
  

من یه دخترم یه دخی دیوونه که یه دفعه قید قورمه سبزي رو زدم دو دفعـه هـم   

  ...تو که باالتر از اینا نیستی  ،ور قید ته دیگ ماکارانی



  ارامش :ارامیس

  ارامش-اسایش:ارام

  . معتمدخاصکوروش-زبزرگانمادا- از دوستان کورش بزرگ هخامنشی:اراسپ

  قطرات باران:بارانا

  بسیار عمر میکند-کنندهاباد :عامر

  متولدشدهدرعرشخدا:عرشیا

  عاشقشبزندهدار:مهیار

  بایجاندرآذرتشفشانیآنامکوهی:سهند

  

.....  

  

که دوبـاره ایـن مگـس     وانگیزه اي براي بیدار شدن نداشتم هنوز خوابم می اومد

گوشیم smsصداي  غلطی زدم  مزاحم اومد سراغم باحرص پتومو دورم پیچیدمو

دنبال گوشـیم میگشـتم کـه گووورومـپ از     با دست چپم دراومد باچشماي بسته 



باالخره گوشیمو پیدا کردم ایرانسل لعنت به این شانس قشنگ  تخت افتادم زمین 

اخه من ازشانس دارم که برنده چیـزي بشـم    خعععیییلی سه نقطه smsبود بایک 

هنوزمست خواب بـودم کـه    شدمبی حال ازسرجایم بلند..ایرانسل زرشک اونم از

چشام پف کرده معلومـه  م معنااروح به تم ی یهیییخودمو جلوي اینه دیدم هییییییی

خـوبی دارم توکـل   همین میشه دیگه حاال خوبه قیافـه   شبرمان بخونموقتی تا سه 

 عسـلی چشـام مخلـوطی از رنـگ سـبز و رنـگ      اجزاي صورتم عاشق چشـمامم  

عنی بـه مجسـمه سـرامیکی مـیگم زکـی      صورتی گردو با نمک با پوستی شیري ی

وتیره روي موهایم خرمایی روشن زیر موهام خرمایی تیـره  موهام خرمایی روشن 

فقط یه کـم بینـیم بزرگـه امـا بـاز جـاي       خوبه مم لب و بینیگونه هاي خوشگل  

خب دیگه زیادي هندونه نوش خوش استیل بلندشکرش باقیه که به قیافم میاد قد

درحـالی کـه چشـمامو میمالیـدم و بـه سـمت        اتاقم اومدم بیرون از جان کردین 

اووووووف ازدست این  به یه جاي محکمدستشویی میرفتم یهوسرم محکم خورد

  ....مشنگ 

نـه   ؟اخه اول صبحی نمیتونی چشماي قیچتو واکنی:به صحبت  باغرشرووع کردم

  مثال وانکنی شوهرگیرت نمیاد؟؟نمیتونی اخه 



باصدایی کـه تـوش رگـه هـاي     ز من درحالی که سرشومیمالیدبدترابا حالت بارانا

بگم خدا بت ! بت عقل بده که لج میکه بت پول میدهاي بگم خدا:گفتخنده بود 

  شوهر بده که پسر مردمو زدم بدبخت کردم اخه ارام من به تو چی بگم ؟

سالم خواهر خوشگلم صبح عالی اول اینکه به من نگو به خدا بگو دوم اینکه -من

الی خواهش می کنم که معلوم نبود کجا سیر میکردین که زدین سرمن تفلکـو  متع

ناراحت نکن لیسانس میگیرم یادم میره نه توروخدا  نوبه درد اوردین اصال خودتو

  بارااانا خواهش میکنم از گناه بزرگت گذشتم دیگه کلتو نکوبون به دیوار 

  کردي بچه ؟ اول صبحی شروع باز:با حالت حرصی روبه من گفت بارانا

بارانا هم افتاد به جوون پریدم توي دستشویی سریع براش دراوردم منم پرو زبونمو

خـواهر  این بارانا که معـرف حضـور پرشـورتون هسـت     ..در خخخخخخ حقشه 

سه دقیقه بزرگ تـرم   خعععییییلی مهمه من ازش سه دقیقه توجه کنیدکوچک منه 

کـال مکمـل همدیگـه ایـم     زمین تا اسـمون هفـتم فـرق داریم    اما از لحاض قیافه

یعنی پوسـتش بـین   هسـت بارانـا پوسـتش ازمـن تیـره تر    همدیگه رو کامل میکنـیم  

درسـت  قهـوه اي تیره  مچشماشـ موهاش قهوه اي و لختـه لخـت   سفیدوگندمی  

یه قیافه ي کامال شرقی و دوست داشتنی بوووهیکلشم خوهمرنگ موهاش قدبلند



شوهرم نمیکنه از دستش و معلم اخالق بندس  ا بارانا اروم تر از منهالبته اینم بگم

  واالاااخالص شم 

  .وارد اشپزخونه شدم پرانرژي با صدا

  ي سحرخیز صبحتون بخیرخانوادهبرسالااااااام -

بععله بعععله نه توروخدا الزم نیست بلند شید منم خوب خوابیدم خوشمزه هارو 

  ؟؟؟؟؟؟بی من تموم کردین 

ما تو رو صبحه به این زودي دیدیم میگفتـی گـاوي گوسـفندي     عجبهسالم  -بابا

 !کشتیممی

بچـه  مـن بـه همـون    ...د خـواد دسـت بـه جیـب بشـی     نمـی  بزرگ مـرد نه  -

 امراضیشیرش

ایـن  تـوووو  حاال نگفتی صبحه به این زودي  اونم صبحه جمعـه  بچه پرو-بابا

 ؟کلک جایی می خواي بري>بایه چشمک<طرفا؟

گنـده عـین خیالشـم نیسـت      ببینم نچ نچ دخترهبه باراناکردم که وضعیتشو نگاه یه

  عرض کردمروبه بابا

  .امروز قراه با بارانا بریم کوه بله داشتم میگفتم بزرگ مرد -



از اب بـازم حدسـم درسـت    بارانـا   گلـوي لقمه پرید تو این جمله رو گفتم تامن 

بی خیال رفتم بین مامانمو اراسپ نشسـتم بعلـه مـا یـه      خانوم یادش رفته دراومد

یعن خانواده ي پنج نفره ایم اراسپ پنج سال از من و بارانا بزرگ تر تشریف داره 

ناگفتـه  و مهندسی موسیقی هم خونـده  سالشه وتوي گروه موسیقی کار میکنه  29

شـماي  داره چروبه قهـوه اي  اسم منم اراسپ گذاشته اراسپ موهاي بورنماند که 

ببین عجیب خوشگال چهارشونه قد بلند پوست سفید عجیب خوشگل  پررنگ ابی

ـ بیخیال فکر کردن به اراسپ شدم بارنا داشت تلف می شد.....خوشگل  دو من بای

بابـا بـه    لیوان ابی دست بارانا بدم اومدم بجنبم یهوگرنه کوه پر تایه کاري میکردم

وقتی بارنا بکشهسر  داد دست بارنابودوداغ  ش که خیلیمدادش رسیدو لیوان چایی

  سوووووووختم:رمز شدو باداد گفتققرمز چایی رو یه نفس سر کشید

مامـان و بابـام   ولی کی جرعت داشت بخنـده  خندمون گرفته بود چهارتاییمونهر 

مـنم بـین اراسـپو     بود بارنابیشتر به بابام شبیههمیشه هم پا شیطونی هاي ما بودن 

به بابام رفته بودو شادبودنم هم از مامـانمم بـه ارث بـرده    بودم اما شیطنتم  مامانم

  .بودم

 ارام یـادم رفتـه بـود   :روبه من گفـت با یه لحن زاري که حالش بهتر شده بودبارانا

  .میخواستیم بریم کوه



اول اینکه میبخشمت که وقتی وارد اشپزخونه شدم به احترام بزرگتـرت بلنـد   -من

مثـل توکـه ریـپ    دوزاریـم افتاد دوم اینکـه  >بادستم خودمو نشـون دادم <نشدي 

اشـکال نـداره حـاال    نمیزنماز اون جااییم که باخبري از مهربونی و قلب پاك مـن  

  اماده می شیم میریم 

بارانا بم یه جور نگاه کرد که یعنی حسابتو میرسم مـنم بـراش چشـمک زدم کـه     

ردم حرصی تر شدوقتی حرصی میشد مثه لبو میشد منم خعععععیییلـی حـال میکـ   

مـن  :یهو وسط این عالمت دادنا و کشمکشا اراسپ روبـه مـا گفـت   .میچزوندمش

  نیام؟

  کجا؟-بارانا

  کوه دیگه :اراسپ 

  نهههههه:من و بارانا باهم 

دیگه چی دوتا دختر اونم شمادوتا تنهایی برید :یه نگاه به جفتمون کردوگفتاراسپ

  ناسالمتی  منم ادممکوه بعدم دیگه البد لی لی حوضک 

  :با خوشرویی گفتبا عشق به ما زل زده بودمامان که تا االن 



اراسپ مامان ولشون کن حاال اینا سرشون به سنگ خورده میخوان برن ورزش تو 

  مگه نه علی؟ نمیزاري؟

  هرچی شما بگی خانوووم-بابا

  بیاتحویلبگییراونموقعمابهمامانمیگیمپسردوستبادمپاییتادماتاقامونهمراهیمونمیکنه:من

  صبحونتو بخور:از اون نگاه ها بم انداخت و گفت مامان

  بعدم سرمو انداختم پایین ..چشم :من بایه لحن مظلومی 

شکم هاي دلبندمان به اتاقمان به صـرف  بعدازکلی خوشمزه ریختن درمن و بارنا 

کمـد لباسـام   ....زیاد تـوش خوردنشـین  >چی بلغور کردم اصال<اماده شدن رفتیم 

 االااودونه چی بپوشـه؟ یادم نمواالبودن قسمت همینجاسخت تریهمیشه وبازکردم؛

ه سبزلجنی تیـر مانتوتکون دادم که یه دفعه مسولین رسیدگی کنن یه ذره مانتوهامو

بـا  وروتحاال فکر نکنید بد رنگـه هـا اتفاقـا خعععییلـیم خـوش رنگـه ایـن مان       ام 

خـــــانوم گـــــرفتم ازجالباســـــی درش آوردم وانـــــداختم رو تخـــــت مامان

روکـه خیلـیم بـه دردکـوه رفـتن میخـوره روهـم          همرنگ مانتومشلواردمپاگشاد

روش بـا  کهـ  مشـکی کنارگذاشتم بایه شال مشکی بـه عـالوه یـه کـاله نقـاب دار     

قط وگوشیمو گذاشتم توي شده بودکیف برنداشتم فسبزپسفوري طرح اسپرت کار



بپوشم یه دونـه کتـونی ورزشـی کـه زمیـنش      جیبم عاشق این قسمتم کدوم کفشو

و انتخاب سرخابی نقش بسته بود ق وروش با سبز پسفورینارنجی جیمشکی بودو 

بـا   ي قدي خودمو دیـدم هـووووم خوبـه   سریع لباسامو پوشیدم و تو آینه... کردم

اینکه رنگاي جیغ پوشیدم جلب توجه به اون صورت نمیکنه اخه واقعا طرح هاي 

شـم میـاد   عاشقشم خو رفتم سراغ قسمت مهم آرایش روي کاله و کتونیم کم بود

ارم یک دشون دوس وااي که کردم  مگاه به لوازم آرایشیه نکال حالمو خوب میکنه 

قرمزوزردوابی وبنفش وسفیدومشکی و انـواع  <کنی عالم الك هررنگی که فکرشو

انـواع  <یـک عـالم رژلـب    >....سبز ابی وصورتی و طوسی و اجري و قهوه اي و

هم کـه دیگـه زیـااد دیگـه      سایه >....نارنجی و هلویی وورنگ بنفش و صورتی 

آرایـش  بااینکه عشق ارایشـم امـا   ..هم دارم ازنوع مارکش کریمل و پنکخداییش 

خشک و خالی خععییلـی  میکنم اخه صورتم آنچنانی نمیکنم بیشتر رو چشام کار 

به خاطر رنگ روشن پوستمه یهو یاد بارنا افتادم یه جفـت دوقلـویی کـه     بیروحه

اول کـرم ضـد   .داره رقی داره و اون یکی قیافه کامال غربییکیش یه قیافه کامال ش

افتاب زدم اخه حیف این پوست نیست که بسوزه بعدم خط چشم و فرموژه بایـه  

  برق لب به خودم نگاه کردم چشماي سبز عسلیم توي قالب سبزش فرو رفته بود

ز اخه چشمام باهرلباسی یه رنگی میشه یا به رنگ قهوه اي روشن یاعسلی یـا سـب  



یادم رفت توي ماشـین منتظرمـه   اخ بازشنیدم باراناروماشین صداي .یاهم سبز علی

خوبـه   اجازه رانندگی از طـرف بابـا داره   حاال خوبه من بزرگ ترم اون موقع اون 

سـه دونـگ سـه     مونالبته اینم بگم ماشین از خونه زدم بیرونحاال گواهینامه دارماا

زد معلوم بود خیلی داره حـرص  بوق میتو ماشین نشسته بود و هی  نابارا دونگ 

عوض بشه یهو پریدم ، براي اینکه جوچه قدر حرصش میدم بگرده دورم  میخوره

  کردماون لپاي نازش گنده از بوستو ماشین و یه 

 وبیست و چهار سالمونه دانشجوي ترم آخر رشته معماري هستیم  ابارانمنو

  ؟خوشگل ندیديوروره جادو یه ساعته به چی زل زدي :گفتبارانا

اصال خودتونـو نگـران نکنـین    .اصن حواسم نبود که بش زل زدمهیییییی واي من 

 االن درستش میکنم 

دوست دارم زل بزنم به توچـه   مهاصن خواهر...برو بابا از خود راضی مشنگ :من

 ؟هان هان

  اي یعنیاخعیییلی مارپله ...بچه پرو -بارانا

  .قهر بکنم ...ا بارانا خانوووم برات دارم من مار پله شما شطرنج ولی باشه-من



بعـدم  ...>دستاشو به حالت تسـلیم اوردباالهـا  <نه بابا تسلیم :گفتیه لبخندي زدو

دستوشو به سمت ضبط بردو اهنـگ پلنـگ مرتضـی رو گذاشـت مـا کـال عشـق        

این اهنگ خعیلی شاده به خصوص اون قسمتش باحاله که هستیم اهنگاي قدیمی 

اخه نیست که موهاي منم خرمـایی اخ کـه چـه قـدر     ...موهایخرماییرنگش  :میگه

  شااده

  چشایوجهپلنگش-

  خندهماهوقشنگش

  موهایخرماییرنگش

  دلموبردهبجنگش

  دلموبردهبجنگش

  جلویلولهتفنگش

  منوازعشقتونترسون

  بزناونوبافشنگش

  بزناونوبافشنگش



  بزنوخالهواشکن

  رقطالشکنبرومحضرمالماشکنبذارشباالیگنبدسرتاپاغ

  دربدردنبالعشقش

  دلموخواروگداشکن

  منوقابلندونستی،همهدنیاروفداشکن

  همهدنیاروفداشکن

  چشایوجهپلنگش

  خندهماهوقشنگش

  موهایخرماییرنگش

  دلموبردهبجنگش

  دلموبردهبجنگش

  دلموبردهبجنگش

  جلویلولهتفنگش

  منوازعشقتونترسون



  بزناونوبافشنگش

  بزناونوبافشنگش

  بهشبگوپلنگه،پلنگهچشمقشنگه

  بجونچشاتهزارتادلمثلدلمنبهجونتوجونشبنده

  علیالخصوصوقتیچشاتازتهدلجلویچشاممیخنده

  نگیجاییا،مالماییاپلنگه،پلنگهچشمقشنگه

  نگیجاییا،مالماییاپلنگه،پلنگهچشمقشنگه

  بزنوخالهواشکن

  برومحضرمالماشکنبذارشباالیگنبدسرتاپاغرقطالشکن

  دربدردنبالعشقش

  دلموخواروگداشکن

  منوقابلندونستی،همهدنیاروفداشکن

  همهدنیاروفداشکن

  چشایوجهپلنگش



  خندهماهوقشنگش

  موهایخرماییرنگش

  دلموبردهبجنگش

  دلموبردهبجنگش

  دلموبردهبجنگش

  جلویلولهتفنگش

  منوازعشقتونترسون

  بزناونوبافشنگش

  بزناونوبافشنگش

 

بـه  درآوردیـم  ازنـوع خاصـش   بازي کلی مسخره ماشین آهنگ گوش میدادیم  تو

وقتی کـه رسـیدیم ماشـین و    به مقصدبرسیم تا  عالوه چاشنی چرت و پرت گفتن

اَاَاَاَاَاَاَ چـه کـوه   :پارك کردیم نگاهم افتاد به وجه کوه یه سوت بلندي کشیدمو گفتم

بارانـا  :خرکنی ادامه دادم بارانابالحن ! .... ؟!؟!بلندي کی حال داره از این بره باال ؟

 برگردیمخوش گذشت  نمجوو



  صفا سیتیخواهرم حال تنبل خان بیا بریم عشق و: و گفت باران دستمو کشید

با کلی دنـگ و  از کوه باال رفتیم .از این روحیه سرخوش خواهرمان خوشمان امد 

همینطور تز کوه اومدنت چی بود ؟ ؟ابت کم بود د؟فنگ اخه بزرگوار نونت کم بو

هاي یه دکه افتـاد  که چشممون به آب زرشک میبردیماز کوهنوردي لذت داشتیم 

راننده تو به یـه آب  : رو به من گفت ازد بارانمیهاي سه نقطه که بهمون چشمک 

 کنی؟زرشک جانانه دعوت می

 ؟خانوم علم و ادب ااااااا زرنگی حاال شدي راننده -

بعد با <.نیست ي یک هزارم پول تو جیبیتاین پول به اندازه!!!!!! خسیس-بارانا

 !بخر دیگه؟ >تشر ادامه داد

  !!!زشتبولدوزررفتم .... بیا منو بخور-من

کـه بـراش اب زرشـک     فعال نمتونست بم چیزي بگه اخه کارش پیشم گیربود

درخـت  تک یه رفت روي نیمکت کنارابارانازاین سیاستمان خوشمان امدبخرم 

ور که داشتم به طنشست منم رفتم به طرفه دکه، آب زرشکارو خریدم و همین 

اخـه  <حواسم به این بود که اب زرشکارو نریرزم  تمامو  گشتمطرف در برمی

یهو خوردم به یـه چیـزي و تمـوم آب زرشـکا     >خیلی کدبانوام از اون لحاض



آخ آخ آخ  -چشمم به آب زرشکا روي زمین بود و بلند بلنـد میگفـتم  ! ریخت

هوي باهوش حواست کجاس؟ مگه چشم نداري جلو پـاتو   ! حیف آب زرشکا

 !ببینی

-خمار قهواه ايسرم رو بلند کردم تا جناب باهوش ورو ببینم که چشمم تو چشم

خانوم کجا: و گفت که فهمیدو جلو راهمو بستبرم خواستم درترسیدم ایش افتاد 

  ...داشتی میگفتی ادامه بدهعقل و منطق 

ي عقل و منطق خییلی تاکید کرد فکرکنم به خاطر اینکه بهـش گفـتم بـاهوش    رو

رفتم که یعنی کم آوردم که این تـو مـرام   اگه در می !دیگه داشتم سکته رو میزدم 

من نیست اگر هم همینجوري وایمیستادم میترسیدم که اصال از بطنش غلـط بـود   

ازخـاطره هـاي دوران   داشتم فکر میکردم چـه بکـنم  نمـدونم چرایهـویی یکـی      

راهنماییم اومد جلوچشم جونم براتون بگه قضیه از این قرار بود کـه مـن دسـت    

رفــتم نــه نــه نــه بــردنم پــیش .یکــی از بچــه هــارو پیچونــدم دســتش در رفــت 

اونم نامردي نکردو سه روز از مدرسه اخـراجم کـرد مـنم هـی     >مدیر<صاحابش

میگفتم اون رد میکرد دیگه اددمم میگفتم خانوم دیگه تکرار نمیشه ببخشید اقا من 

سه روز تومدرسه :غروري داره دیگه نه گذاشتم نه برداشتم برگشتم به مدیر گفتم 

  راهم نمیدي ؟



  نه :مدیر قاطع گفت

  .اي کاش اون یکی دستشم میپیچوندم....اصال مهم نیس برام به درك -من

زرگانی جهـت رفـع   خب اینم از پیام با<.بعدم عینهوو یوزپلنگ ایرانی فرار کردم 

  >خستگی

  اي اي اي چته بابا کندیش-من

  !!!!!دوباره داشت با تموم قدرتش دستمو له میکرد

  بابا تو رفتی هپروتااااااا -پسره

میخواین خسارتی هپروت نبود که داشتم قیمت خسراتو حساب میکردم حاال -من

  ؟>اشاره اي به اب زرشکا کردم<روکه بم واردکردین جبران کنید

هنگید فکر کرد االن التماس میکـنم اقـا ولـم کـن مـن بچـه دارم وبـدبختم        پسره 

یهـو   یه چیزي بلغور کنـه کـه    رفت کهکلنجار می شداشت با خود....وبیچارم و

  ...بارانا سررسید مثل سررسید سرسال

 ...رفتی آب زرشک بگیري یا بس ؟مونديآرام کجا-بارانا



بدبخت که منو تو اون موقعیت دید حرفشو خورد صورتش از تعجب خیلی  اباران

که بعد چند ثانیه مـات بـودن   ... خنده دار شده بود تو اون حالت خندم گرفته بود

  !آرام تنها تنها؟! ؟!؟!ایشون کی باشن؟! ؟!؟!این جا چه خبره؟: گفت

مردونه با یه لحن  ارو به باران از سر راهم کناررفتبود که با این حرف اون پسره 

  :گفت و گیرا

ي ي معرکهبنده هر کی باشم به شما ربطی نداره فعال مزاحم نشید که میخوام بقیه

  خانوم زبون دراز ببینم این 

مزاحم هفت جد و آبادته برو اونور بزار باد بیاد : یهو باران آمپرش زد باال و گفت

دوون کشید تا اینکـه از   بعدشم یهو دستم رو گرفت و منو به دنبال خودش دوون

کشـید کـه    م همینجوري منو داشت دنبال خودش میاخیلی دور شدیم باران پسره

  !!!وایسا دستمو کندي وایسا دیگه آخ آخ پیکاسو:بش گفتم

-ببینم بـی : گفتپایین و باحرص انداختدستم ویه دفعه سرجاش وایساد و اباران

کـردي  چـه غلطـی مـی    تر از خـودت اونجا با اون پسره خوشگل خوشگلشعور 

  چشم من هااااااان؟دوراز

  فقط همین قضیه رو تعریف کنم یا قضیه درخواستی دیگه هم دارین؟-



 ارامممم بگوووووو_زیرلب بلند بانهایت خشم گفت

 .از این همه ادبت خوشمان امد -من

ارام میگـی یـا خـودم بـه حـرف      :انگشت اشارشو جلوي صورتم گرفت و گفـت 

 بیارمت ؟

ناهم نامردي نکردو کلـی منـو   بارا.... ي آب زرشک رو تعریف کردمي ماجراهمه

منم نامردي نکردمو قیافه بارانارو تو اون لحظه مسخره میکردم این دست انداخت 

نمیدونم چرا همش قیافش جلو چشممه قد بلنـد و هیکـل ورزیـده بـا     به اون در 

لـب و بینـی متناسـب     و به روشن و صورتی کشـیده و گنـدمی  اي رموهاي قهوه

  ...مست خودش میکنهاي که وقتی روآدم زوم میکنه طرف روچشماي خمار قهوه

واز عصر رضایت دادیم رفتیم خونـه   5بعد از کلی دور زدن تو خیابون تا ساعت 

  ...سرم نرسیده به بالشت بیهوش شدم و دیگه چیزي نفهمیدم فرط خستگی

شنیدم از خواب بیـدار  نامفهومی که میهایی که میخوردم و صداي با تکون تکون

شدم هنوز تو خواب و بیداري بودم که دیـدم مامـانم بـاالي سـرمه و داره لبـاش      

چی جان مامان : تکون میخوره نفهمیدم چی میگه یه ذره چشمامو مالوندم و گفتم

  شده؟ چی داري میگی؟



گاهت جـان دانشـ  نشی مامـان  ت دارم صدات میکنم اگه بیداردختر یه ساع-مامان

 دیر میشه 

نگـاهم  <! ؟!ساعت چنـده؟  :اینو که شنیدم یهو مثه فنر از جام پریدم و گفتم -من

  !!!مامان واي دیرم شده>افتاد به ساعت 

م تند تند لباسـامو پوشـیدم و   سریع از اتاق رفتم بیرون و دست و صورتم و شست

لیوان آب پرتغال اي روکه مامانم داشت بهم میداد و بایه لقمهرفتم تو آشپزخونه و

نامرد بارانا منـو بیـدار نکـرده خـودش رفتـه      کشیدم از مامان خداحافظی کردم سر

اشـت بـا   دخونه زدم بیرون، آراسپ رو دیدم که سوار ماشینش بـود و  ازدانشگاه 

ینطورکـه  زد بدون هیچ وقت تلف کردنی رفتم تـو ماشـین هم  گوشیش حرف می

تعجـب و از تـوي   ه گذرایی کردولیبه من نگاکردآراسپ داشت با تلفن صحبت می

  تو اینجا چیکار داري؟: پرسیدبعد از قطع شدن تلفنش  چشماش میتونستم بخونم

 ...ارام خواهش میکنه لطفنی  سریع حرکت کن که دانشگام دیر شدهاراسپ  -

رو روشن کرد و بعـد از یـه    MVMبدون چون و چرا سري تکون دادو آراسپ 

خـداحافظی کردمـو وارد حیـاط دانشـگاه      مداداشخان ربع به دانشگاه رسیدیم از 

هاروطی کردم تا به کالس رسیدم هنوزاستادنیومده بودیه نفس شدم و بدو بدو پله



داره برام دست تکون میـده رفـتم پیشـش و بغلـش      اکه دیدم بارانراحت کشیدم 

  »حقشه«نشستم تا خواست حرفی بزنه استاد اومد تو دهنش ماسید 

البته ناگفته نماند که من کردیم س زبان و با هزار دنگ و فنگ تموم دو ساعت کال

وقتی استاد رفت رو صندلی ولـو شـدم و بـه بـاران     چه قدر بارانا رو اذیت کردم 

  !!!!واي این چه درسی بود آخه ساعت اول و زبان: گفتم

ي دیگـه از قبـل باهـات هماهنـگ     شرمنده کبري خانوم دفعه:نگام کردوگفتبارانا

 یممیکن

فارسـی خودمـون   ماتو میبینیواال بـه خـدا اقـدس خـانوم،    :منم کم نیوردم و گفتم

 اونم از نوع انگلیسیش موندیم حاال چه برسه به زبان

نزن بیا بریم سلف حاالانقدرغر:هویی مهربون شدو گفتیوانگاریاد چیزي افتاد که 

 .یه چیزي بخوریم

بعدم با لحن <رمآهان خوب گفتی من نرسیدم درس حسابی صبحونه بخو-من

 راستی تو چرا منو بیدار نکردي ؟:حق به جانبی گفتم

  اصال حواسم نبود منم عجله اي اومدم-بارانا



خـب  خییلـه  :گفـت بش بپرونم که نزاشت حرفی بـزنم و  خواستم یه چیز تپل

 .دفعه اخرمه اینطوري کنینمیخواد چشماتو

رگ ساندویچ زدیم تودوتایی به طرف سلف راه افتادیم ویه منم بی خیالش شدم و

  !هیییی دیدي چی شد؟: یهو زد تو سرش و گفت اکه موقع خوردن ساندویچ باران

، آخه من چه میدونم نکنـه  جفتمون کنی اه ببین میتونی یه لقمه نون کوفت-من

عاشق یـه   >حاال بعدا میگم امیر مهدي کیه بزارین جواب اینو بدم<امیر مهدي

 ات بیارمي دختر رو بردختر شد؟ برم جنازه

 ...عمو جانلطفا بابا امتحان داریم اونم با پسر  ساکت-بارانا

 !!!اي بابا گفتم چی شده اونکه حله-من

 !چی چیو حله اونکه نمره بده نیس-بارانا

 .منترس من آرام-من

 صبح جنابعالی متعالی منم بارانام-بارانا

 . حیفدانشگاههستیمومحلکسبدانش...این دیگه از اون حرفا بودا -من



طـرف راهـروي دانشـگاه رفتیمراهـرو     به اینکه حسابی به شکممون رسیدیم بعداز

چشمم به سـهند افتـاد کـه داشـت     عجیب خلوت بود حتما همه سر کالس بودن 

خودمـونی  میومد بیرون چون راهرو خلـوت بـود بـا صـداي بلنـد       اساتیداتاق از

  !استادن وپسر عمو جونم سهند سالااااااااااام دارم خدمتت:گفتم

کل کل که من باهاش اینجوري صحبت کردم اخه تابوده که تعجب کرده بودسهند

مگـه   ونـه چـه خبرت :گفتبا اخم ساختگی بهمون نزدیک شد و ما دوتا باهم بوده 

  دقرار نبود این جوري صدام نکنی

  :چشمامو مظلوم کردم و تو چشماش زل زدم و گفتم

  !خب هیچکی این جا نبود

بـه هـر حـال مـن     :جـدي اي گفـت   التاما روبه من باحرداخماش رو باز کسهند

 محمديمحمدي هستم استاد

 سالم!!!! اوه اوه چه خودشم میگیره:باراناگفت

 !؟!؟بارانا دیگه چرا  توسالم آخه :سهند

 !محمدياستاد نابجاین چه طرز صدا کردن  محمديهستم خانم  محمدي:بارانا



  :گفت افتاده بودبه خنده اجدیت بارانکه از این حرف و سهند

  .بهتره که زودتر بریمبسه دیگه کالس دیر شد

 30اول ما داخل شدیم و بعدش سهند اومد، ایـن سـهند خـان پسـر عمـوي منـه       

سالشه استاده رسم فنی مونه اونـم خوشـگله چشـاي عسـلی خـوش رنگـی داره       

با یه استیل توپ، دختـر کـش هسـتا امـا بـه      بلندقد  قهوه اي روشنی دارهموهاي 

ــو دانشــگاهس هــیچک ــده ت ــی  رو نمی ــت بخوادول ــل خیلــی  تادل ــو جمــع فامی ت

رفتیم تو کالس سهند شـد  طبق فرمایش استاد بداخالق یه دنده زورگو ....شیطونه

ها رو پخش کرد تا نگاه به سؤاالت انـداختم مخـم   دقیقه برگه 5میر غضب وبعد 

بـا ناامیـدي   » یعنی رو رو برم«هنگید یعنی جواب که نداد هیچ تازه سوالم پرسید 

نگاه کردم که اونم بدتر از من بود تا صورتمو برگردوندم دیدم سهند با یه  ابه باران

حالت خاصی داره بهم نگاه میکنه تا نگاه منو رو دید یه لبخند مکش مرگ زد که 

بعـد از  ... برام لبخند میزنـه احمق با این سؤال طرح کردنش حاال! معنیشو نفهمیدم

و چرت و پرت نوشتن از کالس زدیم بیرون رو به بـاران   مگس پروندندقیقه 70

  :گفتم

 اي اقدس جون؟چی کاره -



غلط نکنم این درسو دوبـاره بایـد امتحـان بـدیم     :بارانا اه پرسوزي کشید و گفت

 افتادیم رفت

 ...نه بابا این طوریام نیست یه فکري دارم براش-من

نیگا من میدونم سـهند  :پر از عالمت سؤال بود برا همین بهش گفتم اصورت باران

ي عمـو اینـا یـه    اي میرم خونههارو تو اتاقش میذاره امروز عصر به یه بهونهورقه

  ...ها رو درستش میکنم و تمومجوري ورقه

 !!!!!!سهند بدبختمون میکنه! دونی اگه بفهمه چی میشهخیال میبی-بارانا

وري کارا رو انجام میدم که نفهمه حاالم اگه فهمید به درك واال نه بابا یه ج-من

 بیفته گرومپواوموقع شه اآدم پسر عموش استادش ب

 باشه خود دانی از من گفتن بود فقط منو در جریان بزار-بارانا

  »یعنی من عاشق این حمایت کردنه بارانم به امام« 

 !کنمسعییییییی می-من

م پشیمون شـدم و از سـر جـام بلنـد     دي خوکرد که از گفته میه چپ چپ نگاه 

  ...شدم و دبرو که رفتی



سوار ماشین شـدیم و پـیش بـه سـوي     باالخره بارانا رو پیدا کردمودم در دانشگاه 

حاال خوبه صـبح   بدشانسی این بود که بارانا به هواي من کلید نیورده بود... خانه 

ع به هواي من کلید نیورده بـود مـنم از اون   یادش رفته بود منو بیدار کنه اون موق

هر چی تو کیفم و گشتم کلید جایی که شانس خییلی خوبی دارم و شما باخبرین 

خونمـون  !!!م نزن کی بزن یافتادو زنگ رو پیدا نکردم با غرولند به جون در خونه 

وصل میشـه بـه در    رو خیلی کوتاه میخوره کهر که وارد میشیم یه راهاز د جنوبی

اي سالن باز میشه تو سالن یه دست مبل راحتیه سفید و فیروزهاصلی که به طرف 

ي شیک با وسایلی بـه رنـگ   سمت چپ خونه یه آشپزخونه... LED با تلویزیون 

سـمت راسـت   ... حیاط خیلی بزرگ و با صفا هـم راه داره  به یه، وومشکیسفید 

طالیی که پـذیرایی محسـوب میشـه و    دسفی خونه یه دست مبل سلطنتی به رنگ 

اون جا اتاق پله می خوره و به سمت طبقه دوم هدایت میشیم بغله سالن پذیرایی 

و دوتا اتاق مهمان بـه عـالوه یـک سـرویس کـال       مامان و بابام بارانا منو آراسپ 

  .متر هست200خونمون 

  :گفت همینطور تو فکر خونه بودم که آراسپ در و باز کرد و با صداي بلندي

  !!!!ادختر نبابا در و نابود کردی! ن دخترامگه کلید نداشتی نسرآوردی ونهجه خبرت 



  ؟اخه چشمات پف کرده؟خواب بودي :با لحن موشکافانه اي پرسیدم من

  !اره خواب بودم که چی دلیل به این نمیشه که شما اینجوري در بزنین:اراسپ

خوام بـرم  زدم برو کنار می ترو خدا گیرنده اصن حال ندارم امتحان و گند-من

 ...تو

زد که خراب کـردن امتحـان   رفت کنار داشت غر میهمینطور که از جلوي در می

بارانـا   بدون وقت تلف کردن پریدم تو آشپزخونه... درمیاريرو چرا سر در داري 

ارام کوشـی ؟اشـی   :هم که طبق معمول رفت تـو پـذیرایی بعـداز پـذیرایی دادزد     

  مشی؟

اینجـا خونـه اس و مـن از    میدونی من کجـام مـن تـو اشـپزخونم     یعنی تو ن-من

  اي الویو اشپزخونه اشپزخونه دارم باتو حرف میزنم 

سالم سـالم سـالم   !!!!!هوم چه بوي خوبی مامان گلم چه کرده :رو به مامانم گفتم

نمیدونید که چه قدر گشنم، روده کوچیکه روده بزرگه رو خوردهـا بیایـد کـه از    

 ...دست رفتم من

 ...مگه تو دانشگاه چیزي نبود که بخوري خوبسالم به دختر -مامان

 ...اوا دست پخت شما یه چیز دیگست-من



سـت  دبراي دختر خستم یه غذایی بکشم اون موقع  پس شکمو تابشین -مامان

 هان مامان؟ هایی دارهپخت بیرون با من چه فرق

  دست پخت شما یه چیز دیگس -من

  :رو روي شونم حس کردم بابا بود که گفتیه چشمکم زدمکه یه دستی 

بعد یه چشـمک زد بـه   کسی جرعت نداره به جز من به خانومم چشمک بزنه 

  .منم دیگه چیزي نگفتم یعنی جرعت نداشتم که بگم.مامانم 

 بعد خوردن یه ناهار خوشمزه و گفتن خاطرات جور و واجور رفتم بـه اتـاقم  

به رنگ نارنجی یکی دیگش بـه   اقماي اتدیواراتاقم خیلی دوست دارم... رفتم

رنگ صورتی یکی دیگش به رنگ زرد اویکی دیوارم که میمونه کاغذ دیواري 

در اتاق و که باز میکنـی روبـه   کردم سقفمم به رنگ هفت رنگ رنگین کمون 

روت تخت بغل تختم میز مطالعمه دیوار موازي تختم تمام کمد دیـواري کـه   

ارایشمه حـاال از توصـیفات بگـذریم بـریم     نارنجیش کردم بغل درم میز لوازم 

دیگـه وقـتش بـود بـرم سـراغ       نقشه ریختمتا ساعت چهار سراغ نقشه خخخ 

و کرم انداختم پوشیدم و شال  مشکیبا شلوار  کرمیه مانتو... ي امتحان هاورقه

خییلـی کمرنـگ   یه رژ به عالوه کیف دستی کرم رو پوشیدم مشکیم کفشهاي 



اراسـپ  ل کـرد رفـتم طبقـه پـایین کـه      مـو کامـ  زدم و خط چشمم هم تیپمسی

 :گفت تامنودیدتلویزیون تماشا میکرد، 

  کجا تیپ زدي؟؟

 !!!فوضولی-من

 به جهنم نگو-اراسپ 

 حاال نمیخواد ارام بازي دربیـاري و قهرکنـی   شوخی کردم بابا:و گفتم پیششرفتم 

اره <کنـیم با سهند قراره برگه امتحـانی صـحیح   ... ي عمومهیچی دارم میرم خونه

  !>استاد نمره نده هامجون 

  ...تو و سهند  -اراسپ

مثه اون دفعـه کـه بـا    باشه برو فقط ارام چیزه :بعد بالحن متفکرانه اي ادامه داد

 !!!سهند کار داشتی نزنی همه وسایلشو داغون کنیا

 شسر بابانه بابا کارم درسته بعدم وسایالش فدا-من

  !بدنگذره:یوست و روبه من گفتباراناهم به جمع خواهرو برادري ما پ

  نیمنگاهیبهشانداختم



  هبعضیابزارننمیگذرهاگ:من

  ..کنارمنشست

  خبخداروشکرماکهبخیلنیستیم:بارانا

  حسود چیولییم بخیلنیست:من

  دیوونه اید دیوونه :اراسپ روبه ما

دریک حرکت کامال حرفه اي منو بارانا افتادیم به جون اراسپ که بزنیم البتـه  

احساس کردم داره اینم بگم که منو بارانا یکی میزدیم هفتا نوش جان میکردیم 

ي عموم از اهل خونه خداحافظی کردم و به سمت خونهدیر میشه براي همین 

اسـتم از دسـت اراسـپ    میگما اصال یه وقت فکرنکنین که من میخو راه افتادم

خونشون خیلی با ما  .رسیدمیه ربع بعد و بارانا روبا ارسپ تنها بذارم  فرار کنم

گـم خونمـون رو   فاصله نداره من عاشق مدل خونشونم همیشه بـه بابـام مـی   

یه اگه مخصوصا  مبفروشیم مثه خونه عمواینا بخریمآخه من عاشق حیاط بزرگ

  ...داشته باشه  ي خوشگلمباغچه

منم رفتم این طرف تر تا تـوي دیـد دوربـین     جواب دادزنگ درو زدم زن عموم 

  !کیه؟: گفت» همون زن عموم« آیفون نباشم که ویدا جون 

  ببخشید رفتگر «: منم صدامو مردونه کردم و گفتم



  »هستم اومدم ماهیانمو بگیرم

 باشه چند لحظهمنتظر باشید االن میگم براتون بیارن-زن عمو

از خنده منفجر میشدم که در باز شد و سهند اومد جلـو در مـنم یهـو    یعنی داشتم 

  آخیش پول شارژم جور شد :پولی که تو دستش بود و قاپیدم و گفتم

  ...تر کوچولو بدو پول رو رد کن بیادخخ؟ دخ!ناقال تویی؟ :سهند

  از استاد پول قاپیدن براي شارژ چه حالی میده ها امیگم-من

اخه اگه به امید سهند فتم تو حیاط و وارد حیاط شدم،و بعد از این حرف سریع ر

بوي گـل یـاس تـوي فضـا پیچیـده بـود        واي می ایستادم کاري از پیش نمیرفت

و  یـاس   سنگ فرش بود، سمت راست یـه باغچـه بـزرگ پـر از گـل      ناطشویح

بچه هاي فامیـل بـاش   گوشه سمت چپ یه استخر هست که . بودخرمالودرخت 

کنار باغجه هم یه دونه تاب هست کالً خونشون برعکس  خاطره هاي زیادي دارن

ها بـاال رفتـیم و وارد خونـه شـدیم از در کـه وارد      ماست دوشادوش سهند از پله

پلـه  سمت راست راه ايي سمت چپ آشپزخونه با ست طوسی نقرهشدیم گوشه

اتـاق زنمـو و عمـو و    خورده که میره به سمت باال که اتاق سهند و امیر مهدي و 

ها هم یه راهرو خـورده کـه تـوش حمـام و دستشـویی       زیر پله... انان بودشمهم



وسط حال هم که پذیرایی محسوب میشه بعد از بیرون اومدن از فکـر بـا صـداي    

زن عموي خوشگله من کجاس آهاي صاب خونـه تحویـل نمیگیـري    : بلند گفتم

ـ       رو مهمون ویژه داریا تحویل نمیگیري باشه مـن رفـتم خـدافظ دلمـو شکسـتی ب

  حالشو ببر 

  ؟زنمو راه گم کردي صبرکن ببینم-زن عمو

راستی مامان :زنمو اومد بغلم کردو همینجوري که توي بغلش بودم از سهند پرسید

  سهند ماهانه این رفتگر بنده خدا رو دادي ؟

خودشو جاي رفتگر زده تا پولی به جیب  خانوم کوچولورفتگر کجا بود این :سهند

  .بزنه

خب تو هم حاال انگـار چـه   :هند وباحالت حق به جانبی گفتمبرگشتم به طرف س

 نمیري یه وقت انقدر پول خرج میکنـی تفلـی زنـت   ! قدر بوده هی میزنی تو سرم

بعدشم سـههههههند مـن خـانوم کوچولونیسـتم بـه یـه بچـه چهارسـالم خـانوم          

 کوچولونمیگن 

 منت چیه خانوم کوچولو ؟: گفت شاديبا لحن سهند



هـاي  با سـهند رفتـیم روي مبـل   حیففف  چیز دیگه اومدم اینجابراي یه حیف که 

معلوم بود سهند از کوتاه اومدن من جاخورده بـود اخـه یـه اخـم     راحتی نشستیم 

و پرتغـال زن عمو سه تا سن ایـچ   گذشت کهیه ذره وقت ریزي توي صورتش بود

  زنمو شربت بخوریم یا خجالت؟: رو به زن عمو گفتم. تگري آورد

دلمی، بال چه خبر از این ورا کارت پیش ما گیـر کـرده؟ بـاز ایـن     عزیز -زن عمو

 سهند تک مادت کرده؟

 .نخیرم دلم برا زنمو جوووونم تنگ شده-یه نگاه به سهند انداختم 

 صحبتم با زنمو شروع شد سهند از خونه رفـت بیـرون اخخخییـیش   بعد از اینکه 

آهـااااااان خـدا   .... هند بـرم اي به اتاق سداشتم به این فکر میکردم که به چه بهونه

  .جوون عاشقتم آخه این چه عقل توپی بود تو به من دادي نمیگی بی جنبم

  !!!!!زن عمو جونم-من

 چیه دوباره زبون میریزي؟-زن عمو

 ؟باالمیتونم برم -من

حاال من گفتم این چی میخواد، پاشو برو میخوام یه سریال ببینم بـه  :مهربون گفت

 .درد سنت نمیخوره



-  زنمو -منا . 

زد یه نگاه به می یعنیا این اتاق سهند بم چشمکها باال رفتم از پله.زنمولپمو کشید

. پایین انداختم دیدم که سهند شکر خدا نیست با تردید در اتاق سهند رو باز کردم

هاشـم نیلـی رنـگ همـراه بـا      اتاق سهند خیلی قشنگه دیواراش آبـی سـفید پـرده   

تابخونه خیلی کوچولوهمینجور که داشـتم اتاقشـو   اي با یه کسرویس چوب سرمه

ها افتاد و تازه یادم اومـد بـراي چـی اومـدم اینجـا      دید میزدم یهو چشمم به ورقه

رو پیدا کردمو شروع  اها برگه خودمو بارانها از البه الي برگهشیرجه زدم رو برگه

  .پروند کردم به نوشتن که چشمتون روز بد نبینه صداي متعجب سهند منو از جا

 تو اینجا چکار میکنی؟ -

هیییییچـی  : منکه به ت ت پ ت افتاده بودم آب دهنمو با صدا قوت دادم و گفتم

  .گشتمباور کن اومدم اتاقتو یه نگاه بندازم همین ببینم تو اینجایی دنبالت می

معلومه داري دروغ میگـی میـدونی مـن     نداشتت تهابچه ی جون عمهآره -سهند

 .اتاقم بیادبدون اجازه من توخوشم نمیاد کسی 

عموش اسـتاد  انگارچی شده ادم پسـر مراقب حرف زدنت باشا حاال سهند-من

  باشه و لنگ نمره باشه اخه؟



حس کردم آروم شده اما وقتی چشماشـو بـاز    چشماشو بستیه لحظه  دسهن 

  کرد فهمیدم آرامش قبل طوفانه

 برو بیرون-سهند

 یه ذره بزرگ شو سهندخان خب حاال انگار چی کار کردم-من

اخـرین نگـاهی کـه بهـش     بیـرون  بدون هیچ حرفی از اتاقش اومدم باحرص 

از و از گوشـااش دود میزنـه بیـرون    سرشو بین دسـتاش گرفتـه   انداختم دیدم 

جـور کـه تـوي    به سمت خونمون حرکت کردم همینزنموخداحافظی کردمو 

بودم که این تـرم رو  کوچه داشتم به سمت خونمون میرفتم توي فکر دانشگاه 

از دست سهندم  بدم اوووف اوووف بارانااین خبرو چه شکلی به افتادیم حاال 

؟شـما  خوش می اد مـارو بندازه  روه خداخدلگیر بودم ولی نه به اون صورت ا

حـاال نمیخـواد خودمـو     خودتونو بزارین جاي من و بارنا چه حالی میشدین؟

ناراحت کنم اصالً خیلی خوب شد که شانسمونو امتحان کردیم اول و آخرش 

میفتادیم دیگه وقتی به خونه رسیدم سریع پریدم تو اتاق جوووونیخودم لباسام 

رو عوض کردم و رو تخت دراز کشیدم بازم فکرم رفت سمت دانشگاه خدایا 

رو بندازه یه  اها حاال بارانپسر عمومه این پسره بی عقل ما رو نندازه خیر سرم



چیزي ولی من دیگه که نه گندش بزنن با اون سؤاالش توي همین فکر بـودم  

  در اتاقم باز شد که 

  سریع گفت چی شد افتادیم؟بارانا حرف بزنم  تا اومدم

 نه-من

 پاس کردیم-بارانا

 نه-من

 نه و نگمه خب چی شد؟-بارانا

 اول سالم-من

 و بگو چی شده دیگهعلیک بد-بارانا

 اگه بدواَم که نمیتونم جوابتو بدم ولی هیچی نشد-من

 .چی چی هیچی درست قضیه رو از اول بگو-بارانا

وقتی چشمامو از خواب ناز باز کردم خورشید از پنجره تابید به چشـماي  -من

بایـد میرفتمـو جـامو    من هوس ورزش کردم اما نمیتونستم بـرم بیـرون    قشنگه



اینکـه  یاد امتحان افتادم گفتم امتحان مهم تره بیخیال باخورشید عوض میکردم 

 برم جاي خورشید حاال یه روز به ملت بد بگذره طوري میشه؟

 ی ؟مآراممممم مثه آدم میحرفی یا خودم بیام از زیر زبونت بکشم سونا-بارانا

 خیر سرت با هیجان میخواستم برات بگم خودزنی میکنیباش بابا چرا -من

 .خواهرماي اون هیجان بخوره تو سرم با این -بارانا

-هاي مبارکه رو میها داشتم جوابوقتی رفتم سراغ برگه.... ایشــــــااهللا-من

 .نوشتم که یهو میر غضب وارد شد

 افتااااادیم ات خاك بر سر بی عرزه-بارانا

داشتی تو بجام میرفتی حاال انقدر غصه نخور دستم درد نکنه اگه خیلی دل -من

 معلوم نیست شاید نندازتمون

 اي داریا افتادیم تموم شدچه دل گنده-بارانا

 بیفتیم بزار فوقش یه بار دیگه باید این واحد و امتحان بدیم دیگه-من

فردام زود از خـواب پاشـو برسـونمت    من میرم پیش بابا باشه پس فعالً -بارانا

 ایی رانندگی حال نمیدهدانشگاه تنه



 وظیفته خدایی-من

 يااابرو گمشو با-بارانا

 تهاجم فرهنگی-من

 گمشو-بارانا

  ...رفتم پایین تا ببینم از بانوي خانه چه خبره ازاتاقم رفت بیرونبعد از اینکه 

مامان گلم کمک میخواد : مامان مشغول شام درست کردن بود رفتم پیشش و گفتم

  آیا؟

 هانیومد دارهتعارف اومد -مامان

 هاوا مامانی چرا تعارف دخترت میخواد کمکت کنه-من

  مامان چشماش برق میزنه فکرکنم کیفور از اینکه دخترش خانومی شده 

که دیگه سر و کله مامان جان درست کن  و ساالد پسبرو :مامان روبه ن گفت

 آراسپ پیدا میشه

 چشم شما جون بخواه اگه گفتم نمیدم بیا شوهرم بده-من

 یه زبون دیگه بفرستت وروجک خانرفتی یا با -مامان



لپشو محکم بوس کردم و مشغول ساالد درست کردن بودم که بعـد از یـک ربـع    

که دیدم اراسپ خسته اراسپ تنهـا اراسـپ   صداي اف اف اومد رفتم آیفونو زدم 

حتماً از تمرین برگشته دیگـه رو بهـش   بی یار و یاور به در با گیتارش تکیه داده 

 :فتمگ

سالم بر داداش هنرمند چطور مطوره حال شـما؟ احوالتـون؟ دوسـتان گرامـی     

 .همکارا دختر جیگرا خوب هستن؟ سالم برسونید خدمتشون

  ... فقط خستم همین شکرخدا خوبمخواهرمنسالم بر -اراسپ

واقعاً هم خسته بود آخه خستگی از سر و روش میبارید با هم رفتیم به سـمت  

میز رو میچید که بعـد از احـوال پرسـی    با کمک بارانااشت مامانم د. آشپزخونه

همگی سر میز شام بودیم و داشـتیم  . بهش گفت که بره دستو صورتشو بشوره

 راستی آخر هفته کنسرت دارماااا: غذا میخوردیم که یهو آراسپ گفت

تازه صف اولم میشـینم بـازم گفتـه    آخ جانمی من میخوام بیاما گفته باشم -من

 میخونه؟کلک کی راستی باشم 



الهی من قربون این : گفت ق من سر کیف اومده بود یه لبخندي زدوآراسپ از ذو

اتفاقاً بچه پیداش کردم ذوق کردن شما برم یکی از همکاراي جدیدم میخونه تازه 

 ....خییییییلی باحالیه

  حاال اسمش چیه این اقاي دوست؟-من

  مهیار تونا-اراسپ

زشـت  مهیارتوانامهیارتوانااستتوانا: به خاطر همین گفتمازفامیلیش خندم گرفته بود 

  استفکرکنیدزنشمیخوادصداشبزنهتوانایمن

مهیار اگه بفهمه چی بهش گفتـی پوسـت کلتـو     وروجک: آراسپ خندید و گفت

  .میکنه

  .یه دنیا پشتمهمثله یه داداش دارم مثل شیر که سهله  چه کارا-من

نمیتونه جلوشو بگیره تازه توي این  اون اگه بخواد کاري رو بکنه هیچکس-مهیار

  .کار هم من کمکش میکنم

  دست شما درد نکنه-من

  به حالت قهر رومو از اراسپ برگردوندم



  بشه کماخه من دلم میاد یه تارمو ازموهاي قشنگ ابجی دست گلم -اراسپ

از اون جایی که از دلرحمی بخشندگی فروتنـی  :صورتمو برگردوندم طرفشو گفتم

آراسپ به عمو اینا اهان  من خبر داري و من نمیخوام دل تورو بشکنم میبخشمت 

 بگو اونام بیان

اسـتقبال کـرد مـنم دیگـه سـاکت شـدمو شـاممو خـوردم از          آراسپ از پیشنهادم

البتـه بـدون   صـبح بیـدار شـدم    م رفتم وبه اتاقي گرامی خداحافظی کردم خانواده

یـه یادداشـت    رفتم توي آشپزخونه هیچکس خونه نبـود غرغراي وحشتناك بارانا

نشستم پشت میـز  روي در یخچال بود که خبر از اینکه هیچکی خونه نیست میداد

تا لیوان خوردم کره عسل، نون پنیرگردو، کره مربا رو  2صبحونه آب پرتغالمو که 

امـاده  رفتم تو اتـاقم   به اتمام صبحونم دادم ترضایعد از اینکه میخوردم دو لپی ب

هاي مانتو مو میبستم که صداي زنگ آیفون بلند شد برم دانشگاه داشتم دکمهبشم 

-بود درو براش باز کردم تا بیاد تو چون هنوز نیم ساعت وقت داشتیم از پله اباران

  :میگفتکه رو شنیدم اها داشتم پایین میومدم که صداي باران

دخترتون از دیـار دوري امـده   سالاااااام کسی خونه نیست آهاااااي اهل خونه مثال 

  .چشم رنگیا نیستید یوهووو



 اووووف چه خبرته حتماً کسی نمیخواد جوابتو بده البد-من

 به چطور مطوري گوگولی مگولی؟-بارانا

 رفته افتادیاااااا تمنکه بدك نیستم تو چرا کبکت خروس میخونه انگار یاد-من

حاال هر چی من میخوام خودمو به بیخیالی بـزنم تـو   !!یعنی آرام واقعا که -بارانا

 نمیزاري؟

 خیالی بریمتو که همیشه بی عععاوهوووو-من

 بیرون میکنی؟ از خونه باباماالن داري منو-بارانا

کـالس   20ي بکار گرفته بودي االن  نمـره  تو این هوشو سر امتحان سهند-من

کالس و نمیخوام من فقط میخوام  20که میگه نمره  20ببین همون نمره بودیااااا

 تورو اونارو نمیخوام ارام نفسم تویی من هوارو نمیخوام

چنان اخمی کرد چنان اخمی کرد که دیگه زبونم قفل کردبعد که دید حرف نمزنم 

  :گفت

 باش پس تو دانشگاه مبیبینمتمنو مسخره میکنی 

 ی بلغور میکنی؟هاااان چی چ-من



تو دانشگاه میبینمت یعنی ماشین من باهات حال نمیکنه دیگه اهل خونه -بارانا

 خداحافظی 

 آم خنگ خدا انقدر منت نذاروایسا ببینم االن می.... برو گمشو-من

 تو که به من احتیاج نداري -بارانا

ار یشن ماشین ادمو سو بابا من نمیدونم مردم تازگیا چرا انقدر پرو شدناي -من

 ؟بعدم انگار نه انگار

 کوفت-بارانا

دقیقـه رسـیدیم دانشـگاه تـا پـامونو      بیست بعد از اینکه سوار پرشیا شدیم بعد از 

شروع کرد به انرژي منفـی دادن و غـر زدن بـه جـوون      اگذاشتیم تو دانشگاه باران

  .نازنینم

  یعن این میرغضب انداختمون؟: ب

 علم غیب دارم آیا؟-من

  .بخوونمگند اخالقم من حال ندارم دوباره این واحدو با پسر عموي : ب



کلـک خبریـه    ؟االن ایـن ریختـی؟   حاال براي چی انقد صبح تـو شـاد بـودي   -من

  استاداي جوون مجردارو تور کردي؟

  .خنگ خدا امیر مهدي آخر هفته میاد کنسرت دیگه: ب

  تو آمار امیر مهدي را آخه از کجا داري؟-من

دیگه خب با ایـن هفتـه میشـه سـه      دوبیود دو سه هفته اي برگرده از قرار ب: ب

  ...هفته

  .اوکی خوب حسابشو داریا خدا کنه اونجا هوایی نشده باشه-من

  باتو غلط کرده: یه دقیقه وایساد وقتی منظورمو فهمید جیغ کشید و گفت اباران

  .خواست کیفشو بزنه توي سرم که فرار کردمو افتاد دنبالم

  .غلط کردم تو رو خدا محیط دانشگاس پس جاااان امیر مهدي بیخیل بابا-من

همه داشتن با تعجب نگاهمون میکردن منم براي اینکه بیشتر از این ضایع نشیم با 

رفتم باال و وارد راهرو شدیم توي راهرو شلوغ بود به خاطر اینکه عجله از پله ها 

که متوجـه موقعیـت شـد آتیشـش      ابارانبه برد اعالنات نتایج امتحانارو زده بودن 

  .و یه نیشگون از پهلوم گرفت کنارمخوابید و اومد 



  .آخ آخ بی جنبه بی عقل-من

تالفـی   مونه، این نیشـگونم پسر عموکه ناسالمتی بی جنبه بی عقل اون سهند : ب

بعله .... بیا بریم ببینیم افتادیم یا که نه هم جواب منو ندهحاالاون حرف مزخرفت 

  .و آرامیس محمدي فر افتادن امحمدي فرروي تابلو نوشته بود که باران

شانس به جـاي بخشـش برامـون    بت گفتم این کار رو نکن حداقل یه چه قد : ب

  .میذاشتی

ول کن بابا حاال ببین چجوري حال این استادو میگیـرم مگـه نمیـدونی ایـن     -من

  .اااااااامونه همدي پسر عموسهند مح

  .تو که راست میگی: ب

  .ساعت سه تا کالس رو گذروندیم رفتیم خونه 4بعد از اینکه 

  :فصل سوم

با بارانا هم زیاد کـل کـل    مراقب خودت باشیا مامان آرام :باحالت نصیحت مامان

  .نکن



وا مامان جونم این چه حرفیه شما برید بـه مهمـونی برسـین نگـران مـا هـم       -من

  .نباشین ولی حیف شد نیومدین

ببینم ولی آقاي توتون چـی اینـا خیلـی     ماراسپوآره خیلی دوست داشتم بیا: مامان

  اما حاال اشکالی نداره دفعه بعداصرار کردن که شام بریم خونشون 

  .....رفتم که به خودم برسم،وش بگذره به شماهممامان جونم خ شهبا-من

 تم از این همه تکرارخسته از این همهخس..اي توروح هر چی توصیف من خستم

مانتوي صورتی مالیم که دکمه هایش طالیی با کمربنـد طالیـی    لباس یه توصیف

کیف و عالوه یه شلوار دمپاگشاد مشکی بـا به صورتی  روسريبود رو پوشیدم یه 

عروسکی پوشیدم، آرایشم که فقط یه رژ صورتی با ریمل و یه طالیی مشکیکفش 

و عکس سلفی در اوردم  کتوي آینه داشتم براي خودم شکلخط چشم نازك بود 

د میخواستین کی باشـه بارانـا بـود    در اتاقم شترق باز شکه یهو از خودم میگرفتم 

  .دیگه

پـایین زیـر پـام علـف سـبز شـد ایـن        بـریم  اگه از خودتون دل کندید بیایین : ب

  .گوسفندا دارن حال میکننا

  ا با هم نوعات بخوريدارم برات غذا آماده می کنم ت بده-من



  .من علف خوار نیستم گلم: ب

  .شکسته نفسی میفرمایین-من

  .برو بابا جیک ثانیه پایین نیومدي رفتم: ب

م تا منو دید سـوت بلنـد کشـید و    یسوار ماشین شد سریع.... باش بابا اومدم-من

  نخورنت: گفت

  تومنو نخور بقیه پیش کش -من

دسـت  :ود به همین خاطر روبهش گفـتم بش یه نگاه انداختم اونم خوشگل شده ب

  کمی تو هم از من نداریااا

  .شکسته نفسی می کنید ما انگشت کوچیکه شمام نیستیم: ب

  چشمای خوشگل ھمھ چیرو خوشگل میبینھ -من

  بر منکرش لعنت: بارانا

بارانا یه مانتوي سفید با یه شال آبی فیروزه اي که خیلی تو دل برو ترش کرده بود 

آرایششم همه چـی  وکیفو کفش ابی فیروزه اي سنتی با یه جین سفید پوشیده بود 

  .تموم بود



  : توي راه آهنگ دادیم

  یدلخوشیم همه

  دیعطاربامرواریدحتماگوشکنیدخیلیشاخه،عشقه،ماههدایجانمآهنگدلخوشیا

هامبشینهتوکهباجدایی ییکبارمعزیزمپایقصه خونمازتهسینهواسه همهدلخوشیمبهاینهمی:

  مونمبسکهبامنپرغروري ثلتومیم ممن جوریدوستداریاینهمهدوري

  .انگیزهسردتورودارمندارمدرد مونممنمنهبی عاشقمدیوونتممنباتوزندهمی

مشکلمدوستداشتنتنیستفقطاینهکهبشینی،بشینیبهپایحرفامنکنمحسکهخیلیتنهاممنوازد

  .خوامآخهخیلیدیگهسیرم ورینترسونکهبافاصلهرفیقمچیزیازتومننمی

گیکهخیلیدیرمنفسمبذاری هاتبشینمبازمی گیازهمیشهدورمپایغصه میگیباجداییجورممی

  شینمهرچیخواستیمنهمونم هاتمی کیشمهمدلوبرایهمشیمپایقصه

  همهدلخوشیم

یکم زود رسیدیم اما هیچ اشکالی نـداره رفتـیم و روي صـندلی هـاي رزو شـده      

فه داشتیم با بارانا میحرفیدیم که یکی ونشستیم داداشم با گروهش توي تهران معر

  ...که چشمم به سهند و امیر مهدي افتاداسممو صدا زد رومو این طرف کردم 



اونم هم رشته سهند و یه شرکت هم سالشه  28سهند  کوچیکهامیر مهدي داداش 

راه انداخته با سهند و براي یه کاري چند هفته اي رفته بود مسافرت امیر مهدي و 

سهند شباهت زیادي بهم دارن همون چشماي عسلی و موهاي قهـوه اي بـا ایـن    

می خنده دو تا چال خوشکل روي گونه اش می امیر مهدي وقتی تفاوت که وقتی 

همون طور کـه  البته اینم بگماا بارانا  که دیگه هیچی بارانا کشهافته قد و هیکلشم 

امیر یه دنیا فرق دارهـ  عاشق امیر مهدي  ولی اخالق سهند با امیر مهديفهمیدین 

اخه یه بـار الگـوي گوشـی امیـرو      مهدي یک پسریه که صد تا دوست دختر داره

م تـو  یفتـ م و ریرمـز گوشـیش و بـاز کـرد     یمپیـداکرد منو سـهند   باهزار زحمت 

-سحر-نگین-محدثه-عارفه-مایده-هانی-سپیده-مریم -2منا-1منا واااي مخاطبین

  نفیسه-یاسمین-ملیکا-مهسا-نهحنا

به موقعش درسـتش  جریان و گفتم باحالت متفکرانه و حرصی  گفتوقتی به بارانا 

سـهند یـه شخصـیت شـوخ و      صورتی که سهند به هیشکی رو نمیدهرداما میکنم

ال و امیر مهدي یک شخصیت مغرور و جدي البته مـن تـا حـا    توي فامیل شیطون

  مباصداي سهند به خودم اومدرفتارشو با دوست دختراش ندیدم 

سالم خانوماایی که تک ماده کردن نچ نج اصال از شما انتظار نداشـتم مـثال   -سهند

  شما دانشجویید امید ملت



  :باتوپ پربه سهند توپیدم

قبول ولی استاد بدجنس بداخالق خعععیییلـی سـه    میشدیمو 10واالااا من و بارانا 

  نقطمون صفر داد الهی خداازش نگذره 

حتما یه کاري کردین که استادم به شـما نمـره   : سهند به چشمام نگاه کردو گفت 

  .نداده دیگه 

 میر مهدي که تا االن با اون ژست مغرور خودش که دستاش توي جیب شلوارشها

  مگه چی کار کردن؟:ش دراومدوباالخره صدافقط شنونده بود 

هیچی باور کنید ما اصـال بـدون اجـازه سـهند ابـم تـوي       –سریع جواب دادبارانا 

  >اررره جون خودت<.دانشگا نمیخوریم

صداي دست و جیغ تماشاچیا نشون سهند میخواست چیزي به امیر مهدي بگه که 

ر بـا هـم   تازه فهمیدم این دو براد رفش شدبی خیالح میداد گروه اومدن روي سن

ست کردن هردوشلوارسورمه اي با یه بلیز سورمه به عـالوه ي یـه کـت سـبزابی     

  ...خوب میدونن چیرو با چی ست کنن خدایی

یه پسره دیگه جلوي  که یه شلوار مشکی بایه بلیز قرمز مارك پوشیده بود داداشم

آشـنا   اراسـپ بغلیه مرد همه بودن و بقیه نوازنده ها عقب نمی دونم که چرا قیافه 



رو کجا دیدمش که آهنگ شروع  طرفمی زد خواستم به مغزم فشار بیارم که این 

  .کرد شد و منو غرق خودش

چشامو میبندم می خوام که هر چی غصه اس بمیره که تو خواب :اون پسر غریبه 

  یکی از تنم عطرتو پس بگیره نمیشه نمیشه 

عشقت چـه قـدر سـینه    عزیزم نمیدونی » شروع کرد به خوندن سپیهو اینجا آرا«

  سوزه چه سخته آدم چشم به تاریکی شب بدوزه همیشه همیشه

شبا بیدارو روزا خیره به عکست این شده کارم دیگه طاقـت نـدارم   » حاال با هم« 

دلم میخواد یه جایی اونور دنیا خودمو جابذارم آخه عادت نـدارم تـو کـه نباشـی     

خاطره هامون واسه مـن خیلـی   ... خوابم نمیبره خیلی دلم میگیره فراموشم نمیشه

  .... دیره

ه داره چجوري میشه خنده رو لبام پا بذاره یه آدم چه قدر طاقت غص= پسر غریبه

  دو باره، دوباره 

یه جایی رسیدم که با هیچکی حرفی ندارم نباشی من هیچ حسی به روز = آراسپ

  برفی ندارم نمیخوام بباره 



شبا بیدارو روزا خیره به عکست این شده کارم دیگه طاقت نـدارم دلـم   = دو تایی

بذارم آخه عادت ندارم تو که نباشی خوابم  میخواد یه جایی اونور دنیا خودمو جا

  .نمی بره خیلی دلم میگیره فراموشم نمیشه خاطره هامون واسه من خیلی دیره

صـوت کـر کننـده شـون     تموم شد تماشاچیا با صداي دسـت و  وقتی خوندنشون

  ... تشویق میکردن و بعد از یه تعظیم کوتاه صحنه رو ترك کردن رواونا

  .حتما آراسپ بود خیلی سریع دکمه اتصال رو زدمگوشیم به صدا در اومد 

  .چه کردي تو بابا دخترا بشناي خدا فداي این داداش خوش صدام -من

  .پشت صحنهاینجایدبیا باراناباقابل شما رو نداشت حاال بدو بیا پیشم  -آراسپ

  .جون بخواهاي به چشم شما-من

آراسـپ  پیشذوق و شوق رفتم پیش بقیه و بهشون گفتم من دارم میرم  ک عالمبا ی

  .شمام بیایین

وقتی که داداشم و دیـدم بـا صـداي     مثل صف قطار همه پشت سر من راه افتادن

  :بلندي گفتم 



الهـی   ي یعنیا گل کاشـتی گرامی واقعا آفرین چه کرد هسالم به به سالم به خوانند

  .که دخترا فدات شن خدایی 

  >همیشه منو بارانارو اینجوري مسخره میکرد<خواهران غریب سالم به  -آراسپ

بـه قیافـه ي درهمـم    قیافمو درهم کردم الکی مثال مـن نـاراختم نگـاهی اراسـپ     

  :کردوگفت

  نگاه توروخدا قیافشو باشه ببخشید شماخواهرا تاج سر منید

  شماهمیدونه اید-بارانا

رفتار میکنه بـا اراسـپ و گرنـه بـه خـون      چون امیر اینجاس بارانا انقدر خانومانه 

  اراسپ تشنس

روش بـه   معـرفیش کنـه  تـا    رفـت  سراغ دوستش یعنی اون یکی خوانندهاراسپ 

سمت ما نبود ولی معلوم بود که یه شـلوار قرمـز بایـه بلیـز شـکل اراسـپ ولـی        

  ....تا روشو این وري کرد رنگ منو بارانا شد سیمان مشکیشو پوشیده

ایشـونم یکـی    بنده ایشون هستن خواهر کوچولوي من زلزلهمهیار جان  -آراسپ

  دیگه از خواهرام بارانا این دوتا دوقولوهستنا ولی اصال شبیه هم نیستن



  :دقیقه بزرگترم که منظورمو رو هواگرفت و گفت3باچشم بش اشاره کردم که بگه 

  بعععله این ارام خانوم ما

  بزرگترهسه دقیقه از بنده :بارانا پیش دستی کردوگفت

بـه بـه مشـتاق دیـدار چـه      = مهیار هم که یک لبخند خبیثانه روي لبش بود گفت

  !!عجب از این ورا

هیچی دیگه منت به سـرتون گذاشـتیم و   = منم خودمو بازنده نشون ندادم و گفتم

  !رو دیدید منانگار خدا آرزوتونو بر آورده کرده شما هم بازم 

مگه شما همدیگه رو می !!! چی:گفت دادشه بنده شد نخود و پرید وسط بحث ما 

  ...؟شناسید

مهیار هم سریع قضیه آب زرشکا توي کوه رو گفت بعععله ایشون همون آهـوي  

کم نمیوردم و هییی بش میگفـتم دسـت و پـاچلفتی     منم که... توي کوه ما هستن

بارانام تریپ اخالق برداشته بود جلـو امیـر    ....میخوري به بقیه جلو پاتو نمیبینی 

براي خانوم باشخصیتی مثل تو درست نیست اینگونه رفتارو ...مهدي کهادامه نده 

....  



مـن   اصـال تالفـی کـن   مهیار دیگـه ببخشید :به مهیار گفت اراسپ با شرمندگی رو

  پشتتم 

  اونوکه شک نکن اراسپ جان تالفی که بعله حتما -مهیار

اایی کـه ازش نقشـه هـاي شـوم بـراي مـن مظلـوم میباریـد         روبه مـن بـا چشـم   

  شنیدین که میگن زبان سرخ سر سبز میدهد برباد:گفت

  شماچی ؟شنیدین که میگن پاتوکفش کسی نکن:منم بالفاصله گفتم

عذزخواهی میکنم بعدم چشم غره اومد بـه  من به جاي ارام:ا روبه مهیار گفتباران

  من مظلوم غریب

  ارام -رانه ايبا لحن شماتت گبارانا

  . جمعکناینبساطادبآموزیتو.خوبهخوبه-من

مهیار باصداي بلندي خندید امیرم خندید اراسپم لبخند زد ولـی معلومـه خندشـو    

میخوره که من پررو نشم بارانا هـم کـه طبـق معمـول داشـت بـاخط نشـون بـم         

  میفهموند که خونه نمیزارم برسی سهندم که نمیدونم چرا اخم کرده بود 

  تونوبري دختر :ا صدایی که توش رگه هاي خنده بود گفتمهیار ب



  میدونم -من

  خیلی پررویی-مهیار

  اینم میدونم -من

  زبون دراز-مهیار 

  اینم تکراري بود -من

  برو بعدا باهم صحبت میکنیم –مهیار 

  زرشک-من

  ؟؟!!!جااانم ؟؟؟-معیار

  یچی همون پشت گوشتو دیدي منم دیديه -من

پـس البـد    -ردیف دندوناي سفیدش مشخص میشد وگفـت مهیار لبخندي زد که 

  قراره که ببینم اخه من دوست صمیمی اراسپم

  بعععله فکرکنم شیطان به بنده نظرکرده  -من

ماسـیدوبحث کشـیدبه    شسهند نطـق کـردو حـرف تـو دهـن     که  هاومد جواب بد

  م خونهیخیلی خستم بهتره برگرد: و گفتآراسپ روبه من کرد هاي متفرقهصحبت



 ام هم خستهخ جون گفتی منم هم گرسنهآ-من

اخه بارانا باما نیومد میره سهند خداحافظی کنم باراناوبعدش رفتم از امیر مهدي و 

نمیدونم چـرا سـهند انقـدر    قرار داره  ساغر و محدثه و فاطمه یه سره رستوران با

  ....اخم کرده بود برا همین به یه خداحافظی بلند بسنده کردم

یالد میومدیم بیرون بععععله چی فکر کردید کار داداشه من درسته داشتیم از برج م

کـرد  همچنین جاهایی کنسرت میذاره که با صداي دختري که داداشمو صـدا مـی  

  ...برگشتیم

 بفرمایید با من  کاري دارید؟_اراسپ روبه دختره

  -اون دختره ناشناس

اي داشـته  میتونم بـا شـما مصـاحبه   .... يمن عسل محبت هستم خبرنگار مجله

  باشم؟ 

آراسپ داشت عسل و قورت میداد خدایی حق داشت خوشگل بـود چشـاش   

نه چشماي اراسپ ابی پررنگـه امـا چشـماي    به رنگ چشاي خود آراسپ بود 

ابروها و موهاي مشکی که از زیـر شـالش اومـده بـود      این خانومه ابی روشن 

 ...بیرون با لباي باریک متناسب صورتش



 !ونمبنده در خدمت-اراسپ

  :عسل لبخندي زد و گفت

آقاي محمدي این کارت منه هر روزي که وقـت داشـتید بهـم خبـر بدیـد فقـط        

  .ترجیحا توي این هفته باشه

خـدایا اینـو از   !!! تاد اي جونم چه درخشـان فیه آن نگام به چشماي براق آراسپ ا

  !!!برق بکش تا مارم برقی نکرده

 خداحافظ با اجازه ببخشید وقتتون رو گرفتم-ناشناس

  به امید دیدار -اراسپ

 !به رفتنه دخترك نگاه میکرد

به امیـد دیـدار؟؟؟   » صدامو مثه آراسپ کردم و گفتم«جونم ادب و نزاکت -من

 !!!خبریه

 چه قدر حرف میزنی تو مگه گرسنت نیس-اراسپ

 بعله-من

 !پس راه بیفت-اراسپ



 !!!پادگان نظامیه-من

  !غلط کردم بریم: گفتمآراسپ یه نگاه خبیثانه کرد که منم 

رفتیم یه ساندویچی چرك و کثیف و دو تا فالفل مشتی زدیم تـو رگ یعنـی مـن    

و  تازه نصف ساندویچ فالفـل اراسـپم از دسـتش قاپیـدم      عاشق این جور جاهام

  !!!بعدش هم خونه و الال

  :فصل چهارم

با صداي آالرم گوشیم از خواب بلند شدم و سریع دست و صورتمو شسـتم بعـد   

دوباره رفتم توي اتاقم و یه دونه مانتوي نخودي بلند برداشتم با یه شلوار مشـکی  

بود که رفتم پایین  6:30ساعت  انداختمي مشکی یه شال گردن بربري هم و مقنعه

 >بگـردم <تو آشپزخونه که دیدم باباي گل خودم داره تنهـایی صـبحونه میخـوره   

  :رفتم پیشش و گفتم

 رتون با باباش صبحونه بخوره و برهسالم آقاي محمدي میشه دخت -

 اي؟صبح دختر بابا بخیر بیا بشین بغلم بگو ببینم چه کاره-بابا

ي گرامی شما امتحان داریم تازشم یه بـار مـا رو   آخ بابا امروز با برادر زاده-من

 !انداخته توي این درس



 دل پر داري ازش-بابا تک خنده اي کردو گفت

امروز حسابی روش و کـم میکـنم و امتحانـام و    اوووووف چه جورم ولی -من

 دمخوب می

، بیا این نون کره عسل و بخور بعدم ناسالمتی دختر منیاهمین جوره  حتما-بابا

 .برو که دیرت نشه

 ...اي به روي چشم-من

لقمه رو خوردم انقدي چسبید که نگو بعد لپ بابا رو بـوس کـردم و از خونـه    

ساغر و دیدم، ایـن سـاغري کـه مـیگم انقـدر      دانشگاه رسیدم که  بهزدم بیرون 

اي داره که به دل میشینه پیش خودتون تصور کنیـد صـورت   ي معصومانهقیافه

ههاي خوش حالـت  هاي درشت مشکی مژگرد و با نمک با پوست سبزه چشم

 ....و خیلی پررررر و ابروهاي پر پشت مشکی

 !سالم بر جام شراب بهشتی من ساغر-من

 و جا گذاشتی؟ اوبی؟ بال بارانسالم آرام خ-ساغر

 آره زبون درازي کرد جاش گذاشتم-من

 !؟!اي اذیتش کنیمپایه-ساغر



یه جا با هم بیفتیم دیوار که سـهله کـوه اورسـت کـه      ابعضیا اگه منو ساغر و باران

  ...کنیمسهله کهکشان راه شیري رو فتح می

 باشه چیجوري؟-من

 به یاد دبیرستان آب بازي کنیم؟-ساغر

 !ایول دمت گرم تو فقط شلنگ آب و بده بقیش با من-من

اوناهاش اونجاس کنار چمنا بیا بریم قایم بشیم تـا بتـونیم غافـل گیـرش     -ساغر

 .کنیم

کشیدیم که باالخره ملکه الیزابال تشریف فرما  اخالصه با ساغر کلی نقشه برا باران

  شدن

 ساغر برو برو باش حرف بزن تا متوجه من نشه-من

 و دیگه کی هستی؟بال ت-ساغر

 دیگه حاال برو نشناختی من آرامم-من



مشغول صحبت شد منم خیلی خونسـرد شـلنگ بـه دسـت      اساغر رفت و با باران

تا اولین قطره آب خـورد روش   اباران... رفتم پشت باران شلنگ رو طرفش گرفتم 

  :سرش رو این ور کرد تا منو دید یه جیغ کشید و گفت

  ...ون ور تمام زندگی مو خیس کردياي درد بگیري آرام بگیر ا

  خندیدساغرم دستش رو شکمش بود قاه قاه می

بـس   باجیغ ادامه داددست به یکی کردید دوتادرد، مرض، حناق باز شما -بارانا

 یییییییدکن

 .نمیخوام این جوري جیگرتري-من

 ...باشه بهتره توأم جیگرتر بشی-بارانا

 قاپید و افتاد به جونه من و ساغربعد توي یه حرکت شلنگ رو از دست من 

 نکن روانی مریض میشیما-من

 .اي بابا حاال این آرام یه شکري خورد نکن دیگه_ساغر

 ساکت شید هنوز مونده وایسید دلم خنک شه-من



پسر و دختر بـود دورمـون جمـع شـده     یعنی انقدر جیغ و ویغ کردیم که هر چی 

  !!!!یکه مینداختندن و بمون میخندیدن حاال این پسرام مدام تبو

تو این هیرو بیري حراستم اومده بود و داشت بمون گیر میداد البته خدا پدرشـون  

-هنـوز داشـت رو مـا آب مـی     اباران کردن اینرو بیامرزه و گرنه اگه دخالت نمی

ي امتحان نشستیم کـه  ما سه تفنگ دار موش آب کشیده رفتیم سر جلسه...ریخت

  :یکی از پسرا گفت

پـس البـد    ندختـر  این سه تا خـانوم اگه :نارو بعد روبه دوستاش گفتخدااااایاي 

  !دوست دختراي ما باز یافتین

زدن این حرف مصادف شد با ورود سهند که تا ما رو دید اخماشو تو هم کـرد و  

خانوم محمدي این جا دبیرستان نیست ایـن جـا کـالس مـن و جـاي مـزه       :گفت

  !کنمره از نمره سه تاتون کم میپروندن و از این جور کارا نیست یکی یه نم

حاال ما حاال چرا این حرفارو فقط به من میزنه ساغرو باراناهم خیس بودنابگذریم 

بععععلـه بعععععلـه   : هم شیطونیمون گل کرده بود و هـی تـوي حـرفش میگفـتم    

  بععععله حق با شماس 



پس سه نمـره کـم   کنیدمسخره میمنو:سهند متوجه قضیه شدوجوشی ترشدوگفت

  !!!میشه

شـعور  با گفتن این حرف هر سه تـامون بـه کـل خفـه شـدیم کـه اون پسـر بـی        

  استاد چی کارشون دارید؟:گفت

 !شما حرف نزنید که این امتحانو افتادید-سهند

  ...مام با کلی انرژي منفی امتحان رو دادیم! بدبخت پسره فکش افتاد

  ها چه کردید؟بچه: امتحان ساغر گفتبعد 

 !17ولی با این حال  شدممی20-بارانا

منم همینطور، اي خدا اون پسره الهی بره زیر قطار تیکه تیکه بشـه احمـق   -من

 !ي ناقابل پریدسه نمره

 هی حالم گرفته شد بدجور-ساغر

اق تـ ها تحریکم کـرده بـود بـا عصـبانیت دویـدم طـرف ا      من که این حرفاي بچه

  چت شده؟:دستمو کشید و گفت  اکه بارانساتیدا



پسره ي پـر رو فـک کـرده    :میزدم دستمو از دستش بکشم بیرون گفتم من که زور

الکیه، باید بفهمه با کی طرفه که هی باعث عذاب آدم می شـه منکـه آب از سـرم    

  گذشته چه سه نمره چه ده نمره، به درك 

  .باش باش فقط آروم باش -بارانا

  !ولم کن دیگه-من

اتاق اساتید که گفـتن سـهند   موفق شدم از دست بارانا خالص شم رفتم به طرف 

منم سریع به طرف پارکینـگ رفـتم کـه دیـدم تـوي ماشـینه و داره       . رفتش بیرون

  !ماشین نشستمدر ماشین و با شدتی باز کردم وتو روشنش می کنه

  آرام خوبی؟ -سهند که تعجب زده بود گفت

آفرین نمی دونم، تو چه طور استادي هستی که به خاطر یه ذره شیطنت و یه -من

  !!!حرف بیخود یه پسره از ما سه نمره کم کردي

  ...آرام گوش کن -سهند

نه تو گوش کن آقاي محمـدي ازت بـدم میـاد ازت     :پریدم وسط حرفش و گفتم

انقدر مغروري انقدر از باال به همـه   متنفرم از اینکه انقدر خودتو تحویل می گیري

  ...نگاه میکنی 



ن ماشـین مزخـرف اومـدم پـایین     بگم ازاوچیزي دیگه  شدت عصبانیت نذاشت 

دنبالم که سـریع یـه تاکسـی    تندتندنفس میکشیدم تاآروم شم سهند میخواست بیاد

انقدي از زمین و زمان پربودم که باهمون لباسارفتم زیردوش . خونه گرفتم و رفتم

گـه درد یعنـی بـري زیـر آب دوش     کـه می آب سردیهویاده یه اس ام اس افتـادم  

حس نکنی اون وقته که میفهمـی چـه بالیـی سـرت     و سرداوموقع سرد بودنه آب

کردم نمیدونم چـرا  ن بالرو سرم آورده اما بی اختیارگریه مینمیدونم کی ای. اومده

ــودم زحمــتم ایــن شــده جــوابش    ــده ب شــاید بخــاطر اینکــه بکــوپ درس خون

رون اولین لباسی که آخیش کلی سبک شدم حوله پیچ از حمام اومدم بی....نمیدونم

همـون جـوري موهـامو بازگذاشـتم     یه تاپ و شلوارك سفید بـود  یدبه دستم رس

  ...نداشتمهم آرایش اینا رو حوصله 

 از اتاقم اومدم بیرون انقدر حالم بد بود که متوجه نشـدم هیشـکی خونـه نیسـت     

بـه گوشـیم   رفتم سراغ یخچال و یک عالم اب یخ خوردم واااي که چه حالی داد 

کلی اس ام اس که همش از بارانا و ساغر بود  تا میس کال داشتم و 12نگاه کردم 

بدبختا رو یادم رفتشآخی  چه قدر نگرانن براي اینکـه از نگرانـی درشـون بیـارم     

اولین بوق برداشت اصن مجـال حـرف   که باابهشون زنگ بزنم بارانفتم رتصمیم گ

  .زدن بهم نداد



بزنـی  اي بگم خدا چیکارت کنه میخواستی بعد دو سـاعت دیگـه زنـگ    -بارانا

ي چش سفید نمیگی باید یه خبري به ما بدي هان بی چشم و رو پریدم دختره

 :وسط غراش و گفتم

 باش باش آروم دختر من معذرت میخوام باران جووونم اشتباه کردم

 نوچ نمیشه بیشترش کن-بارانا

 !اله الی اهللا غلط کردم خوبه؟ال -

 جان من بگو چیز خوردم بگو تا ببخشم؟-بارانا

 گم نشو پررو جو گیر نشو که اعصاب ندارمبرو -من

 خداحافظ: با خنده اباران

بـه  .ورمآگوشی رو داد به ساغر اخه با هم بـودن اون روهـم ازنگرانـی در   بعدشم 

  ....خوابم بردروي کاناپه خوابم بردخاطر خستگی زیاد 

  =فصل پنجم

بـال  ماه مثله برق و باد گذشت و ما هم داشتیم خرخـونی میکـردیم یـا کـه دن     سه

کاراي پایان ناممون بودیم که باالخره دیروز همه چیز تموم شد و ما این مـدارك  



اگرم افتاده من در جریان نبودم به  توي این سه ماههیچ چیز اتفاق نیفتاد.رو گرفتیم

ولی گذشت ومن آتیشـم خوابیـده بـود   یادمه یه هفته از بحثمون میجزقضیه سهند

تا اینکه یه روز خودش اومدخونمون !!!! وي پرررهنوز بهش محل نمیذاشتم پسره

رورشـو کنـار   خواستم ناز کنم ولی وقتـی دیـدم غ  عذرخواهی کرد اولش میوازم 

بععععله چی فکر کردید .این کوچیکش کنم و بخشیدمشگذاشته نخواستم بیشتراز

یه نگاه به ساعت کـردم کـه سـاعت    خانوومم منکه عینه این دختراي لوس نیستم 

بـه  کرد خیلی کسلم دلم هیجان میخـواد بـا یـه فکـر     ایی میروش خودنم 22:30

  سمت اتاق بارانا دویدم بدون این که دربزنم پریدم تو

یعنـی محبـت از سـر و روي مـا     «!!!! مـن به به سالم کروکدیل خواسـتنیه  -من

 »میچکه

 ؟ چه طوري؟؟؟!سالم گودزیال؟-بارانا

 پکري؟؟! حالهبیمثل من به لطف شما عالی تو چی چرا انقدر صدات -من

هـا رو جمـع کنـیم بـریم     اي بچهخفن دلم لک زده برا یه ذره تفریح پایه-بارانا

 ؟!ارم؟

 آم بچه هارو جمع کنفردا شب؟ معلومه که می-بارانا



اد بعد بشـکن زدمـو   ونی به خاطر اینکه امیر مهدیم میخوبه عالیه اصال مید-من

بارنا امشب چه شاده الي  گل در اومد از حموم دوماد دراومد از حموم:خوندم 

  ...الي الالي

 بارانا باحرص متکاشو به سمتم پرت کرد 

 ؟دونم تو به کی رفتی دختر من نمی-بارانا

 به صاحبش رفتم -ابروهامو باال انداختمو گفتم من

 خواهرمکوفت اصن من چراباتو-بارانا

 سعادتیه برات-من

 میزاري بخوابمحاال تا نباشه ازاین سعادتا،-بارانا

 نوچ-من

 اي کوفت چه مرگته؟؟؟-بارانا

میخـوام حکـم   :دلم میخواست یه کوچولـو حرصـش بدمبـه خـاطر همـین گفـتم      

 بزرگتري رو به جا بیارم و برات الالیی بخونم 

 !!!واقعا میخونی؟-بارانا



 آره-من

 عجبه سرتغ بازي در نیاوردي؟؟-بارانا

 !خت بدبختدلم به حالت سو-من

 !بخون-بارانا

الالیــی دشــمن جــونم کجــایی، الال الال الالیــی اقــدس جــونم   الال الال-مــن

ــر مهــدي و روي اســب    ــی امی ــدار نشــی، الال الال الالی ــت بی بخــوابی و هیچوق

  ...سفید با دختري تو خواي ببینی

  !از اون ور دراومد اتا این حرف از دهن من اومد بیرون جیغ جیغاي باران

  !اي به ترشی دختر –اباران

ــده   ــا خن ــن ب ــرس  -م ــی    فکرنت ــت م ــر داره از دس ــه امی ــاش ک ــودت ب  ره خ

  ...ان صفخواستگاراي من که پشت در تو

  بگیرهمرض روآب بخندي بدبخت اونکه تو رو -اباران

 .دیدي خودتم اعتراف کردي، خواستگار دارم-من -

  بیرونهیس بسه برو -اباران

 .بوسمت اوخی شرت کم، می-من



راســتی یــه ســر بــرو پــیش  بوســت بخــوره تــو ســرت شــبت بخیــر -بـاران 

  .اراسپ

  شب خوش باش -

ــواري   اومــدم بیــرون  از اتــاقش ــا بــرعکس منــه دیــواراش کاغــذ دی اتــاق باران

بــنفش صــورتی ســت ســفید همــه چــی مرتــب و ارامــش بخــش خــاك توســر 

آراسـپ و زدم و بـا بفرماییـد آراسـپ رفـتم تـو اتـاقش کـه          سلیقه اش در اتـاق 

ســرش ... و بــا کتــابی تــو دســتش دیــدم تخــتشاون و در حــال خوابیــده روي 

  !رو از کتاب آورد بیرون و با دیدن من لبخند مکش مرگی زد

 !داداشی؟-من

  !جونم -آراسپ

 !مدرکمو گرفتم دونی که امتحانا تموم شده آراسپ می-من

  !!!خب -آراسپ

خب بـه جمالـت بـا بـاران تصـمیم گـرفتیم بـرا فـردا بـریم          بی احساس -من

 !ارم، میاي؟

تــونم  فــردا شـب؟؟ مــن برنامـه خاصــی نـدارم فقــط مهمـونم مــی     -آراسـپ 

  ...بیارم



ــن ــره   -م ــه بهت ــتر باش ــت بیش ــی جمعی ــا هرچ ــون آره حتم ــی .مهم ــاال ک ح

 هست؟

  یکیش که مهیاره -آراسپ

هــا حســاب کــرد همــش  ي محمــدي بابــا اونــو کــه بایــد جــز خــانواده-مــن

 بعدیش کیه؟... ولو

  عسل -آراسپ

  !ا رو شنیدم تریپ غیرت برداشتممن که تا اسم یه دختر اونم ناآشن

اي نیگـا مـن چنـد ماهـه      اي خـاکبر سـر کـافر عسـل دیگـه چـه صـیغه       -من

 !مراقبت نبودم ببین از دست رفتی آخه بزرگ شو پسر

دونـم بـا ایـن لبخنـدا قــرارداد      آراسـپ دوبـاره لبخنـد مکـش مـرگ زد نمـی      

  !!بسته بابا ببند نیشتو

یادتــه رفتــیم .تــا بــرات بگــم»دادرشــو نشــون کنا«بیــا اینجــا بشــین -آراســپ

  ...برج میالد یه دختره خبرنگاره آخره کار دیدیمش

  !!!خب!خب!یادم اومد اوه آهان -من با تفکر

ــه داد «خــب راســیتش  -آراســپ ــایین و ادام ــداخت پ ــون »سرشــو ان اول از هم

دونـم اون روز چـی تـو مـن تغییـر کـرد        نمـی این دختر مظلوم به دلـم نشسـت   

هرچی بود بعدش همش تو فکـرش بـودم و تـا ایـن کـه باهـاش قـرار گذاشـتم         



حتــی محبــتش بــه  ي حرکــاتش همــه رفتــاراش همهدیــدنش قلــبم آروم شــدبــا 

بـراي همـین خواسـتم باهـاش بیشـتر آشـنا بشـماون اولـش قبـول          شـینه   دلم می

ازش صـا پـیش بابـاش رفـتم و    شخنکرد فکر کـرد منظـورم دوسـتی ولـی وقتـی      

بـه بارانـا گفـتم ماامـانو     اجازه خواستم که بـا عسـل در ارتبـاط باشـم قبـول کرد     

  ...بابام درجریانن فقط توموندي که دنبال یه موقعیت عالی میگشتم 

دیگه بقیه حرفاي آراسپ و نفهمیدم فقـط یـه بغـض تـو گلـوم بـود هرکـار        

ازیر بشـه کـه همـون موقـع     کردم نتونستم قورتش بدم و باعث شـد اشـکام سـر   

  ...کرد آراسپ سرشو آورد باال و با تعجب به اشکام نگاه می

  الهی چی شد خواهري -آراسپ

- .......... 

  !آرام -آراسپ

پیشـم  داري از... یعنـی ... کـی عاشـق شـدي    پ تـو آراسـ : بـا هـق هـق گفـتم    

مراقبــت  ونو ازمــ ولــی تــو همیشــه میگفتــی پــیش منــو بارانــا میمــونی  میــري

  و دوباره گریم گرفت ! میکنی

م بـرم سـفر   نبینم چشماي خـواهرم گریـون باشـه مـن کـه نمیخـوا       -آراسپ

  ...اگرم ازدواج کنم بازم من داداشتم و توام خواهرمقندهار

توهمیشـه بایدشادباشـی   :اشـکاي روي صـورتمو پـاك کـرد و گفـت     آراسپ 

یــه شــب  اجــوابش یــه لبخنــدزدم بــدربیــنم چشــمات خــیس باشــه هــا مــنم  ن

ــاهزارجور...بخیراتــاق شــو تــرك کــردم فکــر مختلــف مثــل اینکــه  اون شــب ب



اخالق عسل چه جوري کـه تونسـته دل داداشـمو ببـره خـانوادش چـه جـوري        

بـی خیـال افکـارم شـدم و     !!! اي واي اگه آراسپ ازدواج کنـه مـن چـی بپوشـم    

  ...با آرزوي بهترینها براي خودم و خانوادم خوابیدم

بـاز  اصـال هنـوز بـین خـواب و بیـداري بـودم چشـمامو        صبح یهو خیس شـدم  

آب باالسـرمه یهـو    یـه لـب خنـدون و یـه پـارچ خـالی      کردم که دیدم آراسـپ با 

  !آراسپ می کشمت: مغزم شروع کرد به تحلیل کردن اتفاق و جیغ کشیدم

اینــه دیــدم چــه  بشــم کــه خودمــو جلــويخــارج وازدر نمکاونــم ســریع فــرار

اي شـونش کـنم اراسـپ در میـره بـه خـاطر همـین حولـه         موهایی نمیتونم کـه  

اومدم بیـرون کـه یهـو بـا سـهند روبـه رو شـدم یاخـدا         ... رو دور موهام پیچیدم

این اینجا چی کارمیکنه؟ فکرکنم تنهـا اومـده اگـه بارانـا بفهمـه بـی امیـر اومـده         

  .به حالش گریه میکنمم چنان کاري باش میکنه که من

  حموم بودي؟:ت سهند نگاه به سرم کرد و گف

ســــــــالمتوخوردي یــــــــه ســــــــیخ دل جیگــــــــرم روش  -مــــــــن

  موهاممعلومنشهروخونهاستحولهانداختمحرمپهنهپهدیدمنام

  .ازدست تو :اي کردو گفت سهندخنده ي مردونه 

چی پوشـیده یـه   پـایین میرفـت تـازه فهمیـدم سـهند     وقتی کـه بـه سـمت طبقـه     

بــاال بایـه عطــر  استیناشـم داده  جذب مردونـه کــه  مشــکی بایـه بلیزســفید  شـلوار 

یـال اراسـپ شـدم رفـتم     دیگـه بیخ ثل ایـن اسـتاداااي باحـال تورمانا   تلخ خخخ م

یـه فکـري زد بـه    تواتاقم موهـام خیلـی خـیس نشـده بـود خشـکش کـردم یهو       



لیـز  رفـتم سـمت کمـد لباسـهامو یـک شـلوار اسـپرت بـادمجونی بـا یـه ب          سـرم  

بـه عـالوه شـال     یـه رژ صـورتی ملـیح هـم زدم    .خیلی خیلی هانی سفید پوشیدم

دیـدم سـمند هنـوز     رفـتم طبقـه پـایین کـه    .نـامحرم حالیمونـه  دبعععله محرم یسف

خـوردن بـود مـنم     چـاي سهند روي یـه مبـل نشسـته بـود و مشـغول      خونمونه 

ــتم روي   ــدم رف ــوب دی ــت رو خ ــه موقعی ــاریش  ک ــل کن ــتهامو   مب ــتم دس نشس

گذاشــتم رو پــامو کلــی خــواهش و التمــاس ریخــتم تــو چشــمام بــا یــه لحــن  

  سهند: گفتم واهشیخ

ســریع سرشــو روبــه مــن شــنید تــا صداموتــواین دنیــا نبــود که حواســش ســهند

  بله: با تعجب گفتکردو

  .میدونی امشب قراره بریم پارك: تو چشماش زل زدمو گفتم

؟نمیخواي کـه دل منـو بشــکنی و نیـاي بایـد امیــر     تــوام میـاي :مظلـوم تـر گفـتم   

  .مهدي هم بیاري گفته باشم

باشـه  : سهند که از این حرکات من خندش گرفته بـود بـا یـه لحـن بـامزه گفـت      

  ! دختر لوس

  : من که خوشحال شده بودم دستامو بهم زدمو گفتم

در ضــمن لــوس دوســت دختــراي .عملیــات باموفقیــت طــی شـد !!! آخ جـووون 

  ...برمتونی بیاري ها فعال من  اگه خواستی مهمون هم میتازشم  نتنداشت



بارانا دویـدم هنـوز بارانـا خـواب بـود بـه خـاطر همـین باصـداي          به طرف اتاقو

  !حله اسالم سالم،باران:بلند درگوشش دادزدکو گفتم

ــه ســمتم حملــه ور شــد بعــد از اینکــه   باران ــازه از بهــت دراومــده بــود ب اکــه ت

: انجــام دادیــم روبــه مــن گفــت >کتــک و دعــوا خودمــون<نــرمش صــبحگاهی

  چی حله؟؟نگفتی 

 !!پارك دیگه؟-من

  جونم خواهرآهان راستی  -ارانبا

 بله -

  آرومم -باران

 هوم -

  اي مرض خب بگو جانم دیگه -اباران

 جانم -

  فروشگاه یخورده چیپس و پفک بگیریم بیا بریم  -اباران

 .اره اینو هستم-من

  باش»...«چهار فروشگاه خانوادهپس ساعت ! اي فدا مدا -اباران

  اوکی-



  قربونت شم  -باران

 خواهريخدا نکنه -من

سـت پخـت نجمـه بـانو همـراه بـا خـانوادم خـوردم و یـه          دبعد اینکه یه نهار با

دونـم چـرا    بـود کـه رفـتم تـو اتـاقم نمـی       3:15کوچولو باشون حرفیدم،سـاعت  

ــاپم یــک آهنــگ تــوپ از    ــزنم اول از تــوي لــپ ت ــاده بــود تیــپ ب ــم افت بــه دل

جـین  ردم و رفـتم سـراغ انتخـاب لبـاس بعـد کلـی ور رفـتن یـه         پلی کـ داداشمو

رو انتخاب کردم یه مانتوي طوسـی کـه روش یـه کـت سـفید اومـده بـود        یخی 

رفـتم تـو کـار آرایـش الك     . طوسـی بـا کیـف و کفـش     سـفید رو پوشیدم شـال  

رژنـارنجی زدم بـه چشـمام    زدم بعـد اینکـه خشـک شـدن یـه کوچولـو        نارنجی

هم کاري نداشتم این دفعهبابارانـا بـاکلی ذوق رفتـیم بـه سـمت فروشـگاه مثـل        

یـه دونـه از    که منو بارانا ابمـون تـوي یـه جـوب نمیـره بـاهم هرکـدوم       همیشه 

ایــن ســبدا برداشــتیم تــاتوش خریــدامون بریــزیم مــنم کــه انگــار ایــن ســبدرو  

ماشین فرض کرده بودم داشتم بـاش تـوي فروشـگاه ویـراژ میـدادم کـه یهـووو        

ســبدم خــورد بــه ســبد یــه اقــاي جــوون ترگــل ورگــل کــه دوچشــم وحشــی  

متناســب پوســت ســبزه ایــن اقــاي حــواس پــرت یــه ذره  مشــکی لــب و بینــی 

  دختراست دیگر:نگام کردوگفت

 دختراســت دیگــر تــاج ســر مهربــون خوشــگل حــس طراوتــه:بالفاصــله گفــتم 

  نمونه اس 



ــوا    ــدم از اون ح ــنج ق ــتم پ ــدمو رف ــدي رد ش ــش تن ــدم از بغل ــرت دور بع س پ

بـه یـه چرخـه دیگـه پسـره مـات و مبهـوت مونـده         دوبـاره سـبدم خورد   انشدم

ــتم  ــه اون گف ــن روب ــود م ــه   :ب ــوارض بیکاری ــا ع ــین این ــو ناراحــت نکن خودتون

  بیکاري

یه صداي قهقه از پشتم شنیدم کـه دیـدم همـون حـواس پـرت دیـدم هـوا پسـه         

بارانـا تـوي صـف    حسـاب کـردیم    خوراکیـامونو بابارانـا رفتـیم   .سریع جـیم زدم 

مونــد ولــی مــن ســریع حســاب کردمــو و اومــدم بیــرون البتــه ایــنم بگــم کــه   

خریدامم گذاشـتم بارانـا بـرام بیـاره هههههـه یـه پورشـه سـفید نظرومـو جلـب           

بــه کــاپوتش تکیــه دادم عجــب ژســت قشــنگی کــرد عجــب چیــزي بــود پســر 

هـو  هرکی رد میشد یه نگاهی بم میکرد توي یـه فضـا دیگـه سـیر میکـردم کـه ی      

  صداي افسر راهنمایی رانندگی رو شنیدم 

  خانوم ماشینتونو درست پارك کنین:افسر

  اي به خشک شانس ماشین بد پارك شده 

  مثال درست پارك نکنم چی میشه -من

  خب جریمه میشید-افسر

  برام مهم نیس  –من 

  نامردي نکردو صدتومن جریمه نوشت داددستم 

  کمه بیشتر بنویسین-من

  افسر باحرص صد تومن و کرد دویست 



  بازم کمه-من

ــه رو       ــنم جریم ــتم م ــد و داد دس ــرد چهارص ــه رو ک ــه جریم ــن دفع ــر ای افس

  :گذاشتم روي شیشه پاك کن ماشین و روبه افسر گفتم 

  ماشین براي من نیست 

ــر     ــر چشــماي متحی ــه چشــم زدم و دربراب ــک پلیســیمو ب باژســت خاصــی عین

  .......ا حرکت کردمافسر به سمت ماشین خودمو باران

  

  

ــود کــه تصــمیم گــرفت  ــ نوم کــارامویم بــریســاعت شــیش و خــورده اي ب م یبکن

 میم حــاال نکــه هــیچ موقــع دوســت نداشــتیبرســ ونم بــه خودمــیدوســت داشــت

  !!!ماخواهرا

چـون مـا بیشـتر    یم م یکی از سـت هـاي لباسـامو بپوشـ    یهوس کردمنو بارنا 

اي روشـن کـه عروسـکی     وهمـانتو قهـ  : کنـیم اونـم گفـت    خریدهامونو بـاهم مـی  

  !!!بپوشیمبود رو با شلوار راسته کرم و شال کرم رو 

وبـــاالخره مشـــون یم و پوشیدیلباســـهاي مـــورد نظـــر رو انتخـــاب کـــرد

روي میــز آرایشــم نشســتم و بــه    هرکســی رفــت ســراغ ارایــش خــودش     

همین اول یـه خـط چشـم    ه کـردم دلـم نیومـد آرایـش نکـنم بـرا      وسایالش نگـا 

یـه رژ هلـویی هـم زدم کـه مـزه       عـالی شـدم  خوشگل و بـا یـه ریمـل زدم کـه     

  !داد پرتقال می



موهامو باال سرم بستم و شـالم رو سـر کـردم دیگـه تیـپم تکمیـل شـده بـود         

تا از در اتاق اومدم بیرون آراسـپ هـم همـون موقـع اومـد بیـرون تـا منـو دیـد          

  :گفت

 میدوزدمتبابا نکن این کارو  -

 :منم یه نگاه به تیپش کردم سرت زدم و گفتم... چه کنیم دیگه  -

 چه کردي الهی خودش دورت بگرده! بابا عسل پوش -

  .خودت مایه بذارآخه ازاون چرااز –پآراس

یم داداش هنــوز مــن آبجیــتم آ وایساوایســا یــه ئــه ئــه ئــه، دیگــه نداشــت -

 شوهر بازي براش درآرمخواهر

  :آراست لپمو کشید و گفت

ــرم ســبســه شــیط ــن می ــوهم بروون م ــایینوییچوبردارم ت ــیش  پ توماشــین پ

  .بارانا

ــه چشــم ــان باباازاونا مــنم ی ــیش مام خــداحافظی کــردم ک بهــش زدم و رفــتم پ

  .میکلی سفارش کردن که مراقب باش

  :گفتموقتی توي ماشین نشستیم خودم سرصحبتوباز کردمو

ادامـه  بـا یـه لحـن شـیطون     «آراسب تـو هیچـی از خـانواده عسـل بهـم نگفتـی       

  ببینم داداش داره؟» دادم

  .اوهوم دوتا –پآراس



یعنـی خـدایا شـکرت    » دسـتامو بـردم بـاال و ادامـه دادم    «! به به چه شـود  -

 .الکی الکی شوهر پیدا کردم

ببیـنم تـو کـه هنـوز بچـه اي دهنـت بـوي        :آراسب یه اخـم الکـی کـرد و گفـت    

بارانـا هـم از   <بـاز بارانـا یـه چیـزي      شیر می ده، آخه تو رو چه بـه ایـن حرفـا   

  >اون خنده ها کرد

 کنم دومدقیقـه بزرگتـرم پـس بایـد مـن زودترشـوهر       اول اینکه مـن سـه   -

 آراسپ جونم...  ؟کنیداداش چرا بازارمنوکسادمی

  جونم –آراسب 

 یه خواهش کنم؟ -

  تو جون بخواه –آراسب 

 !شه بازم از این زنا بگیري که داداش زیاد داشته باشنمی -

  .مرگی زدمو بعدش هم یه لبخند مکش 

  :آراسپ هم خندید و گفت

  ...آرام نگرانتم-

  !برا چی: من با تعجب گفتم

ش یهمــراه بارانــاو پخــی زد زیرخنــده و . ل نکنــی تــورود دختــر -آراســپ

  .کرد

  از عسل خانوم  داشتی میگفتیآراسپ ادامه بده -من



عســل تــوش کــار  مجلــه اي کــهخــب پــدر عســل ریــیس همــون -آراســپ

  خون گرمیه مامانشم مجریه تو صداسیمامرد محبت میکنه سیروس 

  !نکنه سیما محبت: و گفتم وسط حرفشپریدم 

  آره همونه -آراسپ

 اوه اونا پسر عمو و دخترعمواند که فامیلیشون یکیه! ایول -

ــپ - ــتن   -آراس ــراهم میدونس ــی ب ــارو از بچگ ــار این ــه  . آره انگ ــاهم ک اون

ــز ــا   ب ــه دارن ب ــم عالق ــه ه ــدن ب ــدن دی ــه  رگ ش ــردن ک ــل هم ازدواج ک حاص

. ازدواجشون سه تـا بچـه شـده یـه پسـر بزرگتـر و یـه پسـر کـوچکتر از عسـل          

داداش بزرگه عرشـیاس کـه دکتـر اطفالـه اون کوچیکـه هـم کـه دوم دبیرسـتانه         

 ...از نظرمالی هم که مثل مااند

  عجب-بارانا

  مش رجب-من

ــه     ــون دم در خون ــداد چ ــوابم و ن ــه ج ــپ دیگ ــه   آراس ــیدیم ی ــا رس ــل این عس

ــ  ــی ش ــان خیل ــود آر آپارتم ــزرگ ب ــا   یک و ب ــل اس ام اس داد ت ــه عس ــپ ب اس

ــایین ــم بعدازچنددقیقــه ســوار ماشــین شــد تا .بیادپ ــی  اون ــو ماشــین یعن عســل ت

  :صندلی جلو نشست بارانا دم گوشم گفت

  .اي جونم سلیقه رو ببین چه تیکه اي رو هم انداخته تو -بارانا

 .بعله دیگه ما خواهر و داداش کال خوش سلیقه ایم -



  درصد صد -بارانا

آراســپ عســل درحــال احــوال پرســی بــودن بعــدش عســل روش رو ایــن  

  ...ورکرد و بازار احوال پرسی بارانا به عسل گرم شد

  اااچه جالب: یهو بارانا گفت

 !چی جالب-من با کنجکاوي

  .هم اندرنگ آراسپ هم دقت کن چشماي عسل و -بارانا

 خب-من

  بی ذوق -بارانا

بــدم کــه آراســپ نخــود شــد و خواســتم یــه جــواب دنــدون شــکن بهــش 

ند اینـا زنـگ بـزن بگـو مـا داریـم میـایم اونـام         هحاال دعوا نکنید آرام به س:گفت

توي راه بـا بارانـا یـا داداشـم کـل کـل میکـردم یـا مسـخره          . خودشونو برسونن

بازي میکـردیم عسـل هـم انقـدري مظلـوم اون جـا نشسـته بـود کـه آدم دلـش           

  ...عسل به دلم نشست  براش ضعف میرفت

بعـدازمعرفی عســل همــه  کنیموقتـی رســیدیم یــه ربـع طــول کشــیدتابقیه رو پیدا  

هنـوز از ماشـینا دور نشـده بـودیم کـه       وسـایل هـاي بـازي   طرف راه افتادیم به 

ــ  ــه چی ــا ی ــد   باران ــه لبخن ــنم بای ــه چشــمک زدم ــم ی ــت و به زي در گوشــم گف

  .کردمخوشگل حرفشوتایید



ــریع ســـ  ــین    سـ ــب ماشـ ــندوق عقـ ــدم ودرصـ ــپ قاپیـ روزدم وییچ ازآراسـ

ــین پیدا     ــه ابزارماش ــوي جعب ــیچ ت ــی پ ــوردنظرم یعن ــیله م ــد خداروشکروس ش

  !به وقتشتوي جیب مانتوم قایمشون کردم تا برشون داشتم و

و فلـک بشـن ولـی مـن نـرفتم      همه تصـمیم گـرفتن کـه بـرن سـوار چـرخ       

  .آخه نمیدونم چرا حس چرخ و فلکو نداشتم

دم کـه چشـمم بـه    وقتی همه رفـتن سـوار شـدن یـه ذره دور و بـرو دیـد ز      

از همـه دنیـا   ! ق بسـتنی یک دکه افتاد که توش بستنی میفـروختن مـنم کـه عاشـ    

بــه طــرف دکــه راه افتــادم کــه یهــو یــه نفــر بهــم خــورد و تمــام  فــارغ شــدم و

صورتم پر از بستنی شد وقتی چشامو باز کـردم یـه پسـرو دیـدم کـه فقـط نـون        

  ...صورت من بستنی هاش روبستنیش در دستش بود و همه 

  یهو عصبانی شدم و آمپر چسبوندم

کـوري مگـه ببـین چـه      متمدن حواست کجـاس تـو آخـه   آقاي به ظاهر -من

 کردي؟کار

خــانم ببخشــید حواســم نبــود خــب شــما هــم بایــد مواظــب باشــید –پســر 

  دیگه حاالم که چیزي نشده

به گنـد کشـوندي یـااهللا یـااهللا بایـد      چیـزي نشـده ببـین تمـام صـورتمو      -من

 !تقاص پس بدي

  !چی –پسر 



 تالفی نکنم راحت نمی شمچی نداره من تا-من

ایـن یعنـی چـی آخـه خـانم محتـرم پـولش هرچقـدر باشـه مـی دم            –پسر 

  آخه شما که لباستون چیزي نشده

ببیـنم بیسـت تـومن پـول بـده بـدو بـدو        .. کـه شـده  صورت خوشـگلم  -من

 بدو سریع

  .بگیر: پسر با یه لحن بی تفاوت انگار داره به فقیر پول می ده گفت

منم بـا خشـونت پولـو از تـو دسـتش کشـیدم رفـتم دم دکـه و بـا پـول سـه تـا             

: پسره وقتـی منـو دیـد معلـوم بـود خیلـی تعجـب کـرده گفـت         ... بستنی خریدم

  !چه کار می خواي بکنی؟

 !!!هیچی تالفی-من

  اولین بستنی رو تو صورتش ریختمو

ــش و  ــی رو روي لباســ ــپ  دومــ ــاره کــ ــاش بیچــ ــومی رو روي موهــ ســ

نمیکردمن ایـن کـارو کنمـوقتی نگـام تـو چشـماش افتـاد دیـدم         کرداصالفکرشو

بـه نفـس نفـس افتـادم     . که اوضاع خیته برا همـین بـه سـوي دستشـویی دویـدم     

و قتی خودمو تو آینه نگاه کردم تازه یـاد قیافـه ام افتـادم کـه هنـوز بسـتنی بـود        

تـادم پخـی   برا همین مردم با تعجـب بهـم نگـاه مـی کـردن دوبـاره یـاد پسـره اف        

  ...زدم زیر خنده



دســت و صــورتم رو شســتم و بــه ســمت بقیــه راه افتــادم کــه دیدمشــون دارن  

  ...تازه از چرخ و فلک پیاده میشن

بـه پیشـنهاد مـن سـوار تـرن هـوایی و تـاب و  سـورتمه و چنـدتا بـازي دیگــه           

بــازي بعــدي یــه ... همــه حســابی هیجــان و انرژیهاشــونو خــالی کــردن. شــدیم

مثـل کشـتی   . ی بـود الـت کوبـه داشـت تـوش هشـت صـندل      جوري بـود کـه ح  

حرکتش ولــی یهــو اوج مــی گرفــت و دور خــودش مــی ســواي خودمــون بــود

  !چرخید و همه کله پا می شدن

ــل و      ــه عس ــود ک ــکلی ب ــن ش ــتنمون ای ــب نشس ــد ترتی ــون ش ــی نوبتم وقت

و جلــف هــا کــه نمــی شــه مهیــار بــا یــه پســر از ایــن تیــغ تیغوهــا آراســپ و 

  !اد واهللا به نظرم دختر خوبی می تونه باشهجنسیتشون رو تشخیص د

ا کـردم کـه اونــم   طرف بارانــرومـو  روبـرو شـونم امیـر و ســهند و مـن و بارانـا      

وقتـی بـازي شـروع شـد     ... ن بـازي ایـ  یـه پس گزینـه خوب همین فکرو مـی کـرد  

ــه ذره چــپ و راســت شــدیم حواســمو این بعــد ــه ی ــک ــه خوب جمــع ک ردم ک

وس پـیچ هـا روازجیـبم دراوردم    کسی حواسش به مـن نباشـه بـه طورنـا محسـ     

ــتم  با ــه صــداي نگــران ومتعجــب گف ــاال گرفتموشــون بای ــت تعجــب ب ــا : حال ی

  !!!اومدنخدااینااز کجا

ــنم دســت کمــی از ا   ــه م ــود البت ــا کــه در حــال انفجــار ب ... ون نداشــتمباران

شــده بــود انگــار حســابی آخـی الهــی بگــردم براعســل رنگــش شــبیه گــچ دیوار 

گ مـی زد حـاال داداش   داداش منـو داشـت چنـ   فشارش افتـاده حسـابی بـازوي    



یــه نگــاه ...الو میترکونــهو داره کــردفرصــت طلــب مــنم ازموقعیــت سواســتفاده 

ه یـخ شـیطونه میگـه موهاشـودونه دونـه بکـنم       بـر م قربـون به امیـر مهـدي   کردم 

هم اونم بـه جـاش سـهند اعصـابش خوردبودپسـره تیـغ تیغـو       ... دریغ ازیه ترس

ها مهیــار حــاالاون وســطمــی آوردبــازي در کــه داشــت بــرامن ننــه مــن غــریبم 

اي دادبیـداد چـه قـدر ایـن پسـره جیـغ       داشت دلداریش میـداد یـه وضـعی بـود    

  .ویغ میکنه

  توروخدابگیننگهدارهمنقدمدرازهمیفتم:پسرجیغجیغو

  زیرخندهخیلیقیافشجالببودزذم  بااینحرفشزدم نتونستمخودمروکنترلکنم

ــود    ــده بـــــ ــم اومـــــ ــن خوشـــــ ــد مـــــ ــه دیـــــ ــهندم کـــــ ســـــ

  قدمبلندهازبینشمیوفتمپایینمارمننگهشد:گفت

یـه چیـزي   عسـل سـریع رفـتن    وقتی بازي تموم شدهمه پیـاده شـدیم آراسـپ و   

تــوزمین مــن وباراناتاپــامونو گذاشــتیم  جاشعســل بخــوره تــا فشــارش بیادســر

همـین   .منم روش افتـاده بـودم  خنده بارانـا کـه دلشـو گرفتـه بـود     پخی زدیم زیر

بابـا  ! واچتـون شـده شـما   : جـب گفـت  تعبـا  جورقاه قـاه مـی خندیـدم کـه مهیار    

  !دم مرگ رفته بودیمابلند شیدزشته خوبه تا

بــرم پــیش مســئول ایــن  بــس کنیــد دیگــه آبرومــون رفــت اآلن مــن:امیرمهــدي

  اومد؟بازي این پیچ ها چی بودیهوازآسمون 



نــه :منکـه بـه زور وسـط خنـده هـام میخواســتم حـرف بـزنم تیکـه تیکـه گفـتم          

آقـا  » و دوبـاره خندیـدیم  « کـار مـن و بارانـا بـوده     ...  بابا اون پیچا کار منـه ..رامی

تا مـن اینـو گفـتم مهیـار و سـهند وامیـر سـر جاشـون خشکشـون زد و داشـتن           

  !می کشمتون:گفتسی می کردن که سهند به خودش اومدوموضوعو برر

وبــه دنبــالمون دویــدماهم کــه اوضــاعوخیت دیــدیم دوتاپاکــه داشــتیم دوجــین  

ــا ــیم   پ ــه رفت ــدو ک ــرفتیم د ب ــرض گ ــم ق ــدوازاون ور   ه ــا ب ــن و باران ــاال م ح

ضایســبزکه توي فســهندوامیرمهدي ومهیــار بدوباراناکــه جلــوترازمن بــود پیچیــد

منم وایسـادم کـه متوجـه شـدم بارانابـه چـه دربـزرگ قرمـززل         دیدم متوقف شد

ـ پسـرا  از توي ساختمانش صـداي آهنـگ میومـد   زده که  مـا نزدیـک شـده     هکه ب

  ...وقتی ما رو آروم دیدن خودشونم بی خیال قضیه شدنبودن 

  

ببیــنم چــی اون طرفــه کــه شــماها رو محــو خــودش کــرده ببیــنم  –امیرمهــدي 

  ...آینه س نکنه خودتونو دارین میبینیدالهی زشت ندیده بودن

شـت اگـه چشـاتو بـاز کنـی میبینـی بـه        نه خیرم نه اینجاآینه هسـت نـه ماز  -من

 !چی زل زدیم

  این چیه بچه ها؟ اینجا کجاس؟ –بارانا 

کـر کـنم ایـن همـون جـایی کـه مـردم میـرن تـوش          ف–باحالت متفکرانـه  مهیار 

  ... با دوستام اومده بودم خیلی جاي باحالیه چندماه پیشخونن آهنگ می



 بیاین ما هم بریم-من

  شماها رو راه بدنبی خیال بابا اصال معلوم نیست  –سهند 

  چی میشهحاال بیاین ببینیم  –بارانا 

پس وایسا به آراسـپ اینـا خبـر بـدم تـا بیـان حتمـا اآلن دنبـالمون مـی           –مهیار 

  ...گردن

رفــتم تــو ســالن یــاد ســینما افتــادم کلــی ...تــا مهیــار زنــگ زدمــاهم رفتــیم تــو

ــ  روي ســن بــود صــندلی چیــده بــودن کــه بــراي تماشــاچیا بــود کــه همــه روب

.. مـی خونـدن   وحواسشون بـه دوتـا پسـربا کلـی مسـخره بـازي آهنـگ دلبـر ر        

تن و نوبـت گـرفتن البتـه فقـط اراسـپ      آراسپ و عسل زوج همیشه حاضـر رفـ  

از پله هـاي سـن بـاال رفـتن کـه آهنـگ تـو رو دوسـت دارم         میخونه ها کالپسرا 

ــی روي   ــار فالح ــگرمازی ــد و  نمایش ــروع ش ــگ ش ــپاومد و آهن ــروع  اراس ش

  .کردن به خوندن

  آراسپ تو رو دوست دارم

  مثل حس نجیب خاك غریب

  و رو دوست دارمت

  مثل عطر شکوفه هاي سیب

  تو رو دوست دارم عجیب تو رو دوست دارم زیاد



  چه تو پس دلت میاد منو تنهام بذاري

  تو رو دوست دارم

  مثل لحظه ي خواب ستاره ها

  تو رو دوست دارم

  مث حس غروب دوباره ها 

تــوي آخــرین وداع وقتــی دورم از همــه چــه صــبورم اي خــدا دیگــه وقــت 

  تو رو می سپارم به خاك تو رو میسپارم به عشق برو با ستاره هارفتنه 

ــت دارم     ــو رو دوس ــدت ت ــاره ي تول ــس دوب ــث ح ــت دارم م ــو رو دوس ت

وقتــی میگــذري همیشــه از خــودت تــو رو دوســت دارم مــث خــواب خــوب   

  !بچگی می گیرم و میرم به سادگی

هـاي وقتـه سـفر تـو رو دوسـت دارم مثـل        تو رو دوست دارم مثـل دلتنگـی  

سـپارم بـه    گیـرم ایـن دل غریـب و بـه تـو مـی       بغلت میحس لطیف وقت سحر 

  خواب 

  

بعد از اینکه آهنگ تمـوم شـد سـوت و کـف کـر کننـده بـود انگـار همـه ایـن           

عشـق آراسـپ و عسـل    ازداشـتم  . درك کـرده بـودن  اراسـپ رو عشق پاکـه بـین   

فهمیــدم نوبــت امیرمهــدي ویــک فکرشــوم کــه بارنــا کــردم کــه یهــو  حــال مــی

رفـتم بـه مسـئول موزییـک یـه چیـزي        زد به سـرم   خععییلی حال میکنهباهاش 

امیـر امـاده خونـدن بـود البتـه باژسـت مغـروش        .گفتم کـه بعـدا متوجـه میشـید    



شـعر روي نمایشـگر نمـایش داده شـدو     .انگار به جاي هوا غـرور تـنفس میکنـه   

رنگ از رخ امیـر مهـدي پریـد اي الهـی ارووم چـه کـردي بارانـا دورت بگـرده         

  :هدیم به ناچار مجبور شد که بخونهامیرم

  

  بارانادرواکنمویومپشتدرواکنمویوم

  اینچهدرواکردنهاینزاقبالمنه

  عاشقاموامودمازدشتوصحرا

  ارامدرواکنمویوم

  عاشقتاومدهبایکجهانراز

  بارانادرواکنمویوم

  نازنیندختریباماچراناز

  ارامدرواکنمویوم

  تاکهمنگفتهایازبیوفایی

  بارانادرواکنمویوم

  ارامدرواکنمویومپشتدرواکنمویوم



  اینچهدرواکردنهاینزاقبالمنه

  عاشقاموامودمازدشتوصحرا

  بارانادرواکنمویوم

  عاشقتاومدهبایکجهانراز

  ارام درواکنمویوم

  نازنیندختریباماچراناز

  بارانادرواکنمویوم

  تاکهمنگفتهایازبیوفایی

  ارام درواکنمویوم

  بارانادرواکنمویومپشتدرواکنمویوم

  اینچهدرواکردنهاینزاقبالمنه

  ورش کرده بودن بخونه واالاا زیعنیاانگار

میشسـت   بعـدم اینجـانبوداول منـو لـه میکردبعـدم بارانارو     اگه این همـه ادم بخدا

  .به زمینزمین زار زار گریه میکردوپاهاشو میکوبوند

  االن میاد میزنه ناکارت میکنه:سهند



  واااسهند پس تواینجا نقش قنویت و بازي میکنی -من

  ااا حاال که کارت گیره پیشم شدم مدافع-سهند

  خوبه خودتم میدونی -من

  بچه پرو خانووم کوچولو-سهند

  نیستم ..لووو...چو..سیصد دفعه من خانوم کو-من

اخــم نکــن االن نوبــت منــه کــه بــرم روي ...خــانوم کوچولونــغ نغــو-ســهند

  سن 

  گه قراره من اجازه صادر کنم ؟خب برو م-من

نگاه کردم بـه عمـق چشـماش تـوي ایـن چشـما یـه چیـزي هسـت کـه از           

  توصیف کردنش برنمیام نمیدونم 

  .تموم شدم خانوم کوچولو دختر عموجاان:سهند

  

آرام محمـدي تـوي ایـن مـدت     اي خاك عالم توي سرت سهند مـن یعنـی مـن    

  خب خیلی کار بدي کردم من  کردمنگاه میبه توجانورگودزیال

ــن ــم می:م ــره چــه خودش ــديامیرصــداي بهرتوگی ــه  مه ــودم و ب ــم زل زده ب اون

  .توهمات برت داشته استاد مثل اینکه یادت رفته جلودیدمیا بودم

  خودتی: سهند

  پسر همسایتونه: من



  نه نگوو نازي گناه دارهدختر همسایتونه : سهند

  سبز همسایتونهزرشک اونی که گناه داره پسر چشم : من

بانهایت جذبـه ممکنـه   سهند خیلـی روي پسـر همسایشـون حسـاس بـود سـهند      

  دفعه اخره که دارم اسمشو میشنوما :ولی باتن صداي پایین

  میخواستم جوابشو بدم که بحثو عوض کرد البته بایه لحن سرخوش 

  طفلی داداشم چه حرصی می خوره:سهند

  میري ازخندهگذره داري میبه توکه بد نمی:من به کنایه 

  جنسیخیلی بد:سهند

  .خواستم جوابشو بدم که صداي امیرمهدي مانع شدمی

  .نشهنبودتکرارشوخی قشنگی :امیر

  خواهري اتفاقا خیلی هم جالب بود: بارانا

ــه امیــر گفــتم شــت اومــد از چشــمات نمــی خــواد بگــی خیلــی خو: مــن رو ب

  خونم از چشاتمعلومه اصال میدونی دارم می

  ...می خونی که می خوام بیام بگیرمت زیرهاینم : امیر مهدي

  زیره: من



نـه ازایـن نقشـه هابکشـی نـه       انقـدر دیگـه   فلفـل بریـزم تودهنـت تا   !فلفـل : امیر

  بکنی این کارانتونی از 

  ادب شهمنم کمکت میکنم آرام باید: سهند با خنده گفت

به زحمـت بیفتــین بـدینش بــه خـودم ادبــش    چراشــما: سـپ سررســید گفـت  آرا

  می کنم

  به این مؤدبی مظلومی؟دختربگو چطوري آخه دلت میاد :عسل

  دمت گرم عسلیعنیاالیک 

  عاشقتم عسلی خانوم: من

  همچنین: عسل با یه چشمک آراسب کش

من یهو یاد ایـن افتـادم کـه االن نوبـت سـهند کـه بخونـه برگشـتم سـمتش کـه           

  .االن میرم :انگار سئوالمو میدونست چه قدر تیزه سریع جواب داد

اســتاد چجــوري میخونــه تازگیــا فقــط مثــل یــه بفهمــم خییلــی دوســت داشــتم 

ــد  ــتاد ج ــرپیش میاومد  اس ــه کمت ــدمش اخ ــل  ي میدی ــوي فامی ــنمش ت ــه ببی  ک

  :شروع به خواندن کردوباالخره سهند

  دخترعموجاننازنکنتوخیلیماھی

  دخترعموجانخوشگلیوعینماھی

  ماھیِ  دخترعموجانقھرنکنتوعشق



  ربالییدخترعموجانقھرنکنعشوھنیاچقد

  آخبھارھدخترعمو

  اللھزارھدخترعمو

  خیلیماھھدخترعمو

  بھارھدخترعمو

  اللھزارھدخترعمو

  خیلیماھھدخترعمو

  چشمایتودریایمحبتھ

  عشقتوتووقلبمنحقیقتھ

  منمیخوامدستاتوآرومبگیرم

  باچشامبگمبھعشقتاسیرم

  مھربونمنتویی

  آرومجونمنتویی

  ھمزبونمنتویی

  ااا عجب ادمیھ دختر عموجان از عماد 

  

عجب صدایی سھند داره خودمونیما حاال اگھ توی روش بگم میزنھ 
  اعتماد بھ نفسش ھوا اون موقع مجبوره بره کماخخخخ 

باالفاصلھ مھیار رفت روی سن واااااااااااای این بشر چھ قدر دلقکھ 
  خداییی

  یھپسرھتویاینشھرشلوغ



  دختریمیبینھعاشقشمیشھ

  میادخونھتبمیكنھ

  مامانشومداماذیتمیكنھ

  میادخونھمیگھ

  مامانننننننننننننننننن

  یھدختریدیدمھمتاندارھمادر

  دردوبالشبھجونمدرمونندارھمادر

  منزنندارممادرمردمبھجونخواھر

  ازدردتنھاییتاصبحبیدارممادر

  منزنندارممادرمردمبھجونخواھر

  ازدردتنھاییسردردگرفتممادر

  مامانھبراشزنومیگیره

  ولیپسرھدیگھخستھشده

  میادمیگھزننمیخوام

  مامانمیگھ

  چراااااااااااااااااااااااا

  اصالغلطكردممنزنگرفتممادر

  خرجزنوبچھگردنگرفتممادر

  منزننمیخواممادرمردمبھجونخواھر

  ازدردلنگھكفشتاصبحبیدارممادر

  منزننمیخواممادرمردمبھجونخواھر



  ازدردبیپولیشبھابیدارممادر 

میورد  یعنی ملت رو ھوا بودن فکرشو کنید میخوند بعد پانتومینشم در
کھ اراسپ نطق .ھمگی دورھم جمع شدیم و قصد رفتن کردیم 

  دوستان گرامی،:کرد

  بله: همه باهم

  .من آمده ام: آراسپ

  بله: همه باهم 

  با یه پیشنهاد: آراسپ

  چی؟؟: همه باهم

  بریم شام بخوریم: آراسپ

  ایول: همه باهم

سـهند و امیـرم بـا یـه ماشـین مـن و بارانـا        عسل و آراسپ باهم توي یه ماشـین  

خـانواده بـودن یـه جـاي دنـج کـه       رفتـیم بـه رسـتوران اکثرا   مهیـار  ماشـین  باهم 

شـده بـود دکوراسـیونش کـرم کـاراملی بـود رفتـیم        تریه موزیک الیت جیگـر  اب

  .سر میز همگی شیشلیگ سفارش دادیم

  .ریمواااي از دست تو آرام همه رو مجبور کردي شیشلیگ بخو: بارانا



صـبر یعقـوب    از دسـتت الهـی کـه عاشـقاي نداشـتت فـدات شـن آدم بایـد       : من

  .داشته باشه

  .منظورت صبر ایوبه دیگه: بارانا

  .نه بابا اون که کشتی ساخت: من

  باهوش اون نوح بود: بارانا

  نه بابا اون که رفت تو دل نهنگ: من

  اونکه یونس بود: بارانا

  به هم میان نه یونس که پسر یوسف هستش چقدرهم: من

صـندلی رو گـاز مـی گرفـت از خنـده کـه       مردن از خنده خود بارانا کـه داشت آقا 

ــو     ــد فکرش ــوم ش ــوردیم تم ــذا رو خ ــوخی غ ــا ش ــذا رو آوردن و ب ــاالخره غ ب

کـردن  یـه تعـارفی تیکـه پـاره می    بکنید همه میخواستن پول شـامو حسـاب کـنن    

اشـدم تـوي   ام پکه من تاحاال به عمرم نشـنیده بـودم آقـا مـنم یهـویی از سـر جـ       

خیلـی نـرم رد   زد رفـتم بـه سـمت صـندوق     صورت همشـون تعجـب مـوج میـ    

ــی رو مــن    ــن حــرکتم یعن ــتم بیــرون ای ــتم ســمت در خروجــی و رف شــدمو رف

بعـدازپنج دقیقـه همـه امـدن بیـرون      حساب کردن پول شـام حسـاب نکنید   يبرا

  خداخیلی باحالی توبه:به سمت اومدوگفتعسل که



ــن ــون : م ــده و   ممن ــو خوشــم اوم ــن از ت ــیم م ــا خیل ــی عســلی اتفاق ــم خییل ه

  مهربونی اباجی

  دل به دل لوله کشی: عسل

  با گارانتی؟: من

  گارانتی و ضمانت نامه چی فکر کردي؟با: عسل

  .همدیگه رو بغل کردیم و مثل ترتیب قبلی نشستیم و رفتیم خونه

  

  =فصل ششم

  هم هست نه دیدم که بعله این دم داداش ماخورسیدم 

  سالم: بلند گفتم

  سالم به روي ماهت به اون عقل چالقت: مهیار و آراسپ باهم گفتن

  خخخخ خندیدم آراسپ بیا با من بریم خرید براي فردا: من

  .بریمباشه ........اي جانم فردا: آراسپ

  .آره خیلی خوبه برید: مهیار

  برید؟ مگه تو نمیاي؟: آراسپ



  .نه داداش: مهیار

  .نیاي من میدونم و تو گفته باشم .میاي: آراسپ

  :میکشتت منم خوشحال میکنه بعد رو به اراسپ گفتم آره دیگه : من

آراسپ من میرم باال آماده شـم تـو هـم بـرو ماشـینو روشـن کـن بـا مهیـار           

بعدم یه رفتم تـوي اتـاقم یـه مـانتوي آبـی خوشـرنگ بـا یـه شـلوار کـرم لولـه            

ـ    ارنجی و آبـی شـیک بـه یـه کفـش      تفنگی با یه کیف نارنجی و روسـري کـرم ن

آراسـپ حرکـت کـردم مهیـار      MVMکرم از اتاقم اومدم بیـرون و بـه سـمت    

نشسته بود مـنم رفـتم صـندلی عقـب نشسـتم رفتـیم بـه سـمت یـه          بغل آراسپ 

از اونجـا مـی کـردم داشـتیم ویتـرین مغـازه هـا         موپاساژ که من همیشـه خریـدا  

آراسـپ بـه مـن یـه کـت و دامـن نشـون داد خوشـم نیومـد          رو نگاه می کردیم 

مهیـار  همیشه دنبـال چیـزاي سـاده و شـیک بـودم ولـی نـه تـا ایـن حـد سـاده            

ــ  رو نشــون داد عاشــقش  یصــدام کــرد و بهــم یــه کــت و دامــن خوشــگله یاس

شدم سریع از دستش قاپیدم رفـتم کـه پـرو کـنم وقتـی کـه کـت و دامنـو تـوي          

و بـه اون زن نداشــتنش بـراي داشــتن   ردم تـنم دیــدم بـه ســلیقه اش غبطـه خــو   

مهیار بـدوبیراه نثـار مـی کـردم فکرشـو بکـن دامـنش تـا بـاالي زانوهـا بـود و            

پاهاي خوشتراشـمو بـه رخ مـی کشـه بـا یـه کـت        تنگ که وقتی با ساق بپوشم 

که سرشونه هاش سه تـا دکمـه طالیـی کـه مثـل یکـی از مانتوهـاي قرمـزم کـه          

یـه چـاك خـوردم کـه روي اونـم یـه       کـتم  دیوانه وار دوسـش دارم بـود پشـت    



در اتــاق پــرو بــاز کردمــو بیــرون اومــدم آخــیش راحــت  . پــاپیون خــورده بــود

ا از   شدم از اون نیم وجب جا آراسـپ بـا لـذت نگـام میکـرد عشـق میکرد       مـا امـ

نگاه مهیـار هیچـی رو نتونسـتم بفهمـم بـی خیـالش بـا رضـایت کامـل کـت و           

شـتش پـاپیون طالیـی بـا کیـف      دامنمو خریـدم بعدشـم یـه کفـش بـنفش کـه پ      

  .ستش خریدمدستی 

  خالی کردم  خان داداشمو خوشحال از خریدم و این که جیب 

صبح روز خواستگاري از خـواب بیـدار شـدم از اینکـه عسـل میخـواد بشـه        

ــاکتیه     ــاه و س ــر م ــی دخت ــه عســل خیل ــی خوشــحالم چــون ک زن داداشــم خیل

شــن اوخــی  و کلـی هــم خوشــبخت مـی  هممـونم مطمئنــیم کـه عاشــق آراســپه   

عمـه شـم   شونو بگو بایـد وقتـی عروسـی کـردن بهشـون بگـم کـه میخـوام          بچه

خالصــه یــه .ووویــی مــن چــه کارهــایی کــه نکــنم بــراي ایــن عزیــز دل عمــه 

صبحونه جانانه خوردم صبحونه که چـه عـرض کـنم ناهـار بهتـره آخـه سـاعت        

کـردم سـاعت چهـار     دو ظهر بود که رفتم پایین بـه جـاي صـبحونه ناهـار میـل     

ــه  ــود ک ــوي    ب ــتم ت ــدن رف ــاده ش ــراي آم ــتاد ب ــی رو فرس ــلطان همگ ــه س نجم

بـود رفـتم اول    5سرویس یه حموم جانانـه کـردم وقتـی اومـدم بیـرون سـاعت       

بعـدم سـاقمو پوشـیدم سـاقم مشـکیه کـه خیلـیم زخیمـه         موهامو خشک کـردم  

بعـدم کـت و دامنمـو و کفشـمو     .آخه دوست نـدارم سـاق نـازك بپوشـم همـین     

 5:20سـاعت  . قبـون خـودم بشـم   پوشیدم جلـوي آینـه وایسـادم الهـی کـه مـن       



دیقه نشسـتم روي صـندلی میـز لـوازم آرایشـم یـه سـایه بـنفش اکلیلـی خیلـی           

ــه  ــگ و دخترون ــه باعــث شــد چشــمام   کمرن ــه خــط چشــمم کشــیدم ک زدم ی

حالــت خاصــی  ي ریمــل چشــمام تــر بشــه فرمــوژه هــم زدم بــه عــالوه درشــت

خیلـی نـه خیلـی بیشـتر از خیلـی قشـنگ شـده بـود یـه          پیدا کرده بـود خـدایی   

ــهاي  رژگونــه قهــوه ــه   طالیــی زدم مــن خیلــی گون هــام نــازه اصــال ایــن رژگون

یـه رژلـب   .خـدادادیمو خـوب نمـایش بـده    هـاي خوشـگل    کاري کرد که گونـه 

ــدم روش   ــی اول زدم بع ــه طالی ــوه رژی ــب  قه ــردماي ترکی ــن   ک ــتم روش پوس

و بـه  آرایشم تیره درسته که یه کـم زنونـه بـود آرایشـم امـا خیلـی رسـمی بـود         

تبـارك اهللا احسـن الخـالقین چـه آفریـدي      .خودمـو تـوي آینـه دیـدم    .منم میومـد 

عاشقتم خدا مـانتو و شـال و کیـف دسـتیمو برداشـتمو رفـتم پـایین وقتـی         ! خدا

ــایین از پلــه ــه کــت و دامــن طوســی عرو  هــا اومــدم پ ــا رو دیــدم ی ســکی باران

بارژوالك و کیف و کفش قرمـز خـوب میدونـه چـه رنـگ هـایی بـه هـم میـان          

وایسـا وایسـا مـن تـا حـاال      : بـه مامـانم گفـت    نگاهش به مـن افتـادو   بابام کلک

براتــون اصــال ناراحــت نباشــین االن توصــیف بابــا و مامــانمو توصــیف نکــردم 

ا کـنم همیشـه کـه نبایـد اول توصـیف شـه بابـام یـه مـردي بـا هیکـل نسـبت             می

ــوازم خــانگی هســتش   ــوي کــار ل پوســتش ســفید و موهــاي جــو  درشــت و ت

اس و لــب و دهــن متناســبی داره چشماشــم بــه  گنــدمی داره صورتشــم کشــیده

قــدش  متــرجممامــان گلــم یــه .روشــن هســتش و امــا مــادرم قهــوه اي رنــگ 

ــت   ــفید هس ــطه و س ــرد و   متوس ــورتی گ ــت ص ــبز هس ــماش س ــتش چش پوس



بـه مامـانم رفتـه بینـی و لـب مامـانم        هـاي مـن   هـایی خیلـی قشـنگ گونـه     گونه

کـرد کـه پسرشـو تـوي کـت       گفتم بابام داشت عشـق مـی   آره داشتم می.کوچیکه

دیـد مامـانم اسـفند بـه دسـت بـود خـدایی حـق داشـتن           و شـلوار دومـادي مـی   

داداشم یـه کـت و شـلوار خـوش دوخـت بـا یـه پیـراهن سـفید بـه عـالوه یـه             

ــود    ــیده ب ــکی پوش ــاپیون مش ــود   پ ــم داده ب ــغ     موهاش ــر تل ــه عط ــا ی ــاال ب ب

بابـامم یـه کـت و    .ساغر آقا اصـال جمیعـا دختـر کـش زده بـود      ،اعسل،آرام،باران

اي و یـه انگشـتر    سـورمه اي بـا یـه پیـراهن سـفید و یـه کـراوات        شلوار سـورمه 

عقیق با حلقه ازدواجـش بابـامم جیگـري شـده بـود ااااا مامـانم کـه دیگـه نگـو          

واااي چـه  یه کت و دامن عسلی که بـا رنـگ موهاشـم سـت بـود پوشـیده بـود        

اي هسـتیما همـه خوشـتیپ مامـان و بابـام بـه خصـوص مامـانم خیلـی           خانواده

آقـا  .باعـث افتخـاره  اراناو ب زنـن کـه ایـن بـراي مـن و آراسـپ        جوون تیپ مـی 

گفـت یـا    بابـام همیشـه بـه مامـانم مـی     «بـانو : هیچی دیگه بابام منو دید و گفـت 

بابـایی دختـر   ول کـن بیـا اینـو بگیـر ماشـااهللا       بارانـارو  آراسپ و»خانومم یا بانو

  بابا چقدر بزرگ شده دختر بابا

  »آره جون استاداي نمره ندم«کشم بابا اینجوري نگو خجالت می: من

کـرد و عشـق میکـرد کـه انقـدر خـانوم شـدم         ن داشت با تحسین نگـام مـی  ماما

  .چه کردي؟دیگه وقته شوهر کردنته:آراسپم یه سوتی کشید و گفت

  آراسپ ساکت شو:من



  .رسیم کم نیووردما دیره دیر می: آراسپ که کم آورده بود گفت

اي یـه جعبـه    باالخره سوار ماشین شـدیم یـک و نـیم کیلـو شـیرینی تـازه خامـه       

مـدام  بـاران  و یه دسته گل خریدیم توي راه عمـو اینـا بـه مـا پیوسـتن      شکالت 

ــی ــت م ــواهر  : گف ــدي خ ــگل ش ــی خوش ــدقه  .خیل ــون ص ــی قرب ــنم کل اش  م

ــده  می ــک و دی ــو و ســالم و علی ــیم ت ــه آپارتمانشــون رســیدیم رفت ــی  رفتمب بوس

دو دسـت تیـپ   کردیم الهی نـازي عسـل و آراسـپ بـا هـم سـت کـرده بـودن         

کـردن   سفید مشکی همـه ایـن قضـیه رو فهمیـدن و چـپ چـپ نگاهشـون مـی        

خونسـردي خودتونـو حفـظ کنیـد ایـن      :منم برا خالی نبودن عریضـه بلنـد گفـتم   

ــیش  ــات از پ ــک عملی ــت  ی ــده اس ــین ش ــده.تعی ــا خن ــتي  ب ــاي محب ــه  اق هم

ــدن  ــت خندی ــانوم محب ــت    خ ــرد و گف ــل ک ــو بغ ــاره من ــوره  :دوب ــوش بخ م

سـیما جـون زن مهربـونی بـود مثلـه عسـل ولـی چشـماش طوسـی آبـی           .زبونتو

عســل کــامال بــه مــادرش رفتــه پــدرش یــه مــرد بــور مثــل آراســپ ولــی  .بــود

خیلـی خـوش   دکتـره  چشماش سبز خوش رنگ بـود پسـر بـزرگش عرشـیا کـه      

هـاي فـر مشـکی لـب دهـن و بینـی متناسـب         بود چشماي آبی رنگ مـژه  هیکل

عـامر  برادر کوچیـک عسـل کـه رفتـه بـود یـزد تـا بـراي کنکـور درس بخونـه           

ــاش  ــوه اي اسمشــه اون موه ــژه  قه ــی م ــوه  هســتش حت ــاي چشــماش قه اي  ه

سـیما جـون مـا    چشماشـم عسـلس    روشنه آخـه عکسـش رو دیـوار بـود دیـدم     

زن همـان راهنمـایی کـرد تـا لباسـامونو عـوض کنـیم منـو مامـانو          رو به اتـاق می 



جـانم زنمـوم پوسـتش سـفیده     داشتیم لباسـامونو عـوض میکـردیم    و بارانا عمو 

و چشــم و ابــروي مشــکی یــه کــت و شــلوار شــیري رنــگ پوشــیده بــود کــه   

اومـدي   از در ورودي کـه مـی  خیلی هـم نـاز شـده بـود خونـه قشـنگی داشـتن        

داخل آشپزخونه جلـوي روت بـود کـه جلـوش یـه دسـت مبـل راحتـی چیـده          

هــاي ســلطنتی بــا یــه میــز ناهــارخوري   مبــلشــده بــود پشــت در ورودي هــم 

تــا  5ســلطنتی بــود بغــل در ورودي یــه راهــرو بــود کــه تهــش تراسشــون بــود 

خونـه  تـاش مـال خودشـون بـود و یکیشـم بـراي مهمـان         4کـه  خوابم داشـتن  

شیکی بود بـه حـال رفتـیم تنهـا جـاي خـالی بـین سـهند و آراسـپ بـود بـراي            

همین وسط آراسـپ و سـهند نشسـتم اي جـانم سـهند چـه خـوش تیـپ شـده          

و تیشــرت مشــکی اون موهــاي بـود یــه کــت اسـپرت قرمــز بــا شــلوار مشـکی    

امیـر مهـدیم نبـود ذوق بارانـا      خیلی خـوش تیـپ شـده بـود    .نازشم باال داده بود

  .الهی بمیره اصال لیاقت خواهر منو نداره  کوئر شد

  .سالم خانم خانما:سهند

  .،آ ببخشید من االن یه خانم باوقارم سالم آقاي جوانسالم آقاهه:من

  مارو نمینی خوشی   -سهند

 بابـام نیسـتی کـه نباشـی بمیـرم مامـانم نیسـتی کـه هرچقـدرم         وا سـهند  :من

ــی     غــر ــه نباشــی دق کــنم پســر مردم ــی عاشــقت باشــم داداشــم نیســتی ک بزن

  دوریت پس مهم نیست چیزیم که زیاده پسره مردم 



  من از دست زبون تو چی کار کنم؟: سهند

بگـو   و بارانـا  دونـم جوابشـو پیـدا کـردي بـه ایـن مهیـار و آراسـپ         نمی:من

  آرزو به دل نمونن 

  دونستی خیلی زبونت درازه می:سهند

  اینو که همه بعد تولدم فهمیدنآنالین شو  سهند:من

  کچل از خود راضی:سهند

  ریخت وا کور بی: من

ــاي مــن   ي مجلس خواســتگارمــثال ــاي عســل و باب ــود عمــو و عرشــیا و باب اي ب

ــی   ــث م ــت بح ــاره سیاس ــنن دارن درب ــودش    ک ــاره خ ــدام داره درب ــپم م آراس

تعریــف میکنــه شــیطونه میگــه بــرم فکشــو بیــارم پــایین ولــی عســل بــا عشــق  

ولـی خـداییش مـن    .داد کرد و با لـذت بـه حرفـاش گـوش مـی      داشت نگاش می

هــا فکرشــو بکــن  تــازه کشــف کــردم ایــن آراســپ چقــدر پــر رو تشــریف داره

نـن اون موقـع یهـو    ز آقایون دارن دربـاره سیاسـت و وضـعیت بـازار حـرف مـی      

آقـا تـا   آراسپ بگه که اجازه بدید من و عسل خـانم بـریم بـا هـم حـرف بـزنیم       

ایـن حرفـو آراسـپ زد آقــاي محبـت زد زیـر خنـده وقتــی کـه اون خندیـد مــا         

بگـردم از خجالـت لپاشـون سـرخ شـده بـود مـنم        هم خندیدیم عسل و آراسـپم  

  :براي دفاع از داداشم گفتم



گفــتش عســل و کنــین  مــیا داریــن صــحبت دونیــد داداشــم دیــد شــم نــه مــی

  .خودش برن صحبتاشونو بکنن

  .من تا این حرفو زدم باز جمعیت خندید

اصال فکـر نکنیـد کـه یـه وقتـی دل تـو دل داداشـم نیسـت فقـط بـه           گما  می:من

  فکر وقتتونه

  .کنه عسل یاد بگیره چه از داداشش دفاع می:عرشیا

  عرشیا: عسل

دل داداشــمو بــردي رفتـارا  اي جـانم چقــدر بـا حجــب و حیـا خــب بـا همــین     

  .کنه دیگه یه نگاه کردم به آراسپ دیدم آراسپ داره کیف می

  خانم آرام اینم نگی چی بگی؟:عرشیا

بیخیال این داداش و بابامرد .... بابابسیجی .... باباسردار:من

  .... زن داش ما شو

  .گفت آره موافقماي کرد و  اي مردونه عرشیا خنده

دیگـه دل تـو   آقاي محبت بـذارین ایـن دوتـا جـوون بـرن حرفاشـونو بـزنن        :من

  به خدا گناه دارن. ون نیستشدل



اي بـه عرشـیا و آراسـپم یـه دونـه از       نهگینانگـاه خشـم  با این حـرف عسـل یـه    

اون نگاها به من کرد که از چشـم هیشـکی دور نمونـد مـنم دسـتامو بـردم بـاال        

  :و گفتم

ــاري نکــردم    ــن ک ــه خــدا م ــن   آراســپ ب ــه م ــرا همــش از اول شــب ب ــو چ ت

  .اینجوري نیگا میکنی همش تقصیر این عرشیاست

گـه آراسـپ ولـش کـن ایـن       الهی که من قربون تو بشم راسـت مـی  :یماجون

  بچه رو دیگه 

  .باور کنین من کاریش ندارم:آراسپ

 خـوش بـه حـالتون بـا وجـود ایـن وروجـک       :سیما جون رو به مامان گفـت 

  .اصال توي خونتون احساس تنهایی نمیکنید

ایـن خـواهر مـا    اونکه بله،اصـال حسـرت آرامـش بـه دلمـون مونـده       :آراسپ

ولـی در عـوض اون یکـی خـواهر اروم و سـربه       اسمش زلزلـه کـه نـه سـونامیه    

  زیر 

  .ماشاهللا:سیما جون نگاهی به بارانا کردو گفت

ــیما ــون  بعدس ــدي زدج ــت لبخن ــیروس :و گف ــدي  س ــایون محم ــازه آق اج

  ها برن صحبتاشونو بکنن؟ دین بچه می



ــه ســیما    ــد شــد رو ب ــل بلن ــی از روي مب ــرا موافقــت کــردن آراســپ وقت بزرگت

  .خدا خیرتون بده:جون گفت

  همه خندیدن تا آراسپ و عسل رفتن توي بالکن 

بعد از صحبت کردن آراسپ با عسـل و مهـر تاییـد عسـل جـون قـرار شـد کـه         

سـکه و قـرار    14بـا هـم بگیـرن بـا مهریـه      شهریور عروسی و عقدشـون رو   30

اي رو که بابـا بـراش گرفتـه بـود تـا بـا دوسـتاش         خونهشد آراسپ تا اون موقع 

 150کـه نگـو یـه آپارتمـان     خـوبی بـود   تمرین کنه رو خالی کنـه یـه آپارتمـان    

خوشـبخت شـدن    اینـام ایـن زوج جـوون   بـراي  زعفرانیـه  خوابـه تـوي    2متري 

  .رفت

  فصل هفتم

ــی  ــا خیل ــاالخره روز روزه ــت و ب ــم  29زود گذش ــردا داداش ــید ف ــهریور رس ش

کنــه تــا االن همگــی درگیــر کــاراي عروســی بــودیم صــداي مامــانم  ازدواج مــی

  .منو از اینجور فکرا درآورد

  بیا پایین شام مآرام:مامانم

  . باشه اومدممادر من:من

بارانا تازگیا تـوي خـودش بـود حتمـا بـه خـاطر ایـن امیـر مهـدي مغـروره           

هــا رو دوتــایکی اومــدم پــایین و  پلــهگ شــده بــراي اون بارانــا پنــدگو دلــم تنــ



روبــه روي آراســپ یــز شــام جمــع بــودن مپریــدم تــوي آشــپزخونه همــه دور 

نشستم معلومه خیلی شـنگوله بـراي خـودم غـذا کشـیدم و یـه قاشـقو گذاشـتم         

تــوي دهــنم تــازه یــادم اومــد کــه ایــن آخــرین شــامیه کــه مــا دور هــم داریــم  

خواسـت   اشـک از چشـمام جـاري شـد آراسـپ کـه مـی       همـین   خوریم بـرا  می

  خواهري چی شدي تو؟:آب بخوره تا منو دید گفت

کنـه   همش تقصـیر مامانـه انقـدري خـوب و خوشـمزه غـذا درسـت مـی        :من

  .خوره و این میشه که آدم داغ داغ می

یــه دســتی بــه شــکمش .آره دیگــه ایــنم نشــونه دســت پخــت خــانومم:بابــا

  کشید

  نوش جونتون:مامان

خــوردم تــا ایــن بغــض  بقیــه غــذا کــوفتم شــد چــون هرقاشــقو بــه زور مــی

  .لعنتی پایین بره

صـبح بـا    7مامـان و سـیما جـون از    به ارایشـگاه باشـیم مـن و بارانا   8ساعت 

هـاي آقـاي    بـه عـالوه شـازده   عسل رفتن آرایشـگاه بابـام هـم بـا آقـاي محبـت       

ماشــین رو بــاز در.البتــه بــا فیلمبــردارمحبــت و آراســپ رفتــه بــودن آرایشــگاه  

  .بارانا رفته بود بنزین بزنه کردم و پریدم تو ماشین

  ي زشت تو چرا انقدر دیر کردي؟هااااان ؟هاااااان؟ دختره:من



  هاتن سوم عشقم کشید اول سالم دوم زشت بچه:اباران

  هام مربوطه به توام مربوطه آیا؟ اصن به من و بچه هام طفلی بچه:من

یگــام کــرد نشــون دادم بــاران هــم همچــین نبــراي بــاران ردیــف دنــدونامو 

  .ببنید از اون نگاها کردا منم سریع اصال به روي خودم نیوردم

  شیطونه میگه همین فرمونو از جاش بکنم بزنم تو اون دندونات:باران

  دبخت ازاین چیزا نبند اول اینکه بیخود به شیطون ب:من

هنــگ بــاران کــه دیــد حریــف مــن نمیشــه ضــبط ماشــینو روشــن کــرد و آ 

سامی بیگی پخش شد تـا برسـیم آرایشـگاه کلـی تـو ماشـین بـا بـاران         هماهنگ 

  .کیف کردیمو خر کیف شدیم

رسیدیم به آرایشگاه از حق نگذریم آرایشگاه شیکی بود و صدالبته باکالس 
و قد بلندي و بدن برنزه اومد پیشم خانومی با موهاي بلند و چشم و ابرو مشکی 

رسید صاحب اینجا باشه خیلی صمیمی باهام صحبت کرد و گفت که  به نظر می
اومدم اینجا همین  منو خودش درست میکنه و باران هم دخترش من هروقت می

میکرد و از کارش خیلی راضی بودم پس بی حرف رفتمو  خانم منو درست
ومد موهام باید کشیده بشن اما به هرحال نشستم سر جام ازاین قسمت بدم می

دیگه بعد ازاینکه براش توضیحاتی از لباسم دادم شروع به بکشمو خوشگلم کن 
خداییش هم بریم  11رسیدیم اونجا و قرار بود ساعت  هشتکار کرد ساعت 

دستش خیلی تند بود موهامو فر کرد و روي موهام که نه تقریبا روي پیشونیم یه 



چون برق رضایت از کارشو گذاشت حدس می زنم خیلی ناز شدم  گردنبند مانند
هاي  توي چشماش دیدم درحین درست کردن موهام دو نفر هم به جون ناخن

دست و پام افتاده بودن و داشتن روش الك صورتی چرك کمرنگ میزدن ساعت 
و کار آرایش صورتم شروع شد چشمام بسته بود و فقط کار موهام تموم شد  10

دقیقه کارم تموم شد و رفتم که لباس  10:45لمو حس میکردم ساعت حرکت ق
و کلش بود لباسم بلند بود عروسکی خیلی خانومانه بود رنگش سفید بود بپوشم 

البته باالتنم تنگ اما پایین تنم فقط یه کم آزاد کفشامو پوشیدم یقه لباسم هفت بود 
تا گردنم مثله یقه اسکی پشت لباسم یه کم باز بود و یه اما تور سفید خورده بود 

مثله باالیی به صورت یه پاپیون ریز خورده بود بسته شده بود دوباره از زیر پاپیون 
بود البته اینم بگما روي این دایره باز شده بود و زیر کمرم یه پاپیون ریز خورده 

ده بودم اما هنوز خودمو بود خدایی که ناز ش تور گردنمدایره ها توري از جنس 
خدایا این منم پریدم و توي آینه ندیدم رفتم بیرون و جلوي آینه قدي قرار گرفتم 

خانوم آرایشگر رو بغل کردم اونم گفت که کاري نکرده باور نمیکنید پوست 
موهام هم فر باز که فقط پشتم بودن سفیدم توي لباس سفید واقعا قشنگ شده بود 

زي دایره اي شکل لباسم بود این گردنبند مانند که روي و تا باالي اولین با
پیشونیم بود و که دیگه نگو شده بودم شکل ملکه برفی آرایشمو که دیگه نگو 

سایه ام تماما سیاه بود و توي چشمم یه که پوشیده بودم برعکس هرچی سفیدي 
چشمامو واقعا وحشی کرده  سفید کشیده بود و موژه هاي مصنوعی دادم

چشماموحشیشده بود چشمام دلم رو به رعشه بود

به گونه هام رنگ آجري خیلی مالیم و کمرنگ زده بود که باعث شده .انداحت



بود براي خودشون دلبري کنن رژم صورتی بود که خیلی کمرنگ بود اما روش 
  : رو شنیدم باراناکیلی هاي نقره اي بود تو حال و هواي خودم بودم که صداي 

من برگشتم سمتش منو دید ابروي سمت راستش رفت  خواهرن خانم ببخشید ای
  :باال گفت

  !!!واي چه ناز شدهآرامی خودتی جون آراسپ؟

ـ          هـم چــه   ارفـتم بغلـش کـردم وقتـی از بغلـش دراومـدم تـازه فهمیـدم باران

هـم مثـل مـن بـاز بـود یقـه هفـت امـا خیلـی شـیک            الباس بارانـ خوشگل شده 

میخواســتم ازایـن لبــاس بگیــرم امــا   مــنمروي پارچـه اش زیــاد کــار شـده بــود   

  :باران گفت

بیــا بــا هــم ســت نکنــیم مــنم قبــول کــردم یــه رژ ســر خــالی بــراش زده بــودن 

بـه  آرایش پشت چشمش سـیاه و سـفید بـود از مـن خلـوت تـر امـا چشماشـو         

بـود موهـاش بـاال جمـع بـود و فـر روي سـرش یـه          یه حالت خاصـی دراورده 

ـ تاج مانند مثل گـل بـود    ـ         اباران رو  اشـده بـود یـه فرشـته خـدا مـن چقـدر باران

  :دوست دارم من

  الهی امیر مهدي با دوست دختراش پیش مرگت چه کردي؟

  :اباران

  امیر نه حیفه اما دوست دختراشو خوب اومدي



ــاعت      ــدیم س ــین ش ــوار ماش ــردیم و س ــداحافظی ک ــگر خ ــاي آرایش ــا خانمه ب

تـیم آتلیـه بعععلـه ملـت     بود که از آرایشـگاه اومـدیم بیـرون بـا بـاران رف      11:30

کمبــود  خــواهري میــریمرن آتلیــه مــا  و عشقاشــون مــیبــا دوســت پسراشــون 

یـه  کلی عکس تو یـه منظـره رویـایی پـر از گـل گـرفتیم        ابا باران.امکانات دیگه 

رم و بـا دسـتم زیـن اسـب      دونه اش این شکلی شـده بـود کـه مـن دارم راه مـی     

اینه که بـه یـه ماشـین قـدیمی تکیـه دادم کـه تـوش پـر         رو گرفتم یکی دیگشم 

یـه برکـه ماننـد نشسـته     از رز سفیده باران هم روي یـه دونـه تـاب کـه کنـارش      

ـ      خوشـم اومـد ایـن بـود کـه       ایه جاي دیگم که مـن خیلـی از ایـن عکـس باران

ــه دور دســت ارانــبا ــا   داره ب هــا نگــاه میکنــه و موهــاش هــم تکــون میخــوره ت

ــاعت  ــو  2س ــا بودیم ــرفتیم    اونج ــی گ ــس م ــتیم عک ــا  داش ــون ج ــارم هم ناه

میومـدن امـا مـا زودتـر      7بـه تـاالر رسـیدیم مهمونـا سـاعت       4خوردیم ساعت 

وقتــی وارد بــاغ شــدیم دهــنم کــف کــرد رفتــیم تــا بــه کارهــا رســیدگی کنــیم 

معلوم بود باغ بـراي جوونـا درسـت کـرده بـودن چـون صـندلی اصـلن وجـود          

ولـی رنـگ بنـدیش قشـنگ بـود      دي ایسـتا  نداشت فقـط میـز بـود کـه بایـد مـی      

اي بــود یهــو دیــدم یکــی میگــه ماشــااهللا   ســفید رفتــیم تــوي تــاالر اینجــا نقــره 

ــ  ــو باران ــردیم    اراســتی من ــامونو عــوض ک ــاالر لباس ــو ت ــایم ت ــل از اینکــه بی قب

صـدا کـه دیـدم سـیما جووونـه کـه میگـه قربونـت بشـم چقـدر           برگشتم سمت 

  :،یه لبخند بهش زدمو گفتم نشماملوس شدی



  شما هم قشنگ شدي سیما جوون 

  ي لباس کرم پوشیده بود با موهاي پیچیده شده طالیی

عرشـیا چشـم    انقـدر بـزرگ شـدن   ش امامانم داشت عشق میکرد ازاینکـه دختـر  

ســالم دختــر زبــون دراز بعــد برخــورد کــرد بــه :بســته پیشــمون اومــد و گفــت

امــا چشاشــو بــاز نکــرد در عــوض رفــت عقــب و دوبــاره اومــد جلــو و   ابارانــ

ــ  ــه باران ــاره ب ــازه  .اخــورد دوب ــا بعــد ت ــن حــرکتش تعجــب کــردیم ام اول از ای

ــه      ــین هم ــاطر هم ــریف دارن و بخ ــق تش ــون عاش ــل ایش ــدیم اي دل غاف فهمی

  .خندیدیم

خـوري چشـاتو    عرشیا چشاتو باز کن چـرا آخـه بـه یـه چیـزي تـو مـی       :من

  .خوري عوض می ري عقب و دوباره بهش می باز نمیکنی در

دونـی دیـدم جمـع خشـکه شـما هـم بـی حـس گفـتم کـاري            نه می: عرشیا

  .کرده باشم

  هه هه خندیدم:من

  هه هه خندیدم:عرشیا

  ادا درآوردن کار میمونه میمونم ي حیوونه:من

  یعنی داداش بهت خیلی بی منظور گفت حیوون:عامر



  جواب ابلهان خاموشیست:من

  ال که ابلهی در جمع ما حضور نداشتهفع:عرشیا

  عرشیا با من یکه به دو نکن من آرامما:من

  خب منم عرشیاام:عرشیا 

  باش اصل منم:من

ـ        عرشیا که معلـوم بـود نمـی    و  اتونـه جـواب منـو بـده رو کـرد سـمت باران

  باران خانم این آرام رو ازاینجا ببرید تا نگرفتم یه دل سیر بزنمشا:گفت

  میگی به خودم بگو کم آوردي باهات تا میکنم اچرا به باران:من

  ور شد منم دویدم رفتم پشت عامر عرشیا به سمتم حمله

الهی که عامر خدا بـه دوسـت دختـرات برکـت ببخشـه ایـن عرشـیا تـو         :من

  از من دورش کن

  .دمت بیست االن درستش میکنم:عامر

  .ووووعامري برو:من

ام افتـاد بـه تیـپ آقـایون     عامر رفت تا عرشیا رو درستش کنـه مـنم تـازه نگـ    

عامر یه شـلوار بـا لبـاس مشـکی و پـاپیون قرمـز و کـت قرمـز پوشـیده بـود و           

ــوه   ــت و شــلوار قه ــه ک ــم ی ــیا ه ــت   عرش ــگ ک ــه لباســش از رن اي ســوخته ک



شـلوارش تیــره تــر بـود و یــه کــراوات بـه رنــگ کــرم امیـر مهــدي یــه کــت و     

وار کـت شـل   شلوار سفید با یـه پیـراهن مشـکی و پـاپیون سـفید سـهند هـم یـه        

مهیـار یـه کـت و    .خوش دوخت مشکی با یه لباس سـفید و یـه پـاپیون مشـکی    

شــلوار نــوك مــدادي بــا یــه پیــراهن شــیري بــه عــالوه کــراوات ســاتن شــیري 

آقـا رفتـیم بیـرون    .کمک کـم مهمونـا پیداشـون شـد و بـاالخره عـروس و دامـاد       

ــاران جلــوي راه عــروس و دامــاد   ز اون دامــاد رو روي اون فــرش قرمــمــن و ب

گلهاي پرپر شده ي رز صورتی کمرنـگ مـی رفتـیم تـوي بـاغ کـه رسـیدیم یـه         

گروهی رو که براشـون آورده بـودن شـمالی رقصـیدن کـه آراسـپ هـم مجبـور         

کــردن باهاشــون برقصــن داداشــم خیلــی خوشــحال بــود از تــه دل مــی خندیــد 

آراسپ یه کت و شـلوار مشـکی عسـل کـش بـه عـالوه پیـراهن مشـکی بـا یـه           

ســفید عســلم کــه خیلــی نــاز یــه لبــاس عــروس ســاده وشــیک کـراوات ســاتن  

دکلته که روي سینش کـار شـده بـود و دامـن پـف دار موهاشـم خیلـی قشـنگ         

پیچیـده شـده بـود و بـه رنـگ شــکالتی رنـگ شـده بـود و یـه تـور دنبالــه دار           

کامل بود سـایه پشـت چشـمش تمامـا فیـه و فقـط از تـوي آرایشـش          آرایششم

ــود ــودن  . از دور رژ قرمــزش مشــخص ب ــاالر همــه خوشــحال ب اومــدم تــوي ت

بعد ازاین قضیه بـاران دسـتمو کشـید و گفـت بـریم برقصـیم مـنم قبـول کـردم          

من و بـاران بـا هـم کـالس رقـص رفتـه بودیمـو خـوب هـم مـی رقصـیدیم از            

ــن     ــودن و م ــته ب ــد برقصــن رو گذاش ــگال بای ــگ خوش ــدي ابارانو قضــا آهن ان

ـ اداشت خودشو خفه میکرد منو بارا حواسـم بـه همـه جـا     .هـم مـی رقصـیدیم    ان



ــا رو نگــاه     ــو داشــتن م ــاي اطرافمــون دســت از رقــص برداشــته بودن ــود آدم ب

میکــردن دختــرا بــا حــرص و پســرا بــا یــه نگــاه نمــی دونــم چــه جــوري بــود 

نگاهشون همینجـور داشـتم همـه رو از نظـر میگذرونـدم کـه چشـمام افتـاد بـه          

رو درســته میخــورد  ات بارانــامیـر مهــدي کــه بـه دیــوار تکیــه داده بــود و داشـ   

آهنگ عوض شد آهنگ رهامنش سـاعت باعـث شـد کـه مـا رقصـمونو یـه کـم         

  اباران: آروم کنیم رو به باران گفتم

  جانم:باران

  امیرمهدي رو دیدي؟:من

  نه:باران

  خره داره میخوردت با اون لبخندش:من

برگشـت و امیـر مهـدي رو نگـاه کـرد کـه باعـث شـد لبخنـد          باران ضـایع هـم   

  :امیر مهدي بیشتر شه باران روشو سمت من کرد و گفت

  .بگیر منو این چرا اینجوري کرد؟االن قلبم جاش با ناخن پام عوض میشه

  .اون که خیلی وقته عوض شده:من

  مرسی :اباران



 سکفششو زد به پام که باعث شـد پـام درد بگیـره مـنم کـه مـی دونـین تخـ        

  همه زورت همین بود جوجه؟:یه لبخند پت و پهن تحویلش دادمو گفتم

  شدم دیگه  هیه نگاهی بهم کرد که خف

ــپتنهاییباهم ــه   خبجونمبراتونبگهعسلوآراس ــا اگ ــقعمادطالبزادهباآهنگ ــی   یهعاش م

رقصیدنهنوزوسطبودنکهآهنگچشاتآرامشخاصیدارهازبهنامصفویپخششــــــــدوملت

 .یچرخشیرقصیدناونمتانگو¬ریختنوسطتانگومی

 آهنگشروعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدومنتویبغلعامربودم

 .چشاتآرامشدارهکهتویچشمایهیچکینیست«

 ».میدونمکهتوقلبتبهجزمنجایهیشکینیست

: بهچشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمایعامرنگاهکردموروبهعامرگفتم

 اصالچشماتآرامشندارهبیخودحرفمیزنه

 بیلیاقت: عامر

 .بچههاتنزبونموبراشدرآوردموچرخیدمورفتمتوبغلسهند: من

 دورممیکنهازغممچشاتآرامشخاصدارهکه

 .یهحسبهممیگهدارمعاشقمیشمکمکم

 توباچشمایآرومتبهمخوشبختیبخشیدي



: بهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهندنگاهکردموگفتم

 اینآهنگچقدرزرمفتمیزنهکجایچشایتوقورباغهبهمخوشبختیداده؟

سهندشونههاشمیلرزیدبهبقیهنگاهکردماووفچههمهتوحســــــــندوبارهچرخیدمور 

  کجاتوخوبی؟توجایاتوبانقمتهرانمگرفتیحاالخوبی؟: فتمتوبغالمیرمهدیمن

  : امیرزدزیرخندهوگفت

  بادخترایدیگهمیرقصیدمقشنگتوحسمیرفتنتوچی؟دلقکبازیدرمیاري؟

  ایبابادوبارهچرخیدموافتادمتوبغلعرشیا

  توبالبخندشیرینتبهمعشقونشوندادي

  تورویایتوبودمکهواسهمندستتکوندادي

  .آرهراستمیگهواسمدستتکوندادیعینمنگولزلزدیبهم: من

  مهعشقمیکننواونموقعتوه آراماالنبااینآهنگه: بهمباتعجبنگاهکردوگفت

  خوامباشیتوکلرویاهام¬ازبسخوبیمی

  .خوامباشی¬نهاصالنمی: من

  .عرشیاسرشوازتأسفتکوندادکهاقتادمتوبغلمهیار

  .تاجونمیگرفتمباتوباشیامیدفرداهام



  نچ:من

  !چینچ: مهیار

  .خوادکهباشیامیدشواهللا¬اینکهکیتورومی: من

  .مهیارخندیدوگفتواقعازیبایی

  .نمممنون.منیدو: من

  خیلیامپرو: مهیار

  هایجدیدبگو¬اینممیدونمزودتندویژگی: من

  .باتعجبنگاهکردکهدوبارهچرخیدم

  .خوامباشتوکلرویاهام¬ازبسخوبیمی

  .تاجونمیگیرمباتوباشیامیدفرداهام

  توبغلبابامبودمایجانم

  دوستدارمیی بابا: من

  منمهمینطور: بابا

 .خودتخوبیوخوبیرودادییادمنممیدي

 دوبارهچرخیدمورفتمتویبغلیهغریبهازاونخوشتیپا



 چشاتآرامشدارهکهپایبندنگاتمیشم

 .وبارهکیشوماتمیشمد ببینتوبازیچشات

 بهونهزندگیموبانگاهتآسمونیکن

 چیچجیروبمونمپسباباموچکارکنم؟: گفتمابیهو

 .درستهمونجورکهگفتنخوشگلوشیطون: پسرهشونههاشلرزیدوگفت

 بازچرخیدمورفتمتوبغلداداشمآراسپ

 بمونوعاشقمنباشبمونومهربونیکن

 توباچشمایآرومتبهمخوشبختیبخشیدي

 خودتخوبیوخوبیرودارییادمنممیدي

 توبالبخندشیرینیتبهعشقونشوندادي

 داداشمطمئنمخوشبختمیشی: من

 .دمخواهريمناالنمباتوخوشبختبو: آراسپ

 هامکه  آراسپنریحاجیحیجی:من

 .منغلطبکنم: آراسپ



ــرغریبهکهنمی ــناختم¬چراغاروشنشدوهمگیرفتنسرجاشونبعددیدمهمونپســـ شـــ

 .شدارهمنوبانگاهشمیخوره،خباالنچیکارکنم؟خبچندگزینهوجودداره

 سرتوبنداززیروبرودنبالکارت) الف

 بروبشوربزارشکنار) ب

 همهموارد) ج

 هیچکدام) د

  فکرکنمجازهمهگزینههابهتره

  درحال شربت خوردن بودم که امیر مهدي اومد پیش من و بارانا

  احوال خانما:امیر

  عالی:من و باران

  از مقدمه چینی بدم میاد میخوام بهتون یه پیشنهاد بدم:امیر

  شد سیمان تبه وضوح حس کردم رنگ باران

  باران آب دهنشو قورت داد و گفت

  چه پیشنهادي؟

  .کار کنینبامابیاین توي شرکت منو سهند :امیر



  :منخیلی سریع و بدون حاشیه گفتم

ممنـون کـه بهـم    امیر تو خـوب مـی دونـی  نمـی خـوام فعـال مـن کـارکنم         

  رو نمی دونم اپیشنهاد دادي ولی باران

  :امیرمهدي

ــه زد   ! اصــال مهــم نــیس بــه تــو هــیچ نیــازي نداشــتم و یــک لبخنــد خبیثان

ــ ــه  میخواســتم ي تیکــه توپ ــاران ســریع ی ول بهــش بنــدازم پســره پــر رو کــه ب

  :شکون از پهلوم گرفت و گفتب

  من باید فکر کنم امیرخب راستش 

  :باشه اشکالی نداره بعدم کارتشو داد و گفت:امیر

  منتظرم تا جواب قطعی تو بفهمم

خالصه این عروسی هم تموم شد بـا کلـی ماشـین بـازي تـو خیابونـا گریـه        

فـردا صـبح همگـی رفتـیم     .و عسـل تـوي خونشـون   زاري راهی کـردن آراسـپ   

  فرودگاه براي اینکه آراسپ و عسل رو راهی کنیم برن ماه عسل مالزي

  فصل هشتم

  مامانم از اتاق مطالعه اش اومد بیرون  ونبا صداي خنده هاي بلندم

  چی شده آخهمامان دخترا چتونه 



  خندهم زیر یدوباره زد... واي مامانم آخه نمیدونی که چی شده: من

  دیوونه شدید بارانا تو بگو خب...بسم اهللا:مامان

  خب خب راستش...چییییییی من-بارانا

  ...اخی ابجیم خجالت میکشه

بشـین بـرات تعریـف    اینو ول کن مامان بـزار سـرخو سـفید شـه     آخ دلم :من

  کنم

  گوخب ب:مامان

ــن ــ:م ــروز باران ــود واســ اام ــه ب ــرادر  رفت ــو شــرکت  دوب ــرارداد بســتن ت ه ق

  !خخخخخخ

  خب:مامان

کــه خواســته بیــاد  ي مــن بخــت برگشــتهخــب بــه جمالــت ایــن قلــه :مــن

ـ      بیرون  ل تعـارف  هـم زده بـود کانـا    اامیرم بلنـد شـده کـه راهنمـاییش کنـه باران

  :هی میگفته

و ازایـن جـور حرفـا    براي چـی زحمـت میکشـی خـودم راهـو بلـدم       نه آقا 

میکنـه مـی ره تـوش کـه میبینـه چیـزه        به یـه در مـی رسـه و بـازش    که آخرشم 

  ... اشتباهی رفته توي دستشویی



  این حرف من مامانم زد زیر خنده خوده بارانام باز داشت میخندید با 

  : مامان بلند شدو همین جور که به سمت در اتاقش میرفت گفت

بارانـا هـم جـوري    ...و یـه نگـاه بـه بارانـا کـرد     ! یکنهاي خدا عاشقی با ادم چه م

  ! انداخت پایین غیر قابل تصورسرشو 

مامــان از خــان داداشــمون چــه : واســه اینکــه بحــث عــوض شــه ســریع گفــتم 

  خبر؟ 

  اخر ماه از ماه عسلش بر میگردهاونم  -مامان

  !!!!!اهان-من

بـه   اشـو  دبگه بارانا هرروز میرفـت سـرکار و بعـد برگشـتش آمـار خـراب کاری      

هـا   نیـاورده چـه کـل کـل     دادن که توي شرکت چه بالها که سـر امیرمهـدي  من 

ـ          خواسـتگار   او بحث هایی کـه بـراش پـیش نیومـده تـا یـه روز کـه بـراي باران

ــود یکــی از ســهام داراي شــرکت   ــ!پیــدا شــد خواســتگارم کــی ب ــه  اباران هــم ن

  :گذاشت نه برداشت به پسره گفت

نه من به شما هیچ عالقه اي ندارم مـا بـه درد هـم نمـی خـوریم پسـره هـم کـه         

ــن حــرف رك با ــازای ــراي حفــظ غــرور خــودش ازش    اران ــود ب جــا خــورده ب

عــذرخواهی کــرد کــه وقتشــو گرفــت و رفــت پــی کــارش ازاون ور بــاران کــه  



دیـدنی بـود وقتـی بهـش      بارانـا   همینجوري داشت به طـرف مـی خندیـد قیافـه    

  :گفتم می

ــی      ــی آخــه مگــه میخــواي ترش ــی پرون ــراي چــی خواســتگار م ــر خــل ب دخت

  :فروشی راه بندازي پروپرو میگفت

آره کسـب و کـار بـه ایـن خـوبی چیـزي کـه زیـاده دختـر ترشـیده همـین             

  .م میخندیدو باز هتازه خوبه پیرتر از منیاااا یکیش خود تو 

خــل و چــل رو نداشــتم االن اســترالیا رو کشــف یعنــی مــن اگــه ایــن قلــه  

میکــردم اصــال هرچــی موجــب پیشــرفت مــن باشــه ایــن بارانــا دســتمو گرفتــه 

  .موفقیت بشم که  نمیذاره سوار آسانسور

حاال این کـاره خـواهر محترمـه بـود کـار مـنم شـده بـود کمـک بـه مامـان            

نشسـتیم فکرامـون رو روي هـم    توي نوشـتن داسـتانش روزهـا پیشـه هـم مـی       

ــا کــه    ــاالخره تمــوم شــه روزا همــین جــور میگذشــت ت ــا کتــاب ب میذاشــتیم ت

  ...عسل و آراسپ از ماه عسل برگشتن آخرماه شد و

  ...هفته یه مهمونی ترتیب دادن و همه ریختن خونشونو براي اخر 

  دخترا بلند شید برین کمک عسل تو اشپزخونه دست تنهاست-مامان

  !مامان مهمونی گفتن صاب خونه اي گفتن-من



  ...اهان تا االن همه کاري کردي حاال شدي مهمون پاشو ببینم-بارانا

تــو اشــپز خونــه عســل .ی کــه داشــتم غــر میزدمــو از روي مبــل بلنــد کــردو منـ 

داشت ظرفارو خشک میکرد که یهـو بارانـا کـرمش گرفتـو رفـت سـربه سـرش        

  .سر رسید اراسپگذاشتن منم اونجا شروع کردم به خندیدن که یهویی 

  ببینم فک کردید زنه من صاحاب نداره؟: اراسپ

  !غولشاالنمتوجه شدم صاحبدارھاونمازنوع -من
ــنم از     ــز برداشــت و م ــرفم خی ــه ط ــوگفتم اراســپ ب ــا این ــرار  ت اون طــرفش ف

کردمو رفتم تو پذیرایی اراسـپ کـه بـه مـن رسـیدو دسـتمو کشـید مـنم بـا یـه           

  االاااااااااغ: صداي بلندي گفتم

چیـزه چیـزه   :که یهو کله خانـدان برگشـتن طـرفم منکـه هـل کـرده بـودم گفـتم        

اهـان بـا ایـن اسـباي قشـنگ      ...دیـدم ادامـه دادم  یهو یه تابلوي اسـب  ....میدونید

  !بودم ببنید چه قدر االغن

اووووووف تو دیگـه کـی هسـی ایـن چـی بـود گفتـی بـرا همـین دوبـاره کلـه            

  .خاندان رفت رو هوا

ــرام     ــه ب ــود ک ــاس خوشــگالیی ب ــه قســمت قشــنگش اون لب ــنم ک خالصــش ک

ر کادوهـاي بقیـه رو هـم خودتـون جفـت و جـو      . آوردن اونم پنج شـش دسـت  

  .کنید



  

ــودیم و    ــه داداشــم اومــدیم مامــان و بابــام دور هــم نشســته ب شــب کــه از خون

ــم رو زدم    ــرف دل ــو ح ــن یه ــه م ــزدیم ک ــور می ــاي جوروواج ــانواده : حرفه خ

  به نظرتون آراسپ حیف نشد...عزیزم توجه کنید

وا دختـر چـی میگـی عسـل بـه ایـن خـوبی چـی میگـی          : مامانم بـا تعجـب  

  .براي خودت

  .مامانت اصال براي چی تو این حرف رو میزنیراست میگه : بابام

ــه     - ــارانم ک ــازه ب ــیمو از دســت دادم ت ــده شخص ــن رانن ــه م ــی رفت از وقت

ــن وســط    ــره خــب مــن چــه گنــاهی کــردم ای ــه ســرم رو ســرکار می و لجوجان

انداختم پایین بابام یـه خنـده کـرد مردونـه اي فـداش بشـم احسـاس کـردم کـه          

 ...یهواز سر جاش بلند شده بعد چند دیقه 

 واي واي بابایی این برا منه دروغ میگی-من با جیغ -

 شیطونی داشتم؟ شما دوتا دختر عنی من بجز ی -بابام -

  واي بابایی عاشقتم:پریدم بغل بابام و بلند گفتم

بابـاجونم از  :بله خـان بابـام سـر پـیچ یـه ماشـین رو بهـم داده ازش پرسـیدم        

  کجا این اومد؟

خواســتم بــراي تولــدت بــذارم ولــی مگــه مــن میشــه از   راســتش مــی:بابــام

احــوال دختــرم بیخبــر باشــم نفهمــم کــه هــر دفعــه بــا آژانــس ایــن ور اون ور  



منـی بـراي   عزیزآره دخترم فکر نکن فراموشـت کـردم تـو همیشـه دختـر       ره می

بارانـا   همین بااین وضـعیت دیـدم اگـه زودتـر بـرات ماشـینو آمـاده کـنم بهتـره         

  ...ه خودش ماشین داره هم ک

  .و یه ماچ از لپش گرفتم! قربونت برم بابا:من

ــه     ــتیم ی ــیم نمایشــگاه و ماشــین رو برداش ــام رفت ــا باب ــردا اول صــبح ب آزراي ف

ــ ...مشــکی جیگــر ــا باران ــا ماشــینم ب ــین دور دورم ب باشــه چــون  ادوس دارم اول

اولـین نفـر منـو بیـرون بـرد بـراي        پرشـیارو بابـا بـراش گرفتـه بـود      اونم وقتی 

ـ         6همین بهش زنگ زدم سـاعت    هاسـت دیگـه بـاران بایـد از سـر کـار بـه خون

  ....رسیده باشه

  دوباره زنگ زدم برنداشت...یه بار زنگ زدم برنداشت 

  سه بار زنگ زدم برنداشت

دیگــه بــا خــودم گفــتم ایــن دفعــه برنــداره تــک تــک موهاشــو میکــنم کــه  

  بغض خاص گفت هان باالخره برداشت با یه

 وا چته تو چرا صدات اینجوریه  -

 امیرمهدي ازم خواستگاري کرد-باران -

  چی می گی؟-

  اه نفهمیا:باران

 بارون داري شوخی میکنی -

  هفت جد و آبادته اصال به حال من میخورهخفه شو بارون :باران



 باش باش االن میام پیشت -

  و تلفن رو قطع کرد....باشه -باران

ــه   ــا خواســتم خودمــو ســریع رســوندم خون ــارو ت ــاق باران ــزنم خــود درات ب

ــن     ــروس خــانوم م ــتم ع ــش و گف ــو بغل ــدم ت ــنم پری ــرد و م ــاز ک ــاران درو ب ب

  چطوري؟ 

  دیوونه: باران 

 چته تو چرا از پشت تلفن بغض داشتی؟ -

آرام نمـی دونـی بـاورم نمـی شـه اصـال نمـی دونـی کـه چـه اتفـاقی            : باران

  :شوندمش روي مبل و گفتمافتاد دستشو گرفتم و ن

  من اینجام که بدونم حاال نمی خواي تعریف کنی؟ 

  : باران

من امروزم مثل همیشـه داشـتم بـه کـارم مـی رسـیدم کـه امیرمهـدي گفـت          

برم تو اتـاقش چـون آخـر وقـت بـود کـیفم رو هـم برداشـتم رفـتم تـو اتـاقش            

و منتظـر حـرفش   پشت میز نشسته بود به من هـم تعـارف کـرد بشـینم نشسـتم      

شدم ولـی اون فقـط بـا خودکـارش ور میرفـت پـنج دیقـه گذشـته بـود کـه نـه            

مـن کـه دیـدم     گفـت بیـارن   من چیـزي گفـتم نـه اون زنـگ زد و دو تـا قهـوه       

و برداشـتم   فیریمـو نس حـ بخاري ازش نمیاد اصال هـم حواسـش بـه مـن نبـود      

 گذاشـتم عـوض ایـن قـدر کـه ریـتمش تنـد        Tofnو آهنگ بزنم بـه تختـه ي   

ــو حــس، قهــوه رو کــه آوردن امیــر قهــوه اش رو برداشــت و    ــرد ت ــو ب ــود من ب



پشتش رو کرد به من بـازم کـه دیـدم هیچـی نمیگـه چشـام رو بسـتم و بـا پـام          

ریتم گرفتم خودمو خیلـی ریلکـس کـردم و بـا آهنـگ زمزمـه کـردم تـو همـین          

حس وحـال خـودم بـودم کـه یهـو هنـذفري ام از گوشـم کشـیده شـد چشـمام           

صــورت امیرمهــدي رو تــو یــه وجبــی خــودم دیــدم کــه حســابی کــه بــاز شــد 

  :عصبی بود گفتم

  چته وحشی؟

  به تو یاد ندادن یکی که حرف می زنه بهش گوش بدي؟: امیر

ــی       - ــیچ ربط ــن ه ــه م ــود ب ــودتم ب ــیر خ ــنیدم تقص ــزي نش ــن چی واهللا م

ــه دادم       ــاره ادام ــت دوب ــروم نشس ــندلی روب ــت روي ص ــت و رف ــه نداش میش

playback بکنیش 

  چون فقط تویی آ: مهديامیر 

 تو حرفت رو بزن -

اگه بخـوام طفـره نـرم خیلـی بـدون مقدمـه مـیگم از ایـن دختـري کـه           : امیر

  !روبروم نشسته خواستگاري کردم

تو اون لحظـه چشـام بـه طـوري گـرد شـده بـود کـه بـه تـوپ گفتـه بـودم             

  زکی بهش گفتم

  اصال شوخی خوبی نبود آقاي محمدي 

  کی گفته شوخی بود؟: امیر

  دفعه به جز چشمام دهنم یه متر باز شده بود خودش ادامه داد  این



بـاران نمــی دونــم اي حــس از کــی تــو دل مـن بــه وجــود اومــد ولــی مــی   

دونم اي حس واقعیه و بهـش اعتقـاد دارم پـس اآلن از تـه دلـم مـی گـم دختـر         

  .عاشقتم و همین االن براي بار سوم ازت درخواست ازدواج می کنم

ولـی خـودم بلنـد شـدم کـیفم رو برداشـتم       کـار مـی افتـاد     من که قلبم داشت از

  و خیلی شیک از کنارش رد شدم و گفتم ا

  ین جوري قبول نیست 

  امیر مهدي که خیلی تعجب کرده بود گفت چرا 

من هـم پـررو پـررو تـوي چشـاش زل زدم و گفـتم آخـر هفتـه منتظرتـونم بـا           

ــدم     ــرکت اوم ــریع از ش ــرون و س ــدم بی ــاق اوم ــانواده و از ات ــو راه خ ــه ت خون

بغضم گرفته بود اصال یه حـالی داشـتم ناشـناخته کـه فقـط مـی خواسـتم گریـه         

  کنم هرچی بود که فقط از روي خوشحالی و شادي بود

آقــا تــا اینــو گفــت یــه دونــه پــس کلــه زدم بــه قســمت پــس ســري قشــر  

در کمـال تعجـب دستشـو گذاشـت روي سـرش و گفـت منـو        بمیره  بلکه مخش

  چرا می زنی 

بـی شـعور تـا االن حـرص مـی زدي امیرمهـدي        دمخریـت تـو آ  بـراي  -من 

  بیاد بگیرتت اون موقع االن داري گریه می کنی االغ

  چه می دونم واهللا : باران با بغض گفت خب چی کار کنم من 

ــا   ــه خواســتگاري بارانا شــب پنجشــنبه عمومین ــدن ب ــدریم اوم خــانواده ي پ

ـ        دارن بیشـتر جاهـا   چون فقـط دوتـا داداش هسـتن و هـیچ بـرادر و خـواهري ن



ــ  و  ابــاهمن شــب خواســتگاري هــم بــه خــوبی گذشــت مخصوصــا بــراي باران

مــی گفــتن بــه مهریــه زیــاد راضــی نیســتن و  اامیرمهــدي اولــش خــانواده بارانــ

ــاد امیرمهــدي    ــا اصــرارهاي زی ــی ب ــا شــونزده ســکه بســه ول همــون چهــارده ی

کـه   تا به مناسـبت سـال تولـدش و قـرار بـر ایـن شـد        1370مهریه باران شدش 

دو هفته دیگه باران و امیرمهدي بـاهم عقـد کـنن و یـه جشـن کوچیـک بگیـرن        

که فقط اقوام نزدیک دعـوت باشـه و بعـدا هـم یـه عروسـی درسـت و حسـابی         

بگیــرن اي جــانم داداشــمینا شــهریور یــا مهــر خــدارو چــه دیــدي شــاید آبــانم  

یکـی اومـد منـو گرفـت دوشـیزه مکرمــه بـاران نجـاري آیـا وکـیلم شـما را بــه           

  قد دائم آقاي امیرمهدي محمدي در بیاورم؟ع

عــروس رفتــه کــاکتوس بچینــه نگــاه تعجــب زده همــه بــه خصــوص آقــاي 

  عاقد روي من بود

  !خب مگه کاکتوس گل نیست

  همه حاضرین زدن زیر خنده عاقد گفت امان از دست این جوونا 

بـراي بـار دوم مـی گـویم آیـا وکـیلم شـما را         محمـدي دوشیزه مکرمه باران 

  د دائم آقاي امیرمهدي محمدي در بیاورم؟به عق

مـن کـه گیـر کـرده بـودم چـی بگـم بـه         همه نگـاه هـا بـه طـرف مـن بـود       

  !!!صورت حق به جانب گفتم کاکتوس که آب نداره ؟

و باعث شد دوبـاره همـه یـه خنـده بیفـتن و ایـن دفعـه بـار سـوم بـود کـه            

عاقد خطبه رو خوند و با گفـتن بلـه ي بـاران صـداي دسـت فضـا رو پـر کـرد         



تبریک گفتن ها شروع شـد مراسـم عقـد تـو خونـه ي عمـو اینـا گـرفتیم چـون          

که خونه شون بـزرگ بـود مهمونهـا هـم کـم بـاران تـوي اون لبـاس مـاه شـده           

رنـگ کـه تـا بـاالي زانـوش تنـگ تنـگ بـود و         اکسی بلند سفید چرك بود یه م

پایینش پف ایـن مـدل لبـاس عروسـاي خـارجی هسـتش آرایشـش هـم خیلـی          

مالیــم موهاشــو یــه مــدل بــاز درســت کــرده بــود بــا یــه تــور قشــنگ الکــش   

ــود    ــا رزهــاي دســته گلــش ســته قربــونش بــرم جیگــر ب صــورتی مالیــم کــه ب

دي هــم کمتــر از اون نیســت یــه کــت و البتــه امیــر مهــجیگرتــر هــم شــده بود

  .شلوار مشکی خوش دوخت با پیراهن دودي و یک کراوات مشکی ساده

ــه    ــی پوشــیدم ک ــنفش عروســکی پف ــاس ب خــودمم کــه دیگــه هیچــی ي لب

دامنش تو ابراق و بنفش پشـت تـا پشـتش بـاز و جلـوش گلهـاي برجسـته کـار         

بـه عـالوه الك   شده موهـامو بـاال بسـتم و یـه آرایـش مالیـم و ملـیح دخترونـه         

بــنفش مالیــم همینجــور کــه بــه بــاران و امیــر مهــدي نزدیــک میشــدم زیبــایی  

سفره عقد بیشـتر بـه چشـمم مـی اومـد ي سـفره شـیري رنـگ همرنـگ لبـاس           

باران که تزینـاتش نقـره اي بـود بـا شـور و شـادي رفـتم پیششـون بـه آرومـی           

دور  لپ باران رو بوسیدم و شـروع کـردم بـه تبریـک گفـتن بـه هـر دوشـون از        

قـبال هـم گفـتم مـا خیلـی      مامان و باباي باران رو دیـدم کـه بـه سـمتمون میـان      

ــه جــاش وســط مجلــس توصــیف    خاصــیم مثــل بقیــه اول توصــیف نمیکــنم ب

  میکنم 



فــرداي اون روز بــه دعــوت یکــی از دوســتاي امیرمهــدي دو تـــا زوج       

ــالي اون دوســت     ــز و وی ــه تبری ــایی ب ــفر دوت ــین س ــوان اول ــه عن باهمدیگــه ب

  ي رفتنامیرمهد

  فصل نهم

چنـد روزي ازبرگشــتن امیــر مهــدي و بــاران میگــذره امشــب آراســپ همــه  

فامیل رو دعوت کرد شام دربنـد مـن یـک تیـپ آبـی آسـمونی زدم یـه مـانتوي         

آبی آسمونی با روسري سـاتن آبـی آسـمونی شـلوار دمپـا گشـاد مشـکی کفـش         

  ...مشکی و کیف آبی رنگ

ـ       ه سـوي دربنـد حرکـت کـردیم     همه خـانواده سـوار پـرادو بابـام شـدیم و ب

ــل رو       ــانواده عس ــپ و خ ــل و آراس ــا و عس ــو این ــیدیم از دور عم ــی رس وقت

دیــدیم کــه نشســتند روي تخــت مــا رو کــه دیــدن بلنــد شــدن و همــه بــا هــم 

اش هـم رسـیدند    سالم علیک کردیم هنوز ننشسـته بـودیم کـه مهیـار و خـانواده     

کـه گوشـیم لرزیـد    دوباره همه یکجا نشستند و مـن همینجـوري نگـاه میکـردم     

بـرش داشـتم و دسـتمو بلنـد کـردم گفـتم بلنـد شـین          بود ادرش که آوردم باران

  بلند شین که باران اینا رسیدن

 خخخـخ یـه خونـواده ي دونفـره      همه خندیدن و بـه احتـرام خـانواده بـاران    

بلند شدن به پیشنهاد مـن همـه خـانوم هـاي مجلـس همینطـور آقـایون مجلـس         

ــن    روي یــک تخــت نشســتند و جــوون هــا هــم روي یــک تخــت دیگــه و ای

چهار تـا تخـت بصـورت دایـره بـود و یـک صـمیمیت جیگـري رو بـه وجـود           



ــاران و امیرمهــدي و عســل و آراســپ   ــودم ب آورده بــود روي تختــی کــه مــن ب

هند و عـامر و عرشـیا و مهیـار بودنـد بـه ایـن ترتیـب        نشسته بودند و بغلمون س

جالــب کــه همــه پســراي مجــرد روي یــک تخــت بــودن خندیــدم رو بــه همــه 

منظورمــو گفــتم دقــت کــردین خروســاي مجلــس پــیش هــم انــد اولــش کســی 

ــده از     ــه زدن زیرخن ــردم هم ــاره ک ــاریم اش ــه تخــت کن ــی ب ــی وقت ــت ول نگرف

ـ        د کـه اونـم گفـت دوتاشـون     آراسپ پرسـیدم کـه خـانواده مهیـار چـی کـاره ان

دکتــرن اینــو از طــرز برخوردشــون کــه خیلــی مودبانــه بــود هــم میشــد فهمیــد  

معلوم بود کـه پـدر و مـادر باشخصـیت و فهمیـده اي داره و صـدالبته خـودش        

برخورد چون با اینکه اولین باره بـا ماهـا روبـه رو شـده ولـی خیلـی خـوب بـا         

  ...همه رابطه برقرار کردند 

رسـید کـه ي عـده چلـو بـرگ و ي عـده دیگـر مثـل مـن          نوبت به سفارش 

بعـد غـذا دلـم    شیش لیک سفارش دادند بـا خنـده و شـوخی غـذا رو خـوردیم      

هــواي شــمال رو کــرد چــون آب و هــواي اونجــا ي شــباهت تــوپی بــه شــمال 

کیـا پایـه انـد بـریم شـمال ؟معلـوم بـود ازایـن حـرفم          :داشت رو به همـه گفـتم  

  م تو این سرما کی می ره شمال؟وا دختر:همه جا خوردن بابام گفت

 بابایی نه نیار دیگه خیلی حال می ده تابستونم که نشد بریم  -

ــدي ــازه از     : امیرمه ــایم ت ــونیم بی ــی ت ــا نم ــوا م ــز آب و ه ــه ج ــی ب ــه ول ن

  مسافرت برگشتیم 

  ئه ئه ئه امیر براي چی خسته که نیستیم: بارانا



  پس چیباران خانوم قضیه که خستگی نیست خب کارم : امیرمهدي

ــرد و    ــوس ک ــپ امیرمهــدي رو ب ــت و یهــویی ل ــاال گرف ــا ســرش رو ب باران

  گفت زیر گوشش با یه لحن کش داري گفت به خاطر من بریم دیگه

  امیرمهدي که انگار قانع شده بود گفت باشه حرفی نیست

ئـه ئـه ئـه بارانـا     : و باعث شد همه بـزنن زیـر خنـده مـنم در اومـدم گفـتم       

  !!!باید پیشت بیامامن چندتا کالس شوهرداري 

بعدش با اصـرارهاي مـن و بارانـا تونسـتیم همـه رو راضـی کنـیم کـه بـریم          

ــراي  ــم ب ــا جمــع   یــهشــمال اون ــا حــرف زدن ب هفتــه دیگــه هــرکس ســرش ب

: خودش گرم بود کـه یهـو آراسـپ همـه رو بـه سـکوت دعـوت کـرد و گفـت         

کـردیم  شـروع  امیدوارم همه از غذا و این مهمـونی لـذت بـرده باشـید مـا همـه       

دلیـل اصـلی کـه شـما رو     : به تشکر کردن که بعـدش دوبـاره آراسـپ بلنـد شـد     

عســل » یـه نگـاه بـه عسـل کـرد و ادامـه داد      «بـه اینجـا دعـوت کـردم اینـه کـه       

  !حامله است

میشد نگاه هاي تعجب زده همـه رو بـه راحتـی فهمیـد مـن زودتـر از همـه        

  شم آراسپ واقعابه خودم اومدم و گفتم واقعا عسل واقعا من دارم عمه می

  آره عزیزم : عسل

  چند ماهته؟ -من

  عسل با یه خجالتی گفت نزدیک دو ماه 



همه که به خودشـون اومـدن شـروع کـردن بـه تبریـک گفـتن مامـان بابـاي          

مـن کــه معلـوم بــود خیلـی خیلــی سـوپرایز شــدن شـروع کــردن بـه تبریکــات       

ـ         ه مـن  ویژه اون شب بهتـرین مهمـونی عمـرم بـود اون شـب بهتـرین خبـر رو ب

شـب کـه خسـته     رسوندن واقعا خدا رو شـکر میکـنم کـه ایـن قـدر خوشـبختم      

ــااانم      ــد ج ــان فراخواندن ــوي خودش ــه س ــرا ب ــا م ــان و باب ــه مام ــیدینم خون رس

دختر گلم من و بابـات مـی خـوایم بـات خیلـی جـدي صـحبت         -ادبیات مامان

  کنیم

  هه هه ههاااا واقعاا  –من مثه خانوم شیرزاد 

  م با این نمیشه جدي حرف زد دیدي گفتم خانو -بابا

والــدین -مــن بــه ســیبی کــه تــوي بشــقابم بــود یــه گــاز گنــده زدم و گفــتم

  گرامی طفره نرید بگید چی شده 

  پدر مهیار تورو براي مهیار خاستگاري کرده –مامان 

کپ کردم واقعـا خـدااایااا نفهمیـدم مامـان و بابـا دارن چـی مـیگن فقـط تـو          

  فکر اتفاقات این چندروزه بودم

  فصل دهم

امروز چهارشنبه همگی آماده حرکت بـه شـمال شـدیم مـن یـه شـلوار لـی آبـی         

لوله تفنگـی بـا یـه پـالتوي چـرم خـزدار قهـوه اي آخـه هـوا سـرده بـه            پررنگ 

عالوه کاله چـرم خـزدار قهـوه اي سـت پـالتوم و دسـکش قهـوه اي چـرم کـه          

ــه ســمت عروســکم ماشــین جــونی ام حرکــت    ایــنم خــز داشــت پوشــیدم و ب



م تو ماشین عزیـزم کـه نشسـتم مثـل یـه خـانوم متشـخص کمربنـد ایمنـی          کردی

رو بستم و خانومانـه حرکـت کـردم و بـه صـورت شـیک و مجلسـی راننـدگی         

خودمو به آراسپ رسوندم کـه فهمیـدم بقیـه هـم دنبـالمونن مامـان و بابـام کـه         

ــهند و      ــاهم س ــم ب ــی ه ــی ن ــپ و عســل و ن ــا آراس ــک و تنه ــنم ت مجــردي م

اران هـم تـو ماشـین امیـر مهـدي و خـانواده مهیـار هـم کـه          امیرمهدي هم و بابـ 

خودشـون خـانواده اقـاي محبـتم کـه خـانوادگی تـو ماشـین تشسـته          با خانواده 

سـاعت هفـت صـبح حرکـت     . همه چی عالی بـود بـراي یـه سـفر دبـش       بودن

آمـل بـودیم واي کـه چـه طبیعتـی همـه چـی جیگـر دریـاي           11کردیم سـاعت  

کرایـه کـردیم و   یگه چـی از ایـن بهتـر یـه ویـال      محمودآباد هم که نزدیکمونه د

رفتیم تـوش یـه ویـال کـه نمـاي ساختمونشـم سـفید و نـارنجی کـه دوبلکـس           

هم هست طبقـه اول پـذیرایی آشـپرخونه و میـز غـذاخوري بـود طبقـه دوم یـه         

تا اتاق جـونم معمـاري ویـال تـوي یـه اتـاق کـه عرشـیا و         بیلیارد توپ و هفت 

یگــه هــم زوج خوشــبخت عســل و آراســپ و ســهند و مهیــار تــوي یــه اتــاق د

نی نی یه اتـاق هـم امیـر  و بـاران یـه اتـاق هـم مامـان و بابـا دوبـاره یـه اتـاق             

دیگه هم آقاي محبـت و بـانو یـه اتـاق دیگـه هـم عمـو و زن عمـو مونـده یـه           

اتاق که شـد فقـط مـال مـن جـوونم شـانس بیـک الیـک منـو خـدا شـما همـه             

ظهـر کوفـت    12م جوجـه رو سـاعت   امـا بینهایـت خسـته بـودی    بود  11ساعت 

عصـر خوابیـدیم بیـدار کـه شـدیم رفتـیم محمودآبـاد آب بـازي          3کردیم بعد تا 

به دیدار دریا یـه آرامـش جیگـري داشـت دریـا سـه تـا قـایق گـرفتیم و رفتـیم           



کشتی سواري یهووووو بعـدم تـوي  آب بـه ذوق خـانواده نگـاه کنیـد تـو ایـن         

انومـون میـاد داشـتیم والیبـال بـازي مـی       سرما دقیقا توي آب اونم آبـی کـه تـا ز   

کردیم مادر پدرهامونم رفته بـودن گـل بچیـنن در رفتـه بـودن مجـردي صـفایی        

شب یا بازي می کردیم گـرگم بـه هـوا  قـایم موشـک گـل یـا پـوچ          11کنن تا 

یا مـی رقصـیدم سـاعت یـازده و نـیم هـم شـام مـاهی کبـابی بـه عـالوه سـیب             

و رفتـیم شـهر گـردي شـهر گـردي کـه       زمینی آتیشی خوردیم فـردا هـم کـه نگـ    

چه عرض کنم بازار گـردي مـدام تـو ایـن بـازار بـودیم هرچـی کـه فکـر کنیـد           

خریدیم از این دامن چین چینا مـن و بـاران هـم خریـدیم رفتـیم تـو اتـاق پـرو         

کیفـول  تا بپوشیم وقتی اومدیم بیـرون همـه بهمـون خندیـدن ولـی مـن وبـاران        

ایی رسـیده بـود کـه مامانـامون و خـانوم      از خرید ایـن دامنـا بـودیم کـار بـه جـ      

هاي جمع به هوس براي خریـد ایـن دامنـا افتـادن آراسـپ وقتـی دیـد همـه از         

این دامنا خریدن گفـت خـدا بـه داد مـا برسـه مـخ مـا رو نـزنین از اینـا بخـریم           

حـاال بـه خـدا مـن همسـر ایـن بـودم        یعنی خدایی من به این داداشم چی بگـم  

چــی مــیگم مــن آخــر مــن کــه از ایــن کــوچیکترم تــو روح ایــن شــبکه هــاي   

اجتمــاعی جمعــه تصــمیم گــرفتیم کــه تــوي ویــال باشــیم و خســتگی در کنــیم  

البته بزرگترا گفتن ما میخـوایم بـریم کـوه مـاهم قبـول کـردیم خـدایی جـوونن         

بیـدار بـودم خسـته از ایـن     بـود دو سـاعتی بـود     10جووناي قدیم واهللا سـاعت  

که توي اتاق موندم زدم بیـرون کـه بـرم یـه کمـی فضـولی کـنم تـو ویـال آخـه           

راســتش وقــت نشــده بــود بــرم یــه نگــاهی بنــدازم کــل خونــه رو دیــد زدم از  



کابینتهـا گرفتـه تــا طـرح پــرده هـا رفـتم طبقــه دوم مـن بیلیــارد حرفـه اي بلــد        

رفتـه بـودم مـی خواسـتم بـرم      نبودم امـا از سـهند و اراسـپ یـه چیزایـی یـاد گ      

ــاد مهیــار افتــادم تــواین ســفر ســعی کــردم مثــل همیشــه  ســمت بیلیــارد کــه  ی

 .باهاش رفتار کنم 

دسـت از بیلیـارد کشـیدم دلـم     فکر نمیکردم مهیار منو دوسـت داشـته باشـه    

ــود امــا ــارونی ب ــتم   هــواش ب ــه خــودم قــول دادم همــون آرام قبلــی باشــم رف ب

سمت آشپزخونه که دیدم ایـن بارانـا داره تـک خـوري میکنـه از پشـت بغلـش        

  .کردم

ــا  ــال ا  -باران ــی خی ــدا ب ــدي توروخ ــد   امیرمه ــون ب ــنن برام ــان میبی الن می

  . میشهها

  .دلم گرفت من همیشه همینجوري بارانا روبغل میکردم

  . ساکت شو طفلی امیر: من

ــا برگشــت و بار ــولپان ــتم   م ــا گف ــه باران ــرد ب ــوس ک ــیر میخــوام  : ب ــنم ش م

  دختربابات

  .چشم آبجی داداشت: بارانا

رفتم نشستم روي صـندلی بارانـا بـا دو تـا لیـوان شـراومد و تعـارف کـرد و         

  .منم تشکر کردمو خوردم

  منو براي مهیار خواستگاري کردهمهیار باباي بارانا -من 



دختـره  ! چـی : بارانا شـیر پریـد تـو گلـوش و سـرفه کـرد و بـا جیـغ گفـت         

ــد االن بهــم بگــی   ــو بای ــزرگ  چشــم ســفید ت ــن دخترب ــا ای ــه ب دســتم درد نکن

  .کردنم

  .خفه بزار بنالم: من

  )و تمام ماجرا رو براش تعریف کردم(دختر گلم بنال: بارانا

ر نـیس  مال خـوش تیـپ نـیس کـه هـس خـانواده دا      خره اینکه خیلی : بارانا

  .که هس پولدار نیس که هس اصال همین االن برو بهش بله رو بده

  .حاال بزار فکرکنم: من

بارانا خواسـت چیـزي بگـه کـه سـهند اومـد تـوي آشـپزخونه سـالم کـرد            

چـه خـواهیم   من و بارانا هم جوابشو دادیم خـدایا بـه سـوي تـو بـاز میگـردیم       

  .چه قدر اخمو  کرد یه لیوان آب برداشت و رفت

: گفـت بـراي اینکـه جـو عـوض بشـه       بعده اینکه سهند بیـرون رفـت بارانـا    

  .آرام از نظرت بچه منو امیرمهدي چه جور میشه

دختــرم دختــراي قــدیم هنــوز ازدواج نکــرده عقــد بســتن ببــین چــی   : مــن

امـا بـزار فکـر کـنم خیلـی نـاز هـوي هـوي         ! میگه تو ازدواج کنـی چـی میگـی   

  .گفته باشم باید بچه ها مونو با هم بزرگ کنیما

آره خیلی خوبه مـن یـه پسـر میـارم اسمشـو مـی ذارم آرتـان تـو هـم          : بارانا

  .یه دختر بیار اسمشو بزار آرامش اون موقع باهم ازدواج میکنن



میشــه نگــام افتــاد ســمت ســاعت ســاعت چهــار . آره واي چــه خــوب: مــن

  .بود

  .بارانا بریم پیش بقیه: من

  .هرجور راحتی: بارانا

  .رانا امیرمهدي ناراحتهمن راحتم با: من

خل دیوونه آقا اصال مـن پسـر دسـت گلمـو نمیـدم بـه تـو اون موقـع         : بارانا

  .باید دختر تو ترشی بندازي

گمشو فکـر کـردي مـن دختـر دسـت گلمـو بـه پسـر خـل و چـل تـو            : من

  !میدم آیا

  .از سرتم زیاده: بارانا

فکـر کـنم   بـزار  . به بچـم یـاد میـدم لقمـه اي بـه انـدازه دهـنش بـرداره        : من

  .اصال من میخوام دامادم پسر محمد رضا گلزار باشه

  .مگر اینکه دختر به آرزوي مادر برسه: بارانا

  خفه: من

  !پاشیم گمشیم بریم بیرون آیا: بارانا

  بریم: من

رفتیم کـه دیـدم همـه جوونـا جمعشـون جمعـه دو تـا پلـه آخـر رو پریـدم           

امیرمهــدي بغــل  کــه مــثال اعــالم حضــور کــنم آخــه آشــپزخونه پلــه میخــورد  



سـالم خـانوم راه گـم کـردین بارانـا      : خودش براي بارانـا جـا بـاز کـرد و گفـت     

  : درحالی که دستشو دور بازوي امیرمهدي حلقه میکرد گفت

  . حسودخان حسودي موقوف

  : امیرمهدي هم با عشق زل زد تو چشم بارانا و گفت

نگـام  چشم منم رفتم بغل سهند نشسـتم تنهـا جـاي خـالی بغـل سـهند بـود        

  تو نگاهش گره خورد سهند یه آه آروم کشید نمیدونم براي چی

  :روشو کرد سمت مهیار آراسپ 

بــه بــه آرام خــانوم تــا آراســپ رو دیــدم یــاد مامــان و بابــام افتــادم رو بــه   

  مامانینا هنوز نیومدن: آراسپ گفتم

  .زنگ زدن گفتن شامو بخوریم برمیگردیم: آراسپ 

  .خوردیندمشون گرم ناهار : من

سـالگرد ازدواج بابـا بزرگـت مبـارك سـاعت پـنج اون موقـع توقـع         : آراسپ

  .داري گرسنه باشیم تو و بارانا گرسنه اید

  نه بارانا تو گرسنه اي: من

  نه: بارانا

آخ .(سـهند رو بـه راهـی کشـتی هـات غـرق شـده       :امیرمهدي نگـران پرسـید  

  )امیر گفتی کشتی دلم هواي دریا رو کرد

  .میشه بریم دریاآره خوبم : سهند



سـهند  . دریـا رو میخـواد مـن میـام    واي سهند نمیدونی کـه چقـدر دلـم    : من

  : نگاه قرمزش که نمیدونم عصبی بود یا ناراحت رو دوخت و گفت

  بیرون منتظرم هرکی میاد بیاد

کـه دیـدم بقیـه هـم آمـادن رفتـیم بـه سـمت ماشـینا          م رفتم سریع آماده شـد 

  .نندگی نداشتم با ماشین داداشم رفتمولی من با ماشینم نرفتم حوصله را

مـنم فـارغ ازهمـه جـا رفـتم      . وقتی رسیدیم هرکـی مشـغول یـه کـاري شـد     

! نشســتم روبــه روي دریــا روي شــن هــا لــذتی میبــردم کــه توصــیف نکردنیــه 

  .صداي سهند دقیقا بغل گوشم شنیدم

  :و گفتم.بهش یه لبخند سهندکش زدم . میشه باهات حرف بزنم: سهند

چه افتخار بزرگی کـه بایـد آقـاي خـوش تیـپ تـوي سـاحل اونـم جلـوي           

  .دریا حرف بزنم راحت باش

  درست کنارم نشست و به یه نقطه نامعلوم توي دریا زل زد

اگـه قـرار باشـه یکـی بـه یـه دختـر        :مـن نگـاه کـرد و گفـت     توي چشماي 

  ابراز احساسات کنه چجوري این کارو کنه

  نه و بگه دوست دارم صاف تو چشماش زل بز -جدي گفتم

  دوست دارم : سهند صاف تو چشام زل زدو گفت

  داري تمرین میکنی؟خوب بود همینجوري برو بوگو پسرك -من

  من االنم اعتراف کردم : سهند 



مــن داشــتم چــی میشــنیدم ســهند داره بــه مــن اعتــراف   ؟؟چــیهــااااان ؟؟؟

  این یه شوخیه  ماهمیکنه دو نفر توي یه 

  اینجوري داري بهم میگیچی شد که یهو : من 

اون لحظـه کـه خودمـو    ازخـانوم کوچولـو مـن    : سهند بینی مو کشـید گفـت  

شــناختم دوســت داشــتم بــا عشــقت بــزرگ شــدم بــه عشــق تــو درس خونــدم 

تـوي دانشـگاه وقتـی بهـم     شدم یه استاد دانشگاه شـدم تـا بیشـتر باهـات باشـم      

ام دنیــا رو خواســتم تمــ گفتـی ازم متنفــري آرام مــن تـوي اون لحظــه مــردم مـی   

  ذاشتم راحت بري بدم تا تو منو ببخشی و ازم بگذري عمرا اگه می

  سهند:من

  جانم شاگرد دلبندم:سهند

ــن ــر نیســتم   ...مســخره:م ــن االن ازت متنف ــر ي حــس زودگــذر م حــس تنف

  بعدم سرمو انداختم پایین

میــدونم خــوب تــورو میشناســم حتــی میــدونم االن میخــواي بپرســی :ســهند

  وابمو بدي که تاکی وقت داري ج

مــن چــی دارم میشــنوم واقعــا میخواســتم همــین ســوالو بپرســم ینــی انقــدر 

  ضایع بازي در اوردم  

بعـد ازایـن سـفر     اون جوري گـیج بـه مـن نگـاه نکـن       خانم کوچولو: سهند

  بهم جوابتو بگو



دلم خواست اذیـتش کـنم اخـه مـن مـرض دارم اخـه مـن مـرض         <باشه:من

ــه مهیــار جــواب م  >دارم نذاشــت حرفمــو تمــوم کــنم ثبــت ســهند اگــه مــن ب

تـونم فکـر    هـیس حتـی نمـی   :انگشت اشاره شـو گذاشـت روي بینـیش و گفـت    

  کنم که بخواي ي همچین جوابی رو بدي

  میشه تنها باشم:من

  هرجور راحتی خانمی:سهند

نگاه کـردم بـه آب هـوا ي تاریـک شـده بـود رفـتم تـوي آب ،آب تـا زیـر           

  زانوم بود که صداي آراسپ رو شنیدم

  خواهر خوشگلم:آراسپ

  داداش بله:من

ــار هــم ســهند خــودت    همــه چــی رو مــی:آراســپ ــان مهی ــم هــم جری دون

گیري اگـه هـم قـراره بخـاطر دوسـتی مـن بـا مهیـار          همیشه بهترین تصمیمو می

  اون جواب مثبت بدي این کار رو نکني برا 

  گیره ولی چشم داداشی ممنون  چه خودشم تحویل می:من

ــت   ــدي زد و گف ــپ لبخن ــده    :آراس ــیش اوم ــا پ ــراي باب ــاري ب ــردا ي ک ف

  گردیم  برمی

مونمـو مهیـار و سـهند بـه درك ازشـون       اي داد بی داد برگردیم کـه مـن مـی   

  گیرم فعال مرام دادشی رو عشقه رفتم  وقت می



کـه دیـدم بعلـه همـه اومـدن رفـتم مامـان و بابـامو          ویـال  با آراسپ رفتیم تو

  براتون تنگ شده بود  دلم:بغل کردم و گفتم

ا بابــا مامــان مــنم دلــم :تــو انقــدر لــوس نبــودي کــه گفــتم:بابــام هــم گفــت

براتــون تنــگ شــده بــود رفــتم تــو بغــل مامــانمو بــراي آراســپ زبــون درآوردم 

توي ي جـو خیلـی آروم شـام و خـوردیم بعـد هـم رفتـیم خوابیـدم صـبح زود          

م خـورد بـود   صبحانه رو خوردیم و پـیش بـه سـوي تهـران تـوي جـاده اعصـاب       

اســترس داشــتم کــه رســیدیم تهــران جــواب ســهند و مهیــار رو چــی بــدم مــن 

سـر پـیچ بـودیم جـاده خیلـی قشـنگ بـود یـه         آخه ولی از طرفی هم خوشحال 

خواسـتم پـیچ رو رد کـنم کـه یهـو ترمـز        طرف دارو درخت یـه طـرف دره مـی   

سـرم مـدام   ماشینم نگرفـت کنتـرل ماشـینمو از دسـت دادم تـه دره پـرت شـدم        

  ......ه این ور و اون ور میخوردب

  سال بعد 4

  آرامیس آرامیس مواظب باش نیفتی آروم بدو گم میشیا  -اباران

  باشه خاله جون :آرامیس

  به طرفش دویدم و توي بغلم گرفتمش

  الهی خاله قربونت بشه :من

  خاله مگه میشهبع بع ایی رو فقط قربونی میکنن:آرامیس

به چهره معصومش نگاه انـداختم اشـک تـو چشـام جمـع شـد شـبیه خـود          

ــات و ســر    ــا همــون اخالقی آرامــیس همــون چهــره همــون چشــماي قشــنگ ب



نمــونش مــن کــه میخــوام  زبــون لپــاي نازشــو بوســیدم و گفــتم آره چــرا نشــه 

  فداي تو بشم 

به طرف بقیه حرکت کـردیم آرامـیس رو بـه عسـل دادم عسـل ازم تشـکر کـرد        

پشـتوانه   –سـنگ صـبور   –خـواهرم خـواهري مـه بـرام دوسـت      رامیس به قبر آ

شـوخیاش خـل بازیـاش مـن مـنم       هاش تـو گوشـمه    صداي خنده.....بود امااالن

همــه چــی یهــویی شــد کــاش هیچوقــت ...کردنــاش حمایتــاش درك کردنــاش 

دیگـه نتونسـتم جلـوي بغضـمو بگیـرم زدم      ...رفتـیم کـاش   به اون مسافرت نمـی 

رو حـس کـردم دسـتامو از جلـوي چشـام برداشـتم امیـر        زیر گریه کنـارم یکـی   

  :امیر آروم زیر گوشم گفت

ـ        چهـار   اخانومم مگه بهم قول ندادي کـه اگـه بیـایم اینجـا گریـه نکنـی باران

ســال از اون اتفــاق مــی گــذره بــاور کــن آرامــیس هــم دوســت نــداره خودتــو  

  داغون کنی بعدم روي پیشونیمو بوسید 

  وب نیست امیر منو ببر خونه حالم خ:من

  باشه تو گریه نکن می ریم:امیر

ــدا  ــه خ ــان     از هم ــا و مام ــا باب ــوم این ــل عم ــپ و عس ــردیم آراس حافظی ک

  ...آرامیس سهند مهیار 

 از وقتی آرامـیس رفتـه هیچـی دیگـه مثـل قبلنـا نشـده همگـی حـس اینکـه          

 لـی سـال پیـر شـدن و    10مامـان و بابـا بـه انـدازه     کـم داریـم   یه چیزي رو کـم  

تــوي لبخندشــون قلــب شکستشــونو پنهــون وشــون نمیــارن بخــاطر بقیــه بــه ر



نوشـته بـود تقـدیم     نوشـته >ارام<بـه کمـک ابجـی     کتـابی رو کـه   مامانمیکنن 

ــیس  ــه آرام ــابش اینجــوري چــاپ شــد کــرد ب ــه :روي صــفحه اول کت ــدیم ب تق

  .دختر پر کشیده ام آرامیس

آراسپ ي چند مـاهی تـوي شـوك بـود کـم حـرف شـده بـود بـه ي نقطـه           

مـن  ولـی عسـل محکـم بـود بـه آراسـپ و       زوم میکرد و دقیقه ها نگاش میکرد 

روحیــه داد بــا اومــدن آرامــیس اوضــاع آرومتــر و بهتــر شــد عســل   و بابــا اینــا

و امـا  .خودش دلـش مـی خواسـت اسـم دخترشـو بـذاره آرامـیس کـه گذاشـت         

کس فکرشــو نمیکــرد اینجــوري عاشــق آرامــیس باشــه سهند،ســهندي کــه هــیچ

تـر خیلـی کـم    هیچی نگفت و رفت بگذریم از اینکـه الغرتـر شـده کـم حـرف      

میشه که لبخند بزنـه یـا آرزوي محـال اینکـه بخنـده از ایـران رفـت مـی گفـت          

رفتـه کانـادا یـه شـرکت دایـر کـرده خودشـو        ایران رو بدون آرامـیس نمیخـواد   

مهیـارم  .ونش بـراي اومـدن بـه ایـران دیـدن آرامیسـه      توي کار غرق کرده تنها به

آرومه ولی معلومه درونش طوفانه طوفـانی کـه هـیچ وقـت پایـانی نـداره بـااین        

حال هنوزم کـه هنـوزه سـهند و مهیـار هنـوز چشـم نـدارن همدیگـه رو ببیـنن          

  .نمیدونم شاید همدیگر رو براي مرگ آرام مقصر می دونن

  آھایزندگیمنمكھھنوز

  باھمھپوچیازتولبریزم

  نھبھفكرمكھرشتھپارھكنم

  نھبرآنمكھازتوبگریزم

  ھمھذراتجسمخاكیمن



  ازتوایشعرگرمدرسوزند

  آسمانھایصافرامانند

  كھلبالبزبادھیروزند

  باھزارانجوانھمیخواند

  بوتھنسترنسرودترا

  ھرنسیمیكھمیوزددرباغ

  میرساندبھاودرودترا

  منترادرتوجستجوكردم

  نھدرآنخوابھایرویایي

  دردودستتوسختكاویدم

  پرشدمپرشدمززیبایي

  پرشدمازترانھھایسیاه

  پرشدمازترانھھایسپید

  ازھزارانشرارھھاینیاز

  ازھزارانجرقھھایامید

  حیفازآنروزھاكھمنباخشم

  بھتوچوندشمنینظركردم

  پوچپنداشتمفریبترا

  زتوماندمتراھدركردم

  غافالزآنكھتوبھجاییومن

  ھمچوآبیروانكھدرگذرم

  لگمشدھدرغبارشونزوا

  فروغ فرحزاد-زندگی

  

  



ـ        و سـمانه بـا    ایعنی واقعا فکر کردین مـن مـردم نـه بابـا عزیـزان مـن و باران

مـا اومـدیم رمـان هـاي زیـادي رو خونـدیم       مـان خیـالی رو نوشـتیم    رهم ایـن  

  .دیدیم ما هم می تونیم رمان بنویسیم

F 2به توان+s=ما  

بایــد بــه پاشــید بریــد خونــه زنــدگیتون انقــدرم رمــان نخونیــد هههههیکــی  

  !خودمون بگه

  در پناه حق

21/2/94  

  پایان


