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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 دل به تو دادم   نکهیخوبه،هم یچقدر وابستگ   

 حس بودنت شاااادم رم،با یم  ییکه هرجا نیهم

 ساعت نیلحظه هم ن یروز،هم ن یا نیریش  چقدر

 که من به تو دااادم  ی ادم،دلیهرگز از  رهینم

 هامویخاطرات تو،منو دلبستگ  ن یبا ا تو

 هاموی خستگ  یحسو،تو برد  ن یا ونمی تو مد  به

 رو تو حساسم یلیخ  ،کهی عاشقم کرد یجور  هی

 روتو وسواسم اد ی،زیگاه  کنمیم  یحسود

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 روتو وسواااسم  ادهیز

☆☆☆ 

 شونت  ی اون شال رو ،به یگاه  کنمیم حسادت

 وونت یعاشق و د شمی که من هر بار،م ی اون وقت به

 تو چشماش  وفتهیکه هر شب،چشمات م نه ییاون آ به

 رو دستااااش  زه یریرد شه،موهات م خواد ی که م یمینس

 هامویخاطراتتو،منو دلبستگ  ن یبا ا تو

 هاموی خستگ  یحسو،تو برد  ن یا ونمی تو مد  به

 رو تو حساسم یلیخ  ،کهی عاشقم کرد یجور  هی

 روتو وسواسم اد ی،زیگاه  کنمیم  یحسود

 روتو وسواااسم  ادهیز

 (یعبدالمالک  یمرتض ♡ی)وابستگ 

 

 

 

 

 آغاز   م یکنیو در پناهش م ادش ینامش،به  به
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براش جا خوش  شهیکه مثل برادر م ک یآدم نزد هی قلب  یکه به اشتباه تو  ی ا نه ی...کهیمیقد  نه یک ه یاز  زی:همه چخالصه

 ... شهیعوض م ز یهمه چ ی تا آدم،حساب۴ ی اقکه با ورود اتف ی طونیش  ی تا پسر.دخترا۵تا دختر و ۴کرده...داستان 

 

 طنز  ی،کمیی:انتقام،عاشقانه،دانشجوژانر

 

 .ینیام  نیراد،راد  ،طنازیمانیسل اری صادق پور،سام د ی،مرواریمانیسل ،سامانی لطف ،النازینیام ن ی:فرناز پاکزاد،آروهاتیشخص

 

 Bita.hdz:سندهینو

 

 فرناز#

کردم و   یالناز خدافظ  نیبوق ماش  یصدا دنی.باشنمی ل ف ی.کی.مقنعه مشکنیج ی.شلوار مشکیلباسام نگاه کردم.مانتو مشک به

طناز  -.نییپا مید ی.گاز داد.به دانشگاه نگاه کردم.پرری شده.الناز:سالم صبح تو هم بخ رمون یکه د  ؟خوبم،بدویسالم،خوب-.نییپا دمیپر

  م یو رفت  میکرد  دایترن.کالس رو پ  کیخونه هاشون به هم نزد ان،اونای:با هم م د یگرفت و کش  موکجان؟الناز محکم مچ  د یو مروار

و طناز بودم.نکنه خوابشون برده.دلم طاقت    د ی.نگران مروارمیاون دوتا گرفته بود ی نشستم بغلم الناز نشسته بود و اون سمتم جا برا

  ی)مخفف اسم طناز( پایبندر ن ی:اگه ای؟مریهست یو بال،کدوم گور   لهب-(:بله؟د ی)مخفف مرواریزنگ زدم.مُر  د یبه مروار اوردین

خب.قطع  -:خب.ی.مرمیما براتون جا گرفت د یزود باش  یاوک -.مییاونجا گه ید  نیم ۳ای۲اون پدال گاز بزاره تا  ی المذهبشو رو

شوخم.داشتم    یخه.خودمم که آروم و کمشو کم ی.الناز الهیخیستاس.طنازم که کال ب نیا ن یدوستم ب ن یعصاب تر یب  د یکردم.مروار

هرهر   یپشتمون همه پسر بودن و حساب ف یاسترس داشتم که گند نزنم.رد یجلسم بود و حساب  ن یاول ن یا مردمیاز استرس م

  هوی د یبازم خوب با هم گرم گرفتن.مروار یول شناسهیرو نم گه یکس هم د چیکه ه  نیتعجب کرده بودم از ا ی لی.خکردنیکرکر م

  سادهیتازه وا دهیگاز نم ی بندر نی:بابا ای.مرد یومد ی عصر م د یزاشتیچه عجب م-رو هل داد تو.کنارمون نشستن. ی دردرو باز کردو بن

مگه   شهینم تیحال یچ یتو که ه  گهی)مخفف الناز(:خوبه دی.الدهیم حی من توض  یخونده رو داره برا  نامشی گواه  یکه برا یکتاب

تا جاتو   نی:نشستم بشیبابا.ال م ی نیب نیکرد و با صورتش گفت:بش لهمچا  افشویق ی بده.مر  ادت ی یز یچ هی  ی بندر نکهیا

 داشته.   رمیو گفتم:تاخ دمی؟خند یباقال نی ا ادیم  ی)مخفف اسم خودم(کیمون،فر ی:کشتینگرفتن.مر

بلند گفت:اوووف خاک تو سر   ی .مریچند تازر زر کن  ی خوای که م ی بکار  یباقال ی خوای نم گهید ای ب ادینم ی باقال نیچرا ا اوووف

و    یزر پس کله مر  دونه ی یبندر  می.با اجازه خودشم نشستمیدرو باز کرد.ما هم به احترامش بلند شد   یچ...همون موقع استاد مسن
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طول   قهیدق۲۰ساعت و  ۲کالسمون حدودا   نیا گفت یرو م  نیبود و استاد داشت قوان شدهدراز کرد.کالس رسمن شروع   یزبون

  هی تو دامن ما؟  یاستاد بود انداخت نم یا یخدا عجب استاد مزخرف  ییی:ای.ال رونی ب مید یبود که چهارتامون پر۹:۳۰.ساعت د یکشیم

استاد جوونه   نیاز ا یخوایم ی شما چطور تاداس  د یآها ببخش-کارنامممون باشه.  یتو ۲۰چندتا  می استاد جوون بنداز مخش کن

جونم.دستشو انداخت رو شونم و با   یفکر کرد.نگاهش به سلف برخورد:فعال که شکم مقام اول رو اورده فر  کمی ی .الد یرینمره بگ 

  وونهید تابود چون فقط ما چهار یعیطب نی جمع پسرونه بود.البته ا زایم  شتر ی.بمینفره نشست۴ ز یم یطرف سلف و رو  می خنده رفت

  یمحمدسام)پسر عموم(هم تو  د یفهم یوقت ی داشت و نگرانم بود ول د یتاک  ی لیموضوع خ  نیا یبابام رو  میبخون  یاضیر  نجایا میایم

من   یخدا بابا ی.اهی کدوم گور س ی.خبرمرگش معلوم نیاضیر ی راحت شد و اجازه داد برم کنکور بدم برا الشیدانشگاست خ نیا

بعد سفارشات رو اوردن.طبق   قهی قهوه تلخ.چند دق  شهیمثل هم می .سفارشا رو دادیباقال نیچه سادس که منو سپرده دست ا

  د یزود باش   د یو گفتم:انقدر حرف نزن دمی.وسط بحث مسخرشون پرم یوقت داشت  گهید یقه یدق ۱۰که دستم بود فقط  یساعت

ازش نمره   یاگه استاده جوون باشه و بتون  یو گفتم:حت دمیاستاد.خند  ی:گور بابای.ال میوقت دار قه ی دق  ۱۰که فقط  م یبخور

زود بخوره   نه یبش م یکرد شیو راض  مید یخند  ی رفته بودن.کل سهیر ی و بندر  یلب گفت جووووون و بلند شد.مر   ری.زرهیبگ 

و خورده بود و سرش و با   کشیهم قهوه و ک   ی هم زل زده بود به در سلف.بندر ی گرم بود.ال شیشکالت  پکس یسرش با آ ی .مرمیبر

.انقدر بلند گفت  میا:منتظر شاهزاده سوار بر اسب قهوه  یبه در؟ال یچرا زل زد  ه ی:چیشونه ال یگرم کرده بود.زدم رو شیش گو

خنده   م؟بای:بریباال.ال د یهم با ذوق پر ی.از جام بلند شدم.المیرفتن از خنده خودمونم که پخش شده بود سهیدورو برمون ر یپسرا

رفت گوشه گوشه   ی .المیشستیجدا م د یکمبود جا با   لیو به دل م یکرد  دای.کالسو پمیشد  کالس  یو هرچهارتامون راه م یگفتم بر

رو گرفتم و    ی پسر نشسته بود دست مر ه ی بود که وسطش  یخال یدفترش بود دوتا صندل  یدختره که کلش تو   هی کالس کنار 

.وسط نیی:اِ!!!ایمحمدسام...مر- .جا خوردم.وردستم باشم.سرشو باال اکنار دو خوام یمن م نطرف یا د ین یبش شهیآقا م- سمتش میرفت

عوض کرد و من کنار   عی.محمدسام جاشو سرمیکرد ی و روبوس  ی.با محمدسام سالم و احوال پرس دمیلحنش خند  نیتعجبم به ا

  گهی.محمدسام:آهااا اره راس ممیسلف بود  یتو -نکردم.  داتیگشتم پ ی.محمدسام:هرچگهیپسر د هی هم کناره  ی محمدسام و مر

  هی از جاش که بغل  هوی ی چ...بندر گذرهی فعال که داره م- گذره؟یم ایرفت اونجا رو بگردم.لبخند زدم که ادامه داد:خب چطور ادمی

من از اونام که بهت مثل   ی داده؟فکر کرد  ادیرو بهت   نایپسره بود بلند شد و داد زد:مردک چغندر درست صحبت کن،ننت هم

صورت پسره.به    ی .تفشو انداخت تونییدستشو انداخت پا ی ... دستشو برد باال که بزنه ولیدر اشتباه چسبن؟سختیدوقلو م چسب 

 دستشو گرفتم و  دم یسمت طناز دو

 

و    یمر د ینکش قهیآب.به دق ی بطر ی.سرمو کردم داخل کالس:مرشد ینم  یدر آروم کردنش داشتم ول  ی .سعرونیکالس بردمش ب از

...ب..برگ  نی...اکشمی ازش خورد نفسش باال اومد و نفس نفس زنان گفت:من...م  کمیآب کنارم بودن.ابو دادم به طناز.  یو بطر  یال

من   خوامیاز جاش بلند شد.پسره:خانوم من واقعا معذرت م ع یوپسره اومدن.طناز سر  مدسامدر کالس باز شد و مح  هویچغن...درو.

اگه شمارم   شناسمینم نجایکسو ا چیرفتار شما رو نداشتم،خب منم ه  نیبودم اصال انتظار اکارا رو با دوستام شرط بسته  نیا

جوش اورده بود دهنشو باز   ی.طناز که حسابخوامیبه هر حال من از شما معذرت م کردمیبا شما نم نکارو یوقت ا چیه شناختمیم
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صورتشو مچاله کرد و   کم ی ی.بندر یبندر یپهلو  یتو  م ینج زدبا آر ییدوتا م یبود سادهیوا  یکه بغل بندر  ی کرد:تو اصال غل...منو مر

شما معذرت   زکالس منم ا  یخودت ودوستات و بچه ها ی برا ی شد درس عبرت نیاشکال نداره ا خبلِ ی:خی.بندرد یکش  یاوووف

  زاشتنیشرطو نم نیمن ا وونهید ی دوستا نی اگه ا د ینزن گهیحرفو د نیخانوم ا کنم یکه اون همه حرف ب...پسره:خواهش م خوام یم

گفت:بابا  ی کینشدن.اون  ن،حلیگفت:راد شون یکیاومدن تو. گمیتا پسره د .در کالس باز شد و سه افتادیوقت نم چ یاتفاق ه نیا

:چه با ادب.هممون  یگفت:گ*و*ه خورد.مر م یحرف دوستشو ادامه داد:شکر خورد.سوم ه یکرد.اول  غلط  نیا د یخانوم شما ببخش

  رهیدستشو بگ  نکه یبدون ا ی.بندرتونییهستم خوشبختم از اشنا نیدراز کرد:من راد  یبندر ی و جلو .پسره دستشمید یخند 

بود   اریکه حرف زد سام م یبود برادرش،دوم نیو اسمش آر ه یکردن.اون اول  یشروع کرد معرف  نی.رادنی گفت:منم طناز هستم همچن

 .دنی.پسرا خند ،محمدسامی ،الی،فر ی:مر یسامان بود.بندر اریبرادر سام میسوم

  م یفکشونو بستن.محمد سام:بهتره بر گهی هه هه هه.د میدون یشد و گفت:م نهیدست به س   ید؟مریدار ی قشنگ  ی :مخفف هااریسام

چرا   نای.در پشت سرم بسته شد.وا ایبعدم من و بعدم ال یبعد بندر  یدخترا باز کرد اول مر   ی.درو برا ادیکالس استاد داره م ی تو

  یسر جاهامون.به استاد نگاه م یو تند رفت م یباز شد و استاد اومد تو.هول کرد هویکه  دراورددر   یبرا  یی :گاگوال.ادای.بندرادینم

  ینگاه کردم اونم مثل من برگشت طرفم و ادا  ی به ال یچه حلقه خوشگل ی به دستش نگاه کردم اوووخ ومد یبهش م۴۰-۳۹کردم 

  ایکالسو شروع نکرده بود که محمد سام و اون باقال  ز.استاد هنونیی سرمم انداختم پادراورد.لبمو گاز گرفتم که نخندم. ه یگر

  نمیبچه ها بودن.بخاطر هم شتریبودب  ی کالسم عموم نیعوض کرد و کالس شروع شد.ا یاومدن.محمد سام جاشو با بندر

خانواده   ی مدرک و دانشگاه برا .راستشخوند ی م سانسشیفوق ل  یبود که محمدسام برا ی بود.امسال سال آخر شمونیمحمدسام پ

 یساعت تموم شد.حساب ۳مهم بود و همه توش رقابت داشتن منم به بابام قول دادم که تا دکترا بخونم.کالس بعد از   یلیما خ

چهار نفرمون    ز یم ی .رومیناهار حرکت کرد یو به طرف سلف برا  رون یب  می.از کالس با ذوق زد می خسته و کالفه و گرسنه شده بود

.به مرده گفتم فعال  نجایا انیپسرا دارن م  ن یاوووه ا دمینگاه گذرا به در کردم که د  هی  ومد گرفتن سفارش گارسون ا  ی.برامینشست

سفارش   کیمن گرسنمع تو قهوه و ک ی و گفت:عوض  کیسرشو اورد نزد ی .مرده رفت.بندرارعیب ک یبرامون قهوه و ک

اوه اوه   دنی طرف سلف.همشون سرشونو برگردوندن و د ادیداره م  یباقال  ی گون  هی ه کردم:نامحسوس به در اشار ی لی؟؟؟خید یم

و دراورد و گفت   شیگوش  فش یک  ی.از تو یصندل  ی دستشو گرفت و نشوندش رو ی خورد و بلند شد مر ی حرص یاوضاع خرابه.بندر

اون از محمدسام  کردمیبزرگترم(صحبت م .من که داشتم با فرزانه )خواهر یگوش  ی تو م ی.هممون سرمونو کردیگوش  ی همه سرا تو

سرمو بلند کردم که با صورت اون   دم ید زی م ی رو رو یا  هی)همسر فرزانه(.ساخانن یمنم از دالرام خاله و مع د یپرس یم  مو دانشگاه

که   ارن یخودشون ن ی به رو کردنیم یبود و سع یگوش   یروبرو شدم اون سمتم هم محمدسام بود.بچه ها سراشون تو  نیآرو اروی

  نی:بله.به رادنیدارن؟؟آرو  یکار  ونی:آقای.مرفمونی ک ی تو میگذاشت امونو یگوش   ن.هممود یها قالف کنبچه -.نجانیا نایا دنیفهم

  یتو  م یهممون سرامونو کرد هو یناهار خوب دعوت کنم. ه یشما رو به   ی واهبابت معذرت خ خواستمی داداشش عالمت داد:خانوما م

  یچ د یس،بگ ی ن یبودن.سامان:مشکل رده جا خو ی.حسابمیبعدش کالس دار میوقت دار قه ی دق  ۳۰:ما فقط میساعتامون.با هم گفت

  ز یم یرو  ون یآقا  میگرفت  م یبود تصم اد یماشاال جمعمون.ز می .هممون سفارش دادنیبه حساب آقا راد م یسفارش بد  د یخوایم

ما چهارتا رو کنسل کنه.ناهارو که آوردن   کی بلند شدم به سمت سلف رفتم و به اون مرده گفتم که قهوه و ک ع ی.سرننیبغلمون بش
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هم وقت   قهیو دودق م یخورد .غذا رومیهمه کارامون وقت داشت ی برا قه یدق   ۲۰گذشته بود و ما   قه یدق  ۱۰.مینگاه کرد ساعتامونبه 

منو رسوند و   ی بود.ال یکالسم گذشت.روز خسته کننده ا  نیو ا می اونم به تارف و تشکر گذشت.وارد کالس شد  م یاضافه اورد

قربون صدقش رفتم    م یشد.وارد خونه شدم و مامانم و شالپ شلپ بوس کردم کل اده یپخونه خودشون  ترن ییتا کوچه پا۴خودشم 

 .کنار بابا نشستم و از دانشگاهم براش گفتم الب نطوریو بعدم بابام،بابامم هم

 

س  بعدازظهرم کال۶:۳۲که مامانم بهم داد جون گرفتم.رفتم باال لباسمو عوض کردم ساعت  یو ناهار امروز.با شربت ایبجز گندکار ته

  ستم؟؟؟منمی.من کدمیاتاقم و خواب ی استراحت و خواب.رفتم تو ی بود برا ی خوب گه،فرصتیساعت د کی حدودا  ین یدوچرخه دارم 

خواهر دارم به   ه ی.میخون یم سانسیفوق ل   یساله ترم دوم دانشگاه.برا۲۳  ییو شهرزاد سارا اکزاد پ یفرناز پاکزاد هستم فرزند مهد 

)مخفف مامان دوم(اسم دامادمونم  یمان گهیساله به نام دالرام هم داره که به من م۲دختر  ه یرده و ساله ازدواج ک ۵نام فرزانه که 

خودت کار کن پوالتو جمع   گهیببرم م   نشویماش   دهیاجازه نم چوقتی بابام ه ینامه هم دارم ول ی.گواهریت ۱۴هست.متولد  نیمع

  کم یکه جمع کردن و   ییبا پوال ی و بندر یال  نم ی.بخاطر همافتهیاتفاق نم گم یاتفاق تا چندسال د نیخب ا  ی بخر ول نیماش  ه یکن 

  ی با پوال نکهیا یبود ول ن ییپا دلم یلی.هرچند خایزانت  هی  یبندر نیبود و ماش  ۲۰۶ ی ال نیماش  دنی خر نیاز باباشون گرفتن ماش 

و    نییرو برداشتم.رفتم پا فم ی آماده شدم و ک ع یبود سر قهیقد  ۷:۱۳شدم ساعت  دار یب یخوب بوده.وقت ی لیخ دن یخودشون خر

گوش نکردم    یال یو به غرغرا م یحرکت کرد ع یسر دم یرس  ۲۰۶به  دمی دو اطیح ۷:۱۹خونه رو برداشتم به ساعت نگاه کردم د یکل

ها اول از  .کالس که تموم شد استاد همرو جمع کرد دور خودش.استاد:خب بچه می دوچرخم و سوار شدم و شروع کرد  مید یرس ۷:۳۳

کالس رو انتخاب کردم دوست دارم   یکه من برترها م یمسابقه دار هیبگم   خوام ی موضوع مهم م ه ینکه،،یدوم ا د یهمه خسته نباش 

.ساعت رونیب میاز گرفتن اطالعات اومد و بعد   می هم توش بود ی منو ال  بختانهبد  ای.شروع کرد خوندن اسما.خوشبختانه د یبدرخش

 . دمیخونه.شام و خوردم و خواب دمیبود که رس  قه ی دق  ۹:۲۴

 

 ما و اون پسرا رابطمونم بهتر شد هم به کنار. نکهیسخت و دانشگاه گذشت و ا ناتیهفته با تمر هی  نیبود ا ی هر سخت به

 

خط چشم نازک   ه یپودر و برق لبم و   دم،کرمیپوش  یو مقنعه مشک یو مانتو مشک  یخی شلوار  ه یشدم  دار یبا هزار مکافات ب صبح

  نیو سوار ماش  رون یب  دمیبا مامان بابا پر یصلوات.بعد از خدافظ رمینگاه به خودم کردم:حراست نگ  هیجمع کردم   المویوسا دمیکش

  دونم،ازی:نمیدروغ نگو به من.ال - :هچ.یته؟الچ یال-ساکت بود مشکوک شدم بهش. یلیخ کرد یم  یشدم.با آرامش کامل رانندگ یال

تپش قلب   شبیباشه،د یبد  یلیخبر خ د یکه هست قطعا با یهرچ ی ول  دونمی:نمیچرا؟ال-تا حاال همش دلشوره دارم. شبید

مامانم مامانش،بابام  ای.خدادمیترس یخت،می منم دلم ر دکه الناز ز  ییحرفا ن یحسم غلط باشه با ا دوارمی:امی.الایوا،خدا- گرفته بودم.

 !!!! یحاال هستم...که چ-!ی:تو که انقدر ترسو نبود  یخدا نکشتت مردم.ال-باباش،خواهرم داداشش.
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 خب.-.مایکی:هچ،نزدیال

 

نمکدون.بغلشون کردم.راه  -نگاه کردم یخانوم پاکزاد.برگشتم به چهره بندر-قلبم. ش ییی.اووووفم یدر حراست گذشت ی جلو از

  نیمتاسفانه ا  ی.ولمیکرد   نکارویخودمون ا ینی  میکالس افتاد  هی  یاون روز انتخاب واحد هممون با هم تو سمت کالسا. میافتاد

.استاد اومد و  می.حدودا وسط کالس کنار هم نشستمیجدا از هم.با هم وارد کالس شد  ام و اون دوت می با هم بود یکالس منو بندر 

 کالسم گذشت. نیا

  ی کتون  جفتی  هویپام خواب بود و گرسنمم بود.  کردمیم ی و او  یبود و داشتم ا نی.نگاهم به زمرونیب  میاومد  یکالس با خستگ  از

 که انگار عجله داشت. زد یبه محمدسام.نفس نفس م  دمیچشمم ظاهر شد.اومدم باال و رس  یجلو

  یدلشوره ال اد ی هوی.وونهی د ی.واد ی سلف من..منتظرتم زود باش.و خودش دو  یکار مهمه..باهات دارم...تو  ه ی..ی:فرمحمدسام

نفره  ۵ زیم  ی دور هم رو  یو مر  ی به سلف.محمدسام و ال مید ی.رس نییپا میرفت  ی با کمک بندر واریافتادم.دوباره اروم اروم کنار د 

  ؟چرا؟منیهاااااا؟؟؟ک-دنبالته. یکیزل زده بودن بهم.محمدسام: ی نطوری شده.هم یز یه؟چیچ-.مینشست م ی.منو بندرمینشسته بود

  س،دختره،توهمیبد ن یل یخ دونمیکه من م  یی:آروم باش،تا جاه؟ترسناکه؟دختره؟پسره؟محمدسامیبد  شناسمش؟ادمیم

فقط حرف بزنه   خواد یکه م دمیاز دوستاش شن ی ول دونمیداره.محمدسام:نم  کارمیکشه؟چیم رم،منویمیدارم م-.شیشناس ینم

با   یتو الک خودمه کاد   م،سرممیترم اول هی کنم من   تش یخوام اذکه ب  شناسمینم وی کردم،بابا من کس  کاریآخه چرا مگه چ-باهاش.

- .رمیمیم ینطور یا تونم یخب من که نم-.گه ید کماه ی دمیفردا شا د یامروز شا د یشا یفهمی خودت م دونمیندارم.محمدسام:نم یکس

 تعجب کرد و رفت.  یقند.مرد حسابآب  وانیل ۵:با  ی.مرد یاریآب ب  ی بطر هی د ی آقا ببخش-د؟یدار  لی م یزیچ

فرناز من   نیشونه هام و گفت:بب ی بده دستشو گذاشت رو م یو سرمم گذاشتم روش.محمدسام اومد دلدار ز یم ی گذاشتم رو دستمو

  هو ی ییعاشقش بودم.چهارتا یزمان هی خودم  شناسمشینداره من م ت یکار یمطمئنم اگه پا رو دمش نزار 

  گم یم وال؟منی ه هی عاشق شده بود!اونم عاشقه  ؟محمدسامیچ  ینیقابلمه. هی از تعجب شده بود اندازه  ؟؟؟؟چشمامون ی:چ میگفت

دوسش   د،خبی:اه بترک؟؟؟محمدسامی:داشتمیگفت ییخب دوسش داشتم.دوباره چهارتا هینهع.محمدسام:چ د یشما بگ  وونس ید

به   نجایهم اگه زنعمو بفهمه  ی دونیم وونه ی؟دیمن نگفتخود خدا،چرا به  ا ی-قبول نکرد. یازدواج دادم ول  شنهادیداشتم بهشم پ

 . شهیبراتون خاطره هم م ی نطوریگفت ا  دونسیو گفت:مامانم خودش م  د ی.خند کنهیم متی تقس ی قسمت نا مساو۱۰۰۰

 عجب

بود و با   یکالسم عموم  نیا م ینشسته بود ی صندل یتا کالسمون مونده بود.رو  قهی دق  ۱۰از سلف   رونی ب م یو زد  میقندا رو خورد اب

-محمد.محمدسام:بله؟-داشتم.  اد؟دلشورهیم  یه؟کیه؟ک ی دختره دمش چ ن یا نکهی.کالفه شده بودم از امیاون پسرا و محمدسام بود

.دستمو که دو طرف صورتم گذاشته بودم رو  کنهیکالفم م اد؟داره یم یه؟ک ی ه؟چیک  ه؟دمشیی ه؟ادمه؟فضای ک نیمن دلشوره دارم،ا
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باهات   ادیاون فقط م م،بعدشمیدار م،هواتو ی پسر،مثل کوه پشتت هی  میتا دختر۳ستمو گرفت.محمدسام:نگران نباش،اورد و د نییپا

دق کردم.دستم هنوز   گه ید ایب یش ل یشم،ذلیم وونه یدارم د-سرم. یدفترمو که دستم بود و گذاشتمش رو  ی.از کالفگ زنهیحرف م

سمت   می.راه افتادیاستاد گور به گور نیا ش یپ میگمش د ی:پاش ی.مر دادمیدستاشو فشار م ی دستش بود از کالفگ  ی تو

که   زاشتمیکه دستم بود رو توش م ی باز کرده بودم و داشتم دفتر فموی ک  پیهم ز نطور یباال هم میرفت یاز پله ها م  م یکالس.داشت

و   د یدو ع ی پسر سر ایدختر بود  دمی.اصال نفهمرونی ب ختنیاز دستم افتاد و همشو ر فم یبا سرعت اومد خورد بهم و ک  یکی هوی

برگه دستش بود خودکارمم   ه ی .نگاهش کردم ی:ف...ف...فری.بندرمیجمعش کن کردنیبچه هام کمکم م دادیفوشش م ی رفت.مر

.ادرس  یا یب ی به حالت با کس یکافه.... وا  ی تو  ۵برگه نگاه کردم.نوشته:ساعت  به چته؟-.یو رفتم سمت بندر ختم یر  فمی ک ی تو

.داد زدم:سوئچ.انداختش امیب د ی:منم بایسوئچ و بده.ال  ی ال-و اون شرق. م یبود ما غرب بود ۴:۳۰کافه هم نوشته بود.االن ساعت 

  ییصدا ه ی هوی  دمییدویداشتم م اطیح ی کردم.تو از پرو نیگفتم و به سمت ماش   ی.باشه ا اریسالم ب نموی:حداقل ماش یدستم.ال ی تو

 شیخال  نیا یرو  خواستی.اعصاب نداشتم مد یچی گوشم پ  یخنده تو  ی گوشم خورد:بدو بدو دنبال شوهرت نَُدزدَنش.صدا  به

چه   ااصال به شم ؟دومایحرف بزن ی نداده چطور اد یاوال مامانت بهت -.ترمز کردم و برگشتم سمتش.داد یهم بود حال م بهیکنم،غر

  نیافتادم ا شیهفته پ ادیخانوم محترم.پسره برام اشنا بود و   هیبا   ی حرف بزن ی چطور ریبگ  ادی کنم،سوما یم  کاریکه من چ

  ی پسر جذاب بعد بپر ه یاز  یر یبگ  یگفتم انرژ نو یدوما ا  د یکن ن یبه ناموس مردم توه د یکه نبا ریبگ   اد ی:اوال شما هم نی.آرونهیآرو

به برادرتون فوش  یاونجور  د یشناس بود  .حرصم گرفت:اوال شما اگه ناموس نمیبینم یحترمبهش سوما من که خانوم م

که اصال   افتونم یق د ید یجمع شما که همتون اندازه زرافه قد کش نیا  ی (،دوما توارم یکم ن نکه یا یدروغ گفتم برا  نو ی)اد یدادینم

 ،خ یکه قناسه کورم هست  کلتمیه  یچی که ه افتمی قدت اندازه زرافس ق نکه ینگم بهتره،سوماعالوه بر ا یچیه

 

شدم و رفتم سمت در   اده یپ نی...از ماش دم ییکردم و دو  یبا یقناسه کور.قرمز شده بود منم باهاش با  بیزرافه بدترک ی اقا دافظ 

  ی روبه روش.کاله کپش رو تا رو نمیکه بهم اشاره کرد بش ی کافه.درو که باز کردم همه برگشتن نگاهم کردم رفتم سمت دختر

رژلبش بود.نشستم.زل زدم به دختره اصال صورتش معلوم نبود فقط    ی قرمز دمید یم  هک  یزیتنها چ  نییبود پا دهیصورتش کش

  کنه یم یسوز  یچه خالصه البد چرب  نیدو ق.هم ی با من؟دختره:کام د ی داشت ی حرف-خوشگلش. یگریجفقط لبش و اون رژ قرمز 

  یمنو اون دختره تا وقت  ن ی.باریب هوهق وانیگفت دول  نیا د یکس نفهم چی و ه  هی کامل بگه االن مثال مخف  یر یمیخب م زنه یحرف م

 ی:دختر خوشگلارویاز قهوشو خورد. کمی.زدنیو با هم حرف م  کردنیمردم پچ پچ م ه ی بق ی سکوت بود ول ارن یکه قهوه ها رو ب

از کجا؟دستشو گذاشت  -.شناسمتیمنم فرنازم.اون:م-.اسمنِی.لبخند زد.دوباره قهوشو خورد.همون:اسمم دونمیممنون م-.یهست

مسخره انگار.   کردیسرد صحبت م یل ی.دختره خیخودتو تو دل عشقم جا کن  یکنیم  یسع ی که دار ییو اومد جلو:از اونجا ز یم ی رو

  ه یهست.داشتم  ی عشق توفت ک نیاز قهومو خوردم:حاال ا کمیبحرف!گمشو مسخره مزخرف. ی با فر ای به زور بهش گفتن توروخدا ب

 .نیزم یاز دهنم پرت شد رو  شکه زد تمام  یکه با حرف خوردم یقلوپ قهوه م

 .رهیزدم.بدرک وللش بم یعععع چه گند .ععععنی:آرودختره
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به   اد،همونیازش خوشم م  یل یمن خ یکردم روش بهت بگم که فکر نکن  یکه از تو داشتم و خال ییاالن تمام حرصا  نیهم نیبب-

دختره    قهی.بلند شدم و یخوریمن نم نیبزرگت کرده،برو بچه تو به آرو  ی.دختره:کامال مشخصه مادرت چطور ادیم ی ریکبیا ی تو

کافه برگشتن سمتم و روم اسلحه   یاومد و تمام افراد تو  نییش قفل شد کِرکِرش پایاومد در کافه ش  ییصدا هی  هو یرو گرفتم.

دور و برت چخبره؟حاال بتمرگ سرجات.از ترس سرجام   ی د ی.دختره:فهمنیی.دستم ناخداگاه خودش افتاد پادمیترس  یلی.خدنیکش

 اومدن دو طرفم.  م ز مردن رفتم و برگشتم.سه تا بشکن زد دوتا خانواز قهومو خوردم.به مر کمینشستم.

  یا قه یدق  ۱۰.کردمی.از ترس داشتم سکته مرونیمحترمانه پرتم کردن ب  یلیبغلمو گرفتن و خ ری :مواظب خودت باش.زاسمنی

از   نیف سپر ماش گوشش و بعدش اومد طر   یدستشو گذاشت رو  شونیکی هویدر منتظر بودن برم.  ی اون دوتا دخترا جلو شد یم

سوار شدم و گاز دادم.پس   ع ی.سررمینزن نزن االن م-.نییپا دمیبزنه پر ومد اورد ا  رون ی ب دونمیکه اسمشم نم  یز یچ هی  فشی ک ی تو

دانشگاه.اومدم    نگیپارک  یبردم تو  نویماش  دمی.رس ستمین یفر ارم یمردکه.اخ که من اگه پدرتو رو درن نیا ره یهمش تقص 

  نایاومدن وارد کالس شدم.ا رونیدر کالس منتظر بودم.بچه ها ب ی جلو رون یب ان یم گه ید قه ی بود پس چند دق شی.ساعت ش نییپا

  شیصندل ی .رونیکردم و رفتم سمت آرو ینگاه به محمدسام انداختم.اخم هی.نجاستیکه ا  بمیدراز بدترک ن یچرا ولو شدن؟اووووه ا

  یرو خاموش کرد و انداختش تو  شیکرد گوش   ه؟نگاهمیکدوم خر اسمنی-دستش بود.داد زدم  شینشسته بود و گوش 

  یزنیدارم که به اون نکبت زر اضافه م یمگه با تو کار   شعور،منیبه تو بگم.بلندتر داد زدم:مردک ب نم یبی نم یلی:دلنی.آروفشیک

.دوباره داد زدم:ولم  رونیب م یداشت ارومم کنه و از اون جمع بر یبود بکشنم.محمد سام اومد طرفم شونم و گرفت و سع کینزد

جوابتو دادم و   نکه یکه بخاطر ا ی لوس و بچه ا ی لیبهت گفتم خ شیکه چند ساعت پ  یی:عالوه بر اونانیکن.رومو کردم طرف آرو

  کردنیکالس بودن داشتن با تعجب نگاهمون م  یکه تو   ییبلند شد.تمام کسا هویکه رو من اسلحه بکشه. ی زنتو اورد یکم اورد 

 .محمدسام:کردنیدر داشتن نگاهمون م ی ز الا ام یبعض یحت

بود چراغ   کی بعدشم نزد  رون یمحترمانه پرتم کردن ب ی لیبعدشم خ گهینفر د  ۲۰بله اسلحه،اونم نه خودش  -دار گفتم  اسلحه؟بغض

با ترس   نی.آرودنیلرزیهام مبودم از ترس شونه  ده یترس  ی لیاشاره کردم(بشکونن.اشکم درومده بود خ ی )با دستم به النویا نیماش 

کالسا دار    نیاز ا یکی ی خودمو تو ی من رد بش  یقدم۱۰۰از   گهی د کباری ی نیام یآقا  نیاالن؟داد زدن:بب یگفت:ت...تو...خوب 

:باشه،باشه گرفت باال م ی.دستاشو به نشونه تسلخواروند یموهاش و سرشو م ی تو کردیکالفه شده بود دستشو م  یحساب نی.آروزنمیم

- مسائل خودمون کردم.  ی تورو قاط  خوامی معذرت م  زتسمتت،من...من ا ادیب اسمنیاصال خبر نداشتم  د،منیشما بگ  ی قبول،هرچ

که فکر کنم االن دوقلو حامله هم بودم    م یرفتیم گه ید ی اگه جا د یناهار داد ه ی  یخوبه فقط اتفاق شعور یب یتو...تو...تو غلط کرد 

همه ساکت   حرفم نیخودشونو گرفتن.داد زدم:زهرمار.با ا یجلو  یلیخودشم خ ی خنده البته دوستا ر یزدن ز یو بندر   یازت.مر

  ی شده بود حت ی خال ی .کالس خالوفتهی اتفاق ن ن یا گهید  دوارمیام خوامی:من واقعا معذرت منیاز کالس.آرو رونیشدن و زدن ب

  یشدم و خودمو تو  داریچقدر گذشت که ب دونمیرفت و افتادم.نم یاهیکه چشمام س  رون ی ب رفتیداشت م  نیحمد هم نبود.آروم

من از موهاش شناختمش.تختمو درست کردم و   ی بود ول نییخوابش برده بود سرش پا ی صندل یرو پسر  ه ی.کنارمم دمیاتاقم د

بود.برق راهرو طبقه باال    کیهمجا تار رونی تختم.رفتم ب ی زد رو رجهیکردم تا بخوابه.اصال تو حال خودش نبود ش  داریمحمدسامو ب

 رو 
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و سردرد عذابم   جه ی شدم.اصال حالم خوب نبود سرگ داریاوج خواب.پس چرا االن ب ی نی.قهیدق ۵:۴۸کردم.به ساعت نگاه کردم روشن

و کوک کردم   دم،زنگم یها درازکشاز کاناپه  ی کی یآشپزخونه.چندتا قرص خوردم و لباسامو عوض کردم.رو  ی تو  نییرفتم پا دادیم

نداره   یسن نکه ی؟ایزن داره؟بچه چ نی نه؟آرویآرو ه یک اسمنیذهنم پر بود از سوال؟؟؟ ی .تودارشمیکه اگرم خوابم برد دوباره ب 

سرم بود که   ی منو اورد خونه؟؟؟هزارتا عالمت سوال تو  یشد؟ک یکالس بودم چ  یتو  ی ه؟وقتیباشه؟کارش چبخواد زنم داشته  

  ویو همچ شه یدهنم لق م  نمیبیچرا هرموقع مامانمو م دونمیشد.نم  داریب قه ی به صدا دراومد.مامانم بعد از چند دق میزنگ گوش 

به مامانم گفتم.مامان:خاک توسر   و ی.خالصه همچمیگ یم ویهمچ  م یکه دوست  میستی.منو مامانم مادر و دختر نکنمیم  فیتعر

  ه دوچرخ یرفت  یورزشا رو نرفت   نیکدوم از ا چیزهرمار ه  ،کوفت ی،رزمی برو کالس دفاع شخص ایبدبختت کنم چقدر بهت گفتم ب

  گه یروز د۲ ه یکرده بودم فکر کنم   نامویهفته بود تمر نیهم ی مسابقه.خوب شد مامان گفت مسابقه،تو یبرا  یر یبعد االنم م

 مسابقس.

خوشگلت برم    یمن قربون اون خنده ها یساکت شد(االه ه یجون بابات،به جون فرزانه،به جون دالرام)چند ثان ،بخدا،بهی:فرمامان

مامان بحثو   اد یچرا هرموقع اسم دالرام م دونمیرفت،من نم ادش یحرفشو  ی چچی مرگت بشم...ه  ش یمن پ ی دالرام مامان،االه

مامانم گوش دادم.تموم بشو هم   یقربون صدقه ها ه یو به بق ز یم ی.سرمو گذاشتم رو رهیقربون صدقش م ی و کل کنه یعوض م 

کنم و به تمام عالمت سواالم جواب بده.چندبار صداش کردم و   داری.حوصلم سر رفت رفتم سمت اتاقم که محمدسام رو بسین

 .ریزدم:صبح تو هم بخ  ی.لبخند مهربونریشد:سالم،صبح بخ داریب

 

دانشگاه.محمدسام:باشه فقط صبر کن   میو بر م یصبحونه بخور نکه یدوم ا  یجواب سواالمو بد  نکه یاول ا لیکردم به دو دل دارتیب-

لوم نشست:حاال .بعدشم اومد جدمیبهش خند  ی اتاقم.کل ییسمت دستشو د یمن برم اصتغفارات.با تعجب نگاهش کردم:ها؟دو

  قه یاز ترس.چند دق رون ی ب می همون رفت یکن.محمدسام:اون موقع که داد زد   فیو تعر  بودمن  داریکه ب ی برام تمام اتفاقات-.د ییبفرما

شد.سرتو گرفته بود و نبضت رو   بیدر غ  یاز جلو  ن یاومد و آرو ایافتادن صندل یصدا هو یاومد درو باز کرد بعد  نیبعدش آرو

بغلت کرد و سوار   نی.ارومیحمله کرد یافتاد مید یدتورو که   میکه رفت تو ماهم فوضول شد   نی.رادزدی و داداشش و صدا م گرفتیم

و   د یسوار شد   نیو آرو ن یو راد ی .تو و بندرد یسرم داد کش ی عصب یلیخ  ی ول  رمتیخودش کردت.چندبار خواستم خودم بگ  نیماش 

.با چه  دکر داش یپ نگ یپارک ی تو  یتا اخرش مر م یگشت نیدنبال ماش   یل یخ اریبا اون پسرا سامان و سام ی و مر  ی.منو الد یرفت

  می رفت ن یو دنبال آرو می.سوار شد یقفل کن  نویرفته بود ماش  ادت یکه  یحواس  ی روشنش کردم،انقدرم ب د یخودم بدون کل یبدبخت

  ی زدیو داد م ن یو آرو ی فقط اسم منو و ال یول  ی شد  داریب د یبر د یتونی شد ن داریب یوقت   درمانگاه.ُسرُم رو بهت زدن و گفتن

 خونه.  متیزد و آورد تبه ی آرامبخش قو ه یپرستاره 
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مامانم   نمی.ببیشد  م یداد تسل  هیبا ینداره تو هم که مثل داداشم یبهم کار گه یو د  دهیمنو بگو گفتم اون دراز به حرفم گوش م-

 :فکر نکنم. د؟محمدسامیاون پسرا رو د

 تق تق  تق

کالسش خودمونم   می.محمدسام و که رسوند میبود دهیرس  ر یتامون د  ۵از کالسمون گذشته بودهر   یا قه یدق ۵کالس شدم.  وارد

خودمو به   ع یبشه سر دایپ اسمنیدوباره سر و کله   نکهیکالس خودمون.استاد رامون داد و اون کالسم گذشت.از ترس ا  میرفت

  کردنیبد نگاهم م ی لیچشم و گوش داره،به چند نفر شک کرده بودم که خ نجایا اسمنیمحمدسام رسوندم.مطمئن شده بودم که 

بودم.درکالس باز شد و   سادهیقشنگ پشت دروا ج ی.در کالس محمدسام باز شد و منم که گدادنیانگار داشتن بهم هشدار م

 دم،شناختمشیاخمشو د فقط تار   ی.با چشمایابون یحواست کجاست قول ب ارو ی ی :هونمی.برگشتم طرفو ببمینیب ی تق...خوردتو

که   ی بود و تا وقت ش یشونیپ یرو  ی ظیشل شدم.اخم غل هویباشه. اسمنیاز پسرا بود که بهش شک کرده بودم چشم و گوش   یکی

ععععععع.دستشو کنار زدم و با  -کرد. یادرو یچشمام پ یجلو  یکی یذوب شدم.دستا رنگاهشیو من ز  کرد ینگاهم م د یبه راهرو رس 

چشم و   یکه انقدر ب  د ینگاه کردم زل زده بودن به پسرا.بترک ی و بندر  ی و مر ی نگاه کردم.به ال نیو آرو  امچهره متعجب محمدس 

  یی ستا هوی.یهم به بندر ی ،الیهم خورد به ال  یکه بغلم بود مر  ی.محکم زدم به مر د یمردم و خورد یباوو،پسرا د یکن شی.درو د ییرو

 که فقط  ی .آروم جوری گفتن:هوووو

بهتر   ینی.نییبه بچه ها انتقال داد و تک تک سراشون افتاد پا ی.مردایپد  د یمردمو ند   یپسرا د یکه کنارمه بشنوه گفتم:خورد ی مر 

رومونه.باهم    اد یچشم ز نجایسلف تا بهتون بگم ا یتو  د یایب-.د یکنیم کاریچ نجای.محمدسام:ادمیتر از گروه خودمون ند و هماهنگ 

من به  -تر شدم و صدامو آروم تر کردم.  کی نزد ز ی.به مدمیرو د  اسمنی.باز هم چشمو گوش میشستسلف ن ز یسر م نییپا میرفت

من فقط دست   ادن یز ی لی:نه متاسفانه،خنی د؟آرویشناس یرو م اسمنی یآدما  ،شمای نیام ی گفتم:آقا نی چند نفر شک دارم.رو به آرو

 .شناسمیراستشو م

اونا   یداره،ول  اد یادم ز اسمنی:نی.آرواسمننی اونا چشم و گوش  گه یحسم م کننیبد نگاهم م ی لینفر خ ۲۰تا  ۱۰از اون روز تاحاال -

که حواسم بهت  همونه فی داره بهم م ی نطوریا وونهید ر ینخ-که آدم بفهمه. ارنیدرنم ی باز عی خوبه اصال زا ی لیکارشون خ

  رنمونیاونا بگ  ی فرصت خوب بشه برا  هی از هم که  میتو؟دور بش  یگ یم ی :چی.مر نینیرو نب گه یهم د گه ی:خب بهتره که دیهست.ال

حواسمون به هم هست و مواظب هم   میاگه با هم باش  گم یم ؟منیون بزرگ مشک  هی  یبندازنمون تو  ی گون  هی  یسرمونو بکنن تو 

  سه یاگه دوباره برام نامه بنو-درست بود. ی طرف  از هم  ی .حرف مرمیکنی رو هم و فرار م م یزیریفکرامونو م رنمون یو اگرم بگ  میهست

  د یدفعه دوم فکر کنم با د یاسلحه کش ششی رفتم پ باریوفته،ی خطر م یهممون تو ؟جونیهمون خرابشده چ ی تو ششیپ امیتنها ب

  رفک ی و تو  م یفکر بود  یحرف زدنت.هممون تو  نیبا ا ی فر یش   ی بهم زد:الل ی پس گردن ه ی ی .الد یسنگ قبرمو بشور د یایب

گندو باال    نیا یشد  ی عصب یارومش کن  ی اومد  بار یباوو  خوادی:نماریبتونم با زبون آرومش کنم.سام د ی:شانیچاره.آرو

با   قه ی .چند دقزمونیم ی.مرده اومد باالنیی تکون داد و انداخت پا یتوسرت.سربهش زدم و با دستم گفتم خاک  ی.پوزخند یآورد 

مرده،مردشور    لی؟ذلیکنی.چرا فقط منو نگاه م یصاحاب ش  ی.بدمیو چسب د اخم نگاهمون کرد سفت محمدسامو که بغلم بو
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که فقط من و محمدسام    یلب جور  ریز  د؟آرومیبخور ارمیب یگفت:چ یخودمون  یلیمحمدسامو سفت گرفته بودم.خ  یببرنت.بازو

  گهیکارت.مرده رفت.د  ردبرو  یچ یکه از نگاهاش شناخته بودش گفت:فعال ه ن ی.آرود یکنیگفت:کوفت م  می بودم بشنو کش یکه نزد

وقتش بود   گه یواقعا د ی نی؟ی نکرد دایپ یاگه یبود که من صاف افتادم وسطش؟آدم د ی بتیچه مص نیا ایتحمل نداشتم.خدا

 رم؟نتیبم

 

که کنارم بود هم شروع کرد   یبغل محمدسام فرو رفتم و زار زدم ال  ی کردن.تو   هی و شروع کردم گر  رمیاشکامو بگ  یجلو  ونستم

  رونیبود.سرمو ب ده یچیسلف پ یتو  مونی گر  یصدا قه ی دق  ۲۰  کی.نزده یشروع کردن به گر ب یهم بترت یو مر  ی کردن.بندر ه یگر

  ی ا دهیفا چی فکرا هم ه  نیتهش مرگه،ا میچه نباش  میپاک کردم:ما چه کنار هم باش  ودداده ب  نیکه آرو یاوردم اشکامو با دستمال

احتمال مرگمون   گهیخانوم راست م ی:فراری.ساممی ریمیم گهی م ی مونیبگه زنده م نکه یا یشو احمق بجا:خفه یندارن.مر

  نیبب ن یداد زد:آرو  اری.سامرونیزد ب لفشو.شروع کرد با انگشتش به تک تکمون گفت:تو هم خفه شو،و از س :تو هم خفه یباالس.مر

و    دونمیجمع کم بشه من م  ی ادما نی تاره مو از تمام ا کی خدا اگه   ی خداوند  شه،بهیاز گور تو بلند م  شایآت نیتوروخدا تمام ا

هنوز   منخدا  ی :ایراه افتاد.ال  ی.دنبال مر کنمیاز جمعمونو بکشن اون موقعس که خودم کفنت م یک یبه حالت اگه بخوان  یتو،وا 

سامان خم شد دستشو برد باال   ی بلند شد و رو ی.سامان:عجب.الرمیدهن تو رو گِل بگ  نکه یداد زد:مثال ا ی آرزو دارم.سامان:مثال؟ال

سرجات بابا بچه،اگه بلندشم دستت به گردنمم   نیبود.سامان:بششده  ی کنم.کل سلف خال تیالل مادرزاد ای یشیداد زد:الل م

  ی .سامان بلند شد واقعا قدش بلند بود.مغز الناز کار کرد،رفت رویهست یچه ع*ن*  نم یباوو بلندشو بب ر:گ*و*ه نخوی.الخورهینم

که کم اورده بود نشست الناز با نوک    ؟سامانیگ یم ی چ گهیدستشو زد به کمرش و گفت:د زیم   یو بعدشم رفت رو  یصندل

  کرد ی.فکر نمنییالناز و گرفت و با قدرت تمام پرتش کرد پا ی شد کف پا ی کوچول.سامان عصب یکفشش زد به چونه سامان:اوخ

عقبتر   کمیعقب بود و النازو  شیری اندازه گ  کمی.رتشیکه بگ  زیسمت پشت م د یپر ع یسر وفته ی داره م د ید  یوقت   وفتهیالناز ب

مشخص بود   کامال که   ی ا جه ینکن.النازو سرپا کرد و الناز با سرگ یبا بزرگترت لجباز گه یکوچوله؟د یک   ید یتش.سامان:حاال دگرف

ورت   نیزم  یگفت:خدا از رو   می گر ن یب هیگر  ر یافتادم.زدم ز اسمنی ادینگاه کردم دوباره  نیاز راه رفتنش نشست سرجاش.به آرو

  ی :هووونی.اروکینزد یلیشد خ کم یحرکت چرخوند نزد ه ی با  مویصندل ساد یوا  میاومد جلو.پشت صندل ارو یهمون  هوی.اسمنیداره  

  ی گرفته بود و سرپام کرده بود گِرد  قموی که  نطور ی.هملرزدیگرفت و بلندم کرد از ترس تمام بدنم م قمو ی ده .مر نمی بکش کنار بب

پدرمادر ولش کن.دخترا هنوز نشسته   ی:ب کردیو با ترس نگاه مشکمم حس کردم.مرده:بزنم؟محمدسام بلند شده بود  ی تفنگو رو

.مرده:بهت رحم  کردیم نیه ن یفقط ه یدهنش گذاشت.بندر  یرو  وگفت و دستش  ینی ه یاومدن سمتمون.ال ی و بندر ی بودن.ال

 یبکشمتو چالتم کنم.سامان:مگه مملکت شهر هرته؟نگاهشو ازم گرفت و روبه سامان گفت:شما خواب  نجایهم تونم یوگرنه م  کنمیم

کردو اسلحش و   ل و  قموی.شد یچشمام داشت بسته م گهیچشمام د ی.دوباره زل زد تو شهیبا پول درست م ز ی،همچیخبر ندار ای

 بغلش. ی سرمو گرفت تو نی.آرورونیرفت ب سمت در اون لباس مخصوص هم دراورد و همونجا انداخت و  د یجمع کرد و دو
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صداها رو   ی نشسته بود و سفت گرفتم،چشمام بسته شد. ول نی.دست محمدسامو که پشت آروشد یتر م  رهیو ت ره یهمجا ت هرلحظه

صورتم   یاب رو تو  یقطره ها  قه ی .بعد از چند دقاریآب ب  وانی ل ه ی:سامان نیطناز.آرو غیج یالناز و صدا هی گر  یصدا دمیشنیم

  هو یچشمامو باز کردم  ی .با سختنیآرو نیماش  ی تو  یال یپا ی هوام.رو یکردم تو  ساس اح هو یظربانم رو گرفت و  نیحس کردم.آرو 

زد.به   ینگاهم کرد و لبخند مهربون  نی بلند شدم و نشستم.ارو هویبودم. دهیترس   ی.حسابیجلو می زد و همه پرت شد  غ یج یال

 تلفنش رو گرفت دستش.   نیتکون داد.آرو  یکردم که سر یسامان نگاه

تو    یبرگشت سمتم:خوب ی برسونمتون.ال د ی خانوم ادرس خونتونو بد  یخب ال ن ی.آرویبا یاوک-خودش بلند شد... هو یاره -الو ممد...-

بعدشم   میرو رسوند   یداد.ال ن یآدرس رو به آرو ی زدم.ال یجونی دستش بود رو فشار دادم و لبخند مهربون و ب ی که تو ؟دستمو یفر

  یحالم خوب شد شامم رو خوردم و به ال نکه یبعد از ا م یاسترس داشت ی و حساب  میمسابقه داشت یالمنو رسوندن و رفتن.فردا منو  

دانشگاه دوست بابامه و    ریدانشگاه.مد  می بر میتونستیرو نم یچند ساعت ی .فردا صبح من المیزنگ زدم تمام حرکتا رو مرور کرد

جمله   ه ینگرانش نکنم  نکه یا ی نگم.برا یچی کردم به مامان ه  یسع یلی.خ رهیبگ  ی بابام تونست فردا که مسابقه دارم رو برام مرخص

 .دمشیگفتم:امروز اصال ند   کیکوچ

باالخره   ینگرانش شده بودم ول ی لی.خمیهست منتظر ال یساعتم ی ن قای منم االن دق میاونجا باش ۹ساعت   د یگفته بود که با  استادمون

از پله   میاتوبوساشون بود.داشت نمیبود و ا  یمسابقه استان نی.به اتوبوسا نگاه کردم.امیشد  ادهیپ نیبود که از ماش ۸:۳۰اومد ساعت 

  ه یکردم چقدر شب  نیتوجعم و جمع خودش کرد.برگشتم نگاه ماش  ینیماش   یشدن چرخا دهیکش  ی صداباال که  م یرفتیها م

  نکینشونش دادم.دونفر با ع ی رو به ال نی.ماش هی دود هاشمشه یکه ش  یمشک  z4 هی خودش بود. یانگار فتوکپ قای.دق نهیآرو نیماش 

 کنم... رو گرفتم و با استرس دستمو بردم سمت در که بازش  ینگاهشو نکردم و دست ال گهیشدن.د  ادهیپ یدود 

 ی ک نمیفرناز.برگشتم نگاه کنم بب-

 

سوال ما هم   نی ا قای سالم دق کی:علد؟سامانیکنیم  کاریچ نجای:ععع سالم،شما ای.الدمیسرم درو پشت نیکه صدام کرد که آرو  بود

  میخدافظ.رفت-خدافظ. می بر د یما با گه ی:خب دیسکوت شد.ال قه ی .چند دقمی :خب ما هم مسابقه دارنی .آرومی ما مسابقه دار-هست.

نداشته باشن.خالصه  یکامل بشن که مشکل س یسرو ه یکه   می.دوچرخه هامونو داده بود میدا کرد یپ مونو یمرب ی تو و با هزار بدبخت

و من    شد یمسابقه تموم م گهی.دو دور دیتا برسم به ال کردم یرد م د یهم با گهینفر د۳جلوتر از من بود و من   ی مسابقه شروع شد ال

نگاه بد بهم انداخت و با چرخ عقبش زد به چرخ جلوم و   ه ی ارم دختره اومد کن  هی که حداقل سوم بشم.  کردمیمام تالشمو مت د یبا

و به اول شدنم فکر   دم یکش قینفس عم هی  یبود تعادلم رو از دست بدم ول  کیپس همجا چشم و گوش داره.نزد  یرفت.عوض

 کردم و پازدم و تمام....   رهیپاهام ذخ ی داشتم رو تو  یانرژ  ی دور اخر بود هرچ ن یکردم.ا

بوده.از بلندگو اعالم کردن که   نیکرد و گفت که حدس خودشم هم ف یازمون تعر یل یکه خ مونیاول شد و من دوم.مرب یال

سامونو عوض  لبا ع یو سامان االن مسابقه دارن.سر  نیمسابقه.پس آرو ی برا ان یکه پسرا هم ب میکن  یها رو خال گاهیجا ترعیسر
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رو   اسمنی بود.رفتم سمتش.موضوع چشم و گوش  دهی.لباس مخصوص رو پوش دمیدمغازه  ی رو جلو نی.ارورونی ب می و زد م یکرد

و سامان باهم برگشتن سمتمون و سالم    نیسالم.ارو-.رفتم سمتشون.گفتمیم نم یبه ارو د یگفته بودم و با  یرو به ال نجایا یحت

بازم تا فردا   م،منی خانوم گوش کن د یربه حرف مروا د یفکر کنم با ستین  ی :چاره انیو سامان گفتم.آرو ن یکردن.موضوع رو به آرو

- .میباش  زی سلف سر همون م ی دانشگاه بعد از کالس اولمون تو  ی.رو به سامان گفت:بنظرم فردا تو گمیفردا بهتون م  کنم یفکر م

  ول ا یبرا م یریم ن یمنو آرو  یاشکال نداره ول  ید؟اوخید؟باختیبه مسخره گفت:چه شده چرا انقدر ناراحت یباشه.سامان رو به ال 

بعدشم  -.ادهیاز سرت ز  یهم بش اد،سوم یسرت ب خواد یم یی چه بال یتو خبر ندار ی باقال ییچشماش قرمز شد و گفت:کجا یشدن.ال

  یچشما ی زل زد تو طونی)ش نکه یو ا  د یچپ نکن د ی:مواظب خودتون باش یاول شده و من دوم.ال یمحض اطالعتون ال 

جون داشتم   کم یمن   یول کرد یپاش درد م ی ال میشد  نی.سوار ماش ظ خداف-شَست پاتون نره تو چشتون. د یسامان(مواظب باش 

که بهم داده بودن رو به   ی .گلدمیظهر بود که به خونه رس  ۵عت شاگرد نشست.سا ی صندل یسوئچ رو داد به من و خودش رو 

خوشحال شده بودن.سفت و   یلیکه بهم داده بودن رو به بابام دادم.خ یاکردم و مدال نقره  م یمامانم که درو برام باز کرده بود تقد 

الو  -دم از بابام و به فرزانه زنگ زدم.تشکر کر   یلیدور هم.خ م یشیمحکم بغلشو کرده بودم.بابا:به افتخار دخترم امشب همه جمع م

خاله خوبه؟آقا   ی م،دلیجونم همه خوب  ی فدات بشم فر- خوبه؟بابا چطوره؟ ؟مامانی،خوب یجونم.فرزانه:سالم عشق فر یسالم فر 

فداتشم  -؟ یاز ما کرد ی ادی کنه،چخبرا یم یخوبه داره باز  م یهمه دل می:قربونت خوب؟فرزانهیچطول مطول وبه؟خودت خ نیمع

  ی.لبخند تلخیکنیزنگ بزنم.فرزانه:قربون وقتت که با کتابا سر م کنمیشما هستم فقط وقت نم اد ی شهیخواهر خوشگلم،من که هم

خاله رو خوشگل کن که   یما،دلیمنتظر د ی امشب خونه ما شام دعوت زهی وپراگفتم:س   ؟خوشحالیزنگ زد  هی خبر یزدم.فرزانه:نگفت 

بهش   ی .از پشت تلفن نچ نچیمردم از فضول گه یتقلب برسون د هیحاال   م،خبیایحتما م زمیه:باشه عزبراش.فرزان  ره یمیخاله داره م

پاهام   خوابمی م  کمیبه مامانم گفتم من   کهبود و  ۶تلفن رو قطع کردم.ساعت   میکرد   یتارف باز یکم نکه یو بعد از ا  د یکردم.خند 

  ینشسته پا دم یجون گرفته بود رفتم که به مامان کمک کنم د  یکه شدم پاهام کم داری.بدمیخواب ۷.تا ساعت کنهیدرد م

  کمیشده من برم  داریب  ،فرنازی زنگ زد ی لطف کرد ی لیخانوم خ د یباشه ناه-.دمیتلفن.بابامم خونه نبود رفتم و جلوش دراز کش

اون از کجا  -بگه. ک یوم بود زنگ زده بود تبرخان د یبود؟مامان:ناه یمامان ک-بعد قطع کرد.  هی.چند ثانزمیبرسم خدافظ عز بهش

  ک یتبر زننی زنگ م هیو همسا ل یواال من فقط به سارا خانوم گفتم البد اون به همه گفته االنم همه فام  دونمی:نمده؟مامانیفهم

به  به -.ارنیبده ب  برات غذا هم سفارش   رهیبابا کجاست؟مامان:رفته بنر بگ -.ادیاالن فرزانه م رناز خدا.مامان:پاشو پاشو ف یا-بگن.

  نیاست کی تون هی بعدشم من بزور مامانم بلند شدم رفتم لباس بپوشم. د یشب مراد است امشب.مامانم خند  ستیامشب چه شب

مامانم نشستم که تلفن. دوباره زنگ   شی پ نیی.اومدم پادمکرم ز کممی برق لبم زدم   هی .میو شال صورت ی شلوار مشک ه یربع و  سه

 زنگ زدم.  ی منم حوصلم سر رفته بود.رفتم باال به مر کرد یخورد.مامان داشت تلفن صحبت م

 د یمروار#

تر هم    یچشمام حت گهید  ختمیکنم.انقدر که اشک ر کاریخب چ یول کنمیذهنم به مرگ فکر م  یهست که همش تو ی روز چند 

  ا یازش دل بکنم.از کل دن یسادگ  نیبه ا تونستمیبودم نم می.من عاشق زندگشد ینم ی م کنه ولکرد آروم ی سع یلیخ اری.سامشهینم
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باهاشون حرف   شه یاصال نم ایخارج از کشور بودن  ای.همشون ینه عمه ا یینه دا ی انه خاله  ییفقط مامان و بابامو دارم.نه عمو

 به طناز بگ  تونم یساله که تموم غمامو فقط و فقط م۲۳زد.االن 

 

 کسو ندارم.   چیه م

کافه نشسته بودم همش  ی تو اریهم که بدتر از خودمه.امروز که با سام یخنده،فر ی و م رهیگ ی به مسخرم م ویکه همچ  یال

که پشت دخل بود   یچشمم خورد به کس  هو یبودم   دهیچسب اروی.سفت ساموفتهیمنم ب ی افتاد برا یفر  ی که برا  یاتفاق دمیترس یم

پسر.به   ی.بترکد یخند یکارام م  نیبه ا قهی دق ۱۰ کردیآرومم م قه ی دق  کی اری.سامدمکر  سیانقدر بد نگاهم کرد که از ترس خودمو خ

  ی و صبح با هزار بدبخت دمیخواب یتشکر کردم و وارد خونه شدم.مرده بودم از خستگ  اریقند تونستم تا خونه برسم.از سامزور آب 

سمت در   می د یپر عی .کالس تموم شد سربودنمون ترسونده   یکه بپامون بودن حساب ی خودمو رسوندم دانشگاه.سر کالس چند نفر

سر کالس   م ی.رفتادیسرشون ب یی نکرده بال ه ینگرانشون بودم که خدا یلیمسابقه داشتن و من خ  یو فر  ی کالس پسرا.امروز ال

  می.کال سکوت سکوت بود میخوردیسکوت با ترس قهوه م ی و تو  میسلف نشسته بود ی .تومیمنتظر شد  قه ی محمدسام و چند دق

نگاه   یال  یکالس.به چشما ی و کرد توسرش  نیدر باز شد و راد هویکه   میسر کالس دوم.وسط کالس بود  می که رفت مبعدش 

  م یو رفت  فیک  ی تو  میختیرو ر الیبا اجازه.تند وسا د ی.روبه استاد:استاد ببخشنییپا د یایاشاره کرد(زود ب ی کرد:شما دوتا)به منو بندر

  م ینشسته بود ز یهمون م ی سمت سلف.رو دنیهم دست منو و شروع کردن به دو یر رو گرفت و بند   یدست بندر نی.راد رونیب

  د،منوی:بچه ها مراقب هم باش نینشستنمون باز کردن.آرو یما جا رو برا  دن یزده بودن با د مهیتلفن خ ی و محمدسام رو اریسام

منتظر همتون   ز یسلف سر همون م یتو  ول هم دوم،فردا بعد از کالس ا یاول و فر  ی و فرنازم برنده شدن ال  م،النازیسامان خوب

  ن یبعدش گفت:ا بش یج یرو خاموش کرد و گذاشتش تو  ش یگوش  اری.ساممیکنی م  یری گ جه یاده و فردا نت افت یاتفاق مهم میهست

  ید،بندری ما رو از سر کالس بلند کرد  یهم مهم نبود که اونجور  یل یخب حاال خ ل یخ-برام فرستاده بود. نیبود که آرو یسیو

 پاشو.

بود نکشتنمون باشه.وارد کالس   یعمر ،اگه ی د یآب،ما رو به کشتن ند  یتو   د ینکن د،کلمونویشماها مارو قال نزار-نره. ادتونی:اریسام

خونمون   ارهی منو ب سیالزم ن  گه یدوباره منو رسوند منم ازش تشکر کردم و گفتم که د  اریسام می درس گوش داد قه ی و به بق میشد 

کردم و وارد خونه شدم لباسمو   ینگفتم خدافظ یچی ه گهیحواسش بهم باشه.منم د د یانگرانمه و ب ه اما اون قبول نکرد و گفت ک

  یپر انرژ  یلی جواب دادم.خ عی سر دمیرو د  یعکس فر  ی وقت ی ول دمیتلفنم اومد.ترس   یتختم که صدا  ی عوض کردم اومدم بپرم رو

  یول  دمی ترس  ی لیاولش خ ی فر  یبترک- مرده باشم. من د یشا یریخبر بگ  ه ی ی زنگ نزن هی  یمعرفت،عوض ی گفت:سالم دوست ب

:خب  ی.فردمیمنم خند  د یذهنم.خند   یاومد تو یو بهم گفت  میدوست شد   یکه از وقت یی تموم فوشا دم یبعدش که عکس تو رو د

تو دوم    ید یو سامان رو د ن یکه آرو دونمیم  زویخودم همه چ-چخبر بود چندم شدم؟ دم ید و یشد مسابقه ک ی چ یبپرس  یخواینم

  هی.چند ثانمیکن ی ریگجه یبزرگه که نت ز یسر همون م می سلف جمع بش ی بعد از کالس اولمون تو  د یاول فردا هم با یو ال  یشد 

فرستاده   سی و  هی  اریسام ی برا نیسلف آرو یتو  م یصدامون زد رفت نیوسط کالس آخرمون راد -؟یدون ی:از کجا میسکوت شد.فر
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- .یخب پس فعال تا فردا با لی:خیتا االن.فر مردم یم ی از فضول د یچندم شد  دمیفهمی متوش گفته بود وگرنه اگه نرو   نایبود همه ا

 !!!!! یالبته چه خواب دم ی.شام رو خوردم و خوابیبا

از خودم   کمیشدم.حاال  ف یهم ضع ی لیگذشته بود و خ ر یروم تاث  ی لیخ ه یقض نیمرگ خودم.ا م،کابوس ید یصبح کابوس د تا

  ۱۷ترم دوم.تک فرزندم.متولد  سانسی فوق ل یساله.دارا  ۲۳. یصادق پور فرزند هاشم صادق پور و نرگس اکبر د یبگم:من مروار 

 . نی.خالصه که همدارمیبرم باموبا نیوقتا هم ماش  ی نامم دارم بعض یمرداد.گواه

 

  کم یگرفتم امروز  م یماده شدم برم دانشگاه.تصمو بعدشم صبحونه و آ  ییشدم.رفتم دستشو داریمزخرف تلفنم ب یبا صدا صبح

مانندم هم دور مقنعم    یل ،شالیمشک ،مقنعهیل  ی،مانتو یشلوار مشک ه یفراموش کنم.  شبموید  ی حالم بهتر باشه. تا کابوسا

  یتو  دمی و برداشتم و پر دم یو کل یو گوش  ی برداشتم هندزفر فمویزدم.ک  لبرق خط چشم دنباله دار و ب هی .کرم زدم و دمیچیپ

  ی:آها،،،موفق باش یبهتر باشم.بندر کمیگرفتم امروز   میتصم یچ یه-:چته؟ی.بندردمیجونم.گونشو بوس   ی سالم بندر-.یبندر نیماش 

حال داد   یلی.خمیخوند یو م م یزدیم غ یج ۷ اعتس  هاوونه یکرد و راه افتاد.آهنگ سوگند بود.همراه باهاش مثل د اد یگلم.آهنگ رو ز

.پر  میروش نشسته بودن رفت ی و ال  یکه فر  یمکتین ی .رومیو وارد دانشگاه شد  م یدستامونو بهم گره کرد نییپا مید ی.پربهمون

بار   ۳ ای ۲خودمم -بار. ۲:منم ی.الدمیبار کابوس مرگ د۳تا صبح  یمر ی:وا یچه مرگتونه؟فر -.میو سالم کرد  میدست داد   یانرژ

رو تخت و   ی افتاد یتو مثل خرس قطب  شناسمیمن تو رو م زمی:آره عزی:نبابا.فری؟بندر یگفت:تو چ  یرو به بندر  ی .فردمید

جووون به   ی:نه ال ی.فرییرو به من:اسکل تو ی به مرگ فکر کنه؟ال نهیشی شما اسکال م ؟مثلیپس چ- .مید ی.خند ید یگاز خوابتخت

 زدم.  ی به فر یپس گردن  هیاز خنده.  می رفت سه یها.هممون ر شه یم ی رتیغ اد یم اریاسکل!آقا سام د یخانوم نگ  د یمروار

 خانوم،بخند،اون و  ی اره بخند فر-.کنهیمنو مسخره م نکبت

نگاه   نیشوهرجون منو از دورب یکنی:تو غلط می.فر میرفت سهی.دوباره رزارمیم  نیاتاقتون دورب یتو  یازدواج کن  یخواستیکه م  وقت

:غلط  ی.فرمیبزار نو یدورب د یفک کنم با ی :نبابا.رو به من گفت:مریبره.ال  افتیو ق  پتیو ت کلیاون ه یفدا ی فر ی،االهیکنیم

که داشتن به   ی تا پسر۵خط نگاهشو گرفتم و خوردم به   کرد ینگاه م یی جاینگاه کردم به  یبندر ؟به یفر  ه ی:خبری.بندرد یکنیم

بابا جان.بلند شدو   ریگفت:گِل بگ   یبهشون کرد عصب ینگاه یشوهر خوشگلته.فر  نایاز ا ی کیفک کنم  یفر -. ومدنیسمتمون م

پهن   یبندر م یرفته بود سه یبخوردم.هممون ر و آروم گفت:جووووون شوهرت  یلیو خ ساد یوا ی پشت فر ی .السادیاونا وا یروبه رو 

به   هو ی کردیم هنوز داشت به اونا نگاه   یهم دست رو شکمش گذاشته بود.ال ی.فر کردمیشده بود منم داشتم اشکامو پاک م یصندل

  دهیخند  ر.انقد یآق آر  کالیبار ی:چه سرعتی .ال مید یخند ی.فقط ممی مرده بود گه ی.دیزود حامله شد  ؟چقدریفر  شد ینگاه کرد:چ یفر

 ه؟چتونه؟ یبودن.محمدسام:چ دهی.پسرا بهمون رس میکردیمرگو رد م م یداشت گه ید م یبود

 .یچ ی:همیخنده هامون گفت  یالو البه   میکنترل کرد  خندمونو



 م یزندگ زگاریآنال

18 
 

 . می هامون تموم شد.صدامونو صاف کردخنده  گهید

:اونوقت اگه ما  یسرکالس.ال م یکه با هم بر م یفقط اومد  ی چیگروه اونا بود گفت:ه  یداشتن.محمدسام که االن تو   یکار  ونی:آقایفر

:دوگانه  ی.الی ان ج ی.سامان:س یج ی:ال پی.الیچی:آرپ؟سامانیسر کالس چ می بر می زنگو نخوا نیا

 .سامان:نی .الناز:بنزلیسوز.سامان:گازوئ

برداشت.اما  ز یکرد.سامان حرصش گرفت سمت الناز خ  ینگفت و الناز زبون دراز  ی چیکم آورده بود.ه  گهی.الناز:گاز.سامان دنفت

از پشت   اریاز توعه.سام شترین ب و زبون م  یزور عقالن ی باشه ول شتریزورت از من ب  د ینقطه هم عقب نرفت.الناز:شا هی الناز اندازه 

اگه بخوام   نی گنده کرده.سامان:ببب کلینگاه کرد:فقط ه گه یزد و به طرف د ی .الناز پوزخند د یکشداداشش رو گرفت و عقب  قه ی

  فشوی سرجات باوو بچه جون.ک نی.الناز:بشیچ ی بعدش که ه گه ید  هیاسمت چ اد ین ادتم ی  یکه اون موقع حت  زنمتیم ی بزنمت جور

و   ی به ال دمیو چسب دم یی.دود یگنده کرد کلی فقط ه عاواق- برداشت و به سمت کالس رفت. م یکه روش نشسته بود ی مکتین یاز رو 

 داخل ساختمون دانشگاه.  میرفت

 یبندر#

حواستونو به    د یتونستیماها اگه مش -نره ما حواسمون هست. ادتوی:شماها نینره قرارمون.راد ادتو یمحمدسام نگاه کردم و گفتم: به

  رون یب ی .کالس تموم شد.نفسمیراه افتاد ی و ال ی رو گرفتم و دنبال مر ی .به سامان نگا کردم.دست فرد یدادیزبونتون م

استاد)معذرت از تمام استادان و   ی چقدر زر زد شد یزبونم درخت سبز م یاالن رو  ودماستاد ب نی ا ی من اگه جا  ینی: یدادم.ال

  قهی دق۴ نای ا انی.چرا نممی نشست زیم  یو رو  میوارد سلف شد   یحالیادبه.(با ب یب  کمی ی ال نیا د یکه خوندن،ببخش ی زیمعلمان عز

ترس دارم ازشون.هنوز اون روز که لوله تفنگ    یول س یرو مخم ن یلیخ  اسمنیچشم و گوش  ینگاها گه ی.دمیینجایگذشته که ما ا

راد و ساناز  یکنم:من طناز راد فرزند عل   یمن خودمو معرف انی ب  ناینرفته.خب حاال تا ا ادم یگذاشت رو   یشکم فر  ی رو رو

  اهر.خومیشد.دوقلو بود ی تر داشتم که مرد.چون تصادف کرد و ضربه مغز کی خواهر کوچ هی .نیفرورد ۱۶ساله.متولد   ۲۳.یموسو

مرده.ترم دوم دانشگاه و   ال یکه ل شه یم ی سال ۱۰خب االن حدود  یدندونش افتاده بود.ول  نیسالش بود و تازه اول۷فقط  چارمیب

 .یاضیرشته ر میخون یم سانسیفوق ل  ی برا م یهممونم دار

 ی فر#

حواسمونم به   ی نطوریخانوم درست بوده،با هم بهتر از تک بودنه ا د یبود که حرف مروار  نیکه من گرفتم ا  یا جه ی :تنها نتنیآرو

!ما همجا با  یخوب  ی ری گ جه ی.چه نتید ی:زحمت کشی.الد یریم  تونیبا هم گروه د یایب ی هم هست،اگرم به هر کدومتون گفت که تک

 اگر  میهم
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:خانومه الناز  نیباشه.آرو ی آدم نیهمچ اسمنی می کردیاصال فکر نم نکهی ا یتنها بره برا م یاون دفعه گذاشت م

از   نوید،،ایست یتو و دوستات اگه پشت هم ن  نی،ببی گ ی:نهع،آخه چرت میمنم حرف بزنم.ال  یاجازه بد  شهی:منی:ها؟آرویخانوم...ال

کردم   تونیگروه بند  س،من یگروه خودتون ن  یمن منظورم از هم گروه  گه ید  ن:بس کنیگروه ما بشنو ما پشتمون به هم گرمه.آرو

 . می نی:بخون ببی.مرتونویهم گروه د یعوضش کن د یاصال هم حق ندار

کردم.نهع امکان   دایوپاورد و دادش دستم.کاغذو باز کردم.اسمم رونیب بش یج یمچاله شده رو از تو   کیبرگه کوچ هی  نیآرو

:چون من بزرگ تر از  نی.آرویخودت سرپرست گروه ی کنی.چرا فکر ممیایکنار ب  م یتونینم شهیتو؟؟؟؟اصال نم ؟من؟بایچ  ینی-نداره.

منم سرپرست گروه خودمونم،از همه    هی اونجور ؟اگهیتو قانون و بزار   د یبا یتر  بزرگ چون  یچ  ی نی-ترمم باال ترم.  هی توعم 

من چرا   ی خدا ی:وا نی.(آرونمونیبودم و طناز بزرگ تر ن یتر کیبرعکس گفتم من کوچ  قا یگروهمم بزرگ ترم.)دق یهابچه 

خب  -.ادیحرصش در م اسمنی ی نطوریو ا  ارن یعاشقا رو درم ی ره،ادای م ش یدختر پسر با هم باشن نقشه قشنگ تر پ یفهمینم

دوستم نداشته و از بودن کنار همه چندتا هم   ه یعمرش  ی تو اسمنی ن ی:ببنیکنه؟آروینم تیما رو اذ ادیحرصش درب  نیبعدش ا

روز  ۵روز طبق نقشه من ۵.می کنی:خب امتحان منینکنه؟آرو یکار  شهی مگه م-.کنهینم یکار  چیو ه کشه یجنس کنار هم زجر م

  ی نقشه ا ه یما هم  د ی:خب شانیداداش،به نفعه هممونه.راد ن ی:رادنید؟آرویآورد  ری:برو بابا سرباز گنیقبول.راد   اشهب-طبق نقشه تو.

  دهیتک تک گفتن نهع.انقدر خند  د؟همشونیرو به عنوان سرگروه،گروهتون قبول ندار ن یآرو ی :مگه شماها آقای.مر میداشته باش 

 روهتونه؟ سرگ ی :پس کی.بندرمید یترکی م میکه داشت م یبود

  هی  یبا هم تو  ن یاز خنده.در حد مرگ.منو آرو می مرده بود گه ی.دنیبه همشون انداخت.همشون با هم گفتم آرو ینگاه بد  نیآرو

بودم.اونا هم   اریو سام  یمر  ی بود.بعد  بی قبول کردن عج   یمخالفت  چی بودن که بدون ه ن یو راد یبندر  ی .گروه بعد میگروه بود

تو    ؟آخهینوشت  الغ ی دِ ن یاسم منو کنار ا ی .الناز شروع کرد داد زدن:تو غلط کردیبودن.عجب.گروه آخرم سامان و ال یانگار راض

بود   ی بعدشم اگه عمر د یشیآروم باش الناز،فقط پنج روزه بعدش جدا م- .شمیم وونه یننداز.د نیمن عصاب ندارم منو با ا ی مگه کور

  م یشناس ینحسشو تحمل کنم،تو که م ختی ر  تونمیباشم،نم هگرو   هی  یتو نیبا ا خوامینم ،منی :الل شو فری.المیکنیم  گهیفکر د  هی

محکم   ی ال د یخند  ی .بندریتو سابقه دار زم یعز دونم یبله م-.کنم یم کاریکه چ  یدونیبشم خودت م ی فقط خدانکنه عصب

  :اصالی.الد یکن ی:نهع،خوبه اولش گفتم اصال عوض نمنی.آروکنمیتو رو با خودم عوض م یخب،جا لی خ-گفت:زهرمار.ساکت شدن.

:آآآهااا ی.الزارمینم ؟منیچ ینیرفته بود.سامان: ادم یاصال محمدسامو  گهیبا اون باشم.راس م  خوامیمحمدسام کجاس؟من م 

محمدسام -.کنهیم نی.سامان:من نکنم آرویکن ف یتکل ن یمن تع یبرا  ی تونیتو نم ارم،بعدشمیمن شما رو بجا نم ی ول د یببخش

  ی خدافظباشه که نقشمون لو نره،اونم گفتش که اشکال نداره و از گروهمون   اونکه بخواد با  ستین  ی:گفتم دختر نیکجاس؟آرو

-اوردم و زنگ زدم به محمدسام.محمدسام:جانم؟ رونی.تلفنمو برونیصورتش و از سلف زدم ب یزدم تو  فمو ی .کیتو غلط کرد - کرد.

  رون یگ*و*ه خورد داداش منو ب  نیروآ- بهت نگفت؟  نی:مگه آرو ؟محمدسامیرفت  شمونیپسر چرا از پ ییجانم و... عجبا!!!کجا

  گهید  قهیدق۲تا   خوادی.محمدسام:نبابا نمشتیپ ام یمن االن م-. ومدهیکالسم،استادم هنوز ن  ی:تو؟محمدسامیی کجا نم یکرد،بگو بب

خبر   نیتو از نقشه آرو-. سی:نه ناراحت چرا؟حالمم خوبه بد ن؟محمدسامی ست ین یخوبه؟از دستم عصب  ؟حالت یمطمئن- .ادیاستادم م

  ری.اشکم سرازیناراحت د یگروه  هی  ی تو نی با ارو نکه یتو از ا  دونمی:اره کالس که تموم شد خالصشو بهم گفت م؟محمدسامیداشت
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  مکتین هی کردن رو ه ی مسخره.شروع کردم گر ی باز نیا ی توروخدا صاف افتادم تو نی...ببنیخدا ازش نگذره،بب-شد 

که...صبح روش نشسته بودم   ی مکتیهمون ن یرو -.شتیپ ام یب خوامیم ؟بگو یاز سلف رون ی فرناز؟ب یکنیم هی گر  ینشستم.محمد:دار

  نیکردم که ا کار یخداجونم مگه چ زدم،آخهی .زار مکردمیم  هی داشتم گر نطور یها اونجام.محمد:اومدم اومدم.قطع کردم.همبا بچه 

همه   نیماجرا.ا نیا ی پا ید یکشبه من چه مربوطه؟چرا منو  شه ی.آخه تو با عشقت دعوات میش  کهی ت که یت  یااله نیجرمشه؟آرو

براش تکون دادم.اشکامو پاک کردم و لبخند   یدست  دمیاز دور د ؟محمدسامویچرا از اونا نام نبرد یدختر دورتن چرا اسم منو گفت

  د یخطره،اخه چرا اون ابله با یجون هممون تو -.شهیدرست نم  یز یکه چ ه ی؟باگریفر  یکنیم  هی زدم کنارم نشست:چرا گر  یمصنوع

باشن،چرا اونا رو نگفت چرا منه بدبخت؟محمد:فعال   ن یاونا که از خداشونه با آرو پلکنی دور و برش مهمه دختر  ن یا ارهیب  منواسم 

چند روزم    هی وجود نداره  یفرناز  گه یخب زنگ بزنه به اون ع*ن خانومش بگه فرناز مرد د-.کرد   شهیهم نم یکار  چیکه گفته ه

من مگه خودت   ز یزد:آخه عز ی .محمد لبخند وفتهیم بهش نمحل سگ که سهله نگاهم  که دم یاون باشه منم قول شرف م شیپ

 که شماه دن یداره؟اونا بهش خبر م اد یچشم و گوش ز یگ ینم

 

کارتم به   نی:اگه برن اد یالبد با دستمال؟محمد خند  ی پس چ گه یآره د-.محمد:با پول؟ بندمی خب دهنشونو م-.د ید یمثال همو د ا

حرف    نی.محمد:توعم با اوفتهیزودتر اتفاق م  کمیآخرش مرگه،حاال  دونم یمن که م  یچیفکر کردم:ه  کمی؟یبگن چ یاس ی

کردم که   ه یبغل محمد گر ی کردن.اونقدر تو ه یو شروع کردم گر  رم یخودمو بگ  یزدنت.چند لحظه سکوت شد نتونستم جلو 

.بلند شدم و اشکامو پاک  ها اومدنبچه  یمحمد زد به شونم:فر  قه یشده بود.بعد از چند دق  سیخ  سیروشنش خ ی آب شرتیت

بهم   یکرد و لبخند   کبغلم.لپمو بوس کرد.اشکمو پا یدتو یسمتم و پر د ییدو د یتا منو د   یزدم.ال یجون و مصنوع یکردم.لبخند ب 

گرفته شد،الناز   م ی:تصمنی.آرودهیشاد نشون م ی لیو خودشو خ ه یپر انرژ  ی لیخ شیتیبا تموم غما و درداش و با تموم نا رضا  یزد.ال

موافق   گه،اگریروز د ۵تا  م یکنیخودشون موافقت کردن،از امروز نقشمونو اجرا م نیکه گذاشتن ب  ییایخانوم هم با تموم شرط

  میکه گذاشت یی شرطا ی:چون تو یکه،چرا آخه؟ال شه ی:نمنی.آروامی:من که نمی.ال کنمیهمتونو امشب شام دعوت م شمامن  د یباش 

زد و   ی.سامان پوزخند یایب د یهمجا با ما هستن،پس با نایا میبش ده ید نجا یا سی:ما فقط قرار نن ی.آروامینبود پس من نم نیا

نداشته باش برو با   ی با من کار گه ید ؟پسیزودتر بگ  شد ینم شی:آخی.ال ارم:اشکال نداره من خودم آدم دبشیج ی دستشو کرد تو

:البد درسا رو  نیباال انداخت.الناز راه افتاد سمت کالس.آرو یشونه ا  الیخ یهمون.رو به ما:خوش بگذره بچه ها.سامان ب

  یفهمی خواد،می بابات م بخاطرتو رو  ؟اون یفهمیداد زد:سامان چرا نم  نیتکون داد.آرو  د ییتا یسرش رو به معن ؟سامانیگ یم

از   ی ول مید یالعملشو ند به الناز گفت.الناز پشتش بهمون بود و ما عکس یی زایچ هی جلوش رو گرفت و   ی ل الاحمق؟؟؟راه افتاد دنبا

.برگشت سمت سامان:خوب  د یو براقش کش  یمشک  یموها  یتو  یکالفه دست  ن یکنار رفت و دوباره راه افتاد.آرو  نیآرو یجلو

پول   خواد یسخته؟؟درسا تو رو نم ؟؟انقدریفهمی خواهش کنه.سامان چرا نم ادیخودش ب م یکنار هم باش  خوادیاگه م گهیشد؟؟؟؟م

حمله کرد و   نیقرمز به آرو یسامان با چشما هوی.یازت کش رفته و تو خبر ندار زا یچ یلیمطمئن باش تا االنم خ خوادیباباتو م

 کباریمواظب اون دهنت باش. ی ول، یمن گفت یبه درسا یدوس داشت  ی هرچ النا ن،تا ی.سامان:گوش کن آروواریکمرشو زد به د 

  شیشونیسامان رو گرفت پ قهی ن یآرو هوی حرف بزنم.  یدرباره خواهرت چطور  دونم یمنم م  یحرف بزن  ی نطوریدرباره درسا ا  گهید
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هم با کمک هم سامان رو از   نیراد و اریرو گرفت.سام ن یسامان و با زانو زد....محمدسام رفت سمتشو و آرو ینیو محکم زد به ب 

دستمال گرفت سمت سامان.سامان گرفتش و    هی  ینشست.مر  نیو راد اریبا کمک سام ی صندل یجمع کردن.سامان رو  نیزم ی رو

.رفتم  رهیجلوشو بگ  تونستینم  گهی.محمد ددادیهمش داشت سامانو فوش م ن یبود پاک کرد.راد یکه ازش خون جار شینیب

اورد.سامان   رون یخودشو از محاصره محمد ب نی.آرود یدوست  د؟مثالیبه هم نپر د یتون ینم قهی دق ع یه،گ ی د د یش با ه؟آرومیچ-سمتش.

از   ایکردم   فیتعر  و یچون براش همچ دونمیکنارم نشسته بودوکالفه شده بود نم ی کالسمون.ال یتو  م یکه حالش خوب شد رفت

نگفت   یزی:چرا اون که چ دمیسامان چلغوز.خند  نیاز دست ا بزنم  ویکی دوس دارم   دونمی:نمی؟الیچته؟چرا کالفه ا-!.گسید زیچ

به تو   گه یمن م یچشما ی :کثافت زل زده توی.الیکشیعذاب نم گه یو تو د اد یتو درسا م  یبجا گهیاز خداتم باشه االن د د یتازه با

 ییحاال چه شرطا-.ش گذاشتم برا  یی رفته چقدر شرطا ادش یم،ی کن  ینقش باز ایانگار من به زور بهش گفتم ب س ین یازین

زمان محدود داره   ه یچشماش اونم  یزل بزنه تو نکهیبراش ممنوع کرده بود بجز ا و یکرد کال همه چ  فیبرام رد  ؟همرویگذاشت

  ی :تو دلت برایلبرات سامان.ا رم یبم-بکنه.  گه یم ی روز در خدمت خانوم باشه هرکار کی  د یفقط.اگرم شرطشو انجام نده با ه یثان۱۰

شماها انجام  گنیم  یروز هرچ۵که اونا   د یاجازه داد یچطور کنم،شماهای:اصال درک نمیسکوت شد.ال هی ثان د خودت بسوزه.چن

  دهیتو و سامان با هم د وونه ینبابا د-:چطور؟خودش گفت؟ی.الکنهیم  ی ازت معذرت خواه ادیم  عینگران نباش سامان سر-.د یبد 

حلقه اشک   دنیالل شدم.با د هو یخودشو حل....  خوادیم ن یکه ا حاال گهیم ندازه یاون که جون عشقشو به خطر نم د،بعدشمیشد 

فوش خودم دادم.استاد اومد و کالس    یگفتم...خاک بر سرت کنن فرناز.کل  یمن.چ ی .خدامیشونیپ یالناز الل شدم.محکم زدم رو 

  ومد یکرد و دوباره میو نامحسوس پاکش م نییپا نداختی سرشو م ومد ی م و هرموقع اشکش   ختیریصدا اشک م ی شروع شد الناز ب

شلوارش بود و با پاهاش   ب یج ی.سامان دستش تو اطیح یتو  م یبود.کالس تموم شد و رفت نیباال تا اخر کالس همش کارش هم

راه   نینشسته بود و محمد هم کنارش راد اط یح یمکتایاز ن یکی  یکالفه رو ن یتر آرو  کینزد میضرب گرفته بود.رفت نیروز زم

هم بلند شدن روبه رومون   نیشده؟همشون برگشتن نگاهمون کردن.محمد و آرو ی :چی.الدمیار هم ند یبود.سام یو عصب   رفتیم

  ینی :یباهاش بره.ال د یهم با د یمروار گه یداداش م ی گفته تنها بره ول نتش یخواسته که بب اریاز سام  اسمنی:نی.رادسادنیوا

 بره.سامان:تو  د یمروار  زارم یمن نم رشمیخودش گفته تنها،نخ خوبه؟یچ

 

سرجات   نی:بشی.ال رمیم  ست،منین یخب،مشکل  ل یناراحت گفت:خ ی بزنه که مر ی اومد حرف یبره.ال  د یبا د ی؟مرواریگ یم یچ

  یاس یو  د ی دونیبابا،شماها که خودتون م د یکن  ه؟ولمون یچ م؟گروه یکنیم نا یا یخودمونو سپر بال  می چرا ما دار ی چ ینیبابا،اصال 

فقط دست از سر منو دوستام   دمیبخواد بهش م ی هرچ خوادیم ی چ نمی بب  زنمیم  رفزنک ح  نیبا ا رمیمن خودم م ی خانومتون ول

جون هممونو   دهیکش نیکه آرو  ینقشه ا   نیا ی خودخواه یلی.سامان:خمینیبیشماهارم نم ختی ر گهیکه ما د  گمیبرداره،بهشم م

از مردن ندارم من که   ی تا،من که ترس ۳ ماو ش  ن یآرو  یبود به نقطه جوشش:ولم کن بابا گور بابا دهیمعلوم بود رس  ی .الدهینجات م

درست   یبا فرار کردن همچ یکن یالناز اگه فکر م نی:ببنی.رادکشمیم یبرم االن برم که بهتره عذاب کمتر  گه یسال د۵۰ خوام یم

  رز-.کشنیبلکه بچهات و نوهات و... همه و همه عذاب م اسمنیاز دست  یکشینه تنها خودت عذاب م ،تو یهسخت در اشتبا شهیم
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رو به   هیقض  نیا کنه یاون ازدواج نم ین ی:نیداره.آرو  کاریکنه نوهامو چ  تیسگ جون باشه بتونه بچهامو اذ ی لینزن باوو اون خ

 ره؟ یاونو بگ  اد یم ی :کید؟ال یریکه انتقام مادرتونو بگ  گهیبچهاش نم

 اری:سامی.الد یکش ی .سامان پوفرهیدرسا جونو بگ  ره یکه م ی همون کس زم ی:نه عزی.ال رهیتو رو بگ  اد یکه م  ی:همون کسسامان

از دست   میکشیم  ی:ولم کن بابا هرچینقشه رو خراب نکن.بندر  کنمی:الناز ازت خواهش منی .آرورمیکجاست من باهاش م

ده روز    هی عرزت، ی :خاک برسر بی؟الی:اونوقت اگه من اونو نخوام چ نیو.آر گهید  ششیپ خب برو  خواد یتورو نم  یاس یتوعه،مگه 

  ی چیه گه ید ی جلوش دست دراز کنم.بندر  تونمینم یداره من حت گاردی تا باد۱۰:اون نی.آروگهید شی کشتیبعدم م یباهاش بود

  اریسام ی :آدرس رو برانیرو.آد یدر دانشگاه منتظرتونه مواظب هم باش  یجلو  نشیماش  ی :تونیکجاست؟راد اری:سامد ینگفت.مروارد 

و اشک   کردی نگاه م ی زد و رفت.الناز به رفتن مر ی :اگه زنده بودم باشه.لبخند تلخی.مر شمیخوشحال م د یایشب حتما ب فرستم یم

  زارمتیو تو خودم م  دونمیمن م ادیب د یسر مروار یی بخدا که اگه بال نی :آرویبودم.ال نیخودمم هم نطور یهم هم یبندر  ختیریم

  ه یو گر  م ی.ستامون کنار هم نشسته بودختی و اشک ر مکتینشست رو ن ی.ال کنمیمنم کمکش م گه ی:راست میقبر.بندر ی تو

  هی:توروخدا انقدر گر ؟محمد یگفتینم ی اس یاز ما به اون  یاسم  یشد یالل م شد ی:نمیتوروخدا.ال  د ی:بس کننی.آرومیکردیم

و بلندم   د ی.محمد دستمو کششهیحالم خوب نم نم یرو سالم نب یمر تا  رون؟منیکدوم ب -.رونیب م یپاشو صورتتو بشور بر ید،فرینکن

  ی لیسر اون کالسا خ ی اگه بر یلیتو خ سیدارم.محمد:ن  گهیولم کن توروخدا دوتا کالس د- .رونیب میبر  د یصورتتونو بشور د یکرد:بر

نشسته   ییستانگفت. یچی کس ه چیه  گهی؟د یکن  سیه ی خوایم زمیپشت دستشو نشون داد:محمد جان عز ی ؟الید یگوش م

  ش یپ یری نم ن،چرا یآرو- خودمو! دمیشا  ایبکشم  نویخسته شده بودم دوست داشتم آرو گه ی.دمیختیریکنار هم و اشک م م یبود

کار   لیسالمون بود،مادر و پدرمون به دل  ۳  میبا هم آشنا شد  اسمنیمنو  ی :وقتنی.آروگهید یاس یوار،ید  ش یپ-؟یک  شی:پنین؟آرویا

نشسته بودم که اومد کنارم   یصندل ه ی  یتنها رو روز ی مینداشت ی دوست چیه ی اس یمهد کودک.منو  شتنکه داشتن مارو گذا  یادیز

شم همش کتکش   یبد داشت و پدرشم اصال خونه نبود و اون نامادر  ی نامادر ه ی کرد  فیبرام تعر شیاز تنها کمینشست.

رفت و آمد    یسالگ ۱۳تا  اسمنی.با میدوست شد  ع کردم.از اون موق  فی تعر اسمنی یبرا  وی .منم چاک دهنم باز شد و همچزدهیم

و باباشم چون ورشکست شده  دزدنش یگروه مواد مخدر م هی و گفت که   شم یزد بعدش اومد پ بشیغ  یسالگ ۲۰تا   هو ی یداشتم ول

دارن  یرو نگه م اسمنیو  فهمنی و اونا هم م ده یخبر م س یباباش به پل نم یبده بخواطر هم تونه یرو نم  خواستنیکه اونا م   یپول

گرفت بعدشم اونا ازش استفاده کردن اولش که   پلم یدرسشو خوند و د  یمشکل  چیبدون ه یخارج از کشور و چندسال فرستنش یم

 اسمنیو شوهر   رهیمیم س ییر کنن یو ازدواج م  ادیازش خوشش م  سشییبعدم پسر ر کردهیعدم خودش درست مب کردهیپخش م

  یماه۸ هی .حاال شهیم  سییو خودش ر کشه یشوهرشو م وفتهیقدرت و پول م هبه فکر اون هم  یوقت  شهیاون باند بزرگ م  سییر

 ازیگروهش به من ن  یسرپرست یاون برا یازدواج کنم باهاش ول خوامیو من بهش گفتم که نم م یهست باهم ارتباط دار

خب چرا  -.کردمیم رض داشته من بودم از تمام عالم پول ق  یی:عجب بابای.الخورهی نم سشیاصال به ف-. هی:عجب آدمیداره.بندر

  ی:چنی.آروخورهی م افتمیبه ق شه؟تازه ینامت م چقدر ملک و امالک ب  یدون یبه محض ازدواجت م وونه ی ؟دیکن یباهاش ازدواج نم

  یخواستیگه،م ید  یی:خب تو هم هالویبندازن گردن اون.ال  اشونویآدم هالون که تمام گند کار ه یاونا دنبال  ی گ یچرت و پرت م

اتفاق   نیکف دستشو بو کرده که ا  نیا یانقدر سنگ دل باش  ی تونی :الناز چطور می.بندریباهاش دوست نش و  یچاک دهنتو باز نکن 
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 اسمنی می تقد   یها دوست تونو دودست  وونهید د؟بابایجیشماها چرا انقدر گ فهممی :من اصال نمشه؟النازیم نیو آخرش ا  وفتهیم

  ی چه گِل بتیمص  نیا ی تو م یحاال که افتاد م یکن  کاریاالن چ یگ یم و خب ت-. ارهیبدست ب تونهیبخواد م یز یکه هرچ  یاسمنی د یکرد

 : یم؟الی ریبه سر بگ 

 

  خورهیو حرص م  کنه یم ی حسود ینیبیم  یتارو اونطور ۴ما   یخواد؟وقتیم  یاز ما چ قا یدق یاس ی فهممی .اصال نمنیبشه.هم یصب

با هم گوش   م یداشت یی رو گذاشته بودم و دوتا ی مر ی.صدامینکن نکارویا گهیم میهم گروه شد  نایهم که با ا ی وقت

نه،تورو خدا   ی وا- .کنهیندارم دفعه بعد تورو دعوت م  م،شک یکنیم لما به نقشه خودمون عم شهینم ی نطوری:انی.آرومیکردیم

.وارد  میشد  ادهیو پ  مید یبعد رس  قه ی .چند دقمیریتا باهم بم ای.خب بهتر بامیخودمم باهات م یری:نترس تنها نمنینگو.آرو ی نطوریا

سرش   یاقه یچند دق نیو محمد.آرو  ن یآرو.منو اریو سام ی .مرنیو راد یو سامان.بندر   ی.ال میدونفره نشست  زیو رو م  میرستوران شد 

بعد اومدن باال و   قهیچه مرگشونه؟چند دق نای.وا،ااشونیگوش   یبود بعدش که اومد باال سر همه پسرا رفت تو ش یگوش  ی تو

  قه ی محمد زنگ خورد.محمد:آقا چند دق یما بود که گوش   زیاومد و سفارشا رو گرفت.گارسون سر م زامونیگارسون تک به تک سرم

االن  -!....مینداشت یبا اونا رفت و آمد  م،ماکه یبابا مامان ترسوند  یاوووهههه ا-؟یک -چرا؟.....-خوبم....-!محمد:بله مامان؟.....د یصبر کن

مامان؟من    ی گ یم ی چ-خونم.... گه ید ساعتم ی تا ن م یخب،باشه،تسل لی خ-نم؟....بک چارهیاون ب یبرا تونمیم کاریخونه چ امیمن ب

خب باشه غلط کردم،اومدم   لیخ-مادر من امتحام دارم....-کنم؟.....  کاریچ چارهیآخه من برم اونجا سر قبر اون ب-درس دارم!...

کما بود،بعد االن از شهرستان  ی ت توهس  ی مامانم چند ماه ییدا یچی شده محمد؟محمد:ه یچ-کرد و قط کرد.  یاومدم.خدافظ

روزم تو راه   م،دویاونجا باش  د یبا یروز ۳  ه ی  گفتیکه م م،مامانمیاش اونجا ب د یمرده.فردا هم مراسم دارن ماهم با گنیزنگ زدن م

دست   ن ی.با آرومتینیبیم شاالی:خدا رحمتش کنه،انی.آرورسمینقشه گروه شما م  یروز،اگه زنده بمونم برا ۵ شهیم،می رفت و برگشت

برم   د یبا یدفعه بعد  د یدم،شاید یم  موبود که داداش  یبار نیاخر نیا د یکرد.بلند شدم بغلش کردم و بوسشم کردم.شا ی داد و روبوس 

داداشم توروخدا حواست به خودت  -چشمام حلقه شد و سفت دوباره بغلش کرد. ی حرفا اشک تو نینه.با ا یسنگ قبرشو بشورم.وا 

بهم لطف کرده از   یلیاز دست بدمش.خ دم یترس ی.محمدسام رو سفت بغل کرده بودم مشهیبرات تنگ م ی کل باشه،دلم  نایو عموا

بودم که لباسش   ختهی.اونقدر اشک ررهینم ادم یکه درحقم انجام داده رو   ییوقت لطفا  چیمواظبم بود،همجا.ه شه یاالن.هم تا یبچگ 

...خودت  یحرف بزن  ینطور یا گه یبار د  ک یبخدا...-رم؟یبرم بم خوامیخوشگل من،مگه م  ی خدا،اخه ابج یشده بود.محمد:ا سیخ

از داداشمو   یکرد و رفت.تحمل دور  یاجازه دادم بره.از همه خدافظ قه یو منو سفت بغل کرد.بعد از چند دق   د ی.محمد خند یدونیم

بود   نیخونه محمد هم هم ی .تویکتک کارو همش خونمون دعوا بود و  ومد ینداشتم،فرزانه اون موقع اصال ازم خوشش نم

  ده یکه شن ییو داد و دعواها  می ودکه خورده ب ییو از کتکا م یشستیمنو محمد کنار هم م  شهی.همزدیکتکش م  ی لیداداشش رضا خ

اون کوچه فوتبالشونو نگاه   یبچها ش یپ مونیکوچه بغل  یتو  میرفت یم م یخوردیهم که کتک م  م،هرموقع یکردیم  هی گر م یبود

رو آورده بودن   می که سفارش داده بود یی.از اون موقع محمد شد داداش نداشته من و منم شدم خواهر نداشته اون.غذاهامیکریم

- ؟ی خوری:چرا نمنیشروع کرده بود به خودن.آرو  ن یغذا رو آوردن ارو ی.از وقت کردمیم ه یصدا گر یب ی ومن هنوز داشتم اروم و کم

  ه یگر  گه،انقدریبره بزار بره د خوادیم ی:آره،وقت نی؟آرو ید ینباشه بازم به کارت ادامه م شتیروز پ۵  نین بابا،تو هم اگه رادولم ک
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از روتم رد بشه اگه خدا بخواد زنده   ی لیدست خداست،تر ن،مرگ ی:ببنی؟آرو ینباشه چ  ید یاگه...به برگشتنش...ام-نداره که.

بود.همشو  یی پلو ی عجب باقال ینخورم.منم شروع کردم غذا خوردن.جاتون خال نو یاومد ا فمی .به غذام نگاه کردم.حیمونیم

مسابقتون چندم   یشماها تو- .تادممسابقه اف  اد ی.خوردیهنوز داشت ساالدشو م نیآرو یخوردم.غذام تموم شده بود ول 

 هم دوم.  ارین اول شدم سام:منید؟آرویشد 

 گذشته.  مساعتیخونه هم ن میبود.تا برس  ۹:۲۷تکون دادم به ساعتم نگاه کردم یسر

 

:آها نی.رادد یکرد  نایا ر یخودتونو اس  م،شماهایشیروبه رو نم نایبا ا گه یکه اصال د  میگفت یاونجا و بهش م م یرفتیکه ما دخترا م گفتم 

  گمیم ؟راس یکنی:مسخره می.التونیشونی پ ی بزنم رو نیآفر۱۰۰برچسب  ه ی  د یایب زانمیعز ن یافر یگ یم اسمنمی د یگ یم نویشما ا

  ی نی:نی؟منظور؟آرویچ  ینی:ینداره،خدافظ.ال ی به ما ربط یاگه برنگشت ی ول ی بر ی تونیهم درازه م اده.سامان:باشه راه بازه جگهید

من   یچشما ی روز زل بزنه تو ۱۰ اد ی:غلط کرده بیل.ایو سرکارش گذاشت ی مسخرش کرد کنهیفکر م ی سالم برگرد زارنیاونا نم

 ببرمت. تونمی،میدونی:خودت منیرفت منو بزنه.آرو یاگه من چشام به سمت هر آدم

  م یکن کار ی:اه،خب چی.اانیزم یرو  د یکه نره.پاهاشو محکم کوب می و بهش گفت م یبه ما نگاه کرد.با ترس بهش نگاه کرد یال

که نقشه رو    نی:خب آرواره؟محمد یسرمون ب یی چه بال خوادیخانوم م  مینی بب میمنتظر باش  م یدست بزار ی دست رو ی نطوریهم

 گه؟ ید د یاجرا کن د یکش

.سکوت شده  مایشماها شد  ری:اس ی.بندرد یکن   یباز  یچه نقش د یکه با گمی:اونو شب منیکنه؟آرو کاری چ نیآرو یهم گروه  ی نیوا!-

بود نشست و پاهاشو بغل   ساده یوا کهییبابا.خسته شده بود از بس سرپا بود همون جا یبه در.سامان:ا م یبود و هممون زل زده بود

پام نشست و   یجلو  نییانداخت و اومد سمتم پا یبودم خسته شده بودن.محمد بهم نگاه رفته که انقدر راه   نمیکرد.محمد و آرو

  نی:بشی.بندرد یکوبیو پاهاشو م  رفتی همچنان مضطرب بود و راه م نیراد ی بغل سامان نشست.ول نمی داد.آرو  هی کمرشو به زانوم تک

عادت داره    نی:رادنیکرد و دوباره به کارش ادامه داد.آرو ی به بندر ینگاه نی.رادیریمن راه م یتو هم همش جلو چشما  گهید

و توهم شفا    کنه یروز وقت م هی :نگران نباش باالخره خدا یبکوبونه.بندر نیپاهاشو به زم ا یراه بره  د یاسترس داره همش با با ی وقت

تو به   فهممی.سامان:نمنتنه به درسا جو  اد یتا هم به خودت فشار ن یر یگوشتو بگ   یتون ی:تو می.الیزن ی.سامان:چقدر حرف مدهیم

بودن   قهیبدسل  ی :نه چون توین:چون منم عاشقشم؟البه مسخره گفت:آخه منم عاشق درساجونت شدم.ساما ی ؟الی دار کاریدرسا چ

  ی زنگ خورد استرس گرفتم وا می.گوش میهست که بعد از اون حرف الناز هممون ساکت شد  یساعت۱تو شک ندارم.االن حدود 

  ی نفساسم مامان جونم  دنیاوردم با د رون یب مویبه من زنگ زده؟همه نگاها رو به من بود.گوش  یاده؟ک افت یچه اتفاق ینیخدا 

ها اومد منم بلند شدم و رفتم دور تر و با مامان صحبت کردم و گفتم که امشب شام مهمون  نفس بچه  ی جانم مامان.صدا-.میکش

  ی سرشو از تو نی خونه باشم.قطع کردم و دوباره سرجام رفتم.آرو ۱۰به مناسب اول شدنش،مامانم قبول کرد و گفت تا  م یهست یال

اس اومد.هممون به  اماس  یصدا گه ید قه ی:خوش به سعادتت.چند دقیفرستادم.بندر اریسام یاورد:ادرس رو برا رون یب یگوش 
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  ی تو گهید قه ی دق۵ها خوبن و تا اسش رو خوند و خوشحال گفت:خبر خوب،بچه اماس  عیسر نی .ارومی نگاه کرد نیارو یگوش 

که    دمیرو کنار هم د اریسام د ی.گذشت و مروارمیروکه نشونه خودمون بود رو با هم رفت ی ولیو هممون ا میدانشگاهن.خوشحال شد 

و خوب نباشم   نم یتورو بب شهی :مگه میجونم؟مر  یمر  یخوب-و بغل کرد.  د یو مروار  دمییدو ع یسمت ما.سر انیدارن م

و   سادمیو خوشحال بود.کنارش وا   زدیو رفتم سمت محمد لبخند م   رونی.خودم اومدم بمیدبو  یبغل مر  ی.هممون تو زدلمیعز

چخبر   یخب مر-م ی.کنار هم نشستدمی.خند ینبود  نشون یتا االن خودتم ب سی:ند ی.محمد خند نیرو بب نایریگفت:توروخدا خودش 

چخبر بوده،حاال   د یفهمیم  د یچک کن تونویباشم گوش خونه  ۱۰تا  د یبا  ۸گرسنمه ساعت   یلیتوروخدا من خ د ی:بلندش یبود؟مر 

 نیماش  گهید نم یبخاطر هم رسوندنمونیدنبالمونو شبم م   ومدنیبود که پسرا صبح م  ی .چند روزرمیمیکه من دارم م د یپاش 

و فقط آهنگ   م ینشسته بود ن یآرو نی ماش  ی .تومیرستوران شد  یو راه   میشد  مونیهم گروه نیسوار ماش  م،،هممونیاوردینم

  یک- خونم.... ۱۰من تا  -اونم خوبه....-خوبم مامان....-بله؟....-زنگ خورد.ظبط کم کرد.  نیآرو ی وش .گمی دادیگوش م

اونا رو تحمل   تونم یمن نم ی دونیمامان خودت م-خونه خودم.... رم یها من مخونه  ام یاوه اوه،من نم-اونجاس؟چخبره؟چقدر شلوغه....

مامان مطمئن  -آوا رو از دست اون..... یرفته چطور  ادت ی نکه یرم،مثل ایبگ  ده یعمه رو نشن یهاه ی اکن تونم یکه نم  یدونیکنم،م

مادر من دخترت کنارته شوهرتم  -....ادیهم اگه بفهمه اونا اونجا هستن نم نیراد -....شهینم دام یخونه پ  ی لومتریک۲۰باش من عمرا 

نحس تو و اون    خت یر خوان یبگو نم-....مردنبگو   دونم یمن چم-....کار؟یچ ی خوا یرو م نیتره منو راد کی که از رگ گردنت بهت نزد

  یا-.شبه....  فتی شرکت کار داره،اصال بگو ش  ی تو  نیمادر من بگو آرو- .....نه؟ی جز ا قتی حق ؟مگهیچه زشت -....ننیبب زتو یپسر ه

  یکرد و صدا قط خدافظ قربونت برم.-مردن،توروخدا مواظب آوا باش....  ،بگویمامان که تو منو کشت  ی وا- بابا،اصال گناهش با من....

رو دعوا کرده که چرا تنها   اریرو گذاشتم گوش کردم.اولش که باهم آشنا شدن بعدشم سام ی مر ی کرد.صدا  ادیظبط رو ز

  م یریبم د یبا میمشکل باش   نیکرده که اگه دوباره دنبال راه حل ا د یصحبت کردن و تحد  ایکش  اسلحه نیدرباره هم  ومده،بعدشمین

 ع  یاس یکه   م ینکن ی کار  چیگفتش که ه

 

رفت   ادم یرو  ی زیچ ه ی:نیآرو شیافتادم.برگشتم پ ی زیچ ه ی  ادیبچها که  زیرو براشتم:خدافظ.اومدم برم سرم  فمی شدم و ک بلند 

لحظه خودم و دوستام رو از    کی ی از خدامه که برم و حت-.یبر یخواستی :شما که منیم؟آرویکن  یباز  ی چه نقش د یازت بپرسم،با

و مهربون برخورد   ی میصم یلی و خ سی کل نتا بگم بهت.چقدر مهربونه،اصال اهل کل  نی:باشه،بشن یدست شماها نجات بدم.آرو

اون حس   خوامیمثل خودش و من م  یکیدنبال  ره یبشه م  شیحسود یوقت   شناسمیرو م اسمنی:من  نیخب،بگو.آرو-.کنهیم

 یمیصم  شتر یب یچ ی نی-م.یباش  یمی صم شتریب د یمنو شما با ی باشن ول یمیبا هم صم تونن یها م.بچه وفتهیاتفاق ب شیحسود

 . میاریعاشقا رو درب  ی ادا نکه یا ی نی:نیم؟آرویباش 

تا االن تحملت کردم   ؟اگریچ ینی؟یگ ی م ی چ یفهمی شده بودم داد زدم:اصال م ی !!!انقدر حرصمننننننن!!!!!با توووووو!  یییییییچ

  ینقش عاشقارو باز  یگ یبه من م یو بس،بعد تو دار  نی هم اد یسر خودم و دوستام ب  یی بال خوام یکه نم  نهیا یبرا

بعدتون عذاب بکشن  ی خودت و دوستات تا اخر عمرتون همه نسال ی خوای !اگر ممیرندا یا  گهیفرناز چاره د   نی:ببنی!!!!!!آرومیکن
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با داد   ی.همونطور یشنویمثل خودش م ی کیو با  اسمنینقشه خبر ازدواج   ن یبدون که با انجام دادن ا نویا ی .ولیبر ی تونیم

دوست    اره،تویم دستشده تو رو ب ی منو کم کنه هر طور ی رو نکهیا یبرا  ؟اونیگ ی م ی چ یفهمی گفتم:تو اصال م

من از تو   یهم مثل من داد زد:اوال داد نزن صدا ن یحاضر بخواطر تو جون خودشم بزاره کف دستش.آرو ،اون ی،عشقشیشیمیقد 

  ن یمانند گفتم:اوال از ا  غی .بلند شدم و جد ی انجامش بد  د ینقشه منه و شما هم موظف  نیتو؟سوما ا ای شناسمشیبلندتره دوما من م

منو دوستام وجود نداره،بهت   ی برا ید یبا چ یهمه خانوما هست،سوما ه ی حس تو نیخانومه و ا ه یمثل من  اونم  اصدا بلند تره؟دوم

  گه ینقطه جوش منم د ن یداره و ا  ینقطه جوش  ه ی  یباالخره هر کس شی .آخکنمیگفتم که بخاطر جون اوناست که دارم تحملت م 

  اوردمیعادتم بود هرموقع جوش م نیاونقدر چشمام قرمز شده که نگو.ا االن دونستمی.مکردیبا تعجب نگاهم م نیرد کرده بود.آرو

  زم یبه سمت م ومد یآب م  وان یل  هی مامانم.به گارسون که با یحت  رهیجلومو بگ  تونستیکس نم  چیو ه  شد یچشمامم کم کم قرمز م

آروم گفت:من    نین کرد.آرویبه آرو یشد و نگاه خیبرام؟گارسون همونجا س  ی ارینگاه کردم.داد زدم:مگه من بهت گفتم آب ب

:حاال نینفس داد باال.آرو ه یبه من.آبو تا تهش خورد همشو  د یآبو بد  شهی:آقا منیبا هفتصد جد و آبادت.آرو ی تو غلط کرد-گفتم. 

.رو به  ارمشیداشتم:فردا برات م ز،برش یم  یرو گذاشت رو چیبده به من.سو  نو یسوئچ ماش -؟ین یبش شهیم

 . ،زودی،بندر ی،الیها:مربچه 

  یچیبرسه نقطه جوشم ه یوقت  دونستنیکس جرات حرف زدن نداشت م چیها رو رسوندم.تو راه هشدم و بچه  نیماش  سوار

.امروز  دمی دوش گرفتم.موهامو خشک کردم و خواب ه یخونه شدم. یتر پارک کردم و راه کوچه اون طرف  ه یرو  نی.ماش فهممینم

ساعت   کیگذشت  م یشخص ی صبحونه و کارا یساعت که برا کیشدم.  دار یب ۸چرا از ساعت  دونمینم ی کالس دارم ول ۱۰ساعت 

  ن یگذاشتش کنار ا شه یزود نم ی لیباشه خ  ینطوریا اسمنی.اگه اخالق کردمیفکر م ن یوقت داشتم.داشتم فقط به حرف آرو  گهید

  گه ینقشه د هی خوام یمن م شه،بعدشمیروز درست نم ۵  ه،بای ادامه داشته باشه تا باورش بشه واقع د یبا یکماهینقشه حداقل 

  رن یگ یهم باندشونو م ی نطوریا سیپل شیپ  می که بر نه ی.تنها نقشم امیو نقشمونو بکش کردم یها رو خونمون دعوت مبچه  د یبکشم.با

کنم.البته با   یعمل  رو نیگرفتم نقشه آرو می داشته باشن!!!!تصم ی بهتر یهاها نقشه بچه  د ی.شاشمیراحت م اسمنیهم من از دست 

بهم   یل یخ۳.میبا هم نداشته باش  ی ارتباط چیه۲نگاهمون کنن.  ی جورینباشه که همه بفهمن و  ی جوری۱چند تا شرط:

  ی:همه راها رو برا یچرا؟وج-؟ یکنسلش کن  یخای :میبسه.وج نایهمش نگاهم نکنه.هم۵نکنه. یکارام فضول  یتو  ی لیخ۴نچسبه.

  یمانتو زرشک  ه ی ی شلوار مشک هی.بلند شدم حاضرشم.م:ممنونتی.وجیچی ه-مجازه؟   ییچه کارا ی بگ  شهی،میبدبخت بست ن یآرو نیا

رو   ن یآرو نیماش  د یو کل دمیبرق لب و خط چشم کش  هی .کرمم زدم دمیچی.شال قرمزم هم دور مقنعم پیو مقنعه مشک

  یلیخ نشی.ماش نیآرو نیم سمت ماش کردم و رفت  ی .از مامان خدافظنییپا دم یهم برداشتم و پر م یخونه و گوش  د یبرداشتم،کل

روز جذب خودش بکنه.سوار شدم و راه  ۲باشه آدم رو بعد از  ی که کامال مشک ی نیماش  کردمیوقت فکر نم  چیبود و من ه گلخوش 

گوشم گفت:کثافت   ،در یو رفتم سمتشون بغلشون کردم و بوسشون کردم.رفتم سمت بندر  دمیها رو دافتادم سمت دانشگاه.بچه 

و مثل خودش گفت:چرند نگو،عشقم خوشگل بودم االن هلو   دمیم؟خند ی نچون قرار نقشه اجرا ک ؟نکنهیخبره؟خوشگل کرد چه

:ناموسا ی.المیاومد  رونیز بغل هم ب.ادمیکمرم و بهش خند  ی .محکم زد توومدهی عشقت هنوز ن ی :فک کنم اشتباه گرفتیشدم.بندر



 م یزندگ زگاریآنال

27 
 

که   د یدونیشماهم م -. میمخصوصمون نشست مکتیهمون ن ی .روگهید م ینیما ا- .د یلرزی!کل رستوران میزدی بد داد م ی لیخ شبید

 با سر بهم گفتن که آره.  م؟همشونینقشه رو اجرا کن   یچطور د یبا

  یا  قهیدق ۱۰.شدمیرو بدم بهش.کم کم داشتم نگرانش م چشیو سو  اد یکه ب نیشروع شده بود و من هنوز منتظر آرو کالسمون

 بود 

 

- ؟ی ک ؟نگرانی!نگران چگهید ی ا وونه ی :دینگرانشونم.بندر  یلی:من خیکالس شروع شده بود و من نگرانشون شده بودم.مر که 

  اطیح یداشتم تو   نطوریمنم!نگران بودم و هم شهیموضوع م نیکه گرفتار ا  یبعد  نفر  وفتهیاونا ب یبرا  ی اگه اتفاق ی دونیم  وونهید

- الو سالم....-خب جواب بده! -نگاهش به تلفنه.  دمیبگم د ی به ال ی زیچ ه یکس نبود.اومدم  چ ی.نگاه در کردم.هنهی:رادی.ال رفتمی راه م

- .....شهیکالسمون تموم م  ۲سر کالسمون ساعت  م یریم  ،مایخبر داد  یآها باشه مرس -............د؟یید؟کجایخوب ،شماهایخوبم مرس 

سامان،گفتن منتظر   نیو دوستاش تصادف کردن البته با ماش   نیاد:ریباشه خدافظ.قط کرد.ال-.....زیهمون م ی سلف رو ی تو  ۲اشه ب

کالسمون با   ن یسلف.ا یتو  ۲.قرارمونم شد ساعت رسوننیم سر کالسمون اونا هم خودشونو  میکه ما بر اد،گفتش یکه ب سنیپل

قبول کرد که    بت یمص زار کالس و استاد با ه ی تو  می رفت ع یبود.بعدش سر نیصبر کردنمونم ا لیاز دال  ی کیو دوستاش بود و   نیآرو

نگاهش کرد.شماره ناشناس بود.منم قط کردم.چند بار   د یدستم لرز ی تو می کالس بود که گوش  یاخرا  بایکالس.تقر  یتو  میایب

  ن ی؟آروی.منم در جوابش نوشتم:شماره منو از کجا اورد نیاس داد منم آرواماس  نکهیدوباره قط کردم.تا ا ی هم زنگ زد ول گهید

ربع   کیراش نوشتم.ب ی سلف.باشه ا ز یسر م اد یب ع یکالس که تموم شد سر س یحرفا ن نیجواب داد:فعال وقت ا قهیقبعد از چند د 

  قی.به ساعتم نگاه کردم دقد یباالخره تموم شد،مخم ترک ش یبه کالس مونده بود و استاد همچنان درحال حرف زدن بود.آخ گهید

  یکس  یچی:هنیشده؟چخبره؟آرویخب!چ-. امونیکنار هم گروه یصندل  ی روسلف  ی تو  مید یپر یو بندر ی و مر ی با ال ع یبود سر۲

بهمون انداخت که   ینگاه ه ی ی سامان هم جلوش کامال خورد شده.مقصرم اون بود ول نیبود،ماش  اسمنی یاز آدما یکیکه زد 

و   زیم   یرو  اشتمشدراوردمش و گذ   فمی ک ی افتادم.از تو چیسو اد یدانشگاه. رسه یفقط بره وگرنه خبر مرگمون م  نیا م یگفت

عصابمو خورد شده بود   ی لیخ شبید  نکهیهم به تو بدهکارم،بابت ا یمعذرت خواه  هی سالم،در ضمن من  نت،سالم یماش  نمیگفتم:ا

:خب منم  نیدستم.آرو ی بود رو نگاه کرد و دستشو گذاشت رو ز یم ی .دستم رو که روخوامیکل معذرت م دم،،،در یفهمی نم یچ یو ه

  ی چیبشم ه ی آره خب،،،متاسفانه هرموقع عصب-.یبهم بگ  ییزایچ نی همچ کردم یاصال فکر نم یول  مبد بهت گفت  ی لیمقصرم خ

با سر گفت   د؟همه یاجرا کن یچطور  د یدون یزد و دستشو برداشت.روبه جمع گفت:خب نقشه رو که م  ی.لبخند مهربونفهممینم

  رفتار ینطوریبا من ا دمیمهربون بود،شا  ی لیخ د یباریبهم انداخت و سفارشا رو داد.برعکس چهرش که خشونت ازش م  یاره.نگاه

 بکنه.  یی بشه چه کارا ی دونه بعدش که خودمون  یم  کنه؟؟؟خدایم

 یال#
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با اون درسا جونت.نکبت فک   ادیجون درد نکنه،حقته حاال خودت برو پول بده درستش کن تا جانت درب یاس ی ن یکه دست ا  آخ

کن...گمشو گمشو کثافت.حالم ازت به هم    یبا من نقش باز  ایجونم عمرم توروخدا ب ی:سامگمی م  شمیم  زونشیآو  رمی کرده م

  ه یبود که  عیکه اصال از چشماش کامال ضا ی ها نگاه کرد.بندرگروه باشم.به بچه   هی  یبا تو تو  د ی.من چقدر بد شانسم که باخورهیم

  ی عروس  کنه؟نکنهیم نیراد نیداره با ا  ییزبونش بکشم چه غلطا ریاز ز د یهست.بعدا با نیبا راد نشون یب ییزایچ

رو   ی دراد نگا نداره که!بندر کنه؟چشاتیمنگاه   ی طور نیا ن،چرایدراز،،،اه اه چشماشو بب ی راد نیبا ا ی:گمشو،بندر ی!!!!وجمیعوتد

  میبرسرت.خاک برسر من که اون روز اون حرفا رو زدم که بعدش مجبور شد .خاک نیبغل راد یتو  وفته یفوته که ب  ه ی!!آماده نیبب

  ختهتو هم!!!رو ت ی .فرکردنینگاه کردم.آروم داشتن پچ پچ م یو آر ی باهاشون.به فر م یناهار بخور میبر  یمعذرت خواه یبرا

همش در    ارمی.سامزهیر یدا اشک مص یو داره ب  اریشونه سام ی خاک بر سر سرشو گذاشته رو نیرو بب ی بشورنت خاک برسر.مر

چشمام نگاه   ری.به سامان از زد ی کنیو دل و قلوه رد و بدل م د یکنیپچ مپچ  د،همشیبابا بترک ی......ا کنهیپچ مگوشش پچ

  طون یش  هو ی.شد ی.همشم فداش مکردی(داشت با درسا جونش صحبت م کردمیسامانو نگاه م یچشم ریبگه ز  تونه یکرد)استاد،نم

  هویهستم. لتیتلفن و گفتم:سالم برسون به درسا بهش بگو من مواظب شوهر دست ب  یمو بردم طرف گوش شدم.با سرعت سر

داغون   ی.سامان با عصابکردنیها با تعجب نگاهم مبودم که بچه  دهیانقدر خند  رم یخودمو بگ  یجلو  تونستم یاومد.نم غیج یصدا

 .... رونیرفت ب

  شویعسل یبا حرص چشما  کردمیجونش.هر موقع هم نگاهش م یبا در  زد یساعت گذشته بود و سامان هنوز داشت زر م م ین حدود

چشات دراد.دستاشو   هی من آب ی برا هیماله تو عسل ؟اگه ی د یچشاتو م ؟پز یکنینگاه م ینجور ی.ها!!!چته؟؟؟چرا منو ادوختیبهم م

سامان   یبود.به سفارشا یعال ی لیبه خ.به کمی.شروع کردم به خوردن کردمکیم گاهشن ای دم یخند یم ا یمشت کرده بودو منم هرهر 

شانس منو.با حرص   ن یرو بخورم که خودش اومد تو.اه.گند بزنن ا کشیبا قهوه تلخ.اومدم خم شم ک ی شکالت ک یک  هی نگاه کردم 

زنگ خورد.همه سرا   میبزنه که گوش  یجونتون کوتا اومد؟اومد حرف یشد در  ی چ-اومد و کنارم نشست. کردمیداشتم نگاهش م

 کردم م  رون،غلط ی ب ادیالمصبم خودش م ی موها ن ینکردم ا یخدا من که گناه یبرگشت سمتم.ا

 

.به عکس  دمیکش  یدراوردم و به صفحش نگاه کردم.نفس راحت مویموها برم جهنم.گوش  نیکه بعدش بخاطر ا رم یبم خوام ینم ن

  م یچرا صندل دونم ینم یصحبت کنم.ول  رونیب رفتم یم د ی.بادنیکش یها نفس راحت.بچه یکردم.جواب دادم:سالم طاها جونطاها نگاه 

زل زدم.طاها:سالم  زی به م الیخ ی باال انداختم و ب ی گرفته.شونه ا موی صندل ان سام دمیبرگشتم نگاهش کردم د رفت یعقب نم

!پس خبر  ی:آره جون خودت،خبر دارد ی منو!از دور هواتو دارم.خند  یدست کم گرفت -.ایریخبر از من نگ  هی معرفت من،  یخواهر ب

از  خودت و عمت زشتت بگو.سامان هم ونرو دارما!ج ی هرنوع خبر بد  یمن آمادگ  نیشده؟ببیطاها؟چ  ه یخبر-نم؟یرو بگو بب د یجد 

  یقبرستون!طاها:ک فرستمشی م م یهستم اگه قش کرد مستقمن  گه یتلفن کرد و گفت:راس م  کیفرصت استفاده کرد صورتشو نزد

طاها تورو خدا بگو  -خنده.زهر مار. ری کرد.طاها:اآها.دخترا همه زدن ز ینجور یخلس،صداشو ا ی فر نی بابا ا ی چی...هیچی ه-.نیبود ا

طاها،،خواهر   ی گ یم یگمشو بابا،حر...بلند داد زدم:چ - بودم.  دهیند  ی هول ن ی.طاها:اووووه،خواهر شوهر به امیکشت  گهید
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نکن راس   تمیچرا چشمام پر اشک شد.با بغض گفتم:طاها تورو خدا اذ دونمیشوهر!طاها:بده داداشت ازدواج کنه؟نم

خبر رو   ی نطوریخب نامرد ا-.زنمتیو م رانی ا ام یم شمیپام ی کن  هی گر اگه الناز به جون خودم و اون عمه نداشتم  نی:بب؟طاهایگ یم

- . ختنیشروع کرد ر  اریاخت ی .اشکام بیزده شد  جان یخوب گفتم بهت ه میلیو گفت:خ  د یخند  دن؟طاهایم

  ه ی .دختر خوبمارستانیب ن یاومده ا یول  گسیدانشگاه د ه ی ی اون برا میباهاش آشنا شد  مارستانیب یتو هیرانی...هس؟طاها:ایحاال...ک

طاها...به جون اون عمه نداشته زشتم با اون  -.گسیروز د۳ ی امروز گرفتم برا طموی:بلران؟طاهایا یای...م یک -.میهم رشته هم هست

  یدلم برا-د ی...نزار بگم.خند کنمیم  کاریچ ی دونیخودت م گهی...دینداشته و شوهر عمه کپکم،اگه دروغ گفته باش  ی توله ها

الناز جونم من   یندار یسکوت شد.طاها:کار هی ند ثان.چدمیند  تو ی:من که گردمی.خند یچ هامه ی گر یخندهات تنگ شده!طاها:برا

  ام یخودم بگم.طاها:خودم که ب ای  یگفت نا یبه مامان ا-چرا چندتا سوال دارم ازت!طاها:زود بپرس. - .کننیبرم دارن صدام م د یبا

خوشگل خانومو.طاها:چشم به رو چشمام،فعال   ن یا مشینیبب ار یبعکسم از اون دختر خوشگله  هی  ی آها باشه پس اومد -!گمیم

اشک   اریاخت ی و ب  زی م ی پرت کردم رو مو یدلم،خدافظ.قط کردم.گوش  ز یعز نطوریتو هم هم- خدافظ مواظب خودت باش.

ن که  یکار ممکن بودهم  نیاز طاها سخت تر ی و...دور  ،دردیم،غم،شادیبود کیبا هم شر و ی.طاها همه کسم بود،همه چختمیر

کل   قهی چند دق ی سامان بود.برا دمیدور شونم بود.بلند شدم و طرف رو د  یکی.دست لهیآلمان و درسشو ادامه بده خگذاشتم بره 

وقت فک نکنه عاشق    هی که  کردم یکل و دعوامونو گذاشتم کنار و بغلش کردم.انگار طاها بود.اروم همش اسم طاها رو زمزمه م

الناز بگو   هی :چی.فرکردیمثل طاها بغلم م قای سرم.دق یرو  گشیدور کمرم بود و دست د تشدس   هیچشموابروشم که بغلش کردم.

- که خوبه! نی :خب انیازدواج کنه.راد خوادی اومدم اشکامو پاک کردم و گفتم:طاها م رونیشده؟از بغل سامان ب شیزی!طاها چنمیبب

رفته به دختر   ای رفته درس بخونه  س ی.معلوم نهیلیخ ن ماکه گذاشتم بره آل ن یداداشتو ببره!هم اد یب یک یکه  ی تو خودت دوس دار

  رون؟بهیب می :برنی.آروشد یم یمنم اشکام جار  کیگفتن و با هر تبر کی:خوشبخت بشن.همشون شروع کردن تبر یبرسه!مر  شیباز

  م یبر ۷ عت.همشون شروع کردن تز دادن تا اخرش قرار شد شب ساشنومی:نظرات شما را منیزد.آرو  یلبخند  ی نگاه کرد فر یفر

سمت   می راه افتاد ی و فر  یو مر  یزدم و با بندر ی اشکامو پاک کردم و لبخند تلخ ی هنوز بزرگ نشد  یبندر  ی.بترکیشهرباز

از خودم بگم:من   کمیال در باشم.حا ی جلو ۶:۴۵و منو رسوند خونه و قرار شد ساعت  م یکالس.کالس تموم شد و با سامان راه افتاد

  ساس یفوق ل یبرا  می ساله.ههمون دار ۲۳(. نای)پسر عمو دختر عمو هستن مامانم ایلطف  نیو نازن یطف فرزند شاهرخ ل ی الناز لطف

 رفته آلمان. لشم یادامه تحص ی سالشه برا۲۸برادر دارم   ه ینامه هم دارم. یاسفند.گواه ۲۷.متولد ۲ترم  م یخونیم

 سامان#

سوار   ی بره چ خوادیمثل م شه یدراز کرده.خجالت نم ی.خبرش قد یشهرباز میقرار شد که امشب بر فرموده طناز به

اشک   یهااز قطره  کمیسر کالسامون.به لباسم نگاه کردم   م یرفت می.بلند شد دنی!!ها؟؟؟اخه کدومش تورو راه منیبشه؟ترن!ماش 

که زده بود   ی انداختم.لبخند تلخ ینبود.به الناز نگاه ی راه چیشدم چون ه الیخ یکنم.ب  کارش یلباسم بود.مونده بودم چ یالناز رو 

!چرا اجازه خارج رفتنشم  کردیم هی گر  ینطوریبه خاطرش ا ن یبود که ا ی .اصال طاها ککردیم ی رو  ادهیمخم پ  یداشت رو   ییجورای

درسا رو   ال یخیکردما.ب  یر یگ بپسرشه؟عج له؟دوس یازدواج کنه؟برادرشه؟فام خوادیناراحت شد براش که م نه؟چرا یدست ا

و   سهیمیاالن تو روم وا ی ول  گفتینم یچ ی و ه  د یترس یم شدم یم ی.قبال تا عصببرهیازم حساب هم نم گه ید یحت دایبچسب.جد 
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حرفو   نی دانشگاس،و چون پشتم بود ا  ی معمول یاز آدما  یکیکنم که طناز  ی .هنوزهم موفق نشدم درسا رو رازدهیفوشمم م

 :من سامانگمیبرام.خب حاال از خودم م د یهستم!!!دست دست دست بزن یی .عجب دروغگود یشن

 

  ی ول  مییدوقلو  اری.با داداشم سامخونمیم  سانسیفوق ل ی ساله ترم سوم برا۲۴.یمراد  م یو مر یمانیفرزند محمدرضا سل  یمانیسل

سکوت   میشد  نیالس تموم شد و با الناز سوار ماش بهمن.ک ۲۵بابام.متولد  ه یشب اریمامانم و سام هی با هم.من شب م یفرق دار  یکل

رو نداره.پس منم سکوت کردم و به   یچ ی که حوصله ه د یباریاز صورتش م ی بپرسم ول مودوست داشتم سواال  یل یبود خ نمونیب

تولد   یخونه شدم.بابا برا یقرار گذاشتم.راه  ۶:۴۵گرفته بودم،رسوندمش و باهاش ساعت  اد یاهنگم گوش دادم.آدرس خونشونو 

از طرف   یکی  ن یداد البته ا  هیهد  گه ید نی ماش  ه یهم  میدانشگاه قبول شد  ی تو  نکهیا یداد و برا   هی هد  نیماش  هی  مونیسالگ ۱۹

  یهم بوگات  اری.سامد یسف  یفورار   هیخوشگلم. نیاش م ن یرو برداشت و منم ا م یکه کادو تولد گرفت  ی نیماش  اریجفتشون بود.سام

دوش گرفتم و موهامو خشک کردم.رفتم سمت   هی بودم خونه. دهیبود و من تازه رس  ۴رو برداشت.االن تازه ساعت  یمشک

دوشش    یرو کش ینشسته بود و حوله کوچ ون یزی تلو ی روکه روبه  اریو رفتم کنار سام وان یل  یتو  ختمی قهوه تلخم رو ر  زخونهآشپ

که درحال پخش بود نگاه   یترک   لمیداده بود.چشماشم بسته بود کنارش نشستم و به ف  ه یبود و سرش رو به مبل تک

با  -دمیکش ی :جواب منو بده.پوفاری.سامید یفک کردم خواب-کردم. گاهش.برگشتم ند یکنیکل م:چرا انقدر با هم کلاریکردم.سام

خودمو کنترل کنم و   زنهیم ی حرف یوقت  تونم ی،نمیچ یآها،،،،،،ه-با الناز. گه یاصغر معلومه د اریدر ن ی باز جیدر گ:انقاری؟سامیک

 یچشما نی من ا ی نگو ول ی بگ  یخوای:باشه داداش کوچولو،نماری!سامیچ یه ه؟درسایمنظورت چ-؟ ی:درسا چارینگم.سام یزیچ

خودشو داداش بزرگتر   قهیدودق یحاال برا-. یکنیاز اون نگاها م ی دوباره دار ادمه،انگاری ی کردیهم که به درسا نگاه م ی مهربونو وقت

  روزم یدا،دیچسبی همش به هم م د یخودتو مروار نم یبینکن نم  س،،فکیمنو الناز ن  نیب ی چینزن ه یحرف الک کنه،بعدشمیحساب م

چون مسخرتون   خندم ی.به شما هم مدم ییدویو م  دمیخند ی.مدنییبلند شد و شروع کرد دنبالم دو اریشده بود.سام ی رژ اتلب

.با اومدن  کردیاز پشت گرفته بودم و غرغر م اری.سامومد یبودم نفسم باال نم دهیشده بود.انقدر خند   ی گفتم لباش رژ  یکردم،الک

به   می همون مبل و زل زد یرو  میو شپلق نشست  مید یپر اریبرگشت و منو سام ش به حالت اول یپاشنه کفش مامان همچ یصدا

و   دمی.گردنشو بوس دمیبغلش و گوشه لبشو بوس  دم ی.پرمیو نگاهش کرد می مامان.برگشت ی پسر کوچولوها د یاومد  ی.مامان:ک لمیف

  ی و دستشو برا  د یاولم.مامان خند   بچه :خاک برسر من،که اریفدات شه مادرت سامان جانم.سام ی.مامان:االهپرستمتی گفتم:مامان م

بغلش و   میرفت نییپا د یها اومدن.بابا هم پربچه  ای.مامان صدا زد:رضا جان بدش یبغل مامان و لپشو بوس  د یپر اریباز کرد سام اریسام

  لمیف.میشد  ی ترک لم یف دن یسمت کاناپه و مشغول د می زد.هممون رفت یو لبخند مهربون  د یبوس  مونویشونیباباهم پ مشید یبوس 

پاشو حاضرشو که   اری.بلند شدم:سامد یکشی طول م قه ی دق  ۵ما بود و   کی نزد بایبود.خونه الناز تقر ۶:۳۰آخراش بود و ساعت   بایتقر

  یتو  د یو جلوتر از من پر  د یی:امممم ام،سامان اومدم.دواریداده بودم.سام ی سوت ه؟کامال ی ک ی جون منتظره.مامان:مر  یمر

دانشگاهمونه،امشب  ی از دوستا یک یبود  یانداختم:نگران نباش مامان جون منظورم مرتض  یگاه اتاقم.برگشتم و به مامان ن

زدم و رفتم طرف اتاقم درو باز کردم به محض    یدلم.بابا:خوش بگذره.لبخند   یزا ی.مامان:خوش بگذره عزیدعوتمون کرده شهرباز

 داداش آروم ب... -بودم به در.  نده گرفته بود و چسبو  قموی  دم یدرو  اریبسته شد چهره سرخ شده سام نکهیا
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 مارستانایکه دوباره سرگردون ب  یدونیبه قلب مامان هست؟پشمک اگه مامان بفهمه م ؟حواستیگ ی م  یچ یفهمی:احمق ماریسام

دوست   یمرتض  !حواسم نبود گفتم بعدشم خودم درستش کردم گفتم که سایوا قه ی دقیعععع -دع؟یم  یبابا رو ک م؟جوابیشیم

که اگه    نمیعاشق شد!راد نم یخدا ا یییاز اتاق.ا رونیول کرد و زد ب  قموی د و  یلپم و بوس  اریدعوتمون کرده.سام یشهرباز دمونیجد 

مهربون شده.منو الناز    نیبا آرو دایهم جد  ی س،فریباغ ن یکه اصال تو  نمی.آرورونیب ان یم ی نفر ۵ یاتاق تنهاشون بزار هی با طناز تو

  مویطوس  شرتی و ت  یشلوار کتان تنگ مشک  ه ی ع یسروقت داشتم  قه یدق  ۵زدن  پ یت ی جنگ بوده.برا  نمون یهم که از همون اول ب

کردم و   ی از مامان و بابا خدافظ رون یپولمو برداشتم و زدم ب  فی و ساعتم و ک یو گوش  د یحالت دادم و کل ه یو موهامم  دمیپوش 

  قهی دق ک ی یحت  نکه یاز ا ومد یبدم م شهیساعتمو بستم و با سرعت رفتم سمت خونه الناز.هم رفتمیم نیطرف ماش  که به   نطوریهم

 د یپر د ینکش قه ی دق  ۲درم.به    یاس دادم جلو امبود براش اس  ومدهیبود و از شانس خوبم الناز هنوز ن نیامروز هم یکنم.ول  ر یهم د

- ؟ید یپوش  هی چ نای.طناز:ایو شال مشک یو مانتو طوس   یشلوار مشک هی بود. ده یچرا مثل من پوش  نیا  ییییو سوار شد.ووووو نییپا

با تو رنگ لباس ست کنم،صبر کن   امیبعد ب اد ی:برو بابا من ازت بدم م؟طنازید یهست!چرا هم رنگ من پوش  نم سوال م نیا قا یدق

مانتو   ه یبعد برگشت.فقط مانتوشو عوض کرده بود و   قهیدر خونشونه.چند دق  یجلو  دمی.اومدم حرف بزنم دامیبرم عوضش کنم ب

 ه یجلوباز و  یصورت

 

  هیسا ه ی شده بود.به صورتش نگاه کردن  لی تبد  ی به صورت یعوض کرده بود و از مشک فشمی مانتوش بود ک ری هم ز ی مشک شرتیت

!حرف  یخوشگل شده بود عال یلی.خنیده.چشماشو بب ز  یپ یچه ت ییییبراق.ووو ی رژ صورت ه یو  کی محو و خط چشم بار  یصورت

 که تو چه مح...   یخوشگلش وا  ی آب یرژش و چشما ینداشت.به تمام صورتش نگاه کردم به براق 

  یز یچ یخوا یاگه م هی هزارتا بهترو خوشگل تر از تو بهم گفتن،تکرار  نویخوشگلم ا دونمی!ممیبخور  ی خوای م ای م یبر ی خوای:مالناز

ها رو  تا بچه  د یهم طول کش قه یبودم چند دق ی در شهرباز  یجلو  ۷ساعت  قای و راه افتادم.دق دمیکش  یبگو.پوف  د یجد  زیچ ه ی یبگ 

خوش حالت   یو موها  یلوار لو ش  یآسمون  یآب  شرتیت  هی  نیکردن.آرو پیهمه چه خوشت بهه .بمید یها رس .به بچه میکن دایپ

  ه یو  مل یکمرنگ و خط چشم و ر ی آب هیسا هی  کشیکوچ یل  ف یو ک یآسمون  یشال آب  ه یبا  ی و مانتو ل ی لختش.فرناز هم شلوار ل

نوشته بود موهاشم خوشگل داده   ییزایچ ه ی ی سینگلیکه روش به ا یمشک شرت یو ت ره یت  یشمیشلوار سبز  ه یهم  ن یبرق لب.راد

  ه یهم  اری.ساممل یبرق لب و خط چشم و ر ه ی  شیمشک ف یو ک  یو شال مشک  رهیت یشمیو مانتو   یشلوار مشک ه یبود باال.طناز هم 

  ه یرش یکه ز یاو مانتو جلو بازسرمه  یشلوار مشک ه یهم  د یخوشگل حالت دارش.مروار ی و موها یو شلوار مشک  یاسرمه  شرتیت

که   م یوسط فقط منو الناز بود  نی.املیبراق و خط چشم و ر یاسرمه  هیسا ه ی یاسرمه  فیو ک  شیابود و شال سرمه  د یسف شرتیت

بعد  کردن یهمو گرفته بودن و پچ پچ م ی.همه دستامیالناز عوضش کرد.راه افتاد ی .البته بودا ولمیباهم ست نکرده بود

و   اریکه پشتمون بودن و سام  نیوسط طناز و راد  قهیو حواسش پرت بود.منو الناز دق زد یم  د یمن همش پسرا رو د ی گروه،همنیا

و طناز بودن.دور کمر الناز رو گرفتم و چسبوندم به خودم.آروم گفتم:حاال  ن یو فرناز هم پشت راد نی هم جلو بودن و آرو د یمروار

.چشماشو یهست  ی تو چه مارمولک دونمیم  ستن،من ین شناکه با اخالق گندت آ  نایا گهید همه دل نبر  نیا ی شب خوشگل شد  هی
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بهت گفت   نی.الناز:فک کنم آرو دمیو بلند بهش خند  ش ینیاستخون ب یرو  دمیخنده.دست آزادم رو کش ریکرد.بلند زدم ز ز یبرام ر

  ق ی.تازه االن دقمباشه نه منو تو پس االنم دستت و بردار و بزار تو حال خودم باش  ی میصم یلیخ توننیکه فقط خودش و فرناز م

پسر   هی نکن، هی گر  کنمیالناز خواهش م-.ختنیبشنوه و شروع کنه اشک ر   یبه چشماش نگاه کردم پر اشک بود و منتظر بود تا حرف 

  یز یزهرتو بر د یبا یت یهر وضع یز:کال هرجور شده تو بهم بخوره.النا شت یو آرا ی زیو اشک بر  یکن  هی انقدر ازرش نداره که تو گر

حالت تا اخر امشب هم که شده ازت   نی بخاطر ا-سامان.اومد از دستم در بره که سفت تر بغلش کردم. صلتوندارم اره؟ولم کن حو

انگار از اون چشما نجات   نیچشماش غرق بودم که با حرف آرو  ی آب ی خوشگلش.تو ی.زل زدم به چشماشمیجدا نم

ما  -چشماش جوابمو داد.  م؟بای.به الناز نگاه کردم:بر انداخت یجانینگاه کردم.به تونل وحشت نگاه ه م؟بهشیها بر:بچه نی.آروافتمی

هم با تعجب به   نیو راد  شد یداشت از خنده منفجر م  اریشده بود سام طونینگاهش ش  نیها زل زدن به ما.آرو.بچه میکه هست

فرناز    یو برا ش یگوش  تو بود؟به الناز نگاه کردم.سرشو کرد  ی !!با کیجونم؟ال ی گفت:جات خوبه ال طونیل زده بود.فرناز ش دستم ز

  اری.سامرهیخندشو بگ  یجلو  تونستیکس نم  چیقابل کنترل بود و ه ری.ارسال کرد.فرناز غ ینوشت:اوووووووف چه جورم جات خال

.الناز با خجالت نگاهم داینتونست تحمل کنه و اونم منفجرشد.تک تکشون شروع کردن خند  خنده یفرناز داره م  د یهم که د

بره   ادتون یکه   د یبزن غ یج نجا یانقدر ا د یحاال بر-.می تموم شد و به سمت تونل وحشت حرکت کرد خندشونها .کم کم بچه کردیم

  دمید شد یچ  نمیخندش قط شد برگشتم نگاهش کردم بب هویخنده. ریدوباره زد ز   یبود.فرناز نگاه الناز کرد و پق  یچطور دایخند 

ها هم  بچه  دایکرده بود.حاال نوبت من بود شروع کردم خند  وش روش جا خ  نیمونده دور کمرش که حاال دست آرو رهینگاهش خ

  ی ول اریسام  زل زده بودبه   د ی.مروارد یو مروار اریهم قط شد.برگشتم سمت سام گه یدونفر د  یصدا هویو فرناز. نیجز آرو  نطوریهم

به   د ینوبت رس  د یو مروار اریمکه فکمون درد گرفته بود.بعد از سا میبود  ده یبود.منو الناز انقدر خند  ش یگوش  ی سرش تو اریسام

.هنوز حرکت نکرده بود که الناز  میو سوار شد  م ینکرد چکس ینگاه ه گه یبا صدا زدن شمارمون د نطوریو طناز.اونا هم هم نیراد

نه.شروع کرد حرکت  -شن؟ینم تی بزن.الناز:گوشات اذ غ یج ید ی خب هرموقع ترس -سامان. ترسمیصدام کرد:بله؟الناز:من م

چون  د یچرا!شا  دونم ینم م یریعقب م م یاولش اصال احساس نکردم دار میداد و بعدش ترمز شد و عقب عقب رفت   ازگ کم ی هو یکردن.

  نجامینترس بابا من ا-.می ریعقب م میدار  کشونمون،بخدایم یالناز گفت:سا...سامان...بخدا که داره عقبک  هوی.می ودته ته نشسته ب

.الناز انگار بهش  د یچیپ یغ یج یشد و صدا  اد یرفتن اروم اروم سرعتش ز  عقب ببرنت.تازه شروع شد عقب  توننیسفتم گرفتمت نم

  واریو خون به درو د  ومد یم غ یج یترمز شد و شروع شد با سرعت به سمت جلو رفتن.صدا هویباال. د یبرق وصل کردن پر

 آدم  ه ی پشتمه.برگشتم و با  یز ی.احساس کردم چد یپاچیم

 

  ع یباال.الناز سر دمیکه پر  شد یچ دونمیبودن کردم نم دهیاستخوناش چسب ی از جاها ی گوشت به بعض یهاکه یلباس اسکلت که ت که 

سرش   ی .دست آزادم رو روومد یبغلم هم م  ی تو ی حت غشیج یبغلم.صدا ی تو د یزد و پر ی بلند  غیبه مرده کرد.ج یبرگشت و نگاه

و   م یکرد یکنده شده که گوشه افتاده بود نگاه ی.به دست و پاهارونیکه شد اومد ب   مگذاشتم و اون دستمم هنوز دورش بود.ارو

و    غیج  ی .صدادنیدستم بود شروع کرد آروم لرز  یگفت و دستش که تو   ینی شد.الناز ه زونی طناب دار از سقف آو ه ی هوی

 مامانم. یییی .الناز:واکردمیفقط نگاه م یترس  چیشده بود.بدون ه ادیوحشتناک ز  یخندها
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  ی آهنگ بندر  هی عال تیوضع  دمیبه مسخره گفت:نههه بابا د ؟النازیترس یه؟م ی چ-نگاهش کردم.کنم االن،  کاریبخندم؟چ دونستمینم

گذاشتم و پاهاشو بغل   نم یس  یسرشو گرفتم و رو  ع یحرکت سر هی بهش.تو  دمیبرقصم.خند  یبندر کمیهم که برام گذاشتن 

مسخرمون    یکه چطور   ید ینن،دیبیها م.الناز:زشته بچه کنمیت تموم نشه ولت نمیکه بندر  یتا وقت - . کردیکردم.با تعجب نگاهم م

چند وقت   نی ا یگفت درسا.تو   ؟دوبارهیکنیرفتار م ی نجوریجونتم ا ی.به مسخره گفت:با در نمیمن ا  یعادت کن د یبا گه ید-کردن. 

مخم    یداشت رو  گهی!دیعادت دار  س.الناز:پ نمیآره...با درسا هم هم- بود.  دهیمخم سوت کش گهی جونت گفت که د یانقدر در 

  ی خوایم  ی!کیداریبرنم ی کل و لجبازهم دست از کل نجایا-.شد یسانت هم نم۱که فاصلمون   ی.خم شدم روش طوررفتیم یاسک

  ادهی ها نگاه کردم.از اون قطار پچشمام.دوباره برگشتم به حالت اولم و به اون صحنه  ی فقط زل زده بود تو  ؟النازیآدم بش

بود نگاه   ساده یوا  نیکه کنار راد  یبود و به بندر ساده ی.الناز بغلم واخوردیو اون م  نیداشت و همش به ا  جهی.فرناز سرگمیشد 

منظورم  -من مزاحمم!  ینی :مزاحمشون نشو.الناز:وا،کمرشو گرفتم ی بره ول ی راهش رو کج کنه و به سمت بندر خواستی.مکردیم

من فضولم؟اومدم بگم آره چه جورم.که با چهره قرمزش مواجه شدم.لبخند    ینیا،به کارشون نداشته باش!الناز:و یبود که کار  نیا

هم دوتا   سفارش داد.منو الناز هم با  یز یچ هی  ی.هرک میرفت  یفروش  ی زد و به سمت بستن ی.لبخند دمیبوس  شو یشونیزدم و پ

بازم   ی و الناز نشسته بود ول  نازکه کنار ط ن یبا ا خوردی شد!(هم همش لق م ی )چه خودمونی.فرمیشکالت تلخ سفارش داد سپکیآ

خوش حالتش و خراب   یکالفه شده بود و اون موها  نیبود و حواس پرت.آرو جی.اصال تو حال خودش نبود گ وفتهیبود ب کینزد

تک به تک همرو   نطور ی.هممیترن شد  ه یو دوباره سوار  م یراه رفت کمیتر شد. ی جون گرفت و پر انرژ  کم یکرده بود.با خوردن اونا 

  هوی.الناز میکرده بود ر یگ ک یتراف  یبود تو ی ا قه ی .چند دقمیشد  نیبود که سوار ماش  ۱۱  کیو باالخره ساعت نزد میشد  رسوا

زدم و به چشماش نگاه کردم:خب  ی .لبخند کنهیم  یباز تیمخم اسک  یاز صب تا االن داره رو  ی سوال ه یبرگشت سمتم:

درشت شدش   ی.الناز با چشمارهیشمارتو بگ  یگفتم که از بندر  نیاااممم به راد-!یبپرس.الناز:شماره منو از کجا آورد 

 بجز تو.الناز:بابا، کنم،البتهیهمرو مخفف صدا م گهیمنم د یبندر  د یو گفتم:از بس بهش گفت  دمی؟؟؟؟خند یگفت:بندر

  رفتم یم  ادهیبابا،پ  ی.الناز:اکردنیحرکت م ی بودن و به آروم سادهیتنگا تنگ وا نایچشم دوختم ماش  ابونیو به خ دمی.خند پسرخاله

  رن یگ یم لمی ف بدست دارن یتصادف کرده و همه گوش  نیماش  ه ی سین  ی خبر چیه  ینیب یاون جلو م یر یبودم،االن م دهیاالن رس 

آورد.الناز:الوو بابا...الناز:اره خوبم...الناز:جاتون   رونیرو ب  شی.گوش گهید گمی!الناز:خب راس میزنیالناز چقدر غر م یوا- خدا ل... یا

...الناز:چشم د یمنتظر من نمون د یهم نرسم شماها بخواب ۱۲تا  د یشلوغه من شا یل یخ نجایخوش گذشت...الناز:بابا جونم ا یخال

خندت بشه،شب خوش،خدافظ.بعدشم قط کرد.با لبخند زل   یو گفت:الناز فدا د ی...الناز:چشم،مواظب مامانم باشا بابا...خند میمواظب

 الناز! -.حاال نوبت من بود ابونیزده بود به خ

که   نی:ا؟النازیکرد یم  هی براش گر تو ه؟چرایطاها ک-سوال دارم از صبح تا حاال.الناز:باشه بپرس. هی راستش منم -سمتم:بله؟  برگشت

رفتع اونجا   م،مثال ی هست که رفته آلمان و ازش دور ی سال۵.الناز:باشع...طاها داداشمه،یدوتاشو جواب بد  شع یحاال نم-دوتا شد!

و داره مشروب کوفت    سادهیتا دختر وا۵کنار   ایاز پارت یکی  یاونجا تو  یاگه بر  شناسم،االنیم  ولکومن اون مارم  یدرس بخونه ول 

.آخ  نمشیبیم  گهیروز د۳که   نهیا ش یازدواج کنم آخه تورو چه به ازدواج!خوب خوامیم گهی امروز زنگ زده م  کنه،بعد یم

  یداره چه روز  ی بستگ -فکر کردم کمی؟یایتو م  میریگ بله؟الناز:اگه جشن ب-...سامان!رهیگ یجووونم.مامان اگه بفهمه جشن م
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فروش   ی اصغر آقا سبز گمی:م؟النازیگ یم ی چ ی کن م یمعرف  یسوال!بخوا ه ی ی م حتما!ولباش  ل یخب اگه تعط ی باشه،ول

که    ییبه موها یکالفه دست  ؟النازی رو کنمنو با خانوادت روبه   یخوایم ینی:دمی.خند میسامان هم دانشگاه گهیسرکوچمون،معلومه د

  ی خوایم  یسکوت شد:حاال چ کمیزودتر بهتر. ی بفهمن،هرچ د یروز با هی کردن و همرو داد تو.الناز:باالخره  رون یبودن ب خته یر

  ی .دوباره سکوت شد جلویو فر  یو مر  یبندر  ر،بای.با تعجب گفتم:با من!!!!الناز:نخمیلباس بخر  میبر د ی نگو،،با یییی :ووو؟النازیبپوش 

 خونه نگه 

 

  ویاسممو س  ی چ-ه؟ی !!!الناز برگشت سمتم:چیراست-.نطور،خدافظ یزدم:مواظب خودت باش.الناز:تو هم هم ی .لبخند مهربونداشتم

خوش   یلی نه اصال.الناز:ممنون،خ-صدات کنم؟  ی نداره سام ی!اشکالیچ ی کردم،فعال ه ی:نبابا شوخد یجون.خند  ی:در ؟النازی کرد

نگاه   ونی زیاتاقش بود و مامان داشت تلو یتو  اری.سامهخون  یگذشت،شب خوش.وارد خونه شد و منم راه

خونه رو مرتب کنه اگه اتاقت کار داره   ادیم  ون یبهم زد:فردا کتا ی.مامان:سامان!برگشتم سمتش:جانم؟مامان لبخند مهربونکردیم

  ومد یم ون یروز درم ک ی ادمهیبودم   کیکه کوچ ی تنگ بود و ازوقت دستشچاره، ی ب رزنیجمعش کنه!دلم سوخت.پ ادیبهم بگو که ب

منو جمع   لیوسا  ادینکرده که ب یگناه چاره ی!اون بکنمیجمعش م کم ینه مامان جان خودم  -.کردیخونمون و خونه رو مرتب م

از فرصت استفاده   د یه؟بای خبر؟یتا حاال انقدر مهربون شد  یشده سامان؟از ک  ی.بابا:چکردنیکنه.مامان و بابا با تعجب نگاهم م

  یهااز بچه  ی کینه -نا؟یا  ن یه؟آروی .مامان:کمیدعوت باش   ییجا گه یروز د ۴ای۳تا  د یشا-گفتم.یم و یو همچ کردم یم

مامان   یمبل دونفره،روبه رو  ی.رفتم نشستم رو نمیکن بب ف یکامل تعر ن یبش ای!ببهیغر یخونه  م یکه بر شه یدانشگاه.مامان:آخه نم

و با ترس به   نییپا د یپر اری.سامااااریزد:سام ؟داد یبگ  د یو بابا.کامل کامل همرو گفتم.مامان با ترس به بابام نگاه کرد.بابام:االن با

طرف من:سامان...چرا   د؟برگشتیکنی م  یچه غلط  نیاز سامان بشنوم که دار د یطرفمون اومد.کنارم نشست:جانم بابا؟بابا:من با

  اد یداداش الناز داره م-:چخبره مگه؟اری.سامیگفتیبازم به مامان م  ی من بود یمطمئن باش اگه جا-؟ی ریدهنتو بگ   یجلو  یتونینم

کردم.مامان:پس   د یینه؟مامان:پس اسمش الناز!!!با سر تا ای گفتم یم نایبه مامان ا  د یبا میما هم دعوت رن یبگ  یمهمون  خوانیم رانیا

چشم   کنه؟مامانی:مامان واقعن قلبت درد ماری؟سامید یمنو م ی...مامان:عجب،رضا،قرصاد یر:مرواار یهم دروغ بود آره؟سام یمر

فردا   م،منم یایگفت:به الناز بگو م  رفتیها باال مکه داشت از پله   نطوریبهمون رفت و با کمک بابا به سمت اتاقش رفت هم  یاغره

مهربون شده    نیمثل آرو گفتیاتاقم.مامان راس م  یتو  دم یپر یبا شاد ی چرا ول دونمیچشم مامان جونم.نم-لباس بخرم. ه ی  رمیم

جواب داد:منم   قهیدق  ۱۰.بعد از شنیگفتم،گفتن مزاحمتون م  نایدادم:به مامانم ا  امی.به الناز پدونستمینم لشویبودم،خودمم دل

لباس   م یبر ی خب،ک  ل ی.منم نوشتم:خگسیروز د۴ نن،احتماالی شماها رو بب خوان یگفتن م اد،اونام یقراره سرمون ب ییگفتم چه بال

کل گرفته بودش:خدا نجاتم بده،من  .الناز دوباره فاز کل میبش دهیبا هم د د یبا م یگروه ه یاالن   گهی:با تو!نوشتم:ما دم؟النازیبخر

  طونیمنم ش   ؟یگ یم  یوسط چ  نیتو ا رمیدخترونه بگ   زیچ ه یمن بخوام  د یبا دوستام برم!!نوشتم:چرا؟الناز:اصال بتوچه شا خوام یم

  یی چشم و رو یب ی لیکه جواب داد:خ د یکشن قه ی دق  کی برات.به  خرمی هاتو!خودم مشدم و براش نوشتم:بخورم من اون دخترونه 

و فقط فوشم   خوند یهامو نم ینوشت و انگار اصال معذرت خواه ی فوش م  ی.بعدشم کل نمی بب ختویر  خوام ینم گه یسامان،گمشو د

 . دمیخند ی م بهش یخونمون کل  ی و منم تو دادیم
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 نیآرو#

وگرنه   گمیمن فقط بخاطر زنده موندن خودشون م ی ول  دونمیکنه و از دستم در بره خودمم چراشو نم  یلجباز  خواد ی دائما م فرناز

چرا همش مواظبشم و حواسم بهش هست.بعد از   دونم ینم ی .ولکشهی مثل اون دوست دخترام م  نمینداره ا یبه حال من که فرق 

  وش یفرزند دار ی نیام ن یاز خودم بگم:من آرو کم ی.حاال دمیبابامو انجام دادم خواب کتشر ی از کارا  کم یشامم رو خوردم و  نکهیا

ساله به  ۱۶خواهر  ه یازش بزرگترم و  قه یدق۶که   نینام راد برادر دوقلو دارم به  هی.بهشتیارد ۱ساله متولد  ۲۴. یخالق ق یو شقا  ینیام

 .نیداداشمم فقط رنگ چشمامونه که به مامانم رفته هم و.شباهت منیاضیرشته ر خونم یم سانسی فوق ل ی اسم آوا.ترم سوم برا

شدم و به فرناز زنگ   نمیکردم.سوار ماش   یخدافظ  نایو از مامان ا دمیزود بلند شدم و صبحونمو خوردم لباسمو پوش  صبح

به خونشون   عی درم.بعدشم قط کرد.خندم گرفت.خودمو سر ی جلو یبشمار ۱۰اومدم اومدم تا  نیت:آروجواب داد گف شویزدم.گوش 

  ی:بفرما.محکم درو بست و پوف نییدادم پا شموی.ش کنهیداده و اخم م ه ی به درخونشون تک نشویدستشو زده به س   دمیرسوندم.د

!مسخرم  یدر نگه داشت ی جلو قسیدق  ۱۰شد و شروع کرد غرغر کردن.فرناز:مگه من مسخره توام منو  نی.سوار ماش د یکش

آخه تو مگه به من  -.شبه دمیخند یتا جونت دراد.فقط م گمیخبر مهممو نم اس ینطوریکرده؟بزنم دهنتو پر خون کنم؟حاال که ا

با شلوار   یمانتو زرشک   هیانداختم  ینگفتم.به لباساش نگاه ی چیو ه  دم ی.خند هی حرف نم یبزنم؟فرناز:آره خب...ا یحرف یاجازه داد 

راه   اری.ساممونیشگ یهم مکتیسمت ن م یدانشگاه شدم و پارک کردم.رفت نگ یقرمز.وارد پارک داس ی و آد  یو مقنعه مشک یمشک

  ی چ-با حرص نگاهم کرد بعد سامان اومد جدامون کرد. کم یگرفت  قمویاومد سمتم. هو یمن  دن یبودن.با د سته نش هی و بق  رفتیم

.تعجب کردم چرا  سیازش ن یرو بردن،خبر  د یها؟مرواربشه  یخواستیم   ی:چد یآشفتش کش ی به موها یدست اریار؟سامیشده سام

 ی نگفت  اره؟مگهباهامون د یکمتر کار  ینگفت  ن،مگهی اخه؟فرناز برگشت سمتم:آرو

 

در پارک    ک ینزد نوی.ماش دنیم اسمنی خبرشو به  شم یو تا از سرکوچه وارد م شناختنیمبود که همشون منو   نیا شیخوب تنها

دارم   ی:نه از خوشحال؟فرنازید یترس -به فرناز انداختم. یبرد و خودش رفت.نگاه اسمنیما رو به اتاق  ای .پورمیشد  ادهیکردم و باهم پ

  یاگه بخواد کار  ؟اون یتو چرا انقدر نگران-گلوله بزنه تو کلم؟  هی خوبه تا اومد تو  ؟االنیمنو کجا آورد   یفهمی م وونهیارم،دیبال درم

من فقط نگاهش  ی باال ول  د یفنر پر  نهی ع هویاومد.فرناز از ترسش  اسمنی قه ی .بعد از چند دقدادیکنه از قبل از ورودمون انجام م

پاشنه دار هم   ی بوت مشک هی  یل  کیتون ه یبا  یشکشلوار م هی نطور،یسرش و رژ قرمزشم هم  یکاله کپش رو  شهیکردم.مثل هم

با تعجب نگاهش   ؟فرناز ین یبش یخوای!شما نمیاومد  دتی:خوشحال شدم که با عشق جد اسمنیلم داد.  شیصندل ی بود.رو دهیپوش 

:خوش د ی .امسادیوا اسمنیوارد شد و بغل  اسمنیدست راست  د یاجازه ورود داد.ام اسمنیو در اخر نشست.درو زدن و   کردیم

 .د یاومد 

  کردم یم ن،فکری سکوت رو شکوند:آرو اسمنیبا لرزش.  خی خ یدستم بود  ی.دست فرناز تو نمونیبود که سکوت شده بود ب یاقه یدق ۵

  یاوال متاسفانه تو -نجا؟یا ی شده که اومد  یلرزه؟چ یکرده و م خیکه خانومت از ترس   یباش   دهیفهم دوارمی،امیباش  ترقه یخوش سل
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  ی نگاه کن شتر یبا دقت ب کم یکنم،دوما اگه  دایپ نشو یانتخاب خانومم کم نزاشتم تا بهتر ی وگرنه تو قم یانتخاب دوست بد سل

 سر اصل مطلب. میو دستشو گرفتم،سوماحاال شد بر  دمیکه فهم  ینیبیم

انقدر   ا؟چریرو گرفت  د یمروار ؟چرایداریچرا دست از سرمون برنم نم یبب نجای اومدم ا-.دمیکش یدهنمو قورت دادم و نفس  آب

من تو رو دوست دارم و بهت    نکهی:بخاطر ااسمنیگذاشت.  زیم  یهم رو  د یداد و ام د یقهوشو به ام  وان یل اسمنی؟ید یزجرمون م

ندارم شماها پا رو دم   تونیهم حالش خوبه،بعدشم من که کار د ی،مرواریگروهم باش  تاعتماد دارم،حاال هم دوست دارم تو سرپرس 

باهات نداشته   ی کار گه ید  مید یآزاد کن ما هم قول م دویمروار کنم یخواهش م م؟ازت یکرد کاری.فرناز:مگه ما چد یزاریمن م

  د یرو دوبار خم کرد و ام شیانگشتر ؟انگشتیهم بر ع یسر ی خوایحاال م د یجمعشون جا کرد ی تو  ع ی:خودتونو سراسمنی.میباش 

:آخه  د یبغلش و ماچش کرد.کنار هم نشستن.مروار د یپر د یرو د د یتا مروار برگشت.فرناز د یبا مروار قه ی رفت و بعد از چند دق رون یب

  ر یز ی !به کبودد ینداشته باش  ی کار  گهیفقط به ماها د  مید یرو به شما م ن یآرو  د؟مایخوایرو نم ن یمن که بهتون گفتم،مگه شما آرو

 ! د یرو هم فراموش کن نیآرو ی دوستا دی:پس بااسمنی.دمیکش  یکردم و پوف ینگاه د یچشم مروار

حق   کمی ایبه ما نداشته باش.عجبا خدا یبهت فقط کار مشید یما م یندار  ازین نو یتو آرو ؟مگه یچ ی نیباال:نهع  د یپر هو ی د یمروار

  اراش یدست  نیبهتر نیو راد اریداره بنظر من سامان و سام ازین  اریبه چند تا دست ادیکه ب نی:آرواسمنیانتخاب!!!!

زدم و   د یبه مروار ی مبل.پوزخند  ی .با بغض خودشو پرت کرد روشهیاد دست راستش می:اگه باسمنیار؟یسام ی:حتد ی.مروارشنیم

.فرناز با تمسخر گفت:االن  نمتیبب خواستمی رو گرفتم چون م د ی:مرواراسمنی.اسمنیبهش انداختم.برگشتم سمت  یینگاه اخمالو

  می و رفت م یشد  نیسوار ماش  ماهمکرد و   تیهدا رونیرو به بما د ی.امرونی:باسمنیلبش بود.  یرو   یش؟پوزخند ید یمثال د

  دم ی.دخترا رفتن سر کالس خودشون منم پرمیکالس دوم بود که وارد کالس شد   یاوال  یول  مید یدانشگاه.کالس اولمونو که نرس 

بود و با پاهاش  یچون عصب میرو آورد د یکه مروار  دونست یمشخص بود هنوز نم اریراهم داد.سام ختنیکالسم.با هزار زبوت ر ی تو

  طون یش  ؟منمیرو آورد د یکه آروم گفت:مروار  دادمینشسته بودم و داشتم درسو گوش م اریضرب گرفته بود.کنار سام نیمز ی رو

و به درس گوش داد.کالس که تموم شد به فرناز زنگ زدم و    د یکش یو پر حرص  ق ی.نفس عمکنمیم  فی شدم و گفتم:نه،برات تعر

  ی تو میمن گفتم بر  یول ش یاوردیکه بگو چرا ن زد یهمش داشت غر م  اری.سامزمونیسلف سر همون م ی ه توهم  میگفتم که بر

  د یوارد شد.تا چشمش به مروار  اریو سام می .در سلفو باز کردخوردیو حرص م   کردی.همش غرغر مکنمیم ف یهمه تعر یسلف برا

  ز یهم ر  کرد،سامانیم اهزده بود و بهم نگ  ی و سفت بغلش کرد.الناز لبخند قشنگ  د یبغل مروار د ی پر هویافتاد چشماش برق زد.

چشمام   یبا ذوق تو اری.ساممیهم نشست ی روروبه   یصندل ی از هم جدا شدن و رو قهیبود.بعد از چند دق نییو سرش پا د یخند یم

چشات   نیبا ا  یکورش   یییگفت:ا هویم. زدم و بهش نگاه کرد  ی.لبخند مهربونیاز بازوم گرفت و گفت:عوض ی شگونینگاه کرد و

 انداخت. یو بهم نگاه د یتو بغلتو.فرناز خند  ام یب د یمروار ی بجا گهید قه ی دقبود تا چند   کینزد

و از درو   می نشسته بود کاریگذشته بود و ب یا  قهی.چند دق یهم؟فرناز:به سادگ  یتو چشما د یزنیزل م یچطور شیی:خدااریسام

زودتر   ی هم هرک یچشما یتو  م ی:زل بزننی ؟رادی.سامان:چه باز میکن  یباز  ه ی د یاید،بی:اههه حوصلم ترکنی.رادمیگرفتیم  رادیا وارید
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  یتونستن ول  قه ی دق۴و طناز بود.تا   نیها قبول کردن.اول از همه نوبت راد.همه بچه میاون باش  ونشام مهم د یاون باخته و با د یخند 

 خنده. ریبعدش طناز زد ز

 خن  اریبعدش سام ینگاه کردن ول  قه ی دق۹ کی بود.نزد اریو سام د ینوبت مروار حاال

 

سامان   یبرا  ن یراد ی باز مون یهم تا اخرش با م یچشما ی زل زده بودن تو قه ی دق۲۷.حاال نوبت الناز و سامان بود.حدود د ید

چون پسرا   میگرفت م یشم تصمباختم.اخر ی تونستم تحمل کنم ول قه ی دق۶منو فرناز.حدود  شمی خندش گرفت و باخت.و آخر

 قرار گذاشتم رفتم خونه.  ۸:۳۰شد فرناز رو رسوندم و باهاش ساعت  وم باخت شام با اونا باشه.کالس آخر هم تم شترشونیب

 نیراد#

.اصال فکرشو  یو پارت ی بود.درخواست دوست شعوورانهیب ی لیواقعا خ  رهینم ادمیبار اول زدم   یکه به طناز برا  ییوقت حرفا چیه

 شرطو از سامان ببازم. ن یا کردمینم

  ه یکه آرومه واقعا  ی وقت ی فهمم،ولینم ادشویشدن ز یعصب ن یا لیدل یبود ول  ی برام مهم االنه که با طنازم.واقعا دختر خوشگل حاال

حک   ن یمغز آرو  یتو  ق یناهار باهاشون بتونه انقدر دق هی و  ی که اون شرط بند   کردمیوقت فکرشو نم  چیه  ی.ولشهیم  ییایدختر رو

حال کردنام   نیخوب به ا یلیخب خ یول ستم ین ی بود بگه.پسر خوش گذرون تری عصب شهیماون زمان که از ه  یبشه و تو 

  شم یم کشیچرا هرموقع نزد دونمینم یدخترا.ول ه یمثل بق نم یگروه باشم با خودم گفتم ا هی  ی با طناز تو د یبا دم یفهم ی.وقت رسمیم

  پیفهمم،اون چشما و اون ت  ی .اصال حال خودمو نمکنهیم م کارام که عادت شده بود برام منصرف نیعقب و از ا دهیهلم م یکیانگار 

بود واقعا زل   ی با عقل و قلبم کرده.امروز روز سخت ییکارا  هی تحملش کرد واقعا  شه یو فاکتور گرفتن اخالق بدش که نم  کلیو ه

.و  رهیتا خندش بگ   ختمی و نمک ر طنتیچشمام ش  هی تونستم برنده بشم.تو  ی.ولهی سخت یل یبراق کار خ یمشک یبه اون چشما زدن

راه برگشتن به خونمون بودم اصال   ی .تومیفرناز و طناز رو بگ  انیامشب به مامان و بابا جر میقرار گذاشت  نیگرفت و من بردم.با آرو

داره چون   یچه پسر خوش گذرون  دونهیبا من نکنه،راستش بابام م یبابام برخورد بد  دوارم ی.فقط اممی بهشون بگ  یچطور  دونمینم

  د ینبا یکه کس ی بستن قرار داد ی بود.به گفته خودش اونجا اومده بود برا میشب زندگ  نیو اون شب بدتر  دمید  یونمهم ی تو

و    رونیدوش کوچولو گرفتم و اومدم ب  هی بود.منم رفتم  ده ومیهنوز ن ن ی.آرونییپا دمیگذاشتم و پر  اط یح یتو  نوی.ماش د یفهمیم

من از حرکت انگشتش  ی ول  دونم یرو نم ی باک کرد یچت م  داشتبود و  ده یتختش دراز کش  یکه رو  دمیرو د نیآرو

بالشت و حولشو برداشت وارد حموم شد   ر یرو خاموش کرد و انداختش ز ش ی.گوش میوقتشو ندار-.ی :چه زود اومد نی.آرودمیفهم

و داشت با    دآشپز خونه بو  ی.مامان تو نییبهم رفتم پا ختی و ر  دهیژول ینطور یو موهامو خشک کردم.هم دمیمنم لباسامو پوش 

ازش   ی آب پرتقالمو برداشتم و کم وانی ؟لیکنیم کاری:چدمی گونشو بوس  ششی.رفتم پکردی دعوا م ی ری گ وه یدستگاه آبم

دستم بود   یکه تو  ی وانیل  هوینفسم. یتموم نشد.مامان:آ- نفس کم آورده بود... گهی.دیریگ  وه یکرد فوش دادن به آبمخوردم.شروع  

  هی شاالی:اگفتی م هی ریگ  وهیبه آبم دمیخند یدستم و دوباره شروع کرد فوش دادن.م  ی گذاشت تو وانویازش خورد.ل  یرو گرفت و کم
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و   د یمامان پر  یبرداشت.وسط فوشا وانشوی و ل نییهم اومد پا نی کنارت بشه حَوت.آرو  زارمیم   خرمیم د یجد  ی ریگ  وهیآبم

موضوع مهم و   هی  یخوا یم- ؟ی:چطور کارم دارشه؟مامانیبدبخت تموم م نیبه ا یفوشا یگفت:مامان جان ک 

ها اونجا بچه   م ینیبش م ی؟مامان:برشده خانومم یزیآب پرتغالشو برداشت.بابا:چ وان یو ل  نیی.بابام آروم اومد پاووووش ی.مامان:دارمیبگ 

  یمبل سه نفر  ی رو  نیدستشم دور شونه آرو ی کیشونه من و اون  یدستشو انداخت رو  هیحرف بزنن برامون.بابا:چشم. خوان یم

بغل خودم   یتک  یصندل ه ی ی و اومد رو  یر یگ وه ی.مامان هم مشت آخرشو محکم زد تو سر آبممیرنگمون نشست یریش 

 کنه....  ف یاشاره کردم که اول اون تعر نی.با سر به آرود ینشست.بابا:خب،،،بگ 

زد.همونطور که بابا دستش دور گردنم   یلبخند مهربون  نیناز رو.آرو یخانوما  ن یا نمیزودتر بب  خوامی.مامان:م می کرد  فی تعر ویهمچ

  ی حت تونمیاصال نم کنهیفرق م نیبابا ا-؟یکن یجمع م  مثل اوناس که دور خودت  نمیخودش در گوشم گفت:ا کینزد دمیبود کش

زدم و   ی.لبخند یو آدم بش ی کن  ریروز تغ  هی  کردمیآرزو م شهیپسرم،هم دوارمیندارم.بابا:ام شویو ناراحت ه یناراحتش کنم،تحمل گر

  یکیاز حسودس دنبال  اسمنیکه   نهیکه من دادم ا  یاحتمال نی:انی شه؟آرویم  ی.مامان:خب حاال آخر نقشتون چدمیلپشو بوس 

فکر   ی کم نیشن؟آرویم  ی.مامان:پس اون دخترا چهبه ما ندار ی ازین گهیمثل خودش باشه د  ی کیمثل خودش.بعدشم که با  گردیم

  یاز تصور خودم تو  رم یخندمو بگ  یدامادتون کنم.نتونستم جلو  تونمیم نم یکرد:به اونجاش فکر نکردم.مامان اروم زمزمه کرد:بب

  نیا نی!راد هکه مخمو آسفالت کنه.نه!ن  رمیطناز غرغرو رو بگ  نیا امیبودم ب یک یکه هر روز با  یخندم گرفت،من  یلباس داماد 

 جیفهمم،گ ی خودمو نم ؟اصالیباهاش رفتار کن هی مثل بق  یخوای بعدش م یبش ک یبهش نزد  ی تونینم ی اشتباهِ تو االن حت

بابا تو غلط اضافه نکن اگه مثل  -مثل اوناس. نم ینداره!ا ای...وجدان:ایهمون دخترا  ه؟مثل ی رفتار درست با طناز چ دونستمیبودم،نم

چرا اگه   ار؟پسینم ی خرک یها!چرا مثل اونا ناز و عشوه سین ویس  شیگوش  ی تا اسم پسر تو۳۰۰چرا   گرده ینم ی اوناس چرا اونجور

 !طناز ید یاتاقشه!د یمثل اوناس چرا شب تنها تو 

 

اگه بخوام فکر کنم بهش داغون   الیخی .بنمیپر کردم و نسبت به همه دخترا بد ب نایخودمه که دورمو با ا ر ی!تقصگسید ز یچ هی

که    ه؟؟؟؟؟خالصهی ک  ه؟مامانشیک ه؟باباش ی چ شیل یه؟سبزس؟فامیرنگ  ه؟چشم یکرده بود که:عمل د یرومون کل ی.مامان حسابشمیم

 کالفمون کرد.  یابخودش قرار داد و حس ینیتمر  فی مخمونو حر

فوق   ی.برابهشتیارد ۱۴ساله.متولد ۲۴. یخالق قیو شقا ی نیام وش یفرزند دار  ین یام نیکنم:من راد   یخودمو معرف خوامیم حاال

بود بلند شدم   ۸:۲۰ ک یساله به اسم آوا.ساعت نزد۱۶خواهر  ه یازم بزرگ تره دارم و  قه یدق۶برادر که  هی .میخونی م یاضیر سانسیل

  ینیکه روز ماه تولدم  م یبا کاله کپ مشک می طوس  یو کتون میمشک ،ساعتیطوس  اربا شلو یمشک  شرتیت  هیو حاضرشدم.

بعد اومد   قه ی انداختم چند دق لشیموبا یتک زنگ رو  ه یشدم و راه افتادم سمت خونه طناز. نیرو نوشته بود.سوار ماش  بهشتیارد

رژگونه    هی.یمشک  ف یهم پاش بود با ک یمشک با شال قرمز با کفش  یو شلوار مشک   یکردم.مانتو زرشکنگا  پشو یدر خونه.ت  یجلو

:سالم.جوابشو دادم و راه افتادم.پشت چراغ  نیماش   یبود.نشست تو  دهیخط چشم دنباله دارم کش ه ی  ی گریقرمز کمرنگ و رژ ج

 رو مخشه.  ی زی چ هی معلوم بود  افشیداده بود و چشماشو بسته بود.از ق   هی تک شه یبودم نگاهش کردم.سرشو به ش  ساده یقرمز وا
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  ی مامان و بابام بفهمن چه برخورد بد  یوقت   نکهی:از ا؟طنازیاز چ-.ترسمیشده؟طناز:م ی زیچ-کردم.برگشت و نگاهم کرد. صداش 

  نیماش  گه ی:چرا دپرسنی!همش مدنی فهم ییزایچ هی ان و بابامن،االنم :خب مام؟طنازیبهشون بگ  د یاصال چرا با-کنن؟یباهام م

بهم شک   ی لیخ نجاشمیهم د؟تایریشبا همش م  رون؟چرایب د یریاد دنبالت و م یخوشگلش م نی با اون ماش  ه ی ک ؟اون یبرینم

اره  -واقعا؟ ی ایچشمام:م ی بگم.مظلوم زل زد تو ام یروز ب ه ینگو تا خودم  ی زیبهشون چ یخوا یخب م-کردن،االنم به زور اومدم.

سبز شد و راه افتادم و با سر   ؟چراغیت و تورو به مامانم نشون بدم.با تعجب گفت:مگه تو بهش گف  ایب د یخب تو هم با یول امیم

 کردم؟ ی کار بد   ه؟مگهیچ-.شیشونیپ یگفتم اره.محکم زد رو 

شونم و   یزد رو   م؟ارومیبا خانواده خدمت برس  ی خوایگفتم:اصال م طونی.ش ارهیسرت ب ییبابام بال ترسمیدونم،می:نمطناز

  ادم یکه براش کردم رو  ییوقت تالشا  چ یکردم.ه یشدم به مزدا خوشگل قرمزم نگاه ادهیپ نیو از ماش   دمیگفت:مسخره.خند 

و گذاشتمش  دم ی.پدرم درومد.کف دستمو بوس یدولت  رینمونه غ مدرسهصبح بلند شدم رفتم  ۶سال ساعت ۱۲!بخاطرش رهینم

الناز و طناز رفتن بغل هم و شروع   میبودن و نشسته بودن.ما هم به جمعشون ملحق شد  دهی.الناز و سامان رس نمیکاپوت ماش  ی رو

و اخم    یگوش   ی تو یفت کمر ر ه؟چته؟تایشونش:چ یهم.زدم رو  ی بود و اخماش تو شیگوش  ی پچ کردن.سامان سرش توکردن پچ

خب چه بهتر راحت  -تموم شده!   مونیدوست  یانقضا خیو تار م یستیمثل قبل ن گهیبره،م خوادی.سامان اومد باال و گفت:درسا میدکر

بود و   ختهی صورتش ر ی تو  اش یهست)به الناز که چطر ی ا گه یتا کس د ی ندار یازیاالن به درسا ن گه یتو که د ،بعدشمیشیم

من درسا رو دوس دارم بعد تو   وونه ی. دی گ یم  یچ یفهمی که!سامان:م  س یبه درسا ن یازیکردم(ن اشارهبود  ش یگوش  ی سرش تو

انقدر   ی نطوری !بعدشم تو که اهیمارستانیت  وانهیاصغر آقا بغال کوچس؟؟؟سامان:اصغر اقا نباشه د نیا-اصغر آقا بغال سر کوچه. یگ یم

شده بود و با الناز داشتن   یم که پخش صندلکرد یطناز نگاه ؟بهی زنی حرکت نم ه ی چرا خودت   ید یم  شنهادیراحت به من پ

  ه یدوس پسرم نداشته؟سامان:حاال تو شانستو امتحان کن   هی فک کنم  س یحرفا ن نیاصال اهل ا نیبابا ا-از خنده.  دن یترکیم

 تونم یم  نم یبب  فتگ  یسیپل ی لیخ س،،مامانممین ه ی که مثل بق نیموضوع رو گفتم گفتش ا نیبه بابام که ا-نشون بده. ی خود

هم   اریو سام  د یگذشت که مروار قه ی پخش شده بودم.چند دق ز یم ی قابل کنترل بود خودمم رو ریغ گه یدامادتون کنم.سامان که د

.غذا رو  دنیرس   نی.در آخر هم فرناز و آروکردیگفتم شکمشو گرفته بود و اشک چشماشو جمع م اریاومدن.موضوع رو به سام

ما بودن و   یروما.دخترا همه روبه  زی انگار مست بودن اومدن سمت م یچندتا پسر که م یدا بودیخند  م،مشغول یسفارش داد

 دهیپوش  ی و مارک دار  یعال یلیخ  یتا پسر مست که لباسا۷.می کردینگاه م نارویپشتشون به اون پسرا و ما پسرا هم فقط ا

  کشونیپسرا دارن نزد ن یا د یگردنشو برد عقب و د ه از خند  هو یالناز که کنارش بود،کرده بود که  ه یگوش  یبودن.طناز سرش تو 

.همه دخترا  میبود.ما هم تعجب کرده بود ده یزل زده بود بهشون.ترس   ینطوری.همد یلبش ماس  ی .خندش قط شد و روشنیم

  باره نگاه کرد و دو نیبهشون انداخت بعدشم به آرو نگاه ه یهم  اورد،فرنازیخودشم ن ی متوجهشون شده بودن،الناز که اصالبه رو

  سادهیسرپا وا نطوریاز ترس ه خورد،طنازی بود بهشو زل زده بود و تکون نم ده یترس  د یشد،اما مروار  د یمشغول حرف زدن با مروار

گردن الناز رو سفت گرفته بود   هاوونه ید نی از ا یکیبه الناز. مید یو رس  می زد رد نگاهشو گرفت غیطناز ج هو ی.کردیبود و نگاهشون م

پشت  د یزد و پر   یملق ز یم ی هوا و از رو د یصحنه پر نیا دن یاون بود.سامان با د فیکث  ی خودش از دستا ی اددر آز یو الناز سع

 پسره.دستشو از دور گردن الناز دراورد و به سمت خودش به عقب 
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و دستشو    نیافتاد،پسره سرشو اورده بود سمت زم نیزم  یشد و رو پسره داد و زد وسط زانوش که پسره خم   بهچ یپ هی.د یکش

  کرد،دستشیشد.الناز بلندشده بود و با ترس به سامان نگاه م  نیسر پسره و اونم پخش زم ی گرفته بود،سامان هم با پاش زد رو

  یلناز رفت و سرشو رو حاال کارش با اون تموم شده بود به سمت ا  گهیکه د مان.ساد یکشیگردنش بود و تند تند نفس م ی رو

قلبش   ی بود و دستش رو ستادهی ا یانداختم.طناز هنوز گوشه ا  یقرمز سامان نگاه یها و چشماگذاشت.به گونه  نشیس 

کرد.سامان و الناز    یخواه رت هم ازمون معذ  ی .کلرونیب  ختشونی بود.گارسون از اشپزخونه وارد سالن شد و همشونو جمع کرد و ر

  ی خوب-انداختم زرد شده بود. یکنار هم نشستند و طناز هم اومد سمت من نشست.به صورتش نگاه

  تیهمش مارو اذ سین کاریکه انقدرا ب  اسمنیس،ین یزینترس بابا چ -بودن. اسمنی...ایطناز؟طناز:او..او..اونا!اافرررراد... 

که سامان   ید ی؟دیترس یم ی از چ-بش بود رو برداشتم و دستاشو سفت گرفتم. قل ی رو زنکنه!طناز:م...من مطمئنم.دستش که هنو 

  یهمچ ع،بگو یبگو الک کنهیکارا نم ن ی!طناز:نه...نه...بگو که از اد یشا-اره؟یسر مون ب یی بال خوادی م ینی.طناز:د یحسابشونو رس 

و خودش خودشو آروم    زدیحرفا م نیبود و از هم شده  رهیامنه امنه...به روبه رو خ ی بگو همچ س،بگوین  یمشکل چ یراه،بگو هروبه 

شامو اوردن.من که   نکهیتا ا گفتم یخودمم همراهش جمالت مثبت رو م  دم یهمه ترسشو د نیا ی،وقت یبود حساب ده ی.ترس کردیم

بهتر بود   وتا د  نیاز ا نطور،فرنازیهم هم  د یرکرد،مروایم یبود فقط داشت با غذاش باز ده یطناز که ترس  ی بودم ول  الیخیآروم و ب

  ی از رژ ی اومده بود و گوشه ا نییپا ملشی بود ر ختهیهم که ر ییشده بود با اون اشکا د یبغل سامان بود،،،سف ی الناز هنوز تو ی ول

برداشتن قاشق هم   یانرژ  ی.حتدادیتر نشونش متر و ترسناک  یوحش  شیآب یشده بود و چشما  دهیکش  نییکه زده بود به پا

  ی رو ازش گرفته بود.آخرا یانرژ یو حساب  خوردیتاشو م۳ برد ی که سمت دهن الناز م ی تا قاشق۱۰از  انسام نمینداشت بخاطر هم

  ز یبعد هم اومد سمت م قهی به سمت آشپزخانه رفت دودق م یوارد شد و مستق یسالان یو م   پیخوشت یل یخ ی آقا ه ی غذامون بود که 

سامان سفت حلقه   ی کرد و با ترس دستشو دور بازو شبرگشت نگاه د یپاشنه کفش اون آقا رو شن ی صدا یما.الناز وقت 

که   دوارمی!امد ی خوش اومد  ی لیخ یلیهستم صاحب رستوران!خ ی لی!مرده:من عقد یی:سالم بفرمااری.سامد یکرد.مرده:سالم خوش اومد 

:راستش من از شما بابت یل یعق ید؟آقایی !امرتونو بفرمای!ممنون مرس ی ل یعق ی آقا م ی:خوشبختنی!آرود یما لذت برده باش  یاز غذا

  کنم،به یم یشما اتفاق افتاده باشه)اشاره به الناز(،واقعا عذر خواه ی برا کنمیکه فکر م  یخانوم جوان یکه برا   یند یاون اتفاق ناخوشا

زدن و به   ی.همه لبخند وفتهین چکسی ه ی برا ی اتفاق نیچیهم گهی د دوارم ید،امیشام رو مهمون من باش  ن یهم ا ل یدل نیهم

 انداختن.ی م ینگاه گهیهمد 

با   ی ...چه نسبتنکهههههید،ایجواب ند  د یتون یم د یکرده اگر دوست ندار  ر یسوال ذهنمو درگ هی د ی:امممم...فقط ببخشیلیعق  یآقا

الناز و سامان قفل   یبه هممون انداخت و رو  ینگاه هی نداره. یبگه به شما ربط سین ی کیخداااااا.آخه  د؟؟؟اوووووفیهم دار

  دوارمی)انگار مدرسس(:آهاا...امیلینگفت.عق یز یچ چکسیه ه یثان۳۰.تا میکرد نگاهشکرد.سامان:نامزدم هستن.هممون فقط 

ممنون شما لطف   ی لیکنه گفت:خ بی غلط بودن حرف سامان رو تکذ  نکه یا ی .الناز هم براد یرش یهم پ  یو بپا د یخوشبخت بش

انداختم،مظلوم نگاهم کرد و   ینگاه از!به طننطوری:هممون همنی؟آرویچ  هی :بقیلیانداخت.عق ی.و با لبخند به سامان نگاهد یدار
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و طناز رو رسوندم   م ی.سوار شد میرفت هاموننیو به سمت ماش  م یکرد یخدافظ  یل یعق ی .از آقامیتشکر کرد ی لیعق یهممون از آقا

 و خودمم رفتم خونه. 

 فرناز#

 روز بعد  چند 

و   ی و شوخ  یدلقک باز  یهمه طبق برنامه ما عمل کنن.امروز دخترا رو خونه دعوت کردم بعد از کل  د یآخر بود و فردا با امروز،روز

  گمیها من م:بچه د یبرگه و خودکار هم وسط جمعمون بود.مروار   ه ی م ی.دور هم نشسته بوددنی به نقشه کش میخنده نشست

هم مواد   میبد   لشون یتحو س یبه پل گمیمن م یبهش.طناز:ول  مید یخند  یبه خانوم ساخته.کل  نکه ی.طناز:مثل امیادامه بد  ی نطوریهم

خانوما  -.می سمت ولو شده بود  ه یکه...خب...گناه دارن.هممون   نهی...منظورم این ی.الناز:نه...کننیم تی هم مارو اذ فروشن ی مخدر م

بابا شماها چرا   ی .طناز:اومدهیخوشمم ن یول  ومده ی بدم ن-بدت اومده!  ی لیخودت خ نکه یخوشتون اومده؟الناز:نه ا نکه یمثل ا

نگاهم   یجور یمش !هارهیسرم ب ییبال ن،نکنهیاز ا ترسم یتا دختره،من م۳۰پسره از اوناس که هر روز با  نیا د یفهمینم

  یششونیپ ی وقت  یدون یتو!م  یگ یم ی.الناز:چکنمیوگور مگوشه گم  ه یخودمو  شمیکالفه م  گهیها دموقع  ی کرده بعض کنه،خستم یم

سرت   یی چه بال ی دونینبودن م رن یرفتع؟اگه همونا که رو عصابت راه م  ادتیرستوران  ی !اون روز تو یدار  یت یچه امن

  تیامن گمی رو مخمن از طرف د ییجورای  یبگم!از طرف  یچ-؟ی . الناز:نظرت فرمیادامه بد  ی نطوری:بنظر منم هم د یاومد؟مرواری م

 ب  ریمداد بندازنمون ز  نیپنچره بپرن ع یاز تو  میگردیبرم ی بابا،اگه شب وقت یخوبه.طناز:ا یلیخ ن یو ا  میدار

 

  ییبا دستش برو بابا ؟؟؟طنازین یبیم اد یز یس یو رمان پل لم ی:فد یبود.مروار  ی حرف نم یا شیی؟خدایچ یاس ی شیو ببرنمون پ غلشون

بنظرم  -نقشش بزنم. نیا ر یرو ز د ییهم اونا.روبه من برگشت تا مُهر تا م ی شیکاره هم خودمون راحت م ن یبهتر نینشون داد:بخدا ا

بشه تا بره دنبال هم   ک یتحر اسمنی ی س حسودح نیا دوارمیراه،فقط ام  نیبهتر نیبنظر من ا ون!چیباهاش فعال بساز د یطناز با

.الناز بلند شد و  ومد یبود حتما خبرش م ینطور ینبابا اگه ا-.میکرده ما خبر ندار دایپ شویهمباز د یخودش.طناز:برو بابا شا یباز

  یهم گرفت دستشو تا کمر رفت تو  شیگوش   زی م یپرت کرد و پاشم انداخت رو  رمیتحر   زیم  یصندل ی خودشو رو

  ی .کلمیکنیم  یگفتم که همون نقشه اونو عمل ن ی.به آرویگوش  ی تو  میو کلمونو کرد  می.هرکدوممون گوشه اتاق پخش شد شیگوش 

 ت.ناراحمی قراره بر  نیو فقط منو آرو انیها گفتم و گفتن که اونا نمکوه.به بچه   می شنبس بر۵خوشحال شد و قرار شد فردا که 

 ☆☆☆س داشتم با بچها برم که بهم خوش بگذره.اما خبر نداشتم که......شدم دو

.همشون قبول کردن که  انیب خوان یاونا هم اگه م  ارمیرو م یو مر  یو بندر  یزنگ زدم و گفتم که به دوستاش بگه من ال نیآرو به

نشسته بود   شمیآرا ز یم ی که جلو ی .به مرمید یتخت دراز کش یو رو  م یکوهو آماده کرد ی.لباسامیدر خونه باش   یجلو ۶:۳۰فردا  

  شیآرا ادیاصال  گفت ی.راست مادیکه به لباسات ب ی رژ ندار هی:خااااک بر سرت فرناز،ی؟مر یمر  یکنیم کاریانداختم:چ ینگاه

بپوشم   یخوا ی ه بابا،مآر -اد؟یم یخوشمل من.طناز:مطمئن افتمتیکردم.بلند داد زدم: داتی.آهااا پشمیآرا زیم  یرو  دم ینبودم.پر
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 یشلوار پشم ه ینانازم تنگ شده بود. یپشم نکاپش نیا ی چقدر دلم برا شیی.اخدمیگفتن اره.لباسارو پوش  د؟همشونینیبب

محو بنفشم زدم.اااااااووووووفففففف خداا،چه   هیسا ه یو خط چشم و  ی.رژ بادمجونیو کاله و شال بادمجون  ی .کاپشن بادمجونیمشک

گفتن   یکرارت  ی زایچ ن یو ا یهمشون چه خوشگل شد  رون یب دمی.از اتاق پرنایالناز ا یبرم مهمون  د ی با پمیت نیخوشگل شدم با ا

  ه ی.من مید یو خر  م یبا پسرا رفت روز یبرگشت برادرش.لباسامونو د  ل یبه دل میکه از طرف الناز دعوت شد  ی مهمون هی  یواال.آها راست

که   ی زانوش بود و مشک  یدکلته که تا باال  هی  د،،،النازیخر زدیو دامن کوتاه پولکدار که برق م  تنهم ین ه ی براق،،،طناز  یی طال یماکس

لباس کوتاه که مدلش از گردن بود اونم به رنگ   ه یهم  د یومد،،،مرواری بهش م یلیشده بود خ ونیپاپ ییمویبا ربان ل  رش دور کم

اونم قرار با کت و   مید یخر اد یکه به رنگ لباسم ب یی مویل رهن یپ هیهم   نیآرو یلباسامون حرف نداشت.برا شییقرمز براق.خدا

هم   یمشک هنریپ هی هم  زد،،،سامانیبرق م ی بود و کل نیدکمش همه نگ   یکه جا د یسف راهنیپ ه یهم  ن یراد ی شلوار بپوشه،،،برا

.لباسامو عوض کردم دخترا  د یبود خر لی و تمام اکل  زدیکه برق م یقرمز با کروات مشک رهنیپ ه یهم  ارید،،،سامیخر ن یمدل راد

 . دمیتخت خواب یرفتن خونشون و منم از خستگ 

مثل   ی دوش گرفتم و صبحانمو خوردم و موهامو خشک کردم.آماده شدم همچ  هیبود که بلند شدم.۵:۳۵حدود  ساعت

سمت قلبم   نمیس  ی که رو م یکه گوش  شد ی آروم اروم داشت گرم م نطوریکاناپه نشسته بودم.چشمام هم یبود.رو ۶:۲۳.ساعت روزید

دلم خواست   یکردم و هرچ .تماسو وصل دمیپریهم اونقدر نم بودفنر  رم یتا سکته رد کردم.اگه ز۶۰  دنیبود شروع کرد لرز

با من   ی موقع کار ن ینشده محمد هم که ا  ۶:۳۰هنوز ساعت که نبود چون  نی.بدرک آروهی ک دمیگفتم.بعدشم قط کردم اصال نفهم

  یبه اسم نگاه د یلرز  دستم  ی آرامش گرفتم که تو  قهیهم فک کنم تازه بلند شدن از خواب.دوباره ولوشدم.چند دق اینداره اون عوض

تو به خوابت   ی خوای :منی!آرویععع تو بود-.گهیخب اسمو بخون د یمگه چشم ندار  ید ی:چرا فوش منیبله؟آرو-...نیانداختم.آرو

زنگ اف اف خورد.وللش   هو ی.قط کردم و به خوابم ادامه دادم.یخوبه خوش بگذره با ی لیآره خ ی از خدا خواسته:وا ؟منم یادامه بد 

  ی.گوش امیجواب دادم االن م عیشد.سر انیدر نم  یجلو نیبغل اف اف.چهره آرو دمیماماااااااان!!!!!!پر  ییییییی!چدهیم  ابمامان جو

اره  -اااامممم...طاها بود.مامان:چه بزرگ شده!-بود؟با استرس برگشتم سمت مامان. ی دراوردم.مامان:ک ی برا یرو گذاشتم و شکلک

و سوار شدم.هنوز به مامان نگفته   دمیبرداشتم و کفشمو پوش  لموی.وسامی ما رفت ش،فعال ینیبی تر م قی ...خب حاال فرداشب دقگهید

خوشمزه بود   یلیکه خ نمیبیر،میسالم خانوم،صبحتون بخ کی:علنی سالم.آرو-در ارتباطم،خودش بفهمه بهتره!  نیبودم با آرو

من هنوز به   ی دونیو زنده شدم تو مگه نم ،مردم یهاال یریعصاب نداشتم:بم لمیدل ن یبه هم ومد یکه بهت دادم.خوابم م یاسترس 

  کمی اد یخوابم م ایاره،درست بر-د؟ید یغلط کردم،اجازه رفتن م میخب بابا تسل لی:خنیاونور!؟آرو نوری ا رمیکس نگفتم با تو م چیه

راحت نبود    نییاون پا مرو خوابوندم.پاها ی .راه افتاد و منم صندلیبه راحت-!! یشیم داریب ی :من موندم صبح هاچطورنیبخوابم.آرو

  نو یکه در ماش  ن یگونم و بعدش پلکام چشمامو باز کردم.به ارو  یرو  ی.با نوازش دست دمیداشبرد.بعدش خواب ی منم گذاشتمش رو

 د یپر  هوی دم یانداختم.فرناز آخرشو با ترس گفت منم ترس  ینگاه کردیباز کرده بود و صدام م
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  ۱۵تا  ۱۰ها بچه  مید یبابا.تازه رس  سین یچ یکرد و گفت:ه یاخنده  نیدارم؟!آرو  شو یمرد؟بگو بگو تروخدا من آمادگ ی ه؟کی:ها؟چم

  دمیآورد و داد دستم.گرفتم و تمومش کردم.آخراش بود که فهم رونیبغلش. ب سهیرو از ک یا  وهیآها باش.آبم-.رسنیم گه ید قه یدق

شد   جادی که ا  یدادم و به بخار  رون یشدم.نفسمو ب  ادهیپ نیو از ماش  دمیخودم خند  ی.به خنگ ودب زای .انرژ سین وهیکه آبم نیا

درحال   یانداختم.عده کم یدادم و به کوه نگاه ه یتک نی.به ماش دمیبه ابروهام کش یانداختم.کاپشنمو درست کردم و دست ینگاه

  یکرد.لبخند  بمیکمرم حلقه کرد و دستشو وارد ج  ورد  .دستشوستاد یکنارم ا نی.ارو رفتنیباال م شترشونیبرگشت بودن و ب

:نه  نیو مرگ.آرو اسمنی ایو نجات  سیپل ایدو راهه  خواد ی فکر کردن نم-؟ یبا هم بودنمون فکر کرد ینده ی:تاحاال به آنیزدم.آرو

- ؟ی:پس من چنیآروکپ کرد.  نی.آروشمیکشور دور م ن یبهشت اگرم زنده بمونم،،،از ا رم یاگه مردم که م-منظورم بعد اون بود.

نگران فردام،از برخورد مامان و بابام   ی لینگفت.سکوت رو شکستم:خ ی زی و چ نییسرشو انداخت پا ن ی؟آروی چ ؟تویچ ینی

...نگاهشو از کوه گرفت و به چشمام نگاه  نی جلوش:آرو دمیاومدم و پر رونی.با تعجب از بغل بترسمی:منم از نبودنت منی.آرومیتریم

 کرد. 

  چی!به موندن ههیکارا موقت  نیباشه که ا ادت ین،،،ییزبون باز کردم:آرو نکهیتا ا م یکردیرو نگاه م گه یهم د نطوریه قه ی دق چند 

...االن  رهی:دنی!!!آروینشده فراموشش کن تری خودتم بهتره که تا جد   ی ...برامونم،،،،پسینم نجایا س،منم ین یکدوممون اعتماد

اسفالت توجهمو به خودش جلب   یرو کیشدن الست دهیکش ینگاه کردم.صدا شیو مشک قبرا یفرناز.به چشما  رهید یلیخ

شاالپ بوسم کرد.باالخره خودشو کنترل کرد و دست از بوس  بغلم و شاالپ  د یشدن.طناز پر ادهیقرمز.پ یو طناز با مزدا  ن یکرد.راد

به   نیان؟آرویم ری دوتا انقدر د نیگفت:چرا ا ن یادکه ر  میبود د یمروار اریو منتظر سام  دنیکردن برداشت.الناز و سامان هم رس 

:اونوقت  گفتطون یش  ن یشد!آرو داریب رونیب ومدم یمن داشتم م چارمی کارشون طول داره؟سامان:نبابا داداش ب د یگفت:شا یشوخ

خانوم هم مشکوکم!چرا   د یبه مروار ی:من حتنیگفت و روشو برگردوند.راد  ین یبلندشن؟الناز ه ر یکه االن د  دنیخواب ر یچرا شب د

 کا...  ن یمشکوکن،،آرو نایره؟ایگ یپاچه نم کنه؟چرای نم ی مثل قبل بد اخالق  گهید

برگشتم   د ی مروار  یبابا نیماش  دن ی!با دکنهیم کاریچ نجایامام هشتم،باباش ا ایپارک شد. نیارو نیبغل ماش  د یمروار یبابا نیماش 

 و بدوووووووود....  میهمو گرفت  یز و الناز و نگاه کردم.دستاطنا

خودتو   ی،االهی مر  ی بترک یبهشون انداختم.ا یتپه مانند بود رفتم روش از اونجا نگاه  زیچ ه یجلوتر  کم یم،ید یدو یبوفه کوه رو م تا

 و...  وفته یروز عقب ب۳ تیعروس  ی!االهیخراب کن

که    میگوشش گذاشت.گوش   یرو رو  یو بعد گوش  ش یگوش  ی سرشو کرد تو ن ی؟ارویایبابات م نیبا ماش  ی ماریبگه ب ستین یکی

ارشادمون کنه ما هم فرار   ده،اومده یمروار  یبابا م یفکر کرد-د؟یشد کجا رفت  ی:الو،چنیالو!ارو-. د یکاپشنم بود لرز بیج ی تو

 ما. شی پ د یایخب شماها ب-هم اومدن! اریو سام  د یمروار  د یخب برگرد ل یخ:نیساعته.آرو۲۱امان،درد یخنده. ری.زد زمیکرد

هم به   نیگفتم و ارو  نیحرفو به ارو نی.منم اارنیشونو ب  ی دوش   فیها که گفتم گفتن که کبچه  د؟بهی جا نزاشت یز ی:باشه،،،چنیآرو

رو   اریکه سام و خوش صدا خورد  بای ز  یسه تا پس گردن د یبهمون.مروار دنیرس  قه ی انتقال داد.بعد از چند دق نیسامان و راد
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  فم ی ک یمن حوصله گوش دادن نداشتم.از تو  ی ول  زدنیها حرف م.بچه میرفتیباال م نطور یمو ه می کرد.راه افتاد یعصب یحساب

 وصل کردم آهنگ اول اومد:  م ی.گِرَشو باز کردم و به گوش دمیکش رون یب مویهندزفر

 از سرم  رهیفکرت نم  رممیاگه بم یحت

 من نرم  گهیبرو،چشمت بهم م گهیم زبونت

 اثرم  نهیقلبت بش ی رو  خوامیفقط م من

 از رفتنم   زار یب ی دونینگو برو که م بهم

 تو   شیبمونم پ ی خوای م ی برو ول یگ یم بهم

 تو  شهیمنو تنده آت  سوزونه یم نگاهت

 شه یتا م  خوامی شبو م کهیتار کهیتار

 شه یکه باز ی ندم به سرنوشت و هرچ دل

.... 

.... 

 ولم کن   ید یتهشو د ستم یولم کن چقدر بگم ن اصا

 از دور هر روز به من تو  یشی م  رهیخ رمیبرم چون م د یبا

 به دلم تو  یاگه نشست یحت  رمیم

 اشتباه نکن  ه یعشق ما   گفتم 

 چاه انتهاشو نرو  هی بهت  گفتم 

 مثل که راه ارتباط به همو کشتم

 هم انتخابت اختالفِ از صبح تو

 شده تکه پاره  شه یاز ر گهیبوده د  یعشق  اگه
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 نمونده اعتبارش  مید یکه بهم م   ییقوال

 سواله  هیفقط  دتیو تو از د ر یگ دم ید از

 اصال حس و حالش  ستشیسر و کله نه ن برا

 اصال حس و حالش  ستشین

 اصال حس و حالش  ستشین

 اصال حس و حالش ستش ین نه

 اصال حس و حالش  ستشین

 ...شیهم خوانندش همچ تمشی آهنگ بودم هم ر نیا عاشق

کردم.گوش سمت چپمو آزاد   یخوردم.سرمو اوردم باال و به طرف که الناز بود نگاه یپس گردن   هی حس آهنگ بودم که  ی تو

گوشه منتظر   ه یباال  رم ی!من مسیگرسنم ن خورم ینه من نم-م؟یبخور  ی زیچ ه ی  میم،بریاز بس صدات کرد می:مرده؟النازی کرد:چ

نرفته   یادی.راه زبردمیو من لذت م گذشتیو م رفت یم  نطوریها همدادم.آهنگ امه گذاشتم و به راهم اد موی.هندزفرمونمیشماها م

 گرسنه.راه  ی خسته شدم و کم یبودم ول 

 

بسته شد   ییدر دستشو هو یبود. یخال یوسط ی عنی ی وارد شدم.دوتا از در هاش بسته بود و سوم دمیرس  ییکج کردم.به دستشو مو

  می نیب یرو  ی سیدستمال خ یگلوم گذاشت و دوم   ریچاقو رو ز شونیکی . رونیپوش ازش اومدن ب  یگنده مشک  کلیباز شد و دوتا ه

 شد... نیچشمام سنگ نفس نکشم و  تونستمی و نم  ودمب ده یترس  ی نفس نکشم ول کردم یم یگذاشت.سع

 اریسام#

باباش  نیبا ماش   د یروشن نشد و مروار نمیشدم،بعدشم ماش  داریب ر ی.صبح که دمیخودمونو به برناممون رسوند  یبا هزار بدبخت  امروز

نشستم و دارم قهومو   د یکنار مروار یقشنگ   یکلبه بزرگ چوب  ی هست تو یاقه ی به کوه.چند دق م ید یاومد دنبالم و رس 

به   ده یسردشه و چسب یکه آدم بفهمه چشه.الناز حساب زنه ینم ی حوصلست و حرف ی:بازکالفست و حوصله نداره.فرن ن ی.آروخورمیم

هم سرشو روبه   نیو چشماشو بسته.راد  نهیشونه راد  یو همجا کنارشه.طناز سرش رو   کنهی.سامان مثل کوه از الناز مراقبت میبخار

افتاد.بهش گفتم که دوستش دارم،اونم گفتش که   یوب.دو روز گذشته اتفاقات خ کردیکرده بود و اطراف رو نگاه م  لیاسر طناز متم

.اول که  مید ی و گل دادنمون رس   هیو به هد  میها دور شد منو دوست داره و منتظر من بوده تا بگم بهش.بعدشم اون روز کال از بچه 

برام داره.حاال   ز یوپراس  هی .اونم گفتش که دمی براش خر ی آب نیانگشتر با نگ  هی م بعدم که دوست داره بهش داد  یدسته گل رز آب   هی
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 سانسی فوق ل یساله ترم سوم برا ۲۴.یمراد   میو مر یمانیفرزند محمدرضا سل یمانیسل اریکنم:سام ی خودمو معرف خوام یم

 بهمن. ۲۵مامانم.متولد   هیبابامم و سامان شب ه یبا هم.من شب میفرق دار  ی کل ی ول  میی.با داداشم سامان دوقلوخونمیم

 داش یپ د یجلوتر شا م یبر ی خوایخب م-.ده،نگرانمی:فرناز جواب نمنیه؟آروی:ک نی.رادزدیدستش بود و دائما زنگ م  شیگوش   نیآرو

  کهیت هی  میرفت ی.به سمت باال م میسمت رفت ه ی خودمونم  میسمت فرستاد هی .دخترا رو می.راه افتادمیبر د ی:آره...آره پاش نی.آرومیکرد

زنونه شدن که در بسته   یی .سمت دخترا رو نگاه کردم.وارد دستشونمشونی از اون باال بب د یتا شا شرفتم سمت  دم یپرتگاه مانند د

 چشمام اومدن.چشمام بسته شد و...  یجلو  یی شدم و دستمال و چاقو دهیشد.به سمت عقب کش

 نیآرو#

.امروز هم اون  هیبی.واقعا فرناز آدم عجکردی م  یخودکش ی از خوشحال زدمیم یاگه یرو به هر کس د حرفا نی!من اگه افهممینم اصال

شده و جواب تلفن   بی.داغون شد و رفت تو خودش.االنم که غد ی شد و فهم داریاز اول صبحش که خواب بود و بعدشم که ب

  ی که تو یرو به پاوربانک  شیتا گوش  نشیهم رفت سمت ماش  نی.راددن ینم لفنشونم شدن و جواب ت بیو دخترا غ اری.سامدهینم

بار سمت   نیاخر نکهیا رفت،تایم یاگه یبه اون گوشه و از اونجا به گوشه د نجایما.سامان هم همش از ا ش یپ ادیبود بزنه و ب نیماش 

بودم،همشون   ی عصب ی لیشده بودن.خ بیغ و کدومشون نبودن  چی.هشد یم وونه ی.داشتم ددمشیند  گه یرفت که بعدش د یاتپه 

افتاده   نیبازه و راد نیراد نیدر ماش   دمیکه د نم یسمت ماش  رفتمیبشم.داشت م ی زده بود و اونا فقط منو نبردن تا عصب بشونیغ

 بود.اومدم دستشو بندازم دور گردنم که هلم دادن و سرم خورد به گوشه در و افتادم... 

 فرناز#

تخت   هی  یبه اطراف کردم رو  یکرد بستم و دوباره چشمامو آروم آروم باز کردم.نگاه  تمی آروم باز کردم که نور المپ اذ چشمامو

تر نگاه کردم    قیبعد که دق یگفتم و عقب رفتم.اول نشناختم ول  ی نیه ن یآرو دن یتک نفره افتاده بودم.بلند شدم که با د

گفت.به اتاق    ی شده بود و خون روش خشک شده بود.چند بار صداش کردم تا هوم اره.داخل ابروش پدمیشناختمش.به سمتش دو

باز   ی بهش.ول  دمیبود به سمت در رفتم و چند بار دستمو کوب ن ی.همش همیاتاق با دکور قرمز و مشک هیانداختم. ینگاه

کجاست؟به من   نجایشده؟چخبره؟ا یخدا!چ ی :وانیخسته کرد.آرو یرو صدا کردم تا بلند شد و منو حساب ن ی.انقدر آروکردنینم

طناز   ی:آها پس بخاطر اونه.تو فکر مهموننی ابروت شکسته.آرو-.شیشونیپ ی سرم.دستشو گذاشت رو  یییی انداخت و گفت:آ ینگاه

نگران نشده باشن؟بلند شدم و مداوم به در   نایمامان ا  یین؟چخبره؟وایک نای م؟اییگذشته؟کجابودم ساعت چنده؟چند وقت  

:درو باز  زدیداد م ی فی ظع یلیخ یصدا  هی رو بشنوم و بفهمم چخبره!  یی در گذاشتم تا صدا  ی.گوشمو رو کردیم صداو   دمیکوبیم

سوخته داد   ایس  یکلیه ی آقا  هی .نیبغل آرو  ی درمون باز شد و منو پرت کرد عقب که از پشت افتادم تو  هوی.فک کنم الناز بود.د یکن

بسته شد.اداشو دراوردم و فوشش   ی بد  ی.رفت و در با صدازویهمه چ د یبفهم تا د یصبر کن گهید قه ی!چند دق د یخفش گه یزد:بسه د

گوشم کرد:نگران    کی دستش گذاشتم.سرشو نزد ی دم و دستمو روز  یتر کرد.لبخند و حلقه دور کمرمو محکم   د یخند  نیدادم.آرو

- !یچونیبپ ی :تو که خوب بلد نی.آروشهنگران مامانمم که نگران ن -!یچ ی:ابروم!!!هنی؟آرویابروهات چ-.وفتهینم ی اتفاق چینباش،ه
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زدم و باگفتن    ی.لبخند شونیچونیبراشون روشن بشه بپ ز یتا فردا که همه چ  یتونی:مطمئنم منیمورد ضعف دارم.آرو هی  نیا ی تو

تا    د یساعت طول کش میتخت نشستم.فک کنم ن  ی خودمو آزاد کردم و رو نیآرو ی بحثو خاتمه دادم و از محاطره دستا دوارمیام

 که  ی مرد ه یو  اسمنی.کیتار ک یحال تار هی .میسادینفره کنار هم وا۸کرد.االن  مونصدا

 

:خوش اسمنیشده بودن.  بیغ یک یتار ی چون تو دمید ی.صورت جفتشونو نمرونیکت و شلوارش مشخص بود اومد ب  فقط 

همسر   ی نیزم،ی عز نیشاه کنمیم  ینقشه منو عشق جانم)عععععععققققققق(بود.معرف  نید،ایاز ما ناراحت نشده باش  دوارمی!امد یاومد 

ور شده بود رو خاموش  که االن شعله   ینداره،احساس خوشحال ما با  ی کار گه ید  ینی  ییجورای خوشحال شدم  یلی.خندمیآ

به چه  -.د یگفت:خودتونو آماده کن یبم مردونه و قشنگ  ی صدا هی. میمنو دوستام بر د ی:مبارک باشه،حاال اجازه بد نیکردم.آرو

 . میآزاد کن تی خاص یب  معده آد  هی خودمونو از دست  م یخوای م ییجورا هی چند نفر کشته بشن، مون،قراره یعروس  ی:برانیل؟شاهیدل

  یها.نفس کردمینگاه م ی کیبه تار زم؟فقط یعز ید ی:ترس اسمنی.نیزم  ی.بدنم شل شد و افتادم رو زنهی نم گه یکردم قلبم د احساس 

 ،احساس کردیبغل خودش جا داد.سرم درد م یدور بازوم حلقه شد و منو تو  ی .دستوفتهیقلبم راه ب د یتا شا دمیکشیم قیعم

  گهیکه تا چند ماه د د یازدواج ما رو بدون یو حسودا  های :دوست دارم اسم قرباننیهداشتم.شا جه یحَلقَمو گرفته،سرگ یکی کردم یم

  اریو سام د یمروار یچشما ی ...)توینیام نی:آرو نیآرو یچشمام بعدم به چشما ی زل زد تو  د یکرد.ام یاشاره ا  د ی.به امشنیکشته م

انداخت(سامان  یبودن نگاه ساده یصادق پور)به الناز و سامان که کنار هم وا د یو مروار یمانیسل اریکه بغل ما بودن نگاه کرد(سام

و طناز راد.اسم منو الناز نبود...مگه   ی ن یام نی(رادنییانداخت و سرشو انداخت پا یو طناز هم نگاه کوتاه ن ی)به رادیمانیسل

 :با شما دوتا کار دارم. اسمنی؟ی.الناز:پس من چشهیم

 

  ی برا زارمتون ی:پس ماسمنی.کشمیو خودمو م  کنمیتو نم ی برا ی کار  چیه ای رم یمیبا سامان م ای!من یچ یعنی:الناز

  ن ینشون داد.آرو ن یبه آرو شویمشت و عضالن ی بهت بگم؟دستا شویسی نگلیمن ا یخوای:منیاسمن؟شاهی یگ یم  ی:چنیپخش.آرو

  ه؟چرایکردن ما چ ت یدعوا شدم.آروم گفتم:هدفتون از اذ نیگذاشتم و مانع ا  نشیس  ی دستمو روقدم به جلو گذاشت که  کی

با ترس نگاهم کرد.به   ن یاالن االن.آرو نی آره هم-؟؟؟ یاالن بدون یخوایم ی :مطمئننی.شاهمیکرد کاریما چ د؟مگه یکنیولمون نم

سرمون.شل که   یتو سفت زدن  ز یچ هی با  د ینکش ه یثان ۵:پس خوب نگا کن.به نیزدم.شاه یدادم و لبخند  ی دستش فشار اروم

 سر خوردم.  نی بودم بدتر شدم و از بغل آرو

.صداها رو  ادیم  ادیو داد و فر غ یج یتنهام و صدا  نبار یهمون اتاقم اما ا یهست که چشمامو باز کردم.بازم تو  یاقه ی دق چند 

و    کردنیکه التماس و خواهش م اریبلند سامان و سام یها اد یفر یطناز.صدا یهاس و التما د یالناز و مروار غیج یشناختم.صدا

.  زدمیتحمل نداشتم.مداوم داشتم مشت به در م  گهی.دکردنیداشتن التماس م  اریو سام  نکه همراه ساما ن یو راد ن یآرو یصدا

سرجات تا خانوم و اقا دستور بدم انقدرم به در نکوب.رفت و منم   نیگنده درو باز کرد.مرده:بچه بش  کل یه هی دستم کبود شد تا 
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سفت گرفته بودم.چشمام بسته بود.با تکون   مو .گوشاکردیو کل سرم درد م د یکشیم ر یت جاهم یتخت نشستم.قسمت گ ی رفتم رو

شدم که   ی.بلند شدم و همراه اون دراکوال وارد اتاق ششیت پآقا گفت ببرم-تو روحت.  یزدم.ا  غ یهوا و ج دمیمتر پر۵  یدادن فرد 

  یهاجون و غرق خون روش نشستن.صورت ی نفر ب۵که   ی تا صندل۵از خون بود. ی که جار ی بار به خودم لعنت فرستادم.اتاق۳۰۰

  د یرفتم:م...مروار.به طرف طناز  نیی... سرشو انداخت پانیکه غرق خون و پاره بودن.آروم گفتم:آرو یی ها ،لباس یداغون و خون 

جون و برهنه گوشه اتاق   ی که ب ی .به دوتا دخترنییکردن.با سر به گوشه اتاق اشاره کرد و سرشو انداخت پا ه یو...شروع کرد گر

 دور کمرم حلقه شد...  یالناز برسم که دست د یکه به مروار داشتم یرو داشتم برم۳ قدمگلوله شده بودن نگاه کردم.

...نکنه کاره...؟؟؟نه نه فرناز کار  کرد؟نکنهیم کاریچ نجایدهنم باز موند.ا دنشیقابل باور بود.از د ریغ شد ی :کجا خانوم کوچولو.باورم نم

 .ستین نیا

  یچ-جا هستم.من همه  زمیسام:عز  ؟محمد یکنیم  کاریچ نجایت...تو ا-بود.  اسمنیکه بغل  ی...خودشه...محمدسام...همونآره

.کمرم خرد شد.داد  واریتو...محمد داد زد:ببند دهنتو.پرتم کرد گوشه د ؟نکنهیاسمنیبه؟تو نامزد خو ؟حالتیگ یم

  ادمه یخونو احساس کردم.از درد چشمامو بستم.محمد داد زد: یتلخمحمد دهنم بسته شد. یتو دهن  ؟بایشد  ه؟چته؟هار یزدم:چ

دختر و   دنیکه پدر و مادراتون بفهمن و از د ی طور گمیم گم،بلند یهم م  گم،کامل یم ،باشهیهدفمونو بدون یخودت ازم خواست

 و با فندک روشنش کرد.   د یکش  رونیب گارشویکنن.س  ف یحال کِ نیا ی پسراشون تو

چطور کشته   ی دونیکه م ادیم ای.دوسال بعد مهسا بدنادیم ای.سال بعد رضا بدنکننیروز پدر مادر من با هم ازدواج م هی:محمد 

مهسا رو    د یمن چرا با  یبابا یزنیچرا حرف مفت م -کشته شده.درواقع پدرت خواهرمو کشته. ی نطوریشد.البته به ظاهر ا

  رونیپشتش ب بیچاقو از ج هیزبونتو ببرم. یطور  ه ی ای  یشیمهسا تصادف کرده.داد زد:الل م  د یبکشه؟شماها هم گفته بود

بعدشم   اد یم ایفرزانه بدن کسالی.بعد کننیتو ازدواج م   یماه بعد بعد ازدواج مامان و بابام مامان و بابا۲.ساکت شدم ادامه داد: د یکش

  ی پدرم برا ی.وقت کنهینگفت.فرشته تصادف م بهتمامان و بابات  یخبر ندار  ی.ولمیما فرشته نداشت  یگ یاالن م دونمیفرشته.م

و پدرت   ادیم ایانتظار مهسا بدن کسالیو بعد از  کنه یپدرت باور نم یفرشته رو کشته.ول  ی دوستش اتفاق فهمه یم  ادیختمش م

بدن خواهر منو نابود   ی روش بود ول ک یکوچ ی جنازه فرشته زخما ی .همونطور که فرشته مرد.ولکشهیم  کسالمونوی هیمهسا

کردن    هی به گر  کنهیزدن به مهسا،مهسا شروع م نکهیبعد از ا گهی!!بابام میمهسا چ ی ول  رهیمیو م شهی م  ی.فرشته ضربه مغز کردن

اول من بعد تو.حاال نوبت ماست که   ده یبچه م هیخدا به ما و شما  کسالی.بعد از شهیبدن خواهرم رد م یوجدان از رو   یاون ب ی ول

کردم.محمد:دلم   خیز افتاد و من؟چطور تونسته؟چرا به من نگفتن؟بدنم به لر یشدن.بابام!بابا خیبدنم س  ی.موهامیاز روت ردش 

  نجا یدالرام به ا  یرو گرفتم و تا پا د یام  ی و جلو دم یکش غ ی.دالرام...نه نه.جنهیبود تا نَوَش و دخترشو بب نجایباباتم ا خواستیم

از فرصت استفاده کرد و رفت   د یکه ام  نیشل شدم و افتادم زم محمد با جمله  ی .ولکردمیو التماسش م  ختمیرینشه.اشک م دهیکش

  ی جلو خوامیارم،میرو سر جفتون م یکه سرخودمو خانوادم آورد  ییمغزم تکرار شد:تک تک بالها  ی.حرفش تو ارهیتا دالرامو ب

که   د یشنیگوشام م یول  کردم یفندکش نگاه م ش یحال خودم نبودم.به شعله آت ی بزنم.اصال تو شیبابات نوه و دخترشو آت یچشما

.بلند شدم و درو باز کردم به  دمیپر شیگر  ی .با صدادمیدالرامو شن  هی گر ی دادم که صدا ه ی.سرمو به در تککردنیم مها صدابچه 
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و   کرد یم  هیو دالرامو بغل کردم.گر  دمیانداختم پر ینگاه ومد ی که دست دالرامو گرفته بود و داشت م  د یام دن یطرف صدا رفتم.با د

 ه خاله خاله 

 

  یاون جلو  د یو مروار اریو طناز و جلوشون سام نیدالرام.جلومون راد   ش یته ون پ  میمنو فرناز رفت. مید یرس  ی.به ون مشکگرفتم

  یاشک ب مایکنن.فرناز دا ت یدوتا داداش هم اذ ن یا خواستنیزخم هم نداشتن فقط م ه ی ی و الناز حت د یجلو هم الناز و سامان.مروار

شونم بود.دالرام   ی براش بکنم ناراحت بودم.کمرشو گرفته بودم و سرش رو تونم ینم ی کار چیه  نکه یو منم از ا  ختیریصدا م

بغلشون گرفتن و   یدالرام سوخته بود دالرامو تو  ی و طناز که دلشون برا  نی.رادزدیو مداوم غر مامان و باباشو م ومد یخوابش م

  ی.چند ساعتمید یها رو کش.پرده ننتونیبکه ن  د یرو بکش هام،پرده ی اتوبان ی تو  میاومد  رونیب ی:از جاده جنگل د یخوابوندنش.ام

همه مدت خودشو جا زده باشه،بخاطر انتقامش   نیا تونه یآدم م  هی افکارم غرق بودم:چطور  یگذشته،همه خوابن جز منو سامان.تو

  یفکر تو   ده؟هزارتانقشه رو ادامه ب نیکنه و ا   دایچطور تونسته محمد رو پ اسمنیبکنه! یسال صبر کنه و محبت الک یهاسال

  ی که وقت ییال ی خونه و ه ی انداختم:برو خونه خودم.آدرسو بهش دادم. یببرمتون؟به سامان نگاه م،کجای :آقا،االن تهراند یذهنم بود.ام

  ن یبب-قا.:جانم آد یرو صدا کردم.ام د یدختراس.ام  یکه منو مشغول خودش کرده لباس برا ی سالم شد به نامم شد.االن تنها فکر۱۹

کردم تا   داریپسرا رو ب م یوارد محل شد  ی.وقتارش یهم ب یدکتر عرفان یار یاره،زود م-:زنونه؟ د ی.اماریبرو چند دست لباس از مغازم ب

رو دادم   د ی بود گرفتم و کل د یکه دست ام فمو ی.کرونی ب دمینفر پر نیکردم و بغلش کردم.آخر  داریکنن.فرناز رو ب   داریدخترا رو ب

اتاق انتخاب کردن و   هی ها همه تخت گذاشتم.بچه  ی بود رو نییکه طبقه پا ی اتاق ی .فرنازو تودنبهش درو باز کرد و همه وارد ش 

بود.کمرشو   داریاتاق فرناز ب ی ساعت اومد.دکتر رو بردم تو ک یبودم که بعد از  د یو منتظر ام  دمیکاناپه دراز کش  یمنم رو  دنیخواب

شونم گذاشت.پشتشو به فرناز   ی .دستشو روشهیاستراحت خوب م شته،باجان نگران نباش مو بردا نی :آرویر عرفانکرد.دکت  نهیمعا

  دمیحالت خوبه؟فرناز:من که د ی د ید-رفت.رفتم سمت تخت گوشش نشستم. رونیزدم.دکتر ب یاشاره کرد.لبخند  رونیکرد و به ب

-.دمی.خند یبهم نگ  موموبه دکتر رو  یاگه حرفا کشمتیم ن یفرناز:آرو.رمیگفتش که برم نسخه رو بگ - .رونیب ی ایدکتر بهت گفت ب

واقعا   چوندنشیرفتم.پ رون ی گذاشتم و ب ی.لپشو بوسه کوچک د یخوشحالم که سعادت کشته شدنم از طرف شما رو دارم.خند  یلیخ

  یدکتر عرفان ی ه؟آقایخانوم ک نیجان ا  ن یجانم دکتر؟دکتر:آرو-.به طرف دکتر رفتم.چوندنهی سخت بود چون خودش استاده پ

زدم و سرمو   ی!لبخند هی .دکتر:آها پس خبرد یفهمی م یبه زود  شاالیا-پدرشم دکتر خانوادمون بوده.  ی که حت  مونهیدکتر خانوادگ

  یتو  کنمیم شنهادیخاص داره که من پ یهامراقب   یسر ه ی نی،بب یاز من خجالت بکش خوادی.دکتر:حاال نمنییانداختم پا

  ریداروهارو برو بگ  ن یا نکهیا ،اولیمراقبش باش   شهیهم د یبا ی ولباشه  نجایهم تونهیم  د یخوایاگه نم ی خودمون باشه،ول مارستانیب

  کنه یهم خواب م عی و سر ه ی قو یلیخ  سم ینویکه م ی قرص نیباشه ا د یخوبه اگرم دردش شد  یلی آب گرم خ سه یک نکه یبعدم ا

 ... کنهیادمو،هم دردو ساکت م

  ج یمشنگ تر و گ ی کیاز  یکیدوستاشم که   نی.اشهی.آخه اگه من نباشم که فرناز تلف مشد یکم کم داشت نظرم عوض م   گهید

که    ارمیرو ب ی کیروز که مهمون منن ۵ نی ا خوامی.مهیبراش.اره فکر خوب  رم یگ یپرستار م هی بمونه.فوقش  نجا یخب بهتره هم ی تر.ول
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اومدم   ی .وقترم یفرنازو بگ  ی .دکتر رفت خونشون منم رفتم داروهانیغذا رو درست کنه هم نکهیبتونه هم از فرناز مراقبت کنه هم ا

ش  دو ه یگذاشتم و وارد حمام شدم.بعد از  ز یم ی دست لباس گذاشتم و بردم دادم بهشون.لباس فرنازو رو۳همه دخترا  یبرا

  دارتیب-که فرناز برگشت سمتم. دمیکش رون یب.سشوار رو از کشو میو شلوار ل   یخ ی شرتیت  هی.دمی پوش  زمویتم یلباسها یاساس 

  نه ی آ یشونم حس کردم.از تو  یفرناز رو رو   یکردم؟فرناز:خواب نبودم.سشوار رو به برق زدم و شروع کردم خشک کردن که دستا

زد و سشوارو ازم گرفت با دقت شروع کرد به خشک کردن   یدستش کاشتم.لبخند   یرو  یانداختم بوسه کوچک یبهش نگاه

نه   ی ول  کنهی:کمرم درد م ؟فرنازیبلند شد  ی شده بود هم حالت دار بود هم خشک شده بود.ازش تشکر کردم:چه طور یعالموهام.

نم گوشه تخت نشستم:دالرام بچه  .مد ی که نتونم تکون بخورم،االنم که استراحت کردم حالم بهتر شد.رفت و دراز کش ی در حد 

من   یگ یکه م می ما دار یمامان دالرام باشم؟چه شباهت اد یبه من م توعه؟با تعجب نگاهم کرد و گفت:معلومه که نه،اصال

  د ییسر تا ش؟بای اریب شهی.فرناز:منیطناز و راد  شیپ-:کجاست؟د یکشیشده بود.تند تند نفس م یمامانشم؟دالرام خواهر زادمه...عصب

دالرام   دنی تخت نشسته بود که با د یو فرناز.فرناز ر   شیو بردمش پ دم یکش رون یب نیالرام رو به زور از اتاق طناز و رادکردم د

و   د ی :طنازو دلنازو مُلباله؟دالرامیدالرام خاله،مامانت ک نم یبغلش کرد و چند تا بوس آب دار ازش گرفت.فرناز:بگو بب د یپر

  ینگشتا.با اون انیو ا الیو سام یو سام   نی:الده؟دالرامیک ،باباتیمان  نمی فرناز:بگو بب.رونیتو.چشماش اندازه قابلمه اومد ب

 ادش ی طونیحرفارو اون دوتا ش  نی.ادمیکوچولوش منو نشون داد.خند 

 

  نیجونم،پس مامان فرزانه و بابا مع  ی .فرناز:دلسین ادش ی شویاصل یدادن که اسم مامان و بابا ادش یچقدر خوب  ن ی.ببدادن

بهت   یک  نارویبغلش کرد و در گوشش گفتم:وروجک ا. دنیخند  میاونام مامان و بابامن.شروع کرد  ید ی:ععع...الس م؟دالرامیچ

 . ننننیراد یخدااا.بترک ی.ا نیگفته؟دالرام:بابا الد

 فرناز#

 روز بعد* ۲۰*

خونه ما و   می رفت نی)پرستارم(خوب شدم و به خونه برگشتم.همون روز با اروسایو پر  نیآرو یروز بعد از اون اتفاق با مراقبت ها۵

هم   ننمونی مامان و بابام روشن شد.دو روز بعد هم دعوتمون کردن با خانواده.شام دعوتمون کرده بودن تا هم بب  یبرا  زیهمه چ

  ی خوش گذشت و قرار شد اول برا ی اون شب کل.میقبول کرد که بر یپدر من کامال مخالف بود ول د آشنا بشن با خانوادمون هرچن 

برگذار شد.منم بهشون   یعال ی لیگذشت و تموم شد و خ ی.خواستگارنیراد ی و فرداش هم برا  یخواستگار انیمن دو روز بعد ب

دائما حواسش بهمون هست و هر روز    ن یآرو  مامانخوشحال شدم. ی لیاونم مثبت داده بود و خ نطوریمثبت دادم.طناز هم هم

  ن یهم ا جشیروشن کنن. نت فمونویو تکل  انی.چند روز بعدشم قرار گذاشتن که برهیقربون صدقمون م  یو کل  زنهیون زنگ مبهم

رسمه که   نیخانواده آرو  یآمادس.تو  زیهمه چ بایسرخونه خودمون.تقر م یو بر م یریماه بگ  ن یو عقد رو با هم آخر ا یبود که:عروس 

هم    کشتمیخومو م دمیکه من د  ی الزمه.هرچند اون خونه ا زی خورده ر یسر  هی و لباساش و  اد یب د یدختر فقط خودش با
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  م،تاالریرو گرفت   شگاهی.خالصه وقت آراخرمی رو م نایتر  زیر  شهیو هم ادیخوشم م  ک یکوچ ی زایپُرش کنم چون که از چ تونستمینم

هم که الزم دارم   ییم،لباسایهم گرفت هیآتل م،وقت ید یهم خر ن یآرو رسه،لباس یبه دستم م ه گ یهم دوروز د م،لباسمیهم رزرو کرد

 آمادس.  زیکه همه چ  نجایآمادس.تا ا

 الناز#

  ۵خوشحال بودم.  یلی.هووووراااااا.خمیاومد  رون ی ب یدگیما هم از ترش  د یمرغا.به قول مروار ی برم قاط خوامیباالخره منم م خبببببب

شام دعوت کردن تا هم   ی رو برا نایا د یخونه ما و سامان با خانوادم آشنا شد.چند روز بعدم ما و مروار م یروز بعد از اون اتفاق رفت

به   یمن.روز خواستگار یفردا برا و پس  د یمروار  ی.فردا برامیهم گذاشت ی.همون شب قرار خواستگارنوادروهم خا ننیما رو بب

.جهاز که الزم  میرو بزار ی خونمون تا قرار عقد و عروس  انی.چند روز بعدم قرار شد بمیجواب مثبت داد  د یو منو مروار  گذشت یخوب

آمادس.لباس منو و سامان   زیهمه چ بای.تقرمیریرو با هم بگ  ی س داشت.قرار شد عقد و عرو  ز ینبود چون خونمون همه چ

  شتریحله.لباسمو از همه لباسام ب ز یتاالر.خالصه همه چ اد یهم آمادس.عاقد هم م م،تاالریهم گرفت  ه یو آتل  شگاهیآمادس،وقت آرا

و کفش ساده   ل یو پر از اکل ی به بعد پف پف نییبراق و خوشگل و از پا یهاتا کمرم سنگ  نه یدوست دارم.دکلته بود و ناز.از س 

با کربات خط دار   یادست کت و شلوار سرمه  ه ی خوشحالم.لباس سامان هم  یلیبابت خ ن یست بود و از ا د یمنو مروار د،لباس یسف

از   ی کیطال بهم داده. سیتا سرو۵دست و دل بازن تا االن   یل یخ زیمادرشوهر عز ن یمهم...ا زی چ هی.حاال یکفش مشک  هی و   ییطال

 نیسنگ  سی سرو ه ی و   میکه...همشونو بفروش  نه یا م یطالها گرفت یکه برا ی میکدومو بردارم و تصم دونم یتر.اصال نمخوشگل یکی

 روزه.  ه ی  یهممون هم تو ی طال و حلقه البته هممون با هم.عروس  د یخر ی برا م یو قرار بود فردا بر  میخوشگل بخر

 \کل یدانا/

خوشحاله.طناز هم لباس   یو حساب دهیهمشون گذشت.لباس خوشگل فرناز تازه به دستش رس  ی مدت مثل برق و باد برا  نیا

  تونهیو م ستیخوشحاله که از دوستاش دور ن یلیهم خ د یکنه.مروار کاریچ دونهینم ی ز خوشحالداره و خوشحاله.الناز ا یخوشگل

  شیمیکه حاال داشت با خط قد  نیصبرانه منتظر اون صحنه قشنگه بله گفتن فرناز.راد یذوق داره و ب  ن ی.آرونشونیهر روز بب

بزنم و فقط پول داشته باشم تا بتونم    زمویهمه چ د یو خوشحاله،به گفته خودش:حاضرم بخاطر طناز ق  کردیم یخدافظ

خودش از همون روز   گفتهکه به  اریقابل تحمله.سام  ریدر حال پروازه و تمام کارهاش غ یخوشبختش کنم.سامان از خوشحال

 سال کنار خودش نگه داره خوشحاله.  یرو که دوست داره رو سال ها یکس  تونهیخوشحاله که م یلی شده و االن خ د یعاشق مروار

که براش زحمت    یازه یدرست شده و وقتشه...وقت گرفتن جا  زیحاال همه چ ی ادیز یهای که بعد از سخت  ی...روز عشق...روز امروز

 ...دنیکش  یاد ی...درد زدنیکش  یادیز

طناز با آرامش کامل درحال خوردن  .رهیبه چپ و راست م اریاخت ی و ب  چرخهیاول صبح همه در تکاپو هستن الناز دائما م از

هم با آرامش نشسته تا مادرش موهاشو خشک کنه و خودش   د یبلند مش شدش.مروار ی صبحونه.فرناز درحال خشک کردن موها

 .خورهیهم آروم اروم صبحونه م
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باز  ییهاوش حسابر  شهیم ی نداره ول یو به همراه آوا که سن  شه یو آوا منتظر عروس.فرناز سوار م  ن یو آرو  قسی دق۷:۴۵ ساعت

نشستن.ساعت   یاحرفه  شگریدست چند آرا  ر یتا عروس تازه ز۴و  ۸.ساعت ادیها مبچه  هی بق ی کرد اومده.فرزانه هم برا

نه به اندازه فرناز   یخوشگل شده بودن طناز و الناز هم قشنگ شده بودن ول  ی لید خی.فرناز و مروارشهی عروسا تموم م شیآرا۱۱:۳۰

 د ۴بعد  ساعتم ی بود که تموم شد و تا ن ۱۳.حدودا ساعت د یو مروار

 

.با هزار ناز و عشوه به سمت دامادها  بایعروس ز ۴منتظر  پیداماد خوشت۴بعد  ساعتم ی بود که تموم شد و تا ن ۱۳ساعت  حدودا

ها با ژست بای راه افتادن.چند عکس ز ه ینشستند و به طرف آتل اطیو دست گل رو به عروس دادن و با احت یروبوس  رفتن و بعد از 

گرفته بودن شدن و قرار   ی باغ گرفته بودن و ژست ناز یعکس که تو  هیمتفاوت.بعد هم به سمت باغ حرکت کردن.همشون عاشق 

  ی لیعاشقانه گرم کرده بودن.عکس آماده بود خ یهاو سرشونو با حرف دور بود    ریعکس رو بزنن.مس نیا ی تخته بزرگ  یشد رو

که همه بتونن    یطور  زی عکس رو گذاشت پشت م شوهاز ته سالن با هزار ناز و ع ش ییو طال بایقشنگ شده بود آوا با اون لباس ز

تا   د یکشیم  قیعم یهانفس  د یکرد.فرناز با بغض بله را گفت،مروار یعاقد آمد و عقد را جار یمعطل قهینگاه کنن.بعد از چند دق 

بود اشک   کی زدبغض کرده بود و ن یاون زمان حساب یتو  ی از اول صبح خوشحال بود ول نکه یو بله را گفت،الناز با ا زد یاشک نر

عکس  پیخوشت یعروس و دامادها  ها بله را گفت و شروع کرد به خوردن بغضش.اون شب همه بابا اجازه تمام بزرگتر زد،طنازیبر

و   کردیتمام شد.الناز با سامان داشت مهمون هارا نگاه م ی.به خوبعروس و داماد بود ۴گرفتن.حاال نوبت به رقص عاشقانه 

  یمخصوص راه یهاها آوردن و عروس و داماد را به اتاق مهمون   ی.شام را براکردیمهمان ها را نگاه م خند هم با لب  ه ی.بقد یخند یم

ها را در دستش گرفته بود و هوهو  رفتن و سوار شدن.الناز با ذوق بادکنک  نیشان به سمت ماش دن.بعد از خوردن شام عاشقانه کر

آنها پا  د یبودن و به خانه جد  یراه شانیلهای.همه خوشحال دنبال فامد یرس یتا آسمان هم م هان یآهنگ ماش  ی.صداکردیم

 تمام شد. ی ها رفتند و عروس .مهمانانداختنی و نگاه م  گذاشتنیم

 

 \سه سال بعد /

 فرناز#

  یوا-:جانم؟نی .آرونییییآرو-رو از دستش گرفتم و بغلش کردم.  پسیموهامو نخوره.کل پسیسمتش تا کل  دمی.دوساااااایزدم:آتر داد

  هانیسمت آشپزخونه رفتم و آرو از بغلم گرفت و بوسش کرد.به  سای.آترری رو بگ  سایآتر ا یوروجکت،ب نی کمرم شکست از دست ا ایب

.به  مید ید یم شمونو یسال پ۳ ی عروس  لم یف م یو داشت  میها نشسته بود بچه  شیپ یوی ت  ی بود بغل کردم.جلو ر یدرگ نتیرو که باکاب

انداختم.طناز هم با طهورا و   یکه با مونا و آرمان سرگرم بود نگاه د یانداختم.به مروار یمشغول بود نگاه تایو آن  لیالناز که با سه

  نیهامون بهتربچه  میکنیم  یکه حاصل  عشقمونه و هممون سع ییهاهامون بود.بچه مشغول بود.هممون سرمون گرمه بچه  اریمح

 باشن.
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 انیپا

۱۳۹۸/۷ /۱۱  ۰۰:۳۴ 

 . Bita.hdz:سندهینو

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه  

 محفوظ میباشد . 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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