
 : خالصه رمان

 

و شنیم هیروس هیراه یمسابقه جام جهان یکه به تماشا طونهیسه تا دختر جذاب و ش یرمان درباره   

کنه ریبه کل تغ شونیزندگ شهیکه باعث م شنیتر از خودشون آشنا م طونیبا سه تا پسر شوخ و ش     

   اوووفــ

خودت بخون ایجا بگم ب نیکه همش رو  هم شهینم یبابا زرنگ نه . 

 

با هم نایا شنیم یچ  ... 

 

 

نام خدا به  

 

 

 

 

ییایرو یزندگ  

 

ایمیکـ   

 

 

شدمیم ونهیخداروشکر زنگ رو  زدن وگرنه د اوووف  . 

- گهید میبچه ها بر   

گفت فشیک یتو ختیر یهمون جور که کتاباش رو تند تند م رها  : 

-- رو جمع کنم لمیصبر کن  وسا قهیدق کیبابا   . 

- اه یره یدیلفتش م شهیتوام که هم  ... 

 

رو انداخت رو دوشش و گفت فشیک غزل  : 

_ بچه ها من آمادم میبر  . 

 



- رو لشیتا رها جمع کنه وسا میبر واشی واشیغزل ما   ... 

 

میدر منتظر یما جلو ،رهایاوک _  ... 

 

خواهر بزرگتر از خودم  هیهستم  یمحمد سایارجمند وپر نیارجمند دختر افش ایمیموقع است  که از خودم بگم من ک نیاالن بهتر خوب

دارم انایبه اسم ک  . 

کنه یکار م ییمایو خواهرم تو  آژانس هواپ ییبایو مادرم جراح ز  یدکتر عموم پدرم  .  

(ستین الممیخ نینچ اصال ع خونمیم یلیو امسال کنکور دارم)نه که خ خونمیم یدانشگاه شیو پ رمیکه مدرسه م خودمم  

 

بلند صدام کرد یابا صد دفعهی غزل  ... 

-- ااااااایمیک  

- دختر دیزهرم ترک یاه بترک  ... 

-- ؟ یکردیم ریکجا س زنمیکنم سه ساعته دارم  صدات م کاریخخخ خو چ  

 

- جا بودم نیجا ، هم چیه  

_ میبر گهیخوب د  

میبر _  

 

 

و  سیهم پدر مادراشون مهندس ، پل نایعاشقشونم به اسم رها و غزل ا دایرفت بگم من دوتا دوست خل و چل دارم که شد ادمی یراست

 . خونه دارن

خوشگلن ، یلیخ یدوتاشون هم از لحاظ ظاهر نکهیا   

 

با رگه  یخوشگل موهاشم قهوه ا یقلم ینیداره و ب ییرایگ یسبز زمرد یسرحاله و چشما شهیدختره سبزه و بانمک که هم هی  رها

یمشک یها ... 

 

مثل رها هیخاصه  سبز روشنه خالصه دختر باحال یلیاش رنگش خچشم نکهیپوست و ا دیدختر سف هیهم  غزل  

رونیب امیکه از پهلوم گرفت باعث شد دوباره از فکر ب یشگونیدفعه با ن نیغزل ا  ... 

 

چخبره؟ یهپروت یدختر باز تو یییهو _  



- حواسم نبود؟ یگفت یزیها چ  

-- درتون یجلو میدیرس میگیسه ساعته م یبابا کر شد  . 

 

 

ستیما و من اصال حواسم ن یخونه  میدیآره رس دمینگاه انداختم که د هی  . 

 

- دیبخور یزیخونه چ دییایاها ،خوب ب .. 

-- یبا کنمایکلتو م ندفعهیا  یرنکنی،فردا د ینه مرس  

 

بلند یاونم با صدا دمیخند   

 خخخ باشه بابا توام_

_ میک یخداحفظ بستن  

- یبا یبا دیفالوده خانوم خوب فدام ش یخودت چ رمتیبگ سایوا مونیم  

 

خانه یبه سو شیبا رفقا پ یاز خداحفظ بعد  

- دلتون چراغ خونتون اومده زیعز دینیبب دییاهل خانه کجا یآهااا  . 

 

 

  سالم--

 ... سالم بر مادر-

-- نهار بخور ایب اریلباساتو درب  

- شمیهمه محبت غرق م نیبابا جملم هنوز تموم نشده واقعا من تو ا  

_ خواهر خخخ یبه پا غرق نش  

- شهیدوده از گور تو بلند م یتو ساکت هر چ   

 ... اون گوره نه دود خواهر _

همون حاال من رفتم لباس عوض کنم خو  . 

 

وهوووی یموردعالقم ماکاران یغذا یبه سو شیاز عوض کردن لباس ها پ بعد  

 مامان بابا کجاست؟-



-- ومدهیمطبه هنوز ن  ... 

- طال خوش مزه بود ،دستتیاوک . 

  نوش جان--

انگار نه انگار کنکور دارم امسال خخخ( دینیبیم یییبخوابم خسته شدم)خدا کمیبهتره برم  خوب  

- بالم)برام(بخره نایبگم از ا میچقدر خوجل)خوشگل(شدم؟به مامان یوااا . 

؟ هیک گهید نیا وا  

داره کاریمن چ توخواب . 

آشناست یلیصداش خ یول . 

(طونهیش یلیخ یخوشگله ول یلیسالشه،خ۳)دختر خالمه ساستیکه مل نیا عه ... 

شده ، یرنگ نهمهیدختر چرا صورتش ا نیا نمیبب سایوا  

؟ هیچ دهیتو لپاش کش نیا واا  

 

_ تو لپات ؟ هیچ نایا زمیعز سایمل  

شده؟یلبات چ دور  

- چقدر خوج لنجه)خوش رنگه( یدیرژت که تازه خر نیا ییخاله خدااا یول گهیتوعه د یشایآرا لیخاله وسا . 

_ دارهیبچه تو خوابمم دست از سرم برنم نیاز دست ا یخخ وا . 

 

دونهیاز کجا م گهید نیا دمیکه تازه خر یکه گفت رژ نیلحظه ا هی ! 

ختهیتمام کشومو که بهم ر نیا یواااا ستیافتاد خواب ن میدوهزار تازه  . 

 

از  یبازارشام شده حت هیگذارا به اتاقم کردم که شب ینگاه رونیانداختم از اتاق ب وروجک رو  نیبا هزار زور و زحمت ا نکهیاز ا بعد

 ... اونم بدتر

 

 

_ یچه به روز اتاق قشنگم آورد نیاخ بب سایاخ مل  . 

 

دختر کال رژ لبا رو از وسط نصف کرده نیا  . 

زیشده رو م دهیها رو تمام مال کرم . 

از جمع و جور کردن و مرتب کردن اتاق، بعد  



داشتم یحموم اساس هیبه  ازین . 

راحت شدما شیاخ  . 

شکمم بلند شد یصدا ییوا . 

 

بخورم یزیچ هی رونیبهتره برم ب  . 

 

 

 سالاام بر اهل خانه ،_

،ییبایصبح ز چه  

یزیدل انگ یمینس چه  ... 

به خاله جون چخبرا ؟  سالم  

یاومد خوش  ... 

 

— یانداخت ینگاه به ساعت م هیلنگ ظهره بهتر بود  ستیخرس خانم صبح ن سالم . 

_ مامانم کو؟ یشدما ،راست داریب رید کمیبار خوب شد  ایشدم حاال  یم داریساعت هفت ب شهیهم الیخیبابا ب  

 

– غذاتو بخور ایتو آشپزخونم،ب من . 

 

_ یرا انداخت ییاووف به به عجب بو  . 

طالننه جون دستت  . 

ارهیکه آدمو به لرزه در م یینگاها انداخت از اون نگاه ها نیبازم از ا یواا . 

_ ...همون مامان منظورمهزهیچ   ... 

 

– ،غذاتو بخور خوبه  

_ ...نه همون مامان،ننیاوک  

افته دنبالم خخ یها ،اگه االن بفهمه بهش گفتم ننه رسما با مالقش م کنهیننه ماهم بدجور نگاه م نیا ... 

 

اتاق یبه سو شیاز خوردن خورشت کرفس و شستن ظرفا پ بعد . 



کجاست، میبلند شد ،حاال گوش میزنگ گوش یپامو گذاشتم آشپزخونه صدا نیهم  

 

کردم، دایتختم پ ریز یکه با هزار تابدبخت گشتمیم یبه در داشتم دنبال گوش در  

 

پاسخ از غزل یپانزده تماس ب یکه غزله وااا نیا اوووه   

_ جواب دادم قینفس عم هیبه صدا در اومد بعد از  میاوووا رسما فاتحم خوندس..هنوز جملم تموم نشده بودکه گوش  . 

 

 ...جاا_

- عقل ،عقب مونده،خن یعشور،بیمون،بیم .. 

_ بکش گوشم کر شد بابا اه قینفس عم هیاوووا بابا چخبره،   ... 

- بگم ، یدونم چ یکه نم میاالن انقدر ازت عصب نیبب  

خداحفظ رونیب میدنبال من و رها بر ایب شیساعت ش گمیم فقط  . 

 

- کنم یخداحافظ هیباش...وااا قطع کردا ،نذاشت   ... 

 

بخوابم بعد برم کمیاالن ساعت چهاره کال دوساعت وقت دارم بهتره  خوووب ... 

.. 

از کجا در اومد گهیزنگ د یصدا نیا یواا  . 

زنگ یزاریم تویآخر هفته گوش یچ یبگه برا ستین یکی آخه  ? 

دمیکردم بازم گرفتم خواب خاموشش . 

مانتو  هی عیساعت وقت دارم ،خووب شد حموم رفتم سر مینشستم سرجام اوووه ن خیس عیمگه من با بچه ها قرار نداشتم سر یییراست

رو برداشتم  به سرعت باد خودم رو  رسوندم  موپیمشک فیک عیزدم سر ملیر هیرژ کرم با  هیو  دمیپوش دیشلوار سف دیشال سف یآب

نیییپا  ... 

- یقرار دارم بامامان من با بچه ها   . 

 

_ کن ، یرانندگ واشی نی،بب سایوا سایوا  

،پشیگاز ند ادیز ایباش مواظب ... 

 

 

- یبا دونمیباشه باشه م   



رفت ادمی  چیسوئ یوااا  . 

 

بخره واسم۲۰۶هیکه من بردم قول داد  یشرط بند هیسر  زمیبرداشتم و به سمت عروسکم که پدر عز چویسوئ عیسر   ... 

 

،دهیعاشق رنگشم سف   

عروسکم دلم واست تنگ شده بود دل توام واسه من تنگ شده؟ یوااا  

 

کردم و گازش  یو بعد از روشن کردنش آهنگو پل نیربع مونده خداکنه برسم نشستم تو ماش کیفقط  زنمیمن دارم هنوز حرف م وااا

 . دادم

وهوووی  ... 

 

نشده یچیبه باره نه به داره هنوز ه نه  . 

عجله نیکجا با ا دهیترمزت بر چرا  ? 

 

تو به من یدار یحس هی کنمیفکر م هنوزم  ... 

بهم حرفاتو بزن یه زیر هی زیخودت نر تو  . 

 

حاال یبود قهیدق دو  

ما یتو ب یریم کجا  

دور و ورت باش مواظب  

کاش یا خوامتیم یدیفهمیم  

حاال یبود قهیدق دو   

ما یتو ب یریم کجا  

دور ورت باش مواظب   

کاش یا خوامتیم یدیفهمیم  

بد گذشته یسرم گذشته هر چ از  ... 

برنگشت بهم یبخت برگشته خوب من  . 

 

قلبا خوادیبسته قلبم تو رو م زبون  ... 

حرف رفتن نگذر از دل من نزن  



حاال یبود قهیدودق  ... 

ما ، یتو ب یکجا  

دور ورت باش ، مواظب  

کاش ، یا خوامتیم یدیفهمیم  

حاال یبود قهیدودق  ... 

ما یتو ب ییکجا  ... 

دور ورت باش مواظب  ... 

کاش یا خوامتیم یدیفهمیم  ... 

 "ماکان بند"

 

 

 

دمیرس بالخره  . 

ستیو حواسشم اصال ن هیعصب دمیفهم افشیدر بود از ق یجلو غزل  . 

هواا خخ دیمتر پر هی چارهیپاش ترمز زدم که ب یجلو  

یسوار بشه وااا اومد  ... 

 

_ هیازت عصب میو حساب دیکجا موند گهیبرو خونه رها که از صبح  م عیمنتظر موندم بدو سرپام علف سبز شد از بس  ریتو ز یکجااا  

... 

 

- بود ، کیخو تراف نیچرا همه ازم عصب ایاوال سالم ثان  

 

_ هیباش باوا برو منم گوشام مخمل  

 

- نمیبب هیعه گوشات مخمل  .. 

 برووووووو_

_ نزن رفتم غیباش ج  . 

 

فرما شدن خانوم و  فی،بالخره تشر دادیو پاشو تکون م کردیداشت به ساعتش نگاه م  یکه اونم ه نایدر خونه رها ا یجلو دمیرس

 . اومدن سوار شدن



 

— درم یاه سه ساعته جلو دیکجااا  ... 

، نیکرد ریربع د  کی  

یدیجواب نم تویگاو تو چرا گوش ایمیک   ? 

یزنیتو چرا رد تماس م مونیم غزل  ? 

ما آب پز شدمدر بودم از گر یساعت جلو سه ... 

 

 

میغزل همزمان باهم گفت منو : 

رییبگ نفس  ... 

 

- میکجا بر الیخیشد حاال ب ریبود د کیآروم بابا خوب تراف ? 

 

دو همزمان گفتند هر : 

  کافه_

میگروه سرود شد یانگار خخخ  . 

 

- یشگیکافه هم یبه سو شیپس پ یاوک  ... 

_ میبزن بر وهوووی  . 

یشگیهم یجا میدیرس قهیبعد از ده دق بالخره  . 

 

- میدی، رس دیش ادهیخوووب بچه ها پ  . 

 

_ شم ادهیپ دونستمینم یخووووب شد گفت  ... 

 

- رها جون، گهید یخو گفتم بدون  

یشینکن زشت م رغضبایم هیشب یشکل نیا افتویبسه ق درضمن  . 

 



دادیکار دست آدم م یاز اون چشم غرهاش رفت که حساب دونهی . 

 

جون بود ، یپر از دختر پسر ها شهیبازم مثل هم میکافه شد وارد  

سمت ما ادیباز داره م شیبا ن شهیکه بازم مثل هم میدید محمد  ... 

 

— بچه ها دیاومد خوش  

یی:مرسمیتامون همزمان باهم گفت سه  . 

 

خخ هیچه گروه سرود دیکنیم فیک اوهوو  ... 

 

— ، ارمیمن برم سفارشاتونو رو ب خووب  

یپک شکالت سیبا قهوه ,غزل هم  آ یشکالت کیخورم رها هم ک یم یشکالت لکیش لکیم شهیهم من  ... 

 

 

_ دارم؟؟ یفکر هیبچه هاا من   

- دیسنگ قبرتو خودم بشورم زهلم ترک یریغزل بم یواا  . 

 

– خانوم؟ غویج غیج یبگ یخواست یم یبگو چ خووب  

– میاسه کنکور خوب بخونو نکهی، رها خانوم و درباره جمله اول ا رمیگیم دهیدومتو ناد جمله  . 

میرو نگاه کن یجام جهان یها یو اونجا باز هیروس میاستراحت بر یبرا میریاز خانواده ها اجازه بگ میکنکورو داد یوقت   . 

ه؟ینظرتون چ ها  

 

- عمراا خانوادم بزارن یام ول هیمن پا , 

مامانم مخصوصا ... 

 

_ موافقم عمرا خانواده ها بزارن ایمیبا حرف ک یام ول هیمنم چهار پا  ... 

 



– شن هان..؟ یتا آخر راض میهفته انقدر بگ هیاگه قبول نکردن  میخونه با خانواده ها حرف بزن میهمه مون رفت خووب  

 

- گهیبه همه د میو خبرشو بد می،پس هممون  حرف بزن هیفکر خوب . 

 

— سفارشاتون نمیبچه ها ا خووب  ... 

- یدستت طال ممل   

 

— صدا نکن ینجوریاز دست تو صد دفعه بهت گفتم منو ا ییا  . 

 

میباالست و منظورم رو گرفتن و همه زمان سه تامون گفت وشونیک یچشمک به بچه ها زدم خداروشکر آ هی : 

_ خخخ یچشم ممل  

— بهتره من با شما حرف نزنم من رفتم هیچ دیدونی،م نه  ... 

 

- م؟یکن یشلوغ باز دیا هیخوب بچه ها پا  

_ میخونه با خانواده هامون حرف بزن میامروز  بهتره هر چه زودتر برنه   . 

 

منم موافقم یبا دهن پر گفت:اوک غزل  ... 

 

- اه یکنیمتر باز م هیبعد دهنتو  ادایبدم م یدونیخوبه م یاه ببند دهنتو حالمو بهم زد  ... 

 

– بابا برو  

- امیمن حساب کنم ب دیخوووب تموم شد بر  . 

 

بسم هللا وارد خونه  هیشدم و گازشو دادم و اول رها رو بعد غزل رو  رسوندم و بعد خودم با  نیحساب کردم سوار ماش نکهیاز ا بعد

 شدم،

 

به تو، سپارمیخودمو م ایخدا  

 



، ستیو اصال حواسش ن زنهیمادر گرام تو آشپزخونه با تلفن حرف م دمیداشتم آروم رفتم تو که د دیچون کل   

هن انگار دکتر انگار  ... 

 ... سالم من اومدم-

گفت ی. هوا...دستشو گذاشت تو دهنه  گوشدیمتر پر هی چارهیب : 

_ تلفنو قطع نکنم اریشانس ب  ... 

که پشت خط بود  گفت یبه کس بعد : 

 ... اره بابا خبرش خودشه_

 

کنهیم دیو تمج فیازمون تعر هیبق یننه مارو چه جلو اوه . 

 

 .. دمیزنگ یرفتم اتاقم و به ره ... 

_ ..؟یدار یهااان بابا چرا دست از سرم بر نم  

نشده ازت خالص شدم قهیچند دق بابا .. 

- شهیتو زود زود دلم برات تنگ م دونمیمن م زمینه عز ... 

 

یخطرناک نزن یوقت دست به کارها هیمن  یزدم از دور زنگ  . 

_ زدمیکه نم ییتو دست به چه کارها یوگرنه من از دور یآخ خوب شد گفت  ... 

 

اومد کردیداد مامان که منو داشت صدا م یدفعه صدا هی  . 

 

- ی، با هیاوضاع بدجور خطر نکهیاوه اوه رها مثل ا  ... 

 

مهلت حرف زدن بهش بدم تلفن رو قطع کردم نکهیا بدون  ... 

 

نییو در رو باز کردم و  رفتم پا دمیکش قینفس عم هی ... 

 

خودمو سپردم به تو ایخدا .. 

- ..؟؟یداشتجانم مامان جان کارم   

 



دادیوار تکون م دیتهد شویو اون دمپا شدیم کیقدم بهم نزد هی یه مامان  . 

دنبالم ، دوهیداره م دمید دفعهی یانداخت وااا یاون نگاها بهم م از  

قرض گرفتم گهیدو پا داشتم دوتا د منم  .. 

من بدو مامان بدو حاال  ... 

 

رو  پرت کرد شییهم مامان خسته شد و دمپا آخرش  . 

دادم که خورد به مجسمه پشتم یجاخال نمم  ... 

 

کنهیخورد شده ها مجسمه نگاه م شهیآرومه و به ش نجوریمامانم هم دمید  ... 

قفل کردم اطیاز بغلش پا به فرار گذاشتم و در اتاقم محض احت واشی ... 

 

ادیکه بابام ب یتا موقع ومدمیدر ن رونیتا آخر شب از اتاق ب  . 

 

خورمیندارم گوش ندادم واال فکر کرده من گولشو م تیکار رونیب ایهم هر چقدر گفت ب مامان  .... 

 

در اومد فکر کنم بابام اومد ، یصدا نکهیا مثل  

، نییامن ، بهتره برم پا تیموقع خوب  

خودمو واسه بابام لوس کنم کمی خواستم  : 

- یشالم بابال جون خسته نباش .. 

 

_ سرت ، ریخ یسالته ها امسال کنکور دار۱۸دن ،مثالچه طرز صحبت کر نیاه اه ا  

یخونیچقدر درس م دمید ... 

 

بابام خوشش اومده بود گفت یکه انگار از صحبت ها مامانم : 

— کنه ، یبچه ها رفتار م نیهمش ع واقعااا  

یبزرگ بش یخوایم یتو ک آخه  ? 

 

- ه... همون مامان جون زیاز اون نگاهاش چ یوقت نن..واا چیه  

 



بابا نشستم که مامانم گفت شیذره پ هی : 

— میشام بخور نیبچ زویبرو م یمیک .. 

 

- نگفتم یزیراجع به  سفر باهاشون صحبت کنم چ خواستمیچون م ی،ول یمیبهم گفت ک یانقدر حرصم اومد وقت  .. 

 

سفره شام روبه بابا کردم و گفتم سر  : 

- گرده؟ یبر م ی)خواهرم(کانایبابا پس ک  

 

_ ادیم گهیم امروز گفت دو روز دباهاش صحبت کرد   

( رفته کانادا یواسه سفر کار کنهیکه توش کار م یاز طرف شرکت انایک  ) ... 

 

 

— خوره؟یم یاون شهر غربت چ یتو ستیقربون بچه ام برم معلوم ن یاله  

..؟ کنهیم کاریچ  

فدات بشه یمادر اله آخ  ... 

 

 

هیچ دیدونیره،میمادر مارو چه قربون صدقه بچش م په ... 

 

میسر راه کنمیوقت ها احساس م یبعض  ... 

 

- ..؟ یریقربون صدقم م ینجوریمامان من برم اونور آب تو هم ا  

 

 

— )بابام(؟نینه افش مینفس بکش میتونیم کمیبه نظر من  نه  

 

- واقعا که خوامیمحبت م کمیمنم  یچ یعنی ... 

 



_ پدرت مرده بهت محبت نکنه نکهیدخترم مگه ا نجایا ایب  . 

 

شد ، یداشت باز م یخود به خود شمیدختر خوشگلم بشم ،ن قربون  

حرفش نیمامان زد تو برجکم با ا که : 

— ..از من گفتنیکنیلوس م یادیز نویتو ا نیافش  ... 

 

_ لوسش کنم دیخانوم دخترمه با  . 

 

بگم بهتون یزیچ هی خوامیرو بگم، بابا ،مامان م هیدوباره باز شد خوب االن بهتره قض شمیحرف بابام ن نیا با  

 

 ... بگو دخترم_

— ..؟شدهیدخترم ،چ بگو  

 

و بحثو شروع کردم دمیکش قینفس عم هی : 

- که کنکورم کم مونده..؟ یدونیخوب بابا م  

 آره ،خوب ادامه بده،_

 

- ..؟یکنیازت بخوام قبول م یزیچ هیبخونم ،در مقابلش  یاگه من واسه کنکورم حساب  

 

_ باشه حاال تو بگو یتا چ ... 

 

- شه،یانجام م هیها تو روس یباز نیکم مونده و ا یجام جهان یها یکه باز یدونیخووب م  

میهارو اونجا تماشا کن یباز نکهیواسه استراحت و ا هیروس م،یچند روز بر هیکه بعد از کنکور  میگرفت میبچه ها تصم با  ... 

د؟یاگه شما بزار نکهیا و  

قبول کن لطفا  ... 

_ شهینم  . 

 

— شهر غربت دی،سه تا دختر تنها بر ییچ  ... 



 

- واسه استراحت ،لطفا..؟ هیحیمادر من تفر  

آخه..؟ شهیم یلطفا..توروخدا چ بابا  

_ دخترم شهینم  . 

 

 بابا لطفا فکراتو کن به خاطر من ،-

آخر هفته جواب بده تا  

_ گفت:باشه یبعد از مکث  . 

 

— روباشه یچ  ..? 

 

_ میبهتره فکرامون رو  بکن زمیعز  . 

جواب بدم تونمیاالن نم   ... 

 

 

— یدونیباشه خودت م اووف . 

 

بچه ها چطوره، تیوضع نمیگفتم و به سمت اتاقم رفتم تابب ریشب بخ هیاز جمع کردن سفره و شستن ظرف ها  بعد  

 

- ؟ دینیبچه ها آنال  

— واسه تو ؟ شدیهستم ،چ من  

..؟یگفت  

- بکنه اخر هفته جواب بدهآره رها،گفتم اول قبول نکرد اما ازش خواستم فکراشو   . 

 

..؟شدیواسه تو چ   

 

_ داشت ازیبه فکر کردن ن ینداد انگار یمن جواب یبرا  . 

 



— فکرامو کنم نه گفت آره نه گفت نه دیشماست گفت با نیمنم ع تیبچه ها خوب وضع سالم  ... 

 

رو گذاشتم ساعت تا صبح خواب نمونم یبا بچه ها گوش یاز چت حساب بعد ... 

 

نه ؟ ای زارهیبابام م نکهیجور واجور ا یرتا فکرهااز هزا پس  

برد خوابم . 

 

شد رمیخاک به سرم د یوااا ... 

برم تو تا االن زنگ خورده حتما زارنیمدرسه باشم..مطمعنا نم دیاالن با..۷:۲۵ساعت .. 

نکرد دارمیب یتو روح همتون چرا کس اه .. 

دمی،کولم رو برداشتم و  دوئ دمیلباسـام رو پوش عیسر . 

 

سمت مدرسه دمیتا نفس داشتم دو یکتون دنیبعد از پوش نییپا   .. 

رمینفس بگ هیخسته شدم  یواا . 

 ... باز بدوم 

شد شترمیتازه ب چیبازم سرعتم کم نشد که ه یمدرسه بودم ول یها کینزد گهید..۱،۲،۳ خوووب .. 

چرا سادنیهمه صف وا یواا  .. 

خودم رو  کنترل کنم تونمیننه نم یوااا  . 

شهیسرعتم کم نم چرا  ? 

شد شتریوب شتریسرعتم ب نییداشت روبه پا بیمدرسمون ش چون ... 

که اونجاست )ناظممون( لمیگور یعزت اوه  

 

- کنترل کنم خودمو کمممک تونمینم یییاونور ...ا دیبچه ها بر یوااا  ... 

منم رو اون نیاونم تق افتاد زم یکه جملم تموم شد خوردم به عزت نیهم  ... 

بود یوضع هی اصال .. 

 

شده یمرتب بود االن توسط من خاک زویکه انقدر تم یطرفم خندم گرفته بود عزت هی از ... 

دیکش تیو پر از عصبان قینفس عم قهیدق چند  ... 

 



 

سرجام سادمیوا خیزد که س یداد هی دفعهی : 

_ یکرد فیاز روم اه .. همه جامو کث گهیبلندشووو د  .. 

 

 

 

 

 

 

 

 " رها "

 

ومدهین یول۷:۱۵ ومدهیدختر چرا هنوز ن نیا یوااا  ... 

بازم خواب مونده نکنه  ... 

 

- ن؟یسیگفته صف وا یچ یبرا لیگور نیغزل ا  

_ راجب امتحان ها صحبت کنه خوادیم نکهیمثل ا دونمینم . 

 

- ( لیگور میگیبهش م شیو بداخالق شی)بخاطر زشتمیبود لیگور یعزت نیا  یگوش کردن به صحبت ها ،مشغولیاوک  

داد اومد یصدا دفعهی که : 

- خودمو کنترل کنم تونمینم یییاونور آ دیبچه ها بر یواا  . 

 

 

- ادیچه با سرعت داره م استیمیکه ک نیعه ا  ... 

نه یـیرو عزت وفتهیاالنه که ب یواا  ... 

که اون زد همه الل شدن یبا اون داد سادیوا خیس عیسر چارهیبلند شد که ب یداد عزت یصدا دفعهی  ... 

کنهیم دشیداره تهد نکهیمثل ا وهوا  . 

دنبالش امیمیرفت تو ک شیخاک یبا اون لباس ها یعزت  ... 

 



- شدیچ مینیبب میغزل بر ? 

 

_ می،بریاوک  . 

 

میدادیو به حرفاشون گوش م میبود سادهیدر دفتر وا پشت .. 

 

- دیدیخانوم گفتم که از عمد نبود خوبه خودتونم د  .. 

_ مدرسه یایم ریچرا د گمیرو نم دنتیخوب دو  ? 

بار چندمته..؟؟ یدونیم  

 

- مونم،یخوب در رابطه با سوال اول چون خواب م  

_ باره۶دونمیآره م یو جواب سوال بعد ... 

 

_ ،یهم نکن یحاضر جواب گهیتا د کنمیهفته اخراجت م هیچه حاضر جواب هم هست ..  

ببرنت انیزنگ بزن ب اتیهم  به اول االن ... 

 

 

 

 

ایمیک "  " 

 

 

درو باز کردم یعزت ارمیرو  سرت در م شیهفته از مدرسه که البته تالف هیو اخراج  یعزت یها دیاز تهد بعد  . 

غزل و رها پشت درن دمیبرم د که  ... 

 

- کالس کولم رو  بردارم میبر دیدیحرف هارو شن نکهیخوب مثل ا  . 

_ هفته اخراج اووف هی.. یبد زیچه چ یواا  

 

- باشم شیمن دوم شهیشستن و استراحت کردن خسته ماز خونه ن یاخه رها منگل ک   



_ ادیبچه ها بابام داره م . 

 

 .. دارم به مامانم نگفته و گرنه کارم ساخته بود یخوب یچه بابا دینیبیم ... 

 

ادیکه مامانمه پشت بابام داره م نی...ادفعه خشکم زد ..مات موندم  هی ... 

 

- رونیب زنهیمامانم از دور معلومه دود از گوشاش م یوااا  . 

 

  

_ قیرف یاوووه بدبخت شد  . 

— خوندست خواهر فاتحت  ... 

 

_ زلزله که منو خواستن..؟؟ یکرد کاریباز چ  

 

- تو آخه یدمت گرم چقدر به فکر من یکه با مامان اومد نمیبیباباجان م  ... 

 

_ ..؟؟نباریدختر که اخراجت کردن ا یسوزند یشیسالم دخترا. باز چه آت  

 

- حساسه( یلینبود)مامانم رو درس خ یمهم زیآروم شد که چ کمیمامانم  هیکردن قض فیبعد از تعر  . 

 

 

— دفعه آخرت باشه یقول بد دیبا یدخترم ول دمتیبخش ندفعهیا خوب ... 

 

- مدرسه ندارم گهیبابا ازم نخواه دفعه آخرم باشه چون سال آخرم و د  .. 

 

. کنم اطیکنم احت یسع کمی دمیقول م یول . 

 

_ ییپرو یلیخ  ... 



 

- بابا یلطف دار  . 

 

— بخشش باشه یجا دیشا میصحبت کن رتونیبا مد میما بر خوب . 

 

- شد اخراجم نکنه و تعهد ازم گرفت ، یخر راض یساعت عزت هی,بعد از یاوک  

 

میشیراحت م نایو از دست ا میسال آخر خداروشکر  ... 

 

کننیم فیازش تعر یلیچرا انقدر ذوق و شوق دارم برم دانشگاه اخه خ دونمینم .. 

 

 

دیمحکم کش یکیدستمو  دفعهیکه  کردمیخودمو خانوم مهندس داشتم تصور م   ... 

 

کنه غزل ، لتیخدا ذل ییا  

 

 

_ زنمیسه ساعته صدات م یکردیفکر م یبه چ  .. 

- وسط افکارم یدیجفت پا پر الغوزیکه تو  کردمیداشتم خودمو خانوم مهندس تصور م  . 

 

 

— مهندس یشیتو رفتگرم نم خخخخ  . 

- ینیبیحاال م  ... 

 

میخونه شد یاز تموم شدن مدرسه با بچه ها راه بعد  . 

کردم یاز بچه ها خدافظ دمیدرمون رس یجلو یوقت   ..  

که باز کردم مامان روبه روم بود درو  . 

 



 

- مامان جان یکه به استقبال دخترت اومد نمیبیسالم ،م  ... 

 

_ امیبه استقبالت ب دمیبا یکه امروز کرد یکار نیآره با ا .. 

- کردم مگه..؟؟ کاریچ  

_ تووو سااایوا میبگ یچ میتونستینم رتیکردم ..ما از خجالت به مد کاریچ گهیتازه م .. 

 

- رون،یب زارمیپامو نم ادیتو اتاقم  و درو قفل کردم و طبق معمول گفتم تا بابام ن دمیدو عی،سر سایاوووه مامان وا  

 

کردم ، یرو گذاشتم گوشم و آهنگ رو  پل یهندزفر  

 

هیروس میبا بچه ها بر شهیم یعنیفکر کردم  نیبه ا و  ? 

 

ده،یحال م یلیاگه بشه خ یواا  

باشه بالخره خواهرشم یگرون زیحتما چ دیبا یواسم سوغات ارهیم یچ نمیبب ادیب انایفردا قراره ک اها .. 

 

چطور خوابم برد دمیفکر کردن نفهم یاز کل بعد ... 

 

 

بابا اومد ی،پشت سر اون صدا دارشدمیدر از خواب ب دنیکوب یصدا با : 

 

_ ؟یدی؟خوابیدخترم ، خوب ایمیک  

 

 خوبم باباجون ،خواب بودم-

_ یکردم شام بخور دارتیخوبه،ب  ... 

 

- امیمن م دیشما بر  . 

 



بلوز و شلوار از اتاق  هی دنیگرفتم و پس از خشک کردن موهام و پوش۱۵حموم هیاز رفتن بابا بلندشدم تختمو درست کردم و رفتم  بعد

و رونیزدم ، ب   

شام توپ هی یبه سو شیپ  .. 

- ..؟یچه کرده مام نمیبه به بب  

.دستت طال نیته چ اوه ... 

 

 نوش جانت ،_

 

که زدیتا االن داشت منو ممهربون شد  هویمادر ما چرا  نیا وا ... 

بهیعج .. 

 

- تشکر از مامان کردم هیبعد از خوردن غذا    

به هردوشون رفتم اتاقم ریپس از شب بخ   ... 

 

درس بخونم کمیسرم  ریخ  ... 

 

و شهیبعد امتحانا شروع م هفته  

بدبخت شدم رسما یییبعد از اون کنکور وااا  ... 

 

دمیخر زدن  کتاب رو  بستم و رو تختم دراز کش یاز حساب بعد  . 

دنیامروز پرس تیاز غزل و  رها بود که از وضع اشیلیبودم که خ میمشغول چک کردن گوش   ... 

 

دمیاز جواب دادن به سواالشون گرفتم ،خواب بعد ... 

 

میزدیم با بچه ها حرف میداشت میآماده شدم رفتم مدرسه تو کالس نشسته بود شهیهم مثل هم صبح  ... 

 

 

_ شهیامتحان ها شروع م گهیاسترس دارم چند روز د یلیبچه ها من خ یوااا . 

 



- یوا یمهم کنکوره وا ستیمهم ن یادیامتحان ها ز نیا یبابا توأما چه استرس ... 

 

_ باشه و اصال واسش مهم نباشه لکسیهمه ر نیتو ا نیچقدر خوبه آدم ع ایمیک  ... 

 

- رمیبگ یخودیاسترس ب خوامیمهمه فقط نم تیسیگفته واسه من مهم ن یک . 

 

- آخ جوون شمیمدرسه راحت م نیدانشگاه ..و از دست ا میری..م میواقعاا ما بزرگ شد شهیباورم نم یعنی یواا ... 

 

_ بالخره..؟ یدیواسه عشق و حال که اونجام امتحان م یریدانشگاه نم یانقدر خوشحال یعنی  

لباس ها  که رنگشون هر چند مضخرفه ، نیه اواس شهیمن دلم واسه مدرسه تنگ م یول  

امونیطونیواسه ش   ... 

میستادیا یم یسرد و گرم صف وا یتو هوا نکهیا واسه .. 

- ینده غزل روز آخر یمنف یاه اه انرژ  ... 

که هر روز هر روز امتحان ستیمدرسه ن نیع دنیبار امتحان م هیدانشگاه القل هر دوهفته  درضمن .. 

_ ..؟؟ادیم یخواهرت ک ایمیک یراست  

- امیگفته امروز م  . 

رفتم خونه رمیمدرسه نم گهیکه د نیا یاز بچه ها با خوشحال یدرمون و خداحفظ یجلو دنیاز رس بعد  ... 

خوردم زیکه رفتم تو درجا ل نیهم . 

 

- ..؟؟سهیچرا خ نجایکممرم مامان ا یپام ااا ییا  

_ نمیدخترم ..بزار بب شدیچ یوا یا  . 

- ..؟؟سهیچرا خ نجایا کنهیدست نزن درد م ییآ  

_ مهمون دعوت کردم داشتم ادیخواهرت شب م یچیه . 

 

کردمیم زیها رو هم داشتم تم کیسرام کردمیم زیخونه تم   .  

- پام ییآ یچه به روزم اورد نیآخ مادر من آخ بب  ... 

_ دکتر متیببر ادیبزار زنگ بزنم بابات ب  . 

 

دکتر میبا خانواده رفت نکهیاز ا بعد  .. 



رفت هوا غمیکنه ج یچیکه دستشو زد به پام تا باند پ نیگفت که پات در رفته و هم دکتر  ... 

درد داشت بدجور .. 

_ ..؟؟ یخووب دختر بابا االن چطور  

؟؟یدار ادیز درد  

درد دارم یخوبم بابا ول _  .  

— خونه میپس بهتره زود بر خوب  

. 

 

 

میآره بر   . 

به خونه دنیاز رس بعد   

بخوابم ، کمی انیداشتم تا مهمون ها  ب نیبر ا میکمک بابام به اتاق رفتم و تصم ،با  

 

هم بدجور حالمو بد کرد مارستانیب یبو  .. 

خونمون ....و انیب ایشب قراره ک نکهیشدم ..و ا یچرا ابنجور نکهیبه بچه ها ا هیاز خبر دادن قض بعد  

رو رفتماز لباس هام رو بپوشم به خواب ف یکیکدوم  نکهیا   

 

آرامش داشته باشم کمیتا بلکه تو خواب   .. 

 

یکه تو دمیدیخواب م داشتم  

 

 

هیقشنگ یجا یلیخ یییواا زنمیقشنگ دارم قدم م یسرسبز پر از پرنده و پروانه و درخت و گل ها ییجا هی  ... 

 

 

بود، یچ یصدا نیا یواااا  

نایمامانم یزلزله اومد حتماا وااا   ... 

افتادن تو اتاق ،عموییعمه،خاله،دا یاز دختر و پسر ها یلیکه درو باز کردم س نیدر هم یبا اون پاهام چجور رفتم جلو دمینفهم  . 

 



کنیم کاریتو خونه ما چ نایهللا. ا بسم  ... 

خونمون شام بودن نایرفته بود ا ادمی اها  

- ایجمع یاله دیریچخبره باوا فکر کردم زلزله اومد اه بم نجایا  ... 

 

تیفرودگاه دنبال آبج میبر میخوایحاضر شو خرس خانوم م عی)دختر خالم(:زود سرتایآن  . 

حاضر شو عیسر مایمونی)پسرعموم(:منتظرت نماریسام  

، رونیلشکر رفتن ب نیهمشون ع بعد  

از اتاق رونیکردم و زدم ب شیهم آرا یکمیخوشگل زدم  یو مشک دیسف پیت هی عیسر منم  ... 

آروم برو و.. قبول کرد نکهیتذکر ا یفرودگاه که بعد از کل امیخودم ب نیالم دادم نشستم از بابام خواستم تا با ماشبه همه س یوقت خووب  
... 

 

به فرودگاه دنیو گازشو دادم تا رس نیتو ماش نشستم  . 

 

کردمیرو  کنترل م یچپم همه چ یمجبورا با پا شدیسخت م کمیالبته با اون پام    ... 

 

دم،یرس قهیدق۲۰بعد از بالخره  

 

عقب موندن هیو بق  نایگاز دادم مامان یادیچون ز  ... 

برم ایمنتظر اونا بمونم  خوب ? 

تا االن اومده باشه دیبرم بابا شا  ... 

نجایشدم لنگ لنگ کنان به داخل فرودگاه رفتم. اووه چقدر شلوغه ا ادهیپ نیماش از  ... 

میکن دایرو ما چجور پ انایک حاال  ? 

 

اناستیرخش به من بود فک کنم ک مین دمیدختر د هیکه  زدمیم دیداشتم اطراف رو  د یجور نیهم ... 

بله خودشه دمیکه سرشو برگردوند د نیهم ... 

کوچولو کنم یزیکرم ر هیبه نظرم  خوب  ... 

دیمنو ند خداروشکر  ... 

که انگشتم خورد بهش نیحساسه کمرش هم یلیکه روش خ ییرفتم پشت سرش و انگشتمو زدم جا واشی  ... 

ترسش به جلو پرت شد از ... 



افتاد یم داشت  ... 

هیک نیو خوشگل گرفتش اووه له له ا پیخوشت یآقا هی که  ... 

دومادمونه خخخ نکنه . 

 

 

گفت میبود روبه آبج یاسمش چ دونمیتشکر کرد ازش و اون مرده که نم هی میآبج : 

– خانوم از آشناهاتون هستند خانوم ارجمند ، نیا نکهیمثل ا خوب  

د؟یکن یمعرف دیخواینم  

_ سمیرئ یمظاهر یآقا شونمیا ایمیک ا،ویمیخواهرم ک شونیبله بله البته،ا ... 

 

- ی..نه مظاهریظاهر یخوشبختم آقا یلیخ  

– خانوم نیهمچن   

_ کوشن..؟ نایمامان یخووب خواهر  

شده؟یپات چ عه  

- توراهن، انیبا کل اقوام دارن م نایمامان  

خوردم پام در رفت زیبود ل سیها خ کیسرام کردیم زیسوال دومت مامان داشت خونه تم وجواب  . 

_ یاها اوک ... 

همه آدم اومدن خدارحم کنه نیا انیدارن م عه ... 

 

- امشب یتحمل کن دیخخخ ،با  

عقب ،بابام گفت دنیکش ییهمه لشکر پس از ماچ و خوش آمد گو نکهیاز ا بعد : 

 

_ .؟یبود نجایا عه تو  

، یبود نجایا گهیپدر مارو باش تازه م _  

نجامیساعته ا سه  

- میبهتره بر ونیخووب خانوما آقا . 

 

 



ادیب نی(با کدوم ماشانای)همون ک سمونیلیبود که ملکه انگ نی..بحث سر ا نگیپارک میدیرس یوقت . 

شد و گفت یآخر کفر انایکه ک  : 

_ .؟یآورد نیماش ایمیاه بابا خسته شدم... بسته...ک  

 اره،-

_ رمیم ایمیخوبه پس من با ک   

، میراه خونه بود تو  

تا بناگوش بازه ششیکه ن کنهیم ریمعلومه س ایتو رو ستیخواهرم اصال حواسش ن دمید که ... 

 

ازش گرفتم که دادش بلند شد شگونین هی : 

_ ؟یریگیم شگونیکنه،چرا ن کارتیاه خدا بگم چ  

 

- ..؟کردیچرا اونجور بهت نگاه م ستیاون رئ یاخه حواست نبود ،راست  

 

- ..؟؟ کردیچجور نگاه م  

 

_ بدجور دلباختته ،و توام بدتر از اون یانگار  ... 

 

- ستین یزیچ نیهمچ ریگفته نخ یببند دهنتو ک . 

 

_ ، یمن هم گوشام مخمل یاوک  

بگم خوامیم یچ هی یراست ... 

 

رفتنم رو گفتم بهش هیروس هیقض بعد  

 :گفت 

_ االن دلتو خوش نکن ،ازیبزاره برفکر نکنم بابا   . 

 

- گهیم یچ نمیقراره فردا جواب بده که بب یول کنمیفکر رو م نیاووف منم هم  . 

 

 



گفت انایرفتم باال که ک یرو پارک کردم و داشتم م نیخونه ماش میدیربع رس هیاز  بعد : 

_ پس چمدونام ایمیک  !! 

- ینیبیجلوته نم گهیچمدونات اوناها د . 

_ باال..؟ ارهیب یچمدونارو ک نهیمنظورم ا  

- برم بقال محله رو صدا کنم یخوایم ... 

یهست یزیچ یسیلیملکه انگ یباال  فکر کنم واقعا فکر کرد اریخودت ب خوب .! 

 

_ یباوا تو چقدر رو دار . 

 

 _ ستین نجایجز تو االن ا یباال که کس ارهیب دینفر با هیباالخره از سفر اومدم  . 

 ... برو بابا-

تو دونهی دارمیمن برم دونهی ایب  ... 

توش ..؟؟ یگزاشت یچ نهیچقدر سنگ نیا  

 

_ بردم لهیوس یما اونجا بودم کل هیبالخره  گهیهامه د لهیوس . 

 

رفت هوا غایداد و ج یانداختم صدا دویکه کل نیهم  ... 

 

بابا ماشاال ییخوش آمد گو کیاوه ک اوه  ... 

ومدنیاگه من بودم به استقبالم نم االن  ... 

_ ممنونم ،با اجازتون من برم اتاقم لباس عوض کنم یلیبازم از همتون خ . 

 .. خوب منم برم لباس هامو عوض کنم-

 

 

، دمیرنگ پوش  یلباس گلبه هی عیسر  

دیکشیم غیاز ترسش داشت ج چارهیتو ،که ب دمیو پر نییپا دمیکش رهیدستگ انایاتاق ک رفتم  ... 

ساکت شد دیتا منو د که  ... 

 

- کنه، کارتیچخدا نگم   



دختره احمق، دیترک زهلم  

 

 

- گهیمنو بده که طاقت ندارم د یخوووب سوغات ... 

 

_ بدون تیبرات اونارو سوغات دمیهمه قبل رفتن لباس خر نیبرات ا اوردمین یسوغات . 

 

 

- یسوغات گنیبه اونم م ینامرد یلیواقعا که خ , 

رونیاجازه حرف زدن بهشو بدم زدم ب نکهیا بدون .. 

نییارزشش رو نداره بهتره برم پا الشیخیب یدلم گرفت ازش ول واقعا . 

 

_ فرما شدن فیبه به خانوم مادمازل تشر  ... 

 

- جان؟؟ ایآرم شهیفکت خسته نم یزنیزر م یبرو بابا ،ه  

 

_ زر بزنم..؟؟ ادیمن ز یدینه واال کجا د  

 

- گفتم ییخاله روبه زن دا شیبدون توجه به حرفش رفتم پ : 

- کجاست ..؟؟ اریزان نیپس ا ییزن دا  

 

_ کردم، شیتو خونه زندون  

 

به کارا برسه دیاون با تیدرس بخونه ،باالخره بعد از دائ کمی  . 

 

نه ای زارهیکه بابا م هیقض نیلحظه فکرم رفت سر ا هی..که  میبحث با بچه ها بود مشغول ... 

دمینفر از جا پر هی یسرفه ها یبا صدا که  ... 

 

کردیداشت نگام م طنتیکه با ش دمید ارویزان .... 



_ ؟؟یچطور ونهیخل و د یایمیسالم ک  

- ؟؟یچطور ونهیخل و د ایسالم زانت  

_ یاریوقت کم ن هی . 

 

- تازه، ارمیم ادمیز چیه ارمینگران نباش کم نم  

 

_ ؟؟یکه انقدر غرق شده بود یکردیفکر م یبه چ یخوب ،چطور  

 

_ همسن خودمن(چون راحتدوقلوم که  یو الهه و الهام)دختر خاله ها اریبا زان  

 

،یری،نمیریم نکهیگفتن ا یزیچ  هیرو بهشون گفتن و هر کدوم  هیقض بودم  

؟؟یییسه تاشون همزمان گفتن چ دفعهیرو بهشون گفتم  هیکه قض نیهم یواا  

 

 

رو هم جلب کردن هیبلند گفتن که توجه بق نیهمچ  . 

میو ظرف هارو با کمک دختر ها شست میشام خورد نکهیتا بعد از ا مینزد یحرف چیه گهید   .. 

 

- اومد نکهیسالم بدم مثل ا هیدخترها من برم به عموم   .. 

 

- عمو کو پس؟؟ اریعه زان  

_ ششیپ یبر یتونیشما هم نم رنیکه همه تنها م ییعموتون رفتن جا  ... 

ارهیاز عزا در م یخونه دل ادیبهش م چسبهینم ادیتو شرکت ز ادیشرکت ز یچون کارا تازه .. 

 

- بکش کمی ارهینم ادیخجالت اعت ایح یب . 

_ شمیبکشم معتاد م ادیمن جنبه ندارم ز .. 

_ یاحمق روان   

_ ..؟یگفت یزیچ  

- یدیشن یزیچ ..!! 

گفتم یدیشن اگه . 



 

برادر پشتم بوده هی نیع شهیدوسش دارم هم یلیخ یول میکن یفقط کلکل م مینیبیهمو م یوقت نهیهم اریمنو زان اخالق . 

_ الوووو دختر عمه منگل و خل و چل یکر شد یمیک یهووو یمیک  

گرفتم جوابشو ندم تا بلکه الل بشه میتصم  

- ؟؟؟ هیچ  

_ یبهش سالم کن یبر یخواستیاومد مگه نم ییبابا از دستشو یچیه  .. 

 

- شدهی: _پات چگفتیم یه دیحالم رو پرس یکل نکهیخوب من رفتم بعد از سالم کردن به عمو و ا ? 

از دستش واقعا دلخور بودم نییچمدون اومد پا هیبا  میکه آبج میزدیگپ م میداشتبچه ها  شیرفتم پ   ... 

 

هارو بده همه رفتن جلو اال من یسوغات خواستیم بله   

کیکت و شلوار ش هیواسه بابام  راهنیهمه مردا و پسرا بلوز اورده بود واسه دخترها  و زن ها هم پ یبرا  .. 

خوشگل یلیخ یلباس مجلس هیمامانم هم  واسه ... 

اوردهیفقط واسه من ن هه  ... 

 

بغلم کرده بله خودشه یکی دمید  .. 

 

_ جونم چرا قهره با من ها ، یآبج  

..؟ اوردمین یواست سوغات یکرد فکر  

چمدون متوسط گزاشت جلوم هی  . 

 

_ تو یتمام سوغات نمیا  .. 

 

شد هیبازش کردم که باعث خنده بق عیسر یچمدون از کنجکاو هیاونم  یسوغات یوااا ... 

،یو مجلس یلباس خونگ یوااا  

گردنبند که اسممو روش نوشته بود هیو از همه مهم تر  فیو ک کفش  . 

- ماچ آب دار از گونش کردم که صداش بلند شد هی یمرس یخواهر یوااا . 

 

_ نکن میاه اه تف مال  . 



 

هارو دادن، یسوغات نکهیاز ا بعد  

و منم رفتم اتاقمخنده رفتن خونه هاشون و  یهمه با شوخ   . 

بردارم الرویگوشه گذاشتم تا فردا وسا هیچمدونم رو   . 

 .. تو تخت دمیلباس هام رو عوض کردم و پر  .. 

من یدنایپر نیشکر تخت تاحاال سالم مونده با ا خدارو  .. 

چجور خوابم برد دمینفهم ادیز یخستگ از . 

 

شدیامتحان هام شروع م گهیسرم دوروز د ریدرس بخونم خ یکمیزودتر از همه بلندشدم تا  صبح  ... 

 

میآبج یدر زدن اومد و پشت اون صدا یدرس خوندن بودم که صدا مشغول : 

_ ۱هنوز ساعت  یخرس خانوم بلند نشد  ... 

تموم نشده بود درو باز کرد اومد تو جملش   

_ یداریعه ب  ... 

تعجب داره یواال جا یخونیدرس م یدار نکهیا ،دومیشد داریزود ب نکهیتعجب کردم اول ا واال . 

- خونم،یواسه همون م کهیامتحان ها نزد  

بابا خونست..؟؟ یراست  

 .آره خونست مامان هم عمل داشت رفت_

 ... خوب برم با بابا حرف بزنم-

 

نشستم کرد،ینگاه م ونیزیرفتم روبه بابا که داشت تلو نییپا میاومد انایبه همراه ک بعد . 

 

- ؟؟یرو  گرفت متی،تصمییبابا،بابا  

ستین ادیچند هفتست ز هیبزار برم  توروخدا ... 

 ..لطفا

 . لطفا جواب بده 

_ نکهیو ا شدینم یراض م،مادرتیرو  گرفت مونیخوب ما با مادرت تصم ... 

- دیزارینگو که نم !! 

 



_ اونجا دیمواظب باش نکهی،اما به شرط ا کنمیخوب قبول م  ... 

- قبول یوااا  

،یکرد  

میبا بابا رو گرفتم آوردم وسط تا قر بد انایعاشقتم بابا هووو بعد دست ک ووووهووووی  . 

_ تو دختر خخ ییا ونهید  

گفته یقر دادن رفتم باال تا با بچه ها قرار بزارم تا رودرو بفهمم پدر اونا چ یاز حساب بعد ... 

۲االن ساعت خوب  

میقرار گزاشت۶ساعت  یبرا   ... 

گزاشتم یکمد لمیف هیآوردم باال و لب تاپ رو  روشن کردم و  یاول رفتم چند تا خوراک ادهیوقتم ز خوب  ... 

بشم داریوقت خوابم برد ب هیرو گذشتم، ساعت تا اگه  یاز اون گوش قبل ...  

شدیم ریکه اشک از چشام سراز  دمیانقدر خند یوااا  ... 

 

 

- گزاشته بودم یچ یزنگ رو من برا نیحاال ا ..? 

. داد امروز با بچه ها قرار داشتم یااهااا  . 

 

 یبه جا رسهیگرفتم و بعد از خشک کردن موهام نوبت م  ییا قهیدق۲۰حموم  هیاها خوب هنوزوقت دارم اول رفتم ۵:۱۰چنده ساعت

میلباس  مشکل دار دنیبازم تو پوش میبازار پر لباس داشته باش هیسخت انتخاب لباس حاال ما دخترا اگه  ... 

 

خوبه یو کفش مشک فیسبز و ک یشال هنرمند هیمانتو سبز جلو باز و  هیبا  یلوله ا یشلوار مشک هی  ... 

رو زدم موتیرفتم درو با ر نمینازن نیو به سمت ماش نییکوچولو کردم و با دو رفتم پا شیآرا هی   . 

 

میبود بعد از تف و ماچ و بوس راه افتاد کیندارم اول رفتم دنبال غزل که خونشون نزد ادیوقت ز۵:۴۵ساعت خوب . 

 

 

ساکتن یلیخ دمیرها رو سوار کردم د نکهیزده بود بعد از ا دیقرمز سف پیت دیچشم سف   . 

 

 ... احتماال آرامش قبل از طوفانه 

خداا ایسرو کلم  ختنیر یدو نفر دفعهی .. 



همونطور که گوشم تو دستش بود گفت رها : 

_ خانووم..؟؟ یزود اومد یلیخ یکنیخوب فکر نم  

 

کامل گفتم یبا خونسرد منم : 

- رتتونیبگ ادینم یتو دستم کس دیمونی، اونوقت م شهیآفتاب نخوره پوستتون خراب م امیگفتم زود ب گرینه ج  ... 

 

شمیبدبخت م نیترشیم   . 

 

، گفتمیداشتم چرت و پرت م نجوریهم   

زد تو سرم فشیل خانوم با اون کبه سرم الل شدم بعلهه غز یزیچ هیشدن  دهیبا کوب که  ... 

 

- دیش یم ایمیک ید،بیش یبدبخت م شمیم یمرگ مغز یدیوقت د هیکله بود  یکه االن زد ینیغزل جان ا . 

 

نکن خواهر من قباحت داره دیزنیم یدست به خودکش دیریگ یم یافسردگ   ... 

 

_ ، یاریماشااله کم نم میشوباهم بر ادهیپ یمیک یاووو  

 

پاهام خشک شد سادمیساعته سرکوچه وا سه   

 

ارهیمبارکش نم یهم اصال به رو ،خانوم . 

 

- گاز بدم ادیز تونستمیرها پام در رفته نم نیبه جان خودم نه به مرگ ا . 

 

_ بزار ، هیخفه بابا از جون خودت ما  

پامو گفتم هیقض نکهیاز ا بعد  . 

 

و  بعد از سفارش هامون اونا گفتن که پدرهاشون اجازه رفتنو دادن میبه سمت کافه رفت  . 

 

_ گفت؟ یتو چ یبابا ایمیخوب ک  



کنم تشونیاذ کمی خواستم  

- ناراحت کردم افمویبچه ها اجازه نداد بعد ق . 

 

_ کرد ینجورینبود ،چرا ا ینجوریکنسله اه عمو ا یعنی یچ یعنی ? 

 

- زارهیکردم م یشوخ . 

 

— زارهیفکر کردم نم یلیتر ریز یبر یاله . 

_ احمق نهیدختره بوز  ... 

 

خنده رها گفت یاز شوخ بعد : 

_ بپر حساب کن یمیک  . 

 

- غزل بپر حساب کن کترمیمن از همه کوچ نیخجالت بکش ... 

— کنم، یمن حساب م دیاگه فکر کن دیونیمد  

 .رها برو حساب کن_

 

_ کنمیم کیج کیواچه حرفا و شروع کرد من که واستون ج . 

 

وسط حرفش دمیبگه که پر شویبق خواست  ... 

- کنمیخوب ناخون خشکا من حساب م یلیخ  . 

از حساب کردن بعد    

 

رونیب میو تشکر از محمد از کافه زد یخداحفظ هی  .. 

 

. میسه تفنگدار شد هیلحظه به خودمون نگاه کردم خخ شب هی  ... 

 

خونه ، یبه سو شیاز رسوندن بچه ها پ بعد  



، میمهمون دار نکهیمثل ا عه  

دره ، یکفش مردونه جلو دوتا  

 

- شما دوقلوها ؟ دیاوردیطاقت ن شدهی..؟؟چ دینجایباز که شماها ا  

 

گفت اریزان : 

_ میبنیعمه مونو بب میکه اومد مینیتوروبب میومدین رینخ . 

 

ایآرم : 

— نطورهیکه ا البته  ... 

 

- میزن یبعد حرف م میشام بخور میحاال بر .. 

 

گهید نیبابا ا دهیچ زویم انایک دمید رفتم .. 

- یکنیاونور بهت ساخته خواهر آخه کار م یواآب و ه نمیب یم  . 

 

_ بچه ها دینیخودتو لوس نکن ،بش . 

 

، میو شست میظرف هارو جمع کرد انایمنو ک میشام خورد نکهیاز ا بعد  

مینشست ایو آرم اریزان شیپ میرفت وبعد  ... 

 

خوشحال شدن یازه داد و اونا هم کلبابام اج نکهیرو بهشون گفتم ا هیقض .. 

همون الهه و الهام خودمونو  کرنیدر و پ یب یاون دوقلوها دمیکه زنگ به صدا در اومد از زنگ زدنش فهم میگپ زدن بود مشغول

گمیم  ... 

 

گل کرده شونیباز فضصول معلومه . 

 

میمهمون دار دنیفهم دنیو کفشارو د اطیاومدن تو ح یدرو باز کردم و وقت رفتم  

 



_ یمیسالم ک  ... 

میگلمون هم دعوت کن یدختر خاله ها میزنگ بزن میماخونه ا  یگینم . 

 

_ دیاومد یواسه فضول دونمیمن که م ایمهمون هست ثان ینیبینم یکور نکهیسالم الهه خر اوال ا .. 

 

_ هست؟ یمهمونتون ک یمیک یخیحاال الهه رو ب  

 

- پسر عمو هام اریو زان ایآرم   

و الهام هر دوباهم گفتند الهه  : 

_ ؟؟؟ یچ  

- تو دیایهستن حاال ..ب یک یزهر، کر شدم ..خوب انگار  . 

 

 

گفت الهه : 

_ بده رتینه خدا خ  ... 

رهیآبرومون م میدیم نایا یتو سوت میایوقت م هی . 

 

اون دوتارو بدرقه کردم نکهیاز ا بعد ... 

ار،ینبود جز زان یپشت دره..و کس یکی دمیاومدم در راهرو باز کنم. د تا  

- ؟؟یسیگوش وا دیندادن نبا ادیبه تو   

_ هیدختر خالت الهه بچه باحال نیا یحاال ادب رو ول کن ول . 

 

 

- ستین یدختر نیهمچ یدور الهه رو خط بکش که ال یهوو . 

 

_ یریگیتو چرا زود جبهه م . 

 

 . یدختر نیگفته الهه همچ یدرضمن ک  ... 

خوامش یم یمن مگه گفتم واسه دوست بعدشم . 



- یازدواج کن ینگو ...ازدواج که تو عمرا بتون . 

 

 اونوقت چرا؟؟_

 

- اخالق دوست دختر داشتن از   نیا یازدواج کن یو اگرم بتون یو دار یدوست دختر جور واجور داشت ی..تا االن کلشناسمتیچون م

یکنینفرو تباه م هی یافته و فقط زندگ یسرت نم . 

_ تونه ازدواج کنه؟؟ یدوست پسر داره نم ایدوست دختر  یهر ک یعنی  

ها اجرا کنه یدوست نیا اتیهمسرشو با استفاده از تجرب یتونه خواسته ها یم ینجورینظر من که راحت تره. ا به .. 

 

- تو بعد زر بزن می..بر لسوفیبابا ف   

_ ادب یب  ... 

 

گفت انایتو ک میرفت یوقت : 

— بودن؟؟ الهه،الهام  

- هم بزنن ...سالم رسوندنسر ب هیآره اومده بودن    

_ ایآرم میپاشو بر ... 

 

اناگفتیک : 

_ دیکجا بابا حاآل نشست . 

_ رفتم دینه فردا کآلس دارم شا . 

- ؟ یتا االن چند تا کالسات رو رفت نمی..ببدیشا گهیخخخ تازه م  

_ رم ینه حال داشته باشم م ادیز . 

گفتم و رفتم تو اتاقم میبه آبج ریشب بخ هیدوتا  نیاز بدرقه کردن ،ا بعد ... 

یخواب یاز ب شدیرفتم تو تختم چشام باز نم یوقت ... 

که خوابم برد دینکش هیکنم و به چند ثان یم فیو واسشون تعر نمشونیب یبه بچه ها زنگ نزدم فردا م نیهم واسه ... 

 

هفته بعد شیش ... 

 

 



نکردم یا گهیاز تست زدن و با بچه ها درس خوندن کار د ریهفته غ شیش نیو من تو ا دیروز کنکور فرا رس بالخره  . 

 

 

 

بلند شدم تا از خواب مامان و بابا رو بلند کنم ،۶:۴۰ساعت  

از پشت در صداشون کردم به اتاق خودم رفتم تا آماده بشم ، نکهیاز ا بعد  

هم برداشتم مویمشک کیو کوله کوچ یبا مقنعه مشک خوردیم ییکه کمر طال یبا مانتو سرمه ا یشلوار مشک هی   

رونیمداد،پاکن و تراش گذاشتم و از اتاق زدم ب هیتوش  و .... 

 

خورنیمامان و بابا با آرمش دارن صبحونه م دمیکمال تعجب د در . 

 

گفتم تیعصبان با : 

- دیخوریصبحونه م یباآرامش دو لپ دینشست نجایاونوقت شما ا رهیمیبه به دخترتون داره از استرس م  ... 

 

 

با آرامش خاص گفت بابا : 

- صبحونه بخور دخترم حاال زوده ایب ... 

شهیشروع م۸امتحان۷االن    

شهیوقت سر امتحان حالت بد م یلقمه بخور  هی ایب  . 

 

- غزل شیپ رمیم رهینم نییاز گلوم پا یزیخورم چ ینه صبحونه نم ... 

گنیم یچ نایا نمیتا بب سادمیاومد. فالگوش وا یصحبت م یدر خونشون بودم که صدا یجلو  . 

 

— ..رها هم که بد تر ازاونستیحاضر ن ایمیک نمیب یم رمیزودباش االن م یگیجان تو االن به من م مامان ... 

 

گفت یخاله اومد که م یسرش صدا پشت : 

— پشت سر دوستات حرف نزن ،ا انقدر  

در منتظرتونه یشناسم االن حاضر و آماده منتظر توعه و رها هم جلو یکه من م ییایمیک ون  ... 



 

_ کنم یبهت ثابت م نمیب یم رمیاالن م باشه . 

اومد ومدیپاهاش که به سمت در م یصدا بعد  . 

میتا رخ به رخ باش سادمیدروا یبشه جلو عیضا نکهیاز عمد ا منم . 

 

 

و بعد شروع کرد به غرغر کردن دیکش ینیه هیاز ترسش  دیغزل درو باز کرد و منو د یوقت ... 

 

_ ،یشیجن ظاهر م نیکه ع ایمیوحت کتو ر یا  

یدیحرفامون رو شن حتما ? 

در یجلو یسادیوا ینجوریا    

- حاال ستمیگلم من حاضر ن قیرف یسالم خوب . 

 

_ کن عیکوفت برو عمتو ضا  

- یبا نمتیبیحاضرن سر امتحان م نایماما نمیکنم،من برم بب یم عیفعال که دارم تو رو ضا . 

 

پوشهیبابا داره کفشاشو م دمیخونه د رفتم   

 

 پس مامان کجاست؟-

_ میبش نیسوار ماش میمطب ،خوب بر رهیاومد م شیمطب مشکل پ نکهیمثل ا . 

کنکورم با هزاران استرس و رنج تموم شد بالخره . 

 

 

میشد ،هر سه تامون امتحانو خوب داد یمعلوم م گهیموند جوابش که سه هفته د و  

خونه ،بابا منو رسوند  نکهیاز ا بعد  

نداشتم یچند وقته خواب درست و حساب نیگرفتم بخوابم چون ا میتصم .. 

 

( شهیم جانیو داستان پر از ه شهیداستان از فردا شروع م یدوستان بخش اصل  ) 

 



د،یبعد دوهفته وقت رفتنمون رس بالخره  

رفتنمون رو پدرهامون انجام دادند ، یدوهفته کارا نیا تو  

 

میکن یتا با مامان و باباهامون خداحفظ میتو فرودگاه واالن  .... 

گمینم یچیپدرها ه یها حتیمامان ها و نص یها هیاز گر ارمیسرتون رو درد ن نکهیا و  ... 

 

میکرد یپروازمون رو اعالم کردند و ما دوباره خداحفظ قهیاز پنج دق پس  .... 

 

میحرکت کرد مایبا بچه ها به سمت هواپ و . 

 

گفت رها : 

_ میکن دایهامون رو پ یصندل میخوب بر . 

- میآره بر  ... 

 

ستادیرها ا هوی  

_ نهی،هم میدیرس . 

 

— رها جان ؟؟ نهیهم یچ ! 

_ غزل منگل گهید گمیهامون رو م یبابا صندل ... 

 

- می...رها سمت پنجره من وسط و غزل هم کنار هم نشست مینیخپب پس بش  . 

 

رها باز شروع شد ینگذشته بود که غر و غرها قهیدق چند : 

 اه حالم بده،_

باال، ارمیم دارم  

تهوع دارم حالت . 

 

 

غزل خسته شد و گفت آخر : 



_ خفت کنم ای یشیرها جان خفه م . 

_ باال ارمیباال رو تو ب ارمیخوب دارم م ... 

 

_ باال اریب یمیرو من نه رو مانتو ک . 

 

- یاه خفه شو حالمو بهم زد  

میدیشن یمردونه ا یکه صدا میمشغول و جرو بحث بود ینجوریهم . 

 

_ ما سه نفره یها یصندل نجایخانوما ،ا  ... 

 

- دیدیآقا شماره رو اشتباه فهم رینخ . 

 

داشت گفت یمشک یپسر که چشما هی : 

_ خانوم شماره درسته ،شماره شما اشتباهه رینخ . 

 

گفت تیبا عصبان غزل : 

_ میبخون میتونیکه شماره رو نم میسواد یما انقدر ب یعنی  . 

 

پسره گفت همون : 

_ چشاتون مشکل داره یانگار ینبود ول یزیچ نیخانوم ما منظورمون همچ . 

 

درحال انفجار بود تیاز عصبان غزل .... 

 

از خدمه ها اومد و روبه ما گفت یکی : 

_ اومده ؟ شیپ یمشکل  

- هست یکی ونیآقا یصندل یما با شماره ها یصندل یبله شماره ها . 

 

_ اسماتون؟ دیببخش  

- ارجمند، ایمیک  



،یسماوات رها  

یتیهدا غزل  

گفت و روبه ما گفت یزینفر پشتخط چ هیبه  بعد : 

_ هست۱۶۰،۱۵۹،۱۵۸شما  یها یصندل یشماره   . 

 

ها است یصندل نیا ونیآقا یبرا و . 

- ؟یچ یعنی!! یچ  

نبود ؟ نیمگه شماره ها ا رها  

_ گفتن نویبخدا به من هم . 

 

گفت غزل : 

— شدنمون تا چه حد عیضا یعنی  ... 

م،یها بلند شد یصندل از  

 

کنن یبه پسرا انداختم که با غرور و پوزخنده دارن مارو نگاه م ی،نگاه   .... 

 

 

دونمینم لشویدل رفتیم برهیهامون غزل از خنده و یتو صندل میکه نشست نیهم . 

 

از خدمه ها جلو اومد و گفت یکی : 

_ ن؟یدار لیم یچ  

 

از مشورت با بچه ها سه پرس کباب سفارش دادم بعد . 

 

گارسون سفارش هارو آورد ارهیدر ب فشیکه غزل خواست بلندشه هدفونش رو از ک نیهم  . 

 

 

گفت رها : 

_ معلومه خوشمزست افشیاز ق ... 



 

- یگیجمله رو م نیتوام آشغال بزارن باز هم ی،رها جان جلو  . 

 

— ،یچندش حالمو بهم زد اه  

خورمیبابا دارم غذا م   . 

 

 

- گفتمخوب باشه باوا ،بعد روبه رها  : 

_ ؟؟ میریشدنمون رو از پسرا بگ عیحال ضا یهست  

 

استیکه کال اون دن ده،معلومهیجواب نم دمید  . 

 

که گفت دمیسوال رو  پرس نیغزل باز هم روبه : 

_ دینقشمو گفتم وقت اجراش رس نکهیبعد از ا میکن کاریام فقط چ هیپا . 

 

ذره از غذاش مونده بودگوجه رو له کردم و بشقابو دادم دستش تا نقششو اجرا کنه هی  . 

 

از اون پسرا دونهیرو  ختیشد که بشقابشو کج کرد و غذا ر یبلند شد و داشت از کنار پسرا رد م غزل  ... 

 

که مخاطب قرار داده بودنش دوستاش  ... 

 

؟؟ی:ماهان ،ماهان خوبزدنیم صداش  

مش ماهان بود رو به غزل گفتپسره که اس اون : 

_ یچه به روز لباسم آورد نیخانوم حواست کجاست؟بب  ... 

 ـ

گفت غزل : 

  شرمنده ناخواسته بود_

، میدیخند یم یرکیز ریاومد نشست سرجاش و دوتامون ز بعدش  

 



هیروس میدیرس شتریب ایساعت ۳از حدودا بعد ... 

 

- میدیرس دیدارشیرها ،غزل ب یه  . 

 

داشت یداشت و جذبه خاص یخوش رنگ یلیخ یاز اون پسرا که چشما  یکیبلندشدم خوردم به  نیرو  برداشتم هم فمیک نکهیاز ا بعد . 

 

 آقا حواست کجاست ؟-

_ ؟ یپرس یبه من بعد اونوقت از من م یخانوم تو خورد  

 

 

- بشر پروئه نیبا خودم گفتم چقدر ا واشی  ... 

 

— د؟یگفت یزیچ  

- گفتم دیدیشن د؟اگهیدیشن یزیچ . 

میشد ادهیپ مایخودش پوزخنده زدم و از هواپ نیبعد ع   ... 

 

، میاز قبل رزو کرده بودن رفت نایکه بابا ا یبچه ها به سمت هتل با  

میدیرس قهیدق۱۵از حدود بعد  . 

 

 

گفت غزل : 

_ یکیاوووه له له چه هتل ش   

- دنیبد دیند گنیاالن م شتویببند ن  .. 

 

استفاده کردم و کارت اتاقمون رو گرفتم میبلد نبودم از برنامه داخل گوش یرفتم و چون زبان روس رشیسمت پذ به  ... 

 

میجا ولو شد هیهر کدوممون  میکه وارد اتاق شد نیهم ... 

میبه خواب فرو رفت ادیز یاز خستگ و ... 



 

_ گهیبلندشو د یمیاه ک  ... 

 

- درد داره ولیا یدیذره مالش م هیخستم،کمرمو  ادی،خوابم م گهیولم کن د ... 

 

خورد گفت یهمونطور که حرص م غزل : 

 . که مالش بدم ،آره باشه_

 

لحظه بدنم سرد شد هیلبخند اومد رو لبم که  هی، گهیخواد بده د یداد باال منم گفت مالش م راهنموینگذشته بود که پ هیثان چند . 

 

- کنمیم کارتیچ نیبب سایوا یییا مونیرو من م یندازیم خی یریکبیزدم ,غزل ا خی یوااا . 

 

_ نه جونم ستمیا یاالن م نیخخ منم هم  ... 

 

، میدیدو یدنبال هم م میداشت ینجوریهم  

رونیمنم پشت اون رفتم ب رونیرفت ب غزل  . 

_ نمیساببیوا گمیغزل با زبون خوش م نی،بب سایوا . 

 

_ یبگ ینچ جرأت دار ... 

پسره هیتموم نشده بود که خورد به  جملش ... 

 

قدر آشناستچ افشیق نیا نمیبب سایوا ... 

 

ختیهمون پسره بود که غزل روش غذا ر اها ... 

کنه یم کاریچ نجایا خوب  . 

 

ماهانه محو هم شدند میدیدوتا غزل با همون پسره که اسمش فهم نیا دمیبپرسم ازش که د اومدم ... 

 

کردم بلکه ازهم چشم بردارند یسرفه الک هی . 



 

- ییاه  ییاه  ... 

 

بردم باال و گفتم کمیبزار صداشون بزنم صدامو  نکهیبابا کرن مثل ا نه : 

- دییالوووو کجا  ... 

 

از هم چشم برداشتند و جدا شدند عیکه گفتم سر نویا . 

 

 ... شکر خدا_ 

 

گفت ماهان : 

_ ن؟؟یکن یم کاریچ نجایشما ا دیببخش  

- رو  بپرسم نیخواستم هم یم قایمنم دق  . 

 

 

_ ، واسه همون نجاستیخوب هتل ما ا  . 

 

- نجاستینداره،هتل ماهم ا ؟؟امکانیکن یم یشوخ  ... 

 

_ دارید دیعه چه جالب ،خوب خانوما به ام  . 

 

از رفتن پسره غزل گفت بعد : 

آرامش بخش بود یلیاون چشاش خ یبود وا گریچه ج یدید یواا . 

- واسه خودت یگ یم یدار یغزل چ ? 

. غزل حواست کجاست یهو  ? 

 

کنه ولش دستشو گرفتم بردم تو اتاق یم ریکجا س ستیبابا معلوم ن نه ... 

 

رها کو نیا پس  ... 



نفر از پشتم گفت هیرو  که گفتم  نیهم : 

 ... پخخخ_

 

- رها یریدرمان بگ یدرد ب یوااا  ... 

پشت سر من گفت غزلم : 

_ لیگور دیخودم کفنت کنم،زهلم ترک ییاله  . 

 

_ کنم جادیا یتنوع هیخواستم  ستیحواستون ن دمیخوب بابا بسته،د  ... 

 

میبگرد رونیب میبر نایا الیخ یب  . 

 

- میبر یاوک  ... 

 

— بپوشم یها چ بچه  . 

_ ساده بزن غزل پیت هیبه نظر من   . 

 

- ، نهیاره نظر منم هم  

م؟یباهم ست کن هیچ نظرتون  

— میآره ست کن یوااا  . 

 

 یقرمز با کاله کپ ها یو کتون یاونو با شلوار مشک یتون هست چهار خونه ا یبلنده قرمز و مشک نیآس راهنیپس اون پ خوب

میبزار مونویمشک  . 

 

_ شهیم یعال یوااا  ... 

 

میدیلباسامونو پوش نکهیاز ا بعد  ... 

میکرد ملیدر حد خط چشم و رژ و ر میمال یلیخ شیآرا هی  ... 

 

و خندمون گرفت مینگاه به خودمون کرد هی میکامل آماده شد یوقت  ... 



میتفنگ کم داشت فقط  .. 

- میخوب بر  . 

 

شلوارامون بیتو ج میهامون رو گذاشت یرو  با گوش پوالمون  ... 

 

_ کنن؟ یم کاریچ نجایا نایبچه ها اونجا رو، ا  

میرو گفت هی،و به رها قض میدیکه همون پسرارو د میکه رها گفت نگاه کرد ییجا به  ... 

م،یشد یازجولوشون رد م میداشت  

داشت گفت یمشک یاز اونا که چشما دونهیکه    : 

_ پشت حرفش پوزخنده زد دیدونم بلد باش یم دی،البته بع یانداز ریمسابقه ت نیایخانوما م  . 

 

که حرصش گرفته بود رها  : 

_ هه دیبنظر من از االن واسه باخت خودتون رو  آماده کن  ... 

 

_ زهیخانوم ر نمیب یم  

_ عمته حد خودتو بدون آقا موشه هه زهیر  ... 

 

حرف از زبون رها خندشون گرفته بود نیپسره با زدن ا یدوستا   . 

 

 :ماهان

_ خخخخ ریآقا ام یشد عیبار ضا نیاول یکه برا نمیب یم  

_ شتویببند ن  ... 

 

- باختتون یو تماشا یواسه باز میخوب بر  

 

 :ماهان

_ داش آرشاپسره دا نیو به ا ریام نمیماهان ،ا دیدونیباهم من که م میخوب اول آشنا بش  ... 

 

 :غزل



_ ایمیخواهر گلم هم ک نیمن غزل و بعد به رها اشاره کرد رها و ا  . 

 

 :هر سه باهم گفتند_

_ میخوشبخت  

 

میباهم گفت ماهم : 

_ نیهمچن  . 

 

 

ریام : 

_ ه؟یروس دیاومد حیشماها واسه تفر یمسابقه،راست یبه سو شیخوب پ  

 

 :رها

_ ،شما چطور ؟ یجام جهان یها یباز یهم واسه تماشا حیهم واسه تفر  

 

 ...ماهم مثل شما_

 

پسره که اسمش آرشا بود گفت اون : 

_ میبر  

 

میموافقتمون رو  اعالم کرد همه . 

 

ماها نیپسرا آرشا انتخاب شد و از ب میاز ت میدیرس یوقت ... 

 

گفت رها : 

– خوب بود تیرینشونه گ یبنظرم تو برو از بچگ یمیک  

 

پشت سرش گفت غزلم : 



— تو برووو آره  . 

 

 

با اصرار بچه ها قبول کردم بالخره ... 

 

میداشت یبرنم ریو من و آرشا نگاهمون رو از نقطه ت میسکوت کرده بود یهمگ  . 

 

 

ریام : 

_ میکن یشرط بند دیشه ،با ینم ینجورینه آقا ا  . 

 

 :رها

— ؟؟یسر چ اونوقت  

 

_ انتخاب کنه دیبا نویکه برنده شد ا یکس  . 

 

— وافقت خودشون رو اعالم کردندخوبه ،همه م یاوک . 

 

نطور،یهم هم شیخورد به هدف ،دوم میرو اول آرشا شروع کرد که مستق یراندازیت  

پوزخنده زد هینگاه بهم کرد و  هیروال زد ،برگشت  نیرو هم به هم یبعد یمونده بود دوتا گهیسه تا د فقط  . 

 

شد شتریشم اما منم پوزخنده زدم و تعجبش ب یم یکرد عصب فکر  ... 

 

کم شد ازیامت هی ووهوووویو  رهیآخر ....داره م ریت خوب  

- هه فتهیخودش یآقا یبزن ینتونست نمیب یبه به م  ... 

 

_ ستیهم مشخص ن جهیو نت یخانوم کوچولو حاال شما نزد  . 

 



رو  زدم باز به هدف خورد، دونشونیکه  یاخر ریشروع کردم سه تاش به هدف خورد و موند دوتا ت بالخره  

جون یجونم وهووی  ... 

نیرو بخوابونم زم یپسره از خودراض نیرو هم بزنم و پز ا یآخر نیبتونم ا خداکنه   

  ....و

 

کپ کرد چارهیماهانم بغل کردم که ب یاز بچه ها حت ریبه هدف خورد ،انقدر خوشحال شده بودم که به غ خورد ... 

 

 :ماهان

- ؟یآبج هیخوب شرطتت چ  

 

-  دیمارو ببر نهیو دوست دارم برم اونجا،...و شرطم ا دمیجنگل خوشگل و سرسبز د هی هیتو روس نترنتیاوووم ...خوب من تو ا

 ...اونجا

 

 

 :غزل

— ؟؟؟؟یچ  

جنگل؟؟؟ میبر هیروس  

امیشماله امکان نداره من نم مگه  ... 

 

 :رها

ام هیپا من  . 

  

و ماهان ریام : 

میهست ماهم  . 

 

 :آرشا

هستم منم  . 

 

میشد فردا صبح بر نیبر ا میتصم و  ... 



اتاقمون ، میو رفت میکرد یتو هتل از پسرها خداحافظ میدیرس یوقت  

تو جنگل میتو کشور غربت بر یمرض دار ایمیو ک امیغزل شروع شد که آره من نم ی، اتاق غرغرها میکه پامون رو گذاشت نیهم  . 

 

 

میتو تخت تا بخواب میدیاون پر یو رها بدون گوش دادن به حرف ها من  . 

شد یمگه الل م یول  . 

 

_ میغزل تا بکپ گهیببند دهنتو د  ... 

 

 

  

روز بعد صبح ... 

 

- که دنیاه هنوز خواب گهید دیبچه ها بلند ش یه ... 

برم وسط تختشون و داد بزنم دیشه با ینم ینجوریا نکهیمثل ا نه   

- غیییییج  

_ امام زاده عباس ، ای  

خدا زلزله اومد ، ای  

؟؟؟ دهیغزل چرا خواب ییوا یزن ی،تو چرا حرف نم شدهیبگو چ یزیچ هی ایمیک  

غزل یمرده وااا نکنه  ... 

 

 

مینیمحکم خورد ب دیدر اومد درو هنوز کامل باز نکرده بودم که شخص پشت در ،درو کوب یدفعه صدا هی  ... 

 

- بود؟ یآخ ک  

مینید و تققق ،خورد بدر باز ش دفعهیاومدم درو ببندم که دوباره  مینینکشتت ب خدا   

- یییوا مینیآه ب  .... 

نفر از پشت در اومد هیآخ  یبار محکم بستم ،که صدا نیا نیببندم ،بخاطر هم واشیدوباره  دمییترس یم  ... 

 



 

یمشک راهنیپ ریشلوارک و ز هی ختیر نیبا ا نمیکنه ا یم کاریچ نجایا یآرشا ول نکهیا یواا  . 

- ؟یدار کاریچ نجایتو ا  

_ ، میفکر کرد میدیاز اتاقتون شن غیج یکه صدا میشد یحاضر م میبا بچه ها داشتخوب   

شده بود ؟ ی،خوب چ میکمک کن مییایشده تا ب یزیچ هی  

 

- دارشنیبلکه ب دمیکش غینشدند ج داریبچه ها ب یچیه  . 

 

 

_ دیهتل باش یالب گهیساعت د مین هی،من رفتم اتاق حاضر شم  یآها اوک . 

 

- یاوک ... 

 

نجانیچرا هنوز ا نایا ی...ولختشونیاز آرشا ندارن سر و ر یپسرا دست کم نیا دمیرفت رفتم تو اتاق که د یوقت  . 

 

- ، دیبنظرم بهتره بر ونیخوب آقا  

اشاره کردم ختشونیبا چشم به سر و ر بعد  ... 

 

دمشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن یخداحافظ هیشکر منظورمو گرفتن و با  خدارو  . 

 

— یزن یم غیج یاول صبح مونیم ایمیک . 

 

— کنم یم کارتیچ نیبب سااایوا تو . 

خوردم یکتک درست و حساب هیاز بچه ها  نکهیاز ا بعد  . 

 

می،مشغول حاضر شدن شد  ... 

 

شهیداستان شروع م یبخش اصل یاما در پارت بعد و  ... 



 

 من آماده شدم ،-

د؟یحاضر شماها  

 

گفت رها : 

 .منم حاضرم،غزل بدو_

 

— رژ رو بزنم نیا دیسیوا قهیدق هی بابا  ... 

 

— می....کارم تموم شد بر خوب   

هامون انداختم ، پینگاه به ت هی  

 

دیو کفش اسپرت سف یآب یبا شلوار ل دیدار سف نیبلوز آست هی من ... 

یرژ گلبه هیخط چشم با  هیهم  شمیآرا  ... 

 

 یلیبود و خ یکرده بود مثل من اما رژش زرشک شینمه آرا هیو  یو کفش زرشک دیبا شلوار سف یدار زرشک نیبلوز آس هیهم  رها

 ...قشنگ شده بود

 

خط  هیهم  در حد  ششیآرا د،یو کفش اسپرت سف دیسف شرتیبا ت یمشک نیشلوار ج هیبود  دهیهم که ماشا..ه انقدر به خودش رس غزل

 ... چشم و کرم و رژ بود

 

 

_ یمی؟؟؟ک ییالووو کجا  

- ؟؟ هیها ...چ  

 

— ؟ هیچ گهیتازه م میزنیصدات م میساعته دار سه  

؟یکرد یم ریس کجا  

 

- انداختم یهامون نگاه م پیبابا داشتم به ت یچیه ... 



 

میبر خوب . 

 

هر سه همزمان باهم بلند شدن میبه سمتشون رفت میکرد دایپسرارو پ یم،وفتیرفت ی...به سمت الب میدر اومد رونیاز اتاق ب نکهیاز ا بعد  
... 

 

که میتامون بهشون سالم کرد سه ... 

کنه یغزل رو نگاه م ینجوریجواب آروم دادند وا ماهان چرا ا هی ... 

له له نکنه عاشقش شده خخخ اوه ... 

 

خل شدن آرشا از همشون سالم تره نایبدتر از اونه که ...باوا ا ریام نیا وا  ... 

کنه یداره من رو نگاه م دمینگاه بهش انداختم که د هی  

 ... آرشا-

؟؟؟یکن یکجارو نگاه م ابوی الووو  

 

_ ؟یگفت یزیچ ه؟یها،چ  

- ن؟ینجوریداداشات چرا ا نی،خوب ا الشیخ یب  

ن؟یرو بب نگاهشون  

 

_ کنم یاالن درستش م  ... 

اونا گردنم درد گرفت یبه هر کدومشون زدکه من جا یپس گردن هی بعد  . 

 

 :ماهان

 ... آخ بشکنه دستت آرشا،گردنم آخ_

 

ریام : 

— گردنم رگ به رگ شد آخ دستت بشکنه آخ  ... 

 

 :آرشا



_ ، دیزر نزن ادیز  

میبر  

موافقتشون رو اعالم کردند ، همه  

، میشد یو سوار تاکس میرفت یسمت خروج به  

میدیکرد و آخر با هزار زور و زحمت رس یآرشا صحبت م میبلد نبود یچون روس ما  ... 

 

 

ریام : 

_ یقشنگ یدمت گرم ...عجب جا ایمیک یوا  ... 

 

 :غزل

— خدا چقدر خوشگله یوااا  ... 

 

 

 

- حرفا نیو ا امی،که من نم یزدیغر م روزید یتو نبود   

_ شدم، مونیپش  

همه قشنگه نیدونستم ا یمن نم باوا  ... 

سگ ایدوتا گرگن  نیخدا ا ای... میدیواق واق از پشت سرمون شن یحرفش صدا نیاز ا بعد  . 

 

 :غزل

_ دنیبعد شروع کرد به دو دیکن نننه... بچه ها حاللم یواااا . 

 

  

دمیدو یکردم فقط م یجا نگاه نم چیو اصال به ه دنیبه دو میپشت سر غزل شروع کرد همه  ... 

 

 " رها "

 

 



محکم از باال خورد تو سرم یزیچ هیکه  دمیدو یداشتم م ینجوریهم ... 

 

شدم هوشیو بعد ب دیچیتو سرم پ یاز اون درد بد بعد ... 

 

ساعت بعد۳ ... 

 

چشمامو باز کردم خوردیکه تو چشام م یاحساس نور با  ... 

 

چشمم گذاشتم و بلند شدم، یجلو دستمو  

هیخون دمیدستمو از رو چشمم برداشتم د یوقت ... 

 

هیچ گهیخون د نیخدا ا ای ... 

اومد مثل جن زده ها بلند شدم، ادمی یهمه چ هوی  

میگم شد یمن بچه ها کجان...وا یخدا  ... 

 

باشه بزنم یزیچ هیوقت  هیو گارد گرفتم اگه  سادمیتکون خورد کنار وا یزیاز پشت سرم چ دمید هوی ... 

 

هیکاراته کار بودم ضربه زدنم عال چون ... 

 

زنمینباشه،چون رسما سکته م یزیچ یونیکنه ح خدا ... 

 

بلند شد دنشیآخ کش یصدا دفعهیاز پشت بوته ها در اومد شروع کردم به زدنش که  یوقت ... 

 

که ماهانه نینگاه بهش انداختم ...عه ا هیصداش چه آشناست دست از زدن برداشتم و  نیا عه  ... 

 

_ کمرم ، یییآ یچه به روزم اورد نیکنه بب کارتیآخ رها خدا نگم چ  

یهمه زورو از کجا در آورد نیدختر ا بابا  . 

 

_ ییداداش اصال حواسم نبود تو دیببخش یماهان یواا  . 



 

_ ؟یکرد داینکردم تو پ دایچقدر دنبال بچه ها گشتم پ ال،هریخیب نارویحاال ا  

 

- کردم مشونیقا بمیکردم تو ج دایبا حالت مسخره گفتم :آره پ ... 

 

 

هیگر ریحرفم زدم ز نیشدنم رو بهش گفتم و پشت ا هوشیب هیقض بعد . 

 

- ؟یواسشون افتاده باشه چ ی،اتفاق ترسمیماهان من م  

 

_ میدنبالشون بگرد دینزن،بلندشو بابسته بابا نفوس بد  . 

 

 

نشده باشه، شونیزیچ ایمیکردم که غزل و ک یفکر م نیو همزمان به ا بلندشدم  

 

واسم عذاب آور بود یهم حت فکرش ... 

 

 

اومد یدر نم گهیکه صدامون د میزدیداد م میو انقدر صداشون کرده بود میدیچرخ یم یالک یساعت کیساعت  مین  ... 

 

- کن داشونیپ میتونیماهان نم ... 

 

نفر اومد هیکمک  یهنوز تموم نشده بود که صدا جملم   

_ ؟یآرشا ،داداش کجا یصدا نیعه ا  

 

میکرد دایآرشا رو هم پ بالخره  . 

 

کرده بود، ریتونل  گ هیشب یزیچ هی تو  

رونیب مشیزور در آورد با   



میسه تامون انقدر کسل و ناراحت بود هر ... 

 

کردم یم هینداشتم انقدر ناراحت بودم که همش داشتم گر یدیام گهیکه د من  ... 

 

دوتا پسر اونم تو جنگل، شیدختر پ هیترس داشت.   یهم جا واقعاا  

 

طرف گم شدن هیهم از  دوستام ... 

 

ایمـیک "  " 

 

 

خورد چشمام رو باز کردم یکه به چشمام م یاحساس نور با  ... 

کجاست؟ نجایا وا  

کنم یم کاریچ نجایا من  ? 

درخت یباال اونم  ! 

 

چشمام گذشت یاز جلو لمیف نیع یافتاد و همه چ میدوهزار دفعهی  ... 

 

خدا پس بچه ها کجان ؟؟ یواا  

نه ی؟وااا میما االن گم شد یعنی  ... 

 

خخ( دیخودتون ونهیبگم د ی،ول ونستید نیا دیگیاالن با خودتون م دونمیآدم گم بشه خخخ )م دهیحال م یلیخ ییخدا یول  

 

ترسمیمن م یواا هیچ گهید مونیم نیا  !! 

ننه ؟؟ یییا  

 

، نییشدم پا یبودم که تعادلم از دست دادم و از درخت داشتم پرت م دهیترس انقدر  

افتم یاالن م یکمک وااا یییآ  . 

  



چشمامو بستم ادمیترس ز ،از   

_ ییآخ سرم آخ کمرم آ  ... 

 

 

 

، رهیام یصدا نکهیا عه  

اد؟؟یصداش از کجا م یول  

 

_ ایمیک ییآخ دختر بلندشو از روم آ  ... 

 

- ؟ یینجایعه تو ا  

خوامیافتادم رو تو واقعا معذرت م من  . 

 

_ شمیممنون م یاگه بلند ش  . 

 

- حواسم نبود ،پشت سر حرفم از روش بلند شدم یواا  ... 

 

- ؟یخوب  

_ ؟یکردیم کاریدرخت چ یتو باال نمیخوبم خوبم ،بب  

 

- درخت یچجور اومدم باال دمینفهم ادمیاز ترس ز شبیخوب د ... 

 

_ ؟یرفت یبزرگ نیدرخت به ا یباال یچجور ییخداا ! 

- دونمیخودمم نم  ... 

 

_ میدنبال بچه  ها بگرد ایب نایا الیخ یب . 

 

- میبر یاوک  ... 

 



 

ریام : 

_ یروووح ،جن وااا  .. 

 

- روح کو جن کجاست؟؟ یچ  

 

_ با ترس به اونجا اشاره کرد ، ریام  

کرد نگاه کردم یکه با دستاش اشاره م یجا به  ... 

 

ه؟؟ینجوری؟چرا ا هیچ گهید نیخداا ا ااای  

 

- سمت ما فرار ادیداره م ریام  ... 

 

، میپا به فرار گزاشت ریحرفم با ام نیسر ا پشت  

 

 

اومد یداشت دنبالمون م ینجوریروح بود جن بود، هم اون  . 

 

_ دنبالمون ، ایتوروو خدا ن  

میآرزو دار میجون ما  . 

 

وحشتناک بود یلیخ یگرفته ا یصداش بلند شد،اونم چه صدا دفعهی ... 

 

— ندارم باهاتون یکار دیسیها وا بچه  . 

 

- بدو ری،ام میخوریگول حرفاتو م یفکر کرد  ... 

 

— خسته شدم دیسیاحمق وا ایمیک  . 



 

_ دونه؟یاسمتو از کجا م نیا ایمیک  

 

- بزار بپرسم دونمینم  .. 

 

- ؟؟یدونیمنو از کجا متو اسم   

— د؟یکن یم ینجوریها خسته شدم ،بابا غزلم چرا ا یروان  

 

نیکه پشت سرم بود محکم خورد بهم  منم تعادلمو از دست دادم و با کله خوردم زم ریسر جام که ام سادمیوا نیهمچ ... 

 

 آخ کمرم-

 

_ ا؟یمیک یخوب  

 

— ؟یخوب یخواهر  

 

- ؟ یشد یشکل نیخوبم خوبم،فقط تو چرا ا  

 

— ؟یشکل چه  

 

- یکل یبد شد یلیو گره افتاده اه صداتو که نگم خ دهیشده موهاتم تمام ژول دهیمال یزیچ یگل یسر و صورتت انگار  ... 

 

— رونیب دمیکرده بودم بازور خودمو کش ریتو گل گ خوب ... 

 

_ تا شب نشده میدنبال بچه ها بگرد  میبلندش گهید ستیبچه ها بهتر ن  

میو غزل موافقتمون رو اعالم کرد من  . 

 

 



میگشت یگرما دنبال بچه ها م نیتو ا میسه تامون در به در داشت هر ... 

 

میگشت یو دنبال بچه ها م میزد یتو اون جنگل قدم م میداشت یجور نیهم  . 

 

زدیکه داد م میدیرو شن یبیو غر بیعج یصدا : 

 ... کمک کمممک_

 

، دنیکش غیبغلم کرد و همچنان در حال ج دیو پر دیکش غیج هی غزل  

 . بود

 

 

گفت ریام : 

 غزل بابا بسته ،_

تا اون صدا میدیترس شتریتو ب غیبا ج ما  ... 

 

بود دهیو ترس ختیر یهمچنان اشک م یساکت شد. ،ول ریبا حرف ام غزل . 

 

گفت ریام : 

_ چه خبره ؟ مینیبب میبر دیبلندش  

- غزل بلندشو میبر یاوک ... 

 

— دایاما زود برگرد دیشما بر ترسمی،م امیمن نم نه . 

 

میدی،که بچه ها رو د میبه سمت صدا رفت ریام با ... 

 

شدم ینفر محکم بغلم کرد که داشتم خفه م هی دفعهی  . 

 

_ ادیسرتون ب ییبال دمیترس یلیخداروشکر ،خ یخوب یخواهر  . 



 

- ادایسرم م ییمطمعنا بال یکه تو منو بغل گرفت یجور نیا یمن خوبم رها جان ول ... 

 

_ یآدم نشد طیشرا نیبازم تو،توا یول میگم شد  . 

 

_ یش یمن آدم بشم تو تنها م . 

 

_ که؟ یاریماشاهلل کمم نم  

- ارمیم ادمیچ،زیه ارمیکم نم  . 

 

میماهان به طرفش برگشت یصدا با  . 

 

_ بعد خودش جلوتر از ما راه افتاد گهید میخوب بر ... 

 

میکرد دایغزل رو پ میجلو افتاده بود، ازمون ما هم اصال حواسمون نبود بهشون بگ یلیخ ماهان  .. 

 

سمت ما دیداد ماهان بلندشد و دو یحال صدا نیهم تو  ... 

 

دهیچرا انقدر رنگش پر نیا وا  

گفت آرشا : 

_ ماهان یدید ی،چ یداداش خوب ? 

 

شد یماهان انگار نه انگار از ترسش دهنش باز نم یول  . 

 

نهیدست ماهان رو گرفتن تا تو سنگ بغل بش ریبه کمک ام آرشا  . 

گفت ریام : 

_ ؟یزیچ یونی،حیدید یزیچ ینکنه جن یشد ینجوریماهان چرا ا  

 

رو زنهیحرف نم نیبابا آقا ا نه ... 



 

 : به آرشا گفتم 

 ... بلندشو-

 

 چرا ؟؟_

- گهیکار دارم بلندشو د   

شده بود نشستم تیم نیاون روبه ماهان که ع یجاش بلند شد من جا از  . 

 

فوت کردم که رها گفت هیو  دمیدستامو بهم مال و : 

_ نکن گناه داره یکن یم کاریچ ایمیک  . 

 

 ... تو ساکت-

داد،یاون بود فوش م یاالن جا یکرد، هر ک یبا تعجب نگاه م چارهیمحکم زدم صورتش که ب دونهیآورم باال  دستمو  

حرف بزنه تونستیبود نم دهیچون ترس ی،ول   . 

 

 

گفت ریام : 

_ یاون صورتم درد گرفت چقدر محکم زد یدختر من جا  . 

 

- امتحان کن؟ هی یخوایم  

 

_ برد باال مینه من غلط کردم بعد دستشو به نشونه تسل  

دیسوال پرس ریدوباره از ام آرشا  : 

_ ؟یدید ونیح  

در جوابش گفت ماهان  : 

  جن_

ریام : 

_ جن ؟ یچ  

گفت رها : 



_ بود؟ یچه شکل  

گفت ریام : 

_ کنن؟یم فیبابا مگه جنم توص  

 

_ کننیم فیمعلومه که توص  

گفت ماهان : 

_ بود یو گل یداشت ،تمام خاک دیپشمالو بود لباس سف   

، گنیغزل رو  م میدیکه فهم ریو ام من  

میسربه سرشون بزار شتریب کمی میو خواست میچشمک زد هی  . 

 

 :آرشا

_ ه؟یچ مینیبب میبر یچ یعنی  

گفت ریام : 

_ میآره آره بر  . 

 

_ یدیترسیم شتریب یومدیجور مواقع نم نیا یداداش تو  . 

 

_ ترسمینم گهینه د  ... 

همون جن خودمون که غزل بود خخخ ایاونا رفتن دنبال روح  و  ... 

 

 " غزل "

 

ترسه،یآدم م گنینشستم آخه نم نجایساعت ا هیکجا موندن  نایا پس  

فکرن آخه یب چقدر  ... 

 

شد توجهم رو  جلب کرد یم کیپسر که داشت نزد هی یکه صدا زدمیخودم حرف مبا  یلب ریز داشتم . 

 

_ زنهیداره حرف م یلب ریروحه،نگاه ز نیداداش من مطمعنم ا  . 

 



— هیچ مینیبب میبر ایداداش من روح کجا بود ب نه  . 

 

_ تو ، یزنیچقدر مشکوک م  

، یزدیم خیجور مواقع از ترس  نیا  

شدیچ حاال ? 

میدونیپسر شجاع ما نم یشد . 

 

 

— واقعا پسر شجاع شدم داش آرشا دیشا یدونیکجا م از . 

 

_ مزه یب  ... 

 

هست نجایا یزیچ ینکنه روح هیمنظورشون از روح چ یاونم که آرشا ول رهیام نیا عه ... 

 

حرکتم نیکه با ا دمیو به سمت اونا دو دمیاز جام پر میفکرم از ترس نیتصور ا از ... 

 

آرشا بلند شد یصدا  : 

_ ریبدو ام ادیابولفضل داره م ای . 

 

- دیسیوا دیریکجا م  ... 

 

_ ییایالک پشت راه م هیشب گهیبدو د ریام  . 

 

دوئنیچشون شده چرا م نایا . 

 

- نفسم بند اومد گهید سایوا ریام  ... 

 

گفت آرشا : 



 ...نه داداش گول حرفاشو نخور_

 

دونه؟یاسم تورو از کجا م نیا نمیبب سایوا  

— گهیغزل د بابا   

_ ، دی...نفهم ها شما منو سرکار گزاشتغزل ک  

کنمیات م مهیق مهیدعا کن دستم بهت نرسه وگرنه ق ریام . 

  

_ ام بزارم دستت بهم برسه ، وانهیمگه د  

 ا

حاال یزنیحرف م نییمحل پا یزن ها هیشب چرا ... 

 

که تا اون موقع ساکت بودم به حرف اومدم من : 

- میاگه بحثتون تمام شد بر انایدوستان اح  . 

 

_ ؟یشد یشکل نیغزل تو چرا ا  

 

- بده داداش، حیلطفا توض ریام  

 

خداروشکر که سالمه زمیبه بچه ها ،آخ رها خواهر عز میدیربع رس هیبعد  باالخره   

داد ماهان اومد یسمتش که بغلش کنم صدا رفتم : 

 خودشهههه_

گفت رها : 

_ خودشههه؟ یک  

  روحه_

،ماهانم پشت سرش دنیکلمه از زبان ماهان داد زد و شروع کرد به دو نیا دنیبا شن رها  ... 

_ دلم واست تنگ شده بود نامرد سایرها وا ... 

 

گفت ماهان : 

میآرزو دار مینشو مارو نکشت ما جون کینزد توروخدا   



- ؟ دیگیم دیدار یچ  

؟ یکشتن چه  

 

گفت رها : 

_ ؟یریجون مارو بگ یومدیمگه تو ن  

 

- شماها ؟ دیگیم یچ  

خسته شدم دیسیوا  ... 

 

از اون طرف داد زد آرشا : 

- دیسیبابا غزله وا  . 

 

زدن استپ و بلند گفتن عیحرف سر نیا دنیدوتاشون با شن هر : 

؟؟یییییچ  

 

گفت ایمیک : 

_ بابا غزله غزل دیکر شد ... 

 

- م؟یک دیپس فکر کرد گهیآره د  

و رها همزمان گفتن ماهان : 

 ...روح_

 

- انقدر افتضاحه افمیق یعنی ? 

  

باهم گفتن همه : 

 آره

 

- میبخور ستین یزیبچه ها من واقعا گشنمه چ  . 

 



بچه ها بلند شد که آره منم گشنمه ,تشنمه یبا من صدا همزمان . 

 

گفت ریام : 

باشه و گروها به  ششونیپسر پ هی دیبا نیباهم برن به خاطر هم تونیکه نم ،دخترایزیچ هیبره دنبال  یهر ک میبش یبند میتقس خوب

شنیم میدونفره تقس  . 

ا،یمیو ک آرشا  

و ماهان، غزل  

و رها من ... 

 

ماهان بلند شد یصدا : 

اصال شهی!!من با غزل نه نم یییچ ... 

 

که حرصش گرفته بود گفت غزلم : 

_ ییای،از خدات هم باشه که با من م یریگ یانقدر خودتو م یهست یک یفکر کرد  . 

 

 

_ افته یم والیه ادی نهیبیصورتتو پاک کن آدم تورو م کمیبزن فقط  ایباشه بابا ب  . 

 

_ ییوالیخودت ه ... 

 

_ افته یم والیه ادیگفتم  ییوالیتو دهنما ،مگه من گفتم ه یزاریحرف م ینگاه نگاه خودت دار . 

 

بلندشد ریام داد : 

- راهشو ذهنتون بمونه ،واسه موندن خوب  دیکرد دایپ ییاطراف جا نیو اگه ا میبر دیبلندش گهیبسه د  

، دیباش نجایغروب ا یها کینزد گهیساعت د هیهمه تا  و  

خاک گزاشت تا نشونه باشه ریشاخه برداشت و ز هی بعد  

میموافتمون رو اعالم کرد همه  . 

 

میگرفت شیرو در پ یراه هی میکه مشخص شده بود ییبا کسا   ... 



 

ایمـیک " " 

 

که میگشتیواسه خوردن م یزیبا آرشا دنبال چ میداشت ... 

 

 

 :آرشا گفت 

_ ، یاز خودت بگ کمی شهیم ایمیک  

میکنیم یجنگل زندگ نیباهم تو ا یهمگ یکه معلومه چند روز ینجوریباالخره ا یچ هر  .  

 

- یارجمند رشتم تجرب ایمیک  

و مادرم یپدرم دکتر عموم ،   

، جراح  

سالمه  تمام جدهیخواهر بزرگتر ازخودم دارم ه هی و ... 

؟یتو چ خوب  

  

_ باز کردم و خداروشکر کارم هر روز رونق  شیبا پس اندازم چندسال پ یشرکت معمار هیخوندم و  یسالمه مهندس۲۵ یازیآرشا ن

رهیگیم  

برادر بزرگتر از خودم دارم هی، ... 

خلبان بوده و بازنشسته شده ،مادرم هم خونه دار پدرمم ... 

  آها-

_ ؟یه بود کجا رفته بودزد بتیتو تا االن کجا غ گمیم  

- درخت بودم یباال  ... 

 

_ ؟یرفت ؟چجوریچ یعنی  

- واال دمیخودمم نفهم ... 

 

 

 



 

 

 

 " رها "

 

 

 

خاک خورده بود ، کمیبراق که  یزیچ هیکه  میزدیقدم م میداشت ریام با  

گفتم ریجلب کرد روبه ام توجهمو : 

- ریآقا ام  

 ... ها_

 

بشر، نیادبه ا یب چقدر  

 

_ دمایشن  

- ،اونجارونگاه، یگفتم که بشنومنم   

 

 کجا؟_

- خاک خورده اون کمی ریاوناها اون ز  

 

؟ زنهیبرق م هیبراقه چ   

_ مینیبب میبر دونمینم  . 

 

 

توش بود ، دیکل هیصندوق کوچولو بود که  هی رونیب دیاونو از خاک کش ریام  

گنجه ، نکهینقشه مثل ا هی با  

 ...فکر کنم گنجه-

 

_ میبه بچه ها نشون بد میبر نهینظر منم هم  . 



 

 

میکه قرار بود همه اونجا باشن رفت ییبه جا بعد ... 

 

 

 

 

 

 

 " غزل "

 

 

واقعا فکر کرده روحم یکنه انگار یم ینجوریپسره چرا ا نیا  . 

صورتم رو  بشورم ستیهم ن یزیچ  . 

 

 

 غزل—

 بله-

_ رودخونست برو صورتتو بشور هیاونجا  نکهیمثل ا گمیم  . 

 

- میکو؟؟اها بر  

صورتمو شستم موهامو هم جمع کردم باال بستمشون یحساب یوقت  . 

 

- میخوب شستم بر ... 

کنهینگاه م ینجوریچرا ا نیا وا  . 

 

- ؟ییماهان ؟؟الووو عمو کجا یهووو  

داد بزنم بهتره هی دستیفا یبابا ب نه ... 



 

  ماااهااان-

— ه؟یچ ها  

شده؟یچ  

اومد؟ روح  

؟یچ وونیح  

 

 

- زنمیسه ساعته دارم صدات م یونیح ؟چهیگیم یچ . 

؟یشنوینم   

 

 

_ بچه ها شیپ میبر میکرد دایآب پ یحواسم نبود ،خوب...ما که جا .... 

- میبر ،یاوک  . 

 

ایمیک " " 

 

 

میکه قرار گزاشت ییبه جا میدیرس بالخره  . 

 

شون اونجا بودن همه  . 

 

 :آرشا

_ د؟یکرد دایپ یخوب چ  

 

 :ماهان

که آب بود توش میکرد دایرودخونه پ هیشب یزیچ هیو غزل  من  ... 

 

ریام : 



صندوق هی ماهم   

برد نیمون رو از ب یباشه که رها کنجکاو تونهیم یهمه به اون صندوق بود که توش چ یصندوق رو نشون داد و چشما بعد  . 

 

_ هینقشه چ ستیو نقشست معلوم ن دیکل هیصندوق  نیا یتو  ... 

 

در صندوق رو باز کرد بعد  ... 

 

رونیب دیونقشه رو از اونجا کش دیکل آرشا  ... 

 

 

ریام : 

میدیرس یزیچ یبه جاده ا دیشا میریبگ شینقشه رو پ نیراه ا ستین بهتر  . 

 

 :غزل

میخالص بش بتیمص نیاز ا دیشا نهینظر منم هم آره  . 

 

- کرد واسه موندن دایپ ییجا شهیاالن نم میاما بهتره فردا بر  . 

 

 :آرشا

- میکن دایپ یزیچ میتون یاالن نم میمنم موافقم صبح بر   

موافقت خودشونو اعالم کردند همه  . 

 

- میخوب االن کجا بخواب  . 

 

 

 :غزل

 ... روتخت_

 

- سرمون ریز میبزار ستیهم ن یزیچ یحت میچجور بخواب نهیهه هه با مزه منظورم ا  . 



 

 

 :آرشا

- دیاون درخت بزرگ رو نگاه کن . 

 

 :رها

مینگاه کرد یکه چ خوب  . 

 

_ سرمون ریز میبزار میکن دایچندتا برگ هم پ هی میو بخواب میبد هیبه اون درخت تک میبر  . 

 

گفت ینازک و زنونه ا یبا صدا ماهان : 

_ یخوش فکر شهیعجقم هم ولیا  . 

 

 :آرشا

- نچسب بهم یاه اه چندش حالمو بهم زد  ... 

 

 :ماهان

_ تو یمن یگوگول یباهام حرف بزن ینجوریا ادیدلت م زمیعز  ... 

 

که خنده همون بلند شد دیآرشا رو کش یلپ ها بعد ... 

میکن دایتا برگ پ میرفت یهاش برداشت و همگ یماهان دست از مسخره باز باالخره  . 

 

بزرگ یکه پر بود از برگ ها میدیدرخت رس کیکه به  میچند قدم رفته بود   . 

 

 :ماهان

_ بره باال تونهینم یکس ادهیارتفاعش ز  ... 

 

 :آرشا

- بره باال تونهینفر م هی گمیماما من   . 



 

 

 :ماهان

؟یک  

 

با چشم به من اشاره کرد که ماهان گفت آرشا : 

— تونهیاز درخت بره باال نم تونهیدختر چجور م هیبابا داداش من  نه  ... 

 

ریام : 

_ درخت یرفته بود باال  ایمیاون گرگ افتاده بود دنبالمون ک یاما تجربه داره ،وقت ... 

  

و رها غزل : 

_ ؟؟؟؟ییییچ !!! 

- تونمینم ادهیز یلیارتفاعش خ نیدرخت درضمن ا یرفتم باال  دفعهیمگه  هیخوب چ . 

 

  

 :آرشا

برو میریگ یم قالب ... 

 

- ریپس بگ یاوک  . 

 

شاخه خالصه به هر  کهیدوتا دستاشو قالب کرد منم پامو گذاشتم رو دستاش و رفتم رو شونه هاش بعد پامو گذاشتم رو اون ت آرشا

بود رفتم باال یبدبخت  ... 

 

 

- ،  نیبرگ هارو بعد برگ هارو پرت کردم زم نیا دیریبگ  

 

دستت رو قالب کن آرشا  . 

رایمحکم بگ  ... 



 

 :آرشا

- ایب واشی یاوک . 

 

تو شاخه اول گذاشتم ، پامو  

نکردم داشیپ گشتمیبعد شاخه دوم هر چقدر با پام دنبال شاخه سوم م   ... 

 

_ کنم پامو بزارم دایپ تونمینم ستیبچه ها شاخه سوم ن  . 

 

 :آرشا

دور تره ، کمیاز پات  اون  

 

شهینم  ... 

 

- افتمیکنم االن م کاریپس منم چ  . 

 

 :آرشا

- رمتیگ یم نییبپر پا  

- بغلت عمرا ،بپرمیچ گهید  ... 

 

 :آرشا

- گمیبخورمت که بخاطر خودت م خوامینم  . 

 

 :رها

_ یافتیاالن م گهیبپر د ایمیک  . 

 

 

- افتادم ، ریخوب محکم بگ  

نییپا دمیحرکت پر هیچشمام رو بستم با  بعد  ... 



 

 

بود و نگاهش به من بود دهیچیآرشا دور کمرم پ یچشمامو باز کردم دست ها یوقت  . 

 

فقط شهیداره المصب آدم محو چشماش م ییرایگ یچشما عجب ... 

 

گفت یماهان که م یصدا با  . 

 

میشد یو به سمت اون درخت راه میدست از نگاه کردن برداشت   ... 

میداده بود هیسه به درخت تک هر  . 

بخوابم تونستمیچشمام و نم یاومد جلو یم یآرشا ه یرو بستم تا بلکه خوابم ببره اما نگاه و چشم ها چشمام  ... 

 

شد خوابم برد یداد بچه ها بلند م یور اون ور شدن که صدا نیبعد از ا اما  ... 

 

 " رها "

 

 

شدم داریبچه ها ب یبا سر و صدا صبح  . 

 

- بچه ها ریصبح بخ ... 

 

نایفرهنگ شدن ا یچقدر که جوابم گرفتم چقدر ب بله   

کرد ، یم تیکه داشت غزل رو اذ ماهان  

، زنندیمشکوک م یلیروزا خ نیا نایا  

باشه سر فرصت از غزل بپرسم ادمی  . 

 

کردن یداشتن دعوا م یو آرشا هم حساب ایمیک  ... 

  

کرد یم یگوشه نشسته بود و داشت با چوپ باز هیمظلوم ساکت  یبچه ها نیهم ع ریام  ... 



بچم تنهاست ییاله یآخ   

نشستم که متوجه نشستنم نشد ششیپ رفتم . 

 

- ؟یخوب ریام  

_ یخوبم مرس  ... 

 

- شده ؟ یزیچ دهینشون نم نجوریا یول  

یپکر  ? 

 

_ ستین یزینه چ  ... 

 

بچه ها شیشدم و بلند شدم رفتم پ الشیخیدوست نداره حرف بزنه ب دمید یوقت ... 

 

روبه همه کرد و گفت آرشا : 

_ میبر میخواست یکه م یراه یبه سو شیپ  . 

 

؟ گهیراه رو م کدوم  

که تازه مخم به کار افتاده بود من  . 

گفتم بلند : 

- گنج یبه سو شیپس پ  ... 

 

برگشتم سمت بچه ها، یوقت  

کنن یبه آدم فوش بدن نگاه م خوانیم یکه کل افهیبا ق دمید   . 

 

_ لحظه جو برداشتم هی د،ینگاه نکن یخوب بابا ،اونجور   

کردن ینگاهم م یتأسف بار افهیحرفم همه با ق نیا با  . 

 

ریام : 

- گهید میبر  ... 



 

میرفت یراه م میدست آرشا بود و طبق اون نقشه داشت نقشه . 

 

 :ماهان

_ ، میریم میدرست دار یمطمعن گمیداداش م  

کجاست ؟ نجایا اصال  

 

 :آرشا

- یفقط بسه مخم رو برد یزنیها غر م رزنیپ هیشب یواا  ... 

 

و میشناسیرو نم نجایا گفتیم یشد ه یماهان مگه ساکت م اما ... 

از ترسش الل شد چارهیزد که ب یداد هیغزل  آخر  . 

 

ریام : 

_ یدادیزودتر انجام م کمیحرکت رو  نیغزل خانوم ا  ... 

 

_ دادم یکارو انجام م نیو گرنه زودتر ا دیبه فکرم نرس  . 

 

 :آرشا

_ باشه یزیچ یسر پناه هی دوارمیام میش یم کینزد میدار نکهیبچه ها مثل ا  ... 

 

 " غزل"

 

 

 

 ـ

داشت غر میزد من همچین سرش داد زدم الل شد ماهان  . 

 رفت توى خودش دلم یك لحظه براش سوخت ، 

 . رفتم كنارش  كه متوجه ام نشد 



 

شیطونى مى خواست، دلم  

چوب برداشتم یك  . 

نازك بود و هم درد آور ؛ چوبش  

 . امدم بزنم پشت ماهان 

یهووو پام به یك چیز گیركرد با كله خوردم زمین كه  . 

 

فریاد رفت هوا ،بچه متوجه من شدن صداى  . 

 

با دو اومدن پیشم ،رها گفت ایمیك رهاو  : 

 

 

:غزل چى شدرها  ? 

- خداكمرم كلم پام ایییي  ... 

  

:كدومش ایمیك   ... 

 همشون-

امدن سمتم ،ماهان گفت پسرا :  

 ? غزل خوبي_

 

گریه گفتم با  : 

  نه-

گفت ایمیك   : 

تونى  بلند شي مى  ? 

شدید تر شدو گفتم گریم  : 

  نه-

 

ماهان  گفت آرشاروبه  : 

:مى تونى بغلش كنى آرشا  ? 



 

با سر تایید كرد ، ماهان  

وم بلندت مى كنمماهان امدم سمتم و گفت : ار   . 

 

 

یك دستشو برد زیر پام  و اون  دستشو  برد زیر كمرم بلندم كرد ماهان  . 

بلند كرد قلبم شروع كرد به تند  تند زدن وقتى  . 

 : اى وایي چرا اینجورى شدم ،  مى خواستم دستمو دور گردنش  بندازم با خودم گفتم 

 . نكنه بدش بیادبزار ازش بپرسم-

كردم صداش  : 

 ... ماهان-

 

 

:جانم ماهان   

 

 . گفت جانم واییي واقعا بهم گفت جانم 

 

دختر اینجورى نكن ،گفتم وایي  : 

 ... مى تونم دستمو بندازم دور گردنت-

 

 : با سرتایید كردو گفت 

  بنداز_

انداختم دور گردنش ، دستمو  

 

گذاشتم روى شونه اش سرمو  . 

هاى خسته بود ،  چشم  

هامو بستم چشم  . 

هیچى نفهمیدم دیگه  ... 

 



 " رها "

 

 

- دیسیلحظه وا هیخدا خسته شدم  یوا  . 

 

 :غزل

_ م،یذره راه هم نشده رفت هیهنوز   

یزودخسته شد چه ? 

- ذره راه؟ هی ! 

ذره راه باشه هی دیتو با یبرا آره  ... 

ن؟ ای ادیراه ب تونهیم مینیبب نیی،ماهان اون رو بزار پا ییایکه راه نم چون  

 

 :غزل

- دهیحال م یلیها خ نییپا یارینه نه ،ن  . 

 

ایمیک : 

- رو چارهیب ی،خسته کرد نییپا ایبابا ب  ... 

 

 :غزل

- نفر تورو کول کنه هی، دهیم یچه حال یدونیخواهر بخدا نم  ... 

 

؟ ادیخوشت نم   

 

_ ادیمعلومه که خوشم م ... 

 

 :ماهان

- ، یپشت آرشا سوار ش یتونیم یدوست دار یلیاگه خ یآبج گمیم  

چطوره؟ ریهم پشت ام رها  

 



و آرشا ریام : 

- ییچ گهههید !! 

 

 :ماهان

- دایدختر کول کن هی دیخوا یم دونهیبابا  .. 

. د؟ینکنه توانش رو ندار  

 

که بهش برخورده بود گفت آرشا : 

- بپر باال ایمیگفته ?ک یک  ... 

 

 

نازنیبه زورشون م نیپسره رو چه جو برداشتتش همچ یوا . 

 ...اه اه 

زد تو شونم یکیزدم، که  یبا خودم حرف م داشتم  . 

 

ریام : 

 بپر باال-

_ منو ؟؟ یکول کن یخوا یم یجد یجد !! 

 

ریام : 

_ ؟یآره نکنه دوست ندار  

 

- دوست دارم یلینه خ ... 

 

که آرشا گرفتتش دادیبغلش که تعادلشو داشت از دست م دمیحرکت پر کیبا بعد  ... 

 

ریام : 

- ؟یپر یقورباغه م هیدختر چخبرته ؟؟چرا شب  

 



- ؟ نهیبوز یقورباغه خودت  

افتیراه ب االی  ... 

 

نگفت ، یزیچشم غره رفت و چ هی ریام  

 

قهیاز پانزده دق بعد ... 

 

 :آرشا

- میدیبچه ها رس  ... 

شدم و زدم پشتش گفتم ادهیپ ریاز پشت ام عیسر : 

- بود یعال یخر سوار یمرس  ... 

 

 

ریام : 

- االغ یخر خودت  ... 

 

- از خودته تیخر یلطف دار . 

 

شده بود دهیکش یکه خط آب ینشدم و رفتم سمت مکان ریاز جانب ام یمنتظر جواب بعد . 

 

 :آرشا

- باشه یزیچ یوانیح دیدست نزن خطرناکه شا . 

 

ه؟یتوش چ نمیزدن اما من کنجکاو بودم بب یم یحرف هیها هر کدوم  بچه  

 

زدیحرف م ینجوریهم ایمیک  

دادم یمن گوش نم اما  . 

باز کردم خرهباال  ... 

 



یوااا نمیب یدارم ، م یخدا چ یوااا ... 

 

 ...بچه ها-

 

باهم همه : 

 ها-

- دیجا رو نگاه کن نیا ... 

 

 

 :غزل

 کجارو ؟-

 

- گنج اشاره کردم یگم بعد با دست به جا یجا رو  م نیا عشوریاه ب  . 

 

- وهووی میکرد دایبگم گنج پ دیمواقع با نجوریتو ا یواا یا  ... 

 

به پا شده بود یتو دلم عروس دنشیباد  . 

 

گفتم دمیپر یم نییو پا باال : 

 ... بچه هاااااا-

 

 :غزل

_ ؟ یدید یزیچ یونیح نمیبب شده؟یچ  

 

 :ماهان

_ کنه؟ یهم ذوق م ونینچ نچ آخه آدم واسه ح  

 

ایمیک : 

- هینجوریبله،رها ا  ... 



 

نداشتم دست خودم نبود یعی. اصال حال طب زدمیو داد م دمیکش یم غیج  ... 

 

و غزل رو محکم بغل کردم ایمیک برگشتم  ... 

 

حرف بزنه تونستیتخم مرغ هنگ کرده بود و نم هیدو تا نون تست و دنیبا د غزل  . 

 

ریام : 

- داریب ایخوابم  نمیبب ریبگ شگونین هیداداش   ... 

گرفت که نگو ریاز ام شگونین هی آرشا  ... 

 

 

ریام : 

- ،چخبرته واشی ریبگ شگونیداداش من گفتم ن  ? 

 

_ یداریب یبفهم رمیخواستم محکم بگ  ... 

 

 :ماهان

 ... خوب بسه_

 

باهم ریو ام آرشا : 

 ... تو خفه_

 

- برد باال میباشه بابا غلط کردم بعد دست هاش رو به حالت تسل  

باال و داد زدم دمیحرکت پر هی با : 

_ میکرد دایهورااا غذا پ  . 

 

 :غزل

_ خوابه کنمیباور نم ... 



 

غزل گرفت که دادش رفت هوا یمحکم از بازو شگونین هی ایمیک  ... 

 

 

- ؟یضیمر یروان ییآ  

_ یداریب یخو خواستم بدون  . 

 

 

 :غزل

_ کورم مگه؟ دارمیب دونمیخودم م  

جو دادن گفتم محض  . 

 

 

 :آرشا

_ میاون رو بخور اریبچه ها ب الیخیب ... 

 

 " غزل "

 

 

، میو تموم کرد میاون نون رو خورد همه  

مونده بود دونهی فقط  . 

 

،همشون حمله کردند دفعهینون بود  دونهیچششون به سمت همون  همه  . 

 

داد زدم شهیم یداره چ دمیکه تازه فهم منم : 

- دیبه نون من دست نزن . 

 

نطوریو رها رو هم هم ایمیطرف آرشا با دوتا پام هلش دادم اون طرف ک رفتم  ... 

 



و ماهان ریحاالا موند ام و   

رفتم، ریسمت ام به  

دونه زدم تو سرش که دردش گرفت رفت اونور هیاونور آخر  رفتینم المصب  ... 

 

 

که موفق شدم رمیداشتم نون رو بگ یپشتش و سع دمیبه ماهان ،محکم از پشت پر دیرس نوبت  . 

 

سرش دست ماهان بود یکیسر نون دست من و اون  نیا اما  . 

 

اعصابم خورد شده بود واقعا  . 

 

رختیهم داشت م نون ... 

 

کرده بودم به ماهان نگاه کردم گفتم بغض : 

- منه یبده برا  .. 

 

 

سادیکه از حرکت وا دیتو صورتم د یچ دونمینم ماهان   

رونیب دمیحرکت نون رو از دستش کش کیبا  منم  ... 

 

بهش گفتم نیحس عذاب وجدان داشتم واسه هم اما  : 

؟؟یخوریم  

_ خورمینم  ... 

 

باشه گفتم و با ولع نون رو خوردم هی  . 

 

ایمیک : 

_ بوده ینجوریا یها غزل از بچگ یداداش ناراحت نش  . 

 



_ ستیمهم ن  ... 

 

 :آرشا

 بچه ها اون جا رو ؟_

 

ریام : 

 کجا؟؟-

 

_ کلبه هست هی یبابا اون ها اون جا ،انگار  . 

 

ایمیک : 

_ کلبه است نمیب یآره منم دارم م . 

 

- میکرد دایپ یزیچ یراه هی دیبه اون کلبه شا میبر ستیبهتر ن . 

 

 

 :رها

- دیشما بر امینه ،خطرناکه من نم . 

 

  

با هم ایمیو ک من  : 

- یغلط کرد  ... 

 

با خودمون میدیکش یبا زور رها رو م بعد  . 

قشنگ بود یلیچون جنگل بود خ رونشیب یبود اما نما کیکوچ یمیکلبه قد هیبه کلبه ، میدیرس  . 

 

 

چوب داد، هیکرد که ماهان  یداشت در رو باز م واشی آرشا  

  



و گفت دستش : 

_ از توش ادیدر م یزیچ یوونیح دفعهی ریچوب رو بگ نیداداش ا  . 

 ... بده_

 

تو میرفت یباز کرد همگ درو   

گفت ییبود تو کلبه که با خوشرو رمردیپ هی : 

- دیبچه ها ،نکنه شما هم گم شد دیخوش اومد  . 

 

ریام : 

_ ؟ نجایگم شده ا یکسعمو جان مگه   

 

_ جنگل، نیا یتو انیآره فرزندم ، بچه ها م  

هم راه داره؟ هیجنگل به روس نیا   

 

- کجاست؟ نجایمگه ا  

_ خواست باشه!؟ یفرزندم مگه کجا م گهی،د هیترک  

 

 

باهم همه : 

_ هههی؟ترکییییچ  

 

ایمیک "  " 

 

 

اونم از جنگل هیترک میدیرس هیما از روس یعنی شدینم باورم  . 

 

 :آرشا

_ از شهر دوره؟ نجایخوب عمو جان ،ا  

_ دوساعت راهه فقط ستیدور ن ادینه پسرم ز  ... 



 

ریام : 

_ میتا به جاده برس میبر دیاز کدوم طرف با  . 

 

_ دیبعد بر دیاستراحت کن کمی دیفکر کنم االن خسته شد یبه جاده ،ول دیرس یم دیبر میراه رو مستق نیا ... 

 

بغل نشستم یحرکت تو مبل چوب هیکه واقعا پاهام خسته شده بود با  من  . 

 

- بده عمو جان ، رتیخدا خ ،یوا  

درد گرفت یلیخ پاهام . 

 

ماساژ بدم ، کمیرو آوردم باال تا  پاهام  

با صورت تعجب آور دخترها ،وخندون پسرا روبه رو شدم اما  . 

 

 

- گهیخوب خستم د دیکن ینگاه م ینجوریچرا ا  . 

 

_ در بره تونیخستگ ارمیب ییچا هیتا  دینیدوستتون بش شیبچه ها هم شما هم پ  . 

 

نشستند عیحرف عمو بودن سر نیها هم که منتظر ا بچه  . 

 

ها هم از من بدترن که نی،ا ماشاهلل  ... 

 

_ در بره تونیشما تا خستگ یبرا ییآلبالو ییچا نمیا . 

میمون تشکر کرد همه  ... 

 

 

گرفت باال گفت وانیل ریام : 

_ هیعیطب  ... 



پوزخند زد و گفت هیهم در جوابش  رها : 

_ هیپ ن پ مصنوع  ... 

  

ریخود ام یحت دنیحرفش همه خند نیا با ... 

، یهر ک ییاز خوردن چا بعد  

دیجا دراز کش هی  ... 

 

 

میبعد بر میبخواب کمی میداشت میتصم  ... 

 

_ بلندشو ، ایمیک یهو  

الو ابوی  

، خونهیسرم روضه م یباال نیا هیک اه  

چشمم رو  باز کردم بعله رهاست هی  ... 

 

- یخونیم یسرم کر یباال هیچ  

_ یمون یخرس م نیاه ع میریم میدار گهیبلندشو د  . 

 

- ، یخرس خودت  

بلندشم گمشو   

یزیچ هیخورد خوردم به  چیکه پام پ نییپا دمیحرکت از مبل پر هی با .. 

 

(میرمان ها شانس ندار نینه بابا ما ع شمیبه آرشا و عاشقش م خورمیم دیستون ) پ ن پ فکر کرد یچ اونم  . 

 

 

گم؟یدارم م یمن چ ایخدا یوا ! 

 

آرشا اومد یزدم تو صورتم که صدا دونهی : 

- ، یهم که دار یماشاهلل خودزن  



؟؟ یبکن یبلد کارایچ گهید  

 

؟؟یکن زمونیسوپرا یخوا یم نکنه  

- ؟ یگیم یچ ییا  

نمیبرو اونور بب یبرد مخمو  . 

 

_ شه؟؟یم ینرم اونور چ  

- ؟یریکه نم  

 ... نچ_

 

 

- خودت یعاقبتش پا یاوک   

دستمو هم زدم تو گردنش یکیو محکم زدم تو دلش ،و اون  دمیبار چرخ هیکارانه  یحرکت رزم هیبا  بعد  ... 

 

_ ؟؟ یکن یم کاریآخ ...چ  

؟یواسمون دار زیسوپرا هیشکمم بابا چرا هر دفعه  ییآ  

 

 

توجه به حرفاش رفتم، بدون  

کردن ، یم یو پس از تمام شدن کارهام و شستم صورتم و دستم به بچه ها که داشتن از عمو خداحفظ ییسمت دستشو   

 

شدم ملحق  ... 

 

 عمو جون ممنون بابت کمکت ،-

خودت باش خداحافظ مواظب  

 

_ خطرناکه دیخداحفظ دخترم شماهم مراقب باش  ... 

 

به جاده میدیو رس میه گفته بود رو رفتک یگفته عمو اون راه طبق  . 



 

 

 :غزل

_ م؟یکن کاریچ شهیهم رد نم نیماش هی نجایا  

 

 :ماهان

_ ادیداره م نیماش هیآها اونا ها    

مینگاه کرد ادیکه داره م ینیبه اون ماش همه  ... 

 

رو متوقف کنه نیدستشو برد باال تا ماش ریام  . 

 

شدن ادهیاز توش پ رزنیو پ رمردیپ هیو  سادیوا نیماش باالخره  . 

 

گفتند یروبه ما به ترک و : 

_ اومده؟ شیپ یمشکل  

 

واسه ، گنیم یچ دمیفهمیخوب بود م میچون تر ک من  

 

بهشون گفتم نیهم   : 

_ دیکمکمون کن شهی،شما م میستیهم بلد ن یو جا میواسه موندن ندار یو جا میگم شد نجایما ا   ... 

 

زد و گفت ینیلبخند دلنش رزنهیپ : 

_ دیبه شما استراحت کن دمیخونم دارم م نییطبقه پا یخونه اضاف هیمن  دینیبش دیایدخترم ب دییایالبته البته ،ب . 

 

- ممنون یلیخ میدار ازیواقعا ن گمینه نم  .... 

 

خانوم ما رو به خونش واسه استراحت دعوت کرده نیرو به بچه ها کردم و گفتم که ا بعد   

هم ماشاهلل با کله قبول کردن اونا  . 

 



 

میشد نیسوار ماش یهمگ . 

 

هم بزرگ بود ، نیماش   

 

میخداروشکر جا شد  ... 

 

هنوز دمیداخلشو ند یخوب بود ول یلی، دوطبقه بود ظاهرش خ میدیبه خونه رس باالخره  ... 

 

- طبقه هم پسرا هی دیطبقه شما دخترا بردار هیبچه ها   ... 

 

 ...ممنون خاله جون-

 

 :آرشا

- گفت؟ یچ  

- دینیطبقه پسرا بش هیطبقه شما دخترا و تو  هیگفتش تو   

رفتن تو خونه عیحرفم غزل ماهان سر نیا با  ... 

 

تو خونه میپشت اونا رفت میرو تازه درک کرده بود تیهم که موقع ما  ... 

 

 

 (شخص سوم)

 

سه تا دختر قرار گرفته بودند یتا پسر روبه رو سه ... 

معترض ، یدر چشم با نگاه چشم  

 

آمدند یکدوم کوتاه نم چیباال گرفته بود ه اعتراضشون . 

 

ن،یب نیدرا  



 ...آرشا داد زد:ساکت 

 

برداشتند و به آرشا دوختند گهیسکوت کردند و نگاهشون رو از هم د یهمگ . 

 

میریبگ میمنصفانه تصم دیبا شهینم ینجوری:اآرشا  ... 

 

هیر شما چجورانصاف از نظ دیبگ شهی:مایمیک  ? 

 

یگفت:سکه دار ریزد و روبه ام یلبخند آرشا  ? 

 

در آورد و به آرشا داد بشیسرش رو تکون داد و سکه رو از ج ریام  . 

 

- اریفکر کنم کاغذ خودکاره ماهان اون رو ب نتیاون کاب یخوب رو . 

 

کاغذ با خودکا رو به آرشا داد ماهان ... 

 

- سنینو یکاغذ م یخوب همه اسم هاشون رو رو  ... 

دارن یو اگه خط دخترا بر م دارهیاز پسرا کاغذ رو بر م یکیاومد  ریاگه ش کننیسکه رو دخترا پرت م و  ... 

 

طبقه بزرگ واسه اونا و اگه اسم پسرا باشه واسه پسرا نیاگر اسم دخترا تو کاغذ باشه ا و  ... 

 

 

میموافقت مون رو اعالم کرد همه  ... 

 

ت تا پرت کنهسکه رو از آرشا گرف رها  ... 

 

 :ماهان

ادیب رمونیخواد گ یمدل م نیآخر نیماش یما رو گرفته ،انگار جو ... 

 



کش شیمدل پ نیاخر نیماش دیما بذار اریطبقه رو در اخت نی:شما اغزل ... 

 

امکان نداره یزیچ نی:همچریام . 

 

 :رها

_ یالل گنینم یشما حرف نزن  ... 

 

کرد ینزد و فقط نگاهش م یحرف ریام ... 

 

دیچرخ یکاغذ ها، سرش باال بود و نگاهش تو تک تک صورت بچه ها م نیدستشو برد ب رها . 

 

،  گهیگفت :زود باش د رونیب ارهیدستشو نم دیکه د غزل  

ستاین شتریتا ب شش ... 

 

آورد رونیدستشو ب رها  ... 

 

دورش حلقه زدن دخترا کنجکاو ، همه  

هم مضطرب پسرا ... 

 

 

به تک تکشون انداخت و کاغذ رو باز کرد و نگاهش رو به کاغذ دوخت ینگاه رها  

شد و کم کم اخم مهمان صورتش شد رهیلحظه فقط به اسم خ چند ... 

 

کنند، کاریدانستند چ ینم یو خوشحال جانیاز ه پسرا  

 

یو افتادند رو صندل دندیکش یهم پوف دخترا  ... 

 

کرد و گفت ایمیکاغذ بود روبه ک ینگاه رها هنوز رو یول : 

تره ، ادیشانس تو از من ز شهیهم چرا  



شانس نیواسه تو در اومد نه واقعا تف تو ا یول ومدیاسم من در ن چرا ... 

 

؟؟یچ یعنیدر جواب رها گفت: ایمیک  

 

زد و کاغذ رو برگردوند یلبخند رها  ... 

نوشته شده بود ایمیکاغذ اسم ک یرو  . 

 

رونیب دیبه رها زد و کاغذ رو از دستش کش یلبخند ایمیک   

بهش انداخت ینگاه  ... 

 

روش نوشته شده بود ایمیبود اسم ک درست . 

 

ایدار یگفت:اسم خوشگل طنتیش یبا کم آرشا ... 

 

گهید ینه کس شهیگفت:اگه خوشگله به صاحبش مربوط م تیجد یبا لبخند به لب اما کم ایمیک ... 

 

که به نیاز ا نمیبعد کاغذ رو نشانش داد و گفت:ا و  

 ...اسم ما در اومد 

 

؟یا گهید حرف  

 

خواست اعتراض کنه ؟ یکرد گفت:نه خانوم حاال ک یکه همچنان داشت بالبخند او را نگاه م آرشا  

طبقه شما دیکل نمیا ... 

 

ماهان چشمک زد ریپشتشو به دخترا کرد و روبه ام بعد ... 

دنیدخترا ند که ... 

 

ومدیناراحت بودن که چرا به اسم اون ها در ن نیو ماهان از ا ریام  . 

 



از چشمک آرشا تعجب کردند شتریب اما ... 

 

دنبال آرشا رفتند یحرف چیبدون ه و ... 

هم با نگاهشون اون ها رو دنبال کردند دخترا . 

 

 

 "آرشا  "

 

 

 

از دخترا دور شدیم ، وقتى  

 

،ماهان گفت   : 

این ها همش شانس دارند، چرا  

 . ما چطور توى اون طبقه ى كوچیك بریم 

 

 : دستمو گذاشتم روى شونه ى ماهان گفتم 

 . من رفتم طبقه بزرگ خیلى بزرگه وخیلى ترسناك سرده وپراز سوسك هاى گنده هستش-

 

مى كندى پایینم همینطوره ،دختر ها نمى تونن دوم بیارن و حتما برن  اون جا جیغ و داد  طبقه  . 

 

 

گفت امیر  : 

 . بروبابا رها اصال نمى ترسه واگرهم بترسه چیزى به روى خودش نمیاره_

 

:اره غزلم همینطور ، ماهان  

 

لنگه از ابرومو انداختم باال و گفتم یك  : 

 . بچه ها نكنه شما دوتا عاشق این غزل و رها شدین-



 

و امیر یك لحظه سكوت كردن و گفتم ماهان  : 

 ?اره-

 

:من عمرا عاشق اون دختر جیغ جیغ گو بشم نماها  . 

 

دنبال حرف ماهان گرفت و گفت امیرم  : 

:منم كه عمرا عاشق اون دختر غرغرو بشم امیر  . 

 

 : ماهان گفت 

كه تو عاشق كیمیا شدى نكنه  ? 

 

 : یك لبخند روى لبمو مهمون كردو گفتم 

  خیلى دختر شیرینه-

مى خواست چیزى بگه كه صداى جیغ جیغ دخترا بلند شد ماهان  ... 

 

 " رها"

 

 . با خوشحالى رفتیم  به طبقه ى بزرگه 

 كیمیا خر رفت تو  بعد غزل ، 

 

 . منم اخر سر رفتم تو 

 یك خونه ى بزرگى بود ،  

هاى  قدیمى داشت كه چوبي بودند پنجره  . 

 

گذاشته بودنجلوى پنجرش یك گلدون كه توش گل رز بود    . 

 . سه تا تخت داشت كه كنار هم قرار گرفته بودن  

 

یكى از اون تخت ها كه كنار دیوار بود انتخاب كردش كیمیا  . 



هم  تخت كنار   كیمیا انتخاب كردش غزل ... 

_ واسه خودتون،  دینامردااا اتاق بزرگه رو برداشت  

؟یمن چ پس  

کردند و گفتند اشاره یدوشون با دستشون به اون اتاق اضاف هر : 

 ... اون واسه تو_

 

- رسم یحسابتون رو م یول رمیباشه باشه م  ... 

 

 

بهم بدمیرفتم تو اتاق و درو محکم کوب بعد  ... 

 

اومد یپشت در صداشون م از  . 

 

گفت یبود که م غزل : 

_ مشکل داره؟ انایاح  

هم در جوابشون گفت ایمیک : 

؟یدونیم تازه  

 

بهتون نشون ندم ستمیمن مشکل دارم آره ،رها ن که  . 

 

رو باز کردم ، خچالیعوض کردم و رفتم در  عیسر لباسامو  

در اتاقشون یداشتن چندتا برداشتم و رفتم انداختم جلو خیشکر  خدارو   

بخورن زیبا باسن ل رونیاومدن ب یآب بشه وقت تا   

  

ایمیک "  " 

 

 

- گشنمه میبخور میدرست کن یزیچ هی میغزل بلندشو بر  . 

 



_ ممیمنم بر یوا  ... 

 

نیزم میخورد با باسن خورد زیپامون ل رونیب میکه پامون رو از اتاق گذاشت نیهم . 

 ... غزل

_ سهیخ نیپام چرا زم یییآ ییمیکمرم ک یییآ  . 

 

- آخ کمرم دونمینم   .... 

 

میو گفت میهر دو بهم نگاه کرد دفعهی : 

 ... رهااا_

 

از پشت در اتاقش داد زد رها : 

_ نبود به خدا کار من  . 

 

 

کمممککک زدیدرو باز کنه و اون داد م میزدیداد م ما  ... 

نکهیا تا  ... 

 

 " غزل "

 

 

 رها درو باز نمى كرد ، 

این كه پسر ها آمدن باال تا  . 

 

 : ماهان گفت 

 چى شده ؟_

 : باگریه گفتم 

 ... اخ كمرم اخ پاهام-

 



 : ماهان باالى سرم ایستاده بود و گفت 

 ? چرا _

 

- زمین پله ها خیس بودهخوردم   . 

  

دستمو گرفت و گفت ماهان  : 

تونى بلند شي مى  ? 

 

تكون دادم آروم باكمك ماهان بلند شدم سرمو  . 

 

دادم هیتونستم صاف وایستم بخاطر همین به ماهان تک نمى  . 

 

 : امیرگفت 

 ? چرا رها جیغ میزنه_

 

از پشت در گفت رها  : 

مى كنن من پله هارو خیس كردم فكر  . 

 

 مگه كردى ؟_

 ... نه به خدا_

 

 ... درو باز كن_

 باز نمى كنم میكشن منو ،_

 . من اینجام نمى تونن بكشنت هواتو دارم_

 

درو باز كرد سرىع رفت پشت امیر ایستاد رها  . 

 

زدیم زیر خنده كه رها گفت همه  : 

 زهرمار به چى میخندید؟_



 

كه قرمز شده بود از خنده گفت كیمیا  : 

توى سرت خاك  . 

 

  بى ادب_ 

 : گفتم  

 . بچه بدنم درد مى كنه-

 

 

گفت ماهان  : 

 ? مى خواهى بریم دكتر_

 

دلم مى خواست براى ماهان خودمو لوس كنم ینمى دونم ول   ... 

 

گفتم نیخاطر هم به  : 

_ دونمینم   

ایمیک : 

_ خورده باشه چیپات پ دیبلند شو برو، شا  . 

 

_ کشمتیاومدم خونه م گمیم یچ نیباشه ،فقط رها بب  . 

 

ریام : 

_ جم؟؟یهو نجای،پس من ا یچ گهید  

 

_ ن؟؟یرها باش یشما ک  

_ زهی...ام چزیچ  ... 

 

بگه یدونست چ یکه به من و من افتاده بود و نم ریام  . 

که بحث رو عوض کنه روبه من گفت نیماهان واسه ا نیهم واسه  : 



میبرو لباساتو بپوش بر بلندشو .  

 

حرف ماهان بلند شدم و به اتاقم رفتم نیدنبال ا به  . 

 

 

روبه ماهان گفتم رونیاومدم، ب دمیلباس پوش هی عیسر : 

_ میآمادم ،بر  ... 

_ میبر یاوک  ... 

 

کدوم طرفه ، مارستانیب میبلد نبود چون  

میگرفت یتاکس هی  

مارستانیب میبر میخوایبهش فهموند که م ییجورا هیماهان  و  ... 

 

 

دمیکش یواقعا خجالت م میبود نیماش هیکه دوتامون کنار هم تو  نیا از  . 

_ از خودت بگو کمیغزل ،   ? 

 

- کنکور دادم و ،تازهیسالمه ،رشتمم انسان۱۸  .... 

، سهیپل پدرمم  

خونه دار و تک فرزندم مادرمم  . 

 

- ؟؟یشیبپرسم ناراحت نم یزیچ هی زهیاوهوم چ  

 ...نه بگو_

 

_ هست؟؟ تیتو زندگ یکس  

 

دونست ینم یبگه ول یزیچ خواستیشدم انگار م یجور هیحرفش  نیا با  . 

 

- ستینه ن  . 



 

 : ماهان

_ راحت شد المیاوووف خ  

- ؟؟ یگفت یزیچ  

- یدیشن یزینه چ  ? 

 

مارستانیبه ب دنیرد و بل نشد تا رس نمونیب یحرف گهید  ... 

 

 " رها"

 

 

رفتن ، ریمطمئن شدم غزل و ام گهیدر اومد، د یصدا دمیفهم یوقت  

نشده باشه  یزیکنه چ خدا  . 

 

فقط مونده ، ایمیک نیکه رفت ا غزل  

کشه من رو یم  ... 

 

پشت در گفتم از  : 

_ د؟ییاونجا  ریآرشا ، ام  

 

 : آرشا

_ آره رونیب ایب  

 منطقه امنه ؟_

 

ریام : 

_ رونیب ایآره ب  ... 

 

 :آرشا

_ دارمیرو نگه م ایمیرها من ک رونیب ایب  . 



 

گفت ولم کن یبلند شد که م ایمیداد ک ینگذشته بود که صدا هیثان چند  . 

 

منطقه امنه دمیواقعا فهم گهید . 

 

_ نشیریمحکم بگ امایمن دارم م . 

 

ایمیک  : 

_ آرشا ولم کن ییی،آ سایتو وا کشمتیرها بخدا م  . 

 

ریام  

_ رتتینگ ایمیتا ک رمتیگیمن م رونیب ایب  . 

 

سمت دمیدستاشو باز کرده بود من تند دو ریو باز کردم ام در .... 

 

 

( نچ جونم دمیدو ریسمت ام گمیم دیفکر کرد  ) 

 

مالقه برداشتم هیسمت آشپزخونه  دمیدو  . 

 

کرد یهم داشت مات و مهبوت من رو نگاه م ریام  . 

هستش رو  تف کن ریآقا ام یخورد خخخخ  . 

 

با تعجب گفت آرشا  : 

_ دستت؟؟ هیچ گهیاون د !! 

 ... مالقه_

 

 :آرشا

_ ؟؟ یاما واسه چ نمیب یاون رو که دارم م  



اشاره کردم و گفتم ایمیچشم به ک با  : 

_ یتو خبر ندار نیخطرناکه ا  ... 

 

 

ایمیک "  " 

 

شمیولم کن اه دارم خفه م آرشاااا  . 

گفت طنتیش یهم با کم آرشا : 

_ ؟یچرا خفه ش  

جات بده مگه  ? 

 

_ رو داره لیگور کلیمعلومه که بده ه نمیولم کن ببب  . 

 

_ کنم یزبون تو رو من کوتاه م نینگران نباش ا یول ییعجبااا ،چقدر تو پرو . 

 

- یعمرا بتون ییمرویمش رجبااا ،توام ن  . 

 

_ ؟؟یاریوقت کم ن هیکه اتوبان تهرانه  ستیماشاهلل زبون ن  

 

_ ارمیم ادمیز چیکه ه ارمینگران نباش کم نم  . 

 

_ تو یخانوم کوچولو چه با نمک  ... 

 

_ بهش رفتم وگفتم یچشم غره حساب هی  : 

- یبزرگ یادیتو ز ستمیکوچولو ن  . 

ولم کن لیگور   ... 

 

کوچولو اون ور رفتن هیاز  غیدادم  تا بلکه ولم کنه اما در یبا دستام هلش م بعد  . 

 



  آرشا

_ یباش نجایهم دیبا انیب نایانقدر ول نخور تا غزل ا  . 

 

_ ؟؟ تو یگیزور م یدار یاه ولممم کن به ک  

 ... به تو_

 

ول نخورم گهیگرفتم د می،تصم دستیفا یب دمیکه د منم . 

  

خسته شده بودم انقدر  

چجور تو بغلش خوابم برد دمیکه نفهم  ... 

 

 " غزل "

 

شم ادهیشد تا بهم کمک کنه پ ادهی، ماهان پول آژانس رو حساب کرد و پ مارستانیب دمیرس بالخره  . 

 

 ... دستتو بده من_

 

شدم جوریبهم برق وصل کردن ،  یگذاشتم تو دستش انگار دستمو  . 

 

که دستشو گذاشت تو کمرم نی، ا نیاز ا بدتر  ... 

 

عقب  که ماهان گفت دمیلحظه خودمو کش هی : 

_ شد؟یچ  

 ... ها-

نشد یزیچ یچیه  . 

 

که اتاق دکتر کجاست میها بفهمون نیبه ا یچجور میدونست یحاال نم رشیپذ میرفت  . 

 

 :ماهان



_ دیفهم یمگه زنه م یدکتر رو در اورد ، ول یبعد ادعا نیخانوم بب . 

 

_ فهمهیچه نفهمه، نم نیغزل من خسته شدم ا یواا  ... 

 

_ دیفهم دیاجرا کنم شا نیپانتوم کمیور بزار من  نیا ایب  . 

 

- رو درآوردم کننیکه دکتر ها م یمنو ،بعد کار ها  نیخانوم بب   

شدم و داد زدم یعصب آخر   

_ . نفهمه هاستیبلد ن یچرا فارس نیاه ا  ... 

 

دیخودتون ونهیام اما د ونهید یجور نگام کردند انگار هی همه  ... 

 

_ اومده؟؟ شیپ یخانوم مشکل  

 

کنه ؟ یصحبت م یرانیا هیک نیا عه  

نگاه بهش انداختم برگشتم  . 

  

یننه چه پسر ییییوا   

پنجه آفتاب نیماه ع نیع  . 

 

اخم کرد و گفت هیدر جوابش  ماهان : 

_ ستین ینه مشکل  . 

 

_  دیتونیکه اتاق دکتر کجاست شما م میخانوم بفهمون نیبه ا میتون یو نم میصحبت کن میستیبلد ن ی،هست ،هست آقا ما ترک ستیچرا ن

د؟یکمکمون کن  

 

 بله ،کجاتون درد داره؟_

 

 : ماهان



- د؟یشما مگه دکتر دندیاتاق دکتر رو پرس شونیا  

— دکترم بعد دستشو آورد جلو و گفت بله  : 

_ شما خوشبختم ییاز آشنا یصادق الدیم  . 

 

  منم دستمو داشتم  دراز کردم که ماهان دستمو گرفت و گفت_

_ نیهمچن  ... 

 

کرد یینگفت  فقط مارو به اتاقش راهنما یزیکه از برخورد ماهان جا خورده بود چ دکتر   

ذره پام شل شده بود هیقط نشده بود ف یزیکه چ نیا نهیاز معا بعد  . 

 

، میداشت  

که دکتر کارتش رو گرفت سمتم و گفت میرفت یم : 

_ دیزنگ بزن دیتون یاومد م شیپ یاگه مشکل  . 

 

کارت رو گرفتم و تشکر کردم ازش منم . 

میرفت یبا ماهان به سمت خروج   . 

 

 

— ه؟؟یکارات چ نیمنظورت از ا غزل  

 کدوم کارم ؟؟_

_ یشد یمیبا دکتر صم یکه کارتشو گرفت نیا نیهم  . 

 

_ به خودم مربوطه ، ایگرفتم ثان ادیب شیپ یکه مشکل نیاوال کارتشو واسه ا  

 

؟؟ یمن ی کارهیتو چ اصال  

 

— یچیتو ه زی...چ زی...چمن  

 



_ پس دخالت نکن لطفا یچیه یگیم یآها خودت دار  ... 

 

نزد یبه خونه حرف دنیتا رس ماهان  . 

 

خواستم بهش ، یمن ته دلم نم اما  

کنم کاریچ دیحرفا رو بزنم از دهنم پر اون  ... 

 

 " آرشا "

 

ومدندین نایهنوز ماهان ا یگذشته بود ول یساعت مین   

 

 :رها

_ آرشا اون رو بزار رو تختش دهیقربون خواهرم بشم که خواب یاله ییآخ . 

 

دهیبله خواب دمید ایمیکردم به ک نگاه  . 

 

شهیمعصوم م یلیتو خواب خ میاز حق نگذر یول  . 

دهینازم خواب چه  . 

 

 

ریام : 

_ تو ییآرشاااا کجا  ? 

- هیها...چ ? 

 

_ واقعا ؟؟ یشنو یسه ساعته رها با توئه نم  

 

- رها؟؟ یگفت یزیحواسم نبود ،چ  

_ تو اتاقش؟ یزار یرو م ایمیگم ک یم  

 آره ..حتما اتاقش کجاست؟-



اتاق که بغل آشپزخونه بود رو نشون داد و گفت هی رها  : 

 ...اونجاست_

 

که رها گفت رفتم یرو بغل کردم و به سمت اتاق ایمیک واشی   

با پام باز کردم واشی درو  

که دوتا تخت هست نجایا خوب  ... 

است؟؟یمیواسه ک کدومش  

زارمیرنگ  م یحاال رو اون تخت عسل الیخ یب  . 

 

تگذاشتم تو همون تخ آروم   

نمیخواست کنارش بش یدونم چرا دلم م ینم  . 

 

و موهاش که توصورتش افتاده بود رو زدم کنار دمیبغل دستش دراز کش آروم ... 

 

_ رو ندارم نمتیكه نب نیبا من که طاقت ا یکرد کاریدختربال چ یآ  ... 

 

 

اومدن یک نایماهان ا دمیحرف زدم که نفهم آنقدر  . 

 

 

 " غزل "

 

 

 : ماهان

_ گهیمنو د ریآروم آروم محکم بگ واشی، واشی ... 

 

_ گهید امیبابا دارم م یاه اعصابمو خورد کرد  . 

 

_ راه برو واشی یریراه م یخوب نگاه چجور دار  . 



_ چالغ شدم ؟؟ انایاح  

_ ؟یمگه چالغ نشد ! 

- تو دهن زنمیم ... 

خخ واال( میشانسا ندار نیونم ما از ارو ماهان، نه ج گمیم دیکن یحرفم تموم نشده بود که تق افتادم رو)االن فکر م هنوز  

 

کیرو سرام افتادم   ... 

 

- کمرم ییآ عشوریب مونیماهان م یریبم یکمرم داغون شد ،اله یییآخ پااام آ  ... 

 

_ یخودت افتاد یدیوااا عجبا چرا من رو فوش م  ? 

 

- من رو ؟ یریبگ یریمیخوب م  

 

_ ولم کن، یگیعجبا ،نه به اون فوش دادنت که م  

من رو یبگ یردیمیم یگیکه م تیطلبکار نیبه ا نه  ... 

 

_ تونم بلند بشم ینم ریدستم رو بگ یچقدر زر زد یلیخدا وک  . 

 

_ دستت رو رمیعمرا بگ یدیفوش م یحاال که دار ... 

باال ایپله ها رو خودت ب   . 

 

- بلند بشم تونمینم ریبگ امی!!من چجور بیییچ  . 

 

 ... نچ مشکل خودته_

 

گاو رفت از پله ها باال نیع نییسرشو انداخت پا بعد ... 

 

 

_ خرمگس االغ لی،گور مونیجهنم م  . 



 

_ شنوم ها یدارم م   

 

_ لیکروکود یمنم گفتم که بشنو   

 

دیرس یاما دستم نم رمیبگ لهیکردم دستمو به اون م یمن االن چجور بلند بشم ،سع آخ  . 

 

شنون صداشون کنم یهم که نم نایا زمیبه سرم بر یچه خاک حاال   

 

کاسه و چادر کم داشتم هیگدا ها شده بودم فقط  هیشب ... 

 

ساختمون  یآواره ها نشسته بودم تو پله ها نیگذشته بود ع قهیدق ده  . 

 

، النیخیمن چه ب یدوست ها نیا حاال  

ستمینه انگار من ن انگار  . 

 

از بچه هاست یکیاومد گفتم حتما  یپا م یساختمون صدا یپله ها از  . 

 

شده اومده کمک کنه مونیماهان پش ای  . 

 

،  نییپسر اومد پا هی اما  

یکلیچه ه یننه چه خوشگله چه چشم ها یوااا  

ییموها چه  ... 

 

منم در جوابش گفتم دمیگفت که نفهم یچ هیرو به من  پسره  

- یگیم یچ فهممیها نم ? 

برگشت و گفت یبعد به فارس  : 

_ دیهست یرانیاوه شما ا ? 

 



صحبت کنم یرانیتنوع بدم ا هیهستم گفتم  یپ ن پ خارج _ .  

 

_ اومده ؟ شیپ یخخخ مشکل  

 

_ تونم برم یشله نم کمیخوام برم طبقه باال اما تازه از دکتر اومدم پام  یآره من م  . 

 

_ گم شدن ؟ گفتنیکه مادر و پدرم م دیهست ییشما همون ها  

 

- د؟یبله ،شما پسرشون هست  

 

 . پ ن پ دخترشون هستم_

_ دمیهر هر خند  ... 

 

_ اد؟یازم بر م یمکک  

_ برم باال دیکمکم کن شهیبله ،م  

 

_ دور گردنم نیبله حتما دستتون رو بنداز  . 

 

میبه سمت واحد خودمون رفت واشی واشیدستم رو انداختم گردنش و  منم  . 

 

ماهان باز کرد ندفعهیرو فشار دادم ، اما باز نکردن دوباره فشار دادم که ا زنگ  . 

 

برات آقا ماهان دارم  ... 

 

- دستمو از دور گردنش برداشتم واشیممنون از کمکتون بعد  یلیخ  . 

... رفتم توبعد از تشکر و  و   

_ تو؟؟ یکنیم یدار کاریچ  

 

_ کردم مگه ، کاریچ  



من رو آوردن باال دنیزحمت کش یلیخ شونیا   ... 

 

_ آره؟؟ دنیزحمت کش یلیکه خ  

_ هیآره مگه چ  ? 

 

بدون توجه به حرفش به اتاقم رفتم بعد  . 

 

 " ماهان "

 

 دختره ى دیونه ،  

خرد رفتم توى اتاقم بااعصاب  . 

 

نشسته بود روى تختش داشت با گوشیش بازى مى كرد آرشام . 

 

رو ببین دو دستم گرفتم ، سرم  

 : آرشام همانطوركه باگوشیم بازى مى كرد گفت 

 ? چرا اخم هات توى همه-

 

 : سرم وبلندكردم ،گفتم 

 ... هیچى-

 

گوشیى گذاشت كنارو گفت آرشام  : 

 ?. چته من تورو بزرگ كردم چى شده-

 

بلندشدم و رفتم كنارش نشستم و گفتم ازجام  : 

 . این دختردیونه بایك پسر غریبه امده باال پسرم كه پرو به غزل من      دست زد-

 

یك لنگه ى ابروش و باال انداخت و گفت آرشام  : 

 ... غزل تو-



 

گفتمیك لحظه هول شدم و    : 

 . یعنى نه یعنى آره-

 

 :آرشام دستش روگذاشت روى شونه هام و گفت 

 ? خیلى خوب چرا هول مى كنى-

 

 :ازسرجام بلندشدم وگفتم 

 . من برم دوش بگیرم خیلى خسته ام-

 

سرش وتكون دادوگفت آرشام  : 

 ... فراركن-

 

، وخندید  

ازكمدم حوله ، لباس  برداشتم رفتم حموم سرىع . 

 

ساعت ازحموم اومدم بیرون بعدازنیم  . 

آرشام توى اتاق نیست دیدم  . 

 

 " ماهان "

 

از حموم در اومدم، نکهیاز ا بعد  

نهیکنم تا الاقل غزل اون چشماشو باز کنه من رو بب کیش کمیداشتم  میتصم   . 

( میدیو چند دست لباس خر میرفت دیخر هیترک میکه اومد یدوروز نیبچه ها ،ما تو ا یراست  ) . 

 

هیچ دمیطرح باحال داشت که نفهم هیکه  دیبلوز سف هیتنگ با  یورزش یشلوار مشک هی  ... 

دمی،پوش   . 

 

سشوار زدم و زدم باال موهامو   



ستیبه عطر ن یازین خوب . 

 

داشت یخوب یبو یلیچون شامپو بوش مونده بوده و خ،   . 

 

نگاه به خودم انداختم ، هی نهیآ تو  

هیلیچشم نخورم خ ماشاهلل  ... 

( یخوریچشم م کنهیغزل بهت نگاه م نکهیوجدان:حاال نه ا  

کنهیحرفت درسته اصال نگاهم نم یبا تو بود حاال ول ی،ک ). 

 

شدم خل نبودم که اونم شدم ینجوریخدا من چرا ا یوا  . 

 

خورنیو قهوه م کینامردا بدون من نشستن دارن ک دمیکه د رونیاز اتاق رفتم ب رونیبرم ب بهتره  . 

 

- بدون من رهیم نییاز گلوتون پا یچجور ? 

کنه گلتون ریگ شاهللیا   ... 

 

گلوشون دیپر خوردنیجمله رو  گفتم آرشا و رها که داشتن قهوه م نیهم . 

 

سرفشون ومدیمگه بند م حاال   

_ نیکن یچرا من رو نگاه م نیاریبابا آب ب ایمیک ریغزل و ام ? 

  

اب پر کردم دادم بهشون وانیدو ل عیسر ارمیخودم م میجهنم بابا نخواست اه  . 

 

_ شدم یخدارو شکر دستت طال برادر داشتم خفه م شیآخ  . 

 

 : رها

_ آرشا ، یگیم یدار یچ  

کنه گلتون ریخودش گفت گ خوبه  ... 

 



_ رهیگیم شهیهات هم نیها اصال حواسم نبود ،خاک تو سرت که نفر یگیراست م . 

 

 ...برو باوا_

 

ریام : 

_ ؟ یقراره بر ییماهان جا  

 چطور؟-

_ ؟ یبر ییمعلومه قراره جا یکه تو زد یپیت نیآخه ا  

 

کنجکاوه یلیمعلومه خ دمیبه غزل نگاه کردم که د یچشم ریز   

ادامه دادم ریام روبه   

_ کردم، تورش کنم دایپ یزیچ یدوست دختر هی دیشا رونیب رمیآره ،م  ... 

 

چشمک بهش زدم و گفتم هی : 

- خوشگلن،  یلیخ نجایا یدخترا دمیشن  

ایتوهم ب یخوا یم  ... 

 

به رها کرد و روبه من با چشمک متقابل گفت ینگاه سر سر هی ریام  : 

_ برم حاضر شم سایوا هیفکر خوب . 

- ها یلفت ند  ... 

که بدتر از منه نیآوردن اوه له له ا فیآقا باالخره تشر قهیاز ده دق بعد  ... 

 

دیبا شلوار سف یزرشک شرتیت یپیت چه  . 

 

- نامرد ، یزد پیاز من بهتر ت  

نامرد شنیعاشق تو م همه ... 

 

- ، یبهتر از من یلیتو خ یخودت رو دست کم گرفت  

میبر االی  



- یبا عایبربم، جم ... 

 

- ا؟یتوهم ب یخوا یآرشا م یراست  

_ دینه شما بر  . 

 

— یخداحافظ همگ یاوک  . 

 

م بوداون غزل و رها اصال اخم هاشون بدجور تو ه یجوابمون رو دادن، ول ایمیو ک آرشا . 

 

 

دارم برات غزل خانوم سایوا  ... 

 

 " غزل "

 

اره یکن دایدوست دختر خوشگل پ رونیب یاحمق که بر پسره  ... 

( ؟؟یخور یوجدان:به تو چه آخه تو چرا انقدر حرص م  

داره یها وجدان جون به من چه ربط یگیم راست ). 

 

 

گرفتم ، میشدم تصم یداشتم منفجر م تیعصبان از  

تو اتاق بلکه راحت باشم برم . 

 

- رم اتاقم یمن م  .. 

از جانب بچه ها بشنوم رفتم اتاق و درو بستم یحرف نکهیا بدون . 

  

 

شدم ،نکنه عا ینجوریمن چم شده چرا ا آخه ... 

امکان نداره یزیچ نیبابا عمرا اونم من ،همچ نه . 



 

هیلیمحکم زد که در نشکسته خ نیرو همچدرهم اومد اتاق و د یکه رها با اخم ها زدمیحرف م یلب ریز داشتم ... 

 

زنهیقدم م یزنیحرف م یلب ریشده چرا ز یروان نیخدا ا به  . 

 

- ؟یلب ریز یگیم یرفت ، درضمن چ چیبتمرگ سرم گ ایرها جان ب  

 

_ ،تو فقط راحتم بزار یچیه یچیه  ... 

 

که درو محکم تر بست  رونیاز اتاق رفت ب بعد  . 

 

گفت یآهنگ ماکان بند افتادم که م ادی  

درو نیبار ا هر   

نبند نرو محکم   

 .......و

آهنگ افتادم ادی تمیوضع نیتو ا خخخ  . 

 

جمله رو تموم کردم رها اومد تو خواست درو ببنده که گفتم نیهم  

 ... نه نه توروخدا نبند_

_ ، یاوک  

کنم تیاذ کمیرو  ریخوام ام ی، م نایا ریدنبال ام میبلند شو بر یغزل ... 

 

_ خوره یم یبه ببر زخم شتریب افتیق یکن تیدونم اذ یم دیاما من بع . 

 

_ ؟؟ییایتو هم م یحاال هر چ  

 

_ امینه بابا من کجا بلند بشم ب  

_ کنهی،ماهان االن با دوست دختراش داره حال م این یاوک . 

- امینه نه م ... 



 

_ یکن فیواسم تعر یاومدن دیفهمم با ینم یزیفکر نکن چ  . 

 

_ یتو هم هست ستمیفقط من ن   

رفتم آماده بشم من .... 

 

ریام "  " 

 

_ ، ابونایتو خ میچرخ یم میدار نجوریماهان خسته شدم اه هم  

باهات امیکردم گفتم م یچه غلط  . 

 

- یی.ه یزنیها فقط غر م رزنیپ هیاه اه شب  ... 

_ ؟ شدیچ  

 

- یکن یم عیضا یفقط نگاه نکن گردنیغزل و رها رو نگاه دارن دنبال ما م یچیه ... 

_ یاوک ... 

 

- انیپشت سرمون تا ب دونیمارو و دارن م دنید نکهیمثل ا  

مینیبش یاون صندل میبر ایب ریگم ام یم  . 

 

حرفنیدارن باهم م یرونیبغل دستمون دو تا دختر ا میدیکه د میساحل نشست کهینزد یصندل ریام با ... 

 

- ماهان ، گمیم  

کنن یم کاریغزل و رها چ مینیکه بب میریدخترا گرم بگ نیبا ا کمی ایب . 

 

_ یبکن یخوایم یطونیش یادیباشه,فقط ز ? 

 

_ رها رو بکشم سمت خودم دیآره ،با  ... 

 



زدم پس گردنش و گفتم دونهی  

- کردن یرنگ عوض م ومدیتا اسم دختر م میقد یخاک تو سرت پسر هم پسرها  . 

 

_ یکن یعوض م یچقدر رنگ دار نمیب ینه بابا. دارم م . 

 

_ میخخخ خوب بر ... 

 

 سالم خانوما ،_

داداشم ماهان نیو ا ریام من . 

میباهاتون گپ بزن کمی میخواست دیزدیحرف م یفارس دی،دار میدید   . 

 

_ ، دینیبش د،ییبفرما  

هستن کایو خواهرم ار کایهم آن من  . 

 

نجایا دیاومد یچ یبرا دیاز مون پرس یاز احضار خوشبخت بعد  

ها تو هنگ موندن چآارهیکه ب میکرد فیرو تعر انیکل جر ماهم  ... 

 

کایار  

_ بود .نه یجانیه یلیچه خوب ،خ یوااا ? 

 

 :ماهان

_ حال داد یلیگرفت به من که خ یاش م هیبود، گر یاره بابا المصب هر ک . 

 

میهر دو باهم  گفت هدفعهی میکرد یهارو نگاه م نیبا تأسف ا کایو آن من  : 

_ دیواقعا احمق  ... 

 

میبخند یباعث شد همگ میجمله رو گفت هیکه همزمان باهم  نیا از . 

 

نفر هولم داد هیبودم که  دنیاوج خند تو  ... 



 

 

جز ستین یبله ،اون شخص کس دمیبرگشتم پشتمو نگاه کنم د یوقت ... 

 

 " رها "

 

 

 .امیرو ماهان  دنبال كردیم كه امیروماهان رفتن سمت دوتا دختر  

 

كردم به چه جرعتى اون دختره براى امیر من عشوه بیاد داغ . 

 

به سمتشون رفتم ،غزلم كه بدتراز من بود باعصبانیت  . 

 

ازپشت امیرو هل دادم ،باصدایي كه از اثر عصبانیت میلرزید رفتم  . 

 

 : گفتم

 ?اومدى گردش یا دختربازى هان-

 چه خوشتیپ هم كردى چقدرم به خودت ادكلن زدى ، 

عوضى فكر من و نكردى هان خیلى  ... 

 

داشتم میگفتم كه با داغى لب امیر كه روى لب هام نشست  حس كردم همینجورى  . 

 

آتیش مي گرفتم بعداز چنددقیقه از هم جدا شدیم داشتم  . 

 

روى لبش لبخند نشست. وگفت امیر  : 

 ... خانوم-

 

یك سرفه اى كرد كه امیر متوجه ى وضیعت شد ماهان  . 

 



ازه به خودش اومده بود با اخم به ماهان نگاه مى كردكه ت غزل  . 

 

دستش رو جلوى دخترا كه  با تعجب به ما نگاه مى كردند  گفت ماهان  : 

 ... خوشحال شدم از دیدنتون-

 

غزل با عصبانیت دست ماهان گرفت پیجوند كه  . 

 

دادش رفت هوا ماهان ... 

 

ایمیک "  " 

 

م،ینشسته بود ییاریاز رفتن بچه ها با آرشا تو پذ بعد  

حرف آرشا سرم رو آوردم باال نیکه با ا میخورد یم ییچا میداشت  ... 

 

_ ؟یتک فرزند ایمیک  

_ خواهر بزرگتر از خودم دارم هینه    . 

دمیخوردم و پرس میقلوپ از چا هی   : 

- ؟یتو چ  

_ برادر بزرگتر از خودم دارم هیمنم   . 

 

- ؟یخوا یبازم توأم م زمیبر ییآها خوب من برم چا  

_ شمیممنون م ستیاگه زحمت ن ... 

 

- بده ینه بابا ،چه زحمت  ... 

 

بلند بکشم ییه هیکه صداش از پشت سرم اومد که باعث شد  ختمیر یم ییچا داشتم . 

 

- ؟یشیپشتم ظاهر م یجور نیا ی، مرض دار دیزهلم ترک  

 



_ کرد و گفت یتک خنده ا هی  : 

_ خواستم بترسونمت ید؛نمیببخش  . 

 

- ؟ یگفت یم یداشت یحاال چ یترسوندفعال که   

 

_ گم یم زهی..چزیچ  .. 

 

- گهیخو بگو د یبگ یخوایم یچ  

_ هست؟ تیتو زندگ یکس  

- معلومه آره هیچه سوال گهید نیوا ا  ... 

 

_ ؟ییییچ  

 

- گهیهستن د میخوب خانوادم تو زندگ یزن یگوشم کر شد چرا داد م  . 

تعجب داره یجا ? 

 

 خانواده؟_

- تو؟ یگیرو م یآره پس چ  

- یزیچ یخوب چجور بگم...منظورم پسر  ... 

 

 آها ...نه بابا فعال که ن-

_ ادیفعال قراره ب یفعال که ن!!نکنه کس  . 

 

و گفتم دمیخند : 

- آره دیشا یدید یخدارو چ  ... 

 

 . غلط کرده_

- ؟یگفت یزیچ  

_ ونریبگم از آشپزخونه زد ب یزیچ نکهیبخورم بعد بدون ا ییهوا هی رمینبود من م یزینه چ  ... 



 

 

؟؟؟ انایمشکل داشت اح وااا !! 

رو بچسب ییبابا چا ولش . 

 

( ساعت بعد کی ) 

در اومد یبودم که صدا ونیزیتلو یتماشا مشغول  . 

 

نبود جز آرشا یاون شخص کس و   

 

- ؟؟یگرفت هیها چ لهیوس نیا  

_ آماده واسه شام یغذا  . 

- آماده؟ یغذا  

غذا درست کنم ستمیبلد ن یفکر کرد میما چالق مگه ? 

_ ؟ یمگه بلد ! 

 ...معلومه-

 

_ هم گرفتم نایمرغ ا لهیبلدم درست کن وس یگیحاال که م یاوک  . 

 

مارو؟ ینکن مارستانیب یراه یزیچ هی فقط  

 

رو برداشتم پرت کردم طرفش بالش  ... 

 

- یخوریپاتم م یانگشت ها چیدستات که ه  یکه انگشتها پزمیم ییغذا هیشد  یجور نیبرو بابا ،حاال که ا  . 

 

_ مینیبب ... 

- مینیب یم  . 

 

با حال خراب اومدن خونه یکی یکیگذشته بود و همه بچه ها  یساعت چند . 



 

 " ماهان "

 

دستم درد گرفته ،  ونهیدختره د یییآ  

هم داره ماشاهلل یدست چه ... 

 

- ؟یچونیپ یدستمو م یچ یبرا ونهید یمرض دار  

 

_ چونمیتا منم نپ یدست ند یخواست یم  . 

 

- ؟؟یکه هست یستیمن ن یبه تو چه آخه ،دوست دارم دست بدم کاره   

 

من و من گفت یبا کم غزل : 

 ... نه_

 

زدم بهش یکاش اون حرف رو نم یتو صداش بغض داشت، ا یانگار  ... 

 

کنم که رو به رها گفت یازش معذرت خواه اومدم : 

_ ایتوأم ب رمیمن دارم م  . 

 

رد شد تیجمع نیبال دو از ب بعد  

لعنت به من چرا ناراحتش کردم اه  . 

 

 

ارمیقدم بزنم بعد برگردم خونه و از دلش در ب کمیگرفتم تو ساحل  میتصم منم  . 

 

- فعال رمیمنم م ... 

 

 



 

" ریام " 

 

 

از رفتن اون دوتا ،  بعد  

به رها کردم ، رو  

 

بهش گفتم نیخواستم بفهمه اون بوسه از سر عالقه بود واسه هم ینم . 

 

- بگم اون بوسه از سر عالقه نبود ، خواستم بهت  

 

واسه خودت، خواستم ساکتت کنم یزنیحرف م یدار یجور نیهم دمید . 

 

_ ؟؟یکن یساکت م ینجوریهمه دخترا رو ا  

 

_ چشمک بهش زدم هیکه استثنائن بعد   ییاونا  . 

 

گفت عیسر که  : 

_ و گذاشت رفت ینامرد یلیخ  ... 

 

 

گفتم من، یچ ییخداا  

شد؟ یعصب   

کن بهتره برم دنبال ماهان ، ولش  

شهر صلوات نیوقت گم نشه تو ا هی ... 

 

 " غزل "

 

اعصاب خورد رفتم خونه، با  



 

زدن رفتم تو اتاق یو آرشا که داشتن صدام م ایمیک یبدون توجه به صدا   ... 

 

دلم گرفت ازش هویدونم چرا  یتو تختم نم نشستم  ? 

 

کنم ، هیدوست داشتم گر فقط  

، نهینفر اشکام رو بب هیکه  ومدیهم بدم م نیو از ا   

بلندشدم رفتم در اتاق رو بستم نیهم واسه  . 

 

ادین یوقت کس هی تا  ... 

 

کرد یجور نیچرا ا آخه ? 

طرفست و اون دوستم نداره هیعشق  نیدونم ا یدرسته من عاشقش شدم اما م   . 

 

شم یو ازش جدا م رانیا میگرد یبرم گهیتا دوهفته د درضمن . 

  

اما ما  رانیا می، و خواستند برگرد دندیگمشدنمون رو فهم هیرفت بگم بچه ها خانواده هامون قض ادمی یفراموشش کنم ، )راست بهتره

اون ها هم قبول کردند(  میگرد یبعد بر م میبمون هیدوهفته ترک هی میگفت . 

 

شدن در از اتاق رها اومد دهیکوب یصدا دفعهی  . 

 

شده؟ یخداا باز چ ای  

 

و رفتم سمت اتاق رها رونیاشکامو پاک کردم و از اتاق زدم ب عیسر  ... 

 

داد بهش یگوش نم یگفت درو باز کن ول یم یبود ه سادهیدر وا یجلو ایمیک که  . 

 

- در رو واسه من باز کرد دیتو برو شا یخواهر . 

 



_ یکن آرومش کن ی،سع میحرفیفهمم واقعا شما دوتا چتونه شب م یمن نم  ... 

 

 .باشه_

 

- خوام باهات حرف بزنم ی، در رو باز کن منم م یرها آبج   

تو جاش دیچرخ دیکل  . 

 

پشت به در رو تختش نشسته دمیتو اتاقش د رفتم  . 

 

کنه یداره م هیپس معلومه گر دیلرز یهاش داشت م شونه  

با خودت یکن یم کاریچ یخواهر آخ  . 

 

اش شدت گرفت هیبغل دستش و گرفتمش تو بغلم که گر نشستم . 

 

- کن خودت رو یخال ،یکن ابج هیگر  ... 

 

_ احساس به تمام معناست یآدم ب هیغزل اون دوستم نداره اصال   ... 

 

_ دوست نداره؟ یدونیاز کجا م  

 

_ فهممیم گهیدونم د یم  . 

 

- دوست داره ریام دونمیتو خودت رو ناراحت نکن من م  . 

فهمم یچشماش م از  . 

 

خوابوندمش تو تخت و گفتم بعد : 

- یبلکه آروم بش یکن بخواب یتو سع  ... 

 

- برام؟ یخونیرو م یشهناز یغزل اون آهنگ مهد  



 ... اره تو چشمات رو ببند-

 

شروع کردم به خوندن آهنگ بعد ... 

 

یدیتو نگاهم درسته ند غمو  

 

یدیرس رید کمیبهت بود  حواسم ... 

 

ینیکه جلو روم بش نیقبل از ا درست . 

 

ینیبودن نزاشتم بب سیخ چشام ... 

 

بگم غرق دردم بهیعج دونمیم  

 

کردم هیباورم کن برات گر یول . 

 

یشهناز یکردم مهد هیآهنگ برات گر متن  

 

یدیتو نگاهم درسته ند غمو  

 

یدیرس رید کمیبهت بود  حواسم  

 

ینیکه جلو روم بش نیقبل از ا درست  

 

ینیبودن نزاشتم بب سیخ چشام  

 

بگم غرق دردم بهیعج دونمیم  

 

کردم هیباروم کن برات گر یول  



 

بگم غرق دردم بهیعج دونمیم  

 

کردم هیباروم کن برات گر یول  

 

کردم هیبرات گر یشهناز یآهنگ مهد دانلود  

 

یریبشه باز بهونه بگ یزیچ هی یریکه نم یمنتظر بود بگ دلم  

 

یفرق کرد گهیدفه تو د نیا یول  

 

یغرورم منو غرق کرد لیس تو  

 

بگم غرق دردم بهیعج دونمیم  

 

کردم هیباروم کن برات گر یول  

 

بگم غرق دردم بهیعج دونمیم  

 

کردم هیباروم کن برات گر یول  

 

روبه رو شد هویبا چشمام  قتیحق  

 

رو شد رویدلم ز یآروم رفت تو  

 

چند وقته که من از تو دورم االن  

 

غرورم ایدن هیحال بازم  نیا با  

 



زمیآرزو کن برات اشک نر برام  

 

زمیعز ستیمهم ن یرفتیم دیبا تو  

 

زمیآرزو کن برات اشک نر برام  

 

زمیعز ستیمهم ن یرفتیم دیبا تو  

 

بگم غرق دردم بهیعج دونمیم  

 

کردم هیباروم کن برات گر یول  

 

بگم غرق دردم بهیعج دونمیم  

 

کردم هیباروم کن برات گر یول  

 

خوابش برده دمینگاه به رها کردم که د هیاز تموم شدن آهنگ  بعد  . 

 

دمیو ماهان رو د ریدر ام یکه جلو رونیروش و از اتاق اومدم ب دمیرو کش پتو  . 

 

ریام : 

_ برم تو ؟ شهیم  

 ... برو_

 

رفت، خواستم برم تو اتاقم که ماهان جلوم سد شد ریام یوقت . 

- خوام برم تو اتاقم یبرو اون ور م  . 

_ بغلش دیخوام بعد محکم من رو کش یمعذرت م  ... 

 

کنم یبود نتونستم کار یا دفعهی چون  . 



 

محکم هولش دادم و گفتم هیاز چند ثان بعد : 

_ ببخشمت ینکرد یببخشمت ؟تو که کار دیبا یچ یبرا  . 

 

کردم یدخالت م دیخودم بود نبا ریتقص . 

 

تو لبم ادیحرفش باعث شد لبخند ب نیبرم تو اتاقم که ا دمیراهمو کش بعد  ... 

- یدار یقشنگ یصدا ... 

 

- پوزخند بهش زدم هیبه صاحبش ربط داره برگشتم  یممنونم ، ول  . 

 

 

اتاق رفتم  ... 

 

، نمیشیساکت م یفکر کرد هه  

 

آقا ماهان میبچرخ تا بچرخ رینخ ... 

 

- آرشا یییهو  ... 

؟ییکجا   

للل؟؟یگور  

یشنو ینم لیکروکود  ? 

 

نفر از پشت سرم گفت هیدفعه  هی : 

_ ؟یبا من بود یکه گفت ییها نیا انایاح  

 

- یتو فقط منو بترسون  ... 

 

؟؟یلیتو مگه گور درضمن  



؟؟یلیکروکود  

 

هاا یزاریحرف تو دهنم م یالک نگاه،  

_ یییلیخ ... 

- ییچ ییییلیخ ? 

 

_ کارت رو بگو ییچیه   

_ شام بخورن انیبچه ها رو صدا کن ب  . 

 

دیشام بخور دییایداد زد بچه ها ب بعد . 

 

با تمسخر گفتم من : 

 زحمتت شد واقعاا؟؟_

رونیب ارشونیداد بزنم برو در اتاقشون رو بزن تک تک ب نجایتونستم از ا یهم م خودم  . 

 

_ ؟؟یا گهیچشمم سرورم امر د  

- یبر یتونیم ... 

 

_ ییپرو یلیخ  ... 

_ یمرویتوام ن  . 

رونیب ختنیکه رفت در اتاقاشون رو بزنه همه ر نیهم  . 

 

- ؟؟یکاله کردغزل کجا شال و   

_ رونیب رمیم  . 

 

_ ؟ یبا ک  

_ بود گفته بودم بهت قرار شام دارم الدیپسره م نیبابا هم . 

 

 :ماهان



 !! شام اونم با همون پسره_

 

انداخت باال و گفت ییابرو هی غزل : 

_ داشته باشه درسته یکنم به تو ربط یفکر نم ? 

 

ارینفرو ب هیتوأم  ادیخواد ب یاز دوستاش م یکیگفت  ایمیک درضمن . 

 

با خودم برمیرها رو م منم . 

 

ریام : 

_ ؟؟ یچ گهید  

! ؟ رونیشهر غربت با دوتا پسر ب نیتو ا  

 

 :رها

- نداره پس دخالت نکن یبه تو ربط رونیب میر یما م . 

 

در گوشم گفت واشی آرشا : 

- نا؟یخورن چشونه ا یاوه دارن خون همو م  

 

- دونم چشونه واال یآره واال منم نم ... 

 

 :غزل

- داداش آرشا خداحافظ یبا یآبج  ... 

 

تکونمون داد و رفت یهم دست رها  . 

 

کنن یباهم رفتار م نجوریاومده که ا شیها پ نیا نیب یزیچ هیمعلومه  اوه . 

 

رها و غزل رفتن یوقت  . 



 

رو به اون دوتا کرد و گفت آرشا : 

_ دیغذا بخور دیایب . 

 

گفتن ینسبتا بلند یدو با صدا هر : 

_ موقع غذا  نیواحد اونا ، واسه هم یریم یکه در شو باز کن ییرایدر هست تو پذ هیتن و واحد خودشون )البته خورم و رف ینم

پالسن( نجایسره ا هیبگم که  نطوری، ا نجایا انیم ییردن و چاوخو . 

 

میو من باهم گفت آرشا  : 

  وااا_

 

مشغول غذا خوردن شدم که آرشا هم نشست و خورد زیبابا نشستم سرم ولش  . 

از تموم شدن غذاش گفت بعد : 

 ...بد نبود دستت طال_

 

_ یخورد یموندگار آماده م یکردم غذاها یدرست نم نارویاز خدات هم باشه االن ا . 

 

_ یباشه بابا توام مرس   

 ...خواهش نوش_

 

رفتم ظرف ها  هم باتو آقا ارشا من ... 

 

- عمرا من بشورم یری? کجا میچ گهههید . 

 

_ پس بشور ، یخورد  

اجازه حرف زدن بهش بدم رفتم اتاقم نکهیخستم بدون ا من . 

 

گفت یکه م ومدیم صداش  

 ...عمرااا بشورم مگه من کوزتم و_



 

 " غزل "

 

بود؟ یپسره اسمش چ نیمنتظر هم اطیرها تو ح با  

 

میرفت بود ادمی  ... 

حرص بدم کمیدوست داشتم ماهان رو  یهم دوست نداشتم برم ول خودم  . 

آقا ماهان اولشه حاال یفکر کرد یچ هه  ... 

 

— اد؟یپسره چرا نم نیا پس  

- ادینگاه داره م یزنیاه رها چقدر غر م  . 

 

که من گفتم نگاه کرد و گفت ییبه جا رها : 

- ه؟؟یحور نیگاد بابا ا یاوه ما  

 

 .رها زشته نگاه نکن با بازو زدم تو دلش که صداش در اومد_

 

_ دلم عشوریب یآخ مرض دار ... 

 

_ یکن ینگاه نکن بدتر نگاه م گمیعنتر م گهید یفهم ینم . 

 

والینگاه نکن ا یادیالل شو فقط ز اومد . 

 ... سالم خانوما_

 

کرد یکردم که اونم خودشو معرف یو رها رو بهش معرف میو رها سالم کرد من  . 

 

_ نباشه؟ یاونجا اگه زحمت دیایب دیتون یم نهیهم تو ماش قمیاونجا پارک شده و رف نمیخوب من ماش  

 



- مگه نه رها میایم ستین ینه مشکل  ? 

 

کنهینگاه م ارویداره به  دهیجواب نم نینه بابا ا دمید  . 

 

زدم دلش و گفتم مگه نه رها گهید دونهی  ? 

 

 هاا نه نه_

- فعال زنهیم جیگ کمیقرص خورده  نیا دیببخش ... 

 

کرد و گفت یتک خنده ا الدیم : 

_ دییبفرما ستین ینه نه مشکل  

رو باز کرد و گفت نشیدر ماش نشیبه ماش میدیرس یوقت  : 

_ دییبفرما  . 

 

لهله چه متشخص اوه  ... 

 

دمیگفت که من نفهم یچ هیکه جلو بود برگشت و  یکه پسر میغزل نشست با  . 

گهیهم برگشته به پسره م رها   

_ ؟؟یگیم یهااا چ  

 

_ ؟ دیهست یرانیواووو شما ا  

 ... بله-

 

_ الدیدوست م ارمیخوشبختم سام  . 

 

به سمت رستوران میو راه افتاد میکرد یو رها هم اظهار خوشبخت من  ... 

 

دهنمون وا مونده بود یچه رستوران اوه  . 

 



میسفارش داد یگارسون واسه سفارش اومد که هممون سوش میو نشست میوارد رستوران شد یوقت م،یاوردیدر ن یباز عیضا یادیز  . 

 

شدندگرم صحبت  اریکم کم رها با سام و  . 

الدیبا م منم  ... 

 

خونمون میو.... رفت نمتونیبازم بب شمیکه گفت خوشحال م اریاز خوردن غذا و رسوندن سام بعد . 

 

و میتشکر کرد الدیاز م میش ادهیپ میدر خواست یجلو میدیرس یوقت ... 

 

اایمیگفتم رفتم اتاقم حاال ک ریاتاقم منم شب بخ رمیباال رها گفت که م میکه رفت نیهم ... 

 کجاست؟؟ 

کردم که کجاست یهم نبود داشتم فکر م ییرایپذ تو . 

بکشم که گفت غینفر از پشت بغلم کرد خواستم ج هی  : 

_ نکش منم غیج  ... 

 

نبود جز یاون شخص کس و ... 

 

نبود جز...ماهان یشخص کس اون  . 

 

_ الد؟یخوش گذشت با آقا م  

- خوش گذشت،  یلیآره خ یکنیم کاریولم کن چ  

هست یبچه عال الدیم ... 

 

به کمرم آورد و گفت یمحکم فشار : 

 

_ آره الدی،م نطوریکه ا   

_ الدیآره م  : 

خوام برم یکن م ولم  . 

 



گاو رو داره کلیه یزدم که از دستش خالص بشم ول یزور م داشتم  ... 

 

ذره هم جم نخورد از جاش هی  

انداخت رو تخت دیافتاد رو تختم دست منو هم کش دفعهی  . 

 

_ ولم کن تختم شکست  ونهید یکنیم کاریچ ... 

- تو ی ونهیام ،اونم د ونهیاره من د  ... 

 

_ یچ  ? 

یگیم ونیهز یدار  ? 

؟یخودت مست واس  

من رو تخت اونم رو من یعنیرو با جام عوض کرد  جاش   

_ تو ونهیچشمات که دل من رو برد ، د نیاره من مستم مست ا  ... 

 

، باتیصورت ز نیا مست  

دیکش یقیبرد سمت موهام سرشو اورد جلو و نفس عم دستاشو  ... 

 

رو لبام دیروکش دستش   

کنهیم کاریداره چ نیخدا ا یوااا . 

  

_ دیبوس ی...حرفمو قطع کرد و لبام آروم میم کاریچ  . 

 

کنم کاریدونستم چ ینم اولش . 

کردم شیهمراه نیخودمو گرفتم منم دوستش دارم به خاطر هم میاما تصم   ... 

 

 

 

 " رها "

 



 

و کفشم  رو در آوردم فیگفتن به غزل رفتم اتاقم ک ریاز شب بخ بعد  .. 

 

، ارمینداشتم لباس هامو در ب حال  

از بغل دستم اومد که باعث شد بترسم ریام یرو تخت چند لحظه نگذشته بود که صدا دمیبا همون لباسا دراز کش نیهم واسه  . 

 

- اتاق من ییایبهت اجازه داد ب ی؟ک یکن یم کاریچ نجایتو ا یییه  ? 

 

_ حرفا ، نیا الیخیب  

تو بغلش و دستاش رو دورم حلقه کرد دیبغلم بعد منو کش ایب  . 

 

_ نه؟یبینفر م هی یکنیم کاریچ ریام  

 

_ من عاشقتم نهیبب خوادیم یک . 

 

شهینم شیرها  عشق هم حرف حال   ... 

 

؟یتوهم منو دوست دار رها  

نه ایدونستم بگم بهش  ینم . 

و گفتم بهش ایدل رو زدم به در یول  : 

 ...آره منم دوست دارم_

 

_ عاشقتم اینوکرتم خدا یواااا . 

خوشبختت کنم دمیرها قول م  . 

 

من رو به خودش فشار داد شتریب بعد  ... 

 

خوابم برد یک دمیکه نفهم میحرف زد انقدر ... 

 



هفته بعد سه   

 

 "غزل "

رانیا میبرگشت و ما هفته بعدش گذرهیهفته از اون شب م سه  

کردن جواب بله رو  تیاذ یرها رفت و رها بعد از کل یهم خواستگار ریو البته بگم که ام یهم با خانوادش اومدن خواستگار ماهان

  داد

ما امروز و رها سه روز بعدش یعنی میازدواج کن نایشد که ما زودتر از رها  نیبر ا میتصم و   

میریرو زودتر بگ یعروس میخواست یهفته بعدش محرم بود م چون  

آق دومادا بود میتصم شتریب نیا البته   

که مطمعنم نصف موهام رفتش دیاز بس موهامو کش شگرهیآرا نیو ا شگامیهم آرا االن   

_ زمیچشماتو ببند عز  

- شه؟یباش فقط تموم نم  

_ یعد خودتو نگاه کنب یلباساتو بپوش دیاالن ....آهان تموم شد فقط با شهیتموم م هیفقط عجلت چ زمیچرا عز  

 ایمیهم کارشون تموم شده بود المصبا هم چقدر خوشگل شدن ک دمیرو د ایمیکه غزل و ک رونیاومدم از اتاق ب دمیلباسامو پوش یوقت

 رو که نگم

دهیم شنهادیمطمعنا آرشا امشب بهش پ بهتره   

گفت یسمتم و م ومدیداشت م رها  

_ بوست کنم خواهرم ایب یچقدر خوشگل شد ییواااا   

جلوم و گفت دیپر شگرههیآرا دفعهی  

_ خراب بشه ؟ ششیآرا یخوا یم یمخصوصا بوسش کن یشینم کشینزد  

_ ایالمصب بدجور خوشگل شد یول دیحواسم نبود ببخش  

ایمیک  

_ چشمک زد هیو بعد  ارهیآرشا بتونه تا آخر شب تحمل ب دوارمیام  

_ شماها دیحرفا چقدر خوشگل شد نیا الیخیحاال ب یو گفتم زهر مار ول دمیخند   

اومد تو که خبر اومدن ماهان رو داد شگرهیآرا   

کنم کاریچ تونستمیبس هول کرده بودم که نم از   

کنم و کاریهم مخمو خورد که گفت چ لمبرادرهیف نیا  ... 

من فداش بشم یلها شهیچقدر خوشگل شده چقدر با کت و شلوار جذاب م یینگاهش کردم وا یچشم ریاومد تو ز ماهان   

زدیآروم لومد سمتم سرمو آورد باال که تو چشماش تعجب موج م لمبرداریگفته ف طبق   

؟ کنهینگاهم م یجور نینکنه زشت شدم ا یواا  



اومد که گفت صداش  

_ خانومم ییخوشگل شد یلیخ یزشت نشد   

دیرو بوس میشونیدوتا دستاش گرفت و آروم پ نیب سرمو   

( لمبرداریخرمگس )همون ف یکه با صدا میکردیهم رو نگاه م میداشت  

و دیراه بر واشی ینجوریهم هیعال گفتیم که  ... 

آنقدر گفت آروم به چب و ... که ماهان اعصابش خورد شد و گفت لمبردارهیکه ف میبود هیزر زد که مخم رفت تو راه آتل انقدر   

_ اقال میآرامش داشته باش دیبزار نجایا میبابا توراه   

و گفت دیدستمو گرفت و بوسبعد  و  

_ فرشته من یماه شد یلیخ   

_ عشق من یجذاب شد یلیتو هم خ   

 ماهان-

 جانم خانومم-

شد یدرونم غوغا م ینیریحس ش هیآخر  تیمالک میو اون م زدیکه من رو خانومم صدام م نیا از   

_ میمال هم شد گهیکه ما د شهیباورم نم   

_ یشیادامه داد. فعال که امشب خانوم خونم م طنتیبعد با ش زمیباورت شه عز  

تو بازوش گفتم زدم  

_ یکنیمنحرف برداشت م گمیم ی،  هر چ یعشوریب یلیخ   

بردیکه دل آدم رو م یخنده ا هی دیخند   

خالصه از خجالت آب شده بودم کردیفرصت ها استفاده م نیماهان هم که از ا ییکهاونم چه عکس ها یاز انجام عکاس بعد   

مونهیکه مثل بهشت م میگرفت نایرو تو باغ ماهان ا مونیعروس نکهیو ا میباغ شد یراه   

شد و اومد سمت من درو باز کرد واسم ادهیدر ماهان پ یجلو میدیرس یوقت   

میبشم بعد دستمو گرفت باهم به سمت باغ رفت ادهیکمکم کرد پ و   

_ ماهان ستیدر ن یکه جلو یچقدر خلوته کس  

- تو میبر ایتعجب داره حاال ب یجاآره ، واسه منم    

ماهان رو محکم گرفتم یجلو مون که باعث شسد بترسم بازو دنیپر یمیعظ لیجلو در س میپامون رو گزاشت نیهم   

_ ؟یغزل خوب دیآدم خانومم ترس یجلو دیپر یم دفعهیچرا   

  خوبم ، خوبم_

و رها نگاه کردم ایمیچپ چپ به ک هی و   

و ییتو بعد از خوش آمد گو میرفت  ... 



شده بود نیقشنگ تزئ یلیکه خ میعروس دوماد رفت گاهیسمت جا به  

میبرقص دیخودم و ماهانه(اومدن سمتمون و اصرار کردن که با یاون چهار نفر )منظورم همون رفقا مینیبش میاومد نیهم  

قر تو کمرم فراوون بود ومدیدروغ چرا بدم ن میبلند شد ماهم   

آهنگ آروم گزاشتن و ماهان دستمو گرفت گزاشت رو شونش و دستشو گزاشت تو کمرم هی   

تو صحنه بود کیچراغ هارو خاموش کردند فقط نور کوچ همه   

دیرقصیم آروم   

گوشش گفتم در   

_ ؟ یبرقص یکه تانگو بلد نمیب یم  

_ بالخره تجربه دارم هیآره مگه چ   

ابروم رو انداختم باال و گفتم یتا هی   

_ ؟یاونوقت با ک  

گفت لکسیر  

_ ریبا ام   

_ ری؟؟ام ییچ   

...تان...تانگو ریخدا تو با ام یوااا خخخخ   ... 

تونستم راحت حرف بزنم یبود و نم دهیامونم رو بر خنده   

چقدر باحاله ییتانگو برقصه وا ریبا ام نیا نکهیتصور ا یواا   

گرفت یماهان هم از خنده من خندش م دمیخند یم   

گزاشتن به اسم قرص قمر یآهنگ از بهنام بان هی میدیتانگو رقص نکهیاز ا بعد   

وسط و اون چهارتا هم اومدن تو ختنیهمه جون ها ر که   

 زیو خبر دادن که شام حاضره ما رو هم به سمت م یتو صندل مینشست میرفت نیواسه هم سمینا نداشتم وا گهیکه د میدیرقص انقدر

  مخصوص

کردن ییعروس و داماد راهنما یخور غذا   

ممنونش  یکه من حساب میراحت غذا بخور الیو بزاره با خ رهینگ لمیخواست که سر غذا خوردن ازمون ف لمبرداریماهان هم از ف و

 بودم

دنیوقت رفتن رس طنتیخالصه با هزار تا ش و  

ها موندن واسه عروس کشون یخودمون میمهمونا رفت یهمه  یوقت   

 بابا

 

 



رفتم، ناراحت بودم یاز اون خونه م گهید نکهیجلو از ا اومد  . 

خوشحال بودم دمیبه عشقم رس نکهیطرف ا هیاز  اما  . 

 

کردم هیگر یو بغلم کرد که من حساب دیرو  بوس میشونیسمتم و پ اومد  . 

چون ضد آب بود خراب نشد شمیکردم و آرا یخودم رو خال   ... 

 

گرفت میگر کمیاون هم  از اون مامانم اومد که تو بغل بعد .  

دستمو گذاشت تو دست ماهان و گفت بابام  : 

_ یخوشبختش کن ،یخوام حساب یم  ... 

یبا من طرف یناراحتش بکن اگه  ... 

 

_ دمیبه شما قول م نویکنم ا یخوشبختش م یکن یزیچ یذارم احساس کمبود یعمو جان ، نم دینگران نباش  ... 

 

خم شد تا دست بابام رو ببوسه که بابام نذاشت و زد به شونش گفت بعد : 

_ ،پسرم یزنده باش  . 

 

بودن یخوب یلیخ یاز اون مادرشوهر و پدرشوهر اومدن جلو که آدم ها بعد   

ماهان هم تک فرزند بود نکهیا و  . 

 

خونه میبچه هارو دور بزنه و بعد بر خوادیماهان گفت :که م میشد نیماش سوار   

رفتیتند م یحساب نیهم سهوا  . 

 

_ تر برو واشی کمیماهان    

_ خوشحالم دوست دارن گاز بدم فقط یلیخ مهیشب عروس  ... 

 

بود نیاون ماش یبوق ها یافتاد تو صورتمون و صدا نیماش هیچراغ  دفعهی  . 

 

– حواست باش ماهان ... 

 



گهید دمینفهم یزیچ اما ... 

 

 

 " ماهان "

 

و غزل من بود که اون تو بود رفته بود کما گذرهیم یهفته از اون تصادف لعنت هی  . 

بود دهید بیسرم آس ینشده بود فقط دستم شکسته بود با کم میزیچ من  ... 

 

کردنیتو دستم گرفتم دوتا پرستار داشتن دستگاه هارو چک م دستشو  ... 

 

ومدیصداشون م یمن فقط نگام به غزلم بود ول اما  ... 

 

_ ؟یسیمن وا فتیامشب ش یتونیم  

 باشه ، فقط چرا؟_

_ داره یآخه امشب شب تاسوعاست و مادرشوهرم نذر  . 

 

 ... اها باش برو-

 

ومدیو صداشون نم رونیاتاق رفتن ب از  ... 

 

نگاه کردم واریساعت رو د به  . 

 

خورده بودم و نه استراحت یدرست و حساب یمدت نه غذا نیداد تو ا یشب رو نشون م۸ساعت  ... 

دهیزار بود و رنگم پر حالم . 

 

دید یغزل بودم و نگام فقط اون رو م شیپ فقط ... 

 

 یحال م یکردم که همون جا ب یم هیو انقدر دعا و گر مارستانیرفتم نمازخونه ب یدادن  م یهم که بهم اجازه ورود نم ییها وقت

 .افتادم



 

رو صاف کردم دلم ... 

 ...با خدا 

خودم با  ... 

غزل یبود و درخواستم هم شفا نیط امام حسشب ها ذکرم فق نیا تو ... 

 

نبودم یمذهب آدم  ... 

بود ادیز نیبه امام حس مانمیمسلمون بودم و از همه مهمتر ا ینماز خوندم ول یکه ک ادینم ادمی یحت  . 

 

کنهیم دایکارمون مشکل پ یچرا وقت اایخدا  ... 

میشیمحتاجت م یچرا وقت    

هست که چشمش به دل بنده هاشه؟ ییکه اون باال خدا افتهیم ادمونی  

 

؟ زهایچ نیبا ا یکنیچرا امتحانمون م ایخدا  

 

یبهم تلنگر زد یول یهم نرفت ادمینکردم خدا از  فراموشت ... 

 

 

شب عاشورا بود و از صبح هوا گرفته بود امشب  ... 

کرد دنیساعت بود که شروع به بار کی . 

بود شتریب شبیشدتش از د   ... 

 

اوردمیطاقت ن گهید ... 

رفتم یم دیبا امشب  . 

 

ومدیآهسته م یلیبود صداشون خ۱۱ساعت  ... 

ختنیر یکردن و اشک م ینگاه م ئتیبه ه هیکه با گر دمیو رها رو د ایمیتو محوطه ک رفتم  . 

 

 



بودن سادهیهم وا مارهایاز ب چندتا  . 

 

شد ، ادیدم شدت بارون زش تیجمع یرفتم جلو و قاط مارستانیرفتم جلو و از در ب تیتوجه به جمع یب  

دیچیپ یسرم م یگفتنشون تو نیاحسی یصدا  ... 

 

اومد یم هیگر یزدم از هر گوشه و کنار صدا یم نهیو س ستادمیا نشونیب  . 

 

دادم مشیقس نیته دل اسمش رو صدا زدم و به حس از  ... 

 

رو شیخواستم سالمت یکردم غزل رو ازشون م نذر  ... 

 

بودن سادهیکنارم وا یو آرشا با لباس مشک ریرو شونم نشست برگشتم ام یدست  . 

 

گرفت ، یریزنج ریام  

سادمیوا رزنایزنج ئتیه یازش گرفتم و رفتم . تو جلوم  

زدم یم ریزنج هیهماهنگ با بق و  ... 

 

گفت ایمیروبه ک رها : 

- ؟ کنهیم کاریماهان چ ینیب یم  

 

لبانش را به زور بغض  باز کرد ایمیک  . 

 

_ توان نداره گهیکنم دستاش د یزده که حس م ریاره انقدر زنج  ... 

 

- ارهیطاقت م یول ... 

دهیگفتنش رو شن نیاحسی یدونم که خدا امشب صدا یم . 

 

و سرش را تکون داد ختیکرد اشک ر هیگر ایمیک ... 

 



_ همه ما رو یدونم خدا امشب صدا یم  

و من و تو   

شنوهیرو م زنهیم نشیرو که انقدر به سر وس ماهان  ... 

 

_ کشه یماهان تا چقدر عذاب م فهمهیاالن فقط غزله که م فهمهیعاشق رو فقط معشوقش م هیحال دل   ... 

 

 

خواستن یم نیخواهرشون رو از خدا و امام و حس یو سالمت ختنیر یکردن و اشک م ینگاه م ئتیصدا به ه یدو ب هر ... 

 

 

نماز خونه خوابم برده بود، تو  

، دمیغزل رو دکه خواب    

: برگشتم با صداش بلند شدمگهیو م کنهیباخنده نگام م که . 

 

و میرو گرفت ازیاون همه نذر و ن جهیشد باالخره نت داریفرداش ب ینبود ول داریاما اون ب   

و آرشا ایمیک یاالن شب عروس   ... 

رهیو ام رها  ... 

 

 

ایمیک "  " 

 

 

خسته شدم بالخره تموم شد یوا  . 

 

_ خانومم یخسته نباش  ... 

 

_ داره یافتم ترس همه وجودم رو بر م یاون شب م ادی یآرشا وقت  . 

 

 کدوم شب؟_



 

_ نایهموم شب تصادف غزل ا   

_ بد بود یلیاره خ  . 

 

 

 (بخش آخر)

 

 ... مگه بهت نگفتم سبد رو بلند نکن_

 

- حامله ام یخوب بابا ...انگار یلیخ  ... 

 

نگاهش کرد و گفت طنتیبا ش آرشا  : 

 

_ یجا معلوم نباشاز ک  ... 

 

 

چپ و چپ نگاهش کرد که آرشا گفت ایمیک : 

_ یدون یم یشیخوشگلتر م یکن یچشمات رو چپ م ? 

 

گفتم؟ یاالن با خودم چ   

؟یگفت چ یبا کنجکاو ایمیک  

_ چپ بمونه ینجوریچشمات هم نکهیا  ... 

 

ونهیزد بازوش و گفت :د یو به شوخ دیخند ایمیک  . 

 

_ به موال میونتید  ... 

 

دیسر رس ریگرفت بغلش که همون موقع ام ارویمیک بعد  

 



 : و بهش گفت 

_ دهن واسمون بخون داداش هی ایب ... 

 

رو گرفت و به سمت بچه ها رفت ، ایمیدست  ک ارشا  

کرد میرو تنظ تاریگ و   

نگاه کرد و شروع کرد به خوندن ایمیبه ک و  : 

 

 

ییبایچه احساسه ز یاحساس یبایز هی یینجایتو ا یوقت ییایرو شهیم ایدن ... 

 

ییرایگ یچه چشما امویدن یریگ یم یبا اون چشات دار یذاریتنهام نم تو ... 

 

 

، امیدن شهیپس م یینجایا تو  

 

کهیچه نزد یخوشبخت گهیعشقه تو هست د شهیعوض م  ... 

 

 

تر کن، سر رو شونم بذار آروم، وونهیعشقم مثه بارون رو من، ببار آروم منو د ایب  

تر کن، سر رو شونم بذار آروم وونهیعشقم مثه بارون رو من، ببار آروم منو د ایب ... 

 

چقده خوبه حالم تا، یدید  

من رو به راهم، یهست یوقت   

 

اصال از دست تو رو با، دمینم  

من عوض تو رو، کنمینم میکس   

خنده هات ، شهینم یکه تکرار چون  

بغلته یسر بچرخون هیبدنته تا  یرد پات فقط بو شمیپ یانگار ... 

 



 

لختت یسخت با اون موها یجورا هیخارج از کنترل  شهیم وونهید نیا ... 

 

رهیبا توام قلبم داره از دست م یوقت رهینفس گ گهید یبدجور  . 

 

 

کل تو، شهیمونه هم یقول به تو واسه من م هی گهید نمیا  

 

یدوتا خرداد یمون یکنارم م شهیهم یبهم قول داد نویتو هم ا خب ... 

 

 

، یینجایتو ا یوقت ییایرو شهیم ایدن  

یاحساس یبایز هی   

،ییبایاحساسه ز چه  

 

ییرایگ یچه چشما امویدن یریگیم یبا اون چشات دار یذاریتنهام نم تو ... 

 

 

کهیچه نزد یخوشبخت گهیعشقه تو هست د شهیعوض م امیدن شهیپس م یینجایا تو . 

 

 

تر کن، سر رو شونم بذار آروم، وونهیعشقم مثه بارون رو من، ببار آروم منو د ایب  

تر کن، سر رو شونم بذار آروم وونهیعشقم مثه بارون رو من، ببار آروم منو د ایب .... 

 

تر کن، سر رو شونم بذار آروم، وونهیعشقم مثه بارون رو من، ببار آروم منو د ایب  

تر کن، سر رو شونم وونهیعشقم مثه بارون رو من، ببار آروم منو د ایب  .... 

 

 

ییایرو یزندگ انیپا ...:-)  



 

رمانم  نیچون اول دیخودتون ببخش یمزه تمومش کردم شما هم به بزرگ یب یلی، بنظر خودم خ دیبگ انشینظرتون رو راجب پا حاال

 بود

دیرمان کمکم کرد نیتن امثبتتون در نوش یممنونم از شما که با نظرها و   

 

کنم یکردن تشکر م تمیحما یلیخوبم که خ یآخر از همه از رفقا و  . 

 

یاعلی  

رمان آماده شده نیسرزم تیرمان در وب سا نیا . 

 

دییمراجعه فرما ریز تیدانلود رمان به سا یبرا لطفا :  

 

www.sarzaminroman.ir 

 

 

دارد یقانون گردیرمان ، پ نیاز ا یبردار یگونه کپ هر . 


