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  تا و بودے نیاول

 ...توام گرفتار آخر

 اول از و هستے نیآخر

 ...توام وفادار

  کسے هر را بودنت

 نکرد حس من اندازه

 هستے کہ هر

 ...توام ادی هم باز باشے کہ هر

-------------------------------- 
 _چرا منو نگاه میکنی تو؟ برو دیگه.

 
 ؟مانا:خوب کجا برمم

 
 _نمیدونم، فقط تند برو 

 



سرعت داد، جوری که  شین  قرمزش تو خیابون ها پرواز میکرد  2۰۶مانا به ما
خداروشکر ترافیکم نبود حدود یک ساعت و نیم بعد منو مانا توی پاساژ خفن 
تو نیاوران مشغول دید زدن مغازه هایی بودیم که برق تجمالتشون هر بینده ایی 

 رو جذب خودش میکرد
 

 ا:نوایی ببین میتونی یه لباس شیک واسم پیدا کنی یا عرضه نداریمان
 

شد یه  سه هم تموم  سه خودم انتخاب کنم هنر کردم، خبر مرگم ترم  نوا:من وا
نره خر نتونستتتم تور کنم و خودمو بهغ لالب کنم بزار توی این مهمونی که 

 بچه پولدارا هستن ببینم میتونم یه کروکدیل پیدا کنم
 

 هه حاال چرا کروکدیل جیگرم، شما باید پرنس پیداکنی پرنتتتتتسمانا:هاها
 

 بلند خندیدم و گفتم:من به کروکدیلم راضیم جونه تو
 

بعده یکستتاعت مانا یه لباس دکلته قرمز که تا زانوهاش بود خرید و دوتا مغازه 
شده  شیک تزئین  شکی که روش با حریر خیلی  شم من یه پیرهن کوتاه م بعد

سند بود خریدم خو سخت پ سند بودیم ولی  شیک پ بیمون همین بود جفتمون 
 نبودیم بخاطره همین مجبور نبودیم شیغ ساعت خیابون های پاساژو متر کنیم

 
 از پاساژ که خارج شدیم مانا گفت: نوا بریم یه چیزی بخوریم؟ 



 
 _بیا بریم خونه ما زی زی جونم لذا پخته 

 
 مانا: اخ جون بریم 

 
 چرا جدی گرفتی؟_مانا تعارف کردم، 

 
 مانا: ایغ، تعارف اومد نیومد داره 

*** 
 نیما:مانا شماها چجوری اینو تحمل میکنید خدایی از بس حرف میزنه

 
 _بتوچته مگه باتو حرف میزنم با دوست خودمم

 
 مانا:اره نیما بزارید ِز... یعنی صحبت کنه مشکل ندارم

 
 نوا: یعنی تو معتقدی من زر میزنم

 
 یعنی نه..نهمانا: اره...

 
 نیما: چرا قبول نمیکنی حقیقت های اشکار زندگیتو دختر 



 
 _زینب جون 

 
 با خارج شدن کلمه زینب جون از دهنم مانا و نیما همزمان به سمتم برگشتن

 
 نیما: ااِا دهنتو ببند 

 
 شیطانی خندیدم اصال من با اذیت کردن این دوتا شدید حال میکردم 

 
 دمانا: احتتمتق نیشتو ببن

*** 
 

دیگه نزدیکای لروب بود که مانا بند و بساطشو جمع کرد و بعده ماچ و بوسه و 
شت پند و  شب موقع خواب زی زی جون بایه م شو کم کرد و  َشِر و خدافظی 

 نصیحت وارد اتاق من شد....
 

 از کجا فهمیدم؟از اون لیوان شیری که تو دستغ بود دیگه
 

 شروع میشه المصب همشم از یه نوای زندگیم بیداری
 

 _نوای زندیگم بیدارهه؟



 
 بفرما نگفتم، زوری از زیر پتو اومدم بیرون و گفتم: اره بیدارم فدای چشمات

 
 _پاشو دختر پاشو این لیوان شیرو بخور یکم درد و دل بکنیم

 
بعده خوردن یه لیوان شتتیر کذایی و صتتحبت های متفرقه زی زی جون وارد یه 

 لحن جدی شد و شروع کرد.
 

شتم بری به این مهمونی که _نو ا، ببین من به تو اعتماد دارم واگر نه هرگز نمیذا
 نمیشناسم کی توش حضور داره

 
_عشق من همه شون بچه های دانشگاهن دیگه، بهت گفتم که یکی از خرپول 
سه  شده و وا صیل  ست فارق التح شم از اون گردن کلفتا شگاه که بابا های دان

فن گرفته و همه بچه های ستتال پایینی روهم فارق التحصتتیلیغ یه مهمونیه خ
 دعوت کرده...

 
_نتتتتتتوا همه ی اینارو قبال گفتی ولی من بازم اون بچه هارو نمیشناسم، کاش 
میشد اجازه نمیدادم بری، ولی میدونم تو دختر سر به راهی هستی و، اعتمادمو 

 از بین نمیبری برو، ولی مواظب باش دخترم خیلی مواظب خودت باش
 



گردن زی زی جونم اویزون شدم لپشو بوس کردمو گفتم:دوست دارم زینب از 
بانو خیلی دوستتت دارم که به فکرمی خیلی خوبه که هستتتی و همیشتته هوامو 
عد هر  که ب نا نیستتتت  ما ثل این ر مه من، زندگی م خان داری، ولی عزیزه من 

 مهمونی بعدش یه رسواییی بزرگ به همراه باشه
 

ست دارم، حاال بگیر بخواب که _دختری پرو خجالت بکغ در ضمن منم دو
 ساعت از دوازده هم گذشته

*** 
صتتبک که از خواب بیدار شتتدم بعده خوردن یه صتتبحونه ستتره پایی رفتم خونه 
بهار اینا از زی زی جون اجازه گرفته بودم بریم اونجا و از اونجا همه باهم بریم 

 بود؟مهمونی زی زی خوشگلمم اجازه داده بود حاال بهار کی 
 

یه ستتوئیت کوچیک اجاره ایی خبرش  بهارم یکی از دوستتتام بود که اینجا تو
 درس میخوند، ارواح عمغ

*** 
 

 آیدا_نتتوا ذلال و بیار دیگه 
 

 نوا_ساییدی منو'نگرفته خو
 



ذلال و روی گاز ول کردمو تباکوشو تمدید کردم بعد شستن دستام از اشپزخونه 
 خارج شدم و رفتم تو اتاق

  
 وایی مرجانم میخواد بیادمانا:ن

 
با به یاد اوردن هیکل قلقلیه مرجان خندم گرفت با اینکه ستتعی کردم جلوشتتو 

 بگیرم
 

 ولی باقهقه ی مانا کنترلمو از دست دادمو زدم زیر خنده
 

 بهار:نخندین بیشعورا گ*ن*ا*ه* داره 
 

 مانا:فکر اینکه میخواد خودشو به فرهاد بندازه داره میکشه منو خدایی
 
یدا:نترس عشتتقم امیر و فرهاد به کستتی پا نمیدن بهار در حالی که به ستتمت ا

 اشپز خونه میرفت گفت: البته بجز همون امتیتر که با اون میمون دوست شده
 

 ایدا:نه دیگه بی انصافی نکنید سما اونقدراهم زشت نیست دیگ
 



شم لره توپ گ شد و با یه چ ست وارد اتاق  ت: با فبعده ده دقیقه بهار قلیون بد
 اون همه عمل میخوای زشت باشه 

 
تا ساعت سه صبک قلیون کشیدیم ساعت سه اماده باش زدیم واسه خواب ولی 
 قبله اینکه جاها معلوم بشه صدای زنگ گوشیم که مخصوصه نیما بود بلند شد 

 
 مانا: نیماس؟ 

 
ستترمو تکون دادمو تماستتو برقرار کردم ایدا پرید طرفم و گوشتتیو گذاشتتت رو 

 یکر)فضوال(اسپ
 

 نیما:بیداری هنوز جغله
  

 نوا:زنگ زدی همینو بپرسی نره خر
 

شم نخوری  نیما:هتتتتتتتته هتتتته خندیدیم این قدر تو نمک میریزی یه وقت چ
 خواهره گل

 
 نوا:همین نیما؟اوسگل کردی؟

 
 نیما:اگه بیداری من االن نزدیک شمام، بیام بریم دربند حوصلم سر رفته



 
یدا یادش رفت دو دقیقه پیغ داشتتتت فوش میداد نیغ دخترا کغ اومد ا هم 

قلیونو جمع کنید مانا هم که سیخ شده بود سرجاش و با اشتیاق به مکالمه بین 
 من و نیمولی گوش میداد

 
با دیدن وضتتعیتشتتون خندمو جمع کردمو گفتم:ما حاضتتریم بیا جلوخونشتتون 

 سره کوچه نیای شبه
 

 نیما: باشه بابا فهمیدم
 

شی رو قطع کردم  شم خاطر خواه گو شون گفتم:دادا شیطون به هم و با یه لحن 
زیاد داره همتون مثل پاشتتنه کفغ چستتبیدید به من، البته میدونم منو داداشتتم 

 خیلی ماهیم ولی دیگه...
 

 آیدا:خفه شو فسیل
 

 مانا لبخند زد و  بهار با بالغ کوبید تو سرم، مانا مشکوک نیست؟
 



انداخت و ماهمگی از خونه خارج  حدود نیم ستتاعت بعد نیما به گوشتتیم تک
صمیم گرفتی بریم درکه  شین نیما جا کردیم، ت شدیم و خودمون و زوری تو ما

 الوچه بخوریم کی گفته ما رفتیم قلیون بکشیم ها؟ کی گفته؟ 
*** 

_من یه دوست دختر داشتم خدا بیامرزش خیلی دختره خوبی بود شماها ازش 
 الگو باید بگیرید

 
 یرم مردهایدا:اخی الهی بم

 
نیما: حتما باید یکی مرده باشتتته تا من بگم خدابیامرزش نه بابا نمرده از بس 

 دست بخیر داشت من همغ میگم خدابیامرزش
 

 مانا:ااااِا داره جالب میشه بقیغ و بگو
 

نیما:هیچی دیگه استتمغ ستتپیده بود یه روز قرار گذاشتتتیم رفتیم بیرون جاتون 
ستوران  شم بود رفتیم یه ر ستیم عین دور از جونم خر لذا خوردیم خالی ف ش ن

شتیاق و مانا با کنجکاوی به  شیدیم با مخلفات ، ایدا و بهار با ا دوتاهم قلیون ک
باره  ناختم دیگه دو مارمولک و میشتت یدادن من این  چرت و پرتا نیما گوش م

 دوستای خنگه منو دیده معرکه گرفته
 



اب اورد، این سپیده به من نیما:اقا ما خوردیم تا این گارسون اومد صورت حس
نگا کرد منم یه نگا بهغ کردم گفت عزیزم حستاب کن اقا منم دستت کردم تو 
جیبم دیدم از کله کچله شتوهر اینده نوا خالی تره، گفتم ستپید جان بشتین من 

 برم کارتو از ماشین بیارم اون چندشم گفت:برو عجقم منتظرتم
 

اشتتت ادای ستتپیده رو در میاورد هم دخترا هم من با این حرف اخر نیما که د
زدیم زیره خنده نیما خندشو خورد و گفت:هیچی دیگه رفتم سواره ماشین شدم 
را افتادم اومدم خونه یه ربع بعد زنگ زد گفت کجایی عشتتقم گفتم کار پیغ 
اومد مجبور شتتتدم برم عجیجم خودت حستتتاب کن دختره گریغ گرفته بودا 

 گفت نیما مسخره نشو من پول ندارم
  

 آیدا:هی وای بعد چیشد؟ 
 

 نیما:هیچی دیگه چیشد گفتم برو ظرفاشونو بشور عجیجت...
 

سره  شو کوبید تو  سبتا گند شده بود که یه دختره کیفه ن هنوز حرف نیما تموم ن
 نیما

 
همه با تعجب به دختره نگا میکردیم، نیما بهت زده برگشتتت و با دیدن دختره 

 جان توییی.... یهو اخماش باز شدو گفت:اااِا سپیده



*** 
 

 _بدو بدو
 

 وایتتی نتتتیتتمتتا نتفتتستتم
 

 _بتدوید دختتترا
 

شتیم میدوییدیم و دختره در حالی که فوش کغ میکرد  شین همه دا تا خوده ما
هم دنبالمون بود سواره ماشین که شدیم نیما ماشینو اتیغ کردو به سمت خونه 

 هم داشت دنباله ماشین میدوییدکوچولوی دانشجویی بهار راه افتاد ولی دختره 
 

 آیدا:یا خدا این گوریل کی بود
 

 نیما:دخترا سپیده
 

به اینه عقب نگا کرد هنوزم شاهده دویدن اون بوفالو پشت سرمون بود با لحن 
 خیلی ریلکسی گفت:سپیده دخترا

 



بعده کلی جلف بازی نیما مارو رستتوند دمه خونه و خودش رفت' تا وارد خونه 
خستگی خودمونو رو جاهایی که قبله رفتن انداخته بودیم پرت  شدیم از شدت

 کردیم و به ثانیه نکشید بیهوش شدیم 
*** 

 _اخ موهتتتامتتو نتتتکتتغ آیدا وایتی بابا نکتتتتغ موهامتو دردم میاد
 

 _اه نوا ساکت شو دیگه دیوونم کردی یه شونه به این موهات میزدی خوب
 

 _دردم میاد نمیشه شونه کنم
 
انا حاضرو اماده نشسته بود داشت واسه خودش الکه قرمز میزد موهاشم ایدا م

یه شتتینیون ستتاده کرده بود و ارایغ جیغی هم رو صتتورتغ نشتتستتته بود که 
 چشمای قهوه ایشو حسابی درست نشون میداد

 
بهار، یه پیرهن کوتاهه صتتورتی پوشتتیده بودو موهاشتتم خودش اتو کرده بود 

 تر بودارایششم از مانا مالیم 
 

آیداهم با اون لباس لیمویی و ارایغ مسی نارنجیغ محشر شده بود منم لباس 
خوجلم و پوشتتیده بودمو ارایغ للیظی کرده بودم، رژ قرمزم لبامو از همیشتته 



برجسته تر نشون میداد وقتی ایدا اخرین کارای موهامم کرد از جام بلند شدم و 
 کفغ پاشنه بلنده قرمزمو پوشیدم

 
تازم اقامون قربونم بره ایشالله به حق قربونه خو ت ت ت ت ت ت شگلیام برم که اینقدر ن

 پنج تن
 

ماناو به  2۰۶وقتی حاضتترو اماده و شتتیک و پیک شتتدیم همگی ریختیم تو 
 سمت خونه بچه پولداره دانشگاهمون، امیر آریا راه افتادیم 

 
 من که خیلی مصمم بود امروز یه کروکدیل تور کنم

 
 ا نخوایم درس بخونیم باید کیو ببینیم؟؟واال ترشیدیم اقا م

 
 ننه انیشتن و یا عمه ادیسون

 
ایداو بهارم همین نظرو داشتتتن و هر کدوم یه کروکدیل َمِد نظرشتتون بود ولی  

 من کروکدیل خاصی تو ذهنم برای خودم در نظر نگرفته بودم
 

 به قول نیما اصغراقا بقاله سرکوچمون باشه ولی، شتوهتر باشه
 

**** 



تعجب به قصر مقابلم نگا میکردم ضربانه قلبم تند شده بود و نبضم تو دهنم  با
به دخترا که حالشتتون بهتر از من نبود  بود ابه دهنمو با صتتتدا قورت دادمو رو

 گفتم:مطمنید، اینجا، اینجا خونشونه، شاید، تاالری، چیزی؟
 

 مانا:یعنی اینجا چند مترهت
 

باال مثل پارک شدن یه گاری بغل چندتا  ماشین مانا کناره اون همه ماشین مدل
 ماشینه خفن بود 

 
تدر بزرگ بود که ادم یاده جنگل  ت تق چشمام از این باز تر نمیشد باله خونه اون

 میوفتاد 
 

ستخر  شده بود و ا سنگ فرش  سیره طوالنی و بزرگی برای رسیدن به عمارت  م
 بزرگی وسط باغ زیره نور پردازی ها توی چشم میخورد 

 
ک های سفید توی اب استخر خودنمایی میکرد و صدای دی جی تو کله بادکن

شده بود و عده ایی هم  سمتی از باغ نورپردازی  سفید پیچیده بود ق صره  اون ق
اونجا مشتتغول بزن و بکوب بودن عمارت اونقدر بزرگ و خیره کننده بود که ما 

 حتی توان راه افتادن و رفتن به اون قصره لعنتیو نداشتیم 
 



ضعیت ما اینجوری نبود چون چند نفر از انگ شده بودیم، فقط و شک  ار که خ
 بچه های دانشگاهم رسیده بودن و حالشون مثل ما بود

 
 بهار:بابا تابلو بازی نیاید دیگه بیا بریم تو

 
شه چون همه  شن و خاکمون کنن هیچ کس خبر دار نمی مانا:اگه اینجا مارو بک

 این زمینا واسه بابای امیره....
 
 یدا:مرگ دارم میترسما بیا بریم توا

 
 نوا:راست میگه دیگه جو نده 

 
سرمو باال دادمو با شجاعتی که هیچ وقت تو وجودم حس نکرده بودم شروع به 
طی کردن اون مسیره طوالنی که حتی اگه با ماشینم میرفتی پنج دقیقه بعد جلو 

 در امارت بودی کردم 
 

مد وارد خونه شتتتدیم از اون همه جالل و بعده یه ربع که پدره پاهامونم در او
شتتکوهغ هیچی نگم بهتره انگار این خونه جادویی بود مهرهه مار داشتتت با 
اینکه خونه تاریک بودو فقط *ر*ق*ص* و نورا،نور های رنگی تولید میکرد و 
نه خونه  نه  هت این خونه،  بازم هیچی از اب یدن ولی  دختر پستترا توهم میلول

 این قصره رویایی کم نمیکردمناسب نیست از، ابهت 



 
شبیه رخت کن راهنمایی کرد چند  سمت ما اومدو مارو به جایی  خدمتکار به 

 نفر داخل بودن دخترا لباساشونو عوض کردن 
 

منم مانتو شتتالمو در اوردم ولی قبل از خارج شتتدن از اونجا چشتتمم به پاهای 
های خ پا به  گاهی  تاد ن تاق بودن اف خل ا که دا با ل*خ*ت دخترایی  که  ودم 

 ساپورت مشکیه نسبتا کلفتم پوشیده شده بود انداختم 
 

اونقدر جوگیر شتده بودم که به هیچ چیز فکر نکردم، بدون معطلی ستاپورت و 
از پاهام در اوردم حاال پاهای خوش تراش و کشتتیدم توی اون کفشتتای قرمز و 

 لباس کوتاهه مشکیم توی چشمام برق میزد
 

 نگینی دادم()بخاطره این کارم تاوان س
 

 مانا:مطمنی میخوای اینجوری بیای نوا
 زشته ها، میگم..

 
نوا:اینجا، اینجا که جای امل بازی نیستتت مستتخرمون میکنن مانا کی اینجا 

 ساپرت پاشه ها، تو بگو؟
 



ایدا که حاال کناره ما ایستاده بود نیششو باز کردو به یه لبخند مرموز گفت:جون 
 نمیکردیعشقم.، عجب جیگری بودیو رو 

 
 نوا:وقت گیر اوردی جلبک

 
به چشتتمای مهربون و نگران مانا نگا کردم و گفتم:مانی، هیچی نمیشتته، فقط 
امشتتب، امشتتب مامان بازی درنیار' در اون لحظه هیچی بجز دیده شتتدن برام 
مهم نبود به ستتمت ایینه دیواری رخت کن رفتمو دستتتمو توی موهای خرمایی 

 ( که تا باسنم میرسد فرو بردم طالییم)مخلوطی بین این دوتا
 

نا رژ  ما های نگران  به چشتتم  بدون توجه  هامو لمس کردم  فرهای منظم مو
 قرمزمو تمدید کردم

 
 نوا:یه شب که هزار شب نمیشه اجی، ایدا بریم دیگه خوشگلی

 
بعد بر داشتن کیف دستیه قرمزه کوچولوم که فقط موبایلم و توش گذاشته بودم  

 به همراهه ایدا و بهار از اونجا خارج شدیم دست مانارو کشیدمو 
 

بهار زیر چشمی نگاهم کرد و بلند برای اینکه توی اون هیاهو صداش به گوشم 
 برسه گفت: انگار جدی جدی قصد داری یه کروکدیل تور کنی درست نمیگم 

 



تروکدیل  ت برگشتم سمتغ ابرومو باال انداختم و  گفتم: جلبک جونم اجیت،ک
 تتب یه پرنس تتور متیتکنته، پترنتس نته بلکه امتش

 
 بهار:آیدا شوهر میخوام

 
 آیدا:منم میخوام

 
 _المصب کی اونو نمیخواد؟ 

 
سه تایی زدیم زیره خنده و مانا مامان مهربون اکیپمون با نگرانی نگاهغ جلوی 

 کغ اومدن لبخند خوشگلشو گرفت
 

شدم، نمیدونم چرا ح شده بود که اینقدر جو گیر  شدم پاهامو نمیدونم چی ضر ا
ست خودم نبود انگار من  صال د ضی بزارم ولی، ا تو معرض دید چندتا ادم عو
نوای همیشگی نبودم برق این همه تجمل و این همه ثروت چشمامو کور کرده 

 بود
 

سره  شه مامان جون  سودی بودم، همی ست میگفت، من دختره ح شاید نیما را
سودم، یه دخ ضوع دعوام میکرد، ولی من ح سود و البته این مو تره چموش و ح

 زورگو'هیچ کسم نمیتونه کاری بکنه



 
یایی برای خودم  چرا وقتی میتونم یه پستتره پولدار و جذاب تور کنم و اینده رو

 بسازم، یه کروکدیل بیریخت تور کنم؟ 
 

 من که از خوشگلی چیزی کم ندارم
 

کمره  هر چی اهنگ ارومتر میشد دستای سام ه*ر*ز* تر میشد،  دستاشو دوره
 باریکم محکم فشار میداد 

 
 بوی اودکلنشم باعث شده بود سرم درد بگیره 

 
سریع فهمید نباید از  شتم یکم به عقب هولغ دادم  سینغ گذا ستامو روی  د

 حدش بگذره چون یکم ازم فاصله گرفت
 

البته فقط یکم دیگه تا اخره اهنگ با رعایت همون فاصتتله تو بغلغ ناشتتیانه 
 د چند بار پاهاش و لگد کردمتکون میخوردم بمان

 
سام منو به  شد و  شد دوباره اهنگ تندی توسط دی جی پخغ  اهنگ که تموم 

 سمت سالن هدایت کرد دلم میخواست دستمو از دستغ بیرون بکشم
 



ولی، نتونستم نه از عشق و عالقه ها نه، فقط با خودم گفتم االن میگه چه دختره 
 لوسو بچه ننه اییه

 
 کوچولو شما االن قبول میکنی دوست دختر من باشیسام:میگم، نوا 

 
شک خارج  سریع از  ست میده ولی نه اینقدر بی پروا و رک  ستم درخوا میدون
شتتدم درحالی که از پیستتت *ر*ق*ص* دور میشتتدیم گفتم:خوب بدم نمیاد، 
ولی باید بیشتتتر همدیگه رو بشتتناستتیم، بعد دوستتتیمون و محکم میکنیم ولی 

 حاضرم پار...امشب اگه مایل باشی 
 

 هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای پر عشوه و نازکی از پشت سرم شنیدم...
 

شتنیم اقای کم پیدا،   ست دا شه دو صدا:وای امیر جونم ببین کی اینجاس دادا
 اگه مامان بدونه بالخره دل از شمال کنده

 
صی که دختره امیر خطابغ کرده بود  شخ شتم ولی با دیدن  صدا برگ سمت  به 

شک شدم، دوسه بار از نیم رخ دیده بودمغ و همیشه جذابیتغ زبونزده بچه خ
 های دانشگاه بود 

 



شه، دهنم باز مونده در نگاهه اول  صورمم نمی گنجید اینقدر معرکه با ولی،تو ت
شکی که لرور توش موج  شمای م شماش و میدیدی چ صالبت و لرور تو چ

 میزد 
 

ونی و دماغ قلمی لبای متوسط و صورتی گندمی و فک مربعی گونه های استخ
ابروهای پرپشت مشکی که با پرده تاریک چشماش هم رنگ بود موهای مواج 
مشکی که به باال هدایت شده بود تمام اینا کناره هم یک چهره جذاب، دلنشین 

سر که قدش حدودا  ساخته ولی، خوب تیپ  1.90و رویایی برای این پ شد  می
ستی شت ا شو جر میداد خوب و هیکل معرکغ که دا سورمه ای  نای کت تک 

 یکی دیگه از امتیازاش بود
 

از نوک پاتا فرق سرش و کنکاش کردم ولی، ولی پوزخند رو لبای خوش فرمغ 
 بهم فهموند گاف دادم و زیادی بهغ خیره شدم 

 
اخمای اون دختری که حاال رستتما تو بغلغ بودم توهم رفته بود و مثل دشتتمن 

 خونیغ بهم نگا میکرد
 
 یر: دید زدنتون تموم شدام
 



نوا:.خلق خدایی دوست دارم دید بزنم نخوردمت که، چشمای پسره گرد شده 
بود توقع نداشت اینقدر پرو باشم رو کردم سمت سام و گفتم: خوشحال شدم 

 از هم صحبتی باهات، خوش باشید
  

شده  شتم داغ  سمت میزی که دخترا دورش بودن برگ سرمو پایین انداختم و به 
 م بود

 
هییی االن این سام در موردم چی فکر میکنه فکر کنم با خودش بگه این دختره 

 دیگه کیه به من قول همراهی میده پسرخالمو میخورهه
 

 به درک بزار فکر کن میمون هرچی زشت تر اداش بیشتر واال
 

ستاده  سرجاش ای وقتی رسیدم بهار و ایدا نبودن متعجب به مانا که لرلر کنون 
 مانا دخترا کجا رفتنبود گفتم:

 
صندلی میچیدن  مانا:رفتن قرش بدن، اخ پاهام الهی بمیرن ِد اخه عین ادم میز 

 دیگه میمونا
 



صندلی بچینن با گفتن این حرف بلند  سجده که میز  نوا:.هاهاها، خله، مگه م
شگون ریزی از رون پاهام  شده بودا( مانا ب زدم زیره خنده)تا دو دقیقه پیغ داغ 

 دادی کشیدم که کسایی گه اطراف ما بودن به سمت ما برگشتنگرفت چنان 
 

ماهم خودمونو زدیم به کوچه علی چپ انگار نه انگار اتفاقی افتاده مانا زیره 
 لب لرید:بابا بیوتیفول، بچه باکالس، خوب شد گفتی، نمیدونستم

 
 نوا: جلبک، ساییدی منو یه امشب اگه گذاشتی بریم هوا

 
 و شدی من باید یه صحبتی با زینب جون بکنممانا: نه تو خیلی پر

 
 کیف دستیمو برداشتم و گوشیمو ازش خارج کردم 

 
 تماس بی پاسخ از نیمارو به مانا داد زدم14اوه اوه 

 
 مانی بیا بریم یه جا خلوت من یه زنگ به این جلبک بزنم ببینم چیکار داره

 
 مانا: نیما رو میگی؟

 
 که نوا:اره منتظورم هتتمتون جتتلتب

 



 مانا گل از گلغ شکفت با عجله از جاش بلند شد درحالی که دستمو میکشید
 

 گفت:حتما نگران شده یه زنگ بهغ بزن گ*ن*ا*ه* داره نوا
 

 نوا: باشه بابا اروم باش اروم دستم جتتر ختتورد مانتتتی
 

به خودم که اومدم دیدم تو بالم و مانا مثل سگ اقای پتیبل زل زده بهم یه چشم 
 رفتم و مشغوله گرفتن شماره مانی شدم لره

 
شغول پیدا کردن  سیوهه، م شمارش که  شمارش چند بود؟؟ ای خاک تو مخم 
شید و از حفظ تند و  ستم ک شی و از د صبانیت گو سم نیما بودم که مانا با ع ا

 بدون مکث یه شماره گرفت بعد گوشیو داد دستم
 

سبیده بود به شمو  همون جوری مثل اول زل زد بهم، فکم چ شماره دادا سقف 
 این چلغوز حفظه من هموز نمیدونم ایرانسل یا همراه اول 

 
 یا این فازش نوله یا من خواهره مهربانی نیستم

 
شت  سبونده بودم و به پ شم چ شی و به گو همین جوری به مانا نگا میکردم گو

 خطی مسخره نیما گوش میدادم



 
 آقای راننده آقای راننده یاال بزن تو دنده

 
 به،سمت تهرون میخوام برم تلویزیونبرو

 
 من میشم همکاره مجری

 
 همدم و همراهه مجری

 
 میگیم و میخندیمو شادیم وسرخوش

 
با پیچیدن صدای شنگوله نیما تو گوشی دست از نگاه کردن به چشمای مانا که 

 پرو پرو تو چشمام زل زده بود برداشتم
 

 و ستره تخته بشتورنت رفتینیما: کپک، چرا گوشتیو جواب نمیدی برلاله ها، ت
 عشق و حال پر داف من اینجا بغل این میثاق لندهور نشستم مگس میپرونم 

 
ضعیفه ها برن پارتی مردا بتمرگن تو خونه قانون طبیعت عوض  صافه ها  این ان

 شده یا من ببوگالبی تشریف دارم
 



همون موقعه صتتدای داد میثاق اومد زدم زیره خنده گفتم:ستتالم برستتون ببو 
 البی، حاال چیکار داشتی زنگ زدی جلبک؟گ
 

نیما:هیچی فقط زنگ زدم بگم دیگه مامان به یه عروس پلنگ احتیاج داره تو 
 که اونجا دورت پر از پلنگه یدونه از همه عملی ترشو واسه داداشت پیدا کن

 
 هرچی میزان عملغ باالتر باشه پلنگ تره

 
ضدحال خورده بود و ا شنیدن حرف نیما  خماش توهم رفته بود با خنده مانا با 

بازوشتتو گرفتم درحالی که به ستتمت استتتخر که وستتط ویال بود میبردمغ 
 گفتم:میبینم بودی سوختگی میاد زن داداشه ایندم، کجات سوخته؟

 
 مانا:من میدونم نیما ادمم حسابم نمیکنه به قول خودش پلنگ میخواد 

 
ب تابلو  که از  یا، خجالتم نکغ  کار نکن یدم، کال مهم نوا:اصتتال ان یات فهم از

 نیست اصال به یه وره برادرزاده ایندم
 

 مانا:خفه شو دیگه دلم گریه میخواد
 

 نوا:گریه نکن مانی،دختران ایران زمین گریه نمیکنند...



 
مانا:چرا نوا میخوام گریه کنم مگه دخترای ایرانی حقه گریه کردن ندارن ها مگه 

 احساس ندارن؟
 

مراهه تو چیز میخورن گریه کنن ریمل شتتده هفتاد هزار نوا:دخترای ایرانی به ه
تومن گوستتفند، میفهمی هی بخوای گریه کنی که نیما همغ باید پوله ریمل و 

 شیر پاک کن بده که...
 

 مانا:کوفت، اشغال، روانی، میگم چرا شاعر شده نکبت، گمشو نچسب به من
 

سه خالی نبودن شده بودیم همین جوری وا ستخر  م لریزه کوبید دیگه نزدیک ا
 رو کمر ماناکه یهو سیخ شد و بهت زده بهم نگا کرد

 
شم و میخوای یا رومن  شد که گفتم:بی ناموس دادا شدنغ طوالنی  دیگه خیره 

 چشم داری روت نمیشه بگی؟
 

 مانا:میدونستی خیلی بی شعوری؟ درضمن خیلیم...
 

 نوا:بیوتیفولم، اوجگلم، خوشگلم
توصیف زیبایی هام بودم که صدای اشنایی و از مشغول پیدا کردن کلمه ایی در 

 پشت سرم شنیدم شاید فاصلغ با من دو میلی مترم نبود....



 
 صدا:نایس، وری وری نایس

 
متعجب برگشتتتم که با صتتورت خندون ستتام مواجه شتتدم مانا دستتتمو محکم 

 گرفت و کشید یعنی بریم
 

:مثل کردو گفت دستاشو فشار دادم و به سمت جلو کشیدمغ سام به مانی نگاه
 اینکه تو اکیپ شما همه خوشگل و بیوتیفولن

 
 نوا:خیلی ممنوع لطف دارید شما

 
شون تو  ست انکار نا پذیره، ولی بین شما چهارتا دو سام:حقیقته عزیزم، زیبایی 

 از همه جذاب تری یه نگاه به مانا کرد و گفت:البته جسارت نباشه
 

 یدا و بهار نباشیم نگران میشن مانا:ببخشید اگه اجازه بدید بریم دنبال ا
 

سام بلند قهقهه زد که مانا اخماشو کشید توهم و جدی گفت:چیزه خنده داری 
 گفتم؟

 



سام:نه، اصال ولی دوستاتون االن کناره دوست پسرای جدیدشون تو یه االچیق 
 رویایی پشت باغ دارن قلیون میکشن

 
مان بازش گل کردو گفت: منو مانا با تعجب بهم نگا کردیم که مانا یهو رگ ما

 للط کردن
 

سام:اگه از شلولی تو خسته شدید بیاید بریم اونجا اروم و کالسیک مخصوص 
 مهمان های ویژه 

 
 نوا: واقعا، باشه بریم

 
با خارج شدن این حرف از دهنم سام با چشمای شیطون و مانا مثل میرلضب 

 ها بهم نگا کرد
 

سوتی میدم سم چرا اینقدر  سیدن به خاک تو پانکرا  یکم کالس بزار جلبک با ر
این نتیجه که باید کالس بزارم رو به ستتام گفتم: اگه اصتترار میکنید باشتته بریم 

 کمی دور شویم از هیاهوی عمارت
 

 سام:شیطونه کوچولو نمیخواد باادب باشی من دخترای شیطونو دوست دارم
 



انداختم و  به مانا که حاال مثل دشتتمن های خونیغ به ستتام نگا میکرد نگاهی
 زیره لب زمزمه کردم:نه انگار این بی ناموس جدی جدی به من چشم داره

 
 سام:چرا ایستادید پس، خانما دنبالم بیاید که میخوام ببرمتون یه جای دنج

 
شدیم  صر بزرگ هرچی دورتر می شت اون ق سمت پ سام راه افتادیم به  دنباله 

 گوش میرسید صدای دی جی و دیوونه بازی های دختر پسرا کمتر ب
 

منظره زیباتر میشتتتد دیگه از *ر*ق*ص* نور های رنگی رنگی خبری نبود نور 
های نارنجی اتیغ اون محتوطه رو ارامغ بخغ و رویایی کرده بود و صتتدای 
نواخته شدن گیتار هر شنونده ایی رو مست میکرد و هرچقدر نزدیکتر میشدیم 

 صدای دختری که میخوند دلنشین تر به نظر میرسید
 

 مانا:هتتتتتوف اگه اینا زندگی میکنن پس ما چیکار میکنیم نوا؟ 
  

نوا:ما تالش میکنیم برای زنده موندن مانی، حاال زر نزن بیا بریم من اون ایدا و 
شتم خودمو بندازم به یه بچه پولدار اون دوتا جلبک  صد دا بهارو جر بدم من ق

 رفتن شدن مهمانه ویژه خیره سرشون
 



سام،  شدن از همه ذوق زده تر وقتی با  شدیم همه بلند  سه تایی وارد االچیق 
 سما بود:وای نوا خوشگلم خوب شد اومدی،الهی من پیغ مرگت بشم

  
شمم بیا عزیزم بیا اینجا کنار اتیغ  صفا اوردی قدمت رو تخم چ امیر:نوا جان 

 بشین
 

 همون دختره که داشت میخوند اومد دستمو ببوسه وکه سام داد زد:نتوا
 
 وا:هتاچتیتشتتد؟؟ن

 
سام:کجتتایی تو دختر میگم بیا بشین رو کردم سمت بچه بگم بفرمایید بشینید 
تر  که دیدم همشون نشستن اصال به تحت مبارکم مارو حساب نکردن حتی امی
اونم بی توجه به ورود ما دستتتاش ماهرانه رو ستتیم های گیتار تکون میخورد و 

تی تغ خاک تو سره بیشورشون یه دختره هم بی توجه تر داشت چهچهه م ت زد ای
 نگا به مانا انداختم نیشغ باز بود 

 خودشو بهم نزدیک کرد و گفت:تو دوباره توهم زدی هویج 
 

ستم)هنوز  ش شم لره ایی رفتم و بغل اقامون ن شون چ ش شاره کرد بریم پی ایدا ا
 شماره سام و نداره میگه اقامون( 

 



تمام شتتدن اهنگ همه دستتت زدن زمزمه های اروم بچه ها بگوش میرستتید با 
ترت کرد تو  امیر گیتار و کنار گذاشت تا دهن باز کرد حرف بزنه سما خودشو پ

 بغلغ و از گردنغ اویزون شد
 

 سما:التهی قتربتتون عتتتشتقم برم کته اینقدر هنرمنده 
 

 امیر:خدا نکنه عزیز دلم)درد،کوفت(
 

ستترشتتون جمع _همه یه جوری داشتتتن حال میکردن خاک تو ستترشتتون خیر
شتن  شبیه خلوت دونفره بود( همه دوتا دوتا دا شتر  ست کردن)بی ستانه در دو
باهم جیک جیک میکردن و بقیه رو ادم حستتاب نمیکردن ستتام همه داشتتت 

 باهمون دخترا زر میزد پسر مجرد نیست اینجا
 

 بی شوهری دالونم کرده خدایا نکنه من بترشم
 

شتتیمو از کیف دستتتیم دراوردم دیدم کستتی ادم حستتابمون نمیکنه ناچار گو
مشغول زنگ زدن به نیما شدم دوباره همون بساط پشت خطی که صدای نیما 

 مثل همیشه شاد و شنگول بگوش رسید
 

 نیما:چته کپک؟؟



 
 _سالم عشقم خوبی؟!

 
 نیما:خوبم، نوا من همین پنج دقیقه پیغ باهات حرف زدم...

 
 _باشه عزیزم بیا دنبالمون؟

 
شتتین تا بیام موقع رفتن من و به بند نافتم حستتاب نکردی موقع نیما:اِا بیالخ ب

 برگشت یادم کردی، همون یه مثقال عقلیم که داشتی پرید....
 

 من؛ باشه عشقم منتظرم ادرس و که بلدی بوس بوس بای.....
 

گوشیو که قطع کردم سام که حرفامو شنیده بود گفت:دوست پسرت بود)سیب 
 زمینی به این میگن(

 
 داشم بود دوست پسر ندارم_نه دا

 
منتظر بودم سام زر بزنه که سما خانم زودتر ازش سبقت گرفت:اگه یه ذره مثل 
من شتخصتیت داشتتی مجبور نبودی تک بپری دختر جون یکم کالس داشتته 

 باش
 



امیر لبخندی به ستتما زد که دختره ذوق مرگ شتتد یه نگا به امیر کردم یه نگا به 
بلند جوری که همه بشنون گفتم: زارتتتتتتت همه سما بی توجه به بی کالسیغ 

یجوری نگام کردن انگار باکتریم ستتماهم داشتتت با حرص لباشتتو میجویید و 
ستا  شن دو سفری ب ست دارم ف شده بودن)دو سفری  دخترا بادمجونی مایل به ف

 خودمن حرفیه(
 

دیدم دیگه خیلی ضتتایعه بود جلو اینا ستتوتی بدم صتتدامو بلند کردمو گفتم، 
م یعنی من ترجیک میدم ستینگل بمونم خیلی ممنون نمیخوام شتبیه شتما اومم

 بشم فدام بشتیتت....اهم اهم یعنی کلتتا نمیخوام مرسی 
 

با این حرفم جو برگشت و اون بچه پولدارا هم زدن زیره خنده که سام با یه لحن 
شب باید با بنده ِرل بزنه  سس خانم همین ام لوس مثل خواهرش گفت:ولی پرن

 ز سینگلی خدافظی کنه مگه نه پری کوچولوی ستتامو ا
 

دیگه همشون داشتن به سام و نگاه میکردن و منتظره جوابه من بودن ووی حس 
 اینو داشتم که سره سفره عقدم االنم باید بگم با اجازه بزرگترا بله..

 
 _حاال بعدا صحبت میکنیم راجب این موضوع سامی

 



شو روی پاش انداخت و گفت شت تر اداش سما پاها :میگن میمون هرچی ز
شو بریم داخل دلم  شی امیر پا ست ب سام دو شتر حکایت توعه دلتم بخواد با  بی

 *ر*ق*ص* میخواد  
 

 امیر:باشه یه لحظ..
 

نوا:االن من میمونم یا تو ها؟ واال شما بیشتر بهغ شباهت داری عشقتونم مثل 
 ه؟؟درخت میمونه که همغ بهغ اویزونید حتما موزم میخوای ن

 
همه با تعجب نگاهم کردن حاضتترم قستتم بخورم تک تک شتتون حتی امیر از 
شار  شو محکم رو بازو های امیر ف سما ناخونا خنده درحال انفجار بودن و اما 

 میداد و لبشو میجویید 
 

شلیک  ضی(  شه خوش خنده بود این عو شدن خنده بهار)همی صدای بلند  با 
برده بود تو دهنغ تا جلوی کغ صتتدای خنده کله جمع بلند شتتد امیرم لبشتتو 

 اومدن لباشو بگیره 
 

سما با بغض جیغ زد: امتتتیتتر این بیشورا رو چرا اوردی اینجا هتا اینجا واسه 
 مهمونای ویتتژه بود یا نه، این بی کالس مهمونه ویژس

  



توا: وا مگه حرف بدی زدم چرا داری اون روی پشت کوهیتو رو میکنی خوب  ن
 نمیخوام دیگه نارگیل بهت میدم دیگه گریه نداره کهموز نمیخوای بگو 

 
امتتتتیر:خانم عزیزی حده و حدودتون رو به عنوان یه مهمون رعایت کنید واگر 
سما کرد و  ست یه نگا به  شان خانواده اریا نی شم که در  نه مجبور به کاری می

 ادامه داد، سمای من لنگه نداره 
 

چ کس نداره چرا؟؟خوب معلومه نوا: اقای امیر اریا لنگ ستتمای شتتمارو هی
 چون هرکس لنگای خودشو داره 

*** 
 )دو روز بعد(

 
 _آخ...الهی بترشی کپک آی پام گوساله میگم پامو بمال توکه شکستیغ

 
یه چیبس ازت  به  خت خو بدب گدای  چه  به من  پاشتتو ببینم  _کوفت اصتتال 

 خواستم دوساعت دارم پاهای بوگندوتو میمالم
 

ال مشغول شکستن انگشتاش بود نگا کردمو گفتم:زود برو با اخم به نیما که حا
 چیبس بخرا

 



نیما:من اگه پول داشتم چیبس بخرم میرفتم ماساژور میاوردم، ماساژم بده حاال 
 پاشو برو گمشو با پلنگم قرار دارم

 
 نتوا:زی زی جتتون یتته چیز بهتتغ بگتو دوساعت دارم پاهاشتتتتو میمتتالم

 
حاله انفجارم خندشتتو خورد و گفت بیا من پول میدم زی زی جون که دید در

 بری چیبس بخری 
 

 نتوا:نتتته من خودم پولدارم ولی چیبس مفت میخوام نیما باید بخره 
 

نیما که حاال داشت کتونیغ و میپوشید برگشت سمتم و انگشت شصتشو اورد 
 جلو چشمم

 
 نیما: بیا

 
 د:نیما خیلی بیشوریاومدم بگم بشین روش، که زی زی جون زودتر داد ز

 
 نیما: ای بتابتتا دارم متیگم اوکی یعنی بیا بریم بخرم

 
 نوا:اره ارواح اون پلنگا گمشو اصال چیبس نمیخوام

 



نیما رفت زی زی جونم داشتت ستبزی پاک میکرد منم پریدم تو اتاقم ضتربان 
 قلبم و برداشتم و روی تخت ولو شدم)گوشیشو میگه(

 
 تاش سامه اه ادم اینقدر سیریغ اخه  300مده که تا پی ام او 346از دیشب 

اولیغ استتتیکر قلب بعدیغ گل بعدیغ بوس بعدیغ دوستتت دارم بعدیغ 
 عاشقتم بعدیغ بیوتیفوله منی.......

 
واال من همیشه ارزو داشتم یه شوهر چشم عسلی،موخرمایی،قده بلند،هیکل 

خ امه فقط رو مخفن،پوستت برنز تو دلبرو رو مخ برو داشتته باشته ولی این ست
 بروعه مرتیکه

 
با بلند شدن صدای گوشیم به صفحه خیره شدم اسمه سیریغ و عکس همون 
شه  میمونه که گذاشتته بودم روش داشتت خاموش روشتن میشتد میگم ستیری

 میگید نه خو مرتیکه قطع کن دیگه
 

وقتی دیدم ول کن نیست تماسو برقرار کردم و رفتم زیره پتو)دهه هفتادیا از این 
 ارا زیاد کردن،برای اینکه زی زی صداشو نشنوه رفت زیره پتو(ک
 

 نتوا:ستتام مگه نگفتم تا خودم زنگ نزدم بهم زنگ نزن
 



صال  سام:عزیزم مگه من دلم طاقت داره بهت زنگ نزنم تو خیلی بی معرفتی ا
 به من زنگ نمیزتی گریه میُتَنما

 
 امی تو دلم لوسی نثارش کردم و ادامه دادم چیکار داری س

 
سام:ایتتتتتتغ اینقدر بداخالقی یادم رفت بگم چیکار داشتم؛ فردا داریم میریم 

 سینما حاضر باش 
 

صال به درک چرا مخالفت کنم بیلیت  شیو قطع کرد ا تا اومدم مخالفت کنم گو
 مفت اب میوه زوری خیلیم میچسبه

 
**** 

 جتتتتتون قتتربتون ختتوشگلتتیام برم چقدر بیوتیفولم
 

 تتکایدا:زرشتت
 

 بهار:حالم بهم خورد
 

 مانا:خفه بمیر
  



شون رفتم و یه نگا تو ایینه قدی اتاق به خودم انداختم  سه تا شم لره ایی به  چ
 چی درست کرده بابام چی زاییده ننم دستشون درد نکنه

 
تا به پاهای خوش فرمم چسبیده بود و مانتوی تنگ و  شلوار پاکتی مشکی کامل

سابی تو تنم شمیم ح سرم محکم  کوتاهه ی سته بود، موهای بلندم و باالی  ش ن
بایه کغ کوچولو بستم و شالته مشکیمو رو سرم جفت و جور کردمو رو به ایدا 

 که پایه همه خراب بازیام بود گفتم:میای بریم دزدی
 

 ایدا که چشماش ستاره بارون شده بود گفت:اوفتتت پتایتتتم رفتیتتتق
 

 مانا:چته لتتلتتطتی متیتتخوای بکنی
 
 _ایتتغ لوازم ارایغ میخوام  

 
 مانا:نتتتوا بتیا واسه منو بزن

 
تخوام اگه بدونی دیشب یه رژ لبی تو وسایالش دیدم دلم  تی ت ته جدید م توا: ن ن

 رفت جلبک با زبون خوش گفتم بهم نداد مجبورم برم دزدی 
 

 مانا که میدونست از پسم برنمیاد بیشوری زیره لب گفت و بیخیال شد



 
زی زی خونه نبودم، انگار جدی جدی اومدیم دزدی پاورچین  خداروشتتکر

 پاورچین به سمت اتاق نیما رفتیم
با دیدن نیما تو اون وضتتعیت نزدیک بود بخنده که از  باز کرد  یدا درو اروم  ا
پشتتت دهنشتتو گرفتم نفس عمیقی کشتتیدم تا جلوی خندمو بگیرم نیما دور از 

ین و تختم نبودا از سر تا کمرش پایجونغ مثل جسد افتاده بود رو تخت البته ر
بود از کمر تا پاش رو تخت دهنشتتم باز بود، جلبک بمبم کنارش بترکونی از 

 خواب ناز بیدار نمیشه
 

ست بهم بده  شه بخدا ادم اینقدر نامرد میخوا سایالش حق سمت و سریع رفتم 
 واال ادم مگه به خواهره عزیز و بیوتیفولغ پولی جنس میده

 
سر شم خیره  شه دادا شتی میفرو شی بهدا ساژ،لوازم ارای ستغ تویه پا ش با دو

اونوقت من باید از لوازم ارایشای فاسد استفاده کنم بایه بچه ژیگول برم سینما، 
من که اهل تعارف نیستتتم میدونم نیما میخواستتت مفتی بهم بده ولی جلوی 

 دوستغ نداد
 
 》فلغ بک به دیشب 》
 

شت در مورد جنس هایی که تازه  ضیخ میداد سعید دا از بانه اورده برای نیما تو
 و  چایی شو کم کم میخورد نیماهم مشغول چک کردن جنسا بود منم فضول



 
 _برو اونورتر بشینم

 
 نیما:برو رو اون یکی مبل بشین

 
 _نه میخوام اینجا بشینم

 
جا  که چجوری  له  جا کردم)ستتوا یه نفره  بل  ما تو م ناره نی زوری خودمو ک

 که من خیلی بیوتیفولم و هیکلم بیسته جا شدم(شدم؟خوب از اونجایی 
 

گه من خیلی از  مدی تن یدم ببینی چرا او پک خوب رو اون بشتتین م ما:ک نی
 ریختت خوشم میاد هی بیا بچسب به من 

 
نمیشتتد چیزی بگم فعال داداشتته گلم بود بزار دوتا ریمل ازش بکنم بعد جرش 

 یعنی به حسابغ میرسم
 

 ینمنتوا:چتتشتتم حتالتا بده بب
  

درحال وارسی لوازم ارایشا بودم از هر کدومم یدونه برداشتم از جام بلند شدم 
 که دیدم نیما داد زد:میشه صدوپنجاه



 
 _تومان 

 
سعید  شا پارتی گرفتن،  رو به  شپ نیما:نه ریال، رد کن بیاد کپک که تو جیبامون 

 کرد و گفت: سعید ببین چه خواهری دارم دشت اولمون از نوا خانم
 
 》زمان حال》
 

بعد برداشتتن وستایل مورد نیاز از داخل جعبه ها بیرون اومدم)تا کمر تو جعبه 
 ها بودم(برگشتنم همانا و رفتنم در آلوش برادر همانا

 
نیما محکم بغلم کرد بغل نبود که وحشتتی ستتگ توله داشتتت استتتخونا کمرمو 

 میشکست
 

 زنی نیما:وایی خواهره گلم عزیزهه دلم اومدی به برادرت سر ب
 

 _آی آی نیما للط کردم وای آی خورد شد مرتیکه بزارم زمین الهی درد بگیری
 

به گفتم  له خو یدا دمه در نیستتتت بزلا زوری از بغل نیما اومدم بیرون دیدم ا
 حواست باشه 

 



نیما دستتتمو کشتتید رژ و محکم تو دستتتم فشتتار میداد و نیماهم با تمام توان 
 داشت زور میزد از دستم درش بیاره 

 
 _بتتتدش کپک

 
 _متتتال متتنتته جلبک 

 
 نیما رژ و از دستم کشید و گفت:گیریم که بدم چی به من میرسه؟ 

 
شتم  شب بردا _اووم هرچی بخوای بهت میدم ولی هم این رژ هم اونایی که دی

 و باید بهم بدی
 

 نیما:اوکی قبوله کجا میخوای بری االن
  

 _هیچ جا با یه جلبک قرار دارم
  

 ترا هم میاننیما:دخ
  

 بهار:نتتته متتارو نتمتیتتبره
  



 نیما:دختیا حاضرشید میخوایم بریم بیرون مهمون دوست پسر نوا جون 
*** 

شدن دخترا و مکالمه تلفنی  ضر  شاهد حا سته بودم و  ش صبانیت رو مبل ن با ع
 نیما بودم 

 
ما یار دمه خونه  نا رو بردار ب با، ستتعید و میثاق و نگار و تی با یه  فقط نیما:اره 

 زحمتی داشتم 
......._ 

 نیما: اره، با مینی بوسه برو دنبالشون مینی بوس الزم داریم 
........_ 

 نیما:اوکی حله داداش
 

با اخم به نیما نگا کردم که گفت:نبینم لمتو خواهرم پاشو پاشو یکم ارایغ کن 
 اوجگل بشی یارو دید فرار نکنه

 
 خواد هتتا میخوای ابرومو ببرینتتوا:میشه بگی مینی بوس اینجا چی می

  
 نیما:نه به مرگ میثاق 

 



نیم ساعت بعد مینی بوس شهرام جلوی خونمون بود و همه بچه ها توش بودن 
ما که خودمون پنج نفر بودیم نیماهم پنج نفرو اورده بود ستتر جهازیه همشتتون 

 سواره مینی بوس شدن وایی خدایا
 

 نیما:نوا بیا سوار شو دیگه
 

 ت لریدم:گمشید من با تاکسی میام با عصبانی
 

سم هیچی عذاب  سی گرفتم تا به محله قرار بر سره خیابون و تاک با عجله رفتم 
نفر داخلغ بزن و بکوب میکردن و دنباله  9اورتر از اون مینی بوسه سفیدی که 

تاکسی سبز رنگی که من داخلغ بودم میومدن نبود ولی خوب نمیشدم بگم نه 
 لوازم ارایغ بود  هزارتومن 150صحبت 

 
یاورد و  قت ن طا نه اخریر  بالمو یه مینی بوس دن یده بود  یه هم فهم تاکستت
گفت:خواهر اون مینی بوس داره شتتمارو تعقیب میکنه فکر کنم از اول مستتیر 

 دنبالمونه چقدرم جلفن خدا این معضل های جامعه رو از روی زمین برداره
 

صال ن شت خندمو خوردمو یه نگا به عقب انداختن ا سط تابلو بود دا یما اون و
 قر میداد بقیه هم دست میزدن

  



با لرزیدن گوشتتیم نگا از اون مینی بوس تابلو گرفتم و ستتریع تماس و برقرار 
 کردم:بله سامی

 
 سام:زندگیه سامی کجاست

 
ماشتتینتو  جان فقط من  گه اون قه دی تا ده دقی یام  نوا:عزیزم من االن دارم م

 نمیشناسما بیرون باش
  

یه ستتوناتای زرد که روبروی ستتینماستتت تابلوعه وارد خیابون بشتتی منو ستتام:
 میبینی 

 
 نوا:اوکی 

 
شلولی  ست میگفت تو خیابون به اون  شد را پنج دقیقه بعد راننده وارد خیابون 

 یکی ماشین اون تابلو بود یکی مینی بوسه شهرام 
 

 نوا:اقا همین جا نگه دارید 
 

شدم و به سمت اون سوناتای زرد رنگ  بعد حساب کردن پول از تاکسی خارج
رفتم که شیشه اتوماتیک پایین اومد و سام باهمون لحن لوس گفت:زندگی من 

 اولین باره دونفره اومدیم بیرو...



 
سام پارک  شگل  شین خو شت ما شده بود که مینی بوس پ هنوز حرفغ تموم ن

شدن الهی بترکی نیمای جلب شین خارج  صدا از ما سرو ه ک ککردو بچه ها پر 
سردسته ی این ندید بدید ها خوده خرتی چشمای گرد شده سام و پشت عینک 

 دودی هم میتونستم ببینم
 

 نیما:اوفتتت متتاشتیتنتو
 

 میثاق:نتوا چی تور کردی
  

 نیما زد رو سقف ماشین و داد زد:داداش بیا پایین لولو که نیستیم 
 

متم درحالی که نگاش سام بهت زده از ماشین پیاده شد و ریموت و زد اومد س
 به این ده نفر بود گفت:نوا میکردم قراره دوتایی بریم بیرون 

 
 نوا:ستتام....

 
سام که نزدیک بود بچه مردم بیوفته تو جوب  شونه  نیما پرید جلو محکم زد رو 

 که من یقه کتشو گرفتم و مانع افتادنغ شدم اصال سامه تو افساید بود 
 



روحیم در ده بدن ماو نوا نداره که فرقی داریم ما نیما:داداش ما همه گیمون ده 
باهم، بچه ها ما فرق داریم باهم حاال میثاقم اومد اون ستتمت ستتام و گفت:نه 

 داداش ماهممون نواییم
*** 

 کال من ساکت مونده بودم ده نفرشون ریده بودن تو ُمَحَوطه سینما 
 

ساد ستتتتام داداش برو ده تا بیلیط بگیر دیگه چرا وای شم برو دنیما: ه ی اها بعد
بیستا چیبس بگیر؛داداش چس فیل که از همه واجب تره ِاِا ببخشید همون پف 

 فیل منظورمه
 

سام سری تکون داد ولی قبله اینکه بره میثاق داد زد:سامی جون بدون تخمه که 
 این فیلم از گلومون پایین نمیرهه

  
 نیما:اره راست میگه،اب معدنیم بگیر

 
شم لره ایی  شه که از عمق معنیغ گه خوردم بیداد سام چ رفت و با گفتن یه با

 رفت تا بیلط بخره 2میکرد به سمت گیشه شماره 
 

 _نتیتمتا ابترو نتذاشتی واستتتم 
 

 _حرف مفت نزن مگه تو پولشو میدی



 
 دیدم راست میگه ها به من چه بنابرین قانع شدم

 
سینما بودیم و دوباره س ا یه ره کجا نشستن نیمیک ربع بعد ما همگی تو سالن 

 بساط دیگه راه انداخت
 

تاده بودیم  بل رزرو نکرده بودیم هممون پیغ هم نیوف طامونو از ق چون بیلی
 چهارتا صندلی اون اول بود چهارتا اون وسط دوتاهم اون باال

 
 سام:نوا عشقم بیا بریم روی اون دوتا بشینیم قربونت برم

 
 نوا:اوکی بریم...

 
لی های اخر میرفتیم که نیما خودشو به ما رسوند و گفت داشتیم به سمت صند

 نوا من میخوام بغل داداش سامه خودم بشینم برو اون پایین تو
 

ستتام:نه نیما جان بزار منو نوا پیغ هم باشتتیم لطفا برای چند ستتاعت به من 
 بدینغ 

 



نیما فاز فردین برداشتتت زد روشتتونه ستتامو اخماشتتو توهم کشتتیدو گفت:منو 
روحیم در یه بدن منو نوا چه فرقی باهم داریم میخوای بری اون باال  خواهرم دو

 نوارو ماچ بوس کنی بیا بریم خودم ماچت میکنم
 

بالخره فیلمم دیدیم چقدرم از دست این نیمای عوضی خندیدیم مرتیکه وسط 
تر اصال شعور نداره این بچه بماند  ت ترع ت فیلم تو سینما مکان عمومی داد زد ع

 لند چقدر تیکه انداختن چند موردش اینا بودمردم بلند ب
 

 نیما:عتتر
 مردم:دست ختتر

 
 نیما:عتتتر

 مردم:متتترگ
 

 نمیدونم این زی زی جون سره این حلبک چی خورده اینقدر معیوب شده بچه 
 

شده بود گفتم االن میاد میزنه دره  صبانیت قرمز  سام از ع شد  شن  وقتی برقا رو
سگ تو روت با این  شم میگه  سینما خارج گو شت منتظر بقیه نموندم و از  دادا

شدم سام اومد جلو ولی برعکس تصورم گفت:نوا الهی قربونت بشم من دیگ 
برم یه روز بیا دوتایی بریم بیرون اینا که نزاشتتتن من دو دقیقه روی ماهه تورو 

 ببینم 



 
همغ میگن بیا داداش ستتام فک کن ما نواییم اخه مگه میشتته اون میثاق با اون 

 ریشای جنگلیغ شبیه پرنسس من باشه تو بگو ها میشه نوایی؟ 
  

 نوا:سامی واقعا معذرت میخوام اینا یهویی چتر شدن رو من...
 

 سام:میدونم پرنسسم میدونم عشت..
 

 ادامه حرفشو با دیدن نیما خورد و سریع گفت: میبینمت نوا خانمیم
 

ماشتتینغ رفت خندمو جمع کردم بیچاره  به ستتمت  بدو  دیگ از نیما بدو 
میترسید  اومدم برم سواره اون مینی بوسه کذایی بشم که دیدم نیما داره میدوعه 

 دنباله سام 
 

 نیما:سامی کجا میری بابا، بیا میخوام ببرمت رستوران بچه هم گشنشونه 
 

ای فدای داداشتتم برم که ِبَکن نیستتت الهی قربونغ برم داداشتتمو که میخواد به 
 رو ببره ناهار بدههجبران این تیغ زنی ما

 
 سام:نه اقا نیما برم کارای شرکت مونده یه روز دیگ میام بریم...



 
سام  شین  شما با ما صال راه نداره نوا  شنمونه ا نیمل: نه به مرگ میثاق ماهمه گ

 برو ماهم پشتتون میایم 
 

 چشمای سام از این حرف نیما چلچراغ شد و گفت وای باشه من که هستم 
 

 ها بپرید باال  نیما: اوکی بچه
 

به اون مینی بوس کذایی افتاده بود قیافشتتو جمع کرد و  تازه نگاش  ستتتام که 
 گفت:بتتاایتتتن؟

 
 نیما:په نه په با پرادویی که از اقا خدابیامرز پدرم بهم ارث رسیده 

*** 
 

بالخره رستتیدیم به یکی از بهترین  رستتتوران های الهیه که پیشتتنهاد ستتام بود 
بود خالصه مینی بوس تو پارکینگ رستوران کناره ماشین  عجب جایی باکالسی

شق دوتا دوتا رومیزها  شدیم کفترای عا شدو همگی داخل رستوران  سام پارک 
نشسته بودن و با تعحب به ما که مثل قوم ابوبکر وارد رستواران شده بودیم نگاه 

 میکردن ایناهم پرو انگار نه انگار
 

 بدید ها رودروایسی نکنید اصال نیما:بچه ها هرچی میخواید سفارش 



 
سون  ۱2روی میز  شدیم و چندثانیه بعد گار ستقر  ستوران م نفرهه طبقه دوم ر

سفارش دادن  سفارشامونو گرفت همشونم نامردا لذا های گرون خفن  اومد و 
 که من از انتخابم که جوجه بود گذشتم و شیشلیک سفارش دادم 

 
عفرانی از همه مهم تره یادت نره ای نیما:داداش کباب برگ بیار جوجه کباب ز

 چقدر دلم ماهیچه میخواد پس داداش ماهیچه هم بیار 
 

 نوا:نیما دست و دلباز شدی
 

 نیما:فقط سفارش بدید میثاق داداش بخور فقط بخور به چیزی فکر نکن 
 

شق  سام اروم با قا شدن  شغول خوردن  ساعت بعد اوردن و همه م لذا رو یک 
 یکه میکرد ولی این ندید بدید ها نگم بهتره....چنگال داشت گوشتشو ت

 
شماش و از  سام هی چ ستغ ماهی میخورد و  شت با د سفند دا شهرام گو اون 

 اون مرتیکه چندش میدزدید
 



نیماهم ماشتتالله بزنم به تخته مثل خره ماده تمام لذاشتتو خورد یکم از شتتهرام 
تا از جوجه تا ک تنتی هتتتمتتتشت تتعت باب و ماهیچه باکالس تر تمامتتغ ی

 همشو کوفت کرد یعنی خورد
 

دیدم اگه بخوام به ضتتایع بازی ها این جلبک فکر کنم لذا کوفتم میشتته پس با 
 نهایت بی توجهی مشغول خوردن شیشلیک های خوش طعمم شدم

 
ساب و روی میز  صورت ح لذامونو خوردیم و گارسون اومد میز و جمع کردو 

 جلوی نیما گذاشت 
 

 سابه نیما:اها صورت ح
شتن  ساب کنه بخاطره همین همه دا شتن که نیما بخواد ح شک دا انگار همه 
منتظر بهغ نگا میکردن نیما اون دفتره که توش صورت حساب و گذاشته بودن 
باز کرد و مشتغول خوندش شتد ولی به ثانیه نکشتیده خیلی ریلکس دره دفترو 

 بست و گذاشت جلو میثاق 
 

باره جلوی نیما گذاشتتتت اصتتال این حرکات و میثاقم تکرار کرد  و دفتر و دو
 سکوت همه جارو گرفته بود که نیما و میثاق دست کردن تو جیبشون

  
 میثاق دوتا دوتومنی مچاله و نیما یه پنج تومنی پاره روی میز گذاشت 

 



 نیما: ایتتتنتتم ُدنتتگتتته متن و متتیتثتی
 

 شهرام:االن دقیقا منظورت چیه
 

بود این پوله خوردارو از روی میز بردارید تا اینجاهم  سام:شوخیه مسخرهه ایی
 حسابی ابرومو بردی

 
همون موقع صتتدای کاله قرمزی حرف ستتام و قطع کرد؛ ای درد بگیری نیما با 

 این انتخاب اهنگ مسخرت 
 

شوخی کردم بمونید االن  سا  شد گفت:کاکتو نیما درحالی که از جاش بلند می
 کردو از ما دور شدمیام حساب میکنم تماسو برقرار 

 
 میثاق رو به گارسون گفت:داداش دست به آب کجاس 

 گارسونم با بی حوصلگی مسیری که نیما رفت و با دست نشون داد
 

*** 
 )فردای همون روز(

 



یاد خونه  یا بیرون دیگ دختر بزار این ور پریده ب تاق ب زی زی جون:نوا از اون ا
 ادم بشه میدونم چیکارش کنم یک پوستی از کلغ بکنم 

 
 نوا:زی زی جونم من دیگه نمیام بیرون اصال میخوام بمیرم ابروم رفت 

 
ست  سام بی شیم انداختم  صفحه گو سرمو از زیره پتو بیرون اوردم و نگاهی به 

 بار زنگ زده بود 
 

گوشتتیو روی تخت پرت کردم الهی بمیری نیما که ابرو واستتم نزاشتتتی دلقک 
 عوضی 

 
رم میکنم از خجالت میمیرم حتما میپرستتید چی وای حتی وقتی به دیروز فک

 شد 
 

اون میثاق خیر ندیده عوضتتی با اون نیمای گور به گور شتتده فرار کردن و ستتام 
 هزار تومن پیاده شد بیچاره دیگه هنگ کرده بود  ۸۰۰

 
با فکر کردن به حرف اخرش اشک تو چشمام جمع شد:نوا فکر نمیکردن قصد 

 اوسگل کردنمو داشته باشی
 



کامو پاک کردم و باشتتنیدن صتتدای توبیخگر زی زی جون از اتاق خارج اشتت
 شدم تا شاهد موش شدن نیما جلوی زی زی جون فوالدیم باشم

 
یت  بل زبون ما شتتوخی و بل یت کردم نی زی زی جون:من اینجوری تورو ترب
شتتیرین همه بخاطره این موضتتوع دوستتت دارن ولی تیغ زدن یه لریبه شتتیرین 

زرگ شتتو میفهمی بزرگ شتتو همین امروز فردا برات زن زبونی نیستتتت نیما ب
 میگیرم ادم بشی بلکه توی جلبک

 
ستین باال میزنی  سم ا ستم اینجوری وا ستت درد نکنه اگه میدون سی د نیما:مر

 که.....ِاِا مامان چرا تو میگی جلبک تیکه کالم دزدی کار خوبی نیست 
 

 زی زی جون:کوفت بیشور منو مسخره میکنی 
 

شتغ با دیدن  زی زی جون که با اون جارو تو حیاط دنباله نیما افتاده بود و به پ
ستتتاعت رو لبام اورد جون به جونشتتم کنن دلقکه به یه  ۱2میزد لبخندو بعد 

 َوِرشم نیست زی زی جون داره دعواش میکنه
 

ساعت دست تو دماغ نیما نکردم،بدون اینکه جلب توجه کنم به سمت  ۱2اخ 
فتاده بود رفتم شتتیر اب و باز کردم و در یک حرکت شتتلنگ که توی بالچه ا

شروع کردم به  سفید تنغ بود گرفتم و  شرت  سمت نیما که یه تی شلنگ و به 



تومن و از حلقت میکشم  ۸۰۰فوش دادن:جلبک خاک توسرت بزلاله من اون 
 بیرون مرتیکه مفت خور 

 
گاهی میگ پک نو بود اخ بگیرش اونور روانی پرورشتت ما:هوی، هوی ک م نی

 بکشغ اونور مامان اینو از کدوم پرورشگاه گرفتی خدایی
 

زی زی جون اخماشتتو کشتتید توهم گفت:رفته بودیم باغ وحغ تورو بیاریم یه 
پرورشگاه کنارش بود نوا روهم از اونحا برداشتیم حاال دیگه خودتون حل کنید 

 مشکلتونو،من کار دارم
 

ه پرت کردیم اومدم زی زی جون جاروشتتو و من شتتلنگ و همزمان توی بالچ
 برم داخل که نیما زیره لب گفت

 
 نیما:سگ تو روحتتت نتو بتتود لتتبتتاستم

  
صیت بعد گفتن این حرف پا تند کردم  سگ تو روحه خودت جلبک بی خا نوا:

 و پریدم تو خونه
*** 

 تا تتتتمتاس بی پاسخ  ۱۱۶با دیدن گوشیم سوتی کشیدم اوو 
 



سام و  شمارهه  سریع  صداش با یه حرکت  گرفتن هنوز یه بوق نخورده بود که 
 توی گوشی پیچید:نتتتتوا کتجتتایی تتتو دختتتر چتتترا جتوابتم و نتتمتیتدی 

 
 نوا:داد نتزن سام بجای این کارا شماره حسابتو برام بفرست 

 
 سام:شماره حساب منو میخوای چیکار تو دختر جواب منو بده 

 
سابتو میخوام تا بدهیمو  شماره ح سابت و نوا: شماره ح صاف کنم اول  باهات 

 اس کن برام پولتو که واریز کردم اونموقع زنگ بزن صحبت میکنیم 
 

بی توجه به التتتتتتو گفتن سام گوشیمو قطع کردم خوش ندارم به کسی بدهکار 
 باشتتتتم

 
 اومدم گوشیو بندازم رو تخت که دیدم نیما پی ام داده وا اینکه اتاق بغلیه 

 
 _ابجیه گلم..

 
 چی میخوای جلبک؟+
 

 _نوا خواهرهه گلم 



 
 +بنال برادر خولم

 
 _باشه پس یه لیوان اب بیار تشنمه

 
 +چرا ادا تنگارو درمیای اشپزخونه بغلته

 
 _من تحتم گشاده توبرو بیار

 
_ایول اه، جلبک، خوب جای حساس طرف جلو دمالته با کله برو توش طرف 

 ناکار میشه دیگه 
 

 ی کودن کشتی کجه هر چیزی نمیتونن بخورن_نه بابا چقدر تو باهوش
 

 _داری سوسک میشی حسودیت شده تخمه رو بدهه 
 

 _بی تربیت یعنی چی این حرف
 

_نیمای جلبک خاک تو سره بیشورت کنن مرتیکه)دوال شدم و یه مشت تخمه 
از پیشتتت دستتتی برداشتتتم دستتتامو جلو نیما گرفتم(و گفتم این تخم و میگم 

 جلبک خاک تو سرت 



 
شغول خوردن بودم که گوشین عر زد بدون نگا کردن به صفحه تماس و برقرار م

 کردم: چیه؟
 

 مانا:کوفت و چیه بیشور بی فرهنگ
 

 نوا: برو که هیچی بین ما نیست اصال زندگیم.....
 

سه ایدا لباس  شعور نداری تو زنیکه میخوایم بریم وا سرت کنن  مانا:خاک تو 
 دا(تو میای یا نه؟؟بگیریم واسه شنبه)تولد داداش ای

 
نوا:اگه واستتم اون کیف پول صتتورتیه رو بگیری میام مامانی اخه میدونی که از 

 بس سلیقم نایسه و خودم بیوتیفولم به وجودم احتیاجه
 

 مانا: سقف نریزه رو سرت دخترم
نا نشتتنوهه زمزمه کرد:کجای کاری دختر خیلی وقته  ما نیما اروم جوری که 

 سقف اومده پایین 
 

 و دراوردم که نیما هم گفت:بدبخت میمونا ادا درمیارناداش
 



 بدبخت، بدبخت، بدبخت، بدبخت
 

سر  شین  شدی ب ساده جوگیر  نوا:خوب بابا تو دوباره رفتی تو پیجه اون کارگره 
 جات شانپانزه...

 
 مانا:نتتتتتوا بتامتن حترف بتزن متیتای یتتا بتتریتتم

 
 نیم ساعت دیگه دمه درم بیا دنبالمنوا:چیز میکنم تو دهنتون بدون من برید 

*** 
 

مشغول قدم زدن تو پاساژ های بزرگ و زنجیره ایی که جای ادم های بیوتیفول و 
سه این ایدای جلبک پیدا کنیم  خفن مثل من بود، بودیم تا یه لباس خوشگل وا

 لباس یا اندازش نبود یا اگه سایزش بودخانم خوشغ نمیومد 
 

باشتته 1.50د که اینقدر فنچی کال تو قدت فکر نکنم نوا:ایدا خبرهه مرگت بیا
 کیلو بیشتر نیست تو چجوری زنده ایی دختر 40وزنتم که 

 
ایدا: ترخدا اذیتم نکن نوا اعصابم خورد هست به اندازه کافی کله پاساژا تهران 

 و متر کردم هیچی چشمم و نگرفته 
 



شاپ یه چیز ب شینیم تو این کافی  شمانا:حاال بیاید بریم ب م میریم خوریم بعد
دنباله لباس همه به تائید حرف مانا به سمت کافی شاپی که تو خوده پاساژ بود 

 راه افتادیم 
 

منو ایدا و بهار روی میز چهار نفره نشتتستتتیم و ماناهم رفت تا بستتتنی هامونو 
فت:نبینم لمتو  هار اروم گ که ب ید  بار ماش می یدا لم از چشتت بده ا ستتفارش 

وز یه لباس برازنده خودت واستتت پیدا کنیم مگه نه نوا خواهری قول میدم امر
 جونم

 
 نوا:اره اجی یه لباسی برات انتخاب کنم مثل خودم بیوتیفول وخوشگل بشی..

 
شم لره  شنیده بود به همراهه ایده و بهار چ مانا که حاال کناره میز بودو حرفمو 

 توپی برام رفت 
 ایغ به یه وره برادرزاده ایندم 

 تو دلم گفتم البته اینو 
 

سمت ما اومد و ما مثل قحطی  یک ربع بعد گارسون با چهارتا بستنی توپی به 
ستنی های  صال با دیدن اون ب سمت بستنی ها حمله کردیم ا زده های افریقا به 

 شکالتی ننم و هم یادم رفت 
 



 مشغول خودن بستی ها بودیم که بهار با مشت کوبید رو پهلوم 
و گفتم:چته گوستتاله جلبک از کدوم جنگلی فرار با اخم به ستتمتغ برگشتتتم 

 کردی زدی پارم، یعنی پهلومو سوراخ کردی 
 

 بهار: ااِا ساکت شو یه لحظه اروم بچرخ به عقب ببین کی اینجاس
 

 نوا:هر توله سگی هست به من چه بستنی تو بخور دیگه
 

 بهار:بدبخت داره به خواهر شوهره ایندت *خ*ی*ا*ن*ت* میشه برگرد ببین 
 

شتم و بادیدن جناب اقای امیر  سمت عقب برگ با این حرف بهار کنجکاوانه به 
شگل تر بود ولی به  سما خو شیک پوش و زیبا)خدایی از  آریا که مقابل یه زن 

 پای مِن بیوتیفول نمیرسید(نشسته بود و از قهوش جرعه جرعه مینوشید 
 

سما نگفتم به خوا سگ ااِا اگه به  سیم داره پدر شوهر اینده جون چه کال هرهه 
 من *خ*ی*ا*ن*ت* میکنی یه بالیی به سرت بیارم امیرخان اون سرش ناپیدا

 
گوشتتیمو برداشتتتم و واستته محکم کاری دوستته تا عکس خفن از امیر جون و 
دوستتت دختر جدیدش گرفتم، بستتتنی و کنار زدم و از جام بلند شتتدم که مانا 

 گفت:کجا میری تو 
 



 کنم حوصلم سر رفته جون مانینوا:میرم با اقای اریا بازی 
 

 مانا:برو گمشو یکم بخندیم 
 

 بهار:برو تا مامان پشیمون نشده
 

یه نگا سمت میزشون انداختم که سرش رو چرخوند و برای یک ثانیه چشم تو 
 چشم شدیم چشم لره ایی رفت دوباره مشغول صحبت با طرف مقابلغ شد

 
 ایغ جلبک بی خاصیت خوبه بردپیت نیست 

 
 ندلی بلند شدم و با یه تصمیم ناگهانی به سمت میزش راه افتادم از روص

 
  ■■امیر آریا  ■■

 
سی  شه هارو میاوردید اینجوری راحت تر بر شما نق سماوات:اقای اریا کاش 

 میشد ساختمون ها
 

 _میگم فرهاد نقشه هارو ایمیل کنه شما نگران نباشد
 



شدن گرد شک  ساس خ سماوات بودم با اح صحبت با  سرمو کمی درحال  نم 
شم لره  شدم چ ستاخانه بهم زل زده بود روبه رو  چرخوندم که با دختری که گ
ایی رفتم و بی اهمیت ستترمو به ستتمت ستتماوات برگردوندم و گفتم:با اقای 

 حبیبی هماهنگ کردید که داریم واسه بازدید میریم؟
 

 _اره خیالتون راحت باشه اقای آریا..
 

 ه گستاخ کناره میزما نصفه موند:حرف سماوات با رسیدن همون دختر
 

دختره: بہ بہ اقای امیر آریا خوب هستتتید شتتما؟ شتتانپانزتون کجاستتت جناب 
 نمیبینمغ نکنه دلتونو زده؟

 
 _شانپانزه..دلمو کی زده؟میشه واضک تر حرف بزنی...

 
دختره:هوف ای بابا شتتما که خنگ نبودی ستتما رو میگم دیگه عمارت، موز، 

سماتونو هیچ کس نداره، نکنه سام یادتون نیومده ه شما که میگفتی لنگ  نوز، 
 مرده، هی وای برا همینه سیاه پوشیدید؟

 
از عصتتبانیت درحال انفجار بودم دختره گستتتاخ شتتب مهمونی که ستتمان منو 
ما اونم جلوی  به ستت پانزه  فت شتتتان به کی گ حت کرده بود االن این  نارا

 نیلوفرسماوات 



 
دای بدی تولید کرد و دختره یکم رفت جوری از روی میز بلند شتتتدم که صتتت

عقب و با چشمای گرد شده به واکنغ من نگاه میکرد انگشت اشارمو جلوش 
 گرفتم و با صدای بلند داد زدم....

 
_نته ستتتتتمتتا مترده نتتته متتن ستتتیتتاه پتتوشتیتتتدم)دختره کور رنگی 

تته بتتختتتوای داره سورمه ایی پوشیدم میگه مشکی پوشیدی( ولتتتتی اگتتت
بته نتتتمتتک ریتتختتتتتنتتت ادامتتته بتتدی یتتتته کتاری متیتتکتتنتم 

 خانواده و اون دوستای مسخره تر از خودت ستیتاه بتپوشی
 

شاپ خارج  صبانیت از اون کافی  شتم و با ع کیف لب تاب و از روی میز بردا
 شدم سماواتم پشتم میدوید دختره ی عوضی 

 
 ا خواهغ میکنم صبر کنید، یکم، یکم اروم تر....سماوات:اقای اری

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 
وقتی از روی صندلی بلند شد  از ترس نزدیک بود سنکوب کنم، یعنی خودم و 

 خیس کردم سگ گاز گرفته مرتیکه روانی و...
 



 به سمت میز دخترا برگشتم که از خنده سرخ شده بودن 
 

سر تخته شورا خنده داره الهی  ضایع  _ مرگ بی شید بریم از اینجا  شورنتون گم ب
 شدم همه دارن اونجوری نگام میکنن

 
بهار:حقته نمیدونی اون رو خانومغ حستتاستته باقالی فرهاد دوستتت بیستتت 

 سالشم جرعت شوخی با سما رو نداره 
 

نوا:من فرق دارم این امیرخانم تاوان ضتتایع شتتدن منو میده، صتتب کن اگه من 
شتو ننداختم  شانپانزه ز صبر اون  ست فقط  سمم نوا نی به جون امیر خان اریا ا

 کن و نگاه کن خانم خانما 
 

خالصتته از اون کافه که میشتته گفت شتتروع تمام بدبختی های من بود خارج 
سکی  شکی عرو شتن بودیم که بالخره ایدا یه لباس م شغول گ شب م شدیم تا 

د و خریگرفت که خیلی به اندامه کوچولو موچولوش میومد در تمام این مدت ت
دخترا من فقط و فقط به فکر تالفی کاره اون جلبک اریا بودم مرتیکه بد ضایعم 

 کرد
 

ناموستتا شتتلوارم قهوه ایی شتتد، فکر کردم میخواد بزنم، البته للط میکنه، منو 
 کسی بزنه خشتک شو پرچم میکنم

 



 شب بود که دخترا منو جلوی خونه پیاده کردن و خودشون رفتن  ۱۰ساعت 
 

سته بود تخمه وارد خون ش صبک رفتم ن شدم نیما از جاش تکون نخورده بود  ه 
 میخورد فیلم میدید االنم نشسته تخمه میخوره کارتون میبینه...

 
 نوا:خجالت نمیکشی هنوز کارتون میبینی باید لنگاتو.....

 
 نیما:ساکت بی کالس دهاتی این انیمیشنه میفهمی شعور داری اخه تو کپک 

 
شنه اصال داداشی جونم رفتم سمتشو محکم لپشو بوس نوا:خوب خوب انیمی

کردم که نیماهم متقابال لپمو ب*و*س*ی*د بعدشتتم ستترمو روی شتتونغ 
 گذاشت و دوباره مشغول تماشا اون انیمیشن شد

 
 وای خدایا چه ارامشی داره الوش داداشم، بزرگترین پشت و پناهم

یارو یه لحظه دن ما کله زندگی منه حتی نمیتونم برای  یاش نی باز  بدون دلقک 
تحمل کنم نیما توی انیمیشن لرق شده بود و من تو چشمای عسلیه مهربون و 

 شیطونغ
 



برای یه لحظه ارزو کردم کاش نیما امروز همراهم بود اونوقت ازم دفاع میکرد 
من قویم، خیلی قوی ولی وقتی یه داداش دارم چرا باید بجای تکیه به شتتونه 

 کنمهای داداشم به خودم تکیه 
 

*** 
هزار تومن از پوالی نازنیم به حستتاب ستتامان کرمانی واریز  ۸۰۰با زدن تائید 

 شد
 

همین جور که به ستتمت خونه میرفتم شتتروع کردم فوش دادن: ای نیما الهی به 
 حق علی کچل بشی 

 
 الهی رو دمالت جوش بزنی 

 
 اون ماهیچه از گلوت بزنه بیرون

 
 ک چرا سفارش دادی ننه جون پوالم ای درد بخوری نوا خاک تو سرت شیشلی

 
پیاده  ۸۰۰تومن لوازم ارایغ گرفتم  ۱۵۰پس اندازم پرید، عجب بدبختیم من 
 شدم من خنگم یا اون جلبک باهوشه

 



داشتتتم خبره مرگم به ستتمت خونه میرفتم که با دیدن حشتتمت خانم تو کوچه 
 قیافم شبیه گالبیه کپک زده شد 

 
  از اون دور سیبیالش معلوم بود

 
حشتتمت خانم که حاال بهم رستتیده بود گفت:وای نوا جان الهی قربونت برم 

 زینب خانم جون خوبه اقا مهندس خوبه
 

سم حلیمه  سرش بخواد ها، ولی یه دختر ترشیده به ا سه پ سر نداره که منو وا )پ
 داره میخواد بندازش به نیما(

 
هار نخورده نوا:بله خوبن ستتالم دارن خدمتتون ای وای خاله حشتتمت نیما نا

 برم سریع ناهارشو بدم خدافظ 
 

سیریغ تر از این حرفا بود دنبالم دویید و  شمت  شروع کردم به دویدن ولی ح
 مچ دستمو گرفت

 
حشتتمت خانم:نوا جان لذایی که درستتت کردیو ندی به اقای مهندس ها یه 

 وقت خدایی نکرده مسموم میشه 
 



باره گ یه هنر می نه من از هر انگشتتتغ  جا مه  لدوزی، منجوق دوزی، حلی
 اشپزی،خیاطی،  رقاصی، خالصه هرچی بگم کم گفتم بچم مثل......

 
 نوا:خاله حشمت لذام سوخت

 
حشتتمت خانم:ای دختر نمیزاری حرف بزنم که ندی اون لذارو اقای مهندس 

 بخوره ها 
 

حلیمه لذا درستتت کرده االن میرم میگم بیاره برای اقای مهندس بخوره جون 
 وقت زن گرفتنشه دیگه  بگیره بالخره

 
حلیمه من صتتدتا خواستتتگار داره ولی من که به این جوونا امروزی امیدندارم 

 ولی اقای مهندس باهمه فرق داره مگه نه نوا جان؟؟
 

 نوا:بله شما درست میگید
 

خاله حشتتمت:فعال من برم به زینب خانم بگو امشتتب  برای امر خیر خدمت 
 میرسیم ...

 
 تا شده بود امر خیر یا ابر فرض.... ۱۶نه نه   تا شده بود ۴چشمام 

 



 خاله حشمت مگه پسر داشت امر خیر دیگه چه صیغه اییه؟!؟
 

 حتما واسه فامیالشون منو میخواد اخ جون شوهر
 

صدای لر لر  ستم که  سرم محکم ب شت  پا تند کردم و پریدم تو حیاط و درم پ
 زینب بانو به گوشم رسید 

 
این ستتومین دختره نیمای ذلیل شتتده بیا یکیشتتو  زی زی جون:ای بابا کوفت

 انتخاب کن دیگه
 

 نیما:یار باید خودش بیاد، برق لباتو دوست دارم نگو نه نمیشه...
 

 زی زی جتون وایتتتی زی زی ختتانم 
شده نوا چرا داد  شد و به من نگا کرد:چی سغ از نیما پرت  حاال با داد من حوا

 میزنی تو دختر
 

 م میخواد بیاد خواستگاری نتوا:امشب حشمت خان
 

 زی زی:وا خواستگاری برا کی؟ مگه حشمت پسر داشت؟
*** 



از خنده درحال انفجار بودم وای خدا وقتی حشمت و حلیمه و اقا هاشم با گل 
 و شیرینی وارد خونه شدن 

 
اولغ فکر کردم واسه هاشم اومدن خواستگاری زینب جونمم اخماشو سخت 

 م احترام با همون اخمغ گفت:نوا چایی بیارتوهم کشیده بود ولی به رس
 

که حشتتمت خانم گفت:چرا نوا زینب خانم جون خواستتتگاری هرکی هستتت 
 خودش باید چایی بیاره اقا مهندس چایی نمیاری

 
با تصور قیافه نیما تو اون چادر سفید گل گلی که داره چایی تعارف میکنه قهقه 

 ه میرن ایی میزنم که حشمت خان و زی زی بهم چشم لر
 

ده دقیقه بعد نیما با همون شلوار خونگیشو تیشرت سبزش با سینی چایی وارد 
 جمع میشه زی زی جونم معلوم بود خیلی داره خودشو کنترل میکنه که نخنده

 
 خدایی این مدلیشو دیگه ندیده بودیم

 
شدیم اونجا  شتیم فیلم هندی میدیدیم که متوجه  شمت:اقای مهندس ما دا ح

شنگیه بنابرین ماهم گفتیم دخترا میرن  سرا بعد دیدیم چه رسم ق ستگاری پ خوا
 یه بار انجامغ بدیم 

 



اها یادم رفت بگم حلیمه من منجق دوزی ، گلدوزی ، خیاطی ، ستتفالگری ، 
 اشپزی هرچی بگم کم گفتم از خصلت های این بچه 

 
صال  ستی زبانم بلده بچم ترکی مثل بلبل لری مثل قناری ُکردی که ا گو ناها را

 شمالی فول اصال همه زبان های ایران و بلده بچم 
 

 الهی حشمت دورش بگرده داشتم میگفتم حلیمه جان....
 

زینب جون که حاال دیگ خندش قطع شتتده بود رو کرد به حشتتمت خانم و 
گفت:حشتتمت خانم عروستتم اینجا نشتتستتته تازه بله رو گرفتیم امروز فردا هم 

 نامزدیشونه
*** 

 
شم نیما:وای الهی ق ستگار دارم چ شتر خوا سرم از تو بی ربونم بری نوا با اینکه پ

 مانا روشن 
 

 جوری به سمتغ برگشتم که صدای شکستن قلنج گردنم گوشامو کر کرد
 

 جلوی مانا االن چی گفت؟
 



 مانا:حاال چه تحفه ای هستی مگه، حلیمه سیبیلم از سرت زیاده
 

 میخورهبهار:اگه زن نیما بشه از حرص همه سیبیالش ِکز 
 

با حرف بهار همه زدیم زیره خنده که نیما جدی رفت روبروی مانا نشتتستتت 
 گفت:خدایی مانی دوسم نداری؟بیام خواستگاریت بگم زنم شو میشی؟!؟و

 مانا سرشو انداخت پایین 
 منم عین خری که کارخونه تیتاب سازی نشونغ دادن ذوق کردم

  
 داد زدم:زی زی جون بیا عروس دار شدی

روس چقده قشتتنگه ایشتتاال مبارکغ باد ، وای من چی بپوشتتم همون حاال ع
لباسته که واسته فارق التحصتیلی اون جلبک خریدم و واسته نامزدی میپوشتم 

 عروسی چی بپوشم خوب وای نیما پول بده
 

 نیما:خفه شو بله بگیرم دیگ میخوام زن بستونم حوصلم سر رفته از مجردی
 

و بله دوماد رفته دمه حجله عروس خانم نوا:عروس خانم بگو بله بگو بله بگ
 بگو

 
نیما:سکوت عالمت رضایته یا برم حلیمه سیبیلو بگیرم خالصه کیس واسه من 

 زیاده خیلی خواستگار دارم



 
 مانا:مرگ بیشور بزار بریم سره زندگیمون ادمت میکنم خاک تو سر

 
ست  شروع کردن به د ست زدن زی زی جون همه حتی خوده نیما  صدای د با 

دن زی زی جونم اومد تو اتاقو مانارو بغل کرد و گفت:کی بهتر از مانا همین ز
 االن به مادرت زنگ میزنم عزیزم 

 
نیما جدی رو کرد سمت زی زی جون و گفت:واسه پسر شما، واسه پسره شما 
شون حلیمه  سته اومدن یک سته به د شون با هدیه ها د ستگارایی اومدن هم خوا

سره کوچه اومده  شما سیبیل از  ستمال اومده  صدتا د شمت و با اون یکی ح
 بگین شما بگین توی این خواستگارا کی میشه عروس ایشالله

 
 زی زی جون خندید و گفت:تحت هر شرایطی دلقکی تو پسر 

*** 
بعده اینکه با دخترا یه عالمه خندیدیم زی زی جون نیمارو از خونه انداخت 

شون  شاهد مکالمه بیرون و مانا هم از خجالت زود رفت خون و منو ایدا و بهار 
 زی زی جون و مامان مانی بودیم ای وای یعنی دارم به عمه شدن نزدیک میشم

 
 ■■امیرآریا  ■■

 



شدی من که چیز بدی نمیگم مادوتامون به  ضب ها  سما:اه امیر چرا مثل میرل
 این سفر نیاز داریم عشقم

 
 اد داریم دختر بفهم_نه سمان نه چقدر بگم بابا ما تا چند روز دیگ قرارد

  
سما:تو دیگ خستم کردی چسبیدی به اون شرکت مسخره تازه تاسیس شده و 
شرکته فرهاِد به تو ربطی  شرکت های ذنجیره ایی خودت و فراموش کردی اون 

 نداره 
 

سمت  شم نبود رو کرد  سما عین خیال سما نگاه میکرد ولی  ضب به  مامان با ل
  بابا و گفت: عمو شما یه چیز بگید

 
 بابا:چی بگم من دختر سراره جان بیا کارت دارم 

 
مامان انگار از خداش بود از دستتت این دختر خواهره جیغ جیغوش که عشتتق 
پسرشم بود راحت بشه چون بدون هیچ حرفی صبحانشو نصفه رها کردو دنباله 

 بابا راه افتاد
 

 ش حرفحاال ففط منو سما تو سالن لذا خوری بودیم سعی کردم عاقالنه باها
 بزنم تا از خره شیطون پیاده بشه 

 



شکلت چیه؟ من قول  سه نیومدی، دیگه م شما تازه از فران سمان خانم مگه  _
 میدم بعد این قرارداد حتما ببرمت ُرم دوتایی فقط منو خودت

 
 سما:فعال درموردش حرف نزنیم االن نرو شرکت بیا بریم بیرون 

 
 رهامیر:نه عزیزم مثل اینکه مرلت یه پا دا

 
 بی توجه به سما از پشت میز بلند شدم و به سمت دره عمارت پاتند کردم 

 
شت با ملینا دختره بالبون حرف میزد موقع رفتن تنه محکمی  سام تو باغ بود دا

 به سام زدم تا کمی از حرصم که نتونستم سره خواهرش خالی کنم کم بشه 
 

 زبونشو از حلقغسمارو خیلی دوست داشتم ولی بعضی وقتا دلم میخواست 
 بکشم بیرون

 
سعید ماشینمو از پارکینگ بیرون اورد و من بدون توجه به سام که اسمم و صدا 
ضی وقتا  سما بع سمت خونه فرهاد اینا روندم وای  شدم و به  سوارش  میکرد 

 واقعا لیرقابل تحمل هستی عزیزم خیلی
*** 

 ش چرا دپرسیفرهاد اولین حرفی که بعد نشستن تو ماشین زد این بود:دادا



 انگار فقط این پسره که منو درک میکنه
 

 _هیچی یه جروبحث کوچیک با سما داشتم حل میشه بیخیال
 

 فرهاد:حتما بازم بخاطر من....
 

 _نه این دفعه بخاطر شرکت تو بود
 

فرهاد:نمیدونم من بیچاره چه هیزم تری به نامزد جنابالی فروختم که اینقدر از 
 من نفرت داره

 
ام شتترکتت همچین نگام میکنه که حس میکنم االن میاد چشتتمامو با وقتی می

 ناخوناش از حدقه درمیاره...
 

لبخندی به حرفای فرهاد زدم و اهنگ و عوض کردم نمیدونم حرفای نستتبت 
باحال فرهاد بود یا صدای ارامغ بخغ احسان خواجه امیری ولی بالخره بعده 

 یژن به مغزم رسیدیه شبانه روز لر لر شنیدن احساس کردم اکس
 

 ■■نوا عزیزی  ■■
 



نیما:نه بابا من شب حال رانندگی ندارم صبک زود همتون بیاید جلو خونه ما از 
 اینجا میندازیم کرج دوساعت بعدشم چالوسیم

 
شت دره  شپز خونه اورده بودم پ صدای نیما با همون پارچ ابی که از ا شنیدن  با 

 اتاقغ فال گوش وایسادم
 

اوستتگلیم با ماشتتین بریم تن لشتتتون که تو پرایده باقالی من  میثاق:بابا مگه
 جانمیشه ،شهرام بزلاله مینی بوستو بیار دیگه 

 
 شهرام:باشه من حرفی ندارم عروسکم ماشین جادس شما کالس میاید 

 
 دیگه بقیه حرفاشونو نشنیدم چون سریع پریدم تو اتاق و درم پشتم بستم

 ذاشتم برید که اسمم نوا نیست اسمم عقدسه اااِا جاده چالوس بدون نوا اگه گ
 

گوشیمو برداشتم و سریع شماره ایدارو گرفتم هنوز بوق اول نخورده بود گوشیو 
 برداشت:جانم

 
 نوا:رو گوشی خوابیده بودی ایدا

 ایدا: نه داشتم بازی میکردم کارت و بگو 
 



 نوا:بلندشید حاضرشید دارم میام دنبالتون امشب اینجایید
 

 بابا جون خودت راست میگی  ایدا:نه
 

نوا:جون من بیا دیگ مچه نیما و گرفتم فردا میخوان با مینی بوس شتتهرام برن 
 چالوس ماهم چتر میشیم بهشون 

 
 ایدا:اوکی نیم ساعت دیگ جلو دره خونتونم

 
 نوا:خاک تو سرت یه اجازه میگرفتی

  
خانم  زن بابام نوشینایدا:از کی اجازه بگیرم اجی بابا که سوئِد نکنه میخوای از 

 اجازه بگیرم
 

 نوا:خیلی خوب بابا دلم کباب شد واست
 

سی  شت و اجازه نمیخواس از ک شجویی دا شیو قطع کردم بهار که خونه دان گو
کاره زی زی جونم  که اون  مانی  یه تلفن اونم اوکی کردم میموند  با بگیره پس 

ف براش تعری بود رفتم تو اتاق زی زی داشت جدول حل میکرد وقتی موضوعو
شماره خونه مانی و گرفتم و بعد چندتا بوق  سریع  شه ایی گفت و منم  کردم با



صدای دلنشین خاله صبا تو گوشی پخغ شد و بعده کلی حرف از زی زی اره 
 از خاله صبا نه خاله صبا راضی شد مانی و بفرسته

 
)زی زی به پستترا یعنی میثاق و شتتهرام خیلی اعتماد داشتتت به قولی خودش 

 بزرگشون کرده بود بخاطره همین با رفتن ما با پسرا مخالفت نکرد(
 

 مانا:بلند شو نوا خرس قطبی بلندشو پسرا تو حیاطن اونوقت تو هنو کپیدی
 

ساعت گوشیمو دیدم  شدم  سیخ  سرجام  شنیدن این حرف مانا  صبک بود  ۴با 
سمت سرمو پریدم  شورتک پام بود زدم رو  ضر بودن ولی من هنوز   دخترا حا

کمدم یه تیپ زدم اصال نفهمیدن چی پوشیدم جوری سریع عمل کردم که سه 
دقیقه ایی حاضر شدم سریع با دخترا از اتاق خارج شدیم با دیدن پسرا که مثل 

 جسد رو همدیگه افتاده بودن 
 

 )دور از جون داداش گلم(
 

چشم لره ایی به مانا رفتم ولی خوب بیچاره حق داشت اگه اینجوری نمیگفت 
 مرا بیدار میشدمع
 

 اروم رفتیم و سوئیچ مینی بوس و از رو وسایالشون برداشتیم و رفتیم تو کوچه 



 
 بهار رفت وسایالمونو قایم کنم اون پشت وقتی وسایالمونو جاسازی کردیم

 
شدیم و کیلید مینی بوس و به زی زی جون که  شت مینی بوس ولو  خودمونم پ

 اش بزاره این مسافرت یهویی و عشقهبا ما بیدار شده بود دادیم تا سره ج
 

 ایدا:من دارم خفه میشم
 

بهار:ای بابا زر نزن ایدا االن میان وقتی اومدن طی یک حرکت انتحاری مثل 
 کماندوها میپریم بیرون

 
من:نه اینجا بخوابید یکم سختی بکشید بعد که رسیدیم کرج میپریم بیرون که 

 باشنهم سکته بکنن، هم دیگ راه برگشت نداسته 
**** 

بعده یک ربع از جابه جا شدن ما پسرا باسرو صدا وارد مینی بوس شدن و بعده 
 ده دقیقه راه افتادن ای نیمای جلبک میخواستی بی خبر بری شمال حمال 

هنوز ستتره خیابون نرستتیده بودیم که نیما دادزد:داداش میثاق بوی ترشتتیدگی 
 نمیاد

 
 میثاق:اره اوه اوه خیلیم ترشیدس بوش

 



شیده ی کپک ن یما:اره به جون خودت االن یه لحظه فکر کردم چهار تا دختر تر
زده پشتتت مینی بوس ولو شتتدن یادشتتون رفته لنگا درازشتتونو جمع کنن شتتما 

 همچین فکری نمیکنید
 

شیده ها بیاید بیرون بو  با تعجب بهم دیگ نگاه میکردیم که نیما داد زد هوی تر
 گندتون کله مینی بوس و برداشته 

 
زوری از روی هم دیگه بلند شدیم و به سمت پسرا رفتم شهرام که پشت فرمون 
لغ کرده بود از خنده میثاقم جوری میخندید که زبون کوچیکغ اون ته عربی 
می*ر*ق*ص*ید ولی نیما با ابروی باال رفته و داشت بهمون نگا میکرد که مانا 

 گفت:ترشیده خواهرته
 

سمت مانا و محکم کوبیدم  شتم  شید و گفت:مرض داری برگ تو کمرش داد ک
 روانی

 
بازی درمیاری ترشتتیده  به داره داری زن داداش  نه  باره  به  نه  نوا:کوفت هنوز 

 خودتی
 

 مانا:اااِا خواهرش تویی؟
 



 نوا:نه خواهرش حلیمه سیبیله
 

ستت  شمای م شقانه زل میزنم به چ سه های عا من:یه چتر خیس دریاکنارو پر
 بهانهسر روی شونت میگذازم بی 

 
 نیما:میخوامت خانمم با عشقت ارومم میخوامت خانمم با عشقت ارومه..

 
شتتهرام:بابا خفه شتتو دیگ نیما گند زدی تو صتتدای حامد همایون مرتیکه یه 

 لحظه فکر کردم خر تو ماشینه داره عر میزنه
 

 نوا:گوساله به در میگی دیوار بشنوهه صدامون خیلیم خوبه
 

 خمیمیثاق:ناموسوار صداتون ُش 
 ِِ  

 بهار:جلبک دلتم بخواد شخمی صدا ضایع خودته زباله
 

ند روز  جا داریم میریم اصتتال چ ما ک گه  ید دیگ االن یکی ب قا بس کن نا:ا ما
 اونجاییم

 
 شهرام:میریم داهات میثاق اینا تو شمال 

 



 ایدا:داهتتتتات؟؟
 

 بهار:اونتجتادیتتتگته کتجتاس؟
 

 ی بی خاصیت مغز فندقی ها نوا:مگ دیشب قرار نبود برین چالوس جلبکا
 

صلیمون کجاس  سیر ا نیما:کپک حداقل تا اخرش فالگوش میموندی بفهمی م
 نفهم چی تو مخه تو ناموسا؟

 
مستتخره بازی هامون تو اتوبوس و اذیت ازار های نیما ناگفته بماند ما ستتته 
شگل تو خوش اب و هوا تو رودبار بودیم  ستای خیلی خو ساعت بعد توی رو

 خیلی فاصله داشت که با دریا 
 

 نیما:نتتوا بتتبتتتیتن چتتتی پتیتتتدا کردم؟
شنیدید میگن هر ادمی همزاد های  شتیم که نیما گفت: سمت نیما برگ همه به 

 خودشو داره یا نه؟؟
 

 بهاربا اشتیاق :اره شنیدم
 

 نیما:من همزاد شما سه تا یعنی نوا و بهار و ایدارو پیدا کردم



 
 ایدا:تروخدا بگو کوشن

 
 هار:جدی؟ب

 
 نوا:زر میزنی؟؟؟؟

 
ید و  حاال برگرد ثاق  به جون خوده همین می ما:پشتتتت ستترتونن زر نمیزنم  نی

 پشتتون و نگاه کنید
 

سرا رو زمین  سه یه ثانیه هم فکر نکردم چرا مانا و پ اونقدر ذوق کرده بودم که وا
ولو شتتدن یا اصتتال همزادامون پشتتت ستترمون اونم تویه داهات کوره چیکار 

 خنگه دیگه(میکنن)
 

برگشتتتن ما همانا و دیدن ستته تا خر که ستتراشتتونو از باالی دیوار اجری بیرون 
 اوردن و مارو نگا میکنن همانا

 
ایداجیغی کشید به سمت نیما که حاال داشت میدویید حمله کرد منو بهارم که 

 از عصبانیت سرخ شده بودیم بهم نگا کردیم و رفتیم کمک ایدا
 

 ی ختتاصتتیتت هتتمزاده خودت ختره مرتیکه بی مخ نتوا:جتلتتبتتتک بتت



 
 بهار:داداشتو بگیرم جرش میدم

 
ایدا:وایتتتتتی فکر کنم منظورش از همزاده من همون خر ستتیاه کوچولوعه بود 

 چقدرم زشت بود نکبتی، بازم اون دوتای دیگه خوب بودن 
 

 بهار:ایتتدا تتتو واقتعتتا بیشوری
 

ار تو مستتابقه شتترکت کرده ما ستته تا نفس نیمای کثافت همچین میدویید انگ
شتن زمین و گاز  شدیم بچه ها اونجا دیگه خوابیده بودن دا سط راه ولو  زنون و

 میزدن نیمای عوضی هنوز نیومده شروع کرده خدا بخیر کنه این مسافرتو
 

****** 
ستاره ها اونقدر براق بودن که ادم حس  شنگ بود  ستا خیلی ق سمونه این رو ا

د قدمیشون ایستاده اسمون شب سورمه ایی بود اونقدر این منظره میکرد در چن
به دراز شتتتده بودیم و به  زیبا بود که هممون مثل جنازه کف پشتتتت بوم دراز 

 اسمون نگا میکردیم
 نیما:میگم بچه ها...

 مانا:کوفت
 ایدا:مرض



 بهار:مرگ 
سمت دخترا و گفتم کوفت تو جونتون مرض تو حلقتون  شتم  صبانیت برگ با ع

 مرگم به خودتون بیشورا
 

با اینکه نیما از صتتتب خیلی دخترارو اذیت کرده بود ولی خوب کستتی چیز 
 میخوره بجز خودم به داداشیم فوش بده واال

 
 نیما:الهی قربونه خواهرم برم 

 نوا:حاال نمک نریز چی میخوای
 نیما:هیچی میگم شما تخم مرغ میخواید واسه فردا

 مانا:تخم مرغ
 پیدا کردم نیما:اره کفتر 

 
وقتی نیما اینو گفتم شتتهرام چنان زد زیره خنده که گفتم االن دیوار های خونه 
بغلی میریزه رو زمین خوابیده بود پاهاشو تکون میداد یه لحظه فک کردم تشنج 

 کرده مرتیکه موسخله به موال
 

حاال نیماهم میخندید الهی قربون چاله داداشتتیم برم وقتی قهقهه میزد چاالی 
 لپغ از همیشه عمیق تر میشدرو 

 



بهار از جاش بلند شد رو به شهرام گفت:صب کن ببینم شما دوتا صبک رفتید 
 میوه بخرید از شهر چه للطی کردید 

 
 شهرام:هتتیت....چتی...فتقت...طت..

 
از کنجکاوی اینکه چیشده داشتم پاره یعنی داشتم عذاب میکشیدم شهرامم که 

 مثل ادم حرف نمیزد
  

وفت د َنرتیکه نخند دیگه بگو چیشده این بزباش جلبک اینجاروهم اباد نتتتوا:ک
 کرده یا هنوز دست به کار نشده

 
 نیما:نه به جون نوا فقط یه خواستگارم اینجا پیدا کردم تخم میزاره

 
مانا اخماشو کشید توهم حاال دیگ همه کف پشت بوم نشسته بودیم منو بهار 

 زوری خندمونو نگه داشته بودیم 
  

 بهار:داری مسخره میکنی
  

سم  ضایع تره ا سم خودش از همه  شید ا شهرام:اره بابا...این دلقک و بیخیال ب
 دختره مردم و مسخره میکنه



 
 ایدا:مگه این دختره مردم اسمغ چیه؟

 
 نیما:چی حدس میزنی؟

 
 ایدا:چمیدونم...عقدس...کوکب..من چمیدونم اخه

 
 شهرام:هیچ کدوم اینا نیست

 
 اسمغ خو مانا:پس چیه

 
 نیما:کفتتتر خانوم، قول داده روزیم یدونه تخم بزاره

 
 نوا:کی میخوای ادم بشی تو مرتیکه
 ایدا:حاال واقعا اسمغ کفتر بانوعه

 
شهرام بریده بریده گفت:نه بابا کفتر چیه اسم بیچاره کبوتره این خرو دید گفت 

نه بگی ن وای چه جوان رشتتیدی اینم گفت مرستتی اونم گفت من کبوترم اینجا
سرجان بهت تخم  شب خونه من بمون پ کبوتر ادرس خونمو بهت میدن بیا دو

 مرغ های محلی میدم 
 



نیما:اوه اوه مثل بلبله این شتتهرام یه و جا ننداخت جون من عاشتتق کفتربانو 
شتری  ستگاری بالخره قده  ست خوا ستم وا شدی میخوای فردا دخترا رو بفر

 شدی دیگه...
 

 نمک نریزید دیگه پاشین برین تو میخوایم بخوابیم  میثاق:خیلی خوب بابا
 

 ایدا:چرا شما؟ما دخترا میخوایم تو پشت بوم بخوابیم شما برید؟
 

میثاق:اااِا نه بابا چیه شتتما میمونا قشتتنگه که میخواید زیره این ستتقف خدا 
 بخوابید

 
 درضمن شما که عین چی از سوسک و مارمولک و اینجور چیزا میترسید....

 
شته ایدا :صبر کن ببینم کی گفته من از سوسک میترسم ها موقی که مامانت دا

سک و میکندم مینداختم تو اب  سو ست میکرده من پرا  شک در شیر خ ست  وا
 میوه گیری اب میوه سوسکی میخوردم جناب

 
میثاق:همون از بچگی ستتوستتک میخوردی االن اینقدر مورچه ایی بکغ کنار 

 خاله ریزه میخوایم بخوابیم 
 



 ■■امیرآریا  ■■
 

سی میکردم فنجون قهوه رو لبم نزدیک کردم  شه های رو میزو بر درحالی که نق
شدو خانم اکبری با عجله وارد  شم دره اتاق باز  شو بچ ولی قبله اینکه بتونم مز
اتاق شد اخمامو کشیدم توهم و گفتم: اینجا در نداره که سرتونو میندازید میاید 

 داخل خانم اکبری
 

هندس خانم کرمانی و خانوم ستتماواتی توی پارکینگ باهم صتتمدی:اقای م
درگیر شتتتدن همه کارکنا هم االن تو پارکینگ جمع شتتتدن دارن هم دیگه رو 

 میکشن 
 

شده  شمای گرد  سرعت و چ با تعجب به اکبری نگا میکردم با درک حرفاش با 
ست تو چیکار  سما، از د سور دویدم وایی  سان سمت ا شدم و به  از اتاق خارج 

 ؟کنم
 

گوشی از جیبم خارج کردم بعد روشن کردن چراغ قوه اش به سمت سما که با 
 حرص بهم نگا میکرد رفتم ولی قبله اینکه حرف بزنم

 
 سما:بابا سوپر من مرد عنکبوتی بابا لنگ دراز به ما چه ها به ما چه که....

 
 امیر:برو ویال سما



 
 سما:چی...من تنها برم؟!

 
و بلدی هم ویال این بغله برو نمون اینجا بی توجه امیر:نمیمیری که هم جنگل 

به جیغ وداد سما چشم به برادر اون دختره و دختری که همراهغ بود دوختم به 
 سمت چپ جنگل میرفتن 

 
 _برو سما..برو ویال 

*** 
جنگل و مه گرفته بود و هر چقدر جلوتر میرفتم مه شدیدتر میشد خخ دنباله یه 

 ل به خرمایی و چشمای سبز مایل به ابی بودم....دختر با موهای طالیی مای
 

تو تاریکی که این مورد ها قابل شتتناستتایی نیستتت،خوب احتمال خیس بودن 
 شلوار شاید از این طریق قابل شناسایی باشه

 
بی حوصتتله درحالی که به ستتنگا با پاهام ضتتربه میزدم برای پیده کردن یک 

 اشنای لریبه به راه افتادم
 

 ■■نوا عزیزی  ■■
 



ستتگ تو روحت نیما...الهی بمیری عوضتتی جلبک خاک تو ستترت دمالمو 
 کشیدم باال و بلندتر از قبل نیمارو صدا زدم...

 
 پس کجایی اشغال..از ترس نزدیک بود دوباره خیس کنم 

 
ضتتربان قلبمو توی دهنم حس میکردم اخ خدایا گه خوردم نمیرم فقط حیفم 

 جوون به این رعنایی
 

بخاطره مه هم بخاطره گریه...لرور که اینجا مهم نبود  چشتتمام میستتوخت هم
 داشتم سکته میکردم  

 
با صدای بادم تو خودم جمع میشدم و مسیر نامعلومم و ادامه میدادم...بلکه از 

 این جنگل خارج بشم...و برم سمت ساحل
  

 _هتتی...کتتستی اونتتجتاس؟!؟
 

تا با شنیدن صدای مردونه و لریبه ایی نور امید تو د ت ت تم تا ش لم روشن شد: اق
 کتجتتایتیتتتد متتن ُگتتم شتدم...متتیتتتتتتونتتی کتتمتک کتنتتی؟

 
 _هتتتی تتتو نتتوایتتی!

 



 بیشور جلبک هی تو کالت مرتیکه اگه کارم بهت گیر نبود که لهت میکردم
 

مت  یا جلو ببین نه خبرت ب یا  مک میکنی  که چی؟؟ک نوا:اره خودشتتم 
 و روحی...ناموسن روحی؟دیگه؟؟نکنه من مردم ت

 
 _ساکت شو دو دقیقه از جات تکون نخور ببینم کدوم گوری هستی تو

 
 نوا:خیلی بیشوری...

 
شده ایی که  شنی توی همون خراب  شه برمیگردم توهم تا رو شورم با _ااِا مم بی

 توشی وایسا
 

نتتتتتوا: وای وای نری چیز خوردم بیا منو ببر اینجا جک و جونور داره دارم کار 
 یکنم رو خودم ایشالله تا صب دختر خوبی میشمم
 

 _افرین دختر خوب حاال همونجا وایسا دارم میام
 

بی قرار ستتر جام ایستتتادم اطرافم پر بود از برگ و بوته نمیدونم خبرم چجوری 
اومدم اینجا کم کم نور سفید رنگی فضای تاریک و تا حدودی روشن کرد و تو 



سمتم گرفته  تاریکی جنگل قامت ورزیده ایی که شیغ رو  با بهت چراغ قوه گو
 بود نمایان شد 

 
 جتتون هتتیتتتکتتتلتتتو بخورم

 
 پسره با جدیت به سمت اومد و چراغ قوره رو تو چشمام گرفت 

 
 چشمامو جمع کردم و داد زدم:بکغ کنار اینو بزکوهی...کور شدم 

 
شدم با  سره خیره  شمامو باز کردم و تو چشمای براق اون پ دیدن کامل زوری چ

چهرش چیزی تو ذهنم جرقه زد دوتایی همزمان باهم انگشتتتامونو ستتمت هم 
گرفتیمو با اخمای تو هم رفته داد زدیم  تتتتتتتتتتتتتتتتو ایتتتتتتنتتتجتتتا چتتتیتتتکتتتار 

 متتیتکتنتی؟؟
 

 اون:هه نکن باید به تو جواب پس بدم 
 

پایین...اینقدر  من:هه و درد هه و کوفت انگار استتمون جر خورده این افتاده 
 کالس میزاره...بز کوهی

 
*** 



با دیدن ستتما و ستتماوات که وستتط پارکینگ دستتت به یقه شتتده بودن و تمام 
سمو پر  شتم نف شون دا سعی در جدا کردن شده بودن و  شون جمع  کارمندا دور

 صدا بیرون دادم و به سمتشون رفتم 
 

شغال فکر کردی همه مثل خودتن  ضی ا سماوات:حالمو بهم میزنی زنیکه عو
 ا امیره تو چیکار دارممن ب

 
 سما:خفه شو ه*ر*ز*....

 
 قبله اینکه سما اون حرف از دهنغ خارج بشه بلند داد زدم:ستتمتتتا

 
برای یک لحظه سکوت کله پارکینگ و گرفت و بعدشم صدای هقهقه سما بود 
که ستتکوت پارکینگ و میشتتکستتتت خدای من چرا این دختر یکم فقط یکم 

 سرمغرور نیست هوف اروم باش پ
 

 _برید سره کارتون مگه سینماس هتتنوز وایسادن منو نگاه میکنن 
 

همشتتون از ترس به دو ثانیه نکشتتید پارکینگ و خالی کردن کالفه دستتتی تو 
موهام کشیدم و گفتم: خوب سما منتظرم توضیک بدی که چرا اینجارو به چاله 

 میدون اشتباه گرفتی؟



 
بود امیر بخدا من کاریغ نداشتم  سما:امیتتر...متتن...هتمتتتغ تقصیره اون

سه اینکه حرصمو در بیاره هی میگفت امیر جونم  شت با تلفن حرف میزد وا دا
 امشب زود بیای خونه ها دلم واست تنگ شده 

 
_وایتتی ستتما وایتتتتی چی تو اون مخه پوکته اخه تو دختر مگه فقط اسم منه 

 خاک تو سر امیرهه دختره خنگ
 

یگه تاکی قراره پیغ تو باشتتم من تو خونه افستتردگی _همغ تقصتتیره توعه د
گرفتم گفتی با خاله نوشتتین و مامانم نرم مستتافرت که دلت تنگم نشتتی ولی 

 همغ تو این شرکت های کوفتی هستی کی قراره واسم وقت بزاری
 

_اصال میدونی چیه هر جایی دوست داری برو هرکاری هم دوست داری بکن 
 ه دور و وره من افتابی نشوولی یک هفته سما فقط یک هفت

 
شینم رفتم با کارای این  سمت ما سط پارکینگ به  سما و بی توجه به گریه های 

 دختر مگه اعصابه کار کردن هم واسه ادم میمونه 
 

 سما:امیر تروخدا صبر کن منم ادمم خوب
 

 نیما: چیکارم داری میکنی بکغ کنار 



 
شتغ و گفت شه که با تمام قدرت زدم پ شو مرتیکه بو قاومد بلند  لمون م:برو گم

 پاشو برو حموم جلبک بو سیرابی گندیده گرفتی حمال
 

نیما:خفه شو بابا دو هفته پیغ حموم بودم اگه زیاد برم حموم خاصیت هامو از 
 دست میدم منو همین جوری باید لیسید

 
نوا:اه اه کثافت حالم بهم خورد االن دستت کنم تو موهات خفاش میزنه بیرون 

 گندوازش بو
 

نیما:من عمرا برم حموم مگه مرلابیم مثل تو بدبخت اب کمه میری دستشوییم 
باید کاستته رو لیس بزنی جمعیت جهان با کمبود اب مواجه شتتده نمیشتته اب 

 ارزشمندو ریخت تو چاه توالت
 

مانا:ادم چندش ترو کثیف تر از تو ندیدم ناموسا پاشو جمع کن خودتو از وسط 
 روناتاق میخوایم بریم بی

 
 نوا:من با این زباله جایی نمیاما

 
 نیما:جون اصغرکچل بیا بریم بی تو من خرابم در رنج و عذابم ای....



 
 نوا:باشه باشه الزم نیست اینقدر التماس کنی میام باهات زباله ی من

 
 ایدا:بچه ها من حوصلم سر رفته ولی حال بیرون رفتنم ندارم

 
دایا ناموستتا وقتی این دخترارو خلق نیما:میگم تحتشتتون گشتتاده میگید نه خ

 کردی انگیزت چی بود ِد اخه خدای من کمتر ولی با کیفیت تر خلق میکردی 
 

نوا:نیما یه جوری میزنمت یه جوری میزنمت که بری هوا با برف ستتتال دیگه 
 بیای پایینا شما خودتون که از همه معیوب ترین جلبکا

 
 یم بازی کنیم راستتت میگه ایدا صتتبکبهار: ای بابا بس کنید دیگه شتتما دوتا بر

دریا بودیم تو خوده این روستاهم کلی باغ خوشگل هست اونوقت ما نشستیم 
 تو این خونه داریم به این دوتا دلقک میخندیم پاشید بریم هوا بخوریم

 
 میثاق: اره بریم تو همین باغ گردو که پشت خونس فوتبال خوبه؟!

 
 من فوتبال بلد نیستم نظر میده َنرتیکهمن:برو گمشو میمون گوسفند میدونه 

 
 مانا:نه وسطی بازی کنیم تیم بازندم باید به هممون کولی بده...



نوا: قبوله ولی کولی که حال نمیده ..شتتماها یه تیم ماهم یه تیم تیم بازنده فردا 
 شب باید بره تو جنگل واسه فردا هیزم جمع کنه

 
تابستتتون هیزم میخوای ت و باستتن اصتتغر کچل کنی هیزم نیما:روانپریغ تو 

 میخوای چیکار تو کپک
 

نوا:تو کاریت نباشتته تو باستتن کی میکنم اون هیزما رو اصتتال دوستتت دارم 
 بریزمغ تو جوب بتوچه ها

 
 نیما:اوکی بابا سگ خور پاشین جمع کنید بند و بساط و بریم باغ 

 
سرش باال شهرام که خوابیده بود و پتوهم تا  شبعد با لگد به زد کمره  یده بود  ک

 زد و گفت: پاشو جمع کن لشو میخوای بریم بیرون ، پاشو دیگه
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

شید  امیر تروخدا مرگ ستما نگو نه بابا حداقل یه ترکیه میتونیم بریم خوب ببخ
 دیگه من چمیدونستم اسم نامزد سماوات امیره همه اینا از عشقه بخدا

 
 خورد هست دختر_سما گریه نکن به اندازه کافی اعصابم 



 
_باشتته اقا امیر یادت باشتته منم محتاجه تو نیستتتم خودم فردا با مبین و ستتام و 
عرفان و دوست دختراشون میرم استانبول توهم نمیتونی مانعه رفتنم بشی دیگم 

 به من زنگ نزن اقای اریا 
 

کالفه دستتتی توی موهام کشتتیدم و گفتم:ستتما چرا دستتت رو نقطه ضتتعفم 
شتتعور داشتتته باش بیشتتعور میگم کار دارم توهم با هرخری گذاشتتتی ها بابا 

 میخوای برو ترکیه به چپ و راسته پسره ایندم
 

ستتما:چی االن تو چی گفتی؟؟هه به کی به ستتما امیر یادت رفته بابای من 
 کیه؟هان؟

 
 _خفه شو سما برام مهم نیست با پدرت تهدیدم نکن که یه بشکن بزنم.....

 
و بگو!! د بگو دیگه چرا الل شدی تک پسر حسین سما:چرا سکوت امیر بقیش

 آریا؟؟؟هاان چرا ساکت شدی اقای مهندس؟؟؟
 

 دهن باز کردم حرفی بزنم که صدای فریاد جدی مامان تو سالن اکو شد 
 

تد دیگه شورش و در اوردید شما دوتا مثل سگ و گربه  ت ت تی ت تن ت تس ک ت ت _ب
 میمونید اینه عشق؟؟؟



 
سخره  شق و به م شتن کناره شما دوتا ع شق ارامغ دا گرفتید هتتتتا؟؟مگه ع

 معشوق نیست؟
 

 شما دوتا پیغ هم ارامغ ندارید هیچ مایه سلب ارامغ دیگرانم شدید؟؟؟
 

شد زندگی دو دفته  شما یه چیزی بگید همغ کار کار کار این که ن سما:خاله 
اس دارم خودمو میکشم بیا بریم مسافرت ولی فقط یه جمله میگه کتتتتار دارم 

 ه شدم خوب حتی نمیزاره خودم با اکیپمون برم سفر خست
 

مت منو  مان رو کرد ستت ما که گریغ اوج گرفت  چشتتم لره ایی براش رفتم 
شب بمونید یکم روحیه تون  شب برید ویال دو سایالتونو جمع کنید ام گفت:و

 عوض بشه بعدش برگردید توهم این دو روز کارارو بسپار به فرهاد
 

 _ولتتی متامتتان...
 

تیس ولی و اما نداریم نکنه فکر کردی همه بیشعورن و فقط خودتی که سر _هت
 از کارای شرکت در میاری امیر

 
****** 



 _ ستتتمتتتا کتتتمتتغ کتتن بتتابتتا متگتتتته کتری اختتته
صتتدای گلزار اونقدر بلند بود که حتی صتتدتا ماشتتین عقب ترم از اهنگ ستتما 

 خانم لذت میبردن 
تتتم کتته نتتمتیتتتدونتتم گتتریتتته کتتتردم یتتتا زیتتره متتن یتته دیتتوون

 بتتارونتتم 
 متتتن یته دیتتتوونم پتتس نتتتترستونم وقتتتتتی دالتتتتتونتتتم....

 
تیخوای  ت تم ت تقم ن ت تش با عصبانیت ظبط و خاموش کردم و رو به سما گفتم:ع

 بتتتخوابی عزیزم
 

شه شه پس بگو با شحاله  سما:کی لیر از تو؛تودلم جا کی لیر از من باتو خو
یه  بارونم من  یا زیره  یه کردم  یدونم گر که نم یه دیوونم  دوستتتت داره بگو اره 

 دیوونم....
 

با این ادا استتوالش نتونستتتم جلوی کغ اومدن لبخندمو بگیرم لبخند پت و 
 پهنی زدم که از چشمه سما دور نموند 

 
ندی من دلم به چی ستتما:اوف اره بخند قربون خنده هات بشتتم بخند تو نخ

 خوش باشه زندگیم اقایی صبورم عیوبم
  



سه محکم و پر  شت بعد یه بو شو روی لپم گذا شو اویزونم کردو لبا سما خود
سرو صدا گفت:عشقم تو نباید هیچ وقت از دست سمانت ناراحت بشی دیگه 

 رومخم کاریشم نمیتونی بکنی 
 

..ولی ناموستتن خیلی امیر:چرا بزار بگیرمت خودم ادمت میکنم ستتمانه خانم
 رومخی

 
 سما:حاال خودم اعتراف کردم تو نباید به روم بیاری که عشقولم 

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 
مشتغول پهن کردن زیر اندازا بودیم و پسترا داشتتن با ظبط و باند ضتایعه مینی 
بوس ور میرفتن مشتتغول کاره خودمون بودیم که صتتدای بلند موزیک ناگهانی 

 لندی بکشیم که پسرا همشون شروع کردن به خندیدن باعث شد هممون جیغ ب
 

شو انداخته  صدای نکر صدای حامد همایون کله بالو گرفته بود و این نیماهم 
 بود رو سرش)دهن اهنگ این حامد همایونو سرویس کرد این نیما(

 
 نیما:دستتتتتتتتم تتتتو شتتورت یتتتاره

  



 نری جون میثاقمیثاق: داداشتتتم دختر نشسته رعایت کن بقیشو 
 

 نیما:خیلی خوب دستم تو دسته یارهه قول میدم تو شورتغ نره
 

 مانا:تا حاال کسی بهت گفتم چقدر بیشوری؟
 

 نیما:اووم اره خوب اینو که خیلیا میگن مثال اون یاری که دستم تو شور...
 

 مانا:باشه باشه نمیخوام باز کنی موضوع و تو خودت نزده می*ر*ق*ص*ی 
 

یاقت نداری که خوب شد به مامانم گفتم زنگ نزنه به مامانت واسه نیما:ایغ ل
 خواستگاری واگر نه تواالن بیخ ریشم بودی اوه اوه خدا به دور

 
 مانا:دلتم بخواد میمون زشت

ستگاریو بپیچونه چون االن  صحبت خوا )نیما به زی زی جون گفت یه جوری 
میدن چه برستتته جیبغ از کله عموجانی خالی تره ستتیب زمینی هم بهغ ن

 دختر(
***** 

 ایتدا گتتل بتتگتتیتر



از ستترو روی هممون عرق میچکید و مانا خبره مرگغ افتاده بود بیرون منتظر 
بودم ایدا گل بگیره ولی وقتی توپ خورد به زمین بعد این ایدای مسخل گرفتغ 

 صدای هوارای پسرا و جیغ من یکی شد 
ا رگ شورت اصغر کچل تو دهنت بینوا:جتلتبتتک بتی ختاصتیتتت بیا برو بتم

 بشین خبرت 
مانا خوابیده بود رو زمین و میخندید ایدا هم زوری جلو خندشتتو گرفته بود که 

 حسابی حرص درار بود 
 

 بهار:هیتس نوا بیا وایسا
 

بازی خیلی هیجانی بود عوضتتی ها اینقدر توپ و ستتریع و بدون مکث بهم 
 فقط وستتط وایستتاده بودیم جاخالیمینداختن که ما حتی نمیتونستتتیم بدوییم 

 میدادیم 
 

 نیما:بتتچته هتتا نتتوا رو بزنید 
 نوا:نتتتیتمتتتا 
 نیما:جتتونتتتم

صبا انگار  شد الم شروع  شون  قبله اینکه بخوام حرف دیگه ایی بزنم پاس کاری
داشتتتن دشتتمن خونیشتتونو نشتتونه میگرفتن داشتتتم قهوه ایی میکردم اون توپ 

 ودم ناموسن میخورد به من سرویس ب



 
تو هپروت خودم بودم که بادیدن توپی که داره به سمتم میاد رو زمین دوال شدم 

 و از زیره توپ رد شدم
 

 رد شدنم همانا و صدای جیغ بهار که نشان از سرویس شدنغ بود همانا
 

نیما:اوه اوه ببینید این مارمولک خاندان عزیزی هنوز مثل شتتیپور این وستتط 
 وایساده که...

 
:خیلی خوب نمک دون کم نمک بریز حسابی خندیدیم پنج تایی جر زنی و نوا

 پرت کردن حواسم نداریم افتاد
 

باختو ماهم بریم  یا قبول کن  باختی ب نیما:زر نزن دیگه تو که خودت میدونی 
 بشینیم شکست تلخه ولت..

 
 نوا:حرف نیا کوچولو توپ و بنداز

 
در به در محکم توپ مینداختن مرحله سختی بود پسرا مخصوصا نیما و شهرام 

 و من هربار از یه طرف فرار میکردم 
 

 دخترا: یتتتکتتت....دو...ستتتتته...چتتهتتتتار....



ذوق مرگ بودم و پسرا کم کم داشتن نا امید میشدن رو کردم سمت دخترا و داد 
زدم:حتتتتتتتتتال کردیتتت..هنوز حرفم تموم نشده بود که با حسه سوزش رون پام 

 نثار خاندان کسی که توپ و انداخت کردم.....اخ....متتامتتتتان  فوش ناموسی
 

پسرا:پتتتتنتتتتتج هتتتتتورا ایتتتتتول داش متتیتتتتثتاق بتتی بتتتختار یتتته 
 بتتختاری بتتتلتتند شتتد ازت شتتلتغتتم خان

 
شیدن و ما عزا گرفته بودیم  سرا قلیون میک سته بودیم پ ش تو حیاط روی تخت ن

 ون امشب چجوری بریم خبره مرگمون هیزم جمع کنیمخیره سرم
 

صغر کچل بکنی  سن ا بهار:الهی درد بگیری نوا به قول نیما هیزم میخوای تو با
 شاسکول روانی خیر نبینی تو

 
 نوا:حاال زر نزنید ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزم

 
ا دو روزه ینیما:چرا اونجا نشتتیتید دارید لدلد میکنید بیاین قلیون بکشتتید دن

شتون میزنه میمیردید دیگ از مرگ  شب میرید ماری عقربی چیزی نی فوقغ ام
 که باال تر نیست هست

 
 مانا:مت..متگتت....متتگته متارم داره



 
میثاق:مار که چیزی شتتنیدی که ادم کوتوله ها تو شتتمال کشتتف شتتدن بعضتتیا 

 میگن ادم کوتوله هارو تو جنگل های رودبار دیدن
 

 قورت داد و گفت:چرت و پرت نگو میثاق حوصله ندارم ایدا اب دهنشو
 

 نیما:ااِا بهار سوسک
  

سه تا پرنده ایی که روی دیوار  شید که دو با گفتن این حرف بهار چنان جیغی ک
 بودن پریدن

 
نیما زد زیره خنده و بریده بریده گفت: یعنی وقتی من االن نصتتفه ام اینطور 

کامل بشم،ببینم چتی میشم...واویلتتاست باحالم اگه نیمه گمشدم پیدا بشه و 
 اونموقع 

 
 بهار دیگه کم مونده بود بزنه زیره گریه خیلی از سوسک میترسید خواهرم

 
نتوا:نیما مرگ من دیگه شوخی شتری نکن داداشم بچه مردم ریتتتد...اهتتتم  

 یعنی ترسید سکته کرد منظورمه 
 

 نیما:هتتتتهتتتتتهتتتتتته باشه



 
و زمین کناره پستترا مشتتغول قلیون کشتتیدن شتتدیم که نیما یهو از ماهم رفتیم ر

شه دیوونم  شتم به دادا شده دا شمای گرد  شو پوشید با چ شدو کتونی جاش بلند 
 نگا میکردم ولی قبله اینکه حرف بزنم میثاق گفت:کجا میری تو 

 
شیرینی محلی اومد ناهار بو اش  صبک بو  سایه بغلی  نیما:بچه ها از خونه هم

ومد االنم که بو قورمه ستتبزی میاد،میخوام برم در بزنم بگم ما به جهنم رشتتته ا
 خودتون اسهال میشین بدبختا 

 
 ■■امیر آریا  ■■

 
دستمو روی بوق گذاشتم و عینک دودیمو روی چشمم جابه جا کردم سرایدار  

 فوری از سرایداری بیرون اومد و دره اهنی سفید ویالرو باز کرد
 

 هندس سرایدار:سالم اقای م
 

 سری براش تکون دادم و وارد ویال شدم
  

 _سمان...سمانه خانم رسیدیم
 



 _وای امیر میمردی رمانتیک میشدی منو بغل میکردی میبردی تو ویال
 

سرایدار(و مریم خانم بغلت کنم دیگه  شم) سما...جلوی اقا ها سنگین باش  _
 چی..چشمم روشن زود بیا پایین که از خستگی دارم میمیرم

 
 ه امیر همیشه بی احساس بودیسما:ا

 
ستگیره  سریع د سمت درب ویال رفتم  شتم و به  صندوق بردا چمدون هارو از 
رو پایین کشیدم و وارد ویال شدم نقشه این ویال معرکه بود معرکه روش به دریا 
پشتشم جنگل باید افرین گفت به مهندس این ویال نقشه کشی فوق العاده ایی 

 بود
 

استته اینجا تنگ شتتده بود امیر میدونی چند وقته شتتمال ستتما:وای چقدر دلم و
 نیومدیم

  
شد:اره  ضای ویال پخغ  شنایی توی ف صدای ا شو بدم  قبله اینکه بتونم جواب

 دیگ عشق من دیگه بهم سر نمیزنه بی وفا شده همغ پیشه توی ایکبیریه
 

 سما:وای خدای من مگه قرار نبود تنها باشیم امیرعلی
 



سط  اونقدر از دیدنغ توی شحال بودم که چمدونارو اون و ویال متعجب و خو
سمتغ پا تند کردم وقتی منو تو الوش گرفت انگار بهترین حس  ول کردم و به 

 های دنیا تو رگام تزریق شد 
 

لیال:الهی لیال فدات بشتتته امیرم...یه زنگ نزنی ها دردو بالت بخوره تو فرق 
 سره وحید و حمید 

 
ماق وحودم ز هه ایی از اع قت منو قهق فدات بشتتم تو هنوزم هر و دم و گفتم:

 میبینی اون دوتارو فوش کغ میکنی
 

شدی  لیال:لیاقتشتون همینه نره خرا بی وفا یه یادی از این بدبخت نکنیا، توهم 
 فرشاد

 
سما:لیال خانم امیر خسته است اجازه بدید یکم بخوابه بعد شروع به بازجویی 

 کنید ایغ یکم مراعات 
 

 ه ایکبیریلیال: اخه بتوچ
 

سما:امیر به لیال خانم جونت بگو با من درست صحبت بکنه و احترام خودشو 
 نگه داره االنم بریم بخوابیم عشقم شبم بریم ساحل



 
 _تو برو استراحت کن سما

 
 فتتتتترنتتوش...فتترنتوش 

 
سما با عصبانیت چمدونه صورتیشو برداشت و از پله ها باال رفت از حرصغ 

ی زمین میکوبید که بخاطره برخورد کفشای پاشنه بلندش با پاهاشو محکم رو
 پله های سنگی ویال صدای بدی ایجاد شد 

 
لیال:هتتتتتتوف دردوبالی وحید و حمید بخوره تو سره این دختر خالت که اگه 

 دوسغ نداشتی خیلی وقت پیشا باهمین ناخونام چشماشو در میاوردم
 

 فرنوش:بله اقا صدام کردید 
 

سریع یه قهو شه _ شامم به مادرت بگو زحمت نک سه  سبز بیار وا ه و یه چای 
 میریم بیرون امشب

 
 فرنوش:چتتشتتتم آقتتتا

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 



 نتتوا:نیما چادرو برداشتی)چادر مسافرتی(
 

نیما:کتتتوری پس این دسته ختتتتتتتتتره به این بزرگی اینجاس نمیبینیغ حاال یه 
 نیست....کروموزوم اضافه داری قبول ولی دیگ قرار 

 
شهرام:داداش بیخیالغ االن این بیچاره ها در حاله سنکوب هستن رو مخشون 

 نرو 
 

با تمام تیکه های نیما به کور بودن منو کویین مینی بوستتمون بهار ستتواره مینی 
بوس شدیم و به سمت جنگل معروف رودبار راه افتادیم،جنگلی که نفرین شده 

سرآلاز بدبختی من بود، شرط بود،جنگلی که  کاش..کاش من هیچ وقت اون 
 مسخره هیزم جمع کردن و نمیزاشتم

 
***** 

 مانا:هی ناموسا اینجا خیلی خوشگله 
 

 ایدا:منتظرم هوا تاریک بشه ببینم هنوزم نظرت همینه یا نه
 

مانا:کوفت حاال چرا فاز خوفناک میدی منظره به این خوشگلی رو به روی دریا 
 پشتتم یه جنگل بکرو دست نخورده



 
 نیما:شهرام راستشو بگو اینجارو از کحا پیدا کردی ناقال خاک تو سرت کنم

 
نوا:بابا اینجور جاها که به سیس ما نمیخوره برادرا بیاید بریم همون دهات کوره 

 اونجا چادر بزنیم مرگ نوا تو این جنگل خرسم پیدا میشه فک کنم
 

 نیما:نوا اگه ترسیدی بگو خواهره گلم
 

رس کجا بود من از اونحایی که من خیلی بیوتیفولم ترس تو کارم نوا:نه عزیزم ت
 نیست 

 
سگ از  شید همتون کجا مثل مثل  شگلی نازی الهی فدام ب واال من به این خو

 شبه این جنگل میترسم ها 
 

 منو ترس هه خندم گرفت....
 

نیما:نوا جان خواهرم اگه اعتماد به نفس تورو باده معده داشتتت االن امپراطور 
 دها بود ناموسنبا
 

هنوز حرف از دهن نیما خارج نشتتده بود که خنده بچه ها رفت باال بهارم که 
 طبق معمول خوابیده بود رو زمبن میخندید 



 
 چشم لره ایی به نیما رفتم که به هیچ جاشم حساب نکرد عوضی 

 
 پسرا چادر زدن و ما زیر انداز هارو پهن کردیم 

 
س ریختیم بیرون و میثاق مثل همیشتته شتتروع تمام بندو بستتاطمونم از مینی بو

 کرد ور رفتن با ضبط و باند ماشین قراضه شهرام 
 

 که حاال فهمیده بودم کمه کم دو تومن واسه شهرام اب خورده
 

 )منظورش ضبط و بانده که دوتومن اب خورده واسه شهرام( 
 

چند ثانیه بعد صتتتدای اروم اهنگ تو محیط پخغ شتتتد کلی بازی کردیم از 
ساحل ولی هر کاری میکردم از فکر اینکه ما باید پ ن بازی جلوی  شِ ستور تا  ا

امشتتب بریم تو اون جنگل خیره ستترش دستتت نخورده هیزم جمع کنیم و این 
 پسرا خبره مرگشون اینجا تو چادر بکپن در نمی اومدم 

 
تاریک تر میشتتتد ترس توچهره ایدا و بهارو مانا و همچنان خوده  هرچی هوا 

 بیشتر دیده میشد بیوتیفولم
 



 ■■امیر آریا  ■■
 

_مثال اومده بودیم دوتایی خوش بگذرونیم از یه ستتمت لیال جونت از طرفی 
هم ستتام و نوشتتین که خودشتتونه چتر کردن امیرررر خوب یه چیزی بگو دیگه 

 عشقم 
 

 _سما بسه دیگ االن من پاشم سرمو بکوبم به دیوار داداشت داره میاد اینحا 
 

کار داره هاااا ستتام ازار داره اون لیال خانوم ازار داره دیشتتبم که _ستتام به ما چی
نزاشتتت کناره هم بخوابیم همشتتم بهم میگه ایکبیری چراا هیچی بهغ نمیگی 

 امیرر من نامزدتمممم
 

 _سما االن مشکلت چیه ها؟ مامان لیال که کاری باما نداره؟؟
 

 و خراب کرد _کاری نداره تمام نقشه هایی که واسه دیشب ریخته بودم
 

 _چه نقشه هایی؟؟
 

ستتما لوند خندید و گفت:هیچی میخواستتتم دیوونت کنم ولی لیال جونت 
 نزاشت

 



 امیر:چرا االن اینکارو نمیکنی؟لیال خانم جونم رفته پیغ وحید خیر ندیدش
 

 سما:اووم فکره بدیم نیست حاال بیا منو بگیر اگه بگیریم دیوونت میکنم
 

 یامامیر:حله شما برو پشتت م
 

 سما:اوکی من رفتم 
 

شگی پاهاش بودو  شنه بلندش که یاره همی شای پا سمانه با گفتن این حرف کف
 گوشه ی اتاق پرت کردو شروع کرد به دویدن 

 
هارت و  ناره هم م یه موارد لوس نبود چون از بچگی ک ثل بق تو این مورد م

 اموزش دو رو دیدیم
 

 اچار به دنبالغ سمانه تند به سمت در پشتی ویال رفت و منم ن
 

 _سمانه نرو تو جنگل!!
 

ستتما ایستتتاد برگشتتت ستتمتم و گفت:چیه امیر جون نکنه از تاریکیه جنگل 
 میترسی



 
 بیا عشقم قول میدم کارای بد نکنم

 قبل از اینکه فرصت کنم حرفی بزنم شروع کرد به دویدن داد زدم:
 

 میخوای شیطنت کنیی سمانه؟!؟!
 

 ی باشهسما:تا درک شما از شیطونی چ
 

به خودم اومدم دیدم وستتط جنگلیم اونقدر دنباله هم کردیم که لباستتامون از 
 عرق به تنمون چسبیده بود 

 
شدو گفت بریده بریده گفت:وای امیر من دیگه نمیتونم  سمانه روی زمین ولو 

 این همه راهو برگردم 
 

شی بغلت نمیکنما، مثل دخترای رمان ها  ستی که کم ۶۰_خودتم بک ه کیلو نی
 کیلویی ۷۵یا  ۷۰کمغ  

 
 ۶۰کیلو ام میفهمی فقط  ۶۰_امیر خیلی واقعا بیشوری،من فقط 

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 



_مانی تو ایدا از این سمت برید منو بهارم از این سمت میریم نیم ساعت دیگه 
 بیا همینجا باهم برگردیم

 
 مانا:وایی نوا الهی بمیری با این کارات بریم ایدا

 
 و روشن کردیم راه افتادیم بهار از پشت چسبیده بود به من چراغ قوره مون

 نوا:باقالی چرا چسبیدی به من هیزم جمع کن دیگه خبره مرگت
 

صاف  شته دوباره  شد ولی هنوز یدونه چوبم خبرش برندا بهار روی زمین دوال 
 شد

 
 بهار:نوا این چوبا خیسه چرا پس

 
 نوا:خیس....بارون نیومده که

 
 اومده من چمیدونمبهار:دیشب شاید 

 
 نوا:به درک که خیسه همینارو جمع کن بریم دارم سکته میکنم

 



شد  بهارم که خودش دستته کمی ازم نداشتت ستریع و بدون هیچ حرفی دوال 
منم دسته چراغ قوه رو کردم تو حلقم و برای کمک به بهار روی زمین خم شدم 

 ناموسن خیلی ترسناک بود
 

تصتتور کن که توی تاریکی جنگل بزرگ که  )شتتاید مستتخره بیاد ولی خودت و
شیرین  ستای  سنگا بیرون بزنه کنار دو هر لحظه ممکنه جک و جوتوری از دله 

 عقلت مجبوری هیزم جمع کنی(
 

سه زباله بزرگ ریختیم و یکم رفتیم جلوتر تا  هرچی جمع کرده بودیم و تویه کی
سیدم ستی رو دهنم قرار گرفت اونقدر تر شم د د قلبم تند میز اومدم دوباره خم 

 از ترسم اختیارم و از دست دادم و شلوارم خیس شد
 

 از بچگی شاشو بودم وای خدا ابروم
 دزده منو به جلو پرت کردو گفت:خاک تو سرت نوا شاشیدی بهم که

 
 وایتتتتتی شتاشتتیتتتدم بتتته نتتیتتمتتا

 
شا سرت خود ادراری داری تو دیوانه   2۳شو نیما:نوا الهی بمیری ای خاک تو 

 سالته هنوز میشاشی به خودت
 

 نتتوا:وایی نیما جلبک ببین چیکار کردی



 
 نیما:تو شاشیدی  من چیکار کردم

 
 نتوا:وایتی شتلتوار از کتجتتا بیارم خداا

 
 شلواره ورزشی سبزه نیما و شلوار ادیداس خودم ختتیتتس بتتود

 
ن تو شاشیدی رو نوا: نیما جون بتول خانم مادر بزرگه همسره ایندت حلیمه جا
 من خودم دیدم تو شب تاریک شاشیدی بهم انکار نکن نیما

 
 سالگی شبا زیرت بارون میومد ۱۶نیما:خفه شو اصال تو نوا شاشو معروفی تا 

 
 بهار:وایتتی نوا خاک تو سرت

 
نوا:کوفت یکی بگه چیکتتتار کنم شلوار ندارم که جیشی شتتتد شلوارم ابروم 

 متتیره
 

 بدبخت شدم
 



:نیما...نیما ناموستتن گرفت صتتب کن برم تخلیه بعد بریم ناکام کن جوون نوا
 مردم اخ اخ داره میاد

 
 نیما:چی داره میاد؟؟

 
 نوا:شماره یک نیما شماره یک!

 
نیما:توکه همین یه ربع پیغ رو من تخلیه کردی بشتتین ستترجات همیشتته چرا 

 گند میزنی تو کارای من تو
 

سترس وار سن ریخت نیما ا شتا نوا:نامو شت م صب کنید من برم اون پ شد  د 
 ردیف شم بیام

 
نیما:ای خیره ستترت بیاد طبیعت بکرو با توالت عمومی تو جاده ها اشتتتباه 

 گرفتی نامسلمون خاک تو سرت کنن 
 

 نوا:خفه شو بزلاله صب کنید میام االن 
ناچار پا تند کردم تا یه جای مناستتب واستته تخلیه دوباره پیدا کنم)هرچی االن 

 ی خودتی(گفت
 



سنگ  شته یه تخته  صد پ شدن مق اونقدر جلو رفتم که نیما و بهار از دیدم محو 
بود...اومدم بنده شلوارو باز کنم ولی با حسه اینکه دیگه دستشویی ندارم خاک 
 توسری تودلم به خوده بیوتیفولم گفتم که این همه راه اومدی اخرم بارون نیومد

سیری که اومده بودم نگا شتما االن باید  ناچار به م شونه گذا شد ن کردم خوب 
 مستقیم برم به پیجم سمت چپ

 
خوب مستتقیم میرم ستره دوراهی می پیچم ستمت چپ اونوقت میرستم به یه 

 درخت بزرگ که نیما اینا ده قدم جلوترش ایستادن
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

 سما:بیا عشقم بوستم کردم حاال پاشو منو ببر ویال دیگه انرژی ندارم
 

شه  بدون صال امکان نداره با بوس و موس خر ب شدمو گفتم:ا توجه از جام بلند 
 پاشو...پاشو خسته شدم دیگه

 
 سما زوری از جاش بلند شدو خودشو اویزون من کرد

 
 _نتتتوا...بتتازی..بتتتتستتته زودبتتیتتا بتیتتترون نتتتتتوا....

 



 _نتتیتتما دارم متیتتتتترستتتتتم
  

 تتتشتتنتتگی نتتیتتست_نتوا شتتتوختیتته قت
 
 سما:وایتتی ایتتنتتا دیتتگتتته چتتی متیتتتگن 

 
 امیر:یکیو گم کردن فکر کنم همینجا بمون

 
 سما:به ما چه ربطی داره امیر نرو

  
 امیر:هتتتتیتتتس....

 
به ستتمت صتتدا که معلوم بود خیلی به ما نزدیک تره قدم برداشتتتم یکم جلوتر 

یکی جنگلم توی چهرشتتون قابل دید بود به دختر پستتری که نگرانی توی تار
 چشمم خورد 

 امیر:اتفاقی افتاده؟؟
 

پستتره که معلوم بود خیلی ترستتیده گفت:خواهرم لیب شتتده...میدونم این یه 
 شوخیه مسخرس شما به کارتون برسید 

 با این حرفغ اشاره ایی به درختی که پشتغ نشسته بودیم کرد 
 



نامزدم بهتره اخمامو توهم کشتتیدمو گفتم:بجای دخ الت کردن تو کاره من و 
 بگی خواهرت و چرا توی این جنگل بزرگ ول کردی؟

 
 بهار:رفت دست...

 
 نیما:رفت کاره ضروری بکنه سره تخته بشورنغ

 
_این جنگل و مثل کف دستتتم بلدم بگو خواهرت از کدوم طرف رفته؟!مطمنم 

 میتونم پیداش کنم
 

 _پوزخندت تو لوزالمعدم برادر
 

 د نزدم..._پوزخن
 

 پسره پرو منو دست میندازه بی عرضه
 

ما  یدا کنیم ببین این نوای  کار کردی بگرد خواهرمو پ حاال مهم نیس چی ما: نی
 خنگه فکر کنم چپ و راستشو برعکس رفته تو برو راست من میرم چپ

  
 با چشمای گرد شده به پسره نگا میکردم ادم از این پرو تر ناموسن هست



 
ش ست کرد تو جیب شید د ستمو ک سوت پالستیکی قرمز از جیبغ دراورد د و یه 

ستمو گفت:نوا یه دختره کوچولو  سط د شت و سوت و گذا شتمو باز کرد  جلو م
با  به ابی  به خرمایی چشتتمای ستتبز مایل  ریزه میزس موهاش طالیی مایل 

 احتمال خیس بودن شلوار پیداش کردی سوت بزن
 

 پسره جدی بود جدی یه درصدم
 

ار خنده شوخی تو چهرش ببینم و از چشمای اون دختره هم معلوم نمیتونستم اث
 بود دارن راست میگن

 
شگل به  صیفات برادرش یه دختر خو شلوار این دختر که از تو ففط موندم چرا 

 حساب میاد خیسه
 

اون: با من در نیوفت جوجه ماشینی من از کجا میدونستم اون دختر کوچولویی 
 ه توی عفریته باشیکه داداشت تعریف میکرد گم شد

 
 نوا:ساکت شو بجای بحث منو ببر پیغ داداشم از ریختت خوشم نمیاد 

 
امیر:تروخدا پیشه من بمون اصال صبر کن ببینم اون که داداشت تعریف میکرد 

 تویی یا نه 



 
 منتظر و دست به سینه بهغ نگا کردم 

دم و داهر لحظه دستغ به شلوارم نزدیک تر میشد با چشمای گرد شده حولغ 
 گفتم: چیکار داری میکنی؟؟

 
 _هیچی میخوام....

 
 نوا:هیس خاک تو سرت میخواستی بکشی پایین شلوارمو خودم دیدم

  
کالفه دستتتی تو موهاش کردو با صتتدای بلند گفت:مگه دختر قحطی اومده 

 خانم نوا عزیزی میخواستم ببینم خیسی یا نه
کستتی بگیا بین خودمون  نوا: هی خاک تو ستترم توهم فهمیدی..ببین نری به

سیدم اون لحظه بعد من از بچگی اینجوری بودم  صیره من چیه تر بمونه خو تق
 وقتی میترسیدم...

 
 _ای بابا چی بلغور میکنی

 
 نوا:توضیک میدم خو

 
 _الزم نکرده به من ربطی نداره فهمیدم خوده عفریته ایی که گمشده هستی



 
 _عفریته زنته

 
 من بجای اون سرم درد گرفتیه جوری گردنشو چرخوند که 

 
 چیزی نگفت و فقط لباشو رو هم فشار میداد

 
 اخر سر گفتم:بریم دیگ من میخوام برم پیغ بچه ها

 
با لرلر راه افتادم منم پشت سرش هنوز قدم از قدم برنداشتم که پام پیچ خورده 

 و رفتم تو باقالیا
 

صیات فوق ا صو ست پا چلفتی بودنم به خ ست منو بگیر...د ض_د افه لعادت ا
 شد 

 
ستاش داغ بود کوره اتیغ..وایی من  شو گرفتم ..د ست با ترس و لرز جلو رفتم د

 عاشق شدم
 
 اری از فراق این بزمجه میخواهم سر به دشت بگذارم 

 



بعده اینکه از فکر مستتخل بازیای عشتتقم به این جلبک بیرون اومدم دستتتم و 
سمت شت  صبانیت برگ شیدم بیرون با ع ستغ ک گه چه م و گفت:دیمحکم از د

 مرگته 
 

 نوا:من خسته شدم
 

_چیکارررر کنمم هااا به من چه خستتته شتتدی راه بیوفت ببینم هنوز دو قدم 
 نیومدی خسته شدی

 
نوا:حاال مگه گفتم بیا بغلم کن اصال وضعیت قرمزه نمیشه نزدیکم بشی..االن 

 میگم دو دقیقه بشینیم میمیری خو
 

 _واییی خدا به شوهرت صبر بده
 
 چی میشدتو شوهرم باشی؟!_
 

 بدبخت هنگ کرد همینطوری داشت منو نگاه میکرد که گفتم
 

 _چنان تحفه ایم نیستیااا همینجوری گفتم بابا جدی نگیر 
 



امیر:هه تروخدا بیا جدی باش، ببین خانم کوچولو من نامزد دارم از من بکغ 
 بیرون

 
 نوا:ای وای خاک تو سرم مگه کردم توش

 
 بی حیا ببینم مطمنی تو دختری یا یه ملتو اسگل کردی_دخترم اینقدر 

 
 ابرومو دادم باال و گفتم:میخوای ثابت کنم دخترم اقای اریا

 
 این برج زهرمار اخم کردو گفت الزم نکرده راه بیوفت

 
_خدابکشتت ذلیل شی ایشاال خستم جلبک سما دورم بگرده تو کلفتیمو بکنی 

 ال به حق مرتضی علیایشاال عقیم شی بچه گیرت نیاد ایشا
 

 _چی گفتی؟!
 

 _ها؟!من ؟!من گفتم ایشاال عشق شی
 

 _همین االن شنیدم گفتی ایشاال عقیم شی عشق شی چیه
 



نوا:حرف مفت نزن گفتم عشتتق شتتی در قلب و روح ستتما چراا نشتتستتتی مگه 
 مردم خسته میشه پاشو لشو...اندامتونو جمع کنید الکی هیکل گنده کردی

 
***** 

س...ببینم نکنه اوستتگلم کردی و خودتم تو جنگل گم شتتدی...من _نیما کو پ
 اینحا نه بچه هارو میبینم نه نیما رو

 
امیر: حتما داداشتتتت اینجارو گم کرده دختر جون..من توی این جنگل بزرگ 

 شدم و وجب به وجبشو میشناسم
 

_هوف خیلی خوب بابا حداقل ببرم ستتاحل اونجا کناز لیموزینمون میمونم تا 
 ها پیداشون بشه بچه 

 
 صبک تو جنگل چه للطی میکنی دختر جون ۳امیر:میشه بگی ساعت

 
 _الزم شد بدونی بهت میگم پسره شجاع

چشم لره ایی رفت و برعکس مسیری که داشتیم میرفتیمو پیغ گرفت ده دقیقه 
 بعد از اون جنگل کذایی خارج شدیم و با دیدن دریا نفس راحتی کشیدم

 
 ما کدوم گوری تشریف داره عفریته کوچولوامیر:این لیموزین ش



 
 _وایی کجاس پس؟؟؟

 
 امیر:از من میپرسی،من از کجا بدونم 

 با بغض گفتم:گمشون کردم..چیکار کنم االن
 

حت کن فردا  جا استتترا یا بریم اون نه..ب حاال ابغوره نگیر ببین اون ویال م امیر:
 صبک میام داداشت اینارو پیدا میکنم

 
 تا صبک میشینم...درضمن اصال هم نمیترسم _مگه بچم...همینجا

 
امیر:ببین پاشو من هم خوابم میاد هم حوصله بحث ندارم لیرتمم اجازه نمیده 
مامان لیال و  پاشتتو جمع کن خودت و توی ویال ستتما و  بزارم اینجا بمونی 

 خدمتکارا هستن الزم نیست بترسی
  

ا توی اون موارد _من از هیچ چیز نمیرستتم...بجز چند مورد کوچیک که پستتر
 نیستن

*** 
 نوا:هتی وای ایتتنتتتجتا هتتمتتغ واستتته ختودتتتتته

 
 _نه نصفغ واسه همسایه بغلیه



 
نوا:خوب بابا حوگیر نشتتو اتاق منو نشتتون بده میخوام تشتتریف مبارکمو ببرم 

 بخوابه
 

 _اتتاقتم متتیتتخوای بچه پرو
 

م که خودت میدون نوا:لوس نشتتو حموم الزمم هستتتم واجبه ها..دلیلشتتو ه
 خوشگل پسر بدو یه اتاق حموم دار بهم بده

 
 _خیلی پرویی اتاق مامان لیال سرویس نداره

 
 نوا:اه بعدا کالس بزار اول یه حموم بهم بده میگم واجبه خو

 
_خاک تو سره بی حیات کنن بیا اینجا بگیر بمیر تا فردا صبک از شرت خالص 

 بشم 
 

شو دنبال کرد شید شت ک سیره انگ سیدم بدون توجه بهغ م م و به دره یه اتاق ر
 دره اتاقو باز کردم واردش شدم

  
 _برو بخواب دیگه نکنه میخوای بیای تو



 
 _بیچاره اون خانوادت چجوری تحملت میکنن

  
 نوا:به راحتی عزیزم به راحتی

 
سرشو به نشونه تاسف تکون داد و به سمت دری که صد در صد اتاق خودشو 

صال فرصت نبود ببینم سما بود رفت منو  ستم و کیلید برق و زدم ا سریع درو ب
 اتاق چجوری..االن فقط حموم میخواستم حتتمتوم

 
بی توجه ستتما با عصتتبانیت پاهامو روی گاز فشتتار دادم و به ستتمت خروجی 
روندم نگه بانم بهیه خستتته نباشتتید درو باز کرد و من از اون مکان پر تشتتنج 

ه بی ازار ترین و متین ترین مهندس زنه خارج شتتتدم هر چیزی هم حدی دار
شتترکت همین نیلوفر ستتماواِت تهمت زدن به همچین دختری حتی لیرقابل 

 درِک 
***** 

ستم  شدم از اینجاهم میتون شد وارد عمارت  سیدعلی باز  سط  بعد اینکه در تو
 ماشین نوشین وچندتا ماشین دیگرو تو جلوی دره عمارت ببینم 

نیست لعنت به این شانس ضربه محکمی به فرمون  مثل اینکه امروز، روزه من
 زدم،

 
 جلوی دره عمارت از ماشین پیاده شدم و سوئیچ و به سعید دادم



 تمام لوسترها،روشن بود و صدای بهم خوردن لیوان ها هم بگوش میرسید 
 اگه بخاطره اصرار های مامان نبود یه لحظه هم توی این خونه نمی موندم 

ست که تاالر  سه خونه نی سمی وا شب ر شب مهمونی یه  شب هر سیه هر عرو
شم انجمن  شبه دیگ شین و  شب پارتی و بخور بخور مهمونا نو مهمونا بابا یه 

 های مسخره مامان خانم
 

درو به جلو کشیدم و وارد عمارت شدم خدمتکارا با سالن اصلی ارتباط داشتن 
 و معلوم بود دارن سرویس میدن 

 
ولی صتتدای مامان مانع داخل شتتدنم به بی توجه به ستتمت استتانستتور رفتم 

 اسانسور شد...
 

مامان:امیرعلی خان چه عجب چشتتممون به دیدن شتتما خشتتنود شتتد...پستتر 
 معلوم هست تو کجایی آسه میری آسه میای

 
_مامان قربونت برم دختر خواهرت روش اسکی رفته بزار یکم دردش اروم بشه 

 بعد شماهم بیا روش سورتمه بازی کن 
 



تا وقتی باهم دیگه خوبید عشتتقته و قربونغ میری مامان کیلو چنده _اره دیگ 
ولی وقتی دعواتون میشتته؛ دختر خواهرهه منه برو ولی به حستتابت میرستتم 

 امیرعلی فکر نکن یادم میره
 

ظاهره ستتتردو مغرورش بهم مهربونی میکرد خوب  با حفظ  قربونغ برم 
 میدونست چقدر از خواهر کوچیکغ و شوهرش بدم میاد 

****** 
وارد اتاق شتتدم کتم و رو تخته دو نفره بزرگم که گوشتته اتاق خودنمایی میکرد 
سما رو  شدنه عکس  شن  شیم و خانوش رو صدای گو شدن  انداختم با بلند 
شیم بدون معطلی َرده تماس دادم و با فرهاد تماس گرفتم با تعریف  صفحه گو

شه ضوع قانعغ کردم که بره و کارای نیمه تمومه نق های جدیدو تموم  کردن مو
شیدن تو وانه  شاید دراز ک سمت حموم رفتم  شی و خاموش کردم و به  کنه ،گو

 اب داغ بتونه کمی ذهنه اشفته مو اروم کنه
 

 ■■نوا عزیزی  ■■
 

سمت چپ  سیزدهم  نیما : اخ اخ پایین نه نه باال وایی بخارون دیگه روی مهره 
 قسمت تحتاتی 

 
با خوب بگو کجا رو بخارو با پایین و نوا:ای  باال  فه میزنه  نمغ هی زر اضتتتا

 کوفت



 
 نیما:وای نوا الهی اصغرکچل بیاد بگیرت بخارون دیگه بابا تلف شدم

 
باکتری ،  له ،  با بک ، کثیف ، ز محکم رو کمرش زدمو گفتم:شتتپغ ، جل
انفوالنزا برو حموم خبره مرگت تو کارت از خاروندن گذشتتته باید بری کیستته 

 شیبکشی مرتیکه کیسه باید بک
 

نیما:هیچی چه للطی میخوای بخوری خواخره شتتتاشتتوی من بشتتین اینجا 
 خشک بشی خبره مرگت بیاد 

 
 نوا:وایی چندشم میشه بشینم نیما

 
 نیما:نیما و دست خر فال فروش سره چهار راه که زردت نکرده خودت کردی

  
تا  تت ت تس ت تن ت تاخ ای ت ت...ن نوا جون...ش تک ت تو...ب ت ت ت ت...رش بهار:وایی..فک

 تتیتتده تتتتو شلتتتتوارششاش
 

 نتتوا:ختتفتته شتتو جتتتیتتغ من از بزاق دهان تو تمیز تره
 



تو اون روحت کثیف خواهر برادر چندشید مذاکراتتون هم قطعا باید یه  ت بهار:ت
 ربطی به فاضالب داشتتتتته بتتاشه

 
 من:چقدر زر زر اضافه جیغ من را باید خورد جور دیگر باید زیست

 
 ا عتتتوضتتتی حتتتالت.....بهار: نتتو

 
 نیما:هتتیتتس بچه ها صدارو میشنوید؟!

 
نوا:صتتدا رو بیخیال کثافت بیا یه فکری واستته من بکن شتتیلنگی دردی چیزی 

 پیدا نمیشه برم خودم ابیاری کنم
 

ضوع و  سی این مو ستا نره خرت...بهاره جلبک یعنی ک ابروم میره پیغ اون دو
 بفهمه بیچارت میکنم

 
 تفتتته بتابتتتا شتتاشتتوختانتتمبهارم:خت

 
 نیما:بابا میگم صدا میاد خفه شید گوش کنید صدا میاد به جان خودم!!

 
راستتت میگفت حاال اروم شتتده بودیم و صتتدای زمزمه ی دخترونه به گوش 

 میرسید



 
 نوا:یا قران مظلوم یا حسین مجید نکنه روحه وای خدا روحه یعنی

 
 چه شکری میخورهنیما:شتتتر نگو نوا روح اینحا 

 
شه تا ویال بغلم کنی ها خوبه ویال همین  شدم چی می سته  صداعه:ببین من خ

 پشته...خیلی ظالمی
 

 صدای شخصی که داشت با اون صدا دخترونه حرف میزدو نمیشنیدم
 

 نیما:پایه اید تا شلوار این دختر شاشو خشک میشه یکم کرم بریزیم
 

 اره خیس نوا نگا کنمبهار:اره واال بهتر از اینه که به شلو
 

نوا:همغ تقصیره توعه خیر ندیدس دیگه مثل شانپانزه که به تنه درخت اویزونه 
 ۴۰به من اویزون شدی...ترسیدم خو درضمن اقا نیما خان میگن جیغ نوا تا 

 سالگی پاکه
 

 نیما:اره بریز تو شیشه بجا اب بخورش کفتم که کمبود ابه و ادم باید رعایت...
 



 نم کثافت ترینوا:تو از م
  

گه  غل میخواد ا تاریکی ب یه تو دله  یا بریم ببینیم ک ما:قربونت لطف داری،ب نی
 پلنگ باشه بغل چیه تا مقصد کولغ میکنم شلوارمم خشک شده

 
 بهار:واسه نوا هنوز خیسه

 
 نوا:مرگ اشغال...منبعغ تو شلواره خودم بوده به این زودیا که خشک نمیشه

 
سمت ا شدیم نیما اروم اروم به  ون درخت قطور راه افتاد و هرچی نزدیک تر می

 تصویرو صدا واضک تر میشد
 

 نیما:شلوارو ول کن نوا پلنگ و یوزپلنگ و دریاب
 

به دختر پسری که داشتن میرفتن تو کاره هم نگاهی انداختم و گفتم:هتتی تتتو 
 متکتان عتمتومی

 
تر کن یه درسی بهشون بدم فرق مکان خصوصی و عم تب ت ومی و درک نیما:ص

 کنن
 



به قول علیشتتمس واو عجب حمومی حمومشتتون اندازه خونمون بود لباستتای 
 کفیثمو دراوردم و با حالت چندش گوشه حموم پرت کردم

 
شامپوهامون از این  صابون هایی دادن ما  شونو عجب  شامپوها وان رو پر کردم 

 ره ی داتخم و مرلی هاست صابونمونم از این سبزا اسمشو نمیگم حاال بد اموز
 

با ذوق پاهامو گذاشتتتم توش وویی خیلی حال داد مثل خری که بهغ تیتاب 
دادن ذوق کردم یه  ستتیستتتم کوچولو جلوی وان بود کنترلشتتو برداشتتتم و یکم 
باهاش ور رفتم وقتی دیدم نمیتونم با کنترل کوچولوش کار کنم ببخیال اهنگ 

 گوش دادن و فضای رمانتیک شدم
 

ته بودم عین خر خوابم میومد و حوصتتله اب بازی نشتتستتتم تو وان اوف خستت
 نداشتم

 
شدم خاک  سام، از حموم خارج  شستن لبا سریع خودمو کف کاری کردم بعد 
تو سرم حموم کوچولوی خودمون و با اون لگن صورتی زشتغ میرم ده ساعت 

 میمونم
 

یا این  خدا یه ربع فقط توش بودم  یدم  بار د یه  قت حموم خفن تو عمرم  اونو
 شانسه



 لذت بخغ ترین و کوتاه ترین حموم عمرم بود ناموسن
 

ستم اتاقو خوب آنالیزم کنم  چون وقتی اومدم فقط به فکر حموم کردن بودم نتون
 یه اتاق خیلی بزرگ با یه پنجره به طرف جنگل

 
قالیچه کوچیک مشتتکی گرد با یه تخت دونفره بزرگ مشتتکی با رو تختی گوره 

 خری
 

ه خری بود بجزپرده های ستتفیدش بقیه چرت و )کال اتاقغ انگار ستتتت گور
 پرتاش گور خری بود جیغ کردم تو این گورخر که شانسغ از من بیشتره( 

 
 واقعا اینا اینجا زندگی میکنن ما کجا میزیستیم ایا این زندگیس

 
شار دادم ای  سفید کوچولویی که تو حموم دورم پیچیده بودمو به خودم ف حوله 

 نخاک تو سرم چی بپوشم اال
 

 با عجله به سمت کشو هایی که زیر تخت بود رفتم دریغ از یه شورت مردونه
 

 با برق زدن یه چیز صورتی پشت کشوی تخت دوال شدم کشیدمغ بیرون
 



یدونه از این لباس خواب خرسی های بلند بود، یه نگاه به لباس خوابه کردم یه 
 .نگا به خوده خاک تو سرم و یه نگا هم به کشو های خالی..

 
 نوا قربونت برم بهتر از هیچیه که خبرت بپوشغ

 
 _نه بابا معلوم نیست واسه کدوم انفالنزای ایدزیه، نمیپوشم 

 
 _ولی خو من خیلی دوست دارم از این چیز گوگولی ها بپوشم خو

 
بی توجه به درگیری مغزم و کودک درونم حولرو بایه حرکت شتتوت کردم اونور 

ن ننم چی ساخته فداشون برم از دوق زده گیم و لباس خواب و پوشیدم جتتتتو
 مثل بچه ایی که تاپ خوشگله مامانشو کغ رفته و تنغ کرده زیره پتو خزیدم 

 
 وای خدا عحب تختی با این فکر چشام گرم شد وارد دنیای زیبای خواب شدم

 
**** 

 با احساس خشک شدن گلوم از زیره پتو بیرون اومدم 
 

ه خورد موهام جنگل امازون شتتده بود اروم به ستتمت بی اختیار نگام به اینه گر
 دره اتاق رفتم و دستگیره رو پایین کشیدم 



 
از اتاق خارج شتتدم ولی قبله اینکه از پله ها پایین برم تا به اشتتپز خونه برستتم 

 صدای وز وز شنیدم منم فضول سریع گوشامو تیز کردم ببینم چی میگن
 

ام ایی بزنن بعد من بخوام فرار کنم پفکر کن مثل این فیلم پلیستتی ها حرف جن
 بخوره به گلدون بیوفته بعدش..

 
 اه نوا چقدر زر میزنی گوش بسپار

 
 خو ۴_ وای امیر به این زودی میخوای برم بخوابم بشین دیگه تازه 

 
_خوب ستتما چیکار کنم من بندری ب*ر*ق*ص*م واستتت...ستتیریغ نشتتو 

 دیگه بابا
 

 داره _وا مگه همه چی الزم به روشنایی 
 

 _خب االن بگو چیکا کنم من قول میدم همون کارو بکنم
 

 _هیچی اصال برو قهرم
 

 صدای پوف کشیدن کالفه امیر بلند شد بعدشم صدای پاهای سما بود



 
چند ثانیه بعد دره اتاق باز شدو سما از اتاق خارج شد بالفاصله دوباره صدای 

 زمزمه وار امیر بلند شد که میگفت:
 

 اریکه میخوری به جایی_وایسا سما ت
شون گوش میکردم و فهمیدم امیرم از اتاق اومده  شتم به مکالم همینجور که دا
تاقم ولی حس کردم یکی از پشتتتت  بیرون روی پنجه بلند شتتتدم که برگردم ا

 کمرمو گرفت یا ابرفرض
 

 امیر:عشقم شیطونی نکن بیا بریم تو اتاق خستم به جون خودت 
 

 که دوره کمرم حلقه شده بود، بودم که  تو ابهت دستای مردونه ایی
 جیغ زدم و صورتمو برگردوندم عقب

 
نوا:جلبتتتک ختتتتر گتاو ولتتتم کن ختاک تو سترت متتیتتگتتتم ولتتم 

 کتتتن چغندر
 

 امیر با دیدن من و شنیدن صدام شکه شدو منو به سمت جلو هول داد 
 



ز پشت لباس خرسیه که انزدیک بود از پله ها سکندری بخورم ولی امیر سریع 
 اون اتاق خفنه پیدا کرده بودمو روی هوا قاپید و در یک حرکت انتحاری 

 
 بتتتوم 

 
 دوتامون پختتغ زمین شدیم

 
اخ بلندی گفتم که همزمان هالوژن های دور ستتقف روشتتن شتتد بالفاصتتله 
تر  ت ت ت ت ت تی ت ت صدای جیغ سما بود که مثل ناقوس مرگ توی گوشم صدا داد: ام

 وش بتتتتلتتتنتتتتد شتتتتتوزود از ر
 

ندام نحیفم تحمل این عنتربرقی و  ید ا به ستتینم میکوب قلبم محکم خودشتتو 
 نداشت چشمامم توان مقابله با این دوگوی سیاه و نداشت ناموسن 

 
امیر دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود مستقیم به چشمام نگاه میکرد تند نفس 

 م میخورد داشت مور مورم میشدمیکشید و از هرم نفس هاش که به گردن
 

سما دهنتو جیز جیز که  سما با حیغی که زد گند زد تو فاز رومانتیکمون ای  که 
 چشم خوشبختی منو نداری ای خدا من چرا اینقدر بدبختم

 



_امتتتتیتتترعتتلتتتی بتتتتاتتتتوام ایتتن ختتتتر کتتتتیتته روشتتتتتی 
 بتتتتلتتنتتد شتتتتتتو

 
شتده بود ستریع از روی من کنار رفت منگ بودنشتو حس  امیر چشتماش گرد

 میکردم دهنغ انداره نهنگ باز بود بیچاره
 

 از چشمای سما تیغ و از کلغ دود بلند میشد)حال کردم(
 

قبله اینکه من یا اون حمال)امیر(حرفی بزنیم صتتدای دیگه ایی کامل ستتما رو 
 قهوه ایی کرد اخ جون قرش بده

 
 سرخ بشم لبو بشم اونوقت دارم قرش میدمخاک تو سرم االن باید 

 
اشتتکال نداره مغز عزیزم یه نظر حالله بیخیال تاریک بود چیزی ندید خودم 

 شاهدم ندید
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

لیال: امیر اینجا باید گفت جون ناکس عجب هلویی تور کردی از این عجوزه 
 ی تو خیلی بهتره...



 
ما یا از بی ارادگیم و حرفا مامان لیال بدنم کوره اتیغ شتده بود نه از جیغای ست

 از..از..خو مردم دیگه یکی با این لباس بیاد جلوت داغ نمیکنی تو...
 

معلوم نیستتت لباس ستتمارو از کحا کغ رفته بی اختیار داد زدم تو داشتتتی چه 
 للطی میکردی اینو چرا پوشیدی؟؟هاااا؟؟

 
 باس نداشتممم..._من چه للطی میکردم تو افتادی رو منااا به من چه ل

 
اومدم اب بخورم تو نصتتفه شتتتب اینجا چیکار میکردی اصتتال من از کجا 

 میدونستم شبا تو اتاق هم کوچ میکنید
 

 امیر:ها ها دیگه اختیاره خونمم از کفم رفته خودتو بپوشون بی شعور...
 

سرش کوبید با یه جیغ بنفغ پرید تواتاق  شدن این حرف از دهنم تو  با خارج 
 از پشت بست خودم درم

 
ساعت  شد  شام از این گردتر نمی شده  ۴چ سیر این یه مثقال  صبک بود همه ا

 بودیم
ستتما:امیرر این اینجااااا چیکارررر میکنهههه هاااا تو...تو چطوررر تونستتتی 

 لباسه منو بهغ بدی فکر نمیکردم اینقدر.....اینقدرر...



 
 رفتوو بزن!..ابرومو باال دادم و با اخم گفتم:اینقدر چی سماااا ح

 
سم  سی که ولنتاین وا شی....که یه لریبه رو بیاری ویال و لبا _اینقدر مهربون با

 خریدی و بدی بهغ تا بپوشه....من اون لباس و میخواستم امیررر 
 

لیال:یکی دیگه میخری حاال بیریخت برو بخواب با این صتتتدات همرو بیدار 
 کردی 

 
این بیچاره از خجالت دیگه عمرا از  امیر علی توهم برو بخواب تو اتاق مهمان

 اتاق بیاد بیرون
 

تو این وضتتعیت خندم گرفته بود اما نمیتونستتتم بخندم اخمامو برای جلوگیری 
 از کغ اوندن لبام بیشتر توهم کشیدمو به سمت اتاق مهمان رفتم

 
 اونقدر خسته بودم که سرم روی بالشت نرسیده خوابم برد

*** 
ختم و کمی از چاییمو خوردم هنوز از گلوم پایین به ستتاعت مچیم نگاهی اندا

 نرفته بود که سما جیغ بلندی کشیدو گفت:وایی امیرررر ساااام اومد
 



بالفاصتله از پشتت میز بلند شتدو بی توجه به اخمای توهمه منو مامان لیال از 
 ویال پرید جیغ جیغ کنان بیرون پرید...

 
 یکا تشریف فرما شده...همچین میگه سام اومد انگار رئیس جمهور امر

 
فت:من امروز میرم خونه امیر  خت و گ ندا گاهی بهم ا با راحتی ن مان لیال  ما

 شرمنده بی خبر اومدم اینجا خودت که میدونی وقتی با وحید دعوام میشه...
 

قبله اینکه ادامه حرفشتتو بزنه گفتم:مامااان این دیگه چه حرفیه هاا..این ویال 
ونم چقدر از ستتام و نوشتتین متنفری نمیگم بمون برای خودته االنم چون مید

 ..هرچند خودمم دست کمی از تو ندارم ولی خوب...
 

لیال:خیلی خوب امیر ادامه نده...فرنوشو بفرست اون دختره رو بیدار کنه حتما 
 دوستاش خیلی خیلی نگران شدن 

 
 ■■نواعزیزی  ■■

 
م و به ستمت اون بعده اینکه دیدم کستی نیستت از اتاق اون دیوونه خارج شتد

 اتاقی که دیشب توش بودم رفتم
 



خداروشکر لباسام خشک شده بود...سریع اون لباس مزخرفو با لباسای خودم 
 عوض کردم و با عجله از اتاق خارج شدم...

 
بچه ها تا االن ستتکته رو رد کردن با این فکر قدمو تند کردمو ستتریع از پله ها 

د برعکس عمارتشون تو تهران فضای پایین اومدم...ویالی خیلی خوشگلی بو
مجللی نداشتتت لوکس و استتپرت بود حیف که نتونستتتم از این ویال نهایت 

 استفاده رو بکنم ای تف تو این شانس
 

صدای پر لرور اون  صلی ویال باز بود ولی قبله اینکه پاهامو بیرون بزارم  درو ا
 اقای اریا رو شنیدم

 
 _کجا؟؟

 
 _خونه اقا شجاع...

 
 با تو شوخی دارم دختر کوچولو..سعی نکن زود پسرخاله بشی_مگه من 

 
شته از وحود گوهر باره من در این ویالی  _َبه اقا رو..مثل اینکه بهت خوش گذ
درویشتتیتون ...جناب یادت رفته من با اکیپم اومدم شتتمال..االن حتما نگرانم 



قت من هنوز  نار لروب راه میوفتیم بریم تهران...اونو به ک جاهستتتن این   این
 وایسادم

 
 امیر:خیلی خوب صبر کن....

 
قبله اینکه حرف امیر کامل بشتته صتتدای پر ذوق و لوس ولی مردونه ایی توی 

 فضای ویال پخغ شد
 

 _وایی...باااورمم نمیشه...نوا عشقم خودتی
 

سام بود با یه تیشرت صورتی  سام با تعجب به عقب برگشتم  با شنیدن صدای 
 چسبون و یه شورتک سفید 

 
 اه اه مردم اینقدر جلف

 
 بودنغ اینحا زیاد تعجب نداشت با لحن عادی گفتم

 
 _اره..خودمم

 
صال چرا زنگ میزنم جواب نمیدی..تو تلگرامم  سرد؟ ا سم چرا اینقدر  سام:نف

 بالکم کردی نامرد



 
مونده بودم چی بهغ بگم که صدای امیر منو از شره توضیک دادن به یه موجود 

 چندش اور نجات داد
 
 میر:برو دمه در االن میام باهم بریم پیدا کنیم داداشت اینارو ا

 
بی توجه به سام از همون زن باحاله خدافظی کردم و با زدن یه تنه به سما که از 
چشتتمای امیر دور نموند از ویال خارح شتتدم البته چشتتم لره این الکی مثال 

 عاشقم)امیر(نادیده گرفتم
 

 ]دانای کل[
 

 یال نیما با اشفتگی مشغول وارسی ساحل بود کمی آن طرف تر از و
 

 گمان میکرد خواهره زیبا رویغ را از دست داده 
 

 دیگر از ان چهره شاد و شیطان همیشگی هیچ خبری نبود 
 

دختران شتتاهد بی قراری نیما بودند و پستتران برادرانه در جنگل دنباله ناموس 
 برادرشان میگشتن 



 
 شردآیدا چشمان مرطوبغ را به هم میف

 
نگرانی پس از گم شتتدن نوا در دل بچه ها اندک اندک بیشتتتر میشتتد انگار َمه  

 روی اکیپشان هماننده قطره ایی اب درون زمین فرو رفته است
 

در ستترگردانی هایشتتان نیما شتتاهد نزدیک شتتدن مرد عظیم جثه ایی به همراه 
 خواهرش به انها بود

 
شوخی که دختران مثل پرنده ایی که به تازگی از قفس ر سمت دختر  شده به  ها 

 از خواهر برایشان عزیزتر بود شتافتند
 

انگار بارسنگینی از شانه پسران برداشته شده بود در ان لحظه کسی به وجود ان 
 لریبه، فکر نمیکرد حضور نوا مهم بود حضور عزیزکردشان

 
چه عاشتتقانه بود فرو رفتن در آلوش برادری همچون نیما چه شتتاعرانه دستتت 

ظریف نوا دوره کمره برادرش حلقه شتتد مگر پاک تر از عشتتق خواهر به  های
 برادر داریم

 
آری حمایت گر بود آلوش برادری که از جان و دل برای شتتاد کردن خواهرش 

 مایه میگذاشت



 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 
نیما:کجا بودی ابجی، کجا بودی من که مردم از دیشتتب قربونه چشتتات برم 

 اخه، نوا چی بگم اخه به تو؟ نمیگی دلم صد راه میره
 

شتباهی به اون  شتم ولی ا شب برگ شب)چندثانیه مکث(بخدا دی شید، دی _ببخ
 یکی ساحل رفته بودیم میدونم خیلی نگرانتون کردم

 
 بهار:فکر کردم مردی روانی

 
باز شتتتدو از من  گاش میکنن چهرش از هم  که دید دخترا دارن منتظر ن ما  نی

صله گرفت بعده اینکه دختر سمت این فا ا به نوبت بغلم کردن همه توجه ها به 
 چنار جلبک خان جمع شد 

 
 دخترا با تعجب بهغ نگا میکردن حق داشتن بدبختا

 
رو به پسرا که سوالی به آریا جون نگاه میکردن کردمو گفتم:دیشب و تو ویالی 

 ایشون موندم
 



 دینیما نگاه قدرشناسانه ایی بهغ انداخت و گفت:خیلی ممنونم لطف کر
 

آریا:لطف نبود میتونید به عنوان یه حرکت انستتان دوستتتانه ازش یاد کنید،دیگه 
 باید برم

 
 نیما:به سالمت

 
پستترا که عین خیالشتتون نبود ولی دخترا چشتتم لره ایی به امیر رفتن اونم بی 
اهمیت پوزخندی زد و دستتت شتتو تو جیبغ کرد و برعکس مستتیری که اومده 

 بودیم به راه افتاد 
 

 یرفت...انگار دوست نداشت هیچ وقت به مقصد برسهاروم م
 

همه چی مثل یه خاطره شد..یه خاطرهی باحال از یه تابستون بامزه به خودمون 
 که اومدیم 

 
دیدیم هفته هاس از اون ستتفره پر ماجرا گذشتتته و هفته هاس نیمای من رفته 

 سربازی تا مرد بشه.....
 
 ماه بعد[ 2]

 



 ستی تو دختر پاشو برو مانارو بیار اینحا دیگه؟ زی زی جون:نوا خوب چرا نش
 

 بادقت الک صورتی مو روی ناخونام میکشیدم
 

 _زی زی جون خو مگه مانا چالله یه زنگ بزن بیاد دیگه 
 

زی زی:ببینم دختر شتتتد یه بار یه چیزی بهت بگم تو بگی چشتتم،االن مانا 
 امانت داداشته دختر

 
 _عشقم نشون کرده فقط امانت کجا بود

 
زی زی:ای وای خاک تو سرم این حرفا چیه نیما زنگ بزنه نشونت میدم، پاشو 

 پاشو از اینجا میخوام زیرتو بکشم
 

 _زی زی جون رو مبل که دیگه اشغال نداره جاروبرقی کنی خوب 
 

زی زی:من میدونم یا تو پاشتو پاشتو نشتین برو یه دستتمال بردار بکغ به این 
 شیشه ها که پره خاک شده

 



سمت اتاقم رفتم با دیدن بیخی شدم و به  ال به حرف زی زی جون از جام بلند 
عکستتی که همگی تو راه برگشتتت از شتتمال انداخته بودیم نگاهی کردم لبخند 

 بزرگی روی صورتم نشست
 

روی تخت نشتتستتتم و ستتعی کردم با مرور خاطرات دوماه پیغ لبخندو روی 
 صورتم نگه دارم

  
ون بحث خواستگاری از مانی و پیغ کشید و وقتی از شما برگشتیم زی زی ج

نیماهم قبول کرد به شتترطی که بره ستتربازی و بعد که برگشتتت با پس اندازش 
 عروسی بگیرن

 
بنا بر تصتتمیم زی زی جون، قرار شتتد با انگشتتتر انداختن تو دستتت مانا، اونو 
سربازی و با خیال  شریف ببره  سرمون با خیال راحت ت شون نیما کنیم تا گل پ ن

 حت این دوساله رو طی کنه را
 

با دادی که زی زی جون رفت از جام پریدم و سریع یه مانتو پوشیدم با لرلر از 
اتاق خارج شتتدم انگار مانا بچه دوستتالس خبرش ماشتتینم داره اونوقت منه 
بدبخت اواره باید برم دنبالغ ببینم افتخار میده بیاد از قورمه ستتبزی زی زی 

 جونم بخوره یانه
 

 جون:نوا زود بیای ها لذا از دهن افتادزی زی 



 
 نوا:باشه زود میام عشقم 

 
از خونه بیرون رفتم و بیخیال تر از همیشتته راه افتادم برم ستتره کوچه تاکستتی 

 بگیرم ولی با دیدن سوناتای زرد سام که یکم جلوتر از خونه پارک شده بود
 قلبم رسما اومد تو دهنم...

 
ریغ بشتته که ابروم میره اونم تو این محله که اگه بخواد مثل جلو دانشتتگاه ستتی

 واسه مگس توی هوا هم حرف در میارن
 

ستتعی کردم بی توجه باشتتم و راهمو ادادمه قدم هامو تند کردم و برای اولین 
تاکستتی دستتت تکون دادم خداروشتتکر بخت باهام یار بود پیکان ستتبز رنگی 

 بالفاصله جلوی پام ترمز کرد 
 

تدی ولی قبله سوار شدنم صد تدی ت ته ن ت تگ ت ت توا م ت ت ای سام به گوشم رسید: ن
 متنتو ختتودم متتیتتبتترمتتتتت

 
سالخورده ایی بود  سبتا  سی که مرده ن قبله اینکه مخالفت کنم رو به راننده تاک

 گفت:هتتوی مگه بتتاتتتو نیستم زود برو راننده چهرش پر از لم شد..
 



 تحصیل کردس مرتیکه دلم خواست سام و له کنم خیرسرش مثال پولدار و
 

 _صبر کنید اقا 
 

 سام:یعنی چتتتتتی نتتتوا هتتترجتتتا بتتختتوای ختتودم متتیتتتبرمت
 

شدم یه للطی کردم تو اون مهمونی طناب دادی  شیمون  _بابا من للط کردم، پ
 گرفتم بابا انسان جایزالخطاس االن پشیمون شدم میفهمی یا خری نمیفهمی

 
 ه چسب دو قلو باشه حالمو بهم زدی تو با کاراتادم چقتتدر متتیتتتتون

 
 راننده:دخترم راهو بستی سوار میشی یا برم......

 
 ■■امیرآریا  ■■

 
 سما:ای بابا خوب امیر دارم باهات حرف میزنم به من نگا کن دیگه....

 
سما چی بگم  سوفیا انداختم و گفتم:چی بگم خو  سما و  با کالفگی نگاهی به 

 من االن؟؟؟؟
 



:ببین امیر سال دیگه عروسیمونه با این کارات داری خستم میکنی من دارم سما
 جون میکنم تا یه عروسی...

 
_اه ستتما بس کن دیگه بابا خودت داری میگی یه ستتال دیگه اونوقت از االن 

 داری دنبال لباس عروس میگردی تو واقعا یه تختت کمه انگار....
 

ر اره...اصتتال تقصتتیره منه خواستتتم ستتما:اینکه دارم ازت ستتوال میکنم بده امی
 باهات مشورت کنم 

 
 _حالمو بهم نزن سما...تمومغ کن

 
سمت در رفتم ولی قبله اینکه درو باز کنم  شدم و به  صبانیت از جام بلند  با ع

 در توسط فرهاد باز شد 
 

 فرهاد:اااِا داداش داشتی میرفتی این پرونده هارو آوردم امضا کنی
 

 واسه فردا حالم اصال خوش نیست_اگه مهم نیست باشه 
 

به فرهاد که نگا کردم دیدم اصتتال حواستتغ به من نیستتت محو شتتده مستتیره 
 نگاهشو دنبال کردمو به سوفیا رسیدم



 
ست..یه لعبت خودم  سب نی سه تو منا خندمو مهار کردم و گفتم:داداش این وا

 واست پیدا میکنم
 

شو کنترل کنه بلند زد  ست خند دم زیره خنده از خندش خنفرهاد مثل بقیه نتون
 گرفت و با وجود سر درد مزاحمم خندیدم 

 
 سما:دوتتتتتتاتتتتتون ستتتاکتتتتت امتتتتیتتتتتر به سوفیا نخندید....

 
 هه اقا فرهاد اصالتی که تو خونه سوفیا هست تو خونه تو نیست پس دهنتو ...

 
ز ابهت درهم شتتدن چهره فرهاد و لبخند لمگینغ و درک حرفای ستتما منو ا

 بیرون اورد بیرون اومدن رگ گردنم و حس میکردم.....
 

ته زری  ت ت ت ت ت ت با چشمای سرخ شده از عصبانیت به سما نگاه کردم و گفتم:چ
 زدی؟یه بار دیگه تکرار..

 
هنوز حرفم تموم نشتتتده بود که فرهادلمگین گفت:حقیقت، حقیقت و گفت 

 داداش
 



ت از اتاق خارج شتتد اونقدر فرهاد پرونده هارو روی میز گذاشتتت و با ستترع
 حالم گرفته بود که حتی حوصله دعوا با سما روهم نداشتم

 
 اگه به جای فرهاد بودم همون لحظه سما رو تیکه پاره میکرد

 
 فرهاد نمیدونه پدرش کیه ولی مقایسه کردنغ با یه میمون...

 
 لعنت بهت سما، لعنت بهت 

 
 پاتند کردم و دنباله فرهاد دویدم

 
 د، فرهاااااد داداش صبر کن....فرهااااا

 
 فرهاد بدون توجه به من که دنبالغ میدویدم سواره اسانسور شد 

 
سمت پله ها رفتم بعد چند دقیقه به  صبی چنگی به موهام زدم و با عجله به  ع
پارکینگ شرکت رسیدم و با دیدن ماشین فرهاد که از پارکینگ خارج شد لعنتی 

 م به سمت ماشینم رفتمنثاِر شانس گندم و سما تو کرد
*** 

 َهتوا ُدو َنَفتترستتتت َولتتی متن بیستتتُت ِیک َنَفترم



 
 گنگ به فرهاد که پک محکمی به سیگارش میزد نگا کردم 

 
 لبخند تلخی مثل همیشه زدو گفت:

 
 َنتَفهتتمیدی َنتته، مُن پاَکتت سیتگاَرم

 
تگار بدبختی رو داَرم که َهمخ  تس اون سی ترک میدونی امیر ِح ت جا َحرف از َت

 کتتردنتشه، یه جورایی بریدم داداش خستم
 

 امیر:اون لعنتی و بزار کنار فرهاد
 

 فرهاد:هه دیدی...
 

امیر:به من طعنه نزن واستتته خاطره خودت میگم، فرهاد کی میخوای تمومغ 
 کنی پسر؟ 

 
حاال بخوام  که  فرهاد:چی؟؟چیو تموم کنم،اصتتال من چیزیو شتتروع کردم 

 تمومغ کنم
 

 امیر:تا کی میخوای پنهونغ کنی؟؟



 
 فرهاد پک دیگه ایی به سیگارش زدو گفت:چیو میگی؟

 
امیر:اینکه، اینکه فهمیدی پدرت کیه رو، کی میخوای این رازو برای همه فاش 

 کنی؟؟
 

فرهاد:تا همیشتتته، تا همیشتتته امیر من به زندگی خودم راضتتیم به موال کناره 
 خواهرم مادرو برادرم هیچی کم ندارم

  
 امیر:این حقه توعه فرهاد

 
 فرهاد:من هیچ حقی ندارم،میگم هوا کم کم داره سرد میشه ها

  
 با عصبانیت به این بیخیالی فرهاد داد زدم: تو دیوونه ایی فرهاااااد؟؟

 
اومدی مثل این شکست عشقی خورده ها ولو شدی سیگار دود میکنی بعد که 

باهات حرف میزنم از ستتردی هوا حرف بابا تو دیگه چقدر  مثل ادم  میزنی، 
 بیخیالی

 
 فرهاد:اگه قرار بود مثل تو نکته بین و دقیق باشم االن اینحا نبودم



 
ستم امیر اینو  شده بودم، من مثل تو نی ستری  رو یکی از تخت های امین آباد ب

 یادت باشه
 

 ■■نوا عزیزی  ■■
 

 مانا:نوا پاشو دیگه میدونی االن با کی کالس داریم خاک تو سر
 

 _خو جلبک بزار این لذا بره پاایین از گلوم بعد میریم
 

 مانا:میمون همین االنشم دیر شده خبره مرگت پاشو
 

شال آبیم  شیدم فقط بجای  سامو پو زوری از زیره پتو بیرون اومدم و با لرلر لبا
 مقنعه مشکی مو سرم کردم

 
 دیر شمانا با زور منو از پشت میز بلندم کرد پاشو خبرت پاشو گوسفند د

**** 
شه ارایغ  شگاه که یه وقت مانتومون تنگ نبا شدن مراحل امنیتی دان بعد از رد 

 نکرده باشیم و اینا، وارد محوطه شدیم
  

 داشتیم با مانا میرفتیم سمت سالن که صدای بهار و ایدا رو شنیدیم



 
 بهار:کجا، صبر کنید 

 
 کمرم درد گرفتمانا:یکی بیاد لشه این نوا رو از رو دوش من بر داره خو 

 
 ایدا به سمتم اومد و بغلم کرد از خدا خواسته تمام وزنمو روش انداختم

  
 ایدا:الهی بمیرم خسته ایی

 
 بهار:زر زر نکنید بریم االن پدرمونو در میاره اون مطلق

*** 
 _خانوما اقایون بسم الله .....

 
: گفت کامل کنه صتتدرا یکی از پستترای باحال کالستتمون بلندتا اومد جملشتتو

 الهمم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
 

 صلوات فرستادنغ که تموم شد مطلق داد زد : صدرا محمدی
 

 مثل فشنگ پاشد:بله استاد
 



 مطلق:زود از کالسه من برو بیرون
 

 صدرا:من هیچ وقت رو حرف استادم حرف نمیزنم
 

شمای براق بچه ها از خن ستاد و چ شمای ابهت زده ا ده خیلی صدرا مقابل چ
 ریلکس کولشو برداشت و از کالس رفت بیرون

 
بی شتتعور میخواستتته کالستتو بپیچونه که پیچوند اصتتال فکر کنم این دو قلوی 

 نیماعه ولی نیمای من یه چیز دیگس
 

شد رفتم رو  صداها گنگ  شروع کرد به درس دادن اونقدر حرف زد که  مطلق 
 صحنه یه جاده پر ازشکالت پاستیل ژله

 نمیشد انواع شکالت ها زمینم از بیسکوییت بوده میرفتم تمومهر چقدر را
 

چشتتمم خورد به یه  نوتال، یه نوتالی بزرگ با ذوق زدگی به ستتمت نوتال رفتم 
 ولی قبله اینکه بهغ برسم پا در اورد و اونم شرو کرد دوییدن....

 
 صتبتتتتر کتتن دهتتتتتن ستتتترویتتتتس من نتتوتتتلتا میتتتختتتتتوام

 



نفس زنون سره جام ویسادم که نوتال هم از حرکت وایساد با خوشحالی دوباره 
تا  ت ت ت تس ت ت ت تا وای ت ت تس ت ت ت به سمتغ رفتم که دوباره شروع کرد به دویدن،وای

 بتتتزار فقتتط یتته لتیتتس بزنم
 

سر افتادم تو  ست گریه کنم پاهام پیچ خورد و با  تو این گیرو دار که دلم میخوا
 یه چاه

 
 بتتترفترضیتتتاا

 
داشتم لزل خدافظی و میخوندم که با صدای داد مردونه ای دستم از زیر چونم 

 در رفت و با کله رفتم تو صندلی
 

چشمام تا حد اخر باز شد مطلق رو دیدم که با یه صورت مثل گاو خونی جلوم 
شده نگاش میکردم که نعره  شمای خمار و جمع  ساده بود همینجوری با چ وای

 کشید
 

 تتتزی حتتراستتتتتتتتعتتزیت
 

***** 
 مانا:میخوای بری نوا؟؟



 
ست برم ولی حاال که بهغ فکر میکنم میبینم هم  _میدونی، اولغ دلم نمیخوا
دلم میخواد ستتام و از ستترم باز کنم هم، خوب هم دلم واستته اذیت کردن امیر 

 جون تنگ شده میدونی چند وقته...
 

 آیدا:کوفت و امیر جون
 

 ر جونبهار:دست خر و امی
 

 مانا: کوفت خواخرمو اذیت نکنید، حاال چی میخوای بپوشی تو
 

سی دختر دایی  سه عرو سه بهار همون که وا بیخیال به مانا نگا کردمو گفتم:لبا
 دوست باباش خریده بود

 
 بهار:پرو تر از این بشر من ادم ندیدم،شاید نخوام بهت بدم

 
 منه نوا:مگه دست خودته عزیزم،هرچی شماها دارید برای

 
 آیدا:نتتتتوا یتتته چتتتیتتتز متیتتتتتگتتتم نتتامتتوستتتن نتتگتتتتو نتتته

 
 _بنال ببینم چه زری میخوای بزنی



 
شو بهم کوبید و گفت:فردا بیا بریم پیغ نازگل وقت بگیریم  ستا شتاق د آیدا م

 درستت کنه روز مهمونی، خیلی خوشگل میشی تو اون لباس و ارایشت..
 

 که نیست ایدا حوصله داریا دختره خل و چل_عروسی بابام 
 

شده میخوای موهات اتو  سی و کار سگل نکنه با اون لباس مجل بهار:خوب او
 کنی یا بابلیس بکشی ، تو که بی سلیقه نبودی نوای خاک تو سر

 
 آیدا:تازه اگه سام راست گفته باشه بازیگرا و مدال اونحا باشن

 
 کنیبهار:میتونی یه کروکدیل بازیگر تور 

 
 آیدا:وایی یعنی بهرام رادان اونجاست

 
 بلند زدم زیره خنده و بالغ روی تخت و محکم تو کله ایدا کوبیدم

 
 ایدا:مرض داری؟؟خو سوال پرسیدم

 
 بهار: نه بهرام رادان نیست ولی احمدپورمخبر مهمان ویژشونه 



 
 _برید گمشید اوسگال دیوونم کردید

 
 ]صبک روز مهمونی[

 
ا التتتتتهی قتربتتتونتت بتتترم چتتقتتتدر ختتوشتتتگتل نازگل :نتتتتتو

 شتتتدی ورپتتریتتتتده
 

_بتابتتتتتا ایتتنتکتتته چتتتیتزی نتتتیتتستتت نتازی جتون تتازه لتتتذا 
هتتتم بتتتتلدم درستتت کتتنتتم، قتتتول متتیدم نتمتتاز صبحامم سر وقت 

 بخونم،حاال منو واسه پسرت میگیری
 

اروم روی بازو های برهنم زد و گفت: ای خاک تو ستترم پاشتتو برو نازگل یدونه 
 دختره بی حیا پاشو برو لباسات و بپوش

 
 تو آیینه نگاهی به خودم انداختم قربونت برم خدا چی ساختی ناموسن

 
به نظر  ها از همیشتتته تیره تر  تافت و این کوفت و زهرمار  که بخاطره  موهام 

 ن شده بود  میرسید باالی سرم به سادگی شینیو
 

 دوتا تیکه از موهامم نازگل فر کرده بود و انداخته بود جلوی صورتم 



 
ارایشتتمم خیلی خوشتتگل بود البته از ارایغ نبوداااا خودم خیلی نازم رژ قرمز 
مات با ژرگونه اجری که زیره استتتخون گونم کشتتیده شتتده بود و حستتابی گونه 

 هامو برجسته تر نشون میداد...
 

 ط چشمی کشیده بود برام جتتتتون چه خ
 

مژه مصتتنویی هم جوری تو مژه هام گذاشتتته بود که اصتتال مشتتخ  نبود 
شده بودم البته خوب از انجال  صه یک کالم انجال جولی ایرانی  صنویی خال م

 خیلی خیلی بیوتیفول ترم
 
بهار:خوب بابا کشتتتی خودتو فهمیدیم چال لپ داری دیگه این ادا اصتتول ها  

 باسو بپوش االن مانا میاد برات ماشین بیارهچیه بیا اینجا ل
 

یه لباس  به بهار و لباستتی که توی دستتتغ بود نگاهی انداختم، لباس بهار 
ماکستتی قرمز استتتین بلند بود از ستترشتتونه هام تا گودی کمرم هم تور بود که 

 خیلی شیک روش کار شده بود
  

ود یده بوقتی لباستتو با کفغ پاشتتنه داری که بهار مخصتتوص این لباس خر
 پوشیدم



 
سته این فکرمو  شون میداد نا خوا شد لباس قده کوتاهمو بلند ن زیباییم دو برابر 

 به زبون اوردم که بهار خیلی شیک و مجلسی قهوه ایم کرد
 

بهار:اوسگل از لباس نیست،از کفغ پاشنه ده سانیه منه بدبخته که قراره تا اخر 
اهات نشکنه صلوات تو با امشب ریده بشه توش، حاال کفغ به درک خودت پ

 کالجم زوری راه میری
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

سما:خواهشا یه امشب اون سگرمه هاتو باز کن امیر دلم نمیخواد جلوی آتوسا 
 ضایعه بشم

  
_من به تو و اتوستتا چیکار دارم...ول کن دستتتمو ستتما واگر نه یه کار میکنم تا 

 اخر مهمونی یه چشمت اشک باشه یکیغ خون
 

 میدونست تهدیدام تو خالی نیست دستشو از دور بازوم برداشت سما که
 

 سما:به موقعغ حسابمو باهات صاف میکنم امیرعلی
 



با حرص کفغ های پاشتتنه بلندش روی زمین میکوبید ازم دور شتتدم ِهه از 
عقب دارو ندارش زده بود بیرون حتی موهای بلندشتتم دیگه برام جذاب نبود 

 دی پسر...ِکی امیر ِکی اینقدر سرد ش
 

با حس دست یکی روی شونم به عقب برگشتم و با چهره خندون فرهاد مواجه 
 شدم: خدا بهت صبر بده داداش گلم

 
 _توهم تیکه بنداز داداش همه که میندازن توهم راحت باش فدای پوزخندت

 
 فرهاد:من کی پوزخند زدم چی زدی امیر؟بیا برو مامانت کارت داره

 
ون هایی که امشب برای پذیرایی اومدن از جلومون با همون موقع یکی از گارس

یه ستتینی پر از جام های مشتتروب از جلومون رد شتتد با کالفگی یکی از جام 
هارو برداشتم و سرکشیدم بدون توجه به سوزش گلوم لیوانو توی سینی کوبیدم 
ستاده بود رفتم  سالن ای شه  شون اون گو سمت مامان که با خانم های خیر و به 

 با صد کیلو جواهر و لباسای مجلسیه بلند و شیک همشون 
 

 مامان: خانما با پسرم که اشنا شدید..امیر علی آریاصاحب کمپانی آریایی
 



سین آریا رو، زبونزد تمام خانوم های  سر ح سه پ شنا سی:بله کیه که ن خانم الما
 انجمن هستن

 
ان گفتم: زوری ستتری به عنوان ستتالم تکون دادم و با نهایت احترام رو به مام

 کاری داشتی با من مامان جان؟چیزی الزم داری؟
 

مامان رو کرد ستتمت خانما و گفت: من االن بر میگردم تا اونموقع حستتابی از 
 خودتون پذیرایی کنید 

 
 مامان نزدیکم شد،دسشتغ و روی کمرم گذاشت و منو به جلو هدایت کرد

 
ه ستتما بگو اون یکم که از دوستتتاش دور شتتدیم گفت:امیرعلی هرچه زودتر ب

لباس مزخرفو از تنغ دربیاره ابرومونو برده پدرتم حستتابی از دستتتغ شتتکاره 
حتی نوشتتینم همچین لباستتی نپوشتتیده چرا هیچی بهغ نمیگی؟؟ببینم نکنه 

 دوباره باهاش دعوا کردی امیر
 

_مامانم برام مهم نیستتت چی پوشتتیده قبال مهم بود ولی االن دیگه نه امشتتب 
طع میکنم...من دنبال ارامشم که با سمانه نمیتونم بهغ برسم تمام رابطه هارو ق

 باید عشق و عالقه رو کنار بزارم اینجوری
 



تار که هنوز نتونستی این  ت تی ت ت تق و ن ت ت تش ت ت تم ع ت ت تس اس ت ت ت تی ت مامان:ه
احستتاستتو درک کنی...اگه درکغ میکردی به احستتاستتی که به ستتمانه داری 

 نمیگفتی عتتشتتتق پسر جون
*** 

الیم و اروم فضای سالن و پر کرده بود لوستر های بزرگ جلوه خاصی اهنگ م
شده بودم  صله تر  شتریا اومده بودن و من از قبل بی حو به مهمونی داده بود بی
تانگو  بادوستتتت پستتر ستتتابق نوشتتین  بار داشتتتت  ستتماهم برای هفتمین 

 می*ر*ق*ص*ید 
 

 نوشین:چیه خاله جون خیره شدی!!
 

 _نوشین حوصلتو ندارم 
 
شتتین:دلت پره مثل اینکه،اگه میخوای لجشتتو دربیاری یه پارتنر زیبا برای نو

 خودت جور کن و تا خوده صبک باهاش ب*ر*ق*ص*
 

 _نه،مثل اینکه دله توهم پر شده مگه نه؟؟
 



ست دارم ولی ولی  سام و دو ضیه...اون میدونه که من آر شین: هه خیلی عو نو
ی نم خیلی براش بِد امیر خیلی خیلداره مخشو میزنه..داره با نوشین درمیوفته ای

 بد
 

 نوشین نگاهی بهم کرد و انگشتشو سمتی گرفت:فکر کنم اون مناسب باشه
 

مستتیره انگشتتتشتتو دنبال کردم به دختری رستتیدم بی اختیار نگاهم مجذوب 
شتتتد....برای چند لحظه آب دهنم خشتتتک شتتتد اون...اون همون نوا دیوونه 

ایستاده بود و به ساعت مچی ظریف توی خودمونه با وقار و خانومانه سرجاش 
دستتتغ نگاه میکرد...انگار ستتیندرال بود که نگرانه موادا ستتاعت از نیمه شتتب 

 بگذره
 

سما  ضور  شده بودم که دیگه متوجه ح اونقدر محو این ظرافت زنانه نوا دیوونه 
 و آرسام که تو پیست می*ر*ق*ص*یدن نبودم 

 
مشون بهتر و خوشگلتر بود...و مهم نوشین:همرو کنکاش کردم،این دختره از ه

اینجاست که سما از این دختر زیبا بدش میاد...تو باید امشب فقط و فقط کنار 
 این دختره باشی اینجوری

 
 دوتاییمون دلمون خنک میشه و سما از حرص میمیره

 



ُشل کردم و به سمت نوا  مسخ شده از جام بلند شدم کروات مشکی باریکم و 
تادم...اره ا قالب ره اف یه  که امروز تو نه  یه دختر دیوو یا محو  ره من امیرعلی آر

 متفاوت بود شده بودم
 

هرچقدر نزدیک تر میشدم بیشتر عرق میکردم لباسغ به زیبایی تو تنغ نشسته 
بود و اندامه محشتترشتتو قاب کرده بود اون ستتینه ریز روی گردنغ...یا...اون 

 لباش دیوونه کننده بود
 

پر رنگی زد که تمام دندون های سفید و منظمغ و به  وقتی بهغ رسیدم لبخند
 نمایغ گذاشت

 
 نوا: به به آقای اریا خوب هستید شما؟

 
 امیر:از احوال پرسی شما؟چیزی کم ندارید که خانم عزیزی

 
 نوا:نه آقای آریا همه چی ردیفه یعنی همه چی فراهمه

 
 ■■نواعزیزی  ■■

 



ه قربونه قد بلندت بشه بابات جون پدرسگ چه ناز شده ای وای ننت فدات بش
فدای سیکس پکت که از زیره پیرهنم معلومه بشه اون سما دردو بال این کروات 

 شل شدت بخوراتو سِر سام با اون قیافه ُشخمیغ
 

 امیر:میدونم خوشگلم ولی درست نیست همینجوری بهم زل بزنی خانم
 

مان جون نگهتون دار ما خدا واستتته  یا  قای آر نت آ با _بر منکرش لع ما  ه،میگ
 کبکتون دعوا کردید شما؟اخه واسه خودش یه جغد پیدا کرده؟

 
با این حرفم اشتتاره ایی به ستتما کردم امیرم دستتتی دور لباش کشتتید که نخنده 
شه ولی چون من خیلی مهربون  شته با شما ربطی دا بعدم گفت:فکر نمیکنم به 

 و رئوفم بهت میگم....
 

شک شما دوتا لک لک الکی مثنوا:نگفتی هم نگفتی عزیزم فهمیدم  ال ر ابه بینه 
 عاشق

 
 امیر:هی چی بگم درست حدس زدی،حاال اجازه میدی  من یه سوال بپرسم؟

 
 نوا:اره بپرس!اگه عشقم کشید جواب میدم

 
 امیر:تو چرا اینقدر خوشگلی؟؟



 
ت...)با درک حرف این امیر چشمام تا حد امکان  ت تان تام نوا: دیگه اینو باید از م

 ابهت زده بلند داد زدم: چتتتی گتتتفتتتتتتتتتتتی تتتتتتو؟؟؟گرد شد و 
 

امیر:هتا متن چتتی گتفتتتم؟چتترا حرف تتتتو دهتن متن متیتزاری؟؟متن 
تل شدی؟؟واال دخترا این دوره همغ  ت ت تگ توش ت ت ته خ تم چ تت ت تف ت تی گ ت ک

 میخوان خودشونو به پسرا جنتلمن مثل من بندازن عجب زمونه ایی شده ها
 

دستی تو موهای مشکیغ که مثل همیشه ماهرانه به سمت باال شونه شده امیر 
بود کشید و با گفتن دوباره برمیگردم سریع ازم دور شد خاک تو سرش جلبک 
بهم پیشتتنها ازدواج نداد هیچ پیشتتنهاد *ر*ق*ص*م نداد بزلاله خاک برستتر 
یا میگم میخوام بر نگردی  چه آر به این نیم که  بک  بای جل مه زی حیف کل

 صدسال سیاه
 

با شنیدن صدای سام هرچی انرژی مثبت که از امیر جون گرفته بودم از وجودم 
 رفت و جاشو حس حالت تهوع گرفت

 
ساله از  ۴۰سام:بیا عشقم واست نوشیدنی آوردم، طعمغ عالیه این یه شراب 

 یو....
 



صیلی  شن فارق التح سام بزار بهت بگم اونروز تو ج شراب نمیخورم  نوا:من 
من جو گیر شده بودم واگر نه هیچ وقت هیچ وقت نه مشروب میخوردم نه امیر 

 اون لباس کوتاه و میپوشیدم 
 

شا همون نوای  سا این آرای شقم پاچه نگیر که بهت نمیاد تو این لبا سام:اوکی ع
 دمه دانشگاه بشی

 
از دستتت ستتام خیلی لجم گرفته بود اگه واقعا امکانغ بود دندوناشتتو خورد 

 خر اهمیکردم پسره 
 

 سام دستمو توی دستغ گرفت و گفت:نوا عزیزم بیا بریم ب*ر*ق*ص*یم
 

سام وگرنه  ستم نکن  شیدم و گفتم: خ ستغ بیرون ک ستمو از توی د با حرص د
 همین االن میرم خونه میدونی که اینکارو میکنم با هیچ پشکمیم شوخی ندارم

 
 سام:ولی تو قول دادی پارتنرم باشی

 
 ر*ق*ص* بهت داده باشمنوا:یادم نمیاد قول *

 
ِشت ازم دور  ستغ بودو روی میز کوبید و با گفتن کلمه  سام جامی که توی د

 شد



 
گوستتفند وایستتا جوابتو بدم ،با حرص دستتته ی فِر موهام و که نازگل جلوی 
صتتورتم گذاشتتته بود و کنار زدم و ستتعی کردم بدون توجه به ستتام از فضتتای 

شگل  صب هر روز خو صال انگار این همون عمارت فیض ببرم الم شه ا تر می
جای *ر*ق*ص* نور  پارتی توش برگذار شتتتده بود ب که اون  مارتی نبود  ع

 لوسترهایی قول پیکر و با عظمت به همه جا جلوه خاصی  داده بود
 

سادم و پاهام خواب رفته  سره جام وای ساعته مثل چنار  ساس اینکه یه دو  با اح
ن عمارت از کفم نره هنوز پنج قدم راه شروع کردم به قدم زدن تا بقیه جاهای ای

 نرفته بودم که پیچ خوردن پاشنه کفشمو و با تک تک اعضای بدنم حس کردم 
 

 ای خدا تحت جنیفلوپز بیمه داره چرا تحت من که بیمه نداره باید دالون بشه
 

 خداا جونم دیگه تحت ندارم شوهر گیرم نمیاد 
 

بالخره روی پاهام  وایستتادمو و از  با هزار نذر و نیاز به جد اصتتغر کچل جونم
 پخغ شدن حتمیم روی زمین جلوگیری کردم

 
با چیزی ک دیدم موژه هام رفت  پاهام وایستتم  وقتی تونستتتم مثل ادم روی 

ساده، وقتی که تو شاد مقدم وایی یعنی یعنی االن تو دو قدمی من وای موهام، فر



ار قدم هستم افتخدید خیلی بهغ خیره شدم یکم جلوتر اومد و گفت:فرشاد م
 اشنایی با چه کسی و دارم؟؟

 
اروم ولی طوری که بشنوه گفتم:کیه که شمارو نشناسه جناِب مقدم خنده ریزی 

 کردم و گفتم در هرحال خوشبختم منم نوا هستم
 

فرشاد:اسمتونم مثل خودتون بسیار زیباست تو کله عمِرم همچین دختر زیبایی 
 ندیده بودم 

 
 ت به من لطف دارید اقای مقدم_مرسی ممنون شما نسب

 
صدام کنی  شاد  ساس پیری کردما!!ترجیک میدم فر شاد:ای بابا مقدم چیه اح فر

 نوا 
 

 نوا:باعث افتخارمه 
 

خاره منم  عث افت با ید  هاد *ر*ق*ص* منو قبول کن ما پیشتتن گه شتت فرشتتتاد:ا
 میشید،حاال اجازه میدید من این افتخارو نصیب خودم کنم بانو

 
 د رفت جناب_افتخار شوهر کر

 



شتم و اولین چیزی  سمت عقب برگ صدای طلبکار امیر متعجب به  شنیدن  با 
 که توجه ی منو جلب کرد اخمای توهم رفته آقای امیرعلی آریا بود

 
خدایا نه به اینکه ستتگم نمیاد خواستتتگاریم نه به اینکه اینجوری ستترم دعوا 

 میکنن قربونت برم نوا خوشگله با این طرفدارات
 

سونمت الو بترکونمت ماچ اب دار کنمت میخوام میخوام  سونمت  سونمت  بر
میخوام بمونم پیشتتت هیچ کی نیما نمیشتته حاال یک دو ستته جیگر منی و میو 

 پس عشوه نریزو بَیو
 

 _نیما این چرت و پرتا چیه میگی اخه تو
 

نیما:هیچی حوصلم سر رفته بود گفتم زنگ بزنم هنرامو به نمایغ بزارم،کجایی 
 ون من رفتی کدوم قبرستونیحمال بد

 
لبامو محکم گاز گرفتم ای چیز قهوه ایی تو این گوشتتی من بیاد که صتتتدارو 
پخغ میکنه فرشتتاد که کنارم بود به ستتختی داشتتت خندشتتو کنترل میکرد 
هرچقدر با شتخصتیت تر حرف میزدم نیما بیشتتر فوش میداد ابروم رفت کف 

 پام
 



 _هیچی داداش گلم یه مهمونی...
 

باز شتتروع کرد:میخوام میخوام بلرزونی هنوز ح رفم تموم نشتتتده بود که نیما 
سرت باال و پایین  ست پ سه دو شو تو مهمونی نگی که نمیتونی ناز بکنی وا هم
بری آواز بخونی میخوام میخوام بچرخونی خودت و تو پیستتتت *ر*ق*ص* 

 میخوا...
 

 تتتتاقبله اینکه بقیه این آواز مسخرشو بخونه داد زدم:نتتتیتتتتمتت
 

نیما:اخ اخ االن یهویی خوابم اومد به زن جونم ستتالم نرستتون خودم رستتوندم 
 خدافظ

 
سرخ که نه کبود  صورتغ  تلفن و که قطع کردم یه نگاهی به فرشاد انداختم که 
لت زده  جا با لحن مثال خ که  ندشتتو میخورد  شتتتده بود، زوری داشتتتت خ

 گفتم:بخندید اگه دوست دارید خو !؟
 

نم خارج نشتتده بود که فرشتتاد چنان قهقهه ایی زد که پرنده _هنوز حرف از ده
 هایی که روی درخت بالم بودن پریدن فکرکنم

شدو  شتغ ظاهر  شت میخندید که امیر با اون هیکل از پ بدبخت فلک زده دا
ست با  شادم به افق پیو شت که لبخند فر شاد گذا شونه های فر شو روی  ست د

 اینکه داره خوش میگذره ؟لحنی که انگار سگ گازش گرفته گفت:مثل 



 
 فرشاد:اره چجورم...

 
شده بود  شکار بود که حتی باعث تعجب خودمم  حرص خوردن امیر اونقدر ا
که امیر  باز کردم حرف بزنم ولی هنوز حرف از دهنم خارج نشتتتده بود  دهن 
سریع و  شید اونقدر  سمت دِر خروجی عمارت ک ستم و محکم گرفت و به  د

 مخالفت کنم خشن بود که حتی نتونستم
 

 نوا:ااِا جتتلتتبتک دستتتتتتتتم قطع شد
 

 امیر: ختتتتفتتتتتته شتتتتو
 

ستپ کردم،به خودم اومدم که دیدم تو باغ  شدم ا با این حرفغ خفه که نه الل 
 عمارتیم و هنوز امیر دست منو محکم گرفته و به پشت عمارت میبره

 
 امیر:چیشده چرا اتوسا بهت نچسبیده 

 
شب و با من کاری نداشته فرشاد:به هم سما به تو نچسبیده ببین ام ون دلیل که 

 باش لطفا 
 



 امیر:ببین بچه خوشگل من...من...
 

 فرشاد: شما چی آقای آریا؟؟؟
 

امیر اخمای توهم رفته و صتتداش که مثل همیشتته انگار خستتته بود گفت:از 
 مهمونی لذت ببرید جناب مقدم

 
می به فرشاد زد و ازمون دور شد بعدشم مقابل چشمای گرد شدم تنه ی محک

 جلل خالق بچه مشکل روانی داره
 

شو  شم خود سعی میکنم جویا  شکل داره هر چقدرم  شاد:کال امیر با من م فر
 کنار میکشه نمیدونم چرا واقعا

 
من:ایراد نداره خودتونو ناراحت نکنید بعد اروم زیر لب طوری که نشنوه زمزمه 

 ل نداره، با سایه خودشم درگیرهکردم اون جلبک خوشگله با کی مشک
 

 فرشاد:با من می*ر*ق*ص*ی نوا ؟!
 

 من: میخوای لج امیرو در بیاری؟!
 



فرشتتاد:نه اونقدراهم برام مهم نیستتت و باید بگم االن همه دلشتتون میخواد با 
 خوشگلترین دختر این مجلس ب*ر*ق*ص*ن منم یکی از همونام نوا 

 
 قربونت برم ننه جون از تعریفغ خر  کیف که نه شتر کیف شدم

 
 فرشاد:بیا بریم ب*ر*ق*ص*یم دیگه ؟!

 
نداخت و گفت:خیلی خوب  که نگاه کالفه ایی بهم ا پوکر فیس نگاش کردم 
هاد  به تو پیشتتن مده بود  باشتتته میخوام لجغ دراد چون فکر کنم اونم او

 *ر*ق*ص* بده
 

 من: به قول داداشم عر عر
 

ا یه لبخند دندون نما گفتم: باهات با چشمای گرد شدش بهم نگا کرد که منم ب
 می*ر*ق*ص*م اینجوری نگا نکن..فقط من بلد نیستما

 
 فرشاد:اتفاقا منم بلد نیستم باهم اون وسط یاد میگیریم 

 
سو گرفتم و  ستم دنباله کوچیک لبا شتم و با اون د شاد گذا ست فر ستمو تو د د

 وارد پیست *ر*ق*ص* شدیم



 
 وارد دستمو روی شونه ی مردونغ گذاشتمدستاشو دور کمرم حلقه کرد منم نا

انگار اصتتال رویا بود با یه مدل که نصتتف بیشتتتر دخترای ایران میشتتناختنغ 
شتم می*ر*ق*ص*یدم، درسته مثل امیر خوشگل و جذاب نبود ولی خوب  دا

 بعده امیر و فرهاد جذاب ترین پسِر مهمونی بود
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

تو کتتتجتا متتیتتتخوای ببری ترخدا ولم هتتتتی دستتتتتتتمو ول کن متتتنتت
 کن

 
از عصتتبانیت درحال انفجار بودم و خودمم نمیدونستتتم برای چی جیغ و داد 
شیدم و به راهم  شو محکم تر ک ست های نوا هم لیر قابل تحمل بود بی توجه د

 ادامه دادم نمیدونستم چی میخوام اصال حالم خوب نبود 
 

 تتم نتتمتتیام _ولتتتتتتم کتتتتتن متتیتتتتتگت
 

صبانیت به  شنید با ع شری نمی صدامونو هیچ ب شت باغ عمارت بودیم و  دیگه پ
جلو پرتغ کردم که پشتتتغ با دیوار ستتنگی که پشتتتغ ابشتتار مصتتنویی بود 
برخورد کرد و اخ بلندی گفت همراه با اخی که دهنغ خارج صد سد اشکاش 



تاری چتتتترا شکست و گفت:چترا وحتتتتتشتتتتی بتتتتتازی درمتتیتتت
 متتتتنتتتو آوردی ایتتتنتتتجتتتا عوضی 

 
با حرص سرش داد کشیدم: متتتن عتتوضتتتتیتتتم هتته بتتتتا فتتترشتتتتاد 

 بهت ختوش گتتذشتتت ختتتتانتتتتم عتتتزیتتزی
 

 _تتتتو داری چتتی بتتلتتتتغتتتتور متتتیتتتکتتنتتی بزار برم دارم میترسم 
 

ه راه میرفتم نوا هم روی زمین نشسته بودو اروم هق میزد لبامو میجوییدم و کالف
مام  فت بتوچه ربطی داره ت ظه بهم میگ گه یکی تو اون لح ،ولی مطمن بودم ا
شده وقتی رفتم به  ستم چم  شو تو دهنغ خورد میکردم خودمم نمیدون دندونا
نوا پیشتتنهاد *ر*ق*ص* بدم و فرشتتاد از من جلو زد تا مرز انفجار رفتم فکر 

ردم حستتی بدتر از حستتی که اون لحظه داشتتتم باشتته ولی وقتی دستتتای نمیک
فرشتتتاد دور کمر باریک نوا حلقه شتتتد انگار منو انداختن تو قعر جهنم تمام 
وجودم داشتتتت اتیغ میگرفت و دلیلغ نامعلوم بود شتتتایدم معلوم بود و من 

 خودم و به نفهمی میزدم
 

 امیر: گتتتریتتتته نتتکتتتتن 
 



تتتضتی متیتتتفتهمی بتتا تتتمتتتتام بتتترتتتتری هایتتتی کته نتوا: تتتو مری
نسبت بتتته فترشتتتاد داری بتتتتازم بتتهتتتتغ حتستتتتادت متیتتکتتتتنی 

 حتتتق نداری با من اینجوری رفتار کنی
 

 ■■نواعزیزی  ■■
 

شو کال باز کردو با قدم  شد شل  شدن این حرف از دهنم امیر کروات  با خارج 
به ستتمتم اومد بازو هامو از گرفت و با یه حرکت منو از روی زمین  های بلند

بلند کرد با چشمای برزخی نگاهی بهم انداخت و گفت: یتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتار 
 دیتتتتگتته تتتکتترار کتتن 

 
ته  ت ت تو ب ت ت ت با مکث و بغض سمجی که توی گلوم بود شمرده و بلند داد زدم:ت

 فترشتتتتاد حتتستتتتتا.....
 

ن حرف از دهنم گرمای ل*ب*ا*ی امیر و روی ل*ب*ا*م حس قبل خارج شد
 کردم و....

. 
 

منو با تمام قدرتغ به ستتمت جلو پرت کرد با محض برخورد شتتدیدم به دیوار 
سنگی درد بدی تمام وجودمو گرفت عرق سردی روی کمرم نشست و چشمام 



سکوتی که توی باغ حکم فرما بودو سما زد  سیلی که امیر به  صدای  شد   تار 
 شکست و بعدش اربده های امیر بود که زمین و میلرزوند

 
 امیر:تتتتو چتتته لتتتتلتتطتتتتتی کتتتتردی عتتتتوضی چتتتته

 
سما:امتتیتتر تتتتروختتتدا بتتبتتتختتتشتتتید دستت ختتتودم نتتبتتو بتترای 

 یتته لحتتظت 
 

 امیر:دهتتتنته کتثتتتیتتفتتتتتتتتو بتتتتبتند 
 

بتتتتتده امتیتتتر تتتتو هتتمتتتتیتتشتتتته فتتتقتتتط بتتتترای  سما:بتته حتتق
 متن بتتتتودی حتتتالتتتتا داری ایتتتن دختتتتره هتتتر....

 
به  به راحتی  یا  که خیل ندش اور  مه چ که اون کل بل این صتتتدای ستتیلی دوم ق
زبونشون میارن از دهن سما خارج بشه صداشو خفه کرد دردم هر لحظه عمیق 

مدم و گیر این تر میشتتتد  به این مهمونی او که چرا  یه میکردم  و من فقط گر
 خانواده روانی افتادم

 
امیر:متتتتن فتتتتقتتتتط بتتتتترای تتتتو بتتتتودم ولتتتتتی تتتتتو بتتتترای 

 هتتتمتته متتیتتهتمتتی عتتتوضتتی بتتتترای هتتتمته 



 
 ■■امیرآریا  ■■

 
بودم برام هیچ ارزشتتی نداره رو با یه  حلقه ایی که بعد ستته ستتال امروز فهمیده

سما که ابهت زده به این کارم نگا  صورت  شیدم و تو  ستم بیرون ک حرکت از د
میکرد پرت کردم تازه یاده نوا افتادم سریع به سمتغ برگشتم رنگغ پریده بودو 
دستتشتو محکم بغل کرده بود اشتکاش بدون هیچ مکثی روی گونغ میچکید 

شتتت مثل بقیه براش مهم نبود که تمام ارایشتتغ خراب این دختر باهمه فرق دا
 میشه یا حتی لرورش میشکنه هی امیر عوضی امشب چت شده

 
سمت نوا پا تند کردم ولی قبل  ستاده به  سرجاش ای شکه  سما که  بی توجه به 
اینکه من بهغ برسم نمیدونم فرشاد بی همه چیز از کجا پیداش شد و قبل من 

 به نوا رسید......
 

مقابل چشمای سرخ شده من نوارو که حاال کم کم داشت بیهوش میشد  فرشاد
بغل کرد و دستتامو مشتت کردم و با فشتاری که به مشتتام میدادم عصتبانیتم و 

 روی دستام خالی میکردم 
 

 فرشاد:نوا.....نوا چشماتو باز کن چیکارش کردی روانی نوا حالت خوبه
 



شاد نوا رو بغل کرد و گفت:چیکار کردی با این دختر امیر....این حالغ بده  فر
 به دکتر احتیاج داره

 
قبله اینکه من حرکتی کنم یا حرفی بزنم فرشاد نوا رو محکم تر بغل کرد و با دو 
از باغ خارج شتتد  مشتتتمو رو تنه درختی که کنارم بود کوبیدم اومدم برم دنبال 

 اون فرشاد ، که سما پایین کتمو گرفت
 

تتتتترو بتتتته عتتشتتتتتقتتتتمتون قتتتستتتم  _امتتیتتر تتتترو ختتتدا
 بتتتبتتختتتغ عتتتتتتشتتتقتتتتتم بتتچتتتگتتتتی کتتردم

 
 امیر:ولتتتتتتم کتتتتتن ستتتتتتمتتا 

 
شو روی یکی  سریع خود سما رو به عقب هلغ دادم و تا برم دنبال فرشاد ولی 

تتختتغ متتنتتتتو از پاهامو انداخت و گفت:نتتترو امتتتتیتتتتتر بتتتتتبتت
 متتردونتتتگتتتی کتتتن ستتتمتتا بتتتدون تتتتتو وجتتتتود نتتتداره

 
صبانیت فریاد  شد با ع شت از باغ دورتر می شاد که دا بدون گرفتن نگاهم از فر

 زدم:بتتتتلتتتنتتتتد شتتو ستتمتتتتتتا رفتتتتتتن 
 



تنتتتتتی،بتتترای سما:نتتمتتتیتتتزارم بتتتتتری،تتتتتو فتتتقتتتتط متتال متت
 متتتتن 

 
امیر:ستتتمتتتتتا متتتتیتتتگتتتتتم بتتتتلتتتند شتتتتتتو واگتتتر نتتتتته 

 کتتتتاری کتته نتتتبتتتایتتتدو متتیتتتکتتتنم....
 

ته رو  ت ت تق ت ت تل ت ت ته ح ت ت ت تال ت ت ت تون خ ت ت ت ترو ج ت ت ت ت تر ت ت ت ت ت ت تی ت سما:ام
 دستتتتتتتتت کتت....

 
دم خون جلوی چشتتمامو گرفت و بدون توجه به با ناپدید شتتدن فرشتتاد از دی

التماساش و جیغ و داد هاش دوال شدمو حلقه دستاش دوره پاهامو باز کردم به 
سما  ستان عرعر  شاد بره بیمار ستم نوا با فر عقب هلغ دادم االن فقط نمیخوا

 برام مهم نبود، اصال مهم نبود
 

باز کردن د عد  باغ رفتم و ب به ستتمت دره مخفی  باغ اصتتلی با عجله  ر وارد 
عمارت شدم با پیغ گرفتن مسیر پارکینگ سرعتمو بیشتر کردم ولی وقتی وارد 
شده و  شد  صلی پارکینگ خارج  شاد از در ا شکی فر شدم ، آذرای م پارکینگ 
جای چرخ های ماشینغ روی زمین مونده بود،دستی تو موهای اشفتم کشیدم 

 و با تمام عصبانیت درونم فریاد زدم
 

 تنتتتتتتتی متتتتیتتتتکتتتشتتتتمتتتتتلتتتتتعتت



. 
 

ستای قدرتمند امیر  ستاد و تمام بدنم یخ زد د برای یک لحظه قلبم از حرکت ای
 دو طرف صورتمو گرفته بود و لباش...

 
با درک موقعیت و حس بدی که نسبت به خودم پیدا کرده بوده دستامو رو سینه 

سمت جلو هلغ داد شتم و با تمام قوا به  م ولی ذره ایی از جاش تکون اش گذا
به من در  با روی صتتتورتم میرختن اولین تجر حا کام بی م نخورد اشتتت
ب*و*س*ی*دن بدترین تجربم شتتده بود و من حستته پرنده ایی و داشتتتم که 
شین قلبغ  سط یه اتوبان بزرگ و از ترس عبور یک ما سته و افتاده و شک پرش 

 تند و تند میتپه
 

شت از خودم بهم میخورد  شیدم ولی حالم دا طاقت نیاوردم و و جیغ بلندی ک
لبای امیر صدامو خفه کرد من کجا و امیر کجا مگه زورم بهغ میرسید از ترس 
شتام بود که  شد و م شتر  شدت گریم بی شروی کنه  شتر از این پی اینکه بخواد بی
محکم رو ستتینه امیر فرود میومد در اون لحظه هر صتتدایی میتونستتت من و تا 

سونه  سما توی اون لحظه برام بهترین....بهترین حد مرگ بتر صدای جیغ  ولی 
 صدای دنیا بود

 
 _امتتتتیتتتتتتتر داری چتتتیتتتتکتتتار متتیتتکنی؟؟



 
حرکت لباهای امیر روی لبام متوقف شتتد با دور شتتدنغ روی زمین افتادم و 
نفس عمیقی کشیدم که صدای خفه شدم اوج گرفت و بلند بلند زار میزدم دلم 

 از فوشای سما، قلبم اتیغ گرفته بود داشتم میسوختم از لم  میسوخت
 

سینه امیر میکوبه  صدای سمارو نمیشنیدم فقط میدیدم که با مشت محکم رو 
شد  صداها کم کم برام قابل درک  ستاده  سر جاش ای و امیر بدون هیچ حرفی 

 شنیدن فوش های سما و سکوت امیر هق هق مو بیشتر میکرد 
 

 کتتار پتتستتتتتت اشتغتتتت... سما:*خ*ی*ا*ن*ت*
 

ستتمانه از گفتن ادامه حرفغ پشتتیمون شتتدم و با یه مکث کوتاه به ستتمت من 
حمله کرد اونقدر ناگهانی و لیره منتظره بود که نتونستتتم هیچ عکس العملی 

 نشون بدم و چشمه اشکم خشک شد
 

خه امیرو زدی ه*ر*ز*ه امیر برای من بود فقط من جایی اخرم م و _دختره هر
 میخواست تو چرا اومدی وسط زندگی من دختره دهاتی

 
سما دیوونه شده بود و دیگه از اون دختره لوس خبری نبود بازوم و گرفت و با یه 

 حرکت از روی زمین بلند کرد و قبل اینکه امیر به سمتمون بیاد......
. 



 
****** 

میشتتدم یه پاهامو رو گاز فشتتار میدادم جوری میروندم که ار کنار هر کس رد 
 فوش ناموسی نثارم میکرد

 
شده چرا...چرا اون دخترو  ستم من لعنتی امروز چم  ست خودم نبود نمیدون د
مثل وحشتی ها ب*و*س*ی*دم...چرا...چرا نگرانغ شتدم وقتی زمین خورد 

 همه اینا به من چه ربطی داره
 

ر دبا فکر کردن به تمام اینا ستترعتم کمترو کمتر شتتد بی توجه به بوق های پی 
 پی ماشین هایی که از کنارم رد میشدن ماشین و گوشه اتوبان نگه داشتم

 
 حالم بد بود....خیلیم بد بودم از کارم پشیمون شده بودم

 
صحنه باغ  شار دادم  شمامو محکم روی هم ف شتم و چ سرمو روی فرمون گذا

 تکرار شد دوباره از اول من...نوا...لبتتا...
 

ر کنم مستتت بودم دستتت خودم نبود...اره من ستترمو تکون دادم نباید بهغ فک
مستتت بودم ....مطمنم مستتت بودم این حرفا رو مدام با خودم تکرار میکردم 

 ولی...ولتی خوده لعنتیم میدونستم با تمام هوشیاریم ب*و*س*ی*دمغ



 
 _بتترو داداش راهتتتتتتو بتتتتتستتتتتتتتتی

  
یا  همه یا داشتن فوش میدادن تو آیینه ماشین به عقب نگاه کردم راهو بسته بودم

سرمواز پنجره بیرون  صبانیت  شته بودن با ع شین گذا شونو روی بوق ما ستا د
 اوردم و داد زدم: ختتتتتوب بتتتابتتتتا ختتتتوب رفتتتتتتتتتتم

 
ماشین و روشن کردم و دوباره به سمت جایی که نمیدونستم کجاس روندم ِبال 

ستم چی میخوام و چ شاد و نوا برم که تکلیف بودم،نمیدون ستم دنبال فر را خوا
 حاال پشیمون شدم

 
شیم به خودم  صدای زنگ گو شت میترکید با  سرم از درد دا حالم گرفته بود و 

 اومدم....عکس بابا رو صفحه گوشی خاموش و روشن میشد
 

 _بله بابا؟!
 

 +کتتجتایتتی امتتتتیتتتر ؟!
 

 _بیرون
 



حتتتترف متتتیزدی ستتتتتما  +ایتتتتتن بتتتتود عتتشتتتقتی کتتته ازش
 ابتتترومتتتو جتتتلتتتوی هتتتتمه....

 
ست اومدم خونه حرف میزنیم بی توجه به داد و بیداد  _بابا االن حالم خوش نی

 بابا گوشی قطع کردم روی صندلی شاگرد پرتغ کردم
 

 به ماشین سرعت دادمو به سمت نزدیک ترین پارکی که اونجا میشناختم روندم 
. 

 
نو گوشتته ایی گذاشتتتم و وارد پارک شتتدم پارک خلوت بود ولی دوستتت ماشتتی

دختر،دوست پسرا تک و توک تو پارک بودن بی توجه به حضور کمرنگ اونا به 
سمت نیمکتی که زیره یه درخت بود رفتم، کتمو درارودم و روی نیم کت پرت 

 کردم همونجا نشستم ...
 

شته بودم افکارم هر ل ستام نگه دا شد و دوباره سرمو بین د حظه پر رنگ تر می
 تکرار صحنه های یه ساعت پیغ....

 
صدای ظریف و دخترونه ایی  صدا بیرون دادم که  سمو پر  سر نف چرا امیر چرا پ

 منو که تو افکارم لرق شده بودم نجات داد
 



 _عمو...گل میخری؟!
 

 _شاخه ایی چنده اینا ؟!
 

 ر دیگه_ارزون عمو شاخه ایی دو هزار تومن واسه عشقت بخ
 

_من عشتتق ندارم ولی میخوام این گالت و واستته یکی که خیلی امروز اذیتغ 
 کردم بگیرم...

 
 دختر کوچولو که انگار از منم نا امید شده بود با ذوق گفت:چند تا بدم عمو؟!

 
 _همغ چقدر میشه؟!

 
دختِر گالشتتو روی نیمکت گذاشتتت و ده تا انگشتتتاشتتو جلو اورد و مشتتغول 

شد با یکم شو  شمردن  شیغ تا ده هزاری عمو...بازم هم شه  مکث گفت:می
 میخوای؟!

  
به  یه تراول صتتتد تومنی بیرون آوردم  ند لمگینی زدم و از کیف پولم  لب خ

 سمتغ گرفت باصدای بلند داد زد:وایتتی عتتتتمتتو مرستی
 

 _خواهغ میکنم خوشگلم،خب خانوم کوچولو اسمت چیه؟!



 
 _هستتتی

 
 تای منم هستیه اون سه سالشه تو چند سالته؟!_هستی اسم بچه یکی از دوس

 
 _ هفت سالم

 
دلم گرفت برای بچه هایی مثل هستی ، از بچگی تا االن تو پر قو بزرگ شدم تا 
شیدم و این دختر بچه کار میکنه برای اینکه پول یه  به حال طعم گرسنگی و نچ

 وعده لذاش در بیاد چه بی رحم دنیا
 

 _هستی شام خوردی؟!
 

 جون اخه من ناهار خوردم _نه عمو
 

 _منم شام نخوردم..دوست داری باهم بریم یه چیزی بخوریم ؟!
 

 _نتته نتته متتن نتتمتتیتام متتن گتترستنته نتیتتتستتتتتتتم
  



به ترس توی چشتتماش نگاه کردم و اروم گفتم: من نمیخوام بهت  با تعجب 
 اسیب بزنم هستی 

 
ستی با بغض تراولی که بهغ دادم و تو شغ بود انداخت و  ه کیفی که روی دو

 گفت: من لذا نمیخوام عمو خدافط 
 

از جام بلند شتتدم ولی اون دختر بچه جلوی چشتتمای حیرت زدم به ستترعت 
 شروع کرد به دویدن

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 
 فرشاد:چتتتتتی تتتتتو دیتتتتوونتتتته شتتتدی دختتتتتتر ؟!

 
اونتوقتتتتت تتتو کتتتر شتتتدی  نتتوا:وا متتن حتالتتتم جتتتلتتبتکتتیتته

 التتتبتتتتته بتتتبتختتشتیتتدا
 

فرشاد:فتتتدای ستترت ولتتتی التتان نتتمتتتیتتتونم بتته حتترفتتتت گتتوش 
 بتتدم تتتتتو نتتمتیتتفتهتمتی داری چتی متتتیتتگتی

 
صم گرفته بود که بلند داد زدم:متتتتگتتتته  شاد حر ست فر با اون حال بدم از د

 متتیتگم دور بتتتزن بتتهتتتمتتستتتم 



. 
 

 فرشاد:لج نکن دستت کبود شده صد درصد شکسته نوا باید بریم بیمارستان
 

نوا:اقای مقدم شتتما کی دکتر شتتدید؟؟منو ببر خونمون دستتتم در رفته خودم 
 میدونم زی زی جون جا میندازه 

 
 فرشاد:تو لج باز ترین و کله شق ترین دختری هستی که تو عمرم دیدم 

*** 
 +آختتتخ نتنتته جتتان

 
 _الهی بمیرم برات

 
 +ختتتدا نتتتکتتنته وایتتی دستتتتتتتم

 
_همین جوری دراز بکغ برم برات یه لیوان اب پرتقال بیارم جون بگیری بلکه 

 هرکس بهت دست زد یه جات در نره
 

 +آیتتی دستتتتم ژلتتوفتتن....
 



م بعدشم بیام این سرخاب _هتتتیتتتتس بتته خودت فشار نیار االن برات میار
 سفیداب هاتو پاک کنم 

 
زینب بانو که از اتاق بیرون رفت کفشامو توی دیوار پرت کردم و چشمامو روی 
هم فشتتار دادم شتتب بدی بود و درد دستتتم مانع میشتتد به چیزی فکر کنم از 

 بچگی خیلی ضعیق بودم دست و پاهام همغ در میرفت 
 

 و بختتور بتتتعتتد بخواب _نتتوا عزیزم پتتاشتتو این قرص 
 

شت و کمکم کرد  سینی کوچیک و روی میزنم گذا ضعم و دید  زی زی جون و
شت:اخ  شتم گذا سم و باز کرد و دوتا بالغ پ سریع زیپ لبا شم  از جام بلند ب

 الهی بمیرم برات مادر دستت کبود شده چیکار کردی با خودت
 

 رفته عادت کردم+هیچی نشده زی زی جون ناراحت نباش از بس دستم در 
 

شی عوض  شلوار ورز شرت و  سمو به یه تی سختی لبا با کمک زی زی جون به 
کردم و زی زی جون با حوصله موهای اشتفتمو از شره هرچی سنجاق سر بود 
خالص کرد و ارایشتتمو با شتتیر پا کن پاک کرد دستتتمو که باند بستتته بود 

 ب*و*س*ی*د و گفت:دردت به سرم مواظب خودت باش
 

 کنه قربونت برم، ببخشید اذیتت کردم کاش اصال نمیرفتم امروز....+خدا ن



 
_دفعه بدی اگه گذاشتتتم بری تو جنبه تنها بیرون رفتن نداری دختر یهو دیدی 

 جنازت خدایی نکرده برگشت بخواب نیام ببینم با گوشیت ور میری نوا 
 

 +با کدوم دست اخه...میخوابم ناموسن
 

خوند تو صتتورتم فوت کرد برق و خاموش کردو  زی زی جون بعد اینکه یه ورد
از اتاق خارج شد،چشامو بستم و سعی کردم بخوابم ولی با تکرار شدن صحنه 
باغ و ب*و*س*ی*ده شتتدنم توستتط امیر چشتتمام مثل قورباقه از حدقه زد 

 بیرون،دستی روی لبام کشیدم و....
*** 

 ونخاع نشدی ال بهار:هی نوا بیدارشو دیگه اوسگل خوبه دستت در رفته قطع
 

 +دهنتو خفه شو خوابم...با ادم مریض اینجوری رفتار میشه ها بیشور حمال 
 

ساعتم  شادی، بیا نیم  ستم تو گ شین مانا رو اوردم میدون شو دیگه نوا ما بهار:پا
 نمیشه بریم انقالب برگردیم جان من

 
شویی میرف ست سمت د شدم همینجور که به  م تبا زر زر بهار زوری از جام بلند 

 شروع کردم به فوش دادن به بهار



 
_الهی درد بگیری بهار دستتتم درد میکنه خستتتم خوابم میاد پاهام تیر میکشتته 

 سرم درد میکنه کمرم یخ زده....
 

 بهار:خوبه با این همه مشکل زنده ایی 
 

 _درد بیشور مسخره عمه نداشتته
 

ستتیزد تا  بهار:حاال توهم این بی شتتوهری مو بکوب تو ستترم نه که تو خودت
 شوهر داری

 
 دره دستشویی و بار کردم و از همونجا داد زدم:پرو تر از تو ادم ندیدم بوگندو

*** 
بهار کتابارو روی صندلی عقب گذاشت در صندلی شاگرد و باز کرد تو ماشین 

 نشست و گفت:بیا عشقم کاری داشت اصال شصت دقیقه شد 
 

چنان میکوبم تو دهنت که اون با حرص داد زدم:بهار یه کلمه دیگه حرف بزنی 
قت...کودن خبرت  مده خیره ستترت بریزه تو حل تازه دراو که  لت  ندون عق د

 دوساعت من مثل چغندر تو ماشین نشستم خبره مرگت تو کدوم گوری بودی
 



بهار:اااِا لر نزن زیره کولر نشتتستتته شتتکایتم میکنه روشتتن کن برو عمو عزیز 
 بستنی بخوریم

 
 من پولم کجا بود خبرت ببرمت بهت بستی بدم_کارد بخوره اون شکمت 

 
 بهار:نوا چرا مثل سگ اقای پتیبل شدی تو

 
پوکر فیس به بهار نگاه کردم که گفت:از صبک از بس جیغ زدی پرده گوشم ترک 

 خورد دیوش
 

وقتی بهار بچگونه گفت دیوش چهره چموش نیما که هر وقت جیغ میزدم بهم 
بلند زدم زیره خنده که بهارم  میگفت دیوش جلوی چشتتمام نقغ بستتتت و

 گفت:اره بخند خواهر،بخند دنیا به روت بخنده...چیه مثل میرلضب شدی
*** 

ستت بگیر  ست خرا رو د ستت فلجه خو بیا یکی از این د بهار:ناموسلمون یه د
 دیگه 

 
 _نته اصلتا صتحتبتتتغ و نتکتن 

 



شبیه می شت  تو  مون تارزانیبهار:خیلی نامردی حداقل بیا درو باز کن میمون ز
 اصتتلتا

 
شین ها بود تو  شن لارن شبیه اوممم اها یافتم انیمی شکل ندارم توهم  شه م _با
شبیه اون پیر زنه هستی، دوره بهار چرخی زدم و ادامه دادم مثل خودشم فسیل 

 شدیتتا 
 

وای بهار چقدر شتتباهت دارین به هم دیگه یه لحظه فکر کردم خودشتتی دختر 
 نه همزادش

 
شدیم در اولین نگاه توجه مون به کالج مردونه ایی که جلوی در وارد حیا ط که 

 خونه بود جلب شد 
 

 بهار:امروز مهمون داشتید نوا 
 

 _نه سگم نداریم بیاد خونمون 
 

شو چیز بهتر نبود مهموناتونو بهغ  شا شغال  بهار چپ چپ نگام کرد و گفت:ا
 تشبیه کنید باقالی ما میایم خونتون سگیم یعنی......

 
 _مثال زدم هاپو تو چرا به خودت میگیری،وایی بهار خواستگاِر فکر کنم



 
 بهار:اره بشین تا بیاد

 
ستر  شدیم لو شت و درو باز کرد وارد خونه که  بهار کتابارو تو همون حیاط گذا

 و مهتابی ها روشن بود
 

با تعجب نگاهی به هم انداختیم و یه راستتتت وارد حال شتتتدیم ولی با دیدن 
پاهاشتتو روی هم انداخته بودو با کالس داشتتت چایی کوفت...ِاهم فرشتتاد که 

ِاهم میل میکرد و زی زی بهغ شتتیرینی تعارف میکرد چشتتمامون اندازه توپ 
 والیبال شد

 
 بی اختیار داد زدم:

 
 ِایتتتی وایتتی آقتتای فتترشتتتاد ختتتتجتتالتتت نتتمتتتیتتکتتتتشتتتیتتد

 
 رتتونتتتته زیتنتتتب متتتا هتتمتستتن متتاد

 
 انتوقتتت اومتتتدی ختتتاستتتتگتاریتتتغ 

 
 ِایتتتتی وایتتتی زی زی جتتتتون 



 تتتتتوهتتتتم آره ِایتتتی وایتتتتی....
 

چشمامو بسته بودم و تند تند هرچی تو ذهنم بودو داشتم داد میزدم که زی زی 
 جون یهو داد زد

 
 زی زی: ِایتتتی وایتتتی و کتتتوفتتت

*** 
بابا نوا چرا عزا گرفتی حاال بیخیال شتتو فرشتتاد جون نشتتد فرزام، فرزام  آیدا:ای

 نشد، فرهاد
  

 بهار:فرهاد نشد، سهراب
 

 مانا:سهرابم نشد، مهراب
 

 بهار:دیگه همه اینام نشدن بازم اصغر جون هست دیگه ناراحتی نداره خواهرم
 

ش از دنیا _بچه ها به دور از شوخی دلم یکیو متتتتتتیخواد سرمو بزارم رو شونه 
 شکایت کنم!

 
 فقط شونه هاش باید چارشونه باشه و هیکل ورزشکاری

 



به باال، چشماش سگ داشته باشه، ُلپشم چال بیوفته، ته ریغ خیلی  ۱.۸۰قد 
 مهمه..

 
ُادکلنشم تلخ باشه، ماشینشم فراری باشه، یه صدای دوبلوری خسته هم داشته 

 باشه که ادم همینجوری ته دلغ بلرزه
 

 باشه و الرجم باید باشه، مدرک حداقل ارشد  خر پول
 

پدرو مادرشتتم دکتر ترجیحا مقیم آمریکا نشتتد همین ایران فقط تو زندگی ما 
 دخالت نکنن

  
نا محکم روی کمرم زد و داد  ما گا میکردم  ها ن چه  به ب جدی  همینجوری 

 کشید:آشغال عوضی احمق بیشور خبرت بیاد حمال
  

 از پشت بسته فکر کردم داره گریه میکنه باقالی آیدا:گوسفند دست نیما رو هم 
 

بهار چپ چپ نگام کردو گفت:خاک تو سترت کنن جلبک بیشتور یه وقت تو 
 گلوت گیر نکنه اینی که میخوای 

 



صال  شاهده من ا شکایت از دنیا میخوام هاااخدا سه  سن فقط وا _بچه ها نامو
 اهل مادیات و ظاهریات نیستم

. 
 

 ..چرا جیغ میزنی دیوش نیما:یا امامزاده مینا.
 

 _نتتیتتمتا وایتتی ختتودتتی 
 

تشم دست تو شلواره باقر کرده اومدم به اولیاش خبر  ت تدیر مدرس ت ته م نیما:ن
 بدم 

 
ست  صدای جیغ من دخترا پریدن بیرون نیما منو کنار زد اومد تو خونه درم ب با 

شتتایتد تا حوری باهم یه جا  ۴ساکشو پرت کرد تو حیاط و گفت:ای جتتون 
 متتردم حتتواستم نتتتیتتتس

 
اونقدر ذوق زده بودم که حتی حالیم نبود ستتر ظهره نباید تو حیاط جیغ بزنم با 
داد گفتم:جتلتبتک چتترا نتگتفتتتی داری متتیتای اخته متتیتثتاق و شتهترامم 

 اومتدن 
 



 هنیما:ای بابا جیغ نزنید االن حشتتمت میفهمه اومدم دخترا ستتاکت به نیما نگا
توری  ت ت تط ت ت ت میکردن نیما که دید مانا هنوز تو ابهته زد رو کمرشو گفت:چ

 کتفتتتترم؟ 
 

 مانا:هتی تو واقتعتی اومتتدی؟
 

 نیما:نه الکی اومدم خبرتون یه ماچی، بغلی، بوسی من به تفم راضیم...
 

شدم پریدم بغله  سته  ست ب شقمو بغل نکردم بی توجه به د وقتی دیدم هنوز ع
بز کوهی الهی نوا پیغ مرگت بشتته قربونه این کاله و کله کچلت نیما و گفتم:

 برم چرا نگفتی بیابم دنبالت
*** 

مانا:ای بابا نیما تو چقدر بی احستتاستتی االن من نامزدتم مثال خو دوتا جمله 
 ماه اومدی داری لذا میخوری  ۳عاشقانه بگو دیگه بعد 

 
 وشتم میخونم برات نیما:گشنمه خو بزار اینو بخورم بعد دوسه تا لزل ن

 
تا مثل معیوبا جلوش نشتتستتته بودیم داشتتتیم  ۴نیما داشتتت لذا میخورد و ما 

نگاش میکردم نیما قاشق و چنگال توی بشقابغ انداخت دستشو زیره چونغ 



جیغ عشق مث گذاشتتت و رو به مانا که اخمو ستترجاش نشتتستتته بود گفت:
 میمونه!!! رتتو شلواکردن 

 
 میکنی.... ساحسا، گرماشو دتط خوفق لیومیکنن  تبقیه مسخر

 درک میکنن بعضیا این جمتلت....
 

صورت نیما خالی  شده بود که مانا لیوان ابی که جلوش بودو تو  حرفغ تموم ن
 کرد و داد زد خیلی خری نیما عزیزی

 
ست این  شه انگار دنیا نی نیما:وا مانی به جون خودم نه بجون حلیمه که اون نبا

 چرا سگ میشی جوجه من..... دیگه ته ته عاشقانمه
 

*** 
با ضتتربه ایی که میثاق زیره توپ زد هممون اتوماتیک ستترمون باال رفت توپ 
دقیقا جلوی پای یه پستتر بچه فرود اومد که نیما داد زد:عمو جون اون توپ و 

 میدی مامانت قربونت بره به حق علی
 

 ته بود حاال نگاهه هممون به بچه تخسی بود پاهاشو روی توپ ما گذاش
 

ید بچم  ید، فکر کرد ید بردار یا گه من نوکرتونم خودتون ب چه م به من  نه  چه: ب
 حالیم نیست،خدمتکار عمتونه



 
شوت  سمتی که ما بودیم  شده ی ما توپ و برعکس  شمای گرد  سره مقابل چ پ
کرد برگشت سمت ما و گفت:االن برید بیاریدش که دیگه گشاد بازی درنیارید 

 ما کوچیکا کاراتونو بندازید گردن
 

صن  سه، بعد ما ا نیما:بچه که بودیم مادرمون میگفت بدو برو به وانتیه بگو وای
همچین میرفتیم عین جت لی، وستتط راه دو ستتته تا ملق میزدیم و از رو دیوار 
میرفتیم که برستتیم وانتیه نره اونوقت االن کافیه به بچه ها بگی گوشتتی منو از 

 میکنناتاقم بیار لدفن، هزارتا فوش بارت 
 

تومن پولشو دادم میفهمی از اندوخته  2۰۰شهرام بپر توپ و بیار رفت تو باقالیا 
 تومن توپ خریدم مفت خور 2۰۰هام رفتم 

 
 شهرام:بیخیال بابا رفت توپه

 
 نیما:برو توپمو بیار زرم نزن میگم پولشو دادم 

 
 میثاق:اقا بیا بریم خودم برات توپ میخرم مردک

 
 ق خان اگه توپ نخری برام خاندانتو توپ میکنم افتادنیما:ببین آقای میقا



 
تومن دادی  2۰۰میثاق:میقاق عمته راه بیوفت بریم بابا ستترویس کردی مارو 

 گدا
 

تومنی که خریده برداره  2۰۰نیما بالخره راضتتی شتتد که دستتت از اون توپ 
همگیمون از جوب بزرگی که اونجا بود پریدیم اومدیم به ستتمت ماشتتین بریم 

 یما دوباره داد زد ِچخه ِچخه نزدیک نشیدکه ن
 

شم لره ایی برامون  سمت نیما، اقا نیماهم با کمال پرویی چ شتیم  هممون برگ
شو از جیبغ خارج  سفید ست کرد تو جیبغ با ذوق ریموت پرشیای  رفت و د

 کرد و قفلشو زد 
 

صدای باز شدن قفل ماشین که دراومد نیما دوباره صداشو انداخت رو سرشو 
:اصال ماشینم اورجیناله ها چه صدایی داد گل پسرم الهی سقط شم برات گفت

عشتتقم دردو بالی کاپوتت بخوره تو فرق ستتره میقاق جون، بچه ها بیاید بریم 
 شهرام و برا ماشینم قربونی کنیم چغ نخوره پسرم

. 
 

ست  شدیم که مانا گفت:بچه ها االن که بهار باهامون نی شین  سواره ما هممون 
 روز دیگه تولدشه اخه  ۴یم براش کادو بخریم بیاید بر

 



 آیدا:اره گاریم که داریم بریم بخریم پس فردا عزا نگیریم باید چیکار کنیم
 

نیما:االن به ماشین من گفتی گاری جاسوییچی، فنچ، همستر خوبه من اینارو 
 به تو بگم...

 
 همسر ببین دوستت به پسرمون چی گفت 

 
برداشت زد رو کله ایدا که رو پا من نشسته بود و  مانا دستشو زوری از زیر من

 گفت:به ثمره عشق ما توهین کردی نکردیا
 

 آیدا:باشه بابا له شدم بوزینه نزن خنگ میشم 
 

 شهرام:االن تو خودت فکر میکنی باهوشی خدایی ؟!
 

 آیدا:نه عمه جنابالی باهوشه
 

شتتید این ونید اینجا بکنیما:این پا کیه برش دارید بابا همغ باید پاهاتون و بچپ
 لنگاتونو ماشینم بو پا میگیره االن

 



عد ور  یار ب له من درب ما تت و از د فه شتتو تو خودت اول انگشتت ثاق:ح می
 بزن....هوی کجا داری میری ؟!

 
 نیما:هوی تو کالت..دارم میرم هفت حوض دیگه حمال چرا میزنی ؟!

 
ما ستت جاس االن این دخترا میخوان  گه ک فت حوض دی ثاق: ه های می باز  ر

 بدبخت و تیغ بزنن خوب...برو شوش، سید اسماعیل،دروازه لار.....
 

دستتتمو ازاد کردمو بازوی میثاق و نیشتتگون گرفتم بعدش داد زدم:خالت و ببر 
 اونجا خرید عید کنه جلبک ماها تجریغ کمتر خرید نمیکنیم

 
 ...میثاق:برو بابا شما جا باکالستون خریدن جنسای بنجل پاساژ کساء دیگه

 
مانا:همین پاستتاژی که میگی مانتوهاش پوله خونه تو شتتهرامه اقا تو تاحاال یه 

 جوراب برا خودت خریدی قیمت ها دستت باشه
 

 شهرام:مرسی از لطفت !!
 

 مانا:خواهغ میکنم داداش اصال قابل تورو نداشت باورکن
 



 تا خوده هفت حوض تو ستترو کله هم زدیم وقتی رستتیدیم نیما بعد کلی زر زر
شین ریختیم پایین و رفتیم تو که  صاره پارک کرد هممون از ما شینم فالنه و بی ما

 پیاده رو شروع کردیم به راه رفتن
 

جلوتر از همه راه افتادم کال تافته ی جدا بافته بودم الهی خانواده کرمانی پیغ 
مرگم بشه وقتی دیدم از بچه ها دور شدم سرجام مثل ادم وایسام تا بیان همگی 

یه ردیف راه میرفتیم و مغازه هارو نگا میکردیم که مانا گفت:حاال چی با هم تو
 بخریم براش!؟

 
باید یه چیز خوب بگیریم تو ذهنغ بمونه  _نمیدونم بخدا همه چی داره اخه 

 !!کنار هم ساکت راه میرفتیم که یهو نیما سرشو اورد جلو گفت:سوتین سبز
 

سرا بل شو به دندون همه با تعجب به نیما نگا کردیم پ ند زدن زیره خنده مانا لبا
گرفت و ایدا قهقهه زد وقتی فهمیدم این بزمجه جلبک چی گفت بلند داد زدم؛ 

 حتیتتا کتن
 

صیره منه  شکوک نگا میکنن، نخر تق سفند داد نزن همه بهمون دارن م نیما:گو
خاطرشتتم  عدش تو  ها ب نداره  نای ستتبز  کت میکنم چلمن از او دارم کم

 متیتتتمتتو...
 



 نیما با برخورد کیف مانا جونم تو مالجغ دیگه تا ادامه راه ختتفتته شتتتتد
 

 مانا:پسره پرویه بیشعور خجالتم نمیکشه میگه سبز نداره
 

 شهرام:جوراب خوبه!؟از این خوباش دو جفت براش بگیرید
 

ستعداد بامزگی که داری، تو ایران  نوا:وایی الهی مادر فدات بشه تو با این همه ا
 میشی واقعا حیف

 
ایدا:وایی ترو خدا بس کنید بریم ببینیم چند چنده اخه از همین االن افتادن به 
مازون فرار کردن  گل ا های جن گه االن مردم فکر میکنن میمون  جون هم دی

 اومدن ایران خو
*** 

پاستتتاژ قل  نیما:خو خبر مرگتون یه چیزی بخرید دیگه دو ستتتاعت داریم تو 
 میخوریم نامسلمونا 

 
 رام به سمتی اشاره کرد و گفت:ِقل و که اون داره میخوره داداششه

 
هممون مستتیره نگاهه شتتهرامو دنبال کردیم و رستتیدیم به یه دختر که کپی برابر 
 اصل چیتا بود دور از جون چیتا واسه دشمنمم همچین دختری و ارزو نمیکنم 

 



 ردممن توبه ک نیما:یا امام زاده اصغر کبری نیاد بخوابم به ناموس شیئم قسم
 

مال  که در ک به بوفالوعه خیره شتتتده بودیم  نه  که  به دختره  مه همینجوری  ه
ناباوری مسیرسو به سمت ما عوض کرد وقتی مقابلمون رسید هممون بهم نگا 

 کردیم اب دهنمونو با صدا قورت دادیم و دوباره به دختره نگا کردیم 
 

 دختره رو کرد سمت نیما و گفت: چطولی جیگلم
. 

 
 امیر: بتتتته بتتتتته نتتوا خانم دوست پسر جدید پیدا کردید 

 
اخمامو توهم کشیدم به دختره فریما اشاره کردم و گفتم:شما هم از لافله عقب 

 نموندید دوتا دوتا یه وقت تو گلوتون گیر نکنه اقای آریا 
 

امیر:خوبه من به دوتا قانعم خودتون چی؟اولغ ستتام بعدم فرشتتاد حاالم این 
 ژیگول  بچه

 
 میثاق که تاحاال ساکت بود گفت: هوی هوی تو کی باشی اصال؟؟

 



امیر پوزخندی به میثاق زد و گفت:نمیدونم شتتاید در آینده ایی نه چندان دور 
 عزرائیلت باشم

 
دهن باز کردم حرفی بزنم ولی قبلغ امیر دستتت دختره رو کشتتید و برعکس 

شت کرده ب ستامو محکم م سیره ما حرکت کردید د سما م ضی  شغال عو ودم ا
 نامزدشه فریما دوست دخترشه منو بوس میکنه

  
 میثاق:این کی بود نوا؟؟

 
 نوا:یه ادم خر گاو سو استفاده گر دختر باز بدبخت... وجذاب

 
قدم هامو تند کردم و بی توجه به میثاق که سرجاش ثابت وایساده بود به سمت 

 بچه ها که از ما دور شده بودن رفتم 
 

ش ست تو و این وقتی به سر نو سریع گفت:مثل اینکه نخ های  سیدم ایدا  ون ر
 امیر جون توهم زیادی گره خورده ها َدم به دقیقه داره جلوی راهت سبز میشه

 
 نوا: اره هر دفعه هم با یه دوست دختر جدید

 
 مانا:بتوچه تو چرا حرص میخوری عزیزم

 



 تروخدا اعصابم دالون نوا:نه بابا کجا حرص خوردم..از این امیر بکشید بیرون
 میشه...چیزی برای بهار دیدید یا نه؟؟؟

 
باشتتیم پوالمونو  یدن چرت و پرت براش  بال خر که دن جای این به نظرم ب آیدا:

 بزاریم رو هم اون دستبندی که دوماه پیغ تو کساء دید و براش بخریم!
 

 مانا:هتتتی وایی راست میگه ها هم خوشگل بود هم بهار دوسغ داره
 

 اشه همونو بگیریم پس چون من واقعا دیگه خسته شدم از گشتننوا:ب
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

_امتتیتتتر ختتوب دستتتتتم درد گتترفتت چترا متیتتتتکتشتتیتتغ دارم 
 متتیتام دیتتگتتته....

 
سریع دست فریما رو ول کردم،فریما دست سرخ شدشو مالید و گفت:دیوونه 

 ببین دستم قرمز شد 
 

 ا شلولغ نکن نمردی که حاال.... امیر:خوب باب
 



به فرهاد بگو خواهر  عریز تر از جونشتتو  قل بزنگ  فریما:بی احستتتاس حدا
 کشیدی کجا اوردی 

 
کالفه و گیج گوشتتیمو از جیبم بیرون اوردم همون موقع فرهاد زنگ زد تماستتو 
ساعته  برقرار کردم ولی قبله اینکه من حرف برنم فرهاد گفت:داداش کجایید دو

 لغم اینجا وایسادم ؟؟مثل ش
 

 امیر:دو دقیقه دیگه باالییم 
 

 فرهاد:میشه بپرسم االن کدوم گوری هستید؟؟
 

 امیر:پایینیم دیگه !!
 

تتی  ت تف ت ت ت تد گ ت ت ت ت ت توب ش ت ت تد خ ت تی تن تی ت تای تا پ ت ت ت تاب ت ت ته ب ت ت فرهاد: ن
 نتتامتوستتتتتن نتتابعه

 
 بیرون یکی دیگه میخواد امیر:ای بابا اصال من دیوونم با شما دوتا روانی اومدم

 شوهر کنه من باید برم خرید
 

 فریما:دلتم بخواد خرید برای منو شوهر جونم بکنی
 



رو کردم ستتمت فریما و گفتم:من همچین چیزیو نخوام باید کره خره کدخدای 
 دهه مادر بزرگ پدرمو ببینم 

 
شی کال نابودم شت گو صدای فرهاد از پ شدم که   منتظر جواب به فریما خیره 
کرد: نه داداش تو سما روهم ببینی کافیه دیگه نمیخواد بگردی کره خره اون بنده 

 خدارو پیدا کنی
**** 

_همه چی خریدی ببین من کارو زندگی دارم دیگه نمیام باهاتونا از االن گفتم 
 بدونید 

 
یه ادکلن اومدی  خاب  حاال تو انت پدرمو در اوردی برادر من  ما:وایی امیر  فری

 نظر بدیا
 
 میر:بتتتتتترا هتتتتتتمتته چتتی هتتتتم زبتتتتتون داره ا

 
فریما:زبون منو ول کن ناقال اون دخی خوشتتگله کی بود؟؟ اونو دیدی کال َرم 

 کردیا؟؟
 

فریما نگاهی بهم کرد دستتت راستتتشتتو که هنوزم قرمز بود باال اورد و گفت:بیا 
 اینم مدرکغ...



 
 ]فردای همون روز[

 
برسی میکردم که در اتاق با یه حرکت ناگهانی باز شد  بی حوصله پرونده ها رو

 و چهره با نمک اناهیتا پشت در نمایان شد
 

 انا:داداشی بیام تو لدفن
 

ناهیتا  به ا پرونده هارو،روی میز کنار تخت گذاشتتتم عینکم و در اوردم و رو 
 گفتم:تو که اومدی تو وروجک اونوقت میپرسی بیام تو یا نه 

 
 همغ منو ضایعه میکنیاناهیتا:توهم که 

 
 _کوچولو من کی تو رو ضایعه کردم

 
انا:هیچ وقت،حاال که اینقدر مهربونی بیا امشب با داداش فرهاد اینا و فریماه و 

 احسان بریم شهربازی دیگه
 

 _نه انا کلی کار رو سرم ریخته
 



 اناهیتا:ای بابا داداش تو که االن میخوای بری بخوابی کار و بهونه نکن دیگه ،
 ایغ حاال اگه سمانه باهامون بود مثل قبال ها با کله میومدی

 
شم  سم سما برای من مرده انا دیگه ا شیدمو با جدیدت گفتم: اخمام و توهم ک
 نیار...من عاشقغ نبودم و نیستم االن که فکر میکنم میبینم حتی دوسغ ندارم

 
 یرماناهیتا:باشه ببخشید..منم زنگ میزنم به فریماه میگم باهاشون نم

 
سوخت و گفتم:  شه که دلم براش  سرشو انداخت پایین و اومد از اتاق خارج ب
ما دیر تر از اونا میریم  باهم میریم فقط  صتتبر کن الزم نکرده بری زنگ بزنی 

 چون میخوام برم دوش بگیرم
 

 اناهیتا اخم کرد و گفت:ایغ نمیخوام
 

 دتو لوس کنیاومد از اتاق خارج بشتتته که دستتتشتتو گرفتم  گفتم:اناهیتا خو
 نمیاما...خودت کهر میدونی از قهر و بچه بازی بدم میاد

 
 سالمه ۱۵سرشو اونور کرد و گفت:من 

 
 رفتم روبروش: االن مثال قهری سرکار خانوم!؟



 
سرار کردم چون خودتم به این  سوزی بیای،ا سر دل اناهیتا:نمیخوام زوری و از 

 هیجان احتیاج داشتی..
 

:حیف ک قهری چون میخواستتتم بدم ماشتتینو  به ستتمت حموم رفتم و گفتم
 دستت باش بری تو دیوار...

 
 فوری برگشت سمتم و گفت: داداش واقعا میدی ماشینو !؟!

 
شدم از همونجا داد زدم: قولم قوله کوچولو  در حموم و باز کردم و داخل حموم 

 تا یکساعت دیگه حاضر میشم
 

 حاضربشم  _داداش یه ساعت دیره...من یک ربعم زمان نمیبره
 

 تیشرتم و با یه حرکت از تنم خارج کردم و گفتم: دیگه پرو نشو بچه
 

 داداش بتتتیتتتا بتتختتتدا ختوشتتتگتتلتتی 
اودکلن و روی خودم خالی کرد نگاه اخرو تو ایینه به خودم انداختم و به سمت 

 اناهیتا که کالفه جلوی در اتاق راه میرفت برگشتم 
 

 تتتدم_بتیتا حتتتتاضتتر شت



 
اناهیتا:خوب خداروشتتکر بریم که دیر شتتد االن اونا خودشتتون همه بازیا رو 

 بدون من سوار میشن 
*** 

بتتتتالتتای بتتتتالتتتتام انتتگتتار روابتتترام حتتتتستتتی کتتتتته دارم 
 بتتهتتتتتریتتتتن حتتتتس دنتتیتتتاس 

 
ت تازه داش ت ت ت تال صدای ضبط و کم کردم که انا داد زد:داداش ت ت ت ت ت تت ح ت

 متتتیتتتداد هتتتتتا
 

_احمق خوب کر شتتدم تو چرا باهاش میخونی صتتدای تو ستتامی بیگی باهم 
 ترکیب میشه انگار خری که بهغ یونجه نرسیده داره عرعر میکنه 

 
اناهیتا چپ چپ نگام کردو گفت: خیلی متشتتکرم از این تشتتبیه زیبات واقعا 

 چشم معلم ادبیاتمون روشن
 

 ■■ نوا عزیزی ■■
 

تتاختدا  ت ترد ب ت تا مت تتتکتل تاری ت ت تان ب ت تل تهت تامتتدپ تا حت تتکتل تاری ت ت ت ب
 بتتاریتکتتلتتا 



 
 نیما:هتتتتوهتتتتتتو

 
 میثاق:این که از اول تا اخرش شد باریکال اهنگ و عوض کن نیما

 
نوا:از اول تهران تا خوده کرج داریم اینو گوش میدیم عوضتتغ کن دیگه دلقک 

 الدوله
 

یزی داد و زد اهنگ بعدی که صتتدای حمید طالب زاده تو ماشتتین نیما فوش ر
 پخغ شدو جیغ ما دخترا رفت هوا و شروع کردیم به همخونی

 
 روی پیشونیه فرشته ها نوشته هرکی دختر داره جاش وسط بهشته

 از اسمون میباره گرو طال و گوهر زر و سیم و نقره وقتی میخنده دختر 
 

ردیم که یهو ماشتتین بندری زد رفت باال اومد بیخیال داشتتتیم جیغ وداد میک
 پایین خاموش شد

 
**** 

نیما:التتتهتتی انتفتتولتانزا متتترلتتی بتتتگتیتتترید الهی درد بگیرید لربتی 
 ها کی شمارو تهران راه داده اخه ارواح من بیاید برگردید دهاتتون 

 



ودم درستغ میکنم _نتتتتیتتتمتتا ستایتتیتتدی متتارو بتتتترو گتتتمتتتتشو خ
 االن 

 
نیما رو که لرلر کنون دمه کاپوت ماشین وایساده بودو کنار زدم و خودم جاشو 

 گرفتم 
 

صتتتدای بهارو کنار گوشتتم شتتنیدم که گفت:مجبوری قپی بیای اخه بزمجه 
 چجوری میخوای درستغ کنی 

 
 نیما:درست کن دیگه چرا وایسادی نگا میکنی

 
ستینای مانتوم که خودش تا کو ساعت مچی مو دراوردم و ا تاه بودو باالتر دادم 

ستتیم قرمزی که اونجا زده بود بیرون و کامال کشتتیدم بیرون که نیما داد زد: 
گتتتوستتتتتفتتتتنتتتد چتتتتیتتکتتتتار داری متتتتیتکتتتتتنتتتتی کتتتودن 

 متتتتغتتتتز ختتتتتتتتر ختتتتتوردی تتتتتو کتتتپتتتتتک 
 

ماشتتین بشتتینید تا زنگ بزنیم نمایندگی بیاد اینجوری  شتتهرام:شتتما دخترا تو
 نمیشه 

 
 مانا:متتتن بتتلتتتتتدم درستتتتتغ کتتنتتتتم زنتتتتتگ نتتزن 



 
توده  ت ت ت تون ب تک دورم ت ت تی ت تان ت ت تک ت ت ت تدر م ت تق ت ته چ ت ت ت ته ب ت نیما:ب

 نتتتمتتیتتتتدونتستتتتتتیتتتم 
 

شین بیاید بیر سرا از ما شقم عر عر نکن گل پ شینیدمانا:ع شما ب تو  ون بهار نوا 
 ماشین بعتتتد که گفتم ماشین و روشن کنید 

 
 شهرام:چرا ما پیاده بشیم پس

 
 مانا:هم پیاده بشید هم دومتر از ماشین دور بشید 

 
 نیما:وایی چیکار میخوای بکنی مانی

 
مانا:هر کاری میخوام بکنم پستتر نباید دورم باشتته یاال دور بشتتید به قول خود 

 خرت ِچخه
 

شین  شینم تو ما شیطانی زد و گفت ب شمکی به بهار زد بهارم یه لبخند  مانا چ
شینو باز کردم  شه دارن بدون هیچ حرفی رفتم در ما فهمیدم این دوتا جلبک نق
سراهم به گفته مانی چند قدم از  صندلی راننده پ ست تو  ش ستم بهارم ن ش و ن

 ماشین دور شدن
. 



 
 ■■امیرآریا  ■■

 
 ماشین اونارو دزدیدن اناهیتا: وایی داداش

 
با حرف اناهیتا به ستتمتی که نگا میکرد چرخیدم ستته تا پستتر داشتتتن دنباله یه 

 پرشیا میدوییدن یکیشونم هی میزد تو سرش
 

تتترو  تین ب تتته متتاشت تتالت تتتب ت تترو دن تت اناهیتا:داداش گ*ن*ا*ه* دارن ب
 دیتتتتگتته داداشتتتت 

 
تد کوچولو ت تن ت ت ت تب ت تربندتو ب ت ت تم اناهیتا سریع کمربندشو بست و من  _ک

پاهامو روی گاز فشتتار دادم تو یه حرکت ماشتتینم به پرواز دراومد...زود بهغ 
 رسیدم ماشین من کجا و پرشیا کجا..

 
رفتم کنارش و دستم روی بوق گذاشتم راننده که یه دختر بود به ماشین سرعت 

و با یه حرکت جلوی  داد و یکم از من دور شدم قهقهه بلندی به این هیجان زدم
 ماشین پیچیدم 

 



پرشتتیا که داشتتت همینجوری بهم نزدیک میشتتد رانندش از هولغ زد رو ترمز 
 یک متری ماشینم ماشینم وایساد

 
شون ولی قبل اینکه من  شین سمت ما شدم رفتم  شین و باز کردم و پیاده  در ما

 تا دختر از ماشین پیاده شدن ۳کاری بکنم 
 

شا ستی خدا ورت نوا:ای امیر اریا ای سته بیل همه جا ه شی که مثل د ال عقیم 
 داره که گند زدی تو نقشه هام

 
شده بودم و هم از طرفی خندم صبانی  گرفته بود من هرجا میرم این دختر هم ع

سبز میشه اختیارمو از دست دادم و لبخندی بزرگ روی  چموش جلوی راه من 
 م گرد شدلبام نشست ولی با جسمی که یهو پرید رو کمرم چشما

 
 دادش نتتتتوکرتم فتتدای خودت و بتتنتتزت بتترم 

 
_اخ کتمترم این بنزه اخه بتتیتتتتتا پتاییتتتن داری چیکار میکنی دیوونه میگم 

 بیا پایین 
 

بی توجه به داد و بیداد من وستتط خیابون پستتره مثل بختک افتاده بود رو شتتونه 
 هامو تف مالیم میکرد

 



 ه ی جلف _بتتتیتتا پاییتتتن پسر
 

 نیما:نتته متتتن میتتخوام متاچتت کتتنتتم 
 

 _باشه ماچ کردی االن بیا پایین واگر نه میزنم بری بچسبی به دیوارا 
 

با این حرفم نیما یهو از روی کمرم پرید پایین و داد زد:از این هیکل بترستتید 
 شوخیم نداره 

 
شون دوباره شون نگا میکردم هم سگول بازیا شینه  همین جوری به او سواره ما

شتتدن دیگه چشتتمام از این گرد تر نمیشتتد ،یکی از دخترا با یکی از پستترا جلو 
سرجام  شلغم  شین منم مثل  سر عقب ما ستن و دوتا دختر و یه پ ش کناره نیما ن
سی داداش دمت گرم  شو از پنجره بیرون اورد و گفت:مر سر ساده بودم نیما  وای

 نبودی این حیف نونا جدی جدی مارو....
 
له اینکه حرفغ تموم بشتته یه دستتت از عقب اومد و موهای نیمارو کشتتید و قب

سرشو برد داخل ماشین...به ثانیه نکشید که ماشینشون و روشن کردن و از جلو 
تو گرفتن  ت ت تازش چشمای من که حاال اندازش کمتر از یه توپ بسکتبال نبود گ

 و رفتن
 



شه خلوت بود  قدم هامو بلند کردم و ساعت نه و نیم بود خیابون برعکس همی
 سواره ماشین شدم اناهیتا تو ماشین نشسته بود داشت سرشو میکوبید به پنجره 

 
اناهیتا:وایتتی متتردم ختتتتدا...ایتتتتن پتتتسرهتتت کتته پتتتریتتد روت کتتی 

 بتتتود داداش
 

 _یتتته ختتل و چتتتتل روانتتتی
 

 ■■نواعزیزی  ■■
 

سرمم داره بهار:بچه ها بیاید بریم تو ا شینیم پاهام درد گرفت  سفره خونه ب ون 
 گیج میره

 
 نیما:حقته کی گفته سفینه سوار بشی جنبه نداری

 
 بهار:بعدا نشونت میدم فعال منو یه جا بشونید تا تگری نزدم 

 
بی توجه به بچه ها دستای سردم و مشت کردم و گفتم:من برم دست و صورتم 

 ه خونه جای دیگه نرید گم میشماو یه اب بزنم بعدشم میام همین سفر
 

 شهرام:باشه برو..بچه ها پاشید بریم تو 



 
 نیما:میقاق برو دوتا قلیون بگیر نعنا و دوسیب

 
بهار به مانا تکیه کرد و همشون به سمت سفره خونه تو پارک ِارم راه افتادن سرم 
داشت گیج میرفت...ای خاک تو سرت نوا مجبوری سوار بشی اخه دختر...با 

الش فراوان و نادیده گرفتن ستترگیجم و دستتت و پای یخ زدم از ترس صتتاف ت
 ایستادم و به سمت دستشویی رفتم که....

 
 )بدترین و بهترین اتفاق زندگی نوا توی مسیر همین دستشویی میوفته(

. 
 

 _نوا امشب....
 

 قبل اینکه ادامه حرفمو بزنم نوا گفت:االن تو داری به من شماره میدی؟؟
 

 دون اینکه به من اجازه حرف زدن بده شروع کرد به وراجیبازم ب
 

میکنی اصال تو چه مرد حریصی هستی  خاک بر سرت پس اون میمونو چیکار
.. 
 



 پریروز میمون
 دیروز دسته گل 

 امشبم حتما فرشته که من باشم،خجالت بکغ اقای اریا!!
 

شو گرفتم و گفتم:میمون ست شد بره که د صندلی بلند  ست دیگ نوا از روی  ه نی
 دسته گلم خواهره فرهاده شوهر داره ولی میخوام این فرشته برا خودم باشه

 
 نوا:تو گلوت گیر نکنه این این فرشته 

 
شم تو  شدم و گفتم:نمیخوام بخورمغ که نگران با سارت بهغ نزدیک تر  با ج

 گلوم گیر کنه یا نه  میخوام بزارمغ رو سرم تاج سرم شه
 

 ارزوهاش زیادی بزرگن جناب میترسم سرتون خم بشهنوا:این فرشته خودش و 
 

 ■■نوا عزیزی  ■■
 

سفره خونه ایی که بچه ها توش  سمت  شار دادم و به  ستم ف کارت امیر و توی د
 بودن دویدم.

 
دمه در سفره خونه لبخندمو که از حرفای امیر روی لبم نشسته بود و جمع کردم 

 و کارت و توی کیفم چپوندم.



 
یک و خوشتتگلی بود بچه هام که طبق معمول بخاطره ستترو ستتفره خونه کوچ 

 صداهاشون همیشه مورد جلب توجه بودن.
 

 نیما:بیا نوا جونم اومد، خوبی عشق هرکول 
 

 شهرام:شنیدیم باال خواه خفن پیدا کردی 
 

ست بگید  شی،تروخدا را سرت نیما، خبرت چرا رو من لیرتی نمی نوا:خاک تو 
 من سر راهیم؟

 
رتی میشتتم ولی به موقعغ،االن مگه چیکار کردی بخوام روت نیما:عزیزم لی

 لیرتی بشم ها اگه کاری کردی بگو لیرتی شم
 

سرمو به نشون تاسف تکون دادم و گفتم:جلبک خشک شده فرق سرت برادر 
 عزیزم

 
با شنیدن صدای شیطون جناب امیر آریا به عقب برگشتم:چرا تو همغ جلوی 

 راه من سبز میشی
 



دادم و گفتم:چی من؟؟من یا تو؟؟جناب این تویی که همیشتته مثل ابرومو باال 
 درخت وسط راه منی

 
شم و  سبز می شون  سط راه شیطونای کوچولوم و شته عذاب  امیر:اخه من فر

 همشونو یه لقمه چپ میکنم خانم نوا
 

زیر لب ولی طوری که بشتتنوه گفتم:اره یه چشتتمه از شتتیرین کاری هاتونم اون 
 شب تو مهمونیتون دیدم

 
 امیر لب خندشو جمع کرد و گفت:من..ببین من واقعا

 
برای اینکه بیشتر ادامه نده به سمتغ رفتم و با یه حرکت پشمک صورتی که تو 

 دستغ بودو بیرون کشیدم : مرسی من عاشق پشمکم 
 

 امیر:خواهغ ولی واسه تو نبود
 

سغ اومدم جلبک  سابی وا شم لره ح ستم کردم و یه چ شمک تو د یه نگا به پ
 منه بیوتیفولو ضایعه کرد  با داد گفتم:البد واسه اون میمون زشت خریدی؟؟

 
 امیر:نه اون میمون زشت امشب باهام نیس

 



 _هه پس حتما واسه اون پیشی ملوسیه که دیروز تو پاساژ بهت چسبیده بود 
 

 امیر:ایول حافظه 
 

 ه_نوا هیچی و فراموش نمیکنه حتی این پشتتمک صتتورتیو تو با این هیکل ک
 عمرا...ِاهم ِاهم میشه این برا من باشه

 
 خندید و گفت:واسه خودت باشه

*** 
ترا سرتو میبری جلو تا بخوری فقط کافیه اون  ت امیر قهقهه بلندی زد و گفت: چ

 و بیاری جلو...
 

_دلتتتم میتتتختواد اینتجوری بخورم....چقدر امروز میخندی تو اه نه به اون 
ه اون که همغ نیشتتغ بازه زبون کوچیکشتتم که ادم نمیشتتته نگاش کنه نه ب

 معلومه 
 

ستید یا  ضدحال ه شما خانوادگی اینقدر  شدو گفت: سته  نیغ امیر کم کم ب
 فقط تو اینجوری

. 
 

 امیر:میشه چی؟؟



 
 نوا:هیچی وللغ من دیگه برم پیغ بچه ها...

 
 بلند شدم بروم که امیر بند کیفمو گرفت و گفت:خوب بگو چی؟؟

 
ستنی  نوا:ای بابا ببین شتی االنم دلم یهو ب شم خودت نزا من اومدم خجالت بک

 خواست 
 

با اخم به امیر نگا کردم که قهقهه بلندی سر داد و گفت:نگاش تروخدا اونوقت 
 داره واسه یه بستنی التماس میکنه پاشو بیا دوتا برات میخرم 

 
 _وایی بخدا عاشقشم

 
 امیر:عاشق من؟؟

 
 م:نه بابا بستنیچشم لره ایی به امیر رفتم و گفت

 
شی رفتیم من روی  ستنی فرو سمت ب شدیم و به  دوتایی از روی نیمکت بلند 
صندلی پالستیکی هایی که رو بروی بستنی فروشی بود نشستم و امیر رفت و 
شمام چلچراغ  ستغ که با دیدنغ چ شکالتی تو د ستنی  بعد چند دقیقه با یه ب

 نشست شد  برگشت بستنی و بهم داد و رو صندلی مقابلم



 
 ■■امیر آریا  ■■

 
محو بستنی خوردنغ شده بودم اونقدر با ذوق و اشتیاق به بستنی لیس میزد که 
چشتتمام برای خوردن اون بستتتنی دو دو میزد تو حال خودم بودم که با شتتنیدن 

 صدای فرهاد به هرچی خرمگسه مزاحمه لعنت فرستادم 
 

اداش ما بده همچین نگا فرهاد:میگم ابجی یه گاز از اون بستتتنی هم به این د
 میکنه انگار تو عمرش بستنی نخورده

 
ستیکی که برای اندامم خیلی کوچیک  صندلی پال شدم که  کالفه از جام بلند 
بود با من بلند شتتتد نوا ریز خندید و گفت:آخه اوشتتگله تو چه به صتتندلی 

 پالستیکی 
 

وشت هیتا از بس ففرهاد:همونو بگو واال...امیر چرا نگا میکنی بیا بریم دیگه انا
 داد کلی فوش جدید یاد گرفتم 

 
 امیر:ای بابا صبر کن خوب 

 



تو یه تصتتمیم ناگهانی دستتت توی جیبم کردم و کارتم بیرون اوردم و روی میز 
 جلوی نوا گذاشتم و گفتم.....

 
اومدم حرف بزنم که دستی روی شونم نشست و بعدش صدای پر حرص نیما 

عزیزم تو میدونی قیمت سرانه یونجه تو کشور  بود که توی گوشم پیچید:خواهر
 چنده؟؟

 
 _هووم یونجه..نه مگه گاو داری دارم؟چطور؟

 
 نیما:هیچی گله من به خودت فشار نیار از یه گاو دیگه میپرسم

 
همینجوری که به نیما نگا میکردم نیما به ستتمت امیر که کنار من رو نیمکت 

شت و گفت:الهی میقاق قربونه سته بود برگ ش این  این ادکلنت بره الهی فدای ن
 تیشرت و این خالکوبی خفن رو بازوهات تو میدونی قیمت سرانه یونجه.....

 
امیر با یه حرکت از روی نیمکت بلند شتتد قدش از نیما خیلی بلندتر بود )نیما 

بود( نیشتتم و باز کردم امیر دستتتاشتتو رو شتتونه های نیما گذاشتتت و  1.75
سیگن سته بود  ش سوالت گفت:داداش ن سوالتو بپرس!چی بود  شتم االن  ال ندا

 قیمت سرانه یونجه دیگه؟؟
 



نیما: نگا کن یادم اومد نرخ قیمت هارو شتتما زحمت نکغ فدای قد و باالت 
 بشین، بشین راحت باش

 
با این حرف نیما امیر لبخندی زد و دستتاشتو از روی شتونه نیما برداشتت منم 

میزدم که نیما رو کرد ستتمت امیرو  داشتتتم دهنم باز کرده بودم داشتتتم بندری
 گفت:ِاهم ِاهم میگم برادر خوشگل کجارو نگا میکنی؟؟

 
امیر که که فهمیدم داش به من نگا میکرد)هیز دختر ندیده(رو کرد ستتمت نیما 

 و گفت:خوب برو نوا خودش میاد..
 

 نیما:آها..یعنی من برم؟؟؟
 

 امیر:آره یعنی برو 
 

 ید؟؟نیما:یعنی من برم شما تنها بش
 

 امیربا حرص گفت:بتتتتترو دیتتتتگته
 

 نیما:آهتتتتتا التتتان میرم  
 



 دوتاییمون به نیما خیره شدیم که نیما گفت:رفتم دیگه 
 

ستم چرا ولی  ستیم نمیدون ش شد دوباره روی همون نیمکت ن وقتی که نیما دور 
 دلم نمیخواست این هم صحبتیمون تموم بشه 

 
که تو دستتتم بودو  به ستتمت امیر گرفتم و گفتم:میگم..اوم چوب پشتتمکی 

 میشه...
 

بی صدا کنار مانا نشستم اصال تو این دنیا نبودم لرق بودم تو خیاالت شیرنم با 
شد لبامو به دندون گرفتم که مانا اروم زیر  شم باز  یاد اوری حرفای اخر امیر نی

 گوشم گفت:مثل اینکه امیر رویاهات با فراریغ جلوتو گرفته نه 
 

 یس ساکت االن همه میشنون نوا:ه
 

مانا:پس نیمای چلغوز راست میگفت اگه مکان عمومی نبود رفته بودن تو حلق 
 هم

 
بازوی مانا رو نیشگون ریزی گرفتم و گفتم:خفه شو این پسره خره تو که خودت 

 منو میشناسی 
 

 با ضربه ایی که به گردنم خورد گردنم صدوهشتاد درجه به عقب برگشت 



 
رل زدی میگی هیس کستتی نشتتنوه گوستتفند  حیف من که خواستتتم آیدا:رفتی 

بهت بگم خاله شکیبا)مامان شهرام(زنگ زد خونمون منو از بابام خواستگاری 
 کرد 

 
منو مانا ابهت زده سرامون به سمت شهرام که داشت سعی میکرد دود قلیون و 

 حلقه ایی بده بیرون برگشت 
 

شهرام جلبک خاطرخواه  شی بعد به من نمیگی زیر لب لریدم ای  ستم می دو
 قرار خواستگاری میزاری الهی اون مینی بوس قراضه رو سرت خراب بشه.

 
 مانا:تا حاال این پسره شهرام و از زاویه شوهر نگا نکردما

 
نوا:تو جلبک استتفنجی میخوری به شتتهرام به چشتتم شتتوهری نگا کنی،مثال 

 خواهرشوهر آیندت بغلته ها
 

بحث و عوض میکنی بگو ببینم امیر بهت چی گفت آیدا:خفه شتتو ببینم چرا 
 وایی سما چی میشه پس 

 
 اروم تر از قبل گفتم:بهم زده نامزدیشونو 



 
بهار:اوه چه خجالتیم میکشه نکبتی سرتو بیار باال ببینم خوشگلی یا امیر با اون 

 عظمت تباه شده 
 

ربون م الهی قسرمو باال اوردم و تو چشمای بهار نگاه کردم و گفتم:ببین چه ناز
 چشم و ابروم برید شماها شبیه اروپایی ها میمونم

 
 ■■امیرآریا  ■■

 
 جهادی:آقای آریا اصال حواستون هست

 
ندس  با مه جاش نیستتتت  نه اصتتال امروز حواستتم ستتر فا تاستت نه م _

 بهرامی)فرهاد(جلسه رو ادامه بدید 
 

شمس پرونده هارو ت شرکت  سای  شده ی مهند  وبی توجه به چهره های گرفته 
شدم و با یه وقت  شت میز بلند  شتم و از پ سونت چرم قهوه ایی رنگم گذا سام

 بخیر اتاق جلسه رو ترک کردم 
 

کالفه برای صتتدمین بار توی این دو روز به صتتفحه گوشتتیم نگا کردم به امید 
سمانه  سکال  شت می صت و ه ش شناس ولی دریغ فقط به  شماره نا دیدن یه 

 مپوزخند زدم و به سمت اسانسور رفت



 
با صدای ضبط شده زن که گفت هم کف به خودم اومدم و از اسانسور خارج 
شدن  شتدم یک راستت به ستمت ماشتینم رفتم ریموت و زدم ولی قبل ستوار 

 صدای سمانه منو سرجام متوقف کرد 
 

 سمانه:به به اقا خوب هستید؟چه خبر پسرخاله جون؟
 

حالم،حاالهم ایستتتاده امیر:تا االن خوب بودم ولی یه مگس مزاحم گند زد تو 
 جلوم داره وز وز میکنه نمیتونم...

 
صرف کرد بدون نگاه کردن به  شیم منو از گفتن ادامه حرفم من صدای زنگ گو

 اسم طرف تماس و برقرار کردم و گوشی کنار گوشم گذاشتم
 

 _بله؟؟
 

منتظر بودم صدای شخصی و که بهم زنگ زده بشنوم که سمانه با عصبانیت به 
 زدو گوشی رو هوا از دستم قاپیدگوشم چنگ 

 
سر خاله  سمانه:وقتی من اومدم باهات حرف بزنم فقط باید به من توجه کنی پ

 فهمیدی یا نه؟؟



 
شم کله وجودم و  شم و ابروتم وقتی میای پی شق چ امیر:آره عزیزم چون من عا
 تسخیر میکنی و من فقط به تو توجه میکنم، تو واقعا چی فکر کردی خانوم؟؟؟

 
سرم فقط بهم بگو کی سمان ه زد زیره گریه و با هق هق گفت:نکن امیر داد نزن 

زیره پات نشسته امیر تو ادمی نبودی که *خ*ی*ا*ن*ت* کنی چرا اونشب اون 
با من کردی؟؟ منی که عشتتقت بودم تیکه ایی از وجوت امیر من زنتم  کارو 

 یادت رفته؟؟
 

جورایی زنمی ولی نه  _ببین ستتمانه رو مخ من نرو اعصتتاب ندارم درستتته یه
کسی زیر پام نشسته نه دیگه عالقه ایی بهت دارم البته حاال که عقلم سرجاش 

 اومده میفهمم از اولشم بهت عالقه نداشتم.
 

ستمانه:یعنی همین امیر؟؟فکر کردی من ولت میکنم؟تو ستهم منی من دختره 
ست ولی تو از سر دارم در ست پ ستم ولی قلبم برای توعه من دو  همه ازادی ه

 دوست پسرام برام عزیزتری
 

پوزخندی زدم و گفت:تروخدا راستتت میگی عزیزم چه لطف بزرگی میکنی که 
 منو از همه دوست پسرات بیشتر دوست داری

 



شیدم تنه محکمی بهغ  سمانه بیرون ک سمانه  ست  شیمو از د صبانیت گو با ع
 زدم و ستتواره ماشتتین شتتدم بی توجه به ستتمانه که روی شتتیشتته دودی ماشتتین

 میکوبید ماشین روشن کردم و با سرعت از پارکینگ خارج شدم
*** 

با سرعت از کوچه ها خیابون ها میگذشتم با حرف های سمانه حس بدی بهم 
 دست داده بود و جمله اخرش مدام توی ذهنم اکو میشد 

 
 من زنتم یادت رفته...

 من زنتم یادت رفته......
 

شی و از جی شیم ،گو صدای گو شدن  صفحه با بلند  بم خارج کردم نگاهی به 
صله گفتم  صل کردم و بی حو شناس بود تماس و و شماره نا شی انداختم  گو

 :بله؟
 

 _اومم..امیر..من نوام
 

 با شنیدن صدای کسی که دو روزه انتظارشو میکشم تو یک حرکت رو ترمز زدم
 

 _ِاهم.. مثل اینکه اشتباه گرفتم شرمنده
 



 اومد گوشی قطع کنه که....
 

 ■■اعزیزی نو ■■
 

شم لره های زی زی جون  شتم و بدون توجه به چ قلیون و از روی کابینت بردا
 دره خونه رو باز کردم و وارد حیاط شدم

 
با دیدن نیما که گوشتتیمو کناره گوشتتغ چستتبونده ستترعت و زیاد کردم و قبله 
اینکه به تخت برسم داد زدم:بتتیتتتشتتتعتتتور متگه نتتتگتفتتتتتتم دستتتتت 

 ته وستتایتتتتل متتتن نتتتتزنبت
 

نیما با جدیتی که تا حاال ازش ندیده بودم چشتتم لره خفنی رفت و اخم بین 
شیم و از  شتم و گو سط تخت گذا صبانیت قلیونو و شد  با ع شتر  ابروهاش بی

 دستای نیما بیرون کشیدم
 

اومدم حرف بزنم که نگاهم به کارت مشتتکی امیر که تو دستتت مانا بود افتاد 
 دید دارم نگاش میکنم کارت تو دستغ پنهون کرد  وقتی

 
نوا:فکر کردید خیلی باحالید؟؟؟چرا بهغ زنگ زدید مانا من دیشب دوساعت 

 داشتم باهات درد و دل میکردم تو چرا گذاشتی بهغ
 



شد کتونیغ و پاش  سرعت از جاش بلند  شده بود که نیما با  هنوز حرفم تموم ن
 گ نزن نوا خوشم نمیاد ازش کرد و گفت:دیگه به این پسره زن

 
اومدم حرف بزنم که نیما تویه حرکت کارت و از دستت مانا بیرون کشتید و از 

 خونه رفت بیرون مانا شرمنده نگام کردو گفت:بخدا..نوا میخواستم
 

 نوا:ادامه نده مانا هیچی نگو 
 

شور  سره بی شه پ صبی بودم نیماهم که معلوم نبود چه مرگ ست مانا ع خیلی از د
سمت اتاقم رفتم که زی زی جون گو شدم به  شردم و وارد خونه  ستم ف شی تو د

 گفت:نوا این پسره چرا رفت؟؟آیدا و ماناهم رفتن تو لک که 
 

 نوا:هیچی عشقم من میرم بخوابم بیدارم نکن 
 

 بدون اینکه به زی زی جون اجازه بدم حرف بزنه وارد اتاقم شدم و درم بستم
 

عطلی رفتم توی تاریخچه تماس هام اخرین روی لبه تخت نشتتستتتم و بی م
دقیقه پیغ با تردید دستتتم و روی شتتماره فشتتار دادم با پیچیده شتتدن  ۵تماس 

شنای امیر که  صدای ا شدم ولی قبله اینکه قطع کنم  ست پاچه  صدای بوق د
 انگار اصال منتظر تماس شخصی نبوده توی گوشم پیچید:بله؟



 
 دست پاچه گفتم:اومم..امیر..من نوام

 
له وجودم و گرفت و برای جلوگیری از  یده پشتتیمونی ک وقتی دیدم جواب نم

 بیشتر ضایعه شدن گفتم:ِاهم..مثل اینکه اشتباه گرفتم شرمنده..
. 

 
شناس نوا کجا دیدم همچین فرد  صاتی که دادی چقدر آ شخ مانا: میگم این م

 خوشبختی و که تو میخوای سر رو شونغ بزاری؟!
 

 وچولو اشناعه..آیدا:اره یکم فقط یه ک
 

 بهار:نوا جونم خجالت نکغ میخوای زنگ بزنم امیر بیاد بری رو....
 

 نوا:خفه شو بابا امیر چه خریه دیگه
 

آیدا:حاال بیخیال این فرشتاد جون برای چی اومده بود اینجا ناموستن من هنوز 
 هنگم ها؟؟

 
 مانا:ادرس اینجا رو از کجا اورده بود؟؟

 



که حالغ بد میشتتته اقا فری فردین بازی میکنه  بهار:هیچی بابا این پشتتمک
جستتد اینو میندازه تو ماشتتینغ بعد خبره مرگه بی لیاقتغ یه لنگ از گوشتتواره 

 های عزیز دلمو میندازه.....
 

بهار که داشتتت بدون وقف برای مانا تند و تند توضتتیک میداد ذهنم به ستتمت 
 دیروز کشیده شد

 
 ]فلغ بک به دیروز[

 
شو جمع  شاد خند شت کردی واال من اومده فر شتباه بردا کردو گفت:نوا جان ا

 بودم اینو بهت بدم
  

شواره هایی که  شاد نگاه میکردم که از تو جیبغ یه لنگ از گو همینجوری به فر
دیشب توی گوشم بودو بیرون اورد،گوشواره رو سمتم گرفت و گفت:دیشب که 

دیدم بعدش فکر  شمارو رسوندم وسط راه این گوشواره رو روی صندلی شاگرد
 کردم االن که سرم خلوته براتون بیارم ولی....

 
زی زی جون پرید وستتط حرف فرشتتاد و گفت:ولی تو مثل همیشتته بدون فکر 

 پریدی وسط و شروع کردی به چرت و پرت گفتن
 



 ]زمان حال[
 

ستگاری زینب جون عقل تو  شاد مقدم میاد خوا سرت نوا اخه فر ایدا:خاک تو 
 کلت نیست 

 
 یغ دلشم بخوادنوا:ا

 
شو خورد و گفت:  صدای زنگ حرف شنیدن  مانا دهن باز کرد حرف بزنه ولی با 

 منتظره کسی بودید؟
 

از روی تخت بلند شدمو گفتم:نه احتماال زی زی جونه یه چیزیشو یادش رفته 
 ببره صبر کنید برم درو باز کنم بیام

 
د زدم:اومدم زی زی جون دره اتاقو باز کردم و پریدم تو حیاط از همونجا بلند دا

 صبر کن اومدم
 

شه درو با یه  سمت در رفتم مثل همی شیدم و به  صورتیمو پو دمپایی ابری های 
حرکت باز کردم ولی با دیدن فردی که پشتتت در بود چنان جیغی کشتتیدم که 

 مرغ و خروس های همسایه بغلی خودشونو از ترس باال و پایین پرت کردن
. 

 



 ■■امیرآریا  ■■
 

 :کوثر برای امیر بیشتر سوپ بریزمامان
 

 _نه مامان خیلی خوردم 
 

 مامان:حاال یه شبم که خونه ایی اومدی با ما سره یه میز ناز میکنی 
 

_مادر من این عضتتله هارو که یه شتتبه بدستتت نیاوردم یه شتتبه از دستتت بدم 
 خودت خوشت میاد میرم جایی شکمم زودتر از من اونجا باشه 

 
 ن من...مامان:امیرعلی ببی

 
 بابا:اِا شهره چیکار داری حتما گرسنه نیست

 
دستتتمال ستتفید و از کنار بشتتقاب برداشتتتم دور لبم و باهاش پاک کردم و 

 گفتم:من فردا زود میرم شبم صد در صد نمیام نگران نشید 
 

 مامان:بفرما جناب آریا مشاهده کردی 
 



صحبت های مامان  سور بی توجه به برو بیای خدمتکارا و ادامه  سان سمت ا به 
 رفتم 

 
آسانسور شیشه ایی که تا طبقه چهارم عمارت ادامه داشت سوار اسانسور شدم 
و چند ثانیه بعد با صدای نازک دختری که طبقه دوم و اعالم میکرد از اسانسور 

 خارج شدم 
 

مثل همیشتته از اتاق اناهیتا که رو بروی اتاق من بود صتتدای احستتان خواجه 
 امیری میومد

 
اتاقم شتتدم و بی محابا گوشتتی و از جیبم خارج کردم لعنتی بجز ستتما و  وارد

 فرهاد هیچ کس بهم زنگ نزده بود حتی یه اس ام اس خشک و خالی
 

با مکث دستتتم روی شتتماره نوا لغزید ولی با فکر اینکه چی قراره بهغ بگم 
کالفه گوشتتی توی دستتتم باال و پایین کردم،رفتم توی تلگرام وارد پی وی نوا 

 شدم و تایپ کردم: سالم خوبی؟؟
 

شید جواب نوا  سند و زدم و به ثانیه نک سریع  شم  شیمون ن برای اینکه یه وقت پ
 روی صفحه گوشیم نمایان شد.....

 
 نوا:مرسی خوبم..تو چطوری؟؟



 
 سریع و بدون مکث تایپ کردم:هی میگذرونم..

 
 نوا:چه افسرده

 
ذار نیستیم همغ کار و _ما که مثل بعضی ها همغ عشق و حال و گشت و گ

 شرکت و پرونده
 

نوا:چشتتم کردی بابا عامل خوشتتی هامون فردا برمیگرده ستتربازی و ماهم 
 کارامون میشه دانشگاه و استاد و جزوه نویسی

 
نیشتتم خود به خود باز شتتد: من فردا ظهر به بعد بیکارم اگه توهم کاری نداری 

 بریم بیرون
 

 منو خفه کرد :چرا باید قبول کنم باهات بیامجوابی که نوا برام تایپ کرد به کل 
 بیرون؟؟

 
تو اون لحظه نمیدونستتتم چی براش تایپ کنم واقعا چرا باید قبول میکرد باهام 
بیاد بیرون هنوز خجالت یا چمیدونم شتترمی بینمون بود که اجازه نمیداد مثل 



دختر پستترا وقتی باهم دوستتت میشتتن به راحتی گپ بزنیم تو برهوت بودم که 
 دوباره متوجه پی ام جدید نوا شدم 

 
هاتو  یدونم حتی چرا االن دارم جواب پی ام  نه؟؟منم نم یدونی  نوا: توهم نم

 میدم، واقعا گیجم نمیدونم چی باید صدات کنم راستغ معذبم
 

امیر:منم ستر درگمم هنوز نتونستتم این رابطه یهویی بینمونو درک کنم ولی اینو 
یخواد بهت نزدیک بشتتم ، دستتت خودم نیستتت با تمام وجودم میگم که دلم م

 وقتی باهات حرف میزنم ضربان قلبم و توی دهنم حس میکنم 
 

نوا:واقعا نمیدونم چی بگم ولی دوست دارم پیشنهادت درباره بیرون رفتن مونو 
قبول کنم شتتاید رو در رو حرف بزنیم بهتر رابطمونو درک کنیم و بفهمیم از هم 

 چی میخوایم
 

 ت شیغ میام دنبالت_پس فردا ساع
 

تنها جوابی که تو لحظه میتونستتتم تایپ کنم همین بود خوشتتحالی وصتتف 
 نشدنی توی کله وجودم تزریق شده بودو دلیلغ فقط سه حرف بود...نتتت*و*ا

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 



پستترا صتتبک زود رفتن و خونه دوباره ستتوت و کور شتتد لم و دلتنگی رو تو 
افستترده شتتده بودن خونمون ستتاکت تر از چشتتمای زی زی میدیدم دخترا هم 

همیشه بود و من از االن دلتنگ نیما بودم خوبیغ این بود که میدونستم سه ماه 
 دیگه میاد تا جشن نامزدیغ و بگیره و این کمی از ناراحتیم کم میکرد

 
طبق عادت همیشتتگیم پاهامو توی شتتکمم جمع کردم و مشتتغول نگا کردن به 

شتتتدم زی زی جون با یه ظرف پر از میوه اومد و  برنامه های چرت تلویزیون
کنارم روی مبل نشست با دیدن میوه ها جیغی از سر خوشحالی زدم و داد زدم: 

 آخ جون پرتقال اومده چرا نگفتی پس
 

 زی زی جون: دختره شکمو ناراحتیغ یادش رفت
 

 _نه زینب جونم من از درون افسردم به جان خودم
 

 فهمیدم زی زی جون:خیلی خوب بابا 
 

روی دیوار خودنمایی میکرد انداختم و گفتم:  lcdنگاهی به ستتاعت  که باالی 
 زینب جونم این ساعت و درست نکردی هنوز که..ساعت چنده

 
 زی زی جون:امروز میرم باتری میخرم االنم ساعت سه و نیم فکر کنم



 
سبا به یاد اوردم قرار امروزم تیکه بزرگی از پرتقالی که زی زی جون پ ت کنده و

بودو توی دهنم چپوندم و با یه جهغ از روی مبل بلند شتتدم و به ستتمت اتاقم 
 رفتم 

 
 زی زی جون:چیشد بچه کجا رفتی 

 
ست  شقم با دو سیت زی زی جون گفتم:ع سا شمو باز کردم و با توجه به ح نی

 دیر کنم زشته 6پسرم قرار دارم ساعت
 

یه ابم روش دختر  زی زی جون چشتتم لره ایی رفت و گفت:حیا رو خوردی
 چشم سفید زشت اون عمته

 
 _واژه زشت براش کمه فدات بشم اون شبیه...

 
قبله اینکه ادامه حرفم و بدم زی زی جون دمپایی روفرشتتی صتتورتی عزیز دلم 

 پرت کرد سمتم قهقهه بلندی زدم و پریدم تو اتاقم
. 

 
ن بعد یک ستتاعت از حموم دلکندم اب از ستترو روم میچکید بعد خشتتک کرد

 خودم و پوشیدن لباس های ضروریم



 
 با هزار سختی و زحمت موهای بلندم و سشوار کشیدم 

 
روی صندلی میز ارایشم نشستم به لوازم ارایغ های روی میز نگاهی انداختم 
شتم  ستم خیلی خیلی زیبا به نظر بیام کرم پودر و از روی میز بردا امروز میخوا

 و با مهارت شروع به ارایغ کردم.
 

شیده تر و خط  شمامو ک شمام خودنمایی میکرد و چ شت چ شم کوتاهی پ چ
درشت تر به نمایغ میذاشت رژگونه صورتی مالیمم و  رژ گلبهی که لبای قلوه 
اییمو برجسته تر از همیشه نشون میداد میتونستم با اطمینان بگم که خیره کننده 

 شده بودم
 

ذاشتته بودم رو تنم آرایشتم که تموم شتد لباس هایی که از صتبک روی تخت گ
کردم شتتلوارلی آبی روشتتن مانتوی پاییزه ستترمه ایم و شتتال بافت نازک ابیم 
هورمونی قشنگی با چشمام پیدا کرده بود نیم بوت های سورمه ایی جدیدمو از 
زیر تخت برداشتم و از اتاق خارج شدم زی زی جون داشت پیاز خورد میکرد 

 و از چشاش ُشرُشر اشک میریخت
 

 ن:کجا میری ذلیل نمیری اینقدر به خودت رسیدیزی زی جو
 



 _عشقم گفتم که با دوست پسرم قرار دارم 
 

باز  یه  باال اورد و گفت:  باهاش پیاز خورد میکرد و  زی زی جون چاقویی که 
 دیگه بگو تا ایندفعه بجا دمپایی اینو بهت پرت کنم 

 
 م بیروننوا( میر _خوب بابا نکغ منو با نیلوفر و سپیده)دوتا از دوستای دیگه

 
با تو و اون  نه خودم میدونم  باشتتتا واگر  نه خونه  تا قبل  زی زی جون:باشتتته 

 دوستای چپل چاللت اصال چرا ایدا اینارو...
 

گه من  هام رو زوری توی بوت میکردم گفتم:وا زی زی جون م پا که  درحالی 
ستامم دیگه ضم فقط حق ارتباط با مانی و بهار و ایدا رو دارم خو اینام دو ن در

شته چجوری تا نه  سابی ه ست و ح شه تا بریم یه جای در شی االن یه ربع به 
 برگردم

 
 زی زی جون:نوا میام باهمین چاقو تیکه تیکت میکنما خیلی پرو شدی جدیدا 

 
شو فداتون  شن ن ستادم و گفتم:خ صاف ای شدن تو پوشیدن اون بوتا  با موفقیت 

 برم قول میدم تا دوازده خونه باشم
 

 دیگه چی خوشم باشه میخوای اصال خونه هم نیا زی زی:



 
 _نه دیگه من خونه نیام خوب نیست

 
 زی زی:چرا اونوقت.؟؟

 
_چون که یه خونه خالی و یه زنه تپلو و خوشتتگل خواستتتگار ستتمجتون آقا 

 نصرالله اوووف....
 

داشتتتم چرت و پرتا رو به هم میبافتم که با جیغی که زی زی جون ستترم زد یه 
رداشتم ولی زی زی بیخیال نشد چاقو به دست از جاش بلند شد و قدم عقب ب

به سمتم پرید منم دوتا پا داشتم به روایتی ده بیستا دیگم قرض گرفتم و از خونه 
 پریدم بیرون

. 
 

 ■■]یکسال بعد[■■
 

 نگاهی به ماکت روی میز کردم و کالفه داد زدم:اه بابا من هیچی نمیفهمم
 

میگرفت گفت:بیخیال شو بعدا میگم آیدین مبحث ایدا که داشت ناخون هاشو 
 و باز کنه برامون 



 
 ابرومو باال لنداختم و گفتم:عشقممم اقای مهندسه از داداش تو کمک بگیرم 

 
 بهار:میدونستی یکساله مارا ساییدی

 
ساعتم کردم و ادامه همین االن وارد  ساعت نگاهی به  سالو دو روزو پنج  _یک

 چهل ثانیه شد
 

شفا بده شما خواهر برادرو که من بین شماها گیر کردم، شما که درس مانا:خدا 
 نمیخونید جمع کنید این چرت و پرت هارو

 
یده تو  گه ع گه دو روز دی خه خواهره خر خون من داری زور میگی دی هار:ا ب

 نشستی میگی درس بخون به ما 
 

 _اینو خدایی با همه کم عقلیغ راست میگه
 

ه بستتم الله بکغ پایین این بگه درس دارم بیا فکر کنم شتتب عروستتی نیما بگ
 باهم تمرین کنیم

 
با حرص کتاب و از روی زمین  نا  ما با این حرفم دخترا بلند زدن زیره خنده و 
شد مانا رو  شیم بلند  صدای زنگ گو سط کلم همون موقع  شت کوبید و بردا



رچم پ کنار زدم و داد زدم:بزبچه جلبک اقامون زنگ زد االن میگم بیاد خشتکتو
 کنه ها 

 
 مانا:تو روح خودت و اقاتون 

 
گوشتتی و از زیر جزوه های مانا بیرون کشتتیدم درستتتت حدس زدم امیر بود 
عکسغ روی صفحه خاموش روشن میشد و اسم آقامون روی گوشی چشمک 
که توی گوشتتم  ته امیر بود  ماس و برقرار کردم صتتتدای خستت میزد ستتریع ت

 پیچید:خانمم ؟
 

 واسشون نبود اروم توی گوشی زمزمه کردم:جونه دلم....به بچه نگاهی کردم ح
 

 امیر:من به فدای اون دلت کجایی؟؟
 

 _خونه مانی اینام تو چی خونه ایی یا شرکت
 

شده  امیر:تو خیابونم دارم میرم خونه اگه کار نداری بیام دنبالت دلم برات تنگ 
 توله

 
 یه روز دیگه_نه نمیشه امیر مامان مانی خونس زشته برم بیرون باشه 



 
 امیر:نوااا من دلم برات تنگ شده االن بیا

 
 _امیر دوروز پیغ بیرون بودیم عزیزم اخه من...

 
شغ  شید و کنار گو ستم بیرون ک شی از د شده بود بهار گو هنوز حرفم کامل ن
گذاشتتت:اوال ستتالم آقای عاشتتق دوما تو چرا اینجوری از وقتی رفیقمونو تور 

 کردی ما نمیبینیمغ 
 

شم  شد نمیدونم چی بغ گفت که بهار دوباره گفت:اون که اره ما حرفی نی باز 
 نداریم ولی اول دوست ما بوده بعد شده عشق جنابالی....

 
 آیدا:کوفت میمون چه نیششم باز کرده

 
 _هیس خفه شو ببینم چی میگه..

 
بهار:نه از وقتی تورش کردی همغ بیرونید ما که دیگه نوا نمیبینیم حداقل بزار 

 سه شنبه واسه ما باشه یه 
 



ایدا گوشی و از بهار گرفت و گذاشت رو اسپیکر صدای امیر تو اتاق مانا پخغ 
شد:نه دیگه نمیشه عشقم و بیست و چهار ساعت نبینم ولی میتونم وجود سه 

 تا خرمگس و تو خلوت سه شنبه های عاشقانمون قبول کنم
. 

 
کید بعد خشتتک کردن بعد یک ستتاعت از حموم دلکندم اب از ستترو روم میچ

 خودم و پوشیدن لباس های ضروریم
 

 با هزار سختی و زحمت موهای بلندم و سشوار کشیدم 
 

روی صندلی میز ارایشم نشستم به لوازم ارایغ های روی میز نگاهی انداختم 
شتم  ستم خیلی خیلی زیبا به نظر بیام کرم پودر و از روی میز بردا امروز میخوا

 رایغ کردم.و با مهارت شروع به ا
 

شیده تر و  شمامو ک شمام خودنمایی میکرد و چ شت چ شم کوتاهی پ خط چ
درشت تر به نمایغ میذاشت رژگونه صورتی مالیمم و  رژ گلبهی که لبای قلوه 
اییمو برجسته تر از همیشه نشون میداد میتونستم با اطمینان بگم که خیره کننده 

 شده بودم
 



ز صتبک روی تخت گذاشتته بودم رو تنم آرایشتم که تموم شتد لباس هایی که ا
کردم شتتلوارلی آبی روشتتن مانتوی پاییزه ستترمه ایم و شتتال بافت نازک ابیم 
هورمونی قشنگی با چشمام پیدا کرده بود نیم بوت های سورمه ایی جدیدمو از 
زیر تخت برداشتم و از اتاق خارج شدم زی زی جون داشت پیاز خورد میکرد 

 یریختو از چشاش ُشرُشر اشک م
 

 زی زی جون:کجا میری ذلیل نمیری اینقدر به خودت رسیدی
 

 _عشقم گفتم که با دوست پسرم قرار دارم 
 

باز  یه  باال اورد و گفت:  باهاش پیاز خورد میکرد و  زی زی جون چاقویی که 
 دیگه بگو تا ایندفعه بجا دمپایی اینو بهت پرت کنم 

 
 وناز دوستای دیگه نوا( میرم بیر _خوب بابا نکغ منو با نیلوفر و سپیده)دوتا

 
با تو و اون  نه خودم میدونم  باشتتتا واگر  نه خونه  تا قبل  زی زی جون:باشتتته 

 دوستای چپل چاللت اصال چرا ایدا اینارو...
 

گه من  هام رو زوری توی بوت میکردم گفتم:وا زی زی جون م پا که  درحالی 
ضمن فقط حق ارتباط با مانی و بهار و ایدا رو دارم خو این ستامم دیگه در ام دو



شته چجوری تا نه  سابی ه ست و ح شه تا بریم یه جای در شی االن یه ربع به 
 برگردم

 
 زی زی جون:نوا میام باهمین چاقو تیکه تیکت میکنما خیلی پرو شدی جدیدا 

 
شو فداتون  شن ن ستادم و گفتم:خ صاف ای شدن تو پوشیدن اون بوتا  با موفقیت 

 نه باشمبرم قول میدم تا دوازده خو
 

 زی زی:دیگه چی خوشم باشه میخوای اصال خونه هم نیا 
 

 _نه دیگه من خونه نیام خوب نیست
 

 زی زی:چرا اونوقت.؟؟
 

_چون که یه خونه خالی و یه زنه تپلو و خوشتتگل خواستتتگار ستتمجتون آقا 
 نصرالله اوووف....

 
یه  زدداشتتتم چرت و پرتا رو به هم میبافتم که با جیغی که زی زی جون ستترم 

قدم عقب برداشتم ولی زی زی بیخیال نشد چاقو به دست از جاش بلند شد و 



به سمتم پرید منم دوتا پا داشتم به روایتی ده بیستا دیگم قرض گرفتم و از خونه 
 پریدم بیرون

. 
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

 کالفه باضبط ماشین ور میرفتم و نگام به در اهنی سفید خونه نوا اینا بود 
 جلو در خونشونم  5و نشون میداد از ساعت  5:30ساعت 

 نگاهی تو ایینه به خودم انداختم به قول فرهاد بد تیپ زده بودم نوا کغ ایشالله
اونقدر به درو دیوار نگاه کردم که بیست دقیقه گذشت و در اهنی باز شد و جثه 
ظریف نوا نمایان شتتد وقتی برگشتتت حتی از دورم زیباییغ نفستتم و بند اورد 

 صومیت وشیطنت  خصلت هایی که حتی از چهرشم قابل درک بود مع
 

ماشتتین و روشتتن کردم و از جایی که یکستتاعت کامل توش متوقف شتتده بودم 
خارج شدم و به سمت نوا رفتم با دیدن ماشین چشاش گرد شدو محکم زد تو 

 سرش لباشو به دندون گرفت و لب زد:برو سره کوچه خبرت االن ابروم میره
 

یه با حرص  ثان به  گاز فشتتتار دادم  پاهامو روی  خودرنغ قهقهه بلندی زدم و 
نکشتتید ستتره کوچشتتون متوقف شتتدم و چند دقیقه بعد در ماشتتین باز شتتد با 
شیرین و مالیمغ با عطر  شدن عطر  صندلی کنارم مخلوط  ستن نوا روی  ش ن



گرم و تلخم نفس عمیقی کشیدم و بدی عطر مالیم نوارو توی ریه هام فرستادم 
 ره دو گوی ابی رنگی که با شرارت به من زل زده بود شدمو خی

 
نوا:یکم عقل تو کلت نیستتتت با این ماشتتین اومدی تو کوچمون که باالتر از 
سمند به خودش ماشین ندیده اخه چجوری تو فوق گرفتی اومده جلو خونمونم 
پارک کرده وای به حالت همستتایه ها دیده باشتتن و چیزی به زی زی بگن چراا 

ادی بروو دیگه این ماشتتین تو کوچه ما حکم یه هندونه تو چرخ طالبی و وایستت
 داره تو چشم و تابلوعه 

 
با احستتتاس برخورد  که  نده  ناش زدم زیره خ با این حرص خوردن حرف زد
دستتتای نوا با پشتتت گردنم خنده رو لبام خشتتکید و با چشتتمای گرد شتتده و 

زنم که چشم لره ایی رفت اخمای توهم رفته به طرف نوا برگشتم اومدم حرف ب
 و گفت:ببخشیدا از بس نیما رو زدم دستام ه*ر*ز* شده هی میپره

 
مثل همیشه وقتی میخواستم واسه کسی خط و نشون بکشم ابرومو باال دادم و 

 گفتم:زشته دستا دختر ه*ر*ز* بره تکرار نشه ها
 

شین حکم یه هویج تو گونی فلف شه بابا راه بیوفت دیگه این ما دلمه ایی  لنوا:با
 و داره اینجا

 



شتم بی توجه به جیغ های کر کننده  شن کردم و پاهامو روی گاز گذا شینو رو ما
شون  ست و چهارهزار پیامبرو بلند فریاد میزد از محل صدو بی سم کله  نوا که ا
دور میشتتدم تا دیگه چرت و پرت نگه و ماشتتین نازنینمو با هویج و فلفل دلمه 

یسه نکنه وقتی به اندازه کافی از محلشون دور شدیم ایی و طالبی و هندونه مقا
پاشین و توی کوچه پارک کردم به طرف نوا که به صندلی چسبیده بود برگشتم و 

 گفتم:هی میگی برو خوب کجا برم من؟؟
 

نوا:الهی به حق ابوفاضل کچلی بگیری مردم خوب چرا یهو رم کردی یه اطالع 
 قبلی میدادی 

 
ون دادمو گفتم:چیه نکنه از ستترعت میترستتی خانم انگشتتتامو روی فرمون تک

 شجاع؟؟
 

نوا:عزیزم اون موقعه ها که شما تو کوچتون فوتبال بازی میکردید منو داداشم تو 
 خیابونا همین محل سوار فرقون سرعت و تجربه میکردیم

 
 نیما که به تته پته افتاده بود گفت 

 _خو..خوبتت..م متر..ستی..
 

 ختتوف بتاسی عتتتستیسم دختره:هتتمتیتتستتته 
 



همین جوری به بوفالوعه مقابلمون نگا میکردیم ولی دختره مارو به تحتشتتم 
حساب نکرد خیلی شیک دست کرد تو کیفغ یه ورق داد به نیما و گفت : این 

 شمارمه سوسنم جیگلم
 

 مانا با اخم جلوی نیما اومد و گفت : صتاحتتتاب داره هتتتتری
 

 شو توهم کشید رفت جلوی مانا و گفت:چیی نشنیدم ؟! دختره ابروهای تتو شد
 

مانا هم با کمال پروویی گفت حلقه یی که تو دستتتت چپغ بودو باال اورد و 
 گفت:برو یه بدبخت دیگه رو تور کنه سوسن خانم

 
 دخترهه برگشت سمت نیما و گفت:راستتتت متتتیتگتتتته ؟!

 
 نیما: آر....

 
 دختره:چتتتی گتفتتتتتتتی ؟!

 
 ما:نتتتته نتتتته.....نی
 

 دختره:جتتتتون تتتتتو کتتتته عتتشتتتخمتی زنتتگ بتتتتزنتتی هتتتتتتتا



 
 نیما:بتتاشته...بتتتاشه 

 
دختره مثل پنگوئن شتتروع کرد به راه رفتن هنوز دوقدم برنداستتته بود که مثل 
کانگورو با یه حرکت برگشت سمت نیما و گفت: همین االن تک بزن شمارت 

 بیوفته 
****** 

نیما:قهر نکن فقط تو ماله منی قهر نکن که وصتتله ی جونمی مانی مانیا وای 
 مانا حاال سوسن خانم ابرو...

 
با خارج شدن اسم سوسن کیف مانا برای دومین بار تو کله برادر عزیزم کوبیده 

 شد
 

 مانا:کوفت و سوسن خانم دردو سوسن خانم که من دروغ میگم اره بیشعور
 

منطقی فکر کن به موضوع خوب اون سوسن میوفتاد رو من که هم نیما:عشقم 
 نوا بی برادر میشد هم تو بی شوهر میشدی هم نصف محله بی دلقک میشد

 
 نوا:خودم چشاشو از کاسه در میاوردم اونوقت

 



نه  با ت یارمولی  که گوشتتیمو ازش در ب باال اوردم  کیف کوچیکی دستتتم بودو 
ضعیفی بهم زد گوشی سم  ستم افتاد و دل و رودش ریخت  محکمی که ج از د

 وسط پاساژ 
 

سرت کنن مدل لباسی  سام رفت ای خاک تو  شدم وایی عک _ای خدا بدبخت 
که واستتته نامزدی نیما گرفته بودمم پرید ای خدا کوری مگه اخه تو نیما باید 

 گوشی بخری برام 
 

دختره هم دوال شتتدو شتترمنده گفت:وایی تروخدا ببخشتتید ندیدمتون واقعا 
 رمندهش
 

 _فدای سرت ای خاک تو سرت....
 

 _فریماه چیکار میکنی؟؟
 

سته  شک صدای  سرمو چنان باال اوردم که  شنای لوله آریا  صدای ا شنیدن  با 
 شدنه قلنجغ به گوش اصغرکچل جونمم رسید

 
دختره که حاال فهمیدم اسمغ فریماه دست پاچه گفت:هیچی امیر گوشی این 

 خانم بخاطر بی دقتی من....



 
 ثاق:مشکل نداره یه اتفاق بود نوا بیا بریم خودم برات یه بهترشو میخرم می
 

 میثاق بازو هامو گرفت و منو زوری از روی زمین بلند کرد 
 

امیرم حاال داشتتت با تعجب بهم نگا میکرد نگاهغ رو دستتتای میثاق که دور 
 بازوم گره خورده بود قفل شتتتد و من بی توجه به نگاش خیره دختری بودم که

 انگشتاش تو انگشتای مردونه امیر قفل شده بود
. 

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 
پستترا صتتبک زود رفتن و خونه دوباره ستتوت و کور شتتد لم و دلتنگی رو تو 
چشتتمای زی زی میدیدم دخترا هم افستترده شتتده بودن خونمون ستتاکت تر از 

اه م همیشه بود و من از االن دلتنگ نیما بودم خوبیغ این بود که میدونستم سه
 دیگه میاد تا جشن نامزدیغ و بگیره و این کمی از ناراحتیم کم میکرد

 
طبق عادت همیشتتگیم پاهامو توی شتتکمم جمع کردم و مشتتغول نگا کردن به 
برنامه های چرت تلویزیون شتتتدم زی زی جون با یه ظرف پر از میوه اومد و 

و داد زدم: کنارم روی مبل نشست با دیدن میوه ها جیغی از سر خوشحالی زدم 
 آخ جون پرتقال اومده چرا نگفتی پس



 
 زی زی جون: دختره شکمو ناراحتیغ یادش رفت

 
 _نه زینب جونم من از درون افسردم به جان خودم

 
 زی زی جون:خیلی خوب بابا فهمیدم 

 
روی دیوار خودنمایی میکرد انداختم و گفتم:  lcdنگاهی به ستتاعت  که باالی 
 ست نکردی هنوز که..ساعت چندهزینب جونم این ساعت و در

 
 زی زی جون:امروز میرم باتری میخرم االنم ساعت سه و نیم فکر کنم

 
ست کنده  با به یاد اوردم قرار امروزم تیکه بزرگی از پرتقالی که زی زی جون پو
بودو توی دهنم چپوندم و با یه جهغ از روی مبل بلند شتتدم و به ستتمت اتاقم 

 رفتم 
 

 ه کجا رفتی زی زی جون:چیشد بچ
 

ست  شقم با دو سیت زی زی جون گفتم:ع سا شمو باز کردم و با توجه به ح نی
 دیر کنم زشته 6پسرم قرار دارم ساعت



 
زی زی جون چشتتم لره ایی رفت و گفت:حیا رو خوردی یه ابم روش دختر 

 چشم سفید زشت اون عمته
 

 _واژه زشت براش کمه فدات بشم اون شبیه...
 

م و بدم زی زی جون دمپایی روفرشتتی صتتورتی عزیز دلم قبله اینکه ادامه حرف
 پرت کرد سمتم قهقهه بلندی زدم و پریدم تو اتاقم

. 
 

 ■■نواعزیزی  ■■
 

 امیر:مرسی واقعا لذت بردم از تشبیه فرقون به ماشینم
 

 جلوی خندم و گرفتم و گفتم :خواهغ میکنم قابل نداشت جناب آریا 
 

 زوده پارک یا.. امیر:حاال کجا برم من؟؟رستوران که
 

 قبله اینکه حرفشو کامل کنه با ذوق گفتم: بولینگ بلدی تو امیر؟؟
 



بابا نگو بلد  نداره که  با مکث گفت :کاری  امیر بهم نگاه طوالنی انداخت و 
 نیستی؟؟

 
مثل خودش ابروهامو باال دادم و گفتم:بلدم اتفاقا خوبم بلدم برو یه ستتتالن 

 بولینگ خوب تا نشون بدم هنرامو 
 

 امیر:میگم دوست داری بریم یه جای دیگه ، شهربازی ، پارک ملت یا...
 

یا نترس  خت و قبول کن با یاد زود  هت نم گا کردم و گفتم:ب به امیر ن حب  با تع
 عزیزم نمیبازی من اونقدرا هم ماهر نیستم یکم قوپی اومدم

 
سالن بولینگ به  شی من تو  سوسک ب امیر:منو ترس نه گِل من میترسم خودت 

 نیا اومدم اصالد
 

سمت یه  سرعتو کم کردی بتاز به  شکار اقای حرفه ایی چرا  نوا:اوکی اقای ورز
 سالن خفن دیگه

 
امیر با مهارت رانندگی میکرد باستترعت و حرفه ایی بماند که تمام تالشتتغ 

 منصرف کردنم از بولینگ رفتن بود ولی مرغ نوا یه پا داره
**** 



سالن کنار سته بودم  ساعت هفت بود که ما تو  ستاده بودیم تازه تون توپ ها ای
تیپ و قیافه امیرو کنکاش کنم یه پیرهن مردونه ستتورمه ایی که استتتیناش و تا 
ارنج تا زده بود و یه شلوار کتون مشکی یه کالج خوشگلم پوشیده بود کت تک 
مشکی شو که روی ارنجغ وصله های قهوه ایی بود رو در اورده بود و داده بود 

ست من گ ست داده بود پایین ترسو د شم با د یج به توپا نگا میکرد و تمام موها
 خان 

 
 رو کردم بهغ و گفتم:چرا نگا میکنی شروع کن

 
امیر مردد به سمت توپ ها رفت و یه توپ سبز برداشت یکم به توپ نگا کرد و 

 دوباره برگشت سمت من
 

 کالفه گفتم:واا چرا نگا میکنی پس
 

شه بابا رفتم، شو زیاد کرد و توپ و پرت کرد از حرکتغ خندم  با گفتن با سرعت
گرفت و بلند زدم زیر خنده چون حتی دو تا هم نزد خنگول ستتریع به ستتمتم 

 برگشت دستاشو باال پایین کرد و گفت:نشد نشد یا بار دیگه ایندفعه میرم 
 

 _بله بله از ضربه اولتون معلوم بود استاد بولینگ هستید
 



برداشت و مثل قبل سرعتشو زیاد کرد با دیدن کاراش بدون حرف یه توپ دیگه 
 دوباره زدم زیره خنده و گفتم:اقا امیر توپ و باید پرت کنی نه خودت و 

 
ایندفعه هم نتونست امتیاز بگیره و من درحال لغ کردن بودم به سمتم برگشت 
شد گفت:بین خودمون بمونه  شت وقتی نزدیکم  صورتغ گذا شو رو  ستا دوتا د

 ها
 

 ■■سال بعد[]یک■■
 

 نگاهی به ماکت روی میز کردم و کالفه داد زدم:اه بابا من هیچی نمیفهمم
 

ایدا که داشت ناخون هاشو میگرفت گفت:بیخیال شو بعدا میگم آیدین مبحث 
 و باز کنه برامون 

 
 ابرومو باال لنداختم و گفتم:عشقممم اقای مهندسه از داداش تو کمک بگیرم 

 
 مارا ساییدیبهار:میدونستی یکساله 

 
ساعتم کردم و ادامه همین االن وارد  ساعت نگاهی به  سالو دو روزو پنج  _یک

 چهل ثانیه شد



 
مانا:خدا شفا بده شما خواهر برادرو که من بین شماها گیر کردم، شما که درس 

 نمیخونید جمع کنید این چرت و پرت هارو
 

گه دو روز  خه خواهره خر خون من داری زور میگی دی هار:ا یده تو ب گه ع دی
 نشستی میگی درس بخون به ما 

 
 _اینو خدایی با همه کم عقلیغ راست میگه

 
فکر کنم شتتب عروستتی نیما بگه بستتم الله بکغ پایین این بگه درس دارم بیا 

 باهم تمرین کنیم
 

با حرص کتاب و از روی زمین  نا  ما با این حرفم دخترا بلند زدن زیره خنده و 
سط کلم هم شت کوبید و شد مانا رو بردا شیم بلند  صدای زنگ گو ون موقع 

کنار زدم و داد زدم:بزبچه جلبک اقامون زنگ زد االن میگم بیاد خشتکتو پرچم 
 کنه ها 

 
 مانا:تو روح خودت و اقاتون 

 
گوشتتی و از زیر جزوه های مانا بیرون کشتتیدم درستتتت حدس زدم امیر بود 

گوشی چشمک عکسغ روی صفحه خاموش روشن میشد و اسم آقامون روی 



که توی گوشتتم  ته امیر بود  ماس و برقرار کردم صتتتدای خستت میزد ستتریع ت
 پیچید:خانمم ؟

 
 به بچه نگاهی کردم حواسشون نبود اروم توی گوشی زمزمه کردم:جونه دلم....

 
 امیر:من به فدای اون دلت کجایی؟؟

 
 _خونه مانی اینام تو چی خونه ایی یا شرکت

 
شده امیر:تو خیابونم دارم میرم خ ونه اگه کار نداری بیام دنبالت دلم برات تنگ 

 توله
 

 _نه نمیشه امیر مامان مانی خونس زشته برم بیرون باشه یه روز دیگه
 

 امیر:نوااا من دلم برات تنگ شده االن بیا
 

 _امیر دوروز پیغ بیرون بودیم عزیزم اخه من...
 



شید  ستم بیرون ک شی از د شده بود بهار گو شغهنوز حرفم کامل ن  و کنار گو
گذاشتتت:اوال ستتالم آقای عاشتتق دوما تو چرا اینجوری از وقتی رفیقمونو تور 

 کردی ما نمیبینیمغ 
 

شد نمیدونم چی بغ گفت که بهار دوباره گفت:اون که اره ما حرفی  شم باز  نی
 نداریم ولی اول دوست ما بوده بعد شده عشق جنابالی....

 
 آیدا:کوفت میمون چه نیششم باز کرده

 
 هیس خفه شو ببینم چی میگه.._
 

بهار:نه از وقتی تورش کردی همغ بیرونید ما که دیگه نوا نمیبینیم حداقل بزار 
 یه سه شنبه واسه ما باشه 

 
ایدا گوشی و از بهار گرفت و گذاشت رو اسپیکر صدای امیر تو اتاق مانا پخغ 

ود سه جشد:نه دیگه نمیشه عشقم و بیست و چهار ساعت نبینم ولی میتونم و
 تا خرمگس و تو خلوت سه شنبه های عاشقانمون قبول کنم

. 
 

 مانا:خرمگس خوردتی این پلغ هم واسه خودت باشه نخواستیم ما 
 



 امیر:دلتونم بخواد چشم آبی منو داشته باشید 
 

 بهار:اه حالم بد شد 
 

 آیدا:بچه ها این امیر که این شکلی نبودا
 

کوچتونم خواستتتید همتون بیاید _در هر حال من تا یک ستتاعت دیگه ستتر 
 نخواستینم چه بهتر منو عشقم خلوت میکنیم 

 
 بچه ها اومدن جوابشو بدن ولی صدای بوق که نشون از قطع کردن امیر میداد

 
ستتریع از جام بلند شتتدم حاضتترشتتم که مانا گفت:یعنی یه زنگ زد ریدی تو 

 دورهمی خودمون
 

 میر چه خوش میگذره_وایی مانی نمیدونی وقتی میریم بیرون با ا
 

با  آیدا:میمون میخوام صتتتد ستتتال خوش نگذره مارو فراموش کردی از وقتی 
 امیر...

 



با یه حرکت پریدم رو آیدا لپشو محکم بوس کردم و گفتم:قربونت برم من الهی 
 جاسوییچی من 

 
شنبه زنگ میزنی ، نوا کجایی؟؟  صال نمیبینمت دیگه  ساله ا شو یه  آیدا:برو گم

ومدیم فشتتم یکشتتنبه زنگ میزنی ستتفره خونه دوشتتنبه ستتینما ستته من و امیر ا
 شنبه...

 
 بهار:نوا تو گلوت گیر کنه عین خر داری حال میکنیا فرهاد جون زن نمیخواد 

 
بلند خندیدم و گفتم:پاشید حاضرشید االن امیر میاد تابلوعه با ماشین سرکوچه 

 باشه
 

شیم دو ست که هممون توش جا ب شیا نی سگل پر سوار اون  مانا:او نفر زوری 
 ماشین میشن 

 
 و از پارکینگ بکغ بیرون دو ماشینه میریم این که مشکل نداره 206_برو 

 
دخترا بلند شدن حاضر بشن و من درحالی که حاضر میشدم دوباره لرق یک 
ستتال پیغ شتتدم ستتالی که پر از خاطره های خوش بود برام من عشتتقو با تمام 

امیر خالصه شده حتی با وجود اذیت آزار های  وجودم درک کردم تمام دنیام تو
ستتما تو اون ور دنیا بازم لحظه های شتتیرینی با امیر دارم نامزدیه نیما و مانا و 



بهار و شهرامم خاطره انگیزترین خاطره سالی بود که تا یک هفته دیگه به  پایان 
ه یمیرستتید با یاد اوردی نامزدی بچه ها و حستتادت امیر که میگفت کاش نامزد

 ماهم بود ته لبخند بزرگی روی لبام نقغ بست
 

شوهرامون  ماه دیگه بیان اونموقع خنده  5مانا:آره بخند عزیزم خوب بخند بزار 
 رو نشونت میدیم 

 
 _مانی ختتتتیتتتتلتتتیتتتتتی دوستتتتغ دارم

 
 آیدا:زنگ که میزنه دست و پات یخ میکنه 

 
 _اوهوم

 
 بهار:قلبت میلرزه

 
 _اوهوم 

 
 اوهوم و کوفتمانا:

 
 _خو دوسغ دارم بخدا خیلی خوبه خیلی مهربونه



 
 بهار:ما که مهربونی تو وجود این خودخواه ندیدیم 

 
 _اگه دیده بودید که شماهم دلتون میلرزید 

 
 بهار از پشت بغلم کرد و گفت:الهی قربون اون دله لرزیدت برم چشم آبیغ

. 
 

***** 
 م گارسون:آقای آریا همون همیشگی و بیار

 
امیر:واستتته منو خانم)به من اشتتتاره کرد(همون همیشتتگی)رو کرد ستتمت 

 دخترا(خانما هرچی دوست دارید سفارش بدید....
 

دخترا بهم دیگه نگاه کردن میدونستم خجالتین رو کردم سمت امیر و گفتم:آیدا 
 و مانا جوجه میخوان بهارم برگ دوست داره 

 
وجه که بهار از پاهام گرفت به ت امیر برگشت سمت گارسون که با بشگون ریزی

 ام به سمتغ جلب شد:چیه مرض داری مگه؟؟
 

 بهار:نوا من جیگر میخوام 



 
_با کمی توجه بوی جیگر توی دمالم پیچید خندیدم و به مردی که جیگرهارو 
روی باد میزد نگاهی کردم از روی تخت پایین اومدم به ستتمت امیر رفتم وقتی 

 به سمتم برگشت:جانم چیزی میخوای؟  بهغ نزدیک شدم متوجه من شد
 

 _آره جیگر میخوام
 

 امیر:جووون جیگرم ، جیگر میخواد 
 

 _دیوونه ی همین خل و چل بازیاتم دیگه 
 

 امیر:برو بشین چشم زیاده اینجا بعدا به حسابت میرسم نوا خانم
 

با خنده دوباره مسیر سنگ فرش شده رو تا تختی که بچه ها روش نشسته بودن 
ردم از صدای برخورد کتونی هام با سنگ های درشت توی مسیر و بوی طی ک

ذلال و کباب و شنیدن آهنگ سنتی که توی فضای باغ پخغ میشد یاد شمال 
 افتادم 

 



روی تخت نشتتستتتم و بی توجه به قهقهه های بچه ها به نوای موستتیقی گوش 
لی من لرق دادم ده دقیقه بعدم امیر اومد و با بچه ها مشتتغول بگو بخند شتتد و

 موسیقی بودم
 

 متتن عتتاشتتقتتم
 متن عتتاشتتقتتم

 درد و بتتلتا متیتتتتختتواهتتتم
 ای بتتتی دلتتان اهتتتتتل دلتتی....

 
 امیر:نتتتوا کتتجتتایی تتتتو دختتتتتر..؟؟

 
از بحر اهنگ بیرون اومدم که دیدم یه گارستتون اومده داره دوتا قلیون و جمع 

 ه تویه سینی بزرگ نوشابه و دلستر هارو آورده میکنه و یه گارسون دیگ
 

 _ببخشید متوجه نشدم خیلی قشنگه اهنگغ 
 

امیر جوری نگام کرد که توش هزاران معنی پیدا کردم و به این مهربونیه نگاهغ 
فقط لبخند زدم به تخت که هر لحظه بیشتتتر از قبل پر میشتتد نگاهی انداختم 

 نمونه کمی خودمو جلو کشیدم تا سرم بی کاله
***** 



یک ستتال بهترین لحظات رو داشتتتم بدون حتی اینکه خم به ابروهام بیاد ولی 
کی فکرشو میکرد خدا این یک سال خوشبختی و به چشمام زیاد ببینه و تک به 
تک همه خوشتتبختی هامو ازم بگیره و جاش بهم بدبختی بده کی فکر میکرد 

فکرم نمیکردم که عامل  خنده رو لبام میشتتته گریه چشتتتام....من حتی به این
به ذهنم هم  یاد و خوشتتبختی و ازم بگیره من حتی  تا ب بدبختی من توی راهه 

 نمیرسید چه مصیبتی برای خانوادمو و عشقم در راهه؟؟
 

وقتی لذا رو خوردیم به ستتختی تونستتتیم از روی اون تخت کنار اون رودخونه 
شت بود ،  ستوران تیکه ایی از به صفا دل بکنیم این ر شین ابا سوار ما میر من 

مانا شدن و پشت سرما راه افتادن به محض وارد  206شدمو و دختراهم سوار 
شتتدنمون تو ماشتتین امیر بخاری و روشتتن کرد و رو به من گفت:نوا دستتت به 

 بخاری نزن باتشکر 
 

_امتیتتر اینو و ختتتامتوش کتتن هتتوا ختوبتتته اخه کی تو فصل بتتهتتار 
 نه بتتختتاری روشن میک

 
 امیر:من روشن میکنم بنزین خودمه

 
 _امیر فدای اون تب یخت بشم االن حالم بد میشه گرمم میشه میوفتم میمیرما

 



روی این حرفام حساس بود چون بخاری و سریع خاموش کردو بایه چشم لره 
شین پیچید بوی نم  ضای ما شید باد خنک بهاری توی ف شه هارو پایین ک شی

ده بود توی دمالم پیچید چون اینجا با شتتهر فاصتتله بارون که از شتتب قبل اوم
داستتت و ماشتتین کمتر ازش میگذشتتت هواش صتتافه صتتاف بودو به خاطره 

 نزیکیغ به کوه از تهران سردتر بود 
 

آیینه مو از کیفم دراوردم و نگاهی به دماغ یخ زدم انداختم دستتتی به ابروهام 
شی امیر بل صدای گو شیدم کال درگیر خودم بودم که  سمت ک شد نگام به  ند 

شی و برداره که گفت:نوا  شت منتطر بودم گو شت رانندگی میکرد برگ امیر که دا
 گوشی و بردار ببین کیه خانمم دارم رانندگی میکنم 

 
 با کمال میل گوشیشو برداشتم و گفتم:امیر باباته چیکار کنم؟

 
ه باید ز رفتامیر:بردار بزن رو استتپیکر جاده لیزه این ماشتتینم پاتو بزاری رو گا

 حواسم و جمع کنم 
 

با اطاعت از فرمان اقامون اینا که مثل خودم بیوتیفوله تماس و برقرار کردم و 
 گذاشتم روی اسپیکر

 
 بابای امیر: کتتجتتتایتی امتیتتتر؟؟

 



 امیر: علیک سالم ختتارج از تتتهتتترانتم چتطتتور؟؟
 

 صتتتبتتک متتیتتشتتیتتنته... 4بابای امیر:هتتواپتیتتمای ستتتمتتانتته فتتتردا 
 

 امیر:چتتتتی؟؟بتتتتابتتتتتا چتتتتی گتتتفتتتتتتی؟؟
 

 بابای امیر:متگتته کتتر شتتدی امتتیتتتتر فتتردا ستمتتتانتتته ایترانتته
 

صدای فریاد امیر  شی و قطع کنم که  شتم اومدم گو شم بردا شی از روی گو گو
 ره بشم باعث شد با چشمای گرد شده به صفحه گوشیم خی

 
 امیر:قتتتطتتتتتتع کتتتردی،نتتتکتتتردیتتتتا

 
خندمو جمع کردم و گفتم: شتترمنده دفعه اول من نبودم دخترا و نیما داشتتتن 

 اذیت میکردن بهت زنگ زدن
 

 امیر:اونا رو بیخیال فدا سرت، چه عجب سرکار افتخار دادن با ما تماس بگیرن
 



خت ت تاج ت به  هامو توی شتتکمم جمع کردم و  یه دادم و اروم گفتم:این پا ک
شماره داد زنگ بزنه ، توهم  ست که هر کی بهغ  سرکاری که میگی بی کار نی

 از زیر دستم در رفتی 
 

صدای خنده امیر از او پشت تلفن نیشمو باز کرد و بعدم صدای پر خندش بود 
 که توی گوشم پیچید:ای جان چه شانس بزرگی!!

 
شی صدای بوق ما شو بدم که  صدای امیر بود که اومدم جواب ن و اومد و بعدم 

میگفت:چه خبرته خانم شما باید بری پشت ماشین ظرف شویی بشینی تو رو 
 چه به رانندگی اخه....

 
 _هتتی ختتاک تتتوسترم پتتشتت ُرلتتتی دیتتتگتتته قتتطتتع متیتتتکتنتم 

 
 امیر:نتتتته قتتتتطتتت 

 
یان تماس و پا به داد اخر امیر  بدون توجه  تاش  ستتریع  زدم از لحنغ صتتحب

جذبغ خیلی خوشم میومد و وقتی با مهربونی باهام حرف میزد دلم پتتتتتتتتتر 
 میشد از حس قشنگ یه عالمه ذوق دخترونه

 
همبنجوری گوشتتیمو بغل کرده بودم که مانا وارد اتاق شتتد به جالت قهر رومو 

 ازش برگردوندم و گفتم:چیکار داری مانا؟؟



 
ستیم ببینیم صدات میکنه اخه ما  مانا:اولغ میخوا وقتی بهغ زنگ میزنی چی 

باور نکردیم تو با اون همه شوق اون شبت بهغ زنگ نزده باشی...وقتی...وقتی 
زنگ زدیم و امیر دیر جواب داد و با کمال تعجب ما ستترد گفت بله فهمیدیم 

 راست گفتی ولی تا اومدیم قطع کنیم.....
 

شم دروغ بگم واقعا نوا:مرسی که فکر کردید من ادمی هستم که د ستام و دادا و
 شرمندم کردید

 
مانا به کمدم تکیه داده بود از روی تخت پایین اومدم و مداد مشکی تو چشمام 

 کشیدم برگشتم سمت مانا و گفتم:برو اونور میخوام لباس بپوشم 
 

 مانا کنار رفت و گفت:نوا لوس نشو دیگه کجا میخوای بری اخه تو االن 
 

ون توجه به حضتتور مانا کشتتیدم پایین و یه جین مشتتکی شتتلوار راحتیمو بد
 پوشیدم مانتو رو از کمد بیرون کشیدم و اروم گفتم:میرم دانشگاه

. 
 

باهم خوش  نا:نمیشتتته امروز نری؟؟فردا پستترا برمیگردن فردا نرو امروز و  ما
 میگذروندیم



 
 نوا:نه اگه نرم حذف میشم 

 
 مانا:تو که از اولغ نمیخواستی بری خانم

 
 ا:ولی االن میخوام برم نو
 

 کولم و از روی زمین برداشتم از اتاق خارج شدم
 

شب میان اینجا تو میخوای  زی زی جون:اِا نوا کجا میری تو دختر؟؟بچه ها ام
 بری 

 
 نوا:اه زینب جون اذیت نکنید دیگه کالسم مهمتره 

 
  سریع رفتم تو حیاط درو باز کردم و نیما رو کیلید به دست پشت در دیدم

 
 نیما: کجا داری میری تو سرظهره

 
 نوا:دانشگاه

 
 نیما:یعنی بخاطر اینکه گوشیت و برداشتیم قهر کردی خیلی لوسی نوا 



 
ید من گفتم بهغ  ماد نکرد به من اعت که  نوا:نخیرم برای گوشتتی نبود برای این

 زنگ نزدم ولی باور نکردید من خیلی از دستتون ناراحت شدم
 

 یگه به این پسره زنگ نزن....من نگرانتم نوانیما:باشه ببخشید ولی د
 

شتم نه  سر دا ست پ ستم نه دو سنم که ه ستم تا این  ساله نی نوا:من بچه ی دو
خطایی ازم ستترزده حاال که دارم حس میکنم از امیر خوشتتم میاد ستتنگ ننداز 

 جلوی پام 
 

ن تا منیما:نوا من به تو بیشتتتر از خودم اعتماد دارم ولی این پستتره زن داره بابا 
قبلغ مشکل نداشتم باهاش دوست بشی ولی االن که بهغ زنگ زدیم صدای 
هل  ته تو ا پا فت امیر من زنتم بگو کی زیر  که میگ مد  یه دختره میو

 *خ*ی*ا*ن*ت* نیستی اسمشم سمیرا بود فکر کنم
 

تیتتمتتتا  تتتتته ن دوتا دستامو روی صورتم گذاشتم و گفتم:اوفتت ستتتمتتان
 کتته فتتتکر میکنی نیست بخداموضوع اونتجتوری 

 
نیما:میشه بیای تو االن خانم من که میدونم تو دانشگاه برو نیستی اخه کپک بیا 

 تو بهم بگو موضوع چیه !



. 
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

 مامان:کوثر برای امیر بیشتر سوپ بریز
 

 _نه مامان خیلی خوردم 
 

 ز ناز میکنی مامان:حاال یه شبم که خونه ایی اومدی با ما سره یه می
 

_مادر من این عضتتله هارو که یه شتتبه بدستتت نیاوردم یه شتتبه از دستتت بدم 
 خودت خوشت میاد میرم جایی شکمم زودتر از من اونجا باشه 

 
 مامان:امیرعلی ببین من...

 
 بابا:اِا شهره چیکار داری حتما گرسنه نیست

 
کردم و  دستتتمال ستتفید و از کنار بشتتقاب برداشتتتم دور لبم و باهاش پاک

 گفتم:من فردا زود میرم شبم صد در صد نمیام نگران نشید 
 

 مامان:بفرما جناب آریا مشاهده کردی 



 
سور  سان سمت ا صحبت های مامان به  بی توجه به برو بیای خدمتکارا و ادامه 

 رفتم 
 

آسانسور شیشه ایی که تا طبقه چهارم عمارت ادامه داشت سوار اسانسور شدم 
با صدای نازک دختری که طبقه دوم و اعالم میکرد از اسانسور و چند ثانیه بعد 

 خارج شدم 
 

مثل همیشتته از اتاق اناهیتا که رو بروی اتاق من بود صتتدای احستتان خواجه 
 امیری میومد

 
وارد اتاقم شتتدم و بی محابا گوشتتی و از جیبم خارج کردم لعنتی بجز ستتما و 

 اس خشک و خالیفرهاد هیچ کس بهم زنگ نزده بود حتی یه اس ام 
 

با مکث دستتتم روی شتتماره نوا لغزید ولی با فکر اینکه چی قراره بهغ بگم 
کالفه گوشتتی توی دستتتم باال و پایین کردم،رفتم توی تلگرام وارد پی وی نوا 

 شدم و تایپ کردم: سالم خوبی؟؟
 

شید جواب نوا  سند و زدم و به ثانیه نک سریع  شم  شیمون ن برای اینکه یه وقت پ
 حه گوشیم نمایان شد.....روی صف



 
 نوا:مرسی خوبم..تو چطوری؟؟

 
 سریع و بدون مکث تایپ کردم:هی میگذرونم..

 
 نوا:چه افسرده

 
_ما که مثل بعضی ها همغ عشق و حال و گشت و گذار نیستیم همغ کار و 

 شرکت و پرونده
 

نوا:چشتتم کردی بابا عامل خوشتتی هامون فردا برمیگرده ستتربازی و ماهم 
 میشه دانشگاه و استاد و جزوه نویسیکارامون 

 
نیشتتم خود به خود باز شتتد: من فردا ظهر به بعد بیکارم اگه توهم کاری نداری 

 بریم بیرون
 

جوابی که نوا برام تایپ کرد به کل منو خفه کرد :چرا باید قبول کنم باهات بیام 
 بیرون؟؟

 
باهام  بول میکردتو اون لحظه نمیدونستتتم چی براش تایپ کنم واقعا چرا باید ق

بیاد بیرون هنوز خجالت یا چمیدونم شتترمی بینمون بود که اجازه نمیداد مثل 



دختر پستترا وقتی باهم دوستتت میشتتن به راحتی گپ بزنیم تو برهوت بودم که 
 دوباره متوجه پی ام جدید نوا شدم 

 
هاتو  یدونم حتی چرا االن دارم جواب پی ام  نه؟؟منم نم یدونی  نوا: توهم نم

 ، واقعا گیجم نمیدونم چی باید صدات کنم راستغ معذبممیدم
 

امیر:منم ستر درگمم هنوز نتونستتم این رابطه یهویی بینمونو درک کنم ولی اینو 
با تمام وجودم میگم که دلم میخواد بهت نزدیک بشتتم ، دستتت خودم نیستتت 

 وقتی باهات حرف میزنم ضربان قلبم و توی دهنم حس میکنم 
 

م چی بگم ولی دوست دارم پیشنهادت درباره بیرون رفتن مونو نوا:واقعا نمیدون
قبول کنم شتتاید رو در رو حرف بزنیم بهتر رابطمونو درک کنیم و بفهمیم از هم 

 چی میخوایم
 

 _پس فردا ساعت شیغ میام دنبالت
 

تنها جوابی که تو لحظه میتونستتتم تایپ کنم همین بود خوشتتحالی وصتتف 
 شده بودو دلیلغ فقط سه حرف بود...نتتت*و*انشدنی توی کله وجودم تزریق 

 
 ■■نوا عزیزی  ■■



 
پستترا صتتبک زود رفتن و خونه دوباره ستتوت و کور شتتد لم و دلتنگی رو تو 
چشتتمای زی زی میدیدم دخترا هم افستترده شتتده بودن خونمون ستتاکت تر از 
همیشه بود و من از االن دلتنگ نیما بودم خوبیغ این بود که میدونستم سه ماه 

 دیگه میاد تا جشن نامزدیغ و بگیره و این کمی از ناراحتیم کم میکرد
 

طبق عادت همیشتتگیم پاهامو توی شتتکمم جمع کردم و مشتتغول نگا کردن به 
برنامه های چرت تلویزیون شتتتدم زی زی جون با یه ظرف پر از میوه اومد و 

 زدم: کنارم روی مبل نشست با دیدن میوه ها جیغی از سر خوشحالی زدم و داد
 آخ جون پرتقال اومده چرا نگفتی پس

 
 زی زی جون: دختره شکمو ناراحتیغ یادش رفت

 
 _نه زینب جونم من از درون افسردم به جان خودم

 
 زی زی جون:خیلی خوب بابا فهمیدم 

 
روی دیوار خودنمایی میکرد انداختم و گفتم:  lcdنگاهی به ستتاعت  که باالی 

 ردی هنوز که..ساعت چندهزینب جونم این ساعت و درست نک
 

 زی زی جون:امروز میرم باتری میخرم االنم ساعت سه و نیم فکر کنم



 
ست کنده  با به یاد اوردم قرار امروزم تیکه بزرگی از پرتقالی که زی زی جون پو
بودو توی دهنم چپوندم و با یه جهغ از روی مبل بلند شتتدم و به ستتمت اتاقم 

 رفتم 
 

 رفتی  زی زی جون:چیشد بچه کجا
 

ست  شقم با دو سیت زی زی جون گفتم:ع سا شمو باز کردم و با توجه به ح نی
 دیر کنم زشته 6پسرم قرار دارم ساعت

 
زی زی جون چشتتم لره ایی رفت و گفت:حیا رو خوردی یه ابم روش دختر 

 چشم سفید زشت اون عمته
 

 _واژه زشت براش کمه فدات بشم اون شبیه...
 

دم زی زی جون دمپایی روفرشتتی صتتورتی عزیز دلم قبله اینکه ادامه حرفم و ب
 پرت کرد سمتم قهقهه بلندی زدم و پریدم تو اتاقم

. 
 

 ■■امیرآریا  ■■



 
 کالفه باضبط ماشین ور میرفتم و نگام به در اهنی سفید خونه نوا اینا بود 

 جلو در خونشونم  5و نشون میداد از ساعت  5:30ساعت 
 به قول فرهاد بد تیپ زده بودم نوا کغ ایشالله نگاهی تو ایینه به خودم انداختم

اونقدر به درو دیوار نگاه کردم که بیست دقیقه گذشت و در اهنی باز شد و جثه 
ظریف نوا نمایان شتتد وقتی برگشتتت حتی از دورم زیباییغ نفستتم و بند اورد 

 معصومیت وشیطنت  خصلت هایی که حتی از چهرشم قابل درک بود 
 

م و از جایی که یکستتاعت کامل توش متوقف شتتده بودم ماشتتین و روشتتن کرد
خارج شدم و به سمت نوا رفتم با دیدن ماشین چشاش گرد شدو محکم زد تو 

 سرش لباشو به دندون گرفت و لب زد:برو سره کوچه خبرت االن ابروم میره
 

یه  ثان به  گاز فشتتتار دادم  پاهامو روی  با حرص خودرنغ قهقهه بلندی زدم و 
چشتتون متوقف شتتدم و چند دقیقه بعد در ماشتتین باز شتتد با نکشتتید ستتره کو

شیرین و مالیمغ با عطر  شدن عطر  صندلی کنارم مخلوط  ستن نوا روی  ش ن
گرم و تلخم نفس عمیقی کشیدم و بدی عطر مالیم نوارو توی ریه هام فرستادم 

 و خیره دو گوی ابی رنگی که با شرارت به من زل زده بود شدم
 

نیستتتت با این ماشتتین اومدی تو کوچمون که باالتر از  نوا:یکم عقل تو کلت
سمند به خودش ماشین ندیده اخه چجوری تو فوق گرفتی اومده جلو خونمونم 
پارک کرده وای به حالت همستتایه ها دیده باشتتن و چیزی به زی زی بگن چراا 



وایستتادی بروو دیگه این ماشتتین تو کوچه ما حکم یه هندونه تو چرخ طالبی و 
 چشم و تابلوعه  داره تو

 
با احستتتاس برخورد  که  نده  ناش زدم زیره خ با این حرص خوردن حرف زد
دستتتای نوا با پشتتت گردنم خنده رو لبام خشتتکید و با چشتتمای گرد شتتده و 
اخمای توهم رفته به طرف نوا برگشتم اومدم حرف بزنم که چشم لره ایی رفت 

 هی میپره و گفت:ببخشیدا از بس نیما رو زدم دستام ه*ر*ز* شده
 

مثل همیشه وقتی میخواستم واسه کسی خط و نشون بکشم ابرومو باال دادم و 
 گفتم:زشته دستا دختر ه*ر*ز* بره تکرار نشه ها

 
شین حکم یه هویج تو گونی فلفل دلمه ایی  شه بابا راه بیوفت دیگه این ما نوا:با

 و داره اینجا
 

شتم بی تو شن کردم و پاهامو روی گاز گذا شینو رو جه به جیغ های کر کننده ما
شون  ست و چهارهزار پیامبرو بلند فریاد میزد از محل صدو بی سم کله  نوا که ا
دور میشتتدم تا دیگه چرت و پرت نگه و ماشتتین نازنینمو با هویج و فلفل دلمه 
ایی و طالبی و هندونه مقایسه نکنه وقتی به اندازه کافی از محلشون دور شدیم 

 ردم به طرف نوا که به صندلی چسبیده بود برگشتم وپاشین و توی کوچه پارک ک
 گفتم:هی میگی برو خوب کجا برم من؟؟



 
نوا:الهی به حق ابوفاضل کچلی بگیری مردم خوب چرا یهو رم کردی یه اطالع 

 قبلی میدادی 
 

انگشتتتامو روی فرمون تکون دادمو گفتم:چیه نکنه از ستترعت میترستتی خانم 
 شجاع؟؟

 
ها که شما تو کوچتون فوتبال بازی میکردید منو داداشم تو نوا:عزیزم اون موقعه 

 خیابونا همین محل سوار فرقون سرعت و تجربه میکردیم
 

 ■■نواعزیزی  ■■
 

 امیر:مرسی واقعا لذت بردم از تشبیه فرقون به ماشینم
 

 جلوی خندم و گرفتم و گفتم :خواهغ میکنم قابل نداشت جناب آریا 
 

 توران که زوده پارک یا..امیر:حاال کجا برم من؟؟رس
 

 قبله اینکه حرفشو کامل کنه با ذوق گفتم: بولینگ بلدی تو امیر؟؟
 



بابا نگو بلد  نداره که  با مکث گفت :کاری  امیر بهم نگاه طوالنی انداخت و 
 نیستی؟؟

 
مثل خودش ابروهامو باال دادم و گفتم:بلدم اتفاقا خوبم بلدم برو یه ستتتالن 

 هنرامو  بولینگ خوب تا نشون بدم
 

 امیر:میگم دوست داری بریم یه جای دیگه ، شهربازی ، پارک ملت یا...
 

یا نترس  خت و قبول کن با یاد زود  هت نم گا کردم و گفتم:ب به امیر ن حب  با تع
 عزیزم نمیبازی من اونقدرا هم ماهر نیستم یکم قوپی اومدم

 
سالن بول شی من تو  سوسک ب گ به ینامیر:منو ترس نه گِل من میترسم خودت 

 دنیا اومدم اصال
 

سمت یه  سرعتو کم کردی بتاز به  شکار اقای حرفه ایی چرا  نوا:اوکی اقای ورز
 سالن خفن دیگه

 
امیر با مهارت رانندگی میکرد باستترعت و حرفه ایی بماند که تمام تالشتتغ 

 منصرف کردنم از بولینگ رفتن بود ولی مرغ نوا یه پا داره
**** 



س سته بودم ساعت هفت بود که ما تو  ستاده بودیم تازه تون الن کنار توپ ها ای
تیپ و قیافه امیرو کنکاش کنم یه پیرهن مردونه ستتورمه ایی که استتتیناش و تا 
ارنج تا زده بود و یه شلوار کتون مشکی یه کالج خوشگلم پوشیده بود کت تک 
مشکی شو که روی ارنجغ وصله های قهوه ایی بود رو در اورده بود و داده بود 
ست داده بود پایین ترسو  شم با د ست من گیج به توپا نگا میکرد و تمام موها د

 خان 
 

 رو کردم بهغ و گفتم:چرا نگا میکنی شروع کن
 

امیر مردد به سمت توپ ها رفت و یه توپ سبز برداشت یکم به توپ نگا کرد و 
 دوباره برگشت سمت من

 
 کالفه گفتم:واا چرا نگا میکنی پس

 
شه با شو زیاد کرد و توپ و پرت کرد از حرکتغ خندم با گفتن با سرعت با رفتم، 

گرفت و بلند زدم زیر خنده چون حتی دو تا هم نزد خنگول ستتریع به ستتمتم 
 برگشت دستاشو باال پایین کرد و گفت:نشد نشد یا بار دیگه ایندفعه میرم 

 
 _بله بله از ضربه اولتون معلوم بود استاد بولینگ هستید

 



وپ دیگه برداشت و مثل قبل سرعتشو زیاد کرد با دیدن کاراش بدون حرف یه ت
 دوباره زدم زیره خنده و گفتم:اقا امیر توپ و باید پرت کنی نه خودت و 

 
ایندفعه هم نتونست امتیاز بگیره و من درحال لغ کردن بودم به سمتم برگشت 
شد گفت:بین خودمون بمونه  شت وقتی نزدیکم  صورتغ گذا شو رو  ستا دوتا د

 اه
 

 ■■]یکسال بعد[■■
 

 نگاهی به ماکت روی میز کردم و کالفه داد زدم:اه بابا من هیچی نمیفهمم
 

ایدا که داشت ناخون هاشو میگرفت گفت:بیخیال شو بعدا میگم آیدین مبحث 
 و باز کنه برامون 

 
 ابرومو باال لنداختم و گفتم:عشقممم اقای مهندسه از داداش تو کمک بگیرم 

 
 یکساله مارا ساییدی بهار:میدونستی

 
ساعتم کردم و ادامه همین االن وارد  ساعت نگاهی به  سالو دو روزو پنج  _یک

 چهل ثانیه شد



 
مانا:خدا شفا بده شما خواهر برادرو که من بین شماها گیر کردم، شما که درس 

 نمیخونید جمع کنید این چرت و پرت هارو
 

گه خه خواهره خر خون من داری زور میگی دی هار:ا یده تو  ب گه ع دو روز دی
 نشستی میگی درس بخون به ما 

 
 _اینو خدایی با همه کم عقلیغ راست میگه

 
فکر کنم شتتب عروستتی نیما بگه بستتم الله بکغ پایین این بگه درس دارم بیا 

 باهم تمرین کنیم
 

با حرص کتاب و از روی زمین  نا  ما با این حرفم دخترا بلند زدن زیره خنده و 
س شت کوبید و شد مانا رو بردا شیم بلند  صدای زنگ گو ط کلم همون موقع 

کنار زدم و داد زدم:بزبچه جلبک اقامون زنگ زد االن میگم بیاد خشتکتو پرچم 
 کنه ها 

 
 مانا:تو روح خودت و اقاتون 

 
گوشتتی و از زیر جزوه های مانا بیرون کشتتیدم درستتتت حدس زدم امیر بود 

مون روی گوشی چشمک عکسغ روی صفحه خاموش روشن میشد و اسم آقا



که توی گوشتتم  ته امیر بود  ماس و برقرار کردم صتتتدای خستت میزد ستتریع ت
 پیچید:خانمم ؟

 
 به بچه نگاهی کردم حواسشون نبود اروم توی گوشی زمزمه کردم:جونه دلم....

 
 امیر:من به فدای اون دلت کجایی؟؟

 
 _خونه مانی اینام تو چی خونه ایی یا شرکت

 
شده امیر:تو خیابونم دار م میرم خونه اگه کار نداری بیام دنبالت دلم برات تنگ 

 توله
 

 _نه نمیشه امیر مامان مانی خونس زشته برم بیرون باشه یه روز دیگه
 

 امیر:نوااا من دلم برات تنگ شده االن بیا
 

 _امیر دوروز پیغ بیرون بودیم عزیزم اخه من...
 



ستم بیر شی از د شده بود بهار گو شغ هنوز حرفم کامل ن شید و کنار گو ون ک
گذاشتتت:اوال ستتالم آقای عاشتتق دوما تو چرا اینجوری از وقتی رفیقمونو تور 

 کردی ما نمیبینیمغ 
 

شد نمیدونم چی بغ گفت که بهار دوباره گفت:اون که اره ما حرفی  شم باز  نی
 نداریم ولی اول دوست ما بوده بعد شده عشق جنابالی....

 
 کرده آیدا:کوفت میمون چه نیششم باز

 
 _هیس خفه شو ببینم چی میگه..

 
بهار:نه از وقتی تورش کردی همغ بیرونید ما که دیگه نوا نمیبینیم حداقل بزار 

 یه سه شنبه واسه ما باشه 
 

ایدا گوشی و از بهار گرفت و گذاشت رو اسپیکر صدای امیر تو اتاق مانا پخغ 
ه میتونم وجود سشد:نه دیگه نمیشه عشقم و بیست و چهار ساعت نبینم ولی 

 تا خرمگس و تو خلوت سه شنبه های عاشقانمون قبول کنم
. 

 
 مانا:خرمگس خوردتی این پلغ هم واسه خودت باشه نخواستیم ما 

 



 امیر:دلتونم بخواد چشم آبی منو داشته باشید 
 

 بهار:اه حالم بد شد 
 

 آیدا:بچه ها این امیر که این شکلی نبودا
 

دیگه ستتر کوچتونم خواستتتید همتون بیاید _در هر حال من تا یک ستتاعت 
 نخواستینم چه بهتر منو عشقم خلوت میکنیم 

 
 بچه ها اومدن جوابشو بدن ولی صدای بوق که نشون از قطع کردن امیر میداد

 
ستتریع از جام بلند شتتدم حاضتترشتتم که مانا گفت:یعنی یه زنگ زد ریدی تو 

 دورهمی خودمون
 

 رون با امیر چه خوش میگذره_وایی مانی نمیدونی وقتی میریم بی
 

با  آیدا:میمون میخوام صتتتد ستتتال خوش نگذره مارو فراموش کردی از وقتی 
 امیر...

 



با یه حرکت پریدم رو آیدا لپشو محکم بوس کردم و گفتم:قربونت برم من الهی 
 جاسوییچی من 

 
شنبه زنگ میزنی ، نوا کجایی؟؟  صال نمیبینمت دیگه  ساله ا شو یه  آیدا:برو گم

و امیر اومدیم فشتتم یکشتتنبه زنگ میزنی ستتفره خونه دوشتتنبه ستتینما ستته من 
 شنبه...

 
 بهار:نوا تو گلوت گیر کنه عین خر داری حال میکنیا فرهاد جون زن نمیخواد 

 
بلند خندیدم و گفتم:پاشید حاضرشید االن امیر میاد تابلوعه با ماشین سرکوچه 

 باشه
 

ست که هممون توش جا شیا نی سگل پر سوار اون  مانا:او شیم دو نفر زوری  ب
 ماشین میشن 

 
 و از پارکینگ بکغ بیرون دو ماشینه میریم این که مشکل نداره 206_برو 

 
دخترا بلند شدن حاضر بشن و من درحالی که حاضر میشدم دوباره لرق یک 
ستتال پیغ شتتدم ستتالی که پر از خاطره های خوش بود برام من عشتتقو با تمام 

دنیام تو امیر خالصه شده حتی با وجود اذیت آزار های وجودم درک کردم تمام 
ستتما تو اون ور دنیا بازم لحظه های شتتیرینی با امیر دارم نامزدیه نیما و مانا و 



بهار و شهرامم خاطره انگیزترین خاطره سالی بود که تا یک هفته دیگه به  پایان 
اش نامزدیه میرستتید با یاد اوردی نامزدی بچه ها و حستتادت امیر که میگفت ک

 ماهم بود ته لبخند بزرگی روی لبام نقغ بست
 

شوهرامون  ماه دیگه بیان اونموقع خنده  5مانا:آره بخند عزیزم خوب بخند بزار 
 رو نشونت میدیم 

 
 _مانی ختتتتیتتتتلتتتیتتتتتی دوستتتتغ دارم

 
 آیدا:زنگ که میزنه دست و پات یخ میکنه 

 
 _اوهوم

 
 بهار:قلبت میلرزه

 
  _اوهوم

 
 مانا:اوهوم و کوفت

 
 _خو دوسغ دارم بخدا خیلی خوبه خیلی مهربونه



 
 بهار:ما که مهربونی تو وجود این خودخواه ندیدیم 

 
 _اگه دیده بودید که شماهم دلتون میلرزید 

 
 بهار از پشت بغلم کرد و گفت:الهی قربون اون دله لرزیدت برم چشم آبیغ

. 
 

***** 
 ی و بیارم گارسون:آقای آریا همون همیشگ

 
امیر:واستتته منو خانم)به من اشتتتاره کرد(همون همیشتتگی)رو کرد ستتمت 

 دخترا(خانما هرچی دوست دارید سفارش بدید....
 

دخترا بهم دیگه نگاه کردن میدونستم خجالتین رو کردم سمت امیر و گفتم:آیدا 
 و مانا جوجه میخوان بهارم برگ دوست داره 

 
 گون ریزی که بهار از پاهام گرفت به توجهامیر برگشت سمت گارسون که با بش

 ام به سمتغ جلب شد:چیه مرض داری مگه؟؟
 

 بهار:نوا من جیگر میخوام 



 
_با کمی توجه بوی جیگر توی دمالم پیچید خندیدم و به مردی که جیگرهارو 
روی باد میزد نگاهی کردم از روی تخت پایین اومدم به ستتمت امیر رفتم وقتی 

 جه من شد به سمتم برگشت:جانم چیزی میخوای؟ بهغ نزدیک شدم متو
 

 _آره جیگر میخوام
 

 امیر:جووون جیگرم ، جیگر میخواد 
 

 _دیوونه ی همین خل و چل بازیاتم دیگه 
 

 امیر:برو بشین چشم زیاده اینجا بعدا به حسابت میرسم نوا خانم
 

دن وبا خنده دوباره مسیر سنگ فرش شده رو تا تختی که بچه ها روش نشسته ب
طی کردم از صدای برخورد کتونی هام با سنگ های درشت توی مسیر و بوی 
ذلال و کباب و شنیدن آهنگ سنتی که توی فضای باغ پخغ میشد یاد شمال 

 افتادم 
 



روی تخت نشتتستتتم و بی توجه به قهقهه های بچه ها به نوای موستتیقی گوش 
خند شتتد ولی من لرق دادم ده دقیقه بعدم امیر اومد و با بچه ها مشتتغول بگو ب

 موسیقی بودم
 

 متتن عتتاشتتقتتم
 متن عتتاشتتقتتم

 درد و بتتلتا متیتتتتختتواهتتتم
 ای بتتتی دلتتان اهتتتتتل دلتتی....

 
 امیر:نتتتوا کتتجتتایی تتتتو دختتتتتر..؟؟

 
از بحر اهنگ بیرون اومدم که دیدم یه گارستتون اومده داره دوتا قلیون و جمع 

 رسون دیگه تویه سینی بزرگ نوشابه و دلستر هارو آورده میکنه و یه گا
 

 _ببخشید متوجه نشدم خیلی قشنگه اهنگغ 
 

امیر جوری نگام کرد که توش هزاران معنی پیدا کردم و به این مهربونیه نگاهغ 
فقط لبخند زدم به تخت که هر لحظه بیشتتتر از قبل پر میشتتد نگاهی انداختم 

 بی کاله نمونه کمی خودمو جلو کشیدم تا سرم
***** 



یک ستتال بهترین لحظات رو داشتتتم بدون حتی اینکه خم به ابروهام بیاد ولی 
کی فکرشو میکرد خدا این یک سال خوشبختی و به چشمام زیاد ببینه و تک به 
تک همه خوشتتبختی هامو ازم بگیره و جاش بهم بدبختی بده کی فکر میکرد 

ی به این فکرم نمیکردم که عامل خنده رو لبام میشتتته گریه چشتتتام....من حت
به ذهنم هم  یاد و خوشتتبختی و ازم بگیره من حتی  تا ب بدبختی من توی راهه 

 نمیرسید چه مصیبتی برای خانوادمو و عشقم در راهه؟؟
 

وقتی لذا رو خوردیم به ستتختی تونستتتیم از روی اون تخت کنار اون رودخونه 
ش ستوران تیکه ایی از به صفا دل بکنیم این ر شین امیبا سوار ما ر ت بود ، من 

مانا شدن و پشت سرما راه افتادن به محض وارد  206شدمو و دختراهم سوار 
شتتدنمون تو ماشتتین امیر بخاری و روشتتن کرد و رو به من گفت:نوا دستتت به 

 بخاری نزن باتشکر 
 

_امتیتتر اینو و ختتتامتوش کتتن هتتوا ختوبتتته اخه کی تو فصل بتتهتتار 
 روشن میکنه بتتختتاری 

 
 امیر:من روشن میکنم بنزین خودمه

 
 _امیر فدای اون تب یخت بشم االن حالم بد میشه گرمم میشه میوفتم میمیرما

 



روی این حرفام حساس بود چون بخاری و سریع خاموش کردو بایه چشم لره 
شین پیچید بوی نم  ضای ما شید باد خنک بهاری توی ف شه هارو پایین ک شی

قبل اومده بود توی دمالم پیچید چون اینجا با شتتهر فاصتتله  بارون که از شتتب
داستتت و ماشتتین کمتر ازش میگذشتتت هواش صتتافه صتتاف بودو به خاطره 

 نزیکیغ به کوه از تهران سردتر بود 
 

آیینه مو از کیفم دراوردم و نگاهی به دماغ یخ زدم انداختم دستتتی به ابروهام 
شی صدای گو شیدم کال درگیر خودم بودم که  سمت  ک شد نگام به  امیر بلند 

شی و برداره که گفت:نوا  شت منتطر بودم گو شت رانندگی میکرد برگ امیر که دا
 گوشی و بردار ببین کیه خانمم دارم رانندگی میکنم 

 
 با کمال میل گوشیشو برداشتم و گفتم:امیر باباته چیکار کنم؟

 
اید ری رو گاز رفته بامیر:بردار بزن رو استتپیکر جاده لیزه این ماشتتینم پاتو بزا

 حواسم و جمع کنم 
 

با اطاعت از فرمان اقامون اینا که مثل خودم بیوتیفوله تماس و برقرار کردم و 
 گذاشتم روی اسپیکر

 
 بابای امیر: کتتجتتتایتی امتیتتتر؟؟

 



 امیر: علیک سالم ختتارج از تتتهتتترانتم چتطتتور؟؟
 

 صتتتبتتک متتیتتشتتیتتنته... 4تتردا بابای امیر:هتتواپتیتتمای ستتتمتتانتته فت
 

 امیر:چتتتتی؟؟بتتتتابتتتتتا چتتتتی گتتتفتتتتتتی؟؟
 

 بابای امیر:متگتته کتتر شتتدی امتتیتتتتر فتتردا ستمتتتانتتته ایترانتته
 

 امیر:اخه برای چی اون که میخواست اونجا بمونه
 

ا فت و گفت میاد تبابای امیر:ماهم مثل توییم امیر همین االن بامن تماس گر
مارو با حقیقت روبرو کنه ، کریمم)بابا ستتمانه(جواب نمیده همشتتون لیب 

 شدن انگار
 

امیر برگشتتت به من نگاه کرد و ماشتتین و گوشتته جاده کشتتید و گفت: اخه چه 
 حقیقتی هست که سما بخواد مارو باهاش روبرو کنه

 
شت و  سر اونجبابای امیر:زود بیا دفترم امیر کارای مهم تری از گ ا گذار داری پ

 حرف میزنیم
 



با پیچیدن صدای بوق تو فضای ماشین لبای خشک شدمو با اب دهنم تر کردم 
 و رو به امیر گفتم:لحن بابات خیلی مسترب بود اتفاق بدی افتاده فکر کنم

 
شد گفت:نگران  شن کرد و با بیخیالی که تهغ نگرانی دیده می شین و رو امیر ما

 تما دوباره یه نقشه دیگه کشیده مارو جدا کنه نباش نوا هیچی نیست ح
 

 _نمیدونم چرا امیر ولی ایندفعه میترسم
 

دخترا از همون ور رفتن خونه مانا اینا منم اعصتتابم خراب شتتده بود گفتم امیر 
منو بزاره خونه،منو مثل همیشتته یه کوچه پایین تر پیاده کرد و رفت با اعصتتاب  

خونه رستتیدم و کیلید و توی قفل انداختم و  دالون راه خونه رو پیغ گرفتم به
 وارد خونه شدم

 
 ■■امیر آریا  ■■

 
بابا:فعال هیچی معلوم نیست ، امیر دقیقا یک هفته اس نه کریم و دیدم نه شراره 
و ستتامو این مشتتکوک نیستتت که ستتمانه زنگ بزنه و بگه من فردا ایرانم تا با 

 حقیقت روبروتون کنم
 

 ن االن اینقدر بهم ریخته نبودم پدر منامیر:اگه عجیب نبود که م
 



 بابا:احتمال اینکه فهمیده باشه فرهاد پسره کریمه هست 
 

 امیر:نه این موضوع به ما ربط نداره که سما بخواد به شما تلفن کنه
 

بابا:این دختر مثل خوده کریمه مرموز و موزی ، بهتره فردا منو تو بریم فرودگاه 
 میم موضوع از چه قراره امیر باید زودتر از همه بفه

 
 امیر:ختیتتلی ختتتوب متثتتل ایتتنتکته راهته دیتگتته ایتتی نتتداریتتم

 
اب معدنی کوچیک و سر کشیدم و به بابا که حاال بهم نزدیک شده بود نگاهی 

 انداختم و گفتم:چیشد؟
 

 بابا:هواپیماش نشسته دارن بارهاشونو تحویل میگیرین باید صبر کنیم 
 

 .._لعنتی..
 

شغول ورق زدن روزنامه بود من کالفه دوره  ساعتی که بابا با خیال راحت م نیم 
فرودگاه رو متر میکردم با لرزیدن گوشیم تو دستم نگاهی به صفحه انداختم نوا 
بود بدون معطلی رد تماس دادم و تویه اس ام اس براش زدم:تو جلستتم خانمم 

 بهت زنگ میزنم 



 
شدم  صابم از اینکه مجبور  شده بود ولی ناچار بودم اع به نوا دروغ بگم خورد 

 گوشی تو جیب کت تک سورمه اییم پرت کردم دستمو توی موهام فرو کردم 
 

 بابا:امیر ، امیر اون سمانه نیست
 

شدش و  شتم خودش بود موهای بلوند  سمتی که بابا میگفت برگ سرعت به  با 
د با تو کوتاه جلوباز سفیلخت کرده بود و از دو ور شالغ بیرون انداخته بود مان

شمک میزد ولی  شدش هم از دور چ سالریوم  شن مچ پاهای  شلوار لی اب رو
 نگه من..روی نی نی الی الی صورتی رنگ تو دستاس سما متوقف شده بود

 
ستتما:هیی واییی لوییا ببین بابات اومده استتتقبالمون اووف این لطف و مدیون 

 پدربزرگت هستی لویی کوچولو
 

 روبروی من ایستاده بود و با لبخند به من نگاه میکرد سمانه حاال
 

با تعجبی که از شتتنیدن حرفاش به وجودم تزریق شتتده بود گفتم:این چرت و 
 پرت ها چیه سرهم میکنی این بچه کیه با خودت ورداشتی اوردی؟؟

 
یا رو از خودت  باش عزیزم داد نزن تو برخورد اول لوی ستتما:هیشتتغ ، اروم 

 میترسه هانرجون عشقم ازت 



 
 _چتتتی لتتتوبتتیتتتتا؟؟

 
 سما:لتتتتویتتتیتتتتا عزیز دلم دخترمون لوییا

 
با انفجار به سمت سمانه رفتم و بی توجه به نگاه های خیره داد زدم:دوبتتتتاره 
چتتتته نتتقتتتشته شتومتی تتتتو سترت داری چتتترا دستتت از ستتتترم بتتر 

تتتتتم کردی با دادی که زدم بچه زد زیره نتتتمتتیتداری ستتتمتتانتتته ختس
شت و مثل خودم  سمانه بی توجه نی نی الی الی بچه رو روی زمین گذا گیره 
با داد گفت:نقشه چیه اقای اریا من که رفتتتتتم، دست از سرت برداشتم به من 

 5چه که دوماه بعدش شکمم اومد باال امیر ختتان هتتان به من چه وقتی رفتم 
 امله بودم و کار از سقط جنین گذشته بودماهه ازت ح

 
 _فکر کردی این مزخرفاتتو باور میکنم سما من....

 
هنوز حرف از دهنم خارج نشتتده بود که بابا منو به ستتمت خودش برگردوند ، 
بابا زیره لب لرید:امیر یادت رفته من کیم تا کستتی منو نشتتناخته تموم کن این 

 نه  ا ببینیم این البتتتیتتا گتتند خودته یاسیرک لعنتی و تو خونه حرف میزنیم ت
 



نگاهی به جمعیتی که دورمون جمع شده بودن انداختم و با تمام عصبانیتی که 
درونم فوران میکرد داد زدم:متتتگتتتتته شتتتتتمتتتتا بتتیتتتتتکتتتاریتتتتد 
تردم  ت تی م ت ت تدگ ت ت تو زن ت تد ت ت تردی ت تگ ت ت تی ت تی م ت ت تال چ ت تب ت ت ت ت دن

 تتتتتیتتتتالتتعتتتتنت
. 

 
****** 

صدای فریاد مامان توی سالن پخغ شد : بتتتتتس کتتتن شتتراره از کتجتا 
 متتعتلتتوم بتتچتته امتتیتتر متتتنته 

 
خاله رو کرد ستتمت من و با بغض گفت:اینه رستتم مردونگی تون اره ستتمانه 
صتتیغه اییه تو بود زنت محرمت گ*ن*ا*ه* که نکرد حامله شتتد بچم از کجا 

ونست تو میخوای نامزدیتونو بهم بزنی هتتتتتتتتتتتتان اگه با سمای من تموم مید
شتید دخترتونو بزرگ  نمیکردی االن بجای اینکه بهغ انگ ه*ر*ز*گی بزنید دا

 میکردید خواهرم سمانه رو تاجه سرش میکرد دخترمو و نومو میپرسید ولی..
 

تموم کنید دیگه سمانه و امیر عقد میکنن به همه میگ ت ا یم اصال جدسام:اوف ت
 نشده بودن و تو امریکا ازدواج کردن 

 
مامان: خفه شو سامان هی امتتیتتتر چتترا ستتتتتاکتتتتی یته چتتتتیتتتزی 

 بتتگتو پتتستتتر بتتتگتتو بتتچتتته تو نیست.....



 
حرفی نزده بودم که صتتدای محکم و جدی بابا توی فضتتای ستتالن اکو شتتد: 

شهره همه ما میدونیم ک سما تمومغ کن  ه اون بچه نوه خودمون و دختره امیره 
 ه*ر*ز*ه نیست من بزرگغ کردم شهره تو خودت بزرگ کردی سمارو

 
 مامان:لیره ممکنه امیر نمیکنه همچین کاریه 

 
ستتما: خاله جونومعم نیستتت باور میکنید یا نه مهم دخترم لوییاس که به استتم 

 لوییارو مشتخ  فامیل پدرش شتناستنامه داشتته باشته عمو لطفا تکلیف منو
 کنید و برای دخترم به فامیل آریا شناسنامه بگیرید

 
سرم تیر میکشید و صداها و جنجال ها برام گنگ بود صحنه شمال توی ذهنم 

 تداعی میشد نوا تو اتاق مهمان و منو سما...
 

 صدای بابا مدام توی ذهنم بود سما ه*ر*ز*ه نیست 
 

ته ستتتمتتا هرکی بتتاشتتته ه*ر*ز*ه راسته آره هتتتتتمته ایتتنتا راستتتتتت
 نیست

 



بابا:زنگ میزنم حستتینی پور بیاد باید تا فردا عقد کنید تا بتونم واستته این بچه 
 شناسنامه بگیرم چند ماهشه سمانه 

 
 ماهشه عمو  4سما اب دمالشو باال کشید و گفت:

 
ای ه با درک حرف بابا اسم نوا توی ذهنم پر رنگ شد تو یه حرکت از روی مبل

سلطنتی بلند شدم و داد زدم:چتتتتی؟؟عتتتقتتتتد...شتنتاستتنتامته ایتتتتن 
 مزخرفات....

 
با پیچیده شدن صدای سیلی که بابا توی گوشم زد، سالن توی سکوت محض 

 فرو رفت حتی صدای نفس کشیدنم نبود 
 

 ستتما:عتتمو چتیتتتتکتتتار کتردی ؟؟ امتتتیت...
 

 تتته شتتتتتتتتو_هتتتتتیتتتتتس ، ختتتتف
 

تتار اوردیم نامردی کردی ولی مردونگی  بابا:امتتیتتتتر متتا تو رو اینجوری ب
 کن پای کاریی که کردی وایسا باید سما رو عقد کنی

 
 این اولین باری بود که بابا روم دست بلند میکرد 

 از شدت خشم میلرزید با جرقه ایی که تو ذهنم زد بلند داد زدم: 



 
تتم متن متتتن زن د تتو عقتتد کن تام کی ت ت تتفتهتتمتتیتتد زن بی تی ت ت ارم مت

 متاهلم جواب نوارو چی بدم 
 

شک  شده و خاله خ شاش جمع  شک تو چ شده بود مامان ا شمای همه گرد  چ
شتتده روی زمین فرود اومد ستتمانه شتتروع کرد به گریه کردن و میونه هقهقغ 

ا ب نگام کرد میکرد و ببریده بریده گفت: اون عوضتتی میمیره بابا که با تعج
 ناباوری گفت: نه..امیر تو اینکارو نکردی 

 
باز کرد  مه اول پیرهنشتتو  با بودن نفس زنون دک با مل  مه منتطر عکس الع ه
نمیتونست نفس بکشه سرخ شده بود دستشو گذاشت رو قلبغ و زانوهاش خم 

 شد اخمای توهمم باز شد و جاش و به ترس داد اره ترس....
 

که ستتتده مان  یاد  ما ید و فر با دو با مت  به ستت ته بود  کاش شتتکستت اشتت
تا رو  ت تی آق ت تون ت ت ت تر زب ت ت تای زی ت ترص ه ت ت تا ق ت ت ت تق ت تل ت ت ته ت زد:م
بتتتتیتتار...حتتتتستتتیتتتتن آروم بتاش نتفتتتتس عتتمتتیتتق بتتتکتتتغ 

 امتتیتتتتر دکتتتتتتر قتتتاستتمتتی و ختتبتتر کتتتن 
******* 



مو به روزنامه ایی که توی دستتتم بود دوختم چشتتمای ستترخ شتتده از بیخوابی 
سه  سمج بازی دو سکته بابا توی روزنامه و از همه مهم تر بی قراری نوا و  خبر 

 تا خبرنگار سیاسی عذابم میداد
 

برای صتتدومین باز گوشتتیم شتتروع کرد به زنگ خوردن با تردید تماس و برقرار 
 کردم:بله؟

 
جودم اتیغ گرفت با مشتتتت کردن با صتتتدای گرفته و پر بغ  نوا تا اعماق و

 دستام خودم و کنترل کردم که :امتیت تتر چتت تتترا جت تت تتوابت تمت تو....
 

 _نتتوا من تو بیمارستانم دختر درک کن چجوری جواب بدم....
 

نوا: امتتیتتتر یه روز نیای بتتتگتتی قتیتتتدمو زدیا من بدون تتو متیتتمتتتیرم 
 بخدا تتتترکم نکن....

 
خانمم، _چ یه داری ستتره هم میکنی عشتتقم، یات چ ی میگی نوا این چرند

زندگیم،تاج ستترم مگه میشتته من بدون تو وجود داشتتته باشتتم هان؟میشتته 
 نوا؟ممکنه من بدون تو طاقت بیارم؟

 
تیر بد اتیشی توی جونم افتاده حسه بدی دارم حس میکنم داره طوفان  ت ت نوا:ام

 بره....میشه...طوفانی که عشقمونو با خودش می



 
_هیچ طوفانی نوا هیچ طوفانی تو رو از من نمیگیره به ستترت قستتم من تا پای 

 جونمم عاشقتم
 

 ■■نواعزیزی  ■■
 

 زی زی جون:نوا بیا بیرون از لونت دخترم مانا و مادرش اومدن مانیام هست
 

 دمالمو اروم باال کشیدم و گفتم : میام زی زی جون 
 

نور تو چشتتمامو بستتتم اشتتکامو پاک کردم و از زیر پتو بیرون اومدم با حجوم 
دستمال کالذی مچاله شده تو دستامو توی سطل پرت کردم از جام بلند شدم 
لباستتام خوب بود صتتدای خوش و بغ زی زی با خاله زهرا میومد از اتاق که 
خارج شتتدم صتتدای خاله زهرا که منو مخاطبغ قرار داده بود تو فضتتا پخغ 

 شد:سالم نوا حان خوبی؟؟
 
 سالم خاله جون مرسی خوبم شما خوبی؟؟ _
 



شون  سی با مانیا و مانا روی مبل کنار سی کردم و و بعد احوال پر با خاله روبو
نشتتستتتم زی زی میدونستتت حالم خرابه نگفت ماشتتم کمک خودش داشتتت 

 وسایل پذیرایی رو اماده میکرد 
 

 مانا:چیه کشتی هات لرق شده؟ گریه کردی؟
 

ر حالغ بده واستته اون یکم گریه کردم باباشتتم ستتکته نوا:نه بابا چه کشتتتی امی
 کرده حالغ خوب نیست

 
 مانا:وااا چرا نگفتی باباش سکته کرده؟؟

 
_چه نیازی به گفتن من بود از روزنامه گرفته تا کانال های تلگرام خبر ستتکته 

 ناگهانی اقای اریا رو شنیدن فکر کردم میدونید
 

صتتحبت های خاله زهرا شتتد:راستتتغ مانا اومد جوابم و بده که حواستتم پرت 
 زینب خانم جون بهتر نیست نیما جان مرخصی بگیره بیاد 

 
 زی زی:وا چرا اتفاقی افتاده؟؟

 
شتیم حرف میزدیم مجید  شب دا خاله زهرا:نه بابا چه اتفاقی خدا نکنه فقط دی

ماه بعد که اومدن 5گفت بهتره پسرا بیان دخترارو عقد کنن بعد دوباره برگردن و 



ستتی بگیریم زینب جان از شتتما چه پنهون که از اولشتتن باید همین کارو عرو
میکردیم واال خوبیت نداره دختر اینقدر نامزد بمونه نزدیک دوستال میشته نیما 

 جان و مانا باهم نامزدن
 

زینب جونم با ارامغ همیشتتگیغ گفت:زهراجان ما که رو دروایستتی نداریم 
میگفتید حاالهم مشتتکل نداره زنگ اینو باید همون وقت که انگشتتتر اوردیم 

میزنم پسرا بیان یه عقد کنون کوچیک بگیریم بعدشم یه عروسی مفصل واسه 
 عروس گلم میگیریم 

 
ماه دیگه صتتبر  5خاله زهرا:ما بریدیمو دوختیم نظر نیما شتترط اول اگه نخواد 

 میکنیم 
 

مون ن از هزی زی:نه بابا اون بجه که از خداشه من اشتباه کردم گفتم نامزد بش
 اول باید عقدشون میکردیم تا هم خیال ما راحت باشه هم شما 

 
 خاله زهرا:پس مبارکه انشالله 

 
 زی زی:مبارکه زهرا خانم دهنتونو شیرین کنید

***** 
 عابدینی:خانم عزیزی با شمام...



 
 سرمو از روی میز بلند کردم و گفتم:ببخشید استاد متوجه نشدم 

 
ط زبونتون برای کنفرانس گذاشتن اون عقب واسه عابدینی:حواست کجاس فق

 دوستاتون درازهه مثل اینکه یادتون رفته کنفرانس داشتید 
 

 با کالفگی گفتم:نه استاد من...
 

 عابدینی:بفرمایید بیرون خانم عزیزی عذر و بهونه نیارید که قابل قبول نیست 
 

یشتتستتتم نه حوصتتله کلکل داشتتتم نه التماس برعکس همیشتته که استتتاد و م
شتم و از جام  شه بدون حرف کالسورمو تو کولم گذا شک ب شتم رو بند خ میذا
شد  صدای پچ پچ بچه ها بلند  شده بودم که  شدم هنوز از کالس خارج ن بلند 
هه انگار هیچ کس انتظار نداشتتت من اینقدر ستتاده برخورد کنم بی توجه به 

 کالس زدم بیرون چشمای گرد شده بچه ها و خوده استاد درو و باز کردم و از
 

از دانشگاه که خارج شدم با دیدن ماشین امیر کمی انرژی به وجودم تزریق شد 
شدو مثل  شین رفتم امیر زودتر از من  پیاده  سمت ما سرعتمو زیاد کردم و به 
همیشه درو برام باز کرد تو ماشین نشستم و چندثانیه بعد با نشستن امیر کنارم 

 گ شد بوی اودکلنغ توی مشامم پر رن
 



 کالس نداشتی... 2امیر:چه زود مگه تا 
 

 _عابدینی انداختم بیرون
 

بدون حرف ماشتتین و روشتتن کرد و راه افتاد ستتکوت بینمون رو با جستتارت 
 شکستم و گفتم:چرا نگفتی میای دنبالم؟؟از ساعت چند اینجایی؟؟

 
که  2امیر:از صتتبک اینجام میخواستتتم ببینمت ولی موفق نشتتدم گفتم وایستتم 

 ای بیرون ببینمت می
 

 _اگه زنگ میزدی منتظر نمیشدی...
 

 امیر:منتطر موندن برای دیدن تو قشنگه
 

شونو  نمیدونم چرا حالم بد بود تغیراتی و حس میکردم تو زندگیم که هنوز خود
شه  صورت امیر از همی شی که رو  شتم به ته ری شون نداده بودن حس بدی دا ن

شت د سیدم از برگ شده بود میتر سما هرلحظه منتظر این بودم که بلندتر  وباره 
 امیر بگه من و دیگه نمیخواد

 
 امیر:چرا ساکتی نوا؟؟چیزی شده



 
شده؟بگو این نامرتبیت بهم  ستم همینو از خودت بپرسم امیر چی _اتفاقا میخوا

 ریختگیت..کم زنگ زدنات از کجا سر چشمه میخوره؟؟
 

باید چیزی امیر:نوا چرا همغ تو ذهنت دنباله اتفاقات بدی ها. ..مگه حتما 
 شده باشه بخاطره باباست که ناراحتم فقط همین

 
_نمیدونم امیر ولی استتترس دارم حتی فهمیدن اینکه تا ستته روز دیگه داداشتتم 

 فروردین عقدشه منو به اوج نمیبره 7میاد و 
 

شت بی دلدله زندگی میکنه ، از اینا بگذریم ببینم چیزی  امیر:خوشبحاله دادا
 واسه عید خریداتو کردیالزم نداری 

 
 _مرسی همه چی دارم...

 
شین  شد زیر لب خدافظی کردم اومدم از ما سره کوچمون متوقف  شین امیر  ما
پیاده شتتم که امیر با گرفتن مچ دستتتم مانع شتتد: این مدل خدافظی جدیده نوا 

 خانم؟؟ 
 

 _خیلی حالم گرفتس امیر بزار برم شوخی نکن...
 



 وخی کنم نواامیر:به قیافه من میخوره ش
 

نه نمیخورد تو چشمای تیرش لم موج میزد چه لمی بود که چشمای دلبندم و 
 براق کرده بود با بغض اشکار و صدای لرزونم گفتم: نه...نمیاد

 
 امیر با لحنی که تاحاال هیچ وقت ازش نشنیده بودم گفت:بیا بغلم نوا 

 
وقتی دستتتای  کنترلم و از دستتت دادم وقتی ستترم روی شتتونه هاش قرار گرفت

مردونغ منو محکم به خودش میفشتترد نتونستتتم مانع بشتتم و قطره اشتتکم 
تیشرتشو نم دار کرد من چجوری بدون این دستا زندگی میکردم مگه بدون امیر 

 میشه باشم
 

شت بغض  شت لرزش دا شه محکم و مغرور نبود لم دا صدای امیر مثل همی
بدی قای  فا ند : نوا ات تاده...ولی... قول  داشتتتت و این وجودمو میستتوزو اف

که  تاثیر نزاره....نوا من اتیغ...میزنم هرکستتو...  یدم....تو رابطمون...  م
 بخواد... تو رو ازم بگیره... میفهمی...حتی اگه اون شخ  هم خونم باشه

 
ندارم تو دورم  _امیر بگو تروخدا بگو چیشتتتده من دارم دالون میشتتم عادت 

بار زنگ زدنات عادت کردم به خنده  20نباشتی میفهمی عادت کردم به روزی 
 هات پشت تلفن....بگو تا درک کنم بگو بفهمم مشکلتو،خواهغ میکنم



 
یه وقتی داره بهغ فکر نکن   به موقع خودش نوا...هرچیزی  امیر: هر چیزی 

 فردا میام دنبالت ببرمت پیغ دوستم واسه عقد نیما لباس بردا...
 

از دست دادم خودمو از بغلغ بیرون   هنوز حرفغ تموم نشده بود که اختیارم و
ترم  ت ت ت ت ترق س ت ت ت تو ف توره ت ت تخ ت ت ت تاس ب ت ت تب ت ت شیدم و جیغ کشیدم:ل

 نتتتمتیتتتتختتوام
 

نذاشتم چیزی بگه یا دلیل دیگه ایی بیاره با عصبانیت و چشمای قرمز شدم از 
ماشین پیاده شدم و بی توجه به صدا کردن های امیر به سمت خونمون دویدم.. 

از لم میگم من از مشتتکلغ میگم اونوقت بجای توضتتیک دادن میگه میام من 
 دنبالت بریم لباس برداری

. 
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

سرایداری بیرون اومد و در و  سریع از  سعود  شتم و اقا م ستم و روی بوق گذا د
 باز کرد 

 
 آقا مسعود:سالم اقای مهندس 

 



طی کردن مسیر سنگ فرش  سرمو تکون دادم و پاهامو روی گاز فشار دادم بعد
شین  سمانه و مونا با تعجب از ما شین ،  شین نو شده باغ تا عمارت با دیدن ما

 پیاده شدم دره عمارت باز بود و خدمه ها تو هیاهو بودن
 

حالم تو قوطی بود توجه ایی به شتتلولی خونه نکردم و به ستتمت پله ها پا تند 
شتم ه سورم ندا سان سه ا شدن وا صله منتظر  نوز باال نرفته بودم که با کردم حو

 صدای بلند نوشین سرجام متوقف شدم
 

 نوشین: به به آقا دوماد هم تشریف اوردن بالخره 
 

دندونامو روی هم محکم فشار میدادم برگشتم سمتغ اومدم بگم تو اینجا چه 
للطی میکنی که هنوز حرف از دهنم خارج نشتتده بود داد زد:هی امیر این چه 

 قدته ها مثال دتمادی برو یه دست به....سرو وضعیه امشب ع
 

با شتتنیدن این حرفا از زبون نوشتتین خون جلوی چشتتمام و گرفت و داغ کردم 
چند پله ایی که باال رفته بودم و برگشتم پایین و داد زدم:چتتتتتی متیتتتتتگتتی 
تاد  ت تدوم دام ت ت ته ک تاد ه ت ت تان ، دام ت ت تدی ه تق ت ته ع ت ت ت ت تته چ تک ت ت تی ت زن

 ه داری متتنتتو متتتیتتتگتتتتی؟؟نتتکتتنتت
 



شونمغ  سرجاش ب شین دراز کردم ولی قبله اینکه بتونم  سمت نو شتم و به  انگ
شتتراره)مامان ستتما( از ستتتالن بیرون اومد و گفت:اینجا چه خبره ها؟؟چرا 
اینجارو گذاشتتتی رو ستترت امیر؟؟بجای این رفتار های بچگانه به ستتالمتی 

شه  بابات فکر کن تو که نمیخوای از ست دادن ابروش حالغ بدتر ب ترس از د
 داماده گلم؟؟

 
سم و بیرون دادم اونقدر  شیدم و نف شین و کنار ک شدم جلوی نو شت دراز  انگ
سرشون خورد  شون همین االن و رو  سه کوز ستم کا حالمو خراب بود که میتون
شید  شراره و گفتم: دور من نبا سمت  شدم رو کردم  کنم ولی بخاطره بابا خفه 

 کنه به قولم فکر نکنم و همه چی و بهم بزنمچون مم
 

سرمو تکون دادم تا از فکر بیرون  شتم  شدم احتیاج به آرامغ دا شتم دیونه می دا
بیام در اتاقمو باز کردم و یه راستتت به ستتمت حموم رفتم به شتتدت نیاز به آب 

 سرد داشتم تا خنکم کنه داشتم اتیغ میگرفتم 
*** 

ورم و رفتم سمته کمدم آب سرد از سرو روم حوله سفید کوچیک مو پیچیدم د 
شرت و  شیدم اومدم تی سام بیرون ک شرت از بین لبا میچکید بی حوصله یه تی 
تنم کنم که با پیچیده شتتدن دستتت گرمی دور کمرم تیشتترت از دستتتم افتاد به 
عصبانیت به عقب برگشتم که با چهره سما برخورد کردم، با عصبانیت دستاشو 

 پرتغ کردم عقب... از دورم جدا کردمو
 



_چتتتته لتتتلتتطتتی داری متتیتتتتکتنتی بتترو گتتمتتشتتو بتتیتتترون از 
 اتتتتاق....

 
ستتما:امیر تا یکی دوستتاعت دیگه رستتما شتترعا و قانونا زنتم پس بهتره اینقدر 
حرص نخوری عشقولم حاالهم بجای این تیشرت یه پیرهن درست و حسابی 

سامون بد ب سلیقه اییبپوش نمیخوام عک  یوفته پس فردا لویی بگه چه مامی بی 
 دارم 

 
ساعتم کلیه  سما دو شو بیرون  شتمغ زیر لب لریدم گم ست خودم بود میک د

 حداقل بزار دوساعت ارامغ داشته باشم 
 

سما دهن باز کرد حرفای مفتشو ردیف کنه که دره اتاقم باز شدو مامان جدی و 
ا گفت:تنهامون بزار و یه لباس اخم کرده وارد اتاق شتتتد با جدیدت به ستتم

 درست و حسابی تن یکتا بکن...
 

سم و درست بگید  سما:ای بابا خاله جان چقدر بگم لوییا نه یکتا نمیتونید یه ا
 اونوقت اسم بی بی منو عوض میکنید ایغ 

 
مامان چشم لره خفنی رفت که سما هم با یه ایغ چندش آور دیگه اتاق و ترک 

 کرد 



 
ار مشتتکی از کمد بیرون کشتتیدم رو کردم ستتمت مامان و یه پیرهن و شتتلو

 گفتم:چی میخوای مامان قطعا اومدنت بی دلیل نیست؟؟
 

شوخی نداره امیر کافیه این خبر به گوش رقیب های پدرت برسه  سمانه  مامان:
اونوقت که لولا میشتته جون پدرت و حتی دخترت به خطر میوفته نگو که مهم 

 یکتا بودی با چشمای خودم دیدم نیست چون تمام دیشب تو اتاق
. 

 
امیر:امم من نه؛ فقط رفته بودم بهغ ستتر بزنم از بس گریه میکرد رفته بود رو 
اعصتتابم همین چرا میخواید مستتئله رو بزرگ کنید میدونید من هموز مطمن 

 نیستم که بچه خودمه یا نه چون شما و بابا با ازمایغ ژنتیک مخالفید 
 

فه شتتو امیر فقط  مان:خ که ما قدر  ها،اون کار میکنی  ند چجوری ان دهنتو بب
 مطمنم تو پسرمی همونقدرم مطمن هستم یکتا نوه مه فهمیدی

 
ساعت بزارید از زندگی لذت  شه تنهام بذارین حداقل برای دو شه حاال می _با

 ببرم 
 

مامان بدون حرف اتاق و ترک کرد نگاهی به حوله دورم کردم لعنتی اعصتتابم 
سماییکخورد بود عجب للطی شت ای کاش لوبیایی ردما ای کاش  وجود ندا



ته  طاق به نوا بگم  یا چجوری  خدا باهم بودیم  درکار نبود فقط نوا فقط منو نوا 
ناراحتیشو ندارم چجوری تو روش نگاه کنم و بگم من قبال یه گندی زدم و حاال 

 اون گند من شده یه لوبیای لعنتی که داره زندگیمو بهم میزنه
 

یت پیدا کردنغ باید ستتره ستتفره عقد کناره  یه لوبیای بی یت که برای هو هو
 کسی که حتی یه حس خوبم تو دلم نسبت بهغ نمونده بود میشستم

 
لباستتامو ستتریع تنم کردم و در اتاق و باز کردم ولی قبل خارج شتتدنم از اتاق 
شی  صفحه گو شده نوا رو  شمای چپ  شیم زنگ خورد با دیدن عکس چ گو

فت من دارم چیکار میکنم خدا چیکار میکنم نگاهم به استرس کله وجودمو گر
سه دخترم بود هه دختر من لوبیایی که  شد که انگار وا شیده  سمت دره اتاقی ک
گند زد به هرچی هستتتت تو زندگیم ولی نه من نمیخوام نوا رو از دستتتت بدم 
مطمئنم، رد تماس دادمو گوشی توی جیبم گذاشتم به سمت اسانسور رفتم که 

اهر وحشتتتناکغ پرید جلوم متاستتفانه ستتما بود اونقدر به خودش از یکی با ظ
شبیه جن  این لوازما مالیده بود که انگشت میزدی به صورتغ دومتر میرفت تو 

 شده بود البته بیچاره جن
***** 

دوشتتیزه مکرمه خانم ستتمانه کرمانی برای بار ستتوم میپرستتم آیا به بنده وکالت 
 امیرعلی آریا در بیاورم آیا بنده وکیلم؟؟میدهید شمارا به عقد دائم اقای 

 



 سمانه: با اجازه مامی و ددی عزیزم بله..
. 

 
هر لحطه که میگذشتتت صتتداها گنگ تر میشتتد و حاله من بدتر میشتتد برای 
ضه بودن میکردم توی این دنیا نبودم  ضعیف بودن و بی عر ساس  اولیین بار اح

 اومدم که با سلقمه ایی که شراره بهم زد از فکر بیرون
 

 شراره:زود بله رو بده اقای عاقد جای دیگم کار دارن داماد گلم...
 

 عاقد:جناب آریا وکیلم مثل اینکه ناز شما از عروس خانم بیشتره ها؟
  

شمای  ضا کنم ولی با یاد اوری چ سند بدبختی مو ام دهن باز کردم بگم بله و 
نه مد  ند او ماشتتین زبون ب به عشتتقم نه من نمی ت٬اشتتکی نوا امروز تو  ونم 

 *خ*ی*ا*ن*ت* کنم این امکان نداره
 

 عاقد:وکیلم شازده؟؟
 

شدم و داد زدم جمع  سته بودم بلند  ش با یه حرکت از روی جایگاهی که روش ن
کنید این بندو بساط و من نه احمقم نه بچه تا ازمایغ ژنتیک ندید عقد نمیکنم 

 دیگه بجز خودم هیچ کس برام مهم نیست حتی ابروی بابا 
 



مامان با چهره ایی خونسرد روی پله ها ایستاده بود و به این نمایغ مسخره ایی 
شراره اومد حرفی بزنه که  سرش راه انداخته بودن نگاه میکرد  که خواهراش و پ

 اتاق بزرگی که سفره عقد توش چیده بودن رو ترک کردم
***** 

تا اخر روی گاز فشتتتار میدادم اونقدر از این احمق بودن  خودم لجم  پاهامو 
گرفته بود که ولم میکردن هم خودم و هم اون عفریته رو میکشتتتم من بخاطره 
نوا  نگ  ت ل گم ، د ن ت یم دور شتتتدم دل  ت مام هستتت ت یا از  عوضتتت ین  ا

 وشیطونیاش،نازکردناش
 

با فکر به افسردگی اخیر نوا شدت عصبانیتم بیشتر شد وقتی اسم نیما میومد با 
گلغ رو به نمایغ میذاشت ولی حاال لبخندی که میزد تمام دندون های خوش

بخاطر من به حدی حالغ بده که نیما هم نمیتونه خوشتتحالغ کنه لعنت به 
 وجودم

 
 ■■نواعزیزی  ■■

 
شدی قربونت برم داداش گلم الهی  شه چه ناز  _جلبکم الهی خواهرت فدات ب

 عروسی خواهر نازنینت
 



شپغ دوباره منو دیدی افتادی به جون شتکت کنیما:چی میخوای تو  نم م بزنم 
 اخه تو رو نکبت چه واسه خودشم نوشابه باز میکنه

 
قهقهه بلندی زدم و گفتم: بجای زر زر این ماهی و ببر بزار تو سفره االناست که 

 مانی اینام بیان 
 

 نیما:ای به چشم من فدای خودت و دوستات بشم که یکی از یکی جیگر ترن
. 

 
بدبخت چجوری بود اخه من بیچاره من  فتنر محموبابا شتتما که نمیدونید 

  آبيهو ، گرمغ آب نه  دبو ممعلو دشسر آبكه نه می فتم تو حمومی ر لغوا
 صفر ...ی باال جهدر 70هم  قتاويه و صفر  يرز جهدر 20 شديم
 

تخم   هوبا شامپو پاکه االن مظلوم شتتده هی میخنده گرامي  درماهمین بعد 
،  شديسانت جابجا م ۴م مغزی اسلوله مكه تموم سر رو دافتايم نچنالی مر

 !!!! رنه انگا رانگا مدكريم داد و غيهم ج رهرچقد
 

به  دافتايم رشوروبا  ميضخ وكلفت  سهيبا كکه  دبوقتی وبدترين مرحله 
زینب خانم گلمون  هزتا و شديكنده مم پوست زاليه ا 2خدا شاهده نم ، جو

 ... ددايم امهدا شتريب وچركه  دكريفكر م
 



که چرا اینقدر وول می خوری ولی  يمردخوييه كتكي هم م سطو ونبماند ا
به جان خودم اصال وول نمی خوردم، شدت فشار کیسه کشی من و اینور اونور 

 می کشوند 
 
 زدنسنگ پا  رهربا زبعد ا قايقدهیچی ،  يگهدكه  زدنموقع سنگ پا  آخ آخ
سنگ پاها نبود االن من دو شديكوتاه مم قد زسانت ا 2 شتم  اگه اون  متر قد دا

 بخدا ...
 
،  روشهم ستتکی يه يقه ا و دكريمتنم  سلباکلی  شديم متمو محمو قتيو

 ... دبريمبمخوا درد وخستگی  تشد زا شبعد
 

تم  تچ ت ت ت تن ب ت تاش ک ت ت تگ تی ن ت همین مادر گلم میومد باالسرم میگفت: آخ
 تتتمتتتیتتز شتتد چته راحتتت ختتوابتیتتد

 
 شدم تو کمامنمیدونست من بیچاره بیهوش 

 
همه از شدت خنده سرخ شده بودن اقا سیروس)پدر مانا(اشک گوشه چشمشو 
پاک کردو گفت:زینب خانم چه بالیی ستتره این داماد من اوردید دلغ خیلی 

 پره ها
 



زی زی جونم که در حال لغ بود با خنده گفت:بخدا داره چرت و پرت میگه 
 دوباره چندتا ادم دورش دیده معرکه گرفته

 
ما:متتتتن دروغ متیتتگتتتم یتتتادت رفتتتتتته متتتنتتو بتتا دختتتتتترا نی

 متیتتتبتتردی حتتتمتوم  تتتیتتکه پتتارم متیتتتکردی
 

اونقدر تو همین نیم ستتاعتی که مهمونا اومده بودن خندیده بودم که دیگه حتی 
 نمیتونستم رو پام وایستم 

 
هات اینکارو میکردم دیگه، زی زی جون: حتما از بس کثیف و چرک بودی با

 نوا پاشو بیا سره سفره االن سال نو میشه ها بیا بشین پا سفره هفت سین 
 

نیما:اره خواهر گلم برو بشین ارزوی شوهر کن ایشالله یکی هم خر میشه میاد 
 تورو میگیره اصال سعدی میگه شوهر شوهره شوهر بالشت به سره شوهر

 
سمت سفره هفت سین که روی فرش دست از روی تخت زوری بلند شدم و به 

بافت زی زی جون کنار حوض پهن شتتده بود رفتم و بین نیما و زی زی جون 
 نشستم

. 
 



همه دور سفره نشسته بودیم و صدای بلند تلویزیون توی حیاط میومد زی زی 
جون مثل هرسال قبل سال نو قران و باز میکرد و به نیت شوهرش قران میخوند 

ودم زنی که بیست سال واسم مادری کرد و منو از نیما بچه لرق زی زی جون ب
ستم محبت های زی  شت خدایا من چجوری میتون ست دا شتر دو شم بی خود
زی مو جبران کنم هان؟؟کدوم زنی حاضتتره بچه هووشتتو بزرگ کنه کدوم زن 

 مثل زی زی من قلب پاکی داره؟
 

ا*ن*ت*ی که با یاد اوری شتتوهر زی زی جون یا همون بابای بنده و *خ*ی*
 در حق زینبم کرد قطره اشکی از گوشه چشمم پایین چکید 

 
صل یه *خ*ی*ا*ن*ت* به قلب پاک  شه یادم بره من حا بچه بودم ولی مگه می
سر زینب و  سینا هم شق کثیف  صل ع ستم من حا یه زن مثل زی زی جونم ه

 پدر نیما به یه زن لهستانی به اسم کاترینا هستم
 

 رک باشه دختر گلمزی زی جون:ساله نو مبا
 

اونقدر لرق گذشته بودم که حتی متوجه به صدا در اومدن توپم نشدم لبخندی 
زدم و خودم تو الوش زی زی انداختم همه باهم روبوستتی کردیم و بعد گرفتن 
عیدی هامون زی زی جون ، خاله زهرا و منو مانا رفتیم تو اشتتپزخونه و بستتاط 

ماهی مونو ردیف کردیم شتتت با  ته دل ستتبزی پلو  مه از  ب خوبی بود و ه



تا چند روز دیگه قراره چه اتفاقی  میخندیدن ولی هیچ کس فکرشتتم نمیکرد 
 بیوفته

 
 ■■امیرآریا  ■■

 
سر راه نیاوردیم که تو  سما(:ببین امیر هم من هم پدرت ابرومونو از  کریم)بابا 

 بخوای با این کارات بزنی زیرش
 

دیک بود بمیرم)گفت من زن دارم( بابا:اونروز بخاطره درولی که گفتی من نز
 امیر واقعا فکر کردی این کارا بچه بازیه پسر؟؟

 
از جام بلند شتتدم و با لحن ستتردی که این روزا همنشتتینم شتتده بود گفتم: من 
حاضتتر به عقد هیچ کس نیستتتم حتی به قیمت ابروتونونم حاضتتر نیستتتم از 

بودم جوونی زندگی و خوشتتبختیم بگذرم یه عمر بخاطره ابروی شتتما خفه 
سمم کردید نزدیکه  سمارو به ا شم باز کردم دیدم  شماها  30نکردم چ سالمه 

ستتالته ولی  65چجوری فکر کردید میتونید منو احمق فرض کنید هان؟؟ بابا 
 مثل بچه ها خودت و به سکته زدی واقعا معنی این کاراتون چیه؟؟

 
مثبت  کریم:هیس ستتاکت شتتو معرکه نگیر خودت که جواب ازمایشتتو دیدی

بود...این یعنی لویی بچه خودته بخاطره دخترت باید عقد کنی اون بچه حتی 
 هوییتم نداره



 
شرکت من برید بیرون چون من .  سمت در رفتم و با قاطعیت گفتم:بهتره از  به 

 . . 
 

بابا:صیغه، سما رو صیغه کن اینجوری حداقل یکتا بدون اسم و فامیل نمیمونه 
. . . 

 
ست گلم و کریم:میفهمی چی د سین؟؟من کریم کرمانی دختر د اری میگی ح

. . . 
 

گیج بودم اگر عقد میکردم به خودم و عشقم *خ*ی*ا*ن*ت* میشد و اگر عقد 
غه بهترین راه  نه خودم بود صتتی که از خو فل معصتتومی  به اون ط نمیکردم 
شه تا کمی از این منجالب بیرون بیام با ترید گفتم : قبول میکنم ،  ست با میتون

 بخاطره اون بچه سمارو صیغه میکنم ولی به شرطی که... فقط
 

کریم:ساکت..هر دوتون ساکت بشید صیغه کردنم شرط و شروط داره مگه؟؟ 
هه چه خوشتتخیال اقای آریا کوچک میدونی اگر بخوام میتونم همین االن ازت 

 شکایت کنم و بکشونمت دادگاه !
 



مانی بز قای کر چه جرمی ا به  ندی زدم و گفتم: با زن پوزخ رگ؟؟همبستتتری 
 صیغه اییم؟؟

 
ستی تو موهاش  شد د صندلی بلند  شده بود از روی  سرخ  صبانیت  کریم از ع
صیغس همه باید  شه قبول ولی هیچ کس نباید بفهمه  شه...با شید و گفت: با ک
فکر کنن عقده دائمه حتی خوده سما ، فهمیدید حق ندارید احساسات دخترمو 

 جریحه دار کنید
. 

 
***** 
ساعت تمام ثبت ا صبک زود اومدم واگرنه باید دو شکر  شلوغ بود خدارو حوال 

ستم  سنامه توی د شنا شتاق میبودم نگاهی به  شحالی این پدران م شاهد خو
کردم یکتا آریا فرزند امیرعلی آریا جای هیچ حرفی نبود فقط ترس از دستتتت 

 غ بگمدادن نوا رو داشتم و بس به خودم قول دادم که بعد عقد نیما و مانا به
 

سما رفتم  سمت خونه  شن کردم و به  شین و رو سمو کالفه بیرون دادم و ما نف
روز دوم عید بود و همه جا شتتلوغ بود با یکستتتاعت معطلی تو خیابون های 
شتتریعتی بالخره رستتیدم به آپارتمان خودم که حاال ستتما و یکتا توش زندگی 

 میکردن
 



دو طبقم شدم در طبقه اول ماشینم و جلوی در پارک کردم و سریع وارد سوئیت 
شد بی  ضا پخغ می سمانه که با تلفن حرف میزد تو ف صدای قهقهه  باز بود و 
توجه به چرت و پرت هایی که راجب ارایشتتگر جدیدش میگفت وارد خونه 
شدم سمانه با دیدن من گوشی و به گوشغ چسبوند و گفت: آتوسا جون ددی 

 بی بیم اومد بای عشقم
 

ه کردم تلفنشتتو قطع کرد و گفت:خوش اومدی عشتتقم بیا با اخم به ستتمانه نگا
 بریم لذا بخوریم پیتزاپپرونی سفارش دادم از همونا که دوست داری

 
چشم لره ایی رفتم و شناسنامه رو از جیبم بیرون اوردم و روی مبل گذاشتم رو 
سمانه  شیم که بیچارت میکنم  شمارتو نبینم رو گو سما و گفتم: سمت  کردم 

 افتاد؟؟ 
 

 ا:واا امیر یعنی چی اگه بی بی طوریغ شد چی؟؟سم
 

 درحالی که از در بیرون میرفتم گفتم: یه اس بدی خودمو رسوندم . . .
 

 ■■نواعزیزی  ■■
 



زی زی جون:نتتتتوا کتتتجتا متتتیتختتتوای بتتری دختتتتتتر نتتصتفه کارا 
 موندن 

 
ستم جابه جا کردم و گفتم: زود میام شم و توی د زینب جونم ،  با دقت خط چ

برگردم خودم میشتتینم همه این گال رو درستتت میکنم کف کنی راستتتی نیما 
 کجاست؟؟

 
زی زی جون که داشت َطَبق هارو اماده میکرد دست از کار کشید و گفت: رفته 
یه سر به سعید بزنه گفت میخواد سهمشو از سعید بگیره یه کار دیگه با شهرام 

 ریو خدا میدونه . . .و میثاق راه بندازن ، حاال چه کا
 

شتم اخرین نگاهو تو ایینه به خودم انداختم همه چی عالی بود به  کیف مو بردا
ستتمت زی زی جون برگشتتتم و گفتم: نگران نباش نیما کودن نیستتت خودش 

 میدونه میخواد چیکار کنه منم تا یه ساعت دیگه برمیگردم 
 

 _باشه دخترم مراقب خودت باش
 

و پام کردم و از خونه خارج شتتدم تیپم خانومانه بود کفغ های پاشتتنه بلندم 
خدایی امیر که میس انداخت ستترعتمو بیشتتتر کردم و از کوچه خارج شتتدم ، 

 چند ثانیه بعد تو ماشین کنارش نشسته بودم 
 



 امیر: چطوری خانوم خبری از ما نمیگیری دیگه؟
 

 _خوبم حاال که تو خوبی مگه میشه من بد باشم
 

 اون خوبیت برم زندگی من  امیر:الهی قربون
 

محو لحن صداش بودم که به سمتم خم شد و از زیر پام یه جعبه کوچیک باال 
 اورد و به سمتم گرفت: اینم یه هدیه کوچولو واسه عشقم ببخشید دیر شدا 

 
 _امیر خیلی خوبی... 

 
با ذوق رفتم تو بغلغ امیر پیشتتونیمو ب*و*س*ی*د و گفت:قول میدی ستتال 

 وقع بازم پیشم باشی نوا؟؟دیگه همین م
 

گل پستتر فکر کردی ولت میکنم ستتتال دیگه این موقع من دوقلو  _پس چی 
 حاملت...

 
شتم هی بلندی  ستم رو دهنم گذا شدن نیغ امیر فهمیدم چه زری زدم د با باز 
کشتتیدم به خودم که اومدم ریلکس یکم جابه جا شتتدم و گفتم: ِاهم ِاهم یعنی 

 وقع مانا دو قلو..میدونی چیه سال دیگه این م



 
صال حاال  شه بابا من نشنیدم  چی گفتی ا امیر همین جور که میخندید گفت:با

 اینو باز کن ببین خوشت میاد 
 

شحالی در جعبه  سته از بحث دو قلو این چیزا بیرون اومدم و با خو از خدا خوا
رو باز کردم و با دیدن نیم ستت برلیانی که توی جعبه بود نفس تو ستینم حبس 

د ستتریع در جعبه رو بستتتم و گفتم:امیر من به هیچ عنوان نمیتونم اینو قبول شتت
 کنم 

 
صلی  شم اینو گرفتم روز عقد نیما بندازی ، هدیه ا ست خودته بعد امیر:مگه د

 اون پشت نوا 
 

با عجله به عقب برگشتتتم و با دیدن جعبه ستتفید بزرگی که عقب ماشتتین بود و 
 جیغ بلندی کشیدم 

 
 تیتر وایتتی چتتتقتتدر بتتتزرگته _ایتن چتیته ام

 
بازش کن ،  جا  جای خلوت اون یه  مت  باز کنی میبر جا نمیشتتته  امیر:اینو این
میخوام لحطه ایی که بازش میکنی فقط خودم و خودت باشتتیم بدون مزاحم و 

 الودگی های تهران
 



 _امیر نمیشه به زی زی گفتم تا یه ساعت دیگه برمیگردم خونه 
 

 خونه ایی 3عتغ کرد و گفت :زنگ بزن بگو تا ساعت امیر نگاهی به سا
 

ها االن بگه کجا میخوای بری من چی بهغ  10امیر خل و چل نشتتو ستتاعت 
 بگم 

 
 امیر:نمیدونم یه چیزی بگو دیگه نوا میدونی چند وقته باهم نرفتیم بیرون 

 
شماره  سریع  شی و از تو کیفم بیرون اوردم  ناچار نگاهی به امیر انداختم و گو
خونه رو گرفتم و زدم رو استتپیکر بعد دوتا بوق صتتتدای مهربون زی زی توی 

 گوشم پیچید: جانم نوا چی جا گذاشتی تو باز ؟
 

_اووم هیجی زی زی جون میخواستتتم بگم ک..ک من میخواستتتم بگم که تا 
 خونم  3ساعت 

 
شی و از  شد و خودم گو شمای امیر گرد  با چی بلند که زی زی جون گفت چ

تتیتتتل گوشم دور  تتتتوا ذل کردم زی زی جونم واسه خودش جیغ میکشید: ن
نتتشتتتی دختتتر کتتلتی کتتتار رو ستترمتون ریتتتختتتته تتتا سته بتیتتترون 

 متتتیتتخوای چته لتتتلتطتتی کتتنتتی؟؟



 
_وایتتتی چتتترا جتیتتتغ متتیتتکتشتتی ختتتوب بتا متتتارال اومتتتتدیتتتم 

 ه بتیتتترون دیتتتگتت
 

تره  ت ت تی تم ت ت تارال ب ت زی زی جون یه جیغ خوشگل دیگه کشید و گفت:اون م
 متتن از دستتتتتتغ راحتتتت شتتتم

 
 گوشی قطع کردم که امیر گفت:ببخشیدا ولی این مارال منم دیگه نه...

 
 _اوهوم 

 
 امیر:چه عالقه ایی داره زی زی جونت بهم عشق از هم کالمغ میباریدا

 
 گفتم:اره عشقم زی زی به همه لطف داره مخصوصا مارالخندمو مهار کردم و 

**** 
سه هدیه ایی که توی اون جعبه بزرگ بود   شم وا شتر بجای اینکه کنجکاو با بی

ضای اطرافم بود که امیر گفت:این باغ و وقتی بچه بودم مامان  شای ف محو تما
 بهم داد 

 
 _امیر اینجا یه تیکه از بهشته معرکس

 



 شحالم یا ناراحتم میام اینجاامیر:همیشه وقتی خو
 

بدون اینکه چشتتمم رو از درخت های بزرگ باغ بگیرم زمزمه کردم:هی پستتر 
 بگو ببینم چرا امروز خوشحالی 

 
امیر:بستته بابا بیا این جعبه رو از دستتت من بگیر به ستتمت امیر برگشتتتم و تازه 

 متوجه اون جعبه سفید بزرگ شدم
 

ی تخته ستتنگی که کنار درخت ستتیب امیر جعبه رو روی زمین گذاشتتت و رو
 بزرگی بود نشست

 
کنار امیر نشتتستتتم و با اشتتتیاق در جعبه رو باز کردم...با دیدن لباس پف دار 
سفیدی که توی جعبه بود ضربان قلبم تند شد و روی پشتم عرق سرد نشست 

 لباس عروس بود
 

وشه گ از شدت تعجب دستامو  جلو دهنم گرفته بودم قطره اشکی بی اختیار از
 چشمم پایین چکید با صدای لرزون گفتم:ای..این مال منه امیر !؟!

 
 بدون گفتم حرفی سری تکون داد 

 



شیدم بلند  سفید رو از جعبه بیرون ک شدمو لباس  ستای لرزون از جام بلند  با د
شه تو ارزوهام بود دنباله بلند و دامن  سی که همی بود خیلی بلند مثل همون لبا

 که تونستم بگم یه کالم سه حرفی بود ..امیر دوست دارمپف دار تنها چیزی 
 

چشمام پر از اشک شده بود چشمام فقط زیبایی لباس عروس و میدید اونقدر 
 خوشگل بود که الل شده بودم 

 
 امیر:بپوشغ نوا میخوام فرشته زمینی مو توی این لباس ببینم . . .

 
 _امیر مگه دیوونه...

 
 ل برای یه بارامیر:خواهغ میکنم لطفا حداق

 
میخواستم بغض امیرو پای خوشحالیغ بزارم ولی لم چشماش چیز دیگه ایی 
رو فریاد میزد لباس عروس رو توی بغلم گرفتم و رو به امیر گفتم:کجا عوضغ 

 کنم 
 

 امیر:پشت اون درخت گردو...
 

سال  سالیان  شون از  شت امیرو دنبال کردم و به درختی که ظاهرش ن سیر انگ م
دن توی این باغ میداد رسیدم دوال شدم و اروم امیرو ب*و*س*ی*دم زندگی کر



شماش برق زد برق امیدواری ولی به بعدش دقت نکردم چون لباس عروس  چ
و بلند کردم و کشون کشون به سمت درخت گردو بردم مگه میشد عشقم تمام 

 هستیم چیزی بخواد و من نه بگم
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

تا نوام بیاد بیرون و بتونم توی اون لباس ببینمغ این خیره به درخت گردو بودم 
شده تو لباس عروس ببینم  شقمو برای یک بار هم که  سم بود تا ع شان اخرین 
سه به  شنوم چه بر شو ب صدا شه دیگه حتی نمیتونم  اگه نوا ردم کنه اگه منو نبخ

 دیدنغ تو لباس عروس
 

ید از پشتتت اون اونقدر به اون درخت خیره شتتدم که پریچهرم با لباس ستتف
درخت بیرون اومد تمام کائنات در برابر نوا توی اون لباس باید به ستتجده در 
میومدن اونقدر زیبا و دلنشتتین شتتده بود که حتی نمیتونستتتم ثانیه ایی از نگاه 

 کردن بهغ دست بردارم
 

بازوهای  ثل ابریشتتمغ رو ، روی  باریکتر از همیشتتته بود موهای م کمرش 
ش پایین بود به خودم که اومدم دیدم روبروی نوا ایستادم برهنغ ریخته بو ، سر

شماش اروم نبود ،  سمون چ شو باال اوردم ا سر بی اختیار چونغ رو گرفتم و 
 بارونی بود چشمای عشقم



 
 _نبینم چشای بارونیتو عشقم

 
 نوا:امیر چرا امروز عجیب لریب شدی هان

 
 دی نوا رشته ها شبدون اینکه حتی بخوام به حرفغ فکر کنم گفتم: شبیه ف

 
 نخدی خندید و گفت:مطئنی؟راست میگی خدایی؟

 
_تو عمرم هیچ وقت به اندازه االن از زیبایی یه دختر مطمئن نبودم ولی خوب 

 تو هر دختری نیستی تو یه فرشته ایی که خدا برای من فرستاده 
 

تو  دنوا نگاه عمیقی کرد بهم نزدیک تر شد و اروم زمزمه کرد:  خدا مهربونی کر
 رو  سپرد دست خودم ، دستتو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم

 
سمت خونه درختی خوشگلی که تو باغ بود برد لباس  ستم و گرفت و به  امیر د

 بلندم روی زمین کشیده میشد و باد خنک هوای بهاری به صورتم میخورد 
 

 امیر : چشماتو ببند نوا 
 



دامن لباس مو و توی  بدون هیچ حرفی چشتتمامو بستتتم ، دستتتم و گرفت منم
 دستام جمع کردم و پاهامو روی اولین پله چوبی گذاشتم 

**** 
بادیدن فضتتای داخل کلبه که ازگل رز قرمز بادکنک ستتفید و پرشتتده بود دهنم 

 بازموند 
 

دستامو روی دهنم گذاشتم تا جیغ نزنم از شدت خوشحالی نفسم باال نمیومد 
 تولدمه...ولنتاینزوی و بریده بریده گفتم : امیر امروز 

 
 امیر : نه تولده نه ولنتاین امروز سالگرد ازدواجمونه 

 
نداختم و گفتم :چی؟؟ ستتتالگرد  به امیر ا گاهی  مای گرد شتتتده ن با چشتت

 ازواج؟؟میشه بگی ما کی ازدواج کردیم که حاال سالگردشم رسیده گله من؟
 
هامون زندگ  یا مت تو رو فت: میخوام امروز ببر ندی زد و گ ی کنیم ، امیر لبخ

باهم  که  هایی  یا ندگی مونو از روش میستتتازیم ، رو که ز های منو تو  یا رو
 حقیقیشون میکنیم 

 
 _امیر

 



 امیر:جانم خانومم
 

 _خیلی عاشقتم جلبک ، بد خاطرتو میخوام
 

 امیر:پس ساکت باش ، میخوام ببرمت تو رویاهام
 

شت منو تو آلوش گرفت و گفت: امروز ده  شت من حرفی بزنم از پ ز سال انزا
 سالگرد ازدواجمون میگذره و ما هفت تا بچه داریم 

 
خنده بلندی ستتر دادم و گفتم: مگه من کارخونه جوجه کشتتیم بعدشتتم این 

 زندگیه رویاییه منه بیچاره که کله این ده سالو حاملم که خوب
 

 امیر : هیس بقیغ و بگم 
 

 ی جلبکیاری تو_بگو بقیشو ، بگو ببینم چه بالهایی قراره سره منه بی نوا ب
 

شبیه تو  شون  شگلتر هم سر یکی از یکی خو سه تا دختر داریم چهارتا پ امیر: 
 شدن چشماشون ، لباشون ، مژه..

 
 _نه نه پسرا شبیه تو شدن چشم ابرو مشکی و قد بلند جسور و بی پروا ،

 



به سمت امیر برگشتم تو چشماش زل زدم و گفتم : صادق و وفادار درست مثل 
 پدرشون

 
شگل ، امی ستن خو شون ه ر لبخندی زد که من ادامه دادم : دخترامم مثل مامان

 شیطون ، کله شق ، از اونا که فرقون فرقون براشون خواستگار میاد 
 

 امیر:فرقون فرقون چه صیغه ای عشقم!؟
 

_نمیدونم ولی باید فرقون فرقون واسه دخترام خواستگار بیاد منم همشونو بزنم 
 نکنن دست رو پری های من بزارنله کنم تا دیگه جرعت 

 
امیر: ارزوهاتم مثل خودتن اخه تو مگه دیوونه ایی ارزو میکنی واستتته دخترا 
شن تا  شبیه لک لک با شون ، من که ارزو میکنم دخترا  ستگار بیاد بعد بزنی خوا

 براشون خواستگار نیاد
 

شبیه لک لکم جلبک من به این بیوتیفولی و نازی)اخی الهی بمی م ر_یعنی من 
 نوا چند وقت افسرده بود نمیگفت جلبک(

 
 امیر:بر منرکرش لعنت کیه که بگه خانم من زشته

 



_ها دیدی جناب بالخره خدای جذابیت رو پیدا کردی عجب خرشتتتانستتی 
 هستن کسایی که منو دارن ها

 
 _بله میدونم ولی باید بگم...

 
شد کمی از من صفه موندن حرفغ  شیغ باعث ن صدای زنگ گو شدن   بلند 
فاصتتله گرفت بی توجه نگاهی به ایینه که تصتتویر خودم تو لباس عروس رو 
شد ولی با دیدن اخم  شعف  شادی و  شون میداد انداختم و دوباره دلم پر از  ن
للیظی که بین دو ابروی امیر نشسته بود شادی جاشو به تعجب داد اروم گفتم: 

 کیه امیر چرا جواب نمیدی؟؟
 

 ن میام عزیزمامیر: نوا همینجا وایسا اال
 

 _ اما..
 

 حرفم نصفه موند چون امیر با عجله خونه درختی و ترک کرد 
 

حدود ده دقیقه ایی گذشتتت کالفه به درو دیوار نگاه میکردم طاقتم تموم شتد و 
از جام بلند شتتتدم به ستتمت پنجره رفتم) پنجره که نه خونه درختی با چوب 

 نجره رو اجرا میکنه(درست شده یه تیکه از دیوار بریده شده و نقغ پ
 



به طرف  پایین خونه درختی بود و کالفه از این طرف  ستترمو بیرون بردم امیر 
 دیگه ایی میرفت

 
حدس اینکه اتفاقی افتاده و باید بریم به هیچ عنوان کار ستتختی نبود نگاهی به 
لباستتام که روی تخته چوبی افتاده بود کردم و با بی میلی زیپ لباس عروس و 

 مپایین کشید
 

شگلمو توی  سخت بود ولی لباس عروس خو سامو عوض کردم برام  سریع لبا
جعبغ گذاشتتتمو زیر تخت چوبی که تو خونه درختی بود گذاشتتتمغ،اومدم 
برگردم که در باز شتتد و امیر اومد تو با دیدن من چشتتماش گرد شتتدو گفت: نت 

 تتوا اتت تفت تتاقت تتی افت تتت تاده چت تترا 
 

 رنتتتگت پتتریتتده تتتو ؟؟_امتیتتتر چتتترا 
 

 امیر:چرا لباسو در اوردی؟؟
 

_چون هم من دیرم شده هم فهمیدم تو کاره مهمی داری لباسمو گذاشتم اینجا 
 بهغ دست نزنی کثیف بشه ها

 



امیر لیخند تلخی زد و گفت:تتتتتتتا روز عروسیمون حتی نمیزارم خودت بهغ 
 دست بزنی خیالت راحت 

 
 _خل و چل من عاشقتم

 
 ■■امیرآریا  ■■

 
سما تو پله هاهم  صدای زر زر  شدم  شین و با عجله پارک کردم و وارد خونه  ما
سما که  سیدنم و دیدن  سوندم به محض ر سرعت به خونه ر میومد خودمو با 
ریمل هاش ریخته بود و صتتورتغ از شتتدت گریه ستترخ شتتده بود ترس کله 

ظرم با دیدن قیافغ نوجودمو گرفت اولغ فکر کردم داره فیلم بازی میکنه ولی 
 به کلی عوض شده بود و با چشم دنبال اون بچه میگشتم

 
 _یتکتتتتتا کتتجتتاس ستتتمتانتتته؟؟

 
سما:امت تتتیتتت تتتر بتت تتتتابتتت تتتام اومت تتد بتچتمتتو ازم گترفت تت 

 امتیتتر بتترام بتتیتارش
 

صبانیت داد زدم: بچ شد با ع سنگم اب می سما دله  ه رو کجا برده از زجه های 
 اون عوضی؟؟

 



سما:نتتمتیتتتتدونم اومتتتد اینجا بعد خودش رفت قهوه درست کرد قهوه رو 
تدم  ت ته ش تدار ک ت ت تی ت که خوردم سرم سنگین شد و بیهوش شدم و وقتیم که ب

 دختتتتتترم نبود امیر پیشم نبود
 

یع رحرفی الزم نبود اون عوضی میخواد تهدید کنه به سمت در رفتم که سما س
از جاش بلند شتتد و رفت تو اتاق بی توجه به ستتما با ستترعت اپارتمان رو ترک 
کردم و به ستتمت ماشتتین رفتم نمیدونم هیچ کس حق اینکه منو با یکتا تهدید 

 کنه نداره هیچ کس
 

سما پرید تو  شدو  شاگرد باز  شن کردم ولی قبله اینکه را بیوفتم در  شین و رو ما
سما ب شین باور نکردنی بود  شته ما سغ با همون ریمل های برگ ساده ترین لبا ا 

رو صتتورتغ اومد پایین و بی وقفه گریه میکرد باعث تعجبم بود ستتمایی که از 
 بچه ها متنفر بود اینقدر به یکتا وابسته باشه

 
شی پرید و بعد نگاه  شیا روی گو سمانه مثل وح شیم  صدا در اومدن گو با به 

:بتابتتا تتتتروختتتدا بتتتچتمو بیار  کردن به صفحه گوشی و تماس برقرار کرد
 اونو وارد بازی هاتون نکنید بچم گ*ن*ا*ه*ی نداره بابا

 
شمامو  سما خون جلوی چ شدن گریه  سما چی گفت ولی از بلند  نمیدونم به 
سما میونه گریه بریده بریده  شدن رگ گردنم رو حس میکردم   سته  گرفت برج



بال هارو ستترش نیار اون فقط گفت: بهغ استتیبی نرستتون خواهغ میکنم اون 
پنج ماهشه خیلی کوچیکه بچم طاقت نداره میمیره بابا بچمو وارد دنیای کثیف 

 خودتون نکنید
 

با  نه وار تو خیابون ها میروندم  تلفن و از ستتما گرفتم و زدم رو استتپیکر دیوا
تتگو ...  شنیدن صدای نحس کریم سرعتم و بیشتر کردم: ستمانه به شوهرت ب

رم الزم نیستتتت تو بگی میدونم خودش داره میشتتنوه... فقط تلفن و نه نه دخت
یا  یا  قای ار یادش بمونه ا به دونه حرفام  باید دونه  نزدیک گوشتتغ کن چون 
پسرمو بهم میدی یا دخترت برای من میمونه کدومشو دوست داری هان رک و 

 راست بگو 
 

تتوه خودتتتتتته روی فرمون کوبیدم و داد زدم : عتتتتوضتتتی اون بتتتچتتته ن
 متتیتتتتهتمتتتی...

 
به نظرم  یدا کنی  جا نمیتونی دخترتو پ مارت جوون اون کریم: بیخودی نرو ع
با  باهاش قرار بزاری من اونجا  پارک ملت  به پستترم بزنی و تو  یه زنگ  بهتره 

 دخترت منتظر پسرمم حالیت که هست چی میگم 
 

روی دلت میمونه  _تا اخر عمرت حستترت اینکه بفهمی پستتر گم شتتدت کیه
 کریم دخترمم تا شب ازت پس نگیرم امیر نیستم

 



کریم:لجبازی نکن امیر میدونم که با پسرم در ارتباطی باید بهم پسغ بدی من 
 پدرشم میفهمی پدرش پسرمو ازت میگیرم حتی اگر شده با کشتن دخترت

 
صه از کریم ترسیدم داد میزد  شخ شید که من به   وسمانه چنان جیغ هایی میک

 میگفت: نکن بابا اون فقط پنج ماهشه گ*ن*ا*ه*ی نداره بهغ اسیبی نزن 
 

فقط یه فکر توی ذهنم بود ستتمانه از کدوم کار کریم اینقدر ترستتیده قراره چه 
 بالیی سره دخترم بیاد

 
شتی پارک ملت منتظرتم امیر تنها بیای تنها برمیگردی ولی  کریم:رو بروی در پ

 ت میدم اگه پسرمو بیاری دخترتو به
 

ستتما:امیر موضتتوع چیه...بابا داره چی میگه چه پستتره گمشتتده اییه که جونه 
 دخترم و به خطر انداخته 

 
سام به زودی با  سما هم تو هم مادرت و  شی  شنا می کریم:به زودی با برادرت ا

 پسرم اشنا میشید
 

شین کامال به پرواز صدای بوق لعنتی گفتم و با گازی که دادم ما شدن   با بلند 
 دراومد 



 
مردد بود اون یعنی اون بچه اونقدر برام مهم هست که بخوام خالف میل برادرم 
، دوستتتم ، رفیق روزهای ستتختیم عمل کنم و به اون شتتغال کثیف بگم فرهاد 

 پسرشه
 

ستتما میونه گریه هاش با زجه گفت: امیر جون مامان لیال جون نوا که خودت 
زت خواهغ میکنم اون لعنتی میگی عاشتتقشتتی نزار بچم دستتت اون بمونه ا

 کیه...
 

یاد زدم :  یار فر که نفهمیدم دارم چیکار میکنم بی اخت اونقدر فشتتتار روم بود 
فتتترهتتتتتتاد بتترادرتتتتتته بتتچتتته پتتتدرت حتاصل صتتتیتتتغتته 

 متتتادرش بتتا پتتدر تتتتو 
 

 مابرای چند لحطه سکوت تو ماشین حکم فرما بود بعدش و هق هق خفه س
. 

 
 سما: زنگ بزن به فرهاد امیر...

 
 امیر: تو چی داری واسه خودت میگی سما میفهمی میخوای قیامت بشه اره 

 



ستتما: تو مادر نیستتتی امیر حتی پدر شتتدنم درستتت درک نکردی که حستتم و 
بفهمی خیلی حالم بده امیر من با بچم خو گرفتم نمیتونم نبودشتتو تحمل کنم 

که توهم نگرانی نمیخوام درک کنی فقط ازت  خواهغ میکنم وانمود کن 
که  طه حس کنم بچم بجز خودم کستتی و داره  ند لح میخوام...فقط برای چ

 نگرانشه
 

هیچ عکس العملی نشون ندادم واقعا نگران یکتا بودم ولی خودمم نمیخواستم 
باور کنم با نگرانی ماشتتین و به ستتمت پارک ملت میروندم و شتتاهد زنگ زدن 

 دم سما به فرهاد بو
 

 سما با صدای دو رگه که نشون از گریه زیاد میداد گفت : سالم فرهاد کجایی؟؟
 

_...... 
 

 سما:اره ختتودمتتتتم پتس متتیتتتختتواستتتتتی کتتی بتتتاشتته.
 

_...... 
 

سما: اگتته واقتتعتتا بتتترات متتهتمتتته کتته یتکتتتتتا ختتتوبتتته یتتتتا نته 
 یتتگته بتیتتا،تتتا نتیتتم ستاعتتتتت د

 



شی و از  شمو جایی ببرم به هیچ عنوان گو ستم تحمل کنم با حقه دادا نه نمیتون
شیدم و داد زدم : فرهاد کریم یکتا رو دزدیده در برابر یکتا  سما بیرون ک ست  د

 پسره گمشدش و میخواد، فهمیده من میدونم پسرش کیه.
 

 فرهاد:چتتتی امتتتیتتر داری چتتتی متتتتیتتگتتی؟
 
تارو _ که همغ نگران ابروش بودی یک یت  پدر عوضتت هت میگم اون  دارم ب

 دزدیده در برابرش پسرشو میخواد باید چیکار...
 

هنوز حرفم و کامل نزده بودم که فریاد فرهاد باعث شد کمی گوشی و از گوشم 
 دور کنم 

 
 فرهاد: تتتو یه احتمتتتقتتتتی امتیتتتتر تتتازه متتیتگتی چتیتتتکتتار کتتنتم
متتتترتتتیتکتته یتتتکتتتتتا دختتتترته من تا یک ربع دیگه پارک ملتم بهغ 
بگو پستترشتتو بهغ میدی بگو نباید هیچ استتیبی به یکتا برستتونه فهمیدی چی 

 گفتم
**** 

ساعت پنج بود ماشین و پارک کردم ، بدون معطلی از ماشین پیاده شدیم سما 
شلوغ بود همه یه جوری مثل دیوونه ها دوره خودش میچرخید عید بود و پ ارک 

شتم که  ضول مردم دنبال کریم میگ سما نگاه میکرد بی توجه به نگاه های ف به 



صورتی  شیده بود و یکتا با لباس  شلوار قهوه ایی پو شمم بهغ خورد کت و  چ
 تو بغلغ بود به شونه سما زدم و به سما اونا اشاره کردم 

 
 سمت کریم و یکتا دوید ولی قبله سمانه مثل پرنده ایی که از قفس ازاد شده به

رسیدن سما بادیگارد های کریم به سمتغ اومدن ، کریم بچه رو داد دست اونا 
صتتدای فریاد ستتما باعث جلب توجه کل افرادی که توی پارک بودن شتتد : 

 بتتتتچتتتمتتتتتو نتتتتبتتتریتتتتتتد
. 

 
 ■■نواعزیزی ■■

 
یده بود رو تزئین میکردم همغ با لرلر پارچه چادری که زی زی واسه مانا خر

شت  ست انجام بدم نیما ریلکس دا ستم کارامو در فکرم پیغ امیر بود و نمیتون
شونه میکرد لرق خودم بودم که نیما داد  سمت باال  شو به  موهای تازه دراومد

 زد : فتلتتتج چتتیتتتکتتار متیتتکتنتتی؟ 
 

م به همه چیز شتتباهت نگاهی به قواره چادر که قرار بود شتتبیه گل بشتته انداخت
شم لره ایی به نیما رفتم و گفتم : فلج خودتی باقالی  شت جز همون گل ، چ دا

 فکرم درگیره..
 



 _نگران نباش خواهر این مهندسه خره میاد میگیرت خیالت نباشه
 

 _خر عمته اقای داداش 
 

_حیف اون موجود چهار پا که به عمه منیره نصتتبتغ میدی عزیزم اون بیچاره 
 *ا*ه*ی کرده چه گ*ن

 
 نگاهی به کردم و گفتم : ختتترو متتیتتتگی ؟

 
 _نه ابجی تو رو میگم

 
سمت نیما پرت کردم جاخالی داد و  شتم و به  قیچی بزرگی که کنارم بودو بردا

 قیچی با دیوار برخورد کرد 
 

 _ااِا نوا چرا اینکارا رو میکنی خرم نمیاد تورو بگیره بابا 
 

شوهره من _چرا داداش عزیزم یکی عی شه میاد  ن همون خری که زن تو داره می
 میشه

 
شدم  سی نوا حاال من  صدای مانا تو خونه پیچید : مر نیما اومد حرف بزنه که 

 خر



 
یه نفر ، کدوم گوری میخواید برین جینگول مصتتنوع  به  بابا چند نفر  _اوووو 

 کردید 
 

 نیما:میریم پارت ملت با شهرامو ایدا میای یا نمیای؟ 
 

روی مبل انداختم و بی حوصتتله گفتم برو بابا حوصتتلخ داری ستتاعت  خودمو
 پنج بعدازظهر کی میره پارک اخه

 
نیما : اختتته فتتلتتج تتتو از ختتونتتتته بترو بتتتیتترون بتتعتتد بتتگتتو 

 ختتبتری نتیتتستتت والتتا تتتتو پتتارک هتتا جتا نتیتتست بتتشتتتیتتتتنتی
 

تدر بره دهن باز نکرده بودم که  ت ت ت تق صدای زی زی جون بلند شد : دیگه چ
ست با اون مارال ذلیل شده  صبک بیرونه معلوم نی سفید از دهه  شم  بتتتتیرون چ
شما برید بیرون نوا باید کمک من کنه بابا دو روز دیگه تو  ستوای رفته  کدوم قبر

 این خونه عروسی داریما 
 

یوار ها عزیزم لکه نبینم رو دنیما: باش ما رفتیم فقط نوا قشتتنگ کار کنیا افرین 
 اب حوصم بکغ اگه..

 



سره نفهم پرت کردم که بازم خبرش  سمت این پ سن مبل و به  صبانیت کو با ع
 جاخالی داد و کوسن یک راست خورد تو فرق سر زی زی جون

 
 زی زی : نتتتتتتتوا 

 
 _لتتتتتتلتتتتط کتتتردم بتتختتتدا

 
شمام کلی کار شو از جلوب چ سه من جفتک  زی زی: برو گم دریم این داره وا

 میندازه ای خدا هنوز لباسامونو از اتوشویی نگرفتم که 
 

 _وایتتتتی جتتتدی متتتن متتتتیتترم متتتیتگتتیر...
 

تتتازم نتتکتترده ختتودم متتتیتترم ، بعدشم حتاضر باش امشب  زی زی: ل
 شام خونه خان عموت دعوتیم

 
انا جیم شتتدن که من بی توجه به اونا بین جرو بحث های منو زی زی نیما و م

 رو به زی زی جون گفتم:
 

_خان عمو بره تو قستتمت تحتهانی شتتتر که ستتالی یه بار یاد برادرزاده هاش 
 میوفته 

 



زی زی جون: ای وای خاک تو ستترم نوا این چرت و پرت ها چیه داری میگی 
 ماخه تو پاشو پاشو خودت و جنع کن بخدا من از کمر درد دارم میمیر

 
اه اه خان عمو مرتیکه چاقال ستتالی یکبار مارو دعوت میکنه که بگه من هنوز 
هستتتم خوبه صتتد دفعه نیما قهوه ایغ کرده واگرنه شتتبا میومد اینجا میخوابید 

 جلبک
 

خاک تو ستترم که نه خانواده مادرم معلومه نه خانواده پدرم ادم حستتتابین وال 
ق ستترت نوا پس امیر چیه برگ بدبختم دیگه ، خاک رس دریاچه ارومیه تو فر

 مو یا چغندر
 

با نگرانی و  که  تادم  یاد دو ستتتاعت پیغ اف یاد اوردن امیر لبخندی زدم  به  با 
شتترمندگی منو رستتوند خونه اخی بیچاره  فرهاد خداکنه هرچه زودتر حالغ 

 خوب بشه
. 

 
**** 

شد سم عقد انجام  سه مرا شب بود و تقریبا همه کار ها وا ه ساعت یازده و نیم 
بود با رستتتورانم برای لذا هماهنگ کرده بودیم مانا و نیماهم واستته خودشتتون 
عشتتق میکردن و ما خرحمالی کنان شتتاهد گشتتت و گذار این دوتا پشتته افلیج 

 بودیم 



 
 منم اصال به هیچ وجه حسودی نکردم ، منو حسودی نه بابا به ما نمیخوره اخه

 
سمت اتاقم رفتم تا کپه مرگمو بزارم که با صدای گریه زی زی جون به   شنیدن 

سرجام متوقف شد در اتاقغ نیمه باز بود قاب عکسی که خودش ، شوهرش و 
نیما توش لبخند میزدن و دست گرفته بود و گریه میکر اشک تو جشمام پر شد 
ستم و رو  ستم، د ش شدم کنارش روی تخت ن درو کمی باز کردم و وارد اتاقغ 

م میکرد بی اختیاز زیر لب زمزمه موهاش گذاشتتتم تارهای ستتفیدشتتون اذیت
 کردم: لطفن تنهام بذار،ببین من تو رو اذیت میکنم 

 
 زی زی جون :اذیت بکن

 
 _دلتو میشکونم

 
 زی زی جون :بشکون

 
 _سرت داد میکشم

 
 زی زی جون: بکغ

 
 _میشنوی حرفامو؟؟میگم ناراحتت میکنم دلتو میشکونم...



 
یه چیز دیگه میگن دارن زی زی جون: هر چی میخوای بگی بگو،چشتتمات 

میگن قلبت بی قراره ولی نمیگن چرا دوستتت دارن خودت بهم بگی درستتت 
 مثل قبال ها

 
 _هیچی نیست

 
زی زی جون: شاید مادر واقعیت نباشم ولی نمیتونی منو گول بزنی چون خودم 
بزرگت کردم میفهمی نوا من بیشتتتر از مادرت نباشتتم کمترم نیستتتم ،  یه روز 

 ی یه روز تو خودتی و بی بهانه گریه میکنی شادی و میخند
 

قطره اشکی از گوشه چشمم چکید ، لب باز کردم و با ترید گفتم : زینب جون 
 ، من عاشق شدم 

 
به گفتن  نب رها کردم و شتتروع کردم  با گفتن این حرف خودم تو آلوش زی
یدم و زینبم  نال دردهام من شتتکایت میکردم و زینبم اشتتتک میریخت من می

 م میکرد اونقدر از خودم و حس جدیدم براش گفتم که خوابم برد نوازش
 

 ■■امیرآریا  ■■
 



کریم ریلکس توی ماشینغ نشسته بود و سما روی نیمکت چوبی کنار جدول 
شتتده بودو از فرهاد خبری  ۸کز کرده بود بی قرار اینور و اونور میرفتم ستتاعت 

: چیشد  یین کشید و گفتنبود به سمت ماشین کریم رفتم با دیدنم شیشه رو پا
 پسرم اومد 

 
 _گوشیغ خاموشه بچه رو بده سمانه هم دخترته ببین حالشو

 
 کریم : سمانه عاشق بچغ نیست فقط بهغ عادت کرده ولی من عاشق پسرمم

 
مشتتت دستتتام ار لحظه محکم تر میشتتد زیر لب لریدم استتمغ و بگم بچرو 

 میدی
 

 نمیگی و دورم نمیزنی  کریم نگاهی کردو گفت : از کجا بدونم دروغ
 

_از اونجایی که توی شتتناستتنامغ استتم توی عوضتتی به عنوان پدر ثبت شتتده 
 سهند کرمانی فرزند کریم کرمانی بسه یا بازم بگم

 
 کریم از ماشین پیاده شد و گفت : تو یه شیادی اسمشو از کجا میدونی عوضی 

 



گه میخوای پوزخندی زدم و گفتم چون شتتناستتنامه اصتتلیشتتو بهم نشتتون داده ا
ببینی االن با چه شتتناستتنامه ایی بین ما زندگی میکنه بچه رو بهم بده قستتم به 

 ناموسم فردا با مدرک میام دفترت و بهت میگم پسرت کیه 
 

کریم با اخم به بادیگارداش اشتتاره ایی کرد برگشتتت ستتمتم و گفت : خیلی 
ت فردا ستتراحت بچه رو از ستتما گرفتم پس دوباره گرفتنغ برام کار ستتختی نی

 صبک منتظرتم امیر وای به روزگارت اگر نیای 
 

کریم از ماشین پیاده شد و با قدم های محکم به سمت سما رفت بادیگارداشم 
بچه رو از ون پیاده کردن دادن به من ، اونقدر زیبا بود این نقاشتتی خدا که ادم 

 دلغ میخواست سال ها به چشمای درشتغ نگاه کنه
 

*****  
 ن قربونت بره میخندی اره فدات بشم امیر ببین زبونشو اورده بیرون سمانه : ماما

 
سمانه کوبید با دیدن این  صورت  ستای کوچولوشو باال اوردو محکم تو  یکتا د
صحنه کنترلم و از دست دادم و قهقهه بلندی زدم که یکتام با من شروع کرد به 

 انتی خندیدن رو کردم سمتغ و گفتم : تو به چی میخندی اخه دو س
 



دستاشو به سمتم باال اورد که یعنی بغلم کن با تردید بهغ نگاه کردم که سمانه 
 بچه رو سریع پرت کرد تو بغلم و گفت : یکمم تو بغلغ کن بابایی

 
 _سما بگیرش من نمیتونم 

 
ستتما: نخیرم من خستتته شتتدم از اون جا تو بغل منه دو قدم مونده به ماشتتین 

 بغلغ کن دیگه 
 

شین قدم با ناچاری د سمت ما شیانه دور کمر بچه پیچیدم و به  ستامو نا وتا د
 هامو تند کردم

 
ستتمانه بهم نزیک شتتدو دستتتشتتو دور بازوهام حلقه کرد زیر لب بدون اینکه 

 جلب توجه بشه لریدم باز پرو شدی دستتو بکغ ببینم 
 

ستتما: امیر بزار امشتتتب حس کنم یه خوانواده خوشتتبختیم دلم یه خونه گرم 
یکتا دخترمون به این خانواده احتیاج داره حتی اگر شده هفته ایی یه بار میخواد 

 حقشه که با پدرش بره گشت و گذار
 

 اومدم حرفی بزنم که با شنیدن صدای اشنای مانا تمام وجودم یخ بست
 

 _به به اقای امیرآریا در نقغ پدر خوب هستید شما



 
شتم با دیدن نیما و مانا  صدا برگ سمت  سبا ابهت به  ش شتم ن سرد رو پ ت عرق 

صدای گرفته گفتم : اونجوری  شون رفتم و با  سمت سما دادم اروم به  یکتارو به 
 که فکر میکنید نیست من 

 
شوری خون رو توی دهنم حس کردم  شده بود که  هنوز حرف از دهنم خارج ن

 و بعدش مشتای نیما بود که بدون لحظه ایی مکث رو صورتم فرود میومد 
 

تتی ، از نتتوا ختجتالتتت نتکتشتتتیتدی از روی بتتچتت نیما: عتتتوضت
ختتجتتالتت بتتکتغ چتتیتتتتی اونتتتجتتتوری کتته متتتتا فتتتکتتتر 
متتیتتکتتتنتتیتتم نتتتیتتتستت چتتی و متتتیتتخوای تتوضتتتیتتتک بتتتتدی 

 چتتتیتزی بتتترای گتفتتتتتتن داری 
 

دن دستتتشتتو روی هوا متوقف کردم و مشتتت نیما باال رفت ولی قبل پایین اوم
فریاد زدم : لتتعتتتنتتتتی تتتتتو چتی از زنتتدگتتتی متتتتن متیتتدونتتتتی 
هتتان فتتکتتتر کتتردی زورم بتتهتتت نتتتمتتیترستتته بتتختتتاطتتتتره 

 نتتتوام دستتتت روت بتتتلتتتند نتتتکتتتردم  
 



و من فقط ضتتربه هاشتتو دفع نیما مهار نشتتدنی بود با تما قدرتغ مشتتت میزد 
ساکت  سمانه  شده بود یکتا گریه میکرد و  سرخ  صبانیت  شدت ع میکردم از 

 گوشه ایی ایستاده بود و سعی داشت یکتا رو اروم کنه 
 

 مانا با گریه داد زد: نتتیتتمتتتتا بتتتتستتته، نتکتتتن
 

تر ت ت ت توا نیما ازحرکت افتاد و زد زیر گریه با هقهقه مردنغ فریاد زد : چ ت ا ن
چتتتترا تتتتتصتتمتیتتم گتتترفتتتتی احتستتتاستتتات اونتتتو لتتتکتته دار 
تتو قتتتستتتمتتتتتی از وجتتود ختواهتتتترم  تیتتکتتتته ت کتتنتتی مترت
شتتتتدی اختتتته متن بتتتتا چتتتته رویتتتتی بتتتترم بتهتتغ بتتتگتتتتم 

 ختوارسعتتشتتقتتغ پتتتتدر یتته بتتچتتته شتتتیتتتر
 

با شتتنیدن این حرف روانم بهم ریخت جنون داشتتتم اون لحظه به ستتمت نیما 
شتم براش  شک ندا شمایی که به قرمز بودنغ  شو گرفتم با چ یورش بردم و یق
خط و نشون کشیدم و گفتم : اگتتتته قتبتتتل ایتنتتکتتته ختودم بتتتتته نتتوا 

زنتتتدت نتتمتتتتیتتتتزارم بتتتگتتتم تتتتو بتهتتغ حتتتترفتتتی بتتتتزنتتی 
 نتتیتتتتمتا متتتیتتفتتهتتمتی متتتیتتتکتتتشتمتتتتت

 
نیما: چتی متتترتتتیتکتته هتتا تتتهتتتدیتتتدم متتتیتتتکتنتتی هتمتیتتن 
امتتشتتتتب هتتمتته چتیتتتو بتته نتتتتوا متیتتتگتتم چته لتتلتتتطتتتی 

 متیتتتختتتوای بتتکتتنتتی  



 
تم  دستامو دور یقه ت تن ت ت تک ت ت تی تع م ت تط ت ت نیما محکم تر کردم و داد زدم : ق

دستتتتتتی و کتته رو رابتتتطتتتته متنتتو نتوا بتتتیتتاد ، کتور متتتیتتکتتنتتم 
چتتتشتتمتی و کتتتته رو رابتتطتتمتتتون بتتاشتتته متتیتتتتفتتتهتتتمی 

 حتتتتتی اگتتته اون شتختتتتت  تتتو بتتتتاشتتتی 
 

شتتمای به خون نشتتستتتغ نگاهی بهم انداخت و لرید : اگه فردا این نیما با چ
شه من بهغ میگم اونوقت این  شده با موقع نوا از کثافط کاری های تو با خبر ن

 تهدید های تو خالیتم کاری و از پیغ نمیبره
 

 ]دو روز بعد[■■نواعزیزی  ■■
 

 لیمو منو نگا کنااِا نگا کن تروخدا عروس دوماد به این بد اخالقی نوبره نیمو، 
 دارم عکس میگیرم 

 
نیما از روی مبل بلند شتتتد و گفت : اه نوا بتمرگ ستتره جات دیگه هی میگم 

 اعصاب ندارم بدتر میکنه 
 

شدی بگو  شیمون  مثل خودش ابرومو باال دادم و گفتم : چیه خان داداش اگه پ
 هنوز عقد نکردیا 



 
سر مبارکحرفی از جانب نیما به گوش نرسیده بود که بالغ ه شگی مانا به   می

 من برخورد کرد 
 

شماها چرا  شوهر دوتایی باهم قاطی کردیدا چتونه  بلند خندیدمو گفتم : زن و 
 پاچه میگیرین

 
نیما که از صبک اخماش توهم بود لب باز کردو گفت: نوا کارو بیخیال شو االن 

 استراحت کن 
 

کردم و اروم گفتم: نگاه مشتتکوکی به مانا که از صتتبک چشتتماشتتو ازم میدزدید 
 طوری شده؟؟

 
مانا : نه بابا چی مثال قراره بشتته ، نیما من برم پیغ مامان ستتالن ناهید خانم 
رنگ کنم موهامو فردا زیاد تو ارایشگاه نباشم )پاچه خوار از وقتی قراره زن نیما 

 بشه به زی زی میگه مامان(
 

 سونمت نیما : منم کار دارم ، میخوام برم پیغ سعید صبر کن بر
 

 چشمامو گرد کردمو داد زدم : یعنی من تنها باشم؟؟
 



 نیما : من زود برمیگردم میخوام ببرمت جایی
 

 _اخ جون کجا میخوای منو ببری شیطون؟
 

 نیما: جایی که قرار بود دیشب با اقای عشقت بری
 

**** 
 نیما: مطمئنی میثاق؟؟

 
 فت و گفت : باشتتهنمیدونم میثاق چی گفت که اخم های نیما بیشتتتر توهم ر

 حواست بهشون باشه من تا یکساعت دیگه اونجام 
 

 اروم و با تردید گفتم : نیما چیکار میکنی؟،حالت خوبه تو پسر چتونه شماها
 

 نیما: یادته یه روز بهت گفتم امیر به درد تو نمیخوره زن داره 
 

 اخمامو توهم کشیدم و گفتم : یادمه، منظور؟
 

یادته چی گفتی؟ گفتی یه نامزدی ستتاده بوده و بهم  نیما پوزخندی زد و گفت:
 زدن 



 
تو  ت تن تی ت تم تم ه اعصابم از رفتار های نیما خورد شده بود داد زدم : آره ، االن

 متتیتگتم چتیتزی لتیتر از ایتتن نتتتبتوده 
 

نیما عصبی خندید و بلند تر از من داد زد : دختتتتتره کتتتودن ایتتتن اقتتتای 
 تتتتم زن داره هتتم یتته بتچتته شتتتتیتتر خواره عتتتشتتقتتت ه

 
_ختتتتتفتتتته شتتتو نتتیتتمتتتتا بتتتبتتنتتتتد دهتتتنتتتتتو هتتتترچتتی 
هتتیتتتتچتتی نتمتتتیتگتتتم بتتیتتشتتتتتتتتر ستتتو استتتتتتتفتتتاده 
متتتیتکتنتتتی ، لتتتتعتنتتتتتتتی متگتتتته بتتتا احتتستتاستتاتتتتتتم 

 تتوختتتتی متتتیتتتکتتتنتتتنش
 

تا  ت تی رو ب ت توض ت ت ت تود من اون ع ت ت ت تاش شوخی ب ت توا ک ت ت نیما: ن
چتتتشتتتمتتای ختودم بتتتتچتته بتتتتتغل دیتتتتدم متتتن هتیتتتتچتتی نتوا 

 متتتانتتا هتتم دیتتتدش
 

_نتتتیتتتتمتا ختتتتفتته شتتتتتتتتو اونقدر عصبی بودم که هیچی حالیم نبود 
ستتوختن دستتتم و ستترخی صتتورت نیما که نشتتون از ستتیلی بود که ناروا به با 

 صورت داداشم زدم به خودم اومدم
 



قطره اشتتکی از گوشتته چشتتماش فرو ریخت که بدون معطلی پاکغ کرد با 
صتتتدای بغض دار گفت : به مرگ خودت که وجودمی نوا من بدتو نمیخوام ، 

 ابسه عشق کورکورانه باید با حقیقت روبرو شد نو
 

از شتتتدت گریه نمیتونستتتم حرف برنم نه برای حرف نیما برای ستتیلی که به 
داداشتتم زدم بود اشتتک میریختم من چم شتتده چرا تو دو راهی امیر و نیما گیر 
افتادم بریده بریده میونه هقهقم گفتم : نت تیتت تمت تتتا چتت تتجت تتوری متیتت 

تتتتنتتتم عتشت تتتقتم متتتاهت  تخت تتوای ایتنقدر راحتت تتتت قت تبتت تتتول کت
 تلتته نتگتتتو داداش مت تتن طتاقت تتتت نتتت تدارم

 
نیما: بتتتتترا کتتی هتقتتهتتتق متتتتتیکتتتتنتتی ، بتتتترا اون اشتتتغتالتتی 

 کتته ختتنتدش کتتتتلتته رستتتتتتتتوران رو گتترفتتتتتتتتتتته نتتتوا 
 

***** 
ر کنم ولی بچه ایی که توستتط مرد من روی هوا نمیخواستتتم نه نمیخواستتتم باو

شیرین رقیبم  شت قهقهه های  شغ برمیگ شد و باخنده دوباره تو آلو پرت می
همه و همه حرف نیما رو اثبات میکرد ، زانوهام سست شد ، کمرم شکست ، 
بچه ایی که تو آلوشتتغ بود روی شتتکستتته های دلم لی لی بازی میکرد صتتد 

، نیما فقط شاهد این قصیه بود اروم به سمتشون  اشکام به همراه قلبم شکست



رفتم ، حالم خیلی خراب بود اونقدر خراب که میتونستتتم دنیارو اتیغ بزنم به 
 کجا رسیدی نواعریزی ؟؟ 

 
پشتتتغ بودم ، متوجه ام نبود مگه نمیگفت بوی عطرم همیشتته تو ذهنشتته پس 

اک کردم و زمزمه چرا نفهمید من با دله خونم پشت سرش ایستادم . اشکام و پ
ترش کنارت میمونم ،  تم تا آخ تم به شرافت ت تت گفتی قس وار نالیدم :یادت هس
شتتتتتتتتترافتت پیغ من گتتترو مونتتتد حاال با عشتتتق جدید چه میکنی بتتتی 

 شتتترف؟
 

ستم همین جمله  سم فقط تون ستم روی پاهام وای اونقدر حالم بد بود که نمیتون
یا نبودم لرق *خ*ی ها مرد واقعی رو بگم توی این  دن که تن *ا*ن*ت*ی بودم 

سیاهی رفت و دیگه هیچی  شمام  زندگیم بعد نیما  در حقم کرده بود کم کم چ
 نفهمیدم

****** 
 

صدای که زوری از ته  ستم بود با  سرم توی د شمامو باز کردم درمانگاه بودم  چ
 گلوم بیرون در میومد گفتم : نت تیتت مت تا

 
 کنار زد و گفت : جونم ابجی چیشده ؟به ثانیه نگذشته میثاق پرده رو 

 
 _متتتیت تثت تتتاق مت نتتو متیتتبتری ختونت تته 



 
 میثاق: نه بشین تا نیما بیاد میریم تا یک ساعت دیگه 

 
ستم  شت خفم میکرد نتون شردم بغض دا سفید ف سرمو روی بالغ  بدون حرف 

بود اون خودمو کنترل کنم و اروم شتتروع کردن به گریه کردن ؛ همه چی دروغ 
باغ اون لباس عروس ، اون حرفا و لیرت ها ، اون حسادت ها همغ دروغ بود 

 امیر ؟
 

با احستتاس گرمی دستتت های میثاق رو شتتونه هام ستترمو بلند کردم که میثاق 
ندارم  ثل اون اوال دوستتتت  مت نوا ، بشتتو م فت : نمیخوام اینجوری ببین گ

 خواهرمو اینجوری با بغض ببینم
 

دای خستتته نیما مانعم شتتد :بخاطره اون عوضتتی داری اومدم چیزی بگم صتت
 خودتو دالون میکنی نوا بخاطر امیر؟؟

 
نالیدم :نیما چرا   اشتتکام بدون خجالت روی گونه هام ستتر میخوردن اروم 

نمیتونی درک کنی دوستتغ دارم میفهمی بدون اون نمی تونم زندگی کنم، من 
 میمیرم 

 



 نوایی هستی که دنیا به یه ورتم نبود ،نیما:نوا اصال دیگه نمیشناسمت تو همون 
تو همون نوایی هستتتی که پستترارو ادم حستتاب نمیکردی و فقط دستتتشتتون 
ضعیفی نبودی  شده به خودت بیا ، تو هیچ وقت دختره  مینداختی ؟؟ نوا چت 
شو با ماتم و گریه  شکالتت رو به رو  شرایطت پس با م سخت ترین  حتی تو 

 باید بهغ نشون بدی بدون اونم میتونیچیزی حل نمیشه ، خوشبخت شو نوا 
 

کنترلم و از دست دادم و گفتم : متتتن نتتمتتتیتتتتتتونتتم ، متتتیتفتتهتمتی 
بتتتدون امتیتتتتر زنتتتتده نتیتتتستتتتم ، نتتتیتمتتا امتیتتتتتر قتتتلتب متن 
  بتتتتود اروم تر زمزمه کردم : با وجود این *خ*ی*ا*ن*ت* بازم برای اون زندم

 
نیما به دستتتم یورش اورد بازوهامو محکم گرفت و تکونم داد بدون توجه به 
محیط درمانگاه داد زد : احتتتتمتق تتتو از وقتتتتتتی بتتا امتتیتتتتر دوستتتت 

 شتتدی زنتتدگتتی نتمتیتتکتنتتتی یتتتته مترده متتتتتتحترکتتی
 

توای جتتدیتتتتتتد _نتتیتتتمتتا کتتتمتکتتم کتتتن ، متن از ایتتتتتن نتت
 متتتتتتتنتتتفتتترم

 
****** 

شگلترین عروس دنیایی  شردم و گفتم : تو خو ستم ف ست مانا رو محکم تو د د
 خواهری 

 



مانا لمگین نگاهم کرد و گفت : نوا تو چرا اینجوری ها؟ انگار اصتتال چیزی 
 نشده ، دارم میترسم

 
تونه ، پایان خیلی چیزا باشتتته ، ، پایان یه رابطه می لبخند زدم و گفتم : مانی 

مثله پایان یه احساس، پایان یه اعتماد، حتی پایان یه آدم ، منم تموم شدم مانی 
 پایان نوا رسید دارم سعی میکنم یه نوای دیگه بشم فقط کمک میخوام 

 
 مانا : کاش ، کاش امروز توی این روز 

 
د بهترین روز دستتتم و روی لبای ستترخغ گذاشتتتم و گفتم : هیغ امروز بای

 اکیپ ما باشه مانا ، خرابغ نکن منم خوشحالم
 

صویر خودم توی  شغ پرت کردم ، به ت سمتم اومد خودمو توی آلو مانا از به 
ایینه نگاهی انداختم ستترخی چشتتمام مثل ستترخی لب های مانا بود زیر لب 

 زمزمه کردم :خیلتی َستخته
 مانا: چتی َسخته ؟

 نتتو بگیره_اینکهت بغتِضت جلویه، حرف زد
****** 

ستام حمایتم کنه  ست با گرفتن د ستورم میخوا ستای گرم نیما بود ، ا ستم تو د د
اخ که چقدر تو کت و شلوار دامادی خوشگل شده بود ، کاش چشماشون لم 



نداشتتت ، از اینکه باعث شتتدم تو روز عقدشتتون ناراحت باشتتن از خودم بدم 
 اومد

 
 عاقد : آیای بنده وکیلم؟ 

 
 زیر لب لرید : په نه په، دکتری نیما اروم

 
مانا هم زیر لب خفه شویی نثار نیما کرد و باصدای بلند گفت : با اجازه مادرم 

 ، پدرم و بقیه بزرگ تر های مجلس بتلتتته 
 

شیدن فامیالی زی زی جون و مانا اینا  ست زدن و ِکل ک صدای د با بله ی مانا 
شد همه به ستام جدا  ست نیما از د شد ، د سمت عروس و داماد حجوم  بلند 

اوردن برای تبریک ،  بخاطره دود اسفند چشم ، چشمو نمیدید وقتی دیدم هیچ 
 کس حواسغ نیست بدون جلب توجه از اتاق عقد خارج شدم 

 
گوشی از جیبم خارج کردم ، با دیدن اسمغ که روی صفحه گوشی خاموش و 

 روشن میشد ، تماسو وصل کردم : کجایی؟ 
 

 حضرم سریع بیا جریمه نشم _سر خیابون م
 



بدون هیچ حرفی گوشتتی و قطع کردم از محضتتر خارج شتتدم و  قدم هامو تند 
کردم ، یکم که جلوتر رفتم ماشتتینغ رو دیدم ، دستتتمو بردم باال منو که دید 
ماشتتین و روشتتن کرد و جلوی پاهام ترمز کرد بدون معطلی ستتوار ُاپتیمای 

 سفیدش شدم
 

ا به جا کرد و گفت : میدونستتتم باهاش به عینک دودی و روی چشتتماش ج
 جایی نمیرسی وجود سما و عشق دیوانه وارش به امیر این اجازه رو نمیداد 

 
پوزخندی زدم و گفتم : برو سر اصل مطلب ، خیلی کار دارم که هنوز انجامغ 

 ندادم 
 

 _اینجا نمیشه ، بریم همین پارک دور میدون 
 

سمتم بدون حرف با ناخن هام ور میرفتم  شه ایی پارک کرد به  شین و گو که ما
 برگشت و گفت : با من ازدواج کن "

 
شدن مهره های گردنم باعث  صدای جا به جا  سمتغ چرخیدم که  جوری به 

 گرد شدن چشمای خودشم شد 
 

 _تعجب کردی نه؟



 
 +چی داری میگی تو ، شوخی میکنی دیگه مگه نه ؟؟

 
با جدی نبودم نوا ،  قدر  نه توی عمرم این ها راه برای  _ من ازدواج کن این تن

 برانگیختن حسادته امیره 
 

با عصبانیت داد زدم : متتیتفتتهتمتتی چتتی داری متتتیتتگتی فتکتر کتتردی 
 بتچتته ام نتتتته ؟؟

 
_نه بچه نیستتتی ، ولی برای اروم شتتدن خودت و ناارومی امیر تنها راه ازدواجه 

نمیخوام ولی باید روش فکر کنی ، تو با دشتتمنشتته یعنی من نوا ، االن جواب 
چیز زیادی نمیخوام خودتم میدونی که چقدر دوستتت دارم یکستتال بیشتتتره 
دنبالتم حاال که دیگه امیر نیست فکر کردی فرصت داشتنت رو از دست میدم 

 نوا ؟؟
 

صات امیر هک  شخ +چطوری میخوای با من ازدواج کنی هان؟؟ روی قلبم م
 شده

 
ن هک شده ، قول میدم اگه قبولم کنی عاشقت _مشخصات توهم روی قلب م

سات مارو  سا شبخت ترین دختر دنیا ، امیر همونجور که اح شی خو کنم ، می
 نابود کرد ، احساساتغ نابود میشه



 
برای صدومین بار اشک ریختم با بغض همیشگی این دو روزم گفتم : نمیخوام 

خودم جرعت احستتاستتات امیر جریحه دار بشتته ، مرده لرور داره چطور به 
 همچین کاری و بدم ، امیر من کله شقه اگه بالیی سر خودش...

 
حرف از دهنم خارج نشده بود که از شدت سیلی که به گوشم زد شوری خون 

 و توی دهنم حس کردم
 

بابهت به گوشه لبم که خون میومد نگاه کردم داد زدم : عتتتتتتوضتتتتتتی تتتو 
م دستت بتلتتتند میتتکتنتتتی ، فتکتتتتر کتردی کتتی هتتتستتتتی کتتته رو

هتتتنتوز بتتتته اون درجتتته از ذلتتتت نترستتیتتتتدم کتتته هتتر ختتتری 
 رستتتیتتد بتتتزنتتتته تتتو گتتوشتتتم 

 
اومدم از ماشین پیاده بشم که دستمو گرفت و گفت : نتتتتوا لتتلتط کتتردم ، 

دارم اونتوقتت تتتتتو  بتتبتتتختتشتتتیتتتتتد ، لتتعتتنتتتتتی دوستتتتت
 جتتتلتوی متتتن بتترای اون *خ*ی*ا*ن*ت* کتار نتگتتترانتتی متیتتکنی

 
به دستتتمال توی دستتتغ نگاهی کردم بدون اینکه چیزی بگه دستتتمالو نزدیک 
لبم کرد و گفت : جون نیما به درخواستتتم فکر کن ، چرا برای یک بار هم که 

 شده به هم دیگه فرصت ندیم 



 
ید برم نمیخوام تو بهترین روز زندگیی +نمیتونم  با ، درک کن فرشتتتاد ، االنم 

 داداشم نباشم 
 

_فردا ، نوا فردا میام پیشتتت و ازت جواب میخوام ، میدونم بهترین تصتتمیمو 
 میگیری 

 
 +اگه بگم نه چی ؟؟ 

 
_اونموقع هم بدون گفتن حرفی ، وستتتایلمو جمع میکنم و میدم امریکا دیگه 

 مزاحمت نمیشم 
 
 اشه فکر میکنم+ب
 

 _میبرمت تاالر دیگه
 

 +الزم نکرده 
 

 _لج بازی نکن حداقل بزار ببرمت دمه محضر با فامیالتون برو
 

 +پس حرف نزن فقط منو بزار همونجایی که سوار کردی



 
تا پنج دقیقه راهی که تا محضتتر بود حرفی نزدیم ، ذهنم شتتدیدا مشتتغول بود 

ه شدم و با بچه ها رفتیم تاالری که نیما اصال نفهمیدم کی از ماشین فرشاد پیاد
 اینا گرفته بودن

 
حتی با فکر ازدواج کردن با  فرشتتاد ، چندشتتم میشتتد تمام رویا های من با 
شتتخ  دیگه ایی رقم خورده بود هر بار که چشتتمام بستتته میشتتد ، چشتتمای 
مهربون امیر توی ذهنم نقغ میبست و بغض تو گلوم بزرگ تر از همیشه میشد 

 خواست داد بزنم مهربونم با من نامهربونی کردیدلم می
 

ضور  صال توی عقد برادرم ح شده بود به ظاهر میخندیدم ولی من ا سیاه  دنیام 
شد ، امیر این بود قوالیی که بهم  شد و کی تموم  شروع  شتم نفهمیدم کی  ندا

 دادی ، این بود خوشبختی که به نامم کرده بودی
 

خونه بهارم و دارم به ستتالمتی بدبختی هام وقتی به خودم اومدم که دیدم تو 
 میخورم

 
بهار : نوا جان مادرت بس کن ، فردا بچه ها میان گندش درمیاد ، استتمم بد 

 درمیره 
 



 +ختت تتتفتت تتته شتت تتو بت تتتهتت تتتتار ، دارم گتت تترم 
تامتتتت متیت تتتشت تتم پت تتیتت تتک و بت تتریتت تتز ، مت تیت تخت تتتوام بتته ستلت

 تی امتتیت تتر بتتت تتتخت تتتتو رم 
ستتتتالمتی دلے،ہ ، تنگغ ،رد ، ششستغ ، لهغ ،رد ، اما هنوزم به یاد 

 خوده عوضیغ میتپه...
 

سرمو رو پاهای بهار گذاشتم و با صدای کشیده گفتم : بتتتهتتتار دالتتتونتتتم 
 ، بتتتزار ختتتتالی بتتتشتتتم 

 
بعدم صتتدای نگرانغ که میگفت : نتتتتتوا ،  دستتتغ و بین موهام حس کردم و

 نتتبتتایتتتد ایتتن هتتتمتته متیتتختوردی
 

تد،  ت تاَی ت تا ب ت تت ت ت تی َوق ت تض ت ت تع ت ت بی توجه به حرفغ گفتم : بهار َب
 ؟َبتتدجتتتوری َدرِدت بتتتیتتاد ، تتتا ِبتتَفتتهتتمتتی َدرد چتتتیتته 

 
سقف قرمز خون شمم پایین ریخت به  شه چ شکی از گو ستجوی خدام ا ه به ج

تتاد وَزجتتر  تتی تتمتتیتتختوام ، َدرِدش ب تتا ن نگاهی کردم و نالیدم : ُختتدای
تتکار  تی تتتم چت تا ِدَل ت تتهتتمتتون ب تَف ت تتغ ِب تِه ت تتتی ِب ته ، َول تتشت تِک ت ِب

 َکتتتترد...
. 

 



***** 
با صتتدای بهار کم کم چشتتمامو باز کردم ، ستترم ستتنگین بود و حس میکردم 

 حلقمه معدم تو
 

 بهار: نوا پاشو دیگه ، تا قبل اینکه پسرا بیان یه سرو سامونی به خودت بده دختر 
 

 _ساعت چنده مگه 
 

 بهار: یازده مانی و نیما احتماال االن تو جادن و پسرا هم که دارن میان اینجا 
 

زوری از جام بلند شدم و به سمت حموم بهار راه افتادم ، فرصت نبود یه دوش 
رفتم و زود اومدم بیرون لباستتایی که بهار برام گذاشتتته بود رو تنم کوچیک گ

کردم ، شتتونه رو برداشتتتم و تو موهای خیستتم که تقریبا تا زیر باستتنم میومد 
 کشیدم ناخواسته به روزای خوش زندگیم سفر کردم

 
امیر: حق نداری هیچوقت موهاتو کوتاه کنی ، میخوام موهات زمین خونمون 

 رو جارو کنه 
 
برو بابا همینجوریم زیاد بلند شتتده حموم رفتن ستتختم شتتده ، اگه موهام قد _

 خودم بشه که من دیگه سالی یه بارم نمیرم حموم 



 
امیر دستتتی رو موهام کشتتید و شتتیطون گفت : اشتتکال نداره خانمم خودم 

 میبرمت حموم 
 

 وکوله صورتی بنفشمو توی بازوش کوبیدم و گفتم : اره خیلی عالی میشه نیمار
 هم میارم 

 
چهرش توهم رفت و گفت : فکر کنم شتتب اول عروستتیمونم نیما وستتط ما 

 بخوابه 
 

 بهار : نتتتتتوا کتتتتجتتتتتایتتتتتی تتتتتتتو ؟؟ 
 

 _وایی چرا داد میکشی همین جام دیگه 
 

صدات میکنم احمق ؛ بیا این ادامس و کوفت کن دهنت  ساعت دارم  بهار : دو
 میفهمه بو الکل نده میثاق تیزه 

 
سرو  شم لره ایی رفتم و ادامس و تو دهنم پرت کردم ، این روزا بهارو میثاقم  چ
گوشتتشتتون میجونبید بهار که اومد از اتاق خارج شتته گفتم : بهار ارایشتتگاه 

 کجاس اینجاها؟؟ 
 



 بهار: وا چرا؟ 
 

 _موهام موخوره گرفته میخوام برم سرشو کوتاه کنم 
 

 گاه بزرگ هست عصری باهم بریم بهار: همین پشت کوچه یه ارایش
 

_خودم میرم تا قبل اینکه پستترا بیان برمیگردم ، عصتتری میخوام برم بیرون کار 
 دارم 

 
 بهار مشکوک نگام کرد و گفت : کجا به سالمتی؟ 

 
_واستته بستتتن یه قرار داد میرم ، یه قرارداد با دلم و شتتخصتتی که میخوام دلم و 

 بهغ امانت بدم
 

توجه به چشماس گرد شده بهار بافتم و مانتوی چهارخونه  موهای بلندمو بدون
 مشکی سورمه ایی بهارو تنم کردم 

****** 
 طیبه خانم : عزیزم بشین تا بیام موهاتو راست و ریس کنم 

 
 از جام بلند شدمو گفتم میشه از قیچی تون استفاده کنم 



 
 البتهطیبه خانم درحالی که صتتورت یه خانم مستتن رو بند مینداخت گفت : 

 عزیزم ، روی میزه
 

نگاهی به قیچی بزرگ روی میز انداختم و بعد به موهای بافته شدم که رو شونه 
ستتمت راستتتم افتاده بود ، بغض گلومو گرفته بودو حرفای امیر توی ذهنم ِاکو 

 میشد 
 

 حتق نتتتداری متتوهتتتاتتو بتزنتتی
 متتتوهات بتتتوی گتتل متتتیتتده نتتتتوا 

متیتتشتتته متتوهای دختتتتتترم متثتتل متوهتتای تتتتتو یتته  یتتتعتنتتتی
 آبشتار طتلتتایتتی بتتتاشتتتته

 
 حتق نتتتداری متتوهتتتاتتو بتزنتتی

 متتتوهات بتتتوی گتتل متتتیتتده 
 

 حتق نتتتداری حتق نتتتداری حتق نتتتداری
 

قیچی و اونقدر این کلمات توی ذهنم چرخید که با صتتدای جیغ طیبه خانم ، 
 تیکه بلند و بافته شده موهام از دستم افتاد

 



طیبه خانم : وایتتتتی ختتتتدا متتترگتتتتم بتتتده دختتتتتتتتتر چتتیتتکتتار 
 کتتردی 

 
 با گریه گفتم : کاری که باید میکردم ، برام دورشو خالی کن طیبه خانم 

 
 تر ؟؟ میدونیطیبه خانم به سمتم اومد و گفت :اخ اخ حیف این موها نبود دخ

 روزی چند نفر به حسرت موهای تو میان استیشن میکنن 
****** 

صدای لرلر طیبه خانم که دور موهامو خالی میکرد  صدای هقهقم ارومم تو 
سالمه که باید یه تنه این همه  شده بود ، دلم گرفته بود خدایا مگه من چند  گم 

به پسری که دوسغ  درد بکشم ، مگه چند سالمه که بخوام برای دالون نشدن
 ندارم بله بگم 

 
 طیبه خانم با صدای لمگین گفت: موهات خیلی خوشگل بود دخترم 

 
 زیر لب با صدای گرفته گفتم : دختر لمگین و چه به بوی بلند طیبه خانم 

 
به مراد دلت  له خدا  یدونم لمت ، لمه عشتتقه ایشتتتال به خانم : دختر م طی

 میرسونتت ، کارت تموم شد عزیزم
 



سمت موهام نگا ستامو به  ه لمگینم و به آیینه دوختم دیگه موهام بلند نبود ، د
ستای مهربون امیر توش نمیرفت ، خدایا  شد ببافمغ ، دیگه د بردم ، دیگه نمی

 کاش منم میدیدی
 

 چقدر مششوڪ است!!
 قطره اششی ،ه... 

 متی چشد و نمتی دانتی
 به ،دام بهانته آمتد!

 و چته بتی بهانته رفتت!!
 

شگاه که بیرون اومدم گوشیم زنگ خورد فرشاد بود تماس و برقرار کردم  از ارای
 فرشاد اروم گفت : نوا فکراتو کردی؟ 

 
 _کجایی فرشاد؟

 
 +خونه دوستم چطور ؟ 

 
 _بیا دنبالم میخوام شرطامو بگم 

 
 +یعنی..نوا یعنی قبول ...وایی خدا باورم...

 



 _ادرس و میفرستم االن زود بیا فقط
 

س و براش فرستادم و تا اومدن فرشاد دور خودم چرخیدم یه نگام به عکس ادر
امیر روی گوشتتیم بود و نگاه دیگم به موهای کوتاه شتتدم اونقدر فکر کردم که 

 اپتیمای فرشاد جلوی پاهام ترمز کرد
 

 فرشاد در جلو رو باز کرد و گفت : نوا بپر باال
 

 فرشاد برگشتم اومد حرفی بزنهسوار ماشین شدم و درو به هم کوبیدم به سمت 
 که شالم از سرم افتاد و چشمای فرشاد از شدت تعجب گرد شد

 
 _نتت تتوا متت توهت تتتتات ، چتتتتترا کتتوتتتتتاشون کتتتردی؟

 
 + بتتوی دستتتتتتاشتتتتو متیتتداد

 
با ستتکوت فرشتتاد ستتکوت طوالنی بینمون برقرار شتتد که اشتتکام دوباره راه 

دن، فرشاد با ناراحتی گفت : االن دیگه چرا گریه میکنی؟واسه خودشونو پیدا کر
 امیر؟؟

 
 +نه ایندفعه برای خودم 



 
 _وا خل شدی ؟؟ 

 
 +نه یه بار زندگیمو مرور کردم دلم واسه خودم سوخت

 
فرشاد با عصبانیت ماشین و گوشه ایی نگه داشت و گفت : نوا داری با خودت 

امیر مرد، نوا داری روحتو میکشتتی چیکار میکنی لعنتی؟؟ بس کن تموم شتتد 
 میفهمی اینو 

 
تگ+ یه  ت ته ی وشت تنِِ دت ت ت ته نقط، یهج ت ت ت تعیه  ۰ت ت ت تبُغِـہ المت ت ت ،یه ضت
فیه کا، اطره تتتتهایت خَـتتنتتے ب وتته ستتتتشک ِِ دل، یه فرتَـا حتتتنیُِ د

 نشُد گرَـتم ناوَـتجِی بَرا
 

ی این چرندیات به انتقام فکر کن نوا _هه خانم زده به سرش شاعر شده ، به جا
حاال هم شتترطات رو بگو میخوام مامانمو فردا بفرستتتم خواستتتگاری هرچه 

 زودترامیر دالون بشه ، برا من بهتره
 

 +کاش حداقل تویی که ادعا میکنی از امیر بیشتر دوسم داری درکم میکردی
 

 ]پنج ماه بعد[



 
بتترمتتیتتدارم کتتتستتی و کته _نتتوا ، بتتته نتتتامتتتوستتتم قتتتستتم 

 بتتتختتواد بتتیتتتتن متتا فتتتاصتتتلتتته بتتتنتتدازه حتالتتیتتتتتتتته 
 

نیما که در حال انفجار بود داد زد : متتترتتتیتکتتته گتتمتتتشتتتو از جتتتلتو 
 ختتتونتته ختتتواهتتتر متتتن نتتامتتتتزد داره 

 
وم داشتن کالغ سیاه مارو چوب میزدن چشمای فضول همسایه ها که از پشت ب

حس میکردم ، امیر ناگهانی به ستتمت نیما حمله کرد و شتتروع کرد داد و بیداد 
کردن : عتتتتتوضتتتتی هتتتمتغ تتتتقتتصتیتتتتر تتتتو بتتتتود تتاوان 
متوهتتتای عتتتروستتکتتتتمتتتو از تتتک تتک شتتمتتا حتتترومزاده ها 

 متیتتتگتتیرم 
 

 تی متتیتتگتتتتتی ؟؟ حتتتتترومتتتزاده..._چتتتتت
 

شتم با  شون رو ندا شید تحمل دعواهای تقریبا هر روز سوت میک شت  سرم دا
تمام توانم جیغ بلندی کشیدم و شروع کردم به زار زدن : بت تتتتس کت تتنتتتیتتت 
تد ختتتستت تتتت تتم کتتتردیت تتتتتد ، امت تیتت تر بتت تترو پتتی زنتتت تدگتیت 
تت ، لتتتعت تنتتتتی دیت تر اومتت تدی هتتتفتتتتته دیتت تگتته عتت تتروس 



متتیتتتشتتتم، چتته دیتت تتتر فتتهتتتتمتیتت تتدم بتترات یتته عتروست تتک بتت 
 تتودم 

 
تن  ت تر از م ت ت ت تی ت تی ل ت تس ت ت تزارم زن ک ت ت ت تی ت تردی م ت ت تر ک ت تک ت ت امیر :ف

تد نتته تتتتا یتتته هتتتتفتتتتته بتتتشتتتتتی نتوا لتتبتتتتاس ستتفتتیتت
دیتتتتتگتتته بتتتتایتتد لتتتبتتتاس متتشتتتتکتتی بتتتپتتتوشتتی دالتتتتت و 

 بتتته دلتتتته اون فتتتتترشتتتتاد متتتیتتتتزارم نتتتتتوا 
 

سی چیزی میگفت  ۴دقیقا  ست و هر وقت ک ش ماه بود امیر جلوی خونه ما می
سایه دعوای بزرگی تو کوچه راه میند سایه من هرجا میرفتم مثل  شده بود  اخت 

پشتتتم بود ، حتی وقتی با فرشتتاد بیرون میرفتم امیر هم قدم با ما راه میومد عین 
الت ها شتتده بود ، چشتتمای قرمز موهای چولیده و ستتیگار نازکی که توی این 
چهار ماه همیشتته گوشتته لبغ بود و با ولع بهغ پک میزد ، وجودم از نگاهای 

میلرزید ولی زندگی من بازی نبود ، نمیتونستتتم به این راحتی ها با لم دارش 
 این *خ*ی*ا*ن*ت* کنار بیام 

 
نیما : تتتتتتو کتتتتی و تتتهتتدیتتتتتتد متتیتکتتتنتتتی هتتتتتان ؟؟ کتتتتی 

 بتتتتهتتت هتمتتتتچتیتتتن جتترعتتتتتتتی متتتیتده ؟؟ 
 



تهتدیتتتد متیتتکتتنتتتتم هتتیتتتچ امیر : گتتردنتتتم کتتلتتفتتتتتتتته تتتت
تتتتهتتدیتتتدامم عتتمتتتلتتتتتی متتتیتتتتکتتنتتتتم متتیتتتتختتوام 

 بتتتبتتتیتتنتتتتم کتی بتتتتهتتتتم حتترف متتتیتتتزنتته 
***** 

 
 یه بالیی سرت نیاوردمنیما:امیر راه تو بکغ برو تا

 
برای صتتدومین بار افتادن به  امیر با حرف نیما دوباره به طرفغ حمله کردم و 

 جون هم و داد و بیدادشون کله کوچه رو برداشته بود
 

شدم  سابقم  شق  شاهد جنگ بین برادرم و ع ستم و  ش بدون حرف لب جدول ن
بین دعوا نگاه امیر تو نگاهم گره خورد ، نیما از فرصتتت استتتفاده کرد و مشتتت 

و به درد اورد دلم محکمی به دماغ امیر زد جاری شتتدن خون از دمالغ قلبم 
شده بودم امیر اروم  شک  سر جام خ شم و به طرفغ برم ولی  ست بلند  میخوا
اروم به طرفم اومد ؛ هر چقدر نزدیک تر میشتتد خاطره هام پر رنگ تر میشتتد 

 بوی عطرش بیشتر مستم میکرد درست مثل قدیما 
 

و به رامیر با بعضتی که دلمو اتیغ زد  گفت: نوا ، عشتقم بس کن مرگ امیر تو 
 عشقمون تموم کن جدایی و . . .

 



سی یه روزی تمام محبتغ برای من بود  شقم اونم از زبون امیر ک شنیدن ع بعد 
شدم ، دقیقا رو  شو نفهمیدم  از جام بلند  ست داد دیگه بقیه حرفا بهم جنون د
سره  شکم با  صورتغ ا سیلی که زدم تو  ستم و بلند کردم و اولین  بروش بودم د

پا یین اومد اومد، دستتتت خودم نبود انگار وقتی گفت عشتتقم امیر همزمان 
حسادتی عمیق توی جونم ریشه کرد ، بدون توجه به اینکه توی کوچه خودمونم 
شروع کردم به داد  سرم  شت  صفحه بافتن پ شروع میکنن به  سایه ها فردا  و هم
زدن : متتتتن عتتتشتقتتتتتتتم بتتته چتتتته جتترعتتتتتی ایتتتتن حتترفتتو 

تتیتتزنتتی هتتا، بتته متتتن متیتتتتگتتتی عتشتتتقم بتتتعتد شتتتبتا تتتتو م
آلتتوش یتکتتتی دیتگتتته متتتیتختتتوابی ، بتتته متتتتن متتتتیتگتتتتی 
تدات  تا ص ت ت ت تاب ته ب ت ت ت تچ ت ت تر ب تت ت ته دخ ت ت تی ی ت تت ت ت تم وق ت تق ت ت ت تش ع

 متتیتتتکتنتتتته 
 

محکمی به صتتورت امیر میزدم ،  باهر حرفی که از دهنم خارج میشتتد ستتیلی
ست امیر  شتم ، قلبم زخمی بود دلم میخوا ختتتتیلی حرفا توی دلم بود درد دا
یک هیچ توجیحی بجز  چه کوچ فت اون ل نه ولی عقلم میگ توجیحم ک

 *خ*ی*ا*ن*ت* نداره
 

ضیک بدم ، بابا به  صدای گرفتغ گفت :نوا چرا نمیزاری برات تو امیر با همون 
یه فرصتتتت کوچیک میدن که از خودش دفاع کنه ، نوا  هر مجرمی قبل اعدام

که  ما زنم بود ، این ندگیم ستتت یایی تو ز که تو ب له این چرا نمیفهمی قب
داشتم یه دچیز عادیه درک کن،  اگه تو توزندگیم بودی و  همیچین رابطه باهاش 



شتی مجازاتم کنی ، ولی االن این مجازاتی که برام درنظر  للطی میکردم حق دا
تی برای من منصفانه نیست،  به سرت قسم من از هیچی خبر نداشتم سما گرف

واستتم تموم شتتده بود تو شتتده بودی تمام هستتتی من ، از کجا میدونستتتم بعد 
 یکسال سما بچه به بغل برمیگرده و زندگیمو نابود میکنه

 
حق داشت، نه نداشت ، نمیدونم شایدم داشت ولی من ، من نمیتونستم تحمل 

صدای گرفته گفتم: دیره، دیگه کنم ،  لب شدمو با زبون تر کردم و با  شک  ای خ
خیلی دیره اقای اریا ، هفته دیگه عروستتیمه و داماد برادر خونده جنابالیه ، به 
حرمت شیر مادر فرشاد که تو رگته دیگه نیا در خونمون کله محل دارن از من و 

 ماشین تو میگن
 

 دون تو میمیرمامیر: نوا ، نکن اینکارو میدونی که ب
 

ته دیگم  ندم و هف که ز بدون تو میمیرم، ولی میبینی  نوا: منم فکر میکردم 
ستم کردی پاتو از زندگی من بکغ بیرون پوزخندی زدم و گفتم :  سیمه خ عرو

 تولد دخترتم پیشاپیغ مبارک 
 

با گفتن این حرفم امیر ستترخ شتتد و رگ گردنغ بیرون زد زیر لب لرید: پس 
 بط اره ، لیال رو به عزاش میشونم اون عوضی شده را

 



امیر جلو چشتتمای گرد شتتتده همه افرادی که توی کوچه ایستتتاده بودن مثل 
وحشی ها سواره ماشینغ شد و کوچه رو با سرعت ترک کرد ، با گازی که داد 
صتدای وحشتتناکی تولید شتد که عرعر حشتمتم باهاش بلند شتد : نگاشتون 

 فتن ؛ دختره معلوم نیست...تروخدا ارامغ و چند ماهه از ما گر
 

تد  ت تن تب ت ت با صدای داد نیما همهمه ها و صدای نحس حشمت قطع شد : ب
دهتتنتتتتو ، هتتتتر چتتتتی متتتیتتخوام هتتیتچتتتی نتتتگتتتم بتتدتتتتر 
متیتتکتتنتتی ؛ اختتته بتتتته تتتتتو چتتته ربتتتتطتی داره زنتتتیتتکته ، 

تتتار ختتودت بتتتتود ارامتشتتتتت بتتتهتم اگتتتتته تتتو ستترت تتتو ک
تارو  تر ک ت ت ت تن س ت ت تری ت ت تد ب ت تی تن ت ت تع ک ت ت تم ت تورد ، ج تخ تی ت تم ت ت ن
زنتتتتدگتتیتتتتتون نتگتتاه هتتتای کتتتثتتتیتتفتتتتتتتتونتو از زنتدگتتی متتا 

 بتتترداریتتد
 

رشاد ر فحرفاشون و دعواهاشون برام مهم نبود ، ترسیده بودم اگر امیر بالیی س
 میاورد چی؟؟

شادو   شماره فر ستای لرزون  سمت تلفن رفتم با د شدم و به  سریع وارد خونه 
 گرفتم ولی خاموش بود 

 ترسم بیشتر شد لرور اینجا ارزش نداشت ، امیرو گرفتم 
 بتوق 

 بتتتوق 
 بتتتتتتتوق و...



 متشتتتترک متتتورد نتظر در دستتتتتترس نمتتی بتتتاشتتد ...
   

تتنتتتتتتی ، بی سیم و روی زمین پرت کردم و به کیفم که روی زمین لتتتتعت
بود چنگ زدم با عجله از خونه خارج شتتدم ، داشتتتم خدا خدا میکردم اتفاقی 
نیوفته، اون امیر لعنتی کار اشتباهی نکنه ، کوچه خلوت شده بود نیما به ماشین 

 طرفم اومد و گفت تکیه کرده بود و مانا سعی داشت ارومغ کنه با دیدن من به
 : کجا؟؟چرا رنگ پریده ؟؟ 

 
سرم میچرخید یخ زده بود دهن باز کردن و بدون  ستام از فکری که مدام توی  د
 لحظه ایی فکر گفتم : نتتیتتتمتتتا امتتتیر رفتتتتت فتتتترشتتادو بتکتتشتتتته

. 
 

******* 
وبان رو وار اتیک ساعت از رفتن امیر گذشته بود ، ماشین نیما با سرعت دیوانه 

طی میکرد و من بی محابا اشتتتک میریختم و شتتماره لیال خانومو میگرفتم ، 
داشتم از جواب دادن اونم نا امید میشدم که صدای خستغ توی گوشم پیچید 

 : جانم دخترم؟ 
 

 _لیال خانم...ِام لیال خانم ..فرشا....امیر 
 



ستا شی و از د ستم چی بگم که نیما گو شده بودم نمیدون شیدهل  و  م بیرون ک
 گفت: لیالخانم شما کجایید ؟؟ 

 
 لیال: من پیغ شهره هستم اقا نیما چیشده؟؟ اتفاقی افتاده 

 
 نیما: لیال خانم فرشاد کجاس؟؟خواهشا نگید شرکته

 
 لیال: وا اخه چرا نگم؟ فرشاد از دیشب شرکته چیشده نیما دارم نگران میشم 

 
میر دیوونه شده باید یکیشونو پیدا کنیم نیما: لیال خانم جون فرشاد در خطره ، ا

 و اگر نه معلوم نیست قراره چه اتفاقی بیوفته 
 

 لیال که معلوم بود شکه شده بلند باصدای ترسیده گفت: یتتتاابتتولتتتفتضتتل
 

شه  شاد دعا کنید امیر قبل ما اونجا نرفته با شرکت فر نیما: منو نوا داریم میریم 
 لیال خانم 

 
نم میکرد ، مگه میشد امیر من ادم بکشه ، نتتتتتته نتتتته این حتی فکرشم دیوو

 امکان نداره تمام بدنم یخ زده بود ، برای فرشادم نگران بودم  
 



_نتتت تتیتتمت تتتا تتت تنتت تد بت تترو ، عت تتتتجتتتتلتت تتتته کتتتن لتتتتعتتنت 
هتتتای زنتتدان  تتتتتتی نتتمتیتت تخت تتتوام امتت تیترو پتشتتتت متیتتتتله

 بتتتبتتیتتنتت تتم ، فتترشتتاد نتتتبتتتایتت تد طتتتتوریتغ بتتتتشت تتته 
 

نیما: ختتتتفتتته شتتتو نتتتتوا دهتتتنتتتتتتتتو بتتتتتبتتنتتتتتتتد دختتتتتتر، 
 هتتتتتیتتتتچتتی نتتتتمتتیشه

 
شین روی زمین می ستیکای ما وند ، منیما اونقدر تند میرفت که جای چهارتا ال

سینم بی قراری میکرد  شد ، قلبم توی  صدای بدی بعد هر ترمز نیما ایجاد می
 میدونستم قراره اتفاق بدی بیوفته از صبک این حس نحس همرام بود

 
هر فکری میکردم بیوفته  جز اون ، حستتتاب هرچیزی و کرده بودم ولی ، ولی 

برای  ه کرد جوونیمواتفاقی که افتاد منو برای همیشتتته نابود کرد ، زندگیمو تبا
همیشتته از من گرفت ، درد داشتتت اون اتفاق به قدری بهم ضتتربه زد که جاش 

 سالهای سال توی قلبم موند
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

سرم سنگین بود و چشمامو به زور باز نگه داشته بودم صدای سمانه برام گنگ 
 بود زوری ، روی پاهام ایستاده بودم 



 
ال راحت بخواب عزیزم ، بعدا به حستتاب فرشتتاد ستتما: قهوتو بخور بعد با خی

 میرسی بعدشم خودم میرم خواستگاری نوا 
 

جرعه ایی دیگه از قهوه ایی که ستتمانه درستتتت کرده بود رو خوردم و گفتم : 
 مرسی سمان توی این روزا خیلی هوامو داری و کمکم میکنی 

 
ام یفمو انجسما دستشو روی پاهام گذاشت و با لحن پر نازی گفت: عزیزم وظ

 دادم ، حاال بخواب میدونم سرت درد میکنه
 

 با لیض نگاهغ کردم و گفتم: چرا اسرار داری بخوابم؟؟
 

 سما: نه...نه..عز..یزم..مم..ن..که...
 

چشمامو ازش گرفتم ، تا اخرین قطره قهوه رو سر کشیدم و بهغ گفتم : حیف 
شه یکتا  ست با سرته ، حوا ستم واگرنه میفهمیدم چی تو  شد نیارخ یغ بیدار 

 باالسره من 
 

ستتما: نه جونم مگه احمقم برو بخواب لمتم نباشتته بهترین کارو کردی امیر ، 
 کشتن فرشاد چیزی و درست نمیکرد

 



سمت اتاقم رفتم ، انگار با خوردن اون قهوه کله انرژی  ست به  س با قدم های 
ضتی مو از دستت دادم ، امیری که نیم ستاعت پیغ به قصتد کشتت یه ادم عو

 داشت میرفت نبودم 
 

 به خودم که اومدم دیدم ، روی تختم و پلکام داره روی هم میوفته
 

 ]] سمانه کرمانی [[
 

در اتاق که بسته شد لبخندی زدم و شماره بابا رو گرفتم به ثانیه نکشید صداش 
 توی گوشم پیچید: جانم دختر بابا 

 
 _بابا وقتغ رسیده 

 
 بابا: وقت چی رسیده سما؟؟

 
 رون انداختن نوا عزیزی از زندگی دخترت _بی

 
 بابا: پس بالخره همه چی اونجوری شد که ما میخوایم مگه نه؟؟

 
 _اره بابا همه چی ردیفه ، قناری خانمم داره میره شرکت فرشاد 



 
شتن دختر زرنگی مثل تو،  سما افتخار میکنم به دا بابا: چی از این بهتر ، عالیه 

 یقت زندگیمو نمیفهمیدم اگه تو نبودی بزرگ ترین حق
 

_بابا بعدا هم میتونی بهم افتخار کنی االن بهتره شتتاهرخ و بفرستتتی بیاد اینجا 
 وقتشه منم به مراد دلم برسم

 
سمت اتاق امیر رفتم ، در  شی رو قطع کردم و به  بدون هیچ حرف دیگه ایی گو

فتاده ا باز بود و هیکل گنده امیر با چهره یه پسر بچه دوست داشتنی روی تخت
 بود 

 
ستم واگرنه میفهمید  ش شدم ، باید لیوان قهوه رو می ستم و از اتاق خارج  درو ب

 بهغ دارو دادم
 

ستم مانع کغ اومدن لبخندم  ساعت بعد زنگ اپارتمان رو زدن نتون حدود نیم 
سریع از خونه خارج  شتم  سط بردا شین امیرو ، از روی میز و سوئیچ ما شم  ب

خوشتتحال که دلم میخواستتت ستتاعت ها  شتتدم ، خوشتتحال بودم اونقدر
ب*ر*ق*ص*م ، دیدن با شتتاهرخ و اون قیافه خالفغ گل از گلم شتتکفت و 
 بهغ نزدیک شدم با صدای زمختی بدون سالم گفت:سوئیچ و بده تا دیر نشده 

 



شیرینی  ست انجام بده تا  سمتغ پرت کردم و گفتم : کارت و در سوئیچ و به 
 خوبی بگیری 

 
شروع نمیکنی به حلوا درست کردن ، فردا خونتون شاهرخ: چرا از همی ن االن 

 شلوغ میشه 
 

قهقهه ایی زدم و با خنده گفتم : حلوارو که درست میکنم اونم با دستای خودم 
 ، ولی اونجا که شلوغ میشه خونه ما نیست

 
شاهرخ: سمانه خانم لباس مشکیتو کنار بزار، چون تا یک ساعت دیگه فرشاد 

 وی آشیونه ی مخفیغ کشته میشه ولی...مقدم به دست من ت
 

پارکینگ بود نگاهی انداختم و تو ادامه حرف  به خودم توی آیینه ایی که توی 
شتتاهرخ گفتم : نوا فکر میکنه امیر اون کارو کرده و برای همیشتته از زندگی من 

 فاصله میگیره
 

شتتتاهرخ : اگه اینجوری میخوای ، پس همین میشتتته ولی بهم بگو چرا از اون 
 ماهه که... ۴دختر متنفری؟؟ 

 



شاهرخ  شه ، با نفرتی که وجودمو پر کرده بود نگاهی به  شتم حرفغ تموم ب نزا
شه از من گرفت ، حتی حاال هم  انداختم و گفتم : اون دختر حق منو برای همی
که تو زندگیم نیستتت ستتایه نحستتشتتو حس میکنم ، نوارو باید ریشتته کن کنی 

 شاهرخ باید نابود بشه
 

 ■■ا عزیزی نو ■■
 

_یتتعتنتتتی چتی نتتیتتتستت نتیتتتتتتمتا ؟؟ متتگتتتته متیتتتتشتتته 
 ختدایتتتا ختتودت بتتختتیتتتر بتتگتذرون 

 
نیما: به جای ابغوره گرفتن شتتماره اون دوتا عوضتتی و بگیر تا ببینیم چه خاکی 

 باید بریزیم تو سرمون 
 

خشتتک شتتده بود و با ترس  نیما کالفه جلوی در کمپانی راه میرفت ، اشتتکام
افتاده بودم به ناخون هام که دهن باز کردم و حرفی که به گفتن و نگفتنغ شک 
باز نمیکردم :  کاش الل میشتتتدم و دهن  که ای  به زبون اوردم  داشتتتم رو 
نیما....فرشتتتادو امیر...وقتی...وقتی..نوجوون بودن..یه پاتوق داشتتتن...بریم 

 زود باش نیما دلم گواه بد میدهاونجا شاید اونجا پیداشون کنیم 
. 

 



شو بریم تا اتفاقی  سوار  نیما نگاهی بهم کرد و گفت: االن باید بهم بگی ، زود 
 نیوفتاده 

 
سالن ورزشی خالی تو جاده کرج رو  شدیم و من زود ادرس اون  شین  سوار ما

شت نیما با  ۸۰به نیما دادم،  سالن میگذ شاد توی اون  صد اوقات فراقت فر در
یروند و من با چشتتمایی خالی از هر حستتی به جاده خاکی نگاه ستترعت م

 میکردم 
 

 نیما: نوا از کدوم طرف برم 
 

سالن ورزشی بزرگ و  شاره کردم و گفتم : انتهای این اتوبان یه  سمت چپ ا به 
شاد میگه وقتی  شدس، فر سالغ بوده با امیر میومدن اینجا  ۱۷،  ۱۶فراموش 

امیرینا میان تهران صتتتاحب اینجادمیمیره ولی والیبال بازی میکردن ، بعد که 
 فرشاد هیچ وقت اینجا و فراموش نکرده

 
نیما به سمت چپ پیچید و ماشین و گوشه ایی پارک کرد ، دوتایی پیاده شدیم 

بود و هوا رو به تاریکی  ۵و به ستتمت اون مجتمع بزرگ راه افتادیم ، ستتاعت 
 میرفت 

 
 نیما: نوا پس ماشین فرشاد کو؟



 
یدن ماشین فرشاد زیر دیوار بلندی که اسم مجتمع ورزشی روش بود لبخند با د

 کم جونی زدم و گفتم اونجاس
 

لحظه ها به کندی میگذشتتت دستتتای ستتردمو تو دستتتای گرم نیما جا دادم ، 
انگشتای نیما دور مچ دستم محکم شد به چشماش نگاه کردم کردم اطمینان، 

 یدیدم چقدر خوب بود که نگرانمهعشق، ترس،نگرانی همه ی اینهارو توش م
 

شده بود و دیوار های  سفالت ن نگاهی به اطراف کردم، زمین های منطقه هنوز ا
سم مجتمع روش بود هم  شده بود تابلو بزرگی که ا سته  سته پو مجتمع همه پو

 کم کم داشت پوسیده میشد 
 تعجب برانگیز بود ولی اون منطقه خالی از هرنوع پوشتتغ گیاهی بود به قول
زی زی جون انگار خاک مرده پاچیده بودن همینجوری محو فضتتتای اطراف 
شیدم و  سالم بود نفس راحتی ک شاد که  شد ، با دیدن فر سالن باز  بودم که در 
نگرانیم جاشو به عصبانیت از این همه بی مسئولیتیغ داد ،با وجود فاصله ایی 

 که داشتیمم میتونستم تعجب و توی نگاهغ ببینم
 

گرانی گفت : شتتما اینجا چیکار میکنید با گفتن این حرف دستتت فرشتتاد با ن
 پاچه کتشو روی دستغ انداخت

 



اومدم حرفی بزنم که نیما از من پیغ دستتتی کرد و گفت : مرتیکه نفهم چرا 
گوشیتو برنمیداری نیما دستمو ول کرده و به سمت فرشاد راه افتاد، سوز سردی 

ضای نیمه تاریک ا شینی ف سمت نور اومد و چراغ ما شن کرد ، به  ونجا رو رو
برگشتم قبله اینکه بتونم منبع نورو ببینم ، صدای گاز وحشتناکی بلند شد چراغ 

 ماشین تو چشمام خورد و دستامو جلوی چشمم گرفتم 
 

شدنغ جیغ بلندی زدم و  سرا میرفت با نزدیک  سمت پ سرعت به  شین با  ما
 دشدو با شتاب روی زمین افتاثانیه ایی بعد نیمای من بود که توی هوا پرتاب 

 
شدیدی کرد و تمام جونم رو از هنجرم خارج  شارم افت  صحنه ف با دیدن این 

 کردم:نتتتتتیتتتتتتتمتتتتتتتتتا
 

فرشتتاد روی زمین افتاده بود با دستتتای زخمیغ شتتک زده به نیما نگاه میکرد ، 
سم لرق خون نیما بود که کن شمام روی ج شنیدم چ ضربان قلبمو می ر اصدای 

تخته سنگی بزرگ افتاده بود با درک موقعیت نفهمیدم چجوری به سمتغ پرواز 
 کردم

 
شد کنارش  شکام بی اختیار جاری  سته بود ا شماش ب سرش خون میومد و چ
شتم چه  ستام گرفتم، انگار هنوز باور ندا شو توی د سر ستم و  ش روی زمین ن



شده سرخ  ستام که از خون نیما  سرش اومده، با دیدن د صدای خفه  بالیی  بود 
 شده توی گلوم با هقهق ازاد شد

 
نیما داداشم چشاتو باز کن ، بلندشو قربونت برم یه وقت منو تنها نزاری، داداش 
من یتیمم نری یه وقت تنها تر میشتتم ، تو نباشتتی کی مراقب من باشتته فدای 
شه  تو بری من چجوری زندگی کنم، نیما  شم نری که نوات بی نوا می شات ب چ

وخی نیستتت لعنتی قلبم داره از جا در میاد ، زندگیم پاشتتو بابا شتتدنتو بخدا شتت
جشن بگیر ،نتتتیتتتمتتتتا شتتوختتی بتتتستتته چتتشتتمتتاتتتتو بتتاز کتتن 

 تتتتو نتبتتایتتتد بتری نتبتتایتتتتد مارو تنها بزاری 
 

 فرشاد: بلند شو نوا داری چیکار میکنی 
 

تتتتو عتتوضتتتتی زنتتتگ بتزن انتبتلتانتتس _هتمته ایتتنتا تتتقتتتصتتیتر 
 تتتتتا جتتوونتتمتتتون پتترپتتتر نتشتتده داداشم داره میمیره

 
شده بود خدایا به مانا چی بگم، خدایا  صدام دو رگه  شیده بودم  از بس جیغ ک

 به زینب جون که پسرشو سپرده دست من رفته سفر چی بگم 
 

ستتمتتته سرمو گذاشتم رو سینه نیما دلم ختتتستتتته شتتتدم دیتتتتگته بتتتت
قبال هارو خواستتت چقدر خوشتتبخت بودیم ، خدا لعنتت کنه امیر ، داداشتتی 



انتقامتو از اون عوضتی میگیرم انتقام قلب شتکستتمم ازش میگیرم باید تقاص 
 پس بده نمیزارم قصر در بره 

 
د گوش یاصتتال حواستتم به فرشتتاد نبود فقط به اون ضتتربان قلبی که هنوز میتپ

میکردم و با خدا و داداشم درد و دل میکردم حس خیلی بدی بود خدا کنه هیچ 
 خواهری توی این وضع داداششو نبینه

   
          الله و اکبر  الله اکبر

   اشهد ان ال اله االا الله
  اشهد ان محمدًا رسول الله

 
ش شد ، از تمام عالم  صدای گریم بلندتر  صدای اذان  شدن  م اکی بودبا بلند 

خدایا مگه من چه بدی درحقت کردم که اینقدر بال ستترم نازل میکنی خدایا به 
 خودت قسم من مثل تو بزرگ نیستم فقط بیست و چهارسالمه 

 
سرمو به سمت اسمون بردم و باهمون صدای گرفتم داد زدم: ختدایتتتا تتتورو 

تاه متتونو ن تن تتتشتتت و پ تتن وقتتت اذان ، پ ته هتتتمتی ت ت تتتر ، ب تی تتگت
 ختداجتتونم نتتزار فتتتنتتدوق کتوچتولتتتوشتو نتتبتتیتنتتتته و بتتتره

. 
 

***** 



صیره تو بود نیمای من بخاطره تو زیره خاکه نوا ازت متنفرم اول جوونی  مانا: تق
بخاطره تو بیوه شتتدم، این بچه بخاطره تو هیچ وقت نمیتونه پدرشتتو لمس کنه 

 عوضی 
 

 این حرفو بزار..._مانا تروخدا نگو 
 

با  با ستتیلی که زی زی جون توی گوشتتم زد همهمه خوابید و زی زی جون 
صتتدای بلند گفت: دهنتو ببند ، اشتتتباه کردم توی چشتتم ستتفیدو بزرگ کردم ، 
باید میزاشتم پیغ اون مادر عوضیت جون بدی پسرم و جوون مرگ کردی الهی 

لت ر گذره الهی دا خدا ازت نمی چه ببینی نوا  کاش تو داغ ب نه  و جیگرم بمو
 میمردی

 
 _مامان ..مامان نگو تروخدا نگو من هیچ کاری نکردم من نمیدونستم ...

 
به سمت میثاق که چشماش از شدت گریه سرخ شده بود رفتم و گفتم : میثاق 
تتتو یته چتیتتتزی بتتگو ، بگو من بی گ*ن*ا*ه*م من به شماها احتیاج دارم 

 من تنهایی میمیرم
 

ون در خونه رو باز کرد و گفت: گمشتتو از زندگیم بیرون، تو بچمو زی زی ج
 کشتی تو یه حرومزا...

 



نتتتوا ...نتتتتوا چتتتشتتتمتاتتتو بتتتاز کتتن ختتواب بتتتتود تتتتمتوم 
 شتتتتتد بتتیتتتتدارشتتتتو 

 
کله بدنم عرق کرده بود با ترس به اطراف نگاهی  انداختم ، نفس نفس میزدم 

 زبونم تر کردم و گفتم: نیما چطوره؟؟ لبامو با
 

 فرشاد: نوا...
 

 _دارم بتتهتتتت متیتتگتتتم نتتیتتمتتتتا چتتتطتتتوره؟
 

تالغ بده نوا به کسی نگفتم تا تو بهوش بیای مانا هزار دفعه  ت تد، ح ت ت فرشاد: ب
 زنگ زده 

 
گوشتتی فرشتتاد شتتروع کرد به زنگ زدن که فرشتتا  نگاه نگرانی بهم انداخت و 

 : خودشه نوا بیا جواب بده بهغ بگو.. گفت
 

_نتتته نتتتته بتتتهتغ نتتتگتو فترشتاد به زی زی جتتتونم نتتگتو التان نتیما 
 بهوش میاد میریم خونه کسی نمیفهمه

 



توا ، اگه اتفاقی بیوفته چی؟ شاید بخوان برای اخرین  ت تگو ن ت تد ن ت فرشاد: چرن
 بار 

 
سیلی شو کامل کنه با  شد  قبله اینکه حرف سته  محکمی که بهغ زدم دهنغ ب

اومد چیزی بگه که چشمامو درشت کردم و انگشت اشارمو تهدید وار جلوی 
صورتغ گرفتم و گفتم: اگتتتته یتک بتتار دیتگتتتته بته زبتون بتتیتتاری بتا 

 دستتتتتای ختتتتودم اویزونت میکنم فرشاد
. 

 
 اتفاقی نمیوفته فرشاد: نوا اروم باش داری خودت و دالون میکنی هیچ

 
_حالم بده فرشتتاد، دارم میمیرم بخدا اگه نیما طوریغ بشتته هرکس توی این 

 بازی کثیف نقغ داشته رو اتیغ میزنم حتی خودم 
 

خودمو تو بغل فرشاد انداختم ، جوری گریه میکردم که صدای گریم تو فضای 
سریع از  شت که با دیدن دکتر  شد نمیدونم چقدر گذ ستان اکو می شاد فبیمار ر

 فاصله کردم و به سمتغ رفتم 
 

 _آقتت تای دکت تتتتتت تر حتتالتتتغ ختوبتته 
 



دکتر: امیتتتدت به خدا باشه دخترم ، باید ببینیم بعد عمل چی پیغ میاد ، فقط 
هرچه زودتر باید خانواده بیمار بیان چندتا برگه رو امضا کنن تا بتونیم کار های 

 عمل و شروع کنیم 
 

 شم من امضا میکنم_من..من خواهر
***** 

 )دو روز بعد(
اونقدر تند میرفتم که از کنار هرکس رد میشتتتدم فوش میداد ، چشتتمام از بی 

 خوابی و گریه سرخ شده بود 
 

با دیدن خونه ماشتتین و پارک کردم و مثل دیوونه ها قفل فرمون و برداشتتتم از 
سی مو سر کماشین پریدم بیرون چشمام کور شده بود فقط میخواستم عقده ها

خالی کنم که باعث و بانی تمام این ماجرای بدون توجه به نگاهبان که داشتتت 
شه  شی شدم ، بی اختیار قفل فرمون رو ، روی میز  ساختمون  چرت میزد وارد 
ایی که وسط محوطه بود کوبیدم ، اون لحظه به چیزی جز نیما که داشت جون 

که توی ستتینم بی قراری  میداد و چشتتمای پرلم مانا فکر نمیکردم حتی قلبی
 میکرد و چشمام که به دنبال یه بچه کوچیک تو بغل اون عوضی میگشت

 
 امتتتیتتتتر، بتتتیتتا بتتیتتترون قتتتتتاتتتتل 

 



 قفل فرمون و بردم باال و محل فرود بعدیغ روی در اسانسور بود 
 

تن رو ت تی ت ت ت تخوام زم ت ت ت تی ت تده، م ت ت تت اوم ت تلت تی ت ت ترائ ت تا اس ت تی ت ت ت از  ب
 وجتتتتود نتتتجتتستتت پتتتاک کتتنتتتتم 

 
سعی  شت  ضه که دا ست خودم نبود بدون توجه به اون نگهبان بی عر حالم د
به درو دیوار  فل فرمون  با ق ماس بگیره داد میزدم و  با اون عوصتتی ت میکرد 

 ساختمون میکوبیدم 
 

م قتصتتتر قتتتتاتتتتتتتل ختتتتتتودم متتیتتکتتتتشتتتمتتتت نتتتمتتتتیتتتزار
 در بتتتتری

 
پایین  با دیدنغ که پله هارو دوتا یکی طی میکرو و  باال بردم و  قفل فرمون و 
تا  ت تج ت تن ت میومد محکم تر از قبل روی دیوار کوبیدم که با تعجب داد زد: ای

 چتتته ختتتبتتتره؟؟نتتتتوا ایتتتن چتته وضتعتتیه ایتتتن کتارا..
 

سمم از زبونغ رم کردم  شنیدن ا سمت با  قفل فرمونو روی زمبن انداختم و به 
امیر یورش بردم با تمام قدرتم میزدمغ و اون با چشمای گرد شده سعی داشت 
مهارم کنه : استتتم متتنتتتو بتته دهتتتن کتتتثتتیتتتفتتتت نتتیتتتار، ختتودم 

 بتتتا دستتتتتتتای ختتودم متتیتتتکتتتشتتتمتتتت 
 



 تگو ایتنتتجتتتا چتتته ختتتتبره... امیر: تتتمتتتومتغ کتتتن، بتت
 

 _اگتتتتتر بتتلتایتی ستترش بتتتیتاد زنتتتتدتتون...
 

با کله دالم داشتم هرچی از دهنم در میومد میگفتم ولی قبل تموم شدن حرفم 
سیلی که امیر توی گوشم زد برق و از چشمام پروند: گتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 و چتته متتتترگتتتتتتتهختتتفتتتته شتتو عتتتتیتتتن آدم بتتگتتت
 

سریع تماس و برقرار  شیم زنگ خورد مانا بود  دهن باز کردم حرف بزنم که گو
صدای هق هق  شنیدم که  صدای قلبمو می سبوندم  کردم و گوشی و به گوشم چ
مانا بلند شد ، برای یه لحظه پاهام سست شد ولی قبل اینکه روی زمین بیوفتم 

به مگه  امیر دور بازو هامو گرفت با بغض و صتتتدای گرفته نالیدم: حالغ خو
 نه؟

 
مانا: نوا داره میره، داره تنهامون میزاره دکتر گفت اگه تا امشتتب بهوش نیاد برای 

 همیشه تنها میشم نوا میخواد قبله اینکه پسرشو ببینه میره 
 

شیدم که  ستی تو موهای کوتاهم ک شده بود د صدای هق هق مون باهم قاطی 
 بهت احتیاج داریم مانا گفت: نوا بیا،

 



ضع ببینمغ  شت تو دلم چنگ میزد :مانی نمیتونم بیام و تو اون و انگار یکی دا
شکمت خجالت  شمای زینب نگاه کنم از روی تو و بچه تو  دیگه نمیتونم تو چ

 میشکم
 

مانا: دهنتو ببند، بیا واگرنه یه بالیی سره خودم میارما، تا یه ساعت دیگه نباشی 
 قیدتو میزنم 

 
صبانیت خودمو از الوش امیر با  صدای بوق گریم اوج گرفت با ع شدن  بلند 

که هاج و واج بهم نگا میکرد بیرون کشیدم و داد زدم: به چی نگا میکنی ها، به 
بدبختی خانوادم، دعا کن امیر دعا کن نیما بهوش بیا  واگرنه به خاک ستتیاه 

 میندازمت
 

سمت در پا تند ک سرم انداختم و به  سرجام شالمو روی  صدای امیر  ردم که با 
 متوقف شدم: نوا به مرگ خودت من روحمم از این ماجرا...

 
ستم خودم و کنترل کنم  شنیدن این حرفا اماده کرده بودم ولی نتون خودمو برای 

 و داد زدم : ببند دهن کثیفتو، نمیتونی انکار کنی، با همین چشام دیدمت
 

اومد رو پاک کردم و ستتریع از قطره اشتتکی که از چشتتمام ستتر خورد و پایین 
 ساختمون دو طبقه امیر خارج شدم

 



 ■■امیرآریا  ■■
 

با عجله وارد خونه شتدم، کت و ستوئیچ ماشتینم رو از روی میز برداشتتم و از 
ستانی که نیما توش  ستم باید برم بیمار خونه زدم بیرون کامال گیج بودم، میدون

 بستریه ولی نمیدونستم چرا 
 

 وی ذهنم تکرار میشدحرفای نوا همغ ت
 

میدونستتتم اتفاق بدی افتاده، حتی بدتر از اتفاقی که پنج ماه پیغ برای رابطه 
 عاشقانمون افتاد

 
**** 

شدم اومدم برم داخل  ستان  شین و تو پارکینگ پارک کردم و وارد حیاط بیمار ما
 که با شنیدن صدای زینب خانم سرجام متوقف شدم 

 
یتکتتنتتی ؟اومتتدی نتتتتیتجته کتتارت جتون _تتو ایتنتتجتا چتتیتکتار مت

دادن بتتتچتته هتتامتو بتبتتتیتنی؟ نتتوامتتتو بتدبتختت کتتردی انتتتقتام 
کتار نتتکتترده رو هتتتم از نتیتتمتتتام گتترفتتتی دیتگته چتی متتتیتخوای از 

 جتون متتتا 
 



مد نشون در میودیگه به اوج عصبانیت رسیده بودم برای کار نکرده هرچی از ده
شیدم و با  شده بودم اخمامو توهم ک شتن بارم میکردن هنوز اونقدر بدبخت ن دا
ته  ت تن چ ت ت تا م ت تاه ت تم ت تد ش ت تی ت تگ ت ت تی تی م ت صدای نسبتا بلند گفتم: چ

 بتتلتتایتتی ستتتر نتتتیتمتتا اوردم کتته ختتودم هتتتنتوز ختتتبتتر نتدارم؟
 

هاشتتو بلند تر برداشتتت، به ما که  فرشتتاد که از دور داشتتت نزدیک میشتتد قدم
نزدیک شد جلوی زینب خانم ایستاد و لرید: امتیتر گتمتتشتتو بتترو، التان 
تت بخاطره تو نیما دوبار ایست قلبی کرد،  ت ت تس تی تدن ن تاخ ش تع ش توق م
میدونی امشب چقدر برای ما مهمه عوضی اره؟؟ میدونی اگه امشب چشمای 

 غ میدیدم؟ نیما باز نشه برای همیشه از دست
 

شد هاج و واج به  شد و روی زانو هاش خم  صدای گریغ بلند تر  زینب خانم 
 فرشاد نگا میکردم باورم نمیشد برای نیما اتفاقی افتاده باشه

 
فرشاد: باور نمیکنی نه، منم جای تو بودم باورم نمیشد ولی بخاطره انتقامه توی 

 نجه نرم میکنه عوضی نیما که داره پدر میشه داره با مرگ دست و پ
 

به سمت فرشاد حمله کردم و یقه کت شو گرفتم و داد زدم: ایتن بته متتن چتته 
تاده  ت تفت ت تت ت تترصتتتت است ترا داری از ف تو چت تتا؟؟ ت تتتطتتی داره هت رب
متیتتکتنتتتی متیتتتختتوای جای متتنتتو تو قلب نوا بتگتتتیتتتری؟ هتتته 

 تتتق...متتعتلتتومه ولتتتتی هیچ وقتتت موف



 
 +مگه تو قلب من جا داری که فرشاد بخواد جاتو بگیره؟؟

 
دستم شل شد و از یقه فرشاد و رها کردم به سمت نوا که چشماش قرمز بود و 
زیرچشماش گود رفته بود برگشتم حالم بد بود حس بدی داشتم اروم گفتم :نوا 

 من..
 

ون حرمت بینمون +هیس فقط بترو، دیگه هیچ جایی تتو قتتلتتبتم نتداری، ا
 هم با کار اخرت از بین رفت، کمر شکوندی امیر....کمرم شکست

 
ستم خودمو کنترل کنم و مانع  شار میداد، نتون شتغ ف انگار یکی قلبم و توی م

 اون قطره اشک سمج که با لجاجت از روی گونم سر میخورد بشم
 

سرمو پایین انداختم، بدون توجه ب شکمو پاک کردم و  شدبدون معطلی ا ت ه 
شین راه افتادم از هرجهت دالون بودم و  سمت ما شک های نوا به  شدن ا زیاد 

 حرفای نوا حالمو بدتر کرده بود 
 

اونقدر درگیر بودم که نفهمیدم کی سوار ماشین شدم و کی رسیدم خونه، حالم 
شتم لحظه هایی  سال گذ شت از روزای تکراری زندگیم بهم میخورد دلم یک دا

 میخواست ولی دسترسی به گذشته لیر ممکن بود  که با نوا بودم رو



 
ید رو گرفتم شتتتاید اون  گوشتتی مو از جیبم خارج کردم و ستتریع شتتماره نو
صدای نوید توی  شه به بوق دوم نرسیده  ست کمکی به من کنه، مثل همی میتون

 گوشم پیچید: به به امیر جان...
 

ادن هر لحظه به دلم نمیخواستتت به وراجی بیشتتتر از این ادامه بده از دستتت د
ید به کمکت احتیاج دارم، باید  ضتترر من بود،  بدون مقدمه چینی گفتم: نو

 کمکم کنی پسر.
 

نوید: طوری شتتده امیر نگران شتتدم؟بعد این همه مدت تماس گرفتی و میگی 
 به کمک من احتیاج داری؟من چه کمکی میتونم بکنم؟

 
ونی ها کسی باشی که بت_اره نوید اره به کمکت سخت احتیاج دارم، شاید تو تن

 منو از یه بدبختی بزرگ نجات بدی
 

نوید: گفته بودم کارایی که برام کردی و جبران میکنم خیلی خوشحالم از اینکه 
 وقت حبران رسیده، هرکاری از دستم بربیاد واست انجام میدم رفیق.

***** 
سمت پله ها  صله به  شتم بی حو سور و ندا سان صله منتظر موندن برای ا حو

ست و ر شک شاد  سنگین بود، تمام لرورم جلوی فر فتم، حرفای نوا خیلی برام 
 این منو سخت آزار میداد 



 
با رستتیدن به در ورودی کلید رو از جیبم خارج کردم ولی قبل پیجوندن کلید 

 داخل قفل صدای سمانه و کریم  منو سرجام میخکوب کرد 
 

ستیم  شرفته حتی اگه داسمانه: معلومه که نه بابا، از اونی که میخوا داش بهتر پی
 دختره نمیره، امیر برای همیشه از قلب و ذهن اون نوای لعنتی خارج میشه

 
بدبخت  ما  بانی نشتتته چون اونموقع همه  کریم: من نگرانم، امیدوارم امیر قر

 میشیم
 

ستتمانه باصتتدای بلند خندید و گفت:امیر من هرگز قربانی نمیشتته چون هیچ 
 بر علیه ش نیست پس نباید نگران باشیم کاری نکرده و هیچ مدرکی 

 
کریم: درستتته، هیچ مدرکی برعلیه امیر نیستتت نباید زیاد به خودم فشتتار بیارم 
درگیر فرهاد و کله شتتق بازیاشتتم هستتتم، دیگه باید برم ستتمانه ممکنه امیر هر 

 لحظه پیداش بشه
 

رون ستتمانه: نه حاال حاالها نمیاد گفتم که بهت با چه وضتتعیتی از خونه بی
رفت، بابا موضتتوع مهم دیگه اییم هستتت که داشتتت یادم میرفت بگم، ارستتام 
دوباره زنگ زد، لعنتی تهدید میکنه به امیر میگه یکتا بچه اونه باید از ستتر راه 



برش داریم، داره از حدوحدودش میگذره، نمیخوام اون عوضتتی هم یه مانع 
 برای رسیدن به عشقم بشه

 
شد، با افتادن کی ست  س صدایی که تولید کرد برای یک بدنم  لید روی زمین و 

شدن در خونه  صدای باز  سکوت مطلق فرو رفت و بعد  ساختمون توی  لحظه 
 و چشمای ترسیده سما بود به اتیغ عصبانیت من اضافه میکرد

 
 سمانه: ا..میر...ت..تو..اینجا..

 
شو گرفتم و توی خو ست خودم نبود، تو یه حرکت یق ه نکنترلم به هیچ عنوان د

به زن  با دادی که از درد زد، بهغ نزدیک تر شتتتدم و بدون توجه  پرتغ کردم 
 بودنغ مشت محکمی به صورتغ زدم

 
 سمانه: امتتیتتر تتتروخدا نتتزن صتتتبر کتتن تتتوضتتیتک متتتیتتدم 

 
موهاشو از ته گرفتم و سرشو به دیوار چسبوندم، داد زدم: عتتتتوضتیا تتتتمتتام 

تن ت ت تدت م ت تن م ترده ای ت تون ک ت ت تات تاری ه تت ک ت ت تاف ت تث ته ک ت تچ تازی تو ب
 بتتتودید 

 



شمام و بلند  شتم، قرمز بودن چ ستامو روی گردنغ گذا شو ول کردم و د موها
شده بود و از  شاد  شماش از ترس گ شدن رگ گردنم رو حس میکردم چون چ

 دمالغ خون میومد، با داد هایی که میزدم حنجره خودم درد گرفته بود
 

ت ت ت ت توا داد آره؟؟ _م ت تای ن ت ت توه ت ت ت تارو، م ت ت تم ت ت تاوان ش ت تی ت ت تدون ت ت ی
بتتختتاطتتره دروغ هتتتای شتتمتتتاست کتته التان متتوهتتای عتتشتتقتتتم 

 از متتتنتتم کتتتوتتاه تتتتره 
 

هر لحظه فشار دستم روی گردنغ بیشتر میشد، ولی یک درصدم از عصبانیتم 
 ام قاتل این زنیکه ه*ر*ز*ه بشمکم نشده بود مطمئن بودم که میخو

 
ست ولی چرا با  شید، یکتا، یعنی اون بچه من نبود، بابا اینو میدون سرم تیر میک

 زندگیم اینکارو کرد، چرا کاخ ارزوهامو روی سرم خراب کرد 
 

ستتمانه داشتتت ِخر ِخر میکرد، ستترخ شتتده بود ولی من بی رحمانه گلوش رو 
خت بود درک این همه دروغ و این همه محکم تر از قبل فشتتار میدادم برام ستت

*خ*ی*ا*ن*ت*، با احستتاس برخورد یه چیز ستتفت به پشتتت ستترم چشتتمام 
 سیاهی رفت و دستام از دور گردن سمانه رها شد

 
 ■■نواعزیزی  ■■



 
سرمو، رو سینه زینب جون گذاشته بودم، مانا و بقیه بچه ها هم هر کدوم یه جا 

خروار ها ستتیم و لوله و دستتتگاه جون  نشتتستتته بودن و به نیمام که داشتتت زیر
ساعتی که روی دیوار بود نگاهی انداختم، ثانیه ها اروم  میداد نگاه میکردن، به 
تر از همیشته حرکت میکرد ، بی اختیار نگاهم به ستمت دکتِرنیما و مرد نستبتا 
خوشپوشی که به سمت ما میومد کشیده شد، کمی از زینب جون فاصله گرفتم 

 بلند شدم  سریع و از جام
 

 دکتر : سالم، خانم عزیزی
 

 بچه ها به ما نزدیک شدن مانا با ترس و دلهره نالید: اتفاقی افتاده؟ 
 

 دکتر:انشالله که خیره دخترم نگران نباش
 

مردی که با دکتر بود با خوشتترویی جلو اومد و گفت: ستتالم، من نوید ربیعی 
لوم ما از پشتی معهستم متخص  مغز و اعصاب به سمت شیشه بزرگی که نی

 بود برگشت و گفت: همچنین دکترجدید اقا نیما
 

حان مغز و اعصتتتاب در نیویورک  قای دکتر ربیعی یکی از بهترین جرا دکتر: ا
سر بزنن و نظر  شون خواهغ کردیم به اقا نیما  ستن، به تازگی اومدن ایران از ه



شون رو بدن، با اینکه ما هرکاری الزم بوده رو انجام دادی شکی ه م، ولی معاینپز
 دوباره توسط دکتر ربیعی هیچ ضرری نداره

 
نویدربیعی: من تمام ازمایغ هاشتتون رو و نتایج عمل هایی که روشتتون انجام 

 شده رو چک کردم، دعا کنید اگر خدا بخواد، قول میدم برش گردونم
 

بود که از بیمارستتتان خارج شتتدم، زمین از قطره های بارون خیس  3ستتاعت 
م یکم ارامغ میخواستتت، چیز زیادی نبود، دلم میخواستتت داد شتتده بود، دل

با اون  که میخوای منو  یه  گه جون برادرم شتتوخ خه نوکرتم م خداجون ا بزنم 
 امتحان کنی

هام خیس بود ولی خودمم  نه  نداختم، گو کاله ستتوییشتترتم و روی ستترم ا
سمت روزایی  شکه، یا بارون، ناخداگاه فکرم به  شخی  بدم که ا ستم ت نمیتون
که لم برام معنی نداشتتت برگشتتتم، روز هایی که تنها مشتتکل بزرگم لواشتتک 
دزدی های نیما از زیر تختم بود، چقدر شتتیرین بود دوران کودکی، مادر ببین 
فاصله گرفتم از دنیای پاکی و معصومی، مادر ببین رها شده ام بین خرواری از 

شکنند اونق شکالت، میبینی چگونه دارند کمر دخترت را می م که دری راه رفتم
شد،  سیاهی داد و نم نم بارون به یه طوفان بزرگ تبدیل  شو به  سپیدی هوا جا
باهر قدم پاهام توی آب فرو میرفت، پاهام درد گرفته بود ولی من بیخیال به راه 
رفتنم ادامه میدادم که با ترمز یه ماشین جلوی پام سرجام متوقف شدم، با ترس 

رو ببینم که در ماشین باز شد با دیدن امیرچشمام گرد  سرمو باال اوردم تا راننده



تی  تا چ تج تن ت تو ای شد و ترسم جاشو به گردن کلفتی داد با جرعت داد زدم: ت
تترو امتتیتتر چتترا متیتای جتلتوم، متتتیتختتوای آتتیتغ  متیتختوای؟ ب

 بتتتگتیترم از نتداشتتتتنتت لتعتنتتتتی، میخوای بیشتر از این له بشم
 

 ر: سوارع ماشین شو کله شق بازی بسه نوا باید حقیقت هارو بفهمیامی
 

_برو نمیخوام ببینمت، نمیخوام هیچ حقیقتی رو بفهمم، خستتتم کردی، چرا 
به  به روزی که تو رو دیدم امیرعلی لعنت  گورت و گم نمیکنی و بری، لعنت 

 اون روز کذایی که تو اومدی تو زندگیم
 

تتتوا، بتتیتا دوبتتاره ختانتتتمتتم شتتتو، بته _جتتدایی تتتمتتوم شتتتده ن
متتتوهات قتستتم هتتتمتته جتدایی متتتا نتتقتتشته دشتتمتتنتتامتتتون 

 بتتوده
 

بعد هر حرفی که میزد، یاد اشتتکی که صتتبک ریخت میوفتادم و شتتدت گریم 
بیشتتتر میشتتد، هیچ وقت اشتتک امیرو ندیده بودم برام ستتخت بود جلوی من 

نمیتونستتم حرفی بزنم فقط ستکوت کرده بودم، دلم میگفت  لرورش بشتکنه،
بستته نوا خستتته شتتدم از لم و لصتته گور بابای ستتمانه و دخترش ولی عقلم 
شه بخاطره  سته گلتم داره پر پر می شه د شیدی دادا میگفت این همه بدبختی ک
این مرد اونوقت تو میخوای راحت ببخشیغ این بی انصافیه، باید بیشتر از این 

تاوان بده، با این فکر حالم بدتر شتتتد و بلندتر از قبل داد زدم: به همین حرفا 



شبانه مانا و زینب جون  شکای  شمت؟؟فکر کردی ا راحتی؟؟فکر کردی میبخ
 و یادم میره، فکر کردی قلب شکستم دوباره مثل روز اول میشه 

 
_فرصتتت بده، همه چی و توضتتیک میدم، خودت همه چی و میفهمی دوباره 

 میشیم مثل قبل 
 

مثل صتتبک وحشتتی شتتتدم و بهغ حمله کردم یقه پیرهنشتتو گرفتم و گفتم: 
 نتتتیتتتمتتا چتتتی اونتتتتم متتتثتتتل قتتبتتل متتیتتشتتتتته 

 
امیر بهم نزدیک تر شد، دستشو روی چونم گذاشت و سرمو باال اورد با تردید 

توش ک ت ته توا، ب ت ته ن تن ت تک تی ت تدا م ت ت تو رو ص ت تا ت تم ت ت تی ته اومد گفت: ن ت
 گتتفتت مانتتا بزقاله من کجتتاستتت

 
 ■■امیرآریا  ■■

 
شت، پالتو کوتاه  شو روی دهنغ گذ ست شمای برق زد، د با گفتن این حرفم چ
مشکی که تنم بود رو در اوردم و رو شونه نوا که مثل موش اب کشیده شده بود 

 انداختم و گفتم: سوار ماشین شو بریم بیمارستان
 

 گ..میگی_د..ُد..دروغ..می



 
بی قرارش بودم و از هر فرصتتتی برای لمس کردنغ استتتفاده میکردم، دستتت 
روی شتتونه هاش گذاشتتتم و گفتم: به این قیافه دالونم شتتوخی کردن میاد، بیا 

 سواره ماشین شو االن سرما میخوری
 

شین باز کرد  ستامو کنار زد، بی توجه به من به در ما شم لره ایی رفت و د نوا چ
، نفسمو پرصدا بیرون دادم و سوار شدم، سریع ماشینو روشن و نشست داخل

 کردم و به سمت بیمارستان راه افتادم
 

به خیابون های شتتلوغ تهران نگاه  بازی میکرد و من  با انگشتتتاش  نوا کالفه 
میکردم، بارون شدید شده بود و برف پاک کن روشن بود، شهر زیر چراغ قرمز 

میرسید، دستامو پشت سرم بردم، از برخورد  و زرد ماشین ها خیلی زیبا به نظر
 دستم با گردنم چهرم توهم رفت که نوا گفت: چته؟ 

 
 _قبال مالیم تر بودی.

 
 نوا: من دیگه نوای قبل نیستم

 
شت فرو  ستان، پنبه هایی که توی گو سیم بیمار شلوله به این زودی ها نمیر _

رو واستتت تعریف کردی در بیار میخوام اتفاقایی که باعث جدایی مون شتتده 
 کنم



 
 نوا: ........

 
_اون روز که بردمت خونه باغ و اون لباس عروس و بهت دادم، میخواستم ازت 
خواستتتگاری کنم، ولی بابا زنگ زد، با خبری که داد دنیا روی ستترم خراب 

 شد...
☆☆☆☆☆ 

بعد از اینکه کریم با چراغ خواب کوبید تو ستترم با ستتما و یکتا از خونه رفتن، 
شته میومده خونه من فرار اونا رو میبینه و وقتی که ولی ه مون موقع فرشاد که دا

میاد باال منو پخغ زمین میبینه، بهوش که اومدم ستترم درد میکرد انگار رفته 
بودم به پونزده ستتال پیغ زمانی که فرشتتاد دشتتمنم نه، رفیقم بود وقتی گفت 

ست خودم نبود، بین  شده همه چی و تعریف کردم حالم د حرفامون بود که چی
مانا زنگ زد به فرشاد و گفت نوید نیما رو برده عمل کنه و علت بیهوش بودنغ 
مل  فاقی بود این ع یده، خیلی ات ته خون تو جمجمغ د یه لخ رو، وجوده 
انتظارشو نداشتم، رفتیم بیمارستان نیما تو اتاق عمل بود، میثاق ، شهرام ، مانا 

شون ، آیدا ، بهارو زی زی جون با گریه  سته بودن، حال ش شت در اتاق عمل ن پ
بد بود نتونستن به وجود من اعتراضی بکنن، چشمم همغ دنبال تو بود داشتم 

بود که نوید از اتاق عمل اومد  ۶:۳۰میمردم بفهمم کدوم گوری رفتی ستتاعت 
که  با حرفی  هارو دالون بودن ولی  چه  له ب حا ید درک کنی  با بیرون ، خودت 



جو ستتنگینی رها شتتدن: تبریک میگم، عمل موفقیت آمیز نوید زد انگار از یه 
 درصد تا شب بهوش میاد ۹۰بود 

 
ستار اومد و گفت بیمارتون  ۱۰تا  سته بودیم که پر ش شت اتاقغ ن شب همه پ

 توله سگشو میخواد
 

شدن مانا و  سرخ  شم،  ستم مانع کغ اومدن لبخندم ب سیدم نتون به اینجا که ر
 :توله سگ منم، میشه برم توحرفی که زد واقعا خنده دار بود 

 
به سمت نوا برگشتم، چشماش بخاطره گریه متورم شده بود، با دیدن بیمارستان 
ماشین و وارد پارکینگ کردم بی قراری نوا رو خیلی خوب درک میکردم، ماشین 
ست توی قفس زندانیه و حاال ازاد  سال ها شد نوا مثل پرنده ایی که  که متوقف 

شین بیرون پرید، دلم از بی توجهیغ گرفت، حاال شده بدون توجه به من  از ما
شق  صیرم چرا بازم بی توجهی میکنه، نکنه جدی عا که فهمیده من واقعا بی تق
شین پیاده  صدا بیرون دادم و از ما سمو پر  شده و منو فراموش کرده نف شاد  فر

 شدم 
 

 ■■نواعزیزی  ■■
 

س شم کلی دیر ر سره راهمه تا اینجا سر برام مهم نبود کی  یده بودم، به هرکس 
شته  icuراهم بود تنه میزدم، به راه رویی که  سیدم، مثل چند روز گذ توش بود ر



سته بود، با قدم های  ش صندلی ها ن شلوغ نبود فقط فرشاد بود که روی یکی از 
محکم بهغ نزدیک شدم، چشماش بسته بود فکر کردم خوابه اومدم برگردم تا 

ستادن کرد: به به، از پرستار بپرسم نیما رو کجا  صداش منو وادار به ای بردن که 
 نوا خانم چه عجب تشریف فرما شدید، اصال میدونی امروز چه روزیه؟

 
 با تعجب به سمتغ برگشتم و گفتم: به جای این حرفا منو ببر پیشه داداشم

 
 فرشاد:هه خانم نگران نشو، نیما خوابه بیا اینجا بشین حرف بزنیم 

 
دیدم از لجبازی دستتت کشتتیدم و کنارش روی صتتندلی قیافه دالونشتتو که 

نشستم، پالتو امیرو بیشتر به خودم فشار دادم و با تمام وجود بوی عطرش رو به 
ریه هام فرستادم که فرشاد سیگاری از جیبغ دراورد و گفت: امروز عروسیمون 

 بود، جشنی که من داماد و تو عروسغ بودی 
 

سیگارش پک میزد نگاه کردم و گفتم: فرشاد، این روزا  ناراحت به فرشاد که به 
 دالونم بدترش نکن

 
فرشتتاد: تکلیف من چیه نوا ؟ حاال که حقیقت روشتتن شتتده، باید از زندگیت 

 برم.
 



دلم برای فرشاد سوخت، اون هیچ گ*ن*ا*ه*ی نداشت با بغضی که نمیزاشت 
صاف به نظر بیاد گفتم :تو الیق بهترینایی فرشاد، از اولم مید ستی که وصدام  ن

دیوانه وار دوستتغ دارم، بی انصتتافیه حاال که فهمیدم تمام این مدت اونم مثل 
 من عذاب میکشیده رهاش کنم

 
شام بهم نزدیکتر  سی که از دادا ستم از امیر، ک شاد: میدونی برای چی میخوا فر

 بود انتقام بگیرم نوا 
 

سر هیچی نگفتم که ادامه داد: بابام که مرد، مامان لیال موند با  ساله و  ۷دوتا پ
یه پسر شیغ ماهه، بدون هیچ پول و پله ایی، در به در دنبال کار بود که حسین 
شنهاد  شون کار میکرده میاد و به مامان لیال پی شرکت صی که پدرم تو  شخ آریا، 
میده، دایه پسره تازه متولد شدش امیر بشه، از وقتی مامانم پیشنهاد آریای بزرگ 

پستتر دیگه هم میشتته، منو امیر باهم بزرگ شتتدیم  و قبول میکنه، صتتاحب یه
بخاطره عالقه بی اندازه امیر به من عموحسین منم مثل پسره دور دونغ، وارث 

 خاندان آریا ساپورت میکرد
 

ست و گفت: نوا بزرگتر  شو برای چند لحظه ب شکی شمای ا سید چ به اینجا که ر
ولی خار به پای  که شدم فهمیدم مامانم حاضره سه تا بچه های خودش بمیرن

 امیر نره، از اونموقع حسادتی که توی قلبم بود بزرگ و بزرگ تر شد
 



سادت من وقتی اوج  سودی بودم، این ح سر ح سخت بود پ واقعا تحملغ برام 
گرفت که، امیر و مادرش برای تعطیالت تابستتتونیشتتون رفتن لندن و مامان 

ن مجبور شتتد لیالی من از فراغ و دوری پستترخوندش تب کرد و عمو حستتی
 مامانمو بفرسته لندن پیغ پسر و همسرش

 
 سالم شد و امیر و خانوادش رفتن تهران مشکلی نبود. ۱۳تا وقتی که 

 
 مشکالت من از وقتی که دانشگاه تهران قبول شدم شروع شد.

 
باره بره پیغ امیر جونغ این  پاهاش بند نبود چون میخواستتتت دو مامانم رو 

 دیگه برام مهم نبود.
 

وقتی فهمیدم دختری که تمام بچگیم باعشتتق به اون گذشتتت حاال شتتده ولی 
 نامزده کسی که با تمام حسادتام داداش صداش میکردم، اتیغ گرفتم 

 
به اینجا که رستتید چشتتمام گرد شتتده بود، یعنی، یعنی فرشتتاد تمام این مدت 

 عاشق سما بوده، منتظر بقیه داستان بودم
 دونستم امیر عاشق سمانه نیست. که با صدای گرفته ادامه داد: می 

 
 امیر ادم دختر بازی بود و کله زندگیغ توی دختر و ماشین های رنگاوارنگ 



 خالصه شده بود.
 
بهغ گفتم دوستتغ دارم دستتت از ستترش بردار، گفت داداشتتمی نوکرتم ولی  

هیچ وقت به ناموستتم نگاه نکن چون ممکنه بالیی به ستترت بیارم که یه عمر 
 یال بشم.شرمنده مامان ل

 
نوا کشتتیدم کنار، من ادم حرومزاده ایی نبودم، امیر شتتد مردزندگی پرنستتس 

 ��کوچولوم
 
میخواستم عشقم خوشبخت بشه، ولی من توی اون مهمونی که خونه امیر اینا  

برگذار شد با دیدنت مجذوب چشمای شیطونت شدم، نه از عشق و عالقه ها 
 تو منو یاد بچگی های سمانه انداختی

 
 نی که پرنسسم هنوز وارد دنیای کثیف خودش نشده بود.زما

 
از بدبختی و اقبال بدم، فهمیدم که امیرم دلغ پیغ تو گیر کرده و برای خودش 
میخوادت، قستتم خوردم، نوا قستتم خوردم نزارم بهت برستته دیگه تورو واستته 

 خودم میخواستم.
 



ش سخت ا شم ولی  کردم تباه میبا جداییتون فکر کردم دارم به هدفم نزدیک می
 چون دله هر دوی ما مطعلق به شخ  دیگه ایی بود.

 
 _هنوزم باورم نمیشه تو بایه قلب پاک عاشق اون سمانه ی پلید شدی

 
فرشاد: رسیدن به تو لیرممکن تر از رسیدن به سمانه بود، با تمام سختی هاش 
گذشتتت میخوام ازدواج کنم نوا، دیگه با عشتتق جلو نمیرم چون تهغ برای من 
سته  شتم به عهده مامان لیال و اونم از خداخوا سته بزرگه،انتخاب و گذا شک یه 

 قبول کرد تا من یه مانع برای دوردونغ نباشم
 

رو روی صندلی که روش نشسته بودیم خاموش کرد  ��با این حرف سیگارش
 و توی سطل زباله کنارش انداخت.

 
ا شتتبخت بشتتی و نیماز جاش بلند شتتد و گرفته گفت: ارزو میکنم با امیر خو 

 هرچه زودتر به سالمت کامل برسه، مواظب خودت باش
 

 _فرشاد....
 

 فرشاد: خدافظ نوا
 



شد نگاه میکردم درک حقیقت  شاد که کم کم از من دور می مات و مبهوت به فر
 هایی که توی چند ساعت اخیر فهمیده بودم برام سخت بود.

 
م و قبل اینکه حرفی بزنه با دیدن ایدا که به ستتمتم میومد، بهغ نزدیک شتتد

 گفتم: چیشده؟ 
 

 آید با اشتیاقی وصف نشدنی و صدای نسبتا بلند گفت: نوا داره بهوش میاد
 

 ****)سه روز بعد(
 

شته  شه که نیما برگ سخره به نظر بیاد ولی هنوز باورم نمی شاید م نوید ربیعی: 
درصتتد  10این واقعا یه معجزه بود که حتی باورش برای منم ستتخت بود فقط 

 امکان بازگشت وجود داشت 
 

نیما:..باد...بادمجو..بادمجون..بم..آ..فت..آفت...ندا..ره..دکت..دکتر..من..
 حا..ال..حاال..ها..نمی..نمیمیرم

 
 زی زی جون: دردت بجونم که دلم برای چرت و پرت گفتناتم تنگ شده بود

 
صدای گر شکغ در میومد که نیما باهمون  شت دوباره ا فتغ زی زی جون دا

گتتتفتتتت:بتتتزار..یتتتد..ستتتتترپتتتا..بشتتتتتم..کتتتارختتتو..نتتته..آبتتتغتتتوره 



ستتتتتازی..متتتیتتتزنتتتم..شتتتتتمتتتا..ستتتتته...تتتتا..هتتتم متتتیتتتزارم 
 مسئو..ل..تولید..شید..خفن..درامد..داره

 
 مانا کالفه نگاهی به نیما انداخت و گفت: همغ چرت و پرت بگو خوب؟

 
 نیما:..م..م..من..ک..که..

 
شار میاد سه دیگه، داره به نیما ف شبنوید ربیعی: ب م ، اتاق و خالی کنید برای ام

 فقط یه نفر میمونه
 

شهرام و میثاق  شو کامل نکرده بود که منو زی زی جون، مانا،  ربیعی هنوز حرف
 همزمان باهم گفتیم: من میمونم شماها برین

 
صدایی که  شت و باهمون  شو نگه دا مرد بیچاره خندش گرفته بود، به زور خود

به  زینب جون گفت: مادر شتتما برید ستتعی داشتتتت جدی نگهغ داره رو 
 استراحت کنید دیشبم تا صبک بیدار بودید

 
 مانا: اره مامان برو خونه دیشب کلی خسته شدی، من میمونم 

 



شریف  شما همتون ت شکمغ لریدم:  شاره به  شدم و با ا سمت مانا براق  به 
شید و نیما  ستگی بیهوش می میبرید خونه، اگه تو زی زی جون بمونید که از خ

بخت تنها میشتته، رو به پستترا کردم و گفتم: شتتماهم که امکان نداره بمونید بد
واگرنه بیمارستتتان منفجر میشتته، من امشتتب میمونم دیشتتب به اندازه کافی 

 استراحت کردم، دکتر بندازشون بیرون
 

بالخره همشونو راضی کردیم برن، نیماهم بخاطره داروهایی که مصرف میکرد 
دا روی صندلی که کنار تخت نیما بود نشستم و به خوابیده بود، بدون سرو ص

پنجره بزرگی که توی اتاق بود خیره شدم، با هوایی شدن دله سرکشم هنذفریمو 
از کیفم بیرون کشیدم و به گوشیم وصل کردم، با پلی کردن اهنگ مورد عالقم 

 قلبم بی قرارتر از ثانیه های پیغ شد 
 

 یه حسه جدیده 
 

 یده یکی دوباره از راه رس
 

 مثل اون چشمم ندیده
 

 انگاری اونو خدا واسه من افریده
 



شیم رفت بعد ماها به خودم جرعت  سمت گو ستم به  سته د سته یا ناخوا خوا

 ��دادم وارد بالک لیستام بشم، هنوزم اکسیژن سیو بود
 

نگاهی به نیما انداختم و دوباره به صتتفحه گوشتتیم خیره شتتدم، دیگه وقت آن 
ود، دیگه لم بسه به کوری چشم هرکس مانع جدایی من بالک شدنغ رسیده ب

و امیرم شتتده، وقتی نیما ستترپاشتتد عشتتقمو پس میگیرم، دلم میخواد نوای 
 بیوتیفوله سابق بشم، از افسردگی خستم شدم

. 
 

_نوید من همچین توقعی ندارم ولی خوب اگه ستتگ محلم کنه خیلی ضتتربه 
 میخورم، فکر نکنم اونقدرا هم بی انصاف باشه 

 
 نوید: نمیدونم امیر واقعا سردرگمم 

 
کالفه دستتتی تو موهام کشتتیدم، نوید با برداشتتتن کتغ از جاش بلند شتتد و 
گفت: دیگه باید برم مطب، امیر مراقب باش حواستتت و جمع کن دوباره گند 

 نزنی
 

 _باشه، حواسم هست 
 



به محض خارج شتتدن نوید از اتاق گوشتتی مو از روی میز برداشتتتم و زدم به 
 شارژ، برای بدست اوردن نوا باید افعی های دور و برم رو نابود کنم

 
سند خونه رو بیرون بیارم که  صندوق رفتم تا  سمت گاو شدم و به  از جام بلند 
در اتاق باز شتتد و خانوم اکبری وارد اتاق شتتد و گفت: آقای مهندس، جناب 

 ببینن قادری اومدن خیلی عصبانی هستن و اسرار دارن همین حاال شمارو
 

ضی اخمام توهم رفت و گفتم: وقت ندارم، باید برم بگو  با به یاد اوردن اون عو
 یه وقت دیگه بیاد

 
 اکبری: اما آقای مهندس...

 
 _سریع برو و کاری که گفتم و انجام بده به خانم سماواتم بگو بیاد اتاقم 

 
 اکبری با بی میلی زیر لب گفت: چشم

 
وصتتندوق و باز کردم و ستتند هارو بیرون با خارج شتتدنغ از اتاق، درب گا

کشیدم، بعد مطمئن شدن از بسته بودن در گاوصندوق، سامسونت، چرم قهوه 
 ایی رنگم رو باز کردم و سند هارو داخلغ گذاشتم

 



شم  شتم با دیدن اکبری چ سمت در برگ شد، فوری به  شدت باز  که در اتاق به 
شلره ایی بهغ رفتم تقریبا داد زدم: خانم اکبری  سم تلفن گذا تیم یه چیزی به ا

روی میزتون که مزاحم کار من نشتتید، اونوقت شتتما دو دقیقه یک بار بدون در 
زدن دره اتاق و باز میکنید و میپرید داخل؟ اینجا رو با خونه خالتون اشتتتباه 

 گرفتید؟
 

 اکبری: آقا..آقای مهندس...بخدا..من...خانم..سماوات
 

سیده بود، زیاده روی  صابم خورد بود و این اخالق بدم بیچاره تر کرده بودم، اع
شنم  صدامو پایین اوردم، با حفظ ظاهر خ دامن این اکبری بیچاره رو گرفته بود 

 گفتم: بگو سماوات بیاد
 

 اکبری:.چ..چشم..
 

**** 
 سماوات رو بروم نشسته بود و کالفه به لیوان قهوه مقابلغ نگاه میکرد 

 
 موم شد، کمکم میکنی یا نه؟چشمامو ریز کردم و گفتم: وقتت ت

 



ستتماوات: اقای آریا، میتونم کمکتون کنم ولی اگر قول بدید برای من مشتتکلی 
 پیغ نمیاد میدونید که نامزدم فوق العاده تعصبیه.

 
 اخمامو تو هم کشیدم و با پوزخند گفتم: مگه از نامزدت جدا نشدی؟!

 
شما از شتتتت.. کجا میدونید از امیر با تعجب به من نگا کرد و با ِمن ِمن گفت :

 جدا شدم!!!!؟
 

مک  به من مربوط نیستتتت ک نا  گذریم ای یدونم :/  ولی ب _ترکت کرده اینم م
 میکنی؟!

 
خودش گرفت و بعد از چند ثانیه گفت : باشتتته ولی اگه چهره ی متفکری ب

 مشکی برای من پیغ بیاد چی؟!
 

 _مطمئن باش کار به اونجاها نمیکشه
 

ز دستم بربیاد انجام میدم، امیدوارم گره از مشکالتون سماوات: باشه، هرکاری ا
 باز بشه 

 
_خوب این عالیه، خانم ستتماوات این موضتتوع باید بین خودمون بمونه حتی 

 فرهادم نباید از این قضیه بویی ببره



 
سعی میکنم در کوتاه ترین زمانه  سید  سماوات: خیالتون راحت، به کارتون بر

ش شد و با گفتن با اجازه ممکن انجامغ بدم، با تموم  دن قهوش از جاش بلند 
 از اتاقم خارج شد

 
گوشتتیم روشتتن شتتده بود و اس ام اس حمید روی صتتفحه نمایان بود: امیر آقا 
سایل مورد نیازتونم از ویال منتقل کردم بماند که  شد ، و کارهای خونه رو تموم 

یدتون رو از من بگیر جد نه  جان حستتتابی در تالش بود ادرس خو ه، خانم 
خیالتون راحت آقا ادرس ندادم بهشتتون گفتم نمیدونم، کار دیگه ایی ندارید 

 انجام بدم؟
 

بعد جواب دادن اس ام اسغ و یه تشکر بلند باال، قهوم که حاال سرد شده بود 
سته کننده ایی بود ولی خیلی جلو افتادم، اونقدر  شیدم، با اینکه روز خ سرک رو 

 د پله فاصله دارمکه برای رسیدن به خوشبختی فقط چن
 
 سال بعد((2))
 

 ■■نوا عزیزی  ■■
 

 رو مبل زیر کولر نشسته بودم و به آب پروتقال روی میز نگاه میکردم



 
 مانا: نوا بدو بخورش دیگه، داری استخاره میکنی؟ 

 
 _مانا گمشو تا فوشت ندادم نمیخوام، دلم درد میکنه نفهم

 
ام ، این مانام  از بس بهم آب زیر دلم از صتتبک تیر میکشتتید ولی عادی بود بر

 پرتقال داده بود داشتم میترکیدم 
 

 سوشا: عنه آپ پرتال نخول واشه منه)عمه آب پرتقال نخور واسه منه( 
 

ستتوشتتا پستتربچه شتتیطون و تخس نیما به آب میوه روی میز نگاهی انداخت، 
 چشم لره ایی رفتم و آب پرتقالو از روی میز برداشتم و سر کشیدم 

 
 باشو جمع کرد و داد زد: عنه خرسوشا ل

 
 از دستغ حرصم میگرفت کلی وقت گذاشتم عمه یادش بدم حاال میگه عنه

 
 _عنه خودتی خرم باباته 

 
شا که  سو شو پرت کرد و به دفاع از داداش کوچولوش داد زد:  سک شایلین عرو

 عنه نمیشه داهی میشه، خلم نی نی ته بابا جونم نیست 



 
شا بیا صدای خنده بلند مانا ا سو سید و بعد گفت:  شم ر شپزخونه به گو ز تو ا

 پسرم آب پرتقال بهت بدم 
 

کوفتی نثارش کردم و زوری از جام بلند شتتدم، شتتکمم شتتیغ متر جلوتر از 
خودم بود قدم اولو که برداشتم درد بدی تو دلم نشست، عرق سرد روی ستون 

ار م شتتد و اختیفقراتم رو حس کردم، لب گزیدم با قدم بعدی درد بدتری نثار
 صدام از دستم در رفت

  
ترسیده بودم هیچ وقت اینقدر شدید نبود با صدای بلند گفتم: متتانتا بدو زنگ 

 بزن امیر آخ 
 

شد جیغ  شکمم منقبض  ضله های  شد، ع شپزخونه خارج  مانا هول کرده از ا
 کشیدم و اشکام روی گونه هام لغزید

 
 _ مانا دارن میان...آخ 

 
ور خودش میچرخید با پیدا نکردن گوشتتیغ داد زد: ستتوشتتتا بیچاره کالفه د
 گوشیم کو؟؟ 

 



سوشا و شایلین از جیغ های من و گریه مانا ترسیده بودن سوشا با گریه گفت: 
 عنه تُیخدا نمیل)عمه ترو خدا نمیر( 

 
 مانا: سوشا حرف نزن گوشیم کجاس؟ 

 
 شایلین: لو َتخِد ماما)رو تخته مامان( 

 
تر میشتتد، مانا ستتریع رفت تو اتاق خوابغ و با گوشتتیغ دردم هر لحظه بیشتت

 برگشت نگران مشغوله گرفتن شماره امیر شد 
 

شین  شیدم آروم با شته بودم و نفس های عمیق میک شکمم گذا ستم و روی  د
 نفسای مامان آروم االن بابا میاد 

 
 مانا: امیر بدو بیاا خونه ما نوا دردش شرو شده بدو امیر من ترسیدم 

 
ند  هام بل ید واستتته بچه  با جیغ میزدم و اشتتتک میریختم نگران بودم خیلی، ن

مشتتکلی  پیغ بیاد، حواستتم به مکالمه مانا و امیر نبود فقط درد و احستتاس 
 میکردم

 
با جیغ های من مانا گریغ شتتدید تر شتتد بیچاره ترستتیده بود و دوقلو ها بی 

 قراری میکردن 



 
به بعدش فکر کن مانا: نفستتس بکغ نوا آروم باش خواهری االن  امیر میاد، 

 بچه هاتو بغل میگیری بهشون شیر میدی
 

**** 
شته  درد امونم رو بریده بود و مانا خواهرانه بهم دلداری میداد کارم از گریه گذا
تاده بود دو روز پیغ  یادم اف تازه  تاده بودم،  گه خوردن اف به  بود فقط زار میزدم 

اسه یمان داشتم با فکر اینکه ممکنه وخبر مرگم باید میرفتم بیمارستان، وقت زا
بچه هام اتفاقی افتاده باشم حالم بدتر شد که کوبیده شدن در خونه مانی اینا و 

 شنیدن صدای نگران امیر نور امید توی دلم روشن شد 
 

 امیر: مانی باز کن درو 
 

مانا از پیغ من بلنو شتتدو به ستتمت در رفت، در که باز شتتد امیر ستتریع وارد 
شد سریع زنگ بزن به زینب  خونه  سمت من اومد رو به مانا گفت: ابجی  و به 

 خانوم بگو 
 

 _امیر...اگه..طوریشون..بشه..میمیرم 
 

 امیر: هیغ آروم خانومم هیچی نمیشه 



 
امیر نگران بود اروم دستتتشتتو انداخت پشتتتمو بلندم کرد دستتتمو محکم دور 

گه ایی از د کار دی یه میکردم  قه کرده بود گر مد فقط گردنغ حل ستتتم برنمیو
 فکرای احمقانه به ذهنم خطور میکرد

 
_امیر اگه مردم مراقب بچه هام باش، زن بگیری حاللت نمیکنم تو فقط ستتهم 

 منی
 

 _نوا ببند دهنتو کار دستت میدما 
 

 حس میکردم جونم داره درمیاد، با تمام وجودم امیرو بغل کرده بود 
 

جلوی در پارک شده بود با عجله ولی از ساختمون که بیرون رفتیم ماشین امیر 
سریع از  شده بود، مانا  شقم کالفه  صندلی عقب ع شت رو  با احتیاط منو گذا
پله ها پایین اومد، در ستتاختمون و بستتت و جلو کنار امیر نشتتستتت به محض 

 سوار شدن مانی ماشین امیر به پرواز دراومد
 

مغ به جلو بود عرق کرده بودم و جیغ های کر کننده میکشتتیدم امیر یه چشتت
شت به همه خبر میداد جوجو  ست گرفته بود و دا شی د یکیغ به عقب مانا گو

 های من دارن به دنیا میان
 



امیر: لعنتی چرا؟؟ چرا یادمون رفته بود مانا بچه هام سالمن دیگه مگه نه؟؟ نوا 
 حالغ خوب میشه؟؟ 

 
  مانا: امیر تروخدا اینقدر استرس نداشته باشم دارم سکته میکنم

 
مردم نگران بود، خواهرم همه نگران منو جوجه هام بودن حتی سوشا و شایلین 
با احساس خیسی بین پاهام با گریه نالیدم، امیر تند برو فکر کنم کیسه آبم پاره 

 شد،  با گفت این حرف کم کم پلکام روی هم افتاد و دیگه هیچی نفهمیدم
 

 نیما:.ن..نو..نوا..خ..خوبی...؟
 

 ا کردم و زمزمه وار گفتم: وقتی تو خوبی مگه میشه من بد باشم.نگاهی به نیم
 

 نیما:..ال..اللر..شدی
 

 لبخند تلخی زدم و دستام رو دستای نیما گذاشتم و گفتم: رژیم گرفتم
 

 نیما:..آر..ه..ماهم..عر..عر
 



شمون میرفتی،  شتی از پی شیم، یکم درک کن بابا دا _نیما از ماها نخوا خوب با
نب جون خطر که  زی مه دالونیم، حتی االنم  ما ه ته قلبی و رد کرد  ستتک

 خداروشکر حالت خوبه توی شوک اون تصاوف نابه هنگام هستیم لعنتی
 

شد و با  شکم  ستغ مانع پایین اومدن ا ست ، با د ش صورتم ن ستای نیما رو  د
 همون صدای گرفته بریده بریده گفت: گریه..نکن..توله سگ..مگه..من..مردم

 
یکنم نیما، تموم شتتد دیگه میخوام مثل قبل باشتتیم، مثل قدیما _دیکه گریه نم

صوصا حاال که داره  شادی خیلی واجبه مخ شیم، این  الکی خوش و خندون با
 یه نی نی کوچولوام به جمع خونوادمون اضافه میشه

 
 نیما چشماش گرد شد و زیر لب گفت: نه

 
 نیشم باز شد، ابرومو باال انداختم و گفتم: آره

 
 ا..باور..م...نمیشه..مگه..میشه...؟نیما: ب

 
 _چرا نشه بزقاله

 
 ۵۰نتتیتتمتتا: بتتابتتا..متتگتته..تتتو..ایتتن..ستتتتن..متتیشتتتته..حتتامتتلتته..شتتتتد..

 سالشه..ها..حاال..بابامون کیه؟ 



 
سخره ایی که زده بعد ماها از ته  شنیدن این حرف از نیما و فهمیدن حدس م با 

تم و رو جه نداشتم دسدل با صدای بلند خندیدم، اصال به اینکه بیمارستانیم تو
دلم گذاشتتته بودم و قهقهه میزدم، نیمام با تعجب داشتتتت نگام میکرد زوری 
خندمو جمع کردم و گفتم: جلبک..برو..ذهنتو..لیف بکغ..اون..که حاملس 

 مانا زن توی جلبکه نه زی زی جون بیچاره
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

 نوید: چته پسر چرا باز کشتی هات لرق شدن؟
 

 گمم نوید واقعا نمیدونم باید چیکار کنم و باید کجا برم! گیج گیجمامیر: سردر
 

نوید: به نظر من بجای پنهان کردن خودت و خاموش کردن گوشتتیت برو عین 
 ادم با خانوادت حرف بزن شاید دلیل منطقی داشتن !

 
سما منو االغ فرض  _چه دلیلی نوید، چه دلیلی برای این کار اونا وحود داره، ر

دونی چقدر به اون بچه وابسته شده بودم، احمقم ولی حتی فکر کردم کردن، می
 سمانه آدم شده

 



 نوید: ازش خبری نداری؟ 
 

ساب  امیر: فعال بجز حاله نوا و خانوادش از چیزی خبر ندارم، به موقعغ به ح
 اونا میرسم اول باید نوا رو پس بگیرم 

 
 و بگیرتو بگه امیر بیا مننوید: امیدوارم توقع نداشته باشی تا دیدت بپره بغل

 
 ■■نواعزیزی  ■■

 
ست، من رو پنجره لم داده بودم  ش صورت نیما رو می زی زی جون با ابِر خیس 
و مانام داشتتت کمپوت هایی که خانواده خودش اورده بودن و میخورد که نیما 

 گفت: من مریضم یا تو؟؟ 
 

 مانا چشم لره ایی بهغ رفت و گفت: من حاملم یا تو؟؟ 
 

 چپ چپ نگاش کرد و گفت: من زحمت کشیدم یا تو؟ نیما
 

زی زی جون که از خنده شتتونه هاش میلرزید گفت: نیما ببند دهنو، نوا بیا برو 
یکم خرت و پرت بخر بشتتینید بخورید، دو کیلو موزم بخر ، شتتیرینی ام بگیر 

 کسی اومد مالقات یه چیز واسه پذیرایی داشته باشیم
 



نتوی جلو بازم رو محکم کردم، رو به نیما گفتم: پول از جام بلند شتتدم و بند ما
 بده میخوام برم موز بخرم. 

 
سه بچم  شده بود گفت: من پول ندارم وا ست زی زی جون راحت  نیما که از د
پوشتتک بگیرم، قراره لباستتا تورو بپیچیم دورش بعد پول بدم تو بری موز بخری 

 کوفت کنی؟!
 

 _بیا عزیزم بیا 
 

برگشتم که دیدم کارت نیما تو دستشه زدم زیر خنده که به سمت زی زی جون 
 زی زی جون گفت : بیا مادر برو بخر سریع بیا

 
 کارتو بین انگشتام چرخوندمو گفتم: مرسی فدات بشم من

 
 نیما:رمزشو نمیدونی هر هر

 
  4 3 2 1_ بزار فکر کنم آها 

 
 نیما:تو رمز کارت منو از کجا میدونی؟!

 



 گم میزاری تو_مگه بجز این رمز دی
 

ستادم و  شت با نیغ باز نگام میکرد بوس فر سه مانا که دا با گفتن این حرف وا
 از اتاق رفتم بیرون

 
**** 

سی بلند کردم، امروز قرار  ستم و برای اولین تاک شدم و د ستان خارج  از بیمار
خداروشتتکر میکردم  ته دلم  قات، از  یان مال نب جون ب های زی یل  فام بود 

ر نیما نشتتد ولی ته قلبم هنوز جای فردی که هر لحظه منتظر خانوادمون عزادا
 اومدنغ بودم خالی بود. 

 
در طول مستتیر همغ فکرم درگیر مستتتائل های اخیر بود که تاکستتی جلوی 
شتتیرینی فروشتتی بزرگی متوقف شتتد و گفت: خانوم اینجا نزدیک ترین جا به 

 بیمارستان بود، شیرینی هاش عالیه 
 

 ا همینجا بمونید من چند دقیقه دیگه میام_باشه، ممنون فقط لطف
 

 راننده: واستادم خانوم فقط زود بیا
 

سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم دوکیلو از شیرینی مورد عالقه نیما رو خریدم 
شم به گفته زی زی جون موز خریدم البته ناگفته نمونه که  شی کنار از میوه فرو



م پرداخت میشتتتد نه اون نیمای همه این خریدا از کارت زی زی جون بیچار
حیف نون، دلم نیومد زیاد ولخرجی کنم عجله هم داشتتتم دلم نمیخواستتت 

 وقتی فامیال زی زی جون میان من و اونجا نبینن و حرص نخورن
 

دوباره که سوار ماشین شدم، راننده سرش رو از روی فرمون برداشت و گفت: 
 کجا برم خانوم؟ 

 
 _همون بیمارستان

 
عالی بود، از کوچه و پس کوچه ها میرفت بدون اینکه حتی لحطه رانندگیغ 

 ایی از وقتمون پشت ترافیک بگذره.
 

شد در کیف پولمو باز کردم و گفتم:  شین جلوی در بیمارستان متوقف  وقتی ما
 چقدر شد؟ 

 
 _بیست و پنج هزارتومن خانوم 

 
گفتم:  با شتتنیدن مبلغ چشتتمام از ستتوراخ دمالام زد بیرون، با صتتدای بلند

 چقدر؟؟ 
 



سوار  سافر  شدما، توی راهم م شی معطل  شیرینی فرو ساعته جلو  _خانوم دو
 نکردم حکم دربس داشت واسه شما

 
حوصله کلکل نداشتم سریع دوتا دهی و یه پنجی از کیفم بیرون کشیدم و روی 

 دستغ که به سمتم دراز شده بود گذاشتم 
 

مین جور که داشتتتم لرلر از ماشتتین پیاده شتتدم و با حرص درو کوبیدم، ه
 میکردم وارد محوطه بیمارستان شدم و با دیدن....

 
شدن برای یک لحظه  ستان می سین که وارد بیمار شراره خانوم و آقا ح با دیدن ، 

 راه تنفسم بسته شد. 
 

شتتراره خانوم و از نردیک دیده بودم ولی هیچ وقت فرصتتت نشتتده بود با اقا 
 حسین رو در رو مالقات کنم. 

 
ران بودم، توصتتیفات زیبایی از حستتین آریا نشتتنیده بودم، با فکر به اینکه نگ

 اومدن تا زی زی جون یا من رو تحقیر کنن به سرعت قدم هام اضافه کردم. 
 

 اونا سواره اسانسور شدن با عحله به سمت پله ها دویدم. 
 



رو ها نباید اونا زودتر از من برستتن نمیخوام دوباره خانوادم و لمگین کنن، پله
چندتا یکی طی میکردم به طبقه دوم که رستتیدم نفس نفس میزدم، ستترعتم کم 

 شده بود. 
 

نگاهم به استتانستتور افتادم، وای خدا چه زود رستتیدن طبقه ستتوم ، دوباره مثل 
احمق ها شتتروع کردم به دویدن، ولی متاستتفانه دیر رستتیدم، وارد راهرو طبقه 

 به اتاق نیما بودم. سوم که شدم شاهد ورود شراره و حسین آریا
 

شتم،  شده بود رو، روی زمین گذا شیرینی و موزی که قطعا تا االن له و لورده 
شدم اخه  ستم و ماتم زده به در اتاق خیره  ش ناچار روی پله ایی که کنارم بود ن

 مامان و بابای امیر برای چی باید بیان مالقات نیما؟
 

س شدم و به  سم جا اومد از جام بلند  شت در کمی یکم که نف مت اتاق رفتم، پ
شنوم ولی در کمال تعجب  شون رو ب شاجر صدای م شتم  مکث کردم انتظار دا
با لحن محترمی زی زی جون رو  قا حستتین رو شتتنیدم که  صتتتدای گیرای ا
ست بیاره  سالمتی کامل رو بد شالله اقا نیما به زودی  مخاطب قرار داده بود: ان

 و دوباره وارد اجتماع بشه.
 

شدن سرد روی  با خارج  شید و عرق  سرم تیرک شت  این حرف از زبون زینت پ
 ستون فقراتم نشست



 
جمع تو ستتکوت بری فرو رفته بود که زینت دوباره گفت: ای وای چرا ستتاکت 

 شدید، بهتون برخورد؟ 
 

نیما اخماش توهم بود با خشتتن ترین و محترمانه ترین حالت ممکن گفت: 
ش نوم این حرفو از زبونت حرمت هارو خاله زینت یک بار، فقط یک بار دیگه ب

 کنار میزارم و...
 

 زینت: کنار میزاری و چی نیما؟؟ 
 

 نیما: ......
 

 زینت: بیا اینم از بچه خواهرمون، شانس نداریم که ما
 

زیر نگاه شتتراره خانوم و اقا حستتین داشتتتم آب میشتتدم کمی از دیوار فاصتتله 
میر تا حد امکان تحقیر گرفتم، بعض داشتتتت خفم میکرد جلوی پدر و مادر ا

 شدم 
 

ستان برام خفقان  ضای بیمار شدم، ف بدون حرف درو باز کردم و از اتاق خارج 
 اور شده بود. 

 



فضای ازاد میخواستم، به هرکس سر راهم بود تنه میزدم به در اصلی که رسیدم 
 مثل روانی ها خودمو از بیمارستان بیرون انداختم.

 
تان نفس حبس شتتدم رو ازاد کردم و خودمو رو با وارد شتتدنم به حیاط بیمارستت

 اولین نیمکتی که سر راهم بو رها کردم.
 

شمام  سفید رنگی جلوی چ ستمال  شته بود که د ستنم نگذ ش هنوز ده دقیقه از ن
 قرار گرفت.

 
 شراره: اشکاتو پاک کن خانوم لوس

 
شکر کوتاهی کردم که گفت: میتونم  شراره خانم گرفتم و ت ست  ستمالو از د د

 ارت بشینم کن
 

 کمی به سمت راست رفتم، دمالمو باال کشیدم و گفتم: البته بفرمایید
 

ست و بعد یک مکث طوالنی گفت:  ش شکرم کنارم ن شراره خانوم با گفتن مت
 اولین باری که با امیر اومدی عمارت رو یادته؟ 

 
 سرمو تکون دادم و با به یاد اوردن اونروز گفتم: خیلی بداخالق بودید 



 
با صتتتدای بلند خندید و گفت: اولین نفری منتظ بارم کنه ولی  ر بودم کلفت 

 بودی که جلوم بهم گفت بد اخالق
 

عذر  که برم پیغ امیر و ازش  خانوم؟ این ید شتتراره  ما از من چی میخوا _شتت
 بخوام؟ 

 
شراره: نه نوا، بخدا که خواسته من از تو این نیست، میخوام شخصی که به این 

 کسی باشه که باعث دوری بوده  دوری خاتمه میده خود
 

لبخند تلخی روی لبم نشتتستتت لبامو به زور از هم باز کردم و گفتم؛ شتتراره 
خانم، نه من باعث دوری بودم نه امیر این شتتماها بودید که باعث دوری ما 

 شدید 
 

شده بود  صداش که از اول لمگین تر  شراره خانوم و تر کرد  شک گونه های  ا
ن ربا هیچ وقت بهم دیگه نمیرسن نوا، تو امیر دوتاتون گفت: دو قطب همنام اه

شه، هر کدومتون  شتی پیغ قدم ب ست دارید طرف مقابل برای ا مغرورید و دو
اون یکی و مقصر میدونید، امیرو میشناسم تا بهغ فشار نیاد پیغ قدم نمیشه، 

 تو کوتاه بیا دختر
 



شده بودم سته  ضی که توی گلوم بود اذیتم میکرد، منم خ ایت دیگه دلم حم بغ
 های مردونه امیرو میخواست

 
 _شما بگید چیکار کنم شراره خانوم

 
 شراره: دلبری

 
 ■■امیرآریا  ■■

 
سماوات  سبتا بلندی داد زدم:  صدای ن شم جا به جا کردم و با شی روی گو گو

 شوخی که نمیکنی؟
 

ستقر شم م سمانه تویه خونه ویالیی تو ف شوخی، اقا کریم و   _نه اقای آریا چه 
شق جدیدمو به بابام معرفی  سام خودش منو برد اونجا گفت میخوام ع ستن،  ه

 کنم
 

 +حیف که بیچاره نمیدونه این عشق جدیدشو دشمنه قدیمغ فرستاده 
 

خنده ستتماوات توی گوشتتم پیچید و بعد گفت: ستتام خیلی ستتادس، از اون 
 چیزی که فکر میکردم خیلی احمق تره



 
شون میدن ولی شتن ن شون فقط و فقط یونجه  +خانوادگی انی توی اون مغز پوک

 وجود داره، مرسی از کاری که انجام دادی، به زودی جبران میکنم 
 

شیم پنج  شارژ گو ست، باید برم  شکر نی _تفریک خوبی بود نیازی به جبران و ت
 درصد بیشتر نمونده 

 
 +خیلی خوب، خدافظ 

 
رج کردم و درو حاال روبروی در خونه جدیدم بودم، کیلیدو از جیب کتم خا

باز کردم وقتی وارد خونه شتتدم با دیدن صتتحنه مقابلم چشتتمام تا حد امکان 
 گشاد شد

 
با تعجب به چراغ های خاموش و بعد به هالوژن های روشتتن ستتقف و شتتمع 
ضای خونه رو پر  سبزی کله ف شدم، بوی قورمه  های کوچولو روی زمین خیره 

گرد جلوی کاناپه ها شتتمع و کرده بود با ابهت وارد ستتالن شتتدم، روی میزه 
 گلبرگ های رز بود 

 
گیج به اطراف نگاهی انداختم که دستی روی چشمام قرار گرفت، نفس عمیقی 

 کشیدم مگه میشد این بوی اشنا رو نشناسم؟!؟ 
 



 زیر لب زمزمه کردم:نوا خودتی؟! توهمه امکان نداره.
 

اریا، دوری  همونطور که دستتتاش رو چشتتمام بود گفت:چرا امکان داره مستتتر
 تموم شده من برگشتم

 
با جدا شدن دستاش از روی چشمام سریع به عقب برگشتم میترسیدم فرار کنه 
و بازم از دستتت بدمغ اونقدر ستتریع تو الوش گرفتمغ خودمم از حرکتم جا 

 خوردم.
 

_ نوا، نوا، نوای من میدونی چقد دلتنگت بودم میدونی دلم برات یذره شده بود 
 ونی اب شدم از نبودنت؟بی انصاف؟!مید

 
 _منم همینطور، منم ذوب شدم امیرم منم مثل تو دالون بودم به نفسات قسم

 
از خودم جداش کردم نگاه دقیقی به اجزای صتتورتغ انداختم چشتتماش مثل 
به خودم  خت  باره بغلغ کردم، ستت نداشتتتت، دو یدارمون لم  اخرین د

ک قطره از اشتتت بود هر  پیشتتتونیغ  یم روی  پیشتتتون اشتتتو میفشتتتردمغ، 
میب*و*س*ی*دم و مانع پایین اومدنشتتون میشتتتدم، گونه هام تر شتتتده بو  

 نمیدونم اشکای نوا بود یا لرور مردونه خودم که جلوی عزیزم شکست
 



صدای  سال  شده بود، اره زیبا ترین ملودی  صدای نفس هامون باهم مخلوط 
 نفس ها و هقهق اروم نوا تو آلوشم بود

 
گوش هم دیگه میکردیم مرحمی برای دردامون  نجوا های عاشتتقانه ایی که زیر

که حتی  قدرتوهم لرق شتتتده بودیم  مه تلخی اوت بود، مرحم بود برای این ه
نفهمیدیم چند ساعت گذشته نوا کمی از من فاصله گرفت و گفت: بیا لذامونو 

 بخوریم بریم بیرون دلم هوای خنک بیرونو میخواد 
 

شمای نوا خیره بودم بدون گرفتن نگا ستغ و باال اوردم و به چ شماش د م از چ
 بوسه طوالنی روشون زدم: لذایی که تو پختی خوردن داره نفسم

***** 
نمیفهمیدم چی دارم میخورم، کله حواستتم به میزناهار خوری چهار نفره ایی 
بود که به طرز محشتتری چیده شتتتده بود و دختر مو کوتاهی که مقابل من با 

 لذاش بازی میکرد.
 

را دقت نکردم موهای خانومم دیگه مثل قبل بلند نیستتتت، آخ..خدای من چ
هاش حس کرد و  هه خیرمو روی مو گا ید ن تا گردنغ میرستت به زور  هاش  مو

 باصدای لمگین گفت: دلم برا موهام تنگ شده
. 

 
 ] آروم آروم اومد بارون 



 شدیم عاشق زدیم بیرون 
 اومد نم نم نشست شبنم 
 روموهامون روموهامون [

 
شه رو تا ا شینو شی سقف ما سرد  سبتا  شیده بودم، با وجود هوای ن خر پایین ک

 کنار زده بودم، با خوردن باد به صورتم حس میکردم دیگه بیدار شدم.
 

با این فکر دستتتای نوا رو محکم تر گرفتم، ستتکوت بینمون رو صتتدای مهدی 
سمون  صورتم به ا سی خنکی روی  شمس پر میکرد، با حس خی جهانی و علی

 نگاه کردم 
 
 دامه داشت....ا

 یه قطره دو قطره...
 

 _امیر داره بارون میاد سقف و بزن
 

] منو جا بده تو دلت بزار رابطه خوب بشه بینمون ،صدا خنده هامون تا اسمونا 
 بره [

 
 _نوا میخوام خیس بشیم



 
 چشمای نوا با حرفم گرد شد بی توجه کمی به ماشین سرعت دادم 

 
 ] اشک من مثل بارون پر احساسه 

 اشک من دستای تورو میشناسه 
 آرومم 

 انگار اون باال رو ابرام دیوونه 
 تورو دیوونه وار میخوام [

 
با متوقف کردن ماشتتین جلوی پارک مورد نظرم، صتتدای اهنگ قطع شتتد و 
صمیم  شدم نوای بیچارمم بهت زده از ت شین پیاده  شو گرفت، از ما سکوت جا

 حالت خوبه؟  ناگهانیم از ماشین پیاده شد، و گفت: امیر
 

 _نه هنوز باور نمیکنم برگشتی باید اثبات بشه وحو دوبارت نوا
 

_امیر من دیگه برگشتتتم، تموم شتتد جدایی باور کن دوباره همه چیز مثله قبله، 
 حتی اگه خودت بگی هم دیگه حاضر نیستم ترکت کنم 

***** 
 شدی؟  هبه نیمکت چوبی مقابلم خیره شدم و به نوا گفتم: قدم بزنیم یا خست

 



نوا بدون هیچ حرفی دستتتشتتو دور بازو هام حلقه کرد، بدون حرف جواب داده 
 بود شیرین بود وصال دوباره، به شیرینی عسل 

قدم هامون  به  بارون نوا خودش رو بهم نزدیک تر کرد،  با تند شتتتدن قطرات 
سرعت دادیم پارک خالی از هر  شمون  کمی، فقط کمی بدون تغییری توی ارام

ود، وقتی دیدم سکوت بینمون داره طوالنی میشه، با سوالی که ذهنم جمعیتی ب
 و مشغول کرده بود سکوت رو شکستم: آدرس خونه جدیدمو از کی گرفتی؟

 
 _از شراره خانوم 

 +خوب اون از کجا گرفته؟ 
 _اونو دیگه نمیدونم باید از خودش بپرسی

 +شما زنا رو هیچ وقت نباید دست کم گرفت
 

د و ابرویی باال انداخت، باهر خندش به اوج ارامغ میرسیدم نوا شیطون خندی
 بدون لحظه ایی فکر گفتم: نوااا زنم میشی؟

 
سر دوردونمه،  سرمو با خجالت پایین انداختم که ادامه داد: میدونی نوا، امیر پ
تک فرزنده دلم میخواستتت مثل همه تک فرزندا لوس مامان بارش بیارم ولی 

 س و یه دنده بود.امیر، از همون بچگیم تخ
 



شد جلوی یه جمع بیاد بغلم و لوس بازی دربیاره، وقتی  ضر نمی هیچ وقت حا
که بزرگتر شتتد چهارچشتتمی مواظبغ بودم که یه وقت نکنه به راه بد کشتتیده 
شق  سر کله  شت و برای مقابله با اون پ شو دا شیطنت های خود شه، امیرم   ب

 شدم.خنده رو بودن جواب نمیداد، بخاطره همین جدی 
 

از کارمم راضیم، خداروشکر پسرمو مرد بار اوردم مثل جوونای این دوره زمونه 
 نشده، با وجوده این همه امکانات بازم حدو حدودش رو رعایت میکنه. 

 
نمیگم یه قدیستته اس، امیر اشتتتباهاتی داشتتته ولی هیچ وقت ادم بدی نبوده، 

ه دیدم، مثل دخترای وفتی تو رو با خودش اورد خونه تو چشتتماش یه حستته تاز
 دیگه به تو نگاه نمیکرد.

 
شتتراره خانوم کامل به ستتمتم برگشتتت و با لبخند عمیقی گفت: حتی اونروز 

 سعی داشت لوس مامانغ بشه
 

لبخنده شتتراره خانوم زیاد طوالنی نشتتتد چون با به زبون اوردن استتم ستتما 
 لبخندش کال محو شد.

 
ولی هیچ وقت نتونستتتم از یه شتتراره: ستتما با امیر بزرگ شتتد نمیدونم چرا 

شه اخه کم و بیغ  سم ب ست عرو شتر نگاش کنم، دلم نمیخوا خواه*ر*ز*اده بی
از کاراش خبر داشتم، شاید یه روزی مادر بشی بفهمی ولی هر مادری ارزوشه 



دختری که عروسغ میشه بکر و دست نخورده باشه، سما باب میل منو حسین 
 نبود. 

 
ولی به محض اینکه به از کرج اومدیم تهران امیر امیرم از سما خوشغ نمیومد 

ضایتی ما  شنیدی، با تمام نار سمانه می شد و تویه جملغ هفتا  کامال متحول 
امیر و سمانه نامزد کردن، اونموقع با خودم گفتم شاید عاشقغ شده ولی حاال 

 میفهمم امیر جز تو به هیچ کس دل نبسته
 

اه کردن به تو روشن میشه رو فراموش هیچ وقت برقی که تو چشمای امیرم با نگ
 نمیکنم

 
 گرمم شده بود، گر گرفته بودم برای فرار از این بحث گفتم: شراره خانوم...

 
شتتراره: میدونم، میخوای بگی اینا چه ربطی به من داره درستتته؟ میخوای بگی 

 امیره پاکت وقتی حقیقت هارو از من پنهون میکرد باید به اینجاها فکر میکرد
 

 ب..نه..ولی.._خو
 

ست امیر دالونه،  شه وقتی اون نی شراره: نوا به جون خودش که میخوام دنیا نبا
بچم از عمارت رفته، دخترم لرورش به اندازه کافی شتتکستتته شتتده، میدونم 



توهم کم ستتختی نکشتتیدی ولی تروخدا امیرم درک کن، بیشتتتر از پنج ماه از 
شت، حاال که همه حق شتی مایه گذا شده و نیما لرورش برای ا شن  یقت ها رو

ستالمته، امروز که بی گ*ن*ا*ه*ی و پاکی امیرم ثابت شتده توقع داره تو برای 
اشتی پا پیغ بزاری، دلغ میخواد لرور از دست دادشو برگردونه، دوست داره 

 دوست داشتنت بهغ ثابت بشه
 

 با تردید دست گیره رو پایین کشیدم و بعد گفت با اجازه وارد اتاق شدم.
 
واهر زینب جون به همراه شتتوهر و دخترش لیال هم داخل اتاق بودن بعد یه خ

سالم و احوال پرسی سرد ولی با احترام به سمت شراره خانوم که با ورود من از 
 جاش بلند شده بود رفتم.

 
 _شراره خانوم

  
 شراره: چه عجب چشممون به جمالت روشن شد، بانوی زیبا، عروس نازم 

 
شنیدن کلمه عر سرمو با  شراره خانوم حرارت بدنم باال رفت  وس نارم از زبون 

شرمندم تروخدا خودتون در جریان اتفاقات  با خجالت پایین انداختم و گفتم: 
 اخیر هستید

 



شتتراره: اره عزیزم درکت میکنم، بعدا باید حستتابی جبران کنی ها کم دلتنگت 
 نبودم خانوم

 
سابی به مهمونا  بی قرار به گوشه دیوار تکیه بعد یه خوشامد گویی درست و ح

سین فقط برای مالقات نیما نیومدن، ولی  شراره خانوم و آقا ح ستم  زدم، میدون
 نمیدونستم برای چه چیزی این همه راه تا اینجا اومدن 

 
 نمیتونستم انکار کنم بیشتر نگرانیم برای موجود کله شقی مثل امیره...

 
ر زی زی جون( به خودم اومدم: با خودم درگیر بودم که با صتتدای زینت)خواه
 ندا جان کشتیات لرق شدن؟ چقدر ساکتی؟ 

 
با حرص لبامو جوییدم چشتتم لره ایی بهغ رفتم زیر لب لریدم: خاله زینت 

 اسم من ندا نیست من نوا هستم 
 

 زینت: اوه اوه زینب جان دختر هووت باز داره پاچه میگیره قالدشو که بستی؟
 

با دیدن کاترینا  هیچ فاصتتله ایی بین دوتا ابروهاش نمونده بود یکم نیما که 
 بهمون نزدیکتر شد و زیر لب گفت: کی بهت گفته بیای اینجا؟ 

 



نیما سواله منو پرسیده بود منتظر بودم جواب بده که صدای زینب خانوم جواب 
 سواله نیما شد: من، من بهغ گفتم بیاد

 
 نیما: مامان دیوونه شدی یرای چی این زنو... 

 
یان زی یا م به دن که دارن  هایی  چه  ما، نوا دختره این زنه و اون ب خانوم: نی نب 

 نسبت خیلی نزدیکی باهاش دارن 
 

 کاترینا: فقط اومدم از خوب بودنغ مطمئن بشم، امشب برمیگردم
 

دقیقه هایی و میگذروندم که در عین هیجان استترستم داشتت، خیره به اون در 
پرستتتار با لب خندون درحالی که یه بچه تو لعنتی بودم که انتظار ستتر اومد و 
 بغلغ بود از اتاق عمل خارج شد

 
ست بردارم،  ستار بود د ست از نگاه کردن به نوزادی که تو بغل پر ستم د نمیتون

 یعنی االن من بابا شدم، نوا مامان پسرم شده
 

 همه با اشتیاق جلو اومدن و به پسرم خیره شدن
 

 قطره اشکی روی گونغ چکید مامان نتونست خودشو کنترل کنه و
 



 مامان: وای خدا یعنی این نوه منه، مطمئنید، عوض که نشده
 

 پرستار لبخندی زد و گفت : نه خانوم نوه خودتونو نگران نباشید
 

 کاترینا: وایی خدا، چه نقاشی زیبایی
 

 به سختی تالش میکردم اشکی که از شوق چشمامو تار کرده بود پایین نیاد
 

ست بغلغ کنم میلرزیدم، ار شتم دلم میخوا ستمو رو کناره های پتو  گذا وم د
پستتر تپلی و که دور پتوی لیمویی رنگ پیچیده شتتده بود، زیبا ترین لحظه ایی 

 بود که توی زندگی حس کرده بودم، حس پدر شدن چقدر زیبا بود
 

 _عزیز بابایی بالخره اومدی
 

شه برای من شت، زیباترین لحظات همی سم دا شد، در  خدا خیلی دو تکرار می
اتاق عمل دوباره باز شتتد و پنج تا پرستتتار با نوزادهایی که دورشتتون پتوهای 

 رنگی پیچیده شده بود به ترتیب از اتاق عمل خارج شدن
 



ستاری که اخر از  شد، پر سته نمی ست و پامو گم کرده بودم و نیغ باز نیما ب د
س شید هم شد گفت: اقای اریا نگران نبا سالم همه از اتاق خارج  رتون کامال 

 هستن،  زایمان سختی بود ولی مقاوم بودن
 

شمام هنوز  ستن چ شد این جوجه های رنگی بچه های من ه صال باورم نمی ا
 این کوچولوهارو  باور نداشت 

 
 _نیما برو شیرینی بخر؟ 

 
باورت میشتتته!؟ برو  با ذوق گفتم:چته!؟بابا شتتتدم،  چپ چپ نگام کرد که 

 شیرینی بگیر. 
 

تا زاییده یکی دیگه خبرش بابا شتتده من برم شتتیرینی بخرم، ۶دیگه  نیما: یکی
 پدرسگ و سگ پدر به دنیا اومدن من نرفتم شیرینی بگیرم داشتم کلغ...

 
 _خوب، خوب باشه ادامه نده، االن تو مگه دایی نشدی؟

 
 نیما: اره خوب که چی؟؟

 
رینی بگیر شی کارتم و از جیبم خارج کردم به سمت نیما گرفتم و گفتم: پس برو

 دیگه.



 
شیرینی  سگ پدر تاحاال  سگ و  شیرینی نداریم، پدر نیما: امیر ما تو خونمون 

 کیلو واسه خونه خودم میخرم فقط ۵نخوردن اگر من برم 
 

 نفسمو کالفه بیرون فوت کردم، خندمو جمع کردم و گفتم: باشه فقط بیا برو
 

 ■■امیرآریا  ■■
 

 یم بیمارستان نوااا، خانومم گریه نکن االن میرس
 

شکر  سیدم فقط خدارو ساعته رو یک ربعه ر سیره نیم  اونقدر تند میرفتم که م
 میکردم بیمارستان نزدیک خونه نیما اینا بود 

***** 
 خانوم رضایی نوا دردش گرفته سریع بیاید بیمارستان)....(

 
  ه_چی؟؟؟ دردش گرفته آقای اریا نوا باید امروز دو روز از زایمانغ گذشته باش

 
ضایی یادمون رفته بود وقت زایمان  صدامو بلند کردم و داد زدم: خانوم ر کالفه 
ته ازتون  فاقی بیوف تان اگر ات مارستت ید بی یا قت ب جای تلف کردن و حاال ب رو 

 شکایت میکنم 



 
_شتتما چرا جناب اگر برای بچه ها اتفاقی بیوفته من به عنوان یه دکتر از شتتما 

م، هم خودتون هم خانومتون اصال مراعات بخاطره بی مسئولیتی شکایت میکن
 نکردید توی این نه ماه 

 
شی و توی جیبم پرت کردم، کالفه جلو در  صدای بوق ازاد گو شدن  با پیچیده 

 اتاق عمل راه میرفتم که مانا و نیما وارد راه روی بیمارستان شدن 
 

 نیما: امیر حالغ چطوره؟ 
 

 _نمیدونم میرن و میان هیچی بهم نمیگن 
 
یما: خوب حاال چرا حرص میخوری برادر من اصال نگران نباش من مانا رفت ن

 تو اتاق عمل داشتم کلغ بازی میکردم 
 

 دستام عرق کرده بود یعنی تا چند ساعت دیگه من بابا میشدم 
 

هیجان من هر لحظه بیشتر میشد تقریبا یک ساعت گذشته بود و همه پشت در 
 ا، ایدا و شهرام، زینب خانوم و ماماناتاق عمل بودیم، من ، نیما و مان

 



شد،  سمتغ رفتم و قبل هر چیزی گفتم: چی ستار از اتاق به  شدن پر با خارج 
 حالشون خوبه دیگه

 
 پرستار: نگران نباشید همشون خوبن فقط یکم تعداد زیاده طول میکشه

 
 نیما: اره، برادر ما کار ده سالو تو یه شب کرد

 
 سرم متعجب به عقب برگشتمبا شنیدن صدای کاترینا پشت 

 
 کاترینا: حاله دخترم خوبه؟

 
 ■■نوا عزیزی  ■■

 
شد، زوری پلک  شیده می سرم ک شگر روی  ستای مردونه ایی که نواز با حس د

 های سنگینمو باز کردم 
 

نگاهی به فضای اطرافم انداختم، اتاق بزرگ و خصوصی که داخلغ تماما گل 
 و بادکنک های صورتی و آبی بود

 



شدو با دی شمام از ذوق گرد  شت های پام بدونه یه مانع دومتری چ دن نوک انگ
 با جیغ گفتم: به دنیا اومدن؟

 
 امیر: آره عزیزم دنیا اومدن درد نداری. 

 
 قلو هام سالمن دیگه، چند وقته تو کمام !؟ ۶_نه فقط حس میکنم جر خوردم، 

 
سی که دار شکل ح شیطنت گفت: م ه زودی ی بمنتظر بهغ نگاه میکردم که با 

از پسرا مثل الله و الدن چسبیدن به هم،  2ساعته تو کمایی،   ۴برطرف میشه، 
 دخترامونم کورن

 
اومدم بزنم تو صتتورتغ که دیگه از این شتتوخی ها با کره های من نکنه ولی 

 گرفتو گفت:اروم باش بابا چرا خواهر و برادر جفتک میندازید دستمو
 

م بندی که قبل زایمان به دکترم داده بودم تا برای مطمئن شدن از وجود اون شک
شیدم که امیر گفت: نگاش کن تروخدا  شکمم ک ستی روی  برام محکم ببنده د

 قیافشو ببین، االن مجبوری اینو ببندی به خودت 
 

_ببین امیر اگه هیکلم مثل قبل نشتته چنان بالیی ستترت میارم که مرلای هوا به 
 حالت گریه کنن 

 



تاز باالی تخت بود و تازه ذاله دلم  ه شتتتده بود، جعبه دستتتمال کالذی که 
سر امیر کوبیدم، بدبخت چنان از تخت شوت شد پایین  برداشتم و محکم رو 

 که نزدیک بود سرش بخوره به در بیوه بشم
 

شید و گفت: حالت خوبه  ستی به موهاش ک شو جمع و جور کردی د امیر خود
 نوا؟ 

 
 ر، چرا نیاوردنشون، مرگ نوا حالشون خوبه_نخیرم، منو ببر بچه ها مو ببینم امی

 
 قبله اینکه امیر حرفی بزنه در اتاق باز شد و مامان شراره وارد اتاق شد

 
شراره: ببخشید در نزدما شرمنده اخه هیجان زدم، پرستار گفت میخواد بچه ها 

 رو بیاره.
 

دستتتای امیرو محکم فشتتار دادم، که گفت: نوا عین فرشتتته ها میمونن، وقتی 
 بغلشون کنی استرست تبدیل به عشق میشه

 
 صدای قلبم و میشنیدم، خودشو محکم به درو دیوار میکوبید بی قرار بودم 

 



شد و کی رفت، کی خندید و کی تیکه انداخت وقتی به  نفهمیدم کی وارد اتاق 
 قلوهامو برام اوردن ۶خودم اومدم که سه تا پرستار با تخت های چرخ دار 

 
***** 

اشکی به پسری که توی بغلم بود نگاه میکرد، اشک شوق بود قلبم با چشمای 
 لبریز بود از حسه تازه 

 
 امیر ناشیانه دخترکوچولومونو بغل کرده بود 

 
 نیما: ای جانم چه نازی تو دایی قربونت بره 

 
 زی زی جون: نگا کن این دم بریده کپی خوده نواعه

 
عوامون نمیشتته کی بچه رو بغل مامان شتتراره: نوا خوبی شتتیغ قلوها اینه که د

 کنه 
 

بابا حستتین خندید و گفت: اگر یدونه بودن که من نمیزاشتتتم دستتتتون بهغ 
 بخوره 

 
 بهار: حاال اسماشونو چی میزارید؟

 



ست  سته بود و پو شماش ب شم بود نگاهی انداختم، چ سرکی که توی آلو به پ
صورتغ بود با دلم باز سرخ بود پرز های طالیی که روی  رد: ی میکسفیدش 

 اسم  جوجه بزرگم پنداره
 

 نیما: این که بغل منه جوجه چندمیه 
 

 امیر: اون جوجه سومیه 
 

شیغ قاطی  سه ، چهار ، پنج ،  شونو بزارید یک ، دو ،  سما نیما: به نظر من ا
 هم نمیکنید

 
بهار کمک کرد و پندار و ستترجاش گذاشتتت مامان شتتراره پستترکم و تو بغلم 

همین االن استتماشتتونو انتخاب کنید که من دارم از  گذاشتتت و گفت: بیاید از
 فضولی میمیرم 

 
 امیر:اسم این آقای اخمو پارساعه 

 
به پستترم که تو بغله زینب جون بود نگاهی انداختم و گفتم: پس اونم ستتهند 

 باشه 
 



 نیما: میشه اسم اون یکیو من بگم؟ 
 

 نوا: اگه مسخره نمیگی بگو
 

ی قشنگه به سهندم میاد اولغ میخواستم اسم نیما: اسمشو بزارید سپند خدای
 سوشا رو بزارم سپند که دیدم به شایلین نمیاد 

 
ستتپند و دوستتت داشتتتم به امیر نگاه کردم تا ببینم نظرش چیه خندید و گفت: 

 باشه ولی دخترمو من انتخاب میکنما؟ 
 

 _نه من انتخاب میکنم، سانیا باشه
 

دم انتخاب کردم تغیرم نمیکنه خیلیم از امیر: نه خیرم، پرستغ و من از قبل خو
 سانیا قشنگ تره 

 
 مانا صداشو بچه گونه کرد و گفت: اِا مامانی پس اسم من چیه؟ 

 
 نگاهی به سپندم کردم و گفتم: اسمغ سپنتا باشه که به داداش بیاد

 



یا  یب دن به ترت که  قات درگیر کوچولوهای نق نقوم بودیم  عت مال تا اخر ستتتا
صاحب ا شون  سرم که اومدن شدن : پندار، عجول ترین و متفاوت ترین پ سم 

 هیچ شباهتی به خواهر و برادراش نداشت
 

 پارسا و سهند مهربونم که با سه دقیقه تاخیر از پندارم به دنیا اومدن 
 

سپند و سپنتا جلف ترین پسرای من که پنج دقیقه تمام منو در انتظار گذاشتن و 
شم شو با دختر بودنغ براورده دراخر یکی یدونم، دخترکم، پرست  که ارزوی بابا

 کرد
 

خیره به بچه هام، خیره به ستتمره های عشتتقم به روزایی برگشتتتم که بهترین 
 لحظات زندگیم بودن، دلم مرور منشاء خوشبختی مو میخواست

 

 [��دوسال قبل��]
 

به حلقه هایی که تو ویترین طال فروشتتی بودن نگاهی انداختم، قیافم و کج 
 فتم: امیر اینا خوشگل نیستکردم و گ

 
باهم میریم از طال فروشتتی دوستتتم هرچی  نداره فردا  کال  امیر: خوب اشتت

 میخوای بردار، مامانم طالهاشو از اونجا سفارش میده همشون شیکن



 
 اومدم حرفی بزنم که گوشی امیر زنگ خورد: ِا نیماعه که!

 
 _بردار ببین چی میگه. 

 
 امیر: جانم نیما چیزی شده؟؟ 

 
_.......... 

شه، منو نوا االن میایم  ست و بعد گفت: اِا مبارک با ش لبخندی روی لبای امیر ن
 اونجا چیزی نمیخوای؟ 

 
_.......... 

 امیر: باشه پس ما میریم خونه شما زینب خانوم و برمیداریم میایم بیمارستان
 

 یامیر گوشی و توی جیبغ انداخت و گفت: نوا خانوم مژده بده داری عمه میش
 

****** 
ست  شیرینی و دادم د ستم جا به جا کردم  شدم و کیفم و تو د شین پیاده  از ما

 امیر و گفتم: خوبم دیگه
 



منتظر بودم حرف بزنه که با دستتت روی دمالم زد و گفت: تو همیشتته خوبی 
 عشقم 

 
 دستم و توی دستغ گرفت و با قدم های محکم باهم وارد بیمارستان شدیم 

 
خواستتت پز شتتوهر جونمو به فامیالی زی زی جون بدم، اخ که چقدر دلم می

 خدا دوسم داشت چون تو محوطه بیمارستان خاله زینت و دیدم
 

 با دیدن من از جاش بلند شد و گفت: مبارک باشه نوا عمه شدی
 

 _مرسی خودم میدونم
 

زینت رو به امیر گفت: راسی اقا داماد شرمنده نتونستم واسه مراسم بله برونتون 
 انشالله خوشبخت بشید بیام،

 
 امیر: خیلی ممنون لطف دارید

 
 _عزیزم بیا بریم باال میخوام مانا رو ببینم

 
 دست امیر و محکم فشار دادم که گفت: اخ، باشه باشه بریم



***** 
 واییی خدااا چقدررر زشتن این دوتاااا 

 
 نیما: زشت عمشونه اخه توله سگ به این قشنگی تاحاال دیدی 

 
رو گذاشت تو بغل مانا و گوشیغ رو از رو میز برداشت و گفت: ای نیما سوشا 

 تف رو روحتون اتک 
 

مانا: بخدا اگر گوشتتیتو نزاری تو جیبت دوتاتونو از پنجره همین اتاق شتتوت 
 میکنم بیرون 

 
شایلین و با احتیاط از رو تخت برداشتم و گفتم: وویی امیر ببینغ قربونغ برم 

 شبیه باباشه
***** 

 
خوب همیشتته زود میگذرن ستتوشتتا و شتتایلین هر روز بزرگتر از دیروز  روزای

 میشدن و ما همه درگیر کارای عروسی بودیم 
 

لذت بخغ بود کله تاالر ها و باغ های تهران و ببینی خوشتتگلترین لباس هارو 
تن بزنی و با عزیز ترین کسات از این پاساژ به اون پاساژ بگردی تا خرید بازار 



سیتو بکنی، ست امیر بودو  عرو شکر کریم به لطف مدرک هایی که تو د خدارو
 کثافط کاری هاشو ثابت میکرد افتاد زندان

 
سیم لذت بخغ ترین روز زندگیم  صه همه چی بر وقف مراد بود روز عرو خال

 بود
 

 از به یاد اوردن اون روز نیشم شل شد
**** 

 
 نازنین خانوم من استرس دارم نکنه لباسم تنگ شده باشه 

 
ازنین: نوا بیا بشتتین اینقدر نرو پشتتت اون لباس کثیف میشتته هنوز مانیکورتو ن

 انجام ندادم 
 

شتم  صندلی نو ست روی  کالفه از اینکه یدونه آیینه هم تو اتاق به اون بزرگی نی
و نازنین دوباره افتاد به جونم ستتاعت هشتتت بود و من تو عمارت امیر اینا زیر 

 شتم جون میدادم دست ارایشگر شخصی شراره خانم دا
 

 نازنین: عروس اینقدر لرلرو ندیده بودم 
 



شد با  شیک بدون ارایغ وارد اتاق  شینیون  شراره خانوم با یه  شد و  در اتاق باز
 خنده گفت: نازنین صداتو شنیدم، محض اطالعتون عروسم ماهه 

 
چشمغ که من افتاد دستشو رو دهنغ گذاشت و تقریبا جیغ کشید: ُدم بریده 

 ه بهت میادچه تیر
 

دستتتم و رو تیکه بلندی از روموهام که جلوی صتتورتم بود گذاشتتتم و گفتم: 
 شراره خانوم بهغ بگو بزاره خودمو ببینم دیگه 

 
شتتراره : اوال شتتراره خانوم نه و مامان شتتراره دوما مزش به همونه که خودت و 

 نبینی
 

 ده شراره: نازنین کی کار نوا تموم میشه؟ امیر شونصد دفعه زنگ ز
 

 نازنین: یه ساعت دیگه کارش و تمومه
 

ست کرده کارت و بدون عجله انجام بده منم برم به  شراره: مژگان اناهیتا رو در
 بقیه کارام برسم 

 
 نازنین: برو عزیزم خیالت راحت باشه

 



بی حوصله به کارای نازنین نگاه میکردم کارش با ناخون هام که تموم شد تافت 
شت  ستغ و از روی میز بردا سب کاری کرد د صدومین بار موهامو چ و برای 

 که به سمت تاج بزرگم رفت از شوق جیغ کشیدم و داد زدم: اخ جون تموم شد 
 

نازنین: اره تموم شتتد فقط پاشتتو کمکت کنم اول لباس بپوش بعد تاج میزارم 
 برات

 
 

شون به  شون ک سمت مانکنی که لباس عروس من تنغ بود رفت و ک نازنین به 
اورد، بدون یکم شرم و حیا، خجالت یا رودروایسی بند ربدوشامبر  سمت من

صتتورتی که تنم بود و باز کردم و با لباس زیر های ستتفیدم و نیغ باز جلوی 
 نازنین ایستادم، لبخندی زد و گفت: نیشتو ببند بی حیا

 
_نازنین جون ستتریع بیا لباستتو تنم کن دیگه دلم داره میره برای اینکه خودمو تو 

 ه ببینمآیین
 

نارنین تو کارش خیلی وارد بود لباس عروس و سریع از تن مانکن خارج کرد و 
کمک کرد بپوشمغ، از سری قبل که این لباسو تنم میکردم خیلی حس بهتری 

 داشتم اخه امروز جدی جدی عروسیم بود 
 



ند های لباس عروستتو محکم کرده بود که نمیتونستتتم تکون  نازنین اینقدر ب
 بخورم 

 
ست چپم بود از انگ شترایی که تو د صدفی و انگ شیدم با اون الکای  شتای ک

 همیشه خوشگلتر به نظر میومد 
 

با ذوق دستم و رو دامن سفید لباس عروسم کشیدم نازنین خیلی جدی مشغول 
راستتت و ریستتت کردن فنر لباستتم بود و من لرق در رویاهایی که داشتتت به 

 حقیقت تبدیل میشد
 

وهای نسکافه ایی رنگم گذاشت و تور سفید بلندی که کناره نازنین تاجم و رو م
 هاش گیپور داشت و روی موهام کار کرد 

 
شنه بلندم همه و همه مثل یه  سفید و پا سفید بود کفغ  ست گلم از رزهای  د

 خواب بود 
 

وقتی از این خواب رویایی بیدار شدم که اناهیتا با اون لباس عروسکی صورتی 
 تاق و باز کرد و با هیجان گفت: نوا جون، امیر اومدو ارایغ مالیمغ در ا

 



یک ترین  فابر فت: تو طبیعی ترین و  لب گ خت و زیر  ندا نازنین تور و روم ا
مشتتتری من بودی، که اینقدر ناز شتتدی بقیه زیباییشتتون رو مدیون عمل ها و 

 تزریق های پی در پی رو صورتشون هستن 
 

ی بودید که اینقدر باهاش حال _مرستتیی نازنین جون، شتتماهم تنها ارایشتتگر
 کردم

 
شکی  سی م شدیم توی اون ماک شراره جون اومد دنبالم و باهم از اتاق خارج 

 رنگ معرکه شده بود 
 

 عمارت امیر اینا به زیبایی یه قصر برای عشق و حال بعد تاالر تزئین شده بود 
 

شدن در عمارت و دیدن امیر توی اون کت  شلوار همه در هیاهو بودن، با باز  و 
 خوش دوخت مشکی رنگ قلبم از طپغ افتاد 

 
کروات نازک مشتتکی روی اون پیرهن ستتفیدی که داشتتت توستتط عضتتله های 

 سینغ جر میخورد، روی روانم بود
 

دیگه از اون ته ریغ و اخم همیشتتگی روی صتتورتغ خبری نبود، المصتتب 
 شیغ تیغ که نه بیست و شیغ تیغ کرده بود



 
ستغ که به طر ستمو توی د شتم، منو به خودش نزدیک د شده بود گذا ف دراز 

کرد و زیر لب جوری که فقط خودم بشنوم گفت: تاج سرم خوشبختت میکنم، 
 تمام اشکاتو جبران میکنم یکی یدونم

 
شونیم لبخند بزرگی  سرخ، با قرار گرفتن لباش روی پی شماش  ستاش داغ و چ د

شکی رو گونم چکید ، هنوزم  ست و قطره ا ش سرخم ن شد به رولبای  باورم نمی
 وصال رسیده بودم

 
فیلم بردار تمام لحظات عاشتتقانمون رو با دروبینغ شتتکار میکرد، باهم از 

سفیدی که با رز های قرمز تزئین شده بود  Bmwعمارت خارج شدیم، امیر در 
 رو باز کرد، دامن بلند و پف دارم رو جمع کردم و سوار ماشین شدم

 
 ای ناز عروس این شب رویایی 

 
 مشب چقدر خوشگل و زیبایی ا

 
 تو خوشبخت ترین دختردنیایی

 
 تو زیبا ترین پری دریایی

 



ماشین به سرعت حرکت میکرد، دستم از ماشین بیرون برده بودم دست گلم و 
 عین ندید بدید ها تکون میدادم 

 
 امشب که چشات خدای احساسه 

 
 امشب که نگات رنگه گله یاسه 

 
 امشب که تو حس عاشقی داری 

 
 این عشقه که احساستو میشناسه

 
عین دیوونه ها میخوندیم و جیغ و داد میکردیم امیر قول داده بود از فاز جدی 
شه، قربونغ برم که بهترین روز زندگی مو برام به ارمغان اورد و  ست بک بودن د
سمت  صد مدل عکس گرفتیم به  سی همغ میخندید، بعد اینکه رفتیم آتلیه و 

 مراسم اونجا بود راه افتادیمبالی تو لواسون که 
 

***** 
وارد اتاق جدیدم شدم و نگاهی به اطراف انداختم همشون به سلیقه من و امیر 
شده  شنگی تو اتاق دیزاین  سفیدی که به ق سرویس خواب  شده بودن،  چیده 



بود، به عکستتتای استتپرتمون که روی دیوار بود نگاهی انداختم هیچ وقت از 
 دیدنشون خسته نمیشدم

 
تاق پرت کردم اینقدر دستت ته گلم و روی میز گذاشتتتم و کفشتتتامو گوشتتته ا

سمت حموم برم که در  شت میترکید اومدم به  *ر*ق*ص*یده بودم که پاهام دا
 اتاق باز شد و قامت امیر تو چهارچوب در نمایان شد 

 
شه اتاق پرت کرد،  شدش رو دراورد و گو شل  موهاش بهم ریخته بود، کروات 

تمو روی ستترش گذاشتتتم و گفتم: چقدر گفتم نخور، بهغ نزدیک شتتدم دستت
 سرت درد میکنه؟ چیزی میخوای بیارم؟ 

 
 _هیشغ چیزی که میخوام االن جلوی چشمام وایساده، درست عین یه فرشته

 
کمی بهم نزدیک شتتدو دستتتم و بلند کرد و بوستته ریزی روش نشتتوند و نفس 

شتر روی دستاش بیعمیقی کشید، ناخوداگاه چشمامو بستم و فشار انگشتامو 
 کردم 

 
 _با تمام وجودم میخوامت خانومم

 
سیدیم از فردا کدبانوی  شمه دیگه بهم ر +منم میخوامت زندگیم، وجودت ارام

 خونه توام امیرم 



 
تشتتنه ایی بودم که بعد چند ستتال به آب رستتیده، با تمام وجودم دستتتام و دور 

ه کردم: دیگه کمرش حلقه کردم به چشتتمای ستترخغ نگاهی انداختم و زمزم
 واسه خودت شدم امیر 

 
 امیر: از اولم واسه من بودی نوا فقط واسه من 

 
 ] زمان حال [

 
 با گریه نگاهی به امیر انداختم و داد زدم: ایناااا چرااا خفه نمیشن

 
 سهند و بغل گرفته بود و تکونغ میداد ولی دریغ از آروم شدنغ

 
 امیر: نوا تروخدا تو گریه نکن 

 
 تاررر کجااا موند بچه هام مردن_این پرس

 
هر شتتیغ تا باهم گریه میکردن و جیغ میکشتتیدن یکیشتتون بغل امیر اون یکی 

 بغل من 
 



 سپنتا رو رو تختغ گذاشتم و پندارو بغل گرفتم بچم داشت تلف میشد
 

 امیر: نوا اینجوری نمیشه باید برگردیم خونه مامان اینا 
 

کردم راست میگفت امیر، تازه دو با چشمای اشکی به صورت سرخشون نگاه 
روز بود از اولین حمومشتتون میگذشتتت توی این چهل روز عمارت امیر اینا 

 بودیم همه کمک منو امیر میکردن 
 

ضاح بود حتی با وجود دوتا  ضعیتمون افت ولی از وقتی اومدیم خونه خودمون و
 پرستارم از پس این شیغ تا بر نمیومدیم

 
شتغ تو امیر موفق به خوابوندن پر شه، برد گذا شد از ترس اینکه بیدار ن ستغ 

 اتاق خودمون دوباره برگشت و پارسا رو بغل کرد
 

 امیر: هیغ آروم بابا، آروم پسرم
 

پندار هر لحظه صدای گریغ بلند میشد کالفه توی گهوارش گذاشتم و خودم 
 با صدای بلند شروع کردم به گریه کردن

 
شت و بعد پنج ثا سکوت بردا شروع کردن به گریه خونه رو  نیه بچه هام با من 

 کردن



 
 امیر تقریبا داد زد: بجا ابغوره گرفتن بلند شو زنگ بزن مامان من 

 
 _تو داد نزنا 

 
از جام بلند شدم و به سمت گوشیم که روی میز بود رفتم، برش داشتم و بدون 

 معطلی به بهار و آیدا پی ام دادم بلند شن بیان خونه ما 
 

 گرفتن شماره مامان شراره شدم، به ثانیه نکشید جواب داد  بعدشم مشغول
 

 _جانم نوا؟؟ خوبی؟ بچه ها خوبن؟ 
 

 +سالم مامان 
 

 _سالم عزیزم، ببخشید هول کردم 
 

 +مامان امیر کارت داره یه لحظه صبر کن 
 

گوشی و به سمت امیر گرفتم، چشم لره ایی بهم رفت و گوشی از دستم بیرون 
 کشید



 
 تم سمت گهواره سپند و پندار و شروع کردم به تکون دادنشون با گریه رف

 
شو بیا اینجا، طیبه خانمم وردار بیار  شم هیچی نمیخوام فقط پا امیر: نه فدات ب

 این پرستاره نیومده بچه ها همه باهم دارن گریه میکنن 
 

_......... 
 

 خورده امیر: نه مادر من چه اتفاقی افتاده، من اعصابم برا یه چیز دیگه 
 

_.......... 
 

 امیر: باشه منتظرم، مواظب خودت باش
 

شت و گفت: نوا خجالت بکغ  شی و روی میز گذا شه  2۷گو سالت داره می
 روزه داری گریه میکنی؟؟ ۴۰اونوقت توهم با این بچه ها 

 
 _بابا سرم داره منفجر میشه امیر، فکر کنم پارسا بیهوش شده 

 
 بهشون دادیم  امیر: اخه چشونه اینا؟؟ شیر که

 



 _عوضشونم کردی دیگه 
 

 امیر: چیییی؟؟؟ عوضشون کردم؟؟
 

نفس عمیقی کشتتیدم و گفتم: امیر بو میاد، هیییی مگه صتتبک عوضتتشتتون 
 نکردی؟؟

 
***** 

 آخخخ خفههه شدمم بابا مگه چی میخوری 
 

ماسک و گذاشتم رو صورتم حوله صورتی کوچولو پرستغ برداشتم به سمت 
 حموم رفتم 

 
 َاه نوااا خفههه شدمم  امیر:

 
 تا دیگه مونده  ۳حوله رو رو پرستغ پیچیدم و گفتم: لرلر نکن بشور 

 
ست و  ش شغول  شتم امیر بدبختم م سرجاش گذا شاک کردم و  ستغ و پو پر

 شوی باسن مبارک پارسا بود که در زدن 
 



شده  سورمه ایی بامزه  شکم بند  سفید تنم بود با  شرت  شلوارک لیمویی و تی یه 
 با بلند شدن زنگ از جام بلند شدم  بودم

 
 امیر: کیه نواا؟؟ 

 
 _احتماال بهارو آیدان

 
 دره خونه رو باز کردم و با چهره خندون بهارو آیدا و مامان شراره مواجه شدم

 
 _ااِا باهم رسیدید؟ 

 
 مامان شراره: بله اجازه میدی بیایم تو مامان کوچولو؟ 

 
 تم: البته بفرمایید داخل از جلوی در کنار رفتم و با خنده گف

 
 آیدا: صدای نی نی ها نمیاد که، خوابیدن

 
 _نه، عوضشون کردیم اروم شدن

 
 قبل اینکه فرصت حرف زدن پیدا کنن صدای امیر تو فضای خونه پیچید 

 



امیر: عوضشون کردیمم؟؟ تو کی کمک من کردی حواسم نبوده؟؟ مامان ببین 
 شه شب جمعه ایی چقدر از گل پسرت کار میک

 
مامان شتتراره به بازوی برهنه امیر کوبید و گفت:دستتت گله خودته باید خودت 

 جمعغ کنی
 

با کمک دخترا و مامان شتتراره موفق به خوابوندن بچه ها شتتدیم و امیر رفت تا 
برای ناهار کباب بگیره، درمونده روی مبل افتاده بودم که مامان شتتراره گفت: 

مارت، دو نفر ادم ن ید ع یه  ۶میتونن از پس نوا، برگرد مان گر که همز چه  تا ب
 میکنن و گرسنه میشن بر بیان 

 
 _اخه...

 
مامان شتتراره: توی این چهل روز که وضتتعیت زندگی تو عمارتو دیدی، کامال 

 مستقل هستید بدون دخالت ماها تو زندگیتون 
 

 _نه مامان اصال موضوع این نیست 
 



لی به نظر من بیاید عمارت مامان شتتراره: نوا جان خودت صتتالحتو میدونی و
پیغ خودمون فوقغ بچه ها که از آب و ِگل در اومدن دوباره برمیگردید خونه 

 ی خودتون
 

ست ندارم جایی  _مامان، دلیلی که نمیخوام توی اون عمارت بمونم اینه که دو
 بچه هامو بزرگ کنم که معشوقه پدرشون قبال اونجا در رفت و امد بوده 

 
 ا دیدن هرگوشه و کنار اون عمارت یاد سما بیوفته دوست ندارم امیر ب

 
شده ولی اون عاقل تر  شراره ناراحت  سکوت خونه رو گرفت فکر کردم مامان 

 از این حرفا بود 
 

دستای گرمغ و روی دستام گذاشت و گفت: نوا، تو و بچه ها اونقدر امیرو از 
دت یادش خاطره بی نیاز کردید که بچم استتم معشتتوقه ستتابقغ و به قول خو

 نیست 
 

روز اونقدر تو عمارت خاطره های رنگی درستتتت کردی که منو  ۴۰توی این 
 حسینم با دیدن هر جای عمارت یاد تو این شکم بندت میوفتیم 

 



شو کنترل کنه و زد  ست خود شراره هم نتون شد مامان  صدای خنده دختره بلند 
شیدم و گفتم: خوب مامان جوو شکم بندم ک ستی به  دم ن اینو نبنزیر خنده، د

 که هیکلم مثل قبل نمیشه تازه دوسه تا دکتر تغذیه هم رفتم خودمو ردیف کنم
 

 مامان: تو همینجوری ردیفی، تازه تپل شدی خوشگلترم شدی 
 

 _تپل بشم که اشکال نداره، اینو میبندم فقط شکمم جمع بشه 
 

 آیدا دستی رو شکمغ گذاشت و گفت: خداروشکر ِژن ما ُقل زایی نیست 
 

 قلو میشه ۱۸بهار: وایی نوا اگر دوباره حامله بشی چی؟؟حتما 
 

به این حرف مسخره شروع کردن به خندیدن، کوسن مبل و برداشتم و به سمت 
 بهار پرت کردم 

 
 _زبونتو گاز بگیر، مگه من موشم هی بزام 

 
شراره جونم با این حرفم نتونست خودشو کنترل کنه و در یک حرکت انتحاری 

 شد پخغ زمین
****** 



 امیر روی کاناپه دراز کشیده بود و فوتبال میدید 
 

 میوه های پوست کنده رو از یخچال خارج کردم و به سمت امیر رفتم 
 

 امیر: ای جانم خانوم یه نگاهی به ما انداخت 
 

 رو پاش نشستم و میوه ها رو گذاشتم رو پای خودم
 

 غ محکم لپشو بوس کردم یه توت فرنگی چپوندم تو دهن
 

 _منو بیشتر دوست داری یا پرستشو؟ 
 

 امیر: منو بیشتر دوست داری یا پسراتو؟ 
 

ید، تو شتتتاه  گاه حودتونو توی قلبم دار جای مه همتون  نه خوب معلو _ااِا دیوو
 قلبمی و بچه هام شاهزاده هامن پرستشمم پرنسس کوچولومه

 
 دستاشو دور شونه گذاشت و گفت: جواب سوالتو خودت دادی خانومم 

 
 مظلوم نگاش کردم و گفتم: امیرعلیی 

 



 ابروشو باال برد و گفت: جون امیرعلی 
 

_بیا برگردیم عمارت عشتتقم، امروز خونه بودی به دادم رستتیدی فردا پس فردا 
ست ندارم با لریبه  شم دو شون باهم گریه کنن من چیکارکنم؟ بعد نبودی هم

 ها تنها باشم پرستار نمیخوام
 

شه اتفاقا ای شماها خیالم راحته، کی امیر: با شرکتم از بابت  نجوری وقتایی که 
 بریم؟ فردا خوبه 

 
نوا:چه عجله اییه حاال، اخه میخوام قبل اینکه زینب جون بره مکه جا به جا 

 بشیم تا دعوتغ کنم برای شام خونمون
 

به مامان میگم، فردا میریم عمارت زینب خانومم دعوت  _اتفاقا زنگ میرنم 
 خره دیگه اونجا قراره خونه خودت بشه هامیکنی اونجا بال

 
_باشه، اگه اینجوریه من حرفی ندارم فقط به طیبه خانوم و عمو سعید بگو بیان 

 کمکم)خدمه عمارت( 
 

 امیر: چشم حاال بریم بخوابیم که از خستگی دارم تلف میشم
 



 _الهی من قربون شوهر جون زحمت کشم برم 
 

 ولهامیر لپمو کشید و گفت: خدانکنه ت
****** 

فردای همون شب وقتی از خواب بیدار شدم طیبه خانوم، کوثر و عمو سعید تو 
ضروری و جمع میکردن به گفته طیبه خانوم  سایل های  شتن و خونه بودن و دا
قرار بود ما بریم عمارت و لروب امیر چند نفرو خبر کنه بیان ستترویس خواب 

 بچه هارو بیارن عمارت مامانغ اینا 
 

 ه ایی داشتم بچه هامو دوست داشتم، خیلی خیلی زیاددددد حس دوگان
 

ولی کاش اینقدر زود بچه دار نمیشتتتدیم، با به دنیا اومدن توله هام فرصتتتت 
 تنهایی هامون ازمون گرفته شد

 
یک بود  بار دیدمغ نزد که وقتی برای اولین  مارتی  کی فکرشتتو میکرد اون ع

 زرگ بشن سکته بزنم بشه خونه خودم و بچه هام اونجا ب
 

شونو توی اون کاخی که  شیدن بچه هامو وتوی اون عمارت ببینم، تولدها قد ک
 دیدنغ هم ضربان قلبمو باال میبرد برگذار کنم 

 
 خوشبختی مو مدیون کی بودم؟؟ 



 
 مدرک گرفتن امیر که منو به عمارت کشوند 

 
 سامی که وسیله ایی برای دیدار های پیاپی ام با امیرعلی آریا شد

 
 یا حتی فرشادی که حسادت امیرو در برابر من تحریک کرد یا،
 

 نمیدونم شایدم این زندگی و مدیون سمانه و نقشه های شومغ هستم
 

نمیدونم چی منو به اوج خوشبختی رسوند، اونقدر از خوشی بی نیاز شدم که 
 تا اخر عمرم بجز خوشبختی بچه هامو سالمتی امیرم از خدا هیچی نمیخوام

 
ه ستتتاز زمونه می*ر*ق*ص*ی و گاهی زمونه به ستتتاز تو، زندگیم گاهی تو ب

 بهشت شده 
 

صدای بلند میخندم، تموم شد  سم زومبا می*ر*ق*ص*ه و من با  زمونه داره وا
 دوران *ر*ق*ص*یدن نوا عزیزی 

 
آهای زمونه از این به بعد نوا فقط میزنه و تو وظیفه داری با ریتم اهنگ براش 

 ب*ر*ق*ص*ی



 
 من شیرین شده و هیچکس نمیتونه این حقیقتو پنهان کنه دنیا به کام

 
 این یعنی اوج اوج خوشبختی

 
 ]] بیست و پنج سال بعد [[

 
 )قسمت پایانی(

 
از پنجره ویال به بچه ها نگاه میکردم، دور اتیغ نشتتستتته بودن و صتتدای بلند 

 خندشون گوش دشمناشونو َکر میکرد، دستی رو روی شونم احساس کردم 
 

شده  به عقب شدم، دیگه خانوم  شم مواجه  شمای طوسی پرست شتم و با چ برگ
 بود دخترکم 

 
 پرستغ: مامان، چرا اینجا وایسادی دایی نیما گفت صدات کنم بریم پایین 

 
 _باشه تو برو منم االن میام پایین 

 
 پرستغ: اومم فقط یه چیزی 

 



 _چیشده؟ 
 

 بیاد  پرستغ: پندار زنگ زد گفت شرمندس مجبوره یکم دیرتر
 

_خیلی خوب، تو برو پایین، نفس و نیاری ها هوا ستترده میترستتم بچم ستترما 
 بخوره 

 
پرستغ: کجا نیارمغ مامان، سهند نیم ساعت پیغ بردش به دوست دخترش 

 نشون بده بچه خواهرشو
 

 پرستشم مامان وظیفه شناسی نبود، باید یکم بیشتر مراقب بچه یه سالغ باشه
 

رفتم و جلوتر از اون برای خارج شتتدن از اتاقم راه چشتتم لره ایی به پرستتتغ 
 افتادم 

 
 از هر پله که پایین میومدم یه عکس میدیدم، یه خاطره شیرین

 
 از عکسای عروسیم گرفته تا یک سالگی نوه عزیزدوردونم نفس 

 



با شنیدن صدای سپنتا سرجام متوقف شدم و با لبخند به شیرین کاریغ خیره 
 شدم 

 
روس خانوم بالخره تشریف فرما شدن، ننه جون چه نازی میکنی سپنتا: به به ع

 واسه بابای بیچارم بابا دومین سالگردتون نیست که 
 

 امیر: دومی باشه یا بیست و هفتمی چه فرقی میکنه، نازشو میخرم
 

چشم لره ایی به امیر رفتم که صدای خنده بلند بچه ها لبخندو به لبای خودمم 
 اورد 

 
 ال خارج شدیم چهارتایی از وی

 
همه تو ستتاحل دور نشتتستتته بودن با چشتتمام دنباله پندارم میگشتتتم ولی نبود 

 نفسمو پر صدا از دهنم خارج کردم و با لب خندون وارد جمع شدم 
 

 چه شیرین بود که توی این سال ها همه به وصال عشقشون رسیده بودن 
 

ن که لذا درستتت ک نیما: بیا بشتتین کیک و ِبُبر دارم از گشتتنگی میمیرم، شتتما
 نیستید 

 



 شایلین: ااِا بابا همین االن شیغ تا سیخ جیگر خوردی 
 

 نیما چشم لره ایی رفت و گفت: دختر نیست که افته جونه 
 

 طال: مامان شایلین تازه جوجه هم خورد 
 

 نیما: بیا، اینم از نوه بزرگمون، خداکنه اون نفس عین این چشم سفید نشه 
 

شا: نه بابا از ب شه، از روش تربیتی خودت میخوام سو چه من خیالت راحت با
 استفاده کنم

 
 همه از ادا اوصول های اینا زدن زیره خنده

 
شه چه پنجاه و پنج عهد کرده  سالغ با ست و پنج  شه چه بی این مرد عوض نمی

 لبخندو به لبای همه بیاره
 

خوشحال تر  با طرفتار های مانا و نیما هر روز از اینکه سوشا داماد خودم شده
 میشم

 



سهند  سته بودیم و حرف میزدیم، ترجیک میدادم بعد اومدن پندارو  ش دور هم ن
 کیکو ِبُبریم 

 
 یک ربع بعد با شنیدن صدای ترمز ماشین لبخندی رو  لبام نقغ بست 

 
 سهندم، نفس و ناشیانه تو آلوش گرفته بود و به سمت ما میومد 

 
 سهند: اِا جمعتون که جمعه 

 
 لمون کم بود که اونم اومدپارسا: ُخ 

 
پندار: گلتونم، بیست و هفتمین سالگرد ازدواج عزیزتریناشو به کار ترجیک داد 

 و برگشت ولی شرمنده ها نتونستم چیزی بگیرم 
 

شمال،  شده اومده  شه تهرانو ِول کرده و پا با بهت به پندار نگاه کردم، باورم نمی
 دشو جا کنه به قول نیما این خودشیرین خوب بلد بود خو

 
از جام بلند شدم، پندار َخم شد با اعماق وجودم پیشونیشو ب*و*س*ی*دم و 

 عطر تنشو توی ریه هام فرستادم 
 



دستتتمو قاب صتتورت مردونغ کردم و به چشتتماش خیره شتتدم زیرلب گفتم: 
 اومدنت بهترین هدیه برام بود اولین گلم

 
 با عشق پرواز میکنیم

 
 مغ باشد در بینمانمیرویم به جایی که تنها آرا

 
تا در یک ستتکوت عاشتتقانه و در اوج آرامغ بدون هیچ لمی در آلوشتتت آرام 

 بگیرم
 

 اینبار سکوت زیباست 
 

 من ثابت کردم عشق هست
 

 تو همیشه هستی و روزی میرسد که ثابت خواهم کرد از عشقت خواهم مرد
 

 اندو من و تو همسفران عشقیم تا ابد، این احساسم همیشه در قلبت بم
 

 ]]پایان[[
 



  (Sara612نویسنده: ساراسلیمانی) 
 
 》رمان نوای شب》
 

 } با تشکر از دوستای عزیزم {
 

 مرسییی از حمایت هاتون دوستان
 مرسیی که تا اینجا همراهم بودید و خوب، یا بده قلمه منو تحمل کردید

  از همتون واقعا متشکرم که باز منو شامل لطف های بی حدو اندازتون کردید 
امیدوارم در رمان بعدیم )عشق و شهرت( که جلد دوم رمان نوای شب هست 

 بازهم همراهیم کنید
 

 ��در پناه حق و ارزوی موفقیت برای شما عزیزان




