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 یباسمه تعال

 
 درخشانیواو چه صبح دل انگیزی ؛ چه آسمان پاکی وچه خورشید 

 چرا کتابی شد اینقدر؟
بیخیال از سررر مام بلند شرردم امروز کی یزی از کمون روزای چرم و مزخرفه 
سیاه براقی  سک   سو شمی خورد ب  اه... کمون مور ک پتو رو تا میزردم ؛ چ
شو از پنجره بندازه پایین خورد ؛ عین این منگال لبخندی  شت خود سعی دا ک 

 تشریف میبری؟زدم و گفتی:اقور بخیر ؛ مایی 
 دیدم موابی نداد دوباره گفتی:فهمیدم میخای خودکشی بزنی

 یه خورده خیره نگاش کردم ؛ تازه موقعیتو درک کردم ک این سوسزه
 یه میغ خفه کشیدم و خودمو پرم کردم گوشه ی تخت.

کمچنان داشررتی میغ میزشرریدم ک یهو در باز شررد و مامان با قابلمه وارد اتاق 
ا بایه لقمه ی گنده ک سعی داشت ب زور بچپونه تو دکنش شد پشت بندش باب

شد؛ وقتی بابا رو دیدم ناخوداگاه یه لبخند امد رو لبی و گفتی:بع بابا مون  وارد 
؛ لبخند پهنی زدو گفت:چطوری دخترم؛ کمون مور ک ب سرروسررزه نگاه 

 میزردم دستمو آوردم باال و گفتی:خعلی کرتیی باو... 
 ب خودم امدم و تازه فهمیدم ک مادری کی ومود دارهبا صدای سلفه ی مامان 



شی غره ی خفنی بهی رفت و  صیی ؛ چ سینی و گفتی:مخل شتی رو  ستمو گذا د
شدی ؛  ضافه  شی توکی ا شزان میز ضع حرف زدنه کی ازون ا گفت:این چه و

 بعد مزثی کرد و گفت: حاال چرا میغ میغ میزردی؟
دم پنجره انداختی و با کمال تعجب دی تازه یادم از سوسزه افتاد یه نگاه به لبه ی

 نیست؟ 
 با اکراه از روی تخت بلند شدم و ب سمت پنجره رفتی و خی شدم . 

 با صحنه ای ک دیدم میگرم کباب شد 
شگرانه نگام کردن ؛ از  س سمتی و پر شیدم ک مامان و بابا امدن  یه کین بلند ک

مان گ ما به  چالی رو فه م یا بت ق نار و  مدم ک به ی پنجره ا با ل با یدیش؟  فتی:د
 کمونجور ک لقمشو قورم میداد گفت:کیو؟

 با دلسوزی گفتی:سوسک رو
 بابا یه نگاه معنی دار ب مامان انداخت و بعد یهو زدن زیر خنده...

 چپ چپ ب بابا نگاه کردم وگفتی:چیزه خنده داری گفتی ک میخندی پدر؟
شف شو بگیره گفت:نه ؛ ولی برا  شت ملوی خند سعی دا ا ام دعکمونجور ک 

میزنی اینو گفت و از در رفت بیرون مامان کی بعد ازینزه سرشو از روی تاسف 
 داد رفت .

با اون میغی ک من زدم آدم فزر میزنه  وا چه بی ذوق ؛ ایش . خو حقی دارن 
 ریشتری امده واال ۸زلزله با ولتاژ 

 دقیقه وقت داشتی!دو دقیقه 2یه نگاه ب ساعت انداختی کنوز 
سازی امدم میغ بزن شویی؛ بعد از پاک ست سریع پریدم تو د شدم  شیمون  ی ک پ

شزی بایه  شلوار مین م سام رفتی ؛ یه  سمت کمد لبا ستقیی ب  امدم بیرون و م



مانتو نخی مشرزی کشریدم بیرون مقنعمو کی سررم کردم گوشریمو اندتختی تو 
 میب مانتوم کولمو برداشتی و از اتاق  زدم بیرون ..

ومدم پایین داد زدم : مامان یه لقمه نون پنیر گردو با کمون مور ک از پله کا می
 گومه و خیار درست کن راستی نونشی بربری باشه .

وقتی رسرریدم ب پله ی آخر دیدم مامان گلی یه لقمه ی مورچه ای گرفته و با 
 عشق داره بهش نگاه میزنه 

مت گ باو د مه رو ازش گرفتی و گفتی:نوکر پوکریی  نده و لق ند زدم زیر خ م ربل
شه برای بعد  شو گفتی:خانوم بودن با سط حرف خندید و گفت: خانو...پریدم و
فعال خدافظ و با دو ب سررمت در حیار رفتی و بازش کردم ؛ یه نگاه ب نگار 
شار میداد  ستش ف شو تو د شت ناخونای بلند صبانیت  دا انداختی ک از زور ع

شقی چقدر زو...با داد گ سالم ع شادی زدم و گفتی:  شولبخند گل گ  فت:خفه 
سربازا پامو کوبوندم بهی و گفتی:  شین تا چزیت نزردم ؛ عین این  شو تو ما گم

 بله قربان اینو گفتی ب سمت ماشین رفتی و نشستی........
 

وقتی رسیدیی دانشگاه یه ربع گذشته بود؛نگار یه نگاه پر ازحرص بهی انداخت 
الس دیر امدی ک کو گفت:خبر مرگت بیاد ایشرررالله ؛ ببین . نه ببین اینقدر 

 شروع شد.
 بیخیال شونه ای باال انداختی و گفتی:مهی نی اینقدر حرص نخور. 



اینو گفتی و رفتی تو کالس و روب بچه کا گفتی:سررالم بر اکل کالس من آماده 
ام وای وای بچه کا دسررتاشررونو آوردن باال  دسررت بزن ک با چشرری غره ی 

 پایین .مرتضوی رو به رو شدن  و دستاشونو انداختن 
مرتضرروی یه نگاه بهی انداخت و گفت:به به خانوم رسررتگار از دیدنتون خیلی 
ضوی خیلی  شبختی ؛ لبخندی زدمو گفتی:کمچین کالس رفت رو کوا مرت خو
مدی از پشررت میز امد بیرون رو به من گفت:چه عجب تشررریف فرما شرردید 

 ساعت دیگه میومدید. ۱خانوم رستگار میزاشتی 
بخشید استاد ؛ با تعجب گفت:برای چی؟ سرمو آوردم باال با شرمندگی گفتی:ب
 ساعت زودتر امدم دوباره کالس پوکید. ۱و گفتی:برای اینزه 

ضب رو ب من گفت: بیرون خانوم ؛ بیرون بعد رو ب نگار کرد  ضوی با غ مرت
 و گفت:شما بفرمایید سرماتون ...

 نیی نگاکی ب مرتضوی کردم و گفتی:ب چ علت باید برم بیرون؟
رسررمی گفت:بخاطر توکین و بی ادبیتون این ب کنار بخاطر حاضررر موابی 

 ودیر امدنتون...
با تعجب رو ب بچه کا گفتی:بچه کا من بی  ادبی کردم کمه باکی:نه وای من 

 عاشق کماکنگیتونی 
نه ؛ ولی حس کردم یزی اون  باکی: مه  باره تزرار کردم:من توکین کردم ک دو

 وسط میگه آره ...
به مرتضرروی کردم و گفتی:موابتونو گرفتین؛ آکان برای دیر امدنی  بی تومه  رو

 کی دلیل دارم پس لطفا قضاوم بی ما نزنید ! 
 پرسشگرانه گفت:چه دلیلی ؟



تک سررلفه ای کردم و گفتی: کیچی بابا سررعید مون من داشررتی پتومو ممع 
؛  نمیزردم یهو دیدم یه سرروسررزه داره خودشررو از لبه ی پنجره پرم میزنه پایی

کیچی دیگه رفتی کمزش کنی ک دیدم ب خشررک شررانس خودشررو پرم کرده 
 پایین 

ضوی کی خندش گرفته بود ولی  شد کالس عین بمب ترکید مرت تا مملی تموم 
میخاسررت بروز نده و خودشررو مدی بگیره؛یه قدم ب سررمتی امد و با تحزی و 

 داد گفت:خانوم رستگار ؛ بیرون!
 سرمو تزون دادم و رفتی بیرون 

 رتیزه خرفته ملبک! منو پرم میزنی بیرون نشونت میدم . م
با حرص ب سررمت پله کای توی راکرو رفتی و بدون درنس سررریع رو پله ی 

 اولی نشستی و دستمو زدم زیر چونی و ب دیوار رو ب روم خیره شدم...
 

~~~~~\ 
 

شت ک دیدم علی از  ۱۰تقریبا  ضوی میگذ سط مرت شدن من تو دقیقه از پرم 
شیطونیه[ با ذوق یه  ۵امد بیرون ]علی مزو اکیپه کالس  سر خوب و  نفرمونه پ

نگاه بهش انداختی و بعد یه سرروم زدم ک نگاش چرخید رو من . با خنده امد 
سررمتی و رو پله ی اول نشررسررت و گفت:به به آوا خانوم تو راکرو بهت خوش 

شرک کر شزل گربه ی  شور بعد قیافمو  م و دمیگذره؟ زدم ب بازوش و گفتی:بی
 گفتی: داداشی مونی میتونی برام یه کاری بزنی؟



 لیمو کشید گفت:تو مون بخواه بگو ببینی چیه؟
لبخند پهنی زدم و گفت:کیچی فقط باید اسممو از تو دفتر مرتضوی خط بزنی 

 کمین...
شه . با دلخوری گفتی: اگه و اما نداریی اگه  سرشو تزون دادو گفت:اگه بتونی با

 اگه کی ک نمیتونی ؛ مهنی دو کفته اخرامو باید تحمل کنی .میتونی انجام بده 
سرررشررو آورد نزدیک گوشرری و گفت:میتونی لبخند پهنی زدم و گفتی:دمت گرم 
بعد یه نگاه ب پرونده کای توی دسررتش انداختی و با ناباوری گفتی:نگو ک 
سمی توی کمین پروندس ک میغ میزنی لبخند دندون نمایی زد و گفت:پاکن  ا

امدم میغ بزشی ک دستشو گذاشت ملوی دکنی و با خنده گفت:توله  داری ؟
میغ نزنیااا سرمو تزون دادم ک دستشو از روی دکنی برداشت ؛ سریع از بقل 

 کولی پاکنمو در آوردم و دادم دستش تا اسممو پاک کنه و کمین کارم کرد.....
 

م ود برتک زنس بعدی نرسیدم چون زنس میانه سریع خورد و مجبور شدم ک ز
 سر کالس...

 
بی تفاوم نشسته بودم و داشتی ب خونه و این ک ناکار چیه فزر میزردم ک با 
شما  ضوی ب خودم امدم:خب کمون مور ک کفته ی پیش گفتی  صدای مرت

نفره تقسرریی  ۴باید برید اصررفهان برای تحقیق برای راحتی کار ب گروکای 
 میشین مشزلی ک نیست...

 این چی گفت االن..
 تحقیق...



 اصفهان..
 گروه..

یهو محزی کوبیدم رو میز و رو ب مرتضرروی گفتی:اسررتاد پدر مادر ما امازه 
نمیدن . مرتضرروی عاقل اندر سررفیهانه نگام کرد و گفت:مشررزلی نداره من 
باکاشرون صرحبت میزنی ؛ یه تای ابرومو اندتختی باال و. گفتی:باشره پس کی 

 میاین بعد از ظهر خوبه . 
 داد و گفت: آخر زنس بیا شماره و آدرستونو بگو.سرشو تزون 

 سرمو ب نشونه ی مثبت تزون دادم و دوباره رفتی تو فزر.
نفره تقسیی  ۴باالخره بعد از ساعت کا فک زدن توسط مرتضوی ما ب گروکای 

شرردیی ؛   انتخاب کی گروکی با خودمون بود منی مثل کمیشرره از بین بچه کا 
 (-و انتخواب کردم :علی و ایمان؛ نسیی و نگار 

زینس آخیش زنس خورد سریع مزو کامو ممع کردم و ب سمت مرتضوی ک 
 روی صندلی لی داده بود رفتی و شماره و آدرس خونمو گفتی و دویدم بیرون...

یه نگاه ب ساعت و یه نگاه ب در خرومی کردم ابروکام پرید باال؛ حوصله ی 
 ز در زدم بیرون ...وداع و خدافظی نداشتی برای کمین بدو بدو ا

کلیدوتو در چرخوندم و رفتی تو با عجز داد زدم: ننه من گشررنمه؛ غذام کمه؛ 
غذا میخام یه عال...ادامه ی حرفی با میغ مامان مسررراوی شرررد بلند زدم زیر 
خنده و ب سمت اشزان رفتی یه خورده باکاش دعوا کردم و رفتی تو اتاق سریع 

پایین بو باسرررامو در آوردم و رفتی  مه ی فضرررای ل مه سرربزی ک ی خوش قور
صندلی داد زدم: بابا بیا دیگه  ستی رو  ش شپزخونه رو پر کرده بود ؛ بی درنس ن آ



مردم گشررنگی صرردا بابا از باال امد : امدم بابا اینو گفت و با سرررعت از پله کا 
 امد پایین ...

 
ین ا اولین لقمه رو گذاشتی تو دکنی دیدم نه قورمه سبزی خالی حال نمیده بنابر

ب سمت سینک رفتی و یه پیاز اندازه سر اشزان پوست کندم و برگشتی سر میز 
اولین تیزه پیازو گذاشتی تو دکنی ب وضوح دیدم ک قیافه ی کمشون کج شد 

لقمه رو قورم دادم و گفتی:چیه؟ چرا اینجوری ب من مینگرید؟  کسرری ک  
دامه دادم یهو یادم از پیاز میخوره زن زندگیه بعله و با کمال پرویی ب خوردنی ا

تحقیق و مرتضروی و اصرفهان افتاد سرعی کردم خودم بریده بریده ب بابا بگی 
ک کوار نزشه یه قلپ از نوشابمو خوردم و رو ب بابا گفتی: بابا! در مریانی ک 

 من چقدر دوست دارم کوم
 سرشو آورد باال و گفت: ولی من اصال دوست ندارم حاال کی حرفتو بگو 

 و سریع گفتی: من قراره برم اصفهانخیلی تند 
چشررماش گرد شررد ک سررریع گفتی: نه نه برا تفریح نه برای تحقیق دیگه بعد 

 بادی تو قب قبی انداختی و گفتی: ناسالمتی دخترتون باستان شناسه کا
 بابا خندید و گفت:بعله بعله میدونی و شما امازه داری بری..

موند با ناباوری گفتی: مدی میگی  یه لحظه فقط برای یه لحظه لقمه تو گلوم
 دیگه.. 

 سرشو تزون داد و گفت: آره ولی با کی میری؟
 متفزرانه گفتی:مرتضوی ؛ و کل بچه کا به عالوه ی اکیپمون



شزان محزی و قاتع گفت:اکیپتون دیگه کیه؟بعد خندید و گفت: البد  ایندفعه ا
 یه لشزر خر مثل خودم . 

 گوله ید بی خاسیتچپه نگاش کردم و گفتی: کرکرکر 
ادامو در آورد و  با میغ میغ گفت:ا اشرری ب بابا میگی بعد سرررشررو برگردوند 
سررمت بابا گفت: ددی نیگاش بتون منو حلم میده دباش بتن ملسرری اه بعد 
شقو بگیرم و  ست قا کرکر خندید و مامان بابا کی کمزاری کردن آخ دلی میخا

ابر کیچ وقت کی نمیارم بن محزی بزنی ته حلقش ک خفه بشرره نزبت البته من
 این گفتی:تقلید کار میمونه ؛ در مریانی ک میمون مزو حیونه؟

صررداش قطع شررد بلند زدم زیر خنده و گفتی: میبینی ک الل شرردی ؟ ولی نه 
 داری توی مخ پوکت دنبال مواب میگردی اشی مون... 

یه  ااینو گفتی و از سررر میز بلند شرردم و بعد از تشررزر ب سررمت اتاقی رفتی ت
 خورده بخابی و بعد مزوه کامو حل کنی

 
 امشب دل من حوس رطب کرده     عاشق شده از عشق تو تب کرده

      
 عین مت از ما پریدم و با وحشت ب موبایلی زل زدم

گار  کاری میزنی آخرش ب ن یه خورده فزر کردم دیدم کر  صررردا چی بود ؟ 
 میرسی کرمو  یه حالی ازم بگیرم....



شلوارمو ک تا زانوم امده بود باال رو با اکراه از  شدم پاچه کای  روی تخت بلند 
شتی ک توی  سرویس بهدا سمت  صوف کردم و ب  صافو  سمو  دادم پایین لبا

 اتاقی بود رفتی
 (-بعد از پاکسازی یه راست رفتی سمت میز آرایش :
 شب.  ۷اصال دلیلی برای آرایش چیه؟ اونی االن ! ساعت 

خودمو از روی صررندلی کندم و ب سررمت کولی رفتی تا شررببا یه میغ بنفش  ۷
یل بدم یه نگاه بهشررون انداختی و آب دکنمو  فردا باید مزوه کای ایمانو تحو

 قورم دادم ' کی میخاد اینارو کامل بزنه؟
سی نگار لمس  شتی و روی ا شیمو بردا سریع گو شیطانی امد رو لبی  یه لبخند 

 گوشی بدبخت کردم با سومین بوق برداشت خیمه زده رو 
 صدامو صاف کردم و گفتی:سالم زندگیی 

 با صدایی ک از تعجب بود گفت: آوا تویی؟
 +نه من اشزان داداششی شما؟

بی تفاوم گفت:زر نزن کارتو بگو سررابقه سررالم کردن نداشررتی تازه گی کا کی 
 ک ماشاالله خدافظی نمیزنی

نارو ول ید بود گفتی:ای یه لحن خیلی مهربون ک از من بع کن عشررقی بعد  با 
صرردامو صرراف کردم و گفتی:تو این کمه سررال ک باکی بودیی فهمیده بودی ک 

 چقدر دوست دارم 
شت گفت:زدی گلدونارو آوردی  ضب گفت: چیزار کردی باز ! بعد با وح با غ

 پایین ؛ یا پول غبضو پاره کردی یا ..



و ربا کالفگی گفتی:خیلی مزخرف  میگی بزمیخاسررتی بگی بیا اینجا مزوه کا
یا نمیای کی ب چپ و راسررتی ک  ک از ایمان گرفتمو کامل کنیی اگه میای ب

 نمیای
بلند زد زیر خنده و گفت: پشررمک ملبک؛ فردا داریی میریی اونوقت تو بجای 
سی بعد کی بلند خندید  سایالتو ممع کنی داری مزوه مینوی شینی و این ک ب

 کجا قرار برییک گفتی: ببند اون دکن گشادتو بعد متفزرانه گفتی:آکا 
 صداش قطع شد ک یه فوم کردم تو بلندگو و گفتی: کوی کوشی پس'

تک خنده ای کرد و گفت: خاک تو قبرم کنی ک از اول متولد شرردنت کمون 
مور خنس زاده شرردی بعد با لحن مسررخره ای گفت: این مور ک بوش میاد 

 قراره فردا بریی اصفهان البته فزر کنماا
شی من یادم رفته بود +کرکرکر مقداری خندیدم  ضمن خودم خنگی ' بعد در 

حاالکی سیک کن میخام برم و بعد بدون خدافظی قطع کردم ک میگرم خنک 
 شد

یه خورده خیره شرردم ب سرراعت و بعد یه میغ کشرریدم و دویدم پایین 'مامان 
 بدبختی ک سزته زده داشت نگام میزرد ! 

 رفتی ملوش و تند گفتی: مامان بدبخت شدم 
ب صررورتش چنس انداخت و گفت: خاک بر سرررم نزنی زدی  با وحشررت

گلدونارو آوردی پایین باز آره دید حرفی نمیزنی داد زد: ایشالله بری زیر کامیون 
تاد  گه سررر نمیوف یا گراز اینی ا یا میمون  خدا اینی بچس  یده برگردی. ای  کوب

 چیزی میشد اه گمشو کنار برم دسته گالتو نگاه کنی



 همیدم پرورشگاکی کستییعنی االن دقیقا ف
اصررال چرا امروز کمه میگن گلدون شررزسررتییه بار شررزسررتی دیگه اه ای بابا 
سمت مامان و گفتی: با امازه اگه نفرینام ب پایین رسید باید بگی ک  شتی  برگ

 دیر شده وسایالمو ممع کن فردا باس برم اصفهون با امازه 
؛ خب من ک زیاد چیزی  سررریع از پله کا رفتی باال و مسررتقیی رفتی تو اتاقی

شلوار و بلیز  شلوار  ۳نمیخام مز یه  ست  ست مانتو دو د شال دو مفت  ۵د تا 
 کفش کمین

 سریع ساکمو از تو کمد کشیدم بیرون و کر چی میخاستمو ریختی توش 
 آخیش از دست اشزان راحت میشی 

 ساکو گذاشتی گوشه ی اتاقی و رفتی پایین .....
م مامان گلی با بیخیالی داره ب آشررپزیش ب سررمت آشررپزخونه رفتی ک دید

میرسرره با دلخوری گفتی: مامان مان یه گوشرره ی وقتتو بزار برای ممع کردن 
 وسایل من مرسی اه

مه ی وقتی برای تو االنی دارم  فت: عزیزم من ک گاه کرد و گ با مهربونی بهی ن
 برای شما غذا میپزم

ور گفت: شامی بیا بشین بخلبخند پهنی زدم و گفتی: حاال شام چیه؟ خندید و 
 بعد برو بخواب ک فردا خواب نمونی سرمو تزون دادم و ب سمت میز رفتی

 
دیدم ک یهو داشررتی خیلی شرریک خواب شرراکزاده سرروار بر اسررب سررفیدو می

 گوشیی زنس خورد



کمونجور با چشمای بسته دکمه ی اتصالو زدم ک میغ نسیی بلند شد: خبرم 
 پس کمه ملو در دانشگاه منتظرتن بیاد ایشالله کدوم گوری کستی

 عین برق گرفته کا سر مام نشستی و گفتی: االن میام فقط با ماشین کی میریی؟
با حرص گفت: ای بمیری ک فقط ب فزر آسایشو راحتی گمشو بیا و بعد قطع 
حاال ک فزر میزنی میبینی چرا  ند شررردم  خت بل با حرص از روی ت کرد ؛ 

یال شررونمو انداختی باال و پریدم رو میز مرتضرروی دیشررب نیومد خونمون بیخ
آرایش ..مثل کمیشرره آرایش سرراده ای کردم میگی سرراده نه فقط یه رژ؛ یه مداد 

 اندکی کرم مداد ابرو و یه رژ کمین
شلوار لوله  شیدم  سید از تو کمد ک شزیمو ک کوتاکیش تا زیر زانوم میر مانتو م

کردم مقنعه کرباتیمو سرررم ی ذغالیی رو ک روش چند تا اثر پارگی بود رو پام 
کردم کولمو برداشتی گوشیمو انداختی تو میب مانتوم دسته ی ساکو محزی تو 

 دستی فشار دادم و رفتی پایین
 

کمه خواب بودن کی خدا باباروکی ندیدم ک ازش خدافظی کنی اشررزانی ک 
 مزو آدم حساب نمیشه مامان گرامی کی ک کیچ سرخوشه

یچ کارو از تو یخچال در آوردم در یخچالو ک شررونمو انداختی باال و سرراندو
 بستی قیافه ی خواب آلود اشزان ملوم نمایان شد اوقع

قیافمو ممع کردم و یه نگاه ب سر تا پاش انداختی شلوارش ک داشت از پاش 
شی بهی ریخته بود چپ چپ نگام کردو  شی ک در آورده بود موکا س میوفتاد لبا

 گفت:کجا ب سالمتی ؟ 



 و گفتی: فزر نمیزنی ب تو ربطی داشته باشه ؟پوزخندی زدم 
 اخماش رفت توکی و گفت: گفتی کجا؟

با حرص گفتی: سررر قبر تو ...یه قدم امد نزدیزی و گفت: بی ادب زبونتو گاز 
بگیر کالفه گفتی: اشرری تو رو خدا برو کنار دیرم شررده؛ مزرر پرسررید:کجا؟ 

م اصفهان لبخندی زد و چشمامو با حرص روی کی فشار دادم و گفتی: دارم میر
ستی تو چرا بیدار  شه را سرمو تزون دادم و گفتی: با گفت: مراقب خودم باش 

 شدی؟ 
گشررت گفت: باشررگاه کمونجور ک تو یخچال دنبال یه چیزی برا خوردن می

لبخندی زدم وگفتی: باشرره من رفتی از طرف من از کمشررون خدافظی کن بای 
 کت کردماینو گفتی و ب سرعت ب سمت در خرومی حر

 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

با دیدن بچه کا لبخند پهنی زدموبا صدای بلند گفتی: سالم و عرض ادب از در 
 عق....

یهو ملو دکنمو گرفتی ک کمه خندیدن و با خوشرررویی مواب سررالممو دادن 
.... 



خالصرره بعد ازکلی غر غر توسررط بچه کا رضررایت دادن ک بریی کر کی با کی 
با علی امدیی چون ماشررین آورده بود و منی ب گروکی خودش میومد  ماکی 

 علت گشادیه زیاد حال نداشتی سوار اتوب*و*س بشی
 

وسررطای راه بودیی ک با حرص رو ب علی گفتی: پوکیدم اگه لطف کنی ظبتو 
شی؛ دنده رو عوض کردو گفت: آکنس ندارم یعنی دارما  شن کنی ممنون می رو

ایمان زد زیر خنده ک با بطری با مزاج شررما سررازگار نیسررت حضرررم واال؛ 
شمو از میب  سرش و گفتی:خودم فلش دارم مناب اینو گفتی و فل کوبوندم تو 
بده قیافه ی  بقل کولی در آوردم و وصررل کردم و رو ب ایمان گفتی: اون کنترلو
سیدم ب  حق ب مانبی گرفت و کنترلو داد بهی منی بعد کلی باال پایین کردن ر

 کرد ب خوندن میغ میغی رفت کوا: آکنس مورد عالقی تا شروع
 
 

 دلی تنس شده واسه شبای بندر
 واسه خوندن با یه ریتی تند تر

 
 واسه شبهایی ک کنار ساحل

 گرفتیی و میخوندیی از ته دلمی
 

 دلی تنس شده واسه روزای گرمش



 واسه شبا تو ساحل سر بندش
 

 دلی تنس شده واسه خاطره کامون
 واسه خنده و شادی رو لبامون

 
 چه شبای قشنگی لب دریا
 ترانه سر میدادیی عاشقونه

 
 با یه حس قشنس لحن منوبی

 میخوندیی از دل و مون بی بهونه
 

 چه شبای قشنگی لب دریا
 ترانه کای بندری میخوندیی

 
 اگه تنبک و گیتار یا نی کی بود
 صدامونو ب دریا میرسوندیی 

 
 چقدر قشنس بود این حس و حال خوب شباکنار دریا

 صفا داشت اون بوی شرمی و ماسه کای پاک دریا چقدر
 

 دریا دریا دریا عشق مو دریا  ساحل دریا قاتل گرما



 
بعد از تموم شرردن آکنس یه میغ بلند دیگه کشرریدم و ولو شرردم رو نسرریی ک 
دادش در امد: کوی تنه لش خودتو ممع کن ریدی تو مغنعمبعدش منو پرم 

 بلندشو بابا حال نداریی اهکرد رو نسیی ک میغ زد: ایش کرمو؛ 
یه نگاه ب نسیی و یه نگاه ب نگار انداختی و سرمو از روی تاسف تزون دادم و 
ست در  ست دو ست ک گیرد د ست آن ا شاعر میگوید: دو گفتی: نچ نچ نچ' 
ست دارم یزی از یزی خر تر  سف دوتا دو شان حالی و درماندگیبراتون متا پری

عد خودمو ممع و مور کردم و رو ب  یک ب مان اون پالسررت مان گفتی: ای ای
خوراکی رو بده ؛ در داشرربورم رو باز کرد و یه کیسرره از توش کشررید بیرون و 
پرم کرد سررمتی با کمال پرویی پفزو از تو مشررما درآورد و تند تند مشررغول 
خوردن شدم ؛ کمین مور ک داشتی میخوردم متومه ی نگاکای نسیی شدم یه 

 ب نسیی گفتی: کا بد نگا میزنیااا!  تای ابرومو انداختی باال و رو
 آب دکنشو قورم داد و گفت: منی میخام ؛ لبخند خبیثی زدم و گفتی: بیاه

چپ چپ نگام کرد ک گفتی: من مثل شررما بی معرفت نیسررتی بعد گرفتی 
ساکته و کیچی نمیگه بنابر این  شت دیدم نگار  سمتش ک با لبخند چندتا بردا

صورتش ک  ستمو پس زد منی از لجی پاکتو فرو کردپاکت پفزو گرفتی ملو  م د
شین  شه کای ما شی تو دکنش ک علی بلند زد زیر خنده یه موری میخندید ک 

 داشت میلرزید ..^_^



شه تا ب کشتنمون ندی من  ست ب رانندگیت با سمتشو گفتی: تو حوا برگشتی 
شو تزون داد منی دیدم خیلی خابی سر  کنوز اندازه ی یه گاو داری آرزو دارمااا 

 گرفته تصمیی گرفتی بخابی قبلش اعالم کردم ک رسیدیی بیدارم کنن
گرمای شررردیدی ک از پنجره ی ماشررین ب داخل زده بود کالفی کرد ؛ الی 
پلزمو باز کردم و عرق گرمی ک رو پیشونیی نشسته بود رو پاک کردم ؛ اه پختی 

 از گرما با صدای گرفته رو ب ایمان گفتی: ایمان کجاییی؟ 
ردوند و با خنده گفت: خرسرری تو زمسررتون اینقدر نمیخوابه ک تو سرررشررو برگ

 میخابی ؛ رسیدیی
ما کی  مد میفهمی سررو خابی میو ما  فاوم گفتی: اوال خرس خودتی دو بی ت

 رسیدیی چهارما بچه کا کوشن. 
تک خنده ای کرد و گفت: یه نیی سرراعتی کسررت ک رسرریدیی بچه کاکی رفتن 

 چادر بزنن ..
 را نرفتی گشاد ! متفزرانه گفتی: تو چ

 بیخیال گفت: کمین موری نشستی تو ماشین خیلی گرمه 
ستی مگه خ ونه ندارن اینجا ؟ ۵سرمو تزون دادم و گفتی: خیلی فجیح گرمه را

 خونه ای ویالیی سوئیتی چیزی
 سرشو تزون داد و گفت: دارن ولی ما االن تو منطقه گردشگریش کستیی ! 

 مالب حاال بیخیال آب در بساطتت داری ؟ ابرومو انداختی باال و گفتی: چه 
 خندید و یه بطری از زیر پاش آورد باال و داد دستی...



بعد ازینزه آبو خوردم از ماشررین پیاده شرردم ک نور آفتاب مسررتقیی عین لیزر 
خورد تو چشمی؛ ب سرعت چشممو بستی و دستمو گرفتی باالی صورتی و ب 

 سمت بچه کا حرکت کردم ! 
 ی دنبال نسیی میگشتی ک چشمی خورد ب نگار...با چشمام داشت

مه  گه اون کر کارو کنی ولی دی کاش این  با مد  یث زدم دلی نمیو ند خب یه لبخ
 بدموری گل کرده بود 

ابرومو انداختی باال و از زیر پام یه سررنس تقریبا بزرب برداشررتی و خیلی دقیق 
ک  کردم ونشررونه گرفتی ب سررمته پایه کای چادر و تو عرض یک دقیقه پرتش 

 شپلق چادر منحل شد
 آروم زدم زیر خنده و رفتی پشت ماشین تا منو نبینه...

 ۱قیافش خیلی خنده دار شرررده بود با ناباوری داشرررت ب چادری ک براش 
 ساعت اونی تو این آفتاب وقت گذاشته بود نگاه میزرد ....

 وا چرا افتاد 
 .....یه خورده خودمو مابه ما کردم تا بتونی قشنس بینی 

سیی امد و  شت با حرص میزد رو پاش کمون موقع ن سته بود رو زمین و دا ش ن
 رفت بغلش کرد مثال داشت دلداریش میداد

کمینجوری غرق نگاه کردن بودم ک یه صرردایی گفت: ب چی نگاه میزنی ب 
 شاکزارم..

 دستمو ب نشونه ی ساکت آوردم باال و گفتی: ببند فزتو اه بزار ببینی.
 و گفت: با منی؟  زد زیر خنده



کمون مور ک داشررتی ب قیافه ی اشررزیه نگار نگاه میزردم گفتی: نه باعمتی 
 میبندی یا بب..... صبر کن ببینی این دیگه کیه؟ سریع برگشتی سمت صدا ...

 واه این دیگه کیه ؟ چقدرم نانازه
با یه استایل خاصی داشت نگام میزرد چشمای طوسیشو دوخته بود تو چشمام 

 دستاش تو میب شلوار ارتشیش بود و داشت نگام میزرد؛ 
 کیع نزنه دیده

سریع برگشتی سمتشو گفتی: دیدی؟ سرشو تزون داد ک  باز گفتی: ب چپ و 
 راستی ک دیدی 

 با تعجب گفت: چی؟
 اخی کردم و گفتی: اخبارو یه بار اعالم میزنن ؟

  .اعالم میزنن. ۹متفزرانه گفت: چه مالب! برا ما کرشب ساعت 
 با حرص گفتی: ک چی ؟

 شونه کاشو انداخت باال و گفت: کیچی کمینجوری فقط ....
بی تفاوم گفت: فقط یه لبخند خبیث زد و  گفت: فقط حواسرررت ب خودم 

 باشه. 
 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: کسته

 پوزخندی زد  سرشو تزون داد و گفت: باشه ک این طور
 ب دیگه من برم از دیدنت محفوش شدنفسمو دادم بیرون و گفتی: خ

 با چشمای نافزش نگام کرد و رفت طرف نگار



یه خورده صبر کردم دیدم اتفاق خاصی نیوفتاد تصمیی گرفتی ک بزنی ب چاک 
ک با صدای داد البته عربده ی نگار سر مام میخزوب شدم: آوا نفله ای حمال 

 خر دستی بهت برسه زندم نمیزارم گاو صادراتی 
 وه مای گاداوپس ا

 اعصاب نداره...
 

 اه لعنتی االن ک فزر میزنی میبینی ک...
 بینی کمی

 پسره ی ملبک فضول ایش خبرنگار..
 با حرص نگاکمو دورتا دور محوطه انداختی آکان یافتمش..

با قدمای بلند خودمو بهش رسرروندم داشررت ب سررمت چادرشررون میرفت و 
 رد ...؟اصلن حواسش ب من نبود شایدم بود و رو نمیز

 با غضب داد زدم: کوی ژیگول
سررر ماش واسررتاد بدون کیچ حرکتی ک کفری شرردم و بلند تر داد زدم: باتوام 

 مگه کری؟
 رو نوک پاش چرخید یه لبخند خبیث زد و گفت: امری داشتی؟؟

با حرص ناخونای بلندمو تو دسررتی فرو کردم ؛ یه قدم رفتی نزدیزتر و گفتی: 
 ه نداشت خورد زمین. فضولو بردن زیر زمین ؛ پل

کار بزرگترا دخالت نزنی  نداده ک تو  یاد  عد مزثی کردم و گفتی: ننت بهت  ب
 کوم؟



سر تا پام انداخت و گفت: چرا یاد داده و  پوزخندی زد بعد با تحقیر یه نگاه ب 
 تاکید کرده ک فقط تو کار بزرگترا دخالت نزنی نه کار کوچیک ترا

 آخ آخ آخ...
سره ی پرو نزبت با شده بود گفتی: اول عنو از دور  پ صدایی ک ب زور کنترل 

 دکنت پاک کن بعد حرف بزن بوش خفمون کرد
شه کوه نوردی  شک ب سزی نرو بزار خ با کمون لحن قبلی گفت: رو حرف من ا

 کن
 لبمواز تو گاز گرفتی و گفتی: باشه فقط بخاطر تو

شو انداخت باال و با غیض گفت: ببین... پریدم ت سریع  و حرفش ویه تای ابرو
 گفتی: گومه بخور رب برین

 آکن بخور میله گرد بریین
 اینجا بخور تبریز برین

یده گفت:  کمه  یده بر ند زد زیر خنده و بر عد بل با تعجب زل زد بهی و ب اول 
اینارو خودم یادم دادم با آفتابه آبت دادم توی پارک تابت دادم کولت دادم پول 

 ندادم 
ضر موابی باز مونده بود دیگه کیچ با حیرم زل زدم بهش  دکنی از این کمه حا

 کلمه ای ب ذکنی نمیرسید این مور ک معلوم بود ازین باتجربه کاست
سرررمو از روی تاسررف تزون دادم و امدم برم ک گفت: چی شررد کی آوردی ؟ 

 عیب نداره مومه دفعه ی بعد با بزرگترم بیا
پامو کوبوندم رو زمین و گفتی: زمین گ تا بچرخیی اینو با حرص  رده ؛ بچرخ 

 گفتی و ب سمت نگار حرکت کردم تا گند کاریمو درست کنی.



 
 ای خدا کتفی شزست.. 

 
پاشررو ببینی ؛  مد: کو  گار در ا چادر ک داد ن از زور خسررتگی ولو شررردم تو 

 گندکاری کردی حاال باید درستش کنی پاشو
ن من پهن کبا حرص گفتی: خف باو تموم شد ؛ گشاد نیستی ک خودم موکتو 

 دیگه موکتو خراب نزردم که...
 دستشو زد ب کمرش و گفت: پاشو سیزتیر کن فقط نبینمت

 کمون مور ک بلند میشدم گفتی: سیک اگه تیر داشت االن مانباز بودی 
شونه ی برو بابا تزون داد و رفت تو چادر ؛ منی خندیدم  شو ب ن ست با حرص د

 و کفشامو پام کردم ...
 خب

 ...؟حاال کجا برم.
یه نگاه ب ایمان انداختی ک نشررسررته بود و داشررت مردمو دید میزد با سرررعت 

 رفتی سمتش و گفتی: ایمان میای تا موقع ناکار بریی دور بزنیی
یه نگاه بهی انداخت و گفت: االن؟ سر ظهر ؟ تو این ذل گرما؟ کذیون نمیگی 

 یه وقت
 ...چپ چپ نگاش کردم و گفتی: نمیای دیگه باعشه دارم برا..

شد  سلیی میام اینو گفت و از ماش بلند  سلیی ؛ ت سط حرفی و گفت: ت پرید و
 خندیدم و گفتی: آورین  



 خندید و گفت: برو اینقدر حرف نزن گرمه
 بلند زدم زیر خنده و دستشو گرفتی و دنبال خودم کشوندمش

 
 

~~~~~~~~~~~ 
 
 

 یه ربعی کست ک عین این عالفا داریی دور خودمون میچرخیدم
غرغر گفتی: اه اینجا دیگه کجاسررت مارو آوردن؛ مثال علزی اصررفهانه اینجا با 

 بیشتر شبیه کویر لور میمونه تا اصفهان
یدیی  یا تفریح؛ ام ید  بازد مدیی  فت: کی غر بزن ؛ نیو نده و گ مان زد زیر خ ای

 چیزای قیمتی رو از زیر خاک کشف کنیی رواله؟
 زین تاریزی رکانیدی. چپه نگاش کردم و گفتی: خوب شد گفتی ؛ منو ا

 فقط ب لبخند اکتفا داد ..
 کمون مور ک با سنس ملو پام بازی میزردم خوردم ب یه چیز صفت

سرررمو آوردم باال و گفتی: کوری ؟ یه خورده خیره نگاش کردم ک دیدم کمون 
 پسر صبحیس ...

 با حرص گفتی: کرما میرم باید ریخت نحستو ببینی اه
سه چرخوند و  شو تو کا شما سرتو انداختی پایین و چ گفت: اوال کور تویی ک 

 حرکت میزنی دوما مشزلیه ؟ بگو کلش کنیی خوب



با غضب گفتی: باشه من کور تو بینا ؛ ولی تو ک داشتی میدیدی چرا راکتو کج 
 نزردی ک بهت نخورم ...

نفسررشررو قورم داد تازه متومه ی ایمان شررده بود یه نگاه بهش انداخت و با 
به من ند رو با بزرگتر از خودم  پوزخ مل کردی و  فت: میبینی ب حرفی ع گ

 امدی ؟ 
 با حرص داد زدم: خفه شو اه؛ من تو خلقت خدا موندم پسره ی پرووو.

 خندید گفت: خفه شی بیوه میشی 
 ایمان ک تا اون موقع ساکت بود گفت:شما؟؟ 

 پسره یه نگا به ایمان انداخت و گفت: من ارمیام از آشناییتون خوشبختی
 قعاو

 چه رسمی ؛ چه با ادب شد پسره ی خودشیرین
ایمان لبخندی زد و گفت: منی ایمانی کمچنین؛ بعد مزثی کرد و گفت: برای 

 کدوم گروکی ؛ فزر کنی برای کالس استاد باقری کستی درسته؟
شونه ی منفی تزون داد و  شو ب ن سر ست  سمش ارمیا سره ک فهمیده بودم ا پ

ضو یی ؛ البته باید بگی تازه امدم تو این کالس گفت: نه باو من واس کالس مرت
... 

 چررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری؟؟؟؟؟؟؟؟
 بریده بریده با تحقیر روبهش گفتی: تو..... امدی....توکالس....ماا؟؟

 چپه نگام کرد و گفت: باامازتون !
 قیافمو کج کردم و گفتی: که من صد سال سیاه امازه نمیدم



ایمان تک سلفه ای کرد و گفت: ا آوا زشته این چه حرفیه؛ بعد رو ب ارمیا کرد 
و گفت: خب ارمیا مان اگه قابل بدونی میتونی از امشرررب یعنی از االن بیای 
پیش ما و تو چادر ما سررراکن بشرری بعد متفزرانه گفت: البته اگه کی گروکی 

 نداری امباری نیست یه وقت تو رو در بایستی گیر نزنی
شو تزون داد ک گفتی:  سر شد؟؟  با حرص یه نگا بهش انداختی و گفتی: تموم 

 آفرین حاال سیفونو بزش 
 ایمان امد موابمو بده ک اون ملبک بجاش مواب داد: بزشه غرق میشی

 دندونامو روی کی سابیدم و گفتی: کر وقت گفتن عن بیا وسط بگو من
 دیساونی کی نیاورد و سریع گفت: اسمتو شنیدم امدم 

پاش ک از زور درد  قدم رفتی ملو و شررپلق محزی کوبوندم رو  یه  با حرص 
 صورتشو مچاله کرد

شی دیگه این چرتو پرتا تفت  شد ؛ تا تو با آخ مان!!!! میگرم و دل رودم خنک 
 ندی؟ پسره ی خر.. 

با  یه نگاه ب من سررپس  با اخی  یه نگاه ب ارمیا انداخت و  با تعجب  ایمان 
 کاری بود ک کردی کا زود معذرم خواکی کن زووود عصبانیت گفت: این چ

 بیخیال گفتی: معذرم خواکی که اونی ازین اسطوره کذیون میگی نه
صوف کرد و با حرص گفت: نه داداچ نیاز ب معذرم  صاف و  شو  ارمیا خود
خواکی نیسرت از قدیی گفتن یزی بزنی یزی میخوری اینو گفت و امد نزدیزی 

 کوبید رو پام ک دادم رفت کوا .... و متقابل محزی تر از خودم
 آیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری!!!!!

 خدا لعنتت کنه عوضی حمال!!!! 



تو کی بودی ک سررر راه من قرار گرفتی اه اه؛ مار از پونه بدش میاد سررر راکش 
 سبز میشه

 
 کن نبینمتبا عصبانیت نگاکش کردم و گفتی: سیزتیر 

یه لبخند خبیث زد و گفت: اونجایی ک میگه لبخند خبیثی زد پاک شود بجای 
 موابش بگه سیک اگه تیر داشت عمت کارخانه بیل داشت] با اندکی سانسور[

 با غضب داد زدم: خفه شو !!!!!
 بچه کایی ک اطرافمون بودن با تعجب بهمون زل زدن ...

 ایمان امد حرف بزنه
 

 گفتی: توکی خفه شو .. ک توپیدم بهش و
سررری از روی تاسررف برام تزون داد و رو ب ا رمیا گفت: بیا بریی باو ولش کن 

.... 
یا بری؛ از  با غیض رو ب ایمان گفتی: اوال نگرفته بودم ک ولی کنه دوما بریی 

 کمین االن میگی اگه این پسره بیاد تو چادر ما من پامو اونجا نمیزارم
: پس بهتره نیای چون من دارم میرم اینو گفتو دسررت ارمیا پوزخندی زد و گفت

 ایمانو محزی کشید و ب سمت چادر حرکت کردن
 
 

 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 انتر خر؛دارم برام آقا!!

تصررمیی گرفتی میانبر بزنی تا زودتر ازونا برسرری؛ که کمه کارام شررده بچه بازی 
 ساله ی تخس ۱۸شدم عین بچه کای 

 انداختی باال و به دو ب سمت چادر حرکت کردم...بیخیال شونه کامو 
 

 درست کدس زده بودم من زودتر از اونا رسیده بودم
 کفشامو در آوردم و توی حرکت پریدم تو چادر ک نگار مفت کرد

 نسیی بدبختی چایی پرید تو گلوش و شروع کرد ب سلفه کردن
صبانیت صحنه کا بلند زدم زیر خنده ک نگار با ع  گفت: کرکرکر با دیدن این 

 پلشت یوبس
 دوباره زدم زیر خنده گفتی: چته باو چرا پاچه میگیری؟

نسرریی تا سررلفش بدند امد شررروع کرد ب فش دادن ؛ امدادمو آورده بود ملو 
 چشمی...

له مهمون داریی  یا ال فت:  مد ک میگ مان از بیرون ا کمون موقع صررردای ای
 خانوما. 

با حرص داد زدم: ب ا باال و  ون مهمونتون بگو بره رد کارش ... سرررمو آوردم 
 نگار و نسیی با تعجب داشتن نگام میزردن ...

 نگار زودتر ب خودش امد ؛ دستی ب شالش کشید و گفت: بفرمایید...
 چند دقیقه بعد ایمان ب کمراه ملبک امدن تو

 یعنی کارد میزدی بهی آب آلبالو میداد بیرون



ر دارم نگاش میزنی؛ اصلن ب درک با غیض یه نگاه بهش انداختی انگار ن انگا
 ؛ ب مهنی انگار چه در گرانبهایی کست...؟

شاره کرد و روبه ملبک گفت: این  سر ب نگار ا ست رو ب روم و با  ش ایمان ن
خانوم خوشررگله ک میبینی نگار خانومه بجز اینزه دوسررت و کی دانشررگاکیی 

شو ست شرویی د شو تزون داد و با خو سر ست نگار  شه دختر خالمی ک  ب با
 سمت ارمیا دراز کرد و گفت: خوشبختی

 اون ملبزی دستشو دراز کرد و با مهربونی موابشو داد....
ایمان نگاکش رو نسرریی چرخید و گفت: اینی نسرریی مان کسررتن یزی از کی 

 دانشگاکیام ک خعلی برام ارزش دارکجان !!! ارزش...
شونی آوا خا سط حرفی و گفت: ای نومن؛ یزی امدم حرف بزنی ک ایمان پرید و

ما ک  از پرو ترین و تخس ترین و کمین طور شرریطون ترین بچه کای اکیپ 
 کمه دانشگاه واسش سرو دندون میشزنن

چشمامو ریز کردم و رو ب ملبک گفتی: خوشبختی مناب اونی چشماشو ریز 
 کرد و گفت: منی خوشبختی ضعیفه

ستشو پس بزنی که  ستی د ستشو آورد ملو میخا شی بسرمو تزون دادم ک د ا چ
 غره ی ایمان موامه شدم و ب ناچار دستمو دراز کردم....

 دست دادن کمانا و خورد شدنش کمانا
 عوضی بز

خیلی ملوی خودمو گرفتی ک داد نزنی نمیخاسررتی فزر کنه ضررعیفی بنابر این 
 ب یه لبخند اکتفا دادم....



تو چشررمای طوسرری و پر از شرریطنتش زل زدم و با چشررمام براش خطو نشررون 
 کشیدم و محزی دستمو از تو دستش کشیدم بیرون

یه نگاه ب ایمان انداختی ک داشرررت با تعجب نگام میزرد ؛ فقط ایمان نبود 
 نسی و نگار کی کمین طور ....

 ریخت با صدای بلند گفتی: کا نگا داره؟از نگاکاشون داشت تعجب می 
 دارهدوباره اون ملبک خودشو نخود آش کرد و گفت: دیدن خر صفا 

کمه بلند زدن زیر خنده؛ چپ چپ نگاش کردم و گفتی: عزیزم لقب خودتو 
 ب من نچسبون

ضیه چیه بعد در  شدن یه تای ابرومو انداختی باال ک نگار گفت: آوا ق کمه الل 
 گوشی گفت: این کیه میشناسیش؟؟؟؟؟

سرمو برگردوندم سمت نگار و با صدای بلند گفتی: آره عزیزم ایشون بعد با سر 
شو فوم ب  سوزه نمیدونه کجا شاره کردم و ادامه دادم: یزی ک وقتی می ارمیا ا
 کنه

ارمیا یه نگاه نافذ بهی انداخت و گفت: باعشرره آوا خانوم ب قول خودم زمین 
گرده پس بچرخ تا بچرخیی با شرریطنت نگاش کردم و گفتی: که آق پسررر بپا 

 ب نفع منه2_1عقب نمونی فلن ک میبینی
 یدشو تو دستش فرو کرد.......با حرص انگشتای کش

سریع گفت: ای باوا دعوا نزنید؛ بعد با ذوق  سیی برای اینزه بحثو عوض کنه  ن
 روبه من گفت: وای آوا یه خبر بهت میدم فقط سنس کوب نزنی؟

 سرمو تزون دادم و گفتی: نه نگران نباش حاال بنال!
 دستشو کوبید بهی و گفت: یه عروسی افتادیی



 کی؟؟؟ گیج گفتی: عروسی
 لبخند پهنی زد و گفت:داش اشی

با تعجب گفتی: اشی؟ کدوم اشی؟ کالفه گفت: اه گیج مگه چندتا اشی داریی 
 یه دونه داریی ک داداش توعه؟؟

 با تعجب گفتی: چی؟ اشزاننن....
سرررشررو تزون داد و گفت: عاره مامانت صرربح ک تو با ایمان رفتی دور بزنی 

ن رفتیی خاستگاری و حاال مونده تحقیق و زنگید و گفت بهت بگی ک برا اشزا
 بعله وبورون و بعد عقد و عروسییی

 با حرص گوشیمو برداشتی و رو اسی اشزان لمس کردم ...
سررر چهارمین بوق برداشررت و سررریع گفت: بع خواکر خولی چه عج.....با 
حرص گفتی: ببند فزتو؛ نزبت بی معرفت بدون خواکرم رفتی خاسررتگاری 

 عارکههه؟؟؟
ن فدام بشرری من بل فت: ای مونی خواکر گلی تو ک نبودی  نده گ د زد زیر خ

 معذرم میخام
 عوضش واسه بله برونی بیا خوبه؟

شی ؛ حاال این عروس  سونی گفته با سه تحقیق خودمو میر داد زدم: نخیر من وا
 بدبخ اسمش چیه؟ 

 باکمون لحن گفت: چش چش امشب بیا ؛ اسمش آنیتاست...*
 ی: مون باو حله داوش اودافزلبخند پهنی زدم و گفت

 بعد قطع کردم ک کمون موقع گوشی ارمیا زنس خورد و رفت بیرون..



 رو به نسیی گفتی: دوپس دوپس  عروسی داوشی باو بزن قدش ...
 کمه خندیدن ..

بعد از کلی خندیدن اعالم کردم ک میرم تهران برای تحقیق و بعله برون و زود 
 ی خدافظی کنید....میام و گفتی ک از طرف من با عل

 مالب تر از ه
 

ستی فقط  شو نمیدون ست بره ته دلیل شب میخا مه اینجا بود ک اون ملبک کی 
سته ازش متنفرم ولی ب قول معروف:  ستی ک میره و منی باکاش میرم در میدون

 مفت باشه کوفت باشه
 بعله االنی دارم بار سفرو میبندم و عازم تهران میشی........

 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~ 

 
با ماشررین چه پدر  با اکراه در ماشررینو محزی بهی کوبیدم ک گفت: چته ؟ 

 کشتگی داری ؟ 
صلن من چرا باید با تو  شین نه ولی با تو چرا ؟ ا شو گفتی: با ما سمت شتی  برگ
ملبک کمسفر بشی؟ یه تای ابروی خوش رنگشو انداخت باال و گفت: میتونی 

سریع  گفت ستی؛  ضول دوز دارم بیام .. بلند زد زیر نیای مجبور نی ی:ب تو چه ف
 خنده ک دلی ضعف رفت؛ اصلن چرا باید دل من ضعف بره؟؟



 با استارم ماشین از فزر خیال در امدم و ب ماده ی خاکی زل زدم ....
وسطای راه بودیی ک یهو دیدم کی کی داره سرعتش میره باال ؛ اول یزی ترسیدم 

سرعتش رو  شیدم و داد زدم: حمال  ۱۶۰ولی بعدش ک دیدم  یه میغ بنفش ک
 گاو آروم بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو......

دوباره زد زیر خنده ک با حرص فریاد زدم: من کنوز اندازه ی یه گاو داری آرزو 
دارم مون مدم آروم برو توروخدا آروم برو ناموسررا آروم برو پاب*و*سررا آروم 

 : ببند فزتو اه چقدر زر میزنیبرو مون م.. داد زد
 دستام شل شد و سرعتش آروم...

 پوزخندی زدم و گفتی: برام متاسف بی شخصیتیتو کی تر ب روخی بزش
آب دکنشررو قورم داد و گفت: ببخشررید خوب بخدا از روی قصررد و قرضرری 
نس.... داد زدم: نمیخام چیزی بشنوم اینو گفتی و سرمو ب شیشه ماشین تزیه 

 ؛ که میگن ب یزی رو بدی سوارم میشه حزایت کمینه دادم؛زر نزن
ناراحت  تام بود و این حرفو بهی میزد  یا یزی از دوسرر گه بود  ید یزی دی شرررا
نمیشدم ولی این فرق داشت ؛ این.. اه سرمو محزی تزون دادم ک این افزار از 

 سرم بپره .....
یه نگاه ب ارمیا انداختی ک منتظر ب من چشرری  با ترمز خفنی از ما پریدم 
دوخته بود  کولمو از بغل صررندلی برداشررتی و با شرریطنت گفتی: ممنون مناب 

 بادیگارد ؛ سر ماه بیا حقوقتو بگیر راننده شخصی خوبی کستی. 
 و با حرص نگام کرد و گفت: برو پایین فقط نبینمت ؛ بلند و پر حرص خندیدم

شین بردم تو گفتی: تا اینجا ک آوردیی  سرمو از پنجره ما شدم ؛  شین پیاده  از ما



شو تزون داد و گفت: بیا باال بریی؛  طبق  سر خو تا دم خونمون میبردیی دیگه؛ 
نقشه ای ک کشیده بودم پوزخندی زدم و گفتی: ممنون با تاکسی میرم اینو گفتی 

شین ن ستن در ما صدای ب شون میداد ک داره دنبال میاد کو ب راکی ادامه دادم 
 آخ مون نقشی داره میگیره. 

لبخند خبیثی زدم حاال مغازه از کجا گیر بیام؛؟ یافتی با سرررعت ب سررمت 
صداش  سر چهار راه بود حرکت کردم بی تومه ب  شی ک  مغازه ی بوتیک فرو

 ب راکی ادامه دادم خوب رسیدم عجب شانسی دارم  یارو کی دم مغازه بود
ه ک رسیدم سریع برگشتی سمتشو داد زدم : کا؟ چیه ؟ کمون مور ک ب مغاز

حاال وقتش بود ک تالفی اون  مت؛  یا بریی برسررون فت: ب نفس نفس میزد گ
حرفشررو سرررش در بیارم داد زدم: برو ولی کن چی از مونی میخای من نمیخام 

 سوار بشی آقا پسر برو.....
شیره میزرد ب  شیره کم صدای یه یارو ک کی کم خودم امدم یه نگاه بهش با 

انداختی ک مفت کردم؛ قیافش عین دارو دسررته ی چعبون بی مخ بودن البته 
نوچه کاش ؛ یه دسررت ب سرریبیل چنگیزیش کشررید وبا صرردای خش دارش 
گفت: چی شررده آبجی مزاحمه؛ سرررمو تزون دادم ک چشررماتون روز بد نبینه 

مد ولی حقش بود مشتی بود ک تو دماغ ارمیا نشست؛ من ب مای اون دردم ا
یارو خوابید روش و با مشررت دوتا زد تو شررزمش ک دادش رفت کوا بعد از 

 روش بلند شد و با لگد زد ب پهلوش ک خون از دکنش راه افتاد......
 چی؟؟؟؟؟ خرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون؟؟



یتی بعد رو ب ممعیه میغ زدم و رو ب یارو گفتی: کشتیش آقا بسته توروخدا؛ 
ک ممع شررده بودن کردم و گفتی: سررینمایی تموم شررد دیدنی کا کر روز راس 

 از شبزه ی نسیی ۴ساعت 
 بی تومه ب خنده کاشون نشستی و رو بهش گفتی: چی شدی تو؟؟؟

شی   شد؛ لبش ورم کرده بود و خون میومد دماغ شو چرخوند ک دلی پاره  سر
 کمین طور 

شو گرفتی و ت صداش در امد: خیلی آروم زیر بازو شین بردمش باالخره  ا دم ما
 بچه ای خیلی حاضری بخاطر تالفی کردن مون یه انسانو بگیری؟

 نا عجز و ناراحتی گفتی: ببخشید نمیخاستی اینطوری بشه
 پوزخندی زد و گفت: کر چه از دوست رسد نیزوست؛

رمو میزنه .. سررحاال منو ببر یه ما تا این خونارو پاک کنن برم خونه ننی سررزته 
 تزون دادم و نشستی پشت بنز نقره ایش و حرکت کردم.....

بار آخر ازش معذرم خاسررتی ک گفت: این کارم بی مواب نمیمونه  برای 
 ب نفع تو 3-1فعلن

 کلیدو تو در چرخوندم و رفتی تو...
آخ ک چقدر دلی برای حیاطمون تنس شررده بود با لذم گلهای محمدی رو بو 

 ل....کردم و رفتی داخ
 

 آروم درو باز کردم و رفتی تو..



یه نگاه ب اطراف انداختی آخ ک چقدر دلی برای خونه و اکالیش تنس شرررده 
 بود...

پشت ستون بلند سفید قایی شدم؛ اشزان و بابا روی مبل نشسته بودن و سخت 
مشغول صحبت کردن بودن؛ مامانی تو آشپزخونه بود داشت برای خودش غذا 

 میپخت
زدم از پشت ستون امدم بیرون و با صدای بلندی گفتی: دلیل نفس  لبخند پهنی

 کشیدنتون برگشت. 
 درمه چرخید ؛ مامانی مالقه ب دست امد بیرون.. ۱۸۰سر اشزان و بابا 

با ذوق دستامو بهی کوبیدم پریدم بغل بابا؛  بابا دسته راستشو گذاشت رو سرم 
 روی پیشونیی کاشت  و گفت: سالم دختر قشنگی بعد ب*و*سه ای عاشقونه

بعد رفتی سراغ مامان ک حلقه ی اشک تو چشماش ممع شده بود؛ خندیدم و 
گفتی: بع مامان مارو باش داره گریه میزنه؛ خندید و محزی بغلی کرد و گفت: 

 سالم آوای مادر ازین طرفا
ازش مدا شدم و گفتی: سالم مامان قشنگی بعد سرمو برگردوندم ک اشزانو با 

دیدم ؛ قهقهه ای زدم و گفتی: کا نگا داره خوشگل ندیدی؟ یه  تای اخی غلیظی 
ابروشررو انداخت باال و گفت: خوشررگل چرا دیدم و کور ندیده بودم ک االن 

 روییت شد. 
چشررمامو گرد کردم و گفتی: کور ؛ ن عزیزم اشررتباه فزر نزن من کور نیسررتی ؛ 

ست بخا سی نزردم بخاطر کور بودن من نی طر اینه ک من اگه باکام روب*و*
 تورو آدم حساب نمیزنی



قهقهه ای سررر داد و گفت: زبون دراز پرو بعد توی میک ثانیه محزی بغلی کرد 
 ؛ دستامو با محبت دور کمرش حلقه کردم و گفتی: چطوری داداشی؟؟

 ازم مدا شد و گفت: عررررررررررالررررررررررررررررررررررررررررررری
لومه ؛ نه چک زدیی ن چونه عروس امد تو اخی شیرینی کردم و گفتی: خوب مع

شه آخر از کمه  ضی ؛ من باید کمی سریع با میغ میغ ادامه دادم: عو خونه بعد 
 بفهمی آرکهه؟؟

گار  هت زنس زدم ؛ ن فت: عزیزم من ب کت بود گ تا اون موقع سرررا مان ک  ما
 برداشت و گفت نیستی مجبور شدم ب اون بگی ....

شو تزون داد و گفت: آره  سر ضمن االن تو بابا  ست میگه در  دخترم مامانت را
 برای چی امدی؟

 قری ب گردنی دادم و گفتی: برای تحقیق
 اشزان زد زیر خنده و گفت: تحقیق چیه؟؟؟

باال و گفت: فهمیدم  چپه نگاش کردم و گفتی: چیزی ک..... دسررتشررو برد 
 فهمیدم..

ن و روبه پایی زدم زیر خنده و ب سمت اتاقی رفتی ؛ بعد از تعویض لباسام رفتی
صفهان ؛ االنی بدون  مامان گفتی: مامان من زیاد وقت ندارم باید پس فردا برم ا

 امازه از حسینی امدم
 مامان با تعجب گفت: چی؟؟ دختره ی دیوونه ؛ بدون امازه چرا امدی.

 



شتی توی قابلمه رو ببینی گفتی: کمین موری ؛ حاال کی  سعی دا کمونجور ک 
 باس بریی واس تحقیق

نه ؛ تو کنوز آدم م چه طرز حرف زد فت: این  گام کرد و گ چپ ن چپ  مان  ا
 نشدی

 قهقهه ای سر دادم و گفتی: خوب حاال کی باید بریی..
 ۱مامان بلند زد زیر خنده و گفت:بریی چیه؟ مگه برا تحقیق چند نفر میرن؛ 

 نفر میره اونی فقط برای سوال کای  مزعی 
 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: مزعی مثال؟؟؟ 

سرشو تزون داد و گفت: مثال میپرسن دختر؛ دختر خوبیه؟ برادراش  با حرص 
 چجورین؛ پدر مادرش اصل ونصب دارن و .....؟
 سرمو تزون دادم و گفتی: اوکی پس من االن میرم

و؛ ا صرربح برمامان با غیظ گفت: االن آخه این وقت شررب بیا شررامتو بخور فرد
 لبخند پهنی زدم و گفتی: باشه شام چیه؟؟

 مامان با لبخند گفت: غذای مورد عالقت؛ املت
شیدم و گفتی: مون مون من فداتی ک.. بعد مزثی کردم کمون  میغ خفه ای ک
ست کن؛  ستی رو ب مامان گفتی: مامان یه پیاز کی پو ش شت میز می مور ک پ

 میدونی ک املت بدون پیاز مزه نمیده
مان قیافشررو ممع کرد و گفت: اه این عادم بدتو ترک کن ؛ اخی شرریرینی ما

کردم و گفتی: عادم بد چیه مامان من عاشرق پیازم و عاشرق میمانی در ضرمن 
این دلیل نمیشه ک شما دوست ندارین و بدتون میاد منی نخورم ؛ مامان سرشو 



 خوردن تزون داد و گفت: باشرره باشرره قانع شرردم لبخند پهنی زدم و شررروع ب
 کردم.....

شررام ک تموم شررد کمگی رفتیی تو پذیرایی ؛ منی داشررتی تموم اتفاقای ک توی 
شد  صفهان افتاده بود رو تعریف میزردم ؛ با کر کلمه ی ک از دکنی خارج می ا

 مامان بابا میخندیدن ولی اشزان اخی میزرد
شزان پرید سط منی بی تومه ب اون ادامه میدادم ؛ غرق گفتی بودم ک یهو ا  و

 حرفمو گفت: تموم شد؛ حاال میتونی سیفونو بزشی
 ابروکامو انداختی باال و گفتی: بزشی غرق میشی

مامان و بابا بلند زدن زیر خنده خود اشررزانی خندش گرفته بود ولی خودشررو 
 کنترل کرد تا ب قول خودش پرو نشی

 بعد از کلی خندیدن اعالم خاموشی کردم و ب سمت اتاق حرکت کردم
سریع از تخت امدم پایین و طبق م شدم؛  شی بیدار  صدای آالرام گو عمول با 

ب سررمت دسررتشررویی حرکت کردم؛ بعد از تخلیه امدم بیرون چون میل ب 
 خوردن صبحونه نداشتی نرفتی آشپزخونه و ب سمت اتاق حرکت کردم...

 خوب وقتشه ک برم تحقیق
شیدم بیرون و تنی کردم  سپرم ک شلوار ا ست مانتو  سسریع یه د ی شال طو

رنگمو سرم کردم و با سرعت از پله کا رفتی پایین؛ میخاستی بی سر و صدا در 
یه موری بود ک وقتی میخواسررتی از در بری بیرون  ما  برم ولی حعیف خونه 

 باید از وسط حال رد میشدی 



سرررمو تزون دادم و ب دو ب سررمت در خونه حرکت کردم ک با صرردای میغ 
 ل نشده کجا؟ بدون صبحونهمامان زدم رو توقف: آوا ذلی

با کالفگی گفتی: ا مامان بیخی دیگه میل ندارم؛ مامان سرررشررو از روی حرص 
تزون داد و گفت: بی خود میل ندارم یعنی چی؟ بیا بشین صبحونتو بخور بعد 

 برو ..
یدم و شررمرده شررمرده گفتی: من..  ب پامو رو زمین کو کا  چه  عین این ب

 صبحونه..نمیخورم اودافز
 ن اینزه منتظر حرفی از طرف مامان باشی سریع زدم بیرون.....بعد بدو

شیدم و  سوتی ک شت انداختی ؛  سفیدی ک مقابلی قرار دا یه نگاه ب در بزرب 
 گفتی: اوپس؛ کی میره این کمه راکو ؛ بیرونش که عین قصره داخلش چیه

 پایی صدای دقیقه چند از بعد ؛ دادم فشار زنس روی دستمو و زدم پهنی لبخند

 نپرسرریدم ببینممن واسررتا اصررلن ؛ کرد ملب تومهمو میومد در پشررت از ک

 و ونزه خونشررون که اینه اونی میدونی چیزی یه فقط کجاسرررت خونشررون
 ۵ کوچشونی

مانی بزنی ببینی پالک خونشررون  ما یه زنس ب  ید  با عک تو سرررم کنی ؛  خا
 کجاست ؟؟؟

 ولی نه
 میخواد بیاد کمسایشون باشهمن ک کوچه رو درست امدم شایدم این یارو ک 

 تو افزار خودم غرق بودم ک با صدای شخصی سرمو آوردم باال
 نگاه کردن بهش کمانا و مفت کردن من کمانا



با دکن باز و چشمای گشاد شده داشتی نگاش میزردم؛ اونی دست کمی از من 
 دنداشت باالخره لب باز کردم و گفتی: تو... تو یه نیرویی مانع حرف زدنی میش

 نمیتونست حتی حرف بزنی واقعا مفت کرده بودم. 
با پوزخند گفت: مار از پونه بدش میاد دم  به من  به خودش امد و رو باالخره 

 لونش سبز میشه
چپه نگاش کردم و گفتی: نخیر مناب ؛ من فزر کنی اشررتباه زنگو زدم با امازه 

 امدم برم ک گفت: حاال با کی کار داری؟؟
 شونه کامو انداختی باال و گفتی: خانواده نجفی. 

کمونجور ک داشررت با موکای لختش بازی میزرد و یهو کپ کردانگار برق با 
بهش وصررل کردن؛ یه خورده مزث کرد و گفت: اگه من از اول بچگیی  ۸ولتاژ 

 شانس داشتی ک لخت به دنیا نمیومدم
 با تعجب نگاش کردم و گفتی: چی؟ 

 د چی ؛ حاال بگو با این خانواده چی کار داری؟؟؟با غیظ گفت: نخو
 تک سلفه ای کردم و گفتی: فضول بردن زیر زمین پله نداشت خورد زمین 

 چپ چپ نگام کرد و گفت: وای نمزدون سوراخام کو؟
ندارم ؛  یابونو  کل اونی وسررط خ کل  له  با کالفگی گفتی: ببین من حوصرر

 میشناسیش یا نه؟
شناسی کمسایشونی ؛ لبخند پهنی زدم و گفتی: می سرشو تزون داد و گفت: آره

 ا چه خوب چه مور آدمایی کستن؟ 
 قری ب گردنش داد و گفت: آدم چیه؟ بگو فرشته



 
خندم پهن تر شد و ادامه دادم: خوب دخترشونو میشناسی؟ ام فزر کنی اسمش 

 (-آنیتا بود آره آره کمینه؟:
ختری ک لنگه نداره از خانومی لبخند دندون نمایی زد و گفت: آنیتا؛ وای یه د

 و نجابتش کر چی بگی کمه پنجه ی آفتاب. 
 متفزرانه گفتی: آکان ؛ برادراش چی؟ اصلن برادر داره؟ کارش چیه؟ 

فت:  گل و کی  ۱مزثی کرد و گ ماه تر ؛ کی خوشرر برادر داره ک از خودش 
شون بندازه ؛  شونه ک یه نیی نگاه به صف دخترای این کوچه آرزو شتیپ ن خو

شررتش فزر کنی باسررتان شررناسرریه؛ تازگی کی از اصررفهان امده قراره ک تک ر
 خاکرش عروس بشه

یاد  نه نگو ک قراره...قراره داوش من ب با عجز گفتی:  آب دکنمو قورم دادم و 
 داماد.ش...ما بشه

 ابروکاشو انداخت باال و گفت: بشه از خداشی باشه.
یه  پامو رو زمین فشرررار دادم و گفتی:  خورده بیشررتر از خود تهفت  با حرص 

سقف میریخت کثافت منو عالف خودتو کردی  صد  صد در  تعریف میزردی 
 کاااااا؟

 ای خدا از کر چی بدم میاد سرم میاد
لبخند خبیثی زد و گفت: از خداتی باشرره ؛ کمون مور ک ناخونامو تو دسررتی 

سمت خونه ی روبه رویی حر صداتو اینو گفتی ب  شار میدادم گفتی: ببر  ت کف
 کردم ک گفت: فردا میام دنبالت بریی اصفهون امشبی متاسفانه خونه ما دعوتین



شو انداخت باال و  شونه کا شتی و گفتی: لزومی نمیبینی با تو بیام  با حرص برگ
 گفت: کمون مور ک با من امدی با منی برمیگردی گربه ی وحشی کوچولو

و پام لگد امدم حرف بزنی ک دیدم درو محزی بسررت با حرص ب سررنس مل
 زدم و گفتی: اه تف ب این شانس گهی و بعد زنس کمسایشونو زدم

 
اون روز بعد از تحقیق فهمیدم ک خانواده ی اصرررل نصرررب دارین باباش تو 
شرررکت نفت کار میزنه و وضررعشررونی توپه توپه کمه ی اینارو ب مامان گفتی 

 یگفتیولی حرف از ارمیا و کی گروکی باکاشو نبردم باالخره فردا باید م
یام  یه ببینمش اونوقت ب ثان یه  ته بودم ؛ من حتی نمیتونی  غل گرف ا زانوی غی ب

 باکاش بشی فامیل
 داشتی کی کی ب منون میرسیدم؛ خدا عاقبت مارو ب خیر کن کمین

 
 با قیافه ی داغون وارد خونه شدم...

با ذوق گفت: چی  باز کردم مامان عین عجل معلق امد و ملو  کمین که درو 
شون چی؟ خوب شد؟  شون؛ دختر تحقیق کردی؟ خانواده خوبی بودن دختر

بود دادا.. با کالفگی سرمو تزون دادم و گفتی: نفس بگیر مادربعله دختر خوبیه 
خانوادشی خوبن مامان امد حرف بزنه که پریدم وسطش حرفش و گفتی: شب 

 بخونشررون دعوتیممامان با کمون ذوق گفت: عاره میدونی برو لباسرراتو انتخا
کن بدو دیگه قیافمو گج کردم و به سررمت اتاقی حرکت کردم؛ دسررتمو سررمت 

 دستگیره ی در بردم که صدای نچ نچ اشزانو از پشت سرم شنیدم .



 با حرص برگشتی و تقریبا داد زدم: کا ؟ چته باز ؟؟
 سرشو تزون داد و گفت: قیافشو ؛ شبیه دو دقیقه مونده به شهادم میمونه

 و گفتی: به تو چه آخه... لبمو از داخل موییدم
کمونجور که سرررشررو تزون میداد گفت: ناسررالمتی من برادرتمااا؛من ازم 
بزرگتمااا  تک خنده ی کردم و گفتی: برو کنار بزار باد بیاد داداشرری؛ اینقدر من 
تاق و درو محزی بهی  باو اینو گفتی و رفتی تو ا من نزن تو نیی منی نیسررتی 

 کوبوندم....
یاد او خام اه ؛وای  به دیوار؛ چرا؟ می خام کلمو بزوبونی  بک میوفتی می ن مل

 بدونی چرا؟ یعنی واقعا چرا من شانس ندارم
 کلمو تزون دادم و خودمو پرم کردم رو تخت.

کاری که شررده دیگه ولش کن آوا ؛ خودتو زیاد اذیت نزن عزیز دلی ؛ پوسررتت 
 خراب میشه

 زارم! چی گفتی اصلن؛ بی شوکری چه کرده با من..
 کلمو از روی تاسف برای خودم تزون دادم و چشمامو بستی....

 آوا؛ آوا ؛ آوا خارم بیدار شو ببین داداشی امده چشماتو باز کن اوموالم اشزان 
با حرص چشمامو باز کردم و با غیظ رو به اشزان گفتی: اوموالم عمته؛ پسره 

شت فش نده احتر سط حرفی و گفت:اوی اوی ؛ به دادا شو نگه ی ... پرید و ام
 دار بی ادب ابروکامو انداختی باال و گفتی: فزر کنی کاری داشتی باکام کوم؟

 سرشو تزون داد و گفت: پاشو ؛ پاشو ممع کن خودتو داریی میریی..



شونه کامو انداختی باال و گفتی: خب برین ؛ به من چه؟ با تعجب گفت: یعنی 
م و گفتی: د مزثی کردچی؟ با کالفگی گفتی: ترممه کنی برام باشرره بصرربر بع

 من نمیام داداچی. 
شو زود؛ از تخت  شته پا شو در کی کردو گفت: حرف مفت نزن ز شزان قیاف ا

 امدم پایین و با حرص پامو رو زمین کوبوندم و گفتی: من نمیام زوره ؟ 
یه خورده خیره نگام کرد و با صدای بلند و لحن کشیده ای گفت: مامان. کمون 

مان حاضر و آماده امد تو  رو به اشزان کرد و گفت: مانی موقع در باز شد و ما
 پسرکی؛ اشزان قیافشو مظلوم کرد و گفت: مامان آوا نمیاد بریی . 

شو  شو کرد توکی و گفت: غلط کرده بعد به من نگا کرد و گفت: پا مامان اخما
ببینی زود حاضررر شررو دیر شررده اینو گفت و از در رفت بیرون ؛ چشررمامو ریز 

ا حرص گفتی:مارموز بچه ننه؛ پاشو از ملو چشمام دور شو؛ ابروکای کردم و ب
 پهنشو انداخت باال و از در رفت بیرون....

 
منه فلک زده به ناچار یه دست  لباسام کشیدم بیرون و بدون کیچ آرایشی رفتی 

 پایین
مامان وقتی قافمو دید چیزی نگفت و رفت بیرون بعدش اشررزان رفت و بعد 

 از کمه..بابا منی آخر 
 

 دقیقه راه بود.. ۴۵تا خونشون تقریبا 



این وسط عین این دکاتیا نفری یه  دسته گل گرفته بودیی و ملو درشون واستاده 
 بودیی ؛ مامان با ناز رو به بابا کرد و گفت: زنگو بزن دیگه عزیزم.

بابا لبخند پهنی زد و به اشررزان یه نگاه معنا داری کرد و زنگو فشررار داد ؛ منی 
 عین میر قضب واستاده بودم به در بزرگشون خیره شده بودم. 

بعد از چند دقیقه صدای یه زن پشت آیفون پیچید: بله مامان تک سلفه ای کرد 
 و گفت: ماییی ؛ باز کن زری خانوم.

 زنه:اا شمایین ؟
 مادر: بعله مایین باز میزنین؟

 زنه: چقدر دیر امدین؟
سمت آیفون و گفتی:  ست این حرفارو ملو در وبا حرص رفتی  شیدبهتر نی  ببخ

پشت آیفون نزنین درو باز کنین بیام داخل صحبت میزنیی دیگه صدایی نیومد 
 در با صدای تیزی باز شد و من گام به داخل برداشتی
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سخت مشغول پوست کندن اون خیار بدبخت بودم که با صدای ملبک سرمو 
 بریی؟؟؟آوردم باال: بهتر نیست ما 

 قیافمو کج کردم و گفتی: ما؟ چرا ممع میبندی؟ من با تو تا بهشتی نمیام.



شتن و با تعجب نگام کردن ارمیا بی تومه به  صدا داری زد که کمه برگ پوزخند 
سی  پوزخندی  شه خیله خوب من میرم البته بعد از مرا شون ادامه داد: با نگاکا

 زدم و گفتی: زودتر....
 ا صدای بابا که میگفت بریی سر اصل مطلب خفه شد.امد حرف بزنه که ب 

بابا شیرینیشو قورم داد و گفت: خب دیگه بهتره این بحثارو بزاریی کنار و بریی 
شوما  سین مان آیا  سین آقا کرد و گفت: خب ح صل مطلب بعد رو به ح سر ا

 این پسره مارو به غالمی میپذیری؟؟؟
گفت: چرا که نه اصلن کر چی  حسین آقا دستی به سر شونه ی اشزان کشید و

 دخترم بگه؟
 بعد با صدای بلندی گفت: آنیتا دخترم چایی بیار...

 دقیقه آنیتا خانوم تشریف فرما شدن و ما رویتشون کردیی. ۵بعد از 
 آخی نازی؛ چقدر بامزس خداوکیلی شزل عروسزاست ...

شنگی  ضاد ق سلیش خیلی میاد و ت سبز ع شمای  سفیدش به چ صورم گردو 
 ازه بینی خوش تراش و لبالی  قلوه ایشی که کیچ معرکس...میس

 
 

 اون شب قرار شد که برای کفته ی بعد عقد کنن و بعدش دیگه خدا بزرگه.
 منه فلک زده کی قرار شده با ماشین بابا برم.

 اگه ما شانس داشتیی اسممونو میزاشتن شمسی خانوم که<_>
 



 
 

~~~~~~~~~~~~~ 
 بیدار شدمصبح با صدای االرم گوشیی 

 صبحو نشون میداد ۶:۳۰با چشمای نیمه باز به ساعت نگاه کردم 
یه چند دقیقه ای مثل خمارایی که تازه مواد طزریق کردن به افق نگاه میزردم که 

 یهو عین برق گرفته کا از تخت افتادم پایین
ستت بره الی  ضوی الهی د صفهان  ای خیر نبینی مرت _وااااای امروز باید برم ا

 لهی بری زیر تریلی میگرم دراد بزارم ال سنگک بخورم  الهی ...در ا
 داشتی به نفرین کردنام ادامه میدادم که با صدای زنس گوشیی خفه شدم

شماره شتمو به  شت بردا شمامو ریز گوشیمو از زیر بال شناس نگاه کردم چ ی نا
کردمو با دکنی صرردای اکنس پلنس صررورتی رو زمزمه میردمو دقیق به شررماره 

 نگاه میزردم
 دیرین دیرین  دیرین  

 دیرین دیرین دیرین  درین دیریرررررن
 دیرین دیرین

 "با ریتی بخونین برین تو فاز"
بخاطر کولی بازی کای من تماس قطع شد! اما به ثانیه نزشید که دوباره کمون 

 شماره رو صفحه ظاکر شد!
 این دفعه بدون درنس تماسو وصل کردمو بدون سالم

 گفتی خیلی سریع



 _کیستررررری؟
 دیدم صدایی نیومد!

 تو گوشی فوم کردمو گفتی
 _الرررررو اللی عایا؟

 یهو یه صدای آشنا پیچید تو گوشی
 _اولن علیک دومن خوبی سومن خوبی چهارمن کدوم گوری کان!؟

سی  ستی که حالتو بپر شک نی سومن دامپز شوما دکتری  _اولن دالم دومن مگه 
ان؟ مزاحی بدبخت مگه خودم خار مادر نداری چهارمن به تو چه من کجام ک

 مزاحی ناموس مردم میشی کان؟
 یهو اون یارو از پشت گوشی ریسه رفت از خنده!

 _کوی داداچ نمیری!؟خونت میوفته گردنی!
 _نترس من تا حلوای تورو نخورم نمی میرم!

 _وا بی چشمورو!حاال کدوم خری کسی که مزاخی وقت گرانبهام شدی!
 تیقه!منی ارمیا!_خر خودتی ع

 _بررررره ملبک حمال تویی!
یه چیغ خفه کشرریدمو گفت_تو شررماره یه بعد  ثان ی منی از کی گرفتی چند 

 کران؟؟
 ی وحشی!!حاال حاضر شو میام دنبالت ه_اوه چه خبرته دختر

 بعد بدون اینزه نظر منو بخواد بشنوه قطع کرد!
 ی حمررررررررررال!پسره



 
 و بلند شدم رفتی اتاق فزر...گوشیمو پرم کردم رو تخت

 بعد رفتی در کمدو باز کردم یه نگاه دقیق به لباسا انداختی.
 اووووم خب چی بپوشی؟

یزی لباسررارو باال و پایین کردم و باالخره یه مانتوی قرمز تیره که کامال مذب 
شزی با یه کالج قرمز  شزی  مین م شال م شزی یه  شیه کای م تنی بود با حا

 پوشیدم.
 موکامی خیلی ساده بستی باالی سرم 

 کولمو ممع کردم و خواستی از در بزنی بیرون که یادم اومد ارایش نزردم!
شی کی  شیدم رو لبام یه خط چ شتمو ک صندلی و یه رژ قرمز بردا ستی رو  ش ن

 کشیدم که محشر شد!
 مررررررررررونز! کلو برو تو گلو!

 گوشیمو گرفتی و زدم بیرون!
صدامو انداختی پس کلمو  رفتی دیدم مامانو صبحونه میخورن  شی دارن  بابا و ا

 گفتی
_آی منزل کجایین؟؟بیاین من میخوام برم!مررررررون من تا دم در نیاین ناراحت 

 میشی!
 چند ثانیه سزوم...

 دکی اینارو باش! حتی به خودشون زحمت ندادم روشونو برگردونن!
 _الرررررو!

 اصن موابمو نمیدادن



 بدین دارم تخریب روحی میشی! _اقا ناموسا موابمو
 یهو سه تایی پخی زدن زیر خنده...

 
 _واقعا که منو مسخره میزنین؟

 بعد به بابا نگاه کردمو گفتی
 _ددی از شما دیگه انتظار نداشتی!

 بابا یه قلوپ از چای خوردو رو به من گفت
 _به به دختر بابارو ببین  کجا به سالمتی؟

 سوگلیتون باستان شناسه میخواد بره اصفهونقری به گردنی دادمو گفتی_نزه 
 اشزان یه نگاه بهی انداختو با یه لحن نازک زنونه گفت

 _واااای مامانی اینا!
 یه پشت چشی براش نازک کردمو با کفش کوبیدم رو پاش  که آخش در اومد!

 _اوکررررروم دلو رودم خنک شد !
 _ایشاال پاکام بشزنه 

 _شام آپ پلیز!
 انقدر کرمی؟ چرا انقدر پرویی؟ نه  واقعا چرا ؟_اوا تو چرا 

 _دیس به دیس میگه ماکروفر 
 _که که که

 ی چلغوز_کررررروفت پسره
 _ که کی اوردی سوم بزن



 _سوم بزنی که تو بیای؟
 مامانو بابا از خنده ریسه رفتن...

 بعد از حرفی یه نگاه به اشی که سخت داشت دنبال مواب میگشت انداختی
 ما خودتو بزشی حریف زبون من نمیشی داداچی اره اینجوریاس._اقا اشی ش

 خب منزل وقت وداع فرا رسید بیاین ماچتون کنی خجسته شین.
 اول پریدم بغل بابا ماچش کردمو گفتی

 _ددی مراقب خویش باش
 بعدش مامانو ماچ کردمو گفتی _مراقب خودم باش ننه خعله میخوامت

 یه چشی غره رفتو گفت
 سفید اخر سر میترشی کا!آدم باش! ی چشی_دختره

 یه نگاه به اشزان که منتظر به من نگاه میزرد انداختی
بعد محزی خودمو پرم کردم تو بغلشو گفتی_اشی توام براقب خودتو نومزدم 

 باش "یه چشمک زدمو گفتی"به نومزد بازیت برس!
 سریع از بغلش اومدم بیرونو پشت بابا سنگر گرفتی!

 فتبابا نگاکی کردو گ
 _اوا با کی میری!

 خیلی بیخیال گفتی
 ی حمال_کمون پسره

 بابا و اشی با تعجب گفتی
 _کرررررررررری؟!!!

 یه نگاه بهشون انداختمو گفتی



 _وا چرا کمچین میشین؟منو ارمیا با کی میریی برادر زن اشی.
 اشی با حرص گفت

 _تو با اون چرا میری اصال؟
شگاه  _خب کمون طور که با کی اومدیی باکی  شی تو یه دان کی برمیگردیی تاز

 کی کستیی!
 بابا گفت

 _خب بابا مان خوبه  کمین که کنارشی خیالی راحته پسر خوبیه!
 

چرررررررررری!!؟اون حمال بی ادب پسر خوبیه؟حیف که تو دکنی پر بود وگرنه 
 سرویسش میزردم!

 گوشیی زنس خورد یه نگاه بهش انداختی که فهمیدم ارمیا...
 رکه لعنتبر خر مگس مع

 به زور لقمه رو قورم دادمو تماسو وصل کردم قبل از اینزه چیزی بگه گفتی
 _اومدم اومدم شرم کی

شون  سه تا شیدمو یه ب*و*س برای  سر ک شدمو اب میوه رو  قطع کردم و بلند 
 فرستادمو د برو که رفتیی

 
سرروار ماشررین شرردمو در ماشررینو محزی بهی کوبیدمو با نیش باز به ارمیا خیره 

 دمش



با اخی بهی نگاه کرد که نیشررمو ببندم اما من  کمون مور نگاکش میزردم که 
 دیگه طاقتشو از دست دادو زد زیر خنده!
 حاال من با تعجب نگاکش کردم و گفتی 

 _وا خل شدی عایا؟نوچ نوچ 
 سری از تاسف تزون دادم 

 زیر لب یه پروای گفتو ماشینو روشن کردو حرکت کرد
 خواب بودماز اول راه تا اخر 

 با تزون کای شدیدی چشمامو باز کردم
 یه نگاه گذرا به اون حمال انداختی که عین ازراعیل باال سر من وایستادکذبود

 با نگاه طلبزارانه گفتی
 _کن چیه فرشته  ندیدی؟

 _فرشته که دیدم اما میگن دیدن خر صفا داره
 شین پیاده شدم ای نزردم و از مازیر لب فوشش دادم که یه پوزخند زد؛تومه

ی نگار رو میگرفتی گوشیمو در اوردم و کمون طور که خمیازه میزشیدم شماره
 که علی زنس زد!

 تماسو وصل کردم و با کمون صدای خمار گفتی 
 _سعالم داداچ علی

 _سالم ولوله
 _کوی کاری نزن با عمت برم ماه عسال!!!

 _خیلی خب خیلی خب کجایی؟
 _اینجا



 یه چند ثانیه سزوم بود که فوم کردم  
 یهو صداش در اومد

شنگی چرا رد داده شنگی ؟خب االن تو _اوا عزیزم خانمی گلی ق ای کا؟چرا م
 گفتی اینجا مثال من فهمیدم کجا؟؟!

 
 سرمو خاروندمو طلبزارانه گفتی

 _خب حاال توام اینی واسه من آدم شد
 با حرص گفت 

 _اوا کجایین؟
 شوما کنوز تو کمون تو اون کویر سوزانین عایا؟_اصفهون داداچ؛

 _بله
 _چهادستو پا نعله بعدشی تا سه بشماری  اومدم تنگت 

 قبل از اینزه مواب بده قطع کردم
 

 برگشتی سمت ملبک و رو بهش دستوری گفتی: راه بیوفت. 
 ابروکاشو انداخت باال و گفت: دستور میدی به من؟؟

 مشزلیه؟چشمامو ریز کردم و گفتی: عاره 
 بعد لبخند پهنی زدم و ادامه دادم: کرکی خربزه میخوره پای لرزشی میشینه . 

 با حرص در ماشینو کوبید بهی منی با کمون لبخند پهنی نشستی تو ماشین؛



شد ؛ پوزخندی زدم ؛ که  شین از ما کنده  سته بودم که یهو ما کنوز در کامل نب
 فزر کرده من میترسی که سرعتشو زیاد میزنه..

 برگشتی سمتش؛ یه لبخند خبیثی زدم و گفتی:تند تر برو .
با غضب نگام کرد ؛ ادامه دادم: مگه نشنیدی بهت چی گفتی کوم؟؟ تند تر برو 

 زود...
سعی کردم دیگه کیچی بهش  شو کامل میفهمیدم  شدن دندونا سابیده  صدای 

 نگی اینجا به کشتنمون نده واال!
ساعت تو راه بودیی ؛ کمی ستقیی تابید تو حدودا نیی  ن که درو باز کردم آفتاب م

 چشمی که باعث شد چشمامو ببندم .
 اه ؛ ایش لعنتی ؛ دوباره اینجا  @_@

شماموکه باز کردم پیش روم..؛ چیه ؟ فزردین پیش روم درخت و گل و بلبل  چ
 دیدم ؟ نه باو ! تا چشی کار میزرد خشزی فقط خشزی کااا 

 زدم به ارمیا ؛ اونی پروتر از من زل زد .شونه کامو انداختی باال و زل 
دقیقه میشررد که بی دلیل زل زده بودیی به کی آخرشرری به حرف امد و  ۵تقریبا 

نه کردم و گفتی:  یافمومتفزرا یدی ؟  ق ند ته  گا داره فرشرر یه ؟ ن فت: چ گ
میدونسررتی؟ سرررشررو تزون داد و گفت: چیو؟؟ باکمون لحن قبلیی ادامه دادم: 

سجده کرده؟ در مریانی که.. تو کمه احادیث ذکر شده ای  اینزه فرشته به آدم
 وی.

با حرص سرروئیچو تو دسررتش فشررار داد و به طرف چادر حرکت کرد. بلند زدم 
 زیر خنده و دنبالش راه افتادم .



صدای بلند داد  شامو در آوردم و پریدم داخل و با  سریع کف سیدم  به چادر که ر
 راه رسید ... خرداد از* ۱۷زدم: درود: تنها مانباز 

یه لحظه سررزوم مطلق شررد و یهو چادر رفت رو کوا ؛ با حرص ادامه دادم: 
 کرکرکر کمتر بخندین مسواک گرون میشه..

سیی ادامه ی حرف علی رو  شه؛ ن سزی برو با علی بریده بریده گفت: تو فقط ا
 گرفت و گفت: شغلشه .

 با عصبانیت داد زدم: ااا بسته به چی میخندین؟؟؟
 دوباره سزوم شد؛ امدم حرف بزنی که دوباره زدن زیر خنده. 

از کوره در رفتی امدم بپرم بهشون که نگار امد داخل با دیدین من خودشو پرم 
کرد تو بغل و با بغض گفت: عشررقی ؛ کجا بودی تاحاال؟ داشررتی میمردم از 

 تنهایی و افسردگی. 
 از بغلی مداش کردم و گفتی: تو قلبت بودم خانومی.

با خنده  ایندفعه چادر منفجر شرررد از خنده خودمی خندم گرفته بود ؛ ایمان 
 گفت: اوه مای گاد! عجب فیلی کندی شد پسر .

 دستمو گذاشتی رو سینی و گفتی: مخلصیی.
 _نوکریی

 خاک پاتیی-
 حلقه گوشمون کن بشیی غولومتون-
 فرماید.شزست نفسی می-

 ش درامد بسته.امد حرف بزنه که نگار پرید وسط و گفت: عن



 سرمو تزون دادم و گفتی: منی کمین نظرو دارم.
 علی که تا اون موقع ساکت بود و گفت: ا بچه کا ببینید کی امده ارمیا مان .

 بعد کجوم بردن سمتش و احوال پرسی و ازین مور چرم و پرتا.
 بعد از احوال پرسی نشستیی دور کی حرف بزنیی  که یهو یزی پرید تو چادر .

آوردم باال دکنی از تعجب باز مونده بود ؛ با ذوق از مام بلند شرردم و  سرررمو
 پریدم بغلش و با لحن کشیده ای گفتی: سالم عجق! تو اینجا چیزار میزنی ؟  

 از بغلش کشیدم بیرون و گفت: تو اینجا چیزار میزنی؟ 
 تحقیق-

 بلند زد زیر خنده و گفت: چه چیز عجیبی؟
 ر تو کی امدی؟بی تومه به حرفش گفتی: امی

 دیروز.-
 سرمو تزون دادم و گفتی: به کرحال خوش امدی <_>

سمتی و گفت:  شت  شد ؛ یهو برگ شک  لبخند پهنی زد ؛ نگاکش روی ارمیا خ
 ایشون کی کستن؟

 لبخند گشادی زدم و گفتی: یزی که وقتی میسوزه نمیدونه کجاشو فوم کنه.
 ارمیا با حرص بهی چشی دوخت ..

 علی گفت: ا آوا این حرفا چیه میزنی؟؟امد حرف بزنه که 
 دستمو به نشونه ی بروبابا تزون دادم و گفتی: عاغا من خستی فعال بدرود.

 بعدشی کمونجا وسط ممع دراز کشیدم ؛ سرم به بالشت نرسیده رفت..
 



صرربح با تزون شرردید یه نفر که داشررت منو عین مشررک دوغ تزون میداد بلند 
 شدم.

 و به امیر زل زدم. با حرص چشماموباز کردم 
 اونی با نیش باز زل زده بود به من. 

 قیافمو کج کردم و گفتی:مگه مرض العالج داری؟
سرشو به نشونه ی منفی تزون داد ادامه دادم:  پس چرا سر صبح بیدارم کردی 

 کوم؟؟؟
 با ذوق دستاشو بهی کوبید و گفت: آخ آوا ؛ آوایی اگه بدونی چی شده؟ 

 شده؟فیل سوار مورچه شده؛ یا مورچه سوار فیل شده ؟بی تفاوم گفتی: چی 
 چپ چپ نگام کرد و گفت: کر کرکر شیرین پلو  اصال نمیگی.

 بیخیال گفتی: مهی نیست نگو بعد دراز کشیدم و پتو رو کی کشیدم رو سرم 
 که باحرص پتو رو پس زد و گفت: میگی. 

 باکمون لحن قبلیی گفتی: میشنوم؟
 زبون کوچیزش معلوم شد ؛ ادامه داد: اول مشتلق. نیششو موری باز کرد که

دقیقه دسررتمو درآوردم و یه عالمت  ۳دسررتمو تو میب شررلوارم کردم و بعد از 
 خیلی زشتی رو نشونش دادم که گفت: اونو بزار پشتت ؛ واسه رشتت. 

 منی کی نیاوردم و گفتی: بزار رو پیشونیت واسه نشونیت. 
 بزار ال موکام واسه عموکام.-

 +بزار ال دمپاییت واسه زنداییت.
 یه خورده مزث کرد و گفت: بزار ال سرم واسه ؛ واسه ؛ام وا..



 با حرص داد زدم: امیر خسته شدم بنال دیگه اه. 
 توی یه حرکت سریع گفت: مرتضوی مرد @_@

شمام  ؛ بود من ی قیافه بود دار خنده که چیزی تنها لحظه اون  توپ بود شده چ

 D-:صدر علی غار دبو شده دکنی گلف
 قیافموکه دید زد زیر خنده و گفت:آوا عشقی چت شد یهو؟؟؟

مام مونده بودم. شایدم داشت کزیون میگفت ؟ یا شایدم امده بود منو ایستگا 
 کنه؟

از بهت در امدم و روبهش گفتی: ببین بزغاله ؛ خودم خوب میدونی که من ته 
مان خودم راست میگی . برو ایستگام ؛ پس .. پرید وسط حرفی و گفت: نه به 

 بپرس از کرکی که میخای.
چشمامو ریز کردم و گفتی: برم ببینی زر مفت زدی  میدونی که چیزارم میزنی 

 کوم؟؟؟؟ 
سرررشررو تند تند تزون داد و گفت: آره ولی نمرده؛ دقیق نمیدونی فقط شررنیدم 

 حالش بد شده و بردنش بیمارستان کمین...
شدم با ک ستین کوتاه[[ رفتی سریع از مام بلند  سری با آ ضع]]بدون رو مون و

 بیرون که کمه زوم شدن رو من . 
 بی تومه به نگاکاشون رفتی پیش نسیی و سریع کشیدم تو چادر. 

 با حرص دستمو از روی بازوش پس زد و گفت: چته وحشی ؟ دستمو کندی.
سط حرفی و با ذوق گفت: وای نمیدونی آ سی امر... پرید و ا  وسریع پرسیدم: ن

 چی شد؟ مرتضوی حالش یهو بهی خورد بردنش بیمارستان  <_>
 شزی به یقین تبدیل شد ..



با ذوق یه میغ بلند کشرریدم و پریدم بغلش.به زور منو از خودش مدا کرد و  
 رفت اون طرف.

شد ؛  شیده  صی ک شخ سط یه  با ذوق به طرف چادر حرکت کردم که بازوم تو
 لش .چنان دستمو کشید که پرم شدم تو بغ

شمام تو  سرمو گرفتی باال که چ صورتی پس زدم و  صبانیت موکامو از ملو  با ع
 چشمای عصبانی ملبک خورد.

با غضررب پریدم بهش : چته روانی ؟ با صرردایی که سررعی میزرد کنترل بشرره 
 گفت: این چه وضعی که امدی بیرون کا؟؟؟؟؟

دسررتشررو پس زدم و گفتی: فزر نزنی به تو ربطی داشررته باشرره ؟ تو کیی میشرری 
 کا؟مامانمی ؛ بابامی ؛ داداشمی؛ شوکرمی که ازم حساب ببرم کااا؟ 

پوزخند عمیقی زد و گفت: راست میگیاا اصلن به من چه ربطی  خودم اگه یه 
 ت و رفت..فذره عقل داشته باشی سر باز با آستین کوتاه نمیومدی بیرون اینو گ

 ایش پسره ی مار ماکی بی خاصیت داره به من میگی چیزار کنی چیزار نزنی. 
 برو بابا ؛ دوباره نیشمو باز کردمو به سمت چادر حرکت کردم......

 
 تو تمام عمرم خبر به این خوبی نشنیده بودم. 

داشررتی از ذوق مفت میزردم ؛ تقریبا کمه بچه کا خوشررحال بودن ؛ کمشررون 
 ده بودن بجز چندتا خر خون و آنتن.تیتاب ز

 با ذوق دستامو به کی کوبیدم و گفتی: بچه کا؟ 
 کمه سراشونو برگردوندن و متفزرانه زل زدن به من @_@



 لبخند پهنی زدم و گفتی: حاضرین بریی شمال. 
نسرریی با ذوق داد زد: من ؛ من . نگار ازون طرف: آره منی ه*و*س شررمال کرده 

س منی میام. علی: منی که تابع ممعی. امیر : منی کسررتی بودم. ایمان: حله پ
عاغاااا. با خوشررحالی گفتی: حله پس ؛ علی پرید وسررط حرفی و گفت: پس 

 ارمیا چی؟؟؟
 قیافمو کج کردم و گفتی: ولش کن پسره ی ملبک حمالو. 

علی اخی غلیظی کرد و گفت: ا آوا این حرفا چیه میزنی زشررته. بعد رو به ارمیا 
شرمندگی گفت: ببغشید داوش دختر است دیگر.. ارمیا به زور لبخند  کرد و با

زد و گفت: مشزلی نیست ایمان کمون مور که داشت وسایالشو ممع میزرد 
 گفت: چی شد برار میای؟

 ارمیا سرشو تزون داد و گفت: عاره چرا که نه منی دلی تنوع میخاد. 
 یهو نگار با ذوق گفت: ایول ؛ آخجون. 

نه؛ چیزه میگی.. آخ  فت: ااام ؛  با من من گ که  جب زل زدیی بهش  با تع مه  ک
 مون که میریی شمال. 

 بلند زدیی زیر خنده .
 من: کی بریی غروب خوبه؟؟؟

علی سرررشررو تزون داد و گفت:عاره عالیه پس غروب حرکت میزنیی بعد به 
 سمت ارمیا چرخید و گفت:ماشین داری داوش؟

 ی ادامه داد: خوبه پس ؛ امیر؛ ایمان؛ ارمیا با من بیان. ارمیا سرشو تزون داد عل
 آوا ؛ نگار ؛ نسیی کی  با ماشین ارمیا بیان. 

 با تعجب گفتی: وا !!!! پس این ملبک با ماشین تو بیاد ما با ماشین اون. 



سرا باکی دخترا باکی؛ البته اگه ارمیا مان  شو تزون داد و گفت: عاره پ سر علی 
 شماکا . ماشینشو بده دست 

 ارمیا بدون کیج مخالفتی گفت: باشه حله کی پشت رل میشینه؟؟
 بادی به غبغبی انداختی و گفتی:معلومه من.  

 ابروکاشو انداخت باالو گفت: تو ؟؟ مگه رانندگی کی بلدی؟؟
 چپ چپ نگاش کردم و گفتی: بعله پس چی فزر کردی حمال .

 یر پام نیست. پوزخندی زد و گفت: ا پس اگه بلدی چرا ماشین ز
بابام از  0چشررمامو ریز کردم و گفتی: کسررتش آقا؛ خونمونه یه فراری آلبالویی 

 کلند  سفارش داده @_@
یا کی  ته بود ارم ندم گرف فای خودم خ فت رو کوا خودمی از ارامی چادر ر یهو 

 داشت میخندید. 
راه بیوفتیی چون زود ۴بعد از اینزه کر کر کردیی قرار شررد که غروب سرراعت 

 ب میشد مجبور بودیی اون ساعت راه بیوفتیی ........ش
 بماند که چقدر سر ماشین با نگار و نسیی دعوا کردم.

 دقیق نیی ساعت وقت داشتی که حاضر بشی . 
 یه تیپ اسپرم طوسی زدم آرایشمی مثل کمیشه بود. 

 کولمو با گوشیمو برداشتی و از چادر زدم بیرون. 
ماشررین منت ته بودن طرف  مه رف پام کردم و عین ببر ک یامو  ظر من بودن؛ کتون

 دویدم طرف ماشین. 
 با کلی غر غر سوار رل شدم و پیش به سوی عقش و حال. 



اوف ؛ مررررررررررررررررررررررررررررررون ! عجب ماشینه ی پسر . امدم 
 استارم بزنی که نگار تحدید وار گفت: آب دوست دارم تند بری فقت .

 آب.  
مامو ریز کرد خای چه چشرر ند میرم مثال می ما ت ته ؛ دو م و گفتی: اوال آب عم

 گوکی.  بخوری؟؟؟
 قیافشو کج کرد و گفت: حاال بماند. 

 دستمو به معنی برو بابا تزون دادم و راه افتادم....
 

 مررررررررررون چه حالی میده با این عروسک میرونیا 
 حیف این میگر که زیر پای اون اسب آبیه حماله پسره مفنس

شتی بیرون با غرور به نگار و  صی گذا ستمو با ژست خا شه رو دادم پایین د شی
 نسیی نگاه کردم که باکی گفتن

 _ریدی باو. 
 منی با کمال ابد گفتی 
 _اره رو سر شما دوتا

کر دو با غضب نگاکی کردن که ابرو کامو باال انداختی فلشو از کیفی در اوردمو 
 زدم به سیستی

 هو خواننده داد زد:کرررررررررریهولومو بردم باال که ی
 منو نسیی و نگار کمزمان گفتیی

 _حامرررررد پهالنه
 عین دیوونه کا میرونمو با اکنس قر میدادم



 نگار که ممع شده بودو کی چشماشو بهی فشار میداد
 ی این مفتس پرونیا بوداما نسیی عین خودم پایه

 یه چشمک به نسیی زدم که خودش فزر شوم منو خوند 
رو نشون دادو یهو مرررررررررررررررررررریغ کشید که منی که  ۳تا  ۱با دستش از 

 میدونستی نزدیک بود چپ کنی و به دیار باقی بشتابی
 حاال بیخیالی نمیشد کی میغ میزشید میگفت تصادف کردیررررری. 

 نگار بدبخت که رنگش شد عین ماستو با ترس بهمون زل زده بود 
 رگبار فحش بر ما نازل شد.  منو نسیی زدیی زیر خنده که یهو

 یهو ماشین علی از ملومون پیچیدو گاز داد رفت
 منی کی کاری نزردمو به نسیمو نگار گفتی

 _آقایون داداچام زود پرس شید سرماتون که میخوایی بریی رو کی کنی
 بعد از این حرف پامو رو پدال گاز فشار دادمو ویررررررررررژ ماشین پرواز کرد

 اخر دادم پایینشیشه کارو تا 
 رسیدیی بغل ماشین علی؛ ارمیا با تعجب نگاکمون میزرد

 یهو علی شیشه سمت خودشو داد پایینو بلند داد زد
روی این چه وضع رانندگیه به فزر خودم نیستی به فزر ماشین  ر ر ر ر ر ر ر ر ر _ک

 مردم باش
 منی یه زبون براش در اوردمو سرعتو زیاد تر کردمو از شون ملو افتادم

 کوکو
 برای استراحت کنار یه رستوران سنتی زدیی کنار 



 خودم اول از کمه زدم بیرون شادو شنگول به اطراف نگاه کردم مای نایسی بود
تا  ۱۰  ۸با اینزه داخل رسررتوران کی کلی میزو صررندلی بود اما بیرونی حدوم 

 آالچیق بود!
ن نگاه میزرد به میه نگاه به نگار که دستشو تزیه داده بود به در ماشینو با تاسف 

 انداختی
 _کن چیه!؟قیافتو این ریختی نزن برام خواستگار میاد منی که غیرتررررری!

 _من دیگه گو بخورم کنار تو بشینی
 _عشگی اون که غذای کر روزته

 _آواااااااااااااا
 کمون موقع صدای میغ الستیزای یه ماشین تومهمو ملب کرد

 وننیه نگاه انداختی که دیدم بروبچ خودم
 کمه زدن بیرون

 عین چهار تفنس دار کنار کی راه میومدن
 با حرص به سمت من میومدن 

 شصتی خبر دار شد که اوضاع خط خطیه!
 یهو عین پلنس بالدار افتادن دنبالی

حاال من بدو اونا بدو ؛ اندازه سوراخ موراب مورچه شرف داشتی که اونی ملو 
 این کمه ملت بر باد رفت خیلی شیزو مجلسی

 باالخره گیرم انداختن نفری به مفتس پروندن بهمو رفتن. 
 با موافقت بچه کا رفتیی رو یزی از آالچیقا نشستیی

 گارسون اومد 



 کممون دیزی سفارش دادیی
 گارسونه داشت میرفت که یهو داد زدم

 _ِا داداچ استپ استپ
 گارسون که یه پسر موون بود با تعجب بهی زل زد

 ی حرفمو گفتیادامه
 قربون دستت یه پیاز مشتی کی بیار که تزمیل شه بدون پیاز دیزی نمیچسبه_

 گارسون رفت
شده  شتی لی دادمو به بچه کا که با تعجب و نگار که با چندش به من خیره  به پ

 بود نگاه کردم
 _کن چیه؟؟

 نگار با غضب گفت
 _تو کنوز این عادم گندتو ترک نزردی !!!!؟؟؟

شو  شمام خفه  سوسول بازی در میارینو _از ملو چ شما  شه چون  باو!دلیل نمی
 پیاز نمیخورین منی نخورم

 ارمیا با حالت چندش گفت
 _از کمون اولی معلوم بود ادم چندشی کسی خانوم پیاز خور

شت  ضولو بردن زیر زمین پله ندا ضمن ف شو در _اگه عمتو دوس داری کیس 
 خورد زمین!

بیشررعور عین نخودی در آش امید طبق عادم زشررتو مسررخرش مرتیزه کثافت 
 پرید وسط فرمایشاتی



 _ د باز شما شروع کردین !!؟ یه دقیقه اون فزتون نجنبه کسی نمیگه شما اللین!
 ی سه نقطه واسه من ادم شده!_زرشررررررررررک !تو ببند پسره

 یهو کمه زدن زیر خنده
 مرررررون! یه بوی خوبی میومد

 شمی به رخ یار افتاد!یه نگاه به دورو اطرافی انداقتی که چ
 قلیون!!!!اونی دو سیب!

 مون مون
 

 وقتی قلیونو آورد کمچین با ذوق زل زده بودم بهش که نگو. 
 اون لولشو گرفتی سمت خودمو سریع کردم تو حلقی و شروع کردم به کشیدن .

سیمی مزی مان بازیش گل کرده بود امد  سلفی گرفت ن تا  2پک اولو که زدم 
 د تا زدن بود. زد پشتی که عین ص

 با دست پسش زدم با حرص گفتی: کووووی چته یابو؟؟؟
 اخی کردو گفت: یابو عمته کااا.

 لبخند پهنی زدم و گفتی: اونی کست توکی کستی <_>
 بلند زد زیر خنده و گفت: یه وقت عقب نمونی از مواب ؟

 با کمون لحن قبلیی گفتی: نه فعال که ملوام. 
 سمت قلیون که چشمی تو چشمای علی گره خورد اینو که گفتی دستمو بردم 

 کمچین با غضب نگا میزرد که انگار ارث باباشو باال کشیدم. ایش..
با  گا میزنی گوزو؛ آب دکنشررو  ته ؟ چرا اونجوری ن با حرص گفتی: کن ؟چ

 حرص قورم داد و گفت: میشه اینقدر نزشی؟؟؟



تو چه  ی که بزشرری بهبا تعجب گفتی: اوال که من تازه یه پک کشرریدم دوما گیری
 ؟؟؟

 دستاشو مشت کرده بود و با تمام قدرم فشار میداد روی میز. 
باره چشررمی خورد به اون  لبخند پیروزمندانه ای زدم امدم قلیونو بردارم که دو

 ملبک ؛ چنان پوزخندی عمیقی زد که تو عمرم ندیده بودم ^_^
 این دیگه چشه باز. 

 تومهی نزردم و لولشو گذاشتی گوشه ی لبی که نگاکای بچه کا چرخید روم. 
با عصرربانیت کوبوندمش رو میز و گفتی: کااا ؟ چه مرگتونه.  چرا اینجوری نگا 

 میزنین ؟ میگه قلیون سفارش ندادین که بزشین. 
 علی با غیض گفت: سفارش دادیی که بزشیی ولی فقط پسرا نه تو نه اینا. 

 فتی: به درک. با حرص گ
 اینو گفتی و از سر مام بلند شدم به سمت در خرومی حرکت کردم. 

ستی ببینی که این کارارو میزنن. اه یعنی چی ؟؟ مگه  بی منبه نبودم ولی نمیتون
 برا  دخترا مجازه که نمیشه کشیددددد. 

 اصلن به اون بز چه ربطی داره کااااا؟؟؟؟
 ️با توام میگی چه ربطی به اون داره

 چرا مواب نمیدی؟؟؟
 ای خدا دیوونه شدم رفت. 

 با حرص به سنس ملوی پام لگد زدم و کمونجا رو چمنا نشستی. 
 عجب عنی*  خوردم امدم بیروناااا. 



 گفتی البد عین این رمانیا دنبالی راه میوفتن و برای برگشتن التماس میزنن. 
 که زارم ....

 ی بود؟؟؟نونی کی بود ؛ آبی کی بود ؛ بیرون امدنی چ
 دقیقه اونجا مگس پروندم ؛ دیدم نه اینا نمیان مجبورم خودم برم.  ۵یه 

 تک سلفه ای کردم و از سرمام بلند شدم و به سمت اون یارو رستوارانه رفتی. 
وقتی رسیدم به بچها سریع گفتی: میدونستی بدون من طاقت نمیارین اوموالتا 

 یدن اشزاتونو ندالی. بنابر این تصمیی گرفتی بیام پیشیتون آخه د
 کمه ادای باال آوردن در آوردن. 

 ارمیا امد تیزه بپرونه که دیزی از راه رسید. 
 

با ذوق دسررتامو بهی کوبیدم با دیدن پیاز گنده و سررفید و آب دار گل از گلی 
 شزفت .

شین میخام بهتون  شروع کنی گفتی: دوزتان کیس  سر میز و قبل از اینزه  رفتی 
 رم ...افتخار بدم بخو

 اینو گفتی و حمله......
 

 آخ خدا دلی داره میترکه از بس که خوردم..
ایمان که قیافه ی داغون منو دید گفت: نگاش کن شده عین گونی ؛ چپه نگاش 

 کردم و گفتی: گونی خودتی ؛ بزغاله ی یه طرف .
خندید و گفت: خوب راسررت میگی دیگه بعد برگشررت سررمت ارمیا و گفت: 

 باور نمیزنه دروغ میگی داش؟



 ارمیا نیی نگاکی بهی انداخت و گفت: ولش کن باو؛حقیقت تلخه .
 با حرص گفتی: از تو نظر خاستی که میگی؟؟

 اوال کیچ ربطی به نظر نداره ؛ دوما من مواب نظر ایمانو دادم. -
 من:سزوم. @_@-

امدم یه چیزی بارش کنی که علی عین پیام بازرگانی امد وسررط و گفت: بروبچ 
 شین داریی میزوچیی @_@بپا

به زور خودمو از صررندلی کندم و به سررمت در خرومی حرکت کردم؛ وقتی 
شتی برم داخل  شینه نه خبری از بچه کا برگ سیدم ملو در دیدم نه خبری از ما ر

 که ارمیا گفت: کجا؟؟؟؟
با حرص گفتی: تو میبت؛ دارم برمیگردم اگه ببینی؟ ادامه داد: برگردی که چی 

 رفتن منتظر ماکستن. بشه ؟ کمه 
 با تعجب گفتی: کجا رفتن؟؟

 با حرص گفت:تو میبت؛ رفتن طرف ماشین دیگه. 
 چپه نگاش کردم و گفتی: میموناکی ادا در میارن میدونستی ؟؟

 چشماشو ریز کرد و گفت: عاره خیلی وقته میدونی؛ آخه با یزیشون دم پرم. 
 دندونامو محزی روی کی فشار دادم و گفتی: ملگه ی آبرفتی؛ میمون خودتی. 

شین اون  ستی حاال بیا بریی ما ستی توکی ک با کمون لحن قبلیش گفت: منی ک
 باالست. 

 با غیض گفتی: بی خودی منو با خودم ممع نبند ؛ در ضمن بریی. 
 



 .ممع نمیبندم ؛ چیزی که عیانه ؛ چه حامت به بیانه؛ بریی -
 

 _وای خدایا ؛ چقدر خوشمزه ای تو موش نخورم ملبک ؛ بریی.
 

 عاره میدونی ؛ کمه بهی میگن خوشمزه ؛ برو بریی. -
 

 منی بزار رو اون کمه ؛ بریی.-
 

 باشه ؛ حاال که التماس میزنی میزارمت؛ بریی. -
 

 که ! فاک یو باو ؛ التماس زارم؛ بریی. -
 

 برو دیس .-
  

 تو برو به من چه ؟؟-
 

یهو زدیی رو اسررتپ !!! یه خورده بهی نگا کردیی و بلند زدیی زیر خنده ؛ حاال 
صرفه مویی کردم  شی دیدم دیگه خیلی داره میخنده  من بخند اون بخند؛ آخر

 و گفتی: کر. بسه دیگه واقعا بریی. 
اینو گفتی و به طرف ماده راه افتادم اونی پشت سرم نه بغلی راه میومد. میگن از 

 م میاد سرم میاد اینجاس.کر چی بد



 
 قدم اولو که برداشتی گفت: راسی گفتی به رفیقام که متاسفانه فامیلیی. 

 پوزخندی زدم و گفتی: نه ؛ بگی آبروم میره. 
بیخیال گفت: مهنی نگو . امدم بهش بگی مهنمو درد که دیدم بند کتونیی باز 

 شد.
 م و گفتی: بریی. با حرص دوزانو نشستی و بندمو بستی و دوباره بلند شد

کنوز دو قدم دیگه برنداشررته بودم که دوباره بنده باز شررد ؛ دوباره نشررسررتی و 
 بستمش. 

 ملبک: االن دخلمونو میارن د بدو دیگه.
اینو  ۳؛2؛۱با ذوق گفتی: میای بدو بدو کنیی ؛ زد زیر خنده و گفت: باشررره؛ 
ه ز شررد ؛ یگفت و شررروع کرد به دویدن منی پشررت سرررش که دیدم باز بندم با

سوم زدم و گفتی: کووو واسا بندم ؛ دوباره عین این عالفا بندامو بستی امدم راه 
 برم که دوباره باز شد. 

 با حرص و عصبانیت داد زدم: اه این مسخره بازیا چیه در میاری؟
 با عصبانیت گفتی: ا به من چه خو بزار ببن...

سط حرفی و گفت: الزم نزرده اینو گفت و ملو شروع کرد  پرید و پام زانو زد و 
 به بستن بندام 

 ناموثن یه لحظه احساس کوئین بودن بهی دس داد
 وقتی بست دستمومحزی کشید و بدو بدو کرد 

 خدایی موری بست که تا اونجا باز نشد. 



وقتی رسرریدیی بچه کا یه خورده مشررزوک نگامون کردن بعد که سرروار شرردیی 
 انسور*****براشون تعریف کردم البته با مقداری س

 
 بعد از چند ساعت روندن نزدیزای شب به ویال رسیدیی

 در رو با ریموم باز کردیی و وارد شدیی
 ویال برای یزی از دوستای امیر بود که باکاش از قبل کماکنس کرده بود

 یه در بزرب سفید بود که دو طرش گلخونه بود و وسط پاگرد بود برای عبور 
 کمی ملو تر یه استخر بزرب بود که دورواطرافش  المپ کای رنگی بود 

 نور کای المپ که روی سطح اب افتاده بود
 ی رمانتیزی رو نشون میدادو یه صحنه

 به سمت راستش نگاه کردم
 گل از گلی شزفت و با یه میغ خفیف عین کانگورو پریدم رفتی رو تاب نشستی

و دستش داشت رد میشد که با دیدن من لبخند کمون موقع امیر با دو تا ساک ت
 پهنی زد که تا اون معدش مشخم شد

 منی چو دیوانه دیدم خوشی آمد و مثل خودش دکنمو باز کردم
 چشمامو ریز کردمو رو بهش گفتی

 _چرا عین ماست نگام میزنی؟!بیا حولی بده دیگه 
 اونی انگار از خداخواسته ساک کارو پرم کردو اومد پشت سرم

 شروع کرد به تاب دادن
 اول آروم  بعد تند تر و خیلی تند تر

 ی آنچنانی نداشت مایی که استخر بود با مایی که تاب بود واصله



 وقتی حولی میداد تا نزدیک استخر میرفتی
 صداشو شنیدم که از پشت سرم گفت

 _اوا میخوام این آخری رو خیلی محزی حول بدم نمیترسی که؟
 منی گفتی

 _نه باو
مزمان با  نه گفتنی یه پشه اومد رو دماغ مبارک بنده منی یه دستمو برداشتی که ک

 کمون موقع امیر حولی داد ...
 یه میغ بنفش کشیدمو تلرررررررررروپ افتادم تو استخر. 

 رفته بودم زیر اب اما زود اومدم باال 
 از سرو صورتی اب میچزید 

ا کمون حالت که داشررت حولی میداد یه نگاه به رو به روم انداختی که امیر رو ب
 با دکن باز دیدم

 بقیه کی با چشمای قد گردو نگاکی میزردن
 یهو گفتی

شیده ندارم  ستخر فرقی با موش اب ک ستی االن عین چی افتادم تو ا _من رکا ک
   (I Love You Pmcتخریب روحی روانی شدم آی الو یو پی ام سی)

 یهو بچه کا عین بمب ترکیدن 
 بخند اون بخند.حاال این 

 
 لبخند گشادی زدم و گفتی: نه عشقی ؛ برا خودم نمیخام باشه ک...



 چشماشو ریز کرد و گفت: پس برا چی میخای؟؟؟
 لبخندم گشاد تر شد و گفتی: میخام عزس بگیرم. 

 قیافشو کج کرد و گفت:خیلی خوشگلی ؛ تفع. 
چپ چپ نگاش کردم و گفتی:از توی اوزکل بهترم. خندید و گفت: پاشررو ؛ 

 پاشو بیا بریی بهت بدم. 
یدی  نم توام . چرا مواب  با بدی؟؟ بدی ؟ چی  گفتی:  ترس علزی  با 

 عرررروضرررررررررررررررررررررررررررررررری کوووو !!! با م....
شو نزبت منحرف لباس میخام بهت بدم ؛  ی: با ذوق گفتبا حرص داد زد:خفه 

 مون تو فقط لباس بده. 
خندید و گفت: نفله ؛ بعد چشررماشررو ریز کرد و گفت: صرردام درنمیاد ک . 

 باشه. 
 سرمو تند تند تزون دادم  و گفتی: بامه؛بامه بیا بریی بدش.

 سرشو تزون داد و از در زد بیرون منی سرخوش دنبالش راه افتادم .
شید بیرون تیتا ساکش ک سو از  ستش وقتی لبا ب زده زل زدم بهش ؛ امدم از د

بزشری ک سرریع دسرتشرو کشرید عقب و گفت: نچ ؛ بگو قول میدم به کسری 
 چیزی نمیگی. 

 با حرص گفتی: قول قول قول حاال بده. 
ستی و گفت: گی  شارو کی داد د سو پرم کرد تو دامنی کف شو کج کرد و لبا قیاف

 بشو. 
مایز اینو گفتی  مت  ند پهنی زدم و گفتی: د و سررریع میی زدم بیرون و لبخ

 مستقیی رفتی تو اتاقی. 



 مون چه تیزه ای شدم من. 
کلو برو تو گلو قضیه منه دیگه اصلن از کمین ما این شعر سروده شد ]چقدر 

 تفت میدم[
سینه کاش  سزی قرمز که باالی  شنس بود یه لباس کوتاه عرو سا ق سش نامو لبا

 د و یه نمه گشاد. گیپور دار بود و تنس ؛ میومد پایین ساتن میش
 پشتشی یه پاپیون گنده قرمز رنس داشت درکل خیلی شیک بود خیلی 

 سانتی ک کلش گیپور بود... ۵کفشاشی ستش بود پاشنه 
شتی و رفتی تو برنامه ی ... خب  شیمو از روی میز بردا شد گو شی که تموم  آرای

۱. 2. ۳.  
 چیک.

 و این شد شروع عزسای امق ومق من. 
 

 یه مدل دیس مونده که عزس بگیرم . آخ گردنی فقط
گوشیمو گذاشتی رو میز دستامو فرو کردم الی موکام چشمامی بستی و گوشیمو 
از روی میز برداشررتی امدم عزس بگیرم که با صررردای در دو متر پریدم کوا و 

 گوشی از دستی افتاد و میغ زدم 
 صدای نحس ملبک بلند شد: چته منی نترس.

شو تزون  چپه نگاش کردم و گفتی: سر شنایی داری؟؟؟؟ سی در آ با چیزی به ا
 داد ک گفتی:خب کارتو بگو؟؟؟

 خیلی عادی گفت: بیا پایین ناکار. اینو گفت و رفت ......



 

 ❤8⃣2⃣❤پارم
 بعد از رفتن ارمیا نگاه عمیقی به در انداختی و لباسمو عوض کردمو رفتی بیرون

 کستن دیدم بچه کا رو میز ناکار خوری نشستن و منتظر من
 با صدای بلند گفتی

 _دلیل منگه مهانی دوم کی اکنون اینجاست. 
 بچه کا ادای عق زدن در اوردن 

ستی دقیقا رو بروی ارمیا بود و کنار  ش شیدم عقبو روش ن صندلی رو ک رفتمو یه 
 امیر

 نگار دیس برنج که روش زرشک بودو گذاشت ملومون
 امو بهی کوبیدمو گفتیبا دیدن غذا عین قحطی زده کا ذوق زده شدمو دست

 _اخ مررررررررررون زرشک پلو با مرغ
 ای کردو گفتامیر تک سلفه

 _من در عجبی تو که انقدر میخوری چرا چاق نمیشی ؟!
 یه قر به گردنی دادمو گفتی

 _خب دیگه!!
نسرریی داشررت برای خودش برنج میزشررید که با کمون کفگیر کوبید تو سرررمو 

 گفت
 _بلف نزن موقع غذا

 نگاکش کردمو گفتچپزی  



 ی شفتالو رو باشرررررا!!!_خرا!دختره
 کمه از این حرص حرف زدنی زدن زیر خنده اما من فقط ملیح لبخند زدم. 

 شروع کردیی به خوردن
 در مریانید که من چقد عاشق غذا کستی؟
 سرمو انداختی پایینو مشغول خوردن بودم 

 لقمه کای بزرگی نیگرفتی که یهو گلوم گیر کرد
یرم کی کاری نزرد با اون دسررت غول تشررنش دو بار محزی کوبید که اگه به ام

 دلیل خفگی نمیرم بخاطر خورد شدن ستون متونی می میرم!!
 با اعتراض گفتی

 _اه اه ول کن باوا زدی دختر مردمو ناقم کردی!!!
 امیر دست از زدن من برداشتو یه ابرو شو باال انداختو گفت

 وحشی چرا این طوری میخوری؟_خب مگه دنبالت کردن 
 با حرص نگاکش کردمو گفتی

 _کن؟؟؟دلی میخواد!دوس دارم!حرفیه عایا؟؟
 دکنشو کج کردو ادامو در اورد

 منی سریع گفتی
 ی الی در_شانپانزه

 علی زد زیر خنده و گفت
 _رکا نمیری!تو کر روز فحش کام آپدیت میشه؟؟؟

 _دیگه دیگه



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
از خوردن غذا سریع از سر میز بلند شدم و داشتی میرفتی که نسیی  و نگار  بعد

 با پرخاش گفتن
 _اوووو مفت خور؟؟؟؟

 خودمو زدمو به اون راکو تومه ای نزردم
 صدای اون ملبزه حمال اومد که گفت

 _آوا آبو کوای کوچه علی چپ چطوریاست؟؟؟
 نگاکش کردم و گفتی

 ا کمراه با چاشنی رعد و برق..._صبح چهارشنبه ابر کای باران ز
 یهو کمه زدن زیر خنده

 بعد که خندشون تموم شد با تاسف نگاکی کردن 
 دوباره خواستی برم که نسیی گفت

 _تا ظرفارو نشستی حق رفتن نداری!
 کمون طور که میرفتی گفتی

 _چقدم که حرفت برام مهمه
 بعد شروع کردم به سوم زدنو رفتی تو اتاقی

 
 علی نفله ؛ بهت میگی لباسمو بده . با حرص گفتی:

ابروکاشو انداخت باال و گفت: نچ ؛ نمیدم بعد اخی غلیظی کرد و گفت: یعنی 
 چی مگه پسری که این موری لباس میپوشی کاا؟؟



قیافمو کج کردم و گفتی: اوال ک دومنسرری   دوما به تو چه کا؟؟؟دلی میخواد 
 لباس پسرونه و لش بپوشی. مشزلیه؟؟؟

 تزون داد و گفت: عاره مشزلیه؟سرشو 
سو  ضب گفت: این لبا سرمو کج کردم و گفتی: خوب بگو تا حلش کنیی. با غ
نپوش . پوزخندی زدم و گفتی: باشه چشی؛ فقط و فقط بخاطر تو بعد با حرص 
گفتی: بدش به من ببینی باو سررریع از دسررتش کشرریدم و رفتی تو اتاق و درو کی 

 اکر نشه. قفل کردم که یه وقت عین من ظ
 بینی ک...حاال ک به لباسه دقت میزنی می

 میبینی ک...
 ��.بپوشی میخام اینو ک بدم شیر بچه میخام مگه .بازه چقدر یقش

بی خیال پرتش کردم رو تخت و در کمدو باز کردم یه مانتو مشررزی با شررلوار 
یخیمو کشرریدم بیرون پوشرریدم روسررری آبی کمرنگی کی سرررم کردم گوشرریمو 

و از در زدم بیرون که علی رو روبه روم دیدم امدم میغ بزنی که دستشو برداشتی 
نه ای  یه لبخند پیروزمندا با  باالمو دید زد و  تا  پایین  گذاشرررت رو دکنی و از 

 گفت:براوو میدونستی حرفمو گوش میدی آورین آورین.
دسررتشررو پس زدم و گفتی: نخیر مناب بخاطر حرف شررما نبود؛ بخاطر زیادی 

قه پیرکن بود ک نپوشرریدم بعدشرری زبونمو تا ته آوردم بیرون و دوتا باز بودن ی
 یزی پله کارو رفتی پایین ک رخ زیبای بچه کارو دیدم .



نگار و نسرریی که انگار میخاسررتن برن عروسرری ننشررون که اینقدر تیپ زدن و 
آرایش کردن ؛ اون ایمان چلغوزم تیپش اسررپرم بود؛ امیرم کمین طور ملبزی 

 م قرمز پوشیده بود .یه ست سوییشر
به کیزل ارمیا و داشررتی براندازش میزردم که امیر  کمین موری زل زده بودم 
عد  یا بریی االن تموم میشرری و ب یا ؛ ب نه ب گام میز بد ن فت: اوه داداچ داره  گ

 دستشو کشید و بردش .
ویال تا دریا فاصررله ی زیادی نداشررت ؛ نه دور بود نه نزدیک حد وسررط بود 

@_@ 
سی دیی به دریا با ذوق پامو کوبیدم رو زمین و گفتی: مون ؛ دریا عاغا ما وقتی ر

 که رفتیی بسی الله .....
امدم سقور کنی تو آب که دستی توسط ملبک کشیده شد و تقریبا پرم شدم  

 تو بقلش. 
 با حرص سرمو آوردم باال و گفتی: چته باز ! رم کردی ؟؟؟

 با غیض گفت : االن وقت رفتن تو آبه آخه.
ناموثن قانع شرردم ؛ راسررت میگفت کوا بارونی بود و کر لحظه امزان بارون 

 امدن بود. 
 سرمو تزون دادم و گفتی: راست میگیاا اصلن حواسی نبود ببغشید.

 چپه نگام کرد و رفت ....
 ایش ایش ایش. پسره ی مفت خور چقدر خودشو میگیره .

ه که یهو چشمی خورد ب راکمو کج کردم ؛ با چشی داشتی دنبال بروبچ میگشتی
 یه درخت پیر بلند .



با خوشررحالی دسررتاموکوبیدم بهی ؛ یه لحظه یاد طفولیتی افتادم کعی روزگار 
 چقدر بچه بودم عین شاپانزه از در و درخت باال میرفتی.

 
سیدم به درخت یه نگاه بهش انداختی و  سمت درخت حرکت کردم .وقتی ر به 

 یه نگاه به بچه کا .
 شون نیست ؛ پس..آخ مون حواس

 عین میمونهای افسانه ای راست درختو گرفتی و رفتی باال .
 ولی المصب کرچی میرفتی نمیرسیدم به نوکش. 

 یه نگا به پایین انداختی که مفت کردم .
 یه نگاکی به باال انداختی ک بازم مفت کردم 

 دقیق وسط درخت بودم و عین کوال چسبیده بودم بهش .
 امدنش فزر کردم و میغ بلندی زدم .یه لحظه به پایین 

شو تف کن بیرون. نونت کی بود آبت  ست شدی ک سیر  آره آوا خانوم ؛ بخورش 
 کی بود باال امدن از درختت چی بود آخرررررررررررررررررررررره؟؟؟

خام االن موون مرب بشرری . کنوز  خدااا من نمی طه ؛ ای  گه آخر خ جا دی این
 م؛ اندازه ی یه گاو داری آرزو دارم ازدواج نزردم ؛ تازه بچه کی ندار

بک  گه اون مل یدم دی پایین ؛ قول م ناموثن غلط کردم منو برگردون  خدا  ای 
نه ببخشررید ارمیارو اذیت نزنی دیگه کی علی رو کی دیگه گاز  نه  دریای رو 
نمیگرم سررربه سررر ایمان کی دیگه نمیزارم امیرم آدم حسررابش میزنی خداااا 

نقره نسریمی پس میدم واای دیگه چی باشره اه اون  باعشره باعشره اون انگشرتر



لباس قرمزه ی نگارو میدم چیهه کفشرراشرری بدم   باعشرره میدمی اون ل...یهو 
دیدم صرردای خنده از پایین میاد چشررمامو باز کردم و یه نگاه به پایین انداختی 

 دیدم بچه کا دور درخت ممع شدن و کر کر دارن میخندن .
سرراعته ؛ به عمتون بخندین نزبتا ! من این باال دارم  2۴با بغض داد زدم: حناق 

 خندین؟تلف میشی شما دارین عین اسب می
 ایمان با خنده  داد زد: اون باال ریدن برام که رفتی. 

 ارمیا بریده بریده گفت: کر کی خربزه میخوره پای لرزشی میشینه.
بیاد  ت تابا حرص عربده زدم: خفه شررین مفت خورا یه مزی مان بینتون نیسرر

 منه حقیرو نجام بده ؟؟؟
 امیر : االن میام آمی . 

شید  سیاه نیای گوزو . بعد مزثی کردم و گفتی:اا ببغ سال  صد  داد زدم: میخام 
عشقی بیا بیا باال امیر داد زد: میبخشی ولی نمیتونی بیام باال یه کی بیا پایین بعد 

 بپر.
 ررررری؟؟بپرم. میغ زدم و گفتی: چررررررررررررررررررررررررررر

 امیر: عاره بپر میگیرمت . 
سرمو تند تند تزون دادم و گفتی: عمرا میوفتی میمیرم خونی میوفته گردنت بدبخ 

 . 
ارمیا امد و در گوشرری امیر یه چیزی گفت ک امیر رفت کنار و ارمیا با مدیت 

 گفت:بیا پایین تر آوا بعد بپر. 
 ؟؟ آب دکنمو قورم دادم و گفتی: میگیریی دیگه

 با بیتابی گفت: نه میزارم بیوفتی بدو دیگه. 



 ؛بپر. 3؛2؛1نسی و نگار کمزمان گفتن: 
 

 آخیش چقدر گرمه. 
 ژون چقدر نرمه.

با عشق داشتی لذم میبردم ک با صدای شخصی به خودم امدم:حال میزنی با 
 ماکا. @_@

ستمی  سمت اون دوتا رفتی ک طلب کارانه گفت: د با حرص پریدم پایین و به 
 درد نزنه. 

چپه نگاش کردم و گفتی: وظیفت بود سررفره ماکی اینو و گفتی و دسرررت اون 
 دوتارو گرفتی و رفتی طرف ساحل

 
 نگار یه نگاه بهی انداخت و با خنده گفت: حاال اون باال چه غلطی میزردی؟

 و انداختی باال و گفتی: کیچی باو ! یاد طفولیتی افتاده بودم. بی خیال شونه کام
 نسیی زد زیر خنده و گفت: الاقل یه تشزر میزردی؟ 

یایی مغرور پر  بک در یافمو کج کردم و گفتی: چی ؟؟تچزر! اونی ازون مل ق
 ادعا. 

 وقتی خودش قبول کرد که میگیرم دیگه نیازی به تچزر کردن نبود. 
 گفت: میدونین چیه بچه کا؟؟ نگار یه آه کشید و

 منو نسیی متفزرانه نگاکش کردیی که گفت: میگی ولی مسخرم نزنیناااا.  
 با حرص گفتی:مون  بزن . 



 سرشو تزون داد و گفت: عاشق شدم. عاشق ملبک دریایی .
 با تعجب زل زدیی بهش که گفت: کن؟؟چیه؛ چرا کمچین نگاه میزنین. 

 اونو دوس داری .  با حرص داد زدم: غلط میزنی که
 با تعجب زل زد بهی و گفت: چی گفتی؟؟

سرررمو تزون دادم و گفتی: اشررتب شررد؛ منظورم این بود آورین که اونو دوس 
 داری .

 لبخند پهنی زد و گفت: خیلی نازه المصب .
سرمو تزون دادم و کمون ما روی ساحال نشستی اون دوتا کی رفتن اون طرف 

 پیش بقیه. 
شو نمیدونی چرا ؟ و ستی گردن شدم؛ میخا سش داره یه موری  قتی که گفت دو

 بگیرم و پرتش کنی تو آب. 
 نزنه عاشق شدم. 

 که زارم !!!
 عاشق کر کی بشی عاشق اون ملبک نمیشی باو. 

 درون به من: آره اروا عمت. 
من به درون: باز تو امدی که . برو گی بشررو االن یزی میاد فزر میزنه دیوونی. 

 یرم. تا بسوزی. درون به من: نم
 با حرص گفتی: میگی برو نفله. 
 درون به من: راه نداره مون تو. 

شی  سرم بعد ست  سمت را سرم دوتا  سمت چپ  ستمو آوردم باال و دوتا زدم  د
 سرمو تزون دادم که فزر کنی محو شد. 



شت زمینو  شتی ک یهو ارمیارو ملوم دیدم که از خنده دا شمو باز کردم و برگ نی
 لیس میزد. 

 یافمو کج کردم و گفتی: چته ؟؟؟ق
 بریده بریده گفت: دیوونه ی سادیسمی. دوباره پوکید از خنده. 

 با حرص گفتی: عمته! 
 با نیش باز گفت : اونی کست توکی کستی.

پاش ولی  یدم رو  پام کوب با  قدم رفتی ملو و محزی  یه  چشررمامو ریز کردم و 
باره محزی تر از قبل زدم رو پا ش ک قیافشررو ممع کرد و میزش در نیومد دو

شت کرد لبخند خبیثی زدم و امدم محزی تر از قبل بزنی رو پاش که  شو م ستا د
 ساق پامو گرفت و کشید که تق خودم رو زمین. 

پاشو گذاشت رو کمرم یه فشار داد ک داد زدم: زنجیری ! مگه مجرم گرفتی که 
 اینجوری میزنی؟

 مگه آزار داری که پامو له میزنی؟با حرص گفت: از توی دیوونه عقل کل بهترم 
نده اونی  ند زدم زیر خ گه نتونسررتی خودمو کنترل کنی و بل ته بود دی ندم گرف خ

 انگار منتظر کمین لحظه بود که یهو پاچیدم از کی .
حاال من بخند اون بخند ؛ آخرشی اون تسلیی شد و گفت: پاشو بریی پیش بچه 

 کا دارن صدامون میزنن بلند شو. 
 سرمو تزون دادم باکی سمت بچه کا رفتیی. 

با  باشررو خوردم . بقیه کی  با با حرص زل زده بود بهی انگار که ارث  علی که 
 تردید بهمون نگاه میزردن. 



به پیشنهاد ایمان قرار شد اونایی که گیتار بلدن بزنن بعدشی  مرعت یا حقیقت 
 بازی کنیی. 

تار که گی ماس میزردن  بک الت به اون مل نان  یاد تو  چ مایزه الپم گار ؛  بزن ان
 موسیقی رو گرفته. 

 اونی کی ناز میزرد میگفت ؛ نه صدام بده و فالن .....
 باالخره افتخار داد و گفت: باشه میخونی. 

 چنان ذوقی کردن که نگو. 
 علی گیتارمو آورد و داد دستش و گفت: بیا داوش بزن. 

ار و با صرردای نزرش سرررشررو تزون داد و ناخونای کشرریدشررو کشررید روی گیت
 شروع کرد به زدن و خوندن:

 
 بی ترررررررررررررو کر روز یرررررک ساله

 
 خندیدن واسی محاله

 
 برره تررررررررو عشقررررررری اصال طبیعی نیست

 
 دیوونتی دست خودم نیست. 

 
شی ؛ از تو  سخته از تو مدا  سی خیلی  شی؛وا ست؛ فزرم نبا ست خودم نی د

 ..مداشی؛ از تو مداشی ..



 
 ]چند وقته که پیشی نمیشینی ؛ روبه رومی ولی تو منو نمیبینی[         
 ]چند وقته حال من داغونه؛ دل شزستن واست انگاری آسونه.[         

 
 دستام سرد مثل نگام

 
 غمگینی؛ میخونی از چشمام

 
 دیگه نمیبینی اون خنده کاتو

 
 انگاری تمومه عشق منو تو

 
شق منو تو انتهای  سردو ع سیاکه؛  سرد  سیاکه؛  سرد و  سته  راکه؛راکی که بمب

 سیاکه....
 

 ]چند وقته که پیشی نمیشینی؛روبه رومی ولی تو منو نمیبینی[          
 ]چند وقته حال من داغونه؛ دل شزستن واست انگاری آسونه[         

 
 

  



 بعد از تموم شدن آکنگش براش دست زدن .
ن ملبک؛ درسررته ازم بدم میاد و میخام سررر به قیافمو کج کردم و گفتی: ببی 

 تنت نباشه ولی ؛ صدای نحست قشنگه. 
 چشماشو ریز کرد و گفت: نظر لطفته آواتار. عمه کی ندارم. 

 آواتار. 
 چشمامو مثل خودش ریز کردم و گفتی: آواتار عمه ی نداشتته. 

 وخون. ب نگار پرید وسط حرفو گفت: خو دیگه بسته شماکی ؛ آوا ژونی نوبت تو
بادی بع غب غبی انداختی و گفتی: نگار مان گلی من این افتخارو به کر کسرری 

 نمیدم.
علی و ایمان و امیر چپه نگام کردن ؛ اون ملبک پوزخند زد این دوتاکی ادای 

 باال آوردن در آوردن. 
 ابروکامو انداختی باال و گفتی: چه مرگتونه. 

 خور قیافتو برای من اونجوری نزنااا .  بعد رو به ارمیا کردم و گفتی: کوی مفت
 پوزخندش عمیق تر شد . 

 با حرص گفتی: کوی خوک بیابونی باتوام .
قدر زر نزن بگیر  فت: این با حرص گ که علی  مدم حرف بزنی  نداد ا موابی 

 بخون. چپه نگاش کردم و گفتی: بچه زدن نداره بده من اون گیتارو. 
 یتارو انداخت تو بغلی. خندید و گفت: پرو بی خاصیت بعدشی گ

 خندیدمو گفتی: خو برو بچز آکنس درخاستی ؟؟؟
نسیی با ذوق گفت: اون آکنس میثی ابراکیی.. پریدم وسط حرفشو گفتی:فهمیدم 

 باعشه. 



 اینو گفتی و سلو کشیدم و شروع به زدن کردم:
 

 چرا من کر چی میگی عاشقتی سیر نمیشی .
 

 چرا پس کیچ موری از دست تو دلگیر نمیشی. 
 

 من کنار تو به این سادگیا سیر نمیشی. 
 

 برو بهش بگو کدیه برامون بگیره. 
 

 دوس دارم وقتی کنار منی آروم بگیره. 
 

 زیر بارون کمه ی خاطره کام مون بگیره. 
 

 ای شده اقرارم ....دوست دارم ؛دوست دارم 
 مونمو میزارم......دوست دارم؛دوست دارم 

 من روی تزرارم.... دوست دارم؛دوست دارم.
 

 تو با ناز نفست حالمو بهتر میزنی 
 



 با چشام دل خوشیامو دو برابر میزنی
 

 بخدا عاشقتی بگو که باور میزنی
 

 تو رو خاستن باکمین چن کلمه ممع نمیشه 
 

 حتی از شدم دوست داشتن من کی نمیشه
 

 قیامت؛ تا ابد؛ تا ته خط ؛تا کمیشه ...تا 
 

 این شده اقرارم .....دوست دارم ؛ دوست دارم
 مونمو میزارم.........دوست دارم؛ دوست دارم

 من روی تزرارم....... دوست دارم ؛دوست دارم 
 

سلفه ای کردم و گفتی: نوکر پوکریی میدونی؛ میدونی  بعد از خوندن آکنس تک 
گفتن نیسررت بعدشرری نیشررمو تا ته باز کردم که امیر با صرردام قشررنگه نیازی به 

 خنده گفت: آورین خاعری خوب خوندی براوو. 
ارمیا کی چشررماشررو ریز کرد و گفت: درسررته حالی ازم بهی میخوره ؛درسررته 

 خیلی نچسبو بدرد نخوری ولی صدام قشنگه. 
 با حرص گفتی: ممله خودمو به خودم برمیگردونی؟؟

 خندید و گفت: عاره. 



 چشمامو تا آخرین حد ریز کردم و گفتی: ماره. 
 ابروکاشو انداخت باال و گفت: تاره. لبخند پررنگی زدم و گفتی: ریل قطاره .

یه چند دقیقه مزث کرد و گفت: ماره . چپه نگاش کردم و گفتی: بز یه طرف 
 اینو من قبال گفتی. امد موابمو بده که ایمان گفت: اه ببندید دیگه. بیاین باعزی

 کنیی. 
سرررمو تزون دادم و گفتی: راسررت میگه دیگه ببند دکنو بعد رو به ایمان کردم و 

 گفتی: کوی نفله ؛ بطری در بسام داری؟؟؟؟
 سرشو تزون داد و گفت: عاره بنیشید .

یه نگاه به بچه کا انداختی و نشستی رو زمین بقیه کی حلقه زدن بطری گرفتی تو 
 ا و نگاردستی و چرخوندم ک افتاد به ارمی

 
 نگار کمانند خری تیتاب زده به ارمیا نگاه کرد

 سرمو تزون دادم و تاسف خوردم براش
 سرش سمت ارمیا بود و تهش سمت نگار

 ارمیا خیلی عادی تر از کر دفعه رو به نگار گفت
 _مرام یا حقیقت

 نگار سریع گفت
 _حیقیت حقیقت!

 گفتارمیا یه دستشو کشید به ریش نداشتشو  پوزخند زد و 
 _االن عاشق کسی کستی و اون کیه؟



شد نگاه  سیی با تعجب به نگار که عین افتاب پرست کی رنس به رنس  می منو ن
 کردیی

 اونی با ترس نگاکمون کرد و سرشو انداخت پایین
 امیر و ایمان مشزوک نگاکش میزردن
 نگار خواست دکنشو باز کنه که گفتی

دیگه بپرس تا چهاردستو پا نیومدم  _ ِا این چه سوالی؟؟ملبک دریایی یه سوال
 تو حلقت

 ارمیا ابرو کاشو انداخت باال و گفت
 _نچ؛باید بگه!

 خواستی فحشش بدم که نگار گفت
 _اره عاشقی

 نگاکش کردم که با مزث ادامه داد
 _عاشقشی اما از حس اون خبری ندارم پس اسمشو نمیگی!

 ارمیا خواست اعتراض کنه که بطری رو پرم کردم مستقیی خورد تو مغزش. 
با حرص نگاکی کرد و کمون بطری رو برداشت و پرم کرد سمت من که خورد 

 تو مالمی. 
سرش و الل  شمون بده که بطری رو پرم کردم خورد تو  ست باز فح علی خوا

 شد. 
 ریسه میرفتنیهو امیر   ایمان و نسیی رو ماسه کا دراز کشیدن و 

 ی بازی رو بریی.بعد از اندکی خندیدن راضی شدن که ادامه



به منو  تاد  که از شرررانس تخی مرغی من اف یا بطری رو چرخوند  عه ارم این دف
 خودش!

 ی نیمرو!الهی بمیری که دستت کرز میچرخه پسره
 سرش رو به من و تهش رو به ارمیا

 نه انقدرا کی بد نشد 
 یوایسا دارم برام آمازون

 چشی کامو ریز کردم گفت
 _مرام یا حقیقت؟

 با شجاعت گفت
 _خب معلومه مرام

 چشمامو ریز کردم و با خباثت گفتی
 _مطمنی؟ما نمیزنی!؟

 با شک نگاکی کرد و گفت 
 _اره بگو

 به حالت فزر کردن گفتی
 _اووووم کف پامو لیس بزن

 بعد پاکامو گرفتی ملوش
با حالت چندش نگاکی کرد علی کی نگار و نسرریی از خنده پوکیدن ولی پسرررا 

 که اخماش رفت تو کی
 ی در کی ارمیا انداختینگاکمو به چهره



 انگشت پاکامو تزون دادم و گفتی
 _لیس بزن دیگررررره. 

 ارمیا نگاکی کردو گفت
 _این مسخره بازیا چیه !؟

 طلبزارانه نگاکش کردمو گفتی
 _کر کی خربزه میخوره پای لرزشی میشینه

 براش تا ته در اوردم بعد زبونمو
 نسیی و نگار تشویق میزردن پسرا کی فقط با اخی نگاکی میزردن 

 میگرم خنک شد که نمیتونستن چیزی بگن
 ارمیا به ناچار خی شد و کف بام رو فقط یه کوچولو با نوک زبونش لمس کرد 

 که صدای میغ و دست یه ملت بلند شد
 تر و پسر ایستادن نگاه میزننبه پشت سرم نگاه کردم که دیدم اوه؛ کلی دخ

 بلند شدم و به حالت نمایشی خی شدم و گفتی
 _خواعش میزنی خواعش میزنی  من مطلق به کمی

 بعدم شروع کردم به سوم بلبلی زدن.
 

ست ک تو یه  ستی و گفتی: کوی ملبک قبول نی ش بعد از اینزه رو نمایی کردم ن
 مو نزردم در دکانت .نوک زدی  باید کلشو لیس بزنی زود باش بدو تا پا

 با تعجب گفت: چقدر پرویی تویی چقدرررر چقدررر. 
 ابروکامو انداختی باال و گفتی: بلیس ؛ کمینی گیرم نمیاد بدبخت. 

 چشماشو ریز کرد و گفت: حیف که بازیه وگرنه. ..



 کردم. متفزرانه گفتی: وگرنه؟؟ قیافشو ممع کرد و گفت: وگرنه به پاتی نگاه نمی
نی زدم و گفتی: این سررعادتو به کرکسرری نمیدماا تازه نگاه کن الک لبخند په

 قرمزم زدم اشتهام باز بشه عشقی. 
صتی آروم آروم  ش شنه ی پام تا نوک  شو از پا شو آورد ملو و زبون سر با حرص 
کشررید   کارش که تموم شررد گفتی: خوش مزه بود؟؟ میدونی این که پرسرریدن 

 نداره  . 
 تک سلفه ای کرد و گفت: دارم برام واستا. 

 مظلومانه گفتی: نمیشه بنیشی.
شو به مخالف تزون داد ک گفتی: کوی گوزو چیه کی آوردی؟؟؟یهو دیدم  سر

 پاشد رفت. 
 تازه چشمی خورد به بچه کا و مردمی که از خنده داشتن ساحلو لیس میزدن. 

 لبخندم کر لحظه گشاد تر میشد. 
ه گفت: واای آوا ریدم از خن..... بقیه حرفشررو نتونسررت بگه و نگار بریده برید
 پاچید از خنده. 

 خندیدمو گفتی: خب دیگه بسته بیاین ادامه ی بازی رو انجام بدیی .
ستیی دور کی این دفعه بطری به طرف  ش صدا زد امد کمه ن علی رفت ارمیا رو 

 ایمان و امیر افتاد. 
 یا حقیقت ؟؟؟امیر لبخند شیطانی زد و گفت : مرعت 

 امیر: مرعت. 
 لبخند امیر پهن تر شد و گفت: خب ؛ پاشو آوارو پرتش کن تو آب. 



 من: چی ؟ دست به من بزنی میغ میزنی عوضی. 
 ارمیا با حرص گفت: آره فزر خوبیه ؛ امیر داداچی پاشو پاشو یا علی. 

ی تبا غیض گفتی: کوی ؛ ب تو چه ملبک. امیر از سر ماش بلند شد و امد سم
ک یه قدم رفتی عقب و گفتی: نفله ی مفت خور؛ دسررت به من بزنی ب*ن*ا*ه 
کبیره برام نوشررته میشررره ؛ مگه تو محرم نامحرم حالیت نیس نامسررلمون؛ 

 مس...یهو دیدم رفتی رو کوا ..
 به خودم که امدم دیدم از بچه کا فاصله گرفتیی. 

ی غه بزارم  زمین . کویه میغ قرمز مایل به بنفش کشرریدم و گفتی:امیر ؛ غوربا
 ُشل مغز با توام. 

 با خنده گفت: وداع آخرتو بزن . 
 یا امام زاده یا حض.....

 حس کردم سر تا پام یخ زد. 
امیر کشت پا  واستاده بود باال سرم و کر کر میخندید ؛ واستا فقط به من میگن 

 آوا نه برب چغندر. 
افتاد  م ک تق با نشیمنگاهلبخند خبیثی زدم و  ساق پاشو کشیدم به سمت خود

 تو آب .
 با حرص بلند شدم و نشستی رو شزمش و گفتی: منو میندازی تو آب افلیح.  

گوه  تش ک داد زد:  یدم رو صرررور چ پا ند آب  ت ند  ت تی  با دسررر عد  ب
 خررررررررررررررررررررررررررررررروردم . 

 از روش بلند شدم و گفتی: اون که غذای کر روزته. 
 ت و صوم و خنده بلند شد. یهو دیدم صدای دس



با ذوق دسررتمو گذاشررتی رو سررینی و گفتی: مخلصرریی ؛ غولومیی ؛ نوکریی؛ 
 توروخدا خجالتی ندین. 

شون  سیدم به سمت بچه کا حرکت کردم وقتی ر شدم گرفت ؛ به  شون  خند
 چیزی ازوشون باقی نمونده بود. 

 با خنده گفتی :میریی ادامه ی بازی.
 دوباره ....
 دوباره!نه ناموثن 

 چرا پاب*و*سن!!
 نه میخرررررررررررررررررررررررررررررررام بدونی چراااا؟؟؟؟

 با حرص رو به ارمیا کردم و گفتی:به نفعته آسون بگی .
عد مزثی کرد و  باش . ب یال  به کمین خ فت: باال و گ خت  ندا کاشررو ا ابرو

 گفت:خب آوا عشقی مرعت یا حقیقت. 
گه میگفتی حقی مامو ریز کردم ؛ ا نابر این چشرر قت فزر میزردن ترسرروام ب

 گفتی:مرعت. 
 لبخند خبیثی زد و گفت: تف میزنی کف دستی بخورش .

 قیافمو ممع کردم و گفتی: چی ؟؟؟؟ نه!
 یه تای ابروشو انداخت باال و گفت: من انجام دادم پس توام باید انجام بدی . 

ا سررتش و ببعدم تو میک ثانیه یه تف گنده اندازه کله ی علی انداخت کف د
 افتخار گرفت ملوم و گفت: سیر میشی بخور. 

 آب دکنمو قورم دادم و رفتی ملو ....



سرمو به دستش نزدیک کردم و تو یه ثانیه لیس زدم ک کمش خورده شد و امد 
تو دکنی منی قورتش ندادم و سریع تف کردم اون طرف و با حرص گفتی: کثیف 

 ؛ کثیف ؛  کررررثررررررریرررررف.
 ن زیر خنده ک گفتی: درد خنده داره. بیاین ادامه ی بازی. کمه زد

 این بار افتاد به ایمان و نسیی.
 

 نسیی لبخند پهنی زد و گفت: مرعت یا حقیقت؟؟؟
ایمان سرشو تزون داد و گفت: حقیقت. نسی مقداری اندیشید و گفت: عاشق 

 شدی؟؟ عاشق کی؟؟ قصد ازدواج داری؟؟؟ اسمش چیه؟؟؟ خومله؟؟
ایمان خندید و گفت: یزی یزی.بعد مزثی کرد و گفت: آره عاشق شدم. عاشق 
سیی خانومه؛ تو  شی ن سم شی؟ا شته با شو دا صد صد ازدوامی دارم اگه ق تو. ق

 خوشگلی تزه. 
 با چشمای گشاد شده زل زدم بهش .

تاب زده بود از  که انگار تی نداشررتن.نسرریمی  ته کمی از من  علی و بقیه دسرر
 یوفتاد.خوشحالی داشت پس م

یه نگاه به مردم انداختی و رو به ایمان گفتی: اکی ؛ بسررته دیگه اینجا خانواده 
 واستاده. 

 علی خندید و گفت: مبارکه.
 نسیی لبخند پهنی زد و گفت: ایمان عشق منی خیلی دوست دارم خیلی.

 دوتا زدم تو سرش و گفتی: خاعک ؛ پسره ی ندیده ی بدبخ. 
 وحشی . اصلن دوس دارم حسود.   سرشو آروم مالید و گفت: آی



چپه نگاش کردم و گفتی: حسررود عمته سرریرابی ؛ من اشرراره کنی ملو درمون 
 صف میزشن. 

 دستشو به معنی برو بابا تزون داد و با ایمان به سمت دریا رفتن. 
 یه آه کشیدم و گفتی: کعی بابا اینی رفت قاطی مرغا. 

 میشد دیدی آوا. نگار خندید و گفت: آره بدبخت داشت خر ذوق
 عمیق نگاش کردم و گفتی: نه. 

شونه گرفت و گفت: خب درد ؛ فقط بلدی عن کنی  شو از پاش در آورد ن ش کف
 نه ؟؟؟

شت  سریع پ سمتی که  شو پرم کرد  ش ستی. کف لبخند پهنی زدم و گفتی:عن ک
ارمیا قایی شرردم و چپلق ؛ خورد تو صررورم ملبک که میگرم از ریشرره  خنک 

شت علی. نگار زد تو شد. چنان عربده  شتش امدم بیرون رفتی پ ای زد که از پ
سرررش و گفت: خاک تو سرررم کنی آوا بعدش دویید سررمت ارمیا و باترس 

 گفت:آقا ارمیا حالت خوبه؟؟
 حاال من این وسط تو کف این آقا ارمیام.

 دستشو از رو صورتش برداشت و گفت: خوبی . بعد راکشو کشید و رفت. 
 و گفتی: ریدی .بلند زدم زیر خنده 

 چشماشو ریز کرد و گفت: تو دکنت مگه نه.
 نیشمو باز کردم و گفتی:نه . گفتن این حرف کمانا و افتادن دنبالی کمانا. 

 
 عین کره خر داشتی میدوییدم  که یهو رفتی تو شزی یه یارو. 



 با حرص سرمو آوردم باال و گفتی: کوی گاومیش کوری مگه ؟؟
 اومیش ننته بچه. پسره با عصبانیت گفت: گ

 داد زدم: چی زر زدی دوباره تزرار کن تا خشتزتو به سرم پاپیون کنی. 
 تو چشمام نگاه کرد و گفت: نشنیدی ؟؟ گفتی ننته. 

با حرص یه قدم رفتی ملو با تمام قدرم زدم اونجاش ]کان شرریه؟ توقع دارین 
 سه. بهت نر اسمشو بگن [ یه عربده زد و افتاد رو ساحال و گفت: دعا کن دستی

ستی. اون موری که  شمامو ریز کردم و گفتی: خیلی داری تفت میدی میدون چ
 من زدمت تا دو روز باید کمر فورو راه بری ازکل یوبس. 

 اینو گفتی و دست نگارو کشیدم .....
 

 نگار یه نگاه بهی انداخت و گفت: وای وای وای چقدر تو پرویی چقدر. 
 ی به پرویی داره ؟؟چپه نگاش کردم و گفتی: چه ربط

چشماشو ریز کرد و گفت: ربط داره ! شاید اون پسر میگره از قصد نخورده بود 
 بهت. 

ید  با مانی فش داد  ما به  ندارم  کاری  یا نخوردنش  با خوردن  با غیض گفتی: 
 حقشو میزاشتی کف پاش پسره ی اومل شله زرد. 

 له که نیست؟بعد چشمامو ریز کردم و گفتی: پسره میگر منظورم اون چاقا
دسررتاشررو کوبوند بهی و گفت: اتفاقا منظورم با شررخم شررخیم خودشرره. 

 المصب چقدر ناز بود چقدر. 



چپ چپ نگاش کردم و گفتی: کیز بدبخت ! بعدم راکمو کشرریدم و به سررمت 
بچه کا حرکت کردم ؛ کوا تقریبا تاریک داشت میشد؛ وسطای راه بودم ک یهو 

 این دفعه نیوفتادم تو بغلش. دستی توسط یه یابو کشیده شد ولی
شت ملو دکنی با تعجب  شو گذا ست شش کنی ک د ستموول کرد امدم فش ک د

 برگشتی که دیدم کمون پسره اوملس. 
چشررمامو ریز کردم و دسررتمو بردم الی موکاش و با تمام توان کشرریدمش ک 

 عربده زد و دستشو برداشت .
 ؟؟ با حرص گفتی: سادیسمی عالف مگه مرض داری کان کرمو

 داد زد: ببند دکنتو دختره ی آشغال بعد مزثی کرد و گفت: ببرینش. 
 تو میک ثانیه دیدم دکنی با دستو پام بسته شد .

 از تعجب داشتی پس میوفتادم تا دم ماشینشون میغ خفه میزشیدم .
یزی ازون غولتشررنا پرتی کرد تو ماشررین و گفت: چقدر ور ور میزنی ببند فزتو 

 دیگه.
ریز کردم و ازون طرف در زدم بیرون؛ که با عصبانیت داد زد: پیام چشمامو ریز 

با  بارکی بسررتس .  تاد دکن م یادم اف یارم ک  مدم زبونمو براش در ب بگیرش . ا
حرص پامو کوبوندم رو زمین امدم بدوم ک یزی دیگه ازون غولتشنا ملوم سبز 

 شد و با حرص بازومو گرفت و به طرف ماشین بردم .
ه ماشررین رو به اون یزی گفت: این خیلی پیش فعاله فزر کنی وقتی رسرریدیی ب

بهتر نیست بی کوشش کنیی کوم؟؟بعدم یه دستمال سفید مایل به صورتی کی 
 رنس از میبش در اورد و گذاشت دم دماغی. 



 اشزی داشت در میومد یا موسی اینا دیگه کین. 
 د. کر کاری کردم نتونستی نفس نزشی ؛ بدبختی ملو دکنی بسته بو

 به ثانیه ای نزشید ک چشمام سنگین شد و رفتی در خالء. 
 

 با احساس لرز و سرما و البته ضعف چشمامو باز کردم. 
 یا حضرم !!!!

 اینجی دیگه کوماست؟؟؟ 
یه خورده خودمو تزون دادم ک دیدم بعله کمچون بزی که در حال مان دادن 

 است دستو پامو بستن. 
خو بازم مای شررزرش باقیه دکنی بازه پس با تمام قدرم داد زدم: کوش ؛ الو ؛ 
داداچ کسرری نی اینجی ؟؟ من کجام. میزنی نصررفتون میزنماااا بیاین منو باز 
کنین ملبزا با ش.....یهو در با صدای وحشتناکی باز شد کمزمان با باز شدن 

 در نوری تابید ک باعث شد چشمامو ببندم. 
 سط این تاریزی این نور بی صاحاب مونده چی میخاد ایش. حاال بگو و

 صدای قدمای یزی رو حس میزردم ؛ فقط پاکای درازشو میدیدم. 
 یهو یاد سریال خانه ای در تاریزی افتادم. 

 با ترس میغ زدم: منو نخور توروخدااا .
 نشست ملو پام حاال میتونستی قیافه ی تهفشو ببینی. 

ی: کوی نفله مفت خور حمال؛ چرا منو آوردی اینجااا چشمامو ریز کردم و گفت
 کااا. 

 لبخند پهنی زدو گفت: مون عجب چیزی کستی تو. 



با حرص گفتی : لجن ! صررورتشررو آورد نزدیک صررورتمو گفت: گه نخور. چپه 
 نگاش کردم و گفتی: بخورمت منقرض میشی. 

 با حرص نگام کرد و دوباره گفت: میگی گه نخور میشنوی؟؟؟
 نگاش کردم و گفتی: بخورمت منقرض میشی. عمیق

 با غضب نفسشو داد بیرون و گفت: پرو پروووو. 
بیخیال گفتی: ببین عامو من کیچی در بسررار ندارم کمین دو تیزه لباسرری ک 
تنمه از تو موب دم خونمون پیدا کردم؛ از من کیچی گیرم نمیاد آورین پسمل 

 بزار برم رد کارم.خوب و نازنین فرشته ی روی زمین ولی کن 
 

بزارم بری؟؟که زارم !! آسررون به دسررتت نیاوردم ک آسررون از دسررتت بدم 
 کوچول. 

عمیق نگاش کردم و گفتی: کمرم شررزسررت ! مملت چقدر سررنگین بود . در 
 ضمن کوچولی عمته نره خره ماده. 

 بی تفاوم گفت: امروز چندمه. ؟؟؟
 مجلسی گفتی: اولین روز آبان شروع شد ای وی... 

 
 دعای امروز من برای نازنینانی....:

 
 برای شانه کای خسته قدری عشق....

 برای گامهای مانده در تردید قدری عزم....



 برای زخمها مرکی....

 برای اخمها لبخند....
 برای پرسش چشمان ما پاسخ....
 برای خواکش دستان ما باران....

 برای واژه کا گرما....
 برای خوابها رؤیا....

 ین کمه سرگشتگی ایمان....برای ا
 برای این کمه بیگانگی الفت....

 برای بستگی آغاز....
 برای ظلمت مان  روشناییهای پی در پی...

 برای حیرم دل  آشناییهای پرمعنا....
 برای عشقهای خسته قدری روح....

 برای عزمهای مانده قدری راه...
 ربان. بیاید در اولین روز آبان با یزدیگر دوز باشیی و مه

 #با تچزر!!
 

 بعد مزثی کردم و گفتی: بیا دوز باشیی دیگه ؛ آفرین حاال بیا منو باز کن برم .
 قیافشو کج کرد و گفت: تموم شد؟؟؟

 سرمو تزون دادم و گفتی: آره .
 پوزخندی زد و گفت: سیفونو بزش پس. 

 عین خودش پوزخند زدم و گفتی بزشی غرق میشی .



 گفت: پررررررررررررررررررررررو!!!!!دستاشو مشت کرد و با حرص 
سر من داد نزناااا. پوزخندش عمیق  شغال روباه؛  شمامو ریز کردم و گفتی:  چ

 تر شد و گفت: داد بزنی چی میشه مثال؟؟؟؟
ستامو باز کن  بی تفاوم گفتی: نمیدونی میخای امتحان کن دوباره ولی قبلش د

. 
 دستام .خنده ی بلندی سر داد و شروع کرد به باز کردن 

دسررتامو ک باز کرد بلند شرردم یه خورده مچ دسررتمو ورز دادم و گفتی: خوب 
 حاال میتونی بخوریش! ببخشید داد بزنی.

تو چشمام نگاه کرد و داد زد: چرررررریرررررررررررزرررررررررررررار میزنی 
 مثال؟

دست راستمو آوردم باال و شپلق کوبوندم تو صورتش . آخ مان دوباره داد بزن 
 تا بازم بخوری.

 
یک داد  چه غلطی کردی دختره ]...[فش رک فت:  جب زل زد بهی و گ با تع

 ببغشید.
 لبخند پهنی زدم و گفتی: کمون غلطی ک میخاستی از اول بزنی رو کردم میجر 
با عصبانیت امد سمتی و تق زد سمت چپ صورتی منی نامردی نزردم کوبوندم 

 رو کمون مایی ک اون موقع زدم. 
ه قدم رفت عقب و دسررتشررو گرفت اونجاش و گفت: آروم باش بچه بدخت ی

 داری بد نگا میزنی؟؟؟



چشررمامو ریز کردم و گفتی: آرومی ! کمچین تحفه ای کی نی ک نگاش کنی 
 نزبت امل .

 خندید و گفت: ازم خوشی میاد خیلی پرو و رک کستی.
 لبخند گشادی زدم و گفتی: خعلی کرتیی باو. 

 ببخشید بابت اینزه گروگان گرفتمت.  لبخند تلخی زدو گفت:
با تعجب گفتی: میبخشرری . گروگان مگه تو دزدی کان کان! آره پس بگو دزدی 
ستا  ستا فقط وا سلحی آره ؛ به پلیس میگی پارم کنه وا زنجیره ای قاتل مانی م

 و نگا.....
 خندید و گفت: نه من دزد نیستی فقط یه عا .....

 متفزرانه گفتی:عاش رشته ؟
 

 هن-
 

 آش رشته با کشک. -
 

 _نه بابا 
 

 آش رشته باآبغوره. 
 
 

 آش رشته بدون کیچی



 
 وای نه نههه -

 فهمیدم ؟ یهو نیشش در رفت و گفت: ناموسا ! بگو بگو ....
 لبخند پهنی زدم و گفتی: آش دوغی درسته ؟

 دستشو چنان کوبوند رو صورتش ک گفتی چشمش له شد. 
 خدایرا!!!! مگه داریی ؟؟ مگه میرشه!!با حرص گفت: وای خدایا !! وای 

 چپه نگاش کردم و گفتی: عاره کی داریی کی میشه. 
 نفسشو داد بیرون و گفت: کیچی ؛ بگذریی. تو آزادی. 

 بیخیال گفتی: از اولی آزاد بودم. 
 فزنی به منون رسیده بود چون موکاشو کشید و گفت: روانیی کردی لعنتی؟

ادامه ی آکنس ارشررادو گرفتی و گفتی: نمیخای با ذوق دسررتمو کوبوندم بهی و 
 برگردی. 

 با ناراحتی گفت: گوش میزنی کر چی بگی ؟
 

 نمیخای برگردی؟-
 

دیو... کنوز حرفشررو کامل نزرده بود ک یهو گفت: گرفتی ماروکا ! برو فقط 
 دیگه نبینمت. 

چپه نگاش کردم و گفتی: دیدن من سررعادم و از کمه مهی تر چشرری بصرریرم 
 ک متاسفانه شما از داشتن اون عامزین. میخواد 



 با غیض گفت: خفه شو با کمون لحن قبلیی گفتی: خفه شی بیوه میشی !
 عمیق نگام کرد و گفت: تاحاال تو عمرم اینجوری قانع نشده بودم. 
 خندیدمو گفتی: االن شدی ؟؟ سرشو تزون داد و به در اشاره کرد . 

تنیو باید رفت؛ شررغال  بدی دیدی دسررتمو گذاشررتی رو شررونش و گفتی: راه رف
 حالل کن. بابت اون دوتا چزی ک خوردی معذرم نمیخام اودافز چلمن. 

 اینو گفتی  امدم از در برم بیرون ک گفت: واستاد باید برسونمت. 
 متفزرانه گفتی: چرا ؟؟ راکو بلدم ک  .

ستی از محمود آباد یه ذره  شونه ی منفی تزون داد و گفت: نه بلد نی شو به ن سر
 دور شدیی. 

 چپه نگاش کردم و گفتی: زود باش راه بیوفت. 
 با حرص دستمو پس زد و از در زد بیرون منی عین بز کوکی دنبالش راه افتادم. 

قه تو راه بودیی تو این  ۵حدودا  که  ۵دقی قدر حرف زدم  قه این یک بود دقی نزد
 وسط راه پرتی کنه پایین .

شغال گفتی: خوب دیگه  شتی و رو به اون  از دور بچه کارو دیدم ذوق کردم برگ
 پسره از دیدنت محفوش شدم حاال میتونی بزنی به چاک . 

 یه آه کشید و گفت: پیام کسدم؛ پیام بازرگانی. 
 ی.با ذوق گفتی: ناموثن ! تو رئیس شرکت پیام کای تلوزیونی کسد

 چپه نگام کرد و گفت: خدافظ بابا گیر کیا افتادیی. اینو.
 

 گفت و سوار ماشین قراضش شد و رفت. 
 آه خدای من اینک میرم به سوی آغوش باز خانواده.



 
 با ذوق به سمت بچه کا حرکت کردم ک دیدم سخت مشغول ارامیف گفتنن. 

  گشت.یه قدم رفتی ملوترو گفتی: دلیل نفس کشیدنتون به خانه باز
شمو باز کردم ک دیدم بی تفاوم دارن بهی نگاه  سرا چرخید طرفی نی یهو کمه 

 میزنن. 
 چپ چپ نگاشون کردم و گفتی: کن ؟ چیه ؟ راست میگی دیگه. 

 ملبک قیافه ی کجشو کج تر کرد و گفت: میشه بپرسی کجا بودی ؟؟؟
 با غیض گفتی: ربوده شده بودم . 

ون بند میومد ؛ با حرص گفتی: حناق ؛ یهو زدن زیر خنده حاال مگه خندشرر
 راست میگی اوزکال. 

 علی با مسخرگی گفت: اوخی توسط چه کسی ربوده شدی؟؟
 بیتفاوم گفتی: پیام بازرگانی. 

یه خورده خیره نگام کردن و دوباره از کی پاچیدن ؛ باالخره نگار به حرف امد و 
 گفت: کی پیامتون پخش میشه حاال؟

تی: کر کر کر گوله ید بی خاسرریت. بعد مزثی کردم و قیافمو کج کردم و گف
گفتی: ناموسن ؛ پاب*و*سن ؛ فانوسا ؛ ننت با آقام چالو... اکی معذرم ؛ دارم 

 مدی حرف میزنمااا .
ستی  شما امدم که یهو د شدم به طرف  عاغا من کمون موقعی ک از نگار مدا 

 و بردنی ولی توسررط یه چلمنی کشرریده شررد آره مونی براتون بگه که دزدیدنی



نخوردنی . کیچی دیگه اینقدر ورامی کردم که ولی کرد و برگشررتی به آغوش باز 
 البته بسته ی خانواده. 

 ایمان خیره نگام کردو گفت: رمان زیاد میخونی؟
صلن برام مهی نی بعدم زبونمو تا ته  با حرص گفتی: مهندم باور نزنین اوزکال ا

 آوردم بیرون. 
 ود منو حس کرد اصلن. با حرص گفتدم: کسی نب

 دیدم کمه الل شدن بنابر این با نیشه باز گفتی: سزوم عالمت رضاست. 
 نگار با حرص گفت: عارع عارع نبودتو حس کردیی عشقی. 

 سرمو تزون دادم و گفتی: عاره در مریانی.
سبیده  شور افتاد ک کمچون زالویی به ایمان چ سی خیار شمی به اون ن تازه چ

 بود . اونی داشت حال میزرد. 
 نگاکی به ایمان انداختی و گفتی: داری حال میزنی باکاش نه؟؟؟

 با حرص گفت: ب تو چه حسود. 
 چشمامو ریز کردم و گفتی: حسود عمه ی بزته. 

ست توکی  شو تزون داد و گفت: اونی ک ستی .لبخند پهنی زدم و گفدم: سر ک
 توام مزء ما کستی ایمان مان پس توکی میشی. 

نسرریی با حرص گفت: اه اه ولش کن با این کل ننداز کی میاری یه اعجوبه ای 
 ک نگو. 

سبیی  صیی نوکریی پوکریی حاال کی خابی میاد بخ شمو باز کردم و گفتی: مخل نی
 شب سیک ببغشید شب شیک 

 مدیدا.چقدر دکنی کرز شده 



 
 نصف شب بود که حس کردم از تشنگی گلوم داره میسوزه. 

ولی ازون مایی ک خیلی گشررادم حال نداشررتی بلند بشرری و برم ولی مجبور 
 بودم. 

با حرص پتورو پس زدم و از مام بلند شدم کورمال کورمال داشتی به سمت در 
 مین. ز میرفتی که یهو پام گیر کرد به یه مومود عجیب و شپلق پرم شدم رو

که عین خرس  مایی  له کردم ؛ ازون  گارو  نداختی دیدم ن به پشررتی ا گاه  یه ن
 میمونه خابش سنگینه بنابر این بیدار نشد.

 دوباره برخیزیدم و درو باز کردم مستقیی رفتی تو آشپزخونه. 
 کمون مور ک چشمامو میمالیدم در یخچالو باز کردم یه نگاه

 ون تو بود بجز بطری آب. به داخل یخچال انداختی کمه چیز ا
با حرص درو بسررتی و برگشررتی که یهو یزی ملوم نمایان شررد. با ترس نگاش 
صل علی محمد و عال  شیطون ؛ االکی  کردم و با من من  گفتی: لعنت خدا بر 
باره گفتی: توروخدا با  محمد و عجل فرمهی اینو گفتی و فوم کردم بهش و دو

ی لنی دنبال احضار نیستی برو خیر ببینمن کاری نداشته باش من بدبختی ؛ اص
برو مون عمت دیگه داشت گریی میگرفت ک یهو دسمشو گذاشت رو دکنی و 

 در گوشی گفت: علیی آوا دستمو برمیدارم فقط فش نده. 
نفسمو از بینیی دادم بیرون و سرمو تزون دادم که دستشو برداشت چشمامو ریز 

میخای کان کان کان !! مگه تو خواب کردم و گفتی: کوی انتر برقی اینجا چی 
و زندگی نداری مگه تو رختخواب نداری . نزبت نفله میای شرربا اینجا آکان 



فهمیدم نزنه پاتوقته احضررارمیزنی ؟؟ ببین ملبک بهتره اقرار کنی وگرنه میرم 
 پیش دعا نوی....

با حرص پرید وسط حرفی و گفت: کیساااا !! چخبرته ؟ مگه نگفتی چیزی نگو 
 نی شده بود امدم اینجا آب بخورم. تش

 چپه نگاش کردم و گفتی: بیا منو بخور پشمک ! حاال بیخی آب کو ؟ 
 نیششو باز کرد و گفت: خوردم. 

چال بی  یه بطری آب تو این یخ له فقط  با حرص گفتی: درد بخوری ایشرررال
 صاحاب موندس. 

 خب برو السرشو تند تند تزون داد و گفت: عاره فقط یزی بود ک کشیدمش با
 از آب شیر بخور. 

لت  تاریزی غف گاش کردم و گفتی: خوب شرررد گفتی منو ازین   چپ ن چپ 
 نجام دادی. 

 خندید و نشست رو صندلی .
آبمو که خوردم برگشتی و رو بهش گفتی: ما خوش کردی مث که پاشو خشتزتو 

 ممع کن بابا من رفتی بخابی شو خوش. 
 ؟ امدم برم ک با صدای مظلومی گفت: آوا

 متفزرانه گفتی: کن؟
 لبخند کی رنگی زد و گفت: کیچی برو خوب بخابی. 

 سمج شدم و گفتی: مون ! چیه بوگو دیه. 
 سرشو تزون داد و گفت: بیا یه لحظه بشین کارم دارم.

 رفتی سمتش و گفتی: نمیشه واستی حاال. 



 خیره نگام کرد و گفت: نه بشین.  
 گفتی: بگو نشستی. با حرص نشستی رو صندلی رو به روش و 

یه آه پر حسرم کشید و گفت: وقتی وارد دانشگاه شدم کنوز کسیو نمیشناختی 
تا اینزه با یه دختر آشنا شدم اون یه دختر نبود ؛ یه فرشته بود یه فرشته ی چشی 
آبی.  کمون روز به سررادگی دلمو بهش باختی. کر روز کر لحظه کر ثانیه ک به 

شوب می ست دارم یادش میوفتادم دلی آ ستی بیام بهش بگی لعنتی دو شد میخا
 بیا و مال من شو ولی میترسیدم از گفتن این حرف ؛ از شنیدن مواب منفی. 

گذشررت و گذشررت ؛ با شرریطنتهاش با خنده کاش دیونه ترم میزرد دیگه واقعا 
فهمیده بودم ک عاشقش شدم ؛ حاضر بودم کر کاری کنی ک مال من بشه کر 

 کاری. 
فهمیدم به مز حس دوسررت داشررتن و عاشررق شرردن یه حس چند وقت بعد 

وابسررتگی کی بهش پیدا کردم . تا االن تا کمین لحظه بعد با عجز نگام کرد و 
گفت: آوا میخامت ! بیا و مال من شو ؛ بخدا برام کی نمیزارم از خونه و ... کر 

 چی ک دارم به پام میریزم فقط تو بشو خانوم خونی لبخندی زدم و گفتی:
 ی بلد

 من را کمینطور که کستی 
 دوست بداری؟

 کمینقدر آتش پاره و میغ میغو
 کمینقدر شیطان

 کمینقدر گستاخ و حاضر مواب



 بلدی 
 کمین"مررن" را دوست بداری...؟

 بدون اینزه بخواکی تغیرریرش بدکی...؟
 کمین مِن فرفرِی گاکی شلخته را....

 کمین دختری که گاکی ریملش زیر چشمش میریزد
 موکایش پریشان میشود گاکی

 گاکی قلدر میشود 
 و یادش میرود دخترر است

 اصال بگو ببینی
 میشود دوستش داشت

 این "من"ِ دیوانه را 
 که گاکی صداِی خنده اش گوِش فلک را کر میزند

 بلدی 
 وقتی بلند میخندد

 پا به پایش بخندی؟ 
 و نگرویی"کیرس زشته"؟

 بلدی 
 کِل شهر را کنارش قدم بزنی و

 نگویی"خسته شدم" 
 بلدی 

 بلدی دوست داشتن را اصال؟



 بلدی وقت کایی که گریه میزند
 چطور بغلش کنی؟

 یا یزهو
 وسط کیاکوِی ممعیت

 روسری اش را کنار بزنی
 و دِر گوشش بگویی

 "دوستت دارم"؟
شق  شی و من عا شته با ست دا ستی دو بلدی  تو بلدی من را کمین طور که ک

 این مردانگی تو کستی 
 

 لبخند خوشگلی زد و از پشت میز بلند شد و امد سمتی .
 دستمو گرفت و گفت: بلند شو کارم دارم. 

 
 

شدم ؛ یه قدم امد ملو و تو عرض یک ثانیه محزی و پر قدرم  سرمام بلند  از 
 بغلی کرد. 

 عطر سردشو فرستادم تو ریه کام. اوم چه بویی. 
قاب گرفت و آروم  و پر حرارم پیشررونیمو از خودش مدام کرد و صررورتمو 
 ب*و*سید و گفت: آوای من باالخره به دستت میارم .
 چشمامو ریز کردم و گفتی: عاره به کمین خیال باش. 



شو قطع  صی حرف شخ سفله ی  صدای  ستی ک کس..... با  خندید و گفت: ک
 کرد و برگشت. 

 چررررررررررررررررررررری؟؟؟؟
 ارمیا. 

 کمینی کی مونده بود که تو این صحنه مارو ببینه. 
 ای خدا ؛ اگه ما شانس داشتیی لخت به دنیا نمیومدیی. 

 درون به من: زارم پس میخواستی با کت و شلوار به دنیا بیای. 
 با حرص داد زدم: کیررررسررررررررررا!!!بعدش دوتا زدم تو سرم و که محو شد. 

سرموگرفتی  سلفه ای کردم و  شت با نیش باز نگام میزرد تک  باال و ک علی دا
 اون ملبک چرا دکنش کج شده. 

 یه نگاه به علی کردم و گفتی: کون ؟ شیه؟ بدنیگا میزنی نفله. 
 خندید و گفت: درگیریا. 

امدم موابشررو بدم ک ملبک با کمون پوزخند کجش گفت: ببخشررید بد موقع 
آخ  فت و سریع میی زد بیرونمزاحی شدم شما به الو ترکوندنتون برسین. اینو گ

 که دلی میخواست خرخرشو بگیرم بجوییی پسره ی مشنس اوزکلو. 
 علی با تعجب گفت: وا چرا کمچین کرد. 

بی حوصررله گفتی: نمیدونی من رفتی بخابی شررب خوش. اینو گفتی و با دو به 
 اتاقی رفتی. 

 اه یه دقیقه ببین ؛ نه ببین اعصاب آدمو چجوری پودر میزنه.
 ن من چرا باید بخاطر اون پسره ی بز عالف حرص بخورم. اصل

 اصلن چرا ناراحت شدم از حرفش؟ چرا بهی ریختی؟ چرا پوزخند زد. 



 وای حرف درست نزنه ؟
 نه باو مال این حرفا نیست. 
 مالشی باشه اکلش نیست. 

 اکلشی باشه نی... اه دیوونه شدم به درک اصلن بزار بره کمه ما مار بزنه. 
شه ! االنی بگیر بزپ  االنی شک می شیرم خ زیاد خودتو حرص نده آوا مونی 

 شب خوش ......
 
 
 ]عمتون دیوونه کا [ 
 

داشررتی خعلی شرریک و مجلسرری خواب پرنسررس و کفت کوتلرو میدیدم که با 
 صدای میغ نسیی بلند شدم. 

شیدم و  شو ک شت میغ میغ میزرد که با حرص موکا سته بود و دا ش بغل پتوم ن
 زر نزن حیف نون  گفتی:  اه

با حرص گفت: آی آوا موکام ؛ موکامو ول کن کمین دوالخه شرریبیدم کندی 
 !ببخشید باوا. 

 موکاشو ول کردم و گفتی: میبخشی ولی دیگه تزرار نشه حاالکی گی بشو. 
بعد موکاشو ول کردم که سریع بلند شد و گفت: آوا پاشو لنگه ظهره بروبچ تو 

 حیاطن دارن وسطی بازی میزنن امدم بیدارم کنی که بریی وسطی. 



با ذوق دسررتامو بهی کوبیدم و گفتی: مون مون دمت میز برو تو پیش بچه کا 
 االن میام. سرشو تزون داد و رفت . 

شیدم بیرون موکامو دو  شرم ک سویی بعد از تخلیه امدم بیرون و از تو کمد یه 
 گوشی بستی و شالمی انداختی دور گردنی و زدم بیرون از در. 

 قبل از اینزه برم تو حیار یه کیک از کابینت برداشتی و خوردم. 
 وقتی رفتی بیرون داشتن یار گیری میزردن. 

 تون وارد میشود.پریدم وسطشونو و گفتی: دلیل شادی
 طبق عادم دخیا ادا عق زدن در آوردن پسرا چپ چپ نگاه کردن. 

 چشمامو ریز کردم و گفتن:کن چیه؟ دروغ میگی. 
 علی سریع گفت: نه کی گفته ؟ صدای پوزخند بلند ملبک درامد .

 خیلی خودمو کنترل کردم تا بهش چیزی نگی بنابر این گفتی: خب کی به کیه؟
 با علی یا من .  ارمیا گفت: میری

 دلی میگفت برو با ملبک ولی از حرص ارمیا رفتی با علی.  
صفش  سط زدم ن شد ارمیا گفت: خب خب؛ کر کی امد و شروع  شی که  یارک

 کردم ناراحت نشهاا.  من دستی محزمه گفته باشی. 
 کمه تایید کردیی .

 گروه قدرم مند ما رفت وسط.
 

 سمت علیارمیا چشی کاشو ریز کردو نشونه گرفت 
 چنان پرتاب کرد که اگه میخورد بدبخ علی از فشارش میگوزید

 توپ رفت  تو دست امیر



 امیر سمت من نشونه گرفت
 توپ دقیقا از کنار گوشی رد شد ولی خوشوقتانه نخورد

شق پرتاب  چنان تیتاب زده به ارمیا نگاه کردم که چند ثانیه عمیق نگاکی کرد و 
 فلک زده که عین تخی مرغ رو زمین فرش شدی نگار کرد که خورد به زانو

 نسیی عین منازه نگار رو از وسط ممع کرد
توپ دوباره رفت تو دست امیر؛این دفعه علی رو نشونه گرفت و پرتاب کرد که 

 خورد به کمر علی و رفت بیرون
 یعنی ناموسا فقط من موندم؟

 یا امام زاده آوا کمرررررک!
 ا شدم پرتاب کردارمیا با پوزخند نگاکی کرد و  ب

 علی و نسیی برام دست زدن و گفتن
 _ یرررررک

 امیر این دفعه بلند گفت
 _میزنمت فنچول

خواستی زبونمو به نمایش بذارم اما وضعیت حساسی بود نباید اسزل بازی در 
 میوردم

 پرتاب کرد ولی بازم بهی نخورد 
 علی و نسیی کمزمان

 _دو



فی کردم و دستامو بردم باال به حالت مزخردیگه نتونستی طاقت بیارم نیشمو باز 
 دور خودم میچرخیدمو میگفتی

 _نیناش ناش نیناش ناش. 
 

 دوباره اون توپ بینوا افتاد تو دست این ملبک چنگال صفت 
 دوباره نشونه گرفت یه پوزخند زدم و دقیق نگاکش کردم 

 پرتاب کرد که خورد به انگشتی
 خواستی بروم نیارم که امیر گفت

 اوزگل کفت خط مارموزه موذی؟؟؟ _کوی
 موری نگاکش کردم که انگار اینجا نبودم

 با حرص گفت
 _شما بیرون باید بریرررررا!تموم شد خورد به انگشتت!

 مبهه گرفتی و گفتی
 _بیخود شعر نگو باو نخورد !

 _میگی خورد
 ی صابون گلنار. _میگی نخورد پسره

   
 اومد که گفتتا خواست زر بزنه صدای اون چنگال صفت 

 _امیر باکاش کل ننداز  مطمن باش میزنیمش
 بعد با پوزخند اضافه کرد_کر چند که یبار زدیمش!

  



 دستمو به نشونه برو بابا بردم باال 
 

 آخیش بخیر گذشت!
 

 توپ افتاده بود تو دست امیر
 

 ی چلمن ازم حرص داره میزنه خورشتی میزنه حاال ببینآخ این پسره
 

 چنان پرم کرد 
خواستی خودمو بزشی کنار که پام به یه سنس گیر کرد و توپ مستقیی برخورد 

 کرد با صورتی و پخش شدم رو زمین
 

 سرم پایین بود و موکام مانع دید اون کا به من میشد
خواستی بلند شدمو موری امیرو بزنی که مغزش بپاشه به دیوار اما توان ایستادن 

 نداشتی
 میا رو شنیدم که گفتنصدای کوبیدن دستای امیر و ار

 _باالخره زدیمش
علی با سرررعت اومد کنارم زانو زد صررورتمو گرفت که یهو ابرو کاش بهی گره 

 خورد و بلند شد 
 رو به امیر با داد گفت



 _این چه وضع زدنه کرررررا؟؟ببین باکاش چیزار کردی!؟
یه لحظه به خودم اومدم ؛مگه با کام چیزار کرده یا مد سرررادام دسررتی به 

 شلوارم چی شدم کا
 چالق شدم یا یه طرف صورتی رفت من االن داغی نمیفهمی

 
 با داد علی ارمیا و امیر نگاکی کردن

 امیر با تعجب و ارمیا با نگرانی و ترس
 شایدم این طور نبود من خودم بلف زدم.

 
 نسیی با یه دستمال اومد سمتی 

 دستمالو گذاشت گوشه لبی که میغی رفت کوا
 سوزهوای خیلی می

سره سیی بگیره اما اون پ ست ن ستمالو از د ست د سه نقطهعلی خوا  ی حمالی 
 زود تر  خودشو بهی رسوند و دستمو عین کشت شلوار کشیدو برد یه کنار

از بچه کا که دور شرردیی دسررتمو از تو حصررار دسررتای گنده بزش در اوردمو 
 طلبزارانه گفتی

 _چته کار شدی!ولی کن باو.مگه اسیر گرفتی 
 بعد با حرص لبمو نشونش دادمو گفتی

 _ببین چیزار کردین؟کمینو میخواستی ببینی دیگه؟خب حاال ولی کن
 

 خواستی به سمت شیر اب برم 



سره شتی میرفتی تا این پ سیب زمینی ابپز بیکر چی مزث کردمو الکپ اد عین ی 
 تو این رمانا دستمو بگیره]بدبخ تو خودتی رمانی[ اما زحی خیال باطل !

 ن بزی در چراگاه دست به سینه  به رفتنی نگاه کردعی
شتی  سنگین باکاش حرف زدم روش تاثیر گذا گفتی االن این موری که من فاز 

ی حمال اصررن نمیدونه "عذاب و بدبخ  االن عذاب ومدان داره اما این پسررره
 ومدان"با کدوم "ن"نوشته میشه. 

با یک رفتمو  یدم و خیلی شرر به زمین کوب پامو  کزار آخو اوخ خون  با حرص 
 گوشه لبمو تمیز کردم!

 اخی االن بخاطر من این بینوا کا بازیشون منهدم شد اخرررررررررری!!!
مه که دارن ادا نا  یک تر دیدم زکی ای یب روحی رفتی نزد بازی رو میرن تخر ی 

 شدم شدید
 میخوام برم تو افق محو شی!

 
 ای گفتیخیلی ریلزس رفتی ملو و با کمال پرو

 تون اومد!_ پدید
 طبق معمول عق زدنو چپ چپ نگاه کردن

 
ماشررالله این اقا امیر انقدر رو داره که اصررال به روی مبارکش نمیاره که زده منو 

 ی معیوبی پسته سر بستهسوخاری کرده پسره
 



 علی از بازی کشید کنارو اومد سمتی 
کمزمان ایمان دسرررت نسرریی رو گرفتو با خودش برد معلوم نیس میخوان چه 

 غلطی بزنن 
 یادم باشه یه مشتو مال به نسیی بدم

 
 کای عقلی به کی نگاه میزردن ارمیا   امیر و نگار عین نصفه

 علی زیر گوشی گفت
 _حاضری باکی بریی لبه ساحل؟؟

 یزی مزث کردمو گفتی بریی
 

سرمون اومد که علی رو با کی قدم میزدیی که  شت  صدای اون ملبک ازپ یهو 
 صدا میزد

 ارمیا رو به علی گفت
 _امیر کارم داره

 علی با حسرم بهی نگاه کردو با معذرم خواکی رفت
 ی مارمولکبعد از رفتن علی مرموز زل زدم به اون ارمیا

 سنگینی نگاکی رو حس کردو گفت
 _کا؟چیه ؟نگاه داره؟؟؟
 تیبا لحن حرص دراری گف

 _دیدن خر صفا داره!
 چپزی نگاکی کرد که گفتی



 _علی رو فرستادی دنبال نخود سیاه نه؟؟؟
 با نیش باز گفت

 _اره اره
 یهو مدی شد و گفت

چرا انقدر بهت میچسرربه؟؟تو که خیلی نچسرربی و البته غیر قابل  _این پسررره
 تحمل

 یه پوزخند زدمو با قر گردنمو تزون دادمو گفتی
شی حتما با _اوال کمه مثل من ستن بعد صیت نی سبو بد مزه و بی خا ابالی نچ

 من بهش خوش میگذره که باکی کست دیگه
 یه چشمک زدمو گفتی

 _نزنه حسودی میزنی ای وی؟؟
 

 با لحن تمسخر آمیزی گفت
 _که من؟؟من بهش حسودی کنی؟اونی سر تو؟؟عمرا

 
 کی نیاوردمو گفتی

 ی شهادم نایل میشی. _تو که چهرم داد میزنه داری از حسودی به درمه
 

 از حرص یزی کوبوند تو سرم.
 



 چشماشو ریز کرد و گفت: حوصله کل کل ندارم. 
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: کی آوردی اسزی نرو. 
 

 سرشو تزون داد و گفت: باشه روش فزر میزنی. 
 

شامپو کی  صابونی میتونی ؛  متفزرانه گفتی: فزر نزن ؛ پودرتو عوض کن. ولی 
 داره . نقش مهمی

 
 نفسشو با حرص داد بیرون و گفت: کفته بعد ؛ عروسی. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی: خوب شد گفتی وگرنه محال بود که بفهمی. 

 
ست خر کوتاه.  شو گرفت و رفت که داد زدم: د شت گردنی و راک با حرص زد پ
فامیل نبودیی االن زنده نبودی  بعد مزثی کردم و گفتی: پشررمک یوبس ؛ اگه 

 ..که.
 

 یهو صدا میغ نسیی از پشتی امد: فامیل؟؟
 

چپه نگاش کردم و گفتی: نمیدونی چیه؟؟ آخی عمویی میخای برام توضرریح 
 بدم. 



 
 با حرص گفت: فامیلین و نگفته بودی آره. 

 
 چشماموریز کردم و گفتی: نپرسیدی نگفتی. 

 
 خندید و گفت: پرو چشی سفید. االن میپرسی ناموثن فامیلین ؟

 
 کشیدم و گفتی: اوال من چشمام مشزی کورعلی؛ دوما بعله متاسفانه. یه آه 

 برادر زن اون شل زرده. 
 

 با تعجب گفت:شل زرد دیگه کی باز. 
 

 با حرص گفتی: اشی دیگه. باکمون لحن قبلیش گفت: اشی؟
 

یزی زدم تو سرش و  گفتی: نفهی گیج خر پشمک حمال یه طرف اشزان .البد 
 داداچی شناختی یا توصیفش کنی کان کان ! باتوام.نمیدونی اشزان کیه. 

 
 چشماش شد اندازه ی توپ پینس پنس دکنشی شد اندازه دکن گشاد شتر. 

 باکمون قیافه گفت: نرررررررررررررررررره!!! 
 



 با غضب گفتی : خب درد ! 
 

 یهو قیافش عوض شد و با ذوق گفت: مون مون. بعدش دویید سمت بچه کا. 
 

 کنی.زیاد زده فزر 
 
دقیقه از رفتنش میگذشت که یهو دیدم نگار با خوشحالی امد سمتی و گفت:  ۵

 در مریانی که چقدر دوزم دارم خواکری؟؟
 

با لبخند گفتی: آره خیلی وقته ؛ با حرص گفت: پرو بیشرررف ؛ حاال بگذریی 
 شنیدم که با ارمیا فامیل شدی؟

 سرمو تزون دادم و گفتی: خب که چی؟
 نوعی میمون[ از گردنی آویزون شد و گفت: میخامش. یهو عین آی آی ]

مرموز نگاش کردم و گفتی: مون ؛ زودتر میگفتی؛ بیا بریی پشت اون تپه کارم 
 دارم. 

 
 

 خندید و گفت: منحرف اونش وقتی مور میشه که یارش باشه. 
 

لت چهرمو عوض کردم و گفتی:  حا عد  بدتری ب که از من  ندیمو گفتی: تو  خ
 ی ؟ عاشق ارمیا شد



 
 سرشو تزون داد و گفت: عاری عاری. میتونی بهش بگی ؟

 
به پسررر  خای  عک تو اون مخ پوکت کنی ؛ می خا با حرص گفتی:  نه و  متفزرا

 پیشنهاد بدی اوزکل ؛ آبروی ما دخترکای ایران زمینو بردی دیگه با من نپریااا
 

 با ناراحتی گفت: پس نمیگی ؟
 

 به یه شرطی؟ابروکامو انداختی باال و گفتی: میگی 
 

 با حرص گفت: شرر باز شرر عجب گیری افتادم بنال باز چی میخای؟؟
 

 مرموز نگاش کردم و گفتی: میای ارمیا رو اذیت کنیی. ؟؟
 با عصبانیت گفت: نخیر نمیام مگه آدم عشقشو اذیت میزنه. 

 قیافمو ممع کردم وگفتی: دشویی از کدوم طرفه؟ 
 ن میخای نزن منی انجام نمیدم. بعد با پررویی گفتی: میخای کمزی ک

ته  ته؛ نخوری دسررت پا ته ؛ بخوری  عد مزثی کردم و گفتی: آش کشررزه خال ب
 ببخشید بازم پاته. 

 
 با حرص گفت: انتر شغال ؛ باشه حله چیزار؟؟



 
 لبخند شیطانی زدم و گفتی: بماند تا بعدا  بهت بگی. 

 
یرم دارم از فضررولی میمکنه شررد و گفت: بگو دیه؛ آوا آوا بگو بوگو ناموسررا بگو 

 بگو آوااا. 
 داد زدم: نمودی. 

 بعدش به سمت بچه کا حرکت کردم اونی گذاشتی تو خماری. 
 با حرص گفتی: بهت میگی اون بادبزنو بده به من تا از پهنا نزردم تو لوزم. 

ابروکاشررو انداخت باال و گفت: نچ نچ نچ ؛ شرروما باس بری طرف خانوما 
  گومه سیخ کنی اومولو.

 
با غضب گفتی: نمیخام ملبک بی خاصیت. میخام بیام طرف پسرا کبابارو باد 

 بزنی. اصلن به تو چه .!!؟
 

قیافشررو کج کرد و گفت: کعی بی ادب ؛ به تو چه چیه؟؟ دیگه ازین حرفای 
 زشت نزنیاا آفرین عمو مون وگرنه به بابام میگی تا با کمربند بزنتااا. 

 
ناخونای بلندمو تو دستی فرو کردم و رفتی سمتش و با حرص موکاشو کشیدم و 
گفتی: عمویی رو برو به عموم بگو بز آمریزایی اینقدرم حرصررره منو در نیار 

 ملگه وگرنه بد میبینی. 
 



مچ دسررتمو گرفتو گفت: کوو چته وحشرری چشررمت افتاده به موی پرپشررت 
 حسودیت میشه رم میزنی.؟؟

 
گه نتونسررتی  مال؛ دی فت ح ثا یدم و داد زدم: ک یارم محزی کشرر قت ب طا

 شغررررررررررررررررررررررررال....
 

 خندید و گفت: خشی اژدکا ولزن بابا ولزن. 
 

 با حرص موکاشو ول کردم و گفتی: بادبزن لطفا. 
 

 دوباره ابروکاش
به من ؛من نمیتونی گومه  باال که گفتی: ملبک بهت میگی  بدش  نداخت  و ا

 سیخ کنی . 
 

 صداشو نازک کرد و گفت: آخی چرا؟ نزنه پوستت بهش حساسه کوم. 
 

یه میغ زدم سرش گفتی: دارم برام حمال. اینو گفتی و به سمت بچه کا حرکت 
 کردم. 

شد  شیدم که باعث  ستش ک سیدم پیش نگار با حرص گومه کارو از د وقتی ر
 آبش بریزه رو مانتوش. 



شی کار؛ کمرو ریختی روم حاال  ضب بهی نگاه کرد و گفت: وح با حرص و غ
 چیزار کنی من. 

 
لبخند پهنی زدم و گفتی: کیچی خاکری راسررته دماغتو بگیر برو تو خونه لباس 

 بردار بیار. 
 

 قیافشو کج کرد و گفت: کر کر کر گوله ید . 
 

 شه. چپه نگاش کردم و گفتی: یه چی بهت یاد میدم خزش نزن باع
 

سعی میزنی؛ حاال کی لطف کن مانتوتو در بیار  شه  شو تزون داد وگفت:با سر
 بپوشمش. 

 
با تعجب گفتی: چی ؟  مانتومو در بیارم بدم به تو.متاسررفی عشررقی من خون 

 پتروس فداکار تو رگام نیست.  برو سراغ یزی دیگه باامازه. 
 

 امدم برم که بازومو کشید و گفت: کجا؟ ریدی بهی میخای بری. 
 

 سرمو تزون دادم و گفتی: برو تو دشویی خودم بشور. 
 

 مشتی زد به بازومو گفت: مزه نریز مانتوتو در بیارم .



 
چپه نگاش کردم و گفت: اوال تو دکاته ما به این میگن ؛ سرروییشرررم نه مانتو 

 . اینو گفتی و به سمت ویال حرکت کردم. دوما االن میرم مانتوتو بیارم
 

 اه اه اه ! به اینی میشه گفت دختر؛ نه ناموسا به این میگن دخدر. شلخته گاو. 
باکر بدبختی بود یه مانتو زاقارم از تو کمدش کشرریدم بیرون و از اتاق امدم 

 بیرون. 
 داشتی از در میرفتی بیرون که با صدای زنس گوشی زدم رو توقف. 

 
 ر قمری زدم و رفتی سمت مبال. یه دو

 اوه شت!!
 

 گوشی این ملبزه که به به چشمی روشن نه چشمی روشن. 
 

 آنیتا کیه ؟ کاکاکا مچتو گرفتی مگله آبروفتی. 
 

شرریرمه زدم رو گوشرریش. میدونسررتی زشررته که فضررولی کنی ولی منو که دیگه 
 میشناسین. 

 



ی خارم ؛ ببین دیگه مزاحدکمه ی اتصال گوشیشو زدم و سریع گفتی: الو سالم 
سی  کرد ما زندگی خوشی در کنار  شید ارمیا دیروز با من عرو شو ملبک ببخ ن

 کی داریی پس سعی نزن که بین ما رو شزرآب کنی فهمیدی. 
ماکمه دخدرم کسرررت محض اطالع. حاالکی بزن به  ۳تازه من االن حاملی 

 چاک.
 

ید : چی ؟ جب اون زنه پشرررت گوشرری پیچ ؟ داداش من صررردای پر از  تع
 عروس..ی کرده د .. دروغ نگووو. 

 
 با تعجب داد زدم: تو زن داوش من نیستی اکیانن. 

 
 بلند زد زیر خنده و گفت: آوا تویی ؟

 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: عاره اینجور که معلومه. 

 
 با کمون لحن قبلیش گفت: زکر ترک شدم دخی ؛ این چرتو پرتا چیه میگی؟

 
صرردامو بغض مانند کردم و گفتی: آنی؛ داداشررت خیلی بده. امروز .. امروز.. 

 ولشش. 
 

 سمج شد و گفت: بگو بگو چی شده امروز. 



 
شی دفعه ی اول که زد  شت امروز دو بار زد تو گو یهو زدم زیر گریه و گفتی: دادا
سرم گیج رفت دفعه ی دوم چشمام سیاکی رفت پاکامی سست شد و افتادم رو 

 .  زمین
 

با تعجب گفت: چرررررررررررررررررررررررری؟؟؟ ارمیا تورو زده وای خدای 
 من حالشو میگیرم شب دوباره زنس میزنی باکاش حرف میزنی. 

 
 لبخند مرموزی زدم و گفتی: باعشه خدافظی بعدش قطع کردم. 

 
 کو حاال دستا باال ؛ نیش ناش نی ناش ناش؛ شبو تو تا صبح بیدار باش . 

شنایی گفت: من تو کف توام یه میغ  صدای آ زدم و دور خودم چرخیدم که یه 
 چجوری گریه میزردی؟؟

 
شت با حرص نگام میزرد گفتی:کن چیه چرا اوموری  شتی و به نگار که دا برگ

 نیگا میزنی کا؟؟؟
 

سفی اگه کارم گیرم نبود  سف برام تزون داد و گفت: برام متا سری از روی تا
 دخلتو بیاره. االن میرفتی لو میدادم تا

 



 شونه کامو انداختی باال و گفتی: آخی حاال که کارم گیره پس قپی نیا .
 

 با حرص سرشو تزون داد و گفت: مانتورو بده .
 

شنوم میزت درامده  شو انداختی تو بغلش و گفتی: بگیر زود بیا فقط اگه ب مانتو
 خودم میدونی االن میرم باکاش صحبت کنی . 

 
 لبخند پهنی زد و گفت: باعشه حله برو. 

 
 سرمو تزون دادم و از در رفتی بیرون. 

یه نگاه عمیق به اری انداختی که سخت مشغول باد زدن بود یه قدم رفتی ملوتر 
 و سوم زدم و که سریع برگشت و دوید سمتی.

 
وقتی رسید بهی سریع گفتی: یه زمانی یه کاپو داشتیی اسمش مک بود تا سوم 

 دیی میومد االن تورو دیدم یهو یادش افتادم کعی سس باوفایی بود. میز
 

 با حرص گفت: سس عمته ؛ کارتو بگو.
 

 ابروکامو انداختی باال و گفتی: خاطرخواه برام پیدا شده عشقی. 
 

 یه تای ابروشو انداخت باال و گفت: چررررررری؟ خاطرخاه. 



 
سرمو تزون دادم و با غیض گفتی: من حاضر بودم عاشق افغانی سره کوچمون 
بشی ولی عاشق تو بی خاصیت مفت خور نشی؛ با چه امیدی عاشقه تو شده؟ 

 معلومه با امید نا امیدی. 
 

چپ چپ نگام کرد و گفت: گیرم نمیاد حسودی نزن ؛ خوشگل و خوشتیپ 
ست ست و دلباز نی ستی؛ مهربون ود ستی که ک ستی دیگه چی میخای نی ی که ک

 ؟حاال کی کست این خانوم خوشبخت. 
 

ما ترک  تا االن حت جا آسررمون نبود  گه این گاه عمیق بهش کردم و گفتی: ا یه ن
 خورده بود. 

 
 سرشو تزون داد و گفت: کر ؛ حاال مون بزن ببینی کیه؟

 
 یه خورده نگاش کردم و گفتی:نگار. 

 
 خیلی عادی گفت: خب که چی؟؟

 
شده میفهی؟ گفت که بیام  شق تو ملبک  ساس بدبخ عا با غیض گفتی: بی اح

 بهت بگی دوست داره. 



 
بیخیال شونه کاشو انداخت باال و گفت: برو بهش بگو؛ دیر گفتی مرغ از قفس 
پریده من خیلی وقته دلمو به یزی دیگه ای باختی ولی کنوز مطمعن نیسررتی که 

ون دختر بهی مواب مثبت بده که کیچ اگه دوسرری داره یا نه. برو بهش بگو اگه ا
 نده میام پیشت و میگیرمت. 

 
 

 سرمو تزون دادم و گفتی: از تو سایه برو . 
اینو گفتی به سررمت نسرری حرکت کردم که علی توراه خفتی کرد و با غضررب 

 گفت: با اون پسره چی کار داشتی کا؟؟
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: کیچی میخاستی ازش شماره بگیرم. 
 

با عصرربانیت گفت: آوا نرو رو اعصررابی بگو چیزارش داشررتی ؛ از صرربحی که 
 دارم میبینمت کی داری باکاش حرف میزنی و شوخی میزنی. 

 
با حرص گفتی: مسررهله شررخصرریه نمیشرره گفت؛ صرربحی فقط باکاش داشررتی 

 شوخی میزردم کمین. 
 

 دستا شو مشت کرد و گفت: تو غلط کردی که شوخی کردی. 
 



 که تقریبا کنترل شده بود گفتی: حرف دکنتو بفهی. با صدایی 
 

 دستشو آورد باال و گفت: باشه باشه؛ معذرم میخام. 
 

با من بر خورد نزن  قت اینجوری  گه کیچ و سرررمو تزون دادم گفتی: دی
 فهمیدی؟ 

 
 سرشو تند تند تزون داد و گفت: باشه دیگه ببخشید دسته خودم نیست. 

 
  د دسته خودم باشه اینو گفتی و به سمتشون رفتی .سرد گفتی: ازین به بعد بای

 
 یه خورده که نزدیزتر شدم صدای آکنس رو شنیدم. 

 
 صدای کیه؟؟ چقدرم آشناست.

 
 رفتی ملوتر تر که....

 
 یا مد سادام. این دیگه اینجا  چی کار میزنه. 

 
 وقتی منو دید یه خورده خیره نگام کرد و دستشو  محزی تر روی گیتار کشید :



 
 واسه خاطر کر دوتامونه  

 
 اگه پای تو وای نمیستی 

 
 کسی مز تو تو زندگیی نیست 

 
 مز تو عاشق کیشزی نیستی. 

 
 من...  میرم. 

 
 واسه خاطر کردوتامونه 

 
 اگه چشمامو روی تو بستی

 
 تو که نمیتونی بمونی 

 
 با منی که خسته ی خستی. 

 
 من ...میمیرم. 

 



 من تو این مدم دیدم کر چی که باید از اول قصه میدیدم 
 شبو تا خود صبح آکنگای غمگین گوش میدم

 نمیتونیی باکی باشیی اینو تازه فهمیدم
 

آکنگش که تموم شررد سررریع گفتی: کوی پیام بازرگانی اینجا چیزار میزنی؟ 
 االن باید تو تلوزیون باشرری که ببخشررید درکل میخاسررتی بگی اینجا چیزار

 میزنی. 
 

 علی با عصبانیت گفت: تو اینو میشناسی ؟؟
 

سرمو تزون دادم و گفتی: عاری ؛ این یارو ببغشید این پیام کمونی که منو ربوده 
 بود. 

 
 با تعجب به پیام نگاه کرد و گفت: آره ! 

 
ست میگه ؛ برا نیی روز پیش من بود اینقدر  سرشو تزون داد و گفت: آره را پیام 

 دادم. فک زد که پسش 
 

 ارمیا خیلی محترمانه رو به پیام گفت: پیام مان میشه با احترام صحبت کنی؟
 ولی علی برعزس ارمیا با غضب گفت: مردک حرف دکنتو بفهی فک زد چیه؟



 
 پریدم بینشون و گفتی: اه بسته چتونه شوما. بیاین ناکار حاضره. 

 اینو گفتی و به سمت سفره حرکت کردم. 
 با بازوم زدم به پهلوی نگار و گفتی: پیس پیس؛ وقت امرای نقشس. 

 نگار با حرص گفت: ولزن آوا ؛ چیزارم کرده بدبخت مگه .
 

شمک  شه پ شه ؛ تو دفعه ی بعد کارم لنس من می چپه نگاش کردم و گفتی: با
 اون موقع کمچین میزوبی دکنت که نفهمی از کجا خوردی. 

 
 رک .سرشو تزون داد و گفت: به د

 
 چشمامو ریز کردم و گفتی: نوشابه مشزی رو بده من. 

 
 نوشابه رو با غیض داد دستی و خودشی رفت کنار امیر نشست. 

 
لبخند خبیثی زدم و نوشررابه مشررزی رو با نوشررابه نارنجی قاطی کردم یه ذره از 
شتی یه قلپ به زور خوردم یهو  سلفه و نوشابمو بردا غذامو خوردم یهو زدم زیر 
به نسرری که از قبل باکاش کماکنس کرده بودم اشرراره کردم یه چشررمک زد و از 

 سر ماش بلند شد امد کنارم نشست. 
 

 و عالمت دادم و تق.  چشمامو ریز کردم



 
 آخ مان تو بگردم. 

 
 دلی خنک شد .

 
یه نگاه به ارمیا کردم و گفتی: ا آقا ارمیا چی شررد؟ توروخدا ببخشررید شرررمنده 

 ریدم به لباستون.
 

 یهو بچه کا عین بمب منفجر شدن. 
 

ارمیا لبخند حرص دراری زد و گفت: دشررمنت شرررمنده عزیزم؛ کر چه از 
 دوست رسد نیزوست. 

 
شش  سمت علی برگردوند و یه چیزی در گو شو به  سر با حرص نگاش کردم ؛ 
شته بود که امیر  بلغور کرد و از نوشابش یه قلپ خورد کنوز نوشابه رو پایین نزا

 آرنجشو زد به ارمیا و تق کمش خالی شد روی شلوار و دستام .
 

منده رارمیا شرمنده نگام کرد و گفت: ا آوا خانوم چی شد؟توروخدا ببخشید ش
 ریدم به لباستون . 

 



 خندشون شدم گرفت با حرص بهش نگاه کردم. 
 

 یه نگاه به ارمیا و یه نگاه به بطری نوشابه. 
 

شزیو  شابه م سریع پریدم نو سمتش منی  شیرمه زد  سریع  رد نگامو گرفت و 
 برداشتی و گفتی: کوی مفت خور بریز تا بهت بگی. 

 
 یریزم ولی قول بده بهی بگی باشه. شونه کاشو انداخت باال و گفت: باشه م

 
 دندونامو رو کی سابیدم و گفتی: بهش فزر میزنی. 

 
 لبخند خبیثی زد و در نوشابه رو باز کرد.

 
 خیلی ریلزس نصفشورو سوییشرتی  خالی کرد. 

 
 ایش حاال اگه آب بود یه چیزی نوشابس میفهمین نوشابه . 

 
سش  صورتش و کیزل نح سر و  شو رو  شابه رو باز کردم و کل با حرص در نو

 خالی کردم. 
 



با تعجب به بطری خالی تو دستی زل زد ولی بعدش حالت چهرش عوض شد 
ازماش بلند شد که سریع بلند شدم و گفتی: به من نخور لپ پر میشی؛ لب تر 

 کنی پر پر میشی.
 

 چشماشو با حرص بست و .......
 

ری رو تا ته رو صررورتی خالی کرد؛ که میغ زدم و گفتی: اه کثافت خر یهو بط
 شغال. 

بعد به سمت شیر آب حرکت کردم و صورتمو که چسبونزی شده بودو شستی 
و برگشتی سر سفره و رو به بچه کا که با دکن باز نگام میزردن گفتی: کن؟ چیه 

 بذار نگا میزنین کاا. 
 

 نگار با تعجب گفت: وا. 
 

 زردم و گفتی: وا نه بسته. نگاش ن
 

 علی پوزخندی زد و گفت: خوش گذشت نوشابه بازی. 
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: عاره خیلی مام خالی. 
 



پوزخندش پرنس تر شرررد که با حرص داد زدم: تو چته علی ؟؟چرا اینجوری 
 میزنی ؛ از صبح با من لج افتادی مگه چیزار کردم. 

 
داد زد: از صبح داری با اون پسره ی مالیاتی الس نتونست خودشو کنترل کنه و 

 میزنی میخای واست بندری  کی بر*ق*صی ؟؟کا؟
 

یه نگاه به ارمیا کردم که دیدم سرررش پایینه و داره زیر لب با خودش یه چیزی 
سمت حیار  شوندم  بلغور میزنه کمون مور که غرق ارمیا بودم که یهو علی ک

 نوش خی شد و شپلق با زانو افتاد رو زمین.کمونجور که میزشوندم یهو دیدم زا
 

 و به این نتیجه رسیدم که ملبک براش زیر پایی انداخته . 
 

اختیارمو از دسررت دادم و بلند زدم زیر خنده که کمه خندیدن . عاره خالصرره 
 علی حرصی شد و زد بیرون. 

 
 سزوتی سنگین فراگیر شد.

 
شه تا بلزه آرامشی نصیبی بسری از روی تاسف تزون دادم و رفتی پشت حیار 

 که اون ملبک عین من بو داده ظاکر شد.
 



نشررسررت کنارم و گفت: میگما این علی چقدر خز بازی درآورد. زیادی روم 
 غیرتی میشه ؛ غیرتی که نشونه ی عررشر ..... 

 
 حرفشو خورد ؛ متفزرانه نگاش کردم و گفتی: بقیه حرفتو چرا خوردی عمویی؟

 
 

 د و گفت: موشزلیه؟؟صداشو بچه گونه کر
 

شی الاقل از  سف تزون دادم و گفتی: از من که خیجالت نمیز سری از روی تا
اون کیزل قناسررت خیجالت بزش نره خر. اصررلن بیخی خیلی وقته یه شررعر 

 عاشقونه برام آماده کردم بگوییی فیض ببری. 
 

 لبخند پهنی زدو گفت: بوگو. 
 
 

 به چشماش خیره شدم ؛ تک سلفه ای کردم و گفتی: 
 دیشب  رخ قشنگت...

درماه دیده بودم... نیی نگاکی سررمت ارمیا که با ذوقی آشررزار بهی نیگا میزرد 
 انداختمو خندمو قورم دادم و ادامه شو

 (-گفتی :در ماه دیده بودم'گویاااا فضانوردان بر ماه ریده بودند:



شدم که در برم  شتمو دید یواش بلند  صدایی ازش در نمیاد خیلی اروم پ دیدم 
شده  زدم که ارمیا بدبخت دکنش اندازه غاره علیگودرذ باز مونده و به افق خیره 
شنیدم که  صدا داد و فریاد می بی کوا گفتی ببند مگس نره و در بروووو که رفتیی 

 میگفت اگه گیرم بیارم لهت میزنی و از این خزعبالم که مهی نی یوکاکاکا
 
 

 رفتی پیش بچه کا و به زور کشوندمشون تو خونه .
 

 امروز خیلی اتفاقام افتاده بهتره بروم به حمام تا خستگی از تنی برود
 

 از حموم که امدم بیرون رفتی پایین پیش بچه کا .
شزوندن و فیلی  صی تخمه می شتن با ذوق خا سته بودن و دا ش شون ن تک تز

ستی و خو شون پیو شغول دیدن فیلی کردم ولی مگه میدیدن رفتی به ممع دمو م
 میشد دید. 

 
 این پیامه عین گراز دوسر زل زده بود به من. 

 
 منی که خجالتی میدونین که. 

 
 زیر نگاکاش داشتی کمچون دانه ی برفی آب میشدم با دکن کج   گفتی:

 



 بد نگاه میزنیااا ؟  چی میخای از مونی  . 
 

 لبخند پهنی زد و گفت :ومودتو. 
 

 تعجب بهش نگاه کردم کمه کله کا برگشته بود . با 
 

 مشزوک نگاش کردم و گفتی: راستشو بگو. 
 

 متفزرانه گفت: چی؟؟
 

 با کمون لحن قبلیی گفتی: چند بار در روز میزنی ؟ 
 

 خندید  و گفت: مدی میگی آوا. 
 

 سرمو کج کردم و گفتی: یهو یاد مادربزرب خدابیامرزم افتادم. 
 

 خیره نگام کرد و گفت: خدابیامرزدش. 
 

 سرمو تزون دادم و گفتی: خدا رفتگان شمارو کی زیاد کنه.
 



 یهو کمه زدن زیر خنده که گفتی: شوخیدما ناراحت نشی. 
 

ست تو ناراحت  شی  از د ست کر کی ناراحت ب لبخندی زد و گفت: نه بابا از د
 نمیشی.

 
 احت نشو. ابروکامو انداختی باال و گفتی: آورین نار

 
 یه خورده نگام کرد و گفت: آوا میخام یه اعترافی بزنی. اونی ملو ممع. 

 
 متفزرانه نگاش کردم و گفتی: بزن منظورم اعترافه. 

 
از سررر ماش بلند شررد و گفت: اون روزی که تو باکام دعوا کردی رو یادته. از 

 اینایی منکمون روز از پررویی و سمامتت خوشی امد ؛ میدونستی رفیق ارمیا 
 یزی از رفیقاشی کمون روزم داشتی میومدم ویال که باتو برخورد کردم. 

 اولش از دستت ناراحت شدم ولی بعد ازم خوشی امد. 
شقت کنی  ضی از کارام عا شاید بتونی با بع صمیی گرفتی بدزدمت و ببرمت تا  ت

 ولی نشد. 
 تا االن و تا امشب. 

 ببین آوا من ..   میخامت ؛ میشه ؟؟
 



شد و علی امد ب شده نگاش کردم ؛ امدم حرف بزنی که در باز  شمای گرد  ا چ
تو وداد زد: تو غلط میزنی که میخایش ؛ ایشررون صرراحاب داره ؛ صرراحابشرری 

 منی. 
 پس شر کی. 

 
 

 پیام با یه حالت خاصی گفت: راست میگه. ؟؟
 

 یه نگاه به ارمیا انداختی انگار میخاست یه چیزی بگه  ولی نگفت. 
 

به شررما کیچ  یام من  قا پ خیلی مدی گفتی: ببینین؛ بی خودی دعوا نزنین ؛ آ
حس خاصی ندارم ؛ پس بیخیال من شید و تو علی گفتی فزراتو بزن ؛ فزرامو 
ستگی بود  ساس واب سی که بهت گفتی فقط و فقط از روی یه اح کردم ؛ اون  ح

 کنی.  ؛ من عاشقت نیستی و نمیتونی تورو به عنوان کمسر آیندم قبول
 بعد سرمو پایین انداختی و گفتی: من یزی دیگرو دوست دارم. 

 اینو گفتی و به سمت اتاقی حرکت کردم. 
 
 

 االن که فزر میزنی میبینی که انگار به ارمیا حسی دارم. 
 حسی خاصته اینو خوب میفهمی. 



درسررته باکاش دعوا میزنی ؛ درسررته باکاش لجی ولی خوب اقرار میزنی که 
 م .دوسش دار

 
 عاره باالخره منی عاشق شدم. 

 
 ولی....

 شاید اون عاشقی نباشه. 
 شاید از من بدش بیاد. 

 
 عاره قطعا کمینه. 

 
 به کر حال من دوزش دارم ؛ مهی منی. 

 
 ولی حس یه طرفه که به درد نمیخوره. 

 
 اه روانی شدم بگیرم بخابی بهتره.

 
 صبح با سر و صداکای نگار چشمامو باز کردم. 

 
 با حرص نگاش کردم و گفتی: چه مرگته سر صبحی؟

 



نیی نگاکی بهی انداخت و گفت:میبینی که دنبال لباس میگردم ؛ پاشررو میخایی 
 بریی بازار. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی: بازار چه خبره؟

 
 با حرص گفت: یه خبری کست دیگه میای ؟

 
 سرمو تزون دادم و از مام بلند شدم . 

 
 ق سری؛]دشویی[ امدم بیرون به سمت کمد حرکت کردم. بعد از عملیام فو

 
 اوم چی بپوشی حاال. 

 
 یه نگاه به نگار انداختی و با مهربونی گفتی: نگار خاکریی. 

 
 یه تای ابروشو انداخت باال و گفت: باز چی میخای. 

 
 تند و سریع گفتی: اون سارافون طوسیتو. 

 
 شستشو آورد باال و گفت: بیه. 



 
 زدم و گفتی: بزار رو پیشونیت واسه نشونیت.  لبخند پهنی

 
 خندید و گفت: بزار ال موکام واسه عموکام. 

 
 با کمون لحن قبلیی گفتی: بزار رو سرم واسه شوکرم.  

 
 لبخند گشادی زد و گفت: بزار ال دمپاییت واسه زنداییت. 

 
متفزرانه نگاش کردم دنبال موابی تو ذکنی بودم که گفت: کی آوردی سرروم 

 بزن. 
 

 قیافمو کج کردم و گفتی: سوم بزنی که تو بیای؟؟؟ 
 

 باحرص گفت: خیلی پرویی آوا. 
 

 سرمو تند تند تزون دادم و گفتی: عاره در مریانی. 
 

 خندید و گفت: بیا اینو میخواستی ؟
 

 فتی: عاره کمینه. با ذوق از دستش کشیدم و گ



 
 سری از روی تاسف تزون داد و رفت بیرون. 

 
 چرا سرشو تزون داد نزبت. 

 
 سادیسمیه ولش کن .

 
سرم  سفیدمو  شال  شیدم و  شلوار ذغالیمی پو شیدم  سارافونو پو سریع  تند و 
ضر  شتی و زدم بیرون.که دیدم کمه حا شه. گوشی بردا شمی عین کمی کردم.آرای

 شدن. 
 

 انداختی و گفتی:  اوقور بخیر مایی تشریف میبرید.یه نگاه بهشون 
 

 ارمیا چپه نگام کرد و گفت: اینقدر نمک نریز بیا بریی. 
 

سرمو برگردوندم ؛ تازه متومه علی شدم که داشت با پوزخند بهی نگاه میزرد ؛ 
 بهش اکمیتی ندادم و گفتی: من حاضرم بریی. 

 
 سراشونو تزون دادن رفتن بیرون. 

 



 امیر و ایمان و با ماشین علی رفتن. 
 

 منو ؛ اون دوتا منگال کی با ماشین ملبک. 
 

 میخاستی عین این رمانیا ادا درآرم پس گفتی: من پشت میشینی. 
 

 ارمیا نگام کرد و گفت: بیا ملو. 
 

 با ناز گفتی: نه پشت راحترم .
 

 نسیی چپه نگام کرد و گفت: خوب برو ملو دیگه. 
 

 قبلیی گفتی: نه. راحترم. با کمون لحن 
 

یهو نگار گفت: عیب نداره من میرم اینو گفت و در ملورو باز کرد که سوار بشه 
صندلی عقب حاال من یه چی  شو  شیدم و گفتی: برو گی ب شو ک سریع بازو ؛ 
گفتی تو نباید باور کنی که نگار با حرص نگام کرد و رفت عقب نشررسررت منی 

 ستیژ خاصی نشستی.خیلی شیک درو باز کردم و با پر
 

 ملبک تک خنده ای کرد و پاشو رو پدال گاز فشار داد. 
 



 میگماا این شمالی خوب چیزه.
 

وقتی رسیدیی نگار و نسی پیاده شدن منی امدم پیاده بشی که ارمیا دستمو کشید 
شوکرم ولی به  شت نه  شی ؛ نه باباتی ؛ نه دادا و گفت: نمیخام روم غیرتی ب
شالتو  سی موکاتو ببینه لطفا  ست ندارم ک ست و یه کمگروکی دو عنوان یه دو

 بزش ملوتر بعد برو منی االن میام. 
 

 و شالموتو شیشه ی ماشین مرتب کردم و رفتی پایین. سرمو تزون دادم 
 

 اون ملبزی وقتی ماشینو پارک کرد امد سمتمون و گفت : بریی . 
 

 متفزرانه گفتی: پس اونا چی نمیان. 
 

 سرشو تزون داد و گفت: چرا گفتن بریی تو پاساژ تا بیان. 
 

 با کمون لحن قبلیی گفتی: کیا بیان؟؟
 

 بچه کا .چپه نگام کرد و گفت: 
 

 دوباره تزرار کردم: بچه کا؟؟



 
 با حرص گفت: علی و ایمان و امیر. 

 
 سرمو تزون دادم و گفتی : آکان یه چی بگی؟

 
 یه آه کشید و گفت: بوگو. 

 
 قیافمو تعجبی کردم و گفتی : میریی تو کدوم پاساژ. 

 
 چپ چپ نگام کرد و گفت: برو عمتو ایستگاه کن اینو گفت و حرکت کرد .

 
 ندیدیمو کمچون گوساله ای  دنبالش حرکت کردمخ

 
االن دقیقا نیی سرراعته که عین این عالفا در پاسرراژ ایسررتادیی ولی کنوز نمایان 

 نشدند. 
 

 با حرص زدم به بازوی ارمیا و گفتی: چرا نمیان پس. 
 

 شونه کاشو انداخت باال و گفت: نمیدونی .
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: نفله من خرید دارم میخام برم لباس مجلسی بخرم. 



 یه تای ابروشو انداخت باال و گفت: لباس مجلسی؟؟ به چه مناسبت. 
 

 با حرص گفتی: عروسی داداچمه کاا. 
 

 آکانی گفت و به طرف مغازه رفت که داد زدم: کجا ؟؟
 

 .نیی نگاکی بهی انداخت و گفت: بریی لباس بخریی
 

 با ذوق دوییدم سمتش که سریع خودشو زد توی مغازه. 
 

وارد مغازه که شرردم دکنی باز موند. کلی لباس مجلسرری با کمه طرح و کمه 
 رنس. 

 
 با ذوق خیره شدم بهشون که چشمی افتاد به یه پیرکن. 

 
 با خوشحالی رفتی سمتش؛ واو چه زیباست. احسنت به سلیقی. 

 
کاش پر از پولک و مونجوق بود ؛ یه بند بیشررتر  حالتش دکلته بود ؛ روی سررینه

نداشررت بدیش این بود که پشررت کمرش باز بود ولی فدا سرررم ؛ من کمینو 
 میخام. 



 
 دستمو گذاشتی روش و گفتی: اینو میخام داوش. 

 
 فروشنده امد سمتی و گفت: احسنت سلیقه ی خوبی دارید خانوم زیبا. 

 
 لیقی خوبه. چپه نگاش کردم و گفتی: بله میدونی س

 
 ارمیا با حرص گفت: آوا مان بهتر نیست پرو کنی بریی. 

 
 سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم و گفتی: نیازی نیست اندازمه بریی. 

 
 سرشو تزون داد و گفت: میشه سریع بدین ما دیرمون شده. 

 
 فروشنده رفت لباسو بیاره.

 
رفتی سررمت ملبزو گفتی: کوی ؛ من االن پول از میبی در میارم بعد تو بگو؛ 

 وقتی یه مرد کمراکته دست تو میبت نزن باعشه. 
 

 خندید و گفت: باشه . 
 



فروشررنده که لباسررو آورد علزی پول درآوردم که ارمیا گفت: خانومی وقتی با 
زر از ا یه تچشرروکرم میای بیرون نباید دسررت تو میبت کنی ؛ اینو گفت و ب

 مغازه بیرون .
 

 به من گفت خانومی. 
 

 نه ناموسا گفت. 
 

 وای خداا. 
 

 گفت شوکرم. 
 

 بی شوکری داغونی کرده میفهمین .
 
 

 ارمیا دستمو گرفته بود و میزشید با حرص گفتی: چته تو چرا عجله داری. 
 

 واستاد و گفت: آوا ما باید سریع بریی خونه. 
 



: خونه برا چی ؟؟؟ الاقل بزار به اون دوتا زنس بزنی تا قیافمو کج کردم و گفتی
 دنبالمون نگردن. 

 
ستمو عین کش  شو تزون داد و گفت: نه وقت نداریی بعد دوباره د سر تند تند 

 شلوار کشید. 
 

 بدو بدو به سمت ماشین رفت .
 

 استارم زد و یه بوق کی زد که سوار بشی. 
 

 وقتی نشستی تو ماشین گفت: آوا .
 

 متفزرانه نگاش کردم و گفتی: کن 
 

از تو شیشه ی ماشین به بیرون نگاه کرد و گفت: اه لعنتی ؛ بعد پاشو محزی رو 
 پدال گاز فشار داد که ماشین از ما کنده شد. 

 
 با ترس گفتی: ارمیا چی شده تورخدا بگو ؟

 
 آب دکنشو قورم داد و گفت: چند نفر دارن تعقیبمون میزنن. 

 



 تی: چی؟ تعقیب برا چی. داد زدم و گف
 

 سرشو تند تند تزون داد و گفت: برام بعدا توضیح میدم. 
 

 به روبه روم خیره شدم ؛ یهو یه سمند پیچید ملومون یزی کی پشتمون. 
 

 یه میغ زدم و گفتی: ارمیا من میترسی اینا کین. 
 

 نگاه شرمگینی بهی انداخت و گفت: نترس  من پیشتی. 
 

زلی کا از ماشین پیاده شد و امد سمتمون . سریع درو قفل یهو یزی ازون پر کی
 کردم و خزیدم گوشه ی صندلی. 

 
 کمون مرده امد سمت ارمیا و گفت: درو باز کن تا به زور بازش نزردم. 

 
 به ارمیا نگاه کردم و گفتی: نه نه نه باز نزن. 

 
شت  شدنش کمانا و م شد . پیاده  سف تزون داد و پیاده  سری از روی تا ارمیا 

 زدن تو صورتش کمانا. 
 



یه میغ خفه کشرریدم و از ماشررین پیاده شررردم که ارمیا داد زد: برو بتمرب تو 
 ماشین. 

 
 اشزام آروم سر خورد پایین. 

 
 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: چیزارش داری عوضی. 

 
ه اینجارو ببین ایندفعه با یارش امده بعد رو به یه پسررر دیگه خندید و گفت: او

 کرد و گفت: محمود بگیرش و ببرش تو ماشین. 
 

 ارمیا عربده زد: نه با اون کاری نداشته باشین ح]فش بد[ .
 

 پسره خنده ای کرد و امد سمتی. 
 

یه قدم رفتی عقب تر یه قدم امد ملو تر و یهو پرید سررمتی و موکامو گرفت و 
 گفت: راه بیوفت. 

 
 سر مام واستادم و گفتی: نمیخام. 

 
 پوزخندی زد و گفت: نمیخام نه. 

 



 با شجاعت گفتی: نه. کافی بود این حرف از دکنی در بیاد تا یه چک بخورم. 
 

چنان محزی زد که  دماغی پر از خون شرررد. چند دقیقه بعد شرروری خونو تو 
 دکنمی حس کردم ولی نه میغ زدم نه ناله. 

 
 پسره کولی داد و ملو گفت: راه بیوفت. 

 
 با کمون شجاعت گفتی : گفتی که نمیرم. 

 
 با حرص گفت: کیان این دختره نمیاد. 

 
 اون پسره که فهمیده بودم اسمش کیانه گفت: خوب به زور ببرش. 

 
سابتون منی  ضیا. طرف ح ست نزنین عو شد : به اون د صدای ارمیا بلند  یهو 

 من.  
 

 کی بهی انداخت و گفت: میری یا ببرمت. محمود نیی نگا
 

پوزخند غلیظی زدم که محزی با زانوش زد تو کمرم و موکامو کشررید که بلند 
 میغ زدم و افتادم رو زمین .



 
 آروم چشمامو باز کردم.

 
 یه نگاه به اطرافی انداختی. 

 
 اینجا کجاست دیگه یا موسی. 

 
 چه اتفاقی افتاده. یه خورده فزر کردم تا بلزه یادم بیاد کجام و 

 
 آره یادم امد یادم امد. 

 
 من...

 
 ارمیا 

 
 بازار 

 
 مغازه

 
 ماشین 

 



 سمند
 

 دعوا
 

 دزدیدنمون. 
 

یا خدا !! یه تزون خوردم که درد بدی تو کمرم پیچید ؛ یه میغ خفه کشرریدم و 
 بی حرکت نشستی. 

 وای خدایا ارمیا. ارمیا کجاست ؟؟ 
شد و  صدای بدی باز  شتی فزر میزردم که در با  سته بودم و دا ش کمینجوری ن

 برقا روشن شد. 
 

 سریع چشمامو بستی و دوباره باز کردم که قیافه ی اریمیارو ملوم دیدم. 
یه نگاه به ارمیا و یه نگاه به کیان انداختی و بعد داد زدم: چیزار کردین باکاش 

 عوضیا. 
 

بت توام کیان خنده ی کثیفی کرد  و گفت: یه خورده ماسررراژش دادیی نترس نو
 میشه خانوم خوشگله. 

 
 پوزخندی زدم و گفتی: شما انسان نیستین ؛ اگه بودین این کارارو نمیزردین. 



 
یه قدم امد ملوتر و با حرص گفت: اوی اوی اوی حواسرررت به حرف زدنت 

 باشه خانوم کوچولو وگرنه بد میبینی. 
 

 دم: چی از مونمون میخاید کان؟ ولمون کن عوضی. با عصبانیت سریع داد ز
 

ستش گرفت و با غیض گفت:خفه  ست ؛ فزمو تو د ش شد و روی دوزانو ن خی 
 میشی یا خودم خفت کنی کوم؟؟ 

 
با لجبازی تو چشررماش زل زدم و با گسررتاخی گفتی: نه ؛ خفه نمیشرری؛ توکی 

 کیچ غلطی نمیتونی بزنی. 
 

خورده مزث کرد و سرشو آورد ملو که سریع با عصبانیت زل زد تو چشمام. یه 
 سرمو بردم عقب .

 
 به زور سرمو تو دستهای درشتش نگه داشت . 

 
 لباش داشت به لبام نزدیک میشد. 

 
با ترس زل زده بودم بهش که در باز شررد یه مرد با کیزلی درشررت وارد شررد و 

 عربده زد : داری چه غلطی میزنی کیان ! 



 
 شنا بود. چقدر این صدا برای من آ

 
 کیان سرشو برد عقب و گفت: آخه رئیس نمیدونی این دختره چقدر رو داره. 

 
 کمون مرده امد ملوتر و روبه روم واستاد. 

 
 سرمو گرفتی باال وزیر لب گفتی: علی. 

 
 وای خدایا باورم نمیشه نه نه نه. 

 
  چند بار سرمو تزون دادم ؛ شاید توکی زده باشی ولی نه عین حقیقت بود.

 
علی نشست روبه روم و دستشو به سمت لبی که در اثر چک پاره شده بود آورد 

 و گفت: ببین باکاش چیزار کردن. 
 با عصبانیت دستشو پس زدم و گفتی: به من دست نزن عوضی. 

 
به ارمیا اشررراره کرد[ که این  پوزخندی زد و گفت: من دسرررت نزنی که این ] 

 بیشرف دست بزنه آره.
 



 عین خودش پوزخند زدم و گفتی: آره؛ تو لیاقت دست زدن به منو نداری. 
تک زدی ؛ البد  یدی ؛ ک خاطر مواب رد دادن منو دزد که ب چه ای  قدر ب این

 فرداکی میزشیی. 
 

یه خورده خیره نگام کرد و بعد داد زد: من دوست داشتی آوا ؛ تو نباید با من این 
گرفتی ؛ تو..تو اینو دوسررت داری کارو میزردی. تو عوضرری عشررق منو مدی ن

میدونی ؛ من قبال کی بهش کشرردار داده بودم که دورتو خط بزشرره وگرنه کی 
قت  فت:کرو با صررردای آرومی گ عد مزثی کرد و  نه کو تو. ب بد میبی خودش 

 خواستمت نبودی  کروقت دنبالت گشتی توی خاطره کا پیدام کردم. 
 من ؛کیچوقت نفهمیدم کجای زندگی توَام ..

 یچوقت!"ک
 

یه خورده نگاش کردم و گفتی: علی من اصال از کمون اول بهت حسی نداشتی 
؛  نمررریرر...... پرید وسط حرفمو گفت:نه آوا تو دوسی داشتی ولی تا وقتی که 

 بهت نگفته بودم؛ زندگی پانتومینه حرف دلتو که به زبون بیاری
 باختی...

 
نداشررتی چرا نمیفهمی چ هت حسرری  به من داد زدم: من ب خای خودتو  را می

 بچسبونی کان. 
 



پوزخندی زد و گفت:راسرررت میگی؛من زیادی بهت  واَبسررَتی وگرنه تو کیچ 
گوه'ی نیسررتی.یه خورده مزث کرد و گفت: ببین آوا بین من این باید یزی رو 
انتخاب کنی ؟ اگه مونتو دوسررت داری بیا با من اگر نه میتونی بری با این ؛ و 

 زنه مونشو بگیرم. اگه بری با این مم
 

با غیض گفتی: معلومه که میرم با این حتی اگه بمیرم. اینقدر دوسررش دارم که 
 بخاطرش قید مونمو بزنی. 

 
 با حرص نگام کرد و رفت بیرون. 

 
 یه چند ساعتی از رفتن علی میگذشت که صدای ناله ی ارمیا بلند شد. 

 
 به زور از مام بلند شدم و رفتی سمتش. 

 
من باز بود؛ دسررتام بسررته ولی اون بیچاره کی دسررتاش بسررته بود کی  باز پاکای
 پاکاش. 

 
 ملوش زانو زدم و با بغض گفتی: حالت خوبه. ؟

 
 به زور لبخند زد و گفت: ازین بهتر نمیشی. 



 
باید  یهو بغضرری ترکید و زدم زیر گریه که داد زد: گریه نزن لعنتی ؛ اونی که 

گفت: اون علی به من اختار داده بود ؛ ولی من گریه کنه منی ؛ بعد مزثی کرد و 
ندادم ؛ آوا من کمین ما توکمین لحظه میخام اقرار کنی که دوسرررت  اکمیت 
دارم. نمیتونی بدون تو طاقت بیارم اون روز که درباره ی نگار با من حرف زدی 
رو یادته؛ اون روز گفتی خیلی وقته دلمو باختی گفتی مطمهن نیسررتی که دوسرری 

سلفه ای کرد و داره گف صل خودم. بعد تک  تی اگه مواب مثبت بده میزنمش و
 گفت: میشه شزمو به یقین تبدیل کنی میشه؟

 
اشزامو پس زدم و گفتی: ارمیا دوست دارم؛ اگه دوست نداشتی میرفتی با علی 
من خیلی وقت پیش  حس میزردم دلی پیش یزی گیره ؛ منتظرم بودم. منتظر 

ست لحظه ای که بهی بگی میخا سریع بهت مواب بدم. ارمیا خیلی دو مت تا 
 دارم. 

 
سطش  شت قهقهه میزد ولی و سیل میومد پایین؛ ارمیا بلند بلند دا شزام عین  ا

 زد زیر گریه و گفت: به خدا قسی؛ اگه یه مو از سرم
 

 کی بشه خودمو میزشی؛یا منو میزشن یاتورو. 
 

نه میتونی با این ؛ و اگه  حرفای علی مدام تو گوشرری زنس میخورد] اگه  بری 
 میخای بری با این ممزنه مونشو بگیرم.[



 
 خودمو کشیدم کنار و سرمو گذاشتی روی پای ارمیا و آروم چشمامو بستی. 

 من بین دوراکی گیر کردم. 
 اگه برم با ارمیا ممزنه دیگه نبینمش پس ......

 
                              

؟ منی که ارمیا رو میخام چجوری میتونی برم باید برم با علی ؛ اما چجوریییی 
 با اون پست فطرم.

 
 

 دلرری ؛
 گراکی میگیررد !

 گراکی میررسوزد !
 و حتی گراکی  

 گراکی نرره ِخیررلی وقترررها میرررشزند !   
 اما کنروز می َتپرد.

 
 با سر درد بدی چشمامو باز کردم .

 
 یه نگاه به اطرافی انداختی. 



 
 اه لعنتی کنوز تو اون خراب شده ایی که. 

 
 یه خورده تزون خوردم که باعث شد ارمیا کی از خواب بیدار بشه. 

 
 یه نگاه بهی انداخت و گفت:خوب خوابیدی ؟

 
 پوزخندی زدم و گفتی: عاره خعلی بهترین خواب عمرم بود. 

 
 ربا شرررمندگی گفت: واقعا ببخشررید آوا من نمیخاسررتی از دسررتت بدم بخاط

 کمین این کارو کردم. 
 

 لبخندی زدم و گفتی: فدای سرم عزیزم. 
 
 

بک  یه من کمون مل یاد عزیزم چ هت نم فت: ایجوری نحرف ب ید و گ ند خ
 سابقی. 

 
 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: ملبک . که اینطور لیاقت نداری که. 

 
 خندید و گفت: کاش دستام باز بود تا نشونت میدادم. 



 
 تا ته آوردم بیرون گفتی: حاال که بستس. زبونمو 

 
 چشماشو ریز کرد و گفت: باالخره که باز میشه کوم. 

 
 امدم موابشو بدم که در باز شد و علی امد تو. 

 
 یه نگاه به من کرد و با پوزخند گفت: اگه ولتون کنی میرین توکی نه؟

 
 عین خودش پوزخند زدم و گفتی: عاره. 

 
 با حرص امد سمتی و یه لگد زد به پام و داد زد: خیلی پستی عوضی خیلی. 

 
ستاش پیچید و  شالمو در آورد و موکامو دور د صبانیت  امدم موابشو بدم که ع

 با تمام قدرم کشید. 
 

 بلند میغ زدم که ارمیا داد زد:ولش کن عوضی بیا منو بزن بیررررررررررررا. 
 

ی کوبید تو دکن ارمیا که گفتی دندوناش ریز یه قدم رفت ملو و با پاش محز
 شد. 



 
 با ترس به لبش که غرق خون شده بود چشی دوختی.

 
 قدرم حرف زدن نداشتی. 

 
 علی ؛ علی که من میشناختی اینقدر سنس دل نبود. 

 
نتونسررتی خودمو کنترل کنی و گفتی: عوضرری آشررغال؛ بی رحی ببین چیزارش 

 کردی.برام متاسفی متاسفی. 
 

شو با ع سوخت الهی ؛ ازین بدتر صبانیت نگام کرد و گفت: اوخی چیه دلت 
 کی میبینی .

 
با عجز نالیدم : تورخدا باکاش کاری نداشررته باش بعد مزثی کردم و گفتی: 
شنیدی  شق من بودی قبول؛ مواب نه  ببین علی کار تو یه نوع بچه بازیه ؛ تو عا

 یگه .قبول؛ ولی چرا این کارارو میزنی. من نشدم یزی د
 

با کمون لحن قبلیش گفت: تو به من قول داده بودی آوا تو به دلی صابون زده آوا 
 ؛ تو اون شب گفتی دوست دارم ؛ گفتی یا نگفتی؟

 



سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم و گفتی: نه ؛ نگفتمی من نگفتی دوست دارم 
 من گفتی بزار فزر کنی. 

 
 آدماییی که کیچ وقت کیچزس قیافش در کی شد و گفت: من از اون دسته

 خیلی دوسی نداشته. 
 

ست فطرتی  ستی کمچین آدم پ ضی ؛ نمیدون پوزخندی زدم گفتی: الشخور عو
 کستی. 

 
شده بود گفت: دو روز فقط بهت فرصت میدم که  کمون مور که به ارمیا خیره 

 فزر کنی .
 

 اینو گفت و محزی درو کوبید بهی .
به سمت ارمیا که رو زمین افتاده بود رفتی و بعد ازین که گورشو گی کرد سریع 

 گفتی: دکنت پر خون شده ؛ باید با یه چیزی تمیزش کنی  .
 

چشماشو که نیمه باز بود دوخت بهی و گفت: فدا یه تار موم ؛ ازین بدتر حقه 
 منه آوا. 

 



با بغض گفتی: چرا؟ چرا یهو اینجوری شرررد. کاش خوشررگل نبودم؛ کاش به 
 ای کاش. روشون نمیخندیدم. 

 
 فقط نگام کرد.

 
شت. باید  زل زدم بهش و گفتی: ارمیا  باید چیزار کنی ؟ بخدا اگه بیام باتو میز

 برم سمت علی. 
 

شد و گفت: چی؟؟ بری با علی. تو غلط میزنی که بری  شماش درشت  یهو چ
 با اون بی ومدان.

 
 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: مجبورم ارمیا اگه نرم میک....

 
به مهنی. کیچ وقت این حماقتو نمیزنی داد ز به درک  د و گفت: بزار بزشررره 

 فهمیدی. 
 

 سرمو تزون دادم .
 

 دو روزه که تو این خراب شده بدون شام و ناکار داریی میگذرونیی. 
 

 البته برا من غذا میاورد ولی برای ارمیا نه. 



 
 خودش غذارو به زور میزرد دکنی.

 
به سررراعت مچیی که در اثر پرم شررردن رو زمین ترک برداشررته بود  یه نگاه 

 انداختی. 
 بود.  ۹ساعت دقیق 

 
 یه نگاه به ارمیا انداختی. 

 
 ارمیای سابق نبود؛ عین یه تیزه گوشت افتاده بود یه گوشه. 

 
وقتی نگاکمو رو خودش حس کرد سرشو برگردوند و لبخندی زد که باعث شد 

 بغض کنی. 
 

باکاش حرف بزنی که در با شررردم باز شرررد و محمود با کیان امدن تو  امدم
 مستقیی امدن سمت من .

 
آب دکنمو قورم دادم و گفتی: کان چیه؟ البد باز میخای  به قصرررد کشرررت 

 بزنیی. 
 



نه ؛ دیگه کتک خوردن تو  بسررته ؛ امدم   کیان خنده ی بلندی کرد و گفت: 
 ببرمت آقا احضارم کرده. 

 
 و گفتی: آقا؟ نمیشناسی.؟  پوزخندی زدم

 
 با غیض گفت: علی . 

 
 پوزخندم پرنس تر شد ؛ ادامه دادم: به اون گرب سفت میگین آقا ؟ مالبه. 

 
 کیان رو به محمود گفت: تو دختروو ببر  من با پسره کار دارم. 

 
شی  شید که داد زدم: روانی وح سمتی. بازومو محزی ک سرشو تزون داد و امد 

 م بلدم بلند بشی.دستمو کندی خود
 

 با عصبانیت گفت: حرف نزن دختره ی ه*رزه. 
 

 اینو گفت و به زور کشوندم سمت در. 
 

 صدای داد زدنای ارمیارو تا وسط راکرو میشنیدم. 
 

 آخ که چقدر تو این دوروز زدنش. 



 
 یه آه کشیدم و به کف زمین خیره شدم. 

 
 کیان نگاکی بهی انداخت و گفت: برو تو این اتاق آقا اینجاست. 

 
 بعد درو باز کرد و کولی داد داخل.

 
یه نگاه به علی که خودشررو داشرررت تو سرریگار خفه میزرد انداختی و گفتی: 

 چیزارم داری.؟
 

 از لب پنجره امد کنار و گفت: خب فزراتو کردی؟؟
 

 دم. سرمو تزون دادم و گفتی: فزرامو کرده بو
 

 چرخید دورم و گفت: خب میشنوم؟
 

 با لحن حرص درآری گفتی: یا ارمیا یا کیچزس. 
 

 صورتشو آورد ملو صورتی و دود سیگارشو فرستاد بیرون .
 



 از بوی گند دکنش معلوم بود که مشروب خورده. 
 

 با حرص گفتی: دود سیگارتو مای دیگه کی میتونی بفرستی. 
 

 گفت: دلی میخواد تو صورم عشقی بفرستی.خنده ی مستانه ای کرد و 
 

با کمون لحن قبلیی گفتی: کارم تموم شرررد من دیگه رفتی بعد به سررمت در 
بازومو کشررید و پرتی کرد رو تخت و گفت: کجا میموندی  حرکت کردم که 

 حاال. بعد مشغول باز کردن دکمه کای لباسش شد. 
 

 با ترس گفتی: علی.. میخ..ای چیزار کنی.  
 

و گفت: یه کار خوب. میخام ومودتو برای خودم بزنی ؛ تا از دسرررت  خندید
 اون پسره خالص بشی. 

 
 داد زدم: تو کیچ غلطی نمیزنی فهمیدی. 

 
 لباسشو پرم کرد اون سمت و امد طرفی. 

 
 گوشه ی تخت چمباتمه زده بودم. 

 علی با چشمای خمار نگام کرد و گفت: خب شروع کنیی. 



 
 بود.   نفسی تو سینی حبس شده

 قدرم حرف زدن نداشتی فقط میخاستی یجوری از دستش خالص بشی. 
 

 دستشو به سمت لباسی بردو.......
 

شیدم و گفتی: علی توروخدا ولی  سی برد ؛ یه میغ خفه ک سمت لبا شو به  ست د
 کن علررررررررررررررررررری. 

 
 انگار گوشاش کر شده بود ؛ اصلن تو حالت عادی خودش نبود. 

 
 ه سمت پایین لباسی برد ؛ حیف که دستام بسته بود حیف. دستشو ب

 
 امد لباسمو بده باال که در با شدم باز شد و ارمیا امد داخل. 

 
 با عصبانیت عربده زد: چه غلطی داشتی میزردی؟ 

 
بعد به سررمت علی حرکت کرد؛ یقه ی پیرکنشررو گرفت و به عقب کشررید که 

شزمش  ست بود رو  ش شد ؛ ارمیا ن صورم و پخش زمین  شت حواله ی  و م
 شزمش میزرد .



 
 با گریه از تخت امدم پایین و گفتی: ولش کن توروخدا بیا بریی .

 
 یه نگاه بهی انداخت و گفت: تو برو فرار کن من میام. 

 
 سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم و گفتی: نه باکی میریی. 

 
 با عصبانیت داد زد: میگی برو آوا. 

 
 یرم ؛ من بدون تو مایی نمیرم. با سمامت گفتی: نم

 
نفسشو داد بیرون و از روی علی بلند شد امد سمتی دستامو از پشت باز کرد و 

 گفت: دستتو بده من. 
 

 دستمو گذاشتی تو دستاش که یهو از ما کنده شدم. 
 

 ارمیا با تمام قدرم میدویید و منو دنبال خودش میزشوند. 
 

 اشزام  عین سیل از چشمام میومد. 
 

 ترسیده بودم؛ البته ترس کی داشت. 



 
 ترس از  اون خونه چوبی ؛ که صد تا سوراخ داشت..  
 

ارمیا کمینجوری داشت میدویید ؛ معلوم بود اصلن حال نداره ولی میخواست 
 فرار کنه میخاست مونمو نجام بده. 

 
 باالخره به در خرومی رسیدیی .

 
ست گیررو باال و پایین کرد  سمت در ؛ چند بار د ستمو ول کرد و رفت  ارمیا د

 ولی در باز نشد . 
 

 با حرص گفت: اه لعنتی قفله. 
 

 بعد امد سمت منو گفت: آوا موبایلت کمراکته. 
 

 کمونجور که گریه میزردم گفتی: نه ازم گرفتش. 
 

 با غضب گفت : نریز اون اشزارو ؛ نریز. 
 

 دم و گفتی: چیزار کنیی حاال. اشزامو پس ز



 
 لبشو از داخل گاز گرفت و گفت: باید از در برم باال .

 
 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: این در ارتفاش زیاده. 

 
 بدون تومه به حرفی رفت سمت در و ازش باال رفت. 

 
 عین این من زده کا به پشت سرم کمش نگاه میزردم .

 
سیده بود باال ی ستی  مانع حرف  ارمیا تقریبا ر صدای د در  امد حرف بزنه که 

 زدنش شد. 
 

 با ترس و لرز برگشتی و که علی رو دیدم. 
 

 عوضی سس مون. 
 

 ارمیا با عصبانیت از باال در پرید پایین و امد ملوی من واستاد. 
 

پایین ؟  داشررتی  علی وقتی این حرکتشررو دید خندید و گفت: ااا چرا امدی 
 میرسیدی که. 

 



با کر کلمه ای که از دکنش در میومد یه قدم میومد ملو و ما یه قدم میرفتیی  
 عقب. 

 
 نگاکی رو علی و تفنگی که تو دستاش بود میچرخید. 

 
 

شت تو  شمای ارمیا و گفت: فزر کردی با دوتا م صبانیت زل زد تو چ علی با ع
سر پام. حتی اگه تیر کی خورده با شی ؛ نه عزیزم من کنوز  شی و رو بیهوش می

 زمین افتاده باشی باید انتقاممو بگیرم. 
 

 ارمیا یه نگاه به من کرد و گفت: آوا فرار کن. 
 

 سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم که گفت: آوا بهت میگی برو منی دارم میام. 
 

 عمیق نگاش کردم و گفتی:باشه .
 

 برگشتی که فرار کنی .
 

 اما چه فراری. ؟
 



 نفر دیگه پشت سر من بودن.کیان و محمود با چند 
 

 دوباره چسبیدم به ارمیا و گفتی: نمیشه رفت ؛ پشتمون کی کستن. 
 

 با عصبانیت داد زد: لعنتی. 
 

 علی خندید و گفت: اوه چی شده  چرا داد میزنی؟
 

 ارمیا با کمون لحن قبلیش گفت: چی از مونمون میخای کان. ؟؟
 

 علی قیافش عوض شد و گفت: مونتو. 
 

 ایندفعه من گفتی: مونشو میخای چیزار ؟؟؟بیا مون منو بگیر به ماش. 
 

یه قدم امد نزدیک تر و گفت: اگه مونشررو بگیرم ؛ به تو میرسرری؛ مون تورو 
 نمیشه گرفت خانوم کوچولو تو شیشه ی  عمر منی. 

 
شی ؛ پس  شیش من برای تونمی شیش چه نز صبانیت داد زدم: چه اونو بز با ع

 ؛ دستتو به خون آلوده نزن ؛ از خر شیطون بیا پایین علی. این حماقتو نزن
 

 خنده ی کثیفی سر داد و گفت: تو برا من میشی عزیزم؛ چون من میخام. 



 
با لحن حرص درآری گفتی: شتر در خواب بیند پنبه دانه ؛  گهی لپ لپ خورد 

 گه دانه دانه. محاله برای تو بشی محاله. 
 

صبانیت عربده زد: ببند  دکنتو آوا ؛ بعد رو به ارمیا کرد و گفت: خب آماده با ع
ای. ؟ نمیخای حرفای آخرتو به عشررقت بزنی بعد مزثی کرد و گفت: نه بزار 
شه پس میزنی تا دلی خنک  شقتو بزنی ؛ به قول خودش اون که برا من نمی اول ع

 شه. 
 

 ارمیا داد زد: علی کیچ غلطی نمیتونی بزنی. 
 

 فتی .با ترس پشت ارمیا پناه گر
 

و بعد  ۳؛2؛ ۱علی امد سررمتی و تفنگشررو نشررونه گرفت سررمت قلبی و گفت: 
 ماشه ی تفنگو کشید ....

 
 چشمامو بستی . کمون لحظه ی صدای داد ارمیا بلند شد. 

 
با ترس چشررمامو باز کردم؛ یه نگاه به علی انداختی که با ترس زل زده بود به 

 پایین. 



 
 رد نگاکشو دنبال کردم که رسیدم به ارمیا. 

 
 دستامو گذاشتی رو گوشی و شروع کردم به میغ زدن . 

 
 ارمیای من. ملو من. دقیقا ملوی چشی من غرق در خون افتاده بود رو زمین. 

 
 زانوکایی سست شد و افتادم .

 
 کنوز چشماش باز بود؛ کنوز داشت نفس میزشید. 

 
فتی: توروخدا بلند شررو ارمیا. بلند شررو لعنتی با گریه دسررتشررو گرفتی و گ

 پررررررررراشرررررو!
 

 دستمو تو دستای سردش فشار داد و بریده بریده گفت: مواظرررررررر.....
 بقیه حرفشو نتونست بزنه. 

 
 دستاش شل شد و از دستی سر خورد. 

 
باکاش حرف  نده  عین این دیوونه کا تزونش میدادم و صرررداش میزدم ؛ از آی

 دم. میز



 
 ولی دریغ از یه تزون. 

 
 کق کقی فضای خونه رو پر کرده بود. 

 
 تنها کاری که ازم بر میومد فقط گریه بود و میغ. 

 
 تو کمون لحظه در با شدم باز شد و امیر و ایمان امدن داخل. 

 
 یه نگاه به ما یه نگاه به علی انداختن و این شد شروع دعوا. 

 
 از در رفتن بیرون . محمود و کیان با چند تا دیگه

 
امیر با عصرربانیت رفت سررمت علی ؛ علی با ترس تفنگشررو انداخت رو زمین 

 امد فرار کنه که ایمان ملوشو گرفت. 
 

ای خدا. یزی به من کمک کنه. کمون موقع صدای آژیر پلیسها بلند شد و بعد 
 از چند دقیقه کمشون ریختن تو خونه . 

 
 داد زدم: یزی کمک کنه ؛ داره ازش خون میره. 



 
 یزی از پلیسها امد سمتی و گفت: بلند شو کمک کن ببریمش بیرون. 

 
 با ترس بلند شدم .

 
 با کر بدبختی بود بردیمش بیرون. 

 
شون حرکت کردم که  سمت آمبوالنس ؛  دنبال چند تا از مامورا امدن و بردنش 

کجا؟ نمیشرره بیاین شررما میتونین با یه یزیشررون ملومو گرفت و گفت: خانوم 
 ماشین دیگه بیاین .

 
با عصبانیت داد زدم: میخام بیام عوضی با من چیزار داری بعد پسش زدم و به 

 سمت آمبوالنس دوییدم که دستی توسط شخصی کشیده شد. 
 
 

 با غیض سرمو آوردم باال و به امیر که اشک تو چشماش موج میزد خیره شدم. 
 

دست دادم و خودمو پرم کردم تو بغلش و با گریه گفتی: دیدی چی  کنترلمو از
شت. چرا ارمیا  شقمو ک شی ؛ چرا علی اینزارو کرد چرا ع شد امیر. دیدی دادا

 پرید ملوم و نزاشت تیر بهی بخوره چرررررررررررررا؟؟
 



 امیر با بغض گفت: گرفتیمش خواکری نگران نباش. 
 

ه مگه نه؟ بعد عین این دیوونه کا خندیدم و از بغلش امدم بیرون و گفتی: میمیر
گفتی: آره میمیره ؛ عشررقی میمیره. دسررتاش سرررد بود صررورتش سررفید ؛ تیر تو 

 قلبش. 
 

 افتادم رو زمین و داد زدم : خرررررررررررردا!! این حق من نبود. 
 

 امیر زیر بازومو گرفت و گفت: خواکرم بلند شو بریی بیمارستان. 
 

 به سمت ماشینش حرکت کردم. از مام بلند شدم و
 

سمت  شدم و با دو به  سریع پیاده  شت  ستان نگه دا شینو ملو در بیمار وقتی ما
 در ورودی رفتی. 

 
شد : آقایی دکتر باقری  صدای پیج یزی از پرستارا بلند  کمین که درو باز کردم 

 به اتاق عمل .
 

د کمین شرییه خورده مزث کردم و به سرمت یزی از پرسرتارا رفتی و گفتی:ببخ
 چند دقیقه پیش یه پسر موونی رو آوردن اینجا نمیدونید کدوم اتاقن. 



 
پرستاره یه خورده فزر کرد و گفت: منظورم کمون پسرس که انگار تیر خورده 

 بود؛ خیلی حالش بد بود فزر کنی بردنش اتاق عمل. 
 

 با ترس گفتی: زنده میمونه. ؟
 

لی زنده موندش خیلی کمه بازم شررونه کاشررو انداخت باال و گفت:نمیدونی و
 دقیق نمیدونی میتونید از دکترش بپرسید اینو گفت و رفت. 

 
 گوشه ی دیوار سر خوردم .

 
 سرمو به دیوار سرد بیمارستان تزیه دادم. 

 
 خدایا میبینی منو ؟؟؟ 

 
 من کمون دخترمااا. 

 
 کمون دختر شادی که کر روز یه تیزه ای میپروند. 

 
 دوستاش کل کل میزرد.کمونی که مدام با 

 



 من کمون دختر مغرورم ؛ که سنگو خورد میزرد. 
 

 کمونی که نمیدونست عشق چند کلمس ؟ اصلن ومود داره؟؟؟
 

 عاره من کمونی ؛ کمون .......
 
 
 

 با سر و صداکای زیادی  که از بیرون میومد چشمامو باز کردم. 
 

 از سرمام بلند شدم یه نگاه به اطرافی انداختی. 
 

ند تا پرستار باکی وارد اتاق ارمیا شدن صدای داد دکتر بلند شد: شوک بزنید چ
. 
 

 با ترس خودمو چسبوندم به شیشه.
 

 یزی از پرستارا تا منو دید پرده رو کشید .
 

 گریی شدم گرفت با مشت میزوبیدم به شیشه و داد میزدم. 



 
انه ینجا بیمارستامیر بدو بدو از ته سالن امد سمتی و گفت: آوا ساکت باش ؛ ا

 االن بیرونمون میزنن.  
 

شی به تو چه  ساکت ب سینشو گفتی: نمیخام  شت زدم به  شو با م سمت برگشتی و 
 کا ؟ 

 
دسررتمو گرفت و با مهربونی گفت: آوا عزیزم سرراکت باش ؛ کیس توکل کن به 

 خدا. 
 

پوزخندی زدم و گفتی: توکل کردم که این شرررد ؛ اون کمزی نمیزنه داره بدتر 
 میزنه ؛ داره مونشو میگیره امیر. 

 
 اخی غلیظی کرد و با غضب گفت: کفر نگو آوا این حرفا چیه میزنی ؟؟

 
 سرمو انداختی پایین و گفتی: از کمون اول شانس نداشتی. 

 
 صدای نسیمو از ته سالن میشنیدم. 

 
 آوردم باال و زل زدم بهش.  سرمو

 



سمتی و پرید تو بغلی و با گریه گفت:  شد و بدو بدو امد  یه خورده بهی نزدیک 
 آوا چی  شده؟ چه بالیی سرتون آوردن. 

 
 با کق کق گفتی:بدبخت شدم نسیی. علی عوضی عشقمو ازم گرفت. 

 
شو خب شه؛ میخای خانواد شالله خوب می ساژ داد و گفت: ای شتمو آروم ما  رپ

 کنیی. 
 

 با ترس ازش مدا شدم و گفتی: نه نه ؛ نمیخام فعلن کسی باخبر بشه. 
 

 سرشو تزون داد و گفت: باشه چشی. 
 

 سرمو تزون دادم  اومدم حرف بزنی که در باز شد و دکتر امد بیرون. 
 

 \سریع رفتی نزدیزش و گفتی: چی شد دکتر  حالش چطوره ؟
 

سری از روی تاسف تزون داد و گفت: متاسفانه در حالت کما کستند و بهوش 
اومدنشررون خیلی کمه؛کاکش کوشرریاریش کی خیلی پایینه.توکل به خدا. اینو 

 گفت و به سمت اتاقش حرکت کرد. 
 



 حرفاش عین پتک تو سرم کوبیده میشد:
 

 رفته تو کما. 
 

 بهش اومدنش خیلی کمه .
 

 کوشیاریش خیلی پایینه. 
 

 توکل به خدا ....
 
 

 چی میشنیدم؛ خدااا اگه به کوش نیاد چیزار کنی. 
 

نسیی یه نگاه به من انداخت و گفت: ببین آوایی نگفت که خدانزرده تموم کرده 
 گفت رفته تو کما ؛ متن خیلی کارو میشناسی که رفتن تو کما و بهوش امدن.

 
 و گفتی: بی خودی امید واری نده.کمراه با گریه پورخندی زدم 

 دستشو گذاشت رو شونی و گفت: امیدواری نمیدم ؛ دارم راست میگی. 
 

 لبخند تلخی زدم و گفتی: میرم .
 



 با تعجب گفت: کجا؟
 

بدون اینزه نگاش کنی گفتی: نمازخونه اینو گفتی به سررمت نماز خونه حرکت 
 کردم .

 
شتی  سرمو رو مهر گذا و از ته دل گفتی: خدایا!! ای خدای بعد از خوندن نمازم 

 مهربون ؛ یه کاری کن حال ارمیا خوب بشه؛ ازم خواکش میزنی.
 صلوام نظر میزنی. 2۰۰۰۰اگه خوب بشه 

 
 

 کمونجوری مشغول راز و نیاز بودم که دستی روی شونی قرار گرفت.
 

 سرمو آوردم باال و اشزامو پاک کردم و گفتی: سالم بفرمایید. 
 

 اون خانوم که یه پیرزن مسن بود با لبخند گفت: دخترم چرا گریه میزنی ؟ 
 

 به زور بغضمو قورم دادم با مرعت  گفتی: شوکرم رفته تو کما. 
 

 با مهربونی گفت: خدابزرگه عزیزم؛ فقط توکل کن .
 



 با عصبانیت گفتی:کمه میگن توکل کن؛ توکل کردم که این شد. 
 

 ین حرفو نزن دخترم ؛ خدا بزرگه. با کمون لحن قبلیش گفت: ا
 

 یه آه پر حسرم کشیدم و گفتی: چشی. 
 

 لبخندش پرنس تر شد از ماش بلند شد و از در رفت بیرون. 
 

 چشمام از گریه ی زیاد میسوخت ؛ چشمامو آروم روی کی گذاشتی. 
 

 نمیدونی چی شد که خوابی برد. 
 

 زدم . با صدای میغ داد چشمامو باز کردم یه خورده پلک 
 

 نگام رو امیر که باال سرم بود قفل شد. 
 

 وقتی نگاه خیرمو دید گفت: باالخره بهوش امدی. 
 

 یه خورده مزث کردم و نالیدم: آبررررررر.... 
 

 با تردید به لباس مشزی امیر نگاه کردم. 



 
 چشمامو ریز کردم و گفتی: امیر. ؟

 
 مانی. ؟ با صدایی که به زور از ته گلوش میومد بیرون گفت:

 
 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: مشزی؟

 
 با ترس بهی نگاه کرد و یهو زد زیر گریه. 

 
 خندیدمو گفتی: چیه حرف بدی زدم که گریه کردی. ؟

 
 مواب نداد.

 
حالت چهرم عوض شررد؛ از تخت امدم پایین و رفتی سررمتش و گفتی: ام...ر 

 باتوام داری نگرانی میزنی ؟
 

 ق کق گفت: ارمیا ...سرشو آورد باال و با ک
 

 نفسام به شمارش افتاد ؛ داد زدم :  اریما چی؟ چی شده امیر؟
 



 امد حرف بزنه که صدای میغ  مانع حرف زدنش شد. 
 

 به سمت در حرکت کردم. 
 

 دستگیره ی درو به طرف خودم کشیدم و درو باز کردم.
 

نسرریی و نگار ایمان. اشررزان آنیتا. پدر مادر من و ارمیا کمه تو راکرو ملو در 
 اتاق ارمیا با لباس مشزی واستاده بودن و گریه میزردن. 

 
یه قدم رفتی ملو و داد زدم: چه خبرتونه مگه سررر آوردین اونجا مریض خابیده 
کا. اینو گفتی و وارد اتاق ارمیا شرردم که با کمال تعجب دیدم مز یه مالفه ی 

 سفید کسی رو تخت نیست. 
 

 با دو امدم بیرون و گفتی: کجا بردینش ؟
 

 زثی کرد و گفت:یزی از پرسررتارکا امد سررمتی و گفت: عزیزم داد نزن؛ بعد م
 ایشون یه نیی ساعتی کست که تموم کردن.

 
 پاکام بی حس شد و افتادم رو زمین. 

 



گفتی: نه نه نه دروغه ؛ اون عین این دیوونه کا سرررمو تند تند تزون میدادم و می
 زندس ؛ ارمیای من نمرده. دارین بهی دروغ میگین دارین دستی میندازین. 

 
 فت: آوایی اون دیگه مرده تو باید درک کنی .نگار با گریه امد سمتی و گ

 
 بی کوا زدم و تو گوششو گفتی: نمرده عوضی ؛ دیگه نشنوم این حرفو میزنیاااا. 

 
شاد باشین نه ناراحت ارمیا  بعد بلند شدم و گفتی: اه بسته سرمو خوردین باید 

 داره مرخم میشه. 
 

ی م ن نفس  گه  مرده دی هی اون  ف ب مرده آوا  مان داد زد:  ی می ا ه ف ی م زشررره 
 مررررررررررررررررررررده. 

 
 خنده ی کیستریزی کردم و گفتی: برو عمتو ایستگا کن من خدای ایستگام. 

 
امد سررمتی و دسررتمو کشررید و به سررمت اتاق ارمیا حرکت کرد وقتی وارد اتاق 

 شدیی عربده زد: مررررررررررررررررررررده نگاه کن نیست نیست نیست. 
 

 و خودمو پرم کردم رو تختش . با تمام قدرم میغ زدم
 



 با تزون خوردن کای شدید چشمامو باز کردم. 
 

 یه نگاه به ایمان که داشت تند تند تزونی میداد و اسممو صدا میزد انداختی. 
 

 چرا مشزی تنش نیست پس؟
 

 با ترس از سر مام بلند شدم و گفتی: خاکش کردین نه. !!
 

 با تعجب گفت: کیو؟ چی میگی ؟
 

 با بغض گفتی: ارمیارو خاک کردین؛ میدونی نمیخاین به من بگین. 
 

یا کنوز زندس و داره  گاز بگیر دختر ؛ ارم فت: زبونتو  اخی کی رنگی کرد و گ
 نفس میزشه. 

 
مشزوک نگاش کردم و گفتی: پس چرا مشزی پوشیده بودین کا؟ پس چرا پدر 

 مادرمامون امده بودن کا؟ حتی اشزان کی بود.
 

شاره کرد و گفت: تو دکام ما به این  یه تای سش ا شو انداخت باال و به لبا ابرو
فت: خواب دیدی  ند گ با لبخ یک تر و  مد نزد قدم ا یه  عد  رنس میگن آبی ؛ ب

 عزیزم. 



 
سرمو تزون دادم و گفتی: نه واقعیت بود ؛ تو خود تو داشتی گریه میزردی حتی 

 سرم داد زدی و گفتی مرده یادمه. 
 

م کرد و بعد دستاشو به سمت آسمون دراز کرد و گفت: خدایا منو یه خورده نگا
 بزش از دست این راحتی کن اینو گفت و از در رفت بیرون. 

 
 یه خورده به اطراف نگاه کردم. 

 
 کنوز تو مسجد بودم. 

 
 حق با ایمان بودتو مسجد خابی برده بود و خواب دیده بودم. 

 
 کردن سجادم رفتی بیرون. با خوشحالی لبخندی زدم و بعد از ممع 

 
 دم صبح بود ؛کوا تقریبا روشن شده بود.

 
 با دو از پله کا رفتی باال .

 
 به اتاق ارمیا نزدیک شدم و با ترس دستگیررو دادم پایین و رفتی تو. 



 
تا چشمی افتاد به ارمیا با ذوق رفتی طرفش رو صندلی نشستی ؛ دست سردشو 

 گرفتی و گفتی: کاش از اول کمه چی یه خواب بود. 
 

بعد مزثی کردم و گفتی: نمیخای پاشرری نه؟داری ناز میزنی ؟ پسررر اینقدر ناز 
شو باکی دعوا کنیی ؛ دلی برا  ضمو قورم دادم و گفتی: ملبک ؛ پا نازو نوبره؛ بغ
کل کل کردنامون تنس شررده. اصررلنشرری حاال که پا نمیشرری میرم با یزی دیگه 

 ازدواج میزنی کاا. 
 

 صدایی نیومد؛ بازم سزوم مطلق. 
 

 امازه دادم اشزام بیاد؛ تا شاید یه کمی آروم بشی. 
 

 سرمو گذاشتی گوشه ی تختش و آروم زمزمه کردم:
 

 گرفتی احساس منو به بازی. 
 

 چه سازی. بگو بر*ق*صی اخه به 
 

 کمیشه فاصله داری تو از من. 
 



 منو تو مثل دو خط موازی. 
 

 کمه ی حرفای تو یه فریبه. 
 

 تو چشمای تو یه حس عجیبه
 

 داره این فاصله میده عذابی. 
 

 واسه تو ساده شدم یه غریبه.
 

 مینویسی واسه تو روی شیشه؛ خدافظ عزیزم تا کمیشه....
 

 دوری تو دیگه درمون نمیشه.....مدایی سخته ؛ یه زخی عمیقه 
 

 با صدای باز شدن در سرمو آوردم باال. 
 

پرستاره با عصبانیت امد سمتی و گفت: خانوم من چند بار بگی نیاین توی اتاق 
 ممنوعه البد یه چیزی میدونیی که میگیی نیاین دیگه ای بابا. 

 
 از سر مام بلند شدم و گفتی: شرمنده.



 
 دیگه تزرار نشه. سرشو تزون داد و گفت: 

 
 لبخند کمرنگی زدم و گفتی: چشی فقط میشه بگین کی بهوش میاد. 

 
 ۱ماه یا  ۱نفسشو داد بیرون و گفت: نمیدونی واال شاید فردا شاید امروز شاید 

 سال بعد شایدم اصال بهوش نیاد. 
 

 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: ممزنه بهوش نیاد یا دیر بیاد. 
 

شو انداخت ست. حاالکی بفرمایید  شونه کا ست ما نی باال و گفت: نمیدونی د
 بیرون. 

 
 سرمو تزون دادم و رفتی بیرون و رو صندلی رو به رو اتاقش نشستی. 

 
ست بغلی و گفت: کجا بودی تو  ش سمتی و ن ساعته  2کمون موقع ایمان امد 

 دنبالتی.
 

 نگاکمو دوختی به در و گفتی: این تو بودم. 
 

 دوسش داری؟ سرشو کج کرد و گفت:



 
با حصرررم گفتی: خیلی خیلی ؛ باورم میشرره ایمان دوسررت داشررتنی یهویی  

 اتفاق افتاد .
 

سرشو تزون داد و گفت: معلومه اصال وقتی گفتی عشقی ؛ دکنی باز موند اون 
 موقع حالت خیلی بد بود وگرنه ازم میپرسیدم. 

 
 از سر مام بلند شدم و گفتی: میرم یه خورده استراحت کنی. 

 
بازومو کشررید و گفت: الزم نزرده این کمه اسررتراحت کردی دو سرره روزه که 

 خوریی بعد میری میخابی. کیچی نخوردی میریی یه چیزی می
 

 کالفه گفتی:نمیخورم ؛ میل به خوردن ندارم. 
 

 با غیض گفت: کالس نزار واسه من بعد بلند شد و گفت: بریی. 
 

 فتی: میگی میخوردم حالیته ؟با حرص بازومو از دستش کشیدم بیرون گ
 

سری از روی تاسف تزون داد و گفت: به درک اینو گفت و به سمت در حرکت 
 کرد . امدم برم دنبالش که گوشیی زنس خورد. 



 
 بدون این که نگاه کنی به صفحه و با حرص مواب دادم : بله؟

 
دم صرردای  خنده ی اشررزان  بلند شررد: به به آوا خانوم چه عجب یه بار عین آ

 مواب دادی ؟
 

 کمینو کی داشتی ؛ اه لعنتی. 
 

 صدامو صاف کردم و گفتی: سالم اشزان چطوری؟؟
 

با صدایی که توش تعجب موج میزد گفت: اشزان؟ تو تمام عمرم تاحاال منو 
 اینجوری صدا کرده بودی ؟

 
 بی حوصله گفتی: کارم داشتی؟

 
 مدی شد و گفت: آوا چی شده؟

 
 به ظاکر خندیدمو گفتی: چی چیشده؟چیزی نشده که. 

 
 یه خورده مزث کرد و گفت: به من دروغ نگو آوا .

 



 کمون موقع صدای یزی از پرستارا بلند شد: دکتر بهوش امد .
 

با تعجب گوشرری از دسررتی افتاد سررری دوییدم سررمت کمون پرسررتاره و گفتی: 
 بهوش امد .؟'

 
عزیزم ؛ بهوش امد خیلی عجیبه تاحاال  دستشو گذاشت رو شونمو گفت: عاره

 مریض کمایی این موری نداشتیی. 
 

 اشزامو پس زدم و گفتی: االن بهوشه میتونه ببینتی. 
 

 سرشو تزون داد رفت داخل.
 

با خوشحالی گوشیمو از روی زمین برداشتی و سریع شماره ی ایمانو گرفتی با 
 دومین بوق برداشت که داد زدم: بهوش امدددد.

 
 مان از پشت گوشی داد زد: چی؟ کی؟ ای
 

 با ذوق گفتی: ارمیا. 
 

 با خوشحالی گفت: خداروشزر امدم.اینو گفت و بعد قطع کرد. 



 
 بی قرار پامو رو زمین میزوبیدم . 

 
 یه نیی ساعتی از بهوش امدن ارمیا میگذشت که دکتر امد بیرون. 

 
 سریع به سمت دکتر حرکت کردم و گفتی: دکتر میتونی ببینمش؟؟ 

 
سعی کن طولش  ست  سرشو تزون داد و گفت:آره دخترم زیاد حالش خوب نی

 ندی.
 

 لبخندی زدم و وارد اتاق شدم. 
 

شار  شو محزی ف ست سمتش د شدم و رفتی  شمای باز ارمیا ذوق زده  با دیدن چ
 تو.دادم و گفت:بی معرفت نصفه مونمون کردی 

 
 یه نگاه به منو یه نگاه به دستی انداخت و بعد با لحن سردی گفت: شما؟؟

 
زدم زیر خنده و گفتی: ااا بی مزه کنوز به کوش نیومدی داری شرروخیاتو شررروع 

 میزنی ؟
 



یه خورده تو ماش ما به ما شررد و گفت: خانوم محترم ؛ من کامال دارم مدی 
 حرف میزنی. 

 
 !!!!! ارمیا منی آوا.با تعجب گفتی: خانوم محترم

 
سر  صلمو  شو تزون داد و گفت: ارمیا کیه آوا کیه ؛ دارین کی کی حو سر کالفه 

 میبرین. 
 

 از سر مام بلند شدم و گفتی: ارمیا من کیی؟
 

 یه خورده خیره نگام کرد و گفت: باید بدونی؟
 

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتی: منی آوا ؟
 

 یا منی آوا ؛ کمونی که گفتی دوسش داری.متفزرانه نگام کرد که داد زدم: ارم
 

صدای بلند  شید عقب و با ترس گفت: چرا اینجوری میزنی  بعد با  شو ک سر
 داد زد: پرسترررررررررررررار؛ یزی بیاد این خانومو ازین ما ببره بیرون. 

 
 پامو محزی رو زمین کوبوندم و گفتی: ارمیا بس کن ؛ مسخره بازی در نیار. 



 
خانوم به ظاکر محترم من نه شررمارو به ما میارم و نه مسررخره با غیض گفت: 
 بازی در میارم .

 
 یه قدم رفتی ملوتر .

 
گلدون کنار میزشو کوبوندم رو زمین و داد زدم: منو میشناسی بگو که میشناسی 
ارمیا چرا اینجوری میزنی عوضرری داری اشررزمو در میاری کمون موقع در باز 

 شد و دوتا پرستار امدن تو. 
 

صبانیت گفت: چیزار کردی خانوم  شید و با ع سمتی و بازومو ک شون امد  یزی
 بفرما بیرون. 

 
 داد زدم: اون منو میگه نمیشناسه. چراااا....؟ 

 
 اون یزی پرستاره با مهربونی گفت:بیا بریی بیرون عزیزم برام توضیح میدم. 

 
 با کر بدبختی بود بیرونی کردن .

 
سمتی و گ ستاره امد  شدن و کمون پر شی  شون دچار فرامو فت: ببین عزیزم ای

 کیچی از گذشته یادشون نمیاد. 



 
 چند بار پشت سر کی پلک زدم و گفتی :  فرا...م..وشی؟

 
با نگرانی بهی نگاه کرد و گفت: مثل اینزه حالت خوب نیسرررت ؛ فزر کنی 

 فشارم افتاده. بیا بریی بیینی. 
 

 دستمو گرفتی به دیوار و گفتی: خوبی .
 

 زومو گرفت و گفت: بیا عزیزم حالت بده من میفهمی.با
 

با حرص گفتی: میگی نمیام ولی کن بعد بازومو از دسررتش کشرریدم بیرون و به 
 سمت در خرومی حرکت کردم. 

 
 تو راکرو دوبار خوردم زمین ولی اکمیتی ندادم و دوباره بلند شدم. 

 
ا از ی زرد منو دید کمپوت درو که باز کردم قیافه ی شراد ایمانو دیدم ؛ وقتی قیافه

 دستش افتاد. 
 

 زیر بازومو گرفت و با ترس گفت: چته آوا. 
 



 زل زده بودم به دیوار و کیچی نمیگفتی.
 

 دید چیزی نمیگی دوباره گفت: آوا باتوام چته. 
 

 بی اختیار اشزام سرازیر شد. 
 

 میگی چه مرگته ؟چرا داری گریه میزنی.   داد زد: بهت
 

اون پرسررتار زیگیله سررریع خودشررو بهمون رسرروند و گفت: اه دختر مون مگه 
 بهت نمیگی حالت بده چرا فرار میزنی. ؟

 
 ایمان با حرص گفت: میشه یزی بگه اینجا چه خبره. 

 
 کی کی صداکاشون برام ضعیف میشد. 

 
 باره باز کردم که یهو کمه چی تار شد.چشمامو محزی روی کی فشار دادم و دو

 
 با احساس نوری که مستقیی به چشی کام میخورد کمی چشی کام رو باز کردم

 
 کمه مارو تار میدیدم چند بار پلک زدم و کمه چی واضح شد

 



 سرمو برگردوندم که نسیی رو دیدم که روی صندلی بغل تخت خوابیده بود
 

 چند ساعت تزونی خوردمبا یاداوری اتفاق کای یهویی این 
 

 حرف کای پرستارا و ارمیا تو سرم اکو میشد
 

 کام سرازیر شداشزام رو گونه
 ی سرمی شدم که به مچ دستی وصل بودخواستی بلند شی  که متومه

 
با لجامت سرم رو کشیدم که سوزش بدی رو تو کل سیستی بدنی حس کردم و 

 مایع  گرمی از دستی سرازیر شد
 

 نزردم و از تخت اومدم پایینای تومه
 

 لزه کای خون روی سرامیک کای سفید بیمارستان بهی دکن کجی میزرد
 

 با قدم کای اروم رفتی سمت کمون پرستار زیگیله
 

 وقتی منو دید با عصبانیت گفت



_خانی شما چرا از اتاقت اومدی بیرون؟ببین با دستت چیزار کردی؟داره ازش 
 خون میاد؟

 فقط گفتیای نزردم و تومه
 _میخوام با دکترش صحبت کنی!

 با ترحی نگاکی کرد و گفت
 _خانی االن وق...

 نذاشتی ادامه بده و با صدای بلند تری گفتی
 _متومه نمیش؟میخوام با دکترش صحبت کنررررری!

 
 با صدای دادم نسیی سراسیمه خودش رو بهی رسوند و گفت

 
 میزنی؟_آوا چرا از اتاقت اومدی بیرون ؟چرا داد 

نگاکش سر خورد اومد پایین و با دیدن خونریزی دستی یه میغ خفیف کشیدو 
 با چشمای پر از اشک بهی نزدیک شد که خودمو کشیدم عقب

 با بغض گفت
_آوا؟خواکری چرا با خودم کمچین میزنی؟عزیزم نزن  زمر میزشرری وقتی 

 این طوری میبینمت!
 

 بغضمو قورم دادم و گفتی
  میخوام با دکترش صحبت کنی!_خواکش میزنی خانی

 



 نفس عمیقی کشید و گفت
 _باشه ولی قبلش بیا دستتو پانسمان کنی

 
 بعد از بستن مچی با کمک نسیی رفتیی به اتاق دکتر

 بیرون در به نسیی گفتی که میخوام تنها برم اونی گفت که بیرون منتظرمه.
 

صدای دکتر که ضربه به در زدم که با  سی چند  ستای بی ح رمایید گفت بف با د
 وارد شدم

  
شاره کرد  شد و به مبل ا شدم از ماش بلند  سنی بود که وقتی وارد  مرد تقریبا م

 که بشینی
 

 روم نشست و گفتاقای دکتر اومد روبه
 _چه کمزی میتونی بهتون بزنی؟

 
 لبمو با زبوتی تر کردمو گفتی

 _آقای دکتر میخوام بدونی حال ارمیا خوب میشه؟؟
 

 هربونی زد و گفتدکتر لبخند م
 _اون که حالش خوبه دخترم خدارو شزر کن



 
 سرمو انداختی پایین و گفتی

شزمش خورد چه ربطی به  شد؟تیر که به  شه!چرا این طور  شی _منظورم فرامو
 سرش داشت؟!

 
مغزش  ی بدی به_خب وقتی تیر به شزمش اصابت کرد با پرم شدنش ضربه

 طور موقت فراموشی بگیره.وارد شد که باعث شد بیمار تا مدتی به 
 

 با کور سوی امید به دکتر زل زدمو گفتی
 _یعنی ممزنه منو یادش بیاد؟؟

 
 _بله عزیرم چرا که نه؟

 _خب چقدر طول میزشه!؟
ی بعد   شاید تا یک سال _اونش مشخم نیست شاید کمین االن  شاید کفته

 دیگه...
مام م اتفاق کا تولی توصرریه میزنی در مورد گذشررته باکاش صررحبت کنین؟تما

 خاطره کا این خیلی کمک میزنه به برگشتن حافظه !
 

 با تشزر از اتاق رفتی بیرون و روی اولین صندلی نشستی
 

 نسیی تا منو دید اومد سمتی و شروع کرد به پرسیدن.



 تمام حرف کای دکتر رو بهش گفتی
 

 اونی خیلی خوشحال شد و خداروشزر کرد
 

 تا چند رکعت نماز بخونی به نسیی گفتی میرم نمازخونه
 اونی رفت و من باز پناه بردم به نمازو خدا

 
به زنس  بایلی شررروع کرد  پامو از در نمازخونه گذاشررتی بیرون مو کمین که 

 خوردن. 
 

 یه نگاه به صفحه انداختی؛ اشزان بود. باالخره باید میفهمید یعنی میفهمیدند. 
 

 م.دستمو بردم سمت دکمه اتصال و تماسو وصل کرد
 

 خیلی عادی گفتی: بله. 
 

 بار زنس زدم بهت.  ۱۰اشزان با عصبانیت داد زد: کدوم گوری بودی 
 

 لبمو به دندون گرفتی و گفتی: نبودم خوب چرا داد میزنی؟
 



 یه خورده صداشو آورد پایین گفت: نمیخای بگی چی شده؟
 

 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: ارمیا تیر خورده االن بیمارستانیی. 
 

 یهو منفجر شد: چررررررررررررررری!!! بیمارستان برا چی ؟ تیر برا چی. 
 

 کمی مزث کردم و گفتی:قضیش مفصله بزار برا بعد. 
 

 نفسشو داد بیرون و گفت: یا االن میگی یا پا میشی میام اونجا. 
 

 با حرص گفتی: اه اشزان. 
 

 خیلی عادی گفت: خب میشنوم. 
 

ضیه رو با مقدا شدن ناچار تمام ق سور براش تعریف کردم بعد از تموم  سان ری 
 حرفی سریع گفتی: اشزان نمیخام کسی بفهمه باشه ؟

 
 یه خورده مزث کرد و گفت:باشه فقط یه چیزی!چهارشنبه که عروسیه منه. 

 
 با دستی کوبوندم رو پیشونیی و گفتی: وای ؛ چیزار کنی اشزان. ؟

 



 به خانوادش خبر بدیی. تک سلفه ای کرد و گفت: نمیدونی بهتر نیست 
 

 با ترس گفتی: نه !!! میخاستی خبر بدم از کمون اول خبر میدادم.
 

 صداشو صاف کرد و گفت: پس چیزار کنیی. 
 

 با ناراحتی گفتی : نمیدونی حاال بهت زنس میزنی فعال. 
 

وقتی که قطع کردم به سررمت دکتر که از اتاقش امد بیرون رفتی و گفتی: حالش 
 چطوره؟

 
 لبخندی زد و گفت: حالش خوبه دخترم میتونین ببرینش. 

 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: امروز ؟

 
 سرشو تزون داد و گفت: آره یه یه ربع دیگه برین وسایالشو ممع کنین. 

 
 به سمت اتاق حرکت کردم. 

 
 بعد از ممع کردن وسایالش لباسشو تنش کرد و از اتاق امد بیرون. 



 
 کزینه ارمیارو تا دم ماشین برد.ایمان بعد از پرداخت 

 
 منی به درخواست ایمان با شخصی امدم. 

 
 انگار میخاست با ارمیا صحبتی کنه که من نفهمی.

 
 در ویالرو با کلید باز کردم و وارد خونه شدم.  
 

 یه نگاه به حیار بزرگش انداختی .
 

 آخرین باری که اینجا دور کی بودیمو یادمه. 
 

 بغضمو قورم دادم و از پله کا رفتی باال. 
 

 کفشای ایمان و ارمیا ملوی در بود و این نشون میداد که امدن. 
 

 دستمو محزی  فشار دادم رو زنس.
 

 بعد از دو سه دقیقه در توسط ارمیا باز شد. 
 



 وقتی منو دید با غیض گفت: بازم تو .
 

 به زور لبخندی زدم و گفتی: سالم اینو گفتی وارد خونه شدم. 
 

 کمونجور که به سمت اتاق خواب میرفت گفت: سالم. 
 

 خودمو بهش رسوندم و گفتی: کجا میری ؟
 

 بی حرکت سر ماش واستاد و گفت: میخام برم بخابی. 
 

 با ناراحتی گفتی: حاال نمیشه یه ذره پیش من بشینی؟
 

شونه ی  شو به ن شدم و گفتی: بیا دیگه ؛ اگه نیای سر سمج  منفی تزون داد که 
 ناراحت میشما. 

 
 قیافشو کج کرد و گفت: خوب ناراحت شو چیزارم کنی. 

 
 کمون موقع در یزی از اتاقا باز شد و ایمان و امیر و نگار و نسیی امدن بیرون. 

 
 نگار تا منو دید پرید بغلی و گفت: چجوری رفیق؟



 
 از خودم مداش کردم و گفتی: عالیی عالی. 

 
امیر امد سررمتی و آروم گفت:از کمین االن باید شررروع کنیی؛ دکترش میگفت 

 باید باکاش درباره ی گذشته صحبت کنیی. 
 

سرررمو تزون دادم و گفتی: باشرره ؛ به حرف من گوش نمیزنه کر چی میگی بیا 
 اون طرف نمیاد تو بهش بگو ببین میاد. 

 
 زد و روبه ارمیا گفت: داوش بیا بریی تو پذیرایی بشینیی فیلی ببینیی. لبخندی 

 
 ارمیا لبخند پهنی زد و گفت: بریی. 

 
شو خورد کنی؛ نزبت حرف منو گوش نمیده حرف  ست گردن آخ که دلی میخوا

 اونو گوش میده. 
 

 نسیی قیافه ی حرصی منو که دید خندید و گفت: اوف کمتر حرص بخور. 
 

 کردم و گفتی: تو یزی حرف نزناا. چپ چپ نگاش 
 

 دستشو گذاشت رو سینشو گفت: باعشه باعشه ؛ منو نخور .



 
 امدم بزنی پس کلش که در رفت. 

 
 تک خنده ای کردم و وارد اتاقی شدم. 

 
 روزه که حموم نرفتی ؛ حالی از خودم داره بهی میخوره.  ۶یا۵اه دقیقا 

 
 م حرکت کردم. یه دست بلیز شلوار برداشتی و به سمت حمو

 
 

 
~~~~~~~~~~ 

 
 

 از حموم امدم بیرون ؛حوله رو دورم پیچیدم و به سمت آیینه رفتی. 
 

 داشتی موکامو خشک میزردم که در باز شد و نگار امد تو. 
 

 یه خورده خیره نگام کرد و گفت: حموم بودی؟
 



 چپه نگاش کردم و گفتی: نه حوله پیچیدم دورم برم مزه لبیک بگی. 
 

 یهو زد زیر خنده و گفت: عاشقتی آوایی؛ داری میشی عین قدیی. 
 

 نفسمو دادم بیرون و گفتی: کمچین میگی قدیی انگار صد سال گذشته. 
 

 لبخند پهنی زد و گفت: بیخی بیا بریی ناکار. 
 

 نیی نگاکی بهش انداختی و گفتی: تو برو حاضر شدم میام. 
 

 نو گفت و از در رفت بیرون. سرشو تزون داد و گفت: باشه زود بیا ای
 

 یه نگاه به خودم تو آیینه انداختی.
 

 این منی اون دختر شادی که حاال غمگینه. 
 
 

 
~~~~~~~~~ 

 



بعد از خوردن ناکار سررریع میزو با بچه کا ممع کردیی و رفتیی بیرون رو کاناپه 
 نشستیی. 

 
 نیی نگاکی به ارمیا انداختی و گفتی: ارمیا. !

 
 تومهی نزرد که دوباره صداش کردم : الو ارمیا. 

 
 محل نداد ؛ با حرص دستمو ملوش تزون دادم و گفتی: باتوامااا. 

 
 سرشو آورد باال و گفت: با منی. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی: نه با عمی. 

 
 امیر با بازوش زد تو پهلومو گفت: اون که اسمشو نمیدونه .

 
 خیره نگاش کردم و گفتی: ا زودتر میگفتی خوب. 

 
 قیافشو کج کرد و گفت:  خودم عقلت نمیرسه یعنی ؟

 
 سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم و گفتی:نه ولی االن عقلی دیگه رسید. 



 
 خندید و رو به ارمیا گفت:ارمیا مان !

 
 عین خودش زدم تو پهلوشو گفتی:اون که اسمشو نمیدونه. !

 
 نیی نگاکی بهی انداخت و گفت: اینقدر فک زدی حواسمو پرم کردی. 

 
شدی  سرده ن شمامو ریز کردم امدم حرف بزنی که نگار آروم گفت: تو چرا اف چ

 عین این رمانیا؟
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: برا چی باید افسرده بشی ؟
 

 شونه کاشو انداخت باال و گفت: برای اینزه تورو یادش نمیاد. 
 

 ال گفتی: یادش میارم. بیخی
 

 با دستش زد رو شونمو گفت: احسنت. 
 

 چپ چپ نگاش کردم و گفتی:دست خر کوتاه. 
 



آروم دستشو از روی شونی برداشت و با ذوق گفت: آوا عجقی؛ خعلی خومالی 
 که دالی عین قبلنام شندگول میشی. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی: لوس بی مزه .

 
 پرسید:اگه میمرد چیزار میزردی ؟یه خورده مزث کرد و یهو 

 
 چشمامو ریز کردم و گفتی: خودم بمیری نفله. 

 
 با ناراحتی ظاکری  گفت: مثل اینزه به مردن راضیه؟ 

 
 لبمو به دندون گرفتی و با شرمندگی گفتی:البته؛ این چه حرفیه.

 
لبخند پهنی زد اما تازه به مفهوم مملی پی برد یهو داد زد: بی شرروکر]مخفف: 

 یشعور[ ب
 

 خنیدم و گفتی: خودتی. 
 

ایمان با حرص گفت: خیر سرررمون میخایی با یه بیمار حرف بزنیی. امیدم عین 
 برج زکر مار یه ما نشستیی. 



 
نسریی یه نگاه به ارمیا که مظلومانه نشرسرته بود انداخت و گفت: خب مناب؛ 

 میشه بپرسی اسمتون چیه؟ 
 

 ارمیا یه نگاه به نسیی کرد و گفت: نمیدونی. 
 

 نسیی با تعجب علزی گفت: مگه میشه اسمتونو ندونید.؟ 
 

سرررشررو تزون داد و گفت: من کیچی یادم نمیاد ؛ نه اسررمی نه فامیلیی ؛ حتی 
 نمیدونی شماکا کی کستید. 

  
ست و گفت:  ش سمت ارمیا رفت؛ ملو پاش ن شد و به  سرماش بلند  ایمان از 

سالته؛ اسی خواکرم آنیتاست؛ خواکر تو میشه  2۰؛ تو اسمت ارمیاست؛ ببین
 زن داداش این. بعد به من اشاره کرد.

 
 ارمیا سرشو به نشونه ی منفی تزون داد. 

 
ایمان با مهربونی ادامه داد: ما یه گروه شیش نفره بودیی که برای باستان شناسی 

 امدیی اصفهان. 
 اونجا باتو آشنا شدیی. 

 



 ازم خاست که بیای و بشی مزو گروه ما. علی 
 

 چند روز بعد حال استاد مرتضوی بد شد و بردنش بیمارستان. 
 

 ما تصمیی گرفتیی که بیایی شمال. 
 

سی ارمیا  شق یزی دیگه به ا شد ولی آوا عا شق آوا  شمال که بودیی علی عا تو 
یشه م بود بخاطر کمین بهش مواب رد میده علی که این حرفو میشنوه عصبانی

 تصمیی میگیره ارمیا و آوا رو بدزده. 
 

 بعد از دزدیده شدنشون ارمیا به آوا میگه که دوسش داره و ازین حرفا. 
 

 گشت علی از راه میرسه .وقتی ارمیا دنبال راه فرار می
 

شه اما ارمیا میپره ملوی آوا و  شلیک کنه تا بلزه دلش خنک ب ست به آوا  میخا
 تیر به اون میخوره. 

 
روز تو حالت کما میره. وقتی بهوش میاد کمچی از یادش پاک شررده ؛  ۵ارمیا 

 ذکنش شده عین یه دفتر نقاشی .
 



 حتی دیگه عشقشو یادش نمیاد. 
 

شو گرفت و با  شا شد محزی گو سر ماش بلند  سمش..... یهو ارمیا از  حتی ا
 تمام قدرم داد زد آوا. 

 
 وری میزنه. ؟آب دکنمو قورم دادم و آروم گفتی : چرا اینج

 
 امیر سریع رفت سمتش و گفت: چی شده ؟

 
ارمیا با گریه گفت: آوا کیه؟ کمش تو ذکنمه؛ خودشررو نشررون نمیده ؛ خاطره 

 \کاش یادم نمیاد چراااا ؟
 

 باورم نمیشد ؛ ارمیا داشت گریه میزرد . 
 

امیر نیی نگاکی بهی انداخت وبعد رو به ارمیا گفت: آوا اینه بعد برگردوندش 
 سمت من. 

 
 از مام بلند شدم و زل زدم تو چشماش .

 
 خیره نگام کرد.

 



 دستمو ملوش تزون دادم و گفتی: الو عمو کومایی؟؟
 

 سرشو تزون داد و گفت: تو چقدر قیافت برام آشناست.
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: منی آوا . 
 

 چند بار زیر لب اسممو صدا زد بعد دوباره زل زد تو چشمام. 
 

 عین این من زده کا شده بود. 
 

یه قدم رفتی عقب و رو به ایمان گفتی:چرا کمچینه؟ انگار من نفوذ کرده بهش 
 دو دقیقه یه بار زل میزنه بهی یهو عربده میزنه. 

 
 کرد و گفت: داره سعی میزنه که یادش بیاد اما نمیتونه. ایمان تک خنده ای 

 
 چپه نگاش کردم و گفتی: میخام صد سال سیاه یادش نیاد.

 
با حرص رفتی سررمتشررو گفتی: ببین ملبک بی خاصرریت باید تا آخر کفته کمه 

 چی یادم بیاد وگرنه خشتزتو به سرم میزشی. 
 



 و گفت:ملبک؟!!!!چشماشو محزی روی کی فشار و داد و یهو باز کرد 
 

 گفتی یا نگفتی؛ این من زده شده باید بجا دکتر بریی پیش دعا نویس .
 

 زل زدم بهشو گفتی: عارع ملبک تاحاال نشنیدی؟
 

چشماشو ریز کرد و گفت:نمیدونی ؛ شاید شنیده باشی ؛ خیلی برام آشناست 
 خیلی. 

 
 س میزنه؟سری از روی تاسف تزون دادم و روبه ایمان گفتی: این  چرا شا

 
 خندید و گفت: ااا آوا مگه کسی با عشقش اینجوری صحبت میزنه. 

 
ارمیا با تردید تقریبا داد زد: آوا ؛ ارمیا ؛ آوا ؛ ارمیا ؛ آوا ؛ ارمیا . دوسررش دارم ؛ 

 اقرار . 
 

 من: 
 

 متفزرانه گفتی:چی بلغور کردی ؟
 

 .رو ریپیتنگار ریز خندید و گفت: آخی ؛ بیچاره دلی براش میسوزه رفته 



 
 چپ چپ نگاش کردم و گفتی: دلت برا خودم بسوزه نره خر مریضه میفهمی. 

 
 با ترس گفت:اوه مافوقش که اینجاست .

 
 ابروکامو انداختی باال و گفتی: عارع پس چی فزر کردی .

 
یه نگاه به ارمیا انداختی و گفتی:ببین ازکل بهتره کر چه زودتر کمه چی یادم 

 بیاد #باتچزر   
 
میر که تا اون موقع ساکت بود گفت: نظرتون چیه بریی منگل؛ یه خورده ازین ا

 حالو کوا در بیایی. 
 

 با ذوق دستامو بهی کوبیدم و گفتی: وااای عاره عاره بریی. 
 

 بقیه کی تایید کردن به مز ملبک. 
 

 \یه قدم رفتی سمتشو گفتی: میای ؟
 

 سرشو به نشونه ی منفی تزون داد و گفت: نه.



 
 برومو انداختی باال و گفتی: چرا میای. ا
 

 با حرص گفت: نمیام. 
 

یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: خودم خاسررتی پس بعد محزی با پام زدم 
 رو نوک پاش که عربده زد : آخ. 

 
لبمو گاز گرفتی و گفتی: میای ؟ با عصرربانیت گفت: نه نه نه. محزی تر از قبل 

 کوبوندم رو پاش که گفت: میام میام. 
 

نه ای زدم و گفتی: آورین ؛ حرف گوش کن شررردی االن اگه  لبخند پیروزمندا
 کمه چی یادم بود اینجا با ساطور شقه شقت میزردن زیر حرف زور نمیرفتی.

 
 کنه گفت: خب که چی؟  بدون این که نگام

 
 با حرص گفتی: کیچی. 

 
 نسیی پرید وسط و گفت: ا بسته؛ برین دیگه .

 
 نیشمو باز کردم و گفتی: تو دکنت.



 
به قول خودم  لت خوب بشررره وگرنه  حا نه تو  خدانز فت:  نده و گ زد زیر خ

 خشتزمونو به سرمون میزشی. 
 

شمامو ریز کردم؛ ابروکامو انداختی باال و گفتی: پس  چی فزر کردی ؟ حاال چ
 و کی اینقدر تفت نده برو حاضر شو. 

 
 به سمت اتاق حرکت کردم . 

 
 ایش حاال چی بپوشی. 

 
امدم نگارو صدا کنی که در باز شد و نگار امد تو و سریع گفت: من لباس بهت 

 نمیدم بی خودی کی التماس نزن اودافز.  اینو گفت و محزی درو بست. 
 

 شغال به درک محتاج لباس تو نیستی. 
 

در کمدمو باز کردم . به ناچار شررلوار ذغالیمو با یه مانتو تقریبا کلفت مشررزی 
صورتی خیلی  سرم کردم ؛ یه نگاه به خودم تو آیینه انداختی.  شالمی  شیدم ؛  پو

 الغر تر و بی روح تر از قبل شده بود. 
 



 کرم پودرو برداشتی یه کی به صورتی مالیدم و بعد پخشش کردم. 
 یه رژ زرشزی و یه مداد کی کشیدم و د برو که رفتیی. 

 
وقتی از ویال خارج شرردیی رو به ایمان گفتی: علی نیسررت که با ماشررین کی 

 بریی؟
 

 ایمان نیششو باز کرد و گفت: با ماشین ارمیا. 
 

 ن حواسی به اون نبود بزن بریی پس. لبخند پهنی زدم و گفتی: ااا اصل
 

 سرشو تزون داد و گفت: بصبر تا ماشینو بیارم اینجی. 
 

 باکمون لبخندم گفتی: زود بیا.
 

 نمیدونی چرا وقتی تو ماشین میشینی حوصلی کف میزنه. 
 طط

یه نیگا به ایمان انداختی و گفتی: حوصررلی رنس و بوی تورو گرفته. ]اشرراره به 
 عن[

 
 نگام کرد و گفت: حمال؛ میگی چیزار کنی؟ از تو آیینه

 



 متفزرانه گفتی: برین دیوار کن.
 

 نیششو باز کرد و گفت:تو کمین فزر بودم. 
 

 قیافمو کج کردم و گفتی: چه عجیب. 
 

 خندید و گفت: نه مدی میگی چیزار کنی. 
 

شررونه کامو انداختی باال و گفتی: تو ماشررین که نمیشرره کاری کرد آکنس بزار 
 فیض ببریی. 

 
 دکنشو عین اسب آبی باز کرد و گفت: ممنون از راکزار مالبت. 

 
 دستمو گذاشتی رو سینی و گفتی:کرتیی باو. 

 
خندید و دستشو به سمت ضبط برد کمین که ضبطو روشن کرد صدای محسن 

 ماشین پیچید: ابراکیی زاده تو
 

 من چیزی کی نزاشتی. 
 



 فزر تو پیش کی بود.؟
 

 چیزی ازم نمونده. 
 

 با قلبی که شزستی؛ پر از بغضی این روزا تو بی کوا دور شدی. 
 

شزی در  سمت ظبتو قطش کردم و گفتی : این چیه آخه ا ستمو بردم  با حرص د
 امد االن فاز ما غی نیست که. 

 
ردم و گرفتی سررمتشررو گفتی : بگیر اینو بزار صررفا بعد فلشررمو از تو کیفی در آو

 کنیی. 
 

سه تا آکنس باال و پایین کرد تا باالخره  ستی ؛ دو صل کرد و کنترلو داد د فلشو و
 رسیدم بهش:

 
صمو این قلبی که مینازه به  سمو این رابطه ی خا سا شق این عشق پر اح ]من عا

 عشقت. [
 

 از قدم زدن بدم امده بود. 
 

 خسته شدم.  از کمه خیابونا



 
 چشامو بسته بودم رو کمه چیز. 

 
 تا تورو دیدم و وابسته شدم. 

 
 کمه احساسی مثل سنس شده بود. 

 
 واسه ی خودم دلی تنس شده بود. 

 
 تا تورو دیدم و دنیام برگشت. 

 
 مز تو کر آدمی کی رنس شده بود. 

 
صمو این قلبی که  سمو این رابطه ی خا سا شق این عشق پر اح ه مینازه ب]من عا

 عشقت[
 

بعد از تموم شرردن آکنس یه میغ بنفش کشرریدم که نسرریی با حرص گفت: ببند 
 فزتو. 

 



عد مزثی کردم و گفتی: چیزی در  خاطر تو.ب گاش کردم و گفتی: فقط ب خیره ن
 بسار ندارین بخوریی. 

 
ارمیا در داشررتپورتو باز کرد و یه کیسرره پر از خوراکی کشررید بیرون و گفت: بیا 

 دارم. اینارو 
 

 با تعجب گفتی: کی خریدیشون؟
 

 شونه کاشو انداخت باال و گفت: ذکن یاری نمیزنه. 
 

بیخیال از دسررتش کشرریدمو گفتی: زیاد به مخت فشررار نیار بعد خوراکیارو از 
 دستش کشیدم.

 
 در پفزو باز کردم و یه دونه برداشتی و گذاشتی تو دکنی.

 
 یه نیگا به نگار کردم و بعد پفزو بردم ملو صورتش و گفتی:بزن شاد بشی. 

 
 نیی نگاکی بهی انداخت و گفت: نمیخورم. 

 
 فرو کردم تو صورتش و گفتی: بخور دیه. 

 



 خورم. با حرص دستمو پس زد و گفت: میگی نمی
 

 قیافمو کج کردم و گفتی: مهندم خودم میغورم. 
 

 بعد مشغول خوردن شدم. 
 

 اینی از آخریش. 
 

 آشغالشو خیلی محترمانه تا کردم و گذاشتی تو میبی که بعدا بندازم بیرون. 
 

 لی دادم رو نسیمو و کپیدم. 
 

 با صدای نگار چشمامو باز کردم یه نگاه بهش کردم و گفتی : چته؟
 

 با ذوق گفت: رسیدیی. 
 

شمی خورد به چشمامو مالیدم و کفشامو پام کردم و از ماشین پیاده شدم که چ
 یه پسر بسی میگر.

 
 زل زدم به پسره ؛ اونی عین بز زل زد بهی. 



 
 چشمامو ریز کردم و گفتی: کن بد نیگا میزنی پسر مان ؟

 
 خندید و گفت: از تو بهتر نیگا میزنی دختر مان. 

 
دستی به مانتوم کشیدم و گفتی: من داشتی آنالیزم میزردم یهو دستمو گذاشتی 

 رو دکنی. 
 

 بلند خندید و گفت: چه خوب اقرارم میزنی. 
 

 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: خوب دیگه خوشحال شدم از تو سایه برو. 
 چشماشو ریز کرد و گفت: نمیخام خودم برو. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی:چرا من برم قزمیت خودم برو. 

 
 ؟یه نگا به اطرافی انداخت و گفت: دوستام رفتن ما نمونی

 
 یه دور قمری زدم که دیدم بعله سریع میی شدن. 

 
 با حرص گفتی: خوشحال نشدم از دیدنت اودافز. 

 



 لبخند پهنی زد و گفت: کمچین .
 

سوندم ؛ یه نگاه به نگار  شو بدم با دو خودمو به بچه کا ر ستادم تا مواب دیگه وان
 انداختی و گفتی: چرا واینستادین باکی بریی؟

 
 فت: چند بار صدام کردم ولی نشنیدی.چپه نگام کرد و گ

 
 دستامو دورم پیچیدم و گفتی: وویی چقدر سرده. 

 
سرررشررو تزون داد و گفت: خعلی باز ما یه چند تا لباس از زیر تنمومه؛ ولی تو 

 که کیچی. 
 

نداختی و گفتی: من گفتی البد گرمه؛ آخه بیرون خیلی گرم  نیی نگاکی بهش ا
 بود. 

 
چپه نگام کرد و گفت: بیرون گرمه؛ اینجی منگله؛ منگلی کمیشررره سرررده 

 مخصوصا از بعدازظهر به بعد. 
 

 متفزرانه نگاش کردم و گفتی: چه عجیب این حرفارو کی بهت یاد داده حاال. 
 



مشتی حواله ی بازوم کرد ؛  کمون موقع صدای ایمان بلند شد: کمینجا بشینیی 
 ه باشیی. ؛ که به ماشین کی دید داشت

 
 کمه موافقت کردیی ؛ بعد از اینزه حصیرو پهن کردیی چادرم بر پا کردیی. 

 
 وسایالرو از تو ماشین آوردیی بیرون و بردیی تو چادر. 

 
 به دستور ارشد گروه]خودمو موگی[تصمیی گرفتیی که شب کمونجا بخسبیی. 

 
 . ایمان و امیرو ارمیا  رو متزا لی داده بودن و گرم صحبت بودن

 
شتی متفاوم  ست دا شه دو ست کردن آش بودیی کمی شول در سه تاکی مغ ما 

 باشی. 
 

 نگار یه نگاه بهی انداخت و گفت:ارمیارو میخای چیزار کنی؟؟
 

شرونه کامو انداختی باال و گفتی: نمیدونی بابا چهارشرنبه عروسریه اشرزانه اگه 
 پدر مادرش بفهمن بدبختی. 

 
شو باز کرد تا حرف بزنه شد:  نگار دکن صدای داد ارمیا مانع حرف زدنش  که 

 آوا....



 
 نسیی با ترس گفت:یا علی. 

 
 چپه نگاش کردم گفتی : داره سعی میزنه که یادش بیاد. 

 
سینی و رو به بچه کا گفتی:االن میام  شتی تو  شدم؛ چاقورو گذا سرمام بلند  از 

 بعد راکمو کشیدم به سمت ماشین. 
 

 اینی از این؛ در کاپوتو محزی بهی کوبیدم که یهو قیافه ی ارمیا نمایان شد. 
 

 با غضب داد زد:کدوم گوری بودی ؟؟
 
 

 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: بله؟
 

 ایندفعه بلند تر داد زد: بهت میگی کدوم گوری بودی تا االن. ؟
 

 با حرص گفتی: به تو چه ؛ سر قبرم بودم. 
 

 یز کرد و گفت: خدانزنه؛ در ضمن خفه شو بیا بریی. چشماشو ر



 
 لبمو از داخل گاز گرفتی و گفتی: خفه بشی بیوه میشی. 

 
 تک سلفه ای کرد و گفت: فداسرم؛ منتظر کمین لحظه بودم. 

 
 چپ چپ نگاش کردم و گفتی:گیرم نمیاد بدبخت. 

 
 ابروکاشو انداخت باال و گفت: زارم ! اشاره کنی صف بستن. 

 
 ره نگاش کردم چیزی نگفتی. داشتی یه چرم و پرتایی میساختی که گفت: خی

 کی آوردی سوم بزن .
 

 قافمو متفزرانه کردم و گفتی: سوم بزنی که تو بیای؟
 

با حرص یه قدم امد ملو که ادامه دادم: آکان؛ بخورش سیر شدی کستشو تف 
 کن بیرون عمویی. 

 
 با غیض گفت: بسه. 

 
 ابرومو انداختی باال و گفتی: بس نیست گلرنگه. 

 



 نفسشو با حرص داد بیرون و گفت:شاتاپ پیلیز. 
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: بشین رو میز؛ مون حال کن چه کی قافیه شد. 
 

 با حرص داد زد : ببند دکنتو. 
 

سان  سمتی؛ نگاکش با لبام در نو شد یه قدم امد  صی تر  نچ نچی کردم که حر
 بود. 

 
لبشررو با زبونش تر کرد و گفت: یه مور دیگه خفت میزنی پس و قبل از اینزه 
صورتی کرد ؛ تزیمو  شو قاب  ستا شید د سمت خودش ک سرمو به  حرفی بزنی 

 داد به ماشین و پر حرارم ب*و*سیدم.
 

 تو بهت و ناباوری فرو رفتی.
 

شزی زده شو برد عقب.چرا کیچ کاری نزردم چرا خ سر  بعد از مدم طوالنی 
 بود. 

 
ذکنی کلماتی رو پیدا نمیزرد تا بارش کنی؛زبونی قفل شررده بود ولی میخاسررتی 

 کلی حرف بهش بزنی. 



 
 تو چشمام زل زد و گفت:میبینی که خفه شدی. 

 
 باالخره به حرف امدم و گفتی: به لطف شوما. 

 
 اینو گفتی و به طرف بچه کا حرکت کردم. 

 
ینه .کلش خورده به سررنس بدتر شررده ااااا میگن به یزی بخندی پرو میشرره کم

 البته از شوما چه پهنون خودم زیاد بدم نیومداا. 
 

 ااا خوب عجقمه دیگه؛ درسته اون منو نمیشناسه ولی من که میشناسمش. 
 چه ربطی داشت. 

 
 درون به من: ربطش به بی ربطشه. 

 
 من به درون: آکان اونوقت بی ربطش به چیشه؟

 
 درون به من: به سیی رابطشه. 

 
 دست بلندی زدم و گفتی:براوو ترشی نخوری یه چیزی میشی حاال گی بشو. 

 



 (-درون به من: گی نمیشی راکو بلدم. :
 

 سر مام واستادم و گفتی: یه چی بهت یاد دادم خزش نزن دیگه. 
 

 درون به من : فقط و فقط به خاطر تو. 
 

پامو رو زمین کوبوندم و هت میگی حرفای منی تزرار نزن  با حرص  گفتی: ب
 شل مغز. 

 
 صدای  خنده ی ارمیا بلند شد .

 
 چپ چپ نگاش کردم و گفتی: کر   برو به عمت بخند. 

 
 بریده بریده گفت: ش..فا. بعد دوباره زد زیر خنده. 

 
قت تو رو  باال و گفتی: فعال تو ؛ تو نوبتی عیزم؛ کر و نداختی  تای ابرومو ا یه 

 نی میده. شفا داد م
 

 چشماشو ریز کرد و رفت ملو. 
 



 زبونمو تا ته آوردم بیرون. 
 

ولی ناموسا چه فازی میده عجقت بب*و*ستتاا. مثال میخاستی یه چیزی بارش 
 کنی. 

 
ساعته نگرانت  ۵وقتی رسیدیی پیش بچه کا اولین نفر ایمان داد زد: کجا بودی 

 شده بودم. 
 

شته  شی تو کوا زنتو دا سیی داد زد: بله بله؛ الزم نزرده نگران این چلغوز با یهو ن
 باش. 

 
 ایمان دستشو گذاشت رو سینشو گفت: چش چش فقط نخور منو. 

 
 نسیی تک خنده ای کرد و به من زل زد. 

 
 سری از روی تاسف تزون دادم و گفتی:حسود کرگز نیا سود. 

 
 دیگه بیا این پیازارو سرخ کن. نگار زد زیر خنده و گفت:بسته 

 
ست  ست میزنه ؛ از خونه باید در سی تو منگل در شو آخه ک با حرص گفتی:آ

 میزردین میاوردین. 



 
نگار چپه نگام کرد و گفت: دیگه چی ؛ راحت طلب اینقدر حرف نزن بیا بشین 

 پیازارو ریز کن. 
 

 یره. ز میگقیافمو کج کردم و گفتی: نوموخام دستهای خوشبوم بوی گند پیا
 

 حالت اوق زدن در آورد و گفت: دستهای خوشبوم ؛ چه اعتماد به سقفی.
 

 به ناچار پیازارو خورد کردم.
 

 وسطای خورد کردن بودم که دیدم اشک از چشمام سرازیر شد. 
 

سه تا عزس کنری گرفتی ؛ روی یزی از  سریع گوشیمو از میبی در آوردم و دو 
را آدمرا  عزسا کی نوشتی : بعضی ر رها دلیل خودکشیمررون باشن  وقت میتونن تن

 . 
 

 البته تفت دادماا ؛ من میترسی ژیلت بگیرم دستی چه برسه تیغ. 
 

 بعد از گرفتن عزس گوشیمو انداختی تو میبی .
 



ب با امیر بود انداختی؛ کاکاکا اون کار یه نیگا  ه ارمیا که مشررغول حرف زدن 
 زشتتو مبران میزنی بی شخصیت بی  ابد. 

 
 دستامو قشنس به پیاز مالوندم و از سر مام بلند شدم.

 
خیلی عادی به سررمت ارمیا رفتی و با ذوق گفتی: واایی ملبک میخام یه چی 

 بهت نشون بدم. 
 

 ت: چی اونی ذوق مرب تر از من گف
 

 ابروکامو انداختی باال و گفتی: بزار یه دقیقه. 
 

شار دادم و گفتی: بزار از  شتی و محزی ف شمش گذا ستمو رو چ خیلی ماکرانه د
 میبی درش بیارم. 

 
یه خورده دیگه چشماشو مالوندم و آروم دستمو برداشتی و گفتی: ااا نیاوردمش 

 ببغشید.
 

 چشماشو ریز کرد و گفت: ازکل کردی ؟
 
 یشمو باز کردم و گفتی: ازکل کستی. ؟ ن



 
یه خورده خیره نگام کرد و یهو چشماشو محزی روی کی فشار داد و داد زد: آخ 

 آخ چشمی میسررررررررررررروزه....
 

شی یادم میره ؛ بعد مزثی کردم و  شیطانی زدم و گفتی: اوخی بزرب می لبخند 
 حرکت کردم.گفتی: اینی طالفی بعد خیلی شیک به سمت پیاز کا 

 
 آخ کتفی رب به رب شد. 

 
شت ورامی میزرد  شته بود رو پای ایمان و دا شو گذا سر سیی که  یه نگاه به ن

 انداختی. 
 

 با حرص یه لگد زدم به پاشو گفتی: پاشو خشتزتو ممع کن. 
 

 خندید و گفت: چته باز؟
 

 چپ چپ نگاش کردم و گفتی: گوشنمه. 
 



ت نشررده که بیاین تا درسررت میشرره یه ایمان خندید و گفت: کنوز کامل درسرر
شو یادش  شت شاید بتونیی گذ شو آروم کرد و گفت:  صدا آکنس بوخونیی ؛ بعد 

 بیاریی. 
 

 قیافمو کج کردم و گفتی:اه عن گیتارو آکنگو درآوردین .
 

 نیی نگاکی بهی انداخت و گفت: مجبوریی. 
 

 با حرص گفتی: کیچی مجبور نیستیی. 
 

گفت:باشرره وقتی دیگه تورو یادش نیومد اونوقت  شررونه کاشررو انداخت باال و
 ناراحت نشو. 

 
 یه خورده فزر کردم و گفتی: گیتار؟؟؟

 
 به داخل چادر اشاره کرد و گفت: اونجاست. 

 
 با غیض داخل چادر شدم و گیتارو برداشتی و پیش بچه کا برگشتی. 

 
شغول حرف زدن با امیر بود انداختی و  سخت م متر گفتی: کیه نیگا به ارمیا که 

 تفت بده؛ گیتار بلدی ؟



 
 ابروکاشو کشید توکی زل زد به گیتار و گفت: گیتار؛ گیتار ؛ گیتار....

 
 با آرنجی زدم تو پهلوی ایمان و گفتی:دوباره منی شد که. 

 
 چشی غره ای بهی رفت و گفت: آوا زشته مثال عشقته. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی : برو باو بعد رو به اریما کردم و گفتی:عارع گیتاره. 

 
 تو چشمام زل زد و گفت: میشه بخونی ؟

 
 لبخند گشادی زدم و گفتی:باعشه حاال که التماس میزنی میخونی برام.  

 
 انگشتامو آروم روی تار کشیدم و شروع کردم به زدن:

 
 با تو این روزا چقدر آرومن. 

 
 وکی این حالو کنارم داری؟ت
 

 تو میتونی غمو از شونه ی من.



 
 با تموم خوبیام برداری.'..

 
 تو نگام یه حس آرومی کست. 

 
 که کمه ومودمو میگیره. 

 
 از کمین لحظه که باکی کستیی. 

 
 غصه کا از زندگی ما میره....

 
 دلی آرومه از امروز .

 
 دیگه دلشوره ندارم. 

 
 سختی کارو خیلی ساده. 

 
 باتو پشت سر میزارم. 

 
 کمه ی دلهره کارو. 

 



 تو با بودنت شزستی.
 

 خدا پشت کر دومونه .
 

 از کمین لحظه که کستی ...
 

 باتو این روزا چقدر ....
 

 بعد از تموم شدن آکنس امیر سریع گفت: چقدر قشنس بود آوا. 
 

 سرمو تزون دادم و گفتی:در مریانی. 
 

 خندید و چیزی نگفت. 
 

نگام چرخید سمت ارمیا که شقیقه کاشو محزی با دستش گرفته بود و داشت 
 ماساژ میداد. 

 
 گیتارو گذاشتی کنار و گفتی: االن رم میزنه ما رفتیی. 

 
 بعد بلندشدم و رفتی سمت قابالمه. 



 
 اوم چه بویی عجب مدل مویی چه دختر کلویی. 

 
 ببغشید میخاستی بگی اوم چه بویی چه چه. 

 
 نداختی پس کلی و گفتی: برو بچ آش حاضره. صدامو ا

 
 نگار از سر ماش بلند شد و امد سمتی و گفت: سفره کو. 

 
 دستمو کردم تو میبی و گفتی: فزر کنی تو میبمه واستا ببینی. 

 
 خندید و گفت: بی مزه مدی میگی کو؟

 
 نیشمو باز کردم و گفتی: سر کوه. 

 
 بعد سری گفتی: تو چادره. 

 
 کرد و رفت سفره رو آورد. چپ چپ نگام 

 
 بعد از پهن کردن سفره و گذاشتن وسایال کمه نشستیی دور کی .

 



 ارمیارو زیر نظر گرفتمش؛ اوخی بدبخ تو الک خودش بود. 
 

 نگامو چرخوندم رو بشقابی و با ذوق گفتی: ژان ژان عاعش. 
 

 امیر خندید و گفت: منظورم آش؟
 

مزثی کردم و گفتی: آبغوره دست کدوم بزیه کلمو تزون دادم و گفتی: عارع بعد 
 ؟
 

 ایمان با حرص گفت: بز عمته با کشک بخور. 
 

چپه نگاش کردم و گفتی: خودم با کشررک بخور من قوره آب میخام ببخشررید 
 آب قوره. 

 
خندید و آبغوره رو پرم کرد تو بغلی که شرررانس آوردم درش بسررته بود وگرنه 

 ریخته بود روم. 
 

 نمودم و شر. زرتی کمش خالی شد تو بشقابی.  با ذوق درشو باز
 

 فدا سرم میغورمش.



 
 وقتی رسیدیی دم چادر تقریبا که نه کامال شزل موش آب کشیده شده بودم. 

 
 ارمیا وقتی چشمش به من افتاد با اخی گفت: کجا بودی ؟

 
 چپه نگاش کردم و گفتی:کر ما بودم به تو چه کا. 

 
سی  و  شنا صلن ؛ من نه تورو می ست میگیاا به من چه ا پوزخندی زد و گفت:را

 نه میدونی کی ؟ برا چی ازم سوال میپرسی. 
 

 با کالفگی گفتی: اه حوصلتو نعرم بزش کنار برم تو چادر دارم یخ میزنی. 
 

 پوزخندش غلیظ تر شد و حرص من بیشتر. 
 

 اکمیتی ندادم و پسش زدم و وارد چادر شدم. 
 

 اوف حاال چی بپوشی من که لباس نداروم. 
 

 دستاموحصار بدنی کردم و رو به نگار گفتی: نیگار لباس اضوفه داری؟
 



سرررشررو به نشررونه ی منفی تزون داد و گفت: نه ؛ یه دونه داشررتی که خودم 
 پوشیدم. 

 
 با ناراحتی گفتی: حاال چیزار کنی؛ عرررررررررررر.

 
 ارو در میاری. خندید و گفت: خر ؛ چرا این حرکت

 
چپ چپ نگاش کردم و گفتی: امیر مونت بهت سرروییشرررم داد ؛ مانتوم 

 خیس نشد ؛ راحت اینجی نشستی بعد میگی چرا این حرکتارو در میاری 
 

 شونه کاشو انداخت باال و گفت:میخواستی لباس بیاری خوب . 
 

ارون ببا حرص گفتی :  کف دسررتمو بو نزرده بودم که ؛ نمیدونسررتی که قراره 
 بیاد.

 
 با بی خیالی گفت: نه عشقی ؛ عقل نباشه ؛ مان در عذاب است. 
 تو نمیدونی منگل سرده ؛ باید یه چیز گرم میاوردی یا میپوشیدی.

 
 

 با غیض گفتی: کیسررررررررا!! اعصاب نداروم. 



 
 دستشو به معنی برو بابا تزون داد و مشغول صحبت کردن با یارش شد. 

 
 انوکام و چشمامو بستی. سرمو گذاشتی رو ز

 
 کنوز دو سه دقیقه ای نگذشته بود که ارمیا و ایمان وارد چادر شدن.  

 
 سرمو آوردم باال و زل زدم بهشون. 

 
 ارمیا تا منو دید با عصبانیت گفت: چرا با لباس خیس نشستی اینجا. ؟

 
 چپه نگاش کردم و گفتی: لباس از تو میبی بیارم. 

 
 یه تای ابروشو انداخت باال و پالتوشو در آورد ؛ بعدش ژاکتشو. 

 
 با تعجب زل زدم بهش که گفت: بگیر اینارو بپوش سرما میخوری. 

 
 تک سلفه ای کردم و گفتی: تنزس ؛ من اینارو بپوش خودم بی لباس میمونی. 

 
 نفسشو داد بیرون و اشاره کرد به لباسش و گفت: میبینی که تیشرم تنمه. 

 



سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم و گفتی: گفتی که نمیخواد سرده کوا خودم 
 بهتره بپوشی ؛  االن زود خشک میشی. 

 
با حرص گفت: بهت میگی نمیخوام بپوشی ؛ سردم نیست کر وقت سردم شد 

 ازم میگیرمش. بحثی نزن بردار بپوش گیرم نمیاد دیگه. 
 

 ه بابا چقدر ناز میزنی تو. امدم حرف بزنی که ایمان گفت: بپوش دیگ
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: به من نگو بابا احساس مسهولیت بهی دست میده. 
 

 خندید و گفت: بپوشش. 
 

 از سر مام بلند شدم و گفتی: باعشه حاال که التماس میزنین میپوشی. 
 

 بعد پالتورو ؛ ژاکتو برداشتی و سریع تنی کردم. 
 

 توش گی میشدم. 
 

 بچه کا زدن زیر خنده و که گفتی: کر ؛ محبورم میفهمین مجبور. 
 



 ارمیا قهقهه ای زد و گفت: مومه کوچولو. 
 

 چشمامو ریز کردم و گفتی: عمته کا. 
 

 خندش شدم گرفت . 
 
سب آبی باز کرده   شو که عین ا شاد شد که دکن گ صدای زنس گوشیش باعث 

 بود ببنده. 
 

 بفرمایید. ؟دکمه ی اتصالو زد و گفت: بله 
 

 با ترس به بچه کا نگاه کردم. 
 

 صدای طرفو نمیشنیدم؛ یه حدسایی زده بودم. 
 

 صدای پر تعجب اریما بلند شد: شمرررررا؟
 

شت تلفن  صدای آنیتا از پ شتی رو بلندگو که  شیو گذا شو گو سمت شیرمه زدم 
 اومد: وا ارمیا منی آنیتا. 

 
 با کمون لحن قبلیش گفت: آنیتا؟ بجا نمیارم. 



 
شیدم گفتی:به به آنیتا خانوم  ستش ک سریع تلفونو از د آب دکنمو قورم دادم و

 چطوری شوما. 
 

 خندید و گفت: آوا تویی؟
 

 تک خنده ای کردم و گفتی: نه خواکر دو قلوشی. 
 

 خندش شدم گرفت؛ ادامه داد: چه خبر خوش میگذره؟
 

 زدم و گفتی : خوش اوف نمیدونی چقدر خوش میگذره.لبخند گشادی 
 

 صداشو صاف کرد و گفت: ایشاال تا آخر کفته میاین دیگه؟
 

 یه نگاه به ایمان انداختی و گفتی:آره بابا عروسی داوشمه کا. 
 

 با ذوق گفت: دلی برام تنگیده. 
 

 خندیدمو گفتی:تو که منو یه بار بیشتر ندیدی کمش. 
 



 قت شدم. کمون یه بار عاش-
 

 فداتی ک..-
 

خدانزنه؛ بعد مزثی کرد و گفت: راسررتی داشررتی با ارمیا میحرفیدم ؛ دیوونه -
 میگه شما. 

 
 خنده ی علزی کردم و گفتی: شوخی میزرد باو. 

 
 صداشو مدی کرد و گفت: عاره میدونی  حاال گوشیو بده بهش بحرفی باکاش. 

 
 تش. آب دکنمو قورم دادم و گفتی: ام .. چیزه.. رف

 
 با تعجب گفت: کجا؟

 
 سریع گفتی: دشویی. 

 
 خندید و گفت: خو امد بگو زنس بزنه. 

 
 باشه ای گفتی و قطع کردم.

 



 با حرص به ارمیانگاه کردم و گفتی: شل زرد ؛ خواکرم بود. 
 

 با تعجب گفت: خواکرم. 
 

چپه نگاش کردم و گفتی: عارع خواکربعد مزثی کردم و گفتی:ببین یه چی رو 
بزار برام روشررن کنی؛ ببین تو یه پدر مادر داری؛ ]پس میخای دوتا داشررته 
شن برن زیر  سی آنیتا. خواکر تو با داوش من قراره مفت ب شه[ یه خواکر به ا باع

 یه سقف. 
اری کمه چیزو ؛ اگه کی چهارشررنبه کی عروسرریشررونه ؛ مجبوری که یادم بی

 یادم نمیاری خاکشا سوتی نده. 
 االنی خاکرم میزنگه بهش بوگو شوخی کردم و خعلی عادی بحرف باکاش. 

 
 ارمیا:@_@

 
تا  با حرص داد زدم: کن اوموری نیگانزن شرررل مغز اگه نبودم وا داده بودی 

 االن. 
 

 آب دکنشو قورم داد و گفت: باعشه. 
 

 زدم و گفتی: بگیر زنس بزن بهش ؛ فقط بزار رو بلندگو. لبخند پیروزمندانه ای 



 سرشو تزون داد و گفت: باعشه و بعد تزرار شماررو زد. 
 

 بعد از چند تا بوق برداشت و گفت: سالم اری باالخره امدی از دشویی. 
 

 ارمیا کمی مزث کرد و گفت: عاره االن امدم.
 

 آنیتا خندید و گفت: چیزار میزردی اون تو. 
 

 ارمیا بی خیال گفت: آدم تو دشویی چیزار میزنه ؟
 

 آنیتا با تعجب گفت: ارمیا چرا اینجوری شدی؟
 

 ارمیا با کمون لحن قبلیش گفت: چجوری شدم. 
 

 خیلی سرد حرف میزنی چیزی شده. -
 

با پام محزی کوبوندم رو پاشو آروم گفتی: بگو؛ نه کی سرد حرف زد فقط سرما 
 خوردم نمیتونی بحرفی. 

 
سرما خودم نمیتونی  سرد حرف زد فقط  شو تزون داد و گفت: بگو ؛ نه کی  سر

 بحرفی. 



 
 دستمو محزی کوبوندم رو پیشونیی که بچه کا خندیدن.

 
شد: اون بگو اولش برا چی بود. ؛ حالت واقعا بده  صدای پر تعجب آنیتا بلند 

 داداشی. 
 

د میزنه حالی بده ارمیا کول شررد و گفت: عاره؛ نه ؛ خوبی ؛ ببخشررید سرررم در
 خدافظ بعد سری گوشیو قطع کرد.

 
با حرص داد زدم: مشنس ؛ چرا حرف منو تزرار میزنی چرا بگو رو گفتی ؛ من 

 سرمو کجا بزوبی که مرگی طبیعی ملوه بده. 
 

 با ترس گفت: ببخشید کول شدم. 
 

 داد زدم: ریدی آب قطه. 
 

 نخندیدم.بچه کا زدن زیر خنده خودمی خندم گرفته بود؛ ولی 
 

 سری از روی تاسف تزون دادم و گفتی: عقلتو از دست دادی کال. 
 



 نصفه شبه.  ۱بعد رو به بچه کا گفتی: برو بچز بگیرین بخسبین. ساعت 
 

 امیر سرشو تزون داد و گفت:موافقی. 
 

 نسیی بلند شد و گفت: یه پتو داریی کمش. 
 

 قیافمو کج کردم و گفتی: کمونو باز کن ما میشیی روش. 
 

 سرشو تزون داد و پتو رو باز کرد. 
 

 امیر سریع پرید رو پتو و دست نگاروکشید و گفت: ما اینجی میخابیی. 
 

 ایمانی سریع دست نسیمو گرفت و گفت: ماکی که اینجا. 
 

 منی خیلی شیک دست اریمارو گرفتی و گفتی: ماکی اینجا. 
 
 االخره به توافق رسیدیی و کپیدیی. ب
 

 سرمو تو پالتو فرو کردم و محزی بو کشیدم. 
 

 تمام عطرش وارد بینیی شد سعی کردم تا ابد بوی این عطرو فراموش نزنی.



 
 خالصع به تشزا دست نزدم و رفتی بیرون. 

 
یه نگاه به بچه کا که دور کی نشررسررته بودن و داشررتن تفت میدادم نگاه کردم و 

 ی: میگماا اگه زحمت میزشدین و پتورو ممع میزردین ممنون میشدم. گفت
 

ایمان شونه کاشو انداخت باال و گفت: مگه ما فقط خوابیده بودیی روش ؛ توام 
 بودی دیگه.

 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: یه پیشنهاد منصفانه. 

 
 کله کاشونو تزون دادن و گفتن: چه پیشنهادی؟

 
 تک سلفه ای کردم و گفتی: کمه باکی ممع میزنیی. 

 
یه من ممع میزنی نمیخواد خودتونو تو  کارا چ فت: وا این  ید و گ ند امیر خ

 زحمت بندازین بعد پاشد رفت تو چادر. 
 

 بلند دست زدم و گفتی:احسنت و تبارک الله؛ تو یه چیزی میشی. 
 



 بری ازش نیست. بعد مزثی کردم و گفتی: این ارمیا کوماس؟ از صبح خ
 

 نگار لبخندی زد و گفت: رفته پشت درختا قدم بزنه. 
 

 با تعجب گفتی : قدم. 
 

 سرشو تزون داد و گفت: عارع قدم. 
 

 با ذوق گفتی: ژان ژان؛ از کدوم طرف رفت. 
 

 دستشو به سمت مایی که درخت داشت نشون داد و گفت: از اونجا رفت. 
 

سی بعد رفتی  شی با ذوق گفتی:اوکیی مغ صدای زنس گو داخل چادر که دیدم 
 نگار از تو کیفش بلند شد. 

 
 به سمت کیفش رفتی و گوشیشو که داشت خودکشی میزرد و درآوردم. 

 
 یه نگاه به صفحه ی گوشیش انداختی که با عزس خودش موامه شدم. 

 
 از این دماغ و گوش حیونا گذاشته بود رو صورتش. زارم. قیافو.برداشته بود 

 



از این دماغ و گوش چادر زدم بیرون و گوشرریشررو انداختی تو بقلشررو گفتی: از 
 \حیونا میزاری رو عزسام مواظب باش شزار نشی گونه ی کمیاب:

 
 یهو کمه زدن زیر خنده؛ نگار چشماشو ریز کرد و گفت: نزبت بی خاصیت. 

 
 خندیدمو کفشامو پام کردم و به سمت درختا حرکت کردوم. 

 
 آخ پام.

 
 ره رسیدم. باالخ

 
 یه نگاه از دور دست کا به ملبک انداختی که به افق خیره شده بود. 

 
 یه قدم رفتی ملو و زدم پشتشو گفتی: به ملبک اینجی چه میزنی؟

 
 سرشو خیلی آروم برگردوند و زل زد بهی. 

 
 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: سالم من آوا کستوم خوشبختی. 

 
 از ماش بلند شد و یهو محزی بغلی کرد. لبخند خوشگلی زد و 



 
 یا خود خدا. 

 
 باز مو گیر شد؛ معلوم نیست منو شزل کی دیده باز. 

 
 کمونجوری که سعی میزردم از بغلش بیام بیرون گفتی: چته ولوم کن. 

 
 با بغض گفتی: شناختمت زندگیی؛ یادم امد یادم امد. 

 
 دستام رو شونه کاش خشک شد. 

 
 چی گفتی؟با تعجب گفتی: 

 
شک می شناختمت. از خودش مدام کردکمون موری که آروم ا ریخت گفت:

 آوا عشقی من زندگی من شناختمت باالخره. 
 

 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: مدی میگی ؟یا داری مسخرم میزنی. ؟
 

 سرشو تند تند تزون داد و گفت: نه بخدا ؛ شناختمت. وای خدایااا. 
 

 : فقط منو میشناسی. ؟نفسمو دادم بیرون و گفتی



 
 سرشو به نشونه ی مثبت تزون داد. 

 
ستی ؛ یادم میاد  شق منی باو؛ میدون با ذوق میغ زدم و پریدم بغلش و گفتی: ع

 میدونستممی. 
 

ست دارم ؛ خیلی  شت رو موکام و گفت: دو شو گذا شارم و داد و چون محزی ف
 خیلییی خیلیییی. 

 
 ارم. با بغض گفتی: من خیلی وقته که دوست د

 
محزی رو موکامو ب*و*سید و گفت: دیگه نمیخوام کیچ چیزی منو از تو مدا 

 کنه؛ فقط مرب .
 

 لبخندی زدم و گفتی: عاشقتی. 
 

 من بیشتر. -
 

 ا من بیشتر. -
 



فت: - عد مزثی کرد و گ فت: من ب ی ش م ر. ب اخی شرریرینی کرد و گ
 زندگیی؛ بهتره بریی پیش بچه کا. 

 
 سرمو تزون دادم و گفتی: نع میخام باکام حرف بزنی کلی حرف دارم. 

 
 لبخند زد و دستمو به طرف پایین کشید و وادارم کرد که بشینی. 

 
 سرمو گذاشتی رو پاکاش و شروع کردم به حرف زدن

 
 اووم ارمیا؟

 
 زل زد تو چشمام و گفت: مان دلی. ؟

 
 خودمو لوس کردم گفتی: دوسی دالی؟

 
 ج کردگفت:اگه بخوام راستشو بگی؛ نه. قیافشو ک

 
 نیی خیز شدم و گفتی :دوسی نداری؟ واقعا که..

 
 به زور خابوندم و گفت: نع دوست ندارم ؛ عاشقرررررررترری.

 



 لبخند پهنی زدم و گفتی: میدونی.
 

 خندید و گفت: فدام بشی من .
 

 شدی.؟اخی کردم و گفتی: خدا نزنه؛بعد ادامه دادم:از  کی عامق من 
 

یه آه کشررید و گفت: از کمون ؛ اول اول اول ؛ از کمون موقعی که رفتی لوم 
فامیلیی کلی ذوق مرب شررردم. تو  تازه وقتی فهمیدم که  دادم؛ از کمون موقع؛ 

 چی از کی عاشق من شدی؟
 

لبخند گشادی زدم و گفتی: خو راستش من از کمون اول عاشقت نبودم؛ خیلی 
نبال حال گیری بودم. اصررلن به عشررق و عاشررقی ازم بدم میومد اوال؛فقط د

محل نمیدادم وقتی کی فهمیدم فامیلیی خیلی ناراحت و حرصرری شرردم ؛ ولی 
بعدش دیگه نه؛ کی کی حسی بهت بیشتر میشد؛ نمیدونستی دوست دارم یا نه 
شقت گفتی؛  سی ته دلی موونه کرده؛ تا وقتی که بهی از ع ستی یه ح فقط میدون

شدم ؛ واای  اون موقع دیگه راحت شقت  شدم؛ دیگه واقعا فهمیده بودم که عا
مد  به سررر من ا یدونی چی  ما ؛ وقتی تیر خوردی؛ نم یا وقتی رفتی تو ک ارم

 نمیدونی .
 
 



 دستشو نوازش مانند کشید رو گونی و گفت:رک بودنی چیز خوبیه
 خندیدمو گفتی :عارع تازه به این نتیجه رسیدی ؟

 
 

 اد و گفت: نع خیلی وقته. سرشو به نشونه ی منفی تزون د
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: چه مالب!
 

با خوشررحالی خی شررد رو صررورتی و گفت: عاشررق خودتی؛ عاشررق کل کل 
عاشررقتی  عاشررق شرریطنتتی ؛  بت؛  عاشررق قل عاشررق ومودتی؛  ناتی؛  کرد

 عاشررررررررررق. 
 

 زل زدم تو چشماشو گفتی: ما بیشتر. 
 

ررررررررارم باشے من انقدر میخندم که لبخندی زد و گفت: "تررررررررو ڪنرر
مبادا خنده ے دیگرے رو ببینۍ."ترررو ڪنررررررررررارم باشے.خیره میشررررروم 

 که مبادا چشمان دیگرے نگاکت را از من بدزد..ترروڪنررررررررررارم باشے..
 من عمیق تر نفس میڪشی که تمام عطرم سهی من باشد...!

 
 "تررررررررررو"

 ل من خررررر ررررروب استررررر...!ڪنارم باشے حا



 خیالت راحت!
 من مرررر ررررررز اغوش تو حترررررے به دیوار کی تڪیہ نمیڪنررررری...!

 
 تررررررررررو فررررر رقط باشررررر ...!

 
 

 با بغض گفتی: کستی ؛ تا تهش کستی. 
 

سرررشررو کشررید عقب و گفت: ممنون ازین که کسررتی ممنون بعد مزثی کرد و 
 گفت: خو دیگه بسته پاشو ممع کن بریی پیش بروبچز. 

 
 از سر مام بلند شدم و گفتی : برویی.

 پیش بچه کا که رسیدیی ؛ با ذوق و شوق گفتی؛ که منو یادش امده .
 

 ون کردم. یه خورده مسخرم کردن که من خعلی شیک و پیک قهوه ایش
 

با دستور ارشد گروه ؛ تصمیی بر این شد که بعد و ازظهر بزنیی از منگل بیرون 
 و بریی شهر باعزی

 
 ژان ژان. 



 
 

 کنوزم باورش برام سخته. 
 

 باور اینزه چجوری یادش امده. 
 

 چجوری خوب شد. 
 

 اصلن چجوری عاشقی شد. 
 

 کمه چیز. سرمو به طرف آسمون گرفتی و گفتی: خدایا شزرم.بخاطر 
 گاکي وقتا یه نفر  فقط یه نفر 

 
 باعث میشه حس کني

 
 چیزی که تورو روی زمین نگه داشته. 

 ماذبه ی زمین نیست.
 

 یه نگاه به ایمان انداختی و گفتی: ممع کن بریی دیگه .
 

 چپه نگام کرد و گفت: دارم کمین کارو میزنی. 



 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: براوو. 

 
 دستشو گذاشت رو سینش و خی شد. 

 
 خندیدمو رفتی داخل چادر. 

 
 نسیی و نگار نشسته بودن داشتن عین این ندیده کا آرایش میزردن. 

 
 سری از روی تاسف تزون دادم و گفتی: خیجالت بزشین. 

 
 نگار سرشو آورد باال و گفت: از کی؟

 
 یه نگاه به ارمیا انداختی و گفتی: از ارمیا. 

 
 دید و گفت: این از خودمونه باو. نسیی خن

 
 ارمیا تک خنده ای کرد و گفت: چیزارشون داری بزار خوشگل کنن. 

 
 چپه نگاش کردم و گفتی: پس تو نیگاشون نزن فهمیدی؟



 
 لبخندی زد و گفت: تا تو کستی من حتی نیی نگاکی کی به کسی نمیزنی. 

 
 لبخند گشادی زدم که نگار گفت: اه اه برین بیرون کندی بازی در بیارین. 

 
 چپه نگاش کردم و گفت: حسود . 

 
 بعد رو به نسیی گفتی:نسی؛ وسایالتو بده منی آرایش کنی ه*و*س کردم. 

 
 خندید و گفت: بشین. 

 
رو دوزانوم نشستی و دستمو بردم سمت وسایال که صدای ارمیا بلند شد: شوما 

 رایش نمیزنی عزیزم. آ
 

 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: چرا اونخ .
 

لبخندی زد و گفت: چون من میگی؛ در ضرمن خوشری نمیاد کسری بهت نگاه 
 کنه. 

 
 با حرص گفتی: اما صورتی بی روحه. 

 



شش بیاد ؛  صورتت عالیه اونی که باید خو شد و گفتی: نخیر  لبخندش پهن تر 
 میاد. 

 
 بلند شدم و رفتی بیرون. با ناراحتی 

 
 ایش حاال واسه من غیرتی میشه. 

 
 اصلن یه کاری میزنه که میگی کاش منو یادش نمیومد. 

 
شت  صدای ارمیا از پ شتی بازی میزردم که  ستی و با خاک کا دا ش رو دوزانوم ن

 سرم امد: خانومی. ؟
 

 موابشو ندادم که گفت: عزیز دلی. 
 

 و باز کی سزوم.
 

 روم گفت: باکام قهری ؟نشست رو به 
 

 زل زدم تو چشماشو گفتی: آرع قهرم. 
 



خندید و گفت: بخاطر یه آرایش نزردن؛ اوه پس اگه بگی چادری شررو طالقی 
 میدی .

 
 با حرص گفتی: ارمیا. 

 
 لبخندی زد و گفتی: مانی. 

 
با دلخوری گفتی:اونا کمشررون دارن آرایش میزنن ؛ کسرری کی چیزی نمیگه 

 بهشون ولی تو ؛ من فقط میخواستی یه ریمل بزنی کمین. 
 

دسررتمو گرفت و گفت: من با اونا فرق دارم؛ آدما مثل کی نیسررتن عزیزم ؛ من 
بدون آرایش خوشررگلی اونوقت  خوشرری نمیاد آرایش کنی؛ تو کمین موری 

 ه کیچی ؛ آرایش نمیگی نزن ؛ کن ولی تو خونه واسه آقام. آرایش کنی دیگ
 

 با حرص ناخونامو تو دستش فشار دادم و گفتی: دیگه چی چیزی نمیخای ؟
 

 سرشو تزون داد و گفت: چرا؟ یه ب*و*س. 
 

ابروکامو انداختی باال و گفتی: نچ نچ نچ ؛ شرروما تا اطالع ثانوی از ب*و*س 
 محرومی آقاکه. 

 



 ت: چرا اونوقت؟اخی کرد و گف
 

 شونه کامو انداختی باال و گفتی : دیگه دیگه بماند. 
 

 خندید و گفت: مومه من اگه بخوام کاری کنی که واسی کاری نداره. 
 

 سریع بلند شدم و گفتی: نسیی صدام میزنه خودافز. بعد دوییدم سمت چادر.
 

 اعزی.ب بعد از ممع کردن وسایال نشستیی تو ماشین و ویژ پیش به سوی شهر
 

 بستی گفتی: پس فردا عروسیه کا. کمون مور که داشتی بند کتونیامو می
 

 شونه کاشو انداخت باال و گفت: خب؟
 

 با ترس گفتی : میترسی گند بزنی بفهمن. 
 

 امیر سریع گفت: نه نترس ما کستیی بغلش ؛ حواسمون بهش کست.
 

 سرمو تزون دادم و  تزیه دادم به صندلی. 
 



 از میبش در آورد و گفت: میاین عزس بگیریی.  نگار گوشیشو
 

 \کلمو تزون دادم و گفتی: اوکیی؛ بگیر.
 

 چیک.  ۳؛2؛۱لبخندی زد و گفت: 
 

وقتی عزسو باز کرد چپه نگاش کردم و گفتی: االن مثال که چی دستتو گذاشتی 
 رو صورتت؛ آدم باش ؛ آدم. 

 
 با حرص گفت: به تو چه کن ؛ ب م و چ ه. 

 
 انداختی باال و گفتی: واسه خودم میگی.  شونه کامو

 
 روشو برگردوند سمت پنجره. 

 
 تک خنده ای کردم  چشمامو بستی. 

 
 با صدای ارمیا چشمامو باز کردم. 

 
 یه نگاه بهش انداختی ؛صورتشو عین بز آورده بود ملوی صورتی. 

 



یه تزونی خوردم و گفتی : ارمیا عیزم ؛ یه خورده اگه صورتتو بزش عقب ممنون 
 میشی. 

 
 خندید و صورتشو برد عقب. 

 
 از ماشین پیاده شدم و گفتی: چه زود رسیدم. 

 
 ساعته تو راکیی.  2با تعجب گفت:کنوز میگی زوده؛ 

 
 ابروکامو انداختی باال و گفتی: اوو کی میره این کمه راکو. 

 
 دید و گفت: کمینجا واستا پیش بچه کا تا من برم بلیط بگیرم و بیام. خن

 
 سرمو تزون دادم و رفتی پیش بچه کا. 

 
 نگار تا منو دید و گفت: ارمیا کو؟

 
 چپه نگاش کردم و گفتی: کیشمیشی دم داره. 

 
 متفزرانه گفت: چه مالب .



 
 سرمو تزون دادم و گفت: رفته بلیط بگیره. 

 
 و گفت: آخ ژان. نیششو باز کرد

 
 سری از روی تاسف تزون دادم و رفتی بغل نسیی. 

 
 دقیقه ارمیا با سه تا بستنی و چند تا بلیط امد.  ۳بعد از 

 
وقتی رسید به ما یزی از بستنی کارو داد دست من اون دوتا کی داد دست نسیی 

 و نگار. 
 

 با تعجب گفتی: خودتون چی پس؟
 

 لبخندی زد و گفت: ما نمیخوریی. 
 

 شونه کامو انداختی باال و گفتی: خوب به من چه. 
 

خندید و گفت: پرو؛ بعد رو به ممع گفت:بچه کا کر کی خاسرررت دو به دو 
 باکی بره ما که رفتیی. 

 



 بعد دستمو کشید و گفت: بیا بریی ترن. 
 

 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: ترن. 
 

 ت: عاره یه فازی میده که نگو. سرشو تزون داد و گف
 

 دستمو گذاشتی رو سرم و گفتی:آخ آخ سرم خیلی درد میزنه : ترن نمیتونی بیام. 
 

 چشماشو ریز کرد و گفت:مطمهنی؟
 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: مدیونی اگه فزر کنی ترسیدم.

 
 خندید و گفت: من تورو میشناسی؛ سرم درد نمیزنه میترسی؟

 
 چپه نگاش کردم و گفتی: کی ؟ من ! زارم.  اصلنی نمیترسی. 

 
 دستمو محزی گرفت و گفت:ا چه خوب پس بیا بریی. 

 
 به زور لبخند زدم و گفتی: بریی. 

 
 



 یا حضرم ؛ االن وصیتمو میزنی و بعد سوار میشی. 
 

شن  صندلی و داد زد: عاغا تزمیله رو شوندم رو  شید و ن ستمو ک ارمیا محزی د
 کن. 

 
 کمربندو محزی بستی ؛ خودمی  نزدیک ارمیا شدم. 

 
 چشمامو بستی .

 
 وقتی که باز کردم دیدم رو کوام. 

 
 چنان میغی زدم که تو عمرم تا حاال نزده بودم.

 
 ارمیا یه نگاه بهی انداخت وگفت: چرا میغ میزنی دیوونه؟

 رران.داد زدم : دیوونه عمته گاو صادراتی؛ بگو نگه دارکهه. مررامرررررررر
 

 خندید و گفت: عاغا تند ترش کن. 
 

 با ترس گفتی: نه نه عاغا یواش تر کن. 
 

 ارمیا: عاغا بهت میگی تندترش کن دیگه. 



 
 تازه به یه نتیجه ای رسیدم. 

 
 ازون باال داریی با اون مرده که پایینه حرف میزنیی .

 ارمیا بیشور داره ایستگام میزنه. 
 

 نیی نگاکی بهش انداختی و گفتی: اریماا دارم باال میارم. 
 

 خندید و گفت: یه کی دیگه مونده. 
 

 میغ زدم و گفتی:بگی خدا چیزارم کنه نره خر. 
 خالصه تا آخرش فقط میغ میزدم یا مدشو به فش میزشیدم. 

 
از ترن که پیاده شرردیی؛ عین این دیوونه کا دور خودم میچرخیدم؛ سررر گیجه 

 ه بودم. گرفت
 

 ارمیا تا منو دید با ذوق گفت: بلیط بعدی واسه اژدکا بزن بریی.
 

 یه میغ کشیدم و گفتی: من نمیررررررررام. 
 



 خندید و گفت: چرا عشقی. 
 

 با حرص گفتی: عشقمو درد ؛ من میترسی خوب شد. 
 

سمت اژدکا گفت: نترس عزیزم من  شید به  ستمو گرفت و کمونجور که میز د
 پیشتی. 

 
 سر مام واستادم و گفتی: میترسی میفهمی یا بفهمونمت. 

 
 لبخند پهنی زد و گفت: بفهمون.

 
 چشمامو ریز کردم و گفتی: ملبک نزار یزاری صورم بدمااا. 

 
 باترس نگام کرد و گفت: وای منو نخور. 

 
 با حرص کیفمو انداختی رو زمین.

 
 یه نگاه به بستنیی که تقریبا آب شده بود انداختی. 

 
 لبخند پهنی زدم و زرم مالیدم به صورتش. 

 



ستنی کردم یه قدم رفتی عقبو گفتی: خب حاال نظرم  شو ب صورت شنس  وقتی ق
 چیه بریی اژدکا. 

 
 خیلی عادی گفت: نظرم اینه که بریی. 

 
 با تعجب گفتی: چررررررری؟ زر زدم. 

 
 نیششو باز کرد و گفت: تا تو باشی دیگه زر نزنی. 

 
 ادم و گفتی: صورتت بستنی کثیفه کاا ؛ نمیخای بشوریش. آب دکنمو قورم د

 
سرررشررو به نشررونه ی منفی تزون داد و گفت: نع ؛ بریی سرروار بشرریی بعد 

 میشورمش. 
 

یه قدم رفتی عقب و گفتی: نه بهتره االن بشروریش ؛ آخه میدونی چیه صرورتت 
 چسبونزی میشه بخاطر خودم میگی. 

 
مچ دسررتمو گرفت و گفت: قربانت ؛ ممنون که به فزرمی ولی من دوس دارم 

 صورتی چسبونزی بشه. 
 



کمون مور که سعی میزردم مچمو از دستش خارج کنی گفتی:وای ارمیا حالی 
مدن دارن صررردام  کا ا چه  مان و ب عد مزثی کردم و گفتی: ا ای بده. ب خعلی 

 میزنن. 
 

 سرشو برگردوند که الفرار.
 

 یدوییدم که یهو کیفی کشیده شد و پرم شدم تو بغلش. داشتی م
 

 با التماس گفتی: نمیام عاغااا؛ میترسی. 
 

 لبخند پهنی زد و گفت: نه نترس خانومی  ؛ تا من پیشت...
 

با حرص گفتی: عاره مشررخصرره پیشررمی داری بدتر میترسررونیی نزبت؛ چه 
 اصراری داری سوار شی کن ؟

 
 تالفی کنی. لبشو گاز گرفت و گفت: میخام 

 
با غیض گفتی: خو یه مور دیگه تالفی کن ؛ بعد  سررریع گفتی: به من دسررت 

 بزنی میغ میزنماااا. 
 

 خندید و محزی دستمو کشید. 



 
 بعله باالخره پیروز شد و سوار اون نره خرم کرد. 

 
 از اژدکا که نگی بهتره. 

 
سته بود کی میگفت: تندترش  ش شی کن بخودش رفته بود رو کله ی اژدکا ن عد

 عین این چلغوزا یه نگاه به من میزرد و میخندید. 
 

 با تمام قدرم کمربندو چسبیده بودم که مبادا باز بشه و موون مرب بشی. 
 

 دختر موونه که بغلی نشسته بود خندید و گفت: چرا میغ میزنی؟
 

 نگاش کردم و گفتی: کر برو به عمت بخند دختره دوز دارم میغ بزشی. 
 

 خندش شدم گرفت و گفت: ببغشید بابت خندیدنی. 
 

سرررمو تزون دادم و گفتی: به لطف و مهربانی و بخشررندگیی و از کمه مهی تر 
 ؛بزرب بودنی میبخشی. 

 
 یه خورده خیره نگام کرد و دوباره خندید. 



 
 با ترس داد زدم: کوی مردک یواش برو. 

 
 ممع پسرای پشت سرم کمه خندیدن. 

 
 گفت: داداچ تندش کن.  ارمیا خندید و

 
با حرص گفتی: درک فزردی میترسرری ملبک نخیر ببین بعد دسررتامو ول کردم 

 که نزدیک بود پرم بشی رو زمین؛ دوباره چسبیدمش. 
 

داری یا خودمو پرم دیگه داشرررت اشررزی در میومد ؛ عربده زدم: یا نگه می
 میزنی پایین : اینجی دیگه مای من نیست. 

 
 ر پایین ؛ اگه تو بمیری کی برا بچه کام مادری کنه لعنتی.ارمیا گفت: نه نپ

 
 چشمامو ریز کردم و گفتی: یه مادری بهت نشون بدم واستا فقط. 

 
 با ترس گفت: عاغا نگه دار قضیه مرب و زندگی شده. 

 
بعد از اینزه ازون اژدکا رکانیدم ؛ به سمت آبشار کوچیزی که یه گوشه از شهر 

 زوش نشستی. بازی بود رفتی و رو س



 
 ارمیا بدو بدو امد سمتی و با خنده گفت: عشقی چرا پیاده شدی بودی حاال. !

 
 کیفمو کوبوندم تو سرش و گفتی: کیسااا ؛ نشنوم صداتو. 

 
 خندید و گفت: باشه ببخشید کمینجا بشین تا برم صورتمو بشورم و بیام. 

جوری گفتی: یاینو گفت و به سمت دستشویی حرکت کرد ؛ با حرص زیر لب 
 برو که دیگه نیای ]البته از ته دل نگفتی[

 
کمین موری نشسته بودم و داشتی با دستی با آب بازی میزردم که یزی نشست 

 بغلی.
 

سرمو آوردم باال که چشمی خورد به یه پسر بسی میگر ؛ یعنی خعلی الکردار 
 میگر بود ولی چشماش خیلی کرز میچرخید. 

 
 گفتی: کن ؟ کاری داری؟یه نگاه بهش انداختی و 

 
سرشو تزون داد کمونجور که از پایین به باال رو داشت آنالیز میزرد گفت: عاره 

 یه کار کوچیک داشتی .
 



 متفزرانه گفتی: چیزار؟ 
 

سمتی و گفت: یه زنس  شماره آورد بیرون و گرفت  شو کرد تو میبش و یه  ست د
 بزن بهی باکی آشنا بشیی. 

 
گرفتی؛لبخند پهنی زدم و از سررر مام بلند شرردم و کمون شررماره رو از دسررتش 

مور که داشررتی شررماررو پاره میزردم گفتی : بشررین تا زنس بزنی اینو گفتی و 
 مستقیی به سمت دستشویی حرکت کردم.

 
 

 از پشت در دشویی داد زدم: ارمیا بدو بیا دیگه. 
 

 کمون موقع در باز شد و امد بیرون. 
 

 گفت: اینجا چیزار میزنی ؟ نیی نگاکی بهی انداخت و
 

 خیلی شیک گفتی: یه پسمله مزاحمی شد پاشدم امدم دنبالت. 
 

 با عصبانیت گفت:چی ؟ کی ؟ کدوم پسره. 
 

 بی خیال گفتی: رفتش دیگه. 



 
 چپ چپ نگام کرد و گفت: تو که باکاش حرف نزدی ؟

 
 سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم و گفتی: نع فقط شماره داد که پارش کردم. 

 
 لبخندی زد و گفت: ممنون که باکام صادقی. 

 
لبخند پهنی زدم و گفتی: قربون شرروما ؛ بعد مزثی کردم و گفتی: بهتر نیسررت 

 بریی دیگه. 
 

 نچ نچی کرد و گفت: نه باو کنوز تونل وحشت مونده. 
 

 و گفتی: نمودی منو تو. یه میغ کشیدم 
 

 خندید و گفت: ایندفعه با بچه کا میریی. 
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: میخام صد سال سیاه نریی. 
 

 دستشو با بلیزش خشک کرد و گفت: بریی منتظرمونن. 
 



 به ناچار دنبالش راه افتادم.  
 

 وا.آوقتی رسیدیی به بچه کا نگار امد سمتی و با ترس گفت: رنگت چرا پریده 
 

 چشمامو ریز کردم و گفتی : ازون زباله بپرس. 
 

 خندید و گفت: زباله دیگه کیه ؟
 

 به ارمیا اشاره کردم و گفتی: اینه خودشه. 
 

 آب دکنشو قورم داد و گفت: بالیی سرم آورده؟
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: منحرف به درد نخور. 
 

 نسیی پرید وسط حرفی و گفت: خو چی شده. 
 

 با حرص گفتی: ترن سوارم کرد حالی بد شد؛ تازه به زور اژدکا سوارم کرد. 
 

 ایمان زد زیر خنده و گفت: آخی ؛ فزرکنی  از ترس زیاد باشع. 
 

 با غیض گفتی: ترس ؛ کی ترسید من فقط .... 



 
 امیر متفزرانه گفت: فقط ؟

 
 فقط اینزه حالی بد میشه کمین.  -
 

 ماکی باور کردیی عشقی. نگار گفت: باعشه تو گفتی و 
 

 با حرص داد زدم: اصلن به شوما چه ربطی داره کا کا کا؟
 

 اریما خندید و گفت: به اعصابت مثلث باش عیزم. 
 

 نفسمو دادم بیرون و گفتی: بهتره برین تونل نبینمتون. 
 

 امیر با تعجب گفت: بریی؛ مگه تو نمیای .
 

 موییده که بیام...لبخند پهنی زدم و گفتی: مگه خر مغزمو 
 

 ارمیا امد سمتی و گفت: میاد بابا بعد دستمو کشید. 
 



شلوار کی  ستی میخوای که عین کش  ستادم و گفتی: چی از مون د سر مام وا
 میزشیش.

 
 خندید و گفت: میخام ببرمت تونل. 

 
 با حرص گفتی: باشه میام ولی کن نفله. 

 
 دستمو ول کرد و گفت: برو تو. 

 
وارد شدم ؛ صدای خنده کای وحشتناکی که میومد ترسمو بدتر با ترس و لرز 

 میزرد.
 

 عین این کورا داد زدم: ملبک کجایی؟ 
 

 یهو دست سمت چپی به طرف پایین کشیده شد و پرم شدم رو صندلی. 
 

شیطان الرمیی  ضی چی از مونی میخای؟ اعوذبالله من ال داد زدم: ولی کن عو
 ؛ پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. 

 
 



سمشوگذاشت رو دکنی و با صدای خراشیده ای گفت: ببند دکنتو تا به میمون 
 تبدیلت نزردم. 

 
ین منو ا سرمو تزون دادم که دستشو برداشت ؛ یه میغ زدم و گفتی: کمک کنید

 خفت کرده یا حضر.... دوباره سمشو گذاشت رو دکنی. 
 

 سرمو اینقدر تزون دادم که داد زد: مثل اینزه دلت میخواد میمون بشی کان. ؟
 

دسررتمو گذاشررتی رو سررمش و پسررش زدم و گفتی: تورخدا ولی کن ؛ من تازه 
عد ب میخام عروس بشرری بعد بچه بیارم بعد بچی ازداواج کنه بعد بچه دار بشرره

 بچش بزرب بشه و ازداوج کنه بعد بچه دار بشه بع .....
 

 با حرص گفت:اه آوا سرمو خوردی. !
 

 یه خورده مزث کردم و بعد با تعجب گفتی: ارمیا تویی؟
 

 خندید و گفت: عارع باو. 
 

 با عصبانیت داد زدم: آشغال گو؛ داشتی اذیتی میزردی حمال. 
 



 یه عنزبوم گنده امد ملوم.  کمون موقع به روبه روم خیره شدم که
 

 یه میغ خفه کشیدم و خودمو پرم کردم تو بغل ارمیا. 
 

 صدای خنده ی بچه کا از پشت سرمون میومد. 
 

 اریما داشت قهقهه میزد. 
 

 با بغض گفتی: خیلی عوضین نامردا. 
 

 ارمیا دست از خندیدن برداشت و گفت: ای مان چرا بغض کردی حاال.
 

 یلی عنی   .با دلخوری گفتی: خ
 

 دستمو نوازش کرد و گفت: خودتی خانومی. 
 

 با مشت زدم رو پاشو گفتی: میخام پیاده بشی. 
 

 خندید و گفت: تو که کر چی میشه میگه میخام پیاده بشی.
 

 با حرص گفتی: نخندااا ؛ رو اعصاب من اسزی نرو کااا.



 با ذوق گفت: وای آوا اونجارو. 
 

سرمو بلند کردم و که چشمی افتاد به یه چیز سفید که گمونی روحی چیزی بود 
 ؛ یه صداکای عجیبی کی داشت از خودش در میاورد. 

 
 با تمام قدرم میغ زدم؛ ایندفعه زدم زیر گریه. 

 
 ارمیا با ترس گفت: چت شد آوایی؟

 
شو ارمیا. نمیفهمی میگی میترسی اونوقت شو پس زدم و گفتی : خفه  ست دتر ب د

 اذیتی میزنی؟ 
 

 با شرمندگی گفت: شوخی کردم باکام بابا. 
 

 دماغمو کشیدم باال و گفتی: با من ازین شوخیاا نزن چون بی منبی. 
 

 با کمون لحن قبلیش گفت: معذرم موخام. 
 

 موابشو ندادم. 
 



ستی و  ش شه ن سریع پریدم بیرون و یه گو شت  وقتی که اون تونل لعنتی نگه دا
 بین دستام. سرمو گرفتی 

 
 نسیی تا منو دید سریع گفت: چی شده آوا.گریه کردی ؟

 
 سرمو آوردم باال و گفتی: برو یه آب بگیر بیا اینقدرم ورامی نزن. 

 
 سرشو تزون داد و رفت. 

 
 

خالصررره اون شرررب ؛ شرررب خیلی زیبایی بود برای من ؛ و بینهایت ؛ میگی 
 بینهایت خوش گذشت.

 
 صبح شد و آفتاب نور زیبای خود را به صورم من تابید. 

 
 کتابی حرف زدنی عالمی داره. 

 
 بود.  8از روی تخت امدم پایین ؛ یه نیگا به ساعت انداختی. ساعت تمیز 

 
 چشمامو ریز کردم و زل زدم به بچه کا. 

 



 اوم ومی به نظرم از چه راکی برای بیدارکردنشون استفاده کنی؟
 

 : به نظرم برو آروم تزونشون بده. درون به من
 

 من به درون: از راکزار بسیار خوبت ممنونی مرخصی. 
 

 مارو باش رو دیوار کی داریی نقاشی میزنیی.
 

 فهمیررررررررررررردم. 
 

 آروم و بیصدا از در رفتی بیرون .
 

مسررتقیی رفتی تو آشررپزخونه ؛یه قابلمه ی مسرری با یه قاشررق برداشررتی و سررریع 
 برگشتی تو اتاق. 

 
آخی ؛ دلوم نمیاد از خواب بیدارتون کنی.  دیگه آدم وقتی از خاکه حق بدین که 

 کرمی داشته باشه. 
 

لبخند گشررادی زدم کمون مور که به قابلمه میزدم؛صرردامو انداختی پس کلمو 
 شروع کردم:



 
 پاشین؛ پاشین زلزله. 

 
 یدبخ شدیی به خاک سیاه نشستیی. 

 
 کمک کنید؛پام زیر آوار گیر کرده. 

 
 ضربه ی آخرو چنان محزی زدم که گوشی سوم کشید. 

 
 کمینجور داشتی داد و بیداد میزردم که یهو نگار بلند شد و پشت بندش کمه. 

 
 رمه سانتی گراد امده. د ۳ریشتری با ولتاژ  ۸یزی زدم تو سرم و گفتی : زلزله 

 
 نگار یه میغ زد و گفت: یا امام غریب خودم کمک کن. 

 شروع کرد به میغ داد کردن. 
 

 به نسیی یه نگاه انداختی که دیدم داره با چشمای ریز شده داره نیگام میزنه. 
 

 فزر کنی نسیی فهمیده. 
 

 یه قدم رفتی عقب دستمو گذاشتی رو دستگیره ی در. 



 
با حرص به  نسرریی  جا بود؛ اول  ند فزتو ؛ زلزله ک گار بب فت: ن گار گ به ن رو 

 اطرافت نگاه کن بعد میغ و داد کن. 
 

نگار دکنشو بست. یه خورده به اطراف نگاه کرد؛ نگاش لیز خورد سمت دستی 
 و قابالمه ی عزیزم. 

 
سریع داد زدم: ارمیا مان امدم یه لحظه ی  شد که  صبانیت از ماش بلند  با ع

 صبر کن عیزم اینو گفتی و د برو که رفتیی. 
 

 سریع از اتاق میی زدم بیرون ؛ نگار و نسیی کی دنبال من. 
 

 بدو بدو رفتی تو حیار؛ دور استخر میچرخیدم ؛ اون دوتا کی کمین طور. 
 

با عصرربانیت داد زد: با زبون خوش میای و  نگار  یا  پا؛  آوا خر ؛ االغ؛ چهار 
 کتزتو میخوری یا به زور میارمت. 

 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: من نمیام ؛ تو میخای منو بگیری تو بیا. 

 
 نسیی با غیض گفت: آزار داری مگه کا؟



 
 سرمو تند تند تزون دادم و گفتی: چقدر فزردی تا به این نتیجه رسیدی ؟

 
 و کوبوند رو زمین و افتاد دنبالی. با حرص پاش

 
 نگارم شجاع شد ؛ از اون طرف استخر امد دنبالی. 

 
 سر مام واستاده بودم و تزون نمیخوردم. 

 
 نگار و نسیی کی زمان از دو طرف استخر امدن و نزدیزی شدن. 

 
لبخند گشادی زدم؛ یه قدم رفتی عقب که این دوتا شپلق خوردن به کی و شوم 

 خر. شدن تو است
 

یه قدم امدم ملو و گفتی: تا شرروما باشررین فزر کتک زدن مرا نزنید. بعد مزثی 
 کردم و گفتی: آب بازی کنین ؛دیگه گیرتون نمیاد. 

 
 اینو گفتی و رفتی داخل خونع. 

  
 خوب حاال نوبت پسراس. 

 



 قابالممو سفت چسبیدم و رفتی سمت اتاقشون. 
 

 آروم دستگیره ی درو کشیدم پایین و رفتی تو. 
 

 ژون کیزل کارو نیگا. 
 

 یزی زدم پس کلی و گفتی: کیز بدبخت چشمای دریدتو ببند. 
 

 ولی مگه میشد المصب. 
 

 آخه زشته من نیگاشون کنی. 
 

 ولی باید کارمو انجام بدم. 
 

 حتی اگه لختی بودن من کارمو انجام میدادم؛ یه کمچین آدم پرویی کستی من. 
 

باکی از خواب  که؛ کمشررون  مه  قابل به  ندم  ند پهنی زدم و محزی کوبو لبخ
 پریدن. 

 
 امیر پاکاشو از تو حلق ایمان در آورد و پاشد از ترس در رفت. 



 
 ارمیا کی که عین این سزته زده کا داشت نگام میزرد. 

 
 مان که نگی بهتره؛ رفته بود زیر پتو. ای
 

شمال  شما بخیر؛ اینجا  ستانی  صبح زیبای زم سالم دوزتان؛  خندیدم و گفتی:
 است خبر گذار: آوا شایسته. 

 
 ایمان از زیر پتو امد بیرون و زل زد بهی. 

 
 یهو خیز برداشت سمتی ؛ امدم از در برم بیرون که امیر پرید ملوم. 

 
ست منو  شین عین ما با ترس رو به ارمیا گفتی: ملبزی؛ اینا میخان منو بزنن. ن

 نگاه کن؛ پاشو منو از چنگال این کا بزش بیرون.  
 

 چشماشو ریز کرد و گفت: نظرم با یه قلقلک چیه کوم؟
 

آب دکنمو قورم دادم و گفتی: قلقک؛ نررررررررره ؛ کر کاری میزنن ؛ بزنین 
 ولی قلقک نه. 

 
 ا از تخت امد پایین و گفت: خب برو بچ قلقزش بدین. ارمی



 
یه میغ کشرریدم و گفتی: زشررته ؛ خیجالت نمیزشررین؛ نه میخام بدونی کیا 

 نمیزنین؛ شرم نمیزنین ؛ با بدن لخت ملوی یه دختر غریبه میگردین. کن ؟
 

ارمیا یه نگاه به بچه کا انداخت و بعد اخی غلیظی کرد و گفت: آوا به چه حقی 
 ی تو اتاق کان؟امد

 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: االن دارم میرم خودافز شوما. 

 
 امدم از در برم بیرون که امیرو تو چارچوب در دیدم. 

 
 چپ چپ نگاش کردم و گفتی: بزش کنار میخام رد بشی. 

 
شحالی رد  شد که من با خو شید کنار؛ و این گونه  سمل خوب ک اونی عین یه پ

 شدم
 

 رفتی بیرون ؛ مستقیی رفتی تو حیار تا ببینی در چه حالین. وقتی از در اتاق 
 

 خیلی مجلسی زیر نور خورشید واستاده بودن ؛ تا خشک بشن. 
 



 ابروکامو انداختی باال و گفتی: دارین آفتاب میگرین ؟
 

 نسیی چپ چپ نگام کرد و گفت:کر کر کر خندیدیی. 
 

 لبخندی زدم و گفتی: نگفتی که بخندین. 
 

 نگار گفت: باعشه لخت میشیی سینه میزنیی. 
 

 دست بلندی زدم و گفتی: احسنت ؛ این فهمید تو نفهمیدی؟ 
 

 نسیی با حرص گفت: کدفت ازین کار چیه؟
 

 متفزرانه گفتی: کدف خاصی نداروم. 
 

 نتونست خودشو کنترل کنه و زد زیر خنده. 
 

 بریده بریده گفت: وای آوا .. خی.. لی باحالی. 
 

کامو انداختی باال و گفتی: عارع میدونی نیاز نبود بگی فرزندم؛ االنی از زیر ابرو
 آفتاب بیاین کنار؛ کی سیاکین سیاه تر میشین. 

 



 نگار با خنده گفت: فقط بخاطر تو. 
 بعد امد کنار. نسیمی که کمیشه حرف گوش کن ؛ از زیر آفتاب امد کنار. 

 
گفتی و به سررمت خونه حرکت  لبخند گشرررادی زدم و گفتی: بریی داخل اینو

 کردم. 
 
 
 

 با صدای نسیی که میگفت صبحونه حاضره شیرمه زدیی تو آشپزخونه. 
 

سر میز و خعلی با دقت پنیرو رو نون مالوندم؛ یه خورده عسلی  با ذوق نشستی 
 زدم روش ؛ یه ذره مربا کی زدم و و گذاشتی تو دکنی.

 
 نگار قیافشو کج کرد و گفت: ای آوا کثافت کاری نزن خاکشا. 

 
چپ چپ نگاش کردم و با دکن پر گفتی: به تو چه بز ؛ تو کلت تو کار خودم 

 باعشه. 
 

ارمیا خندید و گفت: خانومه منه دیگه. بخور عشررقی کر مور که دلت میخواد 
 بخور. 



 
 زندگانیی. لبخند گشادی زدم و گفتی: فقط منتظر دستور تو بودم 

 
 ایمان خندید و گفت: با این حرف نزن داوشی؛ قشنس گند میزنه به حالت. 

 
 ارمیا خندید و گفت: فدا سرش. 

 
 ابروکامو تند تند انداختی باال. 

 
 لقممو قورم دادم و گفتی: بزس؛ بعد از صبحونه باید بریی خرید. 

 
 امیر متفزرانه گفت: خرید برای چی؟

 
 تی: فردا عروسی اشی. نیشمو باز کردم و گف

 
 لبخندی زد و گفت: باعشه پس سریع بخورین بریی. 

 
شدم و گفتی: ما که خوردیی تموم  شت میز بلند  تند تند دوتا لقمه خوردم و از پ

 شد ؛ میرم حاضر بشی.
 

 به سمت اتاق حرکت کردم. 



 
 در کمدو باز کردم که کمه لباسا ریخت بیرون. 

 
سزی  ساق با یه مانتو قرمز عرو ستی و از بین خروار کا لباس ؛ یه  ش رو زمین ن

 کشیدم بیرون. 
 

 شال مشزیمو که روش طرح کای قرمز داشت ؛ سرم کردم. 
 

 یه نیگاه به خودم انداختی  ؛ آرایش کنی یا نزنی. 
 

 اوم میترسی اگه آرایش کنی ارمیا ناراحت بشه. 
 

 پس 
 

 آرایش نوموکونی. 
 

 مو از بغل عسلی برداشتی و رفتی پایین. گوشی
 

  .۹یه؛  یه ربع کی معطل حاضر شدن اینا شدیی ؛ شد 
 



 از خونه زدیی بیرون.  ۹دقیق 
 

 ایمان ملوی در پاساژ نگه داشت و گفت: میخاین دوبه دو بریی یا کمه باکی. 
 

 ارمیا سریع گفت: دو به دو. 
 

 ایمانی از خدا خاسته قبول کرد. 
 

 با ملبک وارد پاساژ شدیی. 
 

 یه نیگا به اریما انداختی و گفتی: اون لباس ماکسیه چطوره؟
 

 نگاش رفت سمت ویترین. 
 

 یه خورده خیره نگاش کرد و گفت: بدرد نمیخوره .  
 

 با ناراحتی گفتی: چرا؟ 
 

 لبخندی زد و گفت: این لباس خیلی  پشتش بازه؛ در شان خانوم من نیست. 
 

 گفتی: اما .... اخی کردم و



 
 دستمو کشید و گفت: اما و اگر نداریی؛ این کمه مغازه میریی یه ما دیگه. 

 
 با حرص دنبالش راه افتادم.

 
وسط راه دیگه خسته شدم؛ دستشو کشیدم و گفتی : خسته شدم دیگه نمیتونی 

 راه بیام. 
 

 لبخند قشنگی زد و گفت: رسیدیی دیگه. 
 

 با حرص گفتی : کو؟
 

 ه روبه روش اشاره کرد و گفت : اوناکاش. با سرش ب
 

 با ذوق به سمت مغازه دویدیی. 
 

 واو!!!
 

 عجب لباسایی. 
 



با بازوم زدم به ارمیا و گفتی : میگماا اینا خعلی گرون قیمتن نظرم چیه بریی یه 
 ما دیگه. 

 
 لبخند پهنی زد و گفت: فدای سرم؛ تو فقط انتخاب کن .

 
 لبمو به دندون گرفتی و گفتی: نمیدونی کدومو انتخاب کنی. 

 
 چشماشو ریز کرد و گفت: من بگی ؟

 
 لبخندی زدم و گفتی: بوگو. 

 
 دستشو گذاشت رو لباس کلوش که خداد تومن پولش بود. 

 
 المصب عجب لباسی بود. 

 
 کرم رنس بود؛ روی سینه کاش از تورپوشیده بود ؛ پشت کمرشی کمین طور. 

 
 ر کل خیلی خیلی؛ خوشگل و چشی گیر بود. د
 

 با ذوق گفتی: خیلی قشنگه خیلیی. 
 



 لبخندی زد و گفت: برو پروف کن. 
 

 سرمو به نشونه ی منفی تزون دادم و گفتی: اندازمه پروف نمیخواد. 
 

ست - شه؛ ببین دو ش ستی کمراه با کف ستا تا بیام را خیلی خوب برو بیرون وا
 داری کفششو. 

 
 یه نگاه به کفش انداختی. 

 
 چشمام برق زد. 

 
 با خوشحالی گفتی: عاره عاره. 

 
 خندید و گفت: بیرون منتظر باش. 

 
 سرمو تزون دادم و رفتی بیرون.

 
 بعد از گرفتن لباس کای من رفتیی تا برای ارمیا کت و شلوار بگیریی. 

 
 یدا کردیی. بعد از کلی گشت و گزار داخل پاساژ ؛ باالخره یه مغازه رو پ



 
 وارد مغازه شدیی. 

 
 پر بود از کت و شلوار کای مردونه. در کمه طرح و کمه رنس. 

 
ارمیا سرررشررو به گوشرری نزدیک کرد و گفت: خب خانومی میشرره شرروما برام 

 انتخاب کنی؟
 

شزی  شلوار م شتی رو کت و  ستمو گذا لبخند پهنی زدم و گفتی: اوکیی؛ بعد د
 رنگی که روش طرح داشت. 

 
 خورده به کت شلوار نگاه کرد و گفت: به نظرم این بهتره. یه 

 
 رد دستشو گرفتی که رسیدم به یه کت شلوار؛ کرمی رنس. 

 
 نیشمو باز کردم و گفتی: رنس لباسه منه. 

 
 سرشو تزون داد و گفت: بخاطر کمین میخام بخرم دیگه. قشنگه عایا ؟

 
 ابروکامو انداختی باال و گفتی: فوقالعادس. 

 



 لبخندی زد و گفت: برو بیرون تا حساب کنی بیام. 
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: چه اصراری داری من برم بیرون .
 

 اخی کمرنگی کرد و گفت: وقتی بهت میگی برو بیرون یعنی برو دیگه. 
 

 با حرص باعشه ای گفتی و از در رفتی بیرون. 
 

به اونا زنس بزنیی که ارمیا از مغازه امد بیرون ؛ دسررتمو گرفت و گفت: بریی 
 بیان. 

 
 سرمو تزون دادم ؛ امدم حرف بزنی که دیدم دست ارمیا از تو دستی لیز خورد 

 و افتاد. 
 

 با ترس رو دوزانوم نشستی و گفتی: حالت خوبه ارمیا؟
 

کمون مور که شررقیقه کاشررو میمالوند با صرردای لرزون گفت: علی ؛ پاسرراژ؛ 
 ماشین؛ فرار. 

 
  و زل زد تو چشمامو گفت: علی کیه آوا؟بعد سرشو آورد باال



 
 لبخندی زدم و گفتی: بلند شو بریی بعدا برام تعریف میزنی. 

 
 سرشو تزون داد و از سر ماش بلند شد.

 
کامل  گوشرریمو از میبی در آوردم و شررماره ی نگارو گرفتی ؛ کنوز بوق اول 

 نخورده بود که برداشت:
 

 من: قزمیت کومایین؟
 

 با حرص گفت: عمته؛ ما سر اتوبانیی. 
 

 متفزرانه گفتی: به من چه خوب. 
 

 با غیض گفت: حوصله ی شوخی ندارمااا؛ کارتو بگو. 
 

 تک سلفه ای کردم و گفتی: خریداتون تموم شد. ؟
 

 مزثی کرد و گفت: عاری. 
 

 لبخند گشادی زدم و گفتی: به من چه خوب.



 
 با میغ میغ گفت: قطع میزنماا. 

 
شت بندش خن سریع پ سریع بیاین. بعد  ستادیی  سر خیابون وا دیدمو گفتی: ما 

 گفتی: به اون ازکلی زنس بزن بوگو بیاد. 
 

 خندید و گفت: بغلمه. 
 

 با ذوق گفتی: آخی شیر میخاد. 
 

 بی ادب بی نزاکت. 
 

 تلفونو رو من قطع میزنی پتیاره. 
 

 با حرص رو به ارمیا گفتی: االن میان. 
 

 داد و رفت تو فزر.سرشو تزون 
 

 اینی مارو با این آیزایمرش آسفالت کرد. 
 



 کی زرم زرم میره تو فزر
 

 دقیقه از حرف زدنی با نگار میگذشت که سرو کلشون پیدا شد.  ۵دقیق 
 

 چشمامو ریز کردم و رو به نگار گفتی: تیلیفونو رو من قطع میزنی حمال
 

 با ترس گفت: ببغشید دستی خورد. 
 

 زدم و گفتی:میبغشی ؛ دیگه تزرار نشه وگرنه....لبخند پهنی 
 

 پرید وسط حرفی و گفت: عاره میدونی وگرنه خشتزمو به سرم میزشی. 
 

 خندیدمو گفتی: احسنت ؛ تو یه چیزی میشی
 

 نسیی که تا اون موقع سزوم کرده بود گفت: بسته. 
 

 پریدم وسط حرفشو گفتی: بس نیست گلرنگه .
 

 صله نعرماا. چپه نگام کرد و گفت: حو
 

 چشمامو ریز کردم و گفتی: چی شده؛ ایمان ژون ازم خسته شده. 



 
 با حرص گفت: نخیرشی؛ لباس گیرم نیومد. 

 
 خندیدمو گفتی: آخی ؛ حاال گریه نزن زندگیی. 

 
 دستشو محزی مشت کرد که گفتی االنه بزنه صورتمو نصف کنه

 
 ؟ بخاطر کمین سریع گفتی: نظرتون چیه بریی کافی شاپ.

 
 نگار با ذوق گفت: بریی من میام ؛ بقیه کی تایید کردن. 

شی باز  شماره ی خونه نی سته بودیی که گوشیی زنس خورد؛ با دیدن  ش سر میز ن
 شد سریع دکمه ی اتصالو زدم: 

 
 سالم و عرض ادب از درز عق....

 
 ببغشید سالم. 

 
 صدای خنده ی مامان گوشیو پر کرد: سالم دخترم چطوری ؟

 



راحتی گفتی: مامان تویی. ؟ چه عجب؛ تازه یادم امد دختری کی داری ؟ با نا
تازه داشررتی درک میزردم که  ناراحت نمیشررردماا.  بوخودا اگه زنس نمیزدی؛ 

 پرورشگاکیی. 
 

 مامان خندش شدم گرفت و گفت: بخدا سرم شلوغه. این بابام نمیزاره که.
 

 ر خالفی نزردین که. چشمامو ریز کردم و گفتی: میگی که؛ در  نبود من کا
 

با حرص گفت: ای بی ادب ؛ این چند روز درگیر کارای آنیتا و اشزانی . بخاطر 
 کمین نتونستی بزنگی بهت. 

 
با غیض گفتی: ایش دختره ی نزبت بعد سریع پشت بندش گفتی:بزنگی مامان 

 آپدیت شده تقدیی مینوماید. 
 

 خندید و گفت: از االن داری  خواکر شوکر بازی درمیاریاا. 
 

 بلند خندیدمو گفتی: عاره دیگه ؛ چه خبر ؟
 

 کیچی سالمتیت عزیزم. -
 

 مزثی کردم و گفتی: ننه گوشی بده به پدر مربونی. 



 
 باشه پس فردا میای ؟-
 

 لبخند گشادی زدم و گفتی: امرو بعد ازظهر حرکت میزنیی. 
 

 باشین به کمه سالم برسون خدافز. باشه مواظب -
 

صرردای مامان که به بابا میگفت دخترم میخواد باکام حرف بزنه از پشررت 
 گوشی میومد. 

 
 بعد از دو سه دقیقه صدای شاد بابا تو گوشی پیچید:سالم دخی ددی. 

 
 لبخندی پهنی زدم و گفتی:بع؛ پدر عیزم چجوریایی؟

 
 من فناتی. - 
 

 ؟ این چه حرفیه پدر مان.-
 

 بابا خندید و گفت: مامانت داره غر میزنه میگه چرا اینجوری حرف میزنین ؟
 



 خنیدمو گفتی: وللش ؛ محلش نده. 
 

 بابا بیخیال گفت: نگرفتمش که ؛ حاال بیخیال چه خبر. ؟
 

 تک خنده ای کردم و گفتی: برف امد تا کمر. 
 

بابا خندید و گفت: خوب دخترم من برم مواظب خودم باعش شرریطونی کی 
 نزن مامانت پیجی کرده خدافز. 

 
 خندیدم گوشیو قطع کردم

 
 وقتی قطع کردم ؛ ارمیا سریع گفت: مامانت بود. 

 
 نیشمو باز کردم و گفتی: نه کمسر آیندم بود. 

 
 چپ چپ نگام کرد که حساب کار امد دستی. 

 
 کیی؛ ننی بود. سریع گفتی: او

 
 لبخندی زد و گفت: حاال شد یه چیزی. 

 



سزافه میخورد ؛ گفت: کی  شت ن سیی کمونجور که عین این ذوق مرب کا دا ن
 حرکت میزنیی. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی: یه نسزافسا چرا ذوق مرب شدی. ؟

 
 با مشت زد تو بازوم و گفت: خعلی بیشعوری آوا. 

 
ایمان بریده بریده گفت: چیزارش داری خانوممو  بچه کا بلند زدن زیر خنده؛

 بزار بخوره. 
 

 زدم رو شونه ی نسیی و گفتی: بخور مون بگیری زندگیی بخور. 
 

 با حرص دستمو از رو شونش پس زد و گفت: نمیگفتی کی میخوردم. 
 

 یه تای ابرومو دادم باال و گفتی: باز یه چیزی بهت یاد دادم خزش نزن. 
 

 لبشو گاز گرفت و تقریبا داد زد: آوا اینقدر منو قهوه ای نزن. 
 

 یهو سزوم شد و کل کافی شاپ رفت رو کوا. 
 



 من که دیگه از خنده قرمز شده بود. 
 

 خودشی خندش گرفته بود. 
 

 خالصع؛ وقتی نسیی ته نسزافه رو در آورد؛ پاشدیی که بریی. 
 

 تا ناکار بزنیی بر بدن تو راه برگشت چند تا معبه پیتزا گرفتیی ؛
 

 درو با کلید باز کردم و وارد خونه شدم اوناکی پشت سرم. 
 

 برقو زدم و مستقیی رفتی تو اتاق. 
 

شونه زدم؛ امدم بیام  شلوارک عوض کردم ؛ موکامی  شرم و یه  سامو با یه تی لبا
 بیرون که ارمیا با نیش باز  وارد شد. 

 
 اش اخی کرد. وقتی منو دید کی کی نیشش بسته شد و م

 
 یه قدم امد ملو و گفت: این چه وضعیه ؟

 
 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: چی؟

 



 با عصبانیت داد زد: بهت میگی این چه وضعیررررررره؟
 

 یه قدم رفتی عقب و گفتی: چرا داد میزنی؟
 

 دستشو فرو برد الی موکاش و گفت: مواب منو بده آوا. 
 

 خوبه که. سرمو انداختی پایین و گفتی: وضعی
 

چشماشو محزی روی کی فشار و داد و با حرص گفت: پس بزار قبل از شروع 
 زندگی چند تا نزته رو بهت بگی تا بعدا مشزلی پیش نیاد. 

 
ببین آوا؛ من بدم میاد پیش دوسررتام؛ با یه آسررتین حلقه ای و یه شررلوارک 

 این. میگردی ؛ حتی ملوشون آرایش نمیزنی و بدون شال کی نمیای این از 
 
من فرق دارم؛ تو ممع باید پیش من بشینی؛ کمزارمه  کمزالسیمه   دوست  

پسررر دوسررتمه   داداشرریمه   رانندمه   سررگمه   از اینا نداریی .تو فقط منو 
 میشناسیتصادفی ببینی کسی مزاحمت شده ..

 ملو چشمام تیزه پارش میزنی   ولی رسیدیی خونه با توام کار دارم
 



ساعت آرایش کنی .اینو قبال بهت گفته نمیخواد وقتی م  سه  یخایی بریی بیرون 
 بودم. 

 موقعی که انتخابت میزردم کور نبودم دیدم خوشگلی.
 

مسهولیت مالی زندگی به عهده منه شما کارم واسه تفریح خودته ؛ برو پولشی 
 ببر بریز تو موب من پیگیری نمیزنی. 

 
ته باشررره وگرنه؛ به درد من گوشرریت از الن به بعد دیگه نباید  پسررورد داشرر

 نمیخوری ؛ کررررررری.
 
با فالن   باخبرم.وقتی میگی  یت  مه چ نداریی   من از ک ما حریی شررخصرری 

 دوستت نگرد بار دوم نمیشنوی ؛ میری با کمون دوستت منی فراموش میزنی.
 

ساپورم بپوشی عین بند کفش گره م میزنی بهی؛ کمین امروزم خودمو خیلی 
 ا چیزی بهت نگی. نگه داشتی آوا ت

 دوستی خوشمزه بازی واست در اورد نمیخندی.! 
 
 سخته بامن بودن نه ؟؟؟؟؟ 

در عوضش تو منطقه ی من؛ آزادانه بچرخ ؛ خوشحال باش؛ زندگی کن ؛ کیچ 
 کفتاری سمتت نمیاد؛چون یه شیر پشتته .

 



پاک  که  زاکی کن؛ موری  نت ح بد تو ذک تا ا نارو  فت: ای عد مزثی کرد و گ ب
 نشه. 

صحبت میزنی  شی نمیاد وقتی دارم  سرتو بگیر باال و به من نگاه کن؛ خو االنی 
 به یه مای دیگه نگاه میزنی؛

 
 اشزامو پس زدم و سرمو گرفتی باال و زل زدم بهش. 

 
یه خورده خیره نگام کرد و گفت: در ضررمن کیچ وقت کیچ وقت ملو من گریه 

 نزن چون بهی میریزم. 
 

 سرمو تزون دادم و گفتی: باشه معذرم میخام. 
 

 لبخندی زد و گفت: آفرین عزیز دلی. 
 

بی کوا خودمو پرم کردم تو بغلش ؛ اصررال نمیدونسررتی برای چی دارم گریه 
 کمین.  میزنی؛فقط میخاستی خالی بشی

 
 دستاشو دورم حلقه کرد و گفت: از غیرتی بودن من بدم میاد ؟

 
 دماغمو کشیدم باال و گفتی: نع؛ پسری که غیرتی نباشه بهتره بره حامله شه. 



 
 بلند زد زیر خنده و گفت: فدام بشی من. 

 
 از بغلش امدم بیرون و گفتی: تزرار نزن. 

 
 رو من غیرتی بشی؟چشماشو ریز کرد و گفت: میگماا تو نمیخای 

 
لبخندی زدم و گفتی: نه چون ازم مطمهنی؛ چون میدونی؛ چشمام کرز مایی 

 نمیره. 
 

پیشونیمو ب*و*سید و گفت: میرم پایین زود لباساتو عوض کن بیا پایین تا غذا 
 سرد نشده. 

 
 سرمو تزون دادم و رفتی سمت کمد.

 
 بعد از خستگی طوالنی و طاقت فرسا باالخره رسیدیی. 

 
با ذوق از ماشررین پیاده شرردم و گفتی: واو خونه بعد سررریع دویدم سررمت در ؛ 

 دستمو رو زنس محزی فشار دادم. 
 

 صدای داد آنیتا از پشت آیفون بلند شد: چته مگه سر آوردی. 



 
رفتی ملوی آیفون ؛ نیشررمو باز کردم که با خوشررحالی گفت: آوا تویی؛ بیا تو 

 نه پای نهادم. بعد درو زد و من به داخل خانه خا
 

 درو پیش کردم تا بچه کا کی بیان داخل. 
 

سبید  شتی به اطرافی نگاه میزردم که یهو یزی عین زالو پرید بغلی و چ با ذوق دا
 بهی. 

 
 از خودم مداش کردم و گفتی:به؛ زن داداچ. 

 
 لبخندی زد و گفت: سالم عزیزم چطوری؛ رسیدین؟؟؟

 
 راکیی. نیشمو باز کردم و گفتی: نه کنوز تو 

 
 یهو خی شدو رفت رو ویبره   

 
 با دست زدم به شونشو گفتی:خواعر من خودتو کنترل کن

 



به لبخند ملیحی اکتفا کرد که یهو چشررمش به بچه کا افتاد بعد چشررمش به 
 ارمیا افتاد

 
 ارمیا اسی آنیتا رو زمزمه کرد و رفت سمش

 
 آنیتا کمچو  تیتاپ زده خودش را مهمان آغوش ارمیا نمود. 

 
شی  صدای ا کمین طور که به کندی بازی کای این دو نوع گونه نگاه میزردم ؛

 رو شنیدم که آنیتارو فریاد میزد
 

سبیده بود به ارمیا ؛حاال  سس محل نداد و مثل زیگیل چ آنیتا که به داداچمون 
 یزنه رفته بودیی سفر قنده کار. بیخیالی نمیشن کر کی ندونه فزر م

 
 ی اشی تو چهارچوب در نمایان شد یه نگاه به منو یه نگاه به بقیه انداختقیافه

 
 دستمو اوردم باال و گفتی:دالم داوداچ. 

 
 برعزس انیتا و ارمیا که چفت کی شده بودن؛اشی گفت:باز تو اومدی بوزینه؟

 
 

 سالمتی؟! دید موابی نمیدم تعجب کردو گفت:الل شدی به



 
 ی شلنس!با حرص گفتی:نه به کوری چشمت پسره

بعد با حرص ارمیا و انیتارو نشونش دادمو گفتی:نگاه کن بدبخ سیی ظرفشویی 
 خجاولت نمیزشی کن؟

 
بچه کا زدن زیر خنده گه گفتی:کر. ببندین که به چاه فاضررالب گفتین زکی برو 

 کنار ما مام کسیی. 
 

 میا رو بغل کرد و بعد ایمانو امیراشی اومد ملو اول از کمه ار
 

 نسیی خودشو چسبوند به ایمان که اشی گفت:ِا ِا قباکت داره!
 

شق  شدن دو زکر خر عا زدم زیر خنده و گفتی:کجای کاری داوچ من این دوتا 
 اونوقت تو میگی قباکت؟!

 
 اشی با تعجب رو به ایمان گفت:نرررررررررره. باالخره تورش کردی کلک؟؟

 
 زکی!

 



ای گفتی:اکی اکی تاوزه ]به امیرو نگار اشرراره کردم[ این دوتا کی با تک سررلفه
 ایشاال قراره تا چند وقت دیگه زومه شن برن خونه بخت. 

 
 اشی و انیتا که دیگه چشماشون اندازه دیس شده بود 

 
که داد  مد  مان او ما بازی صررردای  لی  کو قه  ی ق ند د چ عد  ب باالخره 

ران تو رفتی انیت ر ر ر ر ارو بیاری خودم گیر کردی؟؟؟الهی اوا کناق گفت:اشز
 بگیره که رفته منو دست تنها گذاشته. 

الهی به زمین گرم بشررینه الهی شرروور گیرش نیاد ؛صررد بار گفتی این باسررتان 
 اب نمیشه!مگه گوش میده؟وشناسی برام نون

 
 سلطان قلب چشمو چراغی مادر. 

 
بچه کا خیلی ملوی خودشررون رو گرفتن که نخندن ولی دیگه طاقت نیوردنو 

 مثل تف چسبیدن به زمینو عرررررر عرررررر میخندین. 
 

 ای به این انگال نزردمو به داخل خانه شتافتی. تومه
 

سر گاز بودو داشت  شپزخونه که مامان پشتش به من بودو  ست رفتی تو ا یک را
 خورشت قیمه درست میزرد

 



 ا صدای بلند داد زدم:دلرررررام منزل. ب
با کمون کفگیر تو  گاکی کرد و یهو  کا ن ید عین من زده  که دو متر پر مان  ما

 دستش کوبید به سرم. 
 

 عاقا من رفتی خودمو تحویل بدم به داعش. 
 

یهو مامان بغلی کردو گفت:سلیطه چرا زودتر نیومدی ؟دلی برای خربازی کام 
نس شرررد دخترکی!الهی دور مدی عین سرریریش ت که او که از االن  م بگردم 

 میپیچی به پروپام 
 

با اندکی مزث گفتی:منی دلی برام تنس شرررد ابالبوی من؟چیزار کردی تنها 
 تنها با بابام کن؟ای کلک!!!

 
ی بی شرررم!دخترم دخترای مامان یه چنس زد به گونشررو گفت:حیا کن دختره

 قدیی
 

اومد کنارمو گفت:اوا ارمیا حالش کمون موقع بقیه بچه کا کی اومدن اشرری 
 خوب شد؟؟

 
 _اره باو االن کمه چی یادش اومده!



 
 _خب خدارو شزر!

 
 خواستی در مورد خودمو ارمیا بهش بگی که گذاشتی بعد عروسی بهش بگی

 
 بدو بدو رفتی تو اتاقی 

 
 درو بهی کوبیدمو پریدم رو تختی

 
 ژون ژون فدای اتاقی بشی که کنوز عین بازار شامه!

 
که  تاقو مرتب میزنن ولی فزر نزنی از وقتی  مادرا ا معموال تو این مور مواقع 

 من رفتی حتی یزبار وارد اتاقی شده باشه
 

 دارم به این نتیجه میرسی که سر راکیی!
 

لباسرری رو با ژاکت باب اسررفنجی و شررلوارش عوض کردم موکامو خرگوشرری 
 ی پایینبستی ؛کاله ژاکت رو گذاشتی رو سرمو ویرررررژ رفت

 
 کمه سر میز نشسته بودنو مشغول شام خوردن 

 



 بابارو دیدمو پریدم بغلش شلپ شلپ توف مالیش کردم
 

محزی بغلی کردو صررورتو ماچ کرد خواسررتی خودمو براش لوس کنی که منو از 
 خودش مدا کردو دستاشو بهی زدو گفت:آخ قیمرررررررررره خانی دستت طال

 
 نشستمامانی یزی سرخو سفید شدو 

 
شتی میخوردم که یادم  شی کا حمله کردم به غذا عین قحطی زده کا دا عین وح

 اومد پریاز نیاوردن
 

 با کمون دکن پر بلند گفتی:مرررررامران؟؟؟
 

 مامانی مثل من گفت:یرررررامران
 

امشب چرا انقدر این خانواده به من انقدر  لطف نشون میدن چررررررررررررررررا؟!نه 
 واقعا چرررررا؟؟!

 
 ن حالت گفتی:پیاز میخوام با کمو

 
 مامان صورتشو ممع کردو گفت:زشته اوا!کنوز ترکش نزردی؟؟؟



 
ای پهن گفتی:ترک مرض مومب درد است!ِا ببغشید ترک عادم مومب با خنده

 مرب است. 
 

 کمه زدن زیر خنده که گفتی:کن؟انسان مایزالخطاس!
 

رکر خطاس بعد ک و گفت:تو سرتا پامامیر مثل نخود چهاردستو پا پرید وسط
 پاچید.

 
 قیافمو کج کردم و گفتی: امیر  مان االن احساس خوشمزگی میزنی داوش؟

 
 سرشو تند تند تزون داد و گفت: از کجا فهمیدی؟

 
 نیشمو باز کردم و گفتی: حس ششی. 

 
 سرشو انداخت پایین و غذاشو بلعید. 

 
 یه نگاه به ایمان انداختی و گفت: کوی ؛ نوشابه رو بده بیاد. 

 
 خندید و نوشابه رو بهی داد. 

 



مشررغول خوردن نوشررابه بودم که یهو باد بسرریار زیبا و دلنشررینی از گلوم خارج 
 شد. 

 
 به ترتیب سراشونو آوردن باال و زل زدن بهی. 

 
 یه لحظه احساس حقارم عجیبی بهی دست داد. 

 
 هنی زدم و گفتی: بد نیگا میزنینا. لبخند پ

 
 بابا خندید و گفت: بلند تر میزدی عزیزم. 

 
 با کمون لبخند گشادم گفتی: مدا؟ باعشه دفعه بعد محزی تر میزنی. 

 
 مامان با حرص گفت: اه دختره خرس گنده شده کنوز عین بچه کا رفتار میزنه. 

 
 قیافمو کج کردم و گفتی: اا مامان من مدلی اینجوریه. 

 
 چپه نگام کرد و گفت: اینقدر حرف نزن شامتو بخور. 

 
 با حرص قاشقو فرو کردم تو دکنی و مشغول خوردن شدم. 



 
 

بعد از خوردن شام ؛ کمه بلند شدن در رفتن ؛ منی بلند شدم در برم که صدای 
 امده باید ممع کنه و بشوره.  مامان بلند شد: کجا میری کر کی آخر

 
با من نزن : من کمین االن از راه  ناراحتی گفتی: مادر مهربانی ؛ این کار را  با 

 رسیدم خستی میرم بخسبی اودافز. 
 

 امدم برم که دستمو کشید و گفت: ا بدو ؛ بدو برو بشور زود بیا. 
 

 با حرص گفتی: اه مامان نمیشورم؛ خستی ای بابا. 
 

 کمون موقع بابا امد تو آشپزخونه و گفت: چیزارش داری دخترمو؛ بزار بره. 
 

 بعد رو به من گفت: برو دخترم من میشورم. 
 

 لبخندی زدم و گفتی: موفق باشی دالور بعد از آشپزخونه زدم بیرون. 
 
 

بقل ارمیا نشسته بودم و داشتی فیلی میدیدم که یهو آنیتا گفت: راستی ارمیا باید 
 بری خونه ؛ مامان دلش برام یه ذره شده.  فردا



 
 ارمیا گنس نگاش کرد و گفت: مامان. 

 
 آنیتا خندید و گفت:چیز عجیبی گفتی. 

 
 ارمیا آب دکنشو قورم داد و گفت: نه ؛ آره یعنی نه. 

 
با خنده گفتی: تو ماشررین بوده یه خورده  با حرص کوبوندم تو پهلوش و بعد 

یه نگاه به ارمیا کردم؛ یه چشرری غره خفن رفتی خسررتس؛ بهتره بره بخابه بعد 
 براش و گفتی: پاشو برو بخواب گلی پاشو. 

 
 از مام بلند شدم و گفتی: منی خابی میاد میرم بخابی فردا باید برم آرایشگاه. 

 
 بعد راکمو گرفتی و رفتی سمت اتاقی. 

 
 ملو در اتاق واستادم تا پدیده امد. 

 
مانو با حرص گفتی: گیج؛ چرا  ما حاال اسرری  تا گه  تار میزنی ؛ م کمچین رف

 نشنیدی
 



 ابروکاشو انداخت باال و گفت: خوب حول شدم دیگه. 
 

سرمونو به باد  شی ؛ ببینی آخر میتونی  شه کول می شه کمی باغیض گفتی: عاره با
 بدی. 

 
 بعد وارد اتاق شدم و خودمو پرم کردم رو تخت.

 
   با صدای نحس گوشی دو متر از مام پریدم.

 
 اصلن چرا باید تو االن زنس بزنی ؟ بگیرم از وسط خوردم کنی. 

 
 واستا بینی

 
 آرایشگاه دیر شد. 

 
یه میغ خفه کشرریدم و پریدم تو حال ؛ سررریع رفتی سررمت اتاق مهمان که اونا 

 توش اطراق کرده بودن. 
 

 درو با شدم باز کردم و گفتی : کوی گشاد کا تزون بدین ؛ آرایشگاه دیر شد. 
 

 نگار چشماشو باز کرد و با حرص گفت: چه مرگته کله صبحی؟؟



 
  .10:30بوده االن  10با غیض گفتی: وقت آرایشگاه ساعت 

 
 عین فنر از ماش بلند و شد و گفت: الله وکیلی!!

 
 با حرص داد زدم: عارع سریع حاضر شو ؛ نسیی کو راستی؟

 
 کمون موقع صدای نسیی از پشت سرم امد: من آمادم ناناس شوما زود بجنب. 

 
 خندیدمو سریع رفتی تو اتاق. 

 
 تند تند لباسامو پوشیدم و از اتاق رفتی بیرون. 

 کمزمان با خارج شدن من از اتاق اون دوتا کی امدن بیرون. 
 

 چون دیر شده بود نتونستیی چیزی میل کنیی. 
 

 . بنابر این رفتیی
 
 

 رو به راننده تاکسی کردم و گفتی: آقا ما کمین ما پیاده میشینی. 



 
 سرشو تزون و داد و زد رو ترمز . 

 
 یه نگاه به نسیی انداختی و سریع پریدم پایین اونی پشت سرم امد. 

 
 آخی نسیی بدبخت پولو حساب کرد

 
 دستمو محزی روی زنس فشار داد و که چیک در باز شده

 
وارد که شرردیی یه خانوم تقریبا مسررن امد سررمتی و با ذوق گفت: وای دخترمو 

 ببینی چقدر بزرب شده. 
 

 متفزرانه گفتی: ببغشید شوما؟
 

 خندید و گفت: دوست مامانی ؛ اسمی مهتابه. 
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: ببخشید نشناختی .
 

صندلی خیلی  شین رو اون  سریع برو ب شو تزون داد و گفت: عیب نداره؛  سر
 دیر اومدین. 

 



 شرمنده دیر شد. -
 

 لبخندی زد و گفت: فدا سرم. 
 

 با شرمندگی رفتی نشستی رو صندلی. 
 

 اون دوتا کی رفتن زیر دست چن تا آرایشگر. 
 

 مهتاب چه زود پسر خاله شدم. 
 

 صورتی.  امد سمتی و افتاد به مون سرو
 

 فزر کنی کر چی عقده داشت رو صورم نازنیی خالی کرد. 
 

 بعد از صورتی رفت سمت موکام. 
 

صورتی و موکام و مانیزور کردن ناخونام  شت رو  ساعت تمام دا سه  حدودا دو 
کار میزرد وقتی کارش تموم شرررد زل زد بهی و گفت: وای خدایااا چقدر ناز 

 شدی تو خیلیی خوشگلی عزیزم خیلی. 
 



 لبخندی زدم و گفتی: آینه میشه بدین. 
 

 سرشو تزون داد و پرده رو از روی آیینه کشید. 
 

 با لذم زل زدم به خودم سایه ی چشمام ترکیبی از کرم و دودی بود. 
 

 به موژاکمی فقط کمی ریمل زده بود چون بلند و پر بود. 
 

 یه رژ آمری با یه رژ گونه آرایشمو تزمیل میزرد. 
 

 موکامی شینیون ساده بود ؛ یعنی باز و بسته. 
 

 در کل خیلی آرایشی شیک و قشنس و دخترونه بود.
 

 لبخند پهنی زدم و گفتی: ماشاالله خدا چی ساخته. 
 

 مهتاب خنده ی بلندی سر داد و گفت: خیلی خوشگل شدی عزیزم. 
 

 ه. یشلبخندی زدم و گفتی: ممنون مهتاب مون. فقط کار اون دوتا کی تموم م
 

 یه خورده فزر کرد و گفت: فزر کنی تموم شده دیگه. 



 
 با ذوق پرده رو زدم کنار که دیدم روبه روم واستادن. 

 
 لبخندم پهن تر شد ؛ با خوشحالی گفتی: وایی ؛ چه میگری شدین. 

 
 نسیی با دکن باز گفت: نه؛ این تو نیستی. 

 
  قری به گردنی دادم و گفتی: یعنی اینقدر خومل شدم.

 
 نسیی با حرص گفت: باز کوا برم نداره کااا.

 
 چپ چپ نگاش کردم و گفتی: مگه مثل توام پشمک. 

امد موابمو بده که نگار امد یه خرده خیره نگام کرد و گفت: آوایی چه خوشگل 
 شدی تو. 

 
لبخندی زدم و گفتی: فدام بشی توام کمین طور بعد مزثی کردم و گفتی: خب 

 ساعت راکه بعدشی که.... 2شده تا تاالر دیگه سریع بریی؛ دیر
 

سرش کرد و رفت  شو  شال سریع  شه بابا بریی بعد  سط حرفمو گفت با پرید و
 بیرون. 



 
 نسیمی پشت بندش. 

 
 منی بعدش. 

 
کنوز سرروار تاکسرری نشررده بودیی که نسرریی با حرص گفت: من میبام خالیه 

 خودتون حساب کنین. 
 

 وردم نگار مان عشقی شوما حساب کن. لبخند پهنی زدم و گفتی: من پول نیا
 

 قیافشو کج کرد و گفت: مهنی؛ من حساب میزنی. 
 

 بعد دستشو ملو اولین تاکسی نگه داشت.  
 
 
 

بعد از اینزه پولو حساب کردیی یعنی کرد پیاده شدیی و به سمت خونه حرکت 
 کردیی.

 
 درو با کلید باز کردم؛ صدامو انداختی پس کلی و گفتی: ننه مو اومدوم. 

 



شه چقدر  ضع آرای شپزخونه امد بیرون  و گفت: اه اه این چه و یهو مامانی از تو آ
 خوشگل شدی دخترم ولی خعلی ملفه؛ کامال دخترونس. 

 
 خدایا منو بزش راحتی کن.

 
نداختی و گفتی  مان ا ما به  نا داری  گاه مع عد راکمو کج کردم یه ن با تچزر ب  :

 سمت اتاق.  
 

 سریع لباسمو از چوب لباسی در آوردم و پوشیدم. 
 

 کلو برو تو گلو حزایت منه. 
 

 چه دافی شدم. 
 

یه خورده قر دادم ملو آینه سریع مانتومو پوشیدم و شالمی آروم سرم کردم و زدم 
 بیرون. 

 
 مامان تا منو دید سریع گفت : کوما. 

 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: دارم میرم تاعالر. 



 
  .۳مامان با حرص گفت : آخه االن زوده دختر تازه ساعت 

 
شه  سیی می ساعت تو راکیمااا وقتی بر ساعت نگاه کردم و گفتی: خو ما دو  5به 

 بعدش. 
 

 مامان زل زد بهی و گفت : بعدش؟؟؟؟
 

اه ناسررالمتی خواکر  آب دکنمو قورم دادم و گفتی: بعدش میریی اونجا دیگه.
 وفا داره دامادمااا. 

 
 یه خورده با بروبچ میچریی تا بیاین اودافز.  

 بعد راکمو کشیدمو رفتی تو حیار که دیدم بارون میاد. 
 

یه نگاه به نسیی و نگا انداختی که عاشقونه زیر بارون قدم میزدن و خبر نداشتن 
شون ب شتی به شده خیلی دوز دا شون مالیده  ش گی ولی ازون مایی که که آرای

 کرمی نگفتی. 
 

 با صدای بلند داد زدم: بریی دیگه. 
 

 نگار نگام کرد و گفت: با چی؟؟



 
 چپه نگاش کردم و گفتی: با خربا چی میرن به نظرم.؟

 
 با حرص گفت: منظورم ماشینه؛ با کدوم ماشین بریی. 

 
 سوییچه ارمیارو گرفتی باال و گفتی: با ایشون. 

 
 نسیی با تعجب گفت: پس اونا با چی رفتن. 

 
 با غیض گفتی: اه چمیدونی بریی دیگه. 

 
 بعد از در  خارج شدم.

 
 ماشینو یه گوشه پارک کردم. 

 
 سریع پیاده شدیی و رفتیی داخل تاعالر.

 
 آخه کرمی شد ما. 

 
 ولی باغ تاالره فاز میده. 



 
 

 ردم که با حرص گفت: روی صندلی نشسته بودم و داشتی به نگار نگاه میز
 

 کان نگا داره؟؟
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: دیدن خر صفا داره. 
 

 با حرص گفت: کیساا اعصاب نعرم.^_^
 

 متفزرانه گفتی: چیرا ؟
 

شو گفت: به نظرم خانوادم میزارن؛ با امیر ازداوج  شت زیر چون شو گذا ست د
 کنی. 

 
 خوبه.لبخندی زدم و گفتی: اوکیی؛ چرا نزارن امیر خعلی 

 
یه خورده خیره نگام کرد و گفت: اصررلن بزارن ؛ یا میگن درسررت تموم شررد 

 ازدواج کن یا میگن....
 



نسرریی پرید وسررط حرفشررو با ناراحتی گفت: عاره منی کمین نظرو دارم فزر 
 نزنی؛ برا منی سر بگیره. 

 
 با ذوق دستامو بهی کوبوندم و گفتی: میگی یه فزری. ؟

 
 چه فزری؟دوتاشون کمزمان گفتن: 

 
 نیشمو باز کردم و گفتی: سه تایی باکی عروسی بگیریی. 

 
نگار یه خورده فزر کرد و بعد کی کی نیشررش باز شررد و گفت: ناموسررن؛ فزر 

 خوبیه. 
 

 نسیمی با ذوق موافقتشو اعالم کرد. 
 

 یه تای ابرومو انداختی باال و گفتی: پس؛ امشب ؛ به پدر مادراتون خبر بدین. 
 

 دکنشو قورم داد و گفت: آخه .. آخه اگه نشد چی؟؟نسیی آب 
 

 چپه نگاش کردم و گفتی: کار نشد نداره عشقوم. 
 



 نگار با خوشحالی گفت: االن زنس بزنی بگی به ننی. 
 

 خندیدمو گفتی: نه دیوونه شب یا تو عروسی بگو یا تو خونه. 
 

 نسیی گفت: تو کی میگی؟؟؟؟
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: امشو. 
 

نسرریی یه خورده مزث کرد و گفت: ااا پس ماکی امشررب میایی خونه ی شرروما 
 میگی. 

 
 نگار سرشو تزون داد و گفت: فزر بسیار خوبیست. 

 
 لبخندم پهن تر شد و گفتی: پس حله حله گفتی به کمه محله گفتی.

 
 رو به بچه کا با نیش باز کمچو تیتاب زده کا گفتی:بزس؟

 
 ز تو گوشی بود گفت:کن؟نگار کمینطور که سرش عین ب

 
 نسیی کی که فقط نگاکی کرد

 



 با ذوق گفتی :بریی چیریک چیریک عسک بنذایی برا پروفایل؟
 

ساعت  ستگاری کردم که دو  شتن عمیقا فزر میزردن که گفتی:مگه ازتون خا دا
 دارین فزر میزنین. ؟؟زرتی بریزین بیرون تا حرکام نیومدم روتون!

 
 عین آدم رفتن پایین!

 
 ژون مذبه.  ژون

 
 ناموسا رمب باغی بودا رمرررررب!!ببغشید عجب

 
 ز گهواره تا گور دانش بجوی!

 چه ربطی داشت!خل شدم؟؟
مام دوزم  با شررو له. آره  مت خ مدن طوفان زده داری فزر میزنی؟؟؟ع بی ت

 عزیز. 
 

یه قسمت از باغ سنس فرش شده بود که کناره کاش با مشعل کای بزرب تزیین 
 کاخ کاشده بود عین 

 
 چشمی به اون استخر که  از توش ابشار کای ریزی داشت  افتاد



 
 یه سوم از اون بلندو باال کا زدم که نسیی و نگار نگاکی کردن

 
با خنده گفتی:کاپو کا بیاین بیاین. بعد خودم بخاطر بروز کر گونه خطر کای 

 مانی از طرف اون دوکاپو دویدم. 
 

 یک 
 دو 

 خر 
 بدو. 

 ز از خوشحالی زیاد دارم نابود میشینمیدونی امرو
 خدایا من رو حفظ کن

 
 گوشیی رو از میب مانتوم اوردم بیرونو شروع کردم به سلفی گرفتن

 
 که یهو نسیی و نگارم اومدنو خودشونو پشتی ما کردن

 
 چپزی نگاشون کردم که کیچ تغییری نزردن. 

 
 بنابر این به عزس گرفتن ادامه دادم

 وسط عزس گرفتن یهو گوشیی لرزیدو صدای زیبای من پخش شد. 



 
 شما خونتون مورچه داره؟؟نه نداره نه نداره

 
 شما خوندتون مورچه داره؟؟نه نداره نه نداره...

 
 انگاری داره؟

 
 نه نداره

 
 پس چرا میلرزه تنی   اتیش گرفته پیرکنی

 
 انگاری داغه بدنی شما خونتون مورچه داره؟؟....

 
 گاه به نسیی و نگار انداختی که ریسه رفتنیه ن

 
 سریع تماسو وصل کردم و گفتی:بله الوووو

 
 صدای ارمیا پیچید :اوا؟؟؟؟

 
 با عشق گفتی:کن؟



 
 گفت:کجایین شما؟؟؟سوییچ ماشین کو؟؟

 
ریلزس تر از قبل گفتی:ما کرمیی  تو باغ  در حال عسک گرفتن سوییچ دست 

 ماس
 (I Love You Pmcآی الو یو پی ام سی. )

 
 با حرص گفت:پرررررررررروف

 
 نیشمو باز کردمو گفتی:ترررررررررروف. 

 
 بلند تر گفت:اوا خانی باالخره بهی میرسیررررری. 

 
 :باچ.دودافز

 
 وقتی قطع کردم نسیی سریع گفت: کی بود ؟؟

 
 چپه نگاش کردم و گفتی : ننه ی فرانزی بود فضول

 
 نگار با خوشحالی گفت: من فهمیدم ؛ من فهمیدم؛ ارمیا بود. 

 



 ابروکامو انداختی باال و گفتی : آورین؛ آخر به خاطر کوشت نابود میشی. 
 

نسرریی بلند زد زیره خنده که نگار با حرص گفت: درد نخنداااا؛ بعد رو به من 
 االن میرسن مهمونا. 6:30کرد و گفت: ساعت 

 
ا خوب زودتر میگفتی بدویین بریی داخل بعد دسررتشررونو با تعجب گفتی : اااا

 کشیدم و حرکت کردم. 
 

با پام رو زمین ضرب گرفته بودم : که نگار با حرص گفت: چته ؟ دیوونی کردی 
 پاتو نزوب رو زمین

 
 امدم موابشو بدم که در باز شد و ارمیا اینا امدن تو. 

 
 نیشمو باز کردم و گفتی:اع شورم

 
 بود و زل زده به کمر باریزی.  ارمیا تو کپروم

 
 زر زدم داشت به صورتی نگا میزرد. نگا که کیچی ؛ داشت میبلعیدم. 

 
 دستمو بردم ملو صورتش و یه کی تزون دادم و گفتی: چخه؛ کومایی



 
 

سرشو تزون داد و گفت: نرررررره. آوا تویی؟ خوب معلومه تو نیستی میشه برین 
 کنار میخام رد بشی خانو.....

 
 لبخندی زدم و گفتی: شخصه ؛ شخیم خودمه. 

 
 چشماشو روی کی فشار داد و گفت: نرررررررررررررررره. 

 
 نیشمو باز کردم و گفتی : آره

 
لبخندی زد و گفت: آوای من خیلی خانوم و خوشگل شدی باورم نمیشه تویی 

 \فقط.
 

 متفزرانه گفتی: فقط چی؟؟؟
 

 با دلخوری گفت: باید شالتو سرم کنی. 
 

 با حرص گفتی : اه ارمیا ؛ یعنی چی؟ عروسی داداشمه. 
 



با کمون لحن قبلیش گفت: خوب عروسیه داداشت باشه؛ مجلس قاطیه و شما 
 باید سرم کنی. 

 
سرم نمیزنی؛ بابام اینقدر بهی گیر نمیده که  صندلی و گفتی: نه من  ستی رو  ش ن

 تو میدی. 
 

به بعد دیگه بخشررشرری در  امد سررمتی و گفت: کمین دفعه رو میگذرماا؛ ازین
 کار نیست

 
 لبخند پهنی زدم و گفتی: بامه

 
 خندید و گفت: مهمونا امدن مامانت اینا کی امدن. 

 
 از سر مام بلند شدم و با ذوق گفتی: اا ناموسن پس من رفدم. 

 
 دستمو گرفت و گفت: آوا زیاد سمت پسرا نرو لطفا. 

 
 لبخندی زدم و گفتی: چش چش شوماکی زیاد سمت دخترا نرو. 

 



سرشو تزون داد و گفت: چشی نمیگفتی کی نمیرفتی تا تورو دارم سمت کسی 
 نمیرم. 

 
 لبخندی زدم و گفتی:

 
 د

 دو
 دوس

 <دوسه تامیشه شش تا>
 فزر کردی میخوام بگی دوست دارم! 

 کورخوندی
 من مرری میرررم برام...!!

 
 ارمیا خندید پ گفت: من فداتی؛ برو تا کار دستت ندادم. 

 
 خندیدمو رفتی سمت در. 

 
 ماشاالله در عرض نیی ساعت سالن به میدون منس تبدیل شد.

 
 کنوز نصفشون از دکام نیومدن. 

 



 با صدای ننی که داشت عربده میزد به خودم اومدم: عروس دوماد اومدن 
 

 گیلی لیلی گیل
 

با ذوق رفتی سمت در اسفندو از دست مامان گرفتی وقتی وارد شدن یه دور رو 
 کلشون ؛ ببغشید سرشون چرخوندم و گفتی: به اشی کی رفت قاطی مرغا. 

 
 اشزان خندید و گفت: برو اون طرف کی نمک بریز نمزدون. 

 
رفتی سررمت آنیتا یه خورده سررر به سرررش گذاشررتی و بعد رفتی سررمت ایمان و 

  بروبچ.
 

 نسیی لبخندی زد و گفت: چه خوشگل شده نه نگار ؟
 

 نگارم عین این ندیده کا گفت: عارع خعلی. 
 

 امیر  با ناراحتی گفت: ما علی خالی. 
 

 سرمو انداختی پایین و گفتی: آره کاش بود؛ کعی؛ کمش تقصیر خودش بود. 
 



 . ایمان ادامه داد: بعد از عروسیتون با ارمیا رضایت بده بیاد بیرون
 

سرمو گرفتی باال و با غیض گفتی: چی؟ رضایت بدم ؛ اون آشغال یه کاری کرد 
که ارمیا بره تو کما ؛ فراموشرری بگیره. اگه خوب نمیشررد  چی کان؛ اگه از اون 
 تخت نمیومد چی؟ اون منو به زور یادش امده ؛ چجوری شماکارو یادش بیاد. 

 باعث کمه ی بدبختیا اون علی میفهمی؟؟؟
 

نفسشو داد بیرون و گفت: االن که ارمیا حالش خوبه ؛ از منو تو سرحال ایمان 
 تره خداروشزر؛ کمه چی و کمه کسی که یادش امده. بیا و رضایت بده. 

 
 گنس پرسیدم: کمه رو یادش امده؟؟ اون االن فقط منرررر.......

 
امیر با خوشررحالی پرید وسررط حرفمو گفت: آوایی ارمیا خوب شررده ؛ قبل از 
اینزه بیایی اینجا؛ حالش عوض شررد یهو ؛ بعد پشررت سرررکی اسررمارو گفت 

 چی یادش امده.  بردیمش پیش دکترش گفت کمه
 

نفسام به شمارش افتاده بود ؛ با خوشحالی گفتی: مدی میگی وای خدایااااچرا 
 به من نگفت؟؟؟

 
 ان شونه کاشو انداخت باال و گفت: حواسش نبوده شاید. ایم

 



 لبخند پررنگی زدم و گفتی: بعد از عروسیمون رضایت میدم بیاد بیرون. 
 

ایمان یه نگاه به امیر انداخت و بعد رو به من گفت:نمیشررره بعد از عروسرری 
 اشزان بری رضایت بدی؟ تا تو عروسیت کی باشه لطفا. 

 
تزون دادم و گفتی: نه نمیخوام تو عروسیی باشه ممزنه سرمو به نشونه ی منفی 

ضایت  سیی ر سادم میزنه بعد از عرو ست قطعا ح سادم کنه؛ ممزن که نی ح
 میدم دیگه کی اصرار نزن. 

 
 اینو گفتی و به سمت میز حرکت کردم.

 
سومین خیارو به زور چپوندم تو دکنی و گفتی: کان! چه مرگته کی صدا میزنی؟ 

  دارم میخورماا.
 

 نگار با حرص گفت: پاشو بریی بر*ق*صیی ؛ پاشو. 
 

مدن عین خر داریی  که ا ناموثن ولی کن از وقتی  یاقمو ممع کردم و گفتی:  ق
 میر*ق*صیی بسته دیگه میخام بخورم. 

 



با لجبازی گفت: اه نوموخام پاشو یه دور دیگه بر*ق*صیی بعد بیا کوفت کن ؛ 
 ایی. االن شام میارن دیگه پاشو آو 10ساعت 

 
خیارو قورم دادم و گفتی: اه خبر مرگت نیاد ایشاال بعد بلند شدم و گفتی: پاشو 

 به اون نسیمی بگو بیاد بر*ق*صه ؛ دیگه نمیر*ق*صماااا. 
 

 خندید و گفت: نسی نیست ؛ رفته پیش امیر فزر کنی. 
 

 نیشمو باز کردم و گفتی: فزر نزن پودرتو عوض کن. 
 

با حرص گفت: اه باز شررروع نزن ؛ بعد رفت وسررط و عین این عقب مونده کا 
 شروع کرد به قر دادن. 

 
 سری از روی تاسف تزون دادم و رفتی سمتش و شروع کردم به ر*ق*صیدن. 

 
 اینی از این. 

 
سر کچل  ست از  صیدم عقده ای د با غیض رو به نگار کردم و گفتی : بیا ر*ق*

 من بردار. 
 



ی موز بخورم که یه پسره با نیش باز  امد سمتی  گفت: ببخشید خانوم امدم بشین
 زیبا میتونی ازتون بخوام ر*ق*ص پایانی رو با این بنده ی حقیر انجام بدین؟؟؟

 
 اه اه عنی گرفت چرا اینجوری حرف میزنه. 

 
قیافمو کج کردم امدم حرف بزنی که ارمیا زد رو شونه ی پسره و گفت: آق پسر 

 انی رو میخواد با شوکرش بره؛ حاال بزن به  چاک. ر*ق*ص پای
 

 پسره مذبه ی ارمیارو که دید مفت کرد و میی شد. 
 

 ارمیا یه خورده نگام کرد و گفت: چی میگفت ؟
 

نفسررمو دادم بیرون و گفتی: کیچی داشررت پیشررنهاد ر*ق*ص میداد که شرروما 
 رسیدی. 

 
 لبخندی زد و گفت: افتخار میدی؟؟؟

 
 با ذوق گفتی: اوکیی. بعد دستمو گذاشتی تو دستش و رفتیی وسط. 

 
 چراغا کمه خاموش شد؛ عروس دوماد امدن وسط بقیه کی دورشون. 



 
به  با پرسررتیژ خاصرری شررروع کرد  ارمیا دسررتاشررو دور کمرم حلقه کرد و 

 ر*ق*صیدن:
 

 یه حس عاشقونه. 
 

 میون کر دومونه. 
 

 خدا خودش میدونه. 
 

 میمیرم....که من برام 
 

 کاشزی نگام دوباره. 
 

 رو تو اثر بزاره. 
 

 با چشمام بگی آره. 
 

 تا من برام بمیرم....
 

 ]]مون منو بگیر بردار برو؛ اینقدر حنا که میخوادش تورو. [[



 ]]کمین که دارمت برام عزیزه؛ چه خوبه با نگام دلی میریزه. [[
 

 عزیز ؛ عزیز ؛ عزیز ترین من باش. 
 

 کی نشین من باش. تا ته دنیا 
 

 کسیو مز تو ؛ تو دلی نمیخاد. 
 

 ازین ما عشق آخرین من باش. 
 

 نفس ؛ نفس ؛ نفس کنار من باش. 
 

 ای عشق من دارو ندار من باش. 
 

 بزار که یادم بره کر کی مز تو. 
 

 بمونو عشق موندگار من باش. بمونو عشق موندگار من باش. 
 

 حنا که میخوادش تورو.[[]]مون منو بگیر بردار برو؛ اینقدر 
 ]]کمین که دارمت برام عزیزه ؛ چه خوبه با نگام دلی میریزه.[[



 
بعد از تموم شدن آکنس خی شد و پیشونیمو آروم ب*و*سید و سریع بدو بدو 

 رفت. 
 

 وا ! اینی یه چیزیش میشه
 

 بعد از تموم شدن شام کمه عزم رفتن کردن. 
 

 در دو ثانیه سالن خالی شد. 
 

 آنیتا رفتی و گفتی: آخر شب داریی.  به سمت
 

 آنیتا سرشو به نشونه ی منفی تزون داد و گفت: نچ. 
 

 قیافمو کج کردم و گفتی: نچ یعنی چی ؛ من آخر شو میخوام. 
 

 خندید و گفت: اع نداریی دیگه. 
 

 با ناراحتی گفتی: باعشه خیله خوب؛ بعد راکمو کشیدم و رفتی پایین. 
 
 



 بعد از تموم شدن مراسی عروسی ؛ کمه امدن خونه ی ما. 
 

 سریع لباسامو عوض کردم و با نیش باز رفتی پایین. 
 

یه نگاه به ارمیا که رو به روم نشررسررته بود انداختی ؛ عین موعش داشرررت   
 ناخوناشو میجویید. 

 
 آب دکنمو قورم دادم و گفتی: پیس. پیس. 

 
 پیس پیس.  تومهی نزرد که دوباره گفتی: پیس

 
 حتی سرشی نیاورد باال. 

 
 با حرص گفتی: کوی نفلررررررررره با توامااا. 

 
 سرشو آورد باال و گفت: با منی؟

 
خام بگی  عد مزثی کردم و گفتی: می با عمی. ب نه  یافمو کج کردم و گفتی:  ق

 حاضری ؟
 



 با استرس سرشو تزون داد و گفت: عاره بگو. 
 

سهله ی مهمی رو باز گو  شین!! میخوام م سلفه ای کردم و داد زدم: کیس  تک 
 کنی. 

 
 نگار و نسیی و ایمان و امیر با ذوق برگشتن سمتی. مامان و بقیه کی کیس شدن. 

 
 نفسمو دادم بیرون و گفتی: ام؛ چیزه ..چجوری بگی یعن...

 
 مامان با حرص پرید وسط حرفمو گفت: اه بگو دیگه دختر. 

 
 خیلی سریع و تند گفتی: من میخام با ارمیا ازدواج کنی. 

 
 مامان چشماش شد توپ گلف دکنش غار علی صدر. 

 
 بقیه کی که دست کمی از مامان نداشتن. البته به مز بروبچز. 

 
 نیشمو باز کردم و گفتی: کن؟ اوموری به من ننگرید؛ مدی گوفتی. 

 
 بندش بقیه. یهو ننه ی ارمیا شروع کرد به دست زدن پشت 

 



علی آقا ]بابای ملبک[ با خوشحالی گفت: مبارکه دخترم؛ ما که راضیی مگه نه 
 زن.؟

 
شه  سرشو تزون داد و گفت: عاره چرا که نه ؛ من از خدامه که آوا ب مامان ارمیا 

 عروسی. 
 

 ارمیا با ذوق گفت: پس آخر کفته عروسی و عقد بگیریی. ؟
 

 آوا تو راست راستی عاشق شدی؟؟؟مامان باالخره لب باز کرد و گفت: 
 

سرمو تند تند تزون دادم و گفتی: اوکیی: مگه من دل نعرم. اگه شوما مشزلی با 
 ازدواج ما ندارین باکی عروسی کنیی. 

 
 بابا از سر ماش بلند شد و گفت: من موافقی؛ البته نظر خودم مهی تره. 

 
 مامان کی با لبخند گفت: منی موافقی مبارکه. 

 
 کوبوندم بهی و گفتی: پس حله آخ مون باالخره عروس شدم.  دستامو

 
 نگار سری از روی تاسف تزون داد و گفت: کعی؛ بی شوکری داغونش کرده. 



 
 یهو کمه زدن زیر خنده. 

 
 چپه نگاش کردم و گفتی: کر کر کر یزی اینو باید به خودم بگه بدبخ. 

 
شد  سری از ماش بلند  صحبتی باکی داریی بعد  ستا بعدا یه  خندید و گفت: وا
و گفت: مامان منی میخام با امیر ازدواج کنی بعد مزثی کرد و گفت: نسرریمی 

 میخواد با ایمان ازدواج کنه. 
 

 اصلن باورم نمیشود ننه باباکاشون گذاشتن. 
 

 یعنی به کمین سادگی شدیی عروس.
 

 وای عروس شدم.  
 
 ای ننه. و
 

 نررررررررررع. شدم عروس ننه ی ملبک. 
 

یه نگاه به ارمیا انداختی که با ذوق داشررت با بابام حرف میزد و تعیین میزرد که 
 عروسی حتما آخر کفته باعشه. 



 
 اون دوتا کی رفته بودن پیش پدر شوکراشون داشتن پاچه خواری میزردن.

 
 تماما کارا کی که انجام شد. 

 
 آزمایش ژنتیک بدیی یه دور مردم و زنده شدم. وقتی رفتیی 

 
 زنه ی وحشی کر چی عقده داشت  با سوزن رو دستی خالی کرد.

 
 وسایالمون کی که کمرو خریدیی. 

 
ساده بود ولی  شده بود.  ست طراحی  ست که روش با نگین کای  یه حلقه ی 

 قشنس کی بود. 
 

 لباس عروسمی که نگی بهتره. 
 

 یه لباس بلند سفید که از کمر تنس میشد و آروم آروم گشاد میشد. 
 

 دور کمرش پر بود از نگین و مونجوق؛ کفشاش کی ست خودش بود. 
 



 کال شیک و قشنس بود. 
 

 بعد از ساعت کا ؛ مهتاب دست از سر صورتی برداشت. 
 

 یبا ذوق گفت: واو! اصلن فزرشی نمیزردم اینقدر خوشگل بشی فوق العاده ا
 وایییی. 

 
 لبخند. پهنی زدم و گفتی: کوشی ببینی آینه کو. 

 
 خندید و آینه رو داد سمتی. 

 
 نرررررررررره. 

 
 این منی. 

 
 چه عنی. 

 
 ببخشید اشتب شد؛ چه زیبا شده ام وای وای. 

 
 حال نعرم توصیف کنی خودتون یه عروس بسی میگر رو تصور کنید.  

 



 یه نیگا به مهتاب انداختی و با ذوق گفتی: عالیه ! شما بهترین آرایشگرین. 
 

 امد حرف بزنه که نسیی ونگار با لباس عروس و کلی آرایش وارد شدن. 
 

شت رو قلبش و گفت: اوه خدای من چه آفریده  شو گذا ست نگار تا منو دید ؛ د
 وکرم برسد. ای ؛ منو به عنوان یه دختر دیوانه کرده ای خدا به داد ش

 
 چپه نگاش کردم و گفتی: مرده شور خودتو اون کتابی حرف زدنتو ببرم. 

 
 از سر ماش بلند شد و گفت:ایش لیاقت تعریف نداری. 

 
 یه نیگا به نسیی انداختی و گفتی: ببند مگس نره. 

 
 نسیی دکنشو بست و گفت: آوا چقدر خوشگل شدی عوضی. 

 
 وما کی خومل شدین. لبخند پهنی زدم و گفتی: اوکیی ؛ ش

 
 صدای مهتاب که میگفت : آقا داماد کا امدن. بلند شد. 

 
 با استرس گفتی : امدن. 



 
 نگار سریع شنلشو پوشید و گفت: آخ مون من رفتی.  

 
 نسیی خندید و گفت: شوکر ندیده واستا باکی بریی. 

 
 با حرص پسررشررون زدم وگفتی: من رفدم اودافز بعد به سررمت  در رفتی و چیک

 درو باعز کردم. 
 

 از کفشای براقش گرفتی و امدم باال تا رسیدم به صورم سه تیغ کردش. 
 

 لبخندی زد و گفت: سالم خانومی بعد دستمو گرفت و به طرف پایین کشید.
 

 در ماشینو خعلی شیک برام باز کرد که با غرور نشستی. 
 

 اون فیلی برداره کی که آسفالتمون کرد. ایش. 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 ارمیا یه نگاه پر از عشق بهی انداخت و گفت: ممنون آوا ممنون. 



 
 متفزرانه گفتی: برای چی؟؟

 
شی؛  شق  لبخندی زد و گفت: بخاطر کمه چی؛ بخاطر اینزه بهی یاد دادی عا
بخاطر اینزه امازه دادی کمسرررم شرری به خاطر کمه این کارکایی که تا االن 

 ونی. برام کردی ؛ ازم ممن
 

گار لو  به ن ته رفتی منو  یاد بار؛  یادش بخیر اولین  ند پهنی زدم و گفتی:  لبخ
 دادی؟ 

 
 خندید و گفت: مگه میشه یادم بره؛ از کمون موقع دعوا کردنامون شروع شد. 

 
 سرمو تزون دادم و گفتی: یادش بخیر کعی. 

 
شی پ شو ر*ق*ص آخره کااا دیگه عروس نمی شو البخند پررنگی زد و گفت: پا

 بر*ق*صیی عزیزم. 
 

 دستشو گرفتی و رفتیی وسط.
 

 به کی رسیدیی امشب. 



 
 باز کمو دیدیی امشب. 

 
 برای "ما"بودنمون نقشه کشیدیی امشب. 

 
 منو تو باید که ما بشیی تاابد بمونیی. 

 
 فردایی بهتر بسازیی باکی دیگه موونیی. 

 
 ما باکمیی ؛ پرنده ایی پرنده ایی انگار تو آسمونیی. 

 
 [2پر میزشیی روی سر کی وقتی کی آشیونیی. ]

 
 به کی رسیدیی امشب. 

 
 باز کمو دیدیی امشب. 

 
 برای "ما"بودنمون نقشه کشیدیی امشب. 

 
 اسفندو دود کنیی ما گاکی حسود دنیا. 

 



 چشی نخوره زندگیمون زنس نزنن حسودا. 
 

 به عشق کی مبتال؛ کی سفر و کی صدا. 
 

 [3ه مای حق خدا. ]کعبه ی عشقو بسازیی ؛ ک
 

 به کی رسیدیی امشب. 
 

 باز کمو دیدیی امشب. 
 

 برای "ما" بودنمون نقشه کشیدیی امشب. 
 

پایین و پر حرارم و محزی  عد از تموم شررردن آکنس؛ ارمیا سرررشررو آورد  ب
 ب*و*سیدم. 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 روز بعد از عروسی رفتی و رضایت دادم تا علی بیاد بیرون.  ۳



 
علی امد و حاللیت خواسرررت ؛ کلی معذرم خواکی کرد و گفت از کارش 

 پشیمونه. 
 

گفت حاللی کن کمین. بعدش رفت ؛ یه موری رفت که دیگه کیچ اثری ازش 
 باقی نموند. 

 
 نسیی یه بچه ی گوگولی ناز به اسی نیما به دنیا آورد. 

 
شد ولی در عو شت بچه دار ن شزلی که دا ضش رفت نگار بیچاره کی بخاطر م

 از پروشگاه بچه آورد و اسمشو گذاشتن نازلی. 
 

 و اما من...
 
ماه بعد از؛  ازدوامی دوتا بچه ی دوقلو به اسرری ؛ آوینا و آروین به دنیا اوردم  ۶

 که مفتشون به ریخت خوشگل من رفتن. 
 

 زندگیی حاال با داشتن این سه تا طعی خاصی گرفته. 
 

 خدایا ممنون.
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