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 رمان اماده شده است کیانجمن  کتاب در نیا

www.1roman.ir 

 

 :سندهیاز نو یحرف

 یاخالق یژگیداستان اسم خودم رو گذاشتم. و نیتو ا تشیدوستان، واقع سالم

 دوارمی. امستمیخودم ن تشیشخص یخودمه، ول یها یژگیداستان و تیشخص

 . نوکرم.ادیخوشتون ب

 ا... بسم

*** 

 .خواهــــدتــــیم دلــــم

 کـــــرد؟ ـــدیچــه بـــا امــا

 دختــــر* ـــکی*

 ــــد،یگوینم چــــگاهیه

 شمـــا را در نظـــر دارد! چشــــمانم

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

 :گفتم

 _مــــــامـــــان؟



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

 گفت: مامان

 درمون. یدرد ب امان،ی ی_ا

 ؟ینکرد دارمیتو آشپزخونه و گفتم: اه مامان، چرا زود ب دمییدو زود

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 !زهیصبحونه ات رو کوفت کن تا نزدم تو دهنت دندونات بر  ای_ب

شدم. تند  داریب ریگشاد زل زدم بهش. خبرم امروز روز اول دانشگاهمه و د یچشما با

 تند صبحونه ام رو خوردم و

 رو سرم. دمیو چادرم رو کش دمیاسپرتم رو پوش یجلو در. کفشا دمیپر 

 _مــــامـــان؟

 .میدرد! بچه ترسوند ی_ا

 و گفتم: دمیدخن

 .ی_مراقب خودت باش. بوس بوس. با

 قرآن ردت کنم. ریاز ز  سای_وا

. مهرشاد رو رونیقرآن رد شدم و با حالت دو از خونه زدم ب ریداشتم. تند تند از ز  عجله

 . داره با دوستشدمید

 من اخم کرد و گفت: تیمدرسه. با وضع رهیم

 بدوه. ینجور یا ابونیتر، زشته دختر تو خ واشی_

 تو سرش و گفتم: زدم
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 !ینی_خفه جوجه ماش

 گرفتم. یتاکس هیکردم و  یاخم کرد. زود ازش خداحافظ باز

 سوت بزنم که جلو خودم رو گرفتم، زشته. خواستم

 

 نیدختره چرا ا نی! خاک تو سرم! ایوا یا نه؟یا دانشگاه

تنش  شیالگگشاد زل زدم بهش. لباس ده س یانگار از فضا اومده! باچشما ه؟یختیر 

 و شیبود با شلوار نه سالگ

. مقنعه هم ماشا رفتیراه م شینردبون یپاش بود و با پاشنه ها قیقا یاندازه  یکفشا

 که نگو! افشمی! قرفتیآب م یهللا! ه

 توبه. ایرو گاز گرفتم و گفتم: خدا دستم

نگاهم  یجور  هیوارد دانشگاه شدم. همه  نیسنگ یلیرو درست کردم و خ چادرم

 لحظه به خودم هی. کردنیم

خوب بود. چادرم سرم بود  ینگاه انداختم، ماشاال همه چ هیکردم. به خودم  شک

 . انگار داشتمگهید

 !رفتمیجلوشون راه م لخت

کجاست،  یکالس حسابدار  نمیبپرسم بب یکیکردم از  یبه دور و برم نگاه م یهرچ

 مثل آدم نبود و یکی

 بودن! بیو غر  بیعج همه

 .دیپسر، زهرم ترک هیسوت  با
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 ؟یحاج خانم رو دار  د،ی_واو! حم

 یچهار تا آبدار بهش بگم ول خواستیحاج خانم! دلم م گهی! پشمک به من مدرد

 زشت یلیمن خ یبرا

 یو سکوت کن یپسرا منتظرن تا جوابشون رو بد نیدخترا، ماشاال ا ی. البته برابود

 براشون بهتره.

 غــــازه! هیابوالفضل! چه نــازه، شب ایسرد.  یلینگاه انداختم، خ هی بهش

پوست  ،یبود. چشماش سبــــز زمرد یبود تو صورتش، البته دورش خال ختهیر  موهاش

 هیزده بود به چشمش و  میخنگول نکیع هیبلند.  یو مژه ها یمشک یو موها دیسف

 دهیتنگ پوش دیسف رهنیپ

 پک داشت. کسینداشت. س یرقف چیماشاال بزنم به تخته با ِشرِک ه کلشی. هبود

تاسف واسش تکون دادم و  یبه معن یکج انداخته بود رو شونه اش. سر  فمیک هی

 آدم هیداخل سالن شدم. باالخره 

بود  رونیهم موهاش ب یکمیو ساده و ماشاال خوشگل که  کیش یلیدختر خ هی! دمید

 ساده داشت. شیآرا هیو 

 سمتش و گفتم: رفتم

 خانوم؟ دی_ببخش

 یا یمشک ی! چه چشما؟یدیآفر  یسمت من و چشماش گشاد شد. خدا چ برگشت

 توله بز! نیداره ا

 گفت: یفیظر  یلیخ یصدا با
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 زم؟یجانم عز -

 زدم و گفتم: ینیشرمگ لبخند

 کجاست؟ ی_کالس حسابدار 

 نگاه انداخت و گفت: هیسر و وضعم  به

 ؟یهست یکی_ترم 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 _بله.

 زد و گفت: یفیخف غیج

 .گردمیهستم. دارم دنبال کالسم م یکی_چه جالب، منم ترم 

 !میکنیاختالط م یبا ک می! ما رو باش اومدیزک

 گفتم: یحرص

 ه؟ی_رشتتون چ

 .ی_حسابدار 

 زد و گفت: یچشمک

 .میباش ی_فک کنم همکالس

د وار  یپرسش و بدبخت یزدم. آخه حرصم گرفته بود. باالخره با کل یا یزورک لبخند

 .میکالس شد



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

8 

 

نگاه ها همه متعجب برگشت سمت من. چشماتون  م،یچقـــدر پسر! تا وارد شد اه،

 .شاالیدرآد ا

 حرص کنار دختره نشستم. دختره با لبخند گفت: با

 ه؟ی_اسمت چ

 ه؟ی_محدثه. اسم تو چ

 .زمی. خوشبختم عز هی_هان

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نطوری_منم هم

 م؟یباهم دوست ش شهی_م

 دندون نما شد و گفتم: لبخندم

 _البته، چرا که نه؟

 و دستم رو فشار داد. دیخند

 ؟یشیبگم ناراحت نم یز یچ هی_

 _ بگو گلم.

 !یباش یدانشگاه خورهی_اصال بهت نم

 زنه؟ی_باالتر م

 .یهست یرستانیو گفت: نه نه، انگار بچه دب دیخند
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ام  افهیق گفتیهم م ای. محبود سیف یبیام به قول مهرشاد ب افهی. قگفتیم راست

 روشن داشتم یآب یمعصومه. چشما

 یبود. لبا یرنگ و برنداشته و موهامم که بلند و قهوه ا یقهوه ا یآسمون، ابروها مثل

درست  ی افهیهم داشتم. خدا رو شکر که ق یخدادا یو عمل یقلم ینیو ب یقلوه ا

 داشتم. یحساب

 .گنی_همه بهم م

جــــون! استاد رو! چه جوونم هست ماشاال.  یورود استاد، همه دهنا رو بستن. ا با

 .و هشت داشته باشه ستیب ایو هفت  ستیب دیشا

 مرده شورش رو ببرن، اخالق معلومه نداشت. یول

 لحظه استپ. هی

 ی. در خانواده ایحسابدار  یساله و رشته  جدهیهستم ه یمن محدثه جعفر  خب،

 یرگ شدم و دارابز  یکامال مذهب

دفعه باور  هی. ستمایبرادر کوچک ترم. )بچه ها خودم ن کیخواهر بزرگ تر و  کی

 .(دینکن

 توبه. ای. استغفرهللا. خداگرمونیبه استاد ج میبرس میجا بسه. بر  نیتا هم خب

 .خوندیرو م یداشت اسام استاد

 ؟ی_محدثه جعفر 

 یمسخره باز  یلیافتادم؛ آخه خ رستانیدب ادیلحظه  هیرو تا آخر بردم باال.  دستم

 .آوردمیدرم
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استاد که خنده اش گرفته بود. بدبخت  د؟یخندیم یدرد، به چ یرفت رو هوا. ا کالس

 بخنده و داشت استخوینم

 .شدیتو پاره م از

 رو گاز گرفتم و آروم گفتم: لبم

 _حاضر.

 بهم زد و گفت: هیهان

 .یباحال یلی_خ

 شل شد. شمین

 ؟ییرزایم هی_هان

 _حاضر

 ؟یبی_ماهان نق

 پسر آشنا بلند شد: حاضر. هی یصدا

 م؟یهست یاون پسر پشمکس! اه نکنه هم کالس نکهیکردم. عــــه! ا نگاش

 کالس انداخت. ینگاه به بچه ها هیو  زشیدفتر رو گذاشت رو م استاد

سال  دورامیهستم و ام نی. من زر گمیم کیها رو تبر  یکیورود ترم  نکهی_خب، اول ا

 سانسیکه دارن فوق ل ییکه به بچه ها نیو دو ا میرو کنار هم داشته باش یخوب

مدرکتون رو  تیخدا با موفق دیتا به ام دیبخون یلیامسال خ نکهیبگم ا رنیگیم

 .دیر یبگ
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 :گفتم

 .نی_آمــــ

و سرخ و  زدمیزرم رو م یمحدثه. ه گهیکالس رفت رو هوا. اه! دهنت رو ببند د دوباره

 .شدمیم دیسف

دلقکم،  دونستمی. خودم مزدیرو گاز م زیبغل دستم داشت م هیشدم رفت. هان آب

 شه. یز یحد آبرور  نینه تا ا یول

دادم و  یاخطار استاد، همه در دهناشون رو بستن. قشنگ به درس دادنش گوش م با

 تو دفترچه ام گفتیکه م یهر چ

 خنده! ریزد ز  یبا هر حرکتم زرت و زرت م یهم ه هی. هانکردمیم ادداشتی

خارج  هی. با هاندادیقشنگ درس م ییبعد دو ساعت کالس تموم شد. خدا باالخره

که  ییجا عی. سر رونیرفت ب شخندین هیکه پسر پشمکه از قصد بهم تنه زد و با  میشد

 لب بهش ریبهم تنه زد رو تکوندم و ز 

 دادم. فحش

 !شدهی_اوه! حاال انگار چ

 هینذاشتم دست  یمن که از بچگ یبرا ینباشه، ول یز یچ یکس یبرا دیشا هین_ها

 نامحرم بهم بخوره

 .سخته

 زد و گفت: یلبخند

 خوشگله. کنمی_درکت م
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بدبخت دختر  ی هیاون همه آدم، فقط من و هان نی. بمیو نشست میسمت بوفه رفت به

 معذب بودم. یلی. خمیبود

  

 

 میگوش یبلند شدم. صدا یبودم. قهوه ام رو خوردم و زود دهیرو سفت چسب چادرم

 نیهم روش بود. همه با تعجب نگاهم کردن. شرمگ یتوپ یبلند شد که الحمدهللا صدا

 جواب دادم.

 _جانم بابا؟

 ؟یشیم لی_جونت سالمت بابا جان. دخترم ساعت چند تعط

 آخه پدر مـــن؟! هیچ یشیم لیتعط

 .یی_ساعت پنج بابا

 دنبالت. خداحافظ دخترم. امیب، مخ یلی_خ

 .یی_خداحافظ بابا

 ی. بابام مهندس بود و الحمدهللا وضع مالمیبه سمت سالن رفت هیکردم و با هان قطع

 و میداشت یخوب

 یدوطبقه ا یالیو هیو دارن  دنیشده و خونمون رو کوب کیشر  یکیبابام با  االنم

 خونه هی می. ماهم اومدسازنیم

از طبقه ها  یکیتموم شه. قراره  یتا ساخت اونجا تموم شه که فکر کنم به زود گهید

 بابام بشه کیشر  یبرا
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خانوم بود و بهش  هیافکارم پاره شد.  یکنن. با ورود استاد، رشته  یتوش زندگ و

 چهل داشته باشه. ایو پنج  یس خوردیم

 مهربون بود. یلیاش خ چهره

 .شناسنیمن رو م ییترم باال یم. بچه هاهست ی. من ملکدیخوش اومد یلی_خ

 گفت: یپسر پشمکه با لحن بامزه ا اون

 _بله استاد.

کردم و به استاد  یپوف ت؟یچاپلوس نیبابت ا میبهت اسکار بد ؟یچ یعنیحاال  خب

 شدم. رهیخ

 یلیبود و باهم خ یخوب یلیدختر خ ییکردم. خدا یخداحافظ هیپنج از هان ساعت

 نی. سوار ماشمیجور شد

 شدم و گونه اش رو بوس کردم و گفتم: مییکالس بابا با

 .ی_سالم دد

 کرد و گفت: ینیر یش اخم

 ؟ی_دوباره لوس شد

 کردم و گفتم: زونیرو آو لوچام

 ؟یبحلف ینجولیبا من ا ادیجونم؟ دلت مو ی_دد

 و راه افتاد. دیخند

 _خب، دانشگاه چطور بود؟
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 .میدار  یخوب ی_خوب بود. استادا

 _خب خدا رو شکر.

نشسته بود و مهرشادم سرش تو  ونیز یتلو یطبق معمول پا ایمح م،یدیخونه که رس به

 قربونش ی. الهیگوش

 رونیخودش. هر وقت باهاش ب یبود برا ینردبون هی یبود، ول کتری. دوسال ازم کوچبرم

 کردن یفکر م رفتم،یم

سالش بود. بر  کیو  ستیهم ب میو به بابام رفته بود. آج هیرتی. فوق العاده غنامزدمه

 عکس من

 یکردم. هممون چشامون آب یم تشیکرد. من اذ یدعوا م یلیبا من خ یبود، ول آروم

 بود و به

 .میخوشگلمون رفته بود مادر

 .دی. خجالتم نددی! تو رو خدا بلند نشی_وا

 و گفت: دیخند ایمح

 شد؟ داتی_باز تو پ

 رو گاز گرفتم و گفتم: لبم

 !دیی_نفرما

رو برداشتم. تا حاال انقدر چادر رو سرم نبود. نشستم بغل مهرشاد. برعکس  چادرم

! خودش رو ی. عوضـــشیبا من جور بود. سرم رو کردم تو گوش شتریمهرشاد ب ا،یمح
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. اگه میدیخندی. آخ که چقدر باهم مشهیبا پسرا دوست م رهیدختر جا زده و م یجا

 بودن. یاعتقاد یلیخ ذاشتن،یزندمون نم دنیفهمیمامان و بابام م

 .میبود طونی. شمیکن کاریخب چ یول ما،ینکرده ما نبود ییخدا نکهینه ا البته

دهنش رو کج کرد. مقنعه ام رو هم  ایدستش رو انداخت دور گردن من که مح مهرشاد

 مهرشاد و در گوشش گفتم: یدرآوردم و سرم رو گذاشتم رو شونه 

 ؟یهست یز یکرم ر  هی ی هی_ پا

 شد و گفت: طونیش شماشچ

 _صد در صد.

 رو انداختم باال و گفتم: ابروهام

 .ایب گهید ی قهیباال و توهم دو دق رمی_پس من م

و رو نوک  رونیلباسام رو عوض کردم. از اتاق آروم زدم ب یشدم و رفتم تو اتاقم. زرت بلند

. بر عکس اتاق منه. وارد اتاق من زهی! چقدر تمی. واایو رفتم تو اتاق مح دمییپام دو

 !لهیصد رحمت به طو یگیم ،یشیم

. مهرشاد هم وارد شد و باهم مشغول رونیبره ب خواستیم ایصد در صد مح االن

 .میشد

 _مهرشــاد فشار بده.

باال. زود و تند تند کارامون رو انجام  اومدیداشت از پله ها م یکی. میدیپا شن یصدا

 مون باال بود. انقدر سرعتمیداد
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تو  میدیو چپ رونیب میاز اتاقش زد عیسرعتش باال نبود! سر  ریومپا لمیتو ف منید که

 اتاق من.

 .میدیخندیم زیر  زی. ر میزدینفس م نفس

 بلند شد. ایبنفش مح ــــغیج یاکنون، صدا هم

 ایمح غی. مامان و بابا که از جنییو دِ فرار به سمت پا میشد میاز اتاقمون ج عیسر 

 که دنیبودن، فهم دهیگرخ

با  ایشل بود. مح شمونی. ماهم نکردنیمن و مهرشاده و چپ چپ نگاهمون م کار

و دوباره  نییبود، اومد پا یراز یباغ حاج محمد بن اصغر ش یکه همانند گوجه  یا افهیق

 تیکه من و مهرشاد شلوارامون رو عنا دیکش گهید غیج هی

 .میفرمود

 گفت: ایمح

 خر، مهــــرشاد ســگ... ی_محدثـــه 

 رو به بابا گفت: تیبا عصبان بعد

 انداختن! یبه چه روز  نی_بابا فقط تو رو خدا نگاهشون کن. لباسام رو بب

 لباساش نابود شده بود. گهید یلیلباساش رو گرفت سمت بابا. اوه اوه! خ و

 گفت: تیبا عصبان بابا

 . بزرگتر از شماست.تونهی. آبجدی_خجالت بکش

تا چروک  میگذاشته بود، انقدر روش نشست رونیب ی. لباساش رو که برامیزدینم حرف

 شد.
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 هم انقدر رو لباساش حساس بود که رو ننه باباش نبود! ایمح

 گفت: مامان

 تر بود! دهیفهم نایاز ا دادمیپرورش م آوردمی_بچه بزرگ نکردم که. شتر م

شده بود! آب دهنمون رو قورت  قابلمه یچشمامون اندازه  ،یگیو مهرشاد رو م من

 .میو دوباره الل موند میداد

 گفت: بابا

 .دیامشب اصال حق غذا خوردن ندار  ه،ی_به عنوان تنب

 نکن بابا. یهیتنب نیهمچ یول ر،ی_نـــــــه بابا! جونم رو بگ

 .کردیکه داشت غش م مهرشاد

 داد زد: تیبا عصبان بابا

 تو اتاقاتون، زود. دیکه گفتم. زود بر  نی_هم

 شده بود، گفت: یحرص یلیتو اتاق من. مهرشاد که خ میرفت زونیآو یبدن با

 لوسه. یلیخ ایمح نی_ا

 بزرگترت درست حرف بزن. ی_راجب آبج

 شل گفت: شین با

 .یی_عشق فقط تو

 چشم غره براش رفتم و گفتم: هیخرم کنه.  خواستیم

 ؟یخوایم ی_چ
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 ؟یفالفل می_بر 

 .ولیرو بهم زدم و گفتم: ا دستام

 زدم بهتر بود! یزدم که نم ملیهم ر  یکمیو چادرم رو سرم کردم.  میحاضر شد زود

زود در اتاقم رو قفل کردم و از پنجره با  نیهم ینبود، برا یز یچ نیپنجره تا زم ی فاصله

 .نییپا میطناب رفت

و فرار. تا پامون  می. زود کفشامون رو پامون کردستین ینه، خبر  میدید میدیکش سرک

 تو کوچه، میرو گذاشت

 شد و گفت: یرتیمهرشاد غ دم،یکه خند یکمیخنده.  ریز  میزد

 _جمع کن خودت رو.

  

 

قاتال به همه نگاه  نی. مهرشاد عمیرفتیرو بستم. دست به دست هم راه م شمین منم

گرفت. آخ که چقدر  یو مهرشاد دو تا فالفل مشت میشد یفالفل هی. وارد کردیم

 !میکشیم یو گشنگ میشیم هیتنب میکنه ما االن دار  یفکر م چارهیب ی. بابادیچسب

 ؟یشهرباز  میبر  یا هیپا م،یاومد رونی_مهرشاد، حاال که ب

 .میرو بهم زد و گفت: بر  دستاش

 .یشهر باز  میو رفت میگرفت یتاکس هی

 جدالسادات! ای نجا؟ی! چه خبر بود ااه
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! انقدر یآ ی. آمیشد ییسوار ترن هوا میها رو گرفت و رفت طیت تمام بلکثاف مهرشاد

 رو دوست دارم نیمن ا

 نگو. که

 !دیکه مهرشاد گرخ دمیکش یو مجلس کیش یلیخ ــغیج هیباال رفت،  تا

 .میو من و مهرشاد عـــر زد نییاومد پا هوی

. مهرشاد رو به موت بود. چادرم رو درست میشد ادهیمناسب و معقول بود. پ یلیخ

 مهرشاد. شیو برگشتم پ دمیخر  وهیکردم و رفتم براش از بوفه آبم

 _واکن گاراژتو.

 هیسراغ بق میکنارش نشستم و رفت کمیرو کردم تو حلقش.  وهیرو وا کرد و آبم دهنش

 . آخ کهلیوسا ی

پشت وانت و  زمتونیر یبعد م یانشالله دفعه  ،یخوش گذشت. جاتون خال چقدر

 توپ. یشهر باز  هی میر یم

دهنمون  نکهیا یعنیامام هشتم! ساعت ده شب بود.  ایساعت نگاه کردم.  به

 .(سی. )همون سروروسهیس

 .میشده. بدو بر  ری_مهرشاد د

کفشم باز شده بود.  یشانس گه من! بندا ی. امیرو تکون داد و باهم راه افتاد سرش

 کفشم رو ینشستم بندا

دهنت! دستم رو گذاشتم  یسفت. ا زیچ هیو تا خواستم پاشم، دماغم خورد به  بستم

 نمیرو دماغم. برگشتم بب
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بود؟ آها،  یبود؟ تق یبود؟ نق یعـــه! پسر پشمکس! اسمش چ دمیخوردم که د یچ به

 .یبیآهان، ماهان نق

کردم و تند گفتم:  یمن، از تعجب چشگاش چهار تا شد! اخم وحشتناک دنید با

 .دیبه بعد چشاتون رو باز کن نیهشا از اخوا

 گفت: یطونیابروش رو انداخت باال و با لحن ش یتا هی

 _خب؟ ادامه اش؟

 گفت: مهرشاد

 ادامه اش رو نشونت بدم؟ یخوای_م

به ماهان زل زده بود.  تیقرمز از عصبان یاومد. مهرشاد با صورت یاوه! بروسل اوه

 با تته پته گفت: معذرت. کرد،یم تیماهان که شلوارش رو داشت عنا

 مهرشاد و گفتم: یزدم سر شونه  یشد. دست میج عیسر  و

 .شهیخراب م تیرسان ری_حرص نخور، ش

 رو شل کردم براش. شمیگشاد و دهن باز زل زده بود به من. منم ن یچشا با

بودن  ستادهیا یعصب ی افهی! بابا و مامان با قمیسکته زد م،یدر خونه رو آروم باز کرد تا

 .اطیتو ح

 باز بود. شیآشغال آدم فروش هم پشت سرشون با ن یایمح

 .ویالو  ی. آیبود ی_مهرشاد، داداشِ خوب

 لحظات آخر. یبغلم برا ایتو. ب ی_م
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هنوز حرف نزده  ارویو  ئتیه رنیکه م یینایا نیو ع میرو بغل کرد گریمثل خال همد و

کردم و به  نیو من با دستم ف می. از هم جدا شدمیکردیم هیماهم گر  ه،یگر  ریز  زننیم

 .میسمت بابا رفت

 لب زد و گفت: دهنتون آسفالته. ایمح

 با ادبم! یلیمثال من خ ی. لبم رو گاز گرفتم. الکنیادبه ا یعه! ب عه

 با اخم گفت: بابا

 د؟یبرده بود فی_کجا تشر 

 آب دهنش رو قورت داد و گفت: مهرشاد

 _عه عه! اوم...

 اله!_درد بزغ

)منحرفا، از حرف زدن تر  کردمیبودم اونجا و تر تر م ستادهی. نابود ایچیکه اصال ه منم

 .(کردیتر م

 ارم؟یدرب ای یگی_م

 شد. یطالب یمن و مهرشاد اندازه  یچشما

 رو؟ یزدم: چ غیج

 داشت پنهونش کنه، گفت: کمربندم رو. یکه خنده اش گرفته بود و سع بابا

 و دوباره چشمامون شد هندونه! میدیکش یراحت نفس

 من و گفت: یجلو ستادیرفت سمت کمربندش. مهرشاد ا دستش
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. پدر، یاز رو جسد من رد بش دی. اول بایخواهر بلند کن یدست رو ذارمی_پدر، من نم

 آه پدر!

 هم کمربند رو درآورد و گفت: بابام

 .ی_آه پسرم، تو چه قدر فداکار 

 و گفت: دیکه چشماش به کمربند افتاد، کنار کش مهرشاد

 و کبودش کن! اهی_به من چه اصال؟! بزن س

و  میدستشون رد شد ریسرعت از ز  تیضربه تو هوا زد که من و مهرشاد با نها هی بابا

 تو اتاقامون. میدیچپ

سر به سرمون  شهیو هم کردیبه زدن م دیما رو تهد یو الک میداشت یخوب یبابا

 آدم یای. آخ، محذاشتیم

 م،یببرتش از دستش خالص ش رهیرو بگ نیا ادیب شهینم دایپ میکی ی. بدبختفروش

 من رو ادیهم نم یکی

! خجالت بکش دختر. دستم رو گاز گرفتم و گفتم: یاز دست من خالص شن! ه رهیبگ

 توبه.

  

اصال ! شهیفکرش باز م ییدستشو رهیو رفتم تو فکر. آدم م یسر توالت فرهنگ شستم

 !یوضع هی

 و گفتم: ییبه در دستشو دمیکش یو دست رونیب اومدم

 !یکنیم دایبرام راه حل پ شهیمن، هم یبا وفا قی_رف
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زود بلند شدم.  یلیباال و به سمت آشپزخونه رفتم. امروز خ دمیرو محکم کش دماغم

که من  رهیزدم و رفتم تو اتاقم تا حاضر شم. حاال االن فکرتون درگ یمشت یصبحونه 

 کردمیفکر م یبه چ ییداشتم تو دستشو

 یلی. خنیکنم، هم یز یواسه دانشگاه برنامه ر  یچه جور  کردمیخب داشتم فکر م نه؟

 .دیفضول

رو هم سرم  می. مقنعه سورمه ادیو شلوار سف دمیخوشگل پوش یسرمه ا یمانتو هی

 کردم. مانتوم کوتاه بود،

. پوشونهیرو م هایچادر تمام زشت ییخدا شد. یمعلوم نم دم،یپوشیچون چادر م یول

 من که اصال از چادر بدم

رو سرم و از در زدم  دمی. چادر رو کشملیهم ر  یکمیکرم ضد آفتاب زدم و  کمی. ادینم

چقدر خوش  شبیشل شد. د ششی. نرونی. مهرشاد هم از اتاقش اومد برونیب

 گذشت.

 بود. یرفت مدرسه. ماشاال رشته اش تجرب یم داشت

و در رو  دمیرو پوش میآل استار سرمه ا ی. کفشارونیکردم و از در اومدم ب یخداحافظ

 بستم.

رو  لمی. دوباره تو کوچه وساافتادیبود که کج رو شونه م فایک نیاز ا فمیرو شکر ک خدا

 چک کردم و راه افتادم.

 .میداشت نیدو تا کالس با زر  امروز

در جمع  یشلم که سع شیبا ن ه؟یک گهید نیا بغلم. دیپر  هیوارد دانشگاه شدم، هان تا

 کردنش داشتم، گفتم:
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 ؟ی_شتور 

 اخم گفت: با

 .ی_شتر خودت

 ؟یکه چطور  نهی_پشمک، منظورم ا

 باز شد و گفت: ششین

 .می_خوبم. عال

 رو بردم سمت آسمون و گفتم: دستام

 _خدا رو شکر.

راه  نیو سنگ یجد شهیهم ام،یدلقک باز  نی. جدا از ادمیرو سفت چسب چادرم

 گهیربع د هیمثل کورا راه برم!  نکهیبود، البته نه ا نیبه زم شهی. نگاهم همرفتمیم

باهم ور  میدانشگاه. داشت یها مکتیرو ن مینشست هیمونده بود به کالس. با هان

 برسه. شمماهان خر به گو یکه باعث شد صدا میزدیم

 با حاج آقاشون! دمیج خانم رو دحا ،یکه رفته بودم شهرباز  شبی. دگفتمی_داشتم م

و  یامروز  یلیحاج آقا. اتفاقا مهرشاد بر عکس من، خ گفتیبه مهرشاد م کثــافت،

 مدرن بود.

 گفتم: هیشدم و بلند شدم و رو به هان یعصب

 .می. بلند شو بر کنهیم تمیواق واق سگ داره اذ یصدا هی_اه اه! هان

شده بود، بلند شد و دنبال من راه افتاد.  رهیپسرا خ پیکه با ترس به اک یدر حال هیهان

 شونیزدم قهوه ا یعنی
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 .کردما

 گفت: هیهان

 اش رو، شده بود لبو. افهیق یدی. ندکرشایبه در و پ یدیر  یعنی_

 لبخند گفتم: با

 شاخه! یلیو فکر کرده خ زنهیم ادی_زر ز 

 زد بهم و گفت: هیهان

 . خوشم اومد ازت.یباحال یلی_خ

ماهان و دار و دستش با  قه،یو نشستم سر جام. بعد چند دق میوارد کالس شد باهم

وارد شد. داشت  یراز یمعروف باغ حاج محمد بن اصغر ش یهمانند گوجه ها یا افهیق

 اخم کردم. شتریکه نذاشتم و ب شدیشل م شمین

رم طرف و چاد نیبهش، روم رو کردم ا تیاهم یبهم انداخت که ب زیآم دینگاه تهد هی

 رو درست کردم.

 کرد. بیوارد شد و دوباره حاضر و غا استاد

 ؟ی_محدثه جعفر 

 گفت: ماهان

 بهتره ها! حونی_محدثه ر 

 مردم اصال! دما،ی. چه قدر خنددنیمزه اش بهش خند یب یدوستا بعد

 و گفتم: دیاز دهنم پر  اریاخت یب
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 _شـــوره زار نمک!

 کنم رفت به فضا.رو گفتم، کالس رفت به هوا که چه عرض  نیا تا

 گفت: د،یخندیکه م یخاک تو سر من کنن. استاد در حال یا

 _بسه بچه ها.

 هیبود.  برهیهنوز رو و هیشدن. هان رهیدادن و به استاد خ انیها خنده شون رو پا بچه

 دونه محکم زدم بهش که بست در دهانش را.

مودب و  یلیاستاد. خ زیتموم شد و من زود جزوه ام رو برداشتم و رفتم سر م کالس

 کردم یم یکه سع یبودم و درحال بینج

 چادر خودم رو خفه کنم و نگاه به صورت استاد نندازم، گفتم: با

 د؟یفرمول رو حل کن نیا شهیاستاد، م دی_ببخش

 شرمنده. دم،ینفهم تشیواقع

 زد و گفت: یلبخند نیکردن. زر  یچاپلوس کالس، چپ چپ نگام م یدخترا

 من. دی_البته. خودکارتون رو بد

رو درآوردم و خواستم بدم بهش که دستش خورد به دستم. زود دستم رو  خودکارم

معذب شدم، زود  دی. بنده خدا انگار فهمنییو از خجالت سرم رو انداختم پا دمیکش

 کردم که زارتـــ! یداد. با دقت گوش م حیتوض

بود!  زیکه رو م میشده بود. اما گوش کسانیو با خاک  نیپرت شده بود رو زم میگوش

 یبا وحشت زل زده بود به من. نگاهم رفت سمت ماهان. با لبخند بدجنس هیهان

 .کردیداشت به من نگاه م
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 گفتم: یلرزون یحرص و صدا با

 .حتونی_شرمنده استاد، ممنون بابت توض

که داشت از  تکون داد و رو به ماهان یمن خبردار شده بود، سر  یکه از ناراحت استاد

 ؟یبینق یگفت: آقا شد،یکالس خارج م

 برگشت و گفت: زود

 _بله استاد؟

 و گفت: میاشاره کرد به گوش استاد

 .نیزم دیرو انداخت شونیبهش و گوش دیخورد ی. انگار اشتباهدی_زحمتش رو بکش

 با تته پته گفت: ماهان

 آوردنه؟ یگوش ی_ استاد، مگه کالس جا

 باال و گفت: ابروهاش رو انداخت نیزر 

 . زود جمعش کن.دمیخاموش بود. من د شونی_گوش

رو که  میانداخت و منم چادرم رو سفت کردم. رفت گوش یبا حرص بهم نگاه ماهان

 صفحه اش نابود شده بود رو آورد و گرفت سمتم و گفت: بفرما.

 یبدتر بود. ازش گرفتم و نگاهم رو ازش گرفتم. پسره  یبفرماش از فحش ناموس نیا

 یچه جور  دونمیرو نم یر یکبیا

 بود، گفتم: نیکه نگام به زم یدانشگاه دنبالشن! رو به استاد در حال یدخترا

 _ممنون استاد.
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بودم. انشالله  یعصبان یلی. خمیاز کالس خارج شد هیرو برداشتم و با هان فمیک بعد

 کُلفَت. لیبیس ی کهیتو صورتت بترکه مرت تیگوش

 اومد سمتم و گفت: تیبا عصان د،یالن. تا منو دس مکتیبود رو ن نشسته

من هزار تا دختر مثل تو  ه؟یسرت خبر  یدیچادر رو کش یفکر کرد ،یعوض ی_دختره 

 یچجور  دمیکه د اریخوبا رو در ن ی. ادادنیچادر چراغ سبز نشون م ریکه از ز  دمیرو د

 .یکردیاستاد رو م یپاچه خوار  یداشت

من  گفتیداشت م یزبون یبا زبون ب شعوریشده بودم که نگو. ب یچنان عصب ان

 خ*ر*ا*ب*م!

 تو صورتش. دمیکرده بودم. دستم رو بلند کردم و محکم کوب بغض

که داشت پس  هی. هانکردنیکرده بود. دوستاش با تعجب به ما نگاه م تعجب

 .افتادیم

و تو  رفتمیداشتم راهم رو م نکهیداشتم؟ جز ا ی_خجالت بکش. مگه من با تو کار 

 برات متاسفم. یلیبود؟ خ یخبر  ،یکردیم تمیو اذ یمگس دنبال من بود نیع

 آشغال. یبغض کرده بودم. پسره  زدم،یمدت که حرف م نیا تمام

. چادرم رو گرفتم تو صورتم و میدانشگاه شد یرو گرفتم و وارد محوطه  هیهان دست

 ی. بر عکس همه هیگر  ریزدم ز 

 بد بود. یلیخ نیو ا دادمیبودم و زود وا م یاحساسات یلیبودنام و غرورم، خ شاد

 بغلم کرد و گفت: هیهان
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 .شعوریآروم باش. خاک تو سرش ب زمیعز  ش،ی_ه

 رو پاک کردم و گفتم: اشکام

 خندمیو م گمیدلقکم و م یلی. درسته خستمیبه خدا من از اون دختراش ن ه،ی_هان

 یکنم، ول یم یادب یهم ب یو گاه

 وقت جلب توجه نکردم. چیشاهده ه خدا

 گفت: یبا لبخند و لحن مهربون هیهان

شناختمت. تمومش کن. ارزشش رو نداره  یدو روز حساب نی. تو ازمیعز  دونمی_م

از  رمیمیکه دارم م میبخور  یز یچ هیسلف  میبر  ای. بیز یر یاشک م یدار  ینجور یا

 .یگشنگ

 و گفتم: دمیهام خند هیگر  ونیم

 _کارد بخوره تو شکمت!

 .میاز خجالت شکممون دراومد یسلف. حساب میرو پاک کردم و باهم رفت اشکام

قتل ماهان رو  یداشتم تو ذهنم نقشه  یعنیحوصله بودم.  یرو ب یبعد یها کالس

 .دمیکشیم

 یول دم،یدیرو م ی. تو چشماش شرمندگکردمینگاه ماهان رو حس م ینیسنگ

 ذاشتیغرورش نم

سگ برام  نیبود. ع یخوب یلیخ یهم که نابود شده. آخ، گوش میمعلوم شه. گوش ادیز 

 کار کرد.
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ترسناک مهرشاد،  ی افهیق دنیکه با د میحرکت کرد یآروم به سمت خروج آروم

 . صد در صد بهمدمیگرخ

 زدن و جواب ندادم و نگران شدن. مهرشاد با اخم اومد طرفم و گفت: زنگ

چه  یدونیرو داره؟ م یصاحاب پس نقش چ یب نیا ؟یدیرو چرا جواب نم تی_گوش

 برو م؟یقدر نگران شد

 بود. ادیرو شکر کن بابا کارش ز  خدا

افتاد و  میرو گرفتم سمتش. نگاهش به گوش میدهن باز زل زده بودم بهش. گوش با

 اخم کرد و گفت: شتریب

 .دمیتر از تو ند یدست و پا چلفت یعنی_خاک تو سرت کنم. 

 گفت: هویکه تا اون موقع تو بهت بود،  هیبهش که بست. هانکردم  اخم

 _سالم.

 و گفت: نییبهش انداخت و سرش رو انداخت پا ینگاه مین مهرشاد

 .دی_سالم خانم، ببخش

 و گفتم: هی. رو کردم طرف هاندیداداشم خجالت کش ،یآخ

 .کترهی_مهرشاد داداشمه و از من کوچ

 با لبخند گفت: هیهان

 _فکر کردم شوهرته. ماشالله. خوشبختم آقا مهرشاد.

 بود. گفت: نییسرش پا مهرشاد
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 .نطوری_منم هم

 ی. مهرشاد که متوجه میشد یبا مهرشاد راه م،یکرد یخداحافظ هیاز هان نکهیاز ا بعد

 گرفته ام شده بود، ی افهیق

 رو انداخت دور گردنم و گفت: دستش

 ناراحت باشه. میآبج نمی_نب

 زدم و گفتم: یلبخند

 بابا. خسته ام. ستین یچی_ه

. میشد یانداختم باال و سوار تاکس یخر عمته و منم شونه ا یعنینگاه بهم کرد که  هی

 رو که بستم، یدر تاکس

! یکرد. عنتر برق یبه ماهان افتاد که با پوزخند به ما نگاه م نیماش ی شهیاز ش نگاهم

 حد نی)در ا

 !(هیعصب

 یچیه ییبایشدم. خدا رو شکر از ز  رهیچشم غره چشم ازش گرفتم و به مهرشاد خ با

 یکم نداشت. دخترا

پسر با  هیخب نگاهشون دنبالشه.  یسنشون از مهرشاد باالتره، ول نکهیبا ا لمونیفام

 ینیقربونت بشم. متوجه سنگ ی. الهیآسمون یآب یمد روز و چشا ییخرما یموها

 نگاهم شد و نگاهم کرد.

 گفت: یلبخند بدجنس با

 _تموم شدما!
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 سرد شد و گفتم: نگاهم

 _بد مزه.

هم  زدهمیحمله کرد سمتم که امام س ریمامان چنان با کف گ م،یخونه که شد وارد

 ظهور کرد!

 شکسته بود. می_عه! مامان خب گوش

از دست کدوماتون بکشم. اون از مهرشاد که جون  دونمیبچه. نم یر ی_انشالله درد بگ

 بهتر بود! کردمیکه شتر بزرگ م گمیاز تو. م نمینم نذاشته، اتو ت

 بود. یحرص یلی. خکردمیمدت، با تعجب نگاش م تمام

 عشقم؟ یکنیم یخال یدوباره حرصت رو سر من دار  شدهی_چ

 نگاه چپ بهم انداخت و گفت: هی

 فیبابات با خانواده اش قراره تشر  کی. شر می_در به در مونده، امشب مهمون دار 

 .ارنیب

 خراب شد رو سرم. ایانگار دن یعنی

 _مــــامـــان؟

 گفت: ایمح

 .ــــامــانی_

 گفت: مامان

 دخترم. یبه جا گفت یلیخ-
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تا حاال، نه من نه مهرشاد، محل سگم بهش  شبیانداختم. از د اینگاه چپ به مح هی

 . خاک تو سر آدم فروشش کنم.مینذاشت

رفتم تو اتاقم. آخه االن  ن،یرو زم دمیکوبیکه پام رو م یچادرم رو کندم و در حال کالفه

 من ه؟یچه وقت مهمون باز 

. موهام رو خشک رونی. زود رفتم حموم و زودم اومدم بدمیجون م یاز خستگ دارم

 کردم و بستمش.

هم  دیشال سف هیرو هم پام کردم و  دمیو شلوار سف دمیسبز خوشگلم رو پوش کیتون

 انداختم رو سرم.

خدا! من چه قدر  یرنگ. وا یکم رژ گلبه یلیو در آخر خ ملیکرم پودر زدم و ر  یکمی

 !شیذره آرا هی نیکردم با ا رییتغ

 !آدیرو سرم. انگار داره برام خواستگار م دمیرو هم کش دمیخوش رنگ سف چادر

 وارد شد. اخم کردم و چس کنم رو زدم به برق! ایباز شد و مح در

خوشگلش رو گونه ام نشست و با لحن خر کنش  یادورم حلقه شد و لب دستاش

 گفت:

 بوشم! یمن عصب یکلد ی. آخه خودت کالهید دیمن، ببخش گریج-

 .آوردیمن رو در م یخــــاکا! داشت ادا یعنیگشاد، زل زدم بهش. خـــــاک،  یچشما با

 . ولم کن.یکرد می. اه اه! تف مالدمیخب بخش یلی_خ

 تو سرم و گفت: زد

 .اقتیل ی_ب
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 و گفتم: دمیخند

 ؟ی_تو چرا حاضر نشد

 .رمی_االن م

 برگشت و گفت: هویبه سمت در رفت و  بعد

 .یاوجل شد ی_به قول خودت، خعل

 شل شد و اون رفت. شمین

 اومدی. خوبه حاال بدم مرونیزنگ، زود چادرم رو درست کردم و از اتاق زدم ب یصدا با

 !ادیمهمون ب

و  رونیهم چادر سرکن اومد ب ایبابام رو. مح کیشر  نمیناموسا دوست داشتم بب یول

 بود. بله، درست حدس زدم. نیی. مهرشاد که فکر کنم پانییپا میرفت

سمتشون.  میو بعد من رفت ایاول مهرشاد و بعد مح ،یپوش کیش یلیخ یورود آقا با

که ناموسا  میسالم کرد ریدست داد و ما هم سر به ز  ارویمردونه با  یلیمهرشاد خ

 گرفت. لمونیتحو

 ! مادر خانواده هم وارد شد.بـــــه

 یباشه مدلش رو بردارم برا ادمیهم داره.  یخوشگل یمانتو چه

 .میهم بدوز  یمام

 رو بغل کرد و گفت: ایاش آشنا بودا! مح افهیقدر ق چه

 ماشالله ماشالله.-
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 دختر بزرگم هستش. ای. محدیلطف دار  یلیگفت: خ مامان

 که به من افتاد، چشماش برق زد و اومد منم بغل کرد. نگاهش

 !یچه احساسات ،یبیب یما اوه

 .نیخوش اومد یلی_خ

 زده گفت: جانیه

 .باترنیز  یکیاز  یکیماشالله ماشالله.  -

و چادرمون رو سفت  ایمح یبود، زدم به پهلو ریپسر جنتلمن که سر به ز  هیورود  با

 هاشون آشنا بود! افهیق نقدریچرا ا دونمی. نممیکرد

 به ما سالم کرد. ریمهرشاد دست داد و سر به ز  با

 یعنیرفت! چنان بلند سالم کردم که نگو،  تمیثیسالم دادم که ح یجور  هیکه  من

 رو بشکافم. )آخ آخ، بدبخت!( میشونیبا تبر پ خواستمیم

 بود. برهیچادرش رو و ریرو به موت بود از خنده. ز  ایمح

 ــ.....حرفم نصفه موندگـــــــــ یما او

 چه قدر نایا گمی! مایعنیشدم.  رهیخ کرد،یکه داشت به بابا سالم م یبه شخص و

 هستنا! آشنا

نگاهش  یتعجب کرد و منم عصب د،یمهرشادم دست داد و اخم کرد. به من که رس با

 کردم. یم

 و گفت: ریرو انداخت ز  سرش
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 .یسالم خانوم جعفر  -

 .دیسالم، خوش اومد کی_عل

 !یچقدر آرومه، بعد تو دانشگاه اونجور  نجایا یعوض نگاه

 با تعجب گفت: ایمح

 هم رو؟ دیشناختی_م

 حرص گفتم: با

 _از شانس گوهم، هم کالسمه.

 .یغار حرا باز شد! ببند بابا درت رو، آبرومون رو برد یاندازه  دهنش

 سب بود. با ماماننامنا پشیذره ت هیملوس وارد شد. البته استغفرهللا  یلیدختر خ هی

 بوسش کرد. یدست داد و مامان کل یمیصم یلیخ

 دست داد و حال احوال کرد. یمیصم یلیخ د،یما که رس به

 . پام درد گرفت.گهید نیبرو ببش اه،

کمک  دیدر به در، حاال البد من با یهم رفت نشست. ا اینشستن و مح همشون

 مامان کنم.

 مامان رفتم تو آشپزخونه. با

 گفت: مامان

بد نبود،  پشیت یکمیخانمه که نگو. اگه  نقدری. ادمشیبار د هی ؟یدی_دخترشون رو د

 گرفتمشیم



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

37 

 

 مهرشاد. یبرا

 _مــامــان؟! مهرشاد فقط شونزده سالشه!

 .کترهیدرمون، چته؟ دختره هم شونزده سالشه و دو ماه از مهرشاد کوچ ی_درد ب

. ماهان و داداشش رونیخونه اومدم برو داد دستم. از آشپز  ییچا ینیکردم و س یپوف

 که سرشون

. غلط نکنم کردیبه ماهان نگاه م یخشتکاشون بود و مهرشاد هم داشت با کنجکاو تو

 شناختش.

 _مهرشاد جان؟

 رو دادم دستش که ببره. ینیشد و اومد سمتم. س بلند

 .میجلوشون بود، نشست ییرایپذ لیکه وسا قهیرو چرخوند و بعد از چند دق ینیس

 گفت: بابا

 ؟یکنینم یجان، پسرات رو معرف امکی_ماشالله. س

 یسواله؟ وقت نمیبود منم بترکم اون وسط. بابا آخه ا کیکه پوزخند زد و نزد مهرشاد

 آخه؟ یچ یعنــی ؟یچ یعنی ،یکنینم یپسراتون رو معرف یگیم

 بازش گفت: شیبا اون ن امکیس عمو

 آقا ماهان هستن. کمیهم پسر کوچ شونیپسر بزرگم آقا ماکان و ا شونی_ا

 !ییزدم. آقا؟! اونم چه آقا یپوزخند

 به دخترش اشاره کرد و گفت: و
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 باباشه. یمارال بابا و دردونه  شونمی_ا

 چشمش رفت سمت مارال که زود گرفتش. مهرشاد

 دونه زدم به پهلوش، کثافت. هی

 گفت: امکیس

 د؟یکنینم یجان؟ معرف دیام ی_شما چ

آقا  شونمیمحدثه جان و ا کمیهم دختر کوچ شونیجان و ا ایدختر بزرگم مح شونیا-

 پسر گل بابا،

 جان هستن که از خواهراش سنش کمتره. مهرشاد

نگاه به من انداخت که اخم  هینگاه به مهرشاد و  هیسرش رو بلند کرد و  ماهان

 کردم. یوحشتناک

 .دمیرو سفت چسب چادرم

 گفت : یبینق خانم

 م؟یشیم هیباهم همسا گهید یهفته  هی_خب، انشالله تا 

 !؟ی:چـــمیحواسمون باشه، گفت نکهیو ماهان بدون ا من

چشم  هیو منم  میبا تعجب به ما نگاه کردن. من و ماهان با حرص به هم نگاه کرد همه

 توپ بهش رفتم. یغره 

 گفت: بابا

 د؟یدار  ی_مشکل
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 شده بودم، گفتم: رهیخ نیزمکه به  نجوریزدم و هم ینیشرمگ لبخند

 نداشتم. ی. منظور دی_ببخش

 یخونه  میکه بر  دیرو جمع کن التونیاز فردا وسا گهی_خب خدا رو شکر. انشالله د

 .دیجد

و ماکان و  یبیو مامان با خانوم نق یبینق یمشغول حرف زدن بودن. بابا با آقا همه

 هم باهم. ایمهرشاد و مح

ماهان سگ رو  دیبا یعنیداغون بود.  یلی. اعصابم خمیمن و ماهان الل بود فقط

 اونم به عنوان کردم؟یتحمل م

 ی. زل زدم بهش تا از رو بره، ولکنهیداره نگاهم م دمیسرم رو بلند کردم، د ه؟یهمسا

 اون پر رو تر بود. تازه ابرو هم

 باال! انداخت

 د زد.لبخن دمیچشم د یغره رفتم و چادرم رو درست کردم. از گوشه  چشم

دور هم!  میمشت گشنه جمع شده بود هی یعنیتو آشپزخونه.  دنیشام، همه پر  موقع

 اه اه، چقدر سخته با کالس

 خوردن، اونم با چادر. غذا

بابا، سرم رو  یمن نشسته بود. سرم تو بشقاب بود که با صدا یرو به رو قایدق ماهان

 بلند کردم و گفتم:

 _بله؟

 من زد و گفت: یبه خنگ یلبخند بابا
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 .یهست یبا آقا ماهان هم کالس دمیشن-

. ببند درت کردینگاه به ماهان انداختم که لبخند به لب داشت و به بابا نگاه م مین هی

 رو بابا.

 آه آره، خوشبختانه! -

توپ بهش  یچشم غره  هیگفتم که ماهان اخم کرد و بعد  یجور  هیرو  خوشبختانه

 پام له شد. هویرفتم که 

 ماهان آشغال پام رو له کرده بود. آخ،

 .نیا وونهی. حنییخشم نگاهش کردم که سرش رو انداخت پا با

 

کنار و  دیکش ایاصرار کرد که تو ظرف شستن کمکمون کنه. مح یاز شام، مارال کل بعد

 یبود. کل هیبود و مثل خودم پا ی. دختر نمک و باحالمیمن و مارال مشغول شد

 باحال و من به اون. گفتی. اون به من ممیدیخند

 گفت: مارال

 .نییپا میدهن معلممون رو آورد میزد یواقع یبه معنا گه،ی_آره د

 .افتمیخودم م ادی ،یکنیم فی_داستانات رو که تعر 

 با لبخند گفت: مارال

 ناز و معصومه. افتی. قیباش طونیش خورهی_بهت نم

 _چاکر پاکرم به موال.
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تو  دی. خواستم چادرم رو سرم کنم که ماهان پر رونیو از آشپزخونه رفت ب دیخند

و زود چادرم رو سرم کردم.  دمیکش یبلند ــنینگاه به من انداخت که ه هیآشپزخونه. 

 و صد در صد شدمیاز خجالت داشتم آب م

 لپام گل انداخته بود. االن

 د؟یداشت ی_بله؟ کار 

 گفت: طنتیش با

 .خواستمیآب م وانیل هی_

. تمام خچالیاز آب چکون برداشتم و رفتم سمت  یوانیو ل دمیکش یا یعصب پوف

 مدت زل زده بود به من.

 تشکرم نکرد، اسکل. هیرو بستم و آب رو دادم دستش.  خچالیمعذب بودم. در  یلیخ

قاتال  نیشد سمت من. مهرشاد که ع دهیکه نگاه ها کش رونیاز آشپزخونه اومدم ب زود

 .کردیبه من نگاه م

به ماکان نگاه  یه یچشم ریز  ای. محایزدم و نشستم کنار مح ینیشرمگ لبخند

 !دیچشم سف یدختره  یا کرد،یم

. یوا یحاال وا ،یوا یوا ی. وایوا یحاال وا ،یوا یوا ی! وادهیبه کجاها کش نیبب کارت

 ...!یوا یوا

 دراومدم. ریلحظه رفتم تو حس و د هی د،یببخش آخ

 که به خواننده برخورده. کننیچشم. دوستان اشاره م چشم

 . )کم داره!(خوامیاز خواننده عذر م نجایاز هم من
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 میر یبعد م یبار گفتن هفته  ستیاز سر شب ب شد؟یچرا تموم نم یمهمون نیا اه،

 خونمون. باشه بابا، میتمرگیم

 .میدیفهم

به من  طنتیدوست داشتم جفت پاهام االن تو حلق ماهان بود. همش با ش یلیخ

 . معلومشدیم رهیخ

از دهنش دراومده بهم گفته  ی. هر چکشهی! خجالتم نمدهیبرام د ییچه خوابا ستین

 پر رو. کنه،یمن و نگاهم م ینشسته جلو ییواقعا با چه رو دونمیو نم

 چادرم. نییدستم پا هیچادرم بود و  یدستم باال هیمعذب بودم.  یلیکه خ منم

 رو که انقدر به فرش دوختم نگاهم

 داشت؟! هــان؟ یدونه ببافم. االن چه ربط هیباشه  ادمیگرفتم.  ادیطرحشون رو  که

 خل شدم رفتا! نه هنوز نرفته! هوف،

 میساعت فقط بلند شدن بگن ما دار  هیرو ببرن.  فشونیگرفتن تشر  میتصم باالخره

 د،یبر  ـای! لعنتمیر یم

 ؟یدیعذابمون م چــرا

 یز یچ هیلب  ریچشمک بهم زد و ز  هی. ماهان آخر سر میکرد شونیدم در همراه تا

 من رو از راه بدر کنه. خوادیو فقط اخم کردم بهش. االغ م دمیگفت که نفهم

 لعنت شده به خودت طانیاز شر ش ا،ی. خدااستغفرهللا

 .برمیم پناه

 رفــتن! شه؟یکردن و رفتن. باورتون م یخداحافظ یو مجلس کیش یلیخ
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 و گفتم: دمیرو بستم و چادرم رو کش در

 .ــشی_آخ

 _درد!

 ام! یتعجب نگاهم رو دادم به مامان. به خدا من سر راه با

 و گفتم: دمیتو فکر بود کش بیمهرشاد که عج یبه شونه  یکندم و دست شالمم

 .ری_عشقم، من رفتم الال. شب بخ

 .سایوا سای_وا

 _هوم؟

 برم مدرسه. خوامیفردا نم-

 _خب چرا؟

 سه روز اخراجم کرده. ری_مد

 دهن باز گفتم: با

درس خوندنت  نیبگم به تو با ا یخاک تو سرت کنم. من چ ؟یگیم ی! االن دار ؟ی_چـ

 آخه؟

آدم فروشم نگفتم. فردا من رو با  یایمح نی. به ادوننیباش. مامان بابا نم سی_عه هـ

 خودت

 دانشگاه، تو رو خدا. ببر

 ؟یکنیم کاریدر عوضش برام چ-
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 حرص گفت: با

 بهت. دمیتوپ م یتزایپ هی_در عوضش 

 کردم و گفتم: اخم

 _نخواستم. رو کمک منم حساب نکن.

 و گفت: دیبرم که دستم رو کش خواستم

 باشه باشه، غلط کردم. خوبه؟-

 .کنمیم دارتیب امیباشه. صبح م-

چه  ستیو گونه ام رو ماچ کرد و رفت تو اتاقش. خاک بر سر دوباره معلوم ن دیخند

 سوزونده. یشیآت

 رفتم الال. ار،یو بعد از فکر کردن بس ییرفتم تو دستشو دوباره

 کی نم،یبیکه نگو! مثال من دارم خواب م نمیبیم یچرت و پرت یخوابا هی یخال جاتون

 دارم نمیبیدفعه خودم رو م

 یلی. خگرمیباز  هی! آخ آخ، من عاشق شمیم بیغ هویو بعد  زنمیحرف م باهاش

 .کنمیرو دانلود م لماشیف

تو خواب هم  یعنیبود.  یتو خواب سرش نوران یکه بدبخت دمیبار خوابش رو د هی

 .کشتمیداشتم خودم رو م

 از دوستام اومده.( یکیسر  نی. اتهی، بر اساس واقعبودا! )خخ یوضع هی اصال

 .دمیفکر، خواب یبعد از کل خالصه
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 ساعتم بلند شد. یصدا

درست شد! با چشم بسته نشستم. موهام  یکه حساب نیزم دمشیوبداشتم و ک برش

و اومدم  دمی. به صورتم آب پاشییرفتم دستشو یافتضاح تیرو جمع کردم و با وضع

 کم کم چشام باز شد. ش،ی. آخرونیب

شد االن  یم یکه تو شلوارم بودش. اوه اوه! چ رهنمیشلوارم تا کجا بود! پ یها پاچه

 لیگفت س یزد م یزنگ م یکی

اول  نینبودم. بب نجایکه من االن ا ادیب لیخب االغ، اگه س له؟یو دانشگاه تعط اومده

 فکر ییزایبه چه چ یصبح

 !کنمایم

 هیرو!  نیا دنیدر اتاق مهرشاد رو وا کردم و رفتم تو. نوچ نوچ، خواب تیهمون وضع با

 هیدستش و 

 د کنار. دهنشم باز بود.بود از رو تخت و پتوشم تا کجا رفته بو زونیآو لنگش

 اش و تکونش دادم پشت سرهم. نهیرو گذاشتم رو س دستم

 و دی! با هول پر برهیرو و میلحظه دوتامون رفت هی

 :گفت

 ه؟یهان؟ چ-

 چشماش چه قرمزه. ،یاله
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 بلند شو. ی_مهر 

 ده؟یدختر ورپر  ی_درد! مگه آزار دار 

 دانشگاه؟ میبر  یخوای_مگه نم

 _ها؟! آخ آره. ساعت چنده؟

 .میو ن شی_ش

 گرد شد و گفت: چشاش

 !؟ی_اسکلمون کرد

 .گمی_بلند شو م

 رو زد و گفت: باشه. خودش

 .ایدیخواب نمیبب امی_ن

 .دمیصبحانه رو چ زی. رفتم تو آشپزخونه و مرونیاتاق زدم ب از

 خواب آلو وارد آشپزخونه شد. یا افهیباق قه،یهم بعد دو دق مهرشاد

 ی افهیق دنی. با دمیدیخوابیم دیو نبا اومدیدر حد مرگ خوابمون م دوتامونم

 بنده یز یکرم ر  یمهرشاد، سامانه 

 شد! فعال

 زدم و انگشت اشاره ام رو بردم سمت ی. لبخند مرموز زدیداشت چرت م مهرشاد

 یجور  هی هوی رم،یبم یرحم شدم و انگشتم رو کردم تو چشمش. اله یب هوی. صورتش

 که گفتم االنه که دیپر 
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 شــل بود. شمیشده بود و منم ن رهیبه من خ یکنه. با نگاه برزخ سکته

 و گفت: رونیرو فرستاد ب شیعصب نفس

 همه خوابن، وگرنه دهنت بــوق بود. فی_ح

. خالصه بعد از صبحانه، رفتم باال تا آوردیکم م شتریو اون ب شدیشل تر م یه شمین

 حاضر شم.

 ی. مقنعه دمیو شلوار کرم رنگم رو هم پوش دمیکوتاهم رو پوش رنگ یکرم یمانتو

 رنگم رو هم سرم کردم. یشکالت

 .یرژ فوق العاده کمرنگ قهوه ا هیزدم و  ملیر  هی

رو برداشتم و جزوه ها رو گذاشتم توش. چادرم رو هم سرم کردم و از پله ها تند  فمیک

 ایکه مح نییتند رفتم پا

. الحمدهللا، گهیخاک تو سرت مهرشاد، بدو د ی. ارونیب دیخواب آلودش پر  ی افهیق با

 و مهرشاد تند ییرفت دستشو ایمح

 و الفـــــرار. رونیاتاقش زد ب از

 وارد دانشگاه شدم، چشم ها رفت رو ما. تا

 االن فک نکنن دوست پسرمه! ،یعل ای

 بلند گفت: مهرشاد

 .مینیها بش مکتیرو ن میبر  ایب ،ی_عه آجــ

راحت چشماشون رو گرفتن و مشغول به کار خودشون شدن. ملت چقدر  لایبا خ هیبق

 فضول شدنا! قربون
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 برم. )ارواح خاک باغچمون!( ستمیکه اصال فضول ن خودم

 کالس داشتم. گهیربع د هیها.  مکتیرو ن مینشست

 رو من یز یچ هی هویکه  میمهرشاد در حال ور ور بود با

 شد! پهن

 باز افتاده بود رو من. شیبا ن هیهان

 عشقولم؟ ی_چطور 

 فکر نکنم خوب باشم. یروم ول یکه تو افتاد ینجور ی_خوب بودم. ا

 روم بلند شد و چشمش به مهرشاد افتاد. از

 گفت: یباحال یلیلحن خ با

 _ سالم داداش مهرشاد.

 باغ معروف، گرد شد. یگوجه ها یچشماش اندازه  ،یگیرو م مهرشاد

 گفت: مهرشاد

 حال شما؟ ،یم آبجسال-

 کردن.( دیوســــط! )دکترا هم قطع ام ایچه خوب و چه مناسب بود. حاال ب ،یمذهب چه

و چادرم رو درست گرفتم  دمیبلند کش شیا هیبه سمت ما.  ادیپسر داره م هی دمید هوی

 اخم هم کردم. ماهان گفت: هیو 

 داداش مهرشاد گل. نجاست؛یا یک نی_بــه، بب

 دست دادن. یمیهم بلند شد و باهم صم مهرشاد
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 رو به من گفت: طنتیش با

 _حال شما چطوره خانم؟

و مودب، رو به  نیسنگ یلی. خدادمینگفته، خودم رو دلخور نشون م یز یکه چ انگار

 مهرشاد گفتم:

 نجا؟یا ینیشی. مشهیتموم م گهیساعت د هی_داداش، من کالس دارم و 

 برو. منتظرتم. ،ی_آره آج

باز بود به  ششیکه ن هیماهان، با هان یبرزخ ی افهیبه ق تیاهم یتکون دادم و ب یسر 

 کالس

آروم نشستم  ،یتمام نکات اسالم تیهمه برگشتن طرف من و منم با رعا هوی. میرفت

 خودم. یجا

به  زدن،یسرشون داشتن آروم حرف م ریکالس که مثال خ یچند تا از پسرا یصدا

 گوشم خورد.

 _بچه ها، امروز چقدر خوشگل شده.

 .شهی_خوشگل بود هم

 .دیدهناتون رو. خجالت بکش دی_ببند

 . زشته.گهی_راست م

 باشه. نیسنگ نیمثل ا دی_دختر با

واقعا کالفه شده بودم. اصال دوست نداشتم جلب توجه کنم، اونم  یچرا، ول دونمینم

 بچه ام!( گهیاز جانب پسر. )راست م



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

50 

 

 رو لبم و رژ رو پاک کردم. دمیکش حرص دستم رو با

 پاکش کردم کال. یکمرنگ بود، ول یلیخ

 و دوست خلش وارد شدن و منم با اخم به تخته زل زده بودم. ماهان

 تیداره با عصبان دمیچشم د یگوشه  از

 .کنهیم نگاهم

 گرفتن. یوارد شد و همه الل شدن. به اذن خدا، ماهان و دوستش هم الل مون استاد

که قشنگ  یدختر  دم؛یدختر پر  هی غیکه با ج کردمیاستاد گوش م یبه حرفا داشتم

 پشت سرم بود.

 _مــارمـــولــک!

 منه. یپا ریز  دمی. دترسمیسگ از مارمولک م نیع ،یگیرو م من

چون انقدر  زدم؛ینم غمیرو پرت کردم و بلند شدم و با چادر خودم رو تکوندم. ج فمیک

 بودم فشارم افتاده دهیترس

 زدن نداشتم. غیج یو حوصله  بود

 گفت: استاد

 .دیآروم باش ،ی_خانوم جعفر 

و  زیم یهم رفته بود باال هی. هانتکوندمیبا تمام وجود داشتم خودم و چادرم رو م یول

حرکت  هیو با  دی. استاد پر دنیخندیباز بود و م شاشونیو پسرا هم ن زدیم غیج

 داد زد: مارمولک رو گرفت و
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 بازم؟! ؟یبینق -

 آبروم رفته بود. یرو صورتم، چون حساب دمی. چادرم رو کشنیحال ولو شدم رو زم یب

. چادرم رو دادنیمن رو تکون م ی. با نگرانهیهان یدخترا بلند شد، حت ی هیبق یصدا

 که دمیحال از رو صورتم کش یب

 دخترا روم ولو شدن و پسرا پشت سرشون. یهمه  دمید

 گفت: استاد

 .نمیاونور بب دی_بر 

 اومد سمتم و گفت: یفیرفتن کنار. استاد شر  همه

 ؟ی_حالتون خوبه خانوم جعفر 

رو  یشده بود. چشمم رفت سمت ماهان. لبخند بدجنس واریرنگم مثل د مطمئنم

 تو یلبش بود، ول

 بود. ختهی. آشغال، کار خودش بود. کرم ر زدیموج م ینگران چشماش

 نه تکون دادم. یرو به معن سرم

 گفت: استاد

 .دیار یآب قند ب وانیل هیزحمت  یکالس( ب یاز بچه ها یکی) ،ی_خانوم صالح

 رفت سمت ماهان. تیو استاد با عصبان رونیاز کالس ب دییدو یصالح

سرکالس  خوامینم گهیبعد، د یاز جلسه  ؟یبینق یکنیکار رو م نیا ی_چند باره دار 

 .نمتیبب
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 _اما استاد...

 که گفتم. نی_هم

 گهید ی. به درک، بر رونیرو برداشت و رفت ب فشیو ک نییسرش رو انداخت پا ماهان

 .یبرنگرد

 که آب قند خوردم، حالم بهتر شده بود. یمقدار 

 .رونیب دیی. بفرمالهیخب...کالس تعط یلی_خ

 .کردمیرو برداشتن. منم به همشون با تشکر نگاه م فاشونیبلند شدن و ک همه

که  رونیب میکه نذاشت. از سالن زد رمیرو برداشت و خواستم از دستش بگ مفیک هیهان

 گفتم:

 ؟یبفهمه. اک یز یمهرشاد چ خوامینم ه،ی_هان

 _چـــرا؟

 خوامیو نم شناسنیماهان و مهرشاد هم رو م نکهیا ی_بکش به دندان فرچــه را! برا

 روشون توهم باز بشه.

 _اوف، باوشه.

 . رفتم سمتش که لبخند زد و گفت:مکتینشسته بود رو ن مهرشاد

 _کالس چطور بود؟

 .ی_عال

 نگاهم کرد و گفت: مهرشاد
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 ده؟ی_رنگت چرا پر 

 تامل گفتم: گشنمه! بدون

 تعجب گفت: با

 !یکه فقط مونده بود من رو بخور  زی_سر م

 بود. نیهم در حال گاز زدن زم هیچپ نگاهش کردم. هان چپ

نگاه چپ هم به مهرشاد انداختم  هیف نشست. خودش رو جمع و جور کرد و صا هیهان

 ماهان داره دمیکه د

 طرف ما. ادیم تیعصبان با

 مهرشاد. یدفعه خر نشه جلو کیخود خدا!  ای

 بهمون، لبخند زد. ببند بابا در جهنمت رو. دیرس تا

 .دیبود دهیترس یلیحالتون خوبه؟ تو کالس که خ ،ی_عــــه! خانوم جعفر 

 :دیپرس یرو صورتم و محل نذاشتم. مهرشاد با کنجکاو دمیرو کش چادرم

 مگه؟ شدهی_چ

 داشت من رو حرص بده که کورم خونده، گفت: یکه سع ماهان

 .زدی_واال تو کالس مارمولک اومده بود. بنده خدا داشت اونجا بال بال م

 گفتم: لکسیر  یلیخ منم

مارمولک انداخته  ت،یتربیو نفهم و ب شعوریآدم کامال ب هیداداش،  یدونی_آخه م

 دخترا. یبود جلو
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سو سرش  نیبه کدام دونستی. نمدیدیدیماهان رو م ی افهیق دیبا ،یجـــاتون خال یآ

 .ردیرا بگذارد و بم

 گفت: مهرشاد

 بوده. ی_واقعا؟ چه آدم خــــر 

 از خنده. زدیکه نگم براتون، داشت منم گاز م هیهان

 یاز کبود یمقدار  نکهیو بعد ا دیکش یقینفس عم ماهان

 گفت: دراومد،

 مهمون ما باش. ایسلف. ب رمی_خب داداش مهرشاد، من دارم م

 _نه ماهان جان قربونت. نوش جونت باشه.

لبخند به مهرشاد زد و گورش رو گم  هیبه من انداخت و بعد  ینگاه عصب هی ماهان

 کرد.

 ادهیپ میداشت ه،یناز ها یتا ساعت دو هم کالس داشتم. بعد از خداحافظ خالصه

 اتوبوس ستگاهیسمت ا میرفتیم

 بود. یاکـــثر امامزاده ها، فـرار  ایبلند شد.  ینیبوق ماش یصدا که

 !رهیمن رو بگ یکیبود.  یمشک یخوشگل مامان یفـــــرار  هی

 داده شد. شیماهان خان نما ی افهی! قیو زکــــ نییاش اومد پا شهیش

 .رسونتونیباال. من م دیی_بفرما
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که برعکس تصوراتم،  میکنیم داینه و نجات پ گهیو م کنهیاالن مهرشاد اخم م گفتم

 بازش شیمهرشاد با ن

 :گفت

 _زحمت نشه؟

 کرد و گفت: ینیر یاخم ش ماهان

 .دییبفرما ه؟ی_نه بابا چه حرف

زارت  نمیکه نه و فالن، ا دمیکشیمهرشاد رو م یبازو ابونیوسط خ یمن ه حاال

بهم انداخت و ابروهاش رو  ثینگاه خب هی. ماهان نیماش ید جلوخودش رو پرت کر 

 انداخت باال.

نشستم، حس کردم نشستم!  ی. وقتنینشستم پشت ماش نیسنگ یلیکردم و خ اخم

 )وات؟!(

لبخند  هیاش و با  نهییانگار رو ابرا نشسته بودم. ماهان دستش رفت سمت آ المصب

 کرد. میاون رو به طرف من تنظ ،یطانیش

 تــاک. ــکیمهرشاد، ت یمورد عالقه  یکرد. آهنگا یآهنگ و پل هیرفت سمت  دستش

 قسمتش، ماهان با لبخند زل زد به من. هی

 تاک به نام مثبته: کیاز آهنگ ت یقسمت

 بشم منحرف. ذارهیمثبته، نم دختره

 هنره. هی نیخود ا نیهست رو مخ نره، خود ا مراقبم

 . مثبته.یاون رو با من بُر زده تو زندگ ایدن
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 روشنه. ندمونیپشتمه. آ نیکه ا خوبه

 شد زنت. یدید هویآدم مطمئن،  هی

 

 یمن رو حرص بده. چه آهنگا خوادیبهش رفتم. م میعظ یچشم غـــره  هی

 برادر من برو توبه کن و مهراب گوش بده. ده،یگوش م یمنحرف

 !کنمیم یخودم ازش خواستگار  نمشا،یاگه بب یعنیمهـــــراب!  یوا

 !دیچشم سف یروشن دختره  چشمت

 رو گاز گرفتم و گفتم: دستم

 توبه.-

 ؟ی_حالتون خوبه خانوم جعفر 

 ن؟یدی_ بله. چرا پرس

 گفت: ییلبخند پر رو با

 .دیزدیبا خودتون حرف م دی_آخه داشت

 نجوریم برات و اکه مهرشاد نفهمه، سرم رو به عنوان خاک تو سرت و متاسف یجور  هی

پوزخند زدم و چادرم رو سفت کردم و روم رو کردم سمت پنجره.  هیتکون دادم و  زایچ

 )واقعا خسته نباشه ها. فشار روش بود!(

ازش تشکر کرد. من محل گــاو هم  یو مهرشاد کل میشد ادهی. پمیدیزود رس الحمدهللا،

 بهش نذاشتم.
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 .خوردیحرص م ی. آخوردیحرص م یآ

  

 هم کارتون یو کل کننیرو جمع م الیدارن وسا ایمامان و مح دمیارد خونه شدم، دو تا

 خونه هست. زدم تو سرم و گفتم: وسط

 ؟ی_بازم اسباب کش

 روش رو برگردوند سمت من و گفت: مامان

 .میزود خونه رو جمع و جور کن دی. بااری_بهونه ن

 .دیاس! حال کن شرفتهیمامان من چقدر پ نیا واقعا

 که همون اول ولو شد رو مبل و خودش رو زد به خواب. مهرشاد

 :گفتم

 _مامان، من گشنمه.

 گفت: ایمح

 ؟یخور یم م؛ی_کوفت دار 

 _نوش جون خودت.

 گفت: مامان

 کمک. ایزود کوفت کن و ب یز یچ هی. محدثه، توهم گهید دی_ خفه ش

 رو کرد طرف مهرشاد که خودش رو زده بود به خواب و گفت: بعد

 مهرشاد، بلند شو و خودت رو نزن به خواب. با تو هستما. ی_هو
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 و گفت: دیپر  مهرشاد

 _مامان، به خدا خسته ام.

 توپ بهش رفت و گفت: یچشم غره  هی مامان

 .ی_به درک که خسته ا

و مهرشاد چپ  دیخندیم زیر  زیهم ر  ای. محدمیدیم یمهرشاد رو کال قهوه ا یعنی

 .کردیچپ نگاهش م

 اس، لــــــهیخدا! اتاق من طو یگرفتم و رفتم تو اتاقم. وا ریلقمه نون و پن هی یعصب

 ایکن. خدا تیبه من عنا ییروین هیخودت  ا،یاتاق رو جمع کنه؟ خدا نیحال داره ا یک

 لطفا کمکم کن.

که االن خودم رو بزنم به خواب. زود لباسام رو عوض کردم و خودم رو  نهیکار ا نیبهتر 

 خت و چشام رو بستم.پرت کردم رو ت

 مامانم بلند شد: غیج یربع، صدا هی بعد

 محـــدثه؟ -

رو هم فشار دادم که در اتاقم با شدت باز شد. مامان بود. داشتم تو  شتریرو ب چشام

 .خوندمیدلم اشهدم رو م

 با تو. دونمیبعد من م یول ،ی! امروز در رفتدهیخواب ی_در به در رو نگاه کن چجور 

 بخندم. تونستمیخنده ام گرفته بود و نم یلیخ

 !یخانوادگ مینابود یعنیرو محکم بست.  در



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

59 

 

 خوابم برد. یجد یجد ما،یخودمون یول

 ریبله، موهام مونده ز  دمی! چشام رو باز کردم که دشهیکردم موهام داره کنده م حس

 من یموها نیچقدر ا ا،یدست. خدا

 .بلنده

 کوتاهشون کنم. ادینم دلمم

 شیبا ن ایدوباره در باز شد و مح هوینگاه انداختم، ساعت هشت شبه.  هیعت سا به

 باز اومد تو و گفت:

 شام. ایخرس خوش خواب، بلند شو ب -

 .نییرفتم پا ره،یتکون دادم و بعد از بستن موهام با گ یسر 

 کال جمع شده بود. ییرایپذ

 افهیمهرشاد ق دمیالبد مهرشاد رو مجبور کردن. رفتم تو آشپزخونه که د رم،یبم یاله

 زل زده به بابام. ،یعشقوالنه ا حیباز و مامانم هم با لبخند مل ششین ایاش زاره و مح

 .یو گفتم: هلو دد زیپشت م نشستم

 و گفت: دیخند بابا

 .رلیگ ی_هلو ما

شل شد  شمیپ چپ نگاخم کرد که ن. مامان چولیشل شد. بابام راه افتاده ها، ا شمین

 شهیو مثل هم

 غذا نگاه کردم. به
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 و من عاشــــق بادمجونم، میجـــون و حمله آغاز شد! شام بادمجون داشت آخ

 هر نوعش. از

 

 افتاد روم. آبرو نذاشته برام. هیوارد کالس شدم، دوباره هان تا

 میدم، نشستش دیکرد و من سرخ و سف یز یآبرور  یکل نکهیبعد ا گه،ید یچیه

 میزدیحرف م میسرجامون. داشت

لبخند زد و آدامسش رو باد کرد و ترکوند  هیشد.  انیدر باز شد و ماهان چندش نما که

 چشمک هی نکهیو بعد ا

 جلــف. یپر رو ینشست سر جاش. پسره  زد،

. داشتم به میو نشست میاستاد هم وارد شد. به احترامش بلند شد قه،یدو دق بعد

 هی هویکه  دادمیدرس گوش م

ام از درد توهم جمع شد و برگشتم که باعث و  افهیراستم رو سوراخ کرد. ق یپهلو یز یچ

 که چشمم به نمیرو بب شیبان

 پسر کالسمون افتاد. نیتر  ایح یو ب نیاز جلف تر  یکی ،یمردان طاها

 لب گفت: ریزد و ز  یزل زده بود به من. چشمک ،یهیلبخند کر  با

 خوشگله؟ ی_چطور 

 اخم روم رو برگردوندم. خودکارش رو فرو کرده بود تو کمر من. اب

 پهلوم سوراخ شد. دوباره
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لحظه نگاهم به ماهان  هیبوس برام فرستاد.  هیتند برگشتم و با اخم نگاش کردم که  باز

 لکسیافتاد که داشت ر 

 بود. گهیجور د هیچشماش  یول کرد،یطاها نگاه م به

 گفتم: آروم

 و تو. دونمیمن م ،یکار رو کن نیدفعه ا نیخدا، ا ی_به خداوند

 و چشمک زد. چادرم رو درست کردم و درست نشستم. دیخند

 نشد. باز دوباره پهلوم سوراخ یخبر  قهیدق دو

 .شد

 برگردم، دست بلند کردم و گفتم: نکهیا بدون

 _اجــازه استاد؟

 گفت: بشیخوشگلش و نج یبرگشت و با اون چشا نیزر  استاد

 _بله خانم؟

 گفتم: یا یاخم و لحن جد با

 .کننیمزاحمت م جادیو ا دنیبه درس گوش نم ایگو یمردان ی_آقا

 کرد و به پشت سرم نگاه کرد و گفت: اخم

 ؟ی_آره مردان

 با تته پته گفت: طاها

 ..گه استاد.ی_در..وغ م
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 .کنمینم تی. من احساس امنستین شونیا یکالس جا نی_واقعا ا

 و گفت: زیکتاب رو گذاشت رو م استاد

 عوض کن. ینیجات رو با خانوم مشک ،ی_ مردان

 _اما استاد...

 کرد و گفت: بلند شو. یاخم نیزر 

که انشالله تا ابد  دهیخم یرو لبم نشست. طاها بلند شد و با کمر  یروز یپ لبخند

 رفت و درست بغل ماهان نشست. یبمونه، همونجور 

 گفت که طاها سرش رو تکون داد. یز یاها چزد و در گوش ط یلبخند ماهان

. کالس که تموم شد، بلند شدم و داشتم فتادین یخدا رو شکر تا آخر کالس اتفاق گهید

 طاها برگشتم. یکه با صدا زدمیحرف م هیو با هان کردمیرو جمع م لیوسا

  

 

 لبخند زد و گفت: گستاخانه

 .میباهم آشنا بش شتریفقط خواستم ب د؟یشد یچرا عصبان ،ی_خانوم جعفر 

گرفت سمتم. شماره اش بود. چادرم رو صاف کردم و کاغذ رو ازش گرفتم.  یکاغذ و

 همون موقع، ماهان که

زد. به کاغذ  یطونینگاهش به من افتاد و لبخند ش شد،یاز کالس خارج م داشت

 انداختم. طاها داشت ینگاه
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 زدم و گفتم: ی. لبخند کجزدیپر پر م یخوشحال از

 وارد عمل بشم. گهیراه د هیمجبورم از  ،یمردان یآقا دیخش_بب

 نگاهش کنم، گفتم: نکهیرو مچاله کردم و پرت کردم تو صورتش و بدون ا کاغذ

 مزاحم. ی کهیمرت یذار یدست م یرو ک نیدفعه بب نی_ا

 .رونیب میزد هیبا هان فم،یاز برداشتن ک بعد

 لب گفت: ریز  دمیاز کنار ماهان رد شدم که شن قایدق

 گاد! یاوه ما -

 ام گرفته بود. خنده

 ها؟! گه؟یم یوسط چ نیا وونهید نیا

 و گفت: دیخند هیهان

کنم، تو رو ببرم  عیرو ضا یباشه خواستم هرک ادمیباهات.  کنمیحال م یلی_خ

 .ششیپ

موضوع  نیموضوع خنده دار نبود، ا نیاما من فقط لبخند زدم. ا د،یدوباره خند بعد

 دار بود. هیمن گر  یبرا

که  میکالس شد یراه دم،یکه من براش جون م رکاکائویو ش کیک هیاز خوردن  بعد

 طاها رو

 بغلش رو گرفتن. ریکه دوستاش ز  دمید

 شده؟! از دهنش خون ینجور یچرا ا صورتش
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 با دهن باز بهش زل زده بود. هی. هانرونیب دیپاچیم

 ؟ی_هان

 ؟ی_جون هان

 چش شده؟! نی_ا

 .دونمیم یتو بودم، چ شی_واال منم پ

چشمک  د،ی. ماهان سرکالس بود و تا منو دمیباال انداختم و وارد کالس شد یا شونه

 اخم وحشتناک بهش کردم و نشستم سرجام. هیو منم  دیزد و خند

 

قرار گرفته و تمام دست  تیهفته باالخره گذشت. آخ نگم براتون که دهنم مورد عنا هی

 و پاهام

 .کنهیدرد م میرم و همه چکم و

 .دمونیجد یخونه  می. باالخره اومدنیشدم رو زم ولو

باال  یمتر بود و طبقه  صدیکه س میرو ما برداشت نییپا یقشنگه. طبقه  یلیخ یــــلیخ

 بودن. لیوسا دنیمتر بود. مامان و بابا در حال چ صدیبرداشتن که س نایرو ماهان ا

 رو آوردن الشونیوسا نایهم ماهان ا شبید

اونا هم مشغولن، پاهام رو دراز کردم که مامان باال سرم اومد و با  میدیاز اونجا که فهم و

 اخم گفت:

 ؟یبکن یچه غلط یخوایم یتو زندگ یبر  گهی_دو روز د



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

65 

 

 .لهیحوصله تعط ،یمام یخی_ب

 ارم؟یسر جاش ب یخوای_االن م

 و بلند شدم. میشونیرو کوبوندم رو پ دستم

 .دمیجــــون م یخدا دارم از کمر درد و خستگ به

 تو قبر و مهرشادم که سومش بود. ذاشتنشیداشتن م گهیرو که د ایمح

 !م؟یاستراحت کن میبگ میکردیمگه ما جرات م حاال

 . اتاقامون هم که نگو!میدیو آشپزخونه رو چ ییرایهال و پذ یالیشب وسا تا

سراغ اتاقامون که فرمانده دستور استراحت دادن. )مادرشون رو عرض  میدوباره بر  دیبا

 .(کننیم

بابا خواست زنگ بزنه رستوران که زنگ در  م؟یکار کن ی. حاال چمیهم نداشت شام

 خونمون رو زدن.

 توجه به ظاهرم، در رو تا آخر باز کردم. یشال انداختم و ب هی

 باز شد. ششیکه ن دمیبلند کش ــنیه هیخاک تو سرم!  اوا

 سالم خانم. کی_عل

 کم ازش باز گذاشتم و گفتم: یلیکردم و در رو بستم و خ یاخم

 .دیی_بفرما

 که تو دستش بود رو گرفت سمتم و گفت: یبزرگ ینیس

 .دیرو براتون فرستادن. گفتن خسته ا نی_مامان ا
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 غذا رو گرفتم و گفتم: ینیس ،یگر  یجد یاخم و کل با

 .یبیاز خانوم نق دی_ممنون. تشکر کن

 _اوه! بله مادمازل!

 .دمیتــق، در رو کوب و

 جــــونز. ده،یم یخوب یبو چه

 گفت: مامان

 بود؟ ی_ک

 _ها؟ ماهان بود.

 با اخم گفت: مهرشاد

 !دمی_بله؟! نشن

 شدم و گفتم: هول

 بود. گفتن که مادرشون غذا فرستاده. یبینق ی_ منظورم آقا

تشکر کرد؛ حاال مثال  یو نشستم سر جام. مامان کلرو گرفتم سمت مامانم  ینیس بعد

 االن اون

 !شنوهیم

  

که پام تو حلق  دمیرفتم رو مبل دراز کش م،یکرد روسیدهن غذا رو کامال س نکهیا بعد

 نیکه رو زم یمهرشاد
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 رفت. بود،

 بود. واقعا خسته بودم. یخواب خوب یلیخ

 

 :گفتم

 کن. داشیکمکم کن و پ ای_اه مامان، تو رو خدا ب

 گفت: گشت،یکه داشت م ینجور یهم مامان

 از بس. ی_شلخته ا

اسباب  یتا خاکستر شه. آخه وقت واریکله ام رو محکم بزنم به د نیا خواستیم دلم

 من م،یداشته باش یکش

 منظم باشم؟! تونمیم یچجور 

 کردم. برش داشتم و سرم کردم. چادرم بود. داشیمبل پ ریز  باالخره

. همزمان با من، رونیکردم، از خونه زدم ب یخداحافظ نکهیو بعد ا دمیرو پوش کفشام

. چادرم رو درست کردم و سرم رو نییفوق العاده از پله ها اومد پا یپیماهان هم با ت

 راه افتادم. تیاهم یو ب نییانداختم پا

 .دمیشنیقدمهاش رو م یصدا

 گفت: ماهان

 _زبونت رو موش خورده؟
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که  رفتمیو اصال هم جوابش رو ندادم. تو کوچه راه م رونیرو باز کردم و رفتم ب در

 من رو به ن،یبوق ماش یصدا

 آورد. خود

چونه ام  یشد و با دستم چادرم رو رو شتریندادم، البد مزاحمه. اخمم ب تیاهم

 و سفت نگهش داشتم. دمیکش

 گفت: ماهان

 .رسونتمونیباال. من م ای_حاج خانم ب

 بود. نینگاهم به زم یو روم رو کردم سمتش، ول ستادمی! اشهینم یجور  نیا نه

 راحت ترم. یآر ت یهم متشکرم. اما با ب یلیممنون از لطفتون و خ ،یبینق ی_آقا

 گهیحرف زدن! کامال دهنش رو بستم. د یهمه کتاب نیکف کرده بودم از ا خودمم

 رو نشیماش یصدا

 با سرعت از کنارم رد شد. هویکه  دمینشن

وارد دانشگاه شدم و نگاهم به  فتاده،ین یاتفاق چیاختم باال و انگار که هاند یا شونه

 افتاد و رفتم سمتش. هیهان

 رو لبش بود. یا یبود و لبخند مصنوع ناراحت

 :گفتم

 بگو. عیسر  شده؟یچته؟ چ ؟ی_سالم، خوب

 .ستین یچی_ه
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 ذره نگاهش کردم و گفتم: هی

 .میبا من. بر  یستیراحت ن دی_باشه. شا

بگم، راه افتادم سمت کالس. من موندم  یز یچ گهید نکهیبود تا بهم بگه. بدون ا دودل

 دارم! نیکالسام رو با زر  شتریچرا ب

 .زیپشت م نشستم

 گفت: هیهان

 ؟ی_مح

 _جان؟

 ازم؟ ی_ناراحت

 زدم و گفتم: یلبخند

 .ستیزور که ن ،یبگ یراحت نباش دی. شازمی_نه عز 

 زد و گفت: لبخند

 .ستی. االن وقتش نگمیبهت م یول ،ینکیکه درک م ی_مرس

 .ادیتا استاد ب میرو تکون دادم و منتظر نشست سرم

 

 قصد اومدن نداشت. انگار

 نخورده بودم و حالم صبحونه

 شده بود. بد
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 اد،یب ستیقرار ن دمیحالت تهوع داشتم. د حس

 و گفتم: میرو گذاشتم رو صندل فمیک

 به دست و صورتم بزنم و برگردم. یآب هی رمیمن م ،ی_هان

 _فقط زودا.

ماهان و طاها  ی رهیرو تکون دادم و چادرم رو درست کردم و از کنار نگاه خ سرم

 گذشتم.

خودم نگاه کردم، واقعا حجاب بهم  ی افهیو صورتم رو آب زدم. به ق ییدستشو رفتم

 .اومدیم

 نطوری. همرونیزدم ب یس وی ام رو مرتب کردم و چادرم هم درست کردم و از دبل مقنعه

 کردمینگاه م نیبه زم

 .نهیبـــه بـــه، استاد زر  دمی. سرم رو بلند کردم که دیز یچ هیکه خوردم به  رفتمیراه م و

 شده بودم از خجالت. سرخ

 استاد. دی_ببخش

 و گفت: نییمهربون، سرش رو انداخت پا یلیخ

 سر کالس. دیی. بفرماکنمی_خواهش م

که مثل لبو شده بود، وارد شدم و استاد  یا افهیافتاده و ق یراه افتادم و با سر  جلوتر

 هم پشت سرم وارد شد.

 پسر نشستن؟! لیا هیبودم که پشت سرم  دهیچرا تا حاال ند من
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 .اومدیمن م یصندل نوریپاهاش رو دراز کرده بود که تا ا میسر  پشت

 رش تو کتاب بود.معطل موندم. بنده خدا هم حواسش نبود و س کمی

 زده بود به پهلوش. یکی. فکر کنم دیپسره پر  هویبده.  ریکه استاد بهم گ االنه

رو پاک کرد و  شیشونیرو جمع کرد و خودشم صاف و صوف نشست و عرق پ پاهاش

 گفت:

 _شرمنده، حواسم نبود.

 گفتم: رلبیز 

 .کنمی_خواهش م

 زد و گفت: یبهم لبخند هینشستم سر جام. هان بعد

جرات ندارن کار خطا انجام بدن، به جز اون  چکدومیکه ه یبرخورد کرد ی_انقدر جد

 .شعورهیب

 _کدوم؟

 .گهید گمیرو م یبی_نق

 رو چپ کردم و گفتم: چشمام

 _اون رو که مثه آدما حساب نکن!

لبخند زد و  هیو زدم بهش. استاد  دیخند هیدفعه استاد جلوم ظاهر شد که هان کی

 گفت:

 کردن براتون! فیجوک تعر  ایگو ،ییزار ی_خانوم م
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 زود خودش رو جمع کرد و گفت: هیهان

 استاد. دی_ببخش

 تکون داد و گفت: یسر  استاد

 .میکنیخب، شروع م یلی_خ

 دادن. حیکرد تند تند نوشتن رو تخته و توض شروع

 سه،ینویم ای دهیم حیداره توض یکرده بود که وقت مقرر

 و میتو جزومون وارد کن یز یچ میحق ندار  اصال

 .میسینویو م دهیوقت م خودش

 رو گذاشت و گفت: کشیماژ 

 .دیوارد کن دیتونی_خب، م

 !نوشتمیبود، تند هم م ی. دست خطم عالنوشتمیتند داشتم م تند

 

که چشمم  یتو چشممه. درحال یز یچ هیدر حال نوشتن بودم که حس کردم  نطوریهم

 دم،یمالیرو م

خودکار از دستم افتاد. دست از چشمم برداشتم و خم شدم خودکارم  هوی. نوشتمیم

 گهیدست د هیرو بردارم که 

 .دمیدستم رو کش عیهمراه دست من به سمت خودکار رفت. سر  هم
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. لبخند جذابش رو زد و نهیبــله، استاد زر  دمینشستم و سرم رو بلند کردم که د درست

 خودکار رو به سمتم

 و گفت: گرفت

 .دیی_بفرما

 خجالت، آروم خودکار رو گرفتم و گفتم: با

 _ممنون.

 بمونه. یات همونطور  افهیماهان افتاد. انشالله ق ینگاهم به نگاه برزخ و

 بهم رفت و روش رو اونور کرد. یغره ا چشم

 

 .ومدین رمیگ نیکردم، ماش یهرکار 

اش اومد  شهیجلو پام ترمز کرد و ش نیماش هیبمونم که  ستگاهیبرم اونور ا خواستم

 . ماهان بود.نییپا

 راهم پرداختم. یکردم و به ادامه  یپوف

 ه؟یکی رمونیمس یوقت یکنی_چرا لج م

 راحت ترم. یبا تاکس ی_ممنون، ول

 بابا! یندارم که. ا تیباال. کار  ای_ب

شدم و  نیماهان، سوار ماش نیخشمگ یتوجه به نگاه ها ی. بستادیا نیماش هی باالخره

 .آدرس خونه رو دادم
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 گرام، من اومدم. ی_سلــام بر اهل خونه و خانواده 

زنگ، با  ینه، من گشنمه. با صدا یخونه نبود. وا یشکیه نا؟یکوشن؟! کجا رفتن ا وا،

 .دمیباز مارال رو د شیهمون چادر رفتم در رو باز کردم و ن

 .المی_س

 باز شد و گفتم: شمین منم

 ل.بفرما داخ الم،ی_س

خوش  میبر  ایتاب نصب کرده. ب هی. بابام اطیتو ح میبر  ایب گم،ی_نه ممنونم. م

 .میبگذرون

 ست؟ی_زشت ن

 زشته؟ بدو. منتظرتم. ی_نه بابا چ

 تو تا من لباسام رو عوض کنم. ای_باشه. ب

 راحت ترم. نجای_نه، هم

و شال  دیسف یو شلوار راحت یبلند مشک کیتون هیداخل و  دمینگفتم و زود پر  یز یچ

 دمیچیرو قشنگ پ دمیسف

 .رونیسرم. خوب بود. در رو باز کردم و رفتم ب دور

 چی. همیروش. با مارال نشست ننیبش تونستنیم یتاب بزرگ بود که سه چهار نفر  هی

فکر  یچرت یزایبه چ ی. تو فکر بودم و الکمیخوردیو فقط تکون م میزدیکدوم حرف نم

 مارال، برگشتم سمتش. یکه باصدا کردمیم

 ؟ی_عاشق شد
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 ام گرفته بود، چه غلطا! خنده

 _نه الحمدهللا.

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: مارال

 .ی_اه، مثل داداشم

 کدومشون؟ د،ی_ببخش

 _ماهان.

 .ادیخواست سرم رو بکوبم به تاب تا خون ب یم دلم

 .ستمین شونی_نه، من اصال مثل ا

 و گفت: دیخند

 کرده. تتیکه چقدر اذ حدس بزنم تونمی_م

 رو بکنم. تشیو شکا امیلوس باشم و ب یآدما نیمثل ا دی. نبانییرو انداختم پا سرم

 هم آقا هستن. یلیخ شونی_نه، ا

 تعجب گفت: با

 !بهی! عج؟ی_جد

 هم تعجب کرده! شیکه آبج هیچه جونور  نیبب

 _سالم.

 سر و وضع بودم. نی! ماهان بود و من با ایوا

 بغلش. دیمارال بلند شد و پر  ینشسته بودم، ول همونطور
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 باحاله. یلیمحدثه خ ،یجات خال ی_ داداش

 .گهیدختر، ببند دهنت رو د آخ

 !یلی_بله، خ

دستم هم به شالم  هیبود تا کوتاه نباشه و  رهنمیکه دستم به پ نطوریشدم و هم بلند

 بود، گفتم: ریبود و سرمم به ز 

 _سالم.

 .کی_عل

 کردم و گفتم: یرو آروم بلند کردم و با پوزخندش مواجه شدم. اخم سرم

 . خوشحال شدم مارال جان.گهید رمی_ من م

صاحاب مونده، من چرا  یتکون داد و من با دو رفتم تو خونه. ب یناراحت سر  مارال

 انقدر لباسم تنگه؟

 معلوم نبود. یز یچ فونیزنگ بلند شد. از تو آ یصدا

 ه؟ی_ک

خدا،  یو شـــر بود. ا طونیپســر فوق العاده ش هیشد.  انیآرمان، پسر عموم نما ی افهیق

 کم نمیهم

 .بود

 ؟یکنی. در رو وا نمدنیعمو د ی_سالم دختر عمو. اومدم خونه 

 .دیی_بله بله، بفرما
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 تو اتاقامون بود. الیبود و تمام وسا زیتم ییرایرو زدم. خدا رو شکر پذ دکمه

 در رو باز کردم و منتظر شدم. رو سر کردم و چادرم

 !ستنیباشن و ن دیبا نایکه مامان ا یموقع ادیبدم م انقدر

 اس. بهیغر  نیفکر کردن ا نکهیو مثل ا دنیو مارال که رو تاب بودن، پر  ماهان

 و گفتم: رونیرفتم ب زود

 _ســالم.

 گفت: آرمان

 مبارک. ماشالله. چه قشنگه خونه. دیجد یخونه  ؟ی_ به به، سالم، خوب

 زدم و گفتم: لبخند

 تو. ای_ممنونم ازت. ب

 زدن شد. دیتوجه به اونها، راه افتاد و مشغول د یب و

 گفت: یبا لحن فوق العاده مسخره ا ماهان

 و....! یخال یکاره ان! خونه  نیخانم ا دونستمی_ نم

 گفت: مارال

 _ماهان!

 از تاسف تکون دادم و گفتم: یاخم نگاهش کردم و دوباره سر  با

منحرف به سرتون بزنه.  یفکرا شهیو پوچ شماست که باعث م هودهیافکار ب نی_ا

 واقعا براتون
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 هم متاسفم. یلیخ متاسفم،

 برگشت و گفت: آرمان

 افتاده؟ ی_اتفاق

 داخل. می. بر ستین یز ی_نه، چ

 ماهان که نگو، فضول. نیاز ا ادیبدم م نقدریا

 ییفکرا نیخودش همچ شیجرات کرده که پ یو کالفه بودم. اون واقعا چجور  یعصبان

 بکنه؟!

 فی. آرمان نشست و با به به و چه چه شروع کرد و از خونه تعر نهیکردم بش تعارف

 کرد. پسر فوق العاده

راحت  یمکینبود. باهاش  زیپاک بود و ه یلیخ یبود، ول طونیبود و فقط ش یخوب

 بودم.

 ستن؟ین نای_عمو ا

 کجان. دونمی. منم تازه از دانشگاه اومدم و نمستنی_نه ن

 . دانشگاه چطوره؟کالیبار  کال،ی_بار 

 .ی_عال

 زد و گفت: یلبخند

 _خوبه.

 خدا رو شکر کردم. فون،یآ یصدا با
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 بار دستشون یبودن. با تعجب بهشون نگاه کردم. مهرشاد و بابا، کل نایا بابا

 .هیکه خسته و عصب دیفهم شدیمهرشاد م ی افهیو کامال از ق بود

 نیماچ و موچش کرد و منم از ا یبغل بابا و کل دیباز شد و داخل شدن. آرمان پر  در

 حرکتش، مرده بودم از خنده.

 اش مچاله شده بود. گفت: افهیق بابا

 رودخونه ست! ست،ی_پسر برو اونور. دهن که ن

 از بغل بابا در اومد، رفت بغل مهرشاد. دو تا خل بودن! نکهیا بعد

از تاسف تکون داد و رفت تو آشپزخونه. همه نشستن رو مبل و منم  یسر  ایمح

 شدم. ییرایمشغول پذ

 .کردیم فیو از بابا تعر  کردیم ینیر یداشت خود ش آرمان

کردن و شستن از خوردن ناهار، بابا و مامان رفتن بخوابن و ما هم مشغول جمع  بعد

 . من کهمیبود

 خسته بودم. یلیخ

 گفت: آرمان

 _دختر عمو؟

 زد و گفت: یسمتش. لبخند میبرگشت

 _محدثه؟

 _بله؟
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 دارم. یمهم یلیباهات کار خ ؟یایچند لحظه ب شهی_م

اجازه  نیهم یبه آرمان اعتماد داره و برا دونستمیبا من؟! به مهرشاد نگاه کردم. م کار؟

 داد. آرمان راه افتاد و منم

 یکمیو رو تاب نشست و منم با فاصله کنارش نشستم.  اطیسرش. رفت تو ح پشت

 و گفتم: میتاب خورد

 کارت رو؟ یبگ یخوای_نم

 گفت: یکرد و با لحن مظلوم نگاهم

 .یکمکم کن یتونیچون فقط تو م ؟یکنیازت بخوام، برام م یکار  هی_

 تعجب گفتم: با

 !؟ی_چه کار 

 دهنش رو قورت داد و گفت: آب

 ...ی_ خواستگار 

 بخند! اونم خنده اش گرفته بود و با خنده گفت: یخنده. حاال نخند ک ریز  زدم

 _ کجاش خنده دار بود؟

 ده؟یبه تو زن م ی. آخه کادیبگو با عقل جور در ب یز یچ هی_آرمان، 

 سنم زوده؟ نیخه من با ازوده برات. آ گهی_دلشونم بخواد. به مامان گفتم؛ م

 خنده ام خاتمه دادم و گفتم: به

 فلک زده؟ ی چارهیهست اون دختر بدبخت ب ی_حاال ک
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 عاشقونه زد و گفت: یلبخند

 .رهیگیم سانسی. داره لشی_تو داشنگاهتونه و فکر نکنم بشناس

 دانشگاه ما؟! یاومد ی_تو ک

 _خنگول، منم تو اون دانشگاه درس خوندما.

 گفتم و گفتم: یآهان هی

 _به من چه؟ خودت برو بهش بگو.

 اش رو مظلوم کرد و گفت: افهیق

 .گهینشو د شعوری_تو رو خدا، ب

 نذاشتم. محلش

 محدثه، جون من... یآج ،ی_آج

 .گهی_خب بابا، ببند د

 و گفت: دیپر 

 _نوکرتم به خدا.

 کردم و گفتم: ینوچ نوچ

 هست حاال؟ ی_اسمش چ

 بغلم و گفت: نشست

 .بای_زهره شک

 کنم آخه من؟ داشیپ یچجور  ه؟ی_ رشته اش چ
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 ؟ی_فردا دانشگاه دار 

 _ آره.

 .دمیو بهت نشونش م برمتی_خودم نوکرتم. م

 رو بلند کردم و گفتم: دستم

 !دهی_خاک! ترش

از تاسف تکون دادم و بلند شدم. نگاهم افتاد به  یو ابروش رو انداخت باال. سر  دیخند

 هک ییباال یخونه  یپنجره ها

به من  ال،یخیباشه؟ ب تونستیم یک یعنیبود؟  یاز اتاقا افتاد. ک یکی یپرده  هوی

 چه؟

 

 گفت: نیزر 

 کنفرانس. یبرا نیایب ،ی_خانوم جعفر 

 :گهیلب م ریز  هی. هانشمیو بلند م دمیدهنم رو قورت م آب

 .امرزتتی_خدا ب

. لبم کننیکه همه با تعجب و خنده نگاهم م زمیمحکم بهش م یدونه پس گردن هی

 رو گاز گرفتم، خاک تو سرم.

 به خودم، احسنت. ولیدادن بودم. ا حیحال توض در

 گفت: ماهان
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 ن؟یدیم حیتوض نیبپرسم که کدوم فصل رو دار  شهیم ،یخانوم جعفر  دی_ببخش

 .اندازمینگاه ترسناک بهش م هیتوهم و  رهیم اخمام

که کدوم فصل  دیدیفهمیم د،یکردیاگه گوشاتون و چشماتون رو باز م ،یبینق ی_آقا

 .دمیم حیرو دارم توض

 .رمیبم ،یآخ ،یپسرم؟ آخ یشد تیخنده. خب ریز  زننیم همه

 گفت: نیزر 

 بود. ی. عالیخانوم جعفر  دینیبش دیی_بفرما

 _ممنون استاد.

 سرجام و گفتم: نشستم

 ...!یپشمک مو ی_پسره 

 و گفت: دیخند هیهان

 _دهنت رو...

. کردمیرو حس م نیاستاد زر  نی. نگاه سنگمیداد تا مطالعه داشته باش میتا استاد

 خواستیدلم نم

 در موردش خراب شه. سرم رو بلند کردم که زود نگاهش رو گرفت. تمیذهن

 خوره؟یگرفته شده بود. دوست نداشتم فکرم در موردش بد شه. چرا زنگ نم حالم

آخر، چشمم به  ی. لحظه زیخوندم که مغزم ارور داد. سرم رو گذاشتم رو م انقدر

 ماهان افتاد که بد زل زده بود
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 .دییجویو سر خودکارش رو م نیاستاد زر  به

 خر جلوم ظاهر شد. یطاها هویکه  رونیب میکه بر  میدیها با پر  یخورد و مثل کول زنگ

 و گفت: ندادم و خواستم برم که با دستش مانع شد تیاهم

 م؟یچند لحظه باهم حرف بزن شهی_م

 به طاها انداخت. ینگاه برزخ هیاز کنارمون رد شد و  ماهان

دفعه به حراست  نیاونور لطفا. انگار کار اون روزم براتون درس نشده. ا دیبر  ر،ی_نه خ

 .دمیگزارش م

بودم و  ی. عصبرونیب میر یهم م هیو من و هان کشهیخورده دستش رو م شکست

 .دونستمینم لشمیدل

 پشمک. گهیفلج، زود باش د ی هی_هان

 متعجب گفت: هیهان

 بابا؟ یبه دختره دار  کاری_حاال چ

 .یبراش برم خواستگار  خوامیامروز پسرعموم رو آوردم؟ م یدی_ ند

 اورده؟ی_چرا مادرش رو ن

 شد! دایو پ گشتی_دنبال گ...خورش م

 زد تو سرم و گفت: هیهان

 .ی_عوض
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که دختره نشسته بود. دختر  یز یسمت م میو بعد از درست کردن چادرم، رفت دمیخند

 به نظر یخوب و خانوم

 جلوم سبز شد. ینفر جلوم سبز شد. عه! حاج آقا موسو هی هوی. اومدیم

 بود و دانشجوها هم دورش ستادهیا

 . چشمش به من افتاد و گفت:بودن

 ؟ی_به به، دختر گلم، خوب

 .دمتونی_ سالم حاج آقا، کف کردم د

 . لبم رو گاز گرفتم.نطوریدور و اطرافمم هم یو دانشجو ها دیپاچ هیهان

 زد و گفت: یآقا لبخند حاج

 طرفا؟ نی_از دست تو دختر! از ا

 .خونمیجا درس م نی_واال حاج آقا، ا

 _احسنت، احسنت.

 .دیبرسون الی. سالم بر اهل و عشمی_خب، مزاحمتون نم

 _خدا به همراهت دخترم.

 با خنده گفت: هیکه هان میکنارش گذشت از

 .دمیخند یتو لوزالمعدم. کل تی! سوتی_وا

 توش گمه! نیحاج آقا که ا نیدادم به ا یسوت نقدریمن ا ؟یکار  ی_کجا

 زهره که با دو تا از دوستاش نشسته بود. زیسر م میدی. رسبرهیرو و رهیدوباره م هیهان
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 _سالم.

 :گهیو م کنهیلبخند نگاهم م با زهره

 _سالم، جانم؟

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم با؟ی_خانم زهره شک

 :گهیتعجب م با

 شده؟! یز ی_چ

 بهت بگم. دیکه با هیحرف خصوص هی زم،ی_نه عز 

 بلند شد و گفت: زود

 _بچه ها، فعال.

 !میقد یآماده هم هست! دختر هم دخترا چه

 .مینشست مکتین هیاون طرف تر و رو  میرفت

 مقدمه، شروع کردم: بدون

 چند سالته؟ زم،ی_عز 

 و سه. ستی_ ب

 ؟ی_سال آخر 

 _آره. چطور؟

 ؟یشناسیرو م یبه اسم آرمان جعفر  ی_تو فرد

 گفت: یهاش گل انداخت و با لحن آروم گونه
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 .رمیمیم ی. دارم از نگراندیشده؟ تو رو خدا بهم بگ یز ی. چشناسمی_بله، م

 و گفتم: دمیخند

و ازت  امیآرمان هستم و من رو مامور کرده که ب ی. من دختر عمورهیامر خ ،یچی_ه

 کنم. یخواستگار 

تعجب کرد و با تته پته  شتریباز من، ب شین دنیهفت هشتا سکته زد! با د قشنگ

 گفت:

 !شهیآقا آرمان؟ باورم نم ؟ی_چ

 ؟یمنف ای_حاال باور کن. جوابت مثبته 

 .مینیبابا! انگار ما عالف ا ی. انییانداخت پارو از خجالت  سرش

 گفت: هیهان

 زم؟یعز  شدی_چ

 رو بلند کرد و گفت: سرش

 بگم؟ ی_چ

 عشقته. ی_هرچ

 رو گاز گرفت و گفت: لبش

 .هیعال دهیندارم. آقا آرمان کامال مرد ا ی_من مخالفت

 _پس مبارکه. شماره ات رو داره؟

 _بله.
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 به خودم. ولی. امایافتاد یعروس هی_آخ جون، 

 ات! زودم قبول کرد! دهی. خاک تو سر شوهر نددیباز خجالت کش دختره

 ازتون بپرسم؟ یسوال هی شهیم د،ی_ببخش

 _بوگو گلم.

 :گهیو م کنهیم یا خنده

 د؟یرو بهم بگ یز یچ نی_چرا شما رو فرستادن که همچ

 تخت تخت، تور پهن نکردم براش! التی. خشمی_من مثل آبج

 :گهیو م خندهیو زهره هم م کنهیم یتک خنده ا هیهان

 نبود. نی_نه، اصال منظورم ا

 شدم و چادرم رو درست کردم و گفتم: بلند

 .شمیمزاحمت م ی. انشالله عروسمیر یما م گر،ی_خب ج

 محکم خورد بهم. زیچ هی هوی. شهیهم بلند م هیهان

هم  دیولو شده از خنده و دوستش حم نیماهان رو زم دمیرو برگردوندم که د سرم

 خورده به من.

 محترم، حواست کجاست؟ ی_آقا

 _شرمنده.

بهش رفتم و راه افتادم برم  یمشت یچشم غره  هی. ستادیرفت اونور و کنار ماهان ا بعد

 سر کالس.
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 طاها جلوم سبز شد. دوباره

بذارم  دیرو با میخوشگلم رو نشون بدم و زبون با ادب یاون رو دی. نه، بادمیکش یپوف

 کنار.

 _ها؟

 .تیخواستگار  امیب خوامی. مرهی_بابا به خدا امرم خ

 !کهیمرت کنمایم یکیاون دک و پوزت رو باهم  زنمیمن اعصاب ندارم و م ن،ی_بب

 به من. زنهیبز زل م نیو ع دهیتعجب آب دهنش رو قورت م با

 ه؟ی_ها؟ چ

! م؟یدار  ییای! مگه شتر در ییایتر در . ششمیو وارد کالس م رمیگیرو ازش م نگاهم

 ناموسا؟!

 _بابا چته؟ بدبخت کپ کرد!

 گفتم: یعصب

 امیب خوامیم گهیگه نخور، بعد اومده م گهیدستش م یکی_دستش به اون 

 !تیخواستگار 

 :گهیو م رهیگیازم فاصله م کمی هیهان

 .امی. فعال طرفت نمیداغون یلی_خ

 .شدیخوب نبود و مغزم داشت منفجر م ادیامروز ز  اعصابم

 میماهان، سوت یخنده ها ن،یزر  یها نگاه
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 سنده! یحاج آقا و طاها به

پرحرف  یلیخ ای شم،یم یعصب یو همش تو خودم بودم. وقت دمیاز درس نفهم یچیه

 کال الل. ایو  شمیم

پولم رو تو خونه جا گذاشتم.  فیدنبالم و ک ادیب یکیهم ندارم زنگ بزنم به  یگوش

 پاره کنم. کهیخودم رو ت خوادیدلم م یعنی

  

 

 نشیکه با ماش نمیبیکه آرمان رو م رمیو به سمت در م کنمیم یخداحافظ هیهان از

 سمتش رمی. خوشحال مستادهیا

 :گهیو م شهیباز م ششین که

 شد؟ی_چ

 :گمیو م کنمیم ی. اخمستمیایم

 شد! سالمت کو؟ ی_گ..

 . بفرما، بفرما بانو.دی_آخ ببخش

 .زدی. آرمان داشت بال بال منیتو ماش نمیشی. مکنهیرو برام باز م در

 رو بذار. منتظر بود بهش بگم. یبهش زنگ بزن و قرار خواستگار  گه،ید یچی_ه

 _جون من؟

 _آره، جون تو.
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 غیبه دوجنسه بودنش شک دارم! مگه مرد هم ج یی! خداگرخمیکه م زنهیم غیج هی

 !زنه؟یم

 زیدل انگ یو صحنه  شهیباز آرمان و من، ماهان از دانشگاه خارج م شیبا ن همزمان

 .کنهیرو تماشا م

 اوه، نره به بابام بگه؟ مهرشاد کشته من رو. اوه

 شدم و سرم رو کردم از پنجره تو. ادهیدر خونه نگه داشت. پ دم

 .داخل ای_ب

 رو بذارم. یبرم زود قرار خواستگار  دیبا ی_ممنون، ول

 :گمیو م خندمیم

 . سالم برسون. خداحافظ.میرسوند نکهی_انشالله جور شه. ممنون بابت ا

 _توهم سالم برسون. خداحافظ.

 نبود جز، ماهان. یاومد و ترمز کرد و اون کس گهید نیماش هیکه  رفت

تو آدم  نکهیا یعنیبه هم،  دمیهم در رو کوب یباز کردم و زارت دیکردم و در رو با کل یپوف

 .یستین

خم  هویشد بهم! ابروم رو انداختم باال.  دهیبودم که در تـــق، کوب اطیح یوسطا قایدق

 شدم سمت جلو.

 بهم محکم تنه زد و از پله ها رفت باال. شعور،یب

 لب گفتم: ریز 
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 _پر رو.

 حضرت پشــــم! ای. زهی! خونه چقدر تمیرو باز کردم و رفتم داخل. وا در

 _مـــامـــان؟

 و گفت: رونیب دیهول از تو آشپزخونه پر  مامان

 .می_چه مرگته؟ ترسوند

 ه؟ی_خبر 

 به سوالم، رفت تو آشپزخونه. تیاهم یچشم غره رفت بهم و ب هی

 توجه مامانمم! دوباره رفتم تو آشپزخونه و گفتم: نیا یمن کشته مرده  یعنی

 م؟ی_مهمون دار 

 بهم نگاه کنه، گفت: نکهیا بدون

 .ادیخواستگار ب ایقراره واسه مح -

 م؟ی_آخ جون، قراره از شرش خالص ش

انداختم باال و رفتم از  ینگام کرد که الل شدم. شونه ا یجور  هیطرفم و  برگشت

 . فقطرونیآشپزخونه ب

 دیو سف اهیدست به سنمونده خونه که  شعوره،یب ایمح نیخونه بود. چقدر ا مامان

 نزنه.

مامان  غیکه ج خچالیو رفتم سر  نییرفتم پا ،یدوش مشت هیتو اتاقم و بعد از  رفتم

 تو گلوم. دیبلند شد و آب پر 
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 گفت: یوحشتناک یلیخ ی افهیمامان با ق ،یدر پ یپ یاز سرفه ها بعد

من پول ندارم درمونت  ،یش ضیمر  گهیچرا؟ دو روز د یگردیم سیخ ی_با موها

 .کنما

 محبت شما رو ندارم؛ شرمنده ام نکن! اقتی_واقعا من ل

  

 

به موهام و  دمیچیحوله پ هیکنه که فرار کردم.  یکی نیطرفم که بزنه دهنم رو با زم اومد

 چلوندمش

 خوبه.( میلیپرژک بود. )خ ی. شامپو گردودهیم یخوب یشامپو چه بو نی. اوم، اقشنگ

 ی. عادتم بود. بعضایپو یرو روشن کردم و زدم شبکه  ونیز یو مبل و تلوشدم ر  پخش

 و با مهرشاد نشستمیشبا م

 .میدیدیکودک م یبابا، برنامه  و

! دستم رو گذاشتم رو سرم و به رونیباز بود که چشام از حدقش زد ب شمین نطوریهم

 خر نگاه کردم. یایمح

 ده؟ی_چته ترش

 کنه؟یو مامان داره کار م یتو نشست شعور،ی_ب

کجا، االن  یرفت ستیبزن. خودت معلوم ن لیخودت رو ب یباغچه  ،یزن لی_تو اگه ب

 ؟یکنیو واسه من قدقد م یاومد

 گفت: مامان
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 _دوباره چتونه؟

 بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. یعصب

 یخواستگار  ادیب خوادیخر شده و م یکدوم آدم ستیشوهر کنه و بره. معلوم ن کاش

 !نیا

 شدم. ییچا ختنیتو آشپزخونه، اخم کردم و روم رو اونور کردم و مشغول ر  ایورود مح با

 که گفت: رونیبرم ب خواستم

 امشب. یلباس خوب بپوش برا هی_لباست رو عوض کن و 

 نه من. اد،یتو داره خواستگار م ی_برا

هم ندارم. خدا لعنتت  یپهن شدم. گوش ونیز یتلو یو دوباره جلو رونیرفتم ب بعدش

 کنه ماهان.

آهنگ  هیرو خاموش کردم و رفتم تو اتاقم. لب تابم رو روشن کردم و  ونیز یتلو ال،یخیب

 کردم و مشغول یقشنگ پل

 .خوندمیلب با خواننده م ریشدم. ز  تایتو سا یولگرد

 هلرز یچشام. م نهیبی. جز تو، نمشمیم وونهیکالم، د هیسالم، فقط با  یگی_تا م

 نیصدام، تنگه نفسام و از تموم ا

 .خوامیفقط تو رو م ا،یدن

بود  یبابام خال ی. جاهیخفن یمیچه آهنگ قد ول،ی. اانداختمیم نییرو باال و پا ابروم

 رو داره ییکه دخترش چه آهنگا نهیکه بب
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من موندم که  یی. خداشهیم انیمامان نما ی افهیو ق شهی! در اتاق باز مدهیم گوش

 چه مان،یهمه زا نیمامانم با ا نیا

 داره! یقشنگ کلیه

 :گهیاخم م با

 که. ی_تو هنوز آماده نشد

 بهتره. نییپا امی_آخه مادر من، به من چه؟ من ن

 اش شده! دهیند ریداداش خ نی_خفه شو ها محدثه. بلند شو. ع

 مهرشاد کجاست؟ ی_آهان، راست

 گفت: گشت،یکه داشت داخل کمدم رو م همونطور

 .رونیشده و قهر کرده و رفته ب یرتیواال. آقا غ دونمیم_ن

 .قربونش برم ی_اله

 بود که مامانم از تو کمد درآورده بود. یخورد تو صورتم. بله، لباس یز یچ هی هوی

 _مـــامـــان؟

 _درد، مرض، ببند در جهنمت رو.

 رو بردم باال و گفتم: دستام

 _شکر خوردن با ماست!

کردم و بلند شدم و لخت  ی. پوفرونیرو ازم گرفت و از اتاق رفت ب نشیخشمگ ی افهیق

 شدم و لباس رو زود تنم
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 .کردم

لب تاب  یبستم و دوباره نشستم پا ی. موهام رو دم اسبمیتو راه دار  یعروس هی ،یآخ

 و

 راستاد کردم و شروع الدیتو فاز. صدام رو مثل م رمیآهنگ، م هیپخش  با

 به خوندن. کردم

 .نهیبد ب ه،یرتی. چون غیرو نخواست الدیکه م نهی_پشت سر تو، پر از نفر 

 خل و چال دونه نیموهامه. ع یرو دستام

 شدم به خدا! وونهیدونه کندمش. د به

 

 زدم: داد

رو چند تا عکس رو به روم. سرت شکست و پاهام.  چکهیاشک، خون م ی_به جا

 خون تو خونه، قل

که  ییمن. حرومت اون ضربه ها یم و تار شدن چشماها هیگلوم. حرومت بشه گر  تو

 یبعد تو خورد، به دست و پا

 .(خونهیم یچ فهممیوقتا نم یگاه گه،ید دی. )ببخشمن

 خونه؟یو م رهیگیاش نم هیمسخره بودا. خودش گر  یلیو عر زدن. خ هیگر  ریزدم ز  بعد

 هوم؟

ما  گه،ی! آره دکنمیم هیچشمام که مثال من دارم گر  ریز  دمیمالیبا دستم تف م یه

 .مینیا



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

97 

 

بگم  یکنه و منم ه هیبرام خون گر  نایشه که عاشقم بشه و مثل ا دایپ یکی کاش

بشه و آهنگ بخونه برام و منم به آهش  یو اونم بره معتاد و عمل خوامتیگمشو نم

 ارمیطاقت نم گهیشم و فلج بشم. د نینفر 

اون  رمیو منم م کشهیکه من مردم و خودش رو م فهمهیو اونم م کشمیخودم رو م و

 کنمیو چوب م چسبمیخفتش رو م ایدن

 !شینهایآست در

 کــــه، بعد از اون میانداز یچوب چوب راه م یو ه میشیم ریدرگ باهم

 ینیر یکه چه گه ش میفهمیچوب گنده و اون موقعست که م هیبا  ادیخدا م طرف،

 یعنیکردن  نیو چوب در آست میخورد

 ! )خله به موال!(یچ

مونده به شب  گهیساعت د هی دمی! دزنمیبا خودم حرف م ی. اسکلما، هخندمیم

 یپل لمیف هیشدن، رفتم 

بودم  دنیمن عاشقشم. درحال د ،ی. هر هر هر! راپانزل بود. وایبارب ؟ی. اونم چــــکردم

 و وسط

 :گفتمیم لمیف

 و بکن تو بـــوق! ری_خاک تو سرت! اون قلم رو بگ

 _نگاه تو رو خدا، شاهزاده هم انقدر هَوَل؟!

 نون. فهیح کردمیجادوگره بودم، از گردن نصفت م ی_من جا
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 نمشیبیهزار بار م ستی. بدمیکش یمیو قطعش کردم و پوف عظ اوردمیطاقت ن آخرم

 .دمیفحش م یو ه

 عدد گراز ماده کیکه  . در اتاقم بوددیکامل دار  ییصدا آشنا نیبا ا گهی! دتــــق

 :گمیو م کنمیکه رنگ به رو نداره نگاه م ایشده! به مح واردش

 _هان؟

 .گهید ایاومدن. بلند شو ب ،ی_وا

 ات. دهی_خاک تو سر شوهر ند

جورش کن و  یجور  هیخودت  ا،ی. خدارونیب رهیو از در م کنهیچپ نگاهم م چپ

 نیشرش رو از ا

 .نییساده، رفتم پا یلیرو سرم و خ دمیچادرم کش هیبکن. شالم رو سرم کردم و  خونه

 کنمیدسته گل تو دستشه نگاه م هیبه ماکان که  کنن؟یم کاریچ نجایا نایپنج تن! ا ای

 :گمیو تو دلم م

 عمر هیخاک تو سر خرت،  -

 .یرو بدبخت کرد خودت

و  رونیب امیم یپرداز  الیو منم تازه از خ شنی. بلند مکنمیتعجب به مهمونا نگاه م با

 و مارال یبیبا خانم نق

 یلب ریهم ز  یبینق یو به ماکان و آقا ذارمی. محل گاو هم به ماهان نمکنمیم یبوس رو

 و گمیسالم و خوش آمد م

 داداشم. هیرتی. غهی. بد جور عصبنمیشیمهرشاد م کنار
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 :گهیتو پهلوش که با اخم م زنمیم

 _چته سگ؟

 _ماکان خواستگارشه؟

 :گهیم یاخم وحشتناک با

 _آره.

 .شهیخونه کنده م نیکه شرش داره از ا یخوشحال باش دی_ تازه با

 نگفت. حرف حق تلخه! یز یاخم نگاهم کرد و چ با

وارد شد. نگاهم رفت سمت ماکان، شر  ییچا ینیگلم از آشپزخونه اومد و با س خواهر

 نای. اختیر یشر عرق م

که دارم از شرش خالص  ابیاالن رو در  ال،یخیو خوششون اومده؟ ب دنیهمو د یک

 .وهوی وهو،ی وهو،ی! شمیم

 !ایدلدارم ب ا،یب ارمیحاال  ،یل یل یل یل

 

حرف  یاسیس نیخواستی. خو اگه مگفتنیهم چرت و پرت م نایگرفته بود و ا خوابم

 دیایب دیکردیغلط م د،یبزن

 .یخواستگار 

که مچشون رو گرفتن، بهشون نگاه  نایکردم که همشون الل شدن. مثل ا یسرفه ا هی

 و اخم داشتم. به ماهان کردمیم



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

100 

 

 .کردینگاهم م طونیتمام، زل زده بود به من و ش یکردم که با پر رو گر  نگاه

 سر اصل مطلب. می_ بهتره بر 

 دییو ماکان انگار خوششون اومده بود که با نگاهشون تا ایراحت شدم. مح ،یآخ

 کردن.

 . نامردا، من فردا کالس دارم.ادیزودتر تموم شه. من خوابم م کاش

 !(مهیهمون کر  ی. )ماجرادیستیخدا شما مسلمون ن به

رو به زور باز نگه داشته بودم. نگاهم به ماهان افتاد که اونم داشت چرت  چشمام

 کالسامون یلی. امروز خزدیم

 فشرده بود که...! یجور  هیبود.  فشرده

 لند شدن که برن با هم زر بزنن.و داماد ب عروس

 یبرا یبه خدا. اگه روز  دهیجو م یالک نمیبود. اه، ا یرو به کبود مهرشاد

 !ــــنی. هکنمیلهش م اره،یدر ب ایمسخره باز  نیمن از ا یخواستگار 

داد و درد  یبد یصدا هیفکم  هویموز از تو ظرف برداشتم و مشغول خوردن بودم که  هی

 .دیچیتو دهنم پ یبد

 متوجه نشد. یکه فکر کنم فکم شکست! خدا رو شکر، کس دمییجویمحکم م نقدریا
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 یپاش به لبه  هویتا اونور سرش باز شده بود.  ششین ایو داماد وارد شدن. مح عروس

 کرد و اومد ریفرش گ

 از خنده، دنیو گرفتش و منم اون وسط در حال از ترک دیکه ماکان پر  ادیب فرود

 زدم: داد

 ــارکه انشالله.مبــ-

سه  دمیهمزمان با من، ماهان شروع کرد به دست زدن. خواستم سوت بزنم، د و

 .شهیم

 رهیباز بود و به اون دو تا جغد عاشق خ شمیزد و منم ن یچهار، پنج تا سوت بلبل ماهان

 شدم.

 ی. ابروم رو براش انداختم باال و لبخند گشاددیکشیقتلم رو م یداشت نقشه  ایمح

 زدم.

 تو رو خدا. دیکن نیر ی_دهنتون رو ش

رو چرخوندم. به ماهان که  ینیر یباز نشستن. بلند شدم و ش شیو ماکان هم با ن ایمح

 یخودم رو زدم به کوچه  دم،یرس

 راست و ظرف رو گذاشتم سر جاش و اون دستش تو هوا موند. یعل

 گفتم: یلحن بدجنس با

 د؟یخواستیم ینیر ی! شما هم شیوا ی_ا

 حرص گفت: با

 _نه، ممنون.
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 رو لبم نشوندم و نشستم سر جام. یا عیضا لبخند

 .ایح یب یپسره  ینکن یمن پر رو گر  یواسه  یتو باش تا

 شکرت. ا،یو منم راحت شدم. خدا دنیدو تا هم بهم رس نیا گه،ید یچیه

*** 

 پاره وقت! گهیم یخر، الک شعوری_ ب

 خونسرد گفت: هیهان

 ؟یکار کن یخوایاصال چرا م ؟یگردی_بابا تو مگه چند سالته که دنبال کار م

شده و گفتم خودم خرجم  ادیو خرج پدرم و مادرم ز  کنهیخواهرم داره شوهر م نی_ ا

 .ارمیرو در ب

 گفت؟ یچ اروی شد؟ی_اوه! حاال چ

 گفتم: یعصب

چه پاره  نیا ؟یکنینه ساعت کار م گهینوشته پاره وقت، زنگ زدم بهش و م کهی_مرت

 هیوقت

 شه؟یآدم نه ساعت نابود م که

که تو سلف بودن، برگشتن سمت  ییکسا ی. همه زدیاز خنده و قه قهه م دیترک هیهان

 ما.

با  یلیخ ییافتادم و تا ته رفتم. خدا پهیاون کل ادی! کردیرو جمع م هیهان اومدیم یکی

 حال بود.
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. دانشجوها با تعجب به ما نگاه نییافتاد پا یاز رو صندل د،یخندیهمونطور که م هیهان

 دلش رو گرفته هی. هانکردنیم

 :گفتیو با خنده م بود

 تر! ،یکمرم، خدا نکشتت. آ یدلم، وا ی_وا

 .دمیخندی. خودمم خنده ام گرفته بود و چادر رو گرفته بودم تو صورتم و مدیترک دوباره

 ت:چشمش رو پاک کرد و گف اشک

 بابا. سی. دهنت سرویبا حال یلی_خ

 _بلند شو خودت رو جمع کن.

 دیبا ره،یم شیکه پ نجوریخنده. ا ریزد ز  یشد و نشست سر جاش و دوباره پق بلند

 کار رو بزنم. اصال دیق

 کنه؟یداره ازدواج م ایمن چه که مح به

 حرفش! خودشم اونور تلفن تعجب کرده بود از ابو،ی ی کهی_واال به موال. مرت

 ساعت تو دستم نگاه کردم و گفتم: به

 .شهیم ریسر کالس. د می_زود کوفت کن بر 

 زیم هیشدم که پشت  دی. متوجه ماهان و حممیو بلند شد دیکاکائوش رو سر کش ریش

 باز ششونینشسته بودن و ن

 گهی. من ددنیمن رو شن یحرفا یعنیما و  زیبود به م دهیچسب قایدق زشونی. مبود

 آبرو نمونده برام.
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 که. اومدمینم ایاگه شانس داشتم که به دن من

  

 یز یچ یآخوند هیو پسرا خودشون رو جمع و جور کردن، انگار مثال  میکالس شد وارد

 !تسیگ لیشده. جذبه دارم در حد ب وارد

همه  ،ی. با ورود استاد شاکر ارنیب فیسر جام و منتظر شدم که استاد تشر  نشستم

 الل شدن و منم به سمت راستم نگاه

 داغون تر؟ نیبدتر؟ از ا نیاز ا تیطاها کنارم نشسته. وضع دمیکه د کردم

که دلم  دونهیکردم به اعصابم مسلط باشم. فقط خدا م یو سع دمیکش یقیعم نفس

 بلند شم و موهاش رو خوادیم

 .بکنم

 گفت: استاد

 .دیل کنفرمول رو ح نیا دییبفرما ،ی_خانوم جعفر 

 تخته. چقدر سخته با چادر. فرمول رو سه سوته حل کردم یشدم و رفتم پا بلند

 استاد گفت: که

 .دینیبنش دییبه شما. بفرما نی_احسنت، آفر 

 . اعصاب ندارم. درست رفتار کن.نشستمایهم م یگفتینم

 تو کف اون پاره وقتم. هنوز
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بلند شدم و با  له،یم استاد که تعطپا تخته بود رو وارد جزوه ام کردم و با اعال یچ هر

 کردم. یخداحافظ هیهان

در بست  هیکه  ستادمیسر انقالب. از دانشگاه خارج شدم و منتظر ا هی رفتمیم دیبا

 .رمیبگ

کنارم ترمز کرد.  نیماش هیکه  ستگاهی! کالفه راه افتادم به سمت انیشانس رو بب یعنی

 .گهیالبد مزاحمه د

 آشناش، سرم رو برگردوندم. یصدا دنیشن با

 گفت: ترکوند،یکه آدامسش رو م یبود و در حال ماهان

 حاج خانم. رسونمتیباال. من م ای_ب

ماهان رو  نیبفرست که ا ییروین هی. خداوندا، دمیکش قیرو بستم و نفس عم چشام

 ذوب کنم.

 .رمیخودم م ی_ممنونم، ول

 .رمتای_بابات به من سفارش کرده که از دانشگاه ب

 نکن؟ کی! چند دفعه بگم خودت رو کوچ؟یداد خودیب شنهادیبـابـا؟! دوباره پ یوا

 .رنیبرام بگ نیماش هیبشم و  شیر یو س رمیبگ ادی یبرم رانندگ دیبا

 من انقالب کار دارم. ی_بازم ممنون، ول

 .گهیباال د ای_ چه جالب، منم انقالب کار دارم. ب

 .کنمیم سیمنم دهنت رو سرو نطوره،ی. باشه. اگه افشردمیرو تو دستم م چادرم
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 تعارف در پشت رو باز کردم که اخم کرد و نشست سر جاش. یب

 :گمیجلو و م نمیشیکرده االن مثل اون دوست دختراش م فکر

 _ماهان جون، جونت درآد!

و چشمک  کردینگاهم م نهییاز تو آ قهیو اونم دم به دق زدمیاصال حرف نم نیماش تو

 نشستن ی. ناموسا تو فرار زدیم

 ها. هیخوب زیچ چه

 گفت: ماهان

 _خب، چه خبر؟

 گفتم: سرد

 .ستین ی_خبر 

 !مایشد لیفام یالک ی_الک

 _بله.

 راحت باش. ال،یخی_اوه جذبه! ب

 چشم غره بهش رفتم که بست در دهان غار مانندش را. هی

خودم بهش گفتم که نگه  د،یمد نظرم نگه داشت. تعجب نکن یکتاب فروش یجلو

 داره.

 پسر جوون توش بود. هیشدم که  یکتاب فروش وارد

 د؟یکتابا رو بهم بد ستیل نیا شهیآقا، م دی_ببخش
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 رو گرفتم سمتش و اونم سرش رو تکون داد و گفت: ستیل بعد

 _البته.

ب خو یبو هی هوی. کردمیو منم منتظر به دور و اطراف نگاه م یوار ید هیرفت پشت  بعد

 به مشامم خورد.

 صاحب عطر، اخم کردم و نگاهش کردم. دنیبابا عطر! با د جــون

 صاحبش؟ ستین شد؟ی_چ

 برام. ارهی_رفته ب

چشمک زد. اخم کردم و روم  هیشد. نگاهش کردم که  رهیرو تکون داد و بهم خ سرش

 رو ازش گرفتم. آدم

 !؟یپر رو باشه؟ نه، ناموسا تا چه حد تونهیم یچه حد در

 با کتابا برگشت. پسره

 متشون؟ی_ ق

 گفت. کارتم رو درآوردم و خواستم بدم بهش که ماهان اومد جلو و گفت: یمتیق هی

 .کنمی_من حساب م

نکش نکش. کارتش رو درآورد و  گفتیم یدادم به پسره و ماهانم ه یرو زور  کارت

 گرفت سمت پسره.

 بکش! گفتینکش و ماهان م گفتمیهنگ کرده بود؛ من م پسره

 اش بود! فهیماهان رفت. اصال وظ بی. البته از جمیو خالص شد دیآخرم کش خالصه
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پخش شدم.  نیکتاب رو برداشتم که خودم همراهش رو زم لونیرو گرفتم و نا کارتم

 بود از خنده. دهیپسره ترک

 کرد و گفت: یخنده ا ماهانم

 _بده به من.

 _الزم نکرده.

 بابا. مینی_بده ب

. خودم رو جمع و جور کردم و چادرم رو صاف و رونیفت و از مغازه رفت بدستم گر  از

 صوف کردم و بعد از

 و دوباره پشت نشستم. رونیاز مغازه زدم ب ارو،یاز  تشکر

 شدم و گفتم: ادهیپ نیماش از

 شما رو تو زحمت نندازن. گهیکه د زنمی_ممنون ازتون. با بابام حرف م

 برگشت طرفم و گفت: تیعصبان با

 اه. ؟یلوس و لجباز  یلیخ یدونستی_م

 آخر الزمان شده؟! ا،یکرد؟ خدا نیچرا همچ نی! اجـــان؟

 کتاب رو ازش گرفتم و گفتم: لونیو نا ستادمیشده بودم. دم در خونه ا الل

 .ی_مرس

 زد و گفت: یلبخند

 خانــوم خانوما. کنمی_خواهش م
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رو  دیرو بست. کل ششیکردم که ن یو شد. اخمپر ر  نیو ا دمیبهش خند دوباره

 انداختم تو در و رفتم تو خونه و اونم

 پله ها رفت باال. از

 _سالم بر اهل خانه، من آمدم.

 گفت: مامان

 .نمیبیم ی_صدات رو بنداز دختر. دارم آشپز 

 و گفت: نییاز پله ها اومد پا مهرشاد

 _سالم خواهر.

 .مینیب ریرو بگ نیا ایب ،ی_به، برادر گرام

 رو گرفت و گفت: لونیجلو و نا اومد

 .نهیسنگ یلیتوشه؟ خ ی_ چ

 _کتاب.

 تعجب گفت: با

 !ش؟یخودت آورد یعنی_

 زدم و گفتم: یا یبگم. لبخند مصنوع یچ موندم

 پس عمه ات آورده؟ گه،ی_آره د

 !ییتعجب ابروش رو انداخت باال و رفت باال. مامانم که اصال شرمنده ام کرده خدا با
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 .رونیو خودشم رفته بود ب زمیرو گذاشته بود رو م لونیتو اتاقم. مهرشاد نا رفتم

 نشسته بود. زیلباسام رو عوض کردم و رفتم ناهار بخورم. مهرشادم سر م یزود

 ناهار خوردن، گفتم: موقع

 کو؟ ایمامان، مح ی_راست

 .یعروس دیخر  یبرا رونی_با ماکان رفته ب

آب داد دستم و  وانیل هیمهرشاد  کردم،یکه سرفه م نطوریتو گلوم و هم دیپر  غذا

 گفتم:

 ! چه خبره؟!؟ی_چ

_وا! مادر دو هفته ست عقد کردن و ستاره جون )مادر ماهان خره( گفت که زودتر 

 .میر یبگ یعروس

 ؟ی_اون وقت ک

 _آخر برج.

 _مـــامــان؟!

 و با اخم گفت: برگشت

 _کوفت بچه، سرسام گرفتم.

 مان.زوده. زشته ما یلی_خ

 !یی_زشت تو

 من! ی افهیهم اکنون، ق و
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 مامان! ی_مرس

به پاش و الل شد. بعد از  دمیکه پام رو محکم کوب زدیرو گاز م زیداشت م مهرشاد

 پس هیخوردن غذا، 

 زدم به مهرشاد و بشکن زدم طرف ظرفا و گفتم: یگردن

 !کنهیرو م تی_روبوس

 .دمیو اتاقم و خوابشدم ت میبهش مهلت بدم حرف بزنه، ج نکهیا بدون

*** 

 

و خدا بدبختت کنه و  یبرنگرد گهید یو بر  یگرم بخور  نیانشالله به زم ا،ی_مح

 !یکرد سمیکه سرو یآسفالت ش

دو تا راه افتاده بودم. چنان دست تو دست هم راه  نیدنبال ا زون،یآو یو لبا یخستگ با

 شاشونیو ن رفتنیم

 .(هیبود که انگار خبر مرگشونه! )عصبان باز

. به ماهان نگاه کردم، اون از من میناهار بخور  میآقا ماکان دستور دادن که بر  باالخره

 خسته تر بود.

 هم دست من. نیسنگ لونیچند تا نا هیحماال، بارها رو دوش ماهان بود و  نیع

 دست خودشونم تو

 بود که انشالله قطــع شه. گهیهمد یدستا که
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و ماهانم از اونور، شروع کرد به ور رفتن  یو صندلو ولو شدم ر  کیرستوران ش هی میرفت

 اش هم تو هم رفته بود. افهیبا دستاش و ق

 قرمز شده بود. ،یدستاش نگاه کردم. آخ به

 گفت: ماکان

 _شرمنده ها، همه بارامون افتاد رو دوش شما.

 لب گفتم: ریز 

 .دیکرد سی_دهنمون رو سرو

 زد. ینیاطیلبخند ش هیو  دیانگار شن ماهان

 :گفتم

 شد و ما رو نجات بــــــ... دایآدم خوب پ هی. باالخره کنمی_ خواهش م

 بود که به پام برخورد کرده بود. ایمح ی! پاتـــاپ

گفت. من و ماهان هم به  یز یچ هیچادرش رو درست کرد و رفت در گوش ماکان  ایمح

 .میکردیدور و بر نگاه م

 یدارما. چشما یعجب شوهر خواهر  ییدر و تخته رو باهم خوب جور کرده. خدا خدا

تفاوتش  یماهان بود، ول هیداشت. کال شب یورزشکار  کلیو ه یمشک یسبز و موها

 تو صورتش و ختیر  یبود که ماهان موهاش رو م نیا

 باال. دادیکامل م نیا یزد، ول یم یخنگول نکیع

 به خوردن. میشروع کرد ،یز یاز هر چ الیخیو ب میآوردن ناهار، من و ماهان پهن شد با
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 گفت: یبا لحن مسخره ا ایمح

 ؟ی_محدثه، چند وقته غذا نخورد

بود تا از اون نگاه خوشگالم رو بهش بندازم. ماهان با تعجب و  یجمله کاف هی نیهم

 ماکان الل شده بود.

 کرد و گفت: یسرفه ا ایمح

 جانم. بخور. ی_بخور خواهر 

 چشم غره رفتم براش و دوباره پرداختم به غذا خوردنم. هی

 گفت: ماهان

 _محدثه خانم؟

 درد! یا

 _بله؟

 رن؟یامتحان بگ نی_فردا قراره استاد زر 

 گفتم: ی. با لحن سردشهیم عیضا دمیکه د یدیو نشن یخواستم بگم مگه کر بود یم

 _بله.

اومدم بذارم تو دهنم که با  قاشق رو نیرو تکون داد و دوباره رفت تو غذاش. آخر  سرش

 که وارد یفرد دنید

. برنجه کردمیپشت سر هم م یتو گلوم. حاال سرفه و سرفه  دیشد، برنجا پر  رستوران

 رفته بود تو دماغـــم!
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 یمن کدوم قبرستون خراب شده ا ،یکرد یم میشانس رو تقس یداشت یوقت ا،یخدا

 بودم؟!

 هیکرد و ماهان هم هول شده بود و  یماکان ماکان م یبود و ه دهیبا هول پر  ایمح

 و داد دستم. ختیآب ر  وانیل

 .دمیرو تا ته سر کش آب

 

 .میشونیکه گرفتم، دستام رو گذاشتم رو پ نفس

 گفت: یبا نگران ماکان

 .ی_دختر تو که سکتمون داد

 شدم و چادرم رو صاف کردم و گفتم: بلند

 دستام رو بشورم. رمی_من م

 سر جات. نیسمتم. برو بش دییبلند شد و دو زیمن، از سر م دنیدم. طاها با دافتا راه

 اونور خواهشا. دی_بر 

 .میقهوه باهم بخور  هی ای. افتخار بده و بگهی_انقدر بد اخالق نباش د

 گفت: ماهان

 !دمی_من بهت افتخار م

سمت ماهان که خونسرد زل زده بود به طاها. طاها آب دهنش رو قورت داد و  برگشتم

 رفت کنار.
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 و ییرو کردم به دوتاشون و رفتم تو دستشو پشتم

 تو صورتم. دمیمشت آب پاش هیرو شستم و  دستام

 و یشیآرا چینگاه کردم؛ بدون ه نهییصورتم تو آ به

 ساده. ی ساده

دوست داشتم.  یلیرو خ میروسر  نیرو درست کردم. ا میرو صاف کردم و روسر  ابروهام

 یقهوه ا

 مخصوصا به رنگ ابروهام. اومد؛یبهم م یلیبود و خ ساتن

و به طاها  واریداده بود به د هی. ماهان تکرونیزدم ب ییخودم دل کندم و از دستشو از

 نشسته زیکه پشت م

جدا شد و پشت سر  واریداز  عیکرد. با ورود من، سر  یبود، نگاه م نییو سرش پا بود

 یماکان خجالت نم نی. امیو ماکان هم بلند شدن و عزم رفتن کرد ایمن راه افتاد. مح

 دست من؟! دهیکشه بارا رو م

 اومد سمتم و گفت: ماهان

 _اونا رو هم بده به من.

 .دیشی_نه ممنون، خسته م

 به من. نی_شما سختتونه با چادر. بد

 مهربونه. چه

 .میکن میکارا رو باهم تقس یجور  هی دی. باالخره باخوادی_نه نم
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 نشست رو لبش و زل زد بهم. زود نگاهم رو ازش گرفتم و راه افتادم. یلبخند

 !میکه ماکان گفت؛ عزادار شد یگفتن جمله ا با

 .مینگاه بنداز  هیرو هم  ییپاساژ رو به رو نیا می_بر 

 د.باز بو ششیکه ن ایزل زدم به مح ،یزار  ی افهیق با

 گفت: یبا لحن شکست خورده ا ماهان

 .میمونیمنتظرتون م نی_پس ما تو ماش

 گفت: ماکان

 .گهید دیای_ شما هم ب

 :گفتم

 منتظر بمونم. نیتو ماش دمیم حیو ترج کنهیپاهام درد م کمیمن  زه،ی_چ

  

 نیتو ماش میتلپ شد عیتکون دادن و گورشون رو گم کردن. من و ماهان، سر  یسر 

 هم پشت مونییماکان و دو تا

 .میبود نشسته

کرد و  یپاهاش رو باز م یکردم و اونم ه یخودم رو جمع و جور م یمن ه البته

 ترکوند. یآدامسش رو م

نداره  یفرق د،ینیماهان رو بب دیایب ن؟یدیند ن؟یدید ییبه نام شـــتر آنگوال یموجود ایآ

 باهاش!
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 وبم تو صورتش.پاهام رو بلند کنم و بک گهیم طونهیش

 قشنگه باهات. یلیخ هیروسر  نی_ا

و زود اخم  دمیخنده اش رو شن ی. صداختیتو دلم ر  یز یخجالت سرخ شدم و چ از

 کردم و روم رو کردم سمت پنجره.

نگاهش  نکهیتو دستش بود. بدون ا یکیکوچ لونینا هیجلوم گرفته شد.  یز یچ هی هوی

 کنم، گفتم:

 ه؟یچ نی_ا

 که بهت زدم. ی_جبران خسارت

 تعجب گفتم: با

 !؟ی_چه خسارت

 لبخند گفت: با

 .ی_بازش کن تا بفهم

 کردم و گفتم: اخم

 .ستیکارا ن نی_الزم به ا

 ندادم. تیلب گفت لجباز. اهم ریرو ازش گرفتم و حس کردم ز  روم

 رو انداخت رو پاهام. لونینا

 گفت: ماهان

 باهاش بکن. یخواست ی. هر کار رمیگی_من پس نم
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 .کردمینگاه م رونیدست بزنم، به ب لونیبه نا نکهیا نبدو

بود و صداش در اومده بود و  دهینشد. ماهان خواب داشونیپ نایساعت گذشت، اما ا هی

 ر،ینه خ دمی. دزدمیمنم داشتم چرت م

 دمیو منم چشام رو گذاشتم رو هم و چادرم رو کش شهینم داشونیحاال حاال ها پ نایا

 .دمیرو صورتم و خواب

 

 ی. هنوز توکردیباز داشت نگاهم م شیبا ن ای. محدمیتکون خوردن از خواب پر  با

 بودم و شب شده بود. نیماش

 ؟ینجور یا کنمیمن سکته م یگی_ خبر مرگت، چته؟! نم

 و گفت: دیخند

 .میرستوران شام بخور  میبر  میخوای_بلند شو بابا. م

 .گهیخونه د می_بر 

 گفت: ماکان

 وقته. ری_محدثه خانوم، د

که به زور چشماش رو باز نگه داشته بود، داشت به  یماهان نگاه کردم که در صورت به

 کرد. اوه! از منم یمن نگاه م

 آلو تره. خواب

 حرص گفتم: با
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 تموم شد انشاهللا؟ داتونی_ خر 

 مونده که انشالله فردا. شیکمی_

 میو رفت میشد ادهیپ نیمشت شد. خوبه فردا تا پنج کالس داشتم. از ماش دستام

 سمت همون رستورانه.

. نکنه دوباره طاها ادیماهانم داره پشت سرم م دمیکه د شییافتادم سمت دستشو راه

 نجاست؟یا

آب رو باز کردم و شروع کردم به  ری. شدنینشه، خودم رو زدم به نفهم عیضا نکهیا یبرا

 ام.شستن دست

 آب رو باز کرد. ریو اونم ش ستادیکنارم ا ماهانم

 مشت هیدست و صورتش رو بشوره.  خواستیم آهان،

 یرکیز  ریبه ماهان که ز  تیاهم یرو درست کردم و ب میرو صورتم و روسر  دمیپاش آب

 کرد، یداشت نگاهم م

 .زی. با چادرم صورتم رو خشک کردم و نشستم پشت مرونیب زدم

 ما شدنا. ری_بنده خداها چه اس

 زدم و گفتم: یا یزورک لبخند

 .یداداش دیما شد یاز خانواده  یعضو گهی_نه بابا، شما هم د

 !شهیباز شد که گفتم االن پاره م ششیچنان ن ،یداداش یکلمه  دنیشن با

 .زیهم سرخوش نشست پشت م ماهان
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 د؟یخور یم ی_خب، چ

 گفت: ماهان

 .دهی_کباب کوب

 فت:گ ایمح

 .دهی_منم کوب

 :گفتم

 .ی_سلطان

 هم گفت: ماکان

 .دهی_منم کوب

 .افتهیاالن با غذام دهن همتون آب م خب،

 ساعت ده شب بود! ،یعل ایجلوتر و به ساعت تو دستم نگاه کردم.  دمیرو کش میروسر 

 لب گفتم: ریز 

 نمازم... ،ی_وا

که  کردیرو گاز گرفتم و کالفه سرم رو بلند کردم. ماهان داشت با لبخند نگاهم م لبم

 بهش کردم یاخم ترسناک

 .کردنیکه مشکوک به ما نگاه م ایبه ماکان و مح دمیروم رو ازش گرفتم و رس و

 کم بود. نمونیهم
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قاشق گذاشتم تو دهنم. چه خوشمزه  هیآوردن غذا، هممون سرمون رفت تو غذا.  با

 ست.

زدم و تا  یشده. لبخند مرموز  زونیهمشون آب دهنشون آو دمیرو بلند کردم که د سرم

 نکهیآخر خوردم؛ بدون ا

 سفارش بدن. یخواستن سلطان یتعارف کنم. م بهشون

 گند زدم بهشون. نکهیمخصوصا ا د،یچسب یلیخ

کرد.  یو ماکان رو از هم جدا م ایمح نیو ا اومدیم یکی دیخونه، حاال با میدیرس یوقت

 !کردن؟یم یمگه خداحافظ

 .میکردیو به اونها با حرص نگاه م میبود ستادهیو ماهان ا من

 کردن. یجونشون در اومد و خداحافظ باالخره

 گفت: ماکان

 _خداحافظ محدثه.

 !عیسر  نیشد ا ی! چه خودمونواتــــ؟

ماهان رو حرص  نکهیا یکرد. برا یلب خداحافظ ریو ز ابروهاش رو انداخت باال  ماهان

 بدم، با لبخند گفتم:

 .ی_خداحافظ داداش

تو خونه و مامان با ذوق اومد  میبه سقف! رفت دیچسبیابروهاش داشت م گهید ماهان

 و بغلش کرد ایسمت مح

 رفت. یبابا هم قربون صدقه اش م و
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 نه؟ ،یمادر. خسته شد نیبش ای_ب

 هیشد! به خودشون زحمت ندادن  سیرو خسته شدن مادر من؟ دهن من سرو ی_چ

 دستشون. رنیبگ لونینا

بودم. معده ام درد گرفته بود و هار شده بودم. واال به خدا، دهنم صاف  یعصب یلیخ

 .سوختیشده بود. دستام م

ردم ها رو پرت ک لونی. نانطوریهم هم ایو مح کردنیو بابا با تعجب نگاهم م مامان

 جلوش و دستام رو که زخم

 بود رو گرفتم سمتشون و گفتم: شده

 دستام رو. دی_نگاه کن

دخترشون رو  ستنیصبر داره. ن یحد هیبهشون، رفتم باال. آدم تا  تیاهم یب بعدم

 ! چقدریکه. وا ننیبب

 . ولم کن بابا. باشه، آروم باش.تهی. محدثه، اون آبجایهست یعوض

در بلند  یدم به نماز خوندن. درحال ذکر گفتن بودم که صداوضو گرفتم و شروع کر  زود

 شد و مامان آروم

 .شدهیکه دوباره چ ستی! معلوم نیشد و نشست رو تختم. وا وارد

 بود، گفت: دیکه ازش بع یلحن مهربون با

 _قبول باشه مادر.

 _قبول حق باشه.

 گفت: یلحن خر کن هی با
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 .گهیاونم خواهرته د یو دستت درد نکنه، ول یدیزحمت کش یلیخ دونمی_مادر، م

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم، گفتم: یم یکه سع یبودم. در حال یعصب

که  نی. از بس لوسش کردگهیخودتونه د ریاولشه؟ تقص ی_مامان جان، مگه دفعه 

 یخونه هم از بچگ یتمام کارا

 .نیبهش بها داد یلیکار خونه کنه؟ خ دیدوش من و مهرشاد بود. پسر اصال با رو

 !ی_تو که حسود نبود

 یشوهرم مثل خونه  یکه خونه  کنهیفکر م ای. محگمیرو م تای_من دارم واقع

 تحمل کنه. تونهیشوهر نم دونهیباباست. نم

 ؟یدونی_تو م

 .(دونمی. )من مدمیها رو د یاز زندگ یلی_من خ

 گفت: یخر کننده ا یلیتکون داد و با لحن خ یسر  مامان

از کاراش  یو قبول دارم. اما خواهرت گناه داره و االن کل یگی_باشه مادر، تو راست م

قربونت  یمادر. اله شهیعروس گهید یرو سرش. امروز چهارشنبه بود و هفته  ختهیر 

 نقل و نیهم بکن و کمکش کن ا یثواب هیبرم، بلند شو 

 آرزو داره خواهرت. دلش رو نشکن. یرو درست کنه. کل نباتا

تو رو  ینیبی. مرونیرفت ب تیاهم یخر شدم، ب دیکردم و سرم رو تکون دادم. د یپوف

 ما رو؟! یخدا زندگ

 نمازم رو خوندم، به ساعت نگاه کردم. دوازدهه شب بود. آخه االن؟! نکهیا بعد
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 دنمی. با دکنهیو با ذوق داره نگاهشون م ختهیرو ر  الیوسا یهمه  دمیکه د نییپا رفتم

 تعجب کرد که

خودم  ی قهینگاهش کنم، نشستم و مشغول شدم به سل نکهیحرف و بدون ا یب

 منه. قهیعاشق سل دونستمیدرست کردن. م

 

 .دمیپر  ن،یزر  یرفت رو هم که با صدا چشام

 . درسته؟ستیحالتون خوب ن ایگو ،ی_خانوم جعفر 

 م:توجه به بچه ها که زل زده بودن به من، گفت یکردم و ب یا سرفه

 خسته ام. یکمیاستاد، اما  دی_ببخش

 زد و گفت: ییبایز  لبخند

 تا خواب از سرتون بپره. دیآب تو صورتتون بزن هی دیی_بفرما

آخر، چشمم به ماهان افتاد  یکه لحظه  رونیراه افتادم از کالس برم ب جیشدم و گ بلند

 .کردینگاهم م یکه با کنجکاو

صبح  می. ساعت پنج و ناومدیخوابم م یلیخ ر،ی. نه خدمیپاش خیمشت آب  چند

 کار کردم و یکل شبی. ددمیخواب

 .رمیخدا، االنه که بم یشدم. وا داریهم ب میو ن شیش ساعت

 صورتم که کال رنگم به

تا ساعت پنج  ؟یتا چه حد یبدبخت ا،یشدم. خدا رهیچشام گود افتاده خ ریو ز  دهیپر 

 هم کالس دارم و تازه ساعت
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نگاه ها رفت سمت  یکالس شدم و وارد که شدم، دوباره همه  ی. دوباره راهمهیو ن ازدهی

 یقیمن. نفس عم

کردم. کال همه  یچه ضعف ،یباشم. نشستم سرجام. او اریکردم هوش یو سع دمیکش

 بالها سرم اومده امروز. ی

 .دیدیچون چشامم داشت تار م دم،یفهمیاز درس نم یچیه

 و چشام بسته شد. ییجا هیبه خودم اومدم، سرم محکم خورد به  تا

 نی. استاد زر دمیکش قیکالس، نفس عم دنیچشام رو باز کردم. من کجام؟ با د عیسر 

 مرد هیبه همراه 

و به  واریداده بود به د هیبود باال سرم و ماهانم تک ستادهیتنش بود، ا دیروپوش سف که

 من زل زده بود.

 .ابیرو در  تیبود! فعال موقع یچیپ چید؟ پبو ینگاهش چ تو

 _حالت خوبه دخترم؟

 رو لمس کردم، باند! یز یچ هیرو گذاشتم رو سرم که  دستم

 سرم اومده؟ یی_من چه بال

 اومد سمتم و گفت: یبا نگران ن،یزر  استاد

 حالتون خوبه؟ فشارتون افتاده بود. ،ی_خانوم جعفر 

. خاک خاک خاک، واقعا به کجا ییجا یتانمارسیب هیتو سرشون که من رو نبردن  خاک

 شتابان؟ نیچن

 _بهترم استاد.
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بهت  میتونستی. چون نممارستانیب متیکه چرا نبرد یکن یاالن فکر م دونمی_م

 که میگفت م،یدست بزن

 .ادیب دکتر

 من! ی افهیق و

 

 اومد سمتم و گفت: ماهان

 ؟ی_خوب

اومد کالس و زارت پهن شد روم و  هیبا سر و صدا و گر  هیرو تکون دادم که هان سرم

 !هیو گر  هیگر 

 گفت: نیزر 

 حالشون بده. شونیطرف. ا نیا دییبفرما ،ییرزای_خانوم م

 لبخند گفتم: با

 . باور کن.هی_خوبم هان

 شد و اشکاش رو پاک کرد و گفت: بلند

 ناهار افتادم! هیخوشحال بودم که  ؟ی_زنده ا

و  نییسه جفت چشم متعجب، پام رو آوردم پا دنیرو بلند کردم بزنمش که با د پام

 زدم. یزده ا یلبخند خجالت

 و گفتم: میشونیرو گذاشتم رو پ دستم
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 شده؟یچ میشونی_پ

 گفت: دکتر

پماد نوشتم که هر  هی. یکه دست بهش نزن یبه شرط شه،ی. خوب مدهی_ضرب د

 به سرت. یبزن دیبار با هیهشت ساعت 

 و گفت: دیکه ماهان پر  یرو نوشت و موند بده به ک نسخه

 .رمیگی_من م

 .دهیدر همه حال من رو کفر م یعنینکرده.  الزم

 زدم و گفتم: یتر  نی. لبخند شرمگرونیبزنم که از کالس رفت ب یحرف خواستم

 _شرمنده که شما رو هم از کارتون انداختم استاد.

 زد و گفت: یمهربون لبخند

دانشگاه.  دیاومد یم دیخوب نبود و نبا ادیام بود. حالتون ز  فهی. وظکنمی_خواهش م

 خونه. دیانشالله سرمتون تموم شد، بر 

 _نـــــ...

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 دانشگاه دستور دادن. سی_رئ

 کنارم نشست و در گوشم گفت: هی. هاننییرو گاز گرفتم و سرم رو انداختم پا لبم

 !شهیبهت بگم، باورت نم یز یچ هی_

 ؟ی_چ
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سمتت که همه با تعجب نگاهش  دیپر  یجور  هیماهان  ،یکه از حال رفت ی_موقع

 گهی. استاد رو که دکردنیم

 هنگ کرده بود. نگو،

 غلطا؟! نی_نه بابا! ماهان و ا

. ولش کن. حاال چرا حالت انقدر بد بود؟ رنگ به رو گمی_به مرگ خودم راست م

 .یندار 

 !دمیساعت خواب هی_از دو روز فقط 

 .مر یبم ی_اله

 !ی_اله

 _ کوفت.

 خورمیدارو ها برگشت. حاال مثال من م ینگفتم که ماهان با بسته  یز یو چ دمیخند

 داروها رو؟ نیا

 باشه پولش رو حساب کنم. ادمی

لب تشکر کردم و به کمک  ریو ز  رونیب دیهم تموم شد که دکتر سرم رو کش سرمم

 بلند شدم. ه،یهان

 .رفتیم جیهنوز گ سرم

 گفت: نیزر 

 .رسونمتونی_من م
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 گفت: عیسر  ماهان

 .خورهی. راهشون به من مبرمشونی_من م

 با اخم گفت: استاد

 د؟یدونی_شما از کجا م

 گفتم: عیسر  اره،یکنه و حرف درم یبره شک م شیپ ینجور یا دمید

 .رمیم شونیاز آشناهامون هستن. با ا یبینق ی_ آقا

 گفت: یا یبا لحن جد نیزد و زر  تیاز رضا یلبخند ماهان

 حواست باشه. یبی_ باشه. نق

 اخم کرد و سرش رو تکون داد. ماهان

 .میپشت سر ماهان راه افتاد ه،یکمک هان با

 ها دونه به دونه نگاهم بچه

! یــبیب یکردن. اوه مــا یو ابراز همدرد دنیچند نفرشون حالم رو پرس یو حت کردنیم

 دونستمینم

 !زمیعز  انقدر

 در گوشم گفت: هیهان

 آشناتونه؟ دی_کثافت، چرا نگفت

 .دمیم حی_به خدا وقت نشد. بعدا بهت توض
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عقب که با لحن  نمیجلو رو باز کرد که اخم کردم و خواستم برم بش نیدر ماش ماهان

 بود، گفت: دیکه ازش بع یمحکم

 .نی_جــلو بش

ن نشست پشت کردم و ماها یتشکر کردم و خداحافظ هیشدم و نشستم. از هان الل

 ،ینینب ری. انشالله که خکردنیداشتن با تعجب نگاهمون م اطیتو ح یفرمون. بچه ها

 آبرو برام نمونده.

 .یدادم به صندل هیرو بستم و سرم رو تک چشمام

 _ساعت چنده؟

 ظهر. کی_ 

 رو باز کردم و گفتم: چشام

 _واقعا؟!

 _ آره.

 .اومدیخوابم م یلی. خمیشونیرو گذاشتم رو پ دستم

 ؟یبخواب یخوای_م

 تو چـه؟ من االن اعصاب ندارم. به

 _بله.

 ؟یمگه مجبور بود ؟یدیوقت خواب رید یچ ی_برا

 بهش انداختم که آب دهنش رو قورت داد و به رو به روش زل زد. زینگاه ت هی



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

131 

 

 من رو کشته! تیرو پارک کرد. بابا فرار  نشیباز کرد و ماش موتیخونه رو با ر  در

و در سمت من رو باز کرد و منم هنگ کرده بودم. دستش رو گرفت شد  ادهیپ عیسر 

 کردم یسمتم که اخم وحشتناک

 و گفت: دیرو از دستم قاپ فمیاون خودش رو جمع و جور کرد. ک و

 برات بهتره. ارمی_ من ب

 !شمی. حاال فکر کرده االن من ناراحت میکنیکار من رو راحت م بهتر،

داشتم. شونه به شونه ام  ازین میلیداشتم، خ ازیو به خواب ن رفتیم جیبدجور گ سرم

 کرد و یحرکت م

 مراقبم بود. انگار

 که ماهان در واحدمون رو زد. واریدادم به د هیبه واحد خودمون و تک میدیرس

بلند  شیخر  ی. صدادمیکه در رو باز کرد رو ند یشخص وار،یداده بودم به د هیتک چون

 شد.

 گفت: ایمح

 تو. ایب ؟یم ماهان، خوب_عه! سال

چه قشنگ، چه مناسب و چه  ،یزد که چال افتاد رو گونه اش. آخـ یلبخند ماهان

 معقول بود.

 _ممنون زن داداش. راستش محدثه خانم حالش بد شده بـــ...

 گفت: شعوریب یایحرفش رو بگه که مح یادامه  نذاشت
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 چونه؟یکرده که دانشگاه رو بپ یباز  لمی_دوباره ف

 یکه صدا ستادمیبرداشتم و رفتم کنار ماهان ا واریام رو از د هیماهان اخم کرد. تک هوی

 بلند شد. ایبنفش مح غیج

در ظاهر شد. با  یرو سرش و جلو دیبود، زود چادر کش دهیترس ایمح غیکه از ج مامان

 دیمن، دستش رو کوب دنید

 .افتادمیداشتم م گهیصورتش که من دردم گرفت! د تو

 گفت: مامان

 ؟یسر خودت آورد یی_محدثه، چه بال

 یچ یعنی. زنهیحرف رو م نیماهان ا یمامان جلو ادیلحظه بغض کردم. بدم م هی

 آخه؟ االن پسره با خودش فکر

 !کنهیم یکه دختره فقط ادعاست و خودش هزار تا غلط کنهیم

من چشم دوخته  یرو ازش گرفتم که نگران به چهره  فمیسمت ماهان و ک برگشتم

 کردم، چونه ام یبغض م یبود. وقت

 گفت: یا یو مامان، با لحن محکم و جد ایکرد و رو به مح یشد. اخم یم جمع

باعث شده بود که  ،یو کم خواب یفشارشون افتاده بود. انگار گرسنگ شونی_ا

 .افتهیفشارشون ب

 گفت: ایرو به مح ،یز یآم ریبا لحن تحق بعد

 تا عروس و داماد! شونهیفکر کنم رو دوش ا شتریب یعروس ی_فشارا

 که کردمیکردم! حضرت خزر قراره ظهور کنه؟! همونطور متعجب بهش نگاه م تعجب
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 گفت: یسمت من و با لحن مهربون برگشت

 .دیو حتما استراحت کن دی_مراقب خودتون باش

 گفتم: یمیلحن مال با

 _ممنون بابت کمکتون.

 زد و گفت: یخوشگل لبخند

 کرم._چا

که بهت زده  ایخونشون رفت باال. برگشتم سمت مامان و مح یبا سرعت از پله ها بعد

 .کردنیبه من نگاه م

 حال گفتم: یب

 تو؟ امیب شهی_م

 واسطه تو طحالم! یکنار. محبتشون ب رفتن

. چادرم کردیدرد م یلیرو مبل ولو شدم و فقط مقنعه ام رو درآوردم. سرم خ دم،یرس تا

 یدوباره چشمام باز شد. م ،یکی نیف نیروم و چشمام رو بستم که با ف دمیرو کش

 چکه ازش! یخون م اد،یز  یدونستم که چشمام االن از سرخ

 گفت: کرد،یم هیکه گر  یدرحال ایمح

 .یخواهر  دی_ببخش

 نبودم. میکه خودم مال یباشه، درصورت میکردم لحنم مال یسع
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و سر و صدا  یبر  یکه بلند ش نهیا یکنب یتونیکه م ی. تنها کمککنمی_خواهش م

 من بخوابم. دیو بذار  دینکن

 و گفت: ایاومد کنار مح مامان

 _مادر، بلند شو برو تو اتاقت.

 تونم برم باال. یدارم و نم جهی_سرگ

 چشام رو به زور باز نگه داشته بودم. کردن؟یمگه ول م حاال

 شده؟ی_سرت چ

 سرم رو بذارم دی. تو رو خـدا بذار دهیو ضرب د زی_از حال که رفتم، خورده به م

 مرگم رو بذارم. یو کپه  نیزم رو

راحت چشام رو  الیآخرم رو با داد گفتم که دوتاشون بلند شدن و رفتن. با خ جمالت

 .دمیبستم و خواب

 

. چشمام رو باز نکردم. هنوز خواب داشت بهم دمیاز خواب پر  یزمزمه مانند یصدا با

 .آوردیفشار م

 .دمیساعته خواب میمن همش ن نکهیا یعنی. پس اومدیمهرشاد م یصدا

 شده؟ی_سرش چ

 .زی_گفتم که، خورده به م

 گفت: ایتشر به مح با
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کار  هیدفعه بهش  نیبود. ا حالیب رفت،ی. صبحم که داشت مگهیتوئه د ری_تقص

 و تو. دونمیمن م ،یبگ

 .یاز من دوست دار  شتریاون رو ب میدی_به تو چه؟ باشه بابا، فهم

 گفت: تیبا عصبان مهرشاد

 .شهیم داریاالن ب ــس،ی_ه

 خودمه. یطال گری. جکنهیم تمیقربون داداشم برم که حما یهم الل شدن. اله بعد

 .دمیخواب مثل بختک افتاد روم و خواب دوباره

 بــــاسـنم! آخ آخ، عـــر! ،ی! آتـــاالپ

بچه  نیافتاده بودم. اه، چرا انقدر گرم بود؟ مثل ا رو باز کردم که بله، از رو مبل چشام

 شنیم داریها که خواب ب

. بدنم کوفته بود و حوصله نداشتم. انگار تو کوره هیگر  ریمنم زدم ز  ه،یگر  ریز  زننیم و

 بابا و مامان هویبودم. 

و مهرشاد، با تعجب به من نگاه  ایهم بلند تر شد و مح هیگر  یسمتم و صدا دنییدو

 .کردنیم

 گرفته بود. صدام

 و با بهت گفت: میشونیدستش رو گذاشت رو پ بابا

 هاشم! یقمر بن ای_

 !(دهیکردم. )مدل جد یم یو هق هق درون اومدیدر نم هیاز زور گر  صدام
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 گفت: یبا نگران مامان

 _چشه؟

 دستپاچه گفت: بابا

 سرش اومده؟! ییبچه چه بال نیتب داره. ا یلی_خ

 یکی کردمیشال انداخت رو سرم. واقعا حالم خوب نبود. حس م هول اومد سمتم و با

 دستش رو گذاشته

 کرده بود تو گلوم. ریگلوم و مانع شکستن بغضم شده. انگار استخون گ رو

رو  دیخسته و کسل بودم. چادرم رو کش یلیو خ نییپا ختیر یاز سر و صورتم م عرق

 یسرم که داشتم دَم

 و گفت: دی. من رو بغل کرد و با هول پر شدمیم

 بابا جان. ای_مهرشاد، ب

خراب بود و دست خودم نبود. ناگهان صدام در اومد و  یلیبا دو اومد. حالم خ مهرشاد

 .هیگر  ریبلند زدم ز 

تند پا رو  یصدا هویدست خودمم نبود.  گهید یول خورد،یداشت از خودم بهم م حالم

 باال. یاز طبقه  دمیشن

ماهان و  یوحشت زده  ی. چهره دمیچهرشون رو د یباز بود، ول مهیچشمام ن نکهیا با

 .دمیو ماکان رو د یبینق ینگران آقا

 گفت: امکیس آقا

 شده؟یچ د،ی_ام
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 گفت: یگرفته ا یبا صدا بابا

 شده. یچ دونمیو نم سوزهی_بچه ام داره تو تب م

 و گفت: نییپا دیپر  ماهان

 .مارستانیب رسونمتونی_من م

 هول شد و گفت: بابا

 !چییسو ،ی_وا

 داد زد: بعد

 بابا. اریرو ب چیی_مهرشاد، سو

 هم داد زد: ماهان

 . بنده خدا حالش بده.گهید نی. زود باشبرمتونی_من همرامه و م

 . چشمام کامال بسته شد.کردمیهق هق م هنوزم

زش بهم دست تو چشمم و بعد حس سو زدیو نور م خوردمیداشتم تکون م دیشد

 داد.

 خواب من رو ربود. کال مثل خوره افتاده به جونم. دوباره

 و با ترس گفتم: دمی! ترسکه؟ی! چرا همه جا تار یرو باز کردم. وا چشام

 _مهرشاد؟ بابا؟

 بابا بلند شد: یخسته  یصدا

 _جانم دخترم؟
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 بابا؟ یی_کجا

 کردم که به نور عادت کرد.نور افتاد تو صورتم و چشمام رو بستم و آروم آروم باز  هوی

 .مارستانهیدور و بر نگاه کردم، مثل ب به

 و گفت: ستادیباال سرم ا ،یسرخ شده از خستگ یبا چشما بابا

 _جان دلم قند عسلم؟

. بغض ادیدر م ایبابا قربون صدقه ام رفت و من لوس شدم. از اونا که حرص مح باز

 کردم و گفتم:

 _بابا حالم بده. کوفته ام. خسته ام.

 رو سرم و گفت: دیرو کش دستش

 بابا. یزندگ یشی_اشکال نداره دخترم. خوب م

 آروم مهرشاد بلند شد: یباز شد و صدا در

 شد بابا؟ داری_ب

 روش رو کرد سمت در و گفت: بابا

 تو. دیای. بدارهی_آره بابا، ب

مهرشاد؟ هم بابا و هم  نیرو نگاه! با لباس خونه بود ا پیآروم وارد شد. ت مهرشاد

 مهرشاد،

 که پشت سر مهرشاد بود، تعجب کردن. بسم هللا نور! یفرد دنید با
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شلوارک سبز کمرنگ بود. خنده ام  هیچسبون سبز پر رنگ و  شرتیت هیبا  ماهان

 گرفته بود

بخند خوشگلش رو زد و من، ل یخنده  دنیخنده. با د ریتر تر زدم ز  هویکه  یحد چ در

 یموها یدستش رو کرد ال

 همشون سرخ بود. یکرد. چشما ختشیو ر  یشونیپ رو

 و گفت: ستادیام رو زود خوردم. مهرشاد باال سرم ا خنده

 ؟یخواهر  ی_خوب

 بخوابم. خوامیگشنمه و م یلی_نه اصال، خ

 با تعجب گفت: بابا

 !؟یخوابی_دختر، چه قدر م

 _از اون موقع که من از مدرسه اومدم، اون خواب بود تا االن.

 _ساعت چنده مگه؟

 دفعه ماهان جواب داد: نیا

 _ سه نصفه شب.

 بار، شرمنده زل زدم به ماهان. نیاول یشد توب بسکتبال و برا چشمام

 پر رو بود، چون لبخند هنوز

 لب گفت: ریزد و ز  یا ینیاطیش

 حاج خانم؟ ی_خوب
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 یکردم و با چشم غره، نگاهم رو ازش گرفتم و نگاه کردم به مهرشاد که با چشما اخم

 زل زده بود به من. تعجب کردم و گفتم: یاشک

 ه؟ی_مهرشاد، چرا گر 

 گفت: یحالت زار  با

 _فوت کن تو چشمام!

 _هان؟!

 گفت: یبلند تر  یصدا با

 .گهی_چشمام دراومد، فوت کن د

 .دیکش قیهم فشار داد و نفس عم یفوت کردم که چشماش رو رو محکم

 .اومدیرفته بود و اشکم داشت در م یتوش چ دونمینم ش،ی_آخ

 . نه بابا، من شانسم کجا بود؟!زهیر یرو بگو که فکر کردم به خاطر من داره اشک م من

 یه خوادیپرستار مهربون بود، از اونا که دلت م هی. میورود پرستار، همه الل شد با

 .ینگاهش کن

 زم؟یعز  ی_به هوش اومد

 رو باز نگه داشتم که هوا بخورن. چشمام

 گفتم: یا یعیضا یلیلحن خ با

 _بله.

 و گفت: رونیب دیرو از دستم کش سرم
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 .یخانم طال. انشالله بهتر ش ی_مرخص

 کمک مهرشاد، بلند شدم و گفتم: به

 _ممنون.

 .رونیب میزد مارستانیبغلم رو گرفت و از ب ریز  مهرشاد

 .میکرد ریماهان جان، تو رو هم اس _شرمنده

 گفت: یبا لحن مهربون ماهان

 شتریمحدثه خانم ب هیام بود. باالخره که ما  فهیعمو جان، وظ کنمی_خواهش م

 .میندار 

 لب گفتم: ریزد به من و منم اخم کردم و ز  زل

 _پر رو.

مهرشاد. مهرشادم دستش رو  یپشت و سرم رو گذاشتم رو شونه  میمهرشاد نشست با

 شونه هام کرد و چونه اش رو یحلقه 

. )دلتون بسوزه خواننده ها. استیحس دن نیرو سرم. داداش داشتن بهتر  گذاشت

 منم داداش دالم.(

 یکم بود. دوباره مهرشاد کمکم کرد و جلو یلیخ یبازم تب داشتم، ول م،یدیرس یوقت

 .میستادیواحدمون ا

 ممنون. یلی_دستت طال داداش گلم. خ

 حرف زدنشون. یلحن الت نیاز ا ادیبدم م ش،یا
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 با همون لحن گفت: ماهانم

 بود. فهی_خواهش داداش. وظ

 گفت: یمیبا لحن مال بعد

 محدثه خانم. دیبهتر بش دوارمی_ام

پاره کردن،  کهیتعارف ت یزد و بعد کل یز یدور از چشم بابا و مهرشاد، چشمک ر  بعد

 .میکرد یاحافظخد

بودن هنوز. ناراحت بودم از  داریب ایتو، مامان و مح میو رفت میرو که باز کرد در

 اومد سمتم و گفت: دیمهم نبود. مامان پر  چیدستشون. براشون ه

 چطوره بچه ام؟ زنه؟یچرا حرف نم د،یام ؟ی_چت شده مادر؟ خوب

 من و مهرشاد! ی افهیق و

 بود! خوشحال شدم و لبخند زدم و خودم رو لوس کردم: دیبع یرفتار  نیمامانم همچ از

 _مامان، گشنمه.

 سمت آشپزخونه و گفت: دیپر 

 مادر. کنمی_االن برات غذا گرم م

 _معجزه شده؟!

 _فکر کنم!

نگاهش کنم که خجالت  خواستمیشرمنده بود. نم اینشستم رو مبل. مح خسته،

 بکشه. باالخره
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 .گهیدارم د یمهربون دل

 نیدر ا یعنیمنحرف،  شعوریب ی! محدثه ـــنیفت تو آشپزخونه. اوه اوه! ههم ر  بابا

 مواقع هم

 !یمسخره باز  نیاز ا دارمیبر نم دست

کوفته شده بود که  یجور  هیبدنم  د،یدونیکمکم کرد که چادرم رو درآوردم. م مهرشاد

 بهم زده بود. یلیاصال انگار تر 

 .میخدا رو شکر فردا جمعه ست و کالس ندار  آخ،

داشتم و به ساعت نگاه  جهیاز خوردن غذا، آروم آروم از پله ها رفتم باال. سرگ بعد

 کردم. خاک بر سر من کنن.

. آروم رفتم گهینماز ظهرم رو خوندم و نه نماز مغربم رو. اذان صبح رو گفتن د نه

 بود نیا شی. خوبییدستشو

به خودم نگاه کردم، رنگم مثل گچ شده بود  نهییبود. تو آ ییدستشوتو دو طبقه هم  که

 چشمام گود ریو ز 

تعجب کردم.  م،یشونیپ یرو یکبود دنیبود. باند دور سرم رو آروم باز کردم. از د افتاده

 شده؟! ینجور یچرا ا

پماد رو بمالم.  تونمیتا م دیشم؟ با ینجور یا دیهم حتما با ایمح یعروس کینزد اه،

 تو صورتم دمیم آب پاشآرو

 مشغول گرفتن وضو شدم. و
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ام، چادرم رو از رو سرم برداشتم و به  گهید ینمازها یاز خوندن نماز صبح و غذا بعد

 تختم پناه بردم.

پر رو،  ی. پسره ختیماهان و دلم ر  شیلحظه ذهنم رفت پ هیکه چقدر خسته ام.  آخ

 .کشهیخجالت نم

 کج کن! شیخدا، خودت راه راست رو به سو یهــ

 و چشمام رو بستم. جـون، خواب دوس دارم. دمیبلند و باال کش ی ازهیخم هی

. امروز بابا و مهرشاد هم خونه کنهیچقدر درد م ،یآ یرو سرم. آ دمیرو آروم مال پماد

 من قراره یبرا یهستن و حساب

د و انگار داشت از دست و پام بخار کم بو یلیخ ینذارن. هنوزم تب داشتم، ول اعصاب

 ی. حس نامناسبشدیبلند م

اخالق خوب بابا  هیوارد شدن.  ی. در خونه باز شد و بابا و مهرشاد، با لباس ورزشبود

 قیبود که مثل رف نیا

 باحاله. یلیبر عکس مامانم. مامانم خ کرد؛یما رفتار م با

 و مهرشاد هم زین رو گذاشت رو ممادر شوهرش. بابا نو شیهم رفته بود باال پ ایمح

 رو گذاشت. قابلمه

 گفت: بابا

 گرفتم. یبرات چ نیدخترم بب ای_ب

 گفتم: بستم،یسرم م یکه باند رو رو یذوق در حال با

 لوسم که یاز دخترا یلیکله پاچه. بر عکس خ یبرا رمیمی_جـونز، من م
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 .(دیواال. ) گفتم اعصاب نداره. شما ناراحت نش ه،یخوشمزگ نی. به اارنیدر م ادا

. ها ایمح یصبحانه و شروع کردم به خوردن. جات خال زیحمله کردم سمت م غ،یج با

 ذره هم هیها ها، 

 تر بودم، بلند شدم و گفتم: کیزنگ بلند شد. چون من نزد ی. صداذارمینم براش

 .کنمی_من باز م

 شیو در رو باز کردم و با ن دمیکندم و رو سرم کشکنار در  یرو از رو چوب لباس چادرم

 باز ماهان خره رو به رو شدم. اخم کردم و گفتم:

 .دییسالم، بفرما کی_عل

 خانم؟ ی_سالم، خوب

 _ممنون.

 سرت هنوز خوب نشده؟ ،ی_آخ

 اخم کردم و گفتم: شتریب یام گرفته بود، ول خنده

 ش؟ی_فرما

 تو دستش رو گرفت سمتم و گفت: ینیس

 .یر یتو. بخور جون بگ ی_مامان سوپ درست کرد برا

 گرفتم و گفتم: ازش

 .دی_ممنون. از ستاره خانمم تشکر کن

 زد و گفت: یلبخند
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 _موهات چه خوشگله.

 گهیدستم نگه داشته بودم، دست د هیرو با  ینیکه س یگشاد شد و در صورت چشمام

 ام رو برداشتم و بردم سمت چادرم.

و سرخ شدم. زود موهام رو فرستادم تو و با لحن  دمی. خجالت کشرونیزده بود ب موهام

 یخشن

 :گفتم

 .ستین یکار خوب ،یباز  زیه نقدریا ،ی_ممنون بابت سوپتون. راست

 تو پسر جلف. یکثافت، جــلف شعوری. بدمیرو روش کوب در

 موها. نیرفت از دست ا تمیثیح

 بود؟ ی_ک

 من سوپ فرستاده. ی_ستاره خانوم بنده خدا برا

 بلند شد و گفت: عیسر  مامان

 _زنگ بزنم تشکر کنم.

به خودم نگاه کردم. گفت موهات خوشگله، واقعا هم  نهییرو از سرم کندم و تو آ چادرم

 خوشگل بود. موهام از

 یو با گونه ها دمی. خجالت کشگهی. بور بودم دییبه طال زدیروشن بود که م یا قهوه

 صبحانه. زیسرخ، نشستم پشت م

 و مهرشاد، درحال حرف زدن بودن. بابا
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 خوشمزه بود. یلیخ سوپشون

 ناهار رو هم باال موند. ایمح

 !م؟یما دار  هیآبج نمی. استیمن ن ادی یخوشگذرون موقع

زنگ در دراومد و مهرشاد در رو  یبودم که صدا میشونیپماد به پ دنیدر حال مال دوباره

 باز کرد.

 دیرفتاراش، دختر با نیاز ا ادیتو و افتاد رو مبل. چقدر بدم م بازش اومد شیبا ن ایمح

 !(نیباشه. )مثل ا نیسنگ

 خب؟ ا،یوقت سالم نکن هی_

 باز برگشت سمت من و گفت: شین با

 عشقم؟ ی_خوب

 زدم و گفتم: یا یعی! لبخند ضاخوادیم یدوباره چ ستین معلوم

 _ آره، بهترم.

 شامیباز به من زل زده بود، نگاه کردم. ن شیکه با ن ایدور سرم و به مح دمیچیرو پ باند

 رو باز کردم

 .رونیب ختیتموم دندونام ر  که

 ؟یخوایم ی_چ

 باز تر شد و گفت: ششین

 د؟یخر  میبر  یای_م
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 :دمیکش غیبسته شد و ج عیسر  شمین

 چشمم دور شو. ی_از جلو

 و گفت: رونیاومد ب ییاز دستشو مامان

 شده؟ی_دوباره چ

 گفتم: تیشدم و با عصبان بلند

 یخوایبابا. تو م نمی. انگار من حمالشونم! بلند شو جمع کن ب_شورش رو درآورده

 نه یعروس ش

 .یشوهر نکن یخواست ی. ممن

 بلند شد و گفت: تیبا عصبان ایمح

 _من خواهر بزرگترتما. درست صحبت کن.

 زدم و گفتم: یپوزخند

 یهان؟ اصال گفت ؟یکجا بود مردمیم که من داشتم شبیخواهر بزرگ تر، د ی_ا

 خواهرم به خاطر من

 شده؟ ینجور یا

 ات بود. فهی_اصال وظ

 :دمیکش غیج

 .ایســمت من ن گهید ا،ی_مح

 به سمت راه پله ها رفتم و گفتم: بعد
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 چشم و رو؟ یرو دار و پر رو و ب نقدری_خوبه واال! آدم ا

 که گفت: دمیآروم مامان رو شن یصدا

 شده. ضیتو هم. به خاطر تو مر  یشورش رو درآورد گه،یگه د ی_راست م

 ویدیکرد؟! درخواست و ـتیشد از تعجب! مامان از من حما یداشت دراز م گوشام

 دارم. چک

 

شورش رو  نیا گم،ینم یچیمن ه یبه هم. ه دمیتو اتاقم و تــــاپ! در اتاق رو کوب رفتم

 کنه! یمسخره م

 ود؟ ول کن بابا توهم.ب ی! چکنه؟یمسخرش رو شورش م هان؟

چشمم  هویکه  کردمی. کالفه نشستم رو تخت. به دور و برم نگاه مرفتیم جیگ سرم

 .وترمیکامپ زیافتاد رو م

گل کرده که بازش  میهستش که ماهان بهم داده بود. فضول یلونیهمون نا نی! اعه

 کنم. رفتم سمتش و برش داشتم.

 شده. چیجعبه بود که کادو پ هی

 برام گرفته بود. یغـار شد. گوش یجعبه، دهنم اندازه  دنیکادو رو جر دادم. با د کاغذ

 یهمه خوشبخت نیغش کردم! من و ا ،یگوش دنیجعبه اش رو بازش کردم و با د زود

 محاله!

بهش پس  دیبسته شد. با شمین ،یز یچ یادآور یبا  هویهستش.  s7سامسونگ  یگوش

 نداره بخوام قبولش کنم. یبدم. معن
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 یاش بوده. گوش فهیخوشگله. عه! ببند محدثه، زشته. اصال وظ یلیخ

 رو شکوند. من

 گذاشتمش سر جاش. زون،یآو ی. با لبادمیفردا که رفتم دانشگاه، بهش م حاال

 

 تو بغلم و گفت: دییدو هیهان

 ؟یرفت نیبرات. چرا انقدر از ب رمیبم ی_اله

 نار.له شدم. برو ک ،یآ یسرطان که نگرفتم! آ هی_هان

 و گفت: رونیبغلم اومد ب از

 _سرت خوب نشده؟

 زدم و گفتم: یلبخند

 _بهترم.

 .گهیشلوغ بود. شنبه بود د یلیخ دانشگاه

 دست انداخت دور گردنم و گفت: هیهان

 !یگل منگل میشیبا هم م ،ی_من گلم تو منگل

از  گهیجواب کلفت بدم بهش که د هی. االن دمیو منم آروم خند دیخودش خند بعد

 .ادیمن ن یشعرا واسه  نیا

 بگم برات؟ یکی_منم 

 با ذوق گفت: هیهان
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 _بگو بگو.

 زدم و گفتم: یبدجنس لبخند

 تو بردار! نم،یر ی_من کچلم، تو مو دار. من م

دانشگاه  اطیتو ح یمثل چ ه،یهان یخنده  کیشل یخارج. صدا یالفرار به سو و

 یکی. حاال دوباره دیچیپ

 کردمیم یکه سع یرو جمع کنه. شرف برامون نذاشته. رفتم سمتش و درحال نیا ادیب

 جمعش نیاز رو زم

 .مکتی. اشک چشماش رو پاک کرد و ولو شد رو ندمیخندیآروم آروم م کنم،

 .گمی. بلند شو میر یبم هی_هان

 خنده گفت: با

 .یباحال یلی_محدثه تو، تو خ

چشمک زد که  دنمیکشوندمش سرکالس. ماهان با د ،یبعد از زور و کتک کار  باالخره

 با اخم من مواجه شد.

 هم به روم لبخند زد و منم گند زدم بهش. طاها

 برات افتاده؟ یکه چه اتفاق یهنوز بهم نگفت ،ی_راست

 اش رفت تو هم. آب دهنش رو قورت داد و گفت: افهیق

 ازدواج کنم. خوامی_م

 زدم: غیتعجب، ج با
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 !؟ی_جـد

 شتن سمت من. از خجالت سرخ شدم و گفتم:برگ همه

 ؟ی_چرا االن بهم گفت

 زد و گفت: یپوزخند

 خواد ازدواج کنم. ی_محدثه، اصال دلم نم

 هست؟ یک ؟ی_چرا؟ دوستش ندار 

 یدوستم داشته. من دوسش ندارم. نتونستم تو رو م،یبچه بود ی_پسر عمومه. از وقت

 .سمیعموم وا

 ه؟ی_پسر بد

 دونمیخوب و مهربونه. من اون رو مثل برادرم م میلیخدا خ ی. بنده ستی_اصال بد ن

 .تونمیکه نم

 .یباهاش خوشبخت ش دیشا ه،ی. هانشهیدرست م ی_انشالله همه چ

 اش رو انداخت باال و گفت: شونه

 .دوارمی_ام

رو درآوردم و گرفتم سمتش و  ایمح یکارت دعوت عروس عیازدواج رو آورد و سر  اسم

 گفتم:

 رما._بف

 شد و گفت: خوشحال
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 ته؟یآبج ی_عروس

 _ بهت گفتم که.

 .امی_حتما م

 چشم. ی_قدمت رو

  

 بود؟! ینجور یداشتم. چرا ا نیکالسام رو با زر  شتریمن ب یعنیوارد شد.  استاد

 آروم در گوشم گفت: هیهان

 !مونهیها م ییآدم فضا نیع ؟یدیدختره رو د نی_ا

 ؟یگیرو م ی_ک

 یشکل نیکه کنار ماهان بود. دهنم باز شد! واقعا چرا ا یرو گرفت سمت دختر  دستش

 بود؟! دستم رو گاز

 و گفتم: گرفتم

 توبه. ا،ی_خدا

 و گفت: دیخند هیهان

 رون؟یب انیب شهیروشون م ی_واقعا چه جور 

. زرد آلو با آلو زرد فرق داره. فکر کن، اصغر آقا با آقا هیبیعج یایبابا. دن الیخی_ب

 صغر هم فرق داره.ا
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برام  ،ینیدهنش. به امام خم یو دستش رو گذاشت جلو دیبلند خند یبا صدا هیهان

 آبرو نذاشته.

 با لبخند گفت: ن،یزر  استاد

 ؟ییرزایخانم م نیخندیم ی_به چ

 به من گفت: د،یخند یکه م یدرحال هیهان

 داشت آخه؟ ی_چه ربط

 .کردنی. کالس کال با تعجب به ما نگاه مدیبلند خند بعد

 رو گرفته بودم تو صورتم و از خجالت و خنده، سرخ شده بودم. چادرم

 رون؟یبرم ب شهیو با خنده گفت: _استاد، م زیدستش رو زد رو م هیهان

 کرد و گفت: ی. استاد تک خنده ادیدوباره ترک بعد

 .دیی_بفرما

 کرد سمت من و گفت:. استاد رو رونیبا خنده رفت ب هیهان

 د؟یدیخندیم یلی_به چه دل

 رو جمع و جور کردم و گفتم: خودم

 نبود استاد. یز ی_چ

 رو انداخت باال و گفت: ابروش

 !نطوری_که ا
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شد که  یباز م ششیدر رو زد و وارد شد. دوباره نگاهش به من افتاد و داشت ن هیهان

 با اخطار استاد، دهنش رو

 .بست

بود و در حال حرف زدن بود و داشت خارج  دیخورد. ماهان با دوستش حم زنگ

 ؟یبینق یکه داد زدم: آقا شدیم

رو برداشتم و بردم  یگوش لونیکردم و نا یز یو با تعجب به من نگاه کرد. اخم ر  ستادیا

 سمتش.

 به صدقه ندارم. ازیمن جا موند. بعدشم، من ن شیپ نی_اون روز ا

 افتادم برم که گفت: راه

 ؟یفکر کرد ی_واقعا در مورد من چ

 زدم و گفتم: پوزخند

 کنم. یمن اصال به شما فکر نم -

 تر شد و گفتم: ظیکرد. منم اخمم غل اخم

 د،یکه بهم کرد یی. بابت کمک هادیکن تیبه بعد حد خودتون رو رعا نیاز ا دوارمی_ام

 هنده اس.شما، آزار د ی گهید یکارا یواقعا ممنونم. ول

 شده بودن. رهیبا تعجب به ما خ ه،یطور هان نیو هم دیحم دوستش

 . متاسفم برات.ینیب یدنده و مغرور. همه رو از باال م هیو  یلجباز  یلی_خ

 مثل شمام! قایخود پندارد. دق شی_کافر همه را به ک
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 دانشگاه. اطیو نگاه دلخورش، راه افتادم به طرف ح ظشیتوجه به اخم غل یب

 بد بود. یلیباهاش؟ خ یحرف زد یجور  نی_چرا ا

 حرف نزن. ،یخبر ندار  یز یاز چ هی_هان

 .یسگ یلی_خ

 _عمته.

درآوردم و  فمیسمت سلف. صبحانه نخورده بودم. داروهام رو از تو ک میو رفت دیخند

 خوردم و بعد، درخواست

اره تب . دوبمیشونی. دستم رو گذاشتم رو پرفتیم جی. سرم داشت گمیداد صبحانه

 داشتم.

 گفت: هیهان

 ده؟یچرا رنگت پر  ؟یخوب ،ی_مح

ما. ماهان اخم  یکنار  زیحرفش، ماهان و دوستش هم نشستن م نیبا ا همزمان

 از یکرده بود که حت یظیغل

 نگاهم ننداخت. میو به من ن شدیبزرگ هم معلوم م نکیاون ع پشت

کالس  گهیساعت د می. به ساعت تو دستم نگاه کردم. نخوردمیرو آروم آروم م صبحانه

 داشتم.

 و گفتم: زیرو گذاشتم رو م سرم

 .خوابمیساعت رو م مین نیو ا ادیخوابم م ه،ی_هان
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 _باشه.

. فکر کرده عاشق چشم و هی: دختره فکر کرده خبر دمیشنیغرغر ماهان رو م یصدا

 رمیکه بهش زدم رو جبران کنم. به درک، االن م یابروشم. منه خر خواستم خسارت

 سطل آشغال. اندازمشیم

 بکوبم تو دهنش، حمیخواستم بلند شم با تسب یم

نداره که، تند رفتار  دیتند رفتار کردم. شا ه،یبه قول هان دیچشمام رو بستم. شا یول

 کردم.

پــر رو، حقش  تیخاص یجلف ب یخوب کردم. دوست داشتم. حقش بود. پسره  اصال

 بود.

 هنوز نشسته بودن. نای. ماهان ادمیپر  ه،یهان یتکون دادنا با

 شده؟یچ ه؟ی_چ

 سر کالس. می_پاشو بر 

 . بلند شدم.جهیسرگ ی. هنوزم تب داشتم و حتمیشونیرو دوباره گذاشتم رو پ دستم

 سر کالس. میکه کمکم کرد و رفت دیبند کردم. اونم انگار فهم هیرو به هان دستم

. اه اه، داشتم از مهیو ن کی. به ساعت نگاه کردم. دمینفهم یچیاز کالس ه متاسفانه

 .مردمیم یگشنگ

 .ستین شیحال یچیذاره؟ مردک خر، ه یسه ساعت کالس م یک
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راه افتادن.  شن،یکه از زندان آزاد م رایبچه ها مثل اس د،یبر  دیتون یگفت م تا

 گفت: یبا نگران هیبلند شم. هان تونستمینم

 دختر. شمی_محدثه، دارم نگرانت م

 و گفت: میشونیرو گذاشت رو پ دستش

 که. ی_تب دار 

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یکن یکار  هی یتونی_دمت گرم، م

 گفت: هیهان

 ؟ی_چ

 عابر بانکم رو گرفتم سمتش و گفتم: کارت

 ؟یر یآب بگ یبطر  هی یبر  شهی_م

 زد رو دستم و گفت: زود

 .میناهار بخور  می. بلند شو بر یر یمیم یاز گشنگ ی_گمشو. معلومه دار 

راهم سبز شد. چشمام رو  ی. ماهان جلورونیبه سمت ب میبلند شدم و راه افتاد کالفه

 و گفتم: دمیکش قیبستم و نفس عم

 .یبـــینق یآقا دیی_بفرما

 رو گرفت سمتم و گفت: لونیگفتم که اخم کرد. دوباره نا ظیرو غل یبینق
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 هیهد هیرو به عنوان  نی. اکنمیکس التماس نکردم و نم چیمن تا حاال به ه ن،ی_بب

 . نه نه، اصال بهریبپذ

 و بذار من وجدانم راحت شه. رشی. هان؟ بگیبده هی عنوان

 بازم با تحکم گفتم: شه،یمال من م یگوش نکهیخوشحال بودم از بابت ا نکهیا با

 شما ندارم. ی هیبه هد یاز ی_گفتم که، من ن

 _خ...خ....خ...!

 .کنمیبود براش که بگه خواهش م سخت

 .گهید رشی_بگ

 ام گرفته بود. با اخم از دستش گرفتم و گفتم: خنده

 ممنون. یات بود، ول فهیوظ نکهی_با ا

 که گفت: دمیدور شدم. صداش رو شن ازش

 رو دار. ی_ دختره 

. جون دمیکش غیلبم و تو دلم ج ! لبخند اومد روکروفرمیمن ما گهیم گیبه د گید

 رو بچسب. یبابا، گوش

 رفته بود. ادمیام رو  جهیو سرگ یگرسنگ گهی. دفمیرو انداختم تو ک لونینا خوشحال،

خونه. البته، با ماهان و  میو رفت میکالسمونم رفت نیآخر  ،یناهار مشت هیاز خوردن  بعد

 .میبرگشت یلجباز  یکل

*** 
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 یهمه خوشبخت نیخدا، من و ا ی. وامیانداختم تو گوش جانیم رو با هکارت میس

 .(دینش ری. جو گهی! )با گوشالهیمحاله. تو رو داشتن مثل خواب و خ

رو هم کردم. خدا رو شکر، تاالرش زنونه و مردونه جدا بود و  یعروس دیرفتم خر  امروز

 حنابندون هم زنونه

 بود. نایماهان ا یما و مردونه خونه  ی خونه

شه.  هیتنب خوامیچون م ذارم،ینم ایحنابندونه. اصال محل سگ هم به مح فردا

 رفتاراش بچگونه ست. یدرسته از من بزرگتره، ول

محلش بدم، کمکش کردم که لباساش رو جمع کنه.  نکهیو بدون ا ایتو اتاق مح رفتم

 یبدبخت

 یطبقه ا ستیساختمون ب هیرو به رومون. تو  قایما خونه گرفته، دق یکه رو به رو نهیا

 .موندنیبود، م کیکه تازه ساخت بود و ش

 بشه و باهام حرف بزنه. کیکرد که بهم نزد یم یسع ایمح

زنگ در،  ی. با در اومدن صدارونیرو جمع کردم، از اتاقش زدم ب لشیوسا نکهیاز ا بعد

 زدم و گفتم: یستاره خانم، لبخند دنیچادرم رو سرم کردم و در رو باز کردم. با د

 _سالم ستاره خانم.

 گفت: یزد و با لحن خاص یز یآم نیتحس لبخند

 دلم. زی_سالم عز 

 کنار و گفتم: رفتم
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 داخل. دیی_بفرما

ستاره  شیاومد پ یمیصم یلیاز آشپزخونه در اومد و خ عیشد که مامان سر  وارد

 خانم.

و  زمیشربت بر  هیرفتم تو آشپزخونه تا  یخانم پهن شد رو مبل و منم مجبور  ستاره

 کنن. لیم ارمیب

 .دیلوس به گوشم رس یایمح یصدا

 .نی_سالم مادر جون، خوش اومد

 لب اداش رو درآوردم: ریز 

 .نی_سالم مادرجون، خوش اومد

تهوع هم درآوردم و از آشپزخونه خارج شدم. شربت رو گرفتم سمتش. با لبخند  حالت

 برداشت و گفت:

 .زمی_ماشالله. ممنون دختر عز 

 من بود؟ جـــون، من؟! عه، واقعا؟! باشه. با

 . نوش جان.کنمی_خواهش م

 گفت: ایمح

 _چه خبر مادر جون؟

 بهش رفتم و روم رو کردم اون سمت. یغره ا چشم

 خانم گفت: ستاره
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 محدثه خانم. یدارم برا یزحمت هی_واال مادر جون، رفتم سفارش حنا دادم. 

 زدم و گفتم: یا یکردم سمت ستاره خانم و لبخند مصنوع عیرو سر  روم

 _در خدمتم.

 کش اومد و گفت: لبخندش

 . البته پسرم ماهان هم همراهتونریبرو حنا رو بگ گهیساعته د میبکش. ن یزحمت هی_

 آقائه. یلی. پسرم ماشالله خادیم

 .باشه که باال آوردم، معلوم نشه یبه من مشما بده. فقط خواهشا مشک یکی

 باز بود، گفت: ایمح شیکه ن یصورت در

 کارا. نیا یبرا کنهی_چرا که نه؟ محدثه سرش درد م

 !شهیبچه دار نم گهیمحکم زد به پهلوش که فکر کنم د یکی مامان

 زدم دوباره و گفتم: یا یمصنوع لبخند

 _البته، چشم.

  

راه  ن،یرو زم دمیکوبیطور که پام رو محکم م نیرو سرم و هم دمیکش یرو عصب چادرم

 .رونیافتادم سمت ب

 راه پله ها. با لبخند به من زل زده بود. ی لهیزده به م هیماهان تک دمیکه د رونیب اومدم

 . من کار دارم.می_خواهشا زودتر بر 

 .دمیشنیقدمهاش رو پشت سرم م یبهش، جلوتر راه افتادم. صدا تیاهمیب بعدم
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اونم در  یپشت نشستم و اخما شه،یرو زد و منم سوار شدم. مثل هم نشیماش قفل

 هم بود.

 کالفه ام کرده بود. نه،یینگاهش از تو آ ینی. سنگمینزد یخود مغازه، حرف تا

 آهنگ چرت گذاشت. هیرو برد به سمت ضبط و  دستش

 مانکن به نام استاد. یساس آهنگ

 .افتادیکاش نم یافتاد و ا یکیبه دل  یمهر دلبر  ،یکه روز  ندیگو ند،یگو ند،یگو

 بــــ... اله،یپ هیدستش  هیکه هرشب تو  ندیگو

 گفتم: یو سرد یهم از آهنگش بگذره که با لحن جد قهیدق هی نذاشتم

 د؟یقطعش کن شهی_م

 زد و گفت: یلبخند

 . قشنگه.شهی_نوچ، نم

 یصدا ه،یچند ثان به عنوان تاسف تکون دادم و نگاهم رو از نگاهش گرفتم. بعد یسر 

 آهنگ قطع شد.

 یپسر جوون و محترم فروشنده اش بود. حنا هی. میشد ادهیپ م،یدیمغازه که رس به

و از دستم گرفت. پسره  دیبود. ماهان زود پر  نی. چقدرم سنگمیسفارش داده رو گرفت

 یو کل میفکر کرد که من و ماهان عروس و داماد

 .شتریباز تر شد و من اخمم ب ششیگفت. ماهان که پر رو بود، ن کیتبر  بهمون

 فی. حمیکن نییخانم رو تز  ایمح یحنا مینیبش دیخونه با میاالن بر  گه،ید یچیه

 .فیخواهرمه، ح



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

164 

 

رنگ ساتن  یلباس طوس هیلباس شدم.  دنیبلند شدم و مشغول پوش یرو صندل از

 شیکه بلند یحلقه ا نیآست

فر شده  مییطال یشدم. خوب شده بودم. موها رهیخ نهییخودم تو آرونم بود. به  یرو تا

. کیرنگ، ساده بود و ش یو رژ گلبه ا یآجر  یو رژ گونه  ملیو ر  یطوس ی هیبود. سا

که اصال  یو شالم رو آروم انداختم رو سرم و جور  دمیمانتو و شلوارم رو پوش عیسر 

 دمیرو برداشتم و آروم کش درم. چادمشیموهام معلوم نشه، پوش

و به طرف  شگاهیاز آرا میسرم. مارال هم کارش تموم شده بود. باهم خارج شد رو

 .میو سوار شد میرفت میکه زنگ زده بود یآژانس

 گفت: مارال

 .یبذار هوا بخور  یکمیبا چادر.  ی! خودت رو خفه کردی_وا

 و گفتم: دمیخند

 تو چشم باشم. خوامی_نم

 .فتهیش_اوه اوه! خود 

بدم  نقدریدر خونه نگه داشت. اوه که چقدر شلوغ بود. نصف مهمونا اومده بودن. ا دم

کردم صورتم  ی. چادرم رو درست کردم و سعستنیایکه مردا دم در م نیاز ا ادیم

 شده بود و با صفا. یمعلوم نشه. کوچه چراغون

. میرد و پسر گذشتاون همه م ونیو با خجالت از م میتند با مارال قدم برداشت تند

 دیسرخ و سف یکنم. با کل کیها سالم عل ییاصال وقت نکردم با عموها و دا یعنی

 تو خونه. اوه اوه، چه خبر بود! میشدن، باالخره رفت
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 یدخترا دمیرفتم تو اتاقم که د عیخدا رو شکر خونه بزرگ بود و جا داشت. سر  خب،

 اشغالش کردن. لیفام

 د؟یکنیکار م یاجازه تو اتاق من چ یب شعورا،یب ی_هو

 رو سرم. با مارال آشناشون کردم. ختیر  ،یزدن و رگبار سالم و احوالپرس غیج همشون

 شدم. میمشک یا شهیش یجوراب شلوار  دنیرو تخت و تند تند مشغول پوش نشستم

 و گفت: دیخند شبنم

 .رهیگینم لمونیذره هم تحو هیما رو باش. اصال  ی_دخترخاله 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 _دلت هوس کتک کرده ها پشمک خانم.

تو  دیبودمشون. خاله پر  دهیبود که ند ی. چند وقتدنشونی. خوشحال بودم از ددیخند

 اتاق و گفت:

 .انی_دخترا، عروس و داماد دارن م

بازوهام رو پوشوندم. خوب بود. از  یو شالم رو برداشتم و سرم کردم و رو دمیپر  عیسر 

 .میاتاق خارج شد

رو برداشتم و  یزدم و چادر مجلس یشده بود. لبخند یاسپند و آهنگ، باهم قاط یبو

 . باالخرهدمیچیدورم پ

خوشگلم با  یآج ،ی. آخاطیتو ح می. زود کفشام رو پام کردم و رفتادیخواد ب یم داماد

نگ شده بود. شنل همرنگشم انداخته بود رو قش ،یاز یاون لباس دنباله دار پوست پ
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جان،  یو ماکان. ا ایتو بغل مح دییسرش. مامان اسپند رو انداخت تو بغلم و دو

 دامادمون چه خوشگل شده.

ماهان، دهنم  دنیباز رفتم سمتشون و اسپند رو چرخوندم دور سرشون. با د شین با

 باز موند! چه خوشگل شده.

 نامو... یب

به تن داشت. موهاش تو  یمشک نیبه رنگ چشماش و شلوار جتنگ سبز  رهنیپ

جذاب شده بود. داشت دست  یلیرو نزده بود و خ شیخنگول نکیصورتش بود و ع

 .کردیو با لبخند به ماکان نگاه م زدیم

برگرده، روم رو کردم طرف مهرشاد که  نکهینگاه من رو حس کرد. قبل از ا ینیسنگ انگار

 جونم، داداشم چه خوشگل شده. ی. ازدیباز داشت دست م شیبا ن

بدم باهاش قهر بودم، رفتم تو  تیاهم نکهیرو پرت کردم تو بغل مارال و بدون ا اسپند

 بغلش. سفت بغلم کرده

 .بود

 :گفتم

 .یخوشبخت ش یول ،یخر  یلیخ نکهی_با ا

 و گفت: دیخند

 گلم. یخواهر  ی_مرس

 جذاب، گفتم:بغلش دراومدم و رو به ماکان  از
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 نکهی. با ایدیرو به جونت خر  یمونیعمر پش هی. یخودت رو بدبخت کرد ،ی_داداش

 .یخوشبخت ش یول اد،یسرت م ییچه بال دونمیم

 و گفت: دیخند

 .ی_چاکرتم به موال آبج

 دم،ییدو یکه م یکنم. تمام مدت یپل یتو خونه تا آهنگ بهتر  دمیکنار و زود پر  دمیکش

 ماهان رو حس نینگاه سنگ

وسط. حجب و  ختنیهم ر  نایماکان ا یالیکردم. عروس و داماد وارد شدن و فام یم

 کجا رفته؟! اشونیح

شده  زی! موهاش چه قشنگ شده. همش فر ر یبرداشته شد. وا ایاز رو سر مح شنل

 گل همرنگ هیبود و 

 موهاش بود. خواهرمون خوشگل بوده ها. یهم گوشه  لباس

 .میدیرقص یوسط و کل میختیاز رفتن ماکان، ماهم ر  بعد

 شام، مامان تند اومد سمتم و گفت: موقع

 _بدو برو کمک مهرشاد.

 !تم؟یوضع نی_مامان؟ من با ا

 چادر بکش رو سرت. هی_خفه شو. بدو 

. مهرشاد و ماهان، داشتن شام ها رو اطیرو سرم و رفتم تو ح دمیچادرم رو کش کالفه

 .کردنیتند تند جا به جا م

 گفت: مهرشاد
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 .رینوشابه ها رو بگ نیا ایبدو ب ،ی_مح

 با اخم گفت: د،یرو بلند کرد و تا من رو د سرش

 .یایب خوادی_نم

چه  نیا غمبر،یپ ایزوم شد روم.  هویمن شد. نگاهم کرد که  یهم متوجه  ماهان

 مرگشه؟!

گفتم و به زور  یطونیلب لعنت به ش ریکردم و ز  یاش، اخم رهیه از نگاه خزد خجالت

 گفتم:

 _باکس نوشابه ها رو بده ببرم.

 که داشت، گفت: یظیبا اخم غل مهرشاد

 .ارمی_برو تو. خودم م

 _باشه.

آروم  ایو ناباور ماهان، رفتم تو خونه. مح رهیو کالفه از نگاه خ ریرو انداختم ز  سرم

 یبرا شتریزدم. براش خوشحال بودم و ب ی. لبخندزدیبا مارال حرف منشسته بود و 

 خودم.

کرد. چقدر قشنگ شده  یم هیو گر  نتیداده بود به کاب هیتو آشپزخونه. مامان تک رفتم

 رهنیبود تو اون پ

 مامان، فوق العاده بود. متعجب گفتم: کلی. هییو طال یمشک

 _مامان؟!
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زدم و رفتم سمتش و  یمن رو نگاه کرد و تند تند اشکاش رو پاک کرد. لبخند آروم هول

 گفتم:

 چرا؟ هی_قربون اشکات برم من. گر 

 .کنمیپوست سرت رو م ،یگفت ی_بفهمم به کس

 .دارهیمواقع هم دست از سر من بر نم نیدر ا یعنی

 ما چقدر خوشحالـ... یدونی. تازه نمشهینداره. انشالله خوشبخت م ی_مامان ناراحت

 من انداخت و گفت: یبه سر تا پا یاخمش، حرفم رو خوردم. نگاه با

 ات رو ببرن. افهی_مرده شور ق

مرده  گفتیکنه، م فیازم تعر  خواستی! مامانم هر وقت متهییبایز  تینها یعنی نیا

 شورت رو ببرن!

 بغلش کردم و گفتم: محکم

 تو. یمن گری_قربونت برم من. ج

 دستش رو انداخت دور گردنم و گفت: اونم

 _خودت رو لوس نکن.

 و تند گونه ام رو گرفتم سمتش و گفتم: دمیاش رو بوس گونه

 _ببوس. زود باش.

 کرد و گفت: یا خنده

 ه؟ی_زور 
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 _آره.

 و گفت: دیگونه ام رو بوس آروم

 . پر رو نشو. گهی_برو د

 

 یسفره رو م میتند داشت . تندرونیو شاد و خوشحال، از آشپزخونه زدم ب دمیخند

 من و مارال و شبنم. م؛یدیچ

 یرو از دست مهرشاد و ماهان م لیبود و تند تند وسا ستادهیهم دم در ا شعوریب مارال

 بابا، هه! یگرفت. ا

پاک کردم و  میشونیتو تنم بود. به زور عرق رو از رو پ یضیشده بودم. هنوز مر  خسته

 کردم مسلط یسع

هم بهتر شده  یکبود یکرد. داروهام رو نخورده بودم. جا یم تمیام اذ جهی. سرگباشم

 بود.

بود که  یجور  غشیشبنم بلند شد. ج غیکه ج واریدادم به د هیلحظه کم آوردم و تک هی

 مجلس ساکت شد.

 گفت: شبنم

 ؟ی_محــدثه، خوب

 بود. دهینگاهش کردم. ترس یرو باز کردم و عصب چشمام

 لحظه. هی_خوبم بابا. خسته شدم 

 خاموش شده بود. مارال گفت: اطیمردونه هم تو ح یصدا یحت
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 .ادی_داماد داره م

. آروم آروم چادرم رو برداشتم و سرم کردم. ایخودشون رو پوشوندن به جز بعض همه

 آب اومد وانیل هیمامان با 

 دیکه نبا رمیگیم جهیسرگ ییجاها هی. گرفتم و تشکر کردم. خوردم. المصب سمتم

 صاحاب. یب رم،یبگ

 وارد شد. اول از همه، اومد سمت من و گفت: ماکان

 ؟ی_حالت خوبه آج

فکر کرد  وار،یدادم به د هیلحظه تک هیدختر خاله ام گنده اش کرده.  نی. ای_آره داداش

 مردم!

 .کردینگاهم م یبا نگران ای. محایکرد و رفت نشست کنار مح یا خنده

و  گریج یلیمن کار شده بود. خ ی قهیکه با سل میاز صرف شام، حنا رو آورد بعد

 شده بود و همه داشتن یمامان

 .کردنیم فیتعر 

و مهمونا عزم رفتن کردن. منم حالم خوب نبود و  شدیکم مجلس داشت تموم م کم

 زی. خونه کامال خلوت شده بود. مردا رفتن باال رو تمدمیرقصیو م دمیخندیم یالک

 که چقدر جونم یارو. و نییکنن و زنا هم پا

خونه  دنی. حاال خوبه سر چرهیخانم هم زود رفت تو اتاقش تا دوش بگ ایاومد. مح در

 ندادن، وگرنه ریاش به من گ
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کردن خونه که ساعت سه بامداد  زی. بعد از تمنیزم انداختمیروشون رو م یحساب

 عزم رفتن نایشده بود، خاله ا

 میدیکجا و گفتن لباساشون خونه اس و فالن و ما هم د میکه اصرار کرد کردن

 برن و خوانیخودشون م

تشکر از مارال و ستاره خانم، مهرشاد و بابا هم  ی. بعد از رفتشون و کلمینکرد اصرار

! یاومدن تو خونه. ماکان رو برده بودن باال. خب خدا رو شکر. خسته رفتم تو اتاقم. وا

وض کردم و افتادم تو حموم. ساعت چهار صبح، از حموم برم حموم. لباسام رو ع دیبا

 بازش گذاشت. شدیبرقم نم ریبا ت گهی. چشام رو درونیاومدم ب

 خر و پفم بود که رفت رو یرو تخت، صدا دمیرس تا

 .هوا

 بخوابم. دی! تو رو خدا بذار یزدم: ا غیو ج دمیپر  د،یشد یتکونا با

 گفت: مهرشاد

 ؟ی. تو هنوز خوابشگاهیارفت آر  ای_بلند شو بابا. مح

 _مهرشاد، جون ننت بذار بخوابم.

 . بلند شو.ازدههی_ساعت 

 .رونی_مهرشاد، تا لهت نکردم، بلند شو برو ب

 و گفت: دیخند

 .رمینم ،ینش داری_تا ب

 رو خودم و گفتم: دمیرو تخت و پتو رو کش دمیخواب
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 !یتا درخت ش نی_به درک، انقدر بش

 .دمیبهش، چشم گذاشتم رو هم و دوباره خواب تیاهم ی. بدمیخنده اش رو شن یصدا

 شده؟ی: هان؟ چدمی. هول پر کنهیآدم سکته م گنیمن رو تکون داد. نم یکی باز

کار رو سرمون  ی. کلشگاهیآرا یبر  دی_دختر، بلند شو. ساعت دوازده ظهره. بلند شو. با

 .ختهیر 

 .دیگفتم: ولـم کنــ هیگر  با

 .ای_خفه شو. نمازاتم نخوند

 تا حد ممکن باز شد و گفتم: چشمام

 ! خاک تو سرم.یوا ی_ا

دورم پخش شده بود.  مییطال ی. موهاییزدم تو دستشو رجهیاز رو تخت و ش دمیپر  زود

و  ستادمیا رفت،یبه شکمم که ضعف م تیاهم یهنوزم نم داشت. زود وضو گرفتم و ب

 نمازم رو خوندم. یغذا

موقع نماز بود. من رو به  داشتم،یبرم امیکه دست از مسخره باز  ییتنها جا دیشا

 .کردیآرامش دعوت م

 باال تر از حرف زدن با خدا؟ یآرامش چه

و ناهارم رو خوردم و اومدم باال. داشتم  نییبود. زود رفتم پا دهیاز سرم پر  گهید خواب

 لباسم رو جمع

 مامان: محدثه؟ یلند شد و صدادر اتاق ب یکه صدا لونیتو نا ذاشتمیو م کردمیم

 _بله؟
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 _مارال منتظرته. بدو.

 باال. ادی_بهش بگو ب

  

. به نییرو برداشتم و رفتم پا ازمیمورد ن لی. زود حاضر شدم و وسادمینشن ییصدا و

 مارال سالم کردم

 و گفتم: دمیشد و بوس بوس کرد. خند زونمیآو ه،یبدتر از هان که

 .ای_خل شد

 دوست دارم فشارت بدم. نمت،یبیت م. هروقیباحال یلی_خ

 _سالم.

 لب گفتم: ریکردم و چادرم رو درست کردم و ز  یصداش، اخم دنیشن با

 _سالم.

 ابروش رو انداخت باال و گفت: یتا هی ،یطونیش با

 زودتر که من خودم هزار تا کار دارم. می_اگه دل و قلوه دادنتون تموم شد، بر 

 کردم و گفتم: اخم

 .شمی_ممنون. مزاحم نم

 گفت: مارال

 جون. یمح می_ماهان جان، داداش گلم، لطفا ببند. بر 

 ! جــان؟!؟یمح
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 افتادم و پشت نشستم. ماهانم زود نشست پشت فرمون و حرکت کرد. راه

و چه  کردمیحس م نهیینگاهش رو از تو آ ینیشده بودم. سنگ رهیبه دستام خ همش

 قدر کالفه کننده بود.

 دادن گذاشتم؟ شینما یبرا یز یمن چه چ که،یبهش بگه آخه مرت ستین یکی

 :دیمارال رو به ماهان پرس م،یدیرس شگاهیبه آرا یوقت

 دنبالمون؟ یای_م

 نه. ایسرم خلوته  نمیواال. حاال بهم زنگ بزن بب دونمی_نم

 .انداختیرو راه م شیشعور یب یکه خلوت نباشه، وگرنه دوباره نگاه ها انشالله

. آوردمیمن هم پر، داشتم باال م یافتاد روم. معده  شگرهیآرا م،یشد شگاهیوارد آرا تا

 ابروهام رو برداره خواستیم

مدل  هی. دیکشیم یکنار. موهام رو ه دیقلم شده اش رو کش یبا اخم من، دستا که

 خواستمیمخصوص بهش گفتم. م

 کنم. رییبار تغ نیاول یبرا

و  لونیرفتم سمت نا نه،ییو بلند شدم. بدون نگاه به آ رو گذاشت رو سرم کیکوچ تاج

 .رونیب دمیلباسم رو کش

داشت که باعث  لیاکل کمیپر رنگ. رو لباس  یدار آب نیبلند و آست یپرنسس لباس

 رو هم انداختم. دمیسف یطال سیتنم کردم. سرو یبرق بزنه. به سخت شدیم

رو هم پام کردم. کفشام هم رنگ لباسم بود و پاشنه اش فوق العاده بلند بود.  کفشام

ناز  یلیپف داشت و دنباله، خ کمیدستم با الک خوش رنگ شده بود. لباسم  یناخنا
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تا پشت کلم باز  شامیخودم، ن دنی. از دنهییهم ناز بود! رفتم سمت آ متشیبود. ق

 شد. جــون، بخورم اون لبــ...!

 گاز گرفتم و گفتم:رو  لبم

 .ایح یب شعوری_ب

بود و تاج رو  دهیطرفش رو کج به طرف باال کش هیرو پشت سرم جمع کرده بود و  موهام

 گذاشته بود رو سرم.

 د،یو سف یکم آب یلیخ یلیخ ی هیسا شمیگذاشته بود. آرا دیسف نیموهام هم نگ یرو

 ،یخط چشم و مژه مصنوع

 خوشگل شدم. یلیبراق، بود. خدا وک یسرخ و رژ لب صورت یگونه  رژ

خوشگلم رو درآوردم  ی. واقعا مثل پرنسسا شده بودم. همون اول، گوشدمیدور چرخ هی

کرد و آخر  یبا لبخند نگاهم م شگرهیگرفتم که خودم کف کردم! آرا یو چند تا سلف

 و گفت: اوردیسرم طاقت ن

 .یناز شد یلی_خ

 زدم و گفتم: یدلبرانه ا لبخند

 باالخره کار دست شماست.. ی_مرس

 دیخر  میناز شده بود. باهم رفته بود یلیسمتش. اونم خ دمیمارال، چرخ یصدا با

 یهم پرنسس مونییلباس و دوتا

. من رنگ چشام رو، مارال قرمز گرفته بود. اونم لباسش پف و میکرده بود انتخاب

 کرده زیدنباله داشت. موهاش رو فر ر 
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قشنگش  یلیود و تاج هم رو سرش بود. رژ قرمزش، خشده ب ختهیطرف ر  هیو به  بود

 کرده بود.

 انداختم باال و گفتم: ییابرو

 ؟یشیمن م یبی_اوالال! ب

 باز کرد و گفت: دهن

 !یعوض یکرد ریی_چقدر تغ

 فرستادم و گفتم: نییرو باال و پا ابروهام

 .یرسیمن نم یبه پا دونمی. ممینی_ما ا

 به بازوم و گفت: زد

 .فتهی_خود ش

 غیرو تنم کردم و شالم انداختم رو سرم. خواستم چادرم رو سرم کنم که باج مانتوم

 مارال، کپ کردم.

 _نـــه! فکرشم نکن.

 کردم و گفتم: اخم

 روزاست. نی. چادر واسه همکنمی_اتفاقا فکرشم م

 کرد. گفت: یپوف

 _برو بابا.

 ندادم و گفتم ولش کن. تیاهم یشدم، ول ناراحت
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و ماهم با  ومدی. ماهان خر خدا رو شکر کار داشت و نمیکردم و راه افتادرو سرم  چادرم

 .میآژانس اومد

 .رمیبگ نیماش هیحتما  دیبا

 

مدال بدن  خوانیبودن. انگار بهشون م ستادهیدوباره مردا دم در ا م،یدیتاالر که رس به

 !ستادنیکه ا

چادر، لباسم رو گرفته  ری. از ز نییخب من سختمه. سرم رو تا حد ممکن انداختم پا اه،

 نینشه رو زم دهیبودم که کش

 .شدیم دهیبازم کش که

 نه. نجایآرمان، اخمام رفت توهم. تو رو خدا، ا یصدا با

 !نی_به، سالم دختر عمو. چه زود اومد

وضعم زشته. بعدشم، من  نینه. بذار من برم تو که با ا نجای_آرمان، جون ننه ات ا

 خواهر عروسما.

 ت:و گف دیخند

 .یکنیم ی_برو برو، وگرنه تا صبح زبون دراز 

 فکر کردم که چه قدر بامزه اس! نیدلم اداش رو درآوردم و به ا تو

من بودن.  یمارال و خاله و عمه  یخلوت بود و فقط مامان و ستاره خانم و خاله  تاالر

 به ساعت که نگاه

 !گهیبود. خب معلوم بود د شیش کردم،
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 نیا شیکه آورده بودم. خوب یلونیباسام رو درآوردم و گذاشتم تو ناتو اتاق پرو و ل میرفت

 بود که کمد داشت.

. مامان هم که ترکونده بود به لطف خاله. رونیب میتو کمد و با مارال اومد گذاشتمش

 بود. یعال ش،یبلند نقره ا یلباس ماکس

. منم به مامانم رفته زدیبود که مادر عروس باشه و سنش کم م بیعج یکمی واقعا

 بود مامانم. سیف یبیبودم، ب

 من، ابروهاش رفت باال. با ذوق چرخ خوردم و گفتم: دنید با

 _چطورم؟

 که داشت، گفت: یمامان، ستاره خانم با لحن خاص یجا به

 دلم. زیعز  ی_فرشته، فرشته شد

باز شد. نگاه مامان رفت سمت مارال. اوف ننه، ما هم فکر سن مهرشاد  شمین منم

 !ستین

 از مارال. دیو تمج فیذوق شروع کرد تعر  با

و  میگفتیو من و مارال کنار در بهشون خوش آمد م اومدنیکم مهمونا داشتن م کم

 با تعجب به من ایبعض

 خودم. یبودم برا یسسپرن هیبود براشون. به قول مارال،  بیشده بودن. عج رهیخ

 تو بغلم و گفت: دیزد و پر  غیزدم که اونم ج غیج ه،یورود هان با

 !ی_کثـافت رو نگاه! چه خوشگل شده عوضــ
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خمارش با اون خط چشم،  یشده بود و چشما دهیخوشگلش که اتو کش یموها به

 لبخند زدم و گفتم:

 .شعوریب ای_توهم کم نذاشت

 که باهاش اومده بود نگاه کرد و گفت: یذوق به زن با

 _محدثه، مامانم.

 مودب گفتم: یلیلبخند رفتم جلو و خ با

 .دیی. بفرمانیخوش اومد یلیخ یلی_خ

. جوون بود و سرحال. بزنم به تخته. تو نگاه اول، کردینگاهم م نیبا تحس مامانش

 ازش خوشم اومد.

همه اومده بودن و تاالر شلوغ شده  مهمونا گهیرفت. د هیلبخند تشکر کرد و با هان با

 بود. رفتم تو اتاق پرو

زدن و منم جوابشون رو  یلبخند دنم،یرو بردارم که دخترا با د میشلوغ بود. شال آب که

 دادم. یبا لبخند مزخرف

موهاش معلوم  نکهیمرتب و بدون ا یلیکه شالش رو خ یاومد داخل و درحال مامان

 باشه انداخته بود رو سرش، گفت:

 توئه. ی. عروس و داماد اومدن. اسپند به عهده ای_بدو ب

اون  شیتو سالن تاالر؟ پ امیوضعم ب نی! دوباره مامان از من کار خواست. من با ایوا

که موهام معلوم نباشه. مامان  یهمه مرد؟! شالم رو مرتب انداختم رو سرم، جور 

 و فرصت نداد چادرم رو سرم کنم. دیدستم رو کش
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ست. اسپند رو داد دستم و من اخم کردم. عروس و داماد رو  دهیخوبه لباسم پوش حاال

 راه پله بودن.

 رفتم عیسر 

. خجالت زده و شرم کننیگشاد دارن نگاهم م یپسر با چشما لیا هی دمیکه د رونیب

 .نییزده، سرم رو انداختم پا

ماهان ناباور . سرم رو بلند کردم و با نهیسنگ یلیهست که خ ینگاه هیکردم  حس

 چشم تو چشم شدم.

نگاهم رو گرفتم. داغ کرده بودم و گرمم شده بود.  عی! چه قدر خوشگل شده! سر ایخـدا

 همه کل

من حواسم به ماهان بود. موهاش رو فرستاده بود  یول زدن،یو دست م دنیکشیم

 عقب و صورتش معلوم

ردونه شده بود تو سبزش. چه قدر خوشگل و م یپهن و چشما یمخصوصا ابروها بود،

 .یو کراوات مشک یاون کت و شلوار ذغال

باز، اسپند رو  شیباشم. با ن تفاوتیکردم ب یشده بود. سع رهیبهت به من خ با

 چرخوندم دور سر عروس و داماد

ماکان رو محاصره کرده بود.  یبازو ا،یمح ینگاهم کرد. دستا یماکان با مهربون که

 نگاهم رو دستاشون

 .نوع حس خاص بود هیزدم. حسادت نبود،  ی. لبخند تلخدیشده بود. دلم لرز  خشک

 بود، گذشت. یا یو آسون یاون شب به هر سخت باالخره
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که چقدر حال داد با  یبود به من. وا دهی. مارال مثل کنه چسبمیتاالر خارج شد از

 .دنیو مارال رقص هیهان

 .دیاومد بهم چسب هیهان

 بابا! خفه شدما. ی_ا

 ؟یدیداداشم رو د ،یمح ی_وا

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه عاقالنه ا هی

 !دمش؟یدیم دی_کجا با

پسر قد بلند و چهارشونه و جذاب کنارش  هیو من رو کشوند سمت ننه اش.  دیخند

 بود. چادرم رو درست کردم ستادهیا

 گفت: جانیبا ه هی. هاننییسرم رو انداختم پا و

 محدثه هستن. دوستمه. شونمی_حسام داداشم. حسام داداش، ا

 گوشم رو نوازش داد: نش،یآروم و مت یصدا

 _خوشبختم.

 نگاهش کنم، گفتم: نکهیا بدون

 .دیآورد فیتشر  دیلطف کرد یلی. خنطوری_منم هم

 گفت: هیهان مادر

 بود. فهیکنم. وظ ی_خواهش م

 عروس برون. میپاره کردن، راه افتاد کهیتعارف ت یاز کل بعد
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. فقط خانواده میخودمون بود، جمع شده بود یخونه  یعروس که رو به رو یخونه  دم

 خودمون مونده بودن. ی

کردم. خب  یداشتم نگاهش م لکسیر  یلیکه از اول شروع کرد عر زدن و منم خ ایمح

 ناراحت بودم. خواهرم

خدا داره خوشبخت  دیباالخره خوشحال هم بودم که به ام یمنتظره شوهر کرد، ول ریغ

 نی. آخر سر عشهیم

 .ختمیتو بغلم و منم به زور دو قطره اشک ر  دیپر  کوآال

 و هولم نباش. اریدر ن یباز  دیبد دیند ادی_ز 

 اخم گفت: با

 .ایح یب شعوری_ب

 !ست، شب فشار... یتو خونه اش. چه شب مشیکردم و باالخره فرستاد یا خنده

 شدم رفت! ایح یب استغفرهللا،

 نیف نیمدام ف قه،یبود و دم به دق ایو ستاره خانم هم که اشکشون دم در  مامان

 الیخیفقط من و ماهان ب نیب نی. مهرشاد هم که ناراحت و گرفته بود. اکردنیم

 یبود و با کفشا نیی. دوباره نگاهم رفت سمتش. سرش پامیبود

کردم، سرش رو بلند کرد و با  یکه نگاهش م نطوری. همنیبه زم دیکوب یم ش،یورن

 کرد. رمینگاهش، غافلگ

 .کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ ینگاهم رو گرفتم، ول زود

 لب گفتم: ریز  گران،ید الیخیب
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 _با اجازه، من برم خونه.

  

 

. دمینفر رو پشت سرم شن هی یقدمها یرو تکون دادن و من راه افتادم. صدا سرشون

 .دمیگرفت. ترس تمیماهان، قلبم ر  دنی. با دشدیتر م کیو نزد کیدقدمهاش، نز 

 امشب. ی_چه خوشگل شده بود

 گفتم: ،یشدم از خجالت. با لحن تند قرمز

 .نیپر رو هست یلیواقعا خ د؟ینکن یندادن چشم چرون ادی_به شما 

دلم چه مرگش شده، فقط  دونستمی. نمنییکردم جا خورد. سرش کم کم افتاد پا حس

 که کردمیطاقت نداشت. حس م

 رومه. یمیعظ فشار

 یا گهید ینشه. رفتارتون به جز آزار واسه من، معنا داتونیطرف من پ گهی_لطفا د

 .یبینق یآقا ستمینداره. من از گروه شما ن

 .دمیرو شن شیآغشته به مسخرگ یناراحت و کم یقدم راه افتادم که صدا چند

ثابت  گرانیبا رفتارم به د ایجا نماز آب بکشم  ستمیمن مثل تو بلد ن _آهان، چون

 کنم از همتون باالترم؟

کدومتون نماز  چیخوب خدا هستم، پس چون ه یو من بنده  میمن مذهب چون

 نجس د،یشناسیو خدا رو نم دیخونینم
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که خودتون رو باالتر  نهیشما ا نینظر شما محدثه خانم؟ اگه د هینطور یآره؟ ا د؟یهست

 از همه

 نشناسم. نتونیاز د یز یبگم همون بهتر که چ خوامیم د،ینیبیم

 زدم. یخودم. لعنت به من، چه گند یشدم از حرفا مونیلحظه پش هی

 شدم و گفتم: رهیخ رهنشیپ یسمتش و به دکمه ها برگشتم

 ....ــــی_من، من نم

 قبل، گفت:ناراحت تر از  یرو آورد باال و با لحن دستش

 هیو من  دیادیز  یلی. شما از سر من خدیگیبشنوم. شما درست م یز یچ خوامی_نم

 آدم به درد نخورم.

راه افتاد سمت راه پله ها. لبم رو گاز گرفتم. خاک تو سرت محدثه که  ،یبدون معطل و

 .یزنیهمه جا گند م

بستم،  یدهنش رو م یجور  هی دی. باگهیزشت بود د یلیرفتاراش خ نمیخب ا خب،

 ینجور یا خواستمینم یول

فرو  نیکه داشت تو زم ی. ناراحت از رفتار خودم، در خونه رو باز کردم و با سر ببندم

 رفتم سمت اتاقم. رفت،یم

 به آب گرم داشتم. ازیلباسام رو درآوردم. ن تمام

 دیر کشدرونم شکفت. دوباره ذهنم پ یبرخورد قطرات آب گرم رو پوستم، حس زندگ با

 سمت ماهان. لحنش

 نگاهش. نطوریگرفته بود و هم یلیخ
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 !دمیهمه رو تو چشماش د د،ی. حال کنقراریو ب یآشفته بود، طوفان شیجنگل نگاه

تصادف کردم. تا از حموم دراومدم، با حوله رو  یلیبود؛ انگار با تر  نیسنگ یلیخ بدنم

 تختم افتادم و خوابم برد.

  

خواب آلو بود و کنارم نشسته بود.  هی. هاننیرو زم دمیکوبیپام رو تند تند م کالفه،

 بود. ریروزا درگ نیاونم ا چارهیب

 بهش جواب مثبت بده. خوادیپسر عموش محمود بود و فکر کنم که م ریدرگ

بود رو سرش و اخماش درهم  ختهیورودش، نگاهم رفت سمتش. موهاش شلخته ر  با

 نشست سر جاش. عیبود. سر 

انگار داشت آرومش  دینگاهش کردم. دوستش حم یرکیز  رینگاهم کنه، ز  نکهیا بدون

 تیکه ماهانم با عصبان کردیم

فوق العاده  یرو نداشت و با لب خون دیحم یحرفا ی. انگار حوصله دادیرو م جوابش

 ست،ین یچیه گهیم یکه ه دمیام، فهم

از رفتار  یعنیوهاش. لبم رو گاز گرفتم. تو م دیکشی. کالفه دست مستین یچیه

 منه؟ واقعا ناراحته؟ شبید

اون  یجلف رو. حرفا ینداشتم. اصال به درک. خوبش کردم پسره  یمن منظور  خب،

 .رفته ادشیروز خودش رو 

 نه؟ ایکه اون ناراحت شده  نمیبه من چه که نگران ا اصال

 گفت: هیهان
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 ؟یمح ،ی_هو

 _هوم؟

 اد؟ی_چرا استاد نم

 بلدم؟ بیعلم غ دونم؟ی_به نظرت من از کجا م

 و گفت: دیخند

 *ث.ی_درد..د

 .ستین یکه بله، امروز از استاد خبر  میبردیم یپ شتریب گذشت،یم یچ هر

 .ادی_فکر کنم استاد ن

 هیاز  ای یفکر کرد یینگاه بهش انداختم و گفتم: _عـه؟ خودت تنها هی برگشتم

 ؟یدانشمند عالم کمک گرفت

 و گفت: دیخند

 _از عمه ات کمک گرفتم.

 باز شد و گفتم: شمین

 ؟یکرد کارایمن چ یبا عمه  گهی_خب؟ د

 خنده و زد تو سرم و گفت: ریز  زد

 _خفه شو.

 برگشتم سمتش و گفتم: کامل

 با پسر عموت؟ یکنیم کارایچ ،ی_راست
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 زد و گفت: ینیشرمگ لبخند

 که دوسش دارم. رسمیم تیواقع نیخوبه. کم کم دارم به ا یلی_خب، خ

 :گفتم

 نجات بده. یدگیترش نیشد که تو رو از ا دایپ یکی_ خوبه خوبه، حداقل 

 تو سرم و گفت: دیکرد و کوب اخم

 .ییتو دهیترش ،ی_عوض

 .رونیب امیاز در خونمون ب تونمیام؟ صبحا اصال نم دهی_من؟! من ترش

 تعجب گفت: با

 _چرا؟!

. خالصه با کننیم ریپاهام گ ریر خواهام ز خاط کنم،ی_آخه تا در خونمون رو باز م

 دانشگاه. رسمیم یبدبخت

 خنده و گفت: ریزد ز  ،ینیزم بیس یاندازه  ییبا دهن باز و چشما هیهان

 ؟ی_کثافت، من رو اسکل کرد

 زدم و گفتم: بشکن

 .قای_دق

 گرفتم و اس ام اسم رو باز کردم. هیرو از هان م،یاس ام اس گوش یصدا با

 

 گفت: مهرشاد
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 _سالم چو بو!

 و نوشتم: دمیخند

 مدرسه؟ یبرد ی_سالم رو درد، دوباره تو گوش

 کردن. لمونیو تعط میکار بود ی_نه بابا، اومدم خونه. امروز ب

 ؟یخوایم ی_باشه. حاال چ

 ؟یزنیبا بابا حرف م یقربونت برم، امشب اومد ی_آج

 ؟ی_راجب به چ

 موتور رو گرفته. هی_موتور. بدجور چشمم 

 _ببند درت رو مهرشاد. بابا هم موافقت کنه، من اصال.

 زد تو سرم و گفت: هیهان

 ؟یچتیم ی_با ک

رو لبش  ینگاه ماهان رو حس کردم که پوزخند ینیصداش بلند بود که سنگ انقدر

 نشست.

 ببر، جون خودت. ی_هان

 گفت: مهرشاد

 که. کنهیم ریمن گ شی. تو دوباره کارت پیخر  یلی_خ

 _مهرشاد، شات آپ شو خواهشا. کالس دارم. خداحافظ.

 _خـــر.
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 .کردیمشکوک نگاهم م هی. هانبمیرو گذاشتم تو ج میو گوش دمیخند

 _هان؟!

 ؟یدادیدل و قلوه م ی_با ک

 _به جون تو داداشم بود.

 باز بود؟ شتین نقدری_داداشت بود و ا

 بود. یک نیدست تو و بب میگوش نیا ا،ی! بمایسوار شد ی_عجب خر 

 و گفت: دیخند

 ؟یکنیبه اون در شه. من رو اسکل م نی_ا

من رو  ایرفت. چرا من؟ چرا؟ داعش، ب تمیثیملس بهش زدم که آبرو و ح یپس گردن هی

 بخور!

  

 

از دستش  نقدری. اکردمیگوش م هیهان یو به حرفا کردمیام رو مزه مزه م قهوه

 یایمردم. از مسخره باز  دم،یخند

 .خورده بودن به پست هم وونهیخدا! دوتا د ی. واگفتیو محمود م خودش

 و گفتم: دمیخند

 .دمیالل شو. دلم درد گرفت انقدر خند قهی_بابا دو دق

 خنده گفت: با
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 خوش گذشت. یلی_جون تو، خ

 ما رو شاد کرد. ی دهیترش نیدل ا یکی_خب خدا رو شکر. 

 نگاه خفن بهم انداخت و گفت: هی

 .یکه بگند یر بترشانقد شاالی_ا

 و گفتم: دمیخند

 !یراه رفت ،یحرف بزن ی_اومد

 نکره از پشت سرم بلند شد. طاها بود. یصدا هی

 ؟یخانوم جعفر  د،ی_ببخش

 ! چه با ادب شده! همونطور که نشسته بودم، برگشتم و با اخم گفتم:اوه

 _بله؟

 توهم. دمیکش شتریزد که من اخمام رو ب یلبخند

بهم قرض  شهیرو ندارم. م نیکالس استاد زر  یاون هفته  یمن جزوه  د،ی_ببخش

 د؟یبد

 رک و سرد، گفتم: یلیخ

 .ریخ -

 تعجب گفت: با

 _چرا؟

 زدم و گفتم: یپوزخند
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که  دیکن یکالس باشه، نت بردار  یحواستون به دخترا نکهیا یبه جا دیخواستی_م

 االن جزوه الزم

 . روز خوش.دینباش

 . خداوندا، چراکردیمتعجب نگاه م یباز به طاها شین که با هیبرگشتم سمت هان بعد

 ؟یکار رو با من کرد نیا یبه پست من؟ واقعا به چه گناه خورهیپشمکه، م یچ هر

 ها؟ آها، اون گناه؟ اوف، باشه. حله.

دارن  دیبا حم حالیکه با همون سر و وضع، ب دمی. ماهان رو دمیبلند شد زیپشت م از

 نگاه هیسلف.  انیم

! چه قدر دمی! گرخیمن انداخت و اخم کرد و پوزخند زد و نگاعش رو ازم گرفت. وا به

 افهیق ینجور یمن ا یو مثال برا مونمیاخمش ترسناک بود. االن فکر کرده من پش

 گرفته؟! زده به برق!

  

شونه ام  ،ی. آیکیکه خوردم به  ارمیدرب فمیبلند شد. اومدم از تو ک میزنگ گوش یصدا

 رم رو بلند کردم و با ماهان چشم تو چشم شدم.درد گرفت. س

 اخم گفتم: با

 !دیر یراه م ینجور یو ا دیزنیم نکی_خوبه ع

 شد و گفت: شتریب اخمش

 .یر یو راه م نییپا ی_تو سرت رو انداخت
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که به شونه  یدرحال یشتر یبا اخم ب خورد؛یزنگ م ینجور یکه هم میتوجه به گوش یب

 شده بودم، رهیاش خ

 :گفتم

 من؟ یجلو یچرا خودت رو انداخت ن،ییسرم رو انداختم پا یدی_شما که د

 یبرو پ ای. بحمی. من وقستمیمن حوصله ندارم. به قول خودت، در حد تو ن ن،ی_بب

 .تیزندگ

 .کردیم یادآور یرو بهم  شبید یداشت حرفا قشنگ

 کنمیحس م گذره،یم شتریب یپوزخند زدم و از کنارش گذشتم. هرچ هیکردم و  اخم

 خوب کردم که بهش گفتم.

 .گمیبهش م اد،یاز دهنم در ب یو هر چ نهیبه بعد هم نیاز ا اصال

اصرار داشت  یاش اخمالو بود، ول افهیماهان جلوم ظاهر شد. ق نیبرگشت، ماش موقع

 یمن رو ببره و ه

 :گفتیم ،یلحن خشک و سرد با

 و حرف نزن. نیرو واگذار کرده. بش تیمسئول نیبه من ا دی_عمو ام

تو  نشستمیم یوقت شهی. همنینشستم تو ماش شه،یو طبق روال هم دمیکش یپوف

 عطر خنکش بود که یبو ن،یماش

 از خودش، عطرش محشر بود. ری. ناموسا غدادیحال م بهم

 شده بودم. رهیخ رونیدرهم بود. منم فقط به ب اخماش
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 نهیآهنگ گذاشته، از ا نکهیاآهنگ، اخمام رفت توهم. اخمم نه از  یبلند شدن صدا با

 داشت؟! یا یکه آهنگش چه معن

 مسعود صادقلو به نام هوس باز : آهنگ

 

 بات،یز  یقلبم رو دادم واسه اون چشما من

 هوس باز. یها نشست بهیبا غر  یرفت تو

 رات،یعمرم رو دادم واسه اون نگاه گ من

 . من رو نگو نه دست بردار.یدیند یاقتیل یب هی تو

 من عاشقتم؟ یفهمیچرا نم وونه،ید آخه

 مونه؟یبا تو م ینجور یمثل من ا یک وونه،ید

 رد نشو از عشق من. وونه،ید

 برات؟ رهیمیم ینجور یمثل من ا یک وونه،ید آخه

 دونه؟یقدر م ینجور یمثل من ا یک وونه،ید

 رد نشو از عشق من. وونه،ید

 برات. گمینگم برات. بذار، م عشقم

 !یوا یوا گهیشب دو شب عاشقتن، بعد د هی اونا

 !یوا یو ا یدیمردونه خواستمت، نفهم من

 من عاشقتم؟ یفهمیچرا نم وونه،ید آخه
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 مونه؟یبا تو م ینجور یمثل من ا یک وونه،ید

 رد نشو از عشق من. وونه،ید

 برات؟ رهیمیم ینجور یمثل من ا یک وونه،ید آخه

 دونه؟یقدر م ینجور یمثل من ا یک وونه،ید

 رد نشو از عشق من. وونه،ید

 من عاشقتم؟ یفهمیچرا نم وونه،ید آخه

 مونه؟یبا تو م ینجور یمثل من ا یک وونه،ید

 رد نشو از عشق من. وونه،ید

 وونـــه،ید

 چرا؟ ؟یاقتیل یچرا؟ چرا ب آخه

 .یزنی. چرا؟ بهش لبخند میراحت بهیغر  هی با

 

و ماهان هم کالفه  دنیمدت، نفسم گرفته بود و واسم سخت بود نفس کش تمام

 تو موهاش دیکشیدستش رو م

بود، انگار بغض کرده بود.  شیز یچ هی نی. ارونیب فرستادینفسش رو م ن،یسنگ و

 گرفته یلیخ یواال، ول دونمینم

 کنم. یکه عذرخواه ذاشتیطرفم، غرورم نم هیو از  سوختی. دلم براش مبود
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 شدم و گفتم: رهیبهش انداختم و به کفشاش خ ینگاه مین م،یدیخونه که رس به

 _ممنون.

 زد و گفت: یپوزخند

 _خواهش.

که کمرش  کردمیتوجه به من، راه افتاد و از پله ها رفت باال. چرا حس م یهم ب بعد

 خم شده؟

مردم  ی ! کجاش خم شده بود؟ توهم رو بچهکنهیم دایچشمات داره مشکل پ چون

 آخه؟ یذار یم بیع

چرت زدم. آخ که چقدر  هینمازم رو که خوندم،  ن،یهم یخسته بودم و برا یلیخ

 .دیچسب

شد  دهی. فکرم رفت سمت ماهان و اخمام کشدادیتختم، بهم آرامش م یخنک اصال

 توهم.

ازش  شدیاز رفتاراش، باعث م یکی یپسر ناشناخته بود برام. جذاب بود، ول هی ماهان

 دادیانجام م ییرو اعصاب بود. ماهان رفتارا یلیخ ش،یو جلف باز  ی. پر رو گر ادیبدم ب

 که مناسبش نبود.

کنم. ماهان زبون باز بود و  طنتیکجا ش دونستمیمن م یبود، مثل من. ول طونیش

 پروا حرف یپررو و ب

 یره ها. هه! مسخزدنیدانشگاه، براش بال بال م یو غرورم داشت. دخترا زدیم

 !دهیترش
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 زیتعجب انگ یلیکه خ رشمیاخ یبود و رفتارا دهیچیپ یمعما هیهرحال، ماهان برام  به

 بود.

که  ییبا چشما الیخیبخوابم؟ آخرم بلند شدم و ب ذاشتیمگه م الیفکر و خ نیا حاال

 قرمز شده بود، رفتم

 که نگو. ادیخوابت نبره؟ اوف، انقدر بدم م یول اد،ی. تا حاال شده خوابت بنییپا

ماه عسل. چقدر حس  یو ماکان رفتن مشهد برا ایهم اومده بود. امروز صبح، مح بابا

 ستین ایکه مح هیخوب

 ریناراحت بود؛ چون بچه اش زود رفته بود و غ کمی. مامان زهیاعصاب من رو بهم بر  تا

 منتظره. حاال

د. من و مهرشاد خودشون بو ری. تقصرناینگ یبهشون گفته بودم انقدر زود عروس خوبه

 که باهم حرف

من دل و روده ام  گفت،یم ییزایچ هی. مهرشادم کثافت میدیخندیو تر تر م میزد یم

 تو دهنم از خنده. اومدیم

زدم  یتو آشپزخونه. حساب میشام. دست در گردن مهرشاد، رفت یصدامون زد برا مامان

پناه بردم به تختم.  ر،ی. با گفتن شب بخکردیم دایخوابم داشت شدت پ گهیتو رگ. د

 دوباره ال،یهزار تا فکر و خ

رفتارا رو از اول با من داشت؟ هوم؟ اه، گور  نیماهان چرا ا ،یتو سرم. راست اومد

 خودش. ولش کن.

کردن منه و  تیهمش درحال اذ کنه؟یم ینجور یخوام بدونم که چرا ا یآخه م نه،

 ذارم،یمحل سگ بهش نم میوقت
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 .رهیرو نم از

 بخوابم. ذاشتیبود که نم الیفکر و خ یاز خواب، ول سوختیداشت م چشمام

 ییافتادم، خدا یشب عروس ادی. نیا هیاالغ، خر خر خر خر، عوض شعوریخره، ب ماهان

بابا، چم شد؟! کالفه شدم و به مغزم  ی. ادیلحظه دلم لرز  هیچه خوشگل شده بود. 

 خفه شو. بذار بخوابم. زم،یگفتم: مغز عز 

 کثافتم هم گفت: زمغ

 فکر هست. یبمون. هه هه هه، هنوز کل داری_ها ها، ب

و خشک شده بود از بس باز مونده بود. تا  گرفتیم شیداشت آت گهید چشمام

 سوخت. شتریبستمش، ب

خواب رو جون  نیا ،یرو گرفت یهر چ ا،ی. خدادمیمغزم خفه شد و من خواب باالخره

 باهاش یلی. خریخودت نگ

 .کنمیم حال

  

 

 .یمح گهی_بلـند شو د

 صدا رو نابود کن. نیا یباعث و بان ا،یخدا

 رو سرم. باز تکون خوردم. دمیدرهم، پتو رو کش ییو با اخما کالفه

اسب،  یشتر، محدثه  یخره، محدثه  یمح ،ی. اه، بلند شو. محدثه، محگهی_پاشو د

 االغ... یمحدثه 
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که رو تختم  یشدم به فرد رهیب آلو، خمنقبض و خوا یو با چهره  نییپا دمیرو کش پتو

 نشسته

 .کردیباز داشت ور ور م شیو با ن بود

 گفتم: لکس،یآروم و ر  یلیخ

 .رونی_پاهات رو جمع کن با خودت ببر ب

 گفت: شد،یباز تر م ششیکه ن یآرامش قبل از طوفان بود. مهرشاد، درحال نیا

 . حوصله ام سر رفت.گهی_بلند شو د

 رو بستم و گفتم: چشمام

 ؟ی_تو مگه مدرسه ندار 

 ا،ییابتدا نیا نیکردن. ع لیگذاشتن ما رو هم تعط دیاسات یچرا، جلسه  دونمینم-

 خره. گهیکردن. بلند شو د لمونیتعط

و مثه سگ خوابم  دمیوقت خواب رید شبی. به قرآن درونی_مهرشاد، بلند شو گمشو ب

 .ادیم

ساعت هفت صبح اومده من رو  ی. خرس قطبرونیگفت و رفت ب یاه بلند مهرشاد

 امروز هیکنه. حاال ما  داریب

 یدار ی. تو حالت خواب و باومدیباال م یتق و توق از طبقه  ی. صدامایکالس ندار  رو

 یهر چ خواستیبودم. دلم م

بگم. نه شعور دارن و نه خانواده  کنهیم جادیکه سر و صدا ا یبه کس ادیدهنم درم از

 .یا
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 بـوم یکه صدا دمیخندی. داشتم مدمیخواب مسخره و خنده دار د هیو  دمیخواب دوباره

 و داد زدم: رونیب دمییو از در دو دمیشد. با ترس پر  بلند

 _مهرشاد؟ مامان؟

. ستاره خانم رو راه رونیرو سرم و رفتم ب دمی. در خونه باز بود. چادرم رو کشنییپا رفتم

 پله ها

آروم آروم  یو ه دیمالیشت و مامان هم شونه هاش رو مبود و رنگ به رو ندا نشسته

 و زدیباهاش حرف م

نشسته بود و  ری. مهرشاد هم که سر به ز کردیم هیگوشه نشسته بود و گر  هی مارالم

 اخماش توهم بود. قلبم

 گفتم: یرفته ا ی. با صدازدیم شکیگنج مثل

 شده؟ی_چ

 سرش رو بلند کرد و گفت: مامان

مادر، از  رمیبم ی. الهدهیبده. رنگ و روش پر  نیآب قند به ا هی_مهرشاد، بلند شو 

 ؟یخواب بلند شد

. زد رو هیگر  ری. ستاره خانم، بلند زد ز افتادیم لَمیف ت،یوضع نیخدا، با ا یخداوند به

 پاش و گفت:

گفتم که داد و  یآخه مگه من بهش چ ا،یپسره؟ خدا نیبکنم از دست ا ی_چه غلط

 کرد؟ ادیفر 

 .ستین ی. البد راضگهیستاره جان. جوونه و زود جوش آورده د ستین یز ی_چ
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 ،یبراش خواستگار  میبر  گفتیم شبیکه چند روزه چشه! باباش د ستیمعلوم ن-

 آدم شد. دیشا

عربده  هی رم،یرو برات بگ تییدختر دا میبر  گمیاومدم آروم باهاش حرف زدم. م امروز

 زد که خونه یا

 شده. بیعج یلیرفتاراش برام خ دایلرزه دراومد. جد به

 

 یشیچه آت ستیماهان خره. دوباره معلوم ن نیاز دست ا ،یکرد. وا هیتر گر  بلند

 سوزونده. رفتم

 مارال و گفتم: سمت

 شده؟یچ ؟ی_مار 

 تو بغلم و گفت: دیپر 

 _داداشم...ماهان رفت.

 گفتم: ی! ولبهتــر

 ! چرا؟یوا ی_ا

 ؟یو معتاد و خراب شه چ یکرده. محدثه، اگه برنگرده و بره و عمل یقاط دونم،ی_نم

 شدم. رهیخ نیدورب به

 !کردیداداشش رو داشت زنده زنده تو گور م یعنی

 .گردهی. بر مستین یز ی_مارال جان، انشالله چ
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شد.  شیدلم ر  ،یآ ؟یختیر  نیچرا ا یدر اومد و باز شد. عه! ماهان خره بود. ول یصدا

 رهنشیپ

که همه  دمیبلند کش ــنیه هیبود. نگاهم رفت سمت دستش، پر خون بود.  یخون همه

 با هول رفتن

 .شدهیچ دیپرسیم یو ستاره خانوم ه کردنیم هی. مارال و ستاره خانم گر سمتش

 گفت: یآروم یو با صدا نییسرش رو انداخت پا ماهان

من شکر خوردم،  . به خدا حالم خوب نبود. من غلط کردم،دی_ببخش مامان، ببخش

 کردم. یمن بچگ

چه  ،ییچه رعنا ،ی. به به، چه جووندیدست مامانش رو گرفت و بوس عیسر  بعدم

 یصحنه  د،ی! عه! ببخشیخر 

 رو خراب کردم. مامانش بغلش کرد. یهند

گوشه و با  هیبودم  ستادهیدرخت ا نیتو بغلش و عر زد و منم ع دیاز اون، مارال پر  بعد

 که از اشک یچشمان

باز بود. ماهان نگاهش  شمیعاشقانه. زر زدم. ن یبودم به صحنه  رهیشده بود، خ زیلبر 

 ن،یافتاد به من. آروم و غمگ

. همه سکوت کرده بودن. نییبهم زل زده بود و منم سرم رو انداخته بودم پا یساعت هی

 سرم رو بلند کردم که با

شده بود به من و ماهان.  رهیخستاره خانم رو به رو شدم. با ذوق و شوق،  یجانیه نگاه

 ماهان، نگاه یول
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 یب زیوارد خونه شدم. ه عیسر  د،یببخش هیرو من بود. کالفه شدم و با  خاصش

 ت،یخاص

 جلف، ازت... یآشغال، پسره  شعوریب

 دمیپر  یرو پرت کردم رو مبل و رفتم تو اتاقم. آبروم رفت. لباس برداشتم و زود چادرم

بودم که چشمم به  میتُن هی یبا حرص مشغول شستن موها ینجور یحموم. هم تو

 سقف حموم خورد و فشارم

 هیشد و  یچ دمینفهم گهید ت،یوضع نی! من تو امونیحضرت سل ای. نییپا افتاد

 ــغیج

 زدم: غی. تند تند، جدیکه ساختمون لرز  دمیکش بلند

 _مــامـان؟!

  

 

 .شدیم دهیم داشت کوب. در محکزدمیم غیحموم و ج واریبودم به د دهیچسب

 و مهرشاد، گفتن: مامان

 _محدثه، محدثه؟!

 گفتم: د،یلرز یکه بدنم م یجور  نیهم

 برام، زود. اریچادر ب هی_مامان، 
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چادر رو  س،یو بدن خ یو بازش کردم و با همون سر کف دمیدر زده شد. زود پر  دوباره

 .دیلرز ی. رنگ به رو نداشتم و بدنم مرونیب دمیرو سرم و پر  دمیکش

 _چه مرگته؟

 حموم اشاره کردم و گفتم: به

 _ســوسک!

 گفت: مامان

 . قلبم اومد تو دهنم.یش میتی شاالی_ا

 _مامان، سه تا سوسک بود.

کشتن  یافتاد به جون سوسکا. تق توق تق، صدا ییتو حموم و با دمپا دیپر  مهرشاد

 سوسکا بود.

 و گفت: رونیاومد ب یبرزخ ی افهیق هی با

 _لوس ننر.

آب رو که انگشتر طالش رو انداخته بود توش  وانی. مامان لنییرفت پا تیعصبان با

کرد تو حلقومم و بعدم پرتم کرد تو حموم و منم تا آخرش، با ترس و لرز حموم کردم. 

 تازه ساز و سوسک؟! یخونه 

کنار حموم افتاد که باز بود و رو به پشت خونمون راه  کیکوچ یبه پنجره  چشمم

 ستی! معلوم نایداشت. ب

 باز گذاشته و سوسک اومده. یک
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. گشنه ام شده بود. به ساعت نیی. رفتم پادمیاز حموم دراومدم و لباسام رو پوش زود

ظهر بود. مامان تو آشپزخونه بود و مشغول درست کردن غذا  ی ازدهینگاه کردم. تازه 

 یفضول یفرصت بود برا نیبود. بهتر 

 .کردن

 گفتم: زدم،یگاز م بیکه س ینشستم و در حال یناهار خور  زیم پشت

 بود؟ شدهیمامان، صبح چ ی_راست

 و گفت: دیکش یآه

 شبیتو خودشه. د هیپسرش ماهان، چند وقت گهیواال. ستاره خانم م دونمی_چه م

 امکیهم آقا س

و ستاره هم امروز به ماهان گفته  یخواستگار  شییدختر دا یکرده که برن برا شنهادیپ

 کرده بوده و ستاره یقاط و اونم

 زنهیو ماهانم م رهیرو بگ شییدختر دا دیشده با یهر جور  گهیو م شهیم یعصب هم

 ریرو خورد و خاک ش لیچند تا وسا

 .رونیب زنهیو از خونه م کنهیم

 اد،یشد، انگار غم من رو گرفت. از غم ز  یچ دونمی. نمختیدلم ر  هویمامان،  یحرفا با

 یضعف کردم و با لحن

 نباشه، گفتم: عیضا کردمیم یسع که

 ؟یقبول کرد برن خواستگار  شد؟ی_حاال چ
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باور کن  گفتی_االن به ستاره که زنگ زدم، گفت ماهان بازم قبول نکرده. ستاره م

 هیدلش 

 .شییدختر دا یخواستگار  یبرا شنینم چشیپاپ گهی. اونم گفت که درهیگ ییجا

و باهاش  کنمیبودم رو باز م دهیچیکه دور موهام پ ی. حوله ارونیب فرستمیرو م نفسم

 و زنمیخودم رو باد م

 گم: یم

 ست؟ی_چقدر هوا گرمه. ن

 :گهیو م اندازهیبهم م یز ینگاه تمسخر برانگ هی مامان

 تا لهت نکردم. رونی_گمشو ب

 باز بهم لطف کرد! مامانم

اون  یعنی ره؟یگ یک شیماهان دلش پ یعنیو رو مبل ولو شدم.  رونیشدم رفتم ب بلند

 باشه؟ تونهیم یک

خندوانه بود.  شه،یکه مثل هم میرو روشن کردم و زدم نس ونیز یمن چه بابا؟ تلو به

 خندوانه بودم، دنیمشغول د

ماهان بود. کالفه شده بودم از دست خودم. خاک تو سرم! نشستم به  شیذهنم پ یول

 به کنم؛یمهم فکر  یچ

 !شدی! مغزم انقدر ناراحت نمکردمیفکر م کرگدن

بود. رفتم  شیرو خاموش کردم. مهرشاد همچنان سرش تو گوش ونیز یشدم و تلو بلند

 رو از رو میگوش
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 .میکرده بود تو گوش یبرداشتم که بعله! مهرشاد فضول زیم

 گفتم: تیعصبان با

 ؟یمن دست زد ی_مهرشاد، تو باز به گوش

 بهم نگاه کنه. دیترسیرو بلند نکرد. م سرش

 .هیمامان یلی. خکردمی_جون تو فقط داشتم نگاش م

 محکم زدم بهش که سرش خورد به زانوش هاش. یدونه پس هیسمتش و  رفتم

 آخرت باشه ها. ی_دفعه 

حال  یلی. خاطیتوجه بهش، رفتم سمت در و چادرم رو برداشتم و رفتم تو ح یب بعدم

 رو تاب. نمیبش که برم دادیم

و  یرستانیدب یور رفتن. داشتم با بچه ها میرو تاب و شروع کردم با گوش نشستم

 هیکه  کردمیچت م مینوجوون

 شد. انیو برگشتم که ماهان االغ نما دمیباال سرم حس کردم. ترس هیسا

 _نترس. منم.

رفتم اون طرف تر که اخماش درهم  کمیو نشستم و اونم نشست کنارم.  دمیکش یپوف

 چشمم خورد به دستش که هویشد. 

 گفت: ،یگرفته ا یو باصدا نییشده بود. سرش رو انداخت پا یچیپ باند

 شده؟یدستم چ یبدون یخوا ی_م

 سرد گفتم: یلیخ
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 ._نه

 یول ،ینگاهم رو گرفتم. ول عیبهم نگاه کرد. سر  میسرش رو بلند کرد و مستق زود

 چشماش درد داشت و

 چشماش گود افتاده بود. ریز 

 ؟یکنیرفتار م ینجور ی_چرا با من ا

 .دی_خودتون باعثش هست

 .ادیبدم م ،یزنیها حرف م بهیباهام مثل غر  نکهی_محدثه، از ا

 کردم و گفتم: یظیغل اخم

 .یمیاونقدر صم ایباهاتون آشنا شده باشم  ادینم ادمی د،ی_ببخش

بلند شم  اومدیخبر مرگم، چرا زورم م دونمی. نمدمیشنیرو م شیعصب ینفسا یصدا

 و برم.

 اگه منم مثل تو بشم، خدا دوسم داره؟ یعنی_

رو  یخدا از دهنت بشنوه برادر. کاش خدا ما رو دوست داشته باشه. من بنده  یا

 ام در درگاه خدا. یاهیس

همه با من  نیدارم، ا خواهش هی. فقط ستمیشما نبودم و ن ی_آقا ماهان، من تو زندگ

 .دیبرخورد نکن یمیصم

 نداره. یخوش صورت

 نه؟ ای تیسکته کرده از عصبان نمیشد. سرم رو بلند کردم بب جادیا سکوت
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 در کمال تعجب، لبخند زده بود! یول

 ؟یبار بود که اسمم رو صدا زد نیاول ی_دقت کرد

 من گفتم آقا ماهان، آقــا. ی_ول

 .دمایکه حرصش م ادیگفتم که باز اخم کرد. انقدر خوشم م ظیغل یلیخ

 !یبا من دار  یتو چه مشکل دونمی_نم

 من با شما مشکل دارم. دیکنی_مشکل از خودتونه، فکر م

 رو مشت کرد و گفت: دستاش

 حرف زدن. حرف زدن با تو مثل حرف زدن ی_من خر رو بگو اومدم با ک

 ؟یهست یک ی. فکر کرددهینش نشون مواک هی. حداقل سنگ مونهیسنگ م با

 .ارمیحالش رو جا ب دی. بادیولم کن گــمی. مدیاعصابم رو خراب کرد. ولم کن آخ،

 دارم. یتیخودم شخص یهستم، برا ی_من هرک

 گفت: یلحن مسخره ا با

 .یستیو تو بهتر از اونا ن زننیمن بال بال م یدانشگاه برا ی_معلومه! نصف دخترا

 .خوردمیحرص م ،ی. آخوردمیحرص م ،یآ

 گفتم: تیشدم و با عصبان بلند

 گهید گم؛یبار هزارم م یشما هموناست. برا اقتی. لدینکن سهی_من رو با اونا مقا

 .دیمزاحم من نش

 تو. ییابــوی. پسرک، پسرک خر، االغ، شمیتند، وارد خونه م یبا قدمها بعد
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داشتم مثل حضرت  یز یچ یچوب هیبزن از وسط نصفش کن. کاش منم  ا،یخدا

 ماهان رو نیا زدمیم ،یموس

 باال، چشماش سبز شده! دهی. از بس دماغش رو کشکردمیم لیخر تبد به

من بال بال  یدانشگاه برا یبه دور و اطرافم، اداش رو درآوردم: نصف دخترا تیاهم یب

 !زننیم

 تو آسمونا. یبا همونا بال بال بزن شاالیا یا

 _حالت خوبه؟

 .ایدو نصف ش زنمی_ولم کن. م

کردم تو اتاق  یزل زد به من. از پله ها باال رفتم و سع ،یگردال یبا چشما مهرشاد

 رو بکنم. سامیخودم، گ

صورتم و تصور کردم  ینشستم رو تخت و بالشتم رو برداشتم گرفتم جلو یعصب

 بالشتم، ماهانه. انداختمش رو تخت و

! به غلط ی. وارونیب ختیزدمش، پاره شد و پراش ر  نقدریبه جونش و زدمش. ا افتادم

 نه،یکردن افتادم. مامان بب

 مواظب بودم در یبلند شدم و پراش رو کردم توش و دوختمش. ه عی. سر کنهیپرم م پر

 نشه. انیباز نشه و مامان نما اتاقم

 قشنگ دوختمش، گرفتمش بغلم و گفتم: یوقت

 .زمیعز  دیش. ببخشدیتو پر پر م یماهان به جا ی_اله

 گذاشتمش رو تختم. بله! ،یو مجلس کیش یلیخ بعدم
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 هفته بعد. هی

 

 گفت: ایمح

 سوغات تو. نمیا ،یآج ای_ب

 ایو مح دیرو با شوق و ذوق، از چنگش درآوردم. ماکان خند یزدم و سوغات یلبخند

 حرص خورد.

 و گفتم: ایرو سر مح دمیزدم و پر  غیج ،یخوشگل مجلس راهنیپ دنید با

 خوجله. یلی. خیمرس ول،ی_ا

 و گفت: دیخند

 _قابلت رو نداره.

 .نجایا انیبرگشتن و چون خسته بودن، نتونستن ب شیو ماکان، دو روز پ ایمح

به بعد، چشمام  ایمح ی. از شب عروسدیخار یم یلیبه چشمم. خ دمیرو کش دستم

 تخم گهی! دخارهیم یلیخ

 که مامان زد بهم و گفت: دیترکیداشت م چشمام

 _انقدر ور نرو با چشمت.

 .خارهی_وا! خب مامان م
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 گفت: ایمح

 _مامان، چشمش نزده باشن؟

 ه؟یخرافات چ نی_برو بابا. ا

 گفت: ماکان

 .ایمح گهی_راست م

سرم، آبرو داشتم  ریرو کولم که زدم بهش و به ماکان اشاره کردم. خ دیپر  مهرشاد

 جلوش.

 گفت: مهرشاد

 .بپر براش اسپند دود کن ا،ی_مح

 گفت: ایمح

 .زنمشایم رمیگی_مامان، م

 گفت: ماکان

 م؟یو خبر نداشت یدست بزن داشت ،ی_خانوم

 گفت: مهرشاد

 به بخت و اقبالت. یزد ی_داداش، لگد محکم

 زد: غیج ایمح

 _مــامـان؟
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. دامادم دی. مامان بلند شد و گفت: بچه ها، بس کنمیدیو ماکان و مهرشاد، خند من

 .دینکن تیرو اذ

 !یبیب ی_اوه ما

 گفت: ماکان

 ؟یکردیرو نم یبود طونی_محدثه، ش

 شدم از خجالت. شالم رو درست کردم. سرخ

 گفت: ایمح

 .شدیدوتا کنده م نیماکان، من تو خونه پوستم از دست ا ی_آخ گفت

 به من و مهرشاد اشاره کرد. بعد

 گفت: مهرشاد

 !یکه ما رو نجات داد میازت سپاس گزار  یلی_ماکان جان، برادر، خ

 _ماکان؟

 و گفت: ایکه از خنده روده بر شده بود، دست انداخت دور گردن مح ماکان

 خانومم. دی_ببخش

 همچنان دستم تو چشمم بود. منم

 لب، شروع کردم به غر غر کردن. ریام جمع شد و ز  افهیاسپند، ق یبو با

 گفت: ماکان

 و برو چشمات رو بشور به جاش دختر. اریمت در ب_محدثه، دستت رو از تو چش
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 بود و چشمام رو باهاش شستم. ییکه تو دستشو ییشدم و رفتم سمت رو شو بلند

 برگشتم سر جام نشستم. دوباره

 گفت: ماکان

داره؟ مادر خودم  هیچه حال نیچند وقته ا نیماهان ا دیدون یمامان، شما م ی_راست

 .گهینم یز یکه چ

 و گفت: رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان

 کسالت داره. یکمی گفت،ی. ستاره جون مستین یز یبگم؟ چ ی_واال چ

 گفت: ماکان

 توهم بود. یلی. خکنمی_فکر نم

 انداخت و گفت: تیپاراز  شه،یمثل هم ایمح

 به کلش بخوره. ییهوا هی ییجا هیبره  دی_با

که : خواهر گلم، ببند درت رو. باز  نگاه بهش انداختم و با همون نگاه بهش فهموندم هی

 .یشر گفت

 ماکان هم خنگ تر ازخواهر من، پاسخ داد: و

 !یور  هی میو بر  میز یسفر بر  هی یبرنامه  دی_آره. با

که چه قدر خوب در و تخته رو باهم  برمیم یپ نیبه ا گذره،یهر روز که م خداوندا،

 !یچفت کرد

 گفت: مهرشاد
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 زمستونه. مسافرت رفتن، سخته. ی_هوا سرده و االنم آخرا

 گفت: ایمح

 از تابستون نداشت. ی. امسال زمستون که دست کمستیسرد ن ادی_واال هوا ز 

 هینه  ،یباد هینچسب بود. هوا گرم بود. نه  یلی. زمستون امسال، خگفتیم راست

 نبود. یچیه ،یبارون

 گفت: ماکان

 مونده؟ دیتا ع گهی_چند وقت د

 گفت: مهرشاد

 .گهید یدو هفته  هی_

 گفت: ماکان

 مامان؟ هی. نظرتون چدیواسه ع میز ی_خوبه. برنامه بر 

 گفت: مامان

 مشورت کنم. دیبا ام دی_واال با

مسافرت رو هم نداشتم  یکه بابام قبول نکنه. اصال حوصله  کردمیدلم خدا خدا م تو

 دانشگاه داشتم. نکهیدوم ا ک،ی

بلند شدم و رفتم تو اتاقم. طبق معمول، لب تابم رو باز کردم و رفتم  د،یببخش هی با

 .تایتو سا یولگرد
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. خاموشش سوختیلب تاب، داشت م یاز بس زل زده بودم به صفحه  گهید چشمام

 جانانه ی ازهیخم هیکردم و 

 و ولو شدم رو تخت. دمیکش

  

 

 _سالم سالم، صد تا سالم بر تو.

 و گفت: دیخند هیهان

 خونه؟یشترت بلبل م هی_چ

 !ایکرد یکامال ضرب المثل رو قهوه ا یعنی_

 رو باز کرد و گفت: ششین

 .دونمی_م

 پس گردنش و گفتم: زدم

 _ببند عشقم.

در حال حرف زدن بود و منم سرا پا  هی. هانرونیسر جام و نفسم رو فرستادم ب نشستم

 ،ییگوش شدم. خدا

 شده بود. قمیرف نیبهتر 

 د؟یر یبگ یعروس دیخوایم ی_حاال ک

 تابستون. یواسه  دی_بابا زوده. شا
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 عمق گرفت و گفتم: لبخندم

 .ی_انشالله خوشبخت ش

درس، برعکس  نیاومد. از ا نیبلند شد. استاد زر  هویتا گوشش باز شد و  ششین

 متنفر گه،ید یدرسا

 درس بود، نیچرت تر  یعنی. اقتصاد خرد بود. بودم

رو حس  ینگاه ینیبودم که سنگ ی. در حال نت بردار کردمیگوش م یمجبور  یول

 کردم. چشمم رو برگردوندم

به من نگاه  یجور  نیچرا ا نیماهان رو به رو شدم. وا! ا یزوم شده  یبا چشما که

استاد، سرم رو  یسرم درست کردم. با صدا یاخم کردم و چادرم رو رو کرد؟یم

 برگردوندم سمتش:

 د؟یقبل رو دار  یجلسه  یجزوه  ،ی_خانم جعفر 

 _بله استاد. چطور؟

 مسئله رو اشتباه انگار گفتم. هی ن؟یبد دیکنی_اگه همراهتونه، لطف م

 یجلف و از خود راض یاز دخترا یکی ش،یکه ستا فمیدستم رو ببرم سمت ک خواستم

 کالسمون، با عشوه گفت:

 .دمی_استاد، من آوردم و بهتون م

 توهم شد و گفت:اش واضح  افهیشدم. ق رهیاستاد خ به

 .یخانم جعفر  دیخواد زحمت بکش ی_پس نم
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بلند، خودش رو  ی. با قدمهاکردیم انیکه تمام کلماتش رو از حرص ب خورمیم قسم

 و جزوه رو شیرسوند سمت ستا

گرفت و بعدم رفت سمت تخته و شروع کرد نوشتن و منم تند تند و متعجب از  ازش

 .نوشتمیرفتاراشون، م

منگال، زل زده به من؟!  نیامروز چرا ع نی. اکردمینگاه ماهان رو حس م ینیسنگ بازم

 س. وونهید ،یپشمک مو

  

نگاهم به ساعت بود.  هینگاهم به استاد بود و  هی. گذشتیساعت هم نم نیا اه،

 .گایگشنمم شده بود در حد الل

 هیو با هانبلند شدم  عیبهم خورده بود. سر  یاستاد، انگار عفو رهبر  دیخسته نباش با

 .رونیاز کالس ب میزد

مخلفات،  گمیم یجور  هی. )میسلف و مخلفات صبحانه رو سفارش داد میخنده رفت با

 ندونه که شما بهتر از هر کس یکی

 دانشگاه، آشغاله.( یها یخوراک د،یدونیم

. با رفتیماهم نم یو آبرو خوردنیرو شکر، تو سلف همه داشتن صبحونه م خدا

 مهم نبود به ارواح خاک نکهیا

 رشیکه چرا پن کردیداشت غر غر م هی! لقمه رو بردم سمت دهنم و هانباغچمون

 دونمیبدمزه ست؟ انگار من م

 دارم! بیعلم غ ایکردن  کاریچ ریپن تو
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که کنارش  ینگاهم رو ماهان و موجود رفت،یکه لقمه داشت تو دهنم فرو م نطوریهم

 بود، خشک شد.

هم باز بود.  ششونیختر، دست تو دست هم بودن و اومدن تو سلف. ند هیبا  ماهان

 تو عمق یبیعج یحس گرما

 یسر جاشون. زور  ننیتا بش گذشتنیاز کنار من م دیبهم دست داده بود. با زمستون

 لقمه رو فرستادم

عزادار شدم؟ نه،  ینجور ی! چرا اشد؟ی. اه! چدمییجویدهنم. انگار داشتم سنگ م تو

 گفته؟! یک

 شدم. رهیکه به من زل زده بود، خ هیخونسرد به هان یلیرو ازشون گرفتم و خ نگاهم

از کنارمون رد شد هم حس کردم. فکر کرده االن مثال  یوقت ینگاهش رو، حت ینیسنگ

 کارش من حرص نیبا ا

 فتاد؟ین یاتفاق نیواقعا همچ ایآ شم؟یم نیغمگ ای خورم؟یم

که  کنهیپسره با خودش فکر م نیاالن ا یول م،یبگم بلند شو بر  هیبه هان خواستمیم

مودب،  یلی! پس خرقصهینزده داره م نکهیاون و خنده هاشون رو ندارم. ا دنیطاقت د

 دوباره نشستم سر جام.

 شده! قیهم رف ی. با کیبینق نی_اه اه، خاک تو سر ا

 _به ما چه؟

 ؟یبرات مهم ن یعنی_

 مهم باشه؟ دیبا یچ ی_نه عشقم. برا
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 .لتونهی_چون فام

 هاست. نیهم اکنون، نگاه من به سمت دورب و

 ؟یخواهشا بِبُر  شهیمن، م یبیب زم،یجان، عز  هی_هان

 و گفت: دیخند

 _چشم.

واقعا افتضاح  ،یز یبرنامه ر  نی. امیکالس داشت گهیساعتم نگاه کردم. سه ساعت د به

 بود.

 م؟یبکن یسه ساعت به نظرت چه غلط نی_خب، تو ا

 درست بکنم! خوامیمن م یبکن، ول یغلط بکن یخوای_تو م

 و گفت: دیخند بلند

 _کثافت!

آدم روده بر  خنده،یم یجور  هی یعنیما، خوش خنده اس.  یجان قصه  هیهان کال

 از خنده هاش. )دوست خودمه.( شهیم

 تو سلف؟ میاسکال نشست نیا نی_االن چرا ع

هم فشار  یماهان و دختره بلند شد. دندونام رو رو یخنده  یاز حرفش، صدا بعد

 بلند شم. دیدادم. نه، من نبا

 ؟یخور یم کیکاکائو با ک ریحاال. ش می_نشست

 با تعجب گفت: هیهان
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 _چه خبرمه؟! مگه گاوم؟!

 .گهید می_بذار سفارش بد

 .ترکمیجون تو دارم م ،ی_مح

 .. بلند شومیخواست یز یچ هی_گمشو توهم. حاال ما ازت 

. زهره، نامزد آرمان بود. با لبخند دینجاتمون سر رس یکه فرشته  میبلند ش میخواست

 اومد سمتم و ،یکیش یلیخ

 :گفت

 .زمی_سالم عز 

 زدم و دستش رو فشردم و گفتم: یلبخند

 خانواده خوبن؟ آرمان خله خوبه؟ ؟ی_سالم زهره خانم گل گالب، خوب

 و گفت: دیخند

 ستم؟یمزاحم ن نم؟یبش شهی_اونم خوبه. م

 ؟یار یحرفا رو از کجات درم نی_نه بابا. ا

 .دیجلو دهنش رو گرفت و مرد از خنده و زهره هم بلند خند هیهان

 پا زلزه س! هیدخترعموم رو نگاه نکنا،  ینجور یا گهیخدا! آرمان م ی_وا

 نمونده برامون که. تیثیدهنم رو قورت دادم. ح آب

خودم احساس کردم. دلم  یاخم آلود ماهان رو رو . موقع نشستن، نگاهمینشست دوباره

 از همونجا خواستیم
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 بپرم و برم تو دهنش و بعد منفجر بشه. ایهند لمیف نیع

 گفت: زهره

 جون خوبه؟ همسرشون چه طور؟ ای_خب، چه خبرا محدثه جون؟ مح

 شیپ ی. اونا هم خوبن. سالم دارن. شما چه خبر؟ تا چه مرحله ازمیعز  تی_سالمت

 ؟نیرفت

 گفت: یجیگ با

 ؟یچ یعنی_

تو دست و  ی. فقط ناموسا، کسمیکنی! اصال راجب بهش صحبت نمیچیکه ه هیهان

 نداره؟ دیبالش اس

 لبخند زد و گفت: زهره

 م؟یر یبگ یقراره عروس یکه ک نهی_آهان، منظورت ا

 زدم و گفتم: لبخند

 _آره.

 زده، لبخند زد و گفت : خجالت

 زودتر بهتر. یهر چ گهیهوله و م یلیآرمان خ یول ست،ی_هنوز معلوم ن

 .دیخوشبخت بش نی_انشالله هرچه زودتر و همچن

 محدثه جون، اومدم که ازت تشکر کنم. ی. راستزمیتو عز  ی_فدا

 ؟ی_بابت چ
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 آرمان هم نبود. دیشا ،ی. اگه االن تو نبودیمن هست ی_تو باعث خوشبخت

 انداختم و با لبخند گفتم: نیبه دورب ییرگ به رگ شد. نگاه گذرا کمرم

 برادرمه. یبود. به هرحال، آرمان هم جا فهیانجام وظ ه؟یحرفا چ نی_نه، ا

 _ممنونتم.

 بلند شد و گفت: بعد

 . به خانواده سالم برسون.زمیزودتر برم. خداحافظ عز  دیکالس دارم و با د،ی_ببخش

از خنده و  دیترک هی. بعد رفتنش، هانمیو بهش دست داد میهم بلند شد هیو هان من

 گفت:

 .یباحال یلی. خسیدهنت سرو یعنی! محدثه ی_وا

 ام و گفتم: نهیرو گذاشتم رو س دستم

 _چاکر داداچ!

کنم،  ینگاهش م دینگاهم سر خورد سمت ماهان. اونم نگاهش رو من بود. تا د بازم

 روش رو برگردوند و به

 زل زد. اخم کردم و گفتم: دختره

 .هیهان می_بر 

 حاال؟ می_کجا بر 

 .دونمی_نم
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بلند از  یماهان و دختره، با خنده  هوی. میزدی. آروم آروم قدم مرونیب میسلف زد از

 کنارمون رد شدن.

 .طونیلعنت بر ش اوف،

 

 گفت: هیهان

 !کنن؟یم ینجور یچرا ا نای_ا

 واال. دونمی_نم

 ... ندارن و راحتن! )منظورش عقله.(

 ای. محمیگوش ینگاهم رو ازشون گرفتم و دوختم به صفحه  م،یزنگ خوردن گوش با

 بود.

 _بله؟

 تو گوشم. هول شدم. دیچیپ ایمح ونیگر  یصدا

 .مارستانیخودت رو برسون ب ،ی_محدثه، هر جا هست

 هیدستم رو تک ،یچیشاهده، فقط خودم از حالم خبر داشتم. فشارم که افتاد ه خدا

 که یدادم به درخت

 ا ترس بهم زل زد و داد زد:ب هیبود. هان کنارم

 _محدثـــه؟

 .دمیشنیرو م ایمح هیگر  یو صدا دمیشنیرو نم هیهان یصدا اما
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 شده؟یچ ا،ی_مح

 هقش اوج گرفت و گفت: هق

 _مهرشاد، مهرشاد تصادف کرده.

 هاشم! یقمر بن ای_

دادم  هیحال، تک یاز دستم ول شد و زدم تو صورتم. ب ی. گوششدیچ دمینفهم گهید

 ی. تجمع بچه هاواریبه د

آب قند  وانیل هیبا  قه،یو بعد از چند دق دییدو هی. هانکردمیرو دورم حس م دانشگاه

 زد،یکه داشت به همش م

 سمتم. اومد

 حالت خوبه؟ به من نگاه کن. ،ی_محدثه، محدثه، فداتشم من، آج

 رو گذاشت رو لبم و گفت: وانیل

 _بخور. بخور جون من.

 .هیگر  ریکه زدم ز  شدهیچ دمیار تازه فهمقلوپ خوردم و انگ هی

از هم فاصله  کمی تیبلند ماهان، جمع ی. با صداکردنینگاهم م یها با نگران بچه

 گرفتن.

 _محدثـه؟ چت شده؟

حالم بد بود و شوکه شده بودم که توجه نکردم ماهان تو دانشگاه به اسم صدام  اونقدر

 کرد.
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 گفت: ماهان

. بلند شو مارستانیب برمتینشده. ماکان بهم زنگ زد. بلند شو. م یز ی_بلند شو. چ

 دختر.

 نگران بود. میلیبه جنگل سبز نگاهش افتاد. نگران بود. خ نگاهم

 هیهان یو حت میماهان شد نی. سوار ماشکردمیبلند شدم. هق هق م ه،یکمک هان با

و نگران بود و از تو  کردم و ماهان هم کالفه یم هیهم باهام اومد. تمام مدت، من گر 

 .زدیبه من زل م نهییآ

. تند تند از پرستار کردیپرواز کردم. چادرم تو هوا پرواز م م،یشد مارستانیوارد ب تا

 و رفتم دمیپرس

و صلوات  یبود. مامان نشسته بود رو صندل یکه مهرشاد بستر  یبخش سمت

 دمییدو هی. با گر فرستادیم

 گفتم: و

 _مامان؟ مهرشاد کو؟

 با ترس بلند شد و گفت: مانما

 نشده. یز یچ ه؟ی_محدثه چ

 ؟یگیبه من دروغ م یدار  ؟یچ یعنی_

 نشده، فقط دستش شکسته. یز یمادر. آروم باش. چ گمی_به قرآن راست م

 ماهان بلند شد: یعربده  یصدا هوی

 خبر داد؟ ینجور یبدبخت و ا نیزنگ زد به ا ایخاله؟! پس چرا مح-
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نشستم رو  ه،ی! با گر زنهیم ییحرکتا نیهمچ یدیبه چه ام ایواقعا موندم مح من

 تیبا عصبان هی. هانیصندل

 و شونه هام رو مالش داد. ستادیا کنارم

 کرد. هیگر  یکل چارهیکه رفت خونه. البته ب ایمگه؟ مح شدهی_پسرم، چ

 با حرص گفت: د،یمالیهمونجور که شونه هام رو م هیهان

 نیو لحن وحشتناک به ا یو زار  هیخانم زنگ زد به محدثه با گر  ای_آخه خاله، مح

 بدبخت گفت که آقا

 .نجایداشت تا ا یچه حال دیدونیتصادف کرده. نم مهرشاد

 .ختنیر ینگران نگاهم کرد. اشکام هنوزم م مامان

 بگم! ی_واال چ

 .کنمیکله اش رو م نمش،یبودم که گفتم بب یعصب ایاز دست مح انقدر

 لش چطوره مامان؟_حاال حا

سر به هوا با موتور تصادف کرده و مچ دستش شکسته. خدا رو شکر، به  ی_پسره 

 گذشته. ریخ

 .شهیمرخص م گهیساعت د هی

 گفتم: ینگاه کردم و با مهربون هیهان به

 .ی. تو زحمت افتادزمیعز  ی. مرسی_دستت درد نکنه آج

 فرستاد و گفت: رونیب که تا اون موقع ساکت بود، نفسش رو فوت مانند ماهان



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

228 

 

 رو انجام بدم. صشیترخ یکارا رمی_من م

 .یماهان جان، تو زحمت افتاد دی_ببخش

 بهش نگاه کنم، گفتم: نکهیا بدون

 _دستتون درد نکنه.

 ست. فهی. وظکنمی_خواهش م

 مامان من چه ماهان جان ماهان جان راه انداخته! اه اه، حالم بهم خورد. نیا

  

شدم و رفتم تو اتاق مهرشاد. خواب بود. به دستش نگاه کردم. خدا رو شکر، فقط  بلند

 مچش شکسته بود.

 و رو به مامان، آروم گفتم: رونیب اومدم

 نگفتم، یز یچ ایخدا قسم، اگه تاحاال به مح ی_مامان، به خداوند

 نیبه قرآن انداشتم. اما  یبه احترام شما کار  نکهیو دوم ا کیبوده که بزرگتره  نیا واسه

 نمش،یدفعه بب

گفت  یجور  هیزنگ زد به من که.  یچه جور  یدونیتو صورتش. مامان، نم کنمیم تف

 مهرشاد تصادف کرده

. رنگ به روم نمونده مامان. قلبم میبه فکر ختمش باش دیزبونم الل گفتم االن با که

 .زنهیداره تند م

 گفت: یکه تا اون موقع ساکت بود، با لحن آروم مامان
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 به کارتون ندارم. یمن کار  گهی. حق با تو هستش. ددونمی_م

 .دیخودتون رو خراب کن گرانید یجلو دیو نبا دیخواهر  گم،یبازم م یول

 گفتم: ،یآروم یبا صدا یول ت،یعصبان با

. گهید شناسمیرو م ای. من محفهمهیگاو نم ی_دِ آخه مادر من، شوهر کرده، اندازه 

 افته،یچشمش به شوهرش م

 !شهیزبون م بلبل

 برو خونه و مشکلت رو با خودش حل کن.-

 فهمه؟ی_اون مگه زبون م

 . تمومش کن.گهی_زشته د

 . دستش رو گرفتم و گفتم:هیو رفتم سمت هان رونیرو فرستادم ب نفسم

 دانشگاه؟ یبر  رمیبرات آژانس بگ یخوای. می_ببخش تو رو خدا، تو زحمت افتاد

 خونه. رمیدانشگاه رو ندارم. م یم، راستش اصال حوصله . نه گلی_خواهش آج

 _پس صبر کن به آژانس زنگ بزنم.

 اد؟یاز دست من بر نم ی_نه نه، زنگ زدم به محمود. فقط، کمک

 .یگل یلی. سالم من رو به نامزدت برسون. بازم ممنون. خزمی_نه عز 

 و گفت: دیخند

 حرف نزده بودم! یرسم نقدری. تا حاال ایحالم رو بهم زد گه،یخفه شو د گهی_د

 و گفتم: دمیخند منم
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 .یگی_آره، راست م

همراهش رفتم. رفت به سمت نامزدش که  مارستانیکردم و تا دم در ب یخدافظ ازش

. خدا رو شکر، انشالله کلیال نود داشت. نامزدش خوشگل بود و خوش ه هی

 خوشبخت شن. دستم رو براش تکون دادم

 رفت.سوار شد و  و

بود،  ینمک نشناس دی. اخم کردم. شادمیداخل و همون موقع، ماهان رو د برگشتم

 واقعا از دستش یول

 بودم. )چقدرم پر رو هستش!( ناراحت

 زد و گفت: یپوزخند

 گرفته! نیا رم،یبگ افهیمن ق نکهیا یبه جا ؟یهست یک گهی_واقعا تو د

شدم و  یشد. عصب دهیکشندادم به حرفش و راه افتادم. حس کردم دستم  تیاهم

 براق شدم تو صورتش.

 شد. دستش رو از رو بازوم برداشت. رهیزده بهم خ بهت

 باال نره، گفتم: کردمیم یکه سع ییصدا با

 یکه دفعه  خورمیباال سرم، قسم م یبار آخره. به خدا یبینق یآقا ،یبینق ی_آقا

 ای میلیباهم فام شهینم میحال گهید

پا  ریمثل شما که ز  ذارم،یپا م ریحرمتا رو ز  یو همه  هیو آشنا و همسا دوست

 .دیگذاشت

 تته پته گفت: با
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 _من..م..ن حو..اسم نبود.

 شدم و گفتم: یعصب شتریب

 . واقعا براتون متاسفم.دی_بس کن

. مثل آدم که بلد نیبود که بخورم زم کیراه افتادم. چند دفعه نزد یعصب یلیبعد، خ و

 راه برم! ستمین

 یو زل زدم به انگشتا رونی. نفسم رو فوت مانند فرستادم بیرو صندل شدم پهن

 بودم؟ کالفه یدستم. عصب

رو بازوم و لبم رو گاز  ذارمیچه مرگمه! دستم رو م دونمیخدا، اصال نم یوا بودم؟

 دستاش گرمه. ی. هنوز جارمیگیم

رو به  یها یرو صندل نهیشیبه دستام. م زنمیو دوباره زل م کنمیورودش، اخم م با

 نییرو. سرم چون پا

 .دمیدیاش رو نم افهیعکس العملش و ق بود،

 که بغلم نشسته بود، گفت: مامان

 برو مادر. ،ی_ماهان جان، دستت درد نکنه پسرم. اگه کار دار 

 گفت: یآروم یبا صدا ماهان

 ه؟یحرفا چ نی_نه خاله، ا

 شتریکه نذاشتم و ب شدیت باز مخاله گفتناش تو طحالم! لبم به لبخند داش یعنی

 اخم کردم.

 سمتش. مهرشاد رو مرخص کرده بود. میو رفت میدکتر مهرشاد، بلند شد یصدا با
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 دستش مچش رو گرفته بود، گفت: یکیکه با اون  یدرحال مهرشاد

 .لی_آخ جون! مدرسه تعط

 بودا. شیهم اکنون، نگاه مامانم به سمت اوست. البته برزخ و

 .یفتیتخت ب نیکنم تا آخر عمرت رو ا ی_مهرشاد جان، پسرم، نذار کال کار 

 آب دهنش رو قورت داد و گفت: مهرشاد

 _من غلط کردم مادر.

تشکر  یلی. مهرشاد از ماهان خرونیب میچادرش رو درست کرد و از اتاقش زد مامانم

 کرد و ماهان هم

 .دیپرسیحالش رو م ،یمیصم یلیخ

 ماهان گفت: ن،یشتو ما مینشست یوقت

 گه؟یخونه د دیر ی_خاله، م

 خاله! یخونه  میر یبگم نه، م خواستیدلم م یعنی

 نگفتم. یچیه یول

 _آره پسرم. دستت درد نکنه.

 قشنگ بود. ییرو تکون داد و لبخند زد. لبخنداش خدا سرش

نافم رو با  یعنیمن خوابم گرفته بود.  ن،یسکوت ماش نیو تو ا تیوضع نیتو ا حاال

 .دنایخواب بر 

 با آرنجش زد بهم و گفت: مهرشاد



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

233 

 

 ده؟ینشون م یبابا چه واکنش یعنی_

 زدم و گفتم: یثیخب لبخند

 بره! ی_مثل گوسفند سرت رو م

 متعجب شد و گفت: نگاهش

 عاشق لطف خواهرانتم! یعنی_

 کش اومد و گفتم: لبخندم

 .گری_قابلت رو نداشت ج

داشت  دیذره ام هیاگه  یعنی. دهیترس دمیبرگردوند. فهم غره بهم رفت و روش رو چشم

 خره،یبابا براش موتور م

 نابود شد. دمیذره ام هی اون

 تشکر کردن. من اصال نگاهشم نکردم. یمامان و مهرشاد، کل م،یدیرس یوقت

*** 

 

 برم که مامان جلوم رو گرفت و گفت: رونیبودم. خواستم از در ب یعصبان

 د؟یآبروم کن یدامادم، من رو ب یجلو یخوا ی_م

 .زنهیم لیبد رو مخم داره تردم ایمح نی_مامان، خواهشا برو کنار. ا

 سر جات و به حرف من گوش بده. نی. بشایلجباز شد یلی_محدثه، خ

 و گفتم: رونیفرستادم ب یرو عصب نفسم
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 _برو کنار.

 .زنمی_عجبا! انگار نه انگار دارم باهات حرف م

 رم به ماکان سالم کنم.ب خوامی_من م

بلند شد و  دنمی. ماکان با دنییشک رفت کنار و منم شالم رو درست کردم و رفتم پا با

 زد. یلبخند مهربون

 .ی_سالم داداش ماکان، خوش اومد

 _سالم محدثه خانم گل، ممنونم.

 یباشه، هر چ یادب یب خوادیبذارم، رفتم تو آشپزخونه. م ایمحل به مح نکهیا بدون

 باشه، باشه.

نگاه کردم. امروز کالسمون استثنا  واریو به ساعت رو د ختمیر  ییچا هیخودم  واسه

 قائل شده و ساعت دو

خانم، خدا رو شکر کنم، شب خونه  ایبرم آماده شم. مح دیبرم دانشگاه. کم کم با دیبا

 مادر شوهرشه. ی

کرم زدم، فقط  یکمیرو خوردم، تند تند رفتم تو اتاق و حاضر شدم.  مییچا نکهیاز ا بعد

 .نیهم

. در باز بود و ماکان و مامان هم نییرو برداشتم و رفتم پا فمیرو درست کردم و ک چادرم

 گفت: ی. مامان با لبخند مهربونزدنینفر حرف م هیداشتن با 

 _دستت درد نکنه پسرم.

 گفتم:رفت توهم. رفتم سمتشون و  اخمام
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 دانشگاه دارما. ال؟یکنار اهل و ع دیبر  شهی_م

 گفت: ماکان

 .دی. ماهان اومده بود دنبالت که باهم بر ی_عه، چه خوب شد اومد

 تر شد و گفتم: ظیغل اخمام

 لطف دارن. شونی_ممنون، ا

 گفت: ش،یبا زبون هشتاد هزار متر  ماهان

 .دیی. بفرماهیکی_لطف رو که همه دارن. حاال مقصدمون 

 گرفت که فکر کنم بچه دار نشم! شگونیدستم رو ن یجور  هیهم  مامان

شد، مواجه شدم.  یم نییماهان که باال و پا یسرم رو تکون دادم و با ابروها یعصب

 هللا...! ی...ال هللا الیپسره 

رفتم طبق معمول پشت نشستم. نفسش رو  ،یراه افتاد و بعد از خداحافظ زودتر

 و رونیمحکم فرستاد ب

 هیوانیَ کرد. چه حَ  ادیرو برد سمت ضبط و از لج من هم تا آخر صداش رو ز  دستش

 !نیا

 ادی. سرعتش ز کندمیدوخته بودم و پوست لبم رو م رونیکردم و نگاهم رو به ب یپوف

 بودم. دهیترس یکمیبود و 

. کثافت ی. تا به خودم اومدم، کلم خورد به صندلدمیکشیم یبلند و عصب ینفسا

 رم زهر خودش روآشغال، آخ
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رو اعصابم  شتریب نا،یبوق ماش یرو سرم و صدا دمیشدم. دستم رو کش ی. عصبختیر 

 .رفتیم ورتمهی

 شدم و چادرم رو جمع و جور کردم و راه افتادم. ادهیپ نیو از ماش اوردمیطاقت ن گهید

 کجا؟ ،ی_هو

شد و همزمان دست من  دهی. چادرم کششدیرو ندادم. سرم داشت منفجر م جوابش

 بود که فرود اومد تو صورت اون.

رو  دیشده بود به من. دستش رو آروم کش رهیگشادش، خ یتعجب و چشما با

 شدم. رهیبهش خ یصورتش. عصبان

. خجالت بکش. چادر هیشعور یب تیکارا نها نیکه ا یبفهم یخوایم یک دونمی_نم

 ابونیمن رو وسط خ

 بشه؟ یچکه  یکشیهمه آدم م نیا نیب

 بلند داد زدم: بعد،

 ؟یفهمـی. منمتینب گهی_خواهشـا د

 یشده بودن به ما دوتا هم توجه رهیهم با سرعت حرکت کردم و به مردم که خ بعد

 نکردم.

 تمیثیبلند کردم و تا خود دانشگاه هم، اخمام توهم بود. ح یتاکس هی یرو برا دستم

 .کهیمرت کشهیرفت. خجالت نم

 !کشهیم ابونیمهم تره رو وسط خ یز یدختر رو که آبروش از هر چ هی چادر
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 مواجه شدم. هیهان یزا یانرژ  ی افهیوارد شدم، با ق یوقت

 _دالم عجقم.

 رو باز کردم و با لبخند گفتم: اخمام

 .گلی_سالم ج

. با تعجب نگاهش کردم مکتیو نشوندم رو ن دیدستم رو کش هی. هانمیرو بغل کرد هم

 گفت: که با خنده

 خبر خوب برات دارم. هی_محدثه، 

 گفتم: یخوشحال با

 ؟یحامله ا ه؟ی_هان؟ چ

 .شعوری. بـریاصال خ ر،ی_خـ

 و دوباره با ذوق گفت: میدیخند

 _من عاشق محمود شدم.

 بسته شد و گفتم: شمین

 !یخواد بگه! چه قدر تو ابِتِکار دار  یم ی! گفتم چری_صبح بخ

 .(میدوست ،یباش ینجور یا شهیخوش خنده ست. )هم یلیدوستم خ هی. کال هاندیخند

 یبرزخ ی افهیکه در تـاق به تــاق باز شد. برگشتم که با ق میدیخندیو م میبود نشسته

 ماهان

 رفت طرفش و گفت: دیبه رو شدم. حم رو
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 جلف.( یپسره  ه؟ی)اک ه؟ی_ماهان، حالت اک

 بلندش، گفت: یبا صدا بایو تقر  یعصب ماهان

 وز رو اصال حوصله ات رو ندارم.امر  هی دی_حم

 خب بابا. یلی_خ

توپ بهم رفت. منم که  یچشم غره  هیزل زد به من و  ش،یبرزخ ی افهیهم با ق بعد

 بودم، انگار که الیخیقربون خودم برم، ب

 .دمیکم، کم تر، بازم کم تر، ترس یلیخ ،یکمیناموسا  ی! ولفتادهین یاتفاق اصال

. منکه خوابم گرفته دادی. داشت درس ممیکه اومد، همه به احترامش بلند شد استاد

 .هیبود. برگشتم سمت هان

 و زارت! منم بهش بخندم! نیاز من بدتر بود. گفتم االنه پخش شه رو زم اون

 استاد که گفت: یباصدا

 د؟یبخون شهیصفحه رو م نیا ،ی_خانم جعفر 

 ل دستم سمانه بود که گفت:خدا، کدوم صفحه؟ بغ یوا شد؟یچ هان؟

 .شیپنجاه و ش ی_صفحه 

من!  دمیم یخدا، چه قدر سوت یکردم و شروع کردم به خوندن. وا یلب تشکر  ریز 

 دیخندیهم م شعوریب ی هیهان

 !ختیگفتم فولو ل خت،یجا اومدم بگم فرو ر  هی. گرفتیمنم خنده ام م و
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دهنم رو  ،یکه با هزار تا بدبخت شدیخنده باز م یو منم دهنم واسه  دیخندیم هیهان

 .بستمیم

 گفت: دم،یدارم جون م دیکه د استاد

 .هی_کاف

گرفتم که صورتش از  شگونین هیهان یو محکم از پا رونیفرستادم ب قیرو عم نفسم

 درد کبود شد.

پام. نگاهش  ینشست جلو یکی هویبودم.  هیشده بودم و منتظر هان رهینقطه خ هی به

 خواستینکردم و دلم نم

 .خوردیبهم م دنشیازش ناراحت بودم که حالم از د ینگاهش کنم. انقدر  هم

 گفت: ماهان

 ها! نهی_دستت سنگ

 .دمینفس آه مانندش رو شن یچادرم رو مرتب کردم. صدا ینگفتم. فقط جلو یچیه

 گفت: ماهان

 کنه؟ی_سرت درد م

 نزدم. یحرف بازم

 دوباره گفت: ماهان

از  رهیعکس بگ هیدکتر  میبر  یخوای. منیماش یبد خورد به صندل یلی_آخه خ

 سرت؟
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 بازم گفت: ماهان

 عذاب وجدان راحت شم. نیحداقل فحشم بده که از ا ،ی_لعنت

 نگفتم بازم. یز یچ

 _باشه.

 سمتم و گفت: دییزود دو هیبلند شد و ازم دور شد. بعد اون، هان بعد

 گفت؟ یپسره بهت چ نیا ؟ی_مح

 زدم و گفتم: یلبخند

 .شهیمثل هم گفتیداشت چرت م ،یچی_ه

 !یخودت یعنینگاهم کرد که  یجور  هی هیهان

 دُم؟ ای_به نظرت من شاخ دارم 

 گفتم: یسر تا پاش رو نگاه کردم و با لحن بامزه ا از

 _هر دو!

 .دمیتو سرم و منم خند زد

 گفت: هیهان

 _ببند بابا گاراژت رو! اه اه.

من  ی افهی. حاال قدیبنفش کش ـغیپهن شد رو من و ج هویو  دمیخند شتریلجش، ب از

 یدنیاون وسط د

 بود. ینامناسب یلیخ یصحنه  ،یتو دهن من بود! وا هیهان ی! لنگابود
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مخلوط شده بود. بله،  گهید زیچ هی ی. صداش با صداکردیم غیج غیج یه هیهان

 ســگ؟! ؟یسگ بود. چ

پسره سگ دستش بود و  هیرو پرت کردم اون طرف و خودم بلند شدم و الفرار.  هیهان

 نداشتمون شیهر هر به ر 

پسرا  یهمه  دمیهم زود فرار کرد اومد سمت من. دقت که کردم، د هی. هاندیخندیم

 .خندنیدارن بهمون م

 به اون پسره افتاد که سگ دستش بود. ابروهاش رو انداخت باال و گفت: چشمم

 نازش دراومد! ینداشت و صدا لیبه شما تما ادیخواهر، سگم ز  دیبخش_ب

من از سگش  یعنی. شدمیناراحت نم نقدریا دن،یکشیم یبهم فحش ناموس اگه

 کمترم؟!

 هیهان غیج یو صدا نیمشت فرود اومد تو صورتش و سگش پرت شد رو زم هی هوی

 یبلند شد، ول

افتاده بود  ش،یشونیپ یباد کرده  یبود که با صورت قرمز و رگها یچشمم به ماهان من

و  زدیاون داد م یول دنش،یکشی. پسرا رفته بودن سمتش و مزدشیرو پسره و م

 . لبخند رو لبم نشست.دادیبهش فحش م

خودش رو  یدفعه ا هیکه  ییتنها نیگاه محکم داشتم تو ا هیتک هی کردمیم حس

 نشون داد!



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

242 

 

رفتم سمتشون و با  عی. سر افتهیراه م یز یبره، خون و خونر  شیپ یور نجیهم دمید

 گفتم: یحالت نگران

 !شی. خواهشا بسه. کشتدی_آقا ماهان، خواهشا تمومش کن

داشت جون  گهیتونستن. پسره د یکه جداش کنن، نم کردنیچقدر پسرا تالش م هر

 .دادیم

 داد زدم: هـوی

 _مــاهـــان، تمومــش کن!

 ساکت شدن. عربده زدما. جونز بابا صدا! همه

شدم. از خجالت سرم  میسوت یاز پسره جدا شد و زل زد بهم. بعله! تازه متوجه  ماهان

 .دمیو لبم رو گز  نییرو انداختم پا

*** 

ماهان که زانوش پاره شده بود شدم.  نیشلوار ج یانداختم که متوجه  نییرو پا سرم

 یعیشف یآقا یصدا

 دانشگاه، لرزه به تنم انداخت. سیرئ

 دانشگاه. یسگ آورد ی_تو غلط کرد

 .ادمهیکه  یینداشت تا جا یرادیا چی_ه

 قدرم پر رو هستش! فک کنم آقا زاده باشه. هه! چه

 نیا ،یبینق یممنوعه. اما شما آقا گمیدانشگاه منه و من م نجای. ای_بازم غلط کرد

 دونیجا رو با چاله م
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 ؟یگرفت اشتباه

 گفت: هانما

 ...ــیمرت نیرفتار ا دینبود یحق با شماست. ول ،یعیشغ ی_آقا

 گفت: یعیشف

 _ببند دهنت رو.

بهم کمک کرده بود. سرم رو  یلیحقش نبود. خ ،یلیماهان سوخت. خدا وک یبرا دلم

 گفتم: یآروم یبود، با صدا یا گهید یکه نگاهم جا یبلند کردم و درحال

 تیسگ آوردن دانشگاه و موجب آزار و اذ شونی. اهیبینق یحق با آقا ،یعیشف ی_آقا

 نکهیدانشجو ها شدن. البته ا

 بد بود. یلیبه ما کردن، خ شونیکه ا ینیتوه

 گفت: یعیشف

 سوال ازت بپرسم؟ هی شهی_دختر گلم، م

 _البته.

 د؟یدار  ینسبت یبینق ی_شما با آقا

 گفتم: عیکرده؟! سر  یخودش چه فکر  شیپ نیخدا! ا ای ،یوا

 .لمونیفام نکهیهستن و هم ا مونییطبقه باال ی هیبله! هم همسا یعنی_نه، 

 .دیتعهد بد دی. هر سه تاتون بادی. بلند شنطوری_که ا

 .چوقـــتیعمرم تعهد ندادم، ه یتو چوقتیه من
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. هیگر  ریبود بزنم ز  کی. منکه نزدرونیب میاز حراست زد م،یکه داشت ینالون ی افهیباق

 ادمی رفتم،یکه راه م نطوریهم

لنگ لنگون و  یکه کالسمون شروع شده. به پشت سرم نگاه کردم. ماهان با پا افتاد

 که یپسره در صورت

 .دنیکشیرو صورتش بود، داشتن واسه هم خط و نشون م دستش

 اخم گفتم: با

 .دینش انیگو اوهیو دهن به دهن  دیو بهتره عجله کن میکالس دار  ،یبینق ی_آقا

 درُشِشتان! انمیگو اوهی

که  زدیام داد م افهیبشاشش، راه افتاد و من در کالس رو زدم. ق ی افهیبا ق ماهان

 بدتر که االن نیاز ا یچ ،یبغض دارم. وا

 کنه،یم دادیبر خالف انتظارم که گفتم االن سرم داد و ب م؟یکالس داشت نیاستاد زر  با

 با لبخند گفت:

 سر جاهاتون. دیی_بفرما

 دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت: هیرفتم نشستم سر جام. هان همون اخمم، با

 .یخواهر  دی_ببخش

 رو ندادم، چون استاد زل زده بود به من. جوابش

. دوباره بهش رو کردمیماهان رو حس م ی رهی. نگاه خدمینفهم یچیآخر کالس، ه تا

 دادم و پر رو شد!

 که خورد، استاد گفت: زنگ
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 . کارتون دارم.دیشما بمون ،ی_خانم جعفر 

 خود خدا! ایداره؟  کاریبا من چ نی! ایشروع کرد به زدن. وا قلبم

و با  زشیمن اخم کردم. استاد نشست پشت م یبهم اشاره کرد که منتظره، ول ماهان

 گفت: یلبخند مهربون

 .دینی_بش

 گذشت. قهی. چند دقمیدوباره رو صندل نشستم

 د؟افتا یدانشگاه، براتون چه اتفاق اطی_تو ح

 به تو چه اصال؟ هان؟ فضول،

 از دانشجو ها سگ آورده بود و خب... یکیبود استاد. فقط  فتادهین ی_اتفاق خاص

 ندادم. استاد لبخندش مهربون تر شد و گفت: ادامه

 ندارم. یازتون بپرسم؟ البته قصد فضول شهیسوال م هی_

 .دیی_البته استاد، بفرما

 داره؟ کاریبا تو چ یبی_نق

 نگاهش کردم و زود نگاهم رو گرفتم. عیاز سرم گذشت! سر  برق

ما،  یطبقه باال ی هیهمسا شونی. اگنیرو م نیشده که همه ا یچ دونمی_استاد، نم

 ...یعنی

 دیبابا! بذار  یا
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خونه  خواستنیبودن و م کیبا پدر من شر  شونیبدم. پدر ا حیبراتون توض ینجور یا

و  کننیم یو خانواده اش زندگ شونیما ا ینه خو یباال یبسازن که ساختن و طبقه 

 هم شوهر خواهر من هستن. شونیبرادر ا نکهیا

 و گفت: رونیرو فرستاد ب نفسش

 .کردیبهتون نگاه م یلی. امروز خنطوری_که ا

 جور خاص. هیشدم،  یجور  هی یاز حرفش، ول اومدیبدم م دی. االن بادیلرز  قلبم

 گفتم: تی. با عصبانشورش رو درآورده گهیشدم، د یبازم عصب یول

 شده. رمی_شرمنده استاد، د

 .دیباش لیبرسونمتون، البته اگه ما تونمی_م

 شدت گرفت و زود بلند شدم و گفتم: اخمام

 .یبینق ی_نه ممنون، منتظرم هستن آقا

نشسته بود  هی. هانرونیاز کالس زدم ب عیدرهم شد و سرش رو تکون داد. سر  اخماش

 و سرش تمکیرو ن

 من، بلند شد و اومد تو بغلم. فشارش دادم و گفتم: دنیبود. لبخند زدم. با د نییپا

 .ینکرد ی_عشق من، تو که کار 

 

 جدا شد ازم و گفت: هیهان

 _خب، خدا رو شکر که تموم شد. من برم.
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 و گفتم: دمیخند

 .یعوض ی_ا

 !ی_زن گوزن

 _گمشو.

. محمود اومده یبسوزه پدر عاشق ی. ارونیرفت ب عیو لپم رو بوس کرد و سر  دیخند

 بود دنبالش.

کل کل کنم،  نکهیرفتم سمتش و بدون ا عیبه ماهان افتاد و اخم کردم. سر  نگاهم

 نشستم پشت و

 .زدیشاد م یلیبهش نگاه کردم، چشماش خ یواشکیسوار شد و راه افتاد.  اونم

 به زبونم اومد: ناخودآگاه،

 _پاتون بهتره؟

 نگاهم کنه. گفت: نهییاز تو آ عیبود که سر  یجمله کاف هی نیهم

 . درد نداشتم که!یعال ه،ی_عال

 !نیام گرفته بود. خل تر از منه ا خنده

 زدم و گفتم: یکمرنگ لبخند

 _ممنونم بابت امروز.

 گفت: جانی. موهاش رو از پشت سرش چنگ زد و پر هرونیرو فرستاد ب نفسش

 _چاکرم.
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 !وونهیزدم. د یقید عمرو گرفتم تو صورتم و لبخن چادرم

 . رو بهش کردم و گفتم:میشد ادهیپ

 نفهمه. یز یچ یامروز کس یاگه از ماجرا شمی_ممنون م

 .یغم ندار  ،ی_نگران نباش. تا ماهان رو دار 

 ابروم رو انداختم باال و گفتم: یتا هی

 .دی_به هرحال، مواظب باش

 .گهید مینیشد. هر هر هر هر! ما ا پکر

که چه قدر  ی. وادمیبگم، رفتم خواب یز یچ یبه کس نکهیوارد خونه شدم، بدون ا تا

 .)خوابم گرفت!(دیچسب

*** 

 و گفتم: نیزم دمیپام رو کوب کالفه

 .امیب خوامی_مامان، من نم

 تو صورتم و گفت: دیلباس رو کوب مامان

 ؟یر یگیم میخودت تصم یو واسه  یتاحاال سر خود شد ی_از ک

 و اومد و در اتاقم رو باز کرد و وارد شد.گا نیع ایمح

 !یتو که هنوز آماده نشد ،ی_وا

 شمال؟ اه. رهیم یسرما آخه ک نی. تو اامیب خوامیبابا! من نم ی_ا

 .نیا هیچه زبون نفهم نیبب ا،ی_خدا
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 گفتم: یحرص

 !گهیم یبه ک یک نی! ببی_وا

 .دی. خجالت بکشگهی_بسه د

برج زهرمار  نیتو چمدون و منم ع ختیلباسام رو از کمدم درآورد و ر  عیسر  مامان

 بودم. نشسته بودم و با چشمام

 و دمیکشیخط و نشون م ایمح یبرا

تو صورتم و  دیهم با اون لبخند حرص درآرش، اومد سمتم و دستش رو کش ایمح

 گفت:

 نکن. یخوشگلم، بلند شو. لجباز  ی_آج

 یتو گلوم بود، رفتم آماده شدم. اصال حوصله  که یرو پس زدم و با بغض دستش

 مسافرت نداشتم،

 حوصله اش رو نداشتم. واقعا

. مهرشاد و ماکان، داشتن نییرو برداشتم و رفتم پا فمیآماده شدم، فقط ک نکهیا بعد

 رو جمع الیوسا

سمتم و  دیی. مارال با دو دورونیلب کردم و زود از خونه زدم ب ریسالم ز  هی. کردنیم

 گفت:

 ؟یجون، خوب ی_ سالم مح

 کردم لبخند بزنم. یسع

 ؟یخوبم. تو خوب ،ی_سالم مارال
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 .دهیکه فردا ع شهیباورم نم ،یعشق و حال. وا می_اهوم، خوبم. قراره بر 

 تخته اش کمه! هی نمیا

و  ستادمیمهرشاد، ا ی. با صدانیفراموش کنم و برم تو ماش یجور  هیکردم  یسع

 نگاهش کردم. یحرص

 _هان؟

 سمتم و گفت: اومد

 من و تو و ماهان و مارال خانم. م؛ی_ما قراره با ماهان بر 

 کردم و گفتم: یا یعصب یخنده  تک

 بابا. نی_برو بابا. من رفتم ماش

 مدت، بابا اومد و با تعجب گفت: هیبابا. بعد  نیافتادم و نشستم تو ماش راه

 _عه، دخترم؟! بابا جان، شما با مهرشاد باش.

 من با شما باشم؟ شهی_نم

 و ستاره خانم با ما هستن. امکیس زکم،ی_نه عز 

گفتم و  یلب، چشم ریفشار دادمشون به دستم. ز  نقدریا شکستیداشت م ناخونام

 شدم. ادهیپ

نگاه  هی. من چشمک زد دنیماهان زل زدم و حرص خوردم. ماهان اومد و با د یفرار  به

 بهش

 سمتم و گفت: دیی. مارال دونشیو نشست تو ماش دیکه گرخ انداختم
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 جونم. یمح می_بر 

 صبر، فقط صبر بده. ایخدا

 و ساکت زل زدم به مامان و ستاره خانم. نینشستم تو ماش یحرص

. میخودشون. مهرشاد هم جلو نشست و راه افتاد نیو ماکان هم نشستن تو ماش ایمح

 ودمارال منتظر ب

مارال  یحرفا بودم. دلم برا نیاعصاب تر از ا یمن ب یباهاش حرف بزنم، ول تا

 .سوختیم

. یاس ام اس باز  هی. شروع کردم با هانزدنیدم داشتن حرف م هیو مهرشاد که  ماهان

 که دیازم پرس

 دادم. حیشمال و منم همه رو براش توض میرفت ییهوی چرا

 گفت: مارال

 ؟ی_مح

 تو دستش رو که قاچ کرده بود رو گرفت سمتم و با لبخند گفت: بیکردم. س نگاهش

 ؟یخور ی_نم

 بهش زدم و از دستش گرفتم. یلبخند

 نگاه بهش انداختم. مهرشاد بود. م،یلرزش گوش با

 گفت: مهرشاد

 ؟یگرفت افهی_چرا ق
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 _ببند مهرشاد. حالت رو ندارم.

 .بشیرو گذاشت تو ج شیبود. گوش یرو خاموش کردم و اونم عصب میگوش

 آروم در گوشم گفت: مارال

 ؟یناراحت یاز چ ،ی_مح

که  نیا یکه برا کردیاالن فکر م گفتم،ینگفتم. اگه م یول ،یچ یبگم برا خواستمیم

 باهامونن من ناراحتم. نایا

 زدم و گفتم: یلبخند

 دلم گرفته. کمی. ستین یچی_ه

 _با دل گرفتن تو، دل منم گرفت!

 خنده نگاهش کردم و گفتم: با

 !ایا وونهی_د

 رو انداخت باال و گفت: ابروش

 !؟یدی_تازه فهم

زد و  یکردم و روم رو برگردوندم که نگاهم به نگاه ماهان گره خورد. لبخند یخنده ا تک

 نگاهش رو گرفت.

 شد؟! ینجور ی! قلبم چرا اخوره؟یم چیخدا! چه مرگم شد؟ اوا، دلم چرا پ یوا
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محکم تو هم گره دادم و خودم رو مشغول صحبت با مارال کردم. از بابلسر رو  دستام

 کیو تراف میرفت

چرا،  دونمی. نمدیبار یم یخستگ گهیماهان د یشده بود. از چشما جادیا یشلوغ

 به خوادیهمش دلم م

 زل بزنم! شیوزغ یچشما اون

بدتر از من،  نمیبود، زل زدم. ا دهیکه خواب یگفتم و به مارال یطونیدلم لعنت به ش تو

 ریهر جا گ

 !خوابهیم ارهیم

 .شدمیداشتم هالک م یشب بود. گشنگ ازدهیبه مقصد. ساعت  میدیرس

 نییکش و قوس به بدنم دادم و چادرم رو درست کردم. ماهان هم دستاش رو باال پا هی

 کرد و

 به جمع گفت: رو

 .یاز خستگ رمیمی_دارم م

 موقع باز شد: یگذاشتم نه برداشتم و دهنم ب نه

 .دی_خسته نباش

 .کردمیهنگ کرده شون، زل زدن به من و منم نگاهشون م ی افهیجمع با ق کل

 اوم، من گشنمه ها.-

 شام. یبرا الیرفتن تو و عیبحث رو کش ندادن و مامان و ستاره خانم هم سر  گهید
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 نیتو ا دیدی. دخوردیبه گوش م ایدر  ی. صداداشتنیرو بر م الیو مردها هم وسا پسرا

 رمانا

 یاحساس نیواال من همچ م؟یرسیهست که ما به آرامش م ایدر  یکه با صدا گنیم

 ندارم. تازه مزاحم خواب

دوست داشتم دستم رو  نقدری. اایدر  میبر  زدی! مارال داشت بال بال مشهیهم م مردم

 بلند کنم و

 میبر  گهیم نیا م،یر یمیم یو گشنگ یاز خستگ می. دار دونه بزنم تو دهنش که نگو هی

 !ا؟یدر 

 گفت: یا یهم که حس و حال من رو داشت، با لبخند زور  ایمح

 .میر یفردا م زم،ی_مارال، عز 

 .گهید می_نه، االن بر 

 :دیبلند مانند ماهان به گوش رس یصدا

 همه. می_عـه؟ بسه مارال. خسته ا

کلمه هم  هی یحت گهی. جرات نکرد دیبرادر  یجذبه  گنیم نی! به انیجذبــه رو بب ،یوا

 حرف بزنه.

اخم کردم و  عی. سر کردیلبخند نگاه به ماهان کردم و اونم داشت با تعجب نگاهم م با

 .الیرفتم تو و

 همش با چادر بگردم؟ دیمن با یعنیرو درد!  یچه خوبه. وا ،یوا
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شاد هم باهم و دوتا جغد عاشق هم اتاق و ماهان و مهر  هیو مارال رو انداختن تو  من

 باهم و مادر پدرها

 اهم اهم! گهیکه د هم

 جمع منم. نیبدبخت ا فقط

ساخته بودن و  امکیرو هم بابا و عمو س الیو نیتو اتاق. ا میرو گذاشت المونیوسا میرفت

 باحال یحساب

کم از هم  یپنجره بود و بافاصله  ری. آخ جونم، دوتا تخت جدا بود. تختا دوتاشم ز بود

 قرار داشت.

 !دهیرو برداشت. تخت ند یو سمت چپ دیزود پر  مارال

 :گفتمیبه مارال م یرو از سرم درآوردم و کال لباسام رو کندم. البته ه چادرم

 روت رو کن اون طرف. ،ی_مار 

 :زدیغر م یه اونم

 حالله عشقم! گهینظر د هی. مایبابا! دختر  ی_ا

. کامال دیو شلوار سف دمیفن به رنگ چشمام پوشسارا هی. دادمیبهش فحش م منم

 بودم. دهیپوش

در اتاق بلند شد. مامان اومد داخل و با  یرو انداختم رو سرم. صدا دمیسف شال

 لبخند گفت:

 .ینش تیبلند برداشتم که اذ ی. برات لباسایچادر سرت کن خوادی_محدثه، مادر، نم

 به سارافن بلند و خوشگلم کردم و گفتم: یا اشاره
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 .ی. مرسدمی_د

 با من خوب باشه! نایا یمامانم جلو نکهی. مگه ارونیاتاق رفت ب از

 ها. یملوس یلیخ یی_خدا

 !دونمی_م

 و گفت: دیخند

 .فتهی_خود ش

 ی افهیسختم بود بدون چادر. ق ییجورا هی. رونیب میاز اتاق رفت ،یهزار بدبخت با

 رو حس کردم و متعجب ماهان

 که روش رو اون طرف کرد. دیخجالت سرخ شدم. انگار فهم از

و  کی. ساعت گنیم یچ هیبق دمیفهمیگشنم بود که اصال نم نقدریشام، ا زیم سر

 مینصف شب بود که رفت مین

سارافون  نیکه من اصال با ا یبه لباسام انداختم. وا ی. نگاهمیاتاقامون تا بخواب تو

 بخوابم. تونمینم

من لخت شد و لباساش رو عوض کرد. اونم بدتر  یجلو شعور،یمارال. ب یپس کله  زدم

 بود. ییاز من بود. گرما

که چه قدر خنک  ی. وادیسف ینخ یشلوار دامن هیدرآوردم و با  یتاپ گلبه ا هی عیسر 

 شدم.

 تو؟ ادین یدفعه مرد کیکه  یکنی_در رو قفل م

 .کنمیفکر رو م نی_باشه. خودمم هم
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 شد. انیدر باز شد و مامان نما دوباره

 .ایداروهاتم بخور  ،یمحدثه؟ خواستم بگم برات تاپ آوردم. راست یکرد دای_عه! پ

 ؟یار یآب م وانیل هیزحمت، برام  ی_چشم مامان. ب

 ومیرو درآوردم. بدنم اصال کلس وممیکلس یقرصا فمیو منم از تو ک رونیاز اتاق ب رفت

 نداشت.

آب رو بهم داد. ازش تشکر کردم. تمام مدت، مارال رو تخت نشسته بود و با  وانیل

 لبخند

 کرد که در رو قفل کنم. دی. مامان در رو بست و تاککردیمن نگاه م به

کوتاه  غیج یموهام بردم. صدا یال یموهام رو باز کردم و دست ی رهیشدم و گ بلند

 مارال بلند

 :شد

 !یخوشگل یلی_کثافت، خ

 نه؟ ای یچشممون بزن یتونیم نیبب_حاال 

 کوچولو بود و گفت: یلیتخت که خ یکنار  زیزد به م محکم

 تو خوشگله. خوش به حال یو ناز  دیخدا! چه قدر سف ی_بترکه چشم حسود. وا

 .شوهرت

و در رو قفل کردم و چراغ  دمیاز بازوش گرفتم. پر  شگونین هیخجالت، سرخ شدم و  از

 رو خاموش
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 . مارال هم چراغ خواب رو روشن کرد.کردم

. تا اومدی. خوابم نمدادیبه آدم م یتشک تخت، حس خوب ی. خنکدمیکش دراز

 ساعت چهار صبح

 .میدیو خند میمارال فک زد با

 خوابم برد. ینگه دارم، ول داریکردم خودم رو تا اذان ب یسع یلیخ

*** 

  

 _سالم به همه.

حرف  یکیبا  یصبحانه و شروع کردم. هر ک زیسالمم رو دادن. نشستم پشت م جواب

 .زدیم

 گفت: امکیس عمو

 .ایلب در  میناهار بر -

 موافقت کردن و منم که تابع جمع بودم. همه

تو  میخواستیبود و م لی. شب سال تحومیحاضر شد میاز خوردن صبحانه، رفت بعد

 خونه

 .میباش

 ماهان و مهرشاد که بار کش بودن و چارهی. برونیب میهم سرم کردم و رفت چادرم



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

259 

 

پرت شد تو  یز یچ هی هوی. کردمیخودم حال م یکار بودم و واسه  یب ،یچیکه ه منم

 بغلم.

 گفت: مامان

 رو ببر. نی! اایر یم ی_خوب واسه خودت دست خال

 ی! پوفمایکرد فیاز خودمون تعر  قهیدو دق ا،یرو محکم هول داد تو بغلم و رفت. ب سبد

 جون بودم. یبود و منم ب نیسنگ یلی. سبد خنیرو زم دمیم رو کوبو پا دمیکش

بود که برق  طونشیو ش یجنگل یدست سمتم دراز شد و چشما هیبه خودم اومدم،  تا

 زدن.

 حاج خانم. نهی_بده من. سنگ

 صدام کنه. یجور  نیدوست نداشتم ا دیدرهم شد. شا اخمام

 خودم. ارمی_م

 ی. وسطاایتوجه بهش، راه افتادم و سبد رو بردم سمت در  یتعجب بهم نگاه کرد. ب با

 راه، دستم

! سبد رو از دستم گرفته بود و با اخم راه ختیشد. آخر سر، کرم خودش رو ر  سبک

 .رفتیم

 تر از من راه افتاد. جلو

الزمش دارم جون  یلیخ ؟یبه من بد ییماورا یروهاین نیاز ا شهیواقعا م یعنی ا،یخدا

بز زل بزنه به رو به رو و  نیع یکنم و بعد ه لیماهان رو به بز تبد نیبزنم ا خوامیتو. م

 علف بخوره!
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 اگه بشه! شهیمناسب م یلیخ

 یکرم هی اومدیوقتا م یو ماکان هم گاه میزدیفک م یو ه میبود ایمارال و مح با

 ایمح نیبه ا ختیر یم

 بامزه ان! یلیکه خ کردنیحس م و

 جور شدنا. یلیبودن. خ کیتو ج کیکه با مهرشاد ج ماهانم

 گفت: مارال

 لب ساحل. میبلند شو بر  ،ی_مح

 .می_بر 

االن  یآرامش چیبود. من ه فی. آب هم که ماشاال کثایلب در  میو رفت میبلند شد باهم

 .کنمیحس نم نیدر ا

 بهش دست داده؟ لمایف نیبود حس ا یشدم. خب، کدوم االغ سیخ هوی

شدم. بهش  نیزل زدم و خشمگ کردینگاهم م شیاورانگوتان شیکه با اون نمارال  به

 حمله کردم.

رفت تو  ایآب در  هوی! ایدرست وسط در  م،یبود یخال سیخ م،یبه خودمون اومد تا

 ! چشمتونیدهنم. وا

 بد بود. یلیخ ،ییباور کن! شور و تلخ بود. ا ست،ی. زهر انقدر بدمزه ننهیبد نب روز

! چادر چه بیامام غر  ای. رونی. عق زدم و از آب رفتم بختیوجنات معده ام بهم ر  کال

 به تنم! دهیچسب
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ماهان  یقلمبه شده  یدرست شده بود. ناگهان با چشم ها یافتضاح یلیحالت خ هی

 رو به رو شدم.

 خاک بر سرت. شعور،یب ی کهیو اخمام در هم رفت. مرت دمیکش خجالت

 سمتمون و گفت: دییدو یمسافرت یبا دوتا پتو ایمح

 ؟یچ یعنیکارا  نیها، ا وونهی_د

 . مارال هم که همشکردیدور خودم و دندونام از سرما به هم برخورد م دمیچیرو پ پتو

 خوادیم یچ دونمیرو که نم ای. محادیز  یباز بود. سرم درد گرفته بود از سرما ششین

 پروانه نیکه ع

 !چرخهیدورم م یه

در حال صحبت کردن بودن و ماکان و  ا،یار، مامان و ستاره خانم و محاز ناه بعد

 مهرشاد باهم

 یاسیبحث س د،یدونی. بابا ها هم که مدیخندیو مارال بهشون م زدنیو کله م سر

 .کردنیم

خانمان هم داشتم از  یب یبود و منه بدبخت فلک زده  ستادهیلب ساحل ا ماهان

 و هر دمیلرز یسرما م

 .دادیو جوابم رو نم کردیاخم م م،یکه بلند شو بر  گفتمیبه مامانم م یچ

تو فکر بود انگار. دستاش تو  یلیشد. خ دهیبه سمت ماهان کش اریاخت یب نگاهم

 بود و بشیج



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

262 

 

سبزش رو درخشان تر کرده بود. چه قدر خوشگل شده بود. واقعا  یآفتاب، چشما نور

 از ته دلم

نگاهم رو  تونستمیه شمارش افتاد. صورتم داغ شد و نمگرفت و ب تمی. قلبم ر گفتم

 .رمیازش بگ

دوستش  اومد،یبدم م اومد،یکه ازش بدم م یبود؟ درحال یحس اسمش چ نیا واقعا

 داشتم!

 بود فقط! یحس مزخرف یلیخ

 گرفتم و آب دهنم رو قورت دادم. یرو به سخت نگاهم

 . اه، سردمه.گهی_مامان، خواهشا بلند شو د

 لب بهم داد. بلند شد و گفت: ریو چهار تا فحش ز  دیکش یپوف مامان

 .گهید می_بهتره برگرد

چند  هیکردن و بلند شدن و بند و بساط رو جمع کردن و راه انداختن. تو راه  دییتا همه

 رفتم. یمشت یتا عطسه 

 رو ندارم. یسرماخوردگ یجون خودت، من اصال حوصله  ا،یخدا

کردم و  دایرو پ نیکدوئ نوفنیقرصام هم استام نیو از ب فمیرفتم سمت ک ال،یو میرفت تا

 !(نی. )سرعت عمل رو کف کندمیزود خوردمش و رفتم سمت تختم و خواب

 

هم حوصله داشت که  نی. آخه زممیبود رهیخ ونیز یدور سفره و به تلو میبود نشسته

 موقع نیا
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 مشکل دارم کال! یبرسه به مقصد؟ با همه چ قایدق

 

پخش  گهیآهنگ د هیشد.  لیسال تحو ن،یر ید نگیتوپ و آهنگ د کیشل یصدا با

 شد.

 وسط! ایب یول خونه،یم یچ دونمینم

 . )به جز نامحرما البته.(میشده بودم. همه رو ماچ و بوسه کرد ری! جو گخخ

بود و لبخند به لب داشت.  نییصاحابم، رفت سمت ماهان. سرش پا ینگاه ب دوباره

 نقدریآخه چرا ا

 بشر خوشگل بود؟ تازه االن موهاشم زده باال. اوف، استغفرهللا! نیا

 .نییرو انداختم پا سرم

 درست کرده بودن. یپلو با ماه یشام باقال یو ستاره خانم، برا مامان

 سر رفتن کنار ساحل. هوف! همش دو ساعت هیو ماکان که با عر عر مارال خانم،  ایمح

همه باشه، اللخصوص  یبرا یدا کنه امسالم سال خوبها! خ گذرهیم لیسال تحو از

 من.

 بابا! ی. ادی. نگاهم رفت سمت نگاهش و قلبم لرز نییکردم مبل رفت پا حس

 بود، گفت: دایکه کامال در لحنش پ یا یزد و با مهربون یلبخند

 سر سفره که اصال وقت نشد. گه،ید دی_مبارک باشه. ببخش

 .نی_ممنون، همچن
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. خدا رو شکر، همه تو نییرو فقط گفتم و مختصرش کردم و سرم رو انداختم پا نیهم

 آشپزخونه بودن و

 که خواب بود. مهرشادم

 گفت: ماهان

 _قابلت رو نداره.

اش نگاه کردم. دستش جلوم دراز شده بود.  قهیبهش نگاه کردم. البته به  دوباره

 خواستم اخم کنم،

 گفتم: تینکردم و با جد یول

 ه؟یچ نی_ا

 از من. یادگار ی هیگرفتم،  یدی. عشیتحفه درو تی_برگه سبز 

 که خنده ام گرفت، گفت: یبگم که زود و تند، جور  یز یچ خواستم

 .گهید رشیمارال و واسه همه. بگ یهم گرفتم و حت ایمح ی_به خدا برا

 لب گفتم : ریام رو خوردم و ز  خنده

 .ی_مرس

 نگاه به دور و برم کردم. درش رو باز کردم و هیرو از دستش گرفتم. بازم  جعبه

 دیکه طال سف یخوشگل و محشــر بود. دستبند یلیشد هندوانـه! خ چشمام

 و خوشگل بود. فیزرد استفاده شده بود. واقعا ظر  یهم طال یفیظر  یو قسمت ها بود

 بود نسبت به ماهان، گفتم : دیکه ازم بع یلحن خوب با
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 .نی. شرمنده ام کردنیلطف کرد یلی_واقعا ممنونم ازتون. خ

 که داشت، گفت : یآروم یو با صدا نییرو انداخت پا سرش

 _قابلت رو نداره.

 یحس ها گهیچرا، اما د دونمیلحظه، به چشماش زل زدم و زود گرفتم. نم هی ی واسه

 تنفر قبل رو نسبت

ق مرگ ذو ،یشدم. دلم از خوشحال رهیندارم. با لبخند، دوباره به دست بند خ بهش

 شده بود.

 

راحت  یو کسل کننده شده، ول میو ما هنوز شمال گذرهیم دیدوازده روز از ع قایدق االن

 از میشد

 .گهید میراحت شد ش،ی. اایمهمون

بهتر  یلیدوازده روز، ماهان خ نی. تو امیبه در جنگل تا به درش کن زدهیس میرفت امروز

خاص  یخاص خودش رو داره و منم اخم ها یها یطونیاز قبل شده. البته هنوز ش

 خودم و اخطارام رو دارم.

 .لرزهیم ،یصاحابم شده مثل ژله! با هر تق و توق یدل ب یول

. بچه ها داشتن کردمیماکان نگاه م یرو کردم تو حلقم و به حرکات بامزه  پرتقال

 یباز  بالیوال

 خوب بود. یجور  نی. من نرفتم. البته نه حوصله داشتم، نه اکردنیم
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بهار،  میاز گرما، حاال که رفت میمردیسرد شده بود. بر عکس بود. زمستونش م هوا

 از میدار 

 .هینطور ی! البته بهار هممیزنیم خی سرما

 همشم خواب آوره. ت،یخاص یچندش ب ش،یبهار. ا نیاز ا ادیبدم م نقدرمیا

بود که بلند شدم و  نمیهم یلحظه دلم خواست بلند شم و برم جنگل و بگردم. برا هی

 رو به بابا گفتم :

 اطراف رو بگردم. نیا رمی_بابا، م

 نکرد و گفت: یشلوغ بود، مخالفت یکمی چون

 دختر بابا. ای_زود ب

 _چشم.

 اسم رو روشن گذاشتم. یپ یج

 چه سرده! ،ییمانتوم و چادرم رو درست کردم. وو بیرو کردم تو ج میگوش

 و تو فکر بودم. رفتمیراه م ینطور یزل زدم. هم بایز  یه درختا و به منظر  یال به ال رفتم

رو  هویو نامزدش، بعد  کنمیفکر م هی. اول به هانکردمیفکر م یالک یزایبه چ همشم

و امتحانا و  نیاستاد زر  هویو  ایونیتو برنامه تلوز  زنمیو بعدش م کنمیآرمان قفل م

 !افتمیم لمیف هی ادیبعد 

لب آهنگ خوندم  ریفکر کردم و ز  نقدریبار نشد مثل آدم فکر کنم! ا هی. لمیتعط کال

 که...

 اونم
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 المصب افتاده بود تو دهنم: ؟یچ بگو

 ...شهر آزاد گشته ،ینیبب ی_ محمد نبود

 .رفتیم ادمیخوندمش و تا نصفه هم  یهم م یافتاده بود دهنم. ه نیا

 ب پر موم کنن!صاحا یکه خـاک رس تو سر ب دمیبه خودم اومدم، د تا

نبود. با ترس به اطراف نگاه  نجایخانواده ا هیفرموده بودم.  تیشلوارم رو عنا یعنی

 کردم.

 من رو بخوره؟ ،یمگس ،یگرگ ،یخرس هیگم نشم و  ا،یشانس. خدا نیتف تو ا یعنی

 !مگـس؟

 !خفــه

ام داشت در  هیکردم فکر کنم که از کجا اومدم. گر  یفشار دادم و سع شتریرو ب چادرم

 .اومدیم

غلط  ا،ی. خداشدمیگم م شتریجلو، ب رفتمیم یگرد کردم و راه افتادم. هر چ عقب

 ؟یآخه چرا تنها اومد ،یتو که انقدر خنگ ،یکردم. آخه بگو چالق هُلَند

چوب. به دور و  کهیت هی. نشستم رو دادمیو کالفه، فقط هم به خودم فحش م یعصب

 برم با ترس

 ها هست! نجایجن ا کردمیشده بودم، فکر م الیخ یرو ب وونی. حاال حمکردیم نگاه

 نیو شصت درجه ا صدیس گشتمیبا هر صدا، بر م ی. هشهیم دایپ لمایف نیتو ا آخه

 طرف و اون طرف رو

 یعنـیرو درآوردم و درآوردم و درآوردم و  می. ذهنم جرقه زد. گوشکردمیم نگاه
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 همون وسط بلند شم خواستمیخاموش شده بود. م میشانـس! گوش نیتو ا یزَرد

 بکنم؟ ی. چه غلطهیو افتادم به گر  نیزم دمیرو به رگبار ببندم. پام رو کوب خودم

 !دهییقلو زا شیکه گاوم که چه عرض کنم، شترم بود که ش دمیفهم شتر،یتوجه ب با

 ام هم شدت گرفت. هی. گر شدیم دیگرفته بود و داشت شد بارون

خودم به درک، االن اون بدبختا  ،یبودم. وا برهیجا بودم و از سرما رو و نیا یساعت هی

 کنن؟یکار م یچ

 !گردنیدر به در دنبال منه در به در م دارن

 شده بود. کی. هوا تار گشتمیو دور و اطراف رو م کردمیم هیگر  یطور  نیهم

 بود، خوندم : یقرآن ی هیآ ی. تو اون لحظه، هرچختیر  یخش خش، دلم هُر  یصدا با

 ...یهللا اال هو الح ی..هللا و ال هللا المی_بسم ا...الرحمن الرح

 شاخه ها کنار رفت و هوی. دمیلرز یکرده بودم و هم از سرما و هم از ترس، م یقاط

 چشمام رو گرفتم یرفت و کنــار رفت و نور چراغ قوه افتاد تو صورتم. جلو کنــار

 داد طرف بلند شد: یصدا و

 گفت: ماهان

 اه. ؟یهست یکدوم گور  ؟یی_محــدثه؟ معلوم هست کجا

 انقدر خوشحال شده بودم که به سمتش پرواز کردم و گفتم : یکردم، ول اخم

 دامیگم شدم. خدا رو شکر که پ یکه ک دمی. به خدا نفهمنی_خدا رو شکر که اومد

 .میزود برگرد دیای. بنیکرد
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 شده. دیشد بارون

 گفت: ماهان

 _کجا؟

 .گهید می_برگرد

 گفت: یآروم یصدا با

 _منم گم شدم.

 و بعد هم خودم رو. زدمیرو م نیزل زدم بهش. تبر تو دستم بود، اول ا یطور  نیهم

 از سرما که. میر یمیم م؟یکار کن ی_خب، االن چ

 گفت: ماهان

 .میکن دایپ یز یچ یغار  هی دی_با

 .هیدنبال بق میگشتیم دنبال غار که می_هوف! آقا ماهان، اگه قرار بود بگرد

 زد: داد

 ییبه روشنا ازی. نمینیبینم یز ی. چکهیو االنم تار  میگم شد یلیبـابـا، خ ی_ا

 .میدار 

 گفت: کرد،یطور که به اطراف نگاه م نیبعد هم م،یستادیا کمی. اول گفتیم راست

 .فتی_راه ب

 .ترسمی_کجا؟ من م

 کردم، راه افتاده بودم. یکه چادرم رو مچاله م یسرش با ترس در حال پشت
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 :گفت

 ؟ی_از چ

 !ایبگم از عمه ات! خدا خواستمیم

 ...!یوید ،یجن ،یز یچ ،یوونی_ح

 و نگاهم کرد. آب دهنش رو قورت داد و گفت: ستادیا

 .نجایا ستین یچی_نه بابا، ه

اصال  یول دم،یترسیازش، راه افتادم. خب م یکم یرو تکون دادم و با فاصله  سرم

 .دمیبهش نچسب

 بود کیطور با ترس به اطرافم که همشم تار  نیبه اطراف. هم انداختیقوه رو م چراغ

 : دمیخوشحالش، پر  یکه با صدا کردمیم نگاه

 غار اونجاست. هی_نگاه کن اونجا رو. 

 _هـان؟ غـار؟!

 و میبود یخال سیسرد بود. خ یلی. خمیکرد دایرو باش! فکر کردم خانوادمون رو پ ما

 شده بود. سیچادر خ ریامم از ز موه یحت من

 . ماهان بدبختدمیلرز ی. داشتم ممیولو شد نینداشت. رو زم یچیداخل غار. ه میرفت

 من بهتره. تیبد بود. حاال وضع یلیخ چاره،یب ،یبود. وا دهیپوش شرتیت هیفقط  که

 دهنم باز شد و گفتم: اریاخت یب

 _اگه سردتونه، چادرم رو بدم بهتون.
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 شده بود، گفت: رهیکه بهم خ یزد و درحال یلبخند

 عضله ها گرم نگهم داشتن. نی. اخوادی_نه، نم

 ختهیبود و رو صورتش ر  سیبازم موهاش خ یخودش! ول یبرا هی. ِشرِکگفتیم راست

 بودن.

 . رو به روم هم نشسته بود.دمیقوه رو خاموش کرد که ترس چراغ

 ساعت بعد: هی

 

 .دمیه کشرو بردم سمت لبم و آ دستام

 سـرد بود. یلیخدا، سرده. خ یوا

 .میشب برگرد میخواستیم ا،ی. خدااومدیوجه بند نم چیبه ه بارون

 میلیو خ دمیترسیو برق هم پشت سر هم بود. خدا رو شکر، از رعد و برق نم رعد

 .کردمیباهاش حال م

که  دیکن نیاز استادامون افتادم. )هر وقت سردتون بود، به خودتون تلق یکیحرف  ادی

 گرمتونه.(

 خودش! سرم از سرما درد گرفته بود. یبود برا یاون روز. خنگ دمیبهش خند چقدر

همراهش نبود و چراغ قوه رو  شیماهان زل زدم. تو خودش مچاله شده بود. گوش به

 روشن کرده

 .نمونیو گذاشته بود ب بود
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که  یبود. ماهان در حال دایبود از سرما. رگهامم پ دیسف دیدستام نگاه کردم، سف هب

 دندوناش به هم

 گفت: خورد،یم

 نه. ایکنم  دایچوب پ تونمیم نمی. برم ببشهینم یجور  نی_ نه، ا

 اد؟یسرش ن ییبال ؟ییبره تنها خواستیاز ترس. کجا م دیلرز  دلم

 .امی_نه، کجا؟ منم باهاتون م

 زد و گفت: یلبخند

 برسه؟ بیحمله کرد، به تو آس یوونی_آخه دختر خوب، تو رو با خودم ببرم که اگه ح

 و زود بلند شدم. دمیترس

 ؟ی. پس تو چشهی_نه، نم

 !یخراب یزد بهم. تو دلم زلزله اومد، با کل زل

 مهربون و دلبر. یلیمهربون شد، خ نگاهش

 .افتهیبرام نم یاتفاق چی_نترس. ه

هنوز نم دار بود،  نکهیدم برداشت که چادرم رو از سرم کندم. رفتم سمتش و با اق هی

 انداختم

 که تو چشماش بود، زل زد بهم. یشونه اش. برگشت و با تعجب و برق رو

اجازه رو  نیعقب. نه، ا دمی. دستش دراز شد سمتم که کشدیکوبیبار م وونهید قلبم

 نداشت.
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 گرفت،یکه از قلبم سرچشمه م یا یجانیرو کردم بهش و با لحن فوق العاده ه پشتم

 گفتم :

 _منتظرتم. االن..االن..فق..فقط تو رو دارم.

 دمیقدمهاش هم فهم یو از صدا رونیبود، فرستاد ب جانینفسش رو که پر ه یصدا

 که رفته. دستم رو

 اصال خوب نبود. نیاشده بود و  یکردم. سرما و استرس بود که باهم قاط لمس

 ییآدم فوق العاده گرما هیکه  یسردم بود. من یلی. خکردیبه هم برخورد م دندونام

 بودم، االن داشتم

 باشه؟ فتادهیبراش ن یاتفاق ا،یاز ماهان نبود. خدا ی. خبر دمیلرز یسـگ م مثل

 هینم دار بود. بازم  یخشک شده بود، ول بایبه وضع خودم انداختم. لباسام تقر  ینگاه

 رونینگاه به ب

. به دو رونیو از غار زدم ب ایبود. دل رو زدم به در  دیانداختم. بارون هم چنان شد غار

 هیثان

که رعد و برق  یبه خاطر نور  دمیدیآب شدم. همه جا رو با چشم م سیخ د،ینکش

 .انداختیم

 زدم : داد

 _آقــا مــاهــان؟

 بشر؟ با ترس، دوباره برگشتم تو غار. نیکجا رفته ا ا،ی. خدادمی. ترسومدین ییصدا

 .زدیم خی. پاهام از سرما داشت رفتمیو راه م دمیمالیرو تند تند به هم م دستام
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 نداشت! یفرق چیه دهیبرگشتم. ماهان با موش آب کش عیپا، سر  یصدا با

 .زدیسمتش. نفس نفس م دمیی. دونیرو درآورد و ولو شد رو زم چادرم

 شد؟ ی_چ

 .میتحمل کن میشدن. مجبور  سیچوبا خ ی_همه 

 خودت به دادمون برس. ا،ی. خدامردمی. داشتم مواریدادم به د هیتک

 .دیمالیو ماهان هم دستاش رو به هم م رفتیگرفته بود و چشمام داشت م خوابـم

 سمتم. دینگاه به من انداخت و با ترس، پر  هی

 _محدثه؟ گوش کن به من. من رو نگاه کن.

 شده بود از سرما. دیسف یلینگاه کردم. صورتش خ بهش

 . هان؟میباهم حرف بزن ایخب؟ نخواب. اصال ب ا،ی_نخواب

 .ادی. خوابم متونمی_نم

 تند گفت : تند

 بده برات. هوا سرده. ،ی_نه نه، نخواب. باشه؟ اگه بخواب

 گفتم : حالیب

 .تونمی_نم

 یز یچ هی کردیباز م یاز غار. لباش رو ه رونیگرفت به سمت ب شونیرو پر  نگاهش

 بگه،

 که معلوم بود که کامال ی. آخر سرم نگاهم کرد. اخماش درهم شد و با لحنتونستینم
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 گفت : کنه،یپته م تته

 تو بغل من. یای...بیب د،یبا د،ی_با

 اخمام رفت توهم. ،یحالیاون همه ب با

. از حرارت بدنمامون گرم نهیراه حل هم ،یزنده بمون یخواینداره. اگه م دهی_االن فا

 .میشیم

 تو بغل من. یایو ب یار یکه مانتوت رو در ب هی. فقط کافکنمیم خواهش

 شد و گفتم : دیشد اخمام

 _خفه شو.

 شد اهیس امیشد که دن یچ دمینفهم و

بهتر شد. جنگل  دمیبعد، د یکم یول دم،یدیسر درد، چشمام رو باز کردم. اول تار م با

 دمیدیو درختا رو م

نم داشت. بارون بند اومده بود و  نی. زمکردیآب بود که قطره قطره ازشون چکه م که

 هوا روشن نکهیا

. به خودم نگاه انداختم نمیگرم بود. دستام رو بردم باال که حس کردم سنگ گهیو د بود

 بلند شدم که دستاش از دور کمرم باز شد. عی! سر نیامام حس ای. خـتیو قلبم ر 

شده بود. حالم  رهیبه من خ دهیزل زده بودم بهش و ترس ،یو عصبان یبرزخ ی افهیق با

 دگرگون شده بود.

 بردم سمتش و خوابوندم تو گوشش. ورشی یعصب

 ...وونیح ،ی_کثـافت، عوضـ
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بردم  ورشیودم. ب ی. عصبگفتینم یچیشده بود و ه رهیبود و به من خ ریو متح مات

 سمت

که هنجره  یزدم، جور  غیو لباسام. چادرم رو انداختم رو سرم. رفتم سمتش و ج مانتوم

 ام

 افتاد: خش

 صداتم بشنـوم آشغـال پست خوامینم گهی_نامـرد، د

 .فطرت

. قلبم تکه تکه شده بود. چشماش پر شده بود از شدنیم ریدونه دونه سراز  اشکهام

 اشک.

 و رونیتوجه بهش، از غار زدم ب یمسئله. ب نیبودم، برام مهم نبود ا یعصب اونقدر

 مهم نبود. آبروم رفته بود. گهیگرفتم. د شیرو در پ یراه هی ،یزار و داغون باحال

 و زار زدم. یرو تخته سنگ نشستم

 اومد. ادمی شیچند لحظه پ اتفاق

تنم نبود و  یز یچ چیشدم، دستش دور کمر برهنه ام حلقه شده بود. ه داریب یوقت

 طور اون و نیهم

 من رو ببخش. ببخش، ببخش. ا،یچادرم بود که رومون انداخته شده بود. خدا فقط

و  نهیتار موهام رو بب یسال عمرم، کس جدهیه نینذاشتم تو ا ی. من حتزدمیم هق

 حاال...

 کردم. دایباالخره راه خروج رو پ ،یسرگردون یشدم و راه افتادم. بعد از کل بلند
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. بهتر بگم، پرواز دمییدو الیخوشحال بودم و هم ناراحت و دل شکسته. به سمت و هم

 کردم.

 من، داد زد و گفت : دنیدر زدم، ماکان در رو باز کرد. چشماش قرمز بود. با د تا

 . محـدثه برگشته. برگشت.دیـایب-

 ه خانم همو من رو بغل کردن و ستار  اطیتو ح دنییپا برهنه دو ا،یو مح مامانم

 .ختیر ی. مارال هم نشسته بود کنار باغچه و آروم اشک مرفتیصدقه ام م قربون

 ی اقهیماهان، تعجب کردم. تعجبم، جاش رو داد به ق دنیحالشون بد بود. با د همه

 .میبرزخ

 بود، رو به بابام گفتم: دیکه تا حاال ازم بع یرفتار  با

 به استراحت دارم. ازیخسته شدم. ن م؟یگردی_بر نم

 .میانگار متوجه حالم شد. بعد از چند تا صلوات فرستادن، همه عزم رفتن کرد بابام

بکنم. ماهان،  یکار  ذاشتنیهمه هوام رو داشتن و نم ییحالم بد بود که خدا انقدر

 دلم شکسته.

 من حساسم. بهش گفته بودم که دونستیم دونست،یکه م اون

 کار رو... نیا نکنه

حالم ازش  گهیکارش، د نیبا ا یدوستش دارم، ول کردمیفشرده شد. تازه حس م قلبم

 .خورهیبهم م

 .شمینم نشیوجه سوار ماش چیبه ه گهیبابام شدم. د نیدرهم، سوار ماش یاخما با
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 شدیمامانم و مامانم دستام رو گرفته بود. کاش م یرو گذاشته بودم رو شونه  سرم

 یخودم رو خال یکمی

صدا و آروم،  یرو صورتم و ب دمیداشتم. چادرم رو کش هیبه گر  ازین یلی. خکردمیم

 .ختمیاشک ر 

چشمام رو و لبام رو فشار دادم تا صدام در  نقدرینبود. ا میشکسـته بود و قابل ترم دلم

 ادین

 سرم درد گرفت. که

 پر از درد بود. یول ق،یخواب عم هیخوابم برد.  ت،یکم تو همون وضع کم

 زیهرچ ای یخداحافظ یبه ماهان بگم، حت یچیه نکهیخونه، بدون ا میدیرس یوقت

 نگاهش یحت ای گهید

 و رفتم تو خونمون. نییسرم رو انداختم پا کنم،

لباس برداشتم و  اومد،یکه خوابم م یدر صورت ،یحالیرو جا به جا کردم و با ب المیوسا

 .رفتم حموم

 غضم شکست.آب رو باز کردم و همون موقع، دوباره ب دوش

 ؟یکار رو کرد نیمن؟ چــرا با عشقت ا چـرا

 بوده؟ هان؟ یمن چ ریبگو تقص ،یحال و سرد یبازم که ب تو

 .از بهونه هات دمیفهم ،یبر  یخواستیم تو

 کار کردم که دلت شکست؟ یمن؟ مگه چ چـرا

 کار کرد که به دلت نشست؟ یچ اون
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 بوده پس. یکارات و قول و قرارات، باز  یبه من همه  بگو

 ؟یشده که عشقت باشم و حسش نکن ینطور یحاال ا تا

 روزم هی یکه حت یو کس یچشمش نکن یتو نگاه

 ؟یبهش فکر نکن ،یکرد یرو نم فکرش

 شبام رو. مهین یاشکا یدیدیم تو

 هوام رو. یمعرفت، نداشت یب هیتو

 تنهام و یدونستیکه م نیبا ا یرفت تو

 شکستنام رو. یصدا یدیشنیم تو

 شد. یطور  نیکه ا یمُرد حسم و تو خواست ییهوی

 ؟یشده که عشقت باشم و حسش نکن ینطور یحاال ا تا

 روزم هی یکه حت یو کس یچشمش نکن یتو نگاه

 ؟یبهش فکر نکن ،یکرد یرو نم فکرش

 من؟ چــرا من؟ چـرا

 من؟ چـرا؟ چــرا

 چـرا؟

 (ی)چرا من از مالن

 ماه بعد: دو
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 استاد. دی_خسته نباش

 .نیگفت: ممنون خانم، همچن نیزر 

 و گفت : رونیآورد ب شیسرش رو از تو گوش هیهان

 کار دارم باهات. یکه کل می. بر می_بر 

 .دمیجون م ی_خفه شو. دارم از خستگ

 بز زل زد به من. نیو بر و بر، ع ستادیا

 لباس بهم کمک کنه؟ دیتو خر  خوادیم ی. پس کیمح یشعور یب یلی_خ

 .هیقصد تو چ دونمی. من که می_ ببند هان

 شد و گفت : یجد هوی

 بهم بگو تا تمومش کنم. ،یاگه واقعا ناراحت شد یی_خدا

 دانشگاه. مکتیو نشستم رو ن دمیخند

 .گهی_نه خره، چرا ناراحت بشم؟ خواستگاره د

 ذوق نشست کنارم و گفت : با

 شقتدل نه صد دل عا کی د،یکه تو رو د ایمح یکه. از همون شب عروس یدونی_نم

 قربون قد و باالش برم من. یداداشم. اله شده

موضوع رو که  نیا هیهان ش،ی. چند وقت پنییو سرم رو انداختم پا دمیکش خجالت

 حسام داداشش
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باالخره دخترم و  ،یز یمن خوشش اومده رو بهم گفته بود. نه ناراحت شدم، نه چ از

 خواستگار دارم.

 که قراره با نامزدش هیهان یعروس دیخر  ی. حاال قراره امروز براکنمیگفتم فکر م بهش

 نکرد. یگذاشتم و مخالفت ونی. با مامان در مادیمنم ببرن و حسام هم ب بره،

 !؟ی_اوه! تو خجالتم بلد بود

 جان! هی_نذار دهان خوشگلم باز شود هان

 و گفت : دیخند

 _تو رو خدا بسته نگهش دار.

 .میبا اتوبوس بر  می. مجبور شدرونیب میدانشگاه زد از

 .کردمیو مغازه ها نگاه م ابونایاتوبوس و به خ یداده بودم به پنجره  هیرو تک سرم

من  یکه هر روز و شبش برا یگذشته بود. دو ماه ییو کذا یماه از اون شب لعنت دو

 عذاب بود،

که بازم از  هیشبه پر پر کرد. دلم، دل کیکه دل جوونه زده شده از عشقم رو  یعذاب

 یچهره اش و حت دنید

هم رو  یهم اتفاق یو وقت کنهیشده. نگاهم نم بی. ماهان عجلرزهیم صداش،

 اندازهیسرش رو م م،ینیبیم

که بود، دلم شکسته بود و  ی. اما هر چخونمیسبزش م ی. شرم رو از تو چشمانییپا

 سخت بود چسبوندن

 هاش. کهیت
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 نداشت. ینداشت. دختر باز  ینداشت. جلف باز  طنتیکرده بود. ش رییتغ اخالقش

 کردن هم نداشت، اما دل بردن رو هنوز خوب بلد بود. مسخره

 ؟یکر هم شد ،یاله یبه قوه  ؟ی_هـو

 ـه؟ی_هـان؟ چ

 َشما؟ _ببند درت رو بابا. ادهیبهت خوش گذشته، من پ یلی_اگه خ

ال نود محمود، به  دنیبا د هی. هانمیو به سمت مقصد رفت میشد ادهیاتوبوس پ از

 سمتش پرواز کرد.

لب  ریرو لبم نشست و به سمتشون رفتم. چادرم رو درست کردم و ز  یتلخ لبخند

 سالم کردم.

 گفت: محمود

 __سالم خانم، حال شما خوبه؟

حسام هم بهمون  ،یاحوال پرس یخوشمان آمد. بعد از کل ،یبا ادب یبه، چه بچه  به

 .وستیپ

 خودش جذبه داشت. یهنوز هم برا یول زد،یشده بود و با تته پته حرف م هول

 ریمن سختمه، باهام پشت نشست. چادرم رو سفت گرفتم و ز  دونستیچون م هیهان

 ،یچشم

 نیاز همچ اومدیداشت و من خوشم م یمردونه ا ی افهیبه حسام انداختم. ق ینگاه

 .ییها افهیق

 مثل ماهان بود. هــوف، لعنت، لعنت به من. مثل،
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و  زدیزر م یدهن گشاد شدم. ه ی هیرو گرفتم و مشغول حرف زدن با هان نگاهم

 .خرمیاون رو م خرم،یرو م نیا گفتیم

 .میخر یالل شو. به خدا م قهیفقط دو دق قه،یدو دق ه،ی_ هان

 و گفت : دیخند

 خوشحالم. یلیخدا، خ یخوشحالم. وا یلی_خ

*** 

 گه،ید زیچ هیکردن  دیخر  یزد به محمود و به هوا هیهان هویتو کافه که  میبود نشسته

 .رونیرفتن از کافه ب

. لبخند اومدیم ینیمت یلیخ یآقا هی. حسام به نظر شدمیخجالت، داشتم آب م از

 به لب داشت. یمحجوب

 د؟یحرف بزن دیخوای_ نم

 بگم؟ ی_ چ

 .نییسرم رو انداختم پا و

 باشه، یگستاخ دیکرده. واال من از شما خوشم اومده. شا فیحتما براتون تعر  هی_ هان

 .میراض یلیخ دم،یو شن دمی. اون چه که من از شما دهیعمر زندگ کیحرف  یول

 بهتــر...هــوف...! د،یخانوادتون، شا د،یشا یعنی

 هول کرده بود. چارهیب ،یآخ
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با خانواده و  میحرف ها رو خدمت برس نیهول شدم. بهتره ا یکمیمن  د،ی_ ببخش

 مزاحمتون

 .میش

سالمه و همون طور که  شیو ش ستیباهم. من ب میداشته باش ییآشنا کمیکه  بهتره

 یپزشک د،یدونیم

 نیداده که مورد قبول باشم، البته ا افهی. خدا رو شکر، خداوند اونقدر بهم قخوندم

 اعتماد به نفس من،

 !ستاین باال

 یا گهید زیچ هیقلبم  یبود. خوشم اومد، ول یخوب یبچه  یلی. خدیخند ینخود و

 .گفتیم

 :گفتم

 یلیخ یکامل دارم، صد در صد خانواده  ییجان آشنا هیکه با هان یی_از اونجا

 تیدارن که از شخص یمعقول

 بخواد. یندارم. انشالله خدا هر چ ی. واال من حرفداستیشما پ نیمت

 کافه و گفت : رونیرو دوخت به ب شیشکالت یزد و چشما یلبخند

 م؟یباهم صادق باش شهی_ م

 از حرفش، گفتم : جیگ

 _البته، چرا که نه؟
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دور و برتون  ادیخواهرتون بود که نظر من رو جلب کرد که ز  یشب عروس یپسر  هی_ 

 بود

به  شونیا کنمی. حس مگمیداشت. آره آره، درست م یسبز  یفکر کنم چشما نکهیا و

 شما

 دارن. یحس

 بازم سقف دهنم خشک بود. یدهنم رو قورت دادم، ول آب

 ه؟ی_ منظورتون ک

 رو به هم قفل کرد و گفت : دستاش

 عالقه داره به شما. کنمیدر هر صورت، حس م یکنم، ول یدارم اشتباه م دی_شا

 .دیزنیحرف م یکه راجب چه موضوع فهممی_به هر حال، من نم

 !گفتمایسـگ داشتم دروغ م نیع حاال

تا بهش فکر نکنم، صحبتش  رمیداغون شده بود. مرده شور برده، هر جا م اعصابم

 . اه، لعنت بهش.ادیم شیپ

 .شمی_پس من با خانواده مزاحم م

 .ادیزودتر ب هینگفتم و فقط سرم رو تکون دادم. کاش هان یچیه

 س بود :به خودم اومدم و بازش کردم. اس ام ا عیسر  م،یبه صدا در اومدن گوش با

_از حرف خسته ام. کلماتم مزخرفند. با چند چسب زخم، دهان من را ببند و بگذار 

 بلند. ی هیگر  نیصدا شود ا یبماند و بگذار ب میدر گلو غیج
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 اشتباه فرستاده. دیشا ،یتعجب، چند بار شماره رو خوندم. چه قدر آشناست. ول با

 که دوباره اس اومد : بستمیشدم و داشتم صفحه اش رو م الشیخ یب

 !ینیبیتو که من رو نم ال،یخیب یباشه. ول ؟یالیخیبه ب یزنی_خودت رو م

 !ده؟یم امیاسکل شده داره بهم پ یک ا،ی! خداهــان؟

 گفت: حسام

 اومده؟ شیپ ی_مشکل

 .ستین یچی_ نه نه، ه

 دوختم. رونینگاهم رو به ب و

*** 

 درم رو گرفتم و همون طور که تو فکر بودم،چا یرو باز کردم و وارد شدم. جلو اطیح در

فکرم مشغول  خوردم،یکه آروم تکون م یسمت تاب رفتم. نشستم روش و در حال به

 حسام بود. یحرفا

امکان  نی. اشمیم وونهیخدا، دارم د یماهان بوده؟ وا گه،یکه م یاون پسر  یعنی

 نداره.

بر باد رفته ام افتادم. اخمام به شدت تو هم رفت و  یو آبرو یاون غار لعنت ادی بازم

 بغض گلوم رو گرفت.

 بگم که تونمیبازم، بازم به جرات م یباهام کرد، ول یکار  نیاون روز همچ نکهیا با

 .کنمیدارم. آره، درسته. منه خر، هنوزم بهش فکر م دوستش
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سرم نشدم. سرم رو  ینفر باال هیتو افکارم غرق شده بودم که متوجه حضور  نقدریا

 برگردوندم

 رو به رو شدم. ایمتفکر مح ی افهیبا ق که

 نجا؟یا یاومد ی_عه! سالم، تو ک

 گفت: ایمح

 ؟ی_سالم، از صبح اومدم. حالت خوبه مح

 _اهوم...چه طور؟

 تو فکر. یتاب و رفت نیرو ا یتو، نشست ی_تا از در اومد

 داشتم، گفتم : یکه به سمت خونه قدم بر م یزدم و درحال یخنده ا تک

 .کردمیبابا، فقط داشتم به اتفاقات فکر م یچیه -

 و دهنم خشک شد. ستادیقلبم ا د،یکه پرس یسوال با

 گذشته؟ یتو و ماهان چ نیب -

 زل زده بودم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم : واریشده بودم و به د خشک

 ندارم. یافتاده باشه؟ من اصال با اون کار  یچه اتفاق دینگذشته. با یچی_ه

 .کردمیحس م یشد رو به خوب یم کیقدمهاش که بهم نزد یشد. صدا جادیا سکوت

 .یکمکم کن خوامیمن. امشب تولد ماکانه و م یخونه  می_جمع کن بر 

 گفتم : دم،یبهونه کردن و در رفتن د یرو برا یکه بحث خوب منم

 ؟یا زودتر نگفتچر  شعور،ی_عه! تولد ماکانه؟ ب
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 و گفت : دیخند

 _بدو که وقت ندارم.

 کمکت. امیبرم حموم. تو برو، منم م خوامی_م

 _باشه. پس فعال.

 .ختیتو اتاقم و لباسام رو کندم. دوباره امروز با آوردن اسم اون، اعصابم بهم ر  رفتم

 به من یدلم پره. هـوف، عزادار  یکردم. لبم پر از خنده اس، ول هیدوش گر  ریز  یکم هی

 !ومدهین

 

و از حموم اومدم  دمیچیماکان کادو هم نگرفتم که. حوله رو دور خودم پ یبابا، برا یا

 .رونیب

 _مــامـان ؟

زدم و  یکه داشت، وارد شد. لبخند گنده ا یا یبرزخ ی افهیباز شد و مامان با ق در

 گفتم :

 تو؟ یبود ی_عشق ک

 _ عمـه ات!

 و گفتم : دمیخند

 د؟یگرفت یز ی_واسه ماکان چ

 .میگرفت ی_آره، نگران نباش. خانوادگ
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 رو فرستادم و گفتم : نفسم

 کو؟ میلباس سرمه ا نیا زه،ی_خدا رو شکر، خوبه. چ

 تر و گفت : کینزد اومد

 ؟یگی. کدوم رو میدار  یهزار تا لباس سورمه ا ستی_تو ب

 .خوردی_ همون که تور بود و روش سارافن م

 بودم. ستادهیکمدم رو باز کرد و مشغول گشتن شد و منم با حوله ا در

 مامان درهمه. انگار کردمیکرد و گذاشت رو تختم. حس م دایلباس رو پ باالخره

 خوب نبود. حالش

 _مامان؟

 _هـان ؟

 .یشده؟ تو خودت یز ی_چ

 ...ی_آهان، راست

 ت.از اتاقم نگاه کرد و در رو بست و اومد کنارم نشس رونیب به

 به تو نگفته؟ یز ی_مادر ماهان، چ

 بگه؟ یز ی_نه، چه چ

 که حاللم کنه به خاطر دیو گفت به محدثه خانم بگ شمیاومد پ روزیماهان د نی_ا

 .یچ همه

 ام. چرت و پرت به مامانم نگفته باشه؟ نهیتو س دیکوبیم قلبم
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 منداره، ک طنتیکرده. کم حرف شده، ش رییتغ یلیکه پسرش خ گفتی_ستاره م

دلش پر  یلیهم تو اتاقشه. خ قهیدم به دق گهیسر به سر مارال بذاره و م ادیم شیپ

 بود بنده خدا.

 خواد بره کربال. یماهان بهشون گفته که م گهیم

 یعنیزد، واقعا هنگ کرده بودم! ماهان عوض شده بود؟!  یکه مامان م ییحرف ها از

 واقعا

همه  نیا یعنیندارم؟  نهیازش ک گهیچرا د قراره؟یقلبم چرا ب ا،یداشت؟! خدا امکان

 وقت، منتظر

 .دمشیبخش دیشا د،یناخوداگاه نشست رو لبم. شا یحرفا بودم؟ لبخند نیا دنیشن

 گفت: مامان

 خدا رو شکر؟ ی! کرم شد؟ی_ هــو

 کردم و گفتم : یا خنده

 د؟یگفت یز ی. چدمی_نشن

 نکرده؟ تتیوقت اذ هیماهان که  گم،ی_م

 بود. یو دوست داشتن نیر یمن، ش یبرا تاشیو لبخندم پر رنگ شد. اذ دیلرز  دلم

 داشت؟ کاریکنه آخه؟ بنده خدا به من چ ی_ نه بابا، چه کار 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 . انشالله خدا اهلش کنه.دمیازش ند ی. بدهی_به نظرم، پسر خوب
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 گفتم : رلبیز 

 _انشالله.

 از قبل، بلند شدم و رو به مامان گفتم :به پا بود. خوشحال تر  یدلم عروس تو

 ست؟ی_رنگ شاد بپوشم بهتر ن

 گفت: مامان

 زرده که گرفتم برات بلنده، اون خوبه. رهنی_چرا، بهتره. اون پ

 .پوشمی_آره، خوشگل و بانمکه. همون رو م

 .رونیشد و از اتاق رفت ب بلند

اومده که  شیصد در صد پبراتون  یمسخره باشه، ول دی. شانهییآ یرو به رو ستادمیا

 هیاز  یحت

تمام، کارها رو انجام  یکه با انرژ  دیشیهم اونقدر خوشحال م کیکوچ موضوع

 .دشیدیم

 .یـلیبزرگ بود، خ یلیمن خ یموضوع برا نیا

که از قبل  یرهنیو باال سرم بستم. به سمت کمدم رفتم و پ دمیرو سشوآر کش موهام

 برداشته

پاپوش  د،ی. با شلوار سفدمیکش رونیرو انداختم تو کمد و لباس زرد خوشگلم رو ب بودم

 زردم رو

بود. رفتم  یکردم. عال یبررس نهیی. لباسام رو تنم کردم و خودم رو تو آدمیپوش هم

 نهییسمت آ
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رو هم زدم.  می. رژ لب کالباسدمیبورم کش یرو برداشتم و به مژه ها یمشک ملیر  و

 خوب نیهم

 .رونیرو سرم و از اتاق زدم ب دمیرو هم سرم کردم و چادرم رو کش دمیشال سف. بود

 . خداحافظ.ای_مـامـان؟ من رفتم کمک مح

. زنگ رو زدم و لبخندم پر رنگ نایا ایمح یو با دو رفتم سمت خونه  رونیخونه زدم ب از

 تر شد.

 یسخت در حال کار کردن بود. با اون تاپ و شلوارک ایخونه باز شد و وارد شدم. مح در

 بود، دهیکه پوش

شدم. خدا به ماکان رحم کنه! بهش دقت کردم. رنگ  یجور  هیدختر بودم  منکه

 یلیموهاش خ

لحظه  هیهنوزم باهاش لجم.  یموهاش رو. ول میکرده بود آبج ی. عسلاومدیم بهش

 !میکه ما باهم بساز  دیفکر کن

 رفتم سمتش. رو کندم و چادرم

 کنم من؟ کاریچ ،ی_مح

 رو زد به برق و گفت : یجارو برق میس

 ؟یبذار  یچ دیکه با یدونیبذار. م یشام مشت هی. دمیچ لی_تو آشپزخونه وسا

 رو کندم و خوشحال گفتم : شالم

 _چشــم.
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 یعنیمن بود،  یعاشق زرشک پلو با مرغا ایتو آشپزخونه و مشغول شدم. مح رفتم

 خانواده عاشق

گاز  یکردم. برنجم از رو ادیز  رشمیپلو هام بودن. در خورشت رو گذاشتم و ز  زرشک

 برداشتم

 لب گفتم و آب کشش کردم. ریبسم هللا ز  هی و

و گوجه ها و مشغول  ارایکردم. رفتم سمت خ ادیرو ز  رشیبرنج رو هم گذاشتم و ز  در

 درست

و نمک زدم.  مویرو هم اضافه کردم و آبغوره و آبل ازیشدم. پ یراز یساالد ش کردن

 رونینگاهم رو به ب یواشکی

 یقیو حواسش نبود. لبخند عم دیکشیم یداشت جارو برق ایدوختم. مح آشپزخونه

 زدم و فلفل

 اه،یاز فلفل س ادیبدش م یلیخ ایتو ساالد. از اونجا که مح ختمیرو برداشتم و ر  اهیس

 یمکیقا

. قشنگ همش زدم و شهیخوشمزه م میلیاتفاقا خ ش،ی. اتو ساالدا زمیر یم

 .خچالیگذاشتمش تو 

 ینیزم بی. سرنیتوش تا قشنگ جون بگ ختمیتو کاسه و آب ر  ختمیرو ر  زرشکا

 شستم و

که خودتونم  یا یخوشحال هیکردم و سرخشم کردم. هود رو روشن کردم و با  خوردش

 دیدونیم
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 .کردمیکار م ه،یچ یبرا

 که پر از عرق بود، وارد شد و یبا صورت ای. محیولو شدم رو صندل خسته،

 : گفت

 تو زحمت. ی_دستت درد نکنه. افتاد

 .ریدوش بگ هی. برو ی. خسته نباشکنمی_خواهش م

 انداخت و با هول گفت : ینگاه داد،یساعت که پنج رو نشون م به

 .انیمهمونا م گه،یساعت د هی_آره آره، من برم. 

 البد. گهیدل غافل، ماهانم هست د یافتاد که ا ادمیاسم مهمونا،  دنیشن با

 شدم و فقط سرم رو تکون دادم. یجور  هی

 رفته بود حموم، من تو فکر بودم. واقعا کم آورده بودم از نظر ایکه مح یتمام مدت تو

 ماهان! گفتیماهان و عقل هم م گفتیو دلم. دلم م عقل

 فونیو شالم رو سرم کردم. به آ دمیزنگ، پر  یادرجا خل شده بودم! با صد هـوف،

 ینگاه

 مامان و ستاره خانم بودن. انداختم؛

 .انیهال رو باز گذاشتم تا ب در

 ؟ی_مح

سرش بسته بود،  یو خوشگلش که باال دهیاتو کش یبا موها ایتو اتاق. مح دمییدو

 بود و ستادهیا
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 .کردیکمدشون نگاه م به

 _هـان؟

 وبه؟لباس رو بپوشم، خ نی_ا

 انداختم. خوب و خوشگل بود. یکه اشاره کرده بود، نگاه یکنارش و به لباس رفتم

 _اهوم، نازه.

 گفت: ایمح

 _زنگ خونه بود که زدن؟

 _آره، مامان و ستاره خانم بودن.

 .امی_عه؟ االن م

خوش رو و با متانت بهم جواب  یلیو سالم کردم که ستاره خانم خ رونیاز اتاق ب رفتم

 داد.

 _مارال کجاست ؟

 خانم گفت: ستاره

 بخره. یز ی. رفته سر کوچه چادی_االن م

 رو انداختم باال و رفتم تو آشپزخونه. ابروم

  

 

 !دم؟یرو من چرا تا حاال ند رییهمه تغ نیا ا،ی. خـدارونیفرستادم ب قیرو عم نفسم
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وقع و هر م یکرد یمحل یمدت بهش ب نیرو خودم دادم. خب معلومه، از بس ا جوابم

 داشیکه پ

 .گهید یکردیاون جا رو ترک م ای یگردوندیروت رو بر م ای شد،یم

 وارد آشپزخونه شد و گفت : ای. محدیکوبیام م نهیس یمثل دارکوب به قفسه  قلبم

 نجا؟یا ی_چرا اومد

 اومدم آب بخورم. زه،ی_هان؟ چ

 رو انداخت باال و گفت : ابروش

 !یگی_آره، تو که راست م

 نگاهش کردم و گفتم : یجد

که من بخوام بهت دروغ بگم؟ چرا اخالق گوهت رو درست  یهست ی_مثال تو ک

 ؟یکنینم

 گفت: ایمح

 .یشیادب تر م ی_درست حرف بزن. هر روز ب

 _برو بابا.

 نییبه ماهان نگاه کردم که سرش پا یچشم ری. ز رونیاز آشپزخونه زدم ب تیعصبان با

 بود.

 نگاهم بهم ننداخته. هی ی. از اون موقع، حتداومیبهش م شیته ر  چه
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تو  لیاز سر شب تا حاال، مثل در  ایمح نیرو سرم کردم. ا میتو اتاق و چادر مشک رفتم

 مخمه.

 و گفتم : رونیاتاق زدم ب از

 _مامان جان، من برم. خسته ام.

 گفت: ماکان

 .می_عه، کجا؟! ما که هنوز شام نخورد

. مامان جان، یف شده. تولدتم مبارک باشه داداشصر  ی_دستت درد نکنه، اما حساب

 ؟یندار  یکار 

 نگفت. یچیتکون داد و ه یموضوع از چه قراره، سر  دونستیکه م مامان

 گفت: مهرشاد

 ا؟یشده؟ محـ یبابا! باز چ ی_ا

 و متعجب به من زل زد. رونیاز آشپزخونه اومد ب ایمح

 _بله؟

 گفت: مهرشاد

 باز؟ یبهش گفت ی_چ

 گفت: ایمح

 !دیانداز یرو گردن من م یبابا! شما هم همه چ ی_ا

 گفت: بابا
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 ؟ی_بچه ها، بسه. محدثه، مگه بچه ا

 زل زدم. ماکان بلند شد و اومد سمتم. واریو به د رونیفرستادم ب یرو حرص نفسم

 گفت: ماکان

 شو. الیخ ی. چت شد دختر؟ بمحدثه؟ ازت انتظار نداشتم-

 داره به خدا. یتحمل کردم ماکان. صبر منم حد یلیاز سر شب خ-

 و گفت : دیخند

 مهربونه، فقط زبونش نامهربونه. یلی_به خدا خانومم خ

شده بود. آخ قلبم، نگاهش چه قدر  رهینگفتم و نگاهم به ماهان افتاد که بهم خ یچیه

 حرف داره.

 لب گفتم : ریزور نگاهم رو گرفتم و ز  به

 .ارمی_باشه. برم چادرم رو در ب

 تو اتاقم و نشستم رو تخت. نفس گرفتم. رفتم

 .دمیدر اتاق، پر  یصدا با

 _بله؟

 چهره اش، فوق العاده تعجب کردم. دنیآروم باز شد و از د در

 لحظه مزاحم بشم؟ هی شهی_م

 .دیی_بفرما

 که سکته کنم. با فاصله ازم، نشست رو تخت و گفت : االنه
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قبلنا برام  دیبرام سخته. شا یلیبگم و از کجا شروع کنم. خ یچه جور  دونمی_نم

 آسون

 خدا! یوا ،یعنیشرمنده ام.  یلیاالن که من خ یول بود،

 . مثل من بود و استرس داشت. با تته پته، ادامه داد :رونیفرستاد ب قیرو عم نفسش

 .رتهیدلم گتو دانشگاه تا امروز، من  یکه پا گذاشت یاز روز  ،یعنی_خب، از کجا بگم؟ 

رحمانه  ی. بدادیرحمانه ادامه م یطور پاهام. اما اون ب نیحس شد، هم یب دستم

 ینیر یش نیتر 

 بود. ایدن

 گفت: ماهان

. منه احمق، فکر کردمیم تتیبودم که با رفتارام اذ حیوق یلی_ به قول خودت، خ

 کردمیم

رام  طنتام،یهام و ش ینیر یو خود ش فامیبا چهار تا از تعر  گهید یتو هم مثل دخترا که

 و از خدا یش یم

 .گشتمی. دنبال نقطه ضعف ازت مزدمی. خودم رو گول میشیم قیباهام رف خواسته

از  یکه مادرم موضوع خواستگار  ی. روز یهست هیثابت کنم که تو مثل بق خواستمیم

 دختر

که با  خواستمیم یبه فرصت دارم. فرصت ازیرو مطرح کرد، حس کردم که ن مییدا

 .امیکنار ب دمیاحساس جد

 چشمات. نیر یش یایکه خالصه شده بود تو در  یاحساس



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mohadeseh.fجلف من |  یرمان آقا

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

300 

 

 کرد و گفت : یخنده ا تک

 خدا...! ی. واشهیسرش نم زایچ نی. عشق که اگهیعشقه د یگستاخم، ول یلی_خ

 .دیکش یقیدهنش رو گرفت و نفس عم یجلو

 

وصف  یو خوش یبود از خوشحال ییمن، رو به موت بودم. ته دلم، خبرا تیوضع و

 .ینشدن

 گفت : ماهان

 حرفا رو بهت بزنم. از اون روز که تو اون نیاومدم ا ییو چه رو یبا چه جرات دونمی_نم

 روشنم کرد. ،یکه بهم زد یا یلیاون اتفاق افتاد، به خودم اومدم. س غار

 که همه خورمیقسم م یول

خدا قسم، اصال  یده بود. به خداوندخاطر خودت بود. حالت بد بود. خوابت بر  به

به سرم آورد  یدلت چ نیکه گرفت. ا رهیگیدلت ازم م دونستمینگاهتم نکردم. م

 محدثه؟

 سردم شده بود. ی. هوا گرم بود، ولدمیلرز 

 گرفته که بغض توش پنهان شده بود، ادامه داد : یگرفته بودم. با صدا یمون الل

که تازه شناختمش و همشم  یی_ عوض شدم. نه به خاطر تو، به خاطر خدام. خدا

با امام  تش،ی. با خدا و اهل بیآشنا کرد یتو هستم. تو من رو با همه چ ونیمد

 ...اومدم حرف دلم رو بهت بگم.نیحس
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. آره، یتوکل کردم به خودش. اومدم بگم مهرت به دلم افتاده و دلم رو لرزوند امشب

 نیدل ا

 .رمیم ارتیز  یبرا شه،یهم ی. نه برارمی. دارم میو سر به هوا رو لرزوند طونیش پسر

 ؟یدیجواب دلم رو م ؟یمون یبگم که منتظرم م خواستمیم فقط

 . با بغض گفتم:دیاز چشمم چک یزور  یاشک قطره

 ؟یبر  یخوا یم ی_ک

 و گفت : شیتو صورت اشک دیرو کش دستش

 _فردا عازمم.

 زدم و با همون بغض گفتم : ینیر یش لبخند

 معرفت؟ ی_بدون من ب

رو دوخت تو چشمام. چشماش ناباور بود. باور نداشت حرفم  شیو جنگل یاشک نگاه

 رو.

 گفت: ماهان

 که درست حرف بزن. دمی. قََسمِت مفهی_من قلبم ضع

 پس؟ یکار کنم؟ هان؟ دل من چ یپس من چ ؟یبدون من بر  یخوای_م

 گفت: ماهان

 خدا! ی..وایعنی...یعنی..عی..ی_

 و بغض گلوم باز شد. دیچک اشکم
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 _آره، مهر تو هم به دلم افتاده.

 نشسته بودن. رونیکه ب ییاز اونا دمیبلند. ترس دیخند

 گفت: ماهان

عاشقتم. ممنون خدا،  ا،ی. خدای. عاشقتم خدا. جوابم رو دادایشکـرت خدا ا،ی_خدا

 ممنونتم.

 شد. لیبه خنده تبد اشکم

 گفت: ماهان

 .یمونی_بگو منتظرم م

 .یشرط هیبه  مونم،ی. منتظرت ممونمی_م

 جونم. یباشه، حت ی_هر چ

 پر از اشک شد و گفتم : چشمام

 .ینره که سالمم رو به آقا برسون ادتی_

 _نوکرتم هستم. محدثه؟

 براقش. یدفعه زل زدم تو چشماش، چشما نیکردم. ا نگاهش

 گفت: ماهان

 چه خبره. تولد ماکان بهونه بوده و دوننی. االن همه منترس دونن،ی_ همه م

 بنده بوده! یاصل، مجلس خواستگار  در

 شکرت. ا،ی. خدانییو سرم رو انداختم پا دمیخند ناباور
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*** 

 

ست و منم  وونهی. دزنهی. هر روز بهم زنگ مگذرهیهفته از رفتن ماهان به کربال م هی

 وونهید

تر. همه  یهم راض امکیو ستاره خانم و عمو س نیراض. مامان و بابا که کامال کرده

 و منم نیراض

ساعت فقط  هیتعجب کرده بود که تا  نقدریگذاشتم. ا ونیدر م هیطور. با هان نیهم

 نــه! گفتیم

مردونه رفتار کرد و به  یلیناراحت شد که زن داداشش نشدم. حسام خ یلیخ فقط

 من هم احترام ینظر منف

خوشحالم که نگو. مهرشاد  نقدری. امیماهان برگشت، عقد کن ی. قراره که وقتگذاشت

 درهمه. انتظار هیکه چند وقت

 یکم خوامیماهان و نم یبشم برا یزن عال هیکه منم ازدواج کنم. دوست دارم  نداشت

 هی نی. انهیاز من بب

 سر زدم. یروانشناس یتایاز سا یفقط به کل هفته،

 باهام مهربون شده. یلی. مامان خستیقراره ماهان برگرده و منم دل تو دلم ن امشب

رو برداشتم  میکه آخر سرم مانتو صورت کنمیام و لباس انتخاب م نهییآ یصبح جلو از

 دمیو پوش
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رو هم سرم کردم. ماهان  یساتن مشک ی. روسر دمیرو هم پوش کمیش یشلوار مشک و

 یگفت که عاشق لبنان

 زدم با برق لب. ملیزدم. ر  نهییبه خودم تو آ یبستمش و لبخند ی. لبنانبستنامه

 .خورهیم چیداره پ یخدا، دلم از خوشحال یبودم. وا یخودم راض از

 اتاقم زده شد و بلند گفتم : در

 _اومـدم.

. همه منتظر بودن. ستاره خانم که مدام قربون صدقه ام نییو رفتم پا رونیاتاق زدم ب از

. همه خوشحال بودن، به جز مهرشاد. کردنیو مارال، با لبخند نگاهم م ایح. مرفتیم

 اخماش درهم بود.

 کم با خودش خلوت کنه. هی بهتره

 نشست. نیزم ی_پرواز چهارصد و نود و هشت از عراق به تهران، رو

آن چنان دلم  پش،یو اون ت دنشیزل زده بودم و منتظرش بودم. با د شهیاون ور ش به

 که دیلرز 

انداخته بود  یسبز و مشک هیبود و چپ دهیپوش یبود غش کنم. لباس مشک کینزد

 دور گردنش.

 .لرزوندیم یخوشگلش هم دلم رو حساب شیرو داده بود باال و ته ر  موهاش

 گفت: مارال

 _اومـد. داداشم اومد.
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به سمتش. محکم خودش رو پرت کرد تو بغل ماهان و ماهانم با اون  دییدو و

 لبخنداش

 یبغلش کردن، حت ی. همه حسابکردیم یچال خوشگلش، فقط با دل من باز  و

 مهرشاد.

 . بغض کردم. با لبخند اومد جلو و گفت :دیبه من رس نوبت

 من. ی_باالخره اومدم بانو

 .نییزدم و سرم رو انداختم پا یخنده ا تک

 قبول باشه. ارتتیآقا. ز  ی_خوش اومد

 عمق گرفت و گفت : لبخندش

 به موال. _چاکرتم

 : میبه خودمون اومد امک،یعمو س یسرفه  با

 گفت: امکیس عمو

 .یبابا جان. خسته ا گهید می_بر 

 .نییبا لبخند بهم نگاه کرد و منم با هزار خجالت، سرم رو انداختم پا ماهان

*** 

 گفت: ماهان

 شما. اصل اصله. یبرا نمیا د،یی_بفرما
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خوشگل و براق رو  یچادر مشک یزدم و از دستش گرفتم. پارچه  یمحجوب لبخند

 لمس کردم.

 .فیبود و لط نرم

 راحت باشه. التیها. خ حیبه تمام ضر  دمشی_ قشنگ مال

که مودب حرف بزنه. دوباره برگشته بود تو قالب  کردیم یسع یلی. خدمیخند

 .طونشیش

 .ی_ممنون، لطف کرد

 شد جون شوما...! زیر  زیر لبخند زد که قند تو دلم  یجور  هی

 گفت: مارال

 ؟یپس من چ ؟یهمه چ یآورد یمح ی. فقط براینامرد یلی_خ

 زد و گفت : یتک خنده ا ماهان

 شما خواهر جان. یبرا نمی_ا

 و خوشحال گفت : دیو از دستش قاپ دیپر  مارال

 داداشم. یچه نازه. مرس ،ی_وا

 .خوشگل بود ییشدم. خدا رهیکه براش گرفته بود خ یخوشگل کیظرف کوچ به

 گفت: امکیس عمو

 سخن عشق خوش تر است. م،یبگذر  یز ی_از هرچ

 بود. یبد ی. جون من، سوتمیبه هم نگاه انداخت عیو ماهان، ضا من
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 رو لبم و لبخندم رو خوردم. دمیکش دست

 گفت: امکیس عمو

 دیام هیو هر چه زودتر عقد کنن. نظرت چ انیدوتا جوون ب نیا ن،یباش ی_اگه راض

 جان؟

 .دنیشروع کرد به کوب قلبم

 گفت: بابا

 ام. ی_منم راض

 .نییشدن. با خجالت، سرم رو انداختم پا رهیبرگشتن و خوشحال به ما خ همه

 روش. می. نشستمیبه سمت تاپ رفت گهید باهم

 کرد و گفت : یتک سرفه ا ماهان

 ه؟یتون چ ندهیشوهر آ یشما برا اری_خب بانو، مع

 و گفتم : نییرو انداختم پا سرم

 _صادق باشه.

 .ی_بل

 کردم و ادامه دادم : یخنده ا تک

 نکهی_بهم دروغ نگه اصال. فقط به خانومش توجه کنه، غر نزنه و مهـم تر ا

 خانومش باشه. یفقط برا طنتاشیش

 وقت؟! هینشده باشه  مونیخدا! پش ی. واکنهیکه داره فکـر م دادینشون م سکوت
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گونه اش مواجه شدم. چشم هاش که  یند کردم که با لبخند و اون چال رورو بل سرم

 اصال انگار

 روشن بود توش! پروژکتور

 نخورمت دختر! دمیقول نم م،یبمون گهید کمیتو.  می_بلند شو. بلند شو بر 

ماهان به  یسمت خونه که قه قهه  دمییخجالت آب شدم و زود بلند شدم و دو از

 و لبخند دیگوشم رس

 پر رنگ تر شد. من

*** 

 لم؟یبنده وک ای_آ

خاطر  نانیرو اول به خدا و بعد به ائمه سپردم و با اطم میو خوشبخت دمیرو بوس قرآن

 بزرگترا، بـــله. یخدا، گفتم : با اجازه  یاز سو

 .می. ماهان هم بله رو گفت و حلقه به دست هم کرددیفضـا ترکـ کل

 زود اتفاق افتاد. یچ همه

 نفرتمون،

 عشقمون،

 !مونیو خوشبخت گـهیبه هم د دنیهمه مهم تر هم رس واز

 دمیگرم شد. فهم امیزد که تمام دن میشونیبه پ یلبخندش پررنگ شد و بوسه ا ماهان

 مرد نیاالن ا
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 منه. یآقا منه،

 . ماهان در گوشم زمزمه کرد :رفتینم نییخوشحال بودم که غذا از گلوم پا انقدر

 خوره؟ینم _خانوم خوشگلم چرا غذا

 من شده بود. یمردم که تازه امروز برا یکردم ناز کنم برا هوس

 .کنهی_دلم درد م

 قول مهرشاد، لعنت بر روح پر فتوح آدم دروغ گو. به

 گرفت و گفت : یرنگ نگران چشماش

 دکتر؟ می_بر 

 .شمی_نه نه، بهتر م

توش کاسته نشد. دستش رفت سمت قاشقم و برش  ینگران ینگاهش، ذره ا اما

 داشت. پر از برنجش

 کباب روش گذاشت و گرفت سمت لبم : یو تکه ا کرد

 _بگو آ.

 کردم و چادرم رو گرفتم تو صورتم و گفتم : یا خنده

 زشته. وونه،ی_د

 ...آ...ادیرو، داره م مایهواپ نیا نی_بب

 .دیترک یجمع هی هوی. سقوط رو درآورد یقاشق رو برد باال و ادا بعد

 رفت. تمونیثی_ح
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 دهنش رو قورت داد و گفت : آب

 _صد در صد، شـک نکن.

 شده بودن. رهیکه با لبخند و خنده به ما خ تیبه سمت جمع میبرگشت

بنده بود که قاشق رو کرد تو حلقم. )بر  فیلط یقاشق فرو رفت تو حلقم. بله! آقا هوی

 !(تیاساس واقع

 ماهــان من چه کنم؟ نیاز دست ا ا،یخداام گرفته بود.  خنده

 .کردیلحظه هم ول نم هیخونه. ماهان دستم رو  میبرگشت

 خانم گفت: ستاره

عروسش باشه، من امشب  یشب عقدش خونه  دیکه داماد با یی_خب، از اون جا

 .دمیپسرم رو راه نم

 ما. یکه ماکان هم تلپ بود خونه  ادمهی. گفتیدهنم رو قورت دادم. راست م آب

زل زده بود به  ش،یطونیش یشد. نگاهش کردم که با چشما ادیدست ماهان ز  فشار

 من.

 و گفت : دیخند مامان

 . قدمش رو جفت چشمام.زهیپسره منه و مثل ماکان برام عز  نمیا-

 هم اکنون، ماهان چاپلوس! و

 گفت: ماهان

 _نوکرتم هستم به خدا.
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 نگاه کردم. کرد،ینگاهمون م زونیآو یزدم و به ماکان که با لب و لوچه  یلبخند

 م؟یداشت ییروزا نیما هم همچ ادتهی ا،یدل آزار. مح شهیبه بازار، کهنه م ادی_نو که م

 گفت: ایمح

 ها! گذرهیهمش چهار ماه از ازدواجون م زم،ی_ماکان جان، عز 

 ماکان باز شد و گفت : شین هوی

 . بخت شما هم باز شد.مونیچه خوب بود عروس ییخدا ی_ول

 نگاه کردم که با اخم یچشم ریو زد بهش. به ماهان ز  دیفهم ایشدم. مح ناراحت

 بره، با لبخند گفتم : نیجو از ب نیکه ا نیا یشده بود. برا رهیماکان خ به

 قدمش خوب بود. اون زودتر از شما عقد کرد. هیدوستم هان رم،ی_نه خ

 و گفت : دیخند ماهان

 رو تف کن! هستش ؟ی_خورد

 .دمیخند منم

 گفت: مارال

 سرخــ...آخ. ی. آخ جـون بماهانم رفت نیشکرت ا ا،ی_اه اه اه! خدا

 گرفته! ادیخانم از بس بامامانم گشته، ضربه فنا رو  ستاره

 خانم گفت: ستاره

 آره؟ د،ی. فردا هم دانشگاه دار دیخسته ا د،ی. بر زمیعز  دی_بر 
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تو چه  دیدونینم ،یما. وا یخونه  میرفت ،یو بعد از خداحافظ میرو تکون داد سرمون

 بودم! یتیوضع

 خود خدا! ایاتاق تنها... هیبا ماهان تو  من

 گفت: مامان

 .یکیتار  نیتو ا یشیم ریو اس شهیجان، آب ببر تو اتاقتون. شب تشنه ات م ای_مح

 گفت: ماکان

 د؟یخوای. ماهان داداش، شما نمپارچ آب رو کنمیپر م رمی_چشم مادر جون، االن م

 گفت: ماهان

 .برمی_نه داداش، زحمت نکش. خودم م

 لبـو. نیام شده بود ع افهیق

رفتم تو اتاق و ماهان پشت سرم وارد شد و با لبخند نشست رو تخت. کت تک  زود

 خوشگلش رو یمردونه 

 و گفت : درآورد

 نهیرو بب تیکه خوشگل یار یچادرت رو درب یخواینم ؟یستادی_خب بانو، چرا ا

 شوهرت؟

 .دیکه آروم خند دمیرو به دندون کش لبم

 کوتاه بود. نیآست نکهیمخصوصا ا اومد؛یبهش م دیشد. رنگ سف بلند
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 رهیرو از سرم برداشت. مات به من خ دمیساتن سف یو روسر  دیرو از سرم کش چادرم

 شده بود.

 گفت: ماهان

 مخصوصا موهات؟ ؟ی_تا حاال بهت گفته بودم که فوق العاده ا

 _آره.

 تعجب گفت : با

 دروغ؟!-

 کردم؟ کاریو منم چ یگفت یبود یگر  یز یبار که در حال ه هی_بله آقا. 

 و گفت : دیو لپم رو کش دیخند

 بهم. یگند زد-

 و رفتم سمت دمیشد. باز خجالت کش رهیکردم که با عشق بهم خ یبلند ی خنده

 ادیکوتاه تنم بود. ز  نیآست رهنیپ هیکمدم. مانتوم رو درآوردم و گذاشتم تو کمد. 

 کردم،یاحساس خجالت نم

 یو شوهر دار  یخانه دار  یمدت کم، حساب نیتو ا دیرو خودم کار کرده بودم. با یلیخ

 ادیرو 

 باشه. )اه اه اه!( یتا فوق العاده شوهرم ازم راض رمیبگ

 ادیشده بود.  ی. بازم لپام گل گلنهییآ یتمام مدت به من زل زده بود. رفتم جلو ماهان

 نیا

 .میداشت ی. چه روزگار دادیگواش رنگ م نیع ر،یبخ ادشیها افتادم.  یگل مداد
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تو رو خدا! موهام رو باز کردم و دست  کنمیفکر م یبه چ تیوضع نیاالن دارم تو ا نگاه

 الشون

 یلیرنگم، خ یبرداشته و قهوه ا یهشت یبورم. ابروها یموها دیرسی. تا باسنم مبردم

 یکوتاهم نگاه کردم. کارتون نیآست رهنی. به پکردنیم فیو همه تعر  اومدیبهم م

 هم پام بود. دیشلوار تنگ سف هیروش، هفت کوتوله.  بود

 شده بود. رهیسمت ماهان که با لبخند بهم خ برگشتم

 آقاهه؟ ی_ه

 که داشت، پررنگ تر شد و گفت : یلبخند

 _جون دل آقاهه؟

 !کمونیرمانت یکه گند زده شد تو صحنه  دمیکش یا ازهیتو دلم آب شد. خم قند

 خسته ام که گفت : دیفهم

 .ارمیآب ب نییپا رمی_من م

 یرو تکون دادم و تا رفت، از فرصت استفاده کردم و هجوم بردم سمت تخت. ا سرم

 بابا! ماهان

 کار کنم پس؟ ی. چشهیجا نم نجایمحدثه کشش که ا کلیاون ه با

 و در اتاق رو باز کردم. دمیزدم و پر  یکه به سرم زد، لبخند گشاد یفکر  با

 ؟ی_مهـرشاد؟ داداش

 اتاقش باز شد و با دو اومد سمتم. در
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 _جونم؟

 کرده. هیمن. گر  رمیبم یاله

 ؟یکرد هیگر  ره،ی_ محدثه برات بم

 .نیینگفت و سرش رو انداخت پا یچیه

 بغلش و آوردمش تو اتاق خودم. سرم رو فرو کردم تو بغلش و گفتم : دمیپر 

 کوچه نی. قراره همکتونمی. من که نزدیشیمن، اگه من برم که تو تنها نم ی_زندگ

 .گهید میر یبگ خونه

 ؟یگی_راست م

 .گمیدارم راست م ،یمرگ آج-

 زد و گفت : یندو در باز شد. ماهان لبخ دیخند

 رو بهم زدم؟ تونی_خلوت خواهر برادر 

 گفت : یزدم و مهرشاد با لحن مهربون یلبخند

 ؟یصدام زد یخواستیم یز یچ ،یآبج ی_نه داداش، من برم. راست

 ؟یار یزحمت لحاف و پتو م ی_ ب

 و رو به مهرشاد گفت : یپارچ رو گذاشت رو عسل ماهان

 .میار یباهم ب می_بر 

 .یخوشبخت نیو من تو دلم خدا رو شکر کردم از ا رونیرفتن ب باهم
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 یدو نفره. وا یو پتو میو دوتا بالشت انداخت میهمراه ماهان، تشک رو پهن کرد به

 خدا، استرس دارم بدجور.

 چشمم رو گرفتم. یزدم و جلو یفیخف غیشلوارش رو درآورد که ج ماهان

 قهه زد و گفت : قه

 تموم شد. زم،ی_تموم شد. عز 

. ولو شد تو جاش و اشاره کرد رونیفرستادم ب قیدستم رو برداشتم و نفسم رو عم آروم

 برم بغلش.

رو  یتشک، حس خوب ی. خنکدمیرو خاموش کردم و آروم رفتم کنارش دراز کش المپ

 بهم منتقل

حس  نیو ماهان هم دستاش رو دور کمرم احاطه کرد. بهتر  دمیکش یقی. نفس عمکرد

 بود. ایتو دن

قلبش که تند تند و پشت سر هم  یاش فشردم و به صدا نهیسرم رو به س شتریب

 که یو به قول استاد زدیم

 نیحالتا رو داشتم، گوش سپردم. قشنگ تر  نیعشقه و منم هم ینشونه  گفتیم

 بود. ایصدا تو دن

 گفت: ماهان

 خوشبختم. یلی_من خ

 _چه طور؟
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اومده. خوشگل، تر گل ورگل، مومن و با حجاب،  رمیمثل شما گ یبیخانم نج هی_چون 

 .ییایزن دن نیبهتر 

 !یکردیکه رو نم یزلزله ا هیروح هیهمه مهم تر،  از

 .گفتیراست م یی. خدادمیخند

 خوشبختم، چون تو رو دارم. یلی_منم خ

 ؟یدیبهم م یقول هی ماهان،

 _جونم؟

 حرف نزن. باشه؟ گهید یدانشگاه و جاها یکدوم از دخترا چیبا ه گهی_د

 چشماش، صادق بودن. یمن رو از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمام. جنگل عیسر 

. باورم کنمینم یکار  نیبکنم. همچ یکار  نیعالمم اگه همچ رتیغ یرو بدون ب نی_ا

 کن.

 .دیزدم و رفتم تو بغلش که خند یخفه ا غیشد و ج دیشد لبخندم

 گفت: ماهان

 اعتراف بکنم؟ هی_

 _هوم؟

 هیون روز که تو سلف دانشگاه با اون دختره اومدم تو، دوست دخترم نبود. من ا-

 یغلط
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من کرد.  زونیو جزوه اش رو گرفتم و خواستم بهش پس بدم که خودش رو آو کردم

 فرصت مناسبه هی دمیمنم د

 حرص خوردم. شتریتو رو حرص بدم، اما الحق که من ب نکهیا یبرا

 چه قدر حرص خوردم؟ بزنم نصفت کنم؟ یدونیم شعور،یب ی_ا

 کرد و گفت : یبلند ی خنده

 .یشیخوشگل تر م ،یخور ی_حرص م

 _بخواب بچه پر رو.

به خودش فشار داد. کم کم چشمام گرم شد و به  شتریو من رو ب دیکش یا ازهیخم

 خواب رفتم.

 

 !نگید نگید نگید

 ه بدنمب یچشمام رو باز کردم و کش و قوس ه؟یک یگوش یصدا اه،

ماهان به دور کمرم شدم. برگشتم. لبخندم عمق  یمردونه  یکه متوجه دست ها دادم

 شیگرفت و گوش

خدا! نماز خواب  ایگذاشته رو زنگ.  دمیکه گذاشته بود باال سرمون رو برداشتم و د رو

 موندم.

دورگه  ی. ماهان چشماش باز شد و با صداخوردهیکه داره زنگ م ستمهیب یدفعه  نیا

 که داشت، گفت : یا

 شده؟ی_چ
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 _نماز خواب موندم.

و من با  ییرفت تو دستشو عیصبح بود. سر  می. ساعت پنج و ندیمن، اون پر  یجا به

 تعجب بهش نگاه

و رفت سمت  رونیاومد ب سیخ یو دستا سیبا صورت خ قه،ی. بعد از پنج دقکردمیم

 یجا نماز رو

. ماهان کردمیباور م دیبا یباور نداشتم، ول ا،ی. خدادنی. قلبم شروع کرد به کوبزمیم

 داره نماز

 نبوده که گذاشته رو زنگ. لیدل ی. پس بخونهیم

 خوندم. اینماز رو تو دن نیسرش قامت بستم و بهتر  پشت

*** 

 گفت: ماهان

 ؟یشینم داری_محدثه؟ خانم گل؟ ب

 رو بردم تو چشمام و مالوندم و گفتم : دستم

 سالم...ساعت چنده ؟-

 دانشگاه. میبر  دی. نه بایسالم، ساعت هشته. بلند شو خانم کیل_ع

 که ماهان قلقلکم دمیبلند کش ی ازهیخم هیبه بدنم دادم و  یشدم و کش و قوس بلند

که تو ذهنتون  یلیام از اون کروکد افهیق یعنیام رو خنده ام گرفت.  ازهیو نصف خم داد

 ن،یتصور کرد
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 برابر بدتر شده بود! صد

 خنده و گفت : ریزد ز  بلند

 .یباحال شد یلیخدا! خ ی_وا

چپ نگاهش کردم و بلند شدم. خواستم جامون رو جمع کنم که مانع شد و گفت  چپ

: 

 .کنمی_من جمع م

 .ییزدم و رفتم سمت دستشو یلبخند

 گفت: ماهان

 .میهم بزن یفروش ینیر یسر به ش هی دیکه با زمی_ بدو حاضر شو عز 

 ؟یفروش ینیر ی_چرا ش

 .میبدم بابت خوشبخت ینیر یدانشگاه رو ش خوامی_ م

 کردم و گفتم : یا خنده

 .وونهی_د

شدم. چه زود  رهی. به ماهان، متعجب خرونیب دمیو صورتم رو شستم و زود پر  دست

 حاضر

به تن داشت.  یروشن و شلوار دود یطوس رهنیشدم. پ رهیخ پشیبود! به ت شده

 محشر شده بود.
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 کرد،یبود و با برس من داشت موهاش رو درست م ستادهیا نهییآ یکه جلو یحال در

 گفت :

 شد. ریکه من رو دختر! بدو. د ی_خورد

رنگم رو  یباهاش ست کنم. شلوار دود خوامیرفتم سمت کمدم. م ،یو با شاد یانرژ  پر

 رو میطوس یبا مانتو

 نرویرو هم ب میطوس ی. رفتم پشت در کمد و عوضش کردم. مقنعه رونیب دمیکش

 و رفتم دمیکش

 . برسم رو از دستش گرفتم و گفتم :نهییآ سمت

 .ایکنیم پیخوشت یدار  یلیآقاهه، خ ی_ه

 زد و چال گونه اش بود که چنگ زد به قلبم. یلبخند

 گفت: ماهان

 .یکنیباهام ست م یدار  ول،ی_خوشم اومد. ا

 پررنگ شد و گفتم : لبخندم

 .گهید مینی. ما امی_چاکر 

نشست رو تخت و مشغول  داد،یخنده و همون طور که سرش رو تکون م ریز  زد

 جوراب پا کردن شد.

 .رونیب میو از اتاق زد میحاضر شد عیسر 

 نبود، به جز ماکان و مهرشاد که رفته بودن سرکار و مدرسه. داریب یکس چیه
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. خوشگل ماهان زل زدم ی. به فرار میشد یو با بسم هللا، راه میصبحانه خورد عیسر 

 دلم براش

 .شده بود. نشستم جلو و لبخندش پررنگ شد تنگ

 .میدانشگاه شد یو راه میگرفت ینیر یتا جعبه ش سه

. چادرم رو درست کردم و نگاه به حلقه میشد ادهیپارک کرد و پ نگیرو تو پارک نیماش

 خوشگلم ی

شدم. خب خدا رو شکر، دستش  رهیکنجکاو شدم و به دست ماهان خ هوی. انداختم

 بود.

ها رو دستش گرفت. رفتم سمتش تا کمکمش کنم که مانع شد. با اون  جعبه

 بازوش رو گرفت ت،یوضع

 و گفت : سمتم

 .رشی_بگ

 _هــان؟

 خنده گفت : با

 .رشیبازوم رو، بگ یعنی_دستم رو، 

 یز یچ هیو  سمینویم یز یچ هی یعنی. رونیب میلبخند بازوش رو گرفتم و زد با

 !دیخونیم

 .میرفتیو راه م میگرد شده بود. دوتامون لبخند زده بود یچ یاندازه  چشماشون
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 یهمه الل مون م،یسمت کالس. تا وارد کالس شد میو رفت دمیدستش رو چسب شتریب

 رتیگرفتن و با ح

 سمتمون : دییزد و دو غیج هیشدن. هانـ رهیما خ به

 مبارک باشـه. ،ی_مح

 گفت. کیو بغلش کردم. رفت سمت ماهان و تبر  دمیخند

 رو باز کرد و تعارف زد. بچه ها هنوز هنگ بودن، مخصوصا ینیر یش یدر جعبه  ماهان

 .دیحم

 گفت: دیحم

 _ماهان، چه خبـره؟!

 نگاه به من انداخت و با لبخند گفت: مین هی ماهان

 مرغا. با محدثه ازدواج کردم. یقاط میرفت گهی_ما هم د

 .شدیم یبود که روسرمون جار  کاتیتبر  لی. سدنیزدن و سوت کش ـغـیج همه

 کیو تبر  کردنیبا محبت بغلم م ،یا گهید زیچ ای یا یحسود چیبدون ه دخترا

 و گفتنیم

 هم وارد شد و با لبخند گفت : نی. استاد زر کردیپخش م ینیر یهم ش ماهان

 _چه خبره؟

کرده بود  رییتغ یلیمن، متعجب شد. خب معلومه، خ دنیسمتش و از د برگشتم

 صورتم.
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 .نییزل زده بود به من. اخم کردم و سرم رو انداختم پا ره،یخ رهیخ

 گفت: دیحم

 باهم عقد کردن. یبیو ماهان نق ی_استاد، خانم جعفر 

استاد رو به رو شدم. همه سکوت  رونیمتعجب و ح ی افهیرو بلند کردم که با ق سرم

 کرده بودن.

 گفت : یآروم یهم فشار داد و با صدا یبرگشت و زل زد به من. چشماش رو استاد

 .دی. خوشبخت بشگمیم کی_تبر 

که از صد تا فحشم بدتر  یظیرفت سمت استاد و با اخم غل ینیر یش یبا جعبه  ماهان

 .دینک نیر یاستاد، دهنتون رو ش دییبود، گفت: بفرما

 لب تشکر کرد. ریو ز  ینیر یلرزون استاد که کامال معلوم بود، رفت سمت ش یدستا

که داشت، زل زد به تخته. خر نبودم و  یاومد کنارم نشست و با اخم ماهان

 به من یحس هیاستاد  دونستمیم

. دستش رو گرفتم و فشردم. اخماش باز هیعصب یلیو االن خ دهیو ماهان هم فهم داره

 یکه با انرژ  یتو چشماش بود. دستم رو متقابال فشرد و به درس تیعصبان یشد، ول

 یلیخ

 .میگوش سپرد شد،یداده م یبد

*** 
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تو  میو رفت میتکون داد نیدورب ی. دستمون رو جلومیو وارد شد میخونه رو باز کرد در

 یخونه 

. با میخوشحال تر بود ،یا گهید یبود و از هر لحظه  مونی. امشب عروسخودمون

 که ماهان یا یانرژ 

 نیاز ا یبودم. ول ایدختر تو دن نیدو ماه رو واقعا خوشبخت تر  نیا کرد،یمنتقل م بهم

 به بعد،

 بشم. ایزن دن نیخوشبخت تر  قراره

که  ی. رو کردم سمت ماهان. با لبخنددمیکشی. خجالت ممیاتاق خوابمون شد وارد

 .کردیرو باز م ونشیداشت، داشت پاپ

 ارم؟یکمکم لباسم رو در ب یایب شهی_ م

 اومد سمتم. سرخ سرخ شده بودم. ،ییرو انداخت باال و با لبخند دندون نما ابروهاش

بورم و  ی. دستاش رفت سمت موهانییرو آروم درآورد و سرم رو انداختم پا لباسم

 بازشون

 ها رهیداغ ماهان با دستام برخورد کرد و زودتر کمک کرد تا از شر اون گ ی. دستاکرد

 .دیبشم. دستاش دور کمرم رو احاطه کرد و گردنم رو بوس خالص

 قرمز و مهربونش زل زدم. یشدم و برگشتم. به چشما گرم

کرد و  کیزد و صورتش رو بهم نزد یرفت سمت چراغ و خاموشش کرد. لبخند دستش

 .دیمن رو بوس
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 یـیتو ـچیمـن، بـا ه ـنیا

 .سـتین یخـودت، *مــا* شـدنـ ریغـ

 

 که داشتم، چشمام رو باز کردم. یدرد اب

لختش، سرش رو  یو با هزار زحمت، برگشتم. ماهان با باال تنه  دمیکش یقیعم نفـس

 فرو کرده بود

 ماهان و تکونش ی. دستم رو گذاشتم رو شونه کردیدلم درد م ریگردنم. ز  تو

 .ختیگونه ام ر  یاز درد رو ی. قطره اشکدادم

 و گفت : دیهول پر  با

 شده؟ی_هان؟ جانم، چ

 بغض گفتم : با

 _ماهان، دلم...

 بود. یبد یلی. درد خدیچک یقطره اشک بعد بعد

 بلند شد و گفت : عیسر 

 دکتر. می_بلند شو بر 

 بلند شم. تونمی_نم

 زدم که هول شد. یبلند ـغیدستم رو گرفت و بلندم کرد. ج ،ینگران با

 نایمنم از کمد برداشت. حاال خوبه مامان ا یسمت لباساش و تنش کرد و لباسا رفت
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 خوشگل. نطوریبزرگ بود و هم یلیرو دم دست گذاشتن. اتاقمون خ نایا مانتوم

 به زور بست. رهیسمتم و کمک کرد که تنم کنم. موهام رو با گ اومد

رو سرم و دستم رو گرفت و آروم آروم، شروع  دیرو هم سرم کرد و چادرم رو کش شالم

 کرد

 .رفتن راه به

 .نیآفر  ا،یخانمم. آروم راه ب ستین یز ی_چ

 خودم رو لوس کنم. شتریب شدیکه داشت، باعث م یا یمهربون

 .یسمت درمونگاه شبانه روز  میسه صبح بود و رفت ساعت

 اوضاع از چه قراره. دیزد و فهم یمن، لبخند دنیبود که با د یخانم جوون دکتر

 ؟یدرد دار  یاز ک زم،ی_عز 

 و گفتم : نییو سرم رو انداختم پا دمیکش خجالت

 .شهیم یدو ساعت یکی_

رو تکون داد و لبخندش عمق گرفت و شروع کرد رو برگه نوشتن. واال به خط  سرش

 یخیم

 کنه. هیشباهت داشت! برگه رو گرفت سمت ماهان و گفت که داروهام رو ته شتریب

 با دو رفت و دکتر رو به من گفت : ماهان

 دکتر. ارنیموقع زنشون رو نم نیاز مردها هستن که ا یلیدون. خ_قدر شوهرت رو ب

 زدم و منتظر ماهان نشستم. یلبخند
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 .ارهیتو. رفت سمت آشپزخونه تا برام آب ب میخونه رو ماهان باز کرد و کمکم کرد بر  در

خودمون  یتو کوچه  یمتر  صدیس یکم به خونه دقت کردم. خونه  هیلحظه،  نیا تو

 یزرک یو روشن و فرشا دیسف یوارایرنگ و د یزرشک یبود. مبال

 زیخوشگل و م نچیا LED 62خوشگل بودن و نرم بودن.  یلیخ ،یمشک

 بزرگ کنارش و لوستر بزرگ یها یخانگ نمایبا س یمشک یو مربع یچوب ونیز یتلو

 بود. یو نقره ا ییاز طال یبیچهار تا اتاق. اتاق خودمون که ترک و

لبخند رو لبش اومد سمتم و داروم رو داد دستم. تشکر کردم و آب و  وانیبا ل ماهان

 دارو رو

 باال. انداختم

 خانم خوشگل؟ ی_بهتر 

 بهترم. یکم هی_اهوم، 

 اومد سمت صورتم و گونه ام رو نوازش کرد. دستش

 .خانم شدنت مبارک ،ی_راست

 و لبخند زدم. بلند شدم و رفتم سمت اتاق مشترکمون. نییرو انداختم پا سرم

 شلوارک عوض کرد و منم هیرو درآورد و شلوارش رو با  رهنشیسرم وارد شد و پ پشت
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ماهان  یعوضش کردم. دستا م،یرو درآوردم و با لباس خواب کوتاه و تنگ زرشک لباسام

ماهان  یداغ و طوالن یاو بوسه ه میبود که دوباره کمر رو احاطه کرد و رو تخت ولو شد

 برد. قیبود که من رو به خواب عم

 

 حموم به صدا در اومد. در

 _جانم؟

 اومدن. نای. مامان اایزودتر ب ،یخانم-

 تو و با خنده گفت : دیگفتم و در رو باز کردم که ماهان پر  یعیسر  یوا

 .ی_ها ها! گول خورد

 بود. وونهیدوش. د ریزدم که بغلم کرد و بردم ز  غیج

 ماهان. نیشده ها ا تیترب ی. برونیب میو زد دمیچیرو دور خوردم پ لهحو

که موهاش رو  یواقعا اومدن. ماهان در حال گهید نایکه مامان ا دمیزنگ، فهم یصدا با

 خشک

 با حوله، گفت : کردیم

 . تو لباسات رو تنت کن.کنمی_من باز م

رو  یخوشگل ییطال نیآست رهنیهجوم بردم سمت کمدمون. پ عیگفتم و سر  یا باشه

 که ماهان

کاراش فوق العاده  نکهیا لی. ماکان به دلدیبا شلوار سف دمیبود رو پوش دهیخر  برام

 بود، نیسنگ
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 هم نامحرم نداشتم. نیهم یو برا ادیکرد و گفت نم یعذرخواه

 هی عیو موهام رو با سشوآر خشک کردم. خشک خشکم نشدا. سر  نهییآ یجلو رفتم

 خط

 هم روش. ملیزدم و ر  یروشن یژ لب قهوه او ر دمیکش چشم

نفر  نیلبخند زد و اول دنمیو خجالت زده، سالم کردم. مهرشاد از د رونیاتاق زدم ب از

 بود که

 ازش. دمیکشیخجالت م یلی. خدمیبغلم کرد و بوس اومد

 پدر جون. نطوریتو بغل مامان ستاره و هم رفتم

 .کردینشسته بود و با لبخند نگام م ماهان

 گفت: مامان

 آوردم. یمادر، براتون کاچ دیای_ب

مشغول  یتو آشپزخونه و همگ میرو گاز گرفتم و دست تو دست ماهان، رفت لبم

 .میصبحانه خوردن شد

نداد.  تیاهم یکس چی. هییبلند شد و رفت سمت دست شو ایصبحانه، مح وسط

 ماهان برام لقمه

 .خوردمیو من با خجالت م گرفتیم

 افتادم شیماه پ شیش ادیبود که همه زوم بودن رو ما دوتا.  نیا یبدبخت حاال

 و منم کرمو، زل زده بودم بهشون. خوردنیو ماکان هم با خجالت صبحانه م ایمح که
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 .دمیکدوم کارم رو پس م یدارم تقاص و بدبخت دمیخـدا! فهم یا

*** 

از عشقمون به هم  یو ذره ا گذرهیم مونیمشترک زندگ یروزا نیسال از بهتر  کی

 شعوریکرد و خاک تو سر ب یما، عروس یهم دو ماه بعد از عروس هیکم نشده. هان گهید

 حامله ست و سه ماهشه.

 یبچه اش افتاد، ول یهم که حامله شد و نتونست تحمل کنه و تو چهار ماهگ ایمح

 االن دوباره حامله ست و مثل

 یبیو ب ییم. رفتم تو دستشوبه خودم مشکوک شد دایسه ماهشه. منم جد ه،یهان

 .چک رو برداشتم

خدا! من تازه نوزده  یاش، دستم رو کوبوندم تو سرم. وا جهینت دنیداشتم. با د استرس

 سالمه.

 ؟یتا ک یرو گاز گرفتم. بدبخت لبم

 . رفتم تو اتاقمون و به موهام که امروزدمیتدارک د یروز سالگرد ازدواجمونه. کل امروز

روشن به رنگ بور به موهام اضافه کردم، نگاه کردم.  ییطال یاخه هاش شگاه،یآرا رفتم

 یابروهام رو هشت

خانم  یلیام خ افهیو ق دمیدرخشیداشتم. کامال م حیمل شیآرا هیکرده بودم و  خوشگل

 . به ساعت نگاه کردم.شده بود

 که گرفته بودم رو درآوردم و ی. کمد رو باز کردم و لباس خوشگلادیکه آقامون ب االناست

 کردم و چرخ خوردم. قصد جون ماهان رو کردم! تنم
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دوتا بند نازک  ،یچیتر از باسنم بود و باالشم که اصال ه نییوجب پا هیکه  شیبلند

 خوردیم

 زیسالگرد ازدواجمون، سوپرا زی! امشب عالوه بر سوپرارونیبود ب ختهیر  میتمام زندگ و

 میحاملگ

 بود. شمع ها رو روشن یعال یبه خونه انداختم. همه چ ینگاه بدم. دیبا هم

 .ادیو چرغا رو خاموش کردم و نشستم رو مبل تا ماهان ب کردم

 بوده. ادشیمن، ماهانم  یخدا یباز شد و ماهان وارد شد. وا یکیخونه ت در

 شده بود به شمع ها. رهیتعجب خ با

 ؟ی_خانم

 دمیو پر  دمییشد سمتم. دو دهیو نگاهش کش دیکه ترس دمیکش غیشدم و ج بلند

 بغلش.

 و من رو سفت گرفت. دیخند

 کردنمون مبــارک! داینجات پ یدگی_از ترش

 رو لبم کاشت. گل رز سرخ رو گرفت سمتم و گفت : یو بوسه ا دیخند بلند

 به خانم خوشگلم. می_تقد

دستش گرفتم و رفتم سمت چراغا و روشنشون کردم. گل رو بو کردم و با لبخند  از

 برگشتم

 زدم و گفتم : یمات ماهان رو خودم شدم. لبخند بدجنس ی افهیمتوجه ق که
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 کن. شیآقاهه، درو ی_ه

 تو آشپزخونه دمییدهنش رو قورت داد و نگاه ازم گرفت و رفت سمت اتاق و منم دو آب

و گلدون و با عشق نگاهش کردم. وارد آشپزخونه شد و نگاهم رو گل رو گذاشتم ت و

 کلیه

 کنم، خودم بدتر شدم! رونیرو ح نی! من اومدم ایماهان موند. زک یا کهیت

 .یخانم یدی. زحمت کشادیم یخوب ی_به به، چه بوها

 و در گوشش زمزمه کردم : دمیرو براش کش یلبخند رفتم و صندل با

 .پمیخوشت یآقا نی_بفرما بش

 . به زور جدا شدم و گفتم :دمیزل زد بهم و بوس خمار

 !وونهیشامت رو بخور د نی_بش

 یو نشست. سه مدل غذا درست کردم. البته به اندازه  دیو لپم رو کش دیخند

 نکهیا یخودمون برا

 مرغ و فسنجون درست کرده بودم. ،ینره. قورمه سبز  هدر

 .کنمین درست مآقامو یبرا یکه از فسنجون متنفرم، ول خودم

 و گفت : دیرو به هم مال دستاش

 _کدوم رو بخورم؟

 _همه رو!

 .کردیگاو افتادم به خوردن. ماهان با تعجب نگاهم م نیو شروع کرد و منم ع دیخند
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 زدم و گفتم : یبود که خوردم. لبخند یبشقاب نیسوم

 _هوم؟

 _ماشاال!

 !گهی. خب گشنه ام بود ددمی. خندزیزد به م بعد

و دست  ییظرف شو نیرو جمع کنم. ظرفا رو گذاشتم تو ماش زیشد و کمکم کرد م بلند

 به دست

 عطر بهم خورد و عوق زدم. یلحظه بو هیرو مبل.  میو نشست رونیهم رفتم ب آقامون

 افتادم. لمایف نیا ادی

 _وا، چت شد؟!

 کردم و با لبخند گفتم : نگاهش

 خبر خوب بهت بدم. هی خوامی_م

 .یانشالله خانم رهی_خ

 .سای_وا

برداشتم و بهش نگاه  خچالیرو از تو  کی. کختمیر  ییتو آشپزخونه و دوتا چا رفتم

 کردم.

قلب بزرگ بود که روش نوشته: بابا شدنت و  هی کیبا نمک شده. ک یلیخ ،یآخ

 سالگرد ازدواجمون

 همسر مهربانم. مبارک
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 زدم : غیو ج رونیذوق و شوق، رفتم ب با

 _بفــرما.

 و گفت : دیخند

 تو؟ یبود یک ی وونهی_د

 و دستام رو جلوش گرفتم. زیرو گذاشتم رو م کیک

 ؟یگرفت ی_اول بگو که کادو برام چ

 ابروش رو انداخت باال و گفت : یتا هی

 .طونیش ی_ا

 برگشت. کیکوچ یجعبه  هیبا  قه،یشد و رفت تو اتاق. بعد دو دق بلند

 سمتم و گفت : گرفت

 بانو. دیی_بفرما

 نشه. دهید کیکه ک ستادمیا یجور  هیاز دستش گرفتم و  خوشحال

 خوشگل بود. یلیخ ا،یرفت هوا. خدا غـمیکـردم که ج بازش

 ناز بود. یلیکه روش نقش و نگار اسم خودم و ماهان بود. خ دیانگشتر طال سف هی

 .کردیسمتش و بوسه بارونش کردم و اونم عشق م دمیپر 

 گفت: ماهان

 _خب، حاال نوبت تو هستش.

 رو گرفتم و گفتم : چشماش
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 .نی_چشمات رو ببند و بش

 و نشست. دیخند

 حاال چشمات رو باز کن. ؟ی_آماده ا

شده بود و چشم ازش بر  رهیخ کیرو برداشتم و اون چشماش رو باز کرد. به ک دستام

 .داشتینم

 عمق گرفت. لبخندم

 ؟یخوب ؟ی_الو؟ ماه

 که؟ ستین یشوخ فه،یکه قلبم ضع یدونی_م

 کردم و گفتم: یا خنده

 ه؟ی_مگه بابا شدن هم شوخ

 !میروش و بخند ارمیبلند شد و من رو بغلم کرد و چرخوندم. االنه که باال ب هوی

فکرش رو  ی. محدثه، کمیشیبچه دار م میخدا! دار  ی. من...تو...واشهی_باورم نم

 کردیم

 من و تو... که

پناه بردم. رو دستش من رو بلند کرد و به سمت اتاق و به آغوش شوهرم  دمیخند

 خوابمون

 .میرفت

*** 
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 رو فشرد و گفت : دستام

 زم؟یعز  نجاستیا ی_مطمئن

 رو درست کردم و گفتم : چادرم

 _اهوم، قبال اومدم.

وارد  انیهللا گو ایو  میباز شد. وارد شد یکیدر ت قه،یو بعد دو دق میرو فشرد زنگ

 .میشد

 .کردنیم یسمتم و بغلم کرد و محمود و ماهان هم روبوس دییدو هیهان

 گفت: هیهان

 .یپفک شد هیقربونت برم من. شب ی_اله

 کردم و گفتم: زونیرو آو لبام

 خر. شعوری_ب

فوق العاده  یآقا هیکردم.  کیمحترمانه با محمود سالم و عل یلیو منم خ میدیخند

 بود. نیمت

 . سختته.نیبش ،ی. محدثه، آجدینیبش دیی_بفرما

 و ماهان دستم رو گرفت. به نفس نفس افتاده بودم. مینشست

 که دلم طاقت نداره. نمیبب اریبچه ات رو ب ه،ی_هان

 تو آشپزخونه داد زد : از

 _محمود جـان؟
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 _جـانم؟

 !نهیبب دیبد دیند نیا اری_بچه رو ب

. محمود رفت دمیکشیقتلش رو م یو منم تو دلم نقشه  دنیو محمود که خند ماهان

 سمت اتاقشون.

 بود. دیو سف اهیس بیداشت که ترک یکیبزرگ و خوشگل و ش ی خونه

سه ماه رو رفته  نیمحمود، ا یخانواده  لیو به دل دهییهست که زا یسه ماه هیهان

 بودن گلستان.

 .نمیخوشگلشون رو بب یهفته ست برگشتن و منم اومدم بچه  هی االنم

و شکمم قلمبه شده و ماهان  مهی. منم هشت ماه و خورده امیالبته ناهار دعوت یعنی

 هر شب

 محمود، رشته افکارم یما دختره. با صدا ی. بچه کنهیرو بوسه بارون م شکمم

 شد. پاره

 از آقا پسر باباش. نمی_ا

 و گرفتش. خنده ام گرفته بود. عاشق بچه بود. دیزودتر از من پر  ماهان

 تو؟ یبود ی! خوشگل پسر کیوا یوا ی_وا

 صبرانه گفتم : یب

 .نمیمنم بب نییپا ارشی_ماهان؟ ب

 اومد کنارمون. ییچا ینیاز آشپزخونه با س هیهان
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 و همون طور که بچه بغلش بود، به سمت من گرفتش. نشست

 خدا، دلم ضعف رفت. ی. ایدرشت مشک یبا چشما دیپسر سف هی

 خاله... ـگری_ج

 یبچه  یکه بود، به پا ی. اما هر چبچه اش رفتم یقربون صدقه  یکل گه،ید یچیه

 ،یز ی. از عز دیرسیخواهر خودم نم

( و فوق اریپسر خوشگل شدن که اسمش رو گذاشتن )مه هی یو ماکان هم دارا ایمح

 العاده خوشگله.

 قربونش برم من. ی. الههیاز سبز و آب یبیترک چشماش

 خاله رو؟ گریج دیگذاشت ی_اسمش رو چ

 .اومدیم یلی. به اسم من و محمود خی_حام

 و گفتم : میزد یلبخند

 باشه. داریپا شهی_انشالله عشقتون هم

 دادن. لمیبود که تحو ینیر یپاسخشون هم لبخند ش و

 نایمامان ماهان ا ی. شب هم خونه دیفوق العاده بهم چسب ه،یهان یخوشمزه  ناهار

 .میدعوت بود

که دختر  نهیاونجا و خبر بد ا میو برگشته و قراره بر  کایآمر  یرفته بوده چند وقت شییدا

 ییدا

 هم هست. نکبتش
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 .میشد یمامان ستاره راه یو به سمت خونه  میکرد یخداحافظ

 _خوشگل بود، نه؟

 گفت: ماهان

 چطوره؟ ییحال دختر بابا نم،یواقعا ناز بود. بب ،یلی_خ

 کردم : اعتراض

 قهرم باهات. ش،ی. ایپرسیرو م نی_اه! همش حال ا

 و دستش رو گذاشت رو شکمم. دیخند

 جفتتون بشم. ی_من فدا

 شدم. رهیزدم و به رو به رو خ لبخند

 _سالم مادر جون.

با کمک  ،ییدا یبا مامان ستاره و پدر جون و خانواده  یاز سالم و احوال پرس بعد

 میماهان، رفت

 ود. لباسام رو عوض کردم وو فکر کنم تو آشپزخونه ب دمیرو ند شییاتاقش. دختر دا تو

 میزد و رفت میشونیبه پ یرو سرم. ماهان اومد سمتم و بوسه ا دمیچادر خوشگل کش هی

نازک  یصدا دم،یبوسیرو م اریکه داشتم مه یهم اومده بودن. در حال نایا ای. محرونیب

 و چندشش

 شد : بلند

 _سالم ماهان جان.
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ام. به  یعصبان دی. فهمایرو دادم دست مح اریهم فشار دادم و مه یرو رو دندونام

 احترام گوهش،

 شدم و گفتم : بلند

 ؟ی_سالم عسل جان، خوب

 گفت : کرد،یماهان دراز م یکه دستش رو جلو یگرفت و در حال افهیق

 _ممنون.

 با اخم بهش سالم کرد و بهش دست نداد. لبخند نشست رو لبم. ماهان

 و میست و همه مشغول حرف زدن شدشده بود. ماهان کنارم نش عیضا یحساب

 .دادیبه ماهان و ماهان با اخم جوابش رو م چسبوندیخودش رو م یهم ه عسل

 

هم نذاشتن من  ایو مارال و مح میخونه. شام خورد میدوست داشتم زودتر بر  یلیخ

 بلند شم.

 کنار من. یکه عسل اومد تو آشپزخونه و نشست صندل شستنیظرف م داشتن

 محدثه جون؟ گذرهی_خوش م

 زدم و گفتم : یلبخند

 _الحمدهللا.

که شما و ماهان با هم  کردیفکرش رو م یکه ک کردمیداشتم فکر م روزی_اتفاقا د

 ازدواج
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 .نیاصال ناجور باهم هست سیک هی. دیکن

 گفت : عیسر  ایبگم که مح یز یچ خواستم

 بیاتفاقات عج هیهست  شهینشون بده هم ایبه بعض خوادی. خدا مگهی_ قسمته د

 .افتهیب

 زد و گفت : یپوزخند عسل

 .میهم بود یمن و ماهان نشون شده  د،یدونی_آخه م

 گفت: مارال

 !؟یگی_چرا دروغ م

 .رونیشده بودم و گرمم شده بود. بلند شدم و از آشپزخونه زدم ب یعصب

 م؟ی_ماهان جان، بر 

 بلند شد و گفت : یمن شد، با نگران یحال گرفته  یکه متوجه  ماهان

 خانمم. می_بر 

 ستاره گفت: مامان

 .اوردمین وهی_عه! کجا بچه ها؟ هنوز م

 و خسته ام. ادیخوابم م کمی_دستت درد نکنه مامان. 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 بهم زنگ بزن مادر. ،یخواست یز ی_فدات بشم. چ
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که آخر  میرفت یحافظرو از باال آورد. بعد از خدا لمیرو تکون دادم و ماهان وسا سرم

 سرم عسل به زور

 بودم. یعصب ی. حسابرونیب میرو پرت کرد رو ماهان. از خونه زد خودش

 درآوردم و پرت کردم رو مبل. ی. چادرم رو عصبمیو وارد شد میخونه رو باز کرد در

 .ستیبچه خوب ن یواسه  زم؟یعز  یخور یحرص م نقدری_چرا ا

 نگاهش کردم و گفتم : یعصب

 یباهاش اونجور  شییباباش از خداشه که دختر دا یوقت ستیکه خوب ن _معلومه

 رفتار کنه.

 گفت : متعجب

 ! حالت خوبه؟؟یزنیم هیحرفا چ نی_من؟! من غلط بکنم. ا

 زدم : داد

 عسل نشون شده ات بوده؟ ی. چرا نگفتستی_نه، خوب ن

 زد : داد

 زده؟! یزر  نیهمچ یک ؟ی_چــ

 _عســل جونت.

 سـگ. نی_غلط کرد. به خـدا زر زده. دروغ گفته ع

 تو دلم. دیچیپ یدرد بد هوی. رونیرو فرستادم ب نفسم

 _آخ.
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 رو گذاشتم رو شکمم. دستم

 .ــغیوقتشه. آخ، ج -

 رو سرم. دیسمـتم و چادرم رو کش دیپر  یهول هولک ماهان

 از درد. دادمیجــون م داشتم

 گرفتمی. لبم رو گاز مدمکنیرو م نیمـاش یناخونام، صنـدل با

 .روندیبلند نشه. ماهان با تمام سرعت م غمیج یصدا تا

 بار زد رو فرمون و عربده زد : چند

 .کهیمرتـ گهی_گمشو د

 .رمیمیبرو. دارم م عی_مـاهان، سـر 

 نگرانش رو دوخت به چشمام و گفت : نگاه

 .میزندگ میرسیخانمم. االن م میرسی_االن م

 و گذاشتنم رو برانکارد. ختنیپرستارا مثل مور و ملخ ر  مارستان،یب میدیرس تا

 .دادمیرو فشار م دییدویو دست ماهان رو که دنبالمون م دمیکشیدرد م فقط

 کردم. تتیاذ دیماهان، ببخش دی_ببخش

 گفت : ه،یگر  ریز  زدیداشت م گهیکه د ماهان

 بکش. قی_حـرف نزن. خانمم، نفس عم

 اتاق عمله. دمیفهم دنش،یشدم که با د ییاز دستم جـدا شد و من وارد جا دستش

 رفت هوا. دکتــر وارد شد و زود گفت : غـمیشد و من ج شتریب درد
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 باش دختر. عی. سر یتونی_تو م

 زدم : ـغیکه داشتم، ج یتمام توانـ با

 _خــدا...

 گرفت. یاهیرو به روم رو س یآدما و

**** 

 آروم، چشمام رو باز کردم. آروم

 دلم... ،ی_آ

 بخشش، گوشم رو نوازش داد : نیطن یصدا

 خانمم؟ ی_خوب

 لک زده. اشیجنگل یکردم. دلم برا نگاهش

 ...کنهی_نه، دلم درد م

 گفتم : عیافتادم و سر  یز یچ هی ادی

 _بچه ام کجاست؟

 زد و گفت : یقیعم لبخند

 . مثل باباشه و خوشگله.زمی_حالش خوبه عز 

 شد و گفتم : زونیآو لبام

 پس! ختهیر  ی_ب

 رو با بوسش داغ کرد. میشونیو پ دیخند
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 باز شد و مامان وارد شد. در

 م؟یزندگ یقربونت بشم من مادر. خوب ی_اله

 . خوبم.ی_خدا نکنه مامان

 شلوغ شده بود. ی. حسابهم وارد شدن هیاز مامان، بابا و مهرشاد و بق بعد

 شدم. ییکه بازم دا نمیبی_م

 پس کله اش و گفتم : زدم

 .کنمیاون وقته که لهت م ،یلپ دخترم رو بکن اریمثل مه خوادی_فقط دلم م

 داره! ییچه صفا یدونی_آخ، نم

 گفت: ایمح

 ؟یکرد کارشی_خفـه شو. نگاه کن لپ بچه ام رو چ

 ما سه تا شروع شد. یهم اکنون بود که جنگولک باز  و

 و از بغل ماکان گرفتش و گفت : اریرفت سمت مه ،یبا لحن وسوسه کننده ا مهرشاد

 _آخ آخ، من بخورمت توله بز!

 گفت: ماکان

 م؟یما بز  ،ی_هـو

 لبش رو گاز گرفت و گفت : مهرشاد

 . دور از جون بز باشه!دیی_نفرما

 .دمیو منم دلم رو گرفتم و خند دنیخند همه
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 مارال رفت هوا و گفت : غیپتو وارد شد. ج هیباز شد و پرستار با  در

 قربونت بره عمه. سم،یعسـ ی_وا

. ماهان کنارم نشسته بود با لبخند. به کمک کردمیم یبچه ام، لحظه شمار  دنید یبرا

 مامان

 ماهان، نشستم. پرستار بچه رو با لبخند داد بغلم و گفت : و

 از دختر خوشگلتون. نمیا زم،ی_بفرما عز 

 .کنمیفـت. االن حال مامانم رو درک مدلم ضعف ر  دنش،یو از د گرفتمش

 . به صورت دخترکم نگاه کردم که چشماش بستهاستیحس دن نیبودن بهتر  مامان

 بود. دی. فوق العاده سفبود

 چه قدر خوشگله؟ ینیبی_ماهان، م

 مثل مامانشه. زم،ی_آره عز 

 زدم و با عشق نگاهش کردم. یلبخند

 دخترم بلـند شد. ی هیگر  یصدا

 ه گفت:ستار  مامان

 که راحت باشن. رونیب میو گشنشه. بر  خوادیم ریبچه ام ش ،ی_اله

 دادم به بچه ام. ریلباسم رو باال زدم و به کمک ماهان، ش ی. به سخترونیرفتن ب همه

 گفت: ماهان

 ! چه گشنشم هست!نی_پدر سوخته رو بب
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 .دادیبود و قلقلکم م یخوب یلیو با عشق نگاهش کردم. حس خ دمیخند

 م؟یبذار  ی_اسمش رو چ

 گفت: ماهان

 _ مهتا خانم.

 .هیزدم. مهتا اسم قشنگ لبخند

 _ قشنگه.

 .نطوریلبخند و عشق، زل زد بهم و منم هم با

 گفت: ماهان

 . دوستت دارم، هم دخترم و هم تو رو خانمم.یخوشبخت نی_از خدا ممنونم بابت ا

 آقاهه. شتری_من ب

 .دمیبه آغـوش کش شهیهم یرو برا یرو لمس کرد و من خوشبخت میشونیپ لبش

 

 .ییبر لوح دلم نقـــش ابــد بسـت، تو آنکه

 

 .انیپـــــا

29/9/1396 

 ظهر.1:1: ساعت

 از همتـون، عاشقتونم به مـوال. ممنون
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 گلم : یبه دوستا کنمیم میرمان رو تقد نیا

 گلم، یترایو م نبیو ز  الیو ناز  هیو راض هیو فاطمه و زهرا ها و مرض هیهان

 گلم، الهه جان. یخاله  یالخصوص، دخ و

 همتونم. عاشق

 : دیام رو هم بخون گهید یها رمان

 سردرد یعنی. عشق 1

 یگار یبا اسانس س ی. دختر 2

 

 

 /http://www.forum.1roman.ir/threads/13162:پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

به  دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیرمان ها و شعر ها

 .دیر یما مراجعه کرده و با ما تماس بگ تیوب سا
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