبرا و باال نداختیم هاشو ابرو طنتیش با ترالن
 .زدیم زل
 

 یببند دیبا اتاقو درو گریج اوووووف،:گفت که سمتش رفتم و کردم باز اتاقو در
 .یکن باز که یا نه
 
 مفسدرون،یب گمشو:گفتم بردم یم در سمت به که طور نیهم گرفتم بازوش از
 .کنن جمعت انیب نزدم زنگ تا.االرض یف
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 .بستم و در و رونیب انداختم اتاق از دیخند یم بلند بلند که و ترالن
 

ش رو مینخ شلوارک و تاپ که نیا از بعد  ارجخ اتاق از و زدم لب برق هی دمیپو
 .شدم

 
 .یبپز کیک خودت بدم ادی بهت ایب.ترالن ایب_
 
 مستتا ل جور نیا تو کنم دخالت یدار حضتتور شتتما که ییجا من اگه عمرا_

 . استتتتتتتتتتتاد
 

 من:گفتم و راه اون به زدم خودمو پس بده حرص منو که دیکش عمد از رو استاد
 چقد نگن شتتوهر خونه یرفت فردا که بدم ادی بهت زیچ تا چهار خواستتتم یم

 .یهست یچلفت پا دستو
 
 بلد من بگن کننیم خود یب:گفت بود مشتتخص صتتتداش تو که یحرصتت با
 .ستمین

 
 .بدم ادی بهت ایگن،بیم یول_
 

 .میدیچ اماده رو لیوسا همه خونه، آشپز تو میرفت ییتا دو
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 ملع اتاق تو ارایدستتت مثل م،ترالنمیاورد یم در رو یونیزیتلو یها برنامه یادا
 .دستم داد یم گفتم یم یچ هر
 

 .شد آماده یچ همه هم صورت و سر تو دنیپاش آرد ،یباز مسخره یکل بعد
 .دستش دادم رو ختم،قالبیر کیک قالب داخل رو مواد

 
 یزارب و قالب تو اگه االن.کرد تمام که کرد آن را کار گفتن میقد جان،از ترالن_
 .یپخت و کیک تو یعنی فر تو
 

 .کرد باز برام رو ششین و زد یبرق چشاش
 
 .میبپز کیک کمکم ایب تو کردم شوهر من ایدر_
 
 .ببند شتوین.اومده خوششم چه خوبه،خوبه_
 

 یرونم غذا گهیکردم،د غلط آقا:گفت یباز مستتخره با بستتت رو شین عیستتر
 .سوزونم

 .ارمیب اب چشمه از برم دیبزار
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 از ارمد ه؟آقایدار برده زمان مگه:گفت بود دیبع ترالن از که یییجد لحن با هوی
 .بترشم خوام یم نه؟منیا شوهر اگه.کنمیم اعالم بونیتر نیهم

 
 اددیم تکون دستتت ایچ تماشتتا واستته و کنار اومد شیالیخ بونیتر پشتتت از و

 .کردیم میوتعظ
 
 بترشه؟ خواد یم یک_
 
 .میبرگشت دومون هر یا مردونه قشنگ یصدا با
 
شحال با شو سمتش رفتم یخو ست  شحالخو دنشید از انقد گرفتم یگرم به د

 .نداشت اندازه حد که بودم
 
کتتتتتتان_  ؟یکن یم کاریچ نجایا.آ
 

کان  گفتم.ادیم کباب یبو میدید میشدیم رد خونتون جلو از شهاب با میداشت_آ
 .میریبگ ازت یحال هی میایب

 
 ابکب یبو یکرد استتتشتتمام تو که ییبو رستتوندن،اون بهت اشتتتباه زمیعز_

 .کننیم داغ خر دارن.نبوده
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کان  ه؟یک دختره نیا:گفت و کرد کینزد بهم خودشو آ

 
ستمه،ترالن_ ستمو و دو کان سمت به د سرخال شونمیا:گفتم گرفتمو آ  یب هپ
کان من الیخ  .کمه عقلش کمی.ینش ناراحت دستش از  بهتره.آ
 

 .خوشبختم: وگفت داد تکون سر هی ترالن
 

کان  واقعتتتتتتتتتتتتتأ؟:گفت یدار کش لحن با آ
شبحالتون خانوم سینم بهمون خالمون اگه االنم.میبخت بد انقد ما.خو  مرده دیر

 .میبود
 .کردن هیگر به کرد شروع و
 

 یجد یعنی که زدم بهش چشتتمک هی که بگه یچ بود مونده واج و هاج ترالن
 .رشینگ
 
 عقب چرا نیا دونمینم نبودنا لیفام خالم شتتوهر و اولشتتته،خالم تازه نیا_

 .افتادست
 

 .یرفت خالت پسر به تو پس: گفت و دنیخند به کرد شروع حرفم نیا با ترالن
 



wWw.Roman4u.iR  56 

 

کان بار نیا که دیخند دوباره و  کرد شیهمراه هم آ
 
 .رفت بابا،پشه نیببند_

 کو؟ ؟پسیبود شهاب با یگفت یراست
 
 .کنه یم کمک بابات و خاله به اطه،دارهیتوح_
 

 نمیبب بهتر که شتتتدم زنیآو ها نرده کردم،از نگاه و اطیح تو و ونیا ستتر رفتم
 .کننیم دارن کاریچ
 

کان  .یشد زونیآو مونیم مثل هیچ:گفت اومد سرم پشت از آ
 
کان حرف با  ما حضتتور متوجه تازه که شتتد،شتتهاب جمع ما ستتمت به نگاها آ

 .دادم جوابشو منم کرد سالم هی بود شده
 

کان،:گفت مامان که  .یند نشون تویدرون تیماه کن یسع داره مهمون ایدر آ
 

کان ما با آ جب شتتتدت از که ییچشتت  بود شتتتده ینلبک تا دو قد تع
 .یجنتلمن نیا به چمه؟پسر من خالتتتتتتته،مگه:گفت
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جازه من  هلش پشتتتت از که طور نیهم و ندادم بهش حد از شیب یورراج ا
 کمک بابام هب شهاب با نییپا ،یبود جنتلمن اگه تو:گفتم نییپا ها پله از دادمیم
 .یکردیم

 .یبکن رو ما هیفضول یایب که نیا نه
 

کان  .خانوم ایدر میرسیم هم باشه،به:گفت یگر دیتهد لحن با آ
 

کان به ییبابا برو  به تاداف چشتتمم رفتم یم باال رو ها پله که یموقع و گفتم آ
 .البا برگشتم یکی دوتا رو ها پله نیهم بخاطر بود حرکاتم محو که شهاب

 
س که ونیا سر  ش با داره محمد دمید دمیر  هک داد تکون سر هی.شهیم رد نشیما

 .دادم جوابشو منم
 
شماش از که یحال در شهاب دمید نییپا انداختم سرمو عیسر   یم شیات چ

 .بهم زده زل اخم با دیبار
 کنه؟یم ینجوریا چرا نیا وا،
 
 .خونه تو برو:گفت اخم همون با
 زیم برو گمیم بهت: گفت برابر دو تیعصبان با دوباره که کردم نگاش تعجب با
 .باال میایم هم ما کن،االن اماده و
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 و میکرد اماده زویم ترالن با.داخل رفتم و انداختم باال شونه هیشده، یجن نمیا
 رو هب رو شتتهاب با رونیب برم اومدم دوباره کمه زیچ هی که انداختم یکل نگاه هی

 .شدم
 
 ؟یریم یدار کجا:گفت اخم با دوباره 

 
صله خاطر و میبود کینزد بهم یلیخ شت که ییقد فا  ردنموگ شدم مجبور میدا

 اصتتلهف ازش قدم هی اومدم نیهم خاطر به نمیبب صتتورتشتتو بتونم تا کنم، بلند
 .انداخت کمرم دور دستشو که رمیبگ
 
 .خوردم جا شیناگهان حرکت از

 .نخورد تکون سانتم هی که بدم هلش اومدم
 
 شهاب؟ یکن یم یدار کاریچ_
 
 .تتتتتتتتتتتتتتتسیه_
 

صله ازش کردم یسع دوباره شار که رمیبگ فا شو ف ستا  و کرد ترشیب کمرم دور د
 .ستبرش نهیس رو گذاشت سرمو
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 ه؟یکار چه نیا آخه_
 

 .شد یم مورم مور و خورد یم گوشم به دارش تب ینفسا
 تند و منظم نا گوشم ریز قلبش.بود اورده در حرکت به کمرم رو  داغشو یدستا

 .زدیم
 

 .نداشتم خوردن تکون جرأت من که داد فشار خودش به منو انقد
 
 .شهتتتتتتاب:گفتم اومد یم در گلوم از زور به که یمانند ناله یصدا با
 
 شهاب؟ جونه_
 
 ه؟یچ کارا نیزشته،ا.کن ولم_
 

 .شد جدا ازم یآروم به.دیکش قیعم نفس چندتا کرد کینزد موهام به سرشو
 .دمستایوا جلوش تاپ هی با دمید که نییپا انداختم صورتم،سرمو به زد زل
 

 یچ مدینفهم لحظه هید،یببخشتت:گفت و گرفت دستتتمو که خونه تو برم اومدم
 .شد

 
 .باشه آخرت بار:گفتم بود بهش پشتم که طور همون
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 .تتایدر_
 

 .موندم جام تو که کرد صدا رو اسمم غم با انقدر
 
 .کن عوض لباستو برو_
 
 .دیکش دستمو دوباره که برم ،خواستم نگفتم یچیه

شتم ستمو که کردم نگاش برگ ستاش جفت با و کرد ول د  هی و گرفت سرمو د
 ؟یرفت یم یداشت کجا:گفت و گذاشت میشونیپ رو به ینرم ه*ب*و*س*

 
کان به:گفتم و گرفتم فاصله ازش  .بخره دوغ بگو آ

 
سر سته رومبل ترالن تو، رفتم عیو ش صله یب و بود ن  یم نییاپ باال رو کاناال حو
 .کرد

 چطوره؟ من ترتر:گفتم و نشستم ششیپ رفتم
 
 یتگذاش تنها قهرم،منو باهات نزن حرف من با:گفت گرفتو رو ازم قهر حالت با

 ؟یرفت کجا
کان شیپ یرفت  جونت؟ آ
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 شتدا یریبگ ازشون رو عروسکشون که ییها بچه مثل گرفت خندم لحنش از

 .گرفت یم بهونه
 
کان.یمیخواهر ،یدوستم ونتتتتتته،توید_  عوض کس چیه با رو تو ه؟منیک آ

 .کنم ینم
 

 واقعتتتتتتتتأ؟:گفت رزادیش خانم شکل به و زد یبرق چشاش
 

کان بابا، مامان شتتدو باز در  ثابت من رو شتتهاب نگاه که تو اومدن شتتهاب و آ
 .موند

 
 .کنم عوض لباسمو ادمی یواااا
 .دمیشپو یمشک شلوار با مو یا روزهیف یآب سارافون و اتاق تو رفتم بدو بدو

 .شد سرد ایب.تتتایدر:گفتیم که اومد کردیم صدام داشت که مامان یصدا
 
 .مامان اومدم_

  
 .نکنه یبیغر احساس نیبش ترالن شیپ: گفت مامان که نمیبش رفتم

 
 آخه؟ تو یدار رو ترالن یهوا چه مامان اووه_
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 .بود نشسته رو به رو که شهاب به افتاد چشمم که ترالن کنار نشستم

 .آخه بخورم غذامو نگاهش شالق ریز یچطور من حاال
 .گرفت جلوم برنج پر بشقاب هیکه، دمیکش قیعم نفس هی

 
 .کن کمش ادهیز نیا_
 

 .یشد الغر ینخورد غذا انقد.ستین ادیبخور،ز_شهاب
 
 ن؟یبب شدم چاق کو؟اتفاقا که نشدم الغر_
 
 هر گفت و داد نشتتون خودشتتو یبازو و زد یلبخند که دادم نشتتونش بازومو 

 .بده نشونم ایب شد نیا مثل وقت
 

 .شد سرد نیبخور رو غذاتون:گفت زدیم غر که طور نیهم مامان
 .ترالن و من جلو گذاشت رو کباب ظرف

 
کان که خوردم یم غذامو یلپ دو داشتم  ارقر.خودته بابا،مال تتتتواشی: گفت آ

 .که یبش چاق شبه هی ستین
 



 63 ایدختر در

 .دادم ادامه خوردنم غذا وبه رفتم بهش غره چشم هی
 .کردم بلند سرمو کردم حس خودم رو،رو یکس نگاه ینیسنگ

 . کرد یم نگام لذت با داشت شهاب
شتم زد ترالن که گلوم تو دیپر غذا  وانیل هی عیسر که شد هول انقد شهاب و پ
 .جلوم گرفت و واسم ختیر دوغ

 
 .شدم خوردم،بهتر کمی و گرفتم ازش دوغو

 
 .خوب بخور تر واشیشد؟ یچ_مامان

 
 .باشه_
 

 گشتتتم بر پام، به خورد زیچ هی زیم ریز از که خوردم یم غذامو داشتتتم دوباره
 .خورد یم غذاشو داشت کردم نگاه رو ترالن

 
کان به تعجب با  .خوره یم غذاشو داره یعاد یلیخ دمید که کردم نگاه آ

 هب و شد درشت کرد،چشامو ریگ پام جفت که بدم ادامه خوردنمو غذا خواستم
 .بخور غذاتو: گفت لب ریز که کردم نگاه شهاب

 
 .گرفت محکم که ارمیب در پاهاش حصار از پامو خواستم
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 .مبگ یزیچ تونستم ینم که هم هیبق جلو.بود دهیفا یب من تالش و یسع
 .خوردم غذامو بود یسخت هر به پس
 .میکرد جمع زویم هم با و شدن بلند همه غذا از بعد

 
 ؟یکرد یمعرف ترالن به رو ها بچه ا،یدر_بابا

 
کانه که نینه،ا آها. اره_  .شهاب مهییدا پسر هم شونیا گفتم آ
 

کان  .خانوم ایدر گن،یم درخت به نیا_آ
 
کان آقا شتتونیحاال،ا خوب_ کان ستتمت کردم مو رو.هستتتن آ  حاال: گفتم و آ

 شد؟ خوب
 

کان  .شد یعال اره_آ
 

 .خوشبختم: گفت و داد تکون سر جفتشون واسه دوباره ترالن
 

 .میبخور کیک با اریب گزاشتم ییچا هی پاشو ایدر_مامان
 .خونه آشپز تو بردم خودم با و گرفتم رو ترالن دست و گفتم یچشم
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 . سید نیا تو نیبچ بده برش و کیک ترالن_
 

 نهخو آشپز از هم با ختمیر رو ها ییچا منم.شد مشغول و گفت یا باشه ترالن
 .میشد خارج

 
کان  گه؟ید یپخت داره،خودت خوردن کیک نیا به به_آ

 
 .پخته نه،ترالن_
 

کان  .خورم ینم پس إإإإإ؟_آ
 

 .وندمخ فاتحمو که کرد من به نگاه هی دییجو یم لباشو تیعصبان از که ترالن
 
 .خورد و برداشت کیک از کهیت هی.نداره حرف دستپختش اتفاقا:گفت بابا هوی

سا کردن فیتعر کیک از همه که یچا و کیک صرف از بعد  کردمو جمع لویو
 .خونه آشپز تو میبرد ترالن با
 

 پختم؟ من یگفت چرا:گفت و گرفت بازوم از زیر شگونیو هی ترالن
 

ته آخ،:گفتم دمیمال یم مو بازو که طور نیهم  یلیخ تو خوب ؟یوحشتت چ
 .یدیکش زحمت
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 .کردن فیتعر هم همه که یدید
 
کان چرا پس_  .نخورد آ
 
 .ستین ولش،آدم اونو_
 

 شدم؟ خلوتتون مزاحم: گفت و شد خونه آشپز وارد وانشیل با شهاب
 

 .هیحرف چه نیا نه: گفت ترالن
 

ست از.بود یعال کتونیک واقعا:داد ادامه شهاب که کان د ش ناراحت آ  من.نین
 .ستین دلش تو یزیچ شناسمش یم

 .خوره یم کیک از داره خونه، آشپز تو نیاومد شما که االن
 
کان موچ که رفت سالن به دو به ،ترالن شهاب حرف نیا با  .رهیبگ رو آ
 

 .یعال شهیهم نکنه،مثل درد دستت:گفت و کمینزد اومد شهاب
 
 .نکردم یکار که من:گفتم و کردم نگاش تعجب با
 



 67 ایدختر در

هاب ند شتت فت زدو یلبخ قت چی،توه کوچولو خانوم:گ  یخوب یدروغگو و
 .یستین

 .نشناسم رو تو کیک من شهیم مگه
 
 چشه؟ امشب نیبود،ا شده درشت چشام تعجب از
 
 .خورمتا ینکن،م یاونجور چشاتو:گفت و دیکش دماغمو حرکت هی تو
 
 وا؟_
 
 .واال_

  
 .شد خارج خونه آشپز از و کرد من به رو پشتش 

 .بودم مونده خونه آشپز وسط واج و هاج من
 .امشب نیا بردیم آبرومو وگرنه ستین اپن ما آشپزخونه آوردم شانس

 
کان  که دمید رونیب رفتم با پاهاش رو گذاشتتته رو سید آ  داره راحت الیخ و

 .خوره یم کیک
 

 ؟ینداشت دوس که تو_شهاب
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کان  لمد…نیکرد فیتعر شتتما خوب:گفت بود کیک پره دهنش که یحال در آ
 .خواست

 .رسهینم ایدر مال یپا به که نیا با
 
کان،شهاب حرف نیا با  . خنده ریز زد آ

 .افتادم زیچ هی ادی د،یببخش: گفت کننیم نگاش همه دید یوقت
 

 .دمیفهم خودم فقط شویمعن که زد چشمک هی من وبه
شته دوازده از ساعت ش ازهیخم هی من که بود گذ  تمام شهاب که اونجا دم،ازیک
ست عیسر بود گرفته نظر ریز منو حرکت کان د شو: گفت و گرفت و آ  م،یبر پا

 .ان خسته نایا عمه
 

کان  .باشم خالم خونه شب خوام یدارم،م کاریچ تو عمه با من_آ
 

 .میبر پاشو ارین در یباز لوس_شهاب
 

کان  رو عدب م،یکنیم زحمت رفع گهید ما خوب:گفت و شتتد بلند یلیم یب با آ
 .کیک بابت خانوم ترتر نکنه درد هم شما دست:گفت ترالن به
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 به:فتمگ بردمو باال میتستتل عالمت به دستتتمو که کرد نگاه منو برگشتتت ترالن
 .نگفتم بهش من خودت جون

 
کان  .ادیم بهت شتریب ترتر واقعا آخه_آ

 
کان نداشتتتت قابل: گفت بود مشتتخص توش حرص که ییصتتتدا با ترالن  آ

 .ختتتتتتتتان
 حالت به رو خان که شتتتدم متوجه و ترالن لحن که بودم من فقط وستتط نیا

 . کنه یتالف تا دیکش یا مسخره
کان یرو نداره خبر  .شهینم کم زایچ نیا با آ

 
کان رفتن از بعد  .اتاق تو میرفت و میگفت ریبخ شب هم ما شهاب و آ

 
 .مینشست و نیزم رو میکرد پهن تشک ییدوتا

 .تتایدر:گفت ترالن هوی
 
 هوم؟_
 
کان_  ه؟یآدم چطور آ
 
 .ارمین خودم یرو به  کرد یسع یول.خوردم جا سوالش از
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 .لیفام تو داره خواه خاطر ام یلیخ.خوبه،مهربونه_
 
 اد؟یم خوششون دلقک نیا هیچ تتتتتتتتش،ازیا_
 
 تتتتش؟یا یگیم تو اخالقشن نیهم فتهیش همه_
 
 نیا بود آقا هم یلیخ که شهاب اون برعکس.ومدین خوشم ازش اصال که من_
 .بود جلف یلیخ
 
 .دهیم بو فیپ فیپ گفت یم دیرسینم گوشت به دستش گربه_
 

ش دراز هم کنار ستمو ساعد. میدیک شتم د  مروزا اتفاقات به و میشونیپ رو گذا
 .کردم یم فکر

 
 کننده ذوب یکرد،چشتتما خی رو استتتخونم مغز تا که محمد هیخی یچشتتما

 .کرد یم دگرگون حالمو که شهاب
 

 .کنمیم سهیمقا هم با رو نایا دارم چرا من
 .دارن فرق هم با آسمون تا نیزم محمد و شهاب اصال
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 .کردیم نگام شده زیر یچشما با ترالن، سمت برگشتم دمیکش قیعم نفس هی

 
 ؟یدیکش یقیعم نفس نیهمچ ،یکرد یم فکر یچ به_
 
 کف دیبا یچ به.یچیه:گفتم یا پاچه دستتت حالت به دستتتم نشتتدن رو یبرا

 کنم؟
 
 ؟یکرد یم فکر قیعم انقدر یچ به بگو ،زودیبگ دروغ یتون ینم که من به_
 

 .نهینب چشامو کردمیم یسع
 
 بکنم؟ باهاش دیبا کاریچ نکهیا به.محمد به_
 

 یگینم شتتهیهم ا،مگهیدر:چشتتام تو زد زل و داشتتت بر چشتتام رو از دستتتمو
 ؟یگینم راستشو چرا ؟پسیمیخواهر

 
 .کردمیم فکر محمد به داشتم بگم؟واقعا یخوا یم یچ_
 
 ؟یکرد ینم فکر شهاب به یبگ یخوا یم یعنی_
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 شهاب؟ ؟شهاب؟چرایچ:گفتم که بود شده درشت تعجب شدت از چشمام
 

ست شد بلند ش ش ابله انقد نکنم فک:گفت و ن  هابش یها نگاه یمعن که یبا
 !ینش متوجه رو

 .بابات یحت.شدن متوجه همه
 
 ؟یچطور نه، ؟یواا_
 
 ؟ینشد متوجه چطور تو.داره دوست یلیخ تییدا پسر نیا بابا_
 

 بود؟ عیضا ترالن؟انقد واقعا:بهش زدم زل و نشستم جام تو منم
 
 .بود عیضا یتتلیختتتتت_
 
 هم با همش روزید تا.کنم ینم درک رو حرکاتش اصتتال ه؟منیچ یدونیم_

 کرد؟ بغلم هوی شد یچ دونمینم.میداشت یکار کتک
 

 ؟یکرد؟ک ؟بغلتیچتتتتتتتت: گفت یبلند یصدا با ترالن
 

 .نره رونیب صداش که گرفتم دهنشو جلو دستم با عیسر
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 بره؟ ابروم نیا از شتریب یخوا یم.خبرته چه.تتتتتتسیه_
 
مت دستتتت با نهینم حرف که داد عال  دهنش جلو از دستتتمو واشی منم. ز

 .برداشتم
 
 بگو؟  خوب_
 
 بگم؟ ویچ_
 
 کرد؟ تم*ب*و*س*_
 
 .نکنن اتیح یب سر تو خاک:گفتم و سرش تو زدم محکم یکی

 
 !ایگما،دریم:گفت که کردم فیتعر واسش ماجرو کل 

 
 هوم؟_
 
 .داره دوست کنمیم فک که داره؟من دوست نظرت به_
 
 .کنهیم امتحانم داره دیشا.دونم،نهینم_
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 گانست؟یب کنه؟مگه امتحانت دیبا یچ واسه_
 

ش صفحه شن میگو شتم.شد یم خاموش رو سمش دنید با بردا  صفحه رو ا
 .ستادیوا قلب یگوش

 
 .انداخت بهش نگاه و دیکش دستم از رو یگوش ترالن

 
 داره؟ دوست گفتم یدید هست، هم زاده حالل چه_
 
 کنم؟ کاریچ حاال_
 
 .بده جواب ریبگ ایب_
 

 .شد قطع بدم جواب خواستم تا. دستم داد رو یگوش
 
 .شد قطع یکرد دست دست انقد اه_
 
 .بگم بهش دیبا یچ دونستمینم کنم؟بهتر،اصال کاریچ خوب_
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 .یبگ یزیچ تو که نبود قرار ویکیا اخه_
 
 .خوردن زنگ به کرد شروع دوباره یگوش بدم و ترالن جواب خواستم تا
 
 .بده جواب زود_
 

 .ادمد قرار گوشم بغل رو یگوش و بشه صاف صدام که کردم یمصلحت سرفه
 .نگفتم یزیچ

 .دیچیپ یم یگوش تو منظمش یها نفس یصدا
 

 .کردمیم گوش صداشو داشتم فقط منم
 ؟یگینم یزیچ چرا گه؟تویم یچ: گفتیم یه کنده پر مرغ مثل ترالنم

 
 تتتتا؟یدر:دیچیپ یگوش تو مردونش یصدا قهیدق پنج بعد
 دختر؟ یشکیم نفس ینطوریا چرا:گفت که بکشم قیعم نفس هی تونستم فقط

 
 .بود شده قفل دهنم انگار.کردم سکوت بازم

 
 نمت؟یبب شهیم_
 

 چرا؟_شد خارج دهنم از کلمه کی فقط
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 .بزنم بهت دیبا که هست حرفا یسر هینمت،یبب دیبا_
 
 بگو؟ یطور نیهم خوب_
 
 .شده تنگ برات دلم_
 
 .شدم شکه حرفش از
 .یبود نجایا شیپ ساعت هی نی؟همیزنیم گول بچه_
 
 دلم هم هستتتم شتتتیپ یوقت من یخودم هیکوچول خانوم تو ینه،ول که بچه_

 .تنگه برات
 .نمتیبب امیب بزار

 
قد نه ان ما مدین دلم که گفت مظلو خاطر بگم نه بهش و بل نیهم ب  عوض از ق

 ،کجا؟یک:گفتم ممیتصم شدن
 
کان صبح،با فردا_  .کن جور بهونه هی خودت.دنبالتون میایم آ
 
 .که شهیفردا؟نم_
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 .گمیم عمه به ،خودمیبگ یزیچ تو خواد ینم شه؟اصالینم چرا_
 
 چند؟ باشه،ساعت_
 
 .باش آماده هشت_
 
 م؟یریم کجا ینگفت.باشه_
 
 .یشیم متوجه فردا_
 
 .یندار یخوب،کار_
 
 .ریبخ شبت.یباش حال سر فردا که بخواب زمیعز نه_
 
 .خوش شب_
 

 ؟یبر یخوا یم کجا:گفت ترالن کردن قطع از بعد
 
 .یایم هم تو.میبر ، نه یبر_
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 .بود شده برابر دو تعجب از که دمیدیم چشاشو هیدیسف یکیتار تو
 

 کجتتتتتا؟_ترالن
 
 .بخواب االن.شهیم مشخص فردا دونمینم_
 
 .شدم داریب خواب از در به یپ در یپ یها تقه یصدا با
 نم؟یزم رو چرا.کردم فراموش و تیموقع لحظه هی

 
 .یجسم هی به خوردم محکم که بچرخم خواستم

 .کرد زدن غیج به شروع جسمم اون که شدم بلند جام از غیج با دهیترس
 

 ها؟ شما نیزنیم غیج چرا شده؟ یچ:تو اومد مامان شدو باز بشدت در
 

 ریز مزد دمید رو ترالن دهیترس و الود خواب افهیق و بودم شده متوجه تازه که من
 .خنده

 
 .کردم یم مقاومت فقط منم.زدن منو بالشت با کرد شروع ترالن 

 
 .کن ولش بچمو یإإإإ،کشت_مامان
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 .داد یم خانوادمو جواب یک مردمیم من.کردم سکته خدا به خاله_ترالن 

 
 .یریبم یتون یم راحت. شهینم تو نگران یکس_
 

 .تتتتتا،زشتهیدر_مامان
 
 .خوشگله هم یلیخ گرفته بال ترالن نیجون،ا مامان نه_
 

 ؟ نیبر نیخوا ینم مگه.نیپاش.ها شما دست از_مامان
 
 کجتتتتتتتا؟_
 
کان بدونم، چه_  .شما دنبال انیم گفت زد زنگ آ
 

 .نیاومد یم هم شما کاش یا خاله_ترالن
 
 .بگذره خوش شاللهیا.نیبر نیپاش.نیجوون ام؟شمایب کجا من_
 

 .میبباف همو یموها ایتتتتا،بیدر:گفت ترالن که میبلندشد ییتا دو
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 .تو بعد.ببافم واست من اول ایب خوب_
 

 .کرد یم شیارا اونم و بافتمیم و ترالن یموها من
 .شد من نوبت بعدشم

 
 .موهامو نکش اوووخ،_
 

 .ستایوا جای خوب_ترالن
 

 .زدن کله و سر یکل از بعد
ته قاب بدنمو که کوتاهمو هیبادمجون مانتو  تشستت کفش و فیک با بود گرف

 .یمشک شلوار و شال با.دمیپوش
 .کرده بغض ترالن دمید برگشتم

 
 ترالن؟ شده یچ_
 
 بپوشم؟ یچ من حاال_
 
 .پوشب یخوا یم منو یلباسا از کدوم هر شده؟پاشو یچ گفتم دمیترس ونه،ید_
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 …آختتته_
 
 .انیم االن پاشو آخه یب آخه_
 

 دهیوشتتپ مویا روزهیف مانتو ترالن دمید گشتتتم وبر. دمیکشتت لبام رو بنفشتتمو رژ
 .بود کرده جادیا یقشنگ هیهارمون دشیسف پوست با بود،که

 
 ؟یشد ناز چه.اوووووفه_
 
 واقعا؟خوبه؟_
 
 .یشد خوب یلیآره،خ_
 

 واسه نیخوا یم یک شما یول گردش نیبر حاال: گفت مامان که سالن تو میرفت
 .نیکن شروع کنکور

 
 .میکنیم شروع یلیتحص سال اول از خاله_ترالن

 
 ره؟ید کمی نیکن ینم فکر_مامان

 
 .گهید میکن یم شروع مامان_
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 .یبر یدانشگاه هر زارمینم که من چون.تر زود پس_مامان

 
 نییپا رو ها پله از یوقت. میشتتد خارج خونه از بدو ترالن منو که زدن و در زنگ

 .اومد یم ها پله سمت داشت اکان که دمید میرفت یم
 

کان  .زد من به چشمک هی و.یناز هیآج چه به به_آ
 
 .داداش قربون_
 
کان که بود آستتمون و نیزم نیب دیچیپ هم به ترالن یپا آخر پله تو هوی  عیرستت آ

 .گرفتش
 

کان بود مونده باز دهنم  .بود گرفته و ترالن محکم آ
 
 .کن ولش که، نشده یزیچ بابا خوب_اومد شهاب یصدا 

 
کان بغل از ترالن.رفتم نییپا رو ها پله عیستتر  نگر لپاش بود، اومده رونیب آ
 .کرد ینم بلند سرشو.بود گرفته شرم
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 گذشت؟ خوش:گفتم و کنارش رفتم
 
 خجالت دیبا همش اخر ام،تایب یچطور من حاال.کوفت:گفت غره چشتتم با

 .بکشم
 
 .گهید بود نداره،اتفاق دنیکش خجالت_
 

کان. میرفت نیماشتت ستتمت به هم با و گرفتم دستتتشتتو  بم،شتتها فرمون پشتتت آ
 .مینشت عقب یصندل رو هم کنار هم ترالن و من.بود نشسته کنارش

 
 .اومد ینم در ییصدا یکس از ریمس طول
کان  .ودمب دهیند یبکر نیا به یا منظره حاال تا.یفرع جاده هی به دیچیپ هوی آ

 
 !خوشتتتتگله چه نجایا ،یوااااا_
 

کان با شیپ هفته.اره_شهاب شف رو نجایا آ  میاریب هم رو شما میگفت.میکرد ک
 .نینیبب تا
 
 .العادست شهاب،فوق هیعال نجایا_
 

 .بهشتتتته انگار اره،_ترالن
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کان  .داره هشتاب هیبق با یفرق هی بهشت نیا:گفت و ما به انداخت نهیا از نگاه هی آ

 
 ؟یفرق چه_ترالن

 
کان  مینوبش ما فقط یطور هی نییپا اورد صداشو. نداره یحور و فرشته نجایا_آ
 .داره جن نجایا: گفت

 
 شتتهاب به رو اعتراض با من میدوخت بهم دمونویترستت یها نگاه ترالن و من

 ؟هان؟ گهیم یچ نیا:گفتم
 

کان ستر تو زدیم که طور نیهم شتهاب سینم مگه.گهیم چرت:گفت آ  شیشتنا
 .نویا

 
 اروم که بودم شتتهاب حرف منتظره انگار.دمیکشتت یآستتودگ ستتر از نفس هی

کان.بشم  . کرد پارک خونه رود هی کناره و نیماش آ
 

 .میشد ادهیپ همه
 .کردن خارج نیماش پشت از رو لیوسا همه.کردن پهن رو انداز ریز
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 .دادنتونه شوهر وقت گهید.نیاورد که میچ همه.اووووه_
 

کان شت بهم نگاه هی آ  ور تو شهاب:گفت ترس با شد میقا شهاب انداخت،پ
 .نکردن بدبخت و  ما نایا تا میکن فرار ایب خدا

 
 چوب برو.گنده مرده خودتو کن جمع:گفت و زد یجذاب خنده تک شتتهاب

 .اریب
 

کان با همراه  بغل از که یهنگام.میکن جمع چوب که میافتاد راه ترالن و من آ
 .بمون تو:گفت و گرفت دستمو شدمیم رد شهاب

 
 خواهش:گفت شتتهاب که بود نوستتان در ترالن و شتتهاب نیب نگاهم دیترد با
 .کنمیم
 

 تکون واستتم دستتت هی فعال کنم، جمع چوب رمیم من پس:گفت عیستتر ترالن
 .داد
 

کان فاصله  دامص که کنم، صداش ادیفر با شدم مجبور بود ادیز ترالن و ما از آ
کتتتتتان؟:دیچیپ  آ

 
کان  هان؟_آ
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 .برسه بهت ترالن برو تر واشی_
 

کان  .باشتتته_آ
 
 .ها امانته باش مواظبش_
 

کان  .بابا باشه_آ
 

 ام؟ بچه من مگه: گفت غرغر با و انداخت بهم خصمانه نگاه هی ترالن
 

 .میکردیم نگاه رو ها بچه رفتن میداشت و بود شهاب دست تو دستم هنوز
 .بودن شده دور ما از کامال

 
 خجالت ازش ، شتتده گانهیب واستتم شتتهاب تاحاال شتتبید از چرا دونمینم
 .کشمیم

 .گرفت دستمو تر محکم که ارمیب در دستش از دستمو کردم یسع
 



 87 ایدختر در

 دیکش هم منو دست نشست خودش برد خونه رود سمت به و من یحرف بدون
 بغلش تو افتادم دادمو دستتت از تعادلمو نداشتتتم رو حرکت نیا توقع چون من

 .انداخت کمرم دور دستاشو ،محکم
 .نزاشت که امیب در بغلش از خواستم

 
 .نیبش ایدر_شهاب

 
 ها بچه االن.شهاب نمیبش نیزم رو بزار:گفتم خجالت با ن،ییپا انداختم سرمو

 .زشته انیم
 
 .انینم االن ها بچه_
 

 .نخوردم تکون منم که گفت مطمعأ انقدر
 
 ؟یبشنو یخوا یم بگم داستان واست خوام یم_
 
 .اهوم_
 

 .دام به افتاده که بودم یگنجشک مثل کرد تر محکم کمرم دور دستشو
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 امانشم دست که دیترس یم  بستیغر یجا هی تو که بود شده یا بچه پسر مثل
 .بشه گم و کنه ول رو
 

 مامانم روز هینبود، یکی بود یکی:کرد شروع و داد هیتک ستبرش نهیس به منو سر
 .اومده ایدن به عمت ین ین گفتیم.بود خوشحال یلیخ و خونه اومد
 .نمیبب رو ین ین نیا که کردم یم یشمار لحظه ،منم بودن خوشحال همه
 .تختت سمت  دمییدو من خونتون میاومد که روز اون

 .بود خواب یا فرشته اون به زدم زل و نشستم
شاتو و یشد داریب که ساعت هی بعد شو: گفتم ذوق با. یکرد باز چ شا  ازب چ
 .کرد

 
کان  .یافتاد هیگر به یفتین که بود گرفته سفت رو تو انقدر.کرد بغلت اومد آ

کان دستتتت از رو تو اومدم که شتتتد بهم یچ لحظه اون تو دونمینم  و گرفتم آ
 .پام رو گذاتم

 
 .باشم مراقبت که دادم قول خودم به روز اون از
 .یشد آروم کردمو بغلت روز اون که ییکوچولو فرشته همون تو
 باشم؟ مراقبت شهیهم تا یزاریم ایدر
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شار نشیس به شتریب سرمو  یچ خوب حس همه نیا جواب دونستمینم.دادم ف
 .باشه تونه یم
 
 .بودم رفته فرو نیریش خلسه هی تو

 .کنم عوض مویزندگ راه من منتظرن همه.بود ستادهیوا ایدن همه انگار
 

هاب  امن آغوش از خودمو واشی.دارم یبزرگتر یها هدف من  رونیب شتت
 .کرد نگاه چشماش به دم،یکش

 
 .داشت یخاص برق هی و بود یزمان هر از تر شفاف چشماش

 .افتاد تنم به رعشه دمید نگاش تو که یعشق از
 

 کردم؟ تتیاذ شد؟ یچ:  گفت ینگران شهاب
 
 .نباش نگران.خوبم نتتتتته نه،_
 
 یک از تو:آوردم زبون  به رو بود کرده مشتتغول رو ذهنم که یستتوال مقدمه یب

 ؟یدار دوسم
 
 درخت از یزمان از یول.دمتید که یوقت از:داد ادامه و زد نیریشتت لبخند هی

 .دیلرز قلبم سمتم یدییدو ینگران با اونطور تو و افتادم آلوچه



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 .رمیگب خودمو جلو نتونستم یول بگم بهت بعد دانشگاه یبر بودم منتظر همش
 
 .درخت یباال یرفت من بخاطر هم موقع اون_
 
 .کردم نگاه بهش ینیشرمگ افهیق با 

 .کردم ریگ قدرتمندش بازوان حصار تو باره دو حرکت هی تو
 

 .بشم حل وجودش تو قرار انگار که دادیم فشار خودش به محکم منو انقد
 .شهتتتاب:کردم  صداش یآروم یصدا با
 
 جتتتونم؟-
 
 .بدم جواب بهت تونم ینم االن من_
 

 ؟یدب دلو نیا جواب یخوا یم یک پس:گفت و فشرد آغوشش به شتریب منو
 
کان و من یها یباز شتتهیهم تو_  جنگ هم با شتتهی؟همیکرد یم خراب رو آ

 کنم؟ باور یچطور آخه.میداشت
 
 ؟یلیل بشکست مرا جام ؟چتتتتترایلیم چیه نبودش من با اگر_



 91 ایدختر در

 .باشه دورت که کس هر به.شهیم میحسود من دلم زیعز خوب
 .شهیم میحسود ترالنم به یحت من

 
 ؟ییلیل تو االن: گفتم و زدم ستبرش نهیس به مشت هی

 
 .گهید اره_زد بهم چشمک هی

 
 .کنم یم فکر دانشگاه و کنکور به فقط االن من یول_
 
 .زنمیم حرف نایا عمه با امیم یبگ تو که وقت هر.نداره یاشکال باشه_
 

 احرف نیا و باشم شهاب یپا یرو جنگل وسط من یروز هی شدینم باورم اصال
 .بشنوم شهاب زبون از رو
 

شک نافذ نگاه غرقه شو تر جلو اومد شهاب که بودم شده شیم شما ست چ  هی ب
 من و دی*ب*و*س*یم منو کوتاه کوتاه گذاشتتت لبام یرو به نرم ه*ب*و*س*

 یم دلم نه داشتتتم یشتترویپ قدرت نه بود کرده ریگ نیریشتت خلستته هی درون
 .بشه تموم لحظات نیا خواست

 
شمامو ستم  چ شم اروم کردم یسع ب  لهال رو گردنمو سراغ رفت لبام از بعد. با

 .گوشم ی
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ماره به منم یها نفس کرد یم دگرگون حالمو داغش نفس تاده شتت  که بود اف
 :گفت

 
 مرا کن صدا

 
 است خوب تو یصدا

 
 است یبیعج اهیگ آن نهیسبز تو یصدا

 
 دیرو یم حزن تیمیصم یانتها در که 

 
 خاموش عصر نیا ابعاد در
 
 تنهاترم کوچه کی ادراک درمتن فیتصن طعم از من 

 
 است بزرگ من ییتنها اندازه چه میبگو تیتابرا ایب

 
 کرد ینم ینیب شیپ ترا حجم خونیشب من ییتنها و
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 است نیا عشق تیخاص و 
 
 ستین یکس 

 
 وقت آن میبدزد را یزندگ ایب 

 
 میکن قسمت دارید دو انیم
 
 میبفهم یزیچ سنگ حالت از هم با ایب

 
 مینیبب را زهایچ زودتر ایب

 
 حوض ساعت صفحه در فواره یها عقرباک نیبب
 

 کنند یم بدل یگرد به را زمان
 
 ام یخاموش سطر در واژه کی مثل شو آب ایب

 
 را عشق ینوران جرم من دست کف در کن ذوب ایب

 
 کن گرم مرا 
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 شد ابر هوا کاشان ابانیب در هم بار کی و
 
 گرفت یتند باران و
 
 سنگ کی پشت در وقت آن شد سردم و 

 
 کرد گرم مرا قیشقا اجاق

 
 هستند کیتار که ییها کوچه نیا در
 
 ترسم یم تیکبر و دیترد ضرب حاصل از من 

 
 ترسم یم قرن یمانیس سطح از من

 
 است لیجرثق چراگاه اشانیس خاک که ییشهرها از من نترسم تا ایب 

 
 پوالد معراج عصر نیا در یگالب هبوط یرو به در کی مثل کن باز مرا
 

 فلزات اصطکاک شب از دور شاخه کی ریز کن خواب مرا
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 مرا کن صدا آمد صبح معدن کاشف اگر

 
 شد خواهم داریب تو یها انگشت پشت از یاسی گل طلوع در من و 

 
 وقت آن و 

 
 افتاد و بودم خواب من که ییها عشق از کن تیحکا

 
 شد تر و بودم خواب من که ییها گونه از کن تیحکا

 
 دندیپر ایدر یرو از یمرغاب چند بگو

 
 دینشان خواهم باغ کی آغاز سر در ترا 

 
 .خودم از شتریب یحت.ایدر دارم دوستت یلیخ
 

 خواستم نیهم بخاطر بگم نداشتم یزیچ صادقانه احساس همه نیا مقابل در
 .کنم عوض رو بحث

 
 ه؟یسپهر سهراب شعره_
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 .باهوشم کوچولو خانوم اره_
 .شد من یها لب مهمون دارش تب یها لب باره دو و
 

 .اومد ینم باال نفسم که گرفت یباز به هامو لب انقد
 
 .گرفت فاصله ازم و شد متوجه که دادم بازوش به کیکوچ فشار هی

کان یصدا سرو با  .رفتم ها بچه سمت به و شدم بلند شهاب بغل از عیسر آ
 

 .کردیم نگام داشت یشکاف مو با ترالن
 یا هگید زیچ به کردم یسع افتاده یاتفاق چه که خونه یم مغزمو داره االن انگار
 . کنم فکر

 
کان  .شدم خسته گهید کن،من درست شیات پاشو شهاب_آ

 
 ؟یشد خسته یکرد کاریچ مگه_شهاب

 .ایکرد جمع چوب تا چهار
 

کان  .شهاب سمت کرد پرت و برداشت کیکوچ سنگ هی آ
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 .میشد دور ها اون از که دیکش و گرفت منو دست ترالن زمان هم
 
 .شد کنده ؟دستمیروان چته_
 

 .حاال کن صب.بدم نشون بهت ییروان هی_ترالن
 
کان شده یچ إإإإ؟_  گفته؟ یزیچ مگه؟آ
 

چه شیپ میبر گفتم م،یبود کرده جمع چوب_ترالن نه نه گفت ها ب  میرب ممک
 .مینیبب هجده مثبت صحنه

 ه؟یچ انیجر
 .یبود یقرمز لپ شما میاومد که بعدم

 
 .گمیم بهت بعدا ترالن الیخیب_
 

 گه؟باشه؟ید ام گانهیب من حاال:گفت و گرفت ازم روشو
 
 .بود یزد حدس که ییزایچ نکن،همون قهر حاال_
 

کان نیا_ ترالن  .کن فیتعر قشنگ ندونم؟خوب من بدونه لندهور آ
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 .هشهجد مثبت قسمت بجز البته.کردم فیتعر واسش ویچ همه نکهیا از بعد
 .انداخت راه عروس عروس و اورد در یباز مسخره چقدر ترالن که بماند حاال

 
کان خوردن از بعد  ن؟یاوردین کیک:گفت ترالن به رو نهار،آ

 
 .میاوردین یچیه.میکرد عجله انقد نتتتتتته،صبح_ترالن

 
کان  .آخه خواد یم کیک دلم من. بابا یا_گفت دهیبرچ یها لب با آ

 
 ؟یداشت دوست یلیخ تو که ستین_
 

کان  شهاب؟ نه مگه.بود خوشمزه هم یلیداشتم،خ دوس که بعله_آ
 

 .نداشت حرف.بود یعال اره_شهاب
 

کان  .آورد یحرف توش شهینم بود یعال بگه شهاب یوقت گهید.بفرما_ آ
 
 .بود خوب ن،واقعایدار حق اره:گفتم نزنم حرف راجبش نکهیا یبرا
 

کان و شهاب تره یقو یک که بحث یکل از بعد  .ندازنب مچ که گرفتن میتصم آ
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کان طرفدار من  .کردیم تیحما شهاب از ترالن و بودم آ
 

 .بودن شده خسته دوتاشون هر که یطوالن قهیدق چند از بعد
کان  .ممکنه ریغ نین،ایزم زد و  شهاب دست آ

 
کان مقابل در اونم دمید رو شهاب شکست که بود بار نیاول  .آ
کان طرفدار که درستتته.نشتتستتت دلم تو غم  شتتهاب نداشتتتم دوس یول بودم آ

 .بخوره شکست
 
کان افهیق به  .دمید نگاهش تو رو تعجب یول زد لبخند هی کردم نگاه آ
کان بازو به زد و دیخند شهاب یول تایشد بزرگ:گفت و آ ت ت ت  نوم دست گهید.ت

 .یکن یم خاک
 

 خودش دیکش یم حرف من از پرو دختره.زدیم دو دو ترالن یچشا تو ذوق برق
 .زدینم حرف

 
 .میکرد رفتن عزم جنگل تو دنیچرخ ساعت کی از بعد باالخره

 
 .شدمیم هوش یب داشتم  یخستگ از راه تو

کان اون از بعد ترالن خونه سمت رفت اول شهاب  .رسوند رو آ
 .بستم ،چشامو خواب به بزنم خودمو گرفتم میتصم هوی
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 .عقب سمت برگشت کردم احساس داشت نگه ابونیخ کنار و نیماش

 
 خانوم؟ ایدر تتتتتا؟یدر_
 
 خودتو هک یترس یم ازم انقد یعنی:گفت و دیکش یکالفگ سر از قیعم نفس هی

 بخواب؟ یزد
 
 .نداشتم یقصد نیهمچ اصال من شدم ناراحت حرفش از
 
 .یخواست خودت پس.باشه_
 
 .گرفت یجا من کنار و کرد باز رو عقب در شد، ادهیپ نیماش از
 ومدا یم خوابم واقعا چون یول کردم باز چشامو که داد قرار سرم ریز دستشو هی

 .بود خمار چشام
 
 ؟یبود خواب واقعا جتتتتتتونم،چشاشتتو_
 
 .اهوم_
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 عشقم؟ یش داریب یجور نیا من شیپ شهیم یک_
 
 .ادیم خوابم.شهتتتاب_
 
 .کنم یم نگات منم.زمیعز بخواب خوب_
 
 .شهیم نگران مامان.شهیم رید_
 

 .کنمیم درستش االن: گفت برداشت جلو از شویگوش شد خم
 

 .شتبردا رو یگوش مقابل طرف هیثان چند بعد داد قرار گوشش بغل رو یگوش
 
 .الو،سالم_
 

_… 
 
 که االنم. برسونم رو ایدر تونم ینم شرکت دارم کار من عمه دیببخش ممنون،_

 .ادیب تنها شهینم
 .ارمشیم فردا

 
 .نشستم جام تو زود دیپر خوابم حرفش از
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 . دیکش دماغمو گرفت خندش افمیق بخاطر
 
 .نینباش نگران.هست حواسم. چشم بله،_
 

_… 
 
 .خدافظ. ریبخ شبتون_
 

 .بخواب یتون یم اگه ختتتوب،حاال_شهاب
 
 .خونه رمیم خودم ؟8 ساعت مامان؟تازه به یگفت یچ شهاب_
 
 .یمهمون من خونه شب زارم؟شمایم من ر،مگهینخ_

 ؟یدار دوس یچ شام
 
 .نداره یفرق_
 
 .بگذره خوش بهت خوام یم.نزن حال زد_
 
 .کنمیم درست زیچ هی خودم.میبر_
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 .خانوم تتتایدر پخت دست به به_
 
 .کرد روشن ضبط نشست فرمون پشت و شد ادهیپ

 
 .زمیعز شماست مخصوص نمیا_
 

 نیآم آرامش آهنگ شعر و ترانه
 
 بفهم حرفامو لحظه هی ریبگ دستامو لحظه هی

 
 ببند چشماتو لحظه هی

 
 نترس کنارتم گهید نیبب کنارتم گهید
 
 بخند کنارتم گهید
 

 بده نشون بهم حستو
 

 من عشقه یچیه از نترس
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 روز هی باشه قرار اگه برم ومدمین که من
 حاضرم تو خاطر به اهامیرو رو بذارم پا
 

 هنوز توام عاشقه من نترس توام عاشقه من
 

 ببند چشماتو لحظه هی نیبب توام عاشقه من
 
 نیبش من شهیپ لحظه هی ریبگ دستامو لحظه هی

 
 بهم یکرد شک که جا هر
 یکن آرامش احساسه تو که برمیم همه از
 

 بهم یزنیم حرفاتو
 یکن آرامش احساسه تو که خورمیم حرفامو

 
 بهم کن هیتک لحظه هی

 دلهره ترسو بدونه واهمه بغضو بدونه
 
 گذرهینم ازت گهید شتهیپ که یآدم نیا
 برهینم ازت گهید
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 هنوز توام عاشقه من نترس توام عاشقه من

 
 ببند چشماتو لحظه هی نیبب توام عاشقه من

 نیبش من شهیپ لحظه هی ریبگ دستامو لحظه هی
 
 
 

 .میشد وارد هم با کرد باز دیکل با درو
 .گرفتم نظر ریز رو خونه کل تعجب با
 
 خودته؟ آپارتمان نجایشهاب،ا_
 
 .نداره هم رو شما ،قابل آره_
 
 ؟یبود نگفته چرا پس_
 
 کردم؟ یکار بد کنم، زتیسوپرا خواستم یم_
 
 .یکرد یخوب کار هم یلیخ.نتتتتته_

 ؟یخوا یم یچ شام حاال
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 .یدار دوس خودت یچ اووووم؟هر_
 

 .ستین گشنم ،اصال ادیم خوابم فقط من: گفتم و دمیمال چشمامو
 

ستاش با سمت اومد  هب یطوالن و نرم ه*ب*و*س* کی گرفت قاب صورتمو د
 .کاشت میشونیپ یرو
 

 افتادم یمقاومت بدون ها بچه مثل منم.برد در کی ستتمت به گرفت دستتتمو
 .دنبالش

 
 .بشم وارد من اول که رفت کنار و کرد باز اتاقو در

 .بود رو به رو کیش و اسپرت اتاق هی
 .رفت هم تو اخمام نفره دو تخت دنید از
 

 اومد؟ خوشت: ستادیوا جلو اومد لبخند با شهاب
 
 .اره،خوبه:گفتم یظیغل اخم با

 بخوابم؟ کجا من حاال
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 .گهید جا نیهم_
 
 تخت؟ نیا نجا؟رویا_

 .خوابم ینم دهیخواب روش یک من از قبل دونمینم که یتخت رو من
 

 ه؟یچ ؟منظورتیچ یعنی:رفت هم تو هم شهاب یاخما
 
 چرا تو:گفتم زدم داد ستترش گرفتیم نشتتأت کجا از دونمینم که یتیعصتتبان با
 باشه؟ نفره دو تختت دیبا
 

 رمستت رو از شتتالو و بغلش تو دیکشتت منو دفعه هی گرفت یمهربون رنگ نگاش
 .برداشت

 
 .خونمون برم من ریبگ آژانس اصال.نزن دست من به: گفتم حرص با
 
 .نزاشتم خونه نیا تو پامو حاال تا من.حساسم کوچولو خانوم_

 .کنهیم زیتم رو نجایا ادیم یکی باری یا هفته فقط
 
 واقعا؟_
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 وت نظر طبق کردم یسع رو لیوسا همه.گرفتم تو واسه رو نجایا من.زمیعز اره_
 .ادیب خوشت که نم،یبچ
 

 نگاه رو اتاق یجا همه دقت با دم،یکشتت رونیب آغوشتتش از خجالت با خودمو
 .کردم

 .کردم باز رو کمد در
 .نبود توش یچیه
 
 شد؟ یچ اومد یم خوابت که تو فضول، خانوم_
 
 ؟یخواب یم کجا تو.هان؟آره_
 
 .جا نیهم_
 
 .بزارم نداره امکان. نه ؟یچتتتتت_
 
 .یخواب یوقت کنم نگات خوام یم فقط بخدا:گفت و کرد مظلوم افشویق

 
 .خوردن تکون هم سانت هی اون یول رونیب بره که دادمیم هلش رفتم سمتش به

 .برداشتم دادنش هل از دست و شدم خسته
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 .بخوابم رونیب برو شهاب اووف،_
 
 یپر مثل. کرد جدام نیزم از انداخت پام ریز دستتتشتتو یناگهان حرکت هی تو

 .دستش تو بودم
 
 .گذاشت تخت یرو یاروم به

 .دیکش دراز کنارم خودش
 
 .شهتتتتتاب_
 
 جتتتتتانم؟_
 
 .نکن تیاذ.بخوابم بزار برو_
 
 .رمیم یدیخواب.دختر بخواب_
 
 .باشه_
 

 .کرد بغلم پشت از دفعهیدم،یخواب بهش پشت گرفتم ازش رومو
 . دیکش قیعم نفس هی کرد فرو موهام تو رو شینیب
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 .ایدر رینگ رو ازم یجور نیا وقت چیه_
 
 .ادیم ختتوابم_
 

 . کرد تر تنگ کمرم دور دستشو
 
 . خانومم بخواب_
 
 .ریبخ شب_
 
 .یشهاب شبت_
 
 .بست نقش لبم رو لبخند هی حرفش از

 .شدم خواب دست ریاس یک دمینفهم
 
 .تتتتتتتنگید تتتتتنگید تتتتتنگ،ید تتتتنگید
 
 ؟یصبح اول هیچ یصدا.زهرمار یکوفت،ا یا_
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 .کردم باز چشامو
 .شد رد چشام جلو از جلو از لمیف هی مثل شبید اتفاقات.زدمیم جیگ
 

 .بود یخال شهاب یجا کردم نگاه پشتمو برگشتم
 .دمیخواب شهاب بغل تو شبید شدم ایح یب چقدر من برسرم خاک یوااا

 
 .اومد لبم رو لبخند هی شبید فکر از
 .رفتم سالن سمت به و شدم بلند تخت رو از
 
 ؟ییشهتتتتتتاب،کجا_
 
 .ام آشپزخونه تو_
 

 .بود صبحانه زیم دنیچ حال در ،شهاب خونه آشپز سمت رفتم
 
 .ریبخ صبح سالم،_ 
 
 .ایب بشور رو صورتت و دست بدو.خوشگلم نشستت یرو به سالم_
 
 کجاست؟ سیسرو باشه،فقط_
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 ؟یدیند.هست اتاق تو_
 
 .کنم نگاه رو جا همه که ینزاشت شبید نه،_
 
 .کن دایپ برو.خانوم فضول برو_
 

 .بود اونجا که یدر سمت رفتم اتاق، سمت رفتم
 
 .نجایا خوشگله چه یتتیوا
 .داره ییدسشو اتاقم دمیرس آرزوم به یعنی

 
 .ام،اتاقم پرو چقد

 .دمیخند خودم فکر به
 .رفتم خونه آشپز سمت به صورتم و دست شستن از بعد

 
 .کرده کاریچ نیبب یوااا_
 

 .کرد یکیکوچ میتعظ شهاب
 
 .یخور یم انگشتاتم پزم یم غذا.سرورم نیدید کجاشو حاال_
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 .بلدم یچ همه ،یچ همه یباف یقال ،یدوز گل ،یاطیخ
 

 .ییکدبانو یآقا چه:گفتم و دمیخند
 

 .نشوند یصندل رو خودش کنار و گرفت دستمو
 .دهنم تو زاشتیم و گرفت یم لقمه واسم

 
 .شمیم منفجر دارم.ندارم جا گهید من.بسه شهاب_
 

 رو لقمه هی نیا حاال:گفت گرفت یم کیکوچ لقمه هی داشتتتت که یحال در
 .بخور

 .دهنم تو کرد بزور و
 
 .بودم نخورده انقد تاحاال.مردم خدا یوااا_
 
 .زمیعز جونت نوش_
 گما؟یم
 

 کنم؟ صبر سال هی یچطور من ایدر:گفت که کردم نگاش
 .بخون درس تو بعد میکن ،نامزد یخاستگار میایب ما بزار تو گمیم
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 .همش شهیم پرت حواسم ینجوریشهاب،ا آخه_
 
 .ندارم تویدور طاقت گهید واقعا ا،منیدر ارین نه_
 
 .کنم فکر بزار حداقل_
 
 خوبه؟ هفته کی.کن فکر زمیعز باشه_
 
 .اهوم_
 
 .یزنیم حرف یجور نیا براتا رمیمیم من.اوهوم جون_
 
 .ونهید نکنه خدا_

 .خونمون یبریم منو یک حاال
 
 سخته؟ بودن من کنار انقد_
 
 .دونمیم نگرانه االن ونه،مامانید نه:گفتم زدم بازوش به مشت هی

 
 .شو آماده پاشو.زمیعز باشه_
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 یرو دور چند داشتتتم بر رو بودم انداخته فیک تو که یرژ شتتدن آماده از بعد
 .دمیکش لبام

 .میبر آمادم من: گفتم.اومدم رونیب اتاق از
 

 .کن پاکش.هیچ اون:هم تو رفت اخماش افتاد من به چشمش تا شهاب
 
 .شهاب نده ریگ إإإإإ،_
 
شو بلند قدم دو به سون من به خود شن قاب صورتمو حرکت هی تو ر  گرفت،خ

 .داد قرار لبام رو هاشو لب
 .دادم هلش

 
 خبرته؟ شهاب،چه یتتتتتتیآ_
 
عد به نیا هستتتت،از که نهیهم_  مجبور یزد رو رژ نیا نمیبب جا هر.نهیهم ب
 .کنم پاکش شمیم
 

 پاکش خدامه از که ستتت،منین بدم چند هر:داد ادامه یبدجنستت لحن با بعد
 .کنم
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 .کردم اکتفا پرو بچه گفتن به و کردم اخم
 .میرفت ما خونه سمت به و میشد خارج خونه از هم با

شکر ازش روزید بابت شدن ادهیپ موقع شکر:گفت که کردم ت شک ت  یخال و خ
 ست؟ین قبول که
 
 کنم؟ کاریچ پس_
 
 .کن م*ب*و*س* ایب_
 
 .یکنیم دل رو رمینخ.طلب فرصت یا_
 

 . رفتم خونه سمت به و شدم ادهیپ نیماش از عیسر کردم یخداحافظ
 .بستم و در که داد تکون دست واسم دید نگاهمو در،تا بستن موقع

 
 
 
 .گذشت باد و برق مثل هفته کی

 .کردم یم گرم سر یزن تست با سرمو روز هر
 

 .بود معتبر دانشگاه هی تو یقبول ترالن با قرارمون
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 .میدار رو شییتوانا ما یول میکرد شروع رید درسته
 .میبرس آرزومون به حتما که میدواریام و
 

 ونظرم خونه تلفن زنگ یصدا  که کردم یم مرور رو اتیادب یها تست داشتم
 .اومد مامان یصدا هیثان چند بعد جلب

 
 ؟یستتتتالم،خوب_
 

_… 
 
 .کنمیم گوش زم،بفرمایعز جانم_
 

_… 
 
 ؟یچ واسه فقط.خودتونه خونه دییبفرما_
 

_… 
 
 ا؟یدر واسه_
 
 .سالن تو دمییدو عیسر اسمم دنیشن با
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 گه؟یم یچ تتته؟یک: گفتم اشاره با و
 

 .ریبگ دهن به زبون یعنی که داد فشار هم رو هاشو چشم مامان
 
 .بده ایدر دیبا رو یاصل داداش،نظر راستش_
 .کنم مشورت هم پدرش با دیبا یول
 

_… 
 

 .دمینشن یچیه که یگوش به چسبوندم سرمو رفتم
 .کنه فیتعر مامان تا بمونم منتظر دونستم بهتر

 
ست،ول با حق.بله_ ش خواد یم ایدر که نیگرفت نظر در نمیا شما یشما  گاهدان

 بره؟
 

_… 
 
 .کنمیم خبرتون.بزنم حرف ایدر و یموس با نیبد اجازه_
 

_… 
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 .کردم بزرگش خودم.خودمه بچه که شهاب از بهتر یکس البته،چه صد_
 

 نزد؟ زنگ خودم به چرا ونه،ید پسره
 .بدم جوابشو بود قرار خوبه آخه؟حاال گفت ییدا به یک
 
 .فکر یب پسره اه

 ناشناخته؟ موجود نیا با کنم کاریچ من آخه
 .من به زده زل و شده تموم مامان حرف نشدم متوجه که شد مشغول فکرم انقد

 گفت؟یم یچ ییدا:دمیپرس عیسر اومدم خودم به تا
 
 !ایدر نداشتم یانتظار نیهمچ ازت:گفت و کرد نگام یدلخور نگاه با
 
 کردم؟ کاریچ چتتترا؟مگه_
 
 آره؟.نیدیرس هم تفاهم ن،بهیزد رو حرفاتون شما گهیم تییدا_
 
 .ندادم جوابشو من یول.کرد یخاستگار فقط اون.خودت جون به نه_
 
 هیقضتت.کرده برداشتتت مثبت رو تو ستتکوت شتتهاب.یفکر یب گهید نیهم_

 ؟ینگفت چرا رو یخاستگار
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 !بگم بهت بعد بدم، رو شهاب جواب اول گفتم_
 
 .گهیم یچ اون مینیبب ادیب بابات بزار حاال_

 .بودم یروز نیهمچ منتظر من که چند هر
 
 ردمک ینم فکر یبود،ول مشتتخص کامال خوب:گفت که کردم نگاش تعجب با

 .بزنه باال نیآست زود انقدر
 

 قتمواف شتدت به بابا که کرد، فیتعر رو انیجر تمام مامان بابا، اومدن از بعد
 .کرد

 .بشن راحت دستم از خوان یم.ام یاضاف من انگار
 

 .کنم انتخاب خودم گذاشتن رو یخاستگار قرار
 .بشه پرت حواسم خواستن یخوندم،نم یم درس سرم ریخ
 
 .انیب توننیکارم،میب گهید هفته آخره: گفتم شهاب حال گرفتن یبرا
 

 .هشیم رید یتتتتلیگه؟خید روز دوازده بایتقر یعنی:گفت تعجب با مامان
 
 ؟یبش خالص دستم از یبد شوهرم یخوا یم نکنه مامان هیچ_
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 ه؟یحرف چه نیا زم،یعز نه_
 .هفته نیهم آخره بزار یخاستگار قرار واسه رهید گمیم
 
 :گفتم یتند لحن با و کردم فکر کمی

 .کشد یم هم دردسر کمی خواهد طاووس که گه،هرید هفته رم،همونینخ_
 
 .کشد هندوستان جور خواهد طاووس را هرکه_
 
 .یچ هر حاال_
 

 .گهید دوهفته آخره واسه گهیم داره ییدا زن به دمیشن که اتاق تو رفتم
 دیبا اون استتت،باالخرهیدر نظره:گفت مامان تر، زود کرد اصتترار هم چقد هر

 .باشه داشته رو شیآمادگ
 

 .خورد زنگ میگوش مامان یخداحافظ از بعد بالفاصله
 شین شد یم خاموش روشن صفحه رو که اسمش دنید با برداشتم رو یگوش
 .زدم یخند

 
 . کردم خاموش رو یگوش تماسش کردن رد از بعد

 .دمینم جواب رو یگوش من چرا که گرفت تماس مامان با بار دو یکی
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 یگب بد انیب زشتتته.بگو ،زودتریبد رد جواب یخوا یم اگه گمیم ایدر_مامان

 .نه
 
 .نکردم فکر هنوز من جان مامان_

 .شهابتون آقا واسه دارم شرط یکل تتتتازشم،
 

 خارج اتاق از که طور همون و داد تکون برام تاستتف حالت به ستترشتتو مامان
 .جوونا شما دست از:گفت شدیم

 .کرد دق بچه.کن روشن تویگوش حداقل
 
 .شهیم نداره،آدم اشکال_
 
 
 
 
 .نهیبب منو شهاب خواستم ینم نزاشتم رونیب خونه از پامو روز دوازده نیا تو
 .کنم کمکش کارا تو که کرده داریب منو مامان صبح از
 
 .اتاقم تو درس بهانه به من یول
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 .شدن اماده به کردم شروع نهار بعد
 .زد زنگ ترالن.دادمیم انجام کارامو آروم

 .کریاسپ رو گذاشتم و دادم جواب رو یگوش بالفاصله
 
 .ترتر سالم_
 
 چطوره؟ خانوم ستتتتالم،عروس_
 
 ؟یکشک چه ؟یعروس چه_
 
 شده؟ یزیإإإإ؟چرا؟چ_
 
 .یبود نجایا کاشیا.ندارم حوصله و حال ینه،ول_
 
 .نزاشت مامان.امیب داشتم دوست آره،_
 
 .دارم گنا نزاشت؟من چرا_
 
 کستتب رو هیمهر ینشتت خر ایدر:گفت بود دیبع ترالن از که ییجد لحن با هوی

 .ایریبگ
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 .هست حواسم_
 

 نمشد اماده ادامه به کردم، یخداحافظ باالخره ترالن با زدن حرف ربع هی از بعد
 .دمیرس
 

 .بودن اومده شیپ ساعت کی از مهربانو و الیدان
 . دمز یزرشک رژ هی دمیپوش خورد یم ییطال کمربند کی که دمویسف رهنیپ

 
 .دمیکش حالم یب یچشما واسه نازک چشم خط هی

 .اتاق تو کرد سرشو مهربانو شد باز اتاق در
 
 .من دارم یخوشگل شوهر خواهر چه.به به_
 
 .ندارم و مراسم نیا حوصله اصال چرا دونمینم.مهربانو نکن تیاذ_
 
 نگاه توچشام و گرفت هامو بازو.بست سرش پشت در و اتاق تو اومد ینگران با

 .کرد
 
 .دختر که نکرده مجبورت یکس یندار دوسش ا؟اگهیدر شده یچ_
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 .داره دوسم شهاب آخه؟ ختتتوب_
 
 .ستین یکاف ی،ول هست الزم شهاب داشتن دوسش_
 ؟یندار دوسش اصال خودت تو
 
 ایلیخ.داره رو باشتته  داشتتته دیبا پستتر هی که ییها زیچ ی همه!خوبه بابا چرا_

 کنم؟ دایپ کجا شهاب یال دهیا به شوهر: دادم ادامه خنده با. خاطرخواشن
 
 .دوخت چشم بهم ینگران با
 
 .یکنیم کاریچ تیزندگ با یدار دونمینم_
 
 ؟ینگفت بهم که یدونیم یزیچ شهاب از تو ؟نکنهیترسونیم منو چرا_
 

 یزیچ دیاب کجا از من.بابا،نه نه:گفت یدستپاچگ با و کرد رییتغ چهرش حالت
 .بدونم

 .نیشیم یخوب زوج شما.نیشیم خوشبخت که شاللهیا
  

 .ممنون_
 

 .شد خارج اتاق از صورتم دنی*ب*و*س* از بعد
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 .اومد اف اف زنگ یصدا

 .شدم خارج اتاق از انداختم خودم به نهییا تو نگاه هی عیسر
 

 .رفتن نایا شهاب استقبال به ،بابا مامان
 کرد م*ب*و*س* مهربونش لبخند با شهیهم مثل.شد وارد ییدا زن همه از اول
 .یشیم دخترم تو دونستمیم اول از:گفت گوشم در
 
 .حضورش از شد گرم دلم شد،ته آب دلم تو قند دخترم کلمه و لحنش از
 

 .مهربونه و ماه انقدر که خوبه چقدر
 .دی*ب*و*س* رو میشونیپ پدرانه و داد دست باهام اومد ییدا سرش پشت

ست اون با شهاب ضحک، هم بود شده جذاب هم  قرمز رز گل د  لبخند هیم
 .چشمام به دوخت گرشو دیتهد نگاه که زدم بهش

 
 شده؟ چش باز نیا الله بسم

 
 .یخاستگار بجز.کردن یم صحبت یدر هر از نشستن همه

تار تو یکالفگ هاب رف  هچت:گفت بهش واشی ییدا زن که بود مشتتخص شتت
 .ریبگ بچه؟آروم
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 .گهید دیکن شروع مامان_شهاب

 
صلحت سرفه هی با و گفت شهاب به خوب لهیخ هی جون الیش  معج حواس یم
 .کرد جلب خودش به رو

 .میبزن حرف شهاب و ایدر راجب که میشد جمع جا نیا ما همه:کرد شروع
 یالک فیتعر پستترمون از ای میکن ینیچ مقدمه میبخوا که میستتتین هم گانهیب

 .میکن
 .یکرد بزرگش خودت.خودته پسره شهاب ،یموس آقا:گفت بابا به رو بعد
 .کردم یکوتاه من داره هم یبد اگه گرفته ادی شما از داره یخوب یچ هر

 شهاب؟ دست یبد یحاضر گلتو دسته مثل دختر شما حاال
 

 نظر از.واال دونمینم من:گفت مامان به رو و انداخت جمع به نگاه هی مات بابا
 .ستین یمشکل که من

 .زهیعز ،شهابم زنیعز واسم الیدان و ایدر که قدر همون
 .خانوماست با آخر جواب باز
 
 .مامان گردن انداخت ویچ همه زرنگ یبابا یا

 .اریب ییچا پاشو جان، ایدر:گفت مامان که شد جلب مامان به ها نگاه همه
 
 ارم؟یب برم جان؟من:گفتم تعجب از شده درشت یچشما با
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 .نیبش تو ارمیم من: گفت لبخند با مهربانو

 
شخص لپش چال که زد نینمک لبخند هی الیش  فتگ زیچ هی ییدا به رو شد، م
 .نشدم متوجه من که
 
 رفح هم با تا دو نیا نیدیم اجازه پس:گفت بابا به رو ییرستتا یصتتدا با ییدا

 بزنن؟
 

 .شماست دست هم ما اجازه حتما، بله_بابا
 

 .کننیم پاره کهیت تعارف چقد اوووف
 .شد جلب بهش نگاها همه شد بلند جاش از عیسر شهاب

 
 االن؟ ندادن اجازه مگه خوب_شهاب

 
 .گرفت رنگ من یلپا که خنده ریز زدن همه شهاب بودن هل از

 .بشر نیا دست از کردمیم یخفگ احساس
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 و دش اتاق وارد سرم پشت هم شهاب رفتم اتاق سمت به نهیطمان با شدم بلند
 .بست و در عیسر

 
 کو؟ تیگوش_ 
 

شون رو زیم یرو تر ور اون قدم چند شو قدم کی با.دادم ن  و رسوند زیم به خود
 .کرد روشن رو یگوش

 
 .یکن خاموش رو ماسک ماس نیا یندار حق گهید_
 
 .بود خاموش وقتا یبعض نبود،فقط خاموش شهیهم که یگوش_
 
 هان؟ ؟یکرد یم خاموش زنمیم زنگ یدونست یم که ییساعتا. آها_
 
 .ایباهوش یلیخ.آره_
 
 ه؟یچ نیا_
 .داد نشون لبامو دستش با
 
 ده؟یچسب یزیچ. یچیه؟هیچ:گفتم تعجب با
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 نزن رژا نیا از نگفتم مگه:گفت بود کرده ترش جذاب برابر صتتتد که یاخم با
 هان؟ کنم پاکش مجبورم

 
 .گرفتم جلوش استپ حالت به دستمو که سمتم اومد عیسر

 
 .بزنم غیج تا بزن دست بهم یدار جرات که اوأل_

 .میبزن حرف ندمونیوآ فکرامون راجب میاومد ما که دومأ
 
 .عقب رفتم قدم کی من که داشت بر سمتم به قدم کی حرفم نیا با

 .افتادم و تخت لبه به خوردم که رفتم عقب من و امد جلو انقد
 
 مطالعه زیم هیصتتندل یرو شتتد دور من از و زد لبخند کی من دهیترستت افهیق به

 .نشست
 
 .نیبگ ندهیآ واسه فکراتون از دییخانوم،بفرما ایدر خوب_
 
 .خوب بگو تو اول_
 
 .ندارم رفتارت تو با یمشکل چیه من_

 .ادیم بدم یلیخ که هست یزیچ هی یول.کنم یم نتیتحس ها وقت شتریب اتفاقا



 131 ایدختر در

 
 ؟یچتتتتتت_
 
 .یبزن رو رژا نیا گرانید یجلو ندارم دوس یول.اداینم بگم؟بدم چطور_

ست شگل انقدر تو یوقت شمیم ونهیست،دین که خودم د صال.یشیم خو  لمد ا
 .رمیبم خواد یم
 

 ژار نیا ستتتم؟باین خوشتتگل که نهیا منظورت االن:گفتم و کردم هم تو اخمامو
 شم؟یم خوشگل

 
 خانوم:گفت دادیم فشتتار دماغمو که طور نید،همیکشتت تر جلو رو یصتتندل
 .نکن ینطوریا افتویموشه،ق

 .ییایم نظر به تر خوشمزه ینطوریا
 
 .یکنیم لقمه هی منو تو_
 
 .بزن هم سس خودت به بله،لطفا که اون:گفت یا مسخره لحن با
 

 .جناب! یهست اشتها خوش چه:  ،گفتم حرفش از دیپر باال ابروهام
 

 .میرب پاشو خوب:گفت و کرد دراز سمتم به دستشو شد بلند جاش از  د،یخند
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 .میدونیم هم از ویچ همه.انگار میبزن میندار یحرف که تو و من
 
 .دارم شرط چندتا من نیبش رم،ینخ_
 
 .کردم شروع من که.دوخت چشم من به و شیقبل یجا سر نشست تعجب با
 
 .میریگ ینم یعروس کنکور قبل دارم،تا کنکور امسال من که اوأل_

 دنش دار بچه حرف فوق انیپا تا کنم،پس شرکت هم فوق بخوام دیشا من دومأ
 .کنم یدار بچه هم و کنم کار هم بخونم، درس هم تونم ینم من.یزنینم رو
 
 کن؟ کار گفته یک حاال:گفت و دیبر حرفمو عدفهی

 
 .بهت بگم تا کن صبر قهیدق کی شما_

 .بره خودم بیج تو کنم،دستم کار خوام یم من سومأ
 
 ؟یچ یبرا وقت اون_
 
 .باشم مستقل که نیا یبرا_
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 هم گه،توید دمیم پول بهت من خوب:گفت بود افتاده شیشونیپ به که یاخم با
 .برس ها بچه و من به خونه تو نیبش
 
 ات خواد یم دلش آدم یزنیم حرف که ینجوریا اصتتال:گفتم یمهربون لحن با

 .برسه بهت عمر آخر
 

 یبازو نون کنم کار دارم دوس رمینخ: گفتم عیسر من که شد باز هم از اخماش
 .بخورم خودمو

 .زدم خودم یبازو به محکم *ب*و*س* کی
 

 ؟یبکن یخوا یم کاری؟چیکن کار یخوا یم کجا:گفت و کرد اخم دوباره
 
 .یمهندس شرکت هی:،گفتم انداختم گرید کی یرو به را میپاها یخونسرد با

 .یساز عاشقشم،ساختمان که یکار
 
 .بساز خودتو هیزندگ ،یمهندس یلیخ تو_
 
 ه؟ینجوریا إإإ؟_
 
 .هینجوری،ا بله_
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 .میبر پاشو. میدینرس تفاهم ختتتتب،به:گفتم و شدم بلند جام از
 

شه،قبول:گفت عیسر که در سمت رفتم  کار یخوا یم که یشرکت اون یول.  با
 .باشنا زن همکارات دیبا حتما توش یکن

 .خودم شرکت تو ایب اصال ای
 

شتم  حالش به یفکر هی موقع اون تا حاال:گفتم زدم بهش لبخند هی سمتش برگ
 .میکن یم
 

 اشتمک چونش یرو به نرم ه*ب*و*س* هی شدم بلند پام پنجه یرو جلوتر رفتم
 .شدم خارج اتاق از گرفتم فاصله ازش عیسر و
 

 ،ختتوب:گفت من به رو جون الیش که شد خارج اتاق از شهاب هیثان چند بعد
 شد؟ یچ
 
 هابشتت به نگاه کی.دمیکشتت یم خجالت الیدان و بابا از بگم یچ دونستتتمینم

 .میندار هم با یمشکل که ما:گفت و شد میدرون حال متوجه که انداختم
 
 ن؟یزد حرف جشنم زمان و هیمهر راجب یعنی_الیش
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 .نتتتتته: میگفت زمان هم شهاب و من
 

 ن؟یگفت یچ پس_مهربانو
 

 .میزدیم حرف ایدر یها برنامه راجب_شهاب
 

 . گفت آهان هی مهربانو
 
 باشه؟ چقدر هیمهر دییبفرما.خان یموس خوب:گفت ییدا
 

 .دارن نایا انگار که.تفاهمه گه؟اصلید هیچ هیمهر_بابا
 
 .گنینم یزیچ که خان یموس بگو، تو زهرا خوب: گفت مامان به رو الیش
 

 یچ هر.ستتتین مطرح هیمهر من یم؟برایکنیم ،فروش دیخر میدار مگه_زهرا
 .خوان یم خودشون

 
 خودت جان ایدر.شتتهینم که هیمهر بدون:داد ادامه و گفت ییبابا یا هی الیشتت

 ؟یدار دوس بگو،چقدر
 
 .نکردم فکر بهش تاحاال. ییزندا دونمینم راستش_
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 بگم؟ من هست اجازه: گفت دفعه کی شهاب

 
 .بگه کرد،که دییتا سر با جون الیش که
 

 کردیم یباز انگشتتتاش با که طور همون و نییپا انداخت شتتو ستتر شتتهاب
 .باشه تولدش سال که تا هفتادوپنج صدویس:گفت

 .خودم آپارتمان دنگ سه با
 

 .کمه زیچ کی کردمیم فکر من یول.کردنیم نگاه رو شهاب نیتحس با همه
 
 .بگم رفت ادمی که.دارم شرط هی_
 

 مه ستتفر هی شتته،یم اگه:گفتم خجالت با که برگشتتت من ستتمت به نگاها همه
 .ستین مهم جاش.باشه

 
 . کردن یم نگام لبخند با هیبق. رفت بهم غره چشم هی مامان

 از رشتتتیدخترمو؟ب یکنیم نگاه ینجوریا إإإ؟چرا:گفت مامان به رو جون الیشتت
 .حقشه نیا

 باشه؟ یک یعروس و عقد زمان حاال



 137 ایدختر در

 
 گهیم ایدر:وگفت دیپر حرفشون وسط شهاب دوباره که دوختم چشم شهاب به

 .میریبگ یعروس و عقد کنکور بعد
 
 پس؟ نیکن یم کاریچ.گهید سال کی ختتتوب،تا_الیش
 

 .نیبدون دیبا شما گهید نویا_شهاب
 
 .خان یموس نینکن قبول نییتون یم منه، نظر البته…من نظر به خوب_ییدا
 

 .دییبفرما بله؟امر_بابا
 
شه خونده تیمحرم غهیص هی من نظر به که کردم یم عرض بله_ییدا  نیا که.ب

ستن دیشا و زننیم حرف هم با جوون دوتا شکل برن رونیب هم با خا  شیپ یم
 .ادین

 .میریبگ هم با رو یعروس و عقد گهید کسالی تا
 

 کی گهید هفته دو که شتتد نیا بر قرار و کردن اعالم رو خودشتتون موافقت همه
 .بشه گرفته ما خونه تو کیکوچ ینامزد

 .اورد در مانتو شدو بلند ییزندا حرفا همه از بعد
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 .کردم یم یخفگ احساس شیآخ_ییزندا
 یرسم جلسه االن تا آخه:داد ادامه که.افتادن خنده به همه شیناگهان حرکت از

 .هیخانوادگ گهید االن.بود
 

 .شام صرف از بعد و اورد در کتش هم ییدا حرف نیا از بعد که
 .دنش میحال شام بهم  زد زل شهاب بس از نرفت، نییپا گلوم از یچیه من که
 

 .شد تکرار ها تعارف و ها حرف همون دوباره یخداحافظ موقع
 دیخر و شیآزما واستته که دنبالم ادیب شتتهاب صتتبح فردا که شتتد نیا بر قرار

 .میبر ینامزد
 
 طبق.ختماندا یگوش صفحه به نگاه کی اتاق تو دمییدو عیسر رفتنشون از بعد 

 .ترتر از پاسخ یب تماس شانزده معمول
 اخه؟؟ رهیگیپ چقدر نیا

 
صال دکمه عیسر ش و زدم رو ات شم به رو یگو  هک رو اول بوق کردم کینزد گو

 .داد جواب عیسر خورد
 
 .التتتتتتو_
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 .ترتر سالم_
 
 چنده؟ ساعت یدونیم. تو یبش ترتر یب یا_
 
 .دادیم نشون رو شب مهین کی به ربع کی که انداختم ساعت به نگاه هی

 
 !رفتن االن کنم کاریچ خوب_
 
 رفتن؟ االن اونجا اومدن هفت رفتن؟از االن_

 ن؟یگرفت هم ینامزد نکنه
 
 .دیخر و شیآزما واسه میبر قراره فردا. شام واسه موندن.بابا نه_
 
 .باشم ساکت دمیم قول ام؟بخدایب إإإ؟منم_
 

 .یایب هم تو که زدم زنگ اتفاقا: گفتم و دمیخند
 

 ؟شهابه؟یزنیم حرف یک با:گفت و کرد باز و در مامان لحظه نیهم
 
 .ترالنه بابا نه_
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 ه؟یچ ؟ترالنیچ_ترالن
 
 .ییتو ه؟گفتمیک گهیم ،مامانمه یچیه_
 

 .برسون سالم بهش.آهان_ترالن
 
 .بتتتتتاشه_
 

 .ودب خط پشت شهاب.کردم نگاه یگوش صفحه به که داد بوق یصدا یگوش
 .باش اماده دنبالت میایم نه ساعت صبح: گفتم ترالن به رو 

 .خطه پشت شهاب رینگ وقتمو االنم
 

 .بدبخت لیزل شوهر یا_ترالن
 
 .فعال.مینیبیم هم رو شما یدار شوهر_
 
 .خداحافظ_
 

 .شد قطع اونم که بدم و شهاب جواب خاستم کردم قطع
 .زد زنگ خودش رمشیبگ اومدم
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 التتو؟_شهاب

 
 شده؟ یزیچ.سالم_
 
 دنبالت؟ امیب یک بپرسم رفت ادمی نه،.سالم_
 
 .باش نجایا مین و هشت ساعت_
 
 ؟یزدیم حرف یک با.باشه_
 
 چطور؟ ترالن، با_
 
 .دمیپرس یطور نی،همیچیه_
 
 یخداخافظ گفت ریبخ شب بهم من ازهیخم با بعدش و زدم حرف باهاش کمی

 .میکرد
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 .بود گذشته باد و برق مثل هفته دو
 .کردم یم فکر معلومم نا ندهیآ به داشتم شگر،یآرا دست ریز االن من

 
با، مامان، همراه صتتبح روزید  غهیصتت هی تا محضتتر میرفت ییزندا و ییدا با

 .بشه خونده شهاب منو نیب تیمحرم
 
 کاریچ نیبب به به:گفت شتتگریآرا خانوم که بردیم خوابم داشتتتت کم کم گهید

 .کردم
 

 .بپوش لباستو اول ایب گفت و نزاشت که کنم باز چشامو خواستم
 .شدم خارج اتاق از خانوم شراره با همراه و دمیپوش لباسمو

 .سمتم اومد و شد بلند جاش از من دنید با بود شگریارا دست ریز ترالن
 

 .دختر یشد ناز چه ایدر ،یوااااااا_ترالن
 
 گهید یول.بود شده عوض افمیق واقعا. رفتم نهیآ سمت به و زدم بهش لبخند کی

 .گنیم نایا که انقدر نه
 
 .رفتم فیک سمت به میگوش زنگ با

 .دادم جواب
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 .شهاب الو_
 
 .ایب نمییپا شهاب،من جان_
 
 .میایم شهیم تموم ترالن کار االن کن صبر کمی_
 
 .پس نیایب زود_
 
 .میاومد باشه_
 .کردم قطع رو یگوش و

 .کنهیم نگام ستادهیوا ترالن دمید برگشتم
 
 ؟یکنیم نگام ینجوریا ه؟چرایچ_
 
 !ینامرد یلیا،خیدر:گفت و انداخت بغلم تو رو خودش و جلو اومد دفعه کی

 
 چتتتتترا؟_
 
 ؟یکرد ازدواج زود انقدر جرا ؟پسینزار تنهام نبود قرار مگه_
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 .دانشگاه میبر قراره هم با تو و من ازدواج؟بعدشم تا کو حاال اووووه،_
 .میدار هم با برنامه یکل
 
 تتتتا؟یداد قول:گفت و کاشت لپم یرو به ه*ب*و*س* کی

 
 .میبر بپوش تو مانتو زودتر حاال.قول_
 
 افص عی،سر بود داده هیتک نیماش به که شهاب میشد خارج شگاهیآرا از هم با
 .اومد ما سمت به و ستادیا

 
 .دوخت بهم بارشو نیتحس نگاه
 .تکاش میشانیپ یرو به ه*ب*و*س* کی گرفتیم دستمو تا دو که طور نیهم

 
 .من یایدر یشد بایز یتتتتلیخ_شهاب

 
 .یشد خوب هم تو.ممنون_
شو که انداختم نییپا سرمو خجالت از ست  لندب رو سرم و گرفت چونمو ریز د

 .کرد
 

 .دختر رینگ ازم نگاهتو گفتم هم قبال کنم فکر ایدر_شهاب
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 .کردم اکتفا باشه کی به و زدم ینیشرمگ لبخند

 
 یزود نیا به کردم ینم فکر وقت چیه خان شتتهاب:گفت زدو یلبخند ترالن

 .یاریب در چنگم از دوستمو
 

 منو و زاشت یم کمر یرو دستشو که طور نیهم و کرد یدل ته از خنده شهاب
 .نیگرفت کم دست منو.گهید بله:گفت کرد یم تیهدا نیماش سمت به
 
س کل تو ستمو ریم ستش تو د شت یبرم بار کی قهیدق چند هر. بود گرفته د  گ

 .کرد یم نگام
 

کان و ییدا ، بابا  ال،یدان میدیرستت خونمون به باالخره  موناستتتقبال به در جلو آ
 .اومدن

 
شنا هر به و میرفت یم باال ها پله از هم با همه س یم ییآ  احوال و سالم میدیر
 .میکرد یم یپرس
 .کردن یم یخوشبخت یآرزو برامون همه

 
 .کردم حلقه شهاب یبازو دور دستمو

 .مینشست و میرفت بودن کرده درست ما واسه که یگاهیجا سمت به و
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 .بودن لیفام و دوستان همه

شمم سته همه از تر دور نفر کیچرخوندم، جمع تو رو چ ش  هب بود زده زل بود ن
 .رفت در سمت به و شد بلند جاش از عیسر دید نگاهمو ما،تا

 
 .کردم صدا رو ترالن و کردم نگاش تعجب با
 

 زم؟یعز جانم_ترالن
 
 رفت؟ بود یک دختره اون نیبب برو ترالن_
 

 دختره؟ کدوم_ترالن
 
 .بود دهیپوش زرد دکلته هی که همون_
 رفت؟ بود؟کجا یک نیبب.رونیب رفت در از
 

 ؟یگوش در شما نیگ یم یچ:گفت و سمتم اومد شهاب
 
 .شد حل که بود مشکل هی،یچیه_
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 .رفت در سمت به عیسر کنه،اونم عجله که کردم اشاره ترالن به چشم با
 ستتمتم دستتتشتتو  شتتد بلند جاش از شتتهاب که کردم یم بدرقش چشتتم با

 بانو؟ نیدیم رقص افتخار بهم:گرفت
 
 .البته_دادم قرار دستش یتو دستمو و زدم روش به لبخند هی

 
 .میرفت رقصدنیم داشتن که یتیجمع سمت به هم با
 .کردن عوض رو آهنگ که کرد اشاره شهاب و
 

 . میرقصدیم هم کنار در
 .کرد حلقه کمرم دور دستشو شهاب

 .شد روشن ها نور رقص بودن کرده خاموش رو ها چراغ
 

 .دمید رو دختر اون دوباره که بود کرده عادت یکیتار به چشمم تازه
 .دمشید کجا ادینم ادمی یول.بود آشنا واسم افشیق

 .دمیترس نگاهش از
 در شتتهاب که کنم دایپ رو ترالن تا چرخوندم عتیجم تو رو چشتتمم عیستتر

 ؟ینگران ا؟چرایدر شده یچ:گفت گوشم
 
 ه؟یک ده،یپوش زرد که دختره،اون اون:گفتم کردم اشاره دختره سمت به
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باره دختره که کرد یم نگاه کردم اشتتتاره من که یستتمت به شتتهاب  نیب تو دو
 .شد گم تیجمع

 
 .نمیبینم یزیچ نور نیا تو که دختره؟من کو؟کدوم_شهاب

 
 .شناسمش ینم آخه_
 
 .مامانمه یدوستا از نکن،حتما ریگ در فکرتو_
 
 مامانته؟ دوست ساله 18 دختره_
 
 داره؟ یتیاهم چه.یک هر حاال.زمیعز دمشیند که من_
 
 .نداره یتیاهم یگیم راست_
 
 .رقصدیم کیش و مردونه شهاب میداد ادامه دنمونیرقص به دوباره و
 .منه شوهر مهربونش و آروم قلب و یوحش یچشما نیا با مرد، نیا

 .نکنم فکر دختر اون به کردم یاومد،سع لبم رو یلبخند فکر نیا از
 مراقبمه؟ شهیهم شهاب یوقت داشت یارزش چه

 .ادیم ما سمت به که دمید رو ترالن  
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 دن؟یرقص دوری واسه رو بایز یبانو نیا یدیم قرض شهاب آقا_ ترالن

 
 کالاش یول سخته برام که نیا با:گفت و انداخت من به ینگاه مغرورانه شهاب

 .دیینداره،بفرما
 

 .دنیرقص به میکرد شروع شهاب از فاصله کمی با ، دیکش منو دست ترالن
کان به شهاب کان کرد اشاره آ  از یکم فاصله با هم اونا که اومد ما سمت به ،آ

 . کردن دنیرقص به شروع ما
 
 .افتاد دختر همون به چشمم دنیرقصیم که یعتیجم نیب

 کرده؟ مشغول فکرمو انقدر چرا اه
 .بود یقشنگ زهیم زیر دختر

 …نگاهش یول
 

 ؟یکنیم نگاه رو کجا: پهلوم به زد یکی ترالن
 
 دختره؟ هیک یدیفهم جا، چیه_
 
 ه؟یک چطور؟مگه.رفت کجا دمیشد،ند گم دنبالش برم نتته،تا_
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 .ستین هم دونم،مهمینم_
 

 .نایا شهاب بجز رفتن ها مهمون ی همه جشن اتمام از بعد
 .میکرد یم صحبت مراسم راجب و میبود نشسته هم دور همه

 
 .گرفتم یجا یا نفره دو مبل در شهاب کنار من

 شگوش ،در شدم کینزد بهش کمی و کردم نگاش کرد حلقه کمرم دور دستشو
 .جمع تو شهاب زشته: گفتم

 
شو حلقه من به کردن اعتنا بدون ست سرم:گفت و کرد تر تنگ د شکیهم  یل،م
 .نداره

 
 .هیبق جلو کشم یم خجالت آخه_
 
 .انقدر نخور ول ،االنمیکنیم عادت_
 

 جا؟نیا از بهتر برم کجا بهتر بود،اصال دهیفا یب شهاب با کردن جروبحث
 .گرفت خندم خودم فکر از

 .زد رو رفتن آهنگ جون الیش که سپردم جمع به گوشمو
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 .بود ییعال شب واقعا.میبر ما گهید ختتتتتتوب_الیش
 
 .شدن بلند ییدا از تیتبع به همه که شد بلند ییدا

 .گرفت محکم منو شهاب که شم بلند منم خواستم
 
 .کن ؟ولمیکن یم کاریچ وا،_
 
 ؟یدار کارینخور،چ ول تو گفتم_
 
 .میبر دیمادر،با شو پا:گفت شهاب به رو جون الیش
 

 کجتتتتتتتا؟_شهاب
 
 .گهید خونمون_الیش
 

 ؟یچ ایدر پس_شهاب
 
 ؟یچ ایدر_ییدا
 

 .مونه یم تنها نجایا.میببر هم رو ایدر_شهاب
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نه لحن از گا هاب بچ مه شتت نده به ه تادن خ  پاشتتو:گفت جون الیشتت که اف
 .ادیب ایدر که شهینم پسرم،االن

 
 شه؟ینم چرا_شهاب

 
 .ینبرد آبرومو تا برو پاشو: گفتم و پاش به زدم یکی حرص با
 
 .دارم کارت اتاق تو لحظه هی ایب پس:گفت کرد باز کمرم دور از دستشو واشی

 
 .گرفت رنگ هام گونه جمع تو اونم حرفش از

 .کردم یم دیشد یگرما احساس
 
 .برو شهاب،پاشو بستتتتتتته_
 

 ایدر ایب یخواست وقت هر فردا از.ببر فیتشر امشب شما جان، شهاب_مامان
 .نیبب رو

 .ببر یخاست جا هر دنبالش ایب
 
 .مونه ینم واسم حواس ینطوری؟ایچ درسم پس.إإإإ؟نتتته_
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 الیشتت به رو گرفتن رو شتتونیباز استتباب که لجوج یها بچه پستتر مثل شتتهاب
 .نهیبب منو خواد یمامان،نم نیبب:گفت جون

 
 .شهینم قهیدق هر گمینمت؟میبب خوام ینم گفتم یک من_
 

 .نمتینب که نیا به برسه تنگته،چه دلم االنم من:گفت گوشم بغل کنارم اومد
 
 .شهتتتتتاب_
 
 جان؟_
 
 .امشب تو یبرد آبرومو.کوفت،بتتتترو_
 
 به خودش با و گرفت رو شهاب گوش یشوخ به و اومد شهاب سمت به ییدا

 .برد یورود در سمت
 
 .التخج از شد آب دختره چارهی؟بیشیم تر پرو تو میگینم یچیه ما یه_ییدا
 

 .زنمه خوب_شهاب
 
 .رهیگیم دردش نیکن ولش ییدا_



wWw.Roman4u.iR  154 

 

 
 .سرم تو برگشتن؟ختتتتاک سمتم به همه من حرف با
 .زدم بود یحرف چه نیا

 .کردن یم نگام لبخند با همه
 

 یگرما از کردم یم احساس من به بود دوخته رو نافذش و یوحش نگاه شهاب
 .شد یم یمعن شهاب نگاه تو زیچ همه لحظه کی.شمیم ذوب دارم نگاهش
 .هستم جمع تو که کردم فراموش

 .خوب یها حس از بود پر که ییچشما به زدم زل گرانهیاغی
 
 .ردب اتاقم سمت به و گرفت رو دستم سمتم اومد شهاب هیثان از یکسر تو

 .وارید به داد هیتک منو بست سرش پشت و در اتاق به ورودمون از بعد
 

 .گذاشت من ی ها لب یبر داغشو یها لب یحرف چیه بدون
 .کرد لبم دنیمک به شروع دهیرس آب به تازه که یا تشنه مثل

 
 .بود بود،محرمم شوهرم شهاب نیا االن

 .من به تر کینزد کس هر از
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 از هک داره امکان لحظه هر کردمیم احساس و زدیم نمیس قفسه به شدت به قلبم
 .رونیب بزنه بدنم

 
 هحلق شهاب گردن دور و آوردم باال کنارم بود افتاده شهیهم مثل که هامو دست

 .کردم شیهمراه به یکردم،سع
 

 .ستادیا حرکت از هاش لب و شد باز لحظه کی چشماش
 .زهیعز واسم چقدر بدم نشون بهش که بود من من نوبت االن

 
 هامو چشام گرفتم، یباز به هاشو لب چشماش به دوختم خمارمو یها چشم
 .دی*ب*و*س*یم لبامو تر یوحش شهاب که بستم

 
 هام گونه یبرو ه*ب*و*س* چند شتتد جدا ازم نرم یطوالن لحظه چند از بعد

 .کاشت
 دارم دوستتت:گفت گوشتتم بغل بود شتتده هم بم االن که مردونش یصتتدا با

 .من یایدر
 

 شگوش تو بود نشده منظم هام نفس هنوز که یحال در خودش از تیتبع به منم
 .طور نیهم منم:گفتم

 
 تو؟ زبون از حرفم نیا منتظر وقته چند یدونیم.رمیبم واست من که یاله_
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 .ستادیا صاف و گرفت گوشم از کیکوچ گاز هی

 .کرد خوندن به شروع و چشمام تو زد زل
 
 
 ستین یشکیه یچشما تو که داره یآرامش چشات_
 
 ستین یشکیه یجا جز به قلبت یتو که دونمیم
 

 غم از کنه یم دورم که داره یآرامش چشات
 
 کم کم شمیم عاشق دارم گه یم بهم یاحساس هی

 
 یدیبخش یخوشبخت بهم آرومت یچشما توبا

 
 ید یم منم ادی یدار رو یخوب و یخوب خودت

 
 شمیم نگات ندیپا که داره یآرامش چشات

 
 شمیم مات و شیک دوباره چشمات یباز تو نیبب
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 .گرفت قرار لبم یرو به هاش لب بستم چشمامو که شد کینزد بهم دوباره
 .دی*ب*و*س*یم هامو لب نیآتش و گرم

 
 .شدم جدا شهاب از یسخت به شبید

 .نشم مچش تو چشم بابا ، مامان با که برگشتم اتاقم به کردنشون یراه از بعد
 
 دخو نا.شدم لذت غرق شد بدل و رد نمونیب که ییحرفا شب،وید هیآور ادی از

گاه  .گرفت قرار هام لب یرو به دستم آ
 

 کنه؟ باز یجا دلم یتو راحت انقدر تونسته که داره یچ پسر نیا آخه
 

 .خانومم باشه ریبخ صبحت:شهاب از امیپ کی انداختم یگوش به نگاه
 .شهاب تو دار دوست

 
 :کردم پیتا واسش عیسر منم

 .همسر یآقا ریبخ هم شما صبح
 

 .داشت فرق ها صبح هیبق با امروز صبح انگار واقعا
 .بود مشخص صبح اول نیهم از
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 .شدم داریب خودم امروز و شدمیم داریب مامان ادیفر با روز هر
 

 .شدمیم رو به رو ترالن پاسخ یب یها تماس از یمیعظ لیس با روز هر
 .شهاب دارم دوست و ریبخ صبح با امروز

 آرامش؟ همه نیا میدار مگه شه؟یم مگه
 

 .درسم یپا نشستم صبحونه از بعد
 .اومد اف اف یصدا که بودم یزن تست مشغول ظهر از بعد تا

 .باال ادیب در پشت فرد کرد یم تعارف داشت که مامان یصدا بندش پشت
 شتتهاب.پاشتتو ایدر:گفت هول و استتترس اتاق،با تو اومد مامان و شتتد باز در

 .اومده
 
 کنم؟ کاریچ اومده که اومده ختتتوب_
 

 گمیم یواااااا:گفت بستتت یم هامو تستتت کتاب که  طور نیهم ستتمتم اومد
 .استقبالش ایپاشو،ب

 
 .رفتم در سمت به برخواستم جام از میذات هیخونسرد با
 
 .که ستین گانهیگه،بید شهاب.اومده یک انگار حاال اووه_
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 .نجاستیا روز هر
 
 .نبود شوهرت که روز گه،هرید یفهم ینم_
 
 .حاال ختتتوب_
 .بود رهیگ دست یرو دستش شهاب که کردم باز رو سالن در 

 
 .خانوم ایدر سالم_شهاب

 
 .یاومد خوش.ستتتتالم_
 
 .رونیب نهار میبر بپوش لباس برو ممنون،_
 

 .جان شهاب بگذرون بد رو امروز_مامان
 

 شما؟ پخت دست از بهتر پخت دست میدار عمه؟مگه هیحرف چه نیا_شهاب
 
 .برسم درسم به بعدش جا،منم نیهم میبمون شهاب گهیم راست_
 

 یرو به ه*ب*و*س* کی شتتد کینزد بهم شتتهاب خونه، آشتتپز تو رفت مامان
 .گرفت آروم تتتتش،دلمیآخ:گفت گوشم در و گذاشت گونم
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شم در که. شد هام لب مهمون لبخند حرفش از ستم یم من:داد ادامه گو  خوا

 .میباش تنها
 م؟یبر رو امروز ایب

 
 با مامان به رو بشم آماده که رفتمیم اتاق سمت به که طور نیهم گفتم باشه کی

 .رونیب میریم ما مامان: گفتم بلند یصدا
 

 .نیراحت خودتون جور هر باشه_مامان
 

شم آماده تا اتاق تو رفتم شت.خورد در به یا تقه که ب  هابش یصدا بندش پ
 .اومد

 
 .منتظرتم نیماش تو من زمیعز_
 
 .باشه_
 
 .فعال.مونم یم منتظرش نیماش تو رمیم نکنه،من درد دستتون عمه_
 

 .همراهت به خدا_مامان
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 .رفتم شیآرا لوازم سمت به شدنم آماده از بعد

 .موند میگریج قرمز لب رژ یرو به چشمم
 .ادینم خوشش شهاب نه سمتش، رفت دستم

 
 .کنه پاک خودش بهتر پس ذهنم به اومد یطانیش فکر کی

 یلبخند بود سرم تو که یفکر از دم،یکش لبم یرو به بار نیچند برداشتم رو رژ
 .نشست لبم یرو به
 
ند راهنیپ  زیچ هی خونمون میرفت اگه که برداشتتتم رو بود زانوم یباال که مویب

 .بپوشم که باشم داشته
 

 ! خونمون
 بگذره مادر،خوش برو:گفت و زد بهم یلبخند مامان که اومدم رونیب اتاق از

 .بهتون
 
 ؟یبد ریگ رژم به یخوا ینم مامان وا_
 
 .تونست شهاب دیشا.کنم آدمت نتونستم که من_
 
 .متتتتامتتتتان_
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 .منتظرته بچه امان،بروی_
 
شه کی ستم شدم، خارج خونه از لپش دنی*ب*و*س* از بعد گفتم با  زا خوا

 .زد خشکم که بدم تکون شهاب یبرا یدست ونیا رو
 
 .کردم یم کاریچ نجایدختر؟ا نیا

 .بود یظیغل اخم شهاب هیشونیپ یرو.ختیر دلم که کردم احساس
 
 .گفت یم بهش ییها زیچ هی بهش بود زده زل معصوم نگاه هی با دختره یول
 

 .اومدم نییپا رو ها پله عیسر
 .رفت و شد نیماش سوار دختر اون برم در سمت به و بپوشم هامو کفش تا
 

 بود؟ یک: گفتم و شهاب پشت رفتم
 
 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو:دیپرس ازم هول با. خورد جا من یا دفعه کی دنید از
 
 . کردم نگاه سرتاپاشو شده زیر یچشما با
 .کنم فکر رونیب میبر بود قرار_
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 .لحظه هی شد پرت حواسم.آره_
 
 شد؟ پرت کجا حواست_
 
 .دمیچ هتتا برنامه م،واستیبر نیبش.جا چیه_
 

 .شیپ قهیدق چند به کرد پرواز فکرم یول نیماش تو نشستم
 داره؟ حضور جا همه ه؟چرایک دختر نیا

گاه رونیب به پنجره از قدر یعنی.خورد قرمزم رژ به چشتتمم که کردم یم ن  ان
 د؟یند رو رژم که دخترست اون رهیگ در فکرش

 
 .کرد تیسرا نگاهم به دلم یتو غم

 .گذشتنیم نیماش کنار از سرعت به که ییآدما به دوختم هامو چشم
 
 .دوخت بهم یمهربون نگاه و گذاشت دستم یرو دستشو دفعه کی

 
 .رمتتتتایمیمن،م واسه نکن یطوفان نگاهتو ایدر_
 
 .کردم نگاش و گفتم یا خدانکنه لب ریز

 . دارم،آره اعتماد شهاب به من
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 کرد؟ یخاستگار ازم اومد؟چرا چرا نداشت دوسم اگه اصال
 .زد برق چشماش زدم، یلبخند روش به
 

 .آپارتمان سمت به میرفتیم میداشت
 
 !باشم گفته کنما ینم درست نهار واست رون؟منیب میریم ینگفت مگه_
 
 . نباش زایچ نیا ،نگرانیخانوم آمادست نهار_
 

 .میشد وارد هم با شیپ یسر مثل
 به بود کرده پر رو خونه ستترتاستتر که یرز یها گل یبو شتتدم که خونه وارد

 .خورد مشامم
 

 .بود شده روشن مختلف یها شمع با خونه از یا گوشه هر
 
 شهاب؟ خبره چه نجایا_
 
 .دارم هتتا برنامه برات که گفتم_
 

 .کنم دور خودم از رو مزاحم افکار تمام کردم یسع زدم روش به یلبخند
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 .امیب و کنم عوض لباسمو برم من پس: گفتم
 
 .ایب زود برو_
 

 زونیآو کمد داخل از مانتومو کردم عوض بودم آورده که یرهنیپ با لباسمو رفتم
 .کردم

 .شد جلب کفش جبعه کی به توجم ببندم و در خواستم
 

ستم رو کمد در شتم ب س هی که شدمیم خارج اتاق از ،دا  توش نیبب گفتیم یح
 .هیچ
 

 .رفتم کمد سمت به دوباره
 .شد چهارتا چشام دمید که یزیچ از.کردم باز رو جعبه در

 .قرمز بلند پاشنه کفش جفت کی
 

 .باشه بوده نجایا کفش نیا شیپ یسر ومدین ادمی کردم فکر چقدر هر
 .انداختم بهش ینگاه آوردم در جعبش داخل از رو کفش

 
 ه؟یک ماله یعنی

 .گرفت شکل چشمام جلو دختر اون افهیق ذهنم تو سوال نیا اومدن وجود به با
 .یمنف افکار همه هجوم دوباره
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 ینم بودم ها فکر نیا گذاشتتتن کنار به یستتع هم چقدر نبود،هر خودم دستتت

 .شد
 
 کرده؟ مشغول منو فکر چرا بچه دختر نیا

 نزده؟ یحرف راجبش شهاب چرا
 بود؟ کرده اخم شهاب چرا امروز

 
 .خورد در به یا تقه که بودم افکار نیهم تو
 

 .تتتتتایدر_شهاب
 

 .بستم رو کمد در گذاشتم جعبه داخل رو کفش تند تند
 
 بله؟_
 
 زم؟یعز یخوا یم کمک_
 
 .شد تموم نه،نه_
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 .کردم باز که و رفتم،در اتاق در سمت به و
 .بود داده هیتک در یرو به رو وارهید به شهاب

 
 . انداخت من یپا سرتا به رو شیدایش نگاه
 .زدینم پلک و بود ستادهیوا من محو

 
 منو؟ ینخور اوووووه،آقاهه:گفتم و گرفت خندم افشیق از
 
 نخورد؟ رو تو شهیم مگه_
 
 .نه یواااا_
شهابییدو سالن سمت به  خودش به یوقت شد، شکه میناگهان حرکت از دم،

 .دییدو من سمت به اومد
 
 .کردم یم فرار دستش از زدمیم کوتاه کوتاه یها غیج

 .میدییدویم رو سالن دور تا دور
 .شهاب دست از کردن فرار و زدن غیج ربع کی از بعد
 .میافتاد زدن نفس نفس به و میستادیا دو هر
 .اومد آپارتمان زنگ یصدا که بودم شده غرق نافذش یچشما تو
 
 ه؟یک_
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 .دونمینم:گفت و انداخت باال یا شانه شهاب

 
 .کرد باز رو رفت،اون در سمت به و
 
 .دییسالم،بفرما_
 
له ال…  و ستتالم_  رو نیگذاستتت رو آپارتمان کل ومدهین خبرتونه چه…ال ا

 سرتون؟
 
 .نبود حواسمون اصال.ام شرمنده واقعا من_
 
سا من_ ستم تون ینییپا هیهم  هیچ کارا نیا ساختمون تو میدار مجرد ما واال.ه

 ن؟یدیم انجام شما
 
 !خانوم حاج مینکرد یکار که ما_
 
 .شماها و دونمیم من ادیب صداها نیا گهید کباری نشدم،اگه مشرف هنوز_
 
 .کنم ارتیز رو هیهمسا خانوم نیا تا رفتم در سمت به
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 .خوشبختم دنتونید سالم،از:گفتم و کردم حلقه شهاب یبازو دور دستمو
 
 شتتهاب یبازو دور من شتتده حلقه دستتته به نگاه هی و انداخت من به نگاه هی

 . انداخت
 نیا ؟پسینبود مجرد مگه تو:گفت شتتهاب به رو بده منو جواب نکهیا بدون

 ه؟یک
 
 .داد نشون منو دست با و
 ونخودت اوال:گفت و بستتت نقش یظیغل اخم شتتهاب هیشتتونیپ یرو دفعه کی

 .ستمین االن ،پسیبود نیگیم نیدار
 .گنیم درخت به رو نیا دوما

 .هستن جان ایدر همسرم شونیا
 

 .بگذره روز دو بزار حاال.جان ایدر: گفت و آورد در رو شهاب یادا هیهمسا زن
 .بست و در شهاب که دادیم ادامه داشت

 
 .میبش دشمن ها هیهمسا با ومدهین هنوز دینبا که ما.درو؟زشته یبست إإإ؟چرا_
 
 .بشه ناراحت بزار.متنفرم فضول یادما ال،ازیخ یب_
 
 .بود اون با حق ،یداشتیم نگه دشویسف یمو احترام حداقل_
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 .داره نگه خودشو احترام، دیبا خودش کس هر_
 

 لقهح کمرم دور دستشو و شد کینزد بهم قدم کی با دید خودش کینزد که منو
 .کرد

 .دادم قرار دهنم یرو دستمو خودم که بزنم غیج دوباره خواستم
 
 .کرد یبلند خنده من حرکت از

 .رفت خونه آشپز بسمت و برداشت نیزم رو از یکاه پر مانند منو
 .بود آماده نهار زیم
 

 .دیکش خودش سمت به و گرفت دستمو ، نشست یصندل یرو خودش
 .نشوند پاهاش یرو منو

 .زاشتیم دهنم تو رو غذا قاشق ، قاشق خودش
 
 .بخورم خودم بزار شهاب بسه_
 
 .بدم غذا بهت دیبا خودم من. شهیرم،نمینخ_ 

 
 .تتتشمتتتتتایم عادت بد ینجوریا_ 
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 .بدم غذا بهت خودم عمر آخر تا حاضرم من.نداره اشکال_
 

 .چشمام جلو اومد دختر اون افهیق دوباره که زدم شیمهربون به یلبخند
 

 دمش؟ید بود؟کجا آشنا افشیق انقدر چرا
گاه  کن،بچه ولم:گفتم شتتهاب به یجد یلیخ و رفت هم درون اخمام ناخودآ

 .که ستمین
 
 .اوردین خودش یرو به یول جاخورد لحنم از

 هیصتتندل در شتتدم خارج بغلش از کرد، باز کمرم دور از یآروم به دستتتشتتو
 .گرفتم یجا شیکنار

 .شدم غذام ادامه خوردن مشغول
 .انداختم بود شده دهیچ قهیسل تمام با که یزیم به نگاه کی

 .کردم ناراحتش ده،منیکش زحمت چقدر
 .ارمیب در دلش از گرفتم میتصم

 
 .شهتتاب_
 

 جان؟:گفت دلخوره بود مشخص و خورد یم غذاشو که طور نیهم
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 .شدم یعصبان هوی نبود خودم د،دستیببخش_
 

 .زمیعز نداره اشکال:گفت و زد یمهربون لبخند
 
 .اومده ادشی یمهم زیچ انگار که یا کوکانه ذوق با 

 .رفت اتاق سمت به و بلند
 

 .نکن بازش نگفتم ا،تایدر ببند چشماتو_شهاب
 
 چرا؟_
 
 .ببند نکن،چشاتو بحث من با_
 
 .ایب باشه،بستم_
 

 کی در و شتتد کینزد پاهاش یصتتدا که گذاشتتتم هم یرو آروم هامو چشتتم
 .شد متوقف میقدم

 
 کنم؟ باز_
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 .کن صبر لحظه هی_
 .کن باز حاال:گفت و اومد ییها زیچ هی یصدا

 
 .چشمم کردن باز بعد

 کنارش رو ها کفش بود، نشتتستتته یصتتندل نییپا که شتتدم رو به رو شتتهاب با
 .بود گذاشته

 
 .ادیب خوشت دوارمیام.تو واسه_
 
 من؟ واسه_
 
 .گرفتم میدیخر رو ینامزد کفش که ییجا همون از.گهید آره_
 
 .خوشگله یلیخ شهاب یمرس_
 
 .ایبپوش دیبا خودم واسه فقط یاومد،ول خوشم خودمم آره_
 
 لباسه؟ مگه_
 
 .بهت بپوشونم ایب.یچ هر_
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 .کرد پام به رو ها کفش یکی یکی که.گذاشتم پاش رو پاهامو
 
 عادلموت شدم بلند یوقت.دمیپوش یم اسپرت ها وقت شتریب من که ییجا اون از
 .شد حلقه کمرم دور یدست که بودم آسمون و نیزم نیب دادم دست از
 
 .کرد تر تنگ دستشو که،حلقه بودم رهیخ میناج یچشما به
شو هی ست  غیج شیگهان نا حرکت از که برد اتاق سمت به و انداخت زانوم ریز د

 .زدم یکوتاه
 

 به دیکنن،با تیشتتکا دستتتمون از کنم فک یوااا:گفت و افتاد خنده به شتتهاب
 .باشم ییالیو خونه فکر

 
 .گذاشت تخت یرو یآرام به ارزش با یش کی مثل رفت،منو تخت سمت به

 .افتاد خنده به میناگهان حرکت از که نشستم عیسر
 .بغلش تو افتادم که دیکش دستمو و دیکش دراز رو کنارم

 
 .رونیب امیب بغلش از که کردم یم مقاومت داشتم
 رشتیب من یصدا از که زدمیم غیج همش. بود شده پر اتاق تو خندش یصدا

 .گرفت یم خندش
 .کرد یم تر محکم  کمرم دور دستشو
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 .گذاشتم بازوهاش یرو سرمو و  شدم خسته
 .کرد یم نوازش موهامو
 .دیچیپ گوشم یتو آرومش و شده بم یصدا که شدیم گرم داشت چشمام

 
 .نبرد خوابم صبح تا.یدار دوسم یگفت بهم باالخره که شبیا،دیدر_
 
 ادامه.ردمک پنهان ستبرش نهیس تو شتریب سرمو و گرفت رنگ هام گونه حرفش از

 ای دارم رو تو داشتن دوست همه نیا ارزش من کردم یم فکر داشتم همش:داد
 نه؟

 
 .تهش تا هستم منم که بدم نانیاطم بهش خواستم

 .اومد اف اف یصدا که
 .کنم باز رمیم من گفتم و شدم خارج بغلش از عیسر

 
 .بمون تو رمیم من_
 

 نیا بفهمه هیک هر دیبا.هستتتت منم خونه نجایا: گفتم و زدم روش به یلبخند
 .داره خانوم خونه

 
 .دمید نگاهش تو رو شوق برق

 .شد سست پاهام در پشت شخص دنید رفتم،با فونیآ سمت به
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 .کردم کینزد گوشم به و برداشت رو فونیآ هیگوش لرزون یدستا با
 . نداشتم کردن صحبت ییتوانا
 .دیچیپ یگوش تو دختره یصدا

 
 ؟یا شهاب،خونه_
 
 .دییبفرما بله:گفتم دادمو جرات خودم به
 
 .خورد جا شدت به من یصدا دنیشن از
 .نشست شیشونیپ رو به یاخم واضح یلیخ و
 هست؟ شهاب:گفت یتند لحن با
 

 .کنم حفظ مویخونسرد معمول طبق کردم یسع
 
 .باال دییبفرما.بله،هستش_
 
 ور شما خلوت:داد ادامه یا مسخره لحن وبا.نییپا ادیب بگو شهاب ممنون،به_

 .کنم ینم خراب
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صال صحبتش طرز از شم ا  احترام خودش کس هر شهاب قول به ومد،ین خو
 .دارهیم نگه خودشو

 
 .باال ای،بیکرد خراب که االن:گفتم خودش لحن هیشب لحن با
 

 .گذاشتم رو یگوش و کردم باز و در
 ود؟ب یشده؟ک یچ:گفت دید منو هیبرزخ افهیق یوقت شد خارج اتاق از شهاب

 
 .دختره همون_
 
 دختره؟ کدوم_
 
 .بود خونمون جلو امروز که همون_
 
که حرفم از  صتتبح من دینفهم اصتتال نیمن،ا یخدا یواااا شتتتد، شتتو
 بود؟ پرت حواسش دمش؟انقدرید
 

 .انداختم نهیآ تو خودم به نگاه هی رفتم اتاق سمت به عیسر
 .بود شده رنگ کم رژم خوردن غذا بخاطر

 .کرد باز و در شهاب بندش پشت و اومد در یصدا
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 که دمیکشتت برجستتتم یها لب یرو به دور دو کردم خارج فیک از رو رژم
 .دادیم نشون تر برجسته

 
 هب یلبخند خوردم الک یانگشتتتا و کفش دنید از انداختم، پاهام به نگاه هی

 .زدم خودم
 
 .رفتم  سالن سمت به

 .اومد یم پچشون پچ یصدا
 .زدیم حرف دختر اون با و بود ستادهیوا در جلو شهاب

 
 .انداخت بهم نگاه هی شهاب که تر جلو رفتم

 
 .داخل ادیب یکن ینم دعوت رو مهمونمون چرا جان سالم،شهاب_
 

 .راحتن جا نیهم:گفت یتند لحن با شهاب
 

 .نمیبب رو خونه گهید باری اگه شمیم خوشحال اتفاقا_دختره
 

 .زد زنگ گوشم تو گهید باری کلمه
 .کردم تشیهدا داخل سمت به و نشوندم لبام یرو مسخره لبخند کی
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 .نشست نفره دو مبل رو شهاب

 .نشست کنارش و رفت سمتش به دختره.برم سمتش به خواستم تا
 .خوردم جا من یجلو اونم حرکتش از
 تمرف یا نفره تک مبل سمت به شهیم روشن االن یچ همه که نیا الیخ با یول
 .نشستم و
 

 .استیدر یجا نجای؟اینشست نجایا چرا_شهاب
 

صال شهاب:گفت  کامل وقاحت ،با زد یبیدلفر لبخند  نقدرا کردم ینم فکر ا
 .یباش قهیسل یب

 مکدو کردم فکر.استیدر طرف اسم و یکن یم ازدواج یدار گفت مامان یوقت
 ؟یریگ یم  یدار رو یا زاده یپر
 داشت؟ رو ارزشش دهیپر رو و رنگ نیا واقعا!هه
 

 .شدیم تر ظیغل لحظه هر شیشونیپ یها اخم و بود کرده سکوت شهاب
 .رفتم سمتش به و دمیکوب مبل دسته به شدمو مشت یها دست

 .کردم بلندش شهاب کنار از و گرفتم دستشو
 .دبو کرده اضافه قدم به هم ها کفش نیا.من ،برعکس بود ییکوچولو دختر

 
 شهاب؟ واسه یبد نظر که یباش یک تو_
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شم؟تو یک من:گفت و زد یدار صدا پوزخند ش یک با  هرموشو شبه هی که یبا

 ؟یگرفت ازم
 
 شوهرتو؟_
 
 .شوهرمو بله:گفت یمطمعن لحن با
 

 .ودب کرده سکوت بود انداخته نییپا سرشو.دوختم شهاب به رو ناباورم نگاه
 .خواستم،دروغه یم شهاب زبون از کلمه کی فقط من

 
 .نشستم مبل نیاول رو و دیپر رنگم

شتم، کردن صحبت حال نه گهید  یچ دختره از کنم گوش که نیا حوصله نه دا
 .گهیم
 
 .دمیشنینم ییصدا چیه

 .بود گنگ برام که گفت یم ییها زیچ هی بود زده زانو پام یجلو شهاب
 .خوره یم تکون لباش که دمید یم فقط

 
 .رفت دختره سمت به و شد بلند من جلو از شهاب



 181 ایدختر در

 .زد دخترک صورت به یلیس کی
 .دور گذشته به شدم پرت من شهاب یلیس از
 
 .رفتمینم هم مدرسه یحت که یزمان به

 .بود گرفته یمولود ییزندا
 

 .هاش زاده خواهر و خواهرا یحت.بودن لیفام همه
 ولوکوچ یلیخ که دخترا از یکیم،یکرد یم یباز اطیح تو ها بچه با میداشتتت

 .بود
 .من صورت تو زد بشدت رو توپ

 
هاب هم موقع همون تاده که من جلو اول شتت  حالم نهیبب که زد زانو بودم اف

 دهیکشتت کی و رفت سیمیآرت ستتمت به تیعصتتبان با خوبم دید یوقت!چطوره
 .کرد مهمونش محکم

 
 .شد انداز نیطن گوشم تو سیمیآرت اسم
 .کردن یم بحث هم با سالن وسط که تا دو نیا به دوختم رو ناباورم نگاه

 
 .بود یشکل نیهم یبچگ از.یمردگ موش به زده خودشو_سیمیآرت
 

 .ستین نجایا تو یجا گفتیم درونم ییصدا هی فقط
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 ؟یچ ؟شهابیچ میزندگ پس.ایدر بتتتتترو،برو
 ؟یچ پام نو عشق

 !خونمه نجایبرم؟ا ؟برم؟کجایسادگ نیهم به
 نم؟یبب رو خونه امیب گفت یدیست،ندین تو خونه نه
 
 .رفتم اتاق سمت به و شدم ندونستم،بلند زیجا رو موندن گهید

 .کردم پرتش کمد سمت به و آوردم در پام از رو یلعنت یها کفش
 

 .کرد جلب رو ام توجه شدم،رژمیم رد که نهیآ جلو از کردم عوض لباسمو
 .کردم پاک کلشو بود زیم رو که یدستمال با
 .بشه یرتیغ واست شهاب ستین قرار گهید

 .داشت حق سیمیآرت.کردم نگاه دمیپر رنگ افهیق به
 .شد پر انداخت،چشمام چنگ گلوم به یبد بغض

 .یتون یم تو ایکنم،در کنترل مویخونسرد شهیهم مثل کردم یسع
 
 وستتط که تا دو اون به توجه بدون و رفتم ستتالن ستتمت به محکم یها قدم با

 .رفتم در سمت به دادنیم ادامه بحثشون به سالن
 .گرفت رو در یجلو و رفت در سمت به شد من متوجه تا شهاب

 
 .برمتیم ا؟منیدر کجا:گفت زدیم موج توش التماس که یلحن با
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 .باخت رنگشو که دوختم چشماش به زدمو خی نگاه فقط

 
 .بره بزار کن، ولش_سیمیآرت
 

 .نکردم خفت خودم تا شو خفه یکی تو_شهاب
 
 .کنار وبر در جلو از:گفتم محکم یول آروم یلیخ و انداختم جفتشون به نگاه هی

 
 .رفت کنار در جلو از دانهیام نا شهاب که بود محکم لحنم انقدر

 .شدم خارج یلعنت ساختمون اون از
 .تنهان شهاب و سیمیآرت

 .افتاد تنم به یا رعشه
 ؟یداد جوامو زود چقد ایخدا
 .آرامشم بخاطر کردم رو شکرت صبح امروز نیهم

 
 .شد یم بزرگتر لحظه هر بود گلوم تو که یبغض گلوله
 .شدم سوار و دادم تکون دست نیماش نیاول واسه

 . دادم رو ترالن خونه آدرس
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 یم ستتر هام گونه یرو و اومد یم نییپا چشتتمام از کم کم اشتتک یها قطره
 .خورد

 .کردم نگاه شهر یتو مردم به و کردم پاک رو اشک قطرات انگشتم سر با
 برن؟ خوان یم دارن؟کجا عجله انقدر چرا نایا

 
 . میبود مونده قرمز چراغ پشت

شمم سر و دختر  به افتاد چ ش عروس لباس جلو که یپ  با ودنب ستادهیوا یفرو
 .کردن یم نگاه رو لباسا ذوق

 
 .گرفت گلومو راه بغض دوباره

 .بره نیب از بغضم که دمیکش قیعم نفس هی
 .شد شترمیب چیه نشد که کمتر یول
 .هیگر ریز زدم رمیبگ خودمو جلو نتونستم گهید
 
 .فرستادم یم لعنت بدم بخت به
 .بود کرده شک داشتم شهاب شیپ که یتیامن حس به

ستم با صورتمو شندم، د شک قطرات پو شت ا شمام از هم سر پ  یم یجار چ
 .شد

 
 .میدیرس خانوم_
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 .شدم ادهیپ نیماش از و کردم حساب رو هیکرا
 .انداختم ینگاه بود روم به رو که یبلند ساختمون به

 .زدم رو چهار طبقه زنگ جلو رفتم
 

 دختر؟ یکن یم کاریچ نجایا تو!  تتتتایدر: اومد ترالن متعجب یصدا
 
 .یآج کن باز و در_
 

 .رفتم آسانسور سمت به شد، باز یکیت با در
 .شدم خارج آسانسور کرد،از یم اعالم رو چهار طبقه که یزن یصدا با

 .بود مونده منتظرم واحد در جلو نگران یا چهره با ترالن
 .دیکش آغوش در ،منو اومد سمتم به دید منو تا
 

 ؟یخوب ایدر_ترالن
 

 .دادم تکون آره یمعن به سرمو نداشتم،فقط کردن صحبت ییتوانا
 قدرچ روزید.خانوم عروس به به:گفت خونه آشپز تو از ،خاله میرفت خونه داخل

 .یبود شده ناز
 
 .دیماس دهنش تو حرف هیبق و شد خارج خونه آشپز از
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 ریز نترال که برم مبل ستتمت به کنم،خواستتتم تحمل وزنمو تونستتتم ینم گهید
 .من اتاق میبر:گفت گرفت بازومو

 
 .اتاق سمت به شدم دهیکش سرش پشت یحرف بدون
 .کرد یم سکته حتما مامان من افهیق نیا با نرفتم،وگرنه خونه شد خوب

 .دیکش روم رو خوابند،ملحفه تخت یرو و من
 

 .امیم االن من_ترالن
 
 .اومد سمتم به یشربت وانیل با قهیدق چند شد،بعد خارج اتاق از
 

 .یندار رو به رنگ بخور نویا ایب_ترالن
 
 .اومد در ییصدا شدم خشک یگلو از زور به
 
 .ندارم لیم_
 

 ینم یچیه شتتدمیم ضیمر یوقت که مامانم مثل و کرد هم تو اخماشتتو ترالن
 .نمیبب ،بخوریخور ینم یکن یم خود یب:گفت خوردم
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ستمیم ست نخورم تا دون ساس که خوردم قلوپ چند ست،فقطین بردار د  اح
 .دهنم تو گرده یم بر داره معدم اتیمحتو تمام کردم

 .سپردم ترالن دست به رو شربت وانیل
 .دمیکش دراز خودم

 
 .نپرسه یسوال ترالن که بستم هامو چشم
 هش بلند کنارم از خواست گذاشت میشانیپ یرو به ه*ب*و*س* کی هم ترالن

 .گرفتم دستشو مچ که
 
 .خوندن درس واسه مونم یم نجایا روز چند من بگو.مامانم به بزن زنگ_
 
 .یینجایا گفت زد زنگ مامان_
 
 .کن خاموش مویگوش گفتم و زدم یجون یب لبخند خاله بودن فکر به از
 
 چتتتتترا؟_
 

 .بکن رو گفتم که یکار:گفتم بستمو هامو چشم
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 .کردم باز هامو چشم یدیشد سردرد با

 .بود کرده عرق بدنم تمام
 .انداختم بود دهیخواب تخت نییپا که ترالن به نگاه کی

 
 .شدم لذت غرق چهرش تیمعصوم از

 .میزندگ دوست نیتر مهربون
 .وقت چینزاشته،ه تنهام وقت چیه

 .بسپرم خواب دست به خودمو که بستم هامو چشم دوباره
 

 .رو روزید اتفاقات کنم فراموش که
 .رو شهاب یها دارم دوست کنم فراموش که
شت که رو یسیمیآرت کنم فراموش که شبخت عمر نزا  روز کی حداقل من هیخو

 .کرد خفش نطفه یتو و بشه
 

 .شد ور حمله چشمام به اشک
 .باشم محکم تونم ینم گهید

 .هیگر ریز زدم و بردم فرو بالش تو سرمو
 .بشن داریب هیبق صدام از خواستم ینم
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 .ادین در صدام که گرفتم دهنمو یجلو دستم با
 
 .شد دهیکش سرم یرو به یدست دفعه کی

 .مهربونم به دوختم سمویخ یها چشم
 .گذاشت هاش شونه یرو به و دیکش آغوش در سرمو

 
 .بود یکاف یدار خود گهید

 .بود دهیبر رو امانم هیگر
 .انداختم بهش ینگاه ترالن لرزش با.کرد یم نوازش رو کمرم پشت ترالن
 ؟یکن یم هیگر چرا تو:گرفت خندم هیگر وسط

 
 .آخه یکن یم تتتتتهیگر یدار تو_
 

 .دهینپرس ازم یزیچ که بودم ممنونش چقدر بهش زدم زل
 
 شده؟ یچ ایدر_
 
 .کرد نگام تعجب با خنده، ریز زدم سوالش از
 
 ؟یشد ونهیخدا،د خود ای_
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 .بخواب ریبگ گم،االنیم بهت:گفتم و زدم بهش یلبخند
 

نداخت بهم ینگاه  یزیچ یخوا ینم نداره، قرار و آروم چشتتمات:گفت و ا
 ؟یبگ
 
 کینزد بهم هم خواهر از که یدختر ترالن؟از کنم؟از یم پنهون دارم یک از

 !تره
 

 .بستم چشمامو و گذاشتم پاهاش رو سرمو
 .افتاده اتفاق که یچ هر کردن فیتعر به کردم شروع

 .نمیبب رو ترالن العمل عکس که کردم باز چشمامو ماجرا شدن تموم از بعد
 

. شتتتتتترفیب:گفت دید بازمو یچشما تا بود، نشسته شیشونیپ رو یظیغل اخم
 .آورده چشمات به اشک که یکس ارمیم در چشماشو

 
مام تو خواهر کی حضتتور حس خوش، حس از شتتتدم پر ظات ت  و تلخ لح
 .نمیریش
 
 .بودم نشسته ترالن اتاق تو

 .گهید یجا بود،فکرم باز جلوم تست یها کتاب
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 .شد اتاق وارد غذا ظرف با ترالن
 
 انجیا آوردم نهارتو یبکشتت خجالت بابام جلو دیشتتتا گفت ا،مامانیدر ایب_

 .یبخور
 

 .ندارم لیم:گفتم و کردم جمع شکمم تو بستم،زانوهامو رو ها کتاب
 
 !ندارم لیم ندارم لی؟میکرد شروع باز_
 خودت؟ با ؟یکرد لج یک با
 
 .نکن شروع تو_ 
 
 ؟یدینم چرا مامانتو ،جوابینزد غذا به لب روزه ،دویکش یم یدار خودتو_
 
 .بگم دیبا یچ دونمینم مامانم به:وگفتم انداختم نییپا سرمو.ستین گشنم_
 
 .برده بو ییزایچ هی مامانت_

 نبود؟ تو با مگه گفته خونتون،مامانت در رفته شهاب
 .نگفته یزیچ شهابم کرده یکار هر خالصه
 ودونمیم من ادیب ستترش ییبال اگه کجاستتت،و ایدر دونمینم گفته هم مامانت

 .تو
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 ده؟یرس بهت کجا از اخبار نیا_
 

کان:گفت و زد یا زده خجالت لبخند  .آ
 
کتتتتتتان؟چطور_  ؟یآ
 .یفتنگ یزیچ من به که سرت بر خاک یعنی:گفتم و زدم سرش به محکم یکی

 
 خره؟ گفتم یم یچ_
 
کان با که نیا_  .یدوست آ
 
کان؟ با من_  آ
 و هبزن زنگ من به که بود گرفته مامانت از شمارمو:داد خنده،ادامه ریز زد بلند 

 .بپرسه رو تو
 .کنن دایپ رو تو که شدن جیبس شهر کل

 
 .کردم باور منم و یگفت تو آره،_
 
 .گمیم راست خودت جون به_
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 ماتچش یتو برق نیا شدنا، دیسف و سرخ نیا پس:گفتم کردمو زیر چشمامو

 ه؟یچ واسه
 

 .کرد سکوت و انداخت نییپا سرشو دوباره
 
 .ادیم خوشت ازش که نگو ترالن_
 
 .ادیم خوشم ازش_
 

 .گهید زیچ نه ادیم خوشم فقط:داد ادامه هول شد،با درشت چشمام
 
 .باشه هم گهید زیچ ایب خدا رو تو نه_
 

کان،چون ستتتین هم یا توفه نیهمچ حاال:گفت و رفت بهم یا غره چشتتم  آ
 .نیاومد،هم خوشم خودمه مثل کنمیم احساس

 
 .ستین تو مثل هم اصال_
 .بودم نکرده توجه تا دو شما به حاال تا چرا واقعا.نیایم بهم یول
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 ستتمت به که کرد یم پر رو قاشتتق که طور نیهم گذاشتتتت، جلوم رو غذا
 .گرفتم ازش رومو اومد چشمام یجلو شهاب افهیق اره،یب  دهنم

 
 .بخور ایب ایدر_
 

 .نکش زحمت خورم،تو یم خودم:گفتم و کردم اخم
 
 .حاال خوب_
 

 .بخور: گفت و گذاشت بشقاب تو رو قاشق
 
 .اومد فونیآ یصدا که بودم خورده قاشق دو یکی

 .هیک نمیبب بخور،برم نهارتو تو:گفت که کردم نگاه ترالن به تعجب با
 

 نجایا یگیم چرا:دیچیپ خونه تو مرد کی داد یصدا که شد خارج اتاق از ترالن
 هان؟ ستین

 
 .ستین نجایا خوب_ ترالن
 تنم به رعشتته شتتهاب یصتتدا بندش پشتتت و اومد یزیچ شتتدن پرت یصتتدا

 .انداخت
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 هستن؟ یک یکفشا نایا پس_
 

 .داشتن شهاب کردن آروم به یسع که اومد یم مرد دو یصدا
 

 .بشنوم تر واضح رو صداشون تا چسبوندم در به گوشمو شدم بلند
 

 ؟یکرد مشیقا کجا_شهاب
 

 .زدن ادیفر شهاب مثل کرد شروع و کرد مثل به مقابل ترالن
 

 !یفهم ینم ست،چراین نجایا گمیم بهت_ترالن
 
کان یصدا دفعه کی  ه؟یک واسه ها کفش نیا پس:گفت که اومد آ

 
 .میبود دهیخر ایدر منه،با مال_ترالن

 
 .کنم یم حسش من.نجاستیا من ایگه،دریم دروغ_شهاب

 
 ؟یریم یدار نییپا یانداخت سرتو ،کجایهتتتتتتتتتو_ترالن

 .ستتتاین لهیطو نجایا
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 !بگردم اتاقتو دیبا_ شهاب

 
 .یبش رد من نعش رو از که نیا مگه_ترالن
 .نهیبب رو تو خواد ینم ینجاست،ولیا ایه؟دریچ یدونیم اصال

 
 صدامو؟ یشنویم تتتتتتا،خانوممیدر:گفت و شد آروم شهاب یصدا

 
 .نهیبب رو تو خواد یرون،نمیب برو:گفت ادیفر با ترالن

 
کان یصدا  .کنن آروم رو ترالن داشتن یسع که دمیشن رو ،خاله آ

 
 .خورد در به تقه تا دو

 .زنهیم در به تقه تا دو شدن وارد عادتشه،قبل شهابه،
 .تتتتایدر:شهاب یصدا دم،دوبارهیترس لحظه هی

 
 .کردم یم حسش هم در پشت از من که بود صداش تو غم انقدر

 
 .بدم حیتوض بهت که بده بهم فرصت هیا،یدر_شهاب
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 .در به زدم زل و نشستم تخت رو رفتم
 

 .برو اینه؟بیبب رو تو خواد ینم گم ینم بهت مگه_ترالن
 

 .نمتیبب بذار لحظه هی فقط خانومم_شهاب
 

 .رونیب برو ایب.تو یهست یآدم عجب_ترالن
 

 و زن نایترالن،ا بستتته:گفت یم یتند لحن با که اومد ترالن مامان یصتتتدا
 .نکن دخالت شوهرن

 
 .شوهرن و زن که شوهرن و زن_ترالن

 .قهرن روزه سه شوهرن و زن روزه پنج نایا
 .هستش خان شهاب هیاقتیل یب از نیا

 
 .کن تمومش گمیم بهت_خاله

 
 .داره حق خاله،ترالن نداره اشکال_شهاب

 
کان یصدا  ره،االندا ییتنها به اجیاحت ایم،دریبر ایب شهاب:گفت یم که اومد آ

 .میکرد دایپ جاشو که
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 .دارن هواشو.اومده هم یکس خوب شیسالمه،پ شکر رو خدا
 

 .ممنونم واقعا من_شهاب
 

 .نیببر فیتشر تر زود فقط کنم یم خواهش_ترالن
 

کان  .میایم بازم میبر ایگه،بیم راست_آ
 

 فردا یم،ولیریم ما خانومم:زد اتاق در به تقه تا دو و گفت یا باشتتته شتتهاب
 .میایم دوباره

 
 .بودم جدال تو خودم با
 دیبا بود یحیتوض اگه گفتیم بده،مغزم حیتوض تا بده زمان بهش گفتیم دلم 

 .داد یم سیمیآرت جلو جا همون
کان و شهاب و شد برنده مغزم باالخره که  .رفتن آ
 

 .بست محکم و در و شد اتاق وارد برافروخته افهیق با ترالن
 
 شد؟رفتن؟ یچ_
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 .امیم هم فردا گهیم پرو آره،بچه_ترالن
 
گاه خود نا  .مزد کنار رو اتاق پرده رفتم،گوشه پنجره سمت به و شدم بلند آ

کان  .نشست فرمون پشت آ
 

 روزش چند شیر ته و شلخته یبود،موها دهیپوش یا سرمه پا تا شهاب،سر اما
 .دادیم خرابش حال از خبر

 . داده دست از رو یزیعز انگار
 .موند در رهیدستگ یرو دستش

 .گرفتم فاصله ،ازش انداختم رو پرده عیسر که انداخت پنجره به نگاه هی
 
 .شده داغون چقدر:گفتم بغض با
 

 .شده تنگ براش دلت که نگو:گفت و کرد درشت چشماشو ترالن
 
 .سوخت دلم نتته،فقط_
 
 استخون و پوست یشد روزه دو که سوزه به خودت حال به دلت_
 
 .دارمیب صبح از

 .کتابا به زدم زل و نشستم اتاق تو ،فقطیخاستگار روز مثل
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 .افتادم شهاب خرابه حال ادی دفعه کی
 .ادمافت وضع نیا به عشقش از کنه فکر خوام ینه،نمیبب شلخته منو دینبا
 

 .پام سر هنوز یول شدم، خورد داخل از درسته
 .بود شده درس غرقه که ترالن به زدم زل و کردم جمع کتابارو

 تو کردم و داشتتتم بر موهاشتتو از دستتته هی تر جلو هاش،رفتم عمه جفت جون
 .گوشش

 
ستش با شو د ش شو دماغش تو کردم دوباره کردمو یزیر خنده دیمال گو  ،دماغ

 .خاروند
 .نشست صاف و کرد باز چشماشو که کنم دماغش تو خواستم دوباره

 
 ؟یکنیم یدار کاریچ_ترالن

 
 .بدم نجاتت گفتم ،یبود شده درس غرقه یلی،خیچیه_
 
 هدیرستت مهمش مبحث به ،تازهیکرد پرت حواستتمو:گفت که دمیخند دوباره و

 .بودم
 
کان احتماأل مهمش إإإ؟مبحث_  نبود؟ آ



 201 ایدختر در

 
 .دمیخند و دادم یجاخال که سمتم کرد پرت رو کتاب حرفم نیا با
 
 .نمیبب خوابمو هیبق یچطور ؟حاالیکرد دارمیب چرا.کتتتتتتوفت_
 
کان وگرنه!ینیبب خواب تو دیهمون،شا_  .رهیبگ رو تو شهینم خر که آ
 
 .رفتمگ پناه خاله پشت و شدم خارج اتاق از که برداشت زیخ سمتم به دفعه نیا

 
 ن؟یافتاد هم جون به گربه و موش شده؟مثل یچ ه؟بازیچ_خاله

 
 .زنهیم چرت شده، معتاد دخترت خاله_
 

 .معتاده یک بگم بهت تا رونیب ایب یدار ،جراتیکرد غلط_ترالن
 

 .خونه آشپز از رونیب نیبر روشنه گاز.ها بچه بسه_خاله
 
 .ندارم یجان تیامن من آخه_
 

 اتاقم مدک تو نشده استفاده حوله هی ترالن دخترم، برو:گفت و زد یلبخند خاله
 .ایدر به بده بردار برو.هست



wWw.Roman4u.iR  202 

 

 .بهتره حالش امروز انگار شکر رو خدا
 .دمیفهم من فقط شویمعن که زد بهم چشمک هی

 
 .رفتم اتاق سمت به و انداختم نییپا سرمو خجالت از

 .بود ترالن اتاق تو حموم شکر رو خدا
 

 زارم،هر یم واستتت لباستتم دستتت دو برو، تو.نجایا گذاشتتتم رو حوله_ترالن
 .بپوش یداشت دوست رو کدوم

 
 .یمرس باشه،_
 

 .داشتن بزرگ بأیتقر نهیآ کی حمومشون داخل
 .نشست لبم رو تیرضا لبخند افتاد خودم به که چشمم

ستم موهامو اول شهیهم عادت طبق ستمو و ش  ،گرفتم کروفونیم  شکل به د
 .خوندن به کردم شروع

 
 

 ارمهی خان کاله کج نکن، کج من به ابرو
 

 گرفتارمه خوشگلم،دلها خوشگلمو
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 ندارم بیرق کجا چیسوارم،ه کهی و زن کهی

 
 سوارم چابک یدم،دختریسف اسب عاشق

 
 والله بلند نویچ نویوالله،چ کمند نگو سویگ
 
 والله بلند نویچ نویوالله،چ کمند نگو سویگ
 

 کنمیم خمار یچشات،وقت اون تو چشمامو
 

 کنم یم شکار باشه،اونو سنگم اگه دل
 
 ندارم بیرغ کجا چیسوارم،ه کهی و زن کهی

 
 سوارم چابک یدم،دختریسف اسب عاشق

  
 .کردم تن به رو حوله اومدم رونیب حموم از
 .خوندم یم و کردم یم شونه موهامو برداشتم رو برس و رفتم نهیآ سمت به
 
 دارم شونیپر ،زلفیبش شونیپر که تا
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 دارم فراوون سر،عشوه به تا پا الک از
 
 ندارم بیرغ کجا چیسوارم،ه کهی و زن کهی

 
 سوارم چابک یدم،دختریسف اسب عاشق

 
 والله بلند نویچ نویچ ، والله کمند نگو سویگ
 
 والله بلند نویچ نویچ ، والله کمند نگو سویگ
 

 در زنگ یصدا کردم یم خشک هامو مو که طور نیهم و زدم برق به و سشوار
 .دمیشن و
 

 یم صدام همه کنم یم احساس زنمیم رو سشوار که دفعات همه مثل احتماأل
 .شدم خوره یم صدا یچ همه ای کنن

 
 . رفتم لباسا سمت به و کردم خاموش و سشوار

 .رونیب نداختیم آدمو هیچ همه که بود شلوارک و تاپ ها لباس از یکی
 .بود تر دهیپوش باال حداقل یول بود کوتاه هم یکی اون
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 .نهییآ تو فرستادم *ب*و*س* خودم واسه و دمیپوش و لباس

 
 .ایب تتتتتتترالن،ترالن_
 
 .خوندم یم و دادمیم قر خودم واسه زیر زیر و
 

 گرفتارمه خوشگلم،دلها خوشگلمو
 
 ندارم بیرق کجا چیسوارم،ه کهی و زن کهی

 
 .اتاق تو اومد ترالن و شد باز در

شتم سم ازش برگ  هنمد تو حرف  روم به رو آدم دنید از که نه ای شدم خوب بپر
 .دیماس

 
 .بست رو اتاق در داخل، اومد انداخت من یسرتاپا به رو فتشیش نگاه شهاب
 .خوشگلم سالم:گفت و زد بهم یلبخند

 
 .کردم باز و در و  شدم رد کنارش از اخم با

شت یداغون افهیق که روزید برعکس س خودش به امروز دا  رعط بود،دوش دهیر
 .بود گرفته
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 . بزنه حرفشو نشستم،تا و تخت سمت رفتم
 

 سویگ ها واجبه سالم جتتتتتتتتتتتتواب:گفت رفتیم در سمت به که طور نیهم
 .کمند

 
 .سالم: گفتم یآروم یصدا با
 

 .گرفت یجا تخت یرو اومد،کنارم سمتم به و بست در
 .بغلش تو افتادم گرفت، دستمو که کنم عوض جامو خواستم

 
 .نزن دست من کن،به ولتتتم_
 

 .بود دهیفا یب یول.بشم خارج آغوشش از که کردم یم تقال
 ور دستتتم دمیترستت یم بودم،همش بغلش دلتنگ که بود خورد نیا از اعصتتابم

 .جلوش بشه
 .کردم یم تقال شتریب نیهم بخاطر

 
 .دختر یدار یانرژ چقدر تو نخور، تکون لحظه هی_شهاب
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ض با س بهم خوام یکن،نم ولم:گفتم اومد سراغم به یک دونمینم که یبغ  تد
 .یبزن
 
 .چشمام به زد زل و کرد جدا خودش از منو یآروم به

 .بخونه ذهنمو چشمام از خواست یم انگار
 

 .انداختم نییپا سرمو و بستم چشمامو
 
 .شنومیبگو،م: گفتم دیلرز یم بغض از که ییصدا با
 
 .شمیم ونهید یکن ینم نگام یوقت بگم ر،چقدرینگ ازم ا،چشماتویدر_
 

 .ردک بلند سرمو و  داد قرار چونم ریز دستشو انداختم، نییپا سرمو لجوجانه
 .بستم چشمامو ها بچه مثل

شو لب دفعه کی صل برق بهم که انگار داد قرار لبم یرو به ها شم کردن و  امچ
 .شد باز
 .دیخند چشاش که

 .نشد جا به جا هم سانت کی که دادم هلش
 

 .زد مهیخ روم خودش داد، هل تخت رو و من
 .بود گرفته یباز به لبامو
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 .رفت یم تر باال لحظه هر قلبم ضربان
 .بگم دروغ تونستم ینم که خودم بود،به شده رو جلوش دستم

 .بود یداشت دوست واقعا مرد نیا
 .دادم فشار دستشو بودم، آورده کم نفس

 .کرد نگاه چشمام گرفت،تو فاصله من از
ست:گفت شتهاب که نییپا بندازم سترمو خواستتم دمیکشت خجالت ازش  دو
 .انگار ایداشت

 
 یدارن حق حرفم آخره تا بشم، چشمات قربون:گفت که کردم نگاش تعجب با

 .یریبگ ازم نگاتو
 .کنم بازش شمیم مجبور یریبگ اگه

 
 .دیخند که گفتم بهش ییزورگو لب ریز
 
 .بگو_
 
 .ستین یکن یم فکر که جور اون سیمیآرت و من هیقض_
 
 .یکرد سکوت هم ،تویشوهرش گفت ه؟اونیجور چه پس_

 کنم؟ برداشت یچ رو تو سکوت من
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 یازب باهاش که طور نیهم و گرفت دستتتش تو بودم کرده فر که موهامو نییپا
 نایا گفتن یم میبود بچه ما ی،وقتیخواهر عالم تو هامون مامان:گفت کرد یم
 .کنن ازدواج هم با دیبا

 کرده باور خالم انگار ینبود،ول یجد حرفش من گذشتتت،مامان یستتال چند
 .بود
 .حرفا نیا از و گلم داماد گفتیم دیدیم و من که وقت هر

 .بشم شوهرش قراره من که بود شده باورش هم چارهیب سیمیآرت نیا خوب
 
 ؟ینزد سیمیآرت یجلو چرا رو حرفا نیا پس_
 
 .زدم دامن باور نیا به خودم که نیا بخاطر_
 
 ؟یچ یعنی_
 
 کرد؟ فوت تصادف تو پسرخالم ادتهی شیپ سال سه_
 

 .داد ادامه که دادم تکون آره یمعنا به سرمو
 
 .بود سیمیآرت قلو دو داداش ایآر_
 .بود شده افسرده سیمیآرت اون فوت از بعد.بودن وابسته هم به یلیخ
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 یربراد باشتتم،واستتش شتتشیپ گفتم.  باشتتته جمع تو دیبا گفتن یم دکترا
 .شهیم وابسته بهم دونستمیکنم،نم

 
 مدار دوستتت من.یمیزندگ همه تو ایدر:گفت که بهش دوختم رو نمیغمگ نگاه

 .زمیعز
 

 دلش یچ هر دختر اون.ستتتین یمنطق نیا یول:گفتم و انداختم باال شتتونمو
 .ینکرد دفاع من از گفت،تو خواست

 
 االن اون.نکنم دعوت رو ها شما کنم ازدواج من شهیم مگه تونستم،آخه ینم_
 .ستین یخوب طیشرا تو
 
 .نبودم یخوب طیشرا تو منم_
 
 .دمیکش عقب ،سرمو کرد نواز گونمو شستش انگشت با
 
 .میبر ایب ایدر_
 
 .امینم جا جیه تو با من_
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 .یافتاد عقب هم درسات برنامه از وقته چند دونمیم،میبر ایب_
 
قب یکل که نیا با تاده ع قاینخ:گفتم آبروم حفظ یبرا بودم اف فا  ترالن اب رم،ات
 .داشتم شرفتیپ یلیخ
 
 .یباش داشته شرفتیپ یلیخ کنم یم یکار من میبر ایب خوب_
 
 .امینم تو با من.خوام ینم_
 
 .شدم ریپ سال ده قده روز چند نیا تو ا،یدر_
 .یکرد یم روشن تویگوش ،نهیزاشتیم رونیب پاتو نه ی،ولیینجایا دونستم یم
 
 .گشتم یم صورتش تو شدن ریپ آثار شدم،دنبال قیدق چهرش تو
 .چشماش افتادن گود کمی نکردم،بجز دایپ یرییتغ چیه

 چرا؟ افتاده گود چشمات ریز:گفت شهاب که
 
 .من؟نتتتتتتته_
 
 هان؟ ؟یخورد ینم غذا حتما.افتاده گود چرا_
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ست خواب نه روز چند نیا تو که نیا با ساب و در  یآنچنان یغذا نه و کردم یح
 .دمیخواب و خوردم روزه چند نیا اتفاقا:گفتم خوردم

 
 .میبر پاشو.یستین یخوب گو دروغ اصال تو:گفت و دیکش دماغمو شهاب

 
 .امینم گفتم_
 
 !کنم تیراض یا گهید جور شد الزم انگار_
 

 .شرط هی به فقط باشه،:گفتم که سمتم ادیب خواست
 
 ؟یشرط چه_
 
 .یبزن دست بهم یندار قهرم،حق باهات یام،ولیم من_
 
 ن؟یهم_
 
 .ندارم بله،لباسم_
 
 د؟یخر میبر دیبا یعنی_
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 .کنم فکر آره_
 

 .میبر شو آماده زود رونیب رمیم من:گفت و گذاشت چشماش یرو به دستشو
 
 .رمتتتتای،میبزن قوالت ریز اگه_
 
 .ایب زود باشه_
 

 .شد اتاق وارد ترالن که بشم آماده شدم بلند
 

 گفت؟ یم یشد؟چ یچ_ترالن
 

ش یم مانتومو که طور نیهم شو گفتی،میچیه:گفتم دمیپو  هم اب خالش مادر
 .گرفته یجد هم سیمیآرت زدن، رو حرفا نیا

 
 ؟یکرد باور حرفشو تو االن_
 
 .دمیکش یحرف ازش بازم دیشا.کنم باور مجبورم_
 
 .بکتتتتتتتتش ازش حرفو یتون یم تا_
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 .افتادم خنده به که گفت دهیکش رو بکش انقدر

 
 .دیببخش کردم تتیاذ یلیرم،خیم گهید من خوب_
 
 .فمیک تو انداخت رو شلوارک و تاپ اون و شد بلند عیسر حرکت هی تو
 
 .بپوش رو نایا_
 
 .کنم هشیتنب دیبا یجور هی باالخره.دیخر میبر میخوا یم االن خواد ینم_
 
 .هیتنب خودش یبپوش رو نایا تو زمیعز_
 
 یتتتتتتتتتلیخ:گفتم و سرش تو زدم یکی.نبود میفکر بد.دنیخند به کرد شروع و

 .یمنحرف
 
 .شدم ینطوریا گشتم تو با_
 

 از .نگهدار دندون و چنگ با تویزندگ: گفت یم خاله که حتینصتت یکل بعد
 .کردم یخداحافظ همشون
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 .کن روشن تویگوش ایدر:گفت ترالن آخر لحظه تو
 .بزن زنگ مامانتم به
 
 .بدرود.باشه_
 

 .فتر یم ور شیگوش با و بود داده هیتک نشیماش به دم،شهابیرس که در جلو
 .دادم جوابشو اخم با که زد بهم یلبخند کرد، بلند سرشو

 
 م؟یبر کجا ،حاال ختتتوب_شهاب

 
 .خونه_
 
 د؟یخر ینگفت مگه_
 
 .خونه میخواد،بر ینم گهید_
 

 .رفت آپارتمان سمت به و گفت یا باشه
 .بودم ساکت ریمس کل تو

 .کردم خاموشش عیسر من که کرد روشن رو ضبط شهاب
 من؟ گل:گفت و دیکش یدار صدا نفس
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 .ممنوع یکش منت_
 
 من؟ گل بزنم حرف باهات یچطور من پس_
 
 .قهرم گفتم بعدشم.ممنوع یکشتتتتتت منت گفتم_
 

 .دمیکش پس دستمو عیسر که گذاشت دستم رو دستشو
 .نزن دست من به:گفتم ادیفر با
 

 .بابا باشه:گفت و گرفت باال میتسل یمعن به دستشو جفت
 
 .گرمه چقدر اووووف_
 

 .کرد روشن کولر حرف بدون
مان اون به دمیرستت پارت جایا از که روز ،اونییکذا آ  کردم ینم رفتم،فکریم ن

 .بزارم خونه نیا تو پامو دوباره
 

 .شد زنده چشمم جلو روز اون یها صحنه نشستم،دوباره مبل نیاول یرو
مه بدون قد حاال یگفت که تو:گفتم م جایا تا  یم یچ سیمیآرت پس.ینموند ن
 نه؟یبب رو خونه گهید باری خواد یم که گفت
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 دنبال رفتم دمیخر رو خونه نیا که یاول روز:گفت و زد یدار صتتتدا پوزخند

 .ارمین اونو که شد ینم گهید.بود ما خونه سمیمینه،آرتیبب ادیب تا مامان
 
 .اریب کتابامو و لباس دست چند.خونمون برو.آها،باشه_
 
 ؟یبمون روز چند یخوا یم: گفت ذوق با
 
 به دیاب یچ دونمینم وگرنه.فتهیب ابیآستت از آبا خوام یتو،م بخاطر نه یآره،ول_

 .بگم بابا مامان
 
 .بزنم زنگ مامان به خودم بهتره افتادم ترالن حرف ادی به
 .گرفتم رو مامان شماره و رفتم تلفن سمت به

 .داد جواب بوق دو بعد
 
 بله؟_
 
 .یمامان سالم_
 
 .زهرمار و سالم کوفت و سالم_
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 .إإ؟متتتتامتتتتتان_
 
 ؟یزدینم بهم زنگ هی چرا_
 
 .بگم بهت یچ دونستمینم آخه_
 

 .نشست کنارم یجنس بد لبخند با و اومد واشی شهاب
 .کرد حلقه کمرم دور دستشو شد کینزد بهم که گرفتم فاصله ازش

 .چسبوند خودش به شتریب منو و کرد یزیر خنده که زدمیم دستش رو یه
 
 شده؟ یچ حاال خوب_
 
 .نبود یمهم زی،چیچیه_
 
 کرده؟ تتیاذ شهاب یچ یعنی_
 
 .مامان نه_
 
 .نداشت یا دهیفا چیه که زدمیم شکمش تو آرنجنم با

 .آورد یم در حرکت به گردنم یرو هاشو لب زد کنار موهامو
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 ؟یبود کرده قهر آخه؟چرا یچ پس_
 
 .شد طرف بر که بود سوتفاهم_
 
 خونه؟ یایم یک.شکر خدارو خوب_
 

 گردنو چقدر هر.شد یم مورم مور خورد یم گردنم پوست به داغش یها نفس
 .گرفت یم منو تر محکم کردم یم کج

 
 بده هامو کتاب و لباس دست اد،چندیم شهاب االن.مونم یم نجایا روز چند_
 .ارهیب

 
 .باش خودت مواظب.باشه_
 
 .خداحافظ.زنمیم زنگ بهتون باشه،بازم_
 
 .خداحافظ_
 

 .شدم خارج بغلش از توانم تمام با و کردم قطع و تلفن
 .یبزن دست بهم یندار قهرم،حق باهات گفتم بهت:گفتم ادیفر با
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 .ندارم تیکار که من.بابا باشه_
 

 .منتظره برو،مامانم ایب:گفتم کردمو باز و واحد در
 
 .چشم_

 بخرم؟ یندار الزم یزیچ:گفت رفتیم خونه از که طور نیهم
 
 .سالمت نه،به_
 

 .خواب اتاق تو رفتم شهاب رفتن از بعد
 .تهنزاش اتاق نیا تو پاشو یکس من از بعد بشم مطمعا خواستم یم که انگار
 .بود قبل مثل زیچ همه

 .بود افتاده یجور همون هم ها کفش یحت
 

 .رفتم سمتشون به ذوق با ها بچه مثل
 .دمیچرخ اتاق تو دور دو دمیپوش رو ها کفش

 
 .بمونم ها کفش با خواستم

 . شدم کفش الیخ یب.قهرم که من یول
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 .دادم قرار کمد تو دوباره و جعبه یتو گذاشتم
 

 .کردم عوض بود داده ترالن که یشلوارک و تاپ با و لباسم
نال کردن نییپا باال یکل از ستتتالن،بعد تو رفتم نهیام نا ها کا  رو ونیزیتلو دا

 .کردم خاموش
 
شپز سمت به ست شام هی بهتره رفتم، خونه آ شنه هم کنم،که در  هم مینمون گ

 .نره سر حوصلم
 کنم؟ درست یچ حاال. بود یچ گشتم،همه و خچالی تو
 

 .مامان به زدم زنگ و برداشتم رو یگوش دوباره
 .داد جواب بالفاصله

 
 بله؟_مامان

 
 ؟یدیخواب تلفن رو مامان_
 
 .کردم یم صحبت تییزندا با داشتم االن نیهم_
 
 ن؟یگفت یم یإإ؟چ_
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 .ستین مربوط شما به_
 
 ؟یکن یم تیاذ چرا بگو خدا،خوب یا_
 
 ؟یداشت کاریچ حاال.نداره شما به یربط واقعا خوب_
 
 کنم؟ درست یچ شام بپرسم زدم آها،زنگ_
 
 .یدار دوست که یچ هر_
 
 .گهید متتتامتتتتان،بگو_
 
 .شهاب هم یدار دوست خودت هم.کن درست یماکارون ساالد_
 
 د؟ینرس خودم فکر به آره،چرا إإ_
 
 ؟یدار فکرم مگه تو_
 
 .نبود حواسم خوب:گفتم یا بچگونه لحن با
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 .یبا.رینگ وقتمو گهیحاال،د خوب_
 
 .یبا.ایکرد شرفتیپ_
 
 .کردم آماده رو مواد رفتم،همه آشپزخونه سمت به

 .کردم یم خورد تمام قهیسل با رو مواد همه و بودم یآشپز غرقه
 .شد وارد بزرگ چمدون تا دو با شهاب و شد باز در
 
 ه؟یچ نایا:گفتم و رفتم سمتش به تعجب با
 
 .من و تو یها لیوسا_
 
 اده؟یز انقدر منه،چرا لیوسا دونمیم_
 
 آماده لمویوستتتا که مامانم به زدم زنگ من داد،بعدشتتم بدونم،مامانت چه_

 .کرده آماده برام رو چمدون نیا دمید کنه،رفتم
 

 .خونه آشپز تو برگشت و برد مشترکمون خواب اتاق سمت به رو ها چمدون
 
 اد؟یم یخوب یبوها چه به به_
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 .نداره بو که ساالد_
 
 .یکن ینم دقت داره،تو چرا_
 

 .بشه سرد که گذاشتم خچالی داخل لیوسا همه کردن آماده از بعد
 .بود نشسته بود ونیزیتلو یرو به رو که ینفر سه مبل رو شهاب

 
 .نشستم مبل گهید سمت و رفتم منم
 .رفت اتاق سمت به و شد بلند

 .پام رو گذاشت و آورد رو یبزرگ جعبه
 
 .گرفتم تو واسه رو نایا_
 
 هست؟ یچ_
 
 .خونه نیا تو دوبارت حضور یبرا کیکوچ هیهد هی_
 

 کنم؟ یآشت که یدیم رشوه یدار االن:گفتم و کردم زیر چشمامو
 
 بود؟ تابلو یلیخ:گفت و کرد مظلوم افشویق
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 .یتتتتتتتتتلتتیخ آره_
 
 .گهید کن یآشت خوب_
 
 .قهرم هنوز یکنم،ول یم قبول ازت_
 
 .یکن یم لطف:گفت یا مسخره لحن با
 
 .کنم یم خواهش_
 

 که ستتوخت دلم. بود توش که ییها زیچ همه دنید با و کردم باز رو جعبه در
 .نکردم یآشت باهاش

 .اوردمین خودم یرو به یول
 
 .کنم یم آماده رو زیم االن:گفتم و شدم بلند جام از
 
 کمک؟ امیب_
 
 .نه_
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 .مینیبب لمیف و میبخور نجایا اریب خب_
 
 .قهرم باهات من_
 
 .قهرم منم خوب_
 
 .بزار ترسناک باشه،_
 

 .بزار ترسناک لمیف گفتم کردم یغلط عجب
 .رفت ینم نییپا گلوم از غذا ترس از
 .بود گذاشته رو کلبه لمیف

 .جنگل تو بود رفته تنها دختره و بود لمیف لیاوا تازه
 

 کجا؟:گفتم عیسر که شد بلند شهاب
 
 .خونه آشپز تو برمیم و لیوسا دارم_
 

 .شدن یم دختره بدن وارد بیغر بیعج موجودات که یا صحنه به دیرس
 .نمینب که بستم چشمامو

 .کردم حس کنارم رو یکس حضور دفعه کی



 227 ایدختر در

 رو ستتالن یفضتتا ونیزیتلو نور فقط و بود کیتار خونه کردم باز که چشتتمامو
 .بود کرده روشن

 .زدم تتتتغیج دفعه کی که برگشتم شهاب سمت به
 .گرفتم فاصله ازش عیسر

 
 .نشو کینزد بهم ور اون برو_

 .بستم هامو چشم یکیتار اون تو و زدمیم غیج هم سر پشت
 
 .کن باز چشاتو ایدر ا،یدر_
 
 .بودم افتاده هیگر به
 .شهتتتتتاب_
 
 .منم دختر چشاتو کن باز شهاب، جان_
 
 .دمید کنارم و کردم،شهاب باز هامو پلک یال یواشکی
 .قهرم که رفت ادمی
 .دلخورم ازش که رفت ادمی

 .انداختم بغلش تو خودمو
 من و کرد پرت گهید سمت هی به بود برداشته صورتش از که رو ماسک شهاب

 .گرفت بغلش تو
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 .یبترس انقدر کردم ینم ،فکر منو ببخش:گفت گوشم در آروم
 
 .کردم یم هیگر و دمیکوب یم نشیس به مشت با
 
 .،احمقیشعوریب یلیخ_
 
 .خانومم گلم،ببخش ببخش_
 

 .کرد خاموش و لمیف و کرد جدا من از خودشو
 .کرد روشن رو ها چراغ و رفت برق زیپر سمت به و شد بلند

 .اومد سمتم به عیسر افتاد من به که چشمش
 
 ده؟یپر رنگت انقدر چرا تو_
 

 .کردم کردن هیگر به شروع دوباره که بودم تلنگر منتظر انگار
 
 .یشد ها گربه بچه مثل کن، نگاه_
 .بغلم ایخودم،ب یکوچولو گربه ایب

 
 .شدم گم بغلش رفتم،تو سمتش به من و کرد باز دستشو
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 .داره حضور هست،که که خوبه چقدر
 یبعض و کرد یم نوازش موهامو فقط سکوت تو شهابم شد، قطع میگر کم کم

 .دیکش یم موهام تو قیعم یها نفس وقتا
 
 تتتتتا؟یدر_
 
 هوم؟_
 
 .کردم یم دق غصه از داشتم خودم جون به.یبرگشت که یمرس_
 
 ؟یکرد کاریچ من رفتن از بعد_
 

کان به زدم زنگ کردم، رونیب و سیمیآرت:گفت و دیکشتت یقیعم نفس  مثل و آ
 .خونه نرفتم شبم یحت گشتم و شهر کل ها ونهید
 
 ام؟ دهیپر رو و رنگ من گفت؟مگه یجور نیا سیمیآرت چرا_
 
 ست؟ین یکاف نیدارم،ا دوست رو تو من.یمن خوشگل کرد،تو خود یب_
 
 .هیکاف_
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 .میبخواب میبر پاشو_
 
 .خوبه جا نیهم خوام ینم_
 

 شکمر دور پاهامو وفتمین که نیا ترس از شتتد بلند جاش از و کرد بغلم محکم
 .انداختم گردنش دور دستو و کردم حلقه

 .اومدم رونیب بغلش از میدیرس که اتاق به
 
 .رفتم خودم چمدون سمت به

 .موند باز دهنم و شد درشت چشمام چمدون کردن باز از بعد
 .نجایا گذاشته مامان داشتم باز لباس یچ هر من یعنی

 
 .افتاد ها ست به چشمم

 .نهینب شهاب که کردم میقا گهید یها لباس ریز عیسر
 .اومد کنارم شهاب

 .زدم یلبخند بهش کردم میقا رو ها ریز لباس که نیا از خوشحال منم
 
 ه؟یچ تورا نیا:گفت و کرد دراز چمدون سمت به دستشو دفعه کی

 
 من؟ مادر نیا گذاشته چرا خواب ،لباسییواااااا
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 .ییلباسا چه اونم
 .کردم میقا و دمیکش دستش از عیسر

 
 خب:گفت بود باز گوش بنا تا ششین و زدیم برق چشماش که یحال در شهاب

  گذاشته؟ جونم عمه هیچ نمیبب بزار
 

 .اومده خوششم رو،چه شتین کن جمع:گفتم اخم با و بستم رو چمدون در
 
 .گهید جتتتتتون_
 
 .گهید کتتتوفت_
 

نده لت با و کرد یدل ته از خ نه حا فت یا بچگو مه:گ  ینطوریا اول از من ع
 .داشته زادشو برادر یبوده،هوا

 
 .نبوده ینجوریا عمت دختر شکر خدارو یول_
 
 .ستین یطور نیا هم اصال رمینخ_
 

 ه؟یچطور پس:گفتم و آوردم در اداشو
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 .یندار عرضه اصال تو_
 

 چرا؟ وقت اون ام؟ عرضه یب ؟منیچ:گفتم کردمو هم تو اخمامو
 
 .گهید یندار خوب_
 
 .نداره یک داره عرضه یک بگم بهت تا رونیب برو اتاق از پاشو_
 

 ؟یبد نشون عرضتو یخوا یم بسته یها در پشت:گفت و دیخند
 
 .این نگفتم تا برو.گهید آره_
 
 چتتتتترا؟:گفت و داد باال ابروهاشو از یکی

 
 .کنم عوض لباس خوام یم_
 
 .کن عوض هستم من_
 

 .کردم رونشیب اتاق از و گرفتم دستشو
 .ردمک عوض بود گذاشته مامان که ییها خواب لباس از یکی با لباسامو عیسر
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 .کردم یحیمل شیآرا آوردم در رو شمیآرا لوازم کرده، هم جاش همه فکر
 

 .دمیکش یم خجالت لباسم بودن باز گرفتم،بخاطر عطر دوش
 .کردم روشن رو تخت کنار یها آباژور
 .کردم خاموش رو چراغ

 
 .تو ایب_
 

 .بود باز مهین دهنش تیوضع نیا تو من دنید از و شد اتاق وارد
 
 .رفت مگس ببند_
 

 بود؟ قدر نیهم زورت همه: گفت و زد یلبخند
 
 .رهینگ خندم افشیق از کردم یم یسع که طور نیهم و رفتم سمتش به ناز با

 .کردم باز هاشو دکمه دونه دونه
 .کنم نگاه چشماش تو بتونم که کردم کج سرمو و
 
 ستم؟ین جتتتتتذاب من یبگ یخوا یم یعنی_
 

 .من یکارا تک تک به بود زده بود،زل شهاب سکوت فقط جوابم
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 .دمیکش یم تنش یرو مفهوم نا یها خط و کردم خارج تنش از رهنشویپ
 

 .کاشتم گردنش یرو به یا ه*ب*و*س* و شدم بلند پاهام پنجه یرو
 .شدم رهیخ بهش خمارم یچشما با و انداختم گردنش دور دستمو

 .کاشتم یم تنش و گردنش یرو به کوتاه کوتاه، یها هب*و*س**
 

 .نگرفتن جواب و تالش همه نیا از شدم خسته
 .بشم جدا ازش اومدم تا
 .گرفت محکم سرمو دستش یکی اون شد،با حلقه کمرم دور به دستش هی

 .داد قرار لبم یرو به هاشو لب
 
 .کردم شیهمراه به شروع منم و شدم خارج شیگهان نا حرکت شوک از
 .داد قرار تخت یبرو و کند نیزم از منو حرکت کی با

 .زد مهیخ روم
 .خورد یم صورتم  به دارش تب یها نفس

 
ست شت با که ادیب لبام سمت به دوباره خوا شارم انگ  و دمدا قرار لبش یرو ا

 .نبودا نیا قرارمون:گفتم
 
 .دیکش دراز وکنارم داد رونیب نفسشو حرص با
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 .دمید نهییآ تو خودمو کردم، بهش پشتمو
 .گفتم ریبخ شب و بستم زدم،چشمامو لبخند نهییآ یتو یایدر به
 
 چند یآور ادی با یول رمیبگ جلوشتتو شتتد،خواستتتم حلقه کمرم دور دستتتش 

 .شدم مونیپش شیپ لحظه
 به ستپردم خودمو یک دمینفهم که کردم فکر درستا واسته برنامم ، فردا به انقدر
 .خواب دست

 
 
 
 
 
 .شدم داریب خواب از روم یزیچ ینیسنگ احساس با
ستم یم یآروم به ست ریز از خودمو خوا  ریگ شتریب که ارمیب  رونیب شهاب د

 .کردم
 .دمیکش یقیعم نفس

 .خورد ینم تکون سانتم هی که دادمیم هلش دوباره
 
 .نگید نگینگ،دید نگید
 
 ه؟یک هوم_
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 .یزارینم برم پاشم خوام یم حقته،دوساعت_
 
 .که اومد یم برف شبیست؟دین لیتعط امروز مگه یبر کجا_
 
 .شد رمید برم پاشم بزار شهاب.ستین لیرم،تعطینخ_
 

 .کرد فرو موهام تو سرشو و دیکش یا ازهیخم
 
 .رسونمتیم خودم.بخوابم ساعت مین بزار نکن تیاذ شهاب جون_
 

 .بود دهیفا یب کردن تقال
 .بشه روشن موتورش تا موندم یم منتظر دیبا
 

 ابشتته شیپ که روز چند از بعد موقع گذشتتته،اون ماه چند به دیکشتت پر فکرم
 .گشتم بر خونه به کردمو جمع رو لمیوسا نصف بودم
 .شنمیبب باری یا هفته من که میگذاشت قرار قول شهاب با برگشت موقع
 .کرد قبول که کردم قهر باز من شهاب مخالفت و نه یکل از بعد البته

 
 .کنه قبول که شد مجبور البته
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 شتتشتتمیپ یوقت یحت که منم م،ینیب یم همو باری یا هفته که هیدور نیا بخاطر
 .تسته و کتاب تو سرم
 .مدرسه برم زارهیشده،نم ریگ بهونه بچم

 .میش راحت شهیم تموم کنکور یک خدا یوا
 
 .خوابه یوقت مظلومه چقدر یکردم،اوخ نگاه شهاب رخ مین به
 .کاشتم گونش یرو به ه*ب*و*س* کی کردم بلند سرمو یسخت به

 ؟ینبمو شمی؟پینر امروز شهینم:گفت شهیهم عادت طبق و کرد باز چشماشو
 
 .برم دیشه،باینم نه_

 .ایکن یم ینطوریا نجایا امیم دفعه هر من
 

 به و دمیپوشتت لباستتمو تر تمام چه هر ستترعت با شتتدم بلند عی،ستتر رفت کنار
 .شد رمیباش،د زود:گفتم بود کرده پشت که شهاب

 
 .میرفت یالب سمت به هم با دیپوش لباسشو کنان غرغر

 یسع و کرد یم نگاه رو ها گلدون داشت که افتاد زن کی به چشمم لحظه کی
 .داشت نشدن دهید به

 .دادم ادامه رمویشده،مس رمید اومد ادمی که سمتش برم خواستم
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 رتچ تو هم هیبق بودن، خواب ها بچه نصف و بودم نشسته اتیادب کالس سر
 .بودن

 .نشست صاف و شد پاره چرتش که زدم ترالن به زیم ریز از
 

 ؟یوحش چته_ترالن
 
 م؟یبر میبش ضیمر یایرفت،م سر حوصلم یچیه_
 

 .میبدجور،بر تمیپا:گفت زدو یلبخند
 
 .میشد خارج کالس از ترالن با همراه اجازه از بعد و شدم بلند جام از
 .میگرفت یم رو دلمون میدیرس یم که نایدورب به و میرقصد یم رو راه تو
 .انداختم ترالن بغل تو خودمو عیسر من که میدیرس دفتر به
 

 انقدر شتتده؟چرا یچ:دییدو ستتمتم به من داغون افهیق دنید با یشتتکور خانم
 ده؟یپر رنگش

 
 .دارم جهیگ سر گهیم همش دونمینم_ترالن
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تیآ یآ و بودم گرفته دلمو من حاال ت ت ت  سرمو عیسر ترالن حرف با کردم یم یت
 .شد کور دخترت نم،متتتامتتتانیبینم رو جا چیه:گفتم و گرفتم

 
نده یشتتکور خانم فت ترالن به کرد،رو یا خ ما:گ  یخوا یم هم تو حت
 ؟یکن شیهمراه

 
 .حالش نیا با بره تونه ینم که ییگه،تنهاید اره_ترالن

 
 ن؟یدار یدرس چه حاال…ها شما دست از_یشکور

 
 .تتتتتتاتیادب:میگفت یخراب حال با ییتا دو
 

 انگار؟ یشد خوب:گفت و زد بهم یچشمک یشکور
 
 نشه؟ خوب حالش نهیبب رو شما آدم شهیم مگه آره،_
 

 .زینر زبون بسه بسه،_یشکور
 .اریب رو فاتونیک برو تو:داد ادامه ترالن به رو بعد
 .بدم اطالع بزنم زنگ بده رو هاتون خانواده شماره هم تو:گفت من به رو بعد

 
 .میزد رونیب مدرسه از دادن اطالع از بعد
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 م؟یکن کاریچ حاال ختتتتتتتوب_
 

 ؟یآزار مردم میبر:گفت یبدجنس لبخند با ، دیمال بهم دستاشو ترالن
 

 .کردم قبول عیسر و زدم یلبخند
 .بود رفته منطقه اون برق ما شانس از
 
 م؟یبخر چسب میبر ترالن_
 
 .یداشت فکرو نیهم هم تو اد،یم خوشم یعنی_
 
 .میرفت اطراف ها کوچه از یکی سمت به و میدیخر چسب مدرسه کنار از
 
 .میکن شروع جا نیهم از ختتوب_
 

 .میکرد یم انتخاب رو بزرگ یها آپارتمان فقط
 .مینشست ها ساختمون از یکی جلو یکار چسب از بعد

 
 .ایب ریبگ وهیم آب تا دو برو پاشو ترالن_
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 .میبر هم با ایبرم؟ب چرا من_
 

 .رمیم ،من نیبش تو نکرده الزم:گفتم مانتو کردن زیتم از بعد شدمو بلند
 
 .رگشتمب دلستر تا دو دنیخر از بعد و رفتم بود کوچه سر که یسوپر سمت به

 .شده میقا وارید کی بغل ترالن دمید که
 ؟یشد میقا چرا:گفتم و رفتم سمتش به
 

 .کرد میقا هم منو د،یکش و گرفت دستمو
 
 شده؟ یچ:گفتم یواشی یصدا با
 
 ،باشه؟یخواهر کن گوش من یحرفا باش،به آروم فقط_
 
 اون تو رفتن سیمیآرت و شتتهاب:داد ادامه که دوختم چشتتم بهش تعجب با

 .ساختمون
 
سم دنیشن از ستم شهاب کنار اونم سیمیآرت ا ستر و شد حس یب د  زا ها دل

 .افتاد دستم
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 ساختمون؟ کدوم_
 

 .دهیسف نماش که بزرگه،همون ساختمون اون_ترالن
 

 ونهید:گفت و دیکشتت دستتتمو ترالن که برم ستتاختمون ستتمت به خواستتتم
 ؟یریم یدار ؟کجایشد

 
 .کنن یم کاریچ نجایا نایا نمیبب برم_
 
 .اومد در صدا به ها ساختمون همه زنگ اومد برق لحظه نیهم تو

 .دمییدو یم سرش پشت اجبار به منم.دییدو و دیکش دستمو ترالن
 .میزدیم نفس نفس دو هر میدیرس که ابونیخ سر به
 

 ره؟خب چه اونجا نمیبب برم ینزاشت چرا:گفتم ادیفر با و دمیکش دستمو
 
 …دیشا دم،گفتمیترس هوی دونمینم_
 
 ؟هتتتان؟یچ دیشا_
 

 .مینیبب میبر ایب خب: گفت و انداخت نییپا سرشو ترالن
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 و بودن ستتتادهیوا هاشتتون آپارتمان جلو ایبعضتت م،یگشتتت بر رو اومده راه هم با

 .کردن یم صحبت
 .زدنیم بودن،غر یعصبان همه

 .انداختم نییپا سرمو و کردم یشرمندگ احساس دنشونید با
 

 .میدیرس آپارتمان اون جلو
شک با که یرنگ دیسف یها تابلو به و کردم بلند سرمو شون یم سم رو  زشکپ ا

 .انداختم نگاه بود شده نوشته ها
 .شد خشک ها تابلو از یکی یرو چشمم

 (مانیزا و زنان پزشک)
 

ست که یحال در شهاب و سیمیآرت و شد باز ساختمان یورود در  سیمیآرت د
 .شدن خارج دنیخند یم هم با و بود شده قفل شهاب بازو دور

 
 .داره هم خنده ایدر گذاشتن ن،سرکاریبخند
 .خودم یسادگ به دمیخند یم بودم نه،منم که چرا اصال

 
 .بودم ستادهیوا جلوشون

 تو:گفت اومد ستتمتم به عیستتر من دنید با زدم،شتتهاب شتتون رو به یپوزخند
 ؟یکن یم کاریچ نجایا
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 .انداختم سیمیآرت یسرتاپا به ینگاه و شد تر رنگ پر پوزخندم

 .دیرسیم نظر به تر منفور یموجود هر از
 

 .دمیم حیا،توضیدر: گفت و گرفت منو یبازو طرف دو شهاب
 

 .داد تکون برام تاسف حالت به سرشو و زد یپوزخند سیمیآرت
 متاسفه؟ من واسه

 
 .انداختم صورتش تو تف و زدم پس و شهاب دست

 خارج کوچه اون واز گرفتم رو ترالن دستتت اومد کجا از دونمینم که ییانرژ با
 .میشد

 .کرد یم حرکت کنارمون نیماش با شهاب
 

 .بدم حیتوض برات نیبش ایب ایدر_شهاب
 
 شتتمرده و آروم و چشتتماش به دوختم مویخی هیچشتتما و ستتتادمیا لحظه هی

 .گمشتتو چشمام جلو از فقط:گفتم
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 اول لوج دمییدو ابونیخ سر به ادیب من سمت به خواست تا شد ادهیپ نیماش از
 .گرفتم رو ینیماش

 
 .شو سوار ایب ترالن_
 

 .دییدو نیماش سمت به و اومد خودش به من ادیفر با ترالن
 .شد کنده جاش از نیماش ترالن شدن سوار از بعد

 .بودم دوخته چشم ابونیخ به و بودم ساکت
 

 ؟یخوب ایدر_ترالن
 
 .آره_
 
 ها؟ رسه ینم نظر به طور نیا_
 
 .خونه میبر.خوبم_
 

 .کوچه نیا تو میاومد ینم وقت چیه کاش یا:گفت یناراحت لحن با ترالن
 
 بکک مثل عمرم آخر تا من که میاومد یم؟نمیاومد ینم:زدم ادیفر تیعصبان با

 .برف ریز بکنم سرمو
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 نداره؟ دوسم شوهرم نفهمم که
 
 کردن؟ یم کاریچ نجایا نایا میدینفهم که ما.باش آروم ایدر_
 
ض به ازین من_ ست یم بازم حتما.ندارم حشیتو سم خوا سمون وا  سمونیر آ

 .ببافه
 .بود اشتباهش نیتر بزرگ بود سیمیآرت با که نیهم

 
 …آخه ایدر_
 
 .ارین من جلو اسمشو گهیمرد،د شهاب گهید.کن ترالن،تمومش بسه_
 

 .شدم ادهیپ نیماش از خونمون جلو
 

 شت؟یپ امیب یخوا ینم یمطمعن ایدر_ترالن
 
 .بدرود.سالمت به خوبم،برو آره_
 

ش در بده جوابمو ترالن که ندادم امان ستم، نویما سم ترالن که ب ست وا  کونت د
 . داد
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 .گرفت فاصله ازم نیماش
 .کردم یم تماشا رو نیماش شدن دور بودم مونده ابونیخ وسط

 
 .بخوره گول فیاراج تا چند با که نبودم قبل یایدر گهید من

 .نداشتم هم بغض یحت قبل دفعه برعکس
 
 .اومد یم من سمت به سرعت تمام با که دمید و شهاب نیماش دور از
 .رفتم در سمت به و کردم خارج کوله جلو پیز از و دیکل
 .شدم کردم،وارد باز و در آرامش با

 .بستم و در که دیرس شهاب آخر لحظه در
 

مت به یآروم به له ستتت هاب ها پ ب در به رفتم،شتتت  ادیفر با و دیکو
 .یکن یم تتتا،اشتباهیدر:گفت

 
 .دنینشن به زدم رفتم،خودمو باال یآروم به

 .دیکوب یم در به محکم
 

 .تتتتتتایدر.یکن یم اشتباه یتتتتتتتا،داریدر_شهاب
 

 تپش شده؟شهاب یا؟چیدر هیچ:گفت و دییدو ونیا سمت به مهیسراس مامان
 دره؟
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 .کن ولش.آره_
 
 ؟یچ یعنی_
 

 .دمیم حیتوض بهت ایب ایدر_شهتاب
 
 .ارین هم رو برو،اسمم فقط_گفتم ونیا سر از
 

 .شده یچ ایدر_مامان
 
 .شد تموم یچ ،همهیچیه_
 
 .کرد باز در و رفت نییپا ها پله از یسر.گهینم یچیه که تو بابا یا_
 

 .گفت مامان به سالم هی شهاب
 .اومد باال سمت به دیببخش هی با

 .کردم عوض  بنفش شلوارک و تاپ کی با رو مانتو اتاق تو رفتم
 

 .دادم رونیب حرص با نفسمو. خورد در به تقه تا دو
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 .تو امیب بزار ایدر_
 

 .کردم جمع سرم یباال موهامو
 .زدم دستم موچ گردنو به به سردمو عطر

 
 شده؟ یچ مادر.جان ایدر_
 
شمو رژ م،یذات آرامش با شتم بنف ش لبام یرو و بردا  کم میدگیپر رنگ ،که دمیک

 .بشه
 .کردم باز و در آسوده الیخ با رفتم در سمت به آروم

 .بودن ستادهیوا در جلو مامان و شهاب
 

 .بودن زده زل بهم نگران یچشما با شهاب و تعجب با مامان
شون از شپز سمت به که طور نی،هم شدم رد کنار  یصدا با رفتم یم خونه آ

 م؟یدار یچ نهار مامان:گفتم بلند
 

 ن؟یزنینم حرف کدومتون چیه شده؟چرا یچ ایدر_مامان
 

 .نشده یزیچ: گفتم و انداختم باال شونمو
 



wWw.Roman4u.iR  250 

 

ضر ایشده،در سوتفاهم عمه_ شهاب ض بهش که کنه گوش ستین حا  حیتو
 .بدم

 
شت ستادمیوا جلوش و رفتم در کوره از شارمو انگ  و رفتمگ میشونیپ سمت به ا

 نوشته؟ یزیچ نجایا:گفتم
 

 .زدم پس دستشو که گرفت بازومو
 
 .دمید رو دمید یم دیبا که یزیندارم،چ تو حیتوض به ازین من_
 

 .شده یچ بگه من به هم یکی_مامان
 

 .دیکش اتاق سمت به و گرفت دستمو مچ شهاب
 
 .بردار سرم از کن،دست ولم_
 

 .کرد قفل و بست و در میشد اتاق وارد
 

 .یبزار رونیب اتاق نیا از پاتو یندار حق نشه حل مشکل نیا تا_شهاب
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 .لرزدیم دستم تیعصبان شدت از
 یک تو:شتتدم براق بهش رو و رمیبگ رو لرزشتتش جلو که کردم مشتتت دستتتامو

 .ندارم ویچ دارم، ویچ حق یبگ من به که یهست
 
 بدم؟ حیتوض بهت یخوا ینم چرا_
 
 .بسمه گهید.کردم باور باری.یداد حیتوض باری چون_
 
 .شهینم تو مثل واسم کس چیه خدا به دارم، دوست من ایدر_
 

ند قتیل:گفتم و زدم یدار صتتتدا پوزخ  همون کار *خ*ی*ا*ن*ت تو ا
 .ست*ه*ر*ز*

 
 به مدوخت چشم یناباور با گذاشتم گونم رو سوخت،دستمو صورتم طرف کی

 .روم به رو مرد
شما ش یچ ش زمان هر از شیوح صبان شدت از بود، تر یوح  شده سرخ تیع

 .بود
 
 ان هام نفس تیعصبان شدت از کرد یم نگام فقط شدم،شهاب خارج شوک از

 .بود شده منظم
 .دادم رو بود زده که یلیس جواب و کردم بلند دستمو
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 .شد قرمز صورتش طرف هی
 

 .سوخت یم صورتم از شتریب قلبم یول سوخت یم صورتم
 
مت به عد رفتم، در ستت کهیا بدون کردنش باز از ب گاش ن  برو ایب:گفتم کنم ن

 .رونیب
 

 شده؟ یچ صورتت:گفت صورتم دنید با اومد سمتم به مامان
 

 .کردم صداش که شدیم خارج سالن از داشت یوقت شد رد کنارم از شهاب
 .موند بهم کرده پشت و شد خشک رهیدستگ یرو دستش

 
 .شهیم تموم غهیص مدت گهید ماه نمت،چهاریبب خوام ینم گهید_
شقت به زودتر تو و میش جدا زودتر که ریبگ وقت هی ای  چهار همون ای یبرس ع

 .این گهید فقط  شد، تموم که گهید ماه
 

 .رفت و کرد باز و در یحرف چیه بدون
 
 ؟یزد تو بود  یحرف چه نیا.ایدر_
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 .بستم درو و اتاق تو رفتم
 

 در تا دو شتتما هیچ ایباز مستتخره نیا:گفت تیعصتتبان با و کرد باز در مامان
 ن؟یآورد

 
 .دمیکش سرم رو رو پتو و دمیکش دراز تخت رو
 
 .بزار تنهام مامان_
 

 ؟یبکن یخوا یم که یغلط هر که بزارم تنهات:گفت و دیکش سرم از رو پتو
 ؟یچ یعنی بشم جدا یفهم یم اصال

 
 مامان:گفتم شتتمرده شتتمرده.نشتتستتتم جام تو و شتتدم بلند تیعصتتبان با

هابتون،کستت مات از که یجان،شتت ماد بهش شتتتریب چشتت  بهم یدار اعت
 .کرده *خ*ی*ا*ن*ت

 
 کجا از تو:نشتتستتت کنارم و کرد نگاه بهم شتتده درشتتت یچشتتما با مامان

 ؟یدونیم
 

 .سیمیآرت دمش،باید خودم:گفتم و انداختم نییپا سرمو
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 .زنهب حرف یزاشتیم دیبا.یریبگ میتصم خودت واسه یتون ینم تو یول_
 
 کردم گور و گم روز چند و رفتم که هم یستتر اون.شتتتهینم عوض نظرم من_

 .بود موضوع نیهم خاطر به خودمو
 .بافت هم به فیاراح و اومد باری

 .امینم کوتاه گهید االن یول
 

 ؟یش داریب یخوا ینم تتتتتا،یدر_مامان
 
 مدت  اد،همیم امروز ها رشته انتخاب جواب هم.بودم داریب روقتید تا شبید

 .شهیم تموم تمیمحرم
 .بود گرفت گلومو بغض

 .بپرسه حالمو که ومدین بارمی یحت
 
 .نمشیبب که رفتم ییتنها شیپ وقت داره؟چند دوسش انقدر یعنی

صورم برعکس شت شهیهم شده،مثل الغر و بده حالش چقدر االن که ت  پیخو
 .بود
 .دیکش شرکت سمت به منو ییروین هی رفتنش از بعد

 
 .بودم ستادهیوا ساختمان یورود در جلو
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 .گرفت کردم،دلم نگاه ساختمان به
 .خونه گشتم بر رو رفت راه
 

 .شد وارد شیبرزخ افهیق با مامان و شد باز اتاق در
 
 ؟یریبگ جوابتو یبر یخوا ینم مگه_

 .زده زنگ خونه به بار ده صب از ترالن
 

 از امیپ کی و ترالن از تماس پنج و ستتتیب برداشتتتم رو یگوشتت و شتتدم بلند
 .شهاب

 
 داده؟ امیپ کی تازه ماه چند از رفت،بعد هم تو اخمام

 .افتاد تنم به یترس
 .زدم زنگ ترالن به اول

 
 ترتر؟ الو_
 
 هان؟ یدیخواب خرس مثل.شم راحت من تو یبش ترتر یب یاله_
 
 .بودم داریب وقت رید تا شبید_
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 تت؟یمحرم شدن تموم بخاطر:گفت و شد مهربون لحنش
 
 امروزه؟ یدونیم کجا از نتتتتته،تو_
 
 .نکن یباز نقش من واسه یالک_
 
 .باشم شهاب با تونم ینم واقعا گهید ست،منین نقش_
 
 چرا؟ آخه_
 
 ؟یبود شاهد که ؟تویدید که تو_
 
 .دمیدینم و شدمیم کور کاشیا یدم،ولید آره_
 

 زنگم مدت نیا تو ه؟اونیحرف چه نیا:دادم ادامه و گفتم لب ریز یا نکنه خدا
 .گهید خوشحاله حتما.بهم نزدم

 
 .خره داره دوست شهاب_ 
 
 .شکسته نمونیب حرمتا همه گهید.داشتنش دوست سرش تو بخور_
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 .ینش مونیپش کنه خدا_
 
 .داده امیپ االنم وارم،اتفاقا دیام_
 
 ؟شهاب؟یداده؟ک امیپ:گفت یمتعجب لحن با
 
 .آره_
 
 گفته؟ یچ_
 
 .نکردم نگاه دونمینم_
 
 زنگ من به ینخوند تو داده امیپ بهت!یهستتت یالیخ یب چه گهید تو یوااا_

 ؟یزد
 
 .اهوم_
 
 .گفته یچ نیبب اهوم،برو کوفت یا_

 .میختیر سرمون به یخاک چه مینیبب هم با تا نجایا ایب پاشو بعدم
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 .بده خبر بهم کن، نگاه تو خوب_
 
 .ترسم یم ییتنها_
 

 .ندارم حال من نجایا ایب پاشو: گفتم و دادم رونیب مویحرص نفس
 
 .فعال.اومدم باشه.ایشد ریپ گهید_
 

 .گرفتم چشمم جلو رو یگوش دوباره یخداحافظ از بعد
 .زدیم چشمک بهم شهاب امیپ

 شباز یناگهان میتصتتم کی تو یکنم،ول بازش ترالن اومدن تا خواستتتم ینم
 .کردم

 
 .نشست لبم رو یلبخند امشیپ دنید از
 

 یزندگ یبرا من قشنگ بهونه سالم_ شهاب
 یشگیهم ی وونهید همون منم باز آره
 سرنوشت با یکن یم چه اتیمهربون یفدا
 نوشت واست رو امیپ نیا بود شده تنگ برات دلم

 هیقال یگال رنگ یبخوا اگه رو من حال
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 هیخال چشمام صحن تو یجور بد نگاهت یجا
 غمه از پر هوا نجایا منن شیپ همه ابرا
 کمه بازم خودت جون بگم یچ هر هام غصه از
 آسمون کنار رفتم بود گرفته دلم شبید

 برسون شتیپ و من ای ایب تو ای زدم ادیفر
 دمیکش یدرد چه تو یب یدون ینم! تو یفدا
 دمیرس خط آخر به بگم واست رو قتیحق
 یزندگ یها غصه با شدم تنها من و یرفت

 یآوارگ من قسمت و شد سفر تو قسمت
 دنتید یبرا تنگه دلم قدر چه یدون ینم
 دنتی*ب*و*س* نوازشات اتیمهربون یبرا
 راهته به چشم شهیهم یکی مونده خاطرت به
 نگاهته هی هالک کبود و تنها قلب هی

 رهیم ادتی از من عشق روزا نیهم دونم یم من
 رهیمیم داره که ایب دنیم خبر بعدش

 
 .بود د،ترالنیلرز دستم تو یگوش

 ترالن؟ هیچ_
 
 .بود داده امیپ یچ_
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 آخه؟ یفضول چقدر تو: گفتم و خنده ریز زدم بلند
 
 .گهید ام تو دوست_
 
 .بخون خودت ایب_
 
 .بگو گهید نکن تیاذ_
 
سش لحن از سره:گفتم و خنده ریز زدم دوباره شهاب امیپ و ملتم  عرش ونهید پ
 .فرستاده رو درزادهیح میمر
 

 .گرفت شدت من قهقه ترالن خنده د،ازیخند یم ترالنم
 ن؟یشد قبول شده؟ یچ: گفت و شد اتاق وارد مامان

 
 ای:دم،گفتید رو ها جواب کرد فکر مامان که گرفت خندم هم مامان حرف از

 .گرفت پاکشو دل جواب بچه نیا شکرت،باالخره زمان امام ایخدا،
 
 .خنده بخاطر اومد یم چشمام از اشک گهید

 .شدیم قطع داشت نفسم
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 .خط پشت رفتیم سهیر داشت و بود دهیشن رو مامان یصدا ترالنم که
 

 .گفت کیتبر بهم و کرد لپم از محکم *ب*و*س* دو و اومد جلو مامان
 

: مگفت کردم یم پاک اشتتکامو که یحال در دهیبر دهیبر و کردم قطع رو تلفن
 .دمیند هنوز…جوابو

 
 ه؟یچ واسه خنده و اشک نیا پس: گفت و کرد نگام تعجب با مامان

 
 .شهاب امیپ واسه_
 
 گفته؟ یداده؟چ امیپ_
 

ستم سش خوا شمام جلو شهاب افهیق که بخونم وا صور اومد،از چ  اب که نیا ت
 .بکنه زاده دریح میمر مثل صداشو و بخونه نویا بخواد کلیه اون

 .خنده ریز زدم دوباره
 
 .بخونم خودم بده: گفت و بود افتاده خنده به هم مامان من خنده از
 

 .خوندن بلند به کرد شروع مامان و سپردم دستش به رو یگوش
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 کرد پاک اشکشو مامان شدنش تموم از بعد.من هم دیخند یم مامان هم حاال
 .داره *گ*ن*ا*ه* بچم یآختتتتتتت:گفت و
 
مان یدار طرف از مامو و گرفت حرصتتم ما  که یاون:،گفتم کردم هم تو اخ

 .اون نه منم داره *گ*ن*ا*ه*
 
 .رهیگ یم جبهه زود چقدر حاال، باشه_
 
 .رفتم در سمت به اف اف یصدا با

 شب؟ رمز:گفتم و برداشتم رو یگوش بود، در پشت ترالن
 
 .ارین در یباز مسخره کن وباز در_
 
 .در پشت بمون ارم؟پسیم در یباز مسخره من_
 

 .گذاشتم رو یگوش
 بود؟ یک:دیپرس آشپزخونه از مامان

 
 .بود گدا_
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 تمبرداشتت رو ینبود،گوشتت بردار دستتت و زنگ رو  بود گذاشتتته دستتتشتتو ترالن
 .کن کار برو سالمه،خودت بدنت یجوان تو:گفتم

 
 ؟یگ یم یچ:گفت و شد گرد ترالن یچشما

 
 .یکن کار یتون یم بهتر یهست خوشگلم تو_
 
 در پشت ترالن دنید با اومد اف اف سمت به و کرد تعجب مامان من حرف از

 ؟یکن یم تیاذ چرا رو بچه:وگفت کرد باز و ،در
 
 .نیا خوره یم منو ادیم مامان؟االن إإإ_
 

 .شد ور حمله من سمت به ترالن و شد باز شدت با سالن در
 
 هتتتتتتان؟ گدام من که_
 

 .کرد دادنم قلقلک به شروع و نیزم رو انداخت منو نداد دادن جواب امان
 .خنده از مردم یم داشتم گهید
 
 .کردم غلط بگو_
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 .یکرد غلط_
 
 .دادن قلقلک به کرد شروع دوباره و شد یحرص حرفم از

 .بودم داده دست از مویانرژ همه
 .نداشتم هم مقاومت قدرت گهید

 .شد جدا ازم و سوخت حالم به دلش
 
 ؟یشد الغر انقدر چرا ا،یدر_
 
 .که نشدم الغر_
 

 .جان ترالن که خوره ینم یچیه ،ینشد الغر اصال نتتتتتتتته،_مامان
 

 .کش رو هی با استخونه دونه مشخصه،چهارتا بابا آره_ترالن
 

 .گهید مده الغر االن:گفتم و زدم تاشون دو هیمهربون به یلبخند
 

 گفته؟ یک! یکرد خود یب_ترالن
 
 .خودم_
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 .یکرد خود یب خودتم_
 

 .کشوندم اتاق سمت به و گرفتم و ترالن ،دست شدم بلند
 
 .میکرد کاریچ مینیبب میبر ایب_
 

 .آوردم ییچا رفتم و گذاشتم ترالن جلو رو مدارکم
 
 شد؟ یچ_
 
 ؟یلعنت ادینم باال صفحش_
 
 .اومد إ_ 

 
 .بست چشماشو و کرد وارد خودشو مشخصات عیسر ترالن

 
 .شده یچ نیبب ایدر:گفت و گرفت دستمو استرس با
 

 .رانمازند ،عمران، روزانه ترالن:دوختم چشم توریمان به دقت با و تر جلو رفتم
 .ترالن یشد قبول
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 .زد لبخند هی فقط کردو چشماشوباز
 ها؟ اولمونه انتخاب خره یناراحت چرا: گفتم و کردم ماچش محکم

 
 .که میدیند رو تو جواب هنوز دونم یم_
 
 .گرفت وجودمو همه استراس حرفش از
 
 .بهم بگو ایب کن نگاه سالن تو رمیم من_
 
 .برو باشه_
 
 .دمیکش یم دستمو یانگشتا استرس از زدمیم قدم سالن تو

 .اومد رونیب ناراحت افهیق با ترالن قهیدق چند بعد
 .هبش باز هم از خواد یم یک که کردم یم نگاه لباش به بودم مونده سالن وسط

 
 .گرفت بغلش تو منو و دییدو سمتم به دفعه هی

 
 .یشد قبول رشته همون جا، همون هم تو ایدر_
 

 .میدیچرخ یم خودمون دور و میزدیم غیج هم با ییتا دو
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شت که  یا شبکه هی یرو رفتم ونیزیتلو سمت به  رو شآر بده تکون آهنگ دا
 .گذاشتم دادیم نشون

 .میکرد یم غیج غیج و میخوند یم اهنگ با همراه و میرقصدیم ییدوتا
 

 .اومد در صدا به خونه تلفن
 

 ور صداشون آره: گفت یپرس احوال و ازسالم بعد و رفت تلفن سمت به مامان
 .سرشون رو گذاشتن رو خونه ،یشنوینم
 

 و فتگر ترالن سمت به رو یگوش مامان که میرفت یگوش سمت به ترالن و من
 .مامانته:گفت

 
 .کرد صدا منو ترالن زدن حرف قهیدق چند از بعد

 
 .داره کارت مامانم ایب ایدر_
 
 

ش س احوال و سالم از بعد و گرفتم رو یگو  اجبر نظرت:گفت ک،یتبر و  یپر
 ه؟یچ جشن هی

 
 ؟یجشن چه:گفتم تعجب با
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 .تونیقبول واسه جشن_
 
 .که مینشد لیالتحص فارق که ما خاله آخه_
 
 جشتتن دیبا نیشتتد قبول یدانشتتگاه نیهمچ که نین،همیباشتت نشتتده خب_

 .گرفت
 
 .هیحرف نمیا آره_
 
 .کنم یم هماهنگ مامانت با پس_
 
 .نیبفکر که باشه،ممنون_
 
 .میکرد یخداحافظ تعارف یکل از بعد میزد حرف گهید کمی

 
 .بود شده رهیخ یا گوشه به و کنارم بود نشسته ترالن

 .اومد رونیب فکر از که پهلوش به زدم یکی
 
 ترتر؟ چته_
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 اد؟یب رمونیگ جذاب و خوشگل و باحال استاد هی شهیم یعنی،یچیه_
 
 باشه؟ دیبا هم مجرد یگ یم که استاد نیا احتماال_
 
 .،جتتتتذاب گه،پولتتتتتتتدارید آره_
 
 .کچل و_
 
 .دمیخند هه،_
 
 اد؟یب رمونیگ جذاب استاد که رمانه مگه آخه_
 

 .خوام یم جذاب استاد من خوب:گفت دویچ بر لباشو
 
 مدیشتتن که ییزایچ یباشتته،ول یمعمول استتتادمون میاریب شتتانس یلیخ ما_

 .هستن یجیبس برادر، همشون
 
 تو؟ ریتقص همش اووووف،_
 
 چتتتتتتتتترا؟_
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 .من خواهر یندار شانس تو چون_
 
 ام؟ین یخوا یم.یگ یم راست_
 
 .امیب کنم تور رو خوشگال استاد برم ا،ین تو آره_
 
 .نباشه یخوب استاده چیه شالله،یا_
 
 .دور دور میبر پاشو.رو حرفا نیا کن جمع:گفت و زد سرم تو محکم یکی

 
 وقت؟ اون کجا دور دور_
 
 .رفت کرد یم درست نهار داشت که مامان سمت به و شد بلند جاش از
 
 .رونیب میریم نهارو ما خاله_
 
 .نیایب زود یول نیباشه،بر_
 

 .دادم جواب شماره به کردن نگاه خورد،بدون زنگ تلفن دوباره
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 بله؟_
 
 تتا؟یدر_
 

 .بشنوم صداشو وقت همه نیا بعد شد ینم باورم
 .گذاشتم رو یگوش حرف یا کلمه بدون
 ا؟یدر بود یک:گفت خونه آشپز تو از مامان

 
 .شهاب_
 
 .گشتن بر سمتم به مامان و ترالن شهاب اسم دنیشن از

 .رفتم اتاق سمت به شدمو بلند
 .کردن یم نگاه منو منتظر ترالن و مامان که برگشتم دیچیپ تلفن هیصدا دوباره

 
 ن؟یکن یم نگاه ینجوریا ه؟چرایچ_
 

 .بده وقت گهید باری بهش_مامان
 

 .داره *گ*ن*ا*ه* ا،یدر آره_ترالن
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 .دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمامو
 بله؟:گفتم یتند لحن با داشتم بر رو یگوش و رفتم تلفن سمت به
 
 ؟یهست یعصبان چرا جان خاله سالم_
 
 .گرفتم،شرمنده خاله،اشتباه دیببخش اوه_
 
 ی،مکردم صتتحبت ترالن ییدا با که بگم بزنم زنگ شتترمنده،گفتم دشتتمنت_

 .میریبگ جشن باغ تو میتون
 
 .شهیم خوب هم یتتتلیخ آره،_
 
 .نیباش نیخوا یم که یچ هر لباسو فکر به فقط_
 
 .میکن یم هیته حتما.رونیب میریم االن اتفاقا_
 ن؟یندار یکار من با
 
 .زحمت یب ترالن به بده رو یگوش نه_
 

 .بشم ادهآم تا رفتم اتاق به و سپردم ترالن دست به رو یگوش یخداحافظ از بعد
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 .موند قرمزم مانتو رو چشمم انداختم، کمد تو نگاه هی

 .بپوشم قرمز که نبود خوش انقدرا حالم یول
 .رمیبگ قرمز جشن واسه بهتره

 
 .کردم خارج رو میا سورمه مانتو

 .کردم آماده ستش فیک و کفش با
 .یروسر زمستونا و شال تابستونا شهیهم عادت طبق
 .گذاشتم دمویسف شال

 
 .نداشتم شیآرا حوصله و حال

 .دهیپر رنگ خورد،دختره زنگ گوشم تو سیمیآرت حرف
 .گرفت لجم خودم از
 .رفتم شیآرا لوازم سمت به

 مظلوم چهره شیآرا بدون شتتدم، مونیپشتت یگرفتم،ول دستتتم تو رو چشتتم خط
 .داشتم یتر
 
 .اتاق تو اومد ترالن که بودم جدال تو خودم با
 
 نشد؟ ؟تمومیکن یم کاریچ_
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 .میبر شد تموم بابا چرا_
 

 کتتتتتتتجا؟:گفت و گرفت دستمو ترالن که بشم خارج اتاق از خواستم
 
 .گهید میبر_
 
 .کن صبر_
 

 .اومد من سمت به و برداشت رو مییهلو لب برق
 .دیکش هام لب یرو به
 

 .میبر ،حاالیشد ناز یلیخ:داد ادامه و زد یلبخند
 
 لب؟ برق هی با آخه_
 
 .میبر گهید آره_
 
 .میرفت و میکرد یخداحافظ مامان از
کان کردم باز در تا  .کرد بغلم محکم و سمتم اومد دو با آ
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 .من برم مهندسم خواهر قربون_
 
 .داشتم رو کردمتونا،مدارک نام ثبت خودم:گفت که کردم نگاش تعحب با
 
 .تو یهست یفضول عجتتتتتب_
 
 ن؟یرفت یم ییجا_
 

 .دیخر میریم آره:گفت ذوق با ترالن
 

کان  .رسونمتونیم من پس_آ
 
 .میش ینم مزاحم_
 

کان  .کنن یم تعارف من واسه ن،حاالیسوارش نیایب_آ
 

کان ش سمت به آ صیانداخت هم به نگاه هی ترالن و رفت،من نیما  میفتگر میم،ت
کان کنار من  .میکن شیهمراه هم ما که  .نشست پشت ترالن و آ
 
 .کرد حرکت سرعت به و شد کنده نیزم از نیماش گاز هی با 
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 .بود شهاب شیپ کردم،فکرم یم نگاه ابونیخ به داشتم سکوت تو
 .شد یم تموم تیمحرم مدت ندم،امروزیآ شیپ

 
 .ایدر_ترالن

 
 .داد نشون رونویب ابرو و چشم با که کردم نگاش و سمتش برگشتم

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا من یخدا ، اوه
 دپوزخن با بود،محمد شتده رید گهید که دادمیم باال رو نیماشت شتهیشت داشتتم

 .انداخت بهم ینگاه
 
 االب آخر تا رو شهیش دادم، لشیتحو یپوزخند منم ضهیعر نبودن یخال یبرا

 .دمیکش
 
 .گرما از میپخت کن روشن و کولر_
 

کان  .بگه مهندس خانم یچ چشم،هر به یا_آ
 

 .ایدر:گفت و شد یجد هوی که زدم روش به یلبخند
 
 جانم؟_
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کان  .سخته شهابم یبرا یسختته،ول دونمیم ایدر_آ

 .یکرد برداشت اشتباه تو
 

گاه ناخود  .گرفتم ازش رو و رفت هم تو اخمام شهاب اسم دنیشن با آ
 

کان  .یجان،خواهر ایدر_آ
 

کان:گفت ترالن که ندادم جوابشتتو  بهش گهید فرستتت هی گه یم راستتت خان آ
 .بده

 
 روز و الح که بدم؟تو وقت بهش:گفتم و دمیچرخ ترالن سمت به تیعصبان با

 .یدید منو
 نم؟یبب یا گهید کس با شوهرمو که راحته من واسه نیکن یم فکر
 اومد؟ یم کوتاه بود شهاب خود اگه

 
کان  نجفتتو صالح خانوم ترالن هم من ؟همیشیم یعصبان چرا بشم فدات_آ

 .میخوا یم رو
 .نیبش جدا هم از خواد ینم دلمون

 
 .بده حیتوض که بده بهش وقت هیا،یدر آره_ترالن
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کان  بدم،بتتتدم؟ خبر بهش که منتظره شهاب_آ

 
 .نه نه،االن: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 
 .ادیب میگ یم شهابم به دیخر میریم میدار که چرا؟ما آخه:ترالن

 
 .زدم ادیفر تیعصبان با
 
 .نه گفتتتتتتتم_
 

کان  .یبخوا تو که جور هر باشه،_آ
 
 .ومدین در ییصدا کس چیه از ریمس آخر تا گهید

 .دونستم ینم و داشتم یابهت عجب
 

 . میدکر دایپ رو میخواست یم که یقرمز رهنیپ جفتمون گشتن، یکل از بعد
کان به خواستتتم یم  به نترال با شتتدم، مونیپشتت یاره،ولیب قرمزمو کفش بگم آ

ش کفش سمت شتن یکل از بعد میرفت ها یفرو شک کفش جفت دو گ  هم یم
 .میگرفت
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 ان،نه؟یم نظر به خوشمزه چقدر ها یکیمکز ذرت ا،یدر_ترالن

 
 .یتتتتتتتلتتتتتیخ آره،_
 

کان ما حرف از بعد  .برگشت ذرت ظرف تا سه با و  رفت آ
 

کان  .مهندسا خانوم دییبفرما_آ
 
 ؟یمهندس تا کو حاال_
 

کان  .نیباش فوق فکر به دیبا و شهیم تموم سال چهار نیا دیبزار هم رو چشم_آ
 
شت نهار هی بهمون مونیقبول بعد یبد قول تو اگه_  قبول که مید یم قول یبد م

 .میبش
 
 .دم یم نیبخوا یچ ن،هریبش قبول شما_
 
 .انداخت ترالن به نگاهشو و

 .نییپا انداخت سرشو و شد لبو مثل ترالنم که
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 .میکن ستدر خودمونو خودمون، میگرفت میم،تصمینداشت رفتن شگاهیآرا به ازین
 

 .بشم خشک تا نشستم حوله با بودم اومده حموم از تازه
 .شد وارد بینج وانیح کی مثل ترالن شد باز در هوی

 
 نداره؟ در مگه صاحب یب نیا_
 
 .نتتوچ:گفت و انداخت باال سرشو یتخس با
 
 .یبگ سالم یندار که ادبم_
 
 اخالق نیا قربون:گفت کرد یم ماچم تند تند که طور نیهم و اومد ستتمتم به

 .تیشونیپ شهیم چروک نکن بشم،اخم تیسگ
 
 آدم؟ واسه بمونه نیزاریم اخالق_
 
 .زد ذهنم به یفکر هی اومدم یم که راه تو ایدر گمیم.حاال خوب_
 
 ؟یکن یم فکرم تو مگه_
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 گه؟ید هم واسه میبخون رو میحفظ که هیترک آهنگ اون:گفت سرمو تو زد یکی
 
 تو؟ باری بخونم واست من باری؟یچ یعنی_
 
 .میبخون زمان خنگه،هم نه_
 
 م،بعدشیخوند یم که شتتهیهم نبود،البته بد جفتمون یرفتم،صتتدا فرو فکر تو
 .میخوند یم ندرت به اونم باری فقط ما یول کردن یم دوباره دوباره آدم یکل
 

 .اومد من سمت به و برداشت رو سشوار ترالن
 .مدیپوش لباسمو و انداختمش رونیب اتاق از بزور موهام کردن خشک از بعد

 
 تتتتترالن؟_
 

 ؟ییتتترتتتر؟کجا:گفتم و رفتم سالن سمت به که ومدین ازش یجواب
 
 شبه یفیاندرسه عاقل نگاه هی، کرد پتتتتتتتتتتتتخ و دیپر وارید پشت از دفعه کی

 .دادم تکون تاسف نشانه به سرمو و انداختم
 
 .یشد دانشجو سرت ریخ_
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 ؟یاریم در چرا یباز بزرگ ،مامان بابا برو_
 
 .میخوند یم هم با میکرد یپل م،آهنگویبرگشت اتاق به هم با

قدر  یم بهتر( یجیدر میار) خود از گهید که میکرد تکرار میداد گوش ان
 .میخوند

 .شد تموم شدنمون آماده زدن سروکله یکل از بعد  
کان  .دنبالتون امیب دیبزن زنگ بهم که بود گفته آ

 .نباشه کسر و کم یزیچ که بودن رفته همه از زودتر ترالنم مامان و من مامان
 
 شیآرا دومون هر م،یشتتتد رهیخ بهم نهییآ داخل از میستتتادیوا نهییآ جلو هم با

 .میبود کرده یمیمال
 .داد دستم به مویگوش و زد لبخند که کردم حوالش یچشمک

 
کان بزن زنگ_  .ادیب آ
 

 .داد جواب بوق تا دو از بعد گرفتم شمارشو یحرف بدون
 

کان  ن؟یشد جانم؟آماده_آ
 
 نجا؟یا یرس یم یم،کیا ،آماده آره_
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کان  .خداحافظ.میرس یم اطرافم،االن همون_آ

 
 .فعال_
 

 .انیم االن که بپوش رو مانتو زود: گفتم و کردمو قطع رو یگوش
 

شم دنیپوش از بعد. رفتم خودم بلند مانتو سمت به خودمم  رفتم النتر کنار کف
 !نمتیب یم زیر:گفتم و
 
 ه؟ینطوریإإإ؟ا_
 

 یم یسع یه یول میبود شده قد هم.اومد سمتم به و دیپوش هاشو کفش عیسر
 .میبش بلندتر که میکرد

 در ستتمت به بهش کردن نگاه بدون که اومد اف اف یصتتدا دار رویگ نیهم تو
 .رفتم

 .اومد سرم پشت ترالنم
 .میوفتین  که میرفت یم نییپا آروم رو ها پله
 

 .زد خشکم در پشت اونم شهاب دنید از و کردم باز و در
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 .پیشه،خوشتیهم مثل
 

 .فتمر نیماش سمت به کرد که یسالم به توجه یب گرفتم، ازش نگاهمو عیسر
کان به خشک سالم هی کردم باز عقبو در  .گفتم آ
 

کان و شهاب با یپرس احوال و سالم از بعد ترالنم  .نشست من کنار آ
کان راه تو  .کردن یم صحبت اومده شیپ مسا ل راجب شهاب و آ
 
 .کردم یم مرور ذهنم تو آهنگو نکنم توجه حرفشون به نکهیا یبرا

 .اومد ینم در صداش بود نشسته خانوم یدخترا مثل ترالنم
ضول نیا دونم یم که من یول شون داره خانوم ف  دابع تا کنه یم ضبط رو حرفا

 .میکن لیتحل و هیتجز هم با و کنه پخش واسم
 
شو گرفت،تمام خندم که انداختم ترالن الیخ یب افهیق به نگاه هی  زنهیم ارهد زور

 .بشه دهید الیخ یب که
 .کنهیم کارو نیا عیضا یلیخ یول
 

 .میدیرس باغ به باالخره
سر نجا،یا بودم ومدهین تاحاال صال من که مختلف یدرختا از بود پر باغ سرتا  ا

 .دونستم ینم رو اسمشون
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 .دیوز یمیمال باد

 .افتاد سرم سرم،از بودم انداخته شل شالمو که منم
 .بودم باغ نیا ییبایز محو من و دیرقص یم باد تو موهام

 .فتادا تنم به رعشه دمویترس باشم تنها نجایا شب که نیا تصور از دفعه کی
 

ست شنا ید شو شهیهم شد،مثل حلقه کمرم دور آ  نفس و کرد فرو موهام تو سر
 .دیکش یم یپ در یپ و قیعم یها

 .بودم حضورش تنگ دل منم چرا دروغ
 
کان و ترالن پس اومدم، خودم به دفعه کی  .نبودن انداختم، دورم یکو؟نگاه آ
 دم؟ینفهم من رفتن یک نایا شعورایب یا

 
 .نکنم مشخص فشویتکل اگه ستمین ایدر یول
شو هیثان صدم کی تو ست  ردنک صدا و اطراف به کردن نگاه بدون و کردم باز د

 .رفتم باغ وسط سمت به شهاب
 

 .کرد یم نگاه شیگوش به اخم ،با بود ستادهیوا گوشه هی ترالن
 .گرفت یم عکس ما از فضول دختره

 بشه؟ درست خواد یم یک نیا خدا یا
 .زد یینما دندون لبخند و کرد باز اخماشو
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 م؟یاریب در لباسامونو میبر کجا_
 

 .دخترا سالم_مامان
 
 .سالم_
 

 .خاله سالم_ترالن
 
 م؟یکن عوض رو لباسمون کجا ما مامان_
 

له مت به که طور نیهم خا مد یم ما ستت فت او  ستتتاختمون اون تو نیبر:گ
 .سالم.هیصورت

 
 .نمیب ینم ساختمون که ه؟منیصورت کو_
 

 ننشتتو بهت من:گفت و دیکشتت یخاک راه هی ستتمت به و گرفت دستتتمو ترالن
 .دمیم
 

 .کن صدامون اومدن مهمونا پس:گفتم مامان به رو
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 .رسنیم مهمونا االن نیایب زود یباشه،ول_مامان

 
 .باشه_ترالن

 
 .جنگل اومدم کردم یم بودم،احساس درختا محو من ریمس کل تو

 .بود یخوشگل یجا یلیخ که واقعا
 اشتهد اطمیح تو که درختم عاشق یول ادیب بدم خونه تو گل داشتن از دیشا من

 .باشم
 
 .خوشگله یلیخ نجایا ترالن_
 
 از انجیا زنش که یوقت از.ستین اخالق خوش اصال من ییدا یول قشنگه، آره_

 .نزاشت نجایا پاشو گهید د،ینشن صداشو کس چیه و مرد مانیزا درد
 
 ؟یبود نگفته چرا إإ؟پس_
 
 ؟یبش ناراحت هم تو که گفتم یگفتم؟م یم یچ_
 ؟یدید که موییدا
 
 .نه_
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 ازب براش درو خودت.رفت و داد رو کادو ش،اومدیپ سال سه تولد تو بابا یا_

 .بود مرده زنش که بود ماه سه تازه موقع اون.یکرد
 
 .بود یچ شبید شام ادینم ادمی من.تتتایدار انتظارا چه_
 داشت؟ دوست توییدا زن یلیخ
 
 .بود بچش مادر باالخره یکم،ولی داشتن اختالف هم با_
 
 مرد؟ اهوم،بچشم_
 
 .شد یم نابود مییدا که رفتیم اونم شکر،اگه رو خدا نه_
 
 .کردم شوت رو یا زهیر سنگ پام با نگفتم یزیچ گهید
 .اومد ینم قشنگ بزرگ باغ نیا نظرم به گهید

 .باشه غم انقدر صاحبش دل تو نکنه، وفا خودش صاحب به که یباغ
 .خوره ینم کس چیه درد به
 
 .ساختمون نمیبفرما،ا_
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 .العادست فوق:گفتم یشگفت با
 .قشنگه یتتتتتتلتتتتتتیخ
 

 .بود تر قشنگ یلیخ رونشیب از خونه داخل
 .ادیم یزندگ یبو و رنگ خونه نیا تو هنوزم انگار اصال

ضول حس لحظه هی یول چرا دونمینم ست دلم و کرد گل میف  رو خونه کل خوا
 .بگردم

 
 .کرد عوض رو ونیدکوراس کل سارا از بعد ییدا_
 .کنم حس حضورشو خوام ینم گفت یم
 
 چرا؟ آخه:دمیپرس تعجب با
 

 .برد مبل نیتر کینزد سمت به و گرفت دستمو
 راستتا کنم یم فکر من:گفت میبشتتنو خودش و خودم فقط که یطور به واشی

 .کرده *خ*ی*ا*ن*ت
 
 ؟یچتتتتتت_
 
 .چهیبپ صدام خوام ی،نم تر واشی_

 .ترسم یم قشنگ خونه نیا از من ینشه،ول باورت دیشا
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ساس ست توش یراز هی کنم یم اح شا باز اگه که ه شه،  عوض یچ همه دیب
 .بشه

 
صالیشد ونهید ترالن،_  شیزندگ به شوهرش به تونه یم باردار زنه هی مگه ؟ا

 کنه؟ *خ*ی*ا*ن*ت
 
صال ییدا د،چونیشا گفتم من که اوال_  ینم صحبت سارا راجب وقت چیه ا

 .کنه
 .صحبت کلمه کی از غیدر یول سالشه، دو آرتام االنم

 .آب ای بابا یگه،حت ینم یچیه
 
 .شهیم درست که شاللهیدونم،ا ینم_
 

 .میکن عوض رو لباسامون باال میبر پاشو:گفت و شد بلند
 

 .کردم یم نگاه ساختمون کل به و رفتم یم باال رو ها پله همراهش
 .نشیزاید ش،بهیمعمار به

 .بود محشر واقعا
 
 بوده؟ یک نجایا معمار ترالن_
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 .ییدا_
 
 !یبود نگفته.آها_
 
 .یبود دهینپرس_
 

 .کنم فکر رهیمیم نده جواب
 .کرد باز و در رفت یاتاق سمت به
 
 .میکن عوض رو لباسمون نجایا ایب_
 

 .بود در پشت یزیچ هی انگار افتاد راهرو ته اتاق به چشمم
 هست؟ خونه تو یکس ترتر،:گفتم و کردم صدا واشی و ترالن

 
 .نکنم نه،فکر:گفت واشی من از تیتبع به ترالنم

 
 کجتتتتتا؟: گفت ترالن که برم اتاق سمت به خواستم

 
 خوب؟ هیک نمیبب برم_
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 .بشه ناراحت ه،ممکنهییدا اتاق اونجا_
 

 .کنم عوض لباسمو که اتاق تو برد زور به و گرفت دستمو
 .بود العاده فوق نشیزاید که خونه کل برعکس

 .نفره هی تخته کی با داشت یمعمول توالت زیم هی فقط اتاق نیا
 

 .کردم دیتمد رژمو و کردم مرتب موهامو ، آوردم در مو مانتو
 .وارید یرو بزرگ عکس به خورد چشمم نهیآ تو از

 .کردم نگاه تر قیدق و برگشتم
 .یورزشکار کامال یبدن برنزه یپوست با ساله یس بایتقر مرد هی

 .موند بود لخت که باالش تنه مین رو چشمم
 …چشماش یول بود، شیشونیپ رو ظیغل اخم هی زدم زل صورتش به
 

 .برگشتم ترالن سمت به و دادم قورت یسخت به دهنمو آب
 .کرد یم نگام باز شین با 

 ه؟یچ:گفتم کردمو اخم
 
 یم تلبکار تازه یخور یم موییدا  چشتتمات با یدار ستتتاعته ه،دویچ کوفته_

 ه؟یچ یپرس
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 جوونه؟ انقدر چرا ته؟پسییإإ؟دا_
 
 باشه؟ ریپ مییدا که رهیپ مامانم مگه_

 .کستیکوچ بچه م،ییدا تازه
 
 .شد رید میباشه،بر آها_
 

 .دمیکش و گرفتم دستشو
 .دش ساختمون وارد شهاب که میبود آخر پله ،سر میدییدو رو ها پله سرعت با
 

 .اومدن مهمونا نیایپس؟ب نییکجا_شهاب
 

 ببر فیشرت شما:گفتم شهاب به رو اخم با نکنه فرار باز که گرفتم ترالنو دست
 .میایم االن ما
 
 .برگشت رو اومده راه و گرفت خودش به یمظلوم افهیق

 
 .میرفت یم باهاش هم ما خب:گفت ذوق با ترالن

 
 ؟یدار ذوق انقدر چرا تو حاال م،یریم بشه،بعد دور کمی بزار_
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 .ننیبب لباسامونو خوام یم خوب_
 
 .آخه تو یدار یا خوجسته دل چه_
 
 یدید.دارها *گ*ن*ا*ه* شتتهاب ا،یدر:گفت و شتتد یجد لحنش دفعه کی

 بود؟ مظلوم چقدر
 
 .نباش زنم،نگران یم حرف باهاش دم،امشبید بله_
 
فت و کرد لپم از یمحکم ب*و*س**  و یماه یلیخ تو دونستتتمیم من:گ

 .یمهربون
 .یاخالق بد کنن فکر همه یدار دوست چرا دونم ینم فقط

 
 .اخالقم بد چون_
 
 م؟یبر بابا بسه_
 
 .میبر: گفتم ترالن به رو نبود شهاب از یاثر انداختم باغ تو نگاه هی

 
 .شد دهیکش دستم که میبود افتاده راه تازه
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 ترالن؟ چته_
 
 .کنن خراب جشنو هام عمه ترسم یدارم،م استرس یتتتتلتتتتتیخ_
 
 .ستین که خورخوره عمته،لولو اوه_
 

 .کردم همراهش خودم با گرفتم دستم تو دستشو
 به کردم عشرو میداشت یطوالن بایتقر راه باغ وسط تا چون و میرفتیم راه هم کنار
 .داشت دوست ترالن که ریام شعر خوندن بلند بلند

 
 
 

  خوابه رخت تو یبر دیبا گهید خوابه وقت گهید برو کوچولو
  قابه یتو نجایا عکسش کن نگاش شد تنگ یمامان واسه دلت اگه
 سین یمامان چرا که نپرس ازم نکن هیگر گهید بسته زمیعز
 ینین باما بمونه تونسینم و بود شده خسته کمی من از نه تو از
 

  یی الالالالالالل ییالالالالالالالال
  ییبابا تنها شده رفته مامان ییالالالالالال

  الالالال ییالالالالال الالالال ییالالالالالالال
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  ییبابا تنها شده رفته مامان ییالالالالالاال
 الالالال الالالال الالالال الالالال

 
  کنهیم خوشحالم شیخوشحال خوشحاله االن مامان

  کنهیم کارمیچ داره شیدور غم که سین مهم
 خوبم منم اون خوبه یوقت
 

  گهید کس سراغ رفته واالنم گهید حس هی من رو کرده دایپ االن مامان
  گهیم قصه تو ی واسه یتتتتتیتنها یتتتیتنها بابا بعد به نیا از و

  رهینم خوابم اون بدون خوب که من بخواب کوچولو
 رهیبگ میگر تو جلو که خوامینم بخواب کوچولو

 
  ییالالالالالالال ییالالالالالالال

 
 

 .یآرامش از پر اسمت مثل واقعا تو دختر:گفت و زد بهم یلبخند کردم، نگاش
 

 .شد کم استرست که خوشحالم:گفتم و زدم روش به یلبخند
 
 .مینگفت یچیه نایا مامان به دنیرس تا گهید
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 .بودن خاله و مامان اومدن سمتمون به که یینفرها نیاول
 .حرفا نیا از و نیشد ماه چقدر که فیتعر یکل از بعد
 .ترشه من ماست گه ینم کس چیه که

 .دیکن یپرس احوال و سالم مهمونا با نیبر گفت مامان
 

 .ایب لحظه هی تو:گفت دویکش دستمو مامان که برم ترالن همراه خواستم
 

 .امیم االن برو تو: گفتم ترالن به رو
 
 .میشد دور کمی مامان با و
 
 شده؟ یزیمامان؟چ هیچ_
 
 .هستن هست،همه شهابم هست هم تییدا زن ینشده،ول که یزیچ_
 
 ؟یچ که ختتتتتتتب،_
 
 مومت تتونیمحرم مدت دونن ینم که هیا،بقینکن یمحل یب بهشتتون وقت هی_

 .شده
 
 .هست باشه،حواسم_
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 ود به یکی شتتهابم عاقلم،با دختر قربون:گفت و دی*ب*و*س* گونمو مامان

 .نکن
 
 من؟ ملکه یندار یا گهید امر.چشتتتتتتم نمیا_
 
 .برو زمیعز نه_
 
 .کردم یپرس احوال و سالم تکشون تک با و رفتم مهمونا سمت به

 حرص یوقت که عادتش طبق و نشسته زن تا سه کناره که ترالن به خورد چشمم
 .لباش به بود دهیچسب کند یم لباشو پوست خورد یم
 
 .گفتم یآروم سالم رفتم سمتشون به
 ؟یکن ینم یمعرف ترتر:گفتم ترالن به رو و
 

 .پدرم مادر شونیا:گفت حرص با شدو بلند ترالن
 .هستن هام عمه:گفت خانوم تا دو اون به رو و
 
 یچشتما با پستر هی که کردم یخوشتبخت ابراز و دادم دستت تاشتون سته هر با

 .سالم.ایعموشم،پو پسر منم:گفت و شد کینزد بهمون متوسط قد و روشن
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 .خوشبختم یلیسالم،خ_
 
 .نیهمچن_ایپو
 

 مهندس؟ خانوم یچطور:گفت و دیکش و ترالن یلپا
 

 ؟ینیب ینم رو ما گذره یم ؟خوشیچطور تو خوبم_ترالن
 
 .جورم اووووووف،چه_ایپو
 

 .میشد جدا ازشون یخواه معذرت با و کرد حوالش ییپرو بچه ترالن
 
 عموته؟ پسر واقعا_
 
سرا فقط یکرد فکر هیآره،چ_ شگل شما یپ ستن؟نخ خو سرا رمیه  مه ما یپ

 .هستن خوشگل
 
 هم همه م،یگفت اومد خوش و ستتالم همه به هم با دمیخند بچگونش لحن به

 .کردن تیوموفق یخوشبخت یآرزو برامون
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 جوابشتتو من و بود زده زنگ یبار ،چندییدا زن شیپ برم دمیکشتت یم خجالت
 .برم که بودم مجبور یول بودم، نداده

 .کردم بغلم یخوشحال با و شد بلند شدم کشینزد تا
 

 .زمیعز یشیم موفق حتما دونستمیم_ییدا زن
 
 .نیاومد هم شما که خوشحالم واقعا.ییدا زن ممنون_
 
 یفرق برام اصتتال شتتهاب تو شتتهابم، جون به.بچمه جشتتن ام،یم که معلومه_

 .نیندار
 

 .دونمیم:گفتم و انداختم نییپا خجالت با سرمو
 

شو ست شت چونم ریز د  دیشا.دمیم حق بهت نکش،من خجالت:گفت و گذا
 .کردم یم ترشو بد ای کار نیهم بودم تو یجا منم اگه

 
 .نیکن یم درک که ممنون_
 
 .بگذره خوش بهت زم،برویعز برو_
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 .شدم جدا ازش اجازه با
 .بودن اومده مهمونا همه بایتقر

 !سیمیآرت…نفر هی بجز
 .دهیدر ،دختره اومد یم حتما وگرنه مینکرد دعوتش البته

 
 وهیم و نزدیم حرف بودن نشسته هم هیبق دن،یرقصیم و بودن وسط پسرا دختر،

 .خوردن یم ینیریش
 
 یم در رو ها یبعض یادا وسطا م،اونیرقصد یم هم کنار وسط میرفت ترالن با

 .میآورد
 .میدیخند یم خودمون واسه

 
 .اومد یم ابرو و چشم من واسه و دیچرخ یم من دور همش شهاب

 .زدمیم یالیخ یب به شدم،خودمو ینم منظورش متوجه که من
 
 .دیرس ینم صدا به صدا یشلوغ اون تو

 آهنگمون؟ واسه میبر االن:گفت ادیفر با گوشم در و کمینزد اومد ترالن
 
 .میرفت جاز سمت به و گرفتم دستشو ذوق با

ست رو کروفونیم که هیبق دادن بهمون کروفونیم تا دو  سکوت همه دنید ما د
 .ما به دوختن چشم و کردن



wWw.Roman4u.iR  302 

 

 .نداشت برگشت که بود یراه یول میبود گرفته استرس جفتمون
 .میکرد شروع  هم با میگرفت گروید هم دست

 
Dualar eder insan 

 
 نسانیا ادر دعاالر،

 
 کند یم دعاها انسان

 
 
 

Mutlu bir ömür için 
 

 نیچیا عمور ریب موتلو
 
 شاد یزندگ کی یبرا
 
 
 

Sen varsan her yer huzur 
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 حوضور ریی هر وارسان سن
 

 یباش تو یوقت آرامش، جا همه
 
 
 

Huzurla yanar içim 
 

 میچیا اناری حوضورال
 

 درونم سوزد یم ،ینباش
 
 
 

Çok şükür bin şükür seni bana verene 
 

 نه ر و بانا یشوکور،سن نیب شوکور، چوک
 
 داد من به را تو که یکس ، شکر شکر،هزار یلیخ
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Yazmasın tek günü sensiz kadere 

 
 دره کا زیسنس گونو تک نیازماسی

 
 سرنوشتم تو, تو بدون را روز کی سدیننو
 
 
 

Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 
 

 ریب زیمیگونوللر ر،یب زیمیاللر
 

 یکی قلبمان ، یکی هامان دست
 
 
 

Ne dağlar ne denizler engel bir sevene 
 
 نه سو ریب لینگیا زلریدن نه داغالر نه
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 نباشند عشقمان مانع ها، ایدر نه ، ها کوه نه
 
 
 

Bu şarkı kalbimin tek sahibine 
 
 نهیصاحب تک نیمیکالب یشارک بو
 
 قلبم صاحب تنها واسه آهنگ، نیا

 
 
 

Ömürlük yarime gönül eşime 
 

 مهیاش گونول مهیاری عمورلوک
 
 دوستم واسه ، ام یشگیهم اری

 
 
 

Bahar sensin bana gülüşün cennet 
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 جننت گولوشون بانا ن،یس سن باهار

 
 بهشته تو لبخند برام ،ییتو بهار

 
 

Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 
 

 وزونهیی میعاشک شیساچم نور لر ملک
 

 .عشقم اند، تابانده نور تیبرو فرشتگان
 
 
 
 

 .میکرد بغل محکم گرویهمد اهنگ شدن تموم بعداز
 .زدنیم سوت ها یسر هی و زدنیم دست مهمونا همه

 .خوندن و نواختن به کرد شروع جاز دوباره
 واستته ترالن ادیز یها اصتترار جواب در بودم، گرفته درد ستتر ادیز یصتتدا از

 .نه بودم گفته دنیرقص
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 .افتاد ها ینیریش به چشمم

شمزه نظر به شتم یکیاومد، یم خو ستم تا بردا  یکی، کنم کینزد دهنم به خوا
 .کرد صدام

 .نبود یکس کردم نگاه رو اطراف و دور
 .تتایدر: گفت یکی بخورمش اومدم تا دوباره

 
 .رفتم صدا سمت به و گذاشتم یدست شیپ تو رو ینیریش

 .شد یم شتریب هم صدا شدم یم کینزد یخاک جاده به شتریب چقدر هر
 
 تتتتتا؟یدر_
 

 .کرد یم صدام ناله با که بود شهاب یصدا
 .کرد جلب رو توجهم درختا یال یزیچ
 
 .ایب تتتتتتایدر_
 

 .دمییدو سمتش شهابه،به خودشه
 
 ونه؟ید ینشست نجایا چرا تو_
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 .یکرد ونمید شدم،تو تو ونهید من:گفت یدار کش لحن با شهاب
 
 .ینشست نجایا زشته.پاشو شهاب_
 

 .من شونه رو گذاشت سرشو شد کینزد بهم یحرف بدون
 .یندار یعاد حالت که بود مشخص حرکاتش و لحنش
 .گرفتمش که افتاد یم شونم رو از داشت سرش
 .کردم موهاش نوازش به شروع و گرفتم بغلم تو سرشو

 .کرد حلقه کمرم دور دستشو
 
 .دارم دوست ایدر_
 
 .دونم یم_
 
 .دارم دوست یتتتتتلیخ ایدر_
 
 .دونم یم_
 
 .ستاین دونمیم من جواب ایدر_
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 .دونم یم نمیا_
 
 ؟یگ ینم چرا پس_
 
 .ساختمون تو میبر پاشو االنم.تونم ینم چون_
 
 .ردمک بلندش یسخت به و گرفتم بازوشو ریاومدم،ز رونیب بغلش از زور به
 

 م،ینشتتستتت ترالن با ظهر که یمبل همون رو میدیرستت که ستتتاختمون داخل
 .نشوندمش

 
 .واسش آوردم آب خونه آشپز از رفتم

 و چرت دهیم حیتوضتت بهم داره یوقت خواد ینم دلم یول نبود بد حالش یلیخ
 .بده لمیتحو پرت
 .خورد سره هی و آب

 
 .شنوم یم خوب_
 

 یریم تو نزن یرنگ نیا رژ گم یم تنته؟من هیچ نیا:گفت ادیفر با و شتتتد بلند
 ؟یپوش یم یرنگ نیا رهنیپ
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 .نداره یربط تو به:گفتم یخونسرد با کردم نگاش فقط
 

 .بود زده شیپ دفعه که ییجا همون به زد دهیکش کی کرد بلند دستشو
 

 .خورده که یا ضربه از سوخت یم که صورتم کرد،بجز خی بدنم کل
 .شد یم تر یخی و تر یکردم،خال یم نگاه شهاب به که لحظه هر قلبم

 .خوام ینم حیتوض ازش گهید
 

 و کرد بغلم پشتتت از شتتهاب که برم باغ ستتمت به خواستتتم کردم، گرد عقب
 .کردم د،غلطیببخش:گفت

 
 .زدیم بهم حالمو شتریب شهاب یحرفا و کرد یم خراب حالمو الکل یبو
 
 .کن ولم_
 
 .بدم حیتوض بهت خوام یم.نداره امکان_
 
 .دهیم تعفن یبو مربوطه تو به که یزیچ خوام،هر ینم_
 
 ز؟یه آدم همه اون وسط یبر که کنم ولت_
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 .ه*ه*ر*ز* تو ،به دارن شرف زیه یآدما اون:گفتم ادیفر با
 
 .کرد حمله سمتم به و شد یوحش حرفم نیا با

 .افتادم و خورد چیپ پام یلعنت یها کفش بخاطر
 
 .پام،مردم ،یتتتتتتتتتتیآ_
 

 اون و انداخت پام ریز دستشو حرکت کی تو من، به بود زده زل ترس با شهاب
 .برد ها پله سمت به و کرد ،بلندم کرد حلقه کمرم دور دستشو یکی

 
 ؟یبر یم منو یدار کجا_
 

 .رفت میشد آماده توش که یاتاق همون سمت به من به دادن جواب بدون
 اهنگ اوخ:گفت اخم با و آورد در پام از یآروم به گذاشت،کفشو تخت رو و من

 .شده کبود پات کن،مچ
 

 .نداره یربط تو به: گفتم و دمیکش پامو
 

ستش تا دو نیب پامو حرف بدون ساژ به شروع آروم آروم و گرفت د  امپ دادن ما
 .کرد
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 .شد ینم بکشم پامو خواستم یم که چقدر هر
 
 .بودم رفته فرو قیعم خلصه هی تو

 .بستم چشمامو
 .تتتایدر:گفت که بود گذشته یا قهیدق چند

 
 .خوابم کرد فکر که ندادم جوابشو

 .گذاشت میشونیپ یرو به نرم یا ه*ب*و*س* و اومد سمتم به
 کاریچ نیبب شاللهیا بشکنه دستم آخ، آخ آخ:گفت خورد بصورتم که چشمش

 کرد؟
 

 .رونیب برو: گفتم و کردم باز چشمامو عیسر که کنه بغلم خواست
 
 .رمیم ینشد قانع اگه بگم من بزار زم،تویعز_
 
 ستترم زا دستتت.ستتتمین کس چیه زهیعز ستتتم،منین تو زیعز من:گفتم ادیفر با

 .وردار
 

 .درد از بزرگ کوه هی اندازه شده سرم کردم یم احساس
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 !یش روشن دیبا تو آخه_
 
 .نجایا بارمیخونه، تو باریشدم، روشن من_

 هک محاله بشتتم قانع اگه یحت ندارم،چون حتیتوضتت به ازین که دمیفهم االن
 .بشم باهات ازدواج به یراض

 
 .دیلرز یم تیعصبان شدت از چونش.کرد یم نگام فقط

 
 ؟یبزن یخوا یم ؟نکنهیکن یم نگاه ینطوریا ه؟چرایهتتتان؟چ_
 
 که ییصدا با گرفتم جلوش صورتمو.رفتم سمتش به شدمو بلند تخت رو از

 .زد ادیفر بودم دهینشن خودمم تاحاال
 
 .بشه خنک دلت تا بزن!بزن گهید ایب_

 .زهیه خودت یچشما مثل هیبق یچشما چون من صورت تو بزن
 

 .دش دهیکش شدت به دستم که شدم یم رد کنارش از تیعصبان با داشتم
 بلند صداش داشت یسع که طور نیهم شدش قفل یها دندون نیب از شهاب

 کنه؟ یم ینطوریا ا؟چرایدر چته:گفت نشه
 
 .بردار سرم از دست خوامت ینم تو؟ ای چمه؟ من_
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 و شتتتریب دستتتش فشتتار لحظه هر و خورد یم صتتورتم به دارش تب یها نفس

 .شد یشترمیب
 
 .بدم حیتوض بهت تا بپرس بگو،ازم. سکوتت با یکنیم ونمید یدار_
 

ستم درد از که طور نیهم شمام  د شک پر چ  ینم حیتوض تو از من:گفتم شد ا
 …متنف ازت من خوام،

 
 .داد قرار لبم یرو رو انگشتش و بزنم حرفمو ادامه نزاشت

 
 .نگو یچیه گهید.نزن حرف.نگو تتتتتتتتتتس،یه_
 

 .بهش بدوزم رو میخی نگاه کردم یسع یول دمید چشاش تو اشکو برق
 
 .ایدر_
 
 یمحکم رهفشا بزار لبم رو لباشو خواست تا وارید به چسبوندن منو حرکت هی تو
 لهفاص ازم قدم کی نداشت رو یزیچ نیهمچ توقع ،چون دادم ستبرش نهیس به

 .گرفت
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 .شدم رو به رو عکس داخل مرد با و کردم باز و در

 .کرد یم نگاه در به و بود مونده مات
 .رفتم ها پله سمت به کردمو یخواه معذرت ازش تند

 .دمییدو فقط رو باغ وسط تا
 نه باشتته جونم آروم بود قرار که یشتتهاب،کستت دستتت از کردم یم فرار داشتتتم
 .روحم سوهان

 
 .شد یم شتریب صداها شدم یم کینزد باغ وسط به شتریب چقدر هر
 .اومد یم من سمت به که دمید و ترالن یکیتار تو
 
 ا؟یدر ییکجا_
 
 .شد تموم یچ ترالن،همه شد تموم_
 
 گفت؟ یداد؟چ حیتوض بهت_
 

صال گهیگرفتم،د جوابمو من:گفتم و گرفتم سمتش صورتمو  که ستین مهم ا
 .بوده سیمیآرت با شهاب چرا
 یم قهیدق هر که یمرد با من باشتته بیع یب و درستتت کارشتتون هم چقدر هر

 .کنم یزندگ تونم ینم گوشم تو بزنه خواد
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 نبود ما یها اصرار د،اگهیببخش:گفت و نییپا انداخت سرشو یناراحت با ترالن
 .آورد ینم سرت ییبال نیهمچ کصافت نیا االن

 
 .یخواهر نداره اشکال_
 

 .کردم فیتعر ترالن واسه رو هیقض کل من و میبود ستادهیوا وسط همون
شت از پا یصدا ستم یم سرم پ  ستمود ترالن که هیک نمیبب برگردم اومد،خوا

 .شهابه:گفت آروم و گرفت
 
صله ازم قدم چند هنوز و شد رد سرعت به کنارم از ش که بود نگرفته فا  و تبرگ

 .گفتم یک نیبب حاال ،یمن مال تو ایدر:گفت
 

 .کردم نثارش ییبابا برو
 .جشن وت یایب افهیق نیا با زشته کن، درست شتویآرا میبر: گفت ترالن که

 .اتاق همون و خونه همون دوباره
 .شد جلب در اون به توجهم دم،دوبارهیرس که اتاق در جلو

 
 .گرفت جون چشمام جلو ترالن ییدا متعجب افهیق

 .زدم بسته در به یلبخند تصورش از چرا دونم ینم
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 در الله،به بستتم:گفت و انداخت در به ینگاه و انداخت من به ینگاه ترالن
 ؟یزنیم لبخند

 
 ناو از ترالن با شتتمیآرا دیتمد از بعد و رفتم اتاق ستتمت به دادن جواب بدون
 .میشد خارج غم خونه

 
 .بودن رفته مهمونا شتریب و بود شب یآخرا

 .برن که کردن یم یخداحافظ هم هیبق
 

 ؟یدار خبر شهاب از ایدر:گفت و اومد من سمت به نگران چهره با ییزندا
 
 .نه_
 
 .زنهیم شور دلم.دهینم جواب زنمیم زنگ چقدر هر_
 

کان  داره و خر ن،سنینگران که ستین بچه:گفت و شد کینزد بهمون خنده با آ
 .شهیم داشیپ هست جا هر
 

ندا فت یم داشتتتت یوقت یواال،ول دونمینم_ییز  خراب حالش بدجور ر
 .کنم یم شلوغش دارم من دمیشا.بود
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 .اوردمین خودم یرو به یول افتاد شور دلم منم ییزندا یحرفا از
کان  .زد زنگ شهاب به و آورد در رو شیگوش آ

 .نداد جواب میموند منتظر چقدر هر
کان چهره تو ینگران دفعه نیا  .بود مشخص هم آ

 
 .داد جواب که گرفت دوباره

 
 شما؟ سالم،_
 

_… 
 
 .پسرعمشم من_
 

_… 
 
 چرا؟ مارستانیب خدا، ای_
 
کان از شدم مجبور و شد خراب ییزندا حال مارستانیب اسم دنیشن از  دورش آ

 .کنم
 
کان یها ادیفر با  .گشتم بر سمتش به آ
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 .کرد یم هیگر و زدیم پاهاش رو محکم و بود نشسته نیزم رو
کان: گفت و دییدو ستتمتش به ییدا زن.بودن شتتتده جمع دورش همه  یچ آ

 خوبه؟ شده؟شهاب
 

کان  .رفت کسم رفت،همه رفت،پشتم داداشم_آ
 

کان و ییدا زن خراب حال از دییدو سمتشون به ییدا و شد هوش یب ییدا زن  آ
 .شد خم کمرش که دمید چشم به من و شد هیقض متوجه

 
 .کردم یم نگاه بود شده جمع دورشون که یتیجمع بودم،به مات من

 رفت؟ رفت؟کجا شهاب
 

 . ختیر یم اشک گوله اومد،گوله سمتم به ترالن
 .کردم یم نگاش فقط من

 
 ؟یدیشن ا،یدر_
 

 .دادم تکون سرمو فقط
 
 .ایدر کن هیگر_
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 .بود سخت برام کردم،هضمش نگاش فقط
 ممکنه؟ مگه اصال
 .من کردن تیاذ واسه نقشست هی نمیا حتما

 
 .کن هیگر ی،خواهر ایدر_
 

 .ترالن به بودم زده زل فقط یحرف بدون من اما
 .بابا و مامانم

 .شد یم هوش یب یه ییزندا کردن یم هیگر همه لیفام کل مهربانو و الیدان
 

کتتتتتتان:گفت ادیفر با ترالن کتتتتتتان،آ  .شده شوکه ایدر ایب آ
 .گه ینم یچیه
 

کان  .دییدو من سمت به و زد کنار و عتیجم آ
 .شد جلب من سمت به ها توجه دفعه نیا

 
کان  .کن هیگر یخواهر_آ

 
کان هوی که بودم جواب دنبال چشماش،انگار به زدم زل  .کردم یشوخ بگه آ
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 .گرفت آغوشش تو من و اومد سمتم به مامان
 .دیچیپ یم گوشم تو همهمه یصدا

 .کردن یم هیگر عده هی
 .زنش چارهیب گفتن یم ایبعض

 من؟ من؟چرا چارهیگفتن؟بیم زنش؟منو
 .مادرش چارهیکنه،ب یم شوهر جوونه نیا گفتن یم ایبعض

 بود؟ چارهیب ییدا بودم؟زن چارهیب من
 .شد بسته چشمام دفعه کی

 
 
 
 .کردم باز چشمامو یدیشد درد سر با
 کجاست؟ نجایا

 .انداختم اتاق دور تا دور به نگاه هی و نشستم تخت رو
 .افتادم شبید ادی

 .گذاشتم گونم رو شهاب،دستمو یلیس
 .شهاب یها هب*و*س**

 .شهتتتتتتاب
 

 .رفتم در سمت به و شدم بلند
 .رفت یم نییپا ها پله از داشت ترالن ییدا
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 .گشت بر سمتم به در یصدا دنیشن با
 
 ن؟یخوب_
 
 .ممنون:گفتم اومد یم در چاه ته از که ییصدا با
 

 .افتادم جا همون و رفت یاهیس چشمام
 .گرفت بازومو ریز و دییدو سمتم به که دمید آخر لحظه تو فقط

 
 .کردم باز چشمامو یدست یها نوازش با

 .رفت یم صدقم قربون کردو یم نازم بود مامان
 .نبود خودش حال تو

 .ختیر یم اشک و بود نشسته طرف اون ترالنم
 ا؟یدر یخوب:گفت دید بازمو یچشما تا
 

 .دادم تکون سرمو فقط
 

 .ینباش تو زشته کنن یسپار خاک خوان ی؟میپاش یتون یم_مامان
 

 .بود تنم شبید از لباسم شدم، بلند یحرف بدون
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 .شوم قرمزه لباس همون
 .یمشک کردم،سرتاپا ترالن لباس به نگاه هی

 . شد منظورم متوجه نگاهم از
 .کرد خارج کمویکوچ کوله تخت کنار از

 .کردم عوض لباسامو
 
 .بودم شده مردگان عروس هیشدم،شب رهیخ خودم به نهییآ تو

 .روح یب صورت
 .یمشک پا سرتا

 .رفتم نییپا رو ها پله ترالن و مامان کمک به
 .نبود خونه تو کس چیه
 

 .زار الله تا میرفت و دنبالمون اومد بابا
 .بودن اومده یادیز عتیجم
 .بعد سکانس واسه میبر کات، بگن که بودم منتظر همچنان من

 
 .وفتمین که بود گرفته بازومو ریز ترالن
 .کردم یم نگاشون فقط گفتن،من یم تیتسل بهم همه

 
 ؟یستیوا یتون یم ایدر_ترالن
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 .آره_
 
 .شده بد حالش تییدا زن کمک واسه برم من_
 
 .برو_
 

کان  .کردن صداش که  من به بود زده زل یاشک یچشما با آ
 
کان_  .ایب آ

 .آخر هیخداحافظ یبرا ادیب خواد یم یک هر:گفت یبلند یصدا با بعد
 

 .ستین یشوخ یخداحافظ
کان هیاشک یچشما  .ستین یشوخ آ
 .شیابد خونه سمت به افتادم راه محکم

 
 .نمشیبب خوام یم کنار نیبر_
 

 وامخ یکنار،م نیبر زدمیم ادیفر و دادمیم هل رو هیبق.رفتن کنار نفر ستتته دو
 .نمشیبب
 .نمیبب و شهاب خوام یم
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عه کی کان دف فت ادیفر با آ  تو شتتتده داغون ن،صتتورتشیریبگ جلوشتتو:گ

 .ارهینم تصادف،طاقت
 
 .دادم یم هل رو ،همه رفت ینم گوشم تو حرف من یول
 .گرفت منو محکم یکی

 .هکن ولم که گفتم یم راه یب و بد بهش و دمیکوب یم نشیس به مشت با
 .بود گرفته منو فقط اون یول

 .نمیبب و شهاب که کردم یم التماس و زدیم غیج فقط من
 .دادم دست از مویانرژ که بود گرفته منو محکم انقدر نیا یول
 
 .نمشیبب برم کن ولم:گفتم یم واشی همچنان یول
 
تتتتتس،نمیه_  واسه نیایب گفت یاحمق کدوم دونم ینم من.شینیبب یتون یت

 .یخداحافظ
 .کارا نیا دست از شد نابود مادرش

 
شار ستبرش نهیس به سرمو صدا ف شم ریز قلبش یداد،  که ودب ییالال مثل گو
 .داشتم ازین بهش
 .زدمینم پا و دست گهید.بودم شده آروم
 . دیچیپ مینیب یتو تلخش عطر یبو که دمیکش یقیعم نفس
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 .ادینم ادمی یچیه گهید و بستم چشمامو
 
 .کردم باز چشمامو دستم یتو یزیچ سوزش با
سالیم یزن شت شیشونیپ یرو یاخم و دیسف مانتو با ان  یم چک رو سرمم دا

 .کرد
 ؟یاومد هوش به زمیعز إإ،:گفت و زد یلبخند دید که بازمو یچشما

 
 قورت دهنمو اب یستتخت به ستتوخت، یم بودم دهیکشتت که ییها غیج از گلوم
 کجان؟ هیبق:گفتم و دادم

 
 .کنم یم صداشون االن روننیب_
 

 خوندن یم درخت رو که ییها پرنده به و کردم اتاق پنجره تنها سمت به مو رو
 .دوختم چشم

کان ترالن، و شد باز شدت به در  .شدن وارد مامان و آ
کان یچشما  .داشت یبزرگ غم آ
 .ختیر یم اشک آروم آروم ترالن

 .کنم باور نتونستم هنوزم که من بود،مثل مات مامانم یول
 .گفتن شهاب از کرد شروع جلو اومد مامان

 .ارهیب در اشکمو خواست یم
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 .هاش یمهربون از گفت، یم هاش یخوب از همش
 .کردم بد بهش من نکهیا از
 .ندونستم قدر من و داشت دوستم شهاب نکهیا

 .کردم حس رو یچهارم نفر حضور
 .کردم نگاه روم به رو فرد به و کردم خارج مامان آغوش از سرمو
 بزنم؟ حرف باهاشون من لحظه هی شهیم: گفت مامان به رو جلو اومد

 
 .حتما_مامان

 
کان شیپ تر عقب و گرفت فاصله ازم مامان  .ستادیوا ترالن و آ

 و گرفت دستتتشتتو ترالن جلو اومد یم داشتتت یوقت کردم یم نگاش فقط من
 نشه؟ ؟بدتریبگ یخوا یم یچ:گفت

 
 .کن اعتماد من به_
 
 .سمتم اومد محکم یها قدم با
 
 .دمیشن رو صداتون یاتفاق بودم، خونه تو روز اون ترالن ییمانم،دایا من_
 

 .دادم تکون دمیفهم هیمعن به سرمو
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 .خوام یم معذرت واقعا_
 

 .سوخت صورتم طرفه کی که یچ واسه بپرسم خواستم
 .شد رد چشمام جلو از لمیف مثل ها اتفاق همه
 .هم دست تو دست سیمیآرت و شهاب مطب جلو روز اون

 .شدن خارج ساختمون از خنده با
 .کرد له غرورمو شهاب
 .کرد نابودم

 .خورد یم سر چشمام از اشک قطرات بستم چشمامو
 .گرفت آغوشش تو منو و کنارم اومد ترالن

 
 .بشم چشمات یفدا.زمیعز کن هیگر_
 
 شد؟ یچ یدید ترالن_
 
 .آرزوم بشه تو کردن هیگر کردم ینم فکر وقت چیه ایدر دم،ید آره_
 

 .ترالن کرد نابودم شهاب:گفتم یم و کردم یم هیگر بلند بلند
 .کرد خراب مویزندگ سیمیآرت
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کان به رو بعد ترالن یچشما تو زدم زل و اومدم رونیب بغلش تو از  ایا،بیب:گفتم آ
کان  .آ

 
 .بودن نشسته شمیپ جفتشون اومد سمتم به

 براش؟ بودم کم من:دمیپرس جفتشون به رو و ختمیر یم اشک آروم
 نداشت؟ دوستم

 .واسش کردم یکار هر که من آخه
 .کردم کنارم بودنش واسه یهرکار

 
کان  .کرد یم پاک اشکامو دستش یکی اون با و گرفت دستمو آ

 ینم بند اشکم که االن به ،نه ختمینر هم اشک قطره کی که یسپار خاک به نه
 .اومد

 
 یمن مشغولش فکرم انقدر که بودم مرده بجاش من کاشیترالن،ا شدم خسته_

 .شد
 ؟یچ باشم کرده اشتباه من اگه

 
 .فرستادم یم لعنت شهاب و خودم به و ختمیر یم اشک من

 .ختنیر یم اشک من همراه هم هیبق
 
 شدم؟ وهیب نشده، عروس یدید مامان_
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 .شد خارج اتاق از حرفم نیا با ختیر یم اشک فقط مامان
کان  .رفت پنجره سمت به آ
 .دیلرز یم هیگر شدت از هاش شونه
 .من اهیس بخت واسه کرد یم هیگر و دیمالیم کمرمو ترالن

 .کرد یم نگام اخم با مانیا
 .ست،سنگهین آدم نیا

 
 .کرد نهیمعا و اومد دکتر سرم شدن تموم بعداز

کان اط،یح تا رفتم ترالن و مامان کمک به  .زد ترمز پامون جلو نیماش با آ
 

کان  م؟یبر کجا خاله_آ
 

 ت؟ییدا زن شیپ میخوبه؟بر حالت ایدر دونم،ینم_مامان
 
 .میبر:گفتم یحال یب با
 
 .بود ترالن شونه رو سرم و بودم بسته رو چشمم ریمس کل تو
 .کردم باز چشمامو نیماش ستادنیا با
 .بودن زده اهیس یها پارچه وارهاید به
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 .بودن آمد و رفت در مردم.بودن مونده در جلو الیدان و بابا ، ییدا
 
 ربانه با و شتتهاب عکس که یا حجله به افتاد شتتدم،چشتتمم ادهیپ نیماشتت از

 .بودن گذاشته یمشک
 .ختنیر یم چشمم از اشک قطرات

 .افتادم زانوهام ینداشت،رو وزنمو طاقت پاهام
 .کردم یم هیگر عکسو به بودم زده زل
 .زدم ادیفر دل ته از
 
 .شتتتتتهتتتتتتاب_
 
 .گرفت بغلش تو منو نشست جلوم اومد ییدا
 
 بکنم؟ دیبا کاریچ االن کو؟من شهاب یتتتتتتیدا_
 
شم در آروم هق هق با ییدا ض شهابم خدا ا،بهیدر باش آروم:گفت یم گو  یرا
 .خودت کردن تیاذ همه نیا به ستین

 
 .خونه داخل بردن کردن بلندم اومدن

 .دادن یم یدلدار ییدا زن به و بودن نشسته همه
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 یم ناله و آه یجور بود، نشسته ییدا زن کنار که سیمیآرت به افتاد چشتتتتتتمم
 .مرده اون شوهر انگار که کرد
 .کرد یم وآرومش کرد یم بغلش باری قهیدق چند هر هم ییدا زن یحت
 

 .اومد سمتم به عیسر افتاد من به که ییزندا چشم
 .کرد یم فوران چشمم از که بود اشک و میبود مونده هم بغل تو
 

 .شد ور حمله سمتم به سیمیآرت
 .کرد جدا ازم رو ییزندا

 
 .قدمو بد دختره کن ولش ییزندا_سیمیآرت

 .کرده یکش خود شهاب که کرده، کاریچ ستین معلوم
 
کان به رو و کردم نگاه اطراف به یناباور با  ودب شتتده ستتاختمون وارده تازه که آ

شک رهنیپ قهی و رفتم شهابآ گن یم یچ نایا:گفتم ادیفر با گرفتم شویم  کان؟
 کرده؟ یکش خود

 
کان  حالت چون شتتهابم شتتده، منحرف نیماشتت هیگفته؟ و فیاراج نیا یک_آ

 .نویماش کنه کنترل نتونسته نداشته یعاد
 .دادگاهشه هم گهید هفته
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 ؟یچ یبرا دادگاه؟دادگاه_
 

 تو:گفت کرد یم تیهدا مبل سمت به منو که طور نیهم و اومد سمتم به ترالن
کان آروم  .بگو بهش ویچ همه ایب باش،آ

 
کان  .نشسته نجایا مهمون همه نیست،این وقتش االن_آ

 
 چه تهیافر دختر نیا بدونن همه نین،بگیبگ نتتتتتتتتته:گفت و شد بلند سیمیآرت
 .آورد شهابم سر ییبال
 
 .یعوض ارین فتیکث زبون به و شهاب شهابت؟اسم_
 
 

 .دیکش یم محکم کرد،شالمو بلندم و اومد سمتم به سیمیآرت
 .شد پرت که شکمش تو زدم لگد با راحت کوتاهش قد خاطر به

 پرت حواستتم که آخر لحظه تو کنن جدا هم از رو ما که اومدن مامان و ترالن
 .شد مامان

 .چشمم تو زد مشت با
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 به و من و گرفتنم محکم ترالن و مامان که کنم حمله سمتش به دوباره خواستم
 .کردن تیهدا بودن ها خواب اتاق که باال طبقه سمت

 
 .تو کردم،رفتم باز و شهاب اتاق در

 .باشم تنها خوام یم:گفتم که داخل ادیب خواست ترالن
 
 .داره یزور چه یوجب مین چشمت،دختره یپا یبزار ارمیب خی رمیم من پس_
 
 .ندارم الزم_
 
 .شده کبود چشمت ریز.یندار الزم خود یب_
 

سمیم من که یترالن ست شنا شه،برو:گفتم نیهم خاطر به نبود بردار د  زود با
 .ایب

 
 .کردم قفل و در پشت از ، بستم و در رفت تا

 .رفتم تختش سمت به آروم
 .افتاد متن به یبد لرز گرم هوا و بود تابستون هنوز که نیا با دمیکش دراز روش

 .خودم رو دمیکش داشتم بر شو پتو
 .هام هیر تو دمیبلع جا کی رو تنش عطر تمام دیکش قیعم نفس هی
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 .شد نییپا و باال در رهیدستگ

 
 .دادشهیب و داد تنگه حضورشه،دلم تنگ دلم
 .رفتم کمد سمت به شدمو بلند
 .خورد در به یا تقه

 .شهابه مخصوصه زدن در به تقه شدم، شوکه لحظه کی
 .اومد ترالن یصدا که برم در سمت به خواستم

 
 ؟یکرد قفل چرا و در ایدر_
 

 .کرد یم تمیاذ یمشک یلباسا نیا ، ندادم بهش یجواب
 .کردم باز کمدو در
 
 ؟یکن یم یدار کاریچ کن، باز و در ایدر_
 

 .لباساش به دمیکش دستمو
 .کردم خارج کاور از رهناشویپ از یکی

 .دادیم دیتا یبو دم،ییبو و کردم کینزد مینیب به
 .نیزم داد،انداختمش یم دیتا یبو نمیآوردم،ا در رو یدوم
 .یبعد و یبعد ،یبعد
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 .در دنیکوب به کردن شروع دفعه کی
 

 .کن باز و در  مادر ایتتتتا؟دریدر_مامان
 

کان باره بعدش و هم ستتر پشتتتت تقه چندتا.خاله کنار نیایب_آ  یصتتتدا دو
کان  .میبزن حرف میخوا یم ایا،دریدر و در کن باز_آ

 
 .کردم ینم یکار که نشستم،من رهنایپ وسط

 .روح یب یها پارچه نیا نیب گشتم یم شهاب دنبال من
 .کنه بغلم کنه،که آرومم که تنش عطر به داشتم ازین االن من
 .رو یطوفان یچشما اون کن آروم بگه که من، یایدر ستین یزیچ بگه که

 .شد چشمام مهمون که بود اشک دوباره
 
 .خدا به خوبم من.نیبردار سرم از دست:گفتم ادیفر با
 

 هم رو نایا رمیم بدم خویآوردم، خی واستتتت یخواهر کن باز در ایدر_ترالن
 .برمیم
 

 .زنهیم گول بچه داره انگار
 .آوردم در لباسامو کل و ستادمیا پام یرو یسخت به
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 .رفتم توالتش زیم سمت به و کردم تن به و شهاب یها راهنیپ از یکی
 

 .افتاد شیشگیهم عطر به چشمم
 .زدم دستم و گردنم لباس، به کمی برداشتم

 
 .کنم یم سکته دارم دخترم،من و در کن باز:گفت ناله با مامان

 
 .خوبم ؟منیچ واسه آخه_
 
 .دمیکش دراز روش و رفتم تخت سمت به

 .بستم چشمامو و دمیچیپ دورم رو پتو
 

کان  .میبشکن و در خودمون میش یم مجبور ینکن باز و در ایدر_آ
 
 .نیبشکن خوب:گفتم دمیشن یم زور به خودمم که ییصدا با

 .افتاد هم رو پلکم
 

 .برده خوابش نشسته که دمید تخت یپا ترالنو کردم باز که چشمامو
 خیم ترالن یصتتدا با که بشتتم خارج اتاق از خواستتتم شتتدم، بلند جام از آروم

 .شدم کوب
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 وضع؟ نیا با یریم یدار کجا_
 

 داخل؟ یاومد یچطور تو:گفتم و سمتش برگشتم
 
 ؟یر یم یدار کجا ینگفت.زاپاس دیکل با_
 
 .که نمونده واسم حواس_
 

 .دمشونیپوش تک تک لباسامو سمت رفتم
 ریز منو حرکات تمام  داد یم ماساژ گردنشو که طور نیهم و بود نشسته ترالن

 .بود گرفته نظر
 
 داره؟ نگا هیچ_
 
 .کنم نگاش دارم دوست خودمه دوست چه تو به داره،اصال صفا خر دنید_
 
 .ادیب در چشمات تا کن نگاه کن،انقدر نگاه_
 
 .نیبش نجایا ایب ایدر_
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 چتتتتترا؟: دمیپرس تعجب با
 

 .چشمام تو زد زل و گرفت دستمو دوتا ستاد،یوا جلوم اومد
 
 .نمک یم باور من یبگ یچ هر نه،تو ای آره بگو فقط پرسم یم سوال هی ایدر_
 
 .یکن یم نگرانم یشده؟دار یچ_
 
 .دارم سوال هی فقط. زمیعز ستین ینگران یبرا ییجا_
 
 .یکرد جونم گه،نصفید بگو خب_
 

 ون،رفتهخونت امیب من نکهیا از قبل جشتتن، روز تو ایدر:گفت پته تته با ترالن
 شهاب؟ خونه یبود

 
 ه؟یسوال چه نینه،ا که معلومه_
 
کان آخه_  .شهاب مدارک از یسر هی کردن دایپ واسه اونجا رفته آ
 .ستین مدارک از کدوم چیه
 کجاست؟ یدون ینم تو
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 .اونجا میبر آمادشو ترالن.نتتتته: گفتم تعجب با
 

 .اومدم نییپا ها پله از دو به سرم رو  انداختم و شال
 

 .خوند یم قرآن داشت و بود نشسته سالن تو ییزندا
 مادر؟ یخوب:گفت لبخند با داشت بر چشماش از رو نکیع دید منو تا
 
 شدن؟ یچ مدارک ییدا زن.بله_
 
 شتتد پرپر که بود جونش اصتتل ستتت،ین هم مهم برام واال،اصتتال دونمینم_

 کار؟یچ خوام یم اموالشو
 

 .کردن هیگر به کرد شروع و شد پر چشماش
 .کردم بغلش و سمتش رفتم

 
 .رهیبگ و شهاب حق یکس زارمینم من ییدا زن_

سته س یست،ولین مهم ست،اموالشین خودش یوقت که در  نداره حق هم یک
 .بخنده شهاب و ما شیر به و بخوره اموالشو

 
 .بکن الزمه زم،هرکاریعز دونمینم:گفت و کرد و پاک اشکشو
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 .دنبالمون اومده مانیا میبر ایب: گفت و اومد نییپا ها پله از ترالن

 
 اومده؟ یک_
 

 .گهید مییدا_ترالن
 
کان ؟بهیگفت چرا اون به_  .ادیب یگفت یم آ
 

کان به من:گفت حرص با ترالن  آخه؟ زنم یم زنگ آ
 

 .میشد خارج خونه از ترالن با یخداحافظ از بعد شدمو بلند
 .بود بغلش تو بچه پسر کین،یماش تو بود نشسته مانیا

 .نشستم پشت منم و نشست جلو ترالن
 .گفتم سالم شد یم خارج گلوم از زور به که ییصدا با

 .داد جوابمو آروم مانمیا که
 

 گر؟یج یخوب آرتامم، سالم_ترالن
 

 .دهیترس چشمم هیکبود از من،حتما به بود زده زل بچه
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 .خاله بغل آرتام،برو_مانیا
 

 .آرتام من بغل ایب:گفت ترالن.داد تکون نه یمعنا به سرشو
 
 .نهیبش عقب دیبا بچه.شه ینم:گفت یجد یلیخ مانیا

 
ستمو امیب نظر به مهربون بزنمو لبخند کردم یسع : گفتم و مگرفت سمتش به ،د

 .میکن یباز هم با ایخاله،ب ایب
 

 .کرد میقا مانیا گردن تو سرشو زدو یلبخند
 
 .خاله شیپ عقب برو آرتام هیچ ایباز لوس نیا_مانیا

 
 جلو اومد،خودمو عقب ستتمت به و شتتد خارج مانیا بغل از یناراحت با آرتام

 .گرفتم دستشو دمویکش
 .داد اخم با جوابمو که زدم لبخند روش به

 .پنجره به زد زل و نشست کنارم
 من با:گفتم آروم گوشتتش بغل رفتم آرتام ستتمت به من کرد، حرکت مانیا

 ؟یقهر
 



 343 ایدختر در

 .داد تکون نه یمعن به سرشو فقط
 
 ؟یکرد پشت من به چرا پس_
 
 بهم کردم فرش یموها تو دستتتمو زدمو یلبخند کرد، یم نگاه چشتتمام به
 .ختمشونیر
 

 .کرد گاهن میکن یم کاریچ ما نهیبب بود برگشته که ترالن کرد،به یزیر خنده
 
 .ینیبب رونویب یبتون نیبش بغلم ایب_
 
 .نشست بغلم تو و اومد یخوشحال با
مه نهییآ از که مانیا  شیشتتونیپ به ی،اخم داشتتتت نظر ریز رو ما حرکات ه

 .رهیگ یم درد خاله یآرتام،پا نییپا ایب:گفت یخشک لحن وبا انداخت
 
 .داره وزن چقدر بابا،مگه نه_
 
 .شهیم عادت بد_مانیا

 
 نگران اشه،شمینم عادت بد هم نشستن باری نه،بایبش بغلم خواستم خودم من_

 .نباش
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 ثبت یبرا میبر یک ایدر یراستتت:گفت ترالن که داد رونیب شتتویحرصتت نفس
 .ها شهیم رینام؟د

 
 . نرفتم امسال دیشا ،من برو تو:گفتم یالیخیب با
 

 ؟یچتتتتتتتتت:زد داد بایتقر
 
 .دانشگاه به برسه چه ندارم خودمو حوصله االن من یدیشن که نیهم_
 
 هن،بیافت یم عقب شتتما کار نیا با یندارم،ول دخالت قستتت من البته_مانیا

 . کنه یم ضرر نه رسه یم سود نه یکس
 
 .ندارم طشویشرا االن واقعا یدونم،ولیم_
 

 ،هان؟ یجداش ازش یخواست یم یکرد فراموش ،نکنهیکرد خود یب_ترالن
 
ستم یم آره_ شم خوا ض یول جدا  مها یبچگ هیباز نبودم،هم که مرگش به یرا

 .بود
 نباشه؟ مهم برام که جمیهو من مگه.بود شوهرم ماه چند
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 .دیچک چشمم گوشه از یسمج اشک قطره
 .کرد یم نگام یناراحت با آرتام

 .کرد پاک رو چشمم اشک کوچولوش یدستا با
 .کرد حلقه گردنم دور دستشو

 قهیدق ندچ نیا تو کردم دایپ بچه نیا به که یگرفتمش،حستت بغلم تو محکم منم
 .بود باور قابل ریغ خودم واسه

 
 …زم،تویعز دونمیم:گفت گشت یم بر ما سمت به که طور نیهم ترالن

 
 .دیماس دهنش تو حرف عتیوظ نیا تو آرتام و من دنید با
 

 .نیبب آرتامو مانیآرتتتتام؟ا_ترالن
 
 دیاربز لطفا.شتتهیم عادت بد گفتم:گفت و انداخت نهییآ داخل از ینگاه مانیا

 .نهیبش خودش یصندل رو
 
 حکمم آرتام از تیتبع به منم شد، تر تنگ آرتام دست حلقه مانیا حرف نیا با
 .دنینشن به زدم ،خودمو کردم بغلش تر
 

 .گذشت سکوت تو قهیدق چند
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 تر ظیغل اخمش لحظه هر و کرد یم نگاه آرتام و من به نهییآ تو از همش مانیا
 .شد یم
 

 .شد شل آرتام دست
 .نه ای خواد یم یزیچ نمیبب که کردم نگاه صورتش به
 .شدم مواجه بستش یچشما با
 د؟یخواب یک نیا

 .رهینگ درد گردنش که کردم درست سرشو و دمی*ب*و*س* گونشو
 

 رمش؟یبگ عقب امی،بیشد خسته:گفت و برگشت ترالن
 

 .برده نه،خوابش:گفتم نشه داریب آرتام که یطور آروم
 

 الستت اگه رم،وینم منم یاین دانشتتگاه،اگه یایم گم،تویم یجد نویا یول_ترالن
 .تو رهیتقص مینش قبول خوب دانشگاه گهید
 
 .ترمو نیا نیریگ یم یمرخص فوقش د،یکن نام ثبت که من نظر به_مانیا

 
 .هیخوب فکر نمیا اره،:گفت ذوق با ترالن
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 ن؟یشد قبول کجا حاال_مانیا
 

 .مازندران،عمران_ترالن
 
 ن؟یکن یم کاریچ خوابگاهو_مانیا

 
 .میریبگ م،خونهینر خوابگاه گهیم ایدر_ترالن

 
 .امین ای امیب ستین مشخص هنوز که من_
 

 .یاین یکن یم خود یب تو:گفت کردو یاخم ترالن
 
 .باشه یکاف نفر دو واسه کنم فکر یول ستین بزرگ ادیمن،ز یالیو نیبر_مانیا

 
 و کرد *ب*و*س* لپشتتو تندتند و شتتد زونیآو مانیا گردن از جانیه با ترالن
 .هیعال ییدا ،یتتتتتتتتیواااااا:گفت

 
 مشتد بدم الیو خوام یم که حاال پاره شیآت:گفت و زد یجذاب خنده تک مانیا

 بودم؟ مانیا شیپ قهیدق چند ؟تاییدا
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 ورممجب یماه و یخوب یوقت خب:گفت و کرد باز رو شتتشین یتخستت با ترالن
 .ییدا بگم

 
 .گهید یبزار احترام دیبا بزرگترم ازت من_مانیا

 
 ستتاله دوازده همش.ستتالشتته چند انگار بزرگترم گهیم یطور هی اووووه_ترالن

 .گهید
 
 .یبگ تو یچ باشه،هر:گفت دویکش ینفس کالفه مانیا

 
 .داشت نگه ساختمون جلو

 .کرد باز درو اومد من سمت به مانیشدن،ا ادهیپ ترالن و مانیا
 .کرد یخواه معذرت و گرفت بغلم از رو بچه

 .میشد آسانسور سوار و داخل میرفت هم با
 .دیچیپ آسانسور تو یزن فیظر یصدا

 .دیآمد چهارم،خوش طبقه_
 

 .شد خارج زود بود تر جلو چون ترالن
 .نداره امکان اصال:گفت یجد یلیخ بره،که اول که زدم تعارف مانیا به
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 وت از رو واحد دیکل و شدم خارج آسانسور از نداشتم رو یالک تعارف حوصله
 .آوردم در فمیک

 .شدم شوکه روم به رو صحنه دنید از کردم باز و در
 

 خبره؟ چه نجایا:گفت باز دهن با ترالن
 
 .برم من اول نیبمون لحظه چند:گفت و سپرد ترالن بغل به رو بچه مانیا

 
 .ستین یتو،کس نیایب:گفت لحظه چند بعد و داخل رفت

 
 .بود شکسته آشپزخونه لیوسا همه
 .بودن شده چپه مبال

 .موند باز دهنم روم به رو صحنه دنید از رفتم، اتاق سمت به
 .بود پال و پخش اتاق کل تو و بود شده پاره پاره داشتم اونجا که ییلباسا همه

 .بود وارید و در و تخت رو خون عالمه هی
 .بزنم عق شد باعث تعفن یبو که اتاق داخل رفتم

 
 .باشه ناک خطر ممکنه داخل، نرو_ترالن

 
 .داخل رفتم گرفتم موینینکردم،ب توجه حرفش به
 .شدم رو به رو گربه تا چند جنازه با کردم باز که رو کمد در
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 .رفتم ها کشو سمت به

 .نبود شهاب یها لباس از یاثر کدوم چیه داخل
 .کرد کوبم خیم نهیآ یرو ،نوشته بشم خارج اتاق از برگشتم

 
 (سراغت امیباش،م منتظرم)
 
 .بود پاهام رو آرتام نشستم،سر مانیا نیماش تو

 هستن؟ یداشتن دوست و مظلوم انقدر خوابن ها بچه یوقت چرا واقعا
 .مظلومه دارشمیب بچه نیا که چند هر

 .رنیم رژه من جلو یه مانیا و ترالن
 .کردن توقف یورود درب جلو و اومدن زنان ریآژ سیپل نیماش تا دو
 

 .شدم ادهیپ و گذاشتم یصندل رو آروم رو آرتام سر
 

 .بود دهیپوش کمرنگ سبز لباس که یمرد سمت رفتم
 ن؟یکرد رید انقدر چرا جناب، سالم_
 

 به من به دادن جواب بدون اومد یم نظر به یاخالخ بد و یجد مرد ستترگرد
 ن؟یبود گرفته تماس شما:گفت و رفت مانیا سمت
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 .گرفتم تماس بله،خودم_مانیا

 
 واحده؟ کدوم_
 
 .هشت واحد_
 

شک و بزرگ یها فیک که همکاراش از چندتا با سرگرد  یم حمل رو یرنگ یم
 .شدن ساختمان وارد کردن

 .شد مانع مانیا که میبر سرشون پشت میخواست ترالنم و من
 

کان شماره و آوردم در مویگوش  .گرفتم رو آ
 

کان   بله؟_آ
 
کان_  .شهاب آرتمان ایب زود آ
 
 چرا؟ اونجا_
 
 .خونه پر نجایا_
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 .رسونم یم خودمو االن منم سیپل به بزن ؟خون؟زنگیچتتتتتتت_
 
 .ایب هم تو زدم،فقط زنگ_
 
 .نباش نگران رسونم،اصال یم  خودمو االن باشه_
 

 .انداختم فمیک داخل رو یگوش کردن قطع از بعد
 .شدم رو به رو یجد چشم جفت کی با کردم بلند که سرمو

 
 شده؟ یزیچ:گفتم یآروم به
 
کان نبود الزم ر،فقطیخ_مانیا  .گهید بودم من د،یکن نگران و خان آ

 
 .باشه دیبا اقوام از یکی ،باالخرهییدا که شهینم_ ترالن

 
 .هست ایدر خود خب_مانیا

 
 .رفتم نیماش سمت به و نکردم گوش تا دو نیا بحث جرو به گهید

 .نشستم آرتام کنار و کردم باز و در
 .بود خواب غرقه هنوز
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 .نداره یغم چیه که بحالش خوش
 

 .یصندل به دادم هیتک سرمو بستم چشمامو
 سراغم؟ ادیم که یچ یعنی
 کردم؟ یبد یک به من من؟مگه سراغ ادیب خواد یم یک
 
 .نشست نفر هی شد باز نیماش در که بودم فکرا نیهم تو
 .مانهیا که شدم متوجه عطرش از

 .نکردم باز چشمامو
 .داره خبر یچ همه از کردم یم ،احساس بودم معذب کنارش

 .بود دهیچیپ نیماش تو منظمش یها نفس یصدا فقط
 

 .کنم فکر خط دست اون به و کنم خارج مانیا حول از فکرمو کردم یسع
 از که ها کواال بچه مثل که آرتام به و کردم باز گرفت،چشتتمامو دستتتمو یکی

 .کردم نگاه بود شده زونیآو دستم ،از شنیم زونیآو درخت
 
 .اخالق خوش پسر سالم_
 

 .بغلم تو دمشیکش یرفت،سر ضعف واسش دلم که زد ینیریش لبخنده
 

 .کرد *ب*و*س* لپمو جلو اومد اونم که دمی*ب*و*س* نرمشو لپ آروم
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 .بداخالقش یبابا عکس بر آخه مهربون انقدر چرا بچه نیا
 

 .نیماش یفضا تو بود دهیچیپ خندش یصدا که کردم دادنش قلقلک به شروع
 .بودم افتاده خنده به منم خندش شدت از
 .آورد یم کم نفس یه

 .دادم یم قلقلکش دوباره اومد یم جا حالش کمی تا کردم یم ولش
 
شمم لحظه هی ساس افتاد، جلو نهییآ به چ شما که کردم اح  یم داره مانیا یچ

 .خنده
 ونه؟ید خنده یم چشمم مگه آخه

 
 .خانوم خنده به شهیهم:گفت و کرد باز رو جلو در ترالن

 
 .نهیریش یلیخ آرتام.ممنون_
 

 .رفته تلخش گوشت یبابا به اره،_ترالن
 
 .گهید یخوا ینم تلخ؟خونه گوشت شدم من إإإ؟حاال_مانیا
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 و مانیا یدستتتا و نشتتستتت نیماشتت تو عیستتر کرد، حول ترالن حرفش نیا با
 .گرفت

 
 .یختل گوشت تو گفته یک.بشم نتیریش گوشت قربون من یاله_ترالن

 .من شکالت یهست دارک نوع از یباش تلخم اگه
 
 .شد دراز گوشم باشه:گفت و کرد یا خنده مانیا

 
 .خورد من سمت شهیش به یا تقه موقع نیهم

کان گردوندم بر که سرمو  .نییپا بدم رو شهیش که کرد اشاره بهم آ
 .شدم ادهیپ و کردم جدا بغلم از آرتامو

 
 .سالم_
 

کان  خبره؟ ؟چهیسالم،خوب:گفت و کرد دراز من سمت به دستشو آ
 

 .شدم جیگ خودمم.واال دونمینم:گفتم فشردمو یگرم به دستشو
 .میندار یحساب خورده یکس با که ما

 .شده خون از پر خونه
 .شکستن ویچ همه

 .سراغم ادیباشم،م منتظرش که نوشته یماوج و کج خط با هم نهیآ یرو
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کان با اومدن جلو هم مانیا و ترالن  .کردن یپرس احوال و سالم آ

 
کان  زدن؟ حدس یچ م؟مامورایکن کاریچ دیبا حاال خب:دیپرس من به رو آ

 
 از اومدن وقت ومدن،هرین هنوز:گفت من یجا به مانیا بدم جواب خواستم تا

 .بپرس خودشون
 
کان هیشونیپ رو ی،ول میشد شوکه ترالن و من مانیا زننده لحن از  یظیغل اخم آ

 .بست نقش
 

 یم نگاه بود مونده ستتاختمان در جلو که یالغر ستترباز به میبود ستتاکت همه
 .میکرد

 
کان  .ایدر یراست:گفت و اومد سمتم به آ

 
 جانم؟_
 
 شتتهاب نیماشتت شتتدن منحرف باعث که طرفه اون دادگاهه گهید روز چهار_ 

 .شده
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 کنن؟ یم اعدامش یعنیخب؟_
 
 .مامت و بده هید دیبا احتماأل.کنن اعدام که نبود عمد بود،قتل اتفاق کی نه_
 
 .کنن قبول رو هید ییزندا و ییدا نکنم فکر_
 

 .رهیخ به کنن کمک بعد رنیبگ نکنن؟خوب قبول یچ یبرا_ترالن
 

کان  ترالن ولق به بهتره، رنیبگ منم خرپوله،بنظر طرف دمیشن که طور نیا آره_آ
 .هیریخ مراکز نیا به کنن یم کمک فوقش خانوم

 
 .واال دونمینم_
 

کان  .کنه یم قبول ییزندا یبگ تو.بده رو شنهادیپ نیا تو_آ
 
 .گم یم تونستم اگه.شهیم یچ نمیبب باشه،حاال_
 
 .میرفت سمتش به همه سرگرد جناب اومدن با
 

کان  شد؟ رتونیدستگ  یچ:دیپرس عیسر آ
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کان یسرتاپا به ینگاه سرگرد  شما؟:گفت و انداخت آ

 
کان  .پسرعمشم_آ

 
 کی زبوده،بج یک کار بگم من که ستتتین یانگشتتت اثر ای ستترنخ چیه_ستترگرد

 .خط دست
 دب که کرده رو تالشتتش تمام و بوده زن کی خط دستتت میدیفهم فقط که اونم
 .بشه نوشته خط

 ما تا شتتده گذاشتتته اونجا عمد از انگار که میکرد دایپ عکس یستتر کی اما و
 .میکن داشیپ

 
 سروان؟ جناب یعکس چه_
 

 ه؟یچ مقتول با شما نسبت_سرگرد
 
 مقتول؟ نیگ یم چرا.بود آروم یلیخ بودم،ودخترعمش،شهاب همسرش_
 

صادفش به ییها ربط کی اتفاق نیا که میزنیم حدس ما چون_سرگرد  و.ارهد ت
 .باشه یساختگ تصادف دیشا
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کان  باشه؟ کشته رو شهاب یکس دیبا چرا.رممکنهیغ نیا_آ

 
 کن نگاه رو ها عکس نیا هم شتتما خانوم.میدون ینم هم ما گهید نویا_ستترگرد

 شه؟یم رتیگ دست یزیچ نیبب
 

 .رفتم نیماش کاپوت سمت به و گرفتم دستش از رنگو دیسف پاکت
 .ختیر یم فرو درونم در یزیکردم،چ یم نگاه وکه عکس کی هر

 .بود شهاب یها عکس ها عکس همه
 .سیمیآرت مختلف،با یها شنیپوز در

 یم خوشتتحال و نیدورب لنز به بودن زده زل نبود،جفتشتتون یواشتتکی ها عکس
 .دنیخند

 
 .افتاد عکس یرو به یاشک قطره

 کردم؟ هیگر یک دم،منیکش صورتم به دستمو
 یم یبرداشتتت،وقت رو یکاغذ دستتتمال رفت،جعبه نیماشتت ستتمت به ترالن

 .آورد خودش و دیکش دستش از مانیا واسم ارهیب خواست
 
ستمال کی شتم د شکا بردا شون به یسع لجوجانه که ییا شت رو کنترل  پاک مدا

 .کردم
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 رون؟دستتتهیب میبر رو شتتام:گفت ستترخوشتتانه بش،یج تو انداخت دستتتشتتو
 ؟یجمع

 
 .منرفت رونیب شام که وقته یلیار،خین نه:گفت که کردم نگاش تعجب با
 
 .ستین مهم که من ن،حضوریبر ها شما خوب_
 

سب مانیا یپاها به آرتام شمک مانیا بود، دهیچ  رو وت آرتام:گفت و زد بهش یچ
 آرتام؟ نه مگه.کرده دعوت

 
 .گرفت و دستم د،ییدو سمتم به آرتام

 .دیکش یم نیماش سمت به
 
 .ستین رونیب مناسبه اصال وضعم سرو آخه_
 
 .رفت هم تو آرتام افهیق

شت از و اومد سمتم به ترالن شو کرد بغلم پ شت من شونه یبرو چون  و گذا
 .نداره یمشکل نکهیم،ایکن یم عوض رو لباسامون میریم االن خوب:گفت

 
کان_  ؟یایم هم تو آ
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کان  .که نکرده دعوت و من یکس:گفت و رفت یلوس غره چشم آ

 
کان دفعه نیا که زد یدار صدا پوزخنده مانیا  .شد شوکه مانیا کاره از هم آ
 .دونهیم چشه،خدا پسره نیا

 
 .میرفت خونه سمت به

 .شدم تر سبک یلیخ کردم یم احساس که ،یحساب دوش هی از بعد
 .دمیپوش کرد یم قاب بدنم که کوتاهمو یمشک مانتو

 .کردم ست کوچکم یدست فیک با رو یمشک یروسر
 .بودم کرده جمع سرم باال موهامو همه

 .اومد یم کمرم یها وسط تا پشت از یول
 

 .نداشتم شیآرا حوصله معمول طبق
 .ادیب در یحال یب نیا از که زدم خستم یچشما به ملیر هی ففط

 وجود به قرمز یها رگه چشتتمم داخل که بودم کرده هیگر انقدر روز چند نیا
 .بود اومده

 
کان شماره برداشتم رو یگوش  .گرفتم رو آ

 
 ؟یگل جتتتانم_
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 .تیترب یه؟بیک یگل_
 
 .صحرا هم و  ییایدر هم ،یعسل هم ،یگل گه،همید تو_
 
 .ام اماده ایب زود.بکن یوراج کم_
 
 .رسم یم االن که در جلو ایچشتتتتتتتتتتم،ب به یا_
 

کان با همراه  .میرفت بود کرده دعوتمون مانیا که یرستوران به آ
کان ورودمون موقع  .میشد وارد هم با و گذاشت کمرم پشت دستشو آ

 
 .بود یدنج و کیش رستوران

 .دمید آرتام با همراه ترالن تا چرخوندم، ها یصندل نیب سرمو
کان آرتام کنار من م،یرفت سمتشون به  .نشست من کنار ،آ
 

 خاله؟ یچطور:گفتم و دمیکش آرتامو لپ
 

 .خوبم بگو:گفتم من و زد روم به یلبخند
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 .داد تکون نه یمعنا به سرشو
 
 ختتتتو کن تکرار من با راحته، یلیزم؟خیعز نه چرا_
 

 خو:گفت کردو غنچه شو کوچولو یلبا
 
 بتتم_
 

 بم_آرتام
 
 .،خوبمیبگ دیبا هم با حاال_
 

 .داد تکون یمنف هیمعن به سرشو دوباره
 .بود ستادهیوا من سر باال که شدم مانیا متوجه تلخش عطر از لحظه نیهم

 
 .دستیفا یب:گفت یخشک لحن با مانیا

 .نگرفتم یجواب یگذاشتمش،ول هم یدرمان گفتار کالس
 
 .نداره یدرمان گفتار کالس به ازین بچه نیا_

 .دیبزار وقت دیبا خودتون



wWw.Roman4u.iR  364 

 

سته شناس من که در س روان از و ستمین روان  یدونم،ولینم یزیچ کودک یشنا
 .کنه یم تکرار رو میگیم که ییها زیچ همه باهوشه،و یلیخ آرتام
 .رو ها کلمه بگه کامل بتونه تا خواد یم تالش کمی فقط

 
 .کرد یم نگاه زیم یرو شمع به اخم با مانیا

شکالت راجب میومدیشام،ن میاومد ما جان ایدر خب:گفت ترالن  صحبت م
 .میکن
 
 .تره واجب آرتام که من نظر به_
 
 .نداره تو یدلسوز به ازین آرتام:گفت یجد یلیخ مانیا

 .رفت رونیب سمت به شد بلند زیم سر از
 
 .رفتم سرش پشت و شدم بلند جام از
 .ودب کرده دنیبار به شروع تازه که شدم یزیر بارون متوجه کردم باز که و در
 
 .رفتم مانیا سمت به آروم یها قدم با
 .بود دستش تو یگاریبود،س داده هیتک نیماش به

 .کرد یم رونیب دهنش از رو یظیغل دود کباری هیثان چند هر
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 .ایشن ناراحت گمیم زیچ هی:گفتم مقدمه بدون و دادم هیتک نیماش اونطرف به
 

 .گشت بر من سمت به و شد شوکه که کردم حس
 .دیچیپ گوشم تو راشیگ و جذاب یصدا

 
 .شنوم یبگو،م_
 
 .یبود مرده تو مادرش یبجا کاش یا_
 
 .بود دوخته بهم رو نشیغمگ و متعجب یبرگشتم،چشما سمتش به
 
 .نباش ،ناراحتینمرد که حاال_

 .پدر شن،نهیم میتی مادر از ها بچه آخه
 
 .دمید تشویعصبان وضوح به

 .نداشت رو یمادر اقتیل اون:گفت و شد قرمز صورتش
 .بشه سقط بچش که کرد ینم یکار ه،یچ مادر دیفهم یم اگه اون

 
 ست؟ین پسرت آرتام ؟مگهیچ یعنی:گفتم تعجب با
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 خواستتت یم خودش یگذران خوش یبرا ه*ه*ر*ز* اون یمنه،ول پستتر چرا_
 .بندازه رو بچه

 
 .دونستمیمتاسفم،نم من_
 
 بدم جمله نیا از.یبش متاسف بعد که نکن یکار:گفت یبلند بایتقر یصدا با
 .ادیم
 

 .باشه:گفتم خجالت با انداختم، نییپا سرمو
 
 .شهیم دیشد بارون االن داخل، میبر بهتره: گفت و اومد سمتم به
 
 .ینکش گاریس بهتر هم شما:گفتم و دوختم چشم دستش تو گاریس به
 

ند بود،ستترمو مونده روم به رو  یتو شتتتدم محو  که رهینم چرا نمیبب کردم بل
 .راشیگ و جذاب یچشما

 .صورتم به بود زده زل
 .کرد یم نگاه صورتم یاجزا تک تک به
 .افتاد دستش از گاریس
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 .بود داده دست بهم یخفگ احساس
 که اکخ یبو با تلخش عطر یبو که دمیکش یقیعم نفس گرفتم، ازش نگاهمو

 .دیچیپ مینیب تو بود کرده سشیخ بارون
 .رفتم رستوران سمت به دوباره نگاه دادم،بدون حیترج موندن به رو رفتن

 
 
 
 مانیا

 
 
 .دور چندان نه گذشته تو بودم غرق بودم داده هیتک نیماش به

 .باغ ته خونه تو جشن روز
 .در به بود دوخته چشم فضول دختر هی

 
 .پنجره سر رفتم رفتنشون از بعد

 .ترالن واسه خوند یم ییالال داشت یفیلط یصدا با
 .بشه دوست آرتام با تونست راحت چقدر نیماش تو صب امروز

 .دادیم ادی رو خوبم آرتام به داشت ایر یب چقدر االن
 .رهیبگ گازش تا انداخت یم هوس به آدمو کرد،دل یم غنچه لباشو یوقت

ها نیا از تا دادم تکون ستترمو  دختر نیا یول بشتتم، خارج مزخرف یفکر
 .هیواشکی یها یمهربون از پر وجودش
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 .کردم روشن رو یگاریزدم،س بهش که یحرف از کالفه

 .کردم حبس نمیس تو دودشو
 
 .گشتم بر سمتش به و شدم شوکه صداش با
 
 .شنوم یبگو،م_
 
 .ندارم یارزش براش اصال من که دمیگفت،فهم یم که یا کلمه هر با

 .زدم ادیفر سرش بایتقر و شدم یعصب
 .نییپا انداخت سرشو

 .تو نه باشم متاسف دیبا من
 .میبر بهتره:گفتم و رفتم سمتش به
 
 .نکش گاریس هم شما گفت آرومش هیصدا با
 

 .دمیند بحال تا که ییبایز و یمهربون همه نیا تو شدم محو
 

 .بهم زد زل و کرد بلند سرشو
 .کنم حلش خودم تو دارم دوست شهیم کنجکاو ینجوریا نگاهش یوقت
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 .دییدو رستوران سمت به و گرفت ازم نگاهشو دفعه کی

 .کردم بدرقش یلبخند با
ستم یم که ستمین مطمعا خودم از انقدر موند، یم شتریب کمی اگه  ودموخ تون

 .نکنم بغلش و کنم کنترل
 .گرفتن دورشو پسر تا چند دیرس که در جلو

 
 ن؟یداشت یامر:گفتم و رفتم سمتشون به محکم یها قدم با
 
 ؟یکارشیچ تو:گفت و برگشت ها پسر از یکی

 
 .برو ریبگ کارش،راهتو همه:گفتم و گرفتم دستشو رفتم، سمتش به
 
 .جوجو نیا با میبکن یحال هی هم ما ؟بدهیپسرش دوست_
 
 .دهنش تو اومد فرود مشتم که شد یچ دونمینم دفعه کی

 .کردن حمله سمتم به دوستاش
 حرص تمام با بودم کرده خون پر دهنشو که یبودن،اون گرفته دستمو تاشون دو
 .زدیم
 

 .نشی،کشتنیکن ولش:گفت یم هیگر با که دیچیپ یم گوشم تو ایدر یصدا فقط
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 .کتتتتتتمتتتتتک کتتتتتتتمتتتتتک،
 

 ایدر
 
 

کان به رو ادیفر با و کردم باز و در عیسر کان،کشتنش بدو:گفتم آ  .آ
 

سا همه بایتقر  سمت هب و  شدن بلند من حرف نیا با بودن رستوران تو که ییک
 .اومدن من

 
 .گذاشتن رارف به پا رفتن یم سمتشون به که ادما از یلیس دنید با پسر تا سه اون

شت و بود گرفته بغلش تو و آرتام ترالن  شو لوج که رفت یم مانیا سمت به دا
 .گرفتم

 
 ؟یریم یدار کجا تو_
 
 .اومد مییدا سر ییبال چه نمیبب برم_
 
 .آرتامو من ترسه؟بده یم یگ یآخه؟نم بچه با_
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 .شد دور ما از عجله با و سپرد من بغل به رو آرتام
 .شدم رستوران وارد آرتام با

شو نکهیا یبرا س ش رو ها غذا عکس هم با و کردم باز رو منو کنم پرت حوا  اتما
 .میکرد یم
 
 .شد دعوا به مجبور من، بخاطر که بود ییزخم مرد شیپ حواسم تمام یول
 

 .شدن یم رستوران  وارد تک تک مردم و شد یم باز در
شو آرتام ست شت من صورت رو د ست با دید نگاهمو یوقت گذا  عکس هی به د
 .کرد اشاره

 
 ؟یماکارون ساالد

 
 ؟یخوا یم ساالد:گفتم و کردم نگاش تعجب با
 

 .اهوم_آرتام
 
 .یساالد عشقه من مثل هم تو که جونم یا_
 

 .دادم سفارش ساالد پرس تا دو کردم صدا رو گارسون
 .میخورد یم و ساالد ییتا دو
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 .خودش به دادم یم رو چنگال زاشتم،همیم دهنش تو و ساالد خودم هم
 

 فیکث دهنشون دور خورن یم غذا خودشون که بودم ییها بچه عاشق شهیهم
 .شهیم
 
کان با همراه مانیا  .شد وارد ترالن و آ

 .شسته صورتشو که بود مشخص
 
 جاشتتو و شتتتد باز اخمش دمیم غذا آرتام به دارم دید یوقت یول اومد اخم با

 .گرفت تعجب
 

 ؟ییبابا خوشمزست:گفت و نشست آرتام کنار و اومد
 

 .زدن لبخند همه بامزش حرکت از داد،که تکون سرشو ذوق با آرتام
 

 .بود شده پاره لبش گوشه
شماش به و گرفتم لبش از سوخت،نگاهمو دلم  لز اونم دمید که کردم نگاه چ
 .من لب به زده
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 یم ذوق داد یم غذا بهم یکستت اگه منم: گفت آروم که کردم نگاش متعجب
 .کردم

 
 .انداختم نییپا سرمو و گرفت رنگ لپام
کان و من غذا خوردن از بعد صم آ شون و ییدا خونه میبر که میگرفت میت  رس به
 .میبزن
 

 باهاتون منم خونمون دیرستتون یم شتتب آخر و من اگه:گفت و شتتد بلند ترالن
 .امیب

 
 .میایم هم ما م؟خوبیا اضافه آرتام و من:گفت و زد یلبخند مانیا

 
کان نزاشت مانیا که شام کردن حساب از بعد  . کنه حساب آ

 .میشد خارج رستوران از هم با
 .فعال. مینیب یم رو گهید هم اونجا:گفتم که میرفت نایماش سمت به
 

ستم ش در خوا ستمو دییدو سمتم به آرتام که کنم باز نویما  سمت هب گرفت،و د
 .دیکش یم خودشون نیماش

 
 .ادیب تنها عمو که شهینم زمیعز:گفتم و  نشستم هام زانو یرو
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 شه؟ینم چرا:گفت مقدمه یب مانیا
 
 .ستین که بچه که نهیا منظورم:گفت که کردم نگاش تعجب با
 
 .بزارم تنهاش ستین درست یست،ولین بچه آره_
 

کان  .زمیعز نیبش یتر راحت جا هر:گفت یالیخ یب حالت با آ
 

کان به رو  شهیپ ادیب مآرتا نیبد اجازه اگه:گفتم مانیا به رو بعد.امیم تو با:گفتم آ
 .من

 
 .دمینم اجازه رینخ:گفت و کرد هم تو اخماشو مانیا

 .من نیماش تو ایب خواد یم دلت اگه شما
 
 .نیراحت جور هر:گفتم و کردم هم تو اخمامو.اومد بدم لحنش از
 

ستمو عیسر ستا از د ش سمت به و کردم خارج آرتام یکوچولو ید کان نیما  آ
 .نشستم و رفتم

 
کان  .کرد حرکت و شد سوار یحافظ خدا از بعد آ
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 بود؟ چش نیا_
 
 .کنم فکر ونستیواال،د بدونم چه_
 
 .دیشا آره_
 

 نیماشتت کنار رو مانیا نیماشتت که، گرفتم پنجره ستتمت به مو رو زدمو یلبخند
کان  .دمید آ

 .ودب کرده تر ترسناک افشویق که بود شیشونیپ یرو یاخما اون از تر بد
 .کرد خی دستام و دیلرز دلم.شد خشک لبام یرو لبخند

 .زدم زل رو به رو به گرفتم، ازش نگاهمو یسر
 

 .داشت نگه ییدا خونه در جلو
کان که بشم ادهیپ خواستم  .تو میریم هم با برسن هم اونا کن،بزار صبر: گفت آ

 
 .بهمون بخوره بارون کمی میبش ادهیپ خب_
 

 .شدم ادهیپ نیماش از گهیم یچ نمیبب که نموندم گهید حرفم، بند پشت
 .بود یزیر بارون

 .کردم رو ساحل هوس جور بد
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 .بشه آزاد فکرم کرد یم کمک و دادیم آرامش بهم
 

 .زد رو چششم ینیماش چراغ نور
 .نانیا ترالن دمید کردم که دقت

 
 .اومدن ما سمت به و شدن ادهیپ نیماش از همشون

کان بزنه و زنگ که کرد دراز دستشو مانیا  .کن صبر لحظه هی:گفت آ
 

کان به منتظر گشت بر و شد خشک راه وسط دستش  .دوخت چشم آ
 

کان  .بگم دیبا که هست نکته تا دو_آ
 .نینگ یزیچ گربه و خون هیقض از نکهیا اول

 بعدش مینیبشتت ستتاعت میکرده،ن رو ستتاحل کنار زدن قدم هوس ایدر که دوما
 .ایدر میبر
 
 و شتتهاب خونه هیقضتت شتتهینم که اوال:گفت شیشتتگیهم هیجد لحن با مانیا

 .گن یم مامورا مینگ ما اگه و نگفت،پسرشونه
 آره،:گفت ذوق با ترالن که دوخت چشم ترالن به و.ندارم یمشکل من هم دوما

 .میبر هیعال
 .ساحل کنار مینرفت وقته یلیخ
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 .اومد استقبالمون به ییدا ورودمو از بعد

 .کرده یم هیگر داشته که بود مشخص
شرد یم نشیس به کردم،منو بغلش جلو رفتم  و وتس خونه ایدر:گفت یم و ف
 .کوره

 .دمید ینم رو روزا نیا و مردم یم شهاب یجا به من کاش یا
 
 .کرده هیتک شما به ییدا ،زنیباش محکم دیبا جون،شما ییدا نکنه خدا_

 .رهیم نیب از ییزندا یکن یتاب یب هم شما اگه
 
 .داد دست هیبق با و شد خارج بغلم از
 

کان  کجان؟ ییزندا_آ
 
 .بود دهینخواب  بود روز چند.دهیخواب خورده قرص_ییدا
 

 .دیکن استراحت نیبر هم شما.داخل میاینم ما پس_ترالن
 
قاینم که ینطوریا_ییدا مت یلیخ هم مانیا شتتته،آ ند نیا دنیکشتت زح  چ

 .کردن کمک یلیخ روزه،واقعا
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 .نیدار که بوده،شمارمو فهیوظ:گفت نهیتمان با مانیا
 
 .دارم بله_ییدا
 
 بهم دینکن تعارف نیداشتتت یکار کنه ینم یفرق ستتاعت، وقت،هر هر_مانیا

 .نیبزن زنگ
 
 .شمیم مزاحم حتما_ییدا
 
 .یمراحم  آقا هیچ مزاحم_مانیا

 
کان هیگوش کان به ها توجه همه. رفت یا گهید سمت به و خورد زنگ آ  جلب آ
 .شد
 .برم دیبا من.شرمنده ها بچه:گفت و اومد قهیدق دو بعد

 
 افتاده؟ یاتفاق یکس شده؟واسه یچ:گفتم و کردم نگاش نگران

 
 دردش االن.بود باردار همستترش دوستتتام از یکی بابا نه:گفت و زد یلبخند
 .مارستانیب بردن گرفته
 .رفته خونه لباس با کرده هول انقد برسونم پول بهش گفت
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 .یبرس بهش برو زود.رهیخ که شاللهیا:گفت و زد یتلخ لبخند ییدا
 

کان  .افتاد تو گردن هم ایدر زحمت:گفت مانیا به ورو کرد یخداحافظ آ
 
 .رسونمش یبابا،م نه:گفت و زد یینما دندون لبخند مانیا

 
کان رفتن از بعد  اگه هک کردم ستتفارش ییدا به یکل م،یکرد رفتن قصتتد هم ما آ
 .بده خبر بهم داشت یکار

 
 .پشت آرتام منو و نشست جلو ترالن

 .بغلم تو اومد آرتام مینشست تا
 .بست چشماشو و گذاشت شونم رو سرشو

 
 .بست چشماشو هم ترالن کردم، یم نوازش پشتشو آروم آروم

کان نداشت انتظار حتما  .بره آ
 

 تتتتا؟یدر_ترالن
 
 بله؟_
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 .بخون ییالال_ترالن
 
 کار؟یچ یخوا یم رو یی؟الالیشد بچه_
 
 .بوخون لفطأ:گفت یا بچگونه لحن با دیبرچ لب و گشت بر
 
 .باشه.نکن یاونجور افتویق_
 

 .نکنه تمیاذ نهییآ داخل از مانیا رهیخ نگاه که بستم هامو چشم
 .خوندن به کردم شروع آروم

 
  الالال

 ال ال
 
 

 برات گم یم یبخوا قصه
 عروسکات شیپ بخواب
 ببند و نازت یچشما

 بخند ایدن نیا یرو به
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 مونم یم کنارت خودم
 مونم یم

 خونم یم ییالال واست
 ییالال

 ینیبب خوب یخوابا تا
 ینیبچ دستات با و ماه
 

 کوچوال نازه خواهر
 لولو از ینترس گهید

  مونه یم کنارت یآج
 خونه یم ییالال واست

 
  خداست ی خونه تو مامان

 خداست
 کوتاست اونجا از ما دست

 کوتاست
 نهیب یم رو ما یول اون

 نهیب یم
 نهیش یم ابرا بال رو

 نهیش یم
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 یبش که بزرگتر اما
 یبش که کبوتر مثل

 میزن یم پر هم با روز هی
 میزن یم سر آسمون به
  ها فرشته از میپرس یم

 ها ستاره ی همه از
 خدا داره خونه کجا
 خدا داره خونه کجا

 
 یی،الالییالال
 یی،الالییالال

 
گاه آرتام به ییالال شتتتدن تموم از بعد  از خبر منظمش یها نفس که کردم ن

 .داد یم بودنش خواب
 

 .کوچولو یخوا یم ییالال بازم ای یشد یراض:دمیپرس ترالن از آروم
 

 کنم فکر:گفت و کرد نگاه ترالن به یلبخند با مانیا ومد،ین در ترالن از ییصدا
 .دیخواب
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 .ساحل بره خواست یم که نیوا؟ا_
 
 .شهیم ادهیپ خواست ساحل میریم میدار خب_
 

 .کرد صدا رو ترالن آروم مانیا دنیرس از بعد
 :گفت و کرد نگام نگرفت،برگشت یجواب
 م؟یکن کاریچ حاال

 
 .دونمینم_
 
 م؟یبزن قدم کمی میبش ادهیپ یخوا یم،میاومد نجایا تا که ما گمیم_
 
 .میبر آره_
 
 اشنگ تعجب با گرفت، بغلم از رو آرتام اومد من سمت به عیسر و شد ادهیپ

 ؟یاریم آرتامم:گفتم و کردم
 
 .کنه یم هیگر نهینب منو شه داریب.آره_
 

 .نیراحت جور هر: گفتم و بستم و در
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 .میرفت آب کینزد
 یاهیستت انداختم،بجز ینگاه منم افق، خط به بود زده زل و بود بغلش تو آرتام

 .میدینم یچیه
 

 .زنیم قدم هم کنار جوون یها زوج
 .بود شلوغ بایتقر ساحل

 .دنیکش یم غیج فقط و شدن یم سوار دخترها دادن، یم هیکرا اسب
 .شدن سوار یچ انگار خبره؟حاال چه اووه
 .بودن اومده گروه گروه ایبودن،بعض هاشون بچه با ایبعض

 
 .بود کنارم که یمرد به شد دهیکش نگاهم

 درچق من دونستیم که نیا ساحل،با کنار باشم اومده شهاب با که ادینم ادمی
 .نداد شنهادیپ بارمی یول دارم دوست رو ایدر
 

 ؟ینیب یم تهو اون:گفت و انداخت من به ینگاه
 .ستین یچیه یاهیس بجز که اونجا

 
 .آره_
 
 .استیدن آخر اونجا کردم یم فکر بودم که بچه_
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 .کردن یم فکرو نیهم شونیبچگ تو همه کنم فکر:گفتم زدمو یلبخند

 
 .زدن قدم به کرد شروع یحرف بدون

 .رفتم یم راه کنارش منم
 

 .کرد یم تمیاذ نمونیب سکوت
 ؟یبگ یخوا یم یزیچ:گفت که کردم نگاش

 
 .دونمینم.نه یعنی! آره_
 

 نه؟ ای آره باالخره:گفت کردو یا خنده تک
 
 .ممنونم واقعا.بشه دعواتون من بخاطر خواستم ینم آره،من خب_
 
 .بغلش تو افتادم د،کهیکش خودش سمت به و گرفت دستمو دفعه کی

شتم سب سوار دختره دمی،د که شده یچ نمیبب برگ سب و بود ا  بود، کرده رم ا
 .رفت یم تاخت

 
ستش سرمو محکم کمرم دور د شما به زدم کرد،زل بلند شد،  که خمارش یچ

 .زد یم موج توش ینگران
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 من؟ ه؟نگرانیک نگران
 .خورد یم صورتم تو داغش یها نفس
 .دمیشن یم قلبشو نامنظم تپش
 .بود افتاده تاپ تاپ به منم قلب

 .بود حرکت در چشمام لبمو نیب نگاهش
 

 .رهیبگ اجازه خواست یم انگار
 …که
 

 .ینلبک اندازه شد چشماش مانیا بغل تو من دنید کرد،از باز چشمشو آرتام که
 .نبود آرتام به حواسش مانیا

 
 .گرفتم فاصله ازش و کردم باز کمرم دور از دستشو عیسر

 .رفتم ایدر سمت به
 .کن خاموش مویدرون شیآت آب هیخنک که رفتم آب داخل آوردمو در کفشمو

 
 آخه؟ هیمزخرف حس چه نیا

 .بود داغ داغ صورتم
 .زدمیم صورتم به آب مشت مشت و شدم خم
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 .نداشتم برگشتن یرو خجالت از یول بود، شده کم قلبم تپش
 .تو یکرد یم کار یچ بغلش تو ساعت پرو،دو دختره آخه

 
 .گرفتم شیآت نگرانش یچشما و آغوشش یآور ادی از دوباره

 
 
 
 
 مانیا

 
 

 .ایدر نه یماه زاشتنیم دیبا اسمشو
 .آب تو دییدو و خورد زیل دستم از یچطور نیبب
 .زد یم صورتش به آب و شد یم خم یه
 

 .شه یم تر یخواستن یلیخ کشه، یم خجالت یوقت
 

 .بشم خارج فکرش از که دادم تکون سرمو
 .اومد در کرشمه و ناز همه نیا فکر از شه،یم مگه یول
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 .نشده کینزد بهم مونث جنس وقته یلیخ نکهیا بخاطره حتما
 .ندادم خودم دسته یکار بکنم،تا خودم حالم به یفکر هی دیبا
 

 .کرد یم نگاه رو ایدر یکارا تعجب با آرتام
 .آوردم در رو کفشش و نیزم گذاشتمش آروم

 .میرفت ایدر سمت به و آوردم در هم رو خودم کفش
 

 ن؟یاومد هم إإإ؟شما_ایدر
 
 .کنه یباز آب کمی آرتامم آره،گفتم_
 
عه کی فت و آورد در رو گرگا یادا ایدر دف گه:گ تایوا یدار جرات ا  تا ستت

 .بخورمت
 

 .کرد حمله آرتام سمت وبه
 .کرد یم دنبالش ایدر و دییدو یم آب تو آرتام

 یم گاهن آرتام و ایدر به و ستتتادنیمیوا شتتدن یم رد که ییکستتا شتتتریب بایتقر
 .کردن

 
 مادر؟ گنیم هم تو به آخه:گفت بلند و شد کینزد آب به زن رهیپ هی
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باره و کرد نگاه من به تعجب با ایدر  یب اشباب:گفت زنه که کرد نگاه زنه به دو
 ؟یباش الیخ یب دیبا هم اله،تویخ

 .رونیب نیایب خهی آب چاد، یم االن بچه
 

 .ستین سرد آب خانوم حاج یول_ایدر
 
 .مالل خواه ریگ پند خواه بود گفتن من از تو؟حاال ای دونمیم من_زنه رهیپ

 
 .رونیب ارمشیم چشم،االن_ایدر
 

 .اومد من سمت به و گرفت بغلش تو رو آرتام
 
 .بخوره سرما دیم،شایبر که گه،بهترهیم راست_
 

 .کرد ریگ آرتام منو نیب دستش که رمیبگ آرتامو خواستم
 .ارهیب در دستشو نتونه که دادم فشارد خودم به آرتامو یبدجنس با
 

 .کرده ریگ دستم اوخ_ایدر
 
 .نبود حواسم دیإإإ؟ببخش:گفتم یالیخ یب با
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 .شهیم لوچ نکن یاونجور چشاتو:گفتم که انداخت بهم یمشکوک نگاه

 شدم خارج آب از
 .بپوشه هم ایدر تا موندم منتظر و دمیپوش کفشمو

 . داد رونیب شویحرص نفس
 .نیماش سمت به میافتاد راه و گرفت دستش تو رو آرتام کفش

 
 .وفتهین بهم نگاش که کرد یم سرگرم آرتام با خودشو همش نیماش تو
 

 شداریب خواب از تا دیکش طول رسوندم،دوساعت رو رسوندنش،ترالن از بعد
 .کنم

 
 .رفتم اتاقش سمت به و گرفتم بغلم تو رو آرتام باغ، خونه دمیرس

 .دیخواب ایدر بغل تو یکل امروز
 .بخوابه راحت انقدر شب کردم ینم فکر

 
 بودن شتتده آماده ها بچه که یاتاق جلو ، برم خونه آشتتپز ستتمت به خواستتتم

 .ستادمیوا
 .بود افتاده تخت یرو که یقرمز رهنیپ رو موند چشمم و رفتم اتاق داخل

 .بود ایدر رهنیانداختم،پ بهش ینگاه برداشتم
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 .دمیکش یقیعم نفس و کردم کینزد مینیب به
 .کنه یم ونهید آدمو واقعا مشیمال عطر و تنش یبو
 .شدم خارج اتاق از و انداختم تخت رو رو، رهنیپ

 
 .گرفتم رو یهست شماره و رفتم خونه آشپز سمت به

 .داد جواب بوق دو از بعد
 
 ؟یهست الو_
 
 ؟یکرد ما از یادی عجب چه جتتتتتتتونم،_
 
 نجا؟یا یاینکن،م لوس خودتو_
 
 خوابه؟ نه؟آرتام که آره،چرا_
 

مه.بخوابونش ایداره،بیب نه:گفتم و دادم رونیب حرص با نفستتمو بهخ معلو  وا
 .گهید
 
 .امیم االن نخور بابا،حرص یاوک_
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 .ایب زود_
 

 .تمنشس مبل یرو رفتم و ختمیر خودم واسه یپرتغال آب.کردم قطع رو یگوش
 
 .بودم یهست منتظر که بود یساعت مین

 .بود شده جدا شوهرش از که بود یسال سه یهست
 .شمیپ اومد یم کباری وقت چند هر

 .باشه داشته ازدواج قصد که نبود یدختر و داشتم اعتماد بهش
 .باهاش بودم راحت نیهم بخاطر

 
 .اومد اف اف هیصدا که گرفت یم خوابم داشت

 .کردم باز درو شدمو بلند
 .دیکش طول کمی سرباغ نیا ادیب تا
 
 زم؟یعز یچطور_
 
 ؟یطور چه خوب،تو_
 
 .بود شده گم هیسا و ملیر همه اون ریز بود،چشماش کرده یظیغل شیآرا
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 م؟نباش خوب و نمیبب رو تو شهیم ،مگهیعال:گفت و زد یینما دندون بلخند
 
 .نه که معلومه_
 
 داخل میرفت هم با و دی*ب*و*س* گونمو جلو د،اومدیخند من یتخستت به

 .خونه
 .موندم اتاق جلو که، میرفت یم اتاق سمت به میداشت هم دست تو دست

 
 .بپوشش گذاشتم،برو رهنیپ هی اتاق نیا تو یهست_
 
 ؟یدیخر من طون،برامیش یا_
 

 .بود قشنگ یلیخ اون تن زادمه،تو خواهر دوست نه،مال: گفتم یجد
 .نه ای یش یم قشنگ هم تو نمیبب بپوش

 
 .ها برده سرت از ،هوش که معلومه_
 

 .تو از شتریب نه:گفتم گوشش بغل و کردم یا خنده
 

 .اتاق تو رفت و کرد یا عشوه با خنده
 .ادیب تا دمیکش دراز تخت رو و اتاقم تو رفتم
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 .شدم منتظر بستم، چشمامو
 
 شدم؟ ختتتوب_
 

 .گستید زیچ هی ایدر ینبود،ول انداختم،بد سرتاپاش به ینگاه
 .دیکش دراز کنارم اومد سمتم به آروم

 .بود آورده در حرکت به بدنم یرو دشویکش یانگشتا
 
 .شدم جا ازش و کرد بد حالمو عطرش یبو
 
 مان؟یا شد یچ_
 
 .برو کن عوض لباستو پاشو_
 

 یگیم یزنیم شده؟زنگ چت:گفت و گرفت بازوم سمتم،از به اومد شد بلند
 .ایب

 م؟یدیند همو وقته چند یدونیبرم؟م برو؟کجا یگیم االن بعد
 
 .ادیم ندارم،خوابم حوصله برو_
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 .یزد زنگ من به یکرد خود یب اومد یم خوابت که تو_
 

 ریگ چرا یهستتت:گفتم  و دادم رونیب مویحرصتت کردم،نفس موهام تو دستتتمو
 .برو ام خسته گمی؟میدیم
 

 .کرده ریگ گلوم ندارم،بگو حال نگو:گفت و زد یدار صدا پوزخند
 
 .بچمه یبابا،جا برو_
 
ست چرا کرده؟وگرنه ریگ گلوت یدید_ صال شیپ رفت عیسر حوا  راچ اون؟ا

 هان؟ بپوشم، لباسو نیا یگفت
 
 .اومده خوشم ازش ه؟آرهیچ یدونیم اصال_
 
 .نخوره گولتو بگم بهش برم تا بگو اسمشو_
 
 .ستین یچیه گمیم ؟دارمیگیم چرت چرا_

 .یهتتتتتتر.خوره یم بهم صورتت نیا تو از حالم
 
 .شد خارج اتاق از و نگفت یزیچ گهید

 .بره تا ستادمیوا راهرو تو
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 گهید یرم،ولیم من:گفت که دادم رونیب نفستتمو و پوشتتندم صتتورتمو دستتتم با
 .ینیب ینم منو وقت چیه
 
 .بهتر_
 

 .رفت نییپا ها پله از دو با و کرد من به رو پشتش یخداخافظ بدون
 .کردم یم یسبک احساس

 .گرفتم دستم تو لباسو رفتم اتاق سمت بود،به دهیپر سرم از خواب
باره بستتتت نقش لبم یرو یلبخند  عطر ندت یبو که کردم کینزد مینیب به دو

 .زد بهم حالمو یهست
 

 .رفتم ییلباسشو نیماش سمت به و دمیکش هم تو رو اخمم
 .کردم روشن رو نیداخلش،ماش انداختم رو لباس

 
 .بود دهیخواب ارتام،آروم اتاق تو رفتم
 .شد یم مرور ذهنم تو ایدر یصدا

 
 .رفتم خودم اتاق سمت به و کردم بغل رو آرتام

 .خوابوندم تخت یرو یآروم به
 .دمیکش دراز کنارش
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 .کردم یم ناز صورتشو انگشت با

 .دارن دوست کوچولو،همه بحالت خوش
 
 .دمشی*ب*و*س* و برداشتم دستمو که خورد یتکون هی

 .آرتام یلباسا رو یهست،حت جا همه ایدر عطر
 
 
 

 ایدر
 

 .بودن ستادهیوا در جلو همه
 .نیباش خودتون مواظب گفتیم همش مامان

 .زنمیم سر بهتون میایم ما
 

کان  .گردهیبرم شهیم مرد رهیکن،م ولش خاله_آ
 
 نه؟یسنگ دستت چقدر ایهست،در مرد نیا البته:گفت که سرش تو زدم یکی

 
 .ییپرو بس حقته،از_
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کان خدا رو تو_مامان  .ایبر واشی آ
 .باشه ایدر به حواست هم شما جان ترالن

 
 ام؟ بچه من إإإ؟مامان،مگه_
 

 .یتر ور اون هم بچه از تو_مامان
 

شما یوقت کرد، یدل ته از خنده ترالن صبان یچ شوید منو هیع  ونا به زد د،خود
 .راه
 

کان نیماش سوار هم با جان خاله و مامان سفارش یکل از بعد باالخره  .میشد آ
سه میرفت شیپ وقت چند شب دور سال چهار یبرا  دیبا که نام،االنم ثبت وا  میا

 .خانواده از
 

کان  .حداقل جلو اومد یم تونیکیستما،ین رانندتون من_آ
 
 .وبر راهتو نزن حرف ادیز ،پسیکن یم یباز رو ما راننده نقش یدار که فعال_
 

کان  .خانوم ایدر ه؟باشهیطور نیإإ؟ا_آ
 



 399 ایدختر در

ستت نیترالن؟ا ینیب یم:گفت یا بچگانه لحن با بعد  سر وادخ ینم دلش دو
 .کن دعواش.باشه من تن به
 

 کردم،خوبه؟ دعواش:گفت و من یبازو به زد یکی یشوخ با ترالن
 

کان  .ختتوبه آره_آ
 
 .بره یم خوابم یطوالن یها راه تو که نهیا من بد یها عادت از یکی

 .بستم چشمامو آروم
 
 .دمیند رو آرتام و مانیا گهید رستوران میرفت که یشب اون از
 

 .هن گفتم من که مانیا خونه میبر: گفتن خانوادش و ترالن نام ثبت از بعد
 

 زد زنگ همب خودش هفته هی بود،بعد قهر من با ترالن هفته هی تا میبرگشتتت یوقت
 .بده ریگ بهمون ستین هم یبده؟کس مگه یمفت خونه خره آخه:گفت و
 

 که، ستتتین روز دو مردم،حرف خونه زشتتته:گفت یم و بود من جبهه تو مامان
 .چهارساله
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 ما خونه اومدن مامانش با ظهر از بعد که گفتم ترالن به رو مامان حرف نیهم
 .ستین که گانهیب داداشمه داره،خونه تیامن اونجا:گفت یم مدام خاله و
 

 .کرد قبول و شد نرم هم مامان
 
 و ساحل کنار ادی وقت هر ماه کی نیا تو کردم، یم مخالفت همچنان من یول

 .کنه یم خی بدنم کل افتم، یم گرمش آغوش
 
کان آروم یصدا دفعه کی  تتترالن؟:دیچیپ نیماش تو آ

 
 بله؟_
 
 ده؟یخواب واقعا ایدر_
 
 .شهیم هوش یب نیا ادیم که مسافرت بابا،اسم آره_
 
 .ستادیا که شدم متوجه نیماش زیر تکون از

 .جلو ایب تو خب:گفت تر واشی یول شد تر کینزد صداش
 
 چتتتتتتترا؟_
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 .ییتنها وضع نیا با که هم تنهام،تو من خب_
 

سره ستمو مخ داره شعوریب پ ش روز تو زنهیم دو شن، شممو گهیم طونهیرو  ازب چ
 .ها بشه آب بر نقش نقشش، تا کنم

 
کان.کنه یم غلط طونهیش  .ترالن یبرا نستیگز نیبهتر ه،اصالیعال هم یلیخ آ
 

 .اومد جلو در یصدا دوباره اومد،و عقب در یصدا
 کنه؟ مقاومت نتونست پس
کان تو گمیم یه من  .نه گهیم یدار دوست و آ

 
 .بود گرفته فرا نویماش سکوت

کان باری قهیدق چند هر  .دیکش یم قیعم نفس آ
 .دیکش یم قیعم نفس ترالن بعد

 .بسته گلومو راه کنم یم احساس االن که بغضه، هی ها نفس نیا پشت
 

 .هاشون نفس دنیشن از شدم خسته
 .خواب یایدن به شدم پرت و شد گرم چشمام

 
 .صورتم به زدیم یه ییکوچولو یدستا
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 یبایز مثل ،*ب*و*س* رو خاله آرتام:گفت یم که اومد ترالن واشی یصتتدا
 .بشه داریب خفته

 
کان ششگ تو زنمیم یکی بابا،االن خواد ینم:گفت بلند بایتقر یصدا با آ  یم و

 .پره
 

 خشن؟ چه یوااا_ترالن
 

کان  ؟یندار دوست خشن_آ
 
 ایشتتده، یگل لپاش االن احتمال دمیفهم که ومدین در ترالن از ییصتتدا گهید

 .کرده اخم دمیشا
 

 .براش رفت ضعف دلم که کاشت ه*ب*و*س* گونم یرو به ییکوچولو یلبا
 .زد روم به یلبخند که کردم نگاش کردمو باز چشمامو یسر
 .کردم یم ماچش تند تند و بغلم تو دمشیکش

 
کانه،گفت حرف اثرات از دمیفهم که انداخت بهم ینگاه اخم با ترالن  تساع:آ

 .خانوم خواب
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کان به یا اشاره ابرو با  .انگار گذشته خوش که شما به:گفتم و کردم آ
 

کان منو که رفت یا غره چشم ترالن  .خنده از میدیترک آ
 .میشد ادهیپ نیماش از هم با

 .کرد جلب نظرمو اطیح یها یکار گل میشد که ساختمان وارد
 .خواب بهار هی با طبقه سه ساختمان کی

 
 ه؟یک ماله خواب نجا،بهاریا بامزست چه_
 

 طبقه میبر دیبا ما دونمیم دونم،فقطینم:گفت و انداخت باال به ینگاه ترالن
 .نداره هم سوم،آسانسور

 
 .شد بلند نهادم از آه
 
 ن؟ییپا میایب و باال میبر دیبا رو طبقه سه روز هر یعنی_
 

ستمو ترالن ش یم منو که طور نیهم گرفت، د  شاللهیا.میبر ایب حاال:گفت دیک
 .ادیم خوشت که
 

 .میافتاد راه هم با و گرفتم آرتامو دست
کان  .بزرگ چمدون تا شیش با موند آ
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کان  .نیببر شویکی حداقل نیایب نامردا_آ

 
 نت؟یماش تو یدار طناب:گفتم و انداختم باال به نگاه هی گشتم بر
 

کان  چطور؟ آره،_آ
 
 .نییپا میندازیم برات طنابو باال میریم بده،ما طنابو_

 .باال میکش یم ما چمدونا به ببند محکم
 

کان  .زد ذهنم به یفکر هی:گفت یجد لحن با آ
 

 …نک پرتش من واسه باال ببر و طناب شما:گفت که میکرد نگاش ترالن و من
 

 .دادم هلش نشیماش سمت به و بزنه حرفشو ادامه نزاشتم
 .میرفت باال طناب، گرفتن بعد

 
 .بود ستادهیوا لبخند با مانیا میدیرس که در جلو

 .گفت آمد خوش بهمون
 . مجهز آشپزخونه و بزرگ سالن با خوابه دو خونه هی
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 ه؟یچ طناب_مانیا

 
 .زرگهب یلیخ که نجایک،ایکوچ خونه نیبود گفته رفت،آخه ادمی کل به اوخ_
 

 .کیکوچ گفت یم باغ خونه به نسبت_ترالن
 

نابو فت مانیا به و دیکشتت دستتتم از ط نداز بالکن از ر،یبگ نمیا:داد،گ  ب
 .باال بکش رو ها ن،چمدونییپا
 
 باشه؟ یا گهید امره_مانیا

 
 .ستین یعرض:گفت و کرد لوچ چشماشو ترالن

 
 .میرفت ها خواب اتاق سمت به هم با

 ونه،جرا اتاق کرد باز رو یدر هر کس هر:گفتم و گذاشتم رهیدستگ یرو دستمو
 .میندار هم یزن
 

 .کن باز اتاقتو تو باشه،اول_ترالن
 

 .بود مزه با یلیخ ونشیدکوراس.اتاق داخل رفتم کردم باز در
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 آره؟ مانهیا کاره_
 
 .هستم یا قهیسل خوش آدم من آره،اصوال_مانیا

 
 شارها دستش یها چمدون تا دو به که برگشتم سمتش به شده شوکه صداش با

 بزارم؟ دیبا کجا رو نایا:گفت و کرد
 
 .زحمت یب دیبزار اونجا:گفتم و کردم اشاره کمد گوشه به
 
 .بود یاب و دیسف یچ همه:میرفت اون اتاق به ترالن با همراه و
 
 . ها خوشگله هم نجایا_
 

 شتتتانس وقت چیه شتتتد،من بهتر تو اتاق رمینخ:گفت دویبرچ لباشتتو ترالن
 .نداشتم

 
 م؟یکن عوض یخوا یم عشقم:گفتم و کردم بغلش جلو رفتم
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شت یوقت مانیا  دوناچم نیایب نکارایا یجا به: گفت شد یم رد اتاق جلو از دا
 .باال میبکش رو
 

 .گفت ییبابا برو ترالن
 
 .کنم کمکش تا رفتم بالکن سمت به من یول

 .شد ینم بکشم که گرفتم سرطنابو
 .المصب بود نیسنگ یلیخ

 .زدیم لبخند من زدن زور به و بود ستادهیوا کنار مانیا
شو اومد ست شو و کرد رد من طرف دو از سمتم،د ست شت د شرو رو گذا ستم،  د
 .طناب دنیکش به کرد

 
 .گردنم به خورد یم پشت از داغش یها بودم،نفس بغلش تو کامال

 
 .ودمب شده گرفتار دستاش حصار تو خودم یدم،ولیکش دستش ریز از دستمو

 
 ؟یریگ ینم ما از یسراغ:گفت گوشم بغل آروم

 
 .ودمب ییدا خونه و دانشگاه یکارا گرفتار:گفتم آروم منم خودش از تیتبع به

 .زدمیم سر بهشون رفتم یم روز هر
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 .یزدیم سر من به روزم هی_
 

 .داد یم قلقلکم خورد یم گوشم به هاش نفس
شمو سبوندم گردنم به گو ش کامال چمدونه و کرد یزیر خنده چ شتیک  د،گذا

 .کنار
 

 خانوم؟ یدینم مزدمونو دست:گفت که بشم خارج بغلش از خواستم
 
باره االن و کردم فرار بهش کردن فکر از ماه کیبود، کشینزد یلیخ جایا دو  ن
 .کردم ریگ

 .نکن یطور اون چشماتو:گفت که چشماش به دوختم رو کنجکاوم یچشما
 
 ؟یطور چه:گفتم تعجب با
 

 .ارمیم شویبق خودم.برو ایب:گفت و گرفت فاصله ازم
 

 .سالن تو رفتم یسر یحرف بدون
 

 .خورد یم الیپوف دیدیم ،کارتون بود نشسته ونیزیتلو جلو آرتام
 نه؟ گهم خوشمزست:گفتم خوردن از بعد و برداشتم الیپوف تا دو کنارشو رفتم
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 .داد تکون سرشو فقط

 
 .خوشمزست بده،بگو تکون کوچولوتو نده،زبون تکون سرتو خوشگلم_
 .ختتتتتوش.کن تکرار من با
 
 .خوش_
 
 .متتتتزه_
 
 .متتز_
 
 .آرتام،متتتتزه کن دقت_
 

 .مزه:گفت لبش کردن کوله و کج یکل از بعد
 

حاالیتونستتت یدی،د نیآفر: گفتم و زدم دستتتت براش  یلیبگو،خ هم با ؟
 .ختتتوشمزه.راحته

 
 .ختوش ختتو_
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 .یگ یم یدار درست نترس بگو، آره_
 
 .خوشمزه_
 
 مانیا و سالن تو دییدو اتاق از ترالن که کردم لپش از محکم ماچ هی و زدم غیج

 شده؟ یچ: گفت و اومد هراسان
 
 .گفت کلمه آرتام_
 
 .بشنوه بابا بگو:گفتم آرتام به من که کرد نگاه آرتام به تعجب با
 

 .مزه…ختتتتتتتتتوش_آرتام
 
 .زمیعز بگو گهید باری:گفت و اومد سمتش به مانیا

 
 .نه یعنی که باال انداخت سرشو

 
 ؟یگ ینم بابا واسه یگ یم هیبق بابا،واسه یا_مانیا

 
 .باال انداخت سرشو دوباره
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ست آرتام شیپ اومد رفت،ترالن بالکن سمت به مانیا ش سه:گفت و ن  نمم وا
 ؟یگ ینم
 

 .داد ادامه دنشید کارتون به و باال انداخت سرشو دوباره
 

 .خورم یم رو ها الیپوف نیا و نمیشیم منم پس_ترالن
 

 کشو وت لباسامو دونه دونه و کردم باز و دم،چمدونمیجد اتاق تو رفتم شدم بلند
 .دادیم جا ها
 
 .گذاشت یکی اون بغل و داخل اومد دست به چمدون مانیا

 .کردم صداش که شد یم خارج اتاق از داشت
 
 مان؟یا آقا_
 
 .کرد نگام منتظر و برگشت سمتم به
 
 زنه؟یمن حرف آرتام که افتاده یاتفاق یندارم،ول یفضول قصد دا،منیببخش_

 .هیعیطب ریغ نزدنش حرف آخه
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قت یکستت چون گن یم که دونم،دکتراینم_ ته و  همش که منم.براش نزاشتت
 .برسم بهش شد ینم سرکارم،وقت

 
 .موندم روش به رو و شدم بلند

 سرکار؟ یریم یچ یبرا شما_
 
 بتتله؟_
 

 .نیند جواب سوال با منو سوال:دادم ادامه و باشم یجد کامال که کردم یسع
 
 .کنم نیتام بچمو خودمو هیزندگ نکهیا بخاطر خب_
 
 .شکمشو ای ؟روحشویکن یم نیتام ویچ ین،ولیآفر_

 راشب شتتتریب بهتر که من نظر تنهاستتت،به آرتام یندارم،ول جستتارت قصتتد من
 .نیبزار وقت

 
عد گاه چهرش تو حرفم شتتتدن تموم از ب قدر حرفام نمیبب که کردم ن  ریتاث چ

 .داشته
 .کرد یم نگام داشت فقط

 .ستین نجایا االن روح،انگار یب صورت با
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 .مانیا آقا: گفتم و دادم تکون صورتش جلو دستمو

 
 .شمام با مانیا آقا_
 

 .مانیا: گفتم و گذاشتم بازوش رو دستمو
 
 جانم؟_
 

 گفتم؟ یچ نیشد متوجه:گفتم دمویکش دستمو یسر
 
 
 
 
 مانیا

 
صل دمش،دریند که شد یم یماه کی شت یلیدل ا شم،ول نجایا من ندا  یبا

 آروم امیم و رمیم بخوام وقت هر ام خونه صتتاحب من که جمله نیا با خودمو
 .کردم

 
 .شده که ساعتم کی یبرا ینمش،حتیبب خواست یم دلم
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 اشتد خودش درون یزیچ یببندم،ول دل نگاه هی به که ستمین ساله جدهیه بچه
 .کرد یم مجذوب منو که
 

 .شنومینم یچیه من یزنه،ولیم حرف آرتام راجب داره
 .مانیا:گفت و بازوم رو گذاشت دستشو

 
 جانم؟:گفتم یسر

 
 گفتم؟ یچ نیشد متوجه:گفت و برداشت دستشو

 
 .میزنیم حرف راجبش دوباره بعدا یآره،ول_
 

 .بستم سرم پشت و در شدم، خارج اتاق از یسر
 .بستم دادم،چشمامو هیتک در به

 .کردم خارج فوت با نفسمو
 

کان کردم باز که رو چشمم  .دکر یم نگام تعجب با و بود ستادهیوا رو به رو آ
 

 .یاومد خوش:گفتم و رفتم سمتش ،به نشست لبم  رو یزورک لبخند
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 .میرفت ها مبل سمت به و فشرد دستمو مردونه
 دیستتف خرگوش هی عکس روش که زردش شتتلوار بلوز با ایدر قهیدق چند از بعد

 .وستیپ جمعمون به داشت
 .بود بسته سرش پشت یاسب دم موهاشو

 .بود دهیکش برجستش یلبا به خوشگلم قرمز رژ هی
 

کان  موع بغل ایب یشتتد قشتتنگ چه.خرگوشتته خانوم به به:گفت باز شین با آ
 نه؟یبب
 
 .کرد باز ایدر یبرا دستشو و

کان.نشتتستتت کنارش و رفت ایدر  به و بود گرفته دستتتش تو رو ایدر یدستتتا آ
 .کرد یم نگاه ونیزیتلو

 
 ایدر شیپ برو:گفتم گوشتتش بغل و کردم ینگاه بود نشتتستتته کنارم که آرتام به

 .نیبش
 
کان،واستتت و ایدر نیب نیبشتت برو:گفتم که کرد نگام تعجب با  چرخهدو اون آ

 .خرم یم رو خوشگله
 
 .رفت ایدر سمت به بدو و شد باز گوش بنا تا ششین

 .نشست نشونیب نکردو قبول نیبش بغلم گفت ایدر هم چقدر هر



wWw.Roman4u.iR  416 

 

 
 .زد من به یچشمک هی آخر سر

 نیا بود کشتتته منو بزنه حرف تونستتت یه،مینجوریا نداره پدرستتوخته،زبون
 .وروجک

 
کان دفعه کی  چسبه؟ یم االن یچ یدون یم ایدر آخ:گفت آ

 
 ؟یچ_ایدر
 

کان  .پز ایدر کیک:گفت دویمال هم به دستشو آ
 
 .کردم یم بود کم احساس پسر نیا مقابل در چرا دونمینم

 .نهیب ینم منو ایدر هست یوقت کردم یم احساس
 .ندارم ایدر توسط شدن دهید به ازین من که هرچند

 
 لیوستتا:گفتم کردم پر خچالوی و دمیخر یچ همه اومدنشتتون از قبل نکهیا با

 .بخور بخر خودت م،برویندار الزمشو
 
کان یاخما وضوح به  .رفت هم تو آ
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 مرتب واتاقم رمیم من ایدر:گفت و شد بلند ترالن که کردم نگاش یجد افهیق با
 ؟یاینم کنم،تو

 
 .کنمیم درست بعدا شمیبق.کردم جا به جا رو ها لیوسا نصف من_ایدر
 

کان  .کنم یم زحمت رفع گهید من:گفت شدو بلند آ
 .گرفت قرار روش به رو شدو بلند یسر ایدر
 

 .یا خسته میدیرس راه از ؟تازهیریم کجا_ ایدر
 

کان  مخود به اول اومد شیپ یمشتتکل وقت هر باشتته ادتی برم،فقط گهید نه_آ
 .رسونم یم بهت خودمو عیسر.بزن زنگ

 
 .خورد زنگ میگوش که بگم یزیچ خواستم

 .کرد یم یینما خود روش مانیپ عکس که انداختم صفحه به نگاه هی
 

 .دادم جواب شدمو دور ازشون
 بله؟_
 
 .عشتقتتتتتم سالم_مانیپ
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 .بزن حرف درست کهیمرت مار زهر و سالم:گفتم و دمیخند
 
 ؟یدینم خبر بهم و نورایا یایم جوجو،حاال چرا یوااا_
 
 داده؟ خبر بهت یک_
 

 .یاومد ییایدر یپر تا دو با گفته که همون:گفت و شد یجد
 
 .شدن قبول دانشگاه نجایا.دوستش با زادمه خواهر خره،_
 
 .نمیبب خودم یچشما با که امیم دارم نیهم شه،بخاطرینم باورم که من_
 
 .فعال پس.ایب باشه_
 
 .یبا_
 

کان که رفتم سمتشون به یخداحافظ از بعد  .ترف و داد دست باهام گرم باز آ
 .کرد شیهمراه نییپا تا

ش  مواظبش.تره زیعز برام خواهر ا،ازیدر جون تو جون:گفت و شد نشیسوارما
 .باش
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کان یها محبت تمام لحظه هیخورد، زنگ گوشتتم تو خواهر کلمه  به نستتبت آ

 .چشمم جلو اومد ایدر
 .اوردمین خودم یرو به یفکرم،ول از بودم شرمنده

 
 .جمع التیبهشون،خ هست حواسم_
 
 . کردم یم نگاه رو شدنش دور گرفت،داشتم فاصله ازم یبوق تک با

 .شد کمینزد دمید رو مانیپ نیماش که
 .ترمز رو زد یبد یصدا با
 

 .زد ییباال بلند سوت شدو ادهیپ نیماش از عیسر
 .زادت خواهر واسه یکرد پیخوشت چه جتتتتون_مانیپ

 
 .نگو چرت_
 

 .بود هام یسخت تمام تو من دوست نیبهتر مانیم،پیگرفت آغوش در همو
 .شناختیم خودم از بهتر شهیهم و من و
 
 ؟کنن کاریچ تو بدون هام بچه یگ ینم.مرده لیزل بود شده تنگ برات دلم_
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 .میتریغ من یدونیفه؟نمیضع یکرد تنت هیچ نیا:گفتم و آوردم در اداشو منم
 
 بزرگمو بابا ستتن یعنی:گفت و داد تکون برام ستترشتتو شتتد، یجد دفعه کی

 .یداریبرنم دست ایباز جلف نیا از ،بازمیدار
 

 و کرد یکی تا دو رو ها پله و ساختمان تو دییدو که سرش تو بزنم یکی خواستم
 .رفت باال

قه هیهمستتتا که رفتم یم داشتتتم ستترش پشتتتت آروم  و رونیب اومد اول طب
 .ریبخ دنیخان،رس مانیا سالم:گفت

 
 .ممنون_
 
 اد؟یم صدا سرو انقدر نیکرد باز مهدکودک!هیفضول دایببخش_
 
 ن؟یدار یمشکل بله،شما_
 

 یگه،ستتریم یچ نمیبب نموندم که اومد ایدر و ترالن غیج یصتتدا لحظه نیهم
 .دمییدو رو ها پله
 

 ایدر
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 .خونه داخل دیپر نفر هی شدو باز در دفعه کی

 شد خارج خونه از عیسر و کرد کوپ هم چارهیب اون که میزد یغیج ترالن منو
 .بست و در و
 

 دیخند یم که طور نیهم خنده،ترالن ریز میزد و میکرد نگاه هم به ترالن منو
 ؟یعنی بود یک:گفت

 
 .بدونم چه_
 
 .دمشیند خوب ترس از من_
 
 .شدن وارد پسره همون با مانیا و شد باز در لحظه نیهم تو

سره شت پ ستن یم نایا مانیا:گفت یم و بود ستادهیوا مانیا پ شنب منو خوا  ک
 .کن نابودشون عیسر.کردم فرار من

 
 .انهمیپ من ونهید دوست شونیا:گفت مانیا که میکرد یم نگاش تعجب با ما
 

 ست؟ین دختر اسم مانهیپ مگه:گفت تعجب با ترالن
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 یبازو به زد یکی مانیپ  م،یدیخند ترالن یایباز خنگ دستتت از مانیا و من
مد و مانیا ثل جلو او فت و داد دستتتت مون دو هر با ها جنتلمن م  مانیپ:گ

 دارم؟ رو یاشخاص چه با ییاشنا افتخار هستم،و
 

 ترالن:گفت عیسر و اومد رونیب مانیپ حالت رییتغ شوک از من از تر زود ترالن
 .مانیا زاده ،خواهر

 
 شما؟ و:گفت و کرد دراز من سمت به دستشو و
 
 .ایدر_
 
 .خانوم خوشبختم اریبس_مانیپ

 
 .بده در دم داخل دییبفرما.طور نیهم منم_
 
 .حتما بله_مانیپ

 
 .رفت سالن سمت به بود ستادهیوا در جلو که مانیا با توجه بدون و
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 جا وزهن دونمینم واستتش،من اریب شتته،یم دایپ یچ خچالی تو نیبب برو ترالن_
 .اومده مهمون برامون چرا وفتادهین

 
ست کنجکاو کمی یخوام،ول یم معذرت واقعا_مانیا شما دو  رو خودتون من،

 .دینکن ناراحت
 

 .نمک کمک بهش که رفتم سرش پشت منم و رفت خونه آشپز سمت به ترالن
 

 گما؟یم_ترالن
 
 هوم؟_
 
 نه؟ جتتتتتتتتذابه چقدر پسره_
 
 م؟یکن کاریچ باشه صاحبش آره،مبارک_
 
 .بشم عاشقش کم کم که رمیگ یم میتصم دارم یچیه_
 

 ؟یشد عاشق نگاه هی با نکنن سرت تو خاک آخه: گفتم و کردم یبلند خنده
 
 .صاحبه یب دل نیا ریکه،تقص ستین من ریتقص خب_
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شتم یوقت آوردم، در خچالی از رو ها وهیم ستم یم و در دا شم ب ش  به خورد چ

 .آرد
 .بود لیوان و پودر نگیکیب هم خچالی در تو
 

 ن؟یبب رو نجایا ایب:گفتم کردمو صدا و ترالن
 
 ه؟یچ_
 
 ه؟یچ نیا_
 
 .آرده_
 
 ؟یچ یعنی نایا: گفتم دادمو نشون رو لیوسا هیبق دست با
 
 م؟یبپز کیک یگ یم یعنی آها!نشدم منظورت ؟متوجهیچ یعنی_
 
 شیپ منم.ظرف تو نیبچ رو ها وهیم تو زمیعز نه: گفتم و بستتتم رو خچالی در_

 .ایب زود فقط.برم یم رو ها یدست
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 .شدم داریب ترالن یصدا با صبح
 .ها شهیم رمونید پاشو تتتتتایتتتتتتتا،دریدر_
 
 .نشنوم صداشو که گذاشتم سرم رو بالشو یکالفگ با

 .دیکش سرم رو از بالشو فاصله بال و شد نییپا و باال تخت
 
 .شد رمونید شو بلند گمیم بهت_
 

 اشونکن،پ خمار چشماتو:گفت که کردم نگاش باز مهین یچشما با شدمو بلند
 .میبر
 

شتم سرد کیسرام رو که ،پامو شدم بلند  بلند نهادم از اه و شد بد حالم گذا
 .شد

 
 .سرده چه ییوااا_
 
 .بست و در و ییدستشو تو فرستاد بزور و اومد سمتم به

 .اومدم رونیب صورتم و دست شستن از بعد زدمو مسواک
 
 .صبحونه ایب ایدر_
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 .زدم خورم،مسواک ینم_
 
 .لتهیم هرجور_
 

 .کردم عوض رنگم کرم هیبارون با خوابمو لباس اتاقو تو رفتم
 .کردم ست فمیک با هم رنگم کرم بوت مین

 
 .رفتم خورد یم یلپ دو داشت که ترالن سمت به و کردم سر مقنعمو

 
 .ینش خفه خبرته چه اوووه_
 
 ؟هیوضع چه نیا:گفت و داد قورت رو بود چپونده دهنش تو مه یا لقمه زور به
 
 .خوبم میلی؟خیوضع چه:گفتم و انداختم خودم به نگاه هی

 
 .گمیم افتویگم،قینم لباستو_
 

 .دیکش اتاق سمت به و گرفت دستمو
 
 .یباش خوشگل دیبا روز نیاول_
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 آخه؟ داره کار من افهیق به یترالن،ک الیخیب:گفتم یحوصلگ یب با
 

سرا نیا یدونینم تو:گفت زدیم صورتم به رو کرم که طور نیهم شون پ  رو خود
 .زننیم دید رو همه یرکیز ریز یول دن،یند به زننیم
 

 .دیکش برام نازک چشم خط هی و برداشت رو چشم خط
 ؟یخوا یم یرنگ چه رژ:گفت و زد هام موژه به رو ملیر
 
 .هیگوشت اون:گفتم و دوختم چشم خودش یآشام خون رژه به
 

 .کوچولو لبا درشت ؟چشمایشد باحال چه یییو:گفت و زد لبم به رو رژ
 
 .کن مسخره خودتو برو_
 
 .یشد یتیپیسرند هیشب ایدر جون به نه_
 
 .التیبیس نیا با یشد پوآرو هیشب هم بابا،تو گمشو_
 
 .زدمشون شبید که نه،من یواااا_
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مت به ینگران با و گاه صتتورتش به و رفت نهیآ ستت  یچیه دید یکرد،وقت ن
 سمت هب رفتم در دستش رهیز از سرم تو بزنه خواست تا اومد سمتم ست،بهین

 .دمییدو ها پله
 

 .کنم یم کتیت کهیت برسه بهت دستم: گفت یم ادیفر با ترالن
 
 .اومد چهارم طبقه از مانیا یصدا دفعه کی

 نم؟یبب نیستیوا_
 

 ازب جلوش که رهنیپ هیو شتتلوارک هی با مانیا که میستتتادیوا ترس با دومون هر
 .اومد بود

 
ماشتتو فت و کرد هم تو اخ کلیصتتبح اوله خبرتونه چه:گ مان ؟  و ستتتاخت

 .سرتون و  نیگذاشت
 .هیهمسا و در به رو خودتون دیکن یمعرف بعد بگذره روز دو نیبزار
 .نیهست یا عجوبه که
 

 .گفت یم داشت کنترلش به یسع که یبلند بایتقر یصدا با رو حرفا نیا همه
 

 .میبود انداخته نییپا سرمو ترس از هردومون
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 ن؟یریم نیدار کجا حاال:گفت و داد رونیب حرص با نفسشو

 
 .دانشگاه:گفت پته تته با ترالن

 
  کجاست؟ نیبلد مگه_مانیا

 
بت موقع باری، نه_ترالن  یم دایپ جوری م،االنمیبد رو مدارک که میرفت نام ث

 .میکن
 
 .برسونمتون امیب بپوشم زیچ هی برم دیکن صبر_مانیا

 
 .کرده دعواشون باباشون که کن گوش حرف بچه تا دو مثل

 .میرفت نییپا ها پله از آروم و میانداخت نییپا رو سرمون
 

 .شد نگیپارک وارد نیباماش نفر هی قهیدق چند بعد
 .ینیماش عجب

 
 بود؟ یچ نشیماش ترالن_
 
 .استایخارج اون از یدونم،ولینم_



wWw.Roman4u.iR  430 

 

 
 .ستمب دهنمو عیسر. بود گرفته بغلش تو رو آرتام که مانیا دنید ،با دمیخند

 
 .رفت نگیپارک سمت به دادو ترالن بغل به و آرتام
 .رونیب رفت در از و شد نشیماش سوار

 .میرفت سرش پشت اردکا جوجه مثل هم ما
 

 که ببره خودش با رو بچه خواستتت یم نشتتستتتم،ترالن پشتتت معمول طبق
 .آرتامو من به ؟بدهیبریم کجا:گفتم

 
 .نشست جلو خودش و بغلم داد آروم

 و مینر مانیا با گهید و رمیبگ ادی و راه که کردم یم نگاه رونویب داشتم سکوت تو
 .میاین

 
 .خورد یتکون آرتام

 .کنه یم نگام داره لبخند با دمید که کردم نگاش برگشتم
 آخه؟ اخالقه خوش چقد نیا
 .زنهیم لبخند نشده داریب

 
 .نشست شد بلند که کردم *ب*و*س* لپشو آروم
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 ؟یشد داریب ییإإإ؟بابا:گفت دید رو آرتام که نهییآ تو از مانیا
 

 .جان آرتام آره بگو: گفتم که داد تکون سرشو
 
 .آله:گفت یسخت به
 
 رو گمیم که یا کلمه نیا اگه.بود یعال:گفتم و زدم دستتت واستتش آله گفت تا

 .گردش برمتیم دانشگاه بعد امروز یبگ
 
 .ایدر بگو: گفتم که کرد نگام منتظر یچشما با
 

 .تتتایدل_آرتام
 

 .ترالن بگو حاال جتتتتتتتتونم،آرتام یا:گفت ذوق با ترالن
 

 ان…تلتت_آرتام
 

 .بگو،تتتتتتترلتتتتتان درست نه_ترالن
 

 .نه یعنی که داد تکون سرشو
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 آرتام؟ نه مگه گرفته ادی که بود ایدر ؟مهمیاریم فشار بچه به إإإ؟چرا_
 

 .آله_آرتام
 
 .ایدر بگو گهید باریآخه؟ ینیریش انقدر چرا تو یوا_
 

 .ایدل_آرتام
 
 .بابا بگو باری پسرم_مانیا

 
 .بابا_آرتام

 
 .بابا بره قربونت_مانیا

 
 . لب ریز یا خدانکنه

 دوخته چشتتم روش به رو به و بود کرده هم تو و کردم،اخماش نگاه که نهیآ به
 .بود

 
 .هوی شد بود،چش خوب حالش االن نکهیا الله بسم
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 ساختمان سمت به و میشد جدا ازش مانیا یها سفارش و یخداحافظ از بعد
 .میرفت دانشگاه

 
 .بودن آمد و رفت در ها جوون همه

 .کردم یم نگاه اونورو نوریا داشتم،همش یوصف رقابلیغ یانرژ هی
 

 .یباش شده دیجد یایدن هی وارد که انگار
 .بودن یانرژ با همه

 
 .دنیخند یم و گفتن یبودن،م مونده یپیاک ایبعض و بودن ستادهیوا تنها ایبعض

 
 .شهیم کنده جاش از داره قلبم ایدر:گفت گوشم بغل گرفت،آروم دستمو ترالن

 
ش همه نیا جنبه من:گفت که کردم نگاش تعجب با سم یم ندارم، رو یخو  تر

 .کنم اوردوز
 

 .میشد ساختمان وارد هم با و زدم شیذات هیسادگ همه نیا به یلبخند
 
 .شهیم برگذار کجا کالسمون نیبب ترالن_
 

 .انداخت بهش نگاه هی و آورد در شویگوش حرف بدون
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 .175 کالس_
 

 .کجاست کالس میکرد دایپ باالخره گشتن ربع هی بعد
 ولا فیرد تنها دختر هی و بودن نشتتستتته کالس ته پستتر چندتا ورودمو از بعد

 .بود نشسته
 

 .داد رو جوابمون یآروم به اونم که میکرد سالم بهش آروم
 .مینشست دوم فیرد و میرفت ترالن با
 

 .اومد ینم در ییصدا کس چیه از بودن ساکت همه قهیدق چند
 

 .رفتم پنجره سمت به شدمو بلند رفت، سر حوصلم
 پاک هب وشتتروع رفتم تخته ستتمت به بشتته عوض هوا که پنجره کردن باز از بعد

 .کردم کردنش
 
 .شد وارد نفر هی و خورد در به یا تقه لحظه نیهم تو

 .نهیبش بره که خواست اجازه ازم که بهش زدم زل استاده کردم فکر اول
 
 .بشه لیتشک کالس اول روز کردم ینم فکر من استاد شرمنده_
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 .نشست شمیش فیرد تو رفت که دادم تکون نداره یاشکال یمعنا به سرمو

 
س با منم هوا، رو رفت کالس هوی شو تو زدم زل یتخ شما  کردن پاک از بعد چ

ستم تخته کامل ش سرجام برم خوا سته اول فیرد که یدختر که نمیب ش  بود ن
 .دادم لبخند کی با ،جوابشو کرد حوالم یچشمک

 
 .شدم رو به رو پسره نشسته خون به یچشما با کردم بلند که سرمو

 
 .گرفت اشتباه خودش اسکول چه،پسره من به خب
 یاول ؟روزیکرد نکارویا چرا:گفت گوشتتم بغل آروم ترالن نشتتستتتنم از بعد

 ؟یتراش یم دشمن
 

 .خوب گرفت اشتباه چه؟اون من به:گفتم و انداختم باال شونمو
 
 ؟یتداش تخته به کاریچ تو کنم،اصال کاریچ تو یکارا دست از واال دونمینم_
 
 کردم؟ یم کاری،چ رفت سر حوصلم خوب_
 

عد ته آخر فیرد که یگروه اون قهیدق پنج از ب ند بودن نشتتستت  و شتتتدن بل
 .میرفت که اد،مایب خواد ینم استاد انگار:گفتن
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 .شد وارد و کرد باز و در استاد بشن خارج کالس از خواستن تا

 دنیخند همه دوباره که
 

 .رفت زود استاد و گذشت یمعرف به فقط که کالس شدن تموم از بعد
 .شدن خارج کالس از پسرا همه

 
 .بود مونده همه از آخر پسره همون

شت و سمتم اومد رفتن همه یوقت شو انگ شار  نیبب:گفت و گرفت سمت به ا
سخره نیا حوصله نه ام، تو سن هم نه من بچه  لک با یبخوا که دارم رو ایباز م
 .یکن جلب منو نظر بچگانه یها کل
 رفمح بود مفهوم.نمینب خودم دور رو تو ام گهید.دمیم بس آتش االن نیهم پس

 .بدم حیتوض گهید جور هی ای
 

 .نبودم شیب یموش بچه مقابلش در
 .بدم تکون سرمو تونستم فقط یسخت به و دادم قورت دهنمو اب ترس از
 
 .نکن فراموش وقت چیه اسمو نیفرهاده،ا اسمم_
 
 .شد خارج کالس از یخداحافظ بدون و
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 خوبه االح شعوریب پسره:گفت ترالن و اومدن سمتم به عیسر دختر اون و ترالن
 .مینکرد یکار

 
 .نداره رو به رنگ نگاه آره،_دختره

 
 .کینزد از بود وحشتناک واقعا:گفتم دادمو رونیب نفسمو

 .خوره ینم خشم همه نیا به فشیلط اسم
 .هه،فرهاد

 
 هی ای نیدید،فهمینکن فراموش هم منو اسم.نفسه منم اسم:گفت و دیخند دختره

 بگم؟ گهید جور
 

 .ترالن دوستم شونمیا ام،ویدر منم:گفتم و دادم دست باهاش
 
 .کرد یخوشبخت اظهار داد دست هم ترالن با
 .بود لق و تق ها کالس میموند دانشگاه تو دو تا

 .اومد یم نظر به یشوخ و خونگرم دختره نفس
 

 کالس از و شتتتد بلند میشتتتد وارد ما ،تا دمید و فرهاد میرفت که یآخر کالس
 .رفت

 .گرفت اشتباه جهنم،خودش به
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 .یروان پسره
 

: تگف نفس که میبود نگیپارک محوطه شتتتد،تو تموم ها کالس که نیا از بعد
 .برسونمتون من نیایب

 
 .میرفت رنگش یمشک ایزانت سمت به هم با

 .نشست پشت ترالن و جلو من
 .رهیم داره بلندش یشاس با که میدید و فرهاد اومد، در پارک از یوقت
 

 رم؟یبگ حالشو: گفت و انداخت ما به ینگاه نفس
 
 ؟یتون یدونم،مینم_
 

 نتونم؟ من شهیم مگه_نفس
 

 .نتتتتتتته: میگفت هم با ترالن و من
 

 .میرفت یم فرهاد سر پشت سرعت تمام با و گذاشت گاز رو پاشو
 .میشد رد ازش ما که ترمز رو زد فرهاد جای
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 موند؟ که نیا بابا یا_ترالن
 
 .میریگ یم حالشو گهید دفعه بس،از آتش امروز خودش قول ال،بهیخیب_
 

 .میریگ یم حالشو گهید گه،دفعه یم راست ایدر آره_نفس
 
 ؟یهست ییکجا تو نفس یراست_
 

 ؟یچ تهران،شما_نفس
 

 .یانزل: گفت عیسر و بدم جواب نزاشت ترالن
 
 ؟یگرفت ؟خونهیمون یم کجا_
 

 .خوابگاهم نه_نفس
 
 .اها_
 
 
 وشتتحالخ ما شیپ ایب:گفتم نفس به یخداحافظ موقع و میرفت خونه ستتمت به
 .میشیم
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 .شمیم حتما،مزاحمتون_
 

 .حتما ایه؟بیحرف چه نیا_ترالن
 
 میدید صتتبح که هیخارج نیماشتت همون و شتتد باز نگیپارک در لحظه نیهم تو

 .شد خارج
 .شدنش رد از بعد که بود نییپا راننده سمت شهیش صبح برعکس

 .یریگیج چه اوه:گفت نفس و میکرد نگاه هم با تامون سه هر
 

 .شدم عاشق باز من یوا:گفت بغلمو انداخت خودشو ترالن
 .ستادیوا صاف که کمرش تو زدم یکی

 
 در دمید که کنم باز رو آرتمان در دیکل با خواستتتم و میرفت باال آروم رو ها پله
 .بازه

 
 تداشتت مانیا ، نشتتستتته ونیزیتلو جلو آرتام دمید که داخل میرفت تعجب با

 .کرد یم یآشپز
 
 .میکرد یم درست یزیچ هی خودمون د؟مایکن یم یآشپز چرا شما_
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 هی فردا کردم،از درست غذا واستون امروز فقط من.نیدیرس تازه که شما_مانیا

 یم رو خونه یکارا هم.برستتم کارم به من که دارهیم نگه آرتامو هم ادیم خانوم
 .کنه

 
 .نکنه درد دستتون_
 

 یم درست داشت مانیا که یساالد به داشت و آشپزخونه داخل بود رفته ترالن
 .زدیم ناخونک کرد

 ساعت داشت دوست آدم که کرد یم خورد رو ها گوجه قیدق و آرامش با انقدر
 .کنه نگاش و نهیبش ها
 
 .رفتم اتاق سمت به و گرفتم فرزش یدستا از نگاهمو یسخت به

سم ضیتعو از بعد ش تاپ کی با و یل شلواک لبا شپ سمت به و دمیپو  زخونهآ
 .مانیا به کمک واسه رفتم

 
 ؟یخوا یم کمک:گفتم کنارشو رفتم

 
 .کن آماده و زیم نه،فقط:گفت و انداخت سرتاپام به نگاه هی

 
 .بشم خم شدم مجبور وانایل برداشتن یبرا و رفتم ها نتیکاب سمت به
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 .برگشتم مانیا آخ با
 

 .کرد یم نگاه انگشتش به و بود گرفته دستشو
 شد؟ یچتتتتت: گفتم و رفتم سمتش به ترس با
 
 .دیبر ،دستمیچیه_مانیا

 
 .کردم نگاه انگشتش به گرفتم دستشو

 
 .ارمیم زخم چسب برات االن کن صبر_
 
 ردنک دایپ از کردم،بعد یخال رو فمیک لوازم دم،تمامییدو اتاق ستتمت به دو با

 .رفتم آشپزخونه سمت به دو با چسب
 
 .گرفتم دستشو رفتم بود، گرفته آب ریش ریز دستشو مانیا

 یرو به دقت با کردم باز زخم ،چستتتب کردم خشتتکش یکاغذ دستتتمال با
 .بستم زخمش

 
 .شهیم خوب االن خب_
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 .بهم زده زل دمید که کردم بلند سرمو
 .داد فشار خودش به منو محکم و کمرم دور انداخت دستشو

 
 .کن ولم ؟یکن یم کاریچ_
 

 از کیکوچ گاز هی دیرستت که گوشتتم آورد،به در حرکت به گردنم یرو به لبشتتو
 .کن عوض لباستو برو:گفت آروم شدش بم یصدا وبا گرفت گوشم

 
 .اتاق تو دمییدو عیسر کرد،که ولم آروم

 .خجالت از شدم سرخ افتاد بازم قهی به که چشمم
 .کنم جمع شکمم تو پاهامو و تخت رو نشستم

 
 مانیا

 
 

 .رفتم خواب بهار سمت به ا،یدر رفتن از بعد
 .کنه آرومم آب هیخنک که گرفتم رشیز سرمو کردمو باز و آب ریش
 

 .نداشت یریتاث هم خنک آب
 .خواست یم رو ایدر وجودم همه
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 .زدیم شهیهم از تندتر دنشید با قلبم
 .شدمیم آروم گرفتمش یم بغلم تو یوقت
 
 ینم ستتاعت کی و روز کی یبرا رو ایدر ه،منیستتخت اعتراف نیا خودم یبرا

 .خوام
 .شهیهم لحظاتم،واسه تمام واسه خوام یم رو ایدر
 

 .کردن جداش من از وجودمه،که از کهیت کی که انگار
 

 .خواد یم رو ایدر هیچ همه دلم
 .توجهش تا گرفته، منتش یب محبت از

 .کنم کورش خواد یم دلم بندازه نگاه بهش یکس یوقت اصال
 
 .استیدر ذاته تو ها محبت نیا نکهیا من هیبدبخت یول
 .ستین من به منحصر و
 العمل عکس نیهم بود من یجا یا گهید کس هر اگه مهربونه،مطمعنم همه با

 .دادیم نشون رو
 
 .کردم باز رو سرد آب و دوش ریز رفتم، لباس با رفتم حرص از

 .آوردم در لباسامو کم کم
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 .کرد یم بهتر حالمو بدنم پوست یرو خی آب قطرات
 .سوخت یم دلم ته هنوز یول
 

 .فتادا تنم به یلرز خودم کناره ایدر تصوره انداختم،از خودم به نهییآ تو ینگاه
 
 .دمیپوش حولمو شدمو خارج حموم از

 .خورد در به یا تقه که کردم یم شونه موهامو داشتم نهیآ جلو
 
 
 
 

 ایدر
 
 . بودم نشسته اتاق تو
 .دمیکش یم خجالت مانیا با شدن رو به رو از
 

 .سوال از بود پر مغزم
 ه؟یچ کارا نیا از منظورش یعنی

 .بزارم یچ کاراشو نیا اسم من آخه
 

 .شد اتاق وارد ترالن که گرفتم دستم دو سرمو قبل از تر کالفه
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 .گهید نهار ای؟بینشست نجایا چرا_
 
 .امیم االن منم برو تو باشه،_
 
 .خورد زنگ میگوش لحظه نیهم تو
 .رفتم میگوش سمت به یآروم به
 
 .کردم فراموش زویچ همه مامان اسم دنید با

 .دیچیپ یگوش تو مامان یصدا که کردم کینزد گوشم به رو یگوش
 
 چطوره؟ گلم دختره_
 
 .شده تنگ براتون دلم مامان خوبم،_
 
 .کردم باور منم و یگفت تو باشه_
 

 جبتع از که بدم بهت خبر هی زدم زنگ ایدر:گفت عیسر مامان که کردم بغض
 .یاریب در شاخ

 



 447 ایدختر در

 ؟بگو؟یچ خب_
 
 .هیک بشه منحرف شهاب شده باعث که یاون دمیفهم امروز من_
 
 ه؟یک خب:گفتم تعجب با
 
 .باش آروم فقط.اینکن سکته_
 
 .فقط بگو مامان،تو باشه:گفتم یکالفگ با
 
 .محمد:گفت مقدمه یب هوی

 
 محمد؟_
 

 ؟یچ محمد:گفت و سمتم اومد ترس با ترالن
 
 .کنه صبر لحظه هی که کردم اشاره دست با
 

 .دادگاهه نیآخر انگار هم محمد،فردا آره_مامان
 
کان چرا پس_  نگفت؟ یزیچ من به آ
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کان_ ستینم که آ سا محمد دون ست هیهم  به وقت چند نیا انگار محمدم.ما
 .بوده آزاد قهیوث دیق

 
 .کرد جلب رو توجهم مامان یصدا که رفتم فرو فکر به
 
 .بیغر شهر تو یبش ناراحت که نگفتم نویا حاال_
 
 .اونجام فردا من مامان_
 

 ؟ییاونجا یچ یعنی_ترالن
 

 ؟یایب یخوا یم که راهه ساعت مین ؟مگهیچ یعنی_مامان
 
 .مشکوکه هیام،قضیم من آره_
 

 .ادیم شیپ گهید مشکوکه؟اتفاقه کجاش_مامان
 
 .ستین ییمعمول اتفاق هم مامان،اصال رینخ_

 .امیم من
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کانیایب یخوا یم یچطور_مامان  .االن دنبالت ادیب تونه ینم که ؟آ

 
 .فعال.امیم *ب*و*س*اتو با_
 

 .باش خودت خدافظ،مواظب باشه_مامان
 
 .باشه_
 

 .شدم رو به رو ترالن متعجب افهیق با کردم قطع که رو یگوش
 

 ؟یبر یخوا یم االن یعنی_ترالن
 
 .آره_
 
 .نبود چمدون به ازین پس گردم بر و برم روزه هی خواستم یم

 .فمیک تو انداختم و داشتم بر رو یضرور لیوسا یول
 

 .هیالک رفتنت که من نظر به_ ترالن
 
 .وسطه آدم هی خون ی؟پایالک چرا_
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 .کنه ینم حل رو یمشکل تو رفتن یول_
 
 ؟ینکن فضل اظهار انقدر تو شهیم:گفتم حرص با
 
 

 .برو مانیا با یبر یخوا یم که حاال خب:گفت و انداخت باال شونشو
 
 .افتادم آشپزخونه تو شیپ قهیدق چند ادی اسمش دنیشن از

 .خجالت از شیآت شد وجودم تمام و دیپر رنگم
 .گفتم یخونسرد با اما
 
 .میداد زحمت بهش یکاف اندازه بابا،به نه_
 
 .برتتیم حتما بگو بهش ونه؟بروید هیچ زحمت_
 

 .برد سالن سمت به زور وبه گرفت دستمو ترالن
 کو؟ بابات:گفت دیدیم ونیزیتلو داشت که آرتام به
 
 .باالست یعنی که کرد نگاه سقف به
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 .برتتیم بگو،حتما بهش برو:گفت و برد در سمت به کشان کشان منو ترالن

 
 وضع؟ نیا با_
 
 ده؟یند ینجوریا رو تو تاحاال که ستین وا؟_
 

 .بست و در عیبدم،سر جوابشو که نداد امان
 .بندازم رو بهش که ادینم بر دستم از نیا جز یکار االن

 
 .هستش واحده تک ساختمون نیا میآورد رفتم،شانس باال رو ها پله آروم

 .شد باز در هیثان چند از بعد که زدم در به یا تقه دمیرس که در پشت
 
 .شدم شوکه عتیوض نیا تو اونم مانیا دنید از

 دهیند حوله با تاحاال یبود،ول باز جلوش ای بود بلوز بدون شتتتهیهم درستتته
 .بودمش

 
 .بود افتاده شیشونیپ یرو سشیخ یموها

 .موهاش تو بکنه دست کرد یم س*و*ه آدم
 

 .نمشینب که بستم رو چشمم و گرفتم دندون به لبمو
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 .خونش در رفتم نکهیا از کنم یخواه معذرت خواستم تا
 

 .شد دهیکش دستم
 .بست و در پاش خونه،با تو برد منو

 .بود اونجا که یا نفره سه مبل رو افتادم که طرفم ادیب خواست
 

 جونم؟ از یخوا یم یچ:گفت آروم و نشست کنارم
 

 .بودم شده الل
 .ششیپ بودم رفته چرا که رفت ادمی اصال

 
 .شد تر کینزد بهم آروم

شو ست ش بازوم رو د شما با د،یک  با ننک: گفت لبام به بود زده زل خمارش یچ
 .یاونجور لبات

 
 دش کترینزد که شم بلند جام از کاشت،خواستم بازوم یرو به یا هب*و*س**

 .نداد شدن بلند اجازه و بهم
 

 .دیکش یم یطوالن و قیعم یها داد،نفس یم حرکت گردنم یرو به لباشو
 .کاشت یم آروم و نرم یها ه*ب*و*س* گردنم یرو
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 .مانیا کن ولم_
 

 ؟یگفت یچ بگو گهید باری: گفت گوشم بغل
 
 .برم دیبا کن،من ولم: گفتم ناله با
 
 .کنم ینم ولت ینگ رو اسمم ؟تایبر کجا_
 .گردنم دنیمک به آروم کرد شروع و
 
 .دیرس ینم بهش زورم یبرم،ول در دستش از که کردم یم تقال دستش ریز
 
 .مانیا آقا دیکن ولم_
 
 .بنداز آقاشو_
 

 .کنه ولم که بهش انداختم چنگ واشی.گردنش دور انداختم دستمو
 .یباز نیا از بود اومده خوشش انگار نبود،تازه بردار دست یول
 
 .تتمانیا:گفتم اومد یم در چاه ته از که ییصدا و عجز با
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 یم قیعم یها نفس دومون بهم،هر زد زل هیثان چند یبرا و کرد ولم عیستتر
 .میدیکش

 
 .رفت در سمت به شد بلند دفعه کی

 
 .ندادم خودت و خودم دست کار تا برو ایب:گفت در کردن باز از بعد

 
 .شدم خارج خونه از عیسر و انداختم نییپا سرمو خجالت از

 .دمییدو رو ها پله
 .زنگ رو گذاشتم دستمو دمیرس که آپارتمان جلو
 .کرد باز برام و در آرتام هیثان چند بعد

 
 .کردم عوض عیسر لباسمو و اتاق تو رفتم

 .ردخو گردنم هیکبود به چشمم کردم یم درست شالمو نهیا جلو داشتم یوقت
 
 .زدم گردنم هیکبود یرو و برداشتم کرم کمی

 . شدم خارج اتاق از فمیک برداشتن از بعد
 
 .رمیم من:گفتم ترالن به رو و رفتم خونه آشپز سمت به
 



 455 ایدختر در

 بره؟ ینم رو تو مانیا پس وا_
 

 وقت رید فردا دیباشه،شا یچ همه به حواست ترالن:گفتم و ندادم بهش یجواب
 .سیبنو خط خوش رو جزوه دانشگاه یرفت برسم،اگه

 
 آخه؟ دانشگاه برم یچطور تنها من_
 
 نهات شتتب شتتتیپ ادیب بزن زنگ بهش اصتتال.هستتت نفس که، یستتتین تنها_

 .ینباش
 

 .یباش خودت مواظب ترالن:گفتم و دمشی*ب*و*س*، سمتش رفتم
 
 .باش خودت مواظب هم تو_
 

 .کردم ماچ آرتامم یلپا و نشستم زانوهام رو
 .باش ترالن مواظب امیب من که یوقت تا:گفتم بهش

 
 .کردمش گهید ماچ هی که داد تکون سرشو فقط

 
 .شدم رو به رو مانیا با کردم باز که و در

 .داخل اومد که کنار رفتم



wWw.Roman4u.iR  456 

 

 .رفتم و گفتم لب ریز خداحافظ کرد، نگام یکنجکاو با
 .بود منتظرم در جلو آژانس

 
 .رونیب اومد خونه از که دمید و مانیا کرد، حرکت نیماش تا
 

 زا من منم؟ ؟مشکلتیچ ؟واسهیریم یدار کجا:گفت و دییدو نیماش پشت
 .رمیم خونه نیا

 
 .نداره یربط شما برم،به دیبا نتتته،من_
 

 .پختم یم داشتم و بود گرم هوا
 .کرد یراه نویماش و کرد حساب رو هیرفت،کرا راننده سمت به عجله با
 
 ؟یانزل برم یچطور االن بره؟من نیگفت چرا_
 
 .برمتیم که،من نداره یچطور_
 
 شتتما بدون تنهان،آرتام خونه ها بشتتم،بچه مزاحمتون خوام ینم من مانیا آقا_

 .مونه ینم
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 .کنه عادت دیبا:گفت و تر کینزد اومد
 
ش ایب:گفت و داخل رفت که کردم نگاش تعجب با ش تو نیب  برات و رکول ن،یما

 .کنم روشن
 .گرمه نجایا

 
 .نشستم نیماش تو رفتم سمتش به خوب یها بچه مثل

 
 .امیم االن_
 

 .کرد جلب رو توجهم یکس یصدا که کردم یم نگاه رو رفتنش داشتم
 

 .شد کنسل فردا کوه قراره:گهیم داره دمید که صدا سمت برگشتم
 

_… 
 
 .کن خبرم شد یخبر اگه.بگو هیبق به چه؟برو من به خب_
 

_… 
 
 .باشه،فعال_
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 .بود خوشگله پسر همون

 .گرفتم رو ترالن شماره و آوردم در فمیک از مویگوش عیسر
 
 ا؟یدر هیچ_
 
 .رونیب رهیم داره بالکن،عشقت رو ایب زود_
 
 چه:گفت که مانیا یصتتدا بندش پشتتت و دمیشتتن رو ترالن غیج یصتتدا هوی

 .دیترس خبرته؟بچه
 .چکسی؟هیدیفهم.نکن باز چکسیه یبرا و کن،در قفل و در
 

 .جمع التیخ برو باشه_ترالن
 
 .کردم گن،قطعیم دارن یچ نمیبب نکردم گوش گهید

 .سرم رو انداختم شل و کردم باز شالو
 

 .فرمون پشت نشست اومد و شد باز در
 

 .شد خارج نگیپارک از و زد استارت



 459 ایدختر در

 
فت ترالن تا_ مدم یریم یدار گ جا نمیبب او  یریم یدار یچ ؟واستتتهیریم ک

 ؟یانزل
 
 شتتدن منحرف باعث که یکستت گفت،اون مامان که طور نیدادگاه،ا واستته_

 .مونهیهمسا پسره شده شهاب
 .مشکوکه کمی نیا

 
 مشکوکه؟ کجاش_
 
 .گهید مشکوکه_
 

 .گردنم به زد زل و زد کنار شالمو
 .دوختم چشم رونیب به و گرفتم ازش رومو

 
 تتتتا؟یدر_
 

 .کردم یم نگاه جاده به و کردم سکوت
 
 .نبود،شرمنده خودم دست ؟واقعایناراحت دستم از_
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 .ندادم جوابشو باز
 بگم؟ بهش تونستم یم یچ آخه
 بود؟ اشتباه کارت یلیخ بگم اینداره؟ یاشکال بگم

 
 .گذاشت دنده یرو و گرفت دستمو دفعه کی

 .نتونستم بکشم دستمو دستش ریز از کردم یسع چقدر هر
 

 .یدیبخش منو بگو:گفت که کردم نگاه بهش
 
 د؟یبخش شهیم یزور إإإ؟مگه_
 
 ؟یبخش ینم یعنی_
 
 .نه_
 
 .یخواست خودت باشه_
 

 .اومد سمتم به و کرد باز رو کمربندش و کرد پارک ابونیخ کنار رو نیماش
 

 .کرد دادنم قلقلک به شروع که یصندل به دمیچسب
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 .اومد یم چشمام از اشک که دمیخند انقدر
 
 .خدا رو تو یوا_
 
 .داد یم قلقلکم شتریب

 
 .کن… ولم …مانیا:گفتم دهیبر ده،یبر خنده وسط

 
 .کرد نگام لبخند با و دیکش عقب دستاشو
 ؟یدیبخش حاال:گفت که کردم پاک اشکامو

 
 .نه_
 

 .دمیبخش نه نه،:گفتم که سمتم ادیب خواست دوباره
 
 .یکرد یآشت قشنگ بفهمم کن م*ب*و*س* حاال نیآفر_
 
 .گر رم،سواستفادهینخ_
 

 .باشه: گفتم که داد نشونم انگشتاشو
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 وروشتت کنم *ب*و*س* لپشتتو خواستتتم تا کشینزد رفتم جلو آورد صتتورتشتتو
 .لباش رو رفت لبام و برگردوند

 
 .سرم پشت گذاشت دستشو جداشم ازش خواستم تا
 .دیمکیم لبمو متیمال با
 
 .بود دهیفا یب که دادم یم هلش یه

 .بود مونده من چنگ یجا که گردنش به خورد چشمم
 .نداشتم یا چاره

 .بستم رو چشمم و جلوتر رفتم کمی
 
 .گرفتم یمحکم گاز نشوییپا لب یناگهان حرکت کی تو

 .کرد ولم عیسر
 
 ؟یریگ یم گاز چرا ،یوحش آخ_
 

 شینمع امیب باهات که کردم قبول آقاهه؟اگه نیبب:گفتم و کردم هم تو اخمامو
 .ادیم خوشم ازت که ستین نیا

 یافضتتت یانزل از برگشتتتت از بعد یکن یم مجبورم برو،وگرنه راهتو فقط پس
 .کنم تحمل رو خوابگاه
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 .نبود مهم برام اصال یبهم،ول دوخت دلخورشو نگاه وضوح به

 .کرده مشغول فکرمو یا گهید زهیچ االن
 

 .بستم کردم،چشمامو بهش پشتمو
 .دنمیخواب عاشق من خوبه حاال
 .ام گهواره تو که راه،انگار تو یچ اونم

 
صاف داریب خواب از یزیر تکون با ستم جام تو شدم، ش  اخم اب که مانیبها و ن

 .دوختم چشم کرد یم یرانندگ داشت
 
 ه؟یچ_مانیا

 
 م؟ییکجا_
 
 .یانزل میرسیم گهید ساعت کی_
 

 .بود افتاده صدا به شکمم
 .بود شام کینزد االن نهار نه بودم خورده صبحونه نه شدم داریب که ازصبح

 
 گشنته؟_
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 .کمیآره،_
 
 م؟یبخور میبر یخور یم یچ_
 
 .گهید میرس یم االن خواد، ینم_
 

 .میسر یم گهید ساعت کیم،یرس ینم االن:گفت داشتو نگه یکباب کی بغل
 
 .اومد من در سمت به و شد ادهیپ 

 
 ؟یش ینم ادهیپ_
 
سته مغازه داخل که یجوب یها یصندل سمت به و شدم ادهیپ اجبار با  ودب گذا

 .میرفت
 .دهب سفارش رفتتا بود در جلو که یزیم سمته به مانیا من، نشستن از بعد

 
 مداو سفارش دادن بعد دارم،و دوست یچ من بپرسه حداقل نگفت عنق پسره

 .نشست من یرو به رو
 



 465 ایدختر در

 .کردم یم نگاه وارید و در به
 .بود یمیقد یها خونه قهوه عکس از ییتابلوها ها وارید یرو
 .کردم یم نگاش دقت با و کردم یم مکث ها عکس تک تک رو
 

 .اومد سمتمون به کباب یها خیس از پر ینیس کی با گارسون
 ن؟یندار یا گهید امر:گفت و ما جلو گذاشت رو کلش

 
 .هست یچ همه نه،ممنون_مانیا

 
 .گهید بخور:گفت که کردم نگاش تعجب با
 
ست یم بزور و گرفت دل از لقمه کی ستش از که دهنم تو بکنه خوا  و مگرفت د

 .خوردم خودم
 

 ترالن
 

 .گرفت وجودمو همه ترس ها بچه رفتن از بعد
 .بمونم خونه تو شب تنها، که بود نشده تاحاال

 .نداد گرفتم،جواب تماس نفس با برداشتم مویگوش
 .نداد جواب باز که زدم زنگ بهش دوباره قهیدق چند بعد

 



wWw.Roman4u.iR  466 

 

 آخه؟ دارم من که هیشانس چه نیبود،ا بسته گلمو راه بغض
 .دهینم جواب شویگوش طرف دوستم یک هر با
 
 .نداد جواب باز که گرفتم شمارشو دوباره یدیام نا با
 .رفتمیم باهاشون منم کاش یا

 
 .کردم روشن رو ها چراغ همه و رفتم برق یها دیکل سمت به

 .کنن یم نگاه منو و دارن چشم خونه لوازم تمام کردم یم احساس
 

 .کردم ادیز حد نیآخر تا رو ونیزیتلو یصدا
 .کرد یم نگاه منو حرکات تعجب با آرتام

 
 .بود وحشتم نیبزرگتر شب و یینبود،تنها خودم دست یول
 

 .اومد آپارتمان در یصدا
 .برداشتم ییچاقو رفتمو خونه آشپز سمت به ترس با
 

 .در به دیکوب یم قدرت تمام با و نبود کن ول در پشت شخص
 
 .کرد یم کاریچ نجایا نیکردم،ا نگاه در هیچشم از
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 .نکن باز چکسیه واسه و خورد،در زنگ گوشم تو مانیا یصدا

 
 .کردم یم سکته داشتم من یول
 نیا تو میدار خانوم؟ما خبرتونه چه:گفت ینییپا طبقه پستتره که کردم باز و  در

 .آخه میکن یم یزندگ ساختمون
 
 .شرمنده واقعا_
 
 .دیکن کم صاحبو یب اون یخوره؟صدا یم من درد چه به شما هیشرمندگ_
 
 .ترسم یم تنهام آخه_
 
 داره؟ ترس ؟مگهیچ یعنی؟یترس یم:گفت و کرد نگام تعجب با
 
 .ترسم یم یکیتار و ییتنها از من خب آره_

 .دهینم جواب شمیپ ادیب که زنمیم زنگ دوستم به هم چقدر هر
 

 .باشم شتیپ مهمونت اومدن تا یخوا یم اگه:گفت بهمو دوخت نگاهشو
 

 .شمیم خوشحال حتما،:گفتم کردمو باز و در
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 .داخل اومد خجالت بدون

 .برداشت رو کنترل و نشست مبل یرو که کردم تعارفش
 .کرد کم رو ونیزیتلو یصدا

 
 .کردم تعارف بهش برم و کردم درست شربت هی

 .داشت ینم بر چشم نیا از و بود نشسته گوشه هی آرتام
 
 .تون ینییپا هیام،همسا ماین من_
 
 .ترالنم خوشبختم،منم_
 

 شما؟ نیهست تنها چرا:گفت و برداشت زیم رو از و شربت
 
 .بره شد مجبور اومد شیپ دوستم یبرا واجب کار_
 

 .داشتم نفس از پاسخ یب تماس کی برداشتم، رو یگوش
 .داد جواب دوم بوق تو که زدم زنگ بهش عیسر

 
 جان؟ ترالن جانم_
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 نجا؟یا یایب یتون یم سالم،نفس_
 
 شده؟ یزیآره،چ_
 
 .نجایا ایم،بییتنها آرتام و من رفتن ایدر مویدا بابا، نه_
 
 بخرم؟ راه سر یندار الزم یزیاونجام،چ گهید ساعت هی باشه،تا_
 
 .ایب زود فقط نه_
 
 .یباشه،با_
 

 اد؟یم زود:گفت که کردم نگاه ماین به یخداحافظ از بعد
 
 .رمیگ ینم رو شما وقت گهید من.ادیم گهید ساعت کی تا آره،_
 

 .شد بلند و زد یدار صدا پوزخند
 
شهید برو یعنی نیا_ شت کار یول.گه،با شم خودمم بگو یدا  دادت هب مامانم نبا
 .رسه یم
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 .رفت در سمت به بدم، جوابشو من که نموند منتظر و

 .رزها یم ایدن هی نیفکر به که نیممنون،هم واقعا:گفتم و رفتم سرش پشت
 
 .منفجره حال در شما یصدا و سر از که سرمم فکر ،به ستمین تو فکر به_
 
 .بست سرش پشت و در و رفت که بودم حرفش شوک تو

 کمه؟ تختشون هی همشون چرا نایا
کان ادیم دلت  .عشق عشقتتتتته خودم؟ آ

 
 لندب جام از نفس اومدن تا گهینشتتستتتم،د کنارش و رفتم آرتام ستتمت به دو با

 .نشدم
 .کردم نگاه یاسفنج باب آرتام با همراه

 
 ایدر
 
 

 .بودم انفجار حد در من که غذامون خودن از بعد
 .میاومد شهرمون سمت به و میشد خارج مانیا با
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 دنبالت؟ امیب چند ساعت فردا:گفت که کردم تشکر ازش در جلو
 
 .دمیم خبر راستش،بهتون ستین مشخص_
 

 .رفت و گفت یا باشه
 

 .بود آشپزخونه تو داخل،مامان رفتم کردم باز دیکل با و در
ستم یم سمتش، رفتم آروم سونمش خوا  آدم وزهن تو لوس دختره:گفت که بتر
 ؟ینشد

 
 .بودم دلتنگش چقدر که دمیفهم تازه دنشید برگشت،با سمتم به و
 

 .سپردم امنش شهیهم آغوش به خودمو و جلوتر رفتم
 .کن تو،ولم آخه یدار زور چقدر یواا:گفت و دیکش رونیب بغلم از خودشو

 
 .بود شده تنگ برات دلم خب:گفتم دمویبرچ لبامو

 
 .کن عوض لباستو برو.یگ یم راست که تو باشه_
 
 .بود دهش تنگ شیسادگ تمام با خودم اتاق یبرا دلم رفتم،چقدر اتاق سمت به
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 ااستتتاد و دانشتتگاه از همش بابا اومدن تا اومدم ستتالن به لباس ضیتعو از بعد
 .زدم حرف

 
 .گفت یم نظرشو کباری قهیدق چند هر و کرد یم گوش فقط مامان
 .کرد یم مادرانه یها حتینص هم ها وقت یبعض

 
سره چارهیب یعنی:گفت و دیخند یگفتم،کل هم فرهاد از  ،انتظاریکرد نابود رو پ

 بکنه؟ هم تشکر ازت یداشت
 
 .گرفت اشتباه جان،خودش مامان آخه_
 
 .یهست یلمیف چه تو دونمیم بابا،من باشه_
 

 .کردم بغلش رفتم سمتش به عیاومد،سر بابا و شد باز در
 
 دختر؟ یکن یم کاریچ نجایا تو_

 .یاومد تو گرفته،نگو گل یبو خونه نیا چرا گم یم من
 

 .شتونیپ اومدم تنگه دلتون دمیگه،دید آره:گفتم دموی*ب*و*س* لپشو
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 .اونجا از کن فیتعر واسم میبر ایسوخته،ب پدر یا_بابا
 

شکالت گفتن و بابا با کردن صحبت یکل از بعد  ردک صدامون مامان اونجا م
 .شام واسه

 
 مادهآ رمیم.خوردم شام من مامان:گفتم و خوردم لقمه کی زیم سر میرفت بابا با

 .نایا ییدا خونه میبر بشم
 
کان بگو اصال.برو باشه_  .میودب اونجا امروز م،یاین گهید ما برو دنبالت ادیب آ
 
 .باشه_
 
کان با تماس از بعد و رفتم اتاق به  تو بعد هقیدق ستتتیب. کردم عوض لباستتمو آ

کان نیماش  .میرفت یم ییدا خونه سمت به بودمو آ
 
 خبر؟ ختتتتتب؟چه_
 
 خبرا؟ چه تو.یسالمت_
 
 .شد تنگ برام دلت عیسر ایاوردین طاقت.یچیه_
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 تنهان؟ آرتام و ترالن االن یعنی:گفت که کردم نگاش چپ چپ
 
 .گهید آره_
 
 یم اونجا اومد یم من یگفت یم ،یهستتت یدوستتت چطور گه،توید و کوفت_

 .نباشه تنها موندم
 
 داخ یرضا یبرا ه؟فقطیچ خب:گفت که کردم نگاش شده درشت یچشما با
 .گم یم
 
 .ایح یب.یهست یریخ آدم اصوال دونم،تویم آره_
 

 .مداد کوتاه کوتاه، همشو جواب که دیپرس فضاش و دانشگاه از سوال چندتا
 

 .استقبالمون به اومد ییداخل،دا میرفت یوقت میزد و در زنگ
 

 .میشد سالن وارد یتنگ دل اظهار یکل از بعد
 ارشبخ به و بود زیم یرو که ییچا وانیل به بود زده زل و بود نشتتستتته ییدا زن

 .کرد یم نگاه
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 .نشستم کنارش و رفتم سمتش به
 
 ؟ییدا زن نیخوب_
 
 .بود شده روح یب مهربونش و شاد یچشما 

 .ایدر داشت دوست شهاب:گفت و گذاشت صورتم رو دستشو
 
 .ختیر چشمش از یاشک قطره و
 

کان؟ ادتهی_ییدا زن  چاه؟ تو افتاد شهاب باری نیبود بچه یوقت ادتهیآ
 

کان  بپره یکی گفت یم همش بزرگم بزرگ،مامان مامان خونه ادمه،چاهی آره_آ
 .بده نجاتش چاه تو
 

 .بدم نجات شهابمو که دمیپر بستمو آره،طناب_ییدا زن
 .نداشتم خاطره ازش انقدر کاشیبود،ا مرده موقع اون کاشیا یول

 .گوشمه تو صداش همش خونست، نیا تو کنم یم احساس لحظه هر
 
 .ختیر یم اشک و گفت یم رو نایا

 
 .ندازهیم چنگ گلوم به بغض هی که انگار ییزندا جمله هر با
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 .زد فوران چشمم از اشک قطرات و رمیبگ خودمو جلو نتونستم گهید
 
 .استیدر فقط حرفش بخوابم،تنها ادیم همش_ییدا

 .باش خودت مواظب یلیخ جان ایدر
 

 .کردم یم هق بود،هق دهیبر رو امانم هیگر
کان  شد، جلب زنگ به ها توجه در یصدا با  .کنه باز و در تا شد بلند آ
 

 ینم عذاب انقدر رفت یم موقع اون اگه ایدر:گفت یم شهاب از مدام ییزندا
ش شاد شاخ کن،مثل بزرگ رو بچه دونهیدم،یک  لتگ ست،بگنین بگن هوی شم
 .شد پرپر

 
 .داخل اومد سیمیآرت و شد باز سالن در دفعه کی

 و اومد ییزندا ستتمت نکرد،به کیعل ستتالم هم ییدا با یما،حت به توجه بدون
 .گرفت آغوش در اونو

 
 یتوق کنم تحمل رو آدما نیا و شتتهر نیا تونم ینم گهید من خاله:گفت هیگر با

 .ستین شهاب
 

 .باش آروم کرد اشاره ییدا که دادم رونیب وقاحت همه نیا از مویحرص نفس
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 شدن؟ درست کارات_ییزندا

 
سه اومدم شکر، رو خدا آره_سیمیآرت سه رمیم فردا.یخداحافظ وا  روز تهران،

 .آلمان که بعدشم.هیترک هم گهید
 

 .همراهت به زم،خدایعز باشه_ییدا زن
 

 خونه از ما، کردن حستتاب آدم بدون باز و گرفت آغوش در ستتخت رو ییزندا
 .رفت

کان به عیسر  .میبر که کردم اشاره آ
 

کان  .نمتونیب یم دادگاه تو فردا.میریم گهید هم ما خب_آ
 
 .گهید نین؟نشستیبر نیخوا یم کجا_ییدا
 
 .هید راجب فقط.کنن استراحت هم ییزندا م،یبر گهید نه_
 
 و شتتهاب یبها خون خوام،من ینم هید من:گفت بزنمو حرفمو نزاشتتت ییدا
 .خوام ینم
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 هم هید.هواستتت رو شتتهاب اموال تمام معلومه که طور نین؟ایخوا ینم چرا_
 .نیخوا ینم که
 .دیکن کمک هیریخ کی به.نیریبگ من نظر به

 .شهیم خوشحال حتما هم شهاب
 
 .مید یم انجام همونو یبگ تو یچ باشه،هر_ییدا
 

ک به رو مینشست نیماش داخل تا و میشد خارج خونه از یخداحافظ از بعد  انآ
 ؟یدار رو سرگرد شماره:گفتم

 
 کار؟یچ یخوا یم_
 
 .رهیم داره سیمیآرت که میبگ بهش دیبا_
 .بوده محمد کرده تصادف شهاب با که یاون که میبگ دیبا
 
 .کنم ینم درک اصال باشه،من محمد خب_
 
کان_  یتوق ریبگ رو سرگرد شماره تو.داره فرق محمدا هیبق با محمد نیجان،ا آ

 .گهید یشنویم هم تو دمیم حیتوض بهش دارم
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 .ادد جواب بوق چند از بعد و گوشش کنار گذاشت سرگرد شماره گرفتن بعد
 
 .شهاب.هستم یتان*ب*و*س* پسرعمه سرگردمن جناب سالم_
 

_… 
 
 .بزنه حرف باهاتون خواست یم شهاب همسره.ممنون بله_
 

_… 
 
 .اونجا میایم بله،االن بله_
 
 .کرد قطع رو یگوش و
 ؟یکرد قطع إإ؟چرا:گفتم تیعصبان با
 
 .پاسگاه دیایب گفت_
 
 .دوخت چشم من به و برگشت و
 
 .گهید ؟برویکن یم نگاه یچ ه؟بهیچ_
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 .که کنم یم دق اونجا تا که بگو،من من به خب_
 
 .گمیم من وفتیب راه تو_
 

 .افتاد راه به عیسر و زد استارت
 
 .ماست هیهمسا محمد_
 
 .دونستمیم هم اولش از من که نویخب،ا_
 
 ؟ینگفت یچیه و یدونستیم تو ؟یچتتتتتتت_
 
 .ادیم شیپ گه،ید باشه،اتفاق ما هیهمسا بود ممکن خب_
 
 ؟یدیفهم فرقشو حاال.بود کرده عالقه ابراز من به قبال محمد نیا_
 
 بود؟ کرده یخاستگار یعنی_
 
 .میبش دوست هم با گفت آخرش و بود دنبالم یماه چند نه_
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 باشه؟ عمد قتل که داره امکان یگ یم یعنیاها،_
 
 کالبد رفت؟جوابیم داشت کجا شهاب فهمم ینم اصال من.دیشا دونمینم_

 .نداشت یعاد حالت گفته یشکاف
 .نباشه یعاد که اونقدر نه یول بود مست شهاب

 
 .کرد ادیز صداشو و کرد روشن رو ضبط

 .کرد جلب نظرمو شیشونیپ یرو اخم که کردم نگاش برگشتم
 
 دونم؟ینم من که یدونیم یزیچ تو:گفتم کردمو خاموشش 

 
 .یدونیم هست ینه،هرچ_

 .گهیم بهت سرگرد االن باشه هم یدیجد زیچ اگه
 

 .نکن باور زویچ همه ایدر:گفت که کردم نگاش مشکوک
 
 ؟یچ یعنی_
 
 .شناسمیم و شهاب گمیم فقط گن،منیم یچ ایک دونمینم من_
 
 بشنوم؟ یچ قراره من!یکن یم نگرانم یدار_
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 .کردم یم فکر حرفاش به داشتم پاسگاه خود تا و نداد جوابمو

 .تمام و گمیم زیچ هی فقط ایدر:گفت پاسگاه جلو
 

 .داشت دوست هم یلیداشت،خ دوست شهاب:گفت که کردم نگاش منتظر
 

 .نه کاراش یبود،ول مشخص حرفاش و چشماش دونستم،ازیم نویا خودم
 .سوال برام بود شده بود، نزده زنگ بهم یحت ماه چند تو که نیا

 نزد؟ زنگ بهم هم کباری عالقه همه نیا با چرا
 
کان سرگرد دفتر به ورودمون با  .خارج اتاق از آ

 .نشست ها مبل از یکی یرو من یرو روبه و زد دور زشویم سرگرد
 

 شنوم؟ یم نیبگ خب_سرگرد
 

 .کردم فیتعر زیر به زیر رو هیقض همه
 .رو آخرشبمون یدعوا و بودن قهر یحت
 

 .کرد گوش حرفام تمام به دقت با سرگرد
 .دادم جواب دقت با من که دیپرس یم ییها سوال یگاه از هر
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کان االن:گفتم من رفت،که فرو فکر به ستترگرد حرفام شتتدن تموم از بعد  هی آ

 ه؟یچ هین،قضیگ یم من به زویچ همه شما گفت،گفت بهم ییزایچ
 
 .ستین شیب ییادعا بگم خوام یم که ییزایچ نیا_
 .میکرد ییشناسا رو خط دست اون ما

 ته و سر هک زده حرفا یسر هی م،البتهیدینفهم رو لشیدل یبوده،ول سیمیآرت کار
 .نداره

 .نداره هم یمدرک چیه و
 
 .نیکرد عمر نصفه منو که ؟شماییحرفا چه_
 
 .بوده کینزد سیمیآرت به یلیخ شهاب که یدونیبگم؟خب،م چطور_
 

 .کردم نگاش دقتت با کردمو هم تو اخمامو
 .بوده یعاد حالتش رفته باغ از شهاب یوقت شب اون:داد ادامه که
 .بوده زده شتاب و یعصب یلیخ شواهد براساس یول
 .سیمیآرت شیپ رفته شهاب که میشد متوجه ما
 .رفته خراب حال با شهاب که افتاده ییها اتفاق چه دونمینم یول
 
 ؟یچ یعنیشم،ینم متوجه اصال من_
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 هک داشته یا بچه شهاب از کرده،و تجاوز بهش شهاب که کرده ادعا سیمیآرت_

 .کرده سقط
 

 .سرم رو ختنیر رو یخی آب کردم یم شد،احساس نیسنگ سرم
 .دیکش ریت گرفتم،قلب یم شیآت داشتم درون از یول

 .داد ستمد به و ختیر اب وانیل هی برام عیسر سرگرد که گذاشتم قلبم رو دستم
 
 خوبه؟ حالتون_
 
 دونه؟یم هم ییزندا و ییدا رو حرفا نیا:دمیپرس حال یب با
 
 .خودتون مادر یبودن،حت همه شد زده حرفا نیا یدونن،وقتیم بله_
 .بشه بد حالتون ممکنه دیبشنو شما اگه گفتن یول
 
 بود؟ تصادف کی واقعا شهاب تصادف یگیم شما یعنی_
 
 اثبات یبرا یمدرک نشتتده،شتتما روشتتن هنوز که داره نکات یلیخ پرونده نیا_
 ن؟یدار باشه کرده یدوست خواست در شما از شونیا نکهیا
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 .نه_
 
 .شهیم یچ مینیبب باشه،حاال_
 
 شهاب؟ اموال_
 
 .نیباش صبور بهتره شده،شما یچ ستین مشخص که ستیقض کی اونم_
 

شک قطره شمم از یا ض با و ختیر چ ش کنترلش در یسع االن تا که یبغ  تمدا
 باشم؟ صبور:گفتم

 داره؟ تیواقع سیمیآرت یحرفا از باشم؟چقدر صبور یچطور
 
 .کرده سقط بچه هی سیمیآرت که گفته یقانون پزشک جواب_
 ماستت به مدارک تمام که میشتتد متوجه م،یکرد مراجعه پزشتتکش به که یوقت و

 .شهابه
 
 بچست؟ یبابا که کرده قبول شهاب یعنی_
 
 .بله دهیم نشون مدارک که یزیچ نیا_
 
 شه؟ینم هگرفت سیمیآرت اوفته؟جلو یم یاتفاق چه دادگاه تو فردا من یحرفا با_
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 بوده،قابل همستترتون مقتول که یحال در مدرک و ستتند بدون شتتما یحرفا_

 .ستین استناد
 .رهیم بخواد جا هر نداره،و یخصوص هیشاک سیمیس،آرتیمیآرت باره در و
 

 .نشستم دوباره و رفت جیگ سرم که شدم بلند جام از کردمو تشکر
 

کانو و رفت در سمت به سرگرد  .کرد صدا آ
کان کمک به  .شدم خارج آور خفقان یفضا اون از آ
 و شدن یم خارج چشمم از هم سر پشت اشک قطرات نشستم که نیماش تو

 .دونستم ینم رو یبدبخت همه نیا لیدل من
 
 مارستان؟یب ببرم یخوا یم_
 
 .خونه میبر ستین میزیچ بابا نه_
 

 ؟ینکرد باور که تو:گفت و دیکش ینیغمگ نفس
 .داشت دوست چقدر که شاهدم من

 .باشه کرده *خ*ی*ا*ن*ت بهت ممکنه رهیغ
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کان گفتیم بهم قلبم  .گهیم درس آ
 .باشه کرده یکار نیهمچ شهاب رممکنهیغ
 ؟یچ شهاب هی؟همراهیچ مدارک پس گفت یم فقط عقلم یول
 

کان از خونه در جلو  جلو بابا و رفتم،مامان خونه ستتمت به کردمو تشتتکر آ
 .کردن یم نگاه الیسر و بودن نشسته ونیزیتلو

 
 .چاه ته از بود ییصدا هی فقط جوابش که کرد سالم بابا ورودم با
 .اتاقم تو رفتم بهشون کردن نگاه بدون و
 .سرم رو دمیکش رو پتو و تختم تو رفتم ها لباس همون با
 

 .خورد زنگ تک میگوش
 .ناشناس از امیپ کیکردم، نگاه بهش

 هب ستتپردم خودمو و تخت نهییپا انداختم رو ینداشتتتم،گوشتت مزاحم حوصتتله
 .خواب
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 .کردم باز چشمامو یدست یها نوازش با

 .کرد یم نازم و بود نشسته باالسرم مامان
 
 دادگاه؟ یبر یخواست ینم مگه دخترم، پاشو_
 
 .ندارم یمدرک چیه یاد،ولیم بر ازم یکار کردم یم فکر کار؟منیچ برم_
 
 .یگرفت و شهاب حقه و شد یفرج دیشا برو، پاشو حاال_

 .تو کمک به شهاب چشم
 
 ؟یگیم نویا چرا_
 
 !دمید خوابشو شبید_
 
 ؟یدید یره،چیخ که شاللهیا_

 .من بجز ره،یم همه خوابه به چرا دونمینم
 

 گفتم بهش.خوبه نجا،حالشتتمیا اومده ینامزد لباس همون با که دمید_مامان
 .برم که شهینم روم ،االن رمیم زود رم،یم ا،گفتیدر دنبال یریم یک شهاب
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 شه؟یم یچ رشی؟تعب یچ یعنی:گفتم تعجب با
 
 همه شتتتهیم حل که شتتتاللهیا.کن توکل خدا برو،به پاشتتو تو یدونم،ولینم_

 .مشکالت
 
 .دمیپوش لباسامو صبحونه لقمه چند خوردن بعد و شدم بلند جام از
 .میبر هم با که دنبالم بود اومده الیدان

 تبه حواستم من ایدر:گفت و گذاشتت پشتتم دستتو دادگاه به دنیرست از بعد
 .نترس یچیه هست،از

 
 .ممنون_
 

 ایارن،یم بسته یپا و دست با محمد االن که تصورم م،برعکسیبود نشسته همه
 .زندان لباس با

 .مرده نفر هی که انگار نه انگار اصال و بود کرده کیش شهیهم مثل
 
سه تو  اظهارات راجب و اومد سرگرد بودم،همون ساکت کامال من دادگاه جل

 .نکردن قبول رو کدوم چیه یقاض یآقا که کرد صحبت من
 
 .میریبگ رو هید که شد نیا بر قرار فقط و
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 با خودم و بود نجایا سیمیآرت االن خواستتت یم بود،دلم اومده جوش به خونم
 .کردم یم خفش خودم دست

 
کان و الیدان ، ییدا همراه در جلو  رد جلومون از اومد محمد که میبود مونده آ
 .شد

 
شتم شو دا شت که کردم یم نگاه رفتن  زد یدپوزخن و انداخت بهم نگاه هی و برگ

 .کرد ترم یعصب که
 
 
 
 
 

کان برگشتن، از بعد  .دنبالم اومد که زد زنگ مانیا به آ
 .بود کرده آماده غذا مامان توراه واسه

 
 ظرف تو و کرد آماده ویچ همه و نکرد گوش خواد ینم گفتم بهش قدر چه هر
 .گذاشت جداگانه یها
 
کان و مانیا  .گذاشتن پشت رو لیوسا همه آ
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 زیچ هیبق به و درسم رو بزارم فکرمو که کرد یم زد گوش بهم بازم داشت مامان
 .نکنم فکر ها
 

شتم کان دمید که برگ  و نزنیم حرف یزیچ هی راجب دارن و ستادنیوا مانیا و آ
 .خندن یم بلند بلند

 
 .نیخند یم یچ به:گفتم و سمتشون رفتم تعجب با
 

کان نده شتتتدت از که ا مده در اشتتکش خ ماشتتو بود، او  و کرد پاک چشتت
 .بود مردونه:گفت

 
 .کرد مانیا حواله یچشمک و
 آخه؟ شدن خوب انقدر هم با یک نایا

 
 مازندران ستتمت به و میکرد یخداحافظ همه با مانیا خنده شتتدن تموم از بعد

 .میکرد حرکت
 
 هشتتونب شتتبید از ن؟منیدار خبر ها بچه از:گفتم بشتتکنم ستتکوتو نکهیا یبرا

 .نزدم زنگ
 
 .مونده ترالن شیپ اومده آره،دوستتون_
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 .گرفته بهونه همش آرتامم
 
 .میآورد یم رو ها بچه کاش یا ،یآخ_
 
 .آرتام شدیم م؟خستهیآورد یم بابا،کجا نه_مانیا

 
 .هست نمیا آره_
 
 .شه جدا من از دیمنه،با وابسته یلیخ آرتام_
 
 .نداره رو یکس شما بجز که جداشه؟اون چرا_
 
سه بده آخه_ سر هی وا سن ساکت و آروم انقدر پ شه،هم  وارید هاش سال و با

 .باال رنیم رو راست
 

 .سرشونه باال مادر هاش سن هم:گفتم آروم و گرفتم ازش رومو
 

 واسش؟ ارمیب کجا از مادر حاال:گفت و زد یپوزخند
 ؟یکن یم قبول کنه؟تو یمادر واسش حاضره یک
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 .گرفت دلم که داشت غم صداش ته انقدر
 مه گهید یکارا پختن غذا بر عالوه که یداشتتت،کستت مادر به ازین واقعا آرتام

 .بده انجام واسش
 .من  آره،:گفتم هوا یب کهوی

 
 .بشم پرستارش حاظرم من:گفتم که کرد نگام تعجب با

 .یبد گوش حرفم به و ینکن دخالت من تیترب تو که یشرط به فقط
 
 .بدم گوش حرفات به که یش ینم من ،مادریشیم اون مادر_
 
 .گهید زیچ نه آرتام مورد در من یحرفا به_
 
 …که دارم ییها حق و پدرشم من یباشه،ول_
 

 .ستین گفتن به الزم دونمیم:گفتم و بده ادامه نزاشتم
 

شتم رفت،منم فرو فکر به و کرد سکوت  بقط هوی که کردم یم نگاه رو جاده دا
 . شدم هوشیب معمول
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 .مکن باز چشمامو تونستم ینم ادیز خواب کرد،از یم نوازش صورتمو یدست
 .خورد یم صورتم تو شد،نفسش کینزد بهم آروم

 
 .نشست جاش تو خیس که کردم باز چشمامو عیسر

 
 ؟یکرد یم یداشت کاریچ:گفتم تیعصبان با
 

 نهار مکن دارتیب ،خواستمیچیه:گفت بود کرده گم پاشو و دست که یحال در
 .میبخور

 
 .بود داشته نگه ساحل هی کردم،کنار نگاه که رونیب به

 .نبود ساحل تو چکسیه و بود ظهر وسط
 
 .اریب لویباشه،وسا_
 
 .کرد پهن آب کنار و برداشت یانداز ریز

 .گذاشت هم کنار و برد رو ها لیوسا همه
 .داره نظم زیچ همه تو انقدر که بود جالب یلیخ
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 .شدم رو به رو ترالن یها تماس میعظ لیس با که داشتم بر مویگوش
 .نشستم راندازیز رو و زد زنگ
 .داد جواب بوق دو بعد

 
 شما؟ نیهست یگور کدوم_
 
 .سالم.آب لب_
 
 ن؟یکن یم کاریچ آب لب سالم، تتتشیا_
 
 .میبخور نهار میاومد_
 
 .کین کیپ نیریم شما خونه تو واال،ما خوبه_
 
 .بپرس آرتامو که کرد یم اشاره یه مانیا

 چطوره؟ م،آرتامیایم هم با همه گهید دفعه_
 
 .خوره ینم یچیدادم،ه غذا بهش زور به یخوبه،ول_
 
 .امیب من تا باش داشته بابا،هواشو یا_
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 .یم،بایمنتظر نیایب زود.باشه_
 
 .بدرود_
 
 چطور بچت مادر، خانوم:گفت دادیم گوش حرفامو داشتتتت االن تا که مانیا

 بود؟
 
 .شد یلیو یلیگ دلم ته مادر کلمه از

 تمراقب گهید نفر هی بچه از تونم یم و شدم بزرگ کردم یم کردم،احساس ذوق
 .کنم
 .ستین ها بچه هیبق هیشب شیچ چیه که بچه نیا اونم

 
 .بده غذا بهش بود نتونسته یبود،ول خوب_
 
 .من بجز تونه ینم کس چیهه،ه_
 
 .من البته و:گفتم و دادم نشون خودمو انگشت با
 
 .ممکنه ریغ_
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 .تونم یم ست،منین ممکن ریغ رمینخ_
 
 ؟یچ ینتونست اگه و_
 
 ؟یچ تونستم اگه و.دمیم انجام من یبگ تو یهرچ_
 
 .تو مال نیماش:گفت و کرد فکر کمی

 
 ن؟یماش نیهم:گفتم و کردم نگاه نیماش به ذوق با
 
 .داره شرط البته.آره_
 
 ؟یشرط چه_
 
 .کنه شلوغ و بخنده شهیهم آرتام خواد یم کن،دلم یمادر واسش واقعا_
 
 .خنده یم که نکن شک_
 
 .میکن فیتعر موینیبب_
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 .نباش ،نگرانیکن یم فمیتعر:گفتم زدمو یینما دندون لبخند
 

 .کرد پهن بود گذاشته مامانم که ییکوچولو سفره و دیخند
 .کرده سرخ ینیزم بیس و آورد،کتلت در رو ها ظرف همه

 .بود کرده خورد ارشوریخ و قرمز کلم کاهو، گهید ظرف تو
 .بود گذاشته قرمز و دیسف سس هم چندتا

 
 .کردم یم نگاه ایدر به آرامش با و گرفتم یم کیکوچ یها لقمه
 .بود خوشمزه یول بود، شده سرد غذا
 .میخورد یکل دومون هر
 

 .بلدم ییکارا هی منم بدم نشون که بود من نوبت غذا خوردن از بعد
 .رفتم نیماش سمت به و کردم جمع رو ها ظرف همه
 ؟ینشست هنوز چرا تو:گفتم لیوسا کردن جا به جا از بعد

 .گهید میبر پاشو
 
 .بخوابم دیبا تونم،من ینم اصال_
 

 .دیکش دراز جا همون بزنم یحرف من نکهیا از قبل
 .بودم نکرده باز رو شبید ناشناس امیپ هنوز آوردم، در بمیج از مویگوش
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 ( ریبخ شبت:)بود نوشته فقط

 
 د،بهید شخود هیکینزد منو یوقت کرد، بلند نشستم،سرشو رفتم مانیا سمت به

 .پاهام رو گذاشت سرشو اومدو سمتم
 
 .شو بلند پرو إإ؟بچه_
 
 ؟یباش مامان یبلد نمیبب خودم، کنم امتحان اول دیبا_
 
 .بشم پرستار بشم،قراره مامان ستین قرار که من وا_
 
 ن؟یخوا یم حقوق چقدر پرستار خانوم خب_
 

 .شده پرداخت قبال:گفتم زدمو یلبخند
 
 کرده؟ پرداخت یک:گفت و کرد نگام تعجب با
 
 .میکن یم یزندگ میدار تو خونه تو ما خودت،باالخره_
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 یم خونه بخاطر واقعا ه؟تویحرف چه نی؟ایشد ونهید:گفت کردو یا بامزه اخم
 ؟یبکن نکارویا یخوا

 
 .نیماش نتتتتتتتتتتته،بخاطر:گفتم زدمو یینما دندون لبخند

 
 دارم،از دوستتتت آرتامو واقعا کردم،من یشتتوخ:گفتم که کرد نگام تعجب با

 .نشست دلم به اول لحظه همون
 
 .شنیم عاشقمون اول لحظه تو م،همهینیریش یخانوادگ کال ما آره_
 

 .نداد جوابمو که گفتم بهش ییپرو بچه
 .خوابه کامال دمید که کردم گذشت،نگاش سکوت تو قهیدق چند

 
بال کیکوچ یها ا،موجیدر به زدم زل یدویم هم دن حل به یوقت و دنی  ستتتا

 .شدنیم آروم دنیرسیم
 

 .دمیرس ساحل به االن انگار یول بود بد حالم شبید از من
 .شدم آروم

 
 .شد بسته که بود یا پرونده و سیمیآرت مشغوله فکرم همه
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 .شد جلب اونا به توجهم کرد پارک ما یکینزد که ینیماش یصدا با
 

 .بچه تا دو با بودن یشوهر و زن
 .دنییدو یم هم دنبال و زدنیم غیج ها بچه

 .خوشگل یلیخ دختر تا دو
 .نهیریش دوقلو داشتن چقدر

 
 .کردم نگاه دادیم نشون تر آروم خواب تو که مان،یا آروم افهیق به

گاه ناخود دستم  .پرپشتش یموها تو رفت آ
 .تکون کی از غیدر یول رفتمیم ور موهاش با یه
 

 ده؟یخواب صدا و سر نیا تو یچطور
 .دیپر پلکش لحظه هی کردم احساس کردم، نگاه صورتش به
 

 .ثیخب گر داره،سواستفادهیب پرو
 .شدم رهیخ ایدر به آوردمو در موهاش تو از دستمو

 .خوابه واقعا دیشا الیخیب
 

 .تشدس تو گرفت بودم گذاشته کنار که دستمو ، بود نگذشته قهیدق سه دو
 .شدم شوکه یول دارهیب دونستم یم که نیا با

 .سرش رو گذاشت دستمو که کنم خارج دستش از دستمو خواستم
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 .بده ادامه کارت به گهید کمی:گفت ییآلو خواب لحن با
 
 کنم؟ کار یچ_
 
 .گهید کمی گه،فقطید نکن تیاذ_
 

سه دلم سش لحن وا ستمو آروم آروم سوخت، ملتم  در حرکت به موهاش تو د
 .آوردم

 
 .داد یم آرامش خودم به کار نیا یول بود بیعج

 .کنم خشک رو لحظه نیا و دارم بر تافت هی خواست یم دلم واقعا
 

 .نکن ،شکیشیم یخوب مامان تو:گفت و کرد باز چشماشو آروم
 

 رنهوگ.میبر بهتره:گفت شتتدو بلند جاش از زدم، اعتمادش همه نیا به یلبخند
 .بخوابم دیبا همش من

 
 ؟یند کشتن به و اد؟منینم که خوابت_
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 .میانرژ با کامال یداد بهم تو که ینگیدوپ نیا بابا،با نه_
 

 .برخاستم جام از نوییپا انداختم سرمو.خجالت از شدم سرخ
 .میکرد حرکت و میرفت نیماش سمت به ییتا ،دو انداز ریز کردن جمع از بعد

 
 
 
 
 
 مانیا

 
 

 .نبره خوابم که باشه جاده و من به حواسش و نخوابه کرد یم یسع همش
 

 کنه؟ یرانندگ خواد یم یچطور نیا دونمینم من
 .بخوابه خواد یم نهیشیم تا
 
 .بود داشته نگه باز چشماشو زور به
 
 .کنم یم دارتیب میدیبخواب،رس خب_
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 .برهیم خوابت بخوابم نتتتته،اگه_
 
 وره،تیگ یم خوابم شتتتریب یکشتت یم ازهیخم ینطوریا که خانوم،تو رینخ_

 .بخواب
 
 بخوابم؟ واقعا_
 
 .جمع التی،خ آره_
 
 .کن دارمیب شد یزیباشه،چ_
 

 .رفت بخواب که نشد قهیدق پنج بست چشماشو
 داره؟ خواب کمبود نیا دونمینم

 آخه؟ خوابه همش یچطور
 

 .ام ها،زنده مدت از بعد کردم یم احساس بود پاش رو که سرم
 .فهمهیم خوب یلیخ کمش سن نیا با ایدر

 .دهیم انجام یآروم به و زیچ همه
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 نگاه خوردنش غذا به فقط داره دوستتت آدم که آرومه انقدر خوردنش غذا یحت
 .کنه

 
 .میدیرس کردن یرانندگ بکوب ساعت سه بعد
 .سمتش برگشتم کردم پارک نگیپارک تو که نویماش

 .بود خواب هنوز
 
 تتتتتتا؟یدر_
 
 هوم؟_
 
 .میدیرس شو داریب_
 
 .نشست جاش تو صاف و دیمال چشماشو دستاش با
 و انداخت ینگاه کردم یم زیآنال و  حرکاتش تمام داشتتتم ستتاکت که من به

 .ممنون واقعا:گفت
 
 ؟یچ واسه_
 
 .نیاومد باهام نکهیا واسه_
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 .گوشش پشت گذاشتم آروم رونیب بود ختهیر شالش بغل از که موهاشو
 

 .نشست لبم رو لبخند افتاد گردنش به که چشمم
 .مونده شیکبود هنوز

 .دیکش عقب خودشو عیسر دم،یکش شیکبود رو دستمو
 .دییدو و گفت خداحافظ هی

 
 .کنه یم یخداحافظ خجالت از یاله
 .ساختمون تو رفتم سرش پشت شدمو ادهیپ نیماش از
 

 .بود نشسته پاش رو آرتام مبل رو بود نشسته ایشدم،در که خونه وارد
 .بودن  نشسته طرفش دو نفسه اسمش گفتن یم که دوستشون و ترالن

 
 .کرد یم فیتعر رو افتاده که یاتفاقات داشت ایدر

 .کردن یم گوش فقط هم تا دو نیا
 

 ویچ همه رستتنیم هم به تا کنن، کنترل رو خودشتتون تونن ینم چرا واقعا دخترا
 .کننیم فیتعر

 
 ایدر
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عد مه کردن فیتعر از ب تاقم، تو ،رفتمیچ ه عد ا  که یحستتتاب دوش هی از ب
 .شدم خارج اتاق کرد،از در رو میخستگ

 
 .بود شده پخش خونه تو یماکارون یبو و کردن یم آماده زویم ها بچه

 
 و من شیپ اومد عجله با کنم،نفس کمکشتتون که رفتم آشتتپزخونه ستتمت به

 اد؟ین کم وقت هی:گفت
 
 .بسه اد؟یب کم چرا بابا نه: گفتم و انداختم قابله به نگاه هی

 
 .اومده مهمون_ترالن

 
 .نشستن مانیا شیپ مانیپ و ایپو دمید که کردم نگاه سالن به تعجب با
 
 کنن؟ یم کاریچ نجایا نایا:گفتم تیعصبان با

 م؟یباش داشته رو برنامه نیهم روز هر قراره
 

 .گهید نفرن ؟دویشیم یعصبان چرا حاال_نفس
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 .زنمینم دیسف و اهیس به دست ام خسته که نفر،من چند هر_
 

 .یا خسته نیبش برو تو_نفس
 
 روزید مخانو شکوفه خوبه حاال:گفت و سمتم اومد نشستم،ترالن آشپزخونه تو
 .کمک واسه اومد امروز و
 
 ه؟یک شکوفه_
 

 .کمک واسه ادیم گفت ییدا که همون_ترالن
 
 .نکن باز کس چیه یبرا و در نگفت مانیا مگه_
 
 ستتتت،منین یزیچ که نیا:گفت و نشتتستتتت زده ذوق دفعه کی حرفم نیا با

 .نینبود شما یوقت آوردم پسرمم دوست
 
 .ماستین اره،اسمش:گفت که کردم نگاش تعجب با
 
 ه؟یخر کدوم گهید ماین وا_
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 ؟یبگ بهش ینجوریا ادیم دلت عشقم، یوااااااا_ترالن
 
 .ادی،م آره_
 

 .که شیدیبابا،د گرهیج یلیخ_نفس
 
 دانشگاهه؟ دمش،تویند من_
 

 !!!گهید مونیهمسا خره،پسره نه_ترالن
 
 خوشگله؟ نیهم_
 

 .آره: گفتن هم با نفس و ترالن
 
 .ا،گوشمزهیدل:گفت و شد آشپزخونه وارد آرتام بگم یزیچ خواستم تا
 
 ا،گشنته؟یدل جتتتتتتتون_
 

 نهار ادیب کن صتتدا رو بابا برو:گفتم بهش داد،که تکون آره یمعنا به ستترشتتو
 .میبخور
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 .کنه صدا رو هیبق تا رفت رونیب خونه آشپز از بدو
شپزخونه وارد ایپو و مانیپ  زیم دور من با یپرس احوال و سالم از بعد ، شدن آ

 .نشستن
 

 .نشستم منم
 .نشاند من کنار آرتامو بود،اومد گرفته بغلش تو و آرتام مان،یا 

 
 .دمیکش یماکارون و برداشتم بشقاب هی

 .بست دهنشو که آرتام دهن بزارم خواستم
 
 مانیا

 
 

 .بابا،گوشمزه:گفت و اومد سمتم به دو با آرتام
 
 غذا؟_
 

 .ا،آلهیدل_آرتام
 

 .میایم االن آرتام منو نیبر شما گفتم مانیپ و ایپو به رو
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 .نشوندم پام رو و گرفتم ها،آرتامو بچه رفتن از بعد
 
 .داره دوست یلیخ رو ایدر و گرسنه، یلیخ آرتام االن دونستمیم
 .نخوره ایدر دست از ممکنه رهیغ

 .نخوره بگم خودم مجبورم نیهم بخاطر
 
 .تتاینخور بده غذا بهت خواست خاله اگه ییبابا_
 زم؟یعز باشه بخور ،خودتیشد مرد گهید تو
 

 هآشتتپزخون وارد هم با و گرفتمش بغلم تو داد، تکون باشتته یمعنا به ستترشتتو
 .میشد

 .ایدر کنار مینشست
 
 .تبس دهنشو آرتام آرتام، دهن بزاره خواست تا د،یکش یماکارون بشقاب هی

 
 .دهنتو کن اد،بازیب فرود خواد یم مایهواپ نیبب آرتام:گفت دوباره

 
 .بود بسته دهنشو کماکان آرتام

 
 .بده غذا بهش تونه ینم گهید کس چیه ییدا ا،بجزیدر کن ولش_ترالن

 .بخور غذاتو تو
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 .من جلو گذاشت و بشقاب تو گذاشت چنگالو یدیام نا با
 

 بمیصتتن تپل غره چشتتم هیکه، کردم نییپا باال براش یروزیپ نشتتانه به ابروهامو
 .شد

 
مام یم دادم،خودممیم غذا آرتام به آروم آروم  من شیپ ایدر حواس خوردم،ت
 .ادیب دستش کار قلق تا بود

 .نخوره گفتم آرتام به من که نداشت خبر
 
 رو نایا هیچ نظرت مانیا:گفت ایپو زدن،کهیم خم کله و سر تو یه ترالن و ایپو

 .خونه رود تو میزیبر میببر
 
 .بهتر هیکمتر،زندگ موافقم،دختر منم آره_مانیپ

 
 کاریچ ما آب،با تو نیبنداز شتتما،اونو هیزندگ تو اومد یکستت وقت هر_نفس

 ن؟یدار
 
 .درمانه از بهتر یریگ شیپ حال هر به_مانیپ
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 م؟یبر یک یجد حاال:گفت ایپو که کرد یم نگاش متعجب یچشما با نفس
 

 خوبه؟جمعه؟ هفته آخره_ترالن
 
 خانوم؟ ایدر هیچ شما ندارم،نظر یحرف که ،من آره_
 

کان کاشیا موافقم،فقط منم_ایدر  .بود هم آ
 
کان یم تکرار خودم با یهم،ول تو رفت اخمم لحظه هی  .داداششه مثل کردم،آ

 
 .ادیب دیبهش،شا میزنیم زنگ خب:گفتم کردمو باز رو اخمم آروم

 
 ؟یگیم بهش واقعا:گفت ذوق با
 
 نه؟ که چرا آره،_
 

 شماست نوبت ونیآقا: گفتن و رفتن رونیب آشپزخونه از دو با دخترا شام از بعد
 .نیبشور رو ظرفا که
 
 .بست شبندیپ مانیپ

 .انداخت دستکش ایپو
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 .شدن ور حمله سمتم به جفتشون که دمیخنند مزحکشون یها افهیق به
 

 .کنم یم خشک ن،منیبشور شما:،گفتم دنیکش نکیس جلو زور به منو
 

 .مینشست سالن تو ظرفا،رفتم شستن ساعت دو از بعد خالصه
 

 .ونیآقا نینباش خسته_ترالن
 
 .خواب و یخستگ از رمیمیم دارم واقعا که ن،منیباش سالمت_
 

 .نیهست خسته نیبود راهم ن،تویبخواب نیبر شما خب_ایدر
 
 .میریم گهید هم ما:گفت مانیپ شدن بلند مانیپ و ایپو
 
 ا؟یپو کجا تو_
 
 .میدار یکن غرق دختر برنامه:گفت و کرد اشاره مانیپ به ابرو با ایپو
 
 دخترا وزر هی شاللهیا:گفتم ستنین نکارایا اهل کدوم چیه دونستمیم که اونجا از

 .نیبش عاقل دیشا.کنن خفه رو شما
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 هک جوونم،زوده یلیخ هنوز خدا،من رو تو نه یواا:گفت یباز مسخره با مانیپ

 .بشم عاقل
 
 .رفتن کرد یم یخداحافظ دخترا با که طور نیگرفت،هم دستشو ایپو
 

 .بود کرده نرفت قصد و بود تنش لباس نفس باال، ببرم رو آرتام برگشتم یوقت
 
 .ها بچه شیپ دیبمون کجا؟شب شما_
 

 .شمیم مزاحم بازم.برم بهتره گهیممنون،د نه_نفس
 
 .نجایا نیایب کال نیدار دوست خودتونه،اگه ه؟خونهیحرف چه نیا_
 

 .خداحافظ ها ممنون،بچه بازم_نفس
 
 .رفت و دیکش آرتامو لپ و کرد ی*ب*و*س* رو جفتشون با

 .کرد شیهمراه در جلو تا ترالن
 
 .نشد بلند جاش از بود پاش رو سرآرتام چون ایدر یول

 .ایباخت شرطو:گفتم نشستمو کنارش
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 .دستم ادیب قلقش تا کشهیم طول ست،خبین قبول نیا رمینخ_ایدر
 
 .یباخت و اد،شرطیم همه دست قلقش که باشه ینجوریا اگه_
 

 .نیماش شرط ریز زدم بگو:گفت و گرفت ازم روشو
 
 فحر به کال یکن یکار و یبد غذا بهش یتونستتت وقت هر نزدم،شتتما رمینخ_
 .تو مال نیماش نیاد،ایب

 
 ؟یگ یم یجد:گفت و زد برق چشماش

 
 .آره_
 
 .رمیبگ نیماش برات که ندارم پول انقدر که ه؟منیچ تو شرط االن پس_
 
 .نداره پول به یربط من شرط_
 
 داره؟ ربط یچ به پس:گفت تعجب با
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 .یریم یخوابون یم منو یایم شب به ،شبیبد غذا آرتام به یبتون که یوقت تا_
 

 وقت؟ اون یچ یعنی:گفت و کرد یظیغل اخم
 
 .یریم و یکن یم نازم کمیا،یدر لب مثله_
 
 .تتتتتتشیا،ایهست هم یکردن ناز:گفت و کرد کج افشویق

 
 .خنده ریز زدم زد،که رو حرفا نیا مزه با انقدر
 . اومد یم داشت چشمام از اشک

 
 .تونم ینم ست،منین قبول شرط نی،ایبخند آب رو_ایدر
 
 .یداد ،قولیتون یم چرا_
 

 .ندارم اعتماد تو به من:گفت نوییپا انداخت سرشو
 

 .یکن یم اعتماد:گفتم زدمو بهش یچشمک
 

 زا دمیخواب زور به شتتتبید گه،منید میبخواب ها بچه:گفت داخلو اومد ترالن
 .نفس نیا دست
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 .میبود داریب صبح خود تا
 

 باال متستت به ریبخ شتتب گفتن گرفتم،بعد بغلم تو بود خواب گهید که آرتامو
 .رفتم

 
 دادم ایرد به امیپ کی و رفتم یگوشتت ستتمت تختش،به تو آرتام گذاشتتتن از بعد
 .ایب زود.منتظرتما:که
 

 .ومدین ازش یجواب موندم، قدر چه هر
 
 
 
 

 ایدر
 

 .بخوابه که رفت رفتنشون،ترالن از بعد
 .برگشتم اتاقم به زدن مسواک از بعد رفتم، ییدسشو سمت به
 

 .کردم عوض بود شلوارک تاپ هی که میخرس خواب لباس با لباسامو
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 .نشه پال و پخش موهام بافتم،که طرفم کی موهامو و نشستم نهیآ جلو
 

 .ایب تما،زود منتظر:مانیا از امیپ کی برداشتم رو یتختم،گوش تو رفتم
 

 .ریبخ شبت:ناشناس از امیپ کیام،یب تا نیبش
 
 گه؟یم ریبخ شب،شب هر ه؟یمجنون کدوم گهید نیا

 .پاتو ریز رفتم و یپاتخت رو گذاشتم رو یگوش
 

 .شد باز اتاق در که شدیم گرم داشت چشمام
 .دهیترس باز که ترالنه کردم فکر

 
 ترالن؟ هیچ_
 
 .نترس منم_مانیا

 
 ؟یکن یم کاریچ نجایا_
 
 .بخوام که یهرچ یداد قول ،خودتیکن عمل قولت به دیبا که گفتم_
 
 .زنمایم غیج رونیب برو: گفتم یآروم یصدا با
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 .اومد تخت سمت به آرامش با و کرد قفل درو

 .ندارم تیکار آرتام بجون:گفت و دیکش دراز کنارم
 
 .برو خدا رو تو:گفتم بود اومده سراغم به یک دونمینم که یبغض با
 

 .رشیز اومد خودشم و زد کنار رو پتو
تس،گریه: گفت گوشم بغل و کمرم دور انداخت دستشو ت ت  تینکن،کار هیت

 .رمیم مونم یم ساعت مین ندارم،فقط
 
 .مانیا_
 
 جتتتانم؟_
 
صال برو،_ ش ریخ از اتاقم،من تو یایب تو نداره یلیدل ا شتم،تو نیما  یرش گذ

 .نرسان
 
هاش، با هامو پا فل پا  خورد یم گوشتتم به نفستتش که طور نیهم و کرد ق

 .نباش نگران رسونم، ینم شر:گفت
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 .بود شده کبود که ییجا زد،همون گردنم به یا هب*و*س**
 
 .شهیم کبود مانیا نکن_
 
 .برم تر زود نخور،منم ول باشه،انقدر_مانیا

 
 .بودن آروم به شدم مجبور

 .تاپم ریز کرد دستش کردم،آروم بهش و پشتم
 ؟یکن یم یدار کارینکن،چ:گفتم و گرفتم دستشو

 
 .دیکش یم شکمم یرو دستشو حرف بدون

 
 .ایشیم یخوب مامان ا،تویدر_مانیا

 
 .بردار رو دستت تو دونم یم_
 

 .دادیم ادامه کارشو حرفم به توجه بدون
 .بود شده قیعم و دار کش هاش نفس

 کجاست؟ آرتام:گفتم و افتادم آرتام ادی دفعه کی
 
 .اتاقش تو_
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 .باال برو ترسه یها،م کنه یم هیگر شهیم داریب_
 
 .شد زیخ مین جاش تو
 رهقط که کنم دورش خودم از خواستتتم من هیشتتونیپ رو گذاشتتت رو شیشتتونیپ

 .صورتم رو دیچک یاشک
 
 .دمشیدینم خوب اتاق هیکیتار تو

 .کردم حس رو اشک یسیخ که گذاشتم صورتش رو دستمو
 .زد دستم یرو به یآروم ه*ب*و*س* چرخوند صورتشو

 
 مان؟یا یکن یم هیگر چرا: دمیپرس ینگران با
 
 .گفت ینم یچیه و من به بود زده زل فقط اتاق هیکیتار یتو

 .دادم هیتک تخت تاج به و نشستم
 

 .شمیپ ادیب که کردم دراز سمتش به دستمو
 .کمینزد اومد

 .تره شکننده یزمان هر مرد،از نیا کردم یم احساس
 .کردم یم نوازشش آروم آروم و گرفتم آغوشم تو سرشو
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 .دمیشنیم نفسشو یصدا فقط قهیدق چند بعد

 
 .ایدر_
 
 بله؟_
 
 .گرفت بغلش تو شد،منو خارج آغوشم از
 
 ؟یباش آروم انقدر یتون یم یچطور تو_
 
 .گهید تونم یم_
 

هام یرو فت و کاشتتتت یا ه*ب*و*س* مو فت:گ هات با عا مو هت واق  ب
 .یشد یخواستن یلیاد،خیم
 
 .آرتامم نگران ؟منیبر یخوا ینم_
 
 ؟یبپرس ازم یزیچ یخوا ینم شه،توینم داریب شبا_
 
 .نه_
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 .بود زنده االن دمیپرس یم شهاب از اگه دیدن،شایپرس به ندارم عادت من
 

 ؟یداشت دوسش:گفت و دیکش یقیعم نفس
 
 .بود مییدا پسر_
 
 ؟یداشت بود،دوسش تییدا پسر دونمیم_
 
 .شدم تیاذ یلیخ_
 
 .دمیچش رو *خ*ی*ا*ن*ت طعم منم_

 .تلخه واقعا
 
 ؟یکن صحبت یخوا یم_
 
 .کرد نابودم آره،سارا_
 .کردم کارا یلیخ داشتنش یبرا که یزن

 .بود خوب مونیزندگ
 .نزاشتم کم واسش یزیچ
 .بودن ازدواج نیا مخالف خانوادم یول نه، ای بهت گفته ترالن دونمینم
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 چتتتتتترا؟_
 
 .ستنین ینام خوش خانواده گفتنیسارا،م خانواده بخاطر_

 کنم؟ یزندگ خانوادش با قراره مگه گفتم یبودم،م کرده لج منم
 .رفت ینم گوشم تو کس چیه حرف اصال

 
 ؟یداشت دوسش_
 
 .متنفرم ازش االن یآره،ول_
 
 .کوتاهه ایدن نیا از دستش االن اون ببخشش،_
 

 .بره که شد بلند و زد یدار صدا پوزخنده
 .دی*ب*و*س* مویشونیپ کرد، مرتب رو  رو پتو
 
 .رفت و گفت ریبخ شب هی

 
 .خواب رخت رو بود مونده تنش بالش،عطر تو کردم سرمو
 .دمیخواب و دمیکش یقیعم نفس
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 .سرش رو انداخته صداشو باز
 
 .شد رمونید باش زود ایدر_
 
 .بابا اومدم_
 

 .میرفت دانشگاه به ترالن با و انداختم خودم به اخرو نگاهه
 

 .میبود نشسته نفس با سرکالس
 

ستاد سه از خانوما:گفت و کرد تا سه ما به نگاه هی ورودش تو ا ش یبد جل  تپ
 .جلو ونیآقا.ننیبش
 

 .زد مثال تا پنجاه دادیم درس مبحث کی کرد، دادن درس به شروع
 .زد مثال گهید یتا پنجاه دوباره گهید مبحث هی دوباره

 
 .بود اومده در ها بچه اشک
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 .میبود دهیند یریگ سخت نیا به بودن،استاد افتاده التماس به همه
 

 .کنه تموم رو دادن درس که شد یراض استاد التماس یکل از بعد
 .شدن خارج کالس از ذوق با ها بچه

 
 نهار؟ واسه میبر_
 

 .یگشنگ از رمیمیم م،دارمیبر آره_نفس
 

 کجاست؟ سلف نیدونیم_ترالن
 
 .زنیریم کافور غذاهاش تو گنیم؟میبر سلف_
 

 .هست رستوران دانشگاه بغل نیا میه؟بریچ سلف بابا نه_نفس
 

 .کرد صدامون استاد که میشدیم خارج کالس از میداشت
 .کنه یکپ که بده جزوه شونیا به تونیکی خانوما

 
ستاد کنار فرد به ستم کردم،تا نگاه ا س لبخند با نفس برم خوا  ایدر:گفت یبدجن
 .بده جزوتو تو

 .شدن خارج کالس از هم با و گرفت ترالن دست
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 .گرفتم فرهاد سمت به و آوردم در فمیک از جزومو اجبار به

 .شد خارج کالس از استاد
 .دمیکش دستش از که رهیبگ ازم رو جزو خواست فرهاد

 
 .کنم یم لطف بهت ،دارم دمیم جزومو بهت که نیا_

 .باش سپاسگزار
 

 خوند؟ رو خطتت شهیم نمیبب بده فعال_فرهاد
 

 .بده حاال،جزورو خب:گفت که برم خواستم
 

 .کنه یکپ یانتشارات بره که دادم رو جزو
 .ستنین ها بجه دمید راهرو تو اومدم

 
 .داشت یم بر پول عابربانک از داشت نفس کف، هم طبفه رفتم
 .سمتمون به ادیم داره فرهاد که دمی،د کارش اتمام از بعد

 
 .باال میبر نیایب:گفتم نفس و ترالن به  زدم، دنیند به خودمو
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 .گهید نهار میچتتتتترا؟بر_نفس
 
 .نیایب شما_
 
له دو با و  یتو که یرنگ یآب یها یصتتندل یرو دوم م،طبقهیرفت باال رو ها پ

 .مینشست گذاشتن ها راهرو
 

 نجا،یا میاومد چرا_نفس
 

 .باال هبکش یالک طبقه دو و فرهاد نکهیا بخاطره:گفت و دیکش ینفس ترالن
 
 .ردمک بزرگت خودم ا،یدر شناسم یم رو تو من:گفت که کردم نگاش تعجب با
 

 .دوم طبقه به دیرس فرهاد هیثان چند بعد
 .اومد من سمت به راست کی

 .ممنون:گفت و داد دستم به رو جزو
 
 ن؟یهست بعد ساعت کالس خواهش،شما_
 

 هست؟ یچ_فرهاد
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 .زبان_
 

 .کردم پاس قبال نه،من_فرهاد
 

 ؟یک_نفس
 

 .شده پاس قبال.سانسمهیل نیدوم من_فرهاد
 
 .سالمت به خب_
 

هاد حافظ فر له و کرد یخدا فاصتتت فت،بال فت ترالن ر  چرا ایإإإ؟در:گ
 .مایگرفت یم اطالعات ازش میش؟داشتیپروند

 
 ن؟یدید رو گردنبندش داخله حلقه ها بچه یبود،ول یکاف حد نیهم در_
 

 داره؟ نامزد یعنیآره،_نفس
 
 .دونمینم_
 

 .رستوران به میدیرس تا میکرد صحبت کالس اتفاقات و فرهاد راجب همش
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 .میرفت دانشگاه کالس سمت به غذامون،بدو خوردن از بعد
 .میرفت خونه به میمستق ها کالس شدن تموم از بعد

 .خونمون میبرد خودمون با رو نفس من یها اصرار به
 

 .نبود خونه تو کس چیبودن،ه مانیا و آرتام که شهیهم برعکس
 .بپرسم ترالن از یسوال که نشد روم یول
 

 کردم یپرس احوال و سالم دم،باهاشید رو خانوم شکوفه که آشپزخونه تو رفتم
 کو؟ آرتام:دمیپرس آروم و
 

 .گردن یبرم جمعه تا خانوم،گفتن رفتن_شکوفه
 
 رفتن؟ رفتن؟کجا_
 

 .دارن کار تهران گفتن مانیا آقا_شکوفه
 

 ون؟ج شکوفه نیگ یم نیدار یچ:گفت و شد آشپزخونه وارد ترالن موقع نیهم
 

 .نفس شیپ میبر ای،بیچتتتیه:گفتم عیسر
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 .دمیکش سالن به گرفتمو دستشو
 تهنرف گهید یجاها فکرش دوارمیام دم،ید رو جون شکوفه لبخند آخر لحظه تو

 .باشه
 

 .میبخواب سالن تو میگرفت میتصم ییتا سه شام از بعد
 .سالن تو میآورد و میبرداشت بالش عالمه هی و تشک تا سه
 

 .برداشتم بودم آورده خودم با که کشوم، از لمیف چندتا تا اتاق تو رفتم
 .شد روشن میگوش نور که شدم یم خارج اتاق از داشتم

 
 .ریبخ شبت_ناشناس از امیپ کی

 
 گه؟ید هیک نیا من یخدا

 .گذاشتم دستگاه تو و رفتم سالن سمت به ید یس با
 همب یکی شتتبه چند ها بچه:گفتم کردمو جا شتتون تا دو نیا نیب خودمو زور به

 .گهیم ریبخ شب
 

 ت؟تخ ریز از اد؟یم کجا از ه؟صداشیک:گفت و گرفت دستم از عیسر ترالن
 

 .دهیم اسمس خره،بهم نه:گفتم دمویخند
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 شما؟ یدینپرس تو خب_نفس

 
 .فهمهیم گرفته،خودش اشتباه حتما.دارم کاریچ بابا نه_
 
 .کردم یپل لمویف
 .بودن کرده حمله شهر به بیغر بیعج موجودات که بود ترسناک لمیف هی

 
صفه  که کنهیم رو نیزم داره یزامب هی نهیبیم که پنجره سر رهیم بچه دختر شب ن

 .خونه داخل ادیب
 

 .زد غیج ترالنم زمان هم که زد یغیج بچه دختر
 .میزد غیج ییدوتا و میدیترس نفس منو ترالن غیج از
 

 .بود گرفته رو خونه کل صدامون
 .میشد آروم هممون دفعه کی

 .زدیم رو ما یه و  ما جون به افتاد ترالن که میدیخند نفس و من
 
 .در به دیکوب محکم یکی که میزدیم کوتاه کوتاه یها غیج

 .میکرد نگاه همو ترس با تامون هرسه
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 باشه؟ تونه یم یک یعنی_ترالن
 

 شب؟ وقت نیا_نفس
 
 .نیکن باز و در نیپاش حرفا نیا یجا به_
 

 برو؟ ؟خودتیزرنگ یلیخ_ترالن
 
س ترالن که اومد من با هم شدم،نفس بلند جام از ترس با سب اومد و دیتر  دیچ
 .ما به
 

 .میدیلرز یم ترس از و میبود دهیچسب هم به ییتا سه
 .دمید رو مرد کی و زن هی که کردم نگاه در هیچشم از
 .نبود مشخص افشونیق یکیتار اون یتو
 
 ه؟یک:گفتم دیلرزیم که ییصدا با
 

 ن؟یخوا یم تونم،کمکیهمسا شده؟من یزیچ ها بچه_اومد زن یصدا
 

 ؟یمونیهمسا شما میبدون کجا از_نفس
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 .میبد نشون دستمونو نیخوا یم_ اومد پسره یعصب یصدا

 
 .ماستیخودشه،ن:گفت واشی ترالن

 
 ه؟یک ماین_
 
 .نشد خونه وارد مرد و زن و کرد باز و در ترالن بزنم حرف شتریب بخوام من تا

 .نیک که شدم متوجه تازه ماین دنید با و کردم روشن رو چراغ
 

 .شماها نیکرد عمر نصفه رو شده؟ما یچ_زن
 

 .میکرد یم نگاه ترسناک لمیست،فین یزیچ:گفت و زد یمحجوب لبخند ترالن
 

 .نیکرد عمر نصف رو ما ها بچه آخه_ماین مامان
 

 .خجالت از میانداخت نییپا رو سرمون تامون هرسه
 .ترالنه رهیتقص همش.ببخشد واقعا:گفتم دمیشن یم زور به خودم که ییصدا با
 

 یجاب یاوردیم یکمد لمیف خب:گفت گرفتو بازوم از یزیر شتتگونیو ترالن
 .ترسناک
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 .دنیترس هم خودشون خوبه حاال
 

 . نبود ترسناک ها انقدر وگرنه میدیترس تو غیج از ما_نفس
 

 بمونم؟ شتونیپ من نیخوا یم_ماین مامان
 
 .میایم بر خودمون پس از ممنون،خودمون نه_
 
 یم گودروغ چوپان مثل ن،وگرنهیبزن غیج ازین صورت در دیکن لطف پس_ماین

 .نیش
 .کمک واسه ادینم یکس وفتهیب یاتفاق

 
 .حتما باشه_
 
 .رفت و کرد یخداحافظ مادرش از تر زود ماین

شت کار بام،هروقتیز من:گفت مادرش شمایبگ نیدا ش دختر مثل هم ن،  تمندا
 .نیهست

 
 .میشیم مزاحم.ممنون_ترالن

 



 537 ایدختر در

 .نیبگ نیداشت یه؟هرکاریچ مزاحم_بایز
 
 .ممنون باشه_
 

 .رفت رو یکرد یخداحافظ
 .میدییدو جامون تا ییتا سه

 .میکرد خاموش لمویف
 
 .کرد باز رو بالکن در شد بلند بود،ترالن شده گرم کمی پتو ریز
 
 .میخور یم ؟سرمایکرد باز چرا و در_
 

 .گرمه یلیخ بابا نه_ترالن
 

 .میخواب یم بارون یصدا با ادیم بارون داره گرمه،تازشم گه، یم راست_نفس
 
 .کشمیم رو شما بخورم سرما من_
 
 .دمیخواب  یبدبخت هزار با

 .شدم داریب یدیشد درد بدن با صبحش
 .شد یم منفجر داشت درد تو داشتم،سرم ینیب زشیآبر



wWw.Roman4u.iR  538 

 

 
 .رفتم آشپزخونه سمت به و دمیچیپ خودم دور رو پتو

 .بود صبحونه زیم کردن آماده حال در خانم شکوفه
 
 ن؟یشد داریب خانوم ایدر إإإ؟:گفت دید منو تا
 

 .رمیمیم دارم:گفتم و دمیکش باال دماغمو
 

شت باز و در چرا شما_شکوفه صبح نیگذا  مچاله خودت تو دمید اومدم آخه،
 .یشد

 
 زارب.یسوز یم تب تو یاوه،دار اوه اوه:گذاشت میشونیپ رو دستشو جلو اومد
 .یبخور کنم یم گرم ریش برات االن

 
 .برم زود دیبا امروز یراست:گفت که اتاقم تو برم شدم بلند
 .کردم درست مهیکردم،ق آماده و نهار

 
 .نمونن جا دیکن داریب رو ها بچه فقط.نکنه درد دستتون باشه_
 .ستمیوا پام رو تونم ینم اتاقم،اصال تو نیاریب منم ریش
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 .واستون ارمیم االن برو چشم،شما_شکوفه
 
 .شو داریب زمیا،عزیدر_
 

 .باشه خونه دینبا یکس روز از ساعت نیا زدم توهم بود،حتما مانیا یصدا
 
 .بود کردم،خودش باز چشمامو یال یسخت به
 .بهم بود زده زل نگران چهره با

 .کرد یم نگاه من به و بود مونده گوشه هی آرتام
 

 برب آرتامو:گفتم و دادم قورت دهنمو آب یسخت سوخت،به یم شدت به گلوم
 .خوره یم رون،سرمایب

 
 رفتن؟ کردن ول وضع نیا با رو کجان؟تو فکرا یب نیا_مانیا

 
 .شمیم خؤب ست،ین میزیچ_
 
 .ینکرد تشنج االن تا یآورد ست،شانسین تیحال یسوز یم یدار_
 
 .شد خارج اتاق از و شد بلند دو با

 .اومد نوفنیاستام کی آب وانیل کی با قهیدق چند بعد
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 .دکتر میبر دیبا ینشد خوب.بخور رو نایا ایب_
 

 .گذاشت دهنم به قرصو کردو بلند سرمو آروم
 .نداشتم رو چشمم گذاشتن باز حال یول بودم داریگذاشتم،ب هم رو چشمامو

 
 .کرد یم نوازش موهامو آروم نشست،آروم تخت کنار

 .شدم ینم متوجه من که گفت یم لب ریز ییزایچ هی
 

 .شدم شدنش کینزد متوجه خورد صورتم به که نفسش
 .دی*ب*و*س* یطوالن و نرم گذاشت، میشونیپ یرو به لباشو

 
 .سوزه یم داره میشونیپ یرو لباش یجا کرد یم احساس

 .کن صدام یداشت یکنم،کار درست سوپ برات رمیم:گفت آروم
 
 

★★★★★★ 
 
 

 .اتاق تو اومد ساعت مین بعد
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 .بود سیخ لباسام یدم،ولیلرزیم داشتم سرما از
 
 . یندار حال اصال دکتر میبر پاشو ایدر_
 
 .شمیم داره،خوب خواد،دوره ینم:گفتم یحال یب با
 

 .دیکش روم از رو پتو
 .گذاست سرم ریز دستشو هی و انداخت زانوم ریز دستسو هی

سا همون با  با:فتمگ  یحال یب با انداختمو چنگ قشی ،به رفت در سمت به لبا
 ؟یبریم کجا منو لباسا نیا

 
 .شد خارج خونه از نگفتو یزیچ

 .امیم زود من نیبب کارتونتو نیبش:گفت آرتام به آخر لحظه تو فقط
 
 .رهیم باال ها پله از دمید
 

 .کرد باز رو خواب بهار در
 .گذاشت تخت رو منو و رفت خواب اتاق سمت به
تاق داخل که یدر ستتمت به  دمیفهم که اومد یم آب یصتتتدا رفت، بود ا

 .حمومه
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 .اومد سمتم به قهیدق چند بعد
 .برد حموم به و کرد بغلم

 
 .کنم یم خی دارم نجا؟منیا یآورد منو چرا مانیا_
 

 تنم به یلرز آب هیستترد گذاشتتت،از آب داخل پاهامو و نشتتوند وان لبه و من
 .افتاد

 
 .ونهید کنم یم خی دارم_
 
 .داغه بدنت ولرمه،تو آب نیا_
 .شهینم ینطوریا

 
 .گرفت آغوش در و من کامال و اومد سمتم به

 .نمیبش بغلش تو کرد مجبور منم و نشست وان داخل خودش
 
 .چسبوندم بهش خودمو سرما از

 .بود رفته باال زمیبلو آب بخاطره.انداخت کمرم دور دستشو
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ستا ای بود سردم یلیخ من دونمینم  یم باال حرارتش درجه لحظه هر مانیا ید
 .رفت

 
 .دیکش یم شکمم رو دستشو

 .کرد کمرم دادن ماساژ به شروع آروم آروم
 
 .بودم رفته فرو یقیعم خلصه تو

 .بود بسته چشمام کامال
 .بودم دهیکش دراز بغلش تو
 

 .دی*ب*و*س* یم گردنمو آروم آروم
 

 .کردم کینزد بهش شتریب خودمو و انداختم گردنش دور دستمو
 
 .بود گرفته محکم کمرمو دستش هی با
 .داد یم ماساژ رو فقرات ستون گشید دست با
 

 .بودم کرده میقا گردنش تو سرمو
 .دمیکش یم خجالت یکینزد همه نیا از
 .نداشتم رو ازش شدن جدا ییتوانا یول
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 .ایدر_
 
 هوم؟_
 
 االن؟ یا،بهترینخواب_
 
 .کمی آره_
 

 .رونیب امیم االن برو،منم تو:گفتم دمویکش رونیب بغلش از خودمو
 

 .رونیب رفت
 .کردم یم یسبک احساس

 .بود شده بهتر حالم
 

 .بکشم نفس تونستم یم بهتر بودم دوش ریز که حاال شدم، بلند
 .آوردم در لباسامو تمام

 .شستم سرمو
 

 کنم؟ کاریچ لباس بدون حاال
 . داخل اومد مانیا دمید که کردم رونیب حموم از سرمو



 545 ایدختر در

 .بستم و در تو رفتم عیسر
 
 ؟یخوب ایدر_
 
 .بهترم آره_
 
 .نییپا ایب واست،بپوش گذاشتم لباس_
 

 .کردم نگاه رونوی،ب اومد در یصدا لحظه چند بعد
 .ستین دمید یوقت
 .شدم خارج اتاق از
 

 .بود گذاشته برام خودش یلباسا از یول بود، گذاشته حولمو
 .کردمو خشک خودمو

 .دمیپوش لباساشو اجبار به
 

 .کرد یم ریگ پام ریز که بود بلند انقدر شلوارش
 .کردم تا شلوارو پاچه

 .کردم تا بلوزو یها نیآست
 

 .بود شده قرمز لپم
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 .بود شده کمتر صورتم،تبم رو گذاشتم دستمو
 

 .اومدم نییپا ها پله از دو دم،بایچیپ سرم دور رو حوله
 .لباسم کردن عوض از اتاق،بعد تو رفتم میمستق

 .برق به زدم رو سشوار 
 

 .اتاقم داخل اومد آرتام که کردم یم خشک موهامو داشتم
 

 .ایدل_آرتام
 
 زم؟یعز جانم_
 
 .گوشمزه_
 
 ؟یخوا یم غذا_
 
 .آله_
 
 .خوام یم غذا بگو خب_
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 .گتتتتذا_
 
 .غذا زمیعز نه گذا_
 
 .غتتتتتذا_
 

 .خوردم سرما اومد ادمی که کنم ماچش خواستم
 
 .امیم منم بخور غذاتو برو تو_
 

 .موهام همه کردن خشک از بعد شد، خارج اتاق از آرتام
 .اتاق تو اومد مانیا که نهار واسه برم خواستم

 
 شالله؟یا کجا_مانیا

 
 .گهید نهار واسه امیم_
 

 .برد تختم سمت به گرفتو دستمو
 وپتوجات،س تو نیبش:گفت و کرد مرتب روم رو انداخت،پتو تخت رو منو بزور

 .یبخور ارمیم
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 .برگشت اتاق به یلحظات بعد
 .نشست بود،کنارم دستش سوپ ظرف هی

 
 .نکرد قبول خورم یم خودم گفتم قدر چه هر

 رو قاشتتق که بخورم جلو گرفت،اومدم دهنم جلو و کرد ستتوپ پر قاشتتق کی
 .کاشت میشانیپ یرو به یا ه*ب*و*س* د،یکش

 
 نیا با دیکن یم جیگ منو ه؟شتتمایکار چه نیا:گفتم و دمیکشتت عقب خودمو
 .کاراتون

 
 .رمیم شهیهم واسه نجام،بعدشیا جمعه تا من:گفت مقدمه یب

 
 .ختیر دلم ته یزیچ
 .زد یتلخ لبخند که کردم نگاش متعجب یچشما با

 .شد خارج اتاق از و سپرد دستم به رو سوپ کاسه
 

 .کردم نگاه رفتش راه به مات
 .شد یم تر بزرگ لحظه هر گلوم یتو بغض

 
 .ببلعه رو یلعنت بغض نیا که خوردم سوپ از قاشق هی
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 .شد تر بزرگ بغضم یول
 

 .گذاشتم کنار رو سوپ ظرف
 .بستمش و رفتم در سمت به
 
 .دمیکش سرم رو پتو شهیهم آوردم،مثل پناه تختم به
 .دادم کردن سرباز اجازه دمیفهم ینم رو لشیدل که بغضم به
 

 .سوخت یم چشمام که کردم هیگر انقدر
 .سپردم خواب دست به خودمو

 
 
 
 
 .شدم داریب خواب از یبد درد سر با
 .اومدم رونیب نرمم و گرم خواب رخت از یسخت به

 .رفتم نهییآ جلو
 
 .یبباز خودتو دینبا تو

 ؟یباش ناراحت مانیا رفتن بخاطر تو که داره یمعن چه اصال
 .بره درک،بزار بره؟به خواد یم
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 .که کرد ینم واست یکار هم موند یم
 
 .کردم ینگاه شلختم افهیق به
 .خورد بهم خودم از حالم تتتتتش،یا

 
 .نداشتم موهامو کردن شونه حوصله

 .کردم جمع سرم باال همشو
 
 .کردم یمیمال شیدم،آرایپوش رنگمو یآب ربوشام هی

 .شدم خارج اتاق از
 

 .اومد یم سالن سمت از ییصدا سرو
 .رفتم سمتشون به زدمو یلبخند دنشونید با
 

کان  خانوم؟ خواب ساعت_آ
 
 تو؟ یکن یم کاریچ نجایا_
 

کان  .گهید یخواب یم خودت یکن یم دعوت مهمون_آ
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 .گفتم آمد خوش مانیپ و ایپو به
کان کنار ، مانیا رهیخ نگاه به توجه بدون  .نشستم آ

 
 خبرا؟ چه_
 
 اومدم زودتر ها خبر بخاطره اده،اتفاقایز که خبرا_
 
 شده؟ یچ_
 

کان  .زده ییحرفا هی محمد_آ
 
 ؟ییحرفا چه_
 

کان  .کرده زن کی بخاطره رو نکارایا گفته، محمد که طور نیا_آ
 
 س؟یمی؟آرتیک_
 

کان  .دار شوهر زن کینه،_آ
 .نداشته دوست شوهرشو یول داشته شوهر هم شه،زنهیم زنه عاشق که انگار

 
 داره؟ شهاب به یربط چه نای؟ایچ یعنی_
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کان  وننش شواهد که طور نیشده،ا بوده شهاب که شرکتشون ریس عاشق زنه_آ

 .رهیگ یم طالق شهاب بخاطر زنه ی،حت دهیم
 

 بود؟ داده یقول بهش شهاب_دیپرس یکنجکاو با ترالن
 

کان  . نداشته خبر شهاب نتته،اصال_آ
 

 یکی کال و داره شتتوهر که شتتهیم یزن عاشتتق محمد یچطور وقت اون_نفس
 داره؟ دوست رو گهید
 

کان  .گفت ویچ همه اومد هیقض نیهم بخاطر ت،اصالیخر از_آ
نب از خطر احستتتاس که اول نه یم حس رو ایدر جا مد به ک  ادیب گهیم مح

 .کنه یعاشق یادعا واسش
 ؟هریخوا یم یچ گفته خوامش،محمد یم شهاب اموال بخاطر من که گفته و

 .کنم یم فراهم من یبخوا یچ
 .بهتر هیزندگ شتریب پول نه گفته

 .بوده دروغ یول
 .آخر میس به زنهیم شهیم دار خبر ایدر و شهاب ازدواج از که بعد 

 



 553 ایدختر در

 نداشته؟ ینقش وسط نیا سیمیآرت یعنی.شدم جیگ که من_ایپو
 

کان  .نکرده روشن رو زایچ یلیخ هنوز ینه،ول شهاب مرگ تو_آ
 
 کرد؟ یمعرف رو زن اون محمد_
 

کان  فتهگ فقط.ببره بشوره خودشو *گ*ن*ا*ه* فقط اومده سرش رینه،خ فعال_آ
 .زنه اون دسته شهاب اسناد و مدارک همه

 
 .نقشست هی هم باز نایا همه دیمشکوکم،شا که من_
 

کان  .میدونینم ما گهید نشویا_آ
 
 سیمیآرت دستتتت دیبا مدارک نبود؟پس سیمیآرت کار نهیآ یرو نوشتتته مگه_

 .باشه
 

کان  .آره هم پاره یها آره،لباس نوشته_آ
 .خونه هداخل رفته سیمیآرت بعد نفر هی.نبوده سیمیآرت کار مرده یها گربه یول
 

 .باشه داشته تونه یم نفر هی که یا نهیک همه نیا از رفت یاهیس چشمام
 .پوشندم سرمو دستم با
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 .دیکش آغوش در منو و اومد سمتم به ترالن

 
 .شهیم تموم اتفاقات نیا،ایدر نکن تیاذ خودتو انقدر_نفس

 
 .شناسمش ینم که یزن جانب از شدم دیتهد حاال نشست،من تنم به یلرز

 .زد ذهنم به یفکر دفعه کی
 
 بوده؟ شهاب شرکت تو زن اون که یگ ینم مگه_
 

کان  .دادن استفا شرکت از زن تا پنج زمان هم یول آره_آ
 .رنینم بار ریز کدوم چیه و

 .گرفته طالق تاشون سه نفر پنج نیا از
 

 .زدم عق رفتم ییدسشو سمت به دو با.دهنم تو ادیم داره معدم کردم احساس
 .سوخت یم میخال معده بودم، نخورده یزیچ شبید از
 

 .دادیم زهر طعم دهنم
 .رفتم رد سمت به بسته یچشما ،با رفت جیگ سرم که ستمیبا صاف خواستم

کان و ترالن  .گرفتن بازومو ریز آ
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کان  .مارستانیب میبر ایب. یدار تب یلیخ ایدر_آ

 
 .امینم مارستانیب نه،من_
 
 .گهید میدار چرا؟دکتر مارستانیب_مانیا

 
 .میدیشن ازش کلمه کیشد، باز زبونش عجب چه

 .ستین دکتر به ازینکرده،ن الزم:گفتم و رفتم یا غره چشم بهش
 
 .دمیکش دراز جام تو و رفتم اتاق سمت به ها بچه کمک با
 

کان  ه؟یچ نیا:گفت حرص با آ
 
 .انداختم ینگاه بودم نخورده ازش شتریب قاشق هی که سوپ ظرف به

 .کرد یم نگاه سوپ به نیغمگ یچشما با که افتاد مانیا به چشمم
 
 .بخوابم خوام یم رونیب نیبر_
 
 .کنم نتیمعا ؟بزاریکن یم لج چرا_مانیپ
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 ؟یدکتر تو مگه_
 

 .بله باشه قبول اگه:گفت و زد ینیریش لبخند
 

 .کردن یم نگاش تعجب با ترالن و نفس
 .بخوابم خوام یم که زودتر باشه،فقط:گفتم و راه اون به زدم خودمو زور به
 

 .ستین دیشد ی،ولیدار تب:گفت منو هیشونیپ رو گذاشت دستشو جلو اومد
 .ینخورد یچیه صبح از معلومه که نطورمیا

 
 .ارهیب غذا واسش بره هم یکی.اریب فشارسنجتو برو:گفت مانیا به رو بعد

 
 .ندارم لیخواد،م ینم_
 
 .یشد فیه؟ضعیچ ندارم لیم_مانیپ

 
 .اومد اتاق به سنج فشار با مانیا.ارهیب یزیچ واسم که رفت ترالن

 
 .سمیبنو دارو چندتا بده دفترچتو:گفت و گرفت رو فشارم مانیپ

 .سمینو یم هم سرمم هی ،واستیندار رو به رنگم
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 .بوده روت یعصب فشار هم ،یخورد سرما هم
 

 .ایشیم یجد یشیم دکتر:گفتم زدمو بهش یلبخند
 

 ن؟یهست یچ دکتر_نفس
 
 .اطفال_مانیپ

 
 اطفال؟ چرا_ایپو
 
 .هام بچه عاشق من چون_مانیپ

 
 .باحال ؟چهیاوووخ_نفس

 
 عالقه.بود مانیزا و زنان شیاصل عالقه البته:گفت زدو یدار صدا پوزخند مانیا

 .نوزادهاست به دشیشد
 

 .دنیخند مزش یب حرف به همه
 

کان  .یشد داریب تازه که ؟تویبخواب یخوا یم واقعا ایدر_آ
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 .نمیبش تونم ینم کنم؟اصال کاریچ خب_
 
 .سالن تو میبر بردار بالشتو پتو خب_ایپو
 

 .سالن تو رفتم ها بچه کمک به.کردن موافقت همه
کان  .رمیبگ داروهاتو رمیم من:گفت و برداشت دفترچمو آ

 
 .ادیب باهات ترالنم کن باشه،صبر_

 .نشه گم برو باهاش:گفتم ترالن به رو بعد
 

شه، گم که نبود بچه کان که یوقت از یول ب شم ازش ترالن بود اومده آ  یرنمب چ
 داشت

 
 ترالن

 
 
 ات رفتم اتاق ستتمت به و اوردمین خودم یرو به اما کردم، تعجب ایدر حرف از

 .بشم اماده
 

 بپوشم؟ یچ حاال رفتن، رونیب وقته من شهیهم مشکل
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 .اتاق تو ادیب دادم امیپ نفس به و برداشتم مویگوش
 

 .داخل اومد نفس شدو باز شدت با در
 

 شده؟ ی؟چ هیچ_نفس
 
 بپوشم؟ یچ_
 
 .گهید بپوش زیچی وا؟_
 
 .انداخت بهش ینگاه رفتو کمد سمت به

 .داد دستم به دمویسف شال و شلوار
 .بپوش رو نایهم:گفت و آورد در کاور از هم رو میآب پالتو

 
شه ست تا گفتم یا با شه خارج اتاق از خوا  در تردک که هم خان مانیپ:گفتم ب
 .اومد

 
 .ترالن ادینم بهش آره،اصال_
 
 .ادیم هم یلیاد؟خینم چرا_
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ت بگن دنبالش وفتنیب پرستارا باشه، دکتر ندارم دوست من یول_ ت تاآق ت ت  یت
 .دکتر یآقتتتتتا دکتتتتتر،

 
 .گرفت خندم که زدیم رو حرفا نیا حرص با انقدر

 
 جان؟ نفس داره یربط چه تو به آخه_
 
 .مزخرف ش،پسرهیچه؟ا من به اصال یگ یم داره؟راست یربط چه من به_
 

 .دمیکش نازک چشم خط هی و نهیآ جلو رفتم. بودم دهیپوش لباسامو
شک رژ هی  لوتگ.گفتنت شیا  به خوردنت،نه حرص به نه:گفتم و زدم هم یزر
 .ها کرده ریگ
 
 .ادینم خوشم ازش هم اصال رمینخ_
 
 .یندار دوسش که تابلو کامال آره_
 .شدم خارج اتاق از برداشتم ستش بوت مین با دمویسف فیک
 
کان به و رفتم سالن سمت به  .میبر ام آماده گفتم آ
 .زد چشمک بهم ایدر آخر لحظه تو که میشد جدا جمع از یخداحافظ هی با
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 .برم من گفت عمد از پس نامرد یا

 .بودم مونده نیماش در جلو
 

قب ای نمیبشتت جلو که داشتتتم شتتتک کان خود که ع  و کرد باز برام و در آ
 . دییبفرما:گفت

 
کان  گذره؟ یم خوش نجایخبرا؟ا چه_آ

 
 .کنه یم تیاذ یدور ست،فقطین بد آره_
 
 .یدور سخته آره،واقعا_
 
 .زدینم یحرف و بود زده زل رو به رو کردم،به نگاش تعجب با
 
فت،من یزیچ داروخونه خود تا کان یول بود، زده که یحرف فکره تو نگ  رو آ
 .بود کرده اخم ینجوریا که کرد یم فکر یچ به دونم ینم
 

 .میکرد دایپ داروخونه هی شهر تو دنیچرخ ساعت مین بعد
کان  .رهیبگ رو ها دارو که شد ادهیپ آ

 .کردم روشنش و بردم ضبط سمت به دستمو
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 .نشست اومد که کردم رد و آهنگ و چند
 .ببند چشماتو:گفت پامو رو گذاشت رو ها دارو

 
 ؟یچ یبرا_
 
 .بهت بدم یزیچ هی خوام یم ببند_
 

 .موندم منتظر بستمو چشمامو
 .کن باز چشمتو حاال:گفت و اومد مشما یصدا

 
 .کردم تعجب پستونک دنید از کردم باز چشممو یال آروم

 
 ه؟یچ گهید نیا_
 
 .پستونک_
 
 ه؟یچ باهوش،واسه دونم یم_
 
 .تو ین ین واسه_
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 وا؟_
 
 .ها شهیم خوشگل بچت_
 

ش خجالت سرمو از دمیک ستونک که نییپا انداختم حرفش، ست به رو پ  و داد مد
 .رنیمیم واسش همه.بشه یپسر چه:گفت

 
 پسر؟ پسر؟چرا_
 
 .باشه داشته خواهرشو یهوا که باشه پسر دیبا ی؟اولیچ پس_
 

 .ارمیب بچه خوام ینم اصال من:گفتم کردمو اخم
 
 وقت؟ اون چرا_
 
 .نداره یربط تو به_
 

 .داره ربط من به اتفاقا:گفت یبلند بایتقر یصدا با کردو اخم
 
 وقت؟ اون چرا_
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 چون؟…چون_
 

 ؟یچ چون:گفتم کردمو بلند صدامو خودش مثل منم
 

کان  .یچیه_آ
 

 .کردم نگاه ادهیپ یعابرها و ابونیخ به کردمو هم تو اخمامو
 .دارم دوسش که نفهمه وقت چیه کردم وآرزو بستم رو چشمام

 
 
 
 
 

 ایدر
 
 
 .کردن سکوت همه رفتن ها بچه که یوقت از

 .دهیم جوابشو نفس و گهیم ییزایچ هی مانیپ باری قهیدق هرچند
 .شنومیم رو پچشون پچ فقط که زننیم حرف آروم انقدر یول
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 .بستم چشمامو مانیا رهیخ یها نگاه از خسته

 جونم؟ از یخوا یم یچ
 ؟یکرد من کینزد خودتو انقدر چرا ،پسیبر یخوا یم که تو
 

 ا؟یدر یخوب:گفت بالفاصله مانیپ دم،یکش یقیعم نفس
 کنه؟ یم درد تییجا
 

 .دادم تکون سرمو فقط
 

 ارم؟یب برات یخوا یم یزیچ_ نفس
 

 .دادم تکون سرمو فقط دوباره
 

 ؟یزن ینم حرف چرا_نفس
 

 .دمیترس یگذاشتم،م هم رو چشمامو فقط
 .بشکنه یلعنت بغض نیا و بزنم حرف دمیترس یم

 .بخونه فکرمو تونه ینم یکس که خوبه چقدر
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  دراز لنگ بابا 
 

ست که نیهم من دراز لنگ بابا ستت یه  نآ به هرگز که ات هیسا یدارم؛حت دو
 ....رسمینم
 

 .جان مانی،ا زمیعز دراز لنگ بابا
 

 !!!دارم دوستت یندان که است نیا به من یایدن یدلخوش تمام
 

 ....... زدیریم فرو دلم درون یزیچ ام یرانیم و یفهم یم یوقت
 
 !غرور هیشب یزیچ
 

 !زیعز دراز لنگ بابا
 

 .......بدارم دوستت بگذار و بزن ینفهم به را خودت یگاه لطفا
 

 .......نخواهدخواند مرا قلب خطوط و روح یالفبا چکسیه تو از بعد
 
 ....!گزارم ینم
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 ....!خواهم ینم
 

 !دارم دوستت یهست که نیهم من دراز لنگ بابا
 

 ............. رسمینم آن به هرگز که ات هیسا یحت
 
 (وبستر نیج_  دراز لنگ بابا)
 

 .بود من به رهیخ کردم،بازم باز چشمامو
 .دیچک چشمم از یاشک قطره

کان و ترالن و شد باز در که کردم پاکش عیسر  .داخل اومدن آ
 

 .سپرد مانیپ دست به رو ها دارو ترالن
 .بخوره هاشو دارو اریب آب برو:گفت نفس به و اومد سمتم به مانیپ

 
 ن؟یدار ییسرپا زیآو رخت:گفت مانیا به رو بعد

 
 آره،چطور؟_مانیا

 
 .کنم وصل سرمشو اریب برو_مانیپ
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 .بودم خواب رخت تو روز سه دو
 .داشتم بتیغ یادیز ینبود،ول خوش حالم ادیدانشگاه،ز رفتم روزید
 

 بکرد،تعج ستتالم بهم فرهاد شتتدم کالس وارد یوقت که بود نیا هیقضتت هیجالب
 .اوردمین خودم یرو به یکردم،ول

 
 .میکرد حلش زود ترالن منو که داد مسئله چندتا استاد
 .بود نشسته من کناره فاصله یصندل کی با فرهاد

 
 .کرد یم نگاه من برگه به یرکیز ریز
 
 ؟یگرد یم یزیچ دنبال_
 

 داره؟ نمره سواال نینه،ا_فرهاد
 
 .بله_
 
 م؟یبد جوابشو بعدا شهیدونستم،نمینم إ؟_
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 .سیبنو زود:گفتم گرفتمو سمتش به برگمو حرف بدون
 

 .داد پس رو جوابا،برگه نوشتن از بعد و کرد تشکر آروم
 .رفت و گفت من به یدینباش خسته کالس شدن تموم از بعد

 
 ه؟چراچش نیا:گفت نفس که میکرد یم نگاه هم به تعجب با نفس و ترالن من،

 شده؟ مهربون هوی
 
 .هستن ونهید کال بدونم،پسرا چه_
 

 .خونه میرفت میمستق کالس بعد
 .میبود شده خسته هممون

 وفهشتتک یکن یم کاریچ:گفتم کردمو ستتالم بهش بود خونه آشتتپز تو شتتکوفه
 جون؟

 
 .نینش تیاذ کنم یم آماده رو فردا لیوسا مادر،دارم یچیه_شکوفه

 
 .یافتاد زحمت به هم م،شمایدادیم انجام خودمون_نفس

 
 هیرف چه نیا:گفت و چرخوند من ستتر دور و کرد روشتتن یاستتپند شتتکوفه

 .بود خورده چشم حسود،بچم چشم مادر،بترکه
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 زنه؟یم چشم منو یک آخه:گفتم دمویخند حرفش از
 

 .یزیچ هی نیبگ منو زنه؟بازیم چشم مونویم نیا یوا،ک_ترالن
 
 .گهید گمیم ه؟راستیچ خب:گفت که سرش تو زدم یکی

 
 مبچ نیا ین،ولیخوشتتگل تاتون ستته هر ماشتتالله پاتون کف چشتتمم_شتتکوفه

 .چشمه تو همش
 

 .دمی*ب*و*س* گونشو زدمو بهش یلبخند
 
 ا؟یبود یزیچ خوب یبود جوون هم جون،شما شکوفه_
 

 نفس؟ نه مگه جوونه االنم بفهم،شکوفه دهنتو حرف_ترالن
 

 .خودش،جتتتتتتتتتون واسه هیگریج آره_نفس
 

 .نیزنیم ور ماشالله آقا یحرفا.نکشتتون خدا:گفت و زد ینیریش لبخنده شکوفه
 



 571 ایدختر در

 .واقعا ماشالله آقا خوشبحال_
 

 ا؟یدار دوس رو ماشالله آقا مشخصه_ترالن
 

 و دست نیبر:گفت و کرد مشغول کردن خورد ازیپ با سرشو خجالت با شکوفه
 .نیبشور رو روتون

 
 .میشد خارج خونه آشپز از به ها بچه با زدمو شیسادگ به یلبخند

 
 
 
 
 .میچرخ یم خودمون دور مویشد داریب صبح هفت ساعت از

 .داد انجام شکوفه روزید رو کارا همه خوبه حاال
 .هست مانیا که هیروز نیآخر امروز

 
 .باشم ریگ چشم امروز خواد یم دلم چرا دونمینم
 .رفتم شیآرا لوازم سمت به

 .زدم صورتم به و افتاب زد همه از اول
 .دمیکش یمیزخ چشم خط
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 یرو بار نیچند و برداشتم بودم نزده دست بهش بود وقت یلیخ که قرمزمو رژ
 .دمیکش لبم

 
 .دمیپوش کرد یم قاب و تنم که رو میا سرمه کوتاه پالتو

 .کردم تنم به هم یا سرمه شلوار
 

 .شدم خارج اتاق از و انداختم سرم رو قرمزمو شال
 .شد خارج اتاقش از هم ترالن من با زمان هم

 
 .بال یشد یگریج چه خانومو اووه_ترالن

 
 .زمیعز یگریج خودت:گفتم و فرستادم *ب*و*س* براش هوا تو

 .بفهم دهنتو حرف
 
 !هان یزد پیت انقدر یک واسه.گرمیج من بابا باشه_
 

 .خودم واسه:گفتم و رفتم بهش یا غره چشم
 
 شدم؟ خوب من.یگیم راست که تو_
 



 573 ایدختر در

 .یعال: گفتم و دوختم چشم شیمشک پالتو به
 

 .میبر نیماش دوتا با بود قرار
 .زننیم کیت بد هم ناینفس،ا دنبال بود رفته مانیپ

 
کان که نییپا میرفت  .هورا همه نیا رهیم یک:گفت زدو ییباال بلند سوت آ
 
 .پرو کن،بچه شیدرو چشماتو_
 

کان  .یمن دخمل تو_آ
 
 تاحال؟ یک از_
 
 .خوندن به کرد شروع مسخره حالت با هوی

 . شد یم مسخره یلیخ خوندن موقع ینبود،ول بد صداش
 
  نداره شا دارم دختر یه 
 نداره تا خوشگلي از 

 نمیدم کسونش کس، به
 دمینم نشونش همه به
 نمیدم زورش حرف به نمیدم دورش راه به
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 باشه اطلس تنش پیرهن باشه کس که میدم کسي به
  لشکرش با ادیب شاه

 اشهب وملک باشه ملک باشه تک که میدم کسي به کوچیکترش پسر واسه
 باشه وملک باشه ملک باشه تک که میدم کسي به

  من شفیق همنفس من، نینازن دختر
  من عقیق من انگشتر نگین
 تار شب شمع بابا یار من دختر

 بابا بیخار گل تو جهان گلستون این تو
 نداره ماه داره صورتي نداره شاه دارم دختر یه
 نداره تا خوشگلي از
 نمیدم نشونش همه به نمیدم اونش و این به
 نمیدم دیارش هر به نمیدم خواستگارش به
  باشه تک که میدم کسي به
 ندم؟ ایا ایابدم؟ ندم؟ ایا بدم؟ ایا
 
 .بنداز یترش دار نده،نگهش آقا_مانیا

 
ش عیسر کردم نگاه چپ چپ بهش که دیخند ن؟ترالنییپا اومد یک نیا  ودهن

 .بست
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 ؟یبخون صدات نیا با یمحبور حاال_مانیا
 

 .دنیرس هم نفس و مانیپ لحظه نیهم
 

کان  .سخته چقدر داشتن دختر یفهم ینم یندار دختر که مجبورم،تو بله_آ
 

 .افتادم خنده به منم که زدیم یجد رو حرفا نیا انقدر
 

 شده؟ یچ:گفت و شد ادهیپ نفس
 

کانیچیه_ترالن  .خوند یم داشت ،آ
 
 مهه که اریب تارتویگ شتتما جان مانیا خب:گفت و اومد ستتمتمون به هم مانیپ

 .یچ یعنی خوندن بفهمن
 
 .ندارم حوصله_مانیا

 
 .بخون برامون اری،بییدا گهیم راست_ترالن

 
 .ستین خوب صدام منم_مانیا
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 .گهید بخون!،خواهشیخوب هم یلیخ رمینخ_ترالن
 
 .نیبخون برامون: گفتم یسرد لحن با
 

 .ارهیب تارشویگ که رفت باال سمت به انداختو من به ینگاه
 .کنه گوش حرف انقدر دونستمینم
 

 .ستننش مانیا نیماش تو ترالن و ایپو  .میکرد حرکت مانیا برگشتن از بعد
 

کان و منم  .مینشست مانیپ نیماش تو نفس نبودن تنها یبرا آ
 .اوردمین خودم یرو به یول دمید رو مانیا اخم اخر لحظه تو
 
 حرف هم اب ایا،بینخواب:گفت نفس که گرفت یم خوابم گذشت،داشت که کمی

 .میرسیم االن.میبزن
 
 م؟یبگ یچ.باشه_
 
 .رهیم سر حوصلش ن،اونجایماش نیا تو اومد یم هم ترالن کاش یا گمایم_
 
 .شهنبا تنها که ششیپ میریم ما ایما، شیپ ادیم اون ای برگشت موقع حاال_



 577 ایدختر در

 
 .هیخوب آره،فکر_
 
 ؟یواشکی نیگیم نیدار یچ_مانیپ

 
 .شد تنها ،ترالنیچیه_نفس

 
 .بره خواد یم صبح باشه،فردا شییدا شیپ نداره،بهتره اشکال_مانیپ

 
کان  کجا؟_آ

 
 .ترزود دمیشا گرده یم بر گهید کسالی ه،احتماالیکار کانادا،البته_مانیپ

 
کان  بمونن؟ تنها دیبا نای؟ایچ ها بچه پس_آ

 
 .گهید دونم،حتماینم گهید نوشویا_مانیپ

 
گاه نهییا تو از مانیپ خت،رومو من به ین ندا  چشتتم رونیب به گرفتمو ازش ا

 .دوختم
 .بود ما نیماش کنار مانیا نیماش
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 .کرد نگام که بودم رهیخ رخش مین به
 .نبرد خوابم ینمش،ولینب گهید که گذاشتم هم رو چشمامو

 .کردم یم گوش ها بچه یحرفا به
 

 ؟یطوالن انقدر چرا حاال_نفس
 
 .کرده دونم،لجینم_مانیپ

 
کان  ؟یک با_آ

 
 .احمق خودش،پسره با_مانیپ

 
 .بود مشغول فکرم یول بود آروم نگفت،ظاهرم یزیچ یکس گهید

 شده؟ یچ کرده؟مگه لج چرا
 

 .میدیرس یک نشدم متوجه که بودم فکر تو انقدر
 

 .میدیرس شو داریب ایدر_ نفس
 

 .بودم بسته چشمامو.نبودم خواب:گفتم زدمو یلبخند
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 .میشد ادهیپ هم با همه

 .بود کرده پر رو فضا کل ها رکیرجیج ی،صدا کردن پهن یانداز ریز
 .گرفت دستمو و اومد سمتم به آرتام

 .میبزن دور اطراف نیا میریم ما:گفتم ها بچه به
 
 .میکرد یباز آرتام با و میزد دور اطراف اون کمی

 .ایباش خودت ن،مواظبیریم فردا آرتام:گفتم و نشستم یسنگ تکه یرو
 

 .داد تکون سرشو
 
 .یبزن حرف یتون یم ،تویبزن حرف کن یسع آرتام_
 

 .اشه…بتتت_آرتام
 
 .باش هم بابات ن،مواظبیآفر_

 .باشه بهش حواست تنهاست،تو اون
 

 .باشه_آرتام
 
 .میزدیم قدم جنگل تو هدف یب ساعت مین
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 .میشد دور یادیز گهید کردم احساس
 
 .میشد دور یلیم،خیبرگرد بهتره آرتام_
 

 .باشه_آرتام
 
 .بود کرده شلوارش بیج تو دستشو که دمید و مانیا میبرگشت تا
 .کرد یم نگام یخواص حالت با
 

 .بغلش تو رفت و دییدو باباش سمت به عیسر که کردم ول آرتامو دست
 نم نگاه تو از نگاهشو هم لحظه کی یحت یگرفت،ول آغوشش تو آرتامو مانیا

 .نکرد جدا
 
 .گرفت قرار روم به رو و اومد سمتم به

 ربخاط فرستادم یم لعنت خودمو همش.نداشتم چشمشو تو کردن نگاه طاقت
 .ظیغل شیآرا
 

 .نییپا انداختم سرمو
 .کرد بلند سرمو چونمو ریز گذاشت دستشو

 .کرد یم نگاه چشمام به حرف،فقط بدون
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 .بود نیدلنش نگاهش رنگ
 .کنم نگاه چشماش به فقط یحرف بدون ها ساعت خواد یم دلم

 
 .دیکش لبام رو شستو انگشت

 .دمیکش عقب سرمو
 

 .نیبش سنگ تخته اون یرو برو:گفت و گذاشت نیزم آرتامو
 
 .داد نشون رو یبزرگ سنگ دستش با و

 .نشست ما به پشت و رفت سنگ سمت به آروم آرتامم
 .بهم بود زده برگشتم،زل سمتش به شد راحت آرتام از که المیخ
 
 .ادیم بهت یلیخ رژ رنگ نیا_مانیا

 
 .ستین تو مناسبه یول:داد ادامه یآرام به که نگفتم یچیه
 

 هکن یم ونهید آدمو چشتتمات:گفت و برگردوند صتتورتمو که گرفتم ازش رومو
 .شهیم یطوفان یوقت
 

 .صداش آرامش تو بودم شده مسخ
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 .کردم یم زیآنال رو حرکاتش فقط یحرف بدون
ند خت دستتتشتتو حرکت کی تو و زد یلبخ ندا  خوش به منو و کمرم دور ا

 .چسبوند
 

 .نداشتم یقدرت چیه مانیا مقابل در
 ؟ یدار یچ وجودت درون کنم؟تو کارتیچ:گفت گوشم بغل آروم

 
 .کردم نگاه چشماش به و دمیکش عقب سرمو
 .بود خراب حالم
 .ازش بودم ریداشتم،دلگ بغض

 .نداشتم کردن هیگال یبرا یلیدل یول
 

 .داد قرار هام لب یرو به لباشو و شد بسته چشماش
 .جونم به ،افتاد بد یها حس تمام هوی

 .شد زنده برام شهاب حرکات
 .عالقست و عشق یچ هر از خورد بهم حالم

گاه خود نا نمیب یم و مانیا یوقت درسته  .افته یم تاپ تاپ به قلبم آ
 
 .شهاب مثل هیکی مانمیا یول
 .زدم صورتش به یمحکم هیلیس کی شدمو جدا ازش قدرتم تمام با
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 .صورتش رو گذاشت یناباور با دستشو

 .نداشتم *خ*ی*ا*ن*ت طاقت گهید
 

 .مانیا با یکینزد نیا بخاطره خورد بهم خودم از حالم
 .نداره دوستم که نیا دارم دوسش من

 
 .دیلرزیم تیعصبان از بدنم

 ؟یکن یم بغل منو راه به راه که یهست یک یکرد فکر:گفتم ادیفر با
 .ادیم بدم همتون اد،ازیم بدم ازت

 .خوره یم بهم ازتون حالم
 

شک قطره شمم از یا سک من مگه:گفتم که دیچک چ  نم،تویباز شب مهیخ عرو
 .بره و کنه یباز باهام دهیم اجازه خودش به یکس هر که
 
 .جلو این:گفتم گرفتمو فاصله ازش عیسر که شد کینزد بهم قدم کی

 
 .دمییدو ها بچه سمت به شدمو رد کنارش از

 .بود دهیبر رو امانم هیگر
 التهاب نیا دیشتتا که شتتستتتم صتتورتمو خشی آب با رفتم خونه رود ستتمت به

 .بشه خاموش میدرون
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 .شد تر کم هاش شعله یول نشد خاموش
 
 .رفتم صدا سمت به ییصدا سرو دنیشن با

 .بود ترالن یها غیج یصدا
 
 د؟یکن یم کاریچ نجایا تا دو شما وا_
 
 .بزنه قدم داشت دوست خانوم_ایپو
 

 قدم نرفت همه گهید بله:گفت قهره مثال که یلحن با گرفتو من از روشتتو ترالن
 .من موندم فقط بزنن

 .ستین الشیخ نیع تو خاله پسر رفته سر حوصلم گم یم هم هرچقدر
 
 یباال رفت یم داشت گوتان اوران مثل.یبگرد آوردم رو تو که منه رهیتقص_ایپو

 .افتاد که درخت
 

 .کتتتتتتوفتتتتت،درد:گفت ترالن که دمیخند
 
 ؟یستیوا یتون ینم االن_
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 .کنه یم درد راستم یپا مچ.تونم ینم نه_ترالن
 .شکسته کنم فکر

 
 هیدگید ربض هی فقط احتماال.یبکش نفس یتون ینم االن بشکنه اگه خره_ایپو

 .کهیکوچ
 
 .گه یم راست ایپو آره_
 

 .کنه یم بزارم،درد نیزم رو پاهامو تونم ینم من ه،یهرچ_ترالن
 
 .میبر کن بلندش ایپو خب_
 
 .بهتره بگم شییدا به کنم؟برم بلند نویا یچطور من_ایپو
 
 .کن بلندش نکرده،خودت الزم_
 
 .دهیپوش لباس عالمه هینه،یسنگ یلیخ آخه_ایپو
 
 .واست ارمیم من اریب در ترالن،پالتوتو گهیم راست گهید نویا_
 

 .کرد بلندش ایپو و آورد در پالتوشو
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 .من خره ،برویهتتتتت_ترالن

 
 .که بدم نشوت یخر هی_ایپو
 

 .،برویهتتتتت من، خره نزن حرف_ترالن
 .بره راه بدم خرم به یدار قند ایدر
 

 .خورد یم حرص شتریب ایپو دمویخد یم من
 
 .شد بلند خودش و انداز ریز رو گذاشت رو م،ترالنیدیرس ها بچه به تا

کان اومده در حدقه از یچشما  .بود یدنید آ
جب هم گاه ایپو به یطور هی بود،هم متع گه که کرد یم ن ما بود جاش ا  حت

 .شکستیم گردنشو
 

 ترتر؟ شده یچ_نفس
 

 .شکسته پام_ترالن
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 اختاند بهش ی،نگاه گرفت دستش تو پاشو مچ و اومد ترالن سمت به مانیپ
 .دهید ضرب کمی نشکسته:گفت و
 

 .کنه یم درد اما:گفت و دیبرچ لباشو ترالن
 
 .شهیم خوب ارین فشار پات نداره،به اشکال_مانیپ

 
 .یباش تو پرستارم دیشا کنم تب یاله:گفت گوشم بغل یواشکی نفس

 
 .خنده از بودم مرده
 . رفتن دست از ها بچه

 
 کرده جمع چوب عالمه هی کدوم هر که یحال در آرتام و مانیا قهیدق چند بعد

 .اومدن سمتمون به بودن
 
 .پهلوان ماشالله_مانیپ

 
 .شهیم سردشون ها کن،بچه روشن شیآت ایب_مانیا

 
کان  .خان مانیا شدن بزرگ وقته یلیخ ها بچه_آ
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 مکک مانیا به شیآت کردن روشتتن در تا رفتن ها چوب ستتمت به ایپو و مانیپ
 .کنن

کان به چشم با  .برو کردم اشاره آ
 .رفت هیبق سمت به دمغ یا افهیق با
 

 .گهید بود نشسته رو بچه یداشت کاریچ خب_ترالن
 
 ؟یناراحت چرا تو حاال.شدن بزرگ ها بچه خودش قول به_
 

 .متتتتتن؟نتتتتتتتتتتته_ترالن
 
 .بود کرده گرم شیآت با سرشو مانیکردم،ا نگاه ونیآقا سمت به
 .ننداخته من به هم ینگاه مین اومده که یوقت از

 .پرو بچه حقشه اصال
 

 .نشستم نایا مانیا به پشت ترالن جلو رفتم
 
 .یدار دوسش دونمیم ترالن،من نیبب_
 
 رو؟ یک: گفت و بهم زد زل شده درشت یچشما با
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کان_  .گهید آ
 

 .ندارم دوسش نتتتته،من_ترالن
 
 .داره دوست اونم یدار دوسش دونمینگو،م دروغ که من به_
 

 یول:دادم ادامه من که داد رونیب حرص با نفسشو   رفتو یا غره چشم بهم ترالن
 .هست هم یبهتر یها تیموقع تو یکن،برا فکر شتریب

 
 ؟یتیموقع چه_
 
کان به برگشتم ترس با  ؟ییجایا یک از ،تویچیه:گفتم کردمو نگاه آ
 

کان  .باشم دیبا که ییجا از_آ
 ؟یتیموقع چه

 
 ؟یچیه_
 

کان  ؟یگیم ینطوریا یکن یراض و ترالن نکهیا یمثال؟بجا یمن خواهر تو_آ
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 .نشه تیاذ ترالنم گفتم یگرفت یمون الل تو دمید ه،منیحرف چه نیا_
 

کان  .گرفت و ترالن دست و نشست من کنار اومد آ
کان به شده شوکه ترالن کان که کرد نگاه آ س مکان نجایا دونمیم:گفت آ  یبمنا

 .گمیم داشتنت نگه یبرا یست،ولین
 ؟یکن یم ازدواج من با
 

کان،ترالن ییهوی حرف از بود، مونده وا دهنمون نفس و من  به زده زل فقط آ
کان  .گفت ینم یچیه و آ

 .کرد سکته ترالن خدا ای
 

کان  ترالنم؟ یدینم جوامو:گفت و زد کنار رو ترالن اومده جلو یموها آ
 

 .واسش سوخت دلم که گفت مظلوم انقدر
گاه ترالن خت من به ین ندا ند با که ا کان که دادم نانیاطم بهمش یلبخ  آ
 .نستیگز نیبهتر

 
 .کنم فکر دیبا من_ترالن

 
کان  .هیبق شیپ رفت و زد دستش یرو ینرم ه*ب*و*س* آ
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 زا بزنم غیج خواد یم دلم یتتتتتتیوااااا:گفت بغلمو تو انداخت خودشو ترالن
 .یخوش

 
 هیزندگ کمتر دهیترشتت هیشتتکر، خدارو خب:گفت نفس و میدیخند نفس و من

 .بهتر
 

 .میخورد فقط ما و پختن و کباب ها بچه
 .کردن جمع خودشون و آوردن خودشون لویوسا همه

 
 .میبود نشسته شیآت دور همه

 .بودم برداشته آخر لحظه که افتادم ییها ینیزم بیس ادی هوی
 .شیآت تو انداختم و آوردم رو ها ینیزم بیس و رفتم مانیپ نیماش سمت به
 

 کاش یا گفتم دلم تو خواستتتم،تازه یم گهید زیچ هی خدا از کاش یا_نفس
 .شیآت تو مینداختیم میداشت ینیزم بیس
 
 .کردم براورده آرزو تا سه م،امروزینجوریا من گهید آره_
 
 .نییپا انداخت سرشو و شد سرخ که زدم یچشمک ترالن به
 
 ؟ییآرزو چه_مانیپ
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 .نیفهمیم یزود به_
 
 ه؟یچ وقت االن ،پسیسالمت به خب_ایپو
 

 ه؟یچ وقته: میگفت هممون
 
 .بخونه واسمون مانیا که نهیا وقته:ایپو
 
 .ارهیب و تاریگ بره یکی:گفت بود ساکت االن تا که مانیا

 
 مانیا ستد ،به برگشت تاریگ با و دییدو نیماش سمت به دو با و شد بلند ایپو

 .سپرد
 
 .کرد میتنظ وکوکشو رفت ور باهاش کمی مانیا

 .گرفت خودش به یقشنگ ژست و کرد صاف صداشو
 

 .بود نشسته شیآت طرف اون من یرو به رو
 .کرد خوندن به شروع ش،یآت به زد زل غم با و انداخت من به ینگاه
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  لبهاته یرو ترانم

 یدار خودت با صدامو
 

 مدونم که خوبه نیهم
 یذاریم وقت من واسه 

 
  یگرم من  ِیقیموس با
 یسرد من  ِیقیموس با
 

 یکرد عوض رو شالت یوقت از یشد بایز چقدر
 
 

 .دوخت بهم نگاهشو و کرد بلند سرشو
 .فهمم ینم من که حرفه تا هزار نگاهش تو

 .کردم نگاه شیآت به و گرفتم ازش نگاهمو
 

  بار هر کنمیم نگاهت
 یشیم ابترینا برام

 
 ازم یدزد یم که رو نگاهت
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 یشیم جذابتر 
 

 یمغرور که خوبه چقدر
 یآروم که خوبه چقدر 

 
 یخانوم انقدر تیجذاب همه نیا کنار

 
 یشیم من دلتنگ هم تو دونمیم که خوبه چقدر

 
 یشیم من آهنگ نیباتریز خالق یدار تو
 

 .زدن دست همه آهنگ شدن تموم از بعد
کان   .بزن شاد:گفت آ

 
 .گهید بود شاد_مانیا

 
کان  .برقصم که خوام یم شاد االن من. بود نیغمگ نه_آ

 
 .کرد برعکسش گرفت، و تاریگ مانیپ

 .کرد خوندن به شروع گرفتو ضرب پشتش
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 منه شراب جام تو چشم آمنه
 منه عذاب و رنج تو اخم آمنه

 
 گرفته شیآت زدستت جونم

 نرفته رونیب دل از تو مهر
 

 زنهیم تو یبرا من قلب آمنه
 شکنهیم من قلب که نکن قهر آمنه

 
 

کان  .وسط دیکش گرفت منو دست و شد بلند آ
 .دمیرقص یم باهاش اجبار به
 .بودم یم شاد دیبا منم.بود یعروس خواهرم و داداش دل تو

 .شدن اضافه بهمون آرتامم و ایپو که وسط آوردم و نفس
 
 

 گرفته شیآت زدستت جونم
 نرفته رونیب دل از تو مهر

 



wWw.Roman4u.iR  596 

 

 تو راز ز مفتون دل
 تو ازین غرق جان

 
  من هوش برده نازت

 تو ناز به والله یا
 

 منه یبال و درد تو نام آمنه
 منه جون یبال دل تو یب آمنه

 
 گرفته شیآت زدستت جونم

 نرفته رونیب دل از تو مهر
 

 منه شراب جام تو چشم آمنه
 منه عذاب و رنج تو اخم آمنه

 
 گرفته شیآت زدستت جونم

 نرفته رونیب دل از تو مهر
 

 گرفته شیآت زدستت جونم
 نرفته رونیب دل از تو مهر
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کان آوردن در یباز مسخره و دنیرقص یکل از بعد  .آ
 .میکرد رفتن عزم عقلش به کردم یم شک داشتم کم کم من که

 .مانیپ نیماش تو پسرا و نشستن مانیا نیماش تو دخترا ندفعهیا
 

 .بود برده خوابش جلو ترالن
 .کرده تیسرا نایا به من خواب انگار
 .دیخواب گذشت که کمی هم نفس
 .من شونه رو بود گذاشته سرشو و بود نشسته بغلم تو آرتام

 
 .کردم یم نازش آروم آروم

 .شدیم بسته چشماش داشت کم کم
ستگ تمام با  قراره ییاه اتفاق چه که بودم فردا فکر به ،همش بردینم خوابم میخ

 .فتهیب برام
 

 .ایدل_آرتام
 
 زم؟یعز جونم_
 

 ؟یا…ینم…تو_آرتام
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 .امیب شما با تونم ینم که من_
 

 .دالم دوشت_آرتام
 

 .زمیعز دارم دوست منم:گفتم دموی*ب*و*س* گونشو آروم
 

 .افتاد نهیآ به چشمم
 .کرد یم نگاه بهمون داشت تعجب با
 .بود دهیخواب که کردم نگاه آرتام به

 .کنم شادش نشد
 .چهیبپ خونه تو صداش که کنم یکار بود قرار

 
 .شهیم وابستت گفتم بهت اول روز_مانیا

 
 .وابستشم منم_
 
 .رهیم ادتونی دینینب همو که روز نداره،دو اشکال_
 
 .دیشا:گفتم و شدم رهیخ چشماش به
 ن؟یگرد یم بر یک



 599 ایدختر در

 
 .میبرنگرد وقت چیه دیشا_
 

 .نگفتم یچرا؟ول بگم خواست یم شد،دلم فشرده قلبم
 .کنم فراموشش بتونم دوارمیام
 

 .شدم رهیخ رونیب به و دادم قورت بغضمو
 .میرسوند رو نفس همه از اول

 
 .بترکونن که مانیپ خونه رفتن همه پسرا
 .دارن یانرژ انقدر چرا نایا دونمینم من

 
 .بشه اضافه جمعشون به هم مانیا ما رسوندن از بعد شد قرار

 
 .باال رفت زود ترالن که میشد ادهیپ نیماش از ترالن و من

 
 .باشه من شیپ هیآخر ،شب خودم شیپ برمیم آرتامو_
 
هار دیکل فت ستتمتم به رو خواب ب فت و گر خت رو باال نیبر پس:گ  من ت

 .نیبخواب
 .نفر دو واسه کهیکوچ تو تخت
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 .نگفتم یچیه یول میشد جا که تو و من بگم خواستم

 .رفتم یحافظ خدا کی با گرفتم و دیکل حرف بدون
 

 .کنم عوض خودمون،لباسامو واحد رفتم اول
 . نشه داریب آرتام که نکردم روشن رو اتاق چراغ

 
 دمیکشتت رو ینرم و ستتبک لباس هی کشتتو داخل کردم دستتتمو یکیتار اون یتو

 .دمشیپوش و رونیب
 ناشناس از ریبخ شب هی باز که انداختم یگوش به نگاه هی گرفتم، بغلم تو آرتامو

 .داشتم یشگیهم
 

 .شدم خارج اتاق از و تخت رو انداختم رو یگوش
 از دهشتت هوش یب دمید که باال رمیم دارم بدم خبر بهش که ترالن اتاق تو رفتم

 .یخستگ
 
 .رفتم باال سمت به شدمو کردنش داریب الیخیب

 .رفتم مانیا اتاق سمت به و بستم پام با و در
 .دمیکش دراز کنارش و گذاشتم تخت رو آرتامو
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 .دهیم و مانیا تلخ عطر یبو اتاق نیا یچ همه
 .دمیکش یم قیعم یها نفس کردمو فرو بالشتش تو سرمو

 
 .شدیم روون چشمم از هم سر پشت اشک قطرات

 یم گرفته حالم ینجوریا دیبا کردم یم آرامش احستتتاس کمی که هرقت چرا
 .شد

 
 
 
 
 
 مانیا

 
 

 .خونه دمیرس بود صبح یکاینزد
 .نمشیبب گهید باری خواست یم ن،دلمییپا طبقه رفتم اول

 .کنم باز رو در رهیدستگ توستم ینم یرفتم،ول اتاقش در پشت تا
 
 .بدونم خودمو اندازه و حد فهموند، بهم زد بهم که یلیس با
 .دارم دوسش چقدر که بگم بهش خواستم یم

 .کرده عوض منو هیچ همه وابستشم،چقدر چقدر
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 .رفتم خودم واحد سمت به کردمو گرد عقب

 .بود در جلو ایدر یها کفش 
 .رفتم داخل تعجب با

 .نبود یکس سرزدم آرتام اتاق به همه از اول
 .بود دهیخواب ایدر بغل تو آرتامو اتاقم، تو رفتم

 
 .رفتم آرتام سمت به کردمو هم تو اخمامو

 .بردم خودش اتاق به آرتامو نشه داریب ایدر که یطور آروم
 

 .پسرم به بود شده میحسود
 .بود مادرانه امن آغوش کی دنبال فقط مظلومانه که یپسر به
 
 .رفتم اتاق سمت به خوردمو یخنک آب خچالی تو از 

 .خوامش یم که خواد،من ینم منو که ستین مهم برام
 .بره شمیپ از زارمینم گهید دفعه نیا بزنه منو بخواد هم چقدر هر
 

 .خوبه حالم یبودم،ول کرده یرو ادهیز امشب
 .هست ییایدر کنم فراموش که خوردم

 .شده هم تر رنگ پر چ،یه نشد که فراموش
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 .بستم و در رفتم اتاق سمت به

 .کردم روشن رو تخت بغل کیکوچ خواب چراغ
 .دیدرخش یم هم کم نور نیا ریز ایدر یول بود، کم نورش

 
 .گرفتمش بغلم تو دمویکش دراز کنارش

 
 .چسبوندمش خودم به شتریب که خورد یآروم تکون

 .کرد باز آروم چشماشو هیال
 .نمیس یرو گذاشت دستو و بست چشماشو زد، بهم یلبخند

 
 اوه:گفت که کردم تر محکم کمرش دور دستتتمو کمی حرکتش از کردم تعجب

 .ادهیز زورت خوابم یتو مانیا
 

شه داده االرم مغزش انگار بعد شو عیسر.با شما  خواب االن:گفت و کرد باز چ
 ستم؟ین

 
 .اهو تو رفت آخش که گرفت خودش بازو از شگونیو هی بدم جواب بخوام تا
 
 خودت؟ با یکن یم یدار کاریچ_
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 .ترسه یم ترالن.نییپا برم دیبا کن،من ولم_ایدر
 
 .ترسه یشه،نمیم روشن داره گهید هوا_
 
 محکم حرفاش به توجه بدون من یکن،ول ولم گفت یم و خورد یم ول یه

 .بودم داشته نگهش
 
 .باش خودم شیپ کممی ،یدیدیم خوابمو یداشت االن که تو_
 
 .دمیند رو تو خواب رم،منینخ_
 
 .گرفت محکم دستاشم کردمو قفل پاهاشو پاهام با
 .بخوره تکون تونست ینم گهید
 
 .برم مان،بزاریا کن ولم:گفت یمانند ناله یصدا با
 
 ؟یبر کجا_
 
 .خودم تخت رو برم_
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 نیهم تتخت:گفتم و گرفتم یکیکوچ گاز حستتاستته گردنش به که بودم دهیفهم
 .جاست

 ؟یدیفهم:گفتم یبلند یصدا با من،بعد بغل جاست،تو نیهم جات
 
 .یدیم مشروب یبو مانیکن،ا دم،ولمینفهم نه_

 .یکن یم یدار کاریچ یفهم ینم االن
 
 یم یالیخ اشتتکال شتتکمش رو دستتتمی با دمویکشتت یم پاهاش رو دستتتمو هی

 .دمیکش
 .گرفتم دندن رو گوشش و زدم گوشش ریز به ه*ب*و*س* تا چند

 
 .کنم یم کاریچ دارم فهممیم.خوبه حالم من_
 
 جونم؟ از یخوا یم ی،چیلعنت کن ولم:گفت بغض با دفعه کی

 .کارات نیا با یکرد خستم
 

 .بغلم ایب:گفتم و دادم هیتک تخت تاج به کردمو ولش آروم
 
 .خوام ینم_
 

 .کن تحمل رو امشب هیتتتتا،یدر:گفتم که بره اتاق از شد بلند
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 .بود اشک سیخ سمتم،صورتش برگشت آروم موند

 ه؟یچ یبرا اشکا نیا
 .گرفتمش آغوشم تو و رفتم سمتش به
 
 .دلم زهیعز رو اشکا نیا زینر_
 
 .مانیا_
 
 مان؟یا جان_
 
 .کنم تحمل تونم ینم گهید.برم بزار_
 
 .دونمیم کردم تتیو؟منو؟اذیچ_
 .داشتنه دوست از که کن باور یول

 .یشیم راحت گهید فردا کن،از تحمل رو امشب
 

 .فشرد یم نمیس به سرشو و کرد حلقه کمرم دور دستشو
 .کردم تشیهدا تخت سمت به آروم
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 .داد هیتک تخت تاج به نشستو تخت رو
 .فشینح شونه رو گذاشتم سرمو و نشستم ششیپ رفتم آروم

 .بغلش تو رفتم کامال که گردنم دور انداخت دستشو
 

 ایدر
 
 
 

سش من س دو شتم کس چیه به حاال تا که یدارم،ح  یم تجربه دارم االن و ندا
 .کنم

 .ستین یآسون کاره داره هم بچه هی که یمرد داشتن دوست
 .کهینزد بهم چقدر االن و بود دور من از چقدر عشق کلمه

 
 .بغلمه تو فقط حرف بدون که شهیم یربع هی

 .کنم یم نوازشش کنم یم هاش مو تو دستمو
 .بره که خوام ینم و دارم دوسش چقدر که باشه دهیفهم اشکام از دیبا
 
 .ایدر_
 
 هوم؟_
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 .نگفتم یکس به تاحاال که بگم بهت یزیچ هی خوام یم_
 
 .بگو خب_
 
 .زندست سارا_
 
 .مرد مانیزا درد از باغ تو گفت ممکنه؟ترالن ؟چطوریچتتتتتتتت_
 
 .بدبخته چقدر مرد نیا نگن تا زدم من که بود یحرف نیا_
 
 ؟یچ یعنی_
 
 .بود داده طالق خواست در مانیزا از قبل سارا_

 .خواست ینم آرتامو و من
 ات خواست ینم دلم. خواست ینم رو تو مامانت بگم بچم به تونستم ینم من

 .بشه متنفر زن جنس از عمر آخره
 .استیدن زن نیدارم،بهتر مادر من
 .هست ام دهیگند بیس هی سالم یها بیس نیب شهیهم یول
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سم شد ینم نکردم،روم یسوال ازش ست؟به االن بپر شوقش کجا س مع  ای دیر
 .نه

 .شنیم شکنن،خوردیم هم ها مرد یگاه
 .سخته یلیخ مرد هی شدن خورد دنید
 

شو  گهید سارا از بعد:داد ادامه و انداخت بهم ینگاه و آورد در بغلم تو از سر
 .دمیدینم رو یزن چیه
 .شدنم اعتماد یب بخاطر سارا به عالقم بخاطر نه
 

 .داد هیتک خودش به منو و دورم انداخت دستشو
 . باشه گاه هیتک دیبا شهیهم مانیدرسته،ا االن آره

 .یقو گاه هیتک هی
 .ندارم رو شدنش خورد طاقت من

 
 .دمیشن رو ن،صداتونیکرد یم دعوا شهاب با یداشت که اتاق تو روز اون_

 .دمیدیم اتاق اون تو رو خودم
 .بود مرد هی کرده *خ*ی*ا*ن*ت که کس اون ندفعهیا یول
 

 .داشت فرق آرتام با یلیخ.کردم نگاه رخش مین به کردمو بلند سرمو
 ساراست؟ هیشب آرتام:گفتم آروم
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 .بودنش بور مثل.رفته اون به شییزایچ هی یاد،ولیز نه_
 .کن صبر لحظه هی

 
 .رفت کمد سمت به شد بلند
 .سپرد دستم به و آورد در عکس هی کردن نییپا باال یکل از بعد

 
 ساراست؟ نیا_
 
 .آره_
 
 .قشنگه_
 
 .بزارن احترام بهش دیبا همه قشنگه چون کرد یم فکر یآره،ول_

 .چشم بگن گهیم یچ هر دیبا همه
 
 ن؟ینداشت دوست رو گهید هم شد؟مگه ینطوریا چرا_
 
 .بود اول کسالی واسه همش یم،ولیداشت دوست چرا_
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 یواقع داشتتتن دوستتت فهمم یم دارم االن البته:گفت و شتتد رهیخ چشتتمام به
 .یچ یعنی

 
 .بودم شده چشماش هیاهیس محو

 .داشت ادامه ابد تا ها بودن هم با نیا کاش یا
 
 ؟یبخواب شمیپ شهیم_مانیا

 
 .زشته ستمین من نهیبب شه داریب ترالن نه،_
 
 .ساعت کی فقط_
 

 .گذاشتم نشیس رو دم،سرمویکش دراز کنارش
 .مدیشن یم بحال تا که بود یسمفون نیتر بایز قلبش تاپ تاپ یصدا

 
 .کرد یم نوازشم و ناز مرتب

 .باشیز و فیلط یها زمزمه از بود پر گوشم تو
 .بود ییالال مثل برام گوشم بغل مردونش و بم یصدا

 .یخوش از بودم شده پر
 .خوندن به کرد شروع
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   دست از نره فرصت نیا که ، کن نوازش حاال منو
 

 هست بایز احساس نیا که ، باره نیآخر نیا دیشا
 

 کردم تب که حاال نیهم ، کن نوازش حاال منو
 

 برگردم تو یایدن به ، دیشا یکن لمسم اگه
 

 ستین یسخت کار یباش تو ، بود عاشق شهیم هنوزم
 

 ستین یوقت گهید چه اگر ، باش من با مرز بدون
 
 نهیشیم غصه چشمات تو آخر، دم نیا نمینب
 

 نهیا قسمتم دونمیم ، م*ب*و*س*یم اشکاتو همه
 
 خستم یزندگ نیا از که ، یخوند من یچشما از تو
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 ترسمینم هم مرگ از که ، آرومم اونقدر کنارت
 

 شهیآت تو یدستا تو ، انگار یول سرده تنم
 

 شهیم تموم قصه نیا و یبندیم چشماتو خودت
 

 ستین یسخت کار یباش تو ، بود عاشق شهیم هنوزم
 

 ستین یوقت گهید چه اگر ، باش من با مرز بدون
 
 نهیشیم غصه چشمات تو آخر، دم نیا نمینب
 

 !نهیا قسمتم دونمیم ، م*ب*و*س*یم اشکاتو همه
 
 
 ؟یبر یخوا یم مانیا_
 
 ه؟یچ نظرتو_
 
 ؟یدونیم صالح خودت جور هر.دونمینم خب،من_
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 .شد پکر افشیق
 .میدار شیپ در یعروس هی یزود به احتماال:گفتم و اوردمین خودم یرو به یول
 
 ؟یک هیعروس_
 
کان_  .ترالن و آ
 
 .نگفتن ما به زدن حرف هم با یک نای؟ایکتتتتتتتتتتت_
 

 .یشب یرتیغ خواد ینم حاال:گفتم و شکمش تو زدم یکی یشوخ به دمویخند
کانم شیپ یاتفاق  .چسبوند رو نونش عیسر داغه تنور دید تا اومد،آ

 
 .عتتتتجتتتتتب_

کان خب  .نداره یمانع که من نظر از.هیخوب پسر آ
 
 .باشه هم یمانع خدا رو تو نه_
 
 .یحساس تیداداش رو چقد حاال،تو خب_
 
 .برم گهید من_



 615 ایدختر در

 
 .گرفت منو تر محکم که بشم خارج بغلش از خواستم آروم

 .بغلش وت افتادم که دیکش دستمو نشستم تا کردم، شدن بلند به یسع دوباره
 
 .شکست اوخ،دستم_

 خبرته؟ چه
 .یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیآ

 
 دستته؟ یکجا شد؟ یچ:گفت و نشست ینگران با
 

 آخ.گرفت خورده،رگش چیپ کنم نجا،فکریا:گفتم دادمو نشتتون بازومو پشتتت
 .دستم

 
 .نمیبب ریبگ باال رو دستت_
 

 .شد شتریب دردش که ببرم باال خواستم
 .کنه یم ،دردیتتتتتتیآ_
 

 .دادیم ماساژ بازومو آروم آروم و نشست پشتم اومد
 .کردم یم صدا سرو همش منم

 .شد کمتر دردش گذشت که کمی
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 .بود شده ختم کردن نوازش به مانیا دادن ماساژ
 

مد کرد یم نوازش بازومو که طور نیهم  یم لختمو یها ستترشتتونه جلو او
 .دی*ب*و*س*

 .نیریش حس نیا یتو سوختم یم داشتم
 .ستین نجایا من یجا یول
 

 .رمیم گهید من:گفتم گرفتمو فاصله ازش
 .یبر راه یکل دیبا فردا بخواب هم تو
 
 .باشه_
 
 .دیباش خودتون مواظب_
 
 .نمتیب ینم فردا مگه_
 
 .بگم بهت که نشه دیشا ی،ولینیبیم چرا_
 
 .گرفت قرار من یرو به رو و شد بلند جاش از

 .دیرس یم هاش سرشونه تا قدم
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 .کردم بلند سرمو دنشید بهتر یبرا
 .گرفتم فاصله ازش که شد کینزد بهم

 
 .کنم یخداحافظ باهات نشه فردا دیشا:گفت آروم

 
 .وارید به دمیچسب که شد کینزد بهم دوباره

 .چسبوند میشونیپ به شویشونیگردنم،پ پشت گذاشت دستشو
 
 …من ایدر_
 

 .دادم قرار هاش لب یرو اشارمو انگشت بگه حرفشو ادامه نزاشتم
 .ستین حرفا نیا یجا بره خواد یم که االن

 
 .نگو یچیه…نگو_
 

 .شد جدا ازم و دی*ب*و*س* انگشتمو
 .کردم بازش و رفتم در سمت به

 یرو ینرم ه*ب*و*س* شدم، بلند پام پنجه رو سمتش برگشتم اوردمین طاقت
 .شدم خارج خونه از دو با کاشتمو گونش

 
 .جالتخ از شدم آب دمید نهییآ تو خودمو یوقت اتاقم به برگشتن از بعد شبید
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 .برندارم لباس یکیتار تو باشم من تا حقمه، کنن، سرم تو خاک
 .دیپر سرم از خواب گهید 

 .شد یم ظاهر چشمم جلو آرتام و مانیا چهره همش
 .اه آخه بره خواد یم چرا

 
 .کردم یاساس حمام هی و رفتم حموم سمت به

 .کردم یباز آب شتریب البته
 .انداختم طرفم کی بافتم و کردم خشک موهامو اتاق تو برگشتن از بعد

 
 .دمیپوش زانوم نییپا تا رهنیپ هی

 .نشستم تخت رو برداشتم جزومو کتابو
 .بودم نکرده باز رو یکتاب چیه یال بود وقت یلیخ

 .کردم خوندن درس به شروع
 .برد خوابم و شد بسته چشمام یک دمینفهم که خوندم انقدر

 
 
 
 
 
 .تتتتایدر_
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 هوم؟_
 
 ؟یخواب یم چقدر گهید پاشو_
 
 قرمزه؟ چقدر چشمات وا:گفت که کردم نگاه ترالن به خمارم یچشما با
 
 .بابا دمینخواب شبید_
 
 ؟یخوند درس ی،چطوریداشت یحال چه تو_
 

 .بردینم خوابم:گفتم دادمو بدنم به یقوس و کش
 
 .اومد رونیب خواب رخت از

 .کرد یم بو تک تک و داشتیم بر منو یها ادکلن و عطر ترالن
 
 سر هب زدن به کرد شروع دفعه هی کردو بو کمی دیرس که من عالقه مورد ادکلن به
 .خودش بدن و
 
 خبرته؟ ،چهیاوو_

 .شد تموم
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 .سالن تو دییدو ادکلن با زد روم به یسیخب لبخند

 .کرد یم پخش هوا تو تند تند
 
 .تتتتتترالن_
 

 .کرد یم پخش هوا تو و دییدو یم سالن دور
 .دمییدو یم دنبالش منم

 
 .ریبگ ایب یتون یم اگه_ترالن

 
 .خونه تو اومدن مانیا و آرتام و شد باز در دفعه کی

 
 .کرد یم فرار و زدیم غیج ترالن

 .ختتتتتتره شد کنم،تموم یم خفت:گفتم یم دمییدویم دنبالش منم
 حاال؟ بخرم کجا از نویا

 
 .کرد کپ مییدویم میدار ما دید که آرتام

 .ریبگ نترال از حقمو آرتام،بدو بدو:گفتم آرتام به رو زد سرم به یفکر دفعه کی
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 .دنییدو ترالن دنبال کرد شروع آرتام گفتم نویا تا
 .کرد یم صدا رو ترالن و دیکش یم کوتاه کوتاه یها غیج
 

 .یباخت آوردم،شرطو در صداشم یدید:گفتم ستادمویوا مانیا جلو
 

 .باختم ویچ همه من:گفت و زد روم به یلبخند
 

 .بدم نجات ترالن دست از رو ادکلن دادم حیترج.نشدم منظورش متوجه
 

 .شد تموم ادکلنم نصف که ترالن یها یباز مسخره یکل از بعد
 .نمینازن ادکلن به زدم زل غصه به و خونه آشپز اپن رو نشستم

 
 .ینتون هیگ ایدل:گفت و دیچسب پاهام به آرتام

 
 .خانوم ترالن کارتو نیا کنم یم یتالف حتما یول.کنم ینم هیگر نه_
 

 .کردن یم آماده رو صبحونه زیم هم با مانیا و ترالن
شت ترالن سش زبونمو منم آورد در زبون برام و سمتم برگ  مانیا که آوردم در وا

 .دید منو
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ستم از رو ادکلن جلو اومد و زد یلبخند  و انداخت مارکش به یگرفت،نگاه د
 .بفرستم رمیبگ واست اونجا از بده نویا:گفت

 
 .دیکن دایپ نینتون دیممنون،شا نه_
 
 . واست کنم یم دایپ من،من به بده تو_مانیا

 
 .بشم مزاحم خوام ینم آخه_
 
 . یستین مزاحم وقت چیه تو_
 
 .شهبا دهینشن که کردم نگاه ترالن به دهیترس من یول گفت آروم که نیا با
 .ادیب ایدل بابا:گفت آرتام دفعه هی

 
 .ادیب ما با تونه ینم ایدر_مانیا

 
 و من:گفت دیکشتت یم رو بچه لپ که طور نیهم و اومد آرتام ستتمت به ترالن

 ؟هتتتتان؟ یبر یم رو ایدر یبر ینم
 
 .رو بچه لپ کن ول_
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 .خودمه ییدا خوام،پسر ینم_ترالن

 
 .که شیبکش ستین باشه،قرار خودت ییپسردا_
 
 .صبحونه نیایب:گفت و نشست یصندل رو مانیا

 
 .نکنه فیکث لباسشو که بود آرتام به حواسم همه زیم سر

 .زاشتمیم دهنش به گرفتمو یم کوچولو یها لقمه براش
 
 .شما مال نیرم،ماشیم دارم که ،منیراست:گفت و خورد شییچا از کمی مانیا

 .نیند کشتن به رو خودتون خدا رو تو فقط
 

 .عاشقتم ییدا:گفت و کرد مانیا لپ از محکم ماچ هی دیپر زده ذوق ترالن
 
 ؟ییدا شدم باز سوخته پدر:گفت و دیخند مانیا

 
 .کرد جلب رو توجهم میگوش زنگ یصدا

 .رفتم اتاق سمت به و گفتم دیببخش هی
 .بود مامان

 .دیچیپ یگوش تو دادش یصدا که دادم جواب عیسر
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کان فکر یب دختره_  بگه؟ بهم دیبا آ
 

کان کردم،نکنه سکته  برده؟ بو یچ از گفته؟اصال مامان به برده ییبو آ
 
 .شده یچ.سالم_
 
 ؟یبگ تو که شد یم دیبا یچ.مار زهره و سالم_
 
 .ستمین انیجر در شده؟من یچ آخه_
 
 چمب بدونم دینبا مادرتم که یمن خوب، دختره آخه:گفت کردو بغض دفعه هی

 .سوخته یم تب تو داشته روز دو کس یب و تنها غربت، تو
 
 .کنم نگران هم رو تو ؟نخواستمیگ یم اونو آها_

 .ستمین کس یب که نجایا بعدشم
 .هستن نفس و ترالن

 .ماه میدار هم خانوم شکوفه هی
کانم تازه  .بود آ
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 .کرد قطع و تبم مانیا یندار خبر بگم خواستم
 .رفت یم کشت، یم منو اومد یم ادهیپ د،یفهم یم اگه یعنی

 
 .یگفت یم من به دیبا تو.یچ هر حاال_
 

 ه؟یک: گفت واشی اتاقو تو اومد ترالن
 
 .مامانم_
 
 .برسون سالم إإإ؟خالست؟بهش:گفت و کرد بلند صداشو دفعه هی

 
 ترالنه؟_مامان

 
 .برسونم سالم گفت آره،_
 

 .داده خواهر بهت خدا مادر،واقعا نیباش سالمت_مامان
 
 .دونمیم آره،_
 

 ؟یدونیم ویچ_ترالن
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 .نداره یربط تو به یچیه_
 

 کردنه؟ صحبت طرز چه نینداره؟ا یربط من به_مامان
 
 .خانومم فضول نیا با ستمین تو با مامان یواا_
 
 .هوا رفت غمیج که گرفت دستم از شگونیو هی ترالن حرفم نیا با

 .اتاق تو اومدن مانیا و آرتام
 

 .قتیرف نیا با بده صبر بهت کن،خدا دفاع خودت از ا،برویدر برو_مامان
 
 .نیآم یاله_
 
 .باش خودت مواظب_
 
 .برسون سالم بابا به هم شما_
 

 ن؟یآم یگفت گفت، یچ مامانت:گفت ترالن یخداحافظ از بعد
 
 .قتیرف نیا با بده صبر بهت خدا گفت یچیه_



 627 ایدختر در

 
 .جونم به افتاد ترالن که دیخند مانیا

 هان؟ بده صبر خدا که: گفت یم و دادیم قلقلکم یه
 

 .مردم یم درد دل از داشتم که بودم دهیخند انقدر
 
 .ترالن خدا رو تو_
 

 .کردم غلط یبگ دینتتتتته،با_ترالن
 
 .بده نجاتم مانی،ایواااااا_
 
 ونستتمتم به کرد یم نگامون خنده با و بود مونده حاال تا که مانیحرفم،ا نیا با

 .کرد جدا من از و ترالن اومد
 
 گهید ام یصدا و سر به کردن عادت ها ینییپا طبقه نیا ترالن:گفتم و دمیخند 

 .خبره چه ننیبب انینم
 

 .نبود حواسم ا،اصالیگ یم آره،راست_ترالن
 
 .کنه باز و در تا شد خارج اتاق از مانیا اف اف یصدا با
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 یم یک مینیبب تا میافتاد راه ستترش پشتتت اردک جوجه مثل آرتام و ترالن من،
 .باشه تونه

 
 بله؟_ مانیا

 
_… 

 
 .امیم االن_
 
 

 .فرودگاه ببره رو ما اومده مانیها،پ بچه خب:گفت و گذاشت رو یگوش
 .دیباش گهیهمد مواظب

 .نیبد خبر بهم اومد شیپ یمشکل وقت هر
 

 .شهیم تنگ برات ا،دلمیب زود ییدا:گفت انداختو مانیا بغل به خودشو ترالن
 
 کرد یم نگاه چشمام تو طور نیهم و زد ترالن سر یرو یا ه*ب*و*س* مانیا

 .شهیم تنگ برات دلم منم:گفت
 .باش خودت مواظب یلیخ
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 .ترالن با ای منه با دونستمینم
 .گهید ترالن حتما
 بده گوش هم بابا حرف ،بهیباشتت خودت مواظب:گفتم زدمو زانو آرتام جلو
 .شهیهم

 
 .باشه_آرتام

 
 .کرد ماچم چندتا محکم و گردنم دور انداخت دستشو دفعه هی

 .دادم جوابشو خودش از تر محکم منم که
 
 .کرد کمک چمدوناش بردن تو مانیا وبه باال اومد مانیپ

 .میرفت نییپا هم با همه
 
 .کردم بازش و رفتم آب ریش سمت به

 .دمیکش در دم تا رو شلنگ
 و داد ترالن به شتتمارشتتو مانیپ حرکت از قبل و شتتدن نیماشتت ستتوار همشتتون

 .نیبگ من به همه از اول اومد شیپ یمشکل وقت هر:گفت
 . داره فاصله نجایا با ابونیخ تا دو من خونه

 
 .میشیم مزاحم حتما.ممنون_ترالن
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 .دینزن رو حرفا نیا_مانیپ
 .خداحافظ

 
 .دادیم تکون دست ،آرتامم دادم تکون دست همشون یبرا
 .ختمیر آب سرشون پشت شلنگ با
 .میکرد نگاه نیماش به و میموند شد یم دهید که کوچه سر تا
 
 .بره که خواستم ینم

 .رفته که داشته، یموجه لیدل رفتنش واسه حتما
 .داشتم کنترلش به یسع ترالن جلو یول بود بسته گلومو راه بغض

 
 
 
 
 

 .تهران رفتن که روزه دو االن
 .رنیم و داره پرواز امشب

 .سرده خونه انگار خونه تو ستین یوقت واقعا
 
 .االن تا دم،ینخواب شبید
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  تتتتتتتتتتتتتتتغیج
 
 .دمیپر جام از دمیشن که رو صدا نیا
شت قلبم  شتم همش ، شدیم کنده جاش از دا  غیج و رفتمیم  اونور و نوریا دا
 . افتاد میگوش به چشمم دفعهی ،که دمیکشیم

 .شدیم خاموش روشن همش
 لبمق رو دستم که نجوریهم مهیگوش از صدا غافل دل یا دمید که سمتش رفتم 

 .تخت رو نشستم بود
 
 .ترالنه کاره کار دونمیم که من دمیترکیم تیعصبان از داشتم 

 
 .کنه تحمل رو اعجوبه نیا یچجور خوادیم اکان موندم

 .میداداش چارهیب
 
 .کردمیم غرغر لب ریز ، رفتمیم ترالن اتاق سمت به داشتم که نطوریهم 
 . دارن فیتشر ناز خواب در خانوما خانوم! بتتتتتتتتتتتتتله دمید 

 
شتم ساعت دو من که انگار نه انگار  غلب رو پتو نیهمچ. کردمیم غیج غیج دا
 .کردیم چکار بود اکان اگه که بود کرده

 



wWw.Roman4u.iR  632 

 

 داشتم برش  افتاد اب پارچ به چشمم تختش سمت رفتمیم داشتم که نطوریهم
 صتتداش یه دادم تکونش کنم دارشیب ینجوریا. ومدین دلم ستترش باال رفتم

 .کردمیم
 
 بس از یکرد کم خرستتم یرو ماشتتتاال  میدار کالس پاشتتو ترالن ترالن،_ 

 . یدیخواب
 

 .نخورد تکونم هی ترتر کردم یکار هر
 . یخواست خودت جان ترتر 

 .سرش رو ختمیر ،سه دو ک،ی برداشتم ابو پارچ
 .دیکش یغیج هی تخت رو از دیپر ترالن ختمیر نکهیا محض به 

 
 . شه خراب سرمون رو خونه االنه خدا ای

 
 .کشمتیم تتتتتتتتتتایدر_ترالن

 
 . دنبالم افتاد 

 . دنبالم هم اونور،ترالن و نویا رمیم یه حاال
 

 .خنده ریز زدم افتاد افشیق به که چشمم
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 پخش چشتتمش خط که چشتتماش بدتر همه از ، هوا رو و خورده گره موهاش 
 . شده

 
 مونیپش شنهادشیپ از وگرنه ستین اکان خوبه خودش واسه  شده ییالیگودز 
 .بچم شدیم
 

ندیم چرا_ ترالن کار نیا ایدر ؟یخ ته من ی؟نگفت یکرد بود چ  نمکیم ستتک
 ؟ ستتتتتتتوزهیم من عشق سوز در اکان ؟ رمیمیم
 
 ،یکرد عوض مویگوش زنگ که کارت یتالف که اوال_
 تو خودت هم خندمو ضمن در. بخوره غصه زارمینم نباش اکان نگران تو دوما 
 . یشیم متوجه خودتو ینیبب نهیا

 
 .نهیبب  خودشو تا اتاقش تو دیپر عیسر نهیا گفتم تا
 .میبخور ارمیب یزیچ هی ، خونه اشپز سمت رفتم منم 

 
مد زیتم و تر ترالن دمید دمیچیم رو زیم داشتتتم که نجوریهم   مینشتتستتت او

ستن بعد م،یخورد سکوت در رو صبحونه  میبر شم اماده تا اتاقم رفتم ظرفا ش
 .دانشگاه

 
 بپوشم؟ یچ حاال سخت مرحله به میدیرس خب 
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 .کرد تیسرا من به ترالنم بپوشم یچ نیا 
 
شتم که همونطور  س ازم تو اومد ترالن دمید کردم یم نگاه کمدمو دا  یچ:دیپر
 ؟ کنم ست باهات که یپوشیم
 
 . یکرم هیبارون_ 
 

  باشه_ترالن
 

 .برداشتم مو مقنعه و یمشک فیک و شلوار با مویبارون
 
 .دمز  ملیر و لب برق با افتابمو ضد کرم بستم باال موهامو نهیا جلو رفتم 

 .شدم یگریج چه به به
 . رونیب اومدم اتاق از لباسام دمیپوش بعد 
 . دهیپوش مانتوش رو هم یکرم کت هی شده اماده هم ترالن 
 .میرفت نگیپارک سمت به میکرد قفل رو خونه در  نکهیا بعد 

 .شدم رهیخ راننده یجا به غصه با و دمیکش نیماش کاپوت رو دستمو
 
 .دانشگاه یسو به شیپ زایچ نیا به کردن فکر بسه گهید
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س سوار شگاه راجب راه م،تویشد یتاک ستادا و دان  یم رادیا و میزدیم حرف ا
 .میگرفت

 .بدبختا خوردن، رو ما حق کنه یم فکر ندونه یکی
 
س از نکهیا محض به  ش هی، میشد ادهیپ یتاک  در کنارمون  از سرعت با  نیما

 .شد
 .فرهاده دمید کردم که نگاه  کرد پارک جلوتر کمی 

 
 منم ،که داد تکون  رو ستترش شتتتدیم ادهیپ نیماشتت از داشتتتت که یحال در 

 .داد یم تکون سر همش که افتادم آرتام ادیکردم، نکارویهم
 
 .شهیگوش تو سرش معمول طبق دمید که کردم ترالن به نگاه هی  
 یستتوت اطربخ که دونن،ینم رهیز به ستتر چه کنهیم فکر نهیبب منو قیرف نیا یکی

 .رهیم ور یگوش با و نییپا ندازهیم سرشو که شه جور وا جور یها
 

شت که نطوریهم شگاه سمت میرفت یم میدا شارات،ا میبر: گفتم ترالن به دان  نت
 . میریبگ رو یبردار نقشه و یفن رسم جزوه

 
 کارمون تا نه،یبش که رفت ومدیم خوابش هنوزم که ،ترالن میشد انتشارات وارد 

 .بشه تموم
 



wWw.Roman4u.iR  636 

 

 .دمیشن ییصدا هی هوی 
 .شده نیزم نقش ترالن دمید برگشتم 

 .افتاده و نشسته نه ای هست یصندل کنه نگاه نکهیا بدون
 
 . خنده ریز زدن دنید رو صحنه نیا تا بودن اونجا که ییپسرا دوتا 

 .کردم بلندش و سمتش رفتم رفتمیم غره چشم بهشون که یحال در
 
 .  کردم بلندش و گرفتم دستشو خجالت از شده سرخم چه ،ییاوخ 

 
 . شد اماده جزومون لحظه همون
 .کالسمون سمت به میرفت گرفتم

 
 . میستین شتریب خانوم چهارتا سه  معمول طبق ،بتتتتتلتتته میشد کالس وارد

 
 . مینشست وسط میرفت 

 .دادن درس به کرد شروع و اومد هم استاد موقع همون
 
شون ها بچه که دادن درس ساعت دو بعد  شک سته گفتن بود،با اومده در ا  خ

 . رونیب میزد کالس از عیسر استاد دینباش
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 .کجاست نیبب بده نفس به امیپ هی ترالن_
 
 .بزن ندارم،خودت شارژ که من_
 

 ؟ییکجا: کردم پیتا عیدستم،سر گرفتم مویگوش دادمو رونیب مویحرص نفس
 

 .انداختم بهش ینگاه.دیلرز دستم تو یگوش
 

 .نشستم نیماش تو رونیب_ نفس
 
 .ششیپ میرفت عیسر هم ترالن و من  

 
 ؟یچطور سالم_
 

 د؟یچطور شما خوبم_نفس
 

 ، افتادم بد یلیخ امروز بتتتتتتتتتتتتتتتد،_ ترالن
 
 .کرد فیتعر نفس واسه زشیر نکات تمام با انویجر بعد و
 

 .ترالن یا سوژه یلی،خیواااا: گفت دیخندیم که یحال در نفس
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 .دمید یم بودم، اونجا کاش یا
 

 ناهار؟ میبر:گفت بحث کردن عوض یبرا و رفت بهش یا غره چشم ترالن
 

 .کرد دییتا هم نفس که کردم دییتا عیسر من
 . دانشگاه کینزد رستوران میرفت 

 
 .مینشست قیآالچ رو و میرفت دوم طبقه سمت به

 .میآورد در رو هامون یگوش غذا سفارش از بعد
 .گرفتن یسلف به میکرد شروع ها مدت از بعد

 
 .غذاها جون به میافتاد ییتا ،سه اوردن رو غذا نکهیا بعد

 . مینخورد غذا وقته چند انگار میخوردیم یجوری 
 

 .یکاغذ دستمال برداشتن به کردن شروع نفس و ترالن  غذا شدن تموم بعد
 
 ن؟یکن یم نیدار کاریإإإ؟چ_
 

 .میکن استفاده دیبا خوب میداد پول_نفس
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 .گه یم راست آره_ترالن
 
 ؟یکرد یم دییتا دیبا حتما االن_
 

 . آره:گفت و کرد باز رو ششین ترالن
 
 .شد تموم که برداشتن یکاغذ دستمال انقدر 
 . توش گزاشتن دونهی نباشه عیضا نکهیا واسه 

 
سخره یکل نکهیا بعد سه میآورد در رو شیآرا م،لوازمیاورد در یباز م  دیتجد وا

 .شمونیآرا
 .خواد ینم کردن دیتجد که لب برق هی که چند هر
 
 .میکرد رفتن به میتصم 

له ستتر که یا باجه به  یا توجه نکهیا  بدون  که نییپا میرفت میبکن بود ها پ
 .میکن حساب

 
 .لطفا شتونیف_دار صندوق آقا
 
 ؟یچ شیش؟فیف_
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 .اومد ییصدا آقاهه که یمیس یب از دفعه کی
 
 شین،فییپا اومدن و نییپا انداختن ستترشتتونو یطور نیهم دختره تا ستتته_

 .نگرفتن
 

 .شویف اریهستن،ب نجایا:گفت و زد یمحجوب لبخند دار صندوق یآقا
 

 ما سمت به سالنه سالنه، ده،یژول یموها با اندام الغر یپسر قهیدق چند از بعد
 .سپرد دار صندوق دست به رو شیف و اومد

 
 میایب مینداز ینم رو ستترمون بعد به نیا از:گفتم پستتره به رو پرداخت از بعد

 .نجایا
 

 .نبود نیتوه قصدم خوام،اصال یم معذرت واقعا خانم_پسره
 

 .دیببخش من به شما_دار صندوق
 
 .بدرود.کنم یم خواهش_
 
 .اومدن سرم پشت هم ترالن و نفس اومدم، رونیب رستوران از
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 یاه یصندل ،رو میداشت وقت یبعد کالس شروع تا چون م،یشد دانشگاه وارد

 .مینشست راهرو تو
 
 .بودن کالسشون شروع منتظر ایلیخ

ش تو دمیدینم هم خوند،نفس یم رمان معمول طبق ترالن  یم داره کاریچ یگو
 .کنه

 .رونیب کشم یم زبونش ریز از زنه،امشبیم مشکوک بدجور وقته چند
 
 یوچشما یگندم یموها با مرد هی به خورد چشمم که کردم یم نگاه اطراف به
 .من به بود زده ،زلیآب

 .گرفتم ازش رومو و رفتم یا غره چشم بهش
 

سره هیکردم، نگاه که رو مخالف جهت شو تازه بود معلوم که پ  کرده عمل دماغ
 .من به بود زده بود،زل نشسته تر اونور

 
 ینجوریا نایا که کرده دایپ یمشکل ام افهیق نکنه که کردم شک خودم به لحظه هی

 کنندیم نگام
 داره؟ یمشکل افمیق: گفتم ترالن به و برگشتم

 
 ؟یمشکل چه نه_ترالن
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 . کنهیم شک خودش به ادم کنندیم نگا یجوری اخه_
 
 
 .تو یندار یبابا،مشکل نه_
 
 رمردهیپ به یعمل دماغ پسر دمید بکنم، ینگاه هی اطراف به تا برگردوندم سرمو 

 چشتتم هی بود کرده کم هم  رو نیقزو یپا ستتنگ  یبود،رو زده زل همچنان که
 .رفت تپل غرره

 
نداختم ستترمو دمید که نویا   تنگف تعجب با نفس و دم،ترالنیخند و نییپا ا
 شده؟ یچ:

 
 .دینیبب رو تا دو نیا_
 

 ؟یچ خب،که_نفس
 

 .هیا قهوه حد در شانسم یعنی.منن هیخوا خواه خاطر:گفتم دمویخن
 

 . دمید رو استاد که دنیخند نفس و ترالن
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 .اومد ،استاد ها بچه نیپاش_
 
 .مینشست آخر فیرد در و میشد کالس وارد هم با

 .کردن صحبت یسیانگل کرد شروع تو اومد تا استاد بود، یعموم زبان
 
 .میکرد یم نگاه گریهمد همش نفس و من،ترالن 
 . میکردیم نگا رو اونور نور،یا خنگا مثل 

 
 .داشتم مشکل زبان با اول از
 قبول ها یهمکالس یاریهم و خدا یاری با بودم نخونده حاال تا هم وقت چیه 

 .بودم شده
 

شتم که نطوریهم  دز نفس که کردمیم نگاه رو ها یهمکالس کرده هنگ افیق دا
 . پهلوم تو
 
 هان؟_
 

سر کن، نگاه رونویب ایدر_نفس شاره در پنجره از داره هیعمل دماغ پ  یایب هکنیم ا
 .رونیب
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 تو؟ با_
 
 .تو ونه،باید نه_
 
 .کنهیم اشاره یه داره دمید انداختم، نگاه هی
 . اوردمین خودم رو به منم 
 .بره و بشه کم روش زدم،تا زل استاد به 

 
 .گهیم یچ نیبب برو خب_ترالن 

 
 .بگه خواد یم یچ دونمیم_
 

 شش؟یپ یرینم چرا پس_نفس
 
 داره؟ سرخر حوصله یه،کیمنف جوابم چون_
 

 .میبخند بشه عیضا نه ،بکو رونیب برو خب_نفس
 

 .میکن تونییراهنما هم ما نین؟بگیگذاشت خانوما،جلسه_استاد
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 .شد حل بود مشکل هیاستاد، دیببخش_ترالن
 
 .ومدین در ازمون ییصدا چیه کالس آخره تا گهید

 تکون ستتر و میکرد یم نگاه استتتاد دهن به خوب یها بچه مثل تامون ستته هر
 .میدادیم
 .میفهم یم و  میبلد چقدر ما کنه یم فکر ندونه یکی

 .میاومد رونیب کالس از استاد، دینباش خسته بعد
 
 کنم؟ صحبت باهاتون تونمیم: گفت و جلو اومد یعمل دماغ پسره 

 
 د؟یدار کار شونیا با: گفت زدیم اشاره ترالن من به که یحال در نفس

 
 .شونیا.نه_یعمل دماغ پسره

 
 د؟ییبفرما:گفتم و گرفتم حرصم شییپرو داد،از نشون رو من و
 
 .میکن صحبت یخصوص شهیم اگه_
 
 ورترد کمی گرفت، و ترالن دست ندارم،نفس یخصوص حرف بگم خواستم تا
 .سادنیوا ما از
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 .رفتن ور یالک کرد شروع دراورد شویگوش عیسر ترالن که دمید فقط 
 .رهیگیم عکس داره االن دونمیم که من 

 
 .منتظرن دوستام دیبگ کارتونو شهیم:  گفتم پسره به و برگشتم

 
 از مهست شما دنبال اس هفته دو من راستش برام سخته کمی_ یعمل دماغ پسره
 ؟ اشمب داشته تونو شماره تونمیم نباشه یمشکل اگه اد،یم خوشم یلیخ شما

 
 .نه: فتمگ فقط یول دمتونیند من چرا پس بپرسم خواستمیم هفته دو گفت تا
 

 د؟یکن فکر نیخوا ینم_یعمل دماغ پسر
 
 .نه_ 
 
 .شدم مزاحم دیببخش_
 
 .خواهش_
 
 .بودن نشسته نفس و ترالن که ییجا سمت به رفتم شدم جدا پسره از 
 .گفتم براشون رو پسره یحرفا تمام ششونیپ رفتم تا 
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 .آرود در رو پسره یادا و آورد در یباز دلقک یکل ترالن 

 
 .که میندار کالس گهیترتر،د بسه_

 .خونه میبر نیپاش
 

 . یخستگ از امروز شدم هالک م،منمیبر آره_نفس
 
 .بمونه شمونیپ شب نفس شد قرار ما اصرار به
 . کرد پارک نویماش نفس نکهیا بعد 
 .میدید پله راه تو رو ماین لحظه همون که خونه داخل میرفت 
 .شد رد و کرد سالم هی 

 
 .ترالن:گفت گرفت فاصله که پله تا دو
 

 شد؟ یخودمون یک نیترالن؟ا
 بله؟:گفت و کرد نگاش تعجب با ترالن

 
 .نییپا ایب لحظه هی_ماین
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شت نفس با ستاد از یسر هی راجب میدا  دتش به در که میکرد یم صحبت ها ا
 .داخل اومد یبرزخ افهیق با ترالن و شد باز
 
 ترتر؟ شد یچ_
 

 .پرو پسره إ؟ إ؟ إ؟_ترالن
 

 مگه؟ گفت یچ_نفس
 
 .دیکش سر رو آب هیبطر و کرد باز و خچالی در حرص با
 .کرد پرت من کنار مبل رو خودشه و اومد سمتون به
 
 .میریبگ حالشو آورده در یباز پرو گفت؟اگه یچ بگو خره خب_
 

 .میبش دوست هم با گه یم کنه یم نگاه چشمم تو_ترالن
 م؟یبش دوست یچ یعنی آخه

 
 .که نداره تیعصبان همه نینه،ا یگفت یم خب_نفس
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 ازدواج خب گهیکنم،م یم ازدواج دارم گمیچرا؟م گهینه،م گفتم منم_ترالن
 داره؟ یربط چه.کن

 
 .ستین موندن یجا مانیا بدون گهید نجایا:گفتم و کردم هم تو اخمامو

 .میبر شد یم کاش یا
 

 .میبر کاش یآره،ا_ترالن
 .کرد اعتماد یکس به شهینم اصال انگار یآدمه،ول کردم یم فکر من

 
 .شده انداز غلط ها افهیق بابا،چقدر یا_نفس

 ه؟ینطوریا مانمیپ یعنی
 
 ؟یچ مانیپ_
 

ند نفس فت و زد یمحجوب لبخ مد که روز اون:گ بالم او  واستتته میبر دن
 .میبش آشنا شتریب باهم بشه اگه گفت گردش،بهم

 
 

 ؟یبود بابا؟نگفته نه_ترالن
 

 .برسه سرانجام به نکنم ه،فکریمعمول ییآشنا هی_نفس
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 ؟یکن یم فکر ینجوریا چرا_
 

 .ادیم بدم دکترا از دکتره،من چون_نفس
 

 .شغلش با نه یکن ازدواج خودش با یخوا یم تو_ترالن
 
 .بود نفس و مانیپ سر بحثمون همه شبید

 یلی،خ طونشیشتت ظاهر عکس بر مانیپ که میدیرستت جهینت نیا به آخرشتتم
 .آقاست

 
 .دارمیب زود صبح از
 .بره ینم خوابم و قرارم یب یلیخ ایجهت،تازگ یب و خود یب

 .فکرشه به نجایا یکی رفته ادشی کنم فکر که هیکس تنگ دلم
 

 .هیک نمیبب دمیم جواب گه،امشبیم ریبخ شب ناشناس اون هم هنوز
 
 .دمکر باز و در رفتمو سمتش به اف اف یصدا با کردم، آماده رو صبحونه زیم

 .بود جون شکوفه
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 یواشتتی یصتتتدا با و داخل اومد که رختم یم ییچا خودم واستتته داشتتتم
 کردم؟ دارتیب خواب از. بده مرگم خدا یواا:گفت

 
 .بودم دارینکنه،ب خدا_
 

 .مادر گهید پرته حواسم_شکوفه
 
 .جون شکوفه نداره، اشکال_
 

 مادر؟ نهار، واسه کنم درست یچ_شکوفه
 

 .نیراحت که یچ هر:گفتم شدم یم خارج خونه آشپز از که طور نیهم
 

 ؟یراست_شکوفه
 

 .زد زنگ آقا:گفت که کردم نگاش
 
 ه؟یک آقا؟آقا_
 

 .گهید مانیا آقا_شکوفه
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 نزد؟ زنگ خودمون به زد؟چرا زنگ تو به:گفتم و کردم هم تو اخمامو
 

 .بشه مزاحمتون نخواست_شکوفه
 
 کاش قطره کیآخر، لحظه تو ازش شدن جدا موقع و گفتم شکوفه به ممنون هی

 .دیچک چشمم گوشه از سمج
 

 .کنم یم فکر معلومم نا ندهیآ به و دمیکش دراز تختم رو آروم ساعته دو
 

 .کردن یم تیاذ رو شکوفه داشتن اومد،باز یم سالن از ها بچه یصدا و سر
 .اومد ینم در صداش اصال هم چارهیب اون

 
 .شد بلند یگوش ی،صدا بخوابم تا گذاشتم هم رو چشمامو

ش شم به و دادم جواب یگو سبوندم گو کان هیانرژ پر و شاد یصدا که چ  تو آ
 .دیچیپ یگوش

 
 .ایدن خواهر نیبهتر بر ستتتتتتالم_
 
 .برادرم شما بر درود_
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 خبرا؟ چه_
 

 .چپ یعل کوچه به زدم خودم یول دمیفهم منظورشو یسر
 
 .ستین یخبر یسالمت_
 
 ؟یسالمت از بعد_
 
 .ستین یخبر که ،گفتمیسالمت بازم_
 

فت و داد رونیب حرص با نفستتشتتو  یدونیم بهتر ا،خودتیدر نکن تیاذ:گ
 .هیچ منظورم

 
 .ادیب ادمی دیشا بده حیتوض کمی دونمینتتتتتتتتتتتتتتتتتته،نم_
 
 گفت؟ یچ ترالن نکن، تیاذ من تتتتا،جونیدر_
 
 ؟یگیم و ترالن آها_
 
 .آره_
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کان،تو متاسفم:گفتم و کردم نیغمگ صدامو  … ماا یهست یخوب پسر واقعا آ
 

 ؟یچ اما:گفت و بدم ادامه حرفمو نزاشت
 
 نیا با یخوا یم عمر هی که ستتوزه یم برات دلم اما:گفتم دمویخند کدفعهی

 .یکن یزندگ عجوبه
 

 ؟یخواستگار میبر یک پس:گفت و کرد یدل ته از خنده
 
 .باشه نیسنگ دیبا ؟دامادیهول انقدر خبره اوووووه،چه_
 
 ؟یخاستگار واسه یکن یم صحبت باشه،تو_
 
 ترالن خونه بزنه زنگ بگو مامانت به.یدینم گوش یهول گم یم دلم زیعز_
 .رهیبگ اجازه مامانش از نایا

 
کان با کردن صحبت از بعد  فیعرت ترالن یبرا ویچ همه رفتمو سالن سمت به آ

 .کردم
 
 .میاوردیم در ادا و میدیپوش یم مختلف یلباسا و میرقصد فقط شب تا
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 یاه لباس همون اخرش یم،ولیکرد انتخاب لباس و مو مدل یکل نترنتیا تو
 .میداد حیترج رو ساده

 
ض زدو زنگ ترالن مامان ستگار هیق کان ویخا سهو که بود گرفته اجازه گفت،آ  ا

 .دنبالمون ادیب خودش هفته آخر
 .وسط دیکش یم رو هممون و دیرقص یم فقط ترالن

 
 .دادیم زیر قر هی یگاه از هر و زدیم دست جونم شکوفه

 
 .شد بلند میگوش یصدا که  مبل رو انداختم خودمو یخستگ با
 
 .ندارم حال من.ارهیب مویگوش بره یکی،یوااا_
 

 .ندارم حال منم بخدا:گفت کردو بلند دستشو نفس
 

 .ارمیم کردن،من کاریچ انگار حاال اوووه:گفت و شد بلند ترالن
 
 .برگشت یگوش با رفتو اتاقم سمت به دو با
 بال؟ هیک ناشناس:گفت یطونیش لحن با
 
 .نمیبب اااا؟اونه؟بده_
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 .ریبخ شب گفته باز دمید که داد دستم به رو یگوش
 .زدم سند و شما؟: کردم پیتا عیسر

 
 .دیلرز دستم تو یباشه،گوش تونه یم یک یعنی کردم یم فکر داشتم

 
 شما؟_ناشناس

 
 ن؟یا به بگم یشما؟چ گهیم وا_
 

 .نده جوابشو گهید خب:گفت و کرد فکر کمی نفس
 

 .نشو مزاحم گهید ایکن، یمعرف خودتو ای:کردم پیتا باره دو
 

 ندازها باشتته دبه هی فکر به بگو بابات به گندت اخالق نیا با شتتما_ناشتتناس
 .قدت

 
 .نباش من نگران شما_
 

 .ایدر ام تو نگران شهیهم نگرانم،من متاسفانه_ناشناس
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 .شد چهارتا چشمام اسمم دنید از
 
 .کن یمعرف خودتو_
 

 . فعال.زوده االن_ناشناس
 
 .دونهیم رو اسمم که شده یناشناس مشغول ندادم،فکرم جوابشو گهید
 

 وادخ یدوستتتاستتت،م از یکی  نکن،حتما مشتتغول ا،فکرتویدر الیخیب_نفس
 .کنه تتیاذ
 
 .دونمینم_
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کان  .نباشم مزاحمشون تا خواب به زدم خودمو رو راه کل و دنبالمون اومد آ
 امیستخت تو جفتشتون که داداشتم بهتر با دوستتم نیبهتر ازدواج از خوشتحالم

 .بودن کنارم
 
 .بود بسته چشمام رو راه بره،کل ینم خوابم نیماش تو گهید

 .گرفتم درد سر که بود مختلف مسا ل مشغول فکرم انقدر
 
کان و ترالن یول برگردم خواستتتم ینم  ونهدی گفتن ینبودن،م بردار دستتتت آ

 .باشه یخاستگار تو دیبا خواهرمون
 
 جا حالمو گرم آب دوش هیحموم، ستتمت رفتم همه از اول دمیرستت که راه از

 .آورد
 

 .ختمیر ییچا واست ایب ایدر_مامان
 
 بپوشم؟ یچ ام،مامانیم االن_
 
 .دتیسف شلوار با دتویسف ریحر بلوز_
 

 عروسم؟ من مگه:گفتم و کردم یا خنده
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 .یبپوش رهیت یخاستگار مراسم تو نداره شگون! یچ هر حاال_
 
 .باشه_
 
 .دمیپوش سادمو هیصورت راهنیپ

 .دادیم نشون تر معصوم صورتمو که کردم یمیمال شیآرا
 

 .کردم درستش اموی،چتر انداختم شونم طرف هی کردمو سیگ موهامو
 .گرفتم دوش عطرم با آخر در و
 

 .چل و خل تا دو نیا یخاستگار یبرا داشتم ذوق
 
 .نیبب منو ایب متتتتتتامتتتتتتان،_
 

مد خل او تاق دا گاه و ا نهیخر ن خت بهم  یا دارا ندا فت و ا هاتو:گ  بده مو
 .چشمات جلو یختیر هیکنار،چ

 
 بده؟:گفتم تعجب با
 
 .یشد ها بچه هیشب ینه،ول_
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 .ستش مانتو با همراه دمیپوش مویمشک بلند پاشنه کفش

مان لپ از چه خب:گفتم و کردم یمحکم *ب*و*س* ما  قربونت گهید ام ب
 .برم

 
 .شد خارج اتاق از و رفت بهم یا غره چشم
 .کنه فیتعر ازم باری مامانم موندم دلم به آرزو

 
 .دش بلند اف اف یصدا دفعه هی لوپم، گوشه گذاشتم و کردم باز شکالت هی

 .نبود هم بردار دست در پشت فرد
 

 .ایدار فیتشر مرگ داماد؟ذوق یآقا خبرته چه:گفت و کرد باز و در مامان
 
 .شدم خارج خونه از یسر گه یم یچ نکردم گوش گهید
 

کان  .یاومد یم هم شما کاش یا خاله_آ
 

 .انیب خوان یم آدم همه نیا جنگه خبره؟مگه بابا،چه نه_مامان
 .ینامزد واسه شاللهیا
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کان  .شاللهیا شاللهیا:گفت باز شین با آ
 

 .گردنش پس بزن من طرف از یکی ایپرو،در بچه_مامان
 

 .یمامان شد انجام تیمامور: گفتم و گردنش پس زدم یکی بالفاصله
 

 .هوی یشد کن گوش حرف چه:گفت و دیخند مامان
 

کان  .ستین باشه، کن گوش حرف دیبا که یزمان نی،ا آره_آ
 

 .گهید نیایب کرد اشاره نیماش تو از خاله
کان عیسر  .دایم شوهر مادر یبو چه به به:گفتم خاله به رو من و مینشست آ

 
 یبد عروسم به من که نکرده یبد بهم من شوهر مادر واال:گفت و دیخند خاله
 .کنم

 
 میرایب در یباز شوهر خواهر شوهر مادر کمی شما با امشب گفتم بابا،من یا_
 .میبکش حجله دم رو عروس و
 

کان  .کشمشیم خودم بزنه، عروسم به دست یکس_آ
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 .فروخت رو ما نشده یچیگه،هیم یچ ینیب یم ،خالهیواااااااا_
 

ت خاله ت ت ت  شهیم کهنه بازار، به ادیب که نه،نویهم روزگار رسم:گفت و دیکش یآه
 .آزار دل
 

کان  نتقربو:،گفت دی*ب*و*س* و گرفت دستشو انداخت، خاله به نگاهشو آ
 کنار؟ بزارم مادر هم یبود پدر هم که رو تو شهیم من،مگه بشم

 .یسرم تاج تو
 

 .گلم پسره قربون_خاله
 
کان نیسنگ فضا انگار اوه اوه_  .واست بدم قر بزار آهنگ هی شده،آ
 

کان  .خونم یم بزارم؟خودم واست چرا_آ
 

 .کنون یآشت یایب یکاشک
 .مهربون نا ینش یکاشک

 
 .بردم لذت ،واقعاینخون،مرس خدا رو تو_
 .ها نره ادتی،یچیبپ دیبا رو هیاول کوچه نیا
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کان  .هرگز رو خانوم تا سه یکنم،ول فراموش خودمو دیشا من_آ

 
 خانوما؟ روشن،کدوم چشمم_

 .نگفتم ترالن به اگه
 

کان  .خانومم یمامانم،دوم یاول_آ
 
 ؟یسوم و_
 

کان  .گلمو خواهر_آ
 
 یم بهت خواهرمو من حرفت نیا با یکن یم فکر االن:گرفتم کردمو باز شموین

 .پسر آقا ختمیر شرط واست عالمه هیفروشم؟
 

کان  خواهرت؟ شد شد؟االن یچ_آ
 

 .بود خواهرم اول از:گفتم و انداختم باال ابروهامو
 
 !میبچرخ تا بچرخ پس_
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 .میچرخ یم_
 

 خونه جلو میدیرس د،یکن یم بحث چقدر شما خاله،که یها زدن غر یکل بعد
 .ترالن
 .خونشون رمیم دارم که بارمه نیاول داشتم،انگار یبیعج حس

 .دارم استرس هم خوشحالم هم
 

کان  .زنگو بزن_آ
 
 .بزن خودت تونم ینم من_
 
 .زنگو نمیبب زارهینم گه،گلید بزن_
 

 .کنار نیایب زنمیم من_خاله
 

 .داخل میرفت هممون در کردن باز از بعد
 .هیچ دمینفهم رو بزرگ گل نیا فلسفه آخر من
کان و باال میرفت اسانسور با هم با خاله منو  .نشه بخرا گل و ادیب تنها که موند آ

 
کان تا میکرد پاره کهیت تعارف یالک و میداد لفتش در جلو کمی  .دیرس آ
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کان و بود دهیپوش یا سرمه راهنیپ هی ترالن  دهیپوش یا سرمه شلوار و کت هم آ

 .بود
 .بوده یاتفاق مثال کردن، هم ست چه

 
 .مثال نیدار تفاهم چه:گفتم ترالن گوش بغل

 
 .دیخند و گرفت رو موضوع یسر

کان  .نشست پدرترالن کنار و سپرد ترالن دست به رو گل سبد آ
 

 .بود هامون مادر یها اسم ترالن و من در مشترک زیچ کی هیجالب
 .یسیع ترالن پدر اسم و یموس که من پدر اسم و زهرا دو هر
 

کان و یسیع عمو  .کردن یم بحث یاقتصاد مسا ل و کار راجب آ
 .خونه لیوسا و خونه راجب جون زهرا و خاله

 .بودم نشسته تنها من وسط نیا
 کو؟ ترالن انداختم،پس خونه آشپز داخل به ینگاه

 
 .رفتم ترالن اتاق سمت به و گفتم یا اجازه با
 
 .نشدم دادنش جواب منتظر و زدم در به کیکوچ تقه هی
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 .تو رفتم خودش مدل
 
 .ردک یم نگام تعجب با ،ترالن بود نشسته یصندل رو من به پشت نفر هی

 
 .سمتم برگشت و برخاستم بود نشسته رو که یفرد

 
 .سالم:گفت و زد روم به یلبخند

 
 .کنم تر جمع رو رونیب بود زده حدقه از که چشمامو کردم یسع

 کرد؟ یم کاریچ نجایا نیا
 .نگذشته رفتنش از هم ماه دو هنوز

 .کردم نگاه بود دهیخواب که آرتام به و برداشتم مانیا کردن زیآنال از دست
 

 .کردا سالم ییدا_ترالن
 
 .واقعا،سالم شدم د،شوکهیببخش_
 

 ن؟یگشت بر یک شما:گفتم که زد روم به یلبخند
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 ردک یم تمیهدا رونیب ستتمت به که طور نیهم و اومد ستتمتم به عجله با ترالن
 .میبر حاال:گفت

 .مفصله شیقض
 
 
 .میگرفت یجا هم کنار و میبرگشت سالن به ترالن با

کان  نگهر لحظه هر ترالن و زدیم لبخند یه و کرد یم نگاه ترالن به یرکیز ریز آ
 .شد یم لبو
 

 .اومد سالن به مانیا قهیدق چند بعد
کان  .اوردین خودش یرو به یکرد،ول تعجب من مثل هم آ
کان کنار  .گرفت یجا من یرو به رو آ

 
 تنگف به شروع و گرفت دست تو رو جمع خاله متفرقه، یها حرف یکل از بعد

 .کرد یاصل یحرفا
 

کان که  .خونست مرد یبچگ از و نداشت پدر آ
 یم منفجر داشتتت ترالن خود که کرد فیتعر ترالن نجابت و یخانوم از کممی

 زنه؟یم حرف من راجب داره خالت االن:گفت گوشم بغل و خنده از شد
 
 .کردن نگامون همه و باال رفت آخش که پهلوش تو زدم یکی
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کان نگاه تو  .دل ته از لبخنده هی مانیا نگاه تو و بود مرگ به دیتهد آ
 

 هک بشتتته داریب آرتام کاش یا یول دونمینم دمید یچطور رو دل ته از لبخنده
 .تنگه تنگه براش دلم

 
باره  تا دو نایا که گفتن آخر در و کردن زدن حرف به شتتروع ها تر بزرگ دو

 .بزنن رو حرفاشون برن گنجشک
 
 .یخوش از بودم شده مرگ ذوق کردم یم نگاشون که سر پشت از

 .رینگ رو یدلخوش نیا یخدا
 

 کجا؟ نجای؟ا کجا شما:گفتم مانیا به رو
 

 ما؟ دنید از نینشد خوشحال انگار:گفت و زد یلبخند
 
 .بود آرتام تنگه دلم یلیخ چرا؟اتفاقا_
 

 آرتام؟ فقط:گفت چشمامو به زد زل
 
 .بود تر اهیس یزمان هر از چشماش هیاهیس
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 شتتده تنگ تو یبرا دلش آرتامم:گفت که نییپا انداختم ستترمو اوردموین طاقت
 .بود

 
 چطوره؟ زدنش حرف:گفتم جاش به یول آرتام؟ فقط بگم خواستم

 
 .خونه یم هم شعر گهید االن شکر،اتفاقا رو خدا خوبه_
 .کرده شرفتیپ یلیخ
 
 .زمیعز یآخ_
 
 ؟ینیبب یخوا یم_
 
 .شهیم خواب بد نه االن یآره،ول_
 
 .دارم لمشویف_
 
 . نمیبب بده ااااا؟خب_
 

 .کرد نییپا باال کمی شویگوش و نشست کنارم اومد
 .گرفت چشمام جلو لمویف آخر در و
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شت تراس یرو کرد یم انور نوریا رو یا پارچه که یحال در آرتام  هی با همراه دا
 .کرد یم یخون هم آهنگ

 
 د؟یکن ادیز صداشو شهیم_
 
 .حتما بله_
 

 .ادیب اول از زد و کرد ادیز صداشو
 

 .خوند یم که اومد یم آروم تو آرتام یصدا
 
 
 
 
 درده کوه هام شونه رو تو یب

 
 گردهینم بر وونهید اون گنیم همه

 
 سرده خونمون ستین یوقت که آخ
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 کرده قصه از پر رو من یایدن
 
 
 غمه روزگارت همه یوقت نره ادتی

 
 خوادیم که هست یکی

 
 تهش تا نره کنارت از که
 
 اشک با نشه تر چشات تا
 

 دفعه صد شکست اگه
 

 سرت یفدا دلم
 

 من یشبا تو تیخال یجا شهیم حس اگه
 
 حرفا نیا از شتریب صبورم من نداره یبیع
 
 

 .نمک دارشیب دیبا ندام طاقت گهید من یوا:گفتم مانیا به رو زدمو یلبخند
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 .کن دارشیب خب_
 
 .کردم باز و در حواس یب کنم، داریب و آرتام که رفتم اتاق سمت به

کان و یصندل به بود دهیچسب ترالن  .تداش فاصله از متریلیم کی فقط آ
 
 .گرفتن فاصله هم از شده شوکه جفتشون من دنید با
کانم که خنده ریز بود،زدم گرفته خندم افشونیق از  .ردک دنیخند به شروع آ
 

 .شد شتریب خندم شدت که رفت من به یتپل غره چشم ترالن
 
 لبخند با و دیمال شتتد،چشتتماشتتو داریب بود خواب که آرتام ما خنده یصتتدا از

 .کرد نگام
 
 .برم قربونت سالم_
 

 .ایدل سالم_آرتام
 
 .دمشی*ب*و*س* رفتمو سمتش به و اوردمین طاقت گهید

 .فشردمش یم خودم به و کردم یم ماچش تند تند
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 .کن رو،ولش بچه یکشت اوووه،_ترالن

 
 .شده زهیر هی براش رمم،دلمینخ_
 

 .شده زهیر هی منم دل_آرتام
 
 .عشقم که هست زهیر هی که تو جتتتتتتتون،دل_
 
 .گهید رونیب نیاینجا؟بیا دیکن یم کاریچ_مانیا

 
 .کردم نگاش و کردم بلند سرمو صداش دنیشن با

کان به رو بعد  ؟یگرفت رو شد؟بله یچ:گفتم آ
 

کان  .ینزاشت که گرفتم یم داشتم:گفت و زد یچشمک آ
 
 .پرو بچه_
 

 .میشد خارج اتاق از هم با همه
 من کنار یه مختلف یها بهانه به مانیا و بود من بغل تو آرتام مراستتم آخر تا
 .نشست یم
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 .داد یم ارتام منو به و گرفت یم پوست وهیم

 .آورد یم واسمون ییچا
 .زاشتیم یشدستیپ تو واسمون یرنیش
 

کان صحبت یکل از بعد س و عقد گفت آ شه،ترالنم روز هی تو یعرو  فقتموا با
 .کرد
 .کنند گذار بر رو جشن تر زود چه هر ها امتحان قبل که شد قرار

 
کان به گشت بر راه تو  بود؟ یچ گل دسته نیا فلسفه:گفتم آ
 

کان  یگل چه دمیترالن،پرستت به زدم زنگ یخاستتتگار قبل:گفت و دیخند آ
 .دارم دوست رو ها گل همه من کنهینم فرق برام: ؟گفتیدار دوست

 .رمیبگ واسش یگل جور همه گفتم منم
 
 رفک به انقدر کردم ینم نکنه،فکر درد دمت راهو؟بابا همه نیا رهیم یک اووه_

 .یباش
 
 
 



 675 ایدختر در

 
 
 

 که ترالن به شده،دارم تموم کارم االن من و گذاشته یخاستگار روز از هفته سه
 .کنم یم نگاه دهیم جون داره شگریآرا دست ریز
 

شت یادیز کار ستون یوقت تا:گفت مانیم،ایندا شه تموم در  و دیمونب جا همون ب
کان  .کرد قبول خواسته خدا از آ

 
 .کنم یزندگ خواب بهار باال،تو طبقه برم کنم جمع کوچمو و بار دیبا من فقط

 
 

 .بود موهاش نوبت و بود شده تموم صورتش شیارا کار
 

 شدم؟ خوب ایدر_ترالن
 
 .یشد قشنگ یلیخ آره،_
 

 .افتضاحم االن دونمیم ا،منیگیم یالک_ترالن
 
 .یشد قشنگ گمیبابا،م نه_
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 .خواستما ینم ظیست؟غلین ظیغل شمیارا_ترالن

 
شو ترالن:گفتم نیهم حرفاش،بخاطر با بود کرده کالفم ست  بد یلیخ یبخوا را
کان،ا چارهیشتتت،بیآرا شتتده  شیاار با و یزشتتت کال تو گفتم یم بهش کاشیآ

 .یش ینم درست
 
 .شد تموم موهاشم شد،کار پر چشماش دمید هوی

 .بردمش نهییآ سمت به یآروم به رفتم سمتش به
 
 ؟یترس یم انقدر ؟چرایشد قشنگ چقدر نیبب ونهید_
 

گاه نهییآ یتو از ترالن خت بهم ین ندا فت و ا  جدا میبود داده قول ایدر:گ
 .کردم یقول بد م،منینش
 
 .یکرد یم ازدواج دیبا که نگو،باالخره پرت و چرت_
 

 رمت؟یبگ من یداشت انتظار نکنه:گفتم گوشش کنار و کردم بغلش
 

 .گرفت خندم که پهلوم تو زد محکم
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 .کنند یم بد فکر وقت هی االن ونهید_ترالن

 
 .ستین تو هیمنحرف به مغزش کس چینترس،ه_
 

 .خودت جون آره_ترالن
 زد؟ زنگ مانیپ گفتم یراست

 
سته کردن پرت موقع که گفت_داد ادامه که کردم نگاش تعجب با  رو لگل،گ د

 .نفس به بدم
 .نکنم پرتش

 
 وا؟چرا؟_
 

نداخت هاشتتو ابرو  تو مرغا،فقط هیقاط رفت نفستتم کنم فک:گفت و باال ا
 .یموند

 
 .تهبس پشتم هفت یبرا شدم یقاط باری من:گفتم و کردم نثارش غره چشم

 .کنم ینم ها غلط نیا از گهید
 
 آخه؟ هیحرف چه نیا ونهیااا؟د_
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 .شنینم هم مثل که همه
 
 میبر که کردن صتتدامون و خورد زنگ ترالن یگوشتت بدم جوابشتتو خواستتتم تا
 .نییپا
 

 .رونیب رفتم ترالن از تر جلو
کان  .بودن منتظرمون لمبرداریف و آ

 
 .یگوش عجب یدم چه یسر داماد،چه یآقا به به_
 
 .راین بروم گهید تو گرفتم، رو تو دوست نیا کردم اشتباه دونمیم خودم_
 
 .یشد خر نداره،بدجور راه داداش جون_
 

 دنبالم؟ ومدین بابا برم؟چرا یچطور من حاال:گفتم که دیخند
 
 .حقم در کرد یپدر منه،واقعا یکارا دنبال صبح از چارهیب که بابات_
 
 .من مخصوصا یونیمد ما خانواده به کال تو دونمیم بله،_
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 .شد بلند آخم که گرفت ازم وشگون هی
کان به کوچولو زیچ هی دفعه هی  .کردم تعجب  آرتام دنید کرد،از حمله آ

 
کان لگد و مشت با آرتام  .یزدیم لو ایدل چال:گفت یم و زدیم و آ

 .یبمون زنده زالمینم.دوشمتیم
 
 .اومد ما سمت به دو با و شد ادهیپ نشیماش از هم مانیا

 
 .شد فیکث شلوارش رو؟نزن عمو یزنیم چرا_مانیا

 
 و دییدو ما ستتمت به ها صتتحنه نیا دنید با و اومد رونیب شتتگاهیآرا از ترالن
 .نیکن یم دعوا نیدار شده؟چرا یچ:گفت

 
 .گرفت یم لمیف ها صحنه نیا از داشت خوشحال هم لمبرداریف

 
 .میکرد جداشون و میکرد یراض و آرتام زحمت هزار با

 .دادن انجام لوس کار چندتا و اومد رونیب شگاهیآرا از ترالن اول از دوباره
 
 .نکنه پاک رو دعوا صحنه نیا که خواست بردار لمیف از ترالن یول
 

کان و ترالن  .آرتام و مانیا موندم من و رفتن هیآتل سمت به آ
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 م؟یبر کجا خب،حاال_مانیا

 
 .خونه_آرتام

 
 . دییبفرما: گفت و کرد نیماش به یا اشاره مانیا

 
 .رمیم آژانس با ممنون،خودم گهید نه_
 
 وضع؟ نیا با_
 
 .خوبم ام یلیچمه؟خ مگه:گفتم و انداختم خودم به نگاه هی

 
 .ایب خودم با گمیم یخوب ام یلیخ:گفت و شد کینزد بهم بلند قدم کی با

 .دییبفرما هم حاال
 
 ؟ینشستن جلو چرا:گفت مانیا که نشستم آرتام کنار پشت یصندل رو اجبار به
 
 .باشم آرتام شیپ خواستم_
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 .لتهیم جور هر_
 

 .دهید منو ها مدت بعد مثال که انگار نه مسخره،انگار
 .نمیبش جلو که نکرد اصرار کمی

 
 .بشه برگذار مانیا باغ تو بود قرار جشن
 .بده حالم

 
 .دارم جهیسرگ و تهوع حالت احساس

 .ندارم یخوب حس یلعنت باغ اون به رفتن از
 .میشد ادهیپ هم با همه و داشت نگه و نیماش میدیرس که در جلو

 
 .دیلرز یم بدنم کل

 .کنم کنترل بدنمو لرزش که کردم مشت دستمو
 .نداشت رو باغ به شدن وارد ییتوانا پاهام و بودم رهیخ در به
 
 .انداخت من یبازو دور دستشو نفر کی

 .برگردوندم سرمو
 .شدم رو به رو مانیا مطمعا یچشما با
 

 .بود خونده من یها رفتار تک تک از رو ترس انگار
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فت شتتمرده شتتمرده و آروم  که نداره یلیدل ه،پسیمعمول باغ هی باغ نیا:گ
 .وفتهیب یبد اتفاق نجایا که ستین ،قراریبترس

 
 .باغ نیا از ندارم یخوب خاطره_
 
 ت؟ست،هسین درختاش و باغ نیا ریتقص نکهیا یندارم،ول یخوب خاطره منم_
 

 .بود شده روشن که یآتش یرو به بود یآب حرفاش
 
 .ستین نه_
 

 .داد قرار میشانیپ یرو یا ه*ب*و*س* ینرم به و گرفت قرار روم به رو
 .میشد باغ وارد هم همراه

 
 .گرفتم قرار کنارشون و رفتم خاله و مامان سمت به
 

 .تییزندا شیپ برو ایدر_مامان
 
 اومده؟ إإإإ؟مگه_
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 .زنهینم حرف یکس با و نشسته گوشه اون یول آره_خاله
 
 .رفتم من پس باشه_
 

 .نشستم کنارش و ییزندا شیپ رفتم
 .کرد سوال طشیمح و دانشگاه راجب کمی

ص از بعد س هر به و باش خودت مواظب که کردن حتین  ازش نکن اعتماد یک
 .شدم جدا

 
 .نشسته تنها یصندل هی یرو که دمید رو نفس دور از
 .شونش رو زدم پشت از و شدم کینزد بهش یآروم به
 
 ؟یوحش چته:گفت و سمت برگشت ترس با
 
 .بود شده تنگ دلم نده،منم خجالتم کنمیم خواهش_
 
 .بابا برو_
 

 .یایم نظر به حوصله یشده؟ب یچ:گفتم و نشستم کنارش
 
 .زدم زنگ مانیپ به امروز_
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 .ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب_
 
 .نداد جوابمو.کوفت و ختتتتتوب_
 
 .تو با هیدوست از شده خسته حتما یوا یا_
 

 بود؟ دروغ حرفاش یعنی:گفت و شد پر چشمش
 
 قضتتاوت دیگذره،نبایم یچ مغزش تو میدونینم که ما:گفتم و گرفتمش بغلم تو
 .میکن
 
 مانیا

 
 
 
 
 .بودم شده رهیخ باغ وسط به اتاق پنجره از

 .جلو بره شدینم روش ید،ولیپلک یم ایدر ور دور یه آرتام
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 .شده ایدر فتهیش من مثل آرتامم
 .کرد دورترمون کنه، ترمون کینزد نکهیا یجا به ماهه چند فاصله نیا

 
 .شد اتاق وارد مانیپ و شد باز در
 
 .ها تو یاومد یانداخت سرتو که ستین خونت نجایا زمیعز_
 
 .نجایا از داره یینما چه به به:گفت و کنارم اومد باز شین با

 طون؟یش یزدیم دید یداشت
 

سه عاقل نگاه ست به اون: گفت که انداختم بهش یفیاندر شتنت دو  یازین دا
 !ازش دیگه ِبَکن دل نداره،

 
 . . . دارم نیاز باشم داشته دوسش اینکه به من ولي باشه، نداشته_ 
 
 ؟یلرز یم نگاهش کی با که یا ساله هفده بچه پسر ؟مگهیشد ونهیمان،دیا_
 
 .گمیم یچ من یکن ینم درک اصال.یفهم ینم تو_
 
 ازش گفتم،امروزم بهش حستتتمو اول عاقلم،از من یفهمم،ول ینم چرا_

 .تمام و کنم یم یخاستگار



wWw.Roman4u.iR  686 

 

 .یترس یم ها بچه ؟مثلیچ تو یول
 
 .ترسم،آره یم_
 .نبودنش از ترسم یم یلیخ

 .بره و بگم ترسم یم بسه،من من یبرا هست که نیهم
 .نمشینب وقت چیه گهید
 
 .نه یگیم ،یخر گمیم_

 .کنه ازدواج فردا ،پسیدار دوسش ینگ بهش اگه عاقل آدم خب
 گه؟ید نفر هی عروس،کنار لباس تو شینیبب یتون یم
 
 .بکنم فکرشو تونم ینم ینتتتته،حت نتتته_
 

 .دادم جواب طرف اسم به کردن نگاه بدون خورد، زنگ میگوش
 
 بله؟_
 
 ؟یسالم،شناخت_
 
 شما؟ رینخ_
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 .یگوش تو دیچیپ کشیستریه خنده یصدا

 
 چطوره؟ آرتام_
 
 برگشته؟ چرا االن وقت همه نیا کردم،بعد خی سردش لحن از
 
 سارا؟_
 
 ادته؟ی منو هنوز جونم،پس نیآفر_
 

 عمرشتتو اشتتتباه نیتر بزرگ آدم شتتهیم مگه:گفتم و زدم یدار صتتدا پوزخنده
 کنه؟ فراموش

 
 .باشن منه،نگران شیپ آرتام بگم که زدم زنگ فقط:گفت و کرد یبلند خنده

 
 آرتام؟_
 
 .دمیند آرتامو چرخوندم چشم چقد هر رفتم پنجره سمت به اضطراب با
 
 ؟یدار کاریچ آرتام با وانیح_
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 .تمفرس یم برات رو ر،آدرسیبگ ازم ایب یخواست مادرشم،اگه باشم وانمیح_
 
 .کرد قطع بگم یزیچ خواستم تا
 .داره د،حقیلرز یم در جلو که افتادم ایدر ادی
 .بخوره بهم یعروس دینبا یانگار،ول شدست نینفر خونه و باغ نیا

 
 داداش؟ التتتتتتو،_مانیپ

 
 ها؟_
 
 گفت؟ یبود؟چ شد؟سارا یچ_
 
 .دهیدزد و آرتام_
 
 بکنه؟ و کار نیا دیبا ؟چرایچ یعنی_
 

 .بود یحوال هم خونه هی د،آدرسیلرز دستم تو یگوش
 .برم دیبا من
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 .نفهمه یکس باش ،مواظبیچ همه به باشه مان،حواستیپ_
 
 .ناکه خطر زن ام،اونیب باهات منم بزار_
 
 .من از شتریب نه ی،ول آره_
 

 .دمییدو نیماش تا و نییپا اومد یکی تا دو رو ها پله
 

 .مانیا آقا_ایدر
 
 بله؟_
 
 عجله؟ نیا با نیریم شده؟کجا یچ_
 
 .امیم زود رمی،میچیه_
 
 کجاست؟ آرتام پس_
 

 .دمشونی*ب*و*س* دستم تو گرفتم دستاشو جفت جلو، رفتم
 .کرد نگاه حرکاتم به تعجب با ایدر
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ش ش یم قیعم یها نفس و بغلم تو دمشیک  یم یچ هیبق که ستین دم،مهمیک
 .بده من به تون یم ایدر فقط رو آرمش نیا و آرمش به دارم ازین االن گن،من

 
 .نکردم رهاش یول دیکش عقب خودشو

 
 .مانیا آقا دیکن ولم_
 
 .گرفتمش تر محکم و ندادم تیاهم تقالش به
 
 .مانیا آقا_
 

 .دختر بودم تنگت دل چقدر
 
 .تتتتتتتتتتمانیا:گفت ادیفر با دفعهی

 
 .محض سکوت شدم،تو رهیخ چشماش به و گرفتم فاصله ازش

 
 مان؟یا جان_
 
 ؟یرفت چرا_
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 .بمون که ینگفت تو_
 
 .نرو،بمون،لطفا_
 
 
 
 
 

 ✔ایدر✔
 
 
 .زد یلبخند که گرفتم دهنمو جلو عیگفتم،سر من هیچ یحرفا نیا

 .آرزوم بود شده دنشید وقته چند که ییلبخندا همون از
 .شده چم من یوا
 

ستم ستم که برم خوا ش د شتم دهیک شماش غم که سمتش شد،برگ  موحال چ
 .کرد دگرگون

 
 .لطفا بمون،نرو تو_مانیا
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 گرفته؟ غم چرا مان؟چشماتیا شده یچ_

 افتاده؟ یاتفاق باز
 
 .امیم بر پسش از یباش شمیپ تو یآره،ول_
 
 .نشستم جلو یروصندل و رفتم نیماش سمت به
 .ادیب کردم اشاره بهش که کرد نگام تعجب با
 
 .هستم من باشه یچ گه،هرید نیبش ایب_
 

 .میشد خارج باغ از هم با و نشست فرمون پشت حرف بدون
 
 گهن بزرگ یالیو هی هیجلو آخر در یول شناختمینم رو ها کوچه پس کوچه نیا

 .میشد ادهیپ نیماش از هم با و داشت
 
 .کرد فیتعر رو سارا توسط آرتام نیدزد هیقض راه تو

 .بود گرفته وجودمو همه استرس
 

 .ا،اوفیدر اووف
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 ؟یکن یم دخالت چه،که تو به آخه بگو
 بگم؟ یچ سارا مقابل در من حاال

 
 رچقد هر نباش،ستتارا نگران:گفت و زد بهم یچشتتمک که کردم نگاش ترس با

 .آرتامه باشه،مادره بد هم
 
 .دونمیم اره_
 

 .میشد وارد هم در،با کردن باز از بعد
 .باش وفته،کنارمیب یاتفاق هر ایدر:گفت و گرفت دستمو

 
 .هست باشه،حواسم_
 

 .گرفت قرار ما جلو یخاص ژست با سارا و شد باز سالن در
 

 نجاست؟یا یک نیبه،بب به_سارا
 
 .گرفت آغوش در اونو و اومد مانیا سمت به ذوق با و
 .اومد من سمت به رونویب دییدو آرتام دفعه کی

 
 .دیدزد منو نیا ایا،دلیدل_آرتام
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ستم پام رو ش شم،آروم قدش هم که ن شو ب ش لپ  یبودن مواظب چرا:گفتم دمویک

 عسلم؟
 

 عسلم؟ من آخه_آرتام
 
 ؟یهست یچ پس_
 

 .آرتامم آقا_آرتام
 
 .من بشم آقا نیا قربون_
 
 .نکنه خدا_مانیا

 
 .ستمیبا که کرد کمکم و کرد دراز سمت به دستشو که کردم نگاش تعجب با

 ؟یکن ینم یمعرف:گفت مانیا به رو و انداخت من یپا تا سر به ینگاه سارا
 
 .هستن خانوم ایدر_مانیا

 
 ا؟یدر إ؟_سارا
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 .خوشبختم تونییآشنا از:گفتم و بردم سمتش به دستمو

 
 ارته؟یدست:گفت مانیا به رو و انداخت زود هوا تو که من دست به نگاه هی

 
 …شونیر،اینخ_مانیا

 
مه نزاشتتتم ما تو که طور نیهم حرفشتتو بده ادا  بودم رهیخ ستتتارا یچشتت

 .مینامزد:گفتم
 
 کمرم دور دستتتشتتو و کرد جمعش زود یول افتاد ستترفه به مانیا حرفم نیا با

 .کرد حلقه
 
 .میکرد نامزد تازه یعنیم،ینامزد آره_مانیا

 
ستش حلقه  یم جهینت نیا به شتریب لحظه هر من و شد یم تر تنگ لحظه هر د

 .زدم گند که دمیرس
 .شود باز موقع یب که یدهان به لعنت 

 
 ؟ یچ یعنی:گفت و کرد ما به ینگاه آرتام
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 به ور مغرورش نگاه م،ویکن یزندگ هم با قراره یعنی:گفت و زد یلبخند مانیا
 .شهیهم تا:گفت و دوخت سارا

 
 ؟یشد مامانم:گفت و دیچسب پام به ذوق با آرتام

 
 . مامانتم من:گفت و دیکش آرتام دست تیعصبان با سارا

 
 .کردن هیگر به کرد شروع درد از بود شده دهیکش دستش که آرتام

 
 بچه نیا به دستتتت گهید باری اگه:گفت و گرفت بغلش تو و آرتام عیستتر مانیا

 .تو و دونمیم بخوره،من
 .ایدر میبر
 
 .افتادم راه سرش پشت منم و کرد حرکت جلو مانیا

 .بغلم تو اومد آرتام و میشد نیماش سوار هم با
 

 ینم بر دستتتم از یکار من و بود هم تو اخماش مانیم،ایبود کرده حرکت تازه
 .اومد

 
 .ایدل مامان_آرتام
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 .کرد یبلند خنده مانیا که کردم نگاش تعجب با
 
 .که ستمین مامانت من جان آرتام.زهیإ؟چ_
 

 .یگفت که،خودت یشیم آخرش یول_آرتام
 
 وابروش مثال خواستم یم رفتم،اوف یا غره چشم بهش که دیخند دوباره مانیا

 .کردم کور هم چشمش کنم،زدم درست
 .مغزم نیا با کنم کاریچ من ایخدا

 
 .زمیاد،عزیم بهت بودن مامان هم چقدر:گفت و زد یلبخند مانیا

 
 زم؟یعز_
 
 .زمیآره،عز_مانیا

 
 ردمب دستمو کردمو باز رو کردم،پنجره یم دیشد یگرما کردم،احساس داغ هوی
 .رونیب

 
 .آرتامه منو به حواسش جاده،همه یبود،بجا مانیا نظر ریز حرکاتم همه
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 د؟یکن نگاه جاده به شهیم:گفتم بهم کردن نگاه رهیخ هم نیا از کالفه

 
 .شهینوچ،نم_مانیا

 
 .میکن تصادف چرا؟ممکنه آخه_
 
 .بردارم چشم ییبایز همه نیا از تونم ینم_مانیا

 
 .بتش خجالت ییبابا_آرتام

 .هستما نجایا مثال من
 
 خجالت باشتتته:گفت و دیخند مانیا که کردم یم نگاش داشتتتم باز دهان با

 .دمیکش
 
 .گرفت ما از روشو و
 .بزنم یگند هی باز دمینزدم،ترس حرف باغ به دنیرس تا گهید

 بزنم؟ حرف من گفته من به یک دونمینم آخه
 

 .شدم دور مانیا از دو با و گرفتم و آرتام دست شدن ادهیپ از بعد
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صبان افهیق با که رفتم داماد و عروس گاهیجا سمت به عیسر  رو به ور ترالن هیع
 .شدم

 
 ترالن؟ هیچ_
 

 ام؟ تو مسخره من ه؟مگهیچ زهرماره_ترالن
 .شوازمیپ اومده یکبریا دختره اون تو یبجا تو اومدم در از
 

کان  .کنم فکر ایزنیم حرف ما لیفام راجب یدار االن_آ
 

 .زنمیم حرف جونتون سیمیآرت راجب آره،دارم_ترالن
کان ،با کنه ی*ب*و*س* رو من با نکهیا یبجا عنتر دختره  ی*ب*و*س* رو آ

 .کنه یم
کان  .تکشم یم نمیبب تو اطراف و دور رو دختره نیا گهید کباری فقط اگه آ

 
کان  .زم،آرومیعز باش آروم_آ

 
 باشم؟ آروم یباشم؟چطور آروم_ترالن
 إإإإ؟

 .بفهم باشم، آروم تونم یچم،نمیهو من انگار پرو دختره
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 .نخور گه،حرصیم راست_
 خانوم؟ نیا نشسته کجا حاال

 
 .رفتم سمتش به که داد نشون رو دور زهیم

 .رهیکنه،م یم خراب ویچ اد،همهیم دور عادتشه،از
 
 .خانوم سیمیآرت یاومد خوش:گفتم و ستادمیوا جلوش غرور با
. 

 
 .ممنون_سیمیآرت

 .خوبه حالت یلیخ که نمیبیم
 
 .داداشمه با دوستم نیبهتر هینه،عروس که آره،چرا_
 
 .یستین مردها شوهر هیشب اصال یشکر،ول رو خدا_
 
 .ختنیر سرم رو رو، یخی آب کردم احساس دفعه هی

 .نمرد،کشتنش من شوهر:گفتم دیکش یقیعم نفس
 
 ه؟یچ فرقش_
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 .بشم ظاهر جمع تو شد ینم روم بودم،اصال تو یجا من حال هر به
 
 .یستین من یجا تو که شکر رو خدا_
 مردست،نه؟ نامزد از بهتر انگار داشتن پدر یب بچه حال هر به
 
 خودش ریتقصتت یزدم،ولیم و حرف نیا دیکردم،نبا احستتتاس رنگشتتو رییتغ

 .ارمیب روش به شد،که
 

 .ستین من یجا گهید نحایبرم،ا دیبا من:گفت و زد یدار صدا پوزخند
 
 .طرفه اون از راه دییبهتر،بفرما چه_
 
 .رفت و شد رد جلوم از نیعصبان با

صاب حرفم،اه بخاطره گرفتم وجدان عذاب سه زارنینم اع  سارا از آدم،اون وا
 .سیمیآرت از نمیا

 
 .خودتو کن ا،جمعیدر اوف

ستم شم خوا ست کنارم مانیا که بلند ش ستمو که کردم ،نگاش ن  زیم ریز از د
 .گرفت

 
 .برم دیبا زه،منیچ_
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 .میبر هم باشه،با:گفت و زد بهم یلبخند

 
 .نه،آره_
 .میبر هم با!ینجوریا که شهینم یعنی

 
 .ستادمیا ومن کرد ول دستمو
 .میکرد دنیرقص به شروع هم با و میرفت وسط تا من سر پشت

 
 .زدن رو عروس گل دسته آهنگ که نشستم من آهنگ شدن تموم از بعد
 .نفس منو بجز کردن حمله وسط به دخترا همه

 
 .گهید نیایب هم شما:گفت و اومد سمتمون به ترالن

 
 .ترتر ندارم حوصله اصال_نفس

 
 .جاش سر ادیم حوصلتم وسط ایب تو_ترالن

 
 .واال ندارم حال_نفس
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 .بگو زیچ هی تو ایدر:گفت و زد من به یچشمک ترالن
 
 .یشد حال سر دیبرو،شا تو نفس خب_
 
 .بود ستادهیوا آروم و دخترا هیبق شیپ رفت نفس ادیز اصرار با

 .نداره رو گل گرفتن قصد بود معلوم
 .زدن به کردن شرو و آهنگ

 
 
 

 بایز عروس دستته تو که یگل دسته
 
 سرت پشت یکن پرتش دیبا
 
 آسمونا تو
 

 رنیبگ ازت و گل دسته منتظرن همه
 

  رو یخوشبخت
 
 ننیبب خوشگلت یچشما تو
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 بایز عروس دستته تو که یگل دسته

 
 سرت پشت یکن پرتش دیبا
 
 آسمونا تو
 

 رنیبگ ازت و گل دسته منتظرن همه
 

  رو یخوشبخت
 
 ننیبب خوشگلت یچشما تو
 

 .باش آماده خانوم عروس حاال
 .نییپا میایم میشمردیم ده از
 
 ده
 نه

 هشت
 هفت
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 شیش
 پنج

 چهار
 ستتتتتته

 دو
 تتتتتتتتتتتتتتتکی

 
 .سپرد دستش وبه گل ، رفت نفس سمت به و برگشت ترالن دفعه هی

 
 .جلو اومد و زد کنار.رو همه مانیکه،پ کرد یم نگاش تعجب با نفس
 با و کرد خارج بشیج.تو از رو ی،انگشتتتر زد زانو نفس جلو همه، چشتتم جلو
 ؟یکن یم ازدواج من با:گفت ییرسا یصدا

 
 من؟:گفت بود شده خارج شک از تازه که نفس

 
 .تو زمیعز آره_مانیپ

 
 .ونهیبله،د که  بله،معلومه_نفس

 
 .گذرهیم ترالن جشن از یروز چند

 .شده ها مزدوج هیقاط گهید که نفسم
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کان و ترالن جشن، از بعد  .داشتن رو مازندران به برگشن قصد آ

 .آوردن زور به نینبر خودتون با  یجهاز سر منو گفتم که نیا با
 
 .کشن ینم خجالت من از که نایا

 .بودم کنارشون یوقت داشتم یبد حس خودم یول
 .باال اومدم و کردم جمع لمویوسا اول همون از نیهم بخاطر

 .بخوابم یم مانیا عطر یبو با دیبا شب هر حاال
 
 
 .زدم خواب به شدم،خودمو شکه موهامو یرو یدست حس با
 

کان  .شهیم داریب االن ترالن نکن_آ
 

کان،ا ناراحتم یلیخ_ترالن  .نبود ایدر حق نیآ
 
 .داره ارزش برام ایدر یکن فکر که یزیچ از شتریب یلیخ دونم،ترالنیم_
 .رهینم کتم تو هم شهاب راجب حرفا نیا یول

 کرده؟ *خ*ی*ا*ن*ت بهش داشت،چطور دوست رو ایدر شهاب
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 شد؟ هوی یچ همه چرا آخه_
 
 .بمونه خودمون نیبگم،ب یزیچ هی خوام یم ترالن_
 
 ؟یچ_
 
کان حرف نیا با شونح بهتر تا کردم زیت شد،گوشامو جلب شتریب توجهم آ  رفا

 .بشنوم رو
 
 .دمید رو زن اون من_
 
 ؟یزد حرفم ؟باهاشیدید ؟کجایدید یچ یعنی_
 
 .تره جذاب یلیخ یلیخ یکنیم فکر که یزیچ اون از ینه،ول_
 
 کنم؟ گوش حرفت هیبق به ای دهنت تو بزنم دیبا من االن_
 

کان نده تک آ فت و کرد یا خ عا من یبرم،ول حستتودم خانوم قربون:گ  مطم
 .ستمین

 
 .یکن یم جمیگ یدار تو_
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 .دمآور یم در رو انیجر نیا ته دیبودم،با شده جیگ گفت،منم یم راست ترالن

 .نشستم عیسر و کردم باز چشمامو
 
 ه؟یچ هیقض_
 

کان  ؟یانیجر ،چهیچیه:گفت و زد یهول لبخند آ
 
کان_  .شده یچ نمیبب دم،بگویشن رو حرفاتون بودم داریب ارین در یباز مسخره آ
 

کان  ؟یدیشن کجاش ،ازیچیه_آ
 
 .ندارم یحساب و درست اعصاب که بگو دم،زودیشن یم دیبا که جا همون از_
 

کان  ؟یدیم گوش عشقمو و من یحرفا یواشکی ا،حاالیدر نکنه درد دستت_آ
 

کان حرف ادامه در و کرد ینچ نچ ترالن شت کارت یلیخ:گفت آ شا ز  دیبود،
 بود؟ یخصوص ما یحرفا
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ص یحرفا دیکن یم خود یب شما_ صو  یچ ن،اونمیزنیم من خونه تو رو تونیخ
 .من سر ؟باال

 
کان،در خب_ترالن ماید داره حق ایآ با گه، جازش یب دین مد یم ا  تو میاو

 .خونش
 .میبزن رو حرفامون خودمون خونه میبر پاشو االی اال،ی

 
 بهم ودد،زیکن یم ونمید نیدار:گفتم داشتتتم کنترلش به یستتع که ییصتتدا با

 ن؟یدیفهم یچ نیبگ
 

کان  .باش آروم تو باشه،باشه_آ
مه فا نیا ایدر یگم،ولیم ویچ ه قدرش دونمینم بزنم خوام یم که ییحر  چ
 .هیواقع

 .زنمیم حدس که ییزایچ
 
 .بگو خب_
 

کان  …شرکت رفتم تونینامزد از قبل وقت چند من خب_آ
 
 .تتتتتنگید تتتتتتنگید
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 ستتالم:گفت در پشتتت فرد دنید با و دیپر جاش از ترالن اف اف یصتتدا با
 .مییباال هممون باال ایبرم،ب قربونت

 
کان:گفتم بود کرده که یذوق و ترالن به توجه یب  .بگو شویبق آ

 
کان  .هیک نمیبب اومده،بزار مهمون_آ

 
 .دیچیپ خونه تو یا مردونه یصدا قهیدق سه دو بعد

 
 باال؟ نیاومد که نیبود ما تنگ دل_مانیا

 
 .آره یعنینه،_ترالن

 .زهیچ
 

کان  .شد خارج اتاق از و زد بهم یچشمک آ
 

کان  نشه؟ تنگ دلمون شهیم مگه_آ
 
 .ماشاالله شده دراز گوشات که نمیب یداماد،م یآقا به به_مانیا
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سط سته تخت و ش ست یم دلم طرف هی بودم،از ن  و مانیا و سالن تو بدوم خوا
کان نصفه یحرفا مشغول فکرم طرف هی نم،ازیبب  .بود آ
 
 کجاست؟ مامان پس:گفت که اومدم خودم به آرتام یصدا با
 

 ه؟یچ گهید شد،مامان تا چهار چشمام
 .اه نتکتتتترده؟ فتتتتترامتتتتوش چرا نیا

 
 آره؟ هم ما با ییه؟دایک گهید مامان_ ترالن
 بشم؟ دار ییزندا قراره

 
 .کنه جمع ویچ همه که بودم مانیا از جواب هی منتظر بودم شده خشک

 
 .بخوام کمک ازتون و بزنم حرف باهاتون نیهم راجب که اومدم_مانیا

 
 .شکرت ایم،خدایدار جشن ،دوبارهیتتتتتتتتتتتتتتیوا_ترالن

 .بشه دماد خواد یم مانیا
 .بپسندم دیبا باشم،من گفته فقط

 
 باشم؟ قهیسل بد من شهیم مگه:گفت و کرد یا خنده تک مانیا
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 زد؟یم حرف یک راجب داشت نیکردم،ا هم تو اخمامو
 .رهیبگ زن خواد یم نیا کن،بعد فکر خره نیا به شبا ا،تویدر سرت تو خاک

 .یریکبیا دختره تتتتتتشیا
 
 .رفتم سالن سمت به و شدم بلند تخت رو از
 .دیچرخ سمتم به سرا همه ورودم با
 
 ؟یبود خونه:گفت و شد بلند جاش از لبخند هی با مانیا

 
 ام؟ خونه نیناراحت_

 برم؟ من هیخانوادگ جمع اگه
 
 شدتت به مانیا افهیق یول دمینفهم خودمم رو بود اومده کجا از خشم همه نیا

 .شد پکر
 .گرفت ازم نگاهشو و کرد پرت مبل رو خودشو

 
 

 .بود شده تنگ براش کرد،دلم یم نگام لبخند با آرتام
 چطوره؟ من آرتام:گفتم رفتم سمتش به
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 .یشد خوشمل ا،چهیدل:گفت و انداخت آغوشم به خودشو
 
 .بودم دهیپوش مو یتوپ توپ خواب انداختم،لباس خودم به نگاه هی

 .بود کوتاه نشیوآست بود زانوم ریز تا شیبلند
 .بود شده دهیپوش قشی قسمت بزرگ بایتقر ونیپاپ هی با
 

 .شدم دلقکا هیشب شتریب:گفتم و دمیخند
 
 .میدید هم رو شما خنده شکر رو خدا_مانیا

 
 .هست خراب حالش یکاف اندازه رو،به ایدر نکن تیاذ ییدا_ترالن

 
 یوقت دلم تو شتتتد یم آب قند لویک لوی،ک دوخت چشتتم بهم ینگران با مانیا
 .کرد یم نگام ینجوریا

 
 شده؟ ضیشده؟مر یچ:گفت که نییپا انداختم سرمو

 .دهیپر روش و رنگ نمیبیم
 نش؟یبرد دکترم

 
کان  .شیجسم نه خرابه شیروح ست،حالین شیچیخبره؟ه چه اووووه_آ
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 .نییپا نیببر و بزنم،آرتام حرف ایدر با خوام یم من:گفت ترالن به رو
 
کان به دیترد با  .دوخت چشمام به رو مطمعنش که،نگاه کردم نگاه آ
 

کان  .میبخور  هم با صبحونه تا میهست شما منتظر نییپا ما پس_آ
 
 .میکن یم درست یزیچ هی د،باالینباش ما منتظر نه_مانیا

 
 .اینکن تشیاذ باشه،فقط_ترالن

 
 .هست باشه،حواسم_مانیا

 
 گوشتته هی ستتاکت کودک مهد به ستتپردشتتون یم مامانشتتون که ییها بچه مثل

 .بودم نشسته
 

کان همراه و کرد بغل رو آرتام ترالن  .شدن خارج خونه از آ
 
 .نشست ینفر دو مبل یرو من کنار و شد بلند جاش از
 .چشمام تو زد زل و گرفت قاب صورتمو دستش با

 .شد یم تر تند لحظه هر قلبم ضربان
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 .دیرس یم نظر به یخواستن یلیخ اخمو و یجد افهیق نیا با مرد نیا
 

 .شد یم کینزد بهم شتریب لحظه هر سرش
 زده؟ خشکت ا؟چرایدر شده چت

 . شه،نتتتتتتهینم یزیچ که باریخوامش، یم
 
 .شدم بلند جام از و دمیکش سرمو دفعه هی

 
 .نامرتبم کمیکنم، عوض لباسمو برم زه،منیچ_

 .کنم یم درست زیچ هی امیم بعد
 .هترهب ینطوریا کنم،آره یم عوض مویلبا بعد کنم درست زیچ هی برم اول نه ای

 
 . رفتم آشپزخونه سمت به
 نامرتبته؟ نیا حاال:گفت که دمیشن آخر لحظه تو

 .کردم روشن و گاز  
 .گذاشتم گاز آوردم،کنار رونیب خچالی از رو ها مرغ تخم

 
 کجاست؟ روغن_

 .نکردم دایپ رو روغن یول کردم بسته و باز رو نتیکاب تا چند
 
 .جاست همون_مانیا
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 کجا؟_
 
 .سرت پشت نتیکاب همون_
 
 .بود باال یلیخ یجاست،ول همون دمید و کردم بازش تعجب با

 .رمشیبگ که کردم دراز دستمو
 و کاشت یا ه*ب*و*س* برهنم شونه یرو  شد حلقه کمرم دور یدست دفعه هی

 ؟ییکوچولو انقدر چرا تو آخه:گفت گوشم کنار
 
 .افتادم بغلش تو کامال که سمتش به گشتم بر تعجب با
 
 .روشنه گاز_
 

 بدو:گفت و دی*ب*و*س* خنده،گونمو ریز زد بلند که بود ربط یب حرفم انقدر
 .رو صبحونه کنم یم آماده کن،من عوض لباستو برو

 
 .نخورد تکون سانتم هی که بشم خارج بغلش از خواستم

 
 .برو بعد کن حساب اول_
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 .بود شده رهیخ لبام به که کردم نگاش تعجب با

 .تونم ینم من نه،
 .رفت کنار و دی*ب*و*س* گونمو دوباره که نییپا انداختم سرمو

 
 .کردم یم حس نگاهشو ینی،سنگ رفتم آشپزخونه در دم تا

 .رفتم سمتش وبه برگشتم
 .مدی*ب*و*س* چونشو ریوز شدم بلند پام پنجه گرفتم،رو قرار روش به رو
 .دمییدو اتاق تا و شدم شوکه خودم حرکت از
 

 .نشستم تخت یبستم،رو محکم درو
 کنم؟ یم کاریچ نجایا من

 .فکرت یب یکارا نیا ا،بایدر سرت تو خاک یا
 

 .دمش سرحال یا قهیدق پنج دوش هی با و رفتم اتاق داخل حموم سمت به عیسر
س شلوار بلوز ش مویخر سریپو شک موهامو عیدم،  جمع سرم یباال و کردم خ

 .کردم
 .شدم مونیپش که کنم شیآرا کمی خواستم

 
 .شدم خارج اتاق از دمویکش قیعم نفس هی در پشت

 .کرد یم درست ییزایچ هی داشت من به پشت مانیا
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 .آورد عنبر یبو و اومد باد به به_مانیا

 
 .ممنون_
 
 .گذاشت زیم یرو رو بود کرده خورد که ییارهایخ

 .بود کرده آماده هم رو مرغ تخم سیسوس
 
 .یبخور ییچا صبح دمیند تاحاال نزاشتم،آخه ییچا_
 

 ن؟یکرد توجه من خوردن ییچا به شما:گفتم و زدم روش به یلبخند
 

 .ایدر نیبش ایب:گفت و دیکش کنار رو یصندل
 

 .نشستم حرف بدون
 .خوردن به کردم شروع آروم و گرفتم کیکوچ لقمه هی

 
 .شدم عاشق من ایدر_
 

 .افتادم سرفه به و گلوم تو دیپر لقمه
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 .خوردم کمیداد، دستم به آب وانیل هی عجله با مانیا
 برم من یدار انتظار چه؟نکنه من به:گفتم تیعصتتبان با و ستتمتش رگشتتتمی

 واست؟ یخاستگار
 

 .بست نقش لباش یرو یکیکوچ لبخند
 داره؟ خنده حرفم ینخند،کجا:گفتم و کردم هم تو اخمامو

 
 دارم؟ دوست ویک یبدون یخوا ی،نمیعجول تو چقدر:گفت و دیخند دوباره

 
 .بگو ترالن به داره،برو یربط چه من به رم،اصالینخ_
 حاال؟ هست یک
 
 .کن نگاه من به ایدر_
 

 .کن نگام لحظه هی ا،لطفایدر:گفت دوباره گرفتم،که ازش رومو لجوجانه
 
 .زدیم موج التماس لحنش تو

 .دارم دوسش من یشده،ول عاشق مانیا که چند هر
 .ندارم رو شیناراحت طاقت

 .شمیم خوشحال برسه،منم عشقش به اگه
 .رمیمیم شم،منینم نه
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 .سمتش برگشتم

شما تو شدم قیدق ش شبش رنگ یصورتش،چ شت، یآرام س هر که دا  رو یک
 .کرد یم خودش مجذوب

 .یبزن دست بهش که کرد یم وسوسه آدمو مرتبش شهیهم شیر ته
 

 .ششیر ته یرو دمیکش گونه نوازش کردم بلند آروم دستمو
 .کرد یم زیآنال رو حرکاتم داشت ساکت

 
 .کرد کینزد لبش به دستشو تو گرفت دستمو

 .یریگ یم سرم از و عقل تو:گفت و کاشت دستم یرو یا هب*و*س**
 .عاشقتم انقدر که یکرد کاریچ باهام تو
 یشد تر گپررن شتریب لحظه هر یکنم،ول فراموشت که نمت،رفتمینب تونم ینم
 .فکرم تو
 

 .بود شده قفل کردم،زبونم یم نگاش داشتم فقط
 .بگم دیبا یچ دونستمینم

 .نکردم درک منظورشو ینمش،ولیبب شتریب لحظه هر خواست یم دلم منم
 م؟یبش دوست هم با یعنی؟یچ یعنی

 .بود شده یپات یقاط فکرم
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 کرف من با ازدواج به یتون ینم و زاستیچ یلیخ مشغوله فکرت االن دونمیم_
 .یکن
سته شهاب پرونده دیبا اول من نظر به یول شه ب صم هر تو بعد ب  یریگب یمیت

 .میکن یم اجرا رو همون
 

 ههم و فکرم به بده جهت راحت انقدر بود تونستتته زدم،چطور بهش یلبخند
 .کنه مرتب ویچ
 
 …آخه_
 
 .خوام ینم جواب ازت االن نداره،من آخه_

 .بشه تموم یچ همه بزار
 .میبزن حرف خودمون راجب بعدا
 .کنم زیسوپرا رو تو مانیپ مثل نتونستم من
 .ارهیب ابروت به اخم یکس نزارم دمیم قول یول
 
 .یزارینم که مطمعنم_
 

 .کرد گرفتن لقمه به شروع و دی*ب*و*س* دستمو دوباره
 .من هیدست شیپ تو گذاشت و کرد درست کیکوچ یها لقمه
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 .یبلد یآشپز تو که خوبه چقدر گمیم_
 

 .دهیم ادی زایچ یلیخ آدم به ییتنها هیزندگ:گفت و دیخند
 

 .نییپا میبر ییتا دو که میشد صبحونه،آماده بعد
 .شد بسته در و داد هل و در پشت کنم،از باز و در خواستم تا

 .نییپا میبر بعد میبمون کمی:گفت گوشم بغل که سمتش برگشتم
 

 .منتظرن ها بچه مینه،بر:گفتم و دادم قورت زحمت به دهنمو آب
 
 .اشمب جدا ازت تونم ینم گهید شتریب نیا ،ازیباش من شیپ شب دیبا پس_
 
 ؟یچ یعنی_
 
 .باشم یخوب پسر دمیم باش،قول شمیپ یعنی_
 
 .شهیرم،نمینخ_

 .میریبگ میتصم شهاب هیقض شدن تموم از بعد نبود قرار مگه
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 .کنم یم حلش زود شده که هم تو بخاطر:گفت دوی*ب*و*س* گونمو
 

 .بشه گرمم بود شده باعث دارش تب یها نفس و بم یصدا
 .نداشتم رو یکینزد همه نیا طاقت گهید
 .گهید میبر:گفتم دادمشو کیکوچ هول هی

 
 .رفتم نییپا رو ها پله دو با و کردم باز و در عیسر

کان زدم که یا تقه نیاول با  .باال اومدم یم داشتم:گفت و کرد باز و در آ
 شاده؟ چشمات انقدر که نیگفت یچ شد یچ
 
 .من؟چشمام؟نتتتتتتتته_
 

 .کن چشیپ سوال بعد تو ادیب بزار_ترالن
 
 .میشد خونه وارد هم با و اومد هم مانیا

کان:گفتم و نشستم ترالن کنار  گفت؟ بهت حرفشو هیبق آ
 

 .بعدا واسه باشه گفت.نه_ترالن
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 مانیا

 
 

 .کرد فرار و کرد باز و در
 .کن فرار کن، فرار
 .یکن فرار یخوا یم کجا و یک تا نمیبب کن فرار

 
 خونه وارد ایدر  همراه و رفتم نییپا رو ها پله آروم
 .میشد

 
 داد وابشوج ترالنم که گفت ترالن به یزیچ هی تند تند و نشست ترالن کنار ایدر

کان به رو ایدر هوی  ؟یک یعنی بعدا:گفت آ
 .بشه تموم دیبا تر عیسر چه هر مسئله نیا

 .کن فیتعر زود
 

کان  .بگم شدم مطمعا یوقت ستم،بزارین مطمعا من ایدر آخه_آ
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 .بشم متوجه هم من تا دیبزن حرف یطور هیشده؟ یچ_
 

کان  .زدم حدس ییزایچ هی من_آ
 .شده شهاب مرگ باعث که یکس راجب

 
 ؟یکرد سکوت چرا یزد حدس که تو خب_
 

کان  .دارم شک آخه_آ
 

 .میکن یم حلش هم با بگو، تو خب_ترالن
 

کان  .سبز یچشما با زن کی:گفت و دیکش یقیعم نفس آ
 

 ش؟یخوب،بق_ایدر
 

کان  .شرکت رفتم تونینامزد از قبل وقت چند من_آ
 .هیچ سره دعوا نشدم متوجه یول اومد، یم دادیب و داد یصدا

 .بود بایز رون،واقعایب اومد اتاق داخل شخص که موندم منتظر
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کان که کرد نگاش چپ چپ ترالن  هیخوشگل به نه:گفت و زد بهش یچشمک آ
 .عروسکم تو
 

 .بگو رو هیقض رسم،فعال یم حسابتو بعدا_ترالن
 

کان  بودم؟ چشم،کجاش_آ
 

 .زنه بود خوشگل_ایدر
 

کان  .آها،آره_آ
 .یداشتن منو هیفداکار همه نیا اقتیل تو که بود نیا دمیشن که یزیچ تنها فقط

 .شد خارج ساختمان از سرعت با بعدشم
 .یشناخت یم و شهاب که تو ایشهاب،در شیپ رفتم

 .دیکش یحرف ازش شد یبزنه،نم حرف خواست ینم تا
 

 خوب؟_ایدر
 

کان  .افتاد یاتفاق هی که خوب_آ
 .مونیعروس روز تو
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 ؟یاتفاق چه_
 

کان  .بود ما جشن دم،توید رو زن اون من_آ
 .کرد یم نگاه ایدر به بد هم یلیخ

 .شد خارج باغ از لحظه هی تو که خواد یم یچ نمیبب برم خواستم
 
 خواد؟ یم ایدر جون از یمرده،چ شهاب که حاال_
 

کان  .رهیبگ عشقشو انتقام اومده دیشا دونم، ینم_آ
 .بود ها مجنون هیشب شتریب دمید من که یکس نیا

 
 ش؟یدید جشن تو یمطمعن تو_
 

کان  .آره_آ
 

 بود؟ یشکل چه قایدق_ ترالن
 

کان  یم ییخودنما شتتریب یچ همه از ستبزش یمتوستط،چشتما اندام و قد_آ
 .شفاف یپوست با.کرد

 
 .نیخوا یم و لمیف که نیبد باشه،خبر لمیف تو دیبا حتما پس_
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 . دمید رو زن نیا منم نبود،انگار پنهان هیبق چشم از که زد یپوزخند ایدر

 .زن اون بابا بابا،:گفت بود نشسته ساکت که آرتام دفعه کی
 

گاه آرتام به تعجب با همه  هم آرتام؟تو زن کدوم:گفت ایدر که میکرد یم ن
 ش؟یدید
 

 .دلوغگوهه آله،همون_آرتام
 .مامانتم من دوفتیم یالک

 
 بهش؟ بگم یچ دوخت،حاال چشم من به تعجب با و شد زیخ مین ترالن

کان منو نیب ناباورش نگاه ایدر  .دیچرخ یم آ
 .رفتم باال واحد سمت به شدمو بلند جام از
 
 .بود هم سارا بودم،عکس گذاشته جا که ییها لیوسا نیب از

کان دست به عکسو ورودم از بعد و کردم یکی تا دو رو ها پله عیسر  .مسپرد آ
 

کان  ؟یآورد کجا از نویا پسر،عکس خودشه نیا_آ
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 ایدر
 
 
 

کان حرف با که یاخم  .دارم باور رو مانیا هیشونیپ یرو گرفت، شدت آ
 .اشتباهش انتخاب بخاطر بکشه خجالت دیبا چقدر

 
کان سمت به ترالن  ن،ساراست؟یا:گفت و کرد نگاه عکس به و رفتم آ

 
 .نشست مبل رو و داد تکون دییتا یمعنا به سرشو مانیا

 
کان  ه؟یچ هیه؟قضیک سارا_آ

 
 .کنه فیتعر دیبا ییدا که هست زایچ یلیمفصله،خ_ترالن

 .بشه گهید کس مرگ باعث نکهیا باشه،نه مرده دیبا االن خانوم سارا نیا
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 .نبود مانیا از تر مهم یزیچ لحظه نیا د،دریپر صورتش رنگ وضوح به
 نیا براج باال،بعدا میریم ما:گفتم و کردم بلندش زحمت رفتم،به ستتمتش به

 .نیبگ هم سرگرد به رو زایچ نیا همه م،فقطیزنیم حرف هیقض
 .کنن رشیدستگ زودتر باشه الزم دیشا
 
 .میرفت باال طبقه به هم با

 .بود نمونده براش یتوان گهینتونستم،د که اتاق تو ببرمش خواستم
 

 .دیکش دراز کاناپه یرو
 .پوشندم روشو و آوردم ییپتو اتاق تو از

 ؟یکن یم تیاذ خودتو انقدر چرا:گفتم و گرفتم دستم تو دستشو
 

 .بودم جوابم سکوت فقط
 .بشکنه تونه یم هم بچست هی پدر ،که مرد نیا

 
 .افتاد یم دیبا اتفاقات نیا دیبوده،شا ینجوریا قسمت دیشا_
 
 .نبودن یخوب اتفاقات_مانیا

 .کنن یم فکر خودشون به فقط ایبعض چرا
 .بچم من،واسه مرده،واسه سارا
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 .بدم پس من رو کرده پسرش و من با که ییکارا جواب دیبا حاال یول
 
 .مینبود نجایا االن افتاد ینم اگه ینبود،ول یخوب آره،اتفاقات_
 
 .ترسم یم آرتام ندهیآ ستم،ازین خودم فکر به_مانیا

 
شو آروم سپر و بخواب،آرتام تو:گفتم و کردم نوازش گون  ندشیآ مزاریمن،نم به ب

 .بشه خراب
 .پدرش شه،مثلیم ییقو آدم حتما آرتام

 
 نیب از دستتتمو آروم شتتد، منظم نفستتش که قهیدق چند بعد بستتت چشتتماشتتو

 .نییپا رفتم و کردم خارج دستش
کان و ترالن به زویچ همه مانیا شدنه داریب از قبل دیبا  .بگم آ
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 .گذرهیم سخت روز اون از سال پنج
کان و ترالن به و زیچ همه  .گفتم آ
 .بود سارا دست شده دهیدزد مدارک اموال همه

 
 .کرد رو نکارایا عتتتتتشتتتتتتق بخاطر چون دم،یبخش رو سارا من

 .بود احمقانه کمی عشقش فقط
شش چون یول صاص حکم نبود یکاف من بخ  رداوین طاقت که دادن بهش رو ق
 .کرد یخودکش قصاص زمان قبل زندان تو و
 

 و الهک آرتام واسه راهه تو که یزییپا واسه دارم و نشستم باغ ونیا رو تو من االن
 .بافم یم شالگردن

 
 ازدواج هم با خانوادم یها مخالفت ،االرقمیشب نیهمچ تو شیپ ساله سه ما

 .میکرد
 .میگذاشت سر پشت رو یسخت یلیخ دوسال

 
 .کنن یم یسوار دوچرخه باغ تو مانیا و آرتام

 .رمیمیم استرس از گرفتم،دارم رو شمیآزما جواب امروز
 بندازش؟ بگه مانیا نکنه
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 .ایب هم مامان،تو_آرتام

 
 .امیم گهید روز هی د،منیکن یباز ست،شماین خوش حالم کمی من_
 
 نمیبب ستم،برمین گهید منم:گفت آرتام به رو و گذاشت یکنار رو دوچرخه مانیا

 ست؟ین خوش حالش چرا خانومم
 

 .بگذره خوش:داد ادامه و زد من به یکوچه،چشمک تو رمیم من پس_آرتام
 
 یدش یچ:گفت و نشست یکنار هیصندل یرو مانیا که کردم نگاش تعجب با

 ست؟ین خوش حالت خانومم؟چرا
 
 .ینطوری،همیچیه_

 .شدم مسموم کنم فکر
 

 تسم که طور نیهم و کرد بلند ز،منویم رو گذاشت و گرفت دستم از رو کاموا
 .من عشق کنم یم خوب و حالت االن:گفت رفت یم ساختمان داخل

 .من یایدر
 
 ؟یبرنداشت کارات نیا از دست هنوز ن،توییپا بزار مانیا یوا_
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 .من یایدر بشم ریس ازت من شهیم مگه_
 
 .بگم بهت یزیچ هی دیبا مانیا_
 

 .زد مهیخ روم و گذاشت تخت یرو یآروم به منو
 .بعدا یبرا بزار و حرف:گفت بود شده بم اال که ییصدا با

 .دارم یتر مهم یکارا فعال
 
 .کشم یم خجالت نزن حرف ینجوریا_
 

 قربون جان،من یا:گفت یدار کش یصتتتدا با و دی*ب*و*س* گونمو آروم
 .بشم،خانومم خجالتت

 
 .مهمه یلیخ دم،حرفمیم دست از تمرکزمو من ینجوریا مانیا_
 

 .دمیم بگو،گوش خوب:گفت دیکش دراز کنارم و رونیب داد نفسشو
 
 .نکن نگاه هم ینجوریا خوب_
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 .بگو بستم رو چشمم ایب خوب_
 
 بگم؟ یچطور آخه …یدار تو تو،آره یعنیمن،_
 
 .زمیعز بگو راحت_
 

 .یبش پدر قرار تو:گفتم کدفعهی و بستم چشمامو
 
 .زمیعز که هستم پدر که من_
 
 .باردارم نه،من_
 
 دم؟ینفهم من ؟چطوریچتتتتتت_
 
 .ام حامله ،منیبفهم یستین حامله که تو چون_
 
 .من دنی*ب*و*س* به کرد شروع و نشست یا دفعه کی

 
 .شهیم مامان داره کوچولوم خانوم_

 .یکرد آرتام و من بخاطر که ییها گذشت همه ا،بخاطریدر دارم دوست
 .خوشگلم دختر نیا حاال و
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 دختره؟ گفته ی؟کیچ_

 .زمیعز مامانشه پسر
 
 .باباشه دختر نیبسته،ا یدار پسر تا ر،دوینخ_
 
 پسر؟ تا دو کو_
 
 .آرتام شمیکی!من شیکی_
 

 .بخدا یا ونهید:گفتم و پهلوش تو زدم آروم
 
 .انیپا

 زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز fatemeh_nooبا تشکر از 


