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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 به نام خدا

 ینعمت هی: مرضسندهینو

 رمان: افسون نام

 رمان:  خالصه

 به معلم کنکورشه. یرستانیدختر دب کی یدرباره عشق و عاشق داستان

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 هجده سال( ریز نیسن یعاشقانه)مناسب برا -داستان: طنز ژانر

  marziyehnemati.98: نستاگرامیا آدرس

 1 فصل

 رفت،یحامله راه م یهااو که مثل زن دنیها با دبر آمده داخل کالس شد. بچه یدر کالس باز و افسون با شکم 

 دایپ ریآدم خ هی رم،یمیقدر حالم بده! دارم م! چهیوا یا»آورد: . افسون در حال رفتن به سمت سکو ادا در دندیخند

 «مارستان؟یمنو برسونه ب شهینم

 «حالم بده. گمیم د؟یخندیچرا م». افسون چشمانش را غراند وگفت: دندیفقط خند هابچه

 «اون تو؟ یکرد یچ»دنبال افسون افتاد و گفت:  نگار

مو بچه خوادیم دیآدم پل نیکمک!کمک! ا»افسون هوا رفت:   غیافسون را باز کند که ج یخواست دکمه مانتو و

 «بکشه.

چرا  ؟یکن مانیزا یخوایم زم؟یشده عز یچ»دکترها را در آورد و گفت:  یدر حال آمدن به سمت افسون ادا مرجان

 «.ارمیم رونیب کمتیرو از شاآلن خودم بچه ؟یسر و صدا راه انداخت

 «.دیاتاق عملو حاضر کن»و نگار گفت:  دایرو به ش و

 زنان متخصص ٬یخانم دکتر مرجان سپهر»افسون گفت: رو به  تیمرجان و افسون قرار گرفت و با جد نیب دایش

 «خانم. دیدر کارشون استادند. اصاًل نگران نباش مانیوزا

 «؟یبخر جیبرام از بوفه ساندو شهیم ترسمیم یلیخ»را در دست گرفت و ملتمسانه گفت:  دایدست ش افسون

 «زم؟یداره عز یچه ربط»اخم کرد:  دایش

 «.کنمیشد، من عمل نم نطوریحاال که ا»قهر کرد:  افسون

 «.یدار یا یبحران طیبعد از عمل! االن شرا یول میدیبهت م جمیساندو»به پشت افسون زد و گفت:  یدست مرجان

 «.یکنیکار م یچ نمیخانم دکتر! دستم به دامنت بب»دست مرجان را گرفت و ملتمسانه گفت:  افسون
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صورت افسون گذاشت و افسون چشمانش را  یاز پرتو گرفت و رو ی. کاغذپرتو خواباند زیم یافسون را باال مرجان

 «شده! هوشیمثالً االن ب»ها گفت: بست. نگار رو به بچه

ها شروع به خنده کردند و روشنک با حرص شد. بچه انینما ایافسون را باز کرد و کره جغراف یدکمه مانتو مرجان

 «.نیمز افتهیاونو بذار سر جاش، اآلن م»گفت: 

بر چشم  یاستکانته نکیکه ع رشیاز دوستان مظلوم و سر به ز یکیکره را دست پرتو داد و به طرف پروانه  افسون

زد:  ادیو فر دیکالس دو یاز چشمانش برداشت و آن را به چشم زد و به طرف سکو یرا ناگهان نکی. عدیداشت، دو

 «.میافسون جون دوست دار نیهمه با هم بگ»

دارم کتاب ». روشنک معترض به افسون گفت: دندیدوستشان عادت داشتند، خند یهاطنتیکالس که به ش یهابچه

 «. انقدر سر و صدا نکن.خونمیم

    «از بدها روشنک.»تخته نوشت:  یپا افسون

 «؟یدوسم دار»نگاه کرد و داد زد:  د،یخندیبه پروانه که م نکیاز پشت ع و

 «ها پروانه.از خوب»تخته نوشت:  یا فرود آورد. افسون پازنان سرش رلبخند پروانه

 «قدر باهوشم؟چه»کالس را ترساند:  یهاآورد و بچه نییپا یبه حالت مربع شیاش را تا ابروهامقنعه و

 «!طونیمردمو بده ش نکیع»را از چشم او در آورد و گفت:  نکیع پرتو

 رونیاز کالس ب ایرا دست پروانه داد و با کره جغراف نکیدارتر شد. پرتو عاش خندهشکلک در آورد و چهره افسون

 یی. خانم عالدیدو زشیمعاون مدرسه داخل کالس آمد و افسون فوراً به سمت م ییخانم عال نیح نیرفت. در هم

 «.نیدرس بخون نینی. بشنی. سر و صدا نکنادیم رید کمهی یخانم شفقت»ها کرد و گفت: به بچه یقینگاه دق

آخر نشست و به مرجان بغل  زینشستند. افسون سر م گریکدیرفتن او دخترها گروه گروه شدند و به صحبت با  با

 «؟یچطور»نگاه کرد:  اشیدست

 حرفا دارم. یلیخ ـ

 «شد؟! آرش بهت زنگ زد؟! یچ»گفت:  دایبرگشتند و ش نشستند،یمانده به آخر م یکی زیکه م داینگار و ش 
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 ایگفت ب ؟ییزنگ زد. گفتم کجا روزیآره بابا. د»شد:  فیسرش را فرود آورد و با آب و تاب مشغول تعر مرجان

قلبم داشت  نمیتا برم آرشو بب گهی. دگمیبهت م ایگفت؟ گفت ب یبا مادرم صحبت کردم گفتم چ یاحمد ابونیخسر

. آرش یاحمد ابونیتو خ دمییدو هاوونهید نیو ع ردمفقط درو باز ک دمیپوش یاصاًل چ دمی. نفهمشدیاز جا کنده م

 نیآرش؟ ها؟ ا هیچ نیطرفش داد زدم ا دمییشدم دو یچه حال دیدونینم دیکشیم گاریکنار موتورش واستاده بود س

 «بگه خوبه؟ ی... چه؟یچ

 «!؟یچ»: دیکنجکاو پرس دایش

 تی. مادرم اصاًل رضاکشمینم گهیرو آوردم. مرجان به خدا د نایروزا اعصابم خرابه به ا نیگفت مرجان انقدر ا -

من مگه  یول ننیبیزشته مرجان. همه دارن م گهیآرش م یه شه؟یتموم م هامهی. حاال مگه گرهیگر ری. زدم زدهینم

از  یمرجان آرومتر. گفتم آخه مادر تو چ کننیگفت همه دارن نگاه میم دیکشیم فمویآرش ک رم؟یآروم بگ تونمیم

قدر بهش گفتم ما قصد هر چه ن،یشدیبا هم دوست م دیدختره پرروئه نبا گهیگفت م خواد؟یما م یجون زندگ

. گفتم آرش بودمراه برم. فلج شده  تونستمیانقدر حالم بد شده بود نم گهیتو سرش نرفت که نرفت. د میازدواج دار

شد.  یرتیآرش غ هوهی نهیبا پسرعموم ازدواج کنم. چشمتون روز بد نب دیبا گهیمامانم م م؟یکار کن یچ دیحاال ما با

 «منو بزنه... دمیلحظه ترس هیچشماشو گرفته بود  ی. انقدر خون جلورونیگردنش زد ب یرگا

تعصب  یلیآرش رو من خ وونهید»افسون زل زد:  . مرجان چشمانش را درشت کرد و بهدیبلند خند یبا صدا افسون

سه  وار،ید دیقدر به پسر عموم حساسه، آخه پارسال که حرف پسرعمومو زدم سرشو کوبداره. اصاًل حواسم نبود چه

 «روز سرش تو باند بود.

 «!هیخرعجب کله»گفت:  نگار

از دهنش  یگوش کن. آرش هر چ روهی. حاال بقمستیمنم ن یمرجان تو اگه نباش گهی. عاشقه. به من مستیخر نکله ـ

ناراحتت  خواستمینداشتم. نم یآرش جان غلط کردم. من اصالً منظور گمیم یدر اومد به پسر عموم گفت حاال من ه

 تا آرومش کنم پدرم دراومد. گهی. دبودبود؟ خونش به جوش اومده  شیکنم. اما مگه آرش حال

 «مرجان. سرانجامهیازدواج ب نیا»گفت:  افسون

اگه بمونم »گفت:  داد،یاش را نشان مکه اوج عشق و عالقه ییاش را به هم زد و با صدابلند و برگشته یهامژه مرجان

 «.مونمیشه منتظرش م دیسف ساممیتو خونه بابام و گ

 «!سوونهیمادر آرش د»سرش را با تاسف تکان داد:  نگار
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مادر آرش با ازدواج مرجان و آرش »آن نوشت:  یتخته رفت و رو یها مرموزانه پاآن یهاصحبت انیدر م افسون

 «بده. رتونی. خدا خنیحالش بده. راه حل بد یلی. مرجان خکنهیموافقت نم

مطلب  دنیتخته به هوا رفت و مرجان سرش را به طرف تخته چرخاند. با د یها با خواندن مطلب روخنده بچه کیشل

 «؟یبریمنو م یآبرو یچ یبرا»شد وگفت:  رهیخ د،یکشیهم دور مطلب م یا خشم به افسون که ابرشد و ب یعصبان

 آدم عاشق آبرو نداره مرجان جون. ـ

 .نتشیب یم ادیم یخفه شو! پاکش کن االن خانم شفقت ـ

 «.دهیقد نم ییعقلمون به جا میکنیفکر م یحل خوب بده. ما که هر چراه هیاون بتونه  دی. شانهیبب ادیخب ب ـ

 یزهایم یو ناگهان در کالس ولوله شد. افسون  خود را باال دیدنبال او دو« افسون. کشمتیم»با گفتن:  مرجان

االن دست و پات  ه؟یچه کار نیافسون ا»گفت: . پرتو وحشت زده دیپریم زیبه آن م زیم نیدوستانش انداخته و از ا

 «.شکنهیم

 «رو پاک کنه.اون نوشته یکی»زد:  ادیفرهم  مرجان

 «.یکن یحل سراغ دارم که مادر آرشو راضراه هیمرجان! من »کنان به مرجان گفت: خنده نایم

 نایاو را بشنود. م یهاتا حرف ستادیا نایانداخت و مرجان هم کنجکاوانه کنار م نییپا زیخودش را از م افسون

 «موافقت کنه. فتهیتو غذاش که مهرت به دلش ب زیمحبت بر یدارو هیخورش کن.  زیمادررو چ»لبخندزنان گفت: 

 «مامانش. یتو غذا زهیبده ببرم بدم آرش بر یاگه دار ؟یدار» خنده و مرجان با ذوق گفت: ریزدند ز همه

 «.کنهیت مداره مسخره ؟یباور کرد»محکم به پشت مرجان زد:  افسون

 هی شیبره پ دیکارا کرده جواب گرفته... مرجان با نیگفتم. مامان من که از ا ی.. جدنه بابا.»خندان گفت:  نایم

 «.ارمیب ریبراش گ تونمی. آدرسشو مسیدعانو

 «...سیدعا نو شیپ میبا هم بر ایافسون جون! تو رو خدا! ب»افسون شد:  زانیبا شوق و ذوق آو مرجان

مملکتمون متأسفم  ندهیآ انیدانشجو یواقعًا برا»سر مرجان گرفت:  ی)خاک بر سرت( باال دستش را به عالمت نگار

 «.کننیخرافاتو باور م نیکه ا
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بود داخل کالس شد و دخترها به سرعت به سمت  یچاق و مسن و بلند قد ریکه دب یهنگام خانم شفقت نیهم در

رو تخته»داد و رو به پرتو گفت:  تخته سرش را با تأسف تکان یمطلب رو دنیبا د ی. خانم شفقتدندیدو شانیزهایم

 «پاک کن!

 «.کننیفکر م ییزایبه فکر کنکورشون باشن به چه چ کهنیعوض ا»لب گفت:  ریز اشیقو یبا صدا و

 «.ستیعشق که گناه ن»: دیمرموز  از عقب کالس به گوشش رس ییصدا

 «! دستت درد نکنه.ولیا»دست افسون را فشرد و گفت:  مرجان

 «نداره. یعقالن یتو سن شما مبنا یعشق و عاشق»جابجا کرد و گفت:  ینیب یرا رو نکشیع یشفقت خانم

 «.شهیعشق که عقل و منطق سرش نم»جواب داد:  صدا

 «.نیکتاباتونو باز کن»آخر نگاه کرد و گفت:  زیبرافروخته به م یشد. با صورت یعصبان یو خانم شفقت دندیخند هابچه

 «درس بخونه. یاز رو یکی»در حال ورق زدن کتابش گفت:  یرا باز کردند. خانم شفقت شانیهاکتاب یهمگ دخترها

افسون داشتند،  یها که به کارهاکرد. بچه یمهلت خواندن دهد، شروع به روخوان یبه کس کهنیبدون ا افسون

نگار  یبه پا یرکیز ریزدادن کرد. مرجان  حیخواندن درس، شروع به توض انیدر م ینکردند و خانم شفقت یاعتراض

مرجان! خانم »برگشت و آرام گفت:  دایکرد. ش ورتآرش بخرد، مش یبرا خواستیکه م یزد و با او در مورد ادوکلن

 «.کنهیداره نگات م یشفقت

که ابروانش را درهم برده  یدر حال یانداخت. خانم شفقت نییو سرش را پا دیاز حرف زدن دست کش یتند مرجان

 «گفتم؟یم ی! االن داشتم چیسپهر»زد:  ادیبود فر

حرف خانم  حیلب شروع کرد به توض رینگاه کرد. افسون ز یبه خانم شفقت یجیبود، با گ دهینفهم چیکه ه مرجان

که متوجه شده بود افسون در حال رساندن  یداد. خانم شفقت یخانم شفقت لیرا تحو حاتیو مرجان هم توض یشفقت

 زیکه چشمان درشتش را ر یو در حال داشترا از چشم بر نکشیاخم به افسون زل زد. عمطالب به مرجان است با 

 «؟یرسونیمنو بهش م یحرفا ؟یبال شد»گفت:  کرد،یم

که  ینگاه کرد. خانم شفقت زشیبر لبش نقش بست و به م یاش گرفته بود، لبخند کمرنگکه از کلمه بال خنده افسون

 گهید»است، نگاهش را از صورت او برداشت و رو به مرجان گفت:  یشاگرد به ظاهر مؤدب چه آشوبگر نیا دانستیم

 «.یرونیوگرنه ب یزنیوسط درس من حرف نم
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مرجان که حالش  دنیافسون با د طنتیادامه مطالب شد. ش حیمشغول توض یگفت و خانم شفقت یچشم مرجان

 یرو یرزنیپ دنیبرداشت و مشغول کش یگل کرد و و خودکار کرد،یمکتابش را نگاه  یگرفته شده بود و داشت رو

 ".وونهیمرجان د"آن نوشت:  ریکتاب مرجان شد و ز

 "و شوهرش آرش."و نوشت:  دیکنار او کش یرمردیپ و

به کتابش  یبه افسون که با خونسرد یایآتش شد. نگاه عصب یمثل اسپند رو رمرد،یآرش به شکل پ دنیبا د مرجان

از افسون خواست ادامه مطلب را بخواند.  یبکشد که خانم شفقت یکتاب او شکل یانداخت و خواست رو کرد،یم نگاه

 حرص خورد... زنگمرموز مشغول خواندن شد و مرجان تا آخر  یافسون با لبخند

کردن صفحاتش.  یزنگ که خورد، مرجان از حرصش کتاب افسون را از دستش در آورد و شروع کرد خط خط 

 «؟یکنیکار م یچ یمسخره! دار»زد:  ادیزده فر رتیافسون ح

 ی! دلم خنک شد! تا تو باششیآخ»: دیخندیم خورد،یکه کتک م یشروع کرد به زدن مرجان. مرجان در  حال و

 «!یبکش یعکس آرشو اونجور

 گفتند،یم راهیو به هم بد و ب دندیخندیاو و مرجان که م دنیکتاب افسون شوکه شده بود، با د دنیکه از د پرتو

 «شما دو تا حالتون خوبه؟»گفت: 

 «کار کرده! یکتابمو چ نیپرتو! بب»دست دور  گردن پرتو انداخت و گفت:  افسون

 «کار کرده! یتو کتاب من چ نیبب»زد:  ادیفر مرجان

 یدونستینم»گوش پرتو برد و گفت:  کیخنده. افسون خندان دهانش را نزد ریزد ز رمردیو پ رزنیپ دنیبا د پرتو

 «دختر عموت نقاشم هست؟

 رمیخانم من دارم م طونیش»اش را به شانه او زد و گفت: شانه داد،یکه لبخند زنان سرش را تکان م یدر حال پرتو

 «؟یایخونمون. تو نم

چرا که »ود، با شوق و ذوق گفت: بود به خانه عمو فرهاد نرفته بود و دل تنگ خوانواده عمو ب یکه چند روز افسون

 «.زمیعز مینه... بر

 «!یفعالً با»رو به مرجان گفت:  و
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 «!یبا یبا»افسون زد و گفت:  یبه پا یکه افسون و پرتو برگشتند، مرجان لگد نیهم

 اش انداخت و به سرعتشانه یرا رو اشیبرگشت و تا خواست جواب مرجان را بدهد، مرجان کوله پشت یتند افسون

 «!وانهیخل و چِل د»کرد و سرش را تکان داد:  یا. افسون خندهدیدو رونیباد از کالس ب

ها بود. شدن از پله ریافتاد که در حال سراز یشاگرد کالس بغل م،یرفت و چشمش به مر رونیپرتو از کالس ب همراه

 «ام؟یمن ک یاگه گفت»را گرفت:  و از پشت چشمانش دیزده دستش را از دست پرتو در آورد و به طرف او دو جانیه

 «افسون!»افسون ذوق زده شد و گفت:  یصدا دنیبا شن میمر

 «!دمتیتو؟ امروز ند ییقربونت برم! کجا»: دیبغل او پر میدستانش را از چشمان او برداشت و مر افسون

 «تو؟ یطورتو بودم خوشگلم! چه یپاها ریز»صورت او را غرق بوسه کرد و گفت:  افسون

 رونیبود تا از آغوش هم ب ستادهیافسون با دختر اصالً تعجب نکرده بود، منتظر ا ادیز تیمیکه از صم یدر حال پرتو

جا بند  کیانگار آرام و قرار نداشت.  شیمنتظره افسون عادت داشت. دختر عمو ریغ ی. در واقع به کارهاندیایب

 بود. یادر حال سر و کله زدن با عده شهی. همشدینم

 ییها، خانم عالپله نییشدند و پرتو به دنبالشان. پا ریها سرازکنان از پلهدست در دست و صحبت میو مر افسون

 نیا»که همراه افسون بود گفت:  یکرد و رفت. پرتو در حال یگرم یاز افسون خداحافظ میرا صدا زد و مر میمر

 «تو؟ یکرد دایدختررو از کجا پ

! منو دوست هیدختر خوب یلیخ»را که باز شده بود، بست و باال آمد و گفت:  دشیسف یخم شد و بند کتان افسون

 «.یپنجاه هزار تومن یکادو هیروز تولدم بهم کادو داد.  شیداره! دو هفته پ

 «.یگردیم ادیآهان! پس بگو باهاش ز»ابروانش را باال انداخت:  پرتو

 «!نی. همهیازش. دختر خوب ادیباشه. من خوشم م نیه به خاطر ابه جون پرتو اگ»حرف او آمد:  انیشتابزده م افسون

اش را مرتب کرد و نگاهش بود. افسون هم مقنعه میچادرش را سرش انداخت و به ساعتش نگاه کرد. دوازده و ن پرتو

بمون. جا  نیهم»گل کرد و رو به پرتو گفت:  طنتشی. دوباره شرفتیم یبهداشت شیبه مرجان افتاد که به سمت سرو

 «.گردمیاالن بر م
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کردن بودند. افسون داد زد:  شیاز دخترها در حال آرا یا. مرجان و عدهدیدو یبهداشت سیبا عجله به سمت سرو و

 «!ادیداره م ییخانم عال»

دخترها به هوا برخاست. مرجان از هولش لوازم  ادیو فر غیدر گرفت و ج یبهداشت سیدر سرو یدیشد ولوله

خورد  کرد،یبه خود نگاه م نهیکه داشت در آ یبه دختر دن،یاز دخترها در حال دو یکیشد و  نیپخش زم ششیآرا

شدند. چشم مرجان  ششانیکردن لوازم آرا جمعهم با هول و هراس و شتابزده مشغول  گرید یاافتاد. عده نیو به زم

 «ه!کن لتیافسون خدا ذل»زد:  ادیکه به صورت خندان افسون افتاد، فر

 و لعنت فرستادن دخترها: نیناله و نفر یبه دنبالش صدا و

 !یریبم یاله -

 افسون! یبترک -

 خدا لعنتت کنه. -

 از دستتون. میراحت بش ن،یریبگ شیجفتتون آت ییبا عال شااهللیا -

 «.میبر»رفت و به پرتو گفت:  رونیب یبهداشت سی. از سرودیخندیفقط م افسون

 «؟یمونیامشب خونمون م»فقط سرش را تکان داد.  پرتو

 گفت: کرد،یم زانیاش مشانه یرا رو اشیکه کوله پشت یدر حال افسون

 .شهیم یچ نمیبب -

 دو از مدرسه خارج شدند و پرتو متعجب و معترض گفت: هر

 ! چرا؟!شه؟یم یچ ینیبب -

 . امیخونتون ن ادیبابام گفته ز -

 چرا؟ -

 .یبزرگ شد گهید گهیم -
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 پس بگو! واقعًا که... اصاًل از عمو مهرداد انتظار نداشتم. ـ

 .کنمیم شیکار هیحاال تو غصه نخور!  -

صورت  دنیبرادر پرتو باز کرد و با د ا،یاشان را فشرد. در را پودو صحبت کنان داخل کوچه شدند و پرتو زنگ خانه هر

 یپاتون قربون ریز یزیچ یگوسفند هی نیدادیبه به! دختر عمو خانم! چه عجب! خبر م»افسون صورتش شکفت: 

 «بد شد. یلیکه خ یجورنی. امیکن

ارزششم از  نیکن. ا یمن و قربون یپا ریخودتو بنداز ز یحاال که گوسفند ندار»لبخند زد:  نطنتیبا ش افسون

 «دته.... جون خوشترهیگوسفنده ب

احترامت واجبه وگرنه خودم  نجایا یقرن اومد هیکه بعد  فیح»لبخند زد:  ایخنده پرتو به هوا برخاست و پو کیشل

 «.کردمیم یجفتتونو قربون

 یدار دینده. حرف جد لیحرف خودمو به خودم تحو»حرف داخل رفت و افسون هم به دنبالش:  نیبا گفتن ا ایپو

 «بگو.

افسون او را  دنیکردند، نگاه کرد و لبخند زد. زنعمو با د یها که جر و بحث مدر را پشت سرشان بست و به آن پرتو

 «قدر دلم برات تنگ شده بود.قربونت برم چه»: دیتنگ در آغوش گرفت و بوس

 یاییچا هیبپر  ؟یکنیمارو نگاه م یچرا واستاد»بود، گفت:  ستادهیکه ا ایو به پو دیبا محبت زنعمو را بوس افسون

 «.اریبرامون ب یزیچ

 نداشته باش. ییتوقع چا یقربون هی. از امیقربون هیمن االن  ـ

سر ناهار. انگار به دلم اومده بود  نیایب نیلباساتونو عوض کن»و زنعمو در حال رفتن به آشپزخانه گفت:  دندیخند همه

 «مورد عالقشو درست کردم. ی. غذاادیافسون امروز م

 «!؟یماکارون»با شوق گفت:  افسون

و همه را به خنده انداخت. پرتو دست افسون را گرفت و با خود به  دیزنعمو را بوس گریکرد و افسون بار د دییتأ زنعمو

 «بمونم. نجایامشب ا اوردمیوا! من که لباس ن یا»بود، گفت:  اوردهیاتاق برد تا لباس عوض کنند. افسون که لباس ن

 خب! یپوشیلباس منو م -
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 تو که به من کوتاهه. یلباسا -

 لباس اندازه توام دارم. نگران نباش! -

افتاد. خجالت زده مشغول جمع  نییپا یلباس از چوب رخت یسر کیحرف در کمدش را باز کرد و  نیبه دنبال ا پرتو

 «چه وضع کمده؟ نیا ؟یپرتو توام شلخته شد»خنده افسون به هوا رفت:  کیکردن بود که شکل

 «کمدمو مرتب کنم. تونمیاِ... نخند مسخره! به خاطر کنکور نم»و اخم کرد:  دیلب گز پرتو

 «س؟ذهنت آشفته»سر گذاشت:  ریتخت پرتو پرت کرد و آرنج ز یخودش را رو افسون

 «بله.»سر افسون انداخت و گفت:  یرو یبلوز بلند زرد پرتو

 «واووو... چه قدر بلنده!»و به آن زل زد:  لباس زرد را برداشت افسون

 تا زانوته. -

 لیبر تن کرد. پرتو هم شروع به جمع کردن وسا دشیتاپ سف یرا در آورد و لباس پرتو را از رو شیمانتو افسون

. از اتاق گذشته بود نیدر ا اشانیاتاق، فقط اتاق او نبود. به افسون هم تعلق داشت. دوران کودک نیاتاقش کرد. ا

 یوضع روح لیرا به زنعمو سپرد و خودش به دل سونکه مادر افسون به رحمت خدا رفت و عمو مهرداد اف یزمان

از حد به هم وابسته  شیبه سفر رفت. بعد از برگشت از مسافرت هم، چون افسون و زنعمو و پرتو ب ینامساعد مدت

 خاطر افسون در خانه عمو فرهاد بزرگ شده بود.  نینشد. به هم اشانییقادر به جدا گریشده بودند، د

سفره بود. افسون و پرتو  دنیدر حال چ ایرفتند. زنعمو سفره انداخته بود و پو رونیدختر حاضر و آماده از اتاق ب دو

 «تو! خوش به حال زنت! یشد یقدر کارچه»گذاشت:  ایسر سفره نشستند و افسون سر به سر پو

و خسته  نیکردم چون از مدرسه اومده بود یدفعه بزرگوار نیفقط ا»فره گذاشت و گفت: س یرو یانوشابه ایپو

 «شما دوتاس نه من. یکارا کارا نی. انیبود

 «.کنهیم ادیز ایبزرگوار نیافتادم. اون از ا مانیپ ادی»: دیخند افسون

 «لنگه نداره. هیبدجنس هیکجا؟!  نیکجا ا مانیپ»گفت:  پرتو

 «دستم نمک نداره. ینیبیمامان! م»خودش را مظلوم کرد و به مادرش نگاه کرد:  ایپو
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 «.دهی. از ذوق مهمون پا شده رفته از مغازه نوشابه خردیمو نگانقدر بچه»کرد:  یاز پسرش طرفدار زنعمو

 «ها! خورهیحاال اصالً از جاش تکون نم». پرتو گفت: دیبلند خند یبا صدا افسون

. سر دمیخودم نوشابه خر یمامان؟ من برا یگیم یدار یچ»بلند شد:  شیمادرش چشم غره رفت و صدابه  ایپو

 «آب بخورم. تونمیسفره نم

 «!کنمایلهت م زنمیافسون نخند! م»: خوردیحرص م ایو پو دیخندیم ایفقط به پو افسون

 «.ینوشابه بخر یبتون شتریخونتون که ب امیب شتریب کنمیم ی! سعایپو»: دیخند شتریب افسون

گفت:  ایو رو به پو ختیخودش ر ینوشابه برا ی. افسون چند قاشق تند و تند خورد و مقداردیاز حرصش خند ایپو

 «.ایکردم پو دایبرات دختر پ»

 «نه بابا!»: دیشگفت زده خند ایپو

 «.یبعد جناب عال مانیبه دلت صابون نزن اول پ یخودیب»ادامه داد:  زنعمو

 شده. دیموهاش سف ده؟یبهش زن م یگذشت ک گهیکه د مانیاز پ -

 «شده باشه؟ ریم چند سالشه که پوا... مگه بچه»داشت گفت:  یخاص تیحساس مانیپ یرو شیهاکه در بچه زنعمو

 «ست؟یچه خبر؟ تو فکر زن گرفتن ن مانیاز پ یراست»خندان گفت:  افسون

 «جر و بحث داره. هیقض نیبا بابام هر شب سر ا نه،یهم کنهیکه فکر نم یزینها چبه ت»گفت:  پرتو

 «ن؟یمن در نظر گرفت یبرا روی. کدیول کن مانویحاال بحث پ»با لبخند گفت:  ایپو

مغازه کار  هی. تو شیدیام د. چند دفعههیدختر خوب و خانوم یلیس سر کوچه ما، خدختره هی»گفت:  تیبا جد افسون

 «اومد؟ ادتی... کنهیم

 «بگو. ترقیآدرسو دق»به مغزش فشار آورد و گفت:  ایپو

 یلیام خ. تومیدیخر یازش ترش میچند دفعه با هم رفت»انداخت و گفت:  یبه زنعمو که آشپزخانه رفت نگاه افسون

 «.یکرد فیتعر اشیاز ترش
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 «؟یگیهفتاد ساله سر کوچتونو م رزنیپ»و گفت:  دیماس ایپو یهالب یرو لبخند

 «خودت. یبابا یبرا رشیبگ»گفت:  ایخنده. پو ریزد ز افسون

 منو دوست نداره. چشمش دنبال توئه. یبابا ـ

با هم  رورزنهیمن بود خودت و پ یجا ی. هرکیپررو شد یلی. خگهیبسه د»برداشت و به سر افسون زد:  یقاشق ایپو

 «.کردیخفه م

 «عقد. یدم خونتونه برا رزنهیفردا پ»رود. افسون سرش را به طرف او چرخاند و گفت: برخاست که ب و

 «.برمیافسون به تو پناه م یها! من از شر وسوسهرزنهیپ ادی! واقعاً نایخدا»: دیسرش را باال برد و قاه قاه خند ایپو

رسونن...  بله  ی... سالم میبله... سالم عمو... حال شما... ممنون... مرس»جواب داد:  ایتلفن به صدا در آمد و پو زنگ

 «خدمتتون... ی.... گوشنجاسیا

. بابات قاطِ قاطه. حوصله یافسون بدو بدبخت شد»: دیتلفن گذاشت و به طرف افسون دو زیم یرا رو یگوش ایپو

برا من  یخوایم رورزنهیپ دهیپشت خط، فکر کنم فهم ادیبگو افسون ب گفتینداشت با من حرف بزنه. فقط م

 «.یریبگ

 ی. افسون به طرف تلفن رفت و گوشدیخندان خودش را کنار کش ایباال برد و پو ایدستش را به عالمت زدن پو افسون

 «سالم بابا.»را برداشت: 

 «!ییبازم که اونجا»: دیخسته پدرش را شن یصدا

 «چخه.»را گرفت و گفت:  یگوش یکرد، انداخت. دهن یو مرموزانه نگاهش م ستادهیکه گوش ا ایبه پو ینگاه افسون

اش گرفت. او خنده تیافسون تکان داد. افسون از عصبان یدر هوا برا دیحرص خورد و انگشتش را به نشانه تهد ایپو

 «افسون جون حرف بزن!»را به زور از تلفن دور کرد و گفت:  ایپرتو پو

 «نکن! تی. بابا تورو خدا اذامین تونمینم»ادامه داد:  شیهااز پرتو تشکر کرد و به صحبت افسون

نداره مرتب  یو لزوم یبزرگ شد گهیبا من بحث نکن افسون. صد بار بهت گفتم د»: دیپدرش را قاطعانه شن یصدا

 «... بعد ناهار برو خونه خودمون.یخونه عموت رفت و آمد کن
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را  یو چشم گفت و گوش دیند زیداشت، مخالفت را جا ییپدرش کامال آشنا یق خشک و جدکه با اخال افسون

 «گفت عمو؟ یچ»: دیگذاشت. پرتو به طرفش آمد و پرس

 گفت برم خونه. -

 . میبا هم حرف بزن یخواستم کل یوا! نه! افسون! نرو... م یا -

 خونه ما. میبا هم بر ای. بایخب خودت ب -

 «ن؟یایشده؟ چرا نم یچ»به طرفشان آمد و گفت:  زنعمو

 «بره. دیافسون با»گفت:  پرتو

 چرا؟! -

 «کار دارم.»رو به زنعمو گفت:  یبا مهربان افسون

 ؟یچه کار -

 «نه من نه تو افسون... رونایب یدر بذار نیبه خدا اگه پاتو از ا». زنعمو معترض گفت: دیچه بگو دانستینم افسون

دلسوز مراقبش بود و  یاو مانند مادر یدر تمام هفده سال زندگ ی. زنعمو پردیزنعمو را در آغوش گرفت و بوس افسون

نداشت اما  ادیرفته بود به  ایآمدنش از دن ایاو را مانند فرزندان خود دوست داشت. افسون مادرش را که با به دن

کنار  شتریب خواستیبود که از او م دهیپدرش د حتیل نصحا درداشت و بارها او را  ادیمهربانش را خوب به  یزنعمو

 یپر ونیخود را مد شهیاحساس کند. مهرداد، پدِر افسون هم یدخترش باشد تا کمتر کمبود مادرش را در زندگ

قائل بود، همسر برادرش بود که همواره به دخترش عشق  یادیبود که به او احترام ز یدر زندگ یو اگر زن دانستیم

 . کردیاو پر م یمادرش را برا یخال یو جا دیورزیم

 ذارمینم گمیم زنمیمن خودم االن زنگ م ،یاگه بابات زنگ زد گفت بر»زنعمو او را از افکارش خارج کرد:  یصدا

 «.یبر

 «خونه برسم... یبرم به کارا دینداره. خودم با ینه بابام کار»زد و گفت:  یلبخند افسون

 ینکرد. افسون لبخندزنان از همه خداحافظ یاصرار یکس گریافسون در حال بهانه آوردن است و د دندیفهم همه

 «.امیبازم م»کرد و گفت: 
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 «؟یاینم»رو به پرتو گفت:  و

 «افسون جان! دست تنهاام. ادیامشب مهمون داره م»گفت:  زنعمو

 . دونستمیاِ... پس باشه. من نم -

صبح تا شب »با تأسف سرش را تکان داد:  ایماندند. پو یدر آغوش هم باق یهر دو مدتاو را در آغوش گرفت و  پرتو

 «ن؟یکشی. خجالت نمشنینم ریبازم س نننیبیم روگهیدهم

 «نه.»و گفت:  دیاو کوب نهیرا به س اشیکوله پشت افسون

 «؟یریم یدار یجد یافسون جد»شد:  یجد ایپو

 «دارم؟ یمگه من با تو شوخ»در آورد:  یرا از جا کفش شیهایخم شد و کتان افسون

 ازمون گرفت عمو. ی. عجب حالشهیکه نم یجور نیآخه ا -

 «!ایموقع بهش نر هیاستاده! تو  یریکالً تو حالگ»گفت:  اشیکتان یدر حال بستن بندها افسون

به عمو نرفته... نه  میچیانصافًا من ه یست وله هشیذره شب هی مانینه بابا... خدا نکنه. پ»ابرو باال انداخت:  ایپو

 «مامان؟

 «ها! راحت باش!منه ینکن بابا تیاصاًل رعا»: دیو افسون غش غش خند دیلب گز زنعمو

 «عموم باشم. هیافتخار منه شب» از پشت سر همه را به طرف خود برگرداند:  مانیپ یصدا

عالقه مند به افسون نگاه  یبا چشمان مانیلبخند زد و سالم کرد. پ مانیصورت آرام و مهربان پ دنیبا د افسون

 «؟یسالم دختر عمو! کجا شال و کاله کرد»آمد و گفت:  کشی. نزدکردیم

 برم.  دیشرمنده! با -

 !رسونمتیم -

 .رمیکه... خودم م ستین یراه-

 هوا سرده. -



 افسون

18 
 

کرد و  یخداحافظ ایبردار بزرگش بود. از زنعمو و پرتو و پو را دوست داشت. انگار مانیپ یلیقبول کرد. خ افسون

 یاعاشقانه زیرا به حرکت در آورد و پخش را هم روشن کرد. ترانه غم انگ نیماش مانیشد. پ مانیپ نیسوار ماش

 «؟یستیمگه جوون ن ؟یدیتو گوش م هیچ نایا مانیپ»: امدیرا پر کرد و افسون خوشش ن نیماش یفضا

بود. افسون تمام  اشفتهینداشت اما ش یتیذره هم به افسون شباهت شخص کیبا محبت به افسون نگاه کرد.  مانیپ

 لهیخ»نگاه او را درک نکرده بود، گفت:  ی. افسون که معنایمیو مهربان و صم بای. زخواستیبود که او م یزیآن چ

 «گوش بده. ؟یکنینگاه م یجور نیخب! چرا ا

 «بگو بذارم. یدوست دار یهر چ»زد و گفت:  یموش کرد. لبخندپخش را خا مانیپ

داد.  مانیآورد و به دست پ رونیب یشاد یدیاو انداخت و س یهایدیبه س یدر داشبورت را باز کرد. نگاه افسون

را پر کرد. خواننده اصالً مورد عالقه او  نیماش یفضا یخواننده پر شور یرا داخل پخش گذاشت و صدا یدیس مانیپ

بر لبش آمد و خودش هم به ترانه  تیرسد. لبخند رضایخوشحال به نظر م دینبود. به صورت افسون نگاه کرد و د

را  نیدر ماش یبشود. افسون اما به راحت ادهیخواست افسون پ یدلش نم د،یکه رس شیگوش سپرد. سر کوچه عمو

 «دستت درد نکنه!»گفت:  باز کرد و لبخند زنان

 «به عمو سالم برسون.»سرش را تکان داد و مؤدبانه گفت:  مانیپ

دست تکان داد  شیبرا مانیکرد. پ یشد و خداحافظ ادهیاو شود، پ یآنکه متوجه احساس قلب یب انیچشم گو افسون

 را از کوچه خارج کرد...  نیو ماش

*** 

کرد و  زیتم یصبح را شست. گاز را حساب ماندهیباق یهاکرد و ظرف را عوض شیهالباس د،یبه خانه که رس افسون

به خواب رفت.  یک دیافتاد و نفهم یاکاناپه یکرد. رو ی. احساس خوابالودگدیهم به خانه کش یاساس یجاروبرق کی

برق هال را روشن کرد و به افسون که به پهلو و حالت جمع  به خانه آمد. یشده بود که مهرداد با خستگ کیهوا تار

 نجایافسون! چرا ا»او را نوازش کرد:  یرفت و خم شد و موها شیکاناپه به خواب رفته بود، نگاه کرد. به سو یشده رو

 «؟یدیخواب

 «سالم.»صورت محکم و مردانه پدر باز شد:  یافسون به رو چشمان

 «سالم. ساعت خواب! کیعل»گذاشت:  یمبل یکتش را در آورد و رو مهرداد
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 «کار کردم. یخسته بودم. کل یلیخ»به بدنش داد:  یکاناپه نشست و کش و قوس یرو یبا کسل افسون

 «شام درست کنم؟»و گفت:  برخاست

 ؟یدیوقته خواب یلیخوردم. خ یزینه چ ـ

 .دمیفکر کنم چهار بود خواب ـ

 «؟ی. تو امسال کنکور نداریدیخواب درست چهار ساعت»سرش را تکان داد:  مهرداد

 «کو تا کنکور؟!»گفت:  الیخیب افسون

 «بابا!»سردرد داشت. افسون نگران شد و گفت:  یهم فشرد. کم یرا رو شیهاپلک مهرداد

 بله؟ -

 شده؟ یچ -

 .کنهیکم درد م هی. سرم ستین یچیه -

پدرش  یفشار کار دانستیآب برگشت. م وانیل کیبه طرف آشپزخانه رفت و از کشو قرص برداشت و با  افسون

مجرم و  یسر کیبود و مدام در حال سر و کله زدن با  سیسردرد به سراغش آمده. پدرش پل نیهم یاست و برا ادیز

. دیکاناپه دراز کش یو رو دیسره نوش کیآب  امتهم. کنار او نشست و قرص و آب را به دستش داد. مهرداد قرص را ب

 ریقدر خودش را ز نیو ا کردیبه حرف او و عمو فرهاد گوش م یا. کاش پدرش ذرهکردیافسون دلسوزانه نگاهش م

 ... دادیفشار کار قرار نم
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 2 فصل

رفت. به مدرسه  رونیز خانه باش را خورد و حاضر شد و ا. رفته بود. صبحانهدیشد و پدرش را ند داریافسون ب صبح

در حال خواندن قرآن بود. افسون به طرف پرتو که  یبودند و دختر بلند قد ستادهیا اطیها در حصف د،یکه رس

 «سالم.»رفت و خندان گفت:  زدند،یم ادیاش را فرشب گذشته یخواب یچشمانش ب

اصالً نتونستم بخوابم. خاله پروانه و مامانم اومده بودن اتاق  شبیافسون، د»به او دست داد و در آغوشش افتاد:  پرتو

 «خونه شما بودم! خواستی. انقدر دلم مزننیبا هم حرف م یمن ه

 .یاومدی! خب میاله -

 گفت؟یم یم چخاله -

 «همه تو صف واستن.»از پشت بلند گو دخترها را صدا زد:  ییعال خانم

که پالتو بر تنشان بود به صف آمدند.  یصف رفت. مرجان و نگار در حال یرتو به ابتداو پ ستادیداخل صف ا افسون

 «!یخوشگل یواووو... چه پالتو»نگار سوت زد و گفت:  ینخود کیش یپالتو دنیافسون با د

 «.کننیآرومتر! همه برگشتن دارن نگام م»محکم زد به سر افسون:  نگار

 «ارزه؟ی. به نظرت مدتشیخر هزار تومن صدیافسون، س»گفت:  مرجان

 «آره.»و گفت:  دیدست به پالتو کش افسون

از اون باال به  امییاالن خانم عال»لب گفت:  ریگفتند. نگار تشکر کرد و ز« مبارک باشه.»برگشتند و به نگار  یاعده 

 «.کنهیداره نگام م یچه جور نی. ببگهیم کیمن تبر

که بازوانش را  ینشستند. همه سردشان بود. افسون در حال شانیهامکتین یباال رفتند و دخترها رو هاصف

 «چرا انقدر کالس سرده؟»گفت:  فشرد،یم

 «.کنهیشوفاژا کار نم»گفت:  مرجان
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ها و خود را در آغوش آن دیکالس بودند دو یبا شوق و ذوق وارد کالس شد و به طرف دوستانش که انتها دایش

 «گرفتم. یهمتون سوغات یبا مامانم رفتم قم. برا روزیها! سالم. دبچه»انداخت: 

 «قبول باشه! ارتتیقربون دل مهربونت برم. ز یاله»را گرفت و او را بغل خودش انداخت:  دایدست ش افسون

 «جون؟ دایش یبرامون گرفت یچ»قبول گفتند. مرجان گفت:  ارتیو مرجان هم به او ز نگار

 یکیاز  یکیخوشگل آوردم  حیقشنگم سه تا تسب یدوستا یبرا»شد:  باتریزد و صورت تپلش ز یلبخند دایش

 «تر.قشنگ

 «.نیکه دلتون خواست بردار یهر رنگ»مختلف در آورد و گفت:  یهابه رنگ حیدنبال حرفش چند تسب به

سبز  حیشدند. افسون تسب هاحیمشغول برداشتن تسب رفتند،یم دایکه قربان صدقه ش یتشکر کنان، در حال دخترها

 «قشنگه. یلیخ امدهیها سفبچه»گفت:  دایحرفشان شد. ش یصورت حیرا برداشت و مرجان و نگار سر تسب

 ییبرخاستند. افسون و دوستانش سرگرم صحبت بودند و متوجه خانم عال یها تنداز در داخل شد و بچه ییعال خانم

 ادیمعاون م دیکشیخجالت نم»زد:  ادیبه چهار دختر انداخت و فر ینگاه غضبناک یینم عالنشده بودند. خا

 «ن؟یزنیخودتون حرف م یسرکالستون برا

قدر بهتون چه»سرزنش کنان سرش را تکان داد و گفت:  یی. خانم عالدندیاز جا پر ییخانم عال دنیدختر با د چهار

به احترام بزرگترتون از جاتون بلند  کشهیبازم شعورتون نم نیبزرگ شد یدخترا ن؟یذره ادب داشته باش هیبگم 

 «انقدر حرفاتون براتون مهمه؟ ن؟یش

 دنیبود، وارد کالس شد و با د یهنگام سمانه که دانش آموز کالس بغل نیگرفتند و در هم ریسرشان را ز دخترها

شما  یدرد و بالتون بخوره تو سر من ک ی. الهستنجایا یک نیخدا بب یوا»کرد:  یشروع به چرب زبان ییخانم عال

 «فداتون بشم. یقربونتون برم. اله یاله نجا؟یا نیاومد

 «؟یطوره اکبرحالت چه»به او زد و گفت:  یبه سمانه داشت، لبخند مهربان یادیکه عالقه ز ییعال خانم

 نیقدر خوشگل شدخانوم چه یرو شد. وارو به اون  نیشما خوب نباشه؟ از ا دنیبا د شهیحالم؟! حالم؟! مگه م ـ

 «هست که انقدر خوشگل باشه؟ یمدرسه خانوم نیتو ا ییاز خانم عال ریها انصافاً به غامروز. بچه

 «نده دخترم. هیشدم. به من روح ریپ»دست پشت سمانه گذاشت و گفت:  یینه و بله در هم شد و خانم عال یصداها
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جوون و  شهی. شما همییحرفا خانم عال نیاز ا نیِا وا نزن»آندو انداخت وگفت:  یهاخود را وسط صحبت افسون

 «.نیخوشگل و خوش اخالق

 «.نیادختر چهارده ساله کنهیفکر م نتتونیبیم یهرک»گفت:  طنتیبا ش مرجان

! انقدر ازم طونیش یدخترا یا»باز شده بود، گفت:  شیهااخم یکه کم ییو خانم عال دندیخند یرکیرزیز هابچه

 «کارتون داشتم. یچ رفتیم ادمیداشت  نیکرد فیتعر

 تونهیدوست داشته باشه م یمدرسه براتون کالس کنکور گذاشته. هر ک»و گفت:  ستادیکالس رفت و ا یسکو یباال

 «ثبت نام کنه.

 «ه؟یپول»بلند گفت:  یبا صدا  نایم

همه کالساتونو مدرسه تقبل کرده  نهی... هزهینه مفت»بر لب نشاند:  یزل زد و لبخند تمسخرآلود نایبه م ییعال خانم

 «.نیشرکت کن نیایفقط همتون ب

اِ... »زد و خندان گفت:  یکه آدامس در دهانش بود، خود را به نفهم یدر حال نایها به هوا برخاست. مخنده بچه کیشل

 «ها! من هستم.خوبه که... بچه یلیپس خ

 «برو آدامستو بنداز سطل آشغال.»شد:  رهیبه آدامس دهان او کرد و سپس به صورت او خ ینگاه تند ییعال خانم

سطل آشغال رفت. روشنک شاگرد  یخندان به سو یبا صورت نایخارج شد و پشت سرش م زیاز م نایم یدستبغل

 ییچه کالسا»: دیکشبود، با سؤالش به سمت خود  نایرا که متوجه م ییخانم عال زیآم خیدرسخوان کالس نگاه توب

 «م؟یثبت نام کن میتونیم

. زبانم که انیتخصصکه از دروس اتیو ادب ی. عرباتی. زبان. ادبیعرب»به او نگاه کرد و با محبت گفت:  ییعال خانم

دلش خواست ثبت نام  یهر ک ه،یشن. البته دل به خواه تیکنکور تقو یبرا خوانیو م فنیها گفتند ضعاز بچه یلیخ

 «نخواست نکنه. امیکنه، هر ک

 خونهیکنکور درس بخونه م یبخواد برا ی! هرکهیچه مسخره باز»بر لب نشاند و به مرجان گفت:  یپوزخند افسون

 «.ستیکارا ن نیبه ا یازی... نگهید

و  ی. خواهر من عربخورهیم ایبه درد پشت کنکور یلیخ ذارهیکالسا که مدرسه م نی! اوونهید»گفت:  مرجان

 «باال زد. یلیخ اتشویادب
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 ؟یزبانشو چ ـ

 .کنمیدو تا که گفتم بود. من که ثبت نام م نیزبان نداشت. فقط ا شیدو سال پ ـ

 «صحبت نکن! یسپهر»بلند گفت:  ییعال خانم

 «.میکردیم فیکالسا تعر نیاز ا میداشت»گفت:  مرجان

 «الزمه. یلیشما چهار تا که خ یبرا»آخر آمد و گفت:  زیبه طرف م ییعال خانم

 وا... -

 کالس کنکورا درس خونتون کنه. نیا دیشا نیخونیوا نداره... شماها که درس نم ـ

 نیا»به حلقه دستش افتاد:  ییو بلند قد کالس دستان تپلش را باال برد و ناگهان چشم خانم عال دارکلیدختر ه بهاره

 «گه؟ید هیچ

 دیببخش»از دستش در آورد:  یو حلقه را تند ختی. قلب بهاره فرو ردیچرخ ییسرها به سمت بهاره و خانم عال ههم

 «خانم. 

 «آره؟!  یرو ببخشم؟ شوهر کرد یچ»اخم کرد:  ییعال خانم

 «نه خانم به خدا.»گفت:  دهیترس بهاره

 «.ارهیاالن زنگ بزن مامانت شناسنامتو برداره ب نیهم»با عتاب گفت:  ییعال خانم

 «...گهی. اصالً شوهر کرده باشه، سال آخرشه دارهیداره شورشو در م گهید ییعال»آرام گفت:  مرجان

 «مدرسه. ادیبندازه دستش ب یحلقه نامزد ست،یبهاره اونقدرا خنگ ن»گفت:  افسون

 «.دی. نگاه کنستیبه خدا طال ن»: دندیبهاره را شن یصدا

 «قدر خوشگله!چه»کالس گفت:  یحلقه را مقابل چشمانش گرفت و به دقت نگاهش کرد. افسون از انتها ییعال خانم

 «.نمشیتو دستت نب گهید یول رشیبگ ایب»حلقه را دست بهاره داد و گفت:  ییعال خانم
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نام کنه فردا  خواست ثبت یهر ک»گفت:  یدر حال رفتن به سمت درب خروج ییو خانم عال دیکش ینفس راحت بهاره

 «.سهیو اسمشو بنو ارهیکه بابت کالسا گفتم ب یاون مبلغ

 یاگفت. عده یزیچ یحبس شده در گلو منفجر شد و هر کس یهااز شدت حرف کبارهیکالس به  ییرفتن خانم عال با

 «؟یکنیت نام مثب»هم مردد بودند. پرتو به طرف افسون آمد و گفت:  یاقصد ثبت نام داشتند و عده

 «ما چهار تا واجبه...  یگفت برا ییکه... خانم عال یدید»گفت:  مرجان

اگه پرتو جون ثبت نام »با افسون شروع به خنده کردند. افسون دست پرتو را در دست فشرد و به دوستانش گفت:  و

 «.کنمیکنه منم ثبت نام م

 «دختر عمو. یکه انقدر منو دوست دار یمرس»خم شد و با لبخند گفت:  پرتو

 منم هستم. یقربونت برم. هر جا تو باش ـ

زود آغاز کرد. زنگ که خورد،  یلیرا خ سیوارد کالس شد و تدر خیتار ریدب یها خانم گرجبچه یسر و صدا انیم در

و از کالس  زدیکالسشان را م یهادخترها صحبت کنان از کالس خارج شدند و چشمشان به سمانه افتاد که بچه

مگه  رون؟یب یندازیم یزنیکالستونو م یهابچه راچ»و گفت:  دی. افسون خندان به طرف او دوانداختیم رونیب

 «؟یایروان

کنه. دارم عقده دوازده سال  مندهیکردم نما یرو راض ییبه زور عال»به طرف افسون نگاه کرد و گفت:  سمانه

 «.ارمیجا در م هینشدمو  ندهینما وقتچیکه ه لمویتحص

خودمم »: گفتیو م دیخندیها جلب شد. سمانه خودش هم مبه طرف آن یاکه توجه عده دیآنقدر بلند خند افسون

 «داشته. یروان شهیمسئله ر نیقدر اموندم چه

شد  یزود سپر یلیخ یبعد یهاسگذشت و کال گریکدیبه دنبال  دنیدخترها، با سر به سر گذاشتن و دو حیتفر زنگ

 شانیاشان دعوت کرد. ساعت دو ظهر بود که همه دور هم جمع شدند و افسون براو افسون دوستانش را به خانه

 «.نجایخونه بگم اومدم ا نمزنگ بز هیها! من بچه»نگران گفت:  دایآماده کرد. ش یماکاران

مامانم گفت زود برم »تلفن را برداشت و با خانه تماس گرفت. پس از قطع تماس گفت:  یبه دنبال حرفش گوش دایش

 «خونه.

 «من باهاتم نگرانت نشه. یگفتیم»گفت:  مرجان
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 یمن خونشون م شهی. همزیچ هیباز بگه نگار  ؟یهست یمگه تو ک»خود گفت:  یاز پارچ برا ختنیدر حال آب ر نگار

 «.امیرم و م

 «خوابم گرفته. ی. بدجوردمیخواب دی. من شااریافسون! متکا و پتو ام ب»ه شکستن گفت: در حال تخم مرجان

طرف تخمه  هیراه انداخته... از  یچه وضع نجایآرش االن دنبال مرجانه خبر نداره اومده ا چارهیب»گفت:  افسون

 «.خوادیطرف متکا و پتو م هیاز  خورهیم

خوام زنگ بزنم  یها مبچه»به طرف آشپزخانه رفت و در حال شستن دستانش لبخندزنان گفت:   یبا خونسرد مرجان

 «آرش.

اش به طرف تلفن رفت و به شلوار مدرسه دنیهر کس متکا و پتو آورد و مرجان در حال باال کش یبرا افسون

 «من با آرش جونم تموم شه. یتا صحبتا ادیصدا در ن یاز کس»دوستانش گفت: 

در حال  دای. شکردینگاه م دیچرخیخودش راحت بود و در خانه م یباالرفته از تعجب به مرجان که برا یبا ابروان ارنگ

 کینزد طنتیبه مرجان نداشت. افسون با ش یو توجه کردیخانه نگاه م لیخانه شده بود و با دقت به وسا یوارس

انداخت  یبشنود. مرجان افسون را به طرف یاز پشت گوش راآرش  ینشسته بود، شد تا حرفها یمبل یمرجان که رو

 «.هیبرو اونور... صحبتام خصوص»و گفت: 

خبر؟.... خونه دوستمم... آره  ... چه؟یسالم... خوب»زنانه و آرام با آرش مشغول صحبت شد:  ییبا صدا سپس

 «افسون...

 «.رسونهیسالم م»به افسون انداخت و گفت:  ینگاه

 «من سالم نرسوندم.»فت: خندان گ افسون

االن؟... مامانت؟... به خدا اگه به من گفته  یی... نه بابا... کجا؟یچ»آرام به سر افسون زد و به آرش گفت:  مرجان

 «باشه...

را از دست او خالص کند. نگار  شیکرد موها یو مرجان سع دیشده بود کش یمرجان را که دم اسب یموها افسون

حرف  توانستیم یو مرجان به سخت دیمرجان را کش یها. افسون لپکردندیبا خنده به حرکات آنها نگاه م دایوش

 «.بزنهبذار راحت حرف  ار،یافسون شورشو در ن»گفت:  یبزند. نگار تند
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سوسن گفت؟... به »ادامه داد:  شینشست و به صحبتها یصندل یبرخاست و به طرف آشپرخانه رفت و رو مرجان

 «خدا من روحمم خبر نداره...

شروع به خنده کردند و با اشاره مرجان به طرف  دایبغل مرجان نشست و نفس مرجان گرفت. نگار و ش بارنیا افسون

و پا به  دیپر رونیاو ب یکرد و افسون از پا یبا آرش خداحافظ یافسون آمدند تا او را از مرجان جدا کنند. مرجان تند

کرد.  یسکته م امیتو چه وضع دیدی. اگه آرش مزدمیم فمسخره داشتم حر»با حرص گفت: فرار گذاشت. مرجان 

 «.کنمیم یصبر کن حاال منم تالف

 «نداره. تی. مرجان کاررونیب ایافسون جونم ب»چند ضربه به در اتاق افسون که بسته شده بود زد و گفت:  دایش

انداخت و به نگار  شیرو ییو پتو دیفرش دراز کش یرو یکه با خونسرد دیباز کرد. مرجان را د یدر را به آرام افسون

 ستیشون نرفته. معلوم نشده خونه لیگفته مرجان از مدرسه تعط یشده دروغک لیسوسن ذل گفتیآرش م»گفت: 

 « .هیکدوم گور

 «خواهره شورشو در آورده. نیواقعاً که ا»گفت:  نگار

 کجاست. نیخب گفته بوده برو دنبال مرجان بب یگفتم. ول رو اون نگفته من یالبته کدوم گور ـ

 «.ستیقائل ن تیخودشم شخص یبرا»کنار آنها نشست و گفت:  افسون

 «عکس مامان و باباتن؟»آمد و گفت:  رونیاز اتاق ب یبه اتاق افسون رفت و با قاب عکس دایش

 «منه؟ هیآره کدومشون شب»لبخند زد:  افسون

 «وا... معلومه مامانت.»گفت:  مرجان

ت مثل باباته. خوش به حالت بابات . ته چهرهیباباتم هست هیشب»با دقت به چهره مهرداد نگاه کرد و گفت:  دایش

 «س!زنده

 «س!خوش به حال توام که مامانت زنده»زد و گفت:  یلبخند افسون

 تو... یمثل بابا کردیازدواج نم وقتچیکاش مامان منم ه ـ

 .کنهیازدواج کنه، قبول نم کنمیبه بابام اصرار م یلیچرا؟! ازدواج که خوبه... من خ ـ
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وقت تو اصرارم به اون رهیدوست نداره باباش بعد مرگ مادرش زن بگ یدختر چیه وونهید»متعجبانه گفت:  مرجان

 «که ازدواج کنه؟ یبابات کرد

 .ستیزنده ن گهیمگه؟ مادرم که د شهیم یچ ـ

قبول کنه اما  روگهیزن د هی تونهی. راحت مدهیمادرشو ند ی. افسون حتکنهیفرق م دایافسون با ش هیقض»گفت:  نگار

 «بود که پدرشو از دست داد. ییراهنما دایش

 «؟یدوست ندار تویناپدر»او را به آغوشش فشرد:  یپر از اشک شد و افسون با دلسوز دایش چشمان

که با مادرم ازدواج کرد رفتارش با من و خواهرم  لینه... اوا»گرفته گفت:  ییشد و با صدا ریسراز دایش یهااشک

من زودتر ازدواج کنم که  خوادیبداخالق شده. دلش م یلیرفتارش عوض شد. خ دفعهیخوب بود اما بعد از چند سال 

 «از شرم خالص شه.

 «!یاله»ناراحت گفت:  افسون

ها بچه»گفت:  یشگیآرام شد با لحن کودکانه هم یکه کم دایکردند و ش دایدادن ش یشروع به دلدار دخترها

 «. ازتون ممنونم.نیداد هیدوستتون دارم! شما به من روح

 دنیو با د دندیسر وصدا کنان به طرف پنجره دو یهنگام زنگ در به صدا در آمد. همگ نیو در هم دندیخند دخترها

 «افسونه. یپسر عمو»از پنجره فاصله گرفتند. نگار در گوش مرجان گفت:  یمقابل در تند مانیپرتو و پ

 «افسونه... یبابا هیکم شب هیواقعاً؟! »تکان داد و گفت:  نیسرش را با تحس مرجان

 «تو اتاق من. مهمون دارم. دیهمه گمش»زد:  ادیبه طرف در رفت و فر یدوستانش تند یصحبتها انیدر م افسون

را بست و شال سرش  شیها دکمه مانتوپله یبه افسون گفتند و به اتاقش رفتند. افسون رو یزیهر کدام چ دخترها

کرد و تعارفشان به داخل  یسالم و احوالپرس یو پرتو لبخند زد و به گرم مانیپ دنیرا مرتب کرد و در را باز کرد. با د

 «؟یایم نمایس میبر میخوایم»تشکر کرد و پرتو گفت:  مانیزد. پ

مهمون دارم. کاش زودتر  یدوست دارم ول یلیخ»گفت:  یانداخت و با لحن شوخ مانیبه پ یانگاه شرمنده نافسو

 «.کردمیم رونشونیب نیزدیزنگ م

 «دنبالت. میایبگو ب ینداره... هر موقع وقت داشت یرادیا»اش گرفت و گفت: خنده مانیپ
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 ارمیب یزیچ یاییچا هیتو  نیایب ن؟ی. حاال چرا دم در واستادمانیشد پ یطور نیا دیببخش»با لبخند گفت:  افسون

 «براتون. هوا سرده.

 «.گهیروز د هیباشه »به او انداخت و گفت:  ینگاه مهربان مانیپ

 «ان؟یحاال مهمونات ک»گفت:  پرتو

 ؟یایمدرسه. تو نم یهابچه ـ

 «.مونمیافسون م شیمن امشب پ»گفت:  مانیداخل آمد و رو به پ پرتو

 «!نیخوش باش»لبخند زد و گفت:  مانیپ

کرد و رفت و افسون و پرتو باال رفتند. افسون به محض داخل شدن به خانه دوستانش را صدا زد:  یخداحافظ و

 «.رونیب نیایها پسر عموم رفت. ببچه»

 ختهیاتاق به هم ر دنیافسون و پرتو خودشان داخل اتاق افسون رفتند و با د امدند،ین رونیکه از اتاق ب دخترها

با ذوق آنها را از مرجان  دایبود و ش نیتریداخل و یهاعروسک ختنیر رونیزده شدند. مرجان در حال ب رتیح

دو »بود. افسون شگفت زده گفت:  یروانشناس ابکت یسر کی دنی. نگار هم مشغول دکردیو نگاهشان م گرفتیم

 «تو اتاقم نبودما. قهید

به خاطر »تخت انداخت و در کمدش را بست:  یکردند و افسون مرجان را رو یبا او احوالپرس پرتو دنیبا د دخترها

 «رو از دست دادم. نمایشماها س

 زدمی. من زنگ ممیبا دوستام بر یگفتیخب م نما؟یس دیپسر عموت اومده بود دنبالت بر»زده گفت:  جانیه مرجان

 «.دنشیدنبالم. با هم آشنا م ادیگفتم آرشم ب یم

 «مرجان روتو برم!»: کردیبه مرجان نگاه م رهیخ نگار

 «اد؟یبرم صداش کنم ب»لبخند زد و گفت:  پرتو

 «آره؟ مجرده؟ هیخجالت یلیکردم. داداشت فکر کنم خ ینه بابا شوخ»و گفت:  دیخند مرجان

 «.میدار ادی. دختر خانم و خوشگل زهاادهیز نجایدختر ا»کرد و مرجان گفت:  دییتا پرتو
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 «مثل دسته گلن! نگاشون کن.»و نگار کرد و گفت:  دایبه ش اشاره

 شاءاهللیا»اش رو به پرتو گفت: محکم دخترانه یبه مرجان کرد تا خودش را جمع و جورکرد و با صدا یاخم تند نگار

 «.گهیم ادیچرت و پرت ز وونهید نی. انیکن دایدختر خوب براش پ هی

 «.نیمن از خدامه شما زنداداشم بش»ار زد و گفت: با محبت به نگ یلبخند پرتو

 «شن؟ گهیهمد یجفتشون بشن زنداداشت؟! هوو یخوایاِ وا خدا مرگم بده. م»ادا در آورد:  افسون

 «!یقدر تو نازقربونت برم. چه یاله»لبخندزنان به پرتو گفت:  دایافسون زد. ش یبه بازو یو مشت دیخند نگار

در وآن در صحبت کردند. تلفن زنگ خورد و مرجان انگار که در خانه خودشان  نیدور هم نشستند و از ا دخترها

 «مرجان؟ هیک»را جواب داد. افسون بلند گفت:  یبه طرف آن رفت و گوش یاست با خونسرد

ن گفت: تلفن گذاشت و به افسو زیم یرا رو یگوش« .کنمیخدمتتون. االن صداش م یگوش»با گفتن:  مرجان

 «پدرت!»

را  یبه پشت مرجان زد که چشمان مرجان گشاد شد. گوش یو ضربه محکم دیبه طرف تلفن دو یتند افسون

 «سالم بابا.»گفت:  یبرداشت و پرانرژ

 خونه رو جواب داد؟ یبود گوش یدختره ک نیخبره اونجا؟ ا سالم چه ـ

 مرجان. میهم کالس ـ

 ؟ی. مگه درس نداریاز نبود من سوء استفاده کرد یسابح کهنیچرا انقدر سروصداس؟ مثل ا ـ

 .میخونیدرسمونم م ـ

. شتیپ ادی. چند دفعه بهت بگم بگو پرتو بیدرس بخون یتونیام نمصفحه هی شنومیکه من م ییبا اون سر و صدا ـ

 .یدرس بخون ذانیدوستات نم

 .نجاسیپرتوام ا ـ

 خونه. برو خونه عموت. امیامشب نم ـ

 «!؟یچ»افسون شگفت زده درشت شدند:  چشمان
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 استثنائًا امشب! ـ

 «چشم.»گفت:  یو تند« دوستت دارم! یلیبابا خ»زد:  ادیو در دل فر دیخند افسون

 «کجا؟»و گفت:  دی. به طرفشان دودیرا که گذاشت دوستانش را در حال حاضر شدن د یگوش

. ادیمامانش گفته زود ب داامیت ساعت پنج برم خونه. شآرش گف»گفت:  اشیمشک یدر حال گره زدن روسر مرجان

 «بلند شد. دیخجالت کش میما بلند شد دینگارم که د

 «! نگار تو بمون.یآخ»و گفت:  دیخندان دست نگار را کش پرتو

 «برم. کار دارم تو خونه. دی. منم باگهیدروغ م»مشتش را به عالمت زدن مرجان باال برد و به پرتو لبخند زد:  نگار

افسون گل از  دنیاز رفتن آنها افسون و پرتو هم حاضر شدند و روانه خانه عمو فرهاد شدند. زنعمو و عمو با د پس

 «دوستات رفتند؟»افسون به طرفش آمد و گفت:  دنیخوشحال از د مانی. پدندیگلشان شکفت و او را بوس

 .نمایم شدن. گفتم به خاطر شماها نتونستم با پسرعموم برم سباهاشون دعوا کردم چرا مزاح یآره حساب ـ

 «.یکرد مونیخدارو پش یهابنده یکه حساب یکارو کرد نیاگه ا»و گفت:  دیخند مانیپ

. نجاسیاه باز که افسون ا»افسون ذوقش را پنهان کرد و دو اخم به ابرو انداخت:  دنیاز در خانه داخل شد و با د ایپو

 «خونه افسون نباشه... نیتو ا امیبار نشد من ب هی

 «افسون؟ یطورچه»و گفت:  دیبلند خند یبا صدا دیخود د یاو را که رو رهیخ نگاه

 ستادی. افسون پشت در اتاق او ادیبه طرف اتاق خود دو ایرا بزند و پو ایبه خنده افتاد و دست بلند کرد تا پو افسون

 «...نمتیکه نب نیمگه ا»وگفت: 

. نیرفتیافسون با هم م یخب با دوستا»گفت:  ایکرد و پو فیتعر ایرا به پو نمایس انیجر مانیهنگام شام پ شب،

 «داره مثل خودش. یادیز بیخوب و نج یافسون دوستا دمی. شنامیمنم ب نیگفتیم

 خنده. ریبه افسون انداخت و هردو زدند ز ینگاه و
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 3 فصل

 یهانشسته بود. در فکر کالس شیهاو افسون به زور سر درس کردیخوردن روزنامه مطالعه م یدر حال چا مهرداد

 رفت و پدرش را صدا زد.  رونیکنکور بود. بلند شد و از اتاق ب

 .خوامیبابا مدرسه برامون کالس کنکور گذاشته. پول م ـ

 «قت.اتا زیرو م ذارمیشب م»نگاهش کند، گفت:  نکهیبدون ا مهرداد

اشان سر رفته بود. واقعاً خانه یلیاش خبردارد و بخورد. حوصله یزیحوصله به طرف آشپزخانه رفت تا چ یب افسون

از آن را کند و  یابرداشت و تکه خچالیاز  یقدر تنها نبود. نان نیسوت و کور بود. کاش مادرش زنده بود. آن وقت ا

 امیرا برداشت و به مرجان پ یافتاد. گوش لشی. نگاهش به موبادیتخت دراز کش یخورد. روانه اتاق خودش شد و رو

 ".کنمیبه بابام گفتم. فردا همه کالسارو ثبت نام م"زد.: 

خودت درس بخون. از  نیبش گهیکنم. بابام م یراض نارویخوش به حالت! من اشکم در اومده تا ا"زد:  امیپ مرجان

 ".آدیدر نم دهیفا نایا

 ".کنمیثبت نامت م ارمی! خودم برات پول میاله"زد:  امیپ ونافس

 ".کنمی. خودم جورش مارهیلنگه خودم برام پول ب یابچه مدرسه هیاونقدراام بدبخت نشدم  گهید"زد:  امیپ مرجان

که از آشپزخانه  دیپدرش را شن ی. صدادیند زیم یشد، پول را رو داری. صبح روز بعد که از خواب بدیخند افسون

 «مدرسه. یبر دیافسون حاضر شو! با»گفت: 
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 «!یبابا! پول برام نذاشت»حاضر شد و به طرف پدرش آمد:  زود

اش گذاشت و کتش مبلغ مورد نظر را برداشت و به دست افسون داد. افسون پول را داخل کوله بیاز ج مهرداد

 «رسونمت. ی. منییپا ایب یصبحونتو خورد»مشغول خوردن صبحانه شد. مهرداد گفت: 

*** 

عمو مهرداد و افسون دوان  نیماش دنیاز پدرش بود که پرتو با د یمدرسه، افسون در حال خداحافظ ابانیخ سر

طوره حالت چه»اش به او دست داد و لبخند زد: برادرزاده دنیدوان خودش را به آنها رساند و سالم کرد. مهرداد با د

 «پرتو؟

اصالً خونمون  گنیازتون ناراحتن، م یلیممنون. عمو مامان و بابا خ»در دستش فشرد و گفت: دست او را  پرتو

 «.نیاینم

 «.امیکه سرم خلوت شد، م کمهی. امیباشه م»مهربان گفت:  مهرداد

 «زنگ خورد. بدو!»دست پرتو را از دست پدرش جدا کرد و گفت:  افسون

و چشمشان به  ستادندی. هردو نفس زنان در صف ادندیپدرش دست تکان داد و همراه پرتو داخل مدرسه دو یبرا و

از  یشگونی. افسون با لبخند نکردیصحبت م ییدارو یاهیو در مورد خواص گ ستادهیسکو ا ینگار افتاد که باال

 «کنه؟یم کاریاون جا چ نیا»بود، گرفت و گفت:  ستادهیا شیمرجان که جلو

 «م ذوق بلندگو داره.بچه»برگردد، گفت:  کهنیبدون ا مرجان

 «به شماستا. ییحواس خانم عال»آرام گفت:  پرتو

خواندن مطلب به ته صف افتاد و  نینگار گوش سپردند. چشمان نگار در ح یهاساکت شدند و به صحبت هردو

به پشت افسون زد و  یامتن نگاه کرد. مرجان ضربه شکلک در آورد. صورت نگار پر از خنده شد و به شیافسون برا

 «رو تموم کن! آخراشه... یباز مونی... مگهیبسه د»گفت: 

 مرجان زد و مرجان تعادلش را از دست داد و به جلو خم شد. یبه پا یلگد افسون

 آرش جونته. مونیم مون؟یم یگیبه من م ـ

 «.ستیتو قلب من ن یآرش گهی. دمونیبگو مقدر دلت خواست بهش هر چه»برگشت و گفت:  مرجان
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 «نتون؟یشده ب یچرا؟ مگه چ»: دیمتعجبانه پرس افسون

 انضباطیشما دو تا دانش آموز ب»: دیافسون و مرجان را به طرف خود برگردان یهادر بلندگو صورت یادیفر یصدا

 «ن؟یاومدند پشت بلندگو براتون صحبت کنند؟ ادب ندار ریخانم مد نینیبینم

 ییبود، با صدا ییو خانم عال ریپشتش به خانم مد کهیصف آمد و در حال یو مرجان سکوت کردند. نگار انتها افسون

 «شد؟ داشیاز کجا پ ریخانم مد نیدونیشما نم»مرتعش و آرام گفت: 

 «؟نیاخراج ش نیشما دو تا هوس کرد»شد:  تریعصب ییاشان گرفت و خانم عالو افسون خنده مرجان

 «.میسیاسممونو کالس کنکور بنو میخواستیخدا نکنه خانوم. تازه م»بلند گفت:  یزد و با صدا یلبخند افسون

با دست مانع شد.  ریکه مد دیبگو یزیبا حرص خواست چ ییحرف از خنده منفجر شد و خانم عال نیمدرسه با ا کل

داشت. با  یادیدانش آموزانش طرفداران ز نیبود که در ب یبرخوردمدرسه زن مهربان و خوش ریمد یخانم توکل

خودشون حرف کس  یکه به جز حرفا اامان از دست جوون»بخش رو به افسون و مرجان گفت: آرامش یلبخند

 «.ستیبراشون مهم ن یاگهید

واضح و و  ییبا صداها بود. افسون آن دیشد یو منتظر شرمندگ ستینگریبا تأسف به مرجان و افسون م ییعال خانم

 «.شهیتکرار نم گهی. شرمنده ددیببخش»رسا گفت: 

داد که کالس چهار شنبه  حیکنکور کرد و توض یهاشروع به صحبت در مورد کالس« ان شاهلل.»با گفتن:  یتوکل خانم

 . شودیبرگزار م یعرب ریو زبان و کالس پنج شنبه با دب اتیادب ریبا دب

*** 

 یها کالفه بودند و هر کسنبود. بچه یخبر اتیادب ریبودند و از دب اتیها در انتظار آمدن معلم ادبچهار شنبه بچه روز

 .گفتیم یزیچ

 !یکوفت یکالسا نیبابت ا میپول داد یپس کو معلمه؟ کل ـ

 .نجایصبم زدم بدون صبونه پا شدم اومدم ا نیریمنو بگو از خواب ش ـ

 کرده. ریربع تأخ هی. هیلمعلومه آدم بد قو ـ

 «.نیذره صبر داشته باش هی دیها، انقدر غر نزنبچه»سکو رفت و گفت:  یباال پرتو
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 «.یستین ندهینما گهید نجایسر جات، ا نیتو برو بش»گفت:  یبا لحن تلخ نایم

 «! باهاش درست حرف بزن!یآها»داد زد:  نایمعلم نشسته بود بر سر م یصندل یکه رو افسون

به پرتو که نگاهش متوجه او بود فرستاد و  یابه افسون با دوستانش مشغول صحبت شد. افسون بوسه تیاهمیب نایم

 «!سوونهید»گفت: 

 «سالم!»افسون به طرفش آمد و دست داد و مهربان گفت:  دنیبا د دایو نگار داخل کالس شدند. ش دایش

 «!زمیزماهت ع یسالم به رو»دست او را فشرد و گفت:  افسون

 «ادب؟ یسالمت کو ب». افسون داد زد: رفتیم زشیبه طرف م نگار

راه افتاد و سر و صداکنان  دایرا باال گرفت و به افسون نشان داد. آب دهان افسون و ش یاهیمرموزانه لواشک س نگار

سر و صدا »داد و گفت:  دایرا به افسون و ش اهشیو لواشک خواستند. نگار دو تکه از لواشک س دندیبه طرفش دو

 «.کننیمهوس  ننیبیها م. االن بچهدمیم حی. زنگ تفرنینکن

از  یلواشک را در آورد و کم یهم با آرامش مشما دایلواشک را دهانش انداخت. ش یمشما را در آورد و تند افسون

 «چه قدر ترشه! یوا»آن را خورد: 

اوم! لواشکه؟ منم  نجا؟یچه خبره ا»ها به طرفشان آمد و گفت: آن دنیدر حال صحبت بود با د نایکه با م مرجان

 « .خوامیم

 یاش در آورد و به طرف صندلپفک بزرگ از کوله کیرفت و  زشیکه لواشک به او مزه کرده بود، به سمت م افسون

 «اونجا؟ یکشونیهمه آدمو م نیا». مرجان معترض گفت: ندیایها خواست آنجا بمعلم رفت و از بچه

 .چسبهیبهم نم نجایجا مثل ا چیبه جون مرجان ه -

چند ضربه به در کالس  نیح نیمعلم حلقه زدند و مشغول پفک خوردن و حرف زدن شدند. در هم زیدور م دخترها

کنار  تند از ییهاو  قدم ادیز یشد که با انرژ انینما دیسف یفرورفته در کت و شلوار یخورد و ناگهان چهره شاد جوان

و نگار به سمت  دای. همه برخاستند و مرجان و شدینخود رسا گاهیدخترها رد شد و خودش را به جا یهایصندل

که اشتباه اومدم  نیاِ... مثل ا»گفت:  یمعلم برخاست و معلم به شوخ یصندل ی. افسون از رودندیدو شانیزهایم

 «.نیدار ریخودتون دب
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 «.نمیشیمنم روش م یمعلمه که گهگدار یصندل نیا»برگشتن کرد که افسون گفت:  آهنگ

 «بهت دست بده؟ یکه حس معلم»اش گرفت و گفت: خنده معلم

 «نم؟ی. اجازه دارم بشنمیشیم یجور نینه هم»خونسرد گفت:  افسون

 «!نییکنم. بفرما یخواهش م»اشاره کرد:  هایابرو باال انداخت و با دست به صندل معلم

من آزادفر هستم. »ها برگشت: رفت و نشست. معلم به سمت تخته رفت و به طرف بچه اشیلبه سمت صند افسون

 «صد زده. اتشویمن متون ادب یسر کالسا نهیبا دقت بش یبهتون بگم که هر کس تونمی. به جرأت ماتتونیادب ریدب

قدر خودشو چه»و افسون به نگار که کنارش نشسته بود گفت:  دیچیحرف در کالس پ نیبه دنبال ا یادیز همهمه

 «.رهیگیم لیتحو

 «واقعاً؟!»آزادفر گفت:  یها رو به آقااز بچه یکی

تونم باهاتون  یزدن... من م یطورچه اتویادب نیبپرس شمیسال پ یکالسا یاز شاگردا نیآره واقعاً، مدرکم دارم. بر ـ

نگاه کردن نکشه. حاال  نهیکار به گز گهید یبگ یخودت جوابو حفظ یدیلو که دکنم تو جلسه کنکور سوا یکار

 ن؟ی. همه با من هسترمیبگ یقول هیازتون  خوامیم

 «.دمیبلند تر، نشن»را گرفت و گفت:  شیهااز گوش یکیآزادفر  ی. آقادیچیبلند بله در کالس پ یصدا

 «؟یشک دار ؟یگیتو چرا بله نم»آزادفر با دست به افسون اشاره کرد:  یگفتند و آقا یبله بلند هابچه

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  افسون

 تخته. یپا ایپاشو ب ـ

که در آن از  ی. آزادفر سؤالستادیتخته رفت و مقابلش ا یکنجکاو همگان پا دگانیبرخاست و در مقابل د افسون

. افسون سؤال و سدیدست افسون داد تا بنو ابدیکه استعاره دارد را ب یآزمون شونده خواسته شده بود شعر

 یصورت ینبود. آزادفر گچ دایبود که پاسخ پ همبه  هیآنقدر شب هانهیرا نوشت و دنبال جواب گشت. گز شیهانهیگز

و گفت:  دیکرد خط کش دایاستعاره را پ شدیم یکه به راحت ییهاو دور قسمت ستادیبرداشت و کنار افسون ا

 «د؟یبود طول کش نجایکه ا یشعر تیکردن استعاره تو چهار ب دایقدر پچه»

 «.قهیدمین»زد و گفت:  یلبخند افسون
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 «زمانو خوب گرفته بود. یکه جوابو بلد نبود ول دیکن قیدوستتونو تشو»گفت:  یها کرد و با انرژرو به بچه آزادفر

 «کارش درسته.»رفت. رو به مرجان گفت:  زشیم یجمع به سو یهاخنده انیو افسون در م دندیخند همه

 ی. نگار با خستگدادیاو نظر م وهیدرباره ش یها باال رفت و هرکسبچه یکالس با رفتن آزادفر سر و صدا انیاز پا پس

 «.دمیوابساعت سه خ شبیاصالً  تو کالس نبودم؟ د شهیها باورتون مبچه»ولو کرد و گفت:  یصندل یخودش را رو

 «چرا؟»: دیتفاوت پرس یب مرجان

 مامان و بابام دعوا داشتند. ـ

 «بازم؟»گفت:  یکنار نگار نشست و با دلسوز دایش

دو  نیا یدارن. به خدا خسته شدم. وقت یهاشون بزرگ شدند بازم دست از اختالفاتشون برنمبچه»گفت:  یعصب نگار

 «خودمو بکشم از شرشون خالص شم. خوامیم کننیتا دعوا م

 «!یاله»: دیسر او را بغل کرد و بوس افسون

 «ه؟یاختالفشون سر چ»گفت:  مرجان

 کرده. انتیبابام بهش خ کنهیش فکر مشکاکه. همه یلیمامانم خ ـ

 «ده؟یاز بابات د یزیحق داره. چ دیشا»گفت:  دایش

که من و داداشامم کم کم داره باورمون  ارهیو مدرک م لیدل اتشیشک یدونم. انقدر تو خونه برا ینم»گفت:  نگار

 «.شهیم

 «اصاًل داشته باشه. چرا مامانت ناراحته؟»گفت:  الیخیب افسون

 «کنه؟ انتیشوهرت بهت خ ینیبب یتونستیم یتو بود وونه،ید»به سر افسون زد و گفت:  یاضربه مرجان

 نه. ـ

 «؟یگیم یپس چ»با خنده گفت:  دایش

 .گرفتمیطالق م ـ
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 «دو تا بچه وسطه.»با حرص گفت:  مرجان

 تحملش کنم. تونمیباشه خب. نم ـ

 «.یجور موارد از خودت نظر ند نیافسون. بهتره تو ا یتو هنوز بزرگ نشد»لبخند زد:  دایش

کنن با هم.  ینم یبهتر بود. زندگ گرفتنیو طالق م میبود کیبه نظر منم اگه همون موقع که ما کوچ»گفت:  نگار

 «.کننیجنگ م

انداخت. ده  اشیبه ساعت مچ یمشغول خوردن شدند. افسون نگاه یدر آورد و همگ پسیدو تا بسته چ مرجان

 «آب بخورم. رمیمن م»برخاست و به دوستانش گفت:  شیمانده بود. از جا یزبان باق ریتا آمدن دب قهیدق

 «.ادیاالن معلم م»گفت:  دایش

 رینبود. دهانش را ز یکس اطیرفت. داخل ح رونیاز کالس ب« داره. ریربع تاخ هی امیکی نینترس ا»گفتن:  با افسون

گرفت که ناگهان نگاهش  شیبرگشت را در پ ریکه برطرف شد، مس اشیآب خورد. تشنگ یگرفت و کم یآبخور ریش

 دی. حدس زد معلم زبان باشد. کنجکاو به طرفش دورفتیم یافتاد که با عجله به طرف درب اصل یبه جوان بلند قد

 یو هشت ساله آمد. تند ستی. به نظرش باهیگندمگون با چشمها و ابروان س ی. صورتدیتر داش را واضحو چهره

 «د؟یزبان هست ریشما دب»: دیپرس

بود با  دیکرد. دختر سف و به جانب او نگاه ستادیهم پسرانه بود ا یکه کم یادخترانه یصدا دنیزبان با شن ریدب

زانوانش بود و  یتا رو شیا. روپوش سرمهکردیرنگ عوض م یتیها که در هر موقع. از آن دسته چشمیرنگ یچشمان

شما دانش آموز »: دیآموزان کالسش باشد. محترمانه پرس نشاز دا یکیبر لبانش نشسته بود. حدس زد او  یته لبخند

 «؟یکالس من

 «؟یستیساعت سر کالست ن نیپس چرا ا»: دیکرد و پرس یاخم کمرنگ ریکرد. دب دییبا سر تأ افسون

 «م بود، اومده بودم آب بخورم.شرمنده. من تشنه»افسون پررنگتر شد:  لبخند

 «طوره؟. حالتون چهیفروغ یسالم آقا»آندو را متوجه خود کرد:  ییخانم عال یصدا

کرد. خانم  یگرم یپرساحوال ییبود، برگشت و با خانم عال دهیا فهماو ر یجوان که حاال افسون نام خانوادگ معلم

 «برو سرکالست. ؟یکنیکار م یچ نجایا»به افسون رفت و گفت:  یاچشم غره ییعال
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 «ها منتظرتونن.بچه»گفت:  یمهربان رو به فروغ یبا لبخند و

 «علمه اومد.ها مبچه»زد:  ادیو داخل کالس شد و فر دیبا عجله باال دو افسون

افسون را  یبودند که صدا شانینکرد. در واقع دخترها آنقدر غرق در حرفها ییبه حرف افسون اعتنا یکس

 لیها! تحوبچه»زد:  ادیاو فر دنی. چند ضربه به در خورد و ناگهان معلم وارد کالس شد. افسون با ددندیشنینم

 «اومده. دیمعلم جد ن،یریبگ

 !نیبرو سر جات بش ـ

بود که تا عمق وجودش نفوذ کرد.  ی. نگاهش آنقدر جددیترس یمعلم کم دنیسرش را برگرداند و با د افسون

محکم به طرف  ییهابا قدم یرفت و کنار مرجان نشست. فروغ مکتشیو به طرف ن« داره! یاچه جذبه»: دیشیاند

 «چه خوشگله!»گفت:  امخود جلب کرد. مرجان آر یها را به سوبچه خود رفت و توجه گاهیجا

 «!رمیگیحالتو م»: دیشیاش جذاب بود و... مغرور! اندبا دقت نگاهش کرد. صورت مردانه افسون

 «.رسهیبه آرش من که نم یول»: دیمرجان را شن یصدا

 «!کنهیداره نگات م»لب گفت:  ری. زدیرا متوجه مرجان د یفروغ زیافسون نگاه ت 

 «تموم شد؟»: دیپرس تیبا جد ینگاه کرد و ساکت شد. فروغ دیبه معلم جد مرجان

 «من که حرف نزدم.»برگشتند و به مرجان نگاه کردند. مرجان از خجالت سرخ شد وگفت:  همه

 «.زدمیحواسم نبود، من داشتم حرف م دیببخش»نقش بست: یگوشه لب فروغ یپوزخند

رو باز اون پنجره»و به روشنک که جلو نشسته بود، گفت: به شاگردانش انداخت و ر یقیبه دنبال حرفش نگاه دق و

 «بده. یلیکالستون خ یکن. هوا

نازک چشم گفت و به طرف پنجره رفت و آن را باز کرد.  ییکه مجذوب چهره معلم جوان شده بود با صدا روشنک

 «.شهیکالس سرد م»بلند گفت:  یکالس با صدا یافسون از انتها

 «سردته؟»او نگاه کرد: به جانب  میمستق یفروغ

 «همه سردشونه.»گفت:  یبه دوستانش کرد و جد ینگاه افسون
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 «خواسته خودش کنه. یفدا خوادیرو مهمه»آرام به مرجان گفت:  و

 «سردشونه؟ ایک»: دیپرس یفروغ

کالس به درد  یلیکنن، خ عیجور مواقع آدمو ضا نیفقط بلدن تو ا»دست بلند نکرد و افسون حرص خورد:  یکس

 «.میدار ینخور

 «خانم عوض کن. نیجاتو با ا نجا،یا ایب»جلو کرد و گفت:  یهایاشاره به صندل یفروغ

 راحتم. نجایهم ـ

 ست؟یمگه سردت ن ـ

 .امیاونجا ن یحاضرم سرما رو تحمل کنم ول ـ

خبره؟ جلوتر که چه نجایمگه ا چرا؟!»گفت:  گذراند،یافسون را از نظر م بارطنتیطور که صورت شهمان یفروغ

 «!ی. نکنه بچه تنبلیریگیم ادیدرسو بهتر 

 «خودشونو نشون بدن. ان؟یبچه تنبال ک»بلند گفت:  ی. فروغدندیها خند بچه

 «.دشونیشناسیم یبه زود»کالس از خنده منفجر شد. افسون خندان گفت:  دوباره

 «.زنهیکه االن داره باهام حرف م شونیکیآره، »گفت:  یبا لبخند محو یفروغ

 «...گهیداره د یعالم امیتنبل»گفت:  ییبا پررو افسون

سال  یمونیو م یزنیم یو موقع کنکورم همه درسارو منف یریگیرا به را صفر م یو ه یخونی... درس نمیلیآره خ ـ

 .یکنیبعد دوباره شرکت م

 .هیروزویپ هیمقدمه  یهر شکست ـ

 «ه؟یاسمت چ»: دیاو پرس یمتعجب از حاضر جواب ی. فروغدندیهمه خند دوباره

 افسون. ـ

 .لتیاسم فام ـ
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 .زننیصدا م کشویهمه کوچ ـ

 .یکرد یرو از خودت عاصمدرسه هیکه  یهست یی! از اونایمعروف کتیآهان! پس تو مدرسه با اسم کوچ ـ

 نداره. ییمدرسه بدون من صفا ـ

 داره. نباشن سوت و کوره. ازیعده بچه تنبل سر به هوا ن هیبه  شهیآره خب، مدرسه هم ـ

 .دیزد و خند یالیخ یکند خودش را به ب دایاز او نقطه ضعف پ یبا تنبل خواهدیم دیمعلم جد دیکه فهم افسون

 «ن؟یکن یخودتونو معرف شهیم دیببخش»گفت:  مرجان

 «.دهینم یاشاءاهلل انقدر حرف داره برا گفتن اجازه معرفدوستتون م یداشتم ول الیخ»به مرجان نگاه کرد:  یفروغ

 «ن؟ییفرمایاجازه صحبت م»به افسون کرد و گفت:  ینگاه

 «! اجازه ماام دست شماست.کنمیخواهش م»پررو گفت:  افسون

سال  دوارمیزبانتون. ام ریهستم. دب یفروغ»ها گفت: خنده. معلم نگاهش را از او برداشت و رو به بچه ریزدند ز هابچه

 « .میرو کنار هم داشته باش یخوب

 «انشاءاهلل.»گفت:  ییصدا

 «.دیمسائلو براتون روشن کنم. پس خوب گوشاتونو باز کن یسر هی خوامیم زیقبل از هر چ»ادامه داد:  یفروغ

 نیا»حلقه دستش اشاره کرد:  دستش را باال برد و به یاو دادند. فروغ یهاحواسشان را به حرف یبا کنجکاو هابچه

 «ه؟یچ

 «حلقه.»گفت:  ییصدا

 ه؟یچ ینشونه ـ

 «ازدواج.»خنده کنان گفتند:  دخترها

 یتو کالس من حواسا میریگیم جهیحق نداره دور و بر مرد متأهل بگرده. پس... نت یبنده ازدواج کردم. کس یعنی ـ

 ن؟یبه درسشون باشه. همه متوجه شد دیهمه فقط با
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 «!فتهیچه خود ش»آمد:  ییصدا

 «صدا زد؟ فتهیشمنو خود یک»بلند گفت:  یفروغ

به افسون کرد تا به او  یارهینگاه خ ینداد. فروغ یپاسخ یدوباره حرفش را تکرار کرد. کس ی. فروغامدین ییصدا

که  یبونمحض اطالع خانم بلبل ز»بر لب نشاند و گفت:  یشخندیگفته. ن یحرف نیاو چن دهینشان دهد که فهم

اجازه  یپشت کنکور یاحساسات یعاشقانه دختر خانوما یهابگم نامه دیبا فتهیمنو صدا زد خودش زیچاز همه خبریب

 «.نیازدواج کن ای نیدانشگاه قبول بش نیخوایشما امسال م دونمیاز من سلب کرده. آخه من نم دنوینفس کش

 «هردوش.»زد و گفت:  یلبخند برد،یکه از سر به سر گذاشتن او لذت م افسون

من فکر کنم تو تا دوستات دانشگاه »نگاه کرد و گفت:  د،یخندیبه او که منتظر جوابش بود و با دوستانش م یفروغ

 «.یآورده باش ایتم به دنقبول شن بچه

 یفروغ شد. افسون خندان از حرف ریاشک سراز یاعده یهابمب از خنده منفجر شد و از چشم کیمثل  کالس

 «.شمیدانشگامم قبول م»گفت: 

 ؟یهم دانشگاه قبول شد یدار شدهم بچه یامسال هم ازدواج کرد ریتا ت یعنی ـ

 .خوادی. فقط اراده مهیشدن یهرکار ـ

 «؟یاریب ایتو به دنبچه یخوایم یطورچه یاهفت ماهه ریتا ت یاگه امروزم ازدواج کن»خندان گفت:  مرجان

 تو دستگاه. زارمشیبعد م ارمشیم ایبه دن هفت ماهه ـ

که اونجا نشسته  یهمه ساکت. اون دختر»زد:  ادیو فر دیافسون دستانش را به هم کوب ییمتعجب از پررو یفروغ

خوان امسال کنکور قبول شن  یکه م ییاز کنکورش مونده. کسا نهیکنارش بش ی. هر کهیخطر جد هیهمتون  یبرا

 «.رنیازش فاصله بگ

 «وا... مگه من بمبم؟!»متعجب گفت:  افسون

 «؟یبچه چندم»: دیپرس یفروغ

 !ن؟یپرسیم یچ یبرا ـ
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 «.ونهی. خل و ددونهی یکی»بلند گفت:  نایم

 «؟یخودت بچه چندم»: دینگاه کرد و پرس نایم یبه سو یفروغ

 «خوره؟یم یچندم»خندان گفت:  نایم

 .یزنه بچه آخر یداد م تافهیق ـ

 ن؟یدیاز کجا فهم ـ

 «حرف زدنت.»گفت:  یزیآم نیرا به طرف تخته کرد و به طرز توه شیرو یفروغ

 «ان؟یطورآخر چه یهامگه بچه»معترضانه گفت:  نایو م دیچیخنده پ یدر کالس صدا دوباره

 «.یکه االن هست یطورنیهم»تخته نوشت و گفت:  یرو یزیبا گچ چ یفروغ

 «.یستی. حرف زدنتم بلد نیارهیگ نهیمنظورش ا»: رو به مرجان گفت افسون

خل و  دونهی یکیبهش برخورد من گفتم  سدونهییکیخودش  کهنیمعلمه مثل ا نیخفه شو! ا»آرام گفت:  نایم

 «.سوونهید

 یحرف نباشه. اون خانم بچه آخره چرا اون شکل»نوشت و برگشت و گفت:  یسیبه انگل ییبایز یبه نام خدا یفروغ

 «شده؟!

 «شدم؟! یچه شکل»: دیمتعجبانه پرس نایم

 آره؟ یانگار حرف دار ـ

 «ن؟یادونهییکیخواستم بگم شما  یبله م»گفت:  یبا ته لبخند نایم

 «ممنوع! یسوال خصوص»کرد:  نایبه م یایو طوالن رهیابروانش را درهم برد و نگاه خ یفروغ

امروزو درس  شهیم»را آغاز کند افسون گفت:  سیخواست تدر به سمت تخته رفت. تا یساکت شدند و فروغ همه

 «ن؟یند
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کنند. مرجان و نگار هم سر و  اشینگار و مرجان که کنارش نشسته بودند گرفت تا همراه یاز پا یشگونیبا دست ن و

 «درس ندم؟! دیچرا با»: دیمتعجب پرس یآن روز درس ندهد. فروغ یصدا کردند که فروغ

 «...ستیترسناکه. ترسناک ن ه؟یطورچه دی. بگدیدر مورد کنکور باهامون صحبت کن»گفت:  مرجان

همه »گفت:  یجد یوقت تلف کنند. با لحن خواهندیافسون و دوستانش م دیبر لب نشاند و فهم یپوزخند یفروغ

 «.دنیبهتون م روی. اطالعات کافنیبزرگترتون بپرس یاز برادر خواهرا رونایا

 «کنن؟ کاریکه خواهر و برادر بزرگتر ندارن چ ییاونا»گفت:  نایم

 «بپرسن. الشونیاز فام»خونسرد گفت:  یفروغ

که اون  یکنند تا حد یصحبت م ادیاز روش کارشون ز انیم یتازه وارد وقت یمعموالً! معلما»گفت:  انهیموذ افسون

 «.دایکار خوشتون نم نیاما ظاهرًا شما از ا دن،یروز درس نم

 بابا ظاهراً! ـ

 یزد و ناگهان کالس از خنده منفجر شد. فروغ شیبه رو یحرف لبخند نیبه نگار نگاه کرد که پس از گفتن ا افسون

ها کالس چشم دوخت. خنده یپر معنا به انتها یکرد و در سکوت یکالس از دستش در رفته بود اخم کمرنگ اریکه اخت

 «! به من نگاه کن جوابتو بدم.سیتدر روشخانمِ عالقه مند به »رو به افسون گفت:  یقطع شد و فروغ

 «من در خدمتم. ن،ییبفرما»به صورتش داد و به او نگاه کرد:  یایحالت جد افسون

 «.ینیبیمنو موقع درس دادنم م سیروش تدر»گفت:  یبا لحن محکم یفروغ

من  یحرف نزنه. وقت یکس»ه پشتش به شاگردانش بود، بلند گفت: ک یتخته رفت. گچ برداشت و در حال یبه سو و

 «.رونیحرف نزنه وگرنه از کالس انداختمش ب یکس دمیدرس م

 «م؟یحرف بزن نیکه درس داد نیبعد از ا شهیم دیببخش»: دیمرموز به گوشش رس ییصدا

دفعه من  نیبه خدا ا»راستگو به او نگاه کرد و گفت:  یبرگشت و به افسون نگاه کرد. افسون با چشمان یعصب یفروغ

 «نبودم.

بود.  یزیافتاد که در حال خوردن چ ی. ناگهان چشمش به دختردینفر را در حال خنده د چشم گرداند و چند یفروغ

 «!یکالس درسه نه سالن غذاخور نجایخانوم! ا»زد:  ادیبود. بر سر دختر فر ییآخر پررو گرید نیا
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مرموز دوباره به  یگرفت. صدا ریانداخت و سرش را ز فشیاش را داخل کلقمه یو تند دیاز صورت مائده پر رنگ

 «رو... گشنشه خب.کار داره بچه یچ»: دیرس یگوش فروغ

: گفتیو م دیخندیکه به مائده م دی. افسون را ددیبود چرخ دهیکه شن ییبار با خشم به جانب صدا نیا یفروغ نگاه

 «نوش جونت! ؟یونه نخورده بودصب»

 «طرف نگاه کن. نیساکت باش و به ا»او گفت:  یاز دست کارها کالفه

کرد. چند تست نوشت و  یسیدوباره برگشت و شروع به نوشتن سواالت انگل یلبخندزنان ساکت شد و  فروغ افسون

که در حال نوشتن مطالب  دیرا د اشی. برگشت و افسون و بغل دستدیکالس به گوشش رس یاز انتها یآرام یصداها

 «چه خبره اونجا؟»قرار داد و گفت:  طابها را مورد خبلند آن یی. با صدازدندیتخته با هم حرف م یرو

هم »: کردیگچ به دست به افسون نگاه م یساکت شدند و به جانب او نگاه کردند. فروغ کبارهیو مرجان به  افسون

 «ن؟یکنیم تادداشیهم مطالب  نیزنیحرف م

 «حواسمون به حرفاتون بود.»گفت:  یافسون پر انرژ 

هم  یپاک کردنه که هم حرف بزن یمگه سبز»زد و گفت:  یایلبخند عصب یکرد. فروغ دییهم با سر تأ مرجان

 «حواست به کارت باشه؟

 ایب»نشان افسون داد و گفت:  اول را زیبا گچ م یخنده و مرجان و افسون هم به خنده افتادند. فروغ ریزدند ز هابچه

 «!عیسر ن،یبش نجایا

زد و گفت:  یهاس لبخندخوانبود که مال بچه درس نیو حرفش ا آمدیکالس خوشش نم یکه از قسمت جلو افسون

 «ممنون، جام خوبه.»

. حوصله ای. زود بستیاز نظر خودت جات خوبه. از نظر من خوب ن»گفت:  یجد یها را به خنده انداخت. فروغبچه و

 «بحث کردن ندارم.

 «کرده من حوصلشو دارم. الیخ»لب گفت:  ریبه مرجان نگاه کرد. ز افسون

 «بهونه دستش نده.»آرام گفت:  مرجان
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 شیاز بهاره خواست بلند شود و افسون به جا یکالس رفت. فروغ یرا برداشت و به طرف جلو اشیجامداد افسون

 ییهاصحنه نیچن دنیاز د شهیدر آمد. افسون که هم یفروغ نهیبه س نهیو س ستادیگش ابزر کلی. بهاره با هندیبنش

: گفتی. مرجان با اشاره مدیهم در حال خنده د رارا به طرف مرجان برگرداند و او  شیرو کرد،یاز خنده غش م

 «.هیفروغ یدو تا کلشیه»

از  یکنیطرف. دل نم نیبرگرد ا»زد:  شیصدا یاش بلند نشود. فروغخنده یاش را گرفت تا صداخنده یجلو افسون

 «اونجا؟

 یاش گرفت. بهاره با صداافتاد، دوباره خنده یکرد خونسرد باشد. برگشت و تا چشمش به بهاره و فروغ یسع افسون

 «.نمیجلو بش دی. بافهیمن چشمام ضع نه؟یبش گهید یکی یبه جا شهیم یفروغ یآقا»: گفتیاش مکودکانه

 «بزن! نکتویع»بلند گفت:  نایم

نه. دارم با  ایبزنم  نکینداره که من ع یتو خونه جا گذاشتم. بعدم به شما ارتباط نکمویع»گفت:  نایبا اخم به م بهاره

 «.کنمیصحبت م یفروغ یآقا

 «.نیشما سر جات بش»ه گفت: نگاه کرد. رو به بهار گرید یهایکالفه از جر و بحث شاگردانش به صندل یفروغ

 «.زنمیحرف نم گهیمنم برگردم سر جام. د نیپس بذار»از خدا خواسته گفت:  افسون

 «صحبت نکن!»محکم گفت:  یفروغ

 «.نیدوستت بش یکالس و جا یشما برو انتها»به روشنک گفت:  رو

 «اول بسته بوده... زیجونش به م ی. از بچگارهیدووم ب تونهیبچه اونجا نم نیا یفروغ یآقا»لبخند زد:  افسون

شد و به روشنک که  یکالس از دستش در آمده بود، عصب اریکه اخت یحرف از خنده منفجر شد. فروغ نیبا ا کالس

ساکت شدند.  کبارهیو همه به  دیکوب زشیبود، نگاه کرد. چند ضربه محکم به م رهیبه افسون خ دهیناراحت و رنج

 «کن. یخواهچه طرز حرف زدنه؟ از دوستت معذرت »به افسون گفت:  زیسرزنش آم

 «گفتم؟ یمگه چ ؟یچ یبرا»متعجب گفت:  افسون

 «نداره. یمن عادت دارم، اشکال یفروغ یآقا»گفت:  تیبا مظلوم روشنک
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که به نظرش  یرا متاثرتر کند، نگاه کرد. فروغ یکند و فروغ هیبه روشنک که کم مانده بود، گر زدهرتیح افسون

کالس رفت و  یدر انتها یمکتی. روشنک به طرف نکردینگاهش م زیآمده بود، سرزنش آم ادبیالعاده بافسون فوق

فشرد.  یذوق کرد و دست او را به گرم ند،یبیاو را م تپرتو انگار بار اول اس دنیافسون کنار پرتو نشست. با د

 ت. تخته رف یسرش را تکان داد و به سو یفروغ

 یابرگه یرو بیرا به ترت اشانیها خواست اساماز بچه سیتدر انیداد و پس از پا حیشکل توض نیرا به بهتر درس

 ها آشنا شود.تا با آن سندیبنو

 د،یرس یبرگه نوشتند. برگه که دست فروغ یرا رو لشانیاسم و فام بیها به ترتدر آورد و بچه یبرگه و خودکار پرتو

را  یو سپس بعد کردیصورت او نگاه م یرو یمدت خواند،یرا م یهر کس لیکرد. اسم و فام یاندن اسامشروع به خو

حس کرد مانند  یبر لب آورد. فروغ ییبایکرد و لبخند ز بلندرا که خواند، پرتو دست  یاری. نام پرتو خواندیم

 طنتیچشمانش برق ش کهیرا خواند و افسون در حال یاریاست. نام افسون  یروشنک، شاگرد درسخوان و با انضباط

 انگارنداشتند اما  یچندان یدستش را باال برد. متعجب نگاه کرد به پرتو و بعد به افسون. شباهت ظاهر زد،یم یبار

 «ن؟یبا هم دار ینسبت»: دیاشان بود. لبخندشان! از افسون پرسمشترک در چهره یژگیو کی

 «دختر عموان.»او شده بودند، گفتند:  یاوکه متوجه کنجک هابچه

 «ن؟یهست یاریهمه شما افسون »ها گفت: را باال برد و و رو به بچه ابروانش

 «منن. یشون بدالهمه»لبخند زد:  افسون

 یلیدختر عموت بر عکس خودت خ»به پرتو که ساکت و کم حرف نشسته بود، انداخت و گفت:  یقینگاه دق یفروغ

 «آرومه.

 «.ستیساکت ن امیلیخ ه،یطور نیا نجایا»: دیخند افسون

 «ن؟ینیشیچرا کنار هم نم»موضوع عوض کرد و گفت:  یگرفت و فروغ نییخجالت زده سرش را پا پرتو

 «.میبا هم قهر»سر به سرش گذاشت:  افسون

 «؟گهیدخترعموت راست م»نگاه کرد و گفت:  کرد،ینگاه م نیبه پرتو که همچنان به زم یفروغ

 «. افسون شوخه.میستینه قهر ن»با چشمان مهربانش به او نگاه کرد و مؤدبانه گفت:  پرتو
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که از ادب او خوشش آمده بود، به افسون نگاه کرد که لبخندزنان به  یبه افسون انداخت و لبخند زد. فروغ ینگاه و

 "!طونهیقدر شچه"پرتو چشمک زد. متعجب شد و فکر کرد: 

 «رون؟یب میبر میتونیم»: دیکش رونیسون او را از افکارش باف یپر انرژ یصدا

تند  ییهارا برداشت و داخل کوله انداخت و با قدم اشیرا به عالمت مثبت تکان داد. افسون کتاب و جامداد سرش

 در مقابل چشمان کنجکاوش از کالس خارج شد...

 

 

 4 فصل

و حوصله  دیچرخیبه پهلو به آن پهلو م نیاز دوازده گذشته بود و افسون هنوز در تختخواب بود و از ا ساعت

و  اوردیب دیبر سر معلم جد ییچرا دوست داشت بال دانستیبه تلفن را نداشت. در فکر کالس زبان بود. نم ییجوابگو

افسون »به اتاق آورد:  شیرا برا یو گوش« هست. بله»که گفت:  دیپدرش را شن یعکس العملش را تماشا کند. صدا

 «دوستته.

 «سالم.»: دیمرجان را شن یرا گرفت و در گوشش گذاشت. صدا یتخت نشست و  گوش یرو

 سالم. ـ

 بابات بود؟ ـ

 آره. ـ

 تعجب کردم. یداشتیخودت بر م شهیهم ـ

 حوصله ندارم. ـ

 چرا؟ ـ

 خبر از آرش؟. چهیطورنی. همیچیه ـ

 .رسونهیخوبه. سالم مآرشم  ـ



 افسون

48 
 

 ؟یباهاش قهر کرد یمگه نگفت ـ

 گفتند زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند. میبابا از قد یا ـ

 !نیاالن تو و آرش زن و شوهر یعنیآهان!  ـ

 .میکن یم شیرسم یانشاءاهلل به زود ینشده ول یهنوز رسم ـ

 کنه؟ یتونست مادرشو راض ـ

 کنه. یمامان بزرگشو از اهواز کشونده آورده تهران که مادرشو راض ـ

 خدا کنه موفق شه. ـ

 مادربزرگشه. برهیکه حساب م یمامانش از تنها کس گهیآرش م شه،یم ـ

 نگفت با مادرش حرف بزنه؟ شیاحمق نشو! اگه مادرش به حرف مادربزرگش بود چرا دو سال پ ـ

 ازش بپرسم. نویا دیحرفش ذوق زده بودم به عقلم نرس نیدر از امن انق گهیدونم. د یچه م ـ

 !یخسته نباش ـ

 زنگ زدم گفتم. داامیخونمون. به نگار و ش ایفردا بعد از مدرسه ب -

 ه؟یخبر ـ

 .میخونه. گفتم با هم باش ادیم رینه مامانم د ـ

اتاقش  رونیپدرش را از ب یکرد، صدا یافسون خداحافظ یدر و آن در صحبت کردند و وقت نیاز ا یساعت مین هردو

 «.میزنگ زد گفت شام خونشون دعوت لمیخونه عموت افسون، زنعموت االن به موبا میحاضر شو بر»: دیشن

 «.شمیآخ جون! االن حاضر م»ذوق زده از جا برخاست و گفت:  افسون

*** 
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با  مانیباز کرد. پ شانیبرا مانیو در را پ دو بعد از ظهر  بود که افسون و مهرداد به خانه عمو فرهاد رفتند ساعت

به او دست داد و  یکرد. مهرداد به گرم یگرم یپرسبر لب آورد و احوال یافسون همراه پدرش لبخند پر مهر دنید

 «مان؟یطوره پحالت چه»گفت: 

 !نیخوش اومد یلیممنون عمو. خ  -

 «!یشگیمزاحم هم»داد:  لشیتحو ینیریبه افسون انداخت و افسون لبخند ش ینگاه و

 !یدختر عمو! مراحم هیچه حرف نیا -

افسون او را  دنیبه استقبالشان آمدند. عمو فرهاد با د ایگذشتند و عمو فرهاد و زنعمو و پرتو و پو اطیسه از ح هر

 «عمو جون؟ یخوب»: دیتنگ در آغوش گرفت و بوس

 «.گردمیفقط دنبال شما م نجایا امیعمو من م»و گفت:  دیهم صورت عمو را بوس افسون

شب »که چشمانش چهار تا شده بود، نگاه کرد و خندان چشمک زد. پرتو دست افسون را گرفت و گفت:  ایبه پو و

 «!آییجا نیا

 «سرمو از دست بدم؟ یخوایم»با چشم به پدرش اشاره کرد:  افسون

 شده. یجور نی. آخه چرا عمو مهرداد افهممیمن نم -

 .نجایا امینداره ب یلزوم گهیبزرگن. د ایو پو مانیپ گهیشده... م یرتیفتم که... غگ -

گوشه لب پرتو نقش بست و به صورت محجوب عمو مهرداد که در حال صحبت با برادر بزرگش بود، نگاه  یلبخند

 «خودم برم. یرتیغ یقربون عمو یاله»کرد: 

 «خوشت اومده از کارش؟»اخم کرد:  افسون

 یکه برادرا نیعالوه بر ا کردمینبود. فکر م ایو پو مانیاصالً حواسم به بزرگ شدن پ»سرش را تکان داد و گفت:  پرتو

 «توام هستن. یمنن برادرا

 !ستین یالبته در اون که شک -

 «.ارمیب ییرایپذ لیوسا خوامی. منیبرو بش»به پشت افسون زد و گفت:  یمشت پرتو
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 ه؟یشامتون چ -

 .یبمون یتا تو خمار گمیمون پررو! نممه یا-

پررو خانم! برو ». پرتو هم اعتراض کنان به دنبال او: ستیگاز چ یرو ندیتا بب دیبدو بدو به طرف آشپزخانه دو افسون

 «.نیبش

فرستاد و برگشت  رونی. نفسش را با قدرت بدیچیپ اشینیدر ب یخوب قرمه سبز یدر قابالمه را برداشت و بو افسون

برات  ،یدوست دار یقرمه سبز دونستمیقربون قد و باالت برم. م یاله»: کردیکه خندان نگاهش م دیو زنعمو را د

 «درست کردم.

 «دوستت دارم زنعمو جون! یلی! خیبرات! به خدا عشقم رمیمیم»چند ماچ آبدار از صورت زنعمو کرد و گفت:  افسون

که  یمتهم ییدر مورد بازجو ایو پو مانیرفت. پ ییرایبه طرف پذ وهیود گذاشت و با ظرف مآندو را به حال خ پرتو

ماجرا بود. افسون که از مسائل  حیو مهرداد در حال توض دندیپرسیکرده بود از او م ریروزها درگ نیذهن مهرداد را ا

به طرفش آمد.  یرد. حس کرد کسنشست و با کنترل کانال عوض ک ونیزیتلو کینزد آمد،یپدرش خوشش نم یکار

 «!هیامسخره الیعجب سر»که پرتو است گفت:  نیا الیبه خ

 «مورد عالقه منه! لمیف»: دیرا شن مانیپ یصدا

 .کردی. لبخند بر لب نگاهش مدیرا د مانیمتعجب به کنارش نگاه کرد و پ افسون

 اد؟یخوشت م لمهیف نیا یاز چ -

 بودنش! یفلسف -

 گه؟یم یچ یفهمیم -

 «.یتا حد»سرش را تکان داد:  مانیپ

آمد  رونیاز جمع ب ایهم به طرف عمو مهرداد رفت. پو مانیگذاشت و کنارش نشست. پ وهیافسون ظرف م یبرا پرتو

! من که اونجا نبودم یدار یبا دل و جرأت یعجب بابا»رو به افسون گفت:  آمدیکه به سمت دو دختر م یو در حال

 «چه برسه اون.سکته زدم 

 !گهیمنه د یبابا -
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 «خاله پروانه کجاس؟ یپرسینم»به طرف آشپزخانه رفت و پرتو گفت:  ایپو

 ت کوش؟. خالهیگیاِ... راست م -

 رفت خونه برادر شوهرش. دعوت داشت. -

 اد؟یدوباره م یعنی -

 احتماالً از اونجا بره خونه خودش.  گفتی. مستیمعلوم ن -

 بابا! یا -

را خودش  یکیرا به پرتو داد و  یکیرا دو قسمت کرد و  اریشد. خ اریبه دنبال حرفش مشغول پوست کندن خ افسون

 «ه؟ینظرت در مورد معلم زبانه چ»خورد. پرتو گفت: 

 !؟یفروغ -

 اوهوم! -

 !ومدیازش خوشم ن -

 باحال بود! یلینگو افسون! خ یوا -

کرده  الی. خفتهیدنبالش ن یزن دارم که کس گهی! حلقه انداخته دستش میباحال بود؟! پسره از خودراض شیچ -

 . هیک

 «... ها؟گهیافسون! انصافاً حق داشت د»کرد و لبخند زد:  زیچشمانش را ر پرتو

 «پرتو ازش خوشت اومده؟!»چشمانش را درشت کرد و به پرتو زل زد:  افسون

 داشت.  امیمردونه وقشنگ یجذاب بود. صدا یلیده بود. خهمه خوششون اوم -

 !؟یعاشقش شد -

 «من فقط ازش خوشم اومد!»مظلومانه گفت:  پرتو

 «قربون قلب عاشقت برم. یاله»او را در آغوش خود انداخت و گفت:  افسون
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 .دندیتخت کنار هم دراز کش یکه محرمانه شد، هر دو به طرف اتاق رفتند و رو هاصحبت

 ! عاقبت نداره.اینکن رشیپرتو! خودتو درگ -

 «!کشمتیم یافسون بس کن! به خدا اگه برام حرف درست کن»خنده:  ریزد ز پرتو

 «در. یدوستتون اومده جلو»چند ضربه به در اتاق دخترها زد و گفت:  ایپو

 «ه؟یاسمش چ»: دیتخت نشستند و پرتو پرس یرو یدو تند هر

 درو باز کرده. نمای. پدونمیمن چه م ـ

 «ه؟یاسمش چ دهیازش نپرس مانیخب پ»از پشت در گفت:  انداخت،یسرش م یکه روسر یدر حال افسون

 .گهید هیک دینیدر خودتون بب یجلو نیبابا! بر یا ـ

اشان خنده د،یلرزیاز شدت سرما م شیهانگار که دندان دنیرفتند و با د اطیدختر از در خارج شدند و به ح دو

 «گرمت کنم. کمهیبغلم  ایم منجمد شده... ب! بچهیاله»و گفت:  دیگرفت. افسون نگار را در آغوش کش

 «؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا»بازوان افسون را در چنگ گرفت و متعجب گفت:  نگار

 اومدم ناهار. ـ

 «رده.س رونیخونه گرم شو. ب ایب»نگار شد و به او دست داد:  کینزد پرتو

 .شمیزدم درسو متوجه نم بتیجلسه غ هی. خواستمیم تویتو خونه کار دارم. کتاب عرب ینه ممنون. کل ـ

 «.دمیم ادیخونه، من خودم بهت  ایخب ب»گفت:  طنتیبا ش افسون

 «؟یبلد امیزیمگه چ ؟یبد ادیرو  یچ»: دیخند نگار

 «.ارمیاالن برات م»گفت:  یبا مهربان پرتو

خونسرد که  یبا لحن د،یآوردن کتاب داخل خانه رفت. نگار که خودش و افسون را تنها د یتشکر کرد و پرتو برا نگار

 «من باز کرد پسر عموت بود؟ یپسره که درو برا نیا»نکند، گفت:  اشیافسون را متوجه احساس درون

 «طور؟!چه»: دیبه چشمانش داد و پرس یحالت مشکوک افسون
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 «نترس! عاشقش نشدم.»بودن کند:  الیخیکرد مقابل افسون تظاهر به ب یشد اما سعدستپاچه  نگار

 «.زنهیچشمات داره داد م»لبخند زد:  افسون

 «زنه؟ یداره داد م یمن چ یچشما دیببخش»شد:  رهیچشمانش را درشت کرد و در صورت افسون خ نگار

 «منو. یت به پسرعموعالقه»شوخ گفت:  یگوش او برد و با لحن کیدهانش را نزد افسون

 «ده؟یبازم نشون م»بار با فشار باز کرد و بست:  نیچشمانش را چند نگار

 «نگار! یابامزه یلیخ»و گفت:  دیبلند خند یبا صدا افسون

ماند و نگار با تشکر کتاب  تماممهیها نو داد افسون هوا رفت. با آمدن پرتو صحبت دیمحکم به پشت افسون کوب نگار

 لیوسا دنیدر حال چ ایو پو مانیکرد و رفت. افسون و پرتو که به خانه برگشتند، پ یرا گرفت و از  هردو خداحافظ

سفره گفت:  یرو وانیادامه نداد. افسون در حال گذاشتن ل ایکمک رفتند و پو یناهار بودند. افسون و پرتو هم برا

 «؟یریکجا م»

 «ونه؟یبه آقا یخانوما هستن چه لزوم یوقت»ره نشست و گفت: سر سف ایپو

 کنه؟یپس چرا داداشت داره کار م -

 .یاز بزرگوار -

 «.میافسون. من و پرتو هست نیبش»افسون گذاشت و گفت:  وانیل کینزد یوانیل مانیپ

 «!ایبلند شو پو»گفت:  ایسرزنش کنان به پو و

 «سر سفره. نیبش ایخودتم ب»تکان نخورد و گفت:  شیاز جا ایپو

 دیافسون نگاش کن! داره منو تهد»او را با انگشت نشان افسون داد:  عیسر ایرفت و پو ایبه پو یاچشم غره مانیپ

 «ده؟یتو نشون نم یجلو تشویو عصبانت هیموذ یلیگفتم خ یدی. دکنهیم

 «.یکنیداداشتم خراب م چیه یکنیبند! کار که نم یبسه خال»ت: نشده بود، گف مانیکه متوجه چشم غره پ افسون

حرص خورد. زنعمو بزرگترها را صدا زد و همه دور هم جمع شدند و مشغول خوردن ناهار  ایکرد و پو یاخنده مانیپ

 یطرفت و مشغول صحبت با پشت خ یاز جمع به طرف یمهرداد که زنگ خورد، برخاست و با عذرخواه یشدند. گوش
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. افسون در حال خوردن ناهار به پدرش نگاه رفتیمبه اداره  عتریهر چه سر دیافتاده بود و با یشد. ظاهرًا اتفاق

 «برم. دیاومده. با شیپ ی. کار مهمیبا عرض معذرت از همگ»به طرف سفره آمد و گفت:  عیسر ییها. با قدمکردیم

 «آقا مهرداد. ینخورد یزیچ»زودتر از همه اعتراض کرد:  زنعمو

 بود. یممنون. کاف -

 کسچیداداش! خواهشًا ه نیبش»اش گرفت و اجازه نداد و گفت: بلند شود که مهرداد از شانه خواستیفرهاد م عمو

 «بلند نشه.

 «.ایافسون ب»به افسون انداخت و گفت:  ینگاه و

بمون.  نجایامشب هم»و گفت:  ستادیا دخترش یرفت. مهرداد رو به رو اطیبرخاست و همراه پدرش به ح افسون

 «خونه. امیب تونمینم

ماندن در خانه عمو فرهاد را دوست داشت، سرش را تکان  یو از طرف کردیکار پدرش را درک م یکه از طرف افسون

 «باشه.»داد و گفت: 

همسرش  ادیبه  شیاز پ شیروزها افسون او را ب نی. ادیانگار همسرش را مقابل چشمانش د یامهرداد لحظه 

 «خداحافظ!». همسر از دست رفته اش! شانه او را فشرد و گفت: انداختیم

 «مواظب خودت باش!»به رفتن او نگاه کرد و گفت:  افسون

 «امشب مِن مزاحم به جمعتون اضافه شدم.»که بسته شد، دوباره به خانه برگشت و گفت:  در

نزن »افسون عروسش شود. مهربانانه گفت:  یبود روز نیا شی. آرزوکردیاش نگاه مفرهاد با شوق به برادرزاده عمو

 «بمونه از تو بهتر؟! یحرفو عمو... ک نیا

 «.میخوابیآخ جون! امشب با هم م»فشرد و گفت:  یدست افسون را به گرم پرتو

 «.مینزی. تا صبح حرف ممیامشب خواب ندار»خم شد و دهانش را در گوش او گذاشت و گفت:  افسون

*** 
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صبحانه را به اتاق آورده بود. افسون با  ینیشد. پرتو حاضر و آماده بود و س داریپرتو از خواب ب یافسون با صدا صبح

 «!ادیخوابم م یلیمدرسه. خ امیب تونمیپرتو نم»بود. رو به پرتو گفت:  میبه ساعت نگاه کرد. شش و ن یجیگ

 «.ادیب یپاشو! پاشو! امروز قراره معلم عرب»افسون کنار زد و گفت:  یپتو را از رو پرتو

شلوغ و درهم بود. افسون که  شهیبه زحمت از جا برخاست و حاضر شد و به مدرسه رفتند. کالس مثل هم افسون

انداخت و به طرف دوستانش رفت و به  کتشینم یرا در آورد و رو اشیمشک وشرتییبود، س دهیخواب از سرش پر

 ریخودشان رفتند و نشستند. دب گاهیجا متکه آمد، همه به س یها دست داد و سرگرم حرف زدن شد. معلم عربآن

درس را آغاز کرد. افسون چند  عیسر یلیکرد و خ یبود. به محض ورود خودش را معرف یامرد مسن وجاافتاده یعرب

 «.شهیمن کالفه نم یبده... سر سؤاال رشیخدا خ»مش جواب داد. رو به مرجان گفت: و او با آرا دیسؤال پرس

 «.انیگفتم ب داامیخونه ما. به نگار و ش میبر ای. بستندین نایامروز مامانم»توجه به حرف افسون گفت:  یب مرجان

 «.یاز راه به درمون نکن»سرش را تکان داد و گفت:  افسون

 «.یراه به در هستتو که از »: دیخند مرجان

 محکم به پشت مرجان زد و ناله مرجان هوا رفت.  افسون

 .ستین نیخدا لعنتت کنه افسون. بابامم دستش انقدر سنگ -

خونه  رمی. از اونجاام منایخونه مرجان رمیپرتو من دارم م»که تمام شد، افسون به طرف پرتو رفت و گفت:  کالس

 «خودمون.

 «خونه ما. ایخب ب»گفت:  پرتو

 .گردهی... بابام امشب بر مگهینه د -

آمدند، مرجان آرش  رونیکه دخترها از مدرسه ب نیکرد و همراه دوستانش شد. هم یو خداحافظ دیپرتو را بوس یرو

کرد و دخترها  یپرساحوال ر،یدوستان مرجان محجوبانه و سر به ز دنی. آرش با ددیو ذوق زده به طرفش دو دیرا د

رفتند.  یها را تنها بگذارند و دخترها به طرفدخترها آن ستخوا با او کردند. مرجان با اشاره یگرم یپرساحوالهم 

 «ها.بچه میبر»به طرف دوستانش آمد و گفت:  یربع معطل کیمرجان پس از 
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و  یقدر خجالتچه»گفت: بر لب  یاگذشتند. نگار با خنده ابانیاز خ دادندیدرباره آرش نظر م کهیچهار نفر در حال هر

 «باشه. یطور نیا کردمیبود! اصالً فکر نم ریسر به ز

 «!دیرسیبه نظر م یپسر خوب»گفت:  دایش

 «انقدر مظلومه!»گفت:  مرجان

 «باشه. ادینم گهیمظلوم د یی... خداگهینه د»سرش را تکان داد و گفت:  نگار

 «هفت خط به نظرت اومد؟ یعنی»حساس شد و گفت:  مرجان

 «حد! نیتا ا گهینه د»خنده:  ریزد ز افسون

 هی. همسانیایسر و صدا ب یها ببچه»باز کرد و گفت:  دیوارد کوچه دوستشان شدند و مرجان در را با کل یهمگ

ازمون  یی... صدادهیس خونه خوابهفته هیشده  ضیمرد گوشت تلخ غرغروئه که از شانس بد ما مر هی مونییباال

 «.میبشنوه بدبخت شد

باال تا فردا  رهیم شهیشارژ م گمیبهش م یزیچ هیجور آدما دست منه. اگه اومد  نیقلق ا» خونسرد گفت:  افسون

 «.خوابهیصبح م

 ؟یدونیاون وقت تو م دونمیقلقشو نم شمیتو حالت خوبه؟ من که چند ساله همسا ـ

  ؟یشناس یمنو نم -

 «حرف نزن! ادیبرو تو! ز»افسون را داخل خانه هل داد و گفت:  مرجان

را عوض  شیهاولو کرد. مرجان اتاقش رفت و لباس یمبل یاندام خسته خود را رو یداخل خانه شدند و هرکس یهمگ

 «!نیها راحت باشبچه»کرد و نزد دوستانش برگشت: 

 یلیمن خ»مرجان تکان داد و گفت:  یا در هوا براو دستش ر دیفرش دراز کش یآمد و رو نییاز مبل پا افسون

 «.اریپتوام برام ب هی زحمتیراحتم. فقط ب

 «.می... دو تا کلوم حرف بزننجایا نیبش ایلوس نشو! ب»خنده و مرجان گفت:  ریزدند ز دایو ش نگار

 «.ستمیاگه در مورد آرشه من ن»را از مرجان برگرداند و چشمانش را بست:  شیرو افسون
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 ای میگردونیرو بر م ای میشنوی. تا اسمشو ممیکرد دایپ یبهش آلرژ یمرجان از بس از آرش گفت»گفت:  ارنگ

 «.میفرار کن میخوایم

 «؟یگوش کن یخوایتوام نم»کرد و گفت:  دایرو به ش یبا ناراحت مرجان

 شیپ نجایا ایدلم. ب زیعز دمی... بگو من گوش مزمیچرا عز»را جمع کرد و قربان صدقه مرجان رفت:  شیهالب دایش

 «دلت خواست بهم بگو خودتو سبک کن. یخودم هر چ

 «.یقربونت برم که انقدر مهربون»او را بغل کرد و گفت:  مرجان

 «.وندهیپیبه من و افسون م گهیاونم تا چند وقت د»گفت:  یحوصلگ یبا ب نگار

 دیخب! گوش ند لهیخ»گفت:  خچالیت آشپزخانه رفت. در حال باز کردن و به حالت قهر به سم یبا ناراحت مرجان

 «.دیتعجب نکن ادیز دهیچیشون پو خبر فرارش تو محله ومدهیدوستتون مدرسه ن نیدیاگه فردا د یول

راست »زده گفت: وحشت دای. شدندیبه سرعت از جا پر یحرف چنان برق را از سر دخترها پراند که همگ نیا

 «؟یگفت

 «آره؟!»گفت:  تیو با جد دیبه طرفش دو افسون

 دیتا همونجاشو که دونست»گفت:  خچالیاز  وهیم ستالیرا کنار گوشش زد و در حال برداشتن کر شیموها مرجان

 «.کنهیم شتریب تونویآلرژ شیادیبستونه... ز

 «.ایباهاش بر یخر نش»برخاست و گفت:  نگار

 «کنه؟ یمادربزرگش اومده تهران مادرشو راض یتمگه تو نگف نمیاصاًل بب»گفت:  افسون

مادربزرگشم رفته تو جبهه مادرش. مادره انقدر از من بد گفته که مادربزرگه »بر لب نشاند و گفت:  یپوزخند مرجان

 «...کنهیم ینجوریدو تا عاشق ا یبه خونم تشنه شده. خدا ازش نگذره که با زندگ

به سر دختر  شاءاهللیکردم. گفتم ا نشینفر شبید»دار گفت: بغض ییمرجان پر از اشک شد و با صدا چشمان

گفته؟... گفته دختر... جمع کن وگرنه  یبرگشته به مامان من چ دیدونی. مادیدردونه خودش ب زیو عز دونهییکی

 «.رمیگیرو که دو سال با پسرم دوست بوده براش نم ی. من دخترکنمیخودم جمعش م

 «.یشیم تیاذ یدار یلیخ ینجوریا ؟یآرشو بزن دیحاال ق شهینم»فت: دلسوزانه گ دایش
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 «.دیستیقسمت هم ن دیشا»گفت:  نگار

منتها مادرش  میهست»تر شود و گفت: در خانه پخش کرد تا فضا غم آلود لشیموبا یبا گوش یزیآهنگ غم انگ مرجان

 «.ندازهیداره جلو پامون سنگ م

 «دونه؟یباباتم م»گفت:  دایش

 نه... اگه بدونه که اول منو کشته بعد آرشو... ـ

 «مرجان. یچه برسه بابا زمیخون آرشو بر خوادیدلم م امبهیغر هیمن که »گفت:  افسون

 «؟یزنیدر موردش حرف م ینطوریبهت فروخته که ا یتر زمیمگه آرش چه ه»شد و گفت:  یعصبان مرجان

شده از دست مادرش... دو  دی. موهاش سفکشهیم یآرش چ دیفهمینم شما»گفت:  د،یسکوت افسون را د یوقت

انقدر الغر شده و  نمیب یم یاز مادر. وقت یمهر یش ب. همهالیش فکر و خفشاره. نه شب داره نه روز. همه ریساله ز

 «.رهیگیم شیچشماش گود افتاده دلم آت ریز

 «طرف زنش. هیطرف مادرش از  هیبله خب حق داره، شده چوب دو سر طال از »گفت:  افسون

تو  فتهیب ینطوریگره ا هی یخودتم عاشق ش شااهللیمسخره کن! ا»: هیگر ریو مرجان زد ز دندیخند داینگار و  ش 

 «.گمیم یمن چ یبعد بفهم تیزندگ

 «نداشتم. یگه من منظورمرجان! خن»شده از واکنش مرجان گفت:  ریگغافل افسون

 «تر کرد.رو خاموش کن. حالشو خراب یقیموس»به نگار گفت:  رو

 «.هاکنهیحالتو بدتر م یدیکه گوش م امییزایچ نیمرجان ا»را خاموش کرد و گفت:  یقیموس نگار

. گذرهیم نایمن با ا یزندگ»نامعلوم دوخت:  یاداد و چشمان پر از اشکش را به نقطه هیسرش را به مبل تک مرجان

ش به فکر درس و دانشگاه خودشه. مادر . خواهرمم که همهتهیمادرم که صبح تا شب سر کاره، بابامم که مرتب مامور

 «گوش کنم. ونمجبورم بهش مون،یآرشم که مثل بختک افتاده رو زندگ

 «نماز بخون!»گفت:  افسون

 نخوندم. گهیخدا جوابمو نداد د دمی. بعد که دخواستمیخدا مو با اشک و آه و ناله آرشو از  خوندمیاوال م ـ



 افسون

59 
 

 ؟یبه خاطر اونم ول کرد یخوندی. نمازو به خاطر آرش مخوردهیت ماون نماز خوندنت به درد عمه ـ

که صالحشون تو  خوانیاز خدا م ییزایچ هیها وقتا بنده یبعض ،یحتمًا صالحته که با آرش ازدواج نکن»گفت:  دایش

 «.ستیاون ن

 «.شهیخود خدا گفته با دعا سرنوشتا عوض م»نگاه کرد و گفت:  دایبه ش مرجان

 «کنه. شیکار تونهیکه حکمت خدا باشه دعام نم یزیچ هی گهیم شهیمن هم یبابا یآره ول»گفت:  افسون

 .میدوست دار روگهیدهم یلی... آخه چرا؟... ما که خده؟یخدا آرشو با دعاام به من نم نیبگ نیخوایم یعنی ـ

 «.دونهیفقط خدا م»گفت:  نگار

 «.دیریو عبرت بگ دینی. سرنوشت مرجانو ببهیامسخره زیچ یعشق و عاشق دیقبول کن یها! ولبچه»گفت:  افسون

 «زبان نخوندم. یچی. همیرکالس دا یها! فردا با فروغبچه یوا»: دیناگهان از جا پر دایسکوت شد و ش یمدت

 «سرت! یفدا»گفت:  الیخیب افسون

 .پرسهیگفت درس م ـ

 تست کار کنه.  دیگفته. معلم کنکور فقط با خودیب ـ

 «ها به نظرتون معلمه ازدواج کرده؟درسو بچه دیول کن»گفت:  نگار

 «مجرده. زنهیداد م شافهینه بابا. دروغ گفت. ق»و گفت:   دیکنار افسون دراز کش مرجان

 «.ومدی. من هم ازش خوشم اومد هم نهیچ دیدونیم»گفت:  نگار

 «.ومدهیبه خاطر مغرور بودنش خوشت ن»گفت:  افسون

 «.اومدیبهش م یلینگو! اتفاقًا خ یوا»گفت:  ییایرو یبا لحن دایش

 «ساده بدبخت! یا ؟یمرد مغرور دوست دار»: دایزد به سر ش نگار

 خب؟ هیمگه چ ـ
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 «.یو معذرت خواه یدنبالش منت کش یفتیب دیش تو باهمه یفردا تو زندگ»گفت:  رجانم

 نه! یوا ـ

 «دارم؟ یمن در موردش چه احساس دیدونیها مبچه»گفت:  افسون

 «.رمیحالشو بگ خوادیدلم م»به افسون نگاه کردند.  یبا کنجکاو همه

 «؟یچه جور»گفت:  مرجان

 .کنمیکارو م نیا یدونم. ول ینم ـ
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ها باال هوا همه صف یمدرسه شد. به خاطر سرد اطیرا در دست گرفته بود، وارد ح اشیکه کوله پشت یدر حال افسون

بود،  دیکه از او بع یادیز یبا مهربان ییو سالم کرد. خانم عال دیرا د ییها رفت و خانم عالرفته بودند. به طرف پله

 یو دفتر دار افتاد که در حال خوردن چا ریافسون به خانم مد چشمبه دست، جواب داد و به داخل دفتر رفت.  یچا

خندان نگاهش  یبه پشتش خورد و برگشت. مرجان با چشمان یاکرد. ضربه یدلش هوس چا یلیگرم بودند. خ

 «؟یبچه گداها به کجا زل زد نیع»: کردیم

 «!خوامیم ییمنم چا»خودش را در آغوش مرجان انداخت و ابروانش را ناالن باال داد و گفت:  افسون

 . کوفتشون بشه.شهیبلند م شونییاز چا امی! چه بخاریاله -

بود که منفجر شده باشد.  ی. کالس مثل بمبدندیها افتاد، هردو پا به فرار گذاشتند و باال دوکه به آن ریخانم مد چشم

را به  وشرتشییبرود. س ی. افسون هوس کرد به کالس بغلدندیخندیبلند م یبا صدا یاو عده زدندیحرف م یاعده

 «ام.یمن کالس بغل»سمت مرجان پرت کرد و گفت: 

از کالس خودشان  یهم دست کم یشد. کالس بغل یرفت و داخل کالس بغل رونیو با سرعت از در کالسشان ب

به او جلب شد و جواب دادند. سمانه و  یابلند سالم کرد و توجه عده ییها با صداهمهمه بچه انیدر منداشت. افسون 

اش و محکم به شانه دیبه طرف سمانه دو ی. افسون پر انرژدندیخندیو م گفتندیآخر نشسته و م زیدوستانش م

 «م شکست.افسون خدا لعنتت کنه. شونه»زد:  غی. سمانه جدیکوب

 «سالم افسون.»خندان گفت:  بهیط

 «.زمیسالم عز»برد:  بهیصورتش را مقابل صورت ط افسون

 «!یراه گم کرد»لبخند زنان گفت:  بنفشه

 «رفقا بزنم. قیبه رف امیسر هیگفتم  شدمیورا رد م نیداشتم از ا»: دیخند افسون

 زه،یعز یلیمن خ ی! مهمون برای! خوب کردیخوب کرد»شانه او گذاشت و با معرفت گفت:  یدست رو سمانه

 «...یبر رونیکالس ب نیاز ا یطور نیهم ذارمینم

 «در بره. شیخستگ اریبراش ب یزیچ ییچا هی! بدو برو بهیط»: بهیکرد به ط رو

 «ارم؟یب ریاز کجا گ ییبه چشم. حاال چا یا»چشم گذاشت:  یدست رو بهیط
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 «مشکل خودته... گهید نیا»به سر او زد:  یاضربه سمانه

 «ن؟یراه انداخت یخاله خاله باز»از دخترها گفت:  یکیخنده.  ریبا افسون زدند ز و

 «آره چه جورم... مهمون ناخونده برام اومده.»جواب داد:  سمانه

 «.نیبزنم شما ناهارو برام آماده کن یچرت هیتا من »و چشمانش را بست:  دیدراز کش مکتین یرو افسون

 «زم؟یعز یاالن راحت»را اشغال کرده بود گفت:  مکتیرا جمع کرد و به افسون که کل ن شیهالب سمانه

در جا نشست و  یاش گرفت. تندسمانه خنده  یهالب دنیباز گذاشت و با د مهیچشمانش را که بسته بود، ن افسون

 «...گهید شیآوردیمرجان کو؟ م». سمانه گفت: دندیاو را در آغوش گرفت و خند

 «...گهیها باشه دمراقب بچه دیبا یکیها باشه... باالخره گفتم مواظب بچه»گفت:  ییبا لهجه روستا افسون

 «ها چه خبر؟ بزرگ شدند؟از بچه»: دیپرس ییهم اخم کرد و با لهجه روستا سمانه

 «زبون. نیریآره همه بزرگ شدند و ش»با همان لهجه گفت:  افسون

داخل کالس  کنانهیدختر گر یا. ناگهان  عدهدندیخندیها مو بچه زدندیحرف م ییهر دو روستا قهیچند دق تا

 «نا؟یچشونه ا»لب گفت:  ریها نگاه کردند. سمانه زآمدند. افسون و سمانه از صحبت باز ماندند و متعجب به آن

 «ن؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ»: دیو پرس دیبه طرف دوستانش دو هراسان

 «رضا مرد...»از دخترها به سمانه رو کرد و گفت:  یکیسر دادند.  ونیدر آوردند و ش بیدستمال از ج دخترها

 «خدا! رضا مرد؟! یرضا مرد؟! وا»: دیوحشت زده به سرش کوب سمانه

 «گه؟ید هیرضا ک»: دیمتعجب پرس افسون

رضا رو »زد:  ادیدرشت شده فر یافسون را گرفت و با چشمان قهیاز دختران پر شرو شور کالس  یکی رهیمن

 «کشتند؟ شبیرضارو د یدونینم ؟یشناسینم

. مرجان وارد کالس شد و خندان کردیدروغ نگاه م ای کنندیم هیگر یبه دخترها که معلوم نبود واقع جیگ افسون

 «س.کرده. زنده یباز گهید لمیف هی. تو نیغصه نخور ادیز»گفت: 
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 «کنن؟یم هیگر گرهیباز هیبه خاطر »ا شده بود شروع به خنده کرد: که تازه متوجه ماجر افسون

 «بود. خدا رحمتش کنه... یجوون خوب یلیخ»: دیسر داد و خند هیرا وسط جمع انداخت و گر خودش

و به کالس خودشان رفتند. مرجان دست  دندیدو رونیاز کالس ب یکه به کالس آمد، افسون و مرجان تند معلم

 «.ادیم یبدو... االن فروغ»وگفت:  دیافسون را کش

 «.رترید ای میزودتر بر کنهینم یبراش فرق گه،ی... معلم کنکوره دادیخب ب»خونسرد گفت:  افسون

و  دندیها بود. هردو داخل کالس دوموقر در حال باال آمدن از پله یهنگام چشمشان به او افتاد که با ظاهر نیهم در

 «اومد.. یفروغ»زدند:  ادیفر

شاگردان، داخل کالس شد. دخترها از جا  ادیز یهمهمه و سر و صدا انیدر م یضربه به در کالس خورد و فروغ چند

رد شود و خود را به  ختهیبه هم ر یهایصندل انیتوانست از م یبه سخت یبرخاستند و به او چشم دوختند. فروغ

به تأسف تکان داد و رو به  یسر یکردند. فروغیخود برساند. افسون و دوستانش با خنده به او نگاه م گاهیجا

پشت  ارویآروم صندل یلیو خ دیهمه پاش س؟ختهیانقدر به هم ر اتونیچرا صندل ه؟یچه وضع نیا»شاگردانش گفت: 

 «.دینیسر هم بچ

شدن  دهیکش زیت ی. صدادندیسو و آن سو کش نیرا به ا هایسر و صداکنان صندل یابرخاستند و عده دخترها

که متعلق به افسون بود و با  یکرد و ابروانش درهم رفت. به طرف صندل یرا عصب یفروغ ن،یکف زم یرو یصندل

 «کردن انقدر سر و صدا داره؟ اجابج یصندل هی»آمد و رو به او گفت:  گفت،یم یزیخنده به مرجان چ

 «.رمیکمر درد بگ ترسمیم»به او نگاه کرد و لبخند زد:  افسون

 . بلندش کن بذار اون طرف.ستین نی. اونقدرا سنگرهیگیکمردرد نم زایچ نینترس! آدم با ا ـ

بلند گفت:  یتخته با صدا یرنگش را باال زد و در حال رفتن به سو یالباس سرمه نیحرف آست نیبه دنبال ا یفروغ

 «نشنوم صداشوها...»

برگشت و نگاهش به مرجان افتاد که  ی. تنددیشن نیزم یرا رو یشدن صندل دهیکش زیت یدوباره صدا که

 یاو را از جا بلند کرد و در جا یپرسرعت به طرف مرجان رفت و صندل ییها. با قدمدیکشیم یرا به طرف اشیصندل

بذارن.  اشونویبرداشتم صندل رویکه من صندل یشکل نیهمه به هم»بلند گفت:  ییمورد نظرش قرار داد و بعد با صدا

 «باشه. یکار سخت کنمیفکر نم
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 ییصدا ی. در حال خاموش کردن گوشزیکالس ت یهابچه یهاهمراهش زنگ خورد و گوش یهنگام گوش نیهم در

 «.ستیکارا ن نیا یکالس درس جا»: دیشن

کالس  نیمعلم ا»گفت:  زیتحکم آم یشد و با لحن رهیبود، خ دهیکالس که صدا از آنجا به گوشش رس یاخم به انتها با

خوب گوشاشو بازکنه. از  ستیکارا ن نیا یکه االن گفت کالس درس جا ی. اون کسکنمیدلم بخواد م یمنم و هر کار

حرفتو رودررو  یمتلک بار معلمش کنه. اگه مرد ینده و ه نشاگرد خودشو نشو کهنی. اونم اادیبدم م یلیخ زیچ هی

 «بزن نه از گوشه و کنار...

 «.میستیما که مرد ن»: دیمرموز را شن یدر حال برداشتن گچ دوباره صدا طرف تخته برگشت و به

 «...یاگه زن»برگردد گفت:  کهنیبر لبش نشست و بدون ا یپوزخند

اسممونو باشگاه  میبر یاینم»لب به افسون گفت:  ریتخته ز یشد. مرجان در حال نوشتن مطالب رو سیمشغول تدر و

 «م؟یسیبنو

 برو بابا دلت خوشه. وقت باشگاه ندارم من. ـ

 .کنهیبا نشاطت م ی. دو ساعته، کلرهیگیازت نم یوقت وونهید ـ

 بعد. یپول ندارم فعالً، بذار برا ـ

 اصرار داره برم باشگاه. یلی. آرش خایبهت، تو فقط ب دمیمن م ـ

 .هیناراض کلتیآهان پس بگو... البد از ه ـ

 خوبه. تیسالمت یبرا گهیم ه،یازم راض یلینه اتفاقًا خ ـ

 احمق! یاقدر تو سادهچه ـ

 !رونیب ـ

که گچ به  یتمام ماند. هر دو شوکه شده به فروغ مهیمرجان و افسون ن یهاآنقدر بلند بود که صحبت یفروغ یصدا

 و با خشم به آنها زل زده بود، نگاه کردند. مرجان فوراً گفت: ستادهیدست ا

 !دیببخش ـ
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 «!دیببخش». افسون لب باز کرد: کردیبه در اشاره م یبا دست گچ یفروغ

 «.میکه کرد یعذرخواه»کرد. افسون لبخند زد: فقط به در اشاره  یفروغ

الل »لب گفت:  ریانضباط از کالسش بود. افسون ز یرفتن دو دانش آموز ب رونیو فقط منتظر ب گفتینم چیه یفروغ

 «.میبر ایشده. ب

 کن! یه شو بابا! عذرخواهخف ـ

 رفت. مرجان اما به التماس افتاد: رونیاعتنا به مرجان فورًا از کالس ب یب افسون

 .شهیتکرار نم گهی! ددیتو رو خدا ببخش ـ

به در نگاه کرد. مرجان با سرعت از کالس  نانهیخشمگ یشد. فروغ دهیشدن در کالس شن دهیکوب یصدا ناگهان

 رفت. رونیب

*** 

 زشت بود. یلیخ یکه کرد یبه خدا افسون کار ـ

 بود، نگاه کرد و گفت: تابهیدر ماه مرویو در حال درست کردن ن ستادهیاشان ابه پرتو که داخل آشپزخانه افسون

 بود! زیآم نیرفتارش توه ـ

 کردمیهت اشاره ممنم داشتم ب نیزدیحرف م نیخبر داشت یکه ب کردیساعت بود داشت به تو و مرجان نگاه م هی ـ

 ؟یدیدیمگه منو م یول

 حقش بوده. ـ

 شد جواب! نمیا ـ

 !ی! پسره مغرور از خود راضادیازش خوشم نم اصالً -

 معلممونه.  هیهر چ ـ

 کرده! خودیب ـ
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 . مردم از خجالت!یدیبد کوب یلیدرو خ ـ

 .شدیادب م دیبا ـ

 خودت رو باهاش لج ننداز! کنمیافسون ازت خواهش م ـ

 .ندازمیخوبشم م ندازمیم ـ

 «.دمی. حاال صبر کن نشونش مهیفکر کرده ک»و گفت:  دینمک پاش مروین ینمکدان را برداشت و رو و

 ؟یکار کن یچ یخوایم -

 .خوابونمیشو ماون غرور مسخره ـ

 یریمیذره جلوش مؤدب رفتار کن. نم هی»برداشت و به دست افسون داد:  نتیاز داخل کاب یدست شیدو پ پرتو

 «که...

پرتو، »گذاشت و گفت:  یدست شیاز تخم مرغ را برداشت و داخل پ ییکه در دست داشت، قسمتها یبا قاشق افسون

 «کنه. عیهارو ضابچه ادی. خوشش مستیادب بودن ن یاون مشکلش با مؤدب بودن و ب ؟یستیچرا متوجه ن

 ؟یکار کن یچ یخوایحاال م -

او مخالفت خواهد کرد. پس  د،یکه در سرش بود به پرتو بگو یاکه اگر در مورد نقشه دانستیسکوت کرد. م افسون

در موردش فکر  دیحاال با»لب گفت:  ری. زگذاشتیم انیرا در جر دایو فردا مرجان و نگار و ش گفتینم چیه دیبا

 «کنم.

پرتو در کنار افسون لبخند زد. پرتو  دنینه که باز شد دو دختر به سمت در نگاه کردند. مهرداد داخل شد و با ددر خا 

 «بابا؟ یشام خورد»با او کرد. افسون گفت:  یگرم یسالم کرد و مهرداد احوالپرس

 طور؟آره، شما چه ـ

 «.میبخور میدرست کرد یزیچ هی»گفت:  پرتو

 مانیپ دنیظاهر شد. افسون که با د یریتصو فونیدر آ مانیه صدا در آمد و چهره پهنگام زنگ در ب نیهم در

 «مان؟یبه پ یتو زنگ زد»نگار افتاده بود رو به پرتو گفت:  ادی اریاختیب
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 مدرسه. میبا هم بر نجایفردا از ا اره،یبرام ب فمویآره گفتم روپوش، مقنعه و ک ـ

 .میرفت برشون دار ادمونیصبح  یگیاِ... راست م ـ

افسون که کنار  دنیبا د مانیدست داد و او را داخل آورد. پ مانیآپارتمان را مهرداد باز کرد و به محض ورود با پ در

 «پرتو مزاحم شده.»بود، لبخند زد وگفت:  ستادهیپرتو ا

 «کار کنم. یاز دستش چ دونمینم طونهیمزاحمه. انقدر ش یلیآره خ»خندان گفت:  افسون

تو خونه »شوخ گفت:  یبه او انداخت و با لحن یداشت، نگاه مهربان ییخواهرش آشنا یاخالق اتیکه با خصوص مانیپ

 «شده. طونیاومده ش نجایا دیشا ست،ین طونیما که ش

 «.دمیند یاز خواهرت آرومتر دختر»گذاشت و گفت:  مانیدست پشت پ مهرداد

 «خونه عمو باشم. خوامیامشب م ؟یدیم لمویوسا»گفت:  مانیرو به پ پرتو

ها داده بود، به صورت افسون که حواسش را به آن یمنددست پرتو داد و نگاه عالقه یپر لونیو نا فیک مانیپ

 «.کنمیکم کم رفع زحمت م گهیمن د»انداخت: 

 مانیپ نکهیما با فکر اها دهد امالقات آن یبرا یبینگار دوباره به ذهن افسون هجوم آورد و دلش خواست ترت فکر

بماند و  شتریب مانیشد. مهرداد تعارف زد که پ مانیاش پشاز بر زبان آوردن خواسته ستین ییکارها نیاهل چن

شب حرف زدند.  مهیتشکر کرد و رفت. آن شب افسون و پرتو پس از خوردن شام به اتاق افسون رفتند و تا ن مانیپ

 «ساعت دو شبه. ن؟یخوابیشما نم»به اتاق افسون زد و گفت:  یمهرداد سر

 «.میداریتا اذان صبح ب»خندان گفت:  افسون

 .نیوقت دار یلیفردا خ نیبا هم حرف بزن نیخوا یاگه م ـ

 .دهیم گهیمزه د هیشب  ـ

 «آره؟»رو به پرتو گفت:  مهرداد

اش گرفته بود، به طرف آشپزخانه رفت و دو دختر خنده یاهم با لبخند سرش را فرود آورد. مهرداد که از کاره پرتو

ترسناک  لمیف کیآن شده بود. افسون با ذوق  ریدرگ داًیشد که جد یاپرونده ریذهنش از افسون و پرتو درگ

 «که... یترسینم»برداشت و داخل دستگاه گذاشت و رو به پرتو گفت: 
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 .ختهیکه ترسم ر میدیگذاشته د لمایف نیانقدر از ا اینه بابا پو ـ

 شد. یـ پس عال 

از آن کرده بود، داخل دستگاه  یادیز فیاما تعر دهیکه مرجان از برادرش گرفته و خودش ند یایدیس یتند افسون

 «.میام بخورتخمه ایب»مقابلشان گذاشت:  اهیتخمه س الهیپ کی زشیم یگذاشت و از باال

 .مینیترسناک بب لمیف میخوایمگه فوتباله؟ م ـ

گلومون  پرهیجلو چشممون تخمه م ادیصحنه وحشتناک م هیموقع  هی. یگیراست م»خنده و گفت:  ریزد ز افسون

 «.میشیخفه م

. ایب»هم خودش برداشت:  یکیدست پرتو داد و  یکی. دیکش رونیب یواریگذاشت و دو متکا از کمد د یرا طرف الهیپ

 «.پرهی. بابام از خواب ماینزن غیفشار بده. ج نویا یدیترس یلیهر موقع خ

بود،  دهیدر آمد و پرتو که ترس شیبر صفحه لب تاپ به نما یبه طرز وحشتناک لمیبا کنترل پخش را روشن کرد. ف و

کرد دل و جرأت او را به خودش بدهد و  یانداخت و سع ست،ینگریبه افسون که با دقت به صفحه م یآلودنگاه هراس

شده  لمیف خکوبیو افسون که حاال م شدیم زتریانگ حشتو یگریپس از د یکیها شد. صحنه رهیدوباره به صفحه خ

تا از  دادیدست پرتو را محکم فشار داد. پرتو که مرتب متکا فشار م کرد،یبود و ترس کم کم داشت بر او هم غلبه م

در حال فشردن دست اوست و  لمیف یطانیو ش دیکند با تماس دست افسون حس کرد مرد پل یریزدنش جلوگ غیج

را نگه داشت  لمیپرتو وحشت زده شده بود، ف یعیطب ریحالت غ دنیزدن کرد. افسون که با د غیشروع به ج رادها یب

 «.وونهید لمهیپرتو! چت شد؟ ف»پرتو را تکان داد:  یهاو شانه

و وحشت زده پرتو که از خود  دهیصورت رنگ پر دنیباز شد و مهرداد با عجله وارد اتاق افسون شد. با د یبه تند در

پرتو! »دستانش گرفت:  انیتند به طرفش آمد و سرش را م یهابا قدم د،یلرزیم دینداشت و اندامش مثل ب یاریاخت

 «؟یلرزیم یشده عمو؟ چرا دار یپرتو! چ

 «ترسناکه. یلیخ لمهیعمو! ف»هراس آلود گفت:  ییاشاره کرد و با صدا لمیلرزان به ف یبا دستان پرتو

 لمایف نیصد دفعه بهت نگفتم از ا»به افسون انداخت و گفت:  یزیو سپس نگاه سرزنش آم لمیبه ف ینگاه مهرداد

 «؟یدینشون م لمایف نیاتاقت بهش از ا یکه دختر عموتم کشوند یستینگاه نکن؟ خودت بس ن

 «انقدر بترسه. کردمی. فکر نمدهید ادیترسناک ز لمیخودش گفت ف ـ
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 «از افسون گرفتم عمو... حاال آروم باش. لمویف»آورد و رو به به پرتو گفت:  رونیرا از دستگاه ب یدیفوراً س مهرداد

 «!دیببخش»و گفت:  دیاش لبش را گزآرام شده بود، خجالت زده از اقدام بچگانه یکه کم پرتو

 «.یببخش افسونو دیببخشم؟ تو با رویچ»مهربان گفت:  مهرداد

 «.ینیبب لمایف نیهم خودت هم پرتو از ا یحق ندار گهیو د یکنیم یاز پرتو معذرت خواه»رو به افسون گفت:  و

 .ترسمیمن که نم ـ

 از رنگ و رخت معلومه. ـ

 ی! کجایاجنبهیب یلیخ»آوردن آب از اتاق خارج شد و افسون به پرتو نگاه کرد:  یحرف برا نیبه دنبال ا مهرداد

 «ترس داشت؟ لمهیف

 .خورهیخون م لمیس که تو فلحظه فکر کردم اون مرده هی یدستمو گرفت یوقت ـ

 «. بابام حساس شد.نمیبب لمایف نیاز ا تونمیبه بعد منم نم نیحاال از ا»اش گرفت و گفت: خنده افسون

 امشب خوبه سکته نکردم. نم،یبینم لمایف نیتا عمر دارم از ا گهی. منم دکنمی! خواهش منینب ـ

آب در آن قرار داشت، داخل اتاق شد و از دخترها خواست آنها را بنوشند. افسون که  وانیکه دو ل یاینیبا س مهرداد

برم بهش  یبابا، مال مرجانه. فردا م ستیمال من ن لمهیاون ف»مرجان به دست پدرش بود، گفت: لمینگران افتادن ف

 «.دمیپس م

 که خودم بهش بدم. ادیمرجان خانم نترس ب نیبگو ا ـ

 ...گهیدم بهش د یمن م کنه؟یم یچه فرق ـ

 پاش؟ ینیبدم که دوباره بش ـ

 شد. ینطوریاز چشمم افتاد پرتو ا لمهی. فنمیشی. باور کن نمنمیشینم گهید ـ

 «به مرجان. دمیمن فردا خودم م نیعمو بد»گفت:  پرتو

 «.ریبگ»دست پرتو داد و گفت:  را یدیس نانیبا اطم مهرداد



 افسون

70 
 

 اشنهیو نفس در س دیآب را پر از خون د وانیل یالحظه لمیآب را از مهرداد گرفت و مثل قهرمان ف وانیل افسون

 حبس شد...
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 6فصل

و  دیبرخاست و روپوش و مقنعه پوش کرد،یاش را در ذهنش مرور مکه نقشه یروز چهارشنبه افسون در حال صبح

. افسون همه دندیبه طرفش دو دنشیمشغول صحبت بودند که با د اطیو نگار در ح دایروانه مدرسه شد. مرجان و ش

 «. صد دفعه گفتم از بوس متنفرم!کناربرو ». نگار افسون را هل داد و گفت: دیرا در آغوش گرفت و بوس

 «باال کارتون دارم. میها، بربچه»مرجان گفت: به سرش زد و رو به  یضربه ا افسون

 «شده؟ یزیچرا؟چ»گفت:  د،یجویکه آدامس م یدر حال مرجان

 «خانمم! اریآدامستو در ب»سر مرجان را نوازش کرد و گفت:  افسون

 «.یفهمیباال م یایب»گفت:  رفت،یو باال م شدیها رد مآن انیکه از م یدر حال و

رفتند و نشستند. افسون رو به دخترها کرد و  شانیهامکتیچهار نفر باال رفتند و داخل کالس شدند و به سمت ن هر

 «کار کرد؟ یکه با ما چ ادتهیکنم. مرجان  عیرو ضا یامروز فروغ خوامیها! مبچه»گفت: 

 «؟یکار کن یچ یخوایآره حاال م»گفت:  یبا خونسرد مرجان

 یها باشه؟ حترا لو نده ارویکیگرفتند اون  مونویکیاگه  نکهی. اونم انیبد یقول هیبهم  دیقبلش با فقط گمیاالن م ـ

 «و کبود شه. اهیس ییخانم عال یشالقا ریاگه ز

 «هست؟ یت چنقشه»خنده دخترها به هوا برخاست. نگار گفت:  کیشل

 نهیاومد بش ی. وقتیفروغ زیبذارم پشت م ارمیرم بلقه که کنار دفتره رو بردا یاون صندل خوامیساده. م یلیخ -

 «سر جات؟ ینیمثل بچه آدم بش یتونیبر گرده بهش بگه نم یکیدل هممون خنک شه. بعدم  نیروش، بخوره زم

 «قدر دلم خنک شه!که چه یوا»از خنده. مرجان گفت:  دندیترک دخترها

کرد.  ییبه طرف تخته رفت و سالم بلند باال یآزاد فر که به کالس آمد، دخترها از جا برخاستند. آزاد فر با انرژ یآقا

 «ن؟ی. بلندتر! مگه شماها صبحونه نخورددمینشن»حال سالم کردند و آزادفر ابرو درهم برد:  یها ببچه
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 لب گفت: ریز افسون

 جمله. نیاز ا ادیبدم م یلیخ -

 «منم!»کرد:  دییتا مرجان

 «درس خوندن؟ ایک»آزاد فر سرش را تکان داد:  یبار گرمتر و بلندتر سالم دادند و آقا نیا هابچه

 دشمن! -

 «دشمن درس خونده؟ دوستا درس نخوندن؟»کرد:  دایپ د،یخندینگاه کرد و افسون را که م زهایم یبه انتها آزادفر

 سرش را فرود آورد.  افسون

 ؟یاخسته -

 .یلیخ -

  ؟یاز چ -

 .یهمه چ -

 «خواستگار برات اومده؟ ه؟ی! موضوع چیزنیافسرده م»فر دستش را در هوا چرخاند و گفت:  آزاد

حرفا  نی. استیحرفا ن نیخدا نکنه! االن که وقت ا»زد و گفت:  یخنده. افسون خودش را به شرمندگ ریزدند ز همه

 «ما زوده آقا. یبرا

 «شده. رمید ست؟یسالت ن جدهیمگه ه». آزاد فر گفت: دندیهمه خند دوباره

که به  یسود نیکردم بابا! شوهر نکردن شما اول یشوخ»کرد و گفت:  یاها برخاست. آزادفر خندهاعتراض بچه یصدا

 «نموندنمه. کاریحال من داره ب

بود. آزادفر  یو سر زندگ تیمیاد فر پر از صم. کالس آزدیرس انیطور به پاکالس چه دندیساعت بعد دخترها نفهم تا

 «ن؟یکالس شماا ندهینما»رو به پرتو گفت:  شدیکه از کالس خارج م یدر حال

 «بله.»محجوبانه گفت:  پرتو
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 «جلسه بعد تست بزنن. یها براهارو بده بچهبرگه نیا»گفت:  کرد،یبه پرتو نگاه م یکه طور خاص یدر حال آزادفر

که او رفت، افسون و مرجان با عجله  نیشد. هم ریها سرازها را گرفت و آزاد فر با تشکر از پلهبرگه انیچشم گو پرتو

آمد و  رونیاز دفتر ب ییکه کنار دفتر مانده بود، رفتند. خانم عال یخراب یو به طرف صندل دندیدو نییها پااز پله

 ییدادند. خانم عال ییبه خانم عال ییسالم بلند باال دادند و شانمرجان و افسون خودشان را در حال رد شدن ن

ازتون  ختونیمعلم تار»که دستانش را پشت کمر قالب کرده بود، گفت:  یاخمو به هر دو انداخت و در حال ینگاه

 «.دیزنیسر کالسش حرف م یلیخ گهی! مهیناراض

 «.میزن ینم اصالً حرف یخانم! ما سر کالس خانم حاتم»ابرو باال انداخت:  مرجان

 «.گهیدروغ که نم»گفت:  یبا لحن تند و تلخ ییعال خانم

رو بلند  یرو! صندل یول کن حاتم»رفت. افسون محکم به شانه مرجان زد و گفت:  اطیاز مقابلشان رد شد و به ح و

 «.میکن ببر

نگاه کردند.  یها که در کالس بودند، با تعجب به صندلاز بچه یارا به طرف کالس بردند و عده یبا عجله صندل هردو

با  نای. مندیآن ننش یرو یتا کس ستادیا یهم کنار صندل دایبرد. ش نییرا بلند کرد و پا یاصل یصندل ینگار تند

 یجلو ستیخرابه ن یهمون صندل هیصندل نیا د؟یکنیجابجا م یشما؟ چرا صندل نیکار کرد یچ»تعجب گفت: 

 «تر؟دف

 «آره خودشه.»سرش را تکان داد و گفت:  افسون

 «؟یفتیدر ب یبا فروغ یخوایافسون خدا لعنتت کنه. م»خنده:  ریشد و زد ز انیکرد و متوجه جر یفکر نایم

وارد کالس شدند. افسون و دوستانش  گرید یاو روشنک صحبت کنان وارد کالس شدند و پشت سرشان عده پرتو

 «کم مضطربم. هیها! من بچه». نگار گفت: ینشستند و منتظر ورود فروغ شانیهایصندل یهم رو

 «.نمیشدن اونو بب عیاول ضا ی! حاضرم اخراج بشم ولخودیب»گفت:  یبا سنگدل مرجان

 «به افتخار مرجان شجاع!»با شدت کف زد:  افسون

. ادیسرش ب ییها، انگار بهش الهام شده قراره چه بالبچه»گفت:  داینشد. ش یخبر یگذشت و از فروغ قهیدق ده

 «.ستیازش ن یخبر
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 «!ادیم»به در کالس انداخت و گفت:  ینگاه افسون

در  یکه دفتر بزرگ یدر حال ییاز در کالس داخل آمد و هر چهار نفر را شگفت زده کرد. خانم عال ییخانم عال ناگهان

به مرجان نگاه کرد و گفت:  یرفت. افسون با هول یراست به طرف صندل کیذشت و گ هایدست داشت، از کنار صندل

 «اون اومد؟! نیچرا ا»

 «زن شده! یلحظه فکر کردم فروغ هی»گفت:  نگار

آن  یرو ییتا نگذارد خانم عال دیدو ینگار چه گفت. به طرف صندل دیشد که نفهم ادیافسون آنقدر ز استرس

در  رانهیها به هوا برخاست. افسون غافلگخنده بچه کیافتاد و شل نیبا شدت به زم ییکه ناگهان خانم عال ندیبنش

افتاده بود و هم ناراحت بود که بال بر  نیبه زم کبه آن شکل مضح ییاش گرفته بود که خانم عالکه هم خنده یحال

و  تکاندیرا م شیو مانتو زدیم غیج یی. خانم عالکردینگاه م ییبود و به خانم عال ستادهیدر جا ا امده،ین یسر فروغ

االن اومده بودم بهتون  نیبوده؟ هم یانضباط یبوده؟ کار کدوم ب یکار ک»: دادیتکان م دیدستش را به عالمت تهد

 «.دمینمره انضباط همتونو صفر م نیکارو کرد نیانضباط بدم. حاال که ا

 یگذاشته شده. سر کالس قبل نجایاالن ا یصندل نی. اهیکار ک میدونیبه خدا خانم ما نم»وحشت زده گفت:  روشنک

 «.نیآزادفر بپرس ینبود. از آقا

 «بوده. یفروغ یآقا یپس تله برا»زد:  ادیفر ییعال خانم

برده بود فوراً  ییبد شده بود. پرتو که از ماجرا بوها یلی. اوضاع خکردندیو مرجان با حرص به روشنک نگاه م افسون

 «خرابه. دونستمی. نمنجایرو من آوردم ا یصندل نیا ییخانم عال دیببخش»گفت: بلند شد و 

 یکه صندل یبد صیتشخ یتونیتو نم»بر سر پرتو:  ییخانم عال ادیشد و بعد فر دهیافسون به طرف پرتو کش نگاه

 «؟یاری یحواس ندار ؟یمعلمت بذار یتو کالس برا یاریب دیخرابو نبا

ها از بچه هیو بق نایاز پرتو دفاع کند که پرتو دست او را محکم فشار داد و روشنک ساکت ماند. م خواستیم روشنک

 یدهان باز کند و داخل آن فرو برود. پرتو خودش را فدا نیزم خواستیدروغ پرتو جا خورده بودند و  افسون م

 یزیکند. دهان باز کرد تا چ ریرا تحق شیعمودختر  ییعال انمخ ندیبب توانستیانتقام او و دوستانش کرده بود. نم

 «!شهینگو. خرابتر م یچیتو ه»دهانش را گرفت و آرام گفت:  یجلو یاما مرجان به تند دیبگو
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رفت. پرتو که تا به حال در عمرش با  رونیرا از صورت پرتو برداشت و از کالس ب زشینگاه سرزنش آم ییعال خانم

پر  یرفت و به طرف پرتو که با چشمان رونیب زشید، بغض کرده بود. افسون از منشده بو ریشدت سرزنش و تحق نیا

 «؟یکرد یپرتو! چرا فداکار»: داختو او را در آغوش خود ان دیشده بود دو رهیخ زشیاز اشک به م

 «فکر کن! یکنیکه م ییذره به کارا هی»گرفته گفت:  ییدست افسون را را گردنش جدا کرد و با صدا پرتو

! اگه خودشو ننداخته بود یدار یخوب یدختر عمو یلیافسون به خدا خ»گفت:  نایرا سکوت فرا گرفت و م کالس

 ریز دادی. پارسال داشت پروندتو مهیریچه گ یدون یکه م امییبود. عال دهیکش یانضباط تهیوسط االن کارت به کم

 «.یستیبغلت. اصاًل آدم بشو ن

 «پرتو! یماه یلیخ»ن از پرتو تشکر کرد و گفت: همه گرفته شده بود. مرجا حال

انگار  نجا؟یچه خبره ا»جا خورد و گفت:  نیبه کالس آمد و از سکوت سنگ یاصل یهنگام سمانه با صندل نیهم در

 «.دندیخاک مرده پاش

 «!ریزبونتو گاز بگ»با اخم گفت:  نایم

 نویا گفتیتوپش پر بود. م یلیخ ییخانم عال ه؟یچ هیصندل نیا هیقض»گذاشت و گفت:  زیرا پشت م یصندل سمانه

 «بذارم کالس شما.

 «شده؟ یچ»دمق بودن افسون گفت:  دنیجواب سمانه را نداد. سمانه با د کسچیه

 «افسون با توام!»زد و گفت:  یسوت

او  دنیوارد کالس شد. سمانه که از د ،یمشک نیفرو رفته در کاپشن و شلوار ج یضربه به در خورد و فروغ چند

خودش رفت. سمانه هم  گاهیبه او انداخت و به طرف جا یینگاه گذرا یشده بود، مات زده نگاهش کرد. فروغ ریغافلگ

علت  دانستیکه م یرفت. فروغ رونیاز کالس ب« چه خوشگله!»گفت:  یها مکه با چشم و ابرو به بچه یدر حال

 لب گفت: ری. مرجان زدیها انداخت و ناگهان خندبه بچه یایکرد. نگاه طوالن بیدست در ج ست،یسکوت کالس چ

 !شهیتر مچقدر خوشگل خندهیم ـ

 گرفت: شگونشین یبا آشفتگ افسون

 حرفاست؟ نیاالن وقت ا ـ
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از  یو مهربان شده بود. فروغ یمیصم اریدر حالت خنده بس ینگاه کرد. حق با مرجان بود. چهره فروغ یو به فروغ 

 شد: یو جد دیخنده دست کش

 سر کالسم. دیذاریخراب م یو صندل نیکشیمن نقشه م یپس برا ـ

 یدونم کار ک ینم دینکن الیخ»شد و گفت:  یجد یرا باال گرفتند و به او نگاه کردند. فروغ شانیهمه سرها دخترها

 «کارو کردند. متأسفم. نیکه ا ییکسا یبوده. برا

و مرجان و نگار کرد. افسون نگاهش را با اخم از صورت او برداشت و به  به افسون یبه دنبال حرفش نگاه معنادار و

. دل پرتو را شکسته بود فقط به خاطر او! از حرصش شروع به حرف زدن با دیبخش یوقت او را نم چیپرتو نگاه کرد. ه

 زد و او نگاهش کرد. شیصدا یمرجان کرد. فروغ

 .یرو پرت کرد. حواس همهیکنیصحبت م یدار یلی. خنیجلو بش ایب ـ

به صورتش  یآمد و دست نییها از سکو پابچه یسرو صدا انیدر م یکالس شد. فروغ یبا توپ پر روانه جلو افسون

 «.نیبش شونیا یشمام برو جا»و روبه پرتو گفت:  دیکش

و خودش در  ندیبنشپرتو  یپنجره بود انداخت و از روشنک خواست در جا کیپرتو که نزد یبه صندل یافسون نگاه 

 «!نیخودت بش یسر جا»کرد وگفت:  یاو. روشنک اخم یجا

 «؟ینیشیچرا نم»به صورت افسون زل زد:  یفروغ

 .نمیشیسر م شهی. همنمیدوست ندارم ته بش -

 چرا؟ -

خودت  یسر جا ای»محکم گفت:  ی. فروغندیدوست داشت سر بنش یسکوت کرد. دست خودش نبود. از بچگ افسون

 «.یاز کالس اخراج ای ینیشیم

 «.نمیشی. من ته نمدیاخراجم کن»حاضر جواب گفت:  افسون

 «!یابچه یلیبهت گفته خ یتا حاالکس»: کردینگاهش م رهیافسون جا خورده بود، خ ییکه از پررو یفروغ

 نه. ـ
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 .گمیحاال من بهت م ـ

وحق  یاز وقت کالسو گرفت ی! کلیادبیواقعاً ب»گفت:  کرد،ینگاهش م رهیطور که خهمان یگرفت. فروغ افهیق افسون

 «.یکرد عیدوستاتو ضا

 «!طورنیروشنکم هم»حق به جانب گفت:  افسون

 «.نیبش ایب»به روشنک نگاه کرد و رو به افسون گفت:  یفروغ

 «!نیخودت بش یسر جا»با عتاب گفت:  یکه فروغ ندیخواست بنش افسون

نگاهش را از او برگرفت و با  یپرتو نشست. فروغ یرا به هم فشرد و در جا شیهابا خشم نگاهش کرد. دندان افسون

 «!زیکتابا رو م»بلند گفت:  یصدا

 ".یتا آخر کالس منو با خودت لج انداخت "در دل گفت: افسون

 «.زهیهمه رو م یکتابا»او گفت:  روبه

 «؟یهمه شد زبون»به او انداخت:  ینگاه کوتاه یفروغ

 «بودم.»لب گفت:  ریاخم کرد. ز افسون

 «.دیتکرار کن خونمیرو که م یمطالب»ها گفت: آن نوشت. رو به بچه یرو یبه سمت تخته رفت و مطالب یفروغ

 «.دیاول، هرکدومتون به نوبت تکرار کن زیاز م»متوجه شد وگفت:  یاز افسون. فروغ ریبه غ کردندیتکرار م همه

گفت.  یبه افسون نگاه کرد تا تکرار کند. افسون مخصوصاً کلمه را اشتباه یروشنک، تکرار کرد و سپس فروغ ابتدا

 «.رهیبگ ادیتا  دیبراش بخون»بلند گفت:   یبا صدا یفروغ

 «؟یحاال متوجه شد»رو به افسون گفت:  یبلند، کلمه را خواندند. فروغ هابچه

 برلب داشت. ینگاهش کرد. لبخند تمسخرآلود یکالفگ با یگفت. فروغ یدوباره اشتباه افسون

 بگو! حشویصح یگرفت ادیدونم  یم ـ

 «!رونیب ایب»افسون شد و با تحکم گفت:  زیم کیآمد. نزد نییاز سکو پا یدوباره اشتباه گفت. فروغ افسون
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پس از کالس برو  ؟ینک یهمکار یخواینم»با اخم گفت:  یخارج شد. فروغ زشیاز م خواستیرا م نیکه هم افسون

 «.رونیب

شدن  دهیکوب یاو بود. در را با قدرت باز کرد و از کالس خارج شد. صدا یها همه به سوبه سمت در رفت. نگاه افسون

کرد بر اعصابش مسلط  ی. سعختیرا به هم ر یافسون مخصوصًا آن را محکم بسته، اعصاب  فروغ دادیدر که نشان م

 ادامه درس تمرکز کند. یشود و بر رو

*** 

زده  هیتک واریها به دنبالش. چشمش به افسون افتاد که به داز بچه یارفت و عده رونیبه دست از در ب لیموبا یفروغ

نگاه او را حس کرد و به طرفش نگاه کرد.  ینیبود! افسون سنگ یو به روبه رو زل زده بود. واقعاً که دختر مغرور

اول  زی... حرص افسون در آمد. داخل کالس رفت و به طرف مفتبه او زد و ر یمحکم یلیهش سانگار با نگا یفروغ

 «خونه ما. میپرتو بر»بود. آرام گفت:  لشیراه افتاد. پرتو در حال جمع کردن وسا

 «.ایتوام ب یخونه خودمون. خواست رمیم»که نگاهش کند، گفت:  نیاما بدون ا پرتو

وسط  یبه تو گفت خودتو بنداز یک»شد:  یعصب ییدلجو یرا از دست داد و به جا ارشیچرا اخت دانستینم افسون

 «؟یکن یفداکار

بدتر بود. افسون سکوت کرد و  یلینگاه او انگار از صد س نیبه صورت افسون انداخت. ا یزینگاه سرزنش آم پرتو

پرتو! »زد:  شیو صدا دیو به دنبالش دو اوردیدختر گذشت و به سمت در رفت. افسون طاقت ن یاپرتو از کنار عده

 «واستا کارت دارم.

شاگرد  رستانیدب نیپرتو چهار ساله تو ا چارهیب ؟یبگ یبهش چ یخوایم»: دیروشنک را از پشت سرش شن یصدا

 «...یدرسخون و نمونه شناخته شده... بعد به خاطر جنابعال

نگران نباشه  یلیخ»به هوا رفت:  ادشیده بود که فرشد اما لحن روشنک آنقدر گزن دتریوجدان افسون شد عذاب

 «.گمیم ییبه خانم عال زویهمه چ رمیچون االن م

 «سمانه نذار بره دفتر.»زد:  ادیافسون بود، فر کیسمانه که نزد دنیبا سرعت روانه دفتر شد. پرتو متوجه شد و با د و
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و ناگهان خود  دیدو د،یدویبود، به سرعت باد به سمت افسون که به طرف دفتر م یریگغافل یکه عاشق کارها سمانه

سمانه شوکه  ی. افسون که از اقدام ناگهاندندیشدند و وسط سالن چرخ نیافسون انداخت و هر دو نقش زم یرا بر رو

 «تخونم شکست!اس وونه؟ید یکنیکار م یچ»سمانه قرار گرفته بود، داد زد:  ریکه ز یشده بود، در حال

 «.رمتیکار کنم؟ دخترعموت گفت بگ یمن چ»: دیدست او را گرفت و بلند کرد و خند سمانه

همونجا نشسته. من اگه بهت  امیفروغ ؟یبگ یچ ییبه خانم عال یبر»خم شد و مقابل افسون نشست و گفت:  پرتو

شد؟  یچ شهیپارسال به خاطر شکستن ش تسین ادتی. یکارتو تکرار نکن نیا گهیکه دفعه د نهیا یبرا کنمیاخم م

 «شه مدرسه. دهیبابات کش یبود پا کینزد

 «ه؟یحاال موضوع چ»اش را درست کرد و گفت: مقنعه سمانه

 «از اونا بپرس!»نگاه کرد وگفت:  شدند،یحوصله به مرجان و نگار که از آنجا رد م یب افسون

 رفتند. رونیهمراه پرتو از مدرسه ب و

 یبه جا ییخانم عال کردمی. من اصالً فکر نمکردمیغلطو نم نیشه ا یم یجور نیا دونستمیپرتو به خدا اگه من م -

 .ادیب یفروغ

عزت و  یشاگرداش کل یمعلمو که جلو هیقدر کارت زشت بوده؟ آدم چه یدونیم ؟یکارو کن نیا دیاصاًل چرا با -

  کنه؟یم یجور نیاحترام داره ا

 که حقشونه. کنمیکارو م نیا ییمن فقط با کسا -

 .ارهیب ییبال نیهمچ دهیم ادی یزیکه بهش چ یسر کس دیکه باشه معلمه. آدم نبا ی! معلم آدم هر چنیبب -

 بار نرفتن... ریافسون و او ز حتیشروع کرد نص پرتو

 

 7 فصل

حس انتقام را  شتریپرتو ب یشده بود. انگار فداکار یکردن فروغ یهم و غم افسون رفتن به کالس زبان و عصبان تمام

در درون او شعله ور کرده بود. صبح روز دوشنبه که از مدرسه برگشت، پرتو هم همراهش بود. پرتو به محض ورود، 

ذا . افسون هم نمازش را خواند و آشپزخانه رفت و غتفرو رف یقیتخت افسون انداخت و به خواب عم یخودش را رو
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 دیبار با نیو در فکر فرو رفت. ا دیآماده کرد. ناهارش را که خورد، به طرف اتاقش رفت و کنار پرتو افتاد و دراز کش

 یشرفت. گو فونیبه خاطر او نرنجد. زنگ در به صدا در آمد و بلند شد و به طرف آ یکه کس کردیم یبا فروغ یکار

 «بله؟»را برداشت و گفت: 

 «ن؟یای. شماام منمایس میبر میخوا یم مانیسالم افسون. من و پ» :دیرا شن ایپو یصدا

 «وا... پرتو خوابه. یآره. آره... ا»رفتن لک زده بود با ذوق گفت:  نمایس یکه دلش برا افسون

 کن! دارشیخب ب -

 «درو باز کن افسون.»گفت:  ایپو

 «چه خبرته؟»در رفت:  ی. افسون شال سرش انداخت و جلودیها باال دوبا عجله از پله ایدر را باز کرد و پو افسون

پرتو! پرتو! بلند »بلند و پشت سر هم پرتو را صدا زد:  یبه اتاق افسون رفت و با صدا میوارد خانه شد و مستق ایپو

 «.نمایس میبر میخوایشو م

 «.وونهیش نکن دجن زده»و گفت:  دیکوب ایبه سر پو ییمتکا افسون

 «شده؟! یچ»: دیترس یاهم آمد و هر سه دور تخت حلقه زدند. پرتو که چشم باز کرد، لحظه مانیهنگام پ نیهم در

 «.نمایس میریم میدار»گفت:  ایپو

. من خوابم گهیروز د هی دیبذار»گفت:  یسرش گذاشت و با خوابالودگ ریو دست ز دیچرخ یاعتنا به طرف یب پرتو

 «.ادیم

شو! االن وقت خواب  داریزود باش ب»شروع کرد داد زدن بر سر پرتو:  ای. پواوردیب یچا ایو پو مانیپ یرفت برا افسون

 «جماعت منتظر توان. هی. ستین

داشت رفت و دست در  یبر م یکتر یرا از رو یبه طرف افسون که داخل آشپزخانه شده بود و داشت قور مانیپ

 «.میریزحمت نکش! االن م»گفت:  بیج

 ! ؟یبا، چه زحمتنه با -

 «کنه؟ینم تتیاذ ییتنها»زد و گفت:  هیتک نتیزد و به کاب یلبخند مانیپ
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 «.شمهی. پرتو پستمیتنها ن»نگاه کند، گفت:  مانیبه پ کهنیو بدون ا ختیدر فنجان ر یچا ،یبا قور افسون

 «.ستیکه پرتو ن هیمنظورم اون وقتاا -

عادت »زد و گفت:  ی. لبخنددیرسیمتفکر و دلسوز به نظر م یلینگاه کرد. خ مانیبرگشت و به صورت پ افسون

 «کردم.

 «.مانیپ نیبش ایب»برد و گفت:  ییرایرا به پذ ینیس

باألخره »: دیآمدند. افسون خند رونیاز اتاق ب ایمبل نشست و افسون هم مقابلش. پرتو و پشت سرش پو یرو مانیپ

 «؟یکرد دارشیب

 «شد! داریبخودش »گفت:  ایپو

 «حاضر شم. رمیمن م»و افسون به خنده افتادند. افسون بلند شد و گفت:  مانیسرش را با تأسف تکان داد و پ پرتو

را در گوشش گذاشت و جواب  یهم به صدا در آمد. گوش اشیزنگ گوش نیح نیبه اتاق رفت و حاضر شد و در هم و

 «بله؟»داد: 

 «سالم افسون.»: دیمرجان را شن یصدا

  ؟یسالم مرجان. خوب -

 ام؟یب یقربونت. هست -

 .نمایبرم س خوامیام. با پسر عموم و پرتو مشرمنده داًیشد -

 خوش به حالتون! -

 ؟یایتوام ب یخوایم -

 نه بابا آرش بفهمه جنازم کرده. -

 .یبریخوبه حاال شوهرت نشده انقدر ازش حساب م -

 «. فعالً خداحافظ.میریم میمرجان دار»فسون را صدا زد و افسون گفت: ا پرتو
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 «.میمن حاضرم. بر»رفت و گفت:  رونیاز اتاق ب و

کنار او. پرتو و افسون هم عقب  ایپشت فرمان نشست و پو مانیشدند. پ مانیپ نیرفتند و سوار ماش نییپا یهمگ 

که  ایپو یبه موها یرا به وجد آورد. افسون نگاه شانیشاد خواننده همگ یپخش را روشن کرد و صدا اینشستند. پو

 «!یشد رمردیپ ایشده پو دیسف موهات»بود انداخت و سر به سرش گذاشت:  دایدرونشان پ دیچندتار سف

بهش گفتم چند تا از  شگاهیکردم. رفتم آرا یطور نیخودم ا»و گفت:  دیکش شیبه پشت موها یلبخندزنان دست ایپو

 «کنه... مد شده. دیسرمو سف یموها

 یبه سرش بود، نگاه کرد و لبخند زد. صدا یریحر یمشک یبه افسون که روسر نهیپر عالقه از آ یبا چشمان مانیپ

 «جلو؟ دهیمنو از پشت هل م یصندل یه هیک»: دیرا شن ایاعتراض پو

 دنیبرگشت و از د ایو دوباره به کارش ادامه داد. پو دیخند زد،یبرق م طنتیکه چشمانش از ش یدر حال افسون

 مانیبرد. پ پشیبرداشت و دست به طرف ز شیپا یاز رو یاو را تند فیاش گرفت. کافسون خنده طنتیچهره پرش

 «. زشته!ایبده پو فشویک»گفت:  زیآم شکرم افسون نگاه کرد و سرزن فیبه ک ابانیخ کیدر  دنیچیدر حال پ

 «ندارم که ازش خجالت بکشم. یزیبذار باز کنه. چ»گفت:  الیخیب افسون

اصاًل برات مهم  فتیک کهنیمثل ا»گرفت و گفت:  رونیب نیماش شهیاو را از ش فیک دهیافسون نترس دیکه د ایپو

 «. ها؟گهید رونیب مشی. پس بندازستین

در حال افتادن از  فیآمد و ک نیکنار ماش یونیاما ناگهان کام شودینم یطور فشینداد و فکر کرد ک یتیاهم افسون

لحظه حواس  نیو در ا ردیرا بگ فیآورد تا ک رونیدستش را ب نیعقب ماش شهیاز ش یشد. افسون تند ایدست پو

شد و پرتو  کینزد شانیبا سرعت به سو یرنگ یشکم لیشد. ناگهان اتومب فیپرت و متوجه ک یهم از رانندگ مانیپ

 «مواظب باش! مانیپ»زد:  ادیفر

با  مانیزده به جلو نگاه کردند و پپرتو وحشت ادیبودند با فر فیکه در حال دعوا کردن بر سر گرفتن ک ایو پو افسون

 دهیکوب نیبا شدت به داشبورت ماش ایکرد. سر پو یقدرت تمام، فرمان را به طرف راست چرخاند و ترمز وحشتناک

 یمنیبود که کمر بند ا مانیپ دیند بیکه آس یکس نهابه جلو خم شدند. ت یادیشد و افسون و پرتو با سرعت ز

 مانیبود. پ نیداشبورد ماش یو سرش همچنان رو زدیحرف نم گریشد که د ایاشان متوجه پوداشت. نگاه هر سه

بود، قلبش از جا کنده شد.  ریاو سراز یشانیاز پکه  یرد خون دنیرا به سمت خود چرخاند و با د ایوحشت زده سر پو

 ایپو شهیداشت که مثل هم دیرا صدا زد. ام ایرا باز کرد و پو نیماش یشد و در جلو ادهیپ نیافسون فورا از ماش
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بر سرش آمده.  ییکه بال کردیم دییتلخ را تا تیواقع نیبود، ا ریسراز اشیشانیکه از پ یکرده باشد اما خون یشوخ

افسون و پرتو به قسمت اورژانس  انیدر مقابل چشمان گر ایپو هوشیبودند و اندام ب مارستانیربع بعد همه در ب کی

آرام و  مانی. پستادندیاورژانس ا رونیرا گرفتند و افسون و پرتو دست به دعا ب ای. چند دکتر دور پوشدیمنتقل م

 المبله؟... س»جواب داد:  یکه زنگ خورد با آشفتگ لشیموبا. داشتیگام بر م گرید یبه سو ییقرار نداشت و از سو

... عمو به مامان و بابا میافتاد... تصادف کرد ایپو یبرا یاتفاق هی.... راستش... میبر میعمو.... آره با ماست.... نه نتونست

 «.نیای... خودتون بنینگ یزیچ

خود  یپرتو و افسون اضطرابش دو چندان شد اما به رو دهیرنگ پر یهاصورت دنیآمد، با د مارستانیکه ب مهرداد

 «شما حالتون خوبه؟»ها گذاشت: آن یهاشانه یو دست رو اوردین

 «من شد. ریبابا تقص»دو کاسه خون شده بود:  یافسون از شدت اشک و ناراحت چشمان

 «بوده... یئتصادف جز هیگفت  مانی. پستین یچیه»هر دو را به آغوش خود فشرد و گفت:  مهرداد

بود، رفت و با او  ستادهیا یپشت در اتاق شانیکه کالفه و پر مانیها جدا شد و به طرف پبه دنبال حرفش از آن و

بود  یکوچک اندام رمردی. دکتر که پدندیاو دو یآمد همه به سو رونیدرباره تصادف حرف زد. دکتر که از اتاق ب

به  گرید یقیوارد نشده و تا دقا ایبه سر پو یایجد بیو آس ستین ینگران یداد که جا دیبر لب آورد و ام یلبخند

را به دست  اشیاریربع بعد هوش کیها منتقل شد و از اتاق یکیشده به  یچیبا سر باندپ ایهوش خواهد آمد. پو

 آورده بود.

 کجاست؟ نجایا ـ

مارمون زهره یکه جنابعال نمایس میبر میخواستیم»راحت شده بود، گفت:  ایاز بابت خوب شدن پو الشیکه خ افسون

 «.یکرد

زد و ناله سر  یآورد اما خود را به فراموش ادیرا به  زیهمه چ ایصحبت کند. پو ایبه افسون اشاره کرد بهتر با پو مهرداد

 «.شناسمی. خانوم من شما رو نمادینم ادمی یچیسرم! من ه یآ»داد: 

 «...یحال همه رو بد کرد ینکن. به اندازه کاف یباز لمیبسه انقدر ف»و افسون گفت:  دندیو پرتو خند مانیپ

من  تیهو ه؟ی. اسم من چادینم ادمی یزیچ گمیم ؟یکنیصحبت م ینطوریبا من ا یچ یخانوم! برا»اخم کرد:  ایپو

 «ه؟یچ
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 «حالت بهتره عمو؟»گذاشت و گفت:  ایشانه پو یبر لب دست رو یبا لبخند مهرداد

 «.رهیم جیفقط سرم گ یکمهیبله. »زد وگفت:  یکند، لبخند یبا مهرداد شوخ توانستیکه نم ایپو

 .یشیخوب م ینگران نباش، تو خونه استراحت کن ه،یعیطب ـ

 «...یتو که حافظتو از دست داده بود ایپو»: گفتیم طنتیبا ش افسون

 «عمو مهرداد برش گردوند.»: دیبه مهرداد نگاه کرد و خند ایپو

کت برداشت و  بیرا از ج اشیبلند شد. گوش اشیزنگ گوش یو صدا دیکش ایپو یبه موها یدست نوازش مهرداد

 جواب داد و رو به جمع گفت:

 برم... دیاومده... من با شیپ یکار ـ

 هیان افسون که معلوم بود چقدر گربه چشم ینگاه کنجکاو ایکرد و رفت. پو ایدر مورد پو مانیبه پ ییهاهیتوص و

ش خودتو مقصر نه؟ از چشمات معلومه. البد همه یکرد هیگر یلیافسون خ»کرده انداخت و ذوق زده گفت: 

با طفلک پسرعموم  فیکاش من سر ک یگفتیم ی. هیکردیسکته م یو از شدت عذاب وجدان داشت یدونستیم

 «.کردمیبحث نم

 نجاامیاِ... ا»با خنده گفت:  ایو پو دیرا پنهان کرده بود، تخت او را کش ایکه ذوق به هوش آمدن پو یدر حال افسون

 «؟یداریدست از سرمون برنم

. رونی. زبونت از دهنت افتاده بود بیهممونو برد ی. آبرویشده بود هوشیبد ب یلیخ»بد جنسانه گفت:  افسون

 «.کردیو فرار م زدیم غیج دتتیدیم ی. هر کرونیزده بود ب شیدیچشماتم فقط سف

 دیرا بوس ایدست بلند کرد تا افسون را بزند که افسون خندان فرار کرد. پرتو صورت پو ایو پو دندیو پرتو خند مانیپ

 «.نهیکه آخر عاقبتش ا دینکن ایبا افسون از اون شوخ گهیتو رو خدا د»و گفت: 

 .دینگفت یزیبه مامان که چ ـ

 «تو راهه. هیچرا االن با گر»گفت:  افسون

 «گه؟یراست م»نگاه کرد:  مانیهراسان به پ ایپو
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 «.دونهیفقط عمو م»باال برد و گفت:  یسرش را به عالمت منف مانیپ

 یمهم زیداد که چ حیتوض مانیو پ دندیشده او ترس یچیسر باندپ دنیرا به خانه بردند عمو و زنعمو با د ایکه پو شب

شب به خانه برادرش  مهین کیرا به اتاق برد و او را تحت مراقبت قرار داد. مهرداد  ایزنعمو باور نکرد و پو اما ستین

 . دافسون را به خانه بر ا،یپو دنیآمد و پس از د

و ساکت  کردیکند و افسون طبق معمول گوش م طنتیکه کمتر ش کردیم حتیمهرداد افسون را نص ن،یماش داخل

 شدند و باال رفتند. ادهیپ نیرا در کوچه متوقف کرد و هر دو از ماش نیبود. مهرداد ماش

به هوش  ی. آن شب با تمام وجودش خدا را براکردیبود و به اتفاقات ظهر فکر م داریشب ب یهامهیافسون تا ن 

 شکر گفت.  ایآوردن پو

*** 

. به طرفشان رفت و سالم کرد و به هردو دیکه افسون رس کردندیو نگار داخل صف در مورد آرش صحبت م مرجان

 «نما؟یس دیرفت»دست داد. مرجان لبخندزنان گفت: 

 .مینه بابا. تصادف کرد ـ

 «واقعاً؟!»متعجبانه گفت:  نگار

 «نبود. نجای. اگه تصادف کرده بود که االن اگهینه بابا دروغ م»گفت:  مرجان

 شد. یبد زخم یلی. پسرعموم خمیعقب بودنشد. من و پرتو  میزیمن چ ـ

 «!مان؟یپ»و گفت:  دینگار پر یاز رو رنگ

 هوشیو ب نی. سرش محکم خورد به داشبورد ماشای... پویکینه... اون »زد:  یبه او نگاه کرد و لبخند معنادار افسون

 « شد. یضربه مغز می. فکر کردمیکردیسکته م میشد. من و پرتو داشت

 «ست؟یبلد ن یمگه پسرعموت رانندگ ن؟یتصادف کرد یطورچه»گفت:  مرجان

 یلیکه حواسش پرت شد. خدا خ میکردیدعوا م میداشت ای. من و پوکنهیم یخوب رانندگ امیلیچرا؟ اتفاقًا خ ـ

 بهمون رحم کرد.
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 االن حال پسر عموت خوبه؟ ـ

 آره. ـ

 ایپرتو سالم. حال پو»و او به طرف خود آورد:  دیرد. دستش را کشک یها را مرتب مکه داشت صف دیپرتو را د افسون

 «طوره؟چه

جالب  ادمیحالش ز کهنی. مثل اآوردیش داشت باال منداشت. گالب به روت همه فیتعر یلیخ شبید»گفت:  پرتو

 «رفت دکتر. مانی. امروز با مامانم و پکردیما تظاهر م ینبود و جلو

 «واقعاً؟!»نگران شد وگفت:  افسون

 نباشه. شیزیآره. خدا کنه چ ـ

 «شه. ی. خوب مستین یشد. مشکل یگیکه تو م یطورنیبار تصادف کرد و هم هیداداش منم »گفت:  مرجان

 «.کنهیغرغر م یی. االن خانم عالدیستیها مرتب وا. بچهدونمیچه م»به مرجان انداخت وگفت:  ینگاه نگران پرتو

 «شه؟یم یچ نمایحاال س»صف رفت. مرجان گفت:  یحرف به ابتدا نیبه دنبال ا و

 «چش شده... ایپو نمیشد. ظهر برم خونه عموم بب یفعالً که منتف»گفت:  افسون

*** 

. به طرفش رفت و کردینگاه م لمیبود و ف دهیدراز کش ونیزیمقابل تلو ایکه افسون به خانه عمو فرهاد رفت، پو ظهر

  «؟یخوب ایپو»گفت: 

 «.گذرونمیدارم لحظات آخر عمرمو م»خود نشست و گفت:  یافسون در جا دنیبا د ایپو

 «؟یزنیم هیخدا نکنه، چه حرف»گفت:  یعصب یشد و با لحن ییرایداخل پذ زنعمو

ش حالت همه شبید گفتیپرتو م»گفت:  یفرش گذاشت. با نگران یرا رو اشینشست و کوله پشت ایمقابل پو افسون

 «.خوردهیبه هم م

و حالت تهوع داشتم. انگار  رفتیم جیش سرم گهمه شبیحالم بد بود افسون. د یلیآره خ»کرد و گفت:  دییتا ایپو

 «.رهینم جیگ گهیپا قدمت خوبه. سرم د
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مشغول صحبت درباره تصادف شدند و پرتو و زنعمو مشغول آماده کردن ناهار شدند. ساعت  تیبا جد ایو پو افسون

آمدن از خانه بود که با  رونیسفارش کرد مواظب خودش باشد و در حال ب ایسه ظهر بود که افسون دلسوزانه به پو

 «بمون شام. ؟یریمکجا »گفت:  اشیشگیمبا لحن آرام ه مانیرودر رو شد و به هم لبخند زدند. پ مانیپ

 .دنشیبده. اومدم د ای. تو خونه کار دارم. پرتو تو مدرسه گفت حال پویمرس ـ

 بهتون خوش بگذره. خواستمیکنسل شد. مثالً اون روز م نماامیکه س دی. ببخشیدیزحمت کش ـ

 .میریخوب شد دوباره م ایاشکال نداره. پو ـ

 برسونمت! ـ

 .رمی. خودم مستین یراه ـ

 «پس مواظب خودت باش.»به افسون انداخت وگفت:  ینگاه پر محبت مانیپ

 8 فصل

. مرجان که گذاشتینشسته و سر به سر مرجان م مکتشین ی. افسون روشدیشروع م گرید یقیزبان تا دقا کالس

آروم و قرار ... از صبح گهیسر جات د نیاه... گمشو بش»افسون گفت:  یهاطنتیحوصله بود، کالفه از ش یآن روز ب

 «نداره.

 «!شمای. پا ماریسگ منو باال ن یافسون اون رو»زد:  غیو مرجان ج دیمقنعه مرجان را عقب کش افسون

دوست نداشته  رووونهیمرجان د کسچیه»تخته نوشت:  یتخته رفت و با گچ رو یو پا دیدو رونیب زیاز م افسون

 «باشه.

 «تو. ادیب مینذار می. درو ببندمیکن تیاذ رویفروغ کمهی دیایبها! بچه»و گفت:  دیپر نییاز سکو پا و

کالسا پول  نیها بابت اتو به ضرر خودمونه. تک تک بچه ادیب میقدر که نذارهر چه»از مقابل افسون در آمد:  روشنک

 «دادند.

 «.قهیفقط پنج د»کرد:  زیچشمانش را ر افسون

 «حالش گرفته شه. دی. باهیآدم مغرور یفروغ»ها گفت: رو به بچه و
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بود،  ادیطرف روشنک. در آخر چون تعداد طرفداران افسون ز یها طرف افسون را گرفتند و عده ااز بچه یاعده

در را محکم گرفت  رهی. به کالس برگشت و دستگدیها دپله نییرا پا یرفت و فروغ رونیروشنک کوتاه آمد. افسون ب

 و گفت:

 کمک. نیای. بادیها! داره مبچه ـ

 رهیدست به دستگ یبعد، فروغ یکردند. لحظات یو افسون را همراه دندیمرجان و نگار با ذوق به سمت افسون دو 

 «.شهیدر خرابه. باز نم یفروغ یآقا»زد:  ادی. افسون فراوردیب نییآن را پا توانستیبرده و نم

. دیریاز در فاصله بگ»بلند گفت:  ییکه متوجه حقه شاگردانش شده بود، با صدا ی. فروغدندیو نگار آرام خند مرجان

 «!عیسر

 «.شهینم»داد زد:  یتصنع یایبا نگران مرجان

 «.دیایب یکمک یروهاینتونه بازش کنه... ن یفروغ دیریها محکم بگبچه»: گفتیزنان به دوستانش ملبخند افسون

 «با معرفت! یقربون شما دوستا»زنان گفت: ه در رساندند. افسون لبخندخود را ب نایو م نیریو ش دایش

 «.دیری. گفتم از در فاصله بگدیمتوجه نشد کهنیمثل ا»با تحکم گفت:  یفروغ

 «.دیها! ول نکنبچه»آرام گفت:  افسون

 «چشم.»زد:  ادیفر و

را گرفت و با دست  رهیدستش، دستگ کیخودش دست به کار شد. با  رند،یگیدخترها از در فاصله نم دیکه د یفروغ

 «.کنهیداره باز م»زده گفت: در را به جلو هل داد. مرجان شگفت گرشید

 نیا»: دیرا شن یفروغ زیآم دیتهد یسرخ شده بود. صدا ادیبا شدت تمام در را گرفته و صورتش از فشار ز افسون

ازتون انتقام  یخودم باز کنم، بدجور هیبه نفعتون بود. کاف دیکردیخودتون باز ماگه  یکنم ول یدرو آخر من باز م

 «.رمیگیم

 تایلعن»شد. افسون با خشم به دوستانش نگاه کرد:  یها انداخت و دور افسون خاللرزه بر اندام بچه یفروغ دیتهد نیا

 «د؟یریکجا م
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 نیزم یرو یارانهیگدوستانش بود، به طرز غافل شیهنگام در با شدت تمام باز شد و افسون که حواسش پ نیهم در

مثل  یاش به هوا رفت و چشمانش را از شدت درد بست. فروغکه ناله دیچیپ شیدر مچ پا یپرتاب شد. چنان درد

 «!نمیبلند شو بب»شد:  یعصبان ش،یپا نییپا نافسو دنیکه دزد گرفته باشند، فورًا داخل آمد و با د یکسان

 . دیگزیرا گرفته و لبش را از شدت درد م شیمچ پا افسون

 . تونمینم ـ

 !عی. پاشو! سریکرد میعصبان ی! به اندازه کافایمن ن یبرا لمایف نیاز ا ـ

 «بلند شو؟ گمینم»سنگدالنه گفت:  یکرد بلند شود اما نتوانست. فروغ یسع افسون

 «.کنهی. پام درد متونمیمنم گفتم نم»درد با غضب نگاهش کرد:  انیدر م افسون

 «.گهیراست م»از افسون گفت:  یبه طرفدار دایش

 «؟یمدافعش لیوک»نگاه کرد:  دایتمسخرانه به ش یفروغ

بود و  افسون پشت در دیکه درو باز کرد ی. شما اون موقعکنهیپاش درد م د؟یکنیحرفشو باور نم یچ یبرا ـ

 .نیخورد زم یبدجور

 «؟یکنیم هیحاال چرا گر»متعجبانه گفت:  یشد. فروغ ریبه دنبال حرفش بغض کرد و ناگهان اشکش سراز دایش

 کنهینم هیوگر هی. چون آدم خوددارنیقدر بد خورد زمافسون چه دمی. من ددیکنیشما حرفشو باور نم کهنیا یبرا ـ

 .کشهیداره درد م دیبفهم دی. از صورتش باگهیدروغ م نیشما فکر کرد

 شیزانو گذاشته و مچ پا یبه افسون نگاه کند. افسون سرش را رو یشتریبا توجه ب یباعث شد فروغ دایحرف ش نیا

 نگران شد. ی. انگار واقعاً مصدوم شده بود. ناگهان طوفان خشمش آرام گرفت و نگاهش کمدادیرا ماساژ م

 .منیسرتو باال کن بب ـ

 هیبودند قض دهیها که فهم. بچهستینگر یسرخ از درد به فروغ یسرش را از زانو برداشت و با صورت یبه آرام افسون

 گفتند.  یزیشده هر کدام چ یجد

 قدر سرخ شده!! صورتش چهیوا ـ
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 کنه؟یدرد م یلیافسون! پات خ ـ

 حالش بده! ی. طفلکدیکن یکار هیتو رو خدا  یفروغ یآقا ـ

افسون قصد تظاهر دارد، نگران به طرفش رفت و مقابلش نشست:  کردیفکر م یکه تا آن لحظه مانند فروغ پرتو

 «. نکنه شکسته باشه.نمیبذار دست بزنم بب»

 «.شمیخوبم االن بلند م»و گفت:  دیلب گز افسون

که دلش ضعف  دیچیپ شیپادر  ینشود اما چنان درد ریتحق یمقابل فروغ نیاز ا شیکرد از جا بلند شده و ب یسع

 ییبگو خانم عال»که از خوددار بودن افسون متعجب شده بود، رو به روشنک گفت:  یافتاد. فروغ نیرفت و دوباره زم

 «باال. ادیب

سر و وضع افسون نگران  دنیبا د ییباال آمدند، خانم عال مهیو روشنک سراس ییکه خانم عال دیطول نکش قهیدق دو

به هوا نرود.  غشیکه ج دیاو گذاشت. افسون لبش را محکم گز یمچ پا یشست و دست رومقابلش ن یشد و تند

کمکش کن بلند شه. خدا کنه نشکسته »چهره درهم از درد او معطل نکرد و رو به مرجان گفت:  دنیبا د ییخانم عال

 «باشه.

 « شد؟ یطور نیا یطورچه»گفت:  یرو به فروغ و

 بود انداخت و گفت: دنیبه افسون که در حال زجر کش ینگاه کوتاه یفروغ

 .نیپشت در کالس بود، من که درو بازکردم خورد زم ـ

 «که... دارهیبر نم طنتیدست از ش»سرش را تکان داد و گفت:  ییعال خانم

باز کرد  یادیدر را با خشونت ز تیاز افسون مقصر است چرا که در لحظه عصبان شتریخودش ب دانستیم یفروغ اما

. به افسون که دستش دور فتدیب یکه پشت در است اتفاق یشاگرد یدرصد احتمال نداد که ممکن است برا کیو 

 چیاز دست او احساس خشم هم کرد. اگر قصد آزار او را نداشت ه یاو لحظه ستینگرشانه مرجان حلقه شده بود، 

به  ییرفتند. خانم عال رونیلنگان همراه مرجان از در ب ییپا. افسون با افتادیدر کالس درسش نم یاتفاق نیوقت چن

 «کارت دارم. نییپا ایتوام ب»پرتو گفت: 
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 یزیها چداشت مقابل بچه یکه سع یفرا گرفت و فروغ ینیها کالس را سکوت سنگپرتو همراه آنها شد. با رفتن آن و

باشه. خدا  نجایخب حواسا همه ا»: دیو دستانش را به هم کوب ستادیرا بروز ندهد، وسط سکو ا اشیاز ناراحت

 «.نینگرانش نباش یلیخ دهیدوستتونو شفا م

 «.دیکم درو آروم باز کن هیشماام  شهیاگه م»گفت:  زیآم خیتوب یو با لحن اوردیطاقت ن نگار

بال  نی! خودش باعث شد اریطرف دوستتو نگ»زد و گفت:  یبه چهره حق به جانب نگار نگاه کرد. پوزخند یفروغ

 «.ادیم شیبراش پ یاتفاق نیتو کالس، همچ ادیکه در ببنده معلمشو راه نده ب ی. کسادیسرش ب

 مشغول پاک کردن تخته شد.  یدتریو احساس عذاب وجدان شد یحرف با اوقات تلخ نیبه دنبال ا و

اشان را گرفته و چون زنعمو نبود، مجبور شده بود به مهرداد زنگ بزند. افسون پرتو شماره خانه ،یکالس فروغ نییپا

 «.ادیب تونهیبه بابام زنگ نزن. نم»: گفتینزار م یبا حال

 «.یترانقدر به فکر کار بابات نباش. تو براش مهم ؟یپس کجا بر»شانه افسون را گرفت و گفت:  ییعال خانم

... نه نه، رمیگ ی... راستش از مدرسه تماس میسالم عمو. پرتوام... ممنون، مرس»رداد مشغول صحبت شد: با مه پرتو

 «.کنهیپاش درد م کمهینشده... فقط  یزیچ

 «باهات حرف بزنه. خوادیم»به افسون نگاه کرد:  پرتو

 «الو...»باشد:  یعاد شیکرد صدا یرا گرفت و سع یگوش افسون

 «گه؟یم یسالم. پرتو چ»: دیش را شننگران پدر یصدا

 .دهی... فکر کنم ضرب دستین یچیه ـ

 درد داره؟ یلیخ ـ

 «آره.»چشمانش را با فشار بست و گفت:  افسون

 ت.مدرسه امیاالن م ـ

 «باال من هستم. دیتو و پرتو بر»به مرجان گفت:  ییرا دست پرتو داد. خانم عال یگوش افسون



 افسون

92 
 

مدرسه  داریدفتر مدرسه بود. سرا یبعد مهرداد وارد مدرسه شده و چشمانش مضطربانه در جستجو قهیدق ستیب

 یبرخاست و مهرداد خودش را پدر افسون معرف دنشیبا د یدفتر را نشان او داد و مهرداد داخل رفت. خانم توکل

. حالش خوبه. دی. نگران نباشیق بغل. تو اتاهییخانم عال شیدخترتون پ»کرد و گفت:  یابراز خوشبخت ریکرد. خانم مد

 «.رمیوقتتونو بگ خواستمیچند لحظه م شهیفقط اگه م

 «. من در خدمت شما هستم.کنمیخواهش م»محترمانه گفت:  مهرداد

 «.دیایبه مدرسه دخترتون ب ندیطور اتفاقات ناخوشا نیاز ا ریغ شدیکاش م»زد و گفت:  یلبخند یتوکل خانم

زنعموش  یول امیب تونمینم یمسائل کار لیشرمنده. به دل»چشم دوخته بود، گفت:  نیکه به زم یدر حال مهرداد

 «.کشهیکارو م نیزحمت ا شهیهم

 «...ستی... مادرش نستیزنعموش پدرش ن»گفت:  قیعم یبا نگاه یتوکل خانم

 «.ستیکمتر از مادرشم ن»نگاه کرد:  یبر گرفت و به خانم توکل نینگاه از زم مهرداد

بار  کی. کنمیکار م یدانشگاه شیو پ رستانیدب نیواضح باهاتون حرف بزنم. من چهار ساله تو ا دیبذار یاری یآقا ـ

در  ی. همه آدما مشغله دارن. کار دارن. ولنیمدرسه درمورد دخترتون بپرس دیایافسون شما ب یزنعمو یبه جا دمیند

. چرا براش وقت نیشماا شیتنها دلخوش ستین اتیح دیدرق رشهاشونم هستن. دختر شما مادبه فکر بچه نایکنار ا

 ... ن؟یزارینم

حق با »او گفت:  یهاصحبت انیداد. پس از پا یتکان م ریخانم مد یهاسرش را به عالمت توجه حرف مهرداد

 «شماست.

گفت  یگفت؟ م یم یچ ییبه خانم عال نیایکه شما ب نیقبل از ا دیندویم»زد و گفت:  یلبخند پر آرامش ییعال خانم

 «کار داره. اد،یب دیبه پدرم نگ

دخترم وقت بذارم و از  یبرا شتریکنم ب یم یچشم من سع»در فکر فرو رفت. سرش را خم کرد و گفت:  مهرداد

 «شماام به خاطر صحبتاتون ممنونم.

. شمیمزاحمتون نم گهی. من دستیبه تشکر ن یازی! نکنمیش مخواه»سرش را تکان داد و گفت:  یتوکل خانم

 «. افسون جان اونجاست.یاتاق کنار دیببر فیتشر دیتونیم
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افسون  دهیدر را باز کرد و صورت رنگ پر ییزد. خانم عال یاز دفتر خارج شد و چند ضربه به در اتاق بغل مهرداد

به طرف دخترش رفت:  مهیکرد و سراس ییبا خانم عال یایسرسر یپرسمقابل چشمانش ظاهر شد. سالم و احوال

 «شده پات؟ یچ»

 «احتمااًل شکسته...»لب گفت:  ریافسون را گرفت. ناله افسون بلند شد. ز یبا دستش مچ پا یشد و به نرم خم

به طرف  یو توکل ییافسون را دور گردنش حلقه کرد و او را از جا بلند کرد و در مقابل چشمان نگران خانم عال دست

 دید یها بود که افسون را همراه مردآمدن از پله نییدر حال پا یهنگام زنگ به صدا در آمد. فروغ نیدر برد. در هم

 شد... مانیحال افسون را بپرسد اما پش تاها برود که از در خارج شدند. خواست به طرف آن

*** 

 اشیو مهرداد که به شدت نگران او شده بود، مرتب دلدار دیچیپیبه درمانگاه از درد به خودش م دنیتا رس افسون

 «.میرسیدخترم. االن م اریطاقت ب»: دادیم

از  سیصورت خ دنینگه داشت و افسون را به طرف درمانگاه برد. دکتر با د د،یدرمانگاه که رس نیکتریبه نزد مهرداد

داد و  یبه شکستگ صیزود تشخ یلیشد. خ شیپا نهیشتابزده به طرف او آمد و مشغول معا ش،یهاعرق افسون و ناله

افتاد. وحشت زده به  یبود، از ترس داشت پس م گرفتهرا گچ ن شیدستور گچ گرفتن داد. افسون که تا به حال پا

 «بابا!...»پدرش نگاه کرد و گفت: 

 «درد داره. شجاع باش! یکم هی»شانه او را فشرد و خم شد و آرام گفت:  مهرداد

 

 9 فصل

در  مانیو پ کردی. پرتو صورت او را نوازش مکردیآب پرتقال درست م شیتخت نشسته و زنعمو برا یرو افسون

و  دیآب پرتقال افسون را از مادرش گرفت و سر کش طنتیبا ش ای. پودیپرسیافسون سوال م یمورد گچ شدن پا

 «.سوزهیم گرمیمن از افسون واجب ترم. ج»گفت: 

 نیا ایتا پو ریزود بگ»و دستش داد:  ختیافسون آب پرتقال ر یبرا یگرید وانیاز پارچ، ل مانیو پ دندیخند همه

 «نگرفته. رویکی
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وبه پات تو خ ؟یهست یضیتو چه جور مر»در حال گرفتن متکا گفت:  ایپرت کرد و پو ایرا به طرف پو شیمتکا افسون

 «.یکردیدنبالم م یشدیگچه وگرنه االن بلند م

 «خوبه تو گچه؟ یگیشه مزودتر پاش خوب  یدعا کن کهنیعوض ا»و گفت:  دیکوب ایمحکم به پشت پو زنعمو

 «مدرسه؟ یایفردا م»رو به افسون گفت:  پرتو

 کوالک کنم. امیبا عصا ب خوامیآره بابا م ـ

 «امان از دست تو افسون.»و گفت:  دیخند پرتو

 کار کرد؟ یمن رفتم، چ کهنیمسخره بعد از ا یفروغ ـ

 نیخودش ا دادیدوستتون منو راه نم گفتیتخته م یبود جلو سادهیوا گفتینگار م یول نییمن که با تو اومدم پا ـ

 به بعد درو آروم باز کنه. نیبال سرش اومد نگارم گفته از ا

 فداش! ـ

 یکه با صدا ایدو ضربه به سر او و پرتو زد. افسون به پو طنتیافسون را از کنار دستش برداشت و با ش یعصا ایوپ

 ایآمد و عصا زنان دنبال او افتاد. پو نیینگاه کرد و ناگهان عصا را از دست او در آورد، از تخت پا د،یخندیبلند م

 «.دوئهیه. از من بهتر مریبگ نویا یکیتو رو خدا »: دیخندیزده موحشت

 «.فتهیسر به سرش نذار که دنبالت ن»گفت:  ایافسون بود با خنده به پو یهاطنتیکه عاشق ش مانیپ

به طرف  یو پرتو با نگران مانیاش به هوا برخاست. پافتاد و ناله نیزم یافسون آمد و ناگهان رو یبه پا یدیشد فشار

 «.ادیانقدر بدو بدو نکن دختر. به پات فشار م»گفت:  مانیاو رفتند و پ

 «که منو.... یزنینم»گفت:  دهیافسون شد و ترس کیآرام آرام نزد ایپو

به طرفش آمد. خم  ی. مهرداد که متوجه او شده بود، تنددیگزیچشمانش را بسته و لبش را از شدت درد م افسون

 «کنه؟یدرد م»: دیشد و از افسون پرس

قدر بهت بگم انقدر بدو بدو نکن؟ چه»گفت:  یبه سرزنش و نگران ختهیآم یکرد. مهرداد با لحن دییبا سر تأ نافسو

 «مش؟یریدوباره گچ بگ یخوایم
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درد  انی. افسون در مکردینادمانه به افسون نگاه م ایحرف کمک کرد افسون از جا بلند شود. پو نیدنبال ا به

 باال برد و دوباره همه را به خنده انداخت.  ایاش گرفت و دستش را به عالمت زدن پوخنده

*** 

سرش  یرا باال شیمدرسه را به خنده انداخت. گاه عصا کی شیهایافسون عصازنان به مدرسه رفت و با شوخ صبح،

با  یاو عده کردندیزنان از دست افسون فرار م غیج یا. عدهکردیبه زدن م دیها را با آن تهدو گاه بچه چرخاندیم

 .گفتندیم یزیافسون چ دنیکدام با د هرها . معلمکردندیاو نگاه م یخنده به کارها

 .یسر پات آورد ییچه بال نیبب یطونیـ انقدر ش 

 ؟ینیسر جات بش یتونیآخه دختر تو چرا آروم نم ـ

افسون بودند. افسون  یعصا دنیهنگام د یعکس العمل فروغ دنیو همه منتظر د دیشنبه باألخره فرا رسچهار روز

با عصا به استقبالش رفت و   داد،یمعکوس م جهینکشد چون نت یفروغ یبرا یانقشه گریکه با خود عهد کرده بود د

 «!یفروغ یسالم آقا»گفت:  ییبا خوشرو

گرفته بود، گفت:  یکه نگاهش رنگ دلسوز یمکث کرد و در حال یااو جا خورده بود، لحظه یعصا دنیکه از د یفروغ

 «؟یگچ گرفت»

 با اجازه شما!-

او اشاره کرد و  یداشت آن را بروز ندهد، با دست به صندل یبرابر شده بود و سع نیکه عذاب وجدانش چند یفروغ

 «؟ی. چرا واستادنیبش»گفت: 

 «سرجات. ایب»و گفت:  دیافسون را کش یها مانتواز بچه یکی

 «تو سرتا. زنمیم»عصا را باال برد و گفت:  افسون

 «کاراست؟ نیا یعصا مگه برا ؟یکنیم دیدوستاتو تهد یچ یبرا»اش گرفت و گفت: خنده یفروغ

 «را برو. ینجوریهم گنیم رنیگیبخندم عصامو ازم م نایا یمجبورم. اگه تو رو»برگشت و گفت:  افسون

 «.نیبرو سرجات بش»گفت:  یها به هوا برخاست و فروغخنده بچه کیشل
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خوام از  ینه م ایراسته  دونمینم دمیشن یزیچ هیراستش من  یفروغ یآقا»افسون گل کرد و گفت:  طنتیش

 «بپرسم؟ تونمیخودتون بپرسم. م

از من  نیقصد دار نیفتشما گ دمیشن»زد و گفت:  یسرش را به عالمت مثبت تکان داد. افسون لبخند یفروغ

 «.نیکن یمعذرت خواه

به افسون کرد تا حرفش را پس  یارهینگاه خ یاش را فرو خورد. فروغو افسون هم خنده دندیخند یرکیزریز هابچه

. خودمم سعهیکه شا نی. مثل ادمیها شنمن از بچه گمیبازم م»را باال انداخت و گفت:  شیها. افسون شانهردیبگ

 «کنه. یخواهنکرده که بخواد معذرت یکار یفروغ یگفتم آقا

 «سراغ درس. میبر»گفت:  ست،ینگریطور که به چشمان خندان او مهمان یفروغ

افسون نوشت:  یکاغذ برا یدرس را شروع کرد. نگار رو ینشست و فروغ مکتشین یپنهان رو یبا لبخند افسون

 «.نهکینم یسرشم بره معذرت خواه»

 «.فتهیبه دست و پام ب کنمیم یکار هی»نوشت:  افسون

 «؟یایسه شنبه هفته بعد تولدمه، م»نوشت:  نگار

 «اگه وقت کردم.»نوشت:  افسون

 «زهره مار! واس من کالس نذار!»نوشت:  نگار

 «.کنمیمجلستو گرم م یحساب ارم،ینفر من اونجام. پامو از گچ در م نیاحمق اول»نوشت:  افسون

ها مشکل آمده . چند تا از سؤاالت آنقدر به نظر بچهدندیپرسیم یسؤاالتشان را از فروغ یگریپس از د یکی هابچه

بود.  یسؤال واضح»داد و گفت:  یحاتیتوض یدهد. فروغ حیها توضدرباره آن شتریب خواستندیم یبود که از فروغ

 «چرا انقدر به نظرتون سخت بود. دونمینم

 «.میفیضع هیاز پا»با غصه گفت:  مرجان

 «چرا؟»کالس بود، نگاه کرد و گفت:  یبه جانب مرجان که انتها یفروغ

 «.شهینم مونیحال یچی... هدهیبد درس م یلیمعلم زبان خودمون خ»ها باز شد و افسون گفت: دل بچه سردرد
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 گردن معلم. دیندازیم دیخون یخودتون درس نم. شناسمیتنبلو م یآموزاپشت سر معلمت بد نگو... من شما دانش ـ

 «اجازه!»دست باال کرد:   مرجان

 شینگاهش کرد و با اشاره سر اجازه داد صحبت کند. سکوت کالس را فرا گرفت و مرجان هول شد و صدا یفروغ

گه بد. از اول سال تا حاال  یگه خوب، بدم م یآدم، خوبو م م؛یکن ییاز معلممون بد گو میبه خدا... اگه بخوا»: دیلرز

صفر  هی یکیو  دیدرسو ترجمه کن دیستیکه چرا بلد ن دهکر دادیتخته و سرشون داد و ب یش بچه ها رو برده پاهمه

 «اسمشون. یگذاشته جلو

درس  انیخونن که ب ی. اسم چند نفرو مستشونیسراغ ل رنیبه محض وارد شدن به کالس، م»ادامه داد:  افسون

درس دادن من حرف نداره.  گنیبر طرف کنن بعد درس بپرسن م راداتشونویاول ا خوانیها ازشون مجواب بدن. بچه

و لعنت  دادیداد و ب کننیشروع م ستند،یبلد ن هابچه ننیبیپرسش. م کننی. بعد شروع مستیبه سؤال ن یازین

 شونیرو صندل رنیو داد و هوار م دیتهد یبعد از کل د؟یخونیو درس نم دیکن یم تیفرستادن که چرا انقدر منو اذ

ست. ی... ترجمه لغاتشونم اصاًل روون نکننیتلفظ م ییکایرو با لهجه به قول خودشون آمر یسیو لغات انگل ننیشیم

پس کار  میگی. میکن ادیپ یکشنریتو د یبر دیرو خودت با یمعن گنیم میسیبنو ارویمعن نیوقت بد میگیبهشون م

 «کنه. تیدانش آموزه که فعال فهیوظ نیراهنماام و بس. ا هیفقط  نجایمن ا گنیم ه؟یشما چ

 بلند شد. یاعده یتا خواست حرف بزند صدا یفروغ

 کنه. سیتدر یسیانگل تونهیداره معلومه نم گهیدرس د هی سانسیکه ل یکس ـ

 ...گهید شهیم نیهم اد،یب یبازیمدرسه باشه و با پارت ریکه دختر خاله مد یکس ـ

 سیتدر ای. هم جغرافتیبار اهم هیاز  غیدر میاعتراض کرد رمونیصدبار به مد»سر و صدا گفت:  انیدر م افسون

 «هم زبان. کننیم

پشت  بتیاز غ دهیبا اشاره سر اجازه داد. روشنک رنج ی. روشنک دست باال کرد تا حرف بزند. فروغدندیخند یاعده

. درس دادنشونم انیخوب یلیخ ریدروغه. خانم باقرزاده دب گنیم ی! هر چیفروغ یآقا»سر معلم محبوبش گفت: 

 «.شونیگردن ا ندازنیم رویو تقص خوننیها خودشون نمخوبه. بچه یلیخ

 «قدر باقرزاده رو دوست داره!چه»گفت:  زدهرتی. نگار حکردندیو دوستانش با حرص به روشنک نگاه م افسون
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کالس از دستش در رفته، برخاست و دستانش را به هم  اریاخت دیکه د یبا روشنک وارد بحث شدند. فروغ یاعده

 «.دیساکت ش نیریجواب بگ نیخوایاگه م»: دیکوب

 نی... اهیاول از همه بهتون بگم زبان درس فرار»د:  با آرامش مشغول صحبت ش یکم کم خاموش شد و فروغ صداها

که معلمتون گفته نقش راهنما داره،  نیدنبال شما... ا ادیدنبالش نه اون ب دیشما بر دیباشه... با ادتونی شهیهم

 یبحث هی... اما نیا یعنیفعال  یریادگیباشه.  ینطوریا دیاراهنما باشه. اصاًل تو همه درسا ب دیدرسته. آره معلم با

داشته باشه  تیاگه واقع نیداره... ا روگهیرشته د هی سانسیکه خانوم معلم شما ل نیمطرح شد. مربوط به ا نجایا

مدرک  دیکنه با یم سیمقطع رو تدر نیکه زبان ا ی. کسستیدرس تو تخصصش ن نیا سیاصالً تدر یعنیس! فاجعه

 «زبان رو حتمًا داشته باشه. یریدب

 «!دیدیخوب درس م یلی! شما خدیکاش شما معلم زبان ما بود»ناله کردند:  هابچه

اما شرط  کنمیم تیمن تا روز کنکور زبان شما رو تقو»و گفت:  ستادیمتفکرانه چند قدم در کالس راه رفت. ا یفروغ

. دیکن نیتمر یه حسابافته ک یتو ذهنتون جا م یدم زمان یم ادیکه من به شما  یچون درس د،یداره! خودتونم بخون

 «ن؟یقبول دار

 «ب.....له.»بلند گفتند:  هابچه

 «سراغ درس. میخب، بر لهیخ»و بلند گفت:  دیکف دستانش را به هم کوب یفروغ

*** 

افسون را به طرف  یخانه نبود. زنعمو با دلسوز یاز زنعمو کس ریهمراه پرتو به خانه عمو فرهاد رفتند. به غ افسون

 «حالت خوبه افسون جان؟»را کنار مبل گذاشت و گفت:  شیمبل نشاند و عصا یرو برد و ییرایپذ

 بهترم. یلیبله زنعمو. خدارو شکر خ -

 .ارمیب ییبرم براتون چا -

معلوم بود  ؟یدیرو د یچهره فروغ»مبل نشست:  یآمد و مقابل افسون رو ییرایروپوشش را در آورد و به پذ پرتو

 «ناراحت شده.

 «جداً؟ من که احساس نکردم.»برداشت و خورد و گفت:  وهیاز سبد م یبیس افسون
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 روز انداخته. نیخوشگل منو به ا یعذاب وجدان داشته باشه. دختر عمو دمیبود. با یتو چشماش ناراحت -

 «قربونت برم! یاله»زد:  یلبخند با محبت افسون

 نتونست. هابچه یجلو یبگه ول زیچ هیبهت  خوادیاحساس کردم م -

 «.ینظر گرفته باش ریرو ز یفروغ قیانقدر دق ادی. اصاًل بهت نمییبال یلیپرتو خ»خنده:  ریزد ز افسون

 ها پررو نشن.بچه خوادیم یدلسوز و مهربونه ول یلی. اتفاقاً به نظر من خستین یواقعًا آدم بد یافسون ول -

 احساس نکردم. یگیکه م ییزایچ نیاز ا یچیمن که ه -

 .ستین دهیکه نشون م یزیاون چ یمن آدم شناسم. فروغ -

 «طوره؟به! افسون خانم! وضع پات چه»افسون ذوق کرد و به طرفش آمد:  دنیبه خانه آمد. با د ایباز شد و پو در

 به پات بلند شم! تونمینم ایپو دیببخش -

 «.شدیکه پاش سالم بود بلند م یانگار اون موقع»خنده. رو به پرتو گفت:  ریزل زد به افسون و هر دو زدند ز ایپو

شکر  یدنبالم جا یافتیکه پات تو گچه نم نی. همیمن بلند ش یتو به پا خوادینم»به افسون نگاه کرد و گفت:  و

 «داره.

 «عوض دعا کردنته؟ ه؟یچه حرف نی! اایپو»زنعمو به هوا برخاست:  ادیفر

 «رفته. یبه ک دونمیسنگدله! نم یلیزنعمو خ»ن گفت: خندا افسون

 «به عموم رفتم!»آرام گفت:  ایپو

 «دلسوزه. امیلیمن خ یبابا»به سمت او پرتاب کرد و داد زد:  یاریخ افسون

 پره. یلیتوپت از بابات خ کردمی. من فکر مکنهیکار م یسر باباش داره چ نیخب بابا! بب لهیخ -

من و آرش  یمراسم عروس یامسال برا دوارمیام"ها شد:  یادگاریافسون نشست و مشغول خواندن  یپا نییپا ایپو

  ".یایب

 «آرش خان دوست پسرشه. نی! البد اهیبوده؟ عجب دختر پرروئ یک نیا»متعجب به افسون نگاه کرد:  ایپو



 افسون

100 
 

 ".دایارم. شدوستت د یلیافسون جونم خ"ادامه داد:  ایخنده. پو ریو پرتو زدند ز افسون

 ری. اگه خودشم مثل اخالقش قشنگه واسطه امر خهیدختر خوب و با محبت نیفکر کنم ا»به افسون نگاه کرد:  ایپو

 «. ثواب داره.دیبش

 هیفقط اون  نیایبه هم م یلیخ»اش گرفت و گفت: خنده ایو اندام الغر پو دایدرشت ش کلیبا مجسم کردن ه افسون

 «چاق. یکم هیالغر کنه تو  دیذره با

 «کجا؟!... ایکجا پو دای. شخورنینه افسون! بازم به هم نم»سرش را باال برد و گفت:  پرتو

 «مشت بزنه شوهره خورد شده؟ هیاز اوناس که »گفت:  تیبا جد ایپو

 .قاًیآره دق-

 .میپس نخواست-

 ".شکنهیپاتم م یکینباش وگرنه اون  طونیافسون انقدر ش"ادامه داد:  ایپو

 «کرده. نیکرده هم نفر یخورده داشته. هم دلسوز شهیذره ش هیکه  نیمثل ا نیا»: دیخند ایپو

 «.هیآدم رک»: دیخند افسون

اگه حق با شوهرش  یشوهرش باشه. حت عیمط دی. زن فقط باادیرک و راست خوشم نم ی. از دخترایچیه نمیپس ا -

 نباشه.

 «.ری. زود حرفتو پس بگکنمیکبابت م نیبا هم»دستش را به طرف عصا برد و گفت:  افسون

! باز اگه پرتو بود کنمایفرار م یجور نیو ا یزنیکه م دونمی! میخطرناک یلیافسون تو خ»پا به فرار گذاشت:  ایپو

 «فقط در حد حرفه. گفتمیم

 . نندیها خواست سر سفره بنشسفره ناهار را انداخت و از بچه زنعمو
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و  شیهای. تلخ به خاطر درد و ناراحتزیهم تلخ بود و هم خاطره انگ رفتیکه افسون با عصا به مدرسه م ییروزها

 ی. دو هفته بعد همراه پدرش و پرتو راهانشیاز اندازه دوستان و اطراف شیب یهایبه خاطر مهربان زیانگخاطره

مواظب باشد  یلیدو را به خانه رساند و به افسون سفارش کرد خ ررا باز کرد. مهرداد ه شیدرمانگاه شد و دکتر گچ پا

 «! راحت شدم!شیآخ»گفت:  دادیرا تکان م شیو پا دیکشیم یکه نفس راحت یاش شد. افسون در حالاداره یو راه

 «خودمم بود. یتو، تو گچ بود، انگار پا یمنم راحت شدم. پا»گفت:  پرتو

 «قربونت برم!»گفت:  ظیغل افسون

که به طرف  یرا پاک کرد. افسون در حال سشیاز صورت پرتو کرد و پرتو خندان با دستش گونه خ یماچ آبدار و

 «پرتو؟ میبخر ی. به نظرت چمیریبراش کادو بگ دیامروز تولد نگاره. با»گفت:  رفت،یاتاقش م

 منم دعوتم؟ -

 .ارمیکرد توام ب دینگار سفارش اک -
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 «کادو. یالبد برا»: دیخند پرتو

 «.میریکادو بگ میاول بر اریپرتو مانتوتو در ن»از اتاق داد زد:  افسون

 یکه افسون در خانه را بست، چشمش به زن تپل و چادر به سر نیرفتند... هم رونیاز خانه ب گرید یقیدو تا دقا هر

و نگاه کرد. زن لبخند زنان به افسون گفت: به پرتو انداخت و پرتو هم متعجب به ا یآمد. نگاه یافتاد که به طرفش م

 «رم؟یتونم چند لحظه وقتتو بگ یدختر خانم م دیببخش»

 «!نییبفرما»که جا خورده بود زن با او چه کار دارد لبخند زد و گفت:  افسون

 سوپر مارکت داره. ابونتونیکه سر خ یمن خواستگارم. مادر صادق. همون -

 یخواستگار یبود و از تجسم صورت چاق و پر آرامش صادق که مادرش را برا شده ریگغافل یکه حساب افسون

 «.شناسمشونیبله م»زد و گفت:  یاش گرفته بود، لبخند کمرنگفرستاده بود، خنده

. یانقدر پسرم خوبه! مومن. کار»کردن:  فیکه فکر کرده بود، افسون پسرش را دوست دارد، شروع کرد تعر زن

 «...هیخوببچه  یلیمهربون. خ

 «شرمنده... من قصد ازدواج ندارم.»حرف او آمد و گفت:  انیم افسون

 زم؟یچرا عز -

 فکر کنم. یاگهید زیاز دانشگاه به چ ریبه غ تونمیامسال کنکور دارم. نم -

 س من برم االن باهاش حرف بزنم؟نداره. مادرت خونه لتیبا ادامه تحص یپسرم مشکل -

 «مادرش فوت کرده!»افسون گفت:  یبه جا پرتو

خونه باهاش  ادیم یبابات ک ؟ی. خب... بابات چدونستمی. نمدیتو رو خدا ببخش»خجالت زده و ناراحت گفت:  زن

 «حرف بزنم؟

 «پدرمم نظر منو داره.»گفت:  افسون

 دخترم؟ یدونیاز کجا م -

 .دهیم تیاهم لمیاز من به ادامه تحص شتریچون اون ب -
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 «ن؟یشناسیرو م یشما کوچه سرور»دوباره اصرار کرد و افسون و پرتو کالفه شدند. پرتو گفت:  زن

خونه  نیبر نیحرف بزن یبا کس نی. اگه خواستییجا میبر دیبا میما االن کار دار»سرش را فرود آورد. پرتو گفت:  زن

 «خانمه.  ی. اسمش پردیما. مادر من مثل مادر افسونه. با مامان من صحبت کن

 کرد و رفت.  یاشان را داد. زن قبول کرد و خداحافظآدرس خانه و

 من که جوابشو دادم. ؟یگیم یپرتو معلوم هست چ -

 کرد؟یولمون نم یدیمگه ند -

 ساکت شد. افسون

 میر دوست داشتقدچه میبچه بود ادتهی! یها! از غذا راحتخوبه یلیخ امیافسون، شوهر سوپرمارکت»: دیخند پرتو

 «م؟یبخور میبردار یازش خوراک خواستیدلمون م یتا هر چ میسوپر مارکت داشت

 «!ریبه خ ادشیآره. »سرش را تکان داد و خندان گفت:  افسون

بود و خوشامد گفت.  ستادهیا شخوانیداشت، پشت پ یکه چشمان سبز یشدند. پسر جوان کیوارد مغازه بوت هردو

 هیتوام  خرمیافسون من انگشتر م»کردند و به انگشترها نگاه کردند. پرتو گفت:  یپرساحوالافسون و پرتو سالم و 

 «.ریبراش بگ یزیچ یادوکلن یعطر

 آمدند. رونیو ب دندیرا خر شانیقبول کرد و هردو کادوها افسون

و مرجان و نگار  نایوارد خانه دوستشان شدند. م بایتولد ز یچهار بود که افسون و پرتو همراه با دو کادو ساعت

خوشامد گفت. افسون به طرف نگار  گذاشتیم زیم یرا رو کیک کهیدر حال دایبه استقبالشان آمدند و ش زدهپیت

 «که از بوس متنفرم. یدونیم»و گفت:  اختاند یکند که نگار او را طرف یرفت و خواست با او روبوس

 «بدبخت! کنمیبوست م یکالسبا نیاز خدات باشه من به ا دیتو با»گفت:  یادیز یبا انرژ افسون

 و مرجان نظر داد. نایو در مورد لباس م دیرا بوس گرشیو دوستان د 

 شلواره چرا پاره پورس؟  نیـ ا 

 بپوشش. یقدرم براش گشاده. نگهش دار حامله شد. چهدهیبه! مرجانم که البد لباسشو آرش براش خربه ـ
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مال منو »فرار کرد و خندان گفت:  یاش کنند. افسون به اتاقو مرجان به سمت افسون هجوم آوردند تا خفه نایم

 «.دیمونیم رونیهمه ح دینیبب

 یدستش به او برسد او را داخل اتاق انداخت و هردو با صدا یکس کهنیو قبل از ا دیرا باز کرد و دست پرتو را کش در

آمدند. افسون سوت  رونیاز اتاق ب یو دامن ل یو پرتو با بلوز آب نیو شلوار ج دی. افسون با تاب سفنددیبلند خند

 «نگار. پیتوشخوشگل و خ یبه افتخار دوستا»زد:  ادیو فر دیکش

 «.یعوض شد یلیخ ؟یخودتو درست کرد یکجا رفت نمیبب»مبل انداخت:  یافسون را  رو نایم

 یباشه عروس ادمی! ؟یکارا بلد نیآره؟! از ا»و گفت:  ستیبه پرتو نگر نایو اشاره کرد. مزنان به پرتلبخند افسون

 «پرتو. شیپ امیخواستم برم ب

 «.هاکنهیکار نم یمفت»برداشت و محکم گاز زد و گفت:  یبیس افسون

 «.شگاهیآرا رمیاگه بخوام پول بدم که م»به سر افسون زد:  نایم

دم. گمشو از  یپول نم گهی! علناً داره مهاهییعجب بچه پررو»و گفت:  ستینگر د،یخندیبه طرف پرتو که م افسون

 «.دهیکارتو انجام نم یمن مفت یچشمام دور شو. دخترعمو یجلو

 «.شهیمن کنده م یدستا ریخوشگلت ز یشد موها ینطوریپس حاال که ا»افسون و گفت:  یدست برد به موها نایم

تو.  نیایب»: زدی. نگار داد ماطیبه دنبال او و او در حال فرار به ح نایفرار کرد. م نایو از دست م دیاز جا پر افسون

 «.ننتونیبیاالن از پنجره هاشون م هاهیآبروم رفت. همسا

سر به  . نگار چادر بهدندیو خندان داخل خانه دو زنانغیج نایهنگام زنگ خانه به صدا در آمد و افسون و م نیهم در

 «رو برداشته.محله هیسرو صداتون  نجا؟یچه خبره ا»کنان گفت: سمت در رفت و در را باز کرد. مادرش اخم

 «.ناانیافسون و م»دستش بود، داخل آورد و گفت:  وهیمادرش را که م نگار

 خدا به دادمون برسه. نجاس؟یس ااون دوستت که زلزله یوا ـ

 ادی. فقط تو رو خدا زرمی. من مدیشما راحت باش»کرد و گفت:  یپرسها احوالنگار داخل آمد و با تک تک بچه مادر

 «ناراحت نشن. هاهی. ظهره. همسادیسر و صدا نکن
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گرفت. افسون  لمیکرد و از دوستانش ف یلمبرداریرا آماده ف نیدورب دایچشم گفتند و با رفتن مادر نگار، ش دخترها

 «پخش شه. ترسمی. مرینگ لمیاز من ف»نگاه کرد و گفت:  نیپوست کندن به دورب وهیدر حال م

 «.نی. مواظب خودتون باشالمونایتو فام کنمیپخشش م رمیبگ لمیف یمن از هر ک»گفت:  نایم

 «آره؟!»و گفت:  دیترس پرتو

 «غلط کرده. مگه شهر هرته؟»زد و گفت:  نایبه سر م نگار

 «.رمیمن بگ روهیبذار بق نیتو برو بش»گرفت و گفت:  دایرا از ش نیبرخاست و دورب افسون

و مرجان که  ناینگار و م ریتصو ی. افسون در حال زوم کردن روردیرا بگ لمشانیها نشستند تا افسون فمبل یرو همه

مربوط به سه قاتل  کنندیمشاهده م زیعز نندگانیکه بب یریتصاو نیا»نشسته بودند گفتند:  یمیراحت و صم

 «فر داره... موهاشکه  یهستند. اون سیپل بیاکنون تحت تعقکه هم هیارهیزنج

 «تره.چون موهاش فر ترهیااز همه حرفه»نگار زوم کرد و گفت:  یرو شتریب

دوست  یلیآرشو که خ به اسم یپسر دهیکه قرمز پوش امیکی نیا»غضبناک مرجان زوم کرد و گفت:  ریتصو یرو

 «.ستیکار هنوز مشخص ن نیاز ا شزهیداشته کشته و متاسفانه انگ

 نیا»زوم کرد و گفت:  نایم یخنده. افسون رو ریهم زد ز نایحرف شروع به خنده کرد و م نیا دنیبا شن مرجان

افتاده تو کار  یخوانوادگ یایدیاز کار پخش س هیمعلومه چه جونور شافهیو ق ختیاز ر دهیپوش یخانومم که مشک

 «.یقاچاق و آدمکش

سالم در اومده به اضافه  نایخانوم خوشگله تو ا نیفقط ا»زوم کرد و گفت:  زدیو لبخند م ستادهیپرتو که ا یرو

 «.شنونیصداش پخشه. همه دارن م یول ستیجمع ن نیعموش که االن تو ادختر

 «نن؟یب ینفرو م شما سه ریکه االن دارن تصو ییهانوادهخا یبرا نیدار یچه صحبت»به دخترها گفت:  رو

 یحساب رویکیجشن تموم شه. حال تو  نیمن فقط منتظرم ا»گفت:  زیآم دیتهد یکرد و با لحن زیچشمانش را ر نایم

 «.رمیبگ

 «من چرا آرشو کشتم؟ دونهینم یکس»گفت:  یداربه طرز خنده مرجان
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روز تولد من چرا در شهر راه »را از دستش گرفت:  نیو دورب دیبه طرف افسون دو خوردیکه حرص م یدر حال نگار

 «؟یانداخت

 «کن! یلمبرداریتو ف دای. شنمیوسط بب نیایب»به پرتو گفت:  رو

هنگام سمانه و چند دختر هم از در  نیکردند و در ا یدخترها شروع به خنده و شاد یقیموس یباال رفتن صدا با

سوزن انداختن  یچنان خانه شلوغ شد که در خانه جا قهی. در عرض پنج دقوستندیمع آنها پداخل شدند و به ج

 کیحلقه بزرگ درست کردند و نگار را وسط جمع انداختند و رقص کنان تولدش را تبر کینبود. سمانه و افسون 

 گفتند. 

*** 

که داخل رفتند، چهره درهم  نیز بود. همبا مهین اطیبود که افسون همراه پرتو به خانه عمو فرهاد رفت. در ح غروب

 .دیدیها را نمکه در حال صحبت با مادرش بود و آن دیرا د مانیپ

 س؟کاره ی. چهیخانومه اصاًل ک نیپسر ا -

 خوشش اومده. ده،یافسونو تو مغازش د گهی. مدونمیمن چه م -

 «اصرار کرد. یلیخ یمن صبح جوابشو دادم ول»بلند گفت:  افسون

 «؟یاومد یتو ک»خودش را حفظ کند:  یکرد خونسرد یافسون سع دنیبرگشت و با د مانیپ

 «.یبرادر منم هست ی. ناسالمتگمینفر به تو م نینگران نباش! خواستم ازدواج کنم اول»لبخند زد:  طنتیبا ش افسون

افسون جان من »رفت. زنعمو گفت:  یطرفزد و به  یبود، لبخند کمرنگ امدهیکه از کلمه برادر خوشش ن مانیپ

 «.کردیاصرار م یلینه. مادر پسره خ ایبه بابات بگم  دونمینم

 .شهیم یزنعمو اصالً با بابام حرف نزن! عصبان -

 .کنمیفکرو م نیخودمم هم -

 کلشیه یلی. خشناسمیافسون اون پسررو من م»از خنده:  دیترک د،یبه خانه آمد و ماجرا را فهم ایکه پو شب

 !ششیپ یاس. جوجهگنده
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 کنم. هیبهش تک تونمیباشه که نم یخوبه که... اسکلت مردن -

 ؟یپس چرا ردش کرد -

 شدم. میانقدر رفتند و اومدند که من تسل دیشا ؟یدیخدا رو چه د -

 روتو برم...  -

 به اتاقش رفت و در را بست. مانیکه از کنارشان گذشت، هر دو ساکت شدند. پ مانیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 فصل

 یسرش رو کهی. افسون در حالکردندیدر و آن در صحبت م نیمدرسه نشسته و از ا اطیدنج از ح یاگوشه دخترها

از بسته  پسیمشت چ کی. نگار هم ختیاز بسته مرجان برداشت و به دهانش ر پسیمشت چ کیشانه مرجان بود، 

 «.ادیامروز ن شرو ندارم. کا یها! اصالً حوصله فروغبچه»: مرجان برداشت و گفت

 «.میباهاش کالس دار گهیو چهار جلسه د ستیحساب کردم ب»برداشت و گفت:  بسیچ یگریمشت د افسون

 «؟یحساب کرد اامیلیتعط»برداشت و گفت:  گریمشت د کی نگار

 «موند؟ یبه خودم چ نیمنو خورد یپسایها! همه چمسخره»با حرص گفت:  مرجان
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 «.رسهینم جاچیذره سخاوت داشته باش! آدم گدا به ه هی»برداشت و گفت:  پسیچ یگریمشت د افسون

انداخت و  یکه آرام و ساکت نشسته بود، نگاه دای. نگار به شختیرا داخلش ر هاپسیدهان مرجان را باز کرد و چ و

 «!یبانیسر در گر دا؟یچته ش»گفت: 

 «.امحوصلهی. بیچیه»گفت:  دایش

و  دندیدویم ییها را به خود جلب کردند که دنبال خانم عالاش توجه آنهنگام سمانه و دار و دسته نیهم در

 ن؟یمگه شما کالس ندار»: دیکش ادیافسون و دوستانش بر سرشان فر دنیبا د یی. خانم عالرفتندیاش مصدقهقربان

 «ن؟یریچرا باال نم

 «ها؟ ؟یکنیکار م یاونجا چ ست؟یجونم با تو ن ییمگه خانم عال»: دیکش ادیاز او بر سر افسون فر یبه طرفدار سمانه

 «!نیریش ییسمانه چا یا»لب گفت:  ریز مرجان

 «.ستندیآدم بشو ن نایمن ادبشون کنم. ا نیخانم! اجازه بد»انداخت و گفت:  ییبه خانم عال ینگاه سمانه

زدنه؟ چه طرز حرف نی. ایرو دادم اکبر یلیبهت خ کهنیمثل ا»به سمانه انداخت و گفت:  یاندهنگاه غر ییعال خانم

 «زود باش با دوستات برو سر کالست.

را در آورد. افسون و دوستانش به  شیتند به دفتر رفت و سمانه از پشت ادا ییحرف با قدمها نیبا گفتن ا ییعال خانم

 بارش کرد.  یمتلک یو هر کس دندیطرفش دو

 .میداریدماغ سوخته خر ـ

 نشه. عیضا نجوریآدم آبو با چنگال بخوره ا ـ

 «گفتن ندارم. یبرا یمن حرف»گرفت:  نییسر پا سمانه

خانم  ادی. فردندیبلند خند یخنده دخترها به هوا برخاست و افسون سمانه را در آغوشش انداخت و با صدا کیشل

 دیدوستاتونو جمع نکن گهید قهی. افسون و سمانه اگه تا دودنییباز که اونجا»در بلندگو دخترها را شوکه کرد:  ییعال

 «.رونیهمتونو از مدرسه انداختم ب دیببر

دانش آموز هم نبود. افسون و  کیاز  یمدرسه خبر اطیدر ح گرید یقیکار ساز شد و تا دقا ییخانم عال دیتهد نیا 

زده کردند. افسون خود را به شکل دامادها و نگار به  رتیها را حبار هلهله کشان به کالس رفتند و بچه نیدوستانش ا
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شدند.  افسون خود را وسط دخترها انداخت و مانند  سها در آورده و دست در دست هم وارد کالشکل عروس

هم به آنها ملحق شدند.  بهیستانش بنفشه و طهنگام سمانه و دو نی. نگار را به افسون رساندند و در ادیدامادها رقص

 دو نیکه ما ا دیاتاق عقد حاضر کن»دارش گفت: خنده تیبزرگش افسون و نگار را در برگرفت و با جد کلیبنفشه با ه

 «نداره نامحرم باشن. تی. خوبمیتا جوونو هر چه زودتر عقد کن

را وسط سکو گذاشتند و افسون و نگار را پشت آن  معلم زیها شگفت زده و خندان مغلغله شده بود. بچه کالس

تون بچه شمیمنم م نیازدواج کرد یها وقتبچه»: گفتیآمده بود با ذوق م شیاش سر جاکه حوصله داینشاندند. ش

 «باشه؟

 نگار»: کردیم یعقد جار غهیمقنعه نگار انداخت. بنفشه داشت ص یرو یدیشال سف نایخنده و م ریزدند ز همه

 «...یآب نبات به عقد آقا کی هیشمارا با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایخانوم آ

 «.یاری مانیبگو پ»گفت:  افسون

 «دوست پسرشه؟»خنده کنان گفت:  بنفشه

 «گفت. ینه بابا. الک»آرام گفت:  نگار

 «در آورم. یاری مانیپ»گفت:  داریمعن یبا لبخند بنفشه

وسط چرا اسم برادرش آورده شده. نگار که متوجه پرتو شده  نیا دانستیو نم ستینگریمتفکرانه به افسون م پرتو

 «نگار؟ یکجا رفت»آمد. افسون داد زد:  نییاز سکو پا یبرخاست و تند زیبود خجالت زده از م

 زیمپشت  یو صورت خندان افسون که به راحت ختهیکالس به هم ر دنیوارد کالس شد و با د یهنگام فروغ نیهم در

 «نجا؟یچه خبره ا»کالفه شد و گفت:  کرد،یم یمعلم نشسته و با دوستانش شوخ

 ینم ییتنها دیببخش»سالم کرد.  یرساندند و افسون با خونسرد شانیزهایخود را به م هیثان کیدر عرض  هابچه

 «برگردونم سرجاش. زتونویتونم م

 ؟یدار کاریمن چ زیبا م ـ

 «...میمراسم عقد داشت نجایشرمنده ا»ها انداخت و گفت: به بچه یدار ینگاه معن افسون

 «مراسم عقد؟!»متعجبانه گفت:  یاز خنده منفجر شد. فروغ کالس
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 «س!ش خاطرههمه»بلند گفت:  مرجان

 «.یخاطرات دوران جوان»گفت:  سمانه

 «. درسته؟یستیشما تو کالس من ن»به سمانه نگاه کرد و گفت:  یفروغ

 «بله، من به عنوان مهمون اومدم.» خند زد: لب سمانه

کالس و شمارو از  ادیکه راغب شده ب میکرد فیشما بهش تعر یایاومده. انقدر از خوب همانیبه عنوان م»گفت:  افسون

 «.نهیبب کینزد

کرده بود که من  فیشما به من تعر یافسون جون انقدر از کالسا»ها گفت: بچه رکانهیز یهاخنده انیدر م سمانه

 «شده بود. میحسود

 شیبه مرجان که صدا ستینگریمتواضعانه به او م یمتعجب از زبان چرب و نرم سمانه که همچنان با لبخند یفروغ

 نگاه کرد. زدیم

 استفاده کنن. تونیعال سیسمانه جون تو کالستون باشن تا از تدر نیاگه اجازه بد ،یفروغ یآقا ـ

 «.دینینداره. بش یاشکال»نداشت، گفت:  یجز همکار یاکه چاره یفروغ

 «کردم. ایمنتها شرم و ح یخوشگل امیلیبگم خ خواستمیم»در گوش افسون گفت:  سمانه

 منو کشته. اتیشرم و ح ـ

 ی. فروغگفتندینم یزیها نشسته و چبچه انیهم م بهیهم افتاد. بنفشه و ط گریبه چند چهره ناشناس د یفروغ نگاه

 «ن؟یشماهام با دوستتون هست»گفت: 

 «با اجازه شما.»مؤدبانه گفتند:  دخترها

داشته  یپرسش شیخب بهتره من از مطالب جلسه پ»رفت:  یاکرد و به طرف برگه تیبا سکوتش اعالم رضا یفروغ

 «.یمرتبطه با مباحث قبل دیباشم که شروع درس جد

 «!پرسه؟یازتون درس م ادیخاک بر سر بدبختتون، معلم کنکور م»آرام گفت:  سمانه

 لب گفت: ریز افسون
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 گرفته. دنشیدرس پرس دهیتو رو د ـ

 شیحفظ آبرو یبرا یحبس شده و هر کس هانهیشاگردانش بود. نفس در س ینگاه کرد که در حال تماشا یبه فروغ و

از حرکت غافل  تمندیرضا ی. فروغماندیها آنقدر باال بود که مطالب در خاطر نماما استرس خواندیتند و تند مطلب م

دوست نداشت در نظر  کسچی. هدیها پربچه یو آشکارا رنگ از رو آمدها بچه انیمحکم در م ییهابا قدم  اشرانهیگ

 یالحظه ینکند. فروغ شانیتا صدا دندیدزدیجلوه کند. افسون و دوستانش نگاهشان را از او م فیشاگرد ضع کیاو 

. کردیم یگرینگاهش را متوجه شخص د افتاد،یشخص از شدت اضطراب به حال مرگ م ی. وقتکردینگاه م یبه کس

 «به سکته افتادم. ستمیکالس ن نی! من که تو اهیوالئیعجب ه»سمانه آرام گفت: 

 «ما!ش»بود، کرد و گفت:  نییکه سرش پا نایبه م ینگاه یفروغ

با »نشسته بود، هراسان گفت:  نایاز م ترنییکه پا نیرینشان داد که با او نبوده. ش یو طور اوردیخودش ن یبه رو نایم

 «ن؟یمن بود

 «.دیخودش فهم»گفت:  ستینگریم نایطور که به مهمان یفروغ

 «که... کشتتیبابا خودتو نشون بده. نم»از پشت گفت:  افسون

 یرا که بخندد به طرف تخته بکشاند. فروغ یهر کس یفروغ دندیترسیجرات خنده نداشتند چون م یحت هابچه

 «خانوم؟ ستمیمگه با شما ن»با جذبه گفت:  بارنیا

 «.امیمن؟! چشم االن م»نگاهش کرد و گفت:  یتند نایم

 «ن؟یجا بپرس نیهم شهیم»و گفت:  برخاست

 اون باال. نییبفرما ریخنه ـ

 «.ترسنیها م. اونجا بچهنیجا بپرس نیهم شهیاگه م یفروغ یآقا»وساطت کرد:  افسون

 گفت.  یزیچ یحرف بودند. کالس را شلوغ کردند و هر کس نیانگار منتظر ا هابچه

 .نی. اونجا نبرگنیبله راست م ـ

 .میریگیاونجا استرس م ـ
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 نجایکه درس بلد باشه ا ی. کسکنهینم یفرق چیساکت! ه»زد:  ادیکه از شلوغ شدن کالس کالفه شده بود فر یفروغ

 «.کنهیاونجا براش فرق نم

 یاون جلو باال یفروغ یآقا»گفت:  یکند. افسون رو به فروغ یکشوقت کردیبا چشم و ابرو به افسون اشاره م نایم

جا  نیما از هم نیبذار شهیارمون بزنه. اگه مد خوادیداره؟ حکم اعدام. انگار معلم م یما چه حکم یبرا دیدونیسکو م

 «.میسواالت شما باش یجوابگو

ام تو»کرد و گفت:  تشانیاذ شتریاند بدرس نخوانده دانستیدانش آموزان کاماًل آشنا بود و م یهاکه به حقه یفروغ

 «.زنمیدارتون م دیمنو بد یجوابا نیباال. اگه نتونست نیا ایبا دوستت ب

کالس  نیسنگ یفضا انیزد و در مقرار نداده، آرام به سرش  ریرا تحت تاث یوجه فروغ چیحرفش به ه دیکه د افسون

از دوستانش لبخندزنان گفت:  یها نگاه کرد. سمانه به طرفداردوباره به بچه یبه طرف سکو رفتند. فروغ نایهمراه م

 «بعد. یسر یباشن برا هی... بقگهیدو نفر بسه د»

 «.همانیاز شما نظر نخواست خانم م یکس»به سمانه انداخت و گفت:  یایگاه جدن یفروغ

مراعات ماام  نجایا میما که دلمون خون شد. اومد»انداخت و به مرجان گفت:  یافسون نگاه یخال زیبه م سمانه

 «.زونهیریتخته گوشت تنشونو م یپا برهیرا به را دوستامونو م کنه،ینم

 «شماام برو.»: ستیآشکارا به لرزه در آمده بود، نگر شیبار به نگار که دست و پا نیا یفروغ

رفت. مرجان به  نییچشم گرداند و سرها پا یکرد اعتماد به نفس افسون را داشته باشد. فروغ یبرخاست و سع نگار

 «شما ام برو.»: هم متوجه حقه او شد و گفت یتا فکر نکند درس نخوانده. فروغ کردینگاه م یصورت فروغ

 «داوطلب باشم؟ تونمیمن م دیببخش»گفت:  روشنک

 «.ارمیخانوما داوطلبم م نیبعد از ا»به او انداخت و گفت:  یانگاه محترمانه یفروغ

به سمت شاگردانش رفت تا از آنها درس بپرسد. نگار  عیسر ییهاهم با قدم یو فروغ دندیکش ینفس راحت دخترها

 «نخوندم. یچیه»لب به افسون گفت:  ریز

 «!ستیمهم ن»زد و گفت:  یالیخ یخود را به ب افسون
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سوالش را مطرح کند، در  نیکه خواست اول نیداشته باشد و هم نیبه حاضر یخوب دیتا د ستادیگوشه کالس ا یفروغ

 یی. خانم عالدندیرا کنار در کالس د ییو خانم عال ستندیها ذوق زده به جانب در نگرکالس به صدا در آمد. بچه

او از در خارج شدند. با رفتن آنها کالس ناگهان مثل  همراهآخر کالس رفت و کامالً  یکرد و فروغ یبه فروغ یااشاره

 کیخواست. نگار از شدت اضطراب نزدو از آنها تقلب  دیدوها بمب منفجر شد. افسون تو سرزنان به سمت بچه کی

 «!اد؟ینتونه ب رهیجونشو بگ لیعزرائ شهیم یعنی»: گفتیدست به آسمان بلند کرده، م نایکند و م یتهبود قالب 

 «حله. تو فقط به دهن من نگاه کن. یبه دهن من نگاه کن»گفت: و  دیدودنبال افسون  سمانه

 «.دیفقط به دهن من نگاه کن»بودند، گفت:  ستادهیسکو ا یکه باال ییهابه بچه و

 «.دیبود نجایخودتون ا دیها فکر کنسمانه دستم به دامنت. بچه»: زدیم غیاز آن باال ج نایم

 «.دیدرسو متوجه نشد د،یستیبلد ن دیبا هم بگ یهمگ»داد زد:  دایش

 زشیساکت و خاموش شد. به طرف دخترها آمد و پشت م کبارهیچند سرفه کرد و داخل آمد و کالس به  یفروغ

 «.میکنیخب اول از شما شروع م»گفت:  ناینشست و رو به م

دهان  دنینگاه او را دنبال کرد. با د ریمس یبه سمانه نگاه کرد و فروغ نایسوال از او کرد. م دنیو شروع به پرس 

 «؟یخوایکمک م ستیکالس ن نیکه مال ا یاز کس»گفت:  نایخورد، بهتش زد. رو به م یتکان م یسمانه که به آرام

 یدارخنده زیمگه چ ن؟یخندیم یچ یبرا»نگاهشان کرد:  زیسرزنش آم یخنده و فروغ ریستانش زدند زو دو افسون

 «گفتم؟

 «داره. ییسمانه اطالعات باال»به سمانه که لبخند بر لب داشت انداخت و گفت:  ینگاه افسون

 داره؟ یچه ربط ـ

 «.نمی. برو کنار تخته واستا ببیکه معلومه درس نخوند طورنیا»نگاه کرد و گفت:  نایبه م یسکوت کرد. فروغ افسون

 «؟یاآماده»به افسون نگاه کرد:  بارنیا یبه طرف تخته رفت و فروغ نایم

 آمادهِ آماده. ـ
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به پرتو که نگاهش  یا. افسون بوسهستندینگریم یمتعجب از اعتماد به نفس افسون گاه به او  و گاه به فروغ همه

از حرکات او  رانیح یاش گرفت. فروغدر آورد و خنده یرستاد و به سمانه نگاه کرد. سمانه شکلکمتوجه او بود ف

 سوال کرد. دنیشروع به پرس

 .دیخوردش کن شهیجواب بدم. اگه م ینطوریا تونمیمن نم هیکل یلیسوال خ دیببخش ـ

 «نه. ای ی. درست جوابمو بده... درس خوندپرسمیسؤال م هی! من ازت نیبب»بر لب نشاند:  یپوزخند یفروغ

 «نه، متأسفانه نتونستم.»نگاه کرد:  یبه دوستانش که منتظر جواب او بودند انداخت و سپس به فروغ ینگاه افسون

 «دوستت واستا. شیبرو پ»شد و سپس گفت:  رهیافسون خ یبه چشمان راستگو رهیخ یمدت یفروغ

 «جلو. ایشما ب»نگاه کرد:  د،یلرزیبه نگار که م بارنیا ی. فروغستادیکنار او ا فیرفت و بال تکل نایبه طرف م افسون

. نگار دست و پا شکسته مشغول دیپرس یبه صورت مضطرب او انداخت و سوال ینگاه یشد. فروغ کترینزد نگار

ها شما»ها گفت: چهچانه گذاشت و رو به ب ریو دست ز  زیم یابرو در هم برد، آرنجش را رو یجواب دادن شد. فروغ

 «گفت؟! یچ نیدیفهم

 «.میدیبله فهم»نگار گفتند:  یحفظ کردن آبرو یبرا یاو عده افسون

 «بگو منم متوجه شم. یطورهیگفت؟  یچ»به افسون نگاه کرد وگفت:  یفروغ

 «که به شما انتقال بدم. دمینفهم یدر اون حد»زد و گفت:  یلبخند افسون

 یای. مسخره کردند منو... چه پشت کنکورنمیساکت بب»: دیکوب زیم یمحکم رو یاز خنده منفجر شد و فروغ کالس

 «کنم. یکنکور آمادشون م یکالس واستادم برا نیتو ا یطور. موندم من چهنایا انیالیخ یب

 «دوستات. شیبرو پ»نگار نگاه کرد وگفت:  به

گروهت  یبه اعضا دیتوام که با»گفت:  یهمه معلوم بود. فروغ یهم برااو  فیرفتن نگار، مرجان ماند و تکل با

 «؟یگفتن ندار یبرا یحرف ،یندیویبپ

رو که دفعه بعد درس شما دمیمن از عوض خودم و همه دوستام قول م». مرجان گفت: دندیخندیم یرکیزریز هابچه

 «.میایاز خجالت امروزتون در ب نجایا میاومد یو وقت میکامل بخون
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حرفا  نیبرو اونجا واستا خانوم، من گوشم از ا»به حرف مرجان به دوستانش اشاره کرد و گفت:  تیاهمیب یفروغ

 «پره.

 یبه آرام یدرست شد و هر کس یادخترها حلقه نیدر ب یا. لحظهستادیبه طرف دوستانش رفت و کنارشان ا مرجان

 «د؟یاونجا واستاد دیدار یاحساس خوب یلیخ»جا برخاست و به دخترها نگاه کرد:  از یگفت. فروغ یزیچ

 لیدل هیدرس نخوندنتون  یبرا»شروع به قدم زدن در کالس کرد:  ی. فروغتندیساکت شدند و به او نگرس دخترها

 «.دینیتا بذارم بش دیقانع کننده بگ

 «م؟ینیبش دیذارینم میاگه نگ یعنی»گفت:  افسون

 «نه.»به جانب او نگاه کرد و گفت:  یفروغ

 «.میتولد بود»گفت:  ریسر به ز مرجان

 «د؟یعذرتون موجهه که درس نخوند دیچون تولد رفت»: دیاز صورت افسون به صورت مرجان چرخ یفروغ نگاه

 «بوده؟ تولد کدومتون»بودند، انداخت و گفت:  ستادهیکه ا ییبه دخترها ینیزبینگاه ت یسکوت کردند. فروغ دخترها

مبارک باشه »درشت شده به نگار نگاه کرد و سرش را تکان داد:  یبا چشمان یدستش را باال برد. فروغ یبا نگران نگار

 «خانوم!

 «.دینیبش نییبفرما گذرم،یتولدتون بوده م کهنیاز شما به خاطر ا»محترمانه گفت:  یتشکر کرد. فروغ نگار

 رشیدستگ یزیچ یبعد هم به نگار. نگار دو دل مانده بود و از چهره فروغنگاه کردند و  یبا تعجب به فروغ همه

 لب گفت: ری. زشدینم

 واقعًا برم؟ ـ

 :کردینگاهش م تیبا جد یفروغ

 معلومه! ـ

چه باور کرد! »کرد:  خکوبیاو را بر جا م یفروغ زیرآمیکه لحن تحق رفتیم زشیبه خود داد و به سمت م یجرات نگار

 «!یتره که دوستاتو از درس خوندن انداخت نیگناه تو سنگ
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و سرزنش شده بودند. طاقتش را از دست داد و  خینگاه کرد. چشمانش پر از توب یو به فروغ ستادیاز حرکت ا نگار

 «داشتم؟خودشون درس نخوندند. یریمن چه تقص»گفت: 

 «رو خراب نکن!بابا ما»آرام گفت:  افسون

کالس هستند که درس نخوندند و تولد  نیهم تو ا یاگهید ینکن! البد کسا ییواس من مظلوم نما»گفت:  یفروغ

 «رفتند.

 «.پرسمیامروز از همتون درس م»بلند گفت:  یها کرد و با صدارا متوجه بچه اشیطوفان نگاه

کتابا »زد:  ادیمتوجه شد و فر یآن را مطالعه کنند اما فروغ یجزوه باز کردند تا پنهان دهیپر ییبا رنگ و رو هابچه

 «بسته.

دادن جواب یرا برا یها نفراتآن نیتا از ب کردیبه دخترها نگاه م یها را بستند. فروغلرزان کتاب ییهابا دست هابچه

 یغدر چشمان فرو یا. عدهکردندیزده خود را پشت دوستانشان پنهان مها وحشتاز بچه یاتخته ببرد. عده یپا

 دنیخود را آماده پاسخ نشان دهند. افسون که از د کردندیم یسع یتظاهر یدهابا لبخن یاو عده کردندینگاه نم

 اش بلند نشود. خنده یدهانش گذاشت تا صدا یاش گرفته بود، دستش را رووضع خنده نیا

اش برده بافته یاش را تا وسط موهاهزده و مقنع یمنحصر به فرد پیروشنک را صدا زد. روشنک که آن روز ت یفروغ

جواب داد و حس  یگریپس از د یکیمشغول پرسش شد. روشنک سواالتش را  یتخته رفت و فروغ یبود، پا

 کرد.  کیها را تحرحسادت بچه

 «قدر عوض شده!چه نو،یا»آرام به مرجان گفت:  افسون

 «شده. یفکر کنم عاشق فروغ»گفت:  مرجان

 !کنهیبراش م امیچه ناز ـ

 «د؟یشما هم جشن تولد بود»از روشنک تشکر کرد و گفت:  یفروغ

 «دعوت نبود.»روشنک گفت:  یبه جا افسون

 «دم؟یمن از شما سوال پرس»شد:  رهیدر صورت او خ ی. فروغدندیها خند بچه
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وقار به با یکرد آرام باشد. لبخند یزد و سکوت کرد. روشنک با خشم به افسون نگاه کرد. سع یلبخند کج افسون

 «.خوندمیاگه جش تولدم دعوت بودم اول درسمو م یفروغ یآقا»زد و گفت:  یفروغ

 «!نیریشخود یا»آرام گفت:  مرجان

 «!نییازتون متشکرم. بفرما دیکه دار یایشناسفهیبه خاطر حس وظ»با احترام گفت:  یفروغ

تولد  نیپرس یازش نم»را متوجه خود کرد:  یافسون فروغ یش را کامل گرفت. صدااپرتو بود. پرتو نمره یبعد نفر

 «نه؟ ایبوده 

 «؟یزنیحرفم م ،ینخوند ؟درسیصحبت نکن شهیم»شده بود، گفت:  یکه از دخالت افسون در کارش عصب یفروغ

 کردم. یادآوری ـ

 .یباش  آورادی خوادیهست، نم زیخودم حواسم به همه چ ـ

 «؟یام جشن تولد بودشما»به پرتو گفت:  رو

 «بله.»انداخت و با خجالت گفت:  نییسرش را پا پرتو

 .یدرستم خوند یول ـ

 «.خونهیدرس نم رهیتولد م کسچی! پرتو استثناست. هیفروغ یآقا»دخالت کرد:   افسون

درس  شدی. نممیخسته بود یلیخ میکه از تولد برگشت روزی. ما دگهی! راست میفروغ یآقا»ادامه داد:  مرجان

 «خوند.

 یساعت وقت گذاشته بود میاگه ن روزی. ددنیقدر به خودشون حق مچه»متعجبانه به شاگردانش نگاه کرد:  یفروغ

 «.یکردینم یخودیبا من بحث ب نجایاآلن ا یدرستو بخون

 «دو سه ساعت براش وقت بذارم. دیبا فهممیم ریندارم. خودم  زبانو د یها کارمن با بچه»گفت:  یبا ناراحت نگار

 «ن؟یبا دوستتون موافق ایک»ها گفت: رو به بچه یفروغ

متعجب به افسون  یهمه دستشان را باال ببرند. فروغ کردیکالس باال رفت. افسون اشاره م یهااز بچه یمین دست

 «؟یدستشونو باال ببر یخوایم یزورک ؟یکنیم کاریچ»نگاه کرد: 
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 .رندیگیم ادیآخه کالس گذاشتند. همشون سه ساعته  ـ

 .رتریهم د ایبعض رند،یگیم ادیزودتر  ایبعض ؟ییتو دل اونا ؟مگهیزنیهمه حرف م یتو چرا جا ـ

 «.رندیگیم ادیهمه  نهیمهم ا»با لبخند گفت:  افسون

 «!ریکالسو به مسخره نگ»نگاهش کرد:  زیسرزنش آم یفروغ

 چشم. ـ

 «.پرسمیم. جلسه بعد ازتون دینیبش دیبر»تخته گفت:  یدر حال رفتن به سو یفروغ

را آغازکرد. افسون جزوه زبان  سشیاز جا برخاست و تدر یخودشان رفتند و نشستند. فروغ زیدختر به سمت م سه

 «.یخواستگار انیم نایفردا شب آرش»: دیشن یمرجان را به آرام یگذاشت و صدا زشیم یرا رو

 «خدارو شکر.»دست باال برد:  افسون

 !نیجلو بش ایب یاریافسون  ـ

 . کردینگاهش م تینگاه کرد که با جد یبه فروغ افسون

 .شهیتکرار نم گهید ـ

 که گفتم کن. رویکار -

ساکت کالس خواست  یاز دخترها یکیاز  یرا برداشت و جلو آمد و فروغ اشیجزوه و جامداد انیچشم گو افسون

گذاشت.  زیم یاش را روقرار داشت، نشست و جزوه یکه درست مقابل فروغ یصندل ی. افسون روندیعقب بنش

 یفروغ کهنیا یبود. برا دهمعذب ش یبه کتاب انداخت. افسون کم ینشست و نگاه زشیآمد و پشت م یفروغ

به  یاز پنجره کنار فروغ ینظرش گرفت. باد سرد ریز یچشم ریانداخت و ز نییمتوجه نگاهش نشود، سرش را پا

 باز بود نگاه کرد. مهیداخل آمد و لرز تمام اندامش را فرا گرفت. بازوانش را فشرد و به پنجره که ن

 سردته؟ ـ

 «بله.»گفت:  ی. به آرامدندیرسیمهربان به نظر م یشد. چشمانش کم دهیکش یاز پنجره به سمت فروغ نگاهش
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کالس  ی. هوانینبند یفروغ یآقا»ها برخاست: اعتراض بچه یکرد تا پنجره را ببندد که صدا دست دراز یفروغ

 «.فهیکث

 افسون پالتوتو بپوش! -

 هوا خوبه. یفروغ یآقا -

 «دوستتون سردشه.»ها پنجره را بست و گفت: اعتنا به حرف بچه یب یفروغ

فشرد و در  ی.  قلبش را به آرامدیاو نفهم یاز حرفها چیالس هک انیبرخاست و به سمت تخته رفت و افسون... تا پا و

 دل گفت:

 ! چرا انقدر خوشم اومد ازش؟دفعه؟یچم شد  ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 فصل

. حس دیفهمیاز کلمات کتاب نم چیآن زل زده بود اما ه یاتاق پرتو، افسون سر جزوه زبان نشسته و به محتوا در

او  دیاز د خواستیتفاوت باشد. دلش م یبه کالس زبان ب توانستیزبان. انگار نم ریمبهم به دب یداشت. حس یبیعج

 «تا چهارشنبه شش روز مونده. افسون»باشد. پرتو متعجب از درس خواندن افسون گفت:  نیبهتر
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 عقبم آخه! یلیخ ـ

فردا فکر  داریه دهم نگذاشت و ب یداشت. تا صبح پلک رو یگریافسون حس و حال د یقبل از چهارشنبه برا شب

خورد و  یخواب بود. صورتش را شست و صبحانه مختصر یشد، چشمانش هنوز ب داریپرتو ب یکرد. صبح که با صدا

حرف  گریکدینشسته بودند و با  شانیهامکتین یرا برداشت و همراه پرتو روانه مدرسه شد. دخترها رو فشیک

م اصاًل درس تو کله خوره،یکور شرکت کردن امسال من به درد  نمها کنبچه»: گفتیم حوصلهی. مرجان بزدندیم

 «کالساام ندارم. نیحوصله ا ی. حترهینم

 «.یو انقدر از درس زده شد یخوبه هنوز ازدواج نکرد»متعجبانه گفت:  نگار

 .میسهل گهی. من وشماها که دکارنیها همه بکرده لیدکتر و مهندسا و تحص ـ

 «بود که به شدت درس خوندم. ییاز روزا یکی روزید»گذاشت و چشمانش را بست:  زیم یسرش را رو افسون

. نگو خانم یزنیم جیگ یلیامروز خ گمیم»بلند کرد و با دقت به صورتش زل زد:  زیم یسر افسون را از رو مرجان

 «بچه درسخون شده.

که بابام برگرده  ی. با پرتو قرار گذاشتم تا زمانتیبابام رفته مامور»گذاشت و گفت:  زیم یدوباره سرش را رو افسون

 «.میدرس بخون

 «خوش به حالتون!»با حسرت گفت:  دایش

 «حق نداره چشممون بزنه. یکس»آمده بود باال برد:  نییاش را که پاسرش را بلند کرد و مقنعه افسون

 «نزدن دست خود آدمه؟ ایوا... مگه چشم زدن »گفت:  مرجان

 از شما چشمش شور بوده. یکیاگه از درس خوندن منصرف شدم  دونمیم نویفقط ا دونمیمن نم ـ

 «صورتمو بشورم.»گفت:  «؟یریکجا م»: گفتیدنبال حرفش از جا برخاست و در مقابل سوال مرجان که م به

مشغول درست کردن  نهیمدرسه چشمش به سمانه افتاد که در آ یبهداشت سیرفت و داخل سرو نییپا افسون

برداشت و آن را پر از آب  بشیاز ج ییگل کرد و مشما طنتشیبود، دست و صورتش را شست و ناگهان ش شیموها

شد و سر و  یسرش خال یسرد رو بپارچ آ کی. ناگهان خواندیخودش شعر م یجا برااز همه خبریکرد. سمانه ب
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سمانه  یاز آب و عصب سیچهره خ دنی.  افسون با ددیون را دبه عقب برگشت و افس رانهیصورتش شسته شد. غافلگ

 «.ینستیاگه وا ینامرد»شروع به خنده کرد و پا به فرار گذاشت. سمانه با حرص گفت: 

 کیو با  سی. سمانه هم با سر و صورت خدیزده به کالسشان دو جانیو ه دیدو رونیمدرسه ب ییاز دستشو افسون

را محکم گرفت. سمانه از  رهی. در کالس را بست و دستگدی.. افسون به کالسشان رسپر از آب به دنبال او.. یمشما

 «!کشمتین درو افسون... افسون میباز کن ا»: زدیم ادیداد و فر یرا تکان م رهیپشت در، دستگ

 «ن؟یکرد یباز شما دو تا با هم شوخ»سر و وضع سمانه به خنده افتادند:  دنیباز شد و دوستان افسون با د در

و داد زد:  دیکالس دو رونی. سمانه مرجان را هل داد و بدیدو رونیمرجان سمانه را نگه داشت و افسون از کالس ب 

 «فرار نکن. یخودیروت. ب کنمیم یآبو خال نیواستا! من که ا»

 یپله بود که دستانبه جلو خم شد و در حال افتادن از پانزده  یادیو ناگهان با سرعت ز دیپله لغز یافسون رو یپا

به جانب شخص  دهیپر یسقوط نجات داد. وحشت زده و با رنگ یپله اول نگه داشت و از خطر حتم یاو را رو یقو

و قلبش چنان  امدهین شی. نفسش هنوز سر جانزدپلک هم  ینبود، نگاه کرد و حت یجز فروغ ینجات دهنده که کس

 یرو یلحظه حساس نیدر چن یاگر فروغ گمانیبود. ب نهیآمدن از قفسه س رونیهر لحظه در حال ب ییکه گو دیتپیم

خجالت  یمدرسه قرار داشت. فروغ یهازده بچه رتیجان او در مقابل چشمان ح یبود اکنون جسم ب ستادهیپله نا

 «حواست کجاست؟»و گفت:  دیبا شاگردش ابرو در هم کش دستشزده از تماس 

 «.دیببخش»خارج نشده بود، گفت:  شیهنوز از شوک اتفاق چند لحظه پ کهیو در حالآب دهانش را فرو داد  افسون

 اشیشانیپ یرو یها افتاد. عرق سردپله یدر باال یاها و عدهپله نییدر پا یامتعجب عده یهابه چهره یفروغ نگاه

 «خدا بهت رحم کرد. یلیحواستو جمع کن. خ»کرد خونسرد باشد:  ینشست و سع

 یپر از آب رو یی. مشماکردیو صحنه را با خود مرور م ستادهیبه دنبال حرفش روانه کالس شد. افسون همانجا ا و

 ییکجا»: گفتیمرجان که م ی. با صدادینفهم چیغرق بود که ه یشد اما او آنقدر در فکر فروغ یسرش خال

 به خود آمد و به مرجان نگاه کرد.« افسون؟!

 ؟یمات واستاد جانیچته؟ چرا هم ـ

 «!م؟یکالس دار یمرجان! ما االن با فروغ»گفت:  کرد،یاو نگاه م یخال یطور که به جاهمان افسون

 . رفت تو کالس.میآره. بدو بر -



 افسون

122 
 

! ؟یکار کن یمقنعتو چ یخوایم» فرو رفته بود، گرفت و به طرف کالس برد:  گرید یدست افسون را که در عالم و

 «شده. یخال سیخ

 .دونمینم ـ

به  یاو جلب شد. پرتو با نگران سیخ یها به مقنعه و مانتوهمراه مرجان از در کالس داخل رفت و توجه بچه افسون

 «؟یآب سیشده؟! چرا خ یافسون چ»سمت او آمد و گفت:

 گر او بود.  و نظاره ستادهیگوشه کالس ا ی. با خونسرددیچرخ یفروغ یافسون به سو نگاه

 ... یبپوش ارنیب یزیو بگو زنگ بزنن خونتون برات چ نییبرو پا ـ

 کالس گفت: یهااز بچه یکی آتنا

 !یسرت کن دمیشال م هیو پالتوتو بپوش! منم  اریمانتوتو در ب ـ

به طرف تخته برگشت و در  یبود رفت و با تشکر شال را از او گرفت. فروغ یبه سمت آتنا که دختر مهربان افسون

 «تا سرمو برگردونم پالتو تو تنت باشه.»گفت: حال نوشتن مطلب 

با  یجور نیهم»لب گفت:  ریز طنتیروپوشش. مرجان با ش یهاو افسون شروع کرد باز کردن دکمه دندیخند هابچه

 «برادرته. امیافسون. فکر کن فروغ نیبلوز و شلوار بش

 «.کنهیکار م یچ مینیافسون عوض نکن بب»از آن طرفتر خندان گفت:  نایم

 «تو؟ یندار ایشرم و ح»نگاه کرد و گفت:  نایبا اخم به م نگار

پالتو را  یهااش گرفته بود، دکمهها خندهبچه رهینگاه خ انیکمک کرد افسون پالتو را تنش کند. افسون که در م و

 «...گهید نیبرگرد ن؟یکنیورو نگاه م نیچرا ا ه؟یچ»که برگشته بودند، گفت:  ییهابست و مرجان رو به بچه

 «.گردمیدارم بر م»به عقب زد و گفت:  یچرخ یفروغ

 «.دهینه! هنوز نپوش»زدند:  غیسر به سرش گذاشتند و ج هابچه

 «قدر کار داره؟!مانتو عوض کردن مگه چه هی»با گچ گفت:  یدر حال نوشتن مطلب یفروغ

 «. کارش تموم شد!نیبرگرد»بلند گفت:  یاش را در آورد و شال سبز آتنا را هم سر کرد. نگار با صدامقنعه افسون
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شده بود و ظاهر  یو دوست داشتن بای. زدیسبز رنگ د یو شال اهیس یبرگشت و افسون را فرو رفته در پالتو یفروغ

مهمون وارد کالسمون  هیانگار »زد و گفت:  یلبخند محوکالس خاص کرده بود.  یهابچه انیمتفاوتش انگار او را در م

 «شده.

 . نیاحتراممو نگه دار دیپس با -

 .یدرس جواب بد نجایا یایب دیکرده با رییتغ فرمتیونیو االنم  یکرد یطونیاتفاقًا بر عکس. چون امروز ش -

 د؟یکن همیتنب نیخوا یم -

 «.ینکن طنتیهوس ش گهیتا د»سرش را فرود آورد و گفت:  یبا حالت مغرور وخونسرد یفروغ

 «!طنتایش نیتا باشه از ا»لب گفت:  ریزد و ز یلبخند افسون

 «ام.من آماده»به او گفت:  رو

ها قرار گرفت. رو به افسون گفت: بچه دیکرم رنگش در معرض د وریکرد و پل زانیآو یصندل یرا رو اشیباران یفروغ

 «باال. ایپس ب»

دخترعموها  کهنیمثل ا»به پرتو کرد:  ینگاه یو پرتو دستشان را به عنوان داوطلب باال بردند و فروغ روشنک

 «ان.آماده یحساب

 «آمادهِ آماده.»گفت:  افسون

 نیایهر دوتون ب»ها را بسنجد، گفت: جالب شده بود از هردو درس بپرسد تا سطح اطالعات آن شیکه برا یفروغ

 «باال.

لرزان دست  یبا قلب آمدیکه به سمت سکو م نیا نیو در ح دیطول کش یافسون کم یول دیسکو رس یزود باال پرتو

 «.دیدعام کن»: گفتیو م دادیرا فشار م یاعده

 نیبه هر دو انداخت و فکر کرد کوچکتر یقینگاه دق یپرتو دست او را فشرد. فروغ دنیبا د ستاد،یسکو که ا یباال 

. پرتو دهیهستند. صورت پرتو گرد بود و صورت افسون کش نیو دلنش بایندارند اما هر دو ز گریکدی به یشباهت

بود و چشمان افسون  یشیبلند قدتر. چشمان پرتو مهربان و م یو کم دیمتوسط. افسون سف یگندمگون بود با قامت

 ... غم دار. یشوخ و کم
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چشمان او قرار گرفت و  ریتحت تأث یا. لحظهنشستیخاص م یدر چشمانش غم دیخندیافسون نم یواقع وقت در

سوال. پرتو با آرامش و وقار  دنیکند. رو به پرتو کرد و شروع به پرس یخال یدرس ریکرد فکرش را از مسائل غ یسع

 .ردیرفتند تا او وسطشان قرار گ یدو دختر عمو آمد و هر کدام به طرف یمشغول پاسخ شد. به سو فیظر ییو صدا

 «ه؟یجواب چ»تخته نوشت و به پرتو گفت:  یتست پا کی

به نظرتون جواب »به شاگردانش نگاه کرد و گفت:   یرا داد و جواب درست را مشخص کرد. فروغ حاتیتوض پرتو

 «درسته؟

 نیهمه مطمئن»: دیدوباره پرس یکننده بود انداخت و فروغ گمراه یبه سؤال که کم یکردند. افسون نگاه دییتأ همه

 «که درسته؟

 دست باال بردند که درست است.  یابه شک افتادند و گفتند جواب پرتو غلط است و عده یاعده

 «سوال مشکل داره. نی. استیدرست ن چکدومیه گمیمن م»گفت:  نایم

 «! قدر خودتو بدون!یاتو نابغه»: دیچرخ نایبه طرف م یفروغ نگاه

 «دارم. لیدل»خنده کنان گفت:  نایاز خنده منفجر شد و م کالس

 «ه؟یشما نظرت چ»به او به روشنک نگاه کرد:  توجهیب یفروغ

 «به نظر من جواب غلطه...»گفت:  زیبرانگمودبانه و توجه  یبا لحن روشنک

 «!لیدل»ها نگاه کرد: به بچه« .یشیم کینزد یدار»با گفتن:  یرا گفت. فروغ لشیدال و

 «.دمیمن فهم»بلند گفت:  یکه افسون با صدا دنبال جواب بودند همه

خود  رینگاه نافذ او چنان قلب و روحش را به تسخ یالحظه ی. براختیو قلب افسون فرو ر دیبه طرف او چرخ یفروغ

. جوابو تو هیسوال انحراف نیا»کوتاه کرد و شروع به جواب دادن کرد:  یاانداخت و سرفه نییدر آورد که سرش را پا

 «خودش داره...

که  حاتشیارائه داد. توض یخوب حیگذاشت و در مورد هر کدامشان توض هانهیگز یدست رو یادیبا اعتماد به نفس ز و

 «!یدرست گفت»: دادیسرش را متعجبانه تکان م یفروغ د،یرس انیبه پا
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گذاشت. خم شد و  نهیس یدست رو یتصنع یتیدخترها به لرزه در آمد. افسون با جد یهاکف زدن یاز صدا کالس

: گفتیو افسون با خنده به پرتو م زدندیها نامش را صدا مکف زدن انیاحترام کرد. دوستانش در م یها ادابه بچه

 «.کننیم ریآدمو جو گ»

 «بسه. قیخب... تشو لهیخ»بلند گفت:  یفروغ

پسر من تونست جواب بده... جالبه اون پسر که  یاز شاگردا یکیسؤالو فقط افسون خانم و  نیا»ها گفت: به بچه رو

 تونهیاز من نم ریبه غ کسچیغرور به من گفت ه تیبا نها روزیشونه و دمدرسه یزهوشایاز ت یکیجوابو گفت  نیا

 «جوابو بگه... نیا

 ها در آمد.بچه یو صدا سر

 !یچه از خود راض ـ 

 افسون جوابو درست گفته. دیبهش بگ ـ

 بوده! ییعجب بچه پررو ـ

 «راحت شد؟ التونی. خگمیمن از عوض همتون بهش م خبلهیخ»و گفت:  دیدستانش را به هم کوب یفروغ

 یها. نگاه هر دو در صورتیافسون ماند و فروغ بارنینشست. ا یصداها خاموش شد و پرتو با اشاره فروغ سرو

گفت:  زیآم نیتحس یبا لحن یآتش شده. فروغ کپارچهیگهان افسون حس کرد که تمام وجودش رها شد و نا گریکدی

 «.یشیشاگرد نمونه کالس خودم م یدار»

 «.سیبنو گمویکه م یتست»و رو کردن احساسات او گفت:  ریاز ز خبریب ی. فروغدندیافسون درخش چشمان

 یها انتقال داد. فروغبه بچه یکاف حاتیکرد به خود مسلط شود. سؤال را نوشت و هر تست را با توض یسع افسون

! در هیدختر باهوش": کردیاش را گرفته بود با خود فکر مکه با دو انگشتش چانه یو درحال ستادهیسکو ا یانتها

 ".کردمیموردش اشتباه فکر م

 «.ینیبش یتونیم»نگاه کرد و گفت:  داد،ین مبه افسون که به دوستانش دست تکا و

رفت و کنار مرجان نشست و از گوشه و کنار حرف  اشینگاه عالقه مندش را از او برداشت و به طرف صندل افسون

 .دیشن
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 .ریبگ لیام مارو تحوخرده هیـ بابا  

 هوش و استعداد. نیبه ا کالیبار ـ

اش گرفت. آن را فرو هم از حالت صورت او خنده یبه خنده انداخت. فروغها را پشت چشم نازک کرد و بچه افسون

 «همه حواسشونو بدن به من.»خورد و گفت: 

اش اما چهره ندیرا گرفتند تا از او سؤاالتشان را بپرسند. افسون خواست او را بب یکه خورد، دخترها دور فروغ زنگ

افسون  یبه بازو یادورش جمع شده بودند. مرجان ضربه ستادهینشسته و دخترها به حالت ا یصندل ینبود. رو دایپ

 «.نییپا میبدو بر ؟ییکجا»زد و گفت: 

 .رمیتو برو من امروز با پرتو م ـ

 «.می. برادیافسون نم»رفت و گفت:  دایبه طرف نگار و ش مرجان

چند دختر همراه او از کالس برخاست و  ی. فروغستادیمنتظر ا یکه رفتند، افسون تا خلوت شدن سر فروغ دخترها

از  یکیدادن مطلب به  حیدر حال توض یها رفت. نگاه فروغخارج شدند. چهره افسون درهم شد و به دنبال آن

برخالف احساساتش در  یکه افسون رفتار ؟یردا ی. خواست بپرسد سؤالکردیدخترها به افسون افتاد که نگاهش م

او با خود فکر کرد:  ادیآمد و ناراحت از طرفداران ز نییها پاش رد شد. از پلهاز کنار یجد یاگرفت و با چهره شیپ

  "او را به دوست داشتن خود وادار خواهم کرد."

را از پشت  یفروغ یپاها یها شد و صداآن کی. نزدکردندیکه با هم صحبت م دیپرتو و روشنک را د اط،یح داخل

تند به طرف  ییهاکه با قدم دیاز احساسات به قلبش هجوم آورد. برگشت و او را د ی. دوباره موجدیسرش شن

از  خبریرا باز کرد و پشت فرمان نشست و ب لشیبه ساعتش انداخت. در اتومب ینگاه ی. فروغرفتیم لشیاتومب

 خارج کرد. اطیرا از ح نیدرون دگرگون شده او ماش

مدرسه خارج شد  اطیتند از ح ییهاشد و ناگهان با گام رهیخ لیاتومب یخال یفقط به جا یلحظه کوتاه یبرا افسون

دوستت دارم! دوستت دارم! "زد:  ادیفر واروانهیزل زده بود، در دلش د ابانیخ یاو در انتها لیکه به اتومب یو در حال

 "دوستت دارم!

 «رون؟یب یدییدو یدنبال ک»: گفتیکه م دیپرتو را از پشت سرش شن یصدا

 «عشق!»بر لبانش نشست و گفت:  ییبایز لبخند
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 «ه؟یمنظورت چ»: دیپرس یبا کنجکاو پرتو

 خونه. می. بریچیه ـ
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از کجا  بیو غر بیاحساس عج نیا آوردیافسون گذشت. افسون اصالً سر در نم یقرن برا کی گریچهارشنبه د تا

مهم بود و بس! صبح زود بلند شد و صبحانه خورد و  شی. فقط حضور در کالس زبان برابردیآمده و او را به کجا م

به  یعنی»لب گفت:  ریگونه گذاشت و ز ی! دستش را روبود؟ باینگاه کرد. ز نهیاش در آمانتو شلوار اتو زد. به چهره

 «!...ام؟ینظرش من چه شکل

 ام وجودش را فرا گرفت. تم یندیتجسم چهره مردانه و جذاب او احساس خوشا با

! به کنه؟یکار م یشده؟!... االن کجاست؟!.. داره چ زی!... چرا انقدر برام عزکنم؟یمثل قبل بهش فکر  نم گهیچرا د"

گفت ازدواج کرده؟!...  ستین ادتی!... اول سال ؟یکه دل به اون بست یشد وونهی!... معلومه که نه... دکنه؟یمن فکر م

 "!... دروغ گفت... مطمئنم.ست؟ین ادتیشو حلقه

ربع به نه بود که به مدرسه  کیدل تنگ شده بود! ساعت  یرا مرتب کرد و به سمت در خانه رفت. بدجور ابروانش

گذاشته بود، با  نهیس یکه دست رو ی... در حالختی! قلبش فرو رآمدیم گریربع د کی. به ساعتش نگاه کرد. دیرس

معلم  یشلوغ و پر سر و صدا بود. جهت نگاهش به سمت صندل شهیس رفت. کالس مثل همبه کال عیسر ییهاقدم

 زدند. شیها صداهم شده بود. بچه اشیرفت. انگار دل تنگ صندل

 .یدیسالم نم گهیافسون. د یادب شد یب -

 ؟یتو هپروت ؟ییکجا -

 افسون با توام. -

. دوست بردندیاش ماز عالقه ییها بوبچه دیها نگاه کرد. نبانشست و به بچه یصندل یبود. رو دهیرس یصندل به

بود.  نیعشِق تازه جوانه زده به هم نیا ییِ بایداشت فقط خدا و خودش از راز دلش با خبر باشند و بس. انگار ز

کالس نگاه  ی. به انتهاختیر فرو کبارهی. قلب افسون به ستندبرخا شانیمحرمانه بودنش! با ورود معلم دخترها از جا

بود. افسون مات و  هافیرد انیدر حال رد شدن از م ،یآب نیو شلوار ج ی. فرو رفته در کت مشکدیکرد و او را د

 یفروغسکو به  یافسون باال ستادنیها متعجب از امبهوت بر جا مانده بود. قلبش انگار متعلق به خودش نبود. بچه

تو چرا هر جلسه »گفت:  یخبر از درون پر آشوب افسون، با خونسرد یب ی. فروغکندیکار م چه نندینگاه کردند تا بب

 «؟یستیخودت ن یکالستون سر جا امیمن م

از »تا به خاطر آورد که او چه گفت و جواب داد:  دیطول کش یانگار در کالس نبود... حواسش رفته بود... کم افسون

 «خودمم. یشما سر جا یبه بعد وقت کالسا نیا
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 «خودت باش. یتو همه کالسا سر جا»گفت:  زشیدر حال رفتن به طرف م یفروغ

 «.زمیچشم عز»آرام گفت:  اشیدر حال رفتن به طرف صندل افسون

 «؟یبود یبا ک»ناباور به طرفش نگاه کرد و گفت:  یبود، با چشمان دهیکه حرف او را شن نایم

 «.هیور نیکالس ا»گفت: را به طرف معلم چرخاند و  نایسر م افسون

تا کجا  شیجلسه پ»به روشنک انداخت و گفت:  ینگاه ینشست و کل حواسش را به معلم داد. فروغ مکتین یرو

 «بهتون درس دادم؟

سکو رفت. افسون تمام  یبا تشکر آن را گرفت و باز کرد و باال یبا احترام دفتر را به طرف او گرفت و فروغ روشنک

زد  شیبه پا یحد ساکت بود. مرجان لگد آرام نیبار بود که در کالس درس تا به ا نینظر گرفته و اول ریحرکات او را ز

 «کن. ادداشتیحواست کجاست؟ مطالبو »و گفت: 

 «من ننوشتم.»گفت:  یجیتخته را پاک کرد و افسون با گ یفروغ

 «.ی. امروز تو هپروتسیبنو نیا یاز رو ایب»دفترش را مقابل افسون گذاشت و گفت:  مرجان

 «تست زدن؟ یبرا نیاآماده»خود نشست و گفت:  یدر جا یفروغ

 «ب...له.»گفتند:  صداکی هابچه

 .دیهمه کتاباتونو باز کن ـ

 االتیو او در خ دادندیبلند جواب م یها با صداها متمرکز شود. بچهتست یکرد رو یکتابش را باز کرد و سع افسون

 «ن؟یهست یازمون راض»: دیپرس یاز فروغ نایم. کردیم ریس

 «.نیبهتر شد یلیخ»گفت:  تیبا رضا یفروغ

 «.مییشما ونیمد»افسون به گوشش خورد:  یصدا

 نبود.   یدر صورتش خبر طنتی. در آن لحظه از شکردینگاهش م یبه افسون نگاه کرد. با محبت خاص یفروغ

 !یساکت شد یلیامروز خ ـ
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 شدم. یدختر خوب ـ

 ؟یساکت باش طورنیهم امیبعد یهاباشم جلسه دواریام تونمیخدارو شکر! پس من م ـ

 داره. طیبه شرا یبستگ ـ

 ؟یداشت یخاص طیمگه امروز شرا ـ

 صد در صد. ـ

 «بوده. یچ طتتونیشرا نیبه ما بگ شهیخب... م»نشان داد:  دنیسرش را تکان داد و خود را مشتاق شن یفروغ

 .نیشیهمه متوجه م کینزد یاندهیانشاءاهلل در آ ی. ولشهی نمشرمنده. فعالً  ـ

 «زنه؟یمرموز حرف نم یلیبه نظرتون خ»به شاگردانش انداخت و گفت:  ینگاه یفروغ

ازش سؤال  سیبنو یاشکال دار یهر چ»در آورد و به مرجان گفت:  فشیاز ک یاکردند. افسون برگه دییها تأ بچه

 «کنم.

 «من اشکال ندارم.»گفت:  الیخ یب مرجان

هم سؤال داشتند. در کالس همهمه بود و  گرید یاکرد و دست باال برد. عده ادداشتیخودش چند سؤال  یبرا افسون

 «خانوم!»به کدام سؤال پاسخ دهد. نگار بلند گفت:  دانستینم یفروغ

 «گفتم خانوم؟!»د: بمب از خنده منفجر شد. نگار وحشت زده به افسون نگاه کر کیمثل  کالس

 «خانوماس؟ هیکجاش شب»از خنده:  دیترک مرجان

. نگار آب شد از خجالت. به مرجان که از شدت خنده دلش را گرفته بود دادیپوزخند زنان سرش را تکان م یفروغ

 «اشتباه گفتم. میبود مسخره. از بس معلم خانوم دار یزهره مار! اشتباه لپ»نگاه کرد و گفت: 

 «ه؟یسؤالت چ»: کردیها  به نگار نگاه مبچه یهاخنده انیمدر  یفروغ

 «رفت. ادمی»خجول گفت:  یرفته بود. با لبخند ادشیسؤالش  نگار
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خودتو ناراحت نکن، شاگردام  ادیز»از عذاب وجدان نگار کم کند، گفت:  کهنیا یتخته رفت و برا یپا یفروغ

 «به من بابائم گفتند. یاشتباه

هاتون تموم شد؟ خنده»و گفت:  ستادیمحو مقابل شاگردانش ا یبا لبخند یکالس از خنده منفجر شد. فروغ دوباره

 «.میاگه تمومه درسو شروع کن

خنده بر لب به زور خودشان را جمع و جور کردند و به درس گوش سپردند. مرجان و افسون هنوز هم ته هابچه

سراغ افسون آمد تا به سوالش جواب بدهد... افسون دچار احساسات  یروغ. فخوردیحرص م شتریداشتند و نگار ب

دو کلوم باهاش حرف بزنم. کمکم کن  ونمت ی! نمهیچه احساس ایخدا"!یدو گانه شده بود! ترس و عالقه مند

 "نکنم. یزیآبرور

 «!؟یدونیسؤالو نم نیواقعاً جواب ا» خم شد و به سؤال نگاه کرد:  یفروغ

افسون  یآبرو کهنیا یشده بود. مرجان برا ی. انگار مغزش تهدیچه بگو دانستیحضور او نم یگرمامست از  افسون

 «.دمیهنوز جوابو نفهم کنمی. من خودم دو ساعته دارم روش فکر میفروغ یسخته آقا یلیخ»را حفظ کند، گفت: 

 «که دو ساعته وقتتو گرفته؟ هیمگه چه سؤال»ابروانش را باال داد:  زدهرتیح یفروغ

 «کم هوشه.»آرام گفت:  افسون

اش گرفت و با دست دهانش را پوشاند. مرجان به پشت افسون نداشت، ناگهان خنده یجواب ننیکه انتظار چ یفروغ

 «.کنمیم یمن از تو دارم طرفدار یلعنت»و داد افسون هوا رفت:  دیکوب

 «.یو جوابشو درست گفت دمیازت پرس یشکل نیسوال ا هی قبالً  ادمهی»به افسون گفت:  یجد یفروغ

 «رفته... ادشی»فرو رفتند. نگار گفت:  یو مرجان هول شدند و در فکر جواب افسون

 «چرا امروز همه طرفدار افسون خانم شدن؟ مگه خودش زبون نداره حرف بزنه؟»به نگار نگاه کرد:  یفروغ

 «آخه من اللم.»لب گفت:  ریز افسون

 «!زیخب! کالسو به هم نر لهیخ»سرش را تکان داد و گفت:  یز خنده منفجر شد. فروغا کالس

که به  یبه طرف تخته رفت و نگاه افسون به دنبال او... ساعت کالس حاتیافسون نوشت و پس از توض یرا برا جواب

گرفتند و شروع به سؤال کردند.  یارا تا دم در بدرقه کرد. دور او را عده یافسون با نگاهش فروغ د،یرس انیپا
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که  یکند. فروغ دایپ یاز آن بود که سؤال رتریرگاز او بپرسد اما ذهنش د یافسون دلش خواست خودش هم سؤال

 رفت، انگار قلب او را هم از جا کند و برد... رونیمدرسه ب اطیاز ح نیسوار بر ماش

*** 

از  شیبا پرتو حرف نزده بود. پرتو که آن روز متوجه سکوت ب کلمه هم کیافسون درهم بود و از مدرسه تا خانه  فکر

 «!یقدر ساکت شدچه»به او انداخت و گفت:  یراهشان شده بود، نگاه انیحد افسون در کالس و م

 جداً؟ -

 .یزدیمرموز حرف م یلیخ امیشده افسون؟ تو کالس فروغ یچ -

 «سر کارش گذاشته بودم.»: دیخند افسون

 اً؟!واقع -

 «!یبامزه شد یلیخ»: دیو خند دیبه پرتو نگاه کرد. چشمانش درشت و پرسشگر بودند. سر او را بوس افسون

. رو به افسون که در حال در دینشن یکس نبود. پرتو مادرش را صدا زد و جواب چیه دند،یخانه عمو فرهاد که رس به

 «.ستیمامان ن»اش بود گفت: آوردن روپوش مدرسه

 «.ییالبد رفته جا»کرد و گفت:  زانیآو یروپوشش را در جارخت افسون

 «فسنجون پخته و رفته.»هم لباس عوض کرد و به سمت گاز رفت. در قابالمه را باز کرد و گفت:  پرتو

ناهار بود، نگاه کرد و گفت:  لیرا از دست داده بود، به پرتو که در حال آوردن وسا شیروزها اشتها نیکه ا افسون

 «ندارم. لیمن م پرتو»

 ...یاز صبح نخورد یزی! چ؟یندار لیم -

پرتو شک نکند مقابل سفره نشست و هر دو مشغول شدند. پرتو با چنگال از ظرف ساالد،  کهنیبه خاطر ا افسون

افسون چت »انداخت و گفت:  د،یرسیبود و متفکر به نظر م نییبه افسون که سرش پا ینیب زیکاهو برداشت و نگاه ر

 «!؟یخوریشده؟ چرا نم

 «ام؟یجور دخترپرتو به نظرت من چه»بود، گفت:  نییطور که سرش پاهمان افسون
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 «؟یپرسیم یچ یبرا»افسون گفت:  یمتعجب از سؤال ناگهان پرتو

 بدونم. خوامیم -

 «!یناز خودم یدختر عمو»کرد و گفت:  یاخنده پرتو

 برام مهمه! یلینه... جداً... خ -

 «راستشو بگم؟»کرد و گفت:  یشد و فکر یجد پرتو

 .خوامیم نویآره راستشو بگو... اتفاقًا هم -

 خوبه.  یلی. اخالقتم خیهم خوشگل یتو هم خوش اندام -

 خب! -

 ...گهید نیهم -

 «.دمیپرس یپرتو جد»معترض شد:  افسون

 .یهست نایآخه هم -

 خودت نگو. دیاز د  -

 بگم؟ یک دیپس از د -

 پسر. هی دیاز د -

 «؟یازدواج کن یخوایم ای یدوست شد یتو سرته؟! با کس یافسون چ»: دیپرتو باال پر ابروان

 حاال تو بگو! -

پسر تو  هیبدونم از نظر  ستمیبگم. من که پسر ن یچ دونمیمن نم»سکوت گفت:  یدوباره فکر کرد و پس از مدت پرتو

نفر  هیکه براشون جذاب باشن. مثالً  انییمعموالً پسرا دنبال دخترا دونمیکه م ییاما تا جا یهست یرچه جور دخت

دختر  هینفر که خودش شلوغه معموالً از  هیمثاًل  ای. شهیم غدختر شلو هیمعمواًل جذب  هیساکت و منزو یلیکه خ

 .ادیمثل خودشون خوششون ب ییکه از آدما امییهستند کسا ی. ولادیآروم و ساکت خوشش م
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که  ییمردان گروه سوم قرار داشت. تا جا انیدر م یدر فکر فرو برد. احتمااًل فروغ شتریحرف پرتو افسون را ب نیا

. کردیمثل او کامالً بر عکس رفتار م یبا دختران منظم و درسخوان خوب بود و با کسان شهیاو هم انهیم دانستیم

 دی. باآوردیدر م خواستیکه او م یخودش را به شکل دیآورد. بایبه وجود م رییرفتارش تغ از جلسه بعد در دیپس با

ادامه دهد. پرتو  شیبه فکرها شتری! برخاست و به اتاق پرتو رفت تا بری! مؤدب! منظم وسر به زشدیدرسخوان م

 «!یافسون! کجا؟! غذاتو نخورد»متعجب گفت: 

 ندارم. لیگفتم که م -

 چیه یزده کرد. پرتو هم ب رتیبعد از خواندن نماز ظهر و عصر با عالقه سر جزوه زبان نشست و پرتو را ح افسون

 را آورد و مشغول مطالعه شد..  اشیکتاب روانشناس یحرف

*** 

که به خانه آمدند، افسون و  اینشسته بودند. عمو و زنعمو و پو شانیهااز ده شب گذشته و دو دختر سر درس ساعت

جا خورده بود.  یدرس خواندن افسون حساب دنیبا د ایکردند و دوباره به اتاق برگشتند. پو یپرسپرتو سالم و احوال

 «حواسشو پرت نکن!»: فتکه عمو اجازه نداد و گ دیبه افسون بگو یزیخواست چ

بسه افسون از منم »مقابلش گذاشت و گفت:  وهیپر از م یدستشیپ کیخوشحال از دل دادن افسون به درس  پرتو

 «جلو... یافتاد

 «تمومه. گهیپنج صفحه د»کرده بود، گفت:  دایکه خوره خواندن زبان پ افسون

 ؟یخونیحاال چرا فقط زبان م - 

 «؟یدیبابامو شن یصدا»و گفت:  دی. از جا پردیپدرش را شن یتا خواست جواب بدهد صدا افسون

 «آره... برگشته.»لبخند زد و گفت:  پرتو

چشمانش گود افتاده  ریاو. چهره پدرش خسته بود و ز یو نگاه پدرش هم به سو دیدو رونیافسون با ذوق از اتاق ب 

 «سالم بابا!»بود. افسون در آغوش او فرو رفت و گفت: 

 یچرا انقدر الغر شد»اش را باال گرفت و گفت: صورت الغر او متعجب شد و چانه دنیو با د دیسرش را بوس پدرش

 «شده؟! یافسون؟! چ
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 «.خونهی. صبح تا شب درس مبشیقدر درسخون شده. پرتوام گذاشته تو جدخترت چه یعمو خبر ندار»گفت:  ایپو

 «واقعاً؟!»به افسون نگاه کرد:  زیآم نیتحس یلب مهرداد نشست و با چشمان یرو یلبخند

دختر خوب  یحاال شد»گفت:  یا مهربانو سرش را فرود آورد. مهرداد دست پشت او گذاشت و ب دیخند افسون

 «خودم!

 . دندیهمه خند و

 

 

 

 

 

 

 14 فصل

همراه افسون وارد کالس شدند.  یفرو رفته در کت و شلوار مشک یعروس و فروغ راهنیفرور رفته در پ افسون

بود، به  جانیکه در حالت ترس و ه ی. افسون در حالزدندیو دست م دندیکشیها با شور و شوق فراوان هلهله مبچه

 یاحساس چیاما انگار ه ی. فروغدیبگو زیمحبت آم یاتا بلکه جمله کردیکه انگار نه انگار داماد بود، نگاه م یفروغ

کالس را وحشت زده  یفروغ یرعدآسا ادیکالس رفتند و ناگهان فر یبه سمت سکو یحرف چیه ینداشت. هردو ب

 «ن؟یراه انداخت یتو کالس من عروس»کرد: 

 «تو کالس؟ یاومد یلباس عروس تنت کرد یبه چه حق»به افسون کرد و گفت:  ینگاه غضب آلود و

را خواب  زیو متوجه شد همه چ دیزنگ ساعت از خواب پر ی. با صداگفتینم چیانگار الل شده بود. ه افسون

 «شدم! وونهید». سرش را تکان داد و گفت: دهیدیم
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ها در حال همه بچه د،یانداخت. به مدرسه که رس فشیشد و صبحانه خورد و جزوه زبان را در کبا عجله حاضر  

رفت و شروع کرد به خواندن مطالب کتاب. اضطراب  مکتشیبودند. افسون به سمت ن شیمطالعه مطالب درس پ

 عشق!  با ییارویوجودش را فرا گرفته بود. حس دلهره و عالقه در هنگام رو یبیعج

 «!یچه درسخون شد»گفت:  مرجان

اش به عالقه ختهیدلهره آم شدیم کیقدر ساعت ورود او نزدجواب مرجان را دهد. هر چه توانستینم یحت افسون

 نهیس ی. دست روندیسرش را برنگرداند تا او را بب یها برخاستند. معلم آمده بود. حت. بچهگرفتیاوج م شتریب

افسون وسط  دنیبا ند ی. فروغآمدیم رونیب اشنهیش سپرد. انگار قلبش داشت از سگذاشت و به ضربان قلبش گو

 یو برا دیکش یقیشلوار کرد. نفس عم بیاو نگاه کرد. در حال مطالعه بود. دست داخل ج یکالس، ناخودآگاه به جا

 «!یدرسخون شد»او را از آن حالت در آورد بلند گفت:  کهنیا

 «سالم.»پر حرارت شده. لبخند زد و گفت:  شیهاس کرد گونهو ح ختیافسون فرو ر قلب

 «نه. ای یواقعًا درس خوند نمیبب یسیتخته چند تا تست بگم بنو یپا ایب»بر لب داشت:  یمحو یلبخند یفروغ

نبود و در عوض  یدر آن خبر طنتیبه چهره آرام او که از ش یتخته رفت. فروغ یها پابچه یهاخنده انیدر م افسون

 شده بود!  ی. دوست داشتنستیشده بود، نگر نیآرام و مت اریبس

 .سیبنو گمویکه م ییتستا ـ

 «.سیبنو»و گفت:  ستادیکنار او ا یبه طرف تخته رفت و گچ برداشت. فروغ افسون

او  یؤال کرد و صداس ادداشتی. شروع به کنندهجیعطر او گ یفاصله بود و بو نشانیقدم ب کی. دیافسون لرز دست

 «بده. حیتوض»: دیبود، شن ایدن یصدا نیباتریرا که حاال ز

کشانده بود. طاقت  گرید یجوان در کنارش او را به عالم ریسوال متمرکز شود اما نتوانست. حضور دب یکرد رو یسع

 «.شمیهول م د؟یدورتر واست شهیم»استفاده کرد و گفت:  اشیشگیاو نگاه کرد. از لحن هم یاز کف داد و به سو

. یتو که اهل هول شدن نبود»به عقب برداشت و گفت:  یچهره سرخ و کالفه افسون قدم دنیمتعجب از د یفروغ

 «چت شده امروز؟!

 یمن آدم هول»خودش را جمع و جور کرد:  عیانداخت و سر کردند،یها که کنجکاو نگاهش مبه بچه ینگاه افسون

 «سترسش باالست.ا نجایا یول ستمین
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 «بده. حیخوب شد؟ حاال توض»از او فاصله گرفت و گفت:  شتریب یفروغ

ذهنش  اتیتمام محتو کبارهیتخته انداخت و به  یرو یهابه نوشته یسوال متمرکز شود. نگاه یکرد رو یسع افسون

افسون خوشش  یو قو یجد انیاز طرز ب کهیدر حال یدادن کرد. فروغ حیشد و شروع به توض یزبانش جار یرو

 نیتمام شد، سکوت کرد و به زم حاتشیکه توض سون. افدادیاو تکان م یهاحرف دییآمده بود، سرش را به عالمت تأ

 :دیاو را شن نیپر تحس ینگاه کرد. صدا

 .دیکن قیدوستتونو تشو ـ

 فتهیش شتریبخند که افسون را ببا همان ل ی. فروغدیلبخند پر مهر او قلبش لرز دنیسرش را باال برد و با د افسون

 «.یکنکور زبانتو صد زد یمطمئن باش برا یادامه بد یطورنیاگه هم»گفت:  کرد،یخود م

 «ممنون.»زد و گفت:  یلبخند

 گفت. یزیاز دور و اطرافش چ یرفت و هر کس اشیبه طرف صندل و

 بابا زرنگ! ـ

 بابا درسخون! ـ

 «ندارم. یمن با بچه تنبال کار»دوستانش گرفت و گفت:  یبرا یاافهیق افسون

 «باشه. نجایخب، حواسا ا لهیخ»تخته رفت و گفت:  یاش را فرو خورد. پاخنده یفروغ

معلومه »افسون که تازه نشسته بود زد و گفت:  یبه پهلو یاتخته شد. مرجان ضربه یرو یمشغول نوشتن نکات و

 «.یخر زد یلیخ روزید

ها از بچه یکینگاه کرد. در حال جواب دادن به سوال  یبود. مرجان متعجب به فروغ یفروغ شیافسون پ حواس تمام

 بود.

 ؟یعاشقش شد ـ

 !شنوهیخفه شو! االن صداتو م ـ
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کالس رفت. دست باال برد و گفت:  یجلو یهایبار به سمت صندل نیسرش را با تاسف تکان داد. نگاه افسون ا مرجان

 «!دیببخش»

 شد.  دهیاو کش یبه سو یفروغ گاهن

 نم؟یجلو بش امیب تونمیمن م ـ

 ؟یدل از اونجا کند یواقعًا تو بود -

 «؟یما رو بهش فروخت»گرفت:  شگونیافسون را ن مرجان

 «!زنهیآقا اجازه مرجان منو م»افسون به هوا برخاست:  ناله

 «نزدنت. هیجلو تا بق ایزود ب»برد:  بیدست در ج یشروع به خنده کردند. فروغ هابچه

 «!یبد یلیخ»دلخور به مرجان نگاه کرد:  افسون

 «! دستم بشکنه.یاله»او را ناز کرد:  مرجان

 نهیدست به س یپنهان جلو رفت. فروغ یرا برداشت و با شوق اشی. افسون کالسور و جامداددیخند دایبا نگار و ش و

با دست اشاره به  یشد. فروغ یم اشفتهیش شتریب گذشتیکه م یاو زد. هر روزبه  ییبایمنتظر بود. افسون لبخند ز

 «!نییبفرما»کرد و گفت:  یایخال یصندل

دست تکان داد. دوستانش هم  شانیبه دوستانش که عقب نشسته بودند، نگاه کرد و برا طنتیبرگشت و با ش افسون

 «سؤال دارم. هیمن  دیببخش»ناز گفت:  یبه او دست تکان دادند. روشنک با لحن

 !نییبفرما -

 «جوابشو بدم؟ تونمیمن م»جواب دست باال برد:  یبا دقت به سؤال روشنک گوش کرد و برا افسون

شد. روشنک  حاتیکرد و افسون مشغول دادن توض دییبا سر تأ یبا حرص به افسون نگاه کرد. فروغ روشنک

 «.یتوجه منظور من نشدتو م»زد و گفت:  یتصنع یلبخند

 «سؤالت مشکل داره روشنک.»زد و گفت:  یتر مطرح کرد. افسون لبخند دهیچیسؤال را پ و

 «.یتو متوجه سؤال من نشد»شد و گفت:  یعصبان روشنک
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 یاشد. ضربه حاتیها آمد و خودش مشغول توضآن یهاصحبت انیم زد،ینظم کالس به هم بر خواستیکه نم یفروغ

 «مرجان داد.»دستش داد و گفت:  یکالس کاغذ یهااز بچه یکیبرگشت.  یبه پشت افسون خورد و تند

آمد و ناگهان  رونی. برگه از دستش بستادهیسرش ا یباال یبرگه را گرفت و به آن نگاه کرد. حس کرد کس افسون

 «رم؟یبرات بگ یخواینم یزیفردا قراره با آرش برم دربند چ»در کالس خوانده شد:  یحرف مرجان توسط فروغ

 «آرشو بشناسه. یفروغ یفقط مونده بود آقا»خندان گفت:  نایاز خنده منفجر شد و م کالس

 حیزنگ تفربره دربند  خوادیکه با آقا آرش م یخانوم نیا شدیحاال نم»: کردیمتعجبانه به شاگردانش نگاه م یفروغ

 «به دوستش بگه؟ نویا

بود. برگشت و به مرجان زل زد.  دهییگرا یاش را خفه کرده بود که صورتش به سرخخنده یآنقدر صدا افسون

. برگه اوردیخود ن یمتوجه شد که کار او بوده اما به رو یباال برد و فروغ« خاک بر سرت.»مرجان دستش را به عالمت: 

 «!نجایهمه حواسا ا»ت و گفت: را داخل سطل آشغال انداخ

 «!ارم؟یبراتون آب ب»که ناگهان به سرفه افتاد. افسون فوراً گفت:  آمدیطرف تخته م به

ها به که با کف دست دهانش را پوشانده بود، همراه بچه یبه آب داشت، در حال ازیگرفته بود و ن شیکه گلو یفروغ

برخاست و به  شیاز جا یمعطل ینگاه کرد و سرش را تکان داد. افسون ب د،یرسیسمت افسون که نگران به نظر م

 «!یچه دلسوز شد»: دیرا آرام شن نایم یسمت در رفت. صدا

برداشت و به طرف کالس راه  ریآب از ش وانیل کینبود.  یرفت. داخل آبدار خانه کس رونیزد و ب نایبه سر م آرام

. با دادیبود و به سؤال روشنک جواب م ستادهیکنار تخته ا یفت. فروغافتاد. چند ضربه به در زد و داخل کالس ر

کاره نگه داشت و از افسون  مهیجوابش را ن فتد،ین نیبود زم بو مواظ آوردیم اطیآب را با احت وانیافسون که ل دنید

مواظب باش »گفت: زد و  یاافسون ضربه یگل کرده بود، از پشت به پا اشیکه حس مردم آزار نایتشکر کرد. م

 «!زهینر

 یو فروغ دیچیاز دستش پرتاب شد و شکست. سر و صدا در کالس پ وانیافسون به هم خورد و ناگهان ل تعادل

بدجنس بر لب  یکه لبخند نایو سپس به م هاشهیبه ش یشد. افسون نگاه نیزم یخرد شده رو یهاشهیمتوجه ش

 «من؟ یتو پا یزنیم یچ یبرا ؟یدار ضمر»زد:  ادیشد که ناگهان فر یاز دست او عصبان یداشت، انداخت. به قدر

 مؤدب باش! یاری -
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 . کندیدرهم رفته نگاهش م یکه با ابروان دیرا د یخجالت زده برگشت و فروغ افسون

 .ارمیبراتون م گهید یکی رمی. االن مدیببخش -

 .ستیالزم ن - 

گفت:  یرا جمع کند که فروغ هاشهیاش کند. خم شد تا شخفه خواستیم انداخت. دلش نایبه م ینگاه بد افسون

 «.ادیبگو مستخدم ب»

که  یآب وانیساعت کالس، به ل انی. افسون تا پاهاشهیبعد مستخدم باال بود و در حال جمع کردن خرده ش قهیدق پنج

و ناراحت بود. زنگ که خورد، دخترها دسته دسته از  کردیاز دستش پرتاب شده بود، فکر م یمقابل چشمان فروغ

: دیشیبود، نگاه کرد و اند لشیدر حال جمع کردن وسا که یفروغ یرفتند اما افسون ماند. به صورت جد رونیکالس ب

 «کار کنم؟ یچ دنتینرو! تا هفته بعد بدون د»

 «خداحافظ!»گذاشت و گفت:  اشیه پشترا داخل کول لشیمتوجه او شد. فوراً به خود مسلط شد. وسا یفروغ نگاه

 «م؟یبا هم بر یایافسون! کجا؟ مگه نم»زد:  شیبا عجله کالس را ترک کرد. داخل راهرو مرجان صدا و

 «هاام بگو.. به بچهرمیامروز تنها م»و گفت:  برگشت

اشان مدرسه روانه خانه یبه رورو ابانیقبل که از خ یشد. آن روز برخالف روزها ریها سرازو از پله ستادینا گرید و

غرق بود که  یمربوط به فروغ االتیادامه داد. آنقدر در فکر و خ رشیها شد و به مساز کوچه یکی یراه شد،یم

لوس و پسرانه  ییاز پشت سرش صدا د،یکوچه رس یهاانهیم هک نیبود، نشده بود. هم بشیکه در تعق یمتوجه پسر

 «ور بنداز. نیبه ا امینگاه هیخانوم خانوما، انقدر فکر نکن »: دیشن

 یحیبر تن داشت و لبخند وق یقرمز شرتیشده شد که ت خیس یبا موها یو نگاهش متوجه پسر جوان الغر برگشت

 «نداره! دنیتفاله که د هی»زد و گفت:  یهم بر لب. پوزخند

 «؟یعوض یگفت یچ»شد و گفت:  یصباننداشت، ع یجواب دندان شکن نیکه انتظار چن پسر

 یجواب داد یگرم بود که اونطور یآخه احمق پشتت به کس"نبود. در دل گفت:  یبه اطرافش نگاه کرد. کس افسون

. پسر مزاحم همچنان به ستینداشت نگر یکوچه که تمام یافزود و به انتها شیهابر سرعت گام "؟یزد ششیو آت

 کنهیکه فکر م یخب واستا جوابشو بده! فرار کن وونهید»: دیشی. اندکردیزشت با او صحبت م یدنبالش بود و با الفاظ

 «.یدیترس
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 «.سیپل زنمیوگرنه زنگ م ایخفه شو و دنبالم ن»پسر در آمد:  نهیبه س نهیو س ستادیا ناگهان

 «قبلش... یخب زنگ بزن. ول»بر لب پسر نقش بست:  یپوزخند

به من دست نزن »زد:  ادی. فردیون دراز کرد و افسون وحشت زده خودش را عقب کشدستش را به سمت افس و

 «.نجایا زمیداد بزنم مردمو بر خوادیدلت م نکهی! مثل ایعوض

 راحت! التینداره. خ یکار یبا کس یکیچیکوچه ه نیتو ا ـ

اما افسوس که قد پسر از او بلندتر بود و  اوردیمحکم حال پسر را جا ب دهیکش کیبا  خواستیدلش م یلیخ افسون

بحث کردن با  شتریبود که جرات ب زیکوچه آنقدر ساکت و وحشت انگ یفضا یصورتش در دسترس نبود و از طرف

. پسر هم به دنبالش. افسون دیکوچه دو یتهاداد و با سرعت به سمت ان یقدرت شیپسر را نداشت. ناگهان به پاها

 ییصدا دنیدر کنارش و شن ینیشر پسر را از سرش کم کند که ناگهان با توقف ماش خواستیو از خدا م دیدویم

 «افسون! نیتو ماش نیبش»شد:  خکوبیآشنا بر جا م

را باز  نیدر ماش یو ضربان قلبش آرام گرفت. فروغ ستینبود، نگر یجز فروغ یبه شخص پشت فرمان که کس یتند

. نفس دیاو پا به فرار گذاشته بود، دو دنیبه دنبال پسر که با د یادیشد و با سرعت ز ادهیکرد و با عجله از آن پ

به خشم و  ختهیآم یرا باور نکرده بود. صدا خلوتدر آن کوچه  یبود و بودن فروغ امدهین شیافسون هنوز سر جا

 :گفتیکه به پسر م دیشنیتحکم او را به زور م

 ؟یش یتر مردم ممزاحم دخ یندار یمگه کار وزندگ ـ

 «نداشتم. شیمن کار»: گفتیم دهیترس پسر

 .یشیخفه شو! بار آخرت باشه مزاحم دختر مردم م ـ

 «غلط کردم خوبه؟»: گفتی. پسر هراسان مدیپسر را در چنگال او د قهیسرش را چرخاند و  افسون

 «.نجایا ایافسون ب»افسون را صدا زد:  یفروغ

بخش و آرامش دهنده بود.  تی. چقدر وجودش در آن لحظات امنستادیا ینار فروغآنها رفت و ک یبه سو افسون

 «بدم؟ سشیپل لیکارش کنم؟ تحو یچ»: دیاو را شن نیخشمگ یصدا
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انداخت و ناگهان  کرد،یتمام نگاهش م تیاز وقاحت در چشمانش نبود و با مظلوم یخبر گریبه پسر که د افسون

 رفت. دلش به رحم آمد و گفت: ادشیاز  شیپ قیتمام اتفاقات دقا

 ادب شد! یبره! به اندازه کاف نیبذار ـ

 یبه فروغ ینگاهشان کند پا به فرار گذاشت. افسون نگاه قدرشناس نکهیپسر را رها کرد و پسر بدون ا قهی یفروغ

 «ممنون.»انداخت و گفت: 

 «؟یایکوچه م نیاز ا شهیهم»ت: گف زیسرزنش آم ییمشهود بود. با صدا یخشم لحظات قبل در چشمان فروغ هنوز

 نه فقط امروز! ـ

. با کندیمقابل او تظاهر به خوب بودن م یول دهیچهره آرام افسون بود. معلوم بود ترس یدر حال بررس یفروغ

 «!رسونمتیسوار شو! م»اشاره کرد و گفت:  نشیدستش به ماش

 نیکرده. هم نشیاز او دعوت به نشستن در ماش یکه فروغ شدی. باورش نمدیجمله را در خواب شن نیانگار ا افسون

حاکم شده بود. خجالت  ینینگاه کرد. کنار او پشت فرمان نشسته و سکوت سنگ ینشست به فروغ نیکه داخل ماش

 :دیاو را شن یصدا«!م؟جلو نشست یچرا رو صندل»: دیشیو اند دیکش نییرا پا شهیزده ش

 .این نجایوقت از ا چیه. هیخطرناک یکوچه، کوچه نیا ـ

 لب گفت: ریچرا جرات نگاه کردن به چشمان او را نداشت. ز دانستینم

 چشم. ـ

 «.رسونمتیخونتون کجاست؟ م»او گفت:  شدنیمتعجب از خجالت یفروغ

گاز گذاشت و به  یرا رو شیپا یداشت لرزش نداشته باشد آدرس را گفت و فروغ یکه سع ییشد و با صدا هول

 یمانع چیه یچرا حاال که ب دانستیاشان حرکت کرد. در طول راه سکوت بود و افسون خجالت زده! نمسمت خانه

ذره  هی ؟یحاال چرا ساکت شد ؟یخواستینم نویمگه هم»: دیشیحد معذب و ساکت شده. اند نیهمراه او بود، تا به ا

 :دیاو را شن یصدا« .یکنیفکر م حرف بزن که فکر نکنه هنوز به اون ماجرا

 االن حالت خوبه؟ ـ
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برد و  نییرا عوض کند. سرش را پا نیساکت ماش یداشت فضا یو سع دیرسیکرد. خونسرد و آرام به نظر م نگاهش

 گفت:

 بله. ـ

 ؟یبود دهیـ ترس 

 معلومه که نه. ـ

 گوشه لبش نقش بست. افسون متوجه شد و گفت: اریاخت یب یافسون افتاد و لبخند دنیدو ادیبه  یفروغ

 خرده. هی ـ

 ؟یانقدر ساکت نیهم یبرا ـ

 «بله؟»: دیاو را شن یافسون به انگشت او که بدون حلقه بود افتاد و متعجب شد. صدا نگاه

 «نه.»را به او داد:  حواسش

 ؟یپس چ ـ

 باعث زحمت شما شدم. ـ

 یلی. اگر سال تحصدیدر دلش لرز یزیمردانه او نگاه کرد و چ مرخینقش بست. افسون به ن یبر لب فروغ یلبخند

گفت:  یرسوا نشود، تند کهنیا یکرد و برانگاه او را حس  ینی! سنگکرد؟یچه م دیدیاو را  نم گریو د شدیتمام م

 «.شمیم ادهی. پنیجا نگه دار نیهم شهیاگه م»

 «.میخونتون کینزد»او گفت:  رکنندهیگمتعجب از برخورد غافل یفروغ

 «دارم. یکار هیدور و ورا  نیممنون ا»مرتعش گفت:  ییبه او نگاه کند با صدا کهنیا بدون

نگه داشت و او در  یارا گوشه نیاش جا خورده بود، ماشبه شدت از رفتار متضاد افسون با مدرسه کهیدر حال یفروغ

اش از روپوش مدرسه یبستن در، قسمت نیاو هول شده بود که در ح رهیگاه خن ریباز کرد. افسون آنقدر ز یرا به تند

 «در. ی. روپوشت مونده الندرو باز ک»با آرامش گفت:  یآن ماند. فروغ یال

 «. خداحافظ!نیلطف کرد یلیخ»آورد:  رونیکالفه در را باز کرد و روپوشش را از آن ب افسون
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 «خداحافظ!»زد:  یلبخند محو یفروغ

دگرگون شده روانه خانه شد. آنقدر در فکر غرق بود  یاز مقابل چشمان افسون محو شد. افسون با حال لشیمباتو و

افسون »: دیچهره گرفته افسون نگران شد و به طرفش دو دنیاشان نشده بود. پرتو با دکه متوجه پرتو دم در خانه

 «حالت خوبه؟

 «؟یکنیکار م یچ نجای. اوونهیسالم. معلومه د»بر لب نشاند:  یپرتو شد و لبخند متوجه

 .یدار یاینکنه ناراحت دمیلحظه ترس هی. یها بوداز دور مثل افسرده ـ

 ...گهید شهیم یشکل نیبرگرده خونه ا ییآدم که تنها ـ

 ؟یومدیمگه با مرجان ن ـ

 نه، گفتم خودش بره. ـ

 «.میخونتون درس بخون امیجمع کنم که ب لمویم خونمون وسامنم زود رفت»لبخند زد و گفت:  پرتو

 «دل و دماغ درس خوندن ندارم. گهید»در قفل انداخت و گفت:  دیکل حوصلهیب افسون

 در باز شد و هر دو داخل رفتند. و

*** 

خواند اما فکر  یو افسون کتاب زبان در دست گرفته و به ظاهر درس م خواندیتا ساعت پنج بعد از ظهر پرتو درس م 

 ؟یستیچرا هنوز تو صفحه ب ؟ییکجا»زد تا او را به خود آورد:  شیبود. پرتو چند بار صدا یگرید یدر جا الشیو خ

 «من صدم تموم کردم.

 «.سگهید یجا هی... گفتم که.... حس درس خوندن ندارم. فکرم گهیپرتو بسه د»کالفه برخاست و گفت:  افسون

 «کجا؟!»: دیگذاشت و کنجکاو پرس یامتعجب کتاب را گوشه پرتو

 «! حوصله سوال جواب شدنو ندارم.الیخ یب»رها کرد و چشمانش را بست:  یمبل یخودش را رو افسون

. بهتره برم خونه نجایا اومدمیمزاحمتم اصاًل نم دونستمیافسون من اگه م»گفت:  دهیرنج یبرخاست و با لحن پرتو

 «س بخونم.خودمون در
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را جمع کند. به سرعت خود را به پرتو رساند و  لشیتا وسا رفتیباز شد. پرتو به اتاق او م یافسون تند چشمان

 «.یبه جون پرتو اگه بذارم بر»: دینادمانه دستش را کش

ا باشن آدما دوست دارن تنه ی. بعضستمیمطمئن باش من ازت ناراحت ن»دستش را از دست او در آورد و گفت:  پرتو

 ییبه تنها یلیاوقات خ یکه اومدم خونتون خلوتتو به هم زدم. خود منم بعض خوامی... اتفاقاً من ازت معذرت مگهید

 «مزاحمم شه. یدارم. دوست ندارم کس ازین

. من اصالً دست دیتو رو خدا ببخش»: دیپرتو او را در آغوش گرفت و صورتش را بوس ادیز یشرمنده از مهربان افسون

 «روزم انداحته... نی. اون به اهیفروغ ریش تقصخودم نبود. همه

 «داره؟ یچه ربط یفروغ یبه آقا»شد و گفت:  رهیمتعجب به چهره درهم افسون خ پرتو

 دایپ یاحساس خاص هیبهش  ایازش خوشم اومده. تازگ»تختش نشست و پرتو را هم کنار خود نشاند:  یرو افسون

 «بندازم. رونیاز قلبم ب ستیکردم که اصاًل دست خودم ن

 ؟یعاشقش شد یبگ یخوایم یعنی ـ

خودت متوجه  کهنیبدون ا شهیوارد قلبت م یناگهان یلینه. خ ای یتا حاال تجربش کرد دونمی. نمنهیفکر کنم هم ـ

 .یباش

 ؟یشد ینطوریا یک ـ

 وونمیشده که داره د یاالن طور ینبود ول دیشد یلی. اولش خنییپا فتمیپله ها نذاشت ب یکه باال یهمون روز ـ

 . شده مال اون.ستیمال خودم ن گهی. اصالً فکرم دالمهیش تو فکرمه. تو خ. همهکنهیم

 یچ دیبه نظرت با»: دیافسون را شن یزده افسون برداشت و در فکر فرو رفت. صدا جانینگاهش را از صورت ه پرتو

 «کار کنم؟

 گفت متاهله. ادته؟یکه اومد مدرسه رو  یروز نیم؟ اولبگ یچ ـ

 .فتندیها دنبالش ندروغ گفت که بچه ـ

 ؟یاز کجا مطمئن ـ

 خونمون رسوند. کیتا نزد نی. آخه  منو با ماشدمیشو تو دستش ندامروز حلقه ـ
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 «!؟یکنیکه نم یشوخ»گفت:  زدهرتیح پرتو

بر لب آورد و گفت:  یماجرا لبخند دنیزده از شنکرد. پرتو شگفت فیپرتو تعر یتمام ماجرا را برا تیبا جد افسون

 «...دهیقدر به موقع رسخوشم اومد. چه»

 فرشته نجات منه... ـ

 ؟یکنیم کاریحاال چ ـ

 کنم. یازش خداحافظ شهیهم یفکر کنم که بعد از تموم شدن مدرسه برا نیبه ا تونمی. پرتو! من اصاًل نمدونمینم ـ

 ؟یکن کاریچ یخوایپس م ـ

 مند کنم.اونم به خودم عالقه خوامیم ـ

. تا حاال نهیبیشونم مثل هم مداره همه ادیشاگرد ز یندارم. فروغ یاچاره یبزنم تو ذوقت ول خوامیافسون! نم ـ

 نشون بده؟ یاحساس خاص یبه شاگرد یدید

 احساسشو نشون بده. تونهیپنجاه تا شاگرد که نم ی. جلوکردمیکارو م نیمنم بودم هم ـ

 .ینیبیم یروح بیوسط آس نی. فقط ایمندش کنبه خودت عالقه یتونینم ـ

 .کنمیکارو م نیاگه من افسونم ا ـ

 .جهینت یب االتیاز وقت االنت به نفع درسات استفاده کن نه فکر و خ ـ

 از دست دادم. شهیهم یرو اگه دست به کار نشم برا یروغف یشرکت کنم ول تونمیم شهیکنکورو من هم ـ

 عاشقتم. یفروغ یآقا یبگ یصاف جلوش واست یبر یپا نش ؟یکن کاریچ یخوایافسون م ـ

 .کنمیکارو م نیالزم باشه ا ـ

 قدم بشه نه زن... شیپ دیکنم! تو ازدواج مرد با یافسون خواهش م ـ

 ؟یاریبه تو بزنم تو نه و اما و اگر ن یحرف هیبار شد من  هیپرتو  ـ
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 کردمیم تییبهت احساس داره راهنما یفروغ دادمیدرصد احتمال م هی. اگه یزنیم یمحال یدلم حرفا زیآخه عز ـ

 ...یکن کاریچ

 اونم قلبًا به من عالقه داره اما... دی. شایدیرفت. خدا رو چه د یکرد لیمنو ذل ی... حسابگهیدستت درد نکنه د ـ

 یفردا که دانشگاه قبول ش»: دیپرتو را شن یکه محال است. صدا گفتیرا خورد و به نظرش پرتو راست م حرفش

ت و به عشق و عالقه االنت خنده یکنیازدواج م گهینفر د هی. چند سال بعدم با یکنیرو کامالً فراموش م یفروغ

 «.رهیگیم

 حرفا گذشته... نیبودن و ا ییایسنم از رو گهیسالمه. د جدهی. هستیو عالقه من اونقدرام بچگانه نپرت ـ

عشق منطق  یگفت یسر جلسه خانم شفقت دفعههیخودت  ادمهیعاشق شه.  تونهیم یبه قول مرجان آدم تو هر سن ـ

 .شهیسرش نم

گرفته بود که  مهیامروز گر شهیباشه. باورت م یدر جدانق کردمیفکر نم یآره ول»اش گرفت و گفت: خنده افسون

 «کنم؟ کاریسال تموم شد چ

 «.بهیغر بی! عاشق شدنتم مثل کارات عجطونیش»و گفت:  دیخند پرتو

شام »زد و گفت:  یها لبخنداز با هم بودن آن یآمدن مهرداد دخترها از جا برخاستند و سالم کردند. مهرداد راض با

 «ن؟یخورد

 « درست نکردم. یزیچ»گفت:  افسون

 م؟یبخور رونیب میبر ایبراتون غذا بخرم  ـ

 «.رونیب»گفتند:  کصدای هردو

 بره. رونیدرساام از تنتون ب یرستوران که خستگ میبر نیپس آماده ش ـ

 ند.فروخورده به اتاق رفتند و حاضر شد یبه هم انداختند و هر دو با لبخند یداریو پرتو نگاه معن افسون
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نفر را  کی ریخانه فقط تصو یجا ی. در جاالیبه آن در حال فکر و خ توجهیبود و او ب ختهیافسون در هم ر اتاق

تب ندارم؟! چرا  انقدر داغم؟! »لب گفت:  ریگذاشت و ز اشیشانیپ ی... دست رودیشنینفر را م کی ی... صدادیدیم

 «!اد؟یداره سرم م ییچه بال

... ایشده بود. باز در فکر او فرو رفت... در رو باتریافتاد. صورتش گلگون و ز نهیخود در آ ریو نگاهش به تصو برخاست

 بود؟ یک شانیبعد داری! ددند؟یدیرا م گریدهم ی... کالیدر خ

 یبار ک نیس؟ آخرامروز چند شنبه": دیشیاند یا. لحظهدیکش رونیرا از کشو ب مشیتقو جانیلرزان از ه یدستان با

 "دمش؟یبود د

صبر  دیبا گهی! سه روز دیوا"آمد سه روز از چهارشنبه گذشته. ابروانش درهم رفت:  ادشیتا  دیطول کش یمدت

 "کنم.

و لذت بخش بود.  نیریش یسخت نیاو. سخت بود اما در ع ادیبا  شی! گذراندن روزهاکرد؟یسه روز چه م نیا در

 و دلچسب بود.  نیریش یکه از اعماق وجود عاشقش بود، انتظار یکس یبراانتظار 

 شهیکه هم ینیبب رید ریعشقتو د دی. باکنهیاز عشق آدم کم م دنیهر روز د"حرف مرجان افتاد که گفته بود:  ادی به

 "تازه باشه.

 «.شهیم شترمیعشقم ب نمشیاما مرجان، من اگه هرروز بب»لب گفت:  ریز
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. دادیدر رفتارش به او نشان نم یاحساس نیبسته بود که کوچکتر یبر دلش نشست. دل به کس یادیغم ز یالحظه

 "کنم. یکار هی دیبا": دیشیداشت. اند انیطرفه جر کی یریاش در مسکننده بود که عشق و عالقه وسیمأ یلیخ

 کار کنم؟ یچ -

 اعتراف به عشق. -

 کنه؟یفکر م یموردم چ ناجوره. در یلینه، خ -

 کنن؟! یپسرا خواستگار شهیچرا هم شه؟یم یمگه چ -

 اگه ردم کرد... -

 .تهیکم ظرف ی. ضربه خوردن مال دخترایدار تشویتو ظرف -

 دخترم. احساس دارم. هیمنم  -

 بار شانستو امتحان کن! هی. حداقل یدیاز دستش م شهیهم یبرا یاگه بهش نگ -

. مهرداد کردیبود و غذا آماده م یباز شد و مهرداد به خانه آمد. افسون در آشپزخانه در حال جنگ و جدال فکر در

او که متوجه آمدنش نشده بود، سالم کرد و افسون تازه متوجه پدرش شد و  ادیمتعجب از ساکت و در فکر بودن ز

 «؟یخوب»به او کرد و گفت:  یقیجواب داد. مهرداد نگاه دق

 ریآره،  چرا د». لبخند زد و گفت: بردیاحساس و افکار م نیاز ا ییپدرش بو دیزود بر خودش مسلط شد. نبا فسونا

 «درست کردم. یبابا؟ قرمه سبز یکرد

 یا. افسون نوشابهدیپرسیافسون از او م یهابعد هر دو در حال صرف غذا بودند و مهرداد در مورد درس قهیدق چند

... من اگه یریزن بگ گهیبابا وقتشه که د»پدرش سر به سرش گذاشت:  یهابه حرف توجهیو ب تخیخودش ر یبرا

 «؟یکن کاریچ یخوایفردا دانشگامو شهرستان قبول شم م

 «.یقبول ش دیحرف شهرستانو نزن. فقط تهران با»شمرده گفت:  یمهرداد قاشقش را داخل برنج فرو برد و با لحن

 ؟یاگه نشدم چ ـ

 سال بعد. یذاریم ی. اگرم نشدیشیم ـ
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 .یدار تیش شهرستان مامورداره؟ خودت که همه یرادیمگه شهرستان چه ا ـ

شهر  هیبره  فتهیدختر از خوانوادش دور ب ستی. خوب نیهم مردم. تو دختر نهیهم کارم ا رمیمن اگه شهرستان م ـ

 درس بخونه. گهید

 از اونا. یکیمنم  شنیم لیفارغ التحص امیو خوش یو به خوب خوننیس ماز دخترا شهرستان در یلیچرا؟!... خ ـ

 یخودی. چرا با من بحث بیو قبول ش یتو تهران درس بخون یتونیافسون! م»به دخترش نگاه کرد:  قیعم مهرداد

 «؟یکنیم

 . ستین یمنطق لیدل نیآخه ا ـ

 اونجا؟ یبر یداره که انقدر دوست دار یمگه چ ؟یکن کاریشهرستان چ یبر ـ

حرف حرف  شهیبابا! هم»گفت:  کردیبه شهرستان رفتن نداشت و داشت پدرش را امتحان م لیتما یلیکه خ افسون

 «خودته.

 ندارم. یباهات که دشمن زنمیبه صالحت حرف م ـ

 ؟یبد تیبه نظرات من اهم شهیم یچ ـ

 ؟یفهمیشونو قبول کنم. پدرتم مهمه تونمینم یول ذارمیبه نظراتت احترام م ـ

 یزاشتیبابا. اگه به من احترام م کردمینبودم برم شهرستان، داشتم امتحانت م لیما یلیمن خ»دلخور گفت:  افسون

و به  یرو حرف خودت هست شهیتهران قبول شم. هم خونمیم رم،ینم گفتمیباشه برو شهرستان، من م یگفتیم

 «.یکنینم ینظرات من توجه

 «راستشو بهت گفتم.»را از افسون نداشت در فکر فرو رفت و گفت:  یاحقه نیکه انتظار چن مهرداد

 .ارهیدروغا دل طرف مقابلشو به دست م یآدم با بعض ـ

 !تیواقع ه؟یآخر دروغ چ ـ

 نگاه کرد. یبه طرف دهیرنج افسون

 ؟یناراحت یافسون منو نگاه کن. از چ ـ
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 زن الزم داره. هیسوت و کوره.  مونیزندگ ـ

دارن  یطیشرا نیهم سن و سال تو که همچ یپدرت ازدواج کنه؟ دخترا یکه دوست دار یهست یجور دخترتو چه ـ

 .ارنیپدرشون نم یاز مادرشونو جلو ریبه غ یاگهیاسم زن د یحت

 ...دمیمن مادرمو ند ـ

من ». رو به او گفت: زدیاز ازدواج مجدد پدرش حرف م یبود به راحت نیهم ی. براگفتیساکت شد. راست م مهرداد

 «ندارم. میشخص یبه زندگ دنیرس یبرا یادیوقت ز یدونیخودت م ام،یراض تیوضع نیاز ا

 ؟یکار بود ریهمه درگ نیاون زمان که مادرمم زنده بود ا ـ

بعد از مرگ همسرش بود. در واقع از دست  یهاربوط به سالاز حد او م شیب یکار یریساکت شد. علت درگ مهرداد

مداوم  یالهاینجات دادن خود از فکر وخ یبه روح و روانش وارد کرده بود که برا یدادن همسرش چنان ضربه مهلک

نه. اون وقتا به خاطر »وگفت:  ستیخودش را وقف مردم و شغلش کرده بود. به افسون که منتظر جواب او بود نگر

 «تر بود.مادرت کارم سبک

 .یبه خاطر من سبکش نکرد یول ـ

 داد. حیتوض لشویدل شهیکه نم ادیم شیآدم پ یتو زندگ یمسائل هی ـ

 «.رونیب ایبابا از شغلت ب»بروز نداد و گفت:  یزیچ ستیپدرش چ لیدل دانستیکه م افسون

 «چرا؟»جا خورد:  مهرداد

 ناکه.خطر ـ

 .یکنیو به شغل پدرت افتخار م یهست یدختر شجاع کردمیفکر م ـ

 کنم اما... یافتخار م ـ

 ؟یاما چ ـ

پدرانه به  یاچه کار کند. مهرداد با عاطفه فتدیاو ب یبرا یاگر اتفاق دیبه پدرش بگو توانستیسکوت کرد. نم افسون

مرگو  هیافته. چند بار سا یاز درخت نم یدست خداست. اگه خدا نخواد برگ یمرگ و زندگ»: ستینگریافسون م
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در مورد شغل من  وقتچینخواسته... وقتش نبوده... ه دااما ازش جون سالم به در بردم. چون خ دمیچشمام د یجلو

ته شده باشه من زمان مرگ من نوش یشغلو داشته باشم. اگه تو کتاب اله نیبوده که ا نینگران نباش. سرنوشت من ا

 «که باشم. ییکه باشم.... تو هر جا ی. تو هر شغلرمیمیهمون موقع م

من نبودم مطمئنم که تو  امیروز هینگران من نباش. اگه  گهید»افسون پر از اشک شد. مهرداد مهربان گفت:  چشمان

 «.یاداره کن تویزندگ یتونیم

از دست بدهد. با  یا ندا داد که ممکن است پدرش را به زودتلخ او ر یافسون را فشرد و حس یگلو ینیسنگ بغض

 «از مرگ حرف نزن! گهینگو... تو رو خدا د گهیبابا د»درهم رفته از غم گفت:  یاچهره

 کنهیحرفا انقدر ناراحتت م نیا دونستمی. اگه مگمینم گهیباشه دخترم د»دلسوزانه به افسون نگاه کرد:  مهرداد

 «.گفتمشونیوقت نم چیه
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با او  دنشی! انگار باران هم از دل او خبر داشت و با باریعاشق یو افسون در حال و هوا دیبار یروز بود که باران م سه

. با عجله تراس رفت و مشغول زانندیها در بالکن آوافتاد لباس ادشیکرد. چتر به دست به خانه آمد و  یم یهمدل

سرّ  دانستیروزها داشت. نم نیقدر باران را دوست نداشت که ا نیوقت تا به حال ا چیها شد. هجمع کردن لباس

 !بردیعشق فرو م یهمه او را در حال و هوا نیباران چه بود که ا دنیبار

آن گرفت و چشمانش را  ری. دستانش را زستادیقطرات درشت باران ا ریرا داخل خانه انداخت و خودش ز هالباس

 بست و فقط به او فکر کرد. 

 . میکن ما به هم برس یکار هی. پس شهیبارون دعا مستجاب م ریز گنیم ایخدا -

 یکنیم یکار دار یچ»بلند پدرش به طرف او برگشت:  یباران مانده بود که با صدا ریچه مدت ز دانستینم

 «افسون؟

 «قشنگه!»زد و گفت:  یو نگران پدرش لبخند سیصورت خ دنید با

 «خوبه. یبرو لباساتو عوض کن! سرما نخورده باش»: کردیسرزنش آلود به دخترش نگاه م یبا چشمان مهرداد
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پنجره را بست و به خانه آمد افسون لباس  داد،یکه سرش را تکان م یرفت و مهرداد در حال رونیاز بالکن ب افسون

گفت:  یچا ختنیشد، عطسه زد. مهرداد به طرف آشپزخانه رفت و در حال ر ییرایکه وارد پذ نیو هم عوض کرد

 «.یبارون ریساعته ز کی ؟یشد وونهیروزا چته؟ د نیا»

 «؟ینظر دار ریساعته منو ز کیبابا »خجالت زده گفت:  افسون

 .یساعت بود کیپس  -

 «بابا؟ یزنیم یدست هی»معترض گفت:  افسون

بارون  ریز نمینب گهید»مبل نشاند و گفت:  یگرفت و او را رو شیهارا دست افسون داد و از شانه یفنجان چا مهرداد

 «!ایواست

 «چشم.»را از دست پدرش گرفت و گفت:  یلبخند زنان چا افسون

 نه. ای خونهیدخترم درسشو م -

 !یلیخ -

 «نه. مطمئن باش راست گفتم. ایراست گفتم  ینیبب یخوایم» :دیبه چشمان افسون نگاه کرد. افسون خند مهرداد

 «.گهیچشمات که دروغ نم»بر لب گفت:  یبا لبخند مهرداد

س . آخ جون! بازم فردا چهار شنبه": دیشیکه افسون همراه پدرش شامش را خورد، به اتاق رفت و اند شب

 "!نمشیبیم

 یبه خواب رفت. صبح، ساعت از هفت گذشته بود که با صدا یک دیغرق بود و نفهم الیشب در فکر و خ یهامهین تا

 «ره؟یم جیچرا سرم گ»: دیشیکه خواست بلند شود، سرش به دوران افتاد. اند نیپدرش چشم باز کرد. هم

بود. چشمانش هم سرخ بودند.  دهیافتاد. رنگ پر نهیاز جا بلند شد و نگاهش به صورتش در آ یحال بود. به سخت یب

 «؟یسرما خورد»افسون نگران شد و گفت:  دنیمهرداد با د

 بابا! ستین یزینه چ -
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بهتر شده بود. وارد کالس شد و به  یکم د،یرا گفت و با سرعت حاضر شد و روانه مدرسه. به مدرسه که رس نیا و

به حرف زدنشان ادامه دادند. افسون  یااب دادند و عدهجو یاها در حال صحبت بودند. عدهدوستانش سالم کرد. بچه

و آب  دیکش رونیب بشیاز ج یشد و دستمال کاغذ ریسراز اشینیبه طرف تخته رفت و آن را پاک کرد. آب ب

 «.یستیافسون امروز رو به راه ن»را گرفت. مرجان گفت:  اشینیب

 «سرما خوردم.»به سمت او نگاه کرد:  افسون

آن  یراه افتاد و رو مکتشیآمد و به طرف ن نیی. از سکو پاستدیسر پا با تواندیدنش داغ شده و نمحس کرد ب و

. کردیم یمعلم نگاه کرد. آمدنش را لحظه شمار یو صندل زیبا دست گرفت و به م کردیرا که درد م شینشست. گلو

 ... دو... سه... چهار... پنج...کی

 «معلم زبان شماست؟ یفروغ یآقا»بلند گفت:  ییداخل کالس شد و با صدا یدختر

 «بله.»گفتند:  صداکیها افسون و دوستانش به دختر جلب شد. بچه توجه

 «تصادف کرده.»دختر سرش را با تأسف تکان داد و گفت:  

 مکتشی. نفسش بند آمد و چشمانش از شدت وحشت گشاد شدند. با شدت از ندیکالس دور سر افسون چرخ انگار

 «!یگیدروغ م»: ستادیو مقابلش ا دیست و به سمت دختر دوبرخا

حالشم  کهنیگفت تصادف کرده. مثل ا ییخانوم عال»گفت:  شد،یاز کالس خارج م یکه با خونسرد یدر حال دختر

 «.ستیاصالً خوب ن

داشت، در  ادیبه  که از او یریتصاو نیرفت، نگاه کرد و ناگهان آخر رونیوحشت زده به دختر که از کالس ب افسون

که خبر تصادف او را  یدختر یاش! صداو تذکرات ناصحانه نیو ماش حیشدنش با پسر وق زیخاطرش نقش بست. گالو

اصالً هم حالش  کهنی... مثل استیاصاًل هم حالش خوب ن کهنیمثل ا»:خوردیآورده بود، مرتب در گوشش زنگ م

 «.کنمیمن باور نم»آمد و گفت:  رونیب زشیاز م یروشنک تند«... ستیخوب ن

. پرتو نگران به کردندیدعا م یفروغ یسالمت یبرا یاو عده کردندیانکار م یاشلوغ و صداها درهم شد. عده کالس

 یعنی! ست؟ی!؟ حالش خوب نستیحالش خوب ن"شد:  یم تریو خال ی. ته دل افسون داشت خالکردیافسون نگاه م

 "!ره؟یم یداره م ینعی! ره؟یمیداره م

 «نه! اینه! خدا»به دوران افتاد و ضربان قلبش باال رفت:  سرش
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 «.کننیم ادیز عهیها شابپرس. بچه ییاز خود عال نییافسون، برو پا»: دیاش کوبمحکم به شانه مرجان

 ادی. فقط به دیو خودش را به دفتر رسان دیدو نییها پاطور از پلهطور از کالس خارج شد و چهچه دینفهم افسون

وسط دخترها  ییو چشمش به خانم عال ستادهیا تیجمع انیلرزان در م ییهاو لب دهیرنگ پر یداشت که با صورت

 «کرده؟ تصادف یفروغ یآقا»: دیو وحشت زده خودش را شن فیضع یبود. صدا

سؤال  ییاز خانم عال یدر مورد فروغ یبود و هر کس ادیز تی. فشار جمعدیآن را نشن یبود که کس فیصدا ضع آنقدر

خانوم »: دیپرس ینداشتند. دختر ی. دستانش انگار توانشدیداشت دخترها را کنار بزند اما موفق نم ی. سعدیپرسیم

 «تصادف کرده؟ یفروغ یآقا ،ییعال

 «آره.»دخترها که دورش را گرفته بودند، گفت:  ادیکالفه از تعداد ز ییعال خانم

روان  شیهااشک بر گونه لیچنگ انداخت و ناگهان س شیبه گلو ی... بغض تلخدیها را نشنحرف هیبق گرید افسون

 شدند. 

 حالت خوبه؟! یاری ـ

تا به حال افسون را تا که  ی. فروغدیبار شتریب شیو اشکها دهیشن الشیاو را در عالم خ یفکر کرد که صدا یالحظه

 شگفت زده شده بود.  یتیوضع نیاو در چن دنیبود با د دهیحد شکننده ند نیا

 ؟یکنیم هیگر یافسون!... چت شده؟ چرا دار ـ

را نوازش داد. سرش را باال کرد و... خود او را  اشینیآشنا ب یافتاد و متعاقبش عطر یاهیافسون به کت س انیگر نگاه

چشمان اشکبارش پر از سؤال شدند. او  یانگرانش به او زل زده بود. لحظه اهیو با چشمان س ستادهیکه مقابلش ا دید

رخ  ییجز یتصادف دیشده او افتاد و فهم یچیبه دست باند پ چشمش! مگر تصادف نکرده بود؟! کرد؟یچه م نجایا

  «ست؟یحالت خوب ن»ان افسون شده بود، گفت: که مسئله تصادف خودش را فراموش کرده و نگر یداده... فروغ

نگرفت،  یکه جواب یگرفت. فروغ ریکه شب و روزش را گرفته بود، برداشت و سرش را ز ینگاه از صورت افسون

 «رو صدا بزنم. ییبذار خانم عال»هم فشرد و گفت:  یرا رو شیهالب

. من حالم دینه تو رو خدا صداش نکن»انع شد و گفت: را صدا بزند که افسون با دست م ییدهان باز کرد تا خانم عال و

 «خوبه.

 شد. افسون به زحمت لب از هم باز کرد: دهیاو کش یبه سو یفروغ نگاه
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 اومده برام. شیپ یمشکل شخص هی ـ

 کمکت کنم؟ تونمیم ـ

 «.یبهم کرد یکمک بزرگ نجایتو با اومدنت به ا»: دیشیبر لب افسون نقش بست. اند یحیمل لبخند

 !ایسر کالس ن ستیاگه حالت خوب ن ـ

 یمدرسه. حت امی. من فقط به خاطر توئه که مرمیمیم امیاگه ن»: دیشیاو اند نیدر حال نظاره صورت آرام و مت افسون

  "کنم. ینگاه م تیو صندل زیو به م نمیش یتو کالست م امی. میستیکه ن ییروزا

 «.نمیسر کالستون بش تونمینه م»به او گفت:  رو

 :کردینگاهش م یبا دلسوز یفروغ

 پس اول برو دست و صورتتو بشور! ـ

 ریغ یرفت و با شاد یآبخور ریشد. به سمت ش اطیاو کند و روانه ح یچشم گفت و به زحمت دل از تماشا افسون

 و خدا را از اعماق وجودش شکر گفت. به کالس که برگشت، پشت در دیچند مشت آب به صورتش پاش یقابل وصف

 «!نییبفرما»: دیشن یشگیهم تیاو را با جد یتازه کرد و چند ضربه به در زد. صدا یو نفس ستادیا

 «حالت بهتر شد؟!»: کردیسکو به چهره آرام و معصوم او نگاه م یاز باال یرا باز کرد و داخل رفت. فروغ در

که  یدر حال ینگاه کرد. فروغ نییآن نشست و به پا یرفت و رو مکتشیسرش را فرود آورد. به طرف ن افسون

 «باشه. نجایهمه حواسا ا»افسون بود، گفت:  شیحواسش پ

از  چیدادن شد. تا آخر ساعت افسون فقط به او فکر کرد و ه حینوشت و مشغول توض یزیتخته چ یبا گچ رو و

 نینوشتن نداشت. تنها پاسخش ا یبرا یپاسخ چیها تست داد، افسون هکه به بچه ی. فروغدینفهم یمطالب درس

 «دوستت دارم!»جمله بود: 

آورد افسون چرا انقدر ناراحت و  ی. سر در نمکردیافسون بود به روبه رو نگاه م شیکه حواسش پ یدر حال یفروغ

 گریبود که عوض شده و د یکالسش مدت یو سر به هوا طانیاست. در موردش کنجکاو شده بود. شاگرد ش نیغمگ

را صدا زد تا نزد او برود. افسون به سمت او  نافسو د،یرس انیو شلوغ نبود. کالس که به پا طانیشوخ و ش آن دختر

 او بود.  با چشمان نافذش در حال نظاره یو نگاهش کرد. فروغ ستادیرفت. مقابلش ا
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  ؟یدار یمشکل خاص -

 "بهت دارم؟ یحساسچه ا یفهمیاز حالتام نم یعنی"بر لبان افسون نشست:  یتلخ لبخند

به حالش داشت؟! دهان باز  یادهی! فا؟یمتیدلش را بر زبان آورد اما به چه ق یهادلش خواست تمام حرف یالحظه

 «!هیخوانوادگ»کرد و گفت: 

 «.ختهیحد به هم ر نیرو تا ا شیبزرگه که اوضاع روح یلیحتماً خ»: دیشیدر فکر فرو رفت. اند یفروغ

کنم... مشکالت هر چه قدرم بزرگ باشه دوستانه بهت  حتینص هی خوامیکه زودتر رفع شه.... افسون... م دوارمیام ـ

 .یباش یکن محکم و قو یسع شهیمارو از پا بندازه... هم دینبا

زنگ خورد و با اشاره سر از او  یهمراه فروغ یهنگام گوش نیفرود آورد. در هم دییسرش را به نشانه تا افسون

 دیرا شن یفروغ یکه از کالس خارج شد از داخل کالس صدا نیکرد. افسون به سمت در راه افتاد و هم یحافظخدا

 یبعد فروغ ی. لحظاتزیت شیشدند و گوشها قفمتو شیهابود. قدم اشیکه در حال آدرس دادن منزلش به پشت خط

 آدرس منزل او. ادداشتیدر حال  یدر حال خارج شدن از کالس بود و او در کالس بغل
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 17 فصل

خودش انداخته بود،  یکاناپه که چند پتو رو یافسون رو دنیهشت شب بود که مهرداد به خانه آمد. با د ساعت

 نگرانش شد و به طرفش رفت.

 ؟یافسون خوب ـ

 یباران مانده بود. دست رو ریروز قبل افتاد که ز ادیصورتش که مثل لبو سرخ شده بود، به  دنیکنار او نشست و با د 

 گذاشت و دستش گر گرفت: اشیشانیپ

 ؟یزنگ به من نزد هیببرمت دکتر! چرا  دیبا ـ

 «سالم بابا.»گرفته گفت:  ییبه سرفه افتاد و مهرداد نگرانتر شد. با صدا افسون

 دکتر؟ یایب یتونیسالم. م -

 «نه، سردمه!»: دیچیپتوها را به خودش پ افسون
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قاشق در  کیآورد و به سمت افسون آمد و  رونیب خچالیاز  یبلند شد و به طرف آَشپزخانه رفت. شربت مهرداد

 «.یبارون موندنت کار دست خودت داد ریباالخره با اون ز»: ختیدهان افسون ر

الو... »را برداشت:  یجواب پدرش را بدهد. تلفن زنگ زد و مهرداد گوش توانستیحال بود که نم یآنقدر ب افسون

... نه، نگران نباش... سرما ستیصحبت کنه... حالش خوب ن تونهینم یعمو؟ آره هست ول یسالم پرتو جان... خوب

 «...شهیزودتر خوب م نهی... تو رو ببایخورده... ب

 «.نجایا ادیپرتو داره م»را قطع کرد و گفت:  یگوش مهرداد

 یبود. وقت طورنیهم شهی. همکردیپرتو زودتر حالش را خوب م یپرستار یمواقع نیخوشحال شد. در چن افسون

. ساعت کردیم یپرتو از او پرستار شد،یم ضیافسون مر یو وقت کردیم یافسون از او پرستار شد،یم ضیپرتو مر

که  یو پرتو در حال مانیپهم به داخل خانه آمد.  یسوز سرد ،آمدند. مهرداد که در را باز کرد مانینه بود که پرتو و پ

تب ». مهرداد هر دو را داخل آورد و گفت: دندیاز باران بودند، داخل خانه شدند و نگران در مورد افسون پرس سیخ

 «.ستیکرده... حالش خوب ن

 «دکتر عمو. نشیبردیخب م»نگران افسون شده بود، گفت:  یلیکه خ مانیپ

 . سردشه.ادیدکتر ب تونهینم -

کامالً بسته شده بود رفتند و کنارش نشستند.  شیبود و گلو دهیچیو پرتو به طرف افسون که پتو دور خودش پ مانیپ

 «!یقدر داغخدا! چه یوا»افسون گذاشت و گفت:  یشانیپ یپرتو دست رو

 «؟یخورد یزیچ ییدارو»گفت:  مانیپ

مراقب  یلیپرتو! خ»افسون راحت شد، گفت:  شیاز بابت ماندن پرتو پ الشیکه خ مانیسرش را فرود آورد. پ افسون

 «افسون باش.

قبول  مانیپ یبماند ول مانیتشکر کرد. مهرداد تعارف زد پ مانیبه افسون نگاه کرد. افسون با تکان دادن سرش از پ و

 رفت.... رونیکه نگران افسون بود از خانه ب ینکرد و در حال

*** 
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تا صبح مراقب افسون بود. مهرداد چند بار از پرتو خواست به فکر خودش هم باشد و استراحت کند اما پرتو  پرتو

پرتو سر سجاده، وجودش  دنیاذان صبح بود که حال افسون خوب شد و چشم باز کرد. با د کیقبول نکرد. نزد

 «قبول باشه!»: دیرا بوس اششد. پتو را کنار زد و به طرف پرتو رفت و گونه یسرشار از قدردان

نبود  دایاز تب در صورتش پ یاثر گریکرده بود، به افسون که د دایپ یخاص تیکه با چادر نماز نوران یدر حال پرتو

 «!؟یخوب شد»نگاه کرد و با شوق گفت: 

 گلم خوب نشم؟ یدخترعمو یبا مراقبتا شهیمگه م ـ

خسته بود،  یلیرا خواند و از پرتو خواست بخوابد. پرتو هم که خ . بلند شد و وضو گرفت و نمازشدیگونه او را بوس و

زود به خواب رفت. صبح بعد از رفتن مهرداد به سرکار افسون و پرتو تنها ماندند. افسون به  یلیتخت افتاد و خ یرو

آن رفت و . به طرف دیزنگ را شن یغذا آماده کند که صدا استشب قبل پرتو آشپزخانه رفت و خو یهامحبت یتالف

 «بله؟»اف اف را برداشت و جواب داد: 

 «؟یرو برداشت یتو چرا گوش ؟یستین ضیمگه تو مر»: دیرا شن ایپو یصدا

و لبو و شلقم دستشان بود، باال  نیریش مویل یکه مشما یدر حال ایبعد زنعمو و پو یو دکمه را فشار داد. لحظات دیخند

دستتون درد نکنه »ها خوشحال شد. به طرفشان رفت و زنعمو را در آغوش گرفت: آن دنیآمدند و افسون با د

 «زنعمو.

 «متنفرم! ی. من از سرماخوردگریکم فاصله بگ هی»در آن بود، گفت:  یظاهر افسون که آثار سرماخوردگ دنیبا د ایپو

 رو رد کردم. ینترس! مرحله بحران -

دلش برات  یلیخ ایپو یشد ضیگفت مر مانیکه پ شبید»برد. زنعمو آرام گفت:  را به طرف آشپزخانه هالونینا ایپو

 «سوخت.

گفت حالت خوب  مانی. پیایبگم خودت ب خواستمیبرات سوپ درست کنم. م خوامیم». زنعمو گفت: دیخند افسون

 «نگرانت بود. یلیخ ی. طفلکیایب یتونی. نمستین

 «.دهیکه افتاده خواب نی! ایعجب پرستار»: دیکشیخندان به اتاق افسون سرک م ایپو

 «من سر پاام فقط به خاطر پرتوئه. ینیبیبوده. اگه االن م داریتمام شبو ب»گفت:  افسون
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 . کنهیکارا نم نی! واس ما که از ا؟یجد -

 «کنه. یکه پرتو ازت پرستار یش ضیخدا نکنه مر»گفت:  زنعمو

 ه کردن ناهار شد. تلفن زنگ خورد و افسون جواب داد.به طرف آشپزخانه رفت و مشغول آماد و

 سالم بابا. -

 سالم دخترم. حالت بهتره؟ -

 بهترم. یلیآره. خ -

 شته؟یخب خدارو شکر. پرتو پ -

 .کنهیاومدن مالقاتم. زنعمو داره ناهار درست م اامیآره. زنعمو و پو -

 برات بخرم؟ یخواینم یزیازش تشکر کن. چ -

 هست. ینه. همه چ -

 «رو بده من با بابات کار دارم. یافسون جان گوش»گفت:  زنعمو

 یریگ وهیکه داشت با دستگاه آبم ایرا از افسون گرفت و با مهرداد مشغول حرف زدن شد. افسون به طرف پو یگوش

 «؟یکنیکار م یچ»رفت و گفت:  گرفت،یم نیریش مویآب ل ش،یبرا

  ؟ینیبیمگه نم -

 دارم! یخوب یچه قدر پسر عمو -

  ؟یدیتازه فهم -

داخل آمد. افسون به استقبالش  مانیشده بود، در را باز کرد و پ داریدر به صدا در آمد. پرتو که تازه از خواب ب زنگ

 «!ی. خوش اومدمانیسالم پ»رفت و لبخند زد: 

 «سالم افسون. حالت خوبه؟»او خوشحال شد:  یسالمت دنیاز د مانیپ 

 بهترم. دست پرتو درد نکنه. یلیممنون. خ -
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 . برو استراحت کن.یهنوز کامل خوب نشد ؟ییچرا سر پا -

شود. تلفن  زیخانه تم یگذاشت تا هوا ییرایبود، داخل پذ دهیکه از داروخانه خر یبخور مانیدو داخل رفتند و پ هر

 «!.یهمگ یخداحافظ»شد. تماس را که قطع کرد، گفت:  یبا کس یشغول صحبت تلفنزنگ خورد و م ایپو

 «کجا؟»: دیپرس افسون

 .یدنبال کار و زندگ -

 «بهت؟ زنهیزنگ م یه هیپسره ک نیا»گفت:  زنعمو

 «.هیباز مامان حساس شد! حاال خوبه صد بار گفتم پسر خوب»گذاشت و گفت:  بشیرا در ج یگوش ایپو

را گرفت  هانیریش مویل هیآبِ بق مانیکه رفت، پ اینداشته باشد. پو ایبه کار پو یبا اشاره از مادرش خواست کار مانیپ

 «هر دو تون خوبه. یبرا»هم به پرتو داد و گفت:  وانیل کیدست افسون داد.  وانیل کیو 

نگاه  مانیبه پ خوردیرا م اشوهیطور که آب م. افسون هماندندیرا نوش وهیو پرتو تشکر کردند و آب م افسون

 هیعصب یکم هیداره؟ نگار  اقتشوینگار ل یعنیمهربونه.  یلی. خشهیم مانیکه زن پ یخوش به حال دختر". کردیم

 "خب قابل تحمله! یول

بعد از خوردن ناهار به افسون سفارش کرد مواظب خودش باشد  مانیسوپ را آورد و همه سر سفره نشستند. پ زنعمو

ها خانه ساکت شد و افسون و پرتو هم کرد و همراه مادرش رفت. با رفتن آن یو چون کار داشت، از افسون خداحافظ

 ناخودآگاه در خود فرو رفتند. 

 «ت؟کارت داش یچ یفروغ یآقا روزیافسون د»به افسون انداخت و گفت:  ینگاه پرتو

 فشیبر لبش نقش بست. به طرف ک یافتاد و لبخند یروز قبل و آدرس فروغ ادیاز افکارش خارج شد. به  افسون

 «بخونش!»گذاشت و رو به پرتو گفت:  ییرایپذ زیم یرا برداشت و رو رفت و برگه

 «خب...»برداشت و آدرس را خواند:  زیم یبرگه را از رو پرتو

 «ه؟یآدرس ک یدونیم»: کنار پرتو نشست و گفت افسون

 «!؟یک»: دیکنجکاو پرس پرتو
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 .یفروغ ـ

 «!؟یشو ازش گرفتآدرس خونه»شگفت زده شد:  پرتو

 ! خودش نداده. رینه خ ـ

 ؟یکرد دایآدرس خونشو پ یطورافسون راستشو بگو! چه -

 حفظش کردم. عیکه من سر دادیآدرس خونشو م ینفر تلفن هیچهارشنبه به  ـ

 واقعاً؟!  ـ

 آره به جون تو. -

 ؟یکن کاریبا آدرسش چ یخوایحاال م -

 روز مبادا. یبرا دارمینگهش م ـ

 روز مبادا؟! ـ

 .دنشیتموم بشه، من آدرس خونشو دارم که برم د یلیسال تحص یزمان هی... اگه گهیآره د ـ

 «خونشون؟! یبر ؟یزنیحرف م یدار یجد یجد ؟یگیم یدار یافسون چ»گفت:  زدهرتیح پرتو

 .رونیمنو ب ندازهیش که نممعلممه... از خونه ه؟یمگه چ -

 .دیخندان شده بود، نگاه کرد و گونه او را محکم کش شیهاحرف انیافسون که در پا یهابه لب پرتو

 پرتو. ی! لپمو کندی!آیآ -

 «.کردمی. داشتم باور میو سر کار بذارمن یتا تو باش»او را رها کرد و گفت:  یهاگونه پرتو

 یلیخ گهیبهم م یحس هی. خورهیبه درد من م یروز هیآدرس  نیا یول"جمالت بود: نیاما در دلش ا دیخند افسون

 ".خورهیبه دردم م

 «باال. ایبله؟... سالم... ب»را برداشت و گفت:  یدر به صدا در آمد. پرتو گوش زنگ
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 «جانه.مر»به افسون گفت:  رو

. افسون به همه دایها باال آمد و پشت سرش نگار و شدر رفت. مرجان با عجله از پله یبه استقبال مرجان جلو افسون

 «ها شرمنده! سرما خوردم!بچه»دست داد و گفت: 

 «ها!بچه نیخوش اومد»هم به دخترها دست داد و گفت:  پرتو

 «چت شده بود افسون؟ روزید»را در آورد و گفت:  شیمانتو مرجان

 «بودمت. دهیند یتا حاال اون شکل»را در آوردند. نگار گفت:  شانیهم مانتوها دایو ش نگار

 «نگرانت شدم. یلیمن خ»افسون را نوازش کرد و گفت:  یهاگونه دایش

 «قربونت برم!»بوسه فرستاد:  شیبرا افسون

 «! آره؟!؟یشد یعاشق فروغ»گفت:  مرجان

 «آره.»کرد و گفت:  یبه افسون نگاه کرد. افسون سکوت وهیدن سبد مدر حال آور پرتو

 «؟یآره؟! اون وقت به من نگفت»زد:  غیج مرجان

 انقدر حالم بد شد که لو رفتم. دمیخبر تصادفشو شن یوقت روزید یبگم ول ینداشتم به کس الیاصال خ -

 «.دندیکالس فهم یهاکل بچه»گفت:  نگار

 «پنهان کرد. شهیرو که نمبفهمن. عشق و عالقه»به نگار نگاه کرد:  افسون

 «!اریافسون اصاًل کم ن»در حال خنده گفت:  دای. شدندیخند دخترها

 «.یعاشقش شد یدیفهم یطورحاال بگو چه»گفت:  مرجان

 ین موقع تو عاشق شداز او»کرد و دخترها شگفت زده شدند. نگار گفت:  فیدوستانش تعر یرا برا زیهمه چ افسون

 «.دهیازت بع یلیخ ؟ینگفت یزیچ یو به کس

 .ترهنیریباشه، ش یپنهان یوقت -

 «بهش فکر نکن! یخودیافسون. ب سدهیفا یب»و گفت:  دیمبل دراز کش یرو مرجان
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 «موقوف! یمنف یانرژ»: دیکوسن مبل را بر صورت مرجان کوب افسون

 «شو. الیخ یببه نظر منم »گفت:  نهیدست به س نگار

 «نشو. اونم تو رو دوست داره. الشیخ ینه افسون. ب»گفت:  دایش

 «واقعاً؟!»نگاه کرد:  دایشگفت زده به ش افسون

 «بهش گفته. یباهاش حرف زده و خصوص دایش»پوزخند زد و گفت:  نگار

نگران  یلیاون روز خ ی. فروغزنمیحرف م ینگار؟ من دارم جد یچ یعنی»ناراحت شد:  دایخنده و ش ریزدند ز همه

 .کردینگاش م یچشم رینظرش داشتم. ز ریافسون شده بود. من ز

 «دادنت برم. هیقربون روح یاله»: دیخند افسون

 «نظرت گرفته بود. ری. واقعًا زدمینم هیروح»لبخند زنان گفت:  دایش

. چه دمیناراحت شده بود که من ترس یجور هی. اون روز افسون دهیچون تا حاال افسونو ناراحت ند دیشا»گفت:  نگار

 «برسه به اون بنده خدا.

 ! کم مزخرف بگو!زنمتاینگار م -

دو کلمه در مورد  شهیدوستت داره؟ اصالً نم یبفهم یخوایم یطور... تو چهگهید گهیخب راست م»گفت:  مرجان

 «باهاش حرف زد. زایطور چ نیا

 که عاشقم شه.  مکنیم یکار هیاگه من افسونم  -

 آخه؟ یطورچه -

ادامه ندهند.  گریدر فکر فرو رفت. پرتو که دلش به حال او سوخته بود با اشاره از مرجان و نگار خواست د افسون

 «.نیهاتونو بخور وهیها مبچه»زد و گفت:  یلبخند

 

 



 افسون

167 
 

 18 فصل

با عشق! مرجان وارد  داریشسته بود و در فکر دن یصندل یقرار بود. رو یبود. افسون ب دهیفرا رس گرید یاچهارشنبه

 «سالم!»باز کرد. مرجان خودش را در آغوش او انداخت و گفت:  شیکالس شد و افسون آغوشش را برا

 !زمیسالم عز -

 ! یسر حال یلیخ -

 .ادیداره عشقم م ؟یپس چ -

 «!یخنگ شد»: دیآمد. سرش را تکان داد و خند رونیاز آغوش او ب مرجان

سالم دادند.  نشستندیها مآن یکه رو یآمدند و در حال شانیهایوارد کالس شدند و به طرف صندل داینگار و ش 

بود، رفت و بلند  ختهیها که به هم ربچه یهایزده به طرف صندل جانیکه کالس را خلوت کند، ه نیا یافسون برا

 «درست کنن. اشونویهمه بلند شن صندل»گفت: 

 «!الیخ یافسون ب»ان گفت: خند مرجان

 «بسوزه! یپدر عاشق»گفت:  نگار

ورود معلم مرتب کند.  یها را برارفت تا آندوستانش  یهایدوستانش به طرف صندل یهابه متلک تیاهم یب افسون

رد  تونهینترس، م»گفت:  تیاهمیب د،یجویکه آدامس م یرا نداشت در حال اشیکه حوصله بلند شدن از صندل نایم

 «شه.

ها از بچه یخود قرار داد. عده ا یاصل یاو را در جا یانداخت و خودش صندل یارا از جا بلند کرد و گوشه نایم افسون

. افسون تند و دادندیادامه م شانیهابه صحبت توجهیب یاو عده گرداندندیخود بر م یرا به جا هایغرغرکنان صندل

 «.نینیبش نیایب»: گفتیم شدیمرتب م یو وقت انداختیرون میب یرا از صندل هایتند صاحب صندل

 دادینشسته و نه به افسون اجازه م یصندل یو لجباز کالس مثل سنگ رو ریگوشه گ یاز دخترها یکی الدن

اگر مثل  دانستیداشت و م ی. افسون که از الدن شناخت کافکردیرا بردارد و نه خودش آن را جابجا م اشیصندل

الدن جونم، بلند شو »وارد شد وگفت:  یاز در دوست هبه راه انداخت یبا او رفتار کند در کالس قشقرق گرید یهابچه

 «بکشم کنار. ذرههی تویبذار من صندل
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 «من سرجاشه. ینداشته باش. صندل یبا من کار»به او کرد وگفت:  یاینگاه جد الدن

نگاه به  هیپاشو  نیبب»شده بود کرد و دوباره به الدن نگاه کرد:  رهیبه مرجان که متعجبانه به الدن خ ینگاه افسون

 «.ستیفقط واس تو ن فنیبنداز، همه رد ایصندل

 «.شونیدینچ قیمن باشن. دق یپشت سر صندل دیبا ایهمه صندل»با اخم گفت:  الدن

 نیالدن! من کمرم شکسته تا ا»زد:  ادیشد. فر یبه چشمان سرد الدن انداخت و ناگهان عصب ینگاه افسون

 «؟یهماهنگ کن نایبا ا تویداره برات صندل یکنم. کار فیرد ارویصندل

و با زحمت فراوان خواست او را  دیتکان نخورد. افسون بازوان او را کش شیاز جا نهیزد و دست به س یپوزخند الدن

 «نداشته باش! یبا من کار»زد:  ادیشد و فر یعصب داً یکه ناگهان الدن شد اندازدیب رونیب شیاز جا

 «...یشورشو در آورد گهید»او گفت:  ادیبه فر تیاهمیافسون ب 

ها از بچه یابه صورتش خورد و شوکه شد. عده یمحکم یلیکه ناگهان س اندازدیب رونیب شیخواست الدن را از جا و

سرخ شده به الدن که از شدت خشم در حال  یبه افسون. افسون با صورت یاو عده کردندیبه الدن نگاه مهاج و واج 

 .ردیالدن را آنقدر فشار دهد تا بم یگلو خواستیبود زل زده بود و دلش م دنیلرز

 اونجا چه خبره؟ ـ

رفت  گاهشیبود. به سمت جا دهید را زیدر حال وارد شدن به کالس همه چ ی. فروغدیافسون به سمت در چرخ نگاه

اما  اوردیخودش ن یگرفته بود، نگاه کرد. خواست به رو ریو به صورت سرخ افسون که خجالت زده سرش را ز

 نتوانست و رو به الدن کرد و گفت:

 بلند کنه.  شیهمکالس یدست رو ستیناراحت باشه درست ن یزیآدم هر چقدرم از چ ـ

من »بر لب نشاند و گفت:  ی. افسون پوزخنددیرسیبه نظر نم مانیالدن درهم رفته بود اما انگار از کارش پش صورت

 «ندارم. یتوقع معذرت خواه یآدم روان هیاز 

 «.یمدرسه رو از دست خودت ذله کرد هیکه  یخودت یروان»شد و گفت:  رهیگستاخ به افسون خ یبا چشمان الدن

 «...دادمیبهت م یوگرنه چنان درس ادب نجاستیا یفروغ یکه آقا فیح»آتش گرفت:  افسون

 ...یفعاًل که تو از من چک خورد ـ
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بلند  ادیبه فر شیتکه تکه کند. ناگهان صدا کرد،یاش نگاهش مالدن را که با لبخند سوزنده خواستیدلش م افسون

 «من اگه روت دست بلند نکردم از معرفتم بود وگرنه...»شد: 

 !رونیهر دوتون ب ـ

 گذاشت و رو به دو دختر کرد و گفت: زشیم یرا رو فشیک یرفت. فروغ یفروغ یافسون و الدن به سو نگاه

 ... کالس درسه!ستیقهوه خونه ن نجایا ـ

 «!دیببخش»گرفت:  نییسرش را پا افسون

 !ستین یکاف ـ

 «!دیببخش»لب باز کرد:  الدن

 سر کالستون. نیایو بعد ب دینسنگاتون رو با هم وا بک رونیب دیبر ـ

 «ندارم. یخانم حرف نیمن با ا»اخم کرد:  الدن

 «نه که من حرف دارم...»تمسخر آلود بر لب نشاند:  یلبخند افسون

که وارد  نیرفت. هم رونیو از کالس ب دیند زیدوباره را جا یبا دست به سمت در اشاره کرد. افسون عذرخواه یفروغ

نشست و در فکر فرو  شیرفت و رو اطیح یسکو یآمد و به سو نییشد، چشمش به الدن افتاد که او هم پا اطیح

شد، دستش  کشیکه نزد نی. همدیالدن دو متبه س یحساب یگوشمال کیدادن  یرفت. طاقتش را از دست داد و برا

 «بدم. خوامیم تویلیپاشو جواب س»را باال برد و گفت: 

 !دیببخش ـ

ون در هوا ماند و متعجب به الدن نگاه کرد. الدن بغض کرده بود. چشمان پر از اشکش را به افسون دوخت افس دست

 و گفت:

 افتادم...  میبرادر ناتن ادی یبلندم کرد یاونطور یدست خودم نبود! من از خشونت متنفرم! وقت ـ

 ار او نشست و گفت:و محبت شدند. کن یخشم افسون فرو نشست و ناگهان چشمانش پر از دلسوز کل

 کنه؟یم تتیاذ تیبرادر ناتن ـ
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 بچه بودم تا حاال... ی! از وقتیلیخ ـ

 شانه الدن گذاشت و گفت: یشدند. افسون دستش را رو یجار شیاشکها و

 ...دونستمی! من آخه... من که نمرمیبم ـ

 اون حرفارو بهت زدم.  یفروغ یها و آقابچه یچرا جلو دونمیافسون به خدا منم دست خودم نبود... بعدشم نم ـ

 افسون را تنگ در آغوش گرفت. ناگهان

 کنم. یازت عذرخواه یفروغ یها و آقادر حضور بچه خوامیباال م میبر ایافسون ب ـ

 .ستیکار ن نینه! الزم به ا ـ

 کارو کنم تا از عذاب وجدانم کم شه. نیا دینه من با ـ

 یشد و همراه او باال رفتند. الدن چند ضربه به در زد و در حال میاز اندازه الدن تسل شیب یاصرارها انیدر م افسون

 یزیچ یآنها جا خوردند و هر کس دنیها با دو بچه یکه دست افسون را در دست داشت، داخل کالس رفت. فروغ

 گفت:

 دعواست! نییپا میبه! ما فکر کرد ـ

 !نیچه زود دوست شد ـ

 خوب! یدخترا نیآفر ـ

ها از در حضور شما و بچه خوامیمن م یفروغ یآقا»بلند گفت:  یمحو بر لب نشاند. الدن با صدا یلبخند یفروغ

 «کنم که دست روش بلند کردم. یافسون عذرخواه

 لبخند زد: نانهیشرمگ افسون

 چکا. نیتا باشه از ا زم؟یعز هیحرفا چ نیا ـ

 یاتفاق هی نییگذشت چون من نگران بودم پا ریبه خ یکه همه چ خب خدارو شکر»گفت:  یو فروغ دندیخند همه

 «شم. مونیکه بعداً از فرستادنتون پش فتهیب
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تخته شد.  یرو یتخته رفت و مشغول نوشتن مطالب یپا یو افسون و الدن در کنار هم نشستند. فروغ دندیخند همه

 یلیخ»: دیشیبود. اند اشیلحظات زندگ نیباتریو ز نیتر نیریکالس ش نی. با او بودن در اکردیافسون نگاهش م

تستتون رو  ی. همه کتابامیکنیفقط تست کار م وزامر»برگشت و گفت:  یفروغ« !یدونستیکاش م یدوستت دارم! ا

 «.دیباز کن

ت و ها را نوشها جواب دهند. افسون با دقت تستها خواست به تستاز بچه یکتاب تستش را باز کرد و فروغ افسون

سرش را به نشانه موافقت تکان داد و افسون شروع به جواب دادن  یدستش را به عنوان داوطلب بلند کرد. فروغ

 «ن!...یخوبه! آفر»شد:  انینما نیآثار تحس یکرد. در چشمان فروغ

 «داوطلب باشم؟ تونمیمنم م»روشنک دست باال برد و گفت: 

نگاه  شانیروشنک روانه شد. ابروان افسون درهم رفت و به هردو یسومند افسون به از چشمان عالقه یفروغ نگاه

قبل در حال  یاز روزها ترفیظر ییو روشنک با صدا کردیبه روشنک نگاه م تیو با جد نهیدست به س یکرد. فروغ

داوطلب شدند و نگاه  گریچند نفر د« فقط مال منه! ونمال تو بشه! ا ذارمینم»: دیشیبه او بود. اند ییپاسخگو

 انیتا پا« حقته!»: دیشی. انددیرسیبه نظر م یآنها رفت. افسون به روشنک نگاه کرد. ناراحت و عصب یبه سو یفروغ

از  یاعده د،یرس انی. کالس که به پاییدر حال راهنما یبودند و فروغ یها در حال تست زنبچه یساعت کالس

 رونیاز کالس ب گرید یگر او بود. تا لحظاتل بارانش کردند. افسون دورادور نظارهرا گرفتند و سوا یدور فروغ رهادخت

کالس کنارش بود  یانیلحظات پا نیدر ا خواستی... دلش مگذشتیم شیعمر برا کیو تا چهار شنبه بعد  رفتیم

. یشد یکس نیق همچخاک بر سر تو که عاش»: دیشیاندنبود. ناگهان بغضش گرفت و  ریاما افسوس که امکان پذ

 «؟یدورشو نگاه! تحملشو دار

 «خونه ما؟ میبر یایافسون نم»پرتو به خود آمد:  یصدا با

. شیالهایداشت و فکر و خ ازین ییوجه حوصله رفتن به خانه عمو فرهاد را نداشت. به تنها چیپرتو نگاه کرد. به ه به

 «فردا. دیشا امیامروز نم»رو به پرتو گفت: 

 چرا؟ ـ

 تنها باشم. خوامیم ـ

 !یدستت درد نکنه انقدر رک ـ
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نگاهش را روانه او کرد اما ناگهان  نیاش انداخت و آخرشانه یاش را رو. کولهدیو گونه او را بوس دیخند افسون

دوباره به سمت « شدم! یاالتینکنه خ»: دیشیاو بود. صورتش گلگون شد و اند یدر حال تماشا یشد... فروغ ریغافلگ

 «هفته. هیهمونم بسم بود تا »زد و گفت:  ی. لبخنددیکالس د رداناز شاگ یکی یبار نگاه او را رو نیه کرد اما ااو نگا

 رفت... رونیاز کالس ب و

*** 

داشت،  ییخودش که معلوم نبود چه معنا یبر رو ینگاه فروغ نیتا شب در حال مروز اتفاقات کالس و آخر افسون

 «بابا؟ یشام خورد»او سالم کرد و گفت:  دنیبود. با د یبود. شب که پدرش به خانه آمد، در آشپزخانه در حال آشپز

 نیبش ییرایتو پذ ایخوردم. ب یزیچ هیآره تو اداره »خسته زد و گفت:  ی. لبخنددیرسیکالفه به نظر م یکم مهرداد

 «باهات حرف بزنم. دیافسون. با

 «شده بابا؟ یزیچ»انداخت و گفت:  د،یرس یمتفکر به نظر م یلیبه پدرش که خ ینگاه متعجب افسون

دارم که  میتصم هینه. »داشت آرامش خودش را حفظ کند تا افسون را نگران نکند، گفت:  یکه سع یدر حال مهرداد

 «بذارم. ونیباهات در م خوامیم

 الیمن خ»به او انداخت و گفت:  یایکنار او نشست. مهرداد نگاه جد یمبل یرفت و رو ییرایهمراه پدرش پذ افسون

 «دارم خونمونو بفروشم.

 «چرا؟!»شگفت زده شد:  افسون

 . رمیخونه بزرگتر بگ هی خوامیم ـ

 «؟یشده به فکر عوض کردن خونه افتاد یبابا راسشو بگو، چ»به پدرش انداخت:  ینگاه موشکاف افسون

 «نجا؟یاز ا یخسته نشد رم؟یبگ زیو تر تم کیخونه ش هی یدوست ندار»گفت:  یتصنع یایبا خونسرد مهرداد

 «.امیجا نم چیاگه به خاطر منه من ه»گفت:  یافسون با زرنگ 

 برگرداند. یلیداشت نظر افسون را با دال یسع د،یرا از عوض کردن خانه بگو اشیهدف اصل توانستیکه نم مهرداد

 خونمونو عوض کنم. یدوست داشته باش یکه دار یتنوع طلب هیبا روح کردمی... فکر مدهیازت بع ـ
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 «بچه که بودم آرزوم بود.»: دیشیلوکس مقابل چشمانش آمد و اند یاخانه یادر فکر فرو رفت. لحظه افسون

 «باشه قبول!»است. رو به پدرش گفت:  یمیقد یلیاشان انداخت و فکر کرد خبه خانه ینگاه

 بر لبش نقش بست.  یمهرداد راحت شد و لبخند الیخ

*** 

 لیاز وسا یلیفکر کرد. خ کرد،یم دیخانه جد یبرا دیکه با ییاشان و کارهاشب تا صبح به نقل مکان از خانه افسون

و از زنعمو و پرت دیبا یاثاث کش ینو کند و برا د،یخانه جد یبرا خواستیاز پدرش م دیخانه کهنه شده بودند و با

بگم از خونه عمو فرهاد دورتر  دیبره... با خوادیرفت از بابا بپرسم کجا م ادمی». با خودش فکر کرد: خواستیکمک م

 «نباشه.

را بردارد  شیرا باز کرد تا کتابها شیبود. با عجله حاضر شد و در کشو میشد ساعت هفت و ن داریکه از خواب ب صبح

 گرشید یکتابها ریبود. فوراً کاغذ را ز یجلب شد. متن کاغذ، آدرس خانه فروغ یکه ناگهان توجهش به تکه کاغذ

عوض  ادیکه در خانه را بست، ناگهان به  نیرفت. هم رونیگذاشت و از خانه ب فیرا داخل ک شیپنهان کرد و کتابها

که  یاخانه یدر حوال یااز پدرش بخواهد که خانه توانستی. مدیدر ذهنش درخش یاکردن خانه افتاد و... جرقه

 «! ازت ممنونم.ایخدا»: دیشیگوشه لبش نقش بست و اند یفکر لبخند نیکند. با ا یداریخر کردیم یزندگ یفروغ

 19 فصل

که در منطقه مورد نظر افسون بود، رفتند و از طرف بنگاه چند خانه  یایهمراه افسون به بنگاه معامالت ملک مهرداد

از  یکیو  کردیم یدر آن زندگ یبود که فروغ یاواحده ستیها مجتمع باز آن یکیشد که  یبه پدر و دختر معرف

خود را اعالم کرد و مهرداد هم که از  تیبودن واحد، رضا یلبود. افسون خوشحال از خا یطبقه پنجم خال یواحدها

 خبر بود، موافقت کرد.  یماجرا ب یعلت اصل

ساکن آنجا بود شروع به خنده کرد و گفت:  یکه فروغ یخانه در مجتمع یداریخر دنیخانه عمو فرهاد، پرتو با شن در

 «.دونهیتو نم یاز کارا یچیکه ه سوزهیعمو مهرداد م چارهیبگم؟ دلم به ب یافسون آخه من به تو چ»

با ما  ادیفسون با یذاریمواظب دخترت باش. تو چرا نم یلیخ»: گفتیبه مهرداد م یطرفتر عمو فرهاد با نگران آن

 «تره.راحت نجایمن نداره. خودشم ا یهابا بچه یفرق چیکنه؟ به خدا دختر تو ه یزندگ
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بزرگ  گهیافسون د یول نیممنون داداش شما لطف دار»برادر بزرگش قائل بود گفت:  یبرا یادیکه احترام ز مهرداد

 «مزاحم شما بشه. ستیشده و درست ن

افسون رو چشم من و داداشت جا داره. انقدر دوستش  ؟یچه مزاحمت ؟یزنیکه م هیحرفا چ نیا»گفت:  یپر زنعمو

 «.کشهیدلمون براش پر م مشینیب یروز که نم هی میدار

 .میترراحت ینطوریممنون از محبتت زنداداش اما ما ا ـ

 انیها در مردند و اثاثنقل مکان ک دیچهار شنبه، افسون و پدرش به همراه خوانواده عمو فرهاد به مکان جد تا

 دهیآنقدر خند یکشخبر اثاث دنیپس از شن دایرفت. مرجان و نگار و شباال  ایافسون و پو یهایها و شوخخنده

شده  هیبا معلمشان همسا یراحت نیافسون به هم شدینمشده بود. باورشان  ریبودند که از چشمانشان اشک سراز

 الی. خندینب یاثاث کش نیها را در حآن یباشد. افسون مخصوصًا صبح چهارشنبه را انتخاب کرده بود که فروغ

ا ی. پودیخندیم بردند،یباال م خچالیکه  ایو پو مانیو به پ ستادهیکند. داخل کوچه ا ریگغافل یداشت او را حساب

 «؟یخندیبهمون م میبریما که م یببر یتونیتو که نم»: گفتیم

افسون مزاحم کارشون نشو! آسانسورو براشون باز کن برن »دستش بود، گفت:  لهیکه چند وس یدر حال مهرداد

 «داخل.

 زدهجانیبه آسانسور منتقل شد. پرتو به طرف افسون آمد و ه خچالیچشم گفت. در آسانسور را باز کرد و  افسون

 «کدوم واحده؟ یفروغ یخونه آقا»گفت: 

ها آن کیداشت، نزد یمهربان که شباهت به فروغ یحدوداً پنجاه ساله با صورت یتا خواست جواب بدهد، زن افسون

 «د؟یهست دیجد هیشما همسا»: دیشد و لبخندزنان پرس

 «من و پدرم.»و پرتو مؤدبانه سالم کردند و افسون گفت:  افسون

 "طالق گرفته. ایحتما مادرش فوت کرده "گونه افسون را نوازش کرد و با خود فکر کرد: زن

. خونه من شناسنیمنو م یتو ساختمون همه به اسم خانم فروغ هیتیاسم من گ»به او کرد و گفت:  یپر عطوفت نگاه

 «.نیواحد شما. خوش اومد ی. روبه روستهیواحِد ب

واحد  یروبه رو قاًیکه دق شدیشکشان زد و به هم نگاه کردند. افسون باورش نمافسون و پرتو خ یالحظه یبرا

 «دختر عموم پرتو. شونمیمنم افسونم و ا»زد و گفت:  یساکن شده باشد. لبخند یفروغ
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 «گلم! یخوشبختم دخترا»با هر دو دست داد و گفت:  یفروغ خانم

که دست پرتو را  یزدند. افسون در حال غیتن او ناگهان جبه او دست دادند و پس از رف یو پرتو هم به گرم افسون

 «خونه عشقم!. یروبه رو»گفت:  فشرد،یم

 بود. یتیقدرم مادرش خانم محترم و با شخصچه یبود... وا یآره... باور نکردن ـ

 یدید رویفروغ یت نکنه. حاال اگه آقا. خدا خفهیمنم به شوق و ذوق آورد»خندان افسون را بغل کرد و گفت:  پرتو

 «؟یکن کاریچ یخوایم

 .نمشیبیم یتیتو چه موقع نمیبب دیها تو سرمه. بانقشه یلیخ ـ

 لیوسا هیبه طرف او رفتند و بق« کمک. نیایها ببچه»: گفتیخسته زنعمو که م یو با صدا دندیخند یرکیرزیز هردو

 ایپو»: گذاشتیم ایغذا گرفت و افسون همچنان سر به سر پو رونیهمه از ب یبرا مانیرا جابجا کردند. هنگام ظهر، پ

 «خدا قوت!

بود که من فکر  یزیاز اون چ شتریب تونیاسباب اثاث یلیخ ییخدا یول م،یچاکر»شد:  نهیلبخند زد و دست به س ایپو

 «.کردمیم

و در  دیکاناپه دراز کش یاز همه تشکر کرد و پس از رفتن آنها افسون و پدرش تنها ماندند. مهرداد رو مهرداد

نشده بود انداخت و به  دهیچ لیبه اتاق که پر از وسا یرفت. نگاه دشیافکارش غرق شد و افسون به اتاق خواب جد

زنگ  یصدا« ...نمشیهر طور شده بب دیبا»: دیشیآن نشست و در فکر فرو رفت. اند یتختش رفت و رو یسو

برداشت. آن را در گوشش گذاشت و  اشیرا از داخل کوله پشت اشیاز جا برخاست و گوش د،یرا که شن اشیگوش

 «الو...»جواب داد: 

 انجام شد؟ تیبا موفق یسالم خانوم خانوما... اثاث کش ـ

 «اومد؟ یخبر از مدرسه. فروغآره... چه »زد و گفت:  ینگار بود. لبخند یصدا

 .دیکه پرس یتا حد یومدیمدرسه ن دیتعجب کرد د امیلیآره. خ ـ

 «د؟یپرس یچ»بر لبان افسون آمد و گفت:  خنده

 .دندی. مرجانم گفت مشغله داره و کل کالس خندستین یخبر طونتیبه مرجان گفت از دوست ش ـ
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 ها!مسخره ـ

 کردند اومدند خونه شما؟ یاثاث کش میگفتیم م؟یگفتیم یخب چ ـ

 . دیخند افسون

 ،یعاشق یتو حال و هوا یافتاد یدم خونه عشق و حساب یآورد یرو کشوندائه. بابایکنیم فیک یدار میخودمون ـ

 .مونیتو زندگ یرییتغ چیبدون ه میخونیدرس م مینشست نجایاون وقت ما ا

 . نیشماام مثل من زرنگ باش ـ

 مدرسه؟ یایم یطوراز شنبه چه ـ

 .شمی. موقع برگشتم اتوبوس سوار مارهیبابام م ـ

 .شینیبب یخوایم یخوبه... حاال چطور ـ

 .یزنگ زد یکه جنابعال ختمیریاالن داشتم نقشه م ـ

 شد به منم بگو. یهات ادامه بده و هر چتو به نقشه کنمیخب! من قطع م لهیخ ـ

 باشه فوضول خانم. ـ

 «کارت دارم. ییرایپذ ایافسون ب»: دیپدرش را شن یتماس را که قطع کرد، صدا افسون

شانه او گذاشت و در  یو پرسشگر نگاهش کرد. مهرداد دست رو ستادیرفت و مقابل پدرش ا رونیاز تاقش ب افسون

در ارتباط  یو با کس یکن وقتتو تو خونه بگذرون ی. سعستین یخونه قبل نجایا»شد و گفت:  قیچشمان او دق

 «.ینباش

 !کس؟چیبا ه ـ

 ی. درمون چشمکننیم یتوش زندگ ییچه جور آدما ستیو معلوم ن هیمحل ناشناس نجایفعاًل نه تا من خودم بگم. ا ـ

 نگاه کن و اگه آشنا بود درو باز کن. یاول به چشم یبازش کن یداره، هر موقع خواست

 باشه. هیهمسا دیشا ـ
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کار به  ینن و کسکه همه تو خونه خودشو هیطور نجایا طیدم خونمون. مح ادینم یاهیهمسا چیه»کالفه گفت:  مهرداد

زنگ بزن به من با هم  یبر یخواست یی. اگه جایدر ارتباط باش هاهیام با همسانداره. دوست ندارم تو یاگهیکار کس د

 «.خرمیمن بگو برات م هزنگ بزن ب یخواست دیخر یبرا امیزی. چمیبر

 «بابا؟ یکن میکه زندان یآورد نجایمنو ا»متعجب گفت:  افسون

مدت کوتاهه. چند  هی یفقط برا»کرد آرام باشد و گفت:  یشد. سع یعصب یو کم دیکش شیبه موها یدست مهرداد

 «...دمیماه که بگذره بهت اجازه م

 «راحت شد؟ التونی. خکنمیاز خودم مراقبت م یلیباشه چشم. خ»کرد و گفت:  یسکوت کوتاه افسون

 «دخترم! نیآفر»و گفت:  دیکش ینفس راحت مهرداد

*** 

در هنگام  یو به عکس العمل فروغ دیچرخیپهلو به آن پهلو م نی. از ادیگذران الیشب را افسون با فکر و خ تمام

 یاخم؟! خشونت؟! ب گرند؟یکدی هیهر دو همسا دیفهمیم یوقت کردی. چه کار مکردیبا خود فکر م ییارویرو

 «.شهیم قمباالخره عاش»: دیشیسرش گذاشت و اند ری! دستش را ز؟یتفاوت

که  دیپدرش را شن یچشمانش را باز کند. صدا توانستینم یو افسون از شدت خستگ خوردیساعت زنگ م صبح،

کنار  شیو جواب نداد. پتو از رو دیخودش کش یرو شتریشود و همراه او مدرسه برود. پتو را ب داریب خواستیاز او م

پاشو افسون امروز »: گفتیکه م دیچشمانش د ابلد. پدرش را حاضر و آماده مقباز ش مهیشد و چشمانش ن دهیکش

 «.میکار دار یکل

 شهیبابا م»خوابالود گفت:  ییبا صدا باشدیم اشانیدر خانه قبل کردینبود و فکر م تشیکه هنوز متوجه موقع افسون

 «امروز نرم مدرسه؟

 کمکت. نجایا انیزنعموت زنگ زد گفت دارن م ،یلیامروز که تعط ـ

 «له؟یامروز تعط»چشمانش را باز کرد و بهت زده گفت:  یتند افسون

 . دینفهم چیه گریراحت بست و د یالیافتاد که آن روز پنج شنبه است. چشمانش را با خ ادشی و

*** 
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ذاشت و در خانه را بست و به کتش گ بینوشته شده بود داخل ج شیرا که سفارشات افسون رو یکاغذ مهرداد

بود. به طرف او رفت و کنارش  ستادهیافتاد که منتظر  باال آمدن آسانسور ا یسمت آسانسور رفت. چشمش به  جوان

و نه  یحدودًا س یو با مرد دیچرخ بود ستادهیکه کنارش ا یو منتظر شد. جهت نگاه جوان به طرف شخص ستادیا

که متوجه باال آمدن آسانسور نشده بود.  دیرسید. مهرداد آنقدر متفکر به نظر مرو به رو ش یساله و بلند قد و جد

 «!نییبفرما»نگاه کرد:  د،یرسینگران به نظر م یجوان در آسانسور را گرفت و به او که چشمانش کم

بر لبش  یآمد و لبخند محو رونیکرده بود ب ریکه ذهنش را درگ یادهیچیانگار با حرف جوان از پرونده پ مهرداد

 «!نییشما بفرما»نشاند. دستش را پشت او گذاشت و گفت: 

*** 

کار کردم؟  یخدا! چ یوا": دیشی. انددیاش کشآشفته یبه موها یو دست دیتختش را کش یزده رو جانیه افسون

 "!کنه؟یم یکه اون زندگ ییاومدم جا یعنیکار کنم؟  یچ

و دست به  ستادیصورتش را شست و با حوله صورتش را خشک کرد. وسط هال ا و دست و دیدو ییطرف دستشو به

 دیکار با یچ». کردیکار نم ادیز جانیبود. مغزش انگار از ه ختهیکمر به دور و بر خانه نگاه انداخت. شلوغ و درهم ر

 «کنم؟

گاز  یکرد و رو دایپ ختهیبه هم ر یهاجعبه انیرا از م یرا شانه زد و با کش بست و لباس عوض کرد. کتر شیموها

 فنجان و استکان گشت.  یسر کیگذاشت و دنبال 

 کجا گذاشتتشون؟ یلعنت یایپو نیا کنم؟ینم داشونیکجاان؟ چرا پ -

 دنیو با د گشتیم یگریپس از د یکیها را جعبه یجیبا گ خورد،یچرخ م یکه فکرش دور و بر فروغ یحال در

را باال زد و  شی. موهادیها را دافتاد و فنجان شی. نگاهش به جعبه رو به روخوردیحرص م مورد نظرش ریغ لیوسا

 «!؟ینیبینم یبزرگ  نیبه ا نویتو ا»گفت: 

بگذارد فنجان از دستش افتاد  نیکه خواست آن را زم نیشده بود، برداشت و هم دهیچیفنجان را که با روزنامه پ کی

 «اه!»و شکست. آه از نهادش برخاست و گفت: 

اش به شد و ناله دهیفنجان بر زیاش با لبه تفنجان بود که ناگهان انگشت اشاره یهازهیجمع کردن خرده ر مشغول

 یو دستمال کاغذاش رفت مدرسه فیشده بود نگاه کرد و به طرف ک یکه از انگشتش جار یهوا رفت. به رد خون

نداشت. دستمال پر از خون شده بود. زنگ در به صدا در آمد و به طرف  دهی. فادیچیو دور انگشتش پ دیکش رونیب
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 یقیخودش را حفظ کند. نفس عم یکرد خونسرد یو هول شد. سع دیرا د یچهره خانم فروغ ی. از چشمدیآن دو

 زد و سالم کرد. یو شد. لبخندو در را باز کرد و با صورت مهربان او رو به ر دیکش

 «زم؟یشده عز یدستت چ»: دیاو نگران شد و پرس نیانگشت خون دنیمهربانانه جواب داد و ناگهان با د یفروغ خانم

 . فنجون از دستم افتاد و شکست. اومدم جمعشون کنم که...ستین یزیچ -

 .رهیداره ازش خون م یلی. خارمیچسب زخم ب هیوا! بذار برم برات  یا -

و به  ستادیباز کرد. افسون مقابل در ا دیاش را با کلرفت و در خانه یاما خانم فروغ« .دینر»: دیبگو خواستیم افسون

جا  نیا اشیکه محل زندگ شدیراحت نم الشیخ د،یدیرا با چشم خودش نم یکرد. انگار تا فروغدر خانه او نگاه 

خبر از  یب ی. فروغدیو فوراً خودش را کنار کش دیاو افتاد. رنگش پر بهها بود که ناگهان چشمش فکر نیباشد. در هم

 سیتمام تنش خ کردیو حس م دهیچسبان واریاشان بود. افسون پشتش را به دوجود او در حال رفتن به سمت خانه

و دوباره  ادد یبه خودش جرات« مگه دلت براش تنگ نشده؟ ؟یشد میچرا قا وونهید»زد:  بیاز عرق شده. به خود نه

 راهنیفرو رفته در پ یگرد آن دوخت. فروغ شهیرا به ش شیخم شد و چشمها یبه سمت در رفت و مقابل چشم

 «اونم؟! یمن االن تو دو قدم یعنی ایخدا»: دیشیاشان بود.  انددر حال باز کردن قفل در خانه ،یو شلوار توس دیسف

نشست و انگشتانش را در هم قالب  یمبل یغرق. رو االتشیداخل رفت و در خانه بسته شد و او در فکر و خ یفروغ

 «کنه؟یکار م یچ نهیخودمو بهش نشون بدم؟ اگه منو بب ی! چطورایخدا»: دیشیکرد و اند

 «دخترم!»: زدیم شیصدا یو از جا بلند شد. خانم فروغ دیزنگ در را شن یصدا

 ییبر لب آورد و با خوشرو یچسب زخم برگشته بود. لبخند کیبا  یف در رفت و بازش کرد. خانم فروغبه طر فوراً

 «دستتون درد نکنه.»گفت: 

 «.زمیمواظب باش عز یلیخ»مهربانانه دست او را در دست گرفت و با چسب بست و گفت:  یفروغ خانم

 «.نیلطف کرد یلیممنون. خ»و گفت:  دیگونه او را با محبت بوس افسون

 ست؟ین شتیپ یکس -

 کنه. دیخونه خر ینه بابام رفته برا -

 !ییپس دست تنها -



 افسون

180 
 

 کمکم. ادیقراره زنعموم ب -

 من کمکت کنم؟ یخوایم -

 .دیشرمندم نکن نیاز ا شتری. بمینه تو رو خدا! خودمون هست -

 خوره؟یم یبه چه درد هیپس همسا ه؟یحرفا چ نیا -

براتون  دینی. بشدیبزن یزیبه خدا اگه بذارم دست به چ»خوشش آمده بود، گفت:  یاز خانم فروغ یلیکه خ افسون

 «.ارمیب یزیچ

 سالم. ـ

در دست، مقابل در  لونیمهرداد به سمت در نگاه کردند. مهرداد با چند نا یصدا دنیبا شن یو خانم فروغ افسون

 هیهمسا شونیبابا! ا»کرد:  ی. افسون فورًا او را به پدرش معرفکردینگاه م یمشکوک به خانم فروغ یو کم ستادهیا

 «هستند. یما... خانم فروغ ییواحد روبه رو

 دیجد هیاز اندازه همسا شیب تیکه از جد یکرد. خانم فروغ یبر لب آورد و با او احوالپرس یبه زحمت لبخند مهرداد

 «من در خدمتم. نیداشت یاگه کار»زد و گفت:  یجا خورده بود، لبخند

 «ممنون از لطفتون! یلیخ»محترمانه سرش را خم کرد و گفت:  مهرداد

: دیرا به سمت آشپزخانه برد و پرس لونهایکرد و رفت. مهرداد در خانه را بست و نا یاز افسون خداحافظ یفروغ خانم

 «شد؟ داشیخانومه از کجا پ نیا»

اش را نشان پدرش داد. مهرداد که تازه متوجه انگشت افسون شده بود نگران شد: انگشت چسب خورده افسون

 «شده؟ یجور نیدستت چرا ا»

 .دیفنجون بر -

 نگاه بهش بندازم. هی! بذار ؟یستیچرا مواظب ن-

 بابا. ستین یزیچ ـ

 «.رسنیم نایالن عموت. امیبخور زیچ هی ایب»اپن گذاشت و گفت:  یرا رو هالونینا مهرداد
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مقابل  یصندل یو پشت اپن، رو دیچ زیم یرا رو لیبه سمت آشپرخانه رفت و صبحانه آماده کرد و وسا افسون

پدرش  کردیچرا حس م دانستینگاه کرد. نم د،یرسیخورد و به پدرش که متفکر به نظر م یچا یپدرش نشست. کم

 از اوست.  یزیکردن چ یدر حال مخف

 رفت و آمد نداشته باش! یلیاومد خ نجایخانمه که ا نیافسون با ا ـ

 شد و گفت: متعجب

 چرا؟! -

 .مشیشناسینم -

 .میشناسیخب م -

چه جور  ستی. معلوم نیرفت و آمد داشته باش هاهیبا همسا یکه به راحت ستیمجتمعه. خونه خودمون ن نجایا -

 .کننیم یتوش زندگ ییآدما

 جواب بله بود نگاه کرد.   دنیبه چهره پدرش که طبق معمول حوصله جر و بحث نداشت و منتظر شن افسون

 باشه. ـ

سر کرد و مهرداد در را باز کرد. سر و  یدر که به صدا در آمد، هر دو برخاستند. افسون به اتاقش رفت و روسر زنگ

کرد. عمو فرهاد  یآمد و با همه احوالپرس ییرایپذ. افسون با ذوق دیچیو پرتو و عمو فرهاد در خانه پ ایپو یصدا

 «ن؟یردفکر دل مارو نک ن؟یبود کرد یچه کار نیا»دلخور گفت: 

 «.میزنیعمو جون بهتون سر م»افسون لبخند زد و گفت:  

 «عمو! یدور شد»و گفت:  دیفرهاد سر افسون را بوس عمو

 «مان؟یپ یخوب»زد و گفت:  یبود. لبخند شینگاه کرد که در حال تماشا مانیبه پ افسون

 «؟یممنون.  تو خوب»لبخند زد و گفت:  مانیپ

 «شده؟ یدستت چ»ناگهان چشمش به انگشت چسب خورده افسون افتاد و نگرانش شد:  و

 «زم؟یشده عز ی! چرمیبم یاله». زنعمو گفت: دیافسون چرخ یناگهان ساکت شد و نگاه همه به سو خانه
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 .دیفنجون بر ـ

 «افسون؟ یا خودت جنگ و دعوا دارب»گفت:  ایپو

 «د؟یبد بر»رفت:  یبه طرف ایدستش را باال برد و پو افسون

 رفت. یساعت تمام داشت ازش خون م کی -

 . ینبود یکه االن عمود رفتیساعت م کی -

 «بس کن! ایپو»چشم غره رفت و گفت:  ایبه پو مانیپ

 «پرتو فدات شه!»: دیانگشت افسون را در دستانش گرفت و بوس پرتو

 «.یکار کن یتونیدستت که نم نی. با امیکنی! من و پرتو کارارو منیافسون جان تو بش»گفت:  زنعمو

 «.دیشما کار کن نمی. من غلط بکنم بشدیزنعمو تو رو خدا انقدر منو شرمنده نکن»گفت:  تیبا جد افسون

 «؟یذوقتو بروز ند یکنیم یافسون چرا انقدر سع»گفت:  بیخندان و دست در ج ایپو

من فرق  یتو با پرتو مگه برا ه؟یحرفا چ نیا». زنعمو گفت: دیخند ایخواست ساکت باشد و پو ایبا اشاره از پو افسون

 «نه؟ ای یدونیمنو مادرت م ستم؟یمگه من مادرت ن ؟یدار

انداخت. زنعمو  نییخانه را پر کرد و چشمان افسون پر از اشک شد و سرش را پا یفضا ینیسکوت سنگ یالحظه

متأثر شدند و پرتو هم ناراحت  ایو پو مانیپر کرده بود. پ شیاش را برامادر از دست رفته یها جاسال نیواقعًا در ا

من اگه شمارو نداشتم »فت: بغض کرده گ ییبا صدا افسونشد. زنعمو به طرف افسون رفت و او را در آغوش گرفت. 

 «کردم؟یکار م یچ

آمده خارج کند  شیکه جو را از حالت پ نیا یبرا ایشد و او را به آغوش خود فشرد. پو ریاز چشمان زنعمو سراز اشک

 «.یکار هیدنبال  دیکارا بر نیعوض ا ن؟یراه انداخت یهند لمیچرا ف»لبخند زد و گفت: 

هاتون کجاس پرده»به او گفت:  یزیبا نگاه ترحم آم سوخت،یافسون م یمادر یب یدلش برا شهیکه هم مانیپ

 «افسون؟
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داد و گفت:  مانیخانه را نشان پ یهاو پرتو بود، پرده ایو پو مانیزنعمو و پ یهاکه شرمنده محبت یدر حال افسون

 «.ییلباسشو نیتو ماش میبنداز دیها رو باپرده»

 «کار مردونه بهش بده. هی»گفت:  طنتیبا ش ایپو

 «جاش بذاره. دیرو با ییلباسشو نیماش»: دیخند افسون

 .دهینم یکار هی یخودیافسون پررو ب نیا گمیبوده! من م نیش اآهان! پس نکته ـ

. در حال دیدیجمع پدرش را نم انیمشغول کار شدند. افسون در م یجو خانه به حالت شاد در آمد و همگ دوباره

افتاد که در حال حرف زدن با هم بودند. انگار  یدن ظروف از جعبه چشمش به پدرش و عمو فرهاد در اتاقخارج کر

 «م؟یافسون جون از کجا شروع کن»: گفتمحرمانه بود. پرتو دست دور شانه او انداخت و  شانیهاصحبت

 «!نیخجالتم داد یلیخ»او شد و گفت:  همراه

 ش؟یدیچه خبر؟ د یقشنگم. از فروغ یدخترعمو یکارا برا نیتا باشه از ا -

 «آره.»: دیخند افسون

 «آره؟!»زد:  غیج پرتو

 «شد؟ یخب چ»کرد و گفت:  یها جلب شد. پرتو عذرخواهبه آن ایو پو مانیپ توجه

 .گمیرو مبگم. داداشات که رفتند همه تونمیاالن که نم -

 فیماجرا را تعر ازیتا پ ریمشغول صحبت شدند. افسون س یبه آرام ییرفتند و در حال جابه جا لیبه سمت وسا هردو

 گذاشت. یزده بر جا جانیکرد و پرتو را ه

 . شینیقدر دوست دارم بب! چهیوا -

 فکر کن تو دل خودم چه خبره! -

 ش؟ینیبب یجورچه یخوایم -

 و کمکم کن!. تلرزهیکار کنم. دست و دلم م ی. خودمم موندم چدونمینم -



 افسون

184 
 

 «!ایبگم؟ خونشون نر یچ»کرد و گفت:  یفکر پرتو

. اگه منو خونه مادرش ادیب یبه نظرش تصادف زیکه همه چ یطور هی. نهیمنو بب یاتفاق خوامینه بابا! مگه خنگم؟ م -

 .کنهیکه سکته م نهیبب

 «.یکار کرد یخبر نداره چ چارهیب»خنده:  ریزد ز پرتو

 «!طونیش»را بغل خود انداخت وگفت:  افسون

کرده بود که از نا افتاده بود. افسون و پرتو و  یو شوخ یآنقدر مزه پران ایبودند. پو تیشب همه مشغول کار و فعال تا

گل کرده بود به طرف افسون  اشیکه حس مردم آزار یدر حال ایمشغول کارها بودند. پو تیاما با جد مانیزنعمو و پ

 «؟یبلند کن ونیزیتلو یتونیمگه تو م ؟یکنیبلند م یرو دار یچ»: آمد و گفت

من  یبلندش کنم. برا ییتنها تونمیم»اتاق خودش را بلند کند، گفت:  ونیزیداشت تلو یکه سع یدر حال افسون

 «نداره. یکار

 «.نمیبلند کن بب یتونیاگه م»گفت:  نهیدست به س ایپو

افسون »زد:  ادیبود. فر ونیزینگاهش به افسون افتاد که با زحمت در حال بلند کردن تلو نه،یدر حال بردن آ مانیپ

 «.نی. بذارش زمنهیسنگ یلیخ ونیزیاون تلو

در حال پرتاب از  ونیزیبود. تلو دهییگرا یکه به کمرش آمده بود به سرخ یادیافسون از شدت فشار ز صورت

کمر افسون انگار  یهاگذاشت. استخوان نیو به زم دیکش رونیفسون بشتابزده آن را از دست ا ایدستانش بود که پو

و پرتو با  مانیکمرش گذاشت. زنعمو و پ یرو تنشست و دس نیزم یدر هم رو یاشد. با چهره یداشت از هم باز م

من که فکر »شرمنده از کارش گفت:  ایباز کردند. پو ایو هر کدام دهان به سرزنش پو دندیعجله به طرفش دو

 «.رهیبگ یحرفمو جد وونهید نیا کردمینم

 «!یتا آخر عمر تو مقصر ادیسرش ب یی. اگه بالایفقط گمشو پو»زد:  ادیفر مانیپ

 ؟یبلند کرد ونیزیافسون جان! چرا تلو»از شدت کمر درد قادر به حرف زدن نبود. زنعمو هراسان گفت:  افسون

 «.ستیردن که کار زن نبلند ک ونیزیتلو

 «دکتر؟ میبر ست؟یحالت خوب ن»: دیخم شد و پرس مانیپ
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 «بود. فیفشار ضع هینشد.  یچینه ه»کند و گفت:  یکرد دردش را مخف یسع افسون

 «نداشتم. یافسون من قصد بد»نادمانه گفت:  ایپو

 نگفت.  چیبه او زد و ه یلبخند افسون

*** 

خودش قرار گرفته بود. مهرداد از همه تشکر کرد و  یمنظم و مرتب در جا زیزد و همه چ یبرق م یزیخانه از تم شب،

خانه شدند. پرتو  یو پرتو راه ایو پو مانیشام را دور هم خوردند. زنعمو پس از سفارشات به افسون با عمو فرهاد و پ

ه برگردد. کمر درد افسون هم ظاهرًا مجبور شد به خان شیهاابکت اوردنیخواست بماند اما به خاطر ن یدلش م یلیخ

مربوط به  االتیکرد بخوابد اما تا صبح را با فکر و خ یها به سمت تخت خوابش رفت و سعخوب شده بود. با رفتن آن

 گذراند... یفروغ
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و به طرف  دیپر نییاش از تخت پااز رفتن پدرش به محل کار و اجرا کردن نقشه زدهجانیروز جمعه، افسون ه صبح

س. حتمًا امروز جمعه". با خود فکر کرد: دیرا ند یانداخت و کس ییبه واحد رو به رو یاز چشم ی. نگاهدیدر دو

 "چه خبره. نمیس. آش بپزم ببرم دم خونشون ببخونه

ها نگاه به واحد آن یرو به رو شود بهتر است. هنوز از چشم میمستق ریاو را منصرف کرد که اگر با او غ یگریفکر د و

خود را مقابل  یهول شد. تند آمد،یها مکه کاسه آش به دست، به طرف واحد آن یخانم فروغ دنیکه با د کردیم

رفت و آمد  هاهیبا همسا دیحرف پدرش افتاد که نبا ادی. دیکش شیبه سر و صورت و موها یانداخت و دست نهیآ

 یتیگ دنیبود که عاشقانه دوستش داشت. در را باز کرد و با د یاو مادر کس مورد فرق داشت. نیداشته باشد اما ا

 «سالم.»زد:  ییبایخانم لبخند ز

 «ن؟یدیدست شما درد نکنه. چرا زحمت کش»به کاسه آش انداخت و گفت:  ینگاه

 «.زمیعز کنمیخواهش م». کاسه آش را به طرف او گرفت و گفت: کردینگاهش م زیآم نیخانم تحس یتیگ

 «داخل. نییس... بفرماخوشمزه یلیبه به! از بوش معلومه خ»در حال گرفتن کاسه آش گفت:  افسون

 «مزاحم نباشم؟»خانم لبخند زد:  یتیگ

 «.نیکنم مراحم یخواهش م»زده گفت: ذوق افسون

چه »اخت و لبخند زد: خانه اند یبایز ونیبه دکوراس یخانم نگاه یتیخانم را داخل آورد. گ یتیبا محبت و احترام گ و

 «قدر قشنگ شده...

 «.نینیبش نییبا کمک زنعموم و دختر عموم جابجا شدم وگرنه حاالحاالها کار داشت. بفرما»: دیخند افسون

برداشت و داخل  وهیم خچالی. از اوردیب یزیاو چ ینشست و افسون به آشپزخانه رفت تا برا یمبل یخانم رو یتیگ

 «فراموش کردم. دیاسم قشنگ دختر خوشگلمو بدونم. ببخش تونمیم»: دیاو را شن یو صدا دیچ یسبد

 «اسمم افسونه. کنم،یخواهش م»را را به طرف او برد و لبخندزنان گفت:  وهیسبد م افسون

 !یچه اسم قشنگ ـ

 «.کنمیطلسم و جادو م»: دیخند افسون

 «.ی! کاش دختر من بودیچه دختر با نشاط»و گونه او را نوازش کرد:  دیخانم خند یتیگ
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 «ن؟یشما دختر ندار»تعارف کردن گفت:  وهیگذاشت و در حال م یدستشیپ زیم یرو افسون

. کنهیم یدختر دارم که انگلستان زندگ هی. زمیچرا عز»برداشت و گفت:  اریخ کیو  بیس کیخانم با تشکر  یتیگ

 «خودمه. شیپسرمم بهزاد فعالً پ

 "پس اسمت بهزاده!!"نام عشقش لبخند زد.  دنیزده از فهمذوق افسون

 «مثل شما دارن. یخدا براتون نگهشون داره. خوش به حالشون که مادر خوب و مهربون»گفت:  مهربانانه

 « .زمیعز یندار یتوام با دخترم برام فرق»خانم دست او را فشرد و گفت:  یتیگ

 «.دیکن ییرایاز خودتون پذ نییبفرما»کنار او نشست و مهربان گفت:  افسون

مادرت از پدرت جدا »: دیفوت کرده. پرس ایخانم تشکر کرد و کنجکاو شد بداند که مادر افسون طالق گرفته  یتیگ

 «شده؟

 «وقته. یلیفوت کرده... خ»زد وگفت:  ینیلبخند غمگ افسون

 «!امرزتشیخدا ب»شد و دلسوزانه گفت:  نیخانم اندوهگ یتیگ

ناهار  یبرا زیچ هیبرم خونه »خانم برخاست وگفت:  یتیافسون صحبت کردند و بعد گرا در مورد مادر  یقیدو دقا هر

 «رفت. ادمیدرست کنم. انقدر سرم گرم حرف زدن شدم ناهار 

 ناهار. یبرا نیداشته باش فیتشر ـ

 شیه کارو بهزادم که مشغل سیم. منم تنهاام. دخترم که چند ساله رفته انگلخونه ای. توام حتماً بزمیممنون عز ـ

 ...ادهیز

 «.شمیچشم حتمًا مزاحمتون م»زد وگفت:  یافسون برق چشمان

 «رونه؟یب ایست کار کنم؟ االن خونه یچ ایخدا»: دیشیخانم را تا دم در بدرقه کرد. در را که بست، اند یتیگ و

. آدم رمیهله هوله بگ یسر هیبرم »: دیشینبود. اند ینگاه کرد. خبر ییبه واحد رو به رو یسمت در رفت و از چشم به

 «.نجایا ییتنها کنهیدق م
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رفت. آسانسور باال بود. به  رونیو از خانه ب دیپوش نیو شال بنفش و شلوار ج اهیس یبه طرف اتاقش راه افتاد. مانتو و

. نگاه او را نداشت دنید یخواست آن را ببندد... خشکش زد. اصاًل آمادگ کهنیسمتش رفت و درش را باز کرد و هم

افسون در آسانسور  دنیاز د یاز دهانشان خارج نشد. فروغ یشد و کالم خکوبیم گریکدی یهاصورت یهر دو رو

 گفتیافسون که م یپر انرژ یصدا دنیاما با شن دهیفکر کرد اشتباه د یاجا خورده بود که لحظه یاشان به قدرخانه

حاصل کرد که دختر مقابلش افسون است و کنجکاو  نانیاطم« !ن؟یکنیم کاریچ نجای! شما ایفروغ یاِ... سالم آقا»

 اش. دانستن حضور او در مجتمع خانه

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو خودت ا ـ

 «.میدی. واحد نوزدهو خرنجاستیخونمون ا»: دیخند افسون

کرده بود، پدر شاگرد سر و ذهنش را مشغول  دهیدر آسانسور د روزیکه د یمرد مرموز یعنیشگفت زده شد.  یفروغ

او شده باشد؟! افسون داخل آسانسور شد و  هیافسون همسا یحد اتفاق نیاو بود؟! امکان داشت که تا ا یبه هوا

رفت. افسون  نییپخش شد و آسانسور پا فضادر  یمیطبقه هم کف را فشرد. در آسانسور بسته و آهنگ مال یشاس

 «!دیکنیم یزندگ نجایجالبه که شماام ا یلیخ»زد و گفت:  یلبخند

 «بود. یخال ییوقت بود که واحد رو به رو یلیخ»زد:  یلبخند محو یفروغ

 « .مشیمن و بابام بخر یکردیفکرشم نم»: دیشیاند افسون

 «.یومدیچهارشنبه مدرسه ن نیپس به خاطر هم»: دیاو را شن یصدا

 شدند و افسون گفت: ادهیپلبخند زد و آسانسور متوقف شد. هر دو  افسون

 بود؟ یخال یلیجام خ ـ

 :ستادیمقابلش ا یفروغ

 ساکت بود. یلیکالس خ ـ

سوت و کور  یپس حساب»و گفت:  اوردیخودش ن یبه صورت بدجنس او نگاه کرد و لجش در آمد اما به رو افسون

 «بوده!

 .دونمیها رو نم. بچهدمینفس راحت کش هیمن که  ـ
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 « ...نجایبابامو کشوندم آوردم ا یمنو باش به خاطر ک»: دیشیزد. حرص افسون در آمد و اند یالبخند سوزنده و

 !میهم باش یبرا یخوب یهاهیهمسا دوارمیام ـ

 بر لب داشت  و گفت: ینیشد. با ذوق به او نگاه کرد که لبخند دلنش میعشق به افسون تقد ایدن کی انگار

 !دوارمیمنم ام ـ

شد و تا  نشیرفت و سوار ماش نگیبا افسون باشد. داخل پارک شتریتا مجبور به صحبت ب دستاینا گرید یفروغ

قدر چه یدونستیاگه م» : دیشیگرش بود. انداو نظاره نیبعد آنجا را ترک کرده بود. افسون تا دور شدن ماش یلحظات

 «!یشدیتر مدوستت دارم باهام مهربون

 

*** 

 :دیدخترانه از پشت سرش شن ییبه دست در حال برگشت به خانه بود که صدا یخوراک لونیبا نا افسون

 !دیببخش ـ

 زد و گفت: یمعصوم داشت، لبخند یاکه چهره یدختر الغر اندام دنیو با د برگشت

 جانم؟ ـ

 اطراف کتابخونه کجاست؟ نیا دیدونیشما م دیببخش ـ

 «.بمیغر نجایمن خودم ا زمینه عز»شوخ گفت:  یبا لحن 

 «ممنون.»او خوشش آمد و با خنده گفت:  انیاز طرز ب دختر

 دنبال کتابخونه؟ میبر امیباهات ب یخوایم ـ

 .شمیمزاحمت نم ـ

 .زمیعز ستین یمزاحمت ـ
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بزرگ نشسته بودند و با  یدر اتاق مکتیدو ن یکرده و رو دایساعت بعد هر دو کتابخانه را پ میهمراه دختر شد و ن و

و افسون  زدیکرده بود درباره کنکور و اضطرابش حرف م ی. دختر که خودش را راحله معرفکردندیصحبت م گریکدی

 :دادیم اشیدلدار

 لذت ببر! تیبابا! انقدر حرص کنکور و نزن! از جوون الیخ یب ـ

 مثل تو فکر کنم. تونمیام نمذره هی! خوش به حالت! من یقدر خونسردچه ـ

 گهیکه د نی. اشهینخونده قبول نم امی. هر کسشهیخوب خونده قبول م یو هر کس رسهیور مباالخره روز کنک ـ

 .ینداره. درستو خوب بخون که قبول ش الیهمه فکر وخ نیا

 ؟یخونیتو خوب م ـ

 .سگهید یدرس. جا یفکرمو بذارم برا تونمینه، من فعاًل نم ـ

 ؟یقبول ش یندار الیامسال خ یعنی ـ

 سال بعد. یقبول بشم. احتمااًل بمونه برا یخوب یجا کنمیفکر نم یول دمیکنکورو م ـ

 .یدرس بخون یتونیو نم ی! نکنه عاشقیقدر راحت! تو چهیوا ـ

 «آره؟»و گفت:  دیلبخند زد. راحله خند افسون

راحله لبخندزنان  د،یرس انیافسون که به پا یراحله گفت و راحله با عالقه گوش کرد. حرفها یرا برا زیهمه چ افسون

 «مطمئنم اونم تو رو دوست داره.»گفت: 

 «طور؟!چه»متعجب گفت:  افسون

 باشه. ومدهیامکان نداره ازت خوشش ن ،یهست یدوست داشتن یلیتو خ کهنیبه خاطر ا ـ

. از فردا دم یکرد دمی! پر از امیقدر خوب! تو چهیمرس»فشرد:  یدستان او را در دست گرفت و به گرم افسون

 «کتابخونه. یخونتونم برا

*** 
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به  دنیشد. به محض رس دیخانه جد یکرد و راه یاز شش عصر گذشته بود که افسون از راحله خداحافظ ساعت

به  ینشسته و توجه هایاز صندل یکی یمجتمع با چهره نگران و در فکر پدرش روبه رو شد که رو یقسمت ورود

فورًا از جا بلند شد و به طرفش آمد. چشمان نگرانش ناگهان پر از خشم شدند و  دینداشت. پدرش که او را داطرافش 

 «؟یکجا بود»گفت: 

م سر رفته بود. رفته حوصله»ترس گفت:  یکرده باشد، با کم ینبودش آنقدر پدرش را عصبان کردیکه فکر نم افسون

 «بودم...

 «نرو... رونیه بهت نگفتم از خونه بمگ»: دیپدرش کالمش را بر ادیفر

 ...یچرا... ول ـ

 ...یو کار خودتو کرد ینکرد یبازم به حرف پدرت توجه ی... ولیبازم به حرف من گوش نکرد یول -

. در واقع آنقدر دادیاجازه صحبت به او نم یکه حت دیدیم یحد عصبان نیبار بود که افسون پدرش را تا به ا نیاول

 رمردیصحبت کند. نگهبان ساختمان که پ یبا او منطق یکم توانستیبه او فشار آورده بود که نم یاضطراب و نگران

 آمد و رو به پدرش  نهاو به سمت آ دیبود به دادش رس یمهربان و قد کوتاه

 «بزنه. یچرخ هیفا طر نیس. دلش تنگ شده رفته ادور و ورا بوده... بچه نیبابا جون هم»: گفت

او را در مورد  ینگران توانستینم کسچیاز حد درد گرفته. ه شیشد و حس کرد سرش ب یعصب شتریب مهرداد

تبهکار را  یدخترش را درک کند. نه آقا سلمان مقصر بود نه افسون. خودش مقصر بود که هنوز نتوانسته بود فرد جان

 رونینگاه افسون متوجه ب نیح نیاو را داخل آسانسور انداخت و در همو  دیقانون بدهد. دست افسون را کش لیتحو

آنها بود که در آسانسور بسته شد. احساس شرم تمام وجودش  یدر حال تماشا یبا جا خوردگ یآسانسور شد. فروغ

 «؟! کنهیم ی! حاال در موردم چه فکرکرد؟یکار م یآبروم رفت! اون اونجا چ ایخدا»را فرا گرفت: 

 خانه هنوز جرو بحث بود. داخل

 .یبر رونیاز خونه ب دمیمدت خودم بهت اجازه م هینرو. بعد  رونیگفتم افسون؟ گفتم فعالً از خونه ب یمن بهت چ ـ

 یادفعهیکه  فتهیب یاتفاق بد هینکنه قراره  ؟یانقدر نگران یچ یبابا؟ برا هیمشکل تو چ»اخم کرده بود:  افسون

که ازم  یکارتو بگو که من بدونم کار لی. حداقل دلیمن گذاشت یسختم برا طیشرا نیو ا یرو عوض کردخونه

 «...هیمنطق یخواست
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 "بهش بگم؟ یطور! چهایخدا"چنگ زد:  شیبه موها تیعصبان انیدر م مهرداد

 «حد بدون. نیمربوط به کارمه. فقط  در هم»کرد آرامش خودش را حفظ  کند و گفت:  یسع

 زیچچیروبه رو شده. ه یبار با پرونده خطرناک نینبوده و ا هودهیپدرش ب یهاینگران دیو فهم ختیافسون فرو ر قلب

مبل انداخت. افسون  یاتاقش شد. مهرداد کالفه خود را رو یشکسته راه یو با قلب دیکه به او بگو امدیبر زبانش ن

 ...دانستیرا م نینداشت. ا یریتقص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 افسون

193 
 

 21 فصل

و مرتب  شدیلحظه هم از مقابل چشمان افسون دور نم کیقبل از بسته شدن در آسانسور  یجا خورده فروغ چهره

 بردمیداشت م یکردم که بابام اونطور یفکر کرد در موردم؟! البد فکر کرد چه غلط یچ»: زدیبا خودش حرف م

 «بشه؟! دایش پسر و کله دیخدا! چرا تو اون لحظه با یباال... ا

گذراند و بعد از اتمام آنها با اتوبوس به خانه  یمربوط به فروغ االتیفکر و خ انیآن روز را در م یکالسها افسون

. دید یآش خانم فروغ یکاسه خال یظهر بود که خودش را در آشپزخانه و در حال تماشا کیبرگشت. ساعت 

 «چه خبره. نمیکاسه رو ببرم خونشون بب»: دیشیاند

زد و  یکه در را باز کرد، لبخند یو در حال زنگ زدن بود. خانم فروغ ستادهیا یبعد پشت در خانه خانم فروغ یلحظات

 «طوره؟. حالت چهزمیسالم عز»او شکفت و گفت:  دنیبا د یسالم کرد. صورت خانم فروغ

 .خوشمزه بود یلیتونو بدم. آشتون خرفت کاسه ادمی روزیمن د دیممنون. ببخش ـ

 آوردن کاسه. ینبود برا یا. عجلهزمینوش جونت عز ـ

خانم  یتیشود. گ رشیدستگ یزیدر خانه چ یاز بودن فروغ دیتا شا کردیلبخندزنان به داخل خانه نگاه م افسون

 «.ستین کسچیتو دخترم. ه ایب»و با ذوق داخل خانه آورد و گفت:  دیدست او را کش

 «.شمیمزاحمتون نم»پنهان همراه او شد و گفت:  یذوق با

 «.یمراحم ه؟یحرفا چ نیا»خانم در را بست و گفت:  یتیگ

 یتینشست. گ ییرایپذ یاو قهوه کیش یهااز مبل یکی یخانه انداخت و رو یبایز ونیبه دکوراس ینگاه افسون

ها پسرم سر کاره. منم مثل تو خونه از جمعه ریبه غ»خانم آشپزخانه رفت و از پشت اپن با او مشغول صحبت شد: 

 «شم. یخوشحال م یلیخ یبهم سر بزن یایتنهاام. اگه ب

 .امیخونتون ب خوامی. من که از خدا مکنمیخواهش م ـ

 «ندارن. رزنارویتعارف نکن. جوونا حوصله پ»آورد و گفت:  وهیبر لب ظرف م یخانم با لبخند یتیگ

 «.نیجوون یلیشما خ ه؟یحرفا چ نیا»شد:  یو جد دیلب گز افسون

 «هم سن و سال منه. یجون خانوما یکمردرد و پادرد بال»مبل نشست:  یرو یزد و به آرام یخانم لبخند یتیگ
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 "حتما اتاقشه.": کردینگاه م یاو بود به اتاق یطور که حواسش به حرفهاهمان افسون

 «دخترم؟ یشیمتوجه منظورم که م»ادامه داد:  شیهاشد به حرفاو با یمتوجه کنجکاو کهنیخانم بدون ا یتیگ

 «ن؟یبله کامالً. دکتر رفت»حواسش جمع بود، گفت:  شهیکه هم افسون

 .یاستخون دار یپوک گنیآره چند دفعه با بهزاد رفتم. م ـ

 «.میبخور اتیو لبن ریمعلمامون چرا انقدر تو مدرسه اصرار دارن ش فهمممیآخ آخ. حاال م»: دیلب گز افسون

 .خورهیروزات م نیهر روزه رو بذار که به درد ا ریخوردن ش تییآره دختر خوشگلم. حتماً تو برنامه غذا ـ

 .نییفرمایبله کامالً درست م ـ

 «برم ناهار درست کنم.»خانم برخاست و گفت:  یتیگ

 «رمی. من دارم مدیزحمت نکش»بلند شد:  افسون

 ؟یکار کن یخونتون چ ی. برمیخوریم ییدو تا کنمیدرست م یزیچ هی. یبه خدا اگه بذارم بر ـ

نگاه کن  ناروی. ازمیعز ایب»رفت و با چند آلبوم برگشت:  یخانم به اتاق یتیدر مقابل تعارفات او کوتاه آمد و گ افسون

 «تا من کارارو انجام بدم.

خانم با  یتیآلبوم را از دست او گرفت. گ یادیز یبرق زد و با کنجکاو یآلبوم خانوادگ دنیافسون با د چشمان

خواهرش و  ،یپدر فروغ یها شد. عکسهاعکس دنیزده مشغول د جانیداخل آشپزخانه رفت و افسون ه یخونسرد

خانم داد و گفت:  یتیرا نشان گ یابچه پسر. عکس شدیها جالبتر معکس زدیورق م شتریقدر بخود او. هر چه

 «ه؟یعکس ک»

 «بهزاد.»خانم لبخند زد و گفت:  یتیگ

بوده و مورد توجه دوست و آشنا. افسون دلش  یو دوست داشتن نیریپسرش کرد که ش یهایبچگ فیشروع به تعر و

او  یهایچون عکس بچگ گفتیخانم راست م یتیو فقط بخندد. واقعاً هم گ اندازدیب یاخود را به گوشه خواستیم

دستپاچه شد:  یامردانه یجد یکه ناگهان  با صدا دخود بو االتیها و خعکس یبامزه بود. غرق در تماشا یلیخ

 «معلمت؟ یخوانوادگ یسر عکسا ینیبه شما اجازه داده بش یخانِم افسون خانم، ک»
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س... سالم »: ستادیصورت بر افروخته او ثابت ماند. فورًا از جا برخاست و مقابلش ا یاز عسکها باال رفت و رو نگاهش

 «نداشتم... ی. من قصد فضولیفروغ یآقا

 «.ینداشت یکامالً مشخصه که قصد فضول»»به او زل زده بود:  رهیخ یفروغ

 .نمیمادرتون عکسا رو دادن که من بب ـ

 ؟ینگاه کن شیشخص یصاحب آلبوم به عکسابدون اجازه از  دیمادرم گفته باشه تو با ـ

او را  یصدا« ها شده.بچه نیداره که من آلبوم عکسات رو نگاه کنم؟ ع یحاال مگه چه اشکال»: دیشیاند افسون

 :دیشن

 آلبومو بده من! ـ

از  خبریخانم ب یتیهنگام گ نی. در همدیکش رونیآن را از دست افسون ب یآلبوم را به طرف او گرفت و فروغ افسون

 کردند،یو سر رفتن و ماندن بحث م ستادهیا گریکدیافسون و پسرش که مقابل  دنیآمد. با د ییرایهمه جا پذ

 «؟یاومد یآقا بهزاد! ک»متعجب شد و رو به  پسرش گفت: 

 «االن. نیسالم مادر. هم»کرد آرام باشد:  یمادرش سع دنیبرگشت و با د بهزاد

 ؟یبا دختر خوب وخانوم من افسون جون آشنا شد ـ

 «دارم. ییبله کاماًل آشنا»به افسون نگاه کند رو به مادرش گفت:  نکهیبدون ا بهزاد

 «ن؟یشناسیم روگهیشما از قبل همد یعنیطور؟ چه»خانم متعجب شد و گفت:  یتیگ

 شاگردمه. ـ

 «م؟یاهیهمسا دیدونستیقدر جالب! هردوتون نمچهواقعاً؟ »به افسون نگاه کرد:  زدهرتیخانم ح یتیگ

 «نه.»لبخند زد و گفت:  افسون

خبر. حاال که معلمت  نیا دنیقدر خوشحال شدم از شندلم! چه زیعز»و گفت:  دیخانم گونه افسون را کش یتیگ

 «.یازش بپرس یتون یم یکه داشت یا یراحت باشه هر سوال درس التیخ نجاسیا
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خانم گفت:  یتیو رو به گ دی. اوضاع را مناسب ماندن ندخوردینگاه کرد که خون خونش را م یبه فروغ افسون

 «.شمیکنم. مزاحمشون نم یکنکور از کالساشون استفاده م یممنون. سر کالسا»

 و با خود به آشپزخانه برد و گفت: دیخانم مانع شد و دست او را کش یتیو خواست به سمت در برود که گ 

 .یباش نجایقرار بود ناهار ا کجا؟ ـ

را در آماده کردن ناهار  یقبول کرد و خانم فروغ یاما با فکر لجاجت با فروغ اوردیب یابهانه خواستیم افسون

 کرد.  یهمراه

*** 

 به افسون زد و گفت: یلبخند یو بهزاد حاضر نبود. خانم فروغ دهیرا چ زیم افسون

 .ادیاز دلشم در م ینطوریناهار. ا یبرو معلمت رو صدا بزن برا ـ

 «چشم!»کرد و گفت:  یتبسم افسون

چند ضربه به  طنتیو در فکر بود. با ش دهیتخت دراز کش یکه رو دیباز او را د مهیدر ن یاتاق او رفت. از ال یبه سو و

 «!یفروغ یآقا»در اتاق زد و گفت: 

ها تو کالس بس نبود حاال ! چهارشنبهایخدا"لب گفت:  ریخود نشست و ز یافسون در جا یصدا دنیبا شن بهزاد

 "هرروز تو خونه خودم؟!

 «. غذا سرد نشه.زیسر م دیاریب فیتشر»در آهنگ زد:  یرو افسون

کند. در را باز کرد  یاحترامیکه شاگرد خودش بود ب همانشیبه مادرش و م دیندارد اما درست ند لیم دیبگو خواست

تختش که  "به اتاقش بود: دنیبه او در حال سرک کش توجهی. افسون بدیبه دور و بر خود د رهیو نگاه افسون را خ

 "داره! یو باکالس لخوشگ ریتحر زیطرف. چه م نیشم ااون طرفه. کتابخونه

 «داخل؟! نیاریب فیتشر نیخوایم»متعجب خم شد و در صورت او زل زد:  بهزاد

قلبش هم از دستش در آمده بود با  اریاخت یشده و از طرف ریگصورت او مقابل چشمانش غافل دنیکه با د افسون

 «شما بذارم. ی! من غلط بکنم بخوام پا به اتاق خصوصنیدار اریاخت»بر لب گفت:  یلبخند
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 «.میپس بر»کرد:  ییرایبا چشم اشاره به پذ بهزاد

 رونیب زیاز پشت م یاه افتاد و بهزاد هم به دنبالش. افسون صندلکه قلبش به تاپ تاپ افتاده بود، ر یدر حال افسون

 «!نییبفرما»و به او نگاه کرد:  دیکش

 «!نییشما بفرما»کرد:  یایاشاره به صندل بهزاد

 «.نمیزودتر بش کنمیکه معلمم حضور دارن من جسارت نم ییدر جا»زد:  یالبخند مودبانه افسون

 «.نیبش»گفت:  حوصلهی. بهزاد بدیخندیخانم آرام م یتیگ

راحت  نی. بشنهیشینم ینی. بهزاد تا تو نشزمیعز یآداب یقربونت برم که انقدر مباد»خانم لبخندزنان گفت:  یتیگ

 «باش!

. افسون دیپلو کش شیخانم برا یتینشست و گ یصندل یجمله بود. رو نیتعارف نکرد. انگار منتظر هم گرید افسون

نشسته  یدر کنار کس یراحت نیبه ا شدی. مگر مندیبیلحظه را خواب م نینداخت و فکر کرد اا یبه فروغ ینگاه

و رو به  دیپسرش هم پلو کش یخانم برا یتیبکند؟! گ توانستیتصورش را هم نم یباشد که در کالس درس حت

 «؟یخوریچرا غذاتو نم»افسون گفت: 

 «.خورمیچشم االن م»زد و گفت:  یلبخند

خانم و بهزاد به غذا  یتیبرنجش گذاشت و ناگهان خجالت زده شد. انگار کل حواس گ یتکه مرغ سرخ شده رو کی

نکند که در خانه چه  نیبه ا یخونسرد باشد و توجه شهیکرد مثل هم یفقط فکر او بود. سع نیخوردن او بود و البته ا

 یتیو به دستش داد. گ ختینوشابه ر شیبرا یتند ادهزو به سرفه افتاد. ب دیپر شینشسته. ناگهان غذا در گلو یکس

خانم به پشتش نزند چرا که بدتر  یتیگ دیبگو توانستیزده نمخانم چند ضربه به پشت افسون زد و او خجالت

 «مراقب باش دختر!»: کردیاو نگاه م ی. بهزاد متعجب به چشمان اشک آلود از خفگشودیم

 "افتضاح شد! یلیزودتر برم. خ" نوشابه خورد و با خود گفت: یکم

 «خوشمزه بود دستتون درد نکنه. یلیخ»خورد و برخاست و گفت:  یماررا با زهره ناهارش

خودم  نیبرو بش زم،یعز یتو مهمون»خانم مانع شد:  یتیکه گ دیرا جمع کرد و خواست آنها را بشو هاظرف

 «.شورمشونیم



 افسون

198 
 

رفت. افسون ظرفها را  رونیشد و از آشپزخانه ب میخانم تسل یتیها کرد که گآنقدر اصرار به شستن ظرف افسون

 ریفوراً ش د،یرا که شن یفروغ لیآهنگ موبا یآب را بست و شروع به شستن کرد. صدا ریگذاشت و ش نکیداخل س

 :دیکرد و شن زیرا ت شیهاآب را بست و به طرف اپن آمد و گوش

 .امی... االن مستین یطوره؟... ممنون و متشکر... باشه مشکل... حال شما چهیخانم بهرام سالم ـ

آب را باز کرد و تند تند آنها را کف زد و  ریخانم داخل آشپزخانه شد و افسون فوراً به طرف ظرفها رفت و ش یتیگ

 «کار دارم. خداحافظ! ییمن جا»: گفتیکه به مادرش م دیرا از پشت سرش شن یفروغ ی. صدادیآب کش

به »انداخت. افسون برگشت و خونسرد گفت:  دادیبه او نشان م توجهیهم به افسون که خود را ب ینگاه کوتاه و

 «سالمت!

خانم مانع  یتیاشان را کرد و گرساند، قصد رفتن به خانه انیظرفها را که به پا یشد. شستشو زهیانگیبا رفتن او ب و

 «ارمیب ییچا خوامی. مبمون»شد و گفت: 

 ممنون. درسام مونده. یلیخ ـ

 بخون. نجایا اریخب ب ـ

 .شهینگران م ستمین نهیخونه، بب زنهیممنون. بابام زنگ م ـ

 .یینجایخب بگو ا ـ

 رفت و آمد داشته باشم. هاهیدوست نداره با همسا قتشیحق ـ

 چرا دخترم؟ ـ

 «کرد. شیکار شهی... اخالق بابامه و نمگهید»لبخند زد:  افسون

 زد: یلبخند مهربان یفروغ خانم

 .رمیگیم نجارویو اجازه اومدنت به ا کنمینگران نباش من باهاش صحبت م ـ

 .نمیبیوقت بابامو کامل نم چی... چون من خودم هدشینیاگه بب ـ
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 نجایحتماً درمورد اومدنت به ا دمشیانشاءاهلل اگه د»شد:  یحرف افسون پر از دلسوز نیبا ا یخانم فروغ چشمان

 «.کنمیصحبت م

که داخل  نیدر خانه را باز کرد و  هم یو روانه واحد خودشان شد. با خستگ دیاو را بوس یتشکر کرد. رو افسون

 «بله؟»را برداشت و جواب داد:  یرفت، تلفن خانه زنگ خورد. گوش

 «.زنمیاز صبح دارم بهت زنگ م ؟ییمعلوم هست کجا چیه»: دیشننگران و کالفه پدرش را  یصدا

 اصرار کرد منم روم نشد نمونم. یلیکاسه آشش رو بدم که نزاشت برگردم خونه. خ یرفته بودم خونه خانم فروغ ـ

 افسون...  یمن نشد یتو اصال متوجه حرفا نکهیمثل ا ـ

گفت:  اشیخاتمه دادن به نگران یحرف او را قطع کرد و برا ست،یپدرش چ یحرفها هیبق دانستیکه م افسون

 «. خوبه؟مونمینم گهیچشم. د»

 «خونه بخرم؟ یبرا یخواینم یزیچ»شد و مهرداد گفت:  یسکوت

انداخت و به اتفاقات آن روز در  یمبل یداد و پس از قطع تماس خود را رو ییمواد غذا یسر کیسفارش  افسون

 ر کرد. فک یخانه خانم فروغ
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 22 فصل

 یو نگران یداریشد و صبحانه آماده کرد. مهرداد که شب قبل را با ب داریروز شنبه افسون زودتر از پدرش ب صبح

چشمان سرخ  دنیپدرش شده بود با د یخورد. افسون که نگران سالمت یآمد و صبحانه مختصر زیگذرانده بود، سر م

 «؟یدینخواب شبیبابا! د»او گفت: 

رفت و کتش را برداشت و به تن کرد.  یمتوجه حرف افسون نشده بود. از جا بلند شد و به طرف جارخت ردادمه

 «بابا! حالت خوبه؟». به طرفش رفت و گفت: ستین شیهوش و حواس پدرش سر جا دیافسون فهم

کار  یلی. امروز خمیبر ایآره. زود ب»به افسون نگاه کرد. حرف او را به خاطر آورد و سرش را تکان داد و گفت:  مهرداد

 «دارم افسون.

در را   یدنبال پدرش راه افتاد و هر دو سوار آسانسور شدند. در آسانسور در حال بسته شدن بود که کس افسون

افسون و پدرش را نداشت، با جا  دنیشد. بهزاد که انتظار د دهیگرفت و نگاه افسون و پدرش به سمت او کش

زد و جواب داد.  ییلبخند کمرنگ و آشنا ادبه هر دو نگاه کرد. زود بر خودش مسلط شد و سالم کرد. مهرد یخوردگ

 انداخت و متعجب شد از سالم نکردنش. حتماً  کرد،ینگاهش م رکانهیبه افسون که او هم ز ینگاه یچشم ریبهزاد ز

پخش شد و افسون غرق  یمیمال کی. موزستادیا یاگفت و گوشه یابه پدرش نگفته بود. با اجازه یزیراجع به او چ

از  انیشود و بهزاد تمناگو ادهی. مهرداد از بهزاد خواست پستادیاو. آسانسور در طبقه هم کف ا حضور یشد در گرما

 یبه هم شباهت داشتند. اگر پدرش کم یاز نظر اخالق ی. کماش گرفته بودشود. افسون خنده ادهیمهرداد خواست پ

بهزاد از افسون خواست پشت سر پدرش  شد، ادهی. مهرداد که پشدندیهم م یبرا یجوانتر بود حتماً دوستان خوب

به رابطه او با  یلیکه حتمًا پدر افسون خ نیشود. افسون به او نگاه کرد و آرام و مودب تشکر کرد. بهزاد با فکر ا ادهیپ

رفتند و هر کدام به  نگینکند. هر سه پارک ختهیپدرش را برانگ تیداشت حساس یجنس مخالف حساس است، سع

قدر از پدرش حرف چه": دیشیافسون کنار پدرش، اند ادیبودن ز ریخود. بهزاد متعجب از سر به ز نیسمت ماش

 "!انیش از دستش عاصخوانواده کردمیداره! فکر م یشنو

 او را با نگاه بدرقه کرد... نگیشد و افسون تا خارج شدن از پارک نشیبر ماش سوار

*** 

افسون را به مدرسه رساند و به او سفارش کرد که موقع برگشت به خانه حواسش را جمع کند و با اتوبوس به  مهرداد

و نگار  دای. مرجان و شدیبا پدرش به طرف مدرسه دو یاو را راحت کرد و پس از خداحافظ الیخانه برگردد. افسون خ

دوستانش  یاتفاقات صبح را برا ازیتا پ ریخندان س افسون. دندیاز او پرس یدور افسون جمع شدند و در مورد فروغ



 افسون

201 
 

 یلیحتماً خ»افسون به او خوشش آمده بود، گفت:  ییاعتنا یکه از ب یباال رفتند. مرجان در حال یکرد و همگ فیتعر

 «.یبهش برخورده بهش سالم نکرد

 مجبور بودم. یول خواستیدلم نم -

 «!یکنیم کیش خودتو کوچذره تو رو باال ببره. خودت که همه هیکه بابات  نیمگه ا»گفت:  نگار

 «؟یکردیبهش سالم م شدیم یخب چ»گفت:  دایش

 معلممه. دونهیبابام که نم -

 خب بهش بگو. -

 ؟یگردیبابا. دنبال دردسر مولم کن  -

افسون لبخند زد و به او دست داد. افسون هوس کرد چادر پرتو را سر  دنیچادر به سر وارد کالس شد و با د پرتو

 «!نویبده من ا»کند. آن را از سر پرتو در آورد و گفت: 

 یبود، مشغول سخنران دایپ اشینیگرفته بود که فقط ب یرا طور شیکه رو یکالس رفت و در حال یبه سمت سکو و

سکو مشغول  یکه باال یچادر یزن دنیداخل کالس شد. با د یشگیهم یبا خونسرد یها شد. فروغبچه یبرا

زن  یداشتند افسون را متوجه او کنند، نگاه کرد. از صدا یها که سعبود، جا خورد و متعجبانه به بچه یسخنران

ها او را از گرفت و اجازه نداد بچه اشینیاست. انگشتش را به نشانه سکوت مقابل ب یافسون در حال سخنران د،یفهم

 ریو دستش را ز زیم یکه آرنجش را رو ینشست و در حال یصندل یرفت و رو زشیحضورش مطلع کنند و به سمت م

ادامه  اشیچنان به سخنرانشد. افسون که متوجه حضور او نشده بود، هم رهیها به او خبچه همراهچانه گذاشته بود، 

 .دادیم

که به  ارمیاز روزگارتون در م یخدا چنان دمار یبه خداوند دیپا گذاشت ریرو زمدرسه نیقوان نمیبب گهیبار د هیاگه  ـ

 .کنندیم شیتو مدرسه آرا یمکی. واس من پررو شدند. قادیفتیغلط کردن ب

 هیکه همراه بق یفروغ دنی. ناگهان با ددیکش رونیمتعجب شد و چادر را از سرش ب د،یها نشناز بچه ییصدا یوقت

 «خدا! یوا»: دیکش یو نفس بلند دیرنگ از صورتش پر کردینگاهش م

 «!کنمیخواهش م دیادامه بد د،یکردیم یسخنران دیداشت»باال رفته گفت:  یسرش را تکان داد و با ابروان یفروغ
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 «کنم. یمحترم، سخنران ریبنده غلط بکنم در حضور شما دب»زد:  نیشرمگ یلبخند افسون

هر دفعه من اومدم  ؟یکنیم تیانقدر تو کالس فعال یشیتو خسته نم نمیبب»گفت:  نهیکنان و دست به ساخم یفروغ

 «.یهست یکار هیدر حال  شهی. همیکردیم یها سخنرانبچه یبرا یداشت ای یکردیرو دنبال م یکی ای

 «.شهیتکرار نم گهید»لبخند زد:  افسون

 «!یقدر مودب شدچه»رفت و کنار مرجان نشست. مرجان آرام گفت:  اشیبه سمت صندل و

 «بودم!»گرفت:  شگونیاو را ن یبازو افسون

 یرو نایم فیشدند. ک رهیکالس خ یبه انتها یها از برگه منحرف شد و همگو ذهن بچه دیچیدر کالس پ یبلند یصدا

ها در گوشش بود، آرام بچه یهاخنده یصدا کهیدر حال نایشده بود. م نیپخش زم ششیافتاده و لوازم آرا نیزم

 .کردیجمع م نیزم یرا از رو شیلوازم آرا

 «چه خبره اونجا؟»انداخت و گفت:  کردیصحبت م نایبا م یبه مرجان که به آرام یمشکوکانه نگاه یفروغ

 «.نیها افتاده زماز بچه یکی یجامداد»او داد و گفت:  لیتحو یلبخند مرجان

پات افتاده  ریکه ز امیاون»گفت:  دایافتاد و متوجه موضوع شد. به ش دایش یپا ریز یابه مداد قهوه یفروغ نگاه

 «بردار.

 «در مورد جلسه قبل سوال دارن؟ ایک»گفت:  یبا کمک دوستانش جمع شد و فروغ نایم فیک

جلو  فیکه رد ییمشغول جواب دادن به دخترها یها دست باال بردند. فروغاز بچه یاو مرجان به همراه عده افسون

 «.نیطرفم نگاه کن نیدستمون افتاد. ا یفروغ یآقا»بودند، شد. مرجان گفت: 

پس از پاسخ دادن سؤاالت به افسون و مرجان که  ی. فروغطورنیدو دست مرجان را باال برد و خودش هم هم افسون

 «ن؟یمیشما دوتا چرا تسل»: دیدو دستشان باالبود، نگاه کرد و پرس

 «.دینیکه مارو بب نیا یبرا»خنده. مرجان گفت:  ریزدند ز هابچه

 ه؟یسؤالت چ ـ

 «تخته. یپا ایی»گفت:  ی. فروغدیسؤالش را پرس مرجان
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 «به خدا سپردمت.»: دیافسون را شن یصدا زیلبخندزنان از جا برخاست و در حال خارج شدن از م مرجان

جون سالم به  ی. اونجا بریبر زارمینم». افسون دست مرجان را محکم نگه داشت و گفت: دندیخند یرکیز ریز هابچه

 «.یبریدر نم

 «ولم کن افسون.»: دیخند مرجان

را خواند تا  هانهیسؤال و گز یتخته رفت و فروغ ی. مرجان پادیاید و به مرجان اشاره کرد بتخته را پاک کر یفروغ

 «دو تا، دو به شکم. نیا نیب»نگاه کرد و گفت:  هانهیکند. مرجان به گز ادداشتی

 بگو. لتویدال ـ

رو به  یتمام شد فروغ شیها. مرجان که صحبتشدیاضافه م یفروغ رتیو هر لحظه بر ح گفتیرا م لشیدال مرجان

 «درست بود؟ لشیدال»شاگردانش گفت: 

 «.ریخنه»گفتند:  کصدای همه

 «آخره. نهی. گزستین نهیدو تا گز نیا نیجواب اصالً ب»کرد و گفت:  ی. اخمدیلبش را گز یفروغ

 «دوتاست. نیاز ا یکیبه نظر من  یول»آخر انداخت و گفت:  نهیبه گز ینگاه سردرگم مرجان

 ؟یهنوزم رو حرف خودت هست ـ

 «سر حرفش هست. شهیمرجان هم»کالس آمد:  یافسون از انتها یصدا

 گهید نجایا یول»گفت:  نوشت،یبه مرجان م حیتوض یکه نکات را برا یدر حال یشروع به خنده کردند و فروغ هابچه

 «رو حرفش واسته. تونهینم

 «؟یحاال متوجه اشتباهاتت شد»به او انداخت و گفت:  ینگاه ی. فروغدکریاو نگاه م یهامتفکرانه به جواب مرجان

 .سمیمن دوباره بنو نیبد یشکل نیمثال ا هی شهیبله. اگه م ـ

 «تخته؟ یپا امیشه منم ب یم»گفت:  افسون

 ؟یکن کاریچ یایب ـ
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 منم سؤال دارم. ـ

 بعد دوستت بپرس. ـ

 .هینوشتن ـ

 «سر و صدا. ی. فقط بایب»و گفت:  دیبه صورتش کش یدست یفروغ

فهم  ریش»لب گفت:  ریو ز ستادیکالس رفت. کنار مرجان ا یآمد و به ابتدا رونیب اشیزد و از صندل یلبخند افسون

 «؟یشد

 «آرش بخرم. یبرا هیازش بپرسم چه مارک خوادیادوکلنش منو کشته. دلم م یبو»آرام گفت:  مرجان

و قسمت  دیاز وسط تخته کش یخط یو سکوت کرد. فروغ دیاشان درا متوجه یفروغ اش گرفت و نگاهخنده افسون

و  سدیرا به مرجان گفت تا بنو یراست تخته را به مرجان واگذار کرد و قسمت چپ تخته را هم به افسون. سؤال

ها نگاه رانه به سؤالو متفک ستادهیکه کنار ا طوررا به افسون. هر دو دوست مشغول نوشتن شدند. بهزاد همان یسؤال

درست را عالمت زد و بغل آن ستاره زد. بهزاد  نهیگز یکنند. افسون تند ادداشتیها هم ها خواست آناز بچه کردیم

 «ه؟یچ گهیاون د»: کردیبه ستاره افسون نگاه م نهیدست به س زیپشت م

 .دهیتاک یبرا ـ

 جوابت درسته؟ یکامالً مطمئن یعنی ـ

 بله. -

فکر  ی... چرا سه ساعت دارگهید هیخنگه دوم»به طرف قسمت راست تخته رفت و به سؤال مرجان نگاه کرد:  و

 «؟یکنیم

 «؟یازت خواست جوابو بهش بگ یک»: دیچیدر گوشش پ یفروغ  زیسرزنش آم یصدا

عالمت  رونهیگز نیداشتم هم الیخودم خ»گفت:  یکه افسون گفته بود عالمت زد و رو به فروغ یانهیگز مرجان

 «بزنم.

 «که کمکت کنه. ستیروز کنکور دوستت ن»نقش بست:  یبر لبان فروغ یپوزخند
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: گفتیکردند. افسون آرام به چهار نفر م دییجواب را تا ی. به جز چهار نفر همگندیها تا نظرشان را بگورو کرد بچه و

 «.نیخودتونو نبر یدرسته. آبرو»

 .گفتیم یزیگفتند و او به هر کس چ یرا به فروغ لشانیتوجه به افسون دال یب دخترها

 به افعال با قائده داره؟ یـ چه ربط 

 .یاز موضوع پرت شد یلیخ نیبش ـ

 .ستین نینه ا ـ

 .یشد کینزد کمهی ـ

 «ن؟یداریدن بر نمدست از حرف ز امنجایا»ها شد و گفت: متوجه آن ی. فروغکردیعاشقانه به او نگاه م افسون

 «.دینیبش»گفت:  کرد،ینگاهشان م رهیطور که خهمان یانداختند. فروغ نییدو ساکت شدند و سرشان را پا هر

 «رو پاک کنم؟تخته»رفت و افسون گفت:  مرجان

تخته رفت و مشغول  یهم پا ینشست. فروغ شیسرش را فرود آورد. افسون تخته را پاک کرد و سر جا یفروغ

 «.دیاز فعالرو اشتباه نوشت یکی دیببخش»: دیروشنک را شن ینوشتن مطالب شد. صدا

 «کدوم؟!»و پرسشگر به روشنک نگاه کرد:  برگشت

 «حواستون کجاست؟!»: دیچیدر کالس پ یمرموز یفعل را گفت و او فوراً متوجه شد و فعل را پاک کرد. صدا روشنک

 کهیدر حال دیکنیبه من گوشزد م کویاشتباه کوچ هی»بر لب نشاند و گفت:  ید. پوزخندهمه ساکتن دیو د برگشت

 «.نیداد لیخودتون بارها جواب غلط به من تحو

 «که دستم بهش نرسه. نیناراحتش کرد؟ مگه ا یادبیکدوم ب»اخم کرده بود:  افسون

 «گفت. نایم»آرام گفت:  دایش

 «حقش بود!»لبخند زد و گفت:  ناینگاه کرد. م نایغرنده به م افسون
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سر و صدا رو برگرداند. همه ساکت شدند و او ادامه  دنیبا شن یکنش را به طرف او پرتاب کرد و فروغپاک افسون

 «.شتیپ امیمن ب ییاگه خونتون تنها»داد. کالس که تمام شد، پرتو به طرف افسون آمد و گفت:  حیدرس را توض

 . بهزاد جون و مامانش هستند. هوامو دارن.ستمیتنها ن ـ

 «.ایب ،یایب یخوایاگه توام م»و پرتو لبخند زد. افسون دست او را فشرد و گفت:  دندیخند دخترها

 بردارم. لمویخونه ما وسا میپس بر ـ

وشحال شد و افسون خ دنیبا د مانیپ دند،یرفتند. به خانه که رس رونیو از مدرسه ب یاز دوستانشان خداحافظ هردو

من و افسونو  مانیپ»: گفتیپرتو که م یاشان را دارد اما با صداماندن در خانه الیخ یمدت یفکر کرد که برا

 «بمونه؟ نجایا ومدهیمگه افسون ن»: دیمتعجب شد و پرس« خونشون؟ یرسونیم

 «خونه ما. میبر میپرتو رو جمع کن لیوسا مینه بابا، اومد»لبخند زد و خندان گفت:  افسون

 هیافسون  گمیبه عمو مهرداد م زنمیمن زنگ م نجایا دیهردوتون بمون»گفت:  یها شد و با مهربانآن کینزد زنعمو

 «.مونهیم نجایمدت ا

نه زنعمو بهش زنگ نزن. »تلفن گذاشت و گفت:  یو دست رو دیتلفن رفت. افسون به طرف زنعمو دو زیبه سمت م و

 «من خونمون کار دارم.

 «؟یدوست ندار نجاروینکنه ا ؟یدار یچه کار»دلخور گفت:  زنعمو

 زیحواسمون به همه چ»راغب به رفتن است در گوش مادرش گفت:  یافسون به خاطر چه کس دانستیکه م پرتو

 «هست. من مواظبم. نگران نباش مامان.

 مانیاز خانه خارج شدند. پ مانیپرتو را جمع کردند و همراه پ لیزنعمو، وسا یتینارضا انیبعد دخترها در م یلحظات

در گوش پرتو کرد و  یها سفارشاتپس از رساندن آن مانی. پنیپشت فرمان نشست و افسون و پرتو در عقب ماش

. افسون با یرفت و دو دختر ماندند و خانه بهزاد فروغ وتشکر کرد  مانیافسون او را تعارف به آمدن در خانه کرد. پ

 «خونشون؟ میعصر بر»ذوق دست پرتو را گرفت و گفت: 

 م؟یکار کن یچ م؟یبگ یخونشون چ میوا... افسون بر یا ـ

 .رهیگیم لتینترس بابا، تحو ـ
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 کارا... زشته... نیافسون زشته ا ـ

ه برگشت و گفت: زدکرد. ناگهان ذوق. پرتو به طرف پنجره رفت و از پشت پنجره به کوچه نگاه دیخند افسون

 «اومد. یفروغ یافسون اومد... افسون اومد... آقا»

 «!ی... الهنمشینه و بهزاد. بب یفروغ یآقا»و گفت:  دیدوبه طرف پنجره  زدهجانیه افسون

. هردو داخل دندیپرده را انداختند و خند یو ناگهان نگاه بهزاد به طرف باال آمد و دخترها تند ستادیپنجره ا پشت

که تمام شد کتاب باز کردند تا درس بخوانند  شانیکردند. صحبتها یرفتند و شروع به حرف زدن درباره فروغهال 

 یگرید یدر جا الشیاما فکر و خ خواندیظاهر درس م به. کتاب را در دست گرفته و شدیاما حواس افسون جمع نم

 «.گهیپرتو بسه د». افسون کالفه شد و گفت: اوردیزد تا او را به خود ب شیبود. پرتو چند بار صدا

حاال که خونتونم »او گشود:  حتیگذاشت و لب به نص یاافسون بود، کتاب را گوشه یحواس یکه متوجه علت ب پرتو

 «؟یدیو دل به درس نم ستیراحت ن التیبازم خ ششیپ یآورد

که  یدرس بخون در صورت یگیترل کرد. تو مکن شهیبدم که عشق و عالقه رو نم حیبهت توض یطورآخه من چه ـ

 خونمونه. یاون رو به رو یوقت رهیدرس تو مخ من نم

 ؟یکنیکار  م یکنکور امسالو چ ه؟یچ فیپس تکل ـ

 .دونمینم ـ

 افسون حالت خوبه؟ ـ

 نجای. ایعاشق یمن افتاده تو حال و هوا ی. زندگینیوضع منو بب نیخونه و ا یاومدیبده پرتو. بهتر بود نم یلیخ ـ

 .یبهتر بود. ممکنه من روت اثر بذارم توام از درس خوندن سرد بش یاومدینم

 .یدرس بخون دیبا یبهش برس یخوایکرده داشته باشه. اگه م لیدوست داره زن تحص یفروغ یآقا ـ

 .خونمیبهش برسم درسم م ینه و بهزاد، بعدشم همون اول بهت گفتم وقت یفروغ یاواًل آقا ـ

 کار کنم. یاز دست تو چ دونمیافسون من نم ـ

 کتاب را بست و گفت: افسون
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 نه نگو! یدوست دار یجون هر ک خوامیازت م یزیچ هیپرتو!  ـ

 «؟یکار کن یچ یخوایم»نگاه کرد:  دند،یدرخشیبه چشمان افسون که م پرتو

*** 

و قصد زنگ زدن داشت. پرتو  ستادهیا یکه دست پرتو را در دست داشت، پشت در خانه خانم فروغ یدر حال افسون

 مضطربانه گفت:

 ! میبر ایافسون ب ـ

 «.میومدیکه ن یازش... الک میبابا ما سوال دار»دست او را فشرد و گفت:  افسون

 «!خونتون. خودت برو رمیمن م»دستش را از دست او در آورد و گفت:  پرتو

هم متوجه او شد. رنگ  ی. نگاه فروغدیرا مقابل چشمانش د یخواست برود که ناگهان در آسانسور باز شد و فروغ و

 یهول کرد و فوراً سالم کرد. فروغ یفروغ دنیو دستپاچه سالم کرد. افسون هم که به دنبال پرتو بود، با د دیپرتو پر

 «؟یاریخانم  یوبخ» به آنها انداخت و رو به پرتو گفت: ینگاه موشکاف

 «!یفروغ یممنون آقا»زد و گفت:  یالبخند خجالت زده پرتو

 «افسون... میبر ایب»دست افسون را گرفت و گفت:  و

 «با اجازتون.»نگاه کرد و گفت:  یبه فروغ و

... من و پرتو اشکال یفروغ یآقا دیببخش»گفت:  یو رو به فروغ ستادینکرد. همانجا ا یافسون پرتو را همراه اما

 «.دیکمکمون کن میشیممنون م ستیبراتون ن ی. اگه زحمتمیازتون سوال بپرس میخواستیو م میداشت یدرس

 یدختر عمو دنیاما با د تواندیکار دارد و نم ییجا دیدرهم رفت و به افسون نگاه کرد. خواست بگو یفروغ یاخمها

 «داخل. نیایب»لب گفت:  ریو ز اوردیبود، نتوانست نه ب نییو سرش پا ستادهیا نانهیافسون که شرمگ

پرتو و افسون  دنیبا د یدر را باز کرد. خانم فروغ یبعد خانم فروغ یخودش به سمت خانه رفت و زنگ زد و لحظات و

به آشپزخانه  یخانه نشستند و خانم فروغ یهامبل یکرد و هر دو را داخل برد. پرتو و افسون رو یگرم یاحوالپرس

شود. دست افسون را فشرد و گفت:  هوشیبود ب کینزد رابرا آماده کند. پرتو از شدت اضط ییرایرفت تا اسباب پذ

 «خدا لعنتت کنه افسون.»
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 ینیس کیبا  یباز گذاشت. خانم فروغ مهیرفت و در را ن یبود که به اتاق ی. در حال نظاره فروغدینشن چیه افسون

 «.دیزحمت نکش کنمیممنون... خواهش م»لت زده گفت: آمد و پرتو خجا یچا

 زم؟یعز یچه زحمت ـ

 «.نجایا نیایب نیسواالتون رو بپرس نیخوایاگه م»دخترها را صدا زد:  یفروغ

 هیحداقل  یزاشتیآقا بهزاد م»رو به پسرش گفت:  یاز خدا خواسته بلند شد و پشت سرش پرتو. خانم فروغ افسون

 «بخورن. یزیچ

خب سوالتون »ها آمد. آن یو افسون تشکر کردند و داخل اتاق او شدند. بهزاد در اتاقش را باز گذاشت و به سو پرتو

 «ه؟یچ

 «. سوالمو نوشتم.نییبفرما»دست او داد:  یکالسور یامعذب شده بود. به افسون نگاه کرد و او برگه پرتو

برد و شروع به  یگرد زیها را به طرف مآورد و آن رونیب هنشرایپ بیاز ج یبه سوال انداخت، خودکار ینگاه بهزاد

مربوط به او. بهزاد  االتیرفتن بود و افسون در فکر و خ رونیکرد. پرتو فقط در فکر ب حاتینوشتن جواب و توض

 «؟یمتوجه شد»: دیبه افسون انداخت و پرس ینگاه

 «بله.»به خودش آمد و لبخند زد:  افسون

 «شما چطور؟»فت: رو به پرتو گ بهزاد

 «د؟یکنیم سیتدر امیشما خصوص یفروغ یآقا»را دستش داد و گفت:  یتشکر کرد. افسون سوال بعد پرتو

: دیشیانداخت و اند کردینگاهش م یتصنع یتیبه افسون که با جد یماند. نگاه یدر دستان فروغ یالحظه خودکار

 «... االن سرم شلوغه.دمیدرس نم ینه من خصوص»رو به او گفت: « .هیاگهید یخانم فکرش جاها نیا نکهینه! مثل ا»

آمارتو دارم. »: دیشیاو که به برگه سوال دوخته شده بود انداخت و اند یبه چشمان جد یافسون وا رفت. نگاه صورت

 «جز من! یکنیم سیتدر یهمه خصوص یبرا دونمیم

: دیشی. حرصش در آمد و انددادیجوابش را م متیبا مال یو فروغ دیپرسیسوال م یکه از فروغ دیپرتو را شن یصدا

ما  گهی... دیفروغ یممنون آقا یلیخ»افسون رو به او گفت:  د،یپاسخ سوال پرتو که به اتمام رس« !ارمیحالتو جا م»

 «.میکنیزحمتو کم م
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. دست پرتو دیرسیبر افروخته به نظر م یشد. صورت افسون کم دهیو پرتو به سمت افسون کش یمتعجب فروغ نگاه

 «خداحافظ!»را گرفت و گفت: 

چش شد »: دیشیبا مادرش. اند یبودند و در حال خداحافظ ییرایدهد، افسون و پرتو در پذ یتا خواست جواب یفروغ

. وحشت زده زدیم شیکه در خانه را باز کرد، چشمش به پدرش افتاد که به خانه آمده و صدا نیافسون هم« !دفعه؟ی

 «.می... بدبخت شدمدهپرتو بابام او یوا»به پرتو نگاه کرد و محکم به سرش زد: 

 رفع و رجوع کارش فرو رفت.  یبرا یفکر یو در پ دیپدرش که به او افتاد، لبش را گز چشم

 سالم بابا! ـ

 «بهت بگم... دیبا یبونبا چه ز گهیافسون؟ من د ه،یخونه همسا یتو بازم اومد»او شد:  کیچند قدم نزد مهرداد

... شمیپ ادیتو رو خدا... من از افسون جون خواستم ب دیببخش یاری یسالم آقا»: دیبه داد افسون رس یفروغ خانم

 «حالم خوب نبود امروز.

را که در آن لحظه حساس به  یخانم فروغ خواستی. افسون دلش مدیچرخ یافسون و پرتو به سمت خانم فروغ نگاه

 یلیافسون خ»کرد و گفت:  یاحوالپرس یآرام شد و با خانم فروغ یبود، بوسه باران کند. مهرداد کم دهیدادش رس

 «من فکر کردم... شهیمزاحم شما م

 .هیبا محبت یلی. دختر خشمیپ ادیکه ب خوامی. من خودم ازش مستین نطورینه اصالً ا ـ

 زد و سکوت کرد.  یتصنع یلبخند مهرداد

*** 

 .ادیب یکه شما ازش خواست یگیا چرا به دروغ به پدرش ممادر من، شم ـ

... رو رفت و آمد هیبود. پدر افسون مرد متعصب یدروغ مصلحت نیا»در فنجان گفت:  یچا ختنیخانم در حال ر یتیگ

 «.کردیم یخود افسون اومده باهاش برخورد تند کردیحساسه... اگه فکر م یلیدخترش خ

 خب برخورد تند کنه! پدرشه. ـ

 بهزاد! ـ
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خوش نشون  یو شماام بهش رو نجایا ادیکه راه به راه م ادیمن اصاًل خوشم نم»را باال زد و گفت:  شیکالفه موها بهزاد

 .یدیم

 !هییبهزاد! اون طفلک مادر نداره. دختر تنها ـ

بازم اونه که  ؟یکار کنه طفلک ی... چرهیسختگ یلیباباشم که خ»خانم ادامه داد:  یتیسکوت کرد. گ یالحظه بهزاد

خونه تنهاام.  نیجاش بود افسرده شده بود... بعدم به من نگاه کن! صبح تا شب تو ا یست. هر کانقدر شاد و سر زنده

 «و توام هر روز سر کار... هساله فوت کرده... خواهرت که خارج یلیبابات که خ

 یمسائل خصوص نیاما اون دختر شاگرد منه! کوچکتر کنمیر، من شما رو درک مماد»کالم مادرش را قطع کرد:  بهزاد

که... من و شما اگه بهش  هیتو مدرسشون چطور دختر یدونیکف دست دوستاش... شما نم ذارهیم برهیمنو م یزندگ

 «.نجاستیهر روزِ خدا ا میرو بد

 «!یبهت بگم با افسون ازدواج کن خواستمیمنو باش که م»را دست پسرش داد و گفت:  ینیس یفروغ خانم

 «؟یگفت یشما چ»بهزاد بهت زده به صورت مادرش دوخته شد:  چشمان

 «.هیدختر خوب یلیافسون خ زم؟یداره عز یچه اشکال»زد و گفت:  یخانم لبخند یتیگ

 .فهمهیام نمدختر بچه پنج ساله هیافسون اندازه  ـ

 «ه؟یه حرفچ نیبهزاد! ا»: دیخانم لب گز یتیگ

 با من حرف نزن. ینطوریدر مورد افسون ا گهید کنمیخواهش م ـ

 «. حاال اخماتو باز کن!یتو بگ یخب! باشه هر چ لهیخ»خانم گفت:  یتیدو به هم نگاه کردند و گ هر

*** 

خونه خودشون اما تو... تو  گردهیمهمونه و امشب برم نجایپرتو ا»زل زده بود به صورت افسون:   تیبا جد مهرداد

به  یوا یچه نبود یچه دعوت بود یو به حرف من گوش نکرد یستیخونه ن نمیبب امیب گهیبار د کیافسون اگه 

 «؟یدیحالته. فهم

 «؟یدیفهم»جواب نداد. مهرداد محکم گفت:  افسون
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 «نه.»شد و گفت:  یعصب افسون

باز  ییها بود و زبان به عقده گشاحرف نیا دل افسون پرتر از اتا ساکت شود ام دیافسون را کش یمانتو نیآست پرتو

 رشونیکه هنوز دستگ ییبه دست همون آدما رونیشدن تو خونه متنفرم. حاضرم برم ب یمن از زندان»کرده بود: 

کنار و  یزاشتیشغلتو م ینگران من بود یلیتو خونه نمونم. اگه خ یسراغ من کشته شم ول انیب یو نگران ینکرد

 یمحترمتون تا ک یکار شما و همکارا ستیچون معلوم ن کنمی. من از فردا کار خودمو میزاشتیبرام وقت م شتریب

 «طول بکشه.

 «؟یریبم یخوایبود؟ م نیحرفت ا»شد:  شتریمهرداد ب خشم

 «عمو تو رو خدا!»زده گفت: وحشت پرتو

هنگام زنگ در هم به صدا در آمد و پرتو  نیاتاقش انداخت. در هم و او را به دیدست افسون را با خشونت کش مهرداد

کرد. حال مهرداد خوش نبود اما به زور  یخبر از همه جا با مهرداد احوالپرس یداخل آمد و ب مانیآن را باز کرد. پ

 اوردیخودش ن یرو اما به ییرایافسون به پذ امدنیمتعجب بود از ن مانیرا تعارف به نشستن کرد. پ مانیزد و پلبخند 

 «بمونم. خوامیمن م»و از مهرداد تشکر کرد و از پرتو خواست که همراهش برود. پرتو که نگران افسون بود، گفت: 

 «.ینیبیباشه. حال عمو رو که م یاالن موقع مناسب کنمیفکر نم»آرام گفت:  مانیپ

تخت نشسته بود و  یکردند و رفتند. افسون با خشم رو یحاضر شد و هر دو از مهرداد خداحافظ یتیبا نارضا پرتو

که مادر معلمش بود ارتباط  ییروبه رو هیداشت که با همسا یاز پدرش متنفر شده. مگر چه اشکال کردیاحساس م

بسته  کیظالمانه بود. پشت در اتاق او، مهرداد  مالً و رفتارش با او کا دیترسیاز حد م شیداشت؟ به نظرش پدرش ب

ها را به دهان انداخت. چهل و هشت ساعت بود که از آن یکیو  دیکش رونیآشپزخانه ب یص مسکن از کشوقر

بار عوض شده و هر بار که مهرداد در  نیاو چند یشده بود. محل اختفا دیتهد یو مرتب از جانب شخص جان دهینخواب

. یدختر دار هی دمیشن»: دیچیدر گوشش پاو  یشده بود. صدا دیاو قرار گرفته بود شخص ناپد یریگدست یدو قدم

 «.یاریکنم سروان  یم اهی. روزگارتو سیهم سن دختر من که به کشتنش داد

 «افسون! فردا نرو مدرسه!»چند ضربه به در اتاق افسون زد:  یگذاشت و با حال بد اشقهیشق یدست رو مهرداد

 «.رمیم»لجبازانه گفت:  افسون

 یبگ دینرو با گهیپدرت بهت م ی. وقتیکنیغلط م»زد:  ادیرا فشرد و دستانش را مشت کرد. فر شیهادندان مهرداد

 «چشم.
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 «...گهیقدر بگم چشم؟ چه قدر از دستوراتت اطاعت کنم؟ خسته شدم دچه»زد:  ادیهم فر افسون

شد که حس کرد مغزش درحال انفجار  دهیچیپ یهاسرنخ ریو آنقدر در گ دیکش شیبه موها یکالفه دست مهرداد

 هم افتاد. یرو شیهاشد و پلک روزیپ شادهیچیبعد خواب بر افکار پ یاست. ساعت

*** 

 یرو ییسوخت. پتو شیمبل به خواب رفته بود، دلش برا یپدرش که رو دنیباز کرد و با د یدر اتاق را به آرام افسون

فقط به خاطر او. داخل  نجایمعلمش محروم کند. آمده بود ا دنیخود را از د توانستیو در فکر فرو رفت. نم دیاو کش

 ی. به قول خودش اگه خدا نخواد اتفاقستین یکه رنگ یاهیسبه جهنم! باالتر از »لب گفت:  ریآشپزخانه شد و ز

 «.افتهینم

را باز کرد.  امید انداخت و پآمده بو شیبرا امیکه پ اشیبه گوش یآب خورد و به طرف اتاقش رفت. نگاه وانیل کی

 «کار کرد؟ یبابات باهات چ»پرتو نوشته بود: 

 «. بعد از دعوا خوابش برد.یچیه»زد:  امیپ

 «دروغ نگو.»زد:  امیپ پرتو

 «.ترسمیو منم نم کنهیم یالک یدایتهد شهیهم ه؟یدروغم چ»زد:  امیپ

 «.بردیخدارو شکر از اضطراب خوابم نم»زد:  امیپ پرتو

 «مدرسه. امیبابام گفته فردا ن»زد:  امیپ

 «به حرفش گوش بده.»زد:  امیپ پرتو

 «.امین شهی. نمهیکالس فروغ»زد:  امیپ

 «.شینیبیتو آپارتمون که م»زد:  امیپ پرتو

 «.شترهیتو کالس ب دنشیاتفاقًا شانس د»زد:  امیپ

کرد و هر  دارشینماز صبح ب یفت. صبح پدرش برازد و ساعت چهار بود که به خواب ر امیشب به پرتو پ یهامهین تا

. افسون از پشت کردیسجاده نشسته بود دست باال برده و دعا م یکه رو یدو نمازشان را خواندند. مهرداد در حال
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! کمک ری! دخترمو ازم نگایخدا". در دل گفت: دیرسینظر م بهها زد. مهرداد به او نگاه کرد. مثل فرشته شیسر صدا

امروز مواظبم. من اگه مدرسه »به خود داد و گفت:  یجرأت د،یچشمان او را د یافسون که مهربان"کنم. داشیپکن 

 «.کنمیدق م نمینرم و دوستامو نب

 تیتره. من دارم نهاجات امن نجای. ایکه نر گمیبه خاطر خودت م»به طرف او رفت و مقابلش نشست:  مهرداد

 «که... کنمیتالشمو م

 ینطوریازت داره که ا یانهیداره؟ چه ک کاریبابا؟ با من چ یترسیانقدر ازش م هیک»حرفش آمد:  انیم افسون

 «نگرانت کرده؟

باند مواد مخدر  یاعضا انیافتاد که در م یدختر ادینگاهش را از صورت معصوم دخترش برداشت و به  مهرداد

 «فقط به حرفم گوش کن!»کرد و مرد. آرام گفت:  یخودکشدر زندان  یو روانه زندانش کرد و پس از چند ریدستگ
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 23 فصل

 یب دنی. روشنک با دکردیم یها سخنرانبچه یهنوز شروع نشده و سمانه به کالس آمده بود و برا خیتار کالس

 «؟یپر جنب و جوش یفروغ یآقا یفقط تو کالسا»افسون متلک بارش کرد:  یحوصلگ

 یپا یریبه اضافه تو که به بهونه سوال م»»زد و گفت:  یافسون به صورت حق به جانب روشنک افتاد. پوزخند نگاه

 «.ینشونش بد شتریتخته که خودتو ب

به  یاتخته ینکن که دم به ساعت پا یکیمواظب حرف زدنت باش. خودتو با من »به چهره داد و گفت:  یاخم روشنک

 «.دهینم امیتیانه بهت اهمخاطر جلب توجهش که خوشبخت

به تو »ها را گرفتند و به روشنک نگاه کردند. افسون هنوز پوزخند بر لب داشت: دور آن نایو سمانه و م مرجان

 «ده؟یم تیاهم

 «.کنهیآدم حسابت نم»خودش را وسط انداخت و طرف افسون را گرفت:  سمانه

 «مثل شما سکوته. یتیتربیکوته فکر و ب یجواب آدما»شد:  یعصب روشنک

 یفرمود یجان؟ چ»کرد وگفت:  زیاو را به طرف خود برگرداند. چشمانش را ر یرو یبرود که سمانه تند خواست

 «ن؟یخطاب کرد یما رو چ دمیشما؟ نفهم

 «چه طرز صحبت کردنه؟ نیسمانه! خجالت بکش! ا»از روشنک گفت:  یها شد و به طرفدارآن کینزد پرتو

 «تو دخالت نکن!»تند به پرتو نگاه کرد:  سمانه

 «تکرار کن. یکه گفت رویزیدوباره چ»را دوباره به سمت روشنک پرتاب کرد:  اشرهینگاه خ و

 «شما سه تا...»بلند گفت:  یکه کالس بشنود با صدا یاخم کرد و طور روشنک

حالت تهوع  شمیباهاتون هم کلوم م ی. وقتنیتیتربیکوته فکر و ب»به طرف افسون و مرجان و سمانه رفت:  نگاهش

 «س.و احمقانه نیی. از بس که سطح فکرتون پادهیبهم دست م
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 نی. همدیهمتون گوش کن»زد:  ادیاش انداخت. سمانه با خشم فرسمانه دست او را از شانه دهیدر مقابل چشمان در و

با  شبی. دهیادبیخودش عند ب زنهیصدا م نییسطح پا و احمق و تیتربیو ما سه نفرو ب نجایکه واستاده ا یآشغال

از درد دعوا و زد و خوردشون اومده بود دم درِ صاحب  مادرشکه  کردیم غیج غیو ج کردیدعوا م یبرادرش طور

 «کن. حتیروشنکو نص ایخونه ما که ب

 «خفه شو!»تند گفت:  یبرافروخته شد و با لحن تیروشنک از فرط عصبان صورت

 «!الیخیب»و گفت:  دیراه افتاده سمانه را کنار کش یاوضاع بد دیکه د افسون

نشست. افسون خندان گفت:  یصندل کی یرو ختهیبه هم ر یهم روشنک را با خود برد و سمانه با اعصاب پرتو

 «دفعه؟ی یشد ی! چرا انقدر عصبوونهید»

 «دادم. یخودم جوابشو م دادیه جوابشو نم! اگه سمانیحقش بود. دختره مغرور از خود راض»گفت:  مرجان

 «دفعه؟یبابا باز کن اخماتو. چت شد »با خشم به روبه رو زل زده بود. افسون به پشتش زد:  سمانه

که  نیدارم افسون. با ا نهیلحظه بودم؟ من ازش ک نیبود منتظر ا یاز ک یدونیم»به طرف افسون نگاه کرد:  سمانه

 «م آروم نگرفت.حرفاام گفتم بازم دل نیا

 «چرا؟»: دیمتعجب پرس مرجان

 یچیه یس ولچون درسش خوبه و باهوشه برتر از همه کنهی. فکر مهیای. آدم موذادیازش خوشم نم میاز بچگ ـ

 .ستین

 «!؟یتو... از بچگ یداریانهیبابا چه ک»گفت:  نگار

. خودش اصلًا. اخواهرشیخونمون  ادیمادرش م ای شهیبار پا نذاشته خونه ما. هم هی یول میواریبه د وارید هیهمسا ـ

که رفتم  دییانقدر بهم گفت خنگ و هوششو تو سرم کو میبچه که بودم چند دفعه رفتم خونشون با هم درس بخون

خانم  نیا میواستگارخ ادیبرادرش خواسته ب اامیتازگ ر؟. آخه آدمم انقدر مغروکردمیم هیش داشتم گرخونه همه

گفته  ؟یریبچه تنبل مدرسه مارو بگ یخوایمهندس شاگرد اول دانشگات م ینذاشته. خودشو انداخته وسط گفته تو

 نایاز همه ا ریبه غ ؟حاالیسرتو باال کن لیتو فام یخوایم یطورزنت بشه؟ فردا چه ستیتو ن فیزشته ح یلیسمانه خ

 .یخرج و مخارج همه شونو بد دی. فردا بارنیفق یلیناخیبرگشته گفته ا

 «؟یخوایبرادرشو م»گفت:  مرجان
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ما رو  یوضع زندگ نیستین بهی. شما که غرشهیتوپ م یلیآره بابا من اگه با داداش روشنک ازدواج کنم وضعم خ ـ

 رمیکه... خودم بعد ازمدرسه م ستی. مادرمم خانه دار. برادرمم اهل کار نرهیگنی. بابام که زمهیطورچه نیدونیم

خونه جوابمون روزاس صاب نیخرابه. هم یلیخ تمونی. وضعادیب رمونیگ یپول هیکه  فروشمیپاساژ... لباس زنونه م

خودشو انداخت  ییاوضاع. پارسال که خانم عال نیبا ا کنمیم یچه غلط یدانشگاه شیکنه. به خدا خودم موندم تو پ

به کنکور  تونمیکه نم ادهیبود. انقدر مشکالتم ز خودیاما امسال درس خوندنم ب یریبگ پلمتویحتمًا د دیوسط که با

 فکر کنم چه برسه درس بخونم.

 «؟یبه داداشش بر یخوایبه خاطر پول م یعنی»گفت:  مرجان

 یگرم کرده و حساب کیعل ام تو کوچه باهام سالم. چند دفعههیپسر خوب یلیام دارم. خنه انصافًا بهش عالقه ـ

 گرفته. لمیتحو

 «که عاشقت بشه... یختیداداش روشنکم زبون ر یکلک نکنه جلو نمیبب»گفت:  دایش

 «.امی. اجتماعستمیبچه ها، من زبون باز ن»سمانه خندان شد:  صورت

 .دندیخند دخترها

بده که من داشتم با  مونیخوانوادگ یاقتصاد طیکه... انقدر شرا ادتونهی! رفتمیمن داشتم به محمود م»گفت:  سمانه

زدم  نیهمچ گفتی. خدا بهم رحم کرد صادقمون زود متوجه شد. صادق مکردمیازدواج م قیآدم معتاد بدون تحق هی

 تونستیاصاًل محمود نم گفتیم ؟یدیم بیدختر مردمو فر یچ یبرا یتو دهنش که خون باال آورد. گفتم عوض

 «.گهیم یصادق چ دهیفهمیشده بوده نم حرف بزنه. نئشه

 «.یکه تو دلش جا باز کن یگرفتیطرفشو م ؟یاحمق، پس چرا انقدر خودتو خراب کرد»گفت:  نگار

 گهید دونمیازدواجش دست گذاشته رو من. م یبا من خوب نبوده چه برسه حاال که داداششم برا یآدم از بچگ نیا ـ

 ازچشم انداختنم. یکرده برا دایبهونه بزرگ پ هیاالن که منو سگ کرد 

 «بدم. تونیمن آشت میبر ایب»گفت:  افسون

 کنم. یچه برسه باهاش آشت نمشیبب خوامی. انقدر ازش ناراحتم که نمامیبه خدا اگه ب ـ

 «خبرو به گوشت رسوند؟ یک»گفت:  مرجان
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 .دهی. همه آمارشونو بهم مقهیصاحب خونشون باهام رف ـ

 «شه. یجور م نیفدات شم. غصه نخور. اگه قسمت هم باش یاله»فت: گ دایش

نه با خودش کار دارم نه داداشش. داداشش اگه منو  گهی. من دزمینه عز»گفت:  ینگاه کرد و با مهربان دایبه ش سمانه

 «بذاره. خبریهفته منو ب هیکه  نینه ا یخواستگار اومدیم شدیپا م نیزد دهن ا یم خواستیم

افسون همراه دوستانش از در  د،یرس انیها به پادادند. ظهر که کالس یدلسوزانه هر کدام سمانه را دلدار دخترها

 «ها بابام اومده دنبالم... خداحافظ.بچه». با ذوق به دوستانش گفت: دیپدرش را د لیرفت و  اتومب رونیمدرسه ب

سالم داد و مهرداد جواب داد. انگار حواسش اصالً  کرد،یباز م را نیدر ماش کهیپدرش رفت. در حال نیبه طرف ماش و

بود. به راه افتاد و به  بشانیدر تعق اهیس نیماش کیزل زده بود.  نهیمتفکر به آ یافسون نبود. با اخم و صورت شیپ

 یچ»: دیبفرستند. افسون متعجب پرس نیماش کیرا اطالع داد و خواست زودتر  تشیزد و موقع میسیهمکارانش ب

 «شده بابا؟

 .کنهیم بمونیداره تعق یکی ـ

 «سرتو برگردون.»گفت:  یبه عقب برگشت. مهرداد عصب یهول کرد و تند افسون

خلوت کرد و ناگهان با تمام قدرت فرمان را به  ابانیخ کیرا وارد  لیسرش را برگرداند. مهرداد اتومب عیسر افسون

او متوقف شد. سر افسون به خاطر سرعت  نیکننده درست مقابل در ماش بیتعق لیطرف چپ چرخاند و  اتومب

 یبمون االن بر م نجایهم»گفت:  یبه جلو خم شد و هراسان به پدرش نگاه کرد. مهرداد به تند نیماش یناگهان

 یآورد و به سو رونیرفت. افسون وحشت زده به پدرش که اسلحه از کمر ب رونیب نیو با سرعت از ماش« گردم.

 دنیکرد. مرد شروع به دو دنیشده و قصد فرار داشت، نگاه کرد و قلبش شروع به تپ ادهیپ نیراننده که حاال از ماش

 یخارج شدند. قلب افسون از شدت نگران ابانیهم با سرعت به دنبال او و ناگهان هر دو از خ ردادکرد و مه ابانیدر خ

او را وحشت زده کرد...  یاگلوله یرستادن کرد و ناگهان صدابود. شروع به صلوات ف نهیآمدن از س رونیدر حال ب

کننده بود که گلوله خورده بود و  بیتعقخودش را حفظ کند. حتماً مرد  یکرد خونسرد یآب دهانش را فرو داد و سع

! نیحس ای»زدند:  یم ادیفر یبه محل دنیافتاد که در حال دو یتیاش بود. نگاهش به جمع یریپدرش در حال دستگ

 «کشته شد! سیپل هی

. ممکن نبود پدرش هم مانند مادرش او را ترک گفته باشد. خواب امدیباال ن یحبس شد و تا لحظات اشنهیدر س نفس

بود. در  دهیهم اشتباه شن دیبود که کشته شده بود و شا کنندهبیو مرد تعق کردندیهم مردم اشتباه م دی. شادیدیم
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قدم از قدم بردارد. خم شد و زانوانش را گرفت و ناگهان  توانستینم ادیشد. از اضطراب ز ادهیرا باز کرد و پ نیماش

را از  یمنف یکرد محکم باشد و فکرها یست! مگه نه؟ سع! نه! بابام زندهایشد. خدا یجار شیهاباران اشک بر گونه

 یتیبه جمع شچشم ابانیکرد. سر خ دنیشروع به دو ابانیداد و در طول خ شیبه پاها ی. قدرتزدیبر رونیذهنش ب

 یرو یرا کنار زد. مرد جان تیو آرام آرام جمع دیزل زده بودند. بر خود لرز ییحلقه زده و به جا ییافتاد که در جا

 ییدستانش گرفت و با صدا انیو چند مامور کنارش. پس پدرش کجا بود؟! سرش را م سیپل نیافتاده و دو ماش نیزم

 .دیشن ایبلند پدرش را انگار در رو یصدا «؟ییکجا بابا»ته بود زمزمه کرد: که از شدت بغض گرف

 .ادیزنگ بزن آمبوالنس ب ـ

 دور و ورو خلوت کنن. نیبگو ا ـ

 .امیمنم بعد از رسوندن دخترم م نیمنتظرمه. شما بر نیدختر من االن تو ماش یستوان فرخ ـ

با  دهیپدرش را  اشتباه نشن یمطمئن شود صدا کهنیا ی. براافتی انیکرد روح دوباره در کالبدش جر احساس

از عرق او افتاد که در حال صحبت با  سیلرزان راه را باز کرد و جلو رفت. چشمش به صورت خ یو دستان یدواریام

. برو کنار دختر خانوم»گفت:  یعصب یبود با لحن نارشکه ک ی. مرددادیم یها دستوراتبود و به آن سیچند مامور پل

 «...ستیخانوما ن یجا نجایا

به  یو صورت اشک آلود او موج نگران دهیپر یرنگ ورو دنیو ناگهان با د دیپدرش به جانب صدا چرخ چشمان

مگه نگفتم  ؟یکنیکار م یچ نجایافسون! حالت خوبه؟ ا»و گفت:  دیهجوم آورد. با سرعت به طرف او دو شیسو

 «؟یمنتظر بمون

فکر کردم مثل »لرزان گفت:  ییو مردانه پدرش را در دست گرفت و با صدا یان قوبا دستان سردش دست افسون

 «...یمامان تنهام گذاشت

 «اد؟ینفر بر ن هیکه از پس  فهیبابات انقدر ضع یفکر کرد»: دیچسبان نهیمهرداد به درد آمد و  سر او را به س قلب

 کشتند... سویپل هینفر گفت  هی ـ

 «باور نکن... یدیبا چشم خودت ند  رویزیچ هیتا  وقتچیه»دخترش را فشرد و گفت:  یهاشانه مهرداد

 التونی. خنیجناب سرگرد شما با دخترتون بر»بر لب آورد و گفت:  یپدر و دختر لبخند دنیبا د یفرخ ستوان

 «راحت.
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خودشان رفتند.  نیماش به طرف تیجمع یسر و صدا انیطور که دستش پشت کمر افسون بود، در مهمان مهرداد

اتفاق ترسناک را  نیو ا دهیند یوضع نیباز گردد. تا به حال پدرش را در چن یعاد طیافسون تازه توانسته بود به شرا

او آرام کند  یداشت فضا را برا یکرد و سع ی. مهرداد هم حال دخترش را درک مسپردینم یتا آخر عمر به فراموش

که به  یباند یاز اعضا یخوب یهاسر نخ توانستیکننده هم بود چون ماز مرد تعقبب ییبازجو ریاما فکرش درگ

برگشته. مهرداد لبخند  یبه حالت عاد زیدنبالش بود، دستش دهد. افسون دست پدرش را فشرد تا باور کند همه چ

 «.افتهینم یاتفاق نیهمچ گهیخونه... د می. برنیتو ماش نیبش»زد و دست او را فشرد و مهربانانه گفت: 

 کرد. ییبه خانه از او دلجو دنیکنار پدرش نشست و پدرش تا رس افسون

*** 

 «کنم... ییازش بازجو دیبرو خونه، خودم با»: گفتیم متیداخل مجتمع، مهرداد با مال 

 «نرو بابا.»: فشردیمضطرب دست او را م افسون

 «.کنهینم دیمنو تهد یترس خطرن»افسون زد و گفت:  یبه رو یلبخند مهربان مهرداد

 «خونه. ایپس مواظب باش. زودم ب»: استیدن یجا نیدر امن تر کردیاو را به آغوشش فشرد. افسون احساس م و

 «باشه تو برو باال...»دخترش را فشرد و گفت:  یهاشانه مهرداد

 «افسون!»: دیپدرش را شن یزد و در حال رفتن به سمت آسانسور بود که صدا یلبخند افسون

 «بله؟»و نگاهش کرد:  برگشت

 .یش برخونه یتونیکارت داشت م یاگه خانم فروغ ـ

 دست تکان داد و رفت.  شیکرد و برا یافسون شکفت. مهردا تبسم صورت
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 24 فصل

از او به سر  یخبر یبا عشق بود! چهار روز بود که در ب داریو د یشوق و ذوق افسون رفتن به خانه خانم فروغ تمام

شد.  یخانه خانم فروغ یپخت و راه یاشد و با عشق و عالقه سوپ خوشمزه داریو دلتنگش! صبح روز جمعه ب بردیم

و  ستادیکه در چهار چوب در ا دیاو را د یعکس خانم فروغ بربعد در باز شد.  یزد و لحظاتو زنگ  ستادیپشت در ا

او  دنیبر لب داشت اما با د یلبخند یرا گم کرد و فورًا سالم کرد. فروغ شیناگهان قلبش به لرزه افتاد. دست و پا

 یکار هی ی! ولیشیمن خوشحال نم دنیاز د چوقتیه»: دیشی. افسون وا رفت. انددیلبش خشک یانگار لبخند رو

 «! خودم درست کردم.نییسالم. بفرما»کاسه سوپ را به طرف او گرفت و گفت: « !یکه بش کنمیم
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او  تیجد دنیاشان بود، با دورود به خانه یبرا یاکرد. افسون که در فکر بهانه یرسم یرا از او گرفت و تشکر کاسه

افسون جان »ت: گف یکه به گرم دیرا شن یخانم فروغ یکند، صدا یکه خواست خداحافظ نیشد و هم مانیپش

 «.زمیخونه عز ایب ؟ییتو

 هیس. خوشمزه یلیخ داستیاز شکلش پ»سوپ داغ در دستان پسرش لبخند زد و گفت:  دنیاو آمد و با د یبه سو و

 «.هیدست پخت شاگردت چطور نیقاشق بخور بب

و داخل برد و خودش هم  دیخانم دستش را کش یتی. گدیرسیکالفه به نظر م یبه او نگاه کرد که کم افسون

قاشق را  یلیم ینظرش گرفته بود. با ب ریقاشق برگشت و آن را دست پسرش داد. افسون ز کیآشپزخانه رفت و با 

: دی. کنجکاو پرسدینفهم یزیچ اشهرهبرداشت و آن را مزه کرد. افسون از حالت چ یداخل سوپ فرو کرد و کم

 «طوره؟چه»

 «خوبه.»را تکان داد:  سرش

 ".کنمیهر روز برات درست م میازدواج کرد": دیشی. انددیبه شوق آمد و خند فسونا

که به سمت اتاقش رفت و مشغول گفت  دی. افسون او را ددیاز اتاقها به گوش رس یکیاز داخل  یلیآهنگ موبا یصدا

. چقدر یدرستش کرد یچطور یبد ادیبه منم  دیبا»خانم چند قاشق از سوپ خورد و گفت:  یتیشد. گ یتلفن یو گو

 «ست!خوشمزه

 «.هیچیشما ه یغذاها شیمن پ یحرفو! غذاها نیا دینه تو رو خدا! نگ»خجالت زده گفت:  افسون

 برم. دیاومده و من با شیپ یمادر، کار ـ

. قلبش شکست و انداختیبه صورتش ن ینگاه مین یدر بود. حت یکه در حال  رفتن به سو دیبرگشت و او را د افسون

: دیخانم را شن یتیگ یشکسته. صدا یدر که بسته شد، حس کرد قلبش بدجور« !یاحساس یب یلیخ»: دیشیاند

 «.اری. راحت باش. مانتوتو در بزمیرفت عز یفروغ یآقا»

 خانم پنهان کند.  یتیگ دیداشت آن را از د یکامال آشکار بود و سع یدگیچهره افسون آثار رنج در

 .شمیممنونم. مزاحمتون نم ـ

 .میمن، با هم حرف بزن شیبمون پ ؟یچه مزاحمت ـ
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 زانیآو یرا در آورد و در جا رخت شی. مانتواوردیخانم انداخت و نتوانست نه ب یتیبه چهره مهربان گ ینگاه افسون

 ینیزم بیخانم در حال سرخ کردن س یتیخانم به آشپزخانه رفت. گ یتیو نزد گ دیکش شیبه موها یکرد و دست

 «من انجام بدم. نیبد نیدار یاگه کار»و گفت: شد. رو به ا

 کن. ییرایاز خودت پذ نجایهم نیندارم. بش یکار چیدلم، ه زینه عز ـ

شکالت برداشت.  کی ینشست و از داخل شکالت خور یصندل یآشپزخانه رو زیزد و پشت م یلبخند افسون

 «.هییخبرا هیداره. فکر کنم  یخانمِ معلمت باهاش تماس تلفن یاز همکارا یکیروزا  نیا»: دیخانم را شن یتیگ یصدا

باشد گفت:  یداشت عاد یکه سع ییاست. با صدا ستادنیو حس کرد قلبش در حال ا دیافسون پر یاز رو رنگ

 «ه؟یمنظورتون چ»

: تفاوت نشانش دهد، نگاه کرد و گفت یداشت ب یخانم برگشت و به صورت متعجب افسون که به شدت سع یتیگ

 «....گهیازدواج د»

را فشرد و احساس کرد تمام احساساتش لگد  شیگلو یشد. بغض تلخ یسر افسون خال یرو خیپارچ آب  کی انگار

 «مبارکه!»کوب شده. بغضش را فرو خورد و گفت: 

همه مدت  نیاعتراض کنم. بعد از ا ترسمیم یعروسم باشه ول مایش خوادیاصالً دلم نم»خانم با غصه گفت:  یتیگ

داره.  یاز ازدواج منصرف کنه. آخه بهزاد اخالق خاص شهیهم یاونو برا میتیبه ازدواج گرفته. ممکنه نارضا میتصم

 «احترام گذاشته شه... رهیگیکه م یمیدوست داره به تصم

بود. از جا برخاست  ی. فقط در فکر فرار کردن از آشپزخانه و پناه بردن به نقطه خلوتدیشنیاو را نم یهاحرف افسون

 «من برم خونمون. نیداشت... اگه اجازه بد ی! پرتو قرار بود بهم زنگ بزنه کار مهمدیآخ! ببخش»و گفت: 

پر سرعت خانه را ترک  ییو با قدمها دی. مانتو و شالش را پوشدیدو یخانم که قبول کرد، فوراً به سمت جا رخت یتیگ

هجده  یبار در طول زندگ نیاول یآزاد شد و برا شیبس شده در گلوانگار بغض ح د،یکه به خانه رس نیکرد. هم

 سر داد....  یتلخ و دردآلود هیاش گرساله
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 25 فصل

را  زیچ چیو ه چکسیکرد. صبح که مدرسه رفت، حوصله ه یشب را افسون با اشک و آه و ناله در اتاقش سپر تمام

گرفت که فکر  میکه به خانه برگشت تمام وجودش غم بود و درد. تا شب با خودش فکر کرد و تصم ینداشت و هنگام

از اولم اشتباه »: دیشیتخت انداخت و اند یرو ااتاقش رفت و خودش ر یاز ذهنش پاک کند. به سو شهیهم یاو را برا

رفت و به خودش نگاه کرد.  نهیآبرخاست و به سمت « کردم که عاشقش شدم. اون دوستم نداشت اما مِن احمق...

 هیاگه بهش بگم  دی! شاآد؟یچرا ازم خوشش نم»: دیشی. اندیابلند قهوه یو موها یبلند قد با چشمان توس یدختر

دوست داره زن  پرسمیدوستش دارم... اصالً ازش م گمی. آره بهش مرهیبهم بده و دلم آروم بگ یانندهجواب قانع ک

بگم؟ اگه گفتم و  یطورچه . کنمیم یبه اون هر کار دنیرس یآره... برا شه؟یباشه... روت م یمورد عالقش چطور

بدونه که  دی. اون باشهیتموم م یهمه چ دمی. بعد از عشهیم کیداره نزد دیکار کنم؟ع یکرد چ یباهام برخورد بد

اگه دوستش  بهش ابراز عالقه کنم. تونمینم محکم باش.  .ترسمیمداره که با تمام وجودش دوسش داره.  یشاگرد هی

 کرد... دماگه ردم کرد... اگه ر .یبه اون دار ی. تو احساس پاکستیزن و مرد ن نیب یفرق چی. هیتون یم یدار
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 در اتاقش قدم زد.  گذشتند،یفکرها از ذهنش م نیکه ا یکالفه در حال افسون

 از دستش بدم.  خوامی. نمشمیم وونهیارم د! دایکار کنم؟ خدا یچ ـ

*** 

 رونیدر حال ب ییکه گو دیتپیرا گرفته بود. روز چهارشنبه که مدرسه رفت، قلبش چنان م اشیینها میتصم افسون

وضعو  نیاِ... ساکت شو! من که هنوز بهش نگفتم. ا»: دیشیقلبش گذاشت و اند یاست. دستش را رو نهیآمدن از س

در راه پله افتاد  ییمدرسه باال رفت. چشمش به خانم عال یهالرزان از پله  ییهاو با قدم دیلبش را گز «؟یراه انداخت

 «دختر؟ دهیتو چرا انقدر رنگت پر»: کردیکه متعجب نگاهش م

 «!ده؟یرنگم پر» زد وگفت: یزورک یلبخند

 ؟یدار ینکرده مشکل یآره. خدا ـ

 «.دهیچرا رنگم پر دونمینه، نم»کرد:  یتصنع یاخنده

 «!دمایراه نم یریتأخ»: گفتیم یو به شوخ آمدیها مآزاد فر افتاد که به سمت پله یبه آقا چشمش

 «بدو باال.»کرد. آزادفر لبخندزنان سرش را فرود آورد و گفت:  سالم

مرجان را از کنارش  یرفت و نشست و صدا اشیاو شد و هر دو داخل کالس رفتند. افسون به سمت صندل همراه

 «ن؟یبا هم اومد»: دیشن

 .میدید روگهیدنه تو راه پله هم ـ

 از عشقت چه خبر؟ ـ

 .شهیداره شعله ور م ـ

 . خورهی. به دردت نمایعاشقش ش یاریدر ن یباز وونهیافسون د ـ

 چرا؟ ـ

 ؟یچرا در آورد یجنبه باز ی. برهیو م دهی. درسشو مادیمعلمه م هی ـ
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. زنهیقلبم داره تند تند م میزنیدر موردش حرف م میرنگ صورت منو نگاه. دار ه؟یچ یجنبه باز یمسخره! ب ـ

 جنبه داشته باش؟! یگی. بعد مدهیرنگمم پر

نگاه... خدا به  افشوی. قیعاشق شد یخاک تو سرت! آره، حساب» : دیزل زد به صورت افسون و لبش را گز مرجان

 «خوشت اومده. امیدادت برسه. از ک

 اونم منو دوست داشته باشه. دی... شایدیخدارو چه د ـ

 حرفاس. نیتر از اسنگدل ـ

 «.میننوشت»فر تخته را پاک کرد و افسون گفت:  آزاد

 «.دیزنیبس که حرف م»فر نگاهش را به افسون و مرجان دوخت و گفت:  آزاد

 «.نیسیبنو نیا یزود از رو»و دفترش را دست افسون داد و گفت:  برگشت دایش

 یخوایم یچه جور»نوشتن گفت:  عیسر نیدختر تشکر کردند و شروع به نوشتن درس کردند. مرجان در ح دو

 «ش؟یت کنمتوجه عالقه

را دست افسون داد  داینه. مرجان دفتر ش ایبا مرجان حرف بزند  مشیدر مورد تصم دانستیسکوت کرد. نم افسون

 «؟یکار کن یچ یخوایپس م»افسون نوشت:  یبرگه برا ی. لب فرو بست و روکندینگاهش م رهیآزاد فر خ دیو د

 «خوام بهش بگم. یم»نوشت:  افسون

 «.یغلط کرد»نوشت:  مرجان

 «ندارم. یاچاره»نوشت:  افسون

 «؟یبهش بگ یچ ینه. برا ایطرف دوستت داره  یستیمطمئن ن یوقت»نوشت:  مرجان

 «روم فکر کنه. دیشا»نوشت:  افسون

کالسش. اول سالو  یایب ینتون گهیکنه که د تیضا نیهمچ شناسمیکه من م یمسخره نشو. اون آدم»نوشت:  مرجان

 «گفت؟یم یدور برش چ یدر مورد دخترا ستین ادتی
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 کیبهش نگو افسون! خودتو کوچ»مرجان نوشت: . کردیننوشت. مرجان داشت به او استرس منتقل م یزیچ افسون

 «نکن.

 «.شینینب گهیبذار جلسه آخر بزن که اگه ردتم کرد د یدار یپس هر گند»ننوشت. مرجان نوشت:  چیه افسون

نه. چند ضربه  ایاست  یاش کار درستکه اعترافش به عالقه کردیساعت بعد دل در دل افسون نبود. مرتب فکر م تا

متوجه صورت  یو به اطرافش نگاه کرد تا کس دیزده لبش را گز جانیاز جا کنده شد. ه کبارهیبه در خورد و قلبش به 

به  یدر حال وارد شدن به کالس نگاه نیو شلوار ج یکفرو رفته در کت مش ینشده باشد. فروغ اشدهیرنگ پر

به افسون نگاه کرد. قلب افسون  خوردیدر آن به چشم م یقدردانکه رنگ  یمرتب انداخت و با چشمان یهایصندل

از  ییهاخود رفت. برگه گاهیزد و به طرف جا یهم لبخند محو یداد و فروغ لشیتحو ییبای. لبخند زختیفرو ر

که براتون طرح کردم جواب  ییبه تستا دیزمان دار قهیدق ستیب»ها پخش کرد و گفت: بچه نیو ب ورددر آ فشیک

 «.دیبد

 ها بلند شد.اعتراض بچه یصدا

 زمانش کمه. یلیخ ـ

 .میهمه سؤالو جواب بد نیا یاقهیدق ستیب میتونینم ـ

 .نیذره انصاف داشته باش هی ـ

ز جواب دادن . بعد انینداشته باش یتا سر جلسه کنکور مشکل نیریبگ ادیرو  یزمان بند دیبا»خونسرد گفت:  یفروغ

 «.سهیبرگه برام بنو نییمن داره پا سیدر مورد تدر ینظر یسؤاالتتون هم هر کس

دختر بود.  یاافسون هم گذاشت و رفت. افسون نگاهش کرد. پشت به او در حال صحبت با عده یبرا یابرگه

 دیبه کاغذ سف ید و  نگاهبا او بودن. تنها خودش و او! چشمانش را باز کر یایچشمانش را بست و غرق شد در رو

. مردد به برگه نگاه سدیبنو شیرا برا نیا توانستی. فقط دوستش داشت. پس میداشت و نه انتقاد یانداخت. نه نظر

اش را نوشت و... وارد انگشتانش شد و خودکار را در دست گرفت و جمله مورد عالقه یادیز یرویکرد و ناگهان ن

رساند. ته  یبه دست فروغ گرید یهابرگه انی. روشنک برگه را از او گرفت و در مدیرس انیبه پا یوقت ک دینفهم

 "باهام؟ کنهیکار م یچ یعنی": دیکوب نهیخود نشست. قلبش با شدت به س یکه در جا دی. او را دشد یدلش خال

 انداخت و شروع به خواندن انتقادات کرد. گرید یپا یرا رو شیپا کی یبا خونسرد یفروغ

 بود. یکالستون عال یفروغ یآقا ـ
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 را تکان داد. سرش

که تا حاال  نیبود یمعلم نیترشما مهربون یول بردمیو حساب م دمیترسیازتون م یلیاول سال خ یفروغ یآقا ـ

 داشتم.

 «مال روشنکه. نیا»آرام گفت:  مرجان

 خب قابل بخششه. یخشکه ول یکم هیکالساتون  ـ

 «. ممنون از زحماتتون.هیعال ستونیتدر»ادامه داد:  یها شروع به خنده کردند و فروغ بچه

 «.خونهیمنم م یمرجان! االن برا یوا»مضطربانه دست مرجان را فشرد:  افسون

 «؟ینوشت یبد زیچ»گفت:  یالیخیبا ب مرجان

 به مرجان نگاه کرد. دیگزیلبش را م کهیافسون در حال 

 ؟یزد یدباز چه گن ـ

 .یقول بده سکته نزن ـ

 . بگو.زنمینم ـ

 بهش ابراز عالقه کردم. ـ

 بند! یخال ری. برو بمیغلط کرد ـ

 ـ به جون مرجان. 

 قسم نخور. یمزخرفاتتو باور کنم. جون منم الک ستمیاونقدرام خر ن گهید ـ

 .یشیاالن صدام زد تا از صحت ماجرا مطمئن شه روشن م یـ وقت 

پس از خواندن چهارده برگه، برگه افسون را برداشت و ناگهان چشمانش حالت تعجب به خود گرفت.  یفروغ

 یاو متعجب شده و هر کس یها از مکث طوالن. همه بچهدیبرگه نگاه کرد و نام افسون را د یبه باال "دوستون دارم."

 «د؟یخونینم»بلند گفت:  نایکه خوانده، بودند. م یزیچ دنیمنتظر شن
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 ایب». متحکمانه گفت: دادیشد. خود را مشغول نوشتن نشان م دهیبه سمت افسون کش نایبه م توجهیب یفروغ نگاه

 «.رونیب

راز عشقش بر مال شده  شد؟یخودش را حفظ کند اما مگر م یکرد خونسرد یرفت. سع شیافسون تا مرز سکته پ 

 "محکم باش!"داد:  دیاز او در انتظارش است. به خود ام یچه برخورد دانستیبود و نم

ها برگردانده شد همه به طرف آن یسرش. سرهاهم پشت یها از جا برخاست و فروغنگاه کنجکاو بچه ریز مضطربانه

 و ناگهان در بسته شد...

 «ها! من باور نکردم.کرده کاریبهم گفت چ وونهید»زده به نگار گفت: وحشت مرجان

 «نوشته بود براش؟ یچ»بود، گفت:  دهیاو را شن یکه صدا نایم

 «.هیاهینوشته بود آدم عصب»افسون را حفظ کند:  یخواست آبرو مرجان

 «آره جون خودت...»پوزخند زد:  نایم

 «نوشته؟ یچ»آرام گفت:  نگار

 «ابراز عالقه کرده...»لب گفت:  ریز مرجان

 «.کنهیم شیرم. االن ضاخاک تو س»: دیمحکم به سرش کوب نگار

*** 

ورقه را مقابل  یحکم فرما بود. فروغ نشانیب ینیو سکوت سنگ ستادهیکالس مقابل هم ا رونیو افسون ب یفروغ

 «منو؟ ای یخودتو مسخره کرد ؟ینوشت هیچ نیا»گفت:  زیآم خیتوب یچشمان افسون گرفت و با لحن

من »لرزان گفت:  یی. با صداآمدیم رونیب نهیگرفته بود. قلبش داشت از س ریپر التهاب سرش را ز یبا درون افسون

 «. حرفم از ته دل بود.طورنیشما رو مسخره نکردم. خودمم هم

! ابروانش را درهم برد و د؟یاش بگواز عالقه حیطور توانست آنقدر صرشد. چه رهیبه او خ یبا شگفت یالحظه بهزاد

 «؟یفکر کرد یتو در مورد من چ»گفت: 

 «که براتون نوشتم. کنمیرو م یمن در مورد شما همون فکر»سرش را باال آورد و پر عالقه نگاهش کرد:  افسون
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به اعصابش  ینشد. چشمانش را بست تا کم یبر زبانش جار یکالم چیصورت بهزاد برافروخته شد و ه یالحظه یبرا

 مسلط شود و رو به او گفت:

 ...مونهیخودمون م نیب هیقض نیا ـ

 که شاگردتون بهتون ابراز عالقه کرده؟ دیدونیننگتون م هیما ـ

گفت:  میمال یکرد آرام باشد و با لحن یشده بود. سع یشگفت زده به افسون نگاه کرد. پر از بغض و ناراحت بهزاد

 «!دونمیخودم م یدختر خوب! من تو و دوستات رو فقط شاگردا»

 د؟ینکیردم م نیدار ـ

 نگاه از چشمان غم آلود او برداشت.  بهزاد

 افسون! ـ

 .دیبه من فکر کن ـ

افسون  دهیچهره رنج دنیها با دو داخل کالس رفت. بچه ستادیاما افسون نا دیبگو یزیدهان باز کرد تا چ بهزاد

آن نشست و در خود  یرفت و رو مکتشیرخ داده است. افسون به طرف ن یها چه اتفاقآن نیکنجکاو شدند بدانند ب

 «؟یگفت بهت؟ چرا انقدر دپرس یچ»: دیپرس یفرو رفت. مرجان با نگران

 «نگو! یچیمرجان ه»دستانش گرفت وگفت:  انیسرش را م افسون

به سر  یبد یروح تیکالس نگاه کرد. افسون در وضع یوارد کالس شد و به انتها یبا کالفگ یبعد فروغ یالحظه

 درس تمرکز کند. یکرد بر اعصابش مسلط شود و بر رو ی. سعبردیم

*** 

کالس دور افسون  یهارفت. بچه رونیبه افسون از کالس ب ینگاه میبدون ن یفروغ د،یرس انیساعت کالس که به پا 

 را گرفتند و سوال بارانش کردند.

 براش؟ ینوشته بود یچ ـ

 ...گهیتو رو خدا بگو د ـ
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 ؟ینوشته بود یافسون! چ ـ

کنار.  دیبر»اش انداخت و گفت: شانه یرا رو اشیرا نداشت. کالفه برخاست و کوله پشت چکسیحوصله ه فسونا

 «حوصلتونو ندارم.

 «. نه گفت؟رمیبم یاله»رفت و مرجان به دنبال او:  رونیاز کالس ب و

 «.رمیگیرو ازش مبله»به مرجان انداخت و گفت:  ینگاه تند افسون

 «!یافسون خودم دونستمی! منیآفر»کف زد:  دایش

 «ها رو جمع کنم ببرم.من بچه ستیافسون اگه حالت خوب ن»گفت:  نگار

من تا افسون نگه  ؟یببر یجمعمون کن میمگه مرغ و خروس»قدرشناس به او نگاه کرد. مرجان معترض گفت:  افسون

 «.خورمیگفته از جام تکون نم یبهش چ یفروغ

دلت برام  یاز کنجکاو شمیمن نگاه کن دارم هالک م افهیافسون به ق»ا ملتمس گرفت وگفت: افسون ر دست

 «سوزه؟ینم

اش گرفت. محکم به خنده یشد و در اوج ناراحت رهیخ دیدرخشیم یبه چشمان مرجان که از شدت کنجکاو افسون

 «.گمیتو راه بهتون م میبر دیایب»شانه او زد و گفت: 

 یهابه صحبت رتیکرد. همه با ح فیرا از اول تا آخر تعر زیهر چهار نفر از مدرسه خارج شدند و افسون همه چ 

. افسون که ساکت شد، دوستانش هم شروع به نظر دادن کردند. مرجان امدیدر ن یافسون گوش کردند و صدا از کس

که به  یدختر فیمن برات از آرش بپرسم که تکل یخوایتا آخرش برو. اصالً م یحاال که بهش ابراز عالقه کرد»گفت: 

 «نه. ایکنه  یاون مرده بهش فکر م ه؟یچ کنهیاش ابراز عالقه ممرد مورد عالقه

 «؟یآرش ببر شیمنو پ یآبرو یخوایالزم نکرده... م»گفت:  یحوصلگ یبا ب افسون

 از دوستام. یکی گمیم ییکه تو گمینه بابا، نم ـ

 ... خوادینم ـ

 .دهیبهمون م یراه حل هیتو رو بهش بگم حتمًا  انی. اگه جرکنهیفکرش کار م یلیآرش خ وونه،ید ـ
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 هی. اصالً ایسر کالساش ن گهید دمی. بعد از عیخودتو برد یفقط گمشو از اون ساختمون برو که آبرو»گفت:  نگار

 «جمعش کرد. شهیکه نم یزد یگند

 «فشاره. رینده. خودش  ز یمنف یاِ... به افسون جونم انرژ»کرد:  زانیها آورا مثل بچه شیهالب دایش

 «دا؟یش هینظر تو چ»با لبخند گفت:  افسون

 «.نیرسیم گهیدنظر من مثبته. به هم»خندان گفت:  دایش

! یمغرور از خود راض"رد: به خانه فکر  ک دنیسوار اتوبوس شد و تا رس د،یاتوبوس که رس ستگاهی. به ادیخند افسون

من از اونا  فهمهیباهاش ازدواج کردم اون وقت م ی. وقتسشمینامه عاشقانه نو یاز همون شاگردا یکیفکر کرده منم 

 ".ستمین

و به خودش نگاه کرد. چقدر  ستادیا نهیداخل اتاقش رفت. مقابل آ یدر خانه را باز کرد و با خستگ د،یخانه که رس به

« .کنمیولش نم»لب گفت:  ریاو را به خاطر آورد. ز یهاخودش سوخت و حرف ی. دلش برادیرسیر مغصه دار به نظ

تخت نشست و  یپخش شد. رو اشیتخت دراز کشد و ناگهان آهنگ گوش یاش را در آورد و روروپوش و مقنعه

 «الو..»کنار تختش برداشت و جواب داد:  زیم یتلفن همراهش را از رو

 «؟یسالم افسون خوب»: دیپرتو را شن یصدا

 ؟یایچه خوب ـ

 شد؟ یچ ـ

 شکل ردم کرد. نیبه بدتر ـ

 ه؟یردت کرد؟ منظورت چ ـ

 ؟یکرد کیکوچ ششیانقدر خودتو پ یچ یافسون برا»شد:  یکرد. پرتو عصب فیپرتو تعر یتمام ماجرا را برا افسون

 «؟ینیسر کالسش بش یخوایم یطورچه دیعد از عب یفکر نکرد ؟یتو روش نگاه کن یخوایم یطورحاال چه

قدر حالم بده؟ ازش ضربه االن چه یدونیم ؟یکردن من ندار وسیجز ما یکار شهیتو هم»افسون درهم شد:  چهره

 یباهام حرف م یطور نیا یبد هیبهم روح کهنیکه دوستش دارم ضربه خوردم اون وقت تو عوض ا یخوردم. از کس

 «؟یزن
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. به خدا افسون من قصد رنجوندن تو رو شهیخونه ما. اونجا نمون. حالت بدتر م ایشب ب»کرد و گفت:  یسکوت پرتو

نداره  دهی. فانمیبیم قتویعشقت واستادم دارم حق رونی. من که بینیبینم تویو واقع یخودت عاشق یندارم ول

 یول کردمیم قتیمن تشو دادیبهت عالقه نشون م ونمنکن. اگه ا کی. تو رو خدا انقدر خودتو کوچیفتیدنبالش ب

 «...یگیکه تو م یطورنیا

 میتا تسل امیخونشون و م رمیکنه. انقدر م دایپ کنمیم یکار هیام نداشته باشه من اگه عالقه»گفت:  یعصبان افسون

 «شه.

 افسون...  یزنیتو حرف خودتو م گمیم یمن هر چ ـ

 یرا که گذاشت، رو یخاتمه داد. گوش شانیپرتو را نداشت و فورًا به صحبتها یهاحتینص دنیحوصله شن افسون

دلش برام  یطورنیچشمش نباشم بهتر باشه. ا یمدت جلو هیاگه  دیشا"و دوباره در فکر فرو رفت:  دیتخت دراز کش

 ".شهیتنگ م

 «.شهینم الشمیخ نیع»: دیزد و به پهلو چرخ یپورخند
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 26 فصل

بودند. مهرداد از افسون خواسته بود فقط سر  یهمانیو همه در جنب و جوش مسافرت و م دهیفرا رس دیع

هفته از آن روز گذشته بود و  کیبود.  شیدرسها کرد،یکه فکر نم یزیو افسون به تنها چ ندیبنش شیهادرس

که او هم انگار از طرف پسرش از تماس با  بود یاس خانم فروغطور دوباره با او روبه رو شود. منتظر تمچه دانستینم

اگه بخواد با همکارش »و در فکر رو به رو شدن دوباره.  کردیم یاو معذور شده بود. کالفه طول و عرض خانه را ط

 یاتنهچه ف یکنند. وا یحق ندارن با هم عروس گمیعروس م نیماش یجلو ندازمی. خودمو مزارمیازدواج کنه نم

 «بوق بزنه بگه برو کنار. یشم اون روز! بهزادم ه

 یصدا دنیدر آشپرخانه بود که تلفن زنگ خورد. به سمت آن رفت و با شن یروز جمعه در حال خوردن چا صبح

 اش برود و با دخترش که تازه از انگلستان آمدهکه به خانه خواستیاز او م یشد. خانم فروغ دیپر از ام یخانم فروغ

 «مزاحم نباشم؟ ان؟ونهخ امیفروغ یآقا»: دیبود، آشنا شود.  افسون کنجکاو پرس

 راحت باش. ایرفته خونه دوستش. ب زمینه عز ـ

 "رفته؟! ماینکنه خونه ش"را که گذاشت، مضطرب فکر کرد:  یگوش

 خانم باز کرد و گفت: یتیها شد. در را گخانه آن یزودتر از موضوع سر در آورد، راه کهنیا یو برا 

 !زمیعز یخوش اومد ـ
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 دست او را گرفت و داخل برد و صدا زد: و

 بهناز جان! افسون جان اومده. ـ

زد.  یاو لبخند با محبت دنیآمد و با د رونیاز آشپزخانه ب نیو دلنش حیمل یاساله با چهره یحدوداً س یفیظر زن

 آمد و دستش را به سمت او دراز کرد و گفت: شیدستپاچه شد و سالم کرد. زن به سو یافسون کم

 سالم... خوشبختم... من بهنازم. ـ

 فشرد و گفت: یتبسم کرد و دست او را به گرم افسون

 خوشبختم! یلیخ دنتونیمنم افسون و از د ـ

 کرده... فیازتون تعر یلیمامان خ ـ

 از خودشونه. یلطف دارند خوب ـ

 «سالم.»: دیشن یاکودکانه یصدا ناگهان

بر لب  یلبخند یابا چشمان قهوه ییمو خرما یادختر بچه دنیبود، نگاه کرد و با د نییبه جانب صدا که از پا متعجب

 «ه؟ی! اسمت چی! چه دختر خوشگلیوا»بلند کرد:  نیزم ینشاند و خم شد و او را از رو

 «مهسا.»اش چال افتاد و گفت: گونه یزد و رو یبچه لبخند دختر

کند. افسون در حال  شانیجدا توانستینم چکسیشده بودند که ه یمیساعت بعد، افسون و مهسا چنان صم کی تا

من در مورد بهزاد اشتباه کرده »که رو به بهناز گفت:  دیخانم را شن یتیگ یمهسا با گلسر بود که صدا یبستن موها

 «بهم گفت... نارویباهاش حرف زدم ا که شبیبه همکارش نداشته... د یابودم... بهزاد اصاًل عالقه

 «و هشت سالشه. ستیازدواج کنه مامان؟ ب خوادیم یپس ک»: دیبهناز را شن یشد و صدا زیافسون ت یگوشها

 . کنهیاز جواب دادن فرار م زنمی... هر موقع در موردش باهاش حرف مدونمینم ـ

: دیشیو بوسه بارانش کند. اند اندازدیمهسا را در آغوشش ب خواستیزده شده بود که دلش م جانیآنقدر ه افسون

 «.کنهیشکرت! حتماً داره به من فکر م ایشکرت! خدا ای. خداستین شیتو زندگ یکس»

 «مامان گرسنمه.»که رو به مادرش گفت:  دیمهسا را شن یصدا
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. من براش غذا کنهیتون درد م. پانینیشما بش»خانم خواست بلند شود که افسون با دست مانع شد و گفت:  یتیگ

 «.ارمیم

 «بهت غذا بدم. میبر ای. برمیعز ایب»تشکر کرد و افسون لبخندزنان دست مهسا را گرفت و گفت:  بهناز

کرده بود، دستش را به دست او داد و همراهش به آشپزخانه رفت.  دایپ یکوچولو که به افسون عالقه خاص مهسا

 «.ادی. به بهزاد مهیدختر خوشگل»به افسون کرد و به مادرش گفت:  یبهناز نگاه معنادار

 نی. تو اهیدختر خوب یلیبا داداشت صحبت کن. افسون خ»خانم انگار حرف دلش بر زبان آورده شد. آرام گفت:  یتیگ

 «بهش دل بستم. دوست ندارم از دستم بره. یلیچند وقت خ

کوچک به دهان او غذا  یخود نشانده و با قاشق یپا یا را رونشسته و مهس یصندل یآشپزخانه، افسون رو داخل

زد  ی. مهسا لبخند نازگذاشتیو افسون با قربان صدقه غذا به دهانش م کردی. مهسا با اشتها دهان باز مگذاشتیم

 «ه؟یاسمت چ»و گفت: 

 افسون. ـ

 «افسو؟»کرد و گفت:  یاخم مهسا

 . افسون.ینه بابا اسممو ناقص کرد ـ

 «خاله افسون.»و گفت:  دیخند ینیریبا ش امهس

 «؟یخوریبازم م»و گفت:  دیگونه تپل او را بوس افسون

 یتیکوچولو به او آب داد و دوباره به هال برگشتند. گ وانیل کیتکان داد. افسون  یسرش را به عالمت منف مهسا

افسون و مهسا ساکت شدند. بهناز رو به افسون گفت:  دنیو با د کردندیخانم و بهناز درباره شوهر بهناز صحبت م

 «ممنون افسون جان.»

 «نکردم. ی. کارکنمیخواهش م»لبخند زد:  افسون

در حال  یحبس شد. فروغ اشنهیشد. ناگهان نفس در س دهیدر به صدا در آمد و نگاه افسون به طرف آن کش زنگ

فرار  یطور! خدا چهیوا"شد و با خود گفت:  یاپن مخف ریان زخبر از حضور او. هراس یوارد شدن به خانه بود و ب

نبودش به هنگام ورودشان را  یو خواست تالف اوردیخودش ن یبرادرش خوشحال شد اما به رو دنیبهناز با د"کنم؟
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گاه ن ییرایپذ یزنانه و بچگانه متوجه آمدن خواهرش و دخترش شده بود به سو یهاکفش دنیدر آورد. بهزاد که با د

 «؟یبهناز! خوب»ها صورتش شکفت: آن دنیکرد و با د

 «ندارم. یکار ادیو استقبالش نم گردهیبر م رانیسال خواهرش ا کیکه بعد  یمن با آدم»گرفت:  افهیق بهناز

 «ببخش بهناز! به مامان گفتم علتشو.»خندان به طرف او آمد:  ییهابا لب بهزاد

 «دوستت؟ ایتر بودم من مهم»محکم گفت:  بهناز

 «؟یگذشت کن شهینم»: دیخند بهزاد

 یتیبهزادش بعد از مادرش او را ببوسد. گ ییکرد. مهسا منتظر بود دا یگرم یبهناز لبخند زد و با برادرش روبوس 

 «؟ینیدختر خواهرتم بب یخواینم»و به بهزاد گفت:  دیخانم دست او را کش

سالم »او باز کرد:  یمهسا افتاد. خم شد و مهربانانه آغوشش را برا یو دوست داشتن نیریصورت ش بهزاد به نگاه

 «.نمتیبغلم بب ای! بییدا

 ی! پارسال که اومدیقدر بزرگ شدچه»مشتاقانه در آغوشش فرو رفت و بهزاد او را به آغوش خود فشرد:  مهسا

 «.یکوچولو بود یلیخونمون خ

بود... افسون  نجایِا وا افسون کو پس؟ االن ا»خانم گفت:  یتیکه تمام شد، گ یو بوس دی. ددیاو را بوس یهاگونه و

 «جان!

 «اومده؟ نجایافسون ا»شدند و به مادرش دوخته شدند:  یخندان بهزاد ناگهان جد چشمان

برش  خواستمیافتاده بود م نییپا نیا زیچ هی دیسالم. ببخش»واستاد و لبخند زد:  خیوسط آشپزخانه س افسون

 «دارم.

که گرفته بود باز هم به خانه آنها  یطور توانسته بود بعد از جوابفقط نگاهش کرد. افسون چه یحرف چیه یب بهزاد

 «...نمشیافتاده بود؟ بب یچ»و ناز گفت:  دیمگر غرور نداشت؟! مهسا به طرف افسون دو د؟یایب

کند و به مهسا بدهد که ساکت شود؟ مهسا کنجکاو  دایپ توانستیم یزیمگر چرا فشرد. حاال  شیهادندان افسون

 «ن؟ییافتاده بود پا یچ»دوباره گفت: 

 «...گهیبوده د یزیچ هی. نمیبب ایب»دست مهسا را گرفت و گفت:  بهناز
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 «بود. نیا»برداشت و دست او داد:  نتیکاب ینمکدان از رو کی افسون

 اریبرو باهاش خ»لبخند زد:  اشکنندهوانهیاضطراب د انینمکدان را گرفت و به آن نگاه کرد. افسون در م مهسا

 «بخور.

 «نن؟یبش نیکنیاز شاگردتون دعوت نم»داد. رو به برادرش گفت:  اریو به دست دخترش خ دیخند بهناز

 ینیشیم دیع التیتعط یتو کردمیفکر م»: به افسون گفت یزیبه حرف خواهرش با لحن طعنه آم توجهیب بهزاد

 «.یخونیخونه و فقط درس م

 «بهزاد، افسون جون مهمونه.». بهناز با اخم گفت: دندیخانم و بهناز همزمان لب گز یتیگ

 «.ادیمن ازش خواستم ب»خانم گفت:  یتیگ

. خود را شدیغرورش شکسته م نهایاز ا شتریب دیبه دست آوردن او با یبه شکستن غرورش نداد. برا یتیاهم افسون

کنکورمو کنار گذاشتم  یکه درسا زنیبه خاطر بهناز جون و مهسا جون اومدم. انقدر برام عز»زد و گفت:  ییبه پررو

 «.دنشونیاومدم د

بر سر زبانش آماده بود. تلفن همراهش زنگ خورد و به طرف اتاقش رفت.  شهیهم شیهاپوزخند زد. جواب بهزاد

 «نداره. بیمعلمته. ع»بروز نداد. بهناز لبخندزنان گفت:  یزیجکاو شد اما مقابل بهناز چافسون کن

شدم.  لیقدر به خاطر عشق ذلچه": کردیهنگام ناهار افسون در حال کار کردن در آشپزخانه بود و  با خود فکر م تا

 ".کنمیم نجایکه تو ا کنمیکار نم یطورنیتو خونه خودمون ا

با »که از اتاق خارج شد، گفت:  دی. تا او را دندیبنش تواندیشده که نم نیسنگ یاهار احساس کرد فضا به قدرن هنگام

 «برم. گهیاجازتون من د

 «؟یبر یبذار یخوای. حاال میهمه کار کرد نیکجا؟! ا»خانم متعجب گفت:  یتیگ

 .شهینگران م زنهیزنگ م نجا،یا امیبه بابام نگفتم م ـ

 «افسون!»: دیاو را شن یکرد و در حال رفتن به سمت در بود که صدا یخداحافظ یاز همگ و
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لرزان به سمت اتاق رفت و  ییو برگشت. بهزاد با چشم به او اشاره کرد تا به اتاقش برود. افسون با پا دیلرز قلبش

جون ما رو تنها  ییدا»ا گفت: رو به مهس زیمحبت آم یمهسا هم به دنبالش. دم در اتاق، بهزاد خم شد و با لحن

 «؟یذاریم

. ستادندی. بهزاد داخل اتاقش رفت و افسون هم به دنبالش. هر دو مقابل هم ادیدو یگرید یقبول کرد و به سو مهسا

 نگاه کرد.  شیپا ریگرفت و به فرش ز نییافسون تاب نگاه کردن به چشمان او را نداشت. سرش را پا

 ؟یکنیمهنوزم به اون موضوع فکر  ـ

 و سکوت کرد. اودیسرش را باال ن افسون

 .شهی. نظرم عوض نمسدهیفایب نجایاومدنت به ا ـ

احساس از او در آن به چشم  یابه آن نداد. سرش را باال برد و به چشمان او که ذره یتیافسون شکست اما اهم قلب

 «.امیب نجایا تونهیبه عنوان همسا نیپس بذار»نگاه کرد:  خورد،ینم

سخت بود که احساسات افسون  شی. براکردیشده بودند، نگاه م تیبا اخم به چشمان افسون که پر از معصوم بهزاد

 ینداشت. افسون برا نیاز ا ریبه غ یااش باشد اما چارهبار دوم شاهد شکستن غرور دخترانه یگرفته و برا دهیرا ناد

هم  شهیهم یو برا یافسون تو شاگرد من هست نیبب»گفت:  ید و به نرمشاگرد بود و بس! لب باز کر کیاو فقط 

م االن ارتباطتو با من و خوانواده نی... تو اگه همکنهیم تمیکه در مورد من تو سرته داره اذ یاون فکر یبود ول یخواه

 «.یرو فراموش کن زیهمه چ یتونیتر مراحت یلیخ یقطع کن

 . بهزاد شگفت زده نگاهش کرد:دیاش غلطگونه یاز گوشه چشم افسون سر خورد و رو یگرم اشک

 افسون! ـ

 بغض کرده گفت: افسون

 باشه؟ یچه طور دیزن مورد عالقه شما با ـ

حد دوستش  نیکه افسون تا به ا کردیفکرش را نم چیو نگاه از چشمان اشک آلود او برداشت. ه دیلبش را گز بهزاد

کند. ابروانش را درهم  نشیگزیرا جا یمهر یو ب یکند و سرد رونیرا از نگاهش ب یکرد دلسوز یداشته باشد. سع

 «تمومش کن افسون.»برد و گفت: 
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 ـ افسون جان! 

شد.  دهیبود، کش ستادهیبهزاد از چشمان اشک آلود افسون به صورت متعجب بهناز که پشت سر افسون ا نگاه

به  یطور که پشتش به بهناز بود با پشت دستش قطره اشکش را پاک کرد و برگشت. بهناز نگاه مشکوکافسون همان

 تیگوش»نشان نداد و گفت:  یاو و برادرش باشد اما دخالت نیب ییچشمان سرخ از اشک او انداخت و حدس زد خبرها

 «!خورهیزنگ م

 «.دمیاالن جواب م»زد و گفت:  یلبخند افسون

 یگفت و گو یو صدا ستادهیرفت. بهزاد داخل اتاق ا ییرایبه او نگاه کند، اتاقش را ترک کرد و به پذ کهنیبدون ا و

افسون افتاد.  یحرفها ادی. در خانه که بسته شد، در خود فرو رفت و به دیشنیرا م شیافسون با دختر عمو یتلفن

وجه  چیکودکانه خودش بود و به ه االتیفکر و خ ریدرگباشد؟! نه! افسون فقط  شیبرا یهمسر خوب توانستیم

 دنیچرا د دانستیدستانش گرفت. نم انیتختش نشست و سرش را در م یمشترک را نداشت. رو یزندگ یآمادگ

 «؟یبه افسون گفت یزیبهزاد! تو چ»: دیبهناز را شن یصورت غم آلود افسون آنقدر ناراحتش کرده.  صدا

گذاشت و  شیتنها د،یاو را به حرف زدن د یلیم ینگفت. بهناز که ب چینگاه کرد اما هرا باال برد و به بهناز  سرش

 رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 افسون

241 
 

 

 

 

 

 

 27فصل

 نیا الی. فکر وختوانستیمتمرکز شود اما نم شیهادرس یداشت رو یکنکور نشسته و با زحمت سع یهادرس یپا

. دارهی! چرا فکرش دست از سرم بر نمایخدا"فکر کرد:  کردیم یبا خودکار باز کهی. در حالدادیاجازه را به او نم

 یاانگار که منتظر بهانه د،یزنگ در را که شن یصدا« دنبالش برم. خوادیدلم م شتریب کنهیبهم پشت م یانگار وقت

از  یاکودکانه یدا. صدیرا ند ی. در را باز کرد و کسدیو به سمت در دو دیفرار از درس باشد، مثل فنر از جا پر یبرا

 «سالم.»: دیشن نییپا

و دامن قرمز به تن داشت  یتاپ نارنج کیآمد. مهسا  شیلبها یمهسا کوچولو خنده رو دنیبرد و با د نییرا پا سرش

محکم به آغوش گرفته بود، گفت:  کهیبلند کرد و در حال نیزم یاش رها بود. او را از رودور شانه شیاقهوه یو موها

 «؟یکنیکار م یچ نجایتو ا»

 «ست؟یتو باشه. مزاحمت که ن شیافسون جان دوست داره پ»: دیشن ییخانم را از واحد رو به رو یتیگ یصدا

 «.شمیاومد پ ی... اتفاقًا تنها بودم. خوب موقعستیمعلومه که ن». سالم کرد و گفت: دیخند افسون

 «خونه. ارشیکرد ب تتیاگه اذ»خانم گفت:  یتیگ

 «چشم.»: دیدوباره خند افسون

 یخاله افسون باهام باز»طور که مهسا را در آغوش داشت، داخل خانه رفت. مهسا لبخند زنان گفت: همان و

 «؟یکنیم

 «کنم؟ یام باهات بازمگه آخه من بچه»: دیشیاند افسون
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پر  نجایا»اد و گفت: را نشانش د شیعروسکها نیتریگذاشت و دستش را گرفت و به اتاقش برد و و نیرا زم او

 «کن. یباز نایعروسکه. با هم

 یهنگام زنگ تلفن به صدا در آمد. مهسا متعجب از ب نیبرداشت و دست مهسا داد. در هم نیتریچند عروسک از و و

 «؟یکنینم یباهام باز»افسون گفت:  یتوجه

 «. بذار کارمو انجام بدم.زمیچرا عز»تلفن ولو کرد و گفت:  زیمبل کنار م یبه هال رفت و خودش را رو افسون

چشم و چالشونو »گفت:  یها شد. افسون در حال برداشتن گوشبا عروسک ینگفت و مشغول باز یزیچ گرید مهسا

 «! اون عروسکا عشق منن.ایاریدر ن

 "!هیخوشگل"د: . افسون لبخند زختیاش رشانه یرو اشییخرما یسرش را تکان داد و موها مهسا

 «؟یزدیحرف م یبا ک»: دیمرجان را شن یصدا

 دختر خواهر بهزاد. ؟یسالم. چطور ـ

 ؟ییواقعاً؟ االن کجا ـ

 .نجایخونه خودمون. مادربزرگش فرستادش ا ـ

 خوشگله؟ ه؟یچه شکل ؟یدیخواهرشو د ـ

 خودشم هست. هیآره. خوبه. شب ـ

 ؟یش چبچه ـ

 .دمیتو مدرسه بهت نشون م ارمیم ندازمیم لمینازه! عکسشو با موبا یلیبهزاده. خ هیشب یکم کیشم بچه ـ

 ؟یخوایکه نم یزیاصفهان چ میریم میفردا دار نایمن و مامانم ی. راستنمشی. دوست دارم بباریآره ب ـ

 منم بخر. یبرا یدیخودت خر یبرا یهر چ ـ

 !ییپررو یلیافسون خ ـ

 اصفهان؟ یریم یدار یتو امسال کنکور ندار ـ
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 .ییپاتوقت. صبح تا شب اونجا یرو کرد یخونه فروغ ؟یخودت چ ـ

و بچه خواهرش  یمن غلط بکنم هرروز خونشون برم. االنم بچه منو صدا زد وگرنه نشسته بودم سر درسام. فروغ ـ

 دارم؟ یریمن چه تقص دارنیدست از سر من بر نم

 شیی. دور و برته؟ مواظب حرفات باش. به گوش دازنیت یلیها خفسون بچها»و گفت:  دیبلند خند یبا صدا مرجان

 «.هارسونهیم

 .قتهی. حقزمیندارم عز یبگه... من ترس ـ

 «خاله افسون!»برخاست و گفت:  مهسا

 «افسون؟ ییزندا یگفت زم؟یعز یگفت یچ»را از گوشش فاصله داد و گفت:  یگوش افسون

 «گفتم خاله افسون.»گفت:  یرکیو با ز دید. مهسا خندپشت تلفن از خنده غش کر مرجان

 «.ییزندا ی! فکر کردم گفتدیِا ببخش»: دیلب گز افسون

آبروت  گهیم شییافسون خدا لعنتت نکنه، به دا»: گفتیشروع به خنده با مرجان کرد. مرجان در حال خنده م و

 «ها. رهیم

 .ستین شیحال یزیس بابا. چبچه ـ

اِ... چه قدر با تلفن حرف »کرد:  زدهرتیمهسا افسون را ح کودکانه ادیفر یکه صدا نیصحبت کردند تا ا یمدت

 «برم خونه خودمون. خوامیخسته شدم. من م ؟یزنیم

 «!هیقدر عصبهه بود؟ چهبچه»گفت:  یبا شگفت مرجان

سر کالس  یدادا ادی. گهید رهیم شییزاده به داحالل»گفت:  کرد،ینگاه م یعصبان یطور که به مهساهمان افسون

 «افتادم. شییدا

 «.دهیبرو بهش برس وگرنه کار دستت م»: دیخند مرجان

 «قربونت برم؟ یشد یتو چرا انقدر عصبان»کرد و قربان صدقه مهسا رفت:  یخداحافظ افسون

 «برم خونه خودمون. خوامیم»با حرص گفت:  مهسا
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 «بهت بد گذشت؟ نجای. ازمیباشه عز»او را بغل کرد:  افسون

 «آره؟»: دیسکوت کرد. افسون گونه او را محکم بوس مهسا

 «.ینکرد یول یکنیم یباهام علوسک باز یگفت»اش را با دست پاک کرد وگفت: گونه مهسا

 «.شهیممن نرو. برام بد  شی. فقط از پیعلوسک باز نمیا ایب»عروسک برداشت و گفت:  افسون

 شیعروسک حرف زد و صدا یبه عروسک در دست افسون نگاه کرد. افسون به جا نهیکنان و دست به ساخم مهسا

 «قدر دوستت دارم؟من چه یدونیم ؟یسالم مهسا خانوم. خوب»را کلفت کرد: 

 یداد. مهسا با صدا . افسون خرس عروسک را در شکم مهسا فرو برد و او را قلقلکدیمهسا باز شد و خند یهااخم

بود که پشت تخت  دهی. مهسا آنقدر از خرس ترسدیو از دست افسون فرار کرد. افسون هم دنبال او دو دیبلند خند

 «ندارم. تیمن که کار ؟یکن یمن فرار م ستمهسا جون چرا از د»: گفتیافسون سنگر گرفت. افسون بلند م

 «؟یزنیم غیچرا ج»زد. افسون متعجبانه گفت:  غیزده ج جانیه مهسا

نکنه فکر کرده خرس »لب گفت:  ریکرد و ز یزد. افسون به خرس نگاه غیج شتریاو شد و مهسا ب کیخرس نزد با

 «!ه؟یواقع

 کهنی. بدون ادیو خرس به دست به طرف در دو یروسر یخانم است ب یتیگ کهنیبه صدا در آمد. افسون با فکر ا در

افسون جا  یروسر یب یموها دنیزده بهزاد که او هم از دنگاه کند در را باز کرد و ناگهان با صورت مات یچشم به

االن بر  دیب.. ببخش»سرش گرفت و خجالت زده گفت:  یرا باال ی. خرس عروسکدیخورده بود، رنگ از صورتش پر

 «.گردمیم

سرش انداخت. چشمش به صورتش  یزیچه چ دیسرش کند. آنقدر هول بود که نفهم یزیتا چ دیبه اتاق دو یتند و

 اومدیکه اصاًل نم نیخدا! ا یا ؟یدیدیرو م یچشم یمردیم»لب گفت:  ریافتاد. مثل لبو سرخ شده بود. ز نهیدر آ

 «اومد؟ یتیموقع نیدم خونه ما! چرا تو همچ

 «نبوده باشه؟ یجنگل»زل زد و گفت:  شیموها به

 «افسون منو ترسوند. ییبهزاد زندا ییدا»: دیهراسان مهسا را از کنار در خانه شن یصدا

 «؟ییزندا یبهت گفته بگ یک»گفت:  ییکلمه زندا دنیمتعجب از شن بهزاد



 افسون

245 
 

 «! آبرومو برد.هیاخدا عجب بچه یا»: دیبه سرش کوب یکه در اتاق بود دو دست افسون

 «؟یزدیم غیج نیهم یبرا»: زدیاز اتاق خارج شود. بهزاد همچنان با او حرف م توانستینم یحت

از ». افسون خجالت زده گفت: کردینگاهش م زیدر رفت. بهزاد سرزنش آم یبا خجالت و چادر به سر جلو افسون

 «.زدیم غیبود، ج دهیترس یخرس عروسک

 «آره؟»: رو به مهسا که در آغوشش پناه گرفته بود گفت بهزاد

 «که ترس نداره. یخرس عروسک»او را نوازش کرد وگفت:  یکرد. بهزاد موها دییبا سر تأ مهسا

 منو بخوره. خواستیم ـ

 «توهم زده.»کوتاه کرد و گفت:  یاخنده افسون

 «.یکردیدنبالش م یبا خرس عروسک دی. نباهیعیطب یسن نیا یهابچه یتصورات برا نیا»نگاهش کرد:  رهیخ بهزاد

 .کردمینم یکار نیانقدر حساسه همچ دونستمیاگه م ـ

 «بود؟ یکه االن مهسا به من گفت چ یاکلمه نیا»گفت:  زیآم خیاخم کرد و توب بهزاد

 «!؟یاچه کلمه»افسون نشست. خود را به ندانستن زد وگفت:  یشانیپ یرو یسرد عرق

 «.یدونیخودت م»سرزنش بار گفت:  بهزاد

 «ندادم. ادیمن بهش »دست پاچه گفت:  افسون

 پس خودش گفته؟ ـ

 یکرد، نگاه کرد. واقعًا که چه بچه ا یم یباز اشییدا یبا دکمه پبراهن آب الیخ یو به مهسا که ب دیلب گز افسون

 «افسون. یدیم ادیکلمات به مهسا  نیبار آخرت باشه از ا»گفت:  د،یبود! بهزاد که چهره شرمنده او را د

ها را با شرم و خجالت نگاه کرد و درشان که به دنبال حرفش بچه بغل به سمت واحد خودشان رفت. افسون آن و

 «.یگند زد»و گفت:  دی. لبش را گزدیبسته شد، محکم به سرش کوب
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خودت  یخاک بر سرت افسون. آبرو برا»: دیخندیکرد. مرجان فقط م فیمرجان را گرفت و ماجرا را تعر شماره

 «تو روش نگاه کنم. شدیتو بودم اصاًل روم نم یمن جا ینذاشت

 .یکردیرفتار م تریعی. طبیاتفاقًا تو از من بدتر ـ

 دفعهیافسون.  ییزندا ای. شک کرده بگه خاله افسون شیافسون؟ تو به اشتباه انداخت ییچرا گفته زندا یدونیم ـ

 هیام نشون داده منو دوست داره. اگه دختره اصالً آبرو نداره. به بچه گهیخودش م شیاومده تو دهنش. حاال پ ییزندا

 «رفت. برات متأسفم. نیب زا یکه زد یگند نیام بهت داشت با اذره عالقه

شده تو چشم  ریامر خ هیام که واسطه شده؟ اون بچه یمگه چ ؟یبافیبرِ خودت شر و ور م یدار یه هیخفه شو! چ ـ

 ؟ینیبب یندار

 «؟ینداد یحیتوض چیه»: دیدوباره خند مرجان

 ...گهید گفتیبچه راست م دادم؟یم یحیچه توض ـ

 حرفا نزنه. نیاز ا رهیبچه خواهرشو بگ یجلو یگفتیم یکردیتظاهر به ناراحت شدن م ی. الکیاوونهید یلیخ ـ

 «.یبعدم گناه داره به بچه تهمت بزن ؟یداد ادیحرفو به بچه خواهرم  نیجواب بده تو ا گردهیاحمق برنم ـ

 بحث آبروت وسط بوده. ـ

 حرفاس. نیتر از ازرنگ ش؟یشناسی. نمکردیقبول نم یبگم بچه گفته ول دیلحظه به فکرم رس هی ـ

 مسئله بوده. فکر کن حاال به مادرشم بگه. یلیسکوتت خ یول دونمیچه م ـ

 ؟یدیم یمنف یانرژ یچرا ه ـ

 .یایاز کار بچه راض یلیخ کهنیمثل ا ـ

 سکوت کرد و در فکر رفت. افسون

 کرد؟ کاریچ دیموهاتو د ـ

 کار کنه مثالً؟ یوا! چ ـ
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 زل نزده بود بهت؟ براش جالب نبود موهات بازه؟ ـ

 نشون نداد... نه واستا... جا خورده بود. یزیچ ـ

 ؟یدیخجالت نکش ـ

 .مینظر حالله، ما قصد ازدواج دار هی... نگران نباش. هیهنوز صورتم گل گل ـ

 «. فعالً خداحافظ.زنهیصدام م میخدا خفت نکنه. مر»: دیبلند خند مرجان

 «کردم. یعجب کار»لب گفت:  ریرا گذاشت و دوباره در فکر رفت. ز یگوش افسون

 

 

 

 28 فصل

: دیشیبا افسون رو به رو شود. اند گرید کباری خواستیاش کرده بود که دلش نمکلمه چنان بر آشفته نی! اییزندا

در را نگه داشت و  یکه خواست در را ببندد، دست نیداخل آسانسور شد و هم« .گذرهیم یتو سرش چ ستیمعلوم ن»

 چیشد و ه نهیدست به س« .ستیدست بردار ن نکهیا ثل! مرینخ»: دیشیناگهان افسون داخل آمد و سالم کرد. اند

« !یفروغ یجواب سالم واجبه آقا»طبقه همکف را فشرد و گفت:  یبست و شاس نگفت. افسون در آسانسور را

آخه؟  ادیچرا انقدر از من بدش م ایبدتر شده! خدا یلیخ»: دیشیبر لب نشاند. افسون سکوت کرد و اند یپوزخند

مخصوصاً اگه  دهیجواب سالمشو م ادیبدش ب یآدم هر چقدرم از کس»ناگهان گفت:  «داره؟مگه دل به دل راه ن

 «شاگردش هم باشه.

االن مشکل تو با جواب سالم حل »رو به او گفت: « چه برسه بدم. نهیوضعم ا دمیجواب سالمتو نم»: دیشیاند بهزاد

 «شه؟یم

 «اد؟یچرا انقدر از من بدتون م»رو به او گفت: « تو طعنه زدن استاده.»: دیشیاند افسون

 بس کن! ـ
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 .کنمیخواهش م ـ

 ؟یکنیم جادیبرام مزاحمت ا یدار  ـ

 من االن مزاحمتونم؟ ـ

 ؟یستین ـ

رو به من ثابت  یچ یخوایم یرستانیتو بچه دب»: دیشیبود. بهزاد اند رهیسر سختانه در چشمان او خ افسون

شدند و بهزاد در حال رفتن به  ادهیو آسانسور متوقف شد. هر دو پ« به فکر کنکورت باش!»به او گفت:  رو«؟یکن

 «!یفروغ یآقا»: دیافسون را شن یصدا نگیسمت پارک

 . ستادیا کالفه

 من رو حرف خودم هستم.  ـ

 «؟یتو غرور ندار»شد و در چشمان او نگاه کرد:  یعصب

 پاهاتون له شده! ریز ـ

بار هزارم بهت  یبرا»را بست:  شیهانبود برداشت و پلک یاز خنده در آن خبر گریاو که د ینگاه از چشمان جد بهزاد

رو  یاگهید قهیطر شمیمجبور م یحرفات ادامه بد نیبه ا یبخوا گهید کباری... اگه یافسون... تو فقط شاگردم گمیم

 «.رمیبگ شیدر پ

 ؟یاقهیچه طر ـ

 «پدرت!»شد:  رهیمتعجب از آن همه سمج بودن افسون در چشمانش خ بهزاد

که از او دور و دور  دیرا شن شیقدمها ی. صداردینگ یاو را جد دیکرد تهد یوجود افسون به لرزه در آمد اما سع تمام

که  دیبرود ناگهان پدرش را د رونیکه خواست از مجتمع ب نینگاه کرد و هم اشیخال یو به جا ستادیا یتر شد. مدت

: دیشیو وحشت زده اند دیپر شینظاره گرش است. رنگ از روو  ستادهیا شیبرافروخته از خشم رو در رو یابا چهره

 «؟ی... اومدیس... سالم بابا... ک»به لکنت افتاد و گفت: « !ده؟ینکنه حرفامونو شن»

به خانه خدا  دنیو با خود داخل آسانسور برد. افسون تا رس دینزد. فقط دست او را محکم کش یحرف چیه مهرداد

و با سرعت او را به  دیماجرا نبرده باشد. آسانسور که متوقف شد پدرش دستش را کش از ییکه پدرش بو کردیخدا م
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اش نواخت. چهار ستون بر گونه یمحکم یلیو ناگهان س تباز کرد و او را داخل انداخ دیسمت خانه برد. در را با کل

به گونه افسون هم آرامش نکرده بود.  یلیس دنیکوب یبود که حت یبدن افسون به لرزه در آمد. مهرداد آنقدر عصب

 یتا دوباره دست رو کردیافسون آمد و نفس افسون بند آمد. به شدت داشت خودش را کنترل م کیچند قدم نزد

 « به خدا اگه به خاطر مادرت نبود...»زد:  ادینکند و فر لندافسون ب

 خواستی. افسون نگران شد. مدییگرا یسرخاش به گذاشت و رنگ چهره اشنهیس یرا خورد و دستش را رو حرفش

که با ترس در حال  کردیدرهم از درد به افسون نگاه م یا. مهرداد با چهرهدیترسیبه سمت پدرش برود اما م

. افسون دادیاما غرورش هم اجازه مالطفت به او نم دکه آنقدر تنها بو سوختیدخترش م یاش بود. دلش برانظاره

بردارد و افسون هم  ی. به سمت آشپزخانه رفت تا قرصریعمرش پ یرا شکسته بود و به اندازه تمام سالهاآن روز او 

 اتاق خودش رفت.  یبه سو

*** 

نابود  یابراز عالقه او به فروغ دنیفکر کرد. مطمئنًا پدرش با د اشدهیبود و به کار نسنج داریتا صبح افسون ب شب

پرتو هم حق را به پدرش  نکهیبخواهد اما با فکر ا ییو از او راهنما ردیو تماس بگشده بود. چند بار خواست با پرت

گرفت که  می. در آخر تصمدیرسیبه ذهنش نم یزیبود و چ رشمنصرف شد. مدام در فکر رفع و رجوع کا دهد،یم

 ی. برخاست و به سمت هال رفت. پدرش روردیاگر پدرش او را به باد کتک بگ یحت دیپدرش بگو یرا برا زیهمه چ

 کهشده بود. به سمت او رفت و کنترل را از کنارش برداشت. مهرداد  رهیخ ونیزیو به صفحه تلو دهیدراز کش یاکاناپه

راه صحبت با افسون از راه  نیرا کرده بود. بهتر شینگفت. او فکرها چیحاال آرام شده بود، متوجه حضور او شد و ه

مبل کنار پدرش نشست و با  یکار را در نهان ادامه دهد. افسون رو نید وگرنه ممکن بود افسون ابو یعقالن

 «بابا!»گفت:  یشرمندگ

ناگهان بغضش  دید نیچن نیبه صورت ناراحت افسون نگاه کرد. افسون که ا یکاناپه نشست و به سرد یرو مهرداد

 «!دیببخش»گرفت و چشمانش پر از اشک شد: 

 شهیهم طونیش یگیم شهیخودت هم»اش نشود. افسون ادامه داد: احساسات پدرانه میداشت تسل یسع مهرداد

 «شد... یچطور دمی. خودمم نفهمدهیم بیخدارو فر یهابنده

با »تا مهرداد سکوت را شکست و گفت:  دیطول کش یسکوت کرده بود. افسون هم سکوت کرد. لحظات مهرداد

 رونیشده بودم. هرروز با هم از در خونه ب سیو منم تازه وارد اداره پل رفتیم رستانی. اون دبمیبود هیمادرت همسا

به  ی. وقتمیگرفتیم ریو سرمونو ز میدیکشیو خجالت م افتادیم گهیدو چشممون تو چشم هم میاومدیم
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. گفتم ستنیهم سطحمون نخوبه و  شونیوضع مال یلیقبول نکرد. گفت خ شیمادربزرگت گفتم بره خواستگار

. فرداش که ستی. مادربزرگت رفت و با جواب رد برگشت. گفتم حرف دل خودش نهیمطمئنم که دخترشون راض

کرده، باهاش سالم و  هیگر دمیچشماش سرخ شده فهم دمیجلوشو گرفتم و د رستانشیدب رفتیداشت م

. دیلرزیبود. صداش م دهیخجالت کش یلیکه مادرت داده جواب توام هست؟... خ یکردم و گفتم جواب یپرساحوال

 ابونی. بازم جوابشون رد بود. روز بعد پدرش سر خیگفت نه. دلم قرص شد و دوباره مادربزرگتو فرستادم خواستگار

... کنمیه ردش نممحترمان گهیدختر من د یخواستگار ادیمادرت ب گهیبار د هیکرد و گفت اگه  نشیسوار ماش نوم

شماام  یدخترتون ول یخواستگار فرستمینم گهیکرد. گفتم مادرمو د نیشدم که به مادربزگت توه یعصبان یلیخ

بود بهم گفت. رفتم  راهیبد و ب یداشت و هر چ گهگوشه ن هی نویشد و ماش ی. عصباننیریحق انتخابو از دخترتون نگ

 دفعهیاما  کنمی. اول فکر کردم اشتباه مدمیمادرتو شن یبودم صدا دهیفکرم مغشوش بود. دراز کش یلیخونه. خ

و بهم  واریداده به د هیبغض کرده تک دمیو د ییرایاومده. رفتم تو پذ دیمهش ایب گهیم زنهیمادربزرگت صدام م دمید

تا آرومش کنم اما  باهاش صحبت کردم کمهیخارج.  برتشیشده گفت پدرش داره به زور م ی. گفتم چکنهیم اهنگ

کرد و  ینگران شدم. شب پدربزرگت رفت با پدرش صحبت کنه که پدرش برخورد بد یلیکه گفت خ یزیخودم با چ

 روگهیهمد میبود که مدرسه نره و نتون هکرد شیکار کنم.  پدرش زندان یچ دونستمینم گهیبرگشت. د جهینت یب

داده بود و  تیکرده بود که بذاره حداقل امتحانات آخر سالشو بده. پدرشم رضا شی. مادرش به زور راضمینیبب

داد و  تیرضا دیوضعو د نیمدرسه افتاده بود. پدرش که ا نیکف زم هوشیموقع امتحان قلبش گرفته بود و ب دیمهش

 عالقه دو طرفه. هیازدواج عاشقانه.  هی. میبا هم ازدواج کرد

 ی... ولشناسمشی. فکر نکن نمستمیمن با عشق مخالف ن»کرد و گفت:  یوتسک د،یکه رس نجایبه ا مهرداد

 خوادیواستاده و ازش م بهیپسر غر هی یدخترم جلو دمید ی... وقتینه افسون! تو امروز منو خورد کرد شوینجوریا

 «!نمیزم یآدم رو نیربهش نداره احساس کردم بدبخت ت یاحساس چیاون ه یبهش توجه کنه ول

 «بابا! دیببخش»گفت:  یشدند و با درماندگ ریسراز شیو اشکها دیافسون ترک بغض

او رفت. کنارش نشست و دست  یبرخاست و به سو د،یدیرا در چشمان افسون م یمانیکه حاال عمق پش مهرداد

 یول یدیکش ییتنها یلیروزا کنارت نبودم. خ یلیبرات نبودم! خ یپدر خوب دونمیم»و گفت:  دیبر سر او کش ینوازش

باشه...  زیهمه عز شیدخترم پ خوادی... دلم منمیشدنتو با چشمام بب ریتحق خوادیهستم پدرتم. دلم نم یهر چ

 «به اون پسر فکر نکن! گهید یقلب منو آروم کن یخوایافسون؟... اگه م یفهمیم ؟یفهمیم

 کند.  رونیرا از سرش ب یداد که فکر فروغ نانیرا پاک کرد و به پدرش اطم شیاشکها افسون
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 29 فصل

. بهزاد گرفتیخانم و بهناز متعجب بودند از نبود او و مهسا سراغش را م یتینبود. گ یروز بود از افسون خبر چهار

: گفتیاش مهمطالع نکینشسته و در حال مطالعه روزنامه با ع یصندل یاشان روافسون به خانه امدنیاز ن تمندیرضا

 «باشه! نجایدم به ساعت ا تونهیافسون کنکور داره! نم»

 «رو نداره. یکس نجایبه طفلک بزنم. اون که ا یسر هیسوپ پختم. برم »خانم گفت:  یتیگ

 «مامان. میایبذار من و مهساام ب»گفت:  بهناز

 «.ستندیدست بردار ن نایا ادیمحاال که اون ن»: دیشیبه مادرش و بهناز انداخت. اند یکالفه نگاه بهزاد

آزرده افسون  ریچرا ناگهان تصو دانستیدوباره سرش را در روزنامه فرو برد. نم د،یبسته شدن در را که شن یصدا

کرد فکرش  یدلتنگش شد. انگار به حضورش عادت کرده بود. سع یآسانسور مقابل چشمانش نقش بست و کم رونیب

متعجب به سمت در نگاه  د،یباز شدن در را که شن یکند و به مطالب روزنامه توجه نشان دهد. صدا یرا از افسون خال

بهناز هم که متفکر « !ییجا رفتیخاله افسون داشت م»بلند گفت:  یکرد. اول از همه مهسا داخل خانه شد و با صدا
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کنجکاوانه سرش را برگرداند « اه افسون؟بود همر یاون پسره ک»پشت سر مهسا داخل شد و گفت:  د،یرسیبه نظر م

اشان افسون به خانه یامدنهایدر فکر فرو رفت و حدس زد علت ن« .دونمینم»که داخل آمد و گفت:  دیرا د رشو ماد

بر لب  یافسون افتاد و پوزخند یهاابراز عالقه ادیآمده. ناگهان به  انیبه م یگریکس د یباشد و پا یزیچ نیچن

 زود فراموشش کرده بود.  نشاند. چقدر

 «.رفتیبودمش. داشت با اون م دهید یاومد. پسر عموش بود. موقع اثاث کش ادمیآهان! »خانم گفت:  یتیگ

و سرش را « !هیمیبا همه صم»: دیشیو اند امدیخوشش ن شیچرا از همراه بودن افسون همراه پسر عمو دانستینم

 دوباره در روزنامه فرو برد. 

*** 

 «گرده؟یبر م یعمو نگفت ک»پخش را روشن کرد و رو به افسون گفت:  یدر حال رانندگ مانیپ

چهار پنج  تشیگفت امکان داره مامور»نشسته بود، شالش را مرتب کرد و گفت:  مانیکنار پ نیماش یکه جلو افسون

 «طول بکشه. یروز

 «فراموشش کنم. من به بابا قول دادم! دیبا»: دیشیبه مجتمع انداخت و اند ینگاه و

 «نه؟ ای یخونیکنکورتو م یدرسا»: دیرا شن مانیپ یصدا

 !یلینه خ ـ

 .یگوشیاز بس که باز ـ

 «.خونمیم»: دیخند افسون

 ...دهیع ؟یک گهید ـ

 با پرتو بکوب بخونم.  نمیخونتون که بش امیتو غصه منو نخور... دارم م ـ

 .کنمی! منم کمکتون مهیعال ـ

 حرفا نزن! نی! از اکنمایسوء استفاده م ـ

 «سوء استفاده کن!»و گفت:  دیعاشقانه به افسون نگاه کرد و افسون هم به او. خند مانیپ
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و افسون هم به  دیبا شوق و ذوق به سمتش دو مانیافسون همراه پ دنیپرتو با د دند،یخانه عمو فرهاد که رس به

در آغوش گرفت و  ی. زنعمو افسون را با مهرباندندیهم را بوس یهارفتند و گونهاو. هر دو در آغوش هم فرو  یسو

 «.البا دوستاش رفته شم»را گرفت. پرتو گفت:  ایافسون سراغ پو

 «خوش به حالش!»باال انداخت و گفت:  ییابرو افسون

 «شمال. میبر میتونیم دیچند روز ع نیباشه تو ا یو عمو راض یاگه دوست داشته باش»لبخند زنان گفت:  مانیپ

 «واقعاً؟»نگاه کردند و افسون خندان گفت:  مانیزده به پ جانیو پرتو ه افسون

 آره چرا که نه. ـ

 .رمیگیو اجازه م زنمیبه بابام زنگ م ـ

 «.ادیب تونستیکاش باباتم م یا»گفت:  زنعمو

از افسون شد. زنعمو هم به آشپزخانه رفت  ییرایها نشستند و پرتو مشغول پذمبل یبه سمت هال رفتند و رو یهمگ

 «؟یهست یراض دیاز خونه جد»کنار افسون نشست و گفت:  مانیتا ناهار را آماده کند. پ

نشده  یخانم نرفته بود و از آنها هم خبر یتیکرد و در فکر او غرق شد. چهار روز بود که به خانه گ یسکوت افسون

چرا دلش بر خالف زبانش بود. دلتنگ شده بود. دلش  دانستیاما نم«!بستمیدل م بهش دیاز اولم نبا»: دیشیبود. اند

 یکرده بود تا مانع رفتن خود به خانه خانم فروغ یبه شدت سع وزچهار ر نی. در ادیکشیاو پر م دنیدوباره د یبرا

را با  مانیپ یافتاده بود. صدا ادشیدوباره به  دیرا کمتر کند اما حاال با آمدن نام خانه جد شیهایالپردازیشود و خ

 «افسون!»: دیشن یکنجکاو

 «بله؟»لبخند زد:  مانیبه خودش آمد و به پ فورا

 افتاده؟ یبودمت. اتفاق دهیتا حاال انقدر تو فکر ند ـ

 «نه بابا!»: دیخند افسون

تش داد. افسون تشکر کرد و به دس دیافسون پلو کش یبرا مانیکه ناهار را آورد، همه دور سفره جمع شدند. پ زنعمو

 «د؟یرسیامروز چرا انقدر به من م»و گفت: 

 «.ی. مثل مهمونا شدیایم ریبه د ریچون د»گفت:  زنعمو
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 «من همون افسونم زنعمو جونم.»لبخند زد:  افسون

 یپرتو رو ظرفها را شستند و پس از آن هر دو به اتاق پرتو رفتند. یکه تمام شد، افسون و پرتو با خنده و شوخ ناهار

 «چه خبر؟ یفروغ یاز آقا نمیکن بب فیخب! تعر»تخت نشست و گفت: 

فراموشش »گفت:  شیرا در آورد و در حال مرتب کردن موها اشیو روسر ستادیاتاق پرتو ا نهیمقابل آ افسون

 «کردم!

 «؟یراست گفت»متعحب به افسون نگاه کرد:  پرتو

 «آره.»برگشت و گفت:  تیبا جد افسون

 .کنمیباور نم ـ

 «فراموشش کنم. دیبا»به سمت پرتو آمد و کنارش نشست و گفت:  افسون

 «؟یدیرس جهینت نیاز کجا به ا»: دیکنجکاو پرس پرتو

به او و  یفروغ یمحل یو ب یکرد. از رفتن به خانه خانم فروغ فیپرتو تعر یکرد و بعد همه ماجرا را برا یسکوت افسون

! یوا»افسون بهت زده شده بود، گفت:  یحرفها دنیپدرش. پرتو که با شن یو تماشا یفروغاو با  یبعد هم گفت و گو

 «عمو! چارهیافسون چقدر بد شده! ب

 «.کنمیجبران م»لب گفت:  ریز افسون

 ؟یکنیفراموشش م یحاال واقعاً دار ـ

 براش تنگ شده.  یلینه. دلم خ ایبتونم  دونمیسخته! نم یلیخ ـ

 «؟یایلحظه م هیپرتو »: دندیرا شن مانیمودب پ یضربه به در خورد و افسون و پرتو صدا چند

 «.امی! منم مرینخ»گفت:  یبه شوخ افسون

رفت و در بسته شد. افسون به در بسته شده نگاه  رونی. پرتو از اتاق بدیچه بگو دانستیکالفه بود و نم یکم مانیپ

رو با من  شونیخصوص یحرفا یول اندیمیهمه با من صم نی. انهیدت نباشه همنفر خانوا هی یوقت»: دیشیکرد و اند

 «.زننینم
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 «گفت بهش؟ چرا برنگشت تو اتاق؟! یچ»: دیشینشد. اند یو فکر کرد و فکر. از پرتو خبر دیتخت پرتو دراز کش یرو

از زنعمو هم نبود.  یافتاد. به آشپزخانه نگاه کرد. خبر مانیرفت. چشمش به در اتاق بسته پ رونیشد و از اتاق ب بلند

 «.کنهیهول م دینگ یزیفعاًل به افسون چ»: دیشن ییصداها مانیاز داخل اتاق پ

 «.مارستانیبرم ب دیمن با»: کردیم هیگر زنعمو

 «بده؟! یلیحال عمو خ»: گفتیبا هراس م پرتو

 «بابا!»زانوانش افتاد و زمزمه کرد:  ینش را ندارند. روتحمل وز شیو حس کرد پاها ختیافسون فرو ر قلب

افسون که وحشت زده در حال نظاره او بود، افتاد. از  دهیبه صورت رنگ پر مانیباز شد و چشمان پ مانیاتاق پ در

 «افسون...»گفت:  یو با ناراحت دی. لبش را گزدهیرا فهم زیاش معلوم بود که همه چحالت چهره

لرزان و ناالن گفت:  ییباال داد و با صدا یبود. ابروانش را با درماندگ دنیاندام افسون آشکارا در حال لرز تمام

 «بابام؟!...»

*** 

 یبا نگران مانیو زنعمو به دنبالش. پ مانیدل در دل افسون نبود. هول و مضطرب بود و پ مارستانیبه ب دنیرس تا

. دوان دوان به طرف دیشنینم زیچ چیافسون اما انگار ه« کنم آروم باش. یافسون خواهش م»: زدیافسون را صدا م

 شیشد و رنگ از رو یرا آورد، ته دل افسون خال وی یس یرفت و سراغ پدرش را گرفت. پرستار که نام آ رشیپذ

نسور شدند. و همراه او سوار بر آسا دندیدو د،یدو یو زنعمو به دنبال افسون که به طرف آسانسور م مانی. پدیپر

 وی یس یدر آ رونیعمو فرهاد افتاد که ب نیغمگ آسانسور در طبقه چهارم متوقف شد. چشم افسون به صورت

 «اومده؟ ییشده عمو؟ سر بابام چه بال یچ»: دیدر چشمانش حلقه زده بود. وحشت زده به طرفش دو کو اش ستادهیا

عمو فرهاد که متوجه افسون شد، قلبش به درد آمد. به طرف او آمد تا آرامش کند اما افسون به سمت اتاق  نگاه

 «.یایداخل ب یتونینم»آمد و مانع شد:  رونیاز اتاق ب ی. پرستاردیدو

 «من دخترشم.»افسون از شدت وحشت گشاده شده بود:  چشمان

 شه.داخل. دکتر باال سر یبر یتونیفعالً نم -
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اومده.  ییسر بابام چه بال نمیتو رو خدا بذار برم بب»بلند و پر هراس گفت:  ییشانه پرستار را کنار زد و با صدا افسون

 «تو رو خدا!

 دهی. اجازه مرونیب ادیدکتر ب یافسون جان! بذار آقا»کرد آرامش کند:  یفرهاد افسون را در آغوش گرفت و سع عمو

 «تو. یبر

 یو کس کندیم یرا سپر اشیآخر زندگ یهاهیبود. ترس به جانش افتاده بود که نکند پدرش ثانشوکه شده  افسون

 خواستیپدرش بود. دلش م دنید یافسون برا یهاو التماس هاختنیاز دور شاهد اشک ر مانی. پدیگوینم یزیچ

داخل  یمعطل یآمد و اجازه مالقات داد، افسون ب رونیب تاقاز دستش ساخته نبود. دکتر که از ا یآرامش کند اما کار

شد و  دی. رنگش مثل گچ سفستادیاز حرکت ا شیتخت افتاد، پاها یپدر رو هوشیاتاق رفت. چشمش که به اندام ب

نگاه کرد.  ونیزی! به صفحه تلواندازد؟یحال و روز ب نیتوانسته بود پدر مقاومش را به ا یقلبش تکه تکه شد. چه کس

بسته  شهیهم یشدند... اگر چشمان پدرش برا یها صاف مخط نی. اگر اشدیداده م شیآن نما یرو یجک یهاخط

« بابا!»زد:  ادیدستانش گرفت و از اعماق وجود فر انی... سرش را در مگشتیبه خانه باز نم گری... اگر پدرش دماندیم

داشتند افسون را از پدرش جدا  یسع مانیو زنعمو و پ فرهاد عموکرد.  هیپدرش انداخت و زار زار گر یو خودش را رو

زد و اشک  ی. به مالفه پدرش چنگ مشدیکنند اما افسون با شدت خودش را به پدرش چسبانده بود و از او جدا نم

شدند و  دو پرستار داخل اتاق« بابا. ستین نجایتو ا یبابا بلند شو! منو نترسون! جا»کرد:  یو التماسش م ختیر یم

 یبستر مارستانیبد بود که از حال رفت و در همان ب یبردند. حال افسون به قدر رونیبه زحمت افسون را از اتاق ب

 سرم رفت. ریشد و ز

 

 

 

 

 30 فصل

پدرش  ریزانوانش قرار داده بود و تصو یتخت پرتو چمباتمه زده و سرش را رو یبود و همه در خواب. افسون رو شب

 یکه در مقابل چشمان پدرش به فروغ کردیفکر م ی. مرتب به روزرفتیلحظه هم از مقابل چشمانش کنار نم کی

نمانده  شیبرا یاشک گریبود که د ختهیعشق او را سنگدالنه رد کرده بود. آنقدر اشک ر یابراز عالقه کرده و فروغ
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تخت کنار  یود، چشمانش را باز کرد. برخاست و روو نگران افسون ب امدهیبود. پرتو که او هم خواب به چشمانش ن

 «نکن! هیافسون انقدر گر»افسون نشست و او را تنگ در آغوش گرفت: 

 «!رمیمیمن م ادیسر بابام ب ییپرتو اگه بال»: ستیدردمندانه در آغوش پرتو گر افسون

 ... توکلت به خدا باشه.هیقو یلی. عمو خشهیمعلومه که عمو حالش خوب م ؟یزنیکه م هیحرفا چ نیا ـ

 ناراحتش کردم... من... من... یلیپرتو من خ ـ

 «ابراز عالقه کردم... بابام شکست! یبابام به فروغ یچشما یمن جلو»کرد و گفت:  هیو زار زار گر دیترک بغضش

 .یکرد ینادون دهی... فهمدهیافسون جان، انقدر خودتو سرزنش نکن! عمو تو رو بخش ـ

... از میکس زندگ نیزتریمتنفرم! اون آدم باعث شد که عز یبراش نبودم! پرتو من از فروغ یتر خوبمن اصالً دخ ـ

 دستم برنجه...

 خودش را سبک کند.  هیدوباره افسون را در آغوش گرفت و اجازه داد با گر پرتو

*** 

از  یه مدرسه رفت، خبرنبود و بهزاد کنجکاو نبودش. چهارشنبه ک یهفته بود که از افسون در ساختمان خبر کی

. نگران شد دندیرسیحوصله به نظر م یفرو رفته بود و دوستان افسون هم ب ینیافسون نبود. کالس در سکوت سنگ

 یو به سو ردیرا بگ اشیکنجکاو یکرد جلو یافسون نگاه کرد. در خود فرو رفته بود. به شدت سع یو به دختر عمو

انداخت و برگشت و رو به پرتو  یاشده بود. گچ را گوشه یشده بود که مغزش ته ریتخته رفت اما فکرش چنان درگ

 «ومده؟یدختر عموت چرا ن»گفت: 

 «حالش خوب نبود!»گفت:  ینیپرتو ناراحت شد و با لحن غمگ صورت

پرتو را  ،دیرس انی. کالس که به پادیمناسب ند یشتریسواالت ب دنیپرس یافزوده شد اما اوضاع را برا اشینگران بر

 «شما بمون. یاریخانم »صدا زد و گفت: 

رفت.  یکالس خلوت شد، به سمت فروغ یو وقت ستادیباشد، ا تواندیکه حدس زده بود علت صدا زدنش چه م پرتو

 «اومده؟ شیافسون پ یبرا یمشکل خاص»به صورت آرام و با متانت او انداخت و گفت:  یبهزاد نگاه

 «.وی یس ی. آهیبستر مارستانی. تو بستیپدرش حالش خوب ن»ت: گرفت و گف ریسرش را ز پرتو
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افسون با پدرش در ارتباط باشد. حتمًا  امدنیکه ن کردیفکرش را نم چیدر هم رفت و در فکر فرو رفت. ه اشچهره

پرتو متعجب به او که «حال افسون چطوره؟». رو به پرتو گفت: بردیبه سر م یبد یلیخ تیافسون حاال در وضع

 «.ستیاصاًل خوب ن»گفت:  یآرام ینگاه کرد و با صدا کرد،یم یداشت در مورد افسون کنجکاو

خودش را  یصدا« حال رو داره! نیافسون باباشه! معلومه که االن بدتر یتمام زندگ»: دیشیبه درد آمد و اند قلبش

 «حال پدرش زودتر خوب شه. مدواریام»: دیشن

 رفت...    رونیرا برداشت و از کالس ب فشیک ختهیبه هم ر یرفت و او با ذهن رونیتشکر کرد و از کالس ب پرتو

*** 

پدرش را  یو از خدا شفا ختیریپرتو اشک م دیسف حیسجاده نشسته و در حال ذکر گفتن با تسب یرو افسون

 «افسون!»: دیرا شن مانیپ یصدا . چند ضربه به در خورد وخواستیم

 «تو! ایب»گرفته گفت:  ییرا از گوشه چشمانش پاک کرد و با صدا شیاشکها

 «؟یخوریچرا غذا نم»افسون در خود فرو رفت:  نیصورت غمگ دنیداخل آمد و با د مانیپ

 ندارم. لیم -

 ؟یخودتو به کشتن بد یخوای. میخورینم یچیدو روزه که ه ه؟یندارم چ لیم -

 تنهام بذار! مانیپ -

 «هستم. نجایسر سفره من هم یای! تا نریخنه»افسون شد و گفت:  کی. نزدامدیاما کوتاه ن مانیپ

 امدیکند، انداخت و و دلش ن یداشت آن را در پس چهره آرامش مخف یبه او که نگرانش بود اما سع ینگاه افسون

رفت. سفره، وسط هال پهن  رونیاز اتاق ب مانیگذاشت و همراه پ یااش کند. برخاست و چادر نماز را گوشهتنها روانه

فضا از حالت غم و اندوه فاصله گرفت. پرتو دستش را  یو کم دلبها آم یاو لبخند رو دنیبود و همه جمع بودند. با د

 «قبول باشه!»و کنار خود نشاند و گفت:  دیکش

بشقاب و قاشق و  شیفرو رفته او انداخت و بغضش را فرو داد و برا یهابه گونه یلب تشکر کرد. پرتو نگاه ریز افسون

به خانواده  ی. افسون نگاهدیپلو کش شیبرا مانیهم  ظرف ساالد را مقابل او گذاشت و پ ایچنگال گذاشت. پو

 چکدامشانیو بغضش گرفت. دوستشان داشت اما ه نداختا دند،یرسیبه نظر م شهیکه حاال مهربانتر از هم شیعمو



 افسون

259 
 

 نیدر ا گریبه جانش افتاد که اگر پدرش نباشد د یقابل وصف ریو استرس غ شیاو پدرش نبودند. ناگهان تشو یبرا

ها با آن دیرا با یو بدون پدر و مادر عمر شودیدر خانه عمو فرهاد ماندگار م شهیهم ی. براستیخانه مهمان ن

. افسون دو ختهیافسون دوباره به هم ر یاو جا خوردند و فکر کردند وضع روح یچهره ناگهان ریی. همه از تغدبگذران

 ریسراز شیکرد و به اتاق برگشت. در را بست و دوباره اشکها یقاشق غذا خورد و بلند شد و از جمع معذرت خواه

 شدند... 

*** 

فکر و ذهنش را به خود مشغول کرده بودند و اجازه  یبدجور یخواب. افکار منف یشب بود و باز هم افسون ب مهین

به هوش آمدنش! اگر پدرش  ریو گاه تصو دیدیمرگ پدر را مقابل چشمانش م ریخواب را از او سلب. افسون گاه تصو

 یخصشد. ش یبار افکارش به او منته نیتخت زد و ا یرو ی. چرخرفتیمطمئنًا او هم از دست م داد،یرا از دست م

که  یزیکرد. در آن لحظات تنها چ فشیگرفت و در مقابل پدرش خوار و خف دهیکه بارها و بارها احساساتش را ناد

 بود.  شهیهم یبرا یترک کردن آن خانه جهنم کرد،یآرامش م

 افسون جان! ـ

 .کردیهش منگا یکیکه در تار دیرختخوابش د یتخت نگاه کرد و پرتو را رو نییپرتو به پا یبا صدا افسون

 بره؟یبازم خوابت نم ـ

 فردا برم خونمون. خوامیم ـ

 «!؟یچ یبرا»: دیمتعجب پرس پرتو

 تو خونمونه.  میلوازم شخص ـ

 .نیبا هم بر گمیم مانیصبح به پ ـ

در  خواستیدلش نم یالحظه یحت گریدستانش گرفت. د انیتخت نشست و سرش را در م یرو یحال یبا ب افسون

 شدنش بود.  ریکند که پدرش شاهد تحق یزندگ یاخانه

*** 

 «ام؟یمنم باهات ب یخوایم»و به افسون نگاه کرد:  ستادیواحده ا ستیدم در مجتمع ب مانیپ
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 . ارمیباال و م رمینه خودم م ـ

داخل مجتمع شد. آسانسور در طبقه همکف متوقف بود. در  مانینگاه نگران پ انیرا باز کرد و در م نیدر ماش افسون

 دیبا»: دیشیساختمان هم مقابل چشمانش نقش بست. اند نیتمام خاطراتش در ا کبارهیرا باز کرد و سوار شد و به 

 .نداختین یینگاه کوچولو به واحد روبه رو کی یشد و حت ادهیدر آسانسور که باز شد، فورًا از آن پ« !یفراموشش کن

که  نیبه خانه آمده. هم یزیآورد به خاطر چه چ ادیفکر کرد تا به  یاباز کرد و داخل رفت و لحظه دیدر خانه را با کل

را به  جهشمبل  تو یرو یامردانه راهنیآمد، به سمت اتاقش رفت تا از کمدش چند لباس بردارد که ناگهان پ ادشی

 لیکه متعلق به پدرش بود، زل زد و ناگهان اشک مانند س راهنیپ خوابش به یو ب خود جلب کرد. با چشمان خسته

 انشیو صورتش را در م دیکش رونیآن ب یرا از رو راهنیبه چشمانش هجوم آورد. به سمت مبل رفت و دست برد و پ

 فشیکند و آن را داخل ک راهنیدانست چقدر گذشت تا دل از پیسر داد.  نم یتلخ و دردآلود هیپنهان کرد و گر

صورتش روبه رو شد و  یرو رهیکه خواست در خانه را قفل کند ناگهان با دو چشم خ نیرفت. هم رونیگذاشت و ب

: کردینگاهش م زیترحم انگ یو با چشمان ستادهیا شیمنجمد شد. او درست رو به رو شیخون در رگها یالحظه

 «خوبه؟ حالتافسون »

خودش را با  یباشد که پدرش آرزومندش بود. صدا یهمان دختر داشت احساساتش را سرکوب کند و یشدت سع به

 «بله.»: دیتمام شن یسرد

 حال پدرت چطوره؟ ـ

 «.ستیخوب ن»کرد مهارش کند:  یرا فشرد و سع شیگلو بغض

 خونه عموت؟ یریم یدار ـ

 بله. ـ

 انیرد و داخل رفت و در مکرد و به سمت آسانسور رفت. در را باز ک یکوتاه یلب خداحافظ ریو ز ستادینا گرید و

 طبقه همکف را فشرد و در بسته شد. ینگاه او شاس ینیسنگ

*** 

قبل بود.  یافسون در فکر لحظات یخال یبه جا رهیو خ امدهیربع از رفتن افسون گذشته اما او هنوز به خود ن کی

 یو صورت ختهینامرتب و به هم ر یآمده و او را با سر و شکل رونیخبر از حضور افسون از خانه ب یکه ب یلحظات

باز کرده و داخل رفته بود و  دیدر را با کل سونبود. اف دهیپژمرده و افسرده در حال رفتن به سمت واحدشان د
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هر چه داشت  خواستیتلخ و دردآلودش چنان قلب او را به درد آورده بود که دلش م هیگر یبعد صدا یلحظات

بود، آنقدر سرد و  دهیآمده و او را  د رونیهم که افسون از خانه ب یزناک او نباشد. وقتسو یهاهیتا شنونده گر دادیم

با  یافسون تو دار»: دیشیاو را بر خود بسته بود. اند یاز سو یایهر گونه همدرد ینگاهش کرده بود که جا تفاوت یب

 گردهیبر نم گهی! خاله افسون دییدا»و گفت:  دیبه خانه که رفت، مهسا به سمتش دو« !؟یکنیکار م یمن چ

 «شمون؟یپ

 «.نجاسی. خونشون اییدا گردهیمعلومه که بر م»شد و مهسا را در آغوش گرفت و گفت:  خم

 «بوده. مونیباشه همسا یمالقات پدر افسون؟ هر چ یبر یخوایآقا بهزاد شما نم»خانم داخل اتاق شد و گفت:  یتیگ

 تفاوت باشد.  یافسون ب یزندگ یبه مسائل خصوص تتوانسینم گریفکر فرو رفت. د در

*** 

: گفتیم ایبا پو یتلفن یکه در حال گفت و گو دیرا شن مانیشاد پ یرا باز کرد، صدا نیکه در ماش نیهم افسون

 «خدا رو شکر. خدارو شکر. ا؟یپو یگیراست م»

 «نکنه بابام به هوش اومده؟!»: دیشیکند. اند هیگر یبود از شدت شاد کینگاه کرد که نزد مانیبه پ افسون

 «مان؟یشده پ یچ»گفت:  مانیبه پ رو

افسون! بابات به هوش اومده! عمو امروز به هوش اومده و سراغ تو رو »تماس را قطع کرد و خندان گفت:  مانیپ

 گرفته!

پدر  گریبار دبود و خدا  دهیبه استجابت رس شیاست. دعاها نهیآمدن از س رونیحس کرد قلبش در حال ب افسون

 یکه اشک شوق از چشمانش جار یشد و در حال یشور و شاد کبارهیرا به او برگردانده بود. تمام وجودش  زشیعز

 «ازت ممنوم.... ایخدا»زد:  ادیبود فر

هر چه  کردیو آرزو م دیدی. فقط صورت پدرش را که در انتظار او بود مدینفهم چیافسون ه مارستانیبه ب دنیرس تا

و پرستار با لبخند خبر از انتقال پدرش به  دیاز پرستار در مورد پدرش پرس مارستانیتر او را مالقات کند. داخل بزود

به بخش رفتند. داخل راهرو  مانیو او را به خنده انداخت و همراه پ دیپرستار را بوس یهابخش داد. افسون گونه

در اتاق را باز کرد و ناگهان او  جانیلرزان از ه یبه شماره. با دستان شیهاچشمش به شماره اتاق پدرش افتاد و نفس

در،  یصدا دنیشن ازل زده و در فکر بود. ب یاتخت نشسته و به نقطه یرو یشگی. با چهره محکم و مردانه همدیرا د
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افسون با شتاب  او باز کرد و یاو لبخند بر لبانش نشست. دستانش را برا دنیسرش را به طرف در چرخاند و با د

 روان شدند.  شیهاخودش را به او رساند و در آغوشش انداخت و باران اشک بر گونه

 

 

 

 

 31 فصل

. مرجان و نگار دست بردند تا کردیتعارف  م یاخامه ینیریو به دوستانش ش دیچرخیبا ذوق در کالس م افسون

نه.  ای رسهیم نمیبدم بب هیبه بق نی. فعاًل بذارخرمیبراتون م . بعداًنیشماها بر ندار»گفت:  یبردارند و افسون به شوخ

 «.دیدوستتونو حفظ کن یآبرو

اگه اضافه »بردارند که پرتو جعبه را از افسون گرفت و به دوستان او گفت:  شتریو نگار خندان خواستند ب مرجان

 «به شما. دمیاومد م

به افتخار خوب شدن پدر »زد:  ادیو فر دیپخش کردن شد. افسون به طرف تخته دو ینیریاول مشغول ش فیاز رد و

 «کف مرتب. هی زمیعز

بغل گرفت و در  کردیافسون دست زدند. افسون الدن را که با لبخند نگاهش م هیخوشحال از برگشتن روح همه

 «ن!به افتخار من و الدن جو»زد:  ادیفر فشردیکه او را محکم به خود م یحال

پخش کردن  ینیریو او را در حال ش دیبار به طرف پرتو دو نیو ا دیها دوباره دست زدند. افسون الدن را بوس بچه

 «.بوسهیرو مافسون امروز همه»خندان گفت:  نای. مدیبوس

نداخته بود ها را به خنده اکه بچه یو دو ماچ بزرگ از آنها کرد. در حال دیاو را از دو طرف کش یهاگونه افسون

 «بغل مادر افسون. نیایهمه تون ب»آغوشش را باز کرد و گفت: 

 «من اومدم. یمامان»خودش را در آغوش او انداخت و گفت:  دایش
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غلط »: دیدو مکتشیبه طرف ن دایکه ش دیرا بوس دایش یهااز خنده منفجر شد. افسون آنقدر محکم گونه کالس

 «شد. یخال سیکردم. صورتم خ

همه با هم »بلند و لوس گفت:  ییرا تکان داد. با صدا شیمانتو قهی ادیز یو به خاطر گرما ستادیوسط کالس ا افسون

 «.میافسون جون دوست دار نیبگ

 «. نوبت منه.گهیبسه د»انداخت و گفت:  نییخندان افسون را از سکو پا مرجان

 «؟یچ گهید و دارید کیباز هم »ها نگاه کرد و مثل قصه گو ها گفت: بچه به

 «از مرجان و آرش. گهیداستان د هی»گفتند:  کصدای هابچه

 «دلم! یزایعز نیآفر»لوس گفت:  یرا جمع کرد و با لحن شیهالب مرجان

به  تیاهمیرا به پشت مرجان چسپاند. مرجان ب یو کاغذ ستادیاز گوشه سکو باال آمد. پشت سر مرجان ا افسون

و دست دور گردنش حلقه کرد.  ستادی. افسون لبخندزنان کنار او اگفتیها در مورد مادر آرش مخندان بچه یهانگاه

 «ن؟یخندیم یبه چ». مرجان متعجبانه گفت: دندیبلند خند یآمد و دخترها با صدا نییمرجان از سکو پا

 «مرجان خره.»برداشت و آن را خواند:  ها کاغذ را از پشت مرجاناز بچه یکی. دیو به طرف در دو دیخند افسون

تو رو »: زدیم ادیو مرجان فر ختهی. کالس به هم ردیدو یادیبا حرص به دنبال افسون افتاد و او با سرعت ز مرجان

 «.دیخدا نگهش دار

زنان به  افسون را نگه داشت. مرجان نفس یحرف مرجان تند دنیهنگام سمانه داخل کالس شد و با شن نیهم در

 «مرجان منو بکشه. دیکمک! نذار»: زدیم ادیدستان قدرتمند سمانه فر انی. افسون در مدیآنها رس

را گرفته بود، متعجب شد و با  یکه پشت به او، کس یدختر دنیداخل کالس شد و با د یهنگام فروغ نیهم در

او  دنیاش نشده بودند رفت. هردو در حال بحث بودند که مرجان با دتند به طرف آنها که هنوز متوجه ییهاقدم

 «.دیاومد. الل ش یفروغ»گفت: 

بود و در چشمان  طنتیساکت شدند. در چشمان سمانه ش یفروغ دنیزمان برگشتند و با دو سمانه هم افسون

حال پدرت »: دیپرس یبر لب نشاند و با مهربان یلبخند ینش کند. فروغداشت پنها یکه سع یاافسون... مهر و عالقه

 «خوبه؟
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 «بله.»گرفت:  ریسرش را ز افسون

 «خب خدارو شکر!»سرش را باال برد:  یفروغ

 «؟یحاال تو چرا دوستتو گرفته بود»بود نگاه کرد وگفت:  ستادهیبه سمانه که پشت سر افسون ا و

 «.ردشیمن ازش خواستم بگ»خندان گفت: خنده و مرجان  ریزدند ز هابچه

 «.نییبفرما»را به طرف او گرفت و گفت:  ینیریلبخند زنان جعبه ش پرتو

و سمانه دلش را گرفت و آرام  دیچیبرداشت. سر و صدا در کالس پ یاخامه ینیریش کیاز پرتو تشکر کرد و  یفروغ

 «.خوامیم ینیریمنم ش»به افسون گفت: 

 «! خفه شدم.ی! آیآ»گفت:  رانهیاز جعبه در آورد و در دهان سمانه گذاشت. سمانه غافلگ ینیریش کی یتند افسون

شده بود با دست پوشاند.  یارا که خامه شیهاو سمانه خجالت زده لب دیآنها به عقب چرخ یصدا دنیبا شن یفروغ

 «؟یشما بازم مهمون»: دیمحترمانه پرس یفروغ

. پول نهیجور کالسا بش نیآدم تو ا ستی. درست نکنمیزحمتو کم م گهیبا اجازتون د نه من»لبخند زد و گفت:  سمانه

 «.شهیموقع حروم م هیبابتش داده نشده... 

 «.ینیبش یتونینداره م یاز نظر من اشکال»گفت:  یبا خونسرد یو فروغ دندیها خند بچه

 « چه مهربون شده!»ذوق کرد و در گوش افسون گفت:  سمانه

خود رفت.  گاهیبه دست به طرف جا فیک یآن نشست. فروغ یرفت و رو مکتشین ینگفت و به سو چیه افسون

کرد احساساتش را کنترل کند. نگاهش را  یبود انداخت و سع اشیصندل یبه افسون که در حال نشستن رو ینگاه

 «باشه. نجایحواسا ا»از او برداشت و رو به شاگردانش گفت: 

جلسه،  نیخب! ا»بلند گفت:  یو با صدا ستادیپشت به تخته ا د،یرس انیساعت کالس که به پاشد.  سیمشغول تدر و

. دیکه تو کنکور قبول ش دورامیو ام کنمیم تیموفق ی. براتون آرزومینیبینم گرویما همد گهیجلسه آخر بود و و د

 «دانشگاه! نیرشته و بهتر نیبهتر
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 یکرد و به سمت در خروج یتشکر و خداحافظ یاز فروغ یشد و هر کستشکر کردند و کم کم کالس شلوغ  هابچه

چه کار کند. به پدرش قول داده بود که  دیبا دانستیکرد. نمکالس راه افتاد. افسون به چهره آرام و خونسرد او نگاه 

 فراموشش کند. 

تا  ستادی. مودبانه کنار روشنک ادیرا در حال صحبت با روشنک د یرا جمع کرد و به سمت او رفت. فروغ لشیوسا

روشنک. روشنک که قصد خاتمه دادن به  یافسون بود و نگاهش رو شیپ یتمام شود. تمام حواس فروغ شیحرفها

دست از سواالتش برداشت و همراه پرتو شد. افسون حاال  یتیپرتو با نارضا یصدا دنیرا نداشت با شن شیصحبتها

 «خوبتون! سیممنون... به خاطر تدر»بر مهار احساساتش داشت:  یتمام سعبود و با شدت  ستادهیاو ا یرودررو

 شدیدر او. باورش نم یناگهان رییهمه تغ نیمحو نظاره گر صورت محجوب او بود و متعجب از ا یبا لبخند یفروغ

و خوددار شده  ریحد سر به ز نیگفته بود تا به ا شیماه قبل همه جا به دنبالش بود و از عشق برا کیکه تا  یدختر

رفتارش به خاطر پسر  نینکنه ا»: دیشیراه افتاد. اند ساو داد و به سمت در کال لیتحو یباشد. افسون لبخند کوچک

 «عموشه؟!
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 32 فصل

داشت با  ی. افسون دلتنگ بود و سعگذراندندیم یگریپس از د یکیامتحانات بود و دخترها امتحاناتشان را  امیا

 کی. شیرا از خود دور کند و مهرداد خوشحال بود از غرق شدن افسون در درسها یدلتنگ نیخواندن درسها ا

روشن  یو قرار بود مهرداد برا کردندیم یزندگ ادخانه عمو فره یکه افسون و مهرداد در طبقه باال شدیم یاهفته

و رو به پرتو  دیکش یافسون نفس راحت د،یرس انین که به پاامتحا نیبه آنجا برود. آخر یخانه قبل فیکردن تکل

 «!میآزاد شد»گفت: 

 «خوشمزه مهمونت کنم افسون. جیساندو هی خوامیم»: دیخند پرتو

 «ان؟یب ناامیآخ جون! بگم مرجان»زده شد:  جانیه افسون

 «.میباش یدو نفر خوامینه! م»لبخند زد:  پرتو

 «.یقربونت برم که انقدر منو دوست دار»: دیگونه او را بوس افسون

را انتخاب کرد  یامدرسه بود رفتند و پرتو سفارش دو هات داگ داد. افسون گوشه یکه حوال یایجیدو به ساندو هر

 «ست!خوشمزه یلیخ نجایا یجایساندو»نشستند و گفت:  یمکتین یو دست پرتو را گرفت و با خود همراه کرد. رو

 .نجاستیکه عاشق ا ایدوست دارم افسون. پو یلیخ نجارویا یاجیمنم ساندو ـ

 گذشت. جاشیاز ساندو شهینم یول ستیو با کالس ن کهیکوچ یلیخ نکهیبا ا ـ

 آره واقعاً... ـ

 انیرا که فکرش را مشغول کرده با افسون در م یاچطور مسئله دانستیرا گفت و در فکر فرو رفت. نم نیا پرتو

تو  یرفت ییهویچرا »: دیبر لب پرس ی. افسون که متوجه شده بود، با لبخنددیرسینگران به نظر م یبگذارد و کم

 «فکر؟

بهت بگم  خوامیم یزیچ هی»و گفت:  دیکش یقی. نفس عمدیبه چشمان شوخ افسون انداخت و خند ینگاه پرتو

 «بگم. دیبا یطورچه دونمی... نمیول
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 .زمیعز خوادیکه دلت م یهر طور ـ

 «بگم؟ یطورچه»کالفه گفت:  پرتو

 «ه؟یچ مانینظرت در مورد پ»: دیپرس مقدمهیب ناگهان

 «؟یپرسیم یچ یبرا»جا خورد:  افسون

چند ساله که تو رو دوست داره و تا االنم فقط به خاطر تموم شدن  مانیپ یبخوا قتشویحق»گفت:  تیبا جد پرتو

افتادم و  یفروغ یت به آقاعالقه ادیلحظه خشکم زد.  هیکه بهم گفت با افسون صحبت کن  روزیدرست صبر کرده. د

 «ناراحتش کنم. ومدی. دلم نستمکردم نتون یهر کار یبگم که ازت دلزده شه ول زیچ هیخواستم 

انند برادرش دوست را م مانیکه پ اشیزندگ یهادر تمام سال شدی. باورش نمکردیمات زده به پرتو نگاه م افسون

او  یریاز او در قلب داشته باشد. پرتو که از حالت بهت زده چهره افسون متوجه غافلگ یگریاو احساس د داشتیم

 شده بود، گفت:

 ...یول یشد ریغافلگ دونمیم ـ

 :دیصحبتش شن انیافسون را م یصدا

 .نهیبب یاگهیمنو به چشم د مانیپ کردمیاصالً فکر نم ـ

 گناه که نکرده... کرده؟ ـ

با او رفتار کرده بود  یطور ی. از بچگنشیمودب و مت شهیمقابل چشمان افسون آمد و رفتار هم مانیمهربان پ صورت

: دیپرتو را شن یسخت بود. صدا شیموضوع برا نیفکر نکرده بود دوستش داشته باشد و حاال باور ا چوقتیکه ه

 یتونیکه م یبه چشم پسر مانیام به پلحظه هی یتو حت یعنیمن خواهرشم.  ،یستین مانیافسون! تو خواهر پ نیبب»

 «؟یفکر نکرد یبهش دل ببند

منم کرده. اصاًل  یتو کرده برا یبرا یهرکار مانیتو خونه شما بزرگ شدم. پ یمن از بچگ ؟یگیم یدار یپرتو چ ـ

 گذاشتم.  یبهم کرده به حساب عشق برادر خواهر مانیکه پ یکنم. من هر محبت یاگهیدرموردش فکر د تونستمینم

 کرد. شهینم شی... کارگهیدله د یدونم. ول یم -

 .هیپرتو باهاش صحبت کن و بگو که نظر من در موردش چ -
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 فکر نکنم قانع بشه.  -

. پام از مینگاه کن گهیدهم یتو رو میتونیتو رو خدا نذار کار به حرف زدن با من بکشه. اگه ردش کنم فردا نم ـ

 .شهیم دهیخونتون بر

 .هیآدم با فهم وشعور مانیشه؟ پ دهیپات از خونمون بر یچ یبرا ؟یگیاِ... چرا مزخرف م -

که من  زهیمن عز یانقدر برا مانیشه تو چشماش نگاه کنم. پ یروم نم گهیمن د هیاون آدم با فهم و شعور دونمیم ـ

 از اون نه آست. گهیکه د نیا ،یعاد ینه هیرو به کار ببرم. اونم بار تو روش نگاه نکردم کلمه نه هی

 «؟یمدت روش فکر کن هی ستیافسون بهتر ن یول کنمیباشه من باهاش صحبت م»ناراحت گفت:  پرتو

ندارم. به خدا هنوزم  یاگهیاصالً به جز حس خواهرانه بهش حس د گمیم یفهمیپرتو م»کالفه گفت:  افسون

 «.امیب رونیب یکه بهم گفت یزینتونستم از شوک چ

 !مانیپ یبهش بگم. طفل یطورچه دونمینم -

 .دینفهم جیاز مزه ساندو یزیهر دو مشغول شدند اما افسون چ دیکه دستشان رس جهایساندو

*** 

دزدانه او را  یهانگاه ی. انگار تازه داشت معناامدیخواب به چشمانش ن مانیپ الیشب تا صبح از فکر و خ افسون

اگر پرتو جواب او را  کردیچه کار م مانیمحبت برادرانه! پ دادیمعنا م کی شیبرا شهیکه هم ییها. نگاهکردیدرک م

را به  زیهمه چ پرتو دی. شازدیقدم م اطی. داشت داخل حدیرا د مانی. باز هم اصرار؟! پرده اتاقش را کنار زد و پدادیم

 او گفته بود. 

که از کوچه  نیاز مرجان بهتر؟ هم یدرد و دل کند و چه کس یبا کس خواستیرفت. دلش م رونیاز خانه ب صبح،

 آشنا: ییو بعد هم صدا دیاز پشت سرش شن یلیبوق اتومب یخارج شد، صدا

 افسون! ـ

 نیبر ا شیتمام سع ی. آشفته بود ولدیرا پشت فرمان د مانیو برگشت و پ ختیبود! قلبش فرو ر مانیپ یصدا صدا،

 رفتار کند. یعیداشت طب یآرام باشد. افسون سع شهیبود که مثل هم

 .مانیس... سالم پ ـ
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 «.رسونمتیم نیتو ماش نیبش»زد:  یلبخند کمرنگ مانیپ

 .شمیممنون مزاحمت نم ـ

 باهات حرف دارم. -

را باز  نیماش یافسون بست. افسون در جلو یرا برا یافت که راه هر عذر و بهانهجمله را آنقدر محکم گ نیا مانیپ

که تا  ییرا به حرکت در آورد. در طول راه سکوت بود و افسون کالفه و نگران از حرفها نیماش مانیکرد و نشست و پ

. میکن نجایبهتره صحبتامونو ا»شاپ نگه داشت و گفت:  یکاف کیمقابل  مانی. پدیشنیم مانیاز پ دیبعد با یقیدقا

 «.شهیحواسم پرت م یموقع رانندگ

 «.یهر طور راحت»به زحمت لبخند زد:  افسون

اما محقق  کردیبر سر مسئله ازدواج فرار م مانیو از صحبت کردن با پ افتادیم یاتفاق کردیآن لحظات آرزو م در

شاپ  ی. هر دو داخل کافرفتیم مانیمتقاعد کردن پ یبرا ییهادر فکر حرف دیبامحال بود و  ییآرزو نیشدن چن

 «افسون؟ یخور یم یچ»به افسون گفت:  روبه سمت صندوقدار رفت.  مانیشدند و پ یکیکوچک و تار

سفارش  یدار لیخودت م یهر چ»گفت:  ی. به آرامرفتینم نییپا شیاز گلو زیچ چیآنقدر مضطرب بود که ه افسون

 «بده!

 نجای. همنیبش»را انتخاب کرد و گفت:  یاداد و همراه افسون شد. گوشه یشکالت کیش لکیسفارش دو م مانیپ

 « خوبه.

الل شده. بر  کردیهم مقابلش. افسون احساس م مانینشست و پ یاشهیش زیپشت م ،یدیسف یصندل یرو افسون

 دانستیشده بود و نم ریساکت و سر به ز کرد،یم یتب با او شوخو مر رفتیم رونیب مانیکه با پ ییعکس روزها

دلش را  دیکه بود با یو به هر نحو خواستی. او را مدیرسیخسته به نظر م مانی. پشودیبه کجا ختم م شانیصحبتها

اشاره کرد افسون شروع  مانیگذاشت و رفت. پ زیم یرا رو یشکالت کیش لکیخدمت دو م شی. پآوردیبه دست م

: دیرا شن مانیپ یبود که صدا دهینرس انیبه پا کیش لکیمشغول شد. هنوز خوردن م یلیم چیه یکند و افسون ب

 تیکه پرتو بهم گفت واقع ییواقعاً حرفا نمیبب خواستمیکه باورش برام سخت بود م گفتیم ییزایه چیپرتو  روزید»

 «داره.

هر طور  دی. بادندیرسیبه نظر م نینگاه کرد. چشمانش نگران و غمگ مانیرها کرد و به پ وانیقاشق را داخل ل افسون

 «؟یدیتا حاال از خواهرت دروغ شن»: دادیم مانیقانع کننده به پ یکه شده بود جواب
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بهت زده به افسون نگاه کرد اما زود بر خودش  یارا نداشت، لحظه یایجواب جد نیچن دنیکه انتظار شن مانیپ

 «دروغ بوده... یکه تو به پرتو زد ییحس کردم حرفا یول دمیاز پرتو دروغ نشن»مسلط شد و گفت: 

محکوم نشده  مانیظالمانه از جانب پ نیچن نیوقت ا چیدوخته شد. ه مانیبه صورت پ دهیافسون متعجب و رنج نگاه

صحبت کنم. به  نیبهتر از ا تونمینم یانقدر واضح باهات حرف زدم ول دیببخش»گفت:  زد و یلبخند محو مانیبود. پ

پرتو  ه؟ی... آخه حس خواهرانه چیفقط به خاطر حرفا دهیتا صبح خوابو به خودش ند شبیمن نگاه کن. از د یچشما

سر عمو و دختر عمو که حست به من خواهرانه باشه. من پسر عموتم افسون. پ یستیخواهر منه. تو خواهر من ن

 «؟یتو نتونست یدارن. چرا من تونستم به تو فکر کنم ول گهیدهم یبا هم ازدواج کنن. حکم نامحرمو برا توننیم

 که از هم دور باشن. من تو خونتون با شماها بزرگ شدم... یآره پسر عمو دختر عمو به هم نامحرمن اما زمان ـ

 بگو. تویتینارضا یعلت اصل ؟یریافسون چرا طفره م ـ

 «کنم؟یدارم و اونو ازت پنهان م یاگهید لیمن دل یکنیفکر م»متعجب گفت:  افسون

 «ه؟یاگهیکس د شیدلت پ»نگاه کرد:  یگرید یبه سو یدگیبا رنج مانیپ

 «ن؟یهردوتون به هم عالقه دار»: دیتوانست بگو یبه سخت مانیساکت شد. پ افسون

 یبه زور حرف بذار یخوایندارم. چرا م یاگهید لیمن دل مانیپ»: دییگرا یبه سرخ یافسون از شدت ناراحت چهره

 «دهن من؟

 «.میبر»نقش بست و سکوت کرد. برخاست و گفت:  مانیبر لب پ یتلخ لبخند

 «!مانیپ»به دنبالش افتاد:  افسون

 نگو افسون. یچیه -

بار آرزو  نیاول یرفت و درش را باز کرد و پشت فرمان نشست. افسون هم کنارش نشست و برا لشیبه سمت اتومب و

وارد کوچه شد،  لیاتومب کهیکند. هنگام داینجات پ نیغم آلود ماش یبه خانه برسند تا از فضا ترعیکرد هر چه سر

 ی. نداشتن او و تعلقش به کسکردیاه معجوالنه او نگ کاتبه حر مانیباز کرد. پ یو در را به تند دیکش ینفس راحت

 سخت بود! گرید

 هدف به راه افتاد... یرا به حرکت در آورد و ب نیماش
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*** 

. عذاب کردیاو را رها نم یالحظه مانی. فکر پآمدیشب گذشته بود و خواب به چشمان افسون نم مهین کیاز  ساعت

. کردندینم شیو رها گذشتندیداشت از ذهنش م مانیبا پ یکه از دوران کودک یوجدان داشت. آن شب تمام خاطرات

بود که  مانیرقم زده بود؟ نکند عشق و عالقه پ یاو و بهزاد فروغ یرا برا ییبود که جدا مانیقلب عاشق پ نینکند ا

را متعلق به خود کند؟!  را از سنگ کرده بود و او هر چه تالش کرده بود نتوانسته بود قلب و روح او یقلب فروغ

 رشماره مرجان را گرفت و موضوع را با او د ریرا نداشت.  ناگز یبود و کس شیحرفها دنیشن یبرا یگوش ازمندین

 گذاشت.  انیم

 سالم مرجان. ـ

 ساعت چنده؟! یدونیسالم افسون. م ـ

 نصف شب. میو ن کی -

 خونه مردم؟ یزنیمبازم زنگ  یدونیم کهنی. با ایهست ییعجب پررو -

 شوهرت بهت مشکوک شه. زنمیزنگ نم ینترس! خونه شوهرت رفت -

 زهره مار! آرش به من مطمئنه. -

 سکوت کرد. افسون

 ؟یالو افسون... قطع کرد -

 مرجان. ستیحالم خوش ن -

 .یخودت درست کرد یوضع مسخررو برا نیخودت ا ؟یچرا؟ به خاطر فروغ -

 به خاطر اون زنگ نزدم مرجان. -

 ؟یپس چ -

 باهام ازدواج کنه. خوادیپسر عموم م -

 ا؟یپو ای مانی! پ؟یگ یدروغ م -
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 .مانیپ -

 ؟یگفت یخب تو چ -

 ردش کردم. -

 ؟یکرد یکار نیو خوشگله. چرا همچ پهیخوش ت یلیخاک بر سرت! اون پسر عموت خ -

 به من عالقه داشته باشه.  مانیپ کردمیمرجان. من اصالً فکر نم شمیم ونهیدارم د -

 خنگ... یکه بهت عالقه داره اون وقت تو دمیتا آخرش فهم دمیدفعه پسر عموتو د هی! من یاز بس که خر -

 مرجان عذاب وجدان دارم. -

دوستت داره  ستیکه اصالً معلوم ن یکیدنبال  یافتاد ی. پسر عموتو ول کردکردمیم دایمنم بودم عذاب وجدان پ -

 نه. ای

 سکوت کرد.  افسون

 یلیخ یگفتیبهم م ادمهی امشهی. همنیبا هم بزرگ شد ی. از بچگکنهیافسون پسر عموت تو رو خوشبخت م -

 . رهیکه دوسش داشته باشه و براش بم شهیم یکیزن  رهیباهات مهربونه. آدم م

 بهت زنگ زدم. شمیم مونیمرجان دارم پش -

 ؟ی! به پسر عموت احساس ندارایکرد یقاط یخب بابا... توام موقع شب لهیخ -

 بهش نگاه نکردم. یاگهیوقت به چشم د چیباهاش بزرگ شدم ه ی! چون از بچگرینه خ -

  ؟یخب حاال چرا احساس عذاب وجدان دار -

 تو چشماش نگاه کنم. شهیروم نم گهیکشه. دحرفا ب نیو ا یدوست نداشتم کارمون به خواستگار -

بار ازم  ستیمن ده ب ی... پسرعموهیعاد یلیجور مسائل خ نیشده واس من... ا یول کن بابا. چه خجالت -

 .ستین المونیخ نیکرده و االنم من نامزد دارم و ع یخواستگار

 داره. تیبهش حساس یلیآرش خ یگفتیتو که م -
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 . مگه زوره؟گهید شیخوایخب نم ؟یچ یعنی. خجالت خندمیو م گمیمن نه. باهاش م یآرش آره ول -

راستشو  ییحاال افسون خدا»: دیمرجان را شن یمثل مرجان باشد. صدا توانستیدر فکر فرو رفت. کاش م افسون

 «ه؟یدلت با فروغ ایبهش  یبگو. احساس ندار

 !ایاریلج منو در م یمرجان دار -

که به خاطر  ستین یزیچ ی. زندگینکرد ی. افسون کار بدکنمینم یباهات شوخ گهیباشه د»: دیخند مرجان

 هی رهیو م ادیم رونیاز فکرش ب گهیو دو روز د شهی. پسر عموتم دو روز ناراحت میحرفا خرابش کن نیو ا یدلسوز

 «که تو رو بسوزونه. رهیگیزن خوشگل م

 !یهست یچه مشاور -

 ! نیاپدرسوخته کیمردا نسوزه!  نیدلت خواست به من بگو. به قول مامانم دلت به ا ینشد. هر چ یجور نیاگه ا -

 غرق بود.  مانیپ الیو افسون در فکر و خ زدیمرتب حرف م مرجان

 

 

 

 

 33 فصل

عاشقانه انگار  یاو خواننده در حال خواندن ترانه زدیکنار م شهیش یو برف پاک کن، باران را از رو دیبار یم باران

/ امشبم گذشت/ حال من بده/ دل  دنتیچشم به راهتم/ تا رس/دمتی: امشبم گذشت/ من ندگفتیحرف دل او را م

تو هر  یگلم/ ب یرد شد ریاز کدوم مس /ستیجاده ن یتو رو یپارد  /سیچتر خ هیبا  امیمن نده/ دنبالت م ادی دنویبر

 ازت بخوام... یهر چ /یزمیمن ازت جدام/ همه چ /یتو چه راحت /خورمیصه منفس غ

خسته داخل آسانسور رفت. در، در حال بسته شدن بود که  ییهاگذاشت و با قدم نگیحوصله پارک یرا ب نیماش

و  دیرا د یزن هبیافسون برگشته بود! چهره غر دیشد. شا دیتمام وجودش پر از ام یازنانه آن را گرفت. لحظه یدست

شد. چشمش به در  ادهیاز آن پ بیغر یحال باخاموش شد. آسانسور در طبقه شش متوقف شد و او  دشیتمام ام
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در  نیآمدن از ا رونیافسون را در حال ب گریوقت بود که د یلیشد. خ شتریب اشیافتاد و دلتنگ ییواحد روبه رو

داد و در فکر فرو رفت.  هیدر رفت و سرش را به آن تک یبود. به سو ندهیرا نش اشیشاد و پرانرژ یو صدا دهیند

کرد و  یاشان رفت و زنگ زد و مادرش در را باز کرد. سالم... به سمت خانهستادهیبود در آنجا ا یمدت هچ دانستینم

هم خواب  هم گذاشت. باز یو پلک رو دیتخت دراز کش  یرو رونیب یبه اتاقش رفت و با همان لباسها میمستق

ها . بچهانداختیبه او نم ینگاه مین یافسون. افسون حت شیافسون. هر دو در کالس درس بودند و تمام حواس او پ

. کندیم ییاعتنا یاش کنند اما معلوم بود که افسون متوجه است و مخصوصًا باو را متوجه خواستندیهر کدام م

تفاوت بود.  یرفت تا رفتار بدش را به او گوشزد کند. باز هم افسون ب شیمحکم به سو ییهابرخاست و با قدم

 «؟یکنیم ییاعتنایچرا به معلمت ب». کالفه گفت: دیافسون به طرفش چرخ هزد و نگا شیصدا

 «آقا بهزاد! پاشو افسون اومده.»از هم باز شد:  شیمادرش پلکها ینگاهش کرد. با صدا یافسون فقط به سرد اما

شد. فورًا از جا برخاست و گفت:  یو ناگهان تمام وجودش پر از شاد دهیتا متوجه شود چه شن دیکش طول یکم

 «کجاست؟»

 خونشون رو ببرند.  هیبا باباش اومده که اسباب و اثاث ـ

 «رند؟یم نجایاز ا شهیهم یدارند برا»به مادرش نگاه کرد:  یبا نگران 

کنند و پدر افسونم  یخونه اونا زندگ یاصرار کرده که طبقه باال یلیخ آره. عموش»سرش را تکان داد و گفت:  مادر

 «قبول کرده.

 «االن افسون کجاست؟»: دیپرس کالفه

 کرد. یخداحافظ رونیتو خونشون. با منم ب ـ

 یحدودًا نوزده ساله که به نظر پسر عمو یرفت. چشمش به پسر رونیآمد و با سرعت از خانه ب نییاز تخت پا فوراً

که با  دینبود. ناگهان افسون را د ایصحبت با افسون مه طیوجه شرا چیافتاد و بعد هم پرتو. به ه دیرسیافسون م

کرد. پرتو جهت نگاه افسون را  یآمدن از در، نگاهش در نگاه او تالق رونیب نیآمد و در ح رونیاز خانه ب یساک بزرگ

کرد. به خود مسلط شد و  یمعرف ایوراً سالم کرد و او را به پوبهت زده شد. ف یبهزاد فروغ دنیدنبال کرد و با د

به  هداشت احساساتش را که دوبار یکرد. افسون سع یو پرتو احوالپرس اینگاهش را از صورت افسون برداشت و با پو

 «سالم.»اعتنا باشد. با متانت گفت:  یقلبش هجوم آورده بودند سرکوب کند و ب
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از  توانستیکاش که م ی. ایتصنع یاما ظاهرش پر بود از خونسرد تپدیم نهیر سقلبش با شدت د کردیحس م 

معنا  کیکه فقط  یشانیپر یچند وقته در نبودش و خوابها نیا رانگریو ی. از احساس دلتنگدیاو بگو یاحساسش برا

. یاریسالم خانم »: دیخودش را شن ی. صدادیچرخینم نهایگفتن ا یچرا زبانش برا دانستی. عشق! اما نمدادیم

 «حالت خوبه؟

 تشکر کرد. ریسر به ز افسون

 د؟یریم دیدار ـ

 !دیحالل کن دیدید یبد ی... اگه خوبگهید دیبله با اجازتون! ببخش ـ

رفتن افسون به  دیبود. شا نینچنیقسمت ا دیرا در چهره بروز ندهد. شا اشیاز ناراحت یزیداشت چ یشدت سع به

 «خداحافظ!»: دیافسون را شن یبود و... صدا شانیهردونفع 

 «.یتو کنکور موفق ش دوارمیام»: یخودش را محترمانه و رسم یصدا و

چنگ  شیبه گلو ی. بغض تلخکردیکوچک نگاهش م یاحساس او بود که با تبسم یدر حال نظاره صورت ب افسون

نگاهش کند به سمت آسانسور  نکهیسرعت داد و بدون ا شیخودش سوخت. به قدمها یسادگ یانداخت و دلش برا

مانع  یبسته شدن بود، دست کس لکه داخل آسانسور شدند و در، در حا نیو پرتو هم به دنبالش و هم ایرفت. پو

 بستن شد. 

 .نتتونیبب خوادیمادرم م یاریرفت! خانم  ادمی ـ

مجبور بود. رو به پرتو  یرها شود اما به خاطر خانم فروغ نگاهش در نگاه او گرید کباری یبرا خواستیدلش نم افسون

 «.امیمنم االن م نییپا دیشما بر»گفت:  ایو پو

کرد و نگاه از او  یکه مکث دیاو را د ستادندیکه مقابل در خانه ا نیرفت و همراه او شد. هم رونیاز آسانسور ب و

 «هنوزم دلت با منه؟»صورت او برگرداند و گفت:  یبرگرفت. ناگهان نگاهش را رو

 یو ب اهینظاره گر چشمان س رانهیرا نداشت و غافلگ یپرسش نیچن دنیوجه انتظار شن چی. به هدیافسون لرز قلب

اش! هنوز لب باز نکرده بود که از دست دادن غرور دخترانه متی! هنوز هم دوستش داشت اما! نه به قیقرار او بود. آر

 کردمیمرتب بهت فکر م ینبود نجایکه ا یدارم... تو مدت وستتافسون... من... من د»: دیشن یاو را با درماندگ یصدا

 « ...ختمیبه هم ر یلیخ نیریم نجایاز ا شهیهم یبرا نیمادرم گفت با پدرت دار ی... وقتیبرگرد خواستیو دلم م
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. ماتش برده بود و کردیمنگاه  زدند،یم ادیاش را فرقهشوکه شده به چشمان او که حاال تمام عشق و عال افسون

اش را رد کرد و افتاد که با شدت تمام عالقه یروز ادیبه  یابدهد و چه کار کند. لحظه یچه جواب دیبا دانستینم

که عاشقانه  مانیپ ادیبه  یابه صورتش زد و لحظه یمحکم یلیس حنهآن ص یپدرش که پس از تماشا ادیبه  یالحظه

 چیاش قرار گرفته همورد عالقه تیچرا حاال که در موقع دانستیازدواج داشت. نم یدوستش داشت و از او تقاضا

 یسرد اخودش را ب یصورتش بود. ناگهان صدا یکه منتظرانه در حال تماشا دیندارد. او را د شیبرا یجواب روشن

 «ج کنم!با پسرعموم ازدوا خوامیمن م»: دیتمام شن

بعد  یاو در مقابل چشمان بهت زده او سوار آسانسور شد و لحظه دیو با سرعت به سمت آسانسور دو یبدون معطل و

 در بسته شد...

 

 

 34 فصل

 نویاون به تو ابراز عالقه کرد... بهت گفت دلتنگت شده... مگه هم»: زدیو با خود حرف م ستادهیا نهیآ مقابل

 «؟یاحمق؟ پس چرا ردش کرد یخواستینم

 چون زجرم داده بود... دق مرگم کرده بود تا بهم ابراز عالقه کنه... ـ

 !یاز دستش داد شهیهم ی... براشینیبینم گهید ؟یگور خودتو کند یکه زد یبا اون حرف ل؟یشد دل نمیا ـ

مرتب با خودش حرف  هاوانهیخود بسته بود و مانند د یمجازات خود در خانه را به رو یهفته بود که افسون برا کی

گفتن  یبرا یبود و پرتو هم جواب دهی. مهرداد به شدت نگران افسون شده و از پرتو در مورد افسون پرسزدیم

در  یبود و قطرات باران به آرام یرفت. هوا ابر رونیب هاز خان شیحال و هوا رییتغ ینداشت. عصر بود که افسون برا

را  مانیپ نی. برگشت و ماشدیاز پشت سرش شن ینیبوق ماش ی. هنوز از کوچه خارج نشده بود که صدادنیل بارحا

 «.مانیس... سالم پ»و خودش پشت فرمان. هول شد و زبانش گرفت:  دید

 «سالم. سوار شو.»زد و گفت:  ی. لبخند آرام بخشکردینگاه م د،یرسیبه افسون که آشفته به نظر م یبا نگران مانیپ

 «خونه. امیبه بابام گفتم زود م»بهانه آورد:  افسون

 من اومدم دنبالت. دونهینگران نباش. م -
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به راه افتاد. در طول  لی. در را باز کرد و در قسمت جلو نشست و اتومبدیرا مسدود د یاراه هر عذر و بهانه افسون

 گفت؟یچه م کرد؟یچه م آمدیم شیپ ین در فکر. اگر باز هم بحث خواستگارسکوت کرده بود و افسو مانیراه پ

 «؟یافسون چرا انقدر ساکت»: دگرفته بو شیرا در پ یریمس یدر سکوت و خونسرد مانیپ

 «بگم؟ یچ»زد:  یکمرنگ لبخند

 ... مثل قبلنا!یدوست دار یهر چ ـ

 .دیرسیکنجکاو نگاهش کرد. ناراحت به نظر نم افسون

 .کنمیتو بگو من گوش م ـ

 «.ادیمن خوشت ن یاز حرفا دیشا»لبخند زد:  مانیپ

  "پس حدسم درست بود!": دیشیمضطرب اند افسون

 «افسون؟! یکنیچرا از من فرار م»داشت خونسرد باشد، انداخت و گفت:  یبه او که سع ینگاه کوتاه مانیپ

 «.خونمیس مازت فرار کنم؟ دارم در دیچرا با»شد و گفت:  هول

 بگو. تویاصل لی. دلیوقت دار یلیدرس خوندن خ یبرا ـ

 سکوت کرد. افسون

 . درسته؟یدار یفکر یناراحت هی ،یاحوصلهیب یلیروزا خ نیا دونمیم ـ

 ...ستیطور ن نینه اصالً ا ـ

 ...ایمن انقدر ناراحتت کرده  یافسون واقعاً خواستگار -

 ...نوینگه دار ماش مانیپ -

. من قصد ناراحت کردنتو نداشتم... فقط نگرانتم. باور کن اصاًل خوامیمعذرت م»بهت زده به افسون نگاه کرد:  مانیپ

 کهنینکردم. پرتو بهم گفته که نظرت درموردم عوض نشده. منم با ا نتیصحبت درمورد اون موضوع سوار ماش یبرا

وقته با هم حرف  یلیخ کردمیسوارت کردم چون احساس م نیا . فقط به خاطرامیسخته دارم باهاش کنار م یلیخ

 .میداشت یامانهیرابطه صم یلیکه تا قبلش ما خ ی. در صورتبهیدو تا غر میانگار شد هی. بعد از اون قضمینزد
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با لبخند  مانیشده بود. پ یرسم یلیخ شیاش با پسرعمونگاه کرد. حق با او بود. رابطه مانیمتفکر به پ افسون

 « تو دهن من؟ نشیزیبر نیخواستیو به زور م دیرنده کرده بود یگوجه درخت ایتو و پو ادتهی»گفت:  ینیغمگ

خوشحال از خنداندن او آنقدر از خاطرات  مانی. پدیخند گرفت،یاش مآن خاطره خنده یادآوریبا  شهیکه هم افسون

افسون  یاز خوشحال تمندیرضا مانیآزاد. پ گریاز مسائل د فکرش یلحظات یافسون عوض شد و برا هیگفت که روح

 «م؟یبر یخوایرستوران خوب! کجا م هیببرمت  خوامیم»گفت: 

. چشمش کردیم یزندگ یبودند که بهزاد فروغ یابود که در همان منطقه بیبه دور و اطرافش نگاه کرد. عج افسون

 «خوبه! نیهم»افتاد و گفت:  یدر همان حوال یبه رستوران

شد  مانیپش یانگه داشت. افسون به رستوران نگاه کرد و آه از نهادش برخاست. لحظه کیمقابل رستوران ش مانیپ

را باز کرد و  نی. در ماششدیکم م اشیاز دلتنگ یرستوران کم نیاز انتخابش اما نه! او دلتنگ بود و با بودن در ا

 ییآلبالو یهایصندل یرو مانیهمراه پ یرفت. وقت رانداخل رستواز باران گذاشت و  سیخ نیزم یرا رو شیپا

سفارش  مانی. پشدیاندیخوب ب یزهایکند و فقط به چ یکرد تمام ذهنش را از فکر او خال یرستوران نشست، سع

 «ه؟یرستوران قشنگ»اشان را داد و با لبخند گفت: مورد عالقه یغذا

 «!یلیآره. خ»به اطرافش انداخت و گفت:  ینگاه

هم در حال عبور و مرور. آن شب،  هانیو عابران در حال رفت و آمد. ماش سیخ نیافتاد و زم یاشهیبه در ش چشمش

شب را بدون فکر  کیلذت ببرد و آن  زیاز همه چ خواستیداشت و افسون دلش م یخاص یبود که حال و هوا یشب

که فرو  دید االتشیرا در خ یانگار بهزاد فروغ یابود، لحظه یاشهیطور که نگاهش به در شکند. همان یسپر الیو خ

 خواستی. مدارشیقرار د یوارد رستوران شد. دوباره دلتنگش شد و ب یمشک نیو شلوار ج یآب وریرفته در پل

 یو بعد نگاه متعجب او رو دیچند سرفه شن ی. صداشدینم نجای. حداقل در اشدیفراموشش کند اما انگار نم

نگاه  ریمس مانیو توهم هم نبود. پ اینبود. خواب و رو الی. خی. خود او بود. خود واقعدیپر شیاز رو رنگتش.  صور

داخل رستوران  یپوش کیکه به همراه دختر جوان ش یمرد جوان دنیرا دنبال کرد و با د شیبهت زده دختر عمو

که در رستوران  یخود بقبوالند کس بهداشت  یبود و سع رهیشدند، متعجب شد. بهزاد از فاصله دور به افسون خ

با لبخند  مایدوخته شد. ش مایاز او برداشته و به ش یچشمانش به سخت مایش ینشسته، خود اوست. با صدا

 «م؟ینیکجا بش»: دیپرسیم

 شیبرادختر که تنها حکم همکار  نیدرباره او و ا کردیم یدر کنار خود شد. افسون چه فکر مایمتوجه حضور ش تازه

شام را در  یاو شود و دعوتش برا نیمجبور شده بود سوار ماش نشیماش ینقص فن لیداشت و آن روز به دل
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را فشرد و چشمانش را به  شیگلو ینیسنگ بغض. ختهیاز درون فرو ر کردیقبول کرده بود. افسون حس م یرودرواس

. افسون از جا گرفتیقلب افسون اوج م یهاو تپش آمدیها قدم برداشت. او مآن زیم یدوخت. بهزاد به سو زیم

رفتار  یعاد مایو ش مانیمقابل پ دیبا صالیاست تیکرد خونسرد رفتار کند. بهزاد هم انگار در نها یبرخاست و سع

. بهزاد زود به خود گشتندیم یهر دو عرق نشسته و هر کدام در ذهن دنبال کلمات مناسب یشانیپ یو. رکردیم

دست افسون را فشرد. بهزاد افسون را  مانهیهم صم مایدست داد. ش مانیزد و با پ یاد. لبخند محترمانهمسلط ش

 «شاگرد من هستند. یاریافسون  شونیا»کرد:  یمعرف

 «هستم. مایخوشبختم. منم ش»لبخند زد:  مایش

 «!نطوریمنم هم»بر لب نشاند و گفت:  یتصنع یوجود افسون پر از درد بود. لبخند تمام

را ارضا کند،  اشیحس کنجکاو نکهیا یکرد و برا یدست شیپ مایکند، ش یرا معرف مانیافسون پ نکهیاز ا قبل

 «همسرتون هستند؟»: دیپرس

در فکر فرو رفته انداخت و ساکت شد. افسون آرام  یهابه چهره ینگاه مایشد و ش نیحرف سنگ نیبا ا بارهکی فضا

 «پسرعموم هستند.»گفت: 

لبخند بر آن  یکه به سخت ییهانداشته باشد به بهزاد سالم کرد. بهزاد با لب یداشت غم یکه سع یبا لبخند و

 «طوره؟سالم. حالتون چه»نشانده بود، گفت: 

 «طوره؟ممنون. حال شما چه»لرزش نداشته باشد:  شیکرد صدا یسع افسون

 «منم خوبم.»سرش را فرود آورد و گفت:  بهزاد

 یهستن آقا نجایچقدر خوبه که امشب شاگردتون ا»گفت:  یکنار افسون نشست و پر انرژ یصندل یرو مایش

 « .میخوری. امشب با افسون خانم شام میفروغ

و بس! اما  دادیآنها م نیب یرابطه کار کیدو کلمه انگار نشان از وجود  نی! ایفروغ یدر  فکر فرو رفت. آقا افسون

شما »به بهزاد نگاه کرد:  مایخدمت آمد و ش شیباشد. پ یمعن یب توانستیاشان در آن رستوران... نمحضور دو نفره

 «ن؟یدار لیم یچ

متفکرانه سکوت کرده بود. حاال  مانیخدمت رفت. پ شیهم همان سفارش را داد و پ مایسفارشش را گفت و ش بهزاد

و ناراحت به نظر  شانیهمه پر نیروزها ا نیاست ازدواجش چه بود و چرا افسون اعلت رد شدن درخو دیفهمیم
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نگاه  ریافسون ز« !یافسونو ندار اقتیل»: دیشیو سپس مرد جوان انداخت و اند بهیبه دختر غر ی. نگاهدیرسیم

 ید. چه فضااش کرده بونشسته و به شدت هول و دستپاچه شیاو قادر به صحبت نبود. درست رو به رو نیسنگ

 دهیبه شدت رنج مایخواست چون به خاطر ش ی. نمخواستیباشد و هم م خواستیبود. هم نم یو پرتنش نیسنگ

در فکر. به نظر  قاًیآورد. بهزاد کالفه بود و عم یرا درم دنشیند یتمام روزها یتالف دیباچون امشب  خواستیبود و م

 دییاش به شدت آن را تاو افسرده نیباشد و ظاهر غمگ شیاز طرف افسون به پسر عمو یاکه عالقه دیرسینم

حرف و  چیاجازه ه مایو ش مانیپ رحضو گفت؟یچه م کرد؟یچه م« نکنه مجبور شده؟!»: دیشیاند یا. لحظهکردیم

 ریشروع کردند. افسون ز خدمت غذاها را آورد و همه شیبود! پ ییاسترس زا تی. چه موقعدادیبه او نم یسخن

. رفتینم نییپا شانیاز گلو ییغذا دن،یماه ند کی. بعد از دیرسیاشتها به نظر م یاو نگاه کرد. ب یبه غذا یچشم

و آن را  ختینوشابه ر وانی. با اضطراب داخل لدیآن را دزد عیسر یلیو افسون خ ختیهم آم رنگاه هر دو د یالحظه

افتاد و شکست. هراسان به  نیینوشابه از دستش پا وانیکه ناگهان ل دیبرد. آنقدر دستانش لرز شیهالب کینزد

را در  وانیل کیبود  نتوانستهشده بود که  فیعشق ضع دنینگاه کرد. چه کار کرده بود؟ آنقدر با د یصندل نییپا

االن  ستین یزیچ»که گفت:  دینرا ش مانیمهربان پ یرا حس کرد و بعد صدا مایدستش نگه دارد؟ نگاه متعجب ش

 زیم ریفرار از آن نگاه ز ی. برانینگاه سنگ کیو فقط  دینشن یکالم چیاما از جانب او ه« کنن. یجمعشون م انیم

تکه بزرگ برداشت و ناگهان  کیباشد  شهیش یزیمتوجه ت کهنیکند. بدون ا جمعرا  هاشهیرفت و دست برد تا ش

 «افسون؟ یکار کرد یچ»: دیمضطرب او را شن یشد. صدا ریاز انگشتش سراز یادیخون ز

... نیبندازش زم»: گفتی. نگران مزدیموج م یعطوفت و مهربان اهشی. در چشمان سدیسپس خود او را مقابلش د و

 «...ادیداره از دستت خون م

خدمت  شیگذاشت. پ نیزم یرا از دستش گرفت و رو شهیش یکه به تند دیهم متوجه خون نبود. دست او را د هنوز

 مانی. پدینچرخ یزبانش به معذرت خواه یکردند. حت یمعذرت خواه مایو ش مانیجمع کرد و پ یرا به تند هاشهیش

 بیع»آرام گفت:  مانینگاه کرد. پ مانیبه پ حتچسب گرفت و آن را به انگشت خونالود افسون چسباند. افسون نارا

 «نداره...

نظر گرفته بود و به  ریهر دو را ز مایتر. شبار ساکت نینشستند و ا زیاره همه دور مدوب هاشهیاز جمع شدن ش پس

با »کرد و گفت:  یاز جمع عذر خواه دیکه حال افسون را مناسب ند مانی. پدیشیاندیاتفاق چند لحظه قبل م

 «.میشیاجازتون ما مرخص م

. افسون ستادی... به طرفش رفت و مقابلش ارفتیت مبرخاست و بهزاد هم مضطرب از جا بلند شد. افسون داش مایش

را به  دشیاو تمام ام یخداحافظ ی. صدادیچه بگو دانستی. نمکردیپرسشگر نگاهش کرد. بهزاد دردمند نگاهش م
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 یخود حس کرد، سع یرا که رو مایش نی. نگاه سنگکندنتوانست به خارج شدن او از در نگاه  یکرد و حت لیتبد اسی

 «برم. ممنون از کمک امروزتون. ادهیراهو پ هیمن بق نیاگه اجازه بد یخانم بهرام دیببخش»کرد خونسرد باشد: 

 «نکردم. یکنم. کار یخواهش م»گفت:  اشیبر خالف خواسته قلب مایش

در حال  یرفت. سر بهزاد از شدت فشار فکر رونیارزش عشق او را ندارد از رستوران ب کردیفکر م کهیدر حال و

 دل بازگشت افسون را از خدا خواستار بود.  میاز صم یانفجار بود. در آن لحظات باران

*** 

حبس کرده  شیدر حال حرکت بود و دل افسون از شدت غصه در حال انفجار. افسون آنقدر بغض را در گلو لیاتومب

داخل پخش گذاشت به  مانیکه پ یزینگبود که نفسش تنگ شده بود. ترانه غم ا ختهیرا در خود ر شیهابود و غم

قدر  نیکه تا به حال افسون را ا مانی. پدندیلطغ شیهاگونه یرو شیهاحالش را منقلب کرد که ناگهان اشک یقدر

متوقف کرد و به او نگاه  یباران ابانیرا گوشه خ لیآرام او اتومب هیهق هق گر یصدا دنیبود، با شن دهیشکسته ند

را  نیدارد. در ماش اجیاحت شتریاما فکر کرد افسون به سکوت ب دیبه او بگو یادهنده یجمله دلدار خواستیکرد. م

حد ساده  نیکه تا به ا سوختیکرد. دلش به خودش م هیداد. افسون فقط گر هیرفت و به در آن تک رونیباز کرد و ب

رفتن به آن ساختمان مقابل چشمانش ظاهر شده  اول سال تا عینداشت. تمام وقا ییدل بود. از اول هم در قلب او جا

نامعلوم  یاکه به نقطه دیرا د مانیرفت. پ رونیرا باز کرد و ب نیکه آرام گرفت در ماش ی. کمسوزاندیبود و دلش را م

 نیو غمگ اهیزل زده. چه قدر او را دوست داشت. در آن لحظه انگار همه کسش بود. با چشمان سرخش به چشمان س

 «.میبا هم ازدواج کن ایب مانیپ»زل زد و گفت:  مانیپ

 .سوزاندیشد. چشمان سرخ و متورم افسون دلش را م دهیاو کش یبه سو مانیپ نگاه

 .یگیم یدار یچ یدونی. نمیافسون تو االن ناراحت -

 .ییکه ارزش عشق منو داره تو ی. اونگمیم یچ دونمیمن م -

برادرم. پس  هی شهیتو هم ی. من براستی. قلب تو هنوز با من نخوامیمن قلب تو رو م .افسون خوامینم نویمن ا -

 برات برادر بمونم.  شهیبذار هم

 !مانیپ -

 !یافسون. تو االن فقط دچار احساسات شد میبر نیتو ماش نیبش -
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*** 

که خواست داخل آسانسور شود،  نیاز باران داخل مجتمع شد و به سمت آسانسور رفت. هم سیخ یسر و رو با

 «ام؟یباهاتون ب تونمیمنم م»: دیاز کنار آسانسور شن ییدخترانه آشنا یصدا

. با سر و دینگاه کرد و او را د شیزده به رو به رو رتیافسون بود. امکان نداشت که اشتباه کرده باشد. ح یصدا صدا،

اما نه! انگار  دهید ایصحنه را در رو نیحس کرد ا یابود. لحظهبر لب  در حال نظاره او  یاز باران و لبخند سیخ ییرو

 .کردیبه او نگاه م یشگیافسون واقعًا برگشته بود و با همان عشق و عالقه هم

 افسون... تو... ـ

 «که نداره؟! یرادیاومدم خونتون. ا ینیشب نش یبرا»افسون پر از گرما و محبت بودند:  چشمان

 «!یتونیمعلومه که م»بود:  رتیدر شوک و بهت و ح هنوز

قلب  میکه از صم یبه کس چوقتیمنتظرمه! در ضمن بهم گفت بهتون بگم ه نیالبته با پسر عموم. اون تو ماش ـ

 دارم. هر چقدرم که ازش ناراحت باشم! یاگهیبهم گفته نگم که قصد ازدواج با کس د نویدوستم داره و ا

چشمان شوخ او نگاه کرد. افسون تمام حرف دلش را در غالب آن کلمات طنز گفته بود. لبخند بر لبش آمد و گفت:  به

 «!ادیبرو به پسر عموت بگو ب»
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 35 فصل

و  شگری. آراکردینگاه م نهیدر آ شیبایو به چهره ز ستادهیعروس بر تنش بود ا دیسپ راهنیپ کهیدر حال افسون

 «درباره نگار حرف زدم. مانیبا پ»کردند و لبخندزنان تشکر کرد. پرتو آرام گفت:  فیپرتو از او تعر

 «بود؟ یواقعاً؟! خب نظرش چ»خندان برگشت:  افسون

 .شیخواستگار میهفته بر نیقراره ا ـ

 «تو! یهست یسساکت! عجب عرو»زد. پرتو خجالت زده به دور و برشان نگاه کرد:  یاز خوشحال یادیفر افسون

 و همه را به خنده انداخت. دیبه طرفش دو یهمراه افسون زنگ خورد. تند یگوش

 الو. ـ
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 «سالم عروس خانوم.»: دیشاد مرجان را شن یصدا

 زهره مار و عروس خانوم فکر کردم بهزاد جونمه. ـ

 .ینامرد یلیخ ی. ما رو دعوت نکردتهی! امروز عروستیترب یب یا ـ

 .شیمراسم عروس انیشاگرداش ب شهیشوهرم معلمت بوده؟ روش نم یخفه شو. کجا دعوتت کنم وقت ـ

. هیسیاصالً آدم خس یفروغ یآقا نیا کنه؟یگرفته من و دوستاتو اون وقت دعوت نم یاحمق تورو که شاگردش ـ

 گردنش. فتهی. خرج اضافه بمیبخور شوییچا میایما ب دهیترس

 «حرف نزن. نمیت سر شوهر نازنپش»زد:  ادیفر افسون

 .دندیو کارآموزانش خند شگریآرا

کار  ی. حاال مگه ما چیفراموش کرد چارتویب ینکرده دوستا ی. هنوز عروسایح یخجالت بکش ب»گفت:  مرجان

 «تون؟یعروس میاومدیم میکردیم

 . مرجان!کنمیدعوتتون م ی. انشاءاهلل بعد عروسشدیحال جفتمون گرفته م نیکردیکه با دهن باز نگامون م نیهم ـ

 حرف نزد. مرجان

 «.امیاضاف نجای! درکم کن. من خودم ای! مرجان جونیمرجان»لبخند زد:  افسون

 خنده. ریزد ز مرجان

نبود  یمراسم جشنو راض یخونمون. ول نیایب نیتونیبهش گفتم. گفت بعد از ازدواجمون م شبیبه جون مرجان د ـ

 .نیایب

 بده. تیرضا یکردیم غیج غیوسط ج ینداختیخودتو م ؟یاصرار کن یزبون نداشت ـ

 «. شرمنده.دیبه عقلم نرس گهید»: دیبلند خند یبا صدا افسون

 . اونجاس.لتونهیها. خوش به حال پرتو که فامبهم نشون بده اریبخوره تو سرت، عکساتونو ب تیشرمندگ ـ

 ت.دل شکسته یاون صدا یبرا رمیبم یاله ـ
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 «باشم. تیآرزوم بود عروس شهیهم»گفت:  نیغمگ مرجان

 نکن. گناه دارم. رمیدنبال شما. مرجان جوگ امیفرار کنم ب مینکن از جشن  عروس یکار هی. یزنیم شمیآت یدار ـ

 «کارتو انجام بدم. هیبق نیبش ای. بدو بهارسهیدختر االن شوهرت م»گفت:  شگریآرا

 شگریکرد و با ذوق به طرف آرا ی. افسون از مرجان خداحافظدیخندیسشوار بود م ریز شیکه موها یدر حال پرتو

و به طرف افسون  دندیدو شگاهیو مرجان و سمانه داخل آرا دایهنگام پرده کنار رفت و نگار و ش نیرفت. در هم

 ا؟یلعنت نیکرد دایمنو از کجا پ اهشگیآرا آدرس»به دوستانش نگاه کرد وگفت:  رانهیگحمله کردند. افسون غافل

 «.دهیطالقم م نهی. شمارو ببرسهی. االن بهزاد مرونیب شگاهیاز آرا نییبدو

 «خودش هممونو دعوت کرده.»: گفتیبا خنده م سمانه

از من خواست بهت نگم و بهشون »دهانش را از تعجب باز گذاشت و همه را به خنده انداخت. پرتو گفت:  افسون

 «کنه. رتیگغافل خواستی. مانیبدم بکارت 

 «.یهست یقدر دختر حرف گوش کنچه نهیکنه، همم بب رتیگهم غافل»گفت:  نگار

 «فداش!»: دیخند افسون

تو  میما نباش ی. چه قدر راحت قبول کرده بودکندمیس وگرنه همه رو مکه موهات درست شده فیح»گفت:  مرجان

 «.تیمراسم عروس

 «مرجان جان. کنهیآدمو کور م یعشق چشما»گفت:  یبا لحن نادمانه تصنع افسون

 «.نمیبب یفروغ یدستتو تو دست آقا خوادی! دلم میخدا چه قدر ناز شد یوا»با شوق گفت:  دایش

 «ن؟یاومد یشما با ک»لبخندزنان گفت:  پرتو

 «ه بعدم عقد ماست.هفت ؟یکرد یفقط خودت با عشق عروس یآرش. فکر کرد»لبخند زد:  مرجان

 «مبارکه!»زد:  یاز خوشحال یادیفر افسون

. افسون دوستانش را پشت پرده هل داد و دیبه گوش رس رونیآرش و بهزاد از ب یپرساحوال یهنگام صدا نیهم در

 «شه. کیرمانت کشهیخجالت م نهیاون پشت. شوهرم شمارو بب دیگمش»گفت: 
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 «.میشنویصداشو که م»و گفت:  دیخند طنتیبا ش مرجان

 «...گهیتاالر د نیرفتیراست م هی ایلعنت»اش گرفت: غصه افسون

 شگری. به در نگاه کرد و خود را آماده روبه رو شدن با او. بهزاد چند ضربه به در زد و با اجازه آرادیکش یرا تند پرده

 «سالم.»: دیو خند دیپاشنه کفشش چرخ یداخل شد. افسون رو

خانوم من،  یشاگردا»طور که به او زل زده بود بلند گفت: او لبخند زد. همان یبایچهره ز دنیاز د ریمتح هزادب

 «خودشونو نشون بدن.

با شرم از پشت  دایحرف از خنده منفجر شد. سمانه و مرجان خنده کنان و پشت سر آنها نگار و ش نیبا ا شگاهیآرا

 کیکه  محو صورت جذاب معلمشان شده بودند سالم کردند و ازدواجشان را تبر یآمدند و در حال رونیپرده ب

که  میاومدیم رونیب شگاهیاز آرا میاالن داشت نیما هم یفروغ یآقا»گفت:  یاگفتند. سمانه با لحن پوزش خواهانه

 «.نیدیشما رس

 «افسون انداختمون پشت پرده.»خجالت زده گفت:  دایش

 شتریبهزاد ب یهاکند تا راحت باشند. لب رونیدوستانش را ب کردیبود و به بهزاد اشاره م افسون به دوستانش پشت

 خندان شد. دخترها متوجه شدند و به جان افسون افتادند.

 ؟یگیم یدار یتو؟ چ یکنیکار م یچ ـ

س خانوم. ما باهاش کار دنبال عرو نیایب گهید قهیدو د شهیاگه م دیببخش یفروغ یآقا»رو به بهزاد گفت:  سمانه

 «کرده. یمارو عصبان ی. امروز حسابمیدار

 «زنن. یمنو م»: کردی. افسون خودش را مظلوم مدیخندیفقط م بهزاد

 «بندازه؟ رونیمارو ب یکنیاشاره م گهیحاال د»: گفتیو آرام م دیکشیافسون را م راهنیپشت پ مرجان

 .رونیمن غلط بکنم. گفتم خودش بره ب ـ

 آره جون خودت. ـ

 «.دیکنیم تیخانوم منو اذ نینگما. دار یزیکه من چ ستیمدرسه ن نجایها ابچه»رو به سمانه و مرجان گفت:  بهزاد
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 دیببخش»کرد:  ی. سمانه چرب زبانرفتیاش مو در دل قربان صدقه کردیذوق زده به صورت مهربان او نگاه م افسون

 «.مینداشت ی. ما قصد بدیفروغ یآقا

 ینه بابا حق دار»و آرام گفت:  دیاو را بوس انداختیم شیهاشانه یشنل افسون را محترمانه رو کهیدر حال و

 «.یشاد مرگ نش  تی. خدا کنه تو مراسم عروسیعاشقش ش

خراب به او نگاه کرد و  یسمانه رفت و ناله او را به هوا برد. سمانه با حال یپا یبا کفش پاشنه بلندش رو افسون

. یآخ ببخش»را جلو آورد و خواست او را ببوسد که منصرف شد:  شی. افسون لبهادیچشمان افسون خندان درخش

 «.شهیم یصورتت رنگ شهینم

آروم زدم. »بدجنسانه زد و رو به بهزاد گفت:  یبه پشت افسون زد و افسون به جلو خم شد. لبخند یاضربه مرجان

 «.کنهیاتون لوس مخودشو بر

 دیو نگاهش را متوجه همسرش کرد. او را د دیکش ی. افسون نفس راحتدندیدو رونیب شگاهیاز آرا هیبا سمانه و بق و

. دستان او به دیضربان قلبش را شن دنیکوب یآمد. قلبش به تپش افتاد و صدا کشیعالقه مند نزد یکه با چشمان

 «.یحد خوشگل نبود نیوقت تا به ا چیه»د: یرا شن زشیمحبت آم یآمد و صدا فشیظر یهاشانه یرو یآرام

 نگاهش کرد. جانیگر گرفته از ه یصورت با

 اسممو صدا بزن! ـ

 «نه.»را ناالن باال برد:  ابروانش

 .میکن یسقف زندگ هی ریز میخوایم گهی. دیعادت کن دیبگو... با ـ

 .زننایشوهرشونو صدا م یلیخانوما فام یلیخ ـ

 شد. مهمونا منتظرن. ریدختر؟ زود اسممو بگو. د رمردمیمگه من پ ـ

 «به...»از هم باز شد و گفت:  شیهالب یافسون نشست. به سخت یشانیشرم بر پ عرق

 فرود آورد. دییسرش را به عالمت تا بهزاد

 «بهزاد!»به خود داد و گفت:  یو جرات دل
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 گرفت... یدر آن جا یوصف ناشدن یباز شد و او با شوق شیگفت که آغوش او برا بایز آنقدر

 نایپا

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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