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 یسارا#رمان: 

 یناصر_دایش#: سندهینو

 عاشقانه#: ژانر

 :خالصه

 یخزر خروشان...دختر یمانند موج ها یآرام و صبور وگاه یهستم...ازجنس تمام دخترانم...گاه یاول رمان سارا تیزبان شخص از

 یمشت نم واریشکنم ...بر در و د یها را نم شهی...شزنمینم ادیشکنند فر یدخترم دلم را که م هی...من یاز جنس مردانگ

گاه  هیهستم...عادت کرده ام تک ی...من سارازنمیهدف قدم م یگذارم وب یبر صورتم م راکنم تنها ماسک خنده  ینم هیکوبم...گر

 94 زییپا یمیرح یسارا رانیا نمیبه دختران سرزم میداشته باشم... تقد یگاه هیآنکه خودم تک یباشم ب

 

 :اول قسمت

 

 !شهیم رتید گهی...پاشو دی... سارایسارا         -

 

 ؟یاول صبح یزنیجون مادرت،چقدر هوار م گهیآوردم و گفتم:ول کن د رونیپتو ب ریبه زور از ز سرمو

 

 زنه؟یحرف م ینطوریبا مادرش ا یت،کسیترب یب یکنارو گفت:دختره  دیضرب از روسرم کش هی پتومو

 

 .ما افتاد تیوبه فکرترب یشد خانوم دکتر فردوس یباز ننه مام اول صبح یچیرومو وگفتم:ه دمیرو دوباره کش پتو

 

 ...و گرنه چیکه ه یشد داریب شمارمیم3تا  یسارا         -

 

 استقبالم؟ یاومد خیباز ننه،با پارچ آب  هیچ         -

 

 بفهمونمت؟ ای یدیهفت جد و آبادته.من مامان جونم فهم شعور؟ننهیب هیننه چ         -
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 !بسوزه نه کباب خیننه جون که نه س گمیبه بعد م نی...ازایخب حاال توام سرصبح         -

 

 .که باسن مبارک به شدت سوخت دمیخوابیچپم م یبه پهلو داشتم

 

 ؟یاریپدرو مادر درم یب نیشو سرا یچرا تالف یمشکل دار ؟توبامنیکنیم کاریننه چ یآ         -

 

 ایغلط کردم  یگیآره؟که من ننه جونم ؟م گهید یشی:خب حاال بلند نمگفتیم زدیکه با دست جارو به باسنم م همونطور  مامانم

 بازم بزنم؟؟

 

 اینه ننه جون،ارواح جدت کوتاه ب         -

 

آخم  یخورد به پشت دستم که صدا میکنم که ضربه مستق یریجلوگ یباسن مبارک گذاشتم که از ضربات ناگهان یرو دستمو

 !بلند شد

 

 !که برم دانشگاه دمیولباسامو پوش دمیماه ننه جونمو بوس یترسم بلند شدم و رو از

 

زانو که  یوجب باال هی ییمانتوسرمه ا هیبرانداز کردم. نهییدانشگاه،واسه بارآخر خودمو تو آ ییبود و هفته دوم بازگشا مهر

 .پام،طبق معمولم که مغنه امم فرق سرم رمیس ییسرمه ا نیلوار جش هیسه ربع بود و  نشمیآست

 

 ی....سارایسارا         -

 

 جونم مامان جون دیبرمن ببخش یوا یجونم نن...ه         -

 

 ارشدته یقبول یدانشگاه،کادو یبا دوچرخه بر سیالزم ن گهی، د نیماش چیسو نمیا دیچشم سف ایب         -
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سوت خوشکل زدمو و  کیپارکه،انگشتمو کردم تو حلقمو و یعجب عروسک دمیکه د اطیح یو گرفتم ورفتم تو چیسو     

 معرفتشم نیبابا،خراب ا ولیگفتم:ا

 

 .زدیم کردولبخندیموقع سرم و بلند کردم که ازپنجره اتاق چشمم به بابام خورد که داشت نگام م همون

 

 بلندگوقورت دادم دادزدم:نوووووکرتم به موال یذره گردنم و خم کردم و بااون صدا هیژست کاله برداشتن ازسرم گرفتم و  منم

 

 !چندبار سرش و تکون داد دویصورت خند یبه پهنا بابام

 

 !دروباز کردم موتیبود و روشن کردم وبار ییآلبالو206 کیکه  نمویماش

 

 واریبه درو د ی....نزناااایرونیمثه آدم م دیچشم سف         -

 

 .راحت التخی جون ننه  چشممم         -

 

 تاخودمو رسوندم دانشگاه100 باسرعت

 

 برن پشت دانشگاه دی،دانشجوها با دِیکارکنان و اسات نگیپارک نجایبود و گفت:خانوم ا نگینگهبان پارک یمانیسل یآقا

 

 .شد ری که کالسم درو باال لهیم نیمن سارام حاال بزن ا یمانیسل یبوق پشت سرهم زدم و گفتم:آقا چندتا

 

 .باسرعت تو محوطه پارک کردم نیرو زد باال و منم ماش لهیتا شناخت م اونم

 

 .مجنون نشسته بودند دیب ریو احسان ز حانایو ر میمر
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 یدوس داشتن احمقای به سالم – من

 

 زمیادبت بر توگورِبی خاک – میمر

 

 واقعا یِشرمسار هیادب ،ما یتکون دادو گفت:آخه مهندسم انقد ب یسر احسان

 

 تون کو حاال؟ یکی.اون ادیکه اصال بهتون نم نیبرندار یتیبا شخص پیریخوبه حاال همه ت -من

 

 اونم اومد ایرو نشانه رفت و گفت:ب یبا انگشت سمت درب ورود حانایر

 

البته احسان همکال  زبودیاهل کردستان واحسانم اهل تبر حانایشون ر نیکردم که ب دایتا دوست و پ4 نیاول دانشگاه هم روز  

 .که روز اول آشنا شدم باهاشون اهل تهران بودن ممی.بهروزم ومر میبود یمیهم بود که فوق العاده باهم صم میدوره کارشناس یس

 

 کاریب یبه مهندسا کیسالم وعل -بهروز

 

 ... برتو کاریب مهندسای سالم – من

 

 !بلغورکنه خوادیم یچ گهیاستاد د نیا نمیسرکالس بب میبر نیپاش -احسان

 

 زدنیسمت تابلو اعالنات که شماره کالس و م میوسالنه سالنه رفت میفامونوبرداشتیک

 

 ییدانشگاه بود و از اونجا نیهم مونمیچون کارشناس میدانشگاه رو بلد بود نیا یهمه استادا و سوراخ و سنبه ها بایاحسان تقر منو

 .شناختنیهمه دانشگاه منو م شدمیدانشجو محسوب م نیکه من شلوغتر
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از اقبال مزخرف هم ترم اول  دنیچرت و پرتِ به خورده دانشجوِ بدبخت م یاولِ هرچ یدوران دانشگاه همخون روزا نیتر مسخره

 صب8روز در هفته کالس داشتم اونم از3

 

 ؟ی...سارا یسارا         -

 

 .... جونم ننه         -

 

 ننه؟ یگیبه من م یکش یض و ننه ،بال نگرفته خجالت نممر یدرد وننه، ا یا         -

 

 وا چرا خجالت بکشم؟         -

 

 گفتم؟ یمن چ یدیاصال شن دیچش سف         -

 

 ؟؟؟یگفت ینه...چ         -

 

 !کنهیم سیترم دانشگاه شما تدر نیاز ا اتمیعمه ثر یگفتم مان         -

 

 خواد؟یم یاونجا چ یبرمن...اون گربه وحش یوا یزدم پشت سرمو گفتم:ه یکی

 

 ه؟یچ یوا گربه وحش         -

 

 !!!چرا اونجا؟اصن مگه برگشته؟؟یخب حاال آقا مان         -

 

هم بالفاصله از برگشتنش  یکالس گذاشت که مان یاونم کل یبه عمت گفتم دانشگاه تهران قبول شد یدونم واال وقت ینم         -

 وقت آبرو ح هی...ییبهش دادن اونجا اونم قبول کرده!!فقط سارا سیتدر شنهادیپ
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 !!اااایمان نیا شیپ یتمونونبریثی

 

 معتاد ایدزدم  ایکه انگار  یزنیحرف م نیشما رو بردم؟همچ تیثیتا حاال آبرو ح یگردکردم و گفتم:من ک چشمامو

 

 ...خورده هینوع حرف زدنته ...آخه  ؟منظورمیزنیم هیچه حرف نیا         -

 

 کاناپه بلندشدم وگفتم متوجه ام ننه جون یاز رو یدلخور با

 

چه  نیدونم ا یشو پرتاب کنه به سمت باسنم!من نم یروفرش ییباعث شد مامان دمپا نمیجونو با حرص گفتم که ا ننه

 !!من داره چارهیباسن ب نیبا ا یپدرکشتگ

 

 صب شد دوباره؟ هی...چیتو اومد باز که یآوردم و داد زدم:وا رونیپتو ب ریاز ز سرمو

 

 ؟یشده!!مگه امروز کالس ندار9صب نشه؟پاشو ساعت  یانتظار دار هیچ-مامان

 

 ؟؟؟؟یگفت یو گرد کردم گفتم:چ چشمام

 

 ....ساعت و نگاه وونهیدختره د         -

 

 ؟ینکرد دارمیشد...چرا زودتر ب ریتو سرم گفتم:ننه کالسم د زدمیکه م یهمونطور

 

 ...کنمیساعته دارم صدات م میمن ن یخرس قطب         -
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 دونستمیاز درسا بود که اصال نم یکی  ِاول جلسه امروز  !دمیبحث و ادامه ندادم و به سرعت ِ هرچه تمام تر لباس پوش جرو

 .شدیشون امروز مشخص م یکیهست در واقع دوتا از درسامون استاداش معلوم نبود که  یاستادش ک

 

 ینگهبان کینزد دمیرس

 

 ... شد ریبرن اون دکمه رو که کالسم د یمانیسل یآقا         -

 

مخصوص  نگیپارک نیبگم ا یدانشجوها ...بابا با چه زبون نگیتو پارک یتو ببر نیروز ماش هیآرزو به دلم موند  یمیرح         -

 وکارمنداست دیاسات

 

 پرواز کنم؟ لهیم یرو اازی یزنی،حاال م گهید نمیخوب منم استاد بعدازا         -

 

 نگیو بردم تو پارک نماشی  استغفراهلل گفت ودکمه رو زد ومنم هی اونم

 

 یدوم نشستن ،منم بدون در زدن رفتم تو فیساکتن بچه هام طبق معمول همشون تو رد دمدی  دم در کالس دمیرس یوقت

 ؟ نیکالس و کوله ام و پرت کردم سمت احسان و بلند داد زدم:بَه بَه ،چه مودب شد

 

 زِ ینشسته روم دیسف راهنیشلوار کتان کرم وپ کیپسره فنجول با  هی دمیاستاد روم و برگردوندم سمتش.د زیاحسان به م بااشاره

 !استاد

 

 ن؟؟؟یمودب شد نیو گفتم:شما واسه ا دمیخند

 

استاد باشه اونم استاد  خوردینم دیرسیم 30به  تایبودم، بااون سنش که نها دهیراهرو دانشگاه د یبار تو نیچنداون پسره رو  آخه

 !دوره ارشد که همشون سناشون باالس
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 سمتش و گفتم شما؟؟؟؟؟؟؟ برگشتم

 

 !هستم،استادتون یگفت:سلطان تیباعصبان

 

گفتم:برو بابا استاد!!برو به  یجد یلیدانشکده هستم!بعدم خ سییزدم و دستمو دراز کردم سمتش و گفتم:خوشوقتم منم ر قهقهه

 .یشیم عیضا ادی:پاشو خودتو جمع کن االن استاد مگفتم  طنتیاستاد و دانشجو رو ندونه بعدشم با ش نیبگو که فرق ب یکی

 

 ؟یزنیبال بال م نقدریکه ا ی!داد زدم گفتم :تو چته ؟؟توهم کالغ زدنهزیداره از اون پشت بال بال م حانایر دمید

 

 خوره؟؟؟یم یپس به چ خورهیبه استادا نم افمیروبرومو گفت:اگه ق ستادیا استاد

 

 یشدمو گفتم:آبدارچ طونیش منم

 

 !خانوم رونیاستاد بود که بلند شد:از کالس برو ب یصدا ندفعهیا

 

 .رفتمیم میگفت ی؟نمیزنیوگفتم :خب چته داد م اوردمویدادم کم ن یزدم و چه سوت یکه تازه متوجه شده بودم چه گند منم

 

 ...به احسان کردم و گفتم:بنداز اون کوله مو رو

 

 گفتم :خدافظ ییرو به استاد دست تکون دادم وبالحن مسخره ا یطانیش ییگرفتم وباخنده ا کولمو

 

همه  الیخ یب خوردینم یکه اصال به منت کش ممیحذف کنم،گروه خون دیرو با یواحد3درس  نیو برگرد ابر یکه ب دونستمیم

 .نفره گرفتم1جشن  هیگرفتم و به مناسبت اخراجم از دانشگاه  یچا وانیل هیو  کیشدم واز بوفه دانشگاه ک زیچ

 

 !دنینمونده بود که بچه ها رس یانقد یکالس بعد تا
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 دکتر استاد مهندس بود؟ یچه طرز برخورد با آقا نیمهندس!خاک تو سرت مهندس!اخاک توسرت  -احسان

 

 ! الیخیاحسان حوصله سرزنش ندارما ب         -

 

 دیاتاق اسات یگفت بر ،استادیقشنگش گفت: سارا یبا همون لهجه کرد حانایر

 

 !گهید الیخیندارم ب یکار دیاتاق اسات یبرداشتمو و گفتم:من تو نیزم یاز رو کولمو

 

 گهدی داره کارت حتما برو جونم دوس – حانایر

 

 حذف کنم درسمو اصن خوامیچرت و پرت بگه ،م خوادی!حتما مگهید دیاه ول کن         -

 

 !برو دختر جون لج نکن -بهروز

 

 .رمیاه باشه م         -

 

 !کردم و رفتم سمتش دایرو پ یباز بود .استاد آبدارچ دیاناق اسات در

 

 ن؟یداشت یگفتم :عرض کیسالم و عل بدون

 

 !سرکالست یبرگرد گهیاز هفته د یتونی!مگذرمیدفعه رو م نیبود اما ا ستیزشت و ناشا یلیکه کارتون خ نیباا         -

 

 !درسموحذف کنم دمیم حیمحترم،بنده ترج یآقا ستیبه بخشش ن یاجیاحت         -
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 ...سرکالس خانمِ دیبرگرد         -

 

 !هستم یمیرح         -

 

 .دیسرکالس باش گهیهفته د یمیبله خانوم رح         -

 

 !اومدم رونیب دیاز اتاق اسات یتشکر و خداحافظ بدون

 

 که بهنامِ  نیآهسته گفتم ا رلبیزدم که همه برگشتن!ز غیج هیشروع شد.باوارد شدن استاد  میبعد کالس

 

 !سمتم دیمن چشاش دو یباصدا

 

 نم؟یتوروهم بب افهیق دیمن جهنمم که برم با ینیقهقه زد وگفت: هیلحظه  همون

 

 د؟ینیب یمن و م دیشیکه اصال خوشحال نم شمام

 

 !که اتوبانِ سیلبخند پهن زد و گفت:زبون ن ی

 

 ونمرات و ابیدرمورد کالس وحضور و غ حاتشیبعداز توض یصندل یرو نشست

 

 د؟یاز کدوم شهر دیوبگ دیکن یخودتونو معرف یکی یکی!بعدشم گفت حاال امتحانات

 

 !خوادینم یکه خودش گفت:بره ناقال که معرف دیبه من که رس نوبت
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 ؟؟؟؟؟یو درشت کردم و گفتم چ چشمام

 

 !!!!!به موهاش کرد و گفت:بره ناقال اشاره

 

کنم  زیوهامو فر رلخت بود اما هوس کرده بودم م یمن حساب یمنو مسخره کنه!!موها نیفقط مونده بود ا ینیشده بودم  یحرص

 ثافطیبهم گفت بره ناقال!!ک نیواسه هم

 

 !!! عصا قورت داده باشم نکهیبره ناقال بودن بهتر از ا         -

 

 !!یریزهرچشم ازم بگ دیجد یدانشجوها  یجلو ستیبابا،حاال الزم ن ممیزد و گفت:تسل ییا قهقه

 

دانشگاه بودن،مثه اقا احسان از  نیممتاز ا یخانوم ازدانشجوها یرو کرد به دانشجوها واشاره به من کرد وگفت:سارا بعد

 تیترم قبل سن و سال و وضع یمثه بچه ها دیباز نر ایالبته فقط درس دیخوا یاطالعات ازمن م یخودم بوده هرچ یدانشجوها

 دیریبگاز سارا خانوم  دیتونیم دیتاهل منو بپرس

 

 (یسوم رمان )سارا پست

 

 :سوم قسمت

 

 یشاد و پر انرژ شهیبود!مثه هم هیجلسه بعد از اون قض نیاول قایگذشت و امروز دق یم یمسخره سعادت یز اون ماجراهفته ا کی

 !وارد کالس شد
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 می بهنام واسه  دانشگاه یهمه دخترا یایاصال حال و حوصله برخورد باهاش و نداشتم! متوجه عشوه خرک دیترک یداشت م سرم

 کیهم نداشتم  ییکننده ا رهیخ ییباینداشتم!خداروشکر ز ییاحمقانه ا یکارا نیواسه همچ یو رغبت لیگونه م چیشدم اما من ه

 .عم از مونث و مذکر داشتم قیدوست و رف یبرخورداربودم که کل یمتر 12زبون  هی ازداشتم که به جاش  یچهره کامال معمول

 

 !اومدم رونیاز هپروت ب زمیم یبرگه رو کیشدن  دهیکوب با

 

 .زشیکرد و برگشت سر م یط رویبود، دوباره مس یعصبان کمی

 

همون امتحان بود که من  ستِ یل نی، احتمال دادم ا18 ینمرات بود اونم باال ستیبرداشتم و تاشو باز کردم.ل زیم یرو از رو برگه

 نیبود واسه هم زاریدر راهه،احمق فک کرده بچه هاش تقلب کردن،بهنامم به شدت از تقلب ب یاستادش بودم.احتماال عذاب بهنام

 .هاهاها کنمیشدم بهنام بهنام م یوسط حاال من انقد خودمون نیا دونمیبود. حاال نم یعصبان

 

 !دیخسته نباش         -

 

 !!شمیاز برنده شدن تو بانک نم شمیدوتا کلمه از زبان استاد خوشحال م نیانقدر با گفتن ا یعنی

 

پا و اون پا کردم تا همه رفتن و  نیبدن. انقدر ا حیمثال روند پروژه هاشون توض انیخل و چل بود تا ب یمنتظر دخترا شهیهم مثه

 !!زشیرو م دمیمحکم کوب یلیدستم وخ یمن موندم و بهنام!برگه رو گرفتم تو

 

 .پوزخند گوشه لبش بود هی

 

 ؟؟یمن و به اونا فروخت یدیت نکشخجال         -

 

 چند  منم مچِ کردنیآره اونا داشتن تقلب م گمیاونا تقلب کردن منم م نیگیاستاد؟شما م شمیمتوجه منظورتون نم         -

 دنیفهم یدادم اونان هرچ حیسواالرو به روش خودم براشون توض یکی یکی من بجاش و نکنن تقلب گفتم بهشون گرفتم نفرشونو
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 یسواال نیبچه ها درس خونن اما ا ؟اونیتون منت کش شِ یپ انیو ب رنیبگ 12و11 هاکه بچه  نیو دار نینوشتن،شما عشقِ او 

 !!دیاز خودشونم بپرس دیتون ی!منیسواال رو روشن کردم فقط هم من  کنهیشون م جِ یشماست که گ

 

 باور کنم اونا تقلب نکردن؟ یعنی         -

 

 !دینکن دیخوایم دیباور کن دیخوایم سیواسم مهم ن         -

 

 .رونیو ازکالس اومدم ب نییکله مو انداختم پا یخداحافظ بدون

 

 یشروع کردم به کندن چمنا یشگیچمنا منم طبق عادت هم یرو میونشست رهیبگ یازتو سلف چا میبهروز و فرستاد شهیهم مثه

 .اطرافم

 

 نیبا ا کاریخو تو چ ااایکرد یتنه کچل کرد هیداره  یچمن زن نیبه ماش یجایدانشگاه چه احت گهیبا وجود تو د یسارا -احسان

 ؟یبدبخت دار یچمنا

 

 ساکت احسان اعصاب ندارماااااا         -

 

 چته سگ گازت گرفته؟ -احسان

 

 ...به حرفش کوامو برداشتم و گفتم:هرکه دارد هوس خونه رفتن بسم اهلل تیاهم یب

 

 .رو باز کردمin box کردم و داشیهزارتا برگه پ یبلند شد.از البه ال میگوشsmsیبودم که صداد وترمیکامپ زیم پشت

 

 .شده اما تشکر رید کمیهرچند که  یدیکه برام کش یبابت زحمت         -
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و خاموش  میالزم باشه بعدش گوش یلیخ ییا گهید یزایچ هیاما فک کنم  ستیبود. منم در جوابش نوشتم:تشکر الزم ن یسعادت

 !کردم

 

 .نکرد میمعدرت خواه هی شعوریگرفته بود ازش ب حرصم

 

 .کارو نکردم نیداده اما ا یچه جواب نمیو روشن کنم تا بب میگوش گفتیبهم م یحس فضول هیآخرشب  تا

 

ودم چون مطمعن ب ومدیبرام ن یامیپ چیبود اما ه میکار روشن کردن گوش نیشدم اول دارینحس آالرم ساعت ب یبا صدا صبح

 .که فرستاده باشه برگشت خورده اممیپ یخاموش بوده هرچ میگوش

 

مداوم زنگ  قهدقی 10  بود یباعث شد ازش دل بکنم .شماره سعادت میگوش صدای که  تا خودمو برنداز کنم سادمیوا نهییآ یجلو

 !برداشتم و رفتم سمت دانشگاه نهیآ یو از جلو چیشد.سو الیخیخورد بعدش ب

 

 .دیرس یبودم که م ینفر نیآخر من  شهیهم مثه

 

 !!!نیسالااااااااام به همه مهندس -من

 

و پرت  میداشتم. گوش یکال از سعادت سیم نیبود چند یمانع ادامه خوش وبشم با بچه ها شد. بازم سعادت میزنگ گوش یصدا

 .و پهن شدم رو چمنا و پامو دراز کردم فمیکردم توک

 

 !!یومدیبه در که ن زدهیپاشو س -بهروز

 

 !!شدن سرپا خیس هویهمه بچه ها  دمیجواب توپ بهش بدم که د هی رفتم
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واسه  ییا کهیشونه هاشم معلوم بود ت نیتا هم یبودم ول دهیبود ازکفشاش شروع کردم تا باال هنوز به صورتش نرس نییپا نگاهم

جز آقا  سین یکس پیخوشت یآقا نیله ابعع دمیشد!!د عیضا ااایخودش!نگاهم و چرخوندم سمت صورتش، و بازهم داداش س

 !!!بهنام

 

 کردم یکوتاه سالم

 

 رم؟؟؟یتون و بگ فیوقت شر قهیچند دق شهیم یمیخانوم رح -یسعادت

 

 !ندازهیم کهیمعلوم بود داره ت کامال

 

 !!کشه یطول نم ادیلب از لب وا کنم. گفت:ز تارفتم

 

 هیاداها چ نیجلوم و گفت:ا ستادیدفعه ا کیکه  یبه چهره متعجب بچه ها انداختم وباهاش همراه شدم تا درخت بعد ینگاه هی

 10!من یکن یم جکتیر ای یکنیخاموش م یمثه بچه ها گوش نکهینه ا سایپاشم وا یزنیم یوقت ایرو نزن  یحرف هی ای؟یاریدر م

 ؟یکه جواب تلفنا مو ند یِاحترام یب نیکه ا یسال ازت بزرگترم فک نکرد

 

مو خاموش کردم،اگه جواب  یگوش نیشدم واسه هم مونیکه به شما داده بودم پش یامیاون شب از پ ،منیسعادت یآقا         -

 !!و نداشتم طشیحتما شرا دادمیتلفن تونم نم

 

نبود!اما تلفن خاموش  یکار اشتباه یداشت یو انتظار معذرت خواه یبود از دستم ناراحت شده بود مون؟حقتیچرا پش         -

 !اومدم یکالس دار دونستمیکرد،امروزم م تمیکردن و جواب ندادنت اذ

 

 یازم معذرت خواه گهیبه استادش م ییها!!آخه کدوم دانشجو یجرات دار یلیخ یلیخداوک یخندون شد و گفت:ول بعدش

 ترم بندازمت؟؟ نیا یکن!!هان؟؟باخودت نگفت

 

 .دیکن یکارو نم نیا دونستمیم         -
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 ؟یدونست ی:از کجا مدیپرس انهیکرد و موز زیو ر چشماش

 

 !!گهیابرومو دادم باال و گفتم:حاال د یتا هی منم

 

 !!دماااااینشن یقدم دور نشده بود که داد زدم:من عذر خواه 4لبخند زد و رفت!هنوز به اندازه  هی

 

وازجماعت  میعذر خواه نیتا اول یتو خاموش نکن یگوش یخواستیبرگشت و گفت:رو تو کم کن بچه،م یشگیهمون لبخند هم با

 !!ینسوان بشنو

 

 !پهن تر شد و ادامه داد:حاالهم برو دوستات منتظرن بخندش

 

 !دهیراهمون نم یشد االن سلطان رید میبر -حانایر

 

 !ومدهیاما هنوز احسان ن -من

 

 !!کالس ادیاومد خودش م میما بر داره،بهترهیو برنم شیگوش -بهروز

 

 .زد بتیکرد و کنار اسم احسان غ ابیاومد،حضور و غ یبعد از ما سلطان بالفاصله

 

 !و درسشونو حذف کنن ارنین فیسرکالس تشر گهید دیبگ یمیکر یبه آقا -یسلطان

 

 ؟یاز ته کالس داد زدم:واسه چ یعصبان
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 بود؟ یصدا رو گرفت و چشماشو چرخوند و دادزد:ک یسلطان

 

 !شد آخر مغلوبش کردم و بلند شدم و گفتم:من بودم یمانع بلند شدنم م حانایدست ر نکهیبا ا منم

 

 !داشته بتیبهم نگاه کرد و گفت:چون غ خصمانه

 

 !با حذف درسه یمساو بتیجلسه غ1کرد به راه رفتن و ادامه داد:سر کالس من  شروع

 

 !سمت در دمیشدم و کولمو برداشتم و راهم و کش ینداشت عصبان یبود و بدون اون کالس برام معن کمیفابر قیکه احسان رف منم

 

 !!و داده باشم یکنم اجازه رفتن به کس ی:فک نمدیروبروم و غر سادیوا قایدق

 

 !بخورم بتیکه غ خوامیشه؟میدرس حذف م بتیجلسه غ هیبا  دیندارم،مگه نگفت اجیمن به اجازه احت         -

 

 !نیمن حاضرخورد ستیل یو تو نیدار فیاما شما تشر         -

 

 !رفتن نداره رونیکالس حق ب نیتو ا ادیکه م یصداش و بلند تر کرد و ادامه داد:کس بعد

 

 !!میو باکفنم بر میایب دیخونه شوهرِ که با لباس سف نجامیگفتم:نکنه ا ییبا لحن کامال مسخره ا منم

 

که نخنده  زدیم شیسرشون واستادم که داشت خودش و به آب و آت یحرفم بچه ها از خنده کالس و گذاشتن رو نیا با

 !!سرجات خانوم نیگفت:بروبش

 

 !درسم حذف بشه خوامیو گفتم:م سادمیتموم سرجام وا ییبا پرو منم
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 بازم منم استادشم نیردارکه ب یشد و صداش و بلندکرد وگفت:خوب گوشاتو واکن،شما هرترم یجد اونم

 

 روز هی!آخرش یشدم و گفتم:اعتماد به نفس،عمر نوح که ندار یجد منم

 

 !!!گورستونه نیکنم الاقل بهتر از ا یمهد کودک ثبت نام م رمیهمون ترم بردارم!!!اصال نه ولش کن م مدمیقول م یریمیم

 

 شهینم ییکه سارا یاما خب هرک شدیمن بود حموم الزم م یجا گهیبهم رفت که مطمعن بودم هرکس د ییچشم غوره ا نیهمچ

 ن؟یمعلم مهد میکاریب یروزا ه؟؟نکنهیاز رو نرفتم و زل زدم تو چشمش و گفتم:هاان؟چ نیواسه هم

 

هم موجه  یمیکر یواسه آقا رمیگیم دیجلسه رو ند نیا نیخنده گفت:برو بش نیماب رهیخنده شو بگ یدفعه نتونست جلو نیا

 !زنمیم

 

 کجا؟؟ گهیوگفت:د دجلومیراهم کج کردم که از کنارش ردشم اما اون دوباذه خودش و کش ممن

 

 تونم برم آب بخورم که؟؟ یاما م سین دیوسف هی:درسته که مانتوم مشکگفتم

 

 !!گردمیلحنم و مسخره کردم وگفتم:به ارواح خاک باغچمون که برم نیچشاش و گرد کرده واسه هم دمید

 

 !!و گفت:بفرما دیو تا بنا گوش باز کرد وخودش و کنار کش ششین

 

 ؟یبریرفتم که گفت:کوله تو کجا م یم داشتم

 

 !!هوابخوره برمشیدوش خودمه،م یرو ستیسرشما که ن یرو شینیسنگ         -
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 !!هوا بود از خنده یرو کالس

 

وقت  قهیدق 10 شههمی  آماده شدنم میبه جونِ باسنم از جام بلند شدم، تا فتهیب یابر ییبا جارو و دمپا نیننه غمگ نکهیاز ا قبل

 !!دانشگاه دمیساعته رس مین نمیبود. بااون دست فرمون نازن دیبرد!! شروع ترم جد ینم

 

 خوشگالااااا  سالاااام         -

 

 کالس رهیاالن م یو بذار واسه بعد سلطان کعلی و ،سالم خوشگل  -احسان

 

زد ونگاهش دوباره  یمن ثابت موند وبعد زهرخند یاما ناخودآگاه رو دیتک تک بچه ها چرخ یسرکالس نشست ونگاهش رو اومد

 !!بچه ها رفت یرو

 

 .رشدینکردم وخداروشکر اون کالس بدون شر ختم به خ یطنتیش چیروز ه اون

 

 !!برداشتم با باالآوردن دستم بچه ها رو مجبورکردم بلندشن کولمو

 

دوشم جا به جا کردم وبا  یشد،کولمو رو نیبا شدت پخش زم یکی یاز در کالس بغل دمید رونیکالس گذاشتم ب یتا از تو پامو

 یپاش وازدست داده.ازصدا هیام اس  هیماریکه بخاطر ب مونهیاشکان همون هم دانشگاه دمیدوتا قدم خودمو رسوندم به اون پسر،د

رد کرده واسش!خونم به جوش اومده بود!محکم به در زدم و دادزدم :کار  ییرپایز یکیپشت سرش معلوم بود  یپسرا دنیخند

 بود؟؟؟؟؟؟؟ یکدوم سگ پدر

 

 .ادیدادم همه وحشت کرده بودن و صداشون درنم یازصدا

 

 نمااایبیم ایکار نیریش نیباشه ازا یتر داد زدم:بارِآخر بلند
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 ی.متوجه منظورش شدم رفتم دیچرخیدستمو دستش م نیطرف اشکان که همونطور نشسته بود دراز کردم.نگاهش ب دستمو

راحت دستش و گرفت وبلند شد.خم  یلیمنو کنار زد و دستش و سمت اشکان دراز کرد اونم خ یبکنم که سلطان گهیحرکت د

 . شدم لباساشو تکون دادم

 

 !یممنون که کمکم کرد -اشکان

 

 !!!کار من هنو تموم نشدهساینوروایا ایب سیه         -

 

 .یمخصوصا سلطان کردنیداشتن هاج وواج نگام م همه

 

 !!گهید دیایاون تو که ب دیبمون نیخوایبه در زدم و گفتم:تا آخر عمر که نم دوباره

 

 رونیاومدن ب یکی یکی

 

شد  نیرد کردم که پخش زم ییپا ریبراش ز زیتم یلیمعلوم بود کاره اون بوده.خ افشیکه از ق دیرس ینوبت به همون پسر تا

 یطور نمیبب ایکار نیریش نیازا گهینتونسته بهم رودست بزنه.باره د یمن سارام احد نیبعدشم رو کردم سمتش و گفتم:بب

 !!یکه ازوسط تا ش زنمتیم

 

 !!میبه بچه ها گفتم:بر رو

 

 .میبود نشست مونیشگیمجنون که پاتوق هم دیب ریز

 

 !!الوعده وفا ییسارا -بهروز

 

 ؟یچ ینی نیخب ا -من
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 !یکه باخت ی،شرطیکه داد یقول -بهروز

 

 !!یگفتم:آخه دختر نادون اونم شرطه که تو بست رلبیکه با بهروز بسته بودم خنده ام گرفت و ز یلحظه ازشرط هی

 

 رش؟یز یزد ه؟نکنهیهاان چ -بهروز

 

 م؟یزنه!اما ما که هندونه ندار یقولش نم ریوقت ز چیه یرآقا،سارایو گفتم:خ دمیخند مغرورانه

 

 !و داد به احسان و گفت:پشت صندوق عقب برو بردار چیسو

 

 ن؟یبست یشما چه شرط -میمر

 

برد استقالل و متاسفانه شرط  یشرط بست رو شهیمثه هم م،سارایمن و سارا باهم شرط بست یروزیاستقالل و پ یروز درب -بهروز

 .و باخت

 

 ؟یخب حاال هندونه واسه چ -میمر

 

 هیو دانشجوهاست  دیکه محل رفت و آمد اسات دیب نیرایدانشگاه ز یببازه تو اوج شلوغ یهرک میبا خنده گفتم:آخه شرط بست منم

 !!هندونه بشکنه وتا تهش وباپوست بخوره

 

 !!:خاک برسرم تصورشم شرم آورهسرش و گفت یزد تو یکی میحرفم مر نیباا

 

 !!هندونه رو از دست احسان گرفت وقلش داد سمت من بهروز
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 !هندونه به دست وسط نشسته بودم و بچه ها دورم من

 

 !!گفت بسم اهلل انهیموز احسان

 

کولم درآوردم و هندونه رو ازوسط قاچ کردم!!المصب عجب  یدانشگاه نشستم،چاقومو از تو طیمح یانگار نه انگار که تو منم

 بودااااا میهندونه ا

 

 !!قاچ با پوست بخور ست،قاچیطور قبول ن نیکه بهروز داد زد:ا دادمیبرش م ارنیهندونه رو همونطور که واسه مهمون م میداشت

 

 !!ش!! شروع کردم با پوست خوردنرو نمیا م،خبیجهان یهندونه رو قاچ کردم و داد زدم:ما که رسوا یدیق یب با

 

هندونمو  یالیخ یخوره!منم با ب یکردن انگار تو محوطه دانشگاه گوسفند داره هندونه م ینگاه م دیدانشجوها و اسات نیا نیهمچ

 !خوردم

 

 یلیمن چهار زانو خ دیور خورد،د نیکه چشمش به ا شدیداشت رد م یسلطان دیتفلون ببخش یقاچ هندونم بود که آقا نیسوم

! سرش و به نشونه تاسف تکون داد خورمیتا آرنج باال دادم و دارم هندونه روبا پوست م نامویچمنا وآست ینشستم رو لکسیر

 !!ورفت

 

 یمن و تو ییپسره عقده ا نیمونده بود ا نیبهروز،هم یاله یهندونه رو سمت بهروز پرت کردم و گفتم:بترک یاز پوست ها یکی

 !!واسم تکون داد یچه سر دیدی،د نهیبب تیوضع نیا

 

 همه هندونه رو بخورم؟ یخواه یم ای یشد یدادزدم:بهروز خان،حاال راض بلند

 

 !!گهیگفت:نه بابا بسه د دویخند بهروز
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 هیاحمق داد زدم:من  یپسره عوض نیولو شدن،منم اعصاب خراب از دست ا نیزم یبچه ها رو دمیدستامو بشورم که د رفتم

 !!بخورم نجایهم نیاریهم ب یزید هی نیمن که رسوا شدم بر ن؟پاشنیهندونه رو خوردم شما ولو شد

 

 !!!استقالل یمغرورانه گفت:ان شاهلل اون باشه واسه باخت بعد بهروز

 

 !نیمگه فرهاد جونم مرده باشه بذاره شما ببر یکرد خودیب -من

 

 ه؟؟یچه خر گهیگفت:جان؟؟فرهاد جون د ییجوره بامزه ا هی احسان

 

 !!!گمیرو م یدیمج رت،فرهادیو گفتم:بابا غ دمیخند

 

 آآآآآآ-احسان

 

 کردم به بهروز و گفتم:بهروز،تو رو

 

سر به سرش  کمیخوام برم تو نخش  یمتاهل؟م ایمجردِ  یبفهم یتون یتو م نی،ببیهست یاز همه قاط شتریب یپسره سلطان نیباا

 !!بذارم

 

 نیصاحب ا یهم هست بخر دست ب یانگشتر حلب هیخودش و مظلوم کرد و روبه احسان کرد و گفت:احسان جان تو رو خدا  بهروز

 !!مردم موس موس نکنه یدنبال پسرا نقدریبکن تا ا

 

زبان  بعدشم رو کردم سمت بهروز و گفتم:جانا سخن از میچشمک بهم زد هی میخودمون با خبر بود نیو احسان که از رابطه ب من

 ؟ییگو یما م

 

 !!رمیدانشگاه دست پر م نیا یتو رو خدا ،الاقل بدونم از تو گهید گهیکردم سمت احسان و گفتم:راست م رو
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 ه؟یپس چ سانسی!!فوق لگهید یریم یدست پر دار زمیگفت:عز ظیبا غ احسان

 

 شه؟؟یواسه آدم شوهر م سانسمیعقل فوق ل یجمع کردم و گفتم:آخه ب لبامو

 

داداش ،بکن تو  ربگی:گفت و احسان سمت انگشتش انگشترش و درآورد وگرفت یاز تو میخنده و مر ریحرفم همه زدن ز نیباا

 !!نکرده یدستش تا خودکش

 

انگشت دست چپم  یتموم از دست احسان گرفتم و تو ییگرفت و سمت نگه داشت،منم با پرو میانگشتر واز دست مر احسان

 !!انداختم،بچه ها شروع کردن به دست زدن

 

 کیدفعه جلو اومد  نیشد[ا دایپ بینحسِ بد ترک نیکه مشغول دست زدن و سوت زدن بودن دوباره سر و کله ا یطور نیهم

 ن؟؟یتموم شد،بله برون راه انداخت یپوزخند زد و گفت:اِ اِ مسابقه هندونه خور

 

 !!!نهیتونه بب یکه م یتا کور بشه چشم میندازیراه م می،پس فردا عروس داد زدم:فردا تیعصبان با

 

 ..جوره مسخره کرد و رفت هیشو  افهیق

 

که هر هفته از بچه ها که  نهیا سشیهست،روش تدر جانیاز هرگونه ه یبود که کال ال یمسخره سلطان یاز کالسا یکی امروزم

 .....اوقات یمختصر بدن وگاه حیتوض هیو  دیو درس جد انبی  تونن می   دارن لیتما

 

 !اومدم رونیصداش از هپروت ب با

 

 آماده ست واسه کنفرانس امروز؟ یخب کس -یسلطان
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 !!گرفتن یسخت کتاب شد همه الل ون ینفر رفتن و بعدش که نوبت فصل ها چند

 

 ن؟؟یایکه برگشت گفت:شما واسه کنفرانس م دمیرفتم وسط کالس رس ییهوا و تنها یب منم

 

 !!میکن یقل دوقل باز هی امیب خوامیو گفتم:نه م دمیاحمق و د هینگاش کردم که انگار  یجور هی منم

 

 !خنده بچه ها کالس و منفجر کرد کیشل یو که گفتم صدا نیا

 

 !!رقصنیم یوسط بندر انیم هیبق ؟انگاریپرس یسوال شما م نمیکردم ادامه دادم:خب ا یطور که نگاش م نیهم

 

و  بیع یکنم!کنفرانسم و ب عشیتونسته بودم ضا نکهیشد از ا یدلم کله قند آب م ی!!تودیترک یداشت م تیعصبانو ازحرص

 !!رسوندم اتمام به   نقص

 

 !که با صداکردن اسمم برگشتم سمتش رونیبچه ها رفته بودن ب همه

 

 !چند لحظه دیصبر کن یمیخانم رح -یسلطان

 

 ش؟یفرما ینیبرگشتم و کلمو کون دادم  منم

 

ازت  تیزهوشیاما بخاطر ت رونیحقته از کالس بندازمت ب اتیخوشمزه گ نیدختر جون بخاطر ا نیوگفت:بب نییوآورد پا صداش

کارام تو دام جماعت شما  نیفرق دارم! در ضمن من با ا دیاسات هیدم من نذار من با بق یدفعه آخرت باشه!پا رو نیاما ا گذرمیم

 !!راحت التیافتم،خ ینم
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کردم و گفتم:شما دم تو جمع کن، در ضمن شما در حد دام پهن  یلحنم و جد نیبود بخاطر هم نیبرام سنگ یلیآخرش خ حرف

 اااایخودتو دست باال گرفت یلیاد،خیجنس بنجل خوشم نم یابونیاما من از خ ابونیتو خ ختهیچون مثه شما ر یستیکردنم ن

 .و رفتم دمیش...سرمو به نشونه تاسف تکون دادم وراهم و ک

 

 :چهارم قسمت

 

 طنتیسر اون کالس ش یعنیدادم، ینم تیسرکالساش بهش اهم گهیمن د هیاز اون ماجرا گذشته بود از اون قض یهفته ا چند

 یخشک نیبرد خودشم متوجه ا یهمه رو سر م یکالس خشک و مسخره که حوصله  کیممنوع بود.بعد از اون کالسش شد 

 یگفتم نم یجد یلیازم خواست که واسه کنفرانس برم اما من خ السک یتو یتر مانهیرفتارم شده بود،آخه چند بار با لحن صم

دادو بعد از تموم شدن کالسش رفت و  حیاش توهم رفت و خودش اون مبحث و توض افهیو که گفتم ق نیندارم .ا آمادگی و  تونم

نگذشته  ی!!اما اونقدریشگیهمسمت پاتوق  میرو گرفتم و رفت حانایو ر میها شده دست مراز بند ر یِ زندون نیع شهیمنم مثه هم

 !کالسا بود و من و احظار کرده بود اتاقش یزیمسئول برنامه ر یمحمد یزنگ خورد آقا میبود که گوش

 

استاد  دمید سادمیدادم با آسانسور برم،کنار در آسانسور وا حیترج نیتا پله رو نداشتم واسه هم60اونم با  4رفتن به طبقه  حوصله

 یاز استادا یکیکه  یبه استاد رمضان ییو خوش رو طنتیمنتظرن آسانسور به طبقه همکف برسه!منم با ش یبا سلطان یرمضان

 .بود سالم کردم یو دوست داشتن هربونم اربسی و  بود میدوره کارشناس

 

 دخترم؟ یبخانوم!خو طونیسالم ش -یرمضان

 

 ن؟یممنون شما چطور         -

 

 منم خوبم خداروشکر         -

 

بابامون بود  یوارد شد بزرگتر از همه بود در کل جا یاول رمضان میآسانسور متوجه باز شدن در آسانسور شد نگید یصدا با   

 دمیوارد شد د ی!درو نگه داشتم وقت امیمنم ب دیگفت:صبر کن یکه م ییآقا هی یبستم که با صدا ی،داشتم درو م یبعد سلطان

 !باهاش داشتم شیکه ترم پ دمونهیاز اسات یکی یاستاد توکل
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 استفاده از آسانسور براس دانشجوها ممنوعه؟ دیدون یگفت:خا نوم مگه شما نم تیجد با

 

 یمحمد یکه آقا یینه واسه دانشجو ولی سرکالس بله رهیکه داره م ییبا همون لحن خودش گفتم: اوال واسه دانشجو منم

آسانسور ممنوع داره پرداخت  یدانشجوها نیهم بیاز ج زایچ نیهمه ا نهیکنم هز یادآوری دیبا نکهیاحظارش کرده !!دوما مثه ا

 !!شهیم

 

 !و گفت:خوشم اومد،هنوزم زبونت اتوبانِ دنیکه گفتم شروع کرد به خند نویا

 

ازآسانسور  یبعد رمضان یتوکل یکه قرار بود ادامه دار باشه جدا کرد!!اول آقا یمارو از بحث کردیرو اعالم م 4زن که طبقه  یصدا

!همه ما مقصدمون رونیاومدم ب یحرف چی!منم بدون هدییو گفت:شما بفرما دیبود که خودش و عقب کش یسلطان رون،نوبتیاومد ب

و تکرار همون رفتار داخل آسانسور،منم هم دوباره زودتر از اون رفتن داخل اتاق!بعد از  یسلطان نوم د،دوبارهیبود.اتاق اسات یکی

 ینیریو ش دنینوش یو جوون که مشغول چا ریپ یها که همه پر بود از استادا یداخل شدن چشام و چرخوندم سمت صندل

از جوونا نداشتن!با  یظر شور و نشاط دست کمهم از ن اجوون!البته مسن ه یبودن و تعداد کم ریما پ دیخوردن بودن،اکثر اسات

بود  یهمون قایتا بنا گوش باز شد.دق شمین دیاز اسات یکی دندی با اما  کردم یمیصم کیچند نفرشون که استادام بودن سالم و عل

 .نشسته بود یکه کنار سلطان

 

 !شمیها،ناراحت م یگفتم:تورو خدا بلند نش یومسخرگ طنتیجلوش و با ش رفتم

 

 ؟یازجاش بلند شد وگفت:سالم!چطور مطور دویخند

 

 ؟یقربونت،تو چطور-

 

کرد  یم سیدانشگاه ما تدر یتو شدیم یاز من دکترا شو گرفته بود وچند ترم یسال اختالف سن 6پسر عمم بود بود که با  یمان

 !بودمش دهیبود که تو دانشکده د یبار نیاما من اول
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!دهنش دمید یم یو مخصوصا با مان دیبااسات تیمیهمه صم نیرو به خاطر ا یسلطان متعجب یاون فاصله کم به وضوح چشما از

 !!هو غار باز بود نیع

 

 !شدیم دهینشسته بود شن ستمیکه پشت س واریاز گوشه د یمحمد یآقا یصدا

 

 منو؟ ای ینیاستاداتو بب یایبودم ب ،فرستادهیمیخانوم رح         -

 

 !نمیب یشمارم م امیاالن م یمحمد یآقا یغصه خورد         -

 

 و گفتم:امر؟ یمحمد یسر آقا یباال رفتم

 

کالسا بهم  بیو بهشون اعالم کن تا من برگردم.درضمن ترت دیاسات یکالسا یمن برنامه  یجا نیساعت کاردارم،بش1         -

 !بکن ستمیمرتب کن و وارد س ستیل یخورده ازرو

 

 !میما نوکر شمام هست یمحمد یچشم آقا         -

 

 !یگفت:خانوم دویو برداشت خند فشیهمزمان که ک یمحمد

 

 یفالسک چا توی از خودش  داره واسه یمان دمیبرداشتم و د ستمیس یچشمم و از رو قهیکارشدم و بعد از چند دق مشغول

 !!به زحمت نبودم ی!بهش گفتم:دستت درد نکنه راضزهیریم

 

 م؟یزیبر یواسه ک میزینر یخانوم ما واسه شما چا یو برگردوند سمتم و خندون گفت:چشم سارا روش

 

 !من زیم یرو گذاشت رو یکیمصرف برگشت و  کباری وانیلحظه بعد با دوتا ل چند
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 !خانوم یبفرما سارا -

 

 یلیت تنگِ دلِ من بعدشم خآورد ونشس رونیب زیم یاز تو یصندل هیمن و واسه خودش  یشو گذاشت کنار چا یچا یمان

 !یکله شو چسبوند کنار من و شروع کرد به مسخره باز یمیصم

 

 !میکرده بود دایهم پ یتر یمیاز موقع برگشتنش از فرانسه رابطه صم میبود یمیباهم صم یلیخ یو مان من

 

 د؟ییسرم احساس کردم،سرم وباال کردم وگفتم:بفرما یرو رو ینگاه ینیهرهر وکرکر کردنمون باال رفته بود که سنگ یصدا

 

 د؟یشماره کالس منو بگ شهیدرهم رفته گفت:م یبا ابروها یسلطان

 

 .به ساعتش کرد و مثه برق گرفته ها بلند شد ینگاه هی یوکه گفت:مان نیا

 

 ؟یشد مان ی:چدمیپرس متعجب

 

کالسم  قسیدق 15ره،یم ادمیازگذر زمان  نمیش یجور خنده دار کردو گفت:خدا کچلت کنه دختر،باتو که م هیشو  افهیق یمان

 !شروع شده،بجنب شماره کالسمو بگو

 

 کنه ؟ دایگفت:ببخش کامران جان،اگه اشکال نداره اول شماره کالس من وپ یرو کرد به رحمان بعد

 

 !ره من کالسم هنوز شروع نشدهندا یتفاوت کرد وگفت:اشکال یشو ب افهیق اونم

 

 206گشتم و گفتم: تندوتند

 

 !خوشحال شدم یلیخ نجایا دنتیازد یبرداشتو گفت:مرس زیم یو از رو فشیک
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 طور نیمنم هم-

 

 .بعدازکالس برسونمت سایوا یندار نیاگه ماش یبرگشت و گفت:سارا بعد

 

 !بهت بخندن نیزم ینخور یهمه عجله دار نیبه پا ا نم،توفقطیبا ماش یگفتم:مرس طنتیلبخند پر از ش هی با

 

 !برم یوگفت:نترس آبروت و نم دیخند بلند

 

 .نبود یاز شماره کالس سلطان یوباال کردم اما اثر نییصفحه رو پا چندبار

 

 !کنمنگاه  گهیبار د هیتا  دیلحظه صبر کن ست،چندیشماره کالس شما ن یسلطان یرومو کردم سمتش وگفتم:آقا یجد یلیخ

 

 نم؟یتونم بش یبا من داشت اشاره کرد و گفت:م یکینزد اریآورده بود و فاصله بس یکنار من که مان یبه صندل یسلطان

 

 !دییفاصله دادم وگفتم: بفرما یلیرو با خودم خ یصندل منم

 

 !دادیصفحه احسان ونشون م یبردارم،عکس رو ستمیمجبورم کرد تا چشم از س لمیزنگ موبا یصدا

 

 !رشیرو رسوندم به قسمت پذ یگوش یسبز رو نوار

 

 !!ها شده شروع کالس  خانوم،محض اطالع یسارا -احسان

 

 !بهنانمم یثابت کالسا یمن پا یدونیاحسان جاان وگرنه که خودت م رمیگ-
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 ی.باییاونجا گمیباشه پس بهش م-

 

 ن؟ینکرد داشی:پدیروکرد سمتم و پرس یسلطان

 

 !نگاهش کنم گفتم:نه نکهیا بدون

 

 .بود جهینت یکنم وازشرش راحتشم اما ب دایشماره کالس وپ دیتا شا توریصفحه مان یکردم تو زیر چشامو

 

 بپرسم؟ یسوال هیتونم ازتون  یم یمیگفت:خانوم رح کردیم یباز فشیهمون طور که داشت با ک یسلطان

 

 !دییبفرما-

 

 ن؟یشما با همه انقد راحت-

 

 !دیمعنا کن یرو چ یردم وگفتم:تاراحتو درشت ک چشام

 

 ...که ییکردن با آدما یو شوخ دنیمِن کرد و گفت:حرف زدن،خند مِن

 

 !کنمیرفتار م تشیبه اندازه ظرف یحرفش وگفتم:من باهرآدم یتو دمیاما آروم پر یوگرفتم وباحالت عصب منظورش

 

 105کردم وگفتم: شیدایپ یناباور نیودر ع ستمیس یسرم و کردم تو دوباره

 

 !!ستیمثه شما ن یمتناسب با دختر یراحت نیرفتار و ا نیبلند شد و سرپا وگفت:ممنون!درضمن ا انم
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 یربط چیبه اصطالح دکتر،به شما ه یآقا نیبا قدرت تر حرف بزنم و گفتم:بب کمیتونستم  یشده بود و م یخال دیاتاق اسات گهید

دم شما  یکه من پامو از رو یهمون طور یاریکفش من درب یکنم بهتره دماغ دراز تو از تو ینداره که من چطور رفتار م

 .برداشتم

 

 !نداشتم یمَن..مَن منظور-

 

 !منظور یب ایداد زدم:با منظور  یعصب

 

 ....خواستم دم،فقطیدانشگاه ند طیدخترتو مح یاز  یجور راحت نیوقت ازا چیکه خارج بودم ه یهمه مدت نیا یاما من تو-

 

اون مدت معلوم نبوده سرتون تو  یبوده تو گهینوع د هیشما از  یچون راحت نیباش دهیند دمیجواب دادم:با یهمون حالت تهاجم با

 !!منبر یباال نرفتی بند بوده حاال واسه من یکدوم گور

 

 ؟یبودم پس اون مدرک وشما گرفت ی گهیصداشو باال بردو گفت:اگه من سرگرم کار د کمی اونم

 

مدرک بهتون بدن دست از پا دراز تر  هیحداقل  یسال عالف 4 نیپوزخند زدم وگفتم:دلشون واستون سوخت،گفتن اومد هی

 !!تیوال نیبرنگرد

 

 !!طرف در دراز کردم و گفتم:به سالمت دستمو

 

 !!اتاق و ترک کرد تیبا عصبان اونم

 

نشستم که با  دیب ریو بچه ها گذشتم و رفتم ز یسعادت رکالسیحوصله از خ یدادم وب لیو تحو ستمیس یمحمد یاومدن آقا با

 .سبز دانشگاهمون بود رفتم سمتش یعمو باغبون که مسئول فضا دنید
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 ن؟ییخوا ینم ،کمکیخسته نباش-

 

 !جاان یسارا یسالمت باش-

 

 !من بکارم نیو ازش گرفتم و گفتم بد گلدون

 

 بکارم گال رو عدیبزنم  لیب دیم با! اون باغچگهیآخر د فیدستت دردنکنه باباجون رد-

 

 !گلدون درآوردم کاشتم شون تو خاک یاز تو یکی یکیرو  گال

 

 !کردم و داد زدم:عمو تموم شد یگلدونم خال نیآخر

 

 شد یدخترم لباساتم خاک دیگفت:خدا عمرت بده بابا.ببخش زدیم لیهمونطور که ب عمو

 

 !و لیسرت عمو شد که شد! بده من اون ب یفدا-

 

 !ستیکار تو ن نینه بابا جون ا-

 

 یدوس دارم باغبون میلیکارا.تازه خ نیکه کسر وشائنم باشه ا ستمین یو به زور ازش گرفتم وگفتم عمو جون من بچه باالشهر لیب

 !!دیتازه کن ینفس هی دینیرو!!شمام بش

 

 .دیچک یزدم و باغچه رو تموم کردم از سرو صورتم عرق م لیساعت تموم ب مین
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 !!یباغچه آمادست واسه گل کار نمیم جون اعمو-

 

 !!یینجایا ینرغوال نیمردتراز ا یلیمادرت حاللت باشه بابا که خ ریش-

 

 !گهینوکرتم عمو!!بااجازه من برم د-

 

 !برو بسالمت بابا-

 

 زنن؟یدور م یمان نیدور ماش یو سلطان یمان دمیآوردم که د یم رونیب نگیپارک یو از تو نیماش داشتم

 

 دادم وگفتم:طواف تون تموم شد؟ نییو پا نیماش شهیش

 

 سرش وآورد وباال وگفت:مرض یمان

 

 شده؟؟ ی:چدمیو پرس دمیخند

 

 !موهاش و گفت:پنچر شدم یدستش و کرد تو یمان

 

 پنجرت کردن؟ ای ی!!پنچر شدیوونیح یگفتم:آخ یشگیهم طنتیش با

 

 !و اخراج نکردم یکس یکار دانشجو ها باشه اما من که اول ترم دیشا دونمینم-

 

 !!دنید ی.احتماال تورو با کسستیها به نفعت ن یاوقات رفت وآمد با بعض یگاه نیزهرخند زدم و گفتم:بب هی
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 !تکون داد یسر دویبود خند دهیکه کامال منظورم و فهم یسلطان

 

 ؟یزاپاس دار-من

 

 !نه بابا-یمان

 

 !باال برسونمت ایپس ب -من

 

 !میکه دو نفر ینیبیم میریخواد باآژانس م ینم-

 

 !!باال نیایاشکال نداره ب-

 

 !!عقب یهم صندل یجلو وسلطان یصندل یاومد نشست،مان یبااصرار مان یسلطان

 

 عمارت؟ میکنم بر یزیواسه آخر هفته برنامه ر -یمان

 

 !عمارتم اما با شما اومدن شرط داره شهیکردم گفتم:من که هم یطور که دنده رو عوض م همون

 

 ؟یچه شرط -یمان

 

 .من یبه دست و پا چهیپی!همش میو دعوت نکن دیسع-

 

از رفتارش با تو خوشم  دایاما چون خودمم جد شهیجابه جا شد وگفت:اگرچه بفهمه از دستم ناراحت م یصندل یرو کمی یمان

 !ادیب گمینم ادینم
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 یچشما یکنن درست رو یم میمسافراشون تنظ یچشما یکه رو یموز مار یها یراننده تاکس نیو ع نیماش یجلو نهیآ

رفت توهم وسرتاسف تکون  شتریب یسلطان یو قراراو مدارامون اخما یتر شدن من و مان یمیکردم!حاال با صم میتنظ یسلطان

 !!بشر انگار فقط سر بلده تکون بده نی.ا دادیم

 

 !گفت:مامانته ریتصو یبرداشت واز رو نیداشبورت ماش یرو از رو یگوش یزنگ خورد!مان میگوش

 

 خب بردار-

 

 !زد یم رونیحدقه ب یداشت از تو یسلطان یگفتن بردار چشما با

 

 وزد رشیقسمت پذ یمان

 

 سالم-

 

 میمان-

 

 ن؟یممنون شما خوب-

 

 !کردم از تو دانشگاه داشیامروز تازه پ-

 

 باشم؟ نمینازن ییناهار و درخدمت دختر دا هی یدیم م،اجازهیزندا گمیم-

 

فرستمش  یشدم م مونیجون پش ییرفت و گفت:نه زندا سهیگفت که از خنده ر یچ یدونم مامانم از پشت خط به مان ینم

 !خونه
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 !خونه نگران نشن امیبه مامان بگو امشب نم یزدم:مان غیج هوی

 

 !خودش دیشن یکه توزد یغیبا اون ج -یمان

 

 !ییخداحافظ زندا-

 

 !!شده بود یداده و متوجه نسبت من با مان یبود چه گاف دهیتازه فهم ی؛سلطان نهییآ یزدم تو زل

 

 ازخنده هاان؟ یگفت که غش کرده بود یخان مامانم چ یمان-

 

 مونپشی  آره!منم گفتم ینگهش دار شهیواسه هم شیبریناهار باتو بخورم اونم گفت:اگه م هی یدیبهش گفتم اجازه م یچیه-

 !! فرستمت یشدم،م

 

 ؟یمن انقد بدم نالوط یعنیتو سرش و گفتم: زدم

 

 !جراتشو داره ی!اصال کیشما بد میبگ میلبخند زد و گفت:ما غلط بکن یمان

 

 ؟یکنیم کاریسرکالس چ نیا یطنتایگفت:تو با ش یو برگردوند عقب و به سلطان بعدسرش

 

 !آرومن یلیسرکالس من خ شونیو جمع جور کردو گفت:ا خودش  یسلطان

 

 !!دونه هی یکی نیا یطنتایو ش لنیفام هیابروهاشوباال انداخت و گفت:باعث تعجبه!آخه  یمان
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 !اومد.برداشتم و اتصال و زدم میگوش یصدا

 

 جونم عشقم؟-

 

 دختر قشنگم؟ یبال،خوب یجونت ب-

 

 خوب خوبه

 

 !!!ااااینکن طنتیش هیگفتم:آق پسرم،خونه خال یطونیلحن ش با

 

 !زد وگفت:خجالت بکش عمرم یجونم قهقهه ا آقا

 

 !!شتیپ امیتا سرعت دارم م 180آق پسرم تا بساط کباب و آماده کن که با-

 

 !بابا نذار دلواپست باشم ایآروم ب یسارا-

 

 !جوون من نوکرتم عشقم-

 

 :حالش خوبه؟دیپرس یو قطع کردم که مان تلفن

 

 باشه و حالش بد باشه؟ یسارا شهیمگه م-

 

 !جونش به جونت بستس دونمیلبخند تلخ زد و گفت:آره م هی یمان
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 !!به جونش بستس ،جونمیاشتب گفت یآقا مان رینخ-

 

 ؟یکاریب 3تا12جان،پس فردا ساعت یمان الیخیلحنم وعوض کردم وگفتم:ب هوی

 

 چطور؟-

 

 !باهات مشورت کنم ییزایچ هیودرمورد  میخوام ناهار وباهم باش یم-

 

 !امیتونم ب یم کارمیب-

 

 !یمیخانوم رح یجلو آورد وبهم گفت:اما من فک کنم شما اون ساعت کالس داشته باش کمیو  سرش  یسلطان

 

 !بااون کالس داشتم قایگفت اون ساعت دق یم راست

 

 !کنن یاز کالسها ارزش نشستن ندارن فقط وقت آدم و تلف م یگفتم:بعض منم

 

 ! ارزش باشه یاگه اون کالس از نظر شما ب یحت هیاما حضورشما در کالس اجبار -یسلطان

 

 !ساعتش و عوض کن ای گهیروز د هیبذار واسه  ی:خب اگه کالس داردگفتیود یکه اصرار سلطان یمان

 

 !همون ساعتش خوبه یتموم گفتم:نه مان ییبا پرو منم

 

 !دمیبلندتر گفت:اما من به شما اجازه نم کمی یسلطان
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 !از شما اجازه نخواست ی. منم ترمز زدم وروم و برگردوندم بهش گفتم:کسکردینگاه م یهاج و واج به من و سلطان یمان

 

 !گفت:اما من استادتونم ادیبا فر یسلطان

 

 !شده بتینص یخوشبحالت،چه افتخار -من

 

 قهیدق 10 هیجون! بهتره  یتورو نداره سارا یاستادتون طاقت دور دی:اِ خب شادگفتیخندیم زیر زیکه تا اون لحظه داشت ر یمان

 !!ینیسر کالس بش یهم شده بر

 

 !!تو سرتا زنمیو گفتم :مرض م یرو کردم به مان یعصبان

 

 !دهیتو سرهمون که بهت اجازه نم ؟برنیزنیبا همون لبخند مسخرش گفت:چرا توسرمن م یمان

 

 !!دنیو شروع کرد به خند یروش و کرد سمت سلطان بعد

 

 !!مهمه یلیحضور درکالس واسه من خ یدونیم ،خودتمیو گفت:نخند مان یرو کرد سمت مان یسلطان

 

 !!هم تحملتون کنه قهیدق 10 ستیکس حاضر ن چیه یکردم و گفتم:چون اگه مجبور نکن یروبه سلطان تیبا جد منم

 

 !!دیحضور داشته باش دیفک کن،به هر حال من اومدم کالس شما با یشما هرجور دوس دار -یسلطان

 

 !باش الیخ نیزهر خند زدم وگفتم:به هم هی

 

 !شونمش یسرکالس م ارمشیگفت:باشه بابا من خودم م یشده بود به سلطان فوریک یبحث حساب نیکه از ا یمان
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 !بشه ادهیدرو باز کرد تا پ یسلطان

 

 ؟یریکامران هنوز که تا خونتون مونده کجا م -یمان

 

 !قدم بزنم کمی خوامیم-

 

 !م دوباره حرکت کردمشد و رفت!من ادهیپ

 

 ؟یکرد کاریچ چارهیب نیلحن خاص گفت:باا هیبا  یمان

 

 دارم؟؟ کاریبا اون چ اا،منیزنیحرفا م-

 

 !!فک کنم بهت عالقه داره-

 

ندارم،من و اون مثه  قهیدق 5جور چرت وپرتا کردم و گفتم:مزخرف نگو!من تحمل اون و واسه  نیراجع به ا یبا حالت تهاجم منم

 !!میریکارد وپن

 

 !!شدن کره و عسل رایکارد و پن نیاز ا یلیخ-یمان

 

 گفت؟ ییامروز بعد از رفتنت چه چرت وپرتا یدونیاصال م-

 

 گفت؟ یچ-
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 !!کردم فیو براش تعر ازیتا پ ریس منم

 

 ست،اونیبراشون مرسوم ن ادیز زایچ نیهستن،ا یاونا از خونواده مذهب هیچ یدونیمطمعن شدم بهت عالقه داره،م گهید -یمان

 !!رو نداشته یراحت باش هبقی  با ایتوبا من  نکهیتحمل ا

 

کرده بودم؟بااستادا فقط سالم و  کاریمن چ م؟مگهیپسره احمق فکر کرده ما کافر یچ یعنیوگفتم: میشونیپ یانداختم رو نیچ هی

 نکرده بودم گه،کاریکردم د کیعل

 

دچار اشتباهش  میکه باهم کرد یکه من گذاشته بودم تنگه دلت و هرهرا یصندل ت،اونیمیهمه صم ؟اونیبا من چ -یمان

 !!میلیما فام دیفهم گهیکرده،حاال د

 

 .در خونه عمم نگه داشتم یجلو

 

 تو؟ یاینم-

 

 !گهیفرصت د هیجان،ان شاهلل  یمان گهینه د-

 

 !باشه-

 

 نره هااا؟ ادتیفقط قرار سه شنبه  یمان-

 

 !یدیباشه!آخرش پسرمردمو سکته م-

 

 !!!بوق زدم و رفتم هیو  دمیخند
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  :پنجم قسمت

اخالق نداره آخرش  یسلطان نینرو ا گفتنیکه م چارمیب یدوستا یاصرارها الیخ ی.بدیکردم تا رس یسه شنبه سپر دیبه ام روزامو

  !ندازتت رفتم سمت رستوران یم

 20 هیهستم! یاما گفتم منتظرِ کس رهیو انتخاب کردم ونشستم،گارسون اومد که سفارش بگ زدنجیم هی دمیبود که رس 12ساعت

  !شون و آوردن فیگذشت وتشر قهیدق

  !سالم -

  !نیآورد فیخان !چه عجب تشر یسالم مان -

  ؟یخوبم ممنون ،تو خوب -

  !مزه یب -

  ؟یسفارش داد یزیبامزه ،چ -

  !بود یمنتظر جنابعال رینخ -

  ! میجوجه کباب سفارش داد دوپرس

  شنوم؟ یزل زد توچشامو گفت:خب م محمدرضا

  بگم؟ یچ-

  !یهم بهم بگ یزیچ هی یخواست یم،میکه فقط ناهار بخور یدعوت نکرد نجایتو که منو ا -

  !ومدین ادمیباهات حرف بزنم  خواستمیم یفک کردم درمورد چ یاومدم وهرچ یراه داشتم م ه؟تویچ یدونیم -

  چشماشو درشت کرد وگفت:توحالت خوبه؟ یمان

  آره،چطور؟ -

  !نییوانداختم پا سرم

  !من نگاه کن یتو چشا یسارا-

  ه؟؟ینگاه کردم و گفتم:هااان؟چ یمان یچشما تو

  ؟یداشت کاریتو چ دونستمیکرد وگفت:اما من م اخم

  خب بگو ؟-
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  !یکه کامران و حرص بد یگفت:تو من و دعوت کرد ینامحسوس تیبا عصبان یمان

 دیبرام نداره که بخوام حرصش بدم!اومدم در مورد سع یتیاهم چی!اون پسره نفهم هازیامت 100!نیزهرخند زدم وگفتم:آفر هی

  !باهات حرف برنم

  !!شنوم یدادو گفت:م رونیشو باحرص ب نفس

عقدپسرعمو  گهیکنه!م ینم یقرن زندگ نیکردم نتونستم منصرفش کنم،عمو فرهادم که قربونش برم،اصال تو ا یمن هرکار-

  !ودخترعمو رو تو آسمونا بستن

  کنم؟ کاریگفت:خب،من چ یتفاوت یبا ب یمان

پسره  نیمونده باا نمیهمکه هرروز باهاشونه! یینده!بره سراغ همون دخترا ریبه من گ گهیرو بزن تا د ابویپسره  نیبرو مخ ا -

  !سقف هی ریچندش برم ز

  گه؟یم یبابات چ -

  !شهیسرش نم زادیعمو فرهادِ که حرف آدم نیما شده،اما ا نیب یکه متوجه فرق چند فرسخ چارهیاون ب -

  !کن تیدرمورد بزرگترت درست صح-

  !!یگیم یتو چ گمیم یولم کن تورو خدا من چ -

  !هم مشغول خوردن شد ی!مانزیم یرو دیغذاهاروآورد و چ گارسون

  !و اعالم کنم مینامزد گهیچند روز د خوامیو بدون مقدمه گفتم:م کدفعهی

  !!و دادم دستش ختمیآب ر ،براشیمان یگلو یتو دیو که گفتم غذا پر نیا

  ؟یتو چت شد؟نکنه توام خواستگارم         -

توئه زبون دراز و  امیمجرد بمونم نم یشده؟من عمر ادیاعتماد به نفست ز کمی یکن یچشماشو گرد کرد و گفت:احساس نم یمان

  !!رمیبگ

  !هوو از خداتم باشه -

  نامزدت؟ یجا یکن یمعرف یخوایو م یتو ک نمی!ببستیفعال که ن -

  !خالص شم دیکنم تا از شر سع یو معرف یکیخوام  ی،میدار کاریتو چ -

  !!!باهوش گهیآقا جون به تو م یدونم چطور یاخم کرد و گفت:خاک تو سرت با اون راه حلت،من نم یمان

  خو حسود؟ هیچ -
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  !هااا ینکن نکارویتو چاه!ا یخودتوبنداز یادرمی چاله  از یدار -

  و بشونن سر سفره عقد؟ دیصبر کنم تا فردا،پس فردا من و سع یخوایم یعنیچرا؟-

  !فتهیاتفاق ب نیا ذارمینه من نم-

  !!زمی!!اعتراف کن عزیاریاما به روت نم یخوایگفتم،تو من و م یدیوگفتم:د دمیخند

  !دمیتو ند ییبه پرو یعمرم دختر یحاضرم اعتراف کنم تو -

  !دنیتو نم یخب توام دور برندار،بابام و آقاجونم من و به صدتا-

  !!دیبِدنت به سع خوانیفعال که م -

  !زنگ خورد به من نگاه کرد وسرش و به چپ وراست تکون داد ودکمه پاسخ وزد یمان یکه گوش میغذا خوردن بود مشغول

  بله؟-

  ؟یزنیباشه باباچرا داد م-

  !امیخودم م-

  .و رو قطع کرد یگوش

  بود؟ یک-

  م؟یبلند شو بر-

  بود تلفن؟ یک گمی؟میمان میکجا بر-

  !بود یعصبان میلیکامران،خ-

  گفت؟ یچ-

  !سرکالس باشه گهید قهیدق 10بگوتا تییگفت به دختر دا -

  !هنوز غذام مونده-

  !پاشو لج نکن-

  !امینم-

  !دعوات نکنه امیمنم باهات م-

  !کرده پسره مزخرف ؟غلطیچ-
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  !بلند شدم و اونم رفت حساب کرد وبرگشت یاجبار مان به

  کجاست؟ نتیماش یسارا-

  !اشاره کردم وگفتم:ها اونجا پارک کردم ابونویانگشت اون ور خ با

  !و بده منو سوارشو چیمن و گفت:سو نیسمت ماش رفت

  ؟یچ-

  !کنم یم یو بده !من رانندگ چیسو گمی؟میدینشن-

  خودم مگه چالغم؟ خودیب-

  !بگو چشم!حرف اضافه نشنوم گمیم یهرچ-

  !ستیگفتن تو ذاتم ن یچشم الک یدونیخودتم م-

بار  نیکردن و واسه اول یآهسته رانندگ یخواستیهمسن االن م دونستمیو به زور ازم گرفت و نشست پشت فرمون و گفت:م چیسو

  !یتجربه کن

و  دیپارک کرد!به کامران زنگ زد و شماره کالس وپرس نگیپارک یو تو نیفرمون ماش هیو با  دیبه دانشگاه رس عیسر یلیخ یمان

  !منو به زور برد تا در کالس!!چند ضربه به در زد

  !!دییاومد که گفت:بفرما یسلطان یصدا

  بود تا فرار نکنم خودش وارد شد وگفت:اجازه هست؟ دهیمانتوم و چسب یگوشه  یمان

  !یمحسن یتوآقا دییبفرما -یسلطان

 

هم درست کنار من  ینشستم و مان یخال یصندل هی یرو یکیکالس و به تبع اون من وارد شدم!بدون سالم عل یرفت تو یمان

نشسته بودم و  لکسیسگا!!اما من ر یکنه و بندازه جلو کهیت کهیبه من نگاه کرد که گفتم االنه که من و ت یخشم هینشست!به 

  !!کردم یصحبت م میدائما با کنار دست

صورت کامران  یرو او یو کالفگ تیکه عصبان یکردم مان ی!!اما من همچنان صحبت مسیهم شروع کرد به ادامه تدر یسلطان

  ؟یساعت آخر دهنتو ببند مین نیا شهیبود زد توپهلوم وگفت:م دهید

  !تونم ینه متاسفم نم         -

  !ساکت یعنیدوباره شروع کردم به صحبت کردن!کامران چند ضربه به تخته زد  بعد
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 پیصحبت بودن با من انصراف داد وتمتم توجهش رو به اون داد!منم خودم و با زعکس العمل کامران از هم دنیبا د میکنار طرف

 یبود که رو فمیناهنجار باز و بسته شدن ک یاون سکوت فقط صدا یمشغول کردم،کالس ساکت بود ونگاه ها به استاد تو فمیک

 یو چنگ زد وگذاشت رو فمیک تیبا عصبان دونستیرو م زایچ نیخودش استاد بود و ا هک یاعصاب همه مخصوصا کامران بود !مان

به خانوم  میسپار یآخر و م یو زد و گفت:جمع بند کیسر ماژ قهیترسناک بهم کرد!با چند دق ییخودش و چشم غره ا یصندل

  !!یمیرح

  !متوجه حرفش نشدم شیکالس و مطالب درس رازیکه حواسم همه جا بود غ منم

  !!!!باتو بودا -یمان

  ؟یکه چ مدیفهم         -

  !آخر باشما یگفتم جمع بند نیمتوجه نشد نکهیا ،مثهیمیخانوم رح -کامران

 دینه بنده پس زحمتش و خودتون بکش دیکن سیشما تدر دنیبه شما پول م داایستیمتوجه ن نکهیمثال دکتر مثه ا یآقا         -

  !!فسیوظ سیکه البته زحمت ن

کولمو و برداشتم وازکالس  نی. واسه همادیدهن من فرود ب یتو دادمیکه هر االن احتمال م میدیمشت شده کامران و م یدستها

  !!رونیزدم ب

ندادم که اون از پشت سر مانتوم  یتیمنو پشت سرم بلند شد بهش اهم یمان یاز کالس فاصله نگرفته بودم که صدا یانقدر هنوز

  !دیو کش

  ؟؟یمان هیهااان چ         -

  نه؟ یادب ندار تو         -

  گه؟یمن توالت بودم.د کردنیکه پخش م یزمان رینخ         -

  ؟یمن برد یآبرو یخفه شو سارا         -

  ؟ یکن یباز میکه تا آخر عمر پانتوم بندمشیم یخودم طور ای یبندیاون دهنتو م ای نیبب         -

  !دمیترس یوا یوا         -

امروز سگم به اندازه   یگفتم:مان یبه مان ادیاشاره کردم و با فر یاعصابم بود!!به گوش یورو وردخیدستم مداوم زنگ م یتو یگوش

  !هم دردسر دارم تو خواهشا سگترم نکن یکاف

دست  ذارمیاما نم کنمیمن باشه خودم عقدت م یسارا نیگفت:بب دیرو روش د دیدستم و نگاه کرد تا اسم سع یتو یازگوش یمان

  !بهت برسه یعوض نیا
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  ؟یخوایمنو م یدیخودم و گفتم:د طونیبه جلد ش برگشتم

  !!! که دستم بهت نرسه نیهم ازپشت سر داد زد:مگرا یفرار کردم مان یو گفتم وفور نیا

  !بود!دکمه اتصال وزدم یبلند شد.شماره مان لمیزنگ موبا یکه صدا دادمیبودم و آهنگ گوش م دهیتختم دراز کش یرو

  بله؟         -

  !شاپ....منتظرتم یکاف11فردا ساعت         -

  شاپ چه خبره؟ یکاف ،بعدشمیهم که قورت داد یاحوال پرس یکینه عل یسالم شه،نهیخاک توسرت،ادعاتم دکتراتم م         -

  ؟یبه عشقت اعتراف کن یخوا یم یشدم و گفتم:نکنه عاقل شد ثیبازخب

  !ستیدرکار ن یعشق چیراحت ه التیاشم که عاشق تو باشم!خخر ب یلیخ دیتلفن داد زد:من با ازپشت

  !ااایستین میتحفه ا نیکنم؟حاال خوبه همچ یخودکش یبرم از شدت ناراحت یگینم یآخ         -

  !هااا یزبونِ درازته که تا حاال خونه بابات موند نیبخاطرا         -

دوره و  نیا ینکردم تازه مردا دایو داشته باشه رو پ اقتمیکه ل یمرد نهیبه خاطر ااشتباه نکن اگه تا حاال خونه بابام موندم          -

  ..که ستنیزمونه مرد ن

  گه؟ید یایباشه بابا،حرفِ تو!فردا م         -

ودکتر دارم که تازه مهم تر  پ،باکالسخوشتی  چند تا پسر عمه ایدن نیا یگه؟تویکنم د کاریاون پامو گفتم:چ یانداختم رو پامو

  ! ازهمه عاشقمم هست

  !ییپرو یلیگفت:خ دویبلندخند یمان

  !دمیتخت و خواب یو پرت کردم رو یگوش

عاشق  شینبودم و از کل لوازم آرا شمیخوشگل بزنم.اصوال اهل آرا پیت هیکردم  یشدم سع داریاز خواب ب یحوصلگ یبا ب صبح

 زیم هیشگلم که کال با اون قلب دار زده پشتش معروف بود رفتم سمت رستوران!پشت خو نمیالک ورژلب بودم !سوار ماش

 گهید قهیتماس گرفتم که اونم گفت توراهه و تا چند دق یبالفاصله با مان نیهماز منتظر بودن متنفر بودم واسه  شهینشستم!هم

  !سفارش دادم تا برسه یشکالت کیقهوه اسپرسو با ک هی!منم واسه خودم رسهیم

  !روبه رو شدم ییآشنا افهیکرده بودم که با ق کیفنجون قهوه رو به لبم نزد تازه

  !من نشست یرو به رو یصندل یمن ورو زیم یاومد جلو لکسیر یلیخ یسلطان کامران

  د؟یکن یم کاریچ نجایبپرسم شما ا شهیهم گره خورد وچشامو گرد کردم و گفتم:م یو تو ابروهام
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  !باهاتون حرف بزنماومدم          -

  !ندارم یحرف چیقرار دارم با شمام ه یاما من با مان         -

  !ادینم یمان         -

  !نشده که بهش زنگ زدم گفت توراهه قهیچند دق ؟هنوزیچ یعنی         -

 اگه خودم زنگ بزنم قبول دونستمیدروغ گفته!من ازش خواستم باهات حرف بزنم،م         -

 

  !یکن ینم

مدتم  نیا یکشه فک کن تو یهم طول نم قهیدق10من  ین،حرفهایکنم بش یو برداشتم تا بلندشم که گفت:خواهش م فمیک

  !یهست یمنتظر مان

  برم خوامی!مخوامینم         -

  !سرجات نیصداشو بلند تر کرد وگفت:بش کمی

  !خانوم خواهش کردم ازتون یبپرم بهش لحنش و عوض کرد وگفت:سارا تارفتم

  !نشستم سرجام و اجبارا به حرفاش گوش کردم منم

چندروز  یمان نکهیکنم تاا کاریچ دیدونستم با یگرفتم اما نم یمیتصم هیدونم چطور بهت بگم،من چندوقته  ینم نیبب         -

  !نماقدام ک عتریهرچه سر دیرو گفتم اونم گفت با هییوبراش قض شمیاومده بودپ شیپ

  !به من مربوط نبود نجاشیشونه هامو انداختم باال و گفتم:خب تا ا منم

  !دونم چطور بگم یو گفت:نم نییسرش و انداخت پا کامران

  !!دنیو حرف بزن !!بعدم شروع کردم به خند واریرو تو بکن به د یکشیاگه خجالت م         -

  ت؟یخواستگار امیب خوامیلبخند زدو گفت:م هی

  ؟یگفت ی!صدام وبردم باال وگفتم:چبالیشد اندازه توپ وال چشام

  .....پسرعموت یکارو زودتر انجام بدم آخه ماجرا نیگفت بهتره ا ی!مانیدیکه شن نیلطفا!هم نییارپایصداتو ب         -

به اون  دیکن یفداکار خوادیغلط کرد باشما،حاال واسه من بنگاه ازدواج درست کرده نم یداد زدم:مان یاز سرم بلند شد عصبان دود

  !امیدبرمیخودم ازپس سع دیاحمقم بگ یمان
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  !!تیخواستگار امیمن خودم خواستم ب ستین یمان ای دیمن بخاطر سع         -

  !خودیب         -

احمق و  یمان خواستیکامران ندادم!دلم م یبه صدا یتیرسوندم واهم نمیبه سرعت خودم و به ماش زویم یتراول گذاشتم رو هی

  !تلفن و جواب داد دینکش هیکردم.به ثان دایپ نیمخاطب یاز تو لشویکنم!شماره موبا کهیت کهیت

  !زمیسالم عز -یمان

  ؟یگردیحاال انقدر بدبخت شدم که تو واسم دربه در دنبال خواستگار م زم،احمقیدرمون وعز یدرد ب         -

  !ادیمنم گفتم زودتر ب یخواستگار ادیب خوادیگفت دوسِت داره و م ششیکه رفته بودم پ شینه بخدا،چند روزپ         -

  !ها یگ ینم یچیباباومامانم ه ؟بهیتو غلط کرد         -

 یعمو اهمونیفرهاد بنده  ییآخر هفته قراره دا گهید دیخبر جد هیاتفاقا قبل از تماس تو با مامانت حرف زذم ،تازه          -

  !!تیخواستگار انیب خوانیم یقو اریبه احتمال بس خدمت برسن که یجنابعال

  !!غلط کرده حرومزاده         -

  تو؟ یکرد یچه غلط         -

  !گمشو بابا حوصله ندارم         -

  !!یشعوریذاتا ب         -

  !و قطع کردم حال و حوصله چرت وچرتاشو نداشتم تلفن

  تو؟ یخوابی...پاشو دخترجون چقد م ی.....سارا یسارا         -

 این یماه جون کندم امتحان دادم که مثه امروز استراحت کنماااا!ه 1آوردم و گفتم:آخه مادر من، رونیپتو ب ریبه زور از ز سرمو

  !یسر من روزه خون یرو

  !ادیپاشو حرف اضافه نزن،قراره امشب مهمون ب         -

  !یِواستگارشدم که آخرش گفت خ چشیپاپ انقدر

 دیو با ی؟من نخوام شوهر کنم ک هیچه کار نیخونه،آخه ا نیتو ا یشمس العماره راه انداخت الیپا سر هی که تو نوکرتم آخه د  اَ-

  نم؟یبب

!در کل هیحساب است،آدمیباح گنی!مکننیم فیازش تعر یلیپسره خ نیشوهر کنن!تازه ا یروز هی دیبا شه؟همهیمگه م خودیب  -

  !تمومه یهمه چ
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  !کن مامان ولم

  !پاشو زود  -

دوش  هیصبحونه مَشت خوردم بعدم  هیرفتم  نینه بگم و خالص!!واسه هم هیقراره  دونستمیواسم مهم نبود چون م هیقض ادیز

  !کمدم درآوردم و آماده کردم واسه شب یدست لباس خوشگل از تو هیگرفتم و یحساب

 به آب به سر وصورتم زدم و شروع کردم  هیکرد تا حاضرشم!بلند شدم و  دارمبی مامانم تا  چرت قشنگ زدم هیو خوردم و  ناهار

 ینشسته و داره بهم از اون لبخندا یمان دمید نییسرم کردم.رفتم پا دممیوشال سف دمیپوش یکت وشلوار زرشک هیدن،پوشی لباس

وگفت:اول  دیپر شیآت یذره کوتاه بود مثه اسپند رو یعقب رفته بود و کتم که  کمیشالم که  دنیبا د هوی!بعد زنهیمرموزانه م

  !شال تو بکش جلو و دوم برو اون کت و عوض کن

  ؟یچ         -

  !ستنین یقبل یخونواده امشب مثه دفعه ها نیبلند تر بپوش!ا یزیچ هیبرو عوض کن کُتِ تو و          -

آخوند،ماخوند  یچشمک زدم و گفتم:ناقال نکنه رفت هی ارن؟بعدمیب فیقم قراره تشر هیحوزه علمامشب از  سِ یوا،نکنه ک         -

  ؟یکرد دایواسم پ

  !نیاما مذهب ستینه آخوند ن         -

  ! رفتم لباسام و عوض کردم الیخ یب نایکه اساسا خودم و سپرده بودم دست ا منم

با  یآقا هیدر منتظرشون شد،منم که منتظر بودم االن  یدرو باز کرد و خودشم جلو یصدا کرد مان فونیبود که آ 20ساعت بایتقر

با اون  یبزنم تو کله پوک مان یکیوبگه سالم خواهر!اون وقت منم غش غش بخندم و نییجلو و سرشو بندازه پا ادیب شیمتر ر هی

بودن  یچادر نیکه همراهشون بودن در ع ید خانومتعارفشون کرد !چن یاومد کنار لبم!مان خندلب هیخواستگار آوردنش!ازتصورم 

 دنیمحترم بود اما...اما باد یلیخواستگاره خ  یکه سنش باال بود وحدس زدم پدر آقا یآقا هیکرده بودن. شیوآرا کیش یلیخ

قدرت جمع  یحت دیلبم ماس یرو کرد؟لبخندیکار می...اون توخونه ما چیدر خشکم زد.کامران سلطان یخواستگار جلو یآقا

 یوگرنه زودتر م یانقدرخوشحال شده بش دنمیکردم از د یکردنشم نداشتم!با وقاحت تموم اومدکنار گوشم و گفت:فکر نم

  !کنم مهیق مهیرو ق یاون مان خواستیاومدم.بعد دسته گل و داد به دستم!دلم م

که  میدی!اما خدمت رسدیندار یکه شما از خونواده ما شناخت چندان دونمی،میمیرح یگفت:آقا ینیکم مقدمه چ هیبعداز  پدرش

  !کنم یسارا خانوم و واسه پسرم خواستگار دیاگه شما اجازه بد
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 نیبود که اجازه دادم ا یندارم وصرفا بخاطر مان یشناخت چیمن ازشما ه نیکه خودتون فرمود ،همونطوریسلطان یواهلل آقا -بابا

 شونیاجازه رو صادر کردن چون ا نیجان ا یپدر بزرگ سارا یعنیپدرم  نکهیبادخترمه در ضمن ا میمتص یمراسم برگزاربشه،ول

  !دنیروکش یسارا تیزحمت ترب

  !با دختر خانوم شما داشته باشه یصحبت هیپسرم  دیدیپس اگه اجازه م         -

  !نداره یاشکال         -

 !کن ییاتاقت راهنما یجان بابا،آقا کامران رو تو یسمت من کرد وگفت:سارا باباروشو

  !دییگفتم بفرما ظیمن کامرانم بلندشد ازپله ها رفتم باال اونم اومد در اتاقم و باز کردم وباغ بابلندشدن

رت چون به ضر ینکن ییبود که نوشته بود:بهتره کار احمقانه ا یاومد.مان لمیزنگ اس ام اس موبا یکه صدا دیطول نکش یانقدر

  ؟یبکن یچه غلط یخوای!منم جواب دادم:برو بابا مثال مشهیتموم م

بابات  شیآبروت پ یخوا یاگه نم ادته؟پسیرو که  یدانشگاه قبول شد یدیکه فهم یشب یزنگ زد وگفت:سوت قهیاز چند دق بعد

  ؟ی!اوکیکنیکامران گفت قبول م یبره هرچ هیو بق

  !به اجبار گفتم:به جهنم باشه منم

و بابا  یشدم مان یاضیکنکور ر 10نفر  دمیکه فهم یاون شب تو ذهنم پررنگ شد شب ادهیلعنتم کنه با اون رفتار احمقانم!!  خدا

بود که  نجایجالب ا دمشیرو بغل کردم و محکم بوس یبابام مان یلحظه برق قطع شد و من به جا هیبودن  سادهیکنار هم وا

خداروشکر قبل از اومدن برق من  نکهیکردم تا ا یاز خودش جدا کنه من ولش نم منو خواستیم یبدبخت هول کرد و بود هرچ

کنه بهرحال مطمعن بودم من و مثه  یمن باز یکه با زندگ ستین یآدم یدادم که مان یدواریازش جدا شدم .بازم به خودم ام

  !خواهرش دوست داره

  ؟یازم بپرس یخوا ینم یزیکه تا اون لحظه ساکت بود بالخره سکوت رو شکست و گفت:چ کامران

  ؟یگذاشت یچه قرار یتو با مان         -

!درضمن یتا توهم من وبشناس میرو باهم محرم ش یماه 1 هی شنیم یگفتم اگه اشکال نداره و خونوادت راض یمن به مان         -

  !دونمیحد و حدود خودم و م هستم که ینگران نباش من آدم

  !مثال دکتر ینبود نجایکه االن ا یدونستمی خودتو وحدود  اگه حد         -

  !شروع نکن لطفا         -

  ماه من عقد دائم و قبول کنما؟ 1که بعد از اون  ستین ینیتضم چیقبول،فقط ه         -

  !فتهنی  اتفاق نیتا ا کنمیخودم و م یسع یباشه ول         -
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  !به سالمت         -

  !ماه 1 نیاحمقانه شو گذاشتم واسه هم نکاریا یحساب منو کامران برا هین،تسوییبعد رفتم پا قهیرفت و ومنم چنددق کامران

مسئله  نیاز طرف بابام بود که کال باا غهیتعجب قبول کردن پبشنهاد ص یو خوند ،برام جا تیمحرم غهیکامران همون شب ص پدر

 ییا جهیتا به نت میحرفامونو بزن رونیب میمدت بر نیا یشد تو م،قراریمشکل داشت!از اون شب من وکامران بهم محرم شد

 من یبرا جهینت م،اگرچهیبرس

 

  !روز روشن بود مثه

 یدر از رو یم ،با صدااتاق یکردن مچاله شده از پله ها رفتم تو یبادش وخال هویکه انگار  یبادکنک هیکه رفتن منم مثه  مهمونا

  !تخت بلند شدم

  !تو دییبفرما         -

 یچی...هسیگذاشتم و گفتم:ه مینیب ینشست تا رفت حرف بزنه،انگشت اشاره مو جلو وترمیکامپ یصندل یاومد داخل و رو یمان

  !بردم ضیاز سخنان گوهر بارتون ف ینگو!امشب به اندازه کاف

  !چشمم یداد زدم :پاشو از جلو بعد

باخبرم به همون اندازه از پاک بودن  دیبودن سع فیهمون قدر که ازکث نیاز دستم اما بب یهست یعصب دونمیصبر کن،م         -

فرانسه با  یکه مااز تو یدونیو آزاد دست از پا خطا نکرده م بیکشور غر یوسالم بودن کامران مطمعنم!اون امتحان پس داده تو

  !تو یماه فقط فرصته برا 1 نیبا خودت لج نکن،ا یکن یم یبا سرنوشتت باز یتو دار ناسمششیخوب م یلیپس خ میهم دوست

  !خداحافظ         -

دست لباس  هیبلندشدم و  نمیریافتاده خودم و زدم به خواب!صبح از خواب ش یوانگار نه انگار که اتفاق دمیدوباره دراز کش منم

  !برداشتم و راه افتادم زیم یواز رو چیتا ساعدم دادم باال.سو نمویوطبق معمول آست دمیساده پوش

  !دوشم یپارک کردم وکوله مو انداختم رو نگیپارک یتو نمویاول از ترم آخر!ماش روز

  کردن؟ینگاهم م یجور هیبچه ها اومده بودن و  همه

  ن؟یازجنگ برگشت هیها رو...چ افهیق         -

  جنگ؟ یشما قراره اعزام بش رینخ -بهروز

  چه خبره؟ نمیدرست حرف بزن بب         -

  !یبابا پروژه تو افتاده با سلطان یچیه         -
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  ؟یشما چ ؟پسیچ یعنی         -

  !میدار یحیامروزم کالس توج میهست یما همه با سعادت         -

فقط تو  ییکردجابه جا شدیکار نم چیجلسه اول ه یخودم خفه کنم!تو یکارو با دوتا دستا نیاون لحظه مسبب ا خواستیم دلم

نشستم و مغموم وبه قول احسان  دیب ریبچه ها رفتن سرکالس و منم تنها رفتم پاتوق!ز نیجلسه دوم ممکن بود واسه هم

  !کالس بود یدلم تو مشچمنا رو کندم،کالفه بودم ه یکی یکی  دلشکسته

  کردن تنهات گذاشتن؟ یدوستات نامرد یآخ         -

  !کنهیشو به درخت داده و داره بالبخند نگام م هیکامران تک دمیکنم د دایبود برگشتم تا صاحب صدا رو پ کینزد صدا

  ؟یفهم ی!میینکردن،نامرد تو یدادزدم :دوستام نامرد بایتقر

  شدم؟ یکردم که متهم به نامرد کاریچ دییبفرما شهیم ن،دوماییارپایاوال صداتوب         -

  ؟ یاستادش تو باش دیبرداشته بودم نه تو!حاال چرا با یمن پروژه آخرم و باسعادت         -

  !کالس و بردارم هیبود ازمن خواستن  ادینداره.تعداد ز یمسئله به تو ارتباط نیکرد وگفت:ا یلحن شو جد کامران

  !کالسبرم اون  خوامیبه هرحال من م         -

  داره که کالس من نداره؟ یچ یکالس سعادت         -

  !!از همه مهمتر درحال حاضر مجردِ پ،مهربون،تازهیاستادخوشت هیگفتم: ارمیحرصش و درب نکهیا یبرا منم

  !دخترِ لوس و محرم خودش نکرده هی شبیمثه من د یگیحرصش گرفت و گفت:راست م اونم

  !یکالس سعادت رمیبهرحال من م-

  !شهینم -

 

  !!اون تا االن نشده بدون من کالس برگزار کنهفرستهیو م یکی ایدنبالم  ادیم یسعادت ای قهیدق5م؟تایببند شرط

  ؟یباشه،شرط چ         -

  !امشب شام         -

  !!قبوله         -

  !کتریاومد نزد یداشت م کامران
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  !جلو ایدادزدم:انقدر ن منم

  چرا؟         -

  !یدیازدواجم وپِر م یسایچون کِ         -

  ....رفته در حال حاضر ادتی نکهیمسخره!مثه ا         -

  !مو ازدست بدم گهید یتهایماه موقع1نیخوام بخاطر ا ینم نیواسه هم دونمیبله بله م         -

سرکالس خودش واسه  یایکه احسان اومدجلو وبه کامران سالم کرد بعد رو به من گفت:استاد گفت ب میبحث بود درکشاکش

  !کنهیدکتر هماهنگ م یباآقا ییجابجا

  !امیذوق کردم و رو به احسان گفتم باشه تو برو من خودم م یدلم کل یتو

  !!آوردم واسه کامران رونیرفت و منم زبونم تا انتها ب احسان

  ؟یبر یخوایاخم کرد وگفت:جمع کن اون زبون و تا لوزالمعدت معلوم شد.حاال م کامران

  !دنبالم و نرم ادیبهنام جون ب شهی!گه میپس چ رمیبعله که م         -

  !!یتا آخرترمم انقد خوشحال و خندون باش دوارمیو با حرص گفت:باشه برو!ام دیاخماشو درهم کش کامران

کردم! رفتم سرکالس وچند ضربه به در  یدوشم و با همون لبخند ازکامران خداحافظ یبرداشتم وانداختم رو نیزم یازرو کولمو

  !دییزدم و استاد گفت:بفرما

  !سالم استاد         -

  !خانوم نیکرد و گفت:چشم ما به جمالت روشن شد کالس ما رو منور فرمود یسالم کشدار هی یسعادت

  !استاد  کنمیتا بناگوش باز شد وگفتم:خواهش م شمیتعارفات ن نیبا ا منم

 یقد نعلبک یو بطور خالصه براش گفتم واونم با چشما تمیو محروم شبید هیرفتم کنار احسان نشستم و شرح قض شهیهم مثه

  !نشستم شیو کنار صندل میسمت مر دمیروشو طرف تختخ کرد پر یافتادم وتا سعادت یزیچ ادی کدفعهی!کردیفقط بهم نگاه م

جام چشاش گرد شد و کله شوبه چپ و راست تکون داد و گفت:اعوذ باهلل من  یناگهان رییتا سمت بچه ها برگشت از تغ یسعادت

  !!میالرج طانیالش

  !!میالرج طانیو گفتم اعوذباهلل منم ش دمیخند یحرفش کل نیباا

درسته!اعتقاد نداشتم  یلیکارش خ گنیکه م ریجع به همون فالگشدم!را میبا مر یدرآوردم وشروع به نامه نگار فمیک یوازتو دفترم

 میشد یغضب آلود سعادت کمیو  رهیخ یدرس و نگاهها الیخ یب میومن و مر دادیداشت درس م یفضول بودم!! سعادت یاما حساب
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دستم  ریاومد طرفمون و دفترچه من و از ز یکه سعادت میدیخوبش وقرار ومدارها رس یجاها ه.بمیو ادامه داد مونیو نامه نگار

که راجع به  ییشدم نه بخاطر حرفها نیدفترچه مو نگاه کنه شرمگ اتیاگه بخواد محتو نکهای  لحظه از هیو باخودش برد! دیکش

رو نوشته بودم  یامضا کردم و ساعت و روز کالس سعادت رشیبودم و ز دهیاون صفحه کش یکه باال یزدم بخاطر اون آدمک ریفالگ

  !!یراجع به سعادت گهیخنده دار د یزایچ یو کل

  !رمیتموم شد و من رفتم دفترچه مو پس بگ کالس

 نی!رفتم سمتش و به آدمک اشاره کرد و گفت:به نظرت واقعا من ازنهیدفترچه مو باز کرده و داره لبخند م یسعادت میدید

  م؟یشکل

  د؟یکن یم یکیرو با خودتون  یخوشکل نیادمک به ا نیدکتر ا یقاآ هیچه حرف نیتموم گفتم:ا ییبا پرو منم

  خانوم؟ میلبخند مهربون زد وگفت:داشت هیکردو  زیچشامو ر بعدم

  !کردم یو گفتم:شوخ دمیخند

  !دونمیم         -

  !ادیکار بدم م نیمن از ا یدونینباشه ،م گهیکار د هیسرت تو  دمیدارم درس م یوقت گهیمو داد وگفت:د دفترچه

  !باشه         -

مشت  هیو رمال که  ریفالگ شیپ رهیکرده است که نم لیمثه شما که تحص یرفتم که گفت:درضمن خانوم،آدم یم داشتم

  !بدن لشونیمزخرفات تحو

  او دفترچه مَردُم نه؟ کشهیمثه شما که سرک نم یکرده ا لیآدم تحص هیمهربونش پرو ترم کرد و گفتم: لحن

  !من مهمتره یحرفها دنیکه از شن یسینو یم یدفترچه چ نیا یگفت:کنچکاو بودم تو دویخند

  تون؟ یحس کنجکاو نیحاال ارضا شد ا         -

  !!آره         -

  !!هااا یریدر رفتم که بلند گفت:نِم سمت

  :کجا؟دمیبا تعجب پرس  برگشتم

  !ریفالگ شیپ         -

  !!رونیکنم و اومدم ب یردش فک مسمت در و گفتم:در مو برگشتم
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 یخودشم باشه مخالفت یحفظ آبرو یبذاره و مطمعن بودم کامران برا ونیرو با کامران در م ییجابه جا هیشده بود بهنام قض قرار

دادم با  حیاز پروژه هام کامران بود!ترج یکیتا در مورد پروژه هام باهاشون حرف بزنم!استاد  دمیاسات هیبق شیکنه!منم رفتم پ ینم

تا موضوع پروژه مو مشخص کنم و  ششیشده بود که رفتم پ 5بایاتفاقم افتاد.ساعت تقر نیبزنم!ا رفآخر ح یکامران ساعت ها

  گه؟ید یبخوام !آخر حرفاش گفت:شام امشب و هست ییازش راهنما

  !منتظرم نیباشه تو ماش         -

 امیم گهیساعت د 2داد:تو برو خونه من  امیبعد پ قهیچند دق هیبزنه، تا زنگ نیماش یکردم و رفتم تو یبچه ها خداحافظ با

  !دنبالت

  !امیب یبرم ه یشده مگه من راه قرض دارم ه 7من تا برسم خونه  ییخودم گفتم:وا چه آدم مسخره ا با

و  نیخنده چندتا دختر اومد.منم لجم گرفت،ماش ی!پشت خط صدازنمیزنگ زدم،اروم گفت:من تو جلسه ام بعدا زنگ م بهش

 شیپ میرسه خونشون!من رفتم سمت خونه اونا تاباهم بر یم گهید قهدقی چند وگفت  زنگ زدم میراه به مر توی  روشن کردم

 

  !ریفالگ همون

 ،دویکیو داد واسه جنوب تهران بود  ریدر!ترمز زدم سوار شد و آدرس فالگ یمنتظر جلو دمیساعت بعد در خونشون بودم د کی

  !گوشم یرو گذاشتم تو یبود که کامران زنگ زدوهنزفر 9!ساعت حول و هوش میبود یراه م یتو دیبا یساعت

  بله؟ -من

  سالم -کامران

  !کیعل -من

  ؟ییکجا -کامران

  !رونمیب -من

  !میدیرس نجاستیگفت:هم میکه مر زدمیحرف م داشتم

  !خاموش کردم و نیزدم و ماش ترمز

  ؟یهست یتو با ک -کامران

  !میمر -من

  !گفت:بله یمردونه کلفت یصدا هیزنگ و فشار داد و بعد  میمر
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  ؟یکامران از پشت تلفن داد زد تو کجا رفت کدفعهی

  !تر!گوشم کر شد واشی         -

  دارن؟ فیم،تشریخانوم کار داشت رایگفت:با حم میمر

  !تو ایگفت:آره ب فونیپشت آ مرد

  !درو باز کرد بعد

 

  !شبه 9ترسم!ساعت یم ه؟منیک اروی نیزنه خودش تنهاست پس ا یگفتم:تو که گفت میداشتم به مر یبعد احساس

  !گفت خودش تنهاست منم بار اولمه ازیدونم،نیمن نم -میمر

آدرس  نتیتو ماش یریم عیو تو!سر دونمیتو من م یبود بلندتر داد زد:به خدا اگه بر دهیمارو شن یحرفها نیکه تموم ا کامران

  !دنبالت امیم یدیم

 یتو میغلبه کرد درو بستم و رفت میاحساس ترسم برکنجکاو یدم،ولیترسیشدم هم کنجکاو بودم چه خبره اون تو هم م یجور هی

  !مینشست نیماش

  !امیکامران گفتم:خودم م به

  !الزم نکرده آدرس و بده         -

  !تر حرکت کن بهت برسم واشی یزنیهم م یباال،قفل مرکز یدیها رو م شهیو به کامران دادم وگفت:ش آدرس

  ؟یزنیحرف م یساعته باک میکه کالفه شده بود گفت:تو ن میمر

  !یبا مان         -

و  میو بدم به مر نیزنگ زدو گفت ماش میبه گوش مبودی راه تو  ساعت که مین هیمردک افشا بشه! نیخواستم رابطم با ا ینم

  !دوتا دستم خفه اش کنم نیبا ا خواستی!دلم منشیخودمم برمم تو ماش

و دادم به  نیو پارک کنم و خودشم از کنارمون رد شد و دور زد وچند متر جلوتر پارک کرد!ماش نیگفت ماش دیبهمون رس یوقت

نرم حرکت کرد و رفت  میشدم ومر ادهیپ میاز پشت هواش و داشته باشهم  یوگفتم اون جلوتر حرکت کنه و منم با مان میمر

  !جلو

  !رقص آتش معلوم بود بیسوار شدم،از توچشماش عج یحرف چیپام ترمز زد!بدون ه یهم دنده عقب گرفت و جلو کامران

  د؟یکن یم یوقت شب چه غلط نیمحله اونم ا نیشما تو ا -کامران
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  !و جواب شو دادم نیماش شهیروم وکرده بودم سمت ش من

  اد؟یسرت ب ییبال هیخونه  نیا یتو دیشا یخودت فکر نکرد ؟بایبلند تر داد زد:باتواما مگه کر بعد

  !که نرفتم ،حاالیزن یداد زدم:چرا انقدر نعره م منم

  !اگه من زنگ نزده بودم که معلوم نبود         -

  !خواستم برم ینم دمیاون مرد و شن یصدا یتنکن من خودم وق نیانقد به شعورم توه         -

  بود؟ یاونجا خونه ک نمیاصال بگو بب         -

  !دمیسنگره سکوت رو چسب نیکرد،واسه هم یبود تا آخر عمرش من و مسخره م ریگفتم غالگ یم اگه

  !زنم به من نگاه کن یباهات حرف م یدادزد:وقت کامران

  !فرمون بود با دست راستش چونمو گرفت و سرمو محکم برگردوند سمت خودش یچپش رو دست

  !بهم بخوره یدست مرد ادیحرکت خونم به جوش اومده بود داد زدم:به من دست نزن!بدم م نیکه از ا من

نگفتم جلسه  ؟بهتیوفعال نامزدتم ومحرمت،در ضمن مگه تو قرار نبود خونتون منتظرم بمون ستمین یاوال که من هرمرد         -

  !امیام تموم بشه م

  جلسه؟ یگیگفتم:جلسه؟تو به اظهار فضل واسه چهارتا دختر عفب مونده م ییپوزخند زدم و با لحن مسخره ا هی

  شد؟ تیو گفت:حسود دیخند

  !عمرا         -

  !صورتمو کردم سمت پنجره بعدم

  !دانشگاه میدنبالت بر امیفردا م -کامران

  !فردا کالس ندارم من         -

  ؟یسراز اونجا درآورد یبهم امشب واسه چ یباشه،در ضمن نگفت         -

  !در خونمون میدیندادم،س جوابشو

  !یشدم که گفت:به مامانت بگو با من بود یم ادهیپ داشتم

نبود همه  یراجع بهم بکنه،آخه اون منطقه خوشنام یخواست فکر بد یداشتم،دلم نم کاریخواست بهش بگم اونجا چ یم دلم

  !کردم و رفتم باال!به بابا و مامانم سالم کردم یتوش بود!خداحافظ یجور آدم
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  ؟یکجا بود -بابا

  !رونیبا کامران رفته بودم ب         -

  ؟یشام خورد -مامان

  !آره         -

  !یکه شام نخورد یکرد یم یت شب با کامران چه غلطگفت اون وق یگفتم نه،نم ی!اگه میکشک چ یشام چ حاال

 

  ششم قسمت

شلوار  هی یسبز ارتش یمانتو هیکرد،بلند شدم مسواک زدم وصورتمو شستم و رفتم سراغ لباسام! دارمیب میزنگ هشدار گوش صبح

وقت خوشم  چهی  جلو چون دمیمانتوم و باال زدم و مغنه کوتاهمو سرم کردم اما کش نیآست شهیمثه هم دمیتر بود پوش رهیت کمی

مجبور بودم مثه سابق  میو داده بودم به مر نمیماش اط،چونی!کولمو برداشتم ورفتم سمت حرونیب زمیاومد موهامو شلخته بر ینم

  !با دو چرخه برم دانشگاه

  !زنگ زد شماره کامران بود میانداختم که گوش کولمو

  بله؟         -

  دنبالت؟ امیسالم ب         -

  !مونده با توبرم دانشگاه نمیهم         -

  ه؟یمگه چ         -

کش بهش  یاستاد باشه و هزار جور فحش کشدار و ب نیخواست سر به تن ا یگن تو که دلت نم یاون وقت بچه ها نم         -

  ؟یشد باهاش پسر خاله شد یچ کدفعهی یدادیم

  ؟یدادیتو به من فحش م         -

  !آره خب باهات بد بودم وهستم و خواهم بود         -

  !برهیم نیشو از ب ندهیگو تیبدون فحش اول از همه شخص         -

  !شد ریکالسم د حت،خداحافظیخب بابا نص یلیخ         -

  نه؟ ای امیب         -

  !نه خداحافظ         -
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کال معروف شده بودم تو  رفتمینداشتم همش با دو چره م نیکه ماش زمانای اون دانشگاه سمت رفتم شدمو  دو چرخه سوار

  !دانشگاه

منتظرم بودن، اون  دیهمون ب ریز یعنی  یشگیپاتوق هم یبچه ها تو شهیمحوطه مثه هم یدوشم و رفتم تو یانداختم رو کولمو

کالس زبان  10تا 8!میدادیو نشونش م میکه انجام داد ییپروژه هامون و تا اونجا دیبا میبا کامران کالس داشت 3تا 12روز ساعت 

 ادیچرا م یمیخانوم رح نیگفت:من متعجبم ا یاستاد زبان م یفیلط یشد البته آقا یرسپ یو خوش یبه خوب میداشت یتخصص

  !زبون دارن یبه اندازه کاف شونیا نهیشیسرکالس م

باهام کار داره منم روم نشد بهش بگم  دیاتاق اسات یتو ششیپبرم  11بهم زنگ زد گفت:ساعت  یبود که سعادت میون 10 ساعت

کامران و پروژمو  شیدادم اول برم پ حینه!ترج ایکارم معلوم نبود به کالس کامران برسم  نیقبول کردم!باا نیکالس دارم واسه هم

  !وغرغراشو نشنوم نمشینشونش بدم تا بعد از کالس نب

  !دییکردم و رفتم در زدم گفت :بفرما دایتابلو شماره کالسشو پ یبود که از رو قهیدق 10و 10ساعت

  رم؟یتونم چند لحظه وقت تونو بگ یتو وگفتم:م رفتم

گفت:خانوم چه وضعشه،استاد داره درس  هیکارشناس 4ای3ترم  نیاول نشسته بود ومعلوم بود که از ا فیدختر که رد هی کدفعهی

  !!ها دهیم

  !سرکالسِ تو دهنتم ببند نی!بشیبا تو حرف زد ننه قز یتموم گفتم:ک یبا خونسرد منم

 گهیساعت د 1 یِرفتار به دور از ادبم گفت:حق با خانومه ناصر نیاز ا یکالس هرهر کردن وکامرانم عصبان یحرفم پسرا نیباا

  !یمیرح ن،خانومیپشت در منتظر باش شهیکالسم تموم م

  !ورفتم دمیزهر خند زدم ودرو محکم کوب هی

 یشماره کالس سعادت ندفعهای تابلو سراغ  اون دختره رو کرده!منم دوباره رفتم یحرکتش بدم اومده بود مثال طرفدار نیا از

چند تا ضربه زدم به در!کالس آروم بود معلوم بود اونم  دمیبود،سالنه سالنه از پله ها رفتم باال به کالس که رس302گشتم،کالس 

  !دییبفرما:ت!صداش اومد که گفسیمشغول تدر

  ام؟یتو وگفتم:شرمنده اگه بد موقع است برم بعدا ب رفتم

  !تو خانوم ه،بفرمایحرفا چ نیزد و گفت:ا یخوشکل لبخند

  !دانشجو منه نیتر طونیوش نیبهتر یمیبه دانشجوها گفت:بچه ها خانوم رح رو

  !!شمایم ریتبخ دیکن فیتعر گهیخرده د هیو گفتم :استاد  دمیخند

  هست در خدمتم؟ ی...جانم امرطونیش یزد و گفت:ا قهقه
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  !نامم باهاتون مشورت کنم انیهمون پا ایفقط خواستم در مورد پروژه آخرم          -

  !بحث وجمع کنم،بعد سروپا گوشم نیا قهیدق 10!مننیاشاره کرد وگفت:بش یصندل به

  !رفتن یکی یکیربع بحث شو تموم کرد و بچه ها  هیو سر  سیکرد به تدر شروع

  !شنومینشست روبرمو گفت:جانم ؟م بالبخند

  !هیعال شهینگاه کردن گفت:مثه هم قهیطرحمو نشونش دادم!بعد از چند دق نیتاپمو درآوردم آخر لپ

  د؟یصحبت کرد یواسه پروژه شماست!با دکتر رحمان نیا         -

  !امشب زنمینه بهش زنگ م         -

  !و ادا کنم نمیتا دِ زنمیطرح م هیکنار پروژه تو منم  سم،دریپروژه بشه افتخار تدر نیا خوامیم یسارا         -

  !و نظرت و بده نیو داد بهم وگفت:طرح آخرم و بب فلشش

 یلیکردم وقت داشت خ یکه بهش مراجعه م یمودب بود در هر زمان یلیکردم ازش!رفتارش با کامران فرق داشت خ یخداحافظ

کل کل اما عاقل و  هیبودو پا طونینبود!ش فیاما نگاهاش آزار دهنده وکث شدیم رهیبهم خ یلیوقتها خ ی!بعضذاشتیبهم احترام م

  !مهربون بود و واقعا کار بلد

  !زنگ خورد میچمنا ولو شدم!گوش یتو محوطه رو رفتم

  ش؟یفرما

  ؟ییکجا -کامران

  !محوطه یتو         -

  !منتظرتم دیمن تو اتاق اسات ایب         -

  !یکرد شویباش که طرفدار یبرو منتظر همون خاله قز         -

  !یباهاش بد صحبت کرد یلیکردم مطمعن باش حق با اون بوده!توهم خ یطرفدار ؟اگهیزنیم هیچه حرف نیا         -

  !یهم دوسش دار یادی!معلومه که زیکن غهیاون و ص میرو فسخ کن غهیامروز ص ؟چطورهیشد ،ناراحتیآخه اله         -

  ؟یگیم یدار هیچرت و پرتا چ نیا         -

 !یخداحافظ         -
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  شه؟یم یپروژت چ         -

  !سطل اشغال یانداختم تو ییپروژه مو بااستادش دو تا         -

  !رو قطع کردم یگوش

بود بهرحال  یبود!طرحش عال زیچ یبود که هدفمون  بیو نگاه کردم عج یتاپ و روشن کردم و فلش وزدم!طرح سعادت لپ

  !داشت یمعمار یدکترا

  !کردم داشیچمنا پ یپخش و پال شده رو یبرگه ها یاز البه ال  خوردیزنگ م میگوش

  بله؟         -

  !سرکالست یایم یشمی بلند  مثه آدم         -

  !باشما کالس ندارم گهیمن د         -

  !یپروژه تو با من برداشتچرا          -

  (ارمینامم و با بهنام جونم برداشتم!)بهنام جون و از عمد گفتم تا حرص شو درب انیپا رینه خ         -

  !نمیپروژه تو بب خوامیسرکالس م ای،بیلوس نشو سارا         -

  !هیرو داشته باش واست کاف یخواد شما همون خانوم ناصر ینم         -

 یطرفدار یاز تو که زنم بود دیاون دختره نبود!با یکه تو بود ییحق با تو بود!جا خوامیم ؟معذرتیصبح ناراحت یازماجرا         -

  !دیکردم نه اون ببخش یم

خونده شده فقط  تیمحرم غهیص هیمن و تو فقط  نیب نیحواله کنه،بب گهید یتو جا ی!زنم؟برو بابا خدا روزیادیز یزدم:غلطا داد

  !انقد زن زن نکن ؟پسیدی!فهمنیهم

  !باال یایومنم استادت!بهتره ب یدرحال حاضر تو دانشجو خوام،امایم د،معذرتیگفتم ببخش         -

پروژه اون کار  یپنجره کالست نشستم دارم رو یدرست رو به رو نییمحکم گفتم:نه گفتم که با بهنام برداشتم،االنم پا منم

فروشه!االن که دارم فک  ینم  ییخنگه ترم سه ا هیدر ضمن من و به  رهیگ یم لمیهم تحو یکل !تازه اون از تو مهربون ترهکنمیم

  !کنم برم زن بهنام شم خرو فس غهیبهتره ص نمیب یکنم م یم

  !یسرکالس گهید قهیدق 3سارا تا اریسگ منو باال ن ی:دهن تو ببندواون رودیداد زد که چهار ستون بدنم لرز یطور هی
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  ام؟ین اگه

  ؟یدیشونمت سرکالس!فهم یو م رمیگ یهمه بچه ها دستت و م یجلو امیم         -

  !تو رو خداها یای!ندیچه تهد یوا یوا -

  !امیتا ب نیبهت دست بزنه!بش یمرد هی ادیبدت نم ادمیباشه،پس ز -

جمع کردم و  لموی!بلند شدم وساکنهیکه بخواد م یروانش پاکه کار دونستمیندونستم !م زیرو قطع کرد!موندن و جا یگوش یزرت

موهاشو ودوباره  یدستشو کرد تو کنه،کالفهیور و اون ور و نگاه م نیوا دیب ریرفت ز دمیشدم!د میوقا نایماش نگیپشت پارک دمیپر

  !دمیخند زیو گر بیتعق نیبه ا یبرگشت!نشستم پشت نرده ها و کل

بود بلند شد،کامران  میزنگ گوش یبود که خونه بودم،ساعت ماهان که رو میون6سمت دوچرخه و رکاب زدم تا خونه.ساعت رفتم

  .بود

  دکتر،احوال شما؟ یخونسرد گفتم:سالم آقا یلیخ

  !رونیشام ب میدنبالت بر امیسالم،حاضرشو ب کیعل-

  خرده زوده؟ هی یکنه امشب واسه تالف یخنده داشت گفتم:فک نم هیکه ته ما یلحن هی با

مونه واسه  یامروز م یکنم،تالف ینم یمو با کارم قاط یشخص یوقت زندگ چیکه من ه یمتوجه شده باش دیبانابغه،تاحاال  -

  !دانشگاه

  !امیباشه،بگو کدوم رستوران خودم م -

  !اونجام 8دنبالت،ساعت امیخودم م -

مناسب  یچ نمیرفتم در کمدم و باز کردم تا بب یم رونیبود که باهاش ب یبار نیرو قطع کردم .بلند شدم لباس بپوشم،اول یگوش

 یدر.درو باز کردم رفتم تو ی.با تک زنگش خودم و رسوندم جلودمیروشن پوش نیشلوار ج هیو  یمانتو خاکستر هیهمون و بپوشم!

  !شده بود پیخوشت شییخدازده بوداا  پیت بینشستم،عج نیماش

  !سالم بانو کیعل -کامران

  ؟یو گفتم:سالم خوب دمیخند

  !یمعلومه که توبهتر -

  !حالم خوبه یلیآره من امروز خ -

  !ییپرو یلیخ-
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  !ازم بلندتر بود یسانت 10 هی میپارک کرد،کناهم که بود نگیپارک یو تو نیرفت و ماش کیش یلیرستوران خ هی

  ؟یبود که کرد ییصاف نشست و گفت:امروز چه کار احمقانه ا یصندل یم،رویو غذا سفارش داد مینشست زیم هی پشت

  !نکردم یتموم گفتم:من کار ییپرو با

  با من؟ یلج و لجباز ؟بخاطریبرداشت ینامه تو با سعادت انیچرا پا-

  !هم خوب بود یسعادت شنهادیآره!اما خب پ شترشیزدم و گفتم:ب لبخند

  بهت داد؟ یشنهادیچه پ کهیو گفت:اون مرت خرده صداش و برد باال هیو گرد کردو  چشماش

  !یپیبه اون خوشت ه؟ئختریچ کهی،مرتیسرت دکتر ریمودب باش مثال خ کمی -

  بهت داد؟ یشنهادیچه پ گمیکرد و گفت:م یو جد لحنش

  !ازدواج نبود شنهادینترس بابا،متاسفانه پ -

  !عه که متاسفانه-

  !یکن  یشو قبول نم شنهادیپ یبگ یو به سعادت یرفت و ادامه داد:بهرحال بهتره فردا بر یغره ا چشم

وسط درسش  یسعادت شیبعدازکالس تو و اون رفتار مزخرفت رفتم پ یدونیکنم،م یکارو نم نیلجباز و گفتم:من ا یسارا شدم

  ؟هاان؟یکرد کاریو چتو اما ت دییاما مثه تو باهام رفتار نکرد مثه آدم بهم گفت بفرما دمیرس

ندارم  یشوخ یچکسیدرضمن من سرکالسم با ه یزد یباهاش حرف م یاونطور دیبچه گونه بود،نبا یلیرفتارت با اون دختر خ -

  !گهیکردم د یشم،بانوجان من ازشما معذرت خواه یواستثنا هم قائل نم

  !سرکالست امیخوام نه م یتو م ینه معذرت خواه -

  !ندارما یحوصله ناز کشلوس نشو اصال  -

  !داره یشرط هی -

  !زنمتیحرف نزن که م گهیباشه قبوله!!!د یهرچ

  !انم شرطم بود دمیانجام نم یکار چیپس من ه-

 یداره از پشت صدام م یکی دمید رونیب میوکامران رفت صورتحساب و پرداخت کنه!از در رستوران که اومد میمون وخورد شام

  !کنه

  ؟یمیخانوم رح -
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  برگشتم

  پسر؟ یسالم،چطور یخندون شدم و گفتم:وا دنشید از

  ؟یسالم ممنون تو چطور-

  اصفهان؟ یکجا؟مگه نرفته بود نجایکجا ا ؟تویکنیمنم خوبم!چه م -

  !اومدم تهران حیچرا واسه تفر-

  شمیسر بهم بزن خوشحال م هی یوقت کرد -

  ! حتما -

  !نیسمت ماش میکردم و رفت یخداحافظ

  ؟یبود یمیبود که انقدر باهاش صم یک نیا دییبفرما شهی:مدیپرس یعصب کامران

  بپرسم چرا اخمات توهمه؟ شهیم -

  بود؟ یسارا گفتم ک -

  هیفرزام!انقد پسرماه -

  ؟یوهرهروکرکر راه بنداز یباش یمیالزم بود انقدر باهاش صم -

  !هیآره پسر خوب -

  !ها امیب یگیبه من م یباهاش قرار گذاشت ییاگه زنگ زد جا -

  !مثه تو راحتشم یکنه ا هیبشه از دست  ریچند هفته هم ختم به خ نیا دوارمیخب فعال که دور دست شماست،ام یلیخ-

 نتی!آخه تو ازطیترک کن دیاخالق گندت و با نیمن!ا ی:چه با من چه بدیفرمون و دادکش یزد رو یکی یو که گفتم عصب نیا

  !شناسمیهمجنسامو م ،منیشیم یمیکه زودباهاشون صم یآدما چه خبردار

باهاش  یحت ای یشوخ یدریمن با استاد ح یدیکنم تا حاال د یرفتار م تشیبه اندازه ظرف یزدم:هزار بهت گفتم من باهرکس داد

آدم  دونمیچون م دمیاما من بهش ندادم تا حاال هم دور وبرش نپلک رهیخودش و کشت تا شماره منو بگ گهید یدیحرف بزنم؟ند

  !بهیغر یبشم با ک یمیصم یباک دونمیم انه؟منی یدی!حاال فهمزهیچ هیفقط  ترابا دخ یو هدفش از دوست ییحرومزاده ا

 ابونیاونور خ یکردمو چشممو به مغازه ها شهیمن سرم سمت ش د،امایاز نگاهش و نفساش فهم شدیو م نیآروم شده بود ا کامران

  !دوختم

  !بودم یچندبار صدام کرد اما من اصال جوابش و ندادم،از دستش کفر کامران
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  ؟یسارا قهر -کامران

  !ندادم جواب

 ببخ -

 

  !شمیم یعصبان کمی یشیم یمیصم یمرد هیبا  نمیب یم یمن مَردم،وقت گهیبهم حق بده د د،امایش

  !یازبس حسود-

  ؟یآره حسودم حاال آشت-

  !رینخ-

  !کنند یم گریکار د روندآنیکنن چون به خلوت م یچرا خود توبه کمتر م انیشعر حافظ و زمزمه کردم:توبه فرما رلبیز

  !نمیبا تعجب نگاه کرد سمت من و گفت:سارا به من نگاه کن بب کامران

  ه؟یدادزدم:هاان؟چ برگشتم

  بود؟ یشعر چ نیمنظورت از ا-

  ؟یایم نگیتیو براشون م یکن یتا دختر احمق دور وبرت جمع م5خودت هرروز  ،چرایشیم یرتیغ ینیبیمن و با چندتا مرد م-

  !منن ساراجان یاونا شاگردا-

  !یش یعصبان ستین یلیهاشونم استادامن!دل یوبعض یهمکالس میمیهم که من باهاشون صم  ییپس اونا-

  !کننیم یبد ریتو تعب تیمیها از صم یلیخ یاما تو زن -

  !سیاصال برام مهم ن هیبق ریدخترم نه زن دوما تعباوال که من -

  !شمیم ی!حاال متوجه حرف مانیذاریجواب نم یخالصه ب ایگیم یزیچ هیتو گمیم یمن هرچ-

  گفته؟ یچ یباز مان -

  !یشیم مونیکار پش نیکنم اما خودت از ا یم تیبه قبول محرم یگفت من که سارا رو راض-

  !یمونیحاال پش هیچ-

  !که ازت داره شرط عقد دائم بذاره یینگفتم با اون آتو یچرا به مان مونمیمونم،پشیها داد زد:آره پش وونهیمثه د هوی کامران

  !دنیو گفت وشروع کرد به خند نیا
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  !باج دادم یبود به مان یبار نیوآخر نیاول نیمسخره!ا یکوفت رو آب بخند-

  !یکرد کاریچ نمیتا بب اریدنبالت،طرحتم ب امیفردا م-

  پروژه باشه؟پ یداد زدم:مگه قرار نبودپروژه ب یشاک منم

  !نره هیبق شیخودم انجام بدم تا آبرومون پ نمیبب اریب ؟گفتمیزنیچرا داد م-

  !خوام برم شرکت بابام ی. درضمن فردا مستین ادینترس کارت ز-

  !میدنبالت باهم بر امیخب م-

  !جنگ و جدل ندارم ،حوصلهیشیم یرتیباز غ ینیبیمبابامو  یاونجا کارمندا یاینه تو رو خدا،م-

  !ایاعصابم نر یرو ینشم البته اگه توهم قول بد یرتیغ دمیقول م -

  !ایباشه ب-

  1خونه یکاینزد میدیرس

  دنبالت؟ امیفردا ساعت چند ب-

  !ایب 11ساعت-

 

  !مطمعن شد گاز شو گرفت ورفت یدر تا برم تو،وقت یجلو سادیوا کامران

دوست داشت که من مرتب برم  شهیبابام هم دنپوشی لباس به کردم شستم،شروع و وصورتم بلندشدم که بود  10ساعت

کنم!لباسامو  دایو رو کردم تا لباس مناسب پ ریکمد و مانتوهامو ز یمهندس بودم!کله مو کرده تو یشرکتش!مثال دخترآقا

  !صداکرد فونی!زنگ آدمیپوش

  !آقا کامران ایصدا زد.سارا ب مامان

  !کردم و رفتم یبدو رفتم سمت در از مامان خداحافظ بدو

  !یشاد یلیو گفت:امروز خ دیدور به کامران سالم کردم!اونم خند از

  نباشم؟         -

  !ان شاهلل یباش یشاد شهینه خانوم هم         -

  !و آدرس شرکت باباو بهش دادم نیماش یتو نشستم
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  !بهنام بهم زنگ زد شبید -کامران

  گفت؟یم یخب چ         -

  !حذف کنم و اون بشه استاد راهنمات ستمیل یگفت اسم تورو از تو         -

  ؟یگفت یبهش چ یتو چ         -

  !یمون یگفتم تو سرجات م         -

  ؟یکرد نکارویچرا ا         -

  مگه نه؟ میو گفت:ما باهم حرف زد دیدرهم کش ابروهاشو

  !یزد یباهاش حرف م ینطوریا دیتونبا         -

  چرا؟         -

  !شهیچون ناراحت م         -

  انقد براتون مهمن؟ یگفت:اِ جناب دکتر سعادت ییلحن مسخره ا با

  !گهید یفهم ینم         -

  !صداشو بلند کردو گفت:آره من نفهم تو منو بفهمون کامران

  !رو گرفتم یمو درآوردم و شماره سعادت یگوش

  !شاد بود شهیرو برداشت،صداش مثه هم یبوق گوش نیدوم با

  !سالم خانوم مهندس -

  ن؟یسالم خوب هست-

  بود؟ یبه لطف شما!جانم امر -

  نامه بگم؟ انیخواستم واسه پا یم  -

  !زنگ زدم موافقت نکرد یبه رحمان         -

  !دکتر یحرفم هستم آقا یطرح منه من هنوز رو ی!کارشما در راستادیکه دادم روش حساب ک ی!مهم قولستیمهم ن -

  گفت:واقعا؟ یخوشحال با

  !بله-
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  !ازت ممنونم یلیخ-

  !از شما ممنون باشم بابت اعتمادتون دیکنم!من با یخواهش م -

  !شرمنده نکن دختر -

  !پسر یدلم گفتم:آخه چقد تو ماه یو قطع کردم!تو ریو آهسته گفتم:روزتون بخ دمیخند

  !یواقع یاومد!سگ به معنا ینم رونیخوده کارد هم ب چیخون که ه یزدیکامران نگاه کردم کاردش که م به

  !یطلب باباتو دار چارهیب نیزنن نه مثه شما که انگار از ا یحرف م ینطوری!ایرحمان یگرفتم و گفتم:آقا یخرکنک لحن

از دستم  یخوام کس یتر کنم و ادامه دادم:کامران خان من نم ظیمو غل یکردم لحن خرک ی!سعکنهیداره با اخم نگام م دمید

  !ونمیبهش مد ادگرفتمیکه ازش  ییزایناراحت بشه،چون اون استادمه!ازم بزرگتره من بخاطر چ

  !کامران جان نیفرمود یاون کامران خان م یبجا شدیزد و گفت:حاال نم یلبخند محو کامران

  !نهیقزو یسنگ پا ستیماشاهلل رو که ن -

  !شرکت بابام میدیباهاش حرف نزدم تا رس گهیساکت نشستم و د بعدم

  گه؟یجاست د نیهم -کامران

  !آره -

  !لحظه نگام کرد و اخماش رفت توهم هیشدم کامران  ادهیپ

  شده؟ ی:باز چدمیحرص پرس با

  ه؟یچ نتیباال دادن آست نیمنظورت از ا دونمیمن نم -کامران

  !ندارم یمنظور یچیه -

  !جلو اریپس دستاتو ب -

  !نمیدادن آست نییشروع کرد به پا دمیو با تعجب بردم جلو،د دستام

  ؟یکن یم نیهمچ یداد زدم:واسه چ سرش

  !نییپا اریصداتو ب         -

  ؟یکن یم نیهمچ یواسه چ گمیداد زدم:م دوباره

  !باال یو انقدر بد نتیآست ستیگفت:منم گفتم ساکت چون درست ن یجد یلیخ کامران
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 کیبعد که بخواهم حرف بزنم خودش به طور اتومات قهیموقع حرف زدنمه و باز چند دق کیباال دادنم ت نیآست دونستمیکه م منم

احمقانه من وتو تموم  غهیص نیهم فشار دادم و گفتم:اشکال نداره باالخره که ا یحرص دندونام و رو یفقط از رو رهیبار باال م

  !شهیم

چشمام  یتو دنشیروبرو شدم که از د یکیراهرو با  یبابام سالم کردم.اما تو یباال و کامران هم پشت سرم اومد به کارمندا رفتم

  !مهندس یداد زدم:سالااام اقا یبلند یباصدا بایپرژکتور روشن کردن!تقر

  ن؟یزد و گفت:سالم خوب هست حیلبخند مل هی اونم

  ن؟یخوبم،شما چطور -

  !رهیو م ادیم ینفس هیالحمداهلل  -

  !!دمتونیهست که ند یماه 2 هیچقدر دلم واستون تنگ شده بود،فک کنم  -

  !میداشته باش گهیگپ د هی شمی!خوشحال مشهیماه م 2قایآره دق -

  !مراجعه کنندت باشما نیاول دینره من با ادتیحتما ! -

  !زنمیتزم دفترنم م انیان شاهلل پا-

  !صبرانه منتظرم فعال یب-

  !مجدد دارید دیبه ام -

  پسره تنگشه؟هاان؟ نیدلت واسه ا دیگفت:تو چرا با یاخماش توهم بود وبا لحن کامال عصبان کامران

  !اون آقا کارمند بابامهیایب یخوا یبهت گفتم نم زایچ نیهم ؟واسهیبابا باز شروع کرد یجواب دادم:ا ییلحن کالفه ا با

 یکن کیهزار تا دختر دوروبرت باشن،باهاشون سالم و عل دی!خب توهم شاشمیدلتنگ م شونیپوزخند زد و گفت:نه،فقط واسه ا هی

  رفتار و باهات داشته باشم؟ نیهم دیمنم با

  !کنم براشون ینم یاما من ابراز دلتنگ -کامران

  !یهست یچه موزمار ستیکنم تو معلوم ن یم یمنه رو باباز ریتقص نی!ایکن دمیگفتم:شا یلحن تند با

  !شد و رفت یو که گفتم عصبان نیا

به  یگرفت!وقت یم یرادیا هی میمتفاوت بود از هر کار یلیخ میشم بذارم بره!کالفم کرده بود طرز فکر الشیخ یخواست ب یم دلم

 از کارمندا نگاه کردم یچهره متعجب بعض
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  !شدم برم دنبالش مجبور

  !پشت آروم صداش کردم از

  کامران؟ -

  کامران؟ -

  ؟یسیوا قهیچند دق شهیآقا کامران،م -

  !بودااااا یبرگشت،سگ دمید

 

  ؟یتمومش کن ینا تموم موند اومد ناتیه؟توهیداد زد:هان؟چ یعصب

  !کنن یدارن نگامون مبابام  یکارمندا ایجون من ول کن،ب         -

  ناراحت نشه؟ یکس یانتظار دار ،بعدیگیخواد م یدلت م یهرچ         -

  !دمیم حیو توض زیتو برات همه چ میبر ایب         -

  !رو ندارم زایچ یبعض دنینه،تحمل د         -

  ؟ینیآخه تو چرا انقدر شکاک و بدب         -

  !که تو وجود همه مردا هست رتهیاسمش غ  ستین ینیو بدب یاسمش شکاک نیا         -

  !تو،اون سگرمه هاتم واکن ازهم میبر ایب رتیغ یزدم و گفتم:خب حاال آقا لبخند

  بابا هست؟ شیپ ی:کسدمیپرس یمنش از

  !،تنهانیمینه خانوم رح         -

  ن؟یخوا یمهمون خوشگل و ناناز نم هی انایمهندس ،اح یاتاق و گفتم:آقا یدر بردم تو یباز کردم و سرم و از ال مهیتا ن درو

  !شمیمهمونمم م نیا یخوام؟من فدا یو گفت:چرا نم دیسرش و باال آورد و خند بابا

  !میوهردو به بابا دست داد میو کامران وارد شد من

  !دیبه بابا نرس یخرج کرد گهید یجا دمیشا ایرفت!بعد به کامران نگاه کرد و ادامه داد: ادتیگفت:سارا طلب بابا  دویخند بابا

  !ییو گاز گرفتم و گفتم:بابا لبم

  !رفت ادتی دمیکردم خب بابا د یو گفت:شوخ دیخند
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  !واریبه کامران گفتم:سرتو برگردون سمت د رو

  ؟یچ -کامران

  !سرتو برگردون گمیم یچیه         -

  !کردم ییماچ آبدار مخصوص بابا هیبابا مو بغل  دمیمنم پر واریسرش و برگردوند سمت د ریمتح کامران

  روش وکنه اون ور؟ یگیرو م چارهیب نیچرا ا یحاال شد ول -بابا

  !!شهیم ییهوا هویکارا کرد! نیاز ا شهیجوون مردم که نم شیگفتم:آخه پ یطونیلحن ش هی با

  !بال طونیگفت:از دست توش دویلپمو کش بابام

  !دیخندیهم داشت م کامران

 یو روشن نم نیماش دمید قهی!بعد از چند دقمیشد نیو دوباره سوار ماش میکرد ی.از بابا خداحافظ میبا بابا گپ زد یساعت مین

  ؟یلیمنتظر چرثق ؟نکنهیرینم یکنه،برگشتم نگاهش کردم و گفتم:واسه چ

  !میجنابعال حیگفت:نه،منتظر توض یلحن پرتحکم با

  ؟یحیچه توض         -

  !شهیکه دلتون براش تنگ م یمهندس یجناب آقا         -

  !اااایریم یرو مخم جت اسک یکم کم دار گهیو محکم داد زدم:جناب دکتر،د بلند

  گه؟یبود د یبگو ک ؟خبیچ یعنی         -

  !خوادشه یم میهفته از همه اسرار زندگ 1 یبود؟اصال به تو چه؟اه اه تو یک یدار کاریبلند گفتم:تو چ یهمون صدا با

  !نبود یقشای مهندس اون و  من نیب یزیشدم از حرکتم چون واقعا چ مونیلحظه پش هی

کرد،اون  ینداشتم کمکم کرد،حرفاش آرومم م یمناسب تیکه وضع یزمان یقیوسط حرفش و گفتم:شا دمیحرف بزنه پر رفت

  !رمیگیدارم به عنوان مشاور ازش کمک م یمشکل یی!االنم هر وقت جاهیدانشجو ارشد روانشناس

  دهنم پستونکه؟ یتو ای ینیب یسرمن گوش دراز م یگفت:سارا رو تیباعصبان

  ؟یچ         -

باباتو  یادکارگرایم کنه؟هاان؟احتماالیم کاریساختمون چ یروانشناس تو شرکت مهندس هیبچه فرضم نکن،آخه  ایزد:پس خر  داد

  کنه؟ یم یروانشناس
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رشته رو بخاطر پدرش انتخاب کرده بوده اما خودش  نیداره ا یمعمار یمدرک مهندس شونی،ایدم:جناب دکتر رحمانز داد

به  شیپ قهیچند دق نی!االن دانشجو ارشده!همخونهیو درس م دهیبعدش دوباره کنکور م نیرو دوست داشته واسه هم یروانشناس

  !گم!بفهمممم یبابام گفتم به اون که دروغ نم

  !دنتیاز د شهیخونه ما!مامانم خوشحال م میلبخند گفت:ناهار وبر هیو قورت داد و با  تشیانداخت و عصبان نییسرش و پا کامران

  !و ببر خونمون ر،منیتحکم داد زدم:نه خ با

  ؟یو برگردوند طرفم و گفت:ناراحت شد سرش

  !با اون اخالق گندت ارمیبال در م ینه دارم از خوشحال         -

  !یرو بگ یزیچ هیتا  یکن یخودتم هست،آدم و جون به لب م رینداشتم!تقص یگه،منظورید دیببخش         -

  !نداشتم یمنظور یگیو م یاریسروته شو هم م یعذرخواه هیو بعدشم با  یگیدلت بخواد م یهرچ         -

  خانوم خانوما؟ یکنم تا اون اخمات و باز کن کاریچ         -

  !تا اخمام واشه میرو فسخ کن غهیص میمحضر بر هی کاینزد نیهم         -

  !دنبالت ببرمت خونمون امیم 8شرمندم!ساعت گهیقلم و د هی نیا         -

  !باشه         -

که اصال متوجه ساعت  میشون!انقد سرگرم حرف زدن بود میآژانس رفتم خونه مر هیمن و رسوند خونه و منم بالفاصله با  کامران

چرا بهش  دونمیزود زنگ زدم و گفتم شام و با کامرانم!نم امیم ریافتاد به مامانم نگفتم شب د ادمی کدفعهیبود که  6.ساعتمینشد

  !کرد ینم یگفتم بازم مامان مخالفت یم تشماگه راس نکهیدروغ گفتم،بااا

 مینشسته بود زیم کینگذشت که همه مون سر  یان مهمون من !انقدررستور میزنگ زدم که شام و بر حانایبهروزو احسان و ر به

 هیکردم!فقط بهش  جکتیاومد کامران بود!ر میگوش ی!صدامهیو ن 8دمی!ساعت و که نگاه کردم دمیدادیسفارش شام م میو داشت

دوباره زنگ خورد و من دوباره  امیپ لیبعد از تحو قهیتا فردا!چند دق ی.باامیتونم باهات ب یهستم نم ییاس دادم و گفتم:من جا

  !کردم جکتیر

  !و جواب دادم رونیبلند شدم و رفتم ب زیزنگ زد!از سرم یبعد مان قهیدق چند

  بفرما -من

  ؟ییکجا -یمان

  !رونیشام ب میبا کامران اومد         -
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  ؟یمطمعن         -

  آره،چطور؟         -

-  

 

  !یکامران بیپس احتماال تو ج        

  ؟یچ یعنی         -

  !نمیبیکامرانم و تورو نم یمن االن درست روبه رو یعنی         -

  ؟یکه داده بودم خنده ام گرفته بود وگفتم:حاال که چ یسوت از

  !رونیب یرفت یباک ستیاما معلوم ن یبا کامران یگیبه مامانت م -یمان

  کنن؟یدارن صدام م یکار ندار یمان         -

  ؟یرفت یبا ک گمیداد زد:م یمان

  !با چندتا از دوستام!خدافظ         -

  !رو قطع کردم و رفتم سمت بچه ها و شروع کردم به غذا خوردن یگوش

و پرت کردم سمت احسان و  چیبچه ها رو رسوند و منم سو هی!بهروز بقرونیب میشب بود که با بچه ها از رستوران زد 10ساعت

  !حال ندارم اصال نیتو بش ایگفتم:ب

تو چشمم،نورش  زنهیخونه نور باال م کینزد نیماش هی دمدی که در سمت رفتم!رفت و  بوق زد هیدرِ خونه رسوند منو وبعد  احسان

  !رونیاومد ب نیماش یچشمم!نور خاموش شد وکامران از تو یکرد!دستم و گرفتم جلو یم تیچشمم و اد

  !داد زد:سوار شو یلحن عصب هی با

  !برم بخوابم خوامیتفاوت گفتم:خسته ام م یب

  !دیکه تو چشماش بود فهم یشیاز آت شدیسگ شده بودباز اون و م اخالقش

  !سوارشو کارت دارم         -

بدنش داغه داغه!آب و  دمی!از نماس دستش با دستم فهمنیسمت ماش دیجام تکون نخوردم!اومد جلو و مچ دستمو گرفت وکش از

  !یبود اساس کرده یروغن قاط

  ؟یپاره کرد ری!مگه زنجوونهید یداد زدم:ه ارمیکم ن نکهیواسه ا منم
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  !زد:بِبُر صداتو نعره

  !و باز کرد و هولم داد داخل نیماش در

  ؟یکنیم یهمچ یچ ،واسهیاحمقِ روان         -

  بود رسوندت؟ یک اروی نی!هان؟ایکه روت نشد به مامانت بگ رونیب یرفته بود یداد زد:خفه شو!امشب و با ک همچنان

  !ستیگفتم:به تو مربوط ن یلحن حرص درآر هیتموم صورتمو کردم طرفش و با  ییپررو با

و به  یکن یم خوادیکه دلت م یروزا نه؟هر غلط نیا یکن یذوق م یلی!خیدیمنو وسط کش یمربوطه!چون پا یلیاتفاقا خ         -

  !یبا من بود یگیم یخوش گذرون یرفت یبا ک ستی!معلوم نیکن ینام من تمومش م

!چون من حوصله تو رو ندارم چون ازت میرو فسخ کن غهیص نیتا ا زنمیجناب دکتر!امشب با خونوادم حرف م نیبب         -

  !یریو گند گرفته ات اس دهیکه تو افکار پوس یهست یآدم احمق هیمتنفرم!تو 

  !دادم یکه به مان یزنم تو دهنت فقط به خاطر قول یت:اگه نممنقبض شده گف تیکه از عصبان یبا صورت کامران

  !خونه یظهر رسوندمت جلو ادمهیخونه،من  یبود گفته بود ناهارم نرفت دهیاز مامانت پرس یادامه داد:مان بعد

  !شدم ودر و محکم بستم ادهیکه ازش داشتم پ میتوجه به حرفشو از حرص یب

  ؟یریم یپشت سرم داد زد:باتوام کدوم گور کامرانم

  !ندارم ازشون یزپنهونیمن چ ای؟ب یبه خونوادم بگ یخوا یمگه نم         -

  !گهیوزدم. بابام در و باز کرد!کامران مردد بود داد زدم سرش:برو تو د زنگ

نشستن!کامران سالم کرد منم  ونیزیتلو یمامان و بابام روبرو دمیتو خونه د دمیرس یرفت داخل و بعدش من رفتم!وقت اون

  !نطوریهم

  خوابم؟یخونه آقا جون م ای نیمیرو کردم به بابام و گفتم:بابا من هرهفته چند شب شو خونه س ینیمقدمه چ بدون

  شده؟ یزی:چدیمتعجب پرس بابا

  !دیبابا لطفا جواب منو بد         -

  !یبوده تموم هفته رو کرج موند یریبخواد مخرده مکث کرد و با شک گفت:هر وقت دلت  هی بابا

  رم؟یم یبا ک گمیناهارو شام با دوستامم به شما م یکردم به مامان و گفتم:من وقت رو

  !یکن یم یخودت قبال دوستات و بهمون معرف میدونیم م،چونینه مامان ما بهت اعتماد کامل دار -مامان
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  ؟یدیدانشگاه منو د یمامان جون شما دوستا         -

  !نیخوب یهمشون بچه ها گهیخونه د یآره مامان!چندبار دعوتشون کرد         -

بجاش با دوستام رفتم!بابا شما از دستم  رونیآقا نرفتم شام ب نیچرا !اما با ا دونمیخب من امشب بهتون دروغ گفتم،نم         -

  ؟یاعتماد شد یمامان جون نسبت بهم ب ؟شمایناراحت شد

  !میما بهت اعتماد کامل دار زمینه عز -بابا

کنه که من امشب کجا  یم ییمحاکمه راه انداخته و ازم بازجو نشیماش  یتو گذرهیما م تیهفته از محرم2آقا که تازه  نیا -من

  !قول دادم یزنم تو دهنت چون به مان ینم گهیبودم!م یبودم!باک

چون  ارمیخدا سرم و باال نم یبه خداوند یبابا و گفتم:اگه حقمه بزن بابا،تو بزن تو دهنم که اگه بزن یجلو رفتم

  بزنه تو دهنم!اصال چرا بزنه؟ نیا رهی!اما تو کَتم نمیارمی!صاحب اختی!حقدارمیبابام

رآوردم و مسخرش کردم!رگ خواب بابام منو از روس سرشونه بابام واسه کامران زبون د دیتو بغلش و صورتم و بوس دیمنو کش بابام

  !ییتو دستم بود!زده بودم وسط خال فقط مونده بود ضربه نها

رو فسخ  غهیدعوت کن و ص نجایکنه،فردا شب جناب دکتر و خونواده شون و ا دایمسخره ادامه پ یباز نیا خوامیبابا من نم         -

  !!خالصرهیجوب نم هی یتو شونای منو  کنن!چون آب

  !حاال نوبت منه یتو حرفات و زد -کامران

  !بفرما-

 

خونتون بودم  یشب جلو8،ساعتیو رفت یچرا به من نگفت گمی؟میچرا رفت گمیرو کرد سمت باباو گفت:پدر جان!من نم کامران

من نامحرم دونستم؟ یم دی!اما نگفت کجا؟من نباامیتونم ب ینم مییداد من جا امیکرد آخرشم پ جکتیچند بار بهش زنگ زدم ر

!پدر جون به نظر شما جواب ستیبه تو مربوط ن گهیبود؟م یک گمیبهش م خونهدر  ارتشیم بهیغر نیماش هیشب 10بودم؟ساعت

  بدِ؟ نیلحظه فک کردم حق دارم چون ناموسم بود!ا هیتودهنش چون  زنمیبود؟اگه گفتم م یخوب

 ادیخوشش م یرتیغ یمردا نیمنم از ا ینقشمو!بابا یکرد ییتو که قهوه ا شرفی!تو روحت بسیدهنت سرو یلب گفتم گفتم:ا ریز

  !کیکه اون حرف زد!مخ بابامو زده بود در حد المپ یتیمظلوم نیمخصوصا با ا

 کمیدر حال حاضر دختر من ناموسته!اما  ینکرد یجلواومد و دستش و گذاشت رو شونه کامران و گفت:نه پسرم تو کار بد بابام

  !یآشناش دونهی یکی نیتا با اخالق ا برهیزمان م

  !شهیفسخ م غهیآشناشه،چون به هرحال اون ص ستیالزم ن گهیبابا د -من
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  !هیبحثا نمک زندگ نیباباجون!ا هیچه حرف نیا -بابا

  !یگفتم:من فشارخون دارم نمک ممک برام خوب ن میشگیهم یتخس باز باهمون

  !یوقته بهتره شمام رفع زحمت کن ریسمت کامران و گفتم:جناب دکتر د روکردم

  تو اتاقت؟ یبر شهیجون م یگفت:سارا یاخم کردو شاک مامانم

  ن؟یصفحه بذار ینفر 3نه برم که پشت سرم          -

  !مزاحم شدم!رفت سمت درکه بره دیباگفتن:ببخش کامران

  !ارنیب فیگفت:کامران جان،خونواده تو بگو فردا شب شام تشر بابام

  !خوشکلم کنم یبرم وسط دوتا ماچ زبون بابا خواستیمن ذوق کردم!دلم م ی!آواریوشد گچ د دیکامران پر یو رو رنگ

  مِن مِن کرد و گفت:اما کامران

  !چشم یبگ دیبا گهیم یو گفتم:اما نداره،بابام هرچ دمیحرفش پر وسط

  !مید دائم و بذارقراره عق انیبه بابام انداخت وبابام گفت:بگو ب ینگاه ملتمس کامران

  !کردم تو شلوارم یدفعه من بودم که خرابکار نیا

  !و گفت:چشم دیخند کامران

  رو چشم؟ یچ یپله ها داد زدم:چ یرو از

  بابا گفت بگم چشم؟ یهرچ یاورست وفتح کرده خوشحال گفت:مگه تو نگفت یکه انگار قله  کامرن

  !چشم یکنن،الزم نکرده بگ یاوقات اشتباه م یکردم و گفتم:باباها هم گاه یجور هیمو  افهیق

  ن؟یمن و به زور شوهر بد نیخوا یبه بابا گفتم:بابا من قصد ازدواج ندارم،شما که نم رو

  !هست که من آرزوش و داشتم یدخترم،اما کامران همون دوماد هیچه حرف نیا         -

  !که من آرزوشو داشتم ستین یاما اون شوهر         -

  شه؟یم دایهم واسه شوهرت پ ییتو جا توآرزوهای مگه اصال – نماما

  !ستمینن جون،نت اصال به فکر شوهر،موهر ن یو راست گفت یکی نیا         -

  ! یکردن تیو اذ طنتشی بفکر فقط آره – مامان

  عاقد خبرنکرده؟ نمینازن یمنزل؟تا هنوز بابا یببر فیتشر یکن یدکتر لطف م یآقا -من
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تو رو به روح خان  یینگاه ملتمسم و دوختم به بابام و گفتم:بابا نیدائم!واسه هم یعنیدونستم حرف بابام حرفه!بگه عقد دائم  یم

  !جون از شام فرداشب و عقد بگذر

  !شهیم یچ نمیتا بب یخودش بگذر یتا موقع اصل غهیکه توهم از فسخ ص یروشو کرد وگفت:باشه!به شرط بابا

  !ونشمفدات الهی – من

داده!ماهان فرداشب دعوتت  امیپ نیمیس دمیونگاه کردم د مویو گوش دمیتخت دراز کش یاتاق!رو یرفت و منم رفتم تو کامران

  !!فرستاده واسه تو طبلی دوتا.....تاالر  کرده کنسرتش

  ؟یایدادم:توام م جواب

  !که زنگ زد دیطول نکش یانقدر

  !سلووم دختر گلم         -

  !نیمیماهت مامان س یسالم به رو         -

  گفت؟ یچه خبر؟ماهان چ         -

  د؟یو ول کن بگو کارت با کامران به کجا رس نیا         -

  !کردم فیماجرا رو براش تعر ازیتا پ ریاز س منم

  ه؟یرتیشوهرت به شدت غ نیپس ا         -

  !بهله         -

  !تا آسمونه نیمتوجه بشه فرق شما زم ینطوریتوپم بکن!بذار ا شیآرا هیبرو کنسرت  یفرداشب با کام نیبب         -

  !کپه مرگمو بذارم خوامی!حاال شَرِتو کم کن میاوک         -

 میگوشsmsزنگ یبود کع صدا یچه ساعت دونمی!صب نمدمیشوم کش ینقشه ها چارهیشب تا صب واسه کامران ب اون

 10ساعت یتونیبد موقع مزاحم شدم!م دیبود!فرستاده بود:سالم،ببخش گانهیبنام خواب ب ییبود مردک انگار با واژه ا یاومد!سعادت

  زنم؟در مورد نقشه باهات حرف ب خوامیمحل کارم؟م یایب

برداشتم و رفتم سمت  نمویوباآژانس رفتم خونه احسان و ماش دمیدست لباس درست و درمون پوش هیصبح بود! 7 ساعت

 شیپارک کردم و رفتم طرف دفترش!منش نگیپارک یتو نمویکارخونش بودم ماش یبود که جلو قهیدق 10و  10کارخونه!ساعت

کنه  فشیو لط فیظر زنهیکه معلوم بود داره زور م یصدا هیکرده با  ی!انگار صورتش و کچ کاریدختر بود با دومَن ماست مال هی

  !دییگفت بفرما
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  دارن؟ فیتشر یدکتر سعادت یآقا         -

  !دیمنتظربمون دیتون یجلسه دارن!م         -

 دمینشستم د یربع 1 هی خوردمی  رو باهم خفه کنم!حالم از منتظر بودن بهم یو سعادت یخواست منش یاون لحظه دلم م یتو

  !که من اومدم دیخبر بد هی شهیگفتم:م ینشد!دوباره به منش یخبر

  !و نفرستم داخل چکسهی گفتن!دارن جلسه که گفتم خانوم – یمنش

  !تیشخص یب یِ سگم باال اومده بود عوض یاون رو گهید

 نگذشت که یانقد

 

  شما خانومِ؟ دیزنگ خورد وبرداشت و روبه من گفت:ببخش یمنش زیم یرو یگوش

  !هستم یمیرح         -

  !مو به طرف پشت خط گفت یلیفام بعدهم

  !مهندس با شماکار دارن یآقاخانوم  -یمنش

  :گرفتم یرو از منش یگوش

  !سالم خانوم -یسعادت

  !کیکه عل رمیگ         -

  !امیم یصبر کن قهیچند دق هیشرمنده          -

  شلوغه!خداحافظ یلیسرتون خ دمیدکتر فهم یبرگردم درضمن اقا  دیبا گهیصبر کردم د یبه اندازه کاف         -

  !کردیبه اندازه غار باز شده داشت نگام م یبا دهن یرو گذاشتم!منش یحرف زدن بهش ندادم و گوش فرصت

بهم  نکهیطرفم منم واسه ا ادیبدو بدو داره م یسعادت دمیکه د دمیمحوطه رس یبرداشتم و به سرعت دفتر و ترک کردم!تو فمویک

و باز کردم که با دستش محکم بست و همون طور که نفس  نیماششم وبرم!در  نمیکردم تا زودتر سوار ماش ادینرسه سرعتمو ز

  !گفت:شرمنده ام بخدا زدینفس م

  !برم خوامیکار آقا!م دیکه حرص توش بود گفتم بر ییتفاوت و با صدا یب منم

  !بدم حیتوض خوامیم رمینم -یسعادت
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  !زدم :گفتم برو کنار یداد کی

دادا  نیاز ا یکیام!با خودم فک کردم  وونهیحد د نیدونستم تا ا یهوا ورفت کنار از جذبه خودم خوشم اومد نم دیمتر پر سه

  !محضر برهیم رهیگیسرکامران بزنم خودش دستمو م

  !سادیمیشد اون داد و من زدم،خودم داشت قلبم وا ی!اصال باورم نمدمیبه خودم خند یراه کل یتو

  !دنبالم ادیزدم و دعوتش کردم کنسرت که اونم ذوق زده قبول کرد و قرار شد شب براه به کامران زنگ  یتو

رونم بود  یتا رو شیخوشرنگ که بلند یمانتو آب هیکنم! دایلباس قشنگ پ هیدوش گرفتم و با سررفتم تو کمد که  هیهمه  اول

فقط دوباره رژلب  دیطول نکش میبود که انقد شیبرداشتم!نوبت آرا دممیو کفش سف فیروشن!ست ک نیشلوار ج هیو با  دمیپوش

و رفتم  دمیدر خونم!کفشامو پوش جلوی  زدم!کامال آماده شدم که کامران اس دادم ک!ناخنامم الدمیلبم کش یرو مویصورت عیما

 5و بعد از  رونیو بدون حرف رفت ب سادیوا ییجا هی دمید میراه رفت کمیبه سرو وضعم توجه نکرد تا سوار شدم و  ادیدر!ز یجلو

  !کیبسته کوچ هیبرگشت با  یا قهیدق

  !بغلم و گفت:الک و رژلب تو پاک کن یرو انداخت تو بسته

 

  ؟یچ      

  !دستمالم بردار بکش رو لبت هیالک تو پاک کن  گمیپد الک پاک کنه!م         -

  !خوامینم         -

  !نتتیبب ینطوریا یندارم کس ؟دوستیعروس یریم یمگه دار خودیب         -

  !رونیوپدالک پاک وانداختم ب نییرو دادم پا شهیش

  ش؟یانداخت یواسه چ         -

  !بگو یامشب زهرمارم کن یخوایچون الزمش ندارم!کامران اگه م         -

  !دمیخر یدونه رز آب هی یراه بهش گفتم نگه داره و از گلفروش ینگفت!فقط تو یچیه گهید

واسش سوت  ی!دخترا کلجیاست ی!رقص نورها روشن شد و ماهان اومد رومیاول نشسته بود فیتاالر!رد میدینگذشت که رس یانقد

  !دنیپسند یم افشویو ق پیاز صداش ت شتریدخترا بودن که ب شترمیشلوغ بود ب یلی!کنسرتش خزدنیودست م

بخش  یکه وجودش شاد نمیبه دوست نازن کنمیم میآهنگ آخرو تقد نیبرنامه!ا رکنندهیبه قسمت غافلگ میرس یم -ماهان

  !اثر!به افتخارش نیهم ندهیبه سرا مهیزندگ

  !آهنگ و شروع کرد نکهیدست ها وسوتا اومد تا ا یصدا
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  !خونم باشه یعطرت تو یکاش بو یدستام باشه....ا یکاش دوباره دستات تو یا -ماهان

  !که گفت منظورش من بودم آخه اون شعر و من گفته بودم یاون دوست دمیرو خوند فهم کهیت نیا تا

پا ماهان!اونم  یسِن که اتفاقا افتاد جلو یصندلسم بلند شدم و شاخه گل وپرت کردم رو یاز تموم شدن برنامه از رو بعد

  !شدیم دیبا گهیحرکتم باعث جوشش خون کامران شده بود اما خب د نیبرداشت!گرچه ا

  !!با کامران رفتم جلوششیچشمش بهم خورد و اشاره کرد که برم پ کدفعهیدستش که  یبود و گل تو سادهیوا هنوز ماهان

  !محبوبت میبابت باخت ت تیو تسل تیعال یبابت اجرا گمیم کیماهان و گفتم:تبر یرفتم جلو یشگیلبخند هم باهمون

  ؟یمنو بسوزون ی؟اومدیزد یآب پیت نیواسه هم طونیش ی:ادوگفتیخند ماهان

  !گهیآره د -من

  !یخباثت تو دار یکار تو باشه!هرجا هست دیبا دمفهمی سمتم شد پرت که گل – ماهان

  !نیریجشن بگ دیبا 1دست  نیکه نرفت نیبعدم هست!هم یسالها ایغم بغل کن یزانو خوادیحاال نم         -

  !روتو کم کن طونیبرو ش -ماهان

  ؟یداشت یخوب یانصافا اجرا میش الیخ یاگه فوتبال و ب         -

  !شماست بانو نیبه خاطر وجود نازن نهایا زم،همهیعز یمرس         -

  بود برات؟ ریلبخند زد وگفت:حاال غافلگ هی بعد

  !دیشد         -

  !یناراحت ش دیشا ارم،گفتمیخواستم اسم تو ب یم         -

 !خطمو عوض کنم شدمیو گرنه مجبور م یگفتم:خوبه نگفت ییلحن مزاح گونه ا هی با

  !و گفت:از دست تو بَال خانوم کتریو اومد نزد دیخند ماهان

  !ماهان حتما خسته هستن زم،آقایعز میدست کامران دور شونم حلقه شد وگفت:بهتره بر هویشد که  یچ دونمینم

  ؟یکشیتو فقط به رخ ما م دی،عقاخانوم یحرکتِ کامران گفت:سارا نیاز ا شدیکه چشماش داشت چهارتا م ماهان

هستم و با  دمیبند عقا یگفته بودم پا دمویبار در مقابل دست دراز ماهان خودم و عقب کش نیآخه چند دمیفهم یو م منظورشو

  !دمینامحرم دست نم

  !جواب دادم یچ دیبا دونستمیدرجه بود نم 40حرکت کامران درجه حرارت بدنم  نیحاال باا اما
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  !زدم و گفتم:داداشمه احسان قبال که راجه بهش گفته بودم یلبخند مصنوع هی

  کاراشه که بدجور دل مارو برده نیکنه! با هم ینم یکه معرف رخواهرتهیشرم زده گفت:شرمنده احسان خان،تقص ماهان

  !خودم و خالص کردم رمیگیبعدا خبرتو م نکهیکردم و با گفتن ا یاز ماهان خداحافظ بعدم

  !سر کامران دمیداد بلند کردم وکش هیبه  لیتبد شمویپ قهیتموم سکوت چند دق رونیب میتاالر که اومد از

  ؟یبود که کرد یچه غلط نیا -من

  !خفه شو گهید یکیتو          -

  !یمنو برد یهمون داد گفتم:تو خفه شو که آبرو با

!شمام که زنهیبا معشوقش داره حرف م کردیفک م کردیبال م طونیش نیلپ تو بکشه،همچ ادیپسره احمق کم مونده بود ب -کامران

  !نیشدیذوق مرگ م نیداشت گذشتیبهتون بد نم

  به تو چه هان؟ دیکش یلپ موم ومدیهمون لحن حرص درارم گفتم:آره دوست داشتم،اصال م با

  بهت دست بزنه پس چرا من که بهت محرمم دست نزنم هان؟ بهیغر هی یدوست دار یقرمزش گفت:خب وقت یاون چشما با

 یکیکرد که  یداشت همون فاصله هم کم م دیرسیسانت م 2تو بغلش فاصله صورتم به زوربه  دیآن دستم وگرفت من و کش کی

  !صورتش یصورتش!دستم و ول کرد ودستش گذاشت رو یمحکم خوابوندم تو

که  یمدت نیا یبود تو معتقدی  آدم یلیو به مرز جنون رسونده بود،کامران خمن اون  یلحظه دلم واسش سوخت کارها هی

دلم  یاون آزاردهنده بود.تو یماهان برا یمی,لحن صمنباریکرد!اما ا یم تیحد وحدود خودش و رعا شهیمحرمش بودم هم

 یکار گهی.اما دمیراهامون و ازم سوا کن میتونست یدوستانه هم م امراننقشه مزخرفش!من و ک نیولعنت کردم به خاطر ا نیمیس

دلم خودم و  یچشماش نگاه کنم.تو یتو شدیخراب شده بود.خراب تر از حد تصور.روم نم یلیاومد،اوضاع خ یاز دستم بر م

منتظرمنه رفتم سوار  دمحرکت نکرد.مطمعن ش دمید سادمیوا قهینشست!چند دق نیماش یکردم.جلوتر از من رفت تو یسرزنش م

 یبود وبا سرعت سرسام آور ابونینگاهم بهم نکرد.چشماش همش به خ یرد و بدل نشد،کامران حت یحرف  چیا خونه ما هشدم!ت

 یسع یلینداشت که حرکت کنه،خ یرفت!دم در خونمون ترمز زد.اما من انگار بدنم حس یم

 

بهم  شیاز اون نگاه عصب یحت ایکامران سرم داد بزنه   شهیخواست مثه هم یآدم فلج بودم!دلم م هیشم اما انگار  ادهیتا پ کردم

 هیبود که  نیکار ا نیزنه،کمتر ینم یحرف چینشم ه ادهیپ گمیساعت د 5اگه  دونستمینبود!م یچیه ؟امایکنه و بگه چرا ساکت

شد که دستم  یدونم چ یکرده بود!کالفه شدم،نم ریدهنم گ یدهنم قفل بود زبونم تو مابکنم!ا یخشک و خال یمعذرت خواه

طرف  هی!نییحال بازم نگام نکرد ونگاهش وانداخت پا نیوسمتش دراز کردم وچونه شو گرفتم و سرش و برگردوندم طرفم!باا

ارزش نگاه  یکن یلعنتم کنه که فک م خدالب گفتم: ریانداختم وز نییانگشتام بود!چونه شو ول کردم و سرم وپا یصورتش جا
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!کالفه در و باز کردم که برم که مچ دستم و گرفت و یکن یکه تو فک م ستمین یزیمن اون چ یکن یکردنم ندارم،اما اشتباه م

  !نهیرفتارا از زنش بب نیتحمل نداره ازا یمرد چی!هیمرد چیبامن نکن نه با من با ه ایباز نیازا گهیگفت:د

 دمیتخت دراز کش یاتاقم و رو یراست رفتم تو هیمنتظر شد تا برم توخونه! بعدشم

 

  هفتم سمتق

تا خودم وسرموقع به کالس  دمیکالس داشتم!تندتند لباس پوش یبا سعادت 12صبح!ساعت  10ساعت دمیچشمامو وا کردم د تا

قرار  شبید ریذره تحت تاث هی!میچشم تو چشم ش ادیخواست ز ی!دلم نممیدزد یبرسونم!تموم ساعت کالس نگاه م. از سعادت

 یهمون سارا گردمیو من دوباره به جلد خودم برم کشهیطول نم یانقدر یریپذ ریتاث نیدونستم که ا یگرفته بودم!البته م

 یاز من اونم سرکالس سعادت یمتعجب بود آخه اون همه ساکت یلیاون روز سرکالس خ یمغرور،زبون دراز وشوخ طبع!از ساکت

 نگیبود کالس تموم شد!تو پارک یتبه هر بدبخبود! نییدر امان نبودم اما من همچنان سرم پا یسعادت یبود!اگرچه از نگاها دیبع

  .زنگ خورد میبودم که گوش

  !دییبفرما         -

  !واقعا دیزدم معذرت بخوام!ببخش ،زنگینداد یاون روز بهم فرصت معذرت خواه         -

  !رو کم داشتم یکی نیبود!فقط هم یسعادت یصدا

  !فلش وبهتون بدم نمتونیبب ییجا هی نیبگ اد،فردایز ستیمهم ن         -

  ؟یچ یعنی         -

  !بهتون بکنم یتونم کمک یشلوغه!متاسفم نم یلیکاردارم!سرمم خ یلیمن خ         -

  ؟یتو به من قول داد یگیم یچ         -

  !یکنم!فعال با یدرموردش فک م         -

 دیاون با ایکالس داشت! گهید قهیدق10من ترمز زد! نیماش یکامران روبه رو نیکه ماش اوردمیم رونیب نگیپارک یو از تو نیماش

فشار  کسرهیبوق و یعقب،دستم و گذاشتم رو رهینم دمیرفت تا من ردشم!د یم دیمن!من که جا نداشتم اون با ایرفت عقب  یم

  !انگار نه انگار یدادم،ول

تازه تلفن شو  دمیشدم ورفتم سمتش!د ادهیپ نیزنه!از ماش یآقا داره باتلفن حرف م دمیمشغوله!تازه فهم دمیو گرفتم د شمارش

  !تلفنو قطع کرد دمیقطع کرد!د

  !ردشم خوامیگفت:برو عقب م یلحن مستبدانه ا هی با
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  اگه نرم؟         -

  !ستیبرم خونه،حالم خوب ن خوامیعجله دارم!م یلیگه،خیتر کردم وگفتم:برو د میو مال لحنم

  !کردینشستن سرکالس استاد محبوبت حالِ تو خوب م شهیچرا؟تو که هم         -

  عقب؟ یریطعنه نزن!حوصله بحث و ندارم!م         -

  !دنده عقب گرفت کامران

  !یمرس         -

بود که به  10خونه!شب ساعت  نگیپارک یراست رفتم تو هیپشت فرمون ورفتم جلو و براش بوق زدم وازکنارش رد شدم! نشستم

  !ارهیبراتون ب کیپ دمیفلش وم 11دادم بدون سالم نوشتم:فردا ساعت  امیپ یسعادت

خودم رفتم کارخونه!بعداز سالم،فلش و  11!جوابشو نداد!اما ساعتایخودت ب کنمیداد:خواهش م امیکه پ دینکش هیثان 10به  دیشا

  !دکتر یبه آقا نیو بد نیو گفتم ا یدادم به منش

 دیاتاقشونن ببر یمهندس تو یرم،آقایبگ لیتونم تحو یگفت:خانوم مهندس،من نم دهیباشو دکه انگار قاتل با ینگاه هیبا یمنش

  !نیبد لیخودتون تحو

سطل زباله،خودم  یتو ندازمیم ستیگفتم:مهم ن یشده به منش یطراح یبرنامه از جانب دکتر سعادت نیبودم ا دهیکه فهم من

  !بردارن انیب گمیم

  !به من نیکه گفت:ننداز خانوم!بد  یمنش زیرفتم طرف سطل زباله کنار م یم داشتم

وقته  یلیداخل خ ایچشماش برق زدو گفت:سالم،ب دمیدر اتاقش باز شد!سرم وبرگردوندم که د یو که دادم دست منش فلش

  !منتظرت بودم

  !دادمیرو م یبه سعادت دی!اما نبادیترک یداشت از حسادت م یِبا من منش یسعادت یمیصم بالحن

  !!با اجازهدیریازشون بگ دیتون یگفتم:فلش تون و دادم به خانوم،م یتموم به سعادت تیجد با

  !میزن یداخل باهم حرف م دییو گفت:بفرما کتریاومد نزد یو که گفتم سعادت نیا

  !ممنون ،وقت ندارم         -

  !یواسه استادت وقت داشته باش قهیدق 10کنم به اندازه اما فک  یسرت شلوغه و وقت ندار دونمیم         -

روبروش و گفتم:توچته؟هوو  سادمیو وا رمیدهنم و بگ ینتونستم جلو شهیاعصابم بود مثه هم یرو  یمنش یِحرص ینگاها         -

  !دکتر استادمه ی!آقایانقدر حرص کرد یدیتو که ند
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  !ایگفت:خانوم توهم زد یحق به جانب افهیق یِمنش

  !میباهم ندار ینسبت چیپوزخند زدموگفتم:جوش نزن،ما ه هی!بعدم  یینه،اون که توهم زده شما         -

  !لب شو گاز گرفت!درست زده بودم وسط هدف تیاز عصبان دختره

  !دستور داد بره سرکارش یبه منش یبالحن جد یسعادت

  !تو ایبگفت:توهم  متریمال کمیو باز کردوباهمون لحن اما  دراتاقش

  !نشست زشیاتاقش ودرو هم بست!رفت پشت م یورفتم تو دمیکش یو از دست منش فلش

  !نیبش -یسعادت

  !روبروش یها یازصندل یکی یحرف نشستم رو بدون

  ؟یدختره زد نیبود به ا ییچه حرفا نیا -یسعادت

زن باباش  نهیبیمنو باچشماش بخوره!منو که م خواستیم دیکه همون روز اول که من و د نیبهش گفت یچ دونمینم         -

  !انگار ادیبنظرش م

  ؟یدیمنو د یولش کن اونو!نقشه ها         -

  !اییخورده کار داره!البته شما استاد ما هیآره خوبه!اما          -

  !توظرافت داره یطرح ونقشه ها دوننیدرسته استادتم!اما همه م         -

  !امیزنگ زد وبعد به طرف پشت خط گفت:االن م زشیروم یخواستم حرف بزنم که گوش یم

  !گردمیبرم ییا قهیدق 5اومده برم شیپ یاز دستگاها مشکل یکی واسه شرمنده – یسعادت

  !برگردم دیبا گهیوگفتم:منم د بلندشدم

 ادیب یوگفت:اگه حوصله ات سررفت بگوخانوم منش دیمثه اوندفعه نشه!بعدخند دمیقول م نیکرد و گفت:بش ینیریاخم ش یسعادت

  !نیباهم حرف بزن

 

  !نشه رتونیکردم وگفتم:د اخم

 ییقهوه ا یدخترباچشما هیبود!عکس  زشیم یقاب عکس رو هیچه خبره! نمیبب زشیرفت و منم فضول رفتم سرم یسعادت

که باعث  یزیبود اما تنها چ یخوش فرمش!دختر قشنگ یلبا یقشنگم رو هلبخندیهم سرش بود  یشال آب هی دپوستیروشن،سف
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 ایهولشم  نکهیاومد تو!بدون ا یبود که در اتاق باز شد وسعادت تمدس ینگاهش بود!قاب عکس تو یکه تو یطنتیتعجبم شد برق ش

  !یاریروتم نم به ادیگفت:خوشم م یطونیلحن ش هیکنار من و با  سادیاومد جلو وا ی!سعادتسادمیکنم سرجام وا یمعذرت بخواه

 

  ارم؟یرو به روم نم یچ

  !گرفتم تیکنجکاو نیکه مچ تو سرا         -

  !خب حوصلم سر رفته بود         -

  دستم اشاره کردم و گفتم:خانومتونه؟ یبا تعجب به قاب عکس تو بعدم

  ازدواج کرده باشم؟ ادیآره!بهم نم         -

  !ادیچرا اتفاقا!بهتون م         -

  ؟یکنینگام م ینطوریپس چرا ا         -

  ؟یچه طور         -

  !ییجواب و بشنو نیا یفک کردم انتظار نداشت یچیه         -

 نیشما باا کردمیفک م دیساله ازدواج کردم چرا با2و کترمیسال ازشما کوچ10گفتم:نه!من  لکسیکنه!منم ر یریمچگ خواستیم

  ن؟یسنتون مجرد باش

  ؟یازدواج کرد ؟تووویودرشت کردوگفت:چچشماش  یسعادت

  !براتون ارنیدکتر؟بگم آب قند ب یآقا نیگفتم:چرا وا رفت انهیلحن موز هیانداختم بهش و با  انهینگاه موز هی

  !ستین میزیگفت:من؟نه چ کردیهمونطور که شل و وا رفته داشت نگاهم م یسعادت

  کنم؟ کاری!بانقشه ام چنارویخودشو جمع و جور کرد وگفت:ولش کن ا عیسر

  !کنمیبهم حلش م نینامه خودمه چند روز زمان بد انیپا یگفتم نقشه شما در راستا         -

  !اریکنه گفت:باشه،فردا برام ب یمن توجه نم یکه معلوم بود اصال به حرفها یسعادت

  گفتم؟ یمن چ نیدیحالتون خوبه؟اصال فهم -من

  !هان !نه -یسعادت

  !برم دیبا گهیمن د -من
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  !ارنیبگم قهوه ب نیکجا؟بش         -

 یلیچون رنگتون خ دیزدم و ادامه دادم:اما خودتون حتما بخور طونیلبخند ش هی!بعدم  گهیوقت د هیممنون!ان شاهلل          -

  !دهیپر

  ؟یسمت در که گفت:تو واقعا شوهر دار رفتمیم داشتم

  مهمه؟ یلیو گفتم :خ دمیخند

  !یمن و سرکار گذاشت ای یواضح و روشن گفت:آره برا من مهمه!حاال بگو شوهر دار یلیخ یسعادت

  !دیکه از عکس همسرتون خجالت بکش کنه؟واقعایم یشما چه فرق یکردم و گفتم:برا یو جد لحنم

  !ستیساله که ن 5گفت:خانومم بود،االن  کردیکه داشت نگام م نطوریهم یسعادت

قلبش  یاصل یاز رگا یکی یمادرزاد گفتنیکرد!م یقلب ستیا مونیماه بعداز عروس 3فم وگفت:حر دوسطیحرف بزنمکه پر رفتم

  !بستس

  !گاز گرفتم وگفتم:متاسفم لبمو

  !ایتوام با ح طونویتا تو!نگاه ش دمیومثه اون ند طنتیش یدختر چیبعداز اون تو نگاه ه         -

  ؟یو ادامه داد:جواب سوالمو نداد شیبرگشت به همون حالت عاد بعدم

  !خاطرخواه تونه ها ین،حسابیریتونو بگ یمنش نیهم نیبر گمی!مامجردی!حاال متاهل نیمن دار کاریشما چ         -

  !رمی!انقدر احمقم برم اون دختره رو بگیسارا یگیچرا پرت وپال م         -

  !دوشم و گفتم:خدافظ یو انداختم رو فمیک

  !صبر کن من هنو منتظرما         -

 تیتوکف بمونه!برگشتمو گفتم:هنوز به اون درجه از خر نیاز ا شتریبچه ب ومدیبگم باش تاصبح دولتت بدمد اما دلم ن خواستم

  !که برم شوهر کنم دمینرس

  ....داد وگفت:توکه من و رونیشو ب نفس

  !یبر یتونیحرفشو خورد وگفت:خب حاال م هیبق

  !به زورنگاه داره ها خواستیمنو م شیپ نیپرو تا چند م بچه

  !که گفت:به پدرت سالم برسون رونیب رفتمیم داشتم



89 | P a g e  

 

  د؟یشناسی:شما مگه پدر من و مدمیتعجب پرس با

  !میشیباهم آشنا م ی:به زوددوگفتیخند

  !برام باز شده بود اما مهم نبود اونم مثه کامران من که قصد ازدواج نداشتم می!مچ سعادترونیدادم باال و از اتاق اومدم ب ابروهامو

 یبچه ها یکالسا یکیدانشگاه هارو رفتم باال تا برسم به کالس کامران !خودش ازم خواسته بود که برم سر یسالنه پله ها سالنه

چشمش باشم!اما من به محض ورودم  یکال توکه  نمیاول بش یها یصندل ی!کامران قلبش بهم گفته بود رونمیبش شیکارشناس

کالسش اومده بود  یاز دخترا یکیگرفتم! دیکامران و ند ی!کال چشم غره هانشستمآخر کالس  یها یاز صندل یکی یرفتم رو

شروع کرد که نگو ونپرس مطمعن  یعشوه  هیمن و آورده بود سراون کالس!دختره با  یکامران واسه چ دونمیواسه کنفرانس،نم

دارن!دخترها واسش  فی!چون اونم مثه من پنهان کرده بود که در حال حاضر متاهل تشرزِیبه خاطر حضوراستادِ عز نایدم همه ابو

کرده بود!خالصه انقدر  میروان رتشینداشتم نسبت به کامران برعکس اون که غ رتیم رتیاومدن!منم که اصوال غ ینازو غمزه م

ودل  جانوکامرانم با  زدیکالفه شده بودن!دختره زر م یاومد که حالم بهم خورد همه بچه ها مخصوصا پسرا که حساب یعشوه االغ

بتمرگ سرجات  ای...سرم رفت!بیوسط حرف دختره و داد زدم:وا دمیپر نی!واسه همادیصداش در نم یشکیه دمی!ددادیگوش م

  !!یزنیچقدر زر م گهید

  !دنیممنوعه چه برسه به نطق کش دنینفس کش یها رفتن تو شوک،سرکالس کامران سلطانبلند شدن صدام همه بچه  با

  !کردیبه چشمام نگاه م یوصف رقابلیاخم غ هیکامران به خون نشست!با  یچشما

  !یکنینگام م ینطوریتو که نکشتم ا ه؟ننهیداد بزنم بگم:هاان؟چ خواستیم دلم

  ؟یبه شما اجازه داد حرف بزن یچه طرز حرف زدنه؟اصال ک نیبهم گفت:خانوم ا یحرص هی با

  !!!حرف بزنه ینطوریجرات کرده بود با من ا یچه جور یاحمق عوض شداااایاز سرم دود بلند م یکیمن  یآ

  !اجازه رو بهم داد نیا نمیکالس بش نیتو ا امیکه بهم گفت ب یداد زدم:همون خر من

 میشدم و رفتم خونه!روز قبلش با بچه ها قرار و مدار گذاشته بود نمیبستمش!بعدم سوار ماش یگفتم ورفتم سمت درو گروپ نویا

 دونکناریما فر یالیو میپنجشنبه بر

 

کردم  یرو هم راض یدنگ وفنگ مان یکال کنسله!بعدم با کل ای ادیم میمان ایاومدم شب با بابا و مامانم هماهنگ کنم که گفت !

 ی!به همه گفته بودم بجز کامران!از دستش کفرادیشد و گفت حتما م فیخرک یو دعوتش کردم کلزنگ زدم  یبعدشم به سعادت

  !بودم
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دختر کش  پیت کی یهمه اومدن!سعادت دمیو رفتم سرقرار با بچه ها د نیمیو رفتم دنبال س دمیپوش یدست لباس راحت هی صب

وحشت کردم  یهمراه مان دنیداد زدم:پسر عمه خوش قولمم اومد!اما با د نشیماش دنیکه باد ی!فقط مونده بود مانیزده بود اساس

  !چندتا زد پشتم تا نفسم اومد میکه مر فتمیسرفه ب بهوباعث شد آب دهنمو بدجور قورت بدم و

بچه ها تفائت از کنار من رد شد! ی!اومد جلو وبه تک نک بچه ها سالم کرد اما بکردیداشت نگام م شیعصب یبااون چشما کامران

 کمیموز یوصدا نییها رو دادم پا شهیش شهیوجلوتر از همه حرکت کردم!مثه هم میسوار شد نمیمیشدن و منو س نایسوتر ماش

پدال گاز  یرد شه!بعدشم پام وگذاشتم رو ذاشتمیو نم اوردمیمنم راهشو بند م رهیبگ بقتس خوادیبهروز م نیماش دمیکردم!د ادیز

و گفتم:خودتو  دمی!خندکردینشسته بود و مثه وزغ نگاه م یصندل یرو خیس نیمیرفت،سیم نیو تا ته فشار دادم!به سرعت نور ماش

  !کوچولو ینکن سیخ

  !شم گهید یکی نیتورو خدا نگه دار سوار ماش -نیمیس

  !تو االغه یرپایه زک یاون عروسک فیسوار به سرعتشه!ح نیسرجات،عشق ماش نیمرض،بش         -

  !اونم چه وحشتناک گرفتمیسبقت م نایتا از ماش 3تا3!پنجشنبه بود جاده شمالم شلوغ!دمیدیبچه ها رو م نیبغل ماش نهیتو آ از

اومد.سرعتمو کم کردم تا تلفن وجواب بدم!باکم  میگوش یقفل کرده بود!صدا یکه دستاش و محکم به صندل نطوریهم نیمیس

  !دیکش قینفس عم هی نمیمیکردن سرعتم س

  ه؟یچه وضع رانندگ نی؟ایشد ریدختر تو مگه از جونت س         -

  !بود یسعادت یصدا

  !گهینکردم استاد سرعتم مجازِد یمن که کار         -

  مجاز شده؟ 180و سرعت  چیتاحاال سبقت سرپ یاز ک         -

  !میرو خوش باش یروز 1نیاستاد ولمون کن تورو خدا!بذار ا         -

  ؟یکن یبا جونت باز ینی ؟خوشیچ ینی         -

  !خداحافظ         -

  !خورهیکه تازه رنگ و رو گرفته بود گفت:بزن کنار حالم داره بهم م نیمیرو قطع کردم!س یگوش

گوشه  هیو  رونیب دیرد و پردروباز ک نیمیکامال توقف نکرده بود که س نیراهنما و با سرعت کنار جاده ترمز زدم،هنوز ماش بدون

  !باال آورد

  !نکنما نیجمع کردم و گفتم:اه اه خاک تو سرت!صد بار گفتم زن حامله سوار ماش لبامو
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لحظه گفتم  هیاومدن سمتم ، یتر داشتن م وونهید یکیاز  یکیها پشت سرم قطار شدن! نیماش دمیسرم و که نگاه کردم د پشت

  !!شم دربرما نیبپرم سوار ماش

  .زودتر از همه خودش ورسوند بهم یمان

  !یبه سر دختر مردم آورد یچ نیبب هیچه وضع رانندگ نیاحمقِ نفهم،ا -یمان

  !من نیتو ماش نهینش خواستیبه من چه م خودتی نفهم – من

معلوم بود  یعنیپرجذبه کامران شده بودم  یجذب اون اخماها شتریو بهش آب داد!اما من از همه ب نیمیسمت س دیپر میمر

  !دستش بهم برسه خونم حالله

 زنمیوگرنه زنگ م ایکنیم یمحترمانه گفت:مثه آدم رانندگ یلیاومد جلو خ ی!سعادتیمان نیبهتر شد و رفت تو ماش نیمیس حال

  !!ایبمون نیماش یتا چندماه ب نگیببرن پارک نویراه ماش سیپل نیاول

  !چشم-

 

  !ینیبش یسارا نیران گفت:کامران جان تو بهتره پشت فرمون ماشبه کام یکه مان نمیپشت فرمون بش رفتم

  !باشه – کامران

  !نمیشیخودم م خوامینم -من

  !بخره نیشده واست ماش یچطور راض ییدا دونمی!من نمیندار یرانندگ اقتیل یالزم نکرده ثابت کرد -یمان

  !ومدهیبه تو ن شیفضول         -

 یکه بهم زدن و سراون خال یهمه حرفها یپدال گاز و تالف یپشت فرمون و حرکت کردم!دوباره پام و فشار دادم رو نشستم

آخر فرمون وسمت  یلحظه ها یاومد روبه رو شدم!اما تو یکه از جلوم ونیکام کیگرفتم که با یسبقت م دیپرا هیکردم!داشتم از 

بود و  یبا بچه ها دست فرمونم عال یبود که به لطف مسابقات رال نیمن ا یرانندگ حُسنرد کنم! ونویراست چرخوندم وتونستم کام

  !کردمیبحران دست وپامو گم نم یوقت تو چیه

 یمتر 10به فاصله  یمان نیماش دمی!برگشتم ددمینفس راحت کش هیرو ترمزو کنار جاده نگه داشتم،آب دهنمو قورت دادم  زدم

  !شو ادهیو باز کرد وداد زد:پ نیطرفم!درماشترمز زد و کامران بدو بدو اومد 

  !نشدم ادهیپ

  !نییبلند تر داد زد:گمشو پا ندفعهیا

  !نییاومدم پا دمیترس تشیبار از عصبان نیتو چشماش بود که واسه اول یچ دونمیبد قرمز بود،نم چشماش
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  ه؟یو گفتم:هان،چ اوردمین کم

!مثه احمقا فقط دیولت ازچشام پر 220زد تو گوشم که برق  یهمچ یو بستم اما نامرد زنه،چشمامیو باال برد!گفتم نم دستش

  !!بدو برو خونتونمیحساب شد یاومدم هلش دادم عقب و گفتم:خب،دلت خنک شد،حاال ب رونیشوک ب ینگاش کردم،از تو

  !نیو گفت:برواون ور بش دیتر شد ودستم و کش یعصبان اما

  !بودن یهمشون عصبان ندفعهیها اومده بودن!ا بچه

  !کنم سیبود از ترس خودم و خ کیدختره کله خر من که نزد -احسان

  ؟یچ ونیکام ریز یرفتیکردم با اون کار احمقانه ات،اگه م یداشتم سکته م ییبچه ا یلیخ -یسعادت

  !کردنیبا خاک انداز جمعمم م یچیه -من

  !کنمیتورو تهران روشن م فیبا اون اخمش گفت:تکل یمان

  !دارم نانیو سالمم!من به دست فرمون خودم اطم حیصح نینیب یاالن که م نیزدم:خو چتونه شما!!شلوغش کرد داد

رفت حوصلم  یتا م 80تایکرد نها یبچه هام رفتن سوار شدن!اون برعکس من آروم حرکت م هیپشت فرمون نشست و بق کامران

  !رو بهش دادم الیسررفته بود!آدرس و

  !پرتقال و نارنج یپر بود از گل و درختا اطیح ی!تومیدیرس الیو به

  !چیو درآورد!دستم ودراز کردم سمتش و گفتم:سو چیو خاموش کردو سو نیماش نگ،کامرانمیبردن داخل پارک نارویماش

  !مونهیتهران دست من م میبرس یتا وقت چی،سویداشتن ندار نیماش اقتیل یگفت:نشون داد یجد یلیخ کامران

  !مونمیم نیماش یب نجایمن ا یجهنم،فک کردبه  -من

  !ارمیسرت م ییچه بال نیشو بب نیتو فقط سوار ماش -کامران

  !محکم بستم نموینازن نیشدم و در ماش ادهیپ

مهمان بنده بودن بلندشم  یکه همگ ییو از جا هیخال خچالی یتو دونستمیمبل!م یباز کردم همه خودشونو پرت کردند رو درو

  !ازش رمیوبگ چیسمت کامران رفتم تا سو نیکنم!واسه هم دیمقدار خر هیبرم 

  ؟یکن یو لطف م چیسو         -

  ؟یکجا به سالمت         -

  !ستین خچالیتو  یچید،هیخر         -
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  !خرمیخودم م سیبنو یالزم دار یهرچ         -

  خودم مگه چالغم؟         -

  !نزن خودیپس حرف ب دمیبهت نم چیمن سو یدونیخودتم م         -

  !ایشد وگفت:دنبالم ب بلند

  !باهاش برم مجبورشدم

  دوست داشتم برداشتم!!رو به فروشنده کردم و گفتم:چقد شد؟ یفروشگاه هرچ تو

  !تومن250نداره! یقابل         -

دست تو  دینبا رونیب یایم یمرد هیبا  یه وقتاخم جلواومد وگفت:بابات بهت نگفت هیو درآوردم که کامران با  میکارت اعتبار عیسر

  ؟یکن فتیک

  !وگفتم:نه نامرد نشیس یرو دمیمرد!!بعدم انگشت سبابه مو کش نیلبخند مضحک زدمو گفتم:فرمود هی

  !واضح و روشن بود که آماده انفجاره اریبس

  !نیو به من داد وگفت:برو تو ماش چیخودشو به فروشنده داد بعدم سو کارت

جلو وکمربندشم  یبرگشت!بدون حرف نشست صندل لیبعدهم کامران با وسا قهیو گرفتم وپشت فرمون نشستم چند دق چیسو

وشناخت و باسرعت خودش  نیبود!ترمز زدم وچندتا بوق زدم ماش زاری!خودش وسط شالمیدیرس میاوس رح زاریبست!تو راه به شال

  !ورسوند

  !ی!خوش اومدیت یسالم نارت         -

  !ی!!خسته نباشمیبه به سالم اوس رح         -

  !بابا یدرمونده نباش         -

  چطوره؟ زاریوضع شال         -

  !دهی!چندوقته بارون نبارهیبابا،خشکسال ینیب یخودت که م         -

  !گهیبفرسته د یبارون هی(بگو میبه اون داشِت )اوس کر میخب اوس رح         -

  !بارون گرفت هویرعد و برق فرق آسمون و شکافت و هیبود که  مین اوس رححرف تو ده هنوز

  !که دستاش و نگاش روبه آسمون بود گفت:دختر پا قدم تو عشقه نطوریهم میرح اوس
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  !مرامتو عشقه میزدم و گفتم:اوس رح قهقهه

  !بوق زدم ودوباره حرکت کردم تک

  بود؟ یک -کامران

  !المونهیو هیهمسا-

 

 یخال شهیکردم تو ش یمتوجه بشه!دلستر انگور قرمز وخال یکس نکهی!خودم و انداختم تو آشپزخونه و بدون االیو بردم تو و نیماش

  !چشمک حواله احسان کردم هیو نیتریو یودکا وگذاشتم تو

بود اما بچه ها خواستن با  المونیپشت و ایدر نکهی!بااایسمت در میناهار مختصر به بچه ها گفتم لباساشونو بردارن بر هیاز  بعد

تشنه که  هی نیع دنیرس ایبارم باهام حرف نزد!بچه ها که به در هیراه  یاما تو میبود نیماش هی!دوباره من و کامران تومیبر نیماش

 شرتیت هیکه کال  میآب!سعادت یتو دیشلوارشم باال زد و پر ی!کامران کفشاشو درآورد و سرپاچه هاایزدن به دل در دهیبه آب رس

  !بود دهیساحل دراز کش یشنا یرو نیمیآب!س یزد تو رجهیشلوارک پاش بود باهمون ش هیو 

  تو آب؟ یریتو نم -نیمیس

  !شلوغه زشته باو نجایا         -

  !فکر بودم ی!تودمیدراز کش نیمی!کنار سستیفعال وقتش ن دمیو دودر کنم اما د نیماش چیسمت کت کامران سو رفتم

  سارا؟ -نیمیس

  ؟یشکمم و گفت:باتواماااااا!عاشق یزد تو دونهیفکر بودم وجوابشو ندادم! یصدام کرد اما من تو چندبار

  !آره -من

  ؟یعاشق ک         -

  !خندهیکه داره م یکردم و گفتم:اون آقا قد بلنده اون یطرف سعادت انگشتمو

  ؟یگیزد رومو گفت:راست م مهیخ هوی نیمیس

  ؟یدیتا حاال از من راست شنآخه خره تو          -

  !نه خداروشکر         -

  !شهیمنو دوس داره داغون م یبفهمه سعادت دونستمیعرض کم دلباخته بهنام شده!م نیدر هم نیمیس دونستمیم

  !سربه سرش بذارم بخندم کمی خواستیو از توش درآوردم وگذاشتم کفه کفشم!دلم م چیطرف کت کامران و سو دمیخز کمی
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  !داشتم کیتون هی رشی!منم مانتومو درآوردم زکردنیم یتو آب بودن و دخترام اونور آب باز یاحسان،کامران ومان یبهروز،سعادت

  ؟یشنا کن نجایزشته ا یگفتیکجا؟تو که م -نیمیس

  !زدم تو آب رجهیبه جهنم که نرفتم به بهشت!بعدهم ش یا کوسرشتین انیحور نیو به پسرا اشاره کردم و گفتم:باچن دمیخند

!کامرانم لب ساحل با ستین نمیاز کامران و ماش ریغ چکسیه دمیخودم ورسوندم ساحل د یچقد توآب بودم که وقت دونمینم

  !بود سادهیقرمز وا یچشما

  ؟یصدات کردم جواب نداد یچرا هرچ -کامران

  کجان؟ هی!بقدمینشن         -

  ؟یکرد کاریوچ چیرفتن!سو         -

  !که در تصرف شما بود چیسو         -

  !یتو برداشت دونمیو بده!م چیسو         -

  !من نگرفتم         -

  ؟یگفت تو برداشت نیمیس         -

  !غلط کرد من نگرفتم نیمیس         -

هواش ناز بود!چندتا پسرجوونم اومده بودن کنار  بیکرده بود،عج دنیهم شروع به وز میباد مال شدیداشت شلوغ م ساحل

رفتم سمت آب  نی!دوباره هوس آب کرده بودم واسه همکردنیروشن م شآتی داشتن  ما،چندتاهم خونواده اون ور نشسته بودن

  !برو یکه خواست یبعد هر جهنم چیکه کامران دستم وازپشت گرفت وگفت:اول سو

  !دکتر ستیدست من ن چیسو         -

  !اریمنو باال ن یاون رو         -

  ؟یترسونیبرو بابا توهم،بچه م         -

  !دیاز پشت دستمو تاب داد دردم اومد شد کامران

  نه؟ ای یدیو م چیسو -کامران

  !کفشمه برو برش دار وگورتو گم کن ی!گفتم :تودیرس یبزنمش!اما المصب زورم بهش نم خورهیتا م خواستیم دلم

  ؟یتو چپس  -کامران
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  !رسوننیمن وم کننیکنارمون اشاره کردم و گفتم:برادرا لطف م یپسرا به

  !شد ینقطه ضعفش و لگد کرده بودم!دوباره چشماش گرگ یرو درست

  !کنماااااایلهت م زنمیسارا م         -

  !یغلط کرد         -

شدم!تموم لباسام شن شده  نیسنگ وامونده وپخش زم هی کرد به ریکه آخر پام گ دمیانقدر دو رهیطرفم تا من و بگ دیدو کامران

  !دوشم یبود!شالمم که افتاده بود رو

  !شدم و داد زدم:گمشو!به من دست نزن ینه تندتند شالم و درست کرد!عصب ایسالمم  نهیبب نکهیا یاحمق به جا کامرانِ

سرم  خوادیشالمودرآوردم وگفتم:دلم م یکه داشتم واسه لج ولجباز یتیو حساس میباطن لیبرخالف م دیگرفته بود شد حرصم

  !نداره یلخت باشه به توهم ربط

تو  یریم یشیسرم وگفت:مثه بچه آدم بلند م ی!دوباره شال و محکم کوبند روکنهیم جایب یلیبلندتراز من داد زد:دلت خ  اونم

  !نتتیبب ینطوریا یکس خوادیبه تنت دلم نم دهیلباسات چسب ینیشیم نیماش

  ببرمت؟ اخودمی یریشنا نشسته بودم که داد زد:م یمن هنوز رو اما

  .و روشن کرد نیکفشم برداشت و ماش یو از تو چیشدم!سو نیشدم رفتم سوار ماش بلند

مبل  یهمه بچه ها رو دمیو د نیی!از پله ها اومدم پارمی!با همون سرو وضع رفتم حموم دوش بگمیبود الیو یبعد جلو قهیدق چند

 میبودن،احسان بافاصله کنار بهنام بود،مر حانایمنور یو کامران ئرست روبرو یبود!مان یواسه خودش مشغول کار مینشستن هرکس

به  نیکامران شده بود واسه هم ظیبهنام!احسان متوجه اخم غل کینزد بایکه تقر نمیمی!سهموبهروز تو عاشق دلخسته هم کنار

  شوهرت چش شده؟( نینولوب د؟)ا ویبوعر نی:سندیازم پرس یترک

  باباشو خوردم!( ؟ارثی!)مگه خبر نداربلریب نیارث نیبولموسن؟اتاس هیب         -

  خوردش( شهی!)واال با دومن عسلم نمنیاولمور بلس ماقیدا نانیباتمان بال یکیواهلل ا         -

  دادا!اخمش تو حلقومت!(!)احسان ویحلق یق صلمایاحسان گردش!ح         -

 !مننه؟)تو حلق خودت به من چه؟(ویاوزحلق         -

 

  

  !زدم ی!(وقهقهه ادهیخوردش،مزه زهرمار م شهی!)نمریو یالر اخه زهمار داد ریدگ میقیحل میمن         -
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 نانیق صلنمایب ح وریال کریپاش گذاشته بود!روکردم به احسان و گفتم:ف یشد دستاشو مشت کرده بود ورو ظیکامران غل یاخما

  !سگ بده یبزنمش صدا نیهمچ خوادی!دلم مترسمیور!)فک کرده از اخماش م یسس تیا نیاله و ورام بلس ورمیگوخورام!اله سو

  !(زهیریتو که!)فعال که اون دستش برسه بهت خونتو م نیچاتاشسا بلوگان یحله که اونون ال -احسان

  (کنهی)غلط مرییغلط ال         -

  !!)ببند دهنتو(همه رو متوجه ماکردیویاغز ومیبهم گفت: یداد کامران که به ترک یصدا

  !کردیجمع م الیمنو احسان و از کف و یچشما یاومد با ت یم دیبا یکیلحظه  اون

  ؟یفهمیم یگفتم:تُ...تو ترک بالکنت

  !اس هیمادرم ترک اروم یخبر ندار نکهیبله کامال مثه ا         -

  راه دررو نداره؟ نجایا ی!سارالفضلیاابیزد تو صورتش وگفت: دهیکه کامال معلوم بود مثه سگ ترس یلحن هیبا  احسان

تا  کنهیداره لباشو جمع م دمینگاه به کامران کردم د هیبخندم! دمیترسیحرف احسان هم خندم گرفته بود هم از کامران م نیباا

  ؟یگفت تو بخند یکامران داد زد:ک خنده که باعث شد ریزدم ز یخنده شو بخوره!پق

روبرومو گفت:حساب تو باشه تهران!بعدم رفت طرف احسان!احسانم قبل از  سادیحرفش لک و لونچمو جمع کردم که اومد وا نیباا

  !بزنه انگشتشو گرفت طرف منو گفت:به ارواح خاک صدام اون منو اغفال کرد یکامران حرف نکهیا

  !!از خنده دیترک هوینتونست خودش و نگه داره!سرشوتکون داد و گهید کامران

  !کارکنمیباهات چ دونمیم یگفتم:عوض رلبیز

  !باتو کار داره اطیح یآقاهه اومده تو هی ایب یسارا -بهروز

با همون لهجه !شتربودیخودمم ب یبود اما محبتش نسبت به هم ازعمو الیو داریهم سرا ییجورا هی)یبابا عل دمیرسوندم د خودمو

  :بود گفتم یکه فقط مختص منو باباعل یشمال نیریش

  !دیی!بفرمایاُاُاُ چه عجب بابا عل-

 

  (؟ی) اومد؟یبابا تو بموئ یت ینارت

  !بارون ریز یشیم سیباران!) خ ریز یوون سیباال خ ایآره باباجان!ب         -

  !الیو به زور آوردم داخل و یعل بابا

 !زدم یچشمک نامحسوس به باباعل هیو دمیپدرشوهر بنده!خند باباعلی ها بچه – من
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  !بچه ها از جمله کامران کف پارکت بود یچشما

  خاخر خوبن؟)مادرشوهر وخواهرشوهرم خوبن؟( یمار و ش یمه ش یباباعل -من

  ؟یالزم ندارن یزیچ نه،یاَره!ته چشم به راه ب         -

  !(ارهیب رهیبگ یمنو بفرس دوتا ماه یوفا ی!)شوهر برهییب یره برست دوتا ماه یوفا ش یمه ب نیفقط ا         -

  !چشم بابا         -

  شده بابا؟( یزیبابا؟)چ هییبو یزیرفتم و گفتم:چ کشی!معلوم بودناراحته!نزدستین یشگیهم یکردم بابا عل حس

  !نا         -

  !)بگو(یبئو باباعل         -

بگم واال!وقته نشاء  یسرکار کانده!)چ نیخاشه زم یشاگرمه،هرکیدر به در دنبال ن روزیاما ازد هیبئوم واال وقته نشا برس یچ         -

  خودش مشغوله!( نیرو زم یشاگرم،هرکسیدر به در دنبال ن روزیاما از د دهیرس ایشال

مرده  یره نشه کامبه! )مگه سارا نیامبه همه زم م؟خودیره خارن یزیچ نیبمرده که ته غصه همچ ی!سارایو گفتم:باباعل دمیخند

  !(کنمیوبرات نشا م نیهمه زم امیم ؟خودمیخوریرو م یزیچ نیکه تو غصه همچ

  !(یایب شهی)توکه نم ییکه نوونه ب یت         -

خودم امبه !)من  ییصِبا نیامبه نشا کامبه موه لذت دارنه!پس غصه نخار یساله شمه پل4بابا! مهین جایکه کار نکارده ک یم         -

  !(امیفردا صب خودم م نیواسم لذت داره !پس غصه نخور کنمینشا م امیبابا!هرساله کنارشما م ستمیو نکرده کار ن یدختر شهر هی

 نجایا ادی!) صادق توراهه،ممکنه بیخانه پِشت هیاگه بموئه بئو ب نجهیا هبی دره،ممکنه راه  انهیم ،صادقیت یممنون بابا!نارت         -

  !!(یخونه پشت ادیاگه اومد بگو ب

  )پدرشوهر!!(رییپ یچشم ش         -

  !بچه ها شروع شد یرفت وسواال عمو

  ؟یمگه شوهر دار -میمر

  !دشیآره مگه ند         -

  !یمثه برف ،جووون کوفتت بشه سارا دیت سفشمال پوس ی!چشم سبز مثه جنگالیاونم چه شوهر -نیمیس

  دم؟یشوهرت وچرا من ند نیا -یمان

  !نعناع رو علم کن بی!فعال بهروز بپر دوساریطاقت ب شینیبیم         -
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وجام ها رو از توش درآوردم وگذاشتم تو  نیتریو کیاشاره به احسان رفتم نزد هیخودشون ومنم با یها دوباره برگشتن سرجا بچه

آشپزخونه بود داد زدم:بابا همه  ی!احسان تویو بهنام شد بود قد نعلبک یکامران و مان ینشستم،چشما نی!اومدم روس زمینیس

  !ختمیذره ر هی یبه دست اومد!تو هرجام اودک ؟؟احسانییکجا یساق میتشنه لب

  د؟یبکن یچه غلط نیخوایم -یمان

  !نکن فازمونو ییقهوه ا نی!بشیادیز یغلطا -من

  !هیچه کار نینه ننت دائم الخمر بوده نه بابات!ا -یمان

  !خوردنش شهیحروم م دونستمیبهم م میباال اما نزد میبچه ها جاما مونو برد هیجواب گذاشتم حرفشو. منو باق یب

  !موندن کرنگیمثه بوقلمون رنگ عوض نکردن و  ایآشفته بازار دن نیا یبامرامم که تو یقایرف یِسالمت -من

  !یباهم گفتن:بسالمت همه

  !اومد یهمه تو شوک بودن صداشون درنم یگرام ینفس باال دادم!دکترا هیکردم و کیو به لبم نزد جام

  !برداشتم گرفتم سمت احسان وگفتم پر کن جاممو

  !بسه گهینه د -احسان

هامو  مونهیبده....پ یگوبسه هبده ،ن یبازم م یمورد توجه همه بود سمت احسان خوندم!ساق شهیقشنگم که هم یصدا بااون

پاک کردم وبعد  نمینفس باال دادم ودهنمو باآست هیودکا رو گرفتم و بردم سمت لبمو  شهیبده...)ش یاپینشمار....جام پ

فتادم امشب...برس  یدل شکسته غرق شرابم بکن!ساق نیبکن...برس به داد ا خرابم یپک دوپک گذشته....ساق کیخوندم:کارِمن از 

  !امشب به دادم

  !!برندار شات بخون نیبه دست اومد ووسط خوندنم گفت:فاز غمگ ونیقل -بهروز

گام  هیلبم و یو گذاشتم رو ونیقل یبستته....ن یمست یدستته ...اگه نگ ارمیامشب مثل هر شب اخت یزدم وخوندم:ساق قهقهه

هستم!دوباره کام  یغم رو بستم...امشب که لول لولم..از من نپرس ک یگرفتم و ادامه دادم:امشب که مست مستم...دست و پا

غم کوتاهه از دل کنج  مونه،دستیپ مونهیبده پ یامشب م یبردم وخوندم:ساق وباالتروصدام  رونیدادم ب یگرفتم و دودش وحباب

 دمهیام ینرونم ...خونه  خونهیگوشه ماز  ی!ساقوونهید وونهیباز...هرچه عاشق مثل خود د نمی...آنقدر مستم بکن تا من ببخونهیم

دستته...بهروز و  ارمیامشب مثل هرشب اخت یات بمونم...ساق هیسا ریمن ز یروشن بمونه...زنده باش خونتیبذار بمونم...چلچراغ م

  !زدمی!منم که قهقهه میوضع هیدخترام که اصن  دنیرقصیو نشسته م زدنیاحسان بشکن م

  !جوون ..ناز نفست-بهروز

  نوکرتم داش         -
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قالده پاره کرده  ی!مثه سگادیمن وکش یمثه ببر وحش یکی رفتمی...داشتم ماطیتلو خوران بلند شدم رفتم سمت ح تلو

  !واریبود!چسبوندم به د

  زدم وگفتم:چته دا؟ قهقهه

  !وگفت:هاکن کیوآورد نزد صورتش

  ؟یچ یکردم وکلمو تکون دادم به معن کیبهم نزد ابروهامو

  !ها کن گمیدستش گرفت و فشار دادوگفت:بهت م نیب فکمو

  !ها کن یگیمستم تو م گمیمن م یگفتم:حاج یخمار بالحن

  !دمیخندیم نطوری!دستش وآورد باال که بزنه!من همشدیداشت خرد م فکم

 یسوپراستار ییخدا یعنی

 

  !دیترکیم تیواسه خودم!داشت از عصبان بودم

  ؟یچقدخورد         -

  !بوووووم یبکش تیکبر هیکه اگه  یباورکرده بود مستم.باهمون لحن کشدارم گفتم:انقد ولیا

 کیسرد چه شودددد!صورت کامران نزد یدخمل و هوا یخمارو لحن مشمئزکننده و  یقهقهه جندش زدم!چشما هی بعدشم

  !شد کتریونزد

 هیکه کردم  یصورتم بود تنها کار هیسانت 2نداشتم!صورتش  می!!!مثه غول بود راه فراردمیترسیدلم گفتم:آمد به سرم از آنچه م تو

  !رفتم سهیبلند بود تو صورتش وبعدشم از خنده ر یها

گفتم:دلستر انگور قرمزبود!دلمو گرفته بودم وفقط  دمیخند یخورده جابه جا شدم!همونطور که م هیشل شده بود تونستم  دستش

  !!نیزم یخورد!!ولو شده بودم رو یببوستم!!عجب ضدحال خواستی!کامران مدمیخندیم

  !ازپشتم بلندشد شیعصب یصدا

  !الیتاهنوز مثه سگ نکشتمت گمشو تو و         -

چقد مستم من!برگشتم سمت  یبودم همونطور تلوتلوخوران بلندشدم وبلندبلند خوندم:وا  دهیدردگرفته بود از بس خند دلم

  !بزنتم که ازدستش فرار کردم ادیبرداشتن ب زی!خگرتووویج یآ یکامران و باخنده ادامه دادم:آ
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 یایخلوت دونفره کرده بودم منو در هیبودن ومن هوس  دهیبود!همه خواب میزندگ یشبها نیازخنده دار تر یکیشب  اون

شد!فک  کیتار زیهمه چ هویو  نیسنگ زیچ هیو آهسته رفتم سمت در!تا دروباز کردم سرم محکم خورد به  دمینامرد!مانتو پوش

والبته خندون  پیدوخوشتیجوون رش هی!سرمو آوردم باال که با خوندمیمتند وتند بلند اشهدمو  نیکردم مُردم واسه هم

  !مُردنا نیباشه ازا ؟تای..باباتو کجا بودیخوشگل لیبرخوردم!چشمام و گرد کردم وگفتم:جووون...چه عزرا

!!!قهقهه زد و پهن امایمنکر انقد خوشگلن م رویتا گفتم:اگه نک شدیلبخندش پهن تر م یواونم ه زدمیحرف م زیر هیکه  همونطور

  !ودلشوگرفت نیشد رو زم

  !!ییخنده هاش گفت:دختر تو چقد بامزه ا نیهو؟مابیچت شو  لیعمو عزرا یخنگا گفتم:آخ مثه

گفت:دختر  زدیمنتظرن!همونطورکه قهقهه م یبهشت یای!!حورگهید می!خب پاشو بریگفتم:شمالطف دار یزدم وتواوج احمق لبخند

  !آقا یمن صادقم پسره عل

  به دختر مردم؟ یخوریراست م هیدرخونه و  یایم ینصف شب یکشی!!خجالت نمشتویشدم وگفتم:زهرمار ببند ن یجد

  !!به منا یرفته توخورد ادتی نکهیمثه ا         -

 تونمیم یدار لی!شرمنده!البته اگه هنوز تمانجانیا نایابام اگفت:فک کردم ب ینداشت وهمونطور یخنده اش تموم یعوض

  !دیببرمتا!!دوباره خند

و  لی!آخه عزرادمیصدا خند یها ب وونهیاز خنده!نشستم پشت درو مثه د شدمیالزم م هیودرو بستم!!خودم داشتم بخ الیتو و رفتم

  !من از کجام درآوردم

وبه همه اعالم کردم  دمیپوش کیو پ کیش یدست لباس کارگر هی!!صبح بلندشدم دمیاتاق و گرفتم خواب یخنده رفتم تو باهمون

 یباباعل زاریشال یکردن وباهم راه یاظهار آمادگ یفرما بشن که البته همگ فیدارن تشر لیاگه اونام تما زاریشال رمیدارم م

دم تا به همه سالم کنم که نگاهم به صادق بودن!!چشم گردون دهیهم زودتر ازمارس ونوادشو خ یغرق آب بود!باباعل نی!!زممیشد

!!من و صادق و باقر ونرگس دیمنظورش و نفهم یگفت:اشهد ان ال اله اال اهلل،اشهدان محمدا رسول اهلل!بجز من کس دویافتادو خند

!با تعجب برگشتم جاریما سرپاچه هاشو زدباال واومد داخل ب رویهم پ یوسعادت میشلوارمونو باال داد یسرپاچه ها یخانوم زن بابا عل

  د؟یایسمتش و گفتم:شما کجا م

!از مینقدوآماده بخور میعادت کرد شهیباشه!دوس دارم درموردش بدونم ،هم یکار جالب دید،بایکنیم کاریچ نمیبب خوامیم         -

  نظر تو که اشکال نداره؟

  !خرده عقبتر هی دیینه،پس بفرما         -

 ینشاء کردم،کم کم کارم سرعت گرفت!مادرم مازندران جاریبرداشتم با فاصله تو ب میکرد!چندتا ت میز تکه جلوم بود و پرا یلگن باقر

  !کار بلد شده بودم یحساب کردمیم یومنم هرسال کمکم باباعل الیو میاومد یسال م یکه سالها ییبود وازاونجا
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  ؟یکنیم کاریچ یدار یبد حیبرام توض یخوایخب خانوم نم         -

  حتما استاد!چراکه نه!!خب ازکجاش بگم؟         -

  !ازاولش         -

ازبارون درامانه  کیپالست ریاد،زیتادرب زنیریخزانه م گنیکه بهش م یا دهیکش کیپالست یقسمتها هیها رو تو  یخب شال         -

 کننیبافاصله پخش م نیوتوکل زم کننیم نیها رو( اززم یهمون شال ینیها رو) می!بعدمردها اون تشتریابیوجب 1تابلندشه حدود 

که منو صادق  یچون سخته اکثزا به عهده مرداس!به کار نکاریا یده میت گنیکار م نی!به اکننیو باقر م یکه باباعل یمثه کار

 میکنیونشاءم میکنیم تاازشون جدا 10تا7به اندازه  میت گنیتو دستمم م یایشال نینشاء!به ا گنیم میدیونرگس خانوم انجام م

که تا  ینیزم نیتا تموم بشه!به ا کننیشد دوباره پرش م موملگن ت یتو یها میت یسانت فاصله است!وقت 15تا10حدود نشونمیب

  !!!!!!!تموم شدجاریب گنیزانوت پرازآب وآماده نشاء هست هم م

  !سوال ی!!فقط یجامع حیچه توض نیآفر         -

  د؟ییبفرما         -

  ؟یت ینارت گنیبهتون م نجایچراا         -

  !برام گذاشته ی!!باباعلهیشمال لیاسم اص هیشکوفه انار! ینیوگفتم: دمیخند

  !!تکون دادوگفت:قشنگه سرشو

  ؟یدیم ادیلگن برداشت وگفت:بهم  یازتو میت هی بعدم

 نارت یبلندشد:ه نیزم یصادق ازتو یصدا

 

  !دیخند انهی!بعدم موزرمااایگیجونتو م امیم ی!کارنکن یت ی

!چشمم افتاد به کامران که ازاون دور معلوم بود کننیم کاریدارن چ نمی!سرمو برگردوندم طرف بچه ها ببارهیبه روم م یه کثافط

 یلیدادم خ ادیوبهش نحوه نشاء رو یرفتم سمت سعادت نیبود واسه هم یدوس داره سربه تن من نباشه!!نقطه ضعفش سعادت

  غصه داشت؟ نمیگفتم:خب باباجون ا یوبه باباعل دمیشده بود خند ومها تم میوت جاریب گهیخوشش اومده بود!د

  !بشه یکه معلوم نبود چ یبده بابا!تو اگه نبود رتیخدا خ -یباباعل

 لیعزرا نیا نکهیا خودش اشاره کرد و ادامه داد:مثه ؟بهیفقط سارا گهیوگفت:بابادستت درد نکنه د یبرگشت سمت باباعل صادق

  !!خوشکلم نقش داشته ها

  !نکنا تیسالش بود برگشت سمت صادق وگفت:صادق زنداداش تو اذ 11که فقط یآخر باباعل باقربچه
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  )بالت به سرم،شوهر قشنگم(مییش سر،قشنگهیبالم یاز خنده!!روبه باقر گفتم:ت دنیترک همه

  !!میبه ما زودتر دادماد ش ینوبتت و بد شهیباقر حاال نم!!دادا اسینطوریکرد وگفت:عه،ا طونیچشماش وش صادق

  !!اول نوبت منو باقر ریگرد کردم وگفتم:نخ چشمامو

نتونه اشهد بگه و واسش  نهیبیم لی!الاقل عزرارمیزن الل بگ خوامی!من مخوامیدادا،زن زبون دراز نم الیخیگفت:ب دویخند صادق

  !ابراز احساسات کنه

 یکای!نزدمیخورد یومهربون باباعل یمیرو باخونواده صم یکباب یو ماه یدود یبزنم لهش کنما!!چا خواستیمن دلم م ینی

سمت  میشده بودن رفت یمیباهاش صم یلیمحترم که خ یعصربود که بابچه ها و صادق که به اصرار احسان ودکترا4ساعت

 یسال10من حدود نیبود واسه هم رازیدانشگاه ش ی!!صادق پزشک مختص قلب بود که درسش و تازه تموم کرده بود دانشجوایدر

  !اومد یاون نم الیو میاومد یهم که ما م یبودم وقت خبریازش ب

!تموم کردنیزانوهامو بغل کرده بودم وتنها نشسته بودم،بچه ها دورتادورآتش نشسته بودن وداشتن لباساشونو خشک م ایدر کنار

  ... یایبود!درست مثه بچگ یمشغول جمع کردن گوش ماه ایبودکه کنار در ییساله ا4فکروذکرم بچه 

  ما؟ شیپ یایاومدم:چرا نم رونیازفکر ب نیمیس یباصدا

  !االن امیم         -

شدم  یزن ونِیغرق کردم که متوجه ش ایافکارمو توامواج در دیکوبیداشت باشدت به ساحل م یدق ودل یمواج شده بود هرچ ایدر

  !!شهیوباال م نییاپایتوبغل امواج در یش هیبچه مثه  دمیکنم که د دایگردوندم تابچه ها روپ!چشم کردیکه بچه شو صدام

  !!!زدم توآب رجهیتوجه به دادکامران ش ییاومدم شالموازسرم درآوردم وب رونیب ازتوشوک

  کامران

درموردش استفاده  یواقعا درمقابلش کم آورده بودم ،ازهر روش گهیباشم،د الشمیخیتونستم ب یازدستش شکاربودم اما نم نکهیباا

 هیاومدم!به ثان رونیزن ازفکر ب هیوداد  غیج یانقدبزنمش تا دلم خنک شه!باصدا خوادیدلم م یخوردم،گاهیبه بن بست م کردمیم

!به خودم اومدم با ایرفت سمت درشالشوازسرش باز کردوبا دو  دینکش هیبود توبُهته به ثان علومکه ذهنم رفت سمت سارا!م دینکش

  !صداش کردم:سارااا........نرو ادیفر

که احسان بازوم  ایبزنم تو در رجهیبودن !رفتم ش سادهیوا ایزد توآب!همه بچه ها وحشت زده لب در رجهینداد وش یتیاهم اما

  !وگرفت

  !زدم سرش:ولم کن احسان داد

  !نروکامران -احسان
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  آب؟ یرو ادیجسدش ب گهید قهیدق 10نرم که          -

  !!گردهی!مطمعن باش برمقهیسارا نجات غر -احسان

  !زدن تو آب رجهیفاصله ش نیوصادق توا بهنام

  !بعدهم صادق وبهنام اومدن قهی!چند دقرونیآب اومد ب یسارا بچه روبغل کرده ازتو دمی....دایوپس زدم که بپرم تودر احسان

شده رو با سرفه  هیوارد ر یچند لحظه بعد بچه همه آب ها نشیرد به فشار دادن قفسه سوشروع ک نیرو انداخت رو زم بچه

  !فرستاد رونیب

داشت نگاه  ینطوریکه ا دید یم ایتو در یچ دونمیا،نمیدوباره رفت سمت در  هیتوجه به تشکر مادر بچه وبق یبلند شد وب سارا

  !کردیم

  !سرعت بازشوو گرفتم دوئهبهیداره م دمید

  !سایوا یریکجا م         -

  !ارهیدستم درب یکرد بازوشو ازتو یکرد.تقال م ینگام نم دادمیتکونش م یهرچ گشتیم یزیدنبال چ ایبهت بود.انگار تو در تو

  !زد:ولم کن،منتظرمه داد

  !با سرعت خودش ورسوند بهمون یمان

  شده سارا؟ یچ-یمان

 

مامان!تورو خدا بگو ولم  گهی!!مکنهیداره منو صدا م نی!ببخوادیبگو ولم کنه!کمک م یگفت:مان یرو به مان یلحن ملتمس هیبا

  !شهیکنه!داره غرق م

  !نمیتونستم بب یو م زدیبرق م یمان یکه توچشما یاشکا زد،امایحرف م یاز چ دونمینم

  !!ایحرکت حلقه دستمو ازدستش بازکرد ودوباره هجوم برد سمت در هیبا سارا

  !!ایتو در ستین یبخدا کس ییکه معلوم بود بغض توشه روبه سارا گفت:سارا ییدوباره رفت سمت سارا و باصدا یمان

  !ستین یچیاونجا رو ه نیرو نشونه سارا داد وگفت:بب ایدر باانگشتش

  !!رها بشه یازچنگ مان کردیبود و تقال م ای!فقط چشمش به درگفتینم یچیسارا ه اما

  !مامان ک...کمکم کن گهی!!مشهیگفت:اگه ن...ن ...نرم غرق م دهیبر دهیدم بربذار برم!بع -سارا
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  !ستی....نیلعنت ستیرمق گفت:ن یب یمان

  !سمت ساحل دیرو پس زد وباسرعت دو یکه داشت مان یسارا باتموم قدرت اما

  !حواسم به سرلخت بودنش نبود یبرام مهم بود که حت هیقض نیبودم ازندونستن انقد ا کالفه

  !الیو میموهاشو روبه بچه ها کرد وگفت:برگرد یتو دیدست کش یمان

  سارا؟ یوگفتم:کجا؟ب یبردم سمت مان هجوم

  !دمیبهت قول م ادیخودش م         -

   

  سارا

نوزم شده بود اما ه کیگرفتم برگردم که هوا کامال تار میتصم یبس توآب رفته بودموداد زده بودم صدام خش دارشده بود!وقت از

  !سال مهمونم بود 4که  ینشستم و شروع کردم به خوندن آهنگ الیو یدل بکنم تو ساحل روبرو ایاومد ازدر یدلم نم

  تو برسر راهم یآمد بازهم

  !دوباره گمراهم یکنیعشق م یآ

  رابه سرکردم یجوان دردا،من

  سفر کردم ارخودیازد تنها

  است ریس یقلب من از عاشق ستیرید

  است ریزنج یاز صدا خسته

  یعشق مرا برد نیاول ایدر

  یدم به دم مرا توآزرد ایدن

  ادآوریسرنوشتم رابه  ایدر

  !سرگذشتم رامکن باور ایدن

  !!سرمو برگردوندم یکس یقدمها یباصدا

  !!خلوتت وبهم زدم دیببخش-یسعادت

  ن؟یدی!چرا نخوابیسعادت یآقا هیچه حرف نیا         -
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  :حالت خوبه؟دیپرس ینشست کنارم!با لحن مهربون یکوتاه بافاصله

  !مرد یکه گفت خوبم،ول یماریلبخند تلخ زدم وگفتم:حالم خوبه مثه اون ب هی

  !یخوریتو سرما م ایب سِیلباسات خ         -

  !هستم فعال د،منیشما بر         -

  تونم؟ یراجع به رفتار امروزت م         -

  !شد و مجبورشدم نفسمو حبس کنم سشتریدرد  دمیکه کش یصورتم ومچاله کردم!با نفس دیچیپ نمیقفسه س یکه تو یبادرد

  شد؟حالت خوبه؟ یچ         -

  !!هم وفشار دادم!چند لحظه بعد درد کمتر وکمتر شد یگذاشتم رو پلکامو

  !هیمیارقدی!میشد نیوقته باهم عج یلیدرد خ نیگفتم:خوبم!منو ا آروم

  !!گردهیبرم یینداره ...فقط باهر صدا ینشونه خاص چیکه منتظره ه یآدم گمیجمله م هیبه امروز فقط  راجع         -

که پاهام مماس باخط  یلب ساحل طور دمیسرم محکم کردم ودراز کش روی  برداشته بودمو ایوکه قبل از اومدنم از لب در شالمو

  !بود ایدر

 

  هشتم قسمت

حرفا  نیداشتن درمورد فقر و ا یوبحث داغ اقتصاد بود.کامران ومان مینشسته بود اطیح ی!تومیموند یم الیروزآخر بود که و امروز

  !هاست چارهیب ری!احسانم برگشت به کامران گفت:بابااستاد شما که ماشاهلل وضع تون توپه خط فقز واسه ما فقگفتنیم

  !خط فهم نییاو پ یخط فقر باش ی...باال دهیپوزخند زدم وگفتم: واقعا چه فا هی

  !!فقط من موندم وکامرانمیفتیرفتن حاضرشن راه ب یکی یکی!همه ساکت شدن و دیجوشیخونش داشت قل قل م کامران

  !وتو دونمیمن م رونیب ادیچرت وپرت ازدهنت ب گهید کباریحلقومت  یتو بکنی  بهتره زبونت و         -

  ؟یکن یخوایم یگفتم:مثال چه غلط لکسیر یلیگاه چونم کردم وزل زدم تو چشماشو خ هیو تک دستم

تا عقدت کنم!پس بهتره بامن کل کل  یفتیکه به پام ب ارمیسرت م ییوچنان بال رپامویز ذارمیواعتقاداتمو م نیمذهب و د         -

  !ینکن

  !یستیحرفا ن نیمضحک زدم و گفتم:بشاش بابا!مال ا یاز اون لبخندا دونهی
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  !سارا خانوم!فقط خوب تماشا کن یجلوآورد وگفت:خودت خواست دیاشاره شو به نشونه تهد انگشت

بهش گفتم:اگه  ییلحن مسخره ا هیکالفه شده بودم برگشتم با  گهید رفتیکامران و اونم حرکت کرد!آهسته م نیتو ماش نشستم

  !ادیخدارو بدش نم یذره اون پدال و فشار بد هی

  ؟یشتربریتا ب 70از یترسیباتوهمااااااااااا نکنه م یخر داد زدم:هانگار نه انگار!آ دمید

  !باهات کل کل کنم خوامیدهن تو ببند سارا نم         -

  !یکه باهام کل کل کن یستین یتو اصال عدد         -

  !ها خارهیتنت م نکهیمثل ا         -

  !ادیحرفابهت نم نیبابانزن ازا         -

  انه؟ی ادیتا بهت نشون بدم بهم م نییاپایشد وباداد گفت:ب ادهیکنار وپ زد

  ؟یبکن یخوایم یچه غلط نمیبب نییپا ا،اومدمیوگفتم:ب نییپا اومدم

  !!زل زدم بهش وگفتم:منتظرمچکارنکردیه دمید

درکل کم آورده بود!سرموبه نشونه تاسف تکون دادم  کارکنهیدچیبا دونستی!نمدیکشیقرمز شده بود وتند وتند نفس م صورتش

  !ادیرفتم تا به احسان زنگ بزنم ب ادهیپ ابونویدرآوردم!طول خ نیماش یازتو فمویوک

  سایوا -کامران

  !ونگه داشت دیدستم ومحکم کش کنمیتوجه نم دید

  یولم کن عوض         -

  !دادیومحکمتر فشار م کردیتقال کردم مچ دستمو ول نم یهرچ

  !!گمشونمیو بب ختتیر خوامیدستمو ول کن!آشغال نفهم نم -من

محکم بود گردنم رگ به رگ شد  یلیسمت راستم سوخت!دستش هنوز باال بود.خ یکه گونه  دادمیبهش فحش م زیر هی داشتم

نثار صورتم  یر از قبلمحکمت یکینکرد و  یفحش خواهر و مادر دار بود نثارش کردم!اونم نامرد یو هرچ اوردمیاما کم ن هوی

پسر از  هیخوردم از  یلیدوبار س یمیرح دیفر دونهی یکینوه حاج بهزاد  یا!من سارکردمیخون رو صورتم احساس م یکرد!گرم

  !شوهر

  !وسط یکشیخونوادمو م یچرا پا یتو بامن دعوا دار         -
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رفت بزنه  میسالگ5تو  یکه مان یوقت میسرخوردن از گوشه لبم!رفتم تو بچگ یکی یکیخون  یگونم بود قطره ها یهنوز رو دستم

بسته بودم  ؟چشاموییمن بلندشه!!آقا جونم االن کجا یرو که رو سارا یدست کنمیگفت:قلم م چوندویتوگوشم!آقاجونم دستشو پ

  !نشیس یغلش وسرمو گذاشت روب دتوینکنم!کامران منو کش هیگر زنمیزورم دارمهم فشار دادم معلوم بود  یوپلکامو رو

  !یبخدا خودت مقصربود یکه روتو بلندشد!سارا یبشکنه دست         -

  !خودم و از اسارات دستاش آزاد کردم نشویزدم توس مشت

  !و دستمال گرفت سمتم نیزور نشوندم تو ماش به

  !صورتتو پاک کن یخون رو         -

  !رونیو پرت کردم ب دستمال

  !شد ودرسمت منو باز کرد ادهیراه نگه داشت!پ یسفره خونه تو هی یجلو

  !هیصورتتو بشور خون ایب         -

  !رفتم لبه حوض نشستم واونم کنارم نشست بلندشدم

  !گهیبشورش د         -

رم و باال کردم !تا سنمیدرب وداغون خودم وتوش بب ی افهیداشت سرم و خم کردم تا ق یحوض گرفتم،آب پاک وزالل یوجلو سرم

  !صورتم یتو دیمشت آب پاش هی

واز مرد بودن خودم خجالت بکشم؟منه به قول تو احمقِ  نمیوعذاب بکشم بب نمیصورتتو بب یخوای؟میشوریچرا صورتتو نم         -

بلند نکرده بودم  یزن چیه ی!من تا حاال دستم وروذاشتمیزنده اش نم دادیاون فحشارو بهم م رتویغ یدوسِت دارم!اگه هرک یروان

دوست  یفهم یصورتتو نداشتم!چرا نم یانگشتام رو یجا دنیصورتت!اگه بغلت کردم چون تحمل د توبزنم  یاما تو...وادارم کرد

  ؟یایجا کوتاه نم چیه م؟چرایکل کل باهم حرف بزن یبه جا یخوایدارم؟چرا نم

  !بذار روش ادیوگفت:داره خون م دستمال گرفت سمتم هی!دوباره نیحوض بلندشدم ورفتم تو ماش ازسر

  ...گفتم:آخ کدفعهیداشت و یحرکت بودم کالفه شد وخودش دستمال وگذاشت گوشه لبم وفشار داد!سوز بد یمن ب اما

  !دیببخش         -

  !زنگ خورد شیدستمال کامرانم دستشم برداشت!گوش یوگذاشتم رو دستم

  جانم محمدرضا؟         -

-         ..............  
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  !رگاهیتو راه خراب شد بردمش تعم نینه ماش         -

-         ...............  

  !میایما خودمون م دینه شما بر         -

-         ......  

  !خدافظ         -

  !شهر رفتعوض کرد و از مرکز  رویخودم و نگاه کردم،گوشه لبم نافرم زخم شده بود!مس نیماش نهیآ یتو از

  ؟یریم یکجا دار         -

 د         -

 

  !کنم یرانندگ تونمیاونا!چندساعت بخواب!منم فکرم مشغوله نم شیتونم ببرمت پ یکه نم افهیق نیا،باایر

  !ساحل پارک کرد کینزد

  !رونیب رمیتو بخوابون وراحت بخواب،من م یصندل         -

ساحل دراز  یشنا یکامران رو دمیشدم د ادهیپ نی!از ماشدمیبود که ازخواب پر یچه ساعت دونمی!نمایشد ورفت سمت در ادهیپ

 یتخته سنگ بردارمو بزنم تو هی خواستیمعصوم بود اما دلم م یلیخواب خ یخوابه خوابه!تو دمید کیرفتم نزد دهیکش

 یخال کدفعهیبرداشتم وپرآب کردم و  وانمویل نمیماش یو رفتم از تو دمش الیخیخشن شده بودم اما ب یادیمن ز دیسرش،شا

تا بناگوش بازشده من روبرو  شیصورتش کنارزد وبان یآب و ازرو یها بلند شد وقطره ها یجن نیصورت کامران!ع یکردم رو

  !ماااااااینداشت ینامرد یآ یآ یاومد طرفم گفت:آ یکه داشت م نطوریشد!کامران هم

بود و منم  ای!حاال کامران لب دراستیآب در یپام تو دمیکه د رفتمیقب مقدماش وتندتر کرد ومنم همونطورع بعد

  !یراه فرار ندار گهی!کامران لبخند زد وگفت:دادری  وسط

 دنیشده بود داشت سرعت آب پاش سیروش! کامران کامال خ ختمیریمنم ازهمون فتصله آب م دیمشت آب سمتم پاش مشت

  !واسه عقب برداشتم عمق آب تازانوم بود یکه من قدم بلندتر کردیم شتریوب

  !!!آتش بسممیخانوم من تسل         -

  !رونیاومدم ب نیشده بودم واسه هم سیخ خودمم



110 | P a g e  

 

و  نیتهران!ماش میدیغروب بود که رس یکاینزد ومدین شیپ ییبحث وگفته گو ادیراه ز یسمت تهران!تو میحرکت کرد دوباره

!ازکنارم ردشد ورفت که بلندتر چی!حاال سومیدیرس گهیو گفتم:خب د سادمیجلوش وا خیخونه پارک کرد!س نگیداخل پارک

  ؟یگوشاتو شمال جاگذاشت یدادزدم:آخ

  !ییپرو یلیزد توچشمام وگفت:خ زل

مصادره کرد  نمویماش زممیعز یماجرا روگفت!بابا ازیتا پ ریبابامو ازس یو گذاشت جلو چیبدون توجه بهم رفت داخل خونه!سو بعد

  !ندارم یگفت حاال حاالها اجازه رانندگ و

 نگیتو پارک نمویمونده بود!ماش یروز باق2منو کامران  غهیآماده شدم که برم دانشگاه!ازکل ص ینحس آالرم گوش یصدا دنیباشن

ورور کردم  ریوز دیاتاق اسات یچشم رینشون بدم!ز یپروژه مو به استاد نادر خواستمیم د،فقطیپارک کردمو رفتم سمت اتاق اسات

به هردوشون اکتفا  یسالم خشک وخال هیکنارهم نشسته بودن به  یکامران ومان شهیهم دانکردم،مثلیرو پ یاما استاد نادر

دادم برم  حی!ترجرسوننیخودشون وم گهید قهیدق10رو گرفتم که گفت بهش زنگ زده گفته تا یسراغ نادر یمحمد یکردمواز آقا

 شهیهم دانکردم،مثلیرو پ یاما استاد نادر ردمورور ک ریوز دیاتاق اسات یچشم ریبمونم!ز یوداخل محوطه منتظر نادر رونیب

رو گرفتم که  یسراغ نادر یمحمد یبه هردوشون اکتفا کردمواز آقا یسالم خشک وخال هیکنارهم نشسته بودن به  یکامران ومان

بمونم!که  یوداخل محوطه منتظر نادر رونیدادم برم ب حی!ترجرسوننیخودشون وم گهید قهیدق10گفت بهش زنگ زده گفته تا

  !صدام کردوگفت :هروقت کارت تموم شد زنگ بزن برسونمت یمان

  !زنگ خورد!شماره کامران بود میپام که گوش ریز یافتادم به جونه چمنا شهیداخل محوطه ومثه هم رفتم

  ش؟یفرما-

 

  !تا نرفته پروژه تو نشونش بده ایهم عجله داره ب یلیاومده خ ینادر

نشون  ی!لپ تاپمو روشن کردمو به نادرینادر شیتلفن و قطع کردم!خودمو وجمع وجور کردم به سرعت رفتم پ یخداحافظ بدون

  !بده لیتحو ایهمون روز آخر ب یاریب سیالزم ن گهیخوبه د شهیکه تاحاال جمع کرده بودم اونم گفت:مثه هم یدادم اطالعات

  !کنهیسوسول دانشگاه نشسته وداره پروژه شو نگاه م یاز دخترا یکیکامران با دمیکه د یجمع کردم رفتم سمت مان ولمیوسا

  م؟یو گفتم:بر یسمت مان روکردم

  !میصب کن کار کامرانم تموم شه باهم بر -یمان

  !یبر یتونیم یعجله دار کشه،اگهیخورده طول م هیدختره باالآورد و گفت:کارم  یسرش رو از نوشته ها کامران

  !میمونیم سین ینه کار -یمان

  !ستماااایمن ن یکارباشیتو ب دی؟شایمان میمونیرو م یچ یچ         -



111 | P a g e  

 

  !جلوتو نگرفته یکس یبر یتونیتو م -کامران

ن ممکنه تا آخرشب طول کارتو دیبگ دیبه خونواده بزن میزنگ ینبودم!شما به کارتون برس البته  یمنم منتظر نطق جنابعال         -

  !نگران نشن کشهیم

  !کمش بوداااا ختیریخون منو م ینی دیزینگو بگو شمر بگو کامران

 یکه صدا رفتمیداشتم م ابونیجدول کنار خ یرفتم!ازرو ادهیاونور تر دانشگاه پ ابونی!تا سه تا خرونیبرداشتم و رفتم ب کولمو

قصد  نیبهش نکردم و به کار خودم ادامه دادم اما انگار راننده ماش ینگاه چیمزاحمه ه نکهیا الیکرد.بخ وونمید ینیمکرر بوق ماش

 یخندون سعادت شهیهم افهیکنم که با ق بشیفحش کشدار نص کیسرموبه اجبار باالآوردم که  تو داش نیسوزوندن بوق ماش

  !داد وگفت:سوارشو برسونمت نییرو پا شهیبرخوردم!ش

  !شمیمزاحم نم         -

  !باال ایحرف نباشه ب         -

  !سوار شدمو اونم به سرعت حرکت کرد یمعطل بدون

  ؟ینیماش یهنوز ب         -

  !رمیگیدوستمو م نیماش گهیآره متاسفانه!البته چندروز د         -

  کار؟یچ یخوایم نیحاال ماش         -

  !!چه برسه به دکترا یداشته باش انسمسیهمون ل کنمیکه شک م دیکنیم ییسواال هی یگاه         -

  !!یکن ابوناروگزیخ11باخط یحاال مجبورنبود یآورد یها رودرنم ی!اگه اون بچه بازگهیخودته د ریو گفت:تقص دیخند

  !دیو بازنکن حتیخواهشا باب نص         -

  خونه؟ یریتو!م یریپذ حتیچقدم نص         -

  !بله         -

  !داره ها یشرط یالبته  کنمیتو رو حل م ینیماش یمن مشکل ب یسارا         -

  ؟یچه شرط         -

  باشه؟ یتا بر80آخرش          -

  !قبوله         -

  !پشت فرمون ایپارک کرد وگفت: پاشو ب ابونیراهنما زد وکنار خ یسعادت
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  !منو برسون کارخونه -یسعادت

  !بلد بودم رشمیکه قبال کارخونه رفته بودم مس ییاونجا از

  !خونشون یجلو دمیزنگ زد که برم خونشون!رس یراه مان وسط

  !مبل نشسته بودن یو کامران رو یمان

  !سالم         -

  سالم -یو مان کامران

  ؟یداشت یکار         -

  ؟یکن کاریچ یخوایم شهیتو وکامران تموم م غهیص گهیدوروزد -یمان

  !ازدواج کنم خوامیم یچیه         -

  ؟یگفت یگرد گفت:چ یبا چشما کامران

  بازم تکرار کنم؟ یخوایازدواج کنم!م خوامیم         -

  گه؟یباکامران د -یمان

  !آقا؟عمرا نی؟باایچ         -

  ؟یپس باک -یمان

  !بماند حاال         -

  !هیینه بگو جالب شد قض -کامران

خوش  دتونیجد یدانشجوها یمحترم!شما بهتره بر یوقته ازهم سواشده آقا یلیت ندارم بگم!راه من و شما خدوس         -

  !یگذرون

  !یگیم یچ یبفهم دار -کامران

  !یانتخاب کرد یزیبهت خوب چ دنیزودتر پا م دیجد ی!دانشجوها گمیم یدارم چ دونمیمن م         -

  !سارا ببند دهنتو -کامران

  !بندم،حرف حق تلخه ینم         -

  ؟یزنیتهمت م یبس کن سارا چرا دار -یمان
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  ش؟یدیمگه امروز ند یمان هیتهمت چ         -

  !داره خب اون دانشجوش بود یچه ربط -یمان

  !هه آره دانشجو         -

  تو روهم بچسبونم به اون؟ ؟خوبهیستین یمیبابهنام صم ؟مگهیزنیمگه توبااستادات حرف نم -کامران

  !خداحافظ الیخی؟بیتاحاال نچسبوند ینی         -

  ؟یفک کن شتریب یخواینم -یمان

 میزندگ یروزا نیماه ازبدتر 1نی!اخوامیم؟نمیبشه مرد زندگ نیبشه؟به کامران اشاره کردم وگفت:که ا ینه!فک کنم که چ         -

بعد  رهیگیم رادیا یزیکنم که از هر چ یزندگ یمرد هیعمر با  کیبهم شد!حوصله ندارم  ناتیتوه نیشتریماه ب1 نیا یبود تو

  !بندازه اهخودش با دانشجوش هرهر وکرکر ر

  !نداشتم وندارم یصنم چیمن با اون دختر ه یبفهم یخوایچرا نم -کامران

  !یکن دایان شاهلل پ         -

  !بود یزنگ خورد سعادت لمیتا موبا دمیول چرخ ابونایواسه خودم تو خ رونویعمم زدم ب ازخونه

  !سالم استاد         -

  !سالم         -

  بود؟ یعرض         -

  !کنمینم داشیپ گردمیم یهرچ ست؟آخهین نیماش یپولم تو فیک نیبب         -

  !کردم داشیداشبورد پ یذره چشم گردوندم تا تو هی

  ذاره؟یداشبورد م یپولشو تو فیک یاستاد آخه کس         -

  اونجا بود؟         -

  !پ ن پ تو قبر شوهرعمم بود         -

  ؟ییگفت:االن کجا دویخند

  ابونیخ         -

  ؟یبر یخوایم ییجا         -
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  !برم درکه البته به خرج شما خوامیآره م         -

  !گشنه موندم یپول یکه خودم از ب اریو ب فی:جون مادرت اون کدوگفتیخند زیر

 واقع         -

 

  ا؟

  ؟یپس چ         -

  !ارمیبراتون ب دییباش کجا         -

  !کارخونه         -

  !دیایب دیریآژانس بگ امیووووووووووووووو دوره من نم         -

  رم؟یروتو برم دختر!باکدوم پول آژانس بگ         -

  بهتون قرض بده؟؟ ستیهزار تومن پول ن 10زبون دراز تون  یمنش فیاون ک یتو یعنی دییا کارخونهریمثال مد         -

  !که رم؟واقعایپول بگ میمن از منش         -

  !کنمیمن حساب م نجایدایایب دیریخب شما آژانس بگ         -

  !ستین میباش بدفکر         -

 هیاز  دمیدادم که د هیبود تک زیتروتم یکروک مشک یکه البته  نشیزنگ زد وآدرسمو بهش دادم!به ماش یساعت بعد سعادت1

  !دیحساب کن دیبر دییپولشو برداشتم و دادم دستش وگفتم:بفرما فیشد!ک ادهیآژانس پ

  !من حساب کنمااا ریآژانس بگ ینگام کرد وگفت:بچه پرو گفت یجور هی اونم

  !آس و پاسم یدانشجو کیمنه بدبخت که  دایوگفتم:آقا شما کارخونه دار دمیخند

  !من یکی یتوآس و پاس یکی         -

  !کنه حساب و  راننده آژانس هیو ازدستم گرفت ورفت کرا فیک

  درکه؟ یریخب تو م         -

  !برم شام بخورم خوامیآره م         -

  وقت؟ هی یتعارف نزن         -
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  !اریب فیشمام تشر         -

  !باش پس سوارشو         -

  !وگرد کردم وگفتم:چه حاضر وآماده چشمام

  !چترشم خوامیگشنمه!م هیخب چ         -

  !خوردم و بعدشم رسوندمش خونشون یمَشت با سعادت یزید هی اونشب

 یرفتم و کامران و کنار مان دیمو نشون بدم!اتاق اسات رفتم دانشگاه تا اصالحات نقشه شهیمنو کامران بود!مثه هم غهیص روزآخر

جابه جا کرد وبه لپ  شینیب یرو نکشویبودنااا هردو خنگ!لپ تاپم روشن کردم وگرفتم سمت کامران!اونم ع یزوج خوب ینی افتمی

  !شد رهیتاپ خ

  اش؟ هیخب بق         -

  استاد؟ یچ ینی         -

  !بودم قبال دهیوکه د نینقشه کو؟ا هینداره خانوم!بق یچ ینی         -

  !بهتون نشون داده باشم ادینم ادمیمن          -

  !ستین دنیواسه د یدیجد زی!چنیوآورد نیشما فقط دوتا خط بهش اضافه کرد  ادمهیاما من  ادین ادتونی دیشما شا         -

  !شعوریوبکوبم توسرش!گاوووو ب نمویهمون لپ تاپ نازن خواستیم دلم

  باشه!هاهاها شعوریگاو ب نیکه ا میما گاو باشعور دار ینیمُرده فحشام بودما  ینی

  !رو اعصابم بود خودِگاوش بود میگوش زنگ

  ش؟یفرما         -

  نه؟ یشعور ندار         -

که  نطوری!همویتن سمتم!بعدم قطع کردم گوشبود برگش یمتر 100دانشجوتو شعاع  یگفتم خفه شو که هرچ ادیبافر نیهمچ

نداره هر  یانگار کارو زندگ نیلب گفتم:ا ری!زیخوردم به سعادت یتودرب ورود رفتمیوباعجله راه م دادمیفحشش م زیر هیداشتم 

  !روز هر روز تو دانشگاست

  دمت گذاشته؟ یپا رو ی؟کیهست یشده انقد عصبان یشلوغه!حاال چ یلینه خانوم اتفاقا سرم خ         -

  :گفتم یچ یدیانداختم باال و گفتم:شن ابروهامو

  دم؟یشن یم دینبا         -
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  !حرف از کنارش رد شدم یوب نییحوصله کل کل نداشتم سرمو انداختم پا اصال

  سارا باتوام؟         -

  بله؟ ینیهااان          -

  !برسونم ییجا هیتا  امیمنم االن م نیبرو تو ماش         -

  !اومد دیطول نکش یکه انقدر نیتو ماش رفتم

  ؟یدعواکرد یچته؟باک-یسعادت

  گاوووووووووووووو

  ه؟یگاو ک         -

  !یسلطان         -

  !هیادی:اشکال نداره از عشق زدوگفتیخند

  !زنمیجومونگ م رکمونیاونو بات هیههه من سا -

  !اون نه یول دیتوشا -

  !!!!! خونه نگه داشتم!خونه نبود که قصر بود یجلوخونشو داد و  آدرس

  !مزاحمت شدم گهید دی!ببخشمیممنون که رسوند         -

  !خودتونه نی!ماش هیچه حرف نینه بابا ا         -

  !ااایرینم شتریتاهم ب70مواظب خودت باش!از یسارا         -

  !کنمیتونو داغون نم نیماش نیبابا استاد نترس یا         -

  اجونت؟یمهمه  نی!ماشگمیاِِااِ دخترجون واسه خودت م         -

  !شما نیخب معلومه ماش         -

  !رمیگیاز بابات خسارت م امیسرت م یداغون شد فدا نی:ماشدوگفتیخند بلند

  !برم راحترم11االن با خط نیهم ای!بماایبگم پول مول ندار م،ازاالنیفقر رخطیاُُااُ استاد ما ز         -

 ی!جایمعادلش ن ایتو دن یواحد پول چیتوخونش داره که باه گهید زباارزشیچ هیتو  ی:بابادگفتیخندیکه داشت م نطوریهم

  !!راحت التیخ رمیگیباارزش وم زیهمون چ امیخسارت م
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  وگفتم:استاد؟ دمیدرهم کش میمال ابروهامو

  !نباش !!!مواظب خودتم باش طونیخندهاش گفت:برو دختر ش نیماب

 

  هشتم قسمت

حرفا  نیداشتن درمورد فقر و ا یوبحث داغ اقتصاد بود.کامران ومان مینشسته بود اطیح ی!تومیموند یم الیروزآخر بود که و امروز

  !استه چارهیب ری!احسانم برگشت به کامران گفت:بابااستاد شما که ماشاهلل وضع تون توپه خط فقز واسه ما فقگفتنیم

  !خط فهم نییو پا یخط فقر باش ی...باال دهیپوزخند زدم وگفتم: واقعا چه فا هی

  !!فقط من موندم وکامرانمیفتیرفتن حاضرشن راه ب یکی یکی!همه ساکت شدن و دیجوشیخونش داشت قل قل م کامران

  !وتو دونمیمن م رونیب ادیچرت وپرت ازدهنت ب گهید کباریحلقومت  یتو بکنی  بهتره زبونت و         -

  ؟یکن یخوایم یگفتم:مثال چه غلط لکسیر یلیگاه چونم کردم وزل زدم تو چشماشو خ هیو تک دستم

تا عقدت کنم!پس بهتره بامن کل کل  یفتیکه به پام ب ارمیسرت م ییوچنان بال رپامویز ذارمیواعتقاداتمو م نیمذهب و د         -

  !ینکن

  !یستیحرفا ن نیمضحک زدم و گفتم:بشاش بابا!مال ا یاز اون لبخندا دونهی

  !سارا خانوم!فقط خوب تماشا کن یجلوآورد وگفت:خودت خواست دیاشاره شو به نشونه تهد انگشت

بهش گفتم:اگه  ییلحن مسخره ا هیکالفه شده بودم برگشتم با  گهید رفتیکامران و اونم حرکت کرد!آهسته م نیتو ماش نشستم

  !ادیخدارو بدش نم یال و فشار بدذره اون پد هی

  ؟یشتربریتا ب 70از یترسیباتوهمااااااااااا نکنه م یانگار نه انگار!آخر داد زدم:ه دمید

  !باهات کل کل کنم خوامیدهن تو ببند سارا نم         -

  !یکه باهام کل کل کن یستین یتو اصال عدد         -

  !ها خارهیتنت م نکهیمثل ا         -

  !ادیحرفابهت نم نیبابانزن ازا         -

  انه؟ی ادیتا بهت نشون بدم بهم م نییاپایشد وباداد گفت:ب ادهیکنار وپ زد

  ؟یبکن یخوایم یچه غلط نمیبب نییپا ا،اومدمیوگفتم:ب نییپا اومدم



118 | P a g e  

 

  !!زل زدم بهش وگفتم:منتظرمچکارنکردیه دمید

درکل کم آورده بود!سرموبه نشونه تاسف تکون دادم  کارکنهیدچیبا دونستی!نمدیکشیقرمز شده بود وتند وتند نفس م صورتش

  !ادیرفتم تا به احسان زنگ بزنم ب ادهیپ ابونویدرآوردم!طول خ نیماش یازتو فمویوک

  سایوا -کامران

  !ونگه داشت دیدستم ومحکم کش کنمیتوجه نم دید

  یولم کن عوض         -

  !دادیومحکمتر فشار م کردیتقال کردم مچ دستمو ول نم یهرچ

  !!گمشونمیو بب ختتیر خوامیدستمو ول کن!آشغال نفهم نم -من

محکم بود گردنم رگ به رگ شد  یلیسمت راستم سوخت!دستش هنوز باال بود.خ یکه گونه  دادمیبهش فحش م زیر هی داشتم

نثار صورتم  یمحکمتر از قبل یکینکرد و  یفحش خواهر و مادر دار بود نثارش کردم!اونم نامرد یو هرچ اوردمیاما کم ن هوی

پسر از  هیخوردم از  یلیدوبار س یمیرح دیفر دونهی یکینوه حاج بهزاد  یا!من سارکردمیخون رو صورتم احساس م یکرد!گرم

  !شوهر

  !وسط یکشیخونوادمو م یچرا پا یتو بامن دعوا دار         -

رفت بزنه  میسالگ5تو  یکه مان یوقت میسرخوردن از گوشه لبم!رفتم تو بچگ یکی یکیخون  یگونم بود قطره ها یهنوز رو دستم

بسته بودم  ؟چشاموییمن بلندشه!!آقا جونم االن کجا یرو که رو سارا یدست کنمیگفت:قلم م چوندویتوگوشم!آقاجونم دستشو پ

  !نشیس یبغلش وسرمو گذاشت رو دتوینکنم!کامران منو کش هیگر زنمیزورم دارمهم فشار دادم معلوم بود  یوپلکامو رو

  !یبخدا خودت مقصربود یکه روتو بلندشد!سارا یبشکنه دست         -

  !خودم و از اسارات دستاش آزاد کردم نشویزدم توس مشت

  !و دستمال گرفت سمتم نیزور نشوندم تو ماش به

  !صورتتو پاک کن یخون رو         -

  !رونیو پرت کردم ب دستمال

  !شد ودرسمت منو باز کرد ادهیراه نگه داشت!پ یسفره خونه تو هی یجلو

  !هیصورتتو بشور خون ایب         -

  !رفتم لبه حوض نشستم واونم کنارم نشست بلندشدم
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  !گهیبشورش د         -

!تا سرم و باال کردم نمیدرب وداغون خودم وتوش بب ی افهیداشت سرم و خم کردم تا ق یحوض گرفتم،آب پاک وزالل یوجلو سرم

  !صورتم یتو دیمشت آب پاش هی

واز مرد بودن خودم خجالت بکشم؟منه به قول تو احمقِ  نمیوعذاب بکشم بب نمیصورتتو بب یخوای؟میشوریچرا صورتتو نم         -

بلند نکرده بودم  یزن چیه ی!من تا حاال دستم وروذاشتمیزنده اش نم دادیفحشارو بهم م اون رتویغ یدوسِت دارم!اگه هرک یروان

دوست  یفهم یصورتتو نداشتم!چرا نم یانگشتام رو یجا دنیصورتت!اگه بغلت کردم چون تحمل د توبزنم  یاما تو...وادارم کرد

  ؟یایجا کوتاه نم چیه م؟چرایکل کل باهم حرف بزن یبه جا یخوایدارم؟چرا نم

  !بذار روش ادیدستمال گرفت سمتم وگفت:داره خون م هی!دوباره نیحوض بلندشدم ورفتم تو ماش ازسر

  ...گفتم:آخ کدفعهیداشت و یحرکت بودم کالفه شد وخودش دستمال وگذاشت گوشه لبم وفشار داد!سوز بد یمن ب اما

  !دیببخش         -

  !زنگ خورد شیشت!گوشدستمال کامرانم دستشم بردا یوگذاشتم رو دستم

  جانم محمدرضا؟         -

-         ..............  

  !رگاهیتو راه خراب شد بردمش تعم نینه ماش         -

-         ...............  

  !میایما خودمون م دینه شما بر         -

-         ......  

  !خدافظ         -

  !عوض کرد و از مرکز شهر رفت رویخودم و نگاه کردم،گوشه لبم نافرم زخم شده بود!مس نیماش نهیآ یتو از

  ؟یریم یکجا دار         -

 د         -

 

  !کنم یرانندگ تونمیاونا!چندساعت بخواب!منم فکرم مشغوله نم شیتونم ببرمت پ یکه نم افهیق نیا،باایر

  !ساحل پارک کرد کینزد
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  !رونیب رمیوابون وراحت بخواب،من متو بخ یصندل         -

ساحل دراز  یشنا یکامران رو دمیشدم د ادهیپ نی!از ماشدمیبود که ازخواب پر یچه ساعت دونمی!نمایشد ورفت سمت در ادهیپ

 یتخته سنگ بردارمو بزنم تو هی خواستیمعصوم بود اما دلم م یلیخواب خ یخوابه خوابه!تو دمید کیرفتم نزد دهیکش

 یخال کدفعهیبرداشتم وپرآب کردم و  وانمویل نمیماش یو رفتم از تو دمش الیخیخشن شده بودم اما ب یادیمن ز دیسرش،شا

تا بناگوش بازشده من روبرو  شیصورتش کنارزد وبان یآب و ازرو یها بلند شد وقطره ها یجن نیصورت کامران!ع یکردم رو

  !ماااااااینداشت ینامرد یآ یآ یاومد طرفم گفت:آ یکه داشت م نطوریشد!کامران هم

بود و منم  ای!حاال کامران لب دراستیآب در یپام تو دمیکه د رفتمیقدماش وتندتر کرد ومنم همونطورعقب م بعد

  !یراه فرار ندار گهی!کامران لبخند زد وگفت:دادری  وسط

 دنیشده بود داشت سرعت آب پاش سیروش! کامران کامال خ ختمیریمنم ازهمون فتصله آب م دیمشت آب سمتم پاش مشت

  !واسه عقب برداشتم عمق آب تازانوم بود یکه من قدم بلندتر کردیم شتریوب

  !!!آتش بسممیخانوم من تسل         -

  !رونیاومدم ب نیشده بودم واسه هم سیخ خودمم

و  نیتهران!ماش میدیغروب بود که رس یکاینزد ومدین شیپ ییبحث وگفته گو ادیراه ز یسمت تهران!تو میحرکت کرد دوباره

!ازکنارم ردشد ورفت که بلندتر چی!حاال سومیدیرس گهیو گفتم:خب د سادمیجلوش وا خیخونه پارک کرد!س نگیداخل پارک

  ؟یگوشاتو شمال جاگذاشت یدادزدم:آخ

  !ییپرو یلیزد توچشمام وگفت:خ زل

مصادره کرد  نمویماش زممیعز یماجرا روگفت!بابا ازیتا پ ریبابامو ازس یو گذاشت جلو چیبدون توجه بهم رفت داخل خونه!سو بعد

  !ندارم یو گفت حاال حاالها اجازه رانندگ

 نگیتو پارک نمویمونده بود!ماش یروز باق2منو کامران  غهیآماده شدم که برم دانشگاه!ازکل ص ینحس آالرم گوش یصدا دنیباشن

ورور کردم  ریوز دیاتاق اسات یچشم رینشون بدم!ز یپروژه مو به استاد نادر خواستمیم د،فقطیپارک کردمو رفتم سمت اتاق اسات

به هردوشون اکتفا  یسالم خشک وخال هیکنارهم نشسته بودن به  یکامران ومان شهیهم دانکردم،مثلیرو پ یاما استاد نادر

دادم برم  حی!ترجرسوننیخودشون وم گهید قهیدق10رو گرفتم که گفت بهش زنگ زده گفته تا یسراغ نادر یمحمد یکردمواز آقا

 شهیهم دانکردم،مثلیرو پ یاما استاد نادر ردمورور ک ریوز دیاتاق اسات یچشم ریبمونم!ز یوداخل محوطه منتظر نادر رونیب

م که رو گرفت یسراغ نادر یمحمد یبه هردوشون اکتفا کردمواز آقا یسالم خشک وخال هیکنارهم نشسته بودن به  یکامران ومان

بمونم!که  یوداخل محوطه منتظر نادر رونیدادم برم ب حی!ترجرسوننیخودشون وم گهید قهیدق10گفت بهش زنگ زده گفته تا

  !صدام کردوگفت :هروقت کارت تموم شد زنگ بزن برسونمت یمان

  !زنگ خورد!شماره کامران بود میپام که گوش ریز یافتادم به جونه چمنا شهیداخل محوطه ومثه هم رفتم
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  ش؟یفرما

  !تا نرفته پروژه تو نشونش بده ایهم عجله داره ب یلیاومده خ ینادر         -

نشون  ی!لپ تاپمو روشن کردمو به نادرینادر شیتلفن و قطع کردم!خودمو وجمع وجور کردم به سرعت رفتم پ یخداحافظ بدون

  !بده لیتحو ایهمون روز آخر ب یاریب سیالزم ن گهیخوبه د شهیدم اونم گفت:مثه همکه تاحاال جمع کرده بو یدادم اطالعات

  !کنهیسوسول دانشگاه نشسته وداره پروژه شو نگاه م یاز دخترا یکیکامران با دمیکه د یجمع کردم رفتم سمت مان لمویوسا

  م؟یو گفتم:بر یسمت مان روکردم

  !میصب کن کار کامرانم تموم شه باهم بر -یمان

  !یبر یتونیم یعجله دار کشه،اگهیخورده طول م هیدختره باالآورد و گفت:کارم  یسرش رو از نوشته ها کامران

  !میمونیم سین ینه کار -یمان

  !ستماااایمن ن یکارباشیتو ب دی؟شایمان میمونیرو م یچ یچ         -

  !جلوتو نگرفته یکس یبر یتونیتو م -کامران

کارتون ممکنه تا آخرشب طول  دیبگ دیبه خونواده بزن میزنگ ینبودم!شما به کارتون برس البته  ینطق جنابعال منم منتظر         -

  !نگران نشن کشهیم

  !کمش بوداااا ختیریخون منو م ینی دیزینگو بگو شمر بگو کامران

 یکه صدا رفتمیداشتم م ابونیجدول کنار خ یرفتم!ازرو ادهیاونور تر دانشگاه پ ابونی!تا سه تا خرونیبرداشتم و رفتم ب کولمو

قصد  نیبهش نکردم و به کار خودم ادامه دادم اما انگار راننده ماش ینگاه چیمزاحمه ه نکهیا الیکرد.بخ وونمید ینیمکرر بوق ماش

 یعادتخندون س شهیهم افهیکنم که با ق بشیفحش کشدار نص کیسرموبه اجبار باالآوردم که  تو داش نیسوزوندن بوق ماش

  !داد وگفت:سوارشو برسونمت نییرو پا شهیبرخوردم!ش

  !شمیمزاحم نم         -

  !باال ایحرف نباشه ب         -

  !سوار شدمو اونم به سرعت حرکت کرد یمعطل بدون

  ؟ینیماش یهنوز ب         -

  !رمیگیدوستمو م نیماش گهیآره متاسفانه!البته چندروز د         -
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  کار؟یچ یخوایم نیحاال ماش         -

  !!چه برسه به دکترا یداشته باش سانسمیهمون ل کنمیکه شک م دیکنیم ییسواال هی یگاه         -

  !!یکن ابوناروگزیخ11باخط یحاال مجبورنبود یآورد یها رودرنم ی!اگه اون بچه بازگهیخودته د ریو گفت:تقص دیخند

  !دیو بازنکن حتیخواهشا باب نص         -

  خونه؟ یریتو!م یریپذ حتیچقدم نص         -

  !بله         -

  !داره ها یشرط یالبته  کنمیتو رو حل م ینیماش یمن مشکل ب یسارا         -

  ؟یچه شرط         -

  باشه؟ یتا بر80آخرش          -

  !قبوله         -

  !پشت فرمون ایپارک کرد وگفت: پاشو ب ابونیراهنما زد وکنار خ یسعادت

  !منو برسون کارخونه -یسعادت

  !بلد بودم رشمیکه قبال کارخونه رفته بودم مس ییاونجا از

  !خونشون یجلو دمیزنگ زد که برم خونشون!رس یراه مان وسط

  !مبل نشسته بودن یو کامران رو یمان

  !سالم         -

  سالم -یو مان کامران

  ؟یداشت یکار         -

  ؟یکن کاریچ یخوایم شهیتو وکامران تموم م غهیص گهیدوروزد -یمان

  !ازدواج کنم خوامیم یچیه         -

  ؟یگفت یگرد گفت:چ یبا چشما کامران

  بازم تکرار کنم؟ یخوایازدواج کنم!م خوامیم         -

  گه؟یباکامران د -یمان
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  !آقا؟عمرا نی؟باایچ         -

  ؟یپس باک -یمان

  !بماند حاال         -

  !هیینه بگو جالب شد قض -کامران

خوش  دتونیجد یدانشجوها یمحترم!شما بهتره بر یوقته ازهم سواشده آقا یلیدوست ندارم بگم!راه من و شما خ         -

  !یگذرون

  !یگیم یچ یبفهم دار -کامران

  !یانتخاب کرد یزیبهت خوب چ دنیزودتر پا م دیجد ی!دانشجوها گمیم یدارم چ دونمیمن م         -

  !سارا ببند دهنتو -کامران

  !بندم،حرف حق تلخه ینم         -

  ؟یزنیتهمت م یبس کن سارا چرا دار -یمان

  ش؟یدیمگه امروز ند یمان هیتهمت چ         -

  !داره خب اون دانشجوش بود یچه ربط -یمان

  !هه آره دانشجو         -

  تو روهم بچسبونم به اون؟ ؟خوبهیستین یمیبابهنام صم ؟مگهیزنیتوبااستادات حرف نممگه  -کامران

  !خداحافظ الیخی؟بیتاحاال نچسبوند ینی         -

  ؟یفک کن شتریب یخواینم -یمان

 میزندگ یروزا نیماه ازبدتر 1نی!اخوامیم؟نمیبشه مرد زندگ نیبشه؟به کامران اشاره کردم وگفت:که ا ینه!فک کنم که چ         -

بعد  رهیگیم رادیا یزیکنم که از هر چ یزندگ یمرد هیعمر با  کیبهم شد!حوصله ندارم  ناتیتوه نیشتریماه ب1 نیا یبود تو

  !بندازه اهخودش با دانشجوش هرهر وکرکر ر

  !نداشتم وندارم یصنم چیمن با اون دختر ه یبفهم یخوایچرا نم -کامران

  !یکن دایان شاهلل پ         -

  !بود یزنگ خورد سعادت لمیتا موبا دمیول چرخ ابونایواسه خودم تو خ رونویعمم زدم ب ازخونه
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  !سالم استاد         -

  !سالم         -

  بود؟ یعرض         -

  !کنمینم داشیپ گردمیم یهرچ ست؟آخهین نیماش یپولم تو فیک نیبب         -

  !کردم داشیداشبورد پ یذره چشم گردوندم تا تو هی

  ذاره؟یداشبورد م یپولشو تو فیک یاستاد آخه کس         -

  اونجا بود؟         -

  !پ ن پ تو قبر شوهرعمم بود         -

  ؟ییگفت:االن کجا دویخند

  ابونیخ         -

  ؟یبر یخوایم ییجا         -

  !برم درکه البته به خرج شما خوامیآره م         -

 گشنه مون یپول یکه خودم از ب اریو ب فی:جون مادرت اون کدوگفتیخند زیر

 

  !دم

  واقعا؟         -

  ؟یپس چ         -

  !ارمیبراتون ب دییباش کجا         -

  !کارخونه         -

  !دیایب دیریآژانس بگ امیووووووووووووووو دوره من نم         -

  رم؟یپول آژانس بگروتو برم دختر!باکدوم          -

  بهتون قرض بده؟؟ ستیهزار تومن پول ن 10زبون دراز تون  یمنش فیاون ک یتو یعنی دییا رکارخونهیمثال مد         -

  !که رم؟واقعایپول بگ میمن از منش         -
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  !کنمیمن حساب م نجایدایایب دیریخب شما آژانس بگ         -

  !ستین میباش بدفکر         -

 هیاز  دمیدادم که د هیبود تک زیتروتم یکروک مشک یکه البته  نشیزنگ زد وآدرسمو بهش دادم!به ماش یساعت بعد سعادت1

  !دیحساب کن دیبر دییپولشو برداشتم و دادم دستش وگفتم:بفرما فیشد!ک ادهیآژانس پ

  !من حساب کنمااا ریآژانس بگ ینگام کرد وگفت:بچه پرو گفت یجور هی اونم

  !آس و پاسم یدانشجو کیمنه بدبخت که  دایوگفتم:آقا شما کارخونه دار دمیخند

  !من یکی یتوآس و پاس یکی         -

  !کنه حساب و  راننده آژانس هیو ازدستم گرفت ورفت کرا فیک

  درکه؟ یریخب تو م         -

  !برم شام بخورم خوامیآره م         -

  وقت؟ هی یتعارف نزن         -

  !اریب فیشمام تشر         -

  !باش پس سوارشو         -

  !وگرد کردم وگفتم:چه حاضر وآماده چشمام

  !چترشم خوامیگشنمه!م هیخب چ         -

  !خوردم و بعدشم رسوندمش خونشون یمَشت با سعادت یزید هی اونشب

 یرفتم و کامران و کنار مان دیرفتم دانشگاه تا اصالحات نقشه مو نشون بدم!اتاق اسات شهیمنو کامران بود!مثه هم غهیص روزآخر

جابه جا کرد وبه لپ  شینیب یرو نکشویبودنااا هردو خنگ!لپ تاپم روشن کردم وگرفتم سمت کامران!اونم ع یزوج خوب ینی افتمی

  !شد رهیتاپ خ

 

  اش؟ هیبق خب 

  استاد؟ یچ ینی         -

  !بودم قبال دهیوکه د نینقشه کو؟ا هینداره خانوم!بق یچ ینی         -
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  !بهتون نشون داده باشم ادینم ادمیمن          -

  !ستین دنیواسه د یدیجد زی!چنیوآورد نیشما فقط دوتا خط بهش اضافه کرد  ادمهیاما من  ادین ادتونی دیشما شا         -

  !شعوریوبکوبم توسرش!گاوووو ب نمویهمون لپ تاپ نازن خواستیم دلم

  باشه!هاهاها شعوریگاو ب نیکه ا میما گاو باشعور دار ینیمُرده فحشام بودما  ینی

  !رو اعصابم بود خودِگاوش بود میگوش زنگ

  ش؟یفرما         -

  نه؟ یشعور ندار         -

که  نطوری!همویبود برگشتن سمتم!بعدم قطع کردم گوش یمتر 100دانشجوتو شعاع  یگفتم خفه شو که هرچ ادیبافر نیهمچ

نداره هر  یانگار کارو زندگ نیلب گفتم:ا ری!زیخوردم به سعادت یتودرب ورود رفتمیوباعجله راه م دادمیفحشش م زیر هیداشتم 

  !روز هر روز تو دانشگاست

  دمت گذاشته؟ یپا رو ی؟کیهست یشده انقد عصبان یشلوغه!حاال چ یلینه خانوم اتفاقا سرم خ         -

  :گفتم یچ یدیانداختم باال و گفتم:شن ابروهامو

  دم؟یشن یم دینبا         -

  !حرف از کنارش رد شدم یوب نییحوصله کل کل نداشتم سرمو انداختم پا اصال

  سارا باتوام؟         -

  بله؟ ینیهااان          -

  !برسونم ییجا هیتا  امیمنم االن م نیبرو تو ماش         -

  !اومد دیطول نکش یکه انقدر نیتو ماش رفتم

  ؟یدعواکرد یچته؟باک-یسعادت

  گاوووووووووووووو         -

  ه؟یگاو ک         -

  !یسلطان         -

  !هیادی:اشکال نداره از عشق زدوگفتیخند
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  !زنمیجومونگ م رکمونیاونو بات هیههه من سا -

  !اون نه یول دیتوشا -

  !!!!! خونه نگه داشتم!خونه نبود که قصر بود یخونشو داد و جلو آدرس

  !مزاحمت شدم گهید دی!ببخشمیممنون که رسوند         -

  !خودتونه نی!ماش هیچه حرف نینه بابا ا         -

  !ااایرینم شتریتاهم ب70مواظب خودت باش!از یسارا         -

  !کنمیتونو داغون نم نیماش نیبابا استاد نترس یا         -

  اجونت؟یمهمه  نی!ماشگمیاِِااِ دخترجون واسه خودت م         -

  !شما نیخب معلومه ماش         -

  !رمیگیاز بابات خسارت م امیسرت م یداغون شد فدا نی:ماشدوگفتیخند بلند

  !برم راحترم11االن با خط نیهم ای!بماایبگم پول مول ندار م،ازاالنیفقر رخطیاُُااُ استاد ما ز         -

 ی!جایمعادلش ن ایتو دن یواحد پول چیتوخونش داره که باه گهید زباارزشیچ هیتو  ی:بابادگفتیخندیکه داشت م نطوریهم

  !!راحت التیخ رمیگیباارزش وم زیهمون چ امیخسارت م

  وگفتم:استاد؟ دمیدرهم کش میمال ابروهامو

 !نباش !!!مواظب خودتم باش طونیخندهاش گفت:برو دختر ش نیماب

 

 :نهم قسمت

 

 ماه بعد سه

 

 هیپدربزرگ که فقط  ییهوی!به اون سکته کردمیازدواج فکرم نیو به ا کردمیوتماشا م رونیاز پنجره دفتر کارخونه ام ب داشتم

وقت قسمت نشد ازم بکنه!به  چیکه ه ییخواهرش وخواستگار دنیبهنام واسه د ییهویمن!به اون سفر  هیخواسته داشت اونم عروس

که بعداز ازدواجم  ی!ثروتشهیکه اسم اونو گرفته باشه م شیدختر ینوه  نیاموالش به نام اول یتموم ،کهیمادربزرگم سارا تیبه وص

 یکردم وکادو فمیک یازدواج من!دست تو نهیشد تنها گز زدمیپسش م یروز هیکه  یکرد!واز همه مهمتر کامران یاردیلیمنو م
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تورا  شهیات خواهم ماند که هم بهیغر نیبهتر م،امایرسیکارت که روش نوشته :بهم نم هیبا کادیگردنبند ون  کیم و درآوردم!بهنا

 !دوست خواهد داشت

 

سابق کارخونه تا  سیو ر زمیعز یپسرعمو دیوسع گذرهیم تمیریماه از مد1ولو کردم! تمیریگردانِ مختص مد یصندل یرو خودمو

قراردادا رو لغو کردن!کارخونه  تیریمد رییکه باهاشون قرارداد بسته بوده بعداز تغ یپام گذاشته !هرشرکت یتونسته سنگ جلو

 !رونیفکر اومدم ب یدر ازتو ییهوی!با باز شدن دهیرنگ نم مونبه گهیقراردادشو لغوکرد ود یرنگساز

 

 !!ااایریگینم لیومارو تحو یداد هیخواهرم برمَسنَد قدرت تک         -

 

 !دیتو؟زهرم ترک یایم ایاحسان چرا مثه داعش         -

 

 !مهمتره تا زَهرِ تو یرنگساز یکارخونه  هی!االن قرارداد بستن با دیسرم که ترک یفدا         -

 

 کارخونه ام؟ سیمن رئ دونهی!بهرنگ وبچسب!بهنام که نمالیخیدادا پژنگ و ب         -

 

 !کثافط! معلومه که نه         -

 

 !!فک کنم مشکلم حل بشهنیبش قهیدق هی         -

 

 !باهام روبه رو بشه خواستیاز لندن برگشته بود اونم باخواهرش!کادوهم به احسان داده بود که بهم بده!فک کنم نم1تازه  بهنام

 

 !رو گرفتم یمنش یِوبرداشتم وداخل تلفن

 

 !!دیزنینم یحرف تیریمد رییلطفا!درضمن اصال هم درمورد تغ دیوصل کن دیریکارخونه بهرنگ وبگ یخانوم ناظم         -
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 !چشم خانوم         -

 

 !ندارم یحرف سواریب کهیبهرنگ گفتن من با اون مرت رکارخونهیخانم اما مد دیزنگ زد وگفت:ببخش ینگذشت که منش یانقد

 

 !!دنیدو شروع کرد به خنددهن شواندازه غار باز کر شهیبهنام و ه احسان انتقال دادم اونم مثه هم حرف

 

 مرض چته؟         -

 

 !و جاانداخت شعوریو خوب اومد!تازه ب سوادیب کهیدَم بهنام گرمااا مرت ینی         -

 

 !رهیو گرفتم وگفتم دوباره با کارخونه بهرنگ تماس بگ یمنش

 

 !!دیچیبهنام تو گوشم پ یبعد صدا قهیدق چند

 

 !دمیتو ند یشعوریوب یسوادیعمرم آدم به ب یهفت پشتم بسه!تو یبار باهات قرارداد بستم برا هیمن  کهیمرت نیبب -بهنام

 

 !دمیند شعوریچون آدم ب شعورمیعقلم هستند اگرم ب یب یاگه بسوادم مقصر استادا         -

 

 !هزنیگرد داره حرف م یباال رفته و چشما یکرد!االن با ابروها میشواز پشت تلفن ترس افهیق شدیم

 

 !فک کنم خط روخط شده دیببخش -یسعادت

 

 !!دیهستم!احتراااام بگذارMTE یقطعه ساز یکارخونه  ریمد یمیرح یکامال درسته!بنده سارا رمینخ         -
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 !که توشوک بود میمثه لبو شده بود از خنده!سعادت احسان

 

 ؟یبند یبامن قرار داد نم گهیحاال د-من

 

 !بود یمیرح دیاون کارخونه که سع ریسارا؟مدآخه چطور ممکنه          -

 

بزنم شل وپلت  امیابی یبند یکارخونه خودمم!حاال قرار داد م یاصل ریبودن!مد ریبنده بودن وموقتا مد یپسر عمو شونیا         -

 کنم؟

 

 !تو بفرس کارخونه دِیخر ری!!!مدمیباشما قرار داد نبند میما غلط بکن         -

 

 !دیخر ریمد گه؟فقطید میایمنو احسان ن ینی         -

 

 !دیاریب فیچشم تشر یوگفت:قدمتون رو دیخند

 

 نیبزرگتر ریکه همه کُپ کردن که چطور مد میکنه!بگذر میگفتم قرارداد و تنظ دیخر ریکردم وبه مد یخداحافظ یسعادت از

 !کنه یحاضرشده باهامون همکار یکارخونه رنگساز

 

بود که بخاطر ازدست  دیقرار دادها که همه از اثرات وجود نحس سع یشد!!لغو باق ریسراز یمشکل مشکالت بعد نیحل ا بعداز

پدر بزرگ فکر کردم که انگار  یروزا نیدادم و به حال خوب ا زیمو به م هیاومد!تک یسرمون م یاردیلیم یکارخونه  نیدادن همچ

من و کامران که گرچه  یروزا نیا ی!!به رابطه رسهیدارشدنش بگوش م جهیمه نتکه زمز یروزا نیداره!!به ا ینه انگار مشکل قلب

شرکت  تیریشده ومد بشینص ایدوماد دن نیکه انگار بهتر کنمی!به بابام فک مفتادهین نمونیب یمهربون شده اما اتفاق خاص اریبس

 !دیکش رونمیتلفن دفترم از هپروت ب یوبه کامران داد ورفت کنار زن جانش نشست!صدا دیورسما کل دیشو بوس یمهندس

 

 !آوردن فیتشر یشکر یخانوم،آقا -یمنش
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 !بفرستش داخل         -

 

 شمونیر خیکه قراردادش و باهمون لغو کرد تا قطعه هامون ب یهمون مردک ی!شکردمیکش قینفس عم هیمشت کردم و  دستامو

 !بمونه

 

 !!ادمبهش اذن ورود د دییبه در زد!باگفتن بفرما چندضربه

 

 !!ناموس بود یب دیخود سع یببرن!هم سن وساال اتویح یسبز ب یدلم گفتم:مرده شور اون چشما تو

 

 !بار باهاتون اتمام حجت کنم نیآخر یبرا یایو گفتم:گفتم ب سادمیو محکم روبروش وا مقتدر

 

 !!شنوم یزدوگفت:م پوزخند

 

 نهیوهز دیریبگ لیبرطبق همون قرار داد قطعه هارو تحو دیشما طبق قرارداد آماده اس!شمام موظف یسفارش یقطعه ها         -

 اونو

 

 !دیکن پرداخت

 

 کطرفهیاون قراردادم لغو تیریمد رییبود نه شما!با تغ نجایا ریمد دیبود که سع یخانوم محترم اون قرارداد واسه زمان نیبب         -

 !شد

 

 !دیطبق رفتار کن دیوموطف نینداره شما قرارداد بست یفرق چیه دیسع ایمن          -

 

 !!مرد قرار داد بستم نه شما هی!من با شهیمرد و نامرد نیفرق داره خانوم!فرقش ب میلیهه خ         -
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که اونو  ینَرونگ میگیمابهش م ستین یداللت برمردونگ یدونیکه شما توسطش خودت و مرد م یزیو گفتم:مرد؟؟اون چ دمیخند

 !!یحرفت بمون یکه پا یستیانقد مردن ؟امایمرد یگی!مشکری  یفاصله اس آقا یلیخ یونرونگ یمردونگ نیگربه هم داره!ب

 

که  ارمیبسرت م ییبال ای یکن یحساب م هیو تسو یریجنساتو م ای!یشکر یاخطار آقا نیآخر نیو محکمتر کردم وگفتم:ا لحنم

 !!شَرّت کمنیمنو بشناس شرفتیب قِیمونده تو و اون رف یلیقطعه بهت بدم!هنوز خ یفتیبه پام ب

 

 خوادیماست!اون م یها یندگینما یفکرش رو ینشکریبود!!بعداز رفتنش احسان واظهار کردم وگفتم:بب تمیتو بهت قاطع یشکر

 یلیروز تعط2نیکنن!خسارت ا لیروز تعط2کارخونه بگو  یندگیشعب نما یکنه!به تموم هیها ته یندگیشو از نما یقطعات مصرف

 !!عی!فقط سرمیکنیبعهده خودمونه و تقبل م

 

 کردمیوکار م زدمیکه لبخند م نطورینمونده بود!!هم انقدری  کودکانه پسرم یای.تا تحقق رو کردمیطرحم کار م نیآخر یرو داشتم

 !چشمام وگرفت یرو یدست

 

راه  میمن ک یاگه گفت یکه باز کنهیم یخونه زندگ نیا یمن و تو تو ریغ یدستاشو وگفتم:لوووس!مگه کس یرو دمیکش دست

 ؟یانداخت

 

 یلیخ مایخانوم خوشگله من قد نیخونن!البته ا نیا ینفر تو100انگار یدستاش گرفت وگفت:خودت که هست یتو دستامو

 !تر بوداااا طونیش

 

 گفتنام تنگ شده؟ یآبدارچدلت واسه استاد  هیوگفتم:چ دمیخند

 

 !!ادتربوداااااایروزم تو منو به زور عقد دائم!!زورتو ز هیکردم  غهیروز من تورو به زور ص ی شهی!!باورم نمریبخ ادشی:دیخند مردونه

 

 !کردم یکه ازت خواستگار یاریبه روم ب دیگاز گرفتم وگفتم:پروووو!حاال با بازوشو
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 !نمتاایبب خوامیم قهیطرح ونقشه هام جمع کن کاربسه!بابا دو دق نیدرست کردم اپاشوو بانوجان!شام          -

 

که  یمخصوصا کامران گهینکرده کامال دروغ گفتم!خب منم دل داشتم د رییبود!اگه بگم حسم نسبت بهش تغ یمرد خوب کامران

 !کنم خواستگاری ازش  باهاش لذت بخش بود گرچه اجبار سکته آقاجون باعث شد یزندگ

 

 !کردینشسته بودوفوتبال تماشا م ونیزیتلو یشستن ظرفا رفتم سمتش!روبرو بعداز

 

 !یزدوگفت:خسته نباش لبخند

 

 !!کم شده بود طنتامیهم ش دایدوشم!!هم کم حرف شده بودم جد یبود رو ینبارسنگی  هیکارخونه  مشکالت

 

 ؟یتو فکر هیچ -کامران

 

 !کنمیفکر م ندهیدارم به آ         -

 

 ل؟یبه ادامه تحص -کامران

 

 ...آقاجون و یوکم دارم واقعا!!مشکالت خونه وکارخونه وحرفها لیفقط ادامه تحص ریروواگیهاگ نیا ینه بابا تو         -

 

 گفته مگه؟ یآقا جون چ -کامران

 

 !!جهیبه نت ردادهیگ میکرد یحاال عروس نمیو بب تیعروس خوامیم گفتیکه شوهر نداشتم م یبابا تا زمان یچیه         -

 

حامله  شهیهم م یاسالم یخودت آقا جون آخه مگه با گرده افشان شیپ یکنیفکر م یکه کامران نشنوه گفتم:چ یطور رلبیز

 شد؟
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 !!گرفت وقهقه اش بلندشد دیها رو ند هیهمسا هوینپوکه  زنهیکامران سرخ شده از خنده وداره زور م دمیبلند کردم د سرمو

 

 !!خودم نوکرتم هستمزمیندا بده عز هیهست تو فقط  میبهتر ی؟راههایاسالم یخنده گفت:چرا گرده افشان نیماب

 

!اون موقع ها فقط دعوا وکل کل بود اما حاال دوستت شدمیبهش عالقمند م شتریب گذشتیم ی!!!هرچشدیدود بلند م ازسرم

باشه  یکه تهش خوش یمادرشدن هیمنم مادرشم! شدیرد مک هیبهش تک شدیمن بودم!م زشیدارماش باورم شده بود چون همه چ

 !!نه مثه سابق تلخ

 

 ؟قبوله؟ینگام کرد وگفت:فکراتو کرد طنتیتکونم داد وباش کامران

 

 !!مشترک شد یواقع یما به معنا یکه زندگ یمشترک منو کامران ورق خورد!!شب یاز زندگ یدیشب صفحه جد اون

 

 !!آوردن فیتشر یشکر یخانوم مهندس،آقا -یمنش

 

 !!انیفردا ب دییامروز وقت ندارم!بفرما         -

 

 !شنااایم ی!عصباندیوگفت نیهم روزمیخانوم مهندس شما که د         -

 

 !که گفتم وانجام بده یبه جهنم!کار         -

 

 !دوباره در زد ووارد شد ی!منشهیکارش باهام چ دونستمیم

 

 !!ننیر دارن حتما شما رو امروز بباصرا یلیخ یشکر یخانوم آقا         -
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 !!ادیبگو ب         -

 

 نی!!ازایشکر یلبخند مضحک بهش گفتم:به به آقا هیگردونم لم داده بودم وبا  یصندل یاومد!!رو یکه شکر دیطول نکش یانقد

 ؟یما جماعت نامرد افتاد ادی شدیمرد چ یطرفا آقا

 

 ... اومدم واسه         -

 

 ؟یوگفتم: واسه قرارداد اومد دمیحرفش پر وسطش

 

 !بله         -

 

 !!میبند یبا نا مردا نم یقرارداد چگونهیبه بگم ما ه دیبا         -

 

 بگو؟ متیفقط ق         -

 

 !یقبل متیسه برابر ق         -

 

 ؟یگفت:چ یبلند یصدا با

 

 !ندارم یاصرار چی!هیقبول نکن یتونیم یدار یمشکل         -

 

 !دوبرابر         -

 

 !!!سه برابر تمومشهیوقت حرفش و دوتا نم چیمرد ه هی         -
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 !!قطعه ها رو بفرس کارخونمکنمیکن من امضا م میقرار دادو تنظ         -

 

مدت کارخونه ما متحمل شده  نیکه ا یضرر نیپابرجاست البته ا یرفت که صداش کردم وگفتم:همون قرارداد قبل یم داشت

 دیکنیم یمرد یاز امثال شما که ادعا یلی!قرارداد و عوض نکردم که بهت اثبات کنم خشهیقرارداد شما منظور م یرو

سود  ینی نیا یبه مردم گرون بفروش یبه تو گرون جنس بدم توام مجبور نندادند!م ادمیمردترم!!!وبعد خوردن پول شک وشبه دار

 !هم داره یازیامت نیمچه یمیحاج بهزاد رح یحروم!!بزرگ شدن سر سفره 

 

 !!ییآقا یلی!!خیبش گهید یکیخر بود گذاشت تو واسه  یلیخ دسعی  -یشکر

 

همکارها  هیکارگرها و بق نیکه ب یتی!!محبوبکردیم یخودش وط یبهنام روال عاد رینظ یب یکارخونه به لطف احسان وکمکها امور

که ثابت کرده بود  یکامران هم بودم،مرد ونیآرامش رو هم مد نیکنم!ا داینسبت به قبل پ یشتریکرده بودم عزت واحترام ب دایپ

بهم  نیبهتر شده بود وا یلیخ یلیما شروع شده بود اخالق و رفتاراشم خ ییزناشو یکه زندگ یمدت یکرد،تو هیبهش تک شهیم

!خبر کردیبود که در وجودم رشد م ییفسقل کوچولو هیوجود  نهاینوپام!!!مهمتر از همه ا یکه دلگرم بشم به زندگ دادیم زهیانگ

 !!بودم ونشیاالنم ومد یوسِکرت گذاشتم تا روز تولد پدربزرگ!!پدربزرگ مهربونم که خوشبخت میباردار

 

 :دهم قسمت

 

 ی!نمکردمیو با تموم وجود لمس م یخوب بود داشتم خوشبخت زی،کامران همه چ یکارخونه ،زندگ تیخوب بود وضع یچ همه

 !ما برگشت یورق زندگ کدفعهیشد که  یدونم چ

 

مبل پرت  نیاول یو رو فمیشب بود!!برقا رو روشن کردم وک7از کار وکارخونه به سرعت خودم ورسوندم خونه،ساعت خسته

لباس  ضیخونه حاضر بود!بدون تعو یظرف بزرگ بستن هیشب با  8سر ساعت  شهیساعت تا اومدن کامران مونده بود هم1کردم!

معدم به سمت  اتیمحتو دنشونیتوجهم وجلب کرد!با د یزناهارخوریم یور یبرق و که روشن کردم کاغذاسمت آشپزخونه رفتم،

بگذرم  یبهت گفتم از هرچ مونیروز عروس»جمله نوشته بود: هیزد!! شمیکامران آت ادداشتیازعکسها  شتریدهانم هجوم آورد!ب

 «!!نمتی!اومدم خونه نبگذرمینم انتیازخ
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قضاوت  کطرفهیکردم!!حالم خراب بود!خرابِ تهمت!حالم خراب کار نکرده وگناه مرتکب نشده!چقد سخته  تو دستم مچاله کاغذو

 !!دفاع محکوم یو ب یبش

 

من  ی!چندتاشم عکسها مینیبب هیریخ یخونه رو برا هی میکه باهم رفته بود یاز عکسها رو برداشتم!من بودم و مهندس اشرف یکی

 شهیداشت!بهنام هم انتیکجاش داللت برخ نیا دونمیاما نم میوبهنام تو رستوران!!منو مهندس بارها و بارها باهم مالقات کرده بود

نداشت که محکوم بشم!!غرورم خرد شده  یربط چیاما ه مونیتا چند وقت بعداز عروس یحت ودنقطه ضعف ب هیواسه کامران 

وقت نداشتم لباسامو درهم  ادی!زفتمیو چنگ زدم تا ن یقلبه شکستم!صندل یونشسته بود رو رشتیجمله کامران شده بود ن1بود!

که مثه  یکرج !رفتم سمت همون عمارت سارا سمتو رفتم  زیم یخونه روهم پرت کردم رو دیساک!کل یجمع کردم وانداختم تو

 دونستمیدارم!م شیدرپ یسخت یروزا دونستمیدادم فعال سکوت کنم تابعد...م حیبود!ترج دهیاموال مادربزرگ به من رس یتموم

 !!برام حرومه یخوشبخت

 

قهر کوچولو کردم با کامران!اما به خودم  هی گفتمیم کردنیو هربار که احسان وآقاجون ازم سوال م گذشتیروز از اون ماجرا م سه

 قیموضوع افتاد عم نیمن وکامران باا نیکه ب یفاصله ا نیانقد ا نکهیشده بود ا نیکه بهم توه نیتونستم دروغ بگم!!ا یکه نم

 !!بود نمیکتریبا احسان که نزد یدردودل کنم!حت یوقت عادت نداشتم باکس چی!!هستین مشیبه ترم یدیهست که که ام

 

صورتم  یخنده رو یشگیوشبها همون ماسک هم کردمی!!روزها خودم وتو کارخونه سرگرم مگذشتنیم یگریپس از د یکی روزها

دلم  نی...امان از اخواستیم ی...دلم بچگخواستیشونه م هیوپشت نقاب پنهان کنم!دلم  می!عادت کرده بودم غم وناراحتگذاشتمیم

 !!!هاا خواستیم

 

روزها بود که  نیاز هم یکی ی!توکردمی...حاال راحت حرکات فسقل کوچولومو حس مانتریشکمم نما یماه گذشته بود وبرآمدگ1

 !!خواستن حیقهر مثال کوچولو شک کردن وازم توض نیآقاجون واحسان به ا

 

تون؟توکه  نیگذشته مگه ب یدنبالت بابا؟چ ادیزنگم نزده!چرا نم هی یماه گذشته وکامران حت1بابا؟ هیچه قهر نیا یسارا -آقاجون

 ؟ینبود ایخاله زنک باز نیاهل قهرو ازا

 

 !خونه کامران گردمیبرنم گهیگفتم:من د کردمیم یدستم باز یود باانگشتاب نییکه سرم پا همونطور
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 چرا؟ -آقاجون

 

نفس بکشم!پلکامو بهم فشار دادم وبه خودم گفتم:تحمل کن  ذاشتی...لعنت بهش که شده بود سدّونم یبغض لعنت نیاز ا امان

نگم  یزیچ دیفرستادم وگفتم:اجازه بد نییپا یسخت!آب دهنمو به نییپا فتهیقطره اشک از اون چشمات ب هیاگه  کشمتیسارا!م

 !که بگم تونمینم ینی...ینیآقا جون!

 

 ؟یجداش یخوایم ینی -احسان

 

 !!...باردارمتونمیبود آروم گفتم:فعال نم نییکه سرم پا همونطور

 

 !رو فراموش کردم یهمه چ هویاحسان وآقاجون  یلبا یو باال آوردم وبالبخند رو سرم

 

 !یآور زندگ امیپ شهیب یدیها تو اوج ناام یخوبه وجود بعض چقد

 

کردنه روح و  ربارونیکه بگن کامران مثه ت یهربار دونستنیمشترک نبود!انگار م یاززندگ یحرف گهیازکامران نشد!د یحرف گهید

ماهه 4گفت:خانومتون  شدیجا بند نم هیوشوق  یکه ازشاد یدکتر به احسان یرو بااحسان رفتم...وقت یسونوگراف نیروانمه!اول

 !پسرناز داره1دخترو1حاملس و

 

 !کوچولوها ییکه برگشت به دکتر گفت:من برادرشم دا دمیاحسان ود یچشما ریکه نم ز یبارشکستم زمان نیدوم

 

واسه  انیسونو همه با شوهراشون م ادیخانوم بابرادرش م 1 نمیبیم یبار نیآخه اول خوامیگفت:معذرت م یباشرمندگ دکترهم

 !یفک کردم شما همسرشون نیهم

 

 نی!چرا اادیشکستن م یروزا صدا نیقامتشو!!چقد ا دنیشکستن احسان وخم دمی.شن دمی...شکست...شکست وصداش وشنشکست

 ....سال یروزا نیتر یتا بگذرن!چراشدن طوالن رنیگیروزا جون م
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 شتریب دیروزا با نیسرنوشت شما مثه مادرتون نشه!ا دوارمیمن،ام یِدوست داشتن یهاشکمم وگفتم:کوچولو یوگذاشتم رو دستم

 !بخندم دیبا ادیو ز ادشدهیبذارم آخه غمام ز یانرژ

 

شوهرت توچلّه زمستون دنبال  یو برادرت بجا یزنِ حامله باش شهی!!مگه میبخر یسمونیو بابرادرت س یزن حامله باش شهیم مگه

 !یباشه وتو غصه نخور یبستن

 

هوسه  گمیکه باخجالت بهت م نی!!همکنهیشرمندم م ادیو صدات درنم یچشیکه دردمو م نی..هم یاحسان...چقدر توخوب یوا

 یکه برام پر ابهت بود یی!!!آقا جون مهربونم ...چه روزاکنهیشرمنده ام م یکنیگردن کامران دستاتو مشت م یآلوچه کردم وتو بجا

 !!زنهیموج م یشرمندگ نروزایتوچشمات ا چرا دونمیم واستوار اما نمومثه کوه محک

 

!!کامران...کامـــــــــــران تو تاوان کدوم شمیم میدوباره ترم میزندگ یاما باهرلگد کوچولوها شکنمی...مشکنمیروزا م نیا چقدر

 ؟یگناه من

 

از کجا اما  دونمی!نمدنیرو فهم هیکه قض خوندمیآقاجون واحسان م ی...تونگاها گذشتنیو ساعت وروزوماها م قهیدق

خونواده کامرانم به  یپا دای!...جدیخجالت بکشم ....چقد سخته بابت کاره نکرده شرمنده بش شتریب شدیباعث م نمی....همدنیفهم

همه خونوادشون خوب  ینیبود!! یکامران(آدم خوب یبابا)بابا ی!حاجننیبب عروسشونوماه اومده بودن 5عمارت باز شده بود!بعداز

خوب بود...اومده بودن از حال بدِ کامران بگن  یلیخ یروز هیروزا بدجور به خوبها مشکوک بودم...آخه کامرانم  نیبودن ...اما ا

 ؟؟ی...پس حال من چنیهم

 

 !!!اومدن کوچولوهامه ایوقت به دن دونستمیچقدرگذشت که چشمامو بادرد باز کردم!!م دونمینم

 

 !بودم مارستانیب یکه تو دیچقد طول کش دونمیتوناکجا آباد!نم معرفتمیکنار منو شوهر ب نجایمن توا چارهِیب داداش

 

 !!شوهرش امضا کنه نیعمل وبد تیفرم رضا نیا -پرستار
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 !احسان وشکست سوم من یشدن دستا مشت

 

 !ستیشوهرش ن-احسان

 !بدم تیرضا تونمیاومد وروبه پرستارگفت:من پدربزرگشم!من م رونیجون ح آقا

 

 !!پرستار به من وشکست چهارم زیترحم آم نگاه

 

 !من یاتاق عمل واحسان روبرو یآماده برا لچریو یعمل وآقاجونم امضا کرد!رو تیرضا فرم

 

 یپدرومادرِ پرورشگاه ی!واسه من بکردمیداداش،عشق م یگفتیکه بهم م یاز اون موقع هروقت ادته؟قبلیتو  یشب عروس -احسان

دستتو  زیم یجلو یخوشگلت اومد دیاون همه آدم با اون لباس عروس سف نیب یوقت تی!شب عروسیآخر خوشبخت یعنیخواهر

 واد یدیبا داداشم برقصم!خند میروسشب ع خواستیدلم م شهی؟همیوگفت یجلوم دراز کرد

 

کس وکارم!!اون لحظه عهد کردم  یلحظه فراموش کردم ب دن؟اونیدور رقص وبه خواهرشون م هی:آقا داداشمون افتخار یداد امه

 !نذارم خواهرم احساس کمبود بکنه

 

وسه تا  یبر یکی مونمیخواهر قشنگم!منتظر م مونمیجا منتظرت م نیجونمو گرفت تو دستاشو گفت:هم مهیسرد ون یدستها

 !نیبرگرد

 

 ...وقت اگه زنده برنگشتم هیبه زور باز کردم وگفتم: لبامو

 

 !زود یلیخ یگردی!!برمـــــــسیگرفت وگفت:ه شینیب یاشاره شو جلو انگشت

 

برادرت  یگلو یکه تو یبغض شهی!!مگه میخودت منشاش باش ینزنه وقت شتیچشم داداشت آت یواشکا یخواهر باش شهیم مگه

 !!یوتوراحت نفس بکش یرو احساس کن زنهیچنگ م
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 ...اتاق عمل یتو رفتم

 

 **احسان

 

پرستار که همراه  ی!با صدادنیربع بعدم مامان وبابا رس1!گفتیذکر م رلبیجون نشسته بود وز رفتم،آقایدر اتاق عمل راه م پشت

 !رسوندم یپرستار ستگاهیخودم و به ا کردیرو صدا م یمیخانوم رح

 

 !خانوم دییبفرما         -

 

 سابقه عمل داشتن؟ مارتونیکه ب نیچرا اطالع نداد         -

 

 عمــــــــــــل؟         -

 

 یسابقه پزشک میتونست نیهاشونو اهدا کرده بودن!شانس آورد هیاز کل یکیاهدا عضو داشتن! شونیا شیماه پ10 بایبله تقر         -

 !شدنیاتاق عمل قطعا با مشکل مواجه م یوگرنه تو میداکنیشونو پ

 

 !!زودتر دیکن هینسخه ام روهم ته نیکاغذ جلوم گرفت وگفت:ا هی

 

 تونستمینم زیالیکه از درد د یشیماه پ10!!شیماه پ10ه،یکل ی!!تو دلم آشوب بود!سارا،اهدارمیه رو بگجون نداشت نسخ دستام

وقت  چیشد و ه داشیپ ییهویکه  یی!!اون اهدا کننده ادهید بیات هم آس هیکه دکتر گفت:تنها کل یشیماه پ10نفس بکشم،

 یهرچ یتا رو یتو دختر؟انگار تو اومد ی...چرا انقد مردیقدم از من جلوتر هیشه یهم ؟چرایهست یتوک یبود!سارا یک دمینفهم

وقت منت نشه  هیکه  ی...بهم نگفتیهست یوگفتم:تو واقعا ک دمیام بود دست کش هیبخ یزخم پهلوم که جا ی!!رویمردوکم کن

 !!یخوب باش یتونینکنم در مقابلت!!آخه تو چقد م یسرم که احساس شرمندگ یرو
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 !دادم لیتحو یپرستار ستگاهیداروخونه گرفتم وبه سرعت به ا نیکتریرو از نزد نسخه

 

 هیبق جانیشد!!باه انیکه در اتاق عمل باز شد ودوتا فرشته کوچولو تودست پرستار پشت در اتاق عمل نما دیساعت طول کش مین

 !!!!خواهرمن یدوست داشتن یرو صدا کردم!!کوچولوها

 

 یسارا

 

 !که برخوردم به دوتا چشم خندون یزیچ نیکردم با اول بادرد باز چشمامو

 

 !!به قربونشون بره ییدا ی!!الهیدار یناز یچه فرشته ها نیخودم!پاشو بب یسالم مامان کوچولو -احسان

 

 !رباشهیوگفت:مبارکت باشه!ان شاهلل قدمش خ دیوبوس میشونیپ یرو آقاجون

 

 !!شرمزده بابا یمامان وچشما ی!تولبادمیدیوتو چهره تک تکشون م یشاد

 

نوبت  ی!!وقتکننیچشماشونو باز م یوقت یکه از وجود خودتن!چقداحساس شعف کن ییبغل کردن کوچولوها هیحس خوب چقد

 ن؟یوتو بغل آقاجون گذاشتم وگفتم:آرزوم بود اسم بچه مو شما بذار الدید،میاسم گذاشتن بچه ها رس

 

 !!الدیم ذارمیوگفت:اسمش و م دیوبوس الدیجون م آقا

 

 !پرپر شد یسالگ8که تو یالدیعمر بابا ومامانم شد!م هی یکه رفت وباعث شرمندگ ی...پسرمیزندگ ی...اسم پسر کوچولوالدیم

 

 !واومد جلوتر دیحرکتم و فهم یهم فشار دادم!معن یاحسان نگاه کردم وچشمامو رو به

 

 !انتخاب کنه شییدا دیاسم دخترمو با         -
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 !!که جونش من بودم یبفهم احسان تونستمیاحسان وفقط من م یخوشحال

 

 !!سوگند ذارمیدختر که بعداز مامانش عشقِ منه اسمشو م نیبغل کرد وگفت:ا دخترمو

 

  

 

 هیسفارش که  یگذاشته بودن و وقت گرفتن شناسنامه هاشون بود!احسان و باکل دشونیجد ایکه پابه دن فسقالیی  وسوگند الدیم

فقط  یپدر فیگفت از تموم وظا یوقت با کامران جرو بحث نکنه فرستادم دنبال شناسنامه کامران وگفتم فقط بهش بگه:سارا

 !سهمته نقدریهم

 

 رفتیکرده بودند!!احسان از صب م نینبود ورسما منو خونه نش فشونیحر چکسیشده بودند که ه طونیانقد شروش الدیسوگندوم

 کردینم یاما تا با بچه ها باز گشتیدوشش بود وخسته وهالک برم یمن رو یِ زندگ یایسخت یمه ه نکهیکارخونه تاشب!!باا

 !!دیخوابینم دیشن یقهقهه شونو نم یوصدا

 

 تو حلقِ بچه ها؟ یکنیچرا دستتو تا آرنج م اه،احسان    

 

 !!رنیتو دهنشون تاگاز بگ دنیکره خرا رو!دوتا دندون دارن دستم وبه زور کش نیجونه من نگاه کن ا یسارا         -

 

 آره؟ گهیشدن کره خر د نامیدستت دردنکنه!حاال من شدم خر وا         -

 

 !!هیابراز احساساتمم خرک یدونیعشق منن!توکه م نامیوا یکه تاج سر ،شمایجونم خواهر یزد وگفت:ا قهقهه

 

 !رهینم یدور یکه باشن جا!کره خرم رهیم شیحاال اشکال نداره اوالد حالل زاده به دائ         -
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 !!یاریسگ درب یصدا که  گزهیم نیعقربه همچ شِین ستی:زبون که نگفتی...باز مایبهنام خال یاالن جا ینیوگفت: دیخند

 

 هااا کجاست؟ ومدهیآره واال!چندوقته ن         -

 

 !ذره شده هیکرج!!دلش واسه فسقال  ادمی  کارخونه بود گفت آخر هفته روزید         -

 

عق  میتابش نشسته بود وانگشت شصتشم تا ته کرده بود تو دهنش وگاه یرو الدمیپام گذاشتم تا بخوابه!!م یورو سوگند

 !تو حلقت که حالت بشه یاون انگشت و تا آرنج بکن ینبود بهش بگه مجبور یشکی!هزدیم

 

 یچشمام گردشد!مان دمیکه د یزی!از چنفویاومد!سوگند و بغل کردم ورفتم سمت آ فونیآ یکه صدا زهیبر یرفت چا احسان

 !!بود!!دروباز کردم

 

 ه؟یک -احسان

 

 !یمان         -

 

 !سراغم ومدیبارم ن هی یخبر نداشتم،حت یکه اومده بودم قهر،از مان یوقت از

 

 تو اتاق من باهاش حرف بزنم؟ یبر یخوایم -احسان

 

 !نه         -

 

 !درو تعارفش کرد یرفت جلو احسان

 

 !سالم -یمان
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 !یسالم ،خوش اومد         -

 

 !وگفت:ممنون نییوانداخت پا سرش

 

 !!ارمیب یچا رمیمن م -احسان

 

 !واسه من محرمتره یاون از هرکس دونستیتنها باشم!نم یرو داشت!رفت مثال بامان اهیاحسان حکم همون نخودس یچا

 

 ؟یگرفتیخبرمو م شتریروش لبخند زدم وگفتم:قبال ب به

 

 !!یاهیخودت ببخش و بذار به حساب روس یخورده باال آورد وگفت:کمرنگ بودنم وبه بزرگ هی سرشو

 

 اه؟یچرا روس         -

 

 نکهی!اکنهیشرمنده ام م شتریتوگوشم ب یزنیونم یدیفحشم نم نکهیتو!ا یزندگ یاهیس یاریکه به روم نم یانقد خوب نکهیا         -

 !ذابهخودش ع یدونیومن ومقصر نم یزنیداد نم

 

 !!یعذاب وجدان لعنت نی...بزن تو گوشم!بزن توگوشم وخالصم کن از ا ی:سارادیلب نال ریز

 

 !ستین اهیس میکه زندگ ینیوسوگند  الدینگاه کن!وجود م یبچه ها نی...به امیاز زندگ میمن راض         -

 

 !!رتشهیغ یپدر ب هیسوگند نگاه کرد وگفت:چشاش چقدشب به

 



146 | P a g e  

 

خواب  هیخواب بود. هیکنم!!کامران برام  یبه چشاش نگاه نم دمیم ریبهش ش یکه وقت نهیلبخند تلخ زدم وگفتم:واسه هم هی

بچه هامن  نایشدم ا داریمن ب نیبب یهاش تموم شد مان ینیریزد !با همه تلخ وش یبه تلخ ینیریکوتاه مدت که تهش ازش نهیریش

 !وقت از من خجالت نکش چیمامان وبابام!توام ه جونم!مهم داداشمه آقانانی!واسه من مهم ا

 

که  یقیرف یبار رو نیکامران!واسه اول شیرفتم پ شیحق حضانت بچه هاته!چندوقت پ نیبرگه درآورد وگفت:ا هی فشیتو ک از

 هیاقل کار حد نیکردنش اما آخرش شد!خواستم باا ی!سخت بود راضومدیدست بلند کردم و اون صداش درن خوردمیسرش قسم م

 !خورده از عذاب وجدان خودم کم بشه

 

 یحاضر نشد ینیبامن؟ یتموم تصورات من از کامران...کامران تو چه کرد ختنیفرو ر ینیپنجم!حق حضانت بچه ها! شکست

 !!یزد شیبهم ن ینطوری!!چراایوبد عادتم کرد یچرا اولش انقد خوب بود ؟پسیبچه هات بکن دنیواسه د یتالش

 

 !!دادم فشار محکم هم ی!!دوباره اسارت اشکام و دوباره بغض!پلکام ورونمیقفسه س یتو دیچیاومد وپ میمیقد اریهمون  دوباره

 

 ؟یخوب یسارا -یمان

 

 :نلرزه گفتم زدمیکه زور م یوباصدا یکردم به مان پشتمو

 !زنندیم شیفقط زنبورها ن کردمیکه بودم فکر م بچه

 دم،رفتم،آمدمیدم،شندی شدم بزرگ

 ادگرفتمیو

 ...نه

 زنندیم شین آدمها

 تر یسم ششانین زتریتر،عز یمیصم هرچقدر

 خورمیم شیاعتماد کنم،ن ادگرفتمی

 خورمیم شیببندم،ن دل

 خورمیم شیباشم،ن ساده
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 خورمیم شیباشم،ن پراحساس

 !شوندی!محرمت مشوندیم کنزدی آرام  رحمند! بی    آدما،سنگدلند

!آنوقت ی!ساز بزنند وتو نرقصیرفتن کنند وتو نخواه الیخ ستیهستند خوبند،مهربانند!اما کاف! تا شوندی!همراهت!عشقت مزتیعز

 ! وکشنده قیعم یشی!نزنندیم شیاند،ن دهیرا که بارها بوس ییهمان گلو خیب

 !یشویسروسامان م ی!بیشویدرمان م ی...و از همان موقع تا آخر عمر دردِ بروندیم و 

است...درد است....بچه که  شیتمامش زخم است...ن یکشیکه م شی...دستت را روکشدیرمیت یکشی...نفس که مکندیورم م تیگلو

 !!زنندیم شیفقط زنبورها ن کردمیبودم فکر م

رفت  یگرفت وجودم!!مان شیبود که سوخت وآت یزخم وعجب نمکه ناب ی،شد نمکه رو چینامه بچه ها مرهم نبودکه ه حضانت

 !!!وباز هم شکستم

 دهیآروم خواب الدیبود!سوگند وم شی!تو دلم آتیشب بود،سردو بارون دونمیاز فصل زمستون بود!فقط م یدونم چه ماه ینم

!قطره کردمیبارون جهت دستمو عوض م یبه دنبال قطره ها امیباغ دستمو سمت آسمون دراز کردم ومثه بچگ یبودن!رفتم تو

من که  یزخم ها یبه رو یوسردشد یدیتو...تو بار ییچقد بخشنده ا وناومدن!آسم یتوصورتم فرود م یکی یکیبارون  یها

 !!من سرد نخواهد شد یتو متوقف شود زخم ها یسال زمان به رو انیاگر سال نکهیغافل ازا ،امایبخش باش امیالت

 

  :ازدهمی قسمت

  !چم شده دونمیاتفاقم!نم هی!!همش منتظرِشونهیدلم پر بیروزها عج نیا

 چیبرم کارخونه!سو خواستمیماه م8وسپردم به آقا جونم سرساعت بهشون بده!!بعد از خچالی یوسوگند وگذاشتم تو الدیم ریش

  !!موبرداشتم ورفتم سمت در

  د؟یندار یکار رمیآقاجون من دارم م         -

  !نه بابا         -

  !امیب دیکردن زنگ بزن تیآقاجون اگه اذ         -

  !گهیا،برو دباشه باب         -

دور برگردون دور زدم وبرگشتم  نیوجا گذاشتم!!اول میاومد گوش ادمیسمت کارخونه اما هنوز چهارراه رو رد نکرده بودم که  رفتم

چسبن  یبشن مثه چسب م دارینشن چون مطمعن بودم اگه ب داریوسوگند خواب بودن آهسته رفتم تو خونه تا ب الدیخونه!!چون م
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 هیشب یزیچ هیاومد ضربان قلبم شدت گرفت! یکه از تو اتاق م ییاما باصدا دمیرفتنوبزنم!پشت در اتاق بچه ها رس دیق دیبهم وبا

  !!شهر توسط زلزله کی ییِلحظه ا ختنیفرو ر

آروم  وارویبود!خودم وچسبوندم به د کیسمفون نیگوشت قشنگتر ریماه ز6که یتفاوت بود!!صدا یوب دیاون صدا رو شن شدیم مگه

  !وش دادمگ

گفت آخه دخترا محرم اسرارپدرن!توهم  یم کردمیاعتراض م میمن دوست داشت،هروقت شترازیدختراش وب  شهیبابام هم         -

دختر  هیدانشگاه سرکالس دل به  یتو یروز هیوواست بگم! میقصه زندگ نیوآخر نیاول خوامیمحرم اصرارم باش دخترکم!آخه م

بهش  دنیکنم وسربه سرش بذارم!واسه رس تشیبودم که اذ نیکرد!!عاشق ا طنتاشیکه منو عاشق ش یطونیدختر ش هیبستم!!

  !!بهش چشم داشتن اما آخرش واسه خودم شد ایلیهمه!خ نیآخه تک بود ب دمیدو یلیخ

  !دیلرزیبغض داشت وم صداش

مرد  نیکم نداشت خوشبخت بودم!خوشبخت تر یزیچ مونی!زندگمیاون دختر پاش وگذاشت توخونمو شد همه زندگ         -

بشه تا  رابیشدم تا س یتیمحب یایوجودش شور ونشاط!اون تشنه محبت بودو منم در طنت،سراسری!توچشماش پربوداز برق شایدن

  ...قضاوت هیکم نباشم براش!اما 

  !!کردیداشت خفم م میبغض لعنت نیکنه!!ا یم هیداره گر دمیفهم یشده است!م شتریصداش ب لرزشِ

  !!محرم اسراربابات باشستی...سوگندم آروم مامان...!االن وقتش نـــــــسیآهسته گفتم:ه رلبمیسوگند بلندشد!ز یصدا

  !صداشد ی!!دوباره آروم وبدیسوگند صدام وشن انگار

کردم که نتونم  یوشکستم!!کار میزندگ هیشک احمقانه تنها زن دوست داشتن هیلعنت به من بابا!لعنت به من که بخاطر          -

  !!کردم باشمادختر قشنگم کارینگاه کردن به زنمو نداشته باشم!من چ یماه رو8نیا یتو

هق هق کنه وتو نفس  یتو باهاش گذروند یناب زندگ یکه لحظه ها یت،مردیمرد زندگ شهیتونستم نفس بکشم اصال مگه م ینم

  ؟یبکش

  !بعد صداش دوباره اومد قهیدقکردم سوگند وگذاشت سرجاش!اما چند  حس

فهمم چقد  یم شمینطوریاما هم نمیخوشگلتو بب یوچشما یباش داریمن!چقدر دوست داشتم ب یِپسر دوست داشتن         -

ظلم کردم  یلینتونستم انجام بدم!خ اقتیل یکه منه ب یسر مادرت،کار هیمن!مردِ مادرت باش،سا ی!مردِکوچولویمامانت ههیشب

  !!کاش فرصت جبران بود یدرحق شما!ا

!!از نمیراهرو رو بب یتو تونستمیشدم اما راحت م میاتاق رسوندم وپشت درقا نیخودم وبه اول نیواسه هم نهیومنو بب ادیب دمیترس

  !رونیصورتش و اشکاشو پاک کرد وآقاجونو صدا کرد!آقاجون از اتاقش اومد ب یرو دیکش رون،دستیاتاق بچه ها اومد ب
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امضا  دیارینامه طالق وب تیرضا یبرگه  دیتونی!!حاال منمیبار بچه ها مو بب نیوآخر نیواسه اول دیمنون که اجازه دادم         -

  !کنم

                    !!ششم،طالق شکست

 وونهیمبهم من و د یحسها نی!آخرش ایونتون یببخش نکهیخواستن ونخواستن قرار گرفتن!چقدبدِ ا یدوراه نیب هیحس بد چقد

  !!کنهیم

  !اومدم وراس سوم شدم،من،کامران و آقاجون رونیاتاق ب ی!!از تودمیکش قیمشت کردمو نفس عم دستامو

  ؟یسارا یاومد یتوک -آقاجون

  !وجا گذاشته بودم میتازه اومدم،گوش         -

  !بود!به آقاجون نگاه کردم نییسرش پا کامران

  !!صدام کن بابا دیداشت یاتاقم!کار رمیمن م -آقاجون

وقت به بچه ها  چی!فقط...فقط هشهیواسه هم رمیوم دمی!مِن مِن کرد وگفت:طالقت مسادمیکامران وا یجون رفت ومن روبرو آقا

  ...نگو که باباشون

  !حرفشو خورد وآهسته گفت:خداحافظ ادامه

  !کن یبود که گفتم:بمون!بمون و واسه بچه هات پدر دهیبه درنرش هنوز

شانسم فقط  نی!ایندار یتیمسول چگونهیبچه هات!درقبال من ه یاشاره مو به طرفش گرفتم وگفتم:فقط برا کشوانگشتیدنز رفتم

تو  لیوسا یتونی!میکن یبشن که چرا نذاشتم براشون پدر یفردا شاک خوامیباشم!نم ونشونیفردا مد خوامی!!نمدمیبخاطر بچه هام م

باز  نجایبه ا ادیخواستگار ز هیپا نیهمکارام گفتم مطلقه ام،واسه هم ی!!فقط من به همه ینک یبه بعد باما زندگ نیازا یاریب

  !یباش انی!خواستم در جرشهیم

 

 نیانداخت منو!!چقد ا غهیدوران اون ص ادیلحظه بود چون  نیکامران ومنقبض شدن چهره اش دلچسب تر یشدن دستها مشت

  !!!!دارم یریروزا خودت درگ

 یشده بود کنار اتاق آقاجون و احسان!نم نییطبقه پا یاز اتاقها یکی!کامران ساکن گذشتیم بیوغر بیعج یلیخ میزندگ یروزها

نداره  یاریاخت چگونهیبار تذکر داده بودم درقبال من ه نیبه کامران چند نکهیوتحمل کنم!باا تیوضع نیا تونمیم یدونستم تا ک

ازم  خواستیمن که م یاز همکارا یکی یبود که با مهندس ناظر شیروز پ چند نیابراز وجود کنه!هم خواستیاما همچنان م

 شدیکارها باعث نم نیازا چکدومی!!اما هشیخواستگار ایگفت:هروقت من مُردم ب چارهیبه ب کیش یلیشد!خ ریکنه درگ یخواستگار

 یبگم!به احسان یدونستم به ک ینم!دردمو خوادیروزا دلم سنگ صبور م نیبشه!چقدر ا میکه از جانبش خورده بودم وترم یزخم
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کاش از  یداره...ا هیگر یدلم هوا بی!!عجدینفهم یچیبخاطر من ه شیاز زندگ چارهیبه خرج داده بود!ب یمردونگ نجاشمیکه تا هم

  !!تنگ شده میظرافت زنانگ یکردن برام سخت باشه ....چقد دلم برا هیتا گر شدمیمثه مرد بزرگ نم یبچگ

  داره؟ یبرادر من دوستِ تو به من چه ربطآخه          -

!خب دوستِ من دوست داره با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشه!حاال بازم بگو یوا سارا         -

  !نداره یربط

  !!مزه نثار روح پُرفتوحش کردم یب هیبهم بود وپرت کردم سمت احسان و لهیوس نیکتریسوگند که نزد عروسک

  !فرودگاه میبامزه برو آماده شو بر گهیخب د         -

  م؟یکن کاریاحسان،خب بچه ها رو چ         -

  !ادیبگو ب الشونیخیب یزنگ بزن به اون بابا         -

  !!االن دانشگاستایزنیم ییاحسان چه حرفا         -

  !ااایکنیم ینافرم طرفدار دایشده جد یچ         -

  !رمیگیجنازشم نم ریمن ز رهینگو برادرمن!اون بم چرت         -

  !زدم ولبمو گاز گرفتم یچه حرف دمیفهم هوی

  ؟یریکه حاال لب گاز بگ یبگ یمگه آزار دار         -

  !زنمیمن باهاش حرف نم یدونیساکت!بدو برو زنگ بزن!م         -

  !ادیاالن مرو داد دستموگفت:تو راه بود خانوم، یمکالمش گوش انیپا بعداز

 یی!از اونجارونیبرداشتم ورفتم ب فمویکامران اومد!ک نیماش یکه صدا دیطول نکش ادیکردم!ز میمال شیآرا هیو دمیپوش لباسامو

 میبچه ها بهش داد وحرکت کرد یاحسان سفارشات الزم درمورد غذا زدمیباکامران حرف م یکه من به ندرت اونم در مواقع ضرور

  !سمت فرودگاه

خانوم باشه البته از نوع انتخاب گلش  هی دیمسافر با نی!!احتمال دادم ادیخر دیسرخ وسف یدسته گل پر از رزها هیراه  نیب احسان

 ماشونینگاه به ساعتش انداخت وگفت:هواپ هیسالن انتظار! میفرودگاه پارک کردم و رفت نگیپارک یو تو نیحدس وزدم!ماش نیا

  !نهیشیاالن م

قراره چشممون به  ینشده بود!کالفه دسته گل وتو هوا تکون دادم وگفتم:پس ک یمسافر خبر نیربع گدشته بودو هنوز از ا هی

  مسافر روشن بشه؟ نیجنال ا
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  !کنم قندم افتاده ؟فکیریبگ وهیآبم هی یبر شهیم یخواهر         -

  !!یچونیپیخوب م ولی!!اگهی+د18 یایو قضا اهیهمون نخود س دمیآهــــــــــا فهم         -

  !!وا         -

  !یکن ینه بلبل زبون یزدیپَرپر م دیتو اگه قندت افتاده بود االن با ستمیزهرمار!خر که ن         -

  خودم برم؟ ای یریم         -

  !خب لهیخـــــــ         -

اون مسافر دچار لکنت شدم  دنیآناناس براش گرفتم!برگشتم سمت احسان اما باد یران هیدسته گل رفتم سمت فروشگاه و باهمون

 یلب گفتم:آمد ریوز شیعسل یتوقف کردم!چشمام ودوختم به چشما شیمتر1 یتو بایسمتش وتقر دمیاز دستم افتاد!!دو وهیوآبم

  که افتاده ام از پاچرا؟ حاالوفا  یحاالچرا...ب یجانم به قربانت ول

  !رو پرکرد نمونیبودم اما اون بالبخند فاصله بشده  خکوبیم

  !سالم         -

  ؟یتوباش کردمیدرصدم فک نم1مسافر خانومه!اصال  نیگفتم حتما ا دیاحسان گل رز خر یماهت!!وقت یسالم به رو         -

  !!یگل وسمتش گرفتم وگفتم:خوش اومد دسته

  !بشه شکشیتو پ یکه از دستها هی!عاشق هرگلستیتنها عاشق گل رز ن مانیباشه پ ادتیزد وگفت: لبخند

 دییبفرما لیروهم م وهیخانوم آبم ی!درضمن سارادیخونه تا صب باهم حرف بزن میبر دیای!بنینش کیرمانت ادی!زگهیخوبه د -احسان

  !دهیرنگتون پر

  !امیمن!قهرمان بچگ یِدوست داشتن یپسرخاله  مانیپ

  !کردم تیو به داخل عمارت هدا مانیخونه ترمز کرد ومنم به سرعت پ یجلو احسان

  !اومد یم الدیم هیگر یصدا

  ه؟یک هیگر یصدا -مانیپ

  !الدیپسرم م         -

  !کردم یمعرف مانیوبغل کردم وکامران وبه پ الدیاز عمارت!م رونیبه بغل اومد ب الدیم کامران

  !نجاستیا یک نیبه به!بب -آقاجون
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 یمن م یبه هوا مانیو دوست داشت آخه پ مانیپ یکردن!آقاجون از همون بچگ یباهم روبوس مانهیصم یلیوآقا جون خ مانیپ

روگرفت بغلش  الدیسوگندوم مانی!پذاشتینم نشونیب یفرق چیوقت ه چی!آقا جونم هکردیم یباز دیوسع یاومد عمارت وبامان

  !دیوگنده شونو محکم بوس دیسف یولپا

  !خوشگلن نایچقد ا یراسا -مانیپ

  !جمع کردم وگفتم:به مامانشون رفتن لبامو

  !!ــــــــــــــــــــــــــــــشیا-احسان

  !گذرهیم یسال10 دارمونید نیپسرم!ازآخر یخوش اومد -آقاجون

 هیممنون!         -

 

  !سوختمیم داریاومدن ومن متاسفانه فقط در حسرت د یم ایشدم!مامان وپور مارستانیدانشگاه وبعدشم ب ریدرگ شدیم یچندسال

  !اومد یم نجامیتو!بوش تا ا یسوختیکه چقدم م وای – من

  !رو شروع کن یطونیبذار برسم بعد ش یسارا -مانیپ

  !میدرهم کامران خورد یاحسان واخما یها یوشوخ مانیپ یطنتهایوهمراه با ش شام

  !باغ یتو میهم رفت مانیها رو سپردم به احسان وکامران!منو پ بچه

  !که کامران صدام کرد میزدیوحرف م میپله ها نشسته بود یرو

  ؟یسارا         -

  بله؟         -

  !سوگند گشنشه         -

  !گازِ بهش بده یسوپش رو         -

  !باشه سیفک کنم پوشکشم خ         -

  !یبهونه جور کن هیحتما  دی!باینگهش دار یتون ینم قهیدق 10!یچ ینی         -

  !تنها نباشم مانیمنو بکشونه تو خونه تا باپ خواستیبودا!م یبود!عجب جونور زیوبغل کردم و پوشکش ونگاه کردم،تم سوگند
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بده احسان نگهش  یایبرب یتونیماهه نم10بچه  هیازپسِ  یکنی!نگهش دار!اگرم فک مزهیرو شوت کردم تو بغلش وگفتم:تم بچه

  !داره

  !نشستم مانیبهم!دوباره کنار پ دیداخل ودرعمارت ومحکم کوب رفت

  !هیناراض یکنار من نکهی!فک کنم از ایدار یشوهر متعصب         -

  !ستیمهم ن         -

  !میکرد یونم نم بارون وتماشا م میکرده بود سکوت

  مان؟یپ         -

  !مانیجان پ         -

  ادته؟یرو  یعمارت پشت         -

  !یبره موش موش ادمی شهیآره!مگه م         -

  !اونجا میبر یخوایم         -

  !میتا صب حرف بزن دی:امشب نه،بذار واسه فردا!امشب بادوگفتیخند

  ؟یستیخسته ن         -

  !!راه به در شد یوخستگ دمیتو رو د         -

  !دشده بو دیشد بارون

  ؟یسارا         -

  جانم؟         -

  ؟یحرف بزن شهیم         -

  ازکجا بگم؟         -

  !تا دانشگاه یاز اول!از بچگ         -

  !اومد سراغم ی!دوباره همون بغض لعنتمانینگاه کامران از پشت پنجره شدم وزل زدم به پ الیخ یب

  !!وقهقهه زدم دمیبارون،دستامو بازکردم وسرموسمت آسمون بلند کردم،چرخ ریرفتم ز مانیپ یتوجه به حرفها یب

  !بزرگه یلیبلند شدوکنارگوشم گفت:معلومه غمت خ مانیپ
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  چرا؟         -

  ؟یخندیم مایقشنگتراز قد یلیآخه خ         -

وغصه  ی!ناراحتیدیخندیکردن م هیگر یبجا یشدیکردن وناراحت م یم تتیهروقت اذ یکه ادامه داد:بگه که بود دمیخند تلخ

تر شده!خودت که  یعیقشنگتر وطب یلیتفاوت که خندهات خ نیباا یاخالق تو هنوز دار نی!ایکردیاون خندت پنهون م ریهات ز

  !دمیفهمیخندهاتو م نیب قفقط من بودم که فر نیا تمیهمون بچگ یدونیم

  !مانیپ شمیدارم خفه م         -

  !!شمیوگفتم:خفه م دمیوچسب گَلوم

  چرا؟         -

  !...مُرد شیانفجار بغض ها انیم ی...که فالنچدیپیخبر درتمام شهر م نی...فردا اشکندیجور نم چیزدم:بغض...بغض...بغض!ه داد

من بذار سرباز کنه  یِ من صداش بلرزه؟هان؟سارا هیباعث شده موش موش یکنه؟کیداره خفه ات م ی؟چیشده سارا یچ -مانیپ

  !یمیبغضِ قد نیا

دلت  یزی...هرچقدرهم اشک بریندار شانیبرا ی...وتو جوابکنندیکه ازچاقوهم بدترند...!دلت را تکه تکه م ییامان از حرفها         -

  !...شودیخنک نم

  ...سال10من بخاطر تو اومدم!بعداز یزده؟سارا یبهت حرف یکس         -

!من ینبات یزندگ هی!نیهم کشمینمونده!من فقط نفس م یزیازسارا چ گهی؟دیاومد ی...بخاطر سارارید یلی....خیاومد رید         -

  !ندارم اممیخاطرات بچگ یاددآوریحقِ  یحت

  بگم؟ مونیمن از بچگ یخوای!میازدست داد یحافظه تو بخاطر اون تصادف لعنت گفتیمادرم م         -

  !!توفقط گوش کنمانیبذار من بگم پ         -

  !سکوت کرد ومن شروع کردم مانیپ

سهمشونو بده!به همتون  کردتایم فیآقاجون همه بچه ها رو رد اوردیباغ دامِغون وم یحاج نادر گردوها یوقت ادتهی         -

 کردیگردوها رو واسه من سوا م نیوبزرگتر کردیورو م ریگردوها رو ز سهیزانوهاش ک یرو شوندیاما منو م دادیتا گردو م20ینفر

 یمان شهیاون تو!هم رختمیو م زدمیباال م مویکلوش گل گل رهنیاون پ نییپا نیواسه هم شدیکوچولوم جا نم یتا!تو دستا50اونم 

 یسالم بود!آخر باز7!من اون موقع نیکردیم یته باغ وگردو باز نیرفتیم نیداشتیاعتراض داشتند!شماپسرا گردوها رو برم دیوسع

من وبترسونن  نکهیواسه ا یومان دیموند،سعیبرات گردو م هیبرابر بق2 یته باز شهیتو!هم یبجز گردوها شدیهمه تموم م یگردوها
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 ستیجن ن  ذارهیم مانیپ یگردو یکه گردو رو یاون دونستندیگردو آوردند!اما نم مانیته باغ واسه پ یجن ها گفتنیم

  !تو یردوهاگ یرو ذاشتمیم یواشکیشکستم وهمه رو  یشونم نم یکی یحت یببر دیوسع یبامان یتو باز نکهیساراست!واسه ا

  ....تو یسارا-

 

  !!!فقط گوش کنـــــــــــــــــــــسیه

حق نداشت پاشو توخونه  یدرخت درست کرده بود!کس یرو یکلبه چوب هی  جونم واسه من ادته؟آقایرو یدادم:خونه درخت ادامه

  !!من بذاره بجزتو هیدرخت

 شهی!همیاومد یم یکنن،توهم گاه یآوردن عمارت که باز یدوچرخه هاشونو م یومان دیسع شدیوگفتم:تابستون که م دمیخند

 ینیاومد  یخوشم نم یسالم بود از دوچرخه سوار8!دادنیدوچرخه هاشونو بهت نم شد،چونیهم سر دوچرخه باهاشون دعوات م

 یکه از دوچرخه مان خوامیبه آقاجونم گفتم منم دوچرخه م نمیو ببت یاحتنار خواستی!دلم نمیبلد نبودم اما تو دوست داشت

 یتو سوار بش ذاشتمیبارم پام وبه رکابش نزدم چون دوبرابر قدم بود!م هی!اما من دیبزرگتر باشه وخوشگلتر!آقاجونمم خر دیوسع

 می!چون تو ناجیخوشحال بودتو  ون!خوشحال بودم چکردمیوتورو نگاه م نشستمیپله ها م ی!خودمم رویوباپسرا مسابقه بد

  ییدوست داشتن پاک وقشنگ!بزرگترشدم وبه بخاطر تو شدم دوچرخه سوار حرفه ا هی!!چون دوست داشتم!یبود

 چی اسمش!عمارت  هیعاشق دخترِهمسا یسالت شد وشد 18تو نکهیوباز ادامه دادم:تا ا دمیکش قیعم نفس

برادر  هیکرده بودم!فرشته  دایپ بیچون عالقت بهم نصف شده بود چون رق کردمیسالم بود،به فرشته حسادت م9بود؟هااان!فرشته!

تو گوش  یفرشته زد یجلو یرفت ادته؟توامیکه گفتم فرهاد زد تو صورتم و ی!اون روزگمیداشت که همسنم بود فرهاد و م

بهم خورد!من بهت دروغ !بعد از اون رابطه ات با فرشته یمن دست بلند کرد هیموش موش یرو یغلط کرد یفرهاد!بهش گفت

 یداشت دوستبچه  هی!تو منو در حدِ یتوفقط منو دوست داشته باش خواستمی!مادیتواز فرشته بدت ب خواستمی!من ممانیگفتم پ

 یقشنگ یای!چه دنمیبچگ یایدختر کوچولو بودم وتو برام تنها مرد دن هیبزرگ کودکانم!من واسه ات  یایومن تورو به اندازه دن

درجه سوختم!من تب عشق و اون موقع تجربه 40لندن و من سه روز تو تب یرفت شهیتو با خونوادت واسه هم نکهیداشتم!تا ا

برام نداشت،نه دلِ شکوندنشونو داشتم  تیباغ دامغون جذاب یگردوها یها هیسهم گهیوتنهاتر شدم!د هاومن هرروز تن یکردم!تورفت

 ی!وقترختمیاونجا وروشون خاک م نداختمیتاگردو رو م50چاله کندم وهرسال  هیدرخت آبالو ته باغ  ریکه بهت بدم!ز ینه توبود

سالم شد مامانم به اصرار من واون 13!میبود یمنو فرشته مساو اال!حیبخاطرمن باهاش بدشد یحالِ فرشته رو وقت دمیفهم یرفت

که  الدی!مکردیرو باکارش عوض نم یزیچ چیه یشناختیکه بعد رفتنت دچارش شده بودم باردار شد!خودت که مادرمو م یافسردگ

مدرسه وموقع  رفتمیصبح م فتیسالم بود که ش 14!فقط یحام شهیوبرام م شهیاومد!گفتم بزرگ م میاومد شوق زندگ ایبه دن

داشتم پوشک  ایدستم بود  رخشکیش شهیش ایکه دوستام کتاب تو دستشون بود من  ی!اون موقعاوردمیوازمهد م الدیبرگشتن م

کرده بودم با تبش تب  یاز وجودم بود چون مادر یجزئ الدیخودم خواستم! چون م ،چونیسرکس ینبود رو ی!منتدمکریعوض م

 الدیواکسن م یوجا کردمینشسته بود ومشغول کارش بود من حوله گرم م یپرستار ستگاهیتو ا مکه مامان ییکردم !اونجا
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حرفش ماما بود اونم نه مامانم به من!ذره  نیکه زبون باز کرد اول یدرآورد من وزن کم کردم!وقت الدیکه م ی!باهردندونذاشتمیم

امتحان که اونا  ی!شبازدمیذاشتن ومن لباس فرم بچه مو اتو میدانشگام قرار کوه م ی!دوستایسالگ8ذره جونم رفت تا رسوندمش 

وقت  هیخونه  رفتممی  زودتر ازهمهشاپا بودن اما من  ی!اونا بعدازکالس تو کافکردمیونگاه م الدیم یمن مشقا خوندنیدرس م

اگه خار تو  دمیخندیم هاشمادر بودن که شاخ و دم نداشت!باخند گهیپشت در نمونه!نکنه دست به گاز بزنه!مادر بودم د الدیم

  !!گرفتینفسم م رفتیدستش م

 انیامتحان پا نیشمال!آخر میگرفتن بر یسالش بود مامان وبابام بعد مدتها مرخص8!شمیخفه م مـــــــــــــــــــان،دارمیپ

  !بمونه شمیپ الدمیترمم بود!به مامانم گفتم:بذار م

هم توبا  خورهیم ییهوا هیهم  ادیب الدیبمونم!اما مامانم گفت:نه!م شتیپ خوامیم یمامان سارا گفتیدوست نداشت بره!م الدمیم

  !یرسیراحت به امتحانت م الیخ

  !ومدین الدمیمان؟میپ یفهمیبرنگشت!م گهیرفت!با بابا ومامانم رفت اما د الدمینداشت!م دهیاصرار کردم فا یهرچ

  !ومدین الدمی!موووووووووووووومدیصدا دادزدم:ن نیبلندتر با

  !داخل!همه برگشتن دیکه بهشون گفت:بر مانی!اما با داد پرونیواحسان هراسون اومدن ب کامران

  !دیشد یلیبود خ دی!بارون شدربارونیشده بودم ز سیخ

لب ساحل بود!!معلوم نبود هواسشون کجا بوده که  یایجمع کنه!آخه بچم عاشق گوش ماه یگوش ماه ایگفت رفت کنار در مامانم

  !!الدمیورو کرده بودن اما نبود!نبود م ریرو ز ای!درایتو دل در رهیباموج م الدمیبوده م یطوفان امی!درایسمت در رهیبچم م

 یکارم که کتابا نی!تموم روز شده بود ادیفهم شهی!مگه اصال میکه بفهم ی!مگه تو مادربودیفهم یکه نم مان؟معلومهیپ یفهمیم

تا بچه  نمیمدرسش بش یبندازم به دوشمو برم جلو فویفرمشو اتو کنم صب به صب ک یبگم!لباسا کتهیوسط وبهش د ارمیوب الدیم

 هی ؟فقطیچ ینیبچه  یخال یجا فهمهیمادر م هی ؟فقطیفهمیها دنبالش بگردم!مگه تو م هبچ نیماب شهیبشن ومثه هم لیها تعط

 هیشب به شب واسه  فهمهیمادر م

 

  ؟یچ ینیگفتن  ییالال یخال تخت

نبود  یکس گهی؟دیچ ینی دنیاز زبون بچت مامان شن فهمهیمادر م هیبه قرآن!فقط  یفهمی!نممانیپ یفهمیزدم:نم غیج بلندتر

 ریبغلت بخوام!نبود گ خوامیاتاقم وخودشولوس کنه برام وبگه م ادینبود شب به شب بالشتش و بغل کنه وب یمامان صدام کنه کس

 یکس گهیبخرم!د یکنم بستن رورویچله زمستون براش تهرونو ز ینبود تا تو الدمیم گهی!دیواببخ ذارمیبرام نم یبده بهم تا قصه نگ

 یکس گهیخندش توخونم نبود!د یصدا گهی!دیوببوسه وبگه دوست دارم مامان تا بند کفشاشو ببندم سرم زنمیزانو م ینبود وقت

آرد توموهام  کردوآخرشیپختن کمکم م کیواسه ک یک گهیسرخ کنم تا ناخونک بزنه!د ینیزم بیونداشتم که با عشق براش س

  !یمامان یرشدیچه زود پ گفتیزدومیقهقهه م پاشوندویم
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داشتن  الدیکه بارفتن م یبهم نگاه کنن!به پدرومادر شدیکه روشون نم یپدرومادر خواستم؟هاان؟ازیم یاز ک دیوبا الدیم

رو دوشم بود  فشیبعداز رفتنش ک یروز که مثه تموم روزا هیرفت وسارام برد!خاطرات سارام برد! الدیدادن؟میدخترشونم ازدست م

کوتاه مدت  یاومد!فراموش ینم ادمی یچیومدم هبهوش ا یروز تو کما بودم وقت4تصادف کردم! نیماش هیمدرسه اش با  رفتمیوم

مامان وبابام وغصه خوردن  هیحداقل هرروز شاهد شرمندگ ینطورینبوده!ا یوگذشته ا یوانمود کردم که انگار کودک یبود اما طور

  !نبود یالدیگرفتم انگار م شیروزانه موپ ی!زندگموندیم نمیتو س دیدرد با نیآقاجونم نبودم!ا

 

  !!نیزم یزانو زده بودم رو ربارونیز

  !!خسته اممانیشدم پ خسته

  بشنود دوستش ازنامزدش دلبرده         یکه پس از سرباز یام مثل جوان خسته

  که به پرونده جرم پسرش برخورده                 یشرافتمند قیافسرتحق کی مثل

  پدر مادرخود گم شده است یدعوا نبی        شلوغ یام مثل پسربچه که درجا خسته

  !است شده مردم وتهمتِ بد پرازچشمِ که      شده به مُهرِطالق یمثل زن راض خسته

  زده ادیشده فر یغرق در درد خمار             که پسرمعتادش یمثل پدر خسته

  !زنش،برسرِاو داد زده شِپسرش،پی     که شده سربار عروس یرزنیپ کی مثل

  است مشکوک سرطان دردِ به گفته دکترش    حامله که درماه نهم یام مثل زن خسته

  است مشکوک آن خوردنِ قسم به اما زنش     نکند انتیکه قسم خورده خ یمرد مثلِ

  پرستار سراغش نرود ریغ یکه کس          شگاهیگوشه آسا یمثل پدر خسته

  !باشد...نوه اش سمت اتاقش نرود دعی        تنها که یرزنیشترازپیام ب خسته

 بغض که درراهِ گلو سد شده است نیرازایغ     دیفهمیحال مرا م یام!کاش کس خسته

 !مشهد شده است ی..راهیمعجزه ا یدر پ    دیکه پس ازقطع ام یضیام مثل مر شده

طرفم!سرمو بلند  دیبرگشت ودو عیسر یلیخ مانی!پنیزم یرو دمی!نفسم بند اومد...کال دراز کشنمیس یتو دیچیکهنه پ درد

  !!پاش یکردوگذاشت رو

  باخودت دختر؟ یکرد کاریتوچ         -
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 یرو صورتم فرود م یکی یکی مانیپ یبارون واشکا ی!قطره هاشدیم شتریوب شتریقلبم گذاشتم هر لحظه دردش ب یرو دستم

  !سمتِ خودم دمشیوگرفتم وکش مانیپ قهیاومدن!باگوشه شالم صورتم وپاک کرد!!بادست راستم آهسته 

  !کنهی...نمهیآروم ومنقطع گفتم:م.....مَرد که...گر یلیزدم وخ یجون یب لبخند

  !گفته نویا یشدت گرفت وگرفت:غلط کرده هرک مانیپ هیگر

  مان؟یپ...پ         -

  مان؟یجونه پ         -

  ادته؟ی!خوندیبرامون م یی...الالهی)بادرد دم گرفتم وادامه دادم( یمامان بزرگمون به زبونِ ترک میبچه ...بود یوقت         -

  !ادمهیهاش گفت:آره جونم! هیگر نیماب

  !مانی!ب..خونش پ...خوندمیم الدیگفتم:م...منم اون و...هرشب...واسه ...م یوازدرد مچاله شد وبه سخت صورتم

رفتم  مانیبچه که بودم اول از همه بغل پ گفتیمامانم مداشتم! ی!چه مرگ قشنگگذرونمیعمرمو دارم م یلحظه ها دونستمیم

  !دمیجون م مانیحاالم دارم تو بغل پ

  !مامان بزرگمون نیصورتش وپاک کرد وبه زور لبخند زدوشروع کرد باسوز خوندن ع یرو یاشکا مانیپ

   (یبخواب میبگو ی)الالئاتاسانی مییدئ یال یال         -

  (یگلها وغنچه ها فروبرو یباتاسان)تو هیگول غنچه          -

  (یگهواره الالئ ی)الالئیال یال میگیبئش یالال         -

  (یالالئ میخانه وزندگ ی)الالئیال یال میگیائش میائو         -

  !کردم شیاومد همراه یکه از ته چاه م ییرو صورتم!منم با صدا ختیریخوندواشکاش م یم

  بچم جان،بچم( یال یباالم جان باالم)ال یال یال         -

  !وبه زور خوندم دمیکش یدرد ناک نفس

  من سنه قوربان باالم)من به قربان تو بچه ام(         -

  ات قلبم را( هی)با گریمیباغر بانیسیآغل         -

  وخون نکن بچه ام( ایگل ائله مه قان باالم)ب  -

  گفتم به اندازه قدت( یال ی)الونجایبو میدئد یال یال -
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  (یمتکا گذاشت یکه سرت را رو ی)به وقتونجایقو غایسد ایباش  -

  !خوندیکرد،میکه باگوشه شالم صورتم وپاک م همونطور

  وفغان آمدم( ی)به زارمیزازا آمانا گلد-

  (یی)تاتوبزرگ شونجایچات لتایسن حاص-

  !مانیپ یپا یرو خوردینداشتم!اشکام سُر م دنیواسه نفس کش یراه گهیشد د دتریوشد دیام شد نهیس درد

  !مانیجونه پ یکرد هیبالخره گر -

  !اش قهقهه زد هیها وسط گر وونهید مثه

  !یسارا یکرد هیگر-

!دستشو سمتم دراز کرد میدیسالم وکنارم م8پسر  الدی!ممانیپ راهنیوچنگ انداختم به پ دمیکش قینفس عم هی

  !ری!دستمو بگیوگفت:نترس!اومدم دنبالت مامان

 یبچه ام مثه همون روزا!صدا دیخندیبود!م الدینبودم!سبک بودم وبدونِ درد!دستم تو دست م یچیچشمامو بستم!متوجه ه گهید

  !نفس بکشم دادیاومد که کنار بدنم نشسته بودوقسم م یم مانیپ

پوش  دیمرد سف نیواسه هم دیدیخورده تار م هیلب خندون برخوردم!چشمام  هیو  طونیوکه باز کردم بادوتا چشمِ ش چشمام

  !نمیتونستم واضح بب یونم

به اذون  یکنیشروع م ینیبیهست که تا منو م لیمنو عزرائ نیب یتو چه تشابه دونمیمن نم ؟آخهیخونیاشهد م یدار ه؟بازیچ-

  !قهیدق4واسه  یغزلخون شده بود نباریگفتن!البته ا

  !داز درد نبو یدم،خبریکش قینفس عم هی

  !ننتیبب انی!پشت در منتظرن بیهم انقد کشته و مرده نداره که تو دار یجول نایبابا آنجل -

  صادق؟ -

  جانم؟ -

  من چم شده بود؟ -

  !یشد اءیزود اح یلیپزشک بود و خ مانیپ ی!شانس آوردایاون دن یرفت قهیدق4!واسهیقلب ستیا-

 

 آخر قسمت
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 نه؟ یندار یاه احسان تو خونه وزندگ         -

 

 !که بهناز خانومه عشقه بندست ممی،زندگیِچرا دارم!خونم که بااجازه تون عمارت پشت         -

 

 !اَه اَه،چقد لوووس         -

 

 !واسه خانومم اریدرن می!خواهرشوهر بازیخواهر گهیحسود نباش د         -

 

 !داده یخواهرشو دستِ چه الدنگ نیخاک توسر بهنام بب         -

 

 ؟یاالن الدنگ وبا من بود         -

 

 !قایدق         -

 

 !دارمیزبون درازِ تو،تو کارخونه نگه م یالیگودز نیا گهیمنه د رهیتقص         -

 

 ؟ی!بزنم از وسط تاشالیگودز یگیبه بچه من م         -

 

 احسان؟ -کامران

 

 بله؟         -

 

 !خونه شام حاضره ایب گهیخانومت م -کامران
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 !االن رمیم         -

 

 !بود یعیکامال طب یتو خونه ما امر نیشدن!البته ا زیوسط خونه باهم گالو الدیکه سوگند وم میبحث بود مشغول

 

 ن؟یوبب ی،آژیممن -الدیم

 

 شده باز؟ یجونم پسرم،چ         -

 

 !دهیمنو نم نیماش یآژِ         -

 

احسان اسمش و  نی! بس که فضول وکنجکاوو زبون دراز بود واسه همگهینبودم د فشیعجوبه شده بود واقعا حر یلیخ سوگند

 !الیگذاشته بود گودز

 

 !بده نشویکردم وگفتم:سوگند ماش اخم

 

 !حلومزاده شلفِیب لشیوپرت کرد جلوش وگفت:بگ الدیم نیماش سوگند

 

 ؟یگفت یوگرد کردم وگفتم:تو به داداشت چ چشمام

 

 !هحلومزاد شلفِیب         -

 

 داده؟ ادیبهت  یوک نیسوگند!ا هیچه حرف نیا         -
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 تمیصورتش وبا ر ی!احسانم که قربونش برم کوسن وگرفته بود رولرزهیکرده وداره م واریروش وبه د دمیسمت کامران د برگشتم

 !مبل یپهن شده بود رو یبندر

 

 فحشا کارِ توئه؟ نی!نگو انمیاحسان پاشو بب         -

 

 که صورتش توکوسن بود گفت:نه بابا!منو فحش؟ همونطور

 

خودش  ینه!ممن یحلومزاده!من بهت گفتم حَلفِ ژشته تو نگفت شلفِیب یمگه به اون آقاهه نگفت ،توییدا سیدهنت سلو -سوگند

 !گمیگفتا!من دُلوخ نم

 

ازگورتو بلند  شایآت نیا دونمیه مکه نخندم به احسان گفتم:احسان پاشو تانزدمت برو خونت!منک زدمیکه داشتم زور م همونطور

 !روز بچه مو بهت سپردما هی!شهیم

 

 !باشه؟ایحرفا نزن نیاز ا گهیحرف بزرگترا رو تکرار کنه!د دیدختر خوب که نبا هی ییسوگند بابا -کامران

 

 !ییباشه بابا         -

 

 !کن یحاال بدو برو با داداشت باز         -

 

 نکهیکه بود از ا یبود اما هرچ رممکنیمن بخشش برام غ دینکرده بود!شا دایپ یبهبود چگونهیسال ه4 نیمن وکامران تو ا رابطه 

 چکسیوتار بود بجاش رابطه کامران با بچه ها مخصوصا با سوگند که حرف ه رهیرابطه ما ت یهم نبودم!هرچ یکنارمم بود ناراض

 !بود یعال دادیوگوش نم

 

 !با خودت یکرد کاریچ نیسوگند بب یوااا -
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 !تُنم خو اوجوالت دوج دالم تاریچ-

 

 ؟یممن-

 

 !یجونه مامان -

 

 ؟یجینم ییبگم به بابا یچ هی-

 

 !نه نفسِ مامان بگو-

 

 !تونهیم هیگل شهیناالحت م ایازبابا دوج دالم!بهش نگ شتلیمن اوجوالتو ب -

 

 ؟یدوست دار شتریاِ چرا شکالت واز بابات ب -

 

 !تولشه تونمیوبوج م ییبابا نهیلیالت شچال؟اخه اجو یدونیاله م-

 

 ؟یو دوست دار یک گهی!دطونیش یوگفتم:ا دمیکش لپشو

 

 !الهیاجوالت خوشمزه م شهیبهنامو چون هم ییدا -

 

 !!یکرد فی!!همه لباسات وکثارهیبرات شکالت ن گمیبهنام م ییبه دا گهیخب د -

 

 !باز کرد هویاحسان درو  شهیکه مثه هم کردمیفروش وقراردادا رو چک م یستایدفتر کارخونه نشسته بودم و داشتم ل تو
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 !رِیتاث یچرا ب دونمی!اما نمیکه مثه آدم در بزن کنمیتو کار م یدارم رو شهیم یسال 5 هی قایاحسان دق-

 

 !شو پس الیخیب گهید شمیآدم نم ینیبیترک عادت موجبِ مرضِ!م-

 

 خب امر آق داداش؟-

 

 !تاخبر دارم2-

 

 بگوشم؟ -

 

 !یکن هیته فرستهیوم ستشیالزم دارن ل لیوسا یسر هیزنگ زد گفت  مانیاوال پ -

 

 دیهمه با مارستانهاستیب هی!به بهنامم زنگ بزن بگو باصادق هماهنگ کنه!آخر هفته افتتاحدونکاریبرم فر خوامیباشه!آخر هفته م -

 !حضور داشته باشن

 یکودکانه  یاروی تحقق  آرامش روح همسرش منم به دنبال یاون برا میکردیهدف ودنبال م هیچند سال  یوبهنام سعادت من

به  الدیکودکانِ م یفوق تخصص مارستانینامه من که چندسال روش کار کرده بودم شده ب انیطرح پا نی!واسه همالدیم

فوق  مارستانیار من احداث شده بود شد بکن قایمنو بهنامم که دق شترکتخصص کودکان!نقشه م فوق یمراد مانیپ دکتر  استیر

 !جونِ من لیهمون عزرائ ینیمتخصص قلب و عروق! یصادق نبو دیدکتر س استیقلبِ شفا به ر یتخصص

 باتواما؟ ییکجا یسارا یهوووو -

 !جان بگو داداشم-

 !باآقا جون حرف زده شبیکامران د نکهیمثل ا نی!ببستین ندیخوشا ادیخبر ز یکی نیا -

 خب؟ -

 !کنه یزندگ ینطوریا گهیتونه د یگفته نم یچیه -

 ؟یچه طور -
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عذابش  یوتو خونت راهش داد یزنیباهاش حرف م یفقط بخاطر بچه هات دار نکهی!ایباهاش بش یتو رو اجبار به زندگ نکهیا -

 کنممی  تمیاذ زایچ نی!من مَردم حق با کامرانه!منم ای!ساراکنهیناراحتش م یکنیتحملش م یودار یدوسش ندار نکهی!ادهیم

 کنه؟ کاریچ خوادیخب حاال م -

 !جمع کنه و بره لشویقرار بود امروز وسا گهیکه آقا جون م نطوریا-

 ؟یبهم بگ دیتو االن با نارویا ینیوباال بردم وگفتم: صدام

 باز؟ یپاره کرد ریچته؟زنج-

 !حرف نزن احسان،فقط به مامان زنگ بزن بگو امشب بچه ها رونگهداره-

 !دونم چه طور کفشامو درآوردم ورفتم خونه یوبرداشتم و به سرعت خودم وبه خونه رسوندم!نم فمیک

برگشت وگفت:شرمنده ام  یمن شوکه شد اما دوباره به حالت عاد ییهوی دنِ ی!از درونیچمدون به دست از اتاقش اومد ب کامران

رو  یزندگ نیهست کنارت بمونم!برام مهم نبود تو ا یورهر ط نکهیمدت فقط به خودم فکر کردم به ا نی!تو امیبخاطر خودخواه

رهام  یعذاب وجدان لعنت دیکه شا رمیخودخواه بودم!حاال م شهیمهم بود!هم دم!فقط خواسته خویخوای،منو نم یخواینم

 !رفت!حاللم کن هودهیکه بخاطر من ب یسال عمر5!!ببخش بخاطرنمیب می  بچه هارو امیکنه!پنجشنبه ها م

 دمید دمیداخل باغ!دو دمیسمت در وپر دمیدو یچطور دونمیاومدم!!نم رونیدر که اومد از بهت ب یلرزش داشت!صدا صداش

 !در عمارتِ یجلو

 :ازدواجمون گفتم لیهمون لحن اوا با

 کامران؟ -

 !نمیچشماشو نب ریز یسیبودم که خ یکور م یلیخ دی!!بانیوچمدونش وگذاشت زم برگشت

  کامران؟همون لرزش گفت:جانِ با

فاصله رو پر کنم!چند گام بلند برداشتم محکم  نیزودتر ا خواستیدلم م دونمیدونم فاصله ام باهاش چند قدم بود فقط م ینم

 !واز پشت چنگ زدم راهنشیخودم وپرت کردم تو بغلش وپ

 !دلم برات تنگ شده بود -من

 !دستاش شد ومحکم من وبه خودش فشار داد ریاس بدنم

 !زدلمیعز شتریمن ب -

 !میوانگار نبود میسال کنارهم بود 4 نکهیفاصله!از ا نیدور!از ا یبودنها کینزد نیگفتم:خسته شدم کامران!از ا یلحن ملتمس هی با
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 شد شتریشونه هاش ب لرزش

 خورهیکه غصه م کوه  کنهیم هیکه گر مرد

 پره یلیدلش خ یعنی هنوزم عاشق ینی

 کنهیخلوتش شما صدا نم یو تو عشقش کنهیکه زخم قلب وبا نمک دوا نم آدم

 !میکن یدوباره مثه سابق باهم زندگ شهیکامران؟م یبمون شهیم  -

 

 دنیمون تموم شد من واسه د غهیکه مدت ص یاون زمان یکنم!از اون اولش حت یدوست داشتم باهات زندگ شهیمن که هم  -

 نیبود واسه هم دهیرو کش یسارا یاونم رنج عاشق ششیفتم پاومد ر یبر نم یبجز آقاجونت کار ی!از دست کسزدمیدوبارت پرپر م

 !بود!فقط آقا جون بود که دل به دلم داد وننقشه من وآقاج ییهوی!اون سکته کردیدرکم م

نداشت!همه پرونده هاشو بعداز سکته  ی!آخه آقا جون اصال مشکل قلبدونمی!من همه رو مشیلبش گذاشتم وگفتم:ه یورو انگشتم

 ؟ینشون دادم!هنوز منونشناخت گهیدکتر د هیبه 

 !دلم زیبغلم کرد وگفت:چرا عز محکمتر

 ...که یمن وبخاطر اون تهمت یشل شدوگفت:سارا دستاش

 !میتاوان داد یسال هردومون به اندازه کاف4 نیکنم توا س،فکیه -

 !مینگاش کردم وبه خونه اشاره کردم وگفتم:بر طونیش

 !می:بردیزدوخند چشمک

 ؟ییباباااا

 

 جونم دخترم؟-

 

 !موکونه خانومت تیمنو اژ-

 

 گه؟یم یچیاووووخ چ -

 



167 | P a g e  

 

 !بخلم بوخاب ایب یهلوقت خواش یمن موخام امشب بخل تو بوخابم نموزاره خودت گفت گمیم یشیه-

 

 !کنمیدوتاتونو بغل م ییجون بابا یییییا -

 

 !نُس دوس ندالم،فقط من -

 

 !!برهی:آخه من بدونِ خانومم خوابم نمدوگفتیخند

 

 انیپا

 

 یناصر دایش

 

 1394آبان

 

 (خواهمیترک زبانم معذرت م یبود از همه هموطنان دوست داشتن یترجمه متون ترک ای پیدرتا یاگر مشکل)


