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 ینینوشته صبا حس| به سبک اورانگوتانیرمان زندگ
 

telegram.me/caffetakroman                  
 *مقدمه*
 
که بقول دختر از ...! از جنس سنگ...  پسرهی...! یکه بقول پسر از جنس زندگ...! طنتیاز جنس ش...  دخترهی

 ...!جنس اورانگوتان
 !خب معلومه! سازن؟ی میباهم چ! ی پسر اورانگوتاننیو ا بخش ی دختر زندگنیا...! حاال

 
 !نییییییییرین،دیرین،دیرین،دیرید! نیرین،دیرید
 

 جز جگر ی الهيا!  بسته پتو رو کنار زدم و پا شدممهی باز و نمهی نيبا چشما!  تو روح باباتيا! زهرماااااااااااااار
 ... بلند شد که بلند داد زدممی هشدار گوشيدوباره صدا!  مزخرفتيشنهادهای پنی ترانه با ايریبگ
 
 !ببند فکتوووو_
 

 ! بلند شدشعورمی وجدان بيصدا
 

 ! مگه فک داره؟یگوش:وجدان
 
 تو گمشو اصالحوصلتو ندارماااا_
 

 ...!تی تربیب:وجدان
 

سمت  بسته به مهی باز و نمهی ني کامل قرار دادم و پاشدم و با چشماتی اموات ترانه رو مورد عنادوباره
 ...! سمت اتاقمرفتمی داشتم مدادمی که به ترانه فحش می در حالاتیبعد از انجام عمل!  رفتمییدستشو

 
 ...از خواب نازم! می از دستت بکشدی که همه جا بايری بمیآخ ترانه،آخ که اله_
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 ! باعث شد از ترس بچسبم به سقفمای ني که صدادادمی داشتم ادامه مينجوریهم
 
 ! نفس؟ی سر صبحیکنی غر غر میچ:ماین

 
 ... که دستمو گزاشته بودم رو قلبم گفتمی حالدر
 
 !گهی دکشمی مشعوری ترانه بنی از دست اهیغرغر چ!  تويدی آخرش منو سکته ممای نيواااااا_
 
 ... گفتدیخندی که می در حالماین

 
 ! شده مگه حاال؟یچ:ماین

 
 و تی تو سامی ترانه خانوم امر فرمودن که نرتی کنکورو زدن تو ساي رتبه هاشبید! گهی رو بگو دوانهید_
 !نتی با هم کافمی االن برمیستیوا
 
 ... که حرصم در اومد و گفتمدی غش غش خندماین

 
 !خنده داره؟! کوفت_
 
 ... خندشو گرفت و رو به من گفتي جلوی به سختماین

 
 ! بعلهمی جالب آباجافهیق:ماین

 
 !دی دوباره خندو
 
 !چمه مگه؟! وااا؟_
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 هی شبشتریموهام که ب!  بنفش زدمغی جهی خودم دنیبا د... ستادمی واشمی آرازی مي سمت اتاقم و جلورفتم
 شونم نیی بندش پایکی شونم بود و اون ي بندش باالهی تاپ قرمز تنم بود که هی! جنگل آمازون بود تا مو

 ی حسابرچشمموی پخش شده بود و زه کملممیر! نییاچش پا پهی پاچش باال بود و هیشلوارکمم که !  بودزونیآو
 ای واقع در آسی جنوبيقای ساکن در توابع آفرهی اولي انسان هاادی خودم دنیخالصه که با د!  کرده بوداهیس

 !شدم
 دمیخوابی می خب وقتیاصوال لخت بود ول!  و بلندمو شونه کردمی مشکي شونه رو برداشتم و موهاعیسر

 ! به خودم انداختمی نگاههیلباسامو درست کردم و ! شدی مينطوریا
 طونی دختر بقول همه مغرور و شهی!؛ من خودم که نفس مهرآرا هستم... از خودم بگم و خونوادمکمی...خب

 هیسالشه و 25 دارم که مای داداش گلم بنام نهی ! دونه قل هم دارم با اجازتونهی  !که لقبمم زلزست
 و ناناز مث خودم دارم که ون مهربی آجهی! پهی قربونش بشم خوشگل و خوشتمیاره،حساب ديشرکت داروساز

 من سال اول پام شکسته یآها راست!  هستش و عاشقشمممیکی نممیاسم آج! میی دو قلومی من و آجینی! قلمه
 رشته ي پارسال کنکور داد و توینی رفتی االن دانشگاه میکی ننیبود و نتونستم کنکور بدم و واسه هم

 گفت رو به شهی ممونمیوضع مال... زای چهی سراغ بقمیبر خب!  تهران شهر خودمون قبول شدیدلخواهش پزشک
 ! مامی هستیباالست و بابامم شرکت واردات و صادرات فرش داره و خالصه که خونواده توپ و باحال

 
 ! وخ؟هیاعتمادت نخوره به سقف :وجدان

 
 !نه قوربونت حواسم هس_
 
 ... و  بلند گفتمنیی پله ها طبق معمول سر خوردم پااز
 
 !رییییصب بخ! سالاااام_
 

 ... و آماده رفتن بود گفتداشتی که کتشو از رو مبل بر می در حالبابا
 

 !ساعت خواب؟!  ماهت گل دختريسالم به رو:بابا
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 ... گفتخوردی که صبحونه می هم در حالماین
 
 ! خوابيزها پدرجان بگو روگهیساعت نه د:ماین

 
 !گهی دومدیخب خوابم م... خواب منم خوار شده رفته تو چشم توهااانیا_
 

 مای نکن دخترمو نتیاذ:بابا
 
 ! بار دوم باشه آخه؟نی خانوم گفتم که انی از گل نازکتر به ای بابا من کيا:ماین

 
 ! کو؟یمامان_
 ...اطهیح:ماین

 
 که داشت دمیمامانو د...  بزرگمون که پر از گل و درخت و باغچه بود؛من که عاشقش بودماطی سمت حدمیدو

 ... و گفتمدمی و گونشو بوسدمیپر...دادی نارنج رو آب ميدرختچه کوچولو
 
 ! جون خودمدیسالم بر ناه_
 

 ... گفتی برگشت و با مهربونمامان
 

 !سالم نفس خانوم خوشگلم:مامان
 

 آورده بود ای رو به دنیکی من و نیسالگ20 ي و توماروی نیسالگ17يسالش بود ازدواج کرده بود و تو15 مامانم
 ... رو بست و گفترآبیمامان ش... می باهم راحت بودیلی باهامون نداشت خيادی زیو چون تفاوت سن

 
 رسنااای مای االن ترانه و درزمیبرو لباس بپوش عز:مامان

 
 ...چشم،چشم رفتم_
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 بازم انقدر بلند بود که به ی سرم بستم ولي بلندمو تند،تند بااليموها...  دوش گرفتمهی سمت اتاقم و ورفتمبد
در !  که بدمش تو و منم چقدر حرف گوش کندادی مری همش گماهمی و ندیرسی کمرم مي تر از گودنییپا

 عکس ترانه ناخودآگاه دنیبا د ... زنگ خوردمی بپوشم که گوشی که چکردمیکمدمو باز کردم و داشتم فک م
 ... برداشتموی و گوشدمیغش،غش خند

 
 !هوم؟_
 

 ...یکی ی بدم که وقتادی بهت تونمی نمشمی مریکوفت من آخرش پ:ترانه
 

 ... که ترانه ساکت شد و گفتدمیخندی داشتم مهنوزم
 

 !انا؟ی نفس احيخل شد:ترانه
 

 ...دمی دافتوینه ق:نفس
 
 ! زد که پرده گوشم پاره شدیغی وسط حرفم و چنان جدیپر
 

 ! خاك بر سرمونی میعوض! ؟یتو هنوز اون عکس مزخرفو برنداشت! شعوووووورینکبت ب:ترانه
 

 ... هاشو که داد گفتمفحش
 
 !بدوووو... دنبالتامیبدو آماده شو م_
 
 و دمی که فوق العاده تنگ بود رو پوشیخی ی شلوار لهیبعدشم  ! فرصت حرف زدن بهش ندادم و قطع کردمو

 اما قشنگ ی معمولشی آراهی هم گزاشتم و یخی ي روسرهی کوتاهمو هم باهاش ست کردم،یمانتو مشک
 گفت شهی مای و دیپوست سف...  انداختمی نگاهنهی خودم تو آافهیبه ق...  کم نداشتمیچی هگهید! اووممم...کردم
 چکسی که هیی رنگ برجسته و درآخر چشمای صورتيومد،لبایتم م که به صوری قلمینی به سبزه،بلیمتما
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! پروندیچشمام واقعا عقلو از سر م...  بودنی همتممیراز جذاب! ی و آبی طوسنی بيزی چهی! هی چه رنگدونستینم
 هم چشماش یکین! ارهی نزنم چون چشمام به زانو درش مل زي وقت به مردچی که هگفتی بهم میکی نشهیهم

 بود که به رهی تي هم قهوه امای نيچشما! گرفتی من پاچه مي چشمامای وخوشرنگ بود اما بقول نیطوس
 برداشتم و از پله ها  مث موی مشکفیک...!  حرفانی تو فاز چشم و امی رفتیلی خگهیخب د! ومدیپوست برنزش م

 !!!  سررررررشهیهم
 
 
 
 !امیشب م...رونی بمیریناهار با بچه ها م! ي بابایمامان_
 

 .باشه مراقب باش مامان:مامان
 

 ... و گفتمستادمی نشسته بود با تعجب رفتم روبروش اونی تلوزي افتاد که جلومای به نچشمم
 
 !ما؟ی نيریمگه تو شرکت نم_
 
 ... گفتکردی منیی که کاناال رو باال و پای درحالماین

 
 . کار دارم خونهکمی! نه:ماین

 
 ...دستمو دور گردنش حلقه کردم و گفتم! یزن رفتم کنارش نشستم واسه مخ عیسر
 
 ...انقدر! يانقدر دوسم دار! یانقدر مهربون! یتو که انقدر خوب!  جونممممیداداش_
 

 ... با خنده گفتمای که نگفتمی مث فرقره داشتم مينجوریهم
 
 ! راست برو سر اصل مطلب نفسهی:ماین
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 ...گفتم کردمی که جلوش ورجه وورجه می زدم و در حاليلبخند
 
 !تولوخدااا! بدهنتوی ماشچیسوئ_
 
 !؟ي ندارنیتو مگه خودت ماش! اصلن فکرشم نکن نفس:ماین

 
 ! سالم برش گردونمدمیبه خدا قول م! يخب آخه مال من بنزه واسه تو فرار_
 
 !نور،اونوری برن اي مونده چهار تا دختر با فراریکی:ماین

 
 !!! همشمییتا3!نهی که رفته دانشگاه ساعت کالساشو ببیکی نهیتا چ4_
 
 ! ندارهیدر هر صورت فرق:ماین

 
 کردم که روش بدجور حساس وی رفتم نشستم جلوش و همون کاردهی خواهش و التماس جواب نمدمی که دمنم
 هی بعداز چند ثانماین!  کردمنیی کردم و زل زدم بهش و پلکامو چن بار باال و پازی گربه شرك رنیچشمامو ع! بود

 ...گفت
 
 !اه! شهی نفس صد بار گفتم آدم سنگم باشه نرم مينجورینکن چشماتو ا:ماین

 
 ... گفتمی لحن مظلومبا
 
 !نتو؟ی ماشيدی،میییییداداش_
 
 !وجدانمم به حرف اومد!  بودم منی عجب فرصت طلبینی

 
 ! وقتهی یخجالت نکش:وجدان
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 !رمی مشیتو نگران نباش فعال که دارم خوب پ_
 

 !وانهید:وجدان
 
 ...! و گفتمدمی پرت کرد و منم تو هوا قاپچوی سوئمای وجدان فوضولم بودم که ننی حال بحث و جدل با ادر
 
 ! عشقمیدستت مرس_
 
 ... تکون داد و گفتي سرماین

 
 ... باشه هااا بازم از چشاتادتی یول:ماین

 
 ... قطع کردم و گفتمحرفشو

 
 ...!گهیگه،دید_
 
 !نفس موهات:ماین

 
 بود انداختم تو و درو رونی بي پشت موهامو که از روسري سرسرکردمی آل استارمو پام ميای که کتونی حالدر

 ! کنکورجهی نتي به سوشی و سوار شدم و پمای خوشگل ني سمت فراردمییبا استرس دو! آخخخشششش! بستم
 
 

 نشست يزود! ی بود سکته کنه از خوشحالکی نزدمای ني فراردنی زدم رو ترمز و ترانه با دنای خونه ترانه ايجلو
 ! رفت رو هواغاشی جغیو ج
 

 ! نفس عاشقتمممممییییییواااااااا:ترانه
 
 ! دربستتتتمیچاکر_
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 ... نشت و با خنده گفتي جنگولک بازی هم با کلایدر! نای اای رفتم سمت خونه دردمیخندی که میدرحال

 
 !خانوما شماره بدم:ایدر
 

 ... عقب و گفتدی خودشو کشستادهی مرد ناجور واهی که انگار واقعا جلوشون یی کسانیا مث ترانه
 

 !؟يمگه خودت ناموس ندار! زی هکهیاوا مرت:ترانه
 

 ... مردا صدامو کلفت کردم و گفتمنی انی عمنم
 
 !ارمی کرده بوگو خودم جفت چشاشو از کاسه دربتتی اذی کفهیضع_
 

! می و تازه استرس گرفته بودمی شدادهیبا ترس و لزر پ! نتی به کافمیدی رسی که کمیدی و نفهممیدی خندهمه
 ی لبم کلماتری سرچ کردم و زعیسر!  هم نشستن کنارمای نشستم و ترانه و دروتری کامپهی پشت عی و سرمیرفت

 ...گفتمی مکردمویکه سرچ م
 
 ...نفس مهرآرا_
 
 از استرس تموم ناخناشو که فرنچ ایدر! شعووووری بگهی داید ب! اههه! ارهی باال بستمی که سدی طول کشکمی

 ! خوندمعیسر! بالخره باال اومد! دی کرده بود جویقشنگ
 
 ... تهرانيمعمار...نفس مهرآرا_
 

 !دنی و ترانه از جا پرای زدم که دریغی جچنان
 
 !شههههیباورم نم!  خدايوااااا! يواااااا_
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 پا شدم و ترانه و ی صندلي و ترانه رو بغل کردم و از روایردم،درکی مهی بس عاشق رشتم بودم که از ذوق گراز
 ...بعد از دوتابوق برداشت... رو گرفتممای شماره نعیسر!  نشستنایدر
 
 ؟یجونم نفس:ماین

 
 ... گفتمهی و گرغی جبا
 
 ...!تهران قبول شدم... تهرانيمعمار...يمعمار!...قبول شدممممم...! مااااااین_
 
 ... خوشحال شده گفتیلی بود خدای هم که پماین !ت زبون گرفته بودم لکنادی ذوق زاز
 
 ... کوچولومی آجیشیمن مطمئن بودم قبول م...!  نداره قربونت برم منهی که گرنیا:ماین

 
 و داد اومدن و گفتن که اونا هم غی و ترانه با جای که دررمی بگویکی خواستم شماره نمای با نی خداحافظبعداز
 ذوق ی خورده کلتاپی خر تنی عییتا3!  بهترررررنی از ای چگهید!  خداجونيوا!  تهران قبول شدنيمعمار

 !می که عاشقش بودییجا!  سمت بام تهرانمی و راه افتادمیکرد
 
 
 ! پس فردا شبشهی ممونمی قبولیخب  پس مهمون_
 

 ... با هم گفتنای و درترانه
 
 》!ههههههیعال《_
 

 ... گفتدیکشی شکلک می دستشی پي که با سس روی در حالایدر... خوردن غذام شدممشغول
 
 !ون؟ی قلنی اهیبچه ها پا:ایدر
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 ! آره،آرهيوا:ترانه
 
 !خوااامیاره منم م_
 
 و دمی و ترانه اول خودم کشای دري و داد هاغی توجه به جیب!  هم آوردنعی سفارش داد و سربی دوسهی ایدر
 ! شدم دادم بهشونری سی حسابیوقت
 

 !یگی زور مشهی که همی الهيریبم:ترانه
 
 . ازش استفاده کنمدی بامیژگیو_
 

 !سیکرم آسکار:ترانه
 
 !يانگل روده ا_
 

 !یخر خاک:ترانه
 
 ! خون خواريزالو_
 

 ! زشتسهیل:ترانه
 

 ... گفتي با لحن متفکرای جواب بدم که دراومدم
 
 ! گل کرد؟قتونی عتي فحش هانیباز شما ا:ایدر
 
 يترانه با لحن بامزه ا! رستوران بهمون جلب بشهگهی ديزای قهقهمون رفت هوا که باعث شد توجه مییتا3

 ...گفت
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 کنمی بعدشم من بهش نگاه مدی کنتی خانوما سکوتو رعاگهی ملمای فنی انی عادی میکی االن دییگاومون زا:ترانه
 بچه نی دوجهیبعدشم !شمی نمتهی لی ترشگهی منم دمیاستگار خوادی و دوروز بعدش مشهیو اونم تو نگام غرق م

 ... وزامیم
 

 می اومدعیبعداز حساب کردن پول غذا سر ! از خندهمی بودمی مرده بودگهی که داامی و من و درگفتی ماون
!  و ترانه رو رسوندم خونشون و رفتم سمت خونهایدر! بود10 شب شده بود و ساعت دور و بر گهی چون درونیب

 مای نیول! نطوری هم همیکی نامی بار بستقل مدی نداشت و معتقد بود که بای بودنم مشکلرونی با بادیبابام ز...خب
 خی بدجور توبمیموندی مرونیشب ب9شترازی بیکی نای حساس بود و هروقت من روقت،ی بودن درونی رو بیحساب

به ساعتم نگاه ! میبردی و ازش حساب ممی بهش وابسته بودی خب داداش بزرگه بود و هر دو حسابیول! میشدیم
 رفتمی که می لب در حالری و زنگی گزاشتم تو پارکماروی نيفرار! گذرهین فرفره می صاحاب عیب! میون11...کردم

 ...تو خونه گفتم
 
 ! خودت و بعدم چشمهامدی به امایخدا_
 

 !ی بگی چی نگنویا گهی ديگندزد:وجدان
 
 ! به سرمرمی بگدی بای چه گلنمی ببند ببيوا_
 

 ... گفتدی باز کردم و رفتم تو خونه مامان تا منو ددرو
 

 ! نفس به نظرت؟يومدی زود نکمی:مامان
 
 ... گفتماوردمی در مموی که کتونی حالدر
 
 ! ژونممممی قبول شدمااا مامانیآها راست!  ساعت از دستم در رفتگهی ددیدوما ببخش! اوال سالم عشق خودم_
 

در ! دیکشی فوت می هکردی به ساعت نگاه می  حساسه ها تا االنم همای نی نداره ولي کارادیبابات که ز:مامان
 !ی دختر خودمگهی بعله دمیمورد قبول
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ل از  گدنمی با دیکین! یکی و رفتم باال و خودمو پرت کردم تو اتاق مشترك خودم و ندمی گونشو بوستندتند

 ...گلش شکفت و با ذوق گفت
 
 !بهههه خانوم مهندس خودم:یکین

 
 ... گفتیکی نمی که حرف زدکمی... و بغلش کردمدمیخند

 
 ! بودن حساسهرونی رو شب بیلی که خیدونی ازت دلخوره هااا مماین:یکین

 
 !اهوم_
 
 !گهی داریبرو از دلش در ب:یکین

 
 !می ندارشتری که بی داداشهی خب ی سخته ولنکهیباا_
 
 ! داره آخهی کيگری جنیبعله داداش به ا:یکین

 
 ... بالشو پرت کرد سمتم و گفتبعدم

 
 !یییبدو برو منت کش:یکین

 
 ... گفتمی ساختگبااخم

 
 !با بزرگترت درست حرف بزن! تی تربیب_
 
 !مییما که دوقلو! زارت:یکین
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 ! بزرگترمقهیمن سه دق! رینه خ_
 
 ! رو بکوبون تو سر مناااقهی اون سه دقی بابا حاال توام هيا:یکین

 
 ... گفتهیبعداز چندثان! و درزدممایرفتم دراتاق ن! ی منت کشي بسوشی پیکیبقول ن! رونی و اومدم بدمیخند

 
 !دییبفرما:ماین

 
 اخماشو کرد دیتا منو د... پشت لپ تابش نشسته بود و چن تا برگه هم دستش بود!  رفتم تومای نشی به فرمامنم

 ...تو هم و گفت
 
 !؟ی داشتيکار:ماین

 
 ! نکردمرونتی تا خودم برونی گمشو بینی نیا! ي،آي،آيآ

 
 !قایدق:وجدان

 
 !تو خفه فعال_
 

 ... جلوش و گفتمرفتم
 
 ...به جون نفس زمان از دستم_
 

 ! ندهحی توضگهی دینی آورد باال که دستشو
 

 !همون الل شو خودمون:وجدان
 
 ! هنوز؟يدخفه نش_
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 ... نگام کنه گفتنکهی بدون اماین

 
 ی بني بهونه هاي بخوانکهی متنفرم از ایعنی گمی رو ميزی چهی صدبار بهت یوقت!  افتاده،افتادهیهراتفاق:ماین

 !ياری بیلیاسراع
 

 ... گفتمدمیبوسی که گونشو می در حالدمی دوعیسر!  از پشت بستهرمیچه شمش!  اوهاوه
 
 !زنمی ميغروب نشده من خونه دارم بندر6 به بعدنی به جون خودم از اشهی تکرار نمگهی ددیببخش!بعله_
 

 ... گرفت و گفتخندش
 
 !زیکم مزه بر!  زلزلهرونیبرو ب:ماین

 
 تخت هی یکیچون تخت من و ن!ش،بوس،الالی سره جهی بوس تو هوا واسش فرستادم و رفتم تو اتاق و هی

 ي بدجورمی چون دوقلو بودی واقعي گفت به معناشدیم! میکردی و همو بغل ممیدیخوابیدونفره بزرگ بود باهم م
 می مهمونهیقض!خاموش کردم  و چراغ خوابودمی رو که خوابش برده بود بوسیکیگونه ن!میبه هم وابسته بود

 ...!دمی خوابیبا فکرفردا و مهمون... گفته بودنای به مامان ایکین
 
 ! نکردم خودم هنوزی غلطچی بده ه صاحاب منوی بشی آرافی اون کایدر_
 
 ... گفتزدی خوشرنگشو خط چشم مي چشماری که زی در حالایدر
 
 !تموم شد...! آها!... االن االن:ایدر
 
اول از همه کرم پودر ... کردنشی شروع کردم به آراعیسر!دمشی پرت کرد که تو هوا قاپموی پلنگشی آرافی کو

 ی،طوسی مشکهی بعدشم ساکردی چشمامو دو برابر متی که جذابدمی چشمم کشي باالیو بعدشم خط چشم کلفت
!  و خودمو برانداز کردمامو لبي رودمی پررنگمو مالیرژ نارنج!  خالصری و در آخر تملیزدم به همراه ر
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WOOOW !!!و آماده اومدن دهی هم لباس پوشای که ترانه و دردادمی قر منهییداشتم تو آ ! نفسي شدیچ 
فقط رنگ لباسامون و مدل !  بودمدهی پوشی دکلته مشکهی و منم یی دلکته طالهی ای دکلته قرمز،درهیترانه ...تو

 دنمیترانه با د! کردی صاف کرده بودن با هم فرق مای و ترانه و درمموهامون که من موهامو فردرشت کرده بود
 ...گفت

 
 !ي چه خوشگل شدشعوری بدهیورپر:ترانه

 
!  و باسن برجستهکی خوشفرم،کمر باري هانهیس... کم نداشتمیچیه!  نگاه کردمنهیی نقصم تو آی بکلی هبه

 !ییایتالی اي مانکن هاهیدرست شب
 
 !ياسکول خاك برسر تو که خوشگل تر شد_
 
 ! تعارفیمن از همتون خوشگل تر شدم ب:ایدر
 

 ... مامانم از پشت در بلند شديصدا! میدی به حرفش خندهردو
 

 . کم کمنیی پانیایهمونا اومدنا بم... دخترااا:مامان
 

 بود متاسفانه نتونستم از پله ها نیی عالمه مهمون پاهیچون ! نیی سمت پامی جوجه اردك راه افتادنی تا عهرسه
 ... گوشم گفتریترانه ز! نیی پامیخرامان،خرامان رفت !سر بخورم

 
 !دونستم؟ی من نملی تو فامنی همه شما پسر داشتنیا:ترانه

 
 ! ترگری جیکی از یکی یاونم چ:ایدر
 
 ... خنده گفتمبا
 
 ! چشاتونونی کنشیدرو_
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 نیما هم ع!  و سوت زدنغی همه شروع کردن دست و جهویهمه نگاه ها برگشت سمتمون و ! نیی پامیدیرس

خب از اول !  کردنکی اومدن و باهامون سالم وعلالمونیتک تک فام!می بوددهی خورده ذوقتاپی خر تنیا
 ! دادنحیوع کنم به توضشر
 

 !کننی از آخر شروع مهینه که بق:وجدان
 
 !دمیحرف نزن تمرکزمو از دست م_
 

 !زارت:وجدان
 
 !بله_
 
تا دختر داشت بنام سارا وسحر که هر دو 2 ایخاله ناد...  و نهالایتا خاله داشتم بنام ناد2 ي خونواده مادراز

تا گل پسر داشت بنام آرمان و آرسام که 3خاله نهال هم ...  بودنکی رشته گرافيهمسن خودم و دانشجو
 دختر دو قلو داشت هی پسر و هی فقط اونم  هم دارم بنام ناصر کهیی داهیو ! سالش بود22 که نای و سمایهمسن ن

 !ي سراغ خونواده پدرمیریم! سالشون بود20بنام صدرا و صنم که اوناهم 
 
 داشت و عمو نی پسر همسن من بنام آرمهیتم بنام پدرام و پرهام که عمو پدرام  دوتا عمو داشمی خونواده پدراز

ساله وتو 24 هم نای بود و ملی پزشکي دانشجویکی مثل نکای داشت که ملنای و ملکایپرهامم دو تا دختربنام مل
 داره بنام مای پسر همسن نهی که فقط يپر  دونه عمه هم دارم بنامهی!  بودزای چنی لباس و ایکار طراح

 ! تموم شدنگهیخب د!سامان
 

 !کنه؟ی فکت درد نمییخدا:وجدان
 
 !نوچ_
 

 !عجب:وجدان
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 ...! شدن و شروع کردن به حرف زدنزونی از سر و کولم آومونای منی انی ععی وسحر سرسارا

 
 !؟ي چه خوشگل شدشعوریب:سحر

 
 ...! به مای سر نزنهی تو میایما ن:سارا

 
 ! منونیخب بابا نخور_
 
 عیسر! نای ادارنیامشبم دست بر نم! نطوریآرسامم هم!  که نگاشو دوخته بود به آرسامدمی دویکی بعدش نکمی

 ... تو راهرو و گفتمدمشیرفتم و کش
 
 !حال عاشق دلخسته من چطوره؟_
 
 !وونهید:یکین

 
 !يری آرسام مغرور اعتراف بگنی از ایتونی امشب منیبب_
 
 ...اصن! شه؟یاصن دوزار احساس سرش م! ؟ی چینی دونهی اصن عشق مشعوریاون ب! توام دلت خوشه ها:یکین

 
 ... بهش گفتمنانی که بااطمکردی مفی داشت پشت سر هم ردينطوریهم
 
 !؟يتو آرسامو دوست دار_
 
 !؟یچ:یکین

 
 ! نه؟ای ي تو آرسامو دوست دارگمیم_
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 !خب معلومه که دارم...خب:یکین
 
 !؟یآرسام چ_
 
 !گهی منوی کاراش اینیخب اونم داره فک کنم ...اونم:یکین

 
 ! قلتیکی نی بسپر به اشویپس بق_
 
 ... گفتجانی و بغلم کرد و با هدی پریکین ! با دست خودمو نشون دادمو
 
 !عاشقتم قل من:یکین

 
 ...داد زدم...رونی بمی راهرو اومداز
 
 !یییییییداداش_
 

 ...با خنده گفتم ! بابايا !دونن؟ی همه خودشونو داداش من منای بابا ايا ! پسرا برگشتن سمتمهمه
 
 !ن؟یاالن شماها همه داداش من_
 

 ... گفتطنتی با شسامان
 

 !م؟ی هستیپس چ:سامان
 

 ! مبل کنار دستمو پرت کردم طرفش که باعث شد همه بخندنکوسن
 ...ت انگار تازه اومد تو باغ و گفماین

 
 ! منو صدا زد؟یکس:ماین



                       رمان زندگی به سبک اورانگوتان                               اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 22 

 
 ... گفتممای رو به نعیسر!  از خندهدنی همه پاشگهی دندفعهیا

 
 ! برو دوپس،دوپسو روشن کنننننییماین_
 

 ! نفس جان؟هیدوپس،دوپس چ:آرمان
 
 ! خودمونهي ناي نایهمون ن:کایمل
 

 تا بساط اطیبزرگترا با غرغر رفتن تو ح!!! 100 رفت آهنگ گزاشت و صدارو گزاشت رو ماهمی و ندنی خندهمه
 نی با صنم بودم که آرمدنیدر حال رقص! می راه انداخته بودیما دختر،پسرا هم بزن و برقص... شامو آماده کنن

 ...اومد و گفت
 

 ! مادمازل؟نیدیافتخار م:نیآرم
 
 !ياوهو تو چه با ادب شد_
 
 هی! اوه،اوه! دنیرقصی افتاد که داشتن باهم ممایچشمم به ترانه و ن... دمی رقصنی دورم با آرمهی  با خندهو

 که مثال با دادی نمری گچکسی هما،بابای ننمیتو خونواده ما پسرا مثل داداشامون بودن و واسه هم! می افتادیعروس
 با نباریا...می خواهر و برادر بودنی همه با هم عنمیمواسه ه...  حرفانی نکن و ای شوخي با بسارای نرقص یفالن
 ...!کردیخواننده داشت حلق خودشو پاره م...!  وسطمی رفتنای و سایدر
    
 

DCGGB IKPP JNIUH 
  

GYHBK UH U OPKMN 
 

    OBA GANDAM STAY... 
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     OBA GANDAM STAY... 
 

AWDQLMNVY GHUNP 
 

ZXRIUK OJJKLJH BCVDREM 
 

 شده بود واسه ي ایپارت!  پسرا هم دورمونمویما دخترا وسط بود... میدیپری منیی و باال و پامیدزی مغی جهمه
پسرا رفتن تا کباب بزنن ما دخترا هم ... واسه شام صدامون کردننای که مامان امیدی و رقصمیانقدر زد...! خودش

 ... گفتکای ملدمیپوشیمو م که شلواريرنطویهم...می تا لباس عوض کنیکی تو اتاق من و نمیهمه اومد
 
 !یکلی بودم نفس عجب هدهیتاحاال لختتو ند! جووووون:کایمل
 
 ... زنا گونمو چنگ انداختم و گفتمنی انیع
 

 !شعوری کن چشاتو بشیخاك به سرم درو:نفس
 

 ... گرفت و گفتزوی هي مردانی اگوری فصنم
 

 ...! واسهدهی جون مکلتیه:صنم
 
 اطی صدرا از حيصدا!  خبر مرگشوندنیخندی هم مهیبق...!  زدم تو سرش و دور تا دور اتاق دنبالش کردمغی جبا

 ...اومدن
 

 ...گهی دنیای باااایدخ:صدرا
 
 ... طرف نشسته بود که آرسام گفتهی یهر ک... می و شاممونو خوردنیی پامی رفتي جنگولک بازی کلبا
 

 !شنهادی پهیعاقا :آرسام
 



                       رمان زندگی به سبک اورانگوتان                               اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 24 

 !هوم؟_
 
 !قتی جرئت حقنیایب:سامآر
 
 ... گفتنای که ملکنهیمطمئن بودم االن چشمام داره ستاره پرت م! بودمقتی من عاشق جرئت حقيوا
 
 !ببند اون پروژکتورتو نفس:نایمل
 

 و به اطمونی گوشه حقی تو آالچمی آورد و همه رفتي بطرهیسامان ...  و موافقتشونو اعالم کردندنی خندهمه
 ... رو چرخونديسحر بطر! می نشسترهیشکل دا

 
 ... زد و گفتيسارا لبخند مرموز!  سمت آرسام و تهش سمت سارا موندسرش

 
 ! آرسام خان؟قتی حقایجرئت :سارا

 
 ... مکث گفتهی با چندثانآرسام

 
 !جرئت:آرسام

 
 ... رو به آرسام گفتانشیسارا با همون لبخند موز! دی همه برکف

 
 !!!! ببوسویکیپاشو ن:سارا

 
 ام از بس خجالت چارهی بیکین! کردنیهمه با بهت به دهن سارا نگاه م!  بچه ها قطع شديغای جغی جهوی

 ... پا و اون پا کرد و گفتنی ایآرسام کم!  بود شده بود رنگ لبودهیکش
 

 ...گهی دزهی چهی:آرسام
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 .... حرفشو قطع کرد و گفتسارا
 

 !عیزود تند سر!  که گفتمنیهم:سارا
 

 صاحاب انگار یب!  از ما نهی ولومدیصدا از سنگ در م!  کالفه بودیلیآرسامم خ!  توهم بودي بدرجورمای نياخما
!  خداای!!! آرسام بلند شد! نای از دست رفتن که اگهی دنی بگيزی چهیخو !  زدن همه به دهناشونيچسب قطره ا

آرسام ! شهی از خجالت آب ممی نه آجيوا! کنه؟  بوسویکی همه ملت ننی اي جلوادی پا نشه بهوی! وانستی دنیا
هردو !  سرشو باال آوردیکی اومد جلوتر و نکمیآرسام ... بودنیی سرش پایکین...یکی سمت نومدیداشت م

 صحنه استرس آور نگاه نی داشتن به اجانیهمه بچه ها با ه!  هم دوختنينگاهاشونو تو چشما
 ! کردخکوبشی مماینپرتحکم  ي جلو تر که صدارفتیآرسام داشت م...کردنیم
 
 ! سر جات آرسامنیبش:ماین

 
 ...! کرد جو رو عوض کنهی سعنای حرف نشست سرجاش و سیآرسامم ب! دمی شنویکی نقی نفس عميصدا

 
 ! بچرخونیکیخب ن:نایس
 
 ! خدا خودمو سپردم به خودتای...! سرش سمت من و تهش سمت سامان موند... چرخوندوی بطریکین

 
 ! زلزله؟قتی حقایجرئت :سامان

 
 ... گفتمعیسر
 
 !!!جرئت_
 

 ...! خالصو زدریسامانم ت... زل زدن به دهن سامانغی جغی جی ها با کلبچه
 

 ! برقصیپاشو عرب:سامان
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 سحر فلش اطیرفتم وسط ح...! دادمی انجام مدی نبود بايچاره ا! دنیبچه ها همه هورا کش! دییگاوم زا! اووففف

کش موهامو باز !  نافم دادم بااليبلوزمو تا باال...!  دور کمرم بستمموی تنه پولک،پولکمین!  زوم کرد رومشویگوش
 کوالك دمیرقصی اگه مای دمیرقصی نمایکال من !  کمرمو پوشوندي تر از گودنییکردم و خرمن موهام تا پا

 دنینرم نرم شروع به رقص!  گزاشت و صداشو تا آخر برد باالنشی رو از تو ماشی نانسی آهنگ عربماین! کردمیم
 و رفتمی آموزش رقص مي کالسهایسالگ7از ...شونه هامو همراه با کمرم به حالت موج تکون دادم...کردم

همه !  همزمان کردمنمی فوق العاده تند شد که منم شروع به لرزوندن باسن و سهنگ آي جاهی! رقصم توپ بود
 نندهی کننده بود که هر برهیرقصم انقدر خ! دونستمیخودمم م...!  پسرا خشکشون زده بودی ولدنیدخترا هورا کش

دوباره نرم ... هام کردمنهی نشستم و شروع به لرزوندن سنی زمي حرکت روهیبا !  رو مجذوب خودش بکنهيا
 کردم نیی باال و پارهیحالت دا که به بچه ها پشت کرده بودم کمر و باسنمو چند دور به ینرم اومدم باال و درحال

 همون ماین!  و سوت زدنغیآهنگ تموم شد و همه دست و ج!  بلندمو تو هوا چرخوندميو چند دور هم موها
 و ترانه همزمان بغلم ای و دریکی بهم رفت و نی چن تا چشم غره اساسهی که در حال دست زدن بود يجور

 ! در حال خفه شدن بودمگهیکردن که د
 
 ! دختر خوش بحال شوهرتيمحشرتو :ایدر
 
 ! چنده باباییلویشوهر ک_
 
 !بود2500 ییلوی کروزی تا دی ولدونمیامشبو نم:ایدر
 

!  ام خندش گرفته بودیکین! دیکشی که با چشم داشت واسم خط و نشون مدمی رو دمایدوباره ن...! میدی خندهمه
 خان داداشمو تحمل ي چشم غره هادی تورو سامان که االن بارهی کوفت بگيا!  داداش متعصب مانیامان از ا

 شب بود میون12 ساعت دور و بر صهخال...!  نصفه موندمونی کم کم همه عزم رفتن کردن و بازگهید !کنم
 ! قرار بود شب بمونناامیکه همه رفتن و ترانه و در

 
 ! فرداشهی روز دانشگاهمون منی اولینی!اووووممم_
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 ... گفتغی با جترانه
 

 ! آرههههيوا:ترانه
 
 !ه؟یکیکالساتونم که :یکین

 
 !آره خوشبختانه:ایدر
 

 ! که حاضرمونمیآژانس خصوص:ترانه
 

 ... کنار تختمو پرت کردم طرفش و گفتمیخرس
 
 !نامیانگار من راننده ا! زهرمار_
 

 ... گفتیکی ساعت گپ و گفت نمیبعداز ن! ادی دربشتری که باعث شد حرصم بدنی غش،غش خندهمه
 
 !د؟ی خرمی برنی اهیبچه ها پا:یکین

 
 دی سر تا پا سفپی تهی کردم و می مالشی آراهیمنم ...  با ذوق موافقت کردن و شروع کردن به آماده شدنهمه
 ! طرف عروسک خوشگلممی لژدارمم پام کردم و با بچه ها رفتدی سفیکتون! زدم
 

 ! االن شد عروسک خوشگلت؟يزاری رو محل نمچارهی بنی هس امای نيتا فرار:وجدان
 
 ! به تو چه؟خوادیاصن دلم م! بعله_
 

 يمن چرا وجدان تو!  هستنای همه آدم با فرنگ و باشعور تو دننیاصن من موندم ا!  که دوزارتتمیترب:وجدان
 ! شدم؟یروان
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 !برو که حوصلتو ندارم!!!  گفته باشمااای نکردي کردنیبه شعور و فرهنگ من توه!  هفت جد و آبادتهیروان_
 

 !پوووفففف:وجدان
 

 جا ی تو روح هر کيا! دمیشنی بچه هارو نمي بود که صداادی آهنگ زي انقدر صدای اصلابونی به خمیدیرس
آهااا اونجا ...! می پارك بودي جاهیدوساعت بود معطل ! رهی بگشی آتناتونی ماشیآخ اله! پارکو خلق کرد

 !به زبون آوردمفکرمو ! خوبهههه
 
 ! کردمدایآهاااا پ_
 
 انگار دنبال همون شعورمی بنی ماشهی حرکت کردم که همون لحظه ی پارك خالي با سرعت به سمت اون جاو

 ! محکم به هم اصابت کردنامونیکه با سرعت اومد طرفش و سپر ماش!  پارك بوديجا
 
 !آخ_
 

 ... و بچه ها بلند شدیکی نگران نيصدا... محکم خورد به فرمونسرم
 
 ؟ی نفس؟ي شدی چیآج...نفس:یکین

 
! اروی اون نی شدم  ومنتظر،زل زدم به در ماشادهی پنی از ماشعیسر!  احمقشعوریب!  از رو فرمون بلند کردمسرمو

 سیاصن جنس! شاهللای کوفتت شه ايا!  مورد عالقه مننیماش!  کوپهسیجنس!  بودینی چه ماشنشمی ماشيوا
 فکرا بودم که نیتو هم!  تن آل عبانجبمونه تو حلقت به حق پ!  آخه خر؟ي از کجا آوردونیلیم280! داسیکم پ

 !دمی پام ديدوتا کفش اسپرت رو جلو
! ی مشکنیشلوار ج...!  باالترکمیاوومم ...! یکالج اسپرت مشک! یابی شروع کردم به ارزنییاز پا...! خب،خب

...! کم کم رفتم باالتر!!! یکلیعجب ه !ییاوه چه عضه ها!  مرده مگه؟یاوا ک! ی چسبون مشکراهنیپ...! خب
از بس !  چشمي گزاشتن جاریانگار ق!!!! چشاشوووووووو ! داره المصبییاوففف چه لبا! شششیجونم ته ر

 !؟يدی آفریاهههه خدا جونم چ!  بودیکه مشک
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 ! نفس؟دای جدای شدزیه:وجدان
 
 !خفه شو! اه_
 

سرمو !  خاك برسرت نفسيا!  خل شدمکنهیخاك تو سرم االن پسره فک م!جمله رو بلند گفتم نیا! يواااا
 ظاهر مغرور يتو! وانستی دنی اگهیاالن م! اوه،اوه! کردی داشت نگام می قد لعلبکيپسره با چشما! آوردم باال

 ...خودم فرو رفتم و گفتم
 
 !د؟یکنی مکاری چدیمعلومه دار_
 

 ... گفتی با لحن خشن و متعجبپسره
 

 ! بپرسم نه شمادی من بانویا:پسره
 
 !اما خب منو هنوز نشناخته !! اعتماد به نفس هاسي از اون خدانیا

 
 ...نیدیچیشما با سرعت پ_
 

 !شعوری بدی حرفم پروسط
 

 ! شده طلبت؟میزی چهی حاال ي داغون کردنموی سپر ماشيخانوم زد:پسره
 
 ...! آدم حرف بزنمنی باهاش عخوادیانگار نم!  شد؟یچ
 
 نیی واسه خودت نرخ تعيخودیپس ب! يدیچی با سرعت پیکنم،جنابعالی مکاری دارم چدونمی من مي اخونیبب_

 !نکن
 

 ... گفتي که از جسارت من جا خورده بود با لحن تندپسره
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!  نه؟ای دهی گرفتن رسنامهی سنتون به گواهسیاصن معلوم ن!  دادهنامهی به امثال شما گواهی کستیمعلوم ن:پسره

 !نی درست کنتونوی خونتون قرمه سبزنی بري سوارنی ماشي بجانیپاش
 

 ...! تر از خودش جواب دادمتلخ
 
 درباره سن و یمن از جنابعال! یبافی شر و ور مي سره تخته گاز دارهی! ی خفه نشری ترمز بگهی!  آقاههيهووو_

 !ی نشونت بدم که حض کني قورمه سبزهیدرضمن ! یکنیر مدستپخنم نظر نخواسم که زرز
 

 ! شدمنی سوار ماشعی بنفش شده بود برگردوندم و سرتی حرف رومو از پسره که از عصباننی ابدنبال
! ی با دمت گردو بشکني نشونت بدم، تا عمر داري اي سوارنی ماشهی! هی نفس مهرآرا کدونستیهنوز نم! هه
 محکم بهش مالوندم که باعث شد نمویپامو محکم رو گاز فشار دادم و از بغل سپر ماش!  و تماشا کنسایوا

 و ایترانه ودر ! خودمونتمهخیهمون از مهلکه گر!  از اونجا دور شدمعمیسر!  بشهجادی ای گوش خراشيصدا
 ! شروع شدغاشونی جغی که تا اون موقع تو هنگ بودن جیکین

 
 !!!! وليا:ایدر
 

 ! بدجووری داشتکیال:ترانه
 
 !ي کردشیقشنگ قهوه ا !ی خودمی آجزیدمت ج:یکین

 
 ! خونهمی و برگشتموی رو هم فراموش کرددی نازو ادا به کل خری با کلو
 
 

 بلند ی مشکي مقنعه هانیاز ا!  محشر شده بودمی واقعيبه معنا!  نگاه کردمنهیی تو آپموی بار تنی هزارمواسه
 !کردی مجادی ای قشنگیگزاشته بودم که با رنگ فوق العاده چشمام هارمون

 
 ! تو حلقمي عمودتیجمله بند:وجدان
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 ! وخ؟هی رنکنهیگ_
 

 !آب موجوده:وجدان
 
 !!!آهان_
 

 ... بلند شدمای نيصدا
 
  هاااشهی مرتی دینفس:ماین

 
 ...اومدم اومدم_
 
 ! تو بغل بابا فرود اومدممی که مستقنیی پادمی از پله ها سرو
 
 !مییچاکر شوما_
 

 !گل دختر! به به:بابا
 

 !؟يدی حرف بزنه حاال تو جوابشم مينطوریصد بار گفتم نذار ا! مان؟یپ:مامان
 

 ... گفتذاشتی منیی که منو پای درحالبابا
 

 !!!!یخی بدجانیجوونن ناه:بابا
 

 ... گرد شده به بابا نگاه کرد و گفتي با چشمامامان
 

 !!!!؟یخیب!چشمم روشن:مامان
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 ... گفتمای خندمون رفت هوا و نکی شلیکی ونمای و نمن
 
 ! وروجکهنی با اینیاز کماالت همنش:ماین

 
 ... شدزی و مشغول پاك کردن مدی خندمامانم

 
 ! من رفتمیخانواده گرام_
 
 !خدا پشت و پناهت ننه:ماین

 
 !همه ماشاهللا شاد و سرزنده! گرفتمی مزمن میواقعا من بدون خونوادم افسردگ! رونی و اومدم بدمیخند

 
 
 !!!!نه_
 
!  توومدیداشت از در دانشگاه م!!!  که باهاش تصادف کرده بودمهیروزی دهن باز زل زده بودم به همون پسر دبا
 !!! امکان ندارههنی خداجون ايوا
 
 ! به سرمون؟میری بگیچه گل:ایدر
 

 !صاحابی هس بمیگریچه ج:ترانه
 
 !؟يتر_
 

 !ختیریانتر زشت ب! سی اصنشم خوب نکنمیاالن که دقت م:ترانه
 

 ...گفتم!  گرفتخندم
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 ! کهوفتهیتو کالس ما نم! رو داره26 سال آخر باشه کم کمش خورهی بابا اون بهش ممی برنیایب_
 
 ! با مائه؟ی کالس استاد رحمانهیپس چطور مهرسا که سال دوم:ایدر
 
 !خب اون استثناس...! خب_
 

 ! از نصف کالسا رو ما ماسشتری بیالناز که سال سومه ول! ؟یالناز چ:ترانه
 

 ... دهنمو قورت دادم و گفتآب
 
 !شهی االن کالس شروع ممی برنیایب!  شماامالیخیب! ااااا؟_
 

!  خسارت بخواد؟ادینکنه االن پسره ب! يوااا ! خب ظاهرمو خونسرد جلوه دادمی ولمردمی از درون مداشتم
 ! دلم بزارمي کجاگهی دنویا! اه! ؟ی و در رفتي زدگهی االن میچی حاال خسارت هيوا
 

 !نهیشی لرزشم مي خربزه خورده پایهر ک:وجدان
 
 ! از دست توئهکشمی می خفه شو که هر چیکیتو _
 

 !شیییییا:وجدان
 
 !زهرمار_
 
 ! در حال گند زدنمشهیسنگ قبرمو بشورم که هم! یییییلعنت! اه!  کنم من االن آخه؟کاریچ
 
همش ! شییییآخ! می ساعت داشتنی که ای تو کالسمیرفت ...!می پسره که رفت تو ماهم رفتمیستادیوا
 ... و گفتمدمی کشی نفس از سرآسودگهی...! می همکالس باشدمیترسیم
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 !خداجون عاشقتمممم_
 
 ...ترانه آروم گفت...  آخرم که همه پر بوديفایرد! می اول نشستفی و ردمی رفتي و ترای دربا
 

 ...!سی تو کالس ما نيشانس آورد:ترانه
 
 ! نباشه؟ي بعدياز کجا معلوم کالسا:ایدر
 
 کشنبهی یتا کالسه که کالس استاد رحمان3 باشه کال ادی که کالسامون زمیخداروشکر اونقدر واحد برنداشت_

 .... هم شنبه و چهارشنبهییهاس،کالس استاد رضا
 

دوشنبه ها و !  فک کنمشهیلیآها استاد محتشم فام...زی چمشیدی استاده که هنوز ندنی کالس اینیپس :ترانه
 !گه؟یسه شنبه ها و پنج شنبه هاس د

 
 من هی خب با یول!  خشکه و مغرور و البته خوشگلیلی خی ولدهی درس می عالیلی خگفتیالناز م... اهوم:ایدر

 ! خوردش فک کنمشهیعسلم نم
 

 !ش؟ی بخوريخوایتو مگه م:ترانه
 
 و ترانه هم ایدر! چه خبره؟! واه؟!!!!  همه بچه ها بلند شدنهوی بکوبه تو سر ترانه که فشی خواست با کایدر
 : لب گفتنری پا شدن و زعیسر
 
 !استاد اومد_
 

 نیا...نیا! از بس شوکه شده بودم زبونم قفل کرده بود...  بود بلند کردم ونییمنم بلند شدم و سرمو که پا! آها
 ی مشکي چشماي من چشمام قفل شده بود توی به من نگاه کردن ولایترانه و در...! استاده همون پسره بود

 ي لب خودمو دلدارریز!  خواب باشهیچهمه  خداکنه!!!  خداای!  پسره استادمحتشمه؟نی اینی...ینی! اون پسره
 !!! دادمیم
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 جلوس تونستی نمیشکی باش که هيهمون دختر!  باشيقو!  باش نفسيقو!  نشده کهيزیچ!  بابايا_
 !آره! ستهیوا
 

 متعجب بود اما بالفاصله اخم هیتا نگاش به من خورد واسه چند ثان) !که از االن شده استاد محتشم(پسره
 ! که به خودم داده بودمییای شد که گند زد تو تموم دلدارانی تو چهرش نمایظیغل
 
!  خداااايا! شمی روز دانشگاه سوژه منیاول! يواااا! االن وسط کالس آبرومو نبره؟!  خوردمزیچ!  خدا جونميوا

 !کمک
 

 ... کرد به حرف زدنشروع
 

 دی که شما باهی اصلنی اولنیسر کالس من قوان! م ترم استاد شمانی اانیمن محتشم هستم و تا پا! خب:پسره
 و ی و شوخی مزه پروندی از االن گفتم که بدوننویا! دی ترمو حذفنی ای بدون شوخنصورتیرایدر غ! دی کنتیرعا

 !!!می کنيپر رو باهم سی لحظات خوبدوارمیام!  کالس من ممنوعهي توزای چنجوریا
 
 
 شهی من عسل نمهی که واقعا با نویا ! بخدا مطمئنمکنمی مي رو باهم سپری مرغزیلحظات چ!!! اجدالساداتی

) آره ارواح عمم!(؟ی بکنی چه غلطيخوای منمی ببکنمی میاصن من مزه پرون! يریکبی اشعوریپسره ب! خورد
 ! کرد خبر مرگشابیشروع به حضور و غ

 
 ...!نفس مهرآرا...یانیساحل ک... کوهنوردنیآرم...يسامان محمد...ي نادرایرو:پسره

 
 انگار ارث کنهی نگاه منیهمچ! شششییییا!  برداشت و بهم نگاه کردستی لينگاهشو از رو!  بردم باالدستمو

 گوشم ریترانه آروم ز!  و تموم شددیدوباره شروع کرد به خوندن که به آخر رس !پسره انتر! باباشو خوردم
 ...گفت

 
 !!!لی عزرائنی ترمو با انی کنه اریخدا بخ:ترانه
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 انگار داره سیماشاهللا درس که ن! خالصه شروع کرد به درس دادن! ادی بهش میلیخ!  خندم گرفتهشی تشباز

 یشکی هکیاز اول تا آخر درس ج!!! دهی در ژنو رو آموزش مي هسته اي مذاکره انرژدنی رسجهی به نتیچگونگ
 ي و ترای خواستم با دردرس با تموم شدن 》!دی نباشخسته《 تا آخرش که مرحمت فرمودن و گفتن ومدیدر ن

 !: که گفترونیبرم ب
 

 !!!! کارتون دارمنجای ادیایخانوم مهرآرا شما ب:استاد
 
عقب گرد  �! من جوونم هنوز آرزو دارميوا �! وقتهی خورهی منو منیمن برم ا �!ی ادرکنی امام جعفرالنبای

 ... کردم و گفتمی سرفه مصلحتهی! زشی ميکردم و رفتم جلو
 
 !ن؟ی داشتيبا من کار! اهم،اهم_
 

خودت !  انگار زورش کردم نگام کنهشعوریب!  که جلوش بود برداشتیی به زور سرشو از برگه هاهی چند ثانبعد
 ... پوزخند مسخره گفتهیبا ! ای بیگفت
 

 ! کردمداتی پنیرو زم! گشتمیتو آسمونا دنبالت م:استاد
 

 ... زدم و گفتمي از خودش پوزخنددیمنم به تقل! و حلقماعتماد به سقفت ت! زارت
 
 !د؟یگشتی چرا دنبال من میدر ضمن جنابعال! ن؟یمگه من کالغم که تو آسمون دنبالم بود_
 
 ... گفترفتی مرونی که از کالس بی زود به حالت اولش برگشت و در حالیلی خیول!  خوردجا
 

 !ستهی آراد واي بتونه تو روستی نیکس! ارمی سرت درمشویتالف:استاد
 
 دی باشعوری بنی که افیح!  داره خاك برسریچه اسم قشنگ!  اسمش آراده؟ینی!  آراد؟يتو رو!!! رونی رفت بو

 ... کلفت گفتمياداشو درآوردم و با صدا �! باشهنیاسمش ا
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 !؟ی بکنيخوای میمثلن چه غلط! ارمی سرت درمشویتالف_
 
 ... آورد تو و گفتسرشو! پشت در بود! یییییییه
 

 !نزار لهت کنم!احترام خودتو نگه دار:آراد
 
 ی بتی شخصی بشعوریب! یییییییییری بمیاله!  بهش بدم رفت و درو بستی بزاره جوابنکهی قبل از او

 ایمن اصولن ! ی منو له کنيدیتو به گوربابات خند !!!ییانگار من سوسکم، اون دمپا !فرهنگگگگگگ
!!!  سک سک کنه برگردهاین دور بره اون دهی که کردمی مي طرفو قهوه انی همچکردمی اگه لج مای کردمیلج نم

 !شعوریب!  پسره رو بخوابونم خودش حال کنهنی پز انی اياالنم جور
 
 زارهیدو دقه نم! سی دس بردار نهی چه مگسنی ایییییووو!  تو دماغم چشمامو باز کردميزی چهی حس کردن با

همون لحظه !  خوشگلم و چشمامو باز کردمیمحکم با دستم زدم تو دماغ قلم !اهههههه! سر خاك برمیبخواب
 معروفم که ي بنفشاغیه دونه از اون جی تیاز فرط عصبان! دمی باال سرم دیطانی لبخند شهی رو با مای و نیکین

 ... و شروع کردم به فحش دادندمی کشکردیگوش طرفو کر م
 
 زنت اجاقش یبه حق پنج تن اله!!! کی نکی پادی نرتی شوهر گشاهللایا!  هر دوتاتونو خودم قبر کنمیآخ اله_

 ! آدم بکپهنیزاریدو دقه نم! مایکور باشه ن
 
 نگاه نهیی تو آتمی به وضعکمیکه البته !  براشونگمیانگار دادم جک م!  بودن از خندهدهی هم که پاشمای و نیکین

 آدما که به برق وصل کرده نی انیطبق معمول موهام شده بود ع! م جک ترم مناز جوک!  بعلهدمیکردم د
 یحی طرفشم به طرز فجهی بود و انوم بودم که تازدهی پوشمی صورتي لباس خواب تورهی! یخی سخیس! باشنشون

 ! بالشتمو پرت کردم طرفشونعیسر! خندنی می به چنایبگو ا! خاك برسرم! باال رفته بوو
 
 ! تو اتاقانی می چنی عيهمجور!  نزاکتی بيتای تربیب_
 
 !نکهیاتاق منم هستا مث ا:یکین
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 !رسمیتو ساکت باش بعدا به حسابت م_
 
 دی دستشو  به حالت نوازش کشهی! دونستی رو زدم که اونم چون نقطه ظعفمو ممای چن تا مشت نهی رفتم و

اونم تا حد ! من رو شکمم حساسم که دونستنیهمه م! دی رفتم عقب که غش غش خندغیبا ج!  شکمميرو
به ! نییرفتن پا  هرهر و کرکریخالصه با کل! رمیمی دستش بخوره رو شکمم می که کسي طورینی! مرررررگ

 می مالشی آراهی+ اسپرتپی تهیتندتند حاضر شدم !  کالس داشتممیون9اوه اوه ! وربع بود8ساعت نگاه کردم،
 !رونی زدم بعیکردم و سر

 
 !ی آجيبابا:یکین

 
 !خدافس عشقم_
 
 ! با من بود؟یکس:ماین

 
 !رینه خ_
 
 ! شما؟يقهر:ماین

 
 !رینه خ_
 
 !!! دانشگاهے به سوشی ماچم کرد و خالصه بدوبدو اومدم و سوار بنز خوشگلم شدم و پهی اومد ماین

 
 ...کردمی زمزمه مرلبمیز...خوندمی برد دانشگاه رو مي دقت داشتم کاغذ نصب شده روبا
 
مهندس "ي استاد و مدرس معمارنیبه همراه بهتر!  در فرانسهي برتر رشته معمارانینفر از دانشجو1 هیبورس_

 ... ثبت نام بهيبرا... روز بعداز امتحان1 جیاعالم نتا!!! 95/10/20 امتحان خیتار!!! "آراد محتشم
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واه !  آراد اورانگوتانم هسنیا! ششششییییا!چه شود!  به فرانسههیبورس!  رفتن تو فکری حساباامی و درترانه
اگه !  فک کردمیکمی!  باباالیخیب! اههه! ؟ینی هی مدرس معمارنیبهتر! ره؟ی که قبول بشه می با کسنمی اینی

از افکار خودم ! اوخ جووووون...! فرانسه...! من...ییییوا!  باال ترمی از عالینی! شهی می قبول کنن عالمایبابا و ن
 !!!شم؟ی دانشگاه من از همه باالتر منی همه دانشجو تو انی انیب! خندم گرفت

 
 !نی منو حذف کنذارهیمن که از االن مطمئنم بابام نم:ایدر
 

 !امی بشهینم...ینی...زهیمنم که چ:ترانه
 

 ... بهش نگاه کردم و گفتممشکوك
 
 !چرا اونوقت_
 

 !!! هستم خوبهسی مشغول به تدررانی انیهم...! اصال من خارجو دوس ندارم...اصال...! زیچ...گهی دزهیچ:ترانه
 

 ... تر از قبل بهش نگاه کردم و گفتممشکوك
 
 !ی عرعر خودتیباشه ول! نطوریکه ا! عجب_
 

 ی نگاه بهی! نجاسی بازم اشعوری پسره بنیا!  بابايا! دانشگاهاطی تو حدمی پرای با درعی زد تو سرم که سرترانه
 ... گفتایدر! انداختم و از کنارش رد شدم) !ونهمون استاد محتشم خودم(تفاوت به آراد

 
 ! دارهمی برق قشنگهی!  ترهرهی ترمیاز ق!  داره هاایی عجب چشماشرفیب:ایدر
 

 ... گفتممعترضانه
 
 !گه؟ی منم بوقن ديپ چشما_
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نقره ! سبزه؟! ه؟یطوس! ه؟ی آبدی فهمشهی اصن نمینی!  خوشگلهیعیرطبیتو که کال چشمات غ!  عشقمنیبب:ایدر
 ! دارهی برق خاصهی استادمحتشم اصن چشماش نی ایبس که قشنگه ول! ه؟یا

 
 !هیگریآره المصب بدج:ترانه

 
 پسره نی و به گربه شرك معروف بودم،اخوردنی همه حسرت چشمامو ملیمن که تو فام!  واقعاگفتنی مراست

 !ژشی پرستنیآراد رو دست منم زده بود با ا
 
 !؟ی روش فک کني دارمیصم واقعا تینی:یکین

 
 !شهی بار قسمت آدم مهی ای شانس خرکنیاز ا! آره خب_
 
 !؟یی کنم بدون تو تنهاکاریخب من چ:یکین

 
 ... و گفتمدمیگونشو بوس...  چقدر دوسش داشتمدونستیخدا م... رو تخت بلند شدم و بغلش کردماز
 
 جدا می از آجشهیبعدشم قربونت برم من من مگه م!!! می رو براضمای بابا و ندیحاال با! حاال کو تا من قبول شم_

 !برمیهر جا برم تورو با فرقون دنبال خودم م! شم؟
 
 ... و گفتدی غش،غش خندیکین

 
 گهیروز د 6 !می بابا رو بقول خودت براضتونمی من می کنی راضماروی که نیدونیم! وونهید:یکین

 !هوتوتو!  بعدشم فرانسه،هفتهیقبول بش!امتحانه
 
 !باباهم باتو.گمی ممایخب پس امشب به ن! باوشه... آره خب! اوووومممم_
 

 ... صدامون کردنیی از پامامان
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 . شام حاضرهنیایب ...!!!!ییییکین....نفسسسسس_
 

 میکین !!! نشستممای ني روبروقیرفتم دق...  نشسته بودنزیهمه پشت م!  که مامان غر نزنهنیی پامی رفتعیسر
 ... گفتیکی که نمیخوردی تو سکوت غذا ممیداشت ! بابايروبه رو

 
 !؟ییبابا:یکین

 
 جانم بابا؟:بابا
 
 !م؟ی برنیزاریشما م...! مثلنااا!  مثال نفسای بزاره واسه فرانسه حاال من هی بورسهیاگه دانشگاه :یکین

 
 ...زل زده بودم به دهن بابا که گفت!هی چه مارمولکمیکی ننیا

 
 !زارمی آره منی و با دست پر برگردنی سربلندم کننیاگه قول بد:بابا
 
 ...مامان گفت!  عاشق بابامماااینی يوا
 

 ! شده مگه مادر؟يزیحاال چ:مامان
 
 !دمی پرسي جورنینه هم:یکین

 
چون !!! 》نه《:گفتی مواقع آروم و خونسرد منی اشهیهم! خوردیخونسرد داشت غذاشو م!  نگاه کردممای نبه
به ...می بودمایچون واقعا تا حدمرگ عاشق ن! میدی انجام نمي بدون اجازش کاریکی نه من و نه ندونستیم

 ي غذاشو خورد و تشکرماین �! بقول سامان لوسيماهم که دوقلوها.... بانیهرحال داداش بزرگه بود و پشت
 ! باالدمیم و پر چندتاقاشق موندمو خوردعیمنم سر! ومدی واسم چشم و ابرو میکین! کرد و رفت باال

 
 که لپ تاپش رو ی در حالمای که نمای تو اتاق ندمی گاو بدون در زدن پرنی بس هول بودم و استرس داشتم عاز

 ! باالدی دو متر پرکردیپاش بود و داشت باهاش کار م
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 !؟يخوای ميزیچ!  شده؟یچ!  دختريسکتم داد:ماین

 
 ... مزخرف زدم و گفتمای لبخند به قول درهی منم

 
 ! آرهینی! نه! زهیچ_
 
 ... و گفتدی خندماین

 
! ده؟یلباسات ته کش!  شده؟یمی قدتیگوش! ؟يخوایپول م! ؟ی بد گرفتينمره ! ؟یی به جاي کوبوندنویماش:ماین

 !... هات غرق شده؟یکشت! ؟ی بخوابای کنم شب خونه ترانه و دریبرم مامانو راض
 

 ... که دم دستم بود پرت کردم طرفش و با حرص گفتملشوی که شارژر موباگفتی داشت مکسرهی ينجوریهم
 
 ...!!!مااااااااااین_
 
 ... دستاشو برد باال و گفتمی به حالت تسلماین

 
 !دییبفرما! ما؟یجان ن:ماین

 
 ... گوشه تختشو و گفتمنشستم

 
 !؟ياری ازت بخوام جون نفس نه نميزی چهی_
 
 ! باشهیدومن تا چ! اولن که قسم نده:ماین

 
 ... گربه شرك کردم و گفتمهی شبموافیق
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! خوامی رو که دانشگاهمون گزاشته رو مي به فرانسه اهی بورسنی اینی...!  برمخوامیمن م...تورو خدا...ییماین_
 مخالفت ي دوس داریجون هز ک...! یکیجون ن! جون نفسسسس!  سربلندتون کنمدمیقول م! کنمیخواهش م
 !یییینکن داداش

 
 هی فک کردم که نیناخودآگاه به ا! ادی مگه مصاحابیب! رهی بگمی گرکمیکه  زورمو زدم تموم
 سرمو عیسر!  رو گونمدی قطره اشک چکهی! آهااااان...! خونوادمو از دست بدم... بابام...مامانم...ماین...یکین...روز

 ... بود گفتش که تو چهری با اخمعیسر!  دور نمونهمای از چشم ننمیباال گرفتم که هم
 
 بسپرم تو ی من تورو دست کنکهیبعدشم ا!  اولنیا...  اشکاتونمی ببتونمی که نمیدونی نکن نفس مهیگر:ماین

 !ب؟یمملکت غر
 

 ... گفتمتی توجه به موقعبدون
 
 !!!!به استاد آراد اخمو_
 
 ... که گفتمکردی داشت با تعجب نگام مماین!  زدمي چه گنددمی فهمهوی! يوا
 
 که من اگه استاد گمیم...! زهی چینی...نه! من استاد آرد درست کردنم... کهگمی مینی...! زهیمنظورم چ..! زیچ_

 ! استاد آرد اخموشمیم! کنمیآردم درست م! شمی مییبشم چه استاد اخمو
 

 ... با تعجب نگام کرد و گفتگهی دکمی ماین!  واقعا تا حاال تو عمرم انقدر چرت و پرت نگفته بودمیعنی! اوف
 
 ! نفس؟یگی مي داریچ:ماین

 
 !ادی باهامون مي حرفه اي استاد معمارهی که اونجا گمیم! ی اصن ولش داداشنیبب:نفس

 
 !چندسالشه؟! هست؟ی استاده کنیا:ماین
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 ! اوهاوه
 
 !هی محترمیلیاستاد خ!  دارهیسال40،50 هی! ستیجوون ن! دونمی نمکشمیاسم کوچ! استاد محتشمه_
 

 !!!العفو!  بودی مصلحتایخدا
 

 !آره جون عمت:وجدان
 
 !دهیساکت باش داره جواب م! ؟ي دارکاریتو به عمه من چ_
 
 ... مکث گفتی بعداز کمماین

 
 خوب بود و یاگه همه چ... بپرسمامی بدیخودم با...  خوب نباشهطشی محدی شایول... باشه برو ثبت نام کن:ماین

 ...شهی نمیضهرچند که دلم را... ي بریتونی ميقبول شد
 
 ... بغلش و گفتمدمی ذوق پربا
 
 !کنمی نممونتیمطمئن باش پش! عاشقتمممممم! ی داداشي کردنانی که به حرفم اطمیمرس! یییییییمرس_
 
 ... و گفتدی باخنده گونمو بوسماین

 
 !ي وقته بخواب فردا دانشگاه دارریبرو د! طونیبرو ش:ماین

 
 رفتمی مدیصبح با7 که فردا دمی خوابعیسر...  خبر دادم و اونم خوشحال شدیکی اومدم و به نی خوشحالبا

 !دانشگاه
 

 !ادی االن ماامی نفس درگهیپاشو د!اههههه:ترانه
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 ... گفتیانگار فکرمو بلند گفتم که با لحن مهربون! ؟ی کله صبحگهی دهی کنیا!ها؟
 

 !و شما؟؟!  خوشبختمتونییاز آشنا!  هستمیبنده ترانه صالح! اوه:ترانه
 
 ... گفتتی بعد با عصبانو
 

 !واسه من جلسه معارفه راه انداخته! نمیبلند شو بب!؟یشناسیتو منو نم: ترانه
 
 !! تویکنی مکاریسر صبح خونه ما چ!ي ترادیالالم م! اهههه_
 

 که ي پا شدشمرمیم3نفس به جون خودم تا ! ی زکی گفتیبه خرس قطب! شاهللایآخر الالت باشه ا! زهرمار:ترانه
 ! با خودتهمیتصم!  به جونتفتمی با پارچ آب مينشد! یچیه
 
 ! شروع کرد به شمارشو
 

 ..!2..! 1:ترانه
 

 !یی پا شدم و رفتم سمت دستشوعیسر!  رومکنهی می االن پارچ آبو خالوانستی دنی که گفتم امنم
 
 ! درس و دانشگاههیتو روح هرچ_
 

 کموی شپی دور تهی!  ما رو ببره دانشگاهشیمشک BM  باخواستیامروز ترانه م... اومداهمی آماده شدم ودرعیسر
کال مرض !  باالمی ضبطو تا آخر بردي و صدانی تو ماشمینشست... نیی نگاه کردم و تندتند اومدم پانهیتو آ

 !!!میداشتیم
 

 ...سی بنوي هر که نرقصد گله مندسی بنوزی بری ه،ی هی هی هی مایساق
 

 ...سی بنوي هر که نرقصد گله مندسی بنوزی برکی پک،ی پکی پکی پکی پایساق
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 ... امشب،امشب ماجرا پس بدونستی نداند چکس

 
 

 !زد؟یچه آشنا م!  پارك بودنمونی بغل ماشي نوك مدادسی جنسهی... می شدادهی پنی دانشگاه و از ماشمیدیرس
 ! آرادهسی جنسنیا! آهاااا

 
 !استاد محتشم:وجدان

 
 !زارت_
 
 ... لبخند زدم و گفتممیطانیبه افکار ش! خودشه!  به سرم زدی فکر شومهی

 
 !؟ي کاتر دارایدر_
 
 !؟یکاتر واسه چ! ؟یچ:ایدر
 
  نه؟ای يدار_
 
 !ایاهوم ب:ایدر
 
 دمی به کاپوت صافش کشی دستهی! سی ازش گرفتم و رفتم سمت جنسعیسر!  از تو کولش درآوردزشوی کاتر تو

 ...و گفتم
 
 ! کردشهی نمشیکار! گهی خب افکار شومه دیول! فهی حدونمیخودمم م_
 
انقدر کاترو محکم فشار دادم ) nafas!!!!( نوشتمنی کاپوت ماشي رویسی با لبخند با کاتر اسم خودمو به انگلو

 !که دست خودم دردگرفت



                       رمان زندگی به سبک اورانگوتان                               اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 47 

 
 

 با وحشت ایترانه و در!!!  منم ازت جلو زدمی کنی تالفیخواستیم! حقته جناب اعتماد به سقف اورانگوتان!هه
 ...خندم گرفت و گفتم! رهی بگشونیکم مونده بود گر! کردنیبهم نگاه م

 
 !رنگتون شده رنگ استفراغ بچه! چتونه؟_
 

 ! نفس؟ي کردکاری چیدونیم:ترانه
 
 !ذارهی زندت نمایبه جون در:ایدر
 
 ... شهی کالسمون شروع مگهی دقهیدق10 که نی برنیایب!  بکنهتونهی نمی غلطچیه_
 
اگه بفهمه ! استرس گرفتم!  افتادمنشی ماشادی دمشیتا د! میامروزم با آراد کالس داشت! دمی دستشونو کشو
آخ اگه !  زده المصبمیپیچه ت!  کردمکاری چدمیفهمی بعدش تازه مزدمیاول گند م! کال مدلم بود! کنع؟ی مکاریچ

 زنهی سامسونتش مفی کنی با همیس و مجلکیقشنگ ش!  آوردمشیونیلی چندصد منی سر ماشییبدونه چه بال
 نحس اورانگوتان باعث ي که صدادمی صدا خندی بهشیاز تشب! کنهی ممی تقسي مساومهیفرق سرمو به دو ن

 ...شد از افکارم دست بکشم
 

 !دی بدحی درس جلسه قبل رو توضنجای ادیاری بفیخانم مهرآرا تشر:آراد
 
 شموی کاکل خندم گرفت و به زور نهیاز تصور آراد با !  صداتو نشنومنی اگهی من ديری خروسک بگی الهيآ

 ... استاد و گفتمشی بلندشدم و رفتم پيبا سلقمه تر!  کنهی لجشو روم خالخواسی مثلن میعوض! نگه داشتم
 
 !بله؟_
 

 !دی بدحی رو کامل توضشی پيدرس جلسه :آراد
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 !ش؟ی گفته بود جلسه پیچ !دونمیفک کنم واقعا نم! يوا !دونمی انگار خودم نمحاال
 
 ...ي چطورنکهیو ا... و...! نی دادحیتوض...!  ساختمانیدرباره نحوه نقشه کش...! خب!اووممم_
 

 ... که آراد گفتبافتمی شرو ور مينجوری همداشتم
 

 !رونیب:آراد
 

 !!!انگارفکرمو به زبون آوردم !ها؟
 
 !ها؟_
 

 !دی و تا دو جلسه حق اومدن به کالس من رو نداررونی بدییبفرما:آراد
 
پسره ! فتمی به دست و پاش مرمی االن مکنهیفک م !فداس سرم اصن!  افتادمیتازه دوزار! شعوریب
 ی و وقترونیاومدم ب!  حرکت کردمی برداشتم و به طرف درخروجزی ميخونسرد رفتم کولمو از رو !!!يریکبیا

 ... در کردم تو و با تمسخر گفتميخواستم درو ببندم،کلمو از ال
 
 ! استاد محتشمدیاوه ببخش! تا دوجلسه استراحت خدافظ جناب محتشم_
 

 ! کالس رفت رو هواکل
 

تا  !نایجناب آرد سمول !حقته!  بودی از بس که عصبانرونی بزدی خون آب پرتقال مي جايزدی کارد مآرادو
 ثبت نام هی افتاد که واسه بورسادمی هوی! راحت! شییییآخ! رونیدرو بستم و اومدم ب! ی نکنعیضا منو یتو باش
از ...شهی مگهیروز د5امتحانشم ... خب. دم رفتم و اسممو دادم به مسئولش و ورقه رو امضا کرعیسر!  نکردم

سه ! اوه اوه!  قهقهه بلند زدم که توجه همه بهم جلب شدهی!  آراد افتادمنی ماشادی هوی.  بخونمدیاالن با
رژ لب  !یی ها خداهیسیعجب جنس! ستادمی وانشی ماشي دانشگاه جلورونی اومدم بعیسر !کردم
 دنی با دافشیاز تصور ق "!نای به آرد سمولمیتقد"...  نوشتمششی شيرو  در آوردم وفمی از تو کموییآلبالو
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 لمی ازش فدادمی مکی کشنجای استادمیمیکاش وا!  اومد رو لبمیطانیخند ش لبهی خوشگلش سیجنس
 ! گرفتم و اومدم خونهنی ماشعی فاتحه واسه آراد خوندم و سرهی !گرفتمیم
 
 
 ! و منم با دهن باز زل زده بودم بهشکردی مفی با ذوق تعریکین

 
 !ره؟ی مارو بگدهی ترشکی نکی پنی بالخره آرسام خر شد و خواست اینی! يواااا_
 
 ... با بالشت زد تو سرم و دوباره با ذوق گفتیکین

 
 داشتم از گهی دم دانشگاه اومد دنبالم و تو راه از عالقش حرف زد دروزی دیوقت!  نفسشهی باورت نمینی:یکین

 !کردمممممیذوق غش م
 

 ... قربونش بشم منیاله... دی کوچولومم بالخره به عشقش رسیآج... بغلش کردممحکم
 
 !مون؟ی متهی خواستگاریحاال ک!  دلمممممزیمبارکه عز_
 
 ! هفته بعد،دویکی واسه زنهی حرف منایآرسام که گفت خودش با بابا ا!  االغیییسی ميوا:یکین

 
 !دونه؟ی مماین...اهوم_
 
 !18+ يالبته با سانسور قسمتها! آره خودم بهش گفتم:یکین

 
 !میدی خوابمی و خنده گرفتی شوخی بعداز کلخالصه

 
 
 !غییییییج_
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 ! اومدن توی با نگرانمای و نیکی به شدت باز شد و ندر
 
 ! کرده؟تتی اذيزیچ! ؟يدیسوسک د!  شده نفس؟یچ:ماین

 
 ! خواهرم سکته ناقصو زدمایخاك بر سرم ن! ؟یزنیچرا حرف نم!  خدايوا:یکین

 
 ...! و گفتنی نشست رو زمهی بعد به حالت گرو
 
! میبدبخت شد! ای هنو شوهر نکرده رف اون دنمیآج! می شدچارشوی بيدید! مای نمیدبخت شد بيدید:یکین

 !بدبختتتتت
 
 !نفس؟! نفس؟! یکی ننمی ببریترمز بگ! اههههه:ماین

g 
! کردنی هم با بهت بهم نگاه ممای و نیکین!دمیخندی مينجوریدلمو گرفته بودم هم!  از خندهدمی ترکهوی

 ...! گفتمدمی قشنگ خندنکهیبعداز ا!  بشهشتری باعث شد خندم بنیو ا!  وزغنهوی که شده بود عمای نيچشما
 
واسه !  کتابو خوندم خسته شدمنیمن از بس ا!  باباهیسکته چ! نی دوباره زنده کردنیشما که منو کشت! بابايا_

!  تو اتاقنیدی پری چنهوی شما عهوی بنفش زدم که غی جهی و دی مخم نکشگهی که دخوندمیدور سوم داشتم م
 !!! که جتسیماشاهللا سرعت عمل ن

 
 ! که نشونش خوب بود قشنگ خورد تو فرق سر منیی از سرش کند و پرت کرد که از اونجاویکی نپسیلی کماین

 
! ه؟ی بورسهیاونم بخاطر ! خونه؟ی خر درس منیروز پشت سر هم ع5 یکدوم آدم عاقل!وانهی دمیسکته کرد:ماین

 !گهی خودم ببرمت دای بخوادیدلت فرانسه م
 
 !ي بردگرموی اجاقت کور شه که دل و جیاله! يری بگگری جزجیآخ اله:یکین

 
 !!!اوا آرسام که حالش خوبه_
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 ... گفتجی گیکین

 
 ! به آرسام داره؟یچه ربط:یکین

 
 ! گفتمگرتیبخاطر دل و ج_
 
!  فردا افتادمادی دمییدوی که ميهمونجور!  من بدو و اون بدومی اومد و به جون هم افتادیکی نندفعهیا

دور کم 3نه بابا !!!!  نکنه کم خوندم؟يوا!  بره؟گهی دیکیاگه ! اگه قبول نشم؟! امتحان فردا بود! ییییییووو
 ! خدا بخوادیهر چ!  شدموونهید! يواااا!  کهسین

 
 ! من رفتمیکی،نییمای،نیی،بابایمامان_
 

 ماین !کردمی ساعت مونده بود داشتم حرکت ممیاز بس استرس داشتم که هنوز ن!  کردنی باهام خدافظهمه
 ...گفت

 
 !یشی مطمئن باش قبول مي دور کتابو خوند3...استرس نداشته باش دختر:ماین

 
 ! نگران نباش عشقمگهیراست م:یکین

 
 ! خواهر و برادر نمونه خودمتتونی از حمایباوشه مرس_
 
 ...!دیترانه زنگ!  شدمنمی سوار ماشعی باخنده سرو
 
 !الو هان؟_
 

 !از ترانه جون به االغ بان:ترانه
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 !؟یدانشگاه! گمشوووو_
 

 ؟ییتو کجا... ادی االن ماامیدر.دمیآره تازه رس:ترانه
 
 .رسمیتوراهم دارم م_
 

 !خب پس بدو که امتحانتون شروع شده:ترانه
 
 !؟یییییییبیییچ_
 

 ... و گفتدیخند
 

 !ای نمودم بدو بیشوخ:ترانه
 
 صاحابیب! چراغ قرمز شد! اه! پامو محکم تر رو پدال گاز فشار دادم!  فرصت نداد که جواب بدم و قطع کردو

 داشتم ينجوریهم!شهی قرمز منی برسم اعی سرخوامی روز که مهی! ساعت سبز بودا4حاال اگه عجله نداشتم 
 ... گفتی بغلنی پسره از ماشهی که کردمیغرغر م

 
 ! دارهمیچه ناز! اووووه:پسره

 
نگاهمو که !  نه بابا واقعا با منهدمی برگشتم و نگاش کردم دی وقتی ولگسی دیکیاولش فک کردم با ! ؟یچ
 ... گفتدید
 

 ! بخوره؟یچشاتو ک! جووووون:پسره
 

ه  زده را بی گرسنگان قحطيهمه !  مردمو بخورني چشاخوانینون شب ندارن م!  شدنوانهی ملت دایخدا
پسره هم فک کرد به اون لبخند !  خودم خندم گرفتياز حرفا! نی آمیاله!!!  بفرماری سی الهتیلطف و عنا

 ...! گشادتر گفتشی که با نزنمیم
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 ! خوشگله؟ي به ارث بردی چشاتو از کنیا:پسره

 
 ... که حرکت کنم گفتمدادمی که داشتم گاز مينجوریهم! الااهللا اله اهللا...! پسره!  سبز شدچراغ

 
 ! توياز بابا_
 
!  که پارك بوددمی آرادو دسیجنس! مردم و زنده شدم! هووووفففف!  به دانشگاهدمیرس!  به سرعت نور دور شدمو
 !؟ینی تا االن دهی دنشویماش! یییییییه!  کهخورهیاالن منو م!  رفته بودادمی نویا! يوا
 

 .ي بندازادشی تو ستادهیپ ن پ وا:وجدان
 
 ! راحت بودماااي نبودي چند روزهی_
 

 ! دلت بخوادمیلیخ:وجدان
 
 !خوادیحاال که نم_
 
 نکهیباا! دیباری می خب بارون قشنگیاواسط تابستون بود ول!  و خودمو رسوندم به داخل دانشگاهدمی دوعی سرو

 !ومدی بارون خوشم مری خب از موندن زی ولدادمی محی ترجوی آفتابي و هواومدیاز بارون خوشم نم
 ...دمی بچه هارو ددمی که رسنیهم
 

 !سالاااام:ترانه
 
 !شروع شده؟. سالم_
 

 !؟یتو چرا انقد هول!  مونده باباقهینه ده دق:ترانه
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 !؟یچرا نگران!  من مطمئنمیتونیتو م:ایدر
 
 !دونمیمن چه م! يواااا_
 

 به هین واسه بورس که ثبت نام کردیانی برق و باد گذشت و از بلندگو اعالم کردن که دانشجونی عقهیدق10
 ... دستم نگاه کردمي و به کارت تودمیی دوعیسر! ییوا! انیسمت سالن امتحانات ب

 
 !375! اووووممم_
 

 بزرگ زی مهی يته سالن رو! دمیآرادو د!  کردم و نشستم روشدایرو پ375 که روش نوشته بودیمکتی نعیسر
! دی جذب سفراهنی با پی مشکنیشلوار ج !ی زده بود عوضمیپیچه ت! اوه اوه!  نشسته بوددی اساتهیهمراه بق

 پوزخند هیبا ! دستش بوديا  دستبند چرم قهوههی پرپشتشم به حالت کج داده بود باال و ی مشکيموها
برگه هارو  !!! بابا امتحانو بچسبدونمیچه م!  منو له کنه که؟دی االن بانیا! پوزخند چرا؟! واه؟! کردینگام م

 ینی! از سختم سخت تر! صاحابیسوال نبودن که ب! اوف! از اول شروع کردم به حل کردن... خب! دنپخش کر
انقدر ...  بدون استرس جواب دادممایطبق گفته ن!  تا سوال بود70حدود! نیشنوی ميزی چهی گمی ميزی چهی

 !زه پدر فرانسه بسويا!  بودادمی که مثال فالن سوال توش بود هم ي صفحه ایخوب خونده بودم که حت
 ایدر.  از سالنرونی اومدم بعی دادم و سرلیبرگه رو تحو...مطمئن بودم خوب دادم... بالخره همه رو جواب دادم

 ...! شروع شدغاشونی جغی طرفم و جدنی دودنی تا منو ديو تر
 

 ؟ي شد خوب دادیچ:ترانه
 
 ...!!! خوندم واستی الکرستیتا آ3 بابا گهیبنال د:ایدر
 
 ... بهتر از من داده باشهیکی دیشا...  همه دانشجونی خب ای خوب دادم ولیلیآره خ! گهی دنی بابا مهلت بديا_
 
 ! فرانسهيریپس م! گهی ديخوب داد!  تو نفوذ بد بزنیحاال ه! يوااااا:ایدر
 

 !ادی مجشیفردا نت! اهوم:ترانه
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 ! خدا کنه قبول شمدونمینم_
 
 
 داشتم به ينجوریهم...  حرکت کردمنمیو به سمت ماش... کردم چون اونا کالس داشتنی خدافظای و دري تربا
!! کرد؟ی با پوزخند نگام مي که اونجوردهی نقشه شوم واسم کشهی نکنه رکاهی آراد آب زنی که اکردمی فک منیا

 !بهیعج
 
رفتم نشستم تو ! نی به ماشدمیس ری کدمیانقدر غرق افکارم بودم نفهم!  نکنهی تالفدی آراد اورانگوتان بعنی ااز

 نی عخوابمی مری دل سهی خونه و رسمی مگهی ربع دهی نکهیبا فکرا! شیمردم،آخی میداشتم از خستگ... نیماش
 نیمث ا...  روشن شدنیماش... زدمرتاستا!  ولش کرده باشن ذوق کردمي سازتابی که تو کارخونه تيخر

 ...!گفتم!!) لمایالبته تو ف( برن سرکارخوانی و مرونی بانی که صبح از خونشون مییمردا
 
 ! تودی به امیاله_
 
!  ندارم؟نی نکنه بنزيوا! ره؟یچرا راه نم! اااا؟! پامو رووگاز فشار دادم! گرفتم!!)نیسقف ماش( سرمو به سمت باالو

 سمت رفتمیم مداشت!  گرفتهمیاوف چه بارون... نیی اومدم پانیکالفه از ماش! ه؟یخب پس چ !نه بابا باك پره
ناباورانه زل !  جرش داده باشنيزی چهی انگار با که نمی ماشیی جلوکی که چشمم افتاد به الستنیکاپوت ماش
هنوز جملمو کامل نکرده ...تونهی میآخه کار ک!  پنچرشده بودیحیهمشون به طرز فج! کایهمه الست! زدم بهش
 ... زدمغی جهوی...!  امروزشيخونسرد...! پوزخندش!  جرقه خورد تو سرمهیبودم که 

 
 !!!!آراااااااااااااااد_
 
 بارون هم نیا! نکبت!  سنگ قبرتو خودم با دستام بشورمیاله! نشهیمطمئن بودم کار خود بوز! ی عوضشعوریب

باز !  از من شانس دارهشتری خره تو شرك بینی! اههههههه! سی نکنه ول کن ندهیکه انگار تا منو موش آب کش
 ! آرااااااديــرـــــــیبمـ! ول معطلم! ؟ی من چی داره بهش بچسبه ولویکین الاقل او
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 به سرم ی آب شده بودم زانو زدم و فک کردم که چه گلسی که خی و درحالنی ماشکی الستي جلوينجوریهم
! کندمیو ماول دونه دونه موهات...! ياگه بود!  آراديآ! اوردمی بود پدرشو درمنجایکاش آراد االن ا!!! رم؟یبگ

 !اورانگوتان زشت!!! زدمتی ملیدسته ب  به سقف و باکردمی مزونتیآخرشم آو! دمیکشیبعدش ناخوناتو با انبر م
 

 !کرد؟ی نگات مستادیمیاونم وا: به مندرونم
 

 ! انجام بدهي کارخوردیم(...)  یلیاون خ: به درونممن
 

 سی حس کردم خهوی که کندمی داشتم قبرآرادو با افکارم مينجوریهم!  مزمنيریخودرگ!  خل شدم رفتمنم
 کرد دهی منو موش آب کشنشی بود که با ماشي کدوم خرنمیسرمو باال آوردم که بب! دیچکیآب ازم م!!! آب شدم

 ...دمبلند داد ز! یعوض!!  بودسشی که سوار جنسیکه چشمم خورد به دو تا چشم مشک
 
 !!!گمشووووووووو_
 

 خونسرد قهقهه یلیآراد خ! گفتمی نمنوی اگه ادمیترکی خب از حرص می بود ولی معنیکامال ب اون لحظه حرفم
 ... زد و گفتيا

 
 ! خانوم نفس خانومي شدي قهوه ای که حسابنمیبیم_
 
 بودم یاز بس عصبان!  بودهي منظورش اون قهوه ادونستمی می شده بودم ولی و گلسیکامال خ!  نفهمشعوریب

 !خوردیدندونام به هم م
 
 !گمشو آراد تا نکشتمت!  چشمم گمشويفقط از جلو_
 

 غی خنده بلند کرد و جهیآراد بازم  !!!خوشمان آمد!  صداش نکرده بودمکیتا حاال به اسم کوچ! آراد؟
 ی غلطنی همچیاصال به چه جرعت...اصال! ی نشونت بدم حض کني قهوه اهی! یعوض!  بلندشدکاشیالست
 ...! در آوردمفمیمو از تو کی گوشدادمی که به به آراد فحش ميهمونطور...! دمیلرزیا م و سرمتیاز عصبان! کرد؟
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با دوتا بوق ! وستمیپی میارباقی به دی واقعيحاال خوبه شارژ داشتم وگرنه به معنا... رو گرفتممای شماره نتندتند

 ...برداشت
 
 !نفس خانومممم! به:ماین

 
 ... گفتمهی حالت گربه
 
 !!!ماااای نيوا_
 
  شده؟تیزی شده نفس؟چیچ:ماین

 
 !تاچرخش پنچرشده4 هرنمیماش!  آبهسیتموم تنم خ! زنمی مخیدارم از سرما _
 
 ؟یدانشگاه.امیبمون همونجا دارم م...يواااا:ماین

 
 ...دمینال
 
 !اهوم_
 
 ...رسمیباشه بمون االن م:ماین

 
دندونام ! کردمی مخی بود داشتم سی چون همه تنم خی تابستون بود ولنکهیباا! بستمی ملی واقعا داشتم قندگهید

مطمئنم ! دادمی قرار متیباهر عطسه هم اموات آرادو مورد عنا! کردمی عطسه مهی قهی و هر چنددقخوردیبه هم م
 منو مای بوق نيصدا! ؟يمردی ميکردی نمیفحاال تال! ی نحسشهیتو روح مرده و زندت آراد که هم!  شدمضیمر

 ...دی پرسی با نگرانماین!  شدمنشی و سوار ماشدمی دويتند! از جنگ با آراد درآورد
 
  نفس؟يلرزی چرا م؟یخوب:ماین
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 !فقط برو خونه! ! نگویچی همای نيوا_
 
 دوش آب هیبااون حال خرابم ...  راست رفتم باال تو اتاقمهی میدی رفت به سمت خونه و منم تا رسعی سرمایون

 !!!البته بعداز چندتا فحش نثار روح پرفتوح آراد کردن... دمی سره خوابکیم و گرم گرفت
 
 ! ولش کن نره دانشگاه بهترهلرزهی داره ممای نيوا:یکین

 
 ! کو گوش شنوا؟ی دکتر ولمی گفتم برروزیصدبارد:ماین

 
 حالش بهتر کمی الاقل کردیمامان رفته خونه خاله نهال وگرنه سوپ درست م! کنمی نمدارشیاصن ب:یکین
 ...شدیم
 
 گهینگرانتن د...! خودم به خودم جواب دادم!  آدم بکپه آخه؟ذارنیدو دقه م! اه!  پاشدممای و نیکی ني صداهابا

 ...چشمامو باز کردم و گفتم! پوووفففف! خره
 
 !من خوبم_
 
 !يسوزی تو تب مي داری خوبوی چیبعدشم چ! زم؟ی عزيسالمتو خورد:ماین

 
 ... گفتی با ناراحتیکین

 
 همه لباستم کم کردم نیا... شیبدنت شده کوره آت...  بدهیلیحالت خ... یامروزو نرو دانشگاه نفس جان: یکین

 .یچی به هیچیه
 

 ی که از تخت بلند میدرحال! يکال کورم مادرزاد!  لباس خواب قرمز کوتاه تنم بودهی!  متوجه لباسم شدمتازه
 ...!شدم گفتم
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 ! مگه نرم؟وانمید! ادی امتحان مجهیبعدشم امروز نت! ی الکنیلوسم نکن! من خوبه حالم بابا_
 
 گفت خودش مای و خواستم برم دانشگاه که ندمی لباس پوشیکی نيای و نگرانمای ني توجه به غرغرای بو
! ا گالب شستشو بدم خودم سنگ تابوتتو بشاهللایا! رمیمی آراد که دارم از بدن درد ميری بمیاله! رسونتمیم

اصن !  متاسفانهگشتمی  و برمدم زی مای سر اون دنهی شدمی اگه مای شدمی نمضی مرای... بودمضی بد مرشهیهم
 ... که گفتشدمی مادهی تشکر کردم و داشتم پمایاز ن!  دانشگاهمیدی رسی کدمینفهم

 
 ... دکترمیریبعدازظهرم م... مراقب خودت باش ها نفس:ماین

 
! کنهی زبونمو به فحش باز میاول صبح! اهللا اکبر... پسره!  سر آرادهریهمشم ز!  حالمنی رو نگران کردم بااهمه

 ... و گفتمدمی رو بوسمایگونه ن
 
 حواسم هست.  جونمینگران نباش داداش_
 
 ... زد و گفتي لبخندماین

 
 ...یکالست تموم شد زنگ بزن آج:ماین

 
 ! شدمادهی تکون دادم و پيسر
 
 کردم فی شوکه شدن و منم ماجرا رو واسشون تعردنی حالمو دی وقتایترانه و در... راست رفتم تو کالسمونهی

همه به احترامش !  نحسشو آوردفی که آراد تشرمیزدی حرف ممیداشت!  کردن که حد ندارهنیکه انقدر آرادو نفر
 اون ادی! حاال بهش احترامم بذارم؟  زده درب و داغونم کردهشعوریب! پا شدن که من از جام تکون نخوردم

 که گلوم دمی صدا خندیب "!دییاحترام بذار!  کومااانیتیعالمت حاکم بزرگ م" گفتنیکارتونه افتادم که م
 لحظه ام نگاش هی یآراد شروع کرد به درس دادن که تو طول کالس حت!  که مجبور شدم خفه شمدی کشيریت

 ی بشدی داشت که باعث مي حاال عالوه بر اون بدنم لرزش بدکردی مدرد يسرم بدجور!  زشتيریکبیا! نکردم
 ...آراد وسط درس گفت... حال تر بشم
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 !!!دی بدحی دور توضهی که االن دربارش حرف زدمو ی مبحثدیاری بفیخانوم مهرآرا تشر:آراد
 
 باز سر به رمایمی دارم منهیبیم!  بکنم تو حلقشي که پشتش نشسته بودو عموديزی همون مخواستی دلم مینی

همه استخونام درد ! دی کشیروحشتناکیسرم ت! آخ...  تابلوي بلند شدم تا برم پاتیبا عصبان! یلعنت! زارهیسرم م
 !دمی نفهمیچی هگهی شدم و دنی پخش زمیل حای آراد که از بکی قدم مونده بود برسم نزدهی که يطور! کردیم
 نیببخش!(ن؟ی هستیشما ک!  کجاس؟نجایا! من کجام؟! واه؟!  تو چشمم چشمامو باز کردمي نورهی احساس با
خب بابا منم انسانم کورم !  ماسماسکشو فرو کرده تو چشممنی سره اکی آدمه هم که نیا!!) رشدمی جوگيادیز

 همون آدم هویفکرا بودم که  نیتو هم! کنهی تو چشم من نورش چشممو سوراخ ميندازی منوی ایه!  که؟يکرد
 ... بود همون ماسماسک نور دار مزخرفشو از جلو چشمم دور کرد و گفتدهی پوشدیکه لباس سرتاپا سف

 
 مث شما یخوش بحالش که شوهر عاشق...ادیاالناست که بهوش ب...دیحال خانومتون خوبه نگران نباش:آدمه
 !داره

 
!  گرفتم؟ی نکنه فراموشيوا! زه عاشقمم هستا!  شوهر کردم که خودم خبر ندارم؟یمن ک! شوهر عاشق؟! ها؟

خب !  شدمنی بدم که از بس حالم بد بود پخش زمحی آراد نفهم صدام زد برم درسو توضادمهینه بابا من که 
 دکتر ینی...! زیچ!  بود؟ی هم دکدهیپوش دی آدمه که لباس سفنیا! مارستانه؟ی بنجای االن اینی...!!! آها! ش؟یبق

 !بود؟
 

 !!!انی برومنکری مونده تا نکشتی بود پلیئی عزرانمی سر قبرته انجایپ ن پ ا:وجدان
 
 !تو ببندفعال که اصال حوصلتو ندارم_
 

!  زل زده به منی چنی و عستادهی تختم واي که جلودمی آرادو دي چشمامو باز کردم که در کمال ناباورآروم
 نگران من ابوی نیا! شدی خب باورم نمی خوند ولشدیماش م از تو چشی رو به راحتینگران! ن؟ی ادهیآدم ند! واه؟

 یکی ونمای و نای بعد ترانه و درهی چندثاننبالش و درونی چشمامو باز کردم رفت بدی؟ تاد!!! آرادیاونم ک! باشه؟
 ! رو سرمختنیر
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 ... و گفتهی گرری زد زدی که تا منو دیکین

 
 ...!ي شدينطوری خواهرت دورت بگرده که تو ایاله:یکین

 
 !کنهیتنم درد م...! ییآ... کمیفقط ...! آخ.  نشدمیزی من که چزکمیخدانکنه عز_
 
 ... اومدن جلومای و دري و بعدش ترماین

 
 !؟ی االن گلیخوب!  دختریتو که مارو کشت:ماین

 
 !اهوم_
 

 ! مردمی از نگرانشعوریب:ترانه
 
 ! االغمیسکته کرد!مون؟ی تو آخه مهویچت شد :ایدر
 

تا چشمم تو  !هی مدلنیخب ابراز احساسات دوستام ا! میدی با دهن باز زل زدن به ما که همه خندمای ونآراد
 شهیجنس نگاش با هم! نیی سرشو انداخت پای کردم که با شرمندگیظیچشم آراد افتاد نگاهمو گرفتم و اخم غل

هم باعث ! رهی اونم عذاب وجدان بگربزا! به درك... زدی براقش موج می مشکي تو چشمایشرمندگ! فرق داشت
 ... گفتتی با عصبانماین! خاك برسرش! فتمی روز بنی بخورم هم به ادی شدي سرماهیشد 

 
 نیکه تورو به ا...  جلو چشمشارمیهفت جدشو م...!  پنجر کردي اونطورروزی دنتوی ماشیفقط من بفهمم ک:ماین

 !روز انداخت
 
منم که خندم گرفته بود ! نیی سرشو آورد پاشتری به آراد کردن که بيه ا نگاه خسمانای حرفش ترانه و درنیباا

 ... رو کرد به آراد و گفتماین! بیعج
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 ...يشماهم دستتون درد نکنه آقا:ماین
 

 !محتشم:آراد
 
 !دیلطف کرد! مارستانی بدی محتشم که نفسو رسونديآقا! بله:ماین

 
 ... گفتیبی لحن عجهی با آرادم

 
 ! بودفهی وظکنمیخواهش م:آراد
 

 يآ! ي تقاص پس بددی حاال هم بامیخودت به روز انداخت! حقا که لقب اورانگوتان برازندته!  بودفهی که وظبله
 شدی به آراد باعث مای ترانه و درينگاه ها! اوردیپدرشو درم!  کار آراد بودهنی ماشي که پنچردیفهمی ممایاگه ن

 !رونی و رفت بریشرمنده تر بشه و آخرشم سرشو انداخت ز
 
 
 ينطوری گناه داشت اگهی خب دی اتفاقات اون بود ولنیدرسته باعث همه ا!  دلم براش سوختی چرا ولدونمینم

االن قشنگ متوجه !!! (مای و نای و دري و تریکیبلند شدم و به کمک ن...شدمی مرخص مدیبا! کردنینگاش م
 ایدر!  کرد و رفتی خدافظهی رلبیز  و آرادممی نشستمای ننیهمه تو ماش! رونیاومدم ب) !!! بجز آراد؟نیشد

 ...!شمی پادی مي ترانه گفت که عصری بود ولیبعدازظهر مهمون
 
 
 ... گفتجانی با هيتر
 

 داد ی عصبهوی خنده که آراد ری ته کالس زدن زي اون پسرای تو از حال رفتیوقت!  کهیدونینم!  نفسيوا:ترانه
آرادم دستپاچه اومد و بدون ! يشنوی ميزی چهی گمی ميزی چهی ینی! رفتنو همشون خفه خون گ "ساکت": زد
 داد نشی به ماشمیدی رسی و وقتمیاد پشت سرش راه افتاامیمن و در! رونی بدیی لحظه درنگ بغلت کرد و دوهی

! م؟ی کنسی از داد اون تومبونمونو خمیآقا حاال ما مونده بود "گهی دنینی بشنی هستیپس منتظر چ": زد گفت
 دادی آرادم انقدر گاز منی اگهی دیچی هگهید! م؟ی نشستسی که بالخره جنسمیذوق کن! م؟ینگران حال تو باش
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:  گفتدی دشوی خودش تورو گذاشت رو تخت دکترم که نگرانمیدی که رسمیوقت! میوندی بپیارباقی بود به دکینزد
 ای بود من و درکی  نزدیعنی گهید! اونم نه گذاشت،نه برداشت گفت شوهرشم "!د؟ی دارماری با بیشما چه نسبت"
 !می سرم بس که تو شوك بودری زمیبر
 

 ياونم واسه ! آراد دستپاچه بشه؟! اونم نگران من؟! آراد نگران بشه؟!  که با دهن باز زل زده بودن به ترانهمنم
چطور ! اون به خون من تشنس! رفتی تو کتم نم رقمهچیه! ،شوهرمن؟یاونم ک! آراد بگه شوهرشم؟! من؟

 !ممکنه؟
 
 !واه؟_
 

 !واال:ترانه
 
 ! امتحان شدمجی اعالم نتاادی هوی

 
 ! امتحان؟جهینت!!! ي تريوا_
 

 !گهی دینیبیخب فردا م:ترانه
 
 ! تا فردا کهرمیمیمن م! اوفففف_
 

 !خبه،خبه توام:ترانه
 
 کوچولوام هی و جی رفت خونشون و منم با فکر فردا و اعالم نتاي آراد تربتی حرف زدن و غی خالصه بعد کلو

 ...!به خواب رفتم!  آراديرفتارا
 
 

 هوی! س؟ی نیشکیچراه! نجا؟ی که ازنهیمگسم پر نم! واه؟!  پارك کردم و رفتم سمت دانشگاهنوی ماشعیسر
 تا متوجه هیرفتم جلو تر بق!! !بسم اهللا!  بورد دانشگاهي تابلوي دانشگاه جمع شدن جلويمتوجه شدم کل بچه ها
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 !!!جلل الخالق!  با لبخنداامیض که انگار ارث باباشونو خوردم بعایبعض!  نگام کردني طورهیمن شدن 
 باهم خوب یلی که خی سال دومي از بچه هایکی مهرسا هوی جلوتر که رفتمیداشتم م! نا؟ی اکننی مينطوریچراا
 ... با ذوق اومد طرفمو و گفتمیبود
 

 !مبارکههههههه! نفس جونمممم! يواااااا:مهرسا
 

 بچه نی دو جهی دمیشا!  کردم خودم خبر ندارم؟ی نکنه عروسيوا!  مبارکه؟یچ!  که هاج و واج مونده بودممنم
 ... و گفتمدمی خودم خندياز فکرا! دمییزا
 
 !انا؟ی احيخل شد!  مبارکه مهرسا؟یچ_
 

 ... وگفت ها اومد بغلم کرد وانهی دنی عهوی مهرسا
 

 ي پرواز دارگهیروز د3برو دفتر دانشگاه فرماتو پر کن ! ي گله آدم تو قبول شدهی نی بشعوری بهیخل چ:مهرسا
 !!!وانهید
 
 ! خدا جووووووون نوکرتممممميوا! ؟... واقعایعنی!  همه دانشجوها قبول شدم؟نی من بیعنی...! یعنی! ؟یچ
 
 !!! مهرساااااايوا! ؟یییییییچ_
 
 ای خدايوا...  گفتنکی هم اومدن و با شوق و ذوق تبرای و دريتر!  بغل مهرسادمی خودم پرادی از ذوق زندفعهیوا
 نگام ي طورهی دونه زدم تو صورتم که بچه ها هی! نکنه خوابم؟!  واقعا؟ینی!  فرانسه؟رمی مگهیروز د3 من ینی

 ! خندهری زدن زی پق همههوی و !!! متعلقمی فارابمارستانیکردن حس کردم به بخش حاد ت
 
 ! دفتري بردی باکننینفس صدات م:يتر
 
چه ! اوووه!  نفر رفتم توهی دیی بفرمايبا صدا...  و در زدمدمی کشقی نفس عمهی!  سمت دفتردمیی منم تندتند دوو

 آرادم نمیچشم چرخوندم بب!  شکل نشسته بودنیلی بزرگ مستطزی مهی تمام استادهامون دور بایتقر!نجا؟یخبره ا
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 حرفا که نی گفتن و اکی کردن به تبرشروع همه!  همهيگل سرسبد نشسته روبرو!  بلهههدمید!  نه؟ایهس 
 ... گفتیاستاد رحمان

 
استاد محتشم هم در طول ...! دی فرانسه دارطی پنجشنبه بلیعنی گهیروز د3 يطبق گفتمون شما برا:یاستادرحمان

 در لی به تحصيازی نگهی هم ددی برگشتنکهیو بعداز ا!!!! مونهیتون م باهادی که اونجا اقامت داری سالکی نیا
 که توش عمل مهم تره تا هی هم درسيمعمار  ودیدی انجام می کارهارو عملشتری اونجا بیعنی! دی ندارنجایا

 استادمحتشم آماده ي برامیکی شما و ي برایکی چون دوتا واحد دی هاهم نگران نباشنهیبابت خونه و هز! درس
 ياستاد محتشم هم برا! شهی مزی به حساب شما واری و هرماه مبلغکنهی هاهم دولت پرداخت منهیهستش و هز

 شرکت دی بردی دوبارم بايدرضمن شما اونجا هفته ا! شون اونجا همراهتونهی به کارهاتون و بررسیدگیرس
 ! هاتونطی بلنمیا! دی موفق باشدوارمیام! نین کادهی کارهاتونو پیتا در اونجا عمل! نی رانتابيمعمار

 
 تو یچی هنیحاال ا! م؟ی باشهی من و آراد قراره همسایعنی! دمیفهمی نمیچیمن که انقدر تو شوك بودم ه! ها؟

 جوب هی آبمون تو نجاهمیما دوتا هم! شهی نمگهی بدتر دنیاز ا! اوووففففف!  سال اون بشه مدرس من؟کیکل 
به آراد !  رو گرفت سمت منطی بلیرحماناستاد!!!  اونم کجا فرانسهمی بکنمی باهم همکارمیخوای حاال مرهینم

 !!! چشم قشنگي موذهی! هیاز بس که موذ!  خوندشدی نمیچیاز چهرش ه... نگاه کردم
اگه ! ادیساله قراره باهام ب40،50 مرد هیمن گفتم !  بگم؟مای به نيحاال چطور! يوا! رونی گرفتم و اومدم بطویبل

! بستمی اونو میکاشک!  کنمدایآهومو پ! کارکنمی خدا چيوااا...! اگه بدونه! مهیاگه بدونه همسا! بدونه آراده
 و نی به ماشدمیرس! با عرض معذرت!  شدشتبا!  خارج شدمی از موضوع اصلدیببخش! بستمی اونو میکاشک

 ! خونهي به سوشیپ
 ... گفتي با حالت متفکریکین

 
 هم هیسالشه و همسا40،50 فکر کنه که واقعا طرف یعنی! نهی آرادو اونروز نبمای که ننهیه ا رانیبهتر:یکین
 !ی فرانسه رو کال بزندی قدی باینی! ي اگه بفهمه محاله  بزاره بریدونیخودت که م! نیستین

 
با ! اگه بفهمه با آراد رفتم!  روز بفهمه بهش دروغ گفتم؟هی مایاگه ن! اد؟ی روز دروغم در بهیاگه ...  تو فکررفتم

 از کنهی مشه،فکینه بعدش وجهه من واسش خراب م!کنه؟ی درموردم مییاونوقت چه فکرا! ساله27 پسر  هی
 ...اعتمادش سواستفاده کردم
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ماه 2 حداقل کم کمش یشناسی رو هم که مماین! شمی که من بدبخت مادی موقع دربهی بعد گندش یکین_

 ! آقارو تحمل کنمي شم و سردریسال پ2 دیمنم با! کنهینگامم نم
 
 ؟ی بکنيخوای کار میخب پس چ! هی حرفنمیآره ا:یکین

 
 ... بلند شدم و گفتمعیسر
 
 ...بهتر از دروغه! گهی دذارهی نمای ذارههی مایبالخره ! گمیراستشو بهش م_
 
 و بدون در نیی بز سرمو انداختم پانیطبق معمول ع! مای و منم حرکت کردم سمت اتاق ندکردی حرفمو تائمیکین

 ...رفتم باالسرش و صداش زدم! دهی چه ناز خوابنی ببمویداداش! ییییاوخ! زدن رفتم تو
 
 ...!!!ی عمانمویل...! یمولین...ییماین...ماین_
 
 ! تکون خورد و چشماشو باز کردهی ماین

 
 ! بچه؟هی کیموعمانیل:ماین

 
 ... و گفتمدمیخند

 
 !می داداشگهیمعلومه د_
 

 ! شروع کردم به حرف زدني لوس بازیبا کل ! شروع کنم؟يخب چطور! دی خنداونم
 
 !ییییییماین_
 
 ...! خودم جواب دادنی با خنده عماهمین
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 !بلهههه؟:ماین

 
 بجاش استاد یعنی ادی باهام بگهی استاد دهی اون استاد يقراره بجا!!!   ومهربونمزمی جونم داداش عزمای ننیبب_

 !ادیمحتشم ب
 
 ... بود پا شد وگفتدهی که تا حاال دراز کشماین

 
 !چند سالشه؟!  هست؟ی استاده کنیا:ماین

 
 ...با تته پته گفتم! مارستان؟ی محتشم همونه که منو رسوند بستی نادشی ینی! يوا
 
 !!!مارستانی که منو رسوند بیهمون! گهیمحتشم د...مح...! زهیچ_
 
هنوز ! داستی که نکوست از بهارش پیسال! اوه اوه!  لحظه رفت تو فکر و بعدش اخماش رفت توهمهی ماین

!!!  فرانسهي بريخوریم(...)  تو گهی مزنهی داد خوشگل مهیاالن ! رغضبی منی شده عافشیحرف نزده ق
 ... موشکافانه گفتماین! مث روز برام روشنه!! ی و مجلسکی شیلـــیخ
 
 ! پسر جوونههی بازم ی بود ولنی مودب و متمیلی درواقع خیعنی...!  نبود امايپسر بد:ماین

 
 همه خودشو خوب جلوه شی پشناسمیفقط من اون موزمارو م!!! آره ارواح عمش!  بود؟نیآراد مودب و مت! نمنه؟

 !!!هی چه عجوبه ادونهی نمی کسچی هی ولدهیم
 
 !؟ی نرم داداشینیخب ...! خب_
 
 ... عوض شد رفت تو فکر و گفتافشی قماین
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منم به تو اعتماد ... يری بگمی خودت تصمندهی واسه آیتونیم! سالته20... ي بزرگ شدگهی نفس تو دنیبب:ماین
... يریسرتو باال بگ... ی سال شد و برگشتکی... که پس فردا... ي که بذارم بري بدی قولهی دیفقط با! کامل دارم

 باشه؟... شناسمی که من میهمون نفس...  شهکتی نزدي احدچی هي و نذاری همون نفس مغرور باشنکهیا
 

 ! شدمزونی و از گردنش آومای تو بغل ندمی شامپانزه پرنی ععیسر!  بزنمغی از ذوق جخواستی دلم مینی! يوااااا
 
 !دمیقول م! ی برگردم داداشي با سربلنددمیبه خدا قول م_
 
 ... و گفتدی لپمو بوسماین

 
 !گهی دی خودمیآبج! مطمئنم!بــــله:ماین

 
 ! کنمفی تعریکی واسه نموی مخ زنهی راحت شد و رفتم تا قضماهمی از بابت نالمی خخالصه

 
 

! صبح پرواز داشتم6چون فردا ساعت ! مونیشگیپاتوق هم!  بام تهرانمی بریکی و نای و دري قراربود با ترامروز
 زده ی مشکپی باهام ست کرده بود و تمیکین!  و مدرنتی الشی آراهیدم همراه  زی اسپرت مشکپی تهی عیسر
 نیمامانمم که همش ا! می برمیخوای هرجا مت داد بهم و گفشوی چون و چرا فراری بار بنی واسه اولماهمین... بود

 چی که هییتنهاکسا!  که مراقب خودم باشمکردی محتیباباهم مدام نص... ي و زارهیروزا کارش شده بود گر
 شرکت و آخرشب رفتی صبح مماهمی که همش تو خودش بود،نیکین!  بودنیکی و نمای نزدنی نمیحرف
 و م،مامانیاز داداشم،آج...  سخت بودن جداشدن از خونوادماقعاو! فتهی که اصن چشمش به چشم من نگشتیبرم

 ...!دی جدی سال زندگکیو شروع ! بابام
 
 
 !می بررشدااااینفس د:یکین

 
 ! پاتوقمی رفتای و دريبعداز سوار کردن تر! می نشستنی و تو ماشنیی اومدم پاعی سریکی داد نبا
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 ... گفتی با ناراحتخوردی مپسشوی که چی درحالایدر
 
 ! پاتوقمیای ممی بار دارنی واسه آخرشهیباورم نم:ایدر
 

 ... با بغض اضافه کردترانه
 

 ... کههی بارنیآخر! امی ممی که باهم دارهی بام تهراننی آخرنی اشهیمنم باورم نم:ترانه
 
 ...! که مامانم به شدت ازش متنفر بود گفتمی لحن التبا
 
 فتمی بختک منی سال بعد دوباره عهی که رمیسفرآخرت نم!  راه انداختنی خونهیواس ما مرس!  باودیجمش کن_

 !نیی و تماشا کوننینیشیب!  نوچ؟نیگیم! به جونتون
 

با !  افتاد که کنار ترانه بودي و دار چشمم به کتاب قطورری گنیتو هم!  بودن از خندهدهی بچه ها پاشهمه
 ... گفتميکنجکاو

 
 !ه؟ی اون کتاب چيتر_
 

 یعنی! استاد محتشم بهم داد! ابهی کمیلیخ! سی ندای تهرون پي جاچیه! هی کتاب راهبرد نقشه کشنیا:ترانه
 ! برم دانشگاه بهش بدمدیبعدازظهرم با!  ازشرمی بگنوی روز اهی گرو گذاشتم که فقط شی ریخودم کل

 
از ...!  کتابونیاگه ا! اووومممم! گه؟ی دزهی واسه آراد عزیلی کتابه خنیحتما ا ! زد به سرمیطانی فکر شهی هوی

 ... زدم و گفتمثیفکرم به لبخند خب
 

 !ي دشوررمیبچه ها من م:ترانه
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 دنیفهمیاگه بچه ها نقشمو م! يوا!  ترانه برداشتم و راه افتادمي کتابو از کنارپاعی سررفتمی داشتم میوقت
 سمت دمیچی خودمون که دور شدم پزیاز م!  خب هنوز که لو نرفتهیول! ذاشتیترانه که اصال نم! شدمیبدبخت م

 ! اومد فکر کرد تازه اومدمشخدمتیپ!  و نشستم روشگهی دزی مهی
 
 !د؟ی دارلی میچ:شخدمتیپ

 
 !ستا؟ی بخورمم بد نيزی چهی

 
 ! قهوه لطفاهی! اووممم_
 
 کنمی متی قهوه ایاالن حساب! قهوه ام که آورد! خب خب!  قهوه آوردهی نشد که قهی دقهی رفت و شخدمتیپ

قهوه رو برداشتم از !  براش مهمهیلیمعلومه که خ!  هسزمیچه صفحه هاش تم! کتابو باز کردم !آراد جان
 هی يرو! خواستمی منمیهم!  داغون شده بودیکتاب حساب!  روش تا اواسط کتابختمی رکسرهیصفحه اول 

 که مونده بود رو هم با رژ یی برگهاهیبق!   کردمی خط خطگشی دي برگهايرو! دمی آرادو کشکاتوریبرگش کار
 تا بازش خدارو شکر! کتابو بستم! دی ارزی می رو وداع گفت ولیهر چند که رژ لبم دار فان!  کردمیلبم رنگ

 زی و حرکت کردم سمت مزیپول قهوه رو گذاشتم رو م!!!  توش زدمي که چه گنددی فهمشدی نمکردنینم
 !!!خودمون

 
 
 !؟يکردی می چه غلطییساعت دست شو4تو :یکین

 
 !! جانیکیبود ن2شماره_
 

 موقع روز،توبام تهران دست نی بجز من ایکدوم االغ! گهی بخندن ددمیخب با!  خندشون رفت هواعایجم
!  نامحسوسیلیخ!  ترانهفیکتابو آروم گذاشتم تو ک!!  به من بگه فقطیکینه !!! ؟2 اونم شماره رهیگی مشییشو
 یخالصه کل!!!)  مخصوص نفسیطانیخنده ش(!وهاهاهاهای!شهی میدنی کتاب ددنی آراد با دافهی قیعنیآخ 
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! صبح پروازم بود که از قبل چمدونمو آماده کرده بودم6اعتفردا س...  خونهمیبهمون خوش گذشت و اومد
 ! فکرا به خواب رفتمنیو با هم! فتهی خودششعوری اون بهی بشم همسادی بگو که از فردا بانویا! شششییییا

 
 

 !!!پاشو قربان بره مامانش...وربعه هااا5پاشو مامان ساعت ...نفس جان:مامان
 
 شدم از تخت خوشگلم دل بکنم و یبالخره راض ! چه مهربون شدن باهامي روز آخرنی انیبب!!!  خدایییییه

 ... گفتدیبابا تا منو د! همه نشسته بودن... بعداز دست به آب رفتم تا صبحونه بخورم
 

 !گل دختر بابا! به:بابا
 
 !سالم باباجون_
 

 ! گل نشستتيسالم به رو:بابا
 
 بر پدرت يا! نم؟یبی خونه و خونوادمو نمنی اگهی سال دکی  از امروز تاینی! یییییووو!  مشغول خوردن شدمو
 ي بدجوریکین!  بود؟ی چگهیفرانسه رفتنت د! نونت کم بود؟!  بهم بگه آبت کم بود؟سی نیکیآخه !  فرانسهادیب

!  باشمتونمی نمشمیمن که تو خواستگار  قربونش بشمیاله!  ازش دور بمونم؟خواستمی ميچطور! تو خودش بود
 به دی پر بود بایی دلم از جای خب اصوال وقتی ولدمی چرا به آراد فحش مدونستمیاصال نم! خاك بر سرت آراد

مامان و ... رونی آماده شدم و اومدم بعی شده بود سرریخالصه چون د!  دلم خنک شهکمی تا دادمی فحش میکی
 قرآن ریمامان از ز...  دنگ و فنگ قبول کردنیه با کلخودم ازشون خواسته بودم ک... ه فرودگاانیبابا قرار نبود ب
 ... قربون صدقم رفتیردم کرد و کل

 
! ي پوست استخون شدنمی ببيای سال بعد نهی...نفس جان مامان حواست به خودت باشه ها قربونت برم:مامان

 ...! و دومستی باشه بادتیآها موقع عادتتم 
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 و ادامه نداد وگرنه که دیمامانم خند!  اشاره کردممای ابرو به بابا و ن که با چشم ودادی داشت ادامه مينجوریهم
! دمییمحکم بغلش کرد و عطر تنشو بو !شدی تنگ ممی واسه مامانیلیدلم خ!  کف پامرفتیکال شرف،مرفم م

 ...واقعا عاشقش بودم
 

 ... و گفتدی بوسمویشونی پدرانه پباباهم
 

 ... دست خداسپرمتیم...  جمع باشه دخترمیحواست حساب:بابا
 

اصن به من چه که دارم به ! اههه!  االن آرادم اومده؟یعنی... سمت فرودگاهمی راه افتادیکی و نمای با نخالصه
 غی با جای و دريتر!  بودشیدقه به ش5 فرودگاه ساعتمیدیرس! می خل وضعنیخاك برسرم باا! کنم؟یاون فک م

 بالخره اعالم کردن که مسافران نجال جار و جیخالصه بعداز کل! که آرادم اومده سرم و گفتن دنی پرغیج
 ... لب گفتمریز! آرادم اومد! پرواز فرانسه آماده باشن

 
 !سالم_
 

 ! خودم جوابمو دادنی عاونم
 

 !سالم:آراد
 
موهاشم که !  تا آرنج داده بود باالناشوی دکمه دار که آستدی سفراهنی،پی مشکنی شلوار جهی!  تو حلقمپشیت

خو اسمشو !!(شهی پرپشت و بلند مرسهی به وسط که می بود که بغل هاش کم تره ولدای مدل جدنیازا
 ماین!  به خودم اومدمرهی دفتبا تذکر آراد که گ! گایخالصه که خوشگل شده بود در حد بوندسل) !!!دونمینم

! هق هقم رفت هوا! نم؟یبی داداشمو نمگهی دکسالی تا یعنی ای خدايوا!  بغلشدمی پرهیبا گر! دستاشو باز کرد
 ... در گوشم گفتدیلرزی که شونش می در حالماهمین

 
 ی آجزنمی بهت سر مامیخودم زودبه زود م...! ااای برذارمی نمی کنينطوریبه خدا ا... زدلمی نکن عزهیگر:ماین

  وقتااااهی يغصه نخور...  منيکوچولو
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 که اصال ماین! خوااااامیمن داداشمو م! خوااااامممممیمن فرانسه نم!  دوباره هق هقم اوج گرفتمای نيباحرفا
 دیبوسی که گونمو مينطوری هامو نداشت منو از خودش جدا کرد و چونمو با دستش آورد باال همهیطاقت گر

 ...گفت
 
 !زلزله فرانسه ها يری ميدار!  محکم باش و بروااایزی اشک برنمی نبگهید:ماین

 
 رفتم و عیسر... ختنیری منیی افتاد که آروم اشکاش از گونش پایکی دوباره چشمم به نی ولدمی خندهی گروسط

 ...میمحکم همو بغل کرد
 
 
 ...!شمی مری سال که من پکی کنم؟ تا کاریمن بدون تو چ...! یییینفس:یکین

 
 ... شد و گفتدتری شدشیگر
 
 تا ی شبا با ک؟ي سوارنی برم ماشیبا ک! ک؟یک،نی صدام کنه پی بزنم؟ کی سروکله ک،تویتو که نباش:یکین

  موقع مشکالت پشتم باشه؟ینصفه شب حرف بزنم؟ ک
 
 ! قربون قل خوشگلم بشم منیاله! کردی مهی گرکسرهی

 
 سکته،پکته کردم،از مای از غصه تو هواپيدی دهوی رهیگی منم دلم می کنينطوریا...  جونمی نکن آجهیگر_

 سال گذشته هی یتازشم چشم به هم بزن...!!!  شدم موندم رو دستتونايزی چی نخاع،قطعیشانس خوشگلم فلج
 ! من؟ون بدی داشته باششی آساکمی تو ذارمیاصال مگه من م! منم دوباره ور دل خودتم

 
 هی و ریآرادم سرشو انداخته بود ز...  کردنهی آبغوره گرفتن و گری کلاامی و دريتر...می از هم فاصله گرفتباخنده

 چندتا حرف بهش زد که آراد هی رفت سمت آراد و ماین!  روزانی ان،یچه مظلوم شده ا! یاوخ!  بودستادهیگوشه وا
 یخالصه باهر بدبخت ! من گل کردیحس فضول نیبازم ا!  بهش؟گهی می چینی! دادیبا اخم سرشو تکون م

 !!! که اونجا بوددی بزرگ سفيمای سمت هواپمیدا شدم و با آراد شونه به شونه رفتبود از خونواده محترمه ج
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 ! جماعت از دستش خالص شنهی آراد نی ارهی بمیاله! کممممک!!!!  مامانننننننننيواااا
 

 !ره؟ی بمی اون واسه چیترسی ممایتو از هواپ:وجدان
 
 !!شمی من راحت مرهی در هر صورت بمدونمیمن چه م_
 

 ! کردشهی نمتی کارگهی دیخل:وجدان
 
 اااای خل خودتيهو_
 

 !یی تورینخ:وجدان
 
 !هی خل کدمیاالن نشونت م_
 
 نگام کرد حس ي طورهی بغلم نشسته بود یآراد که رو صندل! ییییییه!!!  زدم تو سرمیکی دستمو آوردم باال و و

 تاسف تکون داد و يسرشو به معنا !!!کنهی فرار کرده نگاه ممارستانی که تازه از تی روانهیکردم داره به 
 ...گفت

 
 !!!ی آباد بزنی به علي سرهی رانی امی باشه برگشتادتی:آراد
 

با  !خااااااك!  همه به عقلت شک کننیکنی مي کارهی شهینفس مردشورتو ببرن که هم!!!! یییییییییییعوض
 ... بهش نگاه کردم و گفتمتیعصبان

 
 !ي دارازی بهش نشتری بیفعال که جناب عال_
 

 !حقته جناب اعتماد به سقف!  رف تو هماخماش
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باز !  کتاب درآوردهیآراد از تو ساکش ...!  از پنجره زل زده بودمرونی ربع که من با ترس به منظره بهی بعداز
 همون کتاب راهبرد نیا!!!  هاشمی قمربنای! ؟یییچــــــــــ!  کتابو نگاه کردمیرکیرزیز!  گل کردمیفوضول

 پرت مای خداجون االن منو از هواپيوا!  بود؟ه تا حاال بازش نکردینی!  که داغونش کردمیهمون!!! هینقشه کش
 کتاب انگار برق ي قهوه اي صفحه دنیبا د!! صفحه اولشو باز کرد! با ترس به آراد نگاه کردم !!!نیی پاکنهیم

 ها و یاز قهوه ها گذشت و به خط خط...! شروع کرد تندتند ورق زدن!!! سه فاز بهش وصل کرده باشن
 کرده ی که با رژ لبم رنگییصفحه ها! يواااااا!! رونی بزدی داشت از کلش دود مگهید! دی خودش کشکاتوریکار

!!!  بودیدنی آراد دافهیق! ییییییواااا!  هم شده بود شدن انگار پاره پورهیبودمش خشک شده بود و عالوه بر رنگ
 خب ظاهرم ی ولودم بدهیترس...!  به خون نشستش بهم نگاه کردي و با چشمانی کتابو محکم پرت کرد زمهوی
برگشتم ! زدی نفس،نفس متیاز عصبان!  کنمسی بود خودمو خکی نزدمایحاال وسط هواپ! دادی نشون نمنویا

 ...سمتشو و خونسرد گفتم
 
 ! شده؟يزیچ_
 

 ... با داد گفتبای تقرآراد
 

 هی آسمون به حالت گريارم،مرغای سرت میی بالهی!  بهت حرف نزدمي کردیتا حاال هر غلط!  بسهگهید:آراد
 یباچه جرعت!  کار خود احمقته؟دونمیمن که م!  تو کتابم؟ي گند زدیبه چه جرئت!  سررهیدختره خ! کنن

 !هاااان؟!؟ي داغونش کردينطوریا
 

 ...!بدتر از خودش داد زدم !!!شودی اژدها وارد مخشم
 
 نموی نارنيکای الستي اونطوریبا چه جرئت! ؟ی چي پنچر کردکامویتو که الست!  اورانگوتان؟فتهی خودشیتوچ_

 !نمی نازنيکای واسه الستنمیاصن ا...! اصن! ؟ي جرواجرشون کردي اونطوریبا چه جرئت! ؟يداغون کرد
 
 داد تی بعدش با عصبانیول! تا چندلحظه تو شوك بود!  تو صورتشدمی که جلوم بود که پاشيان قهوه ا فنجو

 ...زد
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 !سمی واسه خط انداختن کاپوت جنسنمیا:آراد
 
 ...! زدمغی جبای و تقراوردمیکم ن!  کرد تو صورتمی قهوه خودشو خالوانی لو
 
 
 ! بستن من تو اون بارون وحشتناكلی واسه قندنمیا_
 
 پرت کرد شوی دستشی پي توکی آب شده بود،کسی خنکهیاونم باا!  رو لباسشختمی رو کامل رومی پاکت آبمو

 ...سمتم که قشنگ خورد تو فرق سرم و گفت
 

 ! واسه داغون شدن کتابمنمیا:آراد
 
 ! شدنمضی واسه مرنمیا_
 

 !نمی کاپوت ماشنهی واسه هزنمیا:آراد
 
دو تا ! واقعا هم زاقارت بود! کردنیهمه مسافرا داشتن بادهن باز مارو نگاه م!!! شی شده بود قاراشمیتی وضعهی

 تو کننی مدای که دور و بر خودشون پيزی با هر چمایدارن تو هواپ! شعوری من و آراد بنی عوونهی و دکاریآدم ب
 یینمای سلمیانگار دارن ف! ان مارو جدا کننی ملتم نمنیا!  بود واسه خودشییبل بشو! زننیسروکله هم م

 !میدی دست از بزن،بزنمون کشمایبا تذکر مهماندار هواپ!ننیبیم
 

 ي جانجایمگه ا! نیدی رو به گند کشمایتموم هواپ! ن؟ی رو با کجا اشتباه گرفتنجایا! ه؟ی چه وضعنیا:مهماندار
 !دعوا کردنه؟

 
انگار کشته !  سرميفدا!  درهم پشت بهم کرديآراد با اخم ها!  پدرمونو درآورد رفتی که حسابی وقتمهماندار
 !منم اخمامو درهم کردم و رومو برگردوندم طرف پنجره! مردشم
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 !گهی پاشو دژنی اکسيهو! خانوم نفس مهرآرا! خانم مهرآرا! ياوهو! يهو:آراد
 
! مونهی مرغضبی منی عشهیاصن  هم!  زود خندشو خوردی دونه از چشمامو باز کردم که خندش گرفت ولهی

 !انگار ارث باباشو خوردم
 
 !من نفسم!  هفت جدوآباوتهژنیاکس_
 

 !میدی خب جناب نفس تکون بده خودتو رسلهیخ:آراد
 
همه مردم ! لباسامونم که داغون بود! نوی ادبش کنم من ادیبا! زنهی آدم خل حرف مهیانگار داره با ! تی تربیب

 !می خاك فرانسه گذاشتي و پامونو رومی شدادهی پمایز هواپباهم ا !!!کردنیچپ،چپ نگامون م
 
 !يآزاد! ییییه_
 

 !ي بوددهی خرس خوابنیاونم که کال ع! ي بودمایساعت تو هواپ2خوبه حاال فقط :آراد
 
 ! دارميبالخره االن حس آزاد!  ساعتستی دوای دو ساعت ایدوما ! یاولن خرس خودت_
 

 شی آرادم فرانسونیا! ومونی خونه جدینی!  خونهمی و اومدمی آژانس گرفتهیو !!!) الل شد( نزدی حرفگهی داونم
چه گنده ! اوالال!  آپارتمان بزرگهی به میدیرس! عجب! زنه؟ی گرفته که انقدر روون حرف مادیاز کجا ! فوله ها

 شعوریب !ادم دنبالش راه افترهی مامانش مدنبال  جوجه کهنیمنم ع...! آراد راه افتاد سمت آپارتمان! هم هس
خب اون از کجا ! خودم به خودم جواب دادم! کنهی موقع عادتمه دلمم درد مرسرمیخ! ارهی چمدون منم بگهینم

!!!  دارمااايریمنم خوددرگ!  دارمتوی وضعنی بدونه من اکنهیاصن اون غلط م! ؟ي دارتوی وضعنیبدونه که تو ا
 ... اشاره کرد و گفتشییآراد به واحد روبرو! رونی بمی اومدنسورخالصه که از آسا

 
 !اونجا خونه توئه:آراد
 
 ... اون واحد اشاره کرد و گفتي به واحد روبروو
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 ! خونه مننمیا:آراد
 

 دی اومد که من کلادمی هویکه !  خونمي بهش نگاه نکردم و رفتم جلوگهیمنم د! گهیباوشه د! ؟ی که چخب
 دستام نی سنگ قبرتو با همامی بیک! زهرمار! کنهی با پوزخند نگام مدمیبه طرف آراد برگشتم و د !!!ندارم

 ... درهم گفتمییبا اخم ها!!! بشورم از شرت خالص شم
 
 !دیکل_
 
 نی چندوقتو باانی بگذرونه اریخدا بخ! اوووفففف! پوزخندش بدجور رو مخم بود!  گرفت سمتمدوی حرف کلیب

 !!!انگوتاناور
 
 آراد خنگولم اصن انگارنه انگار که داداشم منو نیا! گذشتی مدمی جدی فرانسه و خونه و زندگيروز از بودنم تو3

 فرانسه دور،دور يابونایخ z و تورونی بارم خودم اومدم بهیتازه ! دمشیروز ند3 نیاصن تو ا!!! سپرده دستش
 حوصلم داشت گهید! اوووفففف! بهشون  حرفمورسوندمی میی جوراهی خب ی ولدمیفهمیزبونشونو نم! کردم
 ... خوابم برديچون خسته بودم زود ! بخوابم بعدش پاشم،غذا بپزمیکمی! رفتیسرم

 
 
 !!!!ــــــــــــــــــــــــــــــنگید! ـنگید!! ـــــنگید!!! ــــــــــنگید
 
 داری که منو از خواب نازم بی الهيریور مرگ بگگ!!!  ساعتــــــــــه24 حناق يا!  مـــــرضيا!  درررررديا

 لب ریز! و به سمت در رفتمدادم،پاشدمی فحش مزدی که زنگ درو می که داشتم به کسينجوریهم!!! يکرد
 ...!کردمیغرغر م

 
 یکه ه!  نفهم تر از آرادشعوری آدم بنیاونم از ا! رهی از من بگی سراغهی ادیاون از اون آراد نفهم که اصال نم! اه_

 ... بگه مگهسی نیکیآخه ! کنهی می اعصاب منو خط خطزنهیزنگ م
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 با ی درهم پشت در بود ولییآراد با اخمها!  که با باز کردن در الل شدمکردمی سره غرغر مکی ينجوریهم
 چرا نیا! واه؟! نیی سرشو انداخت پاعی بعد سری نگام کرد ولکمیاولش !  به تعجب شدلی من اخماش تبددنید
 !جلل الخالق! کنه؟ی مينطوری انیا

 
 ! مگه؟يدیجن د! ؟یکنی مينطوریچرا ا_
 
 بشر خل نیخداوندا ا! نیی گره خورده سرشو انداخت پایی لحظه بهم نگاه کرد و دوباره بااخم هاهی یرچشمیز

 خودم همانا و گرفتن دنی داشته باشته باشم که ديزی چی اشکالدی لحظه به خودم نگاه کردم که شاهی! شده؟
 باسنم نیی وجب پاهی شمی بود و بلندلته تنم بود که از قضا دکپوری گی لباس خواب صورتهی! برق سه فاز همانا

 بنفش غی جهی !!!!بلــه... خوردمی کوچولو تکون مهی!!! دی ددویدی مدی نبایهرچ !!!خاك برسرم !بود
 ! اومدم توعی و سردمیکش
 
 

 ی و شلوار درست و حسابکی تونهی يتند! از دست رفت که!!! قشی تو نداختی سرشو میم چرا ه پسر مردبگو
 ! بودنییهنوزم سرش پا! رونی و رفتم بدمیپوش

 
 !اهم!اهم_
 

 سرفه هیآراد با !  لبونیمطمئن بودم لپام االن شده ع!  بودي جدافشی اما قدیخندیچشماش م!  اومد باالنگاش
 ...گفت

 
 ...یکنی استراحت ميروزه راحت دار3!  بخور و بخواب؟ای ی کار کني اومدنجای ایجنابعال:آراد
 

 !دمی حرفش پروسط
 
 که نمیبی نميبعدشم که من کار!!  زنده؟ای من مردم ینی ببيومدیروز ن3 نیاوالنش که خودت ا! يهو_

 !!!انجامش بدم
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 !گهی جوابشم بزن تو رگ دیزنیخب حرف مفت م!  شده بودی من عصبیی پرواز
 

 !می شرکت مالقات داررعاملیبا مد!  شرکتمیصب آماده باش بر7فردا :آراد
 
چه ! به به! دیچی ساختمون پيتازه بعداز رفتنش متوجه عطر خوشبوش شدم که تو!!!!  رفتعی گفت و سرنویا

 !!!فته،مغروری اورانگوتان،خودشنی اقسیخوش سل
 
 

 ای و دري از دست تری خواب درست و حسابهیخونمون که !! ي بسته رفتم دشورمهی باز و نمهی نيباچشما
!  حاضرشم؟دی ساعته بامی من نینی! مهیون6ساعتم که ! اه!  بخوابمزارهی اورانگوتان نمنی انجاهمیا! نداشتم

! گه؟ی مطونهیش!!!  بر سر انترخاك!!!  همکارش بره هاااي خز بزنم آبروش جلوپی تهی گهی مطونهیش! شیییییا
 زدم و رفتم ی چن تا بشکن از خوشحالهی! خودشههههه! آره !!!گمیخب خودم م!  بگه؟طونهی شاصن چرا

 خودم انقدر دنیباد! نهیی آيرفتم جلو! دمی پوشخواستموی که مییزای اونچعیسر...! خب خب! سمت کمدم
 بودم که تا دهی پوشپوشنی می محليشهای که واسه نماای گلل گنی دامن ازاهی !!! که دلدرد گرفتمدمیخند

!!! ی وضعهی ینی!!!  تاپ سبزهی بودم و روش دهی هم همراهش پوشی زرد گل گلبای بلوز تقرهی!! دیرسی مرزانومیز
 ی چدوننی مایشمال!!!( سرمم گره زده بودمي اونو باالرگلومی گزاشته بودم و بعداز گره زدن زی نارنجي روسرهی
 ي گشاد قهوه اي شلوار کردهی هم می دامن گل گلریز!!!  دراز گزاشته بودمی شال صورتهی می روسريرو!) گمیم

 ته خنده افمیق!  گهی ددی خودتون تصورم کنگهید!!!  بودی بلند مشکنهی کفش پاشهیکفشمم !!!  بودمدهیپوش
 يکار بهم داده بود و گفته بود اگه وخودش شمارش!  زنگ زدم به آراددمی خندگهی دکمی نکهیبعداز ا !بود

 !با دوتابوق برداشت !داشتم بهش بزنگم
 

 بله؟:آراد
 
 !نفسم_
 

 ! شدم نفس شما؟یمن ک:آراد
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 !نفس مهرآرا!  من نفسمگمی میروان_
 

 ... کرد و گفتي خنده اتک
 

 !؟ي دارکاریخب چ! آها:آراد
 
 !!!خاك برسر! نایی پاارمیبزنم فکشو از پشت تلفن ب 
 
 ! شرکت آدرسم بلدمامیمن خودم م_
 
 ... گفتی سکوت کرد و بعد با لحن خشککمی

 
 !یلیهر جور ما:آراد
 

من ! اصن به من چه!!!  روز سگهی روز خوب هی! کنه؟ی مينطوریچرا ا! ا؟ی عاوانستی دنیا!  قطع کردبعدم
 دستمو دمی که دي زردی تاکسنیبااول...نییبعداز قفل کردن در رفتم پا!شششییییا!  به اخالق اون دارمکاریچ
منم رفتم عقب . نشسته بودنیماش  دختر باحجاب هم عقبهی... ستادی پام واياونم جلو! سش تکون دادموا

مردشورتو ببرن آراد !  دختره خلهنی اگهیاالن م! گهیمعلومه د!  نگاه پراز تعجب بهم انداختهیدختره . نشستم
 ...وع به حرکت کرد و گفتراننده شر !!! بکنمدی ذره حرس دادن تو چه کارها که باهیکه من واسه 

 
 Your adres please: !!!راننده

 
 به مخ کمی نکهیبعداز ا!  شمو بدم؟ادهی پخوامی که میی آدرس جاگهی مینیآها !!! دمیآدرسشو فهم! ؟ی چیچ

 ...مبارکم فشار آوردم گفتم
 
 !؟ی اوکویآر !!! تیترن را!  نهینینو !!!  بعدش ترن لفتمیگو به سمت مستق!!! میگو مستق!! گو_
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!  نفس؟یرفتی کالس زبان ميمردیم! اه!  کنم حاال؟شی حاليچطور! پوووفففف!  با تعجب بهم نگاه کردراننده
 ! کنمشی کردم حالیدوباره سع!! ی بنالينجوریاالن حقته هم

 
 
نه !! ؟يدیفهم!!! شمی مادهی کجا پگمی گو کن بعدش من بهت ممی مستقينجوریهم! تو گو کن!  مسترنیبب_
 !!!؟ی اوکوی آر ینی

 
!  از خنده منفجرشدهوی منو نگاه کرد کمیاون دختر باحجابه هم !  بابايا! کردی بز منو نگاه منی بازم عراننده

 ... خندش تموم شد گفتنکهیبعدازا!  بخندیحاال نخند ک
 

 !؟ی هستیرانیتو ا:دختره
 

 ...با ذوق گفتم!!!!  مملکتنیتو ا کردم دای پویکیبالخره من ! عاشقتم دربست! خداااجونننن! يواااا
 
 !؟یرانیتوام ا! اهوم،اهوم_
 

 يشرکت معمار! کنمی کار منیتو شرکت رانتاب!  امهی بورسینی! نجایآره من واسه دانشگاهم اومدم ا:دختره
 !!!نیرانتاب

 
من نفس مهرآرا ! ی باحالزیچه چ!  واسه کارکردننی شرکت رانتابرمی منم االن دارم مینی! نطوریمنم هم! يوا_

 !تییهستم خوشبختم از آشنا
 

 ... دستشو آورد جلو و گفتی با مهربوندختره
 

 !بهی غربی عجکمی ینی!  لباستهینطوری چرا ای بگشهیفقط م...  هستمییمنم الناز رضا! نطوریمنم هم:دختره
 
 و دمیخند!  تو روحت آراديا! !!اونم تو فرانسه!!! دمی رو پوشنای من اسکولم که اکنهیاالن مطمئنن فک م! ایب

 یلیخ!  و شمارشو بهم داددی خندیاونم کل!  کردمفی لباسمو واسش تعرهی آراد و کل کالمون و قضيماجرا
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 بلد بود آدرس شرکتو ي فرانسوشیوب خالصه النازم چون کم !می بود قرار شد باهم دوست باشیدختر باحال
 شرکت دهنم قد غاز باز دنیبا د...  شدمادهی پیو من از تاکس می کردیبه راننده گفت و بعدش از هم خدافظ

 !موند
 

واقعا !  اشتب شد، اون مال روباه و زاغ بوددیببخش !!!یی پا،عجبی دم،چهيچه سر! هیچه شرکت!! ماشاهللا
آراد ! پووففف! دمی زاقارتم برم توش خجالت کشپی تنی قراره با انکهی لحظه از اهی! شرکته بزرگ و مدرن بود

 از ی کلنایاالن ا! شهی باحال میلی که خه خب جالب ترکه عکس العملشیول! نمی رو سزارهی سرمو منهیکه منو بب
 سرو وضع دنیکال همه تصوراتشون با د!  حرفانی و امی رشته معماري نمونه ي کردن که دانشجوفیمن تعر

 ...! دستم نگاه کردميه نوشته توب...!  و رفتم تودمی کشقی نفس عمهی !شهیمن خراب م
 
 ! تنفگداري شرکت آقارتیمد! 7واحد! 23طبقه_
 

 ب میدیرس !!!ندازهی کارتون سه تفنگدار مادیآدم  ! آخه؟هیتنفنگدار چ!  شرکت داره؟سی رئاروی نی اهیلیفام
چشماشون شده !  من برگشتن سمتمدنیهمه با د! اوف چقدر آدم! رونیاز آسانسور اومدم ب!  وسومستیطبقه ب

 مزخرفم که انگار تازه از مزرعه مش غضنفر پی تنی تر از من با اعیآدم ضا! گهیبعله د! ی تومن500بود قده سکه
 ي عده اهی حجاب بودن ی بشتریزناشونم ب!  بودندهیمرداشون کت شلوار پوش!!!   برگشتم وجود نداشتیالغید

 يقدم هامو تند تر کردم و رفتم جلو! گهی انقدر عجب کنن ددنمی ازددمیبا !خاك بر سرمن! هم مانتو و شلوار
 ...دمیپرس! ی منشزیم
 
 
 
 ! تنفگدار وقت مالقات داشتميآقا...! يبا آقا! نفس مهرآرا هستم_
 

 ... گفتدادی رو نشون متیری که در اتاق مدی من کرد و درحالپی نگاه به تهی هیمنش
 

 !دییبفرما...! بفر...! ب:یمنش
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رفتم تو !!!  نفر درو باز کردم و رفتم توهی دیی بفرمايبا صدا!  در و در زدميرفتم جلو! هیرانی انمی اخداروشکر
که با ورود من !  عالمه مرد و زن دورش نشسته بودنهی دراز بود و زی مهی! همانا و بنداومدن زبون همه همانا

 بلند شد یی آقاهی! چارهیحقم داره ب!!!  بشقابهندازچشماش از تعجب شده بود ا! دمیآرادو د! همه الل شدن
 ...وگفت

 
 !خانوم نفس مهرآرا؟:آقاهه

 
 ... جلوتر و گفتمرفتم

 
 !بله خودم هستم_
 

 هیاون آقاهه هم !  بترکهتابهی ماهي توي هاالی پفنی انی االنه که عکردمی از بس قرمز شده بود حس مآراد
البد االن با ! خندم گرفته بود بدجور! کردی نمی فرقی آراد با گوجه فرنگافهی قگهی در گوشش گفت که ديزیچ

 ! دختره کم دارهنی اگهیخودش م
 

 ... رو به من گفتآقاهه
 

 !دینی بشدییبفرما:آقاهه
 

همون آقاهه که بعدا  !دیکشیبا چشماش داشت واسم خط و نشون م!  آرادي روبروی صندلي نشستم رورفتم
 نی ای و اصول نقشه کشنی قواني سرهی دادن حی تنفگداره شروع کرد به توضيا آقرشرکت،ی مددمیفهم

از اول تا آخر !  هم گفتشهیم  کارها خونه انجامشتری و بنجای اامی بدی بار باکی درهفته نکهیدرباره ا... شرکت
 بار آراد يزی،چيچاری،لی به متلکاهمیبعض!!!  پچ پچ در گوش همهی و کردنی من مافهی نگاه به قهیجلسه همه 

 بلوزمو گرفت و نیبالخره جلسه تموم شد و آراد اومد گوشه آست! هی عصبیلیآرادم معلوم بود که خ!!! کردنیم
 و نیبعدشم نشست تو ماش! زدی نمی حرفچیه!  دستش بهم بخورهدیدونه نبای مزهی تادیخوشم م! رونیمنو آورد ب

 ... گفتمیشست ننکهیبعد از ا !نی پرت کرد تو ماشبایمنم تقر
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دانشگاه !  تو؟يمگه از دهات اومد! ؟يدی پوشهی چنایا! ه؟ی چه سر و وضعنیآخه ا! ؟یکشیتو خجالت نم:آراد
 !!!باتوام؟! ن؟ی ادنهیچه طرز لباس پوش! ؟ي منو ببري که آبروي اومدينطوری انجایاالن ا!!! يزدی مپیخوب ت

 
 ی آراد در حالکردی بودم که دلم درد مدهیانقدر خند !دنی که تا اون لحظه ساکت بودم شروع کردم به خندمن

 ... گفتکردی آماده حرکت منویکه ماش
 

من از فردا سرمو ! گهی دي بخنددمی باي اون همه آدم بردي منو جلويآبرو! ي بخنددمیبا! بخند! بخند:آراد
 !؟ی تو اون شرکت کوفترمی باال بگيچطور

 
 از بس فشار داده نوی فرمون ماشینی!!! خورداایبدجور حرس م! دمیخندیم و فقط زدمی نمی حرفچی که کال همنم

 االن شیآخ! خالصه منو آورد خونه و بدون حرف رفت خونه خودش!! شکنهیبود گفتم االن دست خودش م
 ! توپيری حالگهی خواب توپ بعداز هی چسبهیفقط م

 
 

 دی بود که باي شرکت تجارهینقشه ! رفتیتو مخم نم! نوچ...  نگاه کردمحاتشی دور به نقشه و توضهی دوباره
! زدی بود که آدم عاقل قاط مچی تو پچیانقد پ! اوردمی رو درمی ملک مسکونهی و از روش نقشه کردمی مشیبررس

 !!! نموره کم دارمهیچه برسه به من که 
 

 !يدی رسجهی نتنیخوبه خودت به ا:وجدان
 
 ! پارچه خانوممهیمن که !  گفتم نه خودموویمن وجدانم که تو باش!  بابامینیببند ب_
 

 ي از آقانی برخوردیهروقت به مشکل" گفتیتفنگدار افتادم که م3 اروی حرف اون ادی!  کنم؟کاری االن چخب
!!! عمراااا! رم؟ی کمک بگفتهی جناب اورانگوتان خودشنی من االن برم از اینی! زارت "!دیریمحتشم کمک بگ

 !رمیگی مادیخودم بالخره ! مگه عقلمو خوردم؟
 

 شاخه هی خوردن و زل زدن به ی منگال که شکست عشقنی انی تمام عقهی دق10 حدودمی تصمنی بااخالصه
 هر ،یچی حاصل نشد هي اجهی نتچیکه ه!!!  عشق سابقشونه، زل زدم به نقشهادگاریگل رز خشک شده که 
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پاشدمو !!!  که مجبورمم چه کنگهید !!! کنمشینه تنفگدار بررس! ی تفنگارویول اون  دادم نتونستم بقمیجون
 برداشتم و ممی نقشه کشلیدفتر و دستک و وسا...  شال قرمزم سرم کردمهیدم،ی پوشی شلوار مشککی تونهی
 قهیبعداز چنددق!  زدمیزنگ خونشو با دودل  !درواقع خونه اورانگوتان!  خونه آرادي به سوشیپ

 دستبند چرمم دستش هی!!! puma  شلوار ماركهی با دیسف  جذبشرتی تهی! اوالال!  آورد و درو باز کردفیتشر
 ی آبی رکابهی با ي شلوار کردهیمن که بودم !!!  تو خونشونپوشنی مزایمردم چه چ! جلل الخالق! بود

 ...اد با پوزخند گفتآر!!! نه؟یبی می کگهیخونس د! ولش باو!!! دمیپوشیم
 

 !مورد قبول واقع شدم؟:آراد
 
 چشم غره واسش رفتمو و هی !!! من ازوناشمکنهیاالن پسر مردم فک م !می بازعی ضانی خاك برسرم باايا

 ...گفتم
 
 !درضمن! یستی نمی مالنیهمچ_
 
 ... نقشه هارو گرفتم جلوش و گفتمو
 
 ! کنمکارشی چدی بافهممی نمقای دقینی! فهممی نمنویمن ا_
 

 ... با پوزخند گفتآراد
 

 !خب؟:آراد
 
 ! فرمودن؟یتفنگدار چ3 ي رفته آقاادتی نکهیمث ا_
 

 ... قهقهه زد و گفتهی هوی آراد
 

 !تفنگدار؟3:آراد
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 !! مزخرفه به من چه؟اروی اون هیلیخو فام! انگار من دلقکشم! درد
 
 ! کار ندارم جناب اورانگوتاننیبه ا یلی وگرنه چندان مرمی ازتو کمک بگامیخودش گفت ب! اهوم_
 

زشت !  االن من برم تو؟ینی! واه؟!  درو ببندهنکهیبدون ا!  کرد و رفت تویپوف!  رفت تو همی حساباخماش
!  مبل نشسته بوديآراد رو! رفتم تو و درو بستم! شششیییا!  اول خانوما مقدم ترنگهی نمشعوریپسره ب! س؟ین

!  پر از کاغذ و دفتر،دستک بودنیزم! نگ رنگ و واريرو مبل پر بود از لباس ها! نجا؟یبازار شامه ا! اوووففف
 بودو کنار زدم و ختهی که رو فرش رییزایبا پام چ! شلخته بدبخت!  بودتزای عالمه جعبه پهی اوپنم که يرو

 هی چبهیغر! بهی پسر غرهیخاك برسرم اومدم خونه !آرادم اومد روبروم نشست! نینشستم همونجا رو زم
تفنگدار که به 3 ي آقاادی بر پدرت بيا! چه غلطا!  آراد شده آشنا؟نی ااحاال تیاز ک! گهیاورانگوتان خودمونه د
 ... تفاوت بهم کرد و گفتی نگاه بهیآراد ! یکنیچه کارا آدمو مجبور م

 
 !؟ي مشکل دارویچ:آراد
 

 یلیمشخصه که خ! دهی محیچه قشنگم توض!  دادنحی حرف شروع کرد به توضی رو گرفتم جلوش و اونم بنقشه
 ... گفتهوی بود که حاشیوسط توض! هیحرفه ا

 
 !نفس؟:آراد
 
 ي آقاکنمینه که من صداش م!!!  خانوم مهرآراهیاصن نفس چ!  آدمو؟کنهی صدا مينطوری چرا انیا! يوا

 !!! اورانگوتانکنمیمن که صداش م! گهی خوبه نفس منیحاال ا! محتشم؟
 
 !هان؟_
 

 !هان نه و بله:آراد
 
 !هان! هان! هان! دوست دارم بگم هان_
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 ... کرد و گفتیاخم
 

 !نمی بده ببحی قسمت نقشه رو توضنیا:آراد
 
 !به تته پته افتادم !!!!ی کاظم النباامامی!  قسمت نقشه رو نشون دادهی با دستش و
 
 !!!!گهی راه پله شرکته دنجایا...! زهیچ...! زیچ_
 
 ...!!! ارواح عمت به من کرد و گفتي نگاه به معناهیآراد !!! جوابم تو حلقم!!  گفتمیچ
 

 !دم؟ی محی توضیمن االن دوساعته دارم واسه ک:آراد
 
 ... گفتمي لحن ملتمسانه ابا
 
 !فهممیخب نم_
 
 ... حالت چهرش عوض شد و گفتهوی 
 

 !!! ازت بپرسمای پس فردا بری بگادی نویبرو خونه ا:آراد
 

 گفتم و يبا سر باشه ا!!!  شدی اوکی کنه که به لطف قوه الهفین،تکلیی واسم تعنی مونده بود ایکی 
 آراد موقع درس همون دوزار ییخدا!  رو داشتم که آزاد شده باشهیحس گروگان! پوووفففف! رونیاومدم ب

 ی بابا حاال من واسه چيا!!! شدی مثبت ماتیق کال فاقد اخالینی! دادی رو هم که داشت از دست میاعصاب
 واسه در بسته خونه آراد یبا غرغر زبون!!!  عجبااا!!! سنجم؟ی بشر رو منی ااتی دارم اخالقنیدوساعته پشت در ا

 ...درآوردم و گفتم
 
 !!!اورانگوتان زشت_
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 ! اومدم تو خونهو
 

 ادمی خوردمی که افطار مينطوریهم!  افطارهیچه حس خوب! شیییآخ!  روز ماه رمضوننیاول!  اذان بلندشديصدا
 یافطارم که تموم شد نمازمم خوندم و توش کل!  نقشه ها رو بپرسهنی آراد که ازم اشی برم پدیافتاد که فردا با

 زنگ ي که صدابستمی جا نمازمو ماشتمد!  کنهری سال رو ختم بخکی نیدعا کردم و از خدا خواستم که ا
 ! برداشتموی زدم و گوشیفی خفغی جمای عکس ندنیبا د! شد بلند میگوش

 
اصن االن ! اوضاع اونور چطوره؟! همه خوبن؟! بابا؟! ؟ی چیمامان!  خوبه؟یکین! ؟یخوب!یییییسالم داداش!الو_

 !؟ییماین! ؟یزنیچرا حرف نم! ؟یآها خودت خوب! اونجا ساعت چنده؟
 
 ... و گفتدی خندماین

 
 !زمی عززنمی حرف مياگه تو مهلت بد:ماین

 
 ... خنده گفتمبا
 
 ! سرورمدییخب بفرما_
 
 !!!رسوننیمامان و بابا هم خوبن سالم م... رهیگی بهانه تورو مکمی خوبه فقط میکین! من خوبم:ماین

 
 ... گفتمي دلخودبا
 
 ...میبازم معرفت آج! گه؟یشماام که راحت د!  دلش واسم تنگ شده؟یکیفقط ن_
 
 گهی دمی سال صبر کنهی تا ي جورهی دیبا...  پر کردشهی جوره نمچی تورو که هی خاليجا... قربونت برم من:ماین

 !خواهر خوشگلم
 
 ! شماهم تنگ شده دلتون واسه من؟ینی! ییییووو_
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 ... کرد و گفتي خنده بلندماین!  هستم منی لوسعجب

 
 ؟ي نداري کم و کسر؟یخودت خوب...زکمیآره عز:ماین

 
 !!!فهی ردی همه چینه داداش_
 
 ! درازتر نکرده؟مشیپاشو که از گل! ؟ی استاد محتشمت چنیا:ماین

 
 !!!شودیاوضاع قمردرعقرب م! اوه،اوه

 
 ! شرکت باهممیری بار مهی ي با من نداره هفته اي که اصن کارچارهی بی استاد حشمتینی...!!! نه بابا آرا_
 

 !!!! رفته بودم خونشروزی ديخبر ندار!!  جون عمماره
 
 !کشتمی خوابه اگه بدونه باهات حرف زدم میکی مواظب خودت باش نیباشه گل! خوبه:ماین

 
 ... و گفتمدمیخند

 
 ... برم منمیقربون آج_
 
 !؟ي نداري باريکار!! قلتو داشته باش زلزلهيکم هوا: ماین

 
 !نه قربانت_
 
 !پس خدافظ:ماین

 
 !!!يخداسعد_
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 ! شام خوشمزه واسه خودم درس کنمهی بعداز قطع کردن رفتم تا و
 
 

! نههههه!  سمت آشپزخونهدمیی بنفش خوشگل دوغی جهی دنیبعداز کش! خاك به سرم!! سوختتتتت! يواااااااا
 تلفن حرف زدم که يانقدر باالناز پا! خاك تو سرت الناز!  خوشگلم همش سوختي هاسیسوس! سوخت

 هیخاك تو سر من که ! بلخودمم رفتم رو م! ارنی بتزای زدم پبه ناچار زنگ... یلعنت! اه ! رفتادمی سایسوس
 !ارمی سالم از آب دربتونمی نممیسوس

 
آپلو که ! کشه؟ی مگه آوردنش چقد طول متزای پهی!  بابايا!  نبودي خبرتزای ساعت گذشته بود و از پمی نحدود

 ... غذا رو گرفتمهیشماره ته!!  هوا کننخوانینم
 
 !الو؟_
 
 ... مرده جواب دادهی

 
 Helo:! مرده

 
! خب االن گف هلو!! گهی می مرده چنی جواب داد االن ایرانی خانوم اهیمن که زنگ زدم سفارش بدم ! واه؟

 !ستمی اونقدرام خنگ نگهید!  سالمینی
 
 !!!نیرانی امیآ_
 
 ... که گفتم مرده گفتنویا

 
 oh sory dats okey:  !!!مرده

 
خاك !  به من فحش بده؟دی چرا بانی بابا آخه ايا! ییییه! ده؟ینکنه داره فحش م! ت گفی چدمی که نفهممن

 ... جواب دادقهی خانومه بعداز چنددقهی! توگورت نکنن نفس
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 بله؟:خانومه

 
 ! همون خانومه بود که سفارش دادم بهشي صدانیا! ا؟
 
 !دهی دادم که متاسفانه هنوز نرستزای سفارش پشی ساعت پمی من ندیببخش. سالم_
 

 !ن؟یستین345مگه شما اشتراك... شی ساعت پمی نمی داشتتزای سفارش پهی.بله:خانومه
 
 !بله،بله_
 

 ! داده شد که خانوملیخب تحو:خانومه
 
 ! داده شد؟لی تحووی چیچ! ؟ییچ
 
 !دهی به دست من نرسيزیچ! نیکنینه خانوم اشتباه م_
 

 ... گفتتی با عصبانخانومه
 

 !میستی نکاری بنجای ما ادی نکنجادی مزاحمت اخودیب!  داده شدهلیسفارش تحو! امکان نداره خانوم:خانومه
 
 زدن رو تو ي باران اداي آواالی تو سروری زنیو ع !آه!  دادنتونتزای پنیخاك تو سرتون با ا!  زرت قطع کردو

 ...کردمی لب غرغرمریز!  ظهرو بذارم دم دريراه افتادم که آشغاال!!!سر تلفن درآوردم
 
 نی خودمون صد برابر ارانیهمون ا!  گرفته باشم؟لی که من تحونی آوردتزای شما پیآخه ک! از شامم افتادم_

 ...شعوریفرانسه ب
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! بودم344من اشتراك ! زبونم بند اومد!!  که چشمم افتاد به اشتراك خونمونکردمی داشتم غرغر مينطوریهم
 مطمئن شدم که ي و در کمال ناباوردمی بنفش کشغی جهی آراد باشه نکهیبافکرا! ؟345پس اشتراك ...پس

 رو بگو که تزای پالشیخی بيوا! آسمون مگه خاك داره؟! خاك هفت آسمون تو سرت نفس! آراده345اشتراك
 رو کسرهیو دستمو  سمت خونه آراد دمییو دو! خاك بر سرم شد!!! لومبونتشیاالن اورانگوتان نشسته داره م

 ضربه زدم که نشیبدون سالم با دست به س!  دري که آراد اومد جلودی نکشقهی دقکیبه ! زنگ در گذاشتم
 ! الل شدن من هماناو  همانادنیخونش رو د!  تو خونشدمییدو! رفت عقب تر

 که موی خوشگلی بود و نوشابه مشکزی مي رونمی نازنيتزایجعبه پ!!! پونگنگی شده بود اندازه توپ پچشمام
 به حق پنج ی مسموم شیاله! ی رو دل کنیاله!  کوفتت بشه آرادیاله!!! سفارش داده بودم تا تهش خورده بود

 ... زدمغی جارمی فشار بوبمیمع  مخنی لحظه به اهی نکهیبدون ا! شدمیاز زور هرس داشتم خفه م !!!تن
 
 !!!کشمتتتتتتتتیآراد م_
 
 خنده دار بود یلی خکلشیبا اون ه!!! دییدوی فقط مکنهی مکاری داره چدیفهمیاونم که اصن نم! دنبالش دمیی دوو

 نی عمیشده بود! کردی از دستم فرار مرمشی بگخواستمیمنم تا م! دیپری منیی مبال باال و پاي از رويکه اونطور
 ... با خنده گفتدیپری مزی مي رواز  کهيآراد همونطور!  منی هدییدوی اون میه !!!يتام و جر

 
 !!! نفس خانومي اشتراکو اشتباه ندی حواستو جمع کنیخواستیم:آراد
 
 ... و گفتمدمی پرزی ميبه دنبالش از رو!!! شعوووووریب

 
 !!! آقا آرادخورهی اورانگوتان سفارشمو مهی دونستمیمن چه م_
 

 !!! دارهی چه اتاق خوشگليوا! دمییمنم دنبالش دو!  سمت اتاقدیی و دونیی پادی پرونی از کاناپه کنار تلوزآراد
 دمییدویمنم چون داشتم با سرعت م!!!  و برگشت سمتمستادی واهویچندقدم مونده بود که بهش برسم که 

 از دست ارشوی بود که آرادم اختادی زضربه انقدر شدت! خوردم بهش!  خودمو نگه دارم و بووووومينتونستم جلو
 خجالت تمونی لحظه از وضعهی!  کامال تو بغلش بودمگهید!!! ییییییه ! رو تختمیاهم پرت شدداد و ب

جنس ! کنهی داره نگام مدمیبا خجالت سرمو گرفتم باال و د! خاك بر سر من که همش بلدم گند بزنم! دمیکش
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 داره یی چه چشماالمصب...! دیلرزی مشی براق و مشکيمردمک چشما! ود انگار کالفه بکردینگاش فرق م
 تو تونستمی نمگهیحاال د!  و از روش پا شدمنیی سرمو انداختم پاعیسر!!! دای شدما جدزی منم هيوا! آخه؟

  تو خونه خودم و بعداز بستندمیپر! رونی از خونش بدمیی دوعی لب گفتم و سرری خدافظ زهی! چشماش نگاه کنم
! اوووفففف!!! دیکوبی مواریضربانش رفته بود رو هزار و محکم خودشو به در و د!  دستمو گزاشتم رو قلبمدر

 آراد فک نکنم و برم شی پمی بازعی ضاهی کردم به قضی سعگهید! اه! زمیسنگ قبرمو بشورن که فقط گندم
 ! بخورم و بخوابممروی نهیخبرمرگم الاقل 

 
 !شوریمده ب اورتی گمیچه خونه خوشگل:الناز

 
 ... گفتمذاشتمی مزی هارو رو موهی که آبمی حالدر
 
 !گهیگه،دید_
 

 ... که خورد گفتوشوی آبمالناز
 

 !کنهی کلمو ممیی نصفه شبه اگه نرم داگهی دی برم شامم که نگهم داشتگهیقربونت من د:الناز
 
...  بودشیی داشی و النازم پکردی می الناز فرانسه زندگییدا!!!  دستشو به عالمت پخ پخ گزاشت رو گلوشو

 ... و گفتمدمیخند
 
 !!! پخ پخگهیآره د_
 

 کردن نیی و شروع کردم باال و پاونی تلوزي نشستم پابردیشب بود و منم خوابم نم12 رفتن الناز که حدودا بعداز
 ...!کردمی غرغر مرلبیز! کاناال

 
! ساعته24کرم حلزون و حناق ! هلکرم حلزون و زهرهال!کرم حلزون و مرض! کرم حلزون و کوفت!اهههه_
 بهش دست رتی پوستمون روشن وشفاف بشه و هرروز صبح با حمیما نخوا!! نو؟ی انیکنی مغی تبلی ههیچ

 !شششیییا! م؟ینی ببوی کدوم خردی بامیبکش
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!  آراد نقشه رو ازم بپرسه؟شیمگه اصالقرار نبود من امشب برم پ! اه!  خاموش کردمونوی حوصله تلوزیب

شبه شدم و راه 12 ساعتنکهی االیخی بگهید!!! رمی مشمیاصن االن که حوصلمم سر رفته، االن پا م...اصن
 ی موساامامی...!!!  باز کردو خمار دري تنه برهنه و چشمامیدوتا زنگ که زدم آراد با ن! افتادم سمت خونش

 منو نبره رهینگ!!!  خوره؟ينکنه زهرمار! ییییوا!!  زده؟يزینکنه چ !رون؟ی اومده بينطوری چرا انیا !!!کاظم
خب ! دختره خنگ...!  از دورونم گفتیی صداهی!!!  کهسی کارا ننینه بابا اهل ا! اهههه!!  عفتم کنه؟یخونش ب
 ...فتمبا تته پته گ!!! ی داشته باشدی نبانی جز اي درخونه مردم انتظاريای میشیشب پا م12 ی وقتگهیمعلومه د

 
 !!!سالم...س_
 

 ... گفتي نگام کرد و با لحن موشکافانه اکمی آراد
 

 ! سوالهی:آراد
 
 ...بدون توجه به من ادامه داد! جواب سالممو نداد! تی تربیب

 
 !؟يتو خواب و آروم ندار:آراد
 
 !سرمو به نشونه نه باال دادم_
 

 !ه؟ی چیدونی نصفه شب ميمعنا:آراد
 

 ! کلمو به سمت باال تکون دادمدوباره
 

 !ه؟ی چیدونیاونم نم!؟ی و آرامش چشیآسا:آراد
 

 ... گفتيآراد با لحن بامزه ا!!!  کلمو به نشونه نه دادم باالبازم
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 ! موش خورده؟تویمتر7زبون :آراد
 

 ... درآوردمو و گفتمزبونمو
 
 به نمی نقشه هارو بهت نشون بدم ببنیاالنم اومدم ا! کنمی مدمی ازش استفاده مففتهیپاش ب!  دارمشرینخ_
 !!!انهی باشم دواری امدمی که رسیجینتا
 

 ! نداشتی محل فرقيطبق معمول خونش با سمسار...منم رفتم تو!  در رفت کناري حرف از جلوی بآراد
 
 !؟ي از نظم و انضبات نبردییتو کال بو_
 

 !ارهی منو درمي داره اداشعوریب!  نه داد باالي به معناکلشو
 
 ! چطور؟ی و منظم کردن محل زندگبیترت_
 

اما برعکسش نقشه هارو !!!  نقشه هارو از پهنا بکنم تو حلقش؟نی اشدی میچ!  کلشو داد باالطنتی با شبازم
 و همه جاشو هم ذکر دادمی محی فرفره توضنیع! رشی دادن و تفسحیگزاشتم جلوش و شروع کردم به توض

 ... آراد گفتحاتمیبعداز تموم شدن توض! کردم
 

 !یشی ميزی چهی ي نخوریتو ترش:آراد
 
 !!ینیبی نمی هستم جنابعاليزی چهی شمینجوریمن هم_
 

 ی اورانگوتان چه غلطنی شب تو خونه امیون2من! ایخدا!  شبمیون2! دمی کشغی جهی به ساعت افتاد که چشمم
 ! رفت هواغمیج!!!  ساعت مونده به اذانهی درست کنم فقط دی بايحاال اونو ولش کن سحر! کنم؟یم
 
 !يوااااااا_
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 ... گفتآراد
 

 ! شد؟یچ:آراد
 

 ... گفتمی از جام پا شدم و هول هولکعیسر
 
 ! درست نکردميسحر...يسحر_
 

اخم ! شهی سرش نمایدوزار ح! ری برو مچ دست عمتو بگتی تربیب! واه!  اومد مچ دست منو گرفتهوپاشدی آرادم
 ... دستمو محکم ترم گرفت و گفتیچی بهش رفتم که از رو نرفت هيم غره ا کردم و چشیظیغل
 

 !؟ی کنکاری خونه چيریخب االن م... خب:آراد
 
 !!!رقصمی می خونه عربرمیم!  مخش تاب داره هانمیا!  بابايا

 
 !!!گهی درس کنم بخورم دی کوفتهی رمیواه خب م_
 

 !!!می درست کن بخورنجایهم: آراد
 

 ...!فکرمو به زبون آوردم! ره؟یگی روزه منیاصن مگه ا! نی مونده من بشم کوزت ایکی! م؟یبخور! جانم؟
 
 !؟يریگیمگه تو روزه م_
 
 ...! ابروشو داد باالي تاهی

 
 !رم؟ی بگدینبا:آراد
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 پولداره روزه یمگه هرک!! خب چون پولداره گفتم!! ره؟ی داره روزه نگیلیچه دل!!  خلگهی دگهی راس مخب
 ... گفتدیسکوتمو که د! ره؟یگینم
 

 !؟یمونیم:آراد
 
 نیآخه تو ا!  گفتم و رفتن تو آشپزخونشيبا سرباشه ا!  هسشیزی چهی امشب نیا!  بودمدهی رسما هنگگهید

 صفت هی!  شلختهختیریاورانگوتان زشت ب! خاك توسر شلختت کنم من!  غذا درست کرد؟شهیبازارشام مگه م
 رو زای چهی و بقي و سبزرغ مخچالشی کردم و از تو زی آشپزخونه رو تمکمی!!! به صفات برازندت اضافه شد

 ...آرادو صدا کردم!  ربع به اذون مونده بودهیکمتراز!  آماده شدي ساعت قرمه سبزمیبعداز ن... رونیآوردم ب
 
 !آراد! يهو! آراد_
 

 ... گفتطنتیچشماش برق زد اماباش... نگاه کردزی مي روي اومد و به قرمه سبزآراد
 
 !مون؟ینکش_
 

 ... کردم و گفتمیاخم
 
 !ي نخوریتونیم_
 
 ... جلو و با خنده گفتدشی بکشم عقب که دوباره کشوی خواستم ظرف قورمه سبزو
 

 !!!ایاعصاب ندار!  کردم بابایشوخ:آراد
 
 هی ثانیکیماشاهللا در عرض ا!  فرار کردهی انگار از سومالخوردی با شور و شعف منیهمچ!  شروع به خوردن کردو

خاك برسرم بازم !!!  شلخته شکموختیریاورانگوتان زشت ب! خاك تو گور شکموت کنم!دو تا بشقاب پر خورد
 ... و گفتدیآراد غش غش خند!!! بلند،بلند فک کردم
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 ! صفات منه؟نایا:آراد
 
 !اهوم_
 

 !!! بخشی ادب زندگیخب پس توام دختره لوس ننر ب:آراد
 
 ...بااخم گفتم!  خل شد رفتانمیا

 
 !!! بخش؟؟؟یبعدشم زندگ! ی ادب خودتی لوس و ننر و برشمینه خ_
 

 ... و بدجنسانه گفتدی خندآراد
 

 !گهی دگهید:آراد
 

 ...غذاشو که تموم کرد گفت!!!واه
 

 ...!!!!!دستت درد نکنه:آراد
 

 ... رو اپن اشاره کردم و گفتمتزای پی خاليبه جعبه ها!  مگه تشکرم بلده؟نیا!!!  الخالقجلل
 
 !!!خواهش_
 

 پاشدم و رو به آراد زیاز رو م! چه زود گذشت!  اذان هر دوتامونو به خودمون آوردي بگه که صدايزی چخواست
 ...گفتم

 
 !خدافظ! رمیمی میخوابیمن دارم از ب!  جناب اورانگوتانگهیخب د_
 

 !ي بابت سحریباشه مرس:آراد
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 ... تکون دادم و گفتميسر
 
 !کردمی خودمم خوردم وگرنه عمرا واسه تو درست ميشانس اورد_
 

اومدم خونه و مانتو و شال و نقشه هارو !!! ختمی از مهلکه گرعی از پاش درآورد که من سرشوی روفرشیی دمپاآراد
 ...! خوابم برددهی نکشهی ور پرت کردم که به ثانهیهر کدومو 

 
 !هی عالیهمه چ! منم خوبم قربونت برم! آره مامان جون_
 

 !!هی عالی جون عمم همه چآره
 

 ؟ي نداري کاری نفسزنهی بابا منو صدا مزکمیحواست به خودت باشه عز... خداروشکر مادر:مامان
 
 !ي مواظب خودت باش باینه مامان_
 

 کردم و شی آرایکمی و نهیی آيرفتم جلو...  اذان بگهدی باگهید...  قطع کردمو نگاهمو دوختم به ساعتویگوش
 یکی و بقول ندمیرسی به خودم مرفتی حوصلم که سر مشهیهم! مدلم بود! دمی تاپ و شلوارك کوتاهم پوشهی

اومدم شروع ...  آماده کرده بودمریم  از قبل روویافطار! اخ جووونمممم... اذون بلند شديصدا! کردمیخوشگل م
با !  کوفت کنه کهيزی چهی آدم زارنینم!!!  بر خرمگس معرکه لعنتيا!  زنگ در اومديه صدابه خوردن کنم ک

 هیسرشو آورد باال که ... دمی شال نازك انداختم رو سرم و رفتم درو باز کردم و آراد رو پشت در دهیغرغر 
 ... بگهيزیچ
 

 ... واسهناروینفس ا! سالم:آراد
 
البته با رژ !نچ نچ نچ!  شده ها؟زی هنمیا!  از چشمام سر خورد و رفت رو لبامنگاش! واه!  من حرفشو خورددنی دبا

 ...دستمو جلوش تکون دادم و گفتم !! که من زدم حق دارهيقرمز
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 !؟ییکجا_
 
 ... گفتدادی که تو دستشه رو بهم میی که کتابهای خودش اومد و در حالبه
 

 ...خورنیبدردت م... کردمی کتابا استفاده منی از ایمن خودم قبال واسه نقشه کش:آراد
 

 ... ازش گرفتم و گفتمکتابارو
 
 !شون؟یاری حاال الزم بود وسط افطار بیممنون ول_
 

 ... کلشو خاروند و گفتبامزه
 

 !حواسم نبود:آراد
 

 ... که گفتمرفتی مداشت
 
 !؟يافطار خورد_
 
 من خورهی شده نمشمی از تنبلینی!  خب آخه گناه داشت من افطار بخورم اون نخورهی ولدمی چرا پرسدونمینم
 ...آراد گفت !!!از دست رفتم منم!  به من داره؟یاصن افطار خوردن و نخوردن آراد چه ربط! دونمیم
 

 !خورمی ميزی چییتزای پهی رمیاالن م! نه هنوز:آراد
 
 ! تزا؟ی پی هترکهی نمنیآخه ا! تزا؟یپ

 
 ! حاضر کردم باهام بخوري من افطارایب!  آخه؟يخوری متزایچقدر پ! ؟ي خسته نشدتزایتو از پ_
 

 ... و تعجب گفتی با خوشحالآراد



                       رمان زندگی به سبک اورانگوتان                               اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 102 

 
 !واقعا؟:آراد
 
 تو يزی چی سمهی کنهیالبد فک م! کنهی باور نمنی بارم خواستم پتروس فداکار بشم اهی!!  کنی و خوبایب

 ...ت و گفتمخندم گرف!  که بکشمشختمی ريافطار
 
 
 ! نشدممونی تو تا پشایآره ب_
 

 می نخورده بودیچی شبانه روز بود ههی! زبودی رو می به هرچمی و حمله کردمی باهم رفتمی اومد تو و مستقآرادم
 مویی چاعیسر!! خاك برسرم! ستادم؟ی وانجای اومد که من با تاپ و شلوارك اادمی لحظه هی!!! میواقعا حق داشت

 منو کمیآراد !!  شالم سرم کردم و اومدمهی دهی پوشییموی بلوز و شلوار لهی!  سمت اتاقمدمیی و دوزیگزاشتم رو م
 کنم که راتی خودمو خيخودم حلوا! گهی بخنده ددمی بادهی دی منو لخت و پاپتشعوریب! دی خندزیزرینگاه کرد و ر

چاپ اولشم ! به به! رده بودو نگاه کردم که آوییآراد مشغول خوردن بود و منم رفتم کتابا!!!  حواسمیانقدر ب
نکنه نامه ! يوا! نیی کتاب گندهه افتاد پاي از اليزی چهی که زدمی داشتم کتابا رو ورق مينجوریهم! هس

نه !! سه؟ی تو نامه عاشقانه بنودواسهی بایآراد واسه چ!!  نفسایخل شد!!! ن؟ی ايعاشقانه نوشته واسم انداخته ال
در کمال تعجب ! نیی که افتاد پاهیچ نی انمی و خم شدم ببدمی کشمیدست از توهمات واح!!! ؟ی واسه چییخدا

 ...رو به آراد گفتم!  روش ننوشته بودیچیه... بازش کردم!  بوديدی سهی
 
 !هههه؟ی چنیا_
 

 !ست؟یمعلوم ن! گهی دهیدیس:آراد
 
 !ي بده آگاهم کردرتی خدا خهیدی سدونستمیمن خودم نم! هه هه هه_
 
 ... بود گفتدنی دهنش و درحال جوزاشتی مرشوی که لقمه نون و پنی خونسرد در حالیلیخ
 

 !کنمیخواهش م:آراد
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 ... گفتمی زدم و حرسي غره اچشم

 
 !ه؟ی ايدی چه سگمیم! خوشمزه_
 

 !!!2016 ترسناك لمیف:آراد
 

 لمی فیکی بار با نهی ادمهی! دمیترسی خب به همون اندازه ام ازش می ترسناك بودم وللمیمن عاشقققق ف! نمنه؟
!!!  اتاق ما بخوابهادی بمیکردی رو مجبور مچارهی بيمای هفته ام نهیتا ! می افتاده بودزخوردنی به چمیدیترسناك د

 ...با ذوق رو به آراد گفتم!!!  حدنی تا ایعنی
 
 !میییییینیبذار بب_
 

 ... زد و گفتي پوزخندآراد
 

 !؟یترسینم:آراد
 
 !برو بابا! من و ترس؟! من؟_
 

 ... خونسردانه گفتآراد
 

 !ذارمشیپس االن م! باشه:آراد
 
! گزهی که مشخصه ککشم نمنمیا!  کردمیچه غلط! یییییوا!!! ری پلي دي ويرو برد سمت دستگاه د CD و

 !!!ستمی پاش وادیپس با!  که زدمهیدرواقع گند!  که شدههیکار! اوووفففف
 

 ي اومده نشسته جلوشعوری بدونمیاز االنم م!  رو گذاشت تو دستگاه و اومد نشست رو مبل روبرومي دی سآراد
 سیشانس که ن! اه!!  پوزخندمسخرتنی خودم سنگ قبرتو بشورم با ای الهيا!!! نهیمن که عکس العملمو بب
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 کنمی مسی من دارم خودمو ختراژشهیت  هنوزنیا!  خداای...!  شروع شدلمی اول فتراژیت) !باعرض پوزش!(گوهه
 ی چنیآخه تو که ع! خاك تو سر نفهمت کنن نفس !!! به سرم؟رمی بگی شروع شه چه گللمهی فگهید
! ي اوانهیالحق که د!!!  حرفا؟نی و اهی و ترس چترسمی که من نمیکنی قمپوز درميخودی بي مرض داریترسیم
 فرشته بود افتادم کی اوالی سرادی!!! هوهو ها!  هاهوهو: فتگی می زنه ههی بود که ي طورهی شروعش تراژیت

 حاال ترسمیمن تو روز روشن م! ییییری بمیاله! آراد رفت برقارو خاموش کرد! یییییییوا...! که تو ماه رمضون داد
 بهم آراد خونسرد!! نی آمیاله!!!  قرار مدهدی در آمپاس شدي بنده اجیخداوندا  ه! ؟يبرقارم واسم خاموش کرد

 ...گفت
 

 !؟ي نداريزی،چیپسیچ:آراد
 
 و پفک و پسیبلند شدم چندتا بسته چ!  واسه منخوادی مپسمی چنی اوندمیپی می باقاری به دنجایمن دارم ا!!! ایب

! ونی برداشت و زل زد به صفحه تلوزپسی راحت چندتا چیلیخ!  وسط هالزی ميتنقالت آوردم و گزاشتم رو
!  اون خونسرد باشمنی کردم منم عیسع  آراد شدم و چندتا پفک برداشتم والیخیب!  آدم چقدر خونسرد؟هیآخه 

!  شروع شدلمیف!  دونه از پفک هارو انداختم تو دهنمهیکوسن مبلو تو بغلم گرفتم و !  موفق نبودممیلیکه البته خ
 لباس پاره پوره هی! کردی مهی داشت گرنی دختره پشت کرده به دوربهی!  قبرستونو نشون دادي اول کارنیهم
!!! سی خوب نشونی مالتی وضعدی شادونمیچم! ن؟ی نداره ای لباس درست حسابهی! واه؟!  تنش بوددمیسف

!  رفتکتری نزدنمی شد و دوربدتری شدشی گريدختره صدا!  نگاه کردملموی دختره شدم و فتی وضعالیخیب
 رنآراد مردشورتو بب! قلبم اومد تو شرتم! يوااااااا! نی برگشت و زل زد تو دوربي حرکت انحصارهی یدختره ط

غرق !  نبودای دننی آراد اورانگوتانم که اصن انگار تو انیا! دادمیکوسن مبلو محکم تو دستم فشار م! لمتی فنیباا
 !مونهی جن منیدختره ع!ونی توجه جز تلوزی بی بود و به همه چلمیف

 دید،سفید،سفیپوست سف!  خدايوا!!! انگار اصن مردمک نداشت! دی سفيچشما!  نکنهابونی گرگ ببی نصخدا
زل زده بود تو ! شونی پریی طالي و موهادهی رنگ پري قهوه ايلبها!  بود تا پوستهی شبواری به دشتریکه ب
 زد که من به شخصه غی جهی هویدختره ! کردمی خفه مچارهی تو کوسن بغاموی جیمنم که از ترس ه! نیدورب

 ...آراد که انگار تازه متوجه شده بود منم هستم گفت!  هوادمیدومتر پر
 

 ! که؟یترسینم:آراد
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 !شمی مداری ترسناك بلمی صبح با فخوابمی ترسناك ملمیمن شب با ف! نه بابا_
 

 زد و نگاهشو دوخت به يآراد پوزخند بدجنسانه ا!  کهکنمی مسی دارم خودمو خنجایمن هم!  ارواح عممآره
اونم از !  شددای پی پسرجنهی هوی برگردوند و نی روشو از دوربهی دختر جننیا! منم با ترس نگاه کردم! ونیتلوز

 هی دختر جننی نگاه به اهی هی پسرجننی ایچیآقا ه! خدا در و تخته رو خوب بهم جور کرده ها!  ترختیری بنیا
 !!!کند...بله!!!!  دستشو کندهویکرد و 
اصن !  مگه؟شهی براق مانی ژریش...! انی ژری براق شد چنان شهوی میدختر جن!!!!  کندزمونوی عزی دختر جندست

 گلمون و هی داداش جننی براق شد سمت ازمونی عزهی دختر جننیا! گفتمی بابا داشتم میخیب! م؟ی دارانی ژریش
منم !!! نوی اي پانی ای هکندی دست اونو منی ایه!  شده بودی وضع اسفناکهی!!!  به اون درنیبله ا!!!! پاشو کند

 هیدخترجن ! خودم بکنم آرادي گورتو با دستايا!!! بردمی از ترس درحالت سکته ناقص به سر منجایکه ا
 يزی من چزمی بگه آخه عزهی پسرجننی به اسی نیکی!!! نه پا! نه دست داشت!  داستانمون نه سر داشتيبارویز

رسما ! نی دوربي عالمه خون فواره زد روهی هوی گهی دیچیه!  برادر من؟یکنی مينطوریچرا ا!!! نگفت بهت که
 !!!دادمی کامل قرار متی لب اموات آرادو مورد عناری کرده بودم و زيخودمو قهوه ا

 
 و ناخوناشو هم فرو کرد تو قلب نی سمت دوربدی به گراز شد و پرلی تبدهوی ی و دار خواهر جنری گنیتوهم

 کرده بودمو آزاد کردم و رهی و پفکا ذخپسی که با خوردن چيموم انرژ لحظه من تنیتو هم!!! مونیداداش جن
 گرد شده ي و با چشمادیجا پر  ازی چنی عهویآراد !  چه برسه به آراددمی زدم که خودمم ترسیغیچنان ج

 ...گفت
 

 !؟یکشی مغیچرا ج! چته تو؟:آراد
 

 ... زدم و گفتمي مسخره البخند
 
 !ينجوریهم! یچیه...یه_
 
 غی جهی نگاه کردم و ونیدوباره به تلوز! ونی رومو ازش گرفتم و دوختم به تلوزی و مجلسکی هم شیلی خو

 بود که همه دست و سر و ختهی عالمه جسد دورش رهی قبرستون بود و ي توهی دخترجننیا!  زدمگهی دفیخف
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ه کندن پر و پاچه ملت  بي اهتو چه عالق!  منزیعز...!  بگه خواهر منسی نیکیآخه ! پاهاشون کنده شده بود
 نیسکته کردم بابا ع! ي وايا!  توصحنهدی پرگهی روحه دهی هوی که کردمی داشتم نگاه مينجوریهم!!! ؟يدار

 همه قبرا شکافته هوی که دادمی حال بودم و داشتم به اون روحه فحش منیتو هم! خاك تو سرت! گهی دایآدم ب
!!!  رو کندنگهی و شروع کردن سر و کله همدرونی از تو قبر اومدن بر وحشتناك تیختیشد و مرده ها با سر و ر

 آدم ای جنن نایا!  خدايوا!  درسته قورت دادوی  زن جنهی ی مردجنهی هوی! بردمی تو کما به سر مگهیمنم که د
 ... گفتمي خفه اغیرو به آراد با ج!  خوار؟

 
 !خوردش_
 

 ... گفتیفی خفيبا صدا! نمشی راحت تر ببشدی م تو صورت آراد افتاده بود که باعثونی تلوزنور
 

 !آره:آراد
 
 و دارم دست ری گنی خاك بر سرت نفس که تو ايا!  خوشگل ترهیکیانگار تو تار!  خوشگله هایلی بشرم خنیا

 نصف ی با اره برقزمونوی عزی جني از برادرایکی رفت ی جنی دخنیخالصه ا!!! يداری برنماتی باززی هنیاز ا
 کلم لمویکال فک کنم نصف ف!  بوده زده بودم صدام گرفتغیمنم که از بس ج!!! قشنگ نصفش کرد! بله!!! کرد

 از حد جنبه من شی بلمهی فنی خب ای نبودما ولیی آدم ترسومیلیخ! دمیلرزیاز ترس م! تو کوسن مبل بوده باشه
 ... تو بالش فرو بردم و با خودم زمزمه کردمشتریکلمو ب!!!  کجامیدی دیکی که با نیلمی کجا فلمی فنیا!!! بود
 
 کردم خودیمن ب! ترسمی گفتم من نمدمیمن اصن به گور آراد خند!  مهربونميخدا!  خوردمزیخدا جونم چ_

 !!!!  بدادم برررررسنی کرام الکاتبای!  در کردمي قمپزنیهمچ
 
خودم سنگ !  باهم مردن؟عاینکنه جم! واه؟! ع شد و داد قطغی جي صداهوی با خدا بودم که ازی دار و راز ونری گتو

 برقا روشنه و آرادم رو مبل نشسته و داره منو نگاه دمیسرمو از تو بالش بلند کردم که د! یقبراشونو بشورم اله
 !کنهیم
 
 !تموم شد؟...تموم_
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 ! باشهنی سال فک کنم هملمی فنی تريکمد!  مزخرف بودیلیخ! آره:آراد
 

! ه؟ی چدونهی میخواهر و برادر جن! ه؟ی چفهمهیترس م!  اصن آدمه؟نیا!!!  خدا جون؟ي خلق کردیچ! نمنه؟
 دم از يستادی وانجای بعد تو اای بود برم اون دنکیمن از ترس نزد!  اورانگوتانی روانوانهید!  به خدادونهینم

 ... کرد و پاشد و گفتيآراد دهن دره ا!!! ؟یزنی ميکمد
 

 !ریشب بخ! ي بابت افطاریمرس:آراد
 
 رونی برفتیرو به آراد که داشت از در م!!  کهرمیمی از ترس منجایمن ا!!! ینی امام خمای!  بره؟خوادی منیا! يوا

 ...گفتم
 
 ...ینی...شهیم...زهیچ_
 

 ... کالفه گفتآراد
 

 ! نفسرمیمی میخوابیحرفتو بزن دارم از ب:آراد
 
 ... و گفتمدهی کشی فوت حرصهی!  آرادلماتی فنی خاك تو گورت باايا! دمیلرزیاز ترس م!  بابايا

 
 !!! بترسمدیشا...دیخب شا...من...من_
 

 ... حال گفتنی باایحس کردم لحنش عوض شد ول... آراد اما! اووووفففف
 

 !ری شب بخرمیمی میخوابیبه هر حال من دارم از ب:آراد
 
 ی به اون خوشمزگيقرمه سبز! اورانگوتان نفهم!  آراد من از دستت خالص شميری بمیاله!  درو بست و رفتو

!! خاك تو سر من! شد؟ی می چیرفتی امشبو نمهیحاال !  واست درست کردمی خوبنی به ايافطار! واست پختم
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 یسع!!!  بودمی گورستونکدوم  بنده هاش بود مننی کردن شانس بمی اون موقع که خدا مشغول تقسسیمعلوم ن
 ... بدميکردم به خودم دلدار

 
آره !  وجود ندارهیاصن دختر و پسر جن! دهی ندیلمیاصن فک کن ف!  نکردهی فرقچیاوضاع ه! وونهینفس د_
 !شهی مينطوریا

 
 ی که کسکردمی نگاه موارویساعت در و د4رفتم،ی قدم مهی!  خنده دار بودیلیخ!  با ترس و لرز رفتم سمت اتاقمو

برقم خاموش !  باالدمی سرم کشي تو تخت و پتو رو تا رودمی پرعیسر! دمیخره به تخت رسبال!!!  نکنهبمیتعق
 با هزار تا جون رونی بزدی پتو مریه کم پام از زیتا ! شی شده بود قاراشمیتیوضع! دمیدی جارو نمچیه! کرده بودم

اگه کلمو !  خدايوا!  دستمو بکنه؟ادی بخواد بهی لحظه حس کردم نکنه االن دختر جنهی! پوشوندمشیکندن م
 که از آشپزخونه یی که به خودم دادم با صدامیی دلدارهی نیهم!  داره آخهکارینه بابا اون با من چ! ؟یبکنه چ

 لحظه حس هی!  نشستم سر جامخی سدی که از آشپزخونه به گوشم رسی شکستنيبا صدا!  هواتاومد دود شد رف
درم قفل کرده بودم ! يواااا!  سمت دردمیی و دودمی کشغیبا تمام توانم ج! شهی مکی داره بهم نزدیکیکردم 

 دارم نکهیبه ا  توجهیب!  و قفل درو باز کردمدمیی بود دوزی مي که رودی سمت کلزدمی مغی که جيهمونطور
با !  هق هقم همه ساختمونو پر کرديصدا! اشکام تموم صورتمو پوشونده بود!  در خونه آرادو زدمکنمی مکاریچ

 !دمیکوبیمشت به در خونه آراد م
 

 با دار و دستش هی هرآن ممکنه دخترجنکردمیحس م! کردمیاز ترس داشتم سکته م!!! یی کجاشعوری باورانگوتان
 ...!زدمی حرف می لبریز!!!  سراغم و کارمو تموم کنهادیب

 
 ي به حرفادمیقول م! کی نکی نگم پیکی به ندمیقول م!!! م صدا نکني ترانه رو تردمی قول مگهید! ایخدا_

 آراد نی اگهی ددمیقول م!  نندازمیکی و نمای که خودم شکوندمو گردن نیی ظرفادمیقول م! مامان گوش بدم
 آرزو یمن هنوز جوونم کل! بده  نجاتی پسرودخترجننیخداجون فقط منو از دست ا!!! اورانگوتانو حرص ندم

 ...من...! دارم
 
 من که از زور دنیبا د!!!  تنه برهنه ظاهر شدمی نامناسب و نی بسی در خونه آراد باز شد و آراد با سروضعهوی

 ... گفتی حرف بزنم با نگرانتونستمیهق هق نم
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 !؟یکنی مهی شده نفس؟چراگریچ:آراد
 

 ... گفتمدهی بردهی برادی بند بمی گرکردمی می که سعیدرحال
 
 ...!تن...اون جنا هس...اونا...یکی...اون تو...! ترسمیم...من...م_
 
 هیمنو نشوند رو مبل و دستپاچه !  و آورد تو خونشدی دستمو کشیآراد با کالفگ!  بادست خونمو نشون دادمو

 ...آب قندو آورد جلوم و گفت! آب قند درست کرد
 
 ...بخور _
 
 زانو نی مبل نشسته بودم رو زمي من که رويآراد جلو!  بند اومدمیر چندتا قلپ از آب قندو خوردم تا گیحالیباب

 ...زد و گفت
 

 !؟يدیترس:آراد
 

منو خوابوند رو !  بودمدهی اتاقش که من ندیکیبدون حرف منو برد تو اون ! نیی به نشونه آره آوردم پاکلمو
 ...دمی که نالرفتیداشت م!  رومدیتخت و پتو رو کش

 
 ...توروخدا... آراد نرو_
 

بالحن ...دستمو گرفت تو دستش و نوازش کرد!  کالفه دستشو انداخت تو موهاش و اومد روتخت نشستآراد
 ... گفتیآرامش بخش

 
 ...رمی جا نمچیبخواب من ه:آراد
 

 ... گفتمناباورانه
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 ! قول مردونه؟؟يدیقول م_
 

 ... گفتنانی بار باز و بسته کرد و با اطمهی چشماشو آراد
 

 !قول مردونه! زمیآره عز:آراد
 

 شعوری بی اون دختره جندیترکیهمش دلم داشت م! خداجون نوکرتمممم! ختی تو دلم ری آرامشهی کردم حس
 ينطوریهم...!  دست اراد اونجا باشه گشتمزدمی که حدس میی از پتو و دنبال جارونیدستمو بردم ب!  بخورتمادیب

 ...گفتم  لبری لبخند زدم و زهی! ور دستم حلقه شد دیدر حال گردش بودم که دست
 
 !!! بلده هامی شلخته مهربونختی ری اورانگوتان بنیا_
 
 دربرابرش مقاومت کنن توننی هم نمی دختروپسرجنی حتچکسی و هشمهی آراد پنکهی با فکر اي بعدش زودو

 ...!خوابم برد
 

 ومدی و با پوزخند و به سمتم مکردی داشت نگام میدختره جن!!  اومد جلو چشممی دختروپسرجنی خونصورت
 ...که
 ! دمی از خواب پري بلندغیباج
 کاناپه کنار تخت بلند شد و اومد کنارم روتخت نشست و يآراد هراسون از رو...ایخدا! نههههه...! نشوکینزد

 ...گفت
 

 ؟یزنی مغی چرا ج؟ی نفسي شدیچ:آراد
 
 ... گفتمهی گربا
 
 !!! ...اون ترسناکه... خوامینم...خوامیمن نم... نه آراد...نه_
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 ... گفتزاشتی منشی که سرمو رو سیدرحال...  کرد و محکم بغلم کردی طنمونوی فاصله بی نگرانبا
 

 نکن تیانقدر خودتو اذ...  ندارهي بهت کارچکسی هسی نیچیه... يدی خواب بد دزمی عزستی نیچیه:آراد
 ... نکنهیگر...نجامی تورو ببره تا من اادی جرئت نداره بچکسیه... ینفس
 
 
 ... زدم وگفتمنشی به سی هق هق مشتبا
 
 ...!اگه منو بکشن...اگه... آراد اگه منو ببرن_
 

 ... که کامال مشخص بود گفتیتی با عصبانآراد
 

 ...! کسچیه...  برسونهیبی بهت آستونهی کس نمچی هنجامیتا من ا!! ساکت باش:آراد
 

 ... ستبرش کردم و با بغض گفتمنهی هواله سمویعدی مشت
 
 ...توروخدا...  نروییتورو خدا جا_
 

 ... به دستم وارد کرد و گفتیفی خففشار
 

 !باشه؟...  راحت بخوابالی با خرمی جا نمچیه... زمی عزرمی جا نمچیمن ه:آراد
 

 ...با بغض گفتم! شی مشکي جدا شدم و زل زدم به چشماازش
 
 ...!باشه_
 

 ... بهم زد و پتو رو انداخت روم و گفتي لبخندآراد
 

 ...زمی عزیخوب بخواب:آراد
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 بهم داده بود که خودمم یبودن آراد کنارم چنان آرامش! یچیاز ه! دمیترسی نمیچی از هگهی دندفعهیا

 ی همون اورانگوتان بشیپ!  آراد آرامش داشته باشمشی روز پهی کردمی فکرشو نمچوقتیه! دمشیفهمینم
 میچرا دلدار!  بغلم کرد؟اچر! پس چرا انقدر باهام مهربون بود؟!!!  که ازش متنفر بودمتی تربی شلخته بختیر

 ... خوابم بردبمی و غربی عجي فکرانیبا هم! داد؟
 
 مزاحم خواب من هی نور چنیا! اهههه...!  از چشمامو باز کردمدونهی تو چشمم،خوردی که مي نوري سوسوبا
 یخواستم ب!  نفله نشمينطوری شب پرده رو ببندم که صبح  ارهی مادمیمردشورمو ببرن که همش !  آخه؟شهیم

 هی بسته ي معمول با چشماطبق!!! توجه به نور که درحال سوراخ کردن چشمم بود بخوابم که متاسفانه نشد
 صاف زنمی که من تو خواب غلت میاصوال مواقع! مگه تخت من چقدر بزرگه؟! جلل الخالق؟! غلت سرجام زدم
 هردوتا چشمامو باز ندفعهیا!!! بهیعج!ن؟یی پافتادمی تختم گنده شده که ننقدریپ االن چرا ا! امیکف اتاق فرود م

!  بنفشيپرده ها! باترس به دور و برم نگاه کردم!  کجاست؟نجایا! من کجام؟!!!! اابوالفضلی...! کردم
 نجای که انجاستیحاال سوال ا!  هسمیچه اتاق خوشگل! به به! کال اتاق بنفش و کرم بود!  بنفشيواریکاغذد
!  اتاقواری دي که چشمم خورد به عکس بزرگ آراد روزدمی مدی داشتم اتاقو دينجوریهم!!! ه؟؟؟یاتاق ک

ش سمت  رخمین!!  داد که باالتنش برهنستصی تشخشدی میعکس تا شونش بود ول! تو حلقم ژتیپرست
 که شیشونی بود رو پختهی لختشم ري از موهاکهیچند تا ت!! زدی چشمک منی بود و انگار داشت به دوربنیدورب

لم از جلو چشمم ی مث فشبی اتفاقات دهوی!!! عکس آراد! نمی ببسایوا!!! نای اهی اکهیبدت! کردیجذاب ترش م
 اتاق آراده نجایا! چه خنگم من! ییییییه...!!!! بغل آراد...خواب بد...یدختروپسرجن... ترسناكلمیف...! گذشتن

 بلند يباصدا...! زی مي روادداشتی که چشمم خورد به رونی بامیاز روتخت پا شدم و خواستم ب!!! گهید
 ...!خوندمش

 
حاالام ! يدیب خوای شرکت که تخت گرفتیرفتی مدیامروز شنبست و با! ریظهر بخ!! سالااام نفس خانوم خابالو_
 یب! گردمیمنم صبح رفتم شرکت شب برم! بمون خونه حالشو ببر! ي که زدهی گندگهی ديری استرس بگخوادینم

 !دستت طال!  بزاريزحمت واسه منم افطار
 !!!)ملقب به اورانگوتان(آراد:امضا
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 می اوونهیبد د!  برهنی ترسم از بشبی که باعث شد دي اوونهی دهی! وونستی پسره دنیا! دمی غش خندغش
 هی...!  از اتاقرونیاومدم ب!!! دمی خوابنجای اشبی من درسرمیخ!  مرتب کردمشویعقب گرد کردم و روتخت! هس

منم ! حال شما؟!  جناب اورانگوتانمسال"...!   افتاده بود رو مبل برداشتم و با خودکار روش نوشتمدیبرگه سف
 جمعش ي جورهی دیاز بابت شرکت که بقول خودت گند زدم و با!  االن پا شدم که بقول تو لنگ ظهرهنیهم

 یملقب به زندگ(نفس: امضا!  آراد اورانگوتاني آقاستمیبنده کوزت شما ن!  شرمندم جنابوی افطاریول! کنم
 !!!)بخش

 که یی به کارهاکمی خونه خودمو و رفتم تا  اومدم توعیسر !!! ترموونهیمن از اونم د!  گزاشتم رو اپنادداشتوی
 هی! می فرانسه حال کنمیانگار نه انگار ما اومد! شششیییییا! شرکتم که شده قوز باال قوز!  رو سرم برسمختهیر

 بهم خوش بگذره دی نمه باهی خب یول! حال که نه خب حاله! ؟ی حال کنيمگه اومد...!  از درونم گفتییصدا
 از کارهام ي سرهی جر و بحث با درونم شدم و رفتم تا به الیخیب!!! آره اصنم که بهت خوش نگذشته! هید

 ...برسم
 
 
 ... و گفتمدمی بنفش کشغی جهی از پشت تلفن ي ناباوربا
 
 !!!ییییییییییییگیدروغ م_
 
 ... و گفتدی خندیکین

 
 !ه؟ینه بابا دروغم چ:یکین

 
 !ته؟ی عروسگهی واقعا هفته دینی!؟یشی عروس مي داري زودنی آخه تو به اشهی باورم نميوا_
 
همش بخاطر اصرار ! ادی مشی داره پیباور کن خودمم هنوز تو شوکم که انقدر زود همه چ! ی آره نفسيوا:یکین

 ! آرسامهيها
 
 ! رفتا تولهيپسرخاله مارو تور کرد_
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 ... و گفتدی خندیکین
 
! رانی راست اهی يریگی مطی واسه پس فردا بلی جنابعالکنمای سفارش نمگهید! آها نفس! گهی دگهید:یکین

 ! دارمضتوی هنوز قي نبودمیخواستگار
 

 ... گفتمباخنده
 
 !اطاعت قربان_
 

 یآج! شهی قلم داره عروس میکیاون ! شدیباورم نم.  حرف زدم قطع کردمیکی با نگهی دکمی نکهی ابعداز
 هی و ونیبلند شدم و فلشمو زدم به تلوز!  کنمکاری چدونستمی نمادیذوق زاز !  خونه بخترهی من داره ميکوچولو

! کردمی مينطوری بودم همشحال خوی از موضوعی وقتشهیهم!!!  برقصیحاال نرقص و ک! آهنگ شاد گزاشتم
خالصه که ! رفتی مادمی روزه ی گرسنگشد،همی مهی تخلمی هم انرژدمیرقصی و مخوندمیبلندبلند با آهنگ م

 هیدر خونه شکست و با !!! بعـلـــــــــه!!!!!!  در شکستهوی در حال انجام حرکات موزون بودم که ينجوریهم
 کرده که با ی غلطنی همچی تو سرم شده و کی چه خاکنمی ببدم نگاه کرعیسر!!!  باز شدی گوش خراشيصدا

 من لخت بگردم تو خونه دیشا! کنه؟ی مکاری چنجای اورانگوتان انیا!  و البته نگران روبرو شدمیدوتا چشم مشک
 ... گفتمتیباعصبان! بود؟ي چه کارنیآخه ا

 
!  نپوشمیچی بخوام  هدیاصن شا!  بگردمی تو خونم بخوام لخت و پاپتدیاصن من شا!  بود؟ي چه کارنیا_

 خراب شده که تو نیمگه زنگ نداره ا!  بدونهی داشته باشم که نخوام کسی کار خصوصهی دمیاصن شا
 ...مگه!؟یشکونی درو مينطوریا

 
 ... ساکت برد باال و گفتي که آراد با اخم دستشو به معنادادمی ادامه مداشتم

 
 ! قانعت کردمدیبمون بزار حرف بزنم شا!! ؟يباز که تو فرفره جادو شد:آراد
 

 ... نازك کردم و گفتمی اخمم پشت چشمباهمون
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 !بفرما حرفتو_
 

 که گفته بودم واسه منم افطار درست یی از تو خونت و از اونجاادی آهنگ مي صدادمیبابا من اومدم خونه  د:آراد
 ی ولزنمی پشت زنگ منی ربعه من دارم اهی کینزد!  راست زنگ خونه تورو زدمهی اومدم نیکن واسه هم

 نی بمونم اتونستمی نمگهیمنم د! ستی بدنی کم کنکمی صاحابوی اون بيصدا! ی در حال بزن و بکوبیجنابعال
 ! شده باشه درو شکوندم اومدم توتیزی چدیگفتم شا! پشت که

 
 ...با خنده گفت !!! فراتر از قانع شدن بوديزی چهی لشیدال
 

 ! آهنگ؟ادی زياونم با صدا! ؟يدیرقصی میحاال چرا داشت:آراد
 
 دمیپری منیی که باال و پای و در شکستمو فراموش کردم و با ذوق در حالی حرفش همه اخم و ناراحتنیباا

 ...گفتم
 
! یییییییلی خوشحالم خیلیخ!  سه شنبه اونجا باشمدیبا! می آجیعروس! هیکی نیجمعه عروس !!! آرااااااديوا_

 !شهی مهی تخلمی انرژکممیتازه ! نمیبی خونوادمو مرمیبعداز چندماه غربت پس فردا م
 

 هی شبافشی چرا دوباره قنیا! واه؟!  دادظی اخم غلهی خندونش جاشو به ي کرد و چهره ریی کم کم حالش تغآراد
! بدون حرف عقب گرد کرد و درو که قفلشو داغون کرده بود رو محکم پشت سر خودش بست!  شد؟رغضبیم
 ! تعادل نداره اصننمیا!  بابايا

 
...  افتادم آراد ادی لحظه هی و خواستم شروع به خوردن کنم که دمی افطارو چزی اذون که بلند شد رفتم ميصدا

اگه متنفر !!! ستمیخب مث قبل ازش متفر ن...خب... ینینه !  خب تهش مهربونهی داره ولی قاطکمیدرسته 
اونم فک نکنم از من بدش ! ادینم  مث قبل ازش بدمنهی بابا منظورم ادونمی من چه ميوا! م؟ی پس چستمین
 ینیس! سوزهی اورانگوتان دلم منیخاك تو سر مهربونم کنم که واسه ا! رهی نمنییاز گلوم پا! نوچ!  بابايا! ادیب

شالمو سرم کردم و راه ... زای چهی و کوکو و بقرینون و پن+ گزاشتم توشیی فنجون چاهی...  برداشتمییکوچولو
 یا وضعزنگ درو فشار دادم که آراد ب) !!!دهی انگار تا حاال منو بدون شال نداالح!(افتادم سمت خونه آراد
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 ی شلوار مشکهی و ی مشکشرتی تهیموهاش درهم و برهم بود و ! ه؟یختی رنی چرا انیا!  دريآشفته اومد جلو
 آراد ي جامگفت! دمی لحظه ترسهی!  آدما که مشروب خورده باشن قرمز بودنی انیچشماشم ع!  تنش بودیورزش

 ... کردم وگفتمی سرفه مصلحتهی...! اخماش بدجور توهم بود! اوه اوه!  اومدهيزی چییوالی ههی
 
 ! آوردميبرات افطار!! اهم اهم_
 

 ... گفتسرد
 

 ! ندارملی میمرس:آراد
 

 !امکان نداره!!!  نداشته باشه؟لی آدم روزه باشه بعد افطار مشهیمگه م!واه؟
 
 ! کهشهی ندارم نملیم! يخب روزه بود_
 

 ... با پوزخند گفتآراد
 

 !سی مهم نالیخیب:آراد
 

 ... گفتمبااخم
 
 از مامانم نویا! گرسنه باشه و برام مهمم نباشهمی بخورم و همسايهنوز اونقدر بدجنس نشدم که خودم افطار_
 ! گرفتمادی

 
نه ! کشه؟ی مگارینکنه آراد س!نجای اادی ميگاری سياوف چه بو!  توجه بهش کنار زدمش و اومدم توخونشی بو

 الیخیبا اومدن آراد ب! دهی مگاری سي بونجایا! هی عالمییای من حس بویول!  دستشدمی ندگاریبابا من تاحاال س
 فرت و یه! خب تو چته آخه؟!  مرگيا! پوزخند زد!  گزاشتمزی بردم جلوش رو موینی شدم و سنای و اگاریس

 خوشم کنهی بهم اخم میچرا وقت! اصن من چرا رفتار آراد واسم مهم شده؟! دهی من ملیفرت پوزخند تحو
 یاورانگوتان ب! اه!!! چرا؟!چرا؟!چرا؟! کرده؟رییچرا احساسم نسبت بهش تغ! ستم؟ی ازش متنفر نهگیچرا د! اد؟ینم
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به ...به ماه...به ستاره ها...  اومدم کنار پنجره و زل زدم به آسمونخودمم  هل دادم جلوش ووینیس! ختیر
به !  بودينطوریاونم هم!  آرادي چشمانیدرست ع... شی و درخشندگیاهیبه س... که من عاشقش بودمیآسمون

 يخندلب! خورهی آراد داره مینیپس ! ومدی فنجون و قاشق ميصدا...!  و به همون اندازه درخشندهاهیقدر شب س
 ... زدمتیاز سر رضا

 
 بود و زل زده بود ستادهی کنارم اقایدق...دمیبرگشتم که آرادو د! ستادهی کنارم وایکی حس کردم قهی چنددقبعداز

 ...به آسمون شروع کرد به حرف زدن
 

از ... محروم شدميسالم بود که از محبت مادر6... تصادف از دست دادمهیسالم بود که مادرمو تو 6فقط :آراد
واسم ...  مامان ندارمگهی بفهمم دنکهیواسه ا... روبرو بشمتی با واقعنکهی سنم کم بود واسه ایلیخ...! عشق

...  من تک و تنها بودمی بودن ولهشون روز مدرسه مادراشون همرانی اولگهی دي بچه هانکهیرك اسخت بود د
 بالخره یول...سخت بود...کم کم بزرگ شدم... یلیخ... بچه بودمیلی و منم هنوز خنایسخت بود درك همه ا

 مونی مالتی که وضعدمیفهم... دارهرانی اي رو توي شرکت معمارنی که بابام بزرگتردمیفهم...بزرگ شدم
 ی سن ممکن،وقتنی که تو بدتريزیچ...! اونم محبت مادره... ندارمزیه چی دارم اما ی که همه چدمیفهم...هیعال

 چیه...شدی نمی مامانمو واسم پر کنه ولی خالي کرد جای سعیلیبابام خ...  داشتم ازم گرفته شدازیکه بهش ن
 همه فک... پژمردهاهی گهی نیشده بودم ع... ون داغون بودم از دری ولدمیخندیدر ظاهر م... شدیجوره نم

 دیخندی دوران لبام منیتو کل ا! سالم شد27زمان گذشت و گذشت تا من...  طور نبودنی حالم خوبه اما اکردنیم
 اوقات دلم یگاه... شهی من نمي مامان مهریشکیه!  از باطن نهیبه ظاهر حالم خوب بود ول!  دلم نهیول
 ...بدون...قدر مامانتو بدون نفس... باشم  لحظه مادرمو داشتههیفقط ... لحظههی بدم تا موی زندگي همه خوادیم
 
 روشو از من برگردوند که عیسر...!  حلقه زدشی مشکي چشماي لحظه نم اشک توهیفقط ... لحظههی و
واسه همون اورانگوتان  ! واسه آرادیمن ک...من!  کردم؟هی گریمن ک... دمیدستمو به چشمام کش...نمشینب

 رو دلش ي مادرحبت آراد بدون مادر بزرگ شده و حسرت منکهیبا تصور ا!  کردم؟هی شلخته گرختیریزشت ب
 نیواسه دوم!  کرده بود؟هی گرینی...! چشماش قرمز بود... به آراد نگاه کردم...  شدنریمونده دوباره اشکام سراز

 بود که من پام شکسته بود و ی بود موقعمای بار اشک ننیاول...!  مرد قلبم درد گرفتهی اشک دنیبار با د
 ! شلخته داغون شدمختیریاورانگوتان زشت ب!  اشک آراددنید االنم با...! نتونستم کنکور بدم و االنم
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 بم و مردونش يسرمو آورد باال و با صدا...  چونمری من مهربون دستشو گزاشت زسی صورت خدنی با دآراد
 ...گفت

 
 !؟یکنی مهی گریواسه چ:آراد
 

 ... گفتمارمی بند بموینی بنی فنی في صداکردمی می که سعیدرحال
 
 !یچیه_
 

 ... زد و گفتي محولبخند
 

 ! نداره دختر خوبهی که گریچیه:آراد
 
 ... ادامه دادکردی که به آسمون نگاه می بعد درحالو
 

با ! می زندگي نفر که شد همه هی! امی نفر که شد تموم دنهی...!  نفر جبران کردهی کمبود ها رو نی ايهمه :آراد
 !شی سال پنی روح من عمر خودشو تموم کرد و من دوباره شدم آراد چندی بیاومدن اون زندگ

 
مطمئنم ...  که آراد دوسش دارهیخوش بحال هرک! آراد عاشقه؟... آرادینی!  آراد عاشق شده؟ینی... ینی! ؟یچ
 که آراد ی چندتا فحش آبدار به کسهی ی،الکی الکينجوریهم! زارهی که عاشقش باشه کم نمیاد واسه کسآر

ساعتو که نگاه کردم !!!  مقوفیول فوضنی از اشی بینیخب پس !  ادامه ندادگهیآرادم د !دوسش داره دادم
اشکامو پاك ! رهی مادشی با آدم که زمان و مکان کنهی مکاری اورانگوتان چنی انیبب!  بودمیون11...! برقم گرفت

 ...کردم و رو به آراد گفتم
 
 !رو من حساب کن...!  هسمی نفسهی باشه که ادتی... یی تنهايهرجا حس کرد...هروقت_
 

 ... گفتی با مهربونآراد
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 ...کاش همه مث تو بودن... ی مهربونیلیتو خ...  نفسکهی کوچیلیدلت خ:آراد
 

 ...برگشتم... اومدادمی يزی چهیخواستم برم که  زدم و يلبخند
 
 ؟یراست_
 

 جانم؟:آراد
 

 ...رو بهش گفتم!  شروع کرد به تاالپ تولوپقلبم
 
 ...!ای بدون افطار نمونگهید_
 
 ... گفتی مهربونبا
 

 !چشم خانوووم:آراد
 

چقدر !!! رمی واسش بمیاله... دلم دوباره گرفت! رونی اومدم بی و جستدمیخند...!  تر گفتدهی رو کشخانوم
من ! فکرشم وحشتناکه!  نباشهدمی لحظه فک کنم مامان ناههی... لحظههی هیکاف...  تا بزرگ شدهدهی کشیسخت
! دهیطعم غم و مشکالت رو نچش  وقتچی آدم شاد و راحت که ههی!  ندارهی غمچی آراد هکردمی فک مشهیهم

 نیو پشت ا!  آراد انقدر تنها باشهکردمی فک نمچوقتیه! ستی واسش مهم نگرانمی احساسه و دی که بی آدمهی
... یلیخ... مهمهیلیآراد واسم خ...  بهتر از منیلیخ...  خوبهیلیآراد خ!  دل آروم و مهربون باشههینقابش 

 !!!رانی ببندم که پس فردا هوتوتو اموبرم ساک!  فکرا رو ولشنیا! اووفففف
 
 ی چنیهر دو ع! شعورای کردن بریی تغنایماه نبودما چقدر ا6مش من ه! ای و دري دهن باز زل زده بودم به تربا

 ! کردنمی آبکشیاومدن و حساب
 
 ! شدمی آبرسانی بابا به اندازه کافنیولم کن! اه،اه،اه_
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 !سی نتی ابراز عالقه ام حالي تر شدشعوری بي بودشعوریب:ترانه
 

!  خونمونمی خجالتم دادن و خالصه همه باهم رفتی بابا و مامان اومدن که حسابما،ی و نیکی نای و دري تربعداز
 ... گفتمکردمی نگاه مابونوی که از پنجره خی ناهار خوردم در حالنکهیبعداز ا

 
 ! تهران عوض شدهيابونایچقدر خ_
 
 یکین! ده دار بود؟ خنیینه خدا!  گفتم؟ي خنده دارزیمگه من چ!!! تایتربیب!  منفجر شدن از خندهعای جمهوی

 ... که دلشو گرفته بود گفتیدرحال
 
 !!!رفتی مادتی کال ما رو هم گهی بود که دشتری اگه بيماه نبود6خوبه حاال فقط :یکین

 
 زنگ خورد و مجبور شدم می که گوشمی به من بدبخت بوددنی مشغول خندينجوریهم! میدی دوباره همه خندو

! د؟ی روزه دلم تنگهی منم چه یآخ! م؟یمگه دار!!! عجب!!!  که آرادهدمیدر کمال تعجب د) !بلند شم!(بپاشم
! می قديدلم دال!  شعور ندارهوزارخاك برسر د!!!  با هفت جدوآبادشدیدلم غلط کرد تنگ!  گفتم؟یمن چ! ؟یچ

دست از جروبحث با دلم !!! شنی فرت،فرت تنگ می که هي فانتزي دالنی نه اشدی سرشون مایحداقل دوزار ح
 ... گزاشتم دم گوشموی گوشه و گوشهیبرداشتم و رفتم 

 
 !بله؟_
 

 ... گفتي گرفته ايآراد با صدا !!! باادبانه ام برداشتم منپیری چه تزارت
 

 !آرادم.سالم:آراد
 
 شیمن امروز چرا ش!!! الاله اله اهللا...!  توکهنی دلنشي صدازمیخب عز!!! ي غضنفرکردمی من فک میگفتی نمتو
 !!زنم؟یم
 
 !؟ي زنگ زدی داشتيکار!  روزم از اومدنم نگذشته هاهیهنوز ! ؟ییتو! ا؟_
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 ... من و من گفتیکمیآراد با ! میری استاد حالگمنم

 
 !؟ی نمکدونو کجا گزاشتنیا...نیا...! درواقع...! زهی چینی...! زهیچ! آره:آراد
 

!!!  نبودمنجایانس داشتم که االن امن اگه ش !چهارساعت من و من کرد بگه نمکدونو کجا گزاشتم؟! جانم؟
 !واال
 
 !؟یپرسینمکدون توئه از من جاشو م_
 

 ! من دست نزدمگهی دی پختي تو قورمه سبزیآخه از وقت:آراد
 

نه ناموسا ! ؟ی دست به نمکدون بزني که بخوایزنی به تو بگه تو اصن دست به غذا پختن مسی نیکی آخه
 !!!؟یرنیم
 
 !!!پشت جعبه شکر! اوووممم...سمت چپ! نکهی سي باالنتیتو کاب! بعله_
 

 !آها باشه خدافظ:آراد
 
 !خدافظ! واه_
 

 که اصن من يآراد!  شده؟شتری باشیمهربون! آراد عوض شده؟کنمیچرا حس م!!!  گزاشتم تو دهنموی گوشسر
 و دمی کش دست از افکار مزخرفمزدی مامان که داشت صدام ميبا صدا!!! واسم مهم نبودم االن واسم رنگ زده؟

 ...!رفتم
 

 کوچولومم تموم شد و ی آجیعروس!  عروس شد و رفت خونه بختیکی نکردمی که فکرشو ميزی از چزودتر
 داره کم گهی دماامین!!!  جز دوست خل و چل من ترانهسی نی کسیکیو اون !  دل دادهیکی انگار به ممیداداش
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البته !  گلمو تور کرد رفته داداش دستشعورمی بي ترنیا!  رو از دست بدهي که مبادا ترجنبهیکم به خودش م
 !!! هفته برگشتم فرانسههی شد که من بعداز ينطوریو ا!  از داداشم ندارهیخودشم دست کم

 
 

موقع !  ببرنمائهی پرواز و هواپی مردشور هرچيا...!  بودم به ساعتم نگاه کردمستادهی که تو آسانسور وایدرحال
خاك تو سر وزارت ! دمیدو نصفه شب من تازه رس! شهیع اومدن آدم زجرکش مموق! یرسی مهی ثانیکیرفتن ا

با غرغر از آسانسور !!  مگه؟می دارمایپوزارت هوا و هوا!  منم خل شدم رفتي وايا!!! کنم منمایهوا و هواپ
 برقا رو نکهی خسته بودم بدون ایلیبرقا خاموش بود منم چون خ!  انداختم و رفتم تو خونهدی و کلرونیاومدم ب

 داشتم در آوردم و به ی چمدونو وسط حال پرت کردم و مانتو و شال و شلوار و خالصه هرچعیروشن کنم، سر
! شیآخ! خوابمی رو تختم مرمی ذوق کردم که االن می و کلدمیپور و خنک پوشی گی لباس خواب صورتهیجاش 

 ! بلند شدي ناله مانندي صداهیخودمو پرت کردم رو تخت که ...! راه افتادم به سمت اتاقم
 
 !يآ:؟
 
 ی کي صدانی هول شدم ادونمی من نميوا!  امام چندمه آخه نفس؟یامام جعفرالتق!!! ی جعفرالتقاامامی! يوا

 برداشتم و برقو روشن وی از رو تخت پا شدم و لوله جارو برقعی دزده سرنکهیبا فکر ا! نکنه دزد باشه؟! بود؟
 که کمرشو گرفته بود ی آرادو در حالهویکه  شعوری دزد بنی بزنم تو سر ایبرقخواستم محکم با لوله جارو! کردم

 ... گرد شده گفتميبا چشما! کنه؟ی مکاری چنجای انیا!! ي وايا! دمیو رو تخت مچاله شده بود د
 
 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا!... تو؟_
 

 ... با آه و ناله بلند شد و گفتآراد
 

 !شم؟ی له مرتی من زیگینم!  رو آدم آخه دختر؟یفتی خرس منی عهویتو چرا :آراد
 

 ... گفتمبااخم
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 هی وعظله هات باز ی دو تنکلی هنی رو من با ايفتادیحاال اگه تو م! لوامی ک53 من کالیاوال که خرس خودت_
 !!!يزیچ
 
... مگه من!!!  اومد رو صورتشیطونی لبخند شهیکم کم !!!  سرشو آورد باال و نگام کردهوی حرفم آراد نی ابا

 نیمثال از ا!!  رو من؟فتهی بدی بایاخه آراد واسه چ!!  منوبیخاك تو مخ مع!!!  افتادممی جمله قبلادی!!!! يوااااا
 و اروم نییبا خجالت سرمو انداختم پا!! الحق که خلم!!!  مبکنمفی دارم تعرکلشمیحاال از ه! بهتر نداشتم بزنم؟

 ...!گفتم
 
 !؟؟یکنی مکاریحاال تو خونه من چ_
 

 ... من و من گفتکمی لبخندش کم کم محو شد و با آراد
 

 يکه توام اومد!  بخوابم که از گرما هالك نشمنجای امشبو اهی امیکولرمن خراب شده بود گفتم ب...! زهیچ:آراد
 !خدافظ! ؟ي نداريکار! گهید
 
خودم بش دادم گفتم در نبود من ! !زنمایمنم خل م! اه!  از کجا اورد؟دی کلنیاصن ا! رونی و رفت بدی دوعی سرو

 از زای هنی انی با نگاش عی حرف زدن هنیدر ح!!!  بخوابه کهنجای اادی خب نگفتم بیول!!! مواظب خونم باشه
! آراد من؟!  نبود که؟زی جنبه و هیآراد من انقدر ب!!! دونهی چش شده بود خدا منیا! کردی مزی منو آنالنییباال تا پا

مهم تر !  آراد واسم مهم شده بودي رفتارادایبه خودم دروغ نگم جد!  خدايا!  شد آراد من؟ی کنیا! جلل الخالق
 نی االی خیب! دونستمی که اسمشو نميزی چهی!  فراتر از مهميزی چهی درواقع ینی! کردمی که فکرشو ميزیاز چ
 ! تو تختدمی خرس کپنهویو ع!  بچسبخوابو حرفا

 
 

چون دوره عادتم بود !  رفتم که صبحونه بخورماتیبعداز انجام عمل!  رفتمي خابالو پاشدم و به سمت دشورخابالو
 ادمهی...! چقد زود گذشت...  مونده بودگهیروز د3کال ... ماه رمضون بودي آخراگهید... رمی روزه بگتونستمینم

!  بودنیری شیلی امسال خیول!  هاشفتن واسم سخت بود مخصوصا روزه گریلی ماه رمضون خشی پيسال ها
آخه ! اووفففف! تزا؟یبازم پ! ؟یافطار چ!  نخورده بود؟ي هفته سحرهی نی ايتو... ناخودآگاه ذهنم رفت سمت آراد
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 که نمیا! اه!  در اومدم و صبحونمو خوردمکمیاز فاز رمانت! ه؟ی حسم چنی ای معنینی! چرا انقدر واسم مهم شده؟
 از ادی داد و فريصدا!  که انقدر حواس پرتمیخودم سنگ قبرخودمو بشورم اله! ییا چي به جاخیشد آب 
 مثلن دعوا شده باشه من نکهیحاال نه ا! نیی و سرم کردم و رفتم پادمیمانتو پوش... ومدی ساختمون منییشالممپا

 غی جيظطرار و در مواقع فوق اکنمی مفای رو ای نقش تماشاچی و مجلسکی شیلیمن خ!!! کنمی کمک مرمیم
 ! برمدی که شده باممی حس فوضولي خب بخاطر ارضایول!!!!! کشمیم
 

...! در حال جر و بحث بودن!  بود شدمیرانی مرد اهی که رساختمونمونی که متوجه آراد و مدنگی تو پارکرفتم
 ... باادب گفتمیلیرفتم جلو و خ

 
 !سالم!  اومده؟شی پی مشکلدیببخش_
 
 زنهی اول حرف منی اگهی مارویاالن ! سالممو خوردم!  با کالس حرف بزنماي آدمانی انی بارم خواستم عهی! ایب

 ... گفتي باقري آقارساختمونیمد !کنهیبعد سالم م
 

 عجله دارن که شونمی کرده ادای محتشم مشکل پي برق خونه آقانکهی واال مث ادونمینم! سالم دخترم:يباقر
 ...!!!درست بشه

 
 ... گفتی با کالفگآراد
 

 !!! دارماجی احتونی بابا من االن به تلوزنی کني کارهی ي باقريآقا:آراد
 

!!!  الزم شدهی قرمزه و نواربهداشتتشی دارم انگار االن وضعاجی احتونی من به تلوزگهی منیهمچ! واااااه؟
!!!  من؟هیپس چ!! !غلط کرده برادرم باشه اصن!!! ؟...هیبرادر چ!!!  که برادر منيکار واجب ندار !!واال

 !اوووفففف
 ... برگشت سمتم و گفتدیبه در خونش که رس...  رفت باال و منم دنبالش رفتمآراد
 

 !!!!؟یخوب!  حواسم به تو نبوددیببخش:آراد
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 خب آخه یول!  با هفت جد و آبادتيتو شکر خورد!  که حواست به من نبودي غلط کردیلی بگم تو خخواستمیم
 ...با لبخند گفتم! نجای همکنهی کتلتم مزنهی مهی االن اعصابش واسه برق خونش قاطشدینم
 
 !؟ي االن به برق داري ضرورازیحاال چه ن_
 

 !آخه االن فوتبال داره:آراد
 

 غلط یلیکه البته دلم خ!!!  برم شاالپ شاالپ ماچش کنمخواستی جمله رو مظلوم گفت که دلم منی اانقدر
 !!! خطرناك بخواديزای چنی از اکنهیم
 
 ! خونه منایخب ب...خب_
 
 ... ذوق گفتبا
 

 !؟یگیراس م:آراد
 
 !اهوم_
 
از تو !  فوتبالي نشست پاجانی کرد و با هادی زونوی تلوزيصدا!!!  درو باز کردم و اونم از خداخواسته اومد توو

 ...هال داد زد
 

 !؟ياری اون تخمه رو از خونه من ميریم! نفس جان قربون دستت:آراد
 
 ...! خودش داد زدمنی تو آشپزخونه عاز
 
 ...! خودم دارمخوادینم_
 
 ... آراد نشستم و گفتمشی پکردمی که تخمه هارو باز مينجوریهم! تا بسته تخمه رو برداشتم و با خودم بردم3 و
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 !ه؟ی و کیحاال ک_
 

 !سیاستقالل و پرسپول:آراد
 
 ...با ذوق گفتم!  طرفدار استقالل بودمی اهل فوتبال نبودم ولادیز
 
 !برهیمن مطمئنم که استقالل م_
 

 ... بود گفتدی که ازش بعی با لحن التآراد
 

 !!! صابون به دلت نزن داشيخودیب!  جاش اون باالهاسشهی ما همسیپرسپول!  باومینی بمیشیب:آراد
 

 معلومه از اون یول! دا؟ی شده جدطونی چه شنیا!  حرف زدن؟ي طورنیآراد و ا!  هنگ کرده بودمرسما
 !!!شستی دو آتيایسیپرسپول

 
 ... گفتمباخنده

 
 !!می آبجستمیداش ن-
 
 ... گفتتی و با جدشیشونی نشست رو پظی اخم غلهی که گفتم نویا

 
 !بستم؟!! ی کنفای منو ای نبستم که نقش آبجيمن با تو قرارداد:آراد
 

 ! باباگهی بود دیشوخ!  گفتمیحاال انگار چ! واه؟
 
 !نه_
 

 ... بودي لحنش بازم جدی کم کم باز کرد ولاخماشو
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 !!!می بساطا ندارنی و ایپس آبج:آراد
 
!!! گهی دادیخب البد بدش م!!  خواهرش باشم؟نکهی از اادی بدش مینی! ونی خونسرد برگشت و زل زد به تلوزو

 ... رفتم تو فکر با خنده گفتدیآراد که د!!! آخ جون
 

 !!! مورد عالقتو با دقت تماشا کنمیاخت ت بایب:آراد
 
 !برهههی استقالل مرمینخ_
 

 !نوچ:آراد
 
 ! که گفتمنیهم_
 

 !فهیحرف نزن رو حرف من ضع:آراد
 
 ... گفتمطنتی شبا
 
 !؟يبندیشرط م_
 

 !؟یسرچ! آره:آراد
 
 ! طرف مقابل داشته باشه انجام بدهي هر خواسته ادی باخت اون بای هرکمیت_
 

 ... گفتانهی لحظه فکر،موزهی بدون
 

 !قبول:آراد
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 به کسرهیآرادم ! شکستمیتندتند تخمه م!  رفته بود باالجانمیبدجور ه! ي به بازمی بدون درنگ زل زدهردو
 ...!گفتی مراهی بد وبکنایباز
 

 ! کردنه؟ي چه وضعه بازنیا!  بود االغیپنالت! ؟يخاك توسرت اون پاس بود توداد:آراد
 

 ...! گفتمزدمی که دست می حالشه،دری از فوتبال سرم میلی و نشون بدم که خارمی کم ننکهی واسه امنم
 
 !!! پسرولیا! یی دای علنی اکنهی ميواقعا عجب باز!!!! ییییییی دای علولیا_
 

 شیچ! خندم؟ی اون مگه من مداری داد و بي موقع هاشعوریب !!! خندهری زد زی پقهوی بهم نگاه کرد و کمی آراد
 ... خنده هاش گفتيآراد ال به ال! خنده دار بود آخه؟

 
 !ه؟ی تو بازیی دایاصن عل!  وسط؟نی کجاس ایی دایآخه عل:آراد
 
رو  ! نشد متاسفانهارمی رو دربشهی دو آتيای اون فوتبالي بارم خواستم اداهی! اه گند زدم که! دی دوباره خندو

 ...به آراد گفتم
 
 !!!!!کنمی مقشی باشه چه نباشه من تشوي چه تو بازییا دیعل! کنهی نمیاصن فرق_
 

 ... تر شد و گفتدیآراد خندش شد!!! گفتمی و پرت داشتم مچرت
 

 بود عقل کل سی پرسپولتانی بود هم کاپنجایاصن اگه ا! میحاال کار ندار!!  که االن رفته راه آهنیی دایعل:آراد
 !!!؟یکنی مقی تشوفتوی حرمیتو ت
 
 هوی!  کردمي بازدنیکلمو خاروندم و خودمو مشغول د!!! اوه اوه بدجور سه شد! از خندهدی دوباره خبرمرگش پاشو

 ... داد زدیآرادوحش
 

 !!!گــــــــــل:آراد
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 ... واسش درآوردمو و گفتمیزبون! می بودي مساو1_1! یاه لعنت! سکته کردم! وانهید! يوا
 
 !!! آقامی ايفعال که مساو_
 

 سنگ قبرتو بشورم من یآخ اله! تمام خونه شده بود پوست تخمه!  زل زدونی زد و دوباره به تلوزيدپوزخن
 ! تموم بشهي کوچولو مونده بود بازهی وقت اضافه بود و ینی بود ي بازي آخراگهید!!! آراد
 

 ...!!! داد زدی فردوسهوی که میشکوندی تخمه ممی تفاوت داشتی و آرادم بمن
 

 رو سیبالخره استقالل تونست دروازه پرسپول!!! گل به نفع استقالااااال!!!! ـــــــل️گــــــــ: پوریفردوس
 !!!! رو به نفع خودش تموم کنهي گل بازنیباز کنه و با ا

 
 ! زدمغی هنوز تو شوك بود و من با تمام توانم جآراد
 
  !! برندسشهیاستقالل هم! نهههیهم...!!!! هورااااااااااااااا_
 

 ...زبونمو تا ته حلقم در آوردم و گفتم! کردی نگام می شاکي اافهی درهم و قیی با اخماآراد
 
 !!!م؟ی خان ما بردي آريدید!  اورانگوتاني آقايدید! ؟يدید_
 

 ... از صورتش محو شد و با خنده گفتاخم
 

 !ده؟یاسم جد! ؟يآر:آراد
 

 ... و گفتمدمیخند
 
 !شرطو بچسب! اسمو ول کن_
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 !شنومیبگو م! پوووففف:آراد
 

 ... شاهزاده ها گفتمنی رو پام انداختم و عپاهامو
 
بعدشم منو کول ! یقشنگ با جاروبرق! یکنی جمع منمی پوست تخمه ها رو از رو فرش نازننیاول ا! اووومممم_
 !!! جناب آراد خانیچرخونیدور دور خونه م10 یکنیم
 

 !امسون که چشماش شده بود قده دو تا پرتقال تآرادم
 

 !!!عمرا!  االغ تورو کول کنم؟نی عامیبعدشم ب!  پوست تخمه جمع کنم؟ی با جارو برقامیمن ب:آراد
 
 
 زل زده بودم به آراد که داشت با دنهی صورتم درحال پوکي هاچهی ماهکردمی که هرآن حس مي بازشی نبا

 ...!!!زدی میغرغر جاروبرق
 

 خونه دار ي زنانی انی مونده بود عمیکی!!  آورده آخه؟ری گوی گندگنی منه به اي چطوری وجبمی ننی انیبب:آراد
 !!! خانومنی بشم کوزت ارمیجارو تو دستم بگ

 
 نی تو اون لحظه خنده دارترزدی مرزنای پنی که عیی تو دستش و غرغرهای جاروبرقکلش،اونی آراد با اون هینی
 بسوزه يا!  بکشه؟ی خونه منو جاروبرقادیاورانگوتان ب! کرد؟ی فکرشو میک!  خدااايوا!!!  بودای واسم تو دنزیچ

 تخمه جمع شدن و آرادم اومد جلوم يها بالخره پوست!  خودمورمیگی ملمیچه تحو! خخخخخ!!! یپدر عاشق
 ... بازتر از قبل گفتمشیبا ن! ستادیوا
 
 !!!یکول_
 

 ! ول کن جون آرادگهی دویکی نیا:آراد
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 ! راه ندارهگهی نکن دتیآراد جونم اذ_
 

 رو دمی از قبل و تاعرض صورتم باز شده بود پرشتری بشمیمنم که ن!  کرد و خم شد تا من سوارش بشمیپوف
 ...کولش و گفتم

 
 !ووووونیبرو ح_
 

 ! مگه من االغتم؟تی تربیب:آراد
 
 ! ول کن بروي آريوا_
 
 نفس چارهیآراد ب! دیرسی ميمتر200حدود ...خونم بزرگ بود!  باال هانی ادهی میچه حال!  آرادم حرکت کردو

 ...زدم به شونش و گفتم! ی الهرهینفس برات بم! یاوخ! زدینفس م
 
 !اوضاع چطوره؟_
 

 ...دی کردم خندحس
 

 !!گذرهی میه:آراد
 

 ...گفتم! توئه؟ هی نقللهیمگه پسر مردم وس! خاك بر سرت نفس!  خسته شدهیلی خدونستمیم...می ششم بوددور
 
 !!نیمنو بزار زم_
 
 ...با تعجب گفت! ی که چشماش شده قده نعلبکدمیفهمی منجاهمی هماز
 

 !؟یچ:آراد
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 !گهی دنی بزارم زمگمی بابا ميا_
 

 ...دیپرس!  بچم چه قرمز شدهنی ببیاله!  و با تعجب بهم نگاه کردنی منو گزاشت زمآراد
 

 ! که هنوزمیدور ششم بود:آراد
 

 ... زدم و گفتميلبخند
 
 ! حال دادی کلنشمیهم! یخیب_
 

 ... زد و گفتيلبخندمحو
 

 ! نفس خانوم مهربونمیمخلص:آراد
 
 ! رانندهي آقامیچاکر_
 

 االن که دلم سوخت و نیمثلن هم! شهی مهم مشتری آراد واسه من بگذرهی مشتری بی هر چکردمی حس میگاه
 که بدون یی موقع هاای! کنمی دادن به داداش خودمم رحم نمی که من تو کولی بده درحالمیدور کول10نزاشتم 

 چقدر درد نکهیغصه هاش،با تصور ا دنی اشکش،با فهمدنی که با دیموقع...! رهی نمنیی از گلوم پايآراد افطار
 منم واسه ینی!  از خودمم مهم تریحت...  مهمیلیخ... آره آراد واسم مهم شده!  و دم نزده داغون شدمدهیکش

اگه مهم نبودم که اون شب ! کردی نقشه ها کمک نمیاگه مهم نبودم که اون بهم تو بررس... خب! همم؟اون م
همه کاراش نشونه !!! دادی نمی بهم کولای!  بخوابه و کمرش داغون شهناپه رو تختش و خودش رو کابردیمنو نم

 ...!آره مهمم!  که من براش مهممنهیا
 

!  ببرندرمانوی نقشه و شرکت و کوفت و درد و بیمردشوره هر چ!  آشغال رو مچاله کردم و انداختم سطلنقشه
 بود که با آراد اومده ي روزنیامروز اول!  رو برداشتم و راه افتادم سمت اتاق آرادی پاشدم نقشه اصلیبا کالفگ

 ... تو اتاقش گفتمگزاشتم  که پاموينطوریهم! در زدم و رفتم تو!!! ییدوتا!  شرکتمیبود
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 يوا! صدتا تاحاال خراب کردم و انداختم دور! ارمی دربنی انی عشهیاصن نم! تونممممی سخته من نمیلیآراد خ_
 !آرااااااد

 
 ... مبل مهمان نشست و گفتي روشمی اومد پآراد
 

 !يریگی مادی کم کم شهیدرست م!! سقتو برداشتن مگه دختر؟:آراد
 

 ... زل زدم تو چشماش و گفتمسرتقانه
 
 !خوااااامینم_
 

 ... و گفتدی خندآراد
 

 ! ارور دادهگهی دنجاتی که امیبعدشم پاشو بر!  نگام نکنياوال اونطور:آراد
 
! آراد به مخش اشاره کرد !دهیپس رو آرادم جواب م! ارهی رو از پا دربی هرکستونهی چشمام مدونستمیم

 نیاصن من هر وخ تو ا! سی تو جنسمینشست! رونی بمیهمراه آراد از شرکت زد! تی تربیاورانگوتان ب
 نرمه آدم شیانقد صندل! داواال به خو! رمیگی دارم آفتاب میی تو سواحل کاراکنمی حس منمااایشی مسشیجنس

با لحن ...! نی ماشنی بااکنمی حال میکال خعـلــــ!!! ی صندلي تو تختواب شونصد فنرست جاکنهیفک م
 ...مظلوم رو به آراد گفتم

 
 ! پشت فرمون؟نمی من بششهیم...شهیم...! يآراد_
 
 ... لبخند خوشگل بهم زد و گفتهی

 
 !!!می دل رحمگهی دمیچه کن:آراد
 
 !يبا ذوق تودلم گفتم عاشقتم آر! می شد و جاهامونو عوض کردادهی بعد پو
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 فراتر از زی چهی!  خوشگل بودیلیخ!  که اونجا بودي ای طرف رستوران سنتمی شدم و رفتادهی پنی از ماشباهم
! زهاشی از میکی رو می و خنده نشستیبا شوخ!  ناناز بودي و آبشار های کاهگليتوش پر از خونه ها! خوشگل

 ... رو به آراد گفتمطنتیبا ش
 
 !نجا؟ی اي منو آوردیحاال واسه چ_
 

! ن؟کل کل هامو... چه زود گذشت!...  نفس؟ادتهی!!!  بسازممی خاطره خوب با همساهی نکهیواسه ا:آراد
 !جنگ و جدل هامون؟! دعواهامون؟

 
 ... گفتمباخنده

 
 ! چقدر حرس خوردمي پنچر کردنموی که ماشیآخ که موقع! آره_
 

 !يکردی فک مناشی به ادی بايدی کشی نقاشنمی که تو رو کاپوت ماشیاون موقع! بعله:آراد
 
 ! از کتاب خوشگلت چه خبر؟یراست_
 

 ! خوب شد؟تیآها سرماخوردگ:آراد
 
 ! چقدر شد؟نتیکاپوت ماشپول _
 

 ! مخلوط و نوشابت چه خبر؟تزایاز پ:آراد
 
 ! شرکت؟می که رفتي روزنی شد اولی نداشتت چيآبرو_
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 می حرف زدن گوشیخالصه بعداز کل) !!زارت!(میبردیانگار هر دو از وجود هم لذت م! میدی دو باهم خندهر
 ...! اسم الناز ذوق کردمدنیزنگ خورد با د

 
 !یسالم گل_
 

 !؟ی خوفزمیسالم عز:الناز
 
 ! عشقم؟یآره تو خوب_
 

 !اهوم منم خوبم:الناز
 

!!! رنمی داره با دوس پسرم حرف مکنهیاالن فک م! حقم داره! کردی زده نگام مرونی از حدقه بي با چشماآراد
 !خخخخ!!!ثمیسنگ قبرمو بشورم که انقدر خب

 
 شد به ی هول هولکیآها راست! يای بدی حتما حتما هم با زنگ زدم بهت بگم امشب تولد منهینفس جون:الناز

 يبا.ی گلکنمی آدرس تاالرو واست اسمس منیای بدیتو و آقا آرادم حتما با! همه مهمونا از صب حاال زنگ زدم
 !!!تاشب

 
 ...رو به آراد گفتم!!!  خل و چلميقای رفنیخاك تو سر من با ا!  قطع کردو
 
 !میشب کلوکک دعوت_
 

 ...! گرد شده گفتيباچشما
 

 !م؟ی دعوتی،چیچ! ؟یچ:آراد
 
 ! تولد النازهيوا!  تولدینی!! کلوکک_
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 ...دوگفتیخند
 

 !منم دعوتم؟:آراد
 
 !گهیاهوم د_
 

!  خبردادنتنی الناز باايریبم...!  من رفتم خونه خودم و شروع کردم به حاضرشدنمی از رستوران اومدنکهی ابعداز
 شمی شده بود و بلندي سنگ دوزنهی سری که تا زموی مشکي دکلته راهنی وسواس پیباکل!  بپوشم من حاال؟یچ

 نی رژ قرمز آتشهی کردم و آخرش شممیآرا! یسانت مشک15نهی پاشيکفشا! دمی زانوم بود پوشي وجب باالهیتا 
 رونیبا ب! رونیرفتم ب !!! زدم آرادکشیپی تهی!  و ولشون کردمدمی بلندمم اتو کشيموها! خخخخخ!! زدم

 زی از فرق سر تا نوك پامو با لذت آنالدنمیبا د!  بشرنی ادهی می خوبيچه بو! به به!  اومدرونیاومدن من آرادم ب
 ... گفتيبا لبخندمحو!!!  از اون نداشتمی کمستالبته منم د! کرد

 
 م؟یبر:آراد
 
 ...میبر_
 
 ...!لناز تولدشو توش گرفته بود که اي سمت تاالرمی حرکت کردو
 
 

اصن !!! رمی خودم واست سوم،هفتم بگشاهللایا...! زدی حرف مشی دانشگاهي نگاه کردم که داشت با دوستاآرادو
! کار؟ی چخوامیمن توجه اونو م! اه!! خاك تو سرت!  هستمنجایچون اصن انگار نه انگار که منم ا! ؟یواسه چ

 آرادو نگاه یرچشمی داشتم زينجوریهم! پوووفففف!  گرفتمیکمبود توجه نگرفته بودم که اونم به حول قوه اله
 ...! پسره دست از غرغرزدنام برداشتمهی ي که با صداخوردمی و حرس مکردمیم
 

 !؟يدی ليدیافتخار م!من ساسانم:پسره
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 نجای ایخب آخه بجز من کس!! نکنه منم؟!  اصن؟هی کيدیل!!! می کنی باهم چوپانمی برایب!!!  غضنفرممنم
دستشو به سمتم !  خوب بودافشیدرکل ق!  بود و جذابپی خوشتیلیپسره که ساسان بود اسمش خ!!! هس؟

 که داره شعوری آراد باون اصن...اصن!!!  واسه منکنهیدست دراز م!!! ا؟یخاك تو گورت خجالت نکش! دراز کرد
 ...بالبخند گفتم! اشم؟من چرا خوش نب! گذرونهیخوش م

 
 !نفس هستم!البته_
 

 ... تا بنا گوشش باز کرد و گفتششوی نساسان
 

 !!! نفس خانوم خوشگلمدییبفرما:ساسان
 
!  بودمدهی تر الس زدن ندعی ضانیاز ا!! من که شدم نفس خانوم خوشگلش؟! بله؟!!!  به سن رقص اشاره کردو

 !  رقصستی و منو با خودش برد وسط پدیدستمو کش!   که مجبورمفیح!!! الاله اله اهللا... پسره
 نیی باال و پانشیس!  زل زده بود به منی ببر وحشنیع! دمی که آرادو دگذشتی از رقصمون مي اقهی چنددقهی
 يری تو میوقت! خب چته؟!!!  مچمو گرفتهیکی انگار لخت رو تخت تو بغل کردی نگام مي طورهی...! رفتیم

! ختی ری بورانگوتانا!  ندارههههههیپس اصن به تو ربط! گم؟ی ميزی مگه من بهت چینگذرویخوش م
 نفر هیکه به ! خاك تو گورت نفس! حالت تهوع بهم دست داده بود! بردی منییساسان دستشو رو کمرم باال  و پا

 باز شیداشتم با ن!دمی کشیآهنگ که تموم شد نفس راحت! اه!  که بهت دست بزنهي دادي اجازه انیهمچ
 نشون بدم ی بتونم عکس العملنکهی و قبل از ادیکش  دستموشعوری ساسان بنی اهوی که نمی سرجام بشومدمیم

 ! کرد؟ی چه غلطنیا! ؟ییییییچ!!!دیگونمو بوس
 
 

! گهی خود احمقمه دریهمش تقص! یپسره عوض!  کرد با هفت جدو آبادش؟جای بیلیاون خ! د؟یمنو بوس...منو
 بهش بگم يزی چهیبرگشتم که !!  ببوستمبهی مونده بود پسر غرمیکی!  آخه؟ی راحتم کنیکشی منو چرا نمایخدا

پاشد !  با نگاه آراد روبرو شدمکه اومدم سرجام نشستم...!  کارشو کرد و گورشو گم کردیعوض!  نبودگهیکه د
انقدر !  برم با مردا برقصم به تو چه؟خوادیاصن دلم م! حقته!  چشماش قرمز شده بودتیاز عصبان! اومد کنارم
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 پنهان کنه که رشی زتشوی عصبانکردی می که سعيبا پوزخند!!!  درآدیقرمز بشه چشات که جاش گوجه فرنگ
 ...!دیالبته چندان موفق نبود پرس

 
 !خوش گذشت؟:آراد
 
 ... گفتممی مصنوعي خودش باپوزخند و خونسردنیع
 
 !چه جورم!بعلـــــه_
 
 ...! سکته ناقصو رد کردمهید  که زي دادبا
 

 ...!نیگمشو تو ماش:آراد
 
 ...با بغض داد زدم! کنه؟ی منی بهم توهیبه چه حق! ؟یییییچ
 
 ...تو... ی کننی به من توهيتو حق ندار_
 

 و آرادم نیبا اخم نشستم تو ماش! نگی به سمت پارکدی حرفمو بزنم که بازومو گرفت و منو کشهی بقخواستم
 دوس داره یخودش هر غلط!  سرمممميفدا...!  با سرعت از جا کنده شدنی فرمون و ماش نشست پشتیعصب

 !!!اورانگوتان برج زهرمار! رغضبی مشهی مرهی به من که مکنهیم
 
 
چراانقدر !  گفتميزی چهیبابا من !!!  بود اونم چه جوریعصبان...  ضرب گرفته بودنی آسانسور مدام باپاش تو زمتو

حال ...غم تو چشماش...ظشیاخم غل... آرادتی عصباننیا! ی گندبزنيهمش بلد! اه نفس خنگ! ناراحت شد آخه؟
 شدن آراد از سر احساس یرتی غینی! دم؟ی بااون پسره رقصنکهیهمش به خاطر ا! رمنه؟یهمه تقص... دپرسش

لعنت به من که فقط بلدم ! لعنت به من! ن؟یه همهمش واس!  منو سپرده دستش؟مای ننکهیاز سرا! تشه؟یمسئول
آرادم ! رفتم سمت درخونم... دیآسانسور رس!  دستام سنگ قبرخودمو بشورمنیخودم باهم! یگند بزنم به همه چ

 بهی تو بغل پسرغررهیخب آخه آدم عاقل م!  خاك رس تو سرميا!  ننداختمن  بهمی نگاهمی نیحت! نطوریهم
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!!!  بعله چه جورم؟گهی خوش گذشت مپرسنی می باز وقتشیبعدشم با ن!!!  پسره ببوستش؟زارهی مرقصه،تازهیم
 ... برگشتم و گفتمی چرا ولدونمینم!!!  جماعت از دستم خالص شنهی منو بکش ایخدا
 
 ...آراد_
 
 ! بگم االن آخه؟یچ! پوووفففف...  به سمتم برنگشتی ولستادیوا
 
 ... اون خودشخواستمیمن نم...من_
 

 ... گفتدسر
 

 ...!!!ستیمهم ن:آراد
 
 یرفت! يدی بااون پسره هرزه رقصیرفت! خنک شد دلت؟!  نفس؟يراحت شد! اه!  رفت تو خونش و درو بستو

 فک یاالن درباره من چ!!!  خدااايا! ؟ي راحت شديتصورت تو ذهن آراد رو خراب کرد!  ببوستت؟یگزاشت
!!! سی گفت مهم نبدم حیاصن خودش نزاشت توض! اه!  منم از اون دخترامکنهیفک م! گهیمعلومه د! کنه؟یم
! اصن از کجا معلوم به چشمش بودم که حاال افتاده باشم؟!  از چشمش افتادم؟ینی! س؟ی واقعا براش مهم نینی

 ... مانتو و شالمو شوت کردم رو مبل و گفتمیعصب
 
 
 !!! عاشق شدنمنیخاك تو سر من باا_
 
... ینی!  من معتاد چشماش شدم؟ینی... ینی! دستمو گزاشتم تو دهنم!  گفتمی چدمیتازه فهم!!! ؟؟؟ییییییچ

 نکهیا...! شدیباورم نم! من عاشقش شدم؟!!!  شلخته؟ختیریعاشق اورانگوتان زشت ب! من عاشق آراد شدم؟...من
عجب !!! هی عجب رسمواقعا!!!!  االن عاشقش شدم؟زدمی مری آرادو با تهی که سايمن نفس مهرآرا دختر

!!  اومدادمی اون شعره هوی دیببخش! باد خزونههههه!  برگ ووووويقصه ! رسم زمونهههههه! هههههههیرسم
آدم !!! من! یاونم ک! آراد منو دوس داشته باشه؟! آراد؟!  آرادم منو دوس داره؟ینی... کالفه نشستم رو مبل

 بارفتار ومدی ذره ام ازم خوشش مهیاگه !  امشب زدم کهي گندبا اونم!  عاشق من خل وچل بشه؟ادیقحطه ب
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دوباره از فردا ! تازه چندوقت بود مهربون شده بود!  خدا منو بکشه راحت بشمیاله!!! امشبم دود شد رفت هوا
 برداشتم و کپه مرگمو گزاشتم رو میدست از توهمات فانتز!!! اوووووففففففف!!!  همون آراد اورانگوتانشهیم
 !ختت

 
 

 سر یی بالهی دی باشدمی میهر وقت عصبان! شییییآخ!!! کی برداشتم و پرت کردم رو سرامزی از رو موانوی لهکالف
 يروزه چشما5...دمیروزه اصال صداشو نشن5...دمیروزه که آرادو ند5 قیدق! نگام رفت سمت در! اوردمی مزی چهی

انقدر دلم !!!  سنگ قبرمو بشورهادی بار نهی یسال همی آرادم واسه تنبرمی امروز بمنی من همیاله! دمی ندشویمشک
! پوووفففف!!! واری کلمو بکوبونم به دکنمی هوس می تنگ شده که گاهزشیهمه چ...واسه چشماش،صداش

... اطی آروم بشم شالمو سرم کردم و اومدم حکمی نکهیواسه ا!  کوفت نکردمیچی من هنوزم هیشبه ول10ساعت
چرا عاشقت ! ؟يچراانقدر واسم مهم شد...آراد... شروع کردم به درد دل... ناطموی درخت بزرگ حشینشستم پ

 جنس چی که تاحاال واسه هی با نفسي کردکاریچ! دم؟ی جون می با من که دارم از دلتنگي کردکاریچ! شدم؟
 بار نیلاو... ختنیری ماری اختیاشکام ب!  تو شده؟می اما االن دلش تسلکردی جز داداشش تره هم خورد نمیمخالف

بااخم ...اشیبامهربون...اشیطونی که ناخواسته با شيپسر!!!  پسرهیاونم بخاطر ...! دادمی مدنیبود بهشون اجازه بار
 ! وابستم کردشی مشکيباچشما... شدناشیرتیباغ... و تخماش

 
 دخترا رفتار هی بقنیاگه باهام ع!  بودتی اهمیاگه بهم ب! کردیاگه بهم محبت نم... قبال سنگ بودنی عداگهیشا
آره ! رخندهی زدم زهیوسط گر!  بهم نداشته باشه؟ي عالقه اچی نکنه اون هایخدا! شدمی انقدر وابستش نمکردیم

آخه چرا انقدر ! آرااااد! اهــــــــــه!  عممنجو!  عاشقمهشهی از همشتری که تو تولد زدم االن بيبااون گند
 رو شونم يزی چهی که حس کردم کردمی مهی داشتم گرينطوریهم! هق هقم رفت هوا!!! دوست دارمممممم؟

!  زل زدن بهمیدوتاچشم مشک!  که بعـلــــهدمیبرگشتم و درکمال تعجب د!  شرت مردونهیی سوهی!!! نشست
 نگاش کردم که کسرهی!!  کف پاميشرف مرفمو برد!  رفع شد؟تیدلتنگ! اشو چشميدید! ایب! به دلم تشر زدم

 ... و گفتنییبااخم سرشو انداخت پا
 

 !برو باال! شهیسردت م:آراد
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!!!  کوه غرورنیچه توقع هاهم دارم من از ا! اوهو! زمی من عاشقتم عزگهیخاك برسر من گفتم االن م! شییییا
 ادیبازم ...  به آسمونمیهردو زل زد!!!  براش مهمم که نگران سرد شدنمهنکهی ته دلم غنج رفت از ایول

!  چقدر بهشون وابستمدمی تازه فهمه کییچشما! نداختی آراد مي چشماادی آسمون منو یاهیس... چشماش افتادم
 ...ناخواسته شروع کردم به حرف زدن

 
 !گنیامام... بگنخوادی دلشون نمینی...! ستی که دست خودشون نگنی مییزای چهیآدما ... وقتایگاه_
 

 ...و گفت دی کشقی نفس عمهی !!! صاف تو لوزوالمعده آرادمی بندجمله
 

 ... که بهشون دلخوش بودنییدل کسا... شکونی رو مایلی با همون حرفاشون دل خی گاهیول...آره:آراد
 

! هی منظورمون چمیدیفهمیهردو م!!! میزدی حرف ممی داشتی زبونیبا زبون ب...!  بودی دلخور و عصبلحنش
 ...برگشتم سمتش و گفتم

 
اونا اون آدما رو ...!  کننی که دلشون شکست معذرت خواهییاز اون کسا...! خب اگه اون آدما...خب_
 !بخشن؟یم
 

 ... زد و برگشت سمتمي محولبخند
 

 !چون اون آدما براشون مهمن!  آرهدیشا:آراد
 
 ... لب ادامه دادری کرد به اسمون و زرو
 

 ...! مهمیلیخ:آراد
 
 تی اورانگوتانيقربون اون چشما!!! رهههی نفس واست بمیاله!!!  قندآب کردنلوی کلوی حرفش تو دلم کنیباا

 )...!!کردم ضدرواقع بحثو عو( گفتمیبا مهربون!!! بشم که انقدر خوشگله
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 ! فقطيدی پوششرتی تهی! س؟یتوسردت ن_
 

 !شمی منم گرم میتوکه گرم باش:آراد
 

 ...بلند شد و گفت!  آخه پسر؟ی تو چرا انقدر ماهآخه
 

 !روقتهید...میپاشو بر:آراد
 

 ... گفتدمیبه در خونه که رس!  باالمی ورفتبلندشدم
 

 !ریشبت بخ:آراد
 
 !ریشب توام بخ_
 
اصال آراد ...اصال!  تو حلقمختیریدلم داشت م! دیچه خوب شد که آراد منو بخش! شییییآخ!  اومدم تو خونهو
 ...! توهمات کاذبم الالم بردنیبا هم...! چوقتیه... ناراحت باشهدی نباچوقتیه
 
 
 !نگیدر!نگیدر!نگیدر!نگیدر
 
با غرغر پا شدم و ! ی زنگه بشورم من الهیسنگ قبره هرچ!!!  و زهرمارنگی درنگیدر!  و مرضنگی درنگیدر

درو باز کردم و چشمم قفل شد تو دوتا چشم !!  دفعه قبل بر فنا نرمنی نگاه به لباسم کردم که عهی! رفتم دم در
 ... و گفتدیآراد خند!!!  بودمه کجا گزاشتدشویم نبود کلالمصب معلو! شد؟یحاال مگه کنده م! یمشک

 
 !!!نفس خانوم خوابالو!! سالم:آراد
 

 ... گفتمدمیمالی که چشمامو میدرحال
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 !!!برو بابا خابالو کجا بود_
 

 !نجابودیا:آراد
 
 هی به کی من نزدینی!  خاك تو گورم نکننيا!!! ظهره؟12! ها؟! نگام افتاد به ساعتش!  به ساعتش اشاره کردو

 ...با خنده گفتم"!!!سی نی به خرس قطبيازی نیتاتوهست":ی بگیی کجایکی نيآ!!! دم؟یشبانه روز کپ
 
 !!! کهسی نيزیچ! گهیدوازدست د! خب حاال_
 

 ... و گفتدی خندآراد
 

 !سی نيزیبله واسه شما که چ:آراد
 
 ... ادامه دادو
 

 ی خواستییاگه بعدازظهر جا...اگه!  کردمي روادهیهوس پ...! برمی نمنیماش... اممم!  شرکترمیمن دارم م:آراد
 !!! من هستنی ماشيبر
 
...! جن!!! چشام شده بود قده دوتا پرتقال تامسون!  گرفت طرفمچشوییسو! نمنه؟...! دی کشی ازسرآسودگی نفسو

 ...! زنگ خوردشی گرفتم و همون لحظه گوشچویبا تعجب سوئ!! س؟یجنس
 ... دادجواب

 
 بله؟:آراد
 
 

 چرا؟:آراد
 

 !؟یییییییییچ:آراد
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 یاخماش حساب!!!  بهش دادنيزی چي آن فک کردم فحش خواهر مادرهی که ی داد زد چتی با عصباننیهمچ

 بهش گفتن پشت تلفن که باعث شد یچ...  منم دلم غم گرفتشیباناراحت... توهم بود وانگار ناراحت بود
...!  بزنمدشی دیابفرصت کردم حس... و حواسش به من نبودزدیداشت باتلفن حرف م!  بشه؟ی عصبانينطوریا

 دمی که تازه فهمییچشما... زدی که حاال انگار برق غم توش موج مشی مشکيدوباره چشمامو دوختم تو چشما
 ...تو دلم گفتم...! چقدر عاشقشم

 
 ! دوست دارمیلیخ... پسرهيآها_
 

 ... گفتزدی توش موج می که ناراحتی تلفنشو قطع کرد و با لحنآراد
 

 ! برمدی باگهیمن د...من:آراد
 
!!!  بچسبسوی اونا رو وللش جنسيوا !!!زدمشای مدیتازه داشتم د!  بابايا!  مهلت حرف زدنم بهم نداد و رفتو
 خوردم و زنگ زدم به الناز و  صبحونههی يسرسر!  خورده ذوق کردم و رفتم تو خونهتابی خرتنی حرف عنیباا

جلل !  آرادميای مهربوننی اي من فداکه آخ!!! ي فرانسه گردمی آراد برم دنبالش تا برسیقرار شد با جنس
 شبیپس چرا د! نکنه آراد منو دوست نداشته باشه؟! ختی رییهویدلم ! آراد من؟!  شد آرادم؟یک!! الخالق

 مرموذش ی مشکي هالهی که آخرش از دست دوتا تدونمی م چهيوا!!  گفت واسش مهمم؟ی زبونیبازبون ب
 !شمی موونهید
 

 ! دارمطی پنجشنبه بلگهیمنم دورم تموم شده هفته د!  باباگهیدورت تموم شده د:الناز
 
 کنم کاری من چای سال گذشت؟ خداکی ي زودنیبه ا! ؟ی چینی! دورم تموم شده؟!  بهت به الناز نگاه کردمبا

 ینی!  کار خودش؟ی کارم خودم و آرادم پیکه بعدش من برم پ! ران؟ی برم ادی منم هفته بعد باینیبدون آراد؟ 
 اشی شدناش،نگرانیرتیاش،غی ومهربونآراد يادآوریناخودآگاه با !  خدا نهيوا! نم؟یبی نمشوی مشکي چشماگهید

 ... و گفتدی دست از غذاخوردن کشیالناز با نگران! نیی پادی قطره اشک از چشمم چکهی! شیهمه چ
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 تی گرگهی درانی اي بریتونی خانوم مهندس راحت میشی مگهی هفته دگمی من م؟یکنی مهینفس؟ چراگر:الناز
 !ه؟یواسه چ

 
 که انگارنه انگار به خونش يهمون آراد! رهی آراد گشی دلم پدونستیالناز که نم!  که از درد من خبرنداشتالناز

 الناز مرهم ستنی نای و دري و تریکی که نیینجایکاش حداقل ا...  کردمفی واسه الناز تعرویهمه چ!! تشنه بودم
 ...الناز با ذوق گفت... دردام باشه

 
 شواهد آرادم دوستت نیخب با ا!  سنگ قبرتو بشورم منیبقول خودت اله! وونهی نداره دی که ناراحتنیا:الناز

 !گهیداره د
 

 عاشق منه ادیاصن مگه دختر قحطه ب! آراد عاشق من باشه؟!  دارهي چه دل خجسته انمیا! دمی خندهی گروسط
 مزمن با خودم و درونم ندارم يریخوددرگ!  ندارم که دارميداریتوهمات کاذب تو خواب و ب!!! واال!  بشه؟وونهید

 ...و به الناز گفتمر!!! اد باهام بحث کنهی نمادی زدای بودم که جدریتازه قبال با وجدانمم درگ!! که دارم
 
 ! دوره منم تموم شده؟یدونیحاال از کجا م_

 تفگدار گفت به توام خبر بدم بعدش گفت ي بعدش امروز که شرکت بودم آقايخب چون توام با من اومد:الناز
 !بهت نگفت؟...! منم صبح به آراد زنگ زدم گفتم!  توئهي کاراریگی محتشم زنگ بزنم چون اون پيبه آقا

 
 ... و گفتمدمی کشیقینفس عم!  پشت تلفن داد زدي صبح اونطوریواسه چ بگو پس

 
 ...نکنه...!  آراد بهم عالقه دارهکنمینکنه اصن من واسه خودم فک م...نکنه!  وقت نگهچینکنه ه! نه_
 

 ! توشدی که الناز جفت پا پردادمی داشتم تخته گاز به نکنه هام ادامه مينطوریهم
 

اصن اونم نخواد من تورو به !  به تو عالقه نداشته باشهکنهیآراد غلط م! ی منفيتوام که همش انرژ! يوااااا:الناز
 !تو نگران نباش! کنمیزور قالبش م

 
 ... و گفتمدمیخند
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 ! بکنه؟خوادی می باف چی و منفوونهیآخه آراد زن خل و چل و د! از دست تو_
 

 ! دلش بخوادمیلیخ! ی گل دستهنیدختر به ا!  بکنهخوادی نمیبگو چ:الناز
 

 عالقه نی کنم که آرادم دوستم داره و انی اری الناز فکر خودمو درگی خرکي های کردم با شوخی سعخالصه
 !سی طرفه نکی

 
 وی سازنده گوشنی بگم خدا ایاله!  زنگ خوردمی و کوفته لباسامو دراوردم و خواستم بخوابم که گوشخسته

 سگ مایبقول ن!  جواب دادمی مبارکمو برداشتم و بابداخالقیگوش! می بکپقهی دو دقزارهی نکنه که نمکاریچ
 !!!شدم

 
 بله؟_
 

 ... اومدی مردونه و کلفتيصدا
 

 خانوم مهرآرا؟.سالم:مرده
 

 ... صاف کردم و گفتمصدامو
 
 شما؟.بله خودم هستم_
 

 ... سرفه کرد و گفتهیمرده !!! زنمی دارم حرف متمی باشخصچه
 

 !تفنگدار هستم خانوم مهرآرا:مرده
 

 ... گفتمي تریمیبا لحن صم! بهیعج!  داره؟کاری بامن چنیحاال ا! بازم سه کردم که!  اوهاوه
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 حالتون چطوره؟! ببخشبد جناب تفگدار نشناختم!آهان_
 

صب 7 ساعتگهیروز د3 ي که دورتون تموم شده؟ برادیدونیخواستم بگم که م! مچکرم...  ندارهیاشکال:تفنگدار
 ! محتشمي امروز دادم به آقاطتونوی بلد؟ی هستانیدرجر! دی داررانی اطیبل
 
 تورو به ایخدا...  گرفتمیگر! ی تنفگدار الهيریگور مرگ بگ!  گورمو گم کنم؟دی باگهیروز د3 من ینی! یلعنت! اه

به ... کردمي که همراه آراد سپرییای و افطارایبه سحر... که ماه رمضون گرفتمییبه روزه ها...دمی قسم متیبزرگ
اشکامو با گوشه ! کنمیخواهش م... خداجونری نگازم آرادو! رشیازم نگ!  نه چندان خالصانمينمازها و دعاها

 ... پاك کردم و گفتمنمیآست
 
 .دی خبردادنکهیممنون از ا. متوجه شدم... بله بله_
 

 د؟ی نداري اگهیکارد.کنمیخواهش م:تنفگدار
 
 .خدانگه دار. تمام زحماتتون بابتینه مرس_
 

 ...خداحافظ.کنمیخواهش م:تنفگدار
 

 ي کردکاریچ...ي شدمی زندگيهمه ! آراد آراد آراد... ختنی شروع کردن به راری اختیاشکام ب!  قطع شدتماس
کلمه همه 4نیا...! آراد...ي کردکارمی چرم؟یمی متی که از دوري کردکاری که رامت شدم؟ چي کردکاریباهام؟ چ

 ... کردم که خوابم بردهیانقدر گر... اجون خدرشینگ...ری نگاموی ازم دنایخدا! امی دنيهمه ...  شدهمی زندگي
 

صب 7فردا ساعت... غروبه8بایاالن ساعت تقر!گذرهیروز داره م3 نی همه لحظات گند انیع! روزی دنی عامروزم
 هیانگار ... خواسته بودينطورین انگار خودش ااص...اصن...دمی بارم آرادو ندهی یروز حت3 نیپرواز دارم و تو ا

 کارشی مگه من چ؟یچرا؟ واسه چ  آخهیول! فتهی کرده بود که چشمش به چشم من نيزی برنامه ريطور
! آراد بود! يوا!  دری چشمي جلودمی پرای وحشنیع!  فکرا بودم که زنگ خونه به صدا دراومدنیکردم؟ توهم

 آراد نیهم! چته نفس؟! اه! دیکوبیدهنم خشک شده بود و قلبم تندتند م! دمی به لباسم کشی دستعیسر
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انگار !  که به خودم زدم دستمو گزاشتم رو دريبا تشر! ؟يچرا انقدر هول کرد! گهیاورانگوتان خودمونه د
 يصدا..! .نکنه! بده؟طوینکنه اومده بل!  داره؟کاری باهام چینی! دمی کشقیچندتا نفس عم!  درو باز کنمتونستمینم

 نجای تو اکشهی داره پشت در خودشو مچارهیاون ب! واقعا خاك توسرت نفس! اههههه! زنگ در دوباره بلندشد
بالخره بعداز ! یالحق که خل! ؟یکنی مهی به هوا هددی اکسي و کربن دیکشی مقیزرت زرت نفس عم يدار

 که شی مشکيچشمم افتاد به چشما!  کننده درو باز کردمری خوددرگتی و به غادوارکنندهی امی بسيتالش ها
سرووضعشم آشفته ! ه الغرشدکردمیحس م! نطوریمنم هم! داشتینگاهشو از چشمام برنم!  قرار بودنیانگار ب

اما من ... ریسرشو انداخت ز!...   ازش جداشم؟تونمی ميچطور...! دی دوباره دلم واسش پر کشدنشیبا د...! بود
 ... از نگاه تب دارش دل بکنمتونستمینم! کردمی نگاش مهری خيهمونطور

 نی لحظه به اهی نکهیبدون ا...ی ممانعتچیمنم بدون ه! دستاشو کم کم از هم باز کرد!  سرشو آورد باالدوباره
آراد ...! دادیاما دلم واسه خودش فتواها م...  که برم بغلشستیآراد محرم من ن...فک کنم که آراد نامحرمه

 ي نهیسرمو گزاشتم رو س... محکم بغلم کرد...با سرعت خودمو انداختم تو بغلش! آراد،آراد بود! نبود یهرکس
 صدا نی خودم اعتراف کردم که اشیاون لحظه پ... دمیشنی ضربان قلب نامنظمش رو ميصدا... مردونش

... کنمی نمدای پای دني جاچی که تو بغل آراد دارم هوی و آرامشتیاحساس امن...! اسی دني صدانیآرامش بخش تر
! دی بار منو بوسنیآراد واسه اول! آره!  داغ شدمیشونی آن حس کردم پهی! ود کرده بسی ستبرشو خنهیاشکام س

! هنوز حس لذتش تو تنم بود!  برداشتمیشونی داغشو از رو پيآروم لب ها!  که تا ته وجودمو سوزونديبوسه ا
 دارمو هش که بياعتماد... سی آراد اهل سوء استفاده ندونمیچون م! ...زارمی سوء استفادش نمي کارشو پانیا

 ... گفتي خفه ايآراد با صدا... میاز بغل هم جدا شد...!  به خودمم ندارمیحت
 

 ...کارت دارم! رونی بمیحاضرشو بر:آراد
 
! نمی وقت آرادو نبچی هگهی ددیشا...  شب آخرو خوش باشمخواستیدلم م...  حاضر شدمی حرفچی منم بدون هو

 ...رونی پاکش کردم و از خونه اومدم بعی که سردی چکنیی قطره اشک لجوج از گونم پاهی تصور نیبا ا
 ... آهنگ گزاشتهی ظبط و ستمیآراد دستش رفت سمت س...ی حرفچیه...میزدی نمی حرفچی هنی ماشتو
 
 ...شهی م خونه خونهنی تازه ای که هستیوقت/شهی من همي برازهی خاطرت عزتو
 

 ... تالش کردمیبخاطر تو بوده هر چ/ تو فاش کردمشی احساسمو پتموم
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 ...ی تا تو کم نداشته باشکنمی ميهرکار/ی قصه ها شی که باهام هر شب راهخوامیم
 
 ...گمی راست می ورو کن بفهمریچشمامو ز/گمی دیکی من انگار ی که هستی موقعاز
 
 فرق شهیانگار جنس نگاش امشب با هم...! منم شروع کردم باهاش زمزمه کردن... کردی آهنگو زمزمه مرلبیز

 ...داشت
 
 ...اتاهردوتامونیب/ تو راههی خوش بختای دنهی

 
 )2...( بارونریمنو تو باهم ز/ بودمدهی روزو دنی خوابه امن
 

 ...ی گوشم بگي که تو توشهی میباز همون/ی زندگنی بهم هر چقدر ارهی بگسخت
 

 )2...(کشمی تو دست مشیاز همه آرزوهام پ/کشمی تو واسم تورو نفس میستی نکم
 
 ...اتاهردوتامونیب/ توراههی خوش بختای دنهی

 
 )یمی ابراهثمیم_یخوشبخت)  (2...(ربارونیمنو تو باهم ز/ بودمدهی روزو دنی خوابه امن
 

 ساعت بود می نکینزد...!  بودنیکاش حرف دل آرادم ا...فشردی گلومو میبغضم حساب...  بودی آهنگ قشنگچه
 ...ناخودآگاه گفتم... میتو راه بود

 
 آراد؟_
 

 ... بم و مردونش به گوشم خورديصدا
 

 جانم؟:آراد
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 م؟یری ممیکجا دار_
 

 ... بهم نگاه کنه گفتنکهی ابدون
 

 !هاپ تاپ:آراد
 

 ...باتعجب گفتم! تاپه؟ی مارك تدمی شاای!!! تاپی تگهی لحظه فک کردم مهی!  تاپ؟هاپ
 
 !هاپ تاپ؟_
 

 !هی قشنگيجا lokman يکای پارکه نزدهی! آره:آراد
 

 !گهی دهی قشنگي پس حتما جاهی قشنگي جاگهی آراد می خب وقتی ولدمیمن که نفهم! ؟ی چی چيکاینزد
 ...با لبخند گفت!  نگه داشتنوی و آراد ماشمی تا هاپ تاپ سکوت کردگهید
 

 !؟ی بشادهی پيخواینم:آراد
 

 که توش پراز ی پارك بزرگ نورانهی!  شهرههیانگار خودش !!!  هااهییعجب جا! اااا؟! نیی زدم و اومدم پايلبخند
 لحظه هی... می و دوش به دوش هم قدم زدشمیآراد اومد پ...!  بهشتهنیواقعا ع...  قشنگهيدرخت و آبشارها

ناخودآگاه بغضم ! نم؟یبی مردونه رو نمکلیه نیا...ی مشکي چشمانی اگهی از فردا دینی... فکرم رفت سمت فردا
...!  دوستم نداشته باشهدیاصن شا! م؟ی که هر دو خالص شگهیچرا نم!  دوستم داره؟گهیآخه چرا نم... گرفت

 ... آزاردهندم دست بکشمي آراد باعث شد از فکرهايصدا...!  خودمهالتی همه تخدیشا
 

 !مینی بشنجای اایب:آراد
 
 ... که آراد سکوتو شکستمی شدرهی و به آسمون خمی حرف نشستیب... ر دستش اشاره کرد کنامکتی نبه
 

  کس نتونسته جبران کنه؟چی گفتم کمبود مادرمو هادتهی... تنهامیلی گفتم خادتهی:آراد



                       رمان زندگی به سبک اورانگوتان                               اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 151 

 
 ... گفتمیجیبا گ!...گه؟ی مناروی داره اچرا
 
 ...ادمهیآره _
 

 م؟ی زندگي اومد و شد همه یکی کنم؟ ی روحم خداحافظی بی اومد که باعث شد با زندگیکی گفتم ادتهیو :آراد
  تار مو از سرش کم نشه؟هی ی شه ولدهی از هم پاشای دنخوامی وجودم؟ که ميهمه 

 
اصن اون کس غلط کرده با !  وجود آرادهي که همه یبه کس...ناخودآگاه حسادت کردم!  شروع کرد به تپشقلبم
 ...نیی پادی گونم چکي از رویاشک! آراد
 

بغضمو قورت دادم ...!  کرده بودن نشدسی هردو سرمون رو به آسمون بود آراد متوجه اشکام که صورتمو خچون
 ...و گفتم

 
 ...!ادمهی...آره_
 

 رو تموم زارمی اگه بگم پا مدمیشا...!  ندارمدنی جرئت نه شندونمیچون م...  حرفو بهت بزنمنی ادی نبادیشا:آراد
 دل بدتر از یشرمندگ... دلم شرمنده نباشمشی پخوامیفقط م...!  که به داداشت دادمیرو قول... قول و قرار هام

 وقته بهش یلی که خهیزی چسی زودگذر نحساس اهی نیا... من دوستت دارم... نفس من!  وجدانهیشرمندگ
 از یلیمن مثل خ...  ازت دست بکشمتونمیبدون نم... نتونستم!  نشدیول... فقط خواستم ازش فرار کنم... دمیرس

انقدر ...!  تر از هرکسشیب... دوستت دارم نفس..! حداقل از زبون تو!  ندارمدنی جرعت نه شنگهی دےخواستگارا
 ...کنم که بتونم خوشبختت

 
خداجون ! ...آراد من بالخره گفت دوستم داره... بالخره گفت...گفت...ختنی شروع کردن به ریکی یکی اشکام

انقدر شوکه شده بودم که !!!  جونمممي بشم آرتی مشکي اون چشماي خودم فدایاله...!!! چاکرتممممم
!  شاالپ ماچش کنم؟پبپرم شاال! بگم منم دوستت دارم؟!  از خودم نشون بدمی چه عکس العملدونستمینم
 دمی کشیقیاشکامو پاك کردم،نفس عم! خخخخ!!! حال بدهشتریفک کنم مورد سوم از همه ب! زم؟ی کرم برکمی
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 داشت که ازنظرمن برق عشق ی برق خاصهی...کردی فرق مشهی که االن با همشی مشکيو زل زدم به چشما
 ...!بود
 
 ... دوستت داشته باشمتونمیمن نم...من...آراد_
 

 ...با تته پته گفت! ستادی بلند شدو روبروم امکتیاز رو ن... دی پررنگش
 

 ...مگه من...من...واسه...آخه:آراد
 
 ... گفتمگرفتمی که سرمو باال میدرحال ! بشهتی نفس قربون اون نگرانیاله
 
 !!!!چون عاشقتم...چون...چون...  دوستت داشته باشمتونمیمن نم_
 
 جمله درست هی!!!  اون خربزه مشهدبوددینه ببخش!!! ي که گفتم چشماش شده بود قده دوتا هندونه مشهدنویا

... کم کم دستاش دور کمرم حلقه شد!  لحظه مکث خودمو انداختم تو بغلشهیبدون !!  بگمستمی بلد نمیحساب
 ... گفتمی آرامش بخشيباصدا

 
 ...!عاشقتم آراد_
 

 ... از خودش جدا کرد و با بهت گفتمنو
 

 ...توام منو... نفس تو...تو:آراد
 

 ... گزاشتم رو لبشو گفتمدستمو
 
 ... وقته دوستت دارمیلیخ...  وقتهیلیآره خ_
 

 ... که من عاشقش بودمییاز اون خنده ها... دی تر بغلم کرد و خندمحکم
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از هم ... یمرس... خداجونی که آرادو ازم نگرفتیمرس...شی که بهم دادی مرسایخدا...!  براش ضعف رفتدلم

نگاه کردن تو ... بودمدهی رو تو چشماش ندیخوشحال نی وقت بود ایلیخ...کردیآراد مشتاق نگام م...میجدا شد
 ... لب زمزمه کردمریز! هیشک ملهی دو تا تقراری بشهی که همي معتادهی...کردیچشماش آدمو معتاد م

 
 ...! اش هستمیاهی که خمار سفهممیحاال م...  چشمانت چگونه معتادم کردندیدانینم_
 

 ... زمزمه کردرلبیاونم ز... زدلبخند
 

 ...! من،دوستت دارمی زندگي همه يا... یی که فقط و فقط صاحبش تویی عاشقانه هاباستیو چه ز:آراد
 

حلقه دستاش دور کمرم تنگ تر ...  پرپشتشي موهايدستمو فرو کردم ال... لب هاشو رو لبام حس کردمیداغ
 چقدر دوستش دونستیامخد...  کردمشیناخواسته همراه... دادینرم و آروم لب هاشو رو لب هام تکون م... شد

بالخره لب هامون از هم !  بودژنی معنا اکسی بي تو اون لحظه تنها واژه ی ولمیزدیهردو نفس نفس م... دارم
 ... زد و لب هاشو تو دهنش مزه مزه کرد و با خنده گفتيآراد لبخند... جدا شد

 
 !محشر...  خودتهنیطعم لبات درست ع:آراد
 
 ... بعد اضافه کردو
 

 ... طاقت ندارمگهید...تی خواستگارامی خودم ممیردا که رفتف:آراد
 

 عشق من گهید!  آراد مال من شدگهی دشدیباورم نم...!  بار از شوق بودنی ایول! ختنی شروع کردن به راشکام
 ... گفتی اشکام با نگراندنیآراد با د!  عاشقمهگهید! شد
 

 م؟ی زندگی واسه چهینفس؟ گر:آراد
 
 ...!هی واقعنای که اشهیباورم نم...آراد_
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 ... گفتکردی که نوازششون می دستامو گرفت تو دستش و درحالنانی بااطمآراد
 

 !مال خود خودم... مال خودمي شدگهید! یهمه چ! هی واقعیهمه چ:آراد
 
 ...!و توام مال من_
 

 ... گفتباخنده
 

 ! خودتمشی رخیتا ابد ب!  صاحابششی رخیاصن مال بد ب! بعله:آراد
 
 ... گفتگرفتی که دستمو می درحالو
 

 ...! درست کنمییای شب روهی امشبو واست خوامی که ممی برایب:آراد
 

 ...دستمو گرفت تو دستش و گفت...!!! خودشم جلوم زانو زد...مکتی ني نشوند رومنو
 

 و ی دل که تو توشهیجز ...  ندارمیچیناگفته نمونه که ه! ؟یکنیازواج م... آراد محتشم...با من! نفس خانوم:آراد
 !؟یکنیبا من ازدواج م... عشق پاكهی

 
 ... گفتمیبااخم مصنوع!  تپش قلب گرفته بودمییهوی جانی همه هنی ااز
 
 ! کو آقا داماد؟تیرلفظیپس ز_
 

 ! و باخنده گرفت طرفمدی چمکتوی تو باغچه کنار ندی سفي از گل رز هادونهی حرکت هی زد و با یچشمک
 

 !رمی واست بگی درست و حسابیرلفظی زهیگه دار عروس خانوم تا فردا  نانهی بنویا:آراد
 

 ... گرفتم و گفتمگلو
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 ...!خوامیمن فقط وفقط وفقط عشق م_
 

 !؟یکنی داماد عاشقت ازدواج منیپس باا:آراد
 
 ... بغلشو و گفتمدمیپر
 
 ...کنمیبعله که م!  داماد عاشقمم هستمنیمن عاشق ا_
 

 ... وگفتدی خندسرخوشانه
 

 ...!عاشقتممممم...عاشقتم نفس:آراد
 
 
 به شدیباورم نم!  مدت رو تو ذهنم مرور کردمنیناخودآگاه اتفاقات ا...!  انداختمی نگاهمی لباس عروس پف پفبه
انقدر هول ! يآرادم هفته بعدش اومد خواستگار... رانی امی اون شب با آراد برگشتيفردا!  عروس بشمي زودنیا

 و می زدیهمه کل! میعروس...  عمرم بودشب نیامشب بهتر...! کردمیشد که فکرشم نم انجام ی همه چیهولک
 و دی اصن نرقصلمیآرسام زن زل!  برقصهتونستی خاله تو شکمش بود و نملینگی که فیکیالبته ن! میدیرقص

 رکاهمی آرمان آب زنیا! آها گفتم آرمان!  و آرمان ترکوندنایدر...مای به جاش ترانه و نیول!  بودیکیمراقب ن
آراد طبق !  ترکوندنریالنازم که تازه نامزد کرده بود و با نامزدش ام! کردی نمو ما بود و ريای درشیدلش پ

 در حال شی آرازی مياالنم که من با لباس عروسم جلو!  نحو ممکن برگزار کرده بودنی به بهترویمعمول عروس
 ! بودمشعورمی بيکندن سنجاق سرها

 
 ی چرت و پرت داشته رو کله منه بدبخت خالیهر چ!!  نکنهکاری سنگ قبرنشسته رو چشگری آرانی بگم اخدا

 ... و نگاش کردمدمی آراد دست از سنجاق هام کشيبا صدا!کرده
 

 !خانوم خوشگل من در چه حاله؟:آراد
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 ... زدم و گفتمیچشمک
 
 !؟ی من چپی خوشتيآقا!!! توپ_
 

 !شهی بهتر نمنیاز ا:آراد
 

 که نشد رو به آراد که رو تخت نشسته بود و زل زده بود به ارمیدرآوردن سنجاق هام خواستم لباسمو درب از بعد
 ...!من گفتم

 
 !آراد؟؟؟_
 
 ... نگام کردرهیخ
 

 !جان آراد؟:آراد
 
 !رسهیدستم نم!  برام؟یکنی لباس عروسو باز مپی زنیا_
 
 که باز پویز... کردی حالمو دگرگون مخوردی نفس هاش که به گردنم میستاد،گرمی حرف اومد و پشت سرم ایب

از خجالت در حال ذوب ...!!!  برهنم گزاشتمي هانهی دستمو رو سعیسر! کرد لباس عروس کامل از تنم افتاد
 ... و در گوشم گفتدیآراد پشت گردنمو بوس...! شدن بودم

 
 !؟ی که هستم بکنینی تر از اوونهی منو ديخوایم:آراد
 

 دمی پوشمویمنم از فرصت استفاده کردم و لباس خواب مشک!  شونم نشوند و رفت رو تختي روي اگهی دبوسه
 ... و مشغول نوازش موهام شدنشیسرمو گزاشت رو س... دمیو رفتم کنارش رو تخت دراز کش

 
  چقدر دوستت دارم خانومه؟یدونیم:آراد
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 ... زدم و گفتميلبخند
 
 چقدر؟_
 

 ...! کس توان شمارششو ندارهچی که هياونقدر... ی زندگياندازه همه ... ایتموم دناندازه :آراد
 
 ! من چقدر دوست دارم آقاهه؟یدونیتو م_
 

 چقدر؟:آراد
 
 ...!یستی و نی هستيهمه ...ستاره ها...قده هفت تا آسمون... یکنی که فکرشم نمياونقدر_
 

 ... گفتمطنتیبا ش...! میدی خندهردو
 
  سوال بپرسم آراد؟هی_
 

 ...!دوتا بپرس خانومم:آراد
 
 !؟ي بخشو جزء صفاتم قرار داده بودی زندگینی!  بخش؟ی زندگي قبال تو فرانسه بهم گفته بودادتهی_
 

 ... کرد و گفتي خنده اتک
 

 ...آره:آراد
 
  بود؟یخب منظورت چ_
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 هی من بعداز سال ها به يتو باعث شد...! نیری شی زندگهی... ی بخشی تو زندگگمیهنوزم م!  بخشیزندگ:آراد
... ي منو عوض کردی که زندگي تو بودنیا! ي ایتو از جنس زندگ!  برگردمی و باور نکردننیری شیزندگ
 ! اورانگوتان؟یگفتیم  من هنوز در عجبم که تو چرا بهمیول!  بخشهی اسمتم زندگی معنیحت...! نفس

 
 ... و گفتمدمیخند

 
 !گهی دیخب اورانگوتان_
 
 ...گفت 
 

 پسر از هی و بقول تو ی که تو باشی دختر از جنس زندگهی یدونیم...  نفسیول! گهیدست شما درد نکنه د:آراد
 !سازن؟ی می،با هم چ!جنس اورانگوتان که من باشم

 
 ... گفتمطنتی براقش و با شي کردم،زل زدم تو چشمابغلش

 
 "!!اورانگوتان:  به سبکیزندگ"!  خب معلومه_
 

 1395/3/19:انیاپ
 
  بامدادقهیدق12:10: ساعت 
 
#Sabaaa_80 
 }ینیصباحس{
 
 

telegram.me/caffetakroman 
 
  
  


