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.نه ای میبش طیدوباره خ یاول ترم یکن يکار هی یتونیم نیبب.شد ریتورو جدت بجنب د يشاد-باره داد زدمدو

.میبر-ناز و ادا اطوار درست کرد و اومد طرفم  یبا کل مقنعشو

.زودباش.میدرد و بر- زدم پس کلش محکم

استاد هنوز .بود که خوابگاه بغل دانشگاه بود نیه بود همشد بمونیکه نص يا یخوش شانس نیبزرگتر.دانشگاه میسه خودمونو رسوند بشمار

که داشت با اونا  دمیرو هم د هیهان.عرفان و عارفه هم اونجا نشسته بودن.رفتم ته کالس يشاد يغایج غیدوباره بدون توجه به ج.بود ومدهین

.دیخندیم و زدیحرف م

.سالم برو بچ-

؟يکرد ریسالم و مرض چرا د- عارفه

.آره بابا دلم منم واست تنگ شده بود.منم خوبم ممنون واقعا-

؟يکرد رید ؟چرايچطور- دیخند عرفان

.نیواسه هم.کار داشتن کمیپرنسس -اشاره کردم و گفتم يشاد به

.شهیم دایاستاد پ ياالن سرو کله  نینیبش نییابی– هیهان

م؟یدار یساعت چ نیبچه ها ا-گفتم نشستمیکه م يهمونطور

.موند هر سه تاشون وا دهن

ن؟یکنینگاه م ينطوریوا؟چرا ا-

نجا؟یا ینشست يو اومد يدار یچه کالس یدونیتو نم- عارفه

نه؟ ای نیگیحاال بالخره م.فقط شماره کالسو نگاه کردم با ساعت شروعو.اومد به اسم درسا نگاه کنم میسخت-

؟یهست یک گهیبابا تو د-عرفان

.تایشما آن کیکوچ-سرمو خم کردم و گفتم کمی

تا؟یآن- از جلو داد زد ایعل

ستم؟یکه ن ؟کریزنیو مرگ چرا داد م تایآن-

نه؟ ای يایم.برم شاهچراغ خوامیامروز بعد از کالس م-توجه به حرفم گفت یب

.امیکه م ؟معلومهیپرسیسواله که م نمیا-

.یمنتظرم بمون.باشه-ایلع

دوباره ؟- يشاد

.ا رومگه؟دوست دارم اونج هیخب چ.يکرد نموید.يشاد يوا-

.مییایما هم باهات م-عرفان



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤

.وقته نرفتم یلیخ.نطوریمنم هم-هیهان

خوابگاه؟ يتنها بر يدیم حیترج ای يایه؟میخب؟نظرت چ-از ابروهامو انداختم باال یکیو  يطرف شاد برگشتم

.ذارمیتورو تنها نم چوقتیمن ه زمیعز-زد لبخند

.تا ضربه به در خورد و دنبالش راستاد اومد تو دو

ترمم افتاده دنبالمون؟ نیکم حرص خوردم از دستش که ا شیترم پ.مرده اس نیبازم که ا.ها-

؟يدیانتخاب واحد مگه اسمشو ند يتو برگه - عارفه

.ادیترم درم نیمن پدرم ا.واحدم ورداشته 20.خر واسم انتخاب واحد کرد يشاد نیا-با حرص ادامه دادم.نه-

.شده بود خب پر تشیظرف یمیاستاد نع.به من چه- يشاد

.که یواحد داشت 20 شمیترم پ-هیهان

اعصابمو  کمی یو مبان يفقط اصول حسابدار.یبودن دو تاشونم عموم شیپ يدو تاشون که کتابا.درسا آسون بودن يهمه  شیاوال ترم پ-

.ن ورداشته بوددانشگاه خودش اون درسارو واسمو.من انتخاب واحد نکرده بودم که خنگول شیدوما اصال ترم پ.بهم ختیریم

.مامان ين؟وایدست ا فتهیب 3 يترم بعد هم اصول حسابدار م؟نکنهیرو هم با راستاد دار 2 ياصول حسابدار یعنی يوا-کردم ناله

.نینسبت به کالس ابراز کن تونویالیخیترم شروع شه بعد ب دیخانوم پارسا اجازه بد-راستاد

.جمله رو بهم گفته بود نیهم نیهم ع شیترم پ.جمله اش مخم رفت تو هنگ نیا دنیشن با

*******

ماه قبل چند

خودمو آماده  یگوش يصفحه  ياسم مهتاب رو دنیبا د.ورداشتم مویگرفتم و گوش توریپام چشممو از مان يرو يزیاحساس لرزش چ با

.سمیکردم که تو جواب اس ام اسش چندتا فحش بنو

؟يدیبه کجا رس-مهتاب

.گذرهیخوش م یدور هم.ایتو هم ب يخوایاگه م.به قبرستون--

.يبریبه سر م يریسگ بودنت کامال معلومه که هنوزم تو حال گ نیاز ا-مهتاب

.مهتاب دهنمو وا نکن اعصاب ندارما--

.خدا عالمه یکنیاون گاله رو جمع و جور م یک.خدا دهن مبارکت وا هست ي شهیتو که هم-مهتاب

.خاك ریکه تورو کردم ز یموقع--

.نده که من شکم خودمو واسه فسنجون ختم تو صابون زدم دیخودت وعده وع به-مهتاب

.پس به صابون زدنت ادامه بده--

؟یکن شونیراض یهنوز نتوسنت.تایآن گمیم يجد-مهتاب

.واسه خودم متاسفم!ن؟یبشه ا جشیکه نت دمیکش یبدبخت.جون کندم نهمهیا.افتضاح اعصابم داغونه.نه--



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥

.یکن شونیراض یتونست دیهنوز وقت هستوشا.بزرگهخدا .اشکال نداره-مهتاب

.دمیبعدا بهت اس م.زننیمهتاب در م.دوارمیام--

.سمت در که هنوز قفل بود دمیو چرخ زیگذاشتم رو م ویگوش

ه؟یک-

؟یخودتو تو اون اتاق حبس کن يخوایم یتا ک.جان درو باز کن دخترم تایآن-مامان اومد يصدا

.برو به مهمونات برس.ز سرم ورداردست ا.تا ابد.تا ابد مامان-

.بخور يزیچ هی رونیب ایحداقل ب-مامان

کردت دوباره حرصم  لیکه تو و اون شوهر به اصطالح تحص رونیب امیهروقت گشنم شد م.رمیفعالهم س.حرص خوردم یکاف يبه اندازه -

.شم ریو س نیبد

.نشون از رفتنش بود شدیهاش که دور م قدم يبعد از چند لحظه صدا. ومدیازش در ن ییصدا چیه هیثان چند

سرمو  خواستمیفقط م یاز ناراحت.رونینفسمو دادم ب.صفحه دکس تاپ بود چشم دوختم يکه تو یو به کلمات توریسمت مان دمیچرخ دوباره

همه  نیهمه جون بکن ا نیا.کرده بودم یخودکش نایتاحاال از دست مامان دیشا رهیگناه نبود ،اونم گناه کب یاگه خودکش.واریبکوبم به د

.تایخاك تو اون سرت آن يا.نیا دزحمت بکش اخرشم ش

.يورداشتم و زنگ زدم به شاد ویگوش

.تایسالم آن- يشاد

؟يشاد يکرد کاریچ.سالم--

از  دهینم تیتو رضا يبابا دنیهم که فهم یاز وقت.من وجود تو بود يشرط مامان بابا.یدونیتو که خودت م.یچیبه ه یچیه-گفت یناراحت با

.پر درآوردن یخوشحال

من دوساله دارم واسه همه .رهیهمه م ياگه نشه آبروم جلو....میاگه نر.شمیم نهویدارم د م؟منیکن کاریچ يشاد-تر از اون گفتم ناراحت

رم؟یسرمو باال بگ گهید يچطور.آشنا.دوست .لیفام.خونمیم يکر

.یتونست دیاش.بکن عتویس يتوروخدا همه .دونمینم.تایآن دونمینم- يشاد

.نداره يا دهیکه فا دونمیم یول.باشه-گفتم يدینا ام با

.در اتاقم بلند شد يصدا بازم

.زنمیبعدا بهت زنگ م يشاد--

 خورمیمادر من گفتم نم-باز کنم بلند گفتم نکهیرفتم سمت در و بدون ا.قطع کردم و با حرص از جام بلند شدم.نموندم جواب بده منظر

ن؟یبگم ولم کن یجان به چه زبونبابا .خورمینم یعنی

.مرصاد باعث شد از خجالت آروم بزنم تو سرم و زود درو وا کنم يصدا

؟یکنیدرو باز م.جان منم تایآن-مرصاد

.و نشستم روش وترمیکامپ یو رفتم سمت صندل نییمنم سرمو انداختم پا.بهم نگاه کرد یاومد تو اتاق و با ناراحت.
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؟يدیهفته کال چند ساعت خواب هی نیا يوت.چشات گود رفته ریز-مرصاد

.ساعت 24فکر کنم کال بشه -کردم و گفتم یحساب سر انگشت هی

.مونهیازت نم یچیه يبر شیپ ينطوری؟ایکنیم کاریبا خودت چ يدار-تاسف سر تکون داد با

 زتیپدر زن و مادر زن عز يها یودخواهخ.ازم نمونده يزیچون االن هم چ.ثمیم ستیبرام مهم ن-بلند نشه گفتم کردمیم یکه سع ییصدا با

راحت بخورم و بخوابم؟ الیبا خ ياونوقت انتظار دار.رهیدوسال زحمتم داره به باد م ي جهینت.فتمیحال و روز ب نیباعث شده من به ا

.شنونیصداتو م.زشته.نجانیا نایا میخاله مژگان و خاله مر.نشو یباشه آروم باش عصبان.باشه-مرصاد

ادامه  شونیلیفام يمسخره  يمن باشن دارن به دوره ها یقبول یاالن فکر مهمون نکهیا يبه جا.خجالت آوره-ونستم کنترل کنمنت پوزخندمو

.دنیم

؟يانقدر برات مهمه که بر-شد تو چشمامو گفت خیم

درس و  دیق خورمیسم مندن به رفتنم ق تیهم بهشون بگو که اگه رضا نویا.شتریهم ب یلیاز خ.یلیخ.آره-مثل خودش مصمم گفتم منم

.اگه معتاد و در به در هم باشه ازدواج کنم یخواستگارم حت نیبزنم و با اول شهیدانشگاهو واسه هم

2

 5 بایهمنم باعث شد بعد از تقر.پاشم پشت سرش درو قفل کنم ومدیم میسخت.رونینگام کرد و بعد آروم از اتاق رفت ب رهیخ هیثان چند

.هیگر ریداغ دلم تازه شد و زدم ز دنشونیبا د.اومد الیپشت سرشم دان.تو اتاق ادیآرزو ب قهیدق

آرزوهامو خراب  يهمه  کنن؟دارنیم ينطوریا نایچرا مامان.شمیم نهویدارم د.بکن يکار هیتورو قران .توروخدا.بکن يکار هیآرزو -

. رهیبگ میمنم مثل تو و آرزو سرخود تصم ينذار برا.کن شونیراض.داداش تورو جون عاطفه.کننیم

بشه زودتر  یبابا اگه قرار بود راض".نکن هیتو گر.کنمیم شونیباشه راض" گفتیبگه؟م خواستیم یچ.نگفت یچیه یجلو و بغلم کرد ول اومد

. مشد یراض نایاز ا

.آرو پشتمو نوازش کرد تا آروم بشم فقط

.نکن.ازت نموند یچیه.با خودت خواهرم نکاروینکن ا-با بغض گفت آرزو

.تنها باشم خوامیم.رونیب نیلطفا بر-رونیب دمیکش الیاز بغل دان خودمو

...تایاما ان-آرزو

.تنها باشم خوامیم.آرزو کنمیخواهش م-وسط حرفش میپر

.حرف هم از اتاق خارج شدن و درو پشت سرشون بستن یب.رفتن سمت در یحرف چیه بدون

.ختمیاشک ر دمیکه کش ییایبدبخت ادیبه .  هیگر ریدوباره زدم ز.زود رفتم سمت درو قفلش کردم.

رو  یاضیر رستانیسال اول دب یحت.خوندمیتا سال اول فقط بخاطر اجبار پدر و مادرم درس م.بود که درس خون شدم رستانیسال دوم دب از

تا .کتابام غرق کرده بودم خودمو تو.هیبه حال بق يخودمم تو کار خودم مونده بودم وا.با تبصره قبول شدم اما از سال دوم به بعد متحول شدم

به اسم ارغوان دوست  يبا دختر نترنتیا قیهمون موقع ها بود که از طر.به عنوان شاگرد ممتاز اسمم رفت رو پرده رسالآخ نکهیا

از نظر خودم  میتصم هیشد واسه  يهمونم جرقه ا.رازیمنم که عشق ش.بود جانیاصالتش واسه اله یول کردیم یزندگ رازیش.شدم
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به زور  رستانویمثل من که سال اول دب يواسه دختر.رازیتو داشنگاه ش لیتحص يادامه  مرس خوندن و قبول شدن تو کنکور بعدشد.بزرگ

 يدرس بخونم برا رازیش یدانشگاه دولت خوامیم گفتمیم یو وقت کردیبابا باور نم نمیواسه هم.بود یقدم بزرگ لیخ میتصم نیپاس کردم ا

.فرستمیهم م ایقبول شو من تورو اون سر دن یتو دولت.باشه گفتیز کنه ممنو از سر خودش با نکهیا

مصمم  ممیتو تصم نمیواسه هم.همشون دانشگاه آزاد.يمادر لینه فام يپدر لینه فام.درس نخونده بود یدانشگاه دولت چکسیما ه لیفام تو

.امیغول گنده برب نین تونستم از پس او بگم م رمینفر که با غرور سرمو باال بگ نیاول.نفر باشم نیتر شدم تا اول

قبول  دمیترسیم.من نه یآموزشگاه ثبت نام کرد ول يشاد.یدانشگاه شیقبول شدم و رفتم پ 18هم با معدل  رستانیسوم دب سال

مم که سال چهار.زدمیو تست م خوندمیکتاب تست گرفته بودمو واسه خودم درس م یدر عوض کل.بودم دور ختهیاونوقت فقط پولمو ر.نشم

اونم از صدقه سر خانوم بهداد فر .رو خوب تونستم بزنم یاضیکه انتظار داشتم ر يزیبر خالف چ.کنکورتموم شد خودمو آماده کردم واسه 

.کتابو حفظ کرده بودم يفرموال يانقدر زده بود تو سرم که همه .بود میاضیر ریدب

به مامان و  یبا خوشحال یوقت.به زور جمعش کرد يکه شاد يطور.ونده بوددهنم قشنگ وا م. اورمیآزمون که اومد داشتم شاخ در م جواب

زود خوشحالشونو  یچند لحظه خوشحال شدن ول گمیمطمئن شدن راست م نکهیبعد از ا.رو نشون دادم اول باورشون نشد جهینت يبابا برگه 

"بپر بپر کن نقدریبعد ا ییایه در مکدوم داشنگا نیتو اول انتخاب رشته کن بب"بابا هنوزم تو گوشمه يصدا.جمع کردن

 يبعد.رازیزدم دانشگاه ش يحسابدار ينطوریانتخابمم هم نیوبرادرم انتخاب رشته کردم و اول ،خواهریروز با کمک آرزو و مصطف همون

 گهیخر اخرا که داون آ.رازیانتخاب کردم زدم دانشگاه ش یخالصه هرچ.رازیبازم دانشگاه ش یبعدش روانشناس.رازیحقوق بازم دانشگاه ش

 هیبه بابا گفتم با  یوقت.حسابدار قبول شدم يرشته  رازیهم اومد و من دانشگاه ش ییجواب نها. با رشت زدمینبود دانشگاه تهرانو م رازیش

.یشیداشنگاه رشت قبول م یکنیتالش م شتریسال بعد ب.لبش گفت اشکال نداره دخترم يلبخند رو

.ریبرو بم نکهیبا گفتن ابود  يمن مساو يجمله اش برا نیا

بچه  نیاول يشاد.سوختیمن م يهم داشت به پا يشاد چارهیب.قبول نکردن چکدومینه مامان نه بابا ه یهفته باهاشون سرو کله زدم ول کی

بود  که پدر و مادرش به من کردن قرار ياما صدقه سر اعتماد.روش داشتن يادیز تیحساس نمیواسه هم.خونوادشون بود ينوه  نیو اول

که  یاز وقت یول.همون دانشگاه قبول شده بود ياونم مثل من حسابدار.شد پدرو مادرش اجازه بدن که بره دانشگاه لجا قبو هیاگه با من 

 دیحاال با یول.از من شتریب یحت.اونم مثل من جون کنده بود.حقم داشت.زدیبابام دبه در آورده بود طفلک مثل مرغ سرکنده داشت بال بال م

.بودیم اهاشیرو يرفتن همه  نیاز ب شاهد

.میحرف بزن کمیوب  ادیبه مهتاب اس دادم ب.پاك کردمو از جام بلند شدم اشکامو

.کاکنکت کردم نترنتمویا بعدشم

****

.االن همه خوابن آروم رفتم سمت در و قفلشو باز کردم نکهینگاه کردن دوباره به ساعت و مطمئن شدن از ا با

از تو آشپزخونه  رفتمیم دنیخواب نایماما ن شدمیمطمئن م نکهیبعد از ا میساعت دو، دو و ن موندمیم.نیکه کارم شده بود ا دشیهفته م هی االن

عالمه هله هوله واسه  هی دنمید ومدنیو مرصادهم هربار که م الیدان.رمینم یکه حداقل از گشنگ خوردمیم داشتمیخرت و پرت ورم کمی

.اوردنیم گرفتنیشکمم م
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 يصدا.هنوز بازش نکرده بودم که با روشن شدن چراغ هال خشک شدم سرجام.توش بود ایکه خوردن ینتینور کم هالوژن رفتم سمت کاب با

.ستادمیزود به خودم اومدمو صاف وا دمیمامانو که شن

.گشنته؟بذار شامتو گرم کنم بخور-مامان

.تشنم بود.ستیگشنم ن.نه-

.وباره صداش مانعم شدمکه د رونیاز آشپزخونه برم ب اومدم

؟يمنه مادرو عذاب بد ينطوریا ادیخوش م ؟خدارويدیمنو حرص م نقدریآخه؟چرا ا یکنیکارو با خودت م نیچرا ا-مامان

مسخره  يباز نیا گهید نیکن ده؟تمومشیحرص م ویداره ک یمامان؟ک یگیم يدار یچ-برگشتم طرفش تیهم عصبان یکمیتعجب و  با

قبول  نیخدا زار نزم،اون همه نذر نکردم که خدا حاجتمو قبول کنه اما تو و بابا که فقط بنده هاش ي،رو به قبله من دوسال جون نکندم.رو

آخرشم تو دانشگاه آزاد درس .کوفت زهرمار.کنکور.یعرب.کالس زبان.هزار تا کالس رفتیم رستانیبرادرت از سال اول دب يبچه . نینکن

کدوم کالس اسممو  ؟تویاما من چ.که مربوط به رشته اشه انجام بده يکار هی تونهینم یحال حت نیبا ا.گرفت  سانسشویخوند و مدرك ل

 یقبول یدونی؟میچ یعنی یقبول شدن تو دانشگاه دولت یدونیمامان م.نیشما هم کمکم نکرد یحت.دمیرس نجاینوشتم؟مامان من خودم به ا

تو و بابامو  نمیدست رو دست بذارم و بب يانتظار دار ؟چطوریچ یعنیر بودم عمر از درس و مدرسه متنف هیکه  یواسه من يحسابدار يرشته 

.ارمیاما صدامو در ن نیکنیداغون م مویزندگ

.کردم یعجب نطق.بابا باعث شد ساکت شم يصدا

.تایاتاقت آن يبرو تو-بابا

.شمیبازم خفه م.اتاقم يتو رمیبازم م.باشه بابا-

؟یکن یزندگ یو گندگ یاونم شهر به اون درندشت بیتو شهر غر يخوایها چطور من،تک و تنودختر ج هیآخه تو ،-مامان

مامان .هنوزم بچم نیکنیدر آوردم فکر م يشما بچه باز يانقدر جلو.نیبزرگ شدن مارو باور کن نیخوایکه نم نهیمامان مشکل شما فقط ا-

بابا هنوزم که هنوزه  یازدواج کرده ول الیدان ن؟مامانیکنیدرك نم چرا.ستمیخودم وا يرو پا تونمیم.دمیرس یبه سن قانون.سالمه 18من االن 

بابا انتخاب  شویدرس يرشته .سالشه 22آرزو االن .به جونش زنهیغر غر م یظهر خواب بوده کل 12تا ساعت  شنوهیم بار هی یوقت

کرده بود  دایبهش عالقه پ گهیخودش که د ي دانشگاه مازندران رشته یوقت.رو بابا انتخاب کرد خوندیتوش درس م دیکه با يمدرسه ا.کرد

نامزد .رهیبگ یانسان پلمیشده اش نذاشت بره اونجا و مجبورش کرد دوباره د یچ دونمینم يقبول شد بابا بخاطر حرف دوسه تا از همکارا

.حاال هم نوبت منه.يدیمانتوش نظر م یو کوتاه يبلند يتو درباره  یکرده ول

.اعث شد سکوت کنمبابا ب يبلند شدن صدا بازم

.شرط دارم هیاما .باشه-بابا

با حرفام  گفتیم شهیهم يشاد.بشقاب گرد شده بود هی يکه سهله فکر کنم اندازه  ینلبعک هی يچشمام اندازه .تعجب به بابا نگاه کردم با

.شدیمن خنگ باورم نم یملتو خر کنما ول هی تونمیم

....که يبر ذارمیم یبه شرط-بابا

.کنمیباشه قبول م یبخدا هرچ.کنمیباشه قبول م ی؟هرچیکه چ- رفشوسط ح دمیپر
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.کنه میقا شیشونیکرد لبخندشو پشت اخم پ یاما سع.از لحنم خندش گرفت بابا

.دختر گهید بذار حرف برنم د-بابا

.باشه باشه بگو-

.یاونجا مواظب رفتارت باش دیبا-بابا

؟یچ یعنیبابا؟ یگفت یچ-حرفش نشدم متوجه

 خوادیم امیاز هم دانشگاه یکیبابا  یبگ يایسال ب هیبعد از  خوامینم.سالته 18 گهید.یستیکه بچه ن یتو خودتم االن گفت تایآن.حهواض-بابا

.کنم قیو خونوادش تحق یشخص احتمال نیا يکه بخوام درباره  ستمیمن اونجا ن.چرت و پرتا نیمزاحم شه و از ا ریواسه امر خ

زل  یبه رفتن من داده بود کم مونده بود سکته رو بزنه حاال با نگران تیاول بابا که راض يجمله ها دنیکه با شنمامان .بهش زل زدم یجیگ با

.زد به من

؟یکنیشد؟قبول م یچ-بابا

.دمیفردا جوابتو م.فردا-

.بخورم رفتم تو اتاقم و درو پشت سرم بستم يزیچ هیبرم  گفتیمامان که م يتوجه به صدا بدون

.آرزو رو بغل کردم هیا شهیرو تخت و بالش نرم و پشم ش دمیدراز کش.برم خاموشش کنمو نداشتم نکهیحال ا یوز روشن بود ولهن وتریکامپ

".کنم ینظر اون زندگ ریز دیاگه االن حرف بابارو قبول کنم تا آخر عمر با"

".بشم تونمینم المیخیآخه ب یول"

"انتخاب کنن پس االن چه مرگمه؟ ندمویازدواج کنمو بابا و مامانم همسر آ بدون عشق خوامیم گفتمیم شهیبابا جان من که هم"

".نه االن زنهیپسر حرف م هیبا  دیفهم یبود وقت ریبود که بابا از دست آرزو ناراحت و دلگ یاون مال موقع"

.پاهام يبالشو گذاشتم ال نباریزدم و ا غلت

"بدون عشق ازدواج کنم؟ یعنی"

"که بهتره نیزدواج عاشق شوهرم بشم ابعد از ا دیحاال شا"

"و اگه نشدم؟"

"/نذاشت من شوهر کنم چوقتیبابا ه دیاصال شا. زمیریتو سرم م یخاک هیاون موقع "

".دهیدختر ترش گنیم همی هیاگه ازدواج نکنم بق.شوهر کنم هیمثل بق خوامیمنم م.خب بدتر"

".نینقطه چ ورشعیب يدختره .خاك تو سرت مزخرف منحرف بزغاله ات کنم"

.سرم ریبلند کردمو و دوباره محکم کوبوندم به بالش ز سرمو

".يدیبه خودت هم فحش م يدار.رفت يخل شد تایخاك تو سرت آن"

 هیمن که بعد از اون شکست مفتضح امکان نداره دوباره به .جهنم و ضرر".زل زدم به خودم نهیتو آ.شیارا زیجلو م ستادمیشدمو وا بلند

راحت  الیفکر کن که با خ یبه دوسال.رازیش يبر دیبا.یش الیخیب یتونیتو نم.تایآن الیخیب.ه؟یدو دل بودنم چ گهیکنم پس د پسر اعتماد

".یکنیم یاونجا زندگ
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خواب  يصدا.يپنجره زنگ زدم به شاد يجلو رفتمیم میشگیکه به عادت هم يورداشتم و همونطور وتریکامپ زیاز رو م ویگوش رفتم

.دآلودش بلند ش

بله؟- يشاد

.شعوریب ؟نکبتيدیکپ یخر گرفت يتو رمیبگ نارویا تیکه رضا کنمیدارم جون م نجایمن ا.بله و زهر هالهل.بله و مرض.بله و کوفت-

رفته بود  ادتیکه  دمیاالن فهم.هیکه چ دمینمفهم یول کردمیاحساس کمبود م دمیخوابیاز سر شب که داشتم م.دستت درد نکنه واقعا- يشاد

.يبهم فحش بدامروز 

.میعازم وریپاشو ساکتو ببند که آخر شهر.ببند فکتو واسه من نطق نکن-

.اش کرم نکرده دهینخراش يرو از گوشم دور کردم تا صدا یگوش.بلند شد غشیج يصدا

؟يبه جون شاد ؟بگویگیراست م تایآن ياو- يشاد

 لیاوا دیم زنگ بزنم بگم تو از االن برو ساکتو ببند که باگفت.االن نیهم.کردم شونیراض.گمیتورو کفن کنم راست م.يبه مرگ شاد-

.میکن دایتو خوابگاه خود دانشگاه جا پ خوامیم.تا خوابگاها همه پر نشدن میبر وریشهر

.دمیشنیرو از پشت تلفن م يشاد يمامان بابا يصدا

؟يزدیم غیچرا ج يشده شاد یچ-مامانش

؟يدیخواب بد د-باباش

.هوارفت  غشیج يصدا دوباره

.فتهیبوقلمون م يصدا ادیکه آدم  ستیصدا ن.سوزهیآدم نم یصدا هم داشته باش.حاال یچرا داد و هوار راه انداخت.مرض-

.شهیخدا باورم نم يوا.شدن یراض تایآن يمامان بابا-گفت نایمن به مامانش ا يها يور يتوجه به در یب

.کنهیبلغور م یبفهمم چ شتریمامانش نذاشت ب يصدا

تا؟یالو ان-خاله توران

بله خاله؟-

زده به سرش؟ ینصفه شب ای گهیم گه؟راستیم یدختره چ نیا-خاله توران

.کردم یبابامو راض.خاله گهیراست م-

واقعا؟-دیچیپ یگوش ينچندان خوشحالش تو يصدا

االن اگه شوهر کرده .نیردگوش نک.نیشوهرم بد نیکن دایواسه من شوهر پ نیبگرد گمیدارم م یدوساله ه.خاله؟حقته يناراحت شد-

.زدیبودم بچم تو بغلم بود و فکر درس و دانشگاه به سرم نم

؟یبرنداشت اتیشوخ نیتو هنوزم دست از ا دهیور پر يدختره -خاله توران

.اماخویم ربگم من شوه یبه چه زبون گهید ه؟بابایچ یخاله شوخ.وا-

.برهیعموت اگه بشنوه سرتو م-خندش بلند شد يسر صدا آخر

.یمونیچقدر پش نیبب ياالن خود شما شوهر کرد.چنده لویاصال شوهر ک.خوامیمن غلط کردم گفتم شوهر م.الیخینه خاله تورو جدت ب يوا-
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؟يشد مونیپش يشوهر کرد نکهیاز ا گهیحاال د.چشمم روشن توران خانوم- بلند شد يشاد يبابا يصدا

به جون من؟ يو بندازعموت یخواستیم ؟فقطيشد یراض. ایب-دیخاله خند توران

.به جونت ندازمیمن عمو رو م ادیشما هم بدت م نکهیحاال نه ا-گفتم یطتنیپر ش يصدا با

.بکشه غیدفعه نوبت شاپور عمو بود که بخنده و توران خاله که ج نیا

.ایح یب يدختره .کشمتیدستم بهت برسه م تایآن-خاله توران

.شدمن گم  يقهقهه  يشاپور عمو تو صدا ي خنده

3

 شهیباورم نم.دستمو نذاشته بود تو حنا نکهیا يبرا يقرآن افتاد شروع کردم تو دلم از خدا شکر کردن و سپاسگذار يکه به دروازه  چشمم

.میکن یدوسال اونجا زندگ يخوابگاه تا حداقل برا میریم میو دار رازیش میدیکه االن رس

بود  کیمامانم نزد.بشقاب گرد شه ينوبت اون بود که چشماش اندازه  نباریا.اعالم کردم وتمیافتادم که به بابا رضا يروز ادیبستم  چشمامو

از همه جا  خبریو مرصاد و آرزو و عاطفه ب الیدان.غش کردن شد الیخیکه آرزو و عاطفه به موقع بهش رسوندن ب يغش کنه که با آب قند

.رو قبول کردم ین چه شرطبه ما سه نفر تا بفهمن ماجرا از چه قراره و م نزل زده بود

 الیخیبابا ب ایزد که من  شیبه آب و آت یهرچ.آرزو مخالف صددرصد شرط بابا بود.فتهیخونه خون راه ب يبود تو کیماجرا نزد دنیفهم با

 هین شبم يبه اندازه  چکسیخونواده ه يتو.میبود کدندهیجفتمون غد و .زدیمو نم گهیاخالقمون با همد.مینشد یراض چکدوممونیه میش

.افهیاخالق هم از نظر ق ظرهم از ن.بابا نبود

بدو بدو رفتم .هم پشت ما بود نایا يشاد نیماش.نییپا دمیاومدم و پر رونیب الیساختمون خوابگاه از فکر و خ يجلو نیترمز ماش با

.سمت در خوابگاه میکشون کشون رفت.رو گرفتم يطرفشونو دست شاد

جا  یکه آخرسر تو خوابگاه اصل میدراورد يباز شیلمیانقدر چوخ ب.گاه و دانشگاهمون کنار هم بودنخواب.داشتمیاز دانشگاه ورنم چشم

با خون دل  میدرس خوند میجون کند نهمهیبه ما چه آخه؟ا.بازش کنه ادیب یتا خانوم نعمت میو منتظر موند میدرو زد الیوسا الیخیب.میگرفت

.اا؟عمر!میکن جابه جا دیهم ما با الرویوسا اهدانشگ میاومد

خباثت تخت  تیبا نها.گنده کنار در بایتقر ي نهیآ هیساده با  زیم هی.اتاق ساده با چهار تا تخت و چهار تا کمد هی.دوم بود يطبقه  اتاقمون

خوابگاه راه افتاد مردا رو تو  ادمیدفعه  هیکه  داشتمیاز رو دوشم ورم فمویداشتم ک.رو شوت کردم باال يرو خودم ورداشتم و شاد ینییپا

.الیوسا....واي–گفتم  نییپا دمیکشیرو دنبال خودم م يکه شاد يزدم تو سرمو همونطور.دنینم

 نیبا ا.نه ای میدار مویبخند نکهیجرات ا میدیمامان و توران خاله نفهم ياخم کرده  يخندون بابا و عمو شاپور و صورتا ي افهیدر با ق يجلو

.ارنیمامان و توران خاله ب میرو هم گذاشت هیبق.میساکامونو ورداشت میحال با لبخند کنترل شده مون رفت

*****

که  زیطرف م میزد رجهیجفتمون ش.بلند شد يشاد یزنگ گوش يمن صدا یبالفاصله بعد از گوش.زنگ خورد میشب بالخره گوش نصف

.روش بود المونیموبا
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بله مامان؟-

/سالم دخترم-مامان

ن؟یه اخون ن؟االنیدیسالم مامان رس-

.نگیتو پارک ندازهیم نویمن اومدم باال باباتم داره ماش.میدیاالن رس نیآره هم-مامان

.خب خدارو شکر-

قرص  ادیموقع ماهانت ز.يتو حلقت خودت غذارتو سر وقت بخور زمیبه زور غذا بر ستمیاونجا من ن.ایمواظب خودت باش تایان/-مامان

.روش بخور ریش وانیل هی يخورد هر وقتم قرص. يریگیاستخوان م یپوک.ينخور

دوسال تموم شده و من دوباره دارم واسه  نیا يچشم رو هم بذار.تخت التیخ شهینم یچیه.چشم.چشــــــــــــــــــــم مامان جان-

.خونمیدرس م نجایا سانسیل

.واسه خودت نقشه نکش.يبر ذارمیهم نم يریدفعه بم نیا- بلند شد غشیج يصدا

.نگفتم يزیشدم و چ الیخیب نمیواسه هم.کردم شونیاالن هم به زور راض نیافتاد هم ادمیه غر بزنم ک خواستم

.مامان گهیاوه حاال کو تا دوسال د-

.دو سالم تموم شده نیا يگفتم چشم رو هم بذار شیپ ي قهینه انگار که دو دق انگار

 ریآدم سرشب بگ يبچه  نیع تایآن.ینمون داریصبح ب 4ا ساعت ت يکه خونه بود یموقع نیاونجا هم ع.مواظب خودت باش گمیبازم م-مامان

.و تو دونیمن م یکنیم يبفهمم شب زنده دار.رمیگیم يآمارتو از شاد.یبخواب که تو کالسا سرحال باش

.منو ی؟کشتيندار يکار.شه مامان جاناب-

.صبحه 3ساعت .االنم برو بخواب.گهینه د-مامان

.خدافظ.سالم برسون به بابا هم.مواظب خودت باش.چشم-

 يغرغرا ینره و نصفه شب رونیخندم ب يزود سرمو گذاشتم رو بالشم که صدا.خنده ریزدم ز يشاد ي افهیق دنیکه قطع کردم با د ویگوش

.رو به جون نخرم ینعمت

پشت  یک نکهیا دنیفهم.چششم چشم گفتیم یصورتش سرخ شده بود و مدام پشت گوش.دمینگاه کردم و ترک يشاد ي افهیبه ق دوباره

به جز من با .نپوشه یبپوشه چ یچ.نخوره یبخوره چ یچ يشاد گفتیدرصد توران خاله داشت م ستیبه احتمال دو.خطه اصال سخت نبود

.دست از پا خطا نکنه و اله ما شااهللا.حرف نزنه یکس

کمتر .مرض-و گفت نییپا گردنشو آورد.قطع کرد و با حرص رفت رو تخت خودش شویهم گوش يربع شاد هیبعد از  خالصه

.خوردمیحرص نم نهمهیاالن ا میبزن رازویکه دانشگاه ش يکردیاصرار نم نهمهیاگه توئه خاك برسر ا.یعوض.بخند

مدام جلو چشم  دیتو با.یداشته باش يآزاد کمیکه  نجایمنه که ورداشتم اوردمت ا ریتقص.که يندار اقتیل-گفتم دمیخندیکه م همونطور

.يبشنو یو امر و نه یمامان بابات باش

ان؟ يچجور امونیبه نظرت هم اتاق -رو به رومون گفت یچشم غره رفت با اشاره به دوتا تخت خال بهم
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تو دانشگاه  یکاف ياز پس فردا به اندازه .تو خوابگاهو هم ندارم يریدرگ يکه اصال حوصله  ارنیدرن يچنس باز دوارمیفقط ام.دونمینم-

.تو خوابگاه آرامش داشته باشم مخوایم.میکنیم دایپ يریدرگ

م؟یکنیم دایپ يریکه تو دانشگاه درگ یمطمئن نقدریحاال تو از کجا ا- يشاد

.نهیاخالقم هم.شناسمیکه خودمو خوب م ییاز اونجا-

.برنیم دارنیورمون م انیبرسه م نایخبرش به گوش بابا ا.تورو جدت دوباره شر به پا نکن تایآن-کالم خودمو واسه خودم بکار برد کهیت

.شهیم يریکه خود به خود باعث به وجود اومدن درگ هیجور هیاخالقم  گمیم.دانشجو ها دعوا کنم ي هیبرم با بق خوامیخب خره من که نم-

.مونیسر خونه زندگ میبر مویریدانشگاه بگ نیرو از ا یمدرك کوفت نیراحت ا الیبذار با خ.شو نجایا الیخیب - يشاد

.بکپ که صدات رو مخمه ریحاال هم بگ.کنمیفکر م شنهادتیبه پ.هشیم یچ نمیحاال بب-

.نکبت شعوریب-پرت کرد طرفم بالششو

اون دماغ خوشگلتو قشنگ از فرم  یمن استفاده کن يکالما کهیاز ت گهیبار د هی- شیبالششو انداختم باال که قشنگ خورد تو دماغ قلم منم

.ندازمیم

.برو گمشو-گفت دادیکه دماغشو ماساژ م يهمونطور

.به مهتاب اس دادم دمویخند زیر

خره؟ يچطور-

.يایهفته اس وب نم هی ؟االنیهست يکدوم گور.خر عمته-مهتاب

.تو گاو.من يخر عمه .باشه-

؟یهست يکدوم جهنم دره ا گمیدهنمو وا نکن م-مهتاب

.هیخوب يجا نقدرهیا یجات خال.خوب يجهنم دره  هی-

.گهیبنال د-مهتاب

.بگاه اخو-

.شهینم میمستق یصراط چیبابات به ه یکه گفت ؟توي؟چطوريکرد شونی؟راضیچ-مهتاب

/.تا حاال چند بار بهت گفتم نویا.در افتاد ور افتاد تایبا آن یهرک.تایآن گنیبه من م.یمنو دست کم گرفت شهیمعلوم م.گهید گهید-

؟یبه ارغوان و مهرنوش گفت.مبارکه-مهتاب

.تموم شد ؟شارژميندار يکار گهیخب د.گمیشون مبه زنمیفردا زنگ م.نه هنوز-

.برو گمشو.یشارژ نداشت چوقتیتو که ه يریبم يا-مهتاب

.برو گمشو بذار بخوابم خسته ام گهید.دمیبه تو اس م رمیگیتا شارژ م.يذاریواسه من شارژ نم چوقتیه یعوض يتو-

.مرغ خاك برسر.ریبم ریبرو بگ-

.اون یکی گمیمن م یکیاگه ادامه بدم تا صبح  يورنطیهم دونستمیم.جوابشو ندادم گهید

.بالشمو بغل کنم خوابم برد یکیفرصت کنم اون  نکهیبستم و قبل از ا چشمامو
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****

تا؟یآن.دختر گهیپاشو د ؟ديمرد ای يزنده ا.پاشو تایتا؟آنیآن- يشاد

ماه  رفتمیتازه داشتم م.گهیکن د دارمیآدم ب نیب عکرده؟خو ریبازم سوزنت گ.تایدرد آن تایمرض آن-نشستم تو جام و گفتم تیعصبان با

بگو چه مرگته؟.خب بنال.یکنیم دارمیحساس ب يجا شهیهم.عسال

 نیاز ام نویا یک گفتنیاحتماال داشتن م.کردنیدر و با دهن باز نگام م يکه مونده بودن جلو يتازه نگام افتاد به پشت سرش و دو تا دختر.

لقمه غذا کوفت کن که  هی ایاگه چرت و پرت گفتنات تموم شد خبر مرگت پاشو برو مستراح ب- و گفت بلند شد  يشاد.آباد مرخص کرده

.الغر شده نقدریکه چرا بچم ا رهیمنو نگ ي قهی مانتما گهیدو روز د

.هم ناراحت شدم یکل چیساعت تعجب که نکردم ه دنیبا د.نگاه به ساعتم انداختم هیراستمو آودم باال و  دست

م؟یبکن یاالن تا شب چه غلط.چهاره میفکر کردم ساعت سه و ن ؟منيکرد دارمیزود ب نقدریچرا ا-

 کمیدونفر  نیا يحداقل جلو گمینم یچیحاال من به اخالق گندت آشنام ه.کشهیخجالتم نم.نره غول نمیپاشو بب.يادیز يغلطا- يشاد

.نواسشون رو نک یروز اول نیهم تویاخالق يبایز اتیکن و خصوص يآبرودار

باز مونده بود  يمنو شاد يطرف اون دوتا دختر که کماکان دهنشون از رفتارا رفتمیکه م يهمونطور.دادم اونور و از جام بلند شدم هولش

.یشیم هیتوئه االغه که مزاحم خواب بق ریتقص- رو دادم يجواب شاد

پارسا هستم  تایبنده خواهر ان.خواهر کمیم ُ علسال-گفتم دمیکشیم ازهیکه خم یاز اون دخترا و درحال یکیدراز کردم طرف  دستمو

....ینیبیخواهرمونم که م نیا.يحسابدار کیترم  يداشنجو

به بعد هم با هم  نیاز ا.قبول شده يمنگل بنده هستن که درکمال تعجب اون هم حسابدار قیرف- کردمو ادامه دادم يدستم اشاره به شاد با

.میهست یهم اتاق

 تیریترم دو مد يدانشجو.منم مهسا هستم.سالم-زد و باهام دست داد يها شده بود لبخند یجیبچه بس هیبه لحن من که شب دختره

.و ترم دوئه خونهیم تیریاونم مثل من مد.نینازن نمای–کرد و گفت  شیبا دستش اشاره به بغل دست.یبازرگان

.يفقط خدا رحم کنه به من و شاد.میدو به دو ا.چه باحال-

؟یواسه چ-گفتبا تعجب  نینازن

.فاتحتون خونده اس گهید نیکه اگه باش نیحساس نباش يزیتم يهم درباره  ادیز دوارمیام.نیآخه شماها از ما بزرگتر-

ن؟یستیحساس ن يزیچرا؟مگه شما نسبت به تم-گرد شده گفت يبا چشما مهسا

به شکمم صابون  یچون من کل.مرتب بودنه اتاقه يزیتم منظورم از.بار برم حموم هی یکه ماه ينه اونجور گهید-و گفتم دمیخند افشیق به

لنگه  هیکی-اشاره کردم يدوباره به شاد...خانومم نیا.به جونم غر بزنه که هرروز اتاقمو مرتب کنم ستین یخوابگاهم کس گهیزدم االن که د

 الشیچشمت ابروئه لشکر فک و فام يباال نیحواستون باشه اگه بهش بگ.هیهم لوس و نازك نارنج یلیخ.ستیکار کردن بلد ن اصال.خودم ي

.ارنیو دمار از روزگارتون درم نجانیا يا قهیدق 5

که  دیفهمیم ابونمونمیسرخ ي هیهمسا دنیبرعکس من که موقع خند قایدق.نرم و آروم يخنده  هی.دیمن خند يهم به حرفا نیبار نازن نیا

.خندمیمن دارم م



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥

.امیو ب رمیبگ ییدوش سرپا هیمن برم  نیدرست کن يزیچ هیون تا شما نهار اجازت حاال هم با–فاصله گرفتم و گفتم  ازشون

.ياریلباسائو حولمو واسم ب-گفتم يبدو بدو رفتم تو حموم و با شاد.رو به جون بخرم يشاد يمنتظر نموندم تا دوباره فحشا گهید

.شدمیم مارستانیب یامشب حتما راه موندمیم يشاد دیمهسا نهارو درست کنن چون اگه به ام ای نیبودم نازن دواریام فقط

4

.یقلم کاغذ ورداشتم و شروع کردم به خط کش هیمنم . زدیو مهسا حرف م نیبا نازن يشاد.دور هم  مینشست يغروب بود که چهارنفر دم

؟یکنیم کاریچ- يشاد

.يزیبرنامه ر-

ه؟یچ يزیر برنامه یدونیاصال م ؟تویکنیم يزیبرنامه ر يتو؟تو دار- تعجب گفت با

.یدونیفقط خودت م.نه پس -

.واسه درس خوندن یکنیم يزیاز االن برنامه ر يدار شهیباورم نم- يشاد

کنم؟یم يزیگفته من دارم واسه درس خوندن برنامه ر یحاال ک-

؟یپس چ- يشاد

.یفهمیصبر کن م-

آزاد رو با خودکار سبز نوشتم و ممنوع رو  يکلمه .منوعطرفش نوشتم م هیطرف نوشتم آزاد  هیباال کاغذ،.دمیخط دراز کش هیوسط کاغذ  از

.با خودکار قرمز

؟.بببخ-

ه؟یواسه چ تیزیبرنامه ر نی؟ایخب چ- يشاد

.میانجام بد میتونیکه م ییواسه کارا -گفتم یسرخوش با

.ادامه بده-سرشو تکون داد و گفت یجیبا گ نینازن

 نمیواسه هم.نجایواسه اومدن به ا میریبگ تیکه از مامان باباهامون رضا میجون کند یکل ياما منو شاد دونمیتو و مهسا رو نم نینازن نیبب-

.فرصت ببرم نیاستفاده رو از ا تیگرفتم که نها میمن تصم

.يجون به لبم کرد گهید يدار يخب بگو چه فکر.اه- يشاد

 یینکارایخانوم ا يشاد-گفتم يکنم به شاد ادداشتی ییزایچ هیتا  شدمیکاغذ خم م يکه دوباره رو يرو ورداشتم و همونطور یآب خودکار

.میانجام بد نجایا میتونیم گمویکه م

.درس خوندن یو البته گاه يگرد ابونیخ.یعالف.یخوش گذرون.يپسر باز.دعوا-کردم به نوشتن شروع

.سمینویم یتو قسمت ممنوع چ نهیمنتظر بود که بب يو مهسا گرد شده بود اما شاد نینازن يچشما

.یعشق و عاشق_گنده تو قسمت ممنوع نوشتم  یلیقرمز ورداشتم و خ کیماژ هیخودکار  يدفعه به جا نیا

واضحه؟-نگاه کردم يبلند کردم به شاد سرمو

.نگاه کرد بهم
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 نیدور ا یکه درست و حساب شهیباعث م نمیهم.به بابام بدم يمجبور شدم چه تعهد نجایکه واسه اومدن به ا یانیخودت درجر يشاد نیبب-

و  یمشک يمامان بابات دونه دونه موها نکهیچون عالوه برا.یعاشق ش نجایتو هم که امکان نداره بذارم ا.از من نیا.مسئله رو خط بکشم

اونوقت من  یعاشق بش نجایخودمم عمرا اگه بذارم تو ا کنهیو اون مهران کله خر االغم ترورم م کننیرنگ شدمو م وو خوشگل  نینازن

روشنه؟.میرو ببر ایجار يهمه  يآبرو میش يکه باهم جار رمیتورو واسه برادر شوهرم بگ خوامین متازه م.نه

.از طرف من تخت التیخ.هست یممنوع گنده چ نیمنم گفتم ا.آره بابا-تکون داد دستشو

.دوارمیام-

ه؟یماجرا چ-گفت يبا کنجکاو نینازن

آشنا  یکیکه بعد از چند ماه برنگردم بگم بابا تو دانشگاه با  نجایا امیشد من ب یشرط راض نیبابام به ا-راحت برگشتم طرفشو گفتم یلیخ

.باهاش ازدواج کنم خوامیمنم م. مزاحم بشن ریواسه امر خ خوانیحاال هم م.نبلهیاله بله ج هیپسره خوب.شدم

.ارنیمونده بود شاخ درب کم

نه؟وید يچرا قبول کرد- مهسا

کنم که  شونیاز دست ندادم بلکه توسنتم راض يزینه تنها چ ينطوریا.رو ندارم یعشق و عاشق يوصله چون خودمم ح- گفتم یتفاوت یب با

.نجایا امیبذارن من ب

 يچه ضربه  یبهش برس ینتون یول یاگه عاشق بش یدونیم.يراه دار یلیخ.ینوج یلیتو هنوز خ.يکرد یاشتباه بزرگ-با شماتت گفت نینازن

.از تو تجربه دارم شتریچندماه ب يحداقل به اندازه  یازت بزرگترم ول یلیم خادعا کن خوامی؟نميخوریم یسخت

 یچیه.میخرت و پرت بخر کمی میپاشو بر-که از جاش بلند شد و رو به مهسا گفت دید یتو نگاهم چ دونمینم.شدم رهیچشماش خ به

.رونیب میبر میتونینم گهیساعت د هی.نگرفتم

.یاول ترم رهیپاچمونو نگ یتا نعمت میکه زودم برگرد میبر.نگرفتم یچینم هم.یگیآره راست م-هم بلند شد مهسا

؟.شهیم یچ یبهش برس ینتون یول یکن دایعالقه پ یبه کس نجایواقعا ا ؟اگهیترسینم تایآن-رو بهم گفت يرفتن اونا شاد با

هنوز .بار واسه هفت جدم بس بود هیهمون .شمب یعاشق کس خورمیم یپ یپ گهیمن د.ول کن ياه شاد-سرمو تکون دادم و گفتم یکالفگ با

 دیبع.کردم یباهاش کردم بدجور کارشو تالف نجایکه روز آخر موقع اومدن به ا يبا کار یول.نرفته ادمیکرده رو  درضابهمیکه حم یانتیخ

 خوامیبه بعد فقط م نیاز ا.کردم یغلط ننداز که چه ادمیپس . کار از کار گذشته گهیحاال که د. کنه و با سما بمونه راموشمکه بتونه ف دونمیم

.تو هم بلند شو.پاشم نمازمو بخونم خوامیاالنم م.استفاده کنم نجایاز بودنم در ا

****

رو تخت  يشاد.بود صداشو خفه کردم یچشمامو باز کردم و با هر جون کندن يبود به زور ال یکه آهنگ پلنگ صورت میآالرم گوش يصدا با

.جا به جا شد

خودمون حرف  يدرباره  میتما شبو داشت.میبود دهیسه خواب میساعت دو و ن شبید.ومدیم فمیاز جام بلند شم ح خواستمیم یچ هر

.مارو چلوندن يپسرخاله ها ياونا هم تا شماره شناسنامه  مویدرآورد نویتا ته امار مهسا و نازن يمنو شاد.میزدیم

.رو تکون دادم و آروم صداش کردم يشاد. م غلبه کردم و از جام بلند شدمکه داشتم بالخره به حس خواب يفکر کردن به نذر با
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؟ي؟شاديشاد-

هوم؟- غلت زد هی دوباره

؟یپاش يخواینم-

اعت چنده؟سمگه - يشاد

-9.

پاشم آخه؟ یاز االن واسه چ.مهیو ن 12کالسمون ساعت  نیما که اوا- يشاد

؟ییایتو نم.نذر دارم.برم شاهچراغ خوامیمن م-

.ییو با سرعت نور رفت سمت دستشو نییپا دیدفعه از جاش پر هیاسم شاهچراغ  ندیشن با

.حاضرم گهیربع د هی- يشاد

.خنده منم رفتم دنبالش با

 میریسره م هیشاهچراغ از اونورم  میریو مهسا گذاشتم و گفتم که م نیواسه نازن ادداشتی هی میشگیبه عادت هم میحاضر شد نکهیاز ا بعد

.دانشگاه

.به قول مامان اون نماز خوندن بخوره تو سرم.رونیب ختمیر يور هیگذاشتم سرم و موهامم  مومقنع

واسه ثبت نام و  میکه اومده بود یوقت نایبار اول با مامان ا.نجایا ومدمیبود که م يبار نیدوم نیا.شاهچراغ میدربست رفت یتاکس هی با

.راحت برم دانشگاه الیبعدشم با خ نجایا امیه روز اول کالسام اول بهمون موقع هم نذر کردم ک.نجایخوابگاه اومده بودم ا

مانع شد يشاد يدوباره چادرمو مرتب کردم و بلند شدم تا اقامه ببندم که صدا.خوندیهم داشت دعا م يشاد.رکعت نماز شکر خوندم دو

.میبرگرد دیبا گهید میکالس برس نیبه اول يخوایاگه م. تایزود باش آن- يشاد

.میصبحم بخونم بر يه بذار دو رکعت نماز غذاباش-

. يرو کردم طرف شاد میدیکه رس ابونیسر خ.رونیب میتند نمازمو خوندمو اومد تند

دانشگاه  میخبر مرگمون بر میخوایکه ما م يروز نیروز قبل از اول دیحتما با.میهمه شانس دارن ما هم شانس دار.نگاه کن توروخدا .یلعنت-

م؟یکن دایاز کجا پ نیحاال ماش.آبه سیخ ابونیخ يهمه .ادیبارون ب

.کمتر غر بزن- دیبه غر غرام خند يشاد

.هست یکالسمون چ نیحاال اول-

.شیپ یاضیر- يشاد

......رو قبول یاضیبه زور ر رستانیمن دب.خدا رحم کنه يوا-

 ابونیرو وسط خ یبه اون گندگ يبود و چاله  کور شدیکه از جلومون رد م يلکسوس قرمز يچون راننده .به حرفم ادامه بدم نتوسنتم

.ستیاون هم بهتر از من ن تیوضع دمیرو نگاه کردم که د يبرگشتم شاد.شد به شلوارم دهیگند کش.دیند

رسمش؟اونمهمه دعا کردم گفتم  نهیا ایخدا-شد برگشتم طرف حرم و گفتم ادهیکه پ نیاز ماش.دنده عقب زد و برگشت طرفمون لکسوسه

.بگذرون همش باد هوا بود؟کرمتو شکر ریرو بخ یروز اول
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.29 تینها گهید.شهیسالش م 27/8بزرگ باشه  یلیخ.ن بودومرد ج هی.طرف راننده هه برگشتم

رو وسط  یآخه برادر من چاله به اون گندگ-شروع کردم شهیجنس مذکر اونم از نوع اعال زبونم فعال م ایمرد  هی دنیکه با د شهیهم مثل

؟ين و متشخص آوردوسر لباس دوتا خانوم ج ییچه بال نی؟ببيدیند ابونیخ

دوسه تا فحش از . تازه متوجهش شدم.برف دیپوستش سف.نگاه کردم افشیبه ق.ستین شیهم که اصال حال یخوبه شرمندگ.دیخند آروم

 یب. ذغال بودم کهیت هیاون مثل من کنار ..عقدم کم شه کمیدادم بلکه  دشیتو دلم به خودشو پوست سف سوزونهیکه تا اونجارو م ییاونا

استخون .دخترم خوش حالتر تر و خوشگل تر بود هیمن که  يچشاش از چشما.یعوض)آشغال(آخشال .بود یمشک یشرف چشماش مشک

و بکشتش که طرف دادش  رهیانقدربگ خوادیکه آدم دلش م ییاز اون مدال.مثل خودم گونه داشت.بود بیخوش ترک یلیچونش خ

دوباره به .اصال هم بامزه ام هم خوشگلم.هیخب مگه چ.بابا اعتماد به نفس.مثل خودم.خوش حالت بود.نه یبود ول یعموللباشم م.ادیدرب

.سوزوننیم شیکه آت ییاز اون آدما.بود طنتیاونم ش.رونیب ختیریاز چشماش م يزیچ هی.چشماش نگاه کردم

احتماال .داره ییکه فکر کنم مشکل شنوا نمیا.تو بگو غر نزن یه نهیطه چشانس ما نق گمیمن به تو م یه.بابا میبر ایب- يکردم با شاد رو

.کرو الل باشه ینوج نیپسر به ا.ستین فیح.طفلک.بزنه تونهیحرفم نم

.میخوابگاه لباسمونو عوض کن میبرگرد دیبا میبر ایب.ایب-دمیگرفتم و کش دستشو

.معجله داشت یکم.خانوما من واقعا متاسفم- زبونش وا شد بالخره

 ریاستاد پ هیبزنه از شانس .میبگذر رشیاز خ دیبا.میکه کالس دار هیروز نیسرمون امروز اول ریخ.میخب ما هم عجله دار-طرفش برگشتم

.کنه طمونیجلسه خ نیاول بتیکه واسه غ میبد قلق مزخرفم داشته باش

 تونمیم نیاالن هم اگه بخوا.که مشکلو رفع کنم نیافتاد حتما به من بگ یاتفاق نینکرده همچ ياگه خدا-گفت دیخندیکه م يهمونطور

.برسونمتون

 دادیم حیبود ترج یکه وحشتناك عصب ییموقع ها.بود ينطوریهم شهیهم.بگه یچیه تونستینم یول خوردیداشت خون خونشو م يشاد

.ارهیبه بار م یمونیپش یو بعدشم کل زنهیخون به مغزش برسه حرف م نکهینگه چون بدون ا يزیچ

.میریما خودمون م.دییون بفرماممن-

.من باز هم متاسفم-پسره

.نییبفرما.میریپذیم تونویو معذرت خواه میکنیم يما هم بزرگوا-

.نکردم یمنکه معذرت خواه-پسره

.شدیم سیکرده بود که دهنمون سرو یشما بود تاحاال انقدر ازمون معذرت خواه يجا گهینفر د هیاالن اگه .بوده تونیدیاونم از چش سف-

.دمیرو گرفتمو کش يدست شاد شدیم کیکه بهمون نزد يا یتاکس دنیبا د.اه گهیبرو گمشو د.يخندیمرگ چقدر م يا.دیخند بازم

.خندهیفقط م نیا میبمون نجایتا صبحم ا.بابا میبر ایب-

ساعت  مونیچون کالس بعد میه نکردعجل نمیواسه هم.میکالسو از دست داده بود نیاول.کار از کار گذشته بود گهید یخوابگاه ول میدیرس

بعد از .جنازمون برگرده خوابگاه میکه سر کالس ضعف نکن میلقمه هم غذا خورد هی يسرسر میشدیکه حاضر م يهمونطور.شدیشروع م 3

.رونیب میاز خوابگاه زد 3ربع به  هیو  میهم کرد شیآرا دیعوض کردن لباسامون تجد
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پسر  هیبه  خورهیکه داره م يبخاطر عجله ا یر تو رمانا خونده بودم که دختره اول شخص داستان روز اولانقد.تمیرفیدانشگاه راه م اطیح تو

.نخورم یحواسم به دور و اطرافم بود که به کس یچهار چشم نیزم زهیریم لشیو وسا فتهیسامسونت پسره هم از دستش م فیو ک

.گشتیم 14 يداشت دنبال کالس شماره  يو شاد دمییپایمن دور و برمو م.بود ينطوریراهرو هم وضع هم يتو

.اون کالسه.تایاوناهاش آن- يشاد

.نکن طمونیخ نیاز ا شتریب یروز اول زهیکه برات عز یتورو جون اون.تو دیبه ام ایخدا.میخب پس بر-

.کم چرت و پرت بگو میبر ایب- يشاد

.طرف کالس دیگرفت و کش دستمو

؟يدیکشم م یدختر مگه کش شلوارم ه.شده شتریدستم ب یکی نیطولش از ا يدیکش یدست منو گرفت نیانقدر تو ا يشاد-

.یهست يشلوار ریکش ز یستیکش شلوار ن.رینخ- يشاد

.نه گهیمنظورت همون شورتک خودمونه د.اه-

.يدختر الل شو تا آبرومو نبرد-تو سرم زد

دونستم؟یو من نم یتو آبرو هم داشت-

 ای.عقب يفایجلو و پسرا رد يفایدخترا رد نکهینه ا.نشسته بودن یهمه هم قاط.بود شتریعداد پسرا بت.دمید ین چاج يا.تو کالس میرفت

 ضیف کمی میمختلط ش نجایکه دخترونه پسرونه بود حداقل ا رستانیتو دب.گهیخوبه د نیهم.دخترا سمت راست کالس و پسرا سمت چپ

.میببر

.ایراه ب شتویجمع کن اون ن- يشاد

خودمو پخش  یصندل هیبه حرفش گوش ندادمو رفتم ته رو  امیجز زد من عقب نم يشاد یهر چ.ه افتادم سمت آخر کالسخوردم را لبخنمو

.نوبت منه گهیحاال د.اول دوم فیبچه مثبتا نشستم رد نیا نیبه حرفش گوش دادمو و ع رستانیتو دب یبسه هرچ.کردم

.با غر غر نشست سمت چپم.کنمیم یخودمو خالدارم  نجایجمع کردم ا رستانویدب يعقده ها يخدا همه  یه

.گهیم یچ میشنویهم شد جا؟استاد حرف بزنه اصال نم نجایآخه ا- يشاد

.گهیدو وجب جائه د.ماسیانگار کالس هواپ یگیم نی؟همچيمگه تو کر-

.با ورود استاد نتونست حرف بزنه یعنی.نگفت يزیچ گهیغره رفت و د چش

.هیک گریج نیا مینیجمع کن اون چشو چالتو بذار بب-

بعد از چند لحظه شروع به حرف زدن .به کالس انداخت ینگاه کل هیبدون فرم و خوشگلش  نکیع يو از باال زیم يگذاشت رو فشویک استاد

کرد

د راستاد من بارا.میبگذرون یو خوش یبه خوب گهیترم رو با هم د نیا دوارمیو ام گمیم کیورودتونو به دانشگاه تبر.یسالم به همگ-استاد

همتون تک تک خودتونو  شتریب ییآشنا يبهتره برا.شما هستم 1 ياز دانشگاه تهران استاد کالس اصول حسابدار يحسابدار يدکترا

.دیکن یمعرف
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.یکاظم یعل.یفتح مایس.ییمژده رضا- کردن یاول بچه ها خودشونو معرف فیرد از

.يعارفه محمد.يعرفان محمد-ما يجلو فیه ردب دیرس نکهیتا ا کردنیم یبچه ها خودشونو معرف ينطوریهم

.نکنه دو قلو ان.خواهر برادرن نایبه مرگ خودم ا يشاد.ا-

.به تو چه آخه دختر- يشاد

.خر اقتیل یگمشو اونور ب.زنمیحرف م یمنو بگو دارم با چه پشم.ذوقت کنم یخاك تو سر ب-

داره چشم و  یه دمیبار کنم که د چاریبغل دستم نشسته دوسه تا ل که يبرگشتم به دختر.نفسم بند اومد.سمت راستم سوراخ شد يپهلو

.ادیابرو م

؟يچته بابا؟سوراخ سوراخم کرد-

.کن یخودتو معرف نهوید-گفت یلب ریز

؟يآبکشم کرد نیواسه هم.وا-

.همه منتظرن گهیزود باش د- گاز گرفت و دوباره آروم گفت زبونشو

.تو دهن منم افتاده يکلمه رو به کار برد نیا نقدریکنه خاطره ا لتیخدا ذل.اوق.گایدر حد الل میشد طیخ.ههبل دمیبلند کردم که د سرمو

.دیکن یاگه صحبتاتون تموم شد خودتونو معرف میشیخانوما خوشحال م- بلند گفت استاد

که تو  يا افهیاون ق فیح.نیو استادا عقده ا رایدب يجون به جونتون کنن همه .گهید ینداختیم کهیت دیحتما با.االغ کهیمرت.مرض

یعوض.يدار

.پارسا هستم- از جام بلند شم گفتم نکهیا بدون

.پسرا هم با تعجب نگام کردن.دنیاول خند فیرد يتا از دخترا چند

اسمتون پارسائه؟-استاد

داره؟ یمشکل-

.پارسا اسم پسره دونمیکه من م ییواال تا جا.گفت شهیم-استاد

.شهیهم استفاده م لیبه عنوان فام میدونیکه ما م ییو تا جا- يشاد

.الزم نبود من خودمو خسته کنم گهیبود که جوابشو بده د يشاد.راحت زل زدم به استاد الیخ با

.دیکن یخانوم پارسا خودتونو کامل معرف- گرفت و به من گفت يبا حرص رو از شاد استاد

شهرستان آستارا کامل بود استاد؟ 1 يره از حوزه صاد. 74متولد سال .ینام پدر عل.پارسا تایآن-مثل خودش گفتم منم

.به استاد نگاه کرد يروزیهم با پ يشاد دیخند زیکه سوراخم کرده بود ر يدختر. رو صورتش تا حرص خوردنشو کمتر کنه دیکش دستشو

از االن که  نمیا کلمونید به هش نینقطه چ ياون از صبح که اون طور.کردمیم کاریچ نجایآخه منه االغ اگه شانس داشتم ا-گفتم یلب ریز

.يجو شانس ندار هیکه  تایخاك تو سرت آن.افتاده رمونیگ یو گند اخالق یخوشگل نیاستاد به ا

.ينفر بعد-استاد

.زانیعز -بلند شه جوابشو داد نکهیبدون ا يشاد
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.شروع کرد به حرف زدن استاد

.میبزن میاولو ج يجلسه  یذره اخالقم نداره با خنده و شوخ هینکبت -

.تو یزنیدختر چقدر غر م--

.طرفش برگشتم

ه؟یاسم تو چ-

.هیهان--

هم داشتم با اون ضربه سنگم  هیمرگ خودم اگه سنگ کل ؟بهيبود به پهلوم وارد کرد يدلم،قربونت برم اون چه ضربه ا زیجان،عز هیهان-

.فتادیم

.مجبور شدم.يزدیحرف م یواست نبود و داشتتو ح یکن یاستاد منتظر موند تو خودتو معرف یآخه هرچ-دیخند زیر

.نینسبت به کالس ابراز کن اتونویالیخیدو هفته بگذره بعد ب یکیحداقل  دیبذار.اوله ها يخانوم ها جلسه - نحسش بلند شد يصدا دوباره

.بهش حرف بزنم تونستمینم یول سوختیتا اونجام داشت م.طرفش و با حرص بهش نگاه کردم برگشتم

به مزخرفاتش ادامه داد میزنیحرف نم گهید دید یوقت

اگه نه هم  کنمیمن درسو شروع م نیاگه بخوا.خودتونه ياالن هم به عهده .کنمینم سیاول رو من تدر يمعموال جلسه .گفتمیداشتم م-استاد

.گهیبه معارفه و آشنا شدنمون با همد شتریجلسه ب نیا

.دیرو شروع کن سیتدر بعد ياز جلسه .نه استاد-بچه ها بلند شد يصدا سرو

.رونیب رهیصداتون م نیآروم باش.باشه.باشه- زیم يتا ضربه زد رو چند

که بعد از من برسه حق ورود  ییدانشجو.نینکن یکنم که بعدا گلگ یباهاتون ط ویاول همه چ نیبهتره از هم-کرد و ادامه داد يسرفه ا تک

بدون  رمیگیم زیتا کوئ 3در طول ترم .داره ریترمتون تاث انیپا ياز اون رو نمره  شتریب. نیکن بتیغ نیتونیجلسه م 3تا .به کالسو نداره

.یاطالع قبل

.گهید یکن یگوسفند سالخ نیسالخ خونه ع يدفعه بگو مارو اورد هیخب -

 شبیو که در یودراورده بودمو داشتم کتاب میچون گوش.گفت یچ دمینفهم یکرده بود بلند شد ول یکه خودشو عرفان معرف يپسر يصدا

.خوندمیبودم توش م ختهیر

*****

ن؟یخانوم پارسا تو کالس هست-دمینحس راستاد از جام پر يصدا با

.خارج از کالس هستم.نه استاد-

. نداشتم دنیخودم حال خند یول دنیبه حرف مسخره ام خند نایا يشاد

.تو کالس تا در کالسو نبستم نییایپس بهتره زودتر ب-راستاد

.رمیگیبد حالتو م یکن یکرد که اگه بازم بلبل زبون دمیتهد یزبون یزبون ب به
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خب اخه نکبت اگه حالت بهم .خورهیحالم بهم م یعنی.متنفرم ياز حسابدار.شروع کرد ارهیدو.وفوا.نگفتم يزیچ گهیتمون دادم و د سرمو

من .میداشت خیکاش حداقل دو سه تا واحد تار.خمیرعاشق تا م؟منیندار خیدرس تار هیچرا .خدا يوا.رشته نیا ياومد يخورد زیچ خورهیم

.که تو سه ترم مونده رمیمیم یخیتار یاز ب

.رونیعجق وجق از ذهنم بره ب يفکرا نیسرمو تکون دادم تا ا ینارحت با

کنم؟ کاریحاال من چ.مونده  قهیدق 20خدا هنوز  يوا.به ساعتم نگاه کردم.دادیسره داشت درس م هی.نداشت یراستاد تموم مزخرفات

.رونیاز کالس رفت ب یهم گذشت و راستاد عوض قهیدق ستیبود اون ب یهر جون کندن به

عرفان جونم؟-گفتم یرفتنش رو کردم طرف عرفان و با چاپلوس با

گه؟ید ینوشتیخب خودت م.عرفان جونمو مرض-عرفان

.ارمیکنم فردا واست م یبده برم کپ گهید ینوشت خب تو.راستاد خنگ گوش بدم نیا يمگه خر شدم به چرت و پرتا.يشد نهوید يوا-

.خب یلیخ-عرفان

.میبازم کالس دار گهیساعت د مین میبخور يزیچ هیبوفه  میبر نیبچه ها پاش- بلند شد یاز رو صندل هیهان

هست حاال؟ یبازم؟چ يوا-

.یحقوق بازرگان- عارفه

.گرفتیم میواقعا داشت گر گهید

.ط کردم اومدم دانشگاهمن غل.شمیدارم خل م ایخدا.هن-

روزا  نیکه حسرت ا شهیمونده انقدر زود تموم م گهیپاشو دو ترم د.یبکن شیکار یتونینم گهیکمتر عز و جز کن د-هم بلند شد يشاد

.يخوریم

.خورمیروزارو نم نیحسرت ا یول خورمیم زیامضا که سهله انگشت بزنم من چ رشمیبخدا حاضرم تعهد بدم ز-

.گشنمه میبر نیپاش-عرفان

.یزک یگفت لویف.گهید نیشده ا کلتیکه ه يانقدر خورد.کارد بخوره به اون شکمت يا-

به .قهقهه ام بلند شد يخودمم نتونستم خندمو کنترل کنم و صدا.خنده ریخنده دار بود چون هر چهارتاشون زدن ز یلیحرفم خ نکهیا مثل

 یکال همه چ.هم تکه افهیاز نظر ق.حرف نداره کلشیه یلیخدا وک.فمحر گهیخب خنده داره د.لیف گمیم یکلیعرفان با اون خوش ه

خواهر و برادر جفتشون عشق .اون هم سنه مائه.عارفه نه یول.ما از همه بزرگتره نیب نمیواسه هم.شد شگاهوارد دان ریدوسال د.تمومه

.جا قبول شدن هیاز شانسشونم با هم .بودن  يحسابدار

6

که  کردمیفقط داشتم خدا خدا م.از وقت کالس گذشته بود قهیدق 5.سمت کالس میو رفت رونیب میه از بوفه اومدو خنده و البته عجل یشوخ با

.اوردنیپدرمو درم نایاستادش رامون بده سر کالس وگرنه ا

.با تعجب برگشتم سمت بچه ها.ومدیخنده م يتو کالس صدا از

ن؟یشنویم ومده؟سروصداهارویاستاد ن دیشا-
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.خندنیم ينطوریدارن ا نایافتاده که ا یاتفاق هیسرکالس  دیشا.میبهتره اول دربزن.کرد سکیر شهینم- يشاد

.انداختن جلو و مجبورم کردن که در بزنم منو

ن؟یآخه نامردا انصافه به منه مظلوم ظلم کن-

. یانقدر فس فس نکن یحقته تا تو باش.درو بزن -هیهان

که  يشاد.همون بود جهینت یمحکم تر زدم ول نباریا.دیشن یخنده بلند بود فکر نکنم کس يون صداچ یدوتا ضربه به در زدم ول.نبود يا چاره

شد باعث شد به  دهیکه شن يدییبفرما يبالفاصله سرو صداها قطع شد و دنبالشم صدا.نداره اومد جلو و دوبار با مشت زد رو در دهیفا دید

.خودم جرات بدمو درو باز کنم

تو؟ مییایب میتونیاستاد م دیببخش-رفتم جلو و گفتم کمیزدم و  يخوشگل لبخند یکدوتا چشم مش دنید با

.دییبفرما.البته-گفت یطونیلبخند ش با

 یدوم خال فیاز رد یاول با دوتا صندل فیاز رد یآخر جا نبود و سه تا صندل فیبار از شانس گندمون رد نیا یتو کالس ول میرفت هممون

.دوم فیو عرفان و عارفه رد میاول نشست فیرد میرفت هیو هان يناچارا منو شاد.بود

روشن هستم و شماها؟ نیامیمن بن.میبا هم آشنا بش مینتونست نیاومد ریچون د.خب-استاد

.یروح هیهان-از جاش بلند شد هیهان

.میبلند ش دیما هم با يتو بلند شد.هیتو همون روحت هان يا

.زانیعز يشاد-بود يشاد يبعد نفر

.پارسا هستم-از جام پا شدم یلیم یببا  منم

.خندهیگفت داره آروم م شهیم شتریب.اسمم لبخندش پررنگ تر شد دنیشن با

ن؟ییپس اون دونفر شما-استاد

کدوم دو نفر؟-رو هوا زدم حرفشو

.نفر بعد لطفا.یچیه- تکون داد سرشو

.يعرفان محمد--

.يعارفه محمد--

.فکر و زل زده به استادرفته تو  بیعج دمینگاه کردم د يشاد به

فقط .میخب بهتره به بحث قبل از ورود شما به کالس ادامه بد-دستاشو زد به همو گفت میکن یهممون خودمونو معرف نکهیبعد از ا استاد

بود که زد به در؟ یبپرسم ک تونمیم

.دبودن استا شونیا- با دستش به من اشاره کرد و گفت یعوض يزان،شادیعز ياومدم بگم شاد تا

اونا هم سرشونو  یتا اونا بگن که من نبودم ول نایبرگشتم طرف عرفان ا.رونیاز حدقه بزنه ب دمیترسیانقدر گرد شده بود که م چشمام

.دنیخندیم زیر زیو داشتن ر نییانداخته بودن پا
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از  نیکه نفهم رمیحال شمارو بگ نیمن همچ.عمرتون باشه يخنده ها نیآخر شاالیکه ا نیبخند.نیبخند.حناق يا.مرض يا-گفتم یلب ریز

.نیکجا خورد

شما االن سر کالس حقوق .میبحثو عوض کن رونیب ادیخانوم پارسا از شوك ب نکهیا يخب بهتره برا- زد و گفت طونیلبخند ش هیبام  استاد

 یکه ک ستیو معلوم هم ن مجبور به مسافرت به خارج از کشور شدن یناگهان یلیخ یکالس شما خانوم رمضان نیاستاد ا.نیهست یبازرگان

ترم همراه  نیحال ا نیبا ا.هستم 2و  1 یصنتع يالبته من استاد حسابدار.کنمیکالس شما رو اداره م نیل من ایدل نیبه هم.برگردن

.گمیکالسمو بهتون م نیحاال هم قوان.شمام

.شده بمونیگفتنش معلومه راستاد شماره دو نص نیقوان نیاز هم.خدا رحم کنه-پچ پچ کردم یلب ریز

و حضور افرادو حس  افهیق یول کنمینم ابیمن سر کالسم معموال حضور غ -توجه به پچ پچ من حرفشو ادامه داد یب یول روشن

انتظار .نیبخون دیواسه امتحان خودتون با یول.شهیترمتون کم نم انیاز پا ينمره ا چیتون هرچندتا هم که باشه هوجه م يبتایبخاطر غ.کنمیم

و خنده سر کالس تا  یشوخ.نداره یاومدن سر کالس اصال ناراحت ریورودا ناراحت نباشن که از نظر من د ریتاخ.نینداشته باش یالک ينمره 

با استفاده از کلمه  نیکن یسع نکهینکته هم ا نیو آخر. و خندتون یشوخ ي هیاصال من خودمم پا.آزاده ادیحساب ن یبه کس نیکه توه ییجا

 یکس يبرا یناراحت دوارمیام.زنمیصدا م کیمن معموال دانشجوهامو با اسم کوچ نکهیا گهیو د. نیازون فاصله نندمنو خودت نیاستاد ب ي

روشنه؟.ادین شیپ

.راحت التونیخ.بله استاد-بگه زود گفتم يزیچ یکس نکهیاز ا قبل

.دستتون درد نکنه-پوشوند یاخم با نمک صورتشو

عرفان از پشت نوك خودکارشو .کم مونده بود له بشه دمیپرسیازش م هیکه بق ییسواال ریوشن هم زر.نگفتم يزیهامو انداختم باال و چ شونه

.فرو کرد تو کمرم

مگه بچه؟ يمرض دار.یدستت بشکنه اله يا-

.چماینکن گوشتو بپ يکار هی.بسوزون دختر شیکمتر آت-عرفان

ينه تاحاال پرپر شده بودوگر هیمانتوم مشک يشانس اورد- که سوراخ شده بودو ماساژ دادم ییجا

؟یرو پر پر کن یماه نیپسر به ا ادیچطور دلت م زمیعز-درآورد يباز مسخره

.سوران رفت رو مخم زیت يکه صدا دمیخند زیر.لحنش خودمم خندم گرفت  از

.میشاد ش کمی میبگو ما هم بخند هیخنده دار زیپارسا اگه چ-سوزان

تو برو به عروسک .ستیهستن و واسه سن تو اصال مناسب ن 18+که همشون خندمیم ییزایچمن معموال به  زمیعز-برگشتم طرفش لکسیر

.بخند تیباز

.چشمک تابلو دادم هیچشمک بهم زد که منم جوابشو با  هی یمکیعرفان قا.بگه يزینتونست چ یسرخ شد ول تیعصبان از

*****

سر خدا رو؟ ای يذاریکاله م يسر خودتو دار-زد بغلم هیانه.کردم میجلو و موهامو قا دمیمقنعمو کش میدیکه رس يورود کینزد

.خدارو يسر بنده ها.شکدومیه-
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من باز  یول گذرهیچندماه م.مهر ورداشتم و بازم دو رکعت نماز شکر خوندم هیمن رفتم  یول حیسره رفت سمت ضر هی ایلع.تو حرم میرفت

خوابگاه وگرنه مجبور  میگشتیزودتر برم دیبا.رونیب میو بعد اومد میوندم یساعت مین.خونمیدو رکعت نماز شکر م نجایا امیهم هروقت م

.میبود نیهم منتظر ماش ابونیهم و سر خ يتو سروکله  میزدیبا عرفان م. میم تو پارك بخوابیو شبو بر میبود

 نجایا دیبا یتا ک ستیلوم نمع ؟االنيدیرو ند یکه جدول به اون گندگ يبود يآخه االن وقت تصادف کردن بود؟کور.عرفان يریبم يا-

.به پستمون خورهیدرب داغون م رمردیپ هیآخرسرم .میبمون نیمنتظر ماش

؟یپسر خوشگل ترگل ورگل بخوره به پستتون چ هیدرب داغون  رمردیپ هی ياونوقت اگه به جا-کرد اخم

؟یجوجه فوکول یرو برسون هیمادر بقخواهر  يخوایکه م يمگه خودت خواهر مادر ندار گمیم.گهیخب معلومه د-باز کردم شموین

م؟یریآژانس بگ هی نییایب گمیبچه ها م-دیباز کرد و خند اخماشو

.هفت خط يایآژانس نیتو شکم ا يزیبر يخوایم ستیپولت ن فیمگه؟ح يا نهوید-هیهان

.خنده ریز زدم

؟يخندیم يبازم مورچه قلقلک داد که دار- يشاد

.عرفان قلقلکم داد.آره-

چند متر جلوتر اون زد ترمز و دنده عقب ..خوشگل عروسک از جلومون رد شد يکمر هیآورد باال بزنه تو سرم که  دستشو عرفان

.کردمیرو خودم حس م وینگاه شاد ینیسنگ.گرفت

شد پس؟قلقلک دادنم تموم شد؟ یچ-عرفان

.رونیشاخکام زد ب شد ادهیپ نیکه از ماش یکس دنینتونستم جوابشو بدم چون با د.جلومون نگاه داشت هیکمر

ن؟یکنیم کاریچ نجایاستاد روشن؟شما ا-ایلع

ن؟یزنیاز دانشگاه منو استاد صدا م رونیاستاد اونوقت شما ب نیبهم نگ گمیخانوم من سر کالس م-روشن

؟ینیبیتو هم م نمویبیکه من م يزیچ-گوشم گفت ریز.يرفتم سمت شاد آروم

.تعجب بهش نگاه کردم با

هنوز؟ يدینفهم- يشاد

و؟یچ-

.تازه االن شناختمش.ومدین ادمی يزیفکر کردم چ یهرچ یامروز سرکالس حس کردم برام آشناس ول- يشاد

؟یزنیحرف م يدار یچ ي ؟کجا؟دربارهی؟کیچ-

ست؟یمرده برات آشنا ن نیا- يشاد

.گهیاستاد روشنه خودمونه د.چرا-

د؟یباریمبارون .شاهچراغ میاومده بود یروز اول شیترم پ ادتهی.احمق- يشاد

.رومون دیپاش ابونویخ يآبا ياز جلومون رد شد و همه  شرفمیلکسوس قرمز ب هیتازه .ادمهیآره -تکون دادم سرمو

ست؟ین ادتیراننده هه  ي افهیق.خب- يشاد
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..... اهیچشماشم فکر کنم س.بود دیپسره سف هیکه  ادمهی یول.قاینه دق-تو فکر رفتم

.اون پسر کامل اومد تو ذهنم ي افهیق.نگاه کردمبرگشتم به روشن .تو دهنم موند حرف

اومده؟ شیپ یخانوما مشکل-شادش حواسمونو پرت کرد يصدا

.ستین زیچ.روشن ينه آقا- يشاد

که از چشم  یمشک يهمون چشما.خورمیحسرتشو م شهیکه من هم يدیهمون پوست سف.من زل زدم تو صورتش یجوابشو داد ول يشاد

.ومدین ادمیچطور .فتادهیروش چال ن دنیبار هم موقع خند کینه ها که همون گو.دخترا هم خوشگلتره

خانوم پارسا؟-رونیاز فکر اومدم ب کردیصداش که داشت منو صدا م با

بله استاد؟-

حالتون خوبه؟- گفت کردیم دادیتوش ب طنتیکه باز هم ش یخطاب کردنش به کار بردم با لحن آروم يکه برا يتوجه به کلمه ا بدون

سرمون مارو به  يموها يو استاد اون واحد هم به اندازه  میکالسمون برس نیبه اول میکه باعث شد روز اول کالسامون نتون يلطف استادبه -

.غلط کردن انداخت آره خوبم

 بتید از اون غبع يجلسه  یبا چه حقارت یکه استاد همت فتادیم ادمی یوقت.حال بازم نتونستم نیبا ا یلحنم گزنده نباشه ول کردمیم یسع

نتونستم  میندار یدانشگاه دولت اقتیو ل میقبول شد یکه شانس میهست ییگفت که حتما ماهم از اون دانشجوها شیباهامون رفتار کرد و با ن

.شمیمتوجه نم-حس کرد چون با تعجب گفت مویکنا.آروم باشم

.کردنیگرد شده نگاهمون م يا تعجب و چشماعرفان ب نطوریو عارفه،هم هیو هان ایلع.زدم و رومو برگردوندم يپوزخند

بال  نیکه باعث شده بود ا یبه اون پسر خوشگل شهیبا خودمون هم زشیآم ریافتاد و رفتار تحق یکه سر کالس استاد همت یاز اتفاق بعد

.کردمیم نشیو تو دلم نفر دادمیفحش م ادیسرمون ب

ه؟یمشکل چ دیو بگ دیواضح صحبت کن شهیخانوم پارسا م-روشن

.بود يجد دمیکه امروز سرکالس ازش د يزیبرخالف چ لحنش

ست؟یما اصال براتون آشنا ن ي افهیاستاد ق- يشاد

.شدیاز چشماش دور نم يلحظه ا تعجب

.دمتونیترم گذشته تو دانشگاه د کنمیفکر م.میاحساس کردم قبال هم با هم روبه رو شد دمتونیامروز که سر کالس د.چرا-روشن

.استاد دیکنیماشتباه - يشاد

چت شده؟ تایآن-شد و گفت کمیآروم نزد.شد تمیعرفان متوجه عصبان.کردمینگاه م ابونیمنم همچنان داشتم به خ.شد شتریب تعجبش

.ندادم جوابشو

.میبرخورد داشت هیبا شما  نجایروز شروع کالسامون هم نیتو اول شیکه ترم پ میهست ییاستاد ما همون کسا- يشاد

.ادینم ادشی يزیچ یول کنهیبود که داره فکر م معلوم افشیق از

....و  دیباریاون روز بارون م-ادامه داد يشاد
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کنده  يکه شهردار يچاله ا.بودن  نیمنتظر ماش ابونیدوتا دختر کنار خ.دیباریکه بارون م ياون روز.اااه-يوسط حرف شاد دیپا پر جفت

.........به اون دوتا دانشجوشد  دهیچاله پاش يتو يگال.و افتادم توش دمیبودو ند

که دخترا چه راحت نگاه  خوندمیتو کتابا و رمانا م شهیهم.درواقع اصال خوندن نگاهو بلد نبودم یعنی.نتونستم نگاهشو بخونم.نداد ادامه

که  يزیتنها چ. منو چه به خوندن نگاه.همش کشکه دمیاالن فهم یول تونمیمنم م کردمیخودم فکر م شیپ.فهمنیدورو اطرافشونو م يپسرا

.نیهم.بود طنتیبخونم ش هیبق شمتو چ تونستمیم

.رونیچرتو پرتا از توش بره ب نیتکون دادم تا ا کمی سرمو

ن؟ینکنه اون دوتا دختر شما بود-روشن

گرفته  دهیدن یکه بخاطر اون اتفاق تا آخر ترم توسط استاد همت ياون دوتا دختر.بله میبگ دیبا یهم خوشحال دیشا ایبا کمال تاسف -

.میما بود شدنیم

.هینگاهش چ یمعن دمیباز هم نفهم.یلعنت.به من نگاه کرد میبار مستق نیا

داشتم و از دست  یقرار مهم.من اون روز واقعا عجله داشتم.عمو نبود يکه اون اتفاق از رو دیدرك کن دوارمیام.من واقعا متاسفم-روشن

.بکنم یکه ضرر مهم شدیدادنش باعث م

.دمیفهمیم دناشینفس کش ياز رو نویا.شدیم یکم داشت عصب کم يشاد

.میبکن یباعث شد که ما ضرر مهم دیکه شما مسئولش بود یو اون اتفاق- يشاد

پا  مینرو ماده بخوابون هیبزنه و ما  يا گهیحرف د دیترسیهم م دیشا.دیخجالت مشک دمیشا.واسه گفتن نداشت يزیچ دیشا.نگفت يزیچ

.شه نیچشش تا پخش زم

.دمیرو کش يدست شاد.فعال خدافظ.دنیخوابگاه رامون نم میبرس رید.رمیم رمیگیمن آژانس م-کردم طرف عرفان رو

.نمتونیبیبعدا م.فعال- به بچه ها گفتم رو

بار  نیاچون ممکنه .اومد تکرار نشه شیکه قبال پ يحادثه ا يمشابه  یاتفاق گهید دوارمیام.خداحافظ استاد روشن-بار نوبت روشن بود نیا

.که مثل ما گذشت نداشته باشن نیبخور ییبه پست آما

.که من باهاش حرف زدم از صد تا فحش خواهر مادر بدتر بود یلحن.سوزهیاالن داره م دونستمیم

.هم با گذشت تر از شما باشن دیشا-دهنم وا موند دمید الشویخیب يخنده  یوقت

.شهیزود خرش م نتشیبیم یمار داره و هر ک يمهره  ای.به خودش مطمئنه يادیز ای.هدار یمشکل هیآدم کال  نیا دنیبود که فهم نجایا

7

و  شدمیروشن هم سگ م يسر کالسا. میدیپریو بهم م میهمچنان با راستاد جر و بحث داشت.گذشته بود دیماه از شروع ترم جد کی بایتقر

.تعجب داشت يدانشجو ها که کامال با اخالق من آشنا شده بودن جا ي هیبق يواقعا واسه  نیو ا.اومد یخنده ام در نم يعنوان صدا چیبه ه

سوزان که . کالس بود  يآخرا. تو چشم بود یلیسکوت من خ رفتیم شیو خنده داشت پ یبار سر کالسش که طبق معمول با شوخ هی

؟یکشینقشه م يدار یواسه ک.یشیکت مکالس سا نیسر ا یلیخ ایتا؟تازگیشده آن یچ-بهونه بود تا منو بچزونه گفت هیدنبال  شهیهم
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 ي ثانهیخب يتا نقشه ها کنمیم يزیمن معموال برنامه ر.نه من ثهینقشه که تخصص توئه خب دنیکش-تو هم گفتم يکردم بهش و با اخما رو

.کنم یتورو خنث

.دادنیداشتن به بحث ما دونفر گوش م هیبود و بق دهیکالس خواب يپچا پچ

چت شده؟ تایآن- يشاد

.خارهینفر بدجور م هیتن  نکهیمثل ا یول.نشده میزیچ من-

.پررو مودب باش يدختره  یه-سوران

.زنهیاز مودب بودن حرف م يدار یک نیبب.اوهو هو-

.کردیلبخند مسخره داشت به ما نگاه م هیگرفته بود و با  یالل مون روشن

.ينزاکت ندار کمی.تیترب یب يسوخته  ایس يدختره -سوران

رغبت  یکه کس دمیم حیتو ترج يوارفته  ربرنجیخودمو به اون صورت مثل ش ي اسوختهیپوست س نیواال من هم-جام بلند شدم از یعصبان

؟یکنیم نیچرا توه ياریبعدشم حرف کم م.دراز يبهش نگاه کنه دختره  کنهینم

.خورد سوزان نتونست جوابمو بده و منم به روشن نگاه کردم زیکه به م يضربه ا يصدا با

.نیخانوما تمومش کن-روشن

.ختنیکه دلشون تنگ شده واسه کرم ر نیبگ ییبه کسا نویا.رو شروع نکردم که حاال بخوام تمومش کنم استاد يزیمن چ -

.ازت کم آوردم یعنی دمیپررو فکر نکن جوابتو نم يدختره  یه-سوران

 خوادیم یگیبه همه م ذارمیم هیو سر به سر بق زنمیالس حرف مک هیکه سر  یموقع.کم اوردن یعنیجواب ندادن  دونمیکه من م ییتا جا-

چه نقشه  یکه ک دونمیخوب م یکیندونه من  یهر ک.کشمیم دانهیپل يدارم نقشه  یگیکالس ساکتم م هیکه سر  یموقع.خودشو نشون بده

.تو سرش داره هیواسه بق ییها

.نیگفتم تمومش کن-بلندتر شد کمیروشن  يصدا

.رونیاز کالس رفتم ب زدیکه داشت اسممو صدا م يورداشتمو بدون توجه به شاد میدلصن ياز رو فمویک

باشم از  یهرچ.کثافت آشغال.اسوختهیس گهیبه من م یعوض يدختره .دو تا دستام نیراهرو نشستم و سرمو گرفتم ب يتو مکتین نیاول رو

که رنگ  دنیخداتومن پول م رنیملت م.یحسود عوض.امزه کردهپوست برنزه ام منو ب نیهم گنیفعال که همه م.نچسبش بهترم يخود کنه 

تا  دادمیهم آب دهنمو قورت م یهرچ.بغض کرده بودم.دست گذاشت رو نقطه ضعفم ایخدا...حمال نیا قتپوستشون مثل من شه اونو

زور زدم  یهرچ.فقط برنزه بودم.دمسوخته نبو اهیآخه س.اسوختهیبهم بگه س یه یکی نکهیمتنفر بودم از ا یاز بچگ.تونستمیبغضمو بخورم نم

در کالس باز شد و .پاکش کردم نتشیو بب ادیب یکس نکهیقبل از ا.افتاد رو گونه ام طرهق هینشد و آخر سر  رونیب ادیاشک از تو چشمام ن

.بدو بدو اومد سمتم دیمنو د یبا چشم دنبالم گشت و وقت.رونیهراسون اومد ب يشاد

؟ینکیم هیحالت خوبه؟چرا گر- يشاد

 یخودمو کنترل کنم اما وقت تونمیکه تنهام م یناراحتم تا زمان یکه وقت هیچه اخالق گند نیا دونمیمن نم.شد دتریبغضم شد يشاد دنید ثا

.خودمو نگه دارم تونمینم گهید شمیپ ادیم یکی
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 یحت.دهیکالس نخ م يپسرا يبه همه .اس کارهیچ دونمیو نم شناسمشیفکر کرده نم یعوض يگفت؟دختره  یتو جمع بهم چ يدید-

.یکشینقشه م يدار گهیاونوقت به من م.چشمش دنبال عرفانم هست

 يزود از رو.رونیاومدن ب هیبا بق هیتموم شدم زمان کالس در کالس باز شد و استاد روشن اول از همه پشت سرشم عرفان و عارفه و هان با

.بلند شدم و بدون توجه بهشون رفتم سمت پله ها یصندل

.سوزان بودم يهنوزم ناراحت حرفا.میبوفه نشسته بود تو

و خنده  یشوخ يگفت من بهتون گفته بودم که اجازه .کرد خشیاستاد توب یتو رفت نکهیبخدا بعد از ا.گهیناراحت نباش د گهید تایآن-هیهان

من اخالق .نیبهم اعتراض کن نییاین نیبود یضترم از نمره اتون نارا انیگفت اگه پا.نیکردن ندار نیگفته بودم که حق توه نمیا یول نیدار

.دمیرو هم سر کالس مدنظر قرار م دانشجوو رفتار 

.بلند شدم میاز رو صندل.خاموشش نکرد یکمتر کرد ول شمویحرفا آت نیا دنیشن

؟يریکجا م- عارفه

.بخونم کشهیبرم خوابگاه حوصلم نم.نماز ظهرمو هنوز نخوندم.نماز خونه-

.رفتم سمت ساختمون ییو خودم تنها نهیدنبالم که اشاره کردم بش ادیخواست ب يشاد.تکون داد سرشو

*****

مسخره تر از خودش باهاش سرد  يدوستا پیبچه ها هم جز اک ي هیکه بق دمیدیم.بودم نیسرسنگ دیبا سوزان شد.گذشت يهفته ا هی

بهم و  زدیمثل گاوش زل م يبا چشما دیدیهربار که منو مگرفته بود و  نهیبدجور ازم ک.دلم خنک شه شدیباعث م نمیهم.کننیرفتار م

.ستمیخوبه عاشق چشم و ابروش ن الحا.کردیبعدشم پشت چشم نازك م

.مسئله نیحل ا يبرا نییایخانوم پارسا شما ب- نیاز دستم افتاد زم یراستاد گوش يصدا با

هما خدا  يا.شدمیبا تبصره قبول نم رستانویسال اول دب یاضی؟منو چه به مسئله حل کردن؟من اگه بلد بودم مسئله حل کنم که ر من؟من

چلغوز  نیکه من سر کالس ا يکردیتمومش م رترید ایروز زودتر  هی شدی؟نم يجدالتو تموم کرد یک يموند يموند.کنه کارتیبگم چ

تخته بگم چند منه؟ يحاال برم پا.دمیاز حرفاش نفم يزیمنکه اصال چ ایخدا ينشم؟وا عیضا ينطوریا

تخته؟ يپا نیاریب فیتشر نیدیافتخار م.خانوم پارسا میمنتظر شما هست-راستاد

.یچش وزغ کهیمرت.تخته يپا امیبه تو افتخار بدم ب خندمیمن به گور پدرم م.کامال واضحه جوابت

.رسونمیبهت م يجور هیپاشو برو - پچ پچ کرد عرفان

.خر حمال االغ نفهم.چروندیهم که کال داشت غاز م يدشا.اونم سرشو ناراحت تکون داد.بهش نگاه کردم یبدبخت با

اون لبخند حال بهم زنش رو .دوباره به راستاد نگاه کردم.جور صحنه ها عادت داشتن نیا دنیکالس به د يبچه ها.بلند شدم میرو صندل از

منتظر جواب بمونه  نکهید و بدون ادر کالسو ز یکیجلوش  دمیکه رس نیهم.رفتم و راه افتادم سمت تخته يبهش چش غره ا.اعصابم بود

.بازش کرد

8
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اومدن  رونیتا ب یکم يمعلوم بود فاصله .بهش سالم کردم یکنم و با خوشحال میروشن خوشحال شدم که نتوستم لبخندمو قا دنیاز د انقدر

ش به کارا و حرفام هم.اااعمر یعوض نیا یرفتار کردم خودمم خسته شدم ول یمدت باهاش سگ نیانقدر که تو ا.شاخکاش مونده

.يبخند شیرو آت يا.دیخندیم

اومده؟ شیپ یمشکل نیامیبن-انداخت تیراستاد پاراز

.روشن حواسش از من پرت شد.چه باحال اسمشو صدا کرد.جان يا

ما  دیهم نگفته شا يساالر نیا.طرف زنگ زده شرکت و واسه امروز قرار گذاشته.يروزید يدر مورد همون مسئله .راستش اره-روشن

.يبر دیتو با.خودمو برسونم تونمینم.برم خارج از شهر دیاومدم بگم من با.مینتون میامروز کار داشته باش

....من االن کالس یول-راستاد

.کنمیخواهش م.مهمتره نیباراد ا-وسط حرفش دیپر روشن

.شومیم فیر کخ یو من بس رهیکه االن راستاد م شدیتو دلم داشت قند آب م.دمیاز حرفاشونو نفهم یچیه

.امیاالن م.باشه-رونیکالفه نفسشو داد ب راستاد

.هنوز درو نبسته بود که صدام بلند شد.هم به دانشجوها گفت يسرسر یخداحافظ هی.و رفت سمت در فشیهاشو گذاشت تو ک جزوه

.راحت التونیخ.مسئله رو حل کنم نیا امیبعد قبل از شروع درس ب يجلسه  دمیاستاد قول م-

.دنیبهم کوبوند که چند تا از بچه ها از جاشون پر يدرو جور ینداد ول جوابمو

.من هم همانا يشدن در همانا و بلند شدن قهقهه  بسته

 کندیجون م یعرفانم هرچ.خندمون هوا بود يهنوز صدا.نطوریما هم هم ينفره  5گروه .رونیب رفتنیبچه ها تک و توك از کالس م ي همه

عرفان  يحتایسمت بوفه نص میرفتیهمونطور که م.دیخندیآخرشم خودش باهامون م.تونستیرو خفه کنه نم ایح یتا دختر ب 4ما  يصدا

.شروع شد

با  ای.راستاد بدبخت حواست به درس باشه نیبار نشده تو سرکالس ا هیتاحاال  ؟دختريبر شیپ ينطوریا يخوایم یتا ک تایآن-عرفان

.ینخویرمان م ای یچرخیول م نترنتیتو ا تیگوش

که هر بار سر کالس  هیمن چ ریتقص.ادیاز درسش بدم ب ينطوریخود نکبتش باعث شده من ا.عرفان تورو جدت دوباره شروع نکن يوا-

کنم؟ ينطوریا يا گهیمن سر کالس استاد د يدیتو تا حاال د.ارهیمنو در م يو صدا زهیریکرم م

.وسط دیپاره پوره پر یتومن50 هیمثل  يحن مسخره ابا ل يبزنه شاد یحرف نکهیقبل از ا ینگام کرد ول يجور هی

.اصلنا.ياریدر نم يچنس باز گهید يتو اصال سر کالس استادا.نه- يشاد

.آشنا بود دستم رو هوا موند یلیکه خ ییاسمم توسط صدا دنیبزنم پس کلش که با شن اومدم

خانوم؟ تایآن--

؟یکنیم یچه غلط نجایا یاونور آب باش دیتو که االن با.افهیق بابا.پیبابا خوش ت.هیک گهید نیا.وهوی.سمت صدا برگشتم

ن؟یکنیم کاریچ نجایآقا حامد؟شما ا- نییآوردم پا دستمو

حالتون چطوره؟.سالم- کرد ینرم ي خنده
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ن؟یشما خوب هست.ممنون.سالم-شرمنده گفتم.رفت ادمیبازم سالم .خاك به گورم يوا

 ياز چشما.دهیفقط حرفشو از زبون من شن دهیتاحاال حامدو ند.خب طفلک حقم داره.يشاد یتح.کردنیبهم نگاه م یجیها با تعجب و گ بچه

.عود کرد نیا یخرک رتیاوه اوه بازم غ.دیباریم شیعرفان آت

چطورن؟ نایبابا ا.من هم خوبم.ممنون-حامد

.احوال شما هستن يایجو.اونا هم خوبن-

.بابا لفظ قلم حرف زدنم تو حلقم.اوهو

خارج از  نیبر لیقرار بود واسه ادامه تحص دونمیکه من م ییجا ن؟تایکنیم کاریچ نجایشما ا-بزنه دوباره گفتم یحرف نکهیقبل از ا-

.نمتونیبیم نجایاما االن ا.ایتالیا.کشور

بازه؟ شتین یچته تو؟ه.دینرم خند بازم

دانشگاه قبول  نیکنکور دادم و از شانسمم هم.موندم نجایمنم هم.نشد یهرچقدر تالش کردم راض.نیشناسیخب بابارو که م یعنی.نشد-حامد

.شدم

.بودمیم نجایخوشحال نبود من االن عمرا اگه ا ياگه آقا نیباور کن.خدا پدرتونو واسه من نگه داره-

چرا؟-کرد تعجب

 تیرضا ادینم شیواسم پ یکلمش.رازنیهم ش نایخوشحال ا يانقدر گفتم آقا یول.نجایا امیمن ب دادینم تیعنوان رضا چیخب آخه بابا به ه-

.به اومدنم داد

.انقدر ازم دور بشه ذاشتمیداشتم نم يدختر نیمن هم اگه همچ.حق دارن-حامد

.میشویم فیخر ک.خدا جونم يکرد؟وا فیاالن از من تعر نیا.خاك عالم.ییو

.میبوفه هم بر دیبا.ها شهیاالن شروع م م؟کالسیبر تایآن-حرف زدنمون نیاومد ب یعصب عرفان

.کنم شونیبهم معرف فتادهیدادم تا دعوا راه ن حیترج

.میریکنم چشم م تونیبذار به هم معرف.چند لحظه صبر کن آقا عرفان-

.دیند یشکیبهش رفتم که جز خودش ه یمکیقا يچشم غره  هیحرفمم  دنبال

همکار بابام که  ادته؟همونی يشاد-يشادبرگشتم طرف .شناستشونیم يشاد.ما هستن یحامد خوشحال از دوستان خانوادگ يآقا شونیا-

.بود رایسم کشیاسم دختر کوچ.رازیمنتقل شده بود ش یانتقال

.ایتالیقراره پسرش بره ا یگفتیتو که م یول.اومد ادمیآره .ها- يشاد

.واسه دوستش از من حرف زده نیمن چقدر مهمم که ا نیبب گهیپسره م نیاالن ا.تو گورت دختر خاك

.ده چون بالفاصله بعد از تموم شدن حرفش سرخ شدز دگندیفهم خودش

.دوستان من هستن يخانوم ،عارفه جون ،آقا عرفان و شاد هیهان شونیا-اشاره کردم به بچه ها.بله-حرفشو گرفتم دنبال

.با همتون خوشحال شدم ییاز آشنا-با عرفان دست داد و گفت حامد

.بهش بگه يزیچ هیاالن عرفان داغ کرده و هر ان ممکنه  دونستمیم
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.نیخوحشحال سالم برسون يبه آقا.میعجله دار کمیما  دیببخش.نطوریما هم هم-

.نمتونیبیبعدا م.خب فعال با اجازه.نطوریشما هم هم-

.پررو يپسره .مونینیبیبعدا م یکنیتو غلط م.نمتونیبیبعدا م-عرفان دهنشو کج کرد.خم کرد و رفت کمی سرشو

گرفت خندم

.بچه پررو.نمیبب شتویببند ن-عرفان

.بابا يا.کردما ریگ یبتیکنم؟عجب مص کیسالم عل تونمیبا آشناهامم نم.چته تو باز؟وا-

.رهیبوفه د میبر نیجمع کن-  هیهان

تو  یهست یعجب خرشانس.هم مودب بود یلیخ.بود پیپسره خوش ت نیچقدر ا-گوشم پچ پچ کرد ریعارفه ز.سمت بوفه میراه افتاد دوباره

.دختر

.قبول دارم.ستین یحرف هیو مودب پیپسر خوش ت نکهیدر ا یول.فتادمیراستاد زبون نفهم نم نیا ریه خر شانس بودم که گمن اگ-

.نگفت يزیچ گهید کنهیعرفان داره چپ چپ نگامون م دید یچشمک بهم زد و وقت هی

9

 ییبار چا 18سال سن دارم تا حاال  18.ودهب یخوردم ک ییکه چا يبار نیآخر ادینم ادمی.و من نوشابه خوردنیم ییداشتن چا بچه

الزم  ییزود به زود دستشو شهیخوردنش فقط باعث م.نداره یمنفعت چیه ییبه بچه هاش گفته چا یاز بچگ.بوده زیعز ریتقص یعنی.نخوردم

آرزو  نکهیتا ا.ومدیخوشمون نم ییما هم کال از چا.نداده ادیخوردن  ییبه ما چا یگذاشته و از بچگ يدیشد ریتاث محرفشم رو مامان نیا.نیبش

.میریگیفاصله م ییهمچنان از چا یمنو مصطف یخورش کردن ول ییرفت خوابگاه و اونجا دوستاش چا

.تشکر جانانه بکنم هیالزم شد برم ازش .یامروز نجاتم داد اساس.امرزهیاستاد روشنو ب نیخدا پدر ا-

.بدبختباباش زنده باشه  دیامرزه؟شایحاال چرا پدرشو ب- يشاد

.امرزهیخب مادرشو ب-

و اگه مادرش زنده بود؟-هیهان

؟یپدر زن مادر زنش چ-

.اصال ازدواج نکرده.اون که مجرده- عارفه

؟يدیکجا فهم ؟توازیگیجان من راست م-

.خودش گفت يخوندیقرار نبودو م تیبا گوش یکه داشت ياون جلسه ا- يشاد

واج نکردم؟برگشت گفت من مجردم ازد یبارک هی تیشخص یب.ا-

.اونم جواب داد دیسوزان پرس.نه بابا-هیهان

.چندش حال بهم زن يدختره . اه-جمع کردم افمویق

از دستش؟ يا یهنوزم عصبان-عرفان
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اون  ادینم ادتی.زونهیاون آو نویکه همش به ا نمیا.متنفرم زونیآو ياز آدما. دمشیهستم که زود بخش يانقدر آدم بخشنده ا.زمینه عز-

 یبا اون استاد مبان.راستادو با روشن ي قهیاالنم که گرفت .ییهمش با ما دیدیم یمخصوصا وقت.خودشو به تو بچسبونه خواستیمدام م اوال که

بود اسمش؟ یچ. تیریمدسازمان و 

.یمحب یمجتب.یمحب-خورد شییاز چا گهیقلپ د هی هیهان

مجردا اومدن  يهمه  نیدانشجو شدم واسه هم نجایمن ا دوننیردن؟مما همه مج يچرا استادا دونمیمن نم.اونم بود زونیآو.آره همون-

.نجایا

.انگار دربه در دنباله شوهر زنهیحرف م يجور هی.جمع کن خودتو دختر-دوباره اخم کرد عرفان

؟يدیتو از کجا فهم.دنبال شوهرم واریبه د وارید.هیدر به در چ.به جان عرفان آره-

.دنیهم خند هیخندش بق يبا بلند شدن صدا.نتونست یاشه ولب يکرد اخمشو نگه داره و جد یسع

.شد رید نیپاش.انگار جوك گفتم.نمیخودتونو بب نیجمع کن نیپاش-

اسمش انقدر تعجب کردم  دنیبا د.بهم زنگ زد الیسابقه دان یب یکه تو حرکت دمیچرخیول م نترنتیتو خوابگاه داشتم با لب تاب تو ا شب

.کردمیتعجب نم يبرنده شد یدو در مشک يکوپه  هی یعه کشتو قر گفتنیکه اگه بهم م

.سالم داداش-

؟یکنیم کارایحالت خوبه؟چه خبر چ.تایسالم ان-الیدان

.ندارم که از ترس بابا حیتفر.میخونیخوابگاه بازم درس م مییایدانشگاه م میریم میخونیدرس م.گهید میهست-

.خودمو گرفتم يجلو یگرفته بود ولخودمم خندم .طرف غش کرده بود از خنده نیا يشاد

بسکه به خودت  ينصف شده بود.گهید دمتید التیتعط.یبکن یستیبلد ن يا گهیتو اصال جز درس خوندن کار د.دونمیآره بابا م-الیدان

.يفشار اورد

.که یواسه خوشگذرون ومدمیدرس بخونم ن نجایمن اومدم ا.اشکال نداره یتوروخدا؟ول ینیبیم.گهیآره د-

سرمو  دیکه با یمن اگه ندونم تو اونجا هرروز تو شاهچراغ پالس.کن که تورو نشناسه يباز لمیف یکیبرو واسه .برو دختر جون- الیدان

.واریبکوبم تو د

.؟وااليانقدر قو یتله پات.ياز خواهرت خبر دار شهیهم.یبرادر واقع هی گنیبه تو م-

.بودامروز حامد بهم زنگ زده .نمیبب شتویببند ن-الیدان

کدوم حامد؟-

.دهیتورو تو دانشگاه د گفتیم.حامد خوشحال- نالیدا

.ولیا.داره یبابا چه سرعت عمل-تعجب راست نشستم با

گفت؟یم یحب چ-الیدان

.نیهم.دیحال شمارو پرس.کرد کیسالم عل.یچیه-

؟ينوریا يایم یک -الیدان
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؟یکنیاومده واسم که انقدر اصرار به اومدنم م ا؟خواستگاریزنیمشکوك م یلیچطور؟خ.امیکردم م دایپ یلیچندروز تعط.دونمینم-

.وانهید-خندش بلند شد يصدا

.نجات پبدا کردم یدگیجون من خواستگار واسم اومده نه؟آخ جون بالخره از ترش- دمیزده پرس ذوق

.يدانشگاه آدم شد یمن گفتم خبرت رفت.يشروع کرد اتویبازم که پرروباز ایح یب يدختره -الیدان

که من بشم؟ يدانشگاه آدم شد یتو رفت یمگه وقت.برادر من يدار یخام الیه خچ-

.بره ادتیکه آدم شدن  رمیازت بگ یحال نیهمچ.نجایا يایتو که بالخره م-شد یحرص صداش

 شعورتریگرفته ب زن یاز وقت شعوریب يپسره - گفتم ينگاه کردمو رو به شاد میبه گوش.منتظر نموند من جوابشو بدم و تلفنو قطع کرد گهید

.خاکبرسر.شده

.دیخندیداشت غش غش م يشاد

.دمید کتمیزبون کوچ.شتوین میجمع کن بب.مرگ-

خندم؟یانقدر بد م یعنی؟یگیراست م-خندشو خورد زود

.نوبت من بود که بهش بخندم نباریا

.من احمقو بگو که حرفتو باور کردم.ینکبت عوض.زهرمار- يشاد

 یعنی یباش به زبان ترک.(منو استفاده نکن پشمک باش يکالما کهیصد دفعه بهت گفتم ت ورشعیب-پرت کردم طرفش بالشمو

)یکله پشمک یعنیپشمک باش هم .سر،کله

جوابمو بده زبونشو واسم دراز کرد نکهیتو هوا گرفت و بدون ا بالشمو

10

افتضاح که  یعنی.زبانم افتضاح بود.تونستمیمن گهیم یکه بفهمم چ کندمیجون م یچیه.زدیداشت واسه خودش فک م یزبان عموم استاد

کالس بعد  رفتمیترم م هیمنه کله خر .خورهیدردت م هی ندهیبرو کالس زبان تو آ ایجان دختر گلم ب تایگفت آن نهمهیا امیبابام تو بچگ.گند.نه

سر  نشستمیآدم م يبچه  نیها عاگه اون موقع .بعدم کالس فرت سشیرو استاد بدبخت و روش تدر ذاشتمیم یلیاسرائ یبن رادیا یکل

نبود و  نیاالن حال و روزم ا دادمیگوش م گفتیبدبخت م یکه اون صالح ییبه شر و ورا لیفام ياس ام اس دادن به بچه ها يکالس و به جا

.تو گل موندمیخر نم نیع

خانوم پارسا مشکلتون حل شد؟- سترش بدمچرت و پرتارو تو مغزم گ نیفرصت نداشته باشم تا ا نیاز ا شتریخانوم فتاح باعث شد ب يصدا

کلمه حرف زدم نه  هیخدا شاهده از اول کالس تا حاال نه .نداره يا جهینت یول کنمیتالشمو م ياستاد بخدا من همه -زل زدم بهش یبدبخت با

........بازم یشما بود ول يحرفا شیفکر و ذکرم پ يهمه .دراوردم مویگوش

.نگفتم يزیچ هگیتاسف سرمو تکون دادم و د با

.شهیترم مشکلت حل م انیتا پا شاالیا.فرصت هست.اشکال نداره دخترم-سرشو تکون داد یفتاح با مهربون خانوم

.نیینزدمو و سرمو انداختم پا یحرف بازم

.شیخودشو پخش کرد رو صندل يخروج استاد و دنبالش بچه ها از کالس شاد با
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.دیخدا مخم پوک يوا- يشاد

/.يدیفهم يزیتو چ-

.شد میحال ییزایچ هی.آره- يشاد

.منه بدبخت از اولشم شانس نداشتم.خوش به حالت-حسرت گفتم با

.شهیمشکلم حل م نیا.ناراحت نباش-دستشو گذاشت رو شونه ام شوینشست رو صندل راست

بدبخت؟ نیبا ا يکرد کاریچ.تو به فکر بهرام جون باش-ابروشو انداخت باالئو گفت طنتیش با

.اعصابم خورد هست یکاف يکه به اندازه  اریتورو جدت اسم اون کره خرو ن- گفتم یحالیب با

 مشیدیچرا هربار که م دونمینم یول.داده بود بهم ریکه گ شدیم یچندوقت.خودمون هم بود يهمر شته .بود اییاز ترم باال یکی یفتوح بهرام

.ابم بودکال رو اعص.فتادمیم خبندانیتو کارتون عصر  دیس ادی اریاخت یب

.اومد تو طرفمون هیهان

درآورد؟ تویتابلوئه گوش يبود سر کالس صدا یک- يشاد

سر کالس فقط  خواستیم.کرد نکارویاز قصد ا دونمیمنکه م.بازم زنگ زد مایکالس دار دونستیم نهوید.عرفان خنگ- با حرص گفت هیهان

.منو ببره يآبرو

.یاقل اون زنگ مسخره اشو عوض کنحد ای.یخفه کن تویسر کالس گوش یتا تو باش.حقته-

؟یهم شد زنگ گوش یآخه آهنگ پلنگ صورت.گهید گهیخب راست م-دیخند زیر يشاد

که  کردنیم يباز لمیما ف يجلو یول.زدنیمشکوك م یلیبا عرفان خ ایتازگ.بنفش شده بود تیاز حرص و عصبان.شد يجر شتریب هیهان

.بود اهللا و اعلم یکردنشون چ يباز نقش گهیهست د يزیچ هی دونمیمنکه م.ستین يخبر

.کار دارم کمیتو خوابگاه .میبر نیجمع کن-

نه؟ گهیصاحابته د یمنظورت از کار ور رفتن با اون لب تاب ب-کرد یسر من خال تشویعصبان هیهان

.تا ته براش درآوردم زبونمو

!برم درس بخونم خوامیم.نه په-

بعد  میبهم موند رهیچند لحظه خ.اونم برگشت طرف من.نگاه کردم يبه شاد.رونیرفت بتوجه به ما از کالس  یورداشت و ب لشویوسا

.میدار گهیکالس د هیخنگ اصال حواسش نبود که  يدختره .خنده ریز میهمزمان زد

.ارهیاگه بفهمه پدرتو درم نهوید-گفت دهیبر دهیوسط خندش بر يشاد

.ارهیپدرمو درم.ارهیخودمو که درنم.روش نمیا.همه پدر مارو دراوردن-

.رونیب میاز کالس رفت.میدیخند بازم

آخر .کرده بود به اعصابه من نیو نقطه چ خوردیتکون م نقدریچه مرگشه که ا دونستمینم.خوردیل مو یه يشاد مویبود يروزیکالس ف سر

.دمیبهش توپ یپچ پچ.و برگشتم طرفش اوردمیسر طاقت ن

سرجات؟ ینیشیچته تو؟چرا مثل بچه آدم نم-
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.کنهیشکمم درد م.ستیحالم خوب ن تایآن- يشاد

؟يشد ودیپر.اوف-

.بود یک خشیرفته تار ادمیاصال .خدا يوا.دونمینم- يشاد

.بلند شد يروزیاستاد ف يصدا.7تازه شده بود .ساعتم نگاه کردم به

اومده؟ شیپ یخانوما مشکل-استاد

رون؟یب میما از کالس بر نیدیاجازه م.ستیب نخو زانیحال خانوم عز نکهیاستاد مثل ا دیببخش-بلند شدم ازجام

دخترم حالت خوبه؟-گفت يبه حرفم بده رو به شاد یتیاهم نکهیشپش حساب کرد و بدون ا هی منو

.حرف بزنه فقط لبشو گاز گرفت نکهیچون بدون ا دیلحظه درد امونشو بر هیفکر کنم  یخواست جوابشو بده ول يشاد

.رونیب میبدبخت رو به موته که اجازه داد از کالس بر يواقعا شاد دیفهم يروزیحاج آقا ف نیا نکهیا مثل

بازوشو  ریبعدم ز.خودمو با مشف اونو انداختم دور گردنم فیجمع کردم و ک زیم ياز رو الشویوسا.يجام بلند شدمو رفتم طرف شاد از

و عرفان و عارفه که واسه کالس  هیهان.از جاش بلند شهتونست خودش .نبود میوخ ادمیحالش ز نکهیمثل ا.گرفتم و کمکش کردم تا بلند شه

.میبعدشم از کالس خارج شد ستین یچیاشاره کردم که ه.کردنیبه ما نگاه م یبودن با نگران هدوم خودشونو رسوند

 يرو میوخودمم به تق.خودشو چک کنه  ییبعدم بهش گفتم بره دستشو.کمک کردم لباساشو عوض کنه يبه شاد میدیخوابگاه که رس به

فاجعه  نکهیباشه و قبل از ا ادمونیبودم تا  دهیقرمز خط کش کیبود رو با ماژ يخودم و شاد يکه وقت ماهانه  ییدور روزا.نگاه کردم زیم

 بیعج یلیخ نیا.برسه يشاد خیهفته مونده بود تا تار هیاز  شتریاسفند بود و ب کمیامروز تازه  یول.میو جور کن معرخ بده خودمونو ج يا

.شدمیم ضیماه دوبار مر هی ای شدمینم ضیدوماه مر ایبر عکس من که  قایدق شدیسر وقت ماهانه م شهیهم يبود چون شاد

بازوشو گرفتم و کمکش کردم .رفتیچون تا کمر خم شده بودو راه م.ناخوش شد کمیدوباره  نکهیمثل ا.درو باز کرد و وارد اتاق شد يشاد

.پتو رو روش مرتب کردم .بخواد بره رو تخت خودش یه هسختش بود ک.رو تخت من دراز بکشه

نه؟ ای يشد؟شد یچ- دمیازش پرس نانیاطم يبرا

.شهیروز قبلش دردم شروع م هیمن .دهیحتما وقتش رس.خدا يوا.نه- تکون داد سرشو

.مسکن بهش دادم بخوره هی.دیجوشیو سرکه داشت م ریدل خودم مثل س.شدینگران م یالک.بهش نزدم یحرف

ه؟یچ نیا- يشاد

.شهیبخور دردت کم م.نیبوپروفیا-

.خورمیقرص نم.خوامینم.نه- تکون داد سرشو

 نجوریفعال جوشونده که مامانت داده بود تو ا.دمیبهت م ریش وانیل هیبعدا .بخور غر هم نزن ریبگ-قرصو جلوش تکون دادم تیعصاب با

.زود باش.نگاه کنم وارویدرو د نمیرم سر کالس روشن تنها بشمن فردا حال ندا یبخور سالم ش ریبگ.تموم شده یمواقع کوفت کن

.نگاه کرد بهم

.بجنب-

.ناییپا نییآبم بهش دادم تا قرصش بره اون پا وانیل هی.باز کرد منم قرصو چپوندم تو حلقش دهنشو
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حال  نیبا ا.کردینگرانم م کمی شینشویعرق رو پ يفقط دونه ها.بود  دهیچون خواب.رفته بود نیدردش از ب نکهیمثل ا.دو ساعت گذشت یکی

.راحت شده بود المیخ

 نیخودم دعا کنم،دعا کردم حال ا يواسه درسا نکهیا يسر نماز حاجتم به جا نباریا.بعدشم وضو گرفتم تا نماز شبمو بخونم ییدستشو رفتم

.اوردنیسرمو شلوارمو درن ختنیو تبارش نر لیمرده زودتر خوب شه تا ا لیذل يشاد

.بود که خوابم برد یک دمیو نفهم دمیخودمم روش دراز کش.نیتخت خودش ورداشتم و پهن کردم رو زم يپتوشو از رو.جمع کردم سجادمو

11

صورتم بود که شونه هامو  يجلو نیفقط صورت نگران نازن.ستین ادمی.سه ساعت.دو ساعت.ساعت هی.چند ساعت گذشته بود ادینم ادمی

.دادیگرفته بود و داشت تکونم م

اومدن که من متوجه نشدم؟ یک نایا نینازن.دمیمثل فنر از جام پر.ستیحالش خوب ن يپاشو شاد تایان تایآن-نینازن

.چشه نیبلند شو بب.دختر مرد نیا گهیپاشو د-نینازن

.يااو.رمیمیدارم م.مامان.خدا يوا- کردیتو خودش مچاله شده بودو داشت ناله م يشاد.رفتم سمت تخت زود

.گرفته بود میخودمم گر.بودم دهیمثل سگ ترس.کردیم هیگر داشت

.چه مرگته تو.حرف بزن يشاد ي؟وايریمیم يچت چته؟داد ي؟شاديشاد-

.باعث شد سرمو برگردونم به طرفشون نینازن يفاطمه  يخنده  يصدا

شماها چتونه؟-

بهش؟ يدیم يدلدار يمثال دار.گهیمثل آدم حرف بزن د نهوید-فاطمه

.دمیکشیم غیداشتم ج گهید.اشکم در اومده.ومدیاال نمنفسش ب گهید يشاد

که خودشو رسوند به اتاق ما  یکس نیمن اول يبا سرو صدا.گمیپاشو بهت م.کشمتیم زنمیخودم م یبخدا پا نش.بلند شو نهوی؟ديشاد-

 يبا صدا.کنم کاریچ دیبا دونستمیو نم دیرسیاصال خون به مغزم نم.ما بودن يطبقه  يبچه ها که تو تاقا ي هیبعدشم بق.بود یخانوم نعمت

.رونیاومدم ب كاز شو ینعمت ادیفر

.بچه از دست رفت نیبجنب.زنگ بزنه اورژانس یکی-ینعمت

داشت که دوتا دختر تنها شب  تیهم باهامون اومد چون مسئول یخانوم نعمت.مارستانیب میدیرس يو چطور دیآمبوالنس رس دمینفهم

انقدر زده بودم تو صورتم که گونه هام .کنم هیبکشم و گر غیحال نداشتم ج گهید.رز سکته رفته بودمتا م.از خوابگاه خارج شن 11ساعت

.اش دهیرو تو دستم گرفته بودم و زل زده بودم به صورت رنگ پر يشاد يدستا.سوختیم

 نشیمعا.معلوم بود دکتره.سمتمونن اومد وزن ج هی.کم خرج نداره یخصوص مارستانیب.نه ایپولمو آوردم  فیک دونمینم.ارستانیب میدیرس

بازومو  ریز ینعمت يشم که دستا نیاومدم پخش زم.حس از پاهام رفت.گفت زود منتقلش کنن اتاق عمل يبلند يکه تموم شد با صدا

.مارستانیب يتو راهرو یصندل هیرو  منشوند.گرفت و نگهم داشت

ن؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت-دکتر

.هستم شیمیدوست صم- زور گفتم به
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ست؟ین یاز خانوادش کس-دکتر

.نجامیکه من خاك بر سر ا ستین یحتما کس.گهیبنال د اه

چشه؟ نیلطفا بگ.کننیم یخانواده هامون شمال زندگ.مییدانشجو نجایما ا.نه- گفتم يلحن تند با

.معلوم بود عادت داره.نکرد یطرز حرف زدنم توجه به

درد داشت؟ یاز ک.ه بهش کمک کردبش دوارمیام.نشیآورد رید.سشهیآپاند-دکتر

رسونده  ریمتوجه شده بودن و د ریچون د.نفر شده بود هیباعث مرگ  سیکتاب خونده بودم که آپاند هی يس؟تویآپاند.من يخدا يوا

....هم يشاد یعنیحاال .یباق اریرفت به د. طرف زنده نموند  مارستانیبودنش ب

.میو ن7.7ساعت .دم غروب- گرفت میگر دوباره

نش؟یآورد ریپس چرا انقدر د-دکتر

منه ....منه احمق.باشه سشیآپاند.......کردمیاصال فکر نم.ماهانشه هیماریکه ب....که میکردیما فکر م...ما-درست حرف بزنم ذاشتیهق نم هق

.ایخدا يوا.احمق بهش مسکن دادم بخوره

 فتهیب يشاد يبرا یاتفاق نکهیفکر کردن به ا.نداشت يا دهیفا یآرومم کنن ول خواستنیمدام م یدکتر و نعمت.دمیکشیم غیداشتم ج گهید

منم .اتاق عمل گفتنیکه بهش م یو خودش رفت سمت جهنم یمنو سپرد دست نعمت.کنمیم کاریمن چ نهینموند بب گهیدکتره د.کردیم نموید

.عمل رو امضا کنم ينامه  تیتا رضا يرستارپ ستگاهیرفتم سمت ا

 رهیو م رونیب ادیپرستار مدام از اتاق عمل م هیبودم  دهید لمایف نیانقدر تو ا.نه از اون دکتره ينه از شاد.دنش يخبر یساعت گذشت ول کی

بلند شدم رفتم  ستین يخبر دمید یوقت..ومدین یشکیه یازش سوال بپرسم ول يشاد تیتا درباره وضع ادیب یکیتو ،همش منتظر بودم که 

.رشیسمت پذ

زنگ بزنم؟ هی تونمیخانوم م دیببخش-

.دیطولش ند ادیلطفا ز یبله ول-نگاه به حال زارم انداخت هی دختره

که چطور تو اون  کردمیتعجب م.عرفان یزنگ زدم به گوش.برداشتم شخوانیپ يتلفنو از رو یتشکر تکون دادمو گوش يبه نشونه  سرمو

.دیچیپ یبوق بالخره صداش تو گوش نیسر چهارم.مونده ادمیشمارش  يریو يریه

بله؟-عرفان

الو؟عرفان؟-

.بغض کرده بودم بازم

د؟شما؟ییبفرما-عرفان

.نجایا ایعرفان توروخدا ب.تایمنم آن-

؟يکجاست که باهاش بهم زنگ زد يشماره  نی؟اییشده؟تو کجا یچ-عرفان

.مارستانمیعرفان من ب-
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.دختر گهیشده؟د حرف بزن د یمارستان؟چی؟بیچ-بلند شد ادشیفر يصدا

...! يشاد....يعرفان شاد-هیگر ریز زدم

.گهیحرف بزن د تایآن يکرد نموی؟دیچ يشاد-عرفان

.ایعرفان توروخدا ب.کنم کاریچ دونمیمن نم.رهیمیداره م يشاد-

؟یمارستانیتو االن تو کدوم ب.....تو-عرفان

.پارس مارستانیب-

قصر الدشته؟ ابونیکه تو خ یهمون.آها-عرفان

.ه نکردماصال نگا ابونایبه خ.دونمینم-

.امینرو تا من ب ییتا؟جایباشه آن.هم نرو ییجا.اصال نگران نباش.اونجام گهیساعت د میمن تا ن.خب باشه یلیخ-عرفان

.باشه-

.ایعرفان توروخدا زود ب-پاك کردم اشکامو

.خب؟فعال.شتمیپ گهیساعت د میمن ن.زمیباشه عز-عرفان

تو راهرو و  يایاز صندل یکیهم نشسته بود رو  یخانوم نعمت.نبود يخبر چیه یول.ردمبه در اتاق عمل نگاه ک یبا بدبخت.قطع کردم ویگوش

کم .شدمیم یکم کم داشتم عصب گهید.از اتاق عمل نبود يهنوزم خبر.ساعت رو به زور گذروندم مین.فرستادیذکر م حشیداشت با تسب

از جام  دنشیبا د.شد دایعرفان پ يدختره چشه که سر و کله  نیتا خبر مرگش بناله بگه ا رمیدکترو بگ ي قهیمونده بود برم تو تاق و 

.شده بود رهیبهمون خ يجور هیشدم که  یمتوجه نگاه نعمت.و بدو بدو رفتم سمتش دمیپر

.کردم هیگر يها يخودمو انداختم تو بغل عارفه و ها.عارفه هم باهاش بود.ادیبود که دوباره اشکم درب یعرفان واسم کاف دنید

دست من عرضه نداشتم  يبدم؟به شاپور عمو بگم دخترتو سپرد یبدبخت شدم؟من جواب توران خاله رو چ نیدیشد؟د یچ نیدید-

بگم بهشون؟ یمواظبش باشم؟چ

.ینگران یالک.شهیهم حالش خوب م يشاد.نشده يزیهنوز که چ.تایآروم باش ان-کردیسرمو ناز م عارفه

.شده یبهم بگه چ ادینم یشکیه.ومدهین نرویاز اتاق عمل ب یشکیاس که ه قهیدق 45االن -

.سهیآپاند.که ستین یشوخ.گهیصبر داشته باش د کمیآخه دختر خوب -عرفان

شده بودم مثل .شدیداشت خراب م گهیحالم د.شد شتریب میشدت گر.مرده بود سشیآپاند یدگیافتادم که بخاطر ترک ياون مرد ادی بازم

متوجه  یمصطف يواسه کفن و دقت که تو کالنتر ارنیبزرگم رفته بودن جنازه رو ب يو عمو یمصطف.که عموم تصادف کرده بود  یاون موقع

.نفسمو از بابا گرفته بودم یمشکل تنگ.ومدینفسم باال نم.هم سن عموم هم بود تصادف کرده و اونم فوت کرده قایقکه د کمیکوچ ییدا شهیم

شونه .ستادیمتوجه شدم که عرفان اومد جلوم وا.کردنیه با وحشت بهم نگاه معرفان و عارف.تونستمیتا نفس بکشم نم زدمیزور م هرچقدر

نفسم باال .عرفان نشست رو صورتم یلیکه س دمیدیچشمام م يجلو ارویداشتم اون دن گهید.دادیهامو گرفته بود تو دستاش و محکم تکونم م

.سرمو آوردم باال و به عرفان نگاه کردم.شدیم يعادتنسفم داشت .اومد

12
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در گوش من؟ يزد یبا چه جرات شعوریب یعوض-

.اوردنیشاخ درم داشتن

.اوردمیکه الزم بود وگرنه پدرتو درم يشانس اورد-

.خنگ ي نهوید-نشست رو لبش لبخند

 جرات نداشتم یحت.من يسره اومد جلو هیدکتر .روح هم از بدنمون خارج شد چیباز شدن در اتاق عمل لبخند که از رو لبمون رفت ه با

نه؟ ایدختره  نیا مونهیشد؟زنده م یبپرسم چ

شد دکتر؟حالش چطوره؟ یچ- دیکه من نتونستم بپرسم رو عرفان پرس یسوال

ن؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت-دکتر

.کرد میندادنش عصب جواب

.اه.نیدار ماریبا ب یشما چه نسبت نیگیجلو اول م ادیم یطوره؟هر ک يحال شاد نیداره آخه خانوم؟شما بگ یچه ربط-

رو  يادیبخصوص که ساعات ز.فتهیب یمعلوم نبود ممکنه چه اتفاق نشیاورده بود رترید کمیاگه فقط .خطر رفع شده-نگام کرد زیت دکتره

دهنشو کج .کجا بود دونمیکه نم یقبرستون هیپشتشو کرد به ما و رفت .نیمواظب دوستتون باش شتریبه بعد ب نیبهتره از ا.دهیدرد کش

.نکبت.خاك به گور باشم نیمواظب ا دیبا دونستمیمن اصال نم یخوب شد تو گفت.نیمراقب دوستتون باش شتریببه بعد  نیااز -کردم

.خودمو جمع و جور کردم.چپ چپ نگام کرد ینعمت

؟یمونیم نجایتو ا.برگردم خوابگاه دیبا گهیمن د-ینعمت

.نیممنونم که باهام اومد.بله -

؟يهمراه خودت پول آورد نمیفقط بگو بب.بود فمیوظ.هیچه حرف نیا-زد لبخند

.رفت کارتمو وردارم ادمیانقدر هول کردم .نه- شد زونیآو لبام

.کنمیپرداخت م رشیپذ رمیم.من همرام دارم.اشکال نداره-ینعمت

.کنمیمن پرداخت م.خانوم ستین يازین- خودشو انداخت وسط عرفان

شما؟-نگاه کرد یبازم چپ چپ ینعمت

.هم خواهرم هستن شونیا يعرفان محمد.هستم تایو آن يشاد يایز همکالسمن ا-عرفان

.نگفت يزیچ ینعمت

.کنمیحساب م يبعدا هم با شاد.کنمیخودم پرداخت م.من هستم یممنونم از لطفتون ول-عرفان

؟يامروز کالس دار تایآن- سرشو تکون داد ینعمت

.دوتا ..بله-

 یهم بتون يو به شاد یخوابگاه که حداقل به کالسات برس ایصبح زود ب.کنهیرو درمون نم يردد نجایموندن تو ا.نمون نجایا ادیز-ینعمت

.یکمک کن

.چشم-تکون دادم سرمو
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.کرد سیدهن مهنمونو سرو.اه گهیگمشو برو د گهید

خودم  يه خودم با چشماک یتا وقت.ارنیرو ب يتو راهارو و منتظر شدم تا شاد یخودمو انداختم رو صندل یبا خستگ.شرشو کم کرد بالخره

فکر محکم زدم تو  نیبالفاصله بعد از ا.افتادم تیم ادی دنشیبا د.بود دهیرنگش پر.آوردنش قهیدق 10بعد از .رمیآروم بگ تونمینم نمشینب

 کیچرت کوچ هیقرار شد .رونیب میزد مارستانیبود که به زور عرفان از ب 6 کیساعت نزد..يباال سر شاد وندمتا صبح م.سرم

.میظهرمون برس يبه دوتا کالسا میبعدشم بر.مینبز

با  یدو رکعت نماز شکر بخونم واسه زنده موندن اون عجوزه ول رمیخوابگاه وضو بگ دمیرس یوقت کردمیداشتم فکر م میراه که بود يتو

.شدم هوشیجنازه ب نیرفت و ع ادمیخودمم  یچیتختم نماز که ه دنید

13

منتظر شدم بلکه  یهر چ.نییپا ارمیو فاطمه رو ب نیداشتم که بلند شم و مغز نازن يدیشد يعالقه .وددونفر بدجور رو مخم ب يصدا سرو

سرمو .مییمبارکم محکم بخوره به تخت باال يتو جام نشستم که باعث شد کله  تیآخرسر با عصبان.ستین يخبر دمیصداشون بخوابه د کمی

.زده شمیمار ن کردیفکر م دتمیدیم یکه هرک مدیچیپیدور خودم م يجور هی.نیزمگرفتم و افتادم رو 

.من چه مرگم شده ننیبه لطف خدا دهناشونو بستن و اومدن جلو تا بب شدمیداشتم تا م نیمن که رو زم ينعشه  دنیو فاطمه با د نینازن

؟يشد ينطوریا تا؟چرایشد آن یچ-نینازن

؟يریمیم يدار يتو هم مثل شاد کنه؟نکنهیدرد م تییجا-فاطمه

.به زور از جام بلند شدم.یعوض شعوریب

.سرم رفت. آخه نیکنیچقدر ور ور م-

.میدنبالش برش گردون میکجا رفت؟بگو تا دور نشده بر.ااا-نینازن

.بابا بامزه-

.مییشما کیکوچ-خم کرد یشیبا حالت نما سرشو

.باش تا اموراتت بگذره-حرف مهتاب افتادم ادی

.کمیپاشو به کارات برس .9ساعت -دبا خنده جرو بحثمونو قطع کر فاطمه

 قهیمن دو دق نیجفتتون که نذاشت فیتف تو اون ذات کث يا.دمیمن فقط دو ساعت خواب نکهیا یعنی نیا.دوباره کله ام درد گرفت.خدا يوا

.رمیکپه مرگمو بذارم بم

دست و صورتمو شستمو .ییو رسوندم دستشوبلند شدم و کشون کشون خودم.واسه بحث کردن نداشتم ییدر واقع اصال نا.دعوا شدم الیخیب

که اومده بودم  یاز وقت.زدمیداشتم چرت م بایتقر.پشت سرم واریداده بودم به د مویموقع مسواك زدن چشمامو بسته بودمو تک.مسواك زدم

.رمیمیمطمئن بودم آخر شب از سر درد م.بود بهم ختهیخوابم ر يبرنامه  ينطوریبود که ا يارب نیاول نیدانشگاه ا

 يسر به شاد هیبرم دانشگاه  نکهیقبل از ا خواستمیم.رونیو از خوابگاه زدم ب دمیکنم لباسامو پوش شیبخورم و آرا يزیچ نکهیا بدون

.بمونه تا من از دانشگاه برگردم ششیپ ادیقرار بود بعد از ظهر هم فاطمه ب.بزنم

خانوم؟ دیببخش-اطالعات شخوانیپ يجلو ستادمیوا
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بله؟- بلند کرد سرشو

االن هستن؟.صحبت کنم زانیعز يبا پزشک معالج خانوم شاد خواستمیم-

.بود نایاز ا شتریبه لطف چت کردنام سرعتم ب.به خودم ولیبابا ا.حرکت داد بوردیو انگشتاشو رو ک وتریفرو کرد تو کامپ سرشو

.گارکنار آسانسور اتاق خانوم دکتر رست.بله هستن-سرشو آورد باال قهیاز چند دق بعد

.ممنون-تکون دادم سرمو

.دیانتظارم طول نکش ادیکه ز دییدوتا ضربه به در زدمو منتظر موندم تا بگه بفرما.که گفت یسمت اتاق رفتم

.دییبفرما-

.یرو صندل نمیتعارف کرد که بش.رفتم جلو و بهش سالم کردم.نشسته بود زشیپشت م.تو رفتم

بهتون بکنم؟ تونمیم یکمک ن؟چهییخب بفرما- از چند لحظه گفت بعد

.نیشما انجام داد سشویعمل آپاند.زانیعز يشاد.صبح آوردنش 3هستم که ساعت  یمن همراه همون خانوم-

خب؟.ادمهیبله - تکون داد سرشو

نه؟ ایچطوره؟االن حالش خوبه؟بهوش اومده  تشیبدونم وضع خواستمیم-

درد نکشه هر  ادیز نکهیبخاطر ا.ومدهیهنوز بهوش ن یحالش خوبه ول.هکامال تحت کنترل شیوضعت-زد يتند تند حرف زدنم لبخند بخاطر

.ادیتا شب بهوش ب دونمیم دیبع.همش خوابه نمیواسه هم.شهیم قیبهش مسکن تزر کباریدو ساعت 

.خل بشم شدیهم باعث م ادیب يسر شاد ییبال نکهیفکر کردن به ا یحت.دمیکش یراحت نفس

.يتشکر کردمو رفتم سمت اتاق شاد ازش

از .دیبغضم ترک مارستانیرو تخت ب هوشی،بيکم کرده بودم،اونطور ششویکه به زور آرا یده،صورتیاون صورت رنگ پر دنی،با د دنشید با

کنار تخت و دستشو گرفتم تو  ینشستم رو صندل.ستیدم ن ایخودمم  کردمیم هیگر يبار بود که بخاطر شاد نیچندم نیتا حاال ا روزید

چقدر تو اون حال بودم  دونمینم.شده بودم رهیفقط به صورتش خ.بگم یچ دیاالن با دونستمینم.اصال بلد نبودم.بزنمرف ح تونستمینم.دستام

.دمیاز جا پر میگوش يکه با صدا

.لمس کردم مویگوش يسبز رنگ رو صفحه  لیلرزون مستط يبا دستا.يمنم شد مثل شاد يشماره رنگ و رو دنید با

.سالم توران خاله-

دخترم؟ یخوب.جان تایسالم ان-توران

؟ياز ما کرد يادیشد  یچه خبر؟چ.خوبم.آره خاله-

.زنمیمنکه هرروز به شماها زنگ م.دختر پررو يا-دیخند نرم

.یزنیکه به گل دخترت زنگ م یزنیبه من زنگ نم-

بدم؟ یکجاست چه جواب ياالن اگه بپرسه شاد.جمله آروم زدم تو سرم نیبعد از گفتن ا بالفاصله

.دفعه زنگ زدم20صبح تا حاال  ده؟ازیجواب نم شویگوش يچرا شاد.یخوب شد گفت-خاله توران

.تایآن اهتیتو اون سق س يا
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 الیخیمنم گفتم ب.شهیفکر کنم داره ماهانه م.کردیشکمش درد م.امروز حالش خوب نبود.منم تو راه دانشگام.خوابگاهه يواال خاله شاد-

.کنه استراحت کمیکالس امروز بشه و 

.دمیشن یرو از پشت گوش دیکش یکه از سر آسودگ ینفس يصدا

.یکه واستون فرستادمو براش دم کن يفقط اون جوشونده ا.ایند يزیچ یباشه بهش قرص ادتیجان  تایفقط آن.باشه.نطوریکه ا-خاله توران

واسه دخترت؟ ای يواسه من فرستاد-

.نه ایحالش بهتر شده  نمیزنگ بهم بزن بب هی يشاد شیپ یشد رفت کالست تموم.دیمواظب خودتون باش.حسود-دیخند بازم

.چشم-

.فعال خدافظ-توران

.خاله جون يبا يبا-

که بگم زود خوب  ستیساده هم ن یسرماخوردگ هیکنم؟ میازشون قا تونمیم یک ؟تایبالخره که چ.قطع کردن تلفن رفتم تو فکر با

 سیآخه االن وقت آپاند.تو روحت يشاد.اوف.دادم به تخت هیدستام و دستامو تک نیبه سرم؟سرمو گرفتم ب رمیبگ یپس چه گل.شهیم

بود؟ دنتیترک

.کرد و رفت يبا سرمش باز کمی.رو چک کنه يشاد تیپرستار اومد تو اتاق تا وضع هی.دو ساعت گذشت یکی

حاال بخاطر .تو چشمام جمع شد ارم؟اشکیب موسر کالس روشن د يچطور.ستین يشاد ایخدا يوا.بلند شدم که برم برسم به دانشگاه منم

.رونیزدم ب مارستانیاز ب دمویرو بوس يشاد یشونیخم شدم پ.خدا داند گهیتنها بودنم سر کالس روشن د ایبود  يشاد یضیمر

14

عدش باال ب خوردمیم يزیبود که مطمئنم اگه چ يجور هیحالمم  یول یاز گرسنگ شدیمعدم داشت سوراخ م.دانشگاه دمیرس یحالیب با

و  دنیدیم يبود که منو تنها بدون شاد يبار نیاول.حقم داشتن.بچه ها با تعجب نگام کردن.تلو تلو خوران رفتم نشستم سر کالس.اوردمیم

بود که صورت  يبار نیاول.به کنار نایحاال ا.آروم رفتم نشستم سر جام ارمیدرب يباز یکول نکهیمن بدون ا نیدیدیهم بود که م يبار نیاول

رو  یدست ینیسنگ.ستنیباشن ن دیکه با یخاك برسرا هم موقع نیا.هینه عرفان اومده بود نه عارفه نه هان.دنیدیم شیسوختمو بدون آرا ایس

.بود ایلع.شونم حس کردم يرو

ده؟یحالت خوبه؟چرا رنگت پر تایآن-ایلع

.ستین میزیچ.خوبم-

؟ییچرا تنهاکجاست؟ يشاد نمی؟ببیزنیحرف م حالیپس چرا انقدر ب-ایلع

.مارستانهیب يشاد-کردم بغض

؟یچ يبرا.ياااو-گذاشت رو دهنش دستشو

.بودم دهیخواب شعوریمنه ب یول دیچند ساعت درد کش.دمیبود و منه احمق نفهم سشیکه حالش بد شده بود آپاند روزید-
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 يزیبهش کرد چ ایکه لع يبا اشاره ا یول.دل آرام هم متوجهمون شد.ختمیریبود و داشتم آروم آروم اشک م دهیبغضم ترک گهید

همه  گهیحاال د. مرده يکه انگار شاد زدمیزجه م يجور.کردمیبلند هق هق م يبا صدا.نتونستم خودمو نگه دارم گهید.بغلم کرد ایلع.دینپرس

.زل بزنم بهش یاشک يمابلند کنم و با چش ایلع يعرفان باعث شد سرمو از شونه  يصدا.از دخترا اومدن طرفم تاچند .متوجه من شده بود

تا؟یآن-عرفان

.کرفت تو بغل خودش ایزود اومد طرفم و منو از بغل لع عارفه

ه؟یواسه چ گهید تیگر.شهیحالش خوب م يکه گفت شاد ؟دکتریکنیم هیچرا گر گهید زمیعز- عارفه

پدر  يبرگردم خونه و تو چشما خواستمیم ییبا چه رو گهی؟دیچ شدمیمن بدبخت م ؟اگهیچ ومدیسرش م ییاگه بال.....اگه.....عارفه-

مادرش نگاه کنم؟

چه خبره؟ نجایا--

بچه ها رفتن .کردم هیکه گر دادیقرمزم نشون م يچشما نجحالیبا ا یول.نشستم سر جام و زود اشکامو پاك کردم خیس.روشن بود يصدا

زود .به من که مرکز تجمع بچه ها بودم نگاه کردم روشن.میکنار ياینشستن رو صندل هیو عارفه و عرفان و هان ایسرجاهاشون و فقط لع

.بندازه و بهم انگ بچه ننه بودن بچسبونه کهیت یآتو بدم تا از فردا ه نمیمونده بود که به ا نمیهم طفق.نییسرمو انداختم پا

اصال .ختهیریچقدر ب شیدختره بدون آرا نیا گهیخودش م شیالبد داره پ.چون با نگاه متعجبش زل زد به من.متوجه شد.دمیجنب رید

.هم خوشگلم یلیمن خ.باباته ختیریب

اومده خانوم پارسا؟ شیپ یمشکل-به حرف اومد بالخره

.ستین یمشکل.استاد ریخ- کنم يریصدام جلوگ دنیکردم از لرز یسع

.خدا کنه- تکون داد سرشو

 یچ دونمیحاال نم.کردینم ابیحضور غ وقتچیخاك برسر ه.کنه ابیدرآورد تا حضور غ ستشویل.گذاشت روش فشویو ک زشیسمت م رفت

هم که گفتم حاضر صدام انقدر  یوقت.دستمو بلند کنمو نداشتم نکهیا ییاسم منو که خوند توانا.کردنش گرفته بود ابیشد امروز حضور غ

.چه برسه به راستاد گهید دیکه بغل دستم نشسته بود هم نشن ایبود که فکر کنم لع نییپا

.يبه اسم شاد دیاسمارو خوند تا رس.زد کیاسممو ت يخودش جلو.مکث نکرد نحالیا با

زان؟یعز يخانوم شاد-روشن

.دمیکه گرفته بودم فهم يدیشد ي جهیاز سرگ نویا.شدیداشت تموم م گهید میانرژ.جواب نداد یکس

زان؟یخانوم عز-تکرار کرد دوباره

من خل  ایکردن  دایامروز همزاد پ نایا ای.هم که دوتا شده هیا هانباب يا.هیچرا روشن دوتا شد؟سرمو برگردوندم سمت هان.ایخدا يوا

دستمو بردم جلو که صورتشو کنار بزنم .دوتا صورت جلوم بود.دوباره بازشون کردم.چشمامو بستمو محکم با انگشتم فشارشون دادم.شدم

.دمینفهم یچیه گهیو د تادکه وسط راه دستم اف

15

.عقل یب يدختره -
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ه؟یچه حرف نیعرفان؟ا.ا--

با عقل؟ يبگم دختره  يخوایبگم پس؟م یچ يانتظار دار--

.بس کن.خب حاال--

.شهیخوب م يکنه چه نکنه شاد تیچه خودشو اذ نیا.نیا نطرفمیا ياونطرف شاد.افتاده يبه چه روز نیبب.بس کن ویچ یچ--

.شهیم شونیمسلمه که بخاطرش پر.دوستشه نیخب بهتر--

.شده تیرنگش مثل م.توروخدا حال و روزشو نیبب.کنه یخود کش نکهینه ا.هم بکنه هیگر.بشه شونیپر.شهن شونیمگه من گفتم پر--

اد؟یچرا بهوش نم گمایبچه ها م--

.چشمامو باز نکردم درعوض دهن مبارکمو باز کردم.کردیم نمویداشت د گهید صداهاشون

راحت سرمو  الیبا خ قهیاون گاراژاتونو من دودق نیریگل بگ قهیدق دو.همتون من راحت شم نیریدرمون بگ یدرد ب.نیریکه حناق بگ يا-

.االنم شما.کلمیکردن به ه نیو فاطمه نقطه چ نیصبح نازن.رمیبذارم رو بالش بم

 نیوا ا.روبه رو شدم هیقرمز هان افهینه که با ق ایزنده ان  نمیچشمامو باز کردم بب.ومدینم دنشونمینفس کش يصدا یحت.دیخواب صداهاشون

 دموید ي هیزاو گهید کمی.اس هیعارفه هم که وضعش بدتر از هان.بابا يا.چرخوندم شتریب کمیسرمو .شده؟نکنه تب کرده ينطوریچرا ا

.کبود نیا یاونا قرمز بودن ول.تر بود میحال عرفان از اون دوتا وخ.گرفتن يمرض مسر هیهرسه تاشون  نکهیمثل ا.نه بابا.چرخوندم

.....تا خف نیبکش ن؟نفسیدش یرنگ نیشما چرا ا-

بذار /کننیم کاریچ نجایدوتا ا نیا.خاك مخلوط.نه ها یمعمول يخاکا نیاز ا گمیخاك م.خاك تو اون سرت تایان یعنی.تو گلو خفه شد صدام

مامان  يو.تمبهشون گف يور ياونهمه در.نه.که فحش بدم ستمین تیشخص یانقدرا هم ب گهید.فحش که ندادم؟نه بابا.گفتم بهشون ایچ نمیبب

.دوتا نره غول آبرو داشتم نیا يجلو یلیقبال خ نکهیحاال نه ا.رفت تیته تغار يآبرو هک ییجونم کجا

حالت بهتره؟-مبارکشو باز کرد روشن

.بله....ببب...ب- تکون دادم و با لکنت گفتم سرمو

دنبالش گشتم .بلند شد میزنگ گوش يصدا.نجایا يدمون یواسه چ.گهیبخواب د ریبرو بگ ادیخب تو که خوابت م.چشماش قرمز بود راستاد

.تو دست عرفانه دمید

.زنگ زد يبارم مامان شاد هی.میجواب نداد یمامانتم دوبار زنگ زد ول.نهینازن-عرفان

.رو از دست عرفان که به سمتم دراز شده بود گرفتم یدستم گوش یکیدستم محکم زدم تو سرم و با اون  هی با

ن؟یبله نازن-

دختر مرد بس که تورو صدا کرد؟ نیتو؟ا ییکجا-نینازن

چم شده؟ دیبهوش اومده؟حالش بازم بد شده؟نپرس-نشستم سرجام خیترس س با

بازم درد  یکرد ول زیبار براش سرم تجو هیدکترش .گذاشته رو سرش مارستانویکل ب.درد داره کمی.چه خبرته؟بهوش اومده.آروم-نینازن

.نا نموند براش که بپرسه من چرا حالم بد شده گهیکرد د غیو و غیانقدر ج.داره
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االن  نیمن هم.توروخدا حواست بهش باشه.رسونمیمواظبش باش من االن خودمو م نینازن.نداره دنویطاقت درد کش يشاد يوا.رمیبم یاله-

.فتمیراه م

.منتظرم.باشه-نینازن

مبلو  يرفت و مجبور شدم دسته  جیبارم سرم گ ستادمیسرپا وا نکهیابه محض .دمیکه منو روش خوابونده بودن پر يمبل دو نفره ا يرو از

.رمیبگ

.گهیچه خبرته؟آروم بلند شو د-عرفان بلند شد يصدا

.سر من داد نزن-شدم طرفش براق

.قطع نکرد شویعصب ينفسا یشد ول ساکت

مارستان؟یب يریم- عارفه

.بهوش اومده.اره-

.روشن کن نویعرفان برو ماش- عارفه

.راستاد بلند شد يخواست کمکم کنه بلند شم که صدا هیهان.راستاد نه یول رونیاز اتاق رفت ب عرفان

باهاتون چند لحظه صحبت کنم؟ تونمیخانوم پارسا م دیببخش-راستاد

فقط . نبود وضع اونا هم بهتر از من.انداختم هینگاه به عارفه و هان هی.تا شاخک دراوردم دروغ نگفتم شیمرگ آرزو اگه بگم ش جانم؟به

نگاه  نیکه منظورش از ا دیفهمیآدم خنگ هم تو اتاق بود م هیاگه .راستاد بهشون نگاه کرد.سمت در  رفتیداشت م يو عاد لکسیروشن ر

ن نگاهشو يراستاد اونطور نکهیو عارفه بعد از ا هیهمونطور که انتظار داشتم هان.نفله حرف بزنم نیتنها با ا خوامیم رونیب نیکه گم ش نهیا

.حاال فقط من مونده بودم تو اتاق با خود راستاد.رونیکرد از اتاق رفتن ب

 یکه اصال ربط دونمیم.پرسمیم یسوال نیکه همچ دیببخش-دیپا و اون پا کرد آخرسر پرس نیا کمی کنمیمنگوال دارم نگاش م نیع دید یوقت

......خب راستش.....بدونم خواستمیم...یبه من نداره ول

.وقت ندارم گهیبنال د.زنهیاره پر پر مچرا د نیا.اه

.برم دیمن وقت ندارم با دیعجله کن کمی شهیاستاد اگه م-

.دیکش قینفس عم هیبار چشماشو باز بسته کرد و  هی

......زانهیمنظورم خانوم عز...يشاد-راستاد

.شمیم یکم کم دارم عصب گهید.مکث کرد بازم

د؟داستا-حرص گفتم با

حالش چطوره؟-راستاد

16

سوالش سرشو بندازه  دنیبود که راستاد بالفاصله بعد از پرس يجور هیکه شده بودم  یهر شکل یشده بود ول یچه شکل افمیق دونمینم

.نییپا
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درس  گهید.نیچ بهتر از ا.خوشش اومده يشاد نیراستاد از ا نکهیمثل ا.حرفش بو داره نیا.جان يا.يپرداز الیذهنم شروع کردم به خ تو

راستاد خوشگل .انیچقدرم بهم م. کنمیوگرنه خودم بدبختش م.منو پاس کنه يبخاطر شاد شهیمجبور م نمیا.خونمیرو نم يبداراصول حسا

بالفاصله بعد از آوردن اسم توران خاله و عمو شاپور تو  گنیم یتوران خاله و عمو شاپور چ ینیبب.بشه بچشون یچ.فوا.هم خوشگل يشاد

صدمه  یکاف يبه اندازه  ي؟شادیچ ارهیآوردو سر راستاد هم ب رضایکه سر عل ییاگه بال يوا.ون نقش بستمهران هم کنارش ي افهیذهنم ق

 يحرفا ادی. رو ببره يخواستگار ادیکه م یدفعه سر کس نیممکنه ا.ستین دیبع یچیه یاز اون مهران عوض.شه تیدوباره اذ خوامینم.دهید

.گفتم يخوابگاه به شاد میودکه اومده ب يروز نیکه اول ییحرفا.خودم افتادم

.یعشق و عاشق_گنده تو قسمت ممنوع نوشتم  یلیقرمز ورداشتم و خ کیماژ هی ""

واضحه؟-نگاه کردم يبلند کردم به شاد سرمو

.نگاه کرد بهم

 نیدور ا یو حسابکه درست  شهیباعث م نمیهم.به بابام بدم يمجبور شدم چه تعهد نجایکه واسه اومدن به ا یانیخودت درجر يشاد نیبب-

و  نیو نازن یمشک يچون عالوه بر مامان بابات دونه دونه موها.یعاشق ش نجایتو هم که امکان نداره بذارم ا.از من نیا.مسئله رو خط بکشم

که  رمیتورو واسه برادر شوهرم بگ خوامیتازه من م.اونوقت من نه یعاشق بش نجایخودمم عمرا اگه بذارم تو ا کننیخوشگل و رنگ شدمو م

""روشنه.میرو ببر ایجار يهمه  يآبرو میش يباهم جار

راستاد از سر  نکهیا دیدرس مزخرفو بخونم و به ام نیا نمیبش دیبود که بازم خودم با نیکه واسه خودم کردم ا يپرداز الیاونهمه خ ي جهینت

استاد؟ شمیمتوجه نم- وردنابروهام تو هم گره خ ياراد ریبطور کامال غ.منو پاس کنه نمونم يمحبت بخاطر شاد

مارستانه؟یحالش چطوره؟تو کدوم ب نهیمنظورم ا نینیبب....آخه چطور بگم....که نهیمنظورم ا- دوباره بلند کرد نییکه انداخته بود پا سرشو

بهتون بگم؟ دیچرا با-

.باهاش برخورد کنم ينطوریواضح و روشن جا خوردوانتظار نداشت ا یلیخ.خورد جا

چون .نیخودتونو خسته نکن خودیباشه که تو ذهنه منه ب يزیاما اگه اون چ نیپرسیم یسوال نیهمچ نیشما چرا دار دونمیمن نم استاد دینیبب-

.نیبرینم ییراه به جا

.با اجازه-سمت در رفتم

 ينگاه رو تابلو هیم درو که بست.شده بود رهیاتاق خ دیسف وارید يرو ییجا هیخشک شده بود سرجاشو به .دمید افشویق بستمیدرو م یوقت

. واسش تکون دادمو رفتم سمت راه پله يسر.کنار در واریداده بود به د هیروشن هم تک.او او "دیاتاق اسات".روش انداختم

*******

.صورتش قرمز شده بود.خوردیو حرص م رفتیتو اتاق راه م تیعصبان با

.ایخدا يبهتون بگم؟وا دیچرا با-صداشو نازك کرد و ادامه داد.... گهیم کنهیمن نگاه م يراست راست تو چشما.پررو يدختره --

.که سکسکه اش گرفت دیانقدر خند.باراد غش کرده بود ياز کارا نیامیبن

.تو بخند خورمیمن دارم حرص م.خودتو نمیجمع کن بب.مرگ-باراد

.یتناراحت شد که سراغ دوستشو گرف نمیواسه هم.ادیخودش از تو خوشش م دیخب شا-نیامیبن
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رو تو چشماش  یبرق خوشحال.اول لبخند زد دمیرو پرس يازش حال شاد یچون وقت.ستین نیمسئله ا.نه-حوصله دستشو تکون داد یب باراد

.شد یکرد و عصب رریتغ افشیدفعه ق هی.دمید

؟يدیاش نپرس گهید قیا رفو اون دوت يجواب داد؟اصال چرا از محمد ينطوریپس چرا ا.واال دونمینم-متفکرانه سرشو تکون داد نیامیبن

 بنیغر نجایدونفر ا نیا دونهیمخصوصا که م.هیرتیغ یلیخ.شدینم ياون پسره عرفان محمد يجلو یکارو بکنم ول نیهم خواستمیم-باراد

.داره دیهواشونو شد

.ادیخوشش م ياصال عرفان از شاد دمیشا-نیامیبن

.بود ومدهیخوشش ن نیمایاصال از حرف بن.باراد یشونیاخم وحشتناك نشست رو پ هی

.خانوم يه؟شادیچ يشاد-باراد

.راهو نهمهیا رهیم یک.اوه اوه-خنده ریدوباره زد ز نیامیبن

ه؟یمشکل.رمیمن م-باراد

.یتموم نکن زنیوسط راه بنز-نیامیبن

.تو نگران من نباش-باراد

.شد یحرص نیامیلب بن يلبخند رو دنیباراد با د.زنگ خورد نیامیبن یگوش

آتوسا؟ دمیساناز؟شا ای رایشونه؟المیکیکدوم -باراد

.عسلمه.االغ شکدومیه-آروم زد تو سر باراد يضربه  هیاز جاش بلند شد و  نیامیبن

.رفت تو اتاق خودش شونیمنش يحسرت زده  يچشما يو جلو رونیدنبال حرفش از اتاق باراد اومد ب به

جانم عسلم؟-نیامیبن

؟ییجونم کجا نیامیبن-دیچیپ یگوش يدختر تو هیشاد  يصدا

؟يخوایم یراست برو سر اصل مطلب بگو چ هیعسل خانوم -کاسه اس مین ریز يکاسه ا هیکه  دیاز جون گفتن عسل فهم نیامیبن

.تموم کردم يزیچ هی زنمیمن هر وقت به تو زنگ م.خب معلومه-دخترك پخش شد زیر يخنده  يصدا

شه؟یکه انقدر زود تموم م يخوریم فرستمویکه برات م ياونهمه شارژ آخه دختر جون تو-نیامیبن ينشست رو لبا لبخند

؟وووعم-عسل بلند شد غیج يصدا

بسه؟ یتومن 5سه تا .رمیگیم.باشه.زمیباشه عز-نیامیبن

.يبا يبا.حرف نزن ادیبا دخترا هم ز.اریمنم زود ب يشکالتا.مواظب خودت باش.آره خوبه-عسل

شد بعد با  رهیخ یچند لحظه به گوش شهیهم مثل هم نیامیبن.قطع کرد ویزود گوش شهیده و به عادت همجوابشو ب نیامیمنتظر نموند بن اصال

.زشیلبخند بزرگ رفت نشست پشت م هی

*******

 رمیمیهم امروز که من دارم از خواب م یعوض ينایمب نیا.کنم هیگر خواستمیم گهید.باعث شد تا چشمامو باز کنم میزنگ گوش يصدا بازم

.شه داریانقدر زود از خواب ب شبید یبا وجود مهمون تونهیمن موندم خودش چطور م.گرفتهکرمش 
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.تا دوباره خواب به خواب رفتم دیچقدر طول کش دمینفهم.شه نیتا دوباره چشمام سنگ دیچند لحظه طول کش.قطع شد میگوش يصدا

.خت باالنشستم سر جام که سرم خورد به ت عیانقدر سر.محکم خورد به پهلوم بالش

.نگاه کردم دیخندیکه بالش به دست مونده بود باال سرم و داشت غش غش م یعوض الیگرفتم تو دستم و به دان سرمو

.رونیگمشو از اتاقم ب.يآدم نشد یزن گرفت.شعوریب یعوض-

.شاالیا يکه رو آب بخند يا.بود دنیکه بهش دادم فقط خند یبه اونهمه فحش واکنشش

.مینهار بخور نیخوایصورتتو بشور مپاشو دست و -الیدان

.بچه پررو گهید برو د.امیاالن م رونیبرو ب.گهیخوب د هیلیخ-

که کنارش  یمیبه تقو وتریکامپ يجلو ستادمیو رفتم وا نییپا دمیاز تخت پر یجیبا گ.رونیخنده بالشو انداخت رومو از اتاق رفت ب با

.دیروز مونده به ع 4خب پس فقط .اسفند 26.شد رهیکرده بودم خ زونیآو

و  میخوریغذا نم زیم يرو چوقتیمن موندم ما چرا ه.سفره رو پهن کرده بودن.راست رفتم تو هال هیدست و صورتمو شستم  نکهیاز ا بعد

.میسه بار سفره پهن و جمع کن يروز کنهیمامان مجبورمون م

؟يدست کرد زویبازم خورشت عز.جان-بهم و رو به مامان گفتم دمیمال دستامو

؟يریبگ ادی يخوایم یک.ترش واش.نه زیخورشت عز تایآن-از حرص چشماشو بست آرزو

.چوقتیه.کامال معلومه-

تو دختر؟ یخوابیچقدر م- دیخند مرصاد

ن؟یش داریانقدر زود ب نیشما چطور تونست.آخه دمیخواب 3ساعت  شبید.نیبابا انصاف داشته باش-

.میستیما مثل تو تنبل ن-عاطفه

.ایاریدرم يعروس باز يبازم دار- کردم چپ نگاش چپ

که استاد راستادبه زبون  یاز وقت.ادیز یلیاونم خ.بود ریفکر درگ یرفتار کنم ول يعاد کردمیم یسع نکهیبا ا.نگفت یچیه گهیو د دیخند زیر

 يبزنه و باعث شه فکر شاد یفحر يبه خود شاد میدارم که مستق نویعالقه داره مدام ترس و استرس ا يبهم فهمونده که به شاد یزبون یب

.شههم مشغول 

بابا هم که رفته بود رشت .میدرآورد و ظرفارو شست هممون تو هال ولو شد يباز نیریسفره جمع شد و عاطفه خانومم خودش نکهیاز ا بعد

.جلسه داشت

.به سر نکبتش رهیگیم یر سر چه گلخان آخ مانیسلطان سل نمیبود که بب ونیحواسمم به تلوز دادمیاس ام اس م يکه به شاد همونطور

.اونو  گهید برهیبذار رو و.تایاه آن-مامان هم بلند شد يصدا میاس ام اس گوش يبلند شدن صدا با

.ایمامان جون اعصاب مصاب ندار.اوف اوف-

؟یکنیم ياس ام اس باز یبا ک يدار نمیاصال بگو بب-مامان

.زمیبا شوهر عز-

.دایش نکشحرفا نیدست از ا ایح یب-مامان
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.شونه هامو تکون دادم دمویخند

دکتر؟ نیبر نیخوایبعد از ظهر ساعت چند م-که مامان دوباره گفت نوشتمیرو م يشاد جواب

چطور؟.يوقت گرفته شاد میو ن4واسه -

.دمیپرس ينطوریهم-مامان

مارستان؟یب دشیودت برخ يخبر بد يشاد يمامان بابا ای نایبا مامان ا نکهیبدون ا شهیمن هنوزم باورم نم-آرزو

.بعدشم زنگ زدم به شاپور عمو گفتم.به مامان گهیبابا جان فرداشبش زنگ زدم گفتم د-

 نهوید.که عملش کنن ينامه رو هم امضا کرد تیرضا ریتازه ز.مارستانیب شیبرد تشیورداشت 12شب ساعت .حرفه یلیبازم خ-آرزو

؟يتو مسئول بود مردیاگه م یدونیم

.بال نسبت بگو هیخانومم -مرصاد

.الفاظ حال بهم زن استفاده کرد نیمن از ا يبازم جلو نیا.ششیا

.آبم روش هی دهیحاال که زنده اس و منو تورو هم درسته قورت م-

.دادهیبگه کاراشو انجام م يزیچ یبه کس نکهیسرخود بوده و بدون ا شهیدختره هم نیا.که ستین یبیعج زیچ-الیمدان

 نکهیا ن؟جزیبکن نیتونستیم کارینصفه شب چ 12ساعت دادمیبه شما خبر م زدمیو بگو اگه من همون لحظه زنگ مباهوش لطف کن  يآقا-

داشت؟ يا گهید ي جهیو قبرستون برسه نت وی یس يو آ وی یس یو س مارستانیتوران خاله غش کنه و کارش به ب

.تمرو بفرس يرفت واب اس ام اس شاد ادمیاوه اوه .دیتو دستم لرز میگوش

رو ببرم دماغشو  يشاد خوامیهم م ندفعهیا.نگفتم یچیه یشکیاصال دلم خواست به ه.نیاه حواسمو پرت نکن-غر غر کردم نایآرزو ا سر

.گمینم شکدومتونیعمل کنه به ه

.هیقلم هیعمل کنه؟اون که دماغش قلم خوادیدماغشو؟مگه م-حرف من چشماش گرد شد دنیبا شن آرزو

عمل  خوادیم نمیواسه هم.دهیمهسا ورم کرده و هنوزم نخواب يبار دماغشو کوبوندم به کله  هیچون من  گهیم.نگخ يدختره .دونمیچه م-

.کنه

که بذاره منم عمل کنم  یکن یمامانمو راض یتو نتونست یول کنهیهم داره دماغشو عمل م يشاد.مرصاد نیبب- حمله کرد طرف مرصاد آرزو

.رو یکوفت نیا

به جون من؟ يخواهرتو بنداز یخواستینه؟فقط م گهید یخواستیم نویهم-ن گفترو به م.دیخند مرصادد

.بود يشاد.رفت رو لرزه لرزه میگوش.جوابشو بدم بلند شدم رفتم تو اتاقم نکهیوبدون ا دمیخند منم

هان؟-

؟يساعته بهت اس دادم جواب نداد کی؟يدیچرا جواب نم- يشاد

.اه.بدم حیبه پونصد نفر توض دیبا دمیم اس منفر دارم اس ا هیبه .نایاز دست مامان ا-

ام؟یمن ب ایدنبالم  يایخب حاال تو م- يشاد
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.ارمیم الویدان نیماش.بابات بشم نیسوار ماش ترسمیم.امیمن م-

بابام چشه مگه؟ نیماش.وا- يشاد

رو چه  یبه اون گندگ نیماش ینکینم یآدم که رانندگ نیع.شهیزیچ یلیدست فرمون توئه که خ نیا.ستین شیزیبابات چ نیماش زمیعز-

.ارمیم نیماش. من موندم يدیتکون م یشکل

خودم.ياریتازه خزتم ب يد یپس اون س.باشه0يشاد

.اوردمیهم م یگفتینم-

.گمشو- يشاد

.دمیتو دستم نگاه کردم و خند یگوش به

17

 یهم سفارش کرد که آروم رانندگ یتازه کل.بدهکردم تا لگنشو بهم  یرو راض الویو ناز و ادا دان ختنیعشوه ر یاز ظهر با کل بعد

.فتادمیخوردم م یپ یداشتم به پ گهید.ینکن ادیآهنگو ز يصدا.ینش مهیجر.کمربندتو ببند.کن

 يفاصله .گاز يکردم بعدشم پامو گذاشتم رو ادیآهنگو تا آخر ز يصدا یاول یاصل ابونیبه خ دمیرس نکهیهم یول.آروم رفتم ابونویسر خ تا

 يصدا.بدو بدو رفت تو نیماش دنیبه محض د.تراس مونده بود يرو.رفتم هیثان60 يتو نارویا يخودمونو شاد يخونه  نیب هیا قهیدق 5

.باز و بسته شدن در نشدم يکه اصال متوجه صدا بود ادیآهنگ انقدر ز

؟يکرد ادیز نویمگه؟چرا انقدر ا يکر.يوووه- يشاد

آخه؟ یکنیچرا حس و حال آدمو خراب م.شعوریاه ب-

.حس و حالت تو حلقم.اوه اوه- يشاد

.یشیتو گلوت خفه م کنهیم ریگ.شهیجا نم-

گشاد شده داشت  يکه با چشما دمیمحلو د يراهب سوپر میدیکه رس نایا يشاد يسر کوچه .کردم و راه افتادم ادیز ستمویس يصدا دوباره

.ددر اوم کایالست غیج يپامو گذاشتم رو گاز که صدا.کردیمارو نگاه م

.مید برو که رفت.وهوی-

.دراومد غمیزد جلو که ج يشاد یصورت رهنیبه آهنگ پ دیرس نکهیهم.میو با آهنگ خوند میردآورد يطول راهو مسخره باز تمام

.نمیبرگردون بب.جلو يزد یواسه چ یعوض-

.دهیحالت تهوع بهم دست م نمیبیم یصورت رهنیهرجا پ.خورهیحالم داره ازش بهم م گهید يآهنگو گوش داد نیانقدر ا.اه- يشاد

.یخودته که کال آنرمال ریتقص گهیخب اون د-

دو  يانقدر گوش داده بودمش که همه  گهید یول.ادیاهنگ خوش م نیتا حد مرگ از ا يوا.کردم شتریبرگردوندم عقب و صداشو ب خودم

بازم گوش  خواستیو دلم م ومدیزش خوشم ما شتریب دادمیبهش گوش م شتریب یحال من هرچ نیبا ا.ومدیازش بدشون م امیرو ور

و خودمم شروع  دمیکش فیخف غیج هی.شیلکیبه قسمت گ دیرس نکهیتکون دادم تا ا تمشیبا ر سبمتن آهنگ که شروع شد سرمو منا.بدم

.کردم به خوندن
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.میکه کفاش ن من

.کفشه عضب الکو یبدوزم ت میکه کفاش ن من

.مین اطیکه خ من

.درزه عضب الکو یم تبدوز مین اطیکه خ من

.میکه نجار ن من

.تخته عضب الکو یبزنم ت میکه نجار ن من

.سر عضب ال کو یبال ت یم

.سر عضب الکو یبال م یت

.خنده ریبلند زد ز ينتونست خودشو نگاه داره و با صدا گهیمن د يادا اطوارا دنیگرفته بود با د افهیکه تا حاال ق يشاد

****

.م تاب دادمتو دست نویماش موتیر

اد؟یگفت م یمطمئن-

.تند تند گفت باشه پس من برم حاضر شم امیب خوامیم تایتا پشت تلفن بهش گفتم با آن.آره بابا- يشاد

؟ینیمنو بب یخوشبخت يچشم ندار.گهیمنو نداره د يشوهرم طاقت دور ؟خبیکنیمسخره م گهیچرا د- دمیخند زیر

.دوندداد و با حالت چندش روشو برگر نیچ دماغشو

داشتم تحمل کردم و دم  یعل ریکه به ام یحال بخاطر عشق نیبا ا یجهنم ول شهیم میاگه بخوام با تو وصلت کنم زندگ دونستمیمن که م-

.يدیکه چقدر منو حرص م گمیبهش م ادیبذار االن ب.شمیساکت نم گهید ینزدم ول

.سالم خانوما--

.با خنده برگشتم طرفش یعل ریام يصدا دنیشن با

حالت چطوره؟.زمیسالم عز-

.نیشماها هنوز نامحرم.زود زود.از هم نیریفاصله بگ.شیک شیک-نمونیاومد ب يشاد

.منو شوهرم دخالت نکن یخصوص یتو زندگ.برو اونور تا نزدم شل و پلت کنما-

.بگن عموم پسرشو دست من سپرده دیخانوم محض اطالعت با تایآن- يشاد

 ثیخب يگل پسرو دست تو نیا ینانیاصال عموت با چه اطم نمیبب.مراقب خودش باشه تونهیت که اصال نمپسر عمو يبرا رمیبم یاله.یآخ-

سپرد؟

.یگفت من مواظب پسرش باشم تا تو اغفالش نکن یهست یتو چه موجود خطرناک دونستیکه م ییاز اونجا- يشاد

.دگاه خانواده درخواست طالق بدمباش تا نرفتم دا ؟زودیبگ يزیچ هیبه دختر عموت  يخواینم یعل ریآقا ام-

.بالخره زبون باز کرد دیخندیما م يایکه تاحاال داشت با مسخره باز یعل ریام

.بابا جان من چقدر بگم که متعلق به همتونم.جنگو دعواتون شروع شد نیدیباز شما دو نفر منو د-یعل ریام
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 کمیامروز  نکهیپسر عموت مثل ا. میبر ایب-طرف پاساژ دمشیتم و کشرو گرف يدست شاد.میانداخت گهینگاه بهم د هیهمزمان  يشاد منو

.زنهیم شیش

چهارشونه و قد بلندش  کلیبخاطر ه یول.کترهیکوچ يسال از منو شاد هی. و خنده دنبالمون اومد یهم با شوخ یعل ریام.تو پاساژ میرفت

 کمیآفتاب مونده  ریانقدر ز ایشکر خدا تازگ یول.دهیتش سفآشغال پوس.قشنگه یلیصورتش خ.که دو سه سال از ما بزرگتر باشه خورهیم

 یلیخ هیچشماشم که قهوه ا.شهیم دهینور آفتاب روشن تر د ریکه ز هییموهاش خرما.یتره عوض دیبازم از من سف الح نیبا ا.شده یگندم

.بهش نداختمیمو نمنبودم اگه به زور خود تایوگرنه به مرگ خودم آن کترهیسال کوچ هیکه از من  فیح.فیح.روشنه

 یاز آب گل آلود ماه یبود که ه یعل ریوسط ام نیا.ينه شاد.نه من.چشممونو نگرفت یچیه یول.میرو کرد رویپاساژارو ز یساعت هی

.گرفتیم

قشنگه؟.نیاون کته رو بب تایان تایآن-یرعلیام

االن چه وقت کت چرمه آخه؟.اون چرمه؟نه بابا-نگاه کردم نیتریو به

.کتان.گمیاون کرمه رو م نهوید-یعل ریام

.روش ختنیر ییواسه چا دهیکه جون م هییرنگ کرم روشنش از اونا.نه کتش قشنگ بود.نگاه کردم نیتریبه و دوباره

.خوشگله یلیآره خ- يشاد

تا؟یآن يتو شد ایاز تو نظر خواست ؟تازگ یآخه ک-

.و خوشگله کیش یلیآره خ- گفتم یعل ریتوجه بهش رو به ام یب.منو درآورد يدهنشو کج کرد و ادا يشاد

.رمشیبگ میبر نییایپس ب-یعل ریام

پچ  يتو گوش شاد.میلباسارو نگاه کرد ي هیقفسه ها و بق يجلو میهم رفت يمنو شاد.رفت تو اتاق پرو یعل ریام.کیتو بوت میرفت ينفر سه

.پچ کردم

.میکن دیخر نجایا واسش از مییایکه ب میدوس پسرم ندار هی.عرضمون کنم یخاك تو سر ب-

.رفته بود ادمیتازه .داغ دلمو تازه نکن- يشاد

باعث شد  یعل ریام يصدا.خنده ریز میو بعدئ از چند لحظه هم همزمان زد میتاسف تکون داد يهمزمان سرمونو به نشونه  ينفر دو

.طرفش میو برگرد میخنمونو بخور

چطوره؟-یعل ریام

.يشد پیچه خوشت.او ال ال-

.ادیبهت م یلیخ- يشاد

رم؟یبگ نویپس هم- دیدور چرخ هی یعل ریام

 یچیهنوز ه یول.شدمیداشتم خسته م گهید.رونیب میاومد کیاز بوت يبا شاد.تا حساب کنه شخوانیپ ياونم رفت جلو.تکون دادم سرمو

از  شتریب.االن یول گشتمیبرم تمگرفیم يزیچ هیساعت اول  میتو همون ن شهیهم.دیشکیانقدر طول م دمیبود که خر يبار نیاول.نگرفته بودم

.چشممو نگرفته يزیهنوز چ یول گردمیساعته که دارم م کی
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اون مانتوئه چطوره؟ تایآن- يشاد

از کمر به .چرم نبود یچرمع ول کردیبود که آدم فکر م يجور هیجنسش .روشن بود هیرنگش قهوه ا.نگاه کردم گفتیکه م ییمانتو هی

.رده بودکتان روش خو کهیت هیهم  نشییپا

.تو پرو کنم میبر.قشنگه-

 ریرفتم موندم کنار ام يمنم از عمد با دلبر.تا بناگوشش باز شد ششین یعل ریام دنین بود که با دودختر ج هیفروشنده .کیتو بوت میرفت

.انداختم دور بازوش که با دستش برخورد نداشته باشه يو دستمو انداختم جور یعل

ه؟قشنگه؟ینظر تو چ زمیعز-

.تا بتونه خندشو کنترل کنه دیبه صورتش کش یدست هی یعل ریما

.شو نداره گهید يرنگا نیبب.اره خوبه-یعل ریام

ن؟یرو دار یچه رنگ گهیمانتو د نیخانوم از ا دیببخش- دختره يجلو رفتم

.خورهیکه دختره داره حرص م دمیدیم علنا

.سبز.يقهوه ا.کرم.فقط سه رنگش مونده-دختره

که دختره هم بتونه  ییبا صدا.نشست رو لبم ثانهیلبخند خب هی.بود یکی یعل ریرنگ کرمش کامال با رنگ کت ام.نگاه انداختم هیرنگاش  به

جان کدومو وردارم؟ یعل ریام-بشنوه گفتم

.چشم و ابرو رنگ کرم رو بهش نشون دادم با

.اونو وردار که با کت من ست بشه-یعل ریام

.ادیا رنگشم بهت ماتفاق. تایآن گهیراست م- يشاد

.شدمیخفه م گرفتمیاگه سبزه رو هم نم.گرفتمیهم که شده کرمه رو م یرو کم کن يبرا دیبا یسبزش بدجور چشممو گرفته بود ول رنگ

.ریسبزشو هم تو بگ يشاد-

.بهم نگاه کرد دیترد با

.میسوزونیرو م هیبق میپوشیهم م نیبازم ع.ریتو هم بگ.قشنگه یلیرنگش خ شیبب-

.باشه- يشاد

.با رنگ پوستم تضاد داشت.ومدیرنگشم بهم م.تنم بود پیمانتوش ک.اول رفتم واسه پرو من

.دمیو با عشوه چرخ یعل ریام يراست رفتم جلو هیو  رونیاز اتاق ب اومدم

چطوره؟ زمیعز-

.ادیبهت م یلیخ-زد لبخند

.مونهیم يرتو تنت چجو نمیبرو بپوش بب ایتو هم ب يشاد.دارمیورم نویپس منم هم-
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 کیبه محض بسته شدم در بوت.رونیب میزد کیو از بوت میدوتا مانتوهارو گرفت میاون دختر فروشنده رو حرص داد یکل نکهیبعد از ا خالصه

قرمز شدن اون دختره هم شدت خندم  ي افهیبا فکر کردن به ق.من بلندتر بود يخنده  يصدا.خنده ریز میبلند زد ییپشت سرمون سه تا

.چشماش قرمز شد و اشک توشون جمع شد دیخندیم ادیز یکه وقت شهیمثل هم مه يشاد.شدیم شتریب

 دیخندیچون خودشم داشت م یدر تالش بود که مارو آروم کنه ول یهم ه یعل ریام.کردنیتو پاساژ با تعجب بهمون نگاه م يآدما

.تونستینم

.قطع شد که پشت سرمون بود خنده هامون خود به خود یکس يصدا نیشند با

...!!!در حال خنده شهیهم--
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من حوصلم .تو خونه مینیکه همش بش نجایا ياورد يکشوند ایمنو از اون سر دن.باراد تو اون روحت يا-پاشو انداخت رو پاش یحوصل یب با

.اه.سر رفت

.اینیبیسرو وضعمو م يحاال خوبه خودت دار.ساکت شو نیامیبن-باراد

.يحال و روز افتاد نیدختر به ا هیکه بخاطر  يچقدر بدبخت شد.آره واقعا-ادبا تاسف سر تکون د نیامیبن

؟یگیم ينطوریا يبهم دار يبد يدلدار نکهیا يبه جا.يشعوریب یلیخ- مبلو پرت کرد طرفش يبا حرص کوسن رو باراد

عسل گفته اگه براش .میبگرد کمی میشو برپا-از جاش بلند شد و رو به بارادگفت.و شونه هاشو انداخت باال دیبا خباثت تمام خند نیامیبن

.دهیراه نم رازینخرم منو ش یسوغات

.االن حوصله ندارم.باشه بعدا -باراد

 ابونیتو خ دیبچرخ شا ابونارویدو دور خ رونیپاشو برو ب.ياومد يتو خونه اصال غلط کرد ینیبش ينطوریا يایب یخواستیتو که م-نیامیبن

.شیدید

اسم عسل که رو  دنیبا د.ورداشت و به صفحه اش نگاه کرد شویگوش.باراد نتونست جوابشو بده گهید نیامینب یبلند شدن زنگ گوش با

پشت تلفن منو  مینرفت رونیاالن اگه بفهمه ما هنوز از خونه ب.عسله يوا-رو به باراد گفت شدیروشن خاموش م یگوش يصفحه 

.رونیب میپاشو بر.پاشو.خورهیم

جانم عسلم؟-نیامیبن

.جون نیامیسالم بن-عسل

؟یخوب.سالم عسلکم-نیامیبن

باراد خوبه؟ ؟عمويتو چطور.خوبه خوبم.آره-عسل

منم  رونیب میاالن رفت حاضر شه که بر.عمو بارادتم خوبه خبر مرگش.معلومه که خوبم.تورو بشنوم و بد باشم يصدا شهیمگه م-نیامیبن

.بخرم یسوغات نمیریواسه عسل ش

ن؟یکردیم کاریچ نیتا حاال داشت روزیشما د ؟پسيریم يه االن داراز؟تیچ-عسل بلند شد غیج
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 یاالنم به زور بارادو راض نیهم.میاستراحت کرد میکه خسته بود روزیدختر؟د یزنیم غیچرا ج.ا-تلفنو از گوشش جدا کرد یگوش نیامیبن

.رونیکردم ببرمش ب

.واسم يدیخر ایبپرسم چ خواستمیم.یگرفت وامیمن فکر کردم تا حاال سوغات-دیچیپ یعسل تو گوش یناراض يصدا

.میبر.من حاظرم نیامیبن-باراد

.باراد هم دنبالش.تو دستش بود راه افتاد سمت در یهمونطور که گوش نیامیبن

اتو؟یسوغات یگیبخرم که م زیم زیقراره چقدر برات چ اتو؟مگهیسوغات-نیامیبن

؟ووعم-دیکش غیدوباره ج عسل

.خرمیبرات م دمید یهرچ.باشه باشه-دیندبلند خ يبا صدا نیامیبن

.يبا يبا.يرینگ یچیواسه دوس دختراتم ه.عمو بارادو از طرف من ببوس-عسل

.قطع کرد رهیبگ شویجواب خداحافظ نکهیبدون ا بازم

.سردرگم سرشو تکون داد و راه افتاد سمت لکسوس تابلوش نیامیبن

سرشو تکون  کردیلب زمزمه م ریز یهمونطور که آهنگ نمیامیبن.کردینگاه م رونویب نیماش ي شهیباراد ساکت بود و داشت از ش ریمس تو

نگاه  هی.بود حواسش جمع شد ادیتا حلق ز ستمشیس ياومد و صدا رونیب یفرع ابونیخ هیکه از تو  ينوك مداد يپژو هی دنیکه با د دادیم

 هیکه پشت فرمون نشسته بود  يچون دختر.م نداشتود ادیدش زخن یول.دوتا دختر خنده اش گرفت دنیبا د.ن انداختیماش ينایبه سرنش

.با تعجب برگشت سمت باراد.از جا کنده شد نیدفعه پاشو گذاشت رو گاز و ماش

؟يدیباراد د-نیامیبن

و؟یچ-نیامیبرگشت طرف بن باراد

.که االن از کنارمون رد شد ینیماش نیا-نیامیبن

بود؟ یمگه چ.نه-باراد

.یچیه- دادسرشو تکون  یجیباگ

که لوازم دخترونه داشت  ییمغازه ها يتو همه .عسل بود يبرا دیخر يساعت سه تا پاساژو گشتن حاال دستاشون پر از ساکا هیعرض  در

بلند چند نفر توجهشونو جلب  يخنده  يوارد پاساژ چهارم شدن که صدا.گرفتمیعسل م يبرا دنیدیکه م یسبز رنگ زیو هرچ رفتنیم

پسر  هیاون دوتا دختر و  دنیرفتن جلوتر که با د کمی.آشنا بود دیخنده اش شد يصدا.دیخندیبلندتر م يداکه با ص يربه خصوص دخت.کرد

باراد زبون حرف زدن نداره خودش  دیکه د نیامیبن.برق زد یاز خوشحال یکیاز تعجب گرد شد و چشم اون  شونیکین کنارشون چشم وج

.رفت جلو

.!!!..در حال خنده شهیهم-نیامیبن

و پشت سرشم باراد  نیامیبن دنیبا تعجب برگشتن پشت سرشونو نگاه کردن که با د.دوتا دختر همون لحظه خفه شد يخنده  يصدا

قرمز شده از  يچشما دنیکه با د تایلحظه چشماشو چرخوند سمت آن هی کردینگاه م يباراد که به صورت شاد.چشماشون از تعجب گرد شد

.نگاه کرد يبه شاد رهدوبا تمام ییبا پررو تشیعصبان
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ن؟یکنیچکار م نجایشما ا.استاد- يشاد

.نمتونیبب نجایا کردمیفکر نم.گردش میاومد-زودتر از باراد جواب داد نیامیبن

حالتون چطوره استاد راستاد؟.نطوریما هم هم-جلب کرد نویامیتوجه بن دیلرزیکه داشت از حرص م تایان يصدا

د؟یشما چطور.ممنون-نگاه کرد تایه آنبرگشت و ب يبا خونسرد راستاد

**

.میشیکنه بذارن ما هم مسلما خوب م ياگه آدم ها-کردم و کوبوندم تو صورت راستاد خیم چشمامو

 طونهیش.نگاه کرد يجوابمو بده دوباره به شاد نکهیزود به خودش مسلط شد و بدون ا یکه عضالت صورتش تکون خورد ول دمیلحظه د هی

.من زل زده به ناموسم يچشما يجلو يچه جور نیبب.ارمایکاسه دربچشماشو از  گهیم

.امیمنم االن م نیبر يتو و شاد یعل ریام - یعل ریکردم به ام رو

.بره دیکه با دیاز نگاهم فهم.شدم رهیمنم بهش خ.با تعجب بهم نگاه کرد يشاد

.فعال.دمتونیخوشحال شدم که د.با اجازه ونیخب آقا- يشاد

.راستاد مثل برنج شفته شده وا رفت و فقط به رفتنش نگاه کرد یداد ول شویه جواب خداحافظبا خند نیامیبن

.راستاد شدم يچشما خیقدم رفتم جلو و م هیاز پاساژ خارج شدن  یعل ریو ام يشاد نکهیاز ا نانیاطم با

.شد رهیبه من خ اونم

؟یهست یچجور آدم گهیتو د-راستاد

اون خوشبخت  نکهیا يفقط برا.حاضرم از خودم بگذرم یحت.يهرکار.کنمیم يدوستم هرکار نیبهتر یخوشبخت يام که برا یمن آدم-

باهات برخورد  يا گهیوگرنه جور د.دست از سرش بردار.گمیبار م نیآخر يپس برا.شهیکه اون با تو خوشبخت نم دونمیم نمیاما ا.شه

.کنمیم

؟یکنیم دیمنو تهد-راستاد

.نیآروم باشبچه ها چتونه؟لطفا -نیامیبن

به حرفم  شهیهم یول.کنم دیتهد ویکه بخوام کس ستمین یآدم.یفکر کنم تاحاال منو شناخته باش-نییبلندمو آوردم پا يبستم و صدا چشمامو

که آدرس محل سکونت  فهمهیم یهم باشه به راحت یهر احمق.خودت نگه دار يمون رو هم برا یبرخورد تصادف يماجرا نیا.کنمیعمل م

.یکش رفت شیلیتحص ياز پرونده  ياز با هفت خط بازرو  يشاد

 يفکرا نیسرمو آروم تکون دادم تا ا.زدمیوگرنه مخشو م زنهیم کیکه با همه ت فیح.خوشگلتر شده شرفیب يوا.کردم به استاد روشن رو

.رونیمزخرف از کلم بره ب

.کنمیخواهش م.نیبر نجایاز ا کنمیاستاد ازتون خواهش م-

.شدم رهیتو چشماش خ.با عجز و التماس.با غرور نبود نباریا یول.رف راستادبرگشتم ط دوباره
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حرفو  نیکه ا دونمیم يزیچ هیمن .ممکنه ریغ یول.منم هست يآرزو نیخوایکه شما م يزیچ.نیبر نجایاز ا.کنمیبهتون التماس م-

من به فکر .فتهیشما ب يبرا یاتفاق خوامیمن نم.نهیهم به شما وابسته شه و صدمه بب يممکنه شاد ينطوریا.کنمیخواهش م.زنمیم

.نینیبب یبیشما هم آس خوامینم.شمام

.ادیب شیپ يشاد يبرا یمشکل نینذار.نیبر نجایاز ا کنمیخواهش م-کردم بغض

.متعجب راستاد و روشن ننداختم يبه صورتا یتیو اهم رونیبدو بدو ار پاساژ رفتم ب.منتظر نموندم تا جواب بده گهید

********

.ن در حال رفت و آمد بودنوتوجه به دوتا پسر ج یمردم ب.به باراد نگاه کرد که مثل مجسمه خشک شده بود نیامینب

.اونم مثل عالمت سوال شده بود ي افهیق.برگشت سمتش.باراد يقدم رفت جلو و دستشو گذاشت رو بازو هی

عالمت  هیو .بازم جفتشون ساکت بودن.نشست پشت فرمون نیامیبازم بن.پاساژ برد یبگه بارادو سمت خروج يزیچ نکهیبدون ا نیامیبن

.صداش کرد یعل ریبا اسم ام تاین که آنوجفتشون که وجود اون پسر ج يمجهول برا

*******

19

 تیعوض نیعصر تا حاال تو ا روزیاز د.هیبود که سر دردم عصب نیا لشمیدل.کردنیاثر نم خوردمیکه م ییدر حال انفجار بود اما قرصا سرم

 یحرف چیو تا خود خونه ه نینشستم تو ماش یحرف چیبدون ه يو شاد یعل ریمتعجب ام يچشما يجلو رونیب میاز پاساژ که اومد.بودم

که راستاد بلند  شدیباورم نم.چوندمشیپ يجور هیزبونم حرف بکشه  ریبهم زنگ زده و خواسته از ز يشاد یهرچ متاحاال ه روزید.نزدم

.هیساعت فاصله مگه شوخ 22.راه نهمهیا.اومده نجایتا ا رازیشده و از ش

خاص خودشو  يها تیخونواده بودن حساس يبچه  نینوه و اول نیاول.هم وجود داره يشاد يمهران،مشکل مامان بابا يبر مسئله  عالوه

خونشون نگاه هم  يتادختر مغرور و سرسخت که به نوکر کلف هی.خان زاده بود يمامان شاد.یخان هم باش يبخصوص اگه نوه .داره

زبونزد خاص و عام  شونیبا اصل و نصب بودن و اصالت خونوادگ یلیخونواده اشون خ یپسر خان نبوده ول نکهیعمو شاپور هم با ا.کردهینم

سرشم پ.پدر بزرگ توران خاله يخونه  بردیو م کردهیوارد م جانیهم که از آذربا ییپارچه ها نیپدر بزرگش تاجر پارچه بوده و اول.بود

با  ادیم ایبه دن يچهار سال بعد از ازدواجشونم شاد.کنهیو واسه پسرش پسند م نهیبیرو م لهپدر عمو شاپور همونجا بوده که توران خا یعنی

ما  يخونه  ادیب خوادیهر وقت م.کننیم فیتکل نییتع يواسه شاد لیفام يهمه .نوه هم از طرف پدر هم از طرف مادر نیاول.محافظ  ایدن هی

سر دردم  شهیفکرشم باعث م یحت.اوف.اونم راه دور.بخواد ازدواج کنه نکهیا حالبه  يوا گهید.رهیاجازه بگ دیسر کوچشونم با يسوپر از

همون .رستانیتو کالس سوم دب گهیتو بغل همد يدونفر.افتاده بود روش يعکس منو شاد.روشن خاموش شد میگوش يصفحه .شه شتریب

.میکرد یطونیش یمدرسه و کل میه بودرو برد یگوش یمکیکه قا يروز

؟يبله شاد-

؟يچطور.تایسالم آن- يشاد

؟یکنیم کارایخبر چ ؟چهيتو چطور.خوبم-

.نجایا ایپاشو ب يکاریب ؟اگهیکنیم کاریچ نمیزنگ بزنم بب هیگفتم .هم خونه نبود یکس.بودم کاریب.منم خوبم- يشاد
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.رو تخت دمیدارز کش.کارمیمنم ب-

.حوصلم سر رفته..نجایا ایو بخب پس بلند ش- يشاد

.دمیبهت خبر م.دهیبابام اجازه م نمیبذار بب.باشه-

.بجنب.منتظرم- يشاد

.دادیخبرو گوش م يمبل و داشت طبق معمول اخبار شبکه  يبابا نشسته بود رو.از قطع کردن تماس رفتم تو حال بعد

بابا؟-انداختم تو بغلش خودمو

؟يخوایم یباز چ- چپ نگام کرد چپ

.ازت خوامیم يزیچ کنمیمن هروقت تورو بغل م ؟مگهیچ یعنی.بابا- نگاش کردم یراضنا

؟یکنیفکر م یخودت چ.دونمینم-بهم انداخت هینگاه عاقل اندر سف هی

.کنمیمرتب بغلت م ينطوریه؟ایخب حاال مگه چ-دمیخند

.ه کردنم برسمبگو و برو دنبال کارت بذار منم به اخبار نگا.يخوایم يزیچ هی دونمیمنکه م-بابا

نا؟یا يشاد يمن برم خونه  يذاریم-

؟یواسه چ-بابا

.ششیسر برم پ هیگفت من .خونه تنهاست-

نجا؟یا ادیخب اون چرا نم-بابا

م؟یتنها باش قهیدو دق يمنو شاد ذارهیآرزو م نجایا.میحرف بزن یدو کلمه خصوص میبخوا دیشا.ا-

.نیا گهیهمش ور دل همد ایتازگ.نیزنیشما دوتا مشکوك م.الزم نکرده رمینخ-بابا

بابا؟.نکن تیاذ گهید نیبابا آفر. بابا-بهش دمیکنه چسب نیع

تا؟یآن يخوایم یچ-مامان

.خونه تنهاست اخه.ذارهیبابا نم نایا يشاد يبرم خونه  خوامیم-پشت سرمو نگاه کردم برگشتم

.سونتتپاشو حاضر شو به مرصادبگو بر-به بابا انداخت و گفت ینگاه هی مامان

.گهیکشکم د نجایمن ا یعنی.دستت درد نکنه خانوم-بابا

.خورهیمغز مارو م زنهیبمونه خونه انقدر حرف م نیا گهیبذار بره د-مامان

مامان؟.ا-گرد کردم چشمامو

.نمیبب گم؟پاشویمگه دروغ م.کوفت مامان-مامان

 غیشال ج.دمیپوش میصورت یمشک کیبا تون مویمشک یم و شلوار لبلند شدم رفتم تو اتاق تیتو باطن با رضا یظاهر با اخم و تخم ول به

اجق  ي افهیق نیبا ا خواستمینم نحالیبا ا یکنم ول شیآرا ومدیم میسخت.مشهد زن بابابزرگم بودو سر کردم هیرو هم که سوغات يا یصورت

بسه  گهیخب د.خب فرشته تر شدم یبودم ولالبته فرشته .فرشته ساختم هیربع از خودم  هیدست بکار شدم و تو  ودز.رونیوجق برم ب

.يتوهم زد ادیز.تایآن
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د؟دمرصا-زدم داد

شده؟ یهان؟چ-خودشو رسوند به اتاق دهینکش هیسه ثان به

.منو برسون-لبخند مظلومانه زدم هی

حاال؟ يبر يخوایکجا م.دمیترس يداد زد.کنه کارتیخدا بگم چ يا-رونیفوت کرد ب نفسشو

.نامزدم يحداقل منم االن مثل تو رفته بودم خونه  یکن دایواسه ما پ یشوهر نتونست هیکجارو دارم برم؟تو هم که  يشاد يمن به جز خونه -

.امیبرو منم االن م ایب.ایباز شروع کرد-دیخند

.نگیبپر بپر رفتم تو پارک نایکردن با مامان ا یخونه و خدافظ يدایکل لمویموبا یتکون دادم و بعد از برداشتن گوش سرمو

هاشونو  افهیبود نتوستم ق يها دود شهیمنتها چون ش.هم داشت نیپارك بود که دوتا سرنش یمشک 206 هی نایا يشاد يخونه  يجلو

.انداختم 206 هی گهینگاه د هی یچشم ریبستم ز یواسه مرصاد دست تکون دادم و همونطور که درو م.دمید شونویفقط سا.نمیبب

.زمسالم بر همسر عزی.به– رفتم باال یکیهارو دوتا  پله

.نجایا ایب تایآن-اضطراب اومد جلو با

شده؟ یه؟چیچ-.شدم نگران

.در يساعته که مونده جلو میاالن ن.نجایمهران اومده ا- يشاد

دمش؟یساعت؟کجاست؟پس چرا من ند می؟نیچ-گرد شد چشمام

.از دوستاش یکی نیخونه نشسته تو ماش يجلو- يشاد

.دمینشونش م.یعوضآشغال - مشت کردم دستامو

 یروشن کرده و آماده اس که حرکت کنه اما وقت 206ِکه باز کردم متوجه شدم  اطویدر ح.که اومده بودمو برگشتم یهمون راه تیعصبان با

بلند  يکه با صدا يبه شاد یتوجه.خاموش کرد و زل زد بهم نویماش دیمعلوم بود که خود مهرانه منو د شهیبودن ش نییراننده که حاال با پا

.نیماش يتا برگردم نکردم و رفتم موندم جلو کردیمداشت صدام 

**

________________________________________

20

دختره انقدر قرمز شده؟ نیچرا ا.اوه اوه اوه.هیاونم شاد ست؟اوناهاشین تایآن.رونیاومد ب یکی.باراد باراد نگاه کن-نیامیبن

.برهچه خ نمیساکت شو بذار بب-باراد

.واضح تر بشنوه زنهیرو که معلوم بود داره داد م تایآن يتا صدا نییپا دیکه اجاره کرده بودنو کش ینیماش ي شهیدنبال حرفش ش به

؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا یآشغال عوض-تایآن

 يصدا.رهیت هییصاف خرما يموهابا .قد بلند چهارشونه.داشت یدرشت کلیه.شد ادهیجلوش مونده بود پ تایکه آن يا یمشک 206پسر از  هی

.که آروم باشه خوادیهم م تایو از آن زنهیمعلوم بود که داره آروم حرف م.شدینم دهیاون شن
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.گمشو نجایپس از ا.نداره که با تو بزنه یحرف چیاون ه.یحرف بزن يبا شاد يخوایم یکنیتو غلط م- يشاد

باهات  نکهیچه برسه به ا.نهیبب ختتویر یحت خوادیاون نم.برو نجایگفتم از ا-زد هم تو جوابش بلند تر داد تایآن.گفت يزیچ هیپسره  بازم

.حرف شرتو کم کن یپس ب.حرفم بزنه

واسه  يکه دار ازیته پ ای يازیسر پ ؟تویکنیدخالت م يداره که دار یدختره احمق اصال به تو چه ربط- شد و اونم داد زد یعصبان نباریا پسره

؟یکنیم يدارم بهش حسود يکه من به شاد ياز حد شیب يبخاطر عالقه  دمیشا؟یکنیم فیتکل نییتع يشاد

و باراد  نیامیبن.هیسروصدا بخاطر چ نیا ننیتا بب رونیاطراف باز شده بود و مردمم سرشو انداخته بودن ب يخونه ها ياز پنجره ها یبعض

شد و  ادهیپ 206از  گهیپسر د هی.کرد شتریب شونویانکه به صورت پسره خورد نگر یمحکم ي دهیکش يصدا.شدنیداشتن نگران م گهید

.رفت موند کنار مهران

جلوت  یکه ک نیکور شده اتو باز کن و خوب بب ياون چشما چارهیمثل تو حسادت کنم؟بدبخت ب ییسروپا یآدم ب يمن؟من به عالقه -تایآن

همه .يدیچند نمونه اشم خودت د.کننیم یو جلوم قربوننگاه بهشون بندازم خودشون مین هیمن  نکهیا يشهر برا نیا يپسرا.ستادهیوا

بگم  دیدرمورد سوالت هم با.کنمیخونم هم قبول نم يجلو یبه دربون یکه من حت.چارهیمثل تو آدم جعلق ب یکینه .تخانواده دار و با اصال

 دیکه بع.یستیمن وا يجلو دیکن که با فکر نمیبه ا یجلوش سبز بش یبه بعد اگه خواست نیپس از ا.شمیوص لیوک.ام يشاد يمن همه کاره 

.یعرضه شو داشته باش دونمیم

 يجلو.ساعت هیروز و  هیتو .نیتوه نهمهیا.هضم بود رقابلیبود براش غ دهیدختر شن نیکه از ا ییحرفا.تایبرداشت طرف آن زیخ مهران

شد اما  کیقدم هم بهش نزد هی یحت.کون نخوردهم از جاش ت متریلیم هی تایآن.قابل تحمل بود ریغ شناسنشیآدم که همه هم م نهمهیا

و رفت  رونیاز خونه اومد ب مهیاوضاع وخ دیکه د يشاد.بشه تایآن کیبود محکم اونو گرفت و نذاشت که نزد ندهکه کنار مهران مو يپسر

خودشم  نیامیبن.اد کنهمحمدرضا آز يگرفته بود تونست خودشو از دستا يتازه ا يروین يشاد دنیمهران که با د.رو گرفت تایدست آن

باراد .تو مشتش بود تایبه خودش اومد که دست مهران واسه فرود اومدن به صورت آن یمانفقط ز.شد ادهیپ نیاز ماش يو چطور یک دینفهم

.ان یبطرفم از دست مهران عص هیدونفرن از  نیا يشدن سروکله  دایپ جیطرف گ هیاز  تایو آن يحاال شاد.هم بالفاصله کنارش قرار گرفت

؟یکنیم یچه غلط يتو دار.یه-نیامیبن

.شد رهیبه مهران زد به خودش اومد و به اون خ نیامیکه بن یحرف دنیبا شن تایآن

؟یهست یک گهیتو د.یدستتو بکش عوض-رونیبکشه ب نیامیتقال کرد تا دستشو از دست بن مهران

.یشرتو کم کن يواسه خودت دردسر درست نکرد نیاز ا شتریتا ببهتره .ستیبه تو مربوط ن گهید نشیا- باراد بلند شد يصدا نباریا

؟یبکن یچه غلط يخوایم نمیدردسر درست کنم بب خوامیم ؟اصالیکنیم دیمنو تهد يجوجه تو دار نمیبب- مهران

که واسه  ییمثقال آبرو هیبذار اون .زنگ نزدم سیگم کن تا به پل نجایببند و گورتو از ا فتواون دهن کثی—بلند شد تایآن ادیفر يصدا بازم

.پدر بدبختت مونده حفظ بشه

.میسوارشو بر.مهران اریدرن يباز نهوید-نیسمت ماش دیمهرانو گرفت و کش يبازو محمدرضا

.که سرجات بنشونمت خورمیقسم م.کنمیمن بالخره تو دختر پررو رو آدم م- مهران

.یبکن يکار ینتون ترسمیدست تنها م.ند نفرو واست بفرستمبگو چ یخواست یکمک يرویاگه ن.بکن خوادیکه دلت م یهرغلط-تایآن
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.کنهیم دیداره منو تهد یعوض کثافت

.یبکن يکار ینتون ترسمیدست تنها م.بگو چند نفرو واست بفرستم یخواست یکمک يرویاگه ن.بکن خوادیدلت م یهر غلط-

بود هممون ساکت و نگران به اون نگاه  ستادهیهم کنارش وا یعل ریام عمو که یعل ادیگشادشو باز کرد که بازم زر بزنه اما با فر دهن

.میکرد

چه خبره؟ نجایمعلومه ا چیه-عمو یعل

.تو میبر ایب.ستین یچیعموه یچیه-عمو رو گرفت یرفت جلو و دست عل.کردیم هیداشت گر گهید يشاد

.عقب ر؟برگردیام یکنیم کاریچ يدار-مهران که راهشو سد کردم يرفت جلو یعصب یعل ریام

نه؟ ایآدم کنه  نوویح نیا دیبا یکیبالخره .برو کنار تایآن-یعل ریام

ارزش نداره .ولش کن.آشغال از آدم شدن گذشته نیکار ا-نشسته بود نگاه انداختم نینفرت به مهران که حاال به زور محمدرضا تو ماش با

.یکن فیخون خودتو کث

بده؟ حیتوض خوادینم یکس-عمو یعل

.کنم فیتو من واستون تعر میبر نییایب-

.شد رهیخ کردیداشت به ما نگاه م ربرنجیش نیاستاد روشن و اون راستاد ماست که ع به

.هیطوالن کمیماجرا . انیهم ب ونیآقا نیا يعمو اگه اجازه بد-متوجه نگاه مشکوکش به اونا شدم زود گفتم یوقت

.بود نایا يشاد اطیکه خونشون تو ح يآقاجون ،پدربزرگ شاد يخونه سمت  میسر تکون داد و ههمون راه افتاد دیترد با

 نکهیواسه همه شربت آورد و بعد از ا یزن عمو،زن عمو عل میمر.ییرایتو پذ میهممون نشست.نگران شد دنمونیبا د يبزرگ شاد مامان

.دمیگوشم شن ریپچ پچشو ز يصدا.تعارف کرد نشست رو مبل سمت راست من

ن؟یکرد کاریچباز -زنعمو میمر

.اون مهران کثافت بود ریتقص.مینکرد يچکاریبابا به جون تو ما ه-جوابشو دادم يهمونطور منم

ن؟یشروع کن نیخواینم-عمو یعل

 خیجنازه  يدستا نیدستاش ع ينطوریاسترس داره هم یوقت شهیهم.که رو مبل سمت راستم نشسته بود تو دستم سرد شد يشاد يدستا

.بندهیم

.کردم و خودم به حرف اومدم سیبزنه لبمو با زبونم خ یحرف خوادینم دمید یوقت

.دانشگاه هستن يدکتر روشن از استادا يدکتر راستاد و آقا يآقا_به راستاد و روشن اشاره کردم_ونیآقا نیا-

.کردن دییمنو تا يسر حرفا يبا اشاره  نیو رنگ نیسنگ یلیاونا هم خ.بهشون نگاه کرد یعمو چپ چپ یعل

کنن؟یم کاریچ نجایخب ا-عمو یعل

.نیشما برس نکهیچند لحظه قبل از ا.میدر باهاشون روبه رو شد يدرواقع جلو.مشونیدیامروز د نیما هم هم.میدونیراستش نم-
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 کشمیبزنه زبونشو از حلقومش م یکه رفتم بهش فهموندم اگه حرف يمنم با چشم غره ا.چشماشو گرد کرد و به من نگاه کرد یعل ریام

.رونیب

از فردا مردم دوباره چقدر پشت سرمون حرف  یدونیخونه؟تو م يجلو نیدعوا راه انداخته بود کرد؟چرایم کاریچ نجایمهران ا-عمو یعل

زنن؟یم

.من نبود ریتقص- نییانداختم پا سرمو

 گهید یبفهم يخوایم یک؟یبزرگ ش يخوایم یک تایآن.من نبود ریتقص یگیو بعد م یکنیدردسر درست م.هیهمن شهیحرفت هم- عمو یعل

؟يو داد راه بنداز غیج ابونیمثل بچه ها تو خ یتونینم

.عمو گفت ادامه نده یبا اشاره به عل.نگاه کردم یچشم ریزنعمو ز میبه مر.شم یخال کمیتا  دادمیرو تو مشتم فشار م يشاد يحرص دستا از

دوتا . کردنیدعوا م ابونیداشتن تو خ زانیردم بگن دختر پارسا و عزم گهیدوروز د.به کنار تونیریحاال درگ- دیکش قینفس عم هیعمو  یعل

؟يکه بهشون بد يدار ین هم کنارشون مونده بودن چه جوابوپسر ج

واسه .دنیفهم تمویخودشون اوج عصبان.به روشن و راستاد نگاه کردم تیبا عصبان.نگه دارم نییسرمو پا شترینتونستم ب گهیکه گفت د نویا

.نییونا بودن که سراشونو انداختن پاا نباریا نمیهم

.يبهتره که جوابمو بد یساکت باش نکهیا يبه جا-عمو صداشو بلند کرد یعل

.رو ول کردم و از جام بلند شدم يدست شاد.تحمل کرده بودم یلیاالنشم خ نیهم تا

مردم تا حاال ده بار  نیهم.کننیدربارم م يه فکرمردم احمق چ نینداره که ا یتیاهم چیبرامم ه.اون کارارو کردم ياز شاد تیحما يمن برا-

بنشوندش سر  دیبا یکی.دراز کرده مشیاز گل شتریپاشو ب یاون مهران عوض.اون شوهر دادن و خودشونم طالقمو گرفتن نویا يمنو به پسرا

.جاش

.یینفرم تو هیحتما اون -عمو یعل

مهرانو قورت  ياون بابا نکهیا يشد؟تو دادگاه به جا یچ یکرده بود ول تیعمو شاپور ازش شکا.آره نیکنینم يکار چیشما ه نمیبیم یوقت-

 جادیخانواده مزاحمت ا نیواسه ا گهیگفتن د. گرفتن  یتعهد آبک هیشد؟ یآخرش چ.خوردشیمهران بود که داشت درسته م يبابا نیبده ا

گه؟ید نیبد ن؟جوابیشما چرا ساکت شد د؟آره؟حاالمهران گوش دا.نکن

خودتون  شیتاحاال پ.خبر داره يشاد يدلهره ها يزنعمو از همه  میاما مر.نیشما فقط از نصف ماجرا خبر دار-عمو اشاره کردمزن میمر به

 يشاد.راحت شه یاز دست اون عوض يشاد نکهیا يم؟برایدانشگاه هارو انتخاب کرد نیدورتر لیادامه تحص يکه چرا ما برا نیفکر کرد

 يکه شاد نیدنیشما اصال م.باال سرش ادیاتاقشو بشکنه و ب يپنجره  یکیداره که نکنه االن  نویا يدلهره همش .برهیمشبا از ترس خوابش ن

 يمن نبود که مهران داشت جلو ریتقص.شترهیب تشیچون اونجا امن.ییرایسالن پذ يتو برهیم خوابه؟رختخوابیاالن چند ماهه تو اتاقش نم

 ستنیشاپور عمو و توران خاله خونه ن ینبود که محمد رضا بچه محلتون جاسوس اونه و وقت من ریتقص.زدیرو چوب م يشاد اههیخونه زاغ س

ستن؟یکه مامان باباش خونه ن یاد؟زمانیشما م يخونه  یلیمدته خ هی يشاد نیمتوجه نشد.دهیرو بهش م يآمار شاد

.دیتمومش کن-که زد باعث شد من ساکت شم يادیبا فر يبزرگ شاد مامان

21
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 داشیآقاتون پ يسرو کله  گهیاالن د.مورد بشنوم نیدر ا يزیچ خوامینم گهید-دیلرزیو حرص م تیاز عصبان.میشد رهیش خبه هممون

 نیا ياومدن خودم درباره  لیشاپور و توران که از اردب.نیموضوع بفهمه؟پس بهتره ساکت ش نیا يدرباره  يزیچ نیخوایشما که نم.شهیم

.زنمیمسئله باهاشون حرف م

در پشته  نکهیقبل از ا.رونیکردم و راه افتادم طرف آشپزخونه تا از در اونجا برم ب یلب از حاج خانوم خدافظ ریسکوت ز قهیز چند دقا بعد

.رونیهم خودشو انداخت ب یعل ریسرم بسته شه ام

؟يریکجا م-یعل ریام

.شدهمرده ها دلم واسشون تنگ  شیوقته نرفتم پ یلیخ.قبرستون-حرص بهش نگاه کردم با

؟یکنیم تیاون پسر مگه چقدر ارزش داره که انقدر خودتو بخاطرش اذ.انقدر حرص نخور-گرفت تو دستش دستمو

 یعل يحرفا دهیکه منو آزار م يزیچ.واسه من نداره یارزش چیه یاون عوض-رونیب دمیکه ناراحت نشه دستمو از دستش کش يجور

با  شهیمرده هم نیا گنیاالن اون دونفر نم.پولم کرد هی يمنو سکه  بهیدوتا غر يجلو حاال گهیبه من کمتر از گل نم شهیاون که هم.عموئه

نا؟یا يخونه  ادیبلند شه ب شهیدختره روش م نیبازم ا کنهیم ررفتا ينطوریدختره ا نیا

تو  روزیکه د ستنین یینادونفر مگه همو نی؟ايدید نارویکه امروز ا یچرا به عمو دروغ گفت نمیبگو بب.یانداخت ادمیخوب شد -یعل ریام

مشون؟یدید عصریول

.نچسب يچرا خودشونن کنه ها-

خب؟-یرعلیام

کتک خوردنمو بدم  يمگه مرض دارم بهونه .شدینور م ینور عل گهیکه د میدید روزمید نارویا گفتمیعمو م یاگه به عل.خب به جمالت-

دست عمو جونت؟

تا؟یآن-رونیهم اومد ب يشاد

ه؟یچ-

؟يریکجا م- يشاد

.خونمون رمیم-

؟یانقدر زود برگشت یواسه چ گنینم نایمامانت ا ياالن اگه بر.باال میاصال نرفت.يتو که تازه اومد یول-کرد بغض

.کنهینم یفرق ریپس چه زود برم چه د.کنم فیاتفاقا رو واسه مامان تعر نیا خوامیمنکه بالخره م-

.تنهام آخه ؟منيبر يخوایم یعنیپس - يشاد

.شمیخسته م.نایا مییدا يخونه  میبر میخوایشب م.بخوابم کمیبرم خونه .حوصله ندارم گهید.انجیبمون هم-

همه دردسر راحت  نیاز ا رازیش میریدوباره م گهیدو روز د.ناراحت نباش-رفتم جلو و دستشو گرفتم.گرفتیم شیداشت گر گهید

.رفتار کن يعاد.که بفهمه يند یم باشه آقاجون اومد جلوش سوتحواست.انیب نایتا مامانت ا نجایبمون هم.خونه نرو گهیاالنم د.یشیم

.تکون داد سرشو

.برن دنبال کارشون انیبرو به اون دوتا نکبتم بگو ب-
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.میریم میخودمون دار-راستاد

 400خب باشه .واتتا صل 300.تو رو جون من ایخدا.نره نیاز ا شتریآبروم ب یاالن منو محو کن نیچندتا گوسفند نظر کنم که هم.ایخدا يوا

از در .خاك یعنی.تایخاك تو اون سرت آن يا.پس چرا محو نشدم.نه.برگشتم سمتشون.ستیهم توش ن یحرف گهیتا رند د 500بابا اصال .تا

.نیبهم زهرش کرد ومدهیهنوز ن دیاون جفت پاهاتون قلم شه که ع یکه اله يا.رونیاومده بودن ب یاصل

به خانواده .میخوشحال شد.نیکه هست کرد ینیاز ا شتریو دردسرامونو ب نیآورد فیتشر نیدیکش زحمت- به خودم گرفتم يعاد ي افهیق

.نیسالم برسون

داشت  شهیروشن مثل هم.هم با چشم بهم اشاره کرد یعل ریام.لبشو گاز گرفت يشاد.يهر یعنیبهشون نشون دادم که  اطویدستم در ح با

.نکبت آخشال.کارا با عشوه اس يبس که همه .نه پسر شدیدختر م دیبا نیا.زهنا دنشمیخند.یآخ.دیخندیم میاروم و مال یلیخ

.پررو يدختره  میرسیبالخره بهم م-دمیشن گفتیواسه خودش چرت و پرت م یلب ریراستادو که با حرص داشت ز يصدا

.ادین شیپ یشکل نیهمچ گهید دوارمیام.میکه باعث زحمتتون شد میواقعا متاسف-روشن

.کنم نتونستم عشیو ضا ارمیرو سرش درب ياون همه دختر باز یخواستم تالف یهرچ.گرتویج.مامان يوا

.کنمیم تونییمن راهنما.نییبفرما.خوشحال شدم دنتونیاز د.میدار دویام نیما هم هم-

 ریام يستمو دور بازود.دمیخند زیر زیمسخرش ر ي افهیبه ق.انداخت ینگاه چپ هی یعل ریانداخت و بعدشم به ام ينگاه به شاد هی راستاد

خونه؟ یرسونیجون منو که م یعل ریام- حلقه کردم و گفتم یعل

آره؟ دهیگرفتن از من رس يدوباره نوبت سوار- دیخند یعل ریام

اومدم دستمو از بازوش باز کنم .که يندار اقتیل.خودمو بهت بدم یافتخار همراه خواستمیمنو بگو که م.یتیشخص یب یلیخ- به بازوش زدم

.دستش گرفتتمو نذاشت یکیاون  که با

.رسونمتیخودم م.نداره یناراحت گهید.زمیباشه عز-یعل ریام

 رونیزدم و خوشحال از گرفتن نقشم برگشتم سمت راستاد و روشن تا دنبالشون برم ب ثانهیابخند خب هی

.در از اونطرفه.نییبفرما ونیآقا-

.من کار دارم میباراد بر گهیخب د -روشن

 میرفت یعل ریکردم و با ام یخداحافظ يبا شاد.رونیکرد رفت ب یخدافظ يبا شاد نکهیراستاد چلغوز هم بعد از ا.سمت در حواس رفت یب

.رونیب

.و بازم غر غرام شروع شد یعل ریام نیتو ماش نشستم

.گهیکن د نه؟عوضشیماش نمیآخه ا.اه-

؟یخوب نیبه ا نیچشه مگه ماش- زد استارت

.نیگنده سوار ش ينایماش نیاز ا نیعادت دار یشما کال خانوادگ.ترسهیم شهیسوارش م یآدم وقت.خوبه نیا يکجا-

کنم؟یعوض م نویتو راحت بشم بالخره ا ياز دست نق نقا نکهیبخاطر ا.خب یلیخ.باشه-یرعلیام

راحت شد؟ التیخ. خاك  ریز يکه منو کرد یموقع شاالیاونوقت؟ا یک-
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.دارمیاز اونارو ورم یکیاحتماال .سوناتا ادیب دیگفت قراره واسش بار جد عمو ه؟حسنیچه حرف نیا نهوید-یرعلیام

حاال؟ يوردار يخوایم یچه رنگ.من يمورد عالقه  نیخدا ماش يوا-و بهش نگاه کردم دمیپر یذوق و شوق رو صندل با

.دارمیورنم یو مشک دیکه سف دونمیم نویا یول.دونمینم-یرعلیام

.اگه داشت اونو وردار.ها شهیخوشگل م شیسوناتا رنگ مس-

 ادیصداشو تا ته ز. دیتا بناگوشم باز شد شد شمین یصورت رهنیآهنگ پ دنیبا شن.روشن کرد نشویماش ستمیتکون داد و س سرشو

.کردمیرجه موآهنگ ورجه  تمیو خودمم همراه با ر رفتمیاز رو نم یگوشم پاره شه ول ياالنه که پرده  کردمیاحساس م.کردم

.کلمیشد به ه نیصداش قطع شد و نقطه چ شیبه قسمت ترک دیرس نکهیهم

؟يقطع کرد یواسه چ.ها-

؟یشیچرا خسته نم.انوسیدق ه؟عهدیآهنگ واسه ک نیا یدونیتو م تایان يوا-یرعلیام

؟ شیدار نتیچرا تو تو ماش انوسهیجناب اگه واسه عهد دق نمیخب بب-

.کردم داشیاون ته مها پ امید یس يمنم رفتم ال ادیهنگ خوشت ما نیگفته از ا يانقدر شاد.گهیبخاطر تو د-یرعلیام

.دمیاهنگو گوش م نیهم هم گهیمن سه سال د.اهنگش قشنگه یلیانصافا خ-

.دیتکون داد و خند سرشو

.رازیش ایچندروز پاشو ب دیع التیبعد از تعط-عوض کردم بحثو

کنم؟ کاریدانشگاهمو چ یول.اتفاقا تو فکرم بود-یرعلیام

 ضیمر ؟بگويبخور بتیهفته غ هیاگه  ادیم نیحاال آسمون به زم یکالساتو رفت يهمه  شهیتوکه هم.گهید اریدرن يخرخون باز.اه-

.با من شمیپزشک یگواه.بودم

که من خبر ندارم؟ کننیصادر م یپزشک یتا حاال خانوم دکتر شدن و گواه یاز ک.اوه اوه-دیخند

.که مدرکمو گرفتم شهیم یبه دوسال کینزد- گفتم یمسخرگ با

نه؟ گهید يدار یدامپزشک يحاال دکتر-یعل ریام

.تخصصم درمان توئه.آره-

.تیشخص یب-تو سرم زد

.شه یحرص شتریتا حلق واسش دراوردم که باعث شد ب زبونمو

هم  یدانشگاه دولت و نیشما چون راه دور یکالسا تق و لقه ول التیآخر تعط.با شما ؟احتمااليایم یحاال ک.یکنیحرص نخور سکته م-

..خورمینم بتیغ ادیهم ز رسونمیهم شمارو م ينطوریا.امیمنم باهاتون م.نیاز روز اول بر دیبا نیخونیم

.خودتو بنداز به ما که يزود نینگفتم به ا گهید یول ایحاال من گفتم ب-تعجب گفتم با

.يکردیفکر م جاشمنیبه ا يداد شنهادشویهمون موقع که پ دیبا.یگفت رید.گهینه د-یعل ریام

.چتر-

.ستین يشکر خدا خبر دمینه که د ایپشتش  ستادهیبابا وا نمیآشپزخونه بود که بب يحواسم به پنجره  نیشدن از ماش ادهیپ موقع
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رفتم تو نهارمو خوردم  نکهیبعد از ا.بمونم شتریو نتونستم ب کردیچرا انقدر زود برگشتم بهونه آوردم که شکمم درد م دیبابا پرس یهرچ

 هی دنیبا د نایرضا ا ییدا يخونه  يجلو.نایا ییدا يخونه  میبر میکرد کم کم حاضر ش دارمیتا عصر که مامان ب دمیاتاقمو گرفتم خواب

احتمالو رد  نیا گفتیاگه اونا هم بودن مامان بهم م نکهیبعدش بافکر کردن به ا یهم هستن ول نایا ییشک کردم که صادق دا یشمی يایزانت

از دستش  دیبرگشتم به مامان نگاه کردم که خودش فهم يجور هی.اخمام رفت تو هم دمید موییزندا يتو خونه  میرفت نکهیاما هم.دمدا

تحفه  نیحاال خوبه بچه هاش همچ.لیفام يبچه ها ي هیتو سر بق دیکوبیخودشو م يدخترا شهیهم.متنفر بودم مصادق یییاز زن دا.ام یشیآت

کرده بود که بدجور تو روش  نیچندبار علنا بهم توه. قبول شدم بدتر شد کی پیاونم ت یدانشگاه دولت دیهم که فهم یاز وقت. ستنیهم ن يا

 تایبه کار آن کاریخاله مژگان هم باهاش دعوا گرفته بود که چ.صادق و خاله مژگانم گفتم ییبار هم به دا هی یحت.جواب برگردونده بودم

مثل  یول.اونا هستن من نرم يکه خانواده  ییجا کردمیم یسع شهیحال هم نیبا ا.چهیکمتر به پرو پام بپ کردیم یاونم ازا ون به بعد سع.يدار

.افتادم تو هچل نباریا نکهیا

خاله مژگان چشم و ابرو .بهش گفتم یسالم خشک و خال هیماهرخ که فقط باهاش دست دادمو  ییکردم به جز زندا یهمه گرم روبوس با

سال هنوزم دانشگاه قبول شدن من واسه همه  هی بایبا گذشت تقر.من محل ندادم و از جلوش رد شدم یکنم ول یروبوس اومد که بااونم

.جونم قابل هضم نبود ییاالخصوص زندا

گذره؟یجان دانشگاه چطوره؟خوش م تایخب آن-ماهرخ ییزندا

 مییبار بخوا هی.هیچطور یداشنگاه دولت نیدونیشما که نم.نددرس خو دیمنکه مثل الناز نرفتم داشنگاه خوش بگذرونم؟اونجا با ییزندا-

.رونیب کننیسرکالس از دانشگاه شوتمون م میبر یبدون آمادگ

خاله مژگان و مامان هم داشتن لبشونو .دیخندیم یرکیز ریز نایمب.نزد یدهنشو بست و حرف گهیچون د.که بهش زدم کارساز شد يا هیکنا

تو  گنیم.دمیمنم شن.ماهرخ گهیراست م-که خوشش اومده بودن لبخند زد و گفت میاما خاله مر.که خفه شم دادنیو عالمت م گرفتنیگاز م

.ستین یانتفاع ریآزاد و غ يمثل دانشگاها.ادهیز یلیخ يریتگسخ یدولت يدانشگاها

.الل شه گهینگفت و به زنش اشاره کرد که د يزیچ مییدا.کردیم فیک مییشدن زندا طیکامال واضح داشت از خ بابام

.کنمیشب خونه نباشه سکته م هی نایمن اگه مب.تو دل و جرات داره که دخترشو فرستاده راه دور دانشگاه يبابا-رضا گفت ییدا

 نایمب نیریهرجا م.نیدینشون م تیحساس ادیشما ز. نیدونیخوبه حاال اخالق بابامو م موندم؟یم رونیمگه من قبل از دانشگاه شب ب ییدا.وا-

و  نیکنه انقدر باخودتون برد دیواسه خودش خر رونیحوصله نداره بره ب یحت گهید.ینیبیکه م جشمینت.ادیباهاتون ب نیکنیور مرو مجب

.نشیاورد

به  يادیفقط ز.ماهرخ ییبرعکس زندا قایدق.نبود يا هیو کنا شیزنشم ن.گفتیکه تو دلش بودو م یهر حرف.زدینم هیکنا چوقتیرضام ه ییدا

رفته باشن و  ییبار جا هی نایکه تاحاال ا ستین ادمیمن اصال .به تنها خونه موندش حساس بودن.اونم نه به پوشش و رفتارش.ادندیم ریگ نایمب

.نبرده باشن ور نایمب

.وسط حرفش دمیمن نذاشتمو پر نباریاما ا.بده رییتغ يا گهیکرد موضوع بحثو از من به کس د یگفت و سع یشیماهرخ ا ییزندا

ومده؟یالناز کجاست؟هنوز ن ییدازن یراست-
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.ادیگفت پس فردا م.هنوز کالساشون برقراره.نه - ییزندا

تهران االن  يدانشگاها يشه؟دانشجوهایم لیروز مونده به آخر سال هنوز کالساش تشک 4که  هیچه دانشگاه نیا- لبخند بدجنس زدم هی

رتره؟یتهران سختگ یز دانشگاه بهشتا یانتفاع ریدانشگاه غ هی نیبگ نیخوایم یعنی.همه خونه هاشونن

با  یول.خونه ادینم کنهیدل نم هیکه گل دخترش چرا از اروم میدونستیهممون خوب م.حاال بسوز.زدم ششیخوب ن.دیترکیداشت م گهید نایمب

.میفهمیو نم میماهم که هممون االغ.اوردیدرسو م يو بهونه  کردیم یحال مامان جونش بازم داشت ماس مال نیا

تو اتاق  میرفت شهینم مونیحال نایا ياز حرفا یچیه میدیهم که د نایمنو م.ارز و سکه و طال متیبه ق دیموضوع حرف عوض شد و رس خرهبال

.میتا درمورد خودمون حرف بزن

خب از آرمان چه خبر؟-دمیتخت پرس يرو مینشست نکهیهم

.يخواستگار انیصحبت کرده قراره ب نایا با مامانش نکهیمثل ا.ترمشه نیترم آخر نیا.گهیاونم هست د-نایمب

؟یگیراست م تایان ؟مرگیکنیم یشوخ يااو-دمیکش یبنفش از خوشحال غیج هی

.گمیجون خودم راست م نه؟بهویچه خبرته د- و با اشاره به دماغش عالمت داد که اروم باشم دیخند

.جمع کرد شهینم گهیرو د ییخدا ماهرخ زندا ي؟وایتو قراره زودتر از الناز شوهر کن یعنین ووج-بهم دمیمال دستامو

.شهیموضوع داره قند تو دلم آب م نیاتفاقا واسه هم- و گفت دیخند

.میچقدر ما دوتا کثافت-ام بلند شد قهقهه

.آره واقعا-خنده ریبلندتر از من زد ز دوباره

ن؟یخندیچه خبرتونه؟چرا انقدر بلند م-شد و آرزو اومد تو درباز

.خنده ریز میو دوباره باهم زد میگاه کردبهم ن نایمب منو

  چه مرگتون شده اخه؟.کوفت-آرزو

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

******

هم  ناییبعد از رفتن صادق دا.کرد خمیبرگردونده بودم مامان توب ییکه به زندا يزیتند و ت يخونه بخاطر جوابا میبرگشت یشب وقت اون

گوش  چکدومشونمیبه حرف ه.دادم حال کردم مییکه به زندا ییبا حرصا یمن کل یخاله مژگان بخاطر رفتار بچه گانم سرزنشم کرد ول

 يسپهر و اشاره ها ي رهیخ ينگاه ها يحوصله .باهاشون نرفتم نایزنعمو سارا ا يبرن خونه  خواستنیم نایمامان ا یطبق معمول وقت.ندادم

و سرم درد  کنهیو کمرم درد م کنهیاز صبح اون روز انقدر آه و ناله کردم که شکمم درد م. کردم يباز لمیبارم ف نیا. رو نداشتم تایآرم

 یو فقط بهم چپ چپ نگاه کرد ول کنمیم يباز لمیدارم ف دیمامان فهم.بود افتاده به جون من ایتو دن رموندوا د یدرد ب یخالصه هرچ.کنهیم

اس خفه  یب یک يشبکه  يلمایخودمو با آهنگ و ف تونستمیو تا م ونیتلوز يسره نشتم جلو هیبعد از رفتن اونا هم رفتن .بابا متوجه نشد

.کردم

.منتظره توئه ؟مرصادديحاضر تایآن-اومد اتاق مامان
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 شهیمطمئن شدم ساك هم یاز همه چ یوقت.جا نگه نذاشتم يزیبه اتاق انداختم تا مطمئن بشم که چ يسرسرنگاه  هیبا عجله .اومدم اومدم-

تو  دمیپر.من زود اومد جلو و ساکو از دستم گرفتم دنیدر مونده بود با د يمرصاد که جلو.رونیپرمو به زور و کشون کشون از اتاق بردم ب

.کنم یبغل بابا تا باهاش خداحافظ

.میرسیاشکال نداره بهم م.يدیشارژ واسه من نخر هیجون آخرسر  خب بابا-

.نگفت یچیه یول دیخند

.سرو گوشت نجنبه که اگه خبر مبر بهم برسه کلکت کنده اس ستمیکه من ن یکن تو مدت یسع-

.دیو بازم خند دیکش گوشمو

منه خنگ  شنیم ییدخترا بابا يهمه .نگاه کن توروخدا ارویکار دن.بودم یمامان یاز همون بچگ.دیطول کش شتریکردنم ب یمامان خداحافظ با

خب .مامانمو گفتمیفکر کردن م يباباتو بدون لحظه ا ای يدوست دار شتریمامانتو ب دیپرسیازم م یکیتا  ادمهیکه  یاز وقت.برعکس همه ام

رفتارشون سردتر از مامانا  دیاسم بابا روشونه با نکهیباباها بخاطر ا يهمه .گهیخب بابا بود د یول.اتفاقا خوبم بود.نبود يبدبابام آدم 

.زنمیگفت واسه مامانم پرپر م شهیم بایتقر نمیواسه هم.شهیم یزود عصبان کمیمنم  يبابا.باشه

.یدرس بخون یدرست و حساب ینیبش.ترم کم مونده انیبه امتحانات پا گهید.یمواظب خودت باش-مامان

.خونمیم.گهید خونمیم.ایدبازم از درس خوندم من حرف ز.خب مامان-

به حرف من گوش  یک یول.رهیبودم که بابات واسه تو لب تاب بگ نیمن از اولم خالف ا.خونمیاگه اون لب تاب گذاشت تو درسم م-مامان

ده؟یم

رموردش د ينطوریا یبهت فروخته که ه يتر زمیبدبخت چه ه نیمن؟آخه ا يلب تاب زبون بسته  نیبه ا يداد ریتو بازم گ.اه مامان-

؟یزنیحرف م

واسه من حکم همون موجود زنده  دوننیکه نم هیخب بق یول.موجود زنده اس هیکه انگار  زدمیدلم حرف م زیدرمورد لب تاب عز يجور هی

.شه کیبهش نزد یکس ي هیسا یحت ذاشتمیلب تابم بود که نم تارمیبعد از گ.رو داره

.نایا يدشا يسمت خونه  میکردمو راه افتاد یهمه خدافظ با

.بوق زد و برگشت خونه هیاونم  میراه افتاد دید نکهیهم یهمونجا موند ول میفتیکه راه ب یمرصاد تا وقت.ما بودن منتظر

.گفتم بزنه کنار یعل ریبه ام یول میکه راه افتاده بود شدینم قهیدق 5

؟يدار ی؟مشکلیواسه چ-یعل ریام

....!ا.گمیبزن کنار بهت م-

.در اومد غشیج.و گوششو گرفتم يشدم و رفتم در جلو رو باز کردم دست انداخت کنار صورت شاد ادهیپ.نگه داشت نویماش

.کن کنده شد ؟ولیکشیدوباره؟گوشمو چر ا م يشد نهوید.يوا يوا- يشاد

م؟ها؟نامزد نیماش يجلو ینشت يکه من هستم اومد یوقت یبا چه جرات ایح یب يدختره .که کنده شه کشمیاتفاقا منم دارم م-

.گهیگوشمو ول کن د يبابا به قران کند.شمیم ادهیپ.ول کن توروخدا .خب خب- يشاد

.شو ادهیزود باش پ-
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.شد ادهیکه گوشش تو دستم بود پ همونطور

.تیترب یب يپررو .يغلطو کرد نیاخرت باشه که ا يدفعه -

؟يخندیم ينطوریا يارمگه د ركیس يه؟اومدیچ-دمیآخر سر بهش پر.دیخندیتمام مدت داشت م یعل ریام

.نمیتا خندشو نب گهیبرگردوند سمت د روشو

.چه خوش خنده هم شده واسه من.شد رید میسوارشو بر-

.شاالیکه دستت بشکنه ا يا-عقب یرفت نشسن صندل دیمالیکه گوششو با دست م یدرحال يشاد

؟يزر زد یچ- عقب برگشتم

.زمیبا تو نبودم که عز- يشاد

.حاال شد.آها-

که  میتهران بود.میدیو غش غش خند میدرآورد يو دلقک باز میهله هوله خورد ریتو تموم مس.تو جاده میطلسم شکست و افتاد بالخره

 ریاصرار ام یبا کل.همه مثل خودشن کردمیاحساس م کردیم یمالحظه رانندگ یانقدر بابام ب.دمیترسیتو شب م یاز رانندگ.شد کیهوا تار

 سیغر زد که مسافر خونه خوب سرو یهرچ یرعلیام.میفتیو فردا صبح زود راه ب میمسافر خونه بمون هیو که شبو ت میکرد یرو راض یعل

به  یتیهتل و اهم هیآخرسرم با حرص خودش روند سمت .میمحل نداد مویدیدخترونه اس خند يهتل ما به ادا اطوار هی میبر دهینم

بره رو  یهرک نکهیا يتو اتاقامون و به جا میرفت میشام خورد نکهیبعد از ا.گهیتاق دتو ا یعل ریو ام میاتاق گرفت هی يمنو شاد.حرفمون نداد

.میدیتخت دراز کش هیرو  يبا شاد ییتخت خودش دوتا

23

کنه؟یم کاریبه نظرت مهسا االن داره چ-

؟یکیکدوم - يشاد

.یزانیمهسا م-

.زنهیاحتماال داره با جوجه اش سرو کله م-دیخند

.شده یاالن بچه اش چه شکل ینیبب.میسر بهش بزن هی مینرفت یول میرا بودشد آستا فیح یلیخ-

.من بهش اس ام اس دادم- يشاد

؟یک-

.شدیم نایا روزیپر.ستین ادمی- يشاد

.میاریب رشیگ يا هیپا -انداختم يبه شاد ثینگاه خب هی

؟يچطور-بهم نگاه کرد متعجب

م؟ییخب خنگه ما االن کجا-

ت؟داش یچه ربط-تهران- يشاد

؟یبا ک.میما االن هتل.تهران نه االغ-
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.....عل ریبا ام- يشاد

.اونم به خنده باز شد و با چشمک موافقتشو اعالم کرد يلبا.منظورمو خوب گرفته بود.تو دهنش موند حرف

.دمیاز روش قاپ مویکنار تخت و گوش یرو عسل دمیکش خودمو

؟یبهش بگ يخوایم یحاال چ- يشاد

.نگاه کن ستایوا-

چه خبر؟.سالم جنی—کردم به نوشتن عشرو

.به بچش برسه دیبچسبه با شیساعته به گوش 24 نکهیا ياصال انگار نه نگار که خاك برسر مادر شده و به جا.جوابمو داد دهینکش قهیدق به

بره؟یچقدر وقتتو م فرگفتنیدونه جن هی.صددفعه گفتم اسممو کامال صدا کن.درمان یو دردب یجن- مهسا

واجبه؟ یدونینم.جواب سالممو بده نفهم اول-

.سالم کنه رهیم ادشی شهیکه هم ی؟کسیزنیحرفو م نیداره ا یک نیبب.اوهو هو- مهسا

جواب  يکه حاال انتظار دار يسالم کرد هیبه بق یدرست و حساب یتو خودت ک.گهید گهیخب راست م-دیجواب مهسا خند دنیبا د يشاد

.سالمتو بده

.گمشو تو هم-

از جوجه ات چه خبر مرغ گنده؟ نمیبنال بگو بب.ریخف بم- و دادممهسا ر جواب

.مرغ باباته- مهسا

.شنیخروس م.شنیخره باباها که مرغ نم-

.بهش زنگ بزنم گهیبهتر بود د.باهم بلند شد يمنو شاد يقهقهه  يصدا

.فونیگذاشتم رو آ ویتماس برقرار شد گوش تا

.مسال– میگفت يبا شاد همزمان

و  شیوقت شب آت نیا ذارنیمامان باباهاتون م يبا چه اعتبار.نصفه شب خودشم.نیبازم که شما دوتا باهم-دیچیپ یتو گوشخنده اش  يصدا

پنبه کنار هم باشن؟

.نقشه گرفت.ولیا

شده که؟ یچ یدونینم.یانداخت ادمیمهسا خوب شد  يوا يوا- کردمو گفتم جانیبا ه صدامو

خودتون؟ تو سر نیختیر یشده؟باز چه خاک یچ- مهسا

.گهیساکت شو بذار حرف بزنه د.اه- يشاد

؟یکنیم یدانشگاه زبونت باز شده و بلبل زبون یرفت یاز وقت نمیبیخانوم م يشاد.اوه اوه- مهسا

اما انقدر زدم تو .زدیبا متانت فقط لبخند م شهیو هم گردوندیرو برنم یدانشگاه اصال جواب کس میبر نکهیقبل از ا يشاد.مهسا گفتیم راست

.باش راه افتاده دهیحاضرجواب و در کمی.شهیخور نم يسرش که آخه بدبخت دختر که انقدر تو سر

نکنن؟ یشرفتیهمه مثل خودت پخمه ان که اصال پ يکرد ؟فکريفکر کرد یپ چ- يشاد
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 هیردم هم داشتم که االن هم شوهر ک يریچشمگ شرفتیپ یکینکرده باشه من  شرفتیهم پ یهرکس زدلمیعز-خنده ریپخ زد ز مهسا

.نینه مثل شما که هنوز دربه در دنبال شوهر.دارم ییگرطالیج

 رسهیهم کارت تولد بچمون همزمان م مونیهم کارت عروس گهیمهسا اتفاقا تا چندوقت د.حرف بزنم شارژم تموم شد نیبذار نیاه الل ش-

.دستت

ن؟یکرد یخاك تو سر جفتتون کنم چه غلط- مهسا

م؟ییاالن کجا یاگه گفت.خوب خوب يلطاغ-دمیبلند بلند خند دوباره

ن؟ها؟یدسته گل به آب داد ن؟نکنهییکجا- مهسا

.هتل هیخودشم تو .یپسر خوشگل و مامان هیبا .میاالن تهران.یاونم چه دسته گل-

.ما بلندتر يخنده  يبلند شد و صدا غشیج يصدا

تو  تایآن.نینرفته خراب شد نیبب.بچه هامون برن دانشگاه میرذایباباهاتون حق داشتن بگن نم.خاك تو سرتون یعنی.خاك تو سرتون- مهسا

چرا؟ گهیتو د یول.خنگ بود اشکال نداره میرو بگ يشاد ؟بازيدادیکه دم به تله نم ؟تويچرا؟تو که عاقل بود گهید

.یخنگ عمته عوض-دیکش غیج يشاد

 مینتونست یول.بشه ينطوریا میخواستینم دوممونچکیه ينه من نه شاد.ستین شیحرفارو حال نیعشق که ا.کنم مهسا کاریچ گهید-

.میکن یتا آخر عمر با هم زندگ دیحاال هم با.میبکن يچکاریه

.و بخاطرمون ناراحته خورهیافسوس م يکه چقدر داره با حال منو شاد دیباریاز صداش م یول.مهسا نا نداشت سرمون داد بزنه گهید

ه؟یچ ؟منظورتیچ یعنی- مهسا

پسر  هیجفتمون عاشق  يمهسا منو شاد- کردنو درآوردم هیگر يادا.جایا میپسر اومد هیبهت که گفتم ما با -مو گفتمناراحت کرد صدامو

.میشد

.کردن دراوردن هیگر يخودشو جمع و جور کرد و اونم صدا گرفتمیکه از بازو و پاش م ییشگونایبا ن یول دیترکیداشت از خنده م يشاد

.اشاره کردم که بره درو باز کنه يبه شاد.در اتاقو زدن.خوبه ینکنه پشت گوش بدبخت سنگ کپ.گفتینم یچیه مهسا

.زنهیحرف م يکه داره با شاد دمیشنیرو م یعل ریام يصدا.کردن بودم مثال هیهنوز درحال گر خودمم

........خندتون کل طبقه رو ورداش يصدا.نیخندیچرا انقدر بلند بلند م-یرعلیام

.حرفشو خورد و زود اومد طرفم ي هیبق دیکردن د هیمنو درحال گر نکهیبه محض ا.توراهرو رد شد و اومد  از

دختر  گهیشده؟د حرف بزن د شیطور ی؟کسيزدیحرف م یبا ک نمیدستت؟بب هیچ ی؟گوشیکنیم هیگر يشده؟چرا دار یچ تایآن-یعل ریام

.یمردم از نگران

آشغالشه؟ خودشه آره؟خود تایان-بلند شد یداد مهسا از پشت گوش يصدا

....مهسا-

بهت گفتم خودشه؟.مهسا و زهرمار-گفت ادیفر با

.خودشه.آره-
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صدا  یدهنشو ب يجلو گهیدست شکمشو گرفته بود و با دست د هیکه با  یبود و درحال ستادهیسرپا وا یرعلیپشت سر ام يشاد

.کردیکه دستم بود نگاه م يا یبا تعجب به من و گوش یرعلیام.دیخندیم

.بده بهش ویگوش- مهسا

؟يدار کارشی؟چیواسه چ-

.بده بهش احمق ویگوش گمیبهت م- داد زد دوباره

امرتون؟ دییبفرما.شنومیم.خانوم فونهیرو آ-به خودش اومد یرعلیام

داد  يبعد از چند لحظه صدا.قوا کنه دیتجد خواستیانگار م.دمیاز پشت تلفن شن دویکه کش یقینفس عم يصدا.چند لحظه مکث کرد مهسا

واقعا  ؟تویاصال تو آدم نمی؟ببیبکن يکار نین همچوبا دوتا دختر ج یتونست ؟چطوریهست یتو چجور ادم یآشغال عوض-بلند شد ادشیفرو 

؟ینویح هی هی یآدم

.رفتیم یرعلیام يبعدا آبرومون جلو.اوردیدرم يمهسا داشت تابلو باز یول.دمیخندیمن هم علنا داشتم م گهید

انداختم و همزمان  ينگاه به صورت قرمز شاد هی.تماسو قطع کردم. بکنه  یمنتظر نموندم تا اعتراض.زنمیزنگ م مهسا من خودم بعدا بهت-

.شد و داد زد یعصبان میشیما آروم نم دید یوقت.کردیو منگ به ما نگاه م جیتمام مدت گ یرعلیام.خندمون بلند شد يصدا

.گهید نیبس کن.اه-یعل ریام

.بودم دهیند یعصبان ينطوریرو ا یعل ریحاال امتا .درجا خفه شد خندمون

؟ياوردیکردنو درم هیگر يادا یچرا داشت زد؟تویحرف م يبود؟چرا اونطور یدختره ک نیا-یرعلیام

.گهینگاه کردم که اشاره کرد زود باش جواب بده د يبه شاد.بهش بدم یحاال چه جواب.خاك تو سرم يوا

.لحظه ذهنم به کار افتاد هی تو

.میحالشو بپرس میزنگ بزن هی میگفت.میوقت بود ازش خبر نداشت یلیخ.بود يمنو شاد ياز دوستا یکی-

کدوم دوستتون؟-یرعلیام

.شیشناسیتو نم- يشاد

کرد؟یداد و هوار م يخب پس چرا اونطور-یرعلیام

.يمنو شاد يلبخند نشست رو لبا دوباره

.نیواسه هم.دهیپسره مارو دزد هی میبهش گفت.میذاشتیآخه سر به سرش م-

.اوضاعو مع و جور کنم تونمیکه م دونستیم.پررنگ تر شد يشاد لبخند

دم؟یفحش شن نهمهیخنک شد ا ن؟دلتونیبندیم ییچاخانا نیهمچ نیمرض دار-یرعلیام

.کوفت-تخت کوبوند تو صورتم يبالش رو.آره تکون دادم يبه نشونه  سرمو

.بدو.برو بخواب از وقت خوابت گذشته بچه جون ؟پاشويز بهت رو نشون دادم پررو شدبا.کوفت و زهرمار-دستم دماغمو ماساژ دادم با

.رونیچشم غره بلند شد و از اتاق رفت ب با



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٤

***

24

؟يشاد-شدم زیخ میتخت ن يرو

هان؟-کرد زونیاز از تخت خودش آو کلشو

به عبارت  ای ایاز تو خوشش ب یکه فکرشو بکن یو زهرام وکال هر کوفت یو مال یو خانوادگ یخوب شغل تینفر با موقع هی نجایاگه ا گمیم-

؟يدیبهش م یعاشقت بشه چه جواب گهید

شه؟یم دایپ یکس نیکوش؟اصال همچ.دلت خوشه ها- دیسرجاش دراز کش دوباره

؟یکنیم کاریحاال اگه باشه چ.دمیپرس يجد.نخند-

.یکنیوادار نم ییمو به چه کاراتو اون روحت راستاد که آد يا.کنهیاحتماال داره بهش فکر م.شد ساکت

کنم؟ کاریچ نارویاگه خودمم بخوام مامان یول.دونمینم- يشاد

؟یکن یاونا زندگ يطبق خواسته  يخوایم یک ؟تایکه چ ؟بالخرهیستیتو روشون وا یتونینم یعنی-

.نبود یاصال راض تیوضع نیانگار که خودشم از ا.دیکش قینفس عم هی

کنم؟ کاریچ یگیتو م- يشاد

 میدرموردش تصم دیتو خودت با.پرت کنم ایکه من بخوام درموردش بهت مشاوره بدم  ستین يزیمسئله چ نیا.گمیبهت نم یچیمن ه-

.يبد حیترج هیبق يخودتو به خواسته ها يخواسته ها یکن یسع گهیبهتره د یول.يریبگ

و با  میزدیم میاولو که کالسا هنوز تق و لق بود ما هم ج روز 4-3.رازیش میاالن دو هفته اس که برگشت.يگفتم نه شاد يزینه من چ گهید

منو .رونیو جذاب مثل ما نره ب پین و خوشتوتا اون باشه ا دوتا دختر ج.حقشه.مشیهم تو خرج انداخت یکل.میگشتیم میرفتیم یعل ریام

داشت از  گهید.ون حساب کنها دامونویخر میکردیماهم مجبورش م.وسطمون نداختیخودشو م دیخر میبر میخواستیهروقت م يشاد

.هفته بند و بساطشو جمع کرد و برگشت آستارا هی بایاونم بعد از تقر.برگرده گهیکه باباش زنگ زد و گفت د شدیم نهویدستمون د

باعث شد که من  نمیهم.کردیبرخورد م يهم جد يبا شاد یحت.وارد شد يخشک و جد شهیکه سر کالس راستاد بود مثل هم یاول ي جلسه

بهم  رونیب رفتنیهمه داشتن از کالس م یبعد از کالس وقت.باطل الیخ یاما زه.از سرش افتاده يفکر شاد گهیبشمو فکر کنم که د دواریما

 يجور هیلحظه  هیهم  هیو هان ایو لع يشاد یحت.دمیدیاز دخترا م یبعض ینگاه چپ چپ.که بمونم تو کالس خواستگفت کارم داره و ازم 

راحت جزوه  الیآقا هم داشت با خ.رونیبا اعصاب داغون موندم تا همه از کالس برن ب.تابلو بود یلیاز خ شتریب کمی هم ينگاه شاد.شدن

.صاحابش یب فیتو ک ذاشتیهاشو م

.امیبرم فردا ب کشهیاستاد من منتظرم اگه کارتون طول م-

؟یهنوزم مخالف- بلند کرد سرشو

.صد در صد.آره-فکر گفتم بدون

چرا؟-دیکش قینفس عم هی بست و چشماشو
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شمال خوش .رفت بپرسم ادمی یراست.نیدید نیکه به شمال داشت ینمونه اشو خودتون تو سفر لذت بخش هیکه البته .یقبل لیبه همون دال-

گذشت؟خوشتون اومد از شهر ما؟

.چشم غره بود هیمن  يبه طعنه  جوابش

از پدرمادرش  شتریب یکه از تو حت گمیبه جرات م.خبر دارم يدار يشاد يکه رو يچون از نفوذ کنمیخواهشو م نیدارم از تو ا نیبب-راستاد

که تو اسمشونو مشکل  ییزایاز پس اون چ تونمیمن خودم م.تنیاهم یو ب کیکوچ یلیاز نظر من خ يکه تو آورد یلیدال.برهیحساب م

.بهم کمک کن کنم،لطفایم یخواه تپس از.امیبرب یگذاشت

دست  نیشما اومد.دختر خوب تو شهر خودتون هست نهمهیا.فهممیاصرارتونو نم نهمهیا لیدل-فشار دادم قمویشقاشاره ام  يانگشتا با

بگه نمخواد دور از خانوادش  يکه ممکنه شاد نیفکر کرد نیبه ا ن؟اصالیاصال به مسافت دور فکرکرد.یدختر شهرستان هیتو  نیگذاشت

ن؟یکنیم کاریکنه؟اونوقت چ یزندگ

.زنهینم یحرف نیهمچ چوقتیاون ه-فتگ نانیاطم با

ن؟یاز کجا انقدر مطمئن- از لحن مطمئنش گفتم یحرص

چون مدام تحت .انقدر از خانواده اش دوره خوشحاله نکهیاز ا گفتیم.تو راهرو.دمیبار حرف زدنشو با خودت شن هیکه  ییاز اونجا-راستاد

.ستیکنترل ن

.االغ شعوریدختره ب- گفتم یلب ریز

ن؟یگفت يزیچ-راستاد

رسه؟یبه من م یاگه بهتون کمک کنم چ-

؟یچ-گرد شد چشماش

کنم؟یلطفو در حقتون م نیبهم برسه ا یمنفعت چیه نکهیمن بدون ا نیشما که فکر نکرد-

.زبونش بند اومده بود بدبخت

.شرط حاضرم بهتون کمک کنم هیبه -

؟یچه شرط-راستاد

.ترمم انیپا ينمره  نیتضم- زدم ثیلبخند خب هی

؟ییچ-بلند شد صداش

اونو  ينمره  میرو هم با شما ورداشت 3 ياگه اصول حسابدار.ترم نیالبته واسه ا.ترم انیپا... ينمره ...نیتضم-شمرده تکرار کردم شمرده

.خوامیهم م

.....تو...تو-راستاد

هم بهمون  یکمک چیبه خصوص که ه.ستین یدرستون درس سخت نیدونیخودتونم م.نیکن خمیتوب نینکن یسع-تته پته کردنش نیب دمیپر

.نیکنیکتابو هم حذف نم ياز بخشا چکدومیه.نیکنیخودتونو راحت م الیکتاب خ هی یو با معرف نیکنینم

.شده بود رهیحرص بهم خ با
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نه؟ ایشد؟قبوله  یچ-

.دمیدیم شدنویم لیسرش تشک يکه با بخارا باال ییقشنگ اون ابرا یعنی.شدیسرش داشت بخار بلند م از

؟يکاملو که ندار يانتظار نمره -راستاد

.15 يباال-

.رمیگیمطمئن باش من بالخره حال تورو م یول.باشه قبوله- زیمشت کرد و گذاشت رو م دستشو

.ستین بیآرزو بر جوانان ع- سمت در گفتم رفتمیکه م یدرحال.انداختم رو دوشم فمویک

.ورقه هاش همه پخش و پال شه نویزم فتهیکه تو دستش بود ب يشد پوشه انفر خوردم و باعث  هی ي نهیبه س نهیکه باز کردم س درو

.توروخدا دیببخش - زدم تو صورتم آروم

استاد؟-هیطرف ک نمیبلند کردم تا بب سرمو

.خدا ببخشه-زد لبخند

 طونیلبخند ش هیدوباره  دنشیبا د.رونیبهش کمک کنم راستاد از کالس اومد ب نمیخواستم بش نکهیمنم هم.شد تا ورقه هاشو جمع کنه خم

.زدم

.نیرو زم فتهیبهشون و باعث شد ورقه هاشون ب ن؟خوردمیبه استاد روشن کمک کن شهیاستاد م-

.کنمیمن بهشون کمک م دییبفرما.خانوم دییبفرما-بست و باز کرد چشماشو

.با اجازه.دوستام منتظرمن.ممنون يوا-

******
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و  شهیکوه اتشفشان منفجر م نیکه ع ینه به اون موقع.دختر خنده اش گرفته بود نیا ياز کارا.دکریتعجب داشت به اون دوتا نگاه م با

.که براش جالب بود کوتاه اومدن باراد بود يزیچ.خندهینه به االن که خوش و خرم داره م سوزونهیسر راهشه م یهرچ

؟يبالخره کوتاه اومد-از رفتنش رو بهش گفت بعد

 نیبب.به طاق کوبمیم نویروز از عمرم مونده باشه سر ا هیبه جون خودم من اگه فقط  یول.لنگه ششیفعال کارم پ.ممجبور- با حرص گفت باراد

.بهت گفتم یک

.شهیخشک م رتیحرص نخور ش.خب حاال-نیامیبن

.يندازیمنو دست م يدار گهیتو هم د شعوریب- اش نهیتو س دیکوب کاغذاشو

.يافتاد یتیدختر به چه وضع هیبخاطر  نیبب.نگاه به خودت و حال و روزت بنداز هی.گهید یهم هست یخب دست انداختن-نیامیبن

.هم دوباره ورقه هاشو گذاشت تو پوشه اش و راه افتادن سمت پله ها نیامیبن.شدن بلند

 تونمیشبا نم.ارمبخدا اصال آرامش ند.کنم کاریچ یگیتو م یول.خودمو درك کنم تونمیاصال نم.ادیخودمم داره از خودم بدم م-باراد

 رشیدوستشه که ش نیهم هم شهیهم.با دوستاش اشیشلوغ کار.زنهیکه سر کالس م ییحرفا.چشممه يمدام صورتش جلو.بخوابم

.اول بود يهمون جلسه  شمیکی.من موند يدختره تو رو نیهم خاطرچند بار سر کالس ب شهیباورت نم.کنهیم
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.يسفت و سخت دار يوه هیچون .يا ارهچیب یازدواج کن يبا شاد يتو اگه بخوا-نیامیبن

.یگیراست م-لب باراد يلبخند نشست گوشه  هی

****

 يبه شاد.دنیکش ییآخر سرم دلخور دست از بازجو.بکشن رونینتونستن ازم ب یچیداشت ه کارتیکه استاد چ دنیبچه ها ازم پرس یهرچ

.گمیکه بالخره بهش م دونستیم.خودش گرفت.چشمک زدم هی

.بکنم يفاجعه ا نیهمچ رشیپذ يرو اماده  يمخ شاد زنمیدارم زور مهم که  حاال

؟یاماده ش یپاش يخوا ینم- يشاد

ساعت چنده مگه؟-

.میو ن ازدهی- يشاد

.میدیدراز کش نجایراحت ا الیاونوقت با خ میکالس دار گهیساعت د هی.نهوید گهید یگفتیزودتر م- دمیجام پر از

.گهید یحاضر بش دیدونه فقط با هی؟یبکن يخوایم کاریخب مگه چ- يشاد

.نره ها ادتی.صدام کن ایب گهید قهیدق ستیکردم ب ریاگه د يشاد نیبب.اه.برم حموم خواستمیم- بدو از تو کمدم حوله ورداشتم بدو

اومدم  قهیدق ستیدرست سر ب.موهامو با شامپو شستم یک دمیاصال نفهم.کردم سیفقط خودمو با اب خ گهیبه عبارت د.دوش گرفتم هی زود

با حوله گرفتم و  کمیمنم زود نم موهامو .شدیهم بلند شده بود و کم کم داشت اماده م يشاد.و سروع کردم به خشک کردن موهام رونیب

.شینشستم سر لوازم آرا

.خاك تو سر من-

شده؟ یچ- دیاز جاش پر يشاد.بلند گفتم نویا

.دهگونه ام جوش ز ریز.نگاه کن يشاد-بهش نشون دادم صورتمو

؟وک- يشاد

.کنار دمیتا دستشو برد سمت صورتم خودمو کش.بذار بترکونمش.ستیمعلوم ن ادیز کهیکوچ یول.ناهاشیآره ا-زوم کرد رو صورت من اونم

.شهیخوب م گهیدو روز د یکیخودش .خوادیبرو اونور نم.شه شتریب يخوایم.صورتمو بترکونم يمونده جوشا نممیهم.نمیبرو اونور بب-

.رهیداره از دست م نکهیبه پوست صافمه اونم مثل ا میدلخوش يهمه .و به صورتم نگاه کردم نهیآ يشستم جلوماتم ن با

.تو میدانشگاه رفت يو ربع بود که از در ورود 12 بایساعت تقر.میدیکردمو بعدشم لباس پوش شیآرا کمی

.سرجام ستادمیوا رمیگچند روزمو ب نیا يواجب و ضرور حتاجیما دیبا نکهیا يادآوریدفعه با  هی

پس؟ يشد؟چرا موند یچ-برگشت طرفم يشاد

 قهیاالن؟ ده دق-با تعجب بهم نگاه کرد.گردمیفروشگاه صدف زود برم رمیسر م هیتو برو منم  يشاد نیبب- برگشتم سمت در.یاه لعنت-

.شهیکالس شروع م گهید

.بگواگه روشن اومده بود بهم اس بده .تو برو.گمیبعدا بهت م.برم دیبا-
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در فروشگاهو که باز کردم دهنم باز .دانشگاه بود ابونیکه سر خ یبدو بدو رفت سمت فروشگاه.منتظر نموندم که دوباره حرف بزنه گهید

چند تا بسته از .که باهاش کار داشتم یزود رفتم همون قسمت.تایگل تو اون شانست ان يا.حاال یسر ظهر خلوت بود ول شهیهم نجایا.موند

پس حتما روشن هنوز .نشد يخبر ياز شاد.قهیو چهل دق 12.به ساعتم نگاه کردم.شخوانیورداشتم و رفتم سمت پ شتموزم داکه ال يزیچ

.کرمتو شکر ایخدا.ومدهین

 ریزود مس.بهم دست داد يحس بد هیلحظه  هیچرا  دونمینم.خلوت خلوت بود ابونیبر عکس فروشگاه که شلوغ بود خ.تموم شد کارم

قدم  يصدا.هیک نمیکه بب گردوندمیسرمو برنم ینفر بدجور رو مخم بود ول هیسوت  يصدا.دمییدویداشتم م ابونیتو خ.رفتم دانشگاهو نشونه

داشتم  گهید.شدیم کتریاونم بهم نزد کردمیمن قدمامو تندتر م یهرچ.شهیتر هم م کیسرمه و داره بهم نزد پشت قایکه دق میشندیهاشو م

 دهید ابونیخ نیچندبار تو هم.شناختمیپسره رو م.و برگشتم طرفش اوردمیآخر سر طاقت ن.ده بودمهم ش یعصب.کردمیاز ترس سکته م

 خیتنم س يموها دنشیبا د.انداخته بود غیدوتا خطم با ت.کوتاه کرده بود2afm نیآرم لموهاشو مد.خالفکارا بود هیشب افشینکبت ق.بودمش

.شد

.سالم خوشگله-پسره

لندهور  نیمثل ا یکی نکهیتا آخر عمرم همه بهم بگن زشت تا ا دمیم حیهرچند ترج.به ما گفت خوشگل یکیو بالخره  میردینم.عجب چه

.خوشگل صدام کنه

 قهیدق 5راه فروشگاه و تا دانشگاه  شهیهم دونمیمن نم.ادیکه بال مال سرم ن خوندمیلبم مدام دعا م ریز.برگردوندمو دوباره راه افتادم سرمو

آخه؟ رسمینم رموچرایعته هنوز دارم راه مسا کیاالن  رفتمیم يا

.گریج ریبگ لمونیتحو کمی.یباش که با خلق جهان نیبا ما به از ا-پسره

حاال چه مرگم شده بود .که انقدر ترسو باشم کردمیخودمم فکر نم.اوردمیداشتم باال م گهید.انداخت ایگرکیج نیا نیا ادیگفتنش منو  گریج

اخه؟

.بلند شد غمیج فمیشدن ک دهیکش با

.یادم به حرفام گوش کن يو مثل بچه  یستیوا دیبا زنمیدارم باهات حرف م یوقت یه-پسره

.خزنده يناوینه زبون ح مهیمن فقط زبون آدمارو حال-

.کار کرد يچطور دونمیاون زبون وامونده ام نم يریو يریاون ه تو

.چه عجب بالخره زبونت باز شد-برق زد چشاش

.برو اونور-مدیاز دستش کش فمویک

اگه نرم؟-پسره

.شمیاونوقت از رو جنازت رد م-

 نیتو ا زدیپرنده هم پر نم هی یحت.ستیخراب شده ن ابونیخ نیتو ا یشکیخدا چرا ه يوا.شدیداشت خطرناك م گهیچشماش د برق

.ارمیش بدر فمینداشتم که بخوام دست بندازم از تو ک نویا ي هیاصال روح یول.بلند شد میزنگ گوش يصدا.جهنم

.قدم رفتم عقب هیهمزمان با اون منم .شد کیقدم بهم نزد هی
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.گهیرد شو د ایب ؟خبیاز رو جنازم رد ش يخوایم یکه گفت ؟تويدیشد جوجه؟ترس یچ-پسره

.برو کنار دردسر درست نکن-

.نوعش نیمن عاشق دردسرم؟اونم از ا یدونستیآخ آخ نم-پسره

.باال آوردن رفتم و برگشتم يکامل تا آستانه  گهیو چندش بود که د فیانقدر نگاهش کث.ختنگاه به سرتاپام اندا هیحرفش  دنبال

26

.دست و پا زدن یزدن و الک غیشروع کردم به ج.لحظه ذهنم جرقه زد هی.از پشتش اومد يکمر هی

.ولم کن.گمشو ؟برويخوایاز جونم م یچ.یدست از سرم وردار عوض-

.چشمم اما تو هوا موند اون دست شکسته اش يبادمجون بکاره پا هیدستشو برد باال که  یه عصبانپسر.دمیرو شن نهیترمز ماش يصدا

؟یکنیم یچه غلط يدار--

اصال از بس .يدیمنو از کتک خوردن نجات م يباره که دار نیدوم نیمن فدات شم که ا یاله.که خدا تورو به ننه بابات ببخشه روشن یاله

.نه من یکه نه تو بترش رمتیگیم امیخودم م یهست یپسر ماه

جوجه؟ یهست یک گهیتو د ؟اصاليدار یبه تو چه ربط-رونیکرد دستشو بکشه ب یسع پسره

.زودباش شرتو کم کن.نمتینب نورایا گهید- نییدستشو محکم انداخت پا.به تو نداره یهستم اصال ربط یمن ک نکهیا-روشن

.ادیدر ب غمیدرآورد باعث شد ج بشیکه از ج يضامن دار يچاقو.بشیآشغال دست انداخت تو ج ي پسره

بچه جون؟هان؟ یبکن یچه غلط يخوایاگه کم نکنم م-پسره

.نیبرو تو ماش-نگاش افتاد به من.چاقو دست اون پسره پوزخند زد نیبا د روشن

.نیبهت گفتم برو تو ماش-صداشو برد باال.و منگ بهش نگاه کردم جیگ

 یب نقدریحاال که ا.نزاکت یب.حاال بسوز.توجه به جفتشون دوباره راه افتادم سمت دانشگاه ینه؟بزیسر من داد م تیترب یب.کردم اخم

.فرهنگ یب.بهتره یهمون بترش.رمتیعمرا اگه بگ یزنیخانوم متشخص داد م هیکه سر  یفرهنگ

.هنوز با تو تموم نشده ؟کارميریم يکجا دار يووا-شد دهیکش فمیهمزمان با صداش بازم بند ک یاون پسره دوباره بلند شد ول يصدا

.بهت گفتم گورتو گم کن.یه-دیدستشو کش روشن

.داره یچه اشکال.میکنیم یبا هم ط ؟خبيخوشگله ا نیتو هم تو نخ ا ؟نکنهیهست یاصال تو ک نمیبب-پسره

 زیپسره هم ت یول.من خنک شه گریو باعث شد ج فشیمشت روشن خورد تو صورت کث.کثافت يپسره .حرفش گرد شد دنیبا شن چشمام

.دمیکش غیبازم ج.مشتم اون خوابوند تو صورت روشن هیراحت از جاش بلند شد  یلیخ.بود

.ارمیسرت م ییبال هیوگرنه خودم  نیتو ماش ياالن بر نیبه نفعته که هم تایآن-دمیروشنو شن ادیفر يصدا

نگاه  شونیریبا ترس به درگ.و تازه درم قفل کردم نشیبدو بدو رفتم خودمو انداختم تو ماش.نموندم تا به حرفش ادامه بده اصال

به  يمامان باباشم کار.بده؟استاد دانشگاهم که هست خوادیم یبشه جواب مامان باباشو ک شیزیچ هیپسره  نیخدا االن اگه ا يوا.کردمیم

 دیلرزیاز بس دستام م.خوردیممدام داشت زنگ  میگوش.خوردیم یکی.زدیم یکی.ارنیدانشگاه پدرمو درم يراکارم نداشته باشن دخت

چون پسره دراز به دراز افتاده .روشن تونست آدمش کنه نکهیمثل ا.نگاه کردم رونیسرمو بلند کردمو به ب.قطع شد.کنم داشیپ تونستمینم
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بلند  میگوش يدوباره صدا.کشهیحرکت دستش معلوم بود که داره واسش خط و نشون م زا.بود ستادهیو روشن باال سرش وا نیبود کف زم

نگاه  رونیمتر از جام بپرم و با ترس به ب هیخورد باعث شد  شهیکه به ش يضربه ا يکردم صدا داشیپ نکهیهم.فمیدست انداختم تو ک.شد

نشست  نکهیبه محض ا.رو زدم و در باز شد يزود قفل مرکز.در تا بازش کنم يروشن بود که با سرو وضع داغون مونده بود جلو.کنم

.برعکسشو رفت ریبره سمت دانشگاه دور زد مس نکهیا يبه جا یول.ه افتاداستارت زد و را

.برم دانشگاه دیبا ن؟منیریاستاد کجا م.ا-

 ی؟هان؟کيدیبرعکسشو انجام م قایو دق ياریدرم يبچه باز زنمیبهت م یحرف هی یچرا وقت-که سرم زد باعث شد کمپلت خفه شم يادیفر

نگفتم؟ ایشو؟گفتم  نینگفتم برو سوار ماش کنم؟مگهیم یشوخ دارم باهات يکرد ؟فکریبزرگ ش يخوایم

 ریز.داغون شده شمینطوریهم.که سرم زده سرطان حنجره گرفته ییرفت خونش بفهمه که بخاطر دادا نکهیکنم احتماال بعد از ا فکر

.ومدیلبشم خون م يچشمش کبود شده بود و از گوشه 

.دیببخش-لب گفتم ریز دلخور

سرت اورده  ییسروپا بال یالت ب ياون پسره  ینشسته باش نجایا نکهیا يببخشم؟اگه االن به جا ویببخشم؟چ-دتر شدبلن ادشیفر يصدا

د؟یببخش یگفتیراحت م ينطوریبود هم ا

.بگم تو دلم شروع کردم به فحش دادن بهش يزیچ نکهیا بدون

.دمی؟ازت سوال پرس يدیچرا جواب نم-داد زد بازم

.کردیدراز م مشیاز گل شتریداشت پاشو ب گهید

.غیمن ج يبود اما برا ادیاون فر يصدا يتفاوت که بلند نیبا ا.بلند حرف زدن يمثل خودش شروع کردم با صدا منم

ن؟یکشیم ادیفر ن؟چرایباهام حرف نزن ياونطور نیخواستیدلم خواست؟م ن؟اصالیزنیسر من داد م یشما به چه حق-

 �ااعمر.نیشما حق دار.اشتباه ازم من بود. دیببخش يار داشت االن واسش غش و ضعف کنم که واحتما انتظ.با تعجب بهم دوخت چشماشو

.اا�

؟یزنیزنگ م یه هیهان؟چ- جواب دادم یعصب.دادیداشت اعصابمو جر م گهید میزنگ گوش يصدا

پس؟ يموند ؟کجايخوریمنو م يچته دوباره دار نهوید- يشاد

؟يدار يکار.قبرستون-

.راحت التیخ.ومدهیبهت بگم روشن ن خواستمیمنه که م ریصتق.اقتیل یب- يشاد

بله؟-با حرص جواب داد.کردن غیو غیروشن هم شروع کرد به ج لیموبا

.رسمیامروز نم-روشن

.اونو حل کنم دیبا.اومده شیواسم پ یمشلک هی.نه نه-روشن

.کردیبا حرص به من نگاه م یچشم ریمشکل ز گفتیم یوقت

؟يکرد ریچرا انقدر د ؟اصالییاالن کجا ه؟تویک ياون صدا تایآن-دیچیم پتو گوش يمردد شاد يصدا

.يشاد رسمیکالس نم نیمن به ا-
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.گمیبعدا بهت م-روشن

بود؟ یک ياون صدا- يشاد

.استاده يصدا-

.خودشه.آره-روشن

کدوم استاد؟- يشاد

.روشن-

؟یکنیم کاریاون چ ؟بایییچ- يشاد

.پشت فرمونم.حرف بزنم تونمین نماال.گهید گمیاه باراد بعدا بهت م-روشن

.خدافظ.قطع کنم دیبا گهید.گمیبعدا بهت م.يمخمو خورد.يشاد يوا-

عذاب وجدان .هنوز ومدیطفلک داشت از گوشه لبش خون م.یآخ.بهش نگاه کردم یچشم ریز.با هم تماسمون تموم شد همزمان

.يباهاش برخورد کرد يوقت تو اونطوربال سرش اومده اون نیبخاطر تو ا.یهست یچقدر تو عوض تایآن.گرفتم

.میسوپر مارکت رد شد هی يجلو از

ن؟ینگه دار نجایلحظه ا هی شهیاستاد م-

شد؟ یباز چ-زد رو ترمز زود

.اومدم نیلحظه صبر کن هی-باز کردم درو

.غ فکر کرد واسه خودم گرفتماال.و دوباره راه افتاد دیپوف کش هی یاب معدن کیکوچ يبطر دنیبا د.بدو رفتم و بدو بدو برگشتم بدو

د؟یببخش-

.نداد جواب

استاد؟-

.ال اله اال اهللا.جواب نداد بازم

استاد؟-داد زدم بلند

.پارك کرد و برگشت طرف من ابونیکنار خ.محکم بست و باز کرد چشماشو

ه؟یچ-روشن

برق گرفته برگشتم سمتش و دستمو از  نیع.دستمو گرفتشم که  ادهیدرو باز کردم پ.پارك نگه داشته بود هیکنار .دور و ورم نگاه کردم به

ن؟یکنیم کاریچ نیدار- رونیب دمیدستش کش

؟يریکجا م يدار- دیاز عکس العمل من پرس متعجب

.نیش ادهیلطفا پ- کردم خونسرد باشم یسع

؟يریکجا م يدار دمیپرس-روشن

.گمیبهتون م نیش ادهیشما پ-
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.دانشگاه و سر کالس باشم دیاونم االن که با.پسر اومدم پارك هیبا  نهیکجاست که بب.روشن چشم بابام.تو پارك میرفت.شد ادهیپ اونم

.اشاره کردم مکتین هیبه .دانشگاه ابونیمثل خ.نبود یشکیپارك هم ه تو

 یجیبا گ.وشبودمو گرفتم جل دهیکه خر يا يدستمال کاغذ يآبو با بسته  يبطر.و بهم نگاه کرد یکالفه نشست رو صندل.اونجا نینیبش-

.بهم نگاه کرد

.هیخون.نیصورتتونو پاك کن-

 یبا شرمندگ.نگاه انداخت یچپ چپ هیانگشتش دوباره به من  يخون رو دنیبا د.نگاه کرد شیبه انگشت خون. کنار لبش  دیکش دست

.از دستم گرفت يآبو با دستمال کاغذ يبطر.نییسرمو اندختم پا

.نیزدیسر من داد م دیباشما هم ن یول.خوامیمعذرت م-گفتم آروم

از  فممیک.نیرو زم فتمیکه بهم خورد باعث شد تعادلمو از دست بدم و ب يدفعه ضربه ا هی.کردیتوجه به حرفم داشت کار خوشو م بدون

 که بهم طعنه زده بود يروشن زود از جاش بلند شد و به پسر.شد نیکه توش بود پخش زم ییالیباز بود وسا پشیدستم افتاد و چون ز

.دیپر

.پاتو نگاه کن يباز کن و جلو ؟چشماتويمگه کور یه-روشن

حالت خوبه؟–روشن با حرص خم شد .شد میزد و ج یلبخند آبک هی پسره

خاك  تایان یعنی.بود دهیشده بود و روشن همشونو د رید گهیکه د زامیم زیشروع کردم به جمع کردن چ.بلند شدمو خودمو تکون دادم زود

بله بله -زود خودمو جمع و جور کردم و بلند شدم.خدا آبروم رفت يوا.نهیتو دست تو بب نارویپسره ا نیمونده بود ا نمیهم.تو اون سرت

.خوبم

.چرا هول کردم دهیکه فهم دادیلبش نشون م يرو لبخند

.نیکرد اتفاق براتون افتاد و ممنون که بهم کمک نیکه ا دیببخش.رمیمن م گهیخب د- بهش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

؟يریم يکجا دار-دمیاز پشت سرم شن شویجد يصدا.پارك یمنتظر بمونم جواب بده راه افتادم سمت خروج نکهیا بدون

.هم دارم گهیکالس د هی.دانشگاه گردمیبرم-سمتش برگشتم

.صبر کن خودم مرسونمت-روشن

.انداختمتون تو زحمت یکاف يبه اندازه  نجاشمیتا هم.شمیمزاحم شما نم گهید.ممنون استاد-

.کردمیپاره م کهیتعارف ت ينطوریمن بودم که داشتم ا نیا.چه غلطا.اوه اوه

تو راه .درآوردم راه افتادم یشکلک دهن کج هیپشت سرش  نکهیمنم بعد از ا.بدون توجه به من راه افتاد .رسونمتیگفتم خودم م-روشن

فقط  دیحتما با.بهم ختیاونجا اعصابم ر یشلوغ دنیاز د مینشگاه که شددا ابونیوارد خ.زدم نه اون یاصال نه من حرف.ساکت ساکت بودم

!شد؟یو تنها بوم اونجا خلوت م شتمکه من کار دا یموقع

.ادیب شیبرامون پ یمشکل خوامینم.نهیمارو با هم نب یبهتره که کس.نینگه دار نجایهم شهیاستاد اگه م-

.نگه داشت نویگاه ماشمونده به دانش کمیفقط سرعتشو کم کرد و .نگفت يزیچ

.خدافظ.و ممنونم خوامیبازم معذرت م- درو باز کنم برگشتم سمتش نکهیاز ا قبل
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.به سالمت- تکون داد سرشو

روشن شدم  نیدر متوجه ماش يجلو دمیرس نکهیهم.نکردم و راه افتادم سمت دانشگاه یتوجه گهید.رفتیاون نم یشدم ول ادهیپ نیماش از

گاه دور شدکه راه افتاد و از دانش

27

زود تو جاش تکون  دنمیبا د يشاد.شدم یحوصله و کشون کشون خودمو رسوندم بهشونو پخش صندل یب.کردم دایها رو تو بوفه پ بچه

.خورد

؟يکرد ریدختر؟چرا انقدر د يکجا بود- يشاد

ره؟یبگ یآب معدن هینفر بره واسم  هی شهیم-

م؟یکنیم يکار نیما برات همچ یباعث شد فکر کن یچ-عرفان

 یبده که کدوم قبرستون حیتوض نیساعت واسه ا کی ایحاال ب.تحمل جر و بحث کردن با عرفانو نداشتم گهیاعصابم خورد بود که د انقدر

 زیبرگشتم سر م یوقت.آب پرتغال گرفتم هیآب با  يبطر هیبهش بگم خودم بلند شدم رفتم  يزیچ نکهیبدون ا.ياومد ریو چرا د يبود

.اه.برو بابا.کردیبهم نگاه م يعرفانم با دلخور.عالمت سوال هست هیهمشون  باال سر دمید

؟ياومد ریچرا د یبگ يخواینم-هیهان

.امیاومد نتونستم زود ب شیواسم پ یمشکل هی-

؟یچه مشکل- عارفه

من با روشن بودم؟ یکه نگفت یبه کس-اس دادم يدرآوردم و به شاد مویگوش.رونینفسمو محکم فوت کردم ب.فوا

 يصفحه  دنیبا د يشاد.متوجه نشه یکه اگه جواب اومد کس لنتیخودمو گذاشتم رو سا هیبلند شه گوش شیزنگ گوش يصدا نکهیاز ا قبل

.نه-بعد جوابمو داد یلحظه تعجب کرد ول هی شیگوش

.شکر خدا خب

.برگشتم نیواسه هم.يکار هیافتاد خوابگاه  ادمیدفعه  هی.بابا ومدمیداشتم م-

ت از کالس واجب تر بود؟کار-عرفان

حتما مهمتر بود که -رو جلب کنه ینبود که بخواد توجه کس ياونقدر یاز حد معمول رفت باالتر ول کمیصدام .به سقف دیآمپرم چسب گهید

ومد؟یکه استادش ن یزنیحرف م یبعدشم کدوم کالس؟از کالس.ومدمین

تو دستم فشار دادم و از  ویآب معدن یخال يبطر.هیقرو قاط يادیعصابم زا دیخودشم فهم نکهیمثل ا.نگفت و ساکت شد يزیچ گهید عرفان

.شهیاالن کالس شروع م نیپاش- جام بلند شدم

ساعت ها فکرمو به خودش  يبرا يمسئله ا نیکوچکتر.بودم ينطوریهم شهیهم.کالسو گرفتم ریخودم مس شکدومشونیتوجه به ه بدون

که  ییسر کالس اصال حواسم به چرت و پرتا.واسه خودش بزرگ بود یکاف يبه اندازه  موضوع که نیبه حال ا يوا گهید.کردیمشغول م

خودش  شیتوروخدا االن داره پ نیکنه؟بب کاریچ خوادیبدبخت حاال با اون چشم کبودش م.بودم شنهمش تو فکر رو.نبود گفتیاستاد م

.شعوریدست منو گرفت؟ب يبا چه اجازه ا. پررو يپسره . کردماصال خوب کار .انداختم یخودمو به چه وضع تیترب یدختر ب هیبخاطر  گهیم
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*****

کنم؟ کاریچ عیضا ي افهیق نیحاال با ا- .نگاه انداخت هیبه صورتش  نهیتو آ دوباره

 متعجب يچشما يجلو.رهیامروز دانشگاه نم گهیبه بارادم خبر داد که د.سره رفته بود شرکت هیبعد از ظهرشم کنسل کرده بود و  يکالسا

.رفت تو اتاقش یکارمندا وارد شرکت شد و بدون توجه به کس

 فهممیتازه م.دختر نیا هیعجب آدم.کنهیلج م نیتو ماش نیبرو بش گمیبه دختره م.ا ا ا- که افتاد دوباره حرصش گرفت یاتفاق يادآوری با

.خورهیانقدر از دستش حرص م یباراد واسه چ

.بادکنک که هر آن ممکنه بترکه هی نیع.شهیچقدر بامزه م افشیق خورهیکه حرص م یموقع- دافتاد و لبخند ز تشیعصبان ادیلحظه  هی

به کارش نداشتم؟ يکرد؟منکه کار يدستشو گرفتم اونطور یچرا وقت یول-نگاه به دست خودش انداخت هی

.رفت کنار نهیآ يشد و از جلو الیخیبرسه ب يا جهیبه نت نکهیا بدون

******

نشد؟ تیزیحاال خودت که چ.بود نیا خب پس ماجرا- يشاد

.دیروشنک ترک یول.نه-دمیخند

.هم کتک خورد یبخاطر چه آدم.چارهیب- يشاد

مگه من چمه؟ شعوریب.ا-

؟يسرش داد زد يجد يحاال جد.یچیه- يشاد

.داره آخه يمل آدمم حدصبر و تح گهید.بازم داد زد نیا یگرفتم ه یمن اللمون یداد زد ه ینگفتم ه يزیچ یبابا من ه-تکون دادم سرمو

شد که؟ یچ یدونینم يشاد يوا- گفتم جانیدفعه با ه هی

شد؟ يزیمگه بازم چ- نشست خیمثل من س اونم

.شم دستمو گرفت ادهیپ نیاز ماش خواستمیکه م یکنار پارك نگه داشت،موقع یوقت-

؟یبهش نگفت یجیه- يشاد

.يریکجا م يدار دیفقط پرس.نگفت یچیه یعجب کرد ولت ن؟اونمیکنیم کاریچ نیگفتم دار دمیبهش پر.چرا اتفاقا-

تازه .پارك رهیکرده م لیو تحص ین و خوشگل و مامانوپسر ج هیرفتن سر کالس درس با  يدخترش بجا نهیبابات کجاست که بب- يشاد

.پسره دستشم گرفت

.احساس عذاب وجدان گرفتم يشاد یول-شدم پکر

؟یچ يبرا.وا- يشاد

.خدا يوا.خودم بود ریتقص کنمیاحساس مهمش .ناراحتم.دونمینم-

.آوردم باال و بهش نگاه کردم دستمو

.اوفــــــــــــــــــــــ ــــــف-
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هم دنبالش  يادیز يحرفا.ان یباز و راحت يخانواده  یلیخ کنمیاحساس م هیچ یدونیم.یداشته باش ریچرا تو تقص.بابا الیخیب- يشاد

.از اون آدماست.شنومیم

کدوم ادما؟-

 یلیسرش خ گنیاز بچه ها م یبعض یپا بده ول یتو دانشگاه به کس دمیتا حاال ند نکهیبا ا..پره ادیو ورش ز ؟دوريشد جیچرا گ.اه- يشاد

ادته؟یپاش بود  ریکه اون روز ز یاون لکسوس.دارم هستن هیما.شلوغه

.هکن ریتو گلوش گ یاله.و تو چشم بود غیرنگشم ج.هم ناز بود یلیخ.یگیآره راست م-

.همونو گل بزنه شیتو عروس شاالیا.مبارکش باشه.بنده خدارو؟به ما چه يدار کارشیچ-زد به بازوم آروم

.دهیسوزان خودشو جر م نیبه مرگ خودم ا.رهیفکر کن روشن زن بگ يوا-

.زنمیم ریکه اریتوروخدا اسم اونو ن-دیخند

؟تایآن- افتاده باشه خند اشو خورد ادشی يزیچ هیدفعه انگار  هی

هوم؟-که چشمم به جزوه هام بود گفتم همونطور

گفت؟یم یاون روز راستاد بهت چ یبگ يخواینم- يشاد

؟یپرسیچرا م- سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم.تو هوا موند دستم

؟یبهم بگ يتو قول داد- يشاد

ه؟یبه نظرت راستاد آدم خوب يشاد-مقدمه گفتم بدون

؟یچ یعنی-کرد تعجب

.بگو تا منم بهت بگم ه؟بهمیمورد راستاد چمنظورت در گمیم-

.موارد خوبه ي هیتو بق ارهیکه حرصمونو درم یبه جز مواقع.نهیرنگ نیسنگ یلیخ.هیخب آدم خوب- يشاد

؟یکنیکنه قبول م ياگه ازت خواستگار یعنی-

ه؟یمنظورت چ-دیپر رنگش

.يخودتو وا داد يزود نیکه به ا يخاك تو سرت شاد.نشست رو لبم لبخند

نظرت واسه ازدواج هم خوبه؟ ؟بهيخواستگار-

کرده؟ ينکنه ازت خواستگار....نکنه....نمیبب- يشاد

.نییو مثال با خجالت سرمو انداختم پا دمیخند

کرده؟ ياون ازت خواستگار تایآن- يشاد

ه؟یبه نظرت واسه ازدواج هم آدم خوب.اه جواب منو بده-

.بدونم؟نظر تو مهمه دیمن از کجا با..من ...خب- کرد خودشو خونسرد نشون بده یسع

مهم باشه؟ دیچرا نظر من با-متعجب نشون دادم خودمو

؟ینظر منو بدون يخوایچرا م.کرده يخب اون از تو خواستگار-سخت بود یلیبزنه براش خ خواستیکه م یحرف یانگار گفت.دیلرزیم صداش
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اشک  گهیبودم د دهیانقدر خند.دانشجو ها برگشتن و مارو نگاه کردن چند تا از.خنده ریغش غش زدم ز.نتوسنتم خودمو کنترل کنم گهید

.کردیبهم نگاه م یهم تمام مدت با تعجب البته همراه با ناراحت يشاد.اومد یاز چشمام داشت در م

؟ییچقدر تو تابلو يشاد-آروم کنم کمیتونستم خودمو  بالخره

.بگم يزیچ هیو منتظر بود من  کردیحرف بهم نگاه م بدون

.تا از من بخواد با تو حرف بزنم کندیانقدر اون بدبخت جون نم یگفتیزودتر بهم م ومدیاگه از راستاد خوشت م نهویخب د-

.زبونش بند اومده بود.حرف بزنه تونستینم خواستیاگه خودشم م گهید نباریا

تمام مدت تو  يشاد.حرص بخوره دیاستاد فهمتا اگه بعدا ر کردمیم زیخودم عز کممیاون وسطا .کردم فیماجرا رو براش تعر ي همه

.حرفام تموم شد محکم بغلم کرد  یوقت.دمیکه تو چشماش جمع شده بودو د یاشک.دادیسکوت به حرفام گوش م

کردم؟یم کاریمن اگه تورو نداشتم چ.دوستت دارم یلیخ تایآن- يشاد

اصول  ينستم باهات حرف بزنم و توجه تورو بهش جلب کنم نمره فعال که باهاش قرار گذاشتم اگه تو.نمیخودتو لوس نکن بب.خوبه خوبه-

.کنمیقولش بزنه بدبختش م ریاگه ز یعنی.بهم بده 15 يرو باال يحسابدار

.نهوید-دیفاصله گرفت و خند ازم

.و اون وشوهر کچل چپر چالقت یخودت نهوید- خوشحال بودم شیاز خوشحال.دمیمثل خودش خند منم

.هنوز نه به داره نه به بار هیشوهر چ نهوید- شد سرخ

.تا حاال اسم بچه هاتونم انتخاب کرده نمیبیکه من م یآدم هول نیواال ا-

.یعوض-ورداشت و محکم کوبوند تو سرم فشویک

 نایا يحواست باشه جلو-گفتم يطرفمون زود خندمو خوردم و به شاد ومدنیو عرفان و عارفه که م هیهان دنیبا د.خنده ام بلند شد يصدا

.ینزن یحرف

.بودن بهمون دهیرس گهید

کارتون تموم شد؟-

م؟یبر.آره-عرفان

.میبر-

.خودشون يخوابگاه اونا هم رفتن خونه  میما رفت.میو راه افتاد میهم بلند شد يشاد منو

28

.منم خوش و خرم نشستم سر جام.بهم زد ينگاه به ورقه ام انداخت و لبخند هی یفتاح با مهربون استاد

.یسیبنو يزیچ هی یه عجب بالخره تونستچ- يشاد

امتحانو خراب  نیا یاونوقت انتظار داشت.بود یسیرو سرو ته کردم شب خوابمم به زبون انگل یانقدر اون کتاب زبان عموم شبیبخدا د-

.کنم

.فکر کنم سوزان خراب کرده-ارومتر شد يپچ شاد پچ
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.حق ته.ـــــــــــــــشیخآ.تو هم بود یلیخ افشیق.به سوزان نگاه کردم یچشم ریز

.که خودم خوب دادم امتحانمو نهیمهم ا.سرم يفدا-

 انترمتونیبعنوان م زویکوئ نیهم ينمره .رمیگینم انترمیازتون امتحان م گهیبچه ها د-ورقه هارو جمع کرد گفت ياستاد همه  نکهیاز ا بعد

.نیکنیم کاریترم چ انیپا نمیتا بب رمیگیدر نظر م

.محاله محاله یخوشبخت نهمهیمنو ا يبه قول شاعر همون ماجرا.بکشم غیج استمخویم یخوش از

.درآوردمو به مامان زنگ زدم مویلباسمو عوض کنم گوش نکهیانداختم رو تخت و بدون ا فمویک یبا خوشحال.خوابگاه برگشتم

.یسالم مام-

؟یکنیم کاریخبر چ ؟چهیسالم مامان جان خوب-مامان

.شهینم نیاز ابهتر .خوب خوب.خوبم-

؟یانقدر شنگول ه؟چرایچ-مامان

.بار تو عمرم تونستم امتحان زبانو خوب بدم نیاول يبالخره برا شهیمامان اگه بگم باورت نم-

؟یکنیم کاری؟چیحاال خودت خوب.نهوید- خنده اش از پشت تلفن بلند شد يصدا

.خوابگاه امیدانشگاه م رمیم.خوابگاه امیدانشگاه م رمیم.منم خوبم-

.کتیخودشم عمه کوچ.آره جون اون عمه جونت-مامان

پشت سر همخونم حرف بزنه؟ یمن دوست ندارم کس یدونی؟نميدار کاریمامان به عمه جون من چ.ا-

.سوزهیهم باشه آدم نم یحاال عمه ات درست حساب.همخونات نیبرو بابا تو هم با ا-مامان

.دمیخند

؟يندار اجیاحت يزیچ-مامان

.به حسابم زهیهفته پول بر نیابا بگو آخر ابه ب ینه ول-

؟يکرد کارشیچ.هنوز سه هفته هم نشده.به حسابت ختیتومن ر 250چه خبرته؟بابا اول ماه  تایآن-دیچیپ یپر از تعجبش تو گوش يصدا

.رمیدست لباس بگ هیبرم  خوامیآرزو م یواسه عروس.دیبرم خر خوامیم.مامان اونو خرج نکردم که.بابا يا-

لباس نداره که از  نجایمگه ا ؟تازهیکنیم دیواسه مهر خر ياونوقت تو از االن دار.هنوز تموم نشده بهشتیاز االن؟دختر جون ارد-نماما

؟يریبگ يخوایاونجا م

همه رو .با سه جفت کفش خوامیدست لباس م 4.تا مهر تموم شه رمیگیم زیر زیاز االن دارم ر.رمینود بگ ي قهیبذارم دق تونمیهمه رو که نم-

.تر و خوشگل تره کیش نجایا يتازه لباسا.با هم گرفت شهیکه نم

.برو به کارت برس شارژت تموم شد گهید.گمیبه بابات م.باشه.کرد نهویشما مارو د يدنایلباس خر نیا-مامان

.رمیشارژ بگ رونیحوصله ندارم از خوابگاه برم ب گهید.شارژم واسم بفرسته هیبه بابا بگو . یخاك برسرم خوب شد گفت-

.بگو نارویسره زنگ بزن به بابات ا هی.به بعد به من زنگ نزن نیاز ا تایان-مامان

مامان جون؟-
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.بچه گهیبرو د.مامان جونو کوفت-مامان

.خدافظ.به همه سالم برسون.باشه-

.ایمواظب خودت باش.خدافظ-

.يبا يبا.باشه-

29

دختر پسر  دهیم یچه معن.ایجلف باز نیاز ا خورهیحالم بهم م.اه اه.قاشون قرار داشتبا آ.شد دایهم پ يشاد يساعت سرو کله  هیاز  بعد

.اخر الزمون شده بخدا يدوره .نامحرم با هم قرار بذارن

 ریرو هم ز یعباس یمرتض دمیم امویو آهنگ دن کردمیبودمو داشتم با لب تابم کار م دهیدراز کش.گرفته اومد تو اتاق شیآت ي افهیق هی با

.دمیاز دست بدم از جام پر وترویکامپ يامکان نداشت تمرکزم رو چوقتیکه ه یمن يحال و روز شاد دنیبا د یول کردمیزمزمه ملب 

؟يشد یشکل نیشده؟چرا ا یچ-

.شعورینفهم ب يپسره -زیمحکم پرت کرد رو م فشویک

با  يکوفت کنه همونطور وانیتو ل زهیبه خودش آبو برزحمت بده  نکهیورداشته و بدون ا زویکه واسه خودم گذاشته بودم رو م یآب پارچ

.دیپارچ سر کش

؟يدیفحش م يدار ویگم؟کیچت شده م.به تو ام ییه-

.االغو ياون پسره - يشاد

ست؟یباراد که ن شعوریخر و االغ و نفهم و ب نیمنظورت از ا انایاالن اح-

.شعورشهیمنظورم خود ب قایچرا دق- يشاد

زود نبود؟ کمی یول.یعشق يدعوا نیاول.هم دعواتون شد؟هه هه ؟بایکنیم یشوخ-گرد شد چشمام

.حرف نزن که اصال حوصلتو ندارما یکیتو  تایآن- يشاد

گه؟ید یزنیپر پر م ينطوریا يشده دار یچ نمیخب بگو بب.اه-

.ستین شیحال زادیافتادم که زبون آدم یکی ریگ.یچیه-یاز سرش درآورد و نشست رو صندل مقنعشو

من به کارم برسم؟ ایشده  یچ یگیم- کالفه گفتم.صلمو سر بردحو گهید

برم خونه تا باهاشون حرف بزنم  دیاالن زوده با گمیمن م یهرچ.يخواستگار مییایب یزنیبا خانوادت حرف م یداده ک چیسه پ ریگ- يشاد

.بدزدن خوانیانگار منو م.امروز زنگ بزن باهاشون حرف بزن نیهم.شهینم.رهید گهیم یه

.خوادیکه تورو واقعا واسه ازدواج م دهیداره نشون م.ستیبد ن نکهیخره اخب -

.سوزونهیحرف آخرش داره منو م.که ستیبد ن نایا.بخوره تو سرش- يشاد

گفت؟ یمگه چ-

 حس زودگذر و بچه هینه؟نکنه فقط  ای يخوایتو واقعا منو م"- صداشو کلفت کرد دیحرفش که رس ينجایتو چشمام زل زد گفت؛ ا- يشاد

.علنا بهم گفت بچه"؟يگانه به من دار
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بهم؟ يزیارزششو داره اعصاب خودتو بر.بابا الیخی؟بیزنیپر پر م ينطوریا يدار نیواسه هم-

.برم خدمتش برسم دیبا.پررو شده یلیپسره خ نیا.بلند شد تا لباسشو عوض کنه یتکون داد و کالفه و عصب سرشو

بود غش  کینزد یطفلک از ذوق و خوش ستین لیم یبهش ب نیهم همچ يد گفتم که شادهمون استاد راستا یعنیکه به باراد  يروز

ترم بهم بده هستم  انیکه قراره پا يبدون دستمزد انجام ندادم و منتظر نمره ا نکارویانداختم که ا ادشی یوقت یازم تشکر کرد ول یکل.کنه

 دمیفهم يشاد يبه واسطه .تا جبران کنه میماهم منتظر.کنهیرام جبران مبازم ازم تشکرد کرد و گفت حتما ب نحالیابا .پنچرش کردم یحساب

کرده  فیشده بودو واسه باراد تعر ریدانشگاه با اون پسره درگ ياون روز که بخاطر من جلو يباراد ماجرا یمیروشن دوست صم نیامیکه بن

 نیامیبن یحال و روز افتاده ول نیشدن که چرا به ا چشیاپکه خانوادش بدبجور پ گفتیباراد م یحت.ودنگفته ب یچیبه خانوادش ه یبود ول

پدراشون تو .دهیبودن بهشون رس یمیصم یلیخ یلیخ يشرکت واردات دارو دارن که البته از پدراشون که دوستا هیبا هم .بروز نداده يزیچ

 گاهشونویخودشونو بازنشسته کردن و جا ندیبراش زحمت کش یکاف يبه اندازه  گهید کهشرکتو زده بودن و حاال  نیبا هم ا ینودوران ج

 نیامیبهراد برادر بن یدختر هم به اسم عسل داره ول هیبرادر بزرگتر هم داره که اون ازدواج کرده و  هی نیامیالبته بن.به پسراشون دادن

خودش هم فقط .زدن یشرکت نساج هیبرادر زنش  يخودش با همکار يپدرش نداشت و برا يشرکت واردات دارو يبه کار تو يعالقه ا

زبون باراد  ریاز ز يهفته شاد هیاطالعاتو در عرض کمتر از  نیا يهمه .و دو ساله که ازدواج کرده کترهیخواهر داره که از خودش کوچ هی

و بهمون چشم غره  خورهیتمام مدت حرص م ماون.میسوزوندیم شیات يبا شاد یلیسر کالسش خ.نموندم بینص یمنم ازش ب.رونیب دیکش

 خیمثل  گهیسر کالس روشن د.گهید مییخب ما هم ما یول رونیب ندازتمونیچندبار هم بهمون اخطار داد که از کالس م یحت.رهیم

 یلیخ کنمینم فکرکه البته  میذاریسر به سر اونم م.دوست باراده نیتر یمیصم نکهیکه بهم کرد هم بخاطر ا یهم بخاطر اون کمک.نمیشینم

.خندهیو م گهیچون خودشم م.ادیهم بدش ب

.که مهتاب تو وب واسم گذاشته بودو بدم ییشدمو دوباره سرمو فرو کردم تو لب تاب جواب فحشا الیفکر و خ الیخیب

30

و فقط  گفتینم يزیتابلو نشه چ نکهیا يبارادم برا.ومدیدر ن کیموزمار ج يشاد نیاز ا یصدا در اومد ول واریاز د.میکالس راستاد بود سر

.باشه بعد از کالس برم باهاش حرف بزنم ادمی.بدبخت دلم براش کباب شد.کردیطرفو نگاه م نیا یچشم ریز

 یکیبا  نکهیا يفرستادم بره بوفه و خودم به بهونه  نایا هیرو با هان يشاد.رونیب میساعت شکنجه هم تموم شد و از کالس راستاد زد بالخره

.پسره حرف بزنم نینباشه و بتونم راحت با ا یکه کس کردمیم فقط خدا خدا.دیاز استادا کار دارم رفتم دفتر اسات

تو دفتر  یاز راستاد و روشن کس ریغ.آوردم مانیخودم ا ییبه شانس طال.باشم بازش کردم دنیمنتتظر جواب شن نکهیزدم و بدون ا درو

.اول به روشن سالم کردم و بعد به باراد.نبود

اومده؟ شیپ یمشکل-باراد

.ون حرف بزنمباهات خواستمیم -

.خب بگو-راستاد

.نجایاومدم ا يخب؟به عنوان دوست شاد ستمین نجایاستاد من االن بعنوان دانشجو ا دینیبب-

؟یحرف بزن یدهنتو باز کن يمردیم.خودمون يبده  يهمون ادامه  یعنیتکون داد  سرشو
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گرفت؟یم شیکه داشت آت یگفت یچ يبه شاد روزید نمیخب بب-

.بهش فکر کنم خوامتوروخدا درموردش حرف نزن اصال نمی–اشاره اش ماساژ داد  يگشتاهاشو با ان قهیشق

ننداز؟ ادمی یگیاونوقت م.به جون من شیانداخت ياون دختره رو خورد کرد ؟اعصابیچ یعنی-

که زدم چشماش گرد شد ییلحن حرف زدن و خود حرفا از

.تا حاال مخ منو خورده انقدر که غر زده روزیدختره د نیا.واسه من گرد نکنا ياونطور ه؟چشماتویها؟چ-

.دمیشنیروشنو م زیر يخنده  يصدا

 خوامیبده م.يخواستگار مییایکه ما ب یبا خانوادت حرف بزن يخوایم یفقط گفتم ک.نگفتم يبد يزیبابا بخدا من چ-به خودش اومد باراد

م؟ییایدرب یو آالخون واالخون یفیبالتکل نیزودتر از ا

 یبعدشم منکه به تو گفته بودم راض.بگذره بعد کمیبذار .نیماهه که با هم آشنا شد هیتازه  يتو و شاد.يزود نینه به ا یول ستیبد ن.نه-

نگفته بودم؟ لهیکار حضرت ف يشاد يکردن خانواده 

داره پرپر  گهیبه عبارت د.مونممجرد ب نیاز ا شتریب تونمینم گهید.خوامیزن م گهیکنه؟بابا جان بدبخت م کاریچ نیا یگیخب حاال م-نیامیبن

ه؟یچاره چ.زنهیم

.ادمم انقدر کم تحمل.منحرفا.لحظه از خجالت سرخ شدم هی نیامیبن يحرفا دنیشن با

رفت و  ینیزم شهیهفته نم هیچون واسه .ستیالبته معلوم ن.خونه میریفرجه ها م ياحتماال برا.صبر کن کمی- کردم به خودم مسلط باشم یسع

بهتره .ستین یکنیهم که تو فکر م ایراحت نیبه ا یول.زنمیبا خانوادش حرف م میاگه رفت.نه ای ادیم رمونیمناسب گ طیبل دید دیبرگشت با

.یجنگ آماده کن هیخودتو واسه 

منم رفتم .نشسته بودن زیم هیکه همشون دور  دمیبچه ها رو د.راست رفتم بوفه هی.رونیکردم و اومدم ب یمنم خدافظ.نگفت يزیچ گهید

.اونا و نشستم کنارشون شیپ

کارت تموم شد؟-هیهان

ن؟ینگرفت یچیبازم واسه من ه.آره-

.ییکاکائو تیسکوئیکاکائو گرفتم با ب ریش.چرا- عارفه

.و شروع کردم به خوردن دمیاز دستش قاپ ارویخوردن یخوشحال با

اس؟ رهیت يرنطویرنگم ا خورمیانقدر که کاکائو م گهیاگه بگم مامانم بهم م شهیباورتون م-

.دیخند هیهان

؟يحاال کارتو انجام داد-عرفان

.اوهوم-

؟یبا کدوم استاد کار داشت-عرفان

.پور یحاج آقا ول-

؟یداشت کاریبا اون چ-عرفان
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؟يشد یراض.دمیپرسیچند تا سوال ازش م دیبا.گهیداشتم د يکار هی.کردنا میج نیبه س يبابا عرفان دوباره شروع کرد يا-

 ییاز اونا.از اون خشکه مذهبا نبود.هم بود يبا مزه ا يحاج آقا.بود مونیاسالم تیپور استاد اخالق و ترب یول.نگفت يزیاد و چتکون د سرشو

.مهره يکنه و ادعا کنه جا اهیبا ذغال س شویشونیکه نبود که پ

دونه  هی زدنیبه من زنگ م رازیکه از ش یثابت يتنها شماره ها.رازیخط ثابت واسه ش یول.بود بهیشماره غر.بلند شد میاس ام اس گوش يصدا

.هیک گهید یکی نیا ینیحاال بب.منو داشت يو اونم شماره  میکرده بودم تو گوش وشیس اطیدونه خط باراد که محظ احت هیخطر عرفان بود 

باهات حرف بزنم؟ تونمیکجا م.نمیامیبن--

.پکر و ناراحت تو فکر بود.نگاه انداختم هی يبه شاد.اورده بود ریجا گمنو از ک يپسره شماره  نیا.ینعلبک يگرد شد اندازه  چشمام

.بهم زنگ بزن يدید اممویو پ يچک کرد تویباشه هروقت گوش.يدینشن تویگوش يصدا نکهیمثل ا-بلند شد میگوش يصدا دوباره

.مونده بود فقط نممیهم.اگه من بهت زنگ بزنم اا؟عمریچ

اومده؟ شیپ یمشکل- دادم جوابشو

 الیبا خ ستیحواسش به من ن یشکیه نکهیا دنیبا نگاه کردن به جمع و د.زنگ خورد میارسال شد که گوش اممیهم نشده بود که پ هیثاندو

بله استاد؟-راحت آروم از جام بلند شدم و جواب دادم

؟یحرف بزن یتونیم.مزاحمت شدم دیببخش.سالم-روشن

د؟ییبفرما.بله.مسال.- به بچه ها انداختم گهینگاه د هی یچشم ریز

؟یکن کاریچ يخوایدوتا م نیبا ا-روشن

؟يباراد و شاد-

.آره-روشن

بکنم؟ يکار دیمگه با-

.بهم ختهیاعصاب منو هم ر.کشهیخودشو م نطرفیباراد داره ا-روشن

.مخ شمارو شونیکی برهیم نیداره مخ منو از ب شونیکیدوتا نبره که  نیمرده شور ا-

خب بالخره؟-دیخند

ن؟یدار يشما فکر.مدونینم-

.تو سرمه يزیچ هی.يا-نیامیبن

خب؟-

بارادم که .رونیب ادیب شهیبازم راض یاگه راستشو بگ دونمیم دیبع.رونیب اریب دیخر دونمیگشتن و چه م يرو به بهونه  يتو شاد-نیامیبن

 میفرستیدوتا م نیو ا کنمیرو درست م هیضق يجور هیخودم هستم  گهیبعدشم که د.مینیبیرو م گهیاز پاساژا همد یکیتو .خودش خبر داره

.اهینخود س یپ

ساعت چند و کجا؟.اشکال نداره.باشه-

.اونحا به من خبر بده نیدیهروقت رس.دیواسه خر نیریشما معموال کجا م دونمیمنکه نم.انتخاب جاشم با شما.نیشما بر-روشن
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.باشه-

؟يندار يکار.دستت درد نکنه-روشن

.خدافظ.نه ممنون-نداشتم يمن از اولم کار واال

.خدافظ-

.کرده دایمنو از کجا پ يشماره  دمیافتاد که ازش نپرس ادمیقطع کردم تازه  نکهیاز ا بعد

م؟یپاشو بر يشاد-زیسر م برگشتم

کجا؟- بلند کرد سرشو

.پاشو کار دارم.خوابگاه-

؟يایشاهچراغ م میبر میخوایامروز بعد از ظهر م- نهیها

؟یرفتیامروز م دیحاال حتما با.یلعنت

بمونه واسه فردا؟ شهینم-

.گهید ایخب ب.میامروزم که وقت آزاد دار رهیم ادمیبمونه واسه بعد .نذر دارم-هیهان

.امروز کار دارم.شهینم-گفتم یناراحت با

.یزنیاز شاهچراغ م يکارت چقدر مهمه که بخاطرش دار گهید نیبب-گفت عارفه

.مه ببرهکار مه یمرده شور هرچ-حرص گفتم با

.تایآن يمشکوك شد یلیخ ایتازگ-عرفان

.زنمیمشکوك م نمیواسه هم.کشمینفرو م هیقتل  يآخه دارم نقشه .آره-

؟یرو بکش یکدوم بدبخت يخوایحاال م-با خنده گفت عارفه

.خان داداشتو-لبخند گفتم با

.اشون گرفت خنده

.نره ادتونیهم  ژهیو ياون دعا.آب ریعرفانو بکنم ز نیابلکه تونستم سر  نیواسه منم دعا کن نیشما بر.اشکال نداره-

ژه؟یو يدعا-عرفان

.الیخیب.یکنیتو درك نم.شوهر يهمون ماجرا-

.رمیراتو بکش برو تا پا نشدم حالتو بگ-عرفان

.فعال.میما رفت.اعصاب داغون.خب بابا-

؟يدار کاریحاال چ-گفت يشاد میاتاق که شد وارد

.حداقل شرحنابندونو از سرم بکنم.کنم دایدست لباس پ هیآرزو  یواسه عروس میتونیم نمیبب میبر.دیبرم خر خوامیم-

.من امروز حوصله ندارم.واسه بعد ؟بذاريحاا چرا انقدر عجله ا- يشاد

.رمیخودم م.به درك.ایاصال ن.یچونیپیبخاطر باراد منو م ينشده دار یچیهنوز ه يشاد نیبب- نشدن دادم یعصبان خودمو
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.ارهیطاقت نم دونستمیم

.باراد يگور بابا.میریاشکال نداره م ؟باشهیشیم یخب چرا عصبان- يشاد

.گار گرفت از ما خوشش اومد یکیخر مغز  ينطوریحداقل ا دیشا.میبه خودمون برس دیبا یحساب.پس اماده شو-زدم لبخند

بنفش  يمانتو هی.لباسشو من انتخاب کردم.دراورد يبازو مسخره  دیمن خند يبازم پا به پا یبخاطر باراد ناراحت بود ول نکهیوجود ا با

و تنگ هم انداختم روش تا  یمشک یشلوار ل هی.نرم بود یلیجنسش خ.ومدیهم بهش م یلیخودم که خ يرنگ مورد عالقه .رهیت یبادمجون

 کمی نشیروشنمو که آست یآب يو رو کردم تا مانتو ریکمدمو ز.سراغ خودم میحاال بر.شد لیتکم يشاد پیخب ت.لخت یبا شال مشک.بپوشه

.دیشال سف هیبا  رونیب دمیکش دممیسف یشلوار ل.مانتوم بودم نیعاشق ا.کردم دایبلند تر از سه ربع بود پ

.شد لیتکم شمونمیآرا

م؟یبر- يشاد

.صبر کن قهیدق هی-

.میخب بر- به خودم انداختم نهینگاه تو آ هیدوباره .انداختم دستم دستبندمو

.با اوتوبوس رفت شدیکه نم افهیو ق پیبا اون ت. میدربست گرفت یتاکس هیبعدش .میرفت ادهیپ ابونویسر خ تا

 يهم به قول شاد متایق.همشون خوشگل و قشنگ.نجایداشت ا ییعجب لباسا.بود ممیبود حواسم به گوش نایتریچشمم به و هیکه  نطوریهم

.ینجوم

کجا؟-جواب اومد بالخره

.نییایشما هم زود ب.میدیما تازه رس.مجتمع آفتاب--

.مییاونجا گهیساعت د مین.باشه باشه—روشن

 نشییپا یباال تنه همه لخت ول.کدومو انتخاب کنم دونستمینم.همشون خوشگل بود يمدال.کردمیلباسا نگاه م نیتریراحت به و الیبا خ گهید

.دنباله دار کمیبلند و 

چقدر نازه؟.نگاه نویا تایآن- يشاد

 یلباس خوشگل.داشت و کار شده بود يباال تنه اش کال سنگ دوز يرو.و دکلته یماکس.یگلبه راهنیپ هی.ه کرد نگاه کردمکه اشار یلباس به

.بود

واسه حنابندون بپوشم؟ تونمیکه نم نویا يشاد یول-

؟یواسه چ- يشاد

.بپوشم نویاگه ا کشهیبابام منو م.حنابندونشون مختلطه-

.یگیراست م.اه-شد دپرس

رو  يزیچ نیهمچ.زنهیمامان غر نم پوشمیساپورت م یکه وقت شمیکوتاه.رمیسه ربع بگ نیکوتاه آست رهنیپ هیسه حنابندون وا خوامیم-

.بپوشم تونمیم یواسه عروس

.سالم خانوما--
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بلند نه قد .که واسشون غش و ضعف کرد ينه اونقدر یول.گفت خوشگل بودن شدیم.نودوتا پسر ج.میو پشت سرمونو نگاه کرد میبرگشت

.چاغ نه الغر

.دییبفرما-

ن؟یشما تنها اومد-گفت شونیکی

اومده؟ شیپ یمشکل-دمیبارادو شن يبخوام دست به سرشون کنم صدا نکهیقبل از ا.بدن ریگ خوانیبود م معلوم

.دیچرخیو باراد م نیامیاون دوتا پسر و بن يداشت رو یمنم چشمام ه.دیپر يشاد رنگ

.ستین یمشکل.آقا ریخ-اومدهمون پسره به حرف  دوباره

زم؟یعز میبر-به من گفت رو

.هم رفت تو هم نیامیبن ياخما.گرد شد زم؟چشمامیعز میجانم؟بر

؟یکنیم یچه غلط يدار-راهشو سد کرد نیامیطرفم بن ادیپسره خواست ب تا

.دیمزاحم نش دییداره آقا؟بفرما یبه شما چه ربط-پسره گفت یکی اون

.دیلطفا مزاحم نش- رو به اون دونفر گفتم.گفتمیم يچز هی دیبا.احساس خطر کردم.حممزا گهیداره م یبه ک یک

.نمتونیبب نجایا مکردمین ن؟فکریکنیم کاریچ نجایشما ا- و باراد گفتم نیامیبه بن رو

کنم کال آزاد اون دوتا پسرم که فکر .اونجا نمونن گهیو د فتنیبهشون فهموندم که راه ب نکاریبا ا.دمیرو گرفتم و کش يشاد دست

.برنگشته بود يهم که هنوز رنگش به حالت عاد يشاد.و باراد تو هم بود نیامیبن ياخما.شدن میعوض کردن و ج رشونویمس الیخیب.بودن

ن؟یکنیم کاریچ نجایشما ا نینگفت-

.بزنه یحرف هیاشاره کردم که دهنشو باز کنه و تا سه نشده  نیامیبن به

.دیخر میاومده بود-نیامیبن

.میریلباس بگ میماهم اومده بود.چه جالب-

نقشه  دمینفهم يفکر کرد.با اون سه تا عمه ات یخر خودت- گوشم گفت ریز.رفته بود تو هم يشاد يحاال اخما.باز شده بود کمی اخماشون

؟یپسره رو به رو کن نیمنو با ا يدیکش

 یناز کن ول کمیحاال .دلم براش سوخت.کردیشت از غصه دق مبدبخت دا.گهید الیخیبابا ب- مدل خودش آروم جواب دادم يهمونطور منم

.گناه داره.یکن یبعدش باهاش آشت

.پشتشون نمیامیو باراد افتادن جلو و منو بن يکم کم شاد میزدیکه قدم م همونطور

وقت بود مزاحمتون شده بودن؟ یلیگفتن؟خیم یاون پسرا چ-نیامیبن

.شد دایقبل از اومدن شما سرو کله اشون پ هیثان یس بایتقر.نه- گرفتم نیتریاز و چشممو

 یقیاش مدل قا قهی.فکر کنم ساتن بود.زدیپارچه اشم برق م.بود یرنگش عسل.خدا چقدر ماه بود يوا.لباس هیدفعه چشمم خورد به  هی

.نیبب نویا ایب يشاد-مرو صدا کرد يوردارم شاد نیتریچشم از و نکهیبدون ا.دنباله داشت کمیبلند بود و پشتشم .نداشت نمیآست.بود
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.رفتن-نیامیبن

چقدرم زود ازمون فاصله .وا داد دیا ا ا تا پسره رو د.به دور و ورم نگاه کردم.کردیخونسرد داشت بهم نگاه م.تعجب برگشتم سمتش با

.گرفتن

.شعوریب- لب گفتم ریز

.مشونینیسره تو رستوران بب هیفکر کنم .اونا ولشون کن بابا- .چون خنده اش گرفت.دیشن

کدوم رستوران؟-

.کنه امشب شام مهمونمون کنه یآشت يبارادو مجبور کردم اگه با شاد-نیامیبن

دن؟یخوابگاه راهمون نم میبرگرد ریاگه ما د نیدونستیم.نیچقدر شماها باهوش-ام گرفت خنده

.باراد بود دمیچند لحظه بعد فهم که یکیدراورد و زنگ زد به  شویگوش.کرده بودن يا يزیطفلکا چه برنامه ر.یآخ.دیپر لبخندش

.برگردن خوابگاه 8قبل از  دیکه با نایباراد ا-نیامیبن

-.....

؟یکنیم کاریحاال چ.کوفت و حواسم نبود-نیامیبن

-......

؟یما چ ؟پسیچ-نیامیبن

-..........

.خوابگاه یبرش گردون 8نره قبل از  ادنی.خب -نیامیبن

-........

.خدافظ.باشه-نیامیبن

.بهش نگاه کردم منتظر

.رفتن-نیامنیبن

کجا رفتن؟-

.خوابگاه رسونهیرو م يخودشم شاد.بگردن کمی رنیفقط گفت م.دونمینم-نیامیبن

؟یپس من چ.بند اومد زبونم

؟یپس من چ-به زبون آوردم فکرمو

.رسونمتیخودم م-زد لبخند

.اه.يشورتو ببرن شاد مرده

.میپس بر-

کجا؟- تعجب گفت با

.گهید خوابگاه-
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تموم شد؟ ؟کارتيزود نیبه ا-نیامیبن

کنم؟ کاریچ.ستین گهیکه د يخب اخه شاد-

.رسونمتیبعدش خودم م.میبگرد کمی میبر-نیامیبن

.نرفته بودم رونیدانشگاه اصال ب میکه اومده بود دیاز بعد ع.نبود يبد فکر

.باشه-

 مییایب میبعد که بخوا يازکجا معلوم که تا دفعه .گرفتمیاونو م دیفته بود شااالغ نر ياگه شاد.به اون لباس انداختم گهینگاه د هیحسرت  با

.هنوز اون لباس فروخته نشه دیواسه خر نجایا

معطل مونده .ومدیم يبا کمر شهیهم.ارهیبودم واسه دانشگاه لکسوسشو ب دهیتاحاال ند.با لکسوسش اومده بود.رونیزور از پاساژ زدم ب به

خودش کارمو راحت کرد و آقاوار .اوضاع آرومه گهیبود االن که د يکه جلو سوار شدم خر تو خر شیپ يدفعه .عقب ایبودم جلو سوار شم 

دور زد تا خودش  نویاونم با لبخند درو بست و ماش.سوار شدم ایبا شرم و ح.منو خجالت.فکر کن.دمیخجالت کش.کرد ازدر جلورو واسم ب

.ادیجنتلمن خوشم م يانقدر ازمردا.سوار شه

م؟یخب حاال کجا بر- زد استارت

.نیهرجا که دوست دار.دونمینم-

م؟یقهوه بخور هی میبر-افتاد راه

.من قهوه دوست ندارم-رفت تو هم اخمام

قهوه و نسکافه  دونمیآخه من نم.کننیقهوه و نسکافه رو تحمل م يکه فقط بخاطر کالس گذاشتن طعم تلخ و زهرما ییاز آدما متنفرم

که واقعا قهوه دوست دارن  یینظر من تعداد آدما کنن؟بهیبا ژست نوش جانشون م دهیتازه به دوران رس يآدما نیداره ا یخوردن چه کالس

.رنانگشت شما خورنشیو م

اد؟یهم بدت م یاز بستن-

.رو دوست دارم یهم بستن یلیخ.نه نه-لبخند ژکوند هم نشست رو لبام هی چیکه خود به خود باز شد ه اخمام

داخلشم  نمیبرم بب دیحاال با.بود کیش دمیدیم رونشویخب من ب یعنی.نگه داشت کیشاپ ش یکاف هی يربع بعد جلو هی.خند زد لب اونم

 دمیکشیطرف خجالت م هیاز .کردیچند تا چشم به ما نگاه م.تو چشم بود کمی نشیماش.میشد ادهیپ نیاز ماش.نه ایو خوشگله  کیش ينطوریا

.شه دواریبه خواهرش ام کمیکنم  فیواسه آرزو تعر نارویا يباشه همه  ادمی.بود گرفته مخنده ا گهیاز طرف د

 گهید.با هم یقرمز و مشک یعنی.رنگ قرمز ش رو اعصابم بود یبودول رونشیب یشاپم به خوشگل یداخل کاف رفتیکه انتظارش م همونطور

خواب  سیآشپزخونه گرفته تا سرو لیست لوازمش از وسا رفتمیم یهرک يبسکه خونه .خوردیبهم م یقرمز و مشک بیحالم داشت از ترک

.شدم یاز دست خودم عاص گهیخودمم د.زنمیچقدر غر م ایتازگ ایخدا يوا.رنگه که مد شده نمیا دونمیمن نم.بود یقرمز و مشک

 دیکش یصندل هیاول .ستادیوا زیم هی يجلو.سره رفت از پله ها رفت باال هی یداشت ول یخال یصندل نییپا نکهیبا ا.شاپش دو طبقه بود یکاف

از  فیح.رهین اومد سفارش بگوج شخدمتیپ هی.خودشم نشست.تشکر کردم و نشستم.شدمیم فیخر ک يادیداشتم ز گهید.نمیعقب من بش

.یشخدمتیو سال اومده پ سن نیطفلک تو ا.شینوج
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.نگاه کردم زیبه م یناراحت با

ن؟یدار لیم یچ- گارسون

.ریبا ش.رمخویقهوه م هیمن -نیامیبن

و شما؟.بله- گارسون

.ییکاکائو یبستن هی-کردیمن نگاه م به

ن؟یهم- گارسون

.ممنون.کیبا دوتا ک-نیامیبن

.چشم قربان- گارسون

تو حنا؟ یبدجور دست بارادو گذاشت دمیشن.خب-گفت نیامیرفت بن نکهیاز ا بعد

.ترمته انیپا يمنظورم همون نمره -و گفت دیخند.بهش نگاه کردم یسوال

.شکاره یلیاز دستم خ.آره- دمیخند منم

.دلش پره.آره ینه به اون شدت ول گهید-نیامیبن

.حقشه.شدم عیبچه ها،خصوصا اون سوزان گند دماغ ضا يجلو.کرد تمیجلسه سر کالسش اذ نیاول-

.نییسرمو انداختم پا.تایابروت کنم آن یخاك تو سر ب.گفتم یچ دمیحرفم تموم شد تازه فهم نکهیاز ا بعد

.گارسون که سفارشاتمونو آورد اونم خندشو خورد.دیخندیداشت به حرفام م نیامیبن

د؟یندار اجیاحت يا گهید زیچ- گارسون

.ممنون.نه-نیامیبن

.نوش جان- گارسون

.شروع کن.خب-نیامیبن

اونم قهوه شو .به خوردن کردم و با وقار شروع نیسنگ یلیخ.خوشگلو بخورم یاون بستن خوادیکه دلم م ياونطور نیا يجلو شدیکه نم فیح

.کردیهمونطور داغ داغ داشت مزه مزه م

 هیرفت و امد بق تونستیمن نشسته بود نم يکه رو به رو نیامیبن یمن به پله ها بود ول دید ي هیبود که زاو يجور میکه ما نشسته بود ییجا

 یمن.نرمال نبود ادیز تشونیوضع.درحال حرف زدن باهم بودن.دمیباال رو فقط من د يکه اومدن طبقه  ینودوتا دختر ج نیواسه هم.نهیرو بب

داشت فکر کنم اصال  یشیصورتاشون از بس مواد آرا.دست منم از پشت بسته بودن نایچه خبره،ا گهیکردن مامان بهم م شیآرا عکه موق

 دایرا به پارم نهیکه سک یمیزخ یبتن ي هیست؟الیچ شیآرا "گهیهمون اس ام اسه که م يماجراش ماجرا.خودشون معلوم نبود يها افهیق

درحال حرف .اه اه.شونیپاشنه بلند تق تق يبا اون کفشا.کردیجونشونو معلوم م يبودن هم همه  دهیپوش که یتنگ يمانتوها."دهدیم رییتغ

رنگ  یبود و موهاشم فندق دهیسبز پوش يکه مانتو یاون دمیکه د میداره بود یخوب يچه آب و هوا نکهیدرمورد آستارا و ا نیامیزدن با بن

.ستادیکرده بود اومد باال سرمون وا

؟ییتو.نیامیبن يوا-بدجور رو مخم خط انداخت غشیج يصدا
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.نه روحشه[

؟یکنیم کاریچ نجایا ال؟تویمر-با تعجب سرشو بلند کرد نیامیبن

حالت چطوره؟دلم برات تنگ شده .نمتیبب نجایکه ا کردمیاصال فکرشم نم.نجایبا دوستم اومدم ا-و گفت دیبود خند الیکه اسمش مر دختره

.بود

.رفتیو چشم غره م کردیبهم نگاه م يجور هی یبه خصوص که دختره ه.کردمیبودن م یاحساس اضاف.زدیداشت حالمو بهم م گهید.وقوا

.الیمر/تایآن کنمیم یمعرف.از دوستام اومدم یکیبا .-انداخت و با لبخند گفت ینگاه هیبه من  نیامیبن

.زمیخوشبختم عز-انگار که مجبور باشه گفت يجور هینگاه کرد و  بهم

.کنم بلکه باعث شد تا حالت انزجار بکنم تیمیگفتنش نه تنها باعث نشد احساس صم زمیعز

.ممنون-خشک گفتم یلیخ

.نینقطه چ يدختره .حالتو گرفتم.بهتر.رفت توهم افشیق.نینگفتم همچن گهید

.ما شیپ ایب- گفت نیامیرو به بن الیمر

.رو برسونم تایآن دیبا.میبر دیبا گهیما د.ممنون-نیامیبن

برن؟ توننیخودشون نم شونیخب ا-زد یکج لبخند

جوابشو بده که روشو کم کنه؟ يجور هی تونستینم.هم دلخور شدم نیامیاز دست بن.رو اعصابم رفتیداشت م گهید

.نیشما خوش باش.کار دارم ییقبلش هم جا.رمیمن خودم م-

.پررنگ تر شد الیدر عوض لبخند مر یول دیهم پر نیامیلبخند بن.بلند شدم میرو صندل از

.رسونمتیکجا؟گفتم خودم م-نیامیبن

.با اجازه.نیبه باراد هم سالم برسون.تونیممنون بخاطر همراه.بود یروز خوب.برم تونمیمنم گفتم خودم م-

 رمیبگ یخواستم تاکس.رونیشاپ زدم ب یاز کاف یو بدون معطل نییپله هارو اومدم پا.هبکن یدوباره اعتراض ایبزنه  ینموندم که حرف گهید

داره؟ يرو ادهیپ يحوصله  یحاال ک.اه.خور نبود یاصال تاک ریاون مس یول

.رو رگرفتم يشاد يهم دراوردم و شماره  مویهمزمان گوش.رو ادهیراه افتادم تو پ تیحرص و عصبان با

زم؟یجانم عز-دیچیپ یخنده اش تو گوش يصدا جواب داد نکهیمحض ا به

.کنم یسر اون خال تمویعصبان خوامیداره که م یبه اون طفلک چه ربط.لحظه به خودم اومدم هی یسرش داد بزنم ول خواستم

؟يشاد ییکجا-

.زنهیپرنده هم پر نم ییجا هیباراد ورداشته منو آورده  نیا.کجام دونمیواال خودمم نم-دیخند

نبرتت؟ یخاك تو سرت کنم خونه خال-بگذرم ينتونستم از حرص دادن شاد يصاب خورداون اع تو

.شعوریب- دمیپر حرصشو شن يصدا

.یبدبختمون کن ارهیبال مال سرت ن.خره گمیم يجد-به راهم ادامه دادم.بلند شد نیماش هیبوق  يخنده ام همزمان با صدا يصدا
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.حاال صبر کن.تایدستم بهت نرسه انمگه -شد شتریخنده ام ب دمیبارادو که شن يصدا

.ابونیخ نیچه خبره تو ا.بوق يصدا بازم

.رو نشه برگردم شهرمون گهیمن د ینکن يکار هی.گهید گمیخب راست م-

.کنمیبدبختت م شعوریب يتایآن-گوشمو کرد کرده بود يشاد غیج يصدا گهید

 نیامیوحشتناك بن ي افهیق دنیبرگشتم به راننده فحش بدم که با د.دمشیم یداشتم روان گهید.بوق يطرف صدا هیاز  يشاد غیطرف ج هی از

.حرف تو دهنم موند 

.خدافظ.مواظب خودت باش.حالت چطوره نمیبب خواستمیفقط م.يشاد گهیخب د...خب-

.نیتم موندم کنار ماشزدم رف ایبالخره دلو به در.نه ایبرم سمتش .کنم کاریچ دونستمینم.جوابش باشم قطع کردم دنیمنتظر شن نکهیا بدون

ن؟یکنیم کاریچ نجایاستاد شما ا-

.سوار شو-گفت یعصبان يصدا با

ن؟یچرا اومد گهیشما د.رمیمنکه گفتم خودم م-

.بهت گفتم سوار شو- بلند کرد صداشو

.ستمیقصر نمن م.ایخودت شاهد ایخدا.ذارهیخودش نم نیپام له نکن ا ریرو ز یحق شاگرد معلم خوامیمن م یه.اله اال اهللا ال

.شمیمزاحم شما هم نم.رمیمنم گفتم خودم م-

شدن  دهیدفعه با کش هی.ندادم تیاهم یشد ول ادهیپ نیمتوجه شدم که از ماش.رو ادهیتوجه بهش رومو برگردوندم و دوباره رفتم تو پ بدون

.و برگشتم عقب دمیکش غیدستم ج

.ول کن ؟دستمویکنیم کاریچ يدار-

ه زور سوارت کنم؟ب هی یشیسوار م-نیامیبن

.ومدیداشت دردم م گهید.دادیبازومو محکم گرفته بود و فشار م یول رونیدستمو از دستش بکشم ب خواستم

؟یزنیبه من دست م یبه چه جرات.بهت گفتم دستمو ول کن-

گفتم؟ یچ يدینشن-نیامیبن

.ادیود اشکم در بکم مونده ب.محکم بازومو فشار داد ياونم نکرد نامرد یول دمیدستمو کش دوباره

.ولم کن.خب یلیخ-

.بعدشم خودش سوار شد نمیخودش درو باز کرد و منتظر موند تا بش.دستمو ول نکرد یفشار دستش کم شد ول از

بغض کرده بودمو و .دادمیدست چپمو که مطمئن بودم کبود شده رو آروم ماساژ م يفقط با دست راستم داشتم بازو.زدمیحرف نم اصال

.دمیترکیص مداشتم از حر

بود؟ ياون چه رفتار--

.شده بودم رهیخ ابونیبه خ تیبدون اهم.به خودم زحمت ندادم برگردم طرفش یحت

رسونمت؟یبهت نگفتم خودم م ؟مگهيرفتار کرد يچرا اونطور.جوابمو بده-نیامیبن
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دادم؟یاون خانوم گوش م نیدلنش يو به صحبتا موندمیموندم؟میم دیبا یاصال واسه چ.دلم خواست-برگشتم طرفش یعصبان

.تا من برسونمت یکه بمون کردیادب حکم م.يهمراه من بود ؟تويدار یچه ربط-نیامیبن

زوره؟.من ادب ندارم-

.تندش پرصدا بود ينفسا یول.نگفت يزیچ

که من مثل  ییز اونجاراستش ا.خورهیدستتون به من م یلیاخرتون باشه که به هر دل يو در ضمن دفعه .نینزن یمورد حرف نیهم درا گهید-

.راحت معاشرت کنم یلیخ ونیهم املم دوست ندارم با آقا یلیو خ ستمین ياون خانوم اصال آدم روشنفکر

.ستمیبه حرف زدن باهاش ن لیبرگشت طرفم حرف بزنه رومو برگردوندم و نشون دادم ما تا

33

به  يوا گهیدرموردشون انقدر داغونه د قتیسل يپریم نقدریترا اتو که با دخ.قهیسل یب.فهممیم زننویکه پشت سرش م ییحرفا یمعن تازه

.اه اه اه.یگند دماغ گونه عمل يدختره .حال نا بلدا

.شمیم ادهیپ نینگه دار نجایهم-دانشگاه به حرف اومدم ابونیخ سر

.تا خوابگاه رسونمتیم-نیامیبن

.نینگه دار نجایهم.رمیخوابگاه نم.ستیالزم ن-

.رسونمتیخودم م ؟بگويبر يخوایکجا م-نیامیبن

شکر خدا نه چالغم نه .برم تونمیگفتم خودم م-گفتم دمیزبونمو از دست م اریاخت شمیم یعصب یکه وقت ییوقتا يمثل همه .طرفش برگشتم

.کور

.رو ترمز زد

.واسم بود ینیریش يواقعا خاطره .ممنون بخاطر امروز یلیخ-باز کردم درو

اما بعد از چند لحظه مکث پاشو گذاشت رو گاز و در عرض چند .شه ادهیپ نیاز ماش خوادیاحساس کردم م لحظه هی.شدم و درو بستم ادهیپ

.محو شد ابونیاز خ نشیکال ماش هیثان

ن؟یهنوز شاهچراغ هیهان-رو گرفتم هیهان يودراوردم و شماره  میگوش

*******

 کنمیصداش م نیامیهروقت باهاش خوبم تو دلم بن.چه جالب .ه شده بودبا روشن از سر گرفت میسگ يرفتارا.از نو يروز از نو روز دوباره

.روشن شهیدوباره م شمیهروقت که سگ م یول

 یاونم حرف.بهش گفتم يزینه از خودم چ يکجا رفته بود دمینه پرس.بهش نزدم یحرف چیبرگشت خوابگاه ه يشاد یروز وقت اون

.گفتیم يزیچ هیو اونوقت به منم  دیفهمیم يه شادوگرن.به باراد نگفته يزیکه روشن چ زنمیحدس م.نزد

اصال .خودمم مبهم بود يبرا لشیدل.مثل قبل بگم بخندم تونستمینم خواستممیاگه م یحت یعنی.و حوصله بودم حالیکالسا بازم ب سر

نداشته باشه وگرنه  قتیقح کنمیکه فکر م يزیخدا کنه اون چ.درست نباشه دوارمیا م یول.فهممیم ییزایچ هی یعنی.چم شده دمیفهمینم

.شهیتازه شروع م بتامیمص
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.شم؟اهیوابسته م هیآخه چرا من انقدر زود به بق ایخدا

رو خورده بود  يمدت مغز منو شاد نیباراد انقدر که تو ا.و فرجه ها مونم از فردا به راهه شهیترممون شروع م انیامتحانات پا گهیهفته د دو

 يدوهفته . رفت 9امشب ساعت .اومد رمونیهم راحت گ طیبل.اونجا مییایب میخوایکه واسه فرجه ها م میخونه و بگ میزنگ بزن میمجبور شد

.میگردیلب مرز برم.خوبه.برگشت 8ساعت  عهجم گهید

خودمون  میو گفت میهرچقدر عرفان اصرار کرد که مارو تا فرودگاه برسونه قبول نکرد.تو دانشگاه میکرد یبا بچه ها خداحافظ امروز

با مامانت  یک گهیکرده بسکه م یرو روان يطرف شاد هیاز .ستیبا خودشم معلوم ن فشیتکل نهوید يپسره .قرار بود باراد برسونتمون.میریم

.رو گرفته يطرف ماتم رفتن شاد هیاز  یزنیحرف م نایا

.......االن یول رمیگیجشن م رمیدوستام م موقع با نیا گهیسال د گفتمیپارسال م.دق کنم خوامیم یاز ناراحت.شانس امروز تولدمم هست از

انگار نه انگار .دلمو وا کنه کمیکرد  یبابامم زنگ زد و با دخترم قربونت برم سع.گفت کیو ناله بهم تبر هیصبح زود زنگ زد و با گر مامان

که  یآرزو و مصطف.رنیگیسم تولد مفردا وا.خب فردا که هست یول شهیم ریخونه د میحاال درسته که تا برس.که من امشب قراره برم خونه

آخه من کجام نحسه؟خب .بازم انگ نحس بودن بهم چسبوندن. گفتن  کیبهم تبر 12راس ساعت  شبید ستین زادیآدم ثلم شونیچیه

 هی میرفتیم حداقل اگه آخر هفته بود.روزشم افتاده به شنبه مییشانس طال د؟ازییخرداد منو زا 13داره که مامانم موند موند  یبه من چه زبط

دست خودم  شاالیخودم کردم که ا.رفته ادشیمنو کال  پرهیکه با باراد م یهم از وقت یعوض يشاد نیا.واسه خودمون میگشتیم یقبرستون

.بشکنه

 پسره نیبا ا یه دهیچشم مامانشو دور د ایح یب يدختره .رونیزود لباسشو عوض کرد و دوباره رفت ب يخوابگاه شاد میکه برگشت یموقع

نگاه  هیبه ساعتم . شکوندمیتخمه م کردمینگاه م لمیمنم اومدم تو اتاق نشستم همونطور که با لب تابم ف.نچ نچ نچ.ذارهیقرار م

.تا امروز تموم شه کنمیمن دق م.5 دهتازه ش.اوفففف.انداختم

فکر  امیبه بدبخت شتریکه ب ذارنیهم تنهام مهمه .نرماله یلیخ تمیوضع.زننیمشکوك م یلیدوتا هم خ نیا.ستنیو مهسا هم که اصال ن نینازن

.کنم

.بود يشاد.بلند شد میزنگ گوش يصدا

ه؟یچ-

؟یکنیم کاریچ يدار-بود جانیپر ه صداش

.بدم یبه ک اموییمردم دارا نکهیبعد از ا کنمیدارم فکر م-

رون؟یب میدنبالت با هم بر امیآماده شو ب.مسخره- يشاد

باهم؟-

.میبرگرد کمی میبر.منو تو و باراد.آره- يشاد

؟یجمع کن التویوسا يایب يخواینم.میدار طیرفته ما واسه امشب بل ادتی نکهیمثل ا-

 میسره بر هیکه  نیپشت ماش میذاریم المونمیوسا.برو حاضر شو.خوابگاه رسمیم گهیساعت د میمن ن.جمع کردم شبید المویوسا- يشاد

.فرودگاه
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.خب یلیخ-

.باشه پس بدو- يشاد

.الیاز فکر و خ شدمیم نهویداشتم د گهید.شکرت ایخدا-کردم و از جام بلند شدم قطع ویگوش

.يچقدر خوشگل شد-چشمک زدم هیبه خودم  نهیبعد از چند روز بالخره تو آ.کردم شیآرا کمی.رفتم سر وقت صورتم اول

.ردمکفش اسپرتمم از تو جعبه درآو.یو شال مشک یمشک یبا شلوار ل.دمیرنگمو پوش یاسی يمانتو

سرو  دنیهم نبود که بخواد با د یشکر خدا نعمت.نییو ساکمو ورداشتم رفتم پا دمویخورد بدو بدو کفشمو پوش میکه به گوش یتک زنگ با

.باراد يکه مونده بود کنار مورانو دمیرو د يشاد.وضعم بهم چپ چپ نگاه کنه

واسه  الیخیمردم که انقدر ب دنیو با د کردمینگاه م رونویجره باز پن.حوصله شدم یدوباره ب.میکردم و سوار شد کیباراد سالم عل با

.شد میبهشون حسود گشتنیخودشون م

؟يندار تا؟حوصلهیشده آن یچ-باراد

دم؟یو حرصت نم ذارمیکه سر به سرت نم یه؟ناراحتیچ- بهش نگاه کردم نهیتو آ از

شده؟ یچ.یکه ساکتمدته  هیسر کالسا هم .بهم يزیعادت کردم همش اعصابمو بر.آره-دیخند

.نشده يزیچ.یچیه-تکون دادم سرمو

. نشده باشه يزیکه چ دوارمیام یعنی-لب به خودم گفتم ریز

از .اوهو.سیرستوران پاتر.نگاه کردم يدم ورود يبه تابلو.ستادیرستوران وا هی يجلو نیگشتن بالخره ماش ابونیساعت تو خ هیاز  بعد

قسمتشم  هیرستوران  نیبودم ا دهیشن.تو میرفت.نگیببره تو پارک نویدست نگهبان تا ماشداد  چویبارادم سوئ.میشد ادهیپ نیماش

 هیبالخره خدا .ستمیبدشانس ن کردمیاونقدرا هم که خودم فکر م دمیتخت شد فهم کیباراد نزد یوقت.سمت ونا میدوست داشتم بر.هیسنت

.دیرو تخت لبخندم پر نیامیبن دنیاوانس بهم داد اما با د

کنه؟یم کاریچ نجایا نیا-دمیپرس ياز شاد یپچ پچ

.ایتو هم ب نجایا مییایب میخوایبارادم گفت م.دنبال تو زنگ زد به باراد میومدیم میداشت یوقت- يشاد

؟يکرد نکارویچرا ا یسرش اوردم نگ ییبعدا اگه بال.خودشه ها ریتقص نیبب.باراد غلط کرد-

به کار تو داره آخه؟ کاریچ نیا- يشاد

.تو هم با اون دوست پسرت.گهیزن دحرف ن-

ن؟یکرد ریچرا انقدر د-نییاومد پا نمیامیبن دمیدیتخت که رس کینزد

.شلوغ بود ابونایخ-جوابشو داد باراد

 فمیمنم زود خودمو مشغول گشتن ک.سالم کرد وبعدم روشو کرد سمت من يبه شاد نیامیکجاشون شلوغ بود؟بن ابونایخ.چاخان ي پسره

.قط جواب سالمشو دادمنشون دادم و ف
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بار بسم  هیهمون .گارسون نسوزه ینودلم به حال ج گهیبار د نیکردم ا یسع.رهیاومد سفارش بگ شخدمتیرو تخت پ مینشست نکهیاز ا بعد

وقت  یلیخ.هرچند از سفارششون خوشم اومد.رو پشه هم حساب نکردن يدادن و منو شاد ونیو قل يفقط سفارش چا نیامیباراد و بن.بود

.مبود دهینکش ونیبود قل

که زد مطلبو  یبا چشمک.کردیبه من نگاه م طنتیکنار باراد نشسته بود و با ش.يرو تخت چشمم رفت سمت شاد ونایاوردن دوتا قل با

 شوین يبرسه منو شاد ونیبه قل نیامیدست باراد و بن نکهیقبل از ا.گذشت شهیکه نم ونیاز قل گهیحال و حوصله باشم د یهرقدرم ب.گرفتم

.خنده ام گرفته بود.کردنیکرده بودنو به ما نگاه م جبجفتشون تع.میکش رفت

 يبود و جنبه  فیبودم که بدنش ضع ينگران شاد..نهیتوتونش سنگ.بودم دهیکش بیقبالنم دوس. بهیبا طعم دو س دمیاولو که زدم فهم پک

.رو نداشت زایچ نیا

م؟یو ما خبر نداشت نیکردیکارا هم م نیشماها از ا.چشمم روشن-باراد

.میخالفارو امتحان کرد يما تا حاال همه -رهیباعث شد سرفه ام بگ خنده

ه؟یاتون چ گهید يخالفا.هیپس موضوع جد-نیامیبن

.و شراب مثال گاریس. بابا کیکوچ يخالفا-رمیخندمو بگ يکردم جلو یسع

.توپ فوتبال يشد اندازه  چشماشون

؟یکنیم یشوخ-باراد

.ختم باالاندا ابروهامو

گه؟یراست م يشاد-نگاه کرد يشاد به

دروغ بگه؟ تایآن يدیتو تا حاال د-لبش يرو گذاشت گوشه  یبا ژست ن يشاد

ن؟یاز کجا اورد گهیبهتون نگفتن؟شرابو د یچیخانواده هاتون ه-نیامیبن

 السیگ هی نکهینه ا گهید میامتحان کرد گمیبم مشرا.میکرد نکارویا یمکیهم قا ن؟مایگیمگه به مامان باباهاتون م نیکنیخالف م یشما وقت-

.هیطعمش چجور مینیبب میخواستیم.سه تا قطره فقط ياندازه  ينفر. که میخورده باش

نارو؟یحاال ا نیاز کجا اورد-باراد

ما هم  رونیب نایعروس داماد ب میمنتظر بود.داداشم دم تاال یروز عروس.خودش بهم تعارف کرد یعنی.من از پسر خالم گرفتم گارویس-

فکر کرد .تعارف کرد گارشویاونم با خنده بهم س میزدیبا هم حرف م میداشت.دیشکیم گاریداشت س نیپسر خالمم تو ماش.دنبالشون  میفتیب

شوهر  یعنیهم حسن عمو ، يشاد.کردمیسرفه م یهفته ه هی بایبعدشم تقر یل.کم کردم گرفتم دوسه تا پک زدم شومنم رو.رمیگیمن نم

 زارویچ نجوریا توننیمردم چطور م.بود يچقدر طعمش زهرمار.واسمون جور کرد مییشرابم که دختر دا.بهش تعارف کرده بود عمه اش

بخورن اخه؟

.شهینوك زبونم داره سوراخ م کنمیهنوزم که هنوزه احساس م.یگیراست م-جمع کرد افشویهم ق يشاد

ن؟یستیو گوش بسته نچشم  کردمیپس اونقدراهم که من فکر م.به به -نیامیبن
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.البته میستیتو ن يچشم و گوش باز به

اهل  چکدوممونیوگرنه ه.ونهیقل نیهم مونیتنها خالف دائم.و امتحان کردن بود یسرگرم يهمش برا-گفت يشاد یندادم ول جوابشو

.میخونیما نماز م.که شراب حرامه نیدونیم.میستین نکارایا

.فتمیبه سرفه ب ارمویکم ب پک محکم زدم که باعث شد نفس هیحرص  با

چه خبره؟.آروم-از دستم گرفت ونویقل ین نیامیبن

؟یکنیم یچه غلط قایدق ياالن دار تایآن.نییسرمو انداختم پا.پک زد هیبکنه خودشم  ین يبه رژ لبم که مونده رو کله  یتوجه نکهیا بدون

 یعصب تمونیوضع دنیباراد با د.هم معلوم بود حالش خرابه يشاد.سرم درد گرفته کمی کردمیاحساس م.رو گرفت يشاد ونیقل بارادم

.نیشکیم ونیقل نیکنیم خودینداره ب تشویشما که بدناتون ظرف- شد

.رهیباش که االن از حال م يبه فکر شاد.من سالمم.درست صحبت کنا.جناب-

.نمیقندو بخوربب نی؟ایزنیشل حرف م يچرا دار-نیامیبن

 یدنینوش نیمزخرف تر.متنفرم ییاز چا.هم بخورم قبول نکردم ییاستکان چا هیهرچقدر گفت .تو دهنم از دستش گرفتم و انداختم قندو

به  نیامیداد نه بن ونیقل ينه باراد به شاد میبعد از اون هرچقدر جز زد.بهتر شد ییاستکان چا هیهم بعد از خوردن  يشاد.استیدن

حتما رفته .دوباره اومد قهیبعد از پنج دق.يریم يکجا دار دیهم ازش نپرس یکس.از رو تخت بلند شد نیامیبن هساعت هفت شده بود ک.من

نگاه  کیبا حسرت به اون ک يجور.تو دستش اومد سمت ما کیک هیبا  شخدمتیپ هی نیامیبالفاصله بعد از اومدن بن.بود دست به آب

نگاه  يبه شاد.گلو گداشت رو تخت ما چشمام گرد شدخوش ییکاکائو کیاون ک یوقت یلو.نخوردم کیکه انگار تاحاال تو عمرم ک کردمیم

.تولد مبارك-گفت یو خوشحال يکرد که با شاد

روش .من يو گذاشتن جلو کیک.دنیخندیمن م يو باراد به ذوق بچگونه  نیامیبن.بود ادشیپس .بغلش دمیو پر دمیکش غیج هیسر ذوق  از

.و نه هم روش گذاشته بودن کیشمع  هی.خدا جون يوا.مبارك تیبهار زندگ نینوزدهم زیعز يتاینوشته بود آن

با .کردنیتخت دور و ورمون برگشته بودن و به ما نگاه م يایمشتر.شروع کردن به آهنگ تولدت مبارکو خوندن ییسه تا يشمارش شاد با

.خنده اشون گرفته بود.تموم شدن شعرشون شمعارو فوت کردمو خودمم دست زدم

.زنهیکه بدجور داره بهم چشمک م کویک نیخب زودباش ببر ا-دراورد کیوچک يچاقو هی فشیاز تو ک يشاد

.که زدم رو دستش نیامیباراد و بن يخواست ورداره بذاره جلو يشاد.تخت بود يکه رو ییایدست شیگذاشتم تو پ کهیت کهیو ت دمیبر کویک

چته؟.ا- يشاد

شه؟یم یپس کادو چ-گفتم يلحن طلبکارانه ا با

.کادو کجا بود.ادهیکه گرفتم از سرت ز کمیک نیهم-دیخند

.تو سرت دمینکوب کویک نیزودباش کادومو بده تا ا.يکرد خودیب-

دوتا بسته دراورد تا بسته دراوردگفتم فشیاز تو ک.ستیزور که ن.یشیتو اخرسر آدم نم- يشاد

.يدستت درد نکنه شاد ي؟وایدوتا تا کادو برام گرفت-

.یدل نکن ؟رویچ گهید- يشاد
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.ام واسه باراده یکی نیا.منه يکادو نیا-بسته اشاره کرد نیبه بزرگتر.هارو جدا کرد بسته

.اشاره کرد نیامیبه بن.شونیاز طرف ا نمیا-دراورد فشیبود از تو ک کتریچیک هیکه از بق گهید يبسته  هی

ن؟یگرفت یچ نمیباز کنم بب نی بدخب حاال.نبودم یمن راض يجون شاد ن؟بهیدیچرا زحمت کش.دستتون درد نکنه يوا- خنده گفتم با

از ظاهرش .بارادو گرفتم تو دستم يبگم دستت درد نکنه بسته  نکهیبدون ا.یاسیخوشگل  یبلوز مجلس هی.رو باز کردم يشاد يبسته  اول

 يسلسله  ایخدا ياو.انیهخامنش خیتار.بکشم غیج خواستمیم یکه تو دستام بود از خوشحال یکتاب دنیبا د.بازش کردم.معلوم بود که کتابه

اد؟یکتابا خوشم م نیمن از ا یدونستیاز کجا م.باراد دستت درد نکنه يوا-خوشم اومد.بابا هن.مورد عالقه ام

.یخانوم ممنون باش نیاز ا دیبا-کرد و گفت يبه شاد يلبخند اشاره ا با

.فرستادم يتشکر واسه شاد يبه نشونه  یچشمک

در جعبه رو که باز کردم .مخمل بود يجعبه  هی.ث بسته رو گرفتم تو دستمو آروم کاغذشو پاره کردممک کمیبا .نیامیبن يبسته برا نیآخر

 یتو چشم م یلیکه رو گردنبند و دستبند و گوشواره بود خ یدرشت يناینگ.محشر بود یعنی.خوشگل ينقره  سیسرو هی.چشمام برق زد

.کنم فتارر يکردم عاد یسع.اومد

.نیبخور کیک نیتونیحاال م.نیتولد واسم گرفت يو کادو نیانجام داد فتونویظو نکهیخب ممنون بخاطر ا-

تو  تونستمینم.فرودگاه قبول نکردم میبعد بر میهرچقدر باراد اصرار کرد که شامم همونجا بخور کیبعد از خوردن ک.دنیحرفام خند به

 نکهیهم.رونیب میبالخره از رستوران اومد.فست فود خوب بودام با  ونهیفقط م.عادت نداشتم رونیب يکال به غذا.شام بخورم ییجا نیهمچ

.کنم داشونیهرچقدر چشم گردوندم نتونستم پ.زد بشونیو باراد دوباره غ يشاد رونیب میاومد

.زنگ نزن بهش.اونا رفتن-دمیشن نویامیبن يزنگ بزنم که صدا يدراوردم به شاد مویگوش

.فرودگاه میبر دیکجا رفتن؟ما با-سمتش برگشتم

.انیاونا هم خودشون م.رسونمتیمن م-نیامیبن

.قبلش با من هماهنگ کن ینیبچ يخوایبرنامه ها م نیآخه تو که از ا.يتو اون روحت شاد يا

تو جام جابه جا  یه.معذب بودم نیتو ماش.نمیقبل خودش درو باز کرد تا بش ياوردن مثل دفعه  گیاز پارکن نشویماش نکهیاز ا بعد

انقدر معروف  یعنی.ارمیبود شاخ درب کیاز تعجب نزد یمرتض يصدا دنیبا شن.روشن کرد نیپخش ماش.متوجه شد نمکیاحساس م.شدمیم

ده؟یرس رازمیشده که آهنگاش تا ش

 شمیبا تو اروم م

من ندارم یغم

از کنارم رنیها م غصه

خوشحالم یلیخ من

ارمیتو  يشد که

همه دار و ندارم يشد

به پات دمیم مویزندگ همه



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٦

برات  رمیمیم

خنده هات واسه

تا ابد تو لحظه هات مونمیم

برات مونمیم

من فدات شمیم

یتا با من باش دمیم امویدن

یلحظه تنها ش هی ذارمینم

تا ابد کنار تو مونمیم

یروز نباش هیاگه  رمیمیم

.صداش قشنگه یاهنگشو هم داره؟ول یکیون ا ینیبب.دهیهم رس نجایانقدر معروف شده که اهنگاش تا ا لشونیبگم فام الدیباشه به م ادمی

تو شیپ مونمیم

شهیواسه هم من

 شهیبدون تو نم آخه

قلب من  نیا آره

شهیتر از پ عاشق

شهیعاشق ترم م یبمون

به پات دمیم مویزندگ همه

برا رمیمیم

خنده هات واسه

تا ابد تو لحظه هات مونمیم

برات  مونمیم

من فدات شمیم

یمن باشتا با  دمیم امویدن

تا ابد کنار تو مونمیم

یتا با من باش دمیم امویدن

یلحظه تنها ش هی ذارمینم

تا ابد کنار تو مونمیم

یروز نباش هیاگه  رمیمیم

)دمیم امویآهنگ دن-یعباس یمرتض(
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.فروکش کرده بود تمیعصبان.و رفتم سمتشون دمیرو داخل فرودگاه د يبارادو شاد.زدم نه اون سکوتو شکست یفرودگاه نه من حرف تا

شه؟یم یبه نظرتون چ.مشغوله یلیفکرم خ-باراد

.ادینم شیپ یمشکل شاالیا.نگران نباش-

.... یول.فکرت مشغول باشه دمیکه با ترسوندمشیو م ذاشتمیسربه سرش م یوگرنه االن کل.حرف زدنم نداشتم ي حوصله

.يشاد مونمیپس من منتظر خبرت م.خدا کنه-باراد

.باشه- يشاد

زده بودم حاال داشت تو گوش خودم  يکه به شاد ییحرفا.واسه خودم.باراد ينه برا یول.فکر خودمم مشغول بود.کردمینگاه نم نیامیبن به

.خوردیزنگ م

 نیدور ا یکه درست و حساب شهیباعث م نمیهم.به بابام بدم يمجبور شدم چه تعهد نجایکه واسه اومدن به ا یانیخودت درجر يشاد نیبب-"

و  یمشک يمامان بابات دونه دونه موها نکهیچون عالوه برا.یعاشق ش نجایتو هم که امکان نداره بذارم ا.از من نیا.ئله رو خط بکشممس

اونوقت من  یعاشق بش نجایخودمم عمرا اگه بذارم تو ا کنهیو اون مهران کله خر االغم ترورم م کننیو خوشگل و رنگ شدمو م نینازن

"روشنه؟.میرو ببر ایجار يهمه  يآبرو میش يکه باهم جار رمیورو واسه برادر شوهرم بگت خوامیتازه من م.نه

....اما من.حرفا ازش گذشته نیا گهیکه د يشاد.مسخره و خنده دار چقدر

تو  یر بدبختچقد تایرم؟آنیدرگ ينطوریفقط به خاطر همون دوسه تا برخورد ا یعنی.زده شد یافتاد نه حرف ینه اتفاق.نشده بود که يچز آخه

.آخه شهیسست م نقدریآدمم ا.يدختره برد یهرچ يآبرو.دختر

اا؟ ااتیآن-از به خودم اومدم يشاد ادیفر يصدا با

شده؟ یچ هیها؟چ-

کنم؟یساعته دارم صدات م هیتو؟ ییکجا- کردیمنو نگاه م داشت

.هم نگاهشون به من بود نیامیباراد و بن.نگاه کردم نیامیباراد و بن به

؟یگفتیم یچ.حواسم نبود.دیببخش-به جا شدم جا کمی

؟یخونمون تا با مامان حرف بزن يایم يچه روز قایدق دیباراد ازت پرس- يشاد

.فردا-

انقدر زود؟-جا خورد عمیجواب سر از

.کنهیعز و جز م راحته و فقط باراده که داره یلیتو خ الیخ نکهیکجاش زوده؟مثل ا-شدیمگه م یکردم صداشو نشنوم ول یسع.دیخند نیامیبن

.خب فقط تعجب کردم.نه-به من من افتاد ينگاه کرد و شاد يچپ چپ به شاد باراد

.به حال بعدت يوا يحال و روز افتاد نیتو از االن به ا.تایفاتحه ات خونده اس آن.تا باهاش چشم تو چشم نشم نییانداخته بودم پا سرمو

تو .مونده بود کنار من نمیامیبن.اخه دنیچقدر لفتش م.تموم شه ژهیو من ژنیب یاحافظفرودگاه و منتظر بودم تا خد يبودم گوشه  مونده

بدبخت؟ يتایآخه آن يشانس دار
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.بخاطر رفتارم متاسفم-نیامیبن

.فقط سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم.نگفتم يزیچ

.رونیب يزدیشاپ م یاز کاف ياونطور دیتو نبا.شدم یاون لحظه عصب-نیامیبن

.نییسرمو انداختم پا.مقصر شدم من بازم

؟يدیکه جوابمو نم یانقدر از دستم ناراحت-نیامیبن

.دیکش یقینفس عم.نگفتم يزیچ ینه تکون دادم ول يبه نشونه  سرمو

.مواظب خودت باش.یداشته باش یسفر خوب و موفق دوارمیام-نیامنیبن

.بود یشب خوب.بخاطر امشب.ممنون- به حرف اومدم بالخره

.نگفت يزیاون بود که چ نبارید و از يلبخند

.و بارادم بالخره از هم دل کندن و اومدن به طرف ما يشاد

م؟یبر-

.میبر- يشاد

.نگران نباش.داشته باشه ریتاث دوارمیام.کنمیم مویسع يمن همه -کردم به باراد رو

.واست کنمیجبران م.ممنونم-بهم نگاه کرد زیام تشکر

؟یکن دایپ يرازیشوهر ش هیواسه منم  يخوایم ه؟نکنيچطور-زدم یحال یب لبخند

.کردم دایواست شوهرم پ دیاز کجا معلوم؟شا-تعجب کرد میحال یاز ب یول دیخند میشوخ از

.نییکن که تو نقشه از تهران به باال باشه نه پا دایپ ویکیبگرد .که خودتو خسته نکن هیرازیاگه ش-رو گرفتم يشاد دست

باشه چشه مگه؟ يرازیش ؟اگهیواسه چ- شدکردم لبخندش کمرنگ  احساس

نکرده؟ فیواست تعر يشاد.دانشگاه امیشد ب یشرط راض نیبه هم.دهیبابام منو به راه دور نم-

.هم ساکت و صامت مونده بود کنار من يشاد.زدنینم یحرف نیامینه باراد نه بن.شده بود نیسنگ ییجورا هیجو .نگفت يزیچ

تو شمال خودمون .کنمیم دایپ ویکیخودم .شوهر ادهیکه ز يزیچ.ناراحت نباش یلیحاال خ- حرف اومدم دپرس شدن دوباره به نایا دمید

.ااابشم؟عمر ایرازیعروس ش امیانقدر ادم هست اونوقت ب

.بود یمصنوع یول.دمیخند

.تا تابستون کار شما دوتا مونهیبپره م مایاگه هواپ.شهیم رمونید.گهیخب د-

.خدافظ- ورداشتم نیاز رو زم ساکمو

.نیمواظب خودتون باش-باراد

.مواظبشم.چشم هیاگه منظورت به شاد-

.خدافظ.نیموفق باش-نیامیبن

.معرفت یب.کنم ینموند که قشنگ ازش خدافظ یحت.دیلبخندم دوباره پر.بعد از تموم شدن حرفش رفت.باراد نموند منتظر
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.تر بود تا رشت کینزد لیآستارا به اردب.بود لیواسه اردب طمونیبل.میسوار شد بالخره

*****

؟یگیکه نم يجد تایآن-خاله توران

چرا خودم  یو بعد بگ يبشنو یحرف يا گهیاز کس د خواستمینم.یباش دهیاومدم که از خودم شن نیاالنم واسه ا.ام يجد يجد.چرا خاله-

 يشاد يهم جا يا گهید یهرک.نبود يشاد اشکال از طرف.نشد یول رمیکردم که جلوشو بگ یسع یلیخ.اومده شیمسئله پ نیا.بهت نگفتم

از هر نظر .خوب تیموقع.شغل خوب.خوب يخانواده .شکننیهمه براش سر و دست م.ستین یآدم کم استاداستاد ر.دیلرزیبود دلش م

حرف بزنم اما  يبگه به من گفته بودو ازم خواسته بود با شاد يبه شاد نکهیچند ماه قبل از ا.ستیمزاحم کوتاه مدت ن.رهیقصدشم خ.هیعال

که شما رفته  ياونروز دیقبل از ع ادتهی.رو دوست داره ياما اون واقعا شاد.ادمد یبهش جواب منف ياز طرف شاد یحت.من مخالفت کردم

عمو و حاج خانوم بهت  یکه عل ياون دونفر.بود نجایکه مهران ا يهمون روز.حاج خانوم گفته بود بهت.نجایمن اومده بودم ا لیاردب نیبود

راهو پا شده بود اومده  نهمهیا يبخاطر شاد.از دوستاش بود که اونم استاد داشنگاهمونه گشمید یکی.استاد راستاد بود نیهم شونیکیفتن گ

.گمیم يجد نویا.رو داره يشاد اقتیاون ل.ستین سهینظر هم با مهران قابل مقا چیاز ه.هیجد تشین یکه مطمئن ش گمیم نارویا.نجایبود تا ا

.سبک از جام بلند شدم.از رو دوشم ورداشته باشن یتن 5بار  هیانگار .له رفته بود تو فکرخا توران

؟يریکجا م-خاله توران

.مامان گفت زودبرگردم.اومدن نایو آرزو ا نایا الیدان.خونه رمیم-

.بمون بعد از نهار برو.وقته نهاره ذارم؟االنیمگه من م-توران

باشه .یمهمون یرفت يتو پاشد میکه ما بخاطر تو اومد رنیگیم افهیبعدا ق.بخاطر من اومدن نجامیمن ا مدیاونا هم شن.گفتم که.ممنون خاله-

.گهیوقت د هیواسه 

.سرشو تکون داد یتینارضا با

.رو خوشبخت کنه يشاد تونهیم.اون پسر در حد شما هست.خاله به حرفام فکر کن یول-

نجا؟یا يایب يخوایکه تو م دونستیم يشاد-خاله توران

.از شما دیکشیخجالت م.نایحاج خانوم ا يرفت خونه  نمیواسه هم.آره-دمیخند

انقدر بزرگ شد؟ یدختر ک نیا-لب گفت ریز

ام  يدیسوار بر االغ سف يمن هنوز منتظر اون شاهزاده  یبگ.ییبه عمو هم سالم برسون.خدافظ.گهیخب د-دنیخودمو زدم به نشن یول دمیشن

.که قولشو بهم داده بود

35

.پررو شد دمیدوباره خند.دختر گهیبرو د-دیخند

مگه من شارژ .چشمش کور خودش بهم زنگ بزنه ندازمیدارم کار اونو راه م.تک زنگ زدم به باراد رونیکه اومدم ب نایا يشاد يخونه  از

مفت دارم که به اون زنگ بزنم؟

گفت؟ ی؟چيشد؟حرف زد یچ-زود زنگ زد.بگذره قهیدق 1نداد  امون
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.رونیاالنم از خونشون اومدم ب نیهم.آره حرف زدم.گهیبپرس د یکی یکی.چه خبره بابا-خنده ام گرفت.هول بود بچه رچقد

.گهید گهیم یچ نمیول کن بذار بب نیامیاه بن-باشه گفت ششیپ یشد؟ بعد انگار کس یخب چ-باراد

.متاحاال مخمو از دست داده بودم از بس بهش فکر کرد شبید.از محو شد خندم

.باش دواریام.چراغ سبزه هی نیا.که انتظار داشتم برخورد کرد يزیبهتر از اون چ یلیخ-

.راحت شده باشه الشیانگار که خ.دیکش یقیعم نفس

.شهیحل م یهمه چ میکن یاگه اونو راض.تا باباش هیمامانه شاد ياصل کار.زنمیمن بازم با مامانش حرف م-

.بکن تویبازم سع کنمیخواهش م -باراد

.نگران نباش.باشه-

.رسونهیسالم م نیامیبن یراست-مکث کرد کمی.ممنون-باراد

.خدافظ.تو هم سالم منو بهش برسون.تشکر کن- چند لحظه ساکت موندم منم

.چندبار آب دهنمو قورت دادم تا بغضمو بخورم.قطع کردم تماسو

همه دور هم جمع .هم اومده بودن نایا الیدان.نهیاومده بود تا منو بب نایپدرشوهرش ا يبود من اومدم خونه از خونه  دهیشن الیکه از دان آرزو

.و حوصله بودم حالیب نباریا دمیخندیم گفتمیقبل که منم سرحال بودم و م يبرعکس دفعه ها یول.میبود

؟یسفره رو جمع کن دی؟بايریم يکجا دار یه- سر سفره که بلند شدم آرزو زود گفت از

.بخوابم کمیبرم  خوامی؟میتو جمع کن نباریا شهیم-

.کنمیمن خودم جمع م.باشه مامان تو برو بخواب- زود گفت مامان

حالم داره  گهید.و به خودم فکر کردم دمیرو تخت دراز کش.جوابشو برگردونمو نداشتم نکهیتوان ا یول دمیشنیآرزو رو م يغر غرا يصدا

خوشم  یآدم نیآخه من چه مرگم شده که از همچ.دختر گرمه هیبا حتما بازم سرش  ف؟االنیآدمم انقدر ضع.خورهیاز خودم بهم م

.اومد تو زواومده؟در اتاق باز شد و آر

؟یحال یب ياومد یشده؟چرا از وقت یچ-آرزو

.یچیه-

.شهیم یبشه چ يزیچ هیاگه  يشد ينطورینشده تو ا یچیحاال ه-وتریکامپ زیم یرو صندل نشست

.کردساکت بهم نگاه  کمیاونم .نگفتم يزیچ

.ادینفر خوشم م هیفکر کنم داره از -دفعه بدون مقدمه گفتم هی

.جا خورد کمی

.نفر خوشم اومده هیاز .فکر کنم که نه یعنی-رو تخت و کالفه گفتم نشستم

راز؟یتو ش -کامل جا خورد گهید نباریا

.شمیم یندارم روا گهید.فکرمو به خودش مشغول کرده يمدته همه  هیکنم؟االن  کاریحاال چ.آره-

.فراموشش کن -آرزو
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.تونمینم-کردم بغض

.فردا فارغ یامروز عاشق شهیرفته؟تو هم ادتیمنو  يحرفا.یفراموشش کن یتونیراحت م شینینب گهید ؟اگهیتونیچرا نم -آرزو

.آرزو کنهیفرق م نباریا.چشممه ياگه خودم نخوام بازم جلو یحت.چشممه يروز جلو نمش؟هرینب گهید يچطور-

اته؟یز همکالسا-آرزو

.استادمه- نه تکون دادم يبه نشونه  سرمو

نکنه سن پدربزرگمو داره؟ نمیسالشه؟بب ؟چندیچ-آرزو

.سالشه 29.نو سر حالهوهم ج یلیخ.نه-لبخند نشست رو لبم هی نیامیبن يادآوری با

.عمرا اگه مامان اجازه بده.سال از تو بزرگتره 9 یعنی-آرزو

زده که مامان بخواد اجازه بده؟ یحرف ایکرده  ياجازه بده؟مگه ازم خواستگار یمامان به چ-خشک شد لبخندم

؟يطرفه بهش عالقه مند شد هینگفته؟تو  یچیه یعنی-آرزو

.نهیبیاون اصال منو نم.آره-بزرگتر شد یلیخ بغضم

نگاه  هیپسر حسرت  نهمهیا.نهیبیکه تو رو نم ياز اون کم دار یمگه تو چ.غلط کرده-کنم کیخواهرانه اش نذاشت خودمو کوچ احساسات

.یگیم ينطوریتورو دارن اونوقت تو ا

تازه سرشم - زدم و ادامه دادم يپوزخند.یمال تیوضع.یاجتماع تیموقع.افهیاز نظر ق.از هر نظر باال تر از منه.ارزو اون با همه فرق داره-

.شلوغه یلیخ

ه؟یمنظورت چ-آرزو

.گهیاز سوداهاشم نه نم چکدومیبه ه.سر داره هزار سودا هیکه  ییاز اونا-

آدمه که ازش خوشت اومده؟ نمیآخه ا.عاشق شدنت نیخاك تو سرت با ا-آرزو

.حرف نزن ينطوریدر موردش ا-

.افکارشو جمع و جور کنه کنهیم یمعلوم بود داره سع.نگفت یچیه

؟يچند وقته بهش عالقه مند شد-آرزو

.دونمینم-

.دونمینم یچ یعنی.جواب بده یدرست حساب-آرزو

و معموال  دنمیمن همش در حال خند ینیبیخودت که م. مثل منه تشیاونم شخص دیازش خوشم اومد که فهم یبار وقت نیاول...خب راستش -

از  یکیبار سر کالسش  هی.هم مهربونه یلیخ.تازه خوشگلم هست.خوش خنده اس یلیخ.مثل منه ییجورا هیاونم .ناراحتم کنه يزیچ ذارمینم

متوجهش  شتریب کمیمسئله باعث شد  نیا.کرد خیاونم اون دانشجو رو توب.رونیمنم ناراحت شدمو از کالس زدم ب ردک نیم توهبچه ها به

منو  شعورمونیهمون استاد ب یبخاطر اون بود که همت.جالب نبود ادیبرخورد ما ز نیاول يآخه راستشو بخوا.بشم و اخالقمو باهاش بهتر کنم

...نکهیتا ا.گرفتمیبودم و سر کالساش مثل سگ پاچشو م یاز دستش عصبان نمیواسه هم/دکر تیرو اونهمه اذ يشاد
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سر ظهر .رمیبگ ییزایچ هیدانشگاه تا  ابونیرو زودتر فرستادمو خودمم رفتم فروشگاه سر خ يشاد.میبار کالس داشت هی-زدم یپررنگ لبخند

 يکه سرو کله  زدمیداشتم با اون سرو کله م.الت مزاحمم شد يپسره  هی مگشتیکه داشتم برم یموقع.زدیپرنده پر نم ابونمونیبود و تو خ

چون سرم داد زد منم لج .نیتو ماش نیسر من داد زد گفت برو بش نمیامیبن.شه ریباهاش درگ خواستیاون پسر مزاحمه م.شد دایپ نیامیبن

که کم مونده  دیسرم عربده کش يجور هیسگ شده بود  گهیدکه  نمیامیبن.دیکش فمویکردم و راه افتادم برم دانشگاه که مزاحمه دوباره ک

 نیاون دوم.چشمش کبود شد و کنار لبشم خون اومد يگوشه  يریبخاطر اون درگ.نشینشستم تو ماش فتمبدو بدو ر.کنم سیبود خودمو خ

استاد  نکهیمدت گذشت تا ا هی. بشه شتریاون مسئله باعث شد تا شدت خوش اومدنم ازش ب.گرفتیکتک خوردنمو م يبود که جلو يبار

.کرد يخواستگار ياز شاد مونیدرس اصول حسابدار

.آرزو گرد شد يچشما دمیحرفم که رس ينجایا به

گفتمو معلوم شد  يادا اطوار به شاد یمنم بعد از کل.دست به دامن من شد تا بهش کمک کنم.هم سمجه پسره یلیخ.يدیدرست شن.آره-

....میحرف بزن يشاد يبا مامان بابا میاومد.میاومد نیاصال ما واسه هم.هم دوستن االنم با.ادیهم ازش خوشش م يشاد

.حرف خودتو تموم کن.رو ول کن ياه شاد-وسط حرفم دیطاقت پر یب

کجا بودم حاال؟-هول بودنش خنده ام گرفت از

خب؟.کرد يازش خواستگار تونیاستاد اصول حسابدار-

باهاش  يباهم حرفشون شده بود و شاد يمسئله ا هیو باراد سر  يشاد.یمیصم یلیخ.هیار شادخواستگ نیهم یمیدوست صم نیامیبن.آها-

که سر  میگشتیم میتو پاساژ داشت.بارادو اورد نمیامیبن رونیرو بردم ب يمن شاد.میبد یدوتا رو آشت نیکه ا دینقشه چ نمیامیقهر کرده بود بن

قبلش  یقرار شد منو برسونه خوابگاه ول.نیامیمنو بن میزد و موند بشونیو باراد غ يشاد دمیمن تا سر گردوندم د.شد دایپو کله اشون 

 شونیکی.شد دایدوتا دختر جلف پ يدفعه سر و کله  هیکه  میزدیحرف م میداشت مینشسته بود.میبخور يزیچ هیشاپ تا  یکاف هی میرفت

و  نداختیم کهیت یهم ه یزبون یبه زبون ب.رث پدرشو خوردمانگار ا کردیبهم نگاه م يجور هی یعوض.حرف زد نیامیاومد جلو و با بن

 یول ادیدنبالم ب کردمیفکر نم.رونیشاپ اومدم ب یمنم بهم برخورد از از کاف.ما شیپ ایدختره رو دست به سر کن بره خودت ب نیا گفتیم

شد اومد محکم  ادهیاونم پ.خوامیج کردم گفتم نمسوار شو منم دوباره ل ایزد گفت ب دادسرم  ابونیتو خ.بود یهم از دستم عصبان یلیخ.اومد

نگفت  یچیسرش داد زدم اونم ه یکه حرف زد عصبان نمیتو ماش یحت.شدم یاز دستش عصبان یلیخ.مجبورم کرد سوار شم.بازومو گرفت

فرودگاه  ارتمونیه بکه باراد اومده بود دنبالمون ک شبید.گوشه هی نشستمیدوباره سر کالساش سگ شده بودم و ساکت م.فقط نگام کرد

من .بشم نشویباعث شده د نمیهم.مهربونه یلیآرزو اون خ.کرد یسرم داد زد معذرت خواه نکهیتو فرودگاه بخاطر ا.اونم باهاش اومده بود

شدم؟ ينطوریپس چرا من ا.بندهیدل نم یادم که فقط بخاطر مهربون بودن به کس.کنمیاصال خودمو درك نم

دستامو گرفته بود .من يبلند شد و اومد نشست جلو پا یآرزو از رو صندل.کردمیم هیگر ختمیریآروم اشک م آروم.بغضم شکسته بود گهید

.آرومم کنه کردیم یتو دستش و سع

کنم؟ کاریحاال من چ.کنهیبه من فکرم نم یآرزو اون حت-گفتم هیگر وسط

 کاریچ يخوایبده با بابا م شنهادمیبشه و مثال بخواد بهت پ به تو عالقمند یاون اگه حت نهوید-مثال آرومم کنه گفت خواستیکه م آرزو

رفته؟ ادتیرو  يبه بابا داده بود ی؟قولیکن
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و دراز  رونیب دمیدستمو از دست آرزو کش.من آروم بشم ممکنه بدتر شم نکهیا يحرف به جا نیا يادآوریکه با  کردیفکرشم نم یحت

.رو تخت دمیکش

.تنها باشم خوامیم.رونیبرو ب -

 شیآرا زیم ياز رو مویباعث شد از جاش بلند شه و گوش میزنگ گوش يصدا.شد و رفت تو فکر رهیدر عوض من به خ.جاش بلند نشد از

.شماره بغضم بزرگتر شد دنیبا د.بهم بده

36

.آرزو خودشه-

.گهیخب جواب بده د-نینشست رو زم دوباره

بگم؟ یجواب بدم چ-

.دایحرف خود به خود م.تو وردار-آرزو

.بار اب دهنمو قورت دادم بعد جوابشو دادم چند

بله؟-

؟یشناخت.نمیامیبن.سالم-اومد ریبا تاخ صداش

حالتون چطور؟.بله استاد شناختم.بله-

.ت گرفته ؟صدايسرما خورد.یستیتو خوب ن نکهیمثل ا یول.خوبم.ممنون-نیامیبن

.خورمیوفکر کنم دارم م یهنوز نه ول-

؟يگرم بازم سرما خورد يهوا نیکه تو ا یکنیم کاریچ ستیمعلوم ن.دت باشمواظب خو شتریب-نیامیبن

.دادیمارو گوش م يو داشت حرفا یگوش هیآرزو گوششو چسبونده بود .کن یحرف حال نویا ایب حاال

.دیباریبارون م روزید.نه نجایا یاونجا االن هوا گرمه ول.ستین رازیکه مثل ش نجایا-

؟یخونیم ؟درسیکنیم کاریخودت چ.نطوریکه ا-نیامیبن

.درس خوندن بود نیکه نکردم هم يتا حاال تنها کار روزید

.خونمیرو که نم ياصول حسابدار.امروز شروع کردم دیشا.نه هنوز-

کنم؟ کارینمره بدم با عذاب وجدانم چ ينطوریهم تایاگه به ان گهیم.باراد از االن ماتم گرفته-دیخند

.نمک نشناس يپسره .کشمیدارم واسش زحمت م نهمهیاده؟یداره نمره م ينطوریمگه هم-

.گهید گهید-نیامیبن

.رو هم نخونم یبگم حقوق بازرگان خواستمیحاال من م-

؟یچ يواسه -شد يجد صداش

.نیواسه هم.میدار نایو ا یمهمون.شلوغه کمی نجایا.نتونم برسونم دیگفتم شا-

.رونیبهت نمره بدمو از سرت بنداز ب یالک نکهیفکر ا.یبخون دیدرسو با نیهرچقدرم سرت شلوغ باشه ا-نیامیبن
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.باشه-دلخور نشون دادم خودمو

؟یکن کاریچ يخوایم یرو هم با من داشته باش یصنعت يحاال اگه ترم بعد حسابدار.تینس یدرس که شوخ.ناراحتم نشو-نیامیبن

.بهم زهیریاعصابم م.نیننداز ادمیتوروخدا  يوا-

؟يچطور شد که قبول شد ادیرشته بدت م نیتو که انقدراز ا.ممفهیمن واقعا نم-نیامیبن

.که دو ترمه ذهن منو هم به خودش مشغول کرده هیسوال نیا نیباور کن-

.که از اون طرف خط اومد باعث شد من خشکم بزنه يدختر فیظر يصدا

.منتظر تواما ؟منيایجون نم نیامیبن--

.چند لحظه صبر کن.زمیاومدم عز-فتهیم به لرزه بهم باعث شد که تموم تن نیامیخندون بن يصدا

.مواظب خودت باش شتریب.یکنیم کاریکه چ نمیزنگ زدم حالتو بپرسم و بب.برم دیمن با گهیخب د-نیامیبن

.خدافظ.ممنون-گفتم آروم

فراموشش  تونمیچطور م ؟منینیبیآرزو؟م ینیبیم-زود تماسو قطع کردم و سرمو محکم کوبوندن به بالش.نموندم که جوابمو بده منتظر

من  ایخدا.گذرونهیخوش م گهیدختر د هیاالن داره با  دونمیم نکهیبا وجود ا یانقدر هوامو داره بهش فکر نکنم؟حت یوقت تونمیکنم؟چطور م

.چقدر بدبختم

واقعا من بودم؟ نیا.دمیدیو پست م کیخودمو کوچ یواقع يبه معنا.دوباره سرباز کرده بود اشکام

هممون .اونم از خدا خواسته قبول کرد.دادم رانویح يگردنه  شنهادیکجا پ دیپرس یوقت.میبگرد رونیب میکردم بر شنهادیبه بابا پاز ظهر  بعد

.منو و مامان و بابا.الیعاطفه و دان.بود کتریمرصاد مهکامه که دوسال از من کوچ ي کهیآرزو و مرصاد و خواهر کوچ.میبا هم رفت

همه از  نایمامان ا میبود رانیکه ح یتمام مدت.بروز ندادم يزیچ یشده بود که بفهمه چم شده ول چمیپاپ یلیمامان خدو روز  نیا یحالیب بابت

 شدنیکه با سرعت رد م یینایو ماش نییپا يابونایو به خ شیکنار ات ینشسته بودم رو صندل رونیمن ب یسرما جمع شده بودن تو کلبه ول

بهش فکر نکنم  نکهیبخاطر ا.دوباره بغض کردم و اشک تو چشمام جمع شد.افتادم نیامیبن ادیقرمز  نیماش هی دنیدفعه با د هی.کردمینگاه م

کره  یکی یروس یکی.یخارج یکی یفارس یکی.نیغمگ یکی يشاد یکی.اهنگامو زدم يپخش همه  ستیگذاشتم تو گوشمو ل مویهندزفر

لب زمزمه  ریبا ز کردمیم یجلو و منم سع رفتنیدونه دونه آهنگا م.کنم یپلشادمو  يآهنگا ستیل گردمب ومدیم میتنبل.بود یپات یقاط.يا

که  یهمون آهنگ.متمرکز کردن ذهنم دود شد و رفت هوا يتالشم برا يهمه  یدفعه با پخش شدن آهنگ مرتض هی.کردن ذهنمو آزاد کنم

.دارم میتو گوش نگشورفته بود که آه ادمیاصال .گوش دادم نیامیبن نیتو ماش

تو شیپ ونممیم

شهیواسه هم من

 شهیبدون تو نم آخه

قلب من  نیا آره

شهیتر از پ عاشق

شهیعاشق ترم م یبمون
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به پات دمیم مویزندگ همه

برا رمیمیم

خنده هات واسه

تا ابد تو لحظه هات مونمیم

برات  مونمیم

من فدات شمیم

یتا با من باش دمیم امویدن

تا ابد کنار تو مونمیم

یتا با من باش دمیم امویدن

یلحظه تنها ش هی ذارمینم

تا ابد کنار تو مونمیم

.یروز نباش هیاگه  رمیمیم

چرا  ایخدا.سرمو بلند کردم رو به آسمون.شدیم کیداشت تار گهیهوا د.که با اونهمه زحمت قورتش داده بودم سرباز کرده بود یبغض

منو  نیرحسیحداقل ام.نیامیاز بن نمیسنایرحیاز ام ؟اونیکنیمجازاتم م ينطوریکردم که ا کاریچرا من؟مگه من چ.باره نیدوم نیمن؟ا

عذاب بکشم؟ ينطوریا دیبا ؟چرایچ نیامیبن یول دونستمیدوست داشت و خودمم م

زود سرمو بلند کردم که صورت بابارو .رو رو شونه هام احساس کردم یدست ینیسنگ.هق هقم آروم شده بود.تو دستم گرفته بودم صورتمو

.من بود یکه کنار صندل يا یخال ینشست رو صندل.دمیخودم د يجلو

ه؟یواسه چ گهیات د هیشده دخترم؟گر یچ-بابا

.ستین يزیچ.بابا یچیه- پاك کردم صورتمو

؟يکردیم هیگر ياونطور یداشت یچیواسه ه-بابا

.نبود یمهم زیچ-

.هست يزیچ هیپس .آها-بابا

.بهش فکر کنم خوامینم.بابا ولش کن-

اومده؟ شیپ یو دانشگاهت مشکلت-بابا

.ولش کن.درموردش حرف بزنم خوامیگفتم که نم.هم آره هم نه-

.میبرگرد میخوایم گهید.هوا سرده.تو ایپاشو ب.یهرجور راحت-جاش بلند شد از

.امیبرو منم االن م.باشه-

طرفه  هیاحساس  نیا.کنمیازت خواهش م.رونیاز بفکرشو از سرم بند ایخدا.به آسمون نگاه کردم.از رفتن بابا منم از جام بلند شدم بعد

.تمومش کن.نداره یسرانجام چیه
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شاپور عمو هم با من .کرد فیواسه شاپور عمو تعر زویهمه چ.هیهم به باراد داره جد يکه شاد یحس دیفهم.حرف زد يخاله با شاد توران

و باراد با هم درارتباطن و قراراشونو  يبه دوماهه شاد کیاالن نزد نکهین االبته با فاکتور گرفت.بهش گفتم دونستمیم یمنم هرچ.حرف زد

بهش  یوقت.اش درس خونده باشه ندهیمهم بود که داماد آ یلیشاپور عمو خ يبرا.کردم فیکه تونستم از باراد تعر ییجاتا .هم گذاشتن

به بابابزرگ  نکهیمثل ا.عد از اون بازم با توران خاله حرف زدمب.نداد یقطع يبازم جواب بله  یول.نرم شد کمیداره  يحسبادار يگفتم دکترا

دوتان که  نیمهم ا.حق دخالت نداره یکس گهیکرد که د دیهم به پسره عالقه داره تاک يکه شاد دیفهم یقتاونم و.هم گفته بودن يشاد

پس از سه تا چراغ .مهمه که باراد اونم داره یاونم اصالت خانوادگ يبرا.هیراض ییجورا هیهم  يمامان شاد.دنیرو پسند گهیخودشون همد

.بود شاپور عمو ندهاالن فقط مو.سبز تاحاال دوتاش روشن شده بود

که انقدر  کردمیخودمم فکر نم.دروغ چرا.رهیرو بگ يمامان شاد دییتا یراحت نیکه به ا کردیفکرشم نم.ارهیداره پر درم یاز خوشحال باراد

.خب بهتر شد یول.شه یزود راض

 نیرو گذاشته بودم آخر یحقوق بازرگان یعنی.یو حقوق بازرگان يکتابامو مرور کردم به جز اصول حسابدار يهمه  بایدو هفته تقر نیا تو

 میریبگ اشونویسوغات نیو مهسا آخر نینازن يبازار که برا میرفته بود يبا شاد یکتاب که از شانس بدم دوروز مونده به برگشتنمون وقت

افتاد تو رختخواب  يشاد. میجفتمونم سرما خورد.میشد سیبارون خ ریز ینبرده بود حساب نیماش چکدوممونیا هم که هبارون گرفت و م

و  رهیگیروز سومم سرفه م.دارم ینیب زشیروز دوم آبر کنهیروز اول گلوم درد م. خورمیسرما م یمدل نیا شهیهم یعنی.من بهتر بودم یول

.کنمیتب م

خودش فکر نکنه از قصد درسشو نخوندم؟ شیحاال پسره پ.هیق بازرگانامتحانمم حقو نیاول.فوا

امشب .حالم بد شد لنگ نمونم مایکه اگه تو هواپ فمیتو ک ختیهر قرص و شربت ر یکل.سفارش کرد که مواظب خودم باشم یکل مامان

زود  يشاد رازیتو فرودگاه ش مایدن هواپبا فرود اوم.حاال شده شکنجه گاهم یآرزوم بود ول يکه روز ییبه جا میگردیبرم.میگردیبرم

.دمیدیزنگ زد که خبر بده رس ادروشن کرد و به بار شویگوش

پرواز هم بدتر  نیو بخاطر ا کردیدرد م کمیسرم .ارمیسرمون درب يباال ياز قفسه  فمویکردم ک یاز جام بلند شدم و سع یبا کوفتگ منم

سمت  میباراد رفت دنیبا د. میگرفت لیحاال بزرگ شده بود و از قسمت بارا تحو یبود ول کیبه زور ساکامونو که موقع اومدن کوچ.شده بود

داغون  يشاد ياز غم دور.سر بچه اورده بود ییچه بال يدوهفته دور نیا.يبهتر بگم سمت شاد ایما زود اومد سمتمون  دنیداونم با .اون

حاال باز شانس آوردم .تموم شه کشونیگوشه تا سالم عل هیموندم  ننیبینم رو يا گهیاز خودشون کس د ریدوتا غ نیا دمیمنم که د.شده بود

.کردمیوگرنه فرودگاهو رو سرش خراب م کنهیو بغلش نم ونهنماز خ يشاد دونهیباراد م

.دیربع منو د هیبعد از  بالخره

.تایسال ان-باراد

.ریبخ دنمیرس.خوش اومدم.سالم کیعل.از هم نیبالخره دل کند.چه عجب-

.سه ساعته تو فرودگاه منتظر شمام.توروخدا سر به سرم نذار-دیدخن
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؟يچرا انقدر زود اومد.خودته ریتقص-

.گذشتیم ریتو خونه زمان د-باراد

.خسته ام میبر فتیراه ب.ایجلف باز نیاز ا ادیانقده بدم م.اه اه اه-

.بوقلمون يشده مثل صدا ن؟صداتونمیسرما خورد ينطوریبا خودتون که ا نیکرد کاریشما دوتا چ.یانداخت ادمیخوب شد -باراد

پلو رد کرده واسه  شترویخرت نصف ب.هینطوریخصلت آدما هم.ستیتو ن ریآره؟البته تقص گهید میبوقلمونم شد گهیحاال د.دستت درد نکنه-

.یزنیحرف م ينطوریا يدار نیهم

.ينکند نجایتا موهامو هم میبر نییایب.کردم یبابا شوخ-دیخند

بود که  یبود کس دمیتو د شتریکه ب يزیچ یول دمیاز دور د نشویماش.رفتمیمنم پشت سرشون م.راه افتاد يگرفت دستشو با شاد وساکامون

.بود ستادهیا نیکنار ماش

؟یفهمیزبون منو هم نم گهید ایتازگ نمیاره؟ببیبا خودش ن نویامیبن یمگه من به تو نگفته بودم به باراد بگ- رو آروم صدا کردم يشاد

اد؟یدوست من خوشش نم اریحاال برگردم بهش بگم دوستتو با خودت ن.با همن شهیدوتا هم نیا یدونیتوکه م- يشاد

.يآدم انجامش بد يبچه  نیبگم تو ع يزیچ هیبار نشد من به تو  هی.برو جلو حوصلتو ندارم.يبرو شاد-

......حال نیبا ا ارهیبا خودش ن نویامیم که به باراد بگه بنبهش گفته بود میبش مایسوار هواپ نکهیقبل از ا.دستش ناراحت بودم از

باهام حرف زده بود و  یآرزو هم کل.کردمیمختلف گرم م يزایسر خودمو با چ یالک.کرده بودم بهش فکر نکنم یدوهفته رو سع نیا تمام

 يعاد یلیکردم خ یسع.نیکنار ماش دمیدیرس.دونمیتا چه اندازه موفق شده بود خودمم نم گهید.کرده بود مغزمو شست و شو بده یسع

.کردم و بهش سالم کردم یدست شینکه اون سالم کنه من پیقبل از ا یحت.رفتار کنم

تاحاال خوب نشده؟ شیاز دوهفته پ تیتو سرماخوردگ-صدام تعجب کرد دنیشن از

.خنگ.داد یتجلوشون سو ينطوریا نهوید نیحاال ا.نگفته بودم که باهاش حرف زدم يبه شاد.دیپر رنگم

.و باراد و حس کردم يمشکوك شاد نگاه

.سالم عرض کردم-

.شد شتریجوابشو داد تعجبش ب يکه شاد یوقت.هم سالم کرد يبه شاد.ریبخ دنیرس.سالم-خودش اومد به

ن؟یجفت جفت سرما خورد-نیامیبن

.کرد شهینم شیکار.گهیبارون شماله د گهید-دیخند يشاد

.ستمیسرپا وا تونمینم گهیمن د.میزودتر سوار ش شهیاگه م-

عقب نشست و به  يقبل شاد يبرعکس دفعه  نباریا.حرف همه زود سوار شدن نیبا ا.رفتیم لیداشت تحل میانرژ.بود ينطوریهم هم واقعا

 یسته بودم ولچشمامو ب یصندل یدادم بودم به پشت هیسرمو تک ریتو طول مس.نهیمجبور شد جلو بش نمیامیبن.نداد یتیاهم نیامیبن يتعارفا

نگاهو رو  هی ینیسنگ.کردیم یاظهار خوشحال یبارادم ه.گفتیم هیراض نکهیداشت از رفتار مامانش و ا يشد.دمیشنیم احرف زدن اون يصدا

بازم  يچشما دنیبا د.شده بود گره خورد رهیبغل بهم خ ي نهیکه از آ نیامیچشمامو باز کردم نگاهم تو نگاه بن نکهیهم.خودم حس کردم

 ادهیخوابگاه پ يجلو.دونمیببرم خودمم نم نیاز ب خوامیضعفمو م نیا یک.نتونستم نگاهشو بخونم.ره شدینگاهشو گرفت و به رو به رو خ زود
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 پمایهوا يطایبل یوقت یداد ول ریبهمون گ ینعمت میدیچون بعد از ساعت ورود رس.کردم و رفتم تو خوابگاه یمن زود خدافظ.مون کردن

انداختم  المویوارد اتاق شدم وسا نکهیبه محض ا.ورود داد ينگفت و اجازه  يزیچ مداخته بودموش دور بهش نشون دادروکه خوشبختانه نن

.کناز تخت و با همون لباسا رو تخت از هوش رفتم

.شدم داریب يدست شاد يبا تکونا صبح

.ساعت هفته.ها شهیم ریپاشو دختر د- يشاد

و  دونستمیگرفته بودمو م ادیکه در طول ترم  ییزایفقط چ.نخونده بودم یچیمن ه یول مین داشتامتحا گهیساعت د هی.دمیاز جام پر زود

.به همونا بود دممیام

کارت .صورتم بازم مشخص بود یدگیرنگ پر نحالیبا ا یکرده بودم ول شیآرا.رونیب میاز خوابگاه زد میصبحونه بخور نکهیا بدون

دلشوره .فاصله داشتم يبا شاد.نشستم روش میکردن صندل دایان دم سالن نشون دادم و بعد از پو کارت ورود به جلسمو به نگهب ییدانشجو

دونه دونه .چشمامو باز کردم  زمیرو گذاشت رو م یامتحان يمراقب ورقه  یوقت.تو دلم یالکرس تیخوندم آ هشروع کردم ب.گرفته بودم

مشت چرت و پرت وارد ورقه  هی يبه اضافه  دونستمیکه م ییزایچ يهمه .مبلد بود مهیجوابارو نصفه ن ونیدر م یکی.خوندمیسواال رو م

.کردم

.سوال غلطه نیجواب ا--

.حرفو زده بود نیا یبود که پچ پچ نیامیبن.بند کردم سرمو

.دقت کن شتریب-نیامیبن

 بایکه تقر ییسواال.نمره هارو شمردم.تسین میحال یچیه یوقت.دقت کنم یبه چ.از دانشجو ها گهید یکیحرف رفت باال سر  نیاز گفتن ا بعد

ترم بعد دوباره ورش  دیبا فتمیواحدو ب نیاگه ا ایخدا.نیارفاق حساب کردم شد ا یحاال با کل.9 شدنیاز جواباشون مطمئن بودم سرو جمع م

 يمنتظر شاد.رونیلن رفتم بدادن برگه ام از سا لیآخر سر بلند شدمو بعد از تحو.نداشت يا دهیفا یسر سواال فکر کردم ول شتریب.دارم

.سره رفتم خوابگاه هینموندم و 

****

کرده؟ کاریدختر چ نیا-شدیم یداشت عصب گهید.و هفتاد و پنج صدم 8.از اول شمرد دوباره

از  دهیگرفته و رنگ پر يصدا يادآوریاما با .خواست همون نمره رو واسش بذاره.نکرد دایپ يشتریب يزیرو کرد چ رویبرگه رو ز هرجقدر

.ومدیدلش ن شیسرماخوردگ

.خورهیبرنم ینمره که به کس هی نیبا ا.گهیو پنج صدمه د ستینمره و ب 1خب فقط --

.رو تو برگه اش وارد کرد و ورقه رو گذاشت کنار 10 ينمره  تیدرنها.کرد حیحرف خودشو توج نیا با

.یکنیکه نم ییآدمو مجبور به انجام دادن چه کارا نیبب.از دست تو.تایآن. تایآن--

مجبورش کرده بود؟ نکاریبود که به ا تایآن نیواقعا ا.به حرف خودش مطمئن نبود خودشم

*******
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باراد  نکهیرو با ا ياصول حسابدار یحت.مطمئن بودم باینمره هام تقر ياز همه .ارمیبود شاخ درب کینزد تیسا ينمره هام تو دنید با

اون .10که نوشته بود  نجایاما ا.گرفتمینم 9از  شتریمطمئن بودم که ب بای؟تقریاما حقوق بازرگان.ودمب یبازم راض یداده بود ول میو ن 15بهم

به جز .اونم نمره هاش اکثرا مثل من بود.بهتر بود یچیاز ه یعنی.خوب بود.رو هم نگاه کردم يشاد يشده؟نمره ها داینمره از آسمون پ هی

.کنه ریتو گلوت گ شاالیا.گرفته بود 17 نویامیدرس بن.یحقوق بازرگان

.رمیخدا کنه زبانم خوب بگ.تیخانواده و جمع میو تنظ یزبان عموم.بود ومدهیدوتا از درسامون هنوز ن ي نمره

تونستن  يبابابزرگ و مامان شاد نکهیمثل ا.ننیدنبالمون که بارادو هم بب انیقرار شد خودشون ب.نجایا رسنیم يشاد يمامان بابا امشب

.شکوننیو باراد هم که دارن با دمشون گردو م يشاد.کنن یراض شاپور عمو رو

*****

.اتاق بارادو گرفت ي شماره

بله؟-باراد

.کارت دارم.اتاق من ایب--

.باشه اومدم-باراد

.خوندیشرکت نم یاصل يبا حسابا کردیم يهرکار.شده بود دیجد يفاکتورا نیا ریاز صبح تاحاال درگ.گذاشت تلفنو

شده؟ یچ-د و باراد اومد تواتاق باز ش در

از صبح تاحاال انقدر روش .نداره یشرکت همخون يفاکتورابا حسابا نیچرا ا نیبب-باراد ياز جاش بلند شد و فاکتورارو گرفت جلو یعصب

.ترکهیمغزم داره م گهیوقت گذاشتم د

.گهید کردمیم شیخودم بررس دهیتا رس ؟چنديشد یحاال چرا انقدر عصب-از دستش گرفت دارویرس باراد

 نیامیبن دیبارادم که د.خودش زیجوابشو بده برگشت سمت م نکهیو بدون ا ختیخودش ر يآب برا وانیل هیاتاقش  يگوشه  زیرو م از

.تا به کار خودش برسه رونیقصد جواب دادن نداره از اتاق رفت ب

 رهیدانشگاه هم نم گهیتابستون شروع شده و د التیه تعطک یاز وقت.هینطوریاالن هنوز سه هفته نشده و وضعش ا.بارادو قبول داشت حرف

.اما تحمل اونجا رو هم نداره.شرکت بگذرونه يوقت خودشو تو يهمه  کنهیم یسع

.یلعنت- زیبه م دیمشتشو کوب کالفه

.کردیم ییصفحه خودنما يرو الیاسم مر.به خودش اومد شیزنگ گوش يصدا يبلند شد با

.ستینم نول ک.کنه يدختره -لب گفت ریز

.بله-قصد نداره قطع کنه جواب داد دید یوقت

زم؟یعز یخوب.جان نیامیسالم بن-که بخاطر عشوه نازك ترم شده بود رو اعصابش خط انداخت الینازك مر يصدا

.ممنون خوبم.سالم-

؟يشد دایکم پ ؟بازمیکنیم کاریچ- الیمر

.شده ادیکارام تو شرکت ز.سرم شلوغه-
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؟یمهمون يو بر يبد یخودت مرخص به یتونینم یعنی- الیمر

.وقت ندارم.نه-

.يایگفت حتما بهت خبر بدم ب.نهیژاکل ی؟مهمونیاز کارت بزن یتونیشبم نم هی یعنی-جا خورد نیامیبن ياز سرد الیمر

 دیبا هگیاالنم کار دارم د.بعد يکن بگو باشه واسه دفعه  یازش معذرت خواه.شلوغه یلیسرم خ.وقت ندارم.بهت که گفتم الیمر-

.خدافظ.برم

 تایبود و بعدشم با ان دهید الرویشاپ مر یاون روز تو کاف نکهیبعد از ا.بشنوه تماسو قطع کرد شویمنتظر بمونه جواب خداحافظ نکهیا بدون

.از چشمش افتاده بود الیمر گهیبحثش شد د ياونطور

ه؟یچه وضع نیا ایخدا-موهاش يفرو کرد ال انگشتاشو

.صورتش چقدر خوشحال بود.سشو بلند کرد و بهش نگاه کرد.اقو باز کرد و اومد تودوباره در ات باراد

؟یشکونیبا دمت گردو م يشده؟چرا دار یچ--

.االن بهم زنگ زد يشاد-باراد

خب؟-خورد یفیخف تکون

.شهیباورم نم ایخدا يوا.داد تیباباش بالخره رضا-باراد

.یشیخروسا م هیتو هم قاط يپس به زود.قیمبارکه رف-جاش بلند شد و بارادو بغل کرد از

.خدا از ته دلت بشنوه-دیخند باراد

ه؟یات چ ؟برنامهیکن کاریچ يخوایحاال م--

.يخواستگار میریهفته م نیتا آخر ا.صبر کنم نیاز ا شتریب تونمینم گهید.زنمیحرف م نایامشب با مامان ا-باراد

.پس از االن برو دنبال کت شلوار.یبه سالمت--

بارم  هی يواسه خواستگار میبار بر هیچون راه دوره سخته که  گهیمامانش م گفتیم يشاد.رمیکت شلوار بگ دیدو دست با.آره اتفاقا-دبارا

.میریبگ يجشن نامزد هیدو سه روز بعدشم همونجا .يخواستگار میشب بر هی گفتیم.يواسه جشن نامزد میبر

--تمومه یهمه چ گهیپس د.ا.

.اد آرهاگه خدا بخو-باراد

.یگیچرت و پرت م يدار يموند.گهیخب پس برو دنبال کارات د--

.شعوریب-به بازوش زد

ن؟یامیبن یراست- دوباره برگشت سمتش دیدر که رس يجلو.سمت در رفت

ه؟یچ گهید--

ما؟یهواپ ای میخودمون بر نیبا ماش گمیم-باراد

.برو یهرجور که خودت راحت.دونمیمن چه م--

؟يایب يخوایتو نم ه؟مگیچ یعنی-باراد
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ام؟یب دیبا.نه--

؟یتو جشن من باش يخوایتو نم یعنی.رمیبگ میخوایجشن هم م گمیدارم بهت م.يایب دیمعلومه که با-باراد

. میریگیجشن م هیدوباره  نجایخب هم--

.اون نباشه میریگیم نجایکه ا یتو جشن ؟ممکنهيایب خوادیدلت نم ؟خودتیخودت چ-شد يجد باراد

؟یاونوقت چ.ادیاون ن رنیبگ خوانیم نجایکه ا یممکن بود تو جشن.گفتیباراد راست م.و ساکت شد دیفهم منظورشو

.همونکارو انجام بده.خوادیم یدلت چ نیبب.خوب فکر کن- درو باز کرد باراد

.کردیم یبرعکس احساس سبک.نبود یعصب گهید.نشست رو لبش يبعد از رفتن باراد لبخند.و درو بست رونیاتاق رفت ب از

*******

38

که شده بود مرهم روز و شبم داشت  یچند وقت اهنگ نیتو گوشم بود و طبق معمول ا میهندزفر.زدمینم یچیه یبغلم بود ول يتو تارمیگ

.شدیپخش م

.یتا بامن باش دمیم امویدن

.یلحظه تنها ش هی ذارمینم

.تا ابد کنار تو مونمیم

.یروز نباش هیاگه  رمیمیم

پاش و تک تک کلمه  ذاشتمیهوش وح واسمو م يهمه  دیرسیم نجایکه آهنگ به ا یموقع شهیهم.دوست داشتم یلیآهنگو خقسمت  نیا

.زدمیهارو رو هوا م

بابا هم داشت .ادیبدش م ایمامان که کال از در.و عاطفه نرفتن تو آب الیبه جز دان چکسیه یواسه شنا ول ایکنار در میاومده بود یخانوادگ

خنده دار .شده بود رهیخ ایفقط من بودم که تنها نشسته بودم لب ساحل و به در.آرزو و مرصادم رفته بودن قدم بزنن.زدیرت مچ ریرو حص

 هیبق يشنا حاال خودم تنها نشسته بودم لب ساحل و به آب باز ایکنار در میبر کردمیرو مجبور م نایمن بودم که مامان ا نیا شیپ لتا سا.بود

.کردمینگاه م

 ییجورا هی...حاال یراحت فراموشش کنم ول یلیخ تونستمیم دنشیبا ند.فرصت بود نیبهتر نیاز نظر خودم ا.هفته اس که برگشتم خونه سه

 یبه کارم نداشت ول يکار هیدردم چ دونستیآرزو که م.وتریکامپ يجلو نشستمیو شبا م دمیخوابیاکثر ساعات روزو م.گرفته بودم یافسردگ

.که بفهمن من چه مرگم شده شدنیم چمیپاپ یلیخ مان،مخصوصا ما هیبق

 خوادیکم وقت م هیباراد گفت  دنیشاپور عمو بعد از د.نکردم نکارویخودم گرفتم و ا يجلو یبگم ول يبه شاد زویبه سرم زد همه چ چندبار

 شتریکه ب هیمراسم خواستگار يو وال هم االن تو هول يشاد.داد يتوران خاله به شاد قیاز طر دشوییجواب تا شبیو بالخره پر.تا فکر کنه

چون راه دوره رفتن و .رنیبگ نجایهم هم يمراسم نامزد هی يکه به من گفت قراره چند روز بعد از خواستگار نطوریا.داره یفاتیتشر يجنبه 

.میلباس بخر میبر یک گهیکرده بسکه زنگ زده و م سیهم دهن منو سرو يشاد.شهیباراد و خانوادش سخت م ياومدن دوباره برا

.چه حالل زاده هم هست شعوریب.آهنگ قطع شد يزنگ خورد و صدا میگوش
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؟يشاد هیچ-

ن؟یهنوز برنگشت- يشاد

.بابام هنوز خوابه.نه-

حه؟یآخه االن وقت گردش و تفر.ایکنار در یرفت يپاشد یک يموند يموند.تایمرده شورتو ببرن آن- يشاد

خب؟.میدا حتما برامروز نشد بهت قول فر.خب حرص نخور یلیخ-

.کنمیمن تا فردا دق م.بخوره تو سرت- يشاد

.اه.امیمن االن م.يباشه شاد-گفتم کالفه

.پس من منتطرم.قربونت برم یاله- یتو گوش دیچیخوشحالش پ يصدا

.از جام بلند شدم و رفتم سمت مامان و بابا.خنده ام گرفت.بگم و قطع کرد يزینموند که چ گهید

؟يدونه آهنگم که نزد هی؟يچرا بلند شد-مامان

برم؟ تونمیم.دیخر میاالنم گفت برم دنبالش بر.تا حاال روزیکرده پر میروان.زنگ زده يشاد-

.که خوابه ینیبیم.يریاجازه بگ دیاز بابات با-مامان

شه؟یم داریب یک-رونیفوت کردم ب نفسمو

زنگ بزن  دیاگه هم کارتون طول کش.ینکن رید یول يبر یتونیم-دفعه بابا همنطور که چشماش بسته بود گفت هی.هاشو انداخت باال شونه

.يگردیبرم ریبهم خبر بده که د

خونه لباسمو عوض  رمپس مامان من اول می–ورداشتم  فمویزود بلند شدم و ک.باشه.فدات شم یاله-دمیروشو صورتشو بوس دمیزده پر ذوق

.دارمیورمتورو هم  نیماش چیفقط سوئ.که دارم دمیکل.رمیبعد م کنمیم

.ییبه جا ینزن.تایآن ایمواظب باش-مامان

.يزیچ هیبود  ایباز اگه زانت.گهیدونه پژوئه د هی.نتیخب مامان تو هم با اون ماش-

 هی یگیحاال عوض کردم پزو گرفتم م.يزیچ هیحاال اگه پژو بود .گهید دهیدونه پرا هی یگفتیبود م دیکه پرا یاون موقع.ادهیاز سرتم ز-مامان

و  هش مونینکردم بابات پش يکار هیبرو تا .ياریدرم يتو بازم پررو باز رمیهم بگ ایواال من زانت.يزیچ هیبود  ایحاال اگه زانت گهیپژوئه د دونه

.رهیحرفشو پس بگ

.خدافظ-بدو ازشون فاصله گرفتم بدو

.گ زود دستمو بلند کردمو سوار شدمزرد رن يآرد هی دنیبا د.رد شه یتاکس هیتا  ابونیموندم سر خ.دمیخنده اشونو شن يصدا

 يدیمامانو از جا کل يپژوئه نوك مداد چیسوئ. نییپا ادیکه ب يخونه زود لباسامو عوض کردم و زنگ زدم به شاد دمیرس نکهیاز ا بعد

.رونیورداشتم و از خونه زدم ب

 هیمعلوم بود ناراض نکهیاونم با ا.خونه گردمیبرم رید کمیآخرسرم مجبور شدم به بابا زنگ بزنم و بگم .معطلم کرد يشب شاد 9ساعت  تا

و  عصریآستارو از ول يپاساژا يهمه .باهم زدنیساعت فک م کیو  يبه شاد زدیهم آقا باراد زنگ م کباری قهیهر پنج دق.نزد یحرف یول

 يروبه رو ياخرسرم رفت پاساژا.هریکه چشم خانومو بگ مینکرد دایپ یچیه یول.میپا گذاشت ریآل و پاساژ نورو ز دهیاگرفته تا  دانیس
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رونش بود  يتا رو شیبلند.کرد دایگشادم بود پ ناشیسه ربع که آست نیآست کیتون هیبالخره .کنه دایپ يچز هیبلکه اونجا  یبازارچه ساحل

دمپا گشاد  یلشلوار  هی.یطوس.یمشک.فیکث یصورت.داشت یرنگارو قاط يهمه .هیچ دمیآخرسر نفهم گشمرن.قشنگ بود.کج بود نشمییو پا

حاال فقط موند لباس جشن که اونم با خود .گرفت شویشب خواستگار يحداقل لباسا.خوبه.فیکث یشال صورت هیهم باهاش گرفت با  یمشک

تو مراسم  گهید.قبول نکردم رمیبگ يزیچ هیغر زد به جونم که منم  یهرچ.نهخو میبالخره کارمون تموم شد و برگشت.رهیگیم ادیباراد م

.منم باشم ستیکه الزم ن يرخواستگا

******

.داره کارتیچ يشاد نیبرو بب-گفتم يشاد ي کهیخواهر کوچ نیو رو به نگ رونیاومدم ب يتو اتاق شاد از

؟يگردیم یخاله دنبال چ- خنده ام گرفت دنشیبا د.دیچرخیداشت دور خودش م یخاله ه.تو آشپزخونه رفتم

.دونمینم-اه کردو به من نگ رونیاورد ب نتیاز تو کاب سرشو

.آروم شو نیبش کمی ایب.شهیم دایرو مبل االن سرو کله اشون پ نیبرو بش ایب.بابا شهینم یچیآخه؟ه يخاله چرا انقدر استرس دار يوا-

بار کروات بستن  ریز رفتیهمونطور که انتظارش م.یطوس راهنیبود با پ دهیپوش شویکت شلوار مشک.رونیعمو از تو اتاقش اومد ب شاپور

.نرفت

زنن؟یوقت چشمت م هی یگینم.عمو يکرد پیچه خوش ت.به به.به به-دمیبلند کش يوه هی دنشید با

.اسفند دود کن واسه عموت هیخب -دیخند

.بنداز برات دود کنم ادمیرفتن حتما  نکهیبعد از ا یول.رسنیاالن مهمونا م.شهیاالن که نم گهید-

.ریبگ لشیکم تحو.گهیخب د یلیخ-چشم غره رفت بهم خاله

.ومدنیاونوقت پدر مادرت هنوز ن انیاالن خواستگارا م.کجا موندم پس نایآقا ا نیبرو بب-به شاپور عمو گفت رو

.ارهیداره درم يچه عروس باز.اوه اوه اوه- لب گفتم ریز

گرفت شگونیبازوم و از

.دردم گرفت.خاله.ا-

.نسوزون شیحقته انقدر ات-خاله توران

مراسم  نیفقط بزرگترا تو ا.شدیمادر توران خاله هم که داشت تو اتاق مهمون اماده م.ومدنیپدر مادرش چرا هنوز ن نهیعمو رفت بب شاپور

 رهیداره م یآخه به منچه که ک.امیاونوقت شاپور عمو منو مجبور کرد پاشم ب.بودن ومدهیهم ن يبزرگ شاد يبزرگ و عمو ییدا یحت.بودن

.؟اهیک يخواستگار

.خاك برسرم اومدن-توران خاله آروم زد به صورتش.رونیبدو بدو ازا تاق اومد ب نیمدن زنگ در نگبه صدا در او با

 لکسیر یلیآرزو خ يکه تو خواستگار.الزم داشتن نجایمامان منو ا نایا.خنده ام گرفته بود.رو هم هول و وال ورداشته بود يشاد.تو اتاق رفتم

شاپور عمو و پدر مادرش همزمان با مهمونا از پله ها اومدن .کردینگاه م هیپاش و به بق یکیون نشسته بود رو مبل و پاشو انداخته بود رو ا

مامان توران خاله هم که نشسته ود رو .هم که تو اتاقش بود يشاد.در يتو هال جلو میموند نیو منو نگ نویتوران خاله رفت رو ا.االب
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 یاونهمه شلوغ نیب تونستمیخود بارادو م يفقط صدا.بلند شد نایونا با توران خاله امهم یسالم و احوالپرس يصدا.زن خونسرده نیچقدر ا.مبل

.ومدهیاون ن نکهیشکر خدا مثل ا.نبود يا گهید ياشنا ياز صدا يکردم خبر زیگوشمو ت یهرچ.بدم صیتشخ

وارد  دهیو اتو کش انسالیم يآقا خانوم و هیاول از همه .کردن کیدوباره شروع کردن با من سالم عل.مهمونا وارد خونه شدن بالخره

به خصوص که لباسمم .فکر کرده بودن عروس منم.خندم گرفت.شده بودن رهیبهم خ دارانهینگاه خر هیبا .فکر کردم پدر مادر بارادن.شدن

آقاهه .کردم یبا خانومه رو بوس.هم انداخته بودم رو سرم يریشال ش هی.یبودم با شلوار مشک دهیپوش يریش کینتو هی.رنگش روشن بود

دستمو بلند کردمو و  يمجبور.بزنم یحرف دمیباهاش دست بدم؟خجالت کش دیحاال با.دیرنگم پر.هم دستشو اورد جلو تا باهام دست بده

وارد  گهیزن و مرد د هیسر اون خانوم و آقا  نوپشتییبعدشم زود دستمو انداختم پا.فشار دادم هیآقاهه رو واسه چند ثان ينوك انگشتا

 یعنیبعد از اونا آقا جون ،.بود یان؟نگاه اونا هم مثل نگاه همون زن و مرد اول نیها ک یکی نیپدر مادر باراد بودن پس ا نایاگه ا.بابا يا.شدن

پشت سرشونم .حدس زدم خواهر باراد باشه با شوهرش.ن هم بعد از اونا اومدنوزن و مرد ج هی.و حاج خانوم اومدن تو يپدر بزرگ شاد

پس داماد کو؟.توران خالهشاپور عمو و 

اد؟یداماد نم تایآن-دیآروم تو گوشم پرس نینگ

.صبر کن حاال.من خودمم خبر ندارم نیواال نگ- جواب دادم یهمون مدل منم

اون همه  ياون کوه غرور و اعتماد به نفس که جلو.بود از خنده منفجر بشم کینزد افشیق دنیبا د.آخر از همه باراد وارد شد بالخره

.نییرفته بود و سرشو انداخته بود پا یبه صورت کمیحاال رنگ صورتش  کردیجو با اون ابهت رفتار مدانش

.تو دم در بده نییبفرما.نیصفا اورد.نیخوش اومد یلیخ.حال شما؟.داماد يسالم آقا-حرف اومدم به

.دیکش یقیس عمگرفته باشه نف يآشنا انرژ ي افهیق هی دنیانگار با د.بلند کرد و بهم نگاه کرد سرشو

نه؟یا تایآن-دیپرس نیجواب سالممو بده نگ نکهیاز ا قبل

.تعجب کرده بود به من نگاه کرد نیباراد که از رفتار نگ.نگاه موشکافانه زل زد به باراد هیاونم با .سر گفتم آره ياشاره  با

.کنهیم زتیداره آنال.خواهر عروسه-

جلوم سبز  گهید کلیه هیدفعه  هیخواستم درو ببندم که .ییرایتو رفت سمت پذ نییایب تگفیتوران خاله که م يلبخند زد و با صدا هی

کرده بود و مثل  غیصورتشو سه ت.پس اومده بود.که خشکم زد نمیبلند کردم تا صورتشو بب ه؟سرمویک گهید نیهمه که اومدن تو پس ا.شد

.تنش بود کسیف لوارشخوش پوش ،کت ش شهیهم

.سالم-رف اومدزودتر از من به ح اون

39

.تو نییبفرما.نیخوش اومد یلیخ.سالم-قدم رفتم عقب و نگاهمو ازش گرفتم هی

.شدم نیکه متوجه نگاه کنجکاو نگ رونیشد نفسمو محکم فوت کردم ب ییرایوارد سالن پذ نکهیبعد از ا.زد و وارد خونه شد لبخند

بود؟ یک یکی نیا-نینگ

.بود شیمیدوست صم- رفتار کنم يکردم عاد یسع

ش؟یشناسیتو از کجا م-نینگ
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.اونم استادمونه-

ه؟یدر چه حال نیبزن بب يسر به شاد هیبرو -ییرایسمت پذ رفتم

خجالت .سمت من دیدوباره نگاها چرخ ییرایبا ورود من به پذ.کردمینگاه م گهیهمه نشسته بودن و داشتن بهم د.شدم ییرایوارد پذ خودمم

.خاله و رفتم نشستم کنار توران دمیکش

دختر خانومتون هستن؟ شونیا-از خانوما گفت یکی

به  یول.نه-زد و دست منو گرفت تو دستش يتوران خاله لبخند.بارادو سکته بدن فکر کنم خوانیم.به سرفه افتاد و منو خنده گرفت باراد

.نجایا به اصرار ما امشب اومد.هیشاد یمیجان دوست صم تایان شونیا.زهیدخترمون واسمون عز ياندازه 

.نگاه انداخت هیکه کنارش نشسته بود  یتوران خاله تکون داد و به خانوم يحرفا دییتا يبود سرشو برا دهیسوالو پرس نیکه ا یخانوم اون

که اول اومدن تو پدر مادر  ییبودم اون خانوم و آقا دهیفهم گهیحاال د.به جز اصل مطلب زدنیحرف م يزیدرمورد هرچ.گذشت یساعت مین

خواهر باراد،بهاره و شوهرش  زدمین هم همونطور که حدس موج ياون خانوم و آقا.پدر مادر باراد بودن اشونمیبودن و پشت سر نیامیبن

از اقوام هم  یدارن که حت يا نهیریو د قیعم یلیرفاقت خ نیامیبن يهمون بابا یعنیروشن  يکه با آقا ییازا ونجا گفتیم دپدر بارا.سام بودن

خدا به توران .انیاقوام هم م ي هیبق رنیقراره بگ ندهیکه تو چند روز آ یواسه جشن شاالیبا اونا اومده و ا يخواستگار يبرا کترنیبه هم نزد

.کنهیصدات م يشاد-ن آروم کنار گوشم گفتینگ.خاله رحم کنه

زود درو .خنده ام گرفت يشاد ي دهیدر اتاقو که باز کردم با صورت رنگ و رو پر.يآروم از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق شاد یلیخ

ه؟ییچه رنگ و رو ا نیچته دختر؟ا-بستم و رفتم سمتش

نزدن؟ یهنوز حرف.رمیمیدارم از استرس م.دونمینم- يشاد

 نمیبش خوامیم.کمترم منو صدا کن.آروم باش.نهویبا هم دعوا کنن که د خوانینم.تو هم کم هول و وال داشته باش.نگفتن يزینه هنوز چ-

.باراد بخندم يمسخره  ي افهیبه ق ریدل س هیاونجا 

؟يدار کاریبه شوهر من چ.خودت بخندا ي افهیبرو به ق-به خودش گرفت یتهاجم حالت

؟یچ گهیشوهر؟د.اوهو-

.یکنیبهم استرس وارد م شتریب.حوصلتو ندارم رونیبرو ب.نیهم- يشاد

.آشغال-زدم تو سرش آروم

رفتم تو آشپزخونه تا  ییرایبرم تو پذ نکهیقبل از ا.رونینکردم و آروم از اتاق رفتم ب یود توجهموهاش ب ختنیغرغراش که بخاطر بهم ر به

فقط نگاه .شدم ییرایو وارد پذ رونیبعد از چند لحظه از آشپزخونه رفتم ب.استرس داشتم ياز شاد شتریواال من ب.آب بخورم وانیل هی

غصب شده  شعوریب نیرفتم نشستم رو مبل کنار حاج خانوم چون مبل خودم توسط نگو با وقار  نیسنگ یلیخ.متوجه من شد رشو پد نیامیبن

آخه به ما چه .بزنن یجمع شدن حرف نجایچرا امشب ا نکهیدرمورد ا خوانینم نایا نکهیمثل ا.رینخ.تر بودم کینزد نیامیحاال به باراد و بن.بود

.اه.مرده وزداره که هوگو چا یربط

چون رو به .و اتفاقا استقبالم کرد دیکه فقط خواهرش د ياشاره ا.بکنه يکار هیانداختم و با اشاره بهش فهموندم که نگاه به باراد  هیحرص  با

سر اصل مطلب؟ نیبر نیخوایبابا نم-پدرش گفت
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.کردمیکاش زودتر به داداشت اشاره م.بهاره جون رنیطال بگ شاالیکه اون دهنتو ا يا.دفعه ساکت شد هی جمع

.از برادرش عجله داره شتریدخترم ب نکهیمثل ا-اد به حرف اومدباباربار پدر

.نیرو آب بخند.هه هه هه.دنیخند همه

.سر اصل مطلب میاجازه بدن بر زانیعز يخب اگه آقا- باراد پدر

.نییمایبفر.ما هم دست شماست ياجازه -عمو شاپور

انقدر فروتن شد من خبر نداشتم؟ یعمو ک.تواضع یمرس

ما بعنوان .دنیرو پسند گهیمهم دختر و پسرن که همد.داره یفاتیتشر يجنبه  شتریمراسم ب نیکه ا میدونیه خودمون هم مالبت- باراد پدر

.میکن ایمه گهیبهم د دنشونیرس يرو برا نهیکه زم میدار فهیبزرگترشون وظ

.حق با شماست.درسته-عمو شاپور

اون دخترو پسر غلط کردن که بدون اجازه  گفتیم دیاالن با شناختمیه من مک ییاون شاپور عمو.رونیب زدیچشمام داشت از حدقه م گهید

.دیخندیداشت بهم م زیر زیچون ر.هیبود درد من چ دهیاونم فهم.به توران خاله نگاه کردم رتیبا بهت و ح.دنیرو پسند گهیمن همد ي

که با  یالبته شرکت.داره يحسابدار ينشگاهه و دکترااستاد دا نیدونیهمونطور که خودتونم م.ظاهر و باطن.پسر ما نیخب ا-باراد پدر

.نیکنیقبولش م یکه به غالم شاالیا.تا حاال موفق بوده شیاجتمع یزندگ يسالشه و تو 29.کنهیجان داره رو هم اداره م نیامیبن

.ما جا دارن يرو چشما.هیچه حرف نیا.کنمیخواهش م-عمو با نگاهش از پدرش اجازه گرفت و شروع کرد به حرف زدن شاپور

!خورش کرده باشن؟ زینکنه شاپور عمو رو چ.توسرم خاك

منم هست و  يخانواده  ينوه  نیکه اول نیفکر کنم خبر داشته باش.میهم بهش دار يادیز يبچه مه و خب عالقه  نیدختر منم اول- داد ادامه

.شد شیسالگ ستیرو تموم کرد و وارد ب یسالگ 19ماهم  نیتو هم.همه بهش وابسته ان نمیواسه هم

م؟ینیعروس خوشگلمونو بب نیما ا نیاجازه بد نیخوایحاال نم- باراد مادر

عروس خوشگلم؟ یگیبعد از سه چهار ماه بازم م نمیبذار بب.عروس خوشگلتون؟حاال اولشه حاج خانوم.اوق

.يمنم بلند شدم و رفتم تو اتاق شاد.خاله به من شاره کرد توران

.رونیب ایب گهیممامانت .پاشون-گفتم آروم

من موندم در در و .میشد ییرایبا هم وارد پذ.رونیو اومد ب دیکش قیچندتا نفس عم.خودشو نگاه کرد نهیآ ياز جاش بلند شد و جلو زود

.ارهکم ند یچیه یعروسمون تو خوشگل.هزار اهللا اکبر-از جاشون بلند شدن نیامیمادر و خواهر باراد و مادر بن يبا ورود شاد.رفت تو يشاد

چرا انقدر .تایخفه شو ان.تو فکرم زدم تو سرم.نیاریخار نشه تو چشمتون بعدا پدرشو درب شیخوشگل نیفقط خدا کنه هم.است حیصح.بله بله

.تو سرم ادیم يمادر شوهر يچرا همش فکر ا دونمینم.خودم نبود ؟دستیزنینفوس بد م

 میمتوجه دست پاچگ. بود زیت یلیتوران خاله خ.دسته گل به آب بدم هیکنه و بود استخونام رشد  کیچندبار نزد نیامینگاه بن ینیسنگ ریز

 شیپ یمشکل چیه.سال تولدش سکه يو به اندازه .يخونه به اسم شاد هی.کردن نییرو تع هیمهر.مشکوك اونم روم بود ينگاها.شده بود

هم  ياوردم و شاد يشاپور عمو من چا يبالخره با اجازه .دادوستانه بود شکر خ يبهاره هم به شاد ينگاه ها.بودن موافقو  یهمه راض.ومدین

.ینیریش
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.ازت دارما يبهتر يترم انتظار نمره  نیا.مبارکه استاد- آروم گفتم دمیباراد که رس يجلو

.واسه تو شاالیا- هم گفت یهمون طور پچ پچ.ورداره يچا هیتا  ینیس يبرد تو دستشو

.شاالیا.شاالیا-گفتم واشی.بابا بزرگ.گرفت خندم

 شوینگاه بهش انداختم که خودش معن هیگرفتم  يواسه شاپور عمو چا یوقت.فقط سرمو تکون دادم و زود رد شدم نیامیجواب تشکر بن تو

.تو دخترم یعروس شاالیا-گفت يبلند بایتقر يو با صدا دیخند.دیفهم

.یشد زود رفتم تو آشپزخونه و نشستم رو صندل یه خالک ینیس.گفتن شاالیا شاالیهمه برگشتن سمت ما و شروع کردن به ا.برسرم خاك

د؟یچرا رنگت پر-نینگ

.درآوردم واسه همون دنیخجالت کش يادا-

؟يدیواقعا خجالت نکش-دیخد

واسه تو شاالیحاال ا.کردن که خجالت نداره یعروس.نه-

. نهوید-رونیآشپزخونه رفت ب از

________________________________________
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 يبابا اطیح یعنیخودشون، اطیقرارشد جشنو تو ح.يواسه مراسم نامزد انیم رازیباراد از ش يآخر هفته مهمونا.اون شب تموم شد بالخره

 فیواسش تعر ویبعد از رفتن مهمونا زنگ زدم به مامانو همه چ.یواسه مهمون دادیباغشون بزرگ بود و جون م.رنیشاپور عمو بگ

.زودبرگردم خونه صبحهم گفت  یموقع خدافظ.کردم

.فکر نکن حواسم نبود.ایگرفت لیپسره رو تحو یلیعمو خ-ورداشتم زیم ياز رو ارویدست شیپ

.شهیداره دامادم م شه؟خبیم یمگه چ-زد لبخند

.رفتیانتظار نم نیواال از شما ا-

!اخالقش برگرده؟ یکن يکار هی یتونیم نیحاال بب-خاله از تو آشپزخونه گفت توران

.تی؟گوشاتیآن-از اتاقش بلند شد يادش يصدا

.بود یعل ریام.و رفتم تو اتاق نکیگذاشتم تو س ارویدست شیپ زود

.زمیسالم عز-

چه خبر؟تموم شد؟.سالم-دیچیپ یخندونش تو گوش يصدا

.فقط من موندم.مرغا شد یهم قاط يشاد.تازه رفتن.آره-

جم؟یهو نجایپس من ا-یرعلیام

.یدل من زیتو عز.نه فدات شم-دمیخند

باهات ست کنم؟ خوامیم رهنموی؟رنگ پ يریبگ یلباس چه رنگ يخوایتو م.رمیبرم کت شلوار بگ خوامیزنگ زدم بگم فردا م- دیخند اونم
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.میریگیم میریمن مردم؟بمون باهم م ؟مگهيریکت شلوار بگ يبر يخوایبدون من م گهیحاال د.چشمم روشن- کلفت کردم صدامو

؟یک-یرعلیام

.نهارم مهمون تو .دیخر میریراحت م الیبا خ.ستیسرکار ن رهیابام مب.فردا صبح-

.دنبالت امیپس صبح م.باشه-یرعلیام

.بهشونم سالم برسون.مامان و بابا رو از طرف من ببوس.زمیباشه عز-

.تو هم مواظب خودت باش.عروس گلم یسالمت باش-اومد یباباش از پشت گوش يصدا

.ار اون تلفنو از رو بلند گوورد.کشمتیم یعل ریام-دمیکش غیج

.مرگ.خنده و قهقهه شون بلند شد يصدا

********

.یبازار کوفت نیتو ا ستین یچیچرا ه.شهیداره منفجر م گهیخدا پام د يوا

ـر؟ ــــــــــــــــــــــیام-ناله گفتم با

وم؟وه-یعل ریام

مثل آدم جواب بده؟.هوم و کوفت-

زم؟یبله عز-یرعلیام

.مییایخونه فردا دوباره م میبر.رهیراه نم گهیپام د.رمیمیم یستگدارم از خ-

.بازارو سر و ته کنم نینه من فردا حوصله ندارم دوباره ا-یرعلیام

.......ریبگ یچ.ستین یچیه خب وقتی–گرفتم  هیگر حالت

.حرفم نصفه موند کیبوت هی نیتریکت دامن تو و دنید با

قشنگه؟.نین بلوز دامنو بباو.اونا ها ریام ریام- ذوق گفتم با

.نه-نگاه به لباس مورد نظرم انداخت هی

؟یآخه واسه چ-شدم پنچر

.دامنش کوتاهه نیا.جشن مختلطه-یرعلیام

؟ پوشمیم يرو بدون جوراب شلوار یلباس نیمن نفهمم و همچ يفکر کرد-گرفت حرصم

.تو پرو کن میبر.نه پس خوبه هیاگه اونطور.اها-یرعلیام

 ییجورا هیبلوزش .بلوز دامن بود.کت دامن نبود.از فروشنده خواستم دمویکه پسند یلباس.و بهش محل نداشتم کیتم تو بوتخودم رف.خنگ

رفتم تو اتاف .خوشگل بود.یمشک.دامنشم کوتاه بود.شدیتنگ م دیرسیباالش گشاد بود و تا به مچ م ناشیآست.بلند نیآست.رنگ بود یخردل

لباسامو .کلیبابا خوش ه.تنم بود تیقشنگ ف.خوب بود یکی نیا.دمیخواستم و دوباره پوش کترشویکوچ زیسا هی.بود دگشا کمی.دمشیو پوش

.برمیم نویهم- و گفتم شخوانیلباسارو گذاشتم رو پ.رونیعوض کردم و ازا تاق پرو اومدم ب
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 یمسئله ول نیحساس بود رو ا یلیخ.مرفت تو ه یعل ریام ياخما.خواست حساب کنه که نذاشتم و کار خودمو به فروشنده دادم یرعلیام

.ناراحت بود یرعلیام یول رونیب میاومد کیاز بوت.نبود هیهم که گرفتم هد ییلباسا.نبود رازیش گهید نجایا

.نخواستم اصال اون نهارتم.هم گرفته يا افهیچه ق نیبب.ایبهمون بد يخوایدونه نهار م هیحاال -

خوشم  یدونیخودتم م.که یتو حساب کن رمیبگ يزیچ هی خوامیتا من م ستیقرار ن ریخب ام-بهم نگاه کرد که خودم الل شدم يجور هی

.اه.رونایب يبار منو اورد هی.اخماتو باز کن گهیحاال د.ادینم

.تایآن یستیباهام راحت ن کنمیاحساس م يذاریبرات بخرم و نم يزیچ هی خوامیم یوقت-یرعلیام

هم راحت نباشم با تو  یمن با هرک.تخت التیخ.کردمینم یخال ياونطور باتویج رازیباش تو ش اگه من با تو راحت نبودم مطمئن زمیعز-

.راحت راحتم یکی

.نگاه کرد و لبخند زد بهم

.میریکت شلوار تورو بگ میبعدشم بر.شهیکه معدم داره سوراخ م میبخور يزیچ هی میحاال بر.حاال شد.نیآفر-

.میبر-یعل ریام

حاال خوبه .آخه کبابم شد غذا.اه اه اه.کجا کباب کجا تزایپ.قبول نکردم یرستوران روح میجون کند و جز زد که بر یچهر.آفتاب تزایپ میرفت

.متنفرم از گوشت قرمز دونهیم

بلند شدم رفتم .هم تعجب کردم هم خندم گرفت دنشونیبا د.هم اومدن تو نیو باراد و نگ يسفارشمونو گرفته بودن که شاد تازه

.کردیبهم نگاه م یباراد با حالت سوال یام تعجب نکردن ول یرعلیمن امروز با ام دونستنیکه م نیو نگ يشاد.طرفشون

.سالم آقا داماد- هم بلند شد و با باراد دست داد یعل ریام

.سالم-باراد

.داماده يهمون آقا یشناسیکه خودتم م شونویا یعل ریام-اول به باراد اشاره کردم.کردم شونیمعرف

.نازمد بنده هستن شونمیا-اشاره کردم و گفتم یعل ریه امب بعد

نازمد ؟-باراد

.همون نامزد خودمون-

؟يتو مگه نامزدم دار-گرد دش چشماش

- نگاه کردم و گفتم دیخندیکه م یرعلیبه ام.میریگیم یاحتماال ما زودتر از شما عروس ؟تازهيفقط خودت نامزد دار يکرد ؟فکریپس چ-

زم؟یمگه نه عز

.بله بله-یعلریام

 رییحالت نگاهش تغ یشد؟ول یناراحت و پکر شد؟تعجب کرد؟چ دونمینم.شد يجور هیباراد  یول.دنیخندیم یعل ریو ام نیو نگ يشاد

.کرد

.اونا هم غذاشونو سفارش دادن.مینفره نشست شیش زیم هیو با هم سر  میعوض کرد زمونویما هم م نایا ياومدن شاد با

انداخته دنبالتون؟ یواسه چ نویا.که بابات حالتو گرفته بد نمیبیم-يکردم به شاد رو
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/که واسمون بپا گذاشته میبکن میخواستیم کاریمگه چ.میانگار ما بچه ا.نگو که دلم خونه-آروم تو گوشم گفت.اشاره کردم نینگ به

.تونبچه رو انداخته دنبال نیا نمیواسه هم.نیبکن ییکارا هیکه قراره  دونستهیاتفاقا خوب م-

.شعوریب- يشاد

ن؟یحاال کجا رفته بود - بلند گفتم یصدل با

.لباسشو گرفت نیفقط نگ.نکردم دایپ یخاص يزیفعال چ یدنبال لباسم گشتم ول.واسه اخر هفته وقت گرفتم شگاهیرفتم آرا- يشاد

.داشته باشه يزیاون چ دیشا.یگفتیبه حسن عمو م-

.میسر زد هیاونم  يبه مغازه  دیحاال شا.دونمینم- يشاد

ده؟یانجام م یکارارو ک ي هیحاال بق-

.رهیبابا خودش دنبال اونا م.گهیمونده د لمبرداریو ف ینیریو ش وهیو م یو صندل زیفقط گروه ارکستر و م.نمونده که يکار گهید- يشاد

کارارو  ي هیبق.لمبرداریو ف ینیریش وهیو م یصندل زیفقط ارکستر ،م.نمونده ي؟کاريدقت کرد-نگاه کردم یرعلیبه ام يحالت با مزه ا با

.انجام داده

نذاشت و خودش  یرعلیکه هرچقدر باراد اصرار کرد حساب کنه ام مینهارو با هم بود.خودشم از حرف خودش خنده اش گرفت يشاد

 ناسیبره هتل اسپ رو برسونه و خودشم يباراد قرار شد بره شاد.میبعد از اون از هم جدا شد.چه مهمون نوازه زدلمیعز.رفت حساب کرد

.تعجب داشت يواسه من جا رنیاتاق بگ یهتل نیچطور تونسته بودن تو همچ یو شلوغ التیتعط نیا يوت.گرفته بودن تیکه اونجا سوئ

 راهنیپ هیگرفت با  یکت شلوار خوش دوخت مشک هی.نشون نداد تیحساس رهیبگ خواستیکه م یسر لباس ادیبار ز نیشکر خدا ا یرعلیام

منکه کفش .میکفش نگرفت چکدوممونمیه.تر بود رهیت کمی راهنشیکرواتشم از رنگ پ.یو خردل یوسط خاک يزیچ هی.هم نبود یخاک.یخاک

کرد و خودشم  ادهیخونه پ يبود که منو جلو میو ن شیش بایساعت تقر.تازه کفش گرفته رمیام نکهیمثل ا.بپوشم خواستمیخودمو م یمشک

  .رفت خونشون
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 هی نیا خواستمینم.همون بهترم که نرفتم.خودم نرفتم.نرفتم.زور قبل از جشن رفتن محضر و عقد کردن.هفته هم مثل برق گذشت  هی اون

و قرار بود از  شگاهیموهام رفته بودم آرا يصورت و جلو شیواسه آرا.دیروز جشن رس. م مونده بودو از دست بدمکه واس یذره اعصاب

به  ينطوریهرچند ا.یعروس رفتیبابا کال به زور م.البته بدون بابا.ومدنیهم که خودشون م نایمامان ا.نایا يشاد ي نهسره برم خو هیهمونجا 

توران خاله  يبعد از خواستگار.بکنم يکار نیامیبتونم با حضور بن دونستمیم دیبکنم که البته بع خوادیم مدل یهرغلط تونستمیم.نفع من بود

دست  ریکه ز شهیبرعکس هم.واسه شام دعوت کرد و هرچقدر بهم اصرار کرد که منم برم قبول نکردم نویامیبن ارادوب يبار خانواده  هی نایا

.حرکت تو فکر بودم یساکت و ب نباریا کردمیو ذله اش م خوردمیل مو شگریآرا

خلق  یچ ایخدا.به خودم زدم نهیتو آ يلبخند میحوصلگیبا تموم ب.خوب شده بودم.نگاه کردم نهیکارم تموم شد خودمو تو آ نکهیاز ا بعد

حاال به .انداخته بودم ممیآرزو لنز طوس ي هیبه توص.با نمک شده بود افمیق.با باباش کنهیسوخته ام غلط م اهیمن س گهیم یهرک ؟اصاليکرد



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣١

 يجلو گهید قهیدق 5بهش زنگ زدمو اونم گفت تا .سراغ نداشتم یرعلیبهتر از ام يا نهیگز چیدنبالم؟ه ادیب مزنگ بزن یک

.رونیحساب کردم از سالن زدم ب شگرویدستمزد آرا نکهیو بعد از ا دمیلباسمو پوش.شگاههیآرا

.دنیچه به خودشون رس ایبعض.به به.به به - زد دهیسوت کش هی دنمیبا دبرگشت طرفم و  یرعلیکه نشستم ام نیماش تو

شگاه؟یآرا یتوهم رفت.يچقدر خوشگل شد ریام يوا- دمیموهاش کش يدستمو برد جلو و به جلو.خوشگل شده بود یلیموهاش خ مدل

موهام؟ بشه ينطوریتا ا دمیچقدر زحمت کش یدونیم.شهینکن خراب م نهوید.ااا-دیعقب و خند دیکش سرشو

.واست دام پهن نکنه یباراد کس يالیبپا امشب از فک و فام.که پسر يکوالك کرد.قشنگ شده یلی؟خيخودت درست کرد-

.از کنارت جم بخورم دینبا.تو باشه شیپ دیفکر و ذکرم با يواال من که امشب همه -افتاد راه

دوست مهران  نیماش دنیبا د نایا يشاد يسر کوچه .گرفت لیحواون منو ت یبغل اون ه ریمن هندونه گذاشتم ز یه میکه برس یوقت تا

 نیمنتظرش بمونم زود از ماش نکهیدر که ترمز زد بدون ا يجلو.شربه پا شه دمیترس یبگم ول یرعلیخواستم به ام.دیمحمدرضا رنگم پر

پور عمو که مونده بود کنار باباش زود رفتم شا دنیبا د.اطیکه با تعجب رو من زوم شده بودن رفتم تو ح يشدم بدون توجه به نگاها ادهیپ

.طرفش

عمو؟-

با خودتون؟ نیکرد کاریچ.حواسم به شماها باشه دیامشب مدام با-اومد جلو و گفت.سمتم برگشت

ن؟یعمو از مهران خبر ندار-عجله و دلهره گفتم با

شده؟ یمگه چ-اسم مهران اخماش رفت توهم دنیشن با

وقت امشب دردسر درست نکنه؟ هی گمیم.مدرضامح.دمیدوسشو د نیسرکوچه ماش-

بودن  دهیچ اطیکه تو ح ییایصندل زیتازه متوجه م.رونیزد ب اطیدنبال حرفشم از در ح.گردمیمن برم.تو برو تو-فکر کرد و گفت کمی

که  ییکردن به اونابعد از سالم .دمیند نشونیب يا بهیغر چیچون ه.بود يالبته همشون از طرف شاد.مهمونا تک توك اومده بودن.شدم

.سرم به خاله بزنم هیو  ارمیتا مانتومو درب ونهرفتم سمت خ شناختمشونیم

.گهیـــا؟زود باش د تـــــــــــــــــــــیآن-نینگ

.اومدم.اومدم-گفتم یهول هول

از تو  دمیکه خودم رس یاز وقت.دنیساالن ر نیهم یعنی.عروس داماد اومدن.رونیرفتم ب دمویدامنمو کش.به خودم انداختم نهیاخرو تو آ نگاه

 دمیکش یقینفس عم.باراد اومدن هم نرفتم يمهمونا یوقت یحت.نداشتم کیسالم عل يحوصله .روبه رو نشم ینرفته بودم تا با کس رونیاتاق ب

.بود ومدهیبابا نهمونطور که انتظار داشتم .اونا شیسره رفتم پ هیو  نییسرمو انداختم پا.دمید نارویمامان ا.شدم اطیو وارد ح

.نیاومد یک.سالم مامان-

؟يتو کجا بود.شهیربع م هی قهیده دق.سالم-مامان

.کار داشتم.تو خونه بودم-

.که کنار ارزو بود یخال یمنم نشستم رو صندل.نگفت يزیچ گهیتکون داد و د سرشو
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اومده؟-ارزو

؟یک-چرخوندم و بهش نگاه کردم سرمو

.نیامیبن.همون پسره-ارزو

.دونمینم- ازش برگردوندم رومو

دونم؟ینم یچ یعنی-ارزو

.نه ای دهیخبر ندارم رس.رونیاالن از تو اتاق اومدم ب نیمن هم-

.شیدیددیبار سرتو بچرخون شا هیحاال -ارزو

دختره به د ییاول دوم راهنما.بچه که نه.دختر بچه هیمونده بود کنار .نگاه انداختم هیرم وبه دو ر.نمشیبب خواستیدلم م خودمم

.دنیخندیو م زدنیداشتن با هم حرف م.خوردیم

.اوناهاش-

کدومه؟-ارزو

.هیکه مونده کنار اون دختر مو طالئ یاون.قد بلنده هیاون کت شلوار طوس-

.خوشگله.خوشم اومد بابا.ایتازگ يشد قهیچه خوش سل-ارزو

.به ماچه؟مبارك صاحابش باشه.خوشگله که خوشگله-

.جام بلند شدم از

؟يریکجا م-آرزو

.امیاالن م. يشاد شیپ رمیسر م هی-

جشن  نیکه ا دادنینم تیاصال اهم.ان یبودن معلوم بود کدوم طرف دهیکه پوش ییاز لباسا.نبود یسخت ادیباراد کار ز يالیفام شناختن

حالم بهم .چه با ژستم نشستن.اه اه.دیربایم ختشونیو افده از سر و ر سیف.گرفته افهیهمه ق.تنه نییپا ایباال تنه نداشت  ایلباساشون .مختلطه

چه .يشاد شیرفتم پ.ندارم دنیچرا حال رقص دونمینم.باراد يالیتک توك فاک يبه اضافه  دنیرقصیداشتن وسط م يشاد يالیفام ثراک.خورد

.صورتشم مثل فرشته ها درست کردن.زدیو ساده اش برق م يتو لباس نقره ا.خوشگل شده بود

.يشاد يچقدر ناز شد-دستشو گرفتم تو دستم.م دراز کرددستشو سمت دیکه د منو

.و حواسش به ما نبود زدیکه مونده بود کنارش حرف م يداشت با مرد باراد

.يقشنگ شد یلیتو هم خ-گونه اش معلوم شد يچال رو.دیخند

.یچون عروس اونم.شبو هی نیالبته فقط هم.ياقرار کنم که تو خوشگلتر دیبا گهید یول.دونمیاونو که خودمم م-

.ان؟رو اعصابن همشون يطور نیباراد چرا ا يالیفام نیا-خم شدم تو گوشش گفتم.منم خنده ام گرفت.دیخند

.دارن دهیدختر ترش نهمهیکه خودشون ا ياونم با وجود.که باراد از راه دور زن گرفته ترکنیدارن م-دیخند ينخود

شه؟یتو چرا داره قند تو دلت آب م-

.حرص بخورن تا منفجر بشن بذار انقدر- يشاد
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.ثیخب- دمیطرز حرف زدنش خند به

.باعث شد خندمو قورت بدم نیامیبن يصدا

.سالم--

.نیخوش اومد.سالم -از چند لحظه مکث برگشتم سمتش بعد

حالت خوبه؟ -شد رهیصورتم خ به

شما چطور؟.ممنون-تکون دادم سرمو

.....چ.منم خوبم-گفت رهینگاهشو از صورتم بگ نکهیا بدون

.دیاومد سمتمو دستمو کش.نذاشت حرفشو تموم کنه یعل ریام يصدا

.گهیخودتو تکون بده د کمی ایب.یزنیحرف م يدار يموند رزنایپ نیع هیچ-یرعلیام

پخش  یصورت رهنیکه به خواننده کرد آهنگ عوض شد و آهنگ پ يبا اشاره ا.برد وسط دیبه زور دستمو کش.نداد حرف بزنم امون

.دنینگاه کنم شروع کردم به رقص نایبه سمت مامان ا نکهیبدون ا.رفتخندم گ.شد

.کشهیامشب برگردم خونه مامان منو م-

؟یواسه چ-یرعلیام

؟يدینشون م یچه عکس العمل ینیبب يزیچ نیاگه همچ.رقصهین موپسر ج هیداره با  ؟دخترتیکنیفکر م یخودت چ-

.شکونمیاون دخترو م يقلم پا-یرعلیام

ه؟یحرفت چ گهیپس د.خب-

؟یکنیم سهیبا من مقا يرو دار هیبق.کنمیمن فرق م زمیعز-یرعلیام

.ریبگ لیخودتو تحو کمی-

.چشم يبه رو-

جدا شدم  یرعلیزود از ام.شهروز کشونیکوچ يبا جغله  یمهسا و شوهرش مجتب. اطیبودم که چشمم خورد به درح یرعلیرقص با ام درحال

و رفتم طرفشون

.تو يخاله قربونت بره چقدر ناز شد-گرفتم یبهشون گفتم و زود شهروزو از بغل مجتب يسالم سر سر هی.

.معلوم بود هنوز از دستم دلخوره افشیاز ق.به مهسا نگاه کردم.و رفت سمت شاپور عمو دیخند یمجبت.کردمیسر هم لپشو ماچ م پشت

42

 یمنکه معذرت خواه ؟بابایت اون ماجرا از دستم ناراحتتو هنوز باب- دمیتو بغلم جابه جا کردم و صورت مهسا رو بوس شهروزو

م؟یکن يخودمون باز یپسر با زندگ هیکه بخاطر  میانقدر احمق شد يبه نظرت منو شاد.يبود که حرفمو باور کرد رخودتیتقص.کردم

.کرد میراض یمجتب.امیب خواستمیاالنم نم.از دستتون ناراحت شدم یلیخ.رفت يشاد يپسرعمو ياون شب آبروم جلو-گفت یناراحت با

.ياریم مانیخودم و خودت ا یعرضه گ یبه ب.رو تور کرده يگریناکس چه ج يشاد نیبب میبر ایب.ییایب یخواستینم يتو غلط کرد-
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فکرشم .باراد که فکش وا موند دنیبا د.گفت کیو بهش تبر دیآخرسر خند یگرفت ول افهیق کمیهم  يواسه شاد.يشاد شیپ میرفت

.هم سرتره یلیازش خ يهست؟شاد یحاال انگار خود باراد چ.و داشته باشه یآدم نیانداختن همچ ریگ يعرضه  يشاد کردینم

 مینشست میآخرسرم با مهسا رفت.نذاشتم و انقدر بچه رو تو بغلم چلوندم کم مونده بود له بشه رهیجز زد شهروزو از بغلم بگ یهرچ يشاد

 یشلوغ پلوغ نیاز ا یمجتب دونمینم.گرفتیاونم سراغ مارو م.گرفتمیآمار بچه هارو ازش م.میزدیدر اون در حرف م نیو از ا یرو دوتا صندل

رقص  دونیکه تو م یکس دنیدست بردم صاف بنشونمش رو پام که با د.خوردیل موشهروز تو بغلم .سو استفاده گر.کجا رفت داستفاده کر

پوستش .کلیخوش ه.قد بلند.چقدر خوشگله دختره.دیرقصیداشت باهاش م که یاون یول.بود نیامیبن.دستم تو هوا موند دیرقصیداشت م

 دادمیخودمو وا م دنشیمنکه دختر بودم با د.دادینشون م شتریب شوییبایکه رو صورتش بود ز هم یمیمال شیآرا.یچشم و ابرو مشک.سبزه

 ينطوریا.رو چراغم نزده بودن نجایا.فتم موندم ته باغاز جمع فاصله گرفتم و ر.از مهسا جدا شدم يچطور دمینفهم.نیامیبه حال بن يوا گهید

و  دیرقصیراحت م الیبا خ.شدم رهیبه صورتش خ.حقو که دارم نیحداقل ا.کنم هبهش نگا تونمیبفهمه م یکس نکهیراحت بدون ا یلیخ

دستمو بردم سمت صورتم تا .دتار ش دمید.شکوندمیبا دمم گردو م دمیرقصیم يدختر لوند نیمنم اگه با همچ.چقدر خوشحال بود.دیخندیم

.به کنارم نگاه کردم.گرفتش یکیبه صورتم  دهیاشکمو پاك کنم اما نرس

.شهیخراب م شتیآرا-بود یرعلیام

.دوباره نگاهمو به روبه رو دوختم.کردیم نکارویبازم ا.ها رهیدستمو بگ یکی ادیبدم م دنستیم.رونیب دمیاز دستش کش دستمو

.يکه بهش عالقه دار شهیمتوجه م ينطوریا-یرعلیام

ه؟یمنظورت چ-سرمو چرخوندم طرفش.خوردم جا

.فهمهیم ویهمه چ یرفتار کن ينطوریاگه ا.گمیاونو م- اشاره کرد نیامیسر به بن با

.یکنیاشتباه م-

.یدست به سر کن هیمنم مثل بق یتونینم.شناسمیمن تورو بهتر از خودت م- کج شد کمیلبش  ي گوشه

.نکن یالبافیواسه خودت خ.عالقه ندارم چکسیمن به ه.یکنیاشتباه م يدار.بهت که گفتم.کنمینممن تورو دست به سر -

نشده؟ يزیچطور تاحاال متوجه چ کهیبهت نزد نهمهیا نکهیبا ا.کنمیتعجب م ياز شاد-توجه به حرفم گفت بدون

.وجود نداره که بخواد متوجهش بشه يزیچون چ- شدمیداشتم کالفه م گهید

 ه؟ینگاها چ نیا یمعن پس-یرعلیام

.ستین یعنی ستین یچیه گمیم ی؟وقتیرعلیام یبس کن شهیم-کمیفقط .رفت باال کمی صدام

.یتو بگ یهرچ.باشه- تکون داد سرشو

.نایا يشاد شیسر پ هی میبر ایب-

.رم اومدس دمیترسیکه م يزیاز چ-دمیزمزمشو شن میبش اطیوارد قسمت ورشن ح نکهیقبل از ا.تیسمت جمع میافتاد راه

کمتر -با خنده گفتم میو باراد که شد يشاد کینزد.رومو برگردوندم.دمیاشتباه شن دیفکر کردم شا.اصال حواسش بهم نبود.نگاه کردم بهش

شما اونا هم  دنینشسته باشن ؟با د نجایسال ا 18 رین زودوتا ج دیشا نیگینم رمیحاال من چشم و دل س.زشته.تو گوش هم نیپچ پچ کن

شه؟ دلشون آب
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.چقدر خوشحال بود.دیخند بارادم

.گهیمنو روشن کنه د فیتکل ادیبابات بگو ب ؟بهیصندل نیرو ا مینیمنو تو بش شهیم یک-گفتم یرعلیرو به ام يحالت ناله مانند با

.متوجه شدم نویا میپخمگ يبا همه .بود نیکه زد غمگ يلبخند

****

تصورشم عذابش  یبود؟حت يزیچ تایاون پسر و آن نیواقعا،واقعا ب یعنیبود؟ یحرف چ منظورش از اون.باور نکرد دویکه شن يزیچ.شد شکه

.پسر بود نیکنار ا دشیدیهروقتم که م.اصال نبود تایاما آن.از سر شب تاحاال چند بار خواست باهاش حرف بزنه.دادیم

.زد و رفت جلو يلبخند.کرد آروم باشه  یسع

پس تو هم بله؟.مبارکه.به به--

.خورهیدوباره داره سرما م نکهیمثل ا.بود دهیپر کمیرنگش .گشت طرفشبر زود

.نیامیبن-باراد

؟يکه نامزد دار دونستمی؟نمینگفت-گفت تایدوباره رو به آن.باراد نگاه کرد و سرشو تکون داد به

.ندارم-با تته پته گفت.به حرف اومد زود

.داد منتظر بهش نگاه کرد رونیب نفسشو

.چطور بگم من نامزد ندارم....یعنی....که هنیمنظورم ا-تایآن

.دیرس یرعلیرد نگاهشو گرفت و به ام تایآن.شد رهیکه کنارش مونده بود خ يکرد و به پسر زیر چشماشو

.ستینامزدم ن.دوست منه یعل ریام-تایآن

********

.داره یبه اون چه ربط گه؟اصالیمن م به يزیروابطش چ يمگه اون درباره .دمیم حیچرا دارم بهش توض.دفعه به خودم اومدم هی

.کارم دارن نکهیمثل ا.من برم نیحاال اگه اجازه بد.زترهیواسم عز یلیخ.ستینامزدم ن یرعلیام-صاف کردم خودمو

نشم رفتم سمت شاپور عمو که داشت با پدر  عیضا نکهیا يبرا یول.اون حرفو زدم یالک.نداشت يباهام کار یکس.رونیجمعشون اومدم ب از

.زدیاراد حرف مب

؟ییکجا دمتیامشب اصال ند.سالم دخترم- باراد پدر

.واسه عرض ادب امیسرم گرم شد از ذهنم رفت ب دیببخش.راستاد يسالم آقا-زدم لبخند

.نیخوش باش.نا چقدر مهمهوجشنا واسه شما ج نجوریا میدونیهمه م.دخترم؟راحت باش هیچه حرف نیا- زد یمهربون لبخند

؟يایلحظه ب هی شهیم ودعمیببخش. ممنون-

.گمیشد؟مهرانو م یچ-دمیازش پرس یپچ پچ.شمیکرد و اومد پ یپدرباراد معذرت خواه از

.نبود یکس گهیخودمم رفتم چک کردم د.چند تا مامور اومدن دست به سرش کردن نکهیمثل ا.زنگ زدم پاسگاه-عمو شاپور

.برو به کارت برس.بپرسم خواستمیم نویهم.باشه-
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با .با آرزو.دمیتا اخرشب فقط زدم و رقص.کنم کجا برم کاریچ دیبا دونستمینم.اصال شده بودم مثل مرغ سرکنده.مو هم جدا شدمشاپور ع از

از .که باهام برقصه ارمشیب رمیرفتگر محلم بگ ي قهیکم مونده بود برم  گهید.با همه.دایو يشاد يبا دختر خاله .نیبا نگ.یرعلیبا ام.مهسا

موقع رقص عروس داماد .فکر کنم نیامینا نداشته باشم آخرشب به بن گهیانقدر از خودم کار بکشم که د خواستمیم.مکردیم نکارویعمد ا

نه اما  ایموفقم شدم  دونمینم.تفاوت باشم یکردم ب یسع.دمیکنار خودم د نویامیاما بن یاتفاق ایبود  يعمد دونمینم میدورشون حلقه زد یوقت

.شدم محوداشتم  گهیخودم د

43

 هیبخاطر .گهید امینم یعنی امیگفتم نم.يکرد نموید.يهه شادها-سمتم دیچرخ نایکه نگاه بابا ا يطور.بلند داد زدم يبا صدا گهید نباریا

بشه؟ یاونجا که چ امیجشن بلند شم هلک تلک ب

.جشنه منه نیا تاین؟آنیجشن؟هم هیفقط -پر بغضش از پشت تلفن رو دلم خط انداخت يصدا

من االن واجب  کنه؟حضوریم یچه فرق.کمتر شتریحاال چندنفر ب.مهموناش هم همون ادمان.شیهم گرفت نجایکه ا هین جشنهمو.درسته-

.نه خواهراشون.نه دامادم.من نه عروسم.اونجا ستین

؟یاروم حرف بزن یتونیچه خبرته؟نم-اومدم تلفنو از دستم گرفت دمیدارم حنجرمو جر م گهید دیکه د مامان

.حرف زدن يکرد با شادشروع  خودش

تا؟یشده آن یچ-بابا

.خر يدختره .مغز چندنفر پاره سنگ ورداشته نکهیمثل ا.یچیه-

 گهید ایلوس باز نیا فهممیاصال نم.هم هست یحاال انگار چه مراسم مهم.اه.گهید امیباباجان نم.دوهفته نیکرده بود تو ا نموید.تو اتاقم رفتم

اومده  الشونمیفک و فام يخوبه همه  ه؟حاالیچ رازیجشن دوبارشون تو ش گهیگرفتن د نجایرو هم یهمون مهمون ی؟وقتیچ یعنی

فقط .جادوگر.ارهیدرم ياز االن داره مادرشوهر باز.خورمیجرز م ينفهمم که به درد ال نارویا گهید.مامان باراده نیاسر  ریهمش ز.بودن

.رو بندازه به جون من يشاد خوادیم

که؟ يرینم چرا-اومد تو اتاق مامان

ن؟یدیبرم؟اصال اگه بخوام برم تو و بابا اجازه م یواسه چ-

نه؟ میو ما گفت یتو از ما اجازه گرفت-مامان

خودمو خسته کنم؟ یواسه چ گهید هیجوابتون چ دونمیم یوقت-

اصرار  یلیخ يمامان شاد دید یوقت یبابات اول گفت نه ول.زنگ زده بود خونه و از بابات اجازتو گرفت شیچند روز پ يمامان شاد-مامان

.داد تیشرط رضا نیفقط به ا.يو با خودشونم برگرد يبا خودشون بر دیگفت با کنهیم

 نایخالم ا يشب تنها خونه  هیمن  ذاشتیمنکه نم يبابا.شده شونیزیچ هی ایما تازگ يباباها نیا.کردمیگرد شده به مامان نگاه م يچشما با

.دهینشن يزایبه حق چ.يشاد يراهو برم جشن نامزد نهمهیبمونم االن اجازه داده پاشم ا

.اریپاشو برو زنگ بزن از دلش درب.ياون دختره رو هم ناراحت کرد یالک یالک-مامان

.رمیمن نم.نبود یالک-
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؟یچ يواسه -تعجب کرد مامان

.بهم زهیریاعصابم م.هیراه طوالن.حوصله نداره-

.میما اجازه نداد کنهیفکر م يبعدا مامان شاد.؟زشتهيراهو بر نیا يخوایبارته که م نیتو حالت خوبه؟مگه اول-مامان

.اه.نیقبول نکن نیخواستیخب م-شدم کالفه

.يبر يخوایکه خودتم نم دونستمیچه م.شد کتینزد شهیهفته نم هینه دوباره تا  میواال من گفتم اگه بگ-مامان

؟يبر يخوایشده که نم یچ.راستشو بگو-مکث کرد کمی

.رونیزبونم حرف بکشه ب ریکم داشتم که مامان هم بخواد از ز نویهم.به

.یاز من حرف بکش يبشه آخه؟تو هم که فقط منتظر دیبا یچ.مامان جان -

.يریباهاشون م.جمع کن لتویبه هر حال وسا-سمت در رفت

بابا  دادمیبرم اگه خودمو جرم م ستمخوایاالن اگه خودم م.کردما ریگ یبتیخدا چه مص يا.رو سرمو گرفتم تو دستم یرو صندل نشستم

.داده تیچه راحت رضا نیحاال بب ذاشتینم

بپوشم؟ یمامان حاال چ-ونیتلوز يمامان که نشسته بود جلو يو موندم جلو رونیاتاق رفتم ب از

.گهیکن از تو اون کمدت بپوش د دایدست لباس پ هیخب .يریمیتو اخر با درد لباس م- بلند کرد سرشو

همونو بپوشم؟ يذاریم.هیه لختلباسام هم-

.دمیچشم د يچپ چپ بابارو از گوشه  نگاه

.کت شلوارتو بپوش-مامان

.دوست ندارم.اون زشته.ییا-

.کت شلوار آرزو رو بپوش-مامان

کت .باسشقشنگ بود ل.منت و خواهش اجازه داد کت شلوارشو با خودم ببرم یبا کل.زود تلفنو ورداشتم و شمارشو گرفتم.هم نبود يفکر بد

انجام داده  قشوی يایآرزو خودش سنگ دوز.خورده بود روشم کار شده بود یمشک يکتش هم پارچه  ي قهی.یبا تاپ و شلوار مشک.يریش

.بود

 یاونم بد از کل.چرت و پرتا نیو از ا امیبابام بذاره ب کردمیکردم که فکر نم يباز لمیمنم ف.دلخور شده بود یلیاز دستم خ.يزدم به شاد زنگ

.بال به دور.کردیواسم ناز م يحاال فکر کرده من بارادم که اونطور.دیناز و ادا اومدن منو بخش

.رو گفترفتم يشاد يدراوردم و دوباره شماره  لمویموبا.بهم ختیاعصابم ر گهیکردن؟د ریچرا د دونمینم یدنبالم ول انیبود اونا ب قرار

.ساعته معطلم کیکجا موندن پس؟من  نایمامانت ا-

.قراره ظهر ساعت دو حرکت کنن.بابا خراب شده نیماش.نگو تایان يوا- يشاد

.من برم ستیاصال قسمت ن.ایب

.گهید امینم گهیخب پس من د-

.دنبالت ادیباراد زنگ زده گفته ب.هنوز اونجاست نیامیبن یکرد ول شیکار شهینم گهید میمنو باراد راه افتاد.یچ یعنی.ا- يشاد
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.اونم تنها.نوپسر ج هینه با  امیب نایمن قرار بود با مامانت ا.کشهیمنو م ؟باباميشد نهوی؟دییچ-دمیکش غیج

اگه بابات زنگ زدبگه  سپرمیمن به مامان م.کننیهم که ظهر حرکت م نایمامان ا.بفهمه؟اونکه االن سرکاره خوادیخب بابات از کجا م- يشاد

.يند یتو هم حواست باشه سوت.ییتو با اونا

.يشوهر کردنت که همش واسم دردسر نیببرن با امرده شورتو -

.تو کوچه دیچیپ نیامیبن يکمر

.برم دیبا دیپسره رس نیا.گهیبرو گمشو د-

.زمیبرو خوش باش عز-دیخند

بهش  نییپا رفتمیکردم و همونطور که از پله ها م یزود با مامان خدافظ.آشغال.قطع کرد ویبتونم بهش فحش بدم خودش گوش نکهیاز ا قبل

با .شدیم ادهیپ نیتازه داشت از ماش نمیامیدرو که باز کردم بن.گهینم يزیچ یسیتو رودروا یبرم ول ستین یمعلوم بود راض.شده یگفتم چ

.ریصبح بخ.سالم-و ساکو از دستم گرفت جلومن اومد  دنید

.نداد گوش يشاد نیکه زحمت بکش ستیمن گفتم الزم ن.مزاحمتون شدم دیببخش.ریصبح شما هم بخ.سالم-

.ستمیتو جاده تنها هم ن گهید ينطوریا.رمیراهو م نیدارم ا ؟منکهیمزاحمت ه؟چهیچه حرف نیا-کرد یکمرنگ اخم

مامانو  ي هیسا.آشپزخونه رو نگاه کردم يپنجره  شهیکه نشستم از ش نیتو ماش.اونم چمدونمو گذاشتم صندوق عقب.نگفتم يزیچ گهید

.شعوریب.راه افتاد نیامیاونم تا پنجره رو باز کنه بن.کردم يبا يباهاش باستمو بلند کردم و .بدم صیتونستم تشخ

حاال نره به  يوا.زد رو ترمز ابونیوسط خ.دیاونم منو د.سوار موتورش بود.خشکم زد نیرحسیام دنیکه با د میبود ومدهیاز کوچه درن هنوز

.شانس ندارم که.اه.دمیپسر د هیبابام بگه دخترتو با 

؟یشناسیاون پسرو م-دیپرس يبا کنجکاو.من شد ي دهیو رنگ پر نیرحسیام ي رهیاه خمتوجه نگ روشن

.مونهیدرواقع پسر همسا....خب .اره یعنی.نه-

.اوهوم-نیامیبن

 يبود يمجبور.مرد یپر پر بش یکه اله يا.نییپا دیطرف خودشو کش شهیش نیامیبن میشدیکه رد م نیرحسیاز کنار ام.نگفت يزیچ گهید

؟یبکن ارونکیاالن ا

 فتادیسرم م یه.بدجور خمار شده بودم یاز دست ندم ول مویاریهش کردمیم یسع.شد نینشستم چشمام سنگ نیتو ماش نکهیهم شهیهم مثل

به حال  يوا گهید.بود ينطوریو من وضعم ا میبود دهیهنوز به رضوانشهر نرس.شدمیم داریب نیتکون ماش هیبه  یول دمیخوابیرو شونم و م

.میبود دهیهنوز به داخل شهر نرس.به چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم.رو ترمز دپره سر ز کینزد.شیبق

اومده؟ شیپ یمشکل-

.شو برو عقب بخواب ادهیپ-نیامیبن

.ادیخوابم نم.خوامینم-نشستم سر جام خیس

.گهید راحت بخواب ریپاشو برو پشت بگ اد؟خبیخوابم نم یگیبعد م یشیم هوشیب يدار-نیامیبن

.گهید ادیخوابم نم.ستیگفتم که الزم ن-
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آخه؟ یکنیلج م يچرا دار-نیامیبن

تا  نینگه دار یه نیبخوا ينطوریا.نیفتیراه ب.گهید ادیخوابم م گمیلج کنم اخه؟خب اگه بخوام بخوابم م دیبا یواسه چ-گرد کردم چشمامو

.میرسیآخر هفته هم نم

.لجباز يدختره - لب گفت ریز که دمیآرومشو شن يصدا.راه افتاد دوباره

دمیکش غیبره که ج يپونل خواست از کمربند میدیرس نکهیهم.خوابم نبرد گهید.لجباز باباته.چپ نگاش کردم چپ

.هههن-

شده؟ یچ-زود برگشت سمتم و گفت.دیترس

ن؟یاز داخل شهر بر شهیم- آروم گفتم.درآوردم يباز یبازم کول.تو سرم خاك

؟يدیکش غیج نیواسه هم-نیامیبن

.خجالت سرمو تکون دادم با

و مغازه ها نگاه  ابونایبه خ دایبد دیو مثل ند نییرو دادم پا شهیرضوانشهر ش يورود. بعد فرمونو چرخوند و رفت سمت شهر.نگام کرد کمی

اومدنم ازبس که خوش قدم  ایاز همون روز اول بدن.کردم یزندگ نجایسال ا 15 یدرسته که متولد آستارا بودم ول.شهر من بود نجایا.کردمیم

افتادم که با  ییروزا ادیپاساژ نور  دنیبا د.آستارا میکه دوباره برگشت شیسال پ 4تا .نجایا میبود و ما هم اومد دهیخونه خر نجایا امبودم باب

.دمیآه پر حسرت کش هی.ریبخ اشیخدا  يوا.يولگرد میرفتیو م میچوندیپیمدرسه رو م میمر

؟يدوست دار یلیخ نجارویا-نیامیبن

.شهر منه نجایا.ادیز یلیخ.آره-

؟یکنینم یمگه تو آستارا زندگ-نیامیبن

.آستارا میکه رفت هیسال و خورده ا 4تازه .میبود نجایسال ا 15 یول.چرا-

نجا؟یاز ا نیرفت یحاال واسه چ-نیامیبن

.راهو بره رشت نهمهیهرچند االنم هرروز جلسه داره و مجبوره ا.منتقل شد آستارا.بخاطر کار بابام-

؟یهست یینجایا شتریپس تو ب-نیامیبن

.کوچمونه نجایا يوا يوا.درسته-

نگاهمو از .زدیداشت پرپر م میگوش.برنده شدم یذوق کرده بودم انگار تو قرعه کش نیکوچمون همچ دنیبا د.میبعثت بود دانیم سر

.بود يشاد.دراوردم مویگوش فمیپشت ک بیگرفتم و از تو ج ابونیخ

بله؟-

؟یخوب.زمیسالم عز- يشاد

ااالن؟ نیی؟کجايتو چطور.آره-

.میدیما هنوز رشت نرس- يشاد

.میبا هم بر نیبمون.میهست یانزل کینزد.میما االن رضوانهشرو رد کرد.گهید میبا هم بر میما هم برس نیخب صبر کن-
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ن؟یتا شما برس میخب اخه کجا بر- يشاد

.بگرد کمی ؟برويدیچرخیرشت پاساژارو م یرفتیم ياوردیرمیت گتو که تا وق.نیبگرد نیبر.دونمیچه م-

.نییایتا ب میمونیم گهیباراد م.باشه - يشاد

نه؟ گهید يموندینم گفتیاگه باراد نم یعنی-

و من قبول نکنم؟ يبخوا يزیتو از من چ شهیمگه م.زمیعز موندمیچرا نم-دیخند

.خدافظ.میتا برس نیبمون.کنبرو خان جونتو رنگ .آره اواح خاك عمه ات-گفتم آروم

.دلم زیخدافظ عز- يشاد

دادم به درو سرمو  هیرشت تک میتا برس.بکنم دیفکر اونم با.سرم يد؟فدایحرفامونو شن.شدم نیامیبن يمتوجه خنده .قطع کردم ویگوش

 یمرتض دمیم امویگ دندوست داشتم آهن.ارامش بخش بود یلیخ شدیپخش م نیکه داشت تو ماش یاروم اهنگ يصدا. شهیچسبوندم به ش

.اهنگشو داشته باشه نمیماش نیتو ا دونستمیم دیبع یول.رو دوباره گوش بدم

؟يتو چرا انقدر ساکت شد-هم صداش دراومد نیامیبن.شده بود نیسنگ یلیخ گهید نیماش يتو سکوت

.نگاه بهم انداخت و دوباره به روبه روش نگاه کرد هی.بهش نگاه کردم یطرفش و سوال برگشتم

؟يچرا االن انقدر ساکت شد ییپر سروصدا شهیتو که هم-نیامیبن

بگم؟ یچ.ادیخب حرفم نم-صاف کردم صدامو

.رازیش میسالم برس کنمیو فکر نم رهیگیمنم خوابم م ينطوریا.بگو يزیچ هیخب  یول.دونمینم-نیامیبن

.نیخب شما شروع کن-

اد؟ینم تی؟سختیزنیحرف م یرا با من رسمچ.میموضوع شما حرف بزن نیدرمورد هم ایاصال ب-نیامیبن

اد؟یب میسخت دیچرا با.نه-

.نگو شما یه.صحبت نکن یباهام رسم گهید.یزنیباهام حرف م ياونطور یوقت شهیمن سختم م یول-نیامیبن

.حرف بزنم یخودمون تونمینم-

؟يخواینم ای یتونینم-نیامیبن

....يخب اخه چطور-.داده ها ریگ.اه

.یفتیکن راه م نیتمر کمی.نداره که يکار.راحت یلیخ-حرفم نیب دیپر

.مامان بودم.راحت شدم.شیآخ.بلند شد میزنگ گوش يصدا

.سالم مامان-

؟یخوب.سالم-مامان

شده؟ یچ.خوبم.یمرس-

ومد؟ین شیکه واست پ ی؟مشکلیاالن؟راحت نییحالت چطوره؟کجا نمیزنگ زدم بب یچیه-مامان

؟يخبر ندار نایشما چه خبر؟از توران خاله ا.حالمم خوبه.میهست یانزل کینزد-بمنشست رو ل يمامان لبخند ینگران از
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هست با  طیبل ننیبرن فرودگاه بب خواستنیم شدهیدرست نم نیماش نکهیمثل ا.فتنیراه م گهیساعت د هیساعت  مین بایتقر.چرا اتفاقا-مامان

.ارنتیختما با خودشون م یگفت برگشتن.کرد یمعذرت خواهزنگ زد .حل شد نشونینود مشکل ماش ي قهیدق گهیکه د انیب مایهواپ

.امیهم ولم کنن خودم م یبرگشتن خوانیم.نه توروخدا-

خب؟.هم افتاد زود زنگ بزن بهم خبر بده یاتفاق.مواظب خودت باش.حاال گذشته غر نزن گهیخب د-مامان

؟يندار يکار.نگران نباش.باشه -

.خدافظ.نه دخترم-مامان

.خدافظ-

مادرت بود؟-نیامیبن

.مییکجا نهیزنگ زد بب.بله-

.حتما نگرانت شده-نیامیبن

.مادرا نگران بچه هاشونن يخب همه -

.بودمینگرانش م شهیداشتم هم يدختر نیمنم اگه همچ.البته مادرتم حق داره-نیامیبن

حرفم  نیبه حال حاال که ا يوا گهید مرقصینزده م ينطوریکرد؟من هم فیاالن ازم تعر.آخه بدجور گرمم شد.کنم صورتم قرمز شد فکر

رشت  میبرس یتا وقت گهید.بهتر بود ينطوریا.حرف نزنم ادیز گهیکردم د یسع.بهش اضافه شد نمیا زنمیکم واسه خودم توهم م یلیخ.زد

ما  گهید.ستنیوت واخل يجا هیها اومدن موندن کجا؟حداقل نکردن برن  نهوید.میکرد دایپ يشهردار دانیتو م نارویا يشاد.زده نشد یحرف

با  یبمون يمردیحرف بارم کرد که م یهم کل يشاد.فتنیاونا هم راه ب میکه از کنارشون رد شد میبهشون و گفت میزنگ زد.مینستادیهم وا

جشن  گهیانگار نه انگار چند روز د.هم چقدر سرخوشنا نایا/بگردن کمی جانیبرنامه داشتن برن اله نکهیمثل ا.میهم حرکت کن

دوست .بام سبز ایتهران شیبه گو ای.کوه طانیش يباال میموند میرفت نیبا ماش.جانیاله میبالخره هممون رفت.ندارن يالبته عجله ا.شونهینامزد

تله  میرفت يشاد شنهادیبه پ.موندباالیم نایچون بعدا ماش میبا هم بر میتونستینم نمهممو.مخالفت کردن هیبق یول نییپا امیداشتم از پله ها ب

بودن  ختهیتابستون بود و مسافرا همه ر.شلوغ بود یلیخ.طیبل دیخر يسمت باجه  میبا حسرت به پله ها نگاه کردم و رفت.میسوار ش نیکاب

ن وزوج ج هیبود  ادیز تمینفر بود و جمع شیش تیچون ظرف.میشد نیکاب هیسوار  يچهار نفر.میسوار شد میبالخره نوبت ما شد رفت.شمال

ن هم نشستن کنار هم و منم نشستم کنار واون زن و شوهر ج.نشست کنار باراد نمیامیبن.نشست کنار باراد يادش.هم با ما سوار شدن

.کردینگاه نم نییبه پا یو کس کردنیهمه داشتن به دورو ور نگاه م.خانومه

.نیبنداز نیینگاه به پا هیبچه ها -

چند هکتار .بود ییپامون باغ چا ریز.نطوریاون زن و شوهر هم هم.رونیتن بکله هاشونو مثل غاز انداخ نیباز کنار کاب يها شهیاز ش همشون

 فتهیاز دستش ب شیاالن گوش آي–تو دلم گفتم .گرفتم لمیدراورد و شروع کرد به ف شویمرده گوش.بود یقشنگ یلیخ يمنظره .سبز نیزم

.دهیم یچه حال. نییپا

البته بهتره بهتره بگم .میدیو خند میدراورد ياون طرف مسخره باز ستگاهیا میرستا ب.فتادیاون مرد هم از دستش ن ینبود و گوش اهیس سقم

حواسمم بود که نگاهم حداالمکان نره سمت .زدمیهم لبخند م یو هرازگاه کردمیمن فقط نگاهشون م.دنیدراوردن و خند يمسخره باز
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بهم  يشاد کردمیاحساس م!باهاش چشم تو چشم باشم؟ خوامیکنارش اونوقت االن نم نمیبش دیبا رازیمنکه تا ش.يا رهچه کار مسخ.نیامیبن

.ارمیدرب يو دلقک باز ستمیسرپا وا نیتو کاب دیبا يمن االن درحالت عاد.خب حقم داره.مشکوك شده

44

بسه -اراد گفتمبزنه زود دستشو گرفتم و رو به ب بشیدوباره با باراد غ يشاد نکهیقبل از ا.میشد ادهیپ نیو از کاب ستگاهیا میدیرس بالخره

.میگردیم میریهم با هم م يمنو شاد نیشما دوتا با هم بر.حاال نو بت منه.نیور دل هم بود یهرچ گهید

تا باراد بخواد به خودش .کردیطرف داشت بهمون نگاه م یب يشاد دیخندیم نیامیبن يلبا.کردیهم حرص بهم نگاه م یبا تعجب و کم باراد

.بلند شد نیامیبن يقهقهه  يصدا.و واسش زبون دراوردم دمیکش يبکنه دست شاد یو اعتراض ادیب

طفلکو؟ یکنیم تشیچرا اذ- يشاد

.یکه انقدر شوهر دوست رهیمادرشوهرت برات بم یدم؟الهیشوهرجونتو حرص م یشیناراحت م.یآخ-

.هیزن خوب چارهیآخه؟ب يبا مامان باراد دار يا یتو چه پدرکشتگ-دیخند

.یفهمیم نتیچوب فرو کرد تو آست یوقت گهیروز ددو .اس چارهیاالن ب..آره-

.تیترب یب- يشاد

.گهیغر نزن د.که هست نهیهم-

به رو به .مکتین هیرو  مینشست.تو اون باغ نبود يادیآدم ز یهمه جا شلوغ بود ول.بود ستگاهیکه کنارا  یسمت باغ میتو دست هم رفت دست

فکر نکنم  نیامیلحظه به بن هی تونمیبالخره م نجایبا اومدن به ا دونستمیاگه م.بود فکرم آزاد آزاد.چقدر آروم بودم.شده بودم رهیروم خ

.نجایا ومدمیم کردمیجمع م المویوسا

.بود که سرشو گذاشته بود رو شونم يشاد.سمت راستم احساس کردم يرو رو شونه  يزیچ هی ینیسنگ

تا؟یآن- يشاد

هوم؟-

شده؟ يزیچ- يشاد

؟یمثال چ-

افتاده؟ یاتفاق.يخندینم ادیز.يجنب و جوش ندار گهید.يساکت شد یلیخ ایتازگ کنمیم احساس.یهرچ- يشاد

.نشده يزیچ.نه-دمیکش یقیعم نفس

؟یگیچرا بهم دروغ م- يشاد

 یاتفاق چیمن حالم خوبه و ه.راحت التیخ.گمیپس بدون بهت دروغ نم.یچیه.نداره که من بخوام به تو دروغ بگم نویارزش ا یچیه يشاد-

.اون مسئله رو حلش کنم خوامیم.فکرمو مشغول کرده يمسئله ا هیمدته که  هی.تادهفیهم ن

نه؟ یگیبشه حتما بهم م يزیاگه چ- يشاد

.ییتو گمیکه م ينفر نیبشه به اول يزیاگه چ.آره- مکث کوتاه گفتم هی با

.سنینذار فرشته ها واسم دروغ بنو.ایاهدخودت ش.نشده که يزیچ.گمیبشه بهت م يزیگفتم اگه چ.دروغ نگفتما يمن به شاد نیبب ایخدا
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چقدرم دختره .اه.دونستمیجنبه بود و من نم یبارادم ب نیپس ا.اوه اوه اوه.که تو هوا بودن گرفتم و سرمو چرخوندم یینایاز کاب نگاهمو

افتاده باشم زود  ادشیانگار تازه  با اوردن اسمش.يزیچ هیبود  نیامیباز اگه بن.زنهیبازم داره زر م دهیها باراد بهش محل نم نهیبیم.جلفه

.گهینه نم سایک نجوریکه به ا یکیباز رفته سراغ .دختره بهتره یکی نیا تیوضع.نه بابا.پوزخند نشست رو لبم.نگاهش دنبالش گشت

؟يریکجا م-با تعجب بهم نگاه کرد يشاد.جام بلند شدم از

.شوهرتو از دست جادوگرا نجات بدم رمیم-

دختره که داشت رو مخ باراد راه  يپر عشوه  يصدا شدمیم کیبهش نزد شتریب یهرچ.رفتم سمت باراد.یچ یعنیپرسه نموندم که ب منتظر

.دمیشنیو بهتر م رفتیم

.چه جالب.نیمسافر نجایپس شما هم ا-دختره

.مسافر بودن باراد کجاش جالب بود؟چندش االن

باراد؟-بهشون دمیرس

.شد رهیهم خدختره هم ب.باراد قفل شد رو من نگاه

جانم؟-باراد

.بچم از دست رفت يخدا ي؟وایگیم ؟راستيشاد جانم؟توروخدا؟مرگ

.خانومت کارت داره-زدم لبخند

.کردمیدختره رو کم م نیا يرو دیبا یول.گهیکه منظورم به زنشه د دیفهمیهم م يشاد گفتمیاگه م.گفتم خانومت عمدا

.تا حرفمو ادامه بدم کردیباراد منتظر بهم نگاه م.بود تیاحتماال از عصبان.دختره قرمز شد يچشما

خوب  یلیهمنجسامو خ.دیترس دیخب از مکر جنس مونث با یبهت اعتماد داره ول گهیم نکهیبا ا-نگاه مسخره به دختره انداختم و گفتم هی

.شناسمیم

.حاضرم قسم بخورم که مشتشو آماده کرده تا بزنه تو فک من.دختره يرفت به دستا نگاهم

.یکنیمنو نگاه م يدار يستادیوا گهید برو د-زدیباراد نگاه کردم که لبخند م هب

 ریکه ز دمیشن.که جلوتر بود يا یعروسک فروش يبه دختره رفتم سمت غرفه  تیاهم یب.يبهم زد و رفت سمت شاد ینامحسوس چشمک

.ره مشغول شدذهنم دوبا.گفت ییکه چه چرت و پرتا دمینفهم قیدق یبلغور کرد ول ییزایچ هیلب 

.ینیبب یآرامش منو هم چشم نداشت قهیدودق نیکه ا نیامیتو اون روح پدرت بن يا

.شدم رهیخ يگوسفند يعروسکا به

.ب حال خودم بکنم يفکر هی دیبا

.هستن نجایعروسکا هنوزم ا نیا پس

.فرصته نیسفر بهتر نیا

.دیعروسکا خر نیتا از ا شیش نجایا میام اومده بود کهیعمو کوچ ایکه با آر شیپ يدفعه  ریبخ ادشی

.واریبه د کوبمیداشته باشم سرمو م یاتفاقا بازم به اون حس نیا دنیاگه با د یعنی
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.رو اپن آشپزخونه اش دیهمه رو هم چ.کیبا چهار تا کوچ دیبزرگ خر دوتا

.یعمل نکن يکه زد یاگه به حرف یستیدختر مامانت ن تایآن

.ناز و خوشگل بودن یلیخ.بودن دیتاشونم سف شیش هر

.خورمیقسم م.شهیعوض م زیسفر همه چ نیبعد از ا.نشون نیخط ا نیا

گوسفندا بخرم؟ نیاز ا یکی منم

.بود یرعلیام.نگاه کردم میگوش يبه اسم رو.شدمیداشتم خل م گهید.چه بهتر.کردم من دایچقدر امروز زنگ خور پ.زنگ خورد میگوش

.ریسالم ام-

؟یخوب. زمیسالم عز-یرعلیام

زم؟یعز.يکه توهم راه افتاد نمیبیم.به به-دمیخند

حرف بزنم؟ يطوریا ادیمن نم ه؟بایچ-دیچیپ یخنده اش تو گش يصدا

.حرف بزن يمنطوریه.ادیمن خوشم م یول.از خلق خدا چه پنهون نه ستیواال از خدا که پنهون ن-

.یتو بگ یهرچ.زمیباشه عز-یرعلیام

.دمیخند دوباره

االن؟ نییکجا-یرعلیام

.میوقت هست قبول کرد میدیماهم د.بود يشاد شنهادیالبته پ.میبگرد کمی میاومد.میجانیاله قایاالن دق-

؟يچهار نفر- دیپرس دیترد با

.و باراد و دوست باراد يمنو شاد.آره-

و باراد با همن؟ يشاد-یرعلیام

تو  نیمنم با ماش ينطوریا.يومدیکاش تو هم م يا.تنهام نجایافقط من .زنهیو مخ دخترارو م گردهیدوستشم داره واسه خودش م.اوهوم-

.ومدمیم

.دادمیانجام م نویانتقال سند ماش يکارا موندمیم دیبا یول امیخودمم دوست داشتم ب-یرعلیام

؟یانتقال سند چ-

.بخرم گهید نیماش هی خوامیفروختم و م نمویخانوم محترم ماش هیبه دستور .نیماش-یرعلیام

 يخوایم یحاال چ.گهید يکردیو م نکاریبشم زودتر ا م؟فداتیبالخره از دست اون غول راحت شد یعنی؟یکنیم یشوخ ياو-دمیکش غیج

؟يریبگ

تو يمورد عالقه  نیماش-یرعلیام

.ایریبگ ی؟مسیچه رنگ.شهیباورم نم ي؟وايریسوناتا بگ يخوایواقعا م یعنی.سوناتا-اوردمیپردرم یداشتم از خوشحال گهید

اگه نبود  رمیگیاگه بود که همونو م.زنمیسر م هی رمیم.حاال قرار بود امروز دوباره بار برسه.نبود یرنگ مس شگاهیرفتم نما روزید-یرعلیام

.رمیگیم دیسف
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.شهیخوشگل م میزنیگل قرمز روش م یواسه عروس.قشنگه دمیسف.آره ره-

؟یکنیفکر م ییزایاز االن داره به چه چ-دیخند

.گردمیحاال چندوقته دنبال چند تا اسم بچه هم م.نود انجام داد قهیکارارو دق يکه همه  شهینم.نگر باشه ندهیآ دیآدم با زمیعز-

.نهوید-شد لیخنده اش به قهقهه تبد نباریا

ون نتونستم احسامو تو دلم نگه دارم و به زب.دمیخند کمیباز االن .کردمیخدارو شکر که بهم زنگ زد وگرنه از غصه دق م.دمیخند منم

.اوردمش

.داشتم که با هات حرف بزنم و ذهنمو آزاد کنم اجیواقعا احت.يممنونم که بهم زنگ زد یلیخ یرعلیام-

جشن درسته؟ يهمون موضوع تو- دمیاروشمو شن يصدا

.جوابش فقط سکوت کردم تو

 یکه کس يدار نویتو ارزش ا.شهیبهت ثابت م اگه اونم تورو دوست داشته باشه بالخره.یصبر کن دیبا یول.يتو اونو دوست دار تایان-یرعلیام

.تورو نداره یچون ارزش ناراحت.پس فراموشش کن يدینرس يکه دوست دار يا جهیاگه به نت.پس صبر کن.که واقعا عاشقته کنارت باشه

.کلمه به کلمه تو ذهنم ثبت کردم حرفاشو

گفتم؟ یچ يدیشن-یرعلیام

.آره-

بده بخاطرش اشک  ؟قولیقول بده بخاطرش ناراحت نش.ینشد فراموشش کن یکه خواست یه اونقول بده اگ.پس بهم قول بده-یرعلیام

؟يزینر

 یاون چ نکهیا.شهیمعلوم م یبرگشتم همه چ نکهیبعد از ا.کنهیمعلوم م ویسفر همه چ نیا.ریام دمیبهت قول م-چقدر نگرانم بود.کردم بغض

وقت .چشم اون هستن يجلو ایلیخ.ارمیکه کم ب ستمین یمنم ادم یول.جلوم هست يدایمشکالت ز.خوامیم یمن چ نیبعد از ا نکهیو ا خوادیم

.خودش بخواد دیاون با.که بخوام به زور خودمو بهش نشون بدم ستمین یمنم کس یول.نهیبنداره که منو ب

.یباش ينطوریهم دیبا.که من دوسش دارم هییتایهمون ان نیا.نهیهم-یرعلیام

.زنهیتلفن لبخند م داره از پشت کردمیم احساس

؟يندار يکار.حضرت برسم ایبرم به اوامر عل دیمن با.زمیعز گهیخب د-یرعلیام

بعد سرتو  ارمیاونوقت اول چشماتو درم.رسوننیبه دخترا نگاه نکن که کالغا زود خبرشو بهم م.مواظب خودت باش.زمینه عز-دمیخند

.برمیم

دنستم؟ینمو من  يتو انقدر خظرناك بود.اوه اوه- دیخند اونم

.آقا میدار رتیرو شوهر و ناموسمون غ ؟مايفکر کرد یپس چ-

.تخت التیخ.وقت چشما و سرمو از دست ندم هیکه  کنمیحواسمو جمع م.چشم خانوم-یرعلیام

.مواظب خودت باش.برو به کار برس گهید.پسر خوب نیآفر-

.فعال.زنمیبازم بهت زنگ م.نطوریتو هم هم-یرعلیام
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.خدافظ-

از نامزدت بود مگه نه؟ زتریعز یلیهمون دوست خ-باعث شد از جام بپرم نیامیبن يصدا نییپا ارمیب ویخواستم گوش نکهیهم

.خودش بود.بله-کردم يعاد افمویمنم ق.و منتظر جواب بود کردیخونسرد داشت بهم نگاه م.سمتش برگشتم

.داره یخوب نیخوش به حالش که دوست به ا-نیامیبن

.دوسته هیاز  شتریب یلیخ.ستیناون فقط دوست من -

.نیزیاز طرز رفتاراتون مشخصه که چقدر واسه هم عز.آره-نیامیبن

شلوغه؟ یلیسرتون خ ومدینظر م گذره؟بهیخوش م-عوض کردم بحثو

.بد بگذره شهیمگه م.هیقشنگ و خوب يجا نجایا- لبخند زد یول.نه ایکه بهش انداختم شد  يا کهیمتوجه ت دونمینم

.باشه ایخوش نیتا باشه از ا شاالیا-ش نگاه کردمتفاوت به یب

نخرم دق  نایمن اگه از ا.دوباره به گوسفندا نگاه کردم.زد بشونیتنها ول کردم غ نارویا قهیباز من دودق.يچرخوندم دنبال باراد و شاد چشم

آقا  دیببخش- رو به فروشنده گفتم.بودن چقدر ناز.کیکوچ یکیبزرگ  یکی.عروسکا ورداشتم ي هیدوتاشونو از کنار بق. رفتم جلو .کنمیم

شه؟یچقدر م روسکاع نیا متیق

.چهل و پنج تومن خانوم-فروشنده

دراوردم پولشو  فمویک.گرون شده یدالر رفته باال همه چ متیهرچند االن که ق.دهیخون پدرشو م متیدلم گفتم خاك برسر داره ق تو

 ي نهیبه س نهیبگردم که محکم خوردم س نایا يرومو برگردوندم برم دنبال شاد.گبزر کیپالست هیاونم عروسکارو گرفت گذاشت تو .دادم

.نیبود که خودمم دو قدم رفتم عقب و خوردم زم ادیشدت برخوردمون انقدر ز.ک عروسکام از دستم افتادیو پالست فینفر و ک هی

45

خانوم چه خبرتونه؟-سرمو بلند کردم و گفتم یعصب

.دمتونیند.اتوروخد دیببخش يوا-دختره

.چندش مسخره.لحن پر عشوه اش حالم بهم خورد از

.شما کجا بود يچشما ستیمعلوم ن.دنیخدا چشمو داده واسه د-

.خوامیبازم معذرت م-دختر

 از جام.و خوشجال بود یاتفاق راض نیهم از ا یلیخ چیه ستیاصال از ته دل ن شیکه عذرخواه دادیلبش بود کامال نشون م يکه رو يپوزخند

.بود يمعلوم تا حاال کدوم گور.بلند شد نیامیبن يصدا.بلند شدم و شلوارمو تکوندم

خوبه؟ ؟حالتيشد یچ تایآن-نیامیبن

.آره خوبم-

حاال .یعوض.شدم قیبه صورت دختره دق.کرد نکارویوردارم که خودش زودتر ا نیاز رو زم کمویو پالست فیخم شم ک خواستم

.زونیاو يدختره .زدیم نویامیداشت مخ بن شیپ قهیکه چند دق هیهمون.شناختمش

.گهید نییبفرما نیکرد تونویخانوم عذرخواه-
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.سرم يفدا.بفهمه د؟اصالیفهم یعنی.داد دستمو لبخند زد المویوسا نیامیبن.چپ چپ نگاه کرد بهم

.با اجازتون-گفت دختره

دختره چه  ي افهیق.شیآخ.کردیداشت به آسمون نگاه م.هشب دادیاصال خط نم رهیکه مادرش براش بم نمیامیبن.بود نیامیبه بن نگاهش

.روشو برگردوند و شرشو کم کرد.شد یدنید

.نچسب يدختره -

.کن غر بزن میبر ایب-با خنده گفت نیامیبن

.چپ چپ نگاه کردمو راه افتادم هیاونم  به

.تهران میرسیتازه شب م میفتیو دوباره راه ب مینهار بخور.میبهتره برگرد-

.بعد نیکن دایاول دوستتونو پ نییبفرما.چشم يبه رو -نیمایبن

.اونجان.اوناهش-اشاره کردم فروختیو هله هوله م یکه خوردن يدکه ا به

*****

اگه صبح از خونمون راه  کردمیفکر م یچرا از بچگ دونمینم.کاشان میدیشب بود که رس 11ساعت  کردمیکه من فکر م يزیچ برعکس

 ياز چشما.میمخالفت کرد يمنو شاد یول میخواستن بدون توقف بازم حرکت کن نیامیباراد و بن.میرسیشب مبه سمت تهران  میفتیب

که  یموقع.اتاق هیتو  نمیامیباراد و بن.اتاق هیتو  يمنو شاد.میکرد دایمسافرخونه پ هیبالخره .خوابنقرمزشون معلوم بود که چقدر خمار 

چون خودمونم خسته .جنبه یب.باراد باعث شد از خنده بترکم رهیخواستم برم تو نگاه خرفت تو اتاق خودمون و پشت سرشم من  يشاد

شدم  اریهش زدنیکه به در م يضربه ا يصبح با صدا.میدیخواب میسروصدا گرفت یو ب میلباسامونو عوض کرد میبزن یحرف نکهیبدون ا میبود

با  يبود شاد یهرک.هیک نهیبا غرغر بلند شد بره بب يآخرسر شاد نکهیتا ا در بلند شد يچندبار صدا.مترم از جام تکون نخوردم یلیم هی یول

.شوهر نذاشت یب يشاد نیا یول.منم دوباره چشمامو رو هم فشار دادم تا بخوابم.الل شد دنشید

.میفتیراه ب دیپاشو حاضر شو با تایآن.تایآن- يشاد

صدام کن  گهیساعت د هیچه خبره آخه؟.بابا ساعت هنوز هفته- کرد چشم باز به ساعتش نگاه هیبالش ورداشتم و با  ریاز ز مویگوش

.کنمیدرموردش فکر م

 گهیبجنب د.8 شهیساعت م میفتیو راه ب میتا صبحونه بخور.میحاضر ش گهیساعت د میباراد گفت تا ن.اریدرن يپاشو مسخره باز.ا- يشاد

.هنوز خوابه

.اه.نون رو انداخت تو دامن ما نیکه ا ین باراد و اون کستو روح او يا-از جام بلند دشم و نشستم رو تخت کالفه

برم وگرنه  تونستمینم يا گهید ياونجا پس جا انیهم قرار بود ب نایتوران خاله ا یول نایباراد ا يدوست نداشتم برم خونه .میدیرس بالخره

و قربون  یبعد از سالم و احوالپرس.میخبر بد میزنگ بزن دیبه اونا هم با.افتاد ادمیخوب شد  يوا.عرفان و عارفه يبرم خونه  دادمیم حیترج

 ياونا با شاد يخونه  میاومد گهیحاال که د کردیم الیباراد خ.میبکپ میدادن ما بر تیرفت بالخره رضا يکه مادر باراد واسه شاد ییها هصدق

.که همش سرابه دین بودن فهمکه واسه من آماده کرد یسمت اتاق میرفتیتو دست من بود و م يدست شاد یوقت یول.باهمن



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٨

خونشون چه بزرگ و قشنگ بود؟حاال بازم شب بود نشد  يدید يشاد-افتادم نایباراد ا يخونه  ادیدفعه  هیبودم که  دهیدراز کش يشاد کنار

.که قصره ستیبود؟خونه ن یچ اطشونیح. شیباشه قشنگ برم تفت ادمیفردا  مشینیبب یدرست و حساب

.دمیروشو مرتب کردم و خودمم گرفتم خواب يپتو.نهیبیداده خواب هفت تا بارادو م دمیکه د دهیچرا جوابمو نم نمینگاه کردم بب بهش

که کنارم بودو ورداشتم گذاشتم رو  یبالش.مامان جون ينجا؟وایآخه ا ادهیچرا انقدر سرو صدا ز.کنم هیگر خواستمیم گهید

.دمیدم و دوباره گرفتم خوابتو رختخوابم جا به جا ش.صداها همه خفه شد.شیآخ.سرم

، دست به کمر  یعصبان ي افهیبا ق يشاد.دمیمثل برق گرفته ها از جام پر.دنیرومو محکم کش يدفعه پتو هیچقدر گذشته بود که  دونمینم

.مونده بود باال سرم

ه؟یها ؟چ-

.میریبگ شگاهیاوقت آر میبر میخوایم ؟پاشویبخواب نجایا ياومد.نمیبلند شو بب.و مرگ هیچ-گفت یعصبان

.گهیخوب با شوهرت برو د.يریبگ شگاهیوقت آرا يبر يخوایبه من چه اخه م.تورو جدت يشاد يوا-

.نمتیبب دهیاومدم تو اتاق لباس پوش.آماده باش گهیساعت د میبلند شو تا ن.اریدرن يمسخره باز- يشاد

سرو صداها .رو خودم دمیسرجام و پتورو کش دمیوباره دراز کشد.حال نداشتم خودم پاشم ببندمش.خوب شد درو بست . رونیاتاق رفت ب از

تختو مرتب کنم رفتم سمت ساکم و از توش  يرو نکهیاز جام بلند شدم و بدون ا.خوابم نگرفت گهید.قطع نشده بود یکمتر شده بود ول

.که تو اتاق بود يا یبهداشت سیتو سرو تممسواکمو دراوردم و رف

 يسه ربع که ارتفاعش بلندتر از بلوزا نیبلوز آست هیبا  دمیپوش یمشک يشلوار پارچه ا هی.لباسامو عوض کردم رونیکه اومدم ب ییدستشو از

 ومدیانقدر خسته بودم و خوابم م شبید.نمیتازه تونستم خونه رو خوب بب.رونیشالمم رو سرم مرتب کردم و از تو اتاق رفتم ب.بود یمعمول

 ادیز.خوبه شونیحدس زده بودم که وضع مال الشونیاز ظاهر فام.باال بوده يسه و اتاق ما هم طبقه بودم که خونشون دوبلک دهیماصال نفه

بودن پس  نجایا شبیکه د ییمبال.تو سالن بود یو صندل زیعالمه م هیچه خبره؟ نجایا.چشمام گرد شد نییرفتم پا یاما وقت.تعجب نکردم

.دارن بابا يحوصله ا شن؟چهیاسه پس فردا آماده ماز االن دارن و نایشد؟فرشارو هم که جمع کردن؟ا یچ

شاپور عمو  دیکه منو د یکس نیاول.زدنیبود حرف م یچ دونمیکه من نم يمسئله ا هیجمع شده بودن دور هم و داشت درمورد  همشون

دم؟یکه من نفهم دنیرس یک نایا.بود

.ریصبح بخ.سالم-

.ازدههیساعت .زمیعز ریرت بخظه-و گفت دیبهاره نرم خند.همشون متوجه من شد نگاه

.گهیخب خسته بودم د.دمیکش خجالت

.برو تو آشپزخونه بگو برات صبحونه اماده کنن-گفت یباراد با مهربون مادر

.خورمیدفعه نهار م هیبمونه .از وقت صبحونه گذشته گهید یممنون ول-.ادیکم داره ازش خوشم م کم

.برمتیاصال خودم م ای؟بیگرسنه بمون اخه دخترم؟تا اون موقع یچ يواسه -مادرباراد

.دیکشیسر م شوییو داشت استکان چا زیهم نشسته بود سر م نینگ.سمت شپزخونه دیگرفت و کش دستمو

؟يدیدخترمم م نیا يسوسن جان صبحانه -بود گفت خچالیکه سرش تو  یمسن بایبه خانوم تقر مادرباراد
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.االن نیهم.انومچشم خ-درآورد خچالیخانوم زود سرشو از تو  سوسن

.بذارن جلوم موییو منتظر موندم تا استکان چا زینشستم سر م.نوکر کلفتم که دارن.به به

******

که  یتو جشن.نه انقدر گهید یباشن ول يالرژ يآدما نایکه ا زدمیخب حدس م.رفته بود نیرژ لبم از ب يلبمو دندون گرفته بودم همه  انقدر

پارچه که وسط  کهیت هیفقط .نداشت چکدومویه نجایا یول نییپا ایباال نداشت  ایداماد  لیفام يا و دخترازن يلباسا میآستارا گرفته بود

 هیتو  ای.تو آشپزخونه ایحاال .که هست گفتیحسم بهم م یول شدیتو سالن مشروب سرو نم.به اسم لباس تنشون بود بپوشونهبدنشونو 

از جام  یدادم تا اخر مهمون حینگام کرد که ترج نیتا خواستم از جام بلند شم توران خاله همچ یعنی.نمیمنکه نتونستم برم بب.اطیتو ح ای.اتاق

حفظ ظاهر  تونستیبود که نم نیهم رادشیا.اخماش تو هم بود و لباشم بدون لبخند بود.بدجور تو چشم بود يادش ي افهیق.جم نخورم

بود  دهیبه جز توران خاله فقط من بودم که لباسم پوش تیتو اونهمه جمع.بودباز  تیوضع نیهم که نشسته بود کنار من دهنش از ا نینگ.کنه

بهم کرد بلند شدم  يکه شاد يبا اشاره ا.کردمیپوششم رو خودم حس م نیهم بخاطر هم ارویلیز خینگاه تمسخرآم یحت.شالم سرم بود هیو 

؟يریکجا م-توران خاله بلند شد يبرم طرفش که صدا

.امیاالن م.گهیم یچ نمیبب يشاد شیپ رمیسر م هی-

از .لبخند بزن کمیتوروخدا  يشاد-دستشو گرفتم تو دستم.دیباریمنفجر شدن داشت م افشیاز ق.يشاد شیمنم رفتم پ.تکون داد سرشو

.یبرقص يبارم که بلند نشد هی.نجایا یتو با اخم و تخم نشست يکه اومد یوقت

برم  دیبا نایا يجلو.نیبب تشونویمشت آدم مست؟وضع هیبرقصم؟واسه  یسه کپاشم برقصم؟ها؟اصال وا یواسه چ- بلند بود کمی صداش

برقصم؟

.صداتو شنونیم.آرومتر کمی زمیعز-رو اروم کنه يکرد شاد یسع باراد

بابام  يباراد؟من با تو حرف نزده بودم؟بهت نگفته بودم جلو هیتیچه وضع نیتو؟ا يالیجشنه فام ایجشنه منه  نیا.به جهنم.بشنون- يشاد

تو چشم بابام نگاه کنم؟ ییکن؟حاال به چه رو يآبرو دار

ها هم خودشون  نهوید نیبخرم ا خوامینم یچیچون از قبل بهشون گفته بودم من ه.رو من نگرفتم ایدنینوش نیاز ا چکدومیبخدا ه-باراد

کنم؟ کاریمن چ.گرفتن

.تا صبرم تموم نشده یمسخره رو تموم کن یمهمون نیر او زودت. یکه فعال با من حرف نزن نهیا یبکن یتونیکه م يتنها کار- يشاد

 گهیدو ساعت د یکی.که گذشته شترشمیب.گهیشبه د هی.انقدر حرص نخور.يخب حاال شاد-بگم يزیچ هیبدتر نشده  تیدادم تا وضع حیترج

.يدار هیبه کار بق کاریچ.با من برقص کمیحرفا پاشو  نیا يبه جا.شهیتحمل کن تموم م

.وصله ندارمح تایآن- يشاد

 یبشم؟بگن دوستش ازش درخواست رقص کرد ول عیشوهرت ضا يالیفام يجلو يخوای؟میشکونیدلمو م يباز دار-مظلوم کردم افمویق

.کرد عشیعروسمون ضا

؟یگیم یبه من چ يتو دار دوننیاونا از کجا م- يشاد

خب؟.نرقص بذار همشون بسوزن چکسیبا ه گهید نیبش ایبارو برقص بعد ب هی نیفقط هم.بخاطر من.توروخدا.گهیپاشو د. -
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.ثیباشه دختر خب-دیآخرسر خند.کج کردم و بهش نگاه کردم سرمو

منم .و دست بلند شد غیج ياز جاش بلند شد صدا يشاد نکهیهم.تشکر نشون داد يسرشو به نشونه .و به باراد چشمک زدم دمیخند منم

.و از جاش بلند کردمعروس بد عنق نیکه من ا کردمیداشتم واسه خودم حال م

و اسم رقصو روش  میدادیخودمونو تکون م میداشت یالک.کهیاشتباه گرفته بود مرت سکویبا د نجارویا.نوازنده نیا زدیهم م ییاهنگا چه

جشن  همون اول.نگاهمو ازش گرفتم.کردیداشت به ما نگاه م.نیامیچشمم افتاد به بن.زدم گهیچرخ د هی.دیخندیم گهید يشاد.میگذاشته بود

کنار  دمیخودمو اروم کش.بارادم اومد وسط.کردمینگاهش م دینبا گهیپس د.گرفتم مویکه دورشو گرفته بودن تصم يدختر نیدو ج دنیبا د

.نایا هیهان شیو رفتم پ

؟يکردیو رو نم يعجق وجقم بلد بود يرقصا نیتو از ا.بابا هنرمند- عارفه

.اشتباه گرفته سکویرو با د نجایالغ اا يپسره .دمیرقص يچجور دمیاصال نفهم.نه بابا-

.يکردیعمل م يحرفه ا.بازم خوب بود-هیهان

رو هم نصف  هیشهر.ذارمیواستون م یکالس خصوص هیاگه خوشتون اومده .نیشرمنده ام نکن گهید- خم کردم و لبخند زدم سرمو

چطوره؟.رمیگیم

.نهوید-دنیخند

.هیعرفان چقدر خال يجا-

بابامه .امیمنم به زور تونستم ب.شد يدفعه ا هی.از صبح که بلند شده بود لباساشو آماده کرده بود.شد طفلک خودشم ناراحت- عارفه

.فرستاد يعرفانو واسه چه کار قایدق دمیآخرشم نفهم.سپرهیلحظات حساس به آدم کار م مونهیم مونهیم.گهید

آقا داماد شکم خودشو صابون  دنیواسه د یکل.ناراحت شد یلیعروس خانومم خ یطفل-چشمک زدم هیاشاره کردم و  هیپکر هان ي افهیق به

.طرف دهیچقدرم به خودش رس.زده بود

.روزگار یه.ها هیهم بد درد یعاشق.بدجور حالش گرفته بود...!هیهان یول.دیهم خند عارفه

.سالم خانوما--

جوابشو  لیدل نیفقط به هم.جواب سالم واجبهداده  ادمیمامانم .بود ستادهیکه جلومون وا ینوسمت پسر ج دیهرسه تامون چرخ نگاه

.ایخدا جون خودت شاهد.دمیم

.سالم-

من -زد و دستشو دراز کرد يلبخند يپسر.و عارفه جوابشو ندادن هیچون هان.جواب سالم واجبه من بودم دونستیکه م یکس تنها

رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار آشنا.امیپور

.ن هم واجبهوپسر ج هینگفته که دست دادن با  گهیمانم دما.فقط نگاه یول.دستش نگاه کردم به

.هستم تایآن-

.خوشوقتم- عقب دیدستشو کش.پررنگ تر شد لبخندش

.نطوریمنم هم-
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درسته؟ نیعروس هست انیشما از آشنا-ایپور

.درسته-یپرسیچرا م گهید یدونیم توکه

.باراد هستم يمن پسرعمو-ایپور

از سر و وضعش خوشم .بود افهیو ق پیو خوش ت دهیاتو کش یبه من چه؟ول ؟اصاليباراد يموبشه پسرع یخب که چ.يخودیبحث ب چه

.بود ومدهیکه معلومه تو جشن آستارا ن نطوریا.آشنا نبود افشیق.اومد

.ما بود يتوران خاله رو نگاه

.با اجازه.باهاتون خوشحال شدم ییاز آشنا-

 الیخیمنم ب.نگفت یچیه یبگه ول يزیچ هیمنتطر بودم خاله .مینشستم رو صندل.گرفتمکردم و ازشون فاصله  هیبه عارفه و هان يا اشاره

 يدواریام يجا.نبود شیشونیاخمش رو پ گهید یول.دوباره نشسته بود سرجاش يشاد.که وسط بودن کردم ییکسا يخودمو سرگرم تماشا

 ایپر.دمیتازه فهم.يا.استیاسمشم پر.باراده يبودم دختر عمو دهیشن ياز شاد.بازم با همون دختره بود.نیامیدوباره نگاهم افتاد به بن.داشت

تو  نکهیمثل ا یکی نیا.نه بابا.نگاه انداختم هیبه سرتاپاش .گهیحتما خواهربرادرن د.بارادم که هستن يدختر عمو و پسر عمو.ایو پور

خاك برسرم انقدر تابلو نگاش .ردوند و بهم نگاه کرددفعه دختره سرشوبرگ هی..نبود هیبق یلباسش به مفتضح.نرمال تره هیاز بق الشونیفام

.نشون دادم نیزود نگاهمو ازش گرفتم و خودمو مشغول حرف زدن با نگ.دیکردم فهم

46

.ستین لیم یکه معلومه اونم نسبت به تو ب نطوریا- ایپر ينشست رو لبا یپررنگ لبخند

؟یزنیم یحرف نیچرا همچ--

اونم از تو خوشش  گمیمن که م.گهیبهش دروغ نم چوقتیزن ه هیاحساس .یدونیتوکه م.زنانه ام شم ياز رو-هاشو باال انداخت شونه

.نه طرف مقابلت یقدم ش شیپ دیخودت با نباریا نکهیمثل ا.بروز بده يزیکه چ ستین یمعلومه آدم افشیاز ق یول.ادیم

از احساسش باخبر  هیبق ذارهیاصال نم.دهین منشو گهید زیچ هی افشیهم باشه ق یتو دلش هرچ.جذبش بشم شهیباعث م نمیهم--

که نشون  هیزیبزرگتر از چ یلیاون خ.ستین نطوریاما واقع اا.هنوز بچه اس و بزرگ نشده کنهیفکر م کنهیکه باهاش برخورد م یهرک.بشن

.خانوادش ياعضا ایهم نداره که اونطرف دوستشه  یفرق. کنهیم تیحما يداره چطور ستشونکه د ییاز کسا یدونینم. دهیم

.کردمیکه فکرشو م هیزیبابا وضعت خرابتر از اون چ ؟نهیچ گهیخب د- شد رهیخ نیامیاز ابروهاشو انداخت باال و با خنده به هبن یکی ایپر

.ادیتو هم که بدت نم- خنده اش گرفت نمیامیبن

؟یگیبهش نم يزیچرا چ- ایپر

 یهست ول شیتو زندگ يا گهیکه کس د کردمیفکر م.کنهیاهمو سد مر يجور هیشم  کیبهش نزد خوامیهر دفعه که م.دهیاجازه نم--

.هم سرراهم هست گهیمشکل د هیحاال جدا از خودش .نه دمیبعدش فهم

؟یچ گهید- ایپر
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دانشگاه با  يکه به پدرش قول داده تو گفتیبه باراد م شیچندوقت پ.اونم پدرشه.مانع سرراهمون هست هیاگه کارمون به ازدواج بکشه --

عنوان به راه  چیپدرشم گفته به ه.بهش وابسته ان نمیواسه هم.آخر خونوادشونه يبچه ...چطور بگم یعنی.آشنا نشه به قصد ازدواج یکس

.دهیدور دختر نم

 هی ایب ی؟بگیبگ یبه دختره چ يخوایاونوقت م یستیهنوز از خودت مطمئن ن ن؟تویامیبن هیاگه کارتون به ازدواج بکشه؟منظورت چ- ایپر

اگه نه هم  میکن یرو به خانواده هامون معرف گهیهمد مینه؟اگه تفاهم داشت ای خورهیاخالقمون به هم م مینیوست دختر من شو ببمدت د

 یچ يدختر نیبه همچ يخوایتو م.نیدور و برته؟ظاهرشو بب يدخترا ي هیمثل بق نمیا يخودش؟فکر کرد یدگبره دنبال زن یهرک

.درگوشت خوابونهیمحکم م ي دهیدوتا کش ومدهیدهنت در نباش هنوز حرفت درست از  ؟مطمئنیبگ

.يمنظور منو درست متوجه نشد.بکنم يکار نیهمچ خوامیم گمیبابا من که نم-موهاش نیدست برد ب کالفه

.خوب تو متوجهم کن- ایپر

.بگم خوامینم یچیه.اه....بگم خوامیم یعنی....که نهیمنظور من ا...نیخب بب--

.ت سمت در سالنجدا شد و رف ایپر از

******

 رهیبا اعصاب خراب داره م ينطوریحرفشون شد که ا یسرچ ستیمعلوم ن.دنیبالخره حضرت آقا از عشقشون دست کش.عجب چه

.یعوض.ریاصال برو بم.به درك.رونیب

.گهیخودتو بتکون د کمی ایب.ینیبش يخوایم یتا ک-و بلندش کردم دمیکش نوینگ دست

******

آرامش برسم؟ کمیبه  تونمیبالخره م یعنی.به سمت خونه میقراره بعد از نهار حرکت کن.شکرت ایخدا.سفر مسخره تموم شد نیا بالخره

شوهر .حوصلم سر نره میتو راه حرف بزن کمی ومدیهم که ن يشاد.گذاشتم تو گوشمو چشمامو بستم مویهندزفر نینشستم تو ماش نکهیهم

پشت  نمیمن بش گفتیشاپور عمو خوابش گرفته بود و م.کرد دارمید که توران خاله از خواب بنصفه شب بو.موند ور دل آقاش.دهیند

غولو سالم برونم؟ نیا خوامیم يحاال چه طور.فرمون

که  نایو مل نینگ.آروم آروم شروع کردم به حرکت.خودت رحم کن ایخدا.و با سالم و صلوات نشستم پشت فرمون میعوض کرد جامونو

.دیخندیتوران خاله داشت بهم م یخواب بودن ول

.نمیبش یخودت گفت.نداره ها یعمو تصادف کردم به من ربط-

.شهینم یچینترس ه.سرت يفدا-شاپور

.خدا کنه-

پشت سرم بدجور  نیماش هینور چراغ .توران خاله هم کم کم چشماش مست خواب شد .حواسمو جمع کردم شتریب دیعمو خواب نکهیاز ا بعد

 یسرعتمو کم کردم تا رد شه ول.نبود شیحال یچیه یچند بار راهنما زدم تا نور باالشو خاموش کنه ول.نور باال هم زده بود نفهم.رو مخم بود

اونم دنبالم سرعتشو .کردم ادیسرعتمو ز گهیدفعه د نیا.سمنده نشیاز چراغاش معلوم بود که ماش.حرصم گرفته بود گهید.بازم رد نشد

 نیماش يبه بدنه  شتریاون ب یفرمونو چرخوندم به راست ول.شد کیدفعه سرعتشو برد باال و بهم نزد هی.دمیترسیکم کم داشتم م.کرد ادیز
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ابوالفضل توران خاله و  ایمنم که وحشت کرده بودم محکم زدم رو ترمز که با .بوق بلند زد و زود از کنارم گذشت هیدفعه  هی.شد کینزد

.دمینفهم یچیو بعدش ه شهیسته بودم سرم قشنگ رفت توشچون کمربند نب. شد یکی نایو مل نینگ غیج

******

.يزیچ هیدستمو بردم بذارم رو گوشم که خورد به .گهیبخوابم د کمی رونیب نیبر.اه چقدرم سرو صدا هست.کنهیخدا سرم چقدر درد م ییو

.بهوش اومد.بهوش اومد--

.و باراد يشاد.عمو شاپور.توران خاله.و چندنفرم باال سرم بودنبودم  مارستانیتو ب زدمیهمونطور که حدس م. باز کردم چشمامو

حالت خوبه؟ تاآنی–زود اومد سمتم  يشاد

.کما که نرفته بودم کنه؟تویم ينطوریچرا ا نیا.بهش نگاه کردم جیگ

؟یشناسیم ؟منويدیچرا جواب نم- يشاد

.اوخ اوخ.کنهید مگردنم چقدر در يوا. يروزیپر يمگه خنگم که نشناسم؟تو همون عروس اخمو-

 ییاگه بال.یتو دست ما امانت.بشم هوشیکم مونده بود خودمم ب گهید.يخدارو شکر که بهوش اومد-خاله اومد جلو و دستمو گرفت توران

م؟یبد میخواستیم یجواب پدر مادرتو چ ومدیسرت م

.نشد تیزیخدارو شکر چ.آره- يشاد

بچه پررو؟ يدیتخت دراز کش نیو امن ر يکه به جا یینکنه االن تو نمینشد؟بب میزیچ-

.حالم خوشه دوباره رفت تو جلد خودش دیفهم نکهینه مثل ا.دراورد زبونشو

شد که اون اتفاق افتاد؟ یچ.خواب بودن گنیکه م نایافتاد؟مامان ا یچه اتفاق شبیشد؟د یحاال چ-باراد

.نطوریهمراننده رو هم  ي افهیق.بودم دهیشماره پالکشو د.اومد ادمی شبید حوادث

؟يدیآب به من م وانیل هی يشاد-

.فکر کنم خوابم گرفته بود.ادینم ادمی يزیمنم چ-.رونیرو از اتاق ببره ب ياتاق زود به باراد اشاره کردم که شاد خچالیرفت سمت  نکهیهم

مارو  نیماش یچیخودت ه ؟حاالیچ يکردیتصادف م ؟اگهيدیخوابیم یگرفتیکنار م يزدیم ومدیخب خوابت م-آبو داد دستم وانیل يشاد

؟يکردیمحو م

 نیگفتن ا يتوهم به جا.کنه شیاسقاط شدیمجبور م ينطوریا دیرو بفروشه شا ارهیاون ابو ت میکن یباباتو راض میتونیکه نم ينطوریهم.بهتر-

.خورهیحالم بهم م دهیم مارستانیب يآب بو نیا.ریآب پرتغال بگ هیچرت و پرتا برو واسه من 

.بخوره میریبگ يزیچ هی نیواسه ا میبر ایباراد ب-بلندتر گفت.يکوفت بخور-دمیو شنلبش ریز يصدا

.تیشخص یب تیترب ی؟بیزنیبا درخت حرف م يمگه دار.یخودت نیدختره؛ا یه-

.در بسته شد صاف نشستم نکهیهم.کشهیمامان باباش خجالتم نم يجلو.رونیدست بارادو گرفت و از اتاق رفتن ب.جوابمو نداد گهید

.مهران بود-

.کردیبهم نگاه م تیعمو شاپور با تعجب و البته عصبان.توران خاله بلند بود نیه يصدا
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 یبود ول کیهوا تار نکهیبا ا.دمیصورتشو د شدیکه داشت از کنارم رد م یاخر موقع يلحظه .نطوریهم هم افشویق.دمیپالکشو د يشماره -

.مطمئنم که خودش بوده

.شهیتحملم داره تموم م گهید.یعوض يپسره -عمو مشت شد يدستا

 تیگفتم ازش شکا بره؟چقدرینم یییراه به جا ایموش و گربه باز نیچقدر بهت گفتم ا- کردیم هیخاله آروم آروم داشت گر توران

؟ینگاه کن ینیساکت بش يخوایم یتا ک.کنهیداره نابود م مونویزندگ.نیکن؟بب

.شهینم ينطوریا.کنمیروشن م ماجرا رو نیا فیتکل میبرگرد نکهیبه محض ا-عمو

47

.هم که نبود ده؟خونهیپسره کجا رفته جواب نم نیا.بابا يا

ن؟یامیبله بن-جواب داد دهیبه بوق سوم نرس نباریا.بارادو گرفت يدوباره شماره .رفتیو تو اتاق راه م زدیخودش حرف م با

تو؟ یی؟کجايومدیکه ن ؟شرکتميخونه هم که نبود.يدادبار بهت زنگ زدم جواب ن ؟صدییمعلوم هست تو کجا چیه.بله و کوفت--

.ستمین رازیمن ش-باراد

دو روز از  يکردیحدااقل صبر م ل؟خبیشمال؟آره زن ذل یرفت ینکنه باز دست زنتو گرفت نمی؟ببییکجا ؟پسیچ یعنی؟یستین رازیش--

رفتن مامان باباش بگذره بعد؟

.شهرضام يکایمن االن نزد.يسرمو برد نیامیبن يوا-باراد

.گهیحرف بزن د ؟دیکنیم کاریچ ي؟اونجایچ یعنی-کرد تعجب

که بهوش اومده؟ شهیم یربع هیتازه .میمارستانیاالنم ب.هم پشت فرمون بوده تایآن.تو راه تصادف کرن شبید-باراد

الش خوبه؟صدمه ح-رهیلرزش صداشو بگ يکرد جلو یسع.نیزم خوردیم نشستیاگه نم یعنی.یصندل ينشست رو.شد يجور هیدلش  ته

حالش خوبه؟ دمیجوابمو بده ازت پرس ده؟بارادیکه ند

.نکهیکمربند نبسته بوده مثل ا.ورم کرده کمیجلو  ي شهیخورده به ش شیشونیفقط پ.آره خوبه-باراد

.بگه يا گهید زینتونست چ.رونیمحکم فوت کرد ب نفسشو

.تخت التیخ.شهینم شیچیاون ه.دادیرو قورت م يداشت شاد میداتاقش بو يکه تو شیپ قهیچند دق.حالش خوبه.نگران نباش-باراد

فتم؟یمن االن راه م-جاش بلند شد از

کجا؟ یفتیراه م-باراد

.گهیاونجا د امیم--

.بهت که گفتم حالش خوبه و سالم و سرحاله.ستیالزم ن.هم رفتن نایمرخص شده و ا تایکه ان نجایا یتو برس ؟تايشد نهوید-باراد

...آخه--

.و آخه و اما و اگرم نداره یول گهید-ادبار

.گهید ای؟بیزنیحرف م یبا ک يساعته دار کیباراد؟-بلند شد یاز پشت گوش يشاد يصدا
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تا هممونو تو قبر نکنه دست  شناسمیکه من م ییتایان نیا.خودتو نگران نکن یتو هم الک.من برم  نیامیبن گهیخب د.زمیاومدم عز-باراد

.ستیبردار ن

.يافتاد بهم خبر بد یبازم اگه اتفاق.دستت درد نکنه.باشه-زد يرفتاراش لبخند يادآوری از

.فعال.باشه-باراد

.خدافظ--

چشماش  يجشن جلو يانفاقات تو.و چشماشو بست شیداد به پشت صندل هیسرشو تک. شیاز قطع کردن تماسش نشست رو صندل بعد

 هیکه  کردیاصال فکرشم نم.ارهیکم مونده بود شاخ درب.رهینم ادشی چوقتید هبهش نشون دا تارویکه آن یوقت ارویپر ي افهیق.زنده شد

تا آسمون با  نیزم پشونیکه سر و ت دیپریم ییبا دخترا شهیهم نیامیبن.جلب کنه که خب حقم داشت نویامیتوجه بن يظاهر نیدختر با همچ

.اون دختر فرق داشت

با تنها .شده بود رهیخ تیفقط به جمع قهیاز شوکش تا چند دق.زد یلبخند پررنگ اون جشن دنیاز د تایان يچشما يتعجب تو ياداوری با

.بود يخود شاد دیهم که رقص یکس

بله؟-ش بلند شد زیم يتلفن رو يصدا

 فیتشر یاحیدکتر مهندس ر يآقا-کنهیدختره رو اخراج نم نیچرا ا دونهیخودشم نم.بازم رو مخش خط انداخت ینازك منش يصدا

اوردن؟

.ستش توبفر--

****

چند روز بعد که مهرانو .کرد تیخانواده اش شکا يمزاحمت برا جادیا لیو دوباره از مهران به دل يعمو شاپور رفت دادگستر امروزبالخره

نتونسته بودم  میکه برگشته بود یاز وقت.دهیدادگاه به دستش رس ي هیکه احضار میفهمد دمید شیخونه تو سمند نقره ا يپنجره  يجلو

فقط آرزو از ماجرا خبر داشت که اونم .شدنینگران م یالک.نایگفته بودم نه به مامان ا يزیتصادف نه به اون چ ياز ماجرا.نمیرو بب یرعلیام

قرار شده بود به .باراد آوردش خودشم برگشت مایبا هواپ.برگشت يهفته بعد از ما هم شاد کی.دیترسیبدجور از کله خر بودن مهران م

.مینگ يزیچ نایو ا ادگاهد يماجرا نیا هم درمورد يشاد

بودم که از  نیبا اعصاب داغون منتظر تماس نگ.به عمو اصرار کردم که منو با خودش ببره اما قبول نکرد یلیخ.دادگاه مشخص شد روز

.تموم شد دنمیخونه شون رو تلفن انتظارم کش يشماره  دنیظهر با د12بالخره ساعت .دادگاه باخبرم کنه ي جهینت

شد؟بابات برگشت؟ یچ نیالو نگ-

.تازه برگشته.آره-بخاطر هول بودنم دستم بندازه جواب داد شهیمثل هم نکهیا بدون

کرد؟ کاریگفتن؟چ یشد؟چ یخب چ-شدم یجواب کوتاهش عصب از

.بابارو دادنیباشه مهران و باباش داشتن قورت م یبابا شاک نکهیا يبه جا.قبل يمثل همون دفعه -نینگ

 يکار تونهیخودشم نم.ارهیبهونه م یمنم با خودت ببر کل گمیم یوقت.باباته ریهمش تقص.اه-مبل يبه دسته  دمیمشتمو محکم کوب یعصبان

.بکنه
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.برن دادگاه دیبا گهید يجلسه  هیحاال بازم -نینگ

؟یک-گفتم دواریام

.چهارشنبه صبح-نینگ

ساعتش؟ساعتش چنده؟-

چطور؟.صبح 10-نینگ

.برم خوامیممنم .اینگ یبه کس-

....اما اگه بابا بفهمه-نینگ

باباتم که منو اونجا .رمیبا بابات نم گهید.اونجا رمیسره م هیمنم خودم .نزن یحرف چکسیاصال به ه.نگو يزیتو به بابات چ- تو حرفش دمیپر

.ینگ يزیچ یبه کس نیخب؟حواست باشه ها نگ.بکنه يکار تونهینم گهید نهیبب

.یمنو وسط نکش يپا یالک.خودت بودا يکارا به عهده  يدرست شد همه  اگه دردسر یباشه ول-نینگ

؟يکار ندار.ترسو يدختره .خب بابا یلیخ-

.خدافظ.نه-نینگ

.تو هم -

.شده بود رهیرو که قطع کردم تازه متوجه نگاه مامان شدم که از رو اپن آشپزخونه مشکوك بهم خ یگوش

؟یکنینگاه م ينطوریا ه؟چرایچ-

؟يزدیحرف م یبا ک-مامان

.میذاشتیواسه چهارشنبه قرار م.از دوستام یکی-

؟يچه قرار-مامان

.مرداد نصف شد من هنوز دو دست از لباسام مونده.نه ایبخرم  يزیچ هی تونمیم نمیبرم بب.دیخر کمی میبر میخوایم-

.کننیقشنگ محوم م.رنایبابا بفهمن پدرمو درم ایاگه مامان .اوف.شد شینگفت و دوباره مشغول آشپز يزیچ گهید

هم  گهید يچندتا جا دیبرم دادگاه با نکهیقبل از ا.رونیهفت بود که از خونه زدم ب بایساعت تقر.شدم داریصبح زود از خواب ب چهارشنبه

 دایو پر گردهیکه دنبالش م یآدم تونهیهم کردم که کجا م دیتاک.و نصف کارارو انداختم رو دوش اون یرعلیاول زنگ زدم به ام.رفتمیم

)يشاد ي کهیعمو کوچ(یفروشگاه عمو عل مخودمم رفت.کنه

هم  جانیواسم ه.شدمیاز کنف شدن مهران مطمئن م شتریب شدمیم شتریآدمام ب یهرچ.حرفام موافقت کرد که بهم کمک کنه دنیشن با

 يلشکر آدم تو راهرو هیبه ده بود که با  ربع هیساعت .که خب البته واسه ما کمتر از اون هم نبود.باشه ییجنا يماجرا هیانگار که .داشت

درست .که ازش خواستمو انجام بده يبود و نگران بودم که نتونه کار ومدهیهنوز ن یرعلیام.ادیتا عمو شاپور هم ب میمنتظر بود يدادگستر

و محمد رضا هم  یعل ریامشاپور عمو،.شد دایهم پ هیکه اسم شاپور عمو و مهرانو خوندن که نوبتشون شده سر کله و بق 10راس ساعت 

داخل  میرفتیم دیبا.شدن نبود یوقت واسه عصبان.ما اونجا تعجب کرد دنیشاپور عمو با د.و دوست مهران،خود مهران و باباش يشاد یمحل

خب؟.رهیاالن د.میزنیعمو بعد از دادگاه با هم حرف م-ستادمیرفتم کنارش وا.اتاق
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که خطر فرار کردن  ییاز اونجا یول.گفتم که بمونن تو راهرو تا خودم خبرشون کنم هیبه بق.ونفقط چند نفرم یتو ول میرفت.تکون داد سرشو

من حال  يا.خودش بدجور تو هنگ بود قیشف قیمن و صد البته رف دنیمهران با د.محمدرضا بود با چشم غره بهش فهموندم بره تو اتاق

.یخودت حظ کن رمیتورو امروز بگ

حرف زدن و علت حضور ما  یو کل یگفتن قاض میبالخره بعد از بسم اهللا الرحمن الرح.میق همه از جامون بلند شدبه داخل اتا یورود قاض با

.جلسه ماجرا شروع شد نیتو ا

و  دیدخترشون رد کرد يمزاحمت برا جادیبر ا یرو مبن زانیشاپور عز يآقا يشما ادعا شیپ يفرد جلسه  یمهران بهشت يآقا-یقاض

مانع ازواج شما  شونیا یمنطق ریکامال غ لیاما به دال دیبهم عالقه دار زانیشاپور عز يدختر آقا زانیعز يو خانوم شاد که شما دیشد یمدع

د؟یکنیحرف هارو قبول م نیا.دراوردن يا گهیرو به عقد کس د شونشدن و به زور دختر

.حرف هارو من زدم نیا.بله حاج آقا-از جاش بلند شد مهران

صحبت دارم؟ يحاج آقا من اجازه  دیببخش- جام بلند شدم از

.کردنیهم که تو اتاق بودن به من نگاه م ییکسا ي هینه فقط اون بق.به سمت من برگشت یپر سوال قاض نگاه

خانوم؟ دیهست یشما ک-یقاض

.هستم نجایا زانیخانوم عز یندگیپارسا به نما تایمن آن-

ن؟یهست لشونیپس وک-یقاض

صحبت کنم؟ تونمیم.اسمم روش گذاشت نیا شهیخب م یول قاینه دق -

.دییبفرما-یقاض

 تیبه شکا یموضوع ربط نیخودش ازدواج کرد که البته اصال ا لیبا خواست و م زانیعز يشاد.کنمیآقا رو رد م نیا يادعاها یمن تمام-

گم؟یدرست نم.نداره زانیعز يآقا

.دیادامه بد- تکون داد سرشو

 يخونه  يبرا.کردن جادیمزاخمت ا شونیواسه دختر ا زانیعز يمنزل آقا يجلو یو حت یار تو اماکن عمومو چندب نیآقا چند نیحاج آقا ا-

تو منزلشون تنها بود بهش خبر بدن و تا از فرصت استفاده کنه و بتونه  زانیعز يبپا گذاشته بودن تا هروقت که خانوم شاد شونیا

.کنه کینزد يبه شاد ودشوخ تونهیکه م يهرجور

ن؟یهم دار يسند ایحرفتون مدرك  نیا يبرا-یقاض

با دو  زانیآقا و خانوم عز.بود شیماه پ 5 بایآخر تقر يدفعه .باشن یحرفام کاف دییتا يبرا کنمیچندتا شاهد اوردم که فکر م.بله حاج آقا-

خونشون  يجلو یوقت.اونا يبرم خونه  من شهیقرار م رهیگیکه با من م یبا تماس.خونه تنها بوده يو شاد لیرفته بودن اردب کشونیدختر کوچ

 ناشیسرنش ي افهیها ق شهیبودن ش يدود لیدر خونه پارك شده بود و به دل يشدم که روبه رو یمشک 206 هیشدم متوجه  ادهیپ نیشاز ما

ساعت قبل از  میه نک دمیفهم.روبه رو شدم زانیخانوم عز ي دهیپر يوارد خونه شدم که با رنگ و رو نیتوجه به اون ماش یب.معلوم نبود

که  یاونجا با بحث.دادهیم کیخونه کش يتو خونه رو داده داشته جلو يدوستشون که بهش اطالع تنها بودن شاد مراهآقا به ه نیمن ا دنیرس

.بکنه ينتونست کار انیاز آشنا یکیمن دست هم بلند کنه که با دخالت به موقع  يبود رو کینزد یمن باهاشون کردم حت
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فرد؟ یآقا بهشت گمیدرست نم-مهران يکوبوندم تو چشما لهیطو خیل ممث چشمامو

کارمو نصفه  فهیاومدم ح نجایمنکه تا ا یندارم ول یشک چیه برهیروز سرمو م هیپسر بالخره  نیا نکهیدر ا.ختیریم رونیب شیچشماش ات از

.ول کنم

 يهم شاهد اون ماجرا بودن و البته همون دوست آقا زانیعز يآقا يعالوه بر خودم برادر و برادر زاده - نگاه کردم یبه سمت قاض دوباره

اتاق منتظر  رونیشهادت دادن ب يها هم هستن که برا هیبه جز اونا چند نفر از همسا.هم بود شهیم زانیعز يآقا یفرد که هم محل یبهشت

.ستنشما ه ياجازه 

که از پشت به کمرم وارد شد سرمو  یمیبافشار مال.ره نشستم سرجام من دوبا یبا بلند شدن عمو عل.دیلطفا بلند ش زانیعز يآقا -یقاض

؟...تو دختر يکرد کاریچ-گفت یپچ پچ.دمیرو د یرعلیام ي افهیبرگردوندم که ق

دستور داد تا  یکردن قاض دییحرفامو تا یرعلیو ام یعموعل نکهیبعد از ا.گذاشتم رو دماغم و دوباره سرمو به وبه رو برگردوندم انگشتمو

که  یوقت.بود مونیحاال فقط مونده بود محمدرضا که شاهد اصل.کردن دییخب شکرخدا اونا هم حرفامو تا.اتاق هم وارد شن رونیب يشاهدها

.بود یخوب ينشونه  نیا.نگه متوجه لرزش دستش شدم يزیچ قتیدستشو گذاشت رو قران تا قسم بخوره که جز حق

پدر و مادر خانوم  ابیدرمورد حضور و غ شونیفرد به ا یمهران بهشت يآقا کیست نزدپور شما بعنوان دو یمحمدرضا ول يآقا-یقاض

د؟یقبول دار نویا.دیدادیاطالعات م زانیشاپور عز

.بله حاج آقا-دیلرزیمثل دستاش م صداشم

 جادیمزاحمت ا شونیواسه دختر ا زانیعز يدوستتون با حضورشون در مقابل منزل آقا شیماه پ 5که  نیقبول دار نمیپس ا-یقاض

کردن؟درسته؟

.یبادکنک توخال نیاز ا ترسهیطفلک چقدر م.خون بهش زل زده بود نگاه کرد يبه مهران که با چشماش مثل دوتا کاسه  محمدرضا

.بله حاج آقا قبول دارم-

آقا؟حاج  دیببخش- دوباره از جام بلند شدم.مهران همزمان بلند شد یمن و نفس عصب قیتموم شدن حرفش نفس عم با

دخترم؟ دییبفرما-زهیام نینگاهش مهربون و تحس کردمیم احساس

در رابطه با  زانیعز يکه آقا هیتیشکا نیدوم تیشکا نیکه ا دیحتما تو پرونده مطالعه کرد-شدم فیکه استفاده کرد خرک یلفظ دخترم از

تعهد گرفتن که خب همونطور که خودتون  هیفرد  یبهشت يفقط از آقا شدیم شیسال پ کی بایقبل که تقر يدفعه .کردن میمسئله تنظ نیا

 نیرو تضم زانیعز يآقا يخانواده  شیآسا نیریگیکه براش درنظر م یتقاضا کنم حکم خواستمیم.نبود بندیپا دشبه تعه نیشاهد بود

به  شونیبا سمند نقره ا ازریش يتو جاده  شیروز پ 10 بایتغر.روشنه لشیکه دل.با من داره یبیعج یآقا دشمن نیا.و صد البته خودم.کنه

اون  يمتاسفانه برا.دمیصدمه هم د یاون حادثه حت يبودم و تو نیمن پشت فرمون ماش.ما بشن دفبود باعث تصا کینزد....... شماره پالك

 نیاقدام ا نیاما در هر صورت ا.خواب بودن نیماش ينایشب گذشته بود و سرنش مهیچون از ن.ندارم يا گهیاز خودم شاهد د ریاتفاق به غ

 نیحال تقاضا دارم حداقل بعد از ا نیارزشه اما با ا یندارم ادعام ب یمدرک ونکه چ دونمیم.آقا ممکن بود باعث کشته شدن چند نفر بشه

.بشه نیدادگاه سالمت جون خودم تضم
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حتماال داشت حکم اعدام مهرانو امضا ا.شد يزیبازم سرشو تکون داد و مشغول نوشتم چ.انداخت يبا خشونت به مهران نگاه تند یقاض نباریا

 گمیانگار دارم م نکهیرومو با حالت ا.ختیریپدر و پسر نفرت م ي افهیاز ق.دوباره به مهران و باباش نگاه کردم.خخخخخخخخ.کردیم

ضربه شالق  35.شد نییبالخره حکم تع.چشمک بهش زدم هی.کردیبهم نگاه م يبا ناباور.چندش ازشون گرفتم و به شاپور عمو نگاه کردم

جون کندم  نهمهین؟ایهم.ماه حبس 3 يبه اضافه .حاال کمشم هست.نکنه جادیواسه ناموس مردم مزاحمت ا گهیآشغال باشه د نیتا ا.حقشه

 75ماهه تا سه سال زندان با  3کارا کم کمش  نیکه نوشته بود مجازاتش ا یکتاب کوفت اون ن؟تویبشه ا جشیو حنجرمو جر دادم که نت

همش کشک بود پس؟.قضربه شال

 یهست یک گهیبابا تو د- عمو شاپور بلند شد يپامو گذاشتم تو راهرو صدا نکهیهم.رونیب میدادگاه همه از اتاق زد يتموم شدن جلسه  با

؟یادگرفتیحرفارو از کجا  ؟اونيکار انجام بد نهمهیا یتونست يدختر؟چطور

.دیمغزم پوک.حرفارو حفظ کنم نیخوندم تا تونستم ا یتاب حقوقتا ک 5 يتو دوروز چطور یدونینم.ننداز  ادمیعمو  يوا-

.ارزششو داشت یول-یرعلیام

.که بکنم با ارزشه يهرکار ؟منيفکر کرد یپس چ- خروس گرفتم باال و با غرور گفتم نیع سرمو

.مینگاه کرد رهیخو به اون  میهممون ساکت شد.رونیسرباز و پدرش از اتاق اومدن ب هیدست بند به دست همراه با  مهران

.يدیکارتو پس م نیتاوان ا-و به نفرت بهم نگاه کرد ستادیوا دیما که رس يجلو

و فلجم  یشیپاهام رد م يقراضه ات از رو نیروز با اون ماش هی يبود ادته؟گفتهی يکرده بود دمیقبال هم تهد-زدم يگنده ا پوزخند

.يکه جلوم به زانو دراومد ییتو نیخودم واستادم و ا يکه االن رو پاها ینیبیم ی؟ولیکنیم

 يتو روز جشن شاد دمینفهم ينگفتم؟فکر کرد.دراز کن متیگل يبهت گفتم بودم پاتو اندازه -ستادمیاش وا نهیبه س نهیجلوش و س رفتم

حدس  احتماال خودت.بازم دستتو گذاشتم تو حنا يدیهموطور که د ی؟ولیدردسر درست کن یخواستیخونشون و م يجلو ياومده بود

 يچون اگه بازم بخوا.یکن یکن مثل آدم زندگ یبه بعد سع نیاز ا.بهم من بودم ختیکه برنامه هاتو ر یکس شهیمثل هم.کار من بود.يزد

.ستیچون به نفعت ن.بچه جون فتیبا من در ن.کنمیپام لهت م ریز.ندازمتیفقط به زانو نم نباریا یبکن يادیغلط ز

.نگاه چندش بهم انداخت و راه افتاد هیره که سرباز بهش داد دوبا یتکون با

48

 ریمنو ز ياگه جنازه  گمیدارم بهتون م نجایهم.آب ریز کنهیپسره آخرسر سر منو م نیبه مرگ خودم ا- رفتنش رو کردم به عمو و گفتم با

.سرم اورده ییبال هیپسره  نیا نیبدون نیکرد دایپ ییجا يمتروکه ا ي ،خونهیابونیخ ي ،گوشهیپل

.ارمیسرش م ییچه بال نیشه بب کینزد یبهت حت کنهیجرات م.کنهیپسره غلط م نیا-زود نسبت به حرفم واکنش نشون داد یعلریام

.خودتو کنترل کن برادر.تو حلقم رتتیبابا غ- با خنده گفتم.شدن رهیبهش خ یرعلیمتعجب از عکس العمل ام یعمو و عمو عل شاپور

کارت .ازت ممنونم یناراحت شدم و هنوزم از دستت دلخورم ول نجایا دنتیاز د نکهیبا ا-داد ریینگاهشو به سمت من تغ ریعمو مس شاپور

.حرف نداشت

.عمو ناراحت نباش یکنیجبران م شاالیحاال ا.قربان مییشما کیکوچ-کردم یکوتاه میتعظ

.پدر سوخته-دنیتاشون خند هرسه
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اعتماد عمو شاپور .ادیب شیواسم پ تونستیبود که م ییماجرا نیتر جانیفاق پرهات نیشده بود ا کنواختیو  يتکرار میمدت که زندگ نیا تو

کندم واسه  یبدونه که چه جون دیبا.نگم يزینتونستم به باراد چ یول دیاز ماجرا نفهم یچیه يشاد.بهم بعد از اون بهم چندبرابر شد

بچه ها گفت که واسه  نیتازه ع.تشکر بارم کرد یکل.کردیم و تته پته دیلرزیم جانیواز شدت تعجب و ه.بود یدنیشن اشخدا صد يوا.زنش

ازم ممنون  نطوریتوران خاله هم که خب مسلما از ماجرا باخبر شد و اونم هم.شدم فیخر ک یمنم بس.هم دارم زهیجا هی ششیپ نکارمیا

 نیکه واقعا همچ دیفهم یوقت یول ارمیمدر يبازم دارم مسخره باز کردیو فکر م شدیاول باورش نم.دو هفته بعد به مامان گفتم یکی.بود

بازم دست  ادیکارا خوشش نم نجوریبابات از ا یدونیم ؟تویکن کاریچ یخواستیم دیفهمیکه اگه بابات م.راه انداخت امتیکردم ق يکار

ماه  کی.دمیم فهممن خود.بهم نگفت نویالبته ا.داره یدختر باحال نیهمچ کهاخرش به خودش افتخار کرد  یول.گهیحرف د یکل ؟ویکشینم

با رنگ لباسم ست  دیجفت کفش واسه حنابندون که با هیفقط مونده بود .آرزو کامال آماده کرده بودم یلباسامو واسه عروس.هم گذشت

گرفتمو  یکه واسه قبل از شام عروس یلباس.نبود یشنگق ییزایچ یبود ول یعنی.کردمینم دایپ یجا کفش بنفش بادمجون چیه یول گرفتمیم

پنج .مهر 7و  6.شد نییتع یعروس قیدق خیبالخره تار.دمید رازیبودم که تو ش یرنگ یداشتم اما هنوزم تو حسرت اون لباس عسل دوست

چرا سه ماه تابستونو ول  نایا فهممیاصال من نم.ادین شیپ یکردن که واسه دانشگاهم مشکل نکارویبخاطر من ا شتریالبته ب.شنبه و جمعه

کمتر از سه هفته .به غذا خوردن نداشتم  ییاشتها.الغر شده بودم ییتابلو یلیمدت به طرز خ نیتو ا.اه.ن تو مهرانداخت شونویکردن عروس

 رهینقطه خ هی هگوشه و ب هی نشستمیشاد باشم و مدام بزنم و برقصم ساعت ها م نکهیا يمن به جا یخواهرم ول یمونده بود به عروس

آرزو .کردمیبودن که من فکر م یاز اون زتریجفتشون ت یخصوصا مامان و بابا رو جلب نکنه ولم یکارام توجه کس نیا کردمیم یسع.شدمیم

چه  یول امیچقدر باهام دعوا کرد تا به خودم ب.دونستیاون خودش درد منو م یزبونم بکشه چه مرگم شده ول ریرو فرستاده بودن که از ز

 نکهیا يآخرسرم به هوا.بفهمه يزیکرد نتونست چ يهرکار یول.نم شده بودهم نگرا يشاد.خوندیم نیاسیانگار داشت تو گوش خر .دهیفا

به  دینبا چکسیه يمن از ازدواج آرزو ناراحت باشم؟درحالت عاد.چه مسخره.نگران نباشه ادیاز ازدواج خواهرم ناراحتم به مامان گفت ز

خونه .مال من شهیاتاق کامال م نیو ا شدمیا راحت مباشه داشتم از دستش رسم یهرچ.کردن آرزو خوشحال باشه یسمن از عرو ياندازه 

از صبح تا شب به خودم .دیچرخیم رازیهمه فکرم حول و هوش ش.لذت ببرم یخوشحال نیاز ا تونستمیاما نم.مییفرمانروا يقلمرو شدیهم م

من بودن  يایرو.من بود یهر زندگش رازیش.شد منو بفرسته اونجا یبخونم و چرا بابا راض رسد رازیش خواستمیکه چرا م فرستادمیلعنت م

نه به .موندمیم داریو شبا ب دمیخوابیروزا م.چشمام گود رفته بود ریز.کردیفشار لهم م ریداشت ز اهامیحاال شهر رو یول.بود رازیش يتو

 نیغال هم تو تمام اآش نیامیبن.بخوابم تونستمینم یتو جام ول دمیکشیدراز م.نترنتیا يو برم تو وتریکامپ يجلو نمیکه بش شهیعادت هم

.رهیبره بم.به درك.اس بهم داد هی یبار بهم زنگ زد نه حت هیمدت نه 

******

کالفه شدم و نشستم رو  گهید.شدنیصداها کم نم دادمیهرچقدر هم بالشمو رو گوشم فشار م.کردیم میداشت روان گهیتو خونه د يصدا سرو

.ییبخاطر شدت کارم،سرم محکم خورد به تخت باال یتخت ول

.اه.ببرن هیعروس یمرده شور هرچ.اه.ییی ییوا.سرم.خووا-
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باباجان شماها همتون .نجایمهمون اومده ا نهمهیا یخدا ساعت هنوز هفته ول يوا.بالش دراوردم و به ساعتش نگاه کردم ریاز ز مویگوش

هم رفته  يرو یعنی.4ساعت شد  رمیدوش بگخونه و برم  میخودمم که تا از تاالر برگرد.خونتون اخه نیصبح بود رفت 2/3ساعت  شبید

.دمیفقط سه ساعت خواب

خواب از چشمام  گهید.رو سرشون ختهیهمه کار ر.هیخونه عروس نیتو ا دوننیانگار نم.گهیتاالر د نیومدیخودتون م يسره از خونه  هی خب

انقدر اصرار .بودم يشاد ونیاونم مد.تابلو بود یلیخ لبخندم.نگاه به صورتم انداختم هی.نهیآ يتخت بلند شدم و موندم جلو يازرو.رفته بود

شلنگ .یتابلو از خوشحال ي افهیق نیحاال منم و ا.ادیاونم خبر فرستاده که حتما م.شدم یکارت دعوت بدم منم راض هی نیامیکرد که به بن

واسه .نجایهام همه اومده بودن ا ییخاله هام و دا.خونمون غلغله بود.تا دست و صروتمو بشورم ییتخته اندازون رفتم سمت دستشو

.با خنده رفتم تو هال.خدا شفاشون بده.لیمغزا همه تعط.نگاشون کن توروخدا.دنیرقصیم زدنیم داشتنخودشون اهنگم گذاشته بودن و 

.به افتخار خواهر عروس- دیکش غیج دنمیبا د نایمب

 دایعموهامم کم کم پ يسرو کله .میدیو خند میدراورد يه بازدو ساعت خالص مسخر.يرقص که نه مسخره باز.وسط هال و د برقص افتادم

.باشه شگاهیتو آرا دیآرزو االن با.دوباره نگاهم رفت سمت ساعت.سوزن انداختن نبود يجا گهیتو خونه د.شد

.شگاهیآرا يااو-زدم تو سرم محکم

معلوم بود اعصابش بدجور خرابه که .هم نداده بود اس ام اس هی یحت یول.پاسخ یتماس ب 16.ورداشتم مویبدو رفتم تو اتاق و گوش بدو

بله مهکامه؟-زود جواب دادم.زنگ خورد میدوباره گوش.نتونسته اس بده

وقت  گهیساعت د میمگه ن ؟مايموند يکدوم گور.من راحت شم يریبم یکه اله يا.بله و مرگ.بله و کوفت-و داد غیکرد به ج شروع

؟يموند ي؟تو کدوم گور میندار شگاهیآرا

مهسان و مستانه رفتن؟.شگاهیآرا میبر دیرفت اصال با ادمیخونمون انقدر مهمون هست .توروخدا دیببخش-

دنبالت؟ امیخودم ب ای نجایا يایم.که رفتن شهیم يا قهیدق10.آره - مهکامه

.يدیمن تا اماده بشم تو هم رس.ایتو ب-

خونه؟ میگردیبرم ای شگاهیآرا میلباسو ببر- مهکامه

.تاالر میریسره م هیاحتماال از همونجا .که برگردم خونه کنمیوقت نم گهید شگاهیآرا رمیتجربه نشون داده من هروقت م.اریم بنه لباست-

.یمعطل نکن.دم درم گهیربع د هی.باشه- مهکامه

.فعال.باشه-

ازش  خواستمیبود که م يبار نیاول.تمتولدم گرفته بود و ورداش يبرا نیامیکه بن ينقره ا سیسرو.قطع کردم و تند تند حاضر شدم ویگوش

 نایزود از مامان.نهییمهکامه پا دمیخورد فهم میکه گوش یبا تک زنگ.گرفتم تو دستم زونیدراوردم و آو یلباسمم آروم از جالباس.استفاده کنم

.با شوهر خواهر مهکامه آقا سروش اومده بود.نییکردم و از پله ها رفتم پا یخداحافظ

 زدمیداشتم چرت م شگریدست آرا ریز.خونه مینموند که برگرد یوقت گهیشد و د ریتا کار جفتمون تموم شه د زدمیکه حدس م همونطور

ازش بپرسم  نیامیبن يخواستم درباره .شگاهیخودشم رفته بود آرا.چندبار بهم زنگ زده بود يشاد.چندوقتمو جبران کنم نیا يایتا کم خواب

مرصاد و  ال،بابا،پدریدان.بود امتیتاالر ق يورود.آژانس هی مید از عوض کردن لباس زنگ زدشدم و بع الیخیب.شک کنه دمیترس یول
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کروات هم که .یطوس راهنیبا پ یکت شلوار مشک.دمید الیسپهرو کنار دان.مونده بودن دم در لیفام ياز مردا یشوهرخواهراش،خالصه کل

تو  میرفت دمیسالم کردم و دست مهکامه رو کش نایبه باباا.شد رهیکرد و بهم خقطع  الیبا دان وتا متوجه من شد حرفش.شهیمثل هم.نبسته بود

نه  ایاومده  نمیبب يچشم چرخوندم دنبال شاد.دنیهنوز همه نرس یعنی.تو سالن بود یخال یبازم صندل یاز مهمونا اومده بودن ول یلیخ.تاالر

آهنگ تو  يصدا. دیطول کش کمی شگاهیکارش تو آرا يگفت شاد.شونشیشدم و رفتم پ ااز مهکامه جد.دمید نویکه فقط توران خاله و نگ

کنار  یمانتومو همون وسط سالن دراوردم و انداختم رو صندل.از توران خاله هم جدا شدم.جشن شروع شد گهیخب د.سالن بلند شد

با .ساعت گذشت مین بایتقر.شلوغ شددفعه  هیسالن  سطهم کم کم گرم شدن و و هیحرکت ما بق نیبا ا.وسط میو رفت دمیدستشو کش.مهکامه

مهسان و مستانه و .مامان و مامان مرصاد زود رفتن سمت در.که عروس و داماد اومدن دمیفهم ومدیسالن م يکه از ورود يو داد غیج يصدا

 یسع یکرده بود ول میبدجور عصب نیبود و ا ومدهیهنوز ن يشاد.انیاون خنگا موندم همونجا تا ب نیفقط من ع.مهکامه هم دنبالشون رفتن

صورت صافش از .چقدر خوشگل شده بود.دمید کیبالخره صورت آرزو رو از نزد.کم کنم تمویبا فکر کردن به آرزو عصبان کردمیم

-مگوشش گفت ریز.نتونستم خودمو کنترل کنم و رفتم جلو و بغلش کردم.و مهربون بود دیخندیم شهیچشماش مثل هم.زدیبرق م یخوشگل

.يشد مثل ماه شعوریب

فرصتا  نیاز ا گهیکه د نیبتازون نیتونیتا م.امشب شب تو و مهکامه اس.کنهیبهم نگاه نم یشکیشوهر کردم ه گهیراحت من د التیخ-ارزو

.ادینم رتونیگ

.خودشون گاهیاونم بعد از خوشامد گفتن به مهمونا با مرصاد رفتن سمت جا.ازش فاصله گرفتم.  رونیبغلش اومدم ب از

.طلبکارانه موندم تا خودش بهم برسه.دییدویداشت تو سالن م بایتقر. افتاد يبه شاد چشمم

....همش...نبود....من....ریتقص....بخدا -کردن خودش هینفس زنون شروع کرد به توج نفس

حاال .بودم که االن مجبورم لبخند بزنم و خوش برخورد باشم وگرنه مطئن باش تاحاالپ درتو دراورده يشانس اورد-وسط حرفش دمیپر

.هم گمشو لباساتو عوض کن

رستوران تاالر انقدر با اون  نیشام بر يکه برا یتا موقع.دوباره رفتم وسط سالن و بزن و برقص شروع شد نایشدن دستم توسط مب دهیکش با

ساعت دوباره  2/3 بایال تقربود که حا یدرصورت نینا نداشتم راه برم و ا گهید.بودم پاهام آش و الش شده بود دهیکفش پاشنه بلندم رقص

لباسامونو  میو مهکامه تو رختکن داشت يمن و شاد یشده بود ول یخال بایسالن تقر.ماتم گرفته بودم گهید.جشن مختلطمون بود مبعد از شا

.میشدیو واسه بعش از شام آماده م میکردیعوض م

49

؟يکرد ریچرا د- دمیپرس ياز شاد کردمیکه کت بنفشمو تنم م همونطور

هرکدومشون سه دست کت .شد ریشده انقدر فس فس کردن د لیذل نیامیباراد و بن نیا.بخدا من زود اماده شدم.بگم که ینذاشت- يشاد

.میفتیدادن راه ب تیرضا نایا رهیکه د دمیکشیم غیاون آخر آخرا داشتم ج گهید.شلوار عوض کردن و ده تا کروات باز و بسته کردن

 کاریمهکامه تو چ-بستم مویشلوار مشک يدکمه .کردم فکرمو منحرف کنم یسع.اومده بود نمیامیپس بن.ع کنملبخند تابلومو جم نتونستم

اورده؟ فیتشر ؟آقاتونيکرد

.اوهوم-تا بناگوشش باز شد ششین
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.شوهرش لیجلو فام کشهیخجالتم نم.جمع کن لبو لوچه اتو.اوهومو کوفت-

مگه اومده؟-خودشو انداخت وسط يشاد

.نه ایشدن  ابیشازده شرف نمیرستوران بب میبر دیبا.رمیگ نجایاالنم که هنوز ا.دمشیدم در سالن ند واال منکه-

.موهاشو درست کنه شگاهیرفته بود آرا.دیرس رید کمی- مهکامه

.بود یرفتنش چ شگاهیآرا گهید.شگرهیپا آرا هیاونکه خودش -

.گهید گهید-فرزانه

م؟یرخب بچه ها ب-دمیهم رو کتم پوش مانتومو

.میبر-سرشون مرتب کردن يهم شاالشونو رو اونا

اونا پشتشون به ما بود و هنوز متوجهمون نشده .به زور تونستم آب دهنمو قورت بدم.دم در خشکم زد رونیب میسالن که رفت از

باراد که کت شلوار رفت سمت  يشاد.معلوم نبود راهنشیرنگ پ.بود دهیکت شلوار کرم پوش.بدم صیاز پشت تشخ کلشویتونستم ه.بودن

ن؟یمنتظر ما بود-بود دهیپوش یطوس

به حال  يوا گهید زدیو صافش برق م دیکه پوست سف ينطوریهم.کرده بود غیت شیصورتشو ش.نفسم بند اومد.برگشتن سمت ما همزمان

شالمو  کمیدست برم .و صورتمشده بود ت خیکامال م.من زوم کرده يچرا اون هم رو دمیفهمینم.رمینگاهمو از صورتش بگ تونستمینم.االن

.اوخ-کنار تاجم زیت ي غهیکرد به ت ریبکشم جلو که دستم گ

.ارمیدرب يکردم کمتر تابلو باز یسع.نییدستمو اوردم پا زود

.نیخوش اومد.سالم-جلو رفتم

.خودت یعروس شاالیا.مباکه.سالم-هنوز تو هنگ بود نیامیبن.به حرف اومد بارادزودتر

.شاالیا-مو بلند کردم رو به آسمونام گرفتودستا خنده

.گمیم کیتبر.سالم-خنده نشست نیامیبن يرولبا

.واسه خودتون شاالیا.ممنون یلیخ-

.شاالیبه قول خودت ا-اونم بدتر از من منتظر بود نکهیا مثل

تا؟یآن- سپهر گم شد یعصب يکنم که صدام تو صدا شیخواستم معرف.انگشت مهکامه تو پهلوم فرو رفت.ام گرفت خنده

بله؟-خرمگس معرکه.اه.قرمز شده بود کمیصورتش .سمتش برگشتم

.گردهیمامانت دنبالت م يتو سالن غذاخور نجا؟برویا يموند یساعته واسه چ کی- سپهر

.نزدم یحرف نحالیبا ا.که نبود خود من بودم یتنها کس ادی يریو يریه نیمامان من تو ا.گهیمعلوم بود که داره چرت م کامال

.میومدیم میداشت-

.نیفتیراه ب نیزودباش.هوا سرده گهخب دی– هیکرده به بق رو
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 ای ادیسپهرم داره م نمیاصال نگاه نکردم بب.پشت سرمون نمیامیو باراد و بن میرفتیو مهکامه جلو راه م يمنو شاد.يسمت سالن غذاخور میرفت

-دماغمو گرفتم يبا انگشتم جلو.رمیبگ جهیلحظه باعث شد سرگ هیغذا که به صورتم خورد  يگرم و بو يهوا میوارد رستوران که شد.نه

.نایچرا کباب سفارش دادن ا گهیآخه د.کباب يبو زمبا.يا

و به  گشتیم یکیفقط مهکامه بود که داشت با چشم دنبال .میجفتمون از کباب گوشت قرمز متنفر بود.بهتر از من نبود یهم وضع يشاد

چشم مهرزاد  ينگاه کردم و با اشاره  يبا خنده با شاد.کرد و از ما جدا شد دایبالخره طرفش پ.اشتند یتحمل هم توجه رقابلیغ يبو نیا

 زیمغزش از دست مهکامه کامال پهن م گهید ي قهیتا چند دق.مییطفلک پسردا.و چشمک زد دیخند.گرفت  منظورمو.رو بهش نشون دادم

 يحدس زدم رفته باشن سالن طبقه .مینکرد داشونیپ میچشم چرخوند یهرچ یول نهیبش نایمامانش ا زیم يرو خواستیم يشاد.شهیم

.میچهارنفره موند زیم هیسر .باال

؟ینیشیخودت نم- مانع شد نیامیبن يکه صدا رمیو خواستم ازشون فاصله بگ ننیتعارف کردم بش بهشون

.گردمیبزنم برم هیسر به بق هیبرم .امیچرا االن م-کردم تو صورتش نگاه نکن یسع

 یلیخ یاحتمال دوم.کردم يفکر نیمن توهم زدم و همچ دمیشا.باشه تکون داد ومدهیاز حرفم خوشش ن ادیحالت که انگار ز هیبا  وسرش

.هیاز اول شتریب

حالم بهم  گهید.اوردمیمتشخصو درم يزبانایم يو ادا زدمیبه مهمونا سر م رفتمیم دیصادر کرد با شیکه مامان چندروز پ يدستور طبق

".نییبفرما.توروخدا دیست؟ببخشیکم و کسر ن يزیچ.نیدیزحمت کش.نیخوش اومد "اون گفتم نویبس به اخورد از 

به خودم زحمت ندادم  گهیکه تموم شد د نییطبقه پا.کنه؟اهیمهمون دعوت م نهمهیآدم ا یعروس هیمن نمفهمم واسه .اخه شدنینم تمومم

که  يزیهمون م یعنی.خودمون زیعروس داماد زدمو برگشتم که برم سر م زیبه م سر هم هی.به من چه.گهیاونجان د نایمامان ا.برم باال

و باراد که احتماال  يشاد يبه حرفا.از دور بهش نگاه کردم.اسمش لبخند زدم يادآوریبا .نیامیبن.روش نشسته بودن رادو با يو شاد نیامیبن

منو که .سرشو بلند کرد و نگاهشو دور تا دور سالن چرخوند.ردنگاهمو حس ک ینیسنگ.دیخندیو م دادیگوش م کردنیبا هم جر و بحث م

بهشون که .زیو رفتم سمت م نییسرمو انداختم پا.که بهم زد به خودم اومدم يبا لبخند.زدم زلمنم همونطور بهش .صورتم شد خیم دید

.گهید نیکن سن؟بیزد گهیهمد يانقدر تو سرو کله  مینشد ن؟خستهیکنیبحث م نیباز دار-با خنده گفتم دمیرس

.ده بار زنگ خورد تیتو؟گوش يکجا موند-بهم نگاه کرد يشاد

ه؟یک ینیبب ينگاه نکرد-

دست بزنه و  میبدون اجازه به گوش یکس نکهیمتنفر بودم از ا.که زدم خنده ام گرفت یخودمم از حرف.بهم انداخت هینگاه عاقل اندر سف هی

.توش سرك بکشن هیبق ذاشتینه م زدیدست م لمیبدون اطالعم نه خودش به موبا چوقتیه نمیواسه هم.دونستیخوب م نویهم ا يشاد

.نیامیکرد و اخم نشوند رو صورت بن یسپهر اعصابمو خط خط يبازم صدا نمیروش بش نکهیعقب اما قبل از ا دمیکش مویصندل

تا؟یآن- سپهر

بله؟-سمتش برگشتم

؟ياینم.هم منتظرته تایآرم.مامان برات جا نگه داشته- سپهر

.دمیترس کمیهم خوشم اومد هم  نیامیاز اخم بن.وباراد انداختم يو شاد نیامیدرهم بن يها افهینگاه به ق هی
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سالنن؟ نیتو هم-

.باال نشستن يطبقه .نه-انداخت نیامیبه بن ینگاه چپ چپ هی سپهر

.تنها بذارم تونمیمو نممهمونا.برو به زنعمو هم بگو دستش درد نکنه.نمیشیم نجایهم.الیخیب گهیخب پس د- شیآخ

.یدور شد و منم نشستم رو صندل زیاز م یبکنم؟عصب دیفکر تو رو هم با.به درك.رفت تو هم افشیق.کردم دیزنعمو تاک يکلمه  رو

بود؟ یاون پسره ک- پر سوال باراد باعث شد بهش نگاه کنم يصدا

.تایبزرگ آن يپسر عمو-نداد یتیاهم چیمنم ه يچشم و ابرو به.شروع کرد به حرف زدن ویمثل راد يدهن باز کنم شاد نکهیاز ا قبل

.آها-باراد

.ستیپسر عمو رو دختر عمو ن هی تی،حساس تشیحساس- از ساالدشو خورد کمی نیامیبن

.رهیانقدر گ نیواسه هم.هم هست تایآخه االن چندساله خواستگار آن-وباره دهنشو باز کرد دیشاد

از مواد  یکیبالخره  یکاهو ول ایبود  اریخ ي کهیت دونمینم.صبر کن يشاد ارمیمن پدر تورو درم. کردمنگاه  يگرد کردم و به شاد چشمامو

.و دادم دستش ختمینوشابه براش ر وانیل هیزود .و به سرفه انداختش نیامیبن يتو گلو دیساالد پر

.اخش بلند شد ياصد.و فشار دادم يشاد يپامو محکم گذاشتم رو پا زیم ریاش که بند اومد از ز سرفه

شد؟ یچ-دینگران پرس باراد

.لحظه معدم درد گرفت هی.یچیه-بهش انداختم که حساب کار دستش اومد ینگاه اساس هیدوباره در گاراژشو وا کنه  نکهیاز ا قبل

؟یاالن خوب-باراد

.خوبم.آره- چپ نگام کرد چپ

 یب.گهید رهیدامنمو بگ دیبا شهیشرش هم.بود بهم ختهیاز دست سپهر ر اعصابمم.بخورم يزیگرفته بود نتونستم چ نیامیکه بن يا افهیق با

به  دمیکه گرفتم رس رشویرد نگاه خ.دمیو مهرزاد رو د نایا مییدا زیکه چشمم افتاد به م دیچرخیاطراف م يزایم نیحوصله نگاهم داشت ب

.من که زهرم شد.بذار حداقل به اون خوش بگذره.دور نموند يکه زدم از چشم شاد يلبخند.مهکامه

امون .نایمب شیاول نشوندم و خودمم رفتم پ فیرد نارویا يشاد.هنوز چند ساعت از جشن مونده بود.تاالر میاز تموم شدن شام برگشت بعد

.خودش شیو نشوندم پ دیدستمو کش دیمنو د نکهیهم.نداد حرف بزنم

50

؟یکنیبهشون و ازشونم دل نم يدیسباومدن چ یکه از وقت نیاون پسرا ک نمیبگو بب.دهیورپر یه-نایمب

.يچه خبرته؟دستمو کند نهوید.يا-

.بحثو عوض نکن زودباش جواب بده-نایمب

.شوهرش یمیهم دوست صم یکیشوهرشه اون  شونیکیباهاشون؟ ینیبیرو نم يمگه؟شاد يکور-

دوستش که زن و نامزد نداره؟ اون نمیبب.هم هستن ییها کهیچه ت - هوم بلند گفت هیدر عوض  یکه بلد نبود ول دنیکش سوت

چطور مگه؟-کردم اخم

.يهم شد قهیچه خوش سل.خفه نکن خودتو رهیگ ششیگلوت پ دمیفهم.بابا تعصب.رتیبابا غ-خنده ریو غش غش زد ز دید اخممو



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٦

.ول کن بابا حوصله ندارم-

.کنهیه نگات مهم دار يجفتتون تو همه؟چه جور يهم دعواتون شده اخما ه؟بایچ-گفت یطنتیلحن پر ش با

.کردیداشت نگاه م يجور هی.من يبهتر بگم رو ای.ما بود ينگاهش رو.نایمب گفتیراست م.نیامیبرگشتم سمت بن زود

.که اریدرن يانقدر تابلو باز گهید.يچه زودم عکس العمل نشون داد.دستت رو شد.آ-باز کرد نایمب شیحرکت مچمو پ نیهم

.گهیول کن د نایمب.اه -

به خصوص اون پسر عموت .تو بود يرو ایلینگاه خ میتو رستوران که نشسته بود.بگم حواستو جمع کن خواستمیم.با تو همخب با-نایمب

.رنیآتو ازت بگ هیفقط منتظرن .یشناسیکه خودت م لمیفام يخاله زنکا.سپهر

خواننده دوباره وسط سالن  يد شدن صدابا پر شدن سالن و بلن.بکنه خوادیدلش م یهر غلط یبذار هرک.به درك.بود مییبه زندا منظورش

دفعه  هی.کردمیاونورو نگاه م نوریداشته باشم داشتم ا هیبق يرو يتمرکز نکهیو بدون ا میحوصله نشسته بودم رو صندل یمن ب یول.شلوغ شد

چه مرگته آخه؟.من راحت شم شاالیکه دستت بشکنه ا يا- دمیچپم از جام پر يتو پهلو يزیچ هیبا فرو رفتن 

.داره کارتیآرزو چ نیبرو بب یوحش-نایمب

.طرفش شدمیخم م دیآرزو با يصدا دنیشن يبرا.گاهیجا ياعصاب خورد از جام بلند شدم و رفتم باال با

؟يآرزو؟صدام کرد هیچ-

.گهیبرو برقص د کمی؟یچرا همش نشست-بهم نگاه کرد يدلخور با

ماتم  نینگن خواهر عروس اول تا آخر ع گهیمرقصم که دو روز د رمیم.یفقط به فکر خودت.اه.خب تو هم یلیخ-سرو تکون دادم کالفه

راحت شد؟ التیخ.خوردیو تکون نم شیگرفته ها نشسته بود رو صندل

زنم؟یسرش داد م ينطوریکه دارم ا هیاون چ ریتقص.از خودم بدم اومدم.بهم نگاه کرد یتعجب و ناراحت با

ناراحت نشو خب؟.رقصمیم رمیباشه م.کردم یناراحت بودم سر تو خال گهید ياز جا.ودبخدا دست خودم نب.آرزو دیببخش-بغض گفتم با

تو؟ يشد ينطوریا تا؟چرایشده ان یچ-معلوم بود که نگرانم شده افشیاز ق.گرفت دستمو

. رهیگحالمو ب دیهمه جا با.هیاون سپهره عوض ریهمش تقص-رونینتونستم تحمل کنم و چند تا قطره اشک از چشمم اومد ب گهید

کرده؟ کاریمگه چ-آرزو

.نکن ریفکر خودتو درگ.ستین یمهم زیچ.یچیه-تکون دادم و اشکمو پاك کردم سرمو

مشکلت سپهره؟ یمطمئن-آرزو

.نگاه کردم بهش

بهت  رهیمن داره خ شیپ ياومد یکه از وقت یهمون.يکه موقع شام خوردن کنارش نشسته بود هیمشکل تو اون.ستیمشکل تو سپهر ن-آرزو

.دارهیو چشم ازت برنم کنهینگاه م

.نگفتم يزیچ گهید.  نییمدت حواسش به ما بوده؟سرمو انداختم پا نیتمام ا یعنیگفت؟یم نویامیبن

.يایپس بهتره به خودت ب.يسنگ تموم بذار میکه تو عروس فتهیوظ.یتو تنها خواهر من- دستمو فشار داد آرزو

.کلمونیبه ه يکرد نیکردنت نقطه چ یعروس نیخب بابا تو هم با ا-و گفتم رونیب دمیکشدستمو .بودنش یرفته بود تو جلد عوض دوباره
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دوماه جون .خود االغم بود ریتقص.نره نیامیبخندم و نگاهمم سمت بن کردمیم یسع.خودش بکنه ریفکرمو درگ يزیجشنو نذاشتم چ ي هیبق

حاال هم زر .تایحقته آن.زحماتمو به باد دادم يخر شدم و همه  میت کندعو نمیامیکه گفت بن يتعارف شاد هیکندم فراموشش کنم اونوقت با 

.کن عنزن و چونتو جم

هم بود که چندبار بلند  يحواسم به شاد.نا نداشتم حرف بزنم گهیبودن د دهیانقدر رقص.رونیاز وسط سالن بکشنم ب تونستنیبه زور م گهید

و دوست آشنا که  لیطرف فام هیاز .طرف سپهر هیاز .زدیداشت حالمو بهم م گهیکه روم بود د یینگاه ها ینیسنگ.شد با آقاشون قر داد

و خانواده اش که شکر خدا اصال در  نیرحسیطرف ام هیاز .واسش گشتمین تو خونه داشتن و دنبال زن موپسر ج هی رههرکدومشون بالخ

.نیامیو آخر از همه هم نگاه نا مفهوم بن.نداشتم يطول جشن باهاشون برخورد

بار تو  هی.ختمیقطره اشک هم نر هی یو دعا و بدرقه حت ریموقع خ.میخودش کرد يخونه  یاون جشن تموم شد و آرزو رو راه بالخره

که دست ارزو رو  کردمیو داشتم به بابا نگاه م نیداده بودم به ماش هیتک.کردم واسه هفت پشتم بس بود هیاز دوستام گر یکی یعروس

کفشم .کنن یهم زندگ نجایبود و قرار بود هم دهیکه مرصاد واسه آرزو خر يخونه ا.میآپارتمان اونا بود يجلو.تو دست مرصاد ذاشتیم

مونده بود  قاینگاهم افتاد تو نگاه سپهر که دق ستادمیدوباره که صاف وا.خم شدمو از پام درشون اوردم.زدیبدجور داشت پاهامو م گهید

.کنم مکردم اعصابمو آرو یچشمامو بستم و سع.جلوم

کنه؟یپات درد م- سپهر

.آره-چشمامو باز کردم و آروم گفتم.االن کفشمو درآوردم دیبود ند کور

.تموم شه نایمن استراحت کن تا کار مامانت ا نیبرو تو ماش ایب يخوایخب م- سپهر

.راحتم ينطوریهم.خوادینم-

.گهید نیتو ماش نیبرو بش کنهیپات درد م ؟خبیکنیچرا تعارف م- سپهر

تو  يخودتو بنداز ستیتو الزم ن.خودمون نیتو ماش نمیشیم رمیاگه بخوام م.مامان دستمه چیآقا سپهر سوئ- بهم ختیاعصابو ر هگید

.برو به کار خودت برس.زحمت

؟يریگیم افهیق یرسیبه منکه م.يشنویو گل م یگیگل م.یشنگول یهست زتیبا استاد عز یچطوره وقت-شد یلحن تندم عصب از

هرجور  يکه دوست دار ییتو نیا.گرفتم افهیق یکس ينه برا دمیگل گفتم و گل شن یمن نه با کس-زدیاز کپنش حرف م شتریداشت ب گهید

.يو بر ینشدم راتو بکش نیتر از ا یحاال هم بهتره تا عصب.یبرداشت کن هیاز رفتار بق لتهیکه باب م

 يدوباره چشممو دوختم به جلو.خودش نیگرفت و رفت سمت ماش روشو ازم.کنترل کنه تشویداشت عصبان یمشت کرده بود و سع دستاشو

که  شاالیا.رفت تیبا عصبان يکه اونطور یگفت یبه سپهر چ گهیو م رهیگیم قموی ادیحاال م.کم داشتم نویهم.نگاه بابا رو من بود.در آپارتمان

.هبرنگرد گهیبره د

*******

 نیامیو باراد و بن يچون شاد.کنه مییکه با سپهر زدم بازجو یینشد بابا درموردحرفاشکر خدا وقت .رازیآرزو رفتم ش یروز بعد از عروس دو

و خسته کننده رو  یراه طوالن نیا يحوصله  گهید.بهتر بود ينطوریا.رفتم مایرفته بودن و تنها بودم به اصرار مامان با هواپ روزید

بعد از ظهر کالس .سره رفتم خوابگاه هیخودم .رسمیم یچه ساعت بهش نگفته بودم یفرودگاه دنبالم ول ادیگفته بود م يشاد.نداشتم
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به .هم احتماال رفته بود دانشگاه يشاد.تو اتاق نبود چکسیه.میهم که قبال آورده بود المونویوسا.میرو گرفته بود یهمون اتاق قبل.داشتم

دماغ نباشن که  ن؟گندیاونا اومدن چطور يجا که به ییدانشجوها یعنی.دلم واسشون تنگ شده بود.ردمو مهسا نگاه ک نینازن يتختا

نییپا کنمیخوابگاه پرت م يراهرو يجفتشونو از پنجره 

آرزو داشتم گفتم  یکه واسه عروس ییبخاطر مشغله ها.بود نگاه کردم زیم يکه رو يانتخاب واحد شاد يبه برگه .عوض کردم  لباسامو

 یبه زبان تخصص.يدرس دو واحد هیو  يتا درس سه واحد6.واحد ورداشته بود 20 شیمثل ترم پ.واسم انتخاب واحد کنه يبودم بازم شاد

اسم استاد درس .هیتخصص نکهیبه حال ا يوا گهید زدمیشل م يو رونطور یزبان عموم شیمن ترم پ.زدم وزخندنگاه کردم و پ يدو واحد

.رونیو از اتاق زدم ب زیو انداختم رو مبرگه ر.روشن نیامیکه انتظار داشتم بن يهمونطور.بهم چشمک زد یصنعت يحسابدار

و  دنیچرخیدست داشتن واسه خودشون م يچندتا دانشجو به تعداد انگشتا.دانشگاه شده شدم چشممو تو کل محوطه چرخوندم اطیح وارد

سوس سرمو تکون بهش جز زدم؟با اف دنیکه من انقدر واسه رس هییشهر همونجا نیدانشگاه و ا نیواقعا ا.یسمت ساختمون آموزش رفتنیم

شدم  1یدرس حسابرس الیخیب.هم روش یکی نیا.دوروز نرفتم کالس نیمنکه ا.جهنم و ضرر.زدیچشمک م بهمکنار سبزه ها  مکتین.دادم

کردم  تیکجا خر.کجا اشتباه کردم و سر خوردم نمیتا بب کردمیمدت واسم افتاده بود و مرور م نیکه تو ا ییتمام اتفاقا.مکتیو نشستم رو ن

اگه به سرنوشت اعتقاد .شده بود يزیاتفاقا برنامه ر نیا يانگار همه .دمیرس جهیبه نت کمترفکر کردم  شتریب یهرچ.شدم نهوید ينطوریو ا

بشم که امار  يپسر ریاس ينطوریواسه درس خوندن و ا رازیش امیراه از آستارا بلند شم ب نهمهیبوده که ا نیسرنوشتم ا گفتمیداشتم م

انتظار .سرم نگاه کردم يبه درخت باال.مکتین یدادم به پشت کهیدستامو باز کردم و ت.دانشگاه هم دارن يمستخدما یدوست دختراشو حت

 يهم مثل کتابا یزندگ يآخه احمق فکر کرد.به فکر خودم پوزخند زدم.نبود يخبر یول نمیداشتم چندتا گنجشک و درحال دعوا کردن بب

.تمگرفیم جهیداشتم سرگ گهیعاشقونه اس ؟د

.تایآن-میشند نویامیبن يصدا

.شنومیصداشو م المیتو خواب و خ گهیتوروخدا وضعم چقدر خرابه د نیبب-.خنده ام گرفته بود گهید

تا؟یآن-نیامیبن

باور  یجلو چشماته و صداشم تو ذهنت ول رشیهمش تصو یفکر کن یبه کس ادیبودم اگه ز دهیشن.چقدرم صداش شفاف و واضحه-

.کردمینم

؟يدیدختر چرا جواب نم- دمیصداش خودشو جلو روم د يبه جا نباریا

.خاك عالم يتوهم نزده بودم؟وا یعنیبود؟ نجایواقعا ا نیا.ترس به سکسکه افتادم از

.یشیآب بخور االن خوب م کمی ایب-که تو دستش بود و گرفت طرفم یآب يبطر.خنده اش گرفت تمیوضع دنید با

.اه.معدم منفجر شد از سکسکه.به درك.دونمیباطنشو نم یول.تازه گرفته باشتش خوردیهرش که مبه ظا.تو دستش نگاه کردم يبطر به

 کاریچ نجایشما ا-نفسم که جا اومد سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم.آبو از دستش گرفتم و چند قلپ پشت سر هم خوردم يبطر

داد؟یجواب مامان بابامو م یک مردمیم فتادمیاگه م.مبود سکته کن کینزد.آخه نیشیآدم ظاهر م يدفعه جلو هی ن؟چرایکنیم

.دختر؟خدا نکنه هیچه حرف نیا-نشست شیشونیاخم هم رو پ هی یپررنگ شد ول لبخندش

نگفتم يزیچ گهیتکون دادم و د سرمو
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؟يکالس ندار ؟مگهیکنیم کاریچ نجایتو ا-نیامیبن

؟یشما چ.نرفتم سر کالس گهید.دمیرس رید قهیدق 5 یچرا ول-

؟يدیرس ریحاال چرا د.شهیکالسم شروع م گهیساعت د میمن ن-نیامینب

.داشت ریپروازم تاخ-و مختصر گفتم کوتاه

؟یحاال چه خبر؟خودت خوب.نطوریکه ا-نیامیبن

.یخبرم خبر سالمت.دوستان يایبا احوال پرس.گهید میهست-

.من کلیبه ه کردیم نیو نقطه چ کردیاخم م يآرزو اونطور یتو عروس دیفقط با.مرگ خنده گرفته بودتش.لبخند زد بازم

ه؟یبعد از عروس یبخاطر خستگ.چشمات گود رفته ریز-نیامیبن

.بخاطر اونه.آره-متوجه شد.تابلو بود یلیکه زدم خ یزهرخندم

؟یپرسحالمو ب يبار زنگ زند هیبعد از تصادف  ینامرد که حت يشدم؟تو ينطوریتو ا ينه از دور گفتمیم دیگفتم؟بایم دیبا یچ

نم؟یبش تونمی؟نمیکنینگاه م ينطوریا ه؟چرایچ-گفت دینگاهمو که د.با تعجب بهش نگاه کردم.مکتیکنارم رو ن نشست

دفتر خودتون  نیبر نیپاش.ختهیمشکل سرم ر یکاف يبه اندازه .من حوصله دردسر و دفتر حراست رفتن ندارم.نتمونیبب یکیممکنه -

.نیاستراحت کن یرو صندل نینیهرچقدر دلتون خواست بش

.دهیم فیک شتریب نجایا.ستیدرخت و سبزه و چمن ن دیتو دفتر اسات-نیامیبن

.با اجازه.نیو از مناظر اطرافتون لذت ببر نیاستراحت کن نینیشما بش.باشه-بلند دشم کتیرو ن از

؟یکنیم ينطوریچرا ا.ا-از جاش بلند شد زود

.رهیبگ یکه هزار تا چشم منتظره تا ازم سوت ییااونم تو ج.دردسر ندارم يبهتون که گفتم حوصله -

.رمیم.خب باشه یلیخ-نیامیبن

.نگاه کردم بهش

بعد از تصادفت بهت زنگ بزنم و حالتو  خواستمیم.میخواهرت فرصت نشد باهم حرف بزن یتو عروس.حالتو بپرسم خواستمیفقط م-نیامیبن

مواظب .ومدیخوشت ن نکهیمثل ا یول.باهات حرف بزنم دمتیرودر رو دمنم گفتم هروقت .یباراد گفت ممکنه ناراحت بش یبپرسم ول

.خودت باش

استاد؟-سمت ساختمون که صداش زدم رفتیداشت م.شد و حالم از خودم بهم خورد شیبهم داد که دلم ر حاتویتوض نیمظلومانه ا انقدر

.اخماش تو هم بود.طرفم برگشت

بهتر از من  نجارویا طیشما که خودتون مح.بدم یبهونه دست کس خوامینمفقط .ناراحتتون کنم خواستمینم.خوامیمعذرت م-

.خودتونم دردسر درست بشه يممکنه برا.نیشناسیم

.چشمک ازم دور شد هیرو لبش نقش بست و با  یلبخند پررنگ.حرفارو بزنم نیمنتظر بود تا هم انگار

.خودت کمکم کن ایخدا.مکتیدوباره نشستم رو ن یحالیب با

51
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.استادا سرکالساشون بودن ي هیبق نکهیمثل ا.دیرو اونجا د یدفتر که شد فقط دکتر توکل وارد

حالتون چطوره؟.سالم دکتر--

حالت چطوره؟.سالم پسرم-یتوکل

ن؟یشما چطور.ممنون--

.میکنیدست و پنجه نرم م یبا زندگ.گهید هیریپ.منم خوبم-یتوکل

.55 يتو نیتازه رفت.نیرندا یشما که سن.هیچه حرف نیبابا استاد ا يا--

آره؟  گهید يندازیمنم دست م گهیحاال د-دیخند یتوکل

.دمیرو به خودم نم یجسارت نیمن جرات همچ--

.رو سرشون ذارنیبرسم دانشجوهام کالسو م رید قهیدق 5اگه .برم دیبا گهید.دمتیخوشحال شدم د-از جاش بلند شد یتوکل

.نیمواظب خودتون باش.نطوریمنم هم--

و  مکتیهمون ن يدوباره نشسته بود رو.بود دشیکامال تو د تایآن.دانشگاه نگاه کرد اطیاتاق و به ح يرفت موند کنار پنجره  یرفتن توکل با

.حرفاش افتاد و لبخند زد ادی.سرشو گرفته بود تو دستاش

.مثبت واسه من ازیامت هی!کنه؟یپس بهم فکرم م--

 کاریداره با خودش چ-دیچشمشو محو کنه لبخندش پر ریز يهم نتونسته بود گود شیبا آرا یکه حت دشیصورت رنگ پر يادآوریبا  اما

چندماه انقدر الغر شده؟ نیکه تو ا کنهیم

.باز کرد  فشویاز کنار پنجره رفت کنار و ک.از جاش بلند شد و وارد ساختمون شد تایآن

*******

.شام ایب اتیآن- يشاد

.نیما بخورش.ستیگشنم ن-رو سرم دمیکش پتورو

. یشیم ضیمر ينطوریا.ينخورد يزیتو که ظهرم چ-گفت دمیجد یهم اتاق نگار

.نیشما بخور.الیخیب.اشتها ندارم-

.میما بخور نییایب.گهید خورهیم يزیچ هی ادیگرسنه اش باشه خودش م.نیدار کارشیچ-مزخرفشو پخش کرد يهم صدا نینازل

.خورد واسه من يدرد هیمدت به  نیا بالخره تو یول.زدیحالمو بهم م.چرت ي دختره

 نیا لیتا دل کردیم ينگران و مضطرب هرکار يشاد.از سکوتم سر کالسا متعجب بودن امیهم کالس.تو چشم بود يادیز گهیخرابم د حال

ه هم متوجهم عارف یول کردنیبهم نم یتوجه ادیبودن و ز یعاشق يکه تو حال و هوا هیعرفان و هان.خوردیبفهمه به بن بست م تمویوضع

دو ترمو بره خونه  نیا يکه پدر و مادرش اصرار کردن شاد یموقع یحت.بود بیبراش عج یلیخ نیو ا.ذاشتمینم دسر به سر بارا گهید.بود

حوصله و کالف  یب یکرد اما وقت تمیسربه سرم گذاشت و مثال اذ یبره و کل يقبول نکرد فکر کرد من نذاشتم شاد ياونا بمونه و شاد ي

خانوادش دوبار تاحاال شام دعوتش کرده بودن و هربار از .شد شتریگرفته تعجبش ب مویتصم نیخودش ا ينداره و شاد یبه من ربط گفتم

رو پاگشا کرده  يکه همون تابستون شاد نیامیبن يخانواده .چوندمشونیو مزخرف پ یالک يبه بهانه ها يمنم دعوت گرفته بودن اما هرسر
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حرفاش و  نیب دمیزود پر.نذاشتم حرفش کامل تموم شه یحت کردیف میداشت واسم تعر یاما وقت.رو يدن شادبار دعوت کر هیبودن هم 

تو دانشگاه .و مجبورم کنه باهاش برم یبگه تو هم دعوت دمیترسیم.نگه يزیچ گهیو خودمم رفتم حموم تا د.گفتم خوب بهت خوش بگذره

 لشیبود و باراد برخالف م نیا يشاد يخواسته .و عارفه و عرفان هیالبته به جز هان.و باراد باهم ازدواج کردن يخبر نداشت که شاد یکس

.رو قبول کرد يشاد يمسخره  يخواسته  نیا

 ریینگاهاش بهم تغ کردمیاحساس م.تا بهونه دستش ندم خوندمیدرسشو م.نداشته باشم یبرخورد چندان نیامیبا بن کردمیم یسع حداالمکان

من .خودم باشه الیفکر و خ ي دهییهمش زا دمیکه تو چشماش د يزیچ دمیترسیاما م.نگاهشو بخونم تونمیه مک کردمیحس م یحت.کرده

.حرفا خام کرده باشم نینبوده باشه و من فقط خودمو با ا يزیچ دمیترسیم.نداشتم هیبق نگاهتو خوندم  يتجربه ا چیه

 نکهیمثل ا یبه کار من نداشته باشن ول يهم کار هیوست داشتم که بقنداشتم و د یبه کار کس يکار.رفتنیو م ومدنیپشت سرهم م روزا

 یخودمو زده بودم به ب یول.یواقعا هرک یعنی یهرک گمیم.به من دادیم ریگ ومدیم رفتیم یهرک.محال بود يآرزو  هی خواستمیکه م يزیچ

کتابا و جزوه هامو انقدر  یحوصلگ یباعث شده بود از ببود که  نیکرده بود ا جادیبرام ا تیوضع نیکه ا یتنها خوب.دنبو المیخ نیع.يعار

حوصلم سر بره و از  ذاشتمیعنوان نم چیبه ه چوقتیکه ه یمن.واقعا مسخره اس.بخونم و مرور کنم که خط به خطشو از حفظ بشم

که مامان بهم زنگ  ییهاموقعه .نشستم بودم سر درس و مشقم یحوصلگیحاال از ب کردمیاتفاقارو درست م نیمسائل جذاب تر نیمزخرفتر

که پشت تلفن به  دمیشنیرو م يپچ پچ شاد يوقتا هم صدا یبعض.نگرانش نکنم نیاز ا شتریصدامو سرحال نشون بدم و ب کردمیم یسع زدیم

فته بهش گ.با حرف زدن آدمم کنه کردیم یو سع زدیبهم زنگ م هرروز بایآرزو تقر.نیحالش خوبه و بهتره و نگرانش نباش گفتیمامانم م

و  دیخند یحرفو بهش زدم پشت تلفن کل نیکه ا يروز.عشق کودکانه و زودگذر بود هیعشقمم  نیفراموش کردمو به قول تو ا نویامیبودم بن

انقدر بچه و احمقم .آره من هنوز بچه ام.زدم وزخنداما تو دلم بهش پ دمیبچه رو چه به عاشق شدن؟منم باهاش خند يمسخره ام کرد که تو

.پسر دست بکشم هیاز  متونیکه نم

و امار  زدیزنگ م لیاون اوا.کردیخونه و مامان رد م زدیآرزو خواستگار بود که مدام زنگ م یبعد از عروس رفتیکه انتظارش م يهمونطور

منو  مشیبه خودش زحمت نداد واسه بق گهیهستن رد کردم د یبپرسم ک نکهیتا شونو بدون ا 4/5 یوقت یول دادیخواستگارارو به خودم م

.دخترم قصد ازدواج نداره گفتیپشت تلفن م نخودش همو.خبر کنه

*****

کالس فوق  نیامیبا بن 12ساعت .قهیو ده دق 8.نگاه کردم مویچشمامو به زور باز کردمو ساعت گوش.شدم داریازخواب ب ادیز ياز گرما صبح

حوله رو از رو .و خنک شم رمیدوش بگ هیشتم و رفتم حموم تا سروصدا لباسامو وردا یب.دانشگاه میرفتیزودتر م دیو با میالعاده داشت

دونه  نیسر صورتم اومده بود؟خاك تو سرم ا ییمن بودم؟چه بال نیا.شدیباورم نم.جا خوردم نهیتو آ افمیق دنیکه با د ارکن دمیصورتم کش

.هیچه وضع گهید نیا.ایخدا يه؟وایچ گهیها د

.کندیخوابشو بهم زدم پوستمو م نکهینبود وگرنه بخاطر ا نیشکرخدا نازل.دنیختشون پرو نگار زود تو ت يشاد دمیکه کش یغیج با

؟یکشیم غیج تا؟چرایشده آن یچ- يشاد

سرم اومده؟ ییشدم؟چرا بال یشکل نیچرا ا.صورتمو نیبب يشاد- هیگر ریترس زدم ز از

.بده میتا دلدار شمیهم موند پ يدرو خبر کنه و شا ینگار زود رفت خانوم نعمت.جا خوردن افمیق دنیاز د جفتشون
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 یمتخصص پوست داشت صورتمو بررس هیو مثل  افمیکه زوم کرده بود رو ق یو به صورت متفکر خانوم نعمت ختمیریآروم اشک م آروم

.کردمینگاه م کردیم

.فکر کنم سرخکه-ینعمت

؟یــــــــــــــیچ- هق آرومم دوباره بلند شد هق

.سکته نکردم که بابا.دادیمنو ماساژ م يل زده بود بهم و نگارم داشت شونه هاز دهیپر يبا رنگ و رو يشاد

؟یسرخک گرفت تیتو بچگ-ینعمت

.ستین ادمی.دونمینم-باال دمیکش دماغمو

.همون سرخک باشه دمیاحتمال م ینگرفته باش تیاگه تو بچگ.زنگ بزن از مادرت بپرس-ینعمت

ن؟یسرخک گرفت یبچگ ؟تویشماها چ نمیبب-و نگار گفت يبه شاد رو

.نه ایکه گرفتم  دونمیپس چرا من نم.گفتن آره جفتشون

نداشته  کیبرخورد نزد تایبا آن یکه کس نیمدت مواظب باش نیبهتره تو ا.کنهینم تیبهتون سرا.نیخب پس شما نگران نباش-ینعمت

.کنه تیسرا هیممکنه به بق.باشه

تا خوب بشم؟ کشهیچقدر طول م-پاك کردم اشکمو

االنم حاضر شو با .ببر یپزشک یبعدا گواه.هفته رو نرو سر کالسات هی نیا.یشینگران نباش خوب م.هفته حداکثر ده روز هیحداقل -یمتنع

.مارستانیبرو ب يشاد

بود که خودم داشتم کم  یبدبخت نهمهیا.واریسرمو بکوبم به د خواستمیفقط م.دکتر پوست معلوم شد که بله سرخک گرفتم ي نهیاز معا بعد

 یزنگ گوش يصدا میدر اتاقو که باز کرد.و برگشتم خوابگاه میبعد از گرفتم داروهام دوباره آژانس گرفت.هم بهش اضافه شد یکی نیا

باراد  زدمیهمونطور که حدس م.برداشت زیم ياز رو لشویزود کفششو دراورد و موبا.جا گذاشته بود لشویکه موبا دیهمتازه ف.ومدیم يشاد

.بود

ـــــــه؟بلـ- يشاد

........-باراد

جا گذاشته بودم خوابگاه؟ مویگوش- يشاد

..........-باراد

.رونیآره رفته بودم ب- يشاد

.........-باراد

.مارستانیب- يشاد

.........-باراد

.گمیبهت م دمتیحاال د.نشده يزینه چ- يشاد

.......-باراد



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٣

.شهیتکرار نم گهید زمیچشم عز- يشاد

..........-باراد

.نه فکر نکنم- يادش

..............باراد

.برم  دیاالن با.گمیبعدا م- يشاد

.........-باراد

.خدافظ.تو هم مواظب خودت باش.زمیباشه عز- يشاد

 ریپاشو لباستو عوض کن بعد بگ- بود نگاه کرد دمیرو تخت دراز کش رونیتماسشو قطع کرد به منکه همونطور به لباس ب نکهیاز ا بعد

.بخواب

.کنمیبعدا عوض م.حوصله ندارم- گفتم یحالیب با

.بازومو گرفت و مجبورم کرد از رو تخت بلند شمم. جلو  اومد

.گهید کنمیگفتم بعدا عوض م.کن تیحال ندارما بازم اذ ینیبیم.گهیول کن د ياه شاد-

.يو بخورکه بعدش قرصات يبخور کنمیدرست م يزیچ هی رمیمنم م.برو لباستو عوض کن .نمیغر نزن بب- يشاد

که درست کرده بود قرصامو انداخت تو  یمزخرف يبعد از خوردن غذا.که گفتو انجام دادم ییگفت و گفت تا آخر کالفه شدم و کارا انقدر

 تونستمیحداقل م ينطوریا.نذاشتم و به زور فرستادمش دانشگاه یگرفته بود کالس امروزو نره ول میتصم.حلقم و دست از سرم ورداشت

.کنم تفادهوه هاش اسبعدا از جز

********

52

 یکرد نگاهش اصال به سمت یسع.دانشجوها به احترام ورودش بلند شدن يهمه  شهیطبق معمول هم.وارد کالس شد 12سر ساعت  درست

.نهیاشو بب دهیطاقت نداشت دوباره صورت الغر و رنگ پر.نره نهیشیم تایکه آن

 یلیخ.دانشجوها و و اسماشونو خوند یاسام ستیدستش رفت سمت ل ياراد ریبار غ نیا کردینم ابیحضور غ چوقتیکه ه شهیهم برعکس

.تایبه اسم آن دیزود رس

خانوم پارسا؟--

پارسا؟ تایخانوم آن-دوباره و بلندتر خوند.جواب نداد یکس

نگاه  یها و روح يبه دوتا محمد.نبودن چکدومشونیه ينه شاد تاینه آن.سرشو بلند کرد و و نگاهشو تو کالس چرخوند.دینشن یجواب بازهم

.اسمارو خوند ي هیگذاشت و بق یاسمشو خال يجلو.از اون دوتا ندارن ينگران اونا هم معلوم بود که خبر ي افهیاز ق یول.کرد

نفس  از نفس.تو چارچوب در قرار گرفت يبذاره دوتا ضربه به در خورد و دنبالشم شاد یو خواست جلوشو خال يبه اسم شاد دیرس نکهیهم

سرانجام  یهم پشت سرش وارد شه که با بسته شدن در پشت سرش انتظارش ب تایمنتظر بود آن.دهییدو رویاز مس کمیزدنش معلوم بود که 

.موند
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د؟یدیاجازه م.استاد دیببخش- يشاد

.شدینگران م تایداشت از نبودن ان گهید.سرجاش نهیدست بهش فهموند که بره بش ياشاره  با

دراورد و زنگ زد  شویاالن باراد خودش کالس داره گوش نکهیتوجه به ا دونیب.رونیکرد و خودشم رفت ب لیکالسو تعط شهیاز هم زودتر

.بهش

.رمیگیمن بعدا خودم باهاتون تماس م-دیچیپ یباراد تو گوش يصدا

.زنگ بزنه يبه شاد گرفت میبعد از چند لحظه تصم.تو دستش فشار داد شویو حرص موبال تیبا عصبان.رو قطع کرد یگوش.تق

ن؟ییبله بفرما- دیچیپ یتو گوش يشاد يسه تا بوق صدا بعداز

.نمیامیبن.يالو شاد--

.شناختم.سالم- يشاد

حالت خوبه؟.سالم--

؟يتو چطور؟سرکالس سرحال نبود. ممنون خوبم- يشاد

؟ومدهین شیکه پ یمشکل.بود ومدهیهم که امروز ن تای؟آنيشد يزیچ.ياتفاقا تو هم پکر بود--

.شده ضیراستش مر.آره یعنیخب .نه- يشاد

؟یضیشده؟چه مر ضیمر-دیزود پرس.گرد شد چشماش

.میدیامروز صبح فهم.سرخک گفته- يشاد

.باشه گهید يماریب هی دی؟شایکجا مطمئن ؟سرخک؟ازیچ--

.سرخکه دکتر گفت.اش کردن نهیمعا مارستانیب میامروز صبح رفت.نه-که اشتباه نکرده دادیناراحتش نشون م يصدا

حاال حال خودش چطوره؟.یلعنت--

 ششیخواستم بمونم پ.کردیداشت از غصه دق م.صورتش دونه زده يهمه .که حالش خراب بود حاال بدتر شده ينطوریهم.افتضاح-شادس

.نذاشت یول

 هیو سربه سر بق نهکیاصال شلوغ نم گهید.شده؟همش ساکته ينطوریچرا ا یدونیتو م نمیبب-ختیشد و با دستش موهاشو بهم ر کالفه

.الغرم که شده.ذارهینم

خودمم .ستین نطوریا یبخاطر ازدواج خواهرش ناراحته ول کردمیاحساس م لیاوا.گهیبهم نم يزیچ پرسمیهم ازش م یهرچ.دونمینم- يشاد

.نگرانشم

.که مزاحمت شدم دیببخش.دستت درد نکنه.باشه-لحظه ساکت موند چند

؟يندار يکار گهید.کنمیخواهش م- يشاد

.خدافظ.مواظب خودت باش.نه--

.خدافظ.نطوریتو هم هم.ممنون- يشاد
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چندبار .نه ایو دودل بود که به خودش زنگ بزنه  چرخوندیتو دستش م لشویموبا.کنارش یگذاشت رو صندل فشویو ک نیتو ماش نشست

.نیانداخت رو داشبورد ماش شویقطع کرد و گوش کنهیاالن داره استراحت م دیشا نکهیبا فکر ا تیدرنها یشماره رو گرفت ول

********

االنم فقط چندتا دونه رو صورتم مونده که دکتر گفت تا فردا پس فردا .انجام دادم ویکه گفت ییکارا يهمه .مامان جان گفتم که خوب شدم-

.شهیخوب م

 دگهیو هم یکنیبغلشون م ینیبیم قاتویرف یاز بس وقت.با دوستات دست نده گهینرو و د رونیب ادیز.بازم مواظب خودت باش.خدا کنه-مامان

.گهید يشد ضیمر ينطوریا نیبوسیرو م

.برم؟بخدا کالس دارم تونمی؟ميندار يا گهیامر د.چشم ياونم به رو-

؟يندار يکار گهید.باشه-مامان

.خدافظ.هیسالم برسون به بق.نه قربونت برم-

.خدافظ-مامان

.ببندم مویتونو خم شدم تا بند ک فمیانداختم تو ک مویگوش

.يکردیکاش امروزم استراحت م يا- يشاد

که خودمون کنار در  يا نهیتو آ.شهینم یچیه.الیخیب.دارم بتیغ یکل شمینطوریهم.شدینم یفقط بخورم و بخوابم ول دادمیم حیخودمم ترج-

.که کردم محو شده بود یشیتا دونه رو صورتم مونده بود که اونم با ارا4/5فقط .به صورتم نگاه کردم میوصل کرده بود

زم؟یعز میبر-نگاه کردم يشاد به

.میبر-لبخند زد اونم

.باشم دهیرو ند نجایانگار چندسال باشه که ا.دمیکش قینفس عم هی میدانشگاه که شد اطیح وارد

.نجایدلم تنگ شده بود واسه ا.شیآخ-

تنگ شده؟ نجایدلت واسه ا یگیبازم م نمیسرکالس و استادا حالتو گرفتن بب میحاال که رفت-دیخند يشاد

 شتریب.بهم کمک کرد یلیخ یضیمر نیا.یچه سالمت جسمان یچه از نظر روح.بهتر بود یلیحالم خ.نگفتم يزیچ گهیزدم به بازوشو د آروم

تو جونم  يترسخت تر و بد يماریب تونهیبهم بفهمونه که اگه بخواد م خواستیم دیشا.بود که خدا واسم درنظر گرفته باشه هیتنب هی هیشب

 ي هیحال بودم بق یاز دوروز اول که تب داشتم و ب ریغ.خوشحال بود يشاد.خودم لذت ببرم یو از زندگ امیبه خودم ب کهپس بهتره .بندازه

غصه خوردم و  یبسه هرچ گهید.بسه.ازش لذت ببرم دیچرا نبا ینوتو اوج ج.منه یزندگ نیا.دمیخندیو م گفتمیم کردمیکه استراحت م یمدت

.گهینخواسته د گهیاگه نخوادم که د.میخوریبهم گره م نیامیبناگه خدا بخواد منو .ختمیشک را

ترم  نیرو ا 3 یصنعت يهم خوشم اومد که حسابدار يشاد استیخب از س یول.ناراحت بودم یلیخ میترم با باراد کالس نداشت نیا نکهیا از

.ورنداشت که ترم بعد عشق و حالش به راه باشه
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خانوم  هی.مهندس صدر استادشه.شهیمربوط م وتریکه به کامپ نهیچون بخاطر ا دیشا.ادیدرس خوشم م نیاز ا.وتریکاربرد کامپو  یمبان

مثل خودم  شیرابط عموم.کنهیارتباط برقرار م هیراحت هم با بق یلیو خ هیمیصم یلیبا دانشجوها خ.متشخص و با کالس و صد البته باحال

حال احوالتون چطوره؟.ارازل اوباش.به به-آخر کالس زود رفتم طرفشون يایندلبچه ها رو ص دنیبا د.ستهیب

 تیممکنه بهت سرا.هیهان.ا- عرفان زود عکس العمل نشون داد.بلند شد بغلم کرد یهم با خوشحال هیو هان دیکش يخفه ا غیج دنمیبا د عارفه

.کنه

کردنته؟ یابراز خوشحال يبه جا ورشعیب-تو سر عرفان دمیکوب فمیو با ک رونیاومدم ب هیبغل هان از

.يموهامو خراب کرد.نهوید يا- به موهاش دیکش دست

.دمیبریوگرنه سرتو م حالمیب کمیبرو خدارو شکر کن که هنوز -

.هم سمت راستم يعارفه سمت چپم بود و شاد.امونیرو صندل میو خنده نشست یشوخ با

.دلم واسه گونه ها تنگ شده بود.دمتیحوصله د یمدت کسل و ب نیو ابسکه ت دیپوکیداشتم م گهید.يدوباره سرحال شد- عارفه

به  يوا گهید.کردنیگردو باد م ياندازه  زدمیم یلبخند معمول هی یوقت یگونه هام بود که حت کردیجلب توجه م یلیکه خ يزیصورتم چ يتو

.دنیحال خند

.نباشنگران .خوبم گهیاالن د.ادیم شیواسه همه پ.هیبحران روح-زدم لبخند

.میو به حواسمونو جمع اون کرد میساکت شد گهیکه وارد کالس شد ما هم د استاد

که گفتم موافقت  يبه شاد.میبچرخ ابونارویخ کمی میبه سرم زد بر رونیب میاز کالس که اومد.بود یهمون مبان میکه امروز داشت یکالس تنها

پشت تلفن  ياز بحث شاد.میچوندیعرفانم که به زور پ.میرفتیم هیا عارفه و هانماهم ب.قرار شد زنگ بزنه به باراد بگه که نگران نشه.کرد

 یول.بدبخت يبره دختره  تونهینم گهیگردشم د هی.مایکرد يریعجب گ.ادیب خوادیداده که خودشم م ریکه باراد گ ودمعلوم ب

بالخره  نکهیمثل ا.اونوقت منه خنگ هنوز عضبم.دهاالن چندماهه که متاهل ش يشاد شهیباورم نم.چه باحال يوا.شوهر نکنه خواستیم.حقشه

از خداخواسته به  هیهان نمیواسه هم.ادیم نمیامیمطمئن بودم که بن بایتقر.ادیکنه تا خودشم ب شیراضرو کم کنه و  يشاد يباراد تونست رو

.ادیاونم ب خوادیعرفان زنگ زد تا اگه م

-انقدر سربه سر باراد گذاشتم که آخرسر ذله شد و گفت.بهم خوش گذشت.شدیم مبهتر نیامیبن يبا فاکتور گرفتم نگاها.بود یخوب روز

.دختر يکرد می؟روانيریبگ یتو دوباره افسردگ شهینم

عرفان پشت سرمون حرکت  نیو عارفه و عرفان هم با ماش هیهان.میبود نیماش هیتو  نیامیو باراد و بن يمنو شاد.قهقه ام بلند شد يصدا

.هیحافظ میقرار بود بر.کردنیم

پشت سرهم فال  یبه دست داشت ه وانیهم د يشاد.خوندمیسنگ قبرشو م يشعر رو شهیمزار حافظ نشسته بودمو داشتم مثل هم کنار

و واسه سرانجام عشق  داشتیحافظو برم وانید یه شیعاشق لیمهکامه افتادم که اون اوا ادی تیتو اون وضع يشاد دنیبا د.گرفتیم

.رفتگیخودشو مهرزاد فال م

.يریگیتو فال نم- يشاد

.نچ-
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ه؟یحافظ میبر یگیم رونیب مییایچرا هردفعه که م يریگیفال نم چوقتیآخه تو که ه- يشاد

و بدبخت  زمیتو سرم بر یقراره چه خاک ندهیحافظ بگه درآ ستیالزم ن.میبگرد میاومد.ایکاریره؟بیفال بگ دیبا هیحافظ رهیم یمگه هرک-

.خوشبخت ای شمیم

.تو سرم زمیریم یمن چه خاک نمیبب وانویبه من اون د بدش-هیهان

خودتو عالف  ينطوریا نکهیا يبه جا ؟يخندیم یواسه چ.کوفت-چپ چپ به عرفان نگاه کردم.خنده ریز میهممون زد هیحرف هان نیا با

.يایاز پس مخارجش برب یزن گرفت گهیبرو بگرد دنبال کار که دوروز د یبچرخ کاریو ب یکن

 نیخب من معموال ا یول.برمیزد و با چشم اشاره کرد که الل شو وگرنه سرتو م یلبخند زورک هیمعذب بود  نیامیباراد و بن يلوکه ج عرفان

.شهینم میحرفا حال

؟یخودت هم تو فکرش یعنینگاه  نیآها ا-

.نکهیفظ شده مثل ابدجور دست به دامن حا.هم که سرش تو کتاب بود هیهان.دیخندیم يعارفه داشت نخود.گاز گرفت لبشو

.کنمیواست م يفکر هیخودم  شیپ ایحافظ مرادتو نداد ب.جون ناراحت نباش هیهان-

.مژده داد بهم.تخت التیخ-تا بناگوشش باز بود ششین.از رو کتاب بلند کرد سرشو

.کردم گفتم نه تیمن خر یه.تازنگ زد گف نهمهیا ؟مامانميمژده ها به ماهم بد نیاز ا شهیم یچ ایخدا-بلند کردم رو به آسمون دستمو

نه؟ یگفت ویچ-باراد

.گهیهمونو د-

ه؟یمنظورت از همون چ نمیواضح حرف بزن بب-باراد

؟یدونیهم نم نارویتو هنوز ا.شوهر یعنیبابا جان همون -

ازش گرفتم و نگاهمو به  چشمامو.کردیما نگاه م يکه با خنده داشت به ادا اطوارا نمیامیبن.به صورتش تا خندشو کنترل کنه دیکش دستشو

.خراب شم نجاینذار ا.بده رویهم بهم ن گهیدوساعت د یکیفقط  ایخدا.دوختم نیزم

53

 ینگاه کل هیروز استراحتم باعث شده بود کتابامو  10.بودم ریاخ ياتفاقا نیا ونیهمشو مد یعنی.کرده بود يریچشمگ شرفتیپ درسم

ترم  نیا میگذروندیدرس خوندن خوش م يو به جا میول بود ابونایل که همش تو خقب يبا شروع شدم امتحانا برعکس ترما.بندازم

درست  کمی خواستیو با خواهش و التماس م زدیکنم هرروز زنگ م یتنبل خوامیبازم م کردیکه فکر م مانما.میخودمونو تو اتاق حبس کرد

که درس  شیبرعکس ترم پ.کردیکه نم کردیامو باور نمدرس خونمیکه بخدا دارم م ومدمیم هیهرچقدرم قسم و آ.درس بخونم یو حساب

که باال  نیامیبن.جا کمم آوردم یحت.ورقمو پر کرده بودم.بود یصنعت يحسابدارامتحانمون  نیبار آخر نیامتحانمون بود ا نیاول نیامیبن

 هیدراومد و با لبخند  يبه حالت عادورقم اول چشماش گرد شد بعد کم کم  دنیبا د کردیو به ورقه هامون نگاه م رفتیرژه م یسرمون ه

.ها نهیبیم یکی گهیخنگ نم يپسره .خاك تو سرم.چشمک اروم بهم زد

.میشیو راحت م مونیسر خونه زندگ میگردیبعدش برم.ترم مونده هیفقط .ترمم تموم شد نیا.شیآخ-زدم اطیچرخ تو ح هی

؟يدیامتحان نم یواسه کارشناس-مقنعشو رو سرش جابه جا کرد يشاد
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.زنمیم النویدانشگاه گ یچرا ول-

؟یکنیم یشوخ-رو هوا موند دستش

دارم بچه؟ یمگه من با تو شوخ-

؟یزنینم رازویش گهی؟دیهمونجا درس بخون يخوایواقعا م...واقعا یعنی- يشاد

مگه مغز خر خوردم؟.نچ-

؟یچ يآخه برا- يشاد

حال ندارم  گهیخودم د نکهیدوم هم ا.گهینم یچیه کنهیم ییدوسالم آقا نیهم.انجیا امیامکان نداره بذاره ب گهیبابا د نکهیا کی.لیبه دو دل-

.آسون تره النیتو دانشگاه گ یقبول.رازیصبح تا شب خر بزنم واسه داشنگاه ش

.مونمیکه من تنها م ينطوریا- پکر شد يشاد

؟یحاال چ یول.دپسرده و ناراحت بودم که اومده بودم آستارا چقدر لیرفته؟اون اوا ادتیمنو .یکنیزود عادت م.ناراحت نباش-

سمت  میقرار بود فردا صبح حرکت کن.میکردیجمع م المونویخوابگاه و وسا میگشتیبرم دیبا.معلوم بود بدجور رفته تو فکر.نگفت يزیچ

ون واسه خونه و دلم يهم من هم شاد یول میبمون رازیاصرار کرد که ش یلیباراد خ.میدو ترمو خونه باش نیب يدو سه هفته  نیا.خونه

 يپسره انقدر غر زد به جون شاد.میشام دعوت داشت.باراد يخونه  میشب رفت.میزودتر برگرد میدادیم حیترج.دخونوادمون تنگ شده بو

اگه دستتو نذاشتم تو  یول.دلتو واسه امشب صابون دونمیمن که م.دارم برات آقا باراد یول.میرو اونجا باش يکرد شب اخر شیتا آخر راض

.نشون نمیخط ا نیا.احن

داشته  لیجاها فام نجوریچقدر خوبه که آدم ا شیآخ.اونا باشه يخونه  المونیدو سه هفته وسا نیقرار بود ا نیتو ماش میگذاشت ساکامونو

دم به نداره  یپسره خونه زندگ نیا دونمیمن نم.نگفتم يزیچ یاخمام رفت تو هم ول نیامیلکسوس بن دنیبا د میکه شد اطیوارد ح.باشه

.مجردش بچرخه يقایبا رف یکه ه ستیمجرد ن.باراد زن گرفته گهید گهین باراده؟نمیور دل ا قهیدق

.ومدیاونم خوشش م.جون يسور گفتمیو بهش م کردمیگرفته بودم مامانشو به اسم صدا م ادی ایتازگ.باراد و بهار اومدن استقبالمون مامان

.میمواظب باش دیبا.  میخانوم شد نیا يوارد قلمرو.ستیبردار ن یشوخ گهید نجایا.بره تو يعقب تا اول شاد موندم

.سالم مامان- يشاد

.يخوش اومد.یخسته نباش.زمیسالم عز-جون يسور

بازم چشم و ابرو اومد که چته؟من  شین دنیباراد با د.کردمینگاه م بایجذاب و ز يصحنه  نیمنم داشتم با خنده به ا.کردن یهم روبوس با

.کردم کیجون سالم عل يکه رفت سمت بهار منم رفتم جلو با سور يشاد.به تو چه شهیم ای یچیه شهیم شیمعن ایحاال .اختم باالابرومو اند

.نیشیم ضیشمام مر.جون ينه سور يوا-عقب دمیصورتمو ببوسه که خودمو کش خواست

؟يخوب شد گفتیکه م ي؟شاديمگه خوب نشد-جون يسور

.نکنه تیسرا هیکنم به بق اطیان گفت احتمام.نه کامل یخوب که شدم ول-

.من سرخک گرفتم.نگران نباش-يسور
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از  میکه شد ییرایوارد سالن پذ.کردم یو بعدشم با بهار سالم احوال پرس دمیدو طرف صورتشو بوس.ستین یخنده گفتم خب پس مشکل با

به  یچشم ریز.امیمهمون دارن امکان نداشت ب دونستمیه ماگ.خانوادشم بودن.تنها نبود نیامیکنن؟بنیم کاریچ نجایا نایا.تعجب خشکم زد

.حواسش به من نبود و رفته بود بغل پدرشوهرش اصال.نگاه کردم يشاد

.گهید نیجلو بش ای؟بيچرا عقب موند-بهار

.ومدمیوگرنه نم.نیمهمون دار دونستمیمن نم-

.که ستین بهیغر.گهید انوشهیعمون ک.مهمون کدومه دختر-بهار

.زشت شد.گفتیکاش باراد بهم م.خره زشت بودبال.یهرچ-

.نمیجلو بب ایب.ينبود یتو که انقدر خجالت تایآن-بهار

.سالم-از بهار جدا شدم و رفتم جلوتر کردیپدر باراد که اسممو صدا م يصدا با

.يخوش اومد.سالم دخترم- پدرباراد

.میمزاحمتون شد دیببخش.ممنون عمو جان-

.یگیم یچ نیبب.نجاهایا يشب اومد هیمدت حاال  نهمهیبعد از ا.دختر  هیچه حرف نیا- کرد یمیمال اخم

زن  نیانقدر که من از ا.برادر و زن برادرشم بودن.کردم کیهم سالم عل نیامیبن يرفتم جلوتر و با خانواده .نگفتم يزیچ گهیزدمو د لبخند

هرچقدر خودش نچسبه دخترش عسل واقعا مثل .اه اه.هیانگار ک رهیگیخودشو م يجور هی.متنفر بودم از سوسک متنفر نبودم نیامیداداش بن

هم  یلیخ.باحاله.مهربونه ادینه ز.نه بد اخالقه.هیجور هی.ادیخوشم م نیامیاز مامان بن یول.رهیمامانش براش بم شاالیا.و جذابه نیریعسل ش

.میتا لباسامونو عوض کنباال  يطبقه  میرفت یو سالم احوال پرس ییبا تموم شدن مراسم خوش آمد گو.باحاله

 نیکه ا نمیامیبن. نیامیکه بهش رفتم حساب کار دستش اومد و نشست ور دل بن يکه با چشم غره ا ادیب يخواست دنبال منو شاد باراد

.خنده ریزد ز زیر زیر دیحرکتمو د

مهمون دارن؟ نایا یدونستیتو م-يبه شاد دمیاتاقو که پشت سرم بستم باز پر در

چطور مگه؟.انیب دیباراد گفته بود شا-رو تخت گذاشت فشویک

ام؟ین یبه من بگ يمردیم.مرگ و چطور مگه-

آخه؟ یچ يبرا.وا- يشاد

؟یخونواده رو بگ نینسبت من با ا قایدق شهیومدم؟میم دیبا یچ يبرا-

االنم .يومدیدبار دعوتت کردن نکه چن ينطوریشد؟همیچقدر زشت م یدونیم يومدیتازه اگه نم.گهید نجایا میشب اومد هی.برو بابا- يشاد

.شدیافتضاح م گهید يومدیاگه نم

.نییپا میبعدشم باهم رفت.لباسامو عوض کردم یدرعوض با اوقات تلخ.نگفتم يزیچ گهید.گفتیم راست

ن؟یکنیصبح ساعت چند حرکت م-دیپرس يجون از شاد يسور میمبال که جا به جا شد رو

.شهیم داریساعت چند از خواب ب تایآن دید دیالبته با.10.میو ن9ساعت - يشاد

.ندارم یمشکل.خوابمیم رمیگیراحت م الینه؟من که امشب با خ گهیمنظورت به خودته د- از رو نرفتم یخجالت گر گرفتم ول از
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.خنده ریزدن ز همه

.پرروها.حقشونه.کردیچپ چپ بهم نگاه م.به باراد نگاه کردم .اون بود که قرمز شد نباریا

گه؟ید نیرفتیبعد م نیموندیروز م ه؟چندیحاال چه عجله ا-ار گفتشوهر به سام

سفر  هی یحت میاصال نتونست نجایا دمیاز اول ترم که اوم- خودم زود جوابشو دادم.بزنه يادیدوباره دهن وا کنه و حرف ز يشاد نذاشتم

.تنگ شده نایدلمون واسه مامان ا.خونه میچندروزه بر

.نیوندیدو روز م یکیکاش حداقل  يا یول-جون يسور

.میندازیدوماه دوماه لنگر م.کشهیدو روز نم یکیبه  میبمون میجون ما اگه بخوا يبابا سور يا-

.خنده ریهمه زدن ز بازم

نه؟ گهیبچه ها بود د يهمون جشن نامزد يبرا نجایا يکه اومد يبار نیآخر.نه و تو یشکیاونم ه.آره جون خودت- باراد گفت پدر

ست؟ین ادتونی.بارم واسه شام اومدم هیاز اون  بعد.نه عمو جون-

.با نمک بود اخمش

.داره ها ومدیتعارفم اومد ن.نیکنیتعارف م نیخودتون دار نینیبب.چشم چشم-

؟یترسونیمارو از مهمون که رحمت خداست م يدختر جون دار-جون عمو

.صاحب خونه ام کردمیتا حاال فکر م م؟منیمگه ما مهمون.وا-

.خنده رین زهمه زد بازم

.شنیخسته نم چوقتیه انتیاطراف.خوش به حالت.دخترم يدار يشاد ي هیچقدر روح- گفت نیامیبن پدر

هستن؟ یمن شاده پس استاد چ ي هیاگه روح.نینمونشه اشو دار هیشما که خودتون -

.هدیبهم دست م يحس بد.استاد صدام نکن گهیحداقل تو خونه د.تایبابا آن يا-اعتراض کرد نیامیبن

استاد؟ گهیبهت م شهیهم- نشسته بود گفت نیامیکه کنار بن عسل

.صدام نکنه ينطوریشدم از دستش بسکه گفتم ا یروان.آره-نیامیبن

صداشو  کیاز نزد ينطوریتاحاال ا.که چقدر واسم آشنائه کردمیعسل فکر م يداشتم به صدا.نییدر عوض سرمو انداختم پا.نگفتم يزیچ

.بودم دهینشن

شلوارم  بیاز ج مویگوش.از جام بلند شدم و رفتم سمت راهرو یبا معرت خواه.باعث شد حواسم جمع بشه میگوشزنگ  يصدا

.آرزو بود.درآوردم

.سالم آرزو-

.شده که یچ یدونینم تایآن يوا يوا-آرزو

افتاده؟ يشده؟اتفاق بد یچ- شدم نگران

.هم آره هم نه-آرزو

شده؟ یچ نمیآدم حرف بزن بب نی؟عیچ یعنی-
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کدومو اول بگم؟.بد یکیخوبه اون  شیکی.دوتا خبر دارم واست-آرزو

.اول خوبه رو بگو-فکر گفتم بدون

.عاطفه حامله اس-مقدمه گفت بدون

.و بهارو هراسون بکشونه تو راهرو يانقدر بلند بود که شاد دمیکه کش یغیج

؟يدیکش غیشده؟چرا ج یچ- يشاد

گم؟یراست م تایآرزو؟بگو مرگ ان یکنیم یشوخ-دیلرزیم یخوشحال صدام از.نگه يزیدست اشاره کردم که چ با

.امشب بهمون گفت یول دونستیچندروز بود که خودش م یعنی.دمیاالن فهم نیهم.گمیبابا به جون تو راست م-دیخند

خب مثال چرا زودتر نگفت که؟- تشر گفتم با

.کنه مونریغافلگ خواستیم.مییا نایبابابزرگ ا يآخه االن همه خونه -آرزو

دختره؟ نیدراورد ا ایجلف باز نیا نیبازم ا.چه جالفتا-

.بازم ایدراورد يخواهر شوهر باز-دیخند

گه؟یشده د یاه بگو چ-دیبهم پر نطرفیاز ا يشاد

.شمیدارم عمه م.عاطفه حامله اس-بهش گفتم رو

شم؟یحاال حاال ها بچه دار نم گفتیدروغ نگو؟اونکه م- تعجب گفت با

.آورده بود ریگخنگه مارو -

.دیخند بهار

؟يا؟مرداتیآن-دیکش غیج یاز پشت گوش آرزو

.چه خبرته دختر؟کر شدم.یییا-

.نگفت يزیچ گهیشد و د ساکت

نشده؟ شونیزیکه چ نایافتاده؟مامان ا یاتفاق یواسه کس نمیه؟ببیارزم خبر بده چ-

.همه حالشون خوبه.نگران نباش-آرزو

؟يه لبم کردجون ب گهیشده؟بگو د یخب پس چ-

.شده بود رهیچون مضطرب بهم خ.نگران شده زنمیکه دارم به آرزو م ییمعلوم بود از حرفا.بود شمیهنوز پ يشاد یرفته بود ول بهار

.فقط در حد حرفه.ستین یمهم زیچ.اینش یعصبان تایآن-آرزو

.به هما یختیر انه؟اعصابمویتو سرم شده  یچه خاک یگیآرزو م-کالفه شدم گهید

.کرد يراستش سپهر ازت خواستگار....راستش-داره دیبزنه ترد خوادیکه م یانگار تو گفتن حرف.لحظه مکث کرد چند

.نیو نشستم رو زم ستمینتونستم سرپا وا گهید.شل شد پاهام

چت شد؟ تایتا؟آنیآن- يشاد

حالت خوبه؟-آرزو
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اومدن خونه؟همشون بودن؟ یعنی-

.ارهیاگه بفهمه پدرمو در م.بهت گفتم دونهیاالنم نم.مامان نذاشت یزنگ بزنم ول خواستم بهت.شبید.آره اومدن خونه-آرزو

بهشون نگفت؟ یچینکرد؟ه يچکاریمامان ه-کردم بغض

معلوم بود که  ینگفت ول يزیچ.سپهرو قبول داره یلیبابا خ یدونیخب تو که م...بابا یرو دستشون ول ختیرو ر یآب پاک بایتقر.چرا-آرزو

.کرده ریهرو شسپ نمیهم.هیراض

.خدا يوا-

.یباهاش ازدواج کن کنهیبابا که مجبورت نم.ناراحت نباش-آرزو

.ستین دیبع یچیاز اون ه.مجبورم کنه دمیشا.از کجا معلوم-

.انگار که خودشم حرفمو قبول داشته باشه.نگفت يزیچ

آرزو؟ يندار يکار-

؟يایم یتو ک-آرزو

.سم اونجاخداکنه اصال نر یول.فتمیفردا صبح راه م-

ه؟یحرفا چ نیا.ریزبونتو گار بگ.نهوید-آرزو

.ستیخوب ن ؟حالميندار يکار.آرزو توروخدا-

.انقدر حالت خراب شه مکردمیفکر ن.گفتمیکاش بهت نم يا.مواظب خودت باش-آرزو

بفهمم؟ خواستمینم.یبالخره که چ-

.نگفت يزیچ

.مواظب خودت باش-

.خدافظ.نطوریتو هم هم-آرزو

.تو دهنم بخدا ادیشده؟قلبم داره م یبگو چ تایتوروخدا آن-شده بود رهیبهم خ دهینگران و رنگ پر يشاد.کردم قطع ویگوش

.نکرده یبابامم مخالفت.رفته بودن خونمون شبید.کرد يسپهر ازم خواستگار-بغض گفتم با

.از تعجب گرد شد چشماش

.یعوض يپسره .کنهیآخر سر کار خودشو م دونستمیم.دونستمیم-

؟یمامانت چ-کرد به خودش مسلط باشه یسع

......بابام یول.مامان گفته نه-

زود خودشو رسوند بهمون و خم  تمونیوضع دنیبا د.باراد اومد تو راهرو.حرفمو بزنم ي هیکرده بود نذاشت بق ریکه تو گلوم گ یبغض شدت

.شد جلومون

کنه؟یم هیگر چرا داره نیه؟ایشکل نیهاتون ا افهیق ؟چرايشده شاد یچ-باراد

.ستین يزیچ- يشاد
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.شمیبدبخت م یالک یفقط من دارم الک.ستین يزیچ.آره

آخه؟ دهیو روتون چرا پر ته؟رنگیچه وضع نیپس ا ستین يزیاگه چ-باراد

.حالت بهتر شد دیدراز بکش شا کمی میبر ایب-رو به من ادامه داد.کنمیم فیبعدا واست تعر-دستمو گرفت و کمک کرد بلند شم يشاد

.سالن میبر.نه زشته-

حالش خوب  گمیم.کنمیم دارتیبخواب واسه شام ب کمیبرو  ایب.کننیهمه سکته م ییرایتو پذ يایرنگ و رو ب نیزشته؟با ا ویچ یچ- يشاد

.دینبود گرفت خواب

الزم ندارم از اتاق رفت  يزیمطمئن شد چ نکهیپتو رو روم مرتب کرد و بعد از ا.رو تخت دمیدراز کش.شدم یاصرار کرد که آخر راض انقدر

پسغام  غامیسپهر چندسال بود که واسم پ.به دردام اضافه شد نمیداشتم ا یخودم کم بدبخت.با رفتنش دوباره بغض کردم.رونیب

 يبا بزرگ شدنمون من فراموش کردم اما سپهر جد یبود ول یالبته عشقمون عشق دوران کودک.رستانیدب سوماز سال  بایتقر.فرستادیم

 یکردن ما ه تیواسه اذ تایآرزو آرم مینبود یمیو با هم صم موندمیانقدر ور دلش نم یاگه از بچگ.خود احمقمه ریهمش تقص.گرفتش

دنبالم  لیفام يتو چکسیکه سپهر بهم داشت ه يبخاطر عالقه ا.ورداره الیو خ رکنن که سپهرو هم فک یقراره باهم عروس نایا گفتنینم

که بهش  دیازم پرس میبودم بابا خودش مستق یدانشگاه شیپ یبار وقت هی یحت.دونستنیهم ماجرا رو م همه.يچه مادر يچه پدر.فتادینم

سپهر حساب باز  يرو یلیخ.رمیبگ پلممویتا من فوق د میبمونو نامزد  میاگه جوابم مثبته منو سپهر عقد کن خواستیم.نه ایعالقه دارم 

 کیزیف یاضیخودش ر يرشته بده وگرنه رشته  رییاونم من انداختم تو سرش که تغ.تهبخاطر شغلشه که وکال دیشا.دونمینم لشمیدل.کنهیم

.بود

.نیدوباره وضعم شد ا.تازه خوب شده بودما.دمیترکیغصه داشتم م از

****

54

؟کجا رفتن پس تایو ان يشاد-جون سراغشونو از باراد گرفت يسور.نبود تایو آن ياز شاد يخبر یشد ول ییرایوارد پذ باراد

.استراحت کنه کمیبردش تو اتاق که  يشاد.بد شد تایحال آن-نشست رو مبل کنار من باراد

.عکس العمل از چشم مادرش دور نموند نیا.نشست سرجاش خیس

.زدیقهقهه م یداشت از خوشحال شیپ قهیتاچنددق.خوب بود ؟اونکهیچ يبرا-بهار

.بهش دادن يخبر بد نکهیمثل ا.دمینفهم-باراد

ه؟یعمه شدن خبر بد-جون يسور

.داشته یمشکل خونوادگ هیحتما .بابا الیخیب-بهراد

چرا بد شد؟ تایآن ؟حاليشده شاد یچ-دیبهار زود پرس.تو هم بود یلیخ افشیق.شد ییرایوارد پذ يشاد

.حرف بزنه يوجودش منتظر بود که شاد يبا همه  نیامیبن

.همون حالشو بد کرد.گفت يزیچ هیخواهرش پشت تلفن - يشاد

.بگه يزیچ ینخواسته به کس دیشا.گهید نیاصرار نکن-دیفهم نویپدرباراد هم ا.بزنه یحرف خوادیبود که نم معلوم
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خوره؟یشام نم- گفت نیامیبن پدر

.کنمیم دارشیب رمیبخوابه واسه شام م کمیبهش گفتم - يشاد

شده؟ یباز چ ینعی.نگران کرده بود نویامیبدجور بن يتوهم شاد ي افهیق یول.بحث عوض شد موضوع

زن بهراد همچنان با فخر نشسته بود رو مبل و از جاش تکون . شامو اماده کنن زیکه گرسنه اش شد مادر باراد به خدمتکارا گفت م عسل

تو فکر بود و اصال  يشاد.زود رفت دنبالش ستیحواسش بهش ن یکس دیبارادم که د.رو صدا کنه تایرفت آن يشاد دنیکه چ زویم.خوردینم

زود برگشت پشت سرشو نگاه .شد دهیدرو باز کنه دستش به عقب کش نکهیقبل از ا دیدر اتاق که رس يجلو.دنبالشه دجه نبود که بارامتو

.شده سیتو ف سیبا باراد ف دیکرد که د

.يکند نه؟دستمووید یکنیم کاریچ.ا- يشاد

چشمم روشن با .نهوید یگیحاال هم که بهم م.ینگرفت لمیهم تحوذره  هی میهم شدم؟از سرشب تاحاال که اومد نهوید گهیحاال د.به به-باراد

.زن گرفتنم نیا

وگرنه من .بود تایان یحواسم پ.يدیتو که خودت د زمیخب عز-بارادم باز شد ياخما.با لبخند دستشو دور گردن باراد حلقه کرد يشاد

.توئه شیفکر و ذکرم پ يهمه  شهیهم

.دیخندیحاال داشت م چیز شده بود هباراد که با ياخما.دیصورتشو بوس آروم

.میبرس مونیبه زندگ کمی ذارهینم.من يوهم شده ه تایآن نیا-باراد

.منو توئه ریطفلک که همش اس ؟اونیبگ نویا ادیدلت م- يشاد

.کردنیمم ممنو به جرم قتلش اعدا دیوگرنه تاحاال با.گهید گمیبهش نم یچیو ه ذارمیم گریکه همش دندون سر ج نهیخب واسه هم-باراد

ه؟یچه حرف نیا-باراد ینیانگشت آروم زد رو نوك ب با

.حاال چش شده؟اونکه حالش خوب بود-باراد

.بازم رفت توهم يشاد ي افهیق

شده؟ یچ یبگ يخوای؟نمیکنینگرانم م يدار گهید يشاد-باراد

.واسش خواستگار اومده- يشاد

.ادیستگار مدخترا خوا يواسه همه .ستین يزیچ نکهیا ن؟خبیهم-باراد

.جواب مثبت بده تایاصرار داره که آن یحت.هیپدرش راض یول.بهش نداره يعالقه ا چیهم ه تایآن.پسر عموشه.کنهیفرق م یکی نیا- يشاد

.شد رهیخ ينگفت و ساکت به دهن شاد يزیچ باراد

....اصرار پدرش یمادرش مخالفه ول نکهیبا ا.شهیم نهویداره د تایآن- يشاد

.با اون ازدواج کنه خوادیخب به پدرش بگه که نم- يحرف شاد نیب دیپر باراد

 یلیاون خ يپدرش رو.مسئله نیالبته تو ا.که رو حرف پدرش حرف بزنه دهیبه خودش اجازه نم چوقتیه تایآن.نجاستیمشکل هم- يشاد

.کنه دشینا ام خوادینم تایآن.کنهیحساب باز م

.هیعمر زندگ هیحرف .هم نداره یسیوارودر يجا.ستیبردار ن یمسئله شوخ نیا یول-باراد
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االن خودش افسار  یول رمیبگ میتصم میخودم درمورد زندگ دیبا گفتیبه من م شهیخودش هم تایآن.شدم جیخودمم گ.بخدا دونمینم- يشاد

.بوده همش شعار دادیم ادیکه بهم  ییزایو چ زدیکه به من م ییحرفا يهمه  کنمیوقتا احساس م یبعض.هیداده دست بق شویزندگ

****

.من يتو نه برا ياما برا.داشت تیهمش واقع.شعار نبود-

.سمت من دیچرخ نگاهشون

بلند حرف زد؟ يبا صدا دینفر توش خوابه نبا هیکه  یکه پشت در اتاق نینگرفت ادیشماها هنوز  نمیبب-

.کنم دارتیب امیب خواستمیم ؟تازهيشد داریب- يشاد

.شم اردیکه االن بخوام ب دمیاصال نخواب-

حالت بهتره؟-باراد

.شکر داره يبازم جا.فعال که زنده ام.آره- زهرخند بود هیشب شتریالبته ب.لبخند زدم هی

تا؟یآن-ناراحت شد يشاد

.گشنمه.نییپا میبهتره بر.غصه نخور هنوز نمردم.يشاد الیخیب-تو هوا تکون دادم دستمو

.از جاش بلند شد و اومد سمتم دنمیجون با د يسور.اشونیهمه نشسته بودن رو صندل.شام زیسر م میرفت

هو؟یحالت خوبه دخترم؟چت شد -يسور

.خبر بد بهم دادن ناراحت شدم هی.ستین يزیچ-لبخندم لبخند باشه نباریکردم ا یسع

پدرمادرت خوبن؟ نمیافتاده؟بب یاتفاق یکس يبرا-جون يسور

.ناراحت شدم يدلسوزاز سر .ستیهم ن یطرف شخص خاص.نینگران نباش.بله اونا خوبن-

.سوزهیدلم واسه خودم م.خودم يحدااقل برا.نبودم یمن شخص مهم.داشت قتیحق.گفتمینم دروغ

.یممکنه ضعف کن.رنگ به روت نمونده.دخترم نیبش ایب- گفت نیامیبن مادر

و باراد هم رو به روم نشستن  يشاد.لسمتمم عس هیبود  نیامیسمتم که مادر بن هی.که کنارش بود یخال یلبخند رفتم نشستم رو تنها صندل با

.کنار هم

خودمو با  نوییدوباره سرمو انداختم پا.کنار باراد نشسته بود.سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم.کردمیرو خودم حس م نویامینگاه بن ینیسنگ

.غذام سرگردم کردم

اول  نیا.نیامیبن يکه از پنجره چشمم خورد به کمر دمیپوشیداشتم مانتومو م.میتو اتاقمون که حاضر ش میبعد از خوردن صبحانه رفت صبح

خودمو .شهیهم يبرا.کرده بودم یبا نگاه ازش خداحافظ شبید.شد و با عجله وارد ساختمون شد ادهیپ نیاز ماش.کنهیم کاریچ نجایا یصبح

بازم تو روش  دهیکه برام کش یزحمت نهمهیکه بعداز ا ستیحق پدرم ن نیا.ستمیدختر آزاد ن هی گهید رازیبرگردم ش که یوقت.شناختمیم

.بمونم

 شدمیاز جلو اتاق باراد که رد م.نییزود حاضر شد و رفت پا يشاد.رونیبه دست از اتاق اومدم ب فیشالمو انداختم پشتم و ک يها دسته

.جر و بحثشون باعث شد چند لحظه پشت در مکث کنم يصدا
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؟يایب يخوایم يچه بهونه ا ؟بايشد نهوید-باراد

.قرارداد ببندم هیقراره .زیبرم تبر دیتو خونه گفتم با-نیامیبن

کنه؟یعوض م ویاومدن تو چ.نیامیبن اریدرن يمسخره باز-باراد

ازدواجشو بهم  يکه برگشت حلقه  یدست رو دست بذارم وقت ينطوریهم يخوای؟ميدار يچه انتظار نمیبب-اوج گرفت نیامیبن يصدا

بگم؟ کیتبر بهش یمنم با خوشحال.نشون بده

گه؟یمنو م زنن؟نکنهیدارن حرف م یک درمورد

.کار از کار گذشته گهینه حاال که د.یفتیزودتر به فکر ب یخواستیم-باراد

.برسه تایمن رد شه که دستش به ان ياز رو جنازه  دیاون پسره با.فتهیب ذارمیو مطمئن باش که نم.فتادهین یاتفاق چیهنوز ه-نیامیبن

.کردم زتریشامو تگو.گرد شد چشمام

چرا حاال؟.یوقت داشت نهمهیا-باراد

 روزیمن تازه د.مدت افسرده بود هیبعدشم که .کردیم يازم دور یچندبار خواستم باهاش حرف بزنم ول.ذاشتیچون خودش نم-نیامیبن

بگم؟ یبدون مقدمه بهش چ یانتظار داشت.دمشیسرحال د

؟یکنیچرا انقدر اصرار م.نیامیبن فهممتیمن نم-باراد

.يکردیاصرار م يکه تو انقدر واسه بدست اوردن شاد یلیبه همون دل-نیامیبن

.ام يمن عاشق شاد.کردمیمن فرق م-باراد

ستم؟ین تایکه من عاشق آن یو از کجا انقدر مطمئن-نیامیبن

.گهیم یداره چ نیا.مونده بود سکته کنم کم

به  يخودتو زده بود ؟چرایذاشتیدست م يدست رو یبکن ه يکار هیو دست بجنبون  گفتمیبهت م یکه ه یپس چرا اون موقع-باراد

؟یالیخیب

 نطوریا دمیاما د.دخترا ي هیمثل بق هیسرگرم هی نمیا کردمیهمش فکر م.که واقعا دوستش داشته باشم کردمیچون فکر نم-نیامیبن

کرده و پدرشم موافقه دارم  يسرعموش ازش خواستگارپ یکه بهم گفت شبیاز د.من واقعا گرفتار اون شدم یول یاز ک دونمیخودمم نم.نبود

.چشم رو هم بذارم نستمتا صبح نتو.شمیم نهوید

اد؟یاز دستت برم يکار ؟چهیکن کاریاونجا چ يایب يخوایاصال م-باراد

.و از دست بدمش نمیساکت بش تونمینم.کنمیم يکار هی یول.دونمینم.دونمینم-نیامیبن

.باال ومدیبود که داشت م يشاد.برم سمت پله ها رمیباعث شد زود از در اتاق فاصله بگ ومدیپله مکه از سمت راه  ییقدم ها يصدا

.و ربع 10ساعت شد  گهید نییپا ای؟بيحاضر شد.ا- يشاد

؟يداد ریباراد حاضر شده که به من گ-

.اونکه هنوز تو اتاقشه- يشاد

.ریمنو بگ ي قهی ایبشوهر جونت کجاست بعد  نیاول برو بب ؟تویگیم يدار یخب پس چ-
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که از تو  يزیپس چ.قابل هضم بود ریواقعا غ دمیکه شن ییحرفا.هم شدم که رفت سمت اتاق باراد يمتوجه شاد.نییپله ها رفتم پا از

دشو سپهر کار خو گهینزد؟حاال که د یچرا حدااقل چند روز زودتر حرف.چرا حاال.مشهیباورم ن ایخدا.داشت تیواقع خوندمیم نیامیبن يچشما

دلم  يکجا گهی؟سپهرو د....حاال یبکنم؟اون موقع فقط مشکل راه دور و داشتم ول تونمیم کاریکرد؟حاال که بابا هم موافقت کرده من چ

بذارم؟

همونطور که از قبل با باراد هماهنگ کرده بودن .شد یهم باهامون راه نیامیجون و عمو بن يمتعجب سور يچشما يجلو.میراه افتاد بالخره

البته به .رهیراهو هم تنها م ي هیبق ادیتا اونجا با ما م میریراهو م نهمهیا میو حاال که ما دار زیقرارداد قراره بره تبر هیکه واسه بستن  گفت

 نیباراد قرار شد من با ماش شنهادیبا پ.هفت خط چاخان يپسره .فاصله داره زیساعت تا تبر 5فقط .ونهینم یراه گهیخودش د يگفته 

جون و عمو  يسور يچشما.تنها باشه که منو دست به سر کرد يبا شاد خواستیم ایجزو نقششون بود  نمیا دمینفهم گهید.امیب نیامیبن

.از استرس سر درد گرفته بودم.بزنه یبگه و حرف يزیچ هی نیامیکه بن دمیترسیهمش م.میبالخره راه افتاد.دماز خجالت آب ش.دیخندیم

که گذشت  کمی.رمیرو بگ یهر صحبت يجلو خواستمیم.ومدیخوابم نم.و چشمامو بستم نیماش یدادم به پشت هیکسرمو ت میاتوبان که افتاد تو

تا؟یآن- بلند شد نیامیبن يصدا

.نهیلرزش پلکامو بب تونستیبود ونم شهیصورتم سمت ش.محکم بهم فشار دادم چشمامو

؟یخواب-نیامیبن

شد و  نیمنم کم کم چشمام سنگ.نگفت يزیچ گهیخاموش کرد و د نویپخش ماش ستمیس دمیگرفتم خواب نکهیا الیبا خ.سکوت کردم بازم

.واقعا خوابم برد

-زود گفت شونمیپر ي افهیق دنیبا د نیامیبن.به دور و ورم نگاه کرد یجیو با گ دمیدفعه از خواب پر هیخورد  نیکه ماش يتکون بد با

.افتادم تو دست انداز دیببخش

باراد جلومون  3مزدا.مییتو بزرگراه نبود که بدونم کجا ییتابلو چیه یشده بود ول کیهوا تار.نگاه کردم نگفتم و به اطرافم يزیچ

دور .گند زدم رفت.بله.نییدادم پا نویماش ریزود آفتابگ.بود دهیاومد امروز خط چشم کش ادمیدفعه  هیکه  دمیچشمامو با دست مال.بود

 یچشم ریز نیامیبن.کردن دور چشمم زیدراوردم و شروع کردم به تم فمیکننده از تو ک دستمال مرطوب هیحرص  با.شده بود اهیچشمم س

.اخرته يبخند که خنده ها.آره بخند.دیخندیواروم م کردیبهم نگاه م

 يهمه .شدیم مونیکه پش دیدیم یچ افمیتو ق دونمینم یدهن باز کرد که حرف بزنه ول نیامیراه چندبار بن يتو.آستارا میدیرس بالخره

بهم  خواستیبود که م ییزایبه اون چ دمیام ياز حرفاش فرار کنم االن همه  خواستمیاون اول اگه خودم م.از دست داده بودم دمویام

.بهتون زحمت دادم دیببخش.ممنون- برگشتم سمتش.در خونه نگه داشت يجلو.خدا يا.گفتینم يزیچ یول.بگه

.کنمیخواهش م-شده بود رهیبه روبه روش خ.اونم گرفته تر شد ي هافیق میشد کتریبه شهر نزد یهرچ.گرفته بود افشیق

.زیسمت تبر نیحرکت کن تیخوایم نیعجله دار دونمیم.تو نییایب کنمیتعارف نم گهید-

.بار برگشت و بهم نگاه کرد نیا

نتظر نموندم که اون اول م.شدمو درو بستم ادهیپ نیاز ماش.به سالمت.خطر باشه یسفرتونم ب.خب دستتون درد نکنه-باز کردم درو

 کاشیالست يبعد از چندلحظه با بلند شدن صدا.دادم هیبا بسته شدن در خودمم بهش تک.شدم نگیانداختم تو درو وارد پارک دویکل.بره
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زود از  دنمیدبا .خب باباهم که االن سرکاره.بعد از ظهر بود 3ساعت .فقط مامان خونه بود.ر از پله ها رفتم باالیخورد وخم.که رفته دمیفهم

؟ياومد یک-مبل بلند شد اومد سمتم يرو

.داشتم اجیبه آرامشش احت.و رفتم تو بغلش نیانداختم رو زم فمویک.دمیاالن رس نیهم-

؟یرسیم یک یبگ يچرا زنگ نزد.یخسته نباش.مامان يخوش اومد-مامان

.دیبه ذهنم نرس-

.ادیات ببخواب تا باب کمیآره؟برو لباساتو عوض کن  يخسته ا-مامان

.باشه-تکون دادم سرمو

 يو قفسه  شیارا زیدر عوض م.وتریکامپ زیتختمو عوض کرده بودن و گذاشته بودن کنار م يجا.شده زیمعلوم بود تازه تم.تو اتاقم رفتم

.تختم يکتابامو گذاشته بودن جا

.خوابم برد یک دمیخودمم نفهم.عوض کردم و رو تخت ولو شدم لباسامو

شدم داریان و بابا بمام يسروصدا با

.نکردم که بسپرمش دست برادرزاده تو دایدخترمو از سرراه پ.و تو دونمیمن م یبزن تایمورد به آن نیدرا یحرف يبخدا بخوا-مامان

م؟یدختر ند بهیدست غر خوامیمگه برادرزاده من چشه؟بده م-بابا

.نشم لیمخانواده فا نیبا ا یول بهیدخترمو بدم به غر دمیم حیمن ترج-مامان

آخه مگه سپهر چشه؟-بابا

بکشه و حرص  یعمر بدبخت هیدخترمم مثل خودم  يخوایم.اونم از شماهاست.شهیزیچ هیرگاشه  يکه تو یخون ستین شیچیسپهر ه-مامان

شگاه آزاد که بعد از ازدواج دان کنهیم فیتکل نییتع تایواسه آن ينطوریداره ا ستین يخبر چیاالن که هنوز ه نیسپهر هم.و جوش بزنه

 یترش يشوهر یدانشگاه آزاد؟شده از ب ادیجون کند شب و روز درس خوند که ب نهمهیدختر من ا.حال بعدش هب يآستارا درس بخونه وا

.دمیتو نم يبندازه من دختر به برادرزاده 

.گهیم یخودش چ مینیحاال بذار بب-بابا

به  یباش که اونم مخالفه ول گه؟مطمئنیم یخودش چ نمیبذار بب یگیمبفهمه اونوقت تو  يزیخودش چ خوامینم گمیمن به تو م-مامان

.کنهینم یو مخالفت گهینم یچیپدر ه يحرمت تو

.شهیم داریب ؟االنیزنیخب حاال چرا داد م-بابا

؟يذاریتو واسه من مگه اعصاب م-مامان

اون .شهیآب خوردن م یبه راحت گرمیسخت م ویزیچ هی یچرا وقت فهممیمن نم.نبود يماجرا جد کردمیاونقدراهم که فکر م.راحت شد المیخ

خدا مامانو واسم نگه .محضر میآماده شو بر گهیبابا برسه م نکهیهم کردمیم الیبا خودم خ.سپهر ياز خواستگار نمیا يازدواج شاد ياز ماجرا

با .طفلک االن چقدر حالش خرابه.شدیم عالف دیبا نیامیفقط بن نکهیوسط مثل ا نیا.ومدیسرم م ییچه بالها ستیمعلوم ن ودداره اگه نب

  .عوض بشه يزیچ دونمیم دیبع نحالیا

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..
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.لبخندمو خوردم و جوابشو دادم.چه حالل زاده هم هست.واسش رمیبم یاله.نگاه انداختم هیبه صفحه اش .بلند شد میزنگ گوش يصدا

ن؟ییبله بفرما-

حالت خوبه؟ تایسالم آن-نیامیبن

ن؟یشما چطور.ممنون خوبم.سالم-

؟يکرد هیصدات چرا گرفته؟گر نمیبب.منم خوبم-نیامیبن

.شدم داریاالن ب نیهم.خواب بودن.نه-

.کردم دارتیمن ب-نیامیبن

.شدم داریکه ب شهیم یربع هی هی.نه نه-

.آها-نیامیبن

اومده؟ شیپ یمشکل.باشه ریخ-

.باهات حرف بزنم دیبا-نیامیبن

بله؟-اداشو درآوردم یول.نکردم تعجب

.میبا هم حرف بزن دیبا-نیامیبن

م؟یکنینم نکارویهم میخب مگه االن دار-

.نه پشت تلفن.هیمنظورم حضور-نیامیبن

ن؟یینجایا ز؟هنوزیتبر نیرفتمگه شما ن-طعنه گفتم با

.دمیم حیبرات مفصل توض دمتیهروقت د-نیامیبن

کنم؟ کاریچ دیخب من االن با-

.مینیرو بب گهیقرار بذار همد هی-نیامیبن

؟یک.باشه-

.امشب نیهم-نیامیبن

رون؟یب امیب يموقع با چه بهونه ا نیا.االن خونه اس ن؟پدرمیکنیم یشوخ-واقعا تعجب کردم نباریا

؟یفردا صبح چ-دمیشن شوینفس عصب ياصد

فردا چند شنبه اس؟-

.چهارشنبه-نیامیبن

.خب باشه یلیخ-.سرکار رهیفرداهم م بابا

م؟ینیرو بب گهیکجا همد-نیامیبن
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.نیشناسیرو نم ییجا نجایشما که ا.خونه دنبالم نییایب-

.نمتیبیپس م.باشه-نیامیبن

.خدافظ-

مدت بخاطر تو  نیانقدر که تو ا.یاساس رمیاگه فردا حالتو نگ ستمین تایآن یول.گل پسر یبگ يخوایم یچ دونمیمن که م.نهیا يجلو موندم

.حرص خوردم و وزن کم کردم سر دانشگاه رفتنم حرص نخوردم

.رونیاتاق رفتم ب از

.سالم بابا-

؟ياومد یحالت چطوره؟ک.دختر گلم.به به-بابا

.يسرکار بود.بعداز ظهر ساعت سه-

؟ياومد نایا يدبا شا-بابا

.نامزدش آوردتمون.اره-

.نیبچ زویم ایب تایآن-از تو آشپزخونه صدام کرد مامان

.اه.از من شروع شد دنیکار کش نجایبازم اومدم ا.خدا يا- غر کردم غر

*****

؟يندار يکار.مامان من رفتم-

.يزود برگرد.نه-مامان

.خدافظ.باشه-

از اون طرفم با آرزو هماهنگ کردم که اگه بهش زنگ زدن .سر بزنم هیبرم به آرزو  خوامیگفتم مفقط .قرار دارم ینگفته بودم که با ک بهش

.گفت يور يحاال بماند که چقدر بهم فحش داد و در.نده یسوت

که  کنهیمعلوم بود داره خودشو آماده م.بدجور تو فکر بود.نه از طرف اون نه از طرف من.زده نشد یحرف چیه کیبه جز سالم عل نیماش تو

.میحرف بزن میتونستینداشت و راحت م دید ادیداخلش ز رونیچون از ب.عمدا اونجارو انتخاب کردم.شاپ پرك یکاف میرفت.بهم بگه یچ

منتظر موندم شروع کنه به  یهرچ.فنجون قهوه هی شهیمثل هم نمیامیکاکائو و بن ریمن ش.گارسون اومد سفارش گرفت مینشست نکهیهم

.میول معطل.ریخ دمیحرف زدن د

استاد؟-

.و تو دونمیاستاد من م یبهم بگ گهیبار د هیاگه فقط -بلند کرد و بهم نگاه کرد سرشو

.شدینم دهیتوش د یاز شوخ ياثر چیبود وه يکامال جد لحنش

ن؟یبهم بگ نیخواستیم یچ-نییسرمو انداختم پا يدلخور با

.یفهمیصبر کن م کمی-نیامیبن

.زنگ خورد شیوردارم بخورم که گوش رکاکائومویخواستم ش.آوردن سفارشامونو
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.فعال... ....باشه......خداکنه.......دمیدینه هنوزتازه رس.......آره......بله-نیامیبن

لنت؟یرو سا يبذار لتویموبا شهیم-که تموم شد گفت تماسش

.مزاحم حرف زدنمون بشه یکس خوامینم-بهش نگاه کردم که گفت یسوال

.لنتیدراوردم و گذاشتمش رو سا فمیاز تو ک مویگوش

.کالفه شدم گهید.همچنان ساکت بود.زدیبهش لب نم یقهوه اش تو دستش بود ول فنجون

.من برم نیبزن یحرف نیخوایاگه نم-

.کرده يپسرعموت ازت خواستگار دمیشن- گفت ییهویمقدمه و  بدون

.نیدیدرست شن-

ه؟ینظرت چ-نیامیبن

.پدرم بگه یهرچ-

مخالف؟ ایافقه پدرت مو-جاخورد

با برادر زاده اش مخالف باشه؟ دیچرا با.موافق-

و مادرت؟-نیامیبن

.سپرده دست خودم-

شه؟یم ینظر خودت چ ره؟پسیبگ میپدرت برات تصم يبذار يخوایم یعنی-نیامیبن

.گهیچه سپهر چه کس د.کنهینم یمن فرق يبرا-

.کنهیمن فرق م ياما برا-نیامیبن

د؟یببخش-

.يبه پسر عموت جواب مثبت بد یتونیتو نم...تو.تونمینم یول دونمیم یعنی.بهت بگم يچطور دونمیمن نم....من...تایآن نیبب-نیامیبن

تونم؟یچرا نم-

.یبا اون خوشبخت ش یتونینم.يبه اون ندار يعالقه ا چیتو ه-نیامیبن

بهش ندارم؟ يکه عالقه ا نیدونیشما از کجا م-

.يست دارچون منو دو-زل زد تو چشمام صاف

.من بودم که جا خوردم نباریا

.یانکارش کن یتونینم.يتو منو دوست دار تایآن-نیامیبن

ه؟یحرفا چ نیمنظورتون از ا.نیکنیشما اشتباه م-خودم اومدم به

بهم .رمچون منم تورو دوست دا.يتو منو دوست دار.تایکه من از چشمات خوندم اشتباهه؟دروغه؟نه آن يزیچ یبگ يخوایم یعنی-نیامیبن

.یگرفتیازم فاصله م نمیواسه هم.یدونستیتو م.ينگوکه متوجه نشد

.به شما ندارم يعالقه ا چیه ن؟منیاز کجا اورد گهیداستانارو د نی؟ایچ یعنین؟یزنیکه م هیحرفا چ نیا-
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و کار از کار  رهید یلیخ هگیکه د يبریم یبه اشتباهت پ یاز ازدواجت وقت ؟بعدیبالخره که چ یول.انکارش کن.دروغ بگو.باشه-نیامیبن

.ادیبه بار ب یمونینکن که پش يکار هی تایان.گذشته

دوست داشتن اعتماده که  يشرط برا نیاول.ندارم گهیاگه داشتمم د یحت.به شما ندارم یحس چیمن ه.نیکنیاشتباه م نیبهتون گفتم دار-

فردا .نفره هیبا  خواد؟امروزیم یچ یاز زندگ دونهیخودشم نم یکنم که حتاعتماد  یبه ادم تونمیچطور م.متاسفانه من اصال به شما اعتماد ندارم

.میخار نشه و نره تو چشم من و زندگ گهیمسئله دو روز د نیاز کجا معلوم که هم.و مدام دنبال تنوعه شهینم ریچشمش س.گهید فرهن هیبا 

.کردیم ینینگکه چند ماه بود رو دلم س ییحرفا.حرفامو بزنم ي هیتو گلوم نذاشت بق بغض

.بخاطر عشق تو.بخاطر تو.وقته که عوض شدم یلیخ.من عوض شدم.یکنیاشتباه م يدار-نیامیبن

بهتون اعتماد کنم؟ دیچرا با-

.میکنار هم باش مونویزندگ ي هیبذار بق.ینکن یو پشتمو خال یکه بهم اعتماد کن خوامیم.خوامیچون من ازت م-نیامیبن

که  نیکنیشما هم فکر م.به پسر عموم جواب مثبت دادم و قراره که باهاش ازدواج کنم.ل من حرفامو زدمبه هرحا- بلند شدم یرو صندل از

نه .هوس بوده هیفقط  نیکه به من داشت یحس نیفهمیبعد از اون م.هفته هی تینها.برهینم يادیزمان ز.شهیخراب م تونیبدون من زندگ

.عشق

تا؟یان-نیامیبن

.با اجازه.نیمنو ببخش-

 افهیسر ق ییاالن چه بال دونستیزدم وگرنه خدا م ملینه ر دمیخوب شد امروز نه خط چشم کش.اشکامو پاك کردم.رونیشاپ زدم ب یفکا از

با پرت شدنم به  نیامیبن ادیفر يکه صدا شدمیرد م ابونیسر چهارراه قرمزه داشتم از خ يچراغ راهنما نکهیبدون توجه به ا.ام اومده بود

که  یموقع.رفتیم جیسرم گ.باعث شد زود از جام بلند شم يزیچ هیو برخوردش با  نیماش هیصدا ترمز وحشتناك .شد یکیکنار جدول 

 تیجمع نیب ینگاهمو ه.مردم جمع شده بودن دورمون.غلغله بود ابونیتو خ.جدول يسرم خورد به گوشه  ابونیپرت شدم کنار خ

داد .مهران بود.راننده اش کم مونده بود سکته کنم دنیبا د.کم مونده بود بهم بزنهکه  ینیرفتم سمت ماش.دمیدینم نویامیبن یول چرخوندمیم

. نیریرو بگ یاون عوض-زدم

.رونیب دنشیکش نیرفتن و از ماش عینفر از مردا سر چند

ن؟ییاستاد؟استاد کجا-کردمیو دور و ورمو نگاه م زدمیم داد

استاد؟–بلند شد  غمیج يصدا.به زور کنار زدم تویجمع.بودن برمکه همه جمع شده  یمردم باعث شد به سمت يهمهمه  يصدا

استاد؟استاد صدامو -و صداش زدم نینشستم رو زم.زود رفتم سمتش.رفتیو از سرشم داشت خون م نیافتاده بود رو زم هوشیب نیامیبن

ن؟استاد؟یشنویم

.نیاستاد توروخدا پاش-بار بهش ضربه زدماشو چند  نهیدستمو بردم سمت س.شدمیم نهوید یداشتم از نگران.دادینم جواب

بهت گفتم دروغ  یبه خدا هرچ.غلط کردم.دین؟ببخشیامیبن.توروخدا چشماتو باز کن نیامیبن-هق هقم بلند شد دهیبازم جواب نم دمید یوقت

.تورو جون من.تورخدا نیامیپاشو بن.کنم تتیاذ خواستمیم.بخدا بهت دروغ گفتم.منو نگاه کن.نیامیبن.بود

.ادیآمبوالنس ب هیزنگ بزنه  یکی-کنترلمو از دست دادم و داد زدم.زدنیبا هم حرف م ههم
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چندتا دکتر و  نیامیبن تیوضع دنیبا د ارستانیب يهمون ورود.میهم نداشت یچندان يشکر خدا فاصله .بماند مارستانیب میدیچطور رس نکهیا

 یمهران کدوم جهنم دمینفهم.ومدینفسم باال نم گهیکرده بودم د هیقدر گران.کجا دونمیسرشو و با خودشون بردنش نم ختنیپسرتار زود ر

.ختیاخرسر زهر خودشو ر یآشغال عوض.رفت

ن؟یهست یخانوم شما همراه اون تصادف--

بله چطور مگه؟-بلند شدم یصندل يصورتمو پاك کردم و از رو ياشکا.که جلوم مونده بود نگاه کردم يبلند کردم و به پرستار سرمو

.باهاتون صحبت کنن خوانیدکتر م يآقا-رستارپ

کجا؟-

.نییایلطفا با من ب-پرستار

.زیپشت م یصندل هینشسته بود رو  انسالیمرد م هی.اتاق هیرفتم تو  دنبالش

ن؟یندار يدکتر با من امر يآقا-پرستار

.نیبر نیتونیم.ممنون-دکتر

.با اجازه-پرستار

شه؟یحالش چطوره؟خوب مدکتر  يآقا- رفتن پرستار معطل نکردم با

ن؟یدار یچه نسبت ماریشما با ب-دکتر

.هستن هم استاد دانشگاهم یهم از دوستان خانوادگ-

 یمحکم يبه سرش ضربه  دمیکه من فهم نطوریا ینباشه ول کنمیکه فکر م ياونطور دوارمیام.يعکسبردار يبرا میفرستاد مارویب-دکتر

.خطرناکه یلیخ نیخورده و ا

.خفه کنه مویجلو دهنم تا گرگرفتم  مشتمو

 يبرا.نیبهتره به خانوادش خبر بد.داد ینظر قطع شهینم يعکسبردار ي جهیتا اومدن نت گمیبازم م.نیاز دست ند دتونویحال ام نیبا ا-دکتر

.میدار اجیخانوادش احت تیبه رضا یعمل جراح

؟یعمل؟چه عمل-بود سیخ صورتم

.نیخبر بدشما هم به بستگانش .میصبر کن دیبا-دکتر

نم؟یبینکنه خوابم و دارم خواب م.ادیداره سرم م ییچه بال ایخدا.رونیو منگ ازا تاق اومدم ب جیگ

ده؟یتلفنشو جواب نم نیامیبن ن؟چراییکجا تا؟شمایالو آن-بوق جواب داد نیسر اول.بهش زنگ بزنم باراد بود دیکه به ذهنم رس یکس نیاول

.باراد-هیگر ریزدم ز و دیصداش دوباره بغضم ترک دنیشن با

پس؟ یزنیشده؟چرا حرف نم ی؟چیکنیم هیگر يدار-باراد

....نیامیبن....باراد -

؟یلعنت یزنیافتاده؟د چرا حرف نم ی؟اتفاقیچ نیامیبن-باراد

.باراد به دادم برس.تصادف کرده-امیباعث شد به خودم ب ادشیفر يصدا
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ن؟ییاالن کجا ما؟شیگیم یچ ي؟داریچ یعنیشده؟تصادف کرده؟ یچ-باراد

.یبهشت دیشه مارستانیب-

کجا هست حاال؟-باراد

.ستیحالش خوب ن نیامیبن.ایباراد توروخدا زود ب.شناسهیم يشاد-

.اونجام گهیساعت د مین-باراد

هاشون  فهایق.اومدن يبالخره باراد و شاد.ختمیاشک ر میتو راهرو و واسه بدبخت ینشستم رو صندل یبا بدبخت.قطع کرد یخداحافظ بدون

.نگران و و چشماشون مضطرب بود

بود که تصادف کرده؟ یکجاست؟منظورت چ نیامیتا؟بنیشده ان یچ-دیپرس دیبهم رس نکهیهم باراد

همه  دمیاز جام که بلند شدم د.اسممو صدا زد و منو هل داد ادیدفعه با فر هی شدمیرد م ابونیمن داشتم از خ.بخدا دونمینم-هق هق گفتم با

به  گهیم....گهیدکتر م.ومدیهرچقدر صداش کردم بهوش ن.رفتیو از سرش داشت خون م نیافتاده بود رو زم نیامیبن.دورمونجمع شدن 

.ایکنم خدا کاریکنم؟چ کاریحاال من چ.دهسرش ضربه وارد ش

.تموم شد و از حال رفتم میکه انرژ ختمیزجه زدم و اشک ر انقدر

56

 هی.بودم مارستانیب.نگاه به اطرافم انداختم هی.بودم دهیتخت دراز کش هی يرو.بود کیهمه جا تار.دمچشمامو به زور باز کر.گردیدرد م سرم

و از  دمیکفشامو پوش.رونیب دمیآروم از جام بلند شدم و سوزن سرمو از دستم کش.معلوم بود خوابه.نفر هم سرشو گذاشته بود رو تخت 

.رونیاتاق زدم ب

کجاست؟ ؟مامانتيچرا بلند شد-از جاش بلند شد و زود اومد سمتم یشسته بود رو صندلاتاقو که باز کردم بابا که ن در

.که نشسته خوابش برده بود مامان بوده یاون دمیفهم

کجاست؟ يبابا شاد...يشاد-

.خونه میصبر کن برم مادرتو صدا کنم ما هم بر.رفت خونه-بابا

کجاست؟ شه؟بارادیم یچ نیامیپس بن- دمیپرس یجیگ با

.بزنه نیامیسرم به مادر اون پسره بن هیرفت .بود نجایا شیپ قهیباراد چند دق-اباب

نجان؟یمگه ا-دمیترس پرس با

.کنن يمجبور شدن اونم بستر.از حال رفت دیتا ماجرا رو شن نیامیمادر بن.دنیکه رس شهیم یساعت مین هی.آره-بابا

 یس يدر آ يجلو.اس ژهیو يتو بخش مراقبت ها نیامیکه بن دمیپرسون فهمپرسون .تموم شدن حرفش رفت تو اتاق تا مامانو صدا کنه با

.زدیقدم م شونیکه با حال پر دمیبارادو د وی

باراد؟-سمتش رفتم

چطوره؟ ؟حالتيشد داریتو ب-زود اومد طرفم دیمنو که د.صدام سرشو بلند کرد دنیشن با

ومد؟یکجاست؟بهوش ن نیامیبن...نیامیبن- دمیتوجه به سوالش پرس یب
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.نه- تکون داد سرشو

آخه چرا؟انقدر حالش بده؟-بغض کردم دوباره

.برگرده تا بتونن عملش کنن شیاطیعالئم ح دیبا.عملش کنن توننینم نمیواسه هم.خون تو مغزش لخته زده-باراد

.نینشستم رو زم.سست شد و نتونست وزن بدنمو تحمل کنه پاهام

چت شد؟حالت خوبه؟-باراد

؟یکنیمجازاتم م ينطوریکردم که ا یمن چه گناه ه؟مگهیبتیچه مص نیا ایخدا.ایخدا-

.تایآن-میبابارو شند يصدا

نجا؟یا يمگه بهت نگفتم همونجا منتظر بمون؟چرا اومد-بازومو گرفت ریطرفم و ز اومد

.ادیبال سرش ب نیمن باعث شدم ا.منه ریهمش تقص.منه ریتقص-

؟یزنیداد م ؟چرایگیکه م هیچرت و پرتا چ نی؟ایچ یعنی-بابا

.منه احمق ریتقص.منه ریهمش تقص.ومدیبال سرش نم نیا زدمیاگه من اون حرفارو بهش نم-

.شد و دوباره تو بغل بابا از حال رفتم یچ دمینفهم

.هم باال سرم بودن يبه جز مامان آرزو و شاد.چشمامو باز کردم هوا روشن بود یوقت نباریا

.دمامان،مامان چشماشو باز کر-آرزو

حالت خوبه مامان؟-ستادیبلند شد و اومد کنارم وا یزود از رو صندل مامان

.ستمیخوب ن.ستمیخوب ن.نه مامان-کردم بغض

ن؟یافتاد؟چرا تصادف کرد یشده؟چه اتفاق یچ-مامان

.فتهیاتفاق ب نیاون باعث شد ا.اون مهران حرومزاده.اون کثافته ریهمش تقص-نفرت گفتم با

به اون چه مربوطه؟ یول.دونهیمعلوم بود خودشو مقصر م.نییبود پاسرشو انداخته  يشاد

.نمیحرف بزن بب ؟واضحیچ یعنی-آرزو

.نییرو تخت اومدم پا از

؟يریم يکجا دار.تو ام ؟بايریم يکجا دار-مامان

 ستگاهیمونده بود کنار ا سیافسر پل هی.تو راهرو يایو مرصادنشسته بودن رو صندل الیدان.رونیتوجه به مامان از اتاق اومدم ب بدون

خانوم پارسا؟- اومد طرفم دنمیکه با د.يپرستار

.تکون دادم سرمو

چندتا سوال ازتون بپرسم؟ دیبا-مامور

در مورد؟-

افتاده؟ یچه اتفاق نیبهم بگ شهیم.اتفاق نیدر مورد ا-مامور

.نتونست یول.به من بزنه خواستیم نیکه بازداشت کرد یکس.بوده يتصادف عمد.ساده اس یلیخ- کردم بغضمو قورت بدم یسع
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ن؟یشما مطمئن هست-يبردار ادداشتیکرد به  شروع

.کامال-

.يبه کالنتر نیایب حاتیتوض يسر هی يالزمه که برا.خب اریبس-مامور

.تونمیاالن نم-

.نیایب فیبراتون مقدور شد تشر نکهیبه محض ا.ستین یمشکل-مامور

.اونم رفت.تکون دادم سرمو

تا؟یآن-الیدان

.کردمیم هیو گر شکستیچقدر راحت بغضم م ایتازگ.دوباره بغضم شکست.سمتش و خودمو انداختم تو بغلش برگشتم

مجبور بودن مرتب .رفتیو ناله از حال م غیشده دوباره با ج یکه چ دیفهمیو م ومدیبهوش م نکهیمادرش هم.خوب نبود ادیز نیامیبن تیوضع

 یاز ظاهرش معلوم بود که چه حال خراب یخودشو نشکونه ول کردیم یسع.خوب نبود دایپدرش هم ز.کنن قیبهش آرامبخش تزر

 ایمنتقلش کنه به تهران  خواستیم.بکنه يکار تونستینم یول شدیچشماش داشت پرپر م يجلو دوستش نیبهتر.باراد داغون بود.يدار

با .بذاره گریکرد دندون سر ج ینگفت و سع يزیچچقدر خطرناکه  تیوضع نیتو ا نیامیتکون دادن بن دیفهم یوقت یحداقل رشت ول

شرمنده  يشاد.رهیو بگ زدیکه توش دست و پا م یبدبخت نیبه من بزنه و انتقام به قول خودش ا خواستهیمهران معلوم شد که واقعا م يحرفا

از حال و روزم .متحرك يمرده شده بودم .داشتم ازیبهش ن شهیاز هم شتریکه ب یاونم درست موقع.دادیمن خودشو بهم نشون نم ياز رو

نتوسنت راه  یترك کنم و برگردم خونه ول مارستانویزودتر ب خواستیو ناراحت م یبابا عصب.دارم نیامیبه بن یبودن که چه حس دهیهمه فهم

اش  دهیرنگ پرزل بزنم به صورت  ژهیو يبخش مراقبت ها ي شهیوکار منم شده از پشت ش هوشهیب نیامیروزه که بن 5االن .ببره ییبه جا

 هیسپهر .بودن تمیو آرزو نگران وضع نماما.بخوابم تونستمیبخورم نه م يزیچ تونستمینه م.زدیبرق م ییبایهم از ز دهیبا رنگ پر یکه حت

االن  گفته بود که من.کرده بود فیتعر نایواسه مامان ا زویآرزو همه چ.پسش زدم تیباهام حرف بزنه که با عصبان مارستانیبار اومده بود ب

کردم که فراموشش  مویسع يکه به بابا دادم همه  یگفته بود بخاطر قول.کیدروغ کوچ هیبا .کردم دایعالقه پ نیامیچندماهه که به بن

داشت  نیامیکه با پدر بن يتو چندتا برخورد.حرفاهم بابارو نرم کرده بود نیهم.شما شرمنده باشه يجلو خواستینم تایگفته بود ان.کنم

نه .یتنه سرکوف.بهم نگفتن یچیاما اونا ه ادیب نیامیبال سر بن نیباشه من باعث شدم که ا یهرچ.تارش خوشش اومده بوداز رف یلیخ

 نیو هم.نجات بده تارویبود که آن نیامیخوده بن يخواسته  نیا.من نبوده ریبابا متواضعانه گفته بودن که تقص یدرمقابل عذرخواه.یسرزنش

.کردیهم داغ دل منو تازه م

ته؟یهنوز تو همون وضع--

.آره-درست مثل من.چشماش گود رفته بود ریصورتش الغر شده بود و ز.دیپرسیسوالو ازم م نیبود که ا مادرش

؟يریگیازمون م يکه دار هیچه امتحان نیا ایخدا-کرد بغض

کاش حدااقل هولم  يا.کردمیل نمقبو نمتیبب ایگفت ب یکاش وقت يا.دادمیکاش به حرفاش گوش نم يا.منه ریهمش تقص- کنارش نشستم

 نمیبیهربار که م نیدونینم.شما و عمو هم هستم يرو يبخدا شرمنده .اتفاقا همش بخاطر من افتاده نیا.به من بزنه نیماش ذاشتیو م دادینم
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دارم راست راست  اونوقت من مارستانیشما افتاده رو تخت ب يگوشه  گریج.ادیچقدر از خودم بدم م نیشیآب م ذرهذره  نیدار ينطوریا

.کنمیم مویو زندگ رمیراه م

نه .بوده نیدخترم؟خواست خدا ا هیچه حرف نیا-اش اشکامو پاك کرد و گفت گهیبا دست د.چونه امو صورتمو بلند کردم ریبرد ز دستو

 يرو با دستا ومد؟رانندهیم نیامیسر بن ییچه بال یدونیم فتادیتو م ياتفاق برا نینکرده ا ياگه خدا.گهید چکسیه ریتو بود نه تقص ریتقص

که سرخک  ياون چند روز.خار تو دستت بره هی نهیاون تحمل نداره که بب.اونم تو زندان يبود مارستانیتو تو ب قتاونو.کشتیخودش م

نداشت و تمرکزشو کامال از دست  یکنترل چیرفتاراش ه يرو.یکالفه و ناراحت و عصب.داشت يچه حال و روز یدونینم يگرفته بود

.گذرهیتو دل بچه ام م یکه چ فهممیراحت م.مادرم هیمنم  یکنه ول ونشپنه کردیم یسع.تورو دوست داره یلیاون خ.داده

.دادیمنو م نیامیعطر بن.کردم هیگر يها يخودمو انداختم تو بغلش و ها.شدیبه زجه م لیهق آرومم داشت تبد هق

دوش گرفتم و  هیساعت رفتم خونه  میمدت دوبار فقط به مدت ن نیتو ا.ومدین شیپ نیامیتو حال بن يرییتغ چیروز و ه 11روز شد  5

 مارستانیو اومد ب ادیبالخره تونست با خودش کنار ب يشاد.سرم ریرفتم ز یبار بخاطر ضعف و کم خواب3روز گذشته  5تو .برگشتم

خوب  نیامیبه دل گرفته بود و فقط منتظر بود حال بن نهیباراد از مهران ک.بود وتنهام نذاشت شمیکه اونجا بودم اونم پ یتو تمام مدت.شمیپ

حال عموشو  هیبه مادربزرگش و با گر زدیعسل هرروز زنگ م.شرکتو سپرده بودن به بهراد تا کارا لنگ نمونه.ارهیشه تا بره پدرشو درب

واسه فرجه .چرا انقدر برام آشناستبود مدیتازه فهم دمیبار صداشو از پشت تلفن شن نیاول يبرا یوقت.چندبار هم با من حرف زد.دیپرسیم

 نیامیعسل بود که از پشت تلفن صداش کرد وبهش گفت بن نیبهم زنگ زده بود ا نیامیامتحانات خرداد که رفته بودم خونه و بن يها

رعکسشو ب قایدق خوانیازش م یدختر لجباز و پررو که هرچ هی شقعا.گفت که عموش بهش گفته عاشق شده.عسل باهام حرف زد.جان

.بشنوم و دم نزنم نارویسخت بود که ا.حرفا واسم سخت بود نیا دنیچقدر شن.دهیانجام م

و خواهش  هیآخرسر با گر.تنها بذارم نویامیبن تونستمینم.کردمیاستراحت کنم قبول نم یکمیکه برم خونه و  کردنیاصرار م یخانوادم هرچ.

هرچقدرم خواهش کردم .قرار شد برم خونه و چند ساعت استراحت کنم نیامیمادر بن نبرم و اصرار نیخودمو از ب کردیمامان که التماس م

.بخوابم قبول نکردن کمی جاکه بذارن همون

خودمو شستم و از  يا قهیدق 10.بابا نرفته بود سرکار نیشنبه بود واسه هم 5امروز .رمیدوش بگ هیاول رفتم حموم  دمیخونه که رس به

بار با آرزو درمورد  نیاول يبرا نجایفکر کردم که هم يو به روز دمیرو تخت دراز کش.با حوله گرفتم کمیمو نم موها.رونیحموم اومدم ب

.دمیدوباره دراز کش.که نذاشت و گفت راحت باش نمیخواستم بلند شم بش.در اتاقم باز شد و بابا اومد تو.محرف زد نیامیبن

.ه من نشست روشچرخوند و رو ب وترمویکامپ زیم يجلو یهم صندل بابا

؟ینگفت يزیچرا بهمون چ-بابا

.نزدم و فقط بهش نگاه کردم یحرف

؟یگرفتیاز اون پسر فاصله م يکه به من داد یتو واقعا بخاطر قول-بابا

.بازم سکوت بود جوابش

تورو  ن؟کهیاون ماش يجلوبخاطر تو خودشو بندازه  یاد؟حتیب نجایاون انقدر تورو دوست داشت که بخاطرت چندبار بلند شه و تا ا-بابا

نجات بده؟
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.بهش فکر نکنم کردمیم یسع یانداخت که من با بدبخت ادمیرو  يزیبابا چ.نتوسنتم ساکت بمونم گهید

بهش  یزبون یبه زبون ب یحت.کردم مویسع یبابا بخدا من هم ه- تخت يجلو نیبابا از جاش بلند شد و اومد نشست رو زم.هیگر ریز زدم

باهام حرف بزنه  خواستیهربار که م.دونستیاونم م.شمیکه انقدر با شهر خودم فاصله داره عالقه مند نم یبه کس چوقتیفهموندم که من ه

 زدمیدرموردش حرف م يبا شاد.دمیفهم امیب نکهیروز قبل از ا هی.کرده يبابا من خبر دارم که سپهر ازم خواستگار.کردمیم يمن ازش دور

 يکار هیبلکه بتونه  ادیب نجایراه تا ا نهمهینتونه تحمل کنه و ا نیامیباعث شد بن نمیهم.کرد فیتعر نیامینب ياونم واسه .دیکه باراد هم شن

اما اون .ندارم یمخالفت شنهادتیبهت بگم با پ دمیرس نکهیهم خواستمیم.کنمیبابا بگه قبول م یبودم هرچ هگفت يآخه من به شاد.بکنه

انقدر تو بغلش موندم و اونم موهامو ناز کرد که .و بابارو بغل کردم نییاز رو تخت اومدم پا.بزنم یحرف ذاشتینم گهید هیهق هق گر....اتفاق

.تو بغلش خوابم برد يهمونطور

 شیش ایغروب  شیش دونمینم یو ربع بود ول شیعقربه هاش رو ش.نگاه کردم زمیم يبه ساعت رو.بود کیشدم هوا تار داریخواب که ب از

.چراغ هال روشن بود و بابام نشسته بود سر سجاده اش.رونیو اتاق رفتم باز جام بلند شدم .صبح

بابا؟-

دخترم؟ يشد داریب- برگشت سمت من زود

مامان کجاست؟-

.خوابه-بابا

.شهیاالن؟ساعت تازه ش-

.صبحه دخترم شیش-بابا

.باشه ها ينطوریکه ا زدمیحدس م.یلعنت

.نمازتو بخون ریبرو وضو بگ-بابا

مهر ورداشتم بلند  يسرمو که از رو.دونمیکردم خودمم نم هیو گر ختمیاشک ر نیامیبن يسرسجده چقدر برا.و انجام دادمکه گفت  يکار

.بهم برگردون مویزندگ کنمیبهت التماس م.روز توئه.امام زمان امروز جمعه اس ای-گفتم

 نیواسه هم.امیب یراحت نیبه هم ذارهینم دارشهیب ستمدونیم.شه داریمنتظر نموندم که مامان ب.مارستانیب دمیبود که رس میو ن 7ساعت

 یکجا رفتن ول نمیاز پرستارا بپرسم بب یکیخواستم برم از .نبود مارستانیتو ب چکسیه.آزادم گذاشته بود گهیبابا هم که د.زدم میج یمکیقا

خانوم؟ دیببخش-گفتم رونیب ومدیم نیامیکه از اتاق بن يستارپر دنیبا د

؟دییبفرما-پرستار

نکرده؟ يرییحالش چطوره؟تغ-

.نیباش دواریام یول.هنوز نه-پرستار

نمش؟یبرم بب تونمیم.دیببخش-

.نینیبب مارارویب کیاز نزد نیتونینم.اس ژهیو يبخش مراقبت ها نجایا.متاسفم خانوم-پرستار

.قهیدق 5فقط .نیذارینم نمشیبب خوامیاالن دو هفته اس هروقت م.قهیدق 5فقط .توروخدا-
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.قهیدق 5فقط  یول.نمشیزودتر از شرم راحت شه گذاشت برم بب نکهیالتماسش کردم که بدبخت بخاطر ا رانقد

که بهت زدم  ییبخاطر حرفا یبلند ش يخوایکردم؟نم کاریبا خودت؟من باهات چ يکرد کاریچ.نیامیبن يایاز دور انقدر الغر به نظر نم-

زدم تو چرا  یحرف هیحاال من .و دوستت نداشته باشه نهیتورو بب یکس شهینگ مگه مخ يآخه پسره .گهیبکن د يکار هی ؟پاشويریحالمو بگ

.نامحرم بود نکهیبا وجود ا.بار نیاول يبرا.تو دستم رفتمگ ؟دستشويباور کرد

و حرصم  يکرد تیخب تو هم اونهمه منو اذ.کنم یتالف خواستمیفقط م.بهت گفتم دروغ بود یبخدا هرچ.توروخدا چشماتو باز کن نمیامیبن-

انجام  یکه بگ يهرکار دمیبخدا قول م.پاشو ؟توروخدایکنیمجازاتم م ينطوریا يتنبهت کردم که دار ينطوریانصاف من ا یب.يداد

و من دارم اون  يدیخواب نجایا یحاال راحت گرفت.ییمن تو دنینفس کش يبهونه  نیامیبن.دمیحرفت گوش م هب.کنمینم تتیاذ گهید.بدم

تو .يمهربون بود شهیتو که هم نیامینم؟بنیچشماتو بب يبذار يخوایصداتو بنشوم؟نم گهید يبذار يخوایواقعا نم یعنی.کشمیزجر م رونیب

 هیو با گر زنهیعسل هرروز زنگ م.کنهیمامانت داره از غصه دق م.یکنینم تیازم حما تو یول.دمیمن دارم جون م.یهوامو داشت شهیکه هم

؟يجوابشونو بد يخواینم.پرسهیحالتو م

چقدر سخت بود .کنم و اون نگه اشکاتو پاك کن هیسرش گر يچقدر سخت بود باال.بهش بگم و اون جوابمو نده نارویسخت بود ا چقدر

 یاشک يبا چشما.رونیپرستار اومد که ببرتم ب قهیدق 5سر .کنه دیسرش و اون منو ناام يباال نمیباز کردن چشماش بش دیشب و روز به ام

که از دستگاه ها بلند شد  یبوق يدفعه با صدا هی.از جام بلند شدم و رفتم سمت در دینا ام.هنوز چشماش بسته ونا یزل زدم به صورتش ول

عالمه دکتر و پرستار تو اتاق جمع شد و منو انداختن  هی قهیدق 1و تو کمتر از  رونیپرستار با عجله رفت ب.نیامیبا وحشت برگشتم سمت بن

اد؟یداره سرش م ییچه بال ایخدا.زدمیو زار م کردمینگاه م عشونیرس يبه حرکتا شهیاز پشت ش.رونیب

57

شد؟ یچ-زود راهشونو سد کردم.رونیتا پرستار اومدن ب 3 قهیاز ده دق بعد

.میما عجله دار.نیبا دکترشون صحبت کن-گفت شونیکی

.رونیبالخره دکتر هم از اتاق اومد ب.یلعنت.گفت و رفت نویا

شد؟ یدکتر چ يآقا-

 ریز انیکه ب نیشما هم هرچه زودتر به خوانواده اش خبر بد.دستور دادم اتاق عملو اماده کنن.برگشته شیاطیخوشبحتانه عالئم ح-تردک

.عملو امضا کنن ينامه  تیرضا

.شکرت ایخدا.شدیباورم نم.دادمیو مبهوت به حرفاش گوش م مات

 ختنیساعته همه ر مین.دارن ازیاون ن يعملش کنن و با امضا خوانیم.رستانمایب ارهیب نویامیزدم به باراد و بهش گفتم پدر بن زودزنگ

 دهیهم که زودتر از همه رس نیامیپدر مادر بن.و باراد يشاد. توران خاله و عمو شاپور.و عاطفه الیآرزو و مرصاد و دان.مامان و بابا.مارستانیب

.نبود

 نیامیمامان و توران خاله و مامان بن.شدینقدر راه رفتم کف پاهام داشت داغون ما.بود ومدهین رونیاز اتاق عمل ب یشکیساعت بود که ه دو

.خوندنیو داشتن قران و دعا م ینشسته بودن رو صندل
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هم که اصال  الیمرصاد و دان. بخره  يزیچ هیعاطفه  يآرزو رفته بود واسه .هوا بخوره کمی رونیبرده بودن ب نویامیبن يو عمو شاپور بابا بابا

.زدیبارادم که بدتر از من مثل مرغ سرکنده داشت پرپر م.نایمامان ا شیپ نشستیم قهیمن و دو دق شیپ ستادیمیوا قهیدو دق يشاد.ننبود

اه حرف بزن .بدبختا زل زدم به دهنش نیجلوش و ع دمیپر.رونیکه در باز شد و دکتر اومد ب گرفتیم میداشت گر گهید.ساعتم گذشت هی

.گهید

.نداره یمشکل گهید.خطر رفع شدخوشبختانه -دکتر

.از حال رفتم يتو راهرو بلند شد و منم تو بغل شاد نایشکرت مامان ا ایخدا يصدا

 دمیاز خواب پر نییپا شمیپرت م يبلند هیدارم از  نکهیدفعه با حس ا هی.شم یکم مونده بود روان گهیکه د دمیعجق و وجق د يخوابا انقدر

دستمو گذاشتم رو سرمو چشمامو .خنده تو اتاق پر شد يصدا.صفت زیچ هیو سرمم خورد به  نیخوردم زمشدنم محکم  داریو همزمان با ب

باز کردم

.نیریدستمو بگ نییایب دنیخند يبه جا.آخخخخخخخخخ-

بهم  هیه از بقباباک.با اخم مامان و بابا و توران خاله و شاپور عمو زود خندشونو جمع کرد یول.دنیخندیو آرزو و مرصاد بودن که م يشاد

شده بابا؟خواب  یچ-دمیهراسون زود از بابا پرس.شده یاومد که کجام و چ ادمیتازه .بود اومد دستمو گرفت و کمک کرد بلند شم کترینزد

خوب شد؟عملش کردن؟ نیامیبود؟بن تیواقع ای دمیدیم

.چقدرم هوله نیبب.کشهیباباشم خجالت نم ياز رو ایح یب يدختره .نچ نچ نچ-آرزو

.هوشهیفقط هنوز ب.االنم حالش خوبه.آره مامان جان عملش کردن-رو به من گفت.نکن تشیآرزو اذ-امانم

دکتر نگفت حالش خوب شد؟ هوشه؟مگهیچرا ب- دمیپرس ینگران با

.صبر داشته باش کمی.ادینگفت که امروز به هوش م گهید- يشاد

؟يشد داریب-اتاق باز شد و باراد اومد تو در

اومد؟ ؟بهوشيودب نیامیبن شیپ-

.فعال منتقلش کردن به بخش.کشهیدکتر گفت احتماال بهوش اومدنش تا فردا صبح طول م.نه هنوز-باراد

م؟یما مرخص ش نیاگه اجازه بد گهیخب د-توران خاله.نگفتم يزیچ گهیتکون دادم و د سرمو

.خداتورو دیببخش.نیتو زحمت افتاد یبخاطر ما کل نجاشمیهم ه؟تایچه حرف نیا-مامان

.میاتفاقا ما بود نیا يباعث همه  میدونیماکه خوب م گهید.نینگ ينطوریا-عمو شاپور

.یحاج گهیدردسرا رو هم داره د نیدختر خوب و خوشگل داشتن ا- گفت یبا شوخ بابا

 یرفتن با کل نایعمو اشاپور  نکهیبعد ا.به باراد چشمک زدم.ام صدو هشتاد درجه برگشته بود هیروح.نییبا خجالت سرشو انداخت پا يشاد

پرستار رفتم باالسر  يبا رفتن اونا با اجازه .کنه اونا هم برن خونه یخواهش و التماس از آرزو خواستم که مامان و بابارو راض

نکرده  يرییتغ دمیشا.بهتر شده کردمیاحساس م یول.بود دهیرنگش هنوزم پر.کمتر شده بودن یلیکه بهش وصل بود خ ییدستگاها.نیامیبن

.بود و من توهم زدم
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غروب بود که بلند شدم برم نمازمو  7ساعت .کردمیفقط زل زده بودم به صورتشو ساکت بهش نگاه م.نزدم نیامیبه بن یحرف چیه نباریا

 ينمازم که تموم شد رفتم تو محوطه .بهم برگردونده بود مویزندگ!از امام زمان.شکر کردم يچقدر سجده .از خدا تشکر کردم.بخونم

زل زدن به آسموم که با اونهمه .اونجا کیکوچ يباغچه  سیخ يقدم زدنم شد چند ساعت نشستن رو چمنا کمی.زنمقدم ب کمیتا  ارستانمیب

نماز  رمیپاشم برم وضو بگ ومدیم میسخت یاذان صبحو گفته بودن ول.هیآفتاب هیبرعکس امروز هوا آفتاب قایفردا دق گفتیستاره داشت م

.بخونم

؟ییکجا تایتا؟آنیآن--

شده؟دوباره حالش بد شد؟ یباراد؟چ- نگاه کردم زدیاسممو صدا م ادیوحشت از جام بلند شدم و به باراد که داشت با فر با

.االن بهوش اومد نیهم.بهوش اومده.نه.نه-باراد

درش موندن باال پدر و ما دمیبدو بدو رفتم تو اتاقش که د.برق از کنارش رد شدم و وارد ساختمون شدم نیع يچطور دمینفهم

.تشنه اش بود.رمیبم یاله.دادیآبو گذاشته بود تو دهنش و داشت بهش اب م ین هیمادرش با گر.سرش

.نشده یعصبان دنمیشکر داشت که با د يبازم جا.خودش با تعجب یپدر و مادرش با لبخند ول.ورودم به اتاق نگاهشون برگشت سمت من با

.جلوتر ایب.دخترم ایب- نیامیبن پدر

دو هفته مارو از  ق؟خوبیرف يچطور-سرش يباراد تختو دور زد و موند باال.هنوزم متعجب بود نیامینگاه بن.شدم کیخجالت بهشون نزد اب

ا؟یانداخت یکار و زندگ

.يانجام داد فتویوظ-افتاده بود رو تخت هوشیدو هفته تمام ب.حقم داشت.زدن براش سخت بود حرف

.رهیدختره از حال م نیا یشیم هوشیبازم ب ادیحرف نزن بابا االن دوباره به مغزت فشار م.یدوتا کلمه گفت يجون کند.اوه اوه-دیخند باراد

.یباراد که آبرو واسه من نذاشت یپرپر بش یکه اله يا.لبمو گاز گرفتم.رو من دیدوباره چرخ نگاهاشون

انقدرم تابلو بودم که اخرسر باراد پدرمادر .کردمینگاه م نیامینکه اونا باال سرش بودن من مونده بودم کنار و فقط به صورت ب یمدت تمام

 گهیهمد يموها نیبه جون همو دار نیدوباره افتاد نمیبرنگردم بب-خودشم بره تو گوشم گفت نکهیو قبل از ا اهینخود س یفرستاد پ نویامیبن

.نایکنیرو م

کف  يکایچشمتمو دوخته بودم به سرام.زمیتو سرم بر یچه خاک ستمدونیحاال نم.بلند کردم محکم بکوبم تو فرق سرش که در رفت دستمو

.اش کالفه ام کرده بود رهینگاه خ ینیطرفم سنگ هیاز .اتاق

اونجا؟ يستایساکت وا يهمونطور يخوایم--

.کردیاونم داشت به من نگاه م.بلند کردمو بهش نگاه کردم سرمو

.کارت دارم.جلوتر ایب-نیامیبن

سرش بود باعث شد دوباره اشک تو چشمام جمع بشه وسرمو  يکه رو يباند.ستادمیبه تختش وا دهیتم جلوتر و چسبرف یادم آهن هی مثل

.نییبندازم پا

؟یکنیم هیگر يدار یاز دستم راحت ش ینتونست نکهیبخاطر ا-نیامیبن

.بلند کردم و چپ چپ بهش نگاه کردم سرمو
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.دمیحرفاتو شن يمن همه -زد لبخند

.اشو به تعجب دادچپ چپم ج نگاه

.هنوز تو ذهنمه یکه گفت یتک تک کلمات.دمیو شن يزدیسرم م يباال هوشمیب يکردیفکر م یکه وقت ییحرفا يهمه -نیامیبن

.باز مونده بود دهنم

؟یاون حرفارو بهم بزن یرحمیشاپ با ب یتو کاف یچطور تونست-نیامیبن

....من....من-

.کردنت گذشتم هیتنب ریاز خ يکه تو هم به من عالقه دار يچون بالخره اعتراف کرد یول یش هیحقته که بخاطر اون حرفات تنب-نیامیبن

اما تو .کنم تتیاذ کمی خواستمیفقط م.بشه ينطوریا خواستمیبخدا نم.خوامیمن واقعا معذرت م-کنار تخت و با بغض گفتم یرو صندل نشستم

 داریاما من هر روز با اه و ناله از خواب ب يبود دهیو راحت خواب يبودچشماتو بسته .عذاب بکشم يمدت باعث شد نیتموم ا ؟تویچ

که همش  دمیفهیم دمیدیتورو م یصورت زخم شهیهربار که از پشت ش یول.کابوس باشه هیاتفاقا  نیتمام ا نکهیا دیبه ام.شدمیم

چشمام داشت  يمادرت جلو.کنم کاریچ خواستمیم من فتادیبرات م یکه اگه اتفاق يبا خودت فکر نکرد یحت.و من مقصرشم تهیواقع.تهیواقع

پدرت داغون شده بود اما .کردیم شتریعذابمو ب نمیهم.دونستیاون منو مقصر نم یول ادیبال سرپسرش ب نیمن باعث شده بودم ا.شدیآب م

تنها .من تنها مونده بودم.بمانددعوا کرد  مارستانیب يچندبار با دکترا و پرستارا.شده بود نهویباراد د.بهم زد نه سرزنشم کرد ینه حرف

....تو....اما تو.سوختمیداشتم م ییتنها نیمونده بودم و از ا

.کردم هیصورتمو با دستام پوشوندم و گر.نذاشت حرفمو تموم کنم هیگر بازم

.بهش نگاه کردم.دستشو رو دستم حس کردم یگرم

 ينطوریا ذارمینم گهید.یرو حس کن ییتنها نیا ذارمینم گهید.سهیچشمات از اشک خ نمیبب چوقتیه گهید خوامینم.نکن هیگر-نیامیبن

.یبش تیو اذ یبخاطر من عذاب بکش

کرده که گذاشته  یمردونگ یهم کل نجایچون باباش تا هم.رو حس کنه ییتنها نیبازم ا يبذار دیفعال که با-باراد از پشت سرم اومد يصدا

.شهیترمشون داره تموم م نیچون زمان انتخاب واحد ا.ببره خونشون  فیتشر دیم بااالن.بمونه بهیپسر غر هیدخترش دو هفته باال سر 

.نبود ادمیاصال .ياو-میشونیرو پ زدم

.پسره مگه واسه تو هوش و حواس گذاشته نیا-باراد

.رماینکن حالتو بگ يکار هی.باراد کم سربه سر من بذار-حرص گفتم با

.نه توانشو يدارکارو  نیفعال که نه حال ا-گفت شخندین با

.خوامایازت م 15باال  ينمره .میترم باهات کالس دار نیرفته ا ادتی نکهیمثل ا.مطمئن نباش ادمیز-

.میدیخندیم میکه داشت میبود نیامیمنو بن نیحاال ا.محو شد لبخندش

.ذارهکه بخدا پا رو دم من ب یهنوز زاده نشده کس.زیاستاد عز يآخرت باشه که با من درافتاد يدفعه -

کردیبا لبخند بهم نگاه م.نیامیطرف بن برگشتم

.امیبعد از ظهر بازم م.نبستن انتخاب واحد کنم تویبرم تا سا دیبا.خونه رمیسر م هیمن -
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.منتظرم.مواظب خودت باش-نیامیبن

حاال آرزو و عاطفه خونه دار .ا بودنم يو عاطفه و آرزو و مرصاد خونه  الیدان یبابا رفته بود سرکار ول.چند وقت شلوغ بود نیبرعکس ا خونه

 ينگاه کن توروخدا نشستن دارن پاسور باز.ور دل زناشون بودن قهینداشتن که دم به دق یو مرصاد کار و زندگ الیدان دونمیمن نم.بودن

.که اقعاو.کننیم

مرصاد خجالت  يطفلک جلو.دمیشو بوسبدو بدو رفتم طرف عاطفه و خم شدم شکم.عمه قربونش بره هم که اومده.نجانیا ایک نیبب.به به-

.یآخ.دیکش

.خونه ياومد يدل کند مارستانیچه عجب بالخره از اون ب-ارزو

.راحت تو خونه ام بخورم و بخوابم الیبا خ امیمن ب دهیخواب مارستانیآقامون رو تخت ب یکه وقت يدلم انتظار ندار زیعز-

.دمیگفتنشو شن ایح یب

. شهیامروز فردا محلتش تموم م.ه انتخاب واحداومدم واس.یهم خودت ایح یب-

بهوش اومد؟-گذاشت کنار شویبافتن لیم مامان

.مارو دق بده خواستیفقط م.حالش خوب بود.بهوش اومد شیدو ساعت پ یکی.آره-

.خوردن مغز مادختره اومد خونه شروع کرد به  نیبازم ا.یکنیبرو به کارت برس انقدر حرف نزن حواسمو پرت م-به حرف اومد الیدان

چقدر زود .ترمم تموم شه نیمونده بود تا ا گهیفقط نوزده واحد د.روشن کردم  وترویرفتم تو اتاقمو بعد از عوض کردن لباسام کامپ.شعوریب

 دهیمدت اصال به فکرمم نرس نیتو ا.ترم قبلمو نگاه کردم ياول نمره ها.فووا.من خنگ عاشق شدم.شوهر کرد يشاد.دوسال نیگذشت ا

بود که گرفته  یکم آورده بودم زبان تخصص يکه توش نمره  یتنها درس.بود ینیب شینمره هام قابل پ.نمیامتحانامو بب ي جهینت امید که ببو

.بود یبودم خودش کل فتادهیکه ن نیهم.بازم شکر.15بودم 

رو  رهیبگ یسمونیواسه س خوادیانش مکه مام ییزایچ ستیعاطفه داشت ل.هیبق شیکه خاموش کردم دوباره رفتم تو هال پ وترویکامپ

آرزو هم کنترل .کردیمامان هم تو آشپزخونه داشت نهارو اماده م.دختره بکنه نیخرج ا دیبا رهیگیحقوق م یهرچ.مادرش چارهیب.نوشتیم

خونشونو  يو شماره  تلفن خونه رو ورداشتم.افتادم يشاد ادیدفعه  هی.کردیکانال اون کانال م نیا یماهواره رو گرفته بود تو دستش و ه

.دمیبهش پر کیبدون سالم عل.رو ورداشت یخودش گوش.گرفتم

.بگو کم سربه سر من بذاره نتیشوهر نقطه چ نیبه ا-

شده؟ یباز چ-دیچیخنده اش تو تلفن پ يصدا

.به اعصاب من زنهیجفتک م ادیم رهیم یه.شده یچیپ چیپ-

.یاالغ خودت.شعوریب- يشاد

؟یکنیمعلومه تو ذهنت بارادو به شکل االغ تصور م.ایخودت خودتو لو داد نیبمگه من بهش گفتم االغ؟ب-

؟اتیآن-دیکش غیج

.االغ یتو خودت گفت.گهید پرونهیجفتک م ندازه؟اسبمیمگه فقط االغ جفتک م.گهید گمیراست م نهویخب د-خنده ریزدم ز بلند

.کشمتیبخدا دستم بهت برسه م- يشاد
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؟یچ گهید.يادیز يغلطا.اوهو-

.یعوض- يادش

خونه؟ ومدهین کنن؟بارادیم کاریچ نایمامانت ا.يحرف زد یلیخ گهیخب د-

.رفته زن داره ادشیواال فکر کنم .کنهینه هنوزمگه اون پسره رو ول م- يشاد

.ایکنیصداش م ينطوریاخرت باشه که ا يدفعه .فرهنگ اون پسره اسم داره یب یه-

.شهیهم م یرتیچه واسه من غ.برو بابا- يشاد

اونجان؟ نایمامانش ا.که هست نهیهم-

.مارستانیبرن ب خوانیبعداز نهار دوباره م.آره- يشاد

.خبرم یوقته که ازش ب یلیکجاست؟االن خ یرعلیام يشاد یراست.خب یلیخ.باشه.آها-

.هیرفته ترک.افتاد ادتیبالخره .چه عجب- يشاد

.خبریچه ب-

.حیاونم رفت گردش و تفر دیمو رفت واسه خرع.با حسن عمو رفته.نبود خبرمیب خبریب نیهمچ- يشاد

.معرفت بهم خبر نداد یب-

نخواستم نگران .بهش نگفتم يزیمنم چ.آرزو خودش جواب نداد یتو هم زنگ زده بود ول یبه گوش.رفت نیامیروز تصادف بن- يشاد

...تایراستش آن.بشه

.حرفشو خورد ي هیبق

؟يحرفتو ادامه نداد ؟چرایراستش چ-

.نبود یمهم يزیچ الیخیب- يشاد

.شدم الیخیب نمیواسه هم.حالشو نداشتم یزبونش حرف بکشم ول ریبهش بدم از ز چیسه پ ریگ خواستم

گرده؟یبرم یحاال ک-

.تا آخر ماه اونجان- يشاد

.بد نگذره بهش.يوا-

.برو تو کار شوهر خودت سرك بکش نه پسر عمو جون من.نداره یبه تو ربط گهید نشیا- يشاد

.هم دلتون بخواد یلیخ.شیییا-

.خوادیفعال که دلمون نم- يشاد

؟يندار يکار.به درك-

.خدافظ.سالم برسون. زدلمینه عز- يشاد

.خدافظ.نطوریتو هم هم-

.[تو سالن و خوابم برد يدراز به دراز افتادم کنار بخار.شدم هوشیاز نهار ب بعد
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.اه.کرد مونیروان زنهیزنگ م تیانقدر داره به گوش هیک نیپاشو بب تایاه آن-آرزو

پاشو  يخودت پا دار- که گفت رمیازش بگ ویدستمو دراز کردم گوش.بودم فکر کنم پف کرده بود دهیانقدر خواب.به زور باز کردم چشمامو

.برو از تو اتاقت ورش دار

.تو اون روحت آرزو يا-

رو  دمیکشیهمزمان که دوباره دراز م.ورداشتم شمیارا زیاز رو م مویچشم بسته رفتم تو اتاق و گوش هیچشم باز  هیزور از جام بلند شدم و  به

بله؟-تختم جواب دادم

.کرد از بس سراغ تورو گرفت نمویپسره د نیتو دختر؟ا ییکجا-باراد

.يآ-ییسرم خورد به تخت باال شهینشستم رو تخت که طبق معمول هم خیس

چنده مگه؟ ساعت

؟يخواب بود-باراد

.خوابم برد يچطور دمیخسته بودم نفهم بعداز نهار انقدر.آره-

.رو سرمون خراب نکرده نجارویتا ا مارستانیب ایزودباش حاضر شو ب.واقعا که-باراد

.فتمیراه م گهید قهیدق 10.باشه اشکال نداره....آخه بابا-

.بجنب-باراد

.اس لکردهیسرش تحص ریخ.هم نکرد یفرهنگ خداحافظ یب.قطع کرد ویگوش

.بود ومدهیبابا هنوز ن یبود ول میو ن 5ساعت.رونیتاق رفتم بشدم و از ا بلند

اد؟یبابا کجاست؟امشب نم-به مامان گفتم رو

.بازم جلسه دارن نکهیمثل ا.يسار رهیزنگ زد گفت م-مامان

اد؟یامشب نم یعنی-

.فتهیظهر تازه از اونجا راه م دمیشا ایفردا صبح .گهینه د-آرزو

.محاله یخوشبخت نهمهیخدا منو ا يوا-

؟یواسه چ-الیدان

.بابا نذاره دمیترسیم.مارستانیبرم ب خوامیم-

.بمون فردا برو.نکرده ؟الزميبر يخوایموقع کجا م نیا-مامان

.بده ریتو گ ستیحاال که بابا ن.گهینکن د تیمامان؟توروخدا اذ-

؟يبر يخوایم یبا ک.شده کیآخه هوا تار-مامان

.رمیم الیبا دان-

.ارمیدرب نگیاز پارک نوین حال ندارم ماشم-زود گفت الیدان
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.توروخدا.رمیتو م نیمامان با ماش.مرده شورتو يا-

.زنگ بزن يدیفقط رس.خب یلیخ-شد کالفه

.باشه-

گ که باراد دوباره زن اوردمیدرم نگیاز پارک نویتازه داشتم ماش.ساعت میشد ن قهیده دق.گهیدو قدم راهه د.ماه يبرم کره  خوامیانگار م حاال

نه؟ ای ياومد-زد

.رسمیم گهید قهیدق 5.ابونمیتو خ.آره آره- کردم هول

.خدافظ.با شه-باراد

 نویساعت ماش میبالخره بعد از ن. بود کیتراف دیرسیم ینظام میکه به چهار راه حک یابونیاز شانس گندم خ.کرد یخدافظ نباریا.عجب چه

تا حال کجا مونده -اومد طرفم یعصب دیمنو د نکهیهم.رفتیرو داشت رژه مباراد تو راه.مارستانیپارك کردم و بدو بدو رفتم تو ب

.فتمیراه م گهید قهیدق 10 یگفت شیساعت پ کی؟يبود

شده؟ یحاال مگه چ.کنم دایپارك پ يجا دیربع طول کش هی.بود کیبخدا تراف-

.واریرمو بکوبم به دس خواستمیم گهید ومدیکرد؟چرا ن ریچرا د دیانقدر پرس.شده یچ نیخودت برو بب-باراد

.معلومه که چقدر بهت فشار اومده افتیاز ق.آره-دمیخند

.گرفتیملتو بذارم سرکار خنده ام م نکهیتو بودم از ا يمنم جا.يبخند يحق دار-باراد

.گهیاومدم د.شده یحاال انگار چ.اوه-

.تم تودر اتاقو آروم باز کردم و رف.بهم بگه يزینتونست چ گهیحرص خورده بود د انقدر

دو  یکی یول.دونمینم.....باشه قربونت برم....نگران نباش گهیآره فدات شم د........االن خوبم.زمینه عز-زدیبود و داشت با تلفن حرف م تنها

.فکر کنم دارنینگهم م نجایا گهیروز د

اسم عسلو آورده بود  رترید هیند ثانمسلما اگه چ.رهیقربون صدقه اش م ينطوریکه ا زنهیحرف م یداره با ک نیا.کردمیسکته م داشتم

.خدافظ.قربونت برم.....تو هم مواظب خودت باشه.باشه عسلم-کردمیرو سرش خراب م مارستانویب

.سالم-

.دفعه روشو برگردوند هی.برگشت و چند لحظه بهم نگاه کرد.تو هوا موند دستش

.دکتر يجواب سالم واجبه آقا-سمتش رفتم

.غروبه شیش.ساعتو نگاه کن.امیبعداز ظهر م یتو گفت- بهم نگاه کرد تند

.دمیکه زنگ خورد از خواب پر میگوش گهید.نکرد داریب چکسمیه.دفعه خوابم برد هیبخدا بعد از نهار .دیببخش-

.هم آوردم یبرات خوردن نیبب.حاال که اومدم.گهید دیببخش-بکش نویساعت ناز ا هی ایحاال ب.روشو برگردوند دوباره

.که مامان بهم دادو بهش نشون دادم يا وهیم کیپالست

؟یزنیداره بچه گول م-نیامیبن

.از جون بچه ه؟دوریچه حرف نیا- گاز گرفتم لبمو
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گه؟ید نیبش ای؟ب يچرا سرپا موند-نیامیبن

.واریبرم سرمو بکوبم به د ای یکنیم یآشت نمیمنتظر بودم بب-

.خودتو لوس نکن نیبش ایب-نیامیبن

.کنار تختش یو نشستم رو صندل خچالیشتم تو رو گذا وهیم کیپالست

حالت بهتره؟-

.زودتر مرخص شم خوامیم.خسته شدم نجایاز ا-بچه ها گفت مثل

.يتو تازه امروز بهوش اومد.هممون راحت شه بعد الیبذار خ.صبر کن گهیدو روز د یکی-

.بدنم کوفته اس.دمیدو هفته اس که دراز کش یآره ول-نیامیبن

.ریساده بگ یگوشت گذشته؟حاال ه خیاز ب يچه خطر یدونی؟ميتازه عمل کرد ؟تویکنیدرك نمچرا  نیامیبن-

.دهیبهم دست م یچه حس خوب نیامیبن یگیهربار که بهم م یدونینم-زد یقشنگ لبخند

گفت؟یم یعسل چ-کردم بحثو عوض کنم یسع.نمونه اش نمیا.بفرما.نه گنیم یه.مردا جنبه ندارن نیا گمیم من

.سراغ زن عموشم گرفت.حرفا نیبرات تنگ شده و از ا ؟دلميگردیبرم یک دیپرسیم-نیامیبن

.بچه پررو.گهیبسه د.یاون عموش بشم اله يفدا توروخدا؟من

.و چاقو دوباره نشستم سرجام یدست شیدراوردم و با پ خچالیپرتغال از تو  هیشدم رفتم  بلند

.با مامان حرف بزنم خوامیم-نیامیبن

خب؟-دمتکون دا سرمو

.با پدرت درمورد ما حرف بزنه ادیبگم ب خوامیم-نیامیبن

؟یگفت یچ.آخخخخخخخخ-دیدستمو بر چاقو

؟يشد یچ-بالش بلند کرد و به دستم نگاه کرد يسرشو از رو زود

.دیچاقو دستمو بر.یییییا-

؟يبال سر خودت آورد نهمهیا ينشد ؟خستهیستیتو چرا مواظب خودت ن- شد یعصب

 هی فمیاز تو ک.فقط پوستمو گرفت.ستین يزیتعجب نکنم؟چ يخوایخب م یزنیحرفا م نیدفعه بدون مقدمه از ا هی ه؟تویمن چ ریتقص-

.یدگیبر يچسب زخم دراوردم و زدم جا

بگه؟ یمامانت بره درمورد ما به بابام چ-

.کنه ياز تو خواستگار-سرجاش دیدوباره راحت دراز کش ستین میچیه دید یوقت

کنه؟ يخواستگار ادیب یچ یعنیتو حالت خوبه؟-گرد شد چشمام

زدم؟ يحرف بد-نیامیبن

نکنه قراره بدون داماد  نمی؟ببیمارستانیکنه؟تو هنوز تو ب يخواستگار خوادیم یمامانت ک.رازیش میبرگرد دیبا گهیروز د 4/5ما  نیامیبن-

؟يخواستگار انیب
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.آبم روش هیرو خورده بودم  ایو ح خجالت

بابات تورو بده به  میبه خودمون بجنب میتا بخوا ترسمیم.راحت شه المیحرفاشونو بزنن خ انیب یول.که نه یرسم يواستگارخ گهید-نیامیبن

.شهیمنم راحت م الیخ میخونیخودمون م نیب غهیص هیحداقل  ينطوریا.پسرعموت

.میبش غهیص خوامیبعدشم من نم.کنهینم نکارویا چوقتیمن ه تیمن بدون رضا يبابا-

؟یچ یعنی-نیمایبن

.شمینم یبده من خودم راض تیتازه اگه بابامم رضا.بشه غهینداره دختر ص یما صورت خوش يتو خونواده -

.مامان بود.زنگ خورد میجوابمو بده که گوش خواست

بله مامان؟-

هنوز؟ یمارستانیب.تایسالم آن-مامان

چطور؟.آره-

باهات  خوادیگفت م.یمارستانیکه ب دیخودش فهم.رونیار داشت منم گفتم رفته ببا تو ک.زنگ زد شیپ قهیدق ستیربع ب هیسپهر -مامان

.یخواستم بگم که خبر داشته باش.اونجا ادیفکر کنم ب.حرف بزنه

نشد؟ ياز بابا خبر.يکرد یکار خوب.باشه مامان.کنه -

.کننیزنگ زد گفت فردا صبح بعد از نماز صبح حرکت م-مامان

؟يندار يکار.نهدستت درد نک.خب یلیباشه خ-

؟يگردیبرم یک.مواظب خودت باش.نه-مامان

.دمیبهت خبر م-

.باشه خدافظ-مامان

.خدافظ-

گفت؟یم چی– نیامیبن

.یچیه-

؟يشد یپس چرا عصب-نیامیبن

.نبود یمهم زیچ-

بود؟ يزیچ هیپس -نیامیبن

.ایداد ریدوباره گ-

.اتاق باز شد و باراد سرشو انداخت تو در

.کارت دارم رونیب ایلحظه ب هی تایآن-باراد

.زدم سپهر اومده باشه حدس

؟يدار کارشیچ-نیامیبن
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.هم نزن يادیکه خانومت واست پوست کنده رو بخور حرف ز یپرتغال نیتو بش.به تو چه بچه جون-باراد

باراد؟-نیامیبن

.نشسته هنوز گهید ایب.کوفت-باراد

.امیاالن م-

.خوش حالتش يموها يال بردیدستشو م یو ه رفتیو رژه متو راهر.سپهر بود.حدس زده بودم درست

59

.سالم-

؟یخوب.سالم-سمتم برگشت

خونه؟ يگفت زنگ زده بود ؟مامانیکارم داشت.ممنون-

م؟یحرف بزن رونیب میبر شهیم- سپهر

.برم ییجا تونمینم.تو اتاقه فمیک.بگو نجایهم.نه-

.خارج شم مارستانیاز ب خوامیکه نم دیفهم

نجا؟یا يموند یواسه چ گهید.پسره که بهوش اومد ؟اونیینجایرا اتو چ- سپهر

ه؟یمنظورت چ-

اونوقت .یشیتو االن نامزد من محسوب م.کردم و از خانوادتم جواب مثبت گرفتم يمن از تو خواستگار.خودتو نزن به اون راه تایآن- سپهر

؟یکنیم يپرستار بهیپسر غر هیو از  نجایا يکامل موند يچرا دوهفته 

 نکهیبابا هم با ا.مادرم همون شب بهتون جواب رد داد.يدیجواب مثبت نشن چکسیاز ه یول يکرد يتو خواستگار-کرد میعصب حرفاش

نه از  يریاز من بگ دیپس اگه قرار به گرفتن جواب مثبت باشه با.يکرد يبعدشم تو از من خواستگار.موافقتم نکرد یمخالفت نکرد ول

.چیانقدر واسه خودت نامزد نامزد نکن و راه به راه به پروپام نپ پس.هیجواب منم منف.خونوادم

اون پسره؟ ؟بخاطريرفتارت ادامه بد نیبه ا يخوایم یعنی- سپهر

 شهیطبق عادت هم.رفتار توئه که مشکل داره نیا.نداره يرادیبگم رفتار من ا دیدر جواب سوالتم با.نهیامیاسمشم بن.اون پسره اسم داره-

نه فقط تو .کنمیچون من با تو ازدواج نم.يبهت بگم کور خوند دیبا نبارویا یول ياریکه شده خواسته اتو بدست ب یقیر طربه ه يخوایات م

.دادمیبهش جواب مثبت نم کردیم يازم خواستگار لیهم تو فام يا گهید یبلکه مطمئن باش اگه کس

؟یینجایکه االن ا دونهیخان عمو م نمیبب- سپهر

 یبدون نویبهتره ا.یمنو بترسون دایتهد نیبا ا یتونیم يکه فکر کرد يهنوز انقدر بچه ا-پوزخندمو نتونستم کنترل کنم.کردیم دمیتهد داشت

.فراموش نکن نویا.خورمیآبم نم یبابا حت يکه من بدون اجازه 

وارد .شدمینزنه که بدبخت م یحرفواقعا زنگ نزنه به بابا  کردمیخدا خدا م.تموم شدن حرفم پشتمو بهش کردم و راه افتادم سمت اتاق با

.ذارهیمن و داره سربه سر باراد م يباراد نشسته سرجا دمیاتاق که شدم د

؟ياومد-نیامیبن
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.تکون دادم سرمو

بود؟ یک-نیامیبن

.سر بهم بزنه هیاونم اومده بود  نجامیزنگ زده بود خونه مامان گفته ا.المونیاز فام یکی-

.شهیمرخص م یدکتر نگفت ک-کردم به باراد رو

.رازیش میبر لیفرودگاه اردب میبر مارستانیسره از ب هی رمیگیم طیواسه همون روزم بل.شهیمرخص م گهیسه روز د.چرا اتفاقا-باراد

اره؟یم یک ناتونویپس ماش-

.تا بعد مونهیم نجایواسه منم هم.ارهیم انوشیعمو ک نویامیبن يبرا-باراد

.گهید ارشیخودت ب ؟خبیچ يبرا-

راز؟یتنها بره ش نیامیپس بن-دبرا

.ارمشیخودم م.که ستمین ؟چالغيفرض کرد جیهو نجایمنو ا-بهش نگاه کردم که حساب کار دستش اومد نیهمچ

.اوهو- خنده ریزد ز پخ

.گهید گهیخب راست م.کوفت-اروم زد به بازوش نیامیبن

 یاگه خودتم سالم باش نمیبیکه من م ییتایآن نیا.رازیش یرسسالم ب خواستمیمن بود که م ریتقص.سرم ي؟فدایزنیچرا م گهیخب د-باراد

.کنهیناقصت م زنهیم یقیطر هیبالخره به 

.رد کارت تا دوباره نزدم تو پرت م؟برویمگه روان-

.نیبرس تونیشما هم به عشق و عاشق.میما رفت.خب بابا یلیخ-بلند شد یرو صندل از

****

.میمعطل شد نجایهفته ا هی یما هم الک.که کالسا اصال برگذار نشدن شیپ يهفته .میس دارکال نیامیکه با بن هیجلسه ا نیاول امروز

خواستگار  ریتا حاال پسرا از ز.واال کار دنبا برعکس شده.بشه يخواستگار الیخیکردم که فعال ب یراض نویامیو التماس بن یبدبخت یکل با

مادرش .کنهیم يزیبرنامه ر گهیماه د هیاز االن داره واسه .صبر کنه دیشد تا ع یبالخره راض.صبر کن گمیم یحاال من ه رفتنیکردن در م

 میریبگ يجشن نامزد هیچندروز بعدش  يمراسم شاد نیمنم قرار شد ع شنهادیبه پ.يخواستگار انیم دیحرف زد و گفت ع مامانبالخره با 

بود که شاپور عمو هم  دهیاز شاپور عمو سوال پرس نیامیدرمورد بن کمی لیفقط اون اوا.خودم گذاشته بود يبه عهده  زویبابا همه چ.همونجا

خودمم فقط به .دونستیالبته سپهر که ماجرا رو م.خبردار نشه یکس لینشدن ماجرا تو فام یقرار شد تا قطع.دکر دمیقربونش برم رو سف

 يکه خب البته خواسته .موندیو فقط مهکامه م نایمب يگارخواست ادیقرار بود ب دیکه معلوم بود آرمان هم ع نطوریا.و مهکامه گفته بودم نایمب

باشه  ادمی.خوش کرده یدلشو به ک.بدبخت مهرزاد.منو گذاشته بود تو حنا ییپسردا نیدست ا وهنوز زوده  گفتیم.بود نیخودش هم

 دهیازش شن.مامان گفتمیبه مامانش م گرفته بودم ادی نیامیاز بن ایتازگ.ازش بکنم یاساس يریکه حال گ دمیکه مهکامه رو د یفرصت نیدراول

عسل هم شمارمو از .ارمیدرم يباز يتوروخدا از االن دارم جار نیبب.نیریشخود .اه اه اه.مادرجون گهیبودم که زن داداشش بهش م

.پرروشه يعمو يلنگه .جون تایان گهیبهم بگه زنعمو م نکهیا يبه جا تیترب یب.عموجونش گرفته بود و باهام درتماس بود

.و به زور بردتم ته کالس دیدستمو کش يشاد نمیاول بش فیرد يایاز صندل یکیخواستم رو  نکهیهم میکالس که شد وارد
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-؟یکنیم ينطوریچرا ا. ا

االن  يفکر کرد.یذاشتینم نمیجلو بش يبذار زدمیباراد جز م ياونهمه سر کالسا.اول فیرد ینیبش يبر ذارمیفکر نکن که م خودیب- يشاد

.يریقلوه بگ يدل بد نیامیبن يجلو ینیبش يبر ذارمیم

.مینیشیبه بعد سر کالس بارادم جلو م نیخب از ا.گهینکن د تیاذ يشاد-

.نجایهم نیبش ریبگ.شمیجون نکن که خر نم یالک- يشاد

.کنار خودش یو گذاشت رو صندل دیمنم از دستم کش فیک.فیرد نیآخر ینشست رو صندل خودش

.تو باشه هیخر که بخواد شب فیح-

با حرص نشستم رو .مداد خودکارشو دراورد یاول دبستان يبچه ها نیباز کرد و ع فشویگفته باشم ک يزینه انگار که بهش چ انگار

 فیته کالس رد مینشست.یدنبالم چشم نچرخون یالک.نمینذاشت جلو بش يشاد-اس دادم نیامیدراوردم و به بن فمیاز تو ک مویگوش.یصندل

.اخر

.گهیحاال نوبت اونه د يکرد تیاونهمه تو اونو اذ.نداره یتعجب نکهیخب ا-ادجواب د زود

دستمو تو هوا .چند لحظه بعد از ما وارد کالس شدن نایعارفه ا.نمیتو بش کینزد خواستمیمنه االغه که م ریتقص.جوابشو ندادم گهیحرصم د از

ابروهاش شده بود ....حاال یقبال ابروهاشو ورداشته بود ول.هارتا شدچشمام چ هیهان ي افهیق دنیبا د.و اومدن عقب دنمیتکون دادم که د

 نیجانم؟ا.چشمم خورد به انگشت دست چپش.میدست به صورتمون بزن ذارهیمامانم نم گفتیم نکهیا.زدیبرق م يزیکه از تم شمصورت.نخ

.خنده ریشون زدن زتابلو شده بود که هرسه تا یلیخ يمنو شاد ي افهیق نکهیاز کجا اومد؟مثل ا گهیحلقه د

عارفه  نیفقط موند ا.دوسال بخت همه باز شد نیشکر خدا تو ا.بالخره کار خودشونو کردن.پس بگو.شنگول بود يادیز.عرفان نگاه کردم به

.بدبخت ي

.کردنیمدانشجو ها برگشته بودن عقب و به ما نگاه  يبلندمون همه  ياز سروصدا.رو بغل کردم هیو سرصدا هان غیشدم و با ج بلند

تو تور؟ یعرفان بدبختو انداخت نیو ا يبالخره کار خودتو کرد.شهیباورم نم هیهان يوا-

.چه خبرته آبروم رفت.آرومتر نهوید-گفت شدیو تو بغل من له م دیخندیکه م يهمونطور

.يخانوممو له کرد.نمیول کن بب-عرفاه

دست بردم دفترمو وردارم بکوبم تو سرش درکالس باز شد و  نکهیهم.ادمستیعرفان وا يدراومدم و رفتم جلو هیاز بغل هان.حرکت شدم یب

.خودمون يسرجا میو ما هم مرتب موند ستادنیهمه وا.اومد تو نیامیبن

.حساب تو باشه واسه بعد که به خدمتت برسم-به عرفان گفتم یپچ پچ

آداب  نهمهیقربونت برم من که ا یاله.با دانشجوها یپرس که شروع کرد به سالم و احوال نیامیبن يبعدم صدا.دمیشن زشویر يخنده  يصدا

.درست برعکس باراد.شهیمعاشرت سرت م

60

حرف  یبا ک نمیبگو بب.یراه انداخت زمیچه خبر بوده که جانم عز ستیآستارا معلوم ن یدو هفته ولت کردم رفت-رو به من گفت عرفان

؟يزدیم
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.مت باششما برو مواظب خانو.نداره یربط یبه جناب عال-

صبح طبق معمول صبحونه نخوردم و االنم معده ام .بوفه میسره رفت هی.رونیب میرو رگفتم و با خنده از کالس اومد يعارفه و شاد دست

حرص  یاونم ه.بروز ندادم یچیه زدمیحرف م یکرد که بفهمه با ک نیو ج نیعرفان س یهرچ.شدیسوراخ م یداشت از گرسنگ

.یش جرر تا منفانقدر حرص بخو.حقته.خوردیم

 یکرده بودن ول يزیبرنامه ر نکاریوقت بود واسه ا یلیخ نکهیمثل ا.بوده شونیجشن نامزد شیپ يکه هفته  دمیو عارفه فهم هیهان يحرفا از

فانو عر ادیتعصب ز نیالبته اگه ا.رو دوست داشتن گهیهم همد یلیخ.ومدنیبهم م یلیاونا خ.واقعا خوشحال شدم یول.ایعوض.گفتنیبه ما نم

.میگرفتیم دهیناد

بخوام غذا درست کنمو  نکهیاصال حال ا.خوابگاه میو بعدش برگشت مینهارم تو سلف دانشگاه خورد ياز تموم شدن کالس بعد بعد

ال اص یعنی.مینرفت هیاون روز سعد.رونیب میو رفت میبعد از اونم که حاضر شد.میتا ساعت سه و ن دمیسره خواب هینمازمو که خوندم .نداشتم

 الشیخیب دیپس با میبودیقبل از هشت خوابگاه م دیخب ما با یول دادیتو شب مزه م يدرسته که شهرباز.يشهرباز میرفت.فتادین ادمونی

.خوابگاه میو غروبم برگشت میخورد یبستن هی میبعدشم که رفت.میشدیم

چند روز آخرشم کالسا  هیکه شکر خدا  دیده بود تا عمون گهیفقط دو هفته د.تر شده بودن يدوم شروع ترم بود و کالسا هم جد ي هفته

.میداشت يکالس پول و ارز بانکدار 10سه شنبه صبح ساعت .شدیبرگذار نم

دانشگاه  يعاد ریاز همون دم در محوطه متوجه جو غ.میدانشگاه شد اطیوارد ح يمونده به شروع کالس با شاد قهیدق 10 قایدق شهیهم مثل

با تعجب از .هم و سرشون گرم حرف زدن شیبودن چه دختر چه پسر گروه گروه جمع شده بودن پ اطیکه تو ح ییدانشجوها.شدم

و  کردنیما چشماشونو تا ته گرد م دنیهمشون با د.غیدر یول شهیماجرا چ میبلکه بفهم میدوختیم نشونو چشم به ده میشدیجلوشون رد م

با ترس و لرز وارد ساختمون .دمیترسیداشتم م گهید.شدیمن زوم م يواکثرا هم چشماشون ر.زدنیم شونیبغل دست يبا دست به پهلو

کرد  یخم شد و سع دیبه ما رس نکهیهم.سمت ما ادیو نفس زنون داره م بدوکه بدو  دمید امونویاز همکالس یکیاول سحر، يطبقه .میشد

.نفسشو آروم کنه

کنه؟یم ينطوریچرا ا نیا-رو به من گفت يشاد

.ه حاال با تو اومدم من از کجا بدونم؟خوب-

.شده بود ينفساش عاد.دوباره راست شد سحر

...تایآن...تایآن-سحار

.گهیبزن بگو چت شده د ؟حرفیکنیم ينطوریشده؟چرا ا یها چ-

؟يتو با استاد راستاد رابطه دار-سحر

؟یچـــــــ-

که چشماشون رو من بود  ينطوریهم.ه سمتمون جلب کردکه تو راهرو بودنو ب ییاونقدر بلند بود که توجه چندتا از دانشجوها غمیج يصدا

.کامل زوم کرده بودن رو دهنم گهیحاال د

؟یچ یعنی؟یگیم يدار هیچرت و پرتا چ نیا-
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.زننیموضوع حرف م نیا يهمه تو دانشگاه دارن درباره .اوردمیبخدا من از خودم درن-سحر

.دمیفهمینگاهارو م نیا یمعن حاال

.بود دهیرنگش پر.نگاه کردم يشادبه  تیحرص و عصبان با

؟يدیحرفو شن نیتو از کجا ا-به سحر گفتم رو

.خراب کنن تارویآن خوانیم.همش دروغه گفتیم.باور نکرد یول.بود دهیشن گهید یکیالبته اونم از .بهم گفت ایلع-

خودش اومده؟-

.کالس رفتیآره داشت م-سحر

در کالس هم چندتا از بچه  يجلو.کردیداشت اعصابمو خورد م گهینگاه بچه ها د حالت.میسحر رد شد يرو گرفتم و از جلو يشاد دست

از دخترا زدم و وارد  یکیبه  یمحکم يتنه .ما ساکت شدن و بهمون زل زدن دنیبا د.زدنیجمع شده بودن و با هم حرف م تیریمد يها

متوجه ما که شدن زود از جاشون .زدنیو باهاشون حرف م نایکنار عارفه ا يمن و شاد یبودن رو صندل شستهو دل آرام ن ایلع.کالس شدم

.بلند شدن و سالم کردن

عالمت  یبا چشماش ه یعارفه ول.کردیهم ساکت داشت بهم نگاه م هیهان.دادیم تشیقرمزش نشون از عصبان يچشما.عرفان نگاه کردم به

لحظه  هی ایلع- گفتم ایو آروم رو به لع میاشتم رو صندلگذ فمویک.کردم آروم باشم یسع.تو چشم بود یلیخ گهیکالس د يسکوت تو.دادیم

؟ینیشیم

.اونم نشست.اشاره کردم يشاد یصندل به

؟يدیشن یو از ک يکه به سحر زد ییحرفا- دمیازش پرس یپچ پچ

.دهیکه از سوزان شن گفتیمهناز هم م.دمیشن زدنیکه مهناز و ستوده داشتن با هم حرف م یراستش موقع-آروم گفت اونم

.که کار اون باشه کردمیفکرشو م دیبا.مشت کردم تمودس

؟يدیشن یحاال ک-

.امروز نیهم-ایلع

.داره نیتحس يجا.دختر نیهم داشته ا یچه سرعت عمل-

.سحرم اصرار کرد بهش گفتم.دونستنیبچه ها خودشون م هیبق.به خدا من فقط به سحر گفتم تایآن-ایلع

.یکن یمعذرت خواه دیتو با کنهیغلط اضافه م گهید یکی.هیچ تو ریتقص.بابا دونمیم-زدم یکمرنگ لبخند

 یلیآخه به چه دل یکه امکان نداره حرفاش راست باشه ول دونمیم نویزده؟ا یحرف نیسوزان همچ ه؟چرایبپرسم ماجرا چ تونمیحاال م-ایلع

.بهت بزنه یتهمت نیهمچ دیبا

.هیراستاد نامزد شاد- آرامش گفتم با

؟نامزد؟یچ-اما خفه بکشه غیج هیحاال نوبت اون بود که .و چشماش گرد شد گذاشت رو دهنش دستشو

.آره-

.هم زود نگاهشو گرفت يشاد.نگاه کرد يبه شاد ایلع
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ن؟یچندوقته؟چرا زودتر نگفت ؟االنی؟کیکنیم یشوخ-ایلع

 یکی رهیم گهید یکی.هن سوختهتوروخدا آش نخورده و د نیبب.تو دانشگاه نفهمه یگفت کس یعوض نیا-اشاره کردم يدست به شاد به

.بخورم دیمن با ششوین کنهیرو عقد م گهید

.يبهت شاد گمیم کیتبر.خوشحال شدم یلیخ.شهیخدا باورم نم يوا-رو بغل کرد ياز جاش بلند شد و شاد جانیبا ه ایلع

.زود خودشو جمع کرد.چپ چپ بهش نگاه کردم.دیخند زیر يشاد

.یسوزانو ول کن ينطوریهم يخوایکه نم و؟تیکن کاریچ يخوایخب حاال م- عارفه

.شده بود نگاه کردم رهیبه ما خ شخندینفرت به سوزان که با ن با

.کنمیولش نم ينطوریمعلومه که هم-

.يدعوا راه بنداز يخواینگو که م-هیهان

.نیحاال صبر کن بب.رمیگیبدجور حالشو م ینه ول-

چندبار خواستم سرکالس بلند شم .نگاه استاد هم بهمون عوض شده یحت ردمکیاحساس م.بود اون کالس تموم شد يهر جون کند به

.خودمو کنترل کردم یبا بدبخت یکنم ول زیر زیسوزانو با دندونام ر

ما باز  دنیدهن بود که با د یعنی.وسط و ما دو طرفش يشاد.میوارد دانشگاه شد ییسه تا.باراد هم همراه ما بود یقبل يطبق برنامه  فرداش

.میباز وارد دانشگاه شد شیبا ن.ندمویم

.یبه کارت برس يبر یتونیم گهیخب باراد جان داداش د-دمیچشم سوزانو د ياز گوشه .میستادیدر کالس وا يجلو

.ستادهیکار من کنارم وا- با خنده گفت  باراد

.بدبخت لیزن ذل.اه اه-

.ومدهیتو تا استاد ن ایکن ب یافظتو کالس شما هم با آقات خد رمیجان من م يخب شاد-گفتم يبه شاد رو

نگاه  ينطوریچتونه؟چرا ا-رو به جمع گفتم.که تو کالس بود گرد شد ییچشم تک توك دانشجوها.چشمکم بهش زدم و وارد کالس شدم هی

ن؟یکنیم

ن؟یبا استاد اومد-زود گفت ایلع

 میشد مامانش نذاشت برگرد روقتید گهید میبودشام خونشون دعوت  شبید.آره-نگاه کردم خوردیبه سوزان که خون خونشو م میمستق

.میبا هم اومد گهیاالنم د.خوابگاه

.بچه ها گرد شد چشم

ن؟یکنینگاه م ينطوریشماها چتونه؟چرا ا-

جا بچه  نیا.نیحرفا نزن نیبچه ها از ا يجلو یخانوم پارسا قصد جسارت ندارم ول-کالس گفت يشوخ و بامزه  ياز پسرا یکی یکاظم یعل

.شما از راه بدر شن يممکنه با حرفا.و گوش بسته نشسته چشم ي

گفتم؟ یمگه من چ-

استاد؟ يخوش گذشت خونه  شبید-دیخند ينخود



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٥

.یکاظم يآقا-چشمامو گرد کردم یشیحالت نما با

.به من چه اخه.یبابا شما خودت گفت-خنده اش بلند شد يصدا

.ماست يباراد از آشناها-

باراد؟-آرام دل

.هینامزد شاد.گهیراستاد خودمون د همون استاد-

به بعد به خانوم  نیاز ا.حواستون باشه بچه ها-با خنده بهش نگاه کردم.اومد تو کالس يهمون موقع هم شاد.بچه ها بلند شد غیج يصدا

.خودتون که اخالقه استاد دستتونه.از من گفتن.نهیکه حسابتون با کرام الکاتب نیاستاد چپ نگاه نکن

 مویگوش.راحت رفتم نشستم سرجام و زل زدم به صورت سوزان که تو مرز انفجار بود الیمنم با خ.يترا جمع شدن دور شاداز دخ چندتا

.زودتر بهم زنگ زد نیامیکه بن رمیعارفه رو بگ يدراوردم شماره 

.شکرت یاله.میانقدر راحت با هم در تماس شهیباورم نم ایخدا. باز شد شمین

جانم؟-

؟ییکجا.جانت سالمت-گفت هشیمعمول هم طبق

.يباحالو از دست داد یینمایس لمیف هی یجات خال نیامیبن.دانشگاه دمیتازه رس-

شده مگه؟ یچطور؟چ- دیخند جانمیبخاطر ه صداش

مروز منم ا.تو دانشگاه غلغله بود روزید.چرت و پرت گفته بود دونمیو چه م میکیبهم نزد یلیتو دانشگاه پخش کرده که منو باراد خ یکی-

.بچه هارو گرفتم يحال همه 

؟يکرد کاریچ-نیامیبن

.دخترا ماتم گرفتن.ینیبچه هارو بب ي افهیق یستین یعنی.مهیمیبهشون گفتم باراد شوهر دوصت صم.یچیه-

دوست شوهرمم هست؟ نیبهتر ینگفت-داد ظنتیتعجب جاشو به ش نباریا

.ندهیدرآ شاالیا-دمیخند

حاال مشکل حل شد؟-نیامیبن

.کنهیعشق از دست رفته اشو م يطفلک از االن داره عذادار.هم کرده بود گرفتم مونویکه چغل یحال کس.آره-

ه؟یکار ک یدونیمگه م-نیامیبن

با من مشکل داره؟ یاز سوزان ک ریغ-

.نگفت يزیچ

خبر .کنهیداره بهم نگاه م یفرتن هیسوزانم با .کننیم چشیرو گرفتن و دارن سوال پ يکه االن بچه ها دور شاد یدونینم-خنده گفتم با

.يندار

.بسوزون دختر شیکم آت-نیامیبن

خوبن؟ نایاز تو چه خبر؟مامانت ا.الیخیحاال منو ب.ذارمیبه کارم نداشته باشه پا رو دمش نم يکار یمن تا کس.بگو نه به من هیبه بق نویا-
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.ما يخونه  يایمامان گفت امشب شام دعوتت کنم ب.یانداخت ادمیخوب شد  يوا-نیامیبن

.بکنم یغلط نیکه همچ خندمیپدرم م شیبه ر نا؟منیا يشام پاشم برم خونه . خوردم جا

؟يشد یتا؟چیآن-نیامیبن

اونجا آخه؟ امیب یچ ؟واسهیچ یعنی نیامیبن-

.اونم استقبال کرد.من دادم شنهادشویالبته پ.مامان گفت دعوتت کنم.نداره که یچ یعنی-نیامیبن

؟يکردیقبلش با من هماهنگ م دیتو نبا.يکرد یکار اشتباه-

شده؟ یحاال مگه چ-شد يجد صداش

.امیب تونمیمن نم-

آخه؟ یچ ي ؟واسهیچ یعنی-نیامیبن

.دهیبابام اجازه نم.بشه یاونجا که چ امیب.میبا هم ندار یمنو تو که هنوز نسبت نیامیبن-

؟يریاز بابا اجازه بگ دیکه با یکن کاریچ يخوایمگه م-نیامیبن

.اونجا امیپاشم شام ب ينطوریهم تونمیمن نم.میستیبهم محرمم ن یمنو تو حت.یستیچرا متوجه ن.بابا يا-

.یکنیم یبیغر ينطوریا ياونوقت تو دار.میکنیازدواج م گهیماه د هیتا  ؟مایزنیکه م هیچه حرف نیا-نیامیبن

.کنمیخودمو حفظ م میدارم حر.کنمینم یبیبعدشم من غر.شما ينه خو امیراحت م گهیماه د هیمنم از .میکنیازدواج م گهیماه د هی.درسته-

.نگو يزیبه بابات چ شه؟خبیتو شکسته م میما حر يبا اومدن به خونه  یعنی-نیامیبن

اعتمادش  به تونمیحاال من چطور م.نجایپدرم به من اعتماد کرده و منو فرستاده ا.کنهیفرق م هیاما االن قض.ما نبود نه نیب يزیکه چ یتا موقع-

.شما يخونه  امیبهش بگم پاشم ب نکهیکنم و بدون ا انتیخ

.نگفت يزیچ

 انتیخ یمن تاحاال به اعتماد کس.کنمیکه پدرم بهم داده محافظت م یحساب که دارم از امانت نیبذار به ا.بچه بودنم نذار يکار منو پا نیا-

.کنمینم نکارویبه بعدم ا نیخانواده ام از ا يمخصوصا اعضا.نکردم

.واقعا که-نیامیبن

.رمیزبونمو بگ يکه بتونم جلو دونستمیم دیشد استاد اومد تو کالس وگرنه بع خوب

 يکار ما به سفره  نمیبیکه من م نطوریا.نه ای يایکنار ب یتونیمن م ي دهیعق نیبا ا نیبب.تو هم برو خوب فکر کن.قطع کنم دیبا.استاد اومد-

.خدافظ.کشهیعقدم نم

61

فکر کرده منم مثل  دهیدختر اون دختر راحت چرخ نیانقدر با ا.زبون نفهم يپسره .خاموش کردم موینشست کنارم منم گوشکه  يشاد

خودم  الیبه خ.در طول کالس اعصابم داغون بود افتضاح.دست که نمک نداره نیبشکنه ا يا.منه االغه که بهت رو دادم ریتقص.اونام

.يمنم ندار یروز خوش هی دنیکه شم د نیامیتو اون روحت بن يا.حاال حال خودم گرفته شد رمیبگ يانرژ نبا گرفتن حال سوزا خواستمیم

شه؟یسوراخ م یمعدم داره از گشنگ میجمع کن بر ؟پاشویی؟کجاوال- سقلمه زد تو پهلوم هی يشاد
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.کردنیجمع م الشونویاستاد رفته بود و بچه ها هم داشتن وسا.تعجب به کالس نگاه کردم با

رفت؟ یاد کاست-

داد؟یاستاد داشت کدوم مبحثو درس م يدیاصال فهم.نه یگیم ستیتو حالت خوش ن گمیمن م- يشاد

مگه درس داد؟-

حراست االن اثر کرده؟ یرفت شیدو ساعت پ.ستیتو واقعا حالت خوب ن نکهینه مثل ا-تعجب کرد نباریا

.سربه سرم نذار حوصله ندارم-حوصله گفتم یب

ه سرت گذاشتم؟سرب یمن ک.وا- يشاد

 میبرگشت.بلغور کرد که اصال حالشو نداشتم که بخوام بهش دقت کنم ییزایچ هیلب  ریاونم واسه خودش ز.جوابشو ندادم گهید

باعث شده بود  نیامیبن يحرفا و رفتارا.حالم بدجور گرفته بود.و نگار هم که نبودن نینازل.رفت حموم يشاد.میکالس نداشت گهید.خوابگاه

 زدمینفر حرف م هیبا  دیبا.رو هم مد نظر قرار داد گهید يزایچ دیبا یاز عشق و عاشق ریمشترك غ یکه تو زندگ ممو بفه امیودم بتازه به خ

.مونسم نیتنها خواهر و بهتر.بهتر از آرزو یو ک کردمیو درد دل م

زنگ جوابشو  نیسر اول.ودش بهم زنگ بزنهروشن کردم و بهش تک زنگ زدم تا خ مویبودم گوش يشاد يکه تو خساست لنگه  ییاونجا از

زنم؟یمن بهت زنگ م یزنیتک م یه یگرفت ادیکار  ایتازگ شعوریب-و دادش بلند شد غیدادم که ج

ساده اس که با حقوق  یفرهنگ هیشوهر من .ستمین سیمنکه مثل تو زن رئ.گهیکنم د ییصرفه جو دیمن با زمیخب آخه عز-دمیخند

.چرخونهیم مونویآموزش پرورش زندگ

.دارهیمن رو انگشتش نگه م يرو هم حتما عمه  یشرکت به اون گندگ.آره-آرزو

؟يکردیو رو نم یپولدارم داشت يعمه ها نیتو از ا.آرزو خوش به حالت يعمه ات؟وا ؟کدومیگیراست م.ا-

بهم تک  نکهیبازم هم.اعصاب دارم روز ضعف 3تا  زنمیهربار که باتو حرف م.رو اعصاب من رهیدختره داره م نیباز ا ایخدا يوا-آرزو

.زنمیو بت زنگ م شمیخر م یزنیم

زم؟یعز هیچه حرف نیا.دور از جون جناب خر-

.کشمتیتم بهت برسه م ؟دساتیآن-کر کننده بود گهید غشیج

.قهقهه ام بلند شد يصدا

چه خبر؟ نیامیبن ؟ازیکنیم کارایچه خبر؟چ-دیکه شد پرس آروم

.هنوز زنده اس- ه حالم گفته شددوبار دمیاسمشو شن نکهیهم

ن؟ینگو که با هم دعوا گرفت.اوه اوه-آرزو

که من بخوام باهاش دعوا کنم؟ هیاون اصال ک.رهیبره بم-

و تاپ هم؟ پیبه ت نیزد یشده؟واسه چ یچ.هیخطر یلیاوضاع خ نکهیمثل ا.نه بابا-آرزو

.شعوریب يپسره .از بس که نفهمه-
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 نیخوبه که خودت به ا یبه گوشت نرفت؟ول خورهیبه درد تو نم شعورهیپسره ب نینهمه بهت گفتم انفهمه؟من او يدیتازه فهم-آرزو

؟يبرد یپ تیواقع

درموردش  ينطرویا يتو حق ندار یول میحاال درسته که من از دستش عصبان.مواظب حرف زدنت باش یه- گفتم زیآم دیو تهد دمیپر بهش

.آخرت بودا يدفعه .یحرف بزن

راهو؟ نهمهیا رهیم یک.ووه-آرزو

.که هست نهیهم-

شده؟ یچ نمیبگو بب.یخب حاال بسه هرچقدر چرت و پرت گفت-آرزو

.میبا هم فرق دار یلیآرزو ما خ- مکث کوتاه گفتم هی با

از چه نظر؟-آرزو

.اس رهیواسه من گناه کب هیعاد یلیکه واسه اون خ ییزایچ.اصال از همه نظر.یاجتماع.یفرهنگ.ياز نظر فکر-

.ستیکافر که ن گهیچه خبرته بابا؟د-زوآر

.کنهیم میکه بدجور عصب زنهیم ییحرفا هیوقتا  یخب بعض یمنم نگفتم کافره ول-

مثال؟-آرزو

منم گفت بابام اجازه  یگفت واسه چ.امیبهش گفتم نم.ما يخونه  ایپاشو ب.مامانم امشب شام دعوتت کرده گهیامروز بهم زنگ زده م-

کنم گفتم اخالق من  شیحرف حال تونمینم دمیمنم د.بهم ختیخالصه اعصابمو ر.يریاز بابات اجازه بگ يهرکار يراب دیگفت مگه با.دهینم

.بعدم قطع کردم.عقد برسه يپامون به سفره  دونمیم دیگفتم بع.نه ای يایباهاش کنار ب یتونیم نیبرو فکر کن بب.نهیهم

؟یبدون خدافظ-آرزو

.کردمبعدش قطع .گفتم خدافظ.نهوینه د-

.شدم دواریبهت ام.خوبه-آرزو

از چه نظر؟-

اخرشم  يبهش فحش داد یکل يکردیو باهاش دعوا م يحرف زد نیرحسیکه با ام ياخر يدفعه  ادتهی.تیاز نظر فرهنگ و ترب-آرزو

؟يقطع کرد یبدون خداحافظ

خودش  يتو رو یول دمایم یعنی.دمیفحش نم نیامیمن اصال به بن.کردیخب خره اون فرق م- خنده ام گرفت امیباز نهوید ياور ادی با

.گمیم يور يدر یپشت سرش ه.دمینم

.نهوید-دیخند

کردم؟ یحاال به نظرت کار اشتباه-شدم يجد

بودن و بچه بدونته که  فیاگه فکر کنه بخاطر ضع.به برداشت اون داره یاما بستگ.از نظر من کارت درست بود.نه-شد يمثل من جد اونم

اگه طول بکشه معلوم  یاما اگه درکت کنه حت.نیخوریمطمئن باش که بدجور باهم به مشکل م کنمینم نکارویبابام ا يبدون اجازه  یگیم

.فهمهیکه م شهیم
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کنم؟ کاریخب حاال من چ-

.دشیو عقا طرز فکر ای يتو براش مهمتر نهیبب.ازش دور شو تا بتونه فکراشو بکنه گمیبهم بزن م گمینم.ارتباطتو فعال باهاش قطع کن-آرزو

.اون و باراد دنبالمونن رونیب رمیم يهربارم که با شاد.نمشیبیتو دانشگاه م ؟منيآخه چطور-

بنداز تو  تویقبل مکارتیخطتو خاموش کن و س.شینیبیتو هرروزم که تو دانشگاه نم گهید.ينر رونیروزو ب 10 نیا يریمیحاال م-آرزو

اونو که نداره؟ يشماره  نمیبب.تیگوش

.ينطوریا شهیالزمه؟خب اخه دلم واسش تنگ م ایباز بچه نیا-

 هیکی نمیا گهیم.شهیدرکونش که ازت زده م یبچسب قهیآخه االغ اگه دم به دق.يخوایم یچ یدونیخاك تو اون سرت کنم که خودتم نم-آرزو

.شهیتشنه تر م ينطوریا.یکن فاصلتو باهاش حفظ کن یسع.شنیم زونمیاو یدختر که ه ي هیمثل بق

.دونستمیکه خودمم م ارونیا-

.واسه دردت بکنم يفکر هیکه  یبه من و با التماس ازم خواست يزنگ زد نمیواسه هم.آره-آرزو

.برو گمشو بابا-آرزو

 نبارمیبذار ا.ينکرد يضرر چیمن ه يتو حاال با گوش دادن به حرفا تایآن.که بهت گفتمو انجام بده يکار.رو بذار کنار يمسخره باز-آرزو

.هت برسهسودش ب

.شدیهم به نفعم م یو کل دادمیاون کارو به نحو احسن انجام م کردیم قیتشو يکار هیهربار که منو به انجام .گفتیم راست

.باشه-

؟يندار يکار.دختر خوب نیآفر-آرزو

.خدافظ.خلم ینه آبج-

.دهین فحش مو به م کنهیتو دستش نگاه م یکه االن داره به گوش دونستمیم.قطع کردم ویخنده گوش با

 فیح.تو دستم نگاه کردم مکارتیبا حسرت به س.میپولم دراوردمو انداختم تو گوش فیاز تو ک مویقبل مکارتیس ادیاز حموم درب يشاد تا

زنگ به بابا زدم و گفتم که  هیکه روشن شد زود  میگوش.2 يقطعه  ينار ينار.خز ياهنگا نیخودشم از ا.گذاشته بودم شوازیتازه براش پ

مرگ  کنمیکه من دارم چاخان م دیزرنگمم اصال نفهم يبابا.کرده و انتنش قطعه دایمشکل پ یکیخطم زنگ بزنه اون  نیا هکارم داشت ب اگه

.عمه ام

62

هم سشوار به دست داشت  يشاد. کردمیاز عکسامو فتوشاپ م یکیو  کردمیزمزمه م شدیکه از لب تاب پخش م یهمرام با اهنگ داشتم

که اون  یبا اون حالت.زنگ خورد يشاد یگوش.نشده بودن ابیخانوم هنوز شرف نیشکر خدا نازل ینگار اومده بود ول.کردیموهاشو خشک م

.هیکه منتظر ک دیفهمیبود م یهر االغ شیحمله کرد به گوش

که زنگ  کردمیداشتم خشک م نهیآ ينگران نباش جلو.....تازه از حموم دراومدم.آره....؟یممنون تو خوب....زمیسالم عز- يشاد

تا؟یآن....اوهوم....يزد

.کردیو با تعجب به پرپر زدن من نگاه م يشاد.بگو من خوابم یعنیزود شروع کردم به بال بال زدن و ادا دراوردن که .من نگاه کردم به
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.ارهیو درمپدر من گردهیکنم اخالقش برم دارشیاالن ب الیخیب يوا.....خوابه.واال دونمینم....خاموشه مگه؟ شیگوش- يشاد

.گفتیم ينطوریانگار تاحاال چندبار عمو شاپورو دراورده بودم که ا.نایرو بب یعوض

 داریباشه ب....با هم حرفشون شد؟ ناهمیپس بالخره ا....یکنیم یشوخ....باهاش داره؟ یحاال کار واجب.....تموم شده خب شیحتما باتر- يشاد

.زمیچشم عز....گمیشد بهش م

.واال.دخترمونم چشم و گوش بسته نیا.به به.زده 18+ ياز اون حرفا دمیفهم.شد یهم لپاش گل گل يکه شادگفت  يزیچ هی باراد

.خدافظ.زمیعز نطوریمنم هم- يشاد

؟يخودت خاموش کرد تویگوش-که قطع کرد با تعجب رو به من گفت ویگوش

.سرمو کردم تو لب تاب دوباره

؟يخودت خاموش کرد.جواب منو بده.با تو ام- يشاد

.اوهوم-

؟یچ ياونوقت برا- يشاد

.ينطوریهم-

.ينطوریهم یگیاونوقت تو م.محو شد شیگوش يبدبخت انقدر بهت زنگ زد باتر نیامیبن ؟اونينطوریهم- يشاد

.بخره يباتر شیبره دوباره واسه گوش.به درك-

نشد؟ من باورم نایباراد گفت با هم دعوا کرد.به به.پس که به درك-يشاد. نشست رو لبش لبخند

.و باورت شد راتو بکش برو به کارت برس بذار منم کارمو بکنم يدیحاال که د-

شده؟ یچ یبه من بگ يخواینم یعنی- يشاد

.نشده يزیچون چ.نه-

 یچیه یاول يواسه .بارته نیدوم نیا....تو یول کنمینم یاز تو مخف ویچیمن ه.ازت انتظار نداشتم.تایواقعا که آن-گفت يبا دلخور.شد ناراحت

؟یگیکه بهم نم هیچ یکی نیاما ا.يبروز ند يزیو چ یباش نیامیکه عاشق بن دادمیبهت نگفتم چون بهت حق م

.ومدیادا م ينطوریندارم ا شویطاقت ناراحت دونستیخوب م یعوض.دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم شعوریب

.نیبه مشکل خوردم هم دشیبا عقا کمیفقط .ستین یچیخدا هب يشاد-نهیشد بلند شه که دستشو گرفتم و وادارش کردم دوباره بش زیمخین

بعد از تموم شدن حرفام تو .رهیرو دا زمیماجرارو واسش بر ازیپ رتایکن منم مجبور شدم س فیمو به مو تعر زویکرد که همه چ لهیپ انقدر

.شهیخودت روشن م فیحدااقل تکل يورنطیا.با نظر آرزو موافقم-گفت قهیبعد از چند دق.شد و رفت تو فکر رهینقطه خ هیسکوت به 

کله خر  نیامیواال از بن.اونجا و اونم هنوز منتظر باشه رمینکنه پسره به مادرش نگفته باشه من امشب نم.افتادم نیامیمادر بن ادیدفعه  هی

.رهینم يا گهیانتظار د

.زنگ به باراد بزن هی يشاد-گفتم يبه شاد زود

؟یواسه چ- تعجب گفت با

.معطل من نشه یزنه الک چارهینگفته بره بگه ب انه؟اگهی رمیبه مادرش گفته من امشب اونجا نم نیامیبن نیبپرس ببزنگ بزن -
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.اه.يجور دردسر هی يدوست پسر دار.يجور دردسر هی يدوست پسر ندار.مرگ يا-ورداشت شویغرغر گوش با

.شهینم تیزبون ادمم که حال.ادیه نکن بدم مکلمه استفاد نیصد دفعه گفتما از ا.زهرمار و دوست پسر-حرص گفتم با

.ورداشته بود ویچون باراد گوش دیاخرمو نشن يفحشا

 نایبرو بهش بگو به مامانش ا..........االن؟ شتهیپ نیامیزنگ زدم بگم بن....نشده يزینه چ....؟ییکجا...؟یممنون تو خوب....زمیسالم عز- يشاد

 نیتر از ا نهوید نینه بابا ا....گهید رمینم یعنی رمیداره باهاش گفت نم یوا مگه شوخ.....اونجا؟ رهیامشب نم گهید تایگفت که آن

 نایبابا ا يا....خاموشه گهید شمیگوش....خب پس االن برو بهش بگو....؟یزنیحرفا م نیچرا از ا گهید شیشناسیتو که خوب م....تحرفاس

شته؟یاالن پ....یزنیحرص و جوش م ينطوریا ياربه منو تو چه که د کننیم یهم آشت گهیدوروز د کننیدعوا م

.منم دوباره شروع کردم به بال بال زدن.باهام حرف بزنه خوادیاونجاست و م نیامیبا اشاره بهم فهموند که بن.من نگاه کرد به

خاك -زد تو صورتش دفعه آروم هی.هممون راحت شه الینشه خ داریاصال ب گهید شاالینشده ا داریخبر مرگش هنوز ب-حرص پوف کرد با

خدا دلم واسش تنگ  يوا.بشنوم نویامیبن يو گوشمو چسبوندم به گوشش تا صدا يرو شاد دمیزود پر...؟يدیگوش م يدار نیامیبرسرم بن

.يروز کاملم نشده که باهاش مثال قهر کرد هی زهنو تایخاك تو سرت ان.شده

ه؟ار گهید یبگ یخواستیبازم م دادمیاگه گوش نم یعنی-نیامیبن

؟یگرفت يتو چرا جد.گفتم يزیچ هیحاال من -دیخند ينخود يشاد

کنه؟یم کاریحالش خوبه؟االن چ-نیامیبن

.حاال حاال ها روشنش کنه دونمیم دیخودش خاموش کرده و بع شمیگوش.دیقرص خورد گرفت خواب هی.کردیسرش درد م.گفتم که- يشاد

.رفتارا نیا یچ یعنی.کنهیم نکاراروینشده که داره ا يزیآخه چ-نیامیبن

که االن  شرفتهیتا چه حد پ گهید يبا دخترا ستیمعلوم ن.ستین يزیکارا چ نیواسه تو که ا.یبگ نویا دمیبا.نشده يزیچ گهیم.نایبب شعورویب

.نشده يزیچ گهیم

گرفته و تورو  میتصم بدون فکر کنهیاحساس م.شه مونیبعدا پش ترسهیم.ادیبا خودش کنار ب خوادیم.نداره نتونیبه مشکل ب یربط- يشاد

.انتخاب کرده

 کنهیم يکار هیتوروخدا االن  نیبب.حد نینه تا ا گهید یشک دارم ول کمیدرسته من گفتم  گه؟حاالیدختره چرا داره چرت و پرت م نیا

.خودش یشه بره دنبال زندگ مونیپسره پش

؟یگیم يدار یبشه؟چ مونیپش یچ یعنیه؟یمنظورت چ-بلند گفت يبا صدا نیامیبن

چته؟.آروم باش پسر-باراد اومد يصدا

انگار نه .بخوابه رهیخاموش کنه و بعدشم بگ لشویانقدر راحت موبا تونهیم ه؟چطوریچ ایمسخره باز نیا.آروم باش باراد یچ یعنی-نیامیبن

.زنهینه سکته م ایافتاده  یاتفاق نکهیا یطرف داره از نگران نیا یبدبخت هیانگار که 

.کنم یتا باهاش آشت کردمیم یو خودش منت کش گرفتمیم ياز دست شاد ویگوش کردمیصبر م گهید کمیاگه  بخدا

.دمیازش فاصله گرفتم و رفتم رو تخت دراز کش زود
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و درست فکر  نیبه خودتون فرصت بد کمی.نیبه ازدواج گرفت میشما واقعا هم باعجله و بدون فکر تصم.گرفته یدرست میتصم تایآن- يشاد

.نداره دهیکه اصال فا نیبش مونیپش گهیکه دو سال د نهیبهتر از اکار  نیا.نیکن

-......

ه؟یحرص خوردنت واسه چ نیا گهید.شینیبیتو که بازم تو دانشگاه م.نگران نباش- يشاد

-....

.خالت راحت.مواظبشم.ستمین جیخب منکه هو- يشاد

-.....

.نمیو بده به باراد ببر یگوش.بابا يا.خب یعنیگفتم خب -حرصش گرفته بود يشاد گهید

 دیاز سرخ و سف.حرفاش توجه نشون ندادم ي هیبه بق گهید.بزنم لهش کنم گهیم طونهیش.ها کنهیداره با عشق من رفتار م يچه جور نیبب

 از ترس یخواستم پتو مو بکشم رو خودم ول.دمیرو تخت دراز کش.هم چه سرخوشنا نایا.گهیبهش م یشندش معلوم بود که باراد داره چ

.گذاشتم رونیباال و سرمو ب دمیتا چونه کش رتمینکنه بختک بگ نکهیا

63

بچه شده واسه  شعوریب.ياز کجا خورد یآدمت کنم خودتم نفهم نیهمچ.میرسیبهم م.نیامیاشکال نداره بن.تمرکزم رو ورقه ام بود ي همه

بچه ها شروع کردن به .رمیبگ زیازتون کوئ خوامیمروز مبه کالس گفت ا دهیحاال نرس گرفتیامتحان نم هیسال به دوازده ماه  نکهیا.من

بودن و وضعشون  ينامزد باز ریروزا بدجور درگ نیو عرفان هم که ا هیهان.شده بودم رهیباز فقط به صورتش خ دهنمن با  یاعتراض ول

حاال هم منه بدبخت سرمو مثل .نداشت يدبلکه کوتاه که متاسفانه سو دادنیو دانشجو ها گوش م نیامیبدتر از من بود با التماس به بحث بن

راحت داشتن  الیو عارفه نگاه کردم که با خ يبه شاد.نشد بمیبودم که بدبختانه نص یبیغ يامداد ها تظربز خم کرده بودم رو ورقه ام و من

.نیریکه قراره بگ يکوفتتون شه اون نمره ا یکه اله يا.دادنیدونه دونه جواب سواالرو با حوصله م

سرمو بلند  یچشمامو باز کردم ول شدیتر م کیکه هر لحظه نزد ییقدم ها يبا صدا.و چشمامو بستم زیسرمو گذاشتم رو م یراحتنا با

.ینیب گفتمیبا کالس شده بودم به دماغ م ایتازگ.ییه.مینیب يتو دیچیپ نیامیعطر بن.نکردم

 یوقت یهمونجا موند ول قهیچند دق.کردمیچشمم بود نگاه م يجلو قایفقط به شکمش که دق الیخیب.اصال انگار نه انگار یول دمیدیم کلشویه

.و رفت دیحرفام راهشو کش نیمن پرروتر از ا دید

ورداشتمو از کالس زدم  زیم ياز رو فمویک تیبا عصبان رونیگفت وقت کالس تمومه اصال منتظر نموندم که اول اون از کالس بره ب نکهیهم

.نفس نفس زنون خودشو بهم رسوند يشاد.گفتمیم يور يبه اون و خودم درهم مدام داشتم  یلب ریز.رونیب

؟ییدویم يچه خبرته دختر؟چرا دار- يشاد

آخه آدمم انقدر .ا ا ا.نیامیکه موندم باال سرت کوفتت بشه بن ییاون شبا یکه اله يا.خوده خرمه ریتقص.دست که نمک نداره نیبشکنه ا يا-

.دیچشم سف

من لبخند زد و  دنیاونم با د.دمشیدیم ادیز ایتازگ.در باز شد و حامد اومد تو دمیسالن که رس یبه خروج.زدمید حرف متند تن رفتمویم راه

.خانوم تایسالم آن-اومد جلو
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حال شما؟.سالم آقا حامد-کردم آروم باشم یسع

.گرفتیسراغتونو از من م.اموشهخ تونیاالن چند روزه که گوش گفتیم.نگرانتون شده بود راین؟سمیشما خوب هست.ممنون-حامد

.شماره اشو داره رایسم.روشن کردم مویخط خط قبل هیمنم .سوخته مکارتمیراستش س.بله.ها-

.نطوریکه ا-حامد

خوشحال خوب هستن؟ يآقا-

.نیزنیکه چرا بهش سر نم کنهیو گله م رهیگیمدام سراغ شمارو م.بله-زد لبخند

به ترس بهم نگاه  يشاد.کپه ورق تو دستش از کنارمون رد شد هیبا  یبرزخ ي افهیبا ق نیامینخواستم جوابشو بدم که ب.لبخند زدم منم

.یعوض.اصال رهیبه درك بذار بره بم.کرد

.نیکن یازشون عذرخواه.فکر کنم حیبه گردش و تفر کنمیکه اصال وقت نم ادهیبخدا فشار درسا انقدر ز-

.زنمیحرف م لفظ قلم کنمیساعته دارم جون م کی.اه.گهید برو

.شهیکالسم شروع م گهید قهیتا چند دق.خب با اجازتون من مرخص شم-دیدلمو شن يصدا نکهیا مثل

.نیهم سالم برسون رایبه سم.نییبفرما کنمیخواهش م-

.خداحافظ.نیمواظب خودتون باش.حتما-حامد

.خدانگهدار-

.کردیهم نگاه مطرف چه چپ چپ .دوازده قلو دییگاوت زا-زود گفت يرفتن حامد شاد با

.ندارم تشوینکن که اال اصال ظرف یشوخ يشاد-

.هاشو انداخت باال شونه

.اوردیاز ترس من صداشو درنم یراحت بود ول الشیامتحانشو خوب داده بود و خ يشاد.اعصاب داغون برگشتم خوابگاه با

 ینه من عکس العمل خاص یول دمشیدوبار تو دانشگاه د مدت نیتو ا.ندارم نیامیبا بن يا یتماس تلفن چیهفته اس که ه هی بایتقر االن

 شدمیم فیوسط فقط من بودم که خر ک نیهمه تعجب کرده بودن و ا.شده بود يرفتارشو تو کالس عوض کرده بود و جد.نشون دادم نه اون

.کرد طیخودمم خ شعوریب....حاال یول.بود سوزانشدم  طیاونم بخاطر خ

خودش  يکه راه انداختم بدبخت از گفته  يادیبا داد و فر یول برهیباراد کفته بود که خودش مارو م.خونه میگردیبرم يمنو شاد گهیروز د 5

قبول  گهید نباریا.شدیدردسر درست م هیدنبالش بود و هر بار هم بال استثنا  نمیامیبن میبر ییهر وقت قرار بود با اون جا.شد مونیپش

.نه به باراد میگفته بود نیامیهنوز نه به بن یول میربا اوتوبوس ب میگرفته بود میتصم.نکردم

چون تو .جون کندم که مقاومت کنم و قرص نخورم همش دود شد رفت هوا یاز صبح تاحاال هرچ.ادیکم مونده بود از درد اشکم در ب گهید

.ضو گرفت و چادر نمازشو سرش کردزود و يشاد.دونه خوردم هی فمیآب تو ک يبالشم دراوردم و با بطر ریقرصو از ز يلحظه بسته  هی

.کشمیو دراز م کنمیلباسامو عوض م میایکه م رونیاز ب.نیکال کارم شده ا.رو تخت دمیلباسامو عوض کردم و دراز کش منم

.خوب نشده بود یکمد دردم کم شده بود ول.که سالم آخرشو داد منم رومو کردم طرفش يشاد
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.ستیبشه؟نگارم که ن یخوابگاه که چ یبمون يواخیم ؟تنهايایب يخوایحاال واقعا نم- يشاد

.خوابمیم رمیگیراحت م ستیهم ن یکس.برو نگران نباش.شمیاونجا بدتر وبال گردنت م امیحال و روز پاشم ب نیبا ا-

بگم؟ یمامان باراد سراغتو گرفت چ- يشاد

و چندساعت  نجایا ادیاگه ب دیترس.کنهیم نشیسره داره نفر هیاونم نشسته تو اتاق و .کلشیکرد به ه نینقطه چ خبریاز خدا ب هیبگو امروز -

.رهیدعاش نگ فتهیفاصله ب ناشینفر نیب

.يبذار کنارت که هروقت بهت زنگ زدم جواب بد تویپس گوش- يشاد

.باشه-

از االن داره  یود ولدعوت ب نایباراد ا يامشب شام بازم خونه .لباساشو عوض کرد بهم سفارش کرد مواظب خودم باشم و رفت نکهیاز ا بعد

.چتر شه اونجا رهیم

.شد و خوابم برد نیفکر چشمام سنگ نیکه کم کم با هم رهیفکر نکنم تا خوابم بگ يزیکردم به چ یسع

اومد چشمامو باز  میسخت.رونیب دمشیبالشم و کش ریبسته دست انداختم ز يبا چشما.بالشمم بلرزه شدیو باعث م خوردیم برهیو یه میگوش

.دکمه اتصالو زدم يهمونطور.هیک نمیکنم بب

**********

بله ؟- تایان

؟يخواب بود.تایسالم آن- يشاد

.اوهوم-تایآن

بهتر شد؟ ؟حالتیخوب- يشاد

اوهوم-تایآن

؟ییهنوز تنها- يشاد

.اوهوم-تایآن

ومد؟ینگار ن- يشاد

.هن- تایان

.قطع کنه گهیه کرد که داشار يبه شاد.معلوم بود هنوز خمار خوابه دادیکه م يا دهیکش يجوابا از

؟يندار يکار.نه ایحالت بهتر شده  نمیزنگ زدم بب.بخواب ریبگ.باشه- يشاد

.نه-تایآن

.خدافظ- يشاد

.راحت شد؟بهت گفتم که خوابه التیخ.ایب-نیامیکرد به بن رو

.بدجور حالش گرفته اس-نگاه کرد يباراد به شاد.رونینگفت و رفت ب يزیچ

.گرفته اشم حتما امروز اون امتحان مسخره رو گرفت حال نیآره بخاطر هم- يشاد
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.سوارش شن گهیانقدر کالساشو شل گرفت و به دانشجو ها رو نشون داد کم مونده بود د.کرد یبه نظر من کار خوب-باراد

.دهیکه جوابشو نم کنهیم یکار خوب تایبه نظر منم آن- يشاد

.شد رهیخ يکرد و به شاد زیچشماشو ر باراد

.رمیطرف دوستمو بگ تونمیمن نم یخودت دفاع کن قیاز رف یدونیتو م کنه؟چطورهینگاه م ياونطور ه؟چرایچها؟- يشاد

.یفتیبا من چپ م يدار یلیخ ایتازگ-شد کینزد يقدم به شاد هی

.اریحرف درن یالک.ستین نطوریاصالنم ا.رینخ- يشاد

 رهیبگه بهش خ يزیچ نکهیحرکتش بدون ا نیهم متعجب از ا يشاد.و چسبوند به خودش يحرکت دستشو انداخت دور کمر شاد هی تو

.شد

آره؟ گهید ستین نطوریکه ا-باراد

 ادیم یکیکن االن  نه؟ولموید یکنیم کاریباراد چ.ا- رونیکرد خودشو از بغل باراد بکشه ب یبه خودش اومد و سع يحرف شاد نیا دنیشن با

.رهیآبروم م

.نترس.ادینم یشکیه-باراد

.بابا يا.لم کنو گمیم- يشاد

 گهیهمد يبا قرار گرفتن چشماشون روبه رو.کرد کیبه خودش فشار داد و صورتشو بهش نزد شتری،اونو ب يشاد يتوجه به تقال ها یب

.دور گردن باراد حلقه شد ياراد ریهم غ يهم قرار گرفت دست شاد يلباشون که رو.شد رهیهم دست از تالش ورداشت و بهش خ يشاد

****

64

.از دست باراد افتاد تو بشقاب قاشق

ن؟یبا اتوبوس بر نیخوای؟میگفت یچ-باراد

.آره- يشاد

آخه؟ یچ ي؟برايشد نهوید-باراد

م؟یبر یپس با چ ؟خبیچ يبرا یچ یعنی- يشاد

اتوبوس چقدر خطرناکه؟ یدونین؟میرینم مایچرا با هواپ-باراد

 ي هینقل ي لهیوس هیاتوبوس از  يزه تجربه ثابت کرده که ما هروقت به جاداشت؟تا يچه خطر میاومد میمدت با اتوبوس رفت نهمهیا- يشاد

.میبا اتوبوس بر میگرفت میتصم نمیواسه هم.تایالبته من که نه آن.ادیسرمون م ییبال هی میکنیاستفاده م گهید

.تائهیآن نیسر ا ریز کشمیم بتیمص یمن هرچ-با حرص گفت باراد

.اون دفعه هم تصادف کرد.گهید گمیراست م ؟خبيه کار اون بچه دارب کاریباراد چ.ا-با تشر گفت يشاد

.نگفت يزیچ گهید باراد

؟يخوریچرا غذاتو نم- يشاد
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دنبالتون؟ امیساعت چند ب-دیجوابشو بده پرس نکهیا بدون

دنبالتون؟ امیساعت چند ب یگیتو م میبا اتوبوس بر میخوایم گمیمن م- يشاد

نال؟یببرمتون ترم مایب یکه ک نهیمنظورم ا-گفت یحرص

.4ساعت-با لبخندگفت يشاد

.حرف بزنه نیامیرو رسوند خوابگاه و خودشم رفت شرکت تا با بن يشاد رونیرستوران که اومدن ب از

*******

کامال  بایرتق نیامیدوهفته بن نیبهم داده تو ا يکه شاد يطبق امار.انداختم توش مویقبل مکارتیدراوردم و دوباره س یاز تو گوش مکارتمویس

.بسه گهیپس د.خودمم که شدم جنازه.ازش نمونده یچیپرپر شده و ه

ناراحت .مایگردیبرم گهیهفته د 3ما .نهویخونه د میگردیبرم میکه دار یناراحت باش دیتو االن با.چقدر خوشحاله.نمیببند بب شتوین- يشاد

؟یشیدور م نیامیکه از بن یستین

برگشتنمون  یاصل لیرفته دل ادتی نکهیمثل ا زمیعز-زبونمو دراوردم و گفتم.خودمو نباختم یول.رهیگیچه حالمو م نیبب. دیپر لبخندم

.ادایقراره واسم خوساتگار ب.هیچ

.دیبد دیند.زنهیهم حرف م یبا چه دوق و شوق- با تاسف تکون داد سرشو

 تیفکر لباس نامزد تیخواستگار ادیباراد ب نکهیل از اماه قب هیرفته  ادتی نکهیمثل ا.ينبود ينطوریواست که خودت اصال ا رمیبم یآخ اله-

.يبود

بودم؟ ينطوریمن کجا ا شعوریب-پرت کرد طرفم لشویموبا فیک

.یکنیبه لباس بچه فکر م يتازه از حاال هم دار-

.دیکش غیج

.کنهیم غیج غیواسه من ج یقشنگه ه یلیفک کرده صداش خ.نمیالل شو بب-دمیخند بلند

.اه.مایبا هم بود شیساعت پ میحاال خوبه ن-با حرص گفت.هم زنگ خورد يشاد لیردم موباکه روشن ک مویگوش

.بره ورتمهی يرو مخ شاد يچطور دونهیباراد خوب م نیا.دمیخند زیر

راه  دوباره دعوا....شیپ قهیچند دق....آره....دست به کار شه تونهیاالن م نیهم....چطور؟....؟یممنون تو خوب....سالم...بله؟- يشاد

.خدافظ .منتظرم....باشه.....فتهین

.سه بود کمیحرف زدنش  مدل

.یزنیحرف م يرمز يکه دار دمیمن اصال نفهم.يشاد هیچ یدونیم-

انقدر تابلو بودم؟ یعنی- يشاد

.میخودمون.ستین نمونیکه ب بهیغر.ناراحت نباش یول.از انقدر شتوریب کمی-

.گذرونهیم ییدستشو يتو شویزندگ شتریصف بن يکال شاد.ییتوجه به من رفت سمت دستشو یب
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با .خطمو روشن کردم که بهش زنگ زد؟به صفجه نگاه کردم نیمن ا دیفهم یک.تخت ورش داشتم يبا تعجب از رو.زنگ خورد میگوش

زنو  نیرسر ابه باراد ؟من آخ يدادیامار منو م یداشت.يشاد یش لیذل يکنم؟ا کاریحاال چ.خدا يوا.تپش قلب گرفتم نیامیاسم بن دنید

.اتصالو زدم يسالم و صلوات بالخره دکمه  یبا کل.ایاون دن فرستمیشوهرو ناکام م

بله؟-

تا؟یآن-مکث گفت کمی با

.سالم-

حالت خوبه؟.سالم-نیامیبن

؟یتو خوب.ممنون-

.ستمیبد ن.يا-نیامیبن

.ادیمنم منتظر موند که خودش به حرف ب.شد ساکت

.آستارا نیگردیامروز برم گفتیراد مبا-بعد از چند لحظه گفت بالخره

.میاتوبوس دار طیبل 4ساعت .آره-

نمت؟یقبلش بب شهیم-مکث دوباره

.آره-زبون وامونده گفت نیچرا ا دونمینم یباز کردم بگم نه ول دهنمو

.دنبالت امیم گهیساعت د مین.باشه-کردم خوشحال شد احساس

.منتظرم.اشهب-مخالفت نکردم یعجله اش خنده ام گرفت ول بخاطر

.زمیخدافظ عز-گفت اروم

.خدافظ.مواظب خودت باش- با کارخونه اش تو دلم آب شد قند

چشمم افتاد به .موندن تا دکمه هاشو ببندم نهیا يمانتومو تنم کردم و جلو.که قطع کردم از جام بلند شدم و بدو بدو رفتم سمت کمدم ویگوش

اومده بود تو اتاق با  شدیم يکه چند لحظه ا يشاد.رونیب دمیکش میدست فیاز ک شمویرالوازم ا فیزود ک.نیرو بب افهیق.یییییوا.صورتم

.کردیبال زدن من نگاه م التعجب به ب

.ياااو-

.ازش نمونده بود نگاه کردم یچیه نهیمورد عالقه ام که حاال در اثر برخورد وحشتناك با آ یحسرت به رژ لب صورت با

.یلعنت-

تخت ورداشتم و  ياز رو مویمشک یشلوار ل.نخوره نهیمواظب بودم که دستم به آ نباریا.دراوردم مویرژ لب نارنج و فمیانداختم تو ک دست

دوباره شالو از رو سرم ورداشتم وسشواروهم از تو .ناجور بود یلیوضع موهام خ.به خودم نگاه کردم نهیتو آ.هم سرم کردم مویشال طوس

.به برق زدمساك دراوردم و 

؟يبر يخوایم ییجا-ره به حرف اومدبالخ يشاد
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به .از سرم که دود بلند شد سشوارو خامو کردم.سشوار ریدورش و گرفتمش ز دمیچیگردمو ورداشتم و موهامو پ يتوجه بهش شونه  یب

.حاال بهتر شد.میشونیرو پ ختمشیر يور هیو  دمیموهام دست کش

؟يریم يکجا دار.با توام یه- يشاد

.دنبالم ادیداره م نیامیبن.رونیب-گفتم کردمیوباره شالمو سر مکه د يعجله همونطور با

.رونیبه صورتش زدم و از اتاق رفتم ب عیسر يبوسه  هی.ورداشتم زیاز رو م فمویبا خنده ک.وا موند دهنش

آروم کردم و با ناز و ادا قدم هامو .شد ادهیپ نیمن از ماش دنیبا د.شده بود رهیو به در خوابگاه خ شیدر خوابگاه نشسته بود تو کمر يجلو

.که قاه قاه نخندم گرفتمیخودمو م يجلو یخودم خنده ام گرفته بود ول ياز کارا.اطوار رفتم طرفش

.اون سالم کرد اول

.سالم-

م؟یبر-نیامیبن

.میبر-تکون دادم سرمو

.دور زد و سوار شد نوینشستم درو بست و با عجله ماش نکهیبعد از ا.خودش در جلو رو واسم باز کرد شهیهم مثل

م؟یکجا بر-نیامیبن

.دونمینم-

 یول.ادیبه حرف ب یکیتا اون  میو هر کدوممون منتظر بود مکتیرو ن میپارك نشسته بود هی يبعد تو قهیدق 20.نگفت و راه افتاد يزیچ

.زودتر از رو رفت نیامیبن

.يالغر شد کمی-نیامیبن

.منه ریتقص دونمیم.متاسفم-شد رهیوبه رو خدوباره به ر.دینگاهمو فهم یمعن.نگاه کردم بهش

.نگفتم يزیچ

؟یبزن یحرف يخواینم-نیامیبن

بگم؟ یچ-

بود؟ ادیواسه من ز کمی هیتنب نیا یکنینم ؟فکريخطتو خاموش کرده بود یچ يبرا-نیامیبن

.ومدمیبا خودم کنار م دیبا.کردم نکارویبخاطر خودم ا.درکار نبود یهیتنب-

؟يایب کنار یتونست-نیامیبن

.آره-

جه؟یخب؟نت-نیامیبن

؟یهنوز سر حرفت هست.به تو داره یبستگ-

کدوم حرف؟-نیامیبن

؟یبا من ازدواج کن يخوایابراز عاالقه ات به من؟هنوزم م-
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شده  نهوید دمتیدیازت خبر داشتم و م نکهیدوهفته با وجود ا نیمن تو ا.خوامیکه م تا؟معلومهیآن یگیم يدار یچ-گرد شد چشماش

ه؟یحرفت چ نیا ینه؟معن ایباهات ازدواج کنم  خوامیهنوزم م یگیاونوقت تو م.دمبو

 میخوایچطور م.زهیریهامون م افهینظر از ق ؟اختالفیتا ک یول.میگرفت یبه شوخ زویچ یمنو تو هم.کرد یشوخ شهینم یبا زندگ نیامیبن-

م؟ییایباهاش کنار ب

.مییایپسش برباز  میتونیبا کمک هم راحت م.با کمک هم-نیامیبن

.آسون یلیخ.گفتنش آسونه-ازش گرفتم نگاهمو

؟يخوایمنو نم گهی؟آره؟ديشد مونینکنه خودت پش نمیبب-شد یعصب صداش

تورو نخوام و  گهید کنمیمن غلط م.حرفش بود باعث شد دوباره بهش نگاه کنم يکه تو یتیبودن معصوم یعصبان نیدر ع.ضعف رفت دلم

.آوردمحرفمو به زبون .بشم مونیپش

.خودت داره میبه تصم یبهت که گفتم بستگ.شمینم مونیعاشق تو شدم پش نکهیاز ا چوقتیمن ه نیامیبن-

 فتهیفکر کنم ب.يخواستگار مییایم دیدوم ع يهفته -با لبخند گفت.مکث کرد  هیچندثان.که تو چشماش بود خاموش شد یشیات يها شعله

.نیفرورد شمیپنجم ش

.گونه هام ثابت موند يو رو دیصورتم چرخ يرو اعضاچشماش .پررنگ شد لبخندم

من عاشق گونه هاتم؟ یدونستیم-نیامیبن

؟یمن ریغ زیچ هیعاشق  یگیمن م يرو يجلو گهیحاال د.چشمم روشن.به به-ام گرفت خنده

.عاشق نفست.عاشق گونه هات.عاشق چشمات.عاشق خودت.وجود توام يمن عاشق همه - دیخند اونم

.خرابه یلیخوضع بچه ام .ياو

گه؟ید نییایاول ب يدوم؟خب همون هفته  يحاال چرا هفته -حرفو عوض کنم دهینکش کیبار يکردمو تا بحث به جاها یسع

؟يانقدر عجله دار یعنی-دیخند

ن؟یامیبن- بچه پررو.گرد شد چشمام

.گفتنت تنگ شده بود نیامیدلم واسه بن-شد رهیبهم خ دوباره
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.شده بود تیمدت بخاطر من اذ نیتو ا چقدر.نییانداختم پا سرمو

اول و  يقرار شد هفته  نمیواسه هم.خونمون ادیم ادیمهمون ز دیخب واسه ع یول مییایاول ب يمامانم اصرار داشت که همون هفته -نیامیبن

.میریبگجشن همونجا  هی یبعدشم که به دستور جنابعال.يخواستگار میایدومم ب يهفته  میبرس دمونیع دیو بازد دیبه د

ن؟یریدوباره جشن بگ رازیتو ش نیخوایشما م نمیبب.یانداخت ادمیخوب شد -

چطور مگه؟.دیشا.دونمینم-نیامیبن

.دمیپرس ينطوریهم یچیه.یچیه-

مطمئن؟- دیپرس مشکوك
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.مطمئن-

.شهیدلم واست تنگ م-عوض کرد حرفو

.که ستین يزیچ.فقط دو هفته اس-

؟یستین تو ناراحت یعنی- بهم نگاه کرد دلخور

نه؟ ایبرم خودمو اماده کنم  دیبا.ادایقراره واسم خواستگار ب نکهیمثل ا.چرا ناراحت باشم.نه- خنده گفتم با

با خودش  المویزنگ زدم و گفتم وسا يبعدشم به شاد.بودم نیامیبا بن 3تا ساعت .شرم از سرمون کم شد نیا.شکرت ایخدا.باز شد اخماش

.از دهنش دراومد بهم گفت یاونم هرچ.امیم نیمایمنم خودم با بن نالیببره ترم

.دادمیگوش م نویامیبن يو منم حرفا زدیداشت با باراد حرف م يشاد.کنار اتوبوس میبود مونده

.رمیگیسرو گوشت نجنبه که آمارتو خوب از عسل م.تو هم حواست باشه .چشم زمیباشه عز-

.حالم گرفته شد.زد نیلبخند غمگ هی

.شمایمنم ناراحت م.فقط دو هفته اس.گهیباش دناراحت ن نیامیبن-

کنم؟ کاریدوهفته بدون تو چ نیمن تو ا-نیامیبن

.يندار شویکه طاقت دور رهیبرات بم تایآن یاله

زوم شده حسابتون با کرام  یبفهمم چشماتون رو کس.ناییپا نیسرتونو بنداز یول.دور دور نیعصرا هم با باراد بر.صبحا برو شرکت-

.نهیالکاتب

.لهیتعط دیاول ع يآخر سال و هفته  يخانوم باهوش شرکت هفته -نیامیبن

.رفت ادمیبازم  یبهم گفته بود قبال ول.خودم خنده ام گرفت یسوت از

تا؟یآن-دفعه چشماش برق زد هی

بله؟-تعجب بهش نگاه کردم با

.امیمنم با باراد م-نیامیبن

؟يایکجا م-گفتم یجیگ با

ام؟ینه؟منم باهاش م ایبگه  کیو تبر دیبه پدرزن مادرزنش ع دیبالخره با.اونجا ادیب خوادیم نیفروردباراد دوم سوم -نیامیبن

.یتحمل کن یتونیدو سه روزم نم یعنی؟يبعد کجا بر يایب يخوایم-

.هتل رمیخب م.تونمینه نم -نیامیبن

.یکن دایپ یتونینم تمیسوئ.آستارا از االن رزرون يهتال يهمه -

.کنمیم يکار هی حاال-نیامیبن

.يایم نایبا مامانت ا یمونیم.نه-

تا؟یآن-نیامیبن
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دو روز  يخوایم نویهم.بگه رفته شمال خوادیمامانتم م.کجاست نیامیبپرسن پس بن خوانیم التونیبعدا فام.زشته.گفتم نکهیهم-گفتم يجد

.پسره رو گرفت تو مشتش ومدهیبندازن بگن هنوز ن کهیبهم ت یه گهید

....یول-نیامیبن

.ممکنه مامانت هم دلخور شه ياونطور.يایم نایبا مامانت ا یمونیم-

.باشه-شد ناراحت

مزخرف از سرم  يفکرا نیآروم سرمو تکون دادم تا ا.کردمیتو بغلش لپشو ماچ م دمیپریم موندمیاونجا م گهید قهیمرگ خودم اگه دو دق به

.رونیبره ب

.وار شنس لیاردب يمسافرا-کمک راننده بلند شد يصدا

 لویاردب طیبل دیبا میبر میخوایبا اتوبوسم م میریگیم لیاردب طیخونه بل میبر میخوایهم م مایواال با هواپ.شد خیس خیتنم س يموها

.اه.ادیخوشم م یلیخ.میریبگ

.بود نیامیوضع اونا بهتر از منو بن.من شیهم موند پ يشاد ستادیوا نیامیباراد کنار بن.و باراد اومدن طرفمون يشاد

.خدافظ.نیمواظب خودتون باش-

تو  دمشیرو گرفتم و بدون حرف کش يدست شاد.کنهیپسره االن منو خل م نیخدا ا يوا.کردیهنوز ناراحت بهم نگاه م نیامیبن

.شهیکنار ش یبخواد به خودش بجنبه نشستم رو صنئل يجا به جا کردم و تا شاد المویوسا.سوم بود فیرد مونیصندل.اتوبوس

.نمیبش شهیکنار ش خواستمیمن م تایآن.ا- يشاد

.ینیتو بش ذارمیبعد م يدفعه .غصه نخور-

.شعوریب-رفت تو هم ابروهاش

تو جوابم .چشمک زدم هی نیامیواسه بن.کردنیبا فاصله از اتوبوس مونده بودن کنار جدول و به ما نگاه م نیامیباراد و بن.نگاه کردم رونویب

.بلند شد میاس ام اس گوش يچند لحظه بعد صدا.دراورد بشیاز تو ج وشیگوش.دلم باز شد شیآخ.لبخند زد

.اینزن يا گهیچشمکا به کس د نیاز ا-نیامیبن

.چشمک زدم یکس هیاالن به .گهید یگفتیخب زودتر م-دمیخند

؟یکس هیمن شدم  گهیحاال د-نیامیبن

.يشما تاج سر.هیچه حرف نیا.نیینفرما-

.کنم لتید ذلخاك تو سر مر-بلند شد يشاد يصدا

؟یخونیمنو م ياس ام اسا يدار شعوریب-بلند کردم و بهش نگاه کرد سرمو

.با تاسف تکون داد سرشو

.پررو نمیبرو اونور بب.تابلو يدختره .حرفو بزنه نیبه خودت ا میخوایم ویکی-

.نتونه بخونه گهیکج تو دستم گرفتم که د مویگوش

.یبهم قول بده که مواظب خودت باش-نیامیبن
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.که بخورنم خوانیمن نم زیعز-

.بزنم یامون نداد حرف.زود جواب دادم.جوابمو بده زنگ زد نکهیا يجا به

.بهم قول بده تایآن-نیامیبن

؟يشد یراض.دمیقول م.چشم-

.کنمیدو هفته تموم شه من دق م نیتا ا-نیامیبن

.زن تو ام رازیبعد که برگردم ش يکن که دفعه فکر  نیبه ا.گذرهیدوهفته هم زود م نیا.یزنیم هیحرفا چ نیا.خدا نکنه-

.فکره نیهم کنهیکه آرومم م يزیاتفاقا تنها چ- دمیخنده اشو شن يصدا

.کم بخند ابونیتو خ.بسه یطونیش گهیخب د-

؟يندار يکار.چشم خانومم-نیامیبن

  .خدافظ.زمینه عز-گفتم آروم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

****

ورداشتم و به آرزو زنگ زدم تا خودمو  مویگوش.از ترس مامان آروم بستمش یخواستم درو محکم بکوبم بهم ول.حرص رفتم تو اتاق با

.گهیوردار د.ده اشو بدهجواب اون وامون کشهیکه سه ساعت طول م نمیا.اه.کنم هیتخل

الو آرزو؟-

؟يچطور.سالم-آرزو

زنم؟یساعته دارم بهت زنگ م کی يکجا بود-

.دمینشن دمیکشیم یداشتم جارو برق-آرزو

.آخرسر کنمیرو تو حلقت فرو م یمن اون جارو برق-

؟يا یشده؟چرا عصبان یچ-آرزو

.شعوریاز دست توئه ب-

ه؟چه مرگت نمیآدم بنال بگو بب نیع-آرزو

؟یزنیهم م ییادیحرف ز کشمیدارم بخاطرت م بتیمص نهمهیا.ییپررو یلیخ-

شده؟ یخب مگه چ-آرزو

.چادر سر کنم نیامیبن يمامان بابا يپس فردا شب جلو دیداده با ریمامان گ-

.قبول نکن ؟خبیچ یعنی-خنده ریز زد

.رونیب يایاز تو اتاق ب يگفت پس حق ندار خوامیمنم گفتم نم.زهرمار-

گفته؟ يزیچ نیهمچ ؟چرایچ یعنیآخه -رزوآ
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که شب  یستیخواهرتم ن ياندازه  یعنی گهیبرگشته م.سر کنم دیمنم با گهیم يچادر سر کرده بود تیشب خواستگار یچون توئه عوض-

.با اون قرو فر چادر سر کرد شیخواستگار

.یستیخب معلومه که ن-آرزو-

.وووآرز-دمیکش غیج

.گهیشبه د هی.شهیم یخب سر کن مگه چ.گوشم جر خورد يزن بابا پرده داد ن.خب خب-خنده گفت با

.دستم رمیبگ ینیبا چادر س تونمیبابا جان من نم-

.چطور من تونستم-آرزو

 ییتازه تو که اصال چا.یکه دوباره چادرتو درست کن يشدیربع معطل م هی یرفتیقدم راه م هی.يچادرتو نگه دار یخودت تونست ستین-

.يرو چرخوند ینیریش يجعبه  يدیاز خودت کار کش يدیرو عاطفه اورد تو فقط زحمت کش ییچا.ینگرفت

.بالخره تونستم چادر سر کنم-آرزو

.خدا يا.مونهیاصال رو سرم نم.آخه چادر عروس من سره-ناله گفتم با

.ارمیمن چادر خودمو م-آرزو

.گهیواسه منه د يواسه تو هم لنگه -

.مونهیقشنگ رو سرت م.ستیچادر من سر ن.نه-آرزو

حاال؟ نیایم یک.کنمیهمونو سر م اریب.جهنم و ضرر-حرص گفتم با

.امیفردا بعد از ظهر م-آرزو

بشه؟ یکه چ یچتر ش نجایا يایب يخوایپس فردائه تو ازفردا م ي؟خواستگاریچ یعنی-

.بابامه يبه تو چه؟خونه -آرزو

.یفهمیم يبرق بندازمامان مجبورت کرد کل خونه رو  یوقت.سرم يفدا ایب-

.عمرا-آرزو

.ینیبیحاال م-

وقتا اون  یخودشم بعض.کنه زیکردن منو قبول نداشت آرزو مجبور کرد که کل خونه رو تم زیمامان که اصال خونه تم.هم شد يهمونطور و

من موندم .ومدنیپدر و مادر باراد مبا  يشاد يبهم گفته بود مثل خواستگار نیامیکه بن نطوریا.دیکشیم ایزیبه رو م یدست هیگوشه موشه ها 

لباس هم که اول .ادیگفتم که خودش زودتر ب يمنم به شاد.بچه هاشون يخواستگار برنیخودشون کس و کار ندارن که دوستاشونو م نایا

.بپوشم خوامیبلوز شلوار م هیقراره چادر سر کنم از لج مامان  گهیحاال که د یول رمیو شلوار بگ کیتون خواستمیم

66

.دمیپائیشده بودم وسر کوچه رو م زونیآشپزخونه آو يپنجره  از

ومدن؟یپس چرا ن.اه-

.شلوغ بود یفروش ینیریش گفتیباراد م.االن گهید انیم.دختر زشته نطورفیا ایب- يشاد
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.نداره که یمعظل نهمهیهرچقدرم شلوغ باشه ا گهید-

.شلوغه شهیاونجا هم یدونیتو که م.رفت اونجا اونم ریبگ ینیریاز عالمه ش یگفت یبرگشت.خودته ریتقص- يشاد

.شمیدارم نگران م گهید-

مونده بودن پشت سرمون و داشتن  الیآرزو و مرصاد و عاطفه و دان.میعقبو نگاه کرد میبا هم برگشت.خنده اومد يپشت سرمون صدا از

.آوردن ریهم وقت گ نایکم استرس دارم ا یلیخودم خ.دنیخندیم

.کننیم تمیاذ خندنیدارن بهم م نیبب نارویبابا ا- بلند گفتم يصدا با

.نینکن تشیبچه ها اذ-بابا که بلند شد اون چهار تا هم همزمان خفه شدن يصدا

.همونایرو برگردونه رو م ییچا ینیس نیخوایم نویهم.نیاالن چقدر هوله بدترش نکن نیدونیشماکه م-مکث گفت کمی با

.خنده ریو مامان هم زدن ز يبا شادبه جز اون چهار تا خود بابا  نباریا

.بابا.ا-نیبه زم دمیکوب پامو

.یکنیم ينطوریکه ا يمگه بچه ا.نییپا رهیصدا م نیدختر پاتو نکوب به زم-بابا

بابا؟-

.بزنم یحرف گهینذاشت د يشاد جانیو پر ه غیج يصدا

.اومدن تایآن.اومدن- يشاد

.آخـــــــــــخ-و داد جفتمون با هم بلند شد شیشونیبه پمحکم خورد  میشونیهوا برگشتم سمت پنجره که پ یب

.دیسرم ترک یـــــــیوا-

.خنده ریهمه زدن ز دوباره

.خدا سرم يوا.اه.گهیچشماتو باز کن د-گفت دادیبا دستش فشار م شویشونیکه پ يهمونطور يشاد

.یلعنت.بادم کرده.اه.قرمز شد میشونیشد؟پ یچ نیبب.يواا-هال صورتمو نگاه کردم ي نهیشدم و رفتم تو آ نایا نیامیبن الیخیب

.هامون چقدر زاغارت شد افهیق نیبب.واسه منم-هم موند کنارم يشاد

.امشب عروسم یحاال تو به جهنم منو بگو که ناسالمت-

.برو گمشو-به بازوم زد

.باال انیاالن م.نوریا نییایب گهیخب د-مامان

.در يجلو میموند میرفت ییدوتا يادبا ش.مامان تموم نشده زنگ درو زدن حرف

.چقدرم هوله دختر نیبب- با خنده گفت بابا

 کی گهیتو د نییایخب ب.ومدیو تعارف مامان به مهمونا م کیسالم عل يصدا.کنم غیج غیفرصت نکردم که سر بابا ج گهیباز شد و د در

.نیزنیحرف م نیدار رونیب نیساعته موند

تو اول  ومدیم یهرک.سربازا به صف مونده بودن نیع.خنده ام گرفت.ما يمونده بودن روبه رو فیردهمه  نایآرزو ا.اومدن تو بالخره

پدر مادر .بودن نیامیپدر و مادر مامان بن.زن اومدن تو ریمرد و پ ریپ هی.کردنیم کیاول با اونا سالم عل نمیواسه هم.به اونا خوردیچشمش م
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من عاشق  یعنی.لبخند مهربون زدن هیچشمشون که بهم خورد .اومدن تو نیامیپدر مادر بن .تصادف فوت کرده بودن هی يتو ینوباباش تو ج

.مهربونم بود یجذبه داشت ول شهیهم.مامانش بودم

.ادیچقدر بهت م دیچادر سف- آروم گفت دویبوس مویشونیپ

با .باراد اومدن يبعدش مامان بابا.خب دمیکشیبابام خجالت م يجلو.خوشبختانه دست نداد نباریباباشم ا.ییرایتعارف بابا رفتن سمت پذ با

اونم خوشحال و خندون اومد جلو .زن نیا دادیچرا انقدر بهم اعتماد به نفس م دونمینم.بهم داده باشن ارویجون انگار دن يسور دنید

اه پس چرا .بود نیامیبرادر بنبعد از اونا نوبت برادر و زن .گفت و دنبال زنش رفت کیعمو هم همون دم در بهم تبر.رفت و دیصورتمو بوس

 شیا يصدا.گفت و رفت تو یافاده اومد تو سالم خشک و خال سیگرفته و با ف افهیهمونطور که انتظار داشتم زن داداشش ق.ادیخودش نم

کم  گهید.اومده بودعسل هم .بهتر از زنشه نینه بابا ا.از کنارمون رد شد يبهرادم با لبخند دوستانه ا.دمیشنگفتن آرزو و عاطفه رو دنبالش 

 کمیمانتو کوتاه و خوشگلشم .شیشونیبود رو پ ختهیر شوییطال يموها شهیعسل خانوم مثل هم.گهیتو د ایبابا ب.خوردمیکم داشتم حرص م

 يشاد.رونینفسمو فوت کردم ب.باراد اومد تو.و رفت تو دیصورتمو بوس. يرو داد به شاد ینیریش يجعبه .تر از رنگ موهاش بود رهیت

لبخند بدجنس برگشت  هیبه ارزو و عاطفه سالم داد با  نکهیدست داد و بعد از ا الیباراد با مرصاد و دان.چه دردمه و خندشو قورت داد دیمفه

.خدا رحم کنه.سمت من

.میصفا اورد.میخوش اومد یلیحال شما؟خ.سالم عروس خانوم-باراد

.گردوندیم برمبهش زدمو به يشاد يکه تو شب خواستگار ییهمون حرفا داشت

.تو نییبفرما.نیخوش اومد.ممنون-کردم لبخندمو حفظ کنم یسع

؟يبالرو سر خودت اورد نیشده؟از هولت ا یچ تیشونیپ-باراد

چادرمو رو سرم .دیعقاب فهم يپسره  نیا یول.معلوم نبود ادیز میشونیبودم رو پ ختهیچون موهارو ر.بهش نگم يزیگاز گرفتم تا چ زبونمو

.مرتب کردم

.نییبفرما-حرص گفتم با

شده؟ یچ تیشونی؟پيشاد-دفعه گفت هی.هم انداختن بهم يچه نگا عاشقانه ا.اوه.نگاه کرد يشاد به

به سفارش خودم که .موهاشو کوتاه کرده بود.چقدرم ماه شده.قربون اون قد و باالت بره تایان یاله.دلم ضعف رفت.دمید نویامیبن بالخره

 نیا دیکشیخجالت م کمی شیبرعکس باراد که تو شب خواستگار.صورتش باز شده بود.اده داده بودتشون باالس یلیخ یفشن نکن ادیگفتم ز

.چرخوندیاونور چشم م نوریباال نگه داشته بود و داشت ا شوپررو پررو سر یکی

اش که مثل عالمت سوال شده  افهیبه ق.تعجبشم از همون بود.بهش نگفته بودم که چادر سر کردم.که افتاد به من چشماش گرد شد نگاهش

.آروم تشکر کردم.اومد جلو و دسته گلو داد دستم.دمیبود خند

.يمثل فرشته ها شد-لب گفت ریز

.همه برگشت بودن سمت ما.بلندش که اسممو صدا کرد باعث شد با وحشت بهش نگاه کنم يصدا.نییانداختم پا سرمو

شده؟ یچرا قرمزه؟چ تیشونیتا؟پیآن-نیامیبن
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دست  الیدان.نییزود سرشو انداخت پا.داده يا یچه سوت دیخودش فهم.بهش چشم غره رفتم. لت توام با حرص لبمو گاز گرفتم خجا با

.ییرایانداخت دور شونه اشو با خنده بردتش سمت پذ

.کم مونده بود بغلت کنه.بچم چقدر نگران شد.یآخ- دیخندیم زیر زیر يشاد

 یوارس مویشونیو قشنگ پ گرفتیجلو و با دست صورتم وم ومدیم کردمینگاهش نم ياگه اونطورمطمئنا .نداشتم یشک چیحرفش ه نیا به

.کردیم

اول فکر  يشاد.منم نشستم کنار آرزو و عاطفه.بالخره همه نشستن.دوباره تو دلم قربون صدقه اش رفتم.نگاه بهش انداختم  هیپشت  از

آرزو هم  يواسه خواستگار یعنی.میکردینم نکارویما ا یپخش کنم ول ینیریش امیب تو اتاق تا مامان صدام کنه رمیمنم مثل خودش م کردیم

حاال واقعا .واسه من شاالیگفتم ا یسوزوندم و ه شیآرزو افتادم که چقدر ات يمراسم خوساتگار ادی.خود آرزو از اول نشسته بود تو سالن

.من بود يخواستگار

شد و  یگفت و چ یچ یک دمیاصال نفهم کردنیم فیتعر نیامیاز بن یآرزو و عاطفه پچ پچ انقدر که یعنی.دمینفهم یچیه يشب خواستگار از

ما هم که اصال با هم .میحرفامونو بزن مینیبش میاز بابا اجازه خواست که ما بر نیامیبه خودم اومدم که مامان بن یفقط وقت.کار کردن یچ

.برگشت سمتم میدوارد اتاق ش نکهیهم.تو اتاق من میرفت.حاال ات میحرف نزد

شده؟چرا باد کرده و قرمز شده؟ یچ تیشونیپ نمیبگو بب-نیامیبن

.یزنیچرا انقدر بلند حرف م.اروم نیامیبن يوا- نمینیگذاشتم رو ب انگشتمو

؟یکه مواظب خودت باش يدیقول م ينطوریا.آروم باشم يذاریچون تو نم-گفت کالفه

.شده یبهت بگم چ نیخب بش-

.خودمم نشستم رو تخت.وترمیکامپ زیم یرو صندل نشست

.بگو.خب منتظرم-نیامیبن

 ينطوریا نیواسه هم.يشاد یشونیخورد به پ میشونیدفعه هول کردم و پ هی میآشپزخونه که منتظر شما بود يباباجان دم پنجره -

؟يمتوجه نشد.هم قرمز شده يشاد یشونیپ.شدم

.حواسم به تو بود يهمه .نه اصال دقت نکردم-نیامیبن

.وا شد شمیآب شد و ن شکریقند تو دلم ن يبه جا نباریا

.یچادر سر کن يخوایم ينگفته بود-گفت آروم

.در برم رشیهم کردم نتونستم از ز يهرکار.مامان مجبورم کرد.سر کنم خواستمینم-

.يناز شد یلیخ.کرد یکار خوب-نیامیبن

.دونمیخودم م-دمیخند

.پررو- دیخند اونم

قلوه  نیدیدل م نیدار نیساعته نشست کی.گهیبسه د-آرزو اومد و با تشر بهمون گفت نکهیتا ا میچرت وپرت گفت یلکا قهیدق ستیربع ب هی

.نمیبب رونیب نییایب نیپاش.نیریگیم
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 بروز تویبعد خود واقع يکردیم يحداقل چند روز آبرو دار-سرمو با تاسف تکون دادم.با خنده و البته تعجب به آرزو نگاه کرد نیامیبن

.يدادیم

.جا نخوره گهیبذار از االن به اخالقامون عادت کنه دو روز د.برو بابا-بود دستشو تو هوا تکون داد یکه بدتر از خودم آدم راحت آرزو

.رفتارا عادت دارم نیمن به ا.نیباش راحت—نیامیبن

چطور؟-کرد زیچشماشو ر آرزو

.هم اخالقش مثل شماست تایآخه آن-نیامیبن

.میمثل هم باش نیو اعمرا من-آرزو

م؟یهم هیکجا شب نیمنو ا نیامیبن-گرد کردم چشمامو

.دیخندیما م يبه ادا اطوارا نیامیبن

؟يخودتم موندگار شد ياریب نارویا يتو اومد-اومد تو اتاق و به آرزو گفت عاطفه

.نیبود گهیور دل همد رازیمدت تو ش نهمهیحرفاتون تموم نشد؟حاال خوبه ا.گهید رونیب نییایب نیپاش-به ما گفت رو

تو اتاق خودم مثل  ومدنیو مرصادم ن الیدادم تا دان حیترج.ستنیبلد ن يآبرو دار کمی نایا.آرزو کم بود عاطفه هم بهش اضافه شد.خدا يوا

.رونیآدم پاشم برم ب يبچه 

67

.قطع شد و همه به ما نگاه کردن هیحرف زدن بق يصدا میکه شد ییرایپذ وارد

نه؟ ای میکن نیریخب دخترم؟دهنمونو ش- گفت نیامیبن مامان

.با لبخند بهم اجازه داد.تو چشماش اشک جمع شده بود.به مامان نگاه کردم.چشماشو آروم باز و بسته کرد.خجالت به بابا نگاه کردم با

.بله-گفتم آروم

منو  نستایماست وا نیع- آروم گفت شدیکه رد م از کنار من.رونیبه دست از آشپزخونه اومد ب يچا ینیآرزو س.دست زدن بلند شد يصدا

.رو وردار پخش کن ینیریش سیبرو د.نگاه نکن

همونطور که خودم خواسته بودم .کردن نییام رو هم تع هیهمون شب مهر.ورداشتم و به همه تعارف کردم زیم يرو از رو ینیریرفتم ش زود

 هیمثل مهر.نداختینگاه پرافتخار و غرورشم به من م زدیحرفارو م نیه داشت ابابا ک.خداوند یگانگی تیبه ن ییلویک 5 يدونه شمش طال هی

واسه  یکه گفت عروس نیامیمامان بن.الیروز تولد دان.نیپنجشنبه ده فرورد.کردن نییروز جشنو تع.شدیبه اسمم م دیهم با هخون هیآرزو  ي

.انقدر واسه بردنم عجله داشته باشن کردمیخودمم فکر نم واال من.انقدر هول باشن کردیفکرشم نم.دیتابستون باشه رنگ مامان پر

.نگرفتم یچیه تایهنوز واسه آن.ندارم یمن اصال امادگ.زوده یلیتابستون خ-مامان

 يبه عهده  زیهمه چ.دنینم هیزیبه دختر جه رازیتو ش.ستین يازیبگم ن دیاس که با هیزیاگه منظورتون جه-با لبخند گفت نیمه مامان

.پسره

.تعجب کرد نمیواسه هم.رفته بود به مامان بگم ادمی قبال
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 يرفته بودم تو خط لباسا ایچرا تازگ دونمینم.دنباله دار کممیبلند و .رنگ يریش راهنیپ هی.که داده بودم خاله مژگان واسم بدوزه لباسمو

 یشکر خدا مشکل.که پس فرداش دادنجوابشم .شیواسه آزما میرفت نیامیبا بن يخواستگار يفردا.سه ربع بود نشمیآست.دنباله دار

 يکه گفتم کم مونده بود از حرص و حسود يبه شاد.میمامان اجازه داد تنها بر میرفتیکه م الیوسا ي هیف و کفش و بقیک دیخر يبرا.نبود

هم بابام هم  یهستن ول یمذهب نکهیبا ا.من روشن فکرن يکال خانواده .بود بهش دهیچسب چسب نیع نیخودش نگ دیآخه واسه خر.بترکه

اون وسط وسطا فقط .به کار خواهراش نداره يداره کار رتیفقط رو زنش غ.رگه یب ینیزم بیهم که کال س الیدان.ستنیمامانم متعصب ن

دور و ور  یپسر نامحرم ه هی ذاشتینم رتشیآرزو قربونش بره بچم غ یاله.ادیو خوشش نم شهیم یرتیغ کمیکه مرصاد  دمیشنیم

خدارو شکر  دیماچم کنه با ومدیکه ن يشب خواستگار همون.که جانم بنازم اصال مراعات کردن بلد نبود نمیامینب.خواهرزنش بپلکه

درست مثل .میپدرش ببره تو خونه عقد کرد يطبق دستور پدرشوهر محترم که دوست داشت عروسشو از خونه .مینهم عقد کرد.کردمیم

بابام با  يبابا یعنیآقام .بودن زنشبابا بزرگم و .مینداشت يادیرزوتو روز عقدم مهمون زآ يشده بود مثل مراسما یهمه مراسمام اتفاق.آرزو

هامم مثل عقد آرزو فقط  ییاز دا.و شوهرخاله هام میبزرگم و زنعموم با خاله مژگان و خاله مر يعمو.حاج ننه مامان بابام هم اومده بودن

زنگ زدمو  نایبه مب.ارهیب نمکنم که او یخواهش و تمنا ازم خواست مرصادو راض یکلمهکامه با  نمیواسه هم.محسنم بود و خونواده اش ییدا

 ایک دمینفهم نیامیبن يالیاز فام.نیفرورد 14جشن بله برون اونم افتاده بود .جشن خودش بود نتونست ریچون اونم درگ یول ادیگفتم که ب

بلوز دامن  هی.بود ندم دستشو یهر ک دونمیبا بچه ها و نوه ها و چه م.لهو عمو و عمه و خا ییدا.بودن شتریکه از ما ب دونمیاومدن فقط م

که  یدامنم چون کوتاه بود مجبور شدم بازم تا موقع.انتخاب کردم دیلباسامم سف دمیسف یلیخودم خ ستیبه قول آرزو ن.گرفته بودم دیسف

باز  اتو دلش ج یخوشش اومده و حساب یلیز چادر سر کردنم خبودم که باباش ا دهیشن نیامیاز بن.عقد و بخونه چادر سر کنم يعاقد خطبه 

.کردم

بعد گفتم  یپدر و مادرم بله ول ياول خواستم بگم با اجازه .رونیاومدم ب الیاز فکر و خ "لم؟یعروس خانوم وک"- گفتیعاقد که م يصدا با

عروس خانوم -بزرگترا بله که آرزو زود گفت يازه دهن باز کردم بگم با اج نیواسه هم.حساب نکرد شهیکه نم نارویزشته بابابزرگ ا

.خوادیم یرلفظیز

 نیهمون مامان مه گهیبه عبارت د ای نیامیمامان بن.بله رو بدم خواستمیم یلفظ ریچطور بدون گرفتن ز.رفته بود ادمی.ها گهیراست م يوا

نه .از توش دراورد دیطالسف یو خوشگل فیتبند ظردس هیدر جعبه رو باز کرد و .جعبه تو دستش اومد سمتم هیخودمون بلند شد و با 

نفس  يمعروفو گفتم و همزمان صدا يدستبند و دستم کردن اون بله  نکهیخالصه بعد از ا.اس قهیخوش سل درشوهرمما.خوشم اومد.بابا

که از همه بهمون  نیامان مهکه بله اشو داد م نمیامیبن.ومدیاونطرف م نطرفیو دست بود که از ا غیج يهم بلند شد و صدا نیامیبلند بن

 کیخودم اومدن بهمون تبر يبعد از اون باباش و بعد از اونا هم مامان و بابا.گفت کیو بهمون تبر دیتر بود صورتمونو بوس کینزد

با .د بودکال مامان من تو حال گرفتن و ضد حال زدن استا.و حالشو گرفت دینبوس نویامیکه انتظار داشتم مامان صورت بن يهمونطور.گفتن

.کرده بود نکارویمرصادم هم

که  شدیباورش نم.در برم دیترسیطفلک م.کردیبود و ول نم دهیدستمو چسب نیامیکه بله رو گفته بودم بن یاز وقت.گرفتن شروع شد عکس

 یعکاس.میخونواده ها عکس گرفت يبا همه .منم شوهر کردم رفت.هه هه.زنش شدم.چه باحال يو.تموم شده و زنش شدم یهمه چ گهید

خودم به .و و مجلس زنونه شد رونیاز خونه رفتن ب زدلمیبه جز داماد عز ونیاقا يمحترم همه  درشوهرکه تموم شد بازم به دستور پ
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هم  الیدان.کجا بگردونه دونمیبابا هم ورداشت اونارو برد نم.رونیبعد از عقد از خونه برن ب دیگفته بودم چون لباسم کوتاهه مردا با نیامیبن

شسته بودم سرجام و فقط نگاه  نیسنگ يمنکه مثل عروسا.بزن و برقص شروع شد.رونیورداشت و رفت ب چشویبا اخم و تخم سوئ

.اونم بهم نگاه کرد و لبخند زد.سرمو برگردوندم و بهش نگاه کردم.کردیم يدستم باز يبا انگشتا نمیامیبن.کردمیم

.بالخره دستتو گرفتم تو دستم يدید-نیامیبن

.تو دستت یبالخره بعد از عقد دستمو گرفت يدید-

.که االن دستات تو دستامه نهیمهم ا-نیامیبن

.عقدت شدم دستم تو دستاته نکهیکه بعد از ا نهیمهم ا-

.گهید نیبرقص نییایب نیپاش-نمونیب دیپر يدوباره جوابمو بده که شاد اومد

.شما بودم يمنتظر اجازه .چشم حاج خانوم-

 دیکه االن داماد با دونستینم شدیبه اسم خجالت سرش نم يزینداشت و چ ایکه اصال شرم و ح ییاز اونجا.نیامیدم بعد بنمن بلند ش اول

که  دمیدیم نویامیبن يالیفک و فام.دیچرخیچشمام هم تو خونه م دمیرقصیهمونطور که م.شاد و شنگول ينطوریبرقصه نه ا نیرنگ نیسنگ

 نیشوریگناهامو م ينطوریال اقل ا نیشما پشت سرم حرف بزن.به درك.يجشن شاد نیشده بود ع قایدق.کننیپچ م چتو گوش هم پ يچطور

.به بهشت رفتنم باشه يدیام دیشا

بود و آدم بود که  دیع التیتعط.يریمخ میرفت. میبگرد رونیب میبر گفتیکه م نیامیو مختصرمون که تموم شد به اصرار بن کیکوچ جشن

.اید کنار دربو ختهیمثل مور و ملخ ر

.خلوت يجا هی میچرا انقدر شلوغه؟بر نجایا-اخم کرد نیامیبن

.یکن دایپ یتونیخلوت نم يجا.آستارا شلوغه يهمه جا.دهیمن االن ع زیعز-

م؟یکرد ما دو کلمه با خانممون اختالط کن دایپ نجایا شهیساکت نم يجا هی یعنی؟یچ یعنی- کرد زونیو لو چه اشو آو لب

کار؟یچ يخوایخلوت م يجا نمیاصال بگو بب-شدم رهیدم و بهش خکر زیر چشمامو

.امروز روز اول عقدمونه ها یسالمت کار؟نایچ خوانیخلوتو م يجا زمیخب عز-باز شد ششین

 ینعی.انقدر زود بخواد بشه کردمیفکر نم.ينه انقدر جد گهید یفکر کرده بودما ول یعنی..فکر نکرده بودم نجاشیتا حاال به ا.دیپر رنگم

.جنبه یکه ب نمیامیبن.به سرم رمیبگ یحاال چه گل ایخدا يوا.يبلد دنشویکه از شوهر کردن فقط لباس عروس پوش تایخاك تو سرت آن

؟يساکت شد تا؟چرایآن-مرگم شده هی دیفهم نکهیا مثل

.ينطوریهم.یچیه...یچیه- تته پته گفتم با

؟یمطمئن-گفت مشکوم

.آره مطئنم.آره- دمیزور خند به

نه؟ ای نیریجشن بگ نیخوایم رازمیبالخره تو ش نمیبب-کردم حواسشو پرت کنم یسع

.میریگیتو خونه م کیمراسم کوچ هی گفتیمامان م-گرفت تو دستش دستمو

نه؟ گهید يمثل جشن شاد کیمراسم کوچ هی-
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.اوهوم-نیامیبن

ن؟یامیبن...گمیم-داشتم حرفمو بهش بزنم شک

جانم؟-نیامیبن

ناست؟یباراد ا يل جشناشما هم مث يجشنا-

نه؟ يدوست ندار ياونطور-دیمهربون خند.نگاه کرد بهم

.کشهیتازه مامانمم منو م.از دستم دلخور شه ترسمیم.ادیبدش م زایچ نجوریاز ا یلیبابام خ.يدیمنو د يخب آخه تو که خونواده -

.شهینم يزیچ.نگران نباش-شد رهیخ ایبه در دوباره

.گهید شهینم يزیچ یعنی شهینم يزیچ گهیم یوقت.شدم الیخیب یول.یچ یعنیازش بپرسم  خواستم

برگشته  نایبابا ا.که فردا تو جشن خوابم نبره دمیخوابیزود م دیشب با.خونه میبعدش به اصرار من برگشت.میدیچرخ رونیب یدو ساعت یکی

بهم و واسم دردسر درست  ختیریمنو م يبرنامه ها شهیهم.کال عاشق بابام بودم.بابا نذاشت یبرگردن هتل ول گفتیم نیمامان مه.بودن

.و بردم تو اتاق دمیآروم دست آرزو رو کش.پسره بخوابم شب نیور دل ا دیکه من با نجایشب بمونن ا نایخب اگه ا.کردیم

؟یکنیم يشده؟چرا اونطور یچ-آرزو

.بکن يکار هیآرزو توروخدا - اتاقو بستم و با ترس برگشتم سمتش در

؟يدیشده؟چرا ترس یچ-دیحالتم ترس از

.شوهر کنم خوامینم.شدم مونیمن پش-کردم بغض

.بود که نتونست بخنده يوضعم چطور ستیمعلوم ن یحالت خنده داشت ول.گرد شد چشماش

.شده یچ نمیبگو بب.یترسونیمنو م يدار-آرزو

.کردم یچه غلط ایخدا يوا.نمیامیاالن عقد بن.ازدواج کردم گهیمن د-

انه؟یت شده چ یگیم- شد یعصب

.ترسمیمن م-بزرگتر شد بغضم

؟یچ ؟ازیترسیم- خورد جا

.ازدواج کردم نکهیاز ا....از .نیامیاز بن-

ره؟یگیدوشت قرار م يرو یفیوظا هی یازدواج کن یکه وقت یدونستیتو نم....تو یعنی-متعجب گفت.تا منظورمو بفهمه دیلحظه طول کش چند

.انقدر زود بشه کردمیفکر نم...ينطوریراستش ا.چرا یعنی.نه-تکون دادم سرمو

.بکن يکار هی.ازدواج کنم خوامیمن نم-دیترک بغضم

.کنه میبخنده و عصب دیترسیم یول.صددرصد از خنده.قرمز شده بود بایتقر صورتش

.امیلحظه صبر کن االن م هی-آرزو

.وندن تو اتاقچند لحظه بعد با عاطفه ا.کردم هیو گر یمنم نشستم رو صندل.رونیاتاق رفت ب از

گه؟یم گه؟راستیم یآرزو چ تایآن-عاطفه متعجب بود ي افهیق
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.آره یعنیسرمو تکون دادم که  یاشک يچشما با

از  نهوید یآخه آبج- گفت یآرزو دستمو گرفت تو دستش و با مهربون.نیپام نشستن رو زم يجلو.نگاه انداختن و باهم اومدن طرفم هی بهم

.بخورتت ستیه نکه لولوخرخر ؟شوهریترسیم یچ

.نگفتم يزیچ

.یبترس دینبا.یشیموضوع روبه رو م نیتو بالخره با ا.ترس نداره که.گهیراست م-عاطفه گفت نباریا

بهمم  ينطوریمسئله ا نیکه ا شدیباورم نم.آروم نشدم یبا حرفاشون حالم بهتر شد ول.و باهام حرف زدن شمینشستن تو اتاق پ قهیدق ستیب

.زهیبر

.رونیب ایدرست کن بعد ب شتویآرا-درو ببنده گفت نکهیارزو قبل از ا.رونیه بلند شدن برن بو عاطف آرزو

دستمال مرطوب کننده رو ورداشتمو . اهیس رشونمیچشمام قرمز شده بود و ز هیبخاطر گر.نهیا يجلو ستادمیوا.درو بست رونویب رفت

 يوارد سالن که شدم همه ..کردم هیمتوجه نشه گر یکه کس دمیکشخط چشم  یکردم ول شیکمتر از قبل آرا نباریا.صورتمو پاك کردم

رفته .تو اتاق بودم و تنها گذاشته بودمش میکه اومده بود یاز وقت.طفلک حق داشت.هم حس کردم نویامینگاه دلخور بن.سمتم دینگاها چرخ

.دوباره همه سرگرم حرف زدنشون شدن.نشستم کنارش رو مبل

....ساعته منو تنها هی يبود يکجا- بهش نگاه کنم باعث شد نیامیآروم بن يصدا

؟يکرد هیچشمات چرا قرمزه؟گر-که به چشمام افتاد حرفشو خورد چشماش

؟یواسه چ هیگر.نه بابا-نگاهمو ازش گرفتم زود

.به من نگاه کن-گفت يجد

.خم کردم شتریب سرمو

.به من نگاه کن گمیم.ستمیمگه با تو ن-نیامیبن

نگاه آرزو و عاطفه .دیفقط از جاش بلند شد و دست منم کش.نگفت يزیکه چ دید یتو نگاهم چ دونمینم.هش نگاه کردمبلند کردم و ب سرمو

آروم  ستین یچیه یعنیچشماشو آروم باز وبسته کرد که .با التماس به آرزو نگاه کردم.طرف اتاق دتمیکشیم نیامیبن.سمتمون دیچرخ

.باش

.نیپام رو زم يخودشم نشست جلو.رو تخت نمیمجبورم کرد بش.برگشت سمت مندرو بست و  نیامیبن.میاتاق شد وارد

؟يکرد هیشده؟چرا گر یبگو چ-نیامیبن

؟یکنیچرا انقدر اصرار م.نیامیبن ستین یچیه-

شم؟یمن متوجه نم یکن شیاگه آرا يقرمز شده؟فکر کرد ينطوریکه چشمات ا يکرد هیبخاطرش گر نهمهیو تو ا ستین یچیه-نیامیبن

چند .نگفتم یچیه یشدم تو چشماش ول رهیخ.چونمو گرفت تو دستشو مجبورم کرد که دوباره بهش نگاه کنم یازش گرفتم ول اهمونگ

ن؟یامیبن-ترس گفتم کممیبا تعجب و .تو بغلش دیدفعه منو کش هیکه  مینگاه کرد گهیزل زل به همد يهمونطور قهیدق

.فتهینم یاتفاق چیه يکه خودت بهم اجازه ند یتا وقت.شنگران نبا تایآن- با دستش پشت زد به کمرم آروم

نخوام؟ ویکه من خودم چ یوقت ه؟تایمنظورت چ-گهیم یداره چ نیا.گرد شد چشمام
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 يدیکرد و ترس رییدفعه رنگ نگاهت تغ هی یامروز لب ساحل وقت.یترسیم یو از چ یتو چرا ناراحت دونمیمن م-رونیاز تو بغلش آورد ب منو

.دمیفهم

؟يبلد دنمیتو خجالت کش-بلند شد نیامیاروم بن يخنده  يصدا.مطمئنا تاحاال صورتمم قرمز شده بود.بدنم داغ شد يجالت همه خ از

 چیه يکه بهم اجازه ند یتا وقت گمیبازم م.دمیو بهت فرصت م کنمیمن تو رو درك م.نگران نباش خانومم-با لبخند گفت.اخم کردم بهش

باشه؟.فتهیم نمونیب یاتفاق

.هیبرام کاف یحس کنم کنارم نکهیهم.خوامیمن فقط خودتو م-دوباره بغلم کرد.لبخند زدم منم

68

اون واقعا مراعات .داشته باشم تونستمیبود که م یانتخاب نیبهتر نیامیبن.کردمیرو حس م یبعد از اون روز خوشبخت.عوض شده بود میزندگ

شکل انجام  نیجشنم به بهتر.نشم تیکنه که اذ کاریچ دینبا دونستیم.ومدینم رونیاز حد خودش ب یول.دتمیبوسیم.کردیبغلم م.کردیمنو م

عاشق .هم جفت جفت دو طرفش زیر نیانگشتر بود و چهار تا نگ يدرشت رو نینگ هی.ساده بود بایتقر يحلقه  هی ونمانگشتر نش.گرفت

هم واسه  کیک هیهمون شب به اصرار من .خت اونم باز شهبعد از خودمم دادمش به مهکامه بندازه تو انگشتش بلکه ب.انگشرتم شده بودم

خواننده هم اهنگ تولدت مبارکو خوند  دمویبه دست تو سالن رقص کیک یوقت.خودش خبر نداشت.میریتا جشن تولد اونم بگ میگرفت الیدان

تولدت -و با خنده گفتم دمیبوسرفتم صورتشو  زیکه گذاشتم رو م کویک.دمیدیرو تو صورتش م یخوشحال.از تعجب چشماش گرد شده بود

.مبارك داداش بزرگه

بازم به معرفت .دادنیو منو حرص م کردنیم یکیدست به  ییوقتا با هم سه تا یگاه یحت.کامال دوستانه بود نیامیبا بن الیمرصاد و دان رفتار

و بابا با بهراد و زن و  نیمامان مه جشن يفردا.میکه شده بود دشمن خون دیچشم سف نیامیبن نیا.گرفتیمرصادد که آخرش طرف منو م

بود که متاهل  لیجشن فام نیاول.بود نایکه اونم بخواطر جشن مب میفقط ما موند.مهموناشون رفتن يکال همه  یعنی.رازیش نبچه اش برگشت

.کردمیم فیکه خودم کنگاها روم زوم شد  نیهمچ میوارد سالن شد نیامیبا بن یوقت.انقدر ذوق داشتم که واسه جشن خودم نداشتم.بودم

هم  نایمثل خود مب.خوردیم نایبه مب.بود یپسر قشنگ.بودم دهیقبال فقط عکسشو د.نمیبب کیشد که آرمانو از نزد بمیافتخار نص نیا بالخره

.بود زهیم زهیر

همون .هیمنظورش چ ستمدونیم قایدق.قبل از برگشتنم مامان تو خلوت بهم گفت مواظب خودم باشم.رازیسمت ش میراه افتاد نیفرورد 15

نکرده تو دوران  ییوقت خدا هیاگه .که آرزو نامزد کرده بود هم بهش گفته بود مواظب خودش باشه یموقع.کردمیکه ازش فرار م يزیچ

.یعروس یب یآب بدن عروس هدسته گل ب يعقد و نامزد

 الشویبا خنده خ.کال خجالت تو کارم نبود.بودم تاینخب من آ یول دمیکشیخجالت م دیبا زدیحرفارو م نیکه مامان ا یوقت يعاد درحالت

.میراحت کردم و بالخره راه افتاد

 نیامیبن.انقدر حرف زدم فکم درد گرفت نباریهم کالم نشم ا نیامیبه خواب تا با بن زدمیم یخودمو ه نیماش يقبل که تو يدفعه  برعکس

.دیخندیسره بهم م هیکه 

*****



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٣

که تو کالس  ییکسا يهمه  بایبا ورودمون به کالس تقر.میپرسروصدا وارد کالس شد يهمراه شاد ینیریشجعبه  هیو خندون با  خوشحال

.بودن از جمله سوزان نچسب برگشتن سمتمون

ه؟یخبر.ياورد ینیریش.تایباشه ان ریخ- بلند شد ایلع يصدا

؟م چه خبري� �او.بلللللللللللللللللللله- خنده گفتم با

؟يمرغا شد یقاط يشادنکنه تو هم مثل -دیخند

.به هدف يزد قایدق-

ره؟یتورور بگ ادیشد ب دایپ یحاال ک-با افاده نگاهشو ازم گرفت سوزان

.آدم خوشبخت هی-لبخند بدجنس زدم هی

.دنیخندیم يو عارفه و عرفان که حاال از ماجرا خبر داشتن نخود هیهان

داماد خوشبخت  يآقا نیحاال ا-بلندش گفت شهیهم يبا صدا دمیکه رس ایبه لع.بچه ها پخش کردم نیرو بار کردم و ب ینیریش ي جعبه

ه؟یچ ه؟اسمشیک

.ادیصبر کن االن خودش م قهیچند دق-که از عمو بلندش کرده بودم گفتم ییمثل خودش با صدا منم

دانشگاه؟ ادیب یگفت.ا- گفت یتعجب و خوشحال با

.حاال-

بدست موندم وسط کالس و چند تا از  ینیریکه ش دیمنو د.دانشجوها به احترامش بلند شدن.اومد تو کالس نیامیضربه به در خورد و بن چند

.بچه ها هم دورم جمع شدن

پس سهم ما کو؟.خانوم پارسا مبارکه-و گفت زشیخنده رفت سمت م با

ن؟یخوایم ن؟بازمیخورد ینیریاستاد شما که اونهمه ش-

.و بابات گرفته بودهاون.يرو که شما نگرفته بود ینیریاون ش-یامنیبن

.با پول بابام گرفتم نمیا.که میخب منو بابام ندار-

.چشمک زدم يبه شاد.ومدیم قاشیپچ پچ رف يصدا.شده بود رهیشده اش به ما خ زیر يبا چشما سوزان

- اشاره کرد و ادامه داد نیمایبا دست به بن.کنم شونیهم بهتون معرف گهیبار د هی نیبذار یول نیشناسیم شونویا نکهیبچه ها با ا-کرد شروع

.جون تایروشن نامزد ان نیامیبن يآقا شونیا

 یبچه ها تعجب کردن ول.کردنیم شیو عارفه و عرفانم همراه هیهان.دنیکه تموم شد خودشم شروع کرد به دست زدن و هو کش حرفش

به سوزان و دار و دسته اش  ثمیرص درآر و خببا همون لبخند ح.گفتم کیبهمون تبر غیکم کم به خودشون اومدن و اونا هم با دست و ج

هفتگانه  بیاز عجا یکیکه انگار  دیچرخیم نیامیمنو بن نیبا دهن باز چشماشون ب نیهمچ.ربرنجیمثل ش اه افهیق.خخخخخخخخ.نگاه کردم

.دنیرو د

تا  کردیبهم چپ چپ نگاه م نیامیکالس بن يآخرآخرا گهید.دونهیسوزوندنمو حال سوزانو گرفتم فقط خدا م شیاونروز چقدر آت نکهیا

.دختر بگذرم نیچزوندن ا ریاز خ تونستمینم.خب دست خودم نبود که یساکت شم ول
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بذارن  نویکنم که ماش یتوسنتم بابارو راض یبا بدخت.برگشتن آستارا روزیکه د نایمامان ا.دعوتم نایا نیامیبن يپا گشا خونه  یمهمون امشب

بهش  شمیخوش ينطوریا.رو هم نداره یراه طوالن يحوصله .نداره یمنکه اعصاب درست و حساب يواالبابا.گردنو بر انیب مایاونجا و با هواپ

با حرص از  رهیم ورتمهیاسب که  نیپا کوبون ع.سوزان و دوستاش بودن رونیاز کالس رفتن ب نیامیکه بعد از بن ییکسا نیاول.شدیزهر م

.دفعه کالس منفجر شد از خنده هیبا رفتن اونا .رونیجلومون رد شدن و رفتن ب

منم برم  شهیقرار بود تا کالسش تموم م.هم داشت گهیکالس د هی نیامیبن.بود یصنتع يهمون حسابدار میکه اونروز داشت یکالس تنها

.خونشون میخوابگاه لباسامو عوض کنم بعد بر

بپوش  يزیچ هی؟یکنیم ينطوریچرا ا.اه- از کوره در رفت يدشا.که بپوشم کردمینم دایپ یچیه یبود ول ختهیکمدم بهم ر يهمه .شدم کالفه

گه؟یبرو د

.ندارم یچیبپوشم؟ه یآخه چ-

.دو هفته برات گرفته نیبدبخت تو ا نیکه اون بنبام یاونهمه لباس ادیاز دماغت ب يا-گرد کردم چشماشو

لباس خب کدومو بپوشم؟ نهمهیا.گهیاس د نهویاون د ریخب تقص-

 ناهاشیا.....اوم....شلوارم.مانتوتو دوست داره نیا نمیامیبن.خوبه هیمانتو خاکستر نیا-کمد يد و اومد موند کنارم جلوبلند ش یرو صندل از

.همونو سر کن.اتو داره دتمیسف یشال طوس.ادیبه رنگ مانتوت هم م...

بپوشم؟ یخب کفش؟کفش چ-

.بپوش یگرفت روزیکه پر تویاون کفش اسپرت مشک- يشاد

.قدم ازش کوتاه تر باشه پوشمیم یهفت خط اونو گرفته که وقت نیامیبن.پوشمیماونو ن.رمینخ-

.هم کنارش داره بپوش کیکوچ ونیسگک پاپ هیخب اون کفش پاشنه بلندتو که .نیا گهیهمد يزن و شوهر لنگه -دیخند

.يومدیکاش زودتر م.يباراد قربونت بره راحتم کرد-دمیبوس صورتشو

.فمیورداشتم گذاشتم تو ک شمویلوازم آرا فیک.موهامم که تازه رنگ کرده بودمو دادم باال.کامل شد ممشیآرا.دمیلباسامو پوش زود

؟يبریم یکنیبا خودت بار م يدار یچ یواس گهیاونو د-دید يشاد

 یسیف سیف ياون ستاره  يجلو يخوایم نویبرم تو جمع؟هم يچطور شیبعدش بدون آرا.صورتمو بشورم دیبا رمیوضو بگ خوامیبابا جان م-

.رونیب میرفت دمیرژه برم؟شا افهیق نیبا ا

.اریمن ن يصد دفعه گفتما اسم اونو جلو.ییا- جمع کرد دماغشو

.اسمشو ببرم یکنیوادارم م یه گهید ییتو-

.ياونم اونطور يدار يجار هی.تایآن یواقعا چقدر بدبخت- يشاد

.زنهیواست پرپر مخواهرشوهرتم که .يندار يتو جار.خوش به حالت-حسرت گفتم با

.از کجا معلوم که تا آخر به قول تو واسم پرپر بزنه.حاال اولشه- يشاد

.ادهیاز سرتم ز-

.خدافظ.خب من رفتم.اومد يوا يوا-زنگ خورد میگوش
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.به سالمت- يشاد

.شستم جلوخودمم ن.عقب یگذاشتم صندل المویوسا.شد ادهیپ نیاز ماش شهیمثل هم دنمیبا د.در خوابگاه منتظرم بود يجلو

دن؟یراحت شد حاال دانشجوها فهم التیخ-روشن کرد و راه افتاد نویماش

.دارم یکه االن چه آرامش یفکرشو بکن یتونیاصال نم.آره-وا شد شمین

؟یواسه شب لباس ورداشت- و سرشو تکون داد دیخند

.بلوز دامن ورداشتم هی.آره-

.یبمون يخوایواسه شب که م.نه-نیامیبن

.پوشمیشما مونده رو م ين لباسام که خونه همو.آره.آها-

؟یجلوم بپوش یلباس نیو همچ یکن سکیر يبازم حاضر-بهم نگاه کرد یچشم ریز

تو  زنیبر نایباباا کشمیم ریآژ نیهمچ يمجاز انجام بد ریحرکت غ يبخوا نباریا.اون دفعه هم از دستم در رفت- چپ نگاش کردم چپ

.یدونیحاال خودت م.اتاق

.باشه بابا-دیخند بازم

 قایساختمون دق.قشنگه نجایچقدر ا ایخدا.باغ نگاه کردم يچشمامو باز کردم و به درختا و گال میشد اطیوارد ح نکهیقبل هم يدفعه ها مثل

.کاشته بودن اهیعالمه درخت و گل گ هیدرست کرده بودن که جلوشونم  یبزرگ يوارایدورتادور باغ د.وسط باغ قرار داشت

 يطبقه  رهیم خورهیاز کنار در پله م.چشمه يجلو کیکوچ يراهرو هی يشدیوارد خونه که م.دوبلکس بود ییجورا هیساختمون  خود

اونجا تک و تنها چه  شیتو زمان مجرد ستیمعلوم ن.هم باالئه نیامیاتاق بن.داره هم آشپزخونه سیهم سرو یعنی.اونجا کامال مجهزه.باال

 هی.ییرایبه پذ خورهیدر م هیاز اون سالن .یشیسالن م هیوارد  یشیدر که رد م يجلو ياز راهرو.نهییپا نایا امانآخه اتاق م.کردهیم یغلط

به جز اون سه تا سالن  نییپا يطبقه . کنار آشپزخونه بود اون سالن.رو گذاشته بودن يغذاخور زیهم هست که اونجا م گهید کیسالن کوچ

.البته حکم اتاق مهمونو داشت.بود یاتاق هم خال هیاتاق خواب مامان و بابا  یکیبود اون  نهکتابخو شیکیکه .سه تا اتاق هم بود

اتاق  یکی نیامیاتاق بن یکیهم  گهید ياون سه تا.شوهر خان ما بود نیاتاق کار ا شیکیدر اصل چهار تا که .باال هم سه تا اتاق داشت ي طبقه

خونشون اندازه  میحساب کن میکال بخوا.هم اتاق مهمون یکیو .کردیق استفاده ماز اون اتا نجایا ومدیکه عسل م یبهراد که حاال مواقع یقبل

.ما بود يتا خونه  3 ي

.دمیدیرس.خانوم روشن دییبفرما-نیامیبن

.شدم ادهیپ نیبه زور از باغ چشم گرفتم و از ماش.میساختمون بود يجلو

.وردار نیاز پشت ماش لمویجناب دکتر لطف کن وسا-

ست؟ین يا گهید امر.چشم-یامنیبن

.ریخ-

باباجان دختر نامزد شده .ادم نشدم یبه قول مامان من شوهر کردم ول.بدو بدو وارد ساختمون شدم شهیچشم نازك کردم و مثل هم پشت

.واه واه.نه مثل من شهیم نیسنگ کمی
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 يا دهیفا یتالش ب یده بخوره ولجنب و جوش من رو لبش اوم دنیخندشو که از د کردیم یسع.در منتظر بود يجلو شهیمثل هم مامان

.شکنهیدست و پات م یفتیم.دختر جون آروم-دیچون اخرسر خند.بود

.نترس بادمجون بم آفت نداره.سالم مامان-جلوش دمیرس

.ادیخودش م میبر نیایب-دمیدست مامانو کش.باال ومدیپله ها م يپشت سرم داشت ا نیامیبن.کرد نکارویاونم هم.دمیبوس صورتشو

.رفت ادتیمنو کال  نجاییا يدوباره اومد.خانوم تایآن گهیدستت درد نکنه د-نیامیبن

.زشته بابا منتظرمه.یهست شهیتو هم زمیعز-طرفش برگشتم

.نه پسرش.پسرم؟فقط منتظر عروسشه يدقت کرد-با خنده گفت مامان

اگه  بودیم يا هودهیانتظار ب.ه خانوم جلومون سبز شددفعه ستار هیکه  میدیخندیم نیامیبن زونیآو ي افهیبا مامان به ق.تو میرفت بالخره

بلوز تنگ  هیبود با  دهیمچ پاش بود پوش يشلوار تنگ که تا رو هی.کشهیاز سنشم خجالت نم.بپوشه یلباس درست و حساب هی خواستمیم

.یلعنت.امو اوردم ینارنج بلوزمنم .اه.ینارنج

حال شما؟.سالم ستاره خانوم-

.تو ایب.يخوش اومد.ممنون.سالم-ب دادمعمول به زور جوا طبق

تو ".تو ایب.يخوش اومد".تو دلم دهنشو کج کردم.اونه يانگار خونه .ها نهیپاشو بب ينتونه جلو گهیبزنم تو چشمش د نیهمچ گهیم طونهیش

.موندمیدم در نم. تو ومدمیهم م یگفتینم

69

.زننیاصال مو نم.خودمه يبابا يلنگه .دادیرو گوش م یس یب یبو داشت طبق معمول اخبار  شیگهواره ا ینشسته بود رو صندل بابا

حالتون خوبه؟.سالم بابا- کردم یجلو باهاش رو بوس رفتم

.يخوش اومد.ممنون دخترم-بابا

.یمرس-

 مونهینم تا دانشگاه واسش مغز گهیکالس اون د فرستنیاز االن بچه رو دارن م.عسلم رفته بود کالس.بود ومدهیشرکت بود و هنوز ن بهراد

.میباال لباسامونو عوض کن میرفت نیامیبا بن.که

؟ينر شهیحاال نم- دمیدامن شلوار بنفشمو پوش يبود به جا ومدهیبهراد هنوز ن چون

.دمیشرکت رات نم گهید يایگفت اگه ن.امروز صداش دراومد گهید چوندمیبه جون خودم انقدر باراد پ-نیامیبن

.خب منم با خودت ببر-نشستم رو تخت دو نفره اش ناراحت

باز اگه کارم کم بود با خودم .شلوغه یلیمنم که امروز سرم خ.رهیسرم کار؟حوصلتیاونجا چ يایب يخوایآخه خانومم م-نشست کنارم اومد

.بردمتیم

.رهیسرم ؟حوصلمیستیکنم تو ن کاریچ نجایخب آخه من ا-

.با اونا خودتو سرگردم کن.مامان و ستاره که هستن-نیامیبن

.رهیگیم لیآره واقعا چقدرم که ستاره خانوم مارو تحو-کردم ماخ
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.يباز يجار.يا يا-دیوخند مینیبا انگشت اشاره اش زد رو ب آروم

.رهیگیم افهیواسم ق يچطور ینیبیحاال خوبه خودت م.هیچ يباز يجار-

خب؟.زود کارامو تموم کنم و برگردم دمیقول م-نیامیبن

.باشه-

که عسل از کالس برگرده  6تا ساعت.کرد و رفت شرکت یخدافظ نمیامیبن.رونیب میاز اتاق اومد.منم بلند شدم.شد و بلند دیبوس مویشونیپ

چرا هربار منو  دونمینم.نمیبرج زهرمار ستاره رو بب نیع ي افهیق نمیبود که بش نیبهتر از ا.خودمو با حرف زدن با مامان سرگرم کردم

که مامان خانوم از آستارا  يمن مجبور بودم طبق دستور دیپوشیاون ناجور لباس م یهرچ.اسام بودفکر کنم بخاطر لب.زدیمپوزخند  دیدیم

 میو داد کرد غیانقدر ج.يتاب باز اطیتو ح میرفت ییعسل که از کالس برگشت دوتا.بپوشم میخونوادگ تیمناسب با شخص يداده بود لباسا

تو  میزدیرو تاب با عسل م نهیبش شتریب یک نکهیبچه ها سر ا نیع.مارو نگاه کردنتراس و  يایرو صندل تنکه مامان و بابا هم اومدن نشس

بگو -گفتیو م رفتیبهش چشم غره م نیامیبن کردیهربار که با اسم خودم صدام م یول.جون تایآن گفتیهنوز بهم م.گهیهمد يسروکله 

.زنعمو

.جون تاین آنجو تایان گفتیو دوباره بلند تر م اوردیزبون واسش درم هیهم  عسل

به  یحت.شدینم میبود که اصال به رابطشون حسود نیکه واسم جالب بود ا يزیچ.معلوم بود که جون عمو و برادر زاده بهم بسته اس کامال

.شدمیم رهیبا لبخند و لذت بهشون خ رنیم گهیهمد يدارن قربون صدقه  دمیدیبرعکس هربار که م.کردمیهم اخم و تخم نم یشوخ

.زهیتا آب روم نر شدمیم میپشت درختا قا غیبا ج یحاال منم ه.شلنگ آبو گرفت روم ادیستم حرصش گرفته بود با داد و فرکه از د عسل

.ایبد دیجواب عموتو خودت با.دختر خورهیسرما م. يعسل نکن اونطور- اومد نیمامان مه يصدا

.که ذارهیچقدر سرم کاله م یدونیآخه مادرجون نم-گفت غیبا ج عسل

.تو ببخش.اشکال نداره دخترم-دیخند مامان

.که ستیمن ن ریببخشه؟تقص ویمامان؟چ.ا-کردم اعتراض

.کنهیم تمیخودش اذ یه گمینم یچیمنم ه.نینیبیم- شد و آبو گرفت روم یحرفم حرص نیدوباره با ا نییکه شلنگو گرفته بود پا عسل

کارامو  نیبود و ا نجایمامان اگه االن ا.شده بود سیخ سیلباسام خ.میخودمون خسته شد گهیکه د میدراورد يو مسخره باز میدیخند انقدر

.کندیدونه دونه موهامو م دیدیم

راه انداخته  یچه جنجال دیفهمیوگرنه اگه م.زود موهامو خشک کردم.شه دایاالن االنا بود که سروکله اش پ گهید نیامیبن.عوض کردم لباسامو

زود در کشو رو .تو کشو که در اتاق باز شد و اومد تو ذاشتمشیشوارشو جمع کردم و داشتم مس میس.اوردیپدرمو درم میشد سیو خ میبود

؟ياومد.سالم-بستم و رفتم طرفش

؟يچرا تنها بود.دمیآره االن رس.سالم-نیامیبن

بهرادم اومد؟.لحظه اومدم باال هیکار داشتم -دمیبوس صورتشو

.میدیآره با هم رس-دور کمرم حلقه کرد دستشو

حموم؟ يموهات چرا نم داره؟رفته بود نمیبب-موهام يبرد ال سرشو
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.با عسل میکرد يآب باز کمی.نه-

اط؟یتو ح ن؟نکنهیکرد يآب باز-گرد شد چشماش

.اوهوم-تکون دادم سرمو

؟يخوریسرما م یهوا؟نگفت نیتو ا-نیامیبن

.که خورهیسرما نم یالک یآدم الک.شهینم یچیه-

.و تو دونمیوگرنه من مشه  ينوریخدا کنه هم-نیامیبن

 میپاگشا دعوت بود نایستاره ا يکه خونه  یاول يشکر خدا به جز اون دفعه .نییپا میلباساشو عوض کرد و رفت نمیامیبن.دمیدامنمو پوش بلوز

.باهام دست نداده بود گهیبهراد د

 رفتنیم یه کردنیکه تو خونه کار م يدمتکارو دو تا خ میخوردیما غذا م.شام زیسر م میسره رفت هیدوتا برادرا گرسنه بودن  چون

 هی ومدیو م رفتیهربار که م کردیکه به معصومه خانوم تو کارا کمک م ینومخصوصا که محدثه؛دختر ج.رفته بودن رو اعصابم گهید.ومدنیم

.نداختیم نیامینگاهم به بن

موقع غذا خوردن  یکس ومدیخوشش نم نیامان مهم یعنی.بود تیشام سکوت کامل رعا زیسر م.حرص قاشق سوپو گذاشتم تو دهنم با

.گفتمینم یچیه گرمویسر ج ذاشتمیدندون م يمنم مجبور.بشه دیخانومش بگه همون با یهرچ لیبابا هم که زن ذل.حرف بزنه

اشت درمورد د نیامیبن.کردیداشت اخبار نگاه م شهیدست بابا بود و مثل هم ونیکنترل تلوز.ییرایسمت سالن پذ میاز غذا همه رفت بعد

اخم کرده بود  نیهمچ.با ترس سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم.دفعه عطسه کردم هیکه  زدیکه تو شرکت انجام داده بود حرف م ییکارا

.کنم يبود خودمو قهوه ا هکه از ترس کم موند

؟يسرما خورد.باشه تیعاف-بهراد

.واسه همونه.دیخاریم مینیب.نه-کردم بخندم یسع

.بعد از ظهره يبخاطر آب باز دمیشا-با خنده گفت نیمه مامان

.يندازیم ادشیتو  چونمیبپ نویامیبن خوامیحاال من م.مامان توروجدت يوا

بودن مگه؟ اطیچقدر تو ح-نیامیبن

.شد یدو سه ساعت-بود گفت ونیهوش و حواسش به تلوز يکه همه  بابا

.خودت رحم کن.امشب منو نفله کنه هاگل پسرشون  نیکمر همت بستن که ا یخانوادگ نایخدا ا يا

.ارمیچشماتو از کاسه درم.باال میبذار بر تایان یعنی ندازهیداره به من م نیامیکه بن ینگاه نیا

معصومه خانوم؟معصومه خانوم؟-بلند معصومه خانومو صدا کرد يصدا با

شده؟ یبله آقا چ-تپلش بدو بدو و هراسون اومد تو سالن کلیمعصومه با اون ه طفلک

واسم؟ ياریم یقرص سرماخوردگ هیآب با  وانیل هی-نیامیبن

.ارمیاالن م نیهم.چشم اقا-معصومه
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بازم  نمیشدم تا بب رهیکردم و بهش خ زیچشمامو ر.ییرایبه دست اومد تو پذ ینیبعد محدثه س قهیچنددق یول ارمیگفت االن م معصومه

 وانیقرص و ل یمن عصب یول نیامیبن يرو گرفت جلو ینیس.دجور تو هنگ شوهر ماستدختره ب نیا.بله دمینه که د ای زنهیم دید نویامیبن

.بهش انداختم که زود راهشو گرفت و رفت ینگاه چپ چپ هی.بهم نگاه کرد.آبو از توش ورداشتم

م عاطفه بهم گفتن که بودن هم خودش ه نجایهم ا نایکه آرزو ا ياون چندروز یحت.بودم یمحدثه بدجور عصب ياز رفتارا یخوردم ول قرصو

.تابلوئه کمیدختره  نیا يرفتارا

.شده میزیچ هی دیفهم نیامیبن.دادمیاصال بروز نم یاون جمعو نداشتم ول يحوصله  گهید

دکتر؟ میبر يخوایکنه؟میسرت درد م نمی؟ببیحالیچرا ب- تو گوشم گفت آروم

.ستین میزیچ.نه حالم خوبه-

ه؟پس چرا دستت داغ-گرفت تو دستش دستمو

.نگران نباش.من خوبم.گهیهوا گرمه د زمیخب عز-

به .کنهیخونه رو دونه دونه دك م نیا يداره آدما ومدهیدختره ن نیبب گفتیخودش م شیپ گفتمیبه مامان م.دردمو بگم تونستمیم یک به

.و دم نزنمتو خودم  زمیمجبور بودم بر.تو سرم یزنیتو هنوزم گذشته رو م گفتیو م شدیدلخور م گفتمیم نیامیبن

 یه یدفع چم شد ول هیکرد ازم حرف بکشه که  یسع یلیبودم خ دهیدراز کش نیامیشب که کنار بن.اون شب سرما نخوردم خوشبختانه

 هوشیبعد از ظهرم باعث شد ب یکرد که خستگ يانقدر با موهام باز یعنی.زودتر از اون خوابم برد.اخر خودش خسته شد گهید.چوندمشیپ

.شم

70

به .ارمیترم برعکس ترم قبل نتونم خوب نمره ب نیا دمیترسیم.گرفتیاز وقتمو م یلیشروع شده بود و خ نیامیبن لیفام يپاگشا يایمهمون

انقدر به زبون .خودمم نداشتم چه برسه به درس خوندن يتا دو سه روز حوصله  الشونیاز فام یکی يخونه  میرفتیخصوص که هربار که م

 یلیجوابشونو بدم وگرنه حرف خ تونستمیهم نم یلیبه احترام فام.ومدیخودمم از خودم بدم م گفتنیم هیکنا و نداختنیمتلک م یزبون یب

.بخواد بهم حرف بزنه یکه کس رفتیکه طفلک اصال شکش نم رفتنیقربون صدقه ام م نیهم همچ نیامیبن يجلو.داشتم که بزنم تو روشون

 يدختر خاله دل آرام دانشجو نیدختر ا.میدعوت بود نیمامان مه يدختر خاله  ينه خو.بود تمیاز توان و ظرف شتریب گهید شبید یول

دختره راست راست تو .کردیم میرو قا یبامزگ نیکه اخالق مزخرفش ا فیح یداشت ول يبامزه ا ي افهیرازقیارشد بوددانشگاه آزاد ش

 يدیدفعه از راه رس هینداشت اونوقت تو  يا دهیفا میدیحمت کشز نهمهیا ؟مایتور کن نویامیبن یتونست يچطور گهیم کنهیمن نگاه م يچشما

.يزحمات مارو به باد داد يو همه 

 نیکه به آب داد یبخاطر دسته گل-بهم گفت هیبا کنا یوقت یول.ماجرا بشم الیخیو خنده حرفو عوض کنم و ب یکردم با شوخ یسع یلیخ

مجبور شد عقدت کنه نه؟ نیامیبن

راه اصرار کرد که  يهم تو یهرچ.میمجبور کردم بر نویامیسر دردو بهونه کردم و بن میشام بخور نکهیبدون ا.منتونستم تحمل کن گهید

از .نمیبیرو نم ییجا گهیچون د.کردم فک کنم چشمام کور شده هیتا حاال هم انقدر گر شبیاز د.خونه قبول نکردم و برگشتم خوابگاه میبر
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 میگوش.به کارم نداشتن يو نگارم که کال کار نینازل.نایباراد ا يرفته بود خونه  گردمیب برنممن ش کردیکه فکر م هم يشانس خوبم شاد

.شدیرو صفحه خاموش روشن م نیامیاسم بن.بازم زنگ خورد

که  یموقع.کردمیرو درك م يشاد يتازه حرفا.امیفالکت درب نیبلکه از ا میدوش بگر هیحولمو ورداشتم و رفتم حموم .قطع کردم صداشو

از کس و ناکس حرف  ينطوریحاال ا گفت،کهیم يور يبه خودش که به باراد جواب مثبت داده در یخوابگاه و ه ومدیبا بغض و حرص م

خودتو  تیشخص دیبا.مثل اونا یکی یشیتو هم م ينطوریا.یبزن یتو روشون حرف یتونیتو نم"که  یچ یعنی رشمنظو دمیفهمیبشنوه،حاال م

.تیحفظ شخص نیدم از اخسته ش گهید یول."یحفظ کن

.یزنگ بهش بزن هیگفت حتما .بود منم جواب دادم يزنگ خورد شاد تیگوش یآن- نگار گفت رونیکه از حموم اومدم ب نیهم

.دستت درد نکنه-تکون دادم سرمو

.خوندیداشت درس م شهینگارم که مثل هم.رونیبره ب خواستیبود م دهیلباس پوش نینازل

.دراومد میگوش يموهامو خشک کنم که بازم صدا خواستمیم.دمیپوش لباسامو

بله؟-

؟ییکجا.تایسالم آن- يشاد

خوابگاهم چطور؟.سالم-

نا؟یا نیامیبن يخونه  ینرفت ؟چرایبرگشت یک- يشاد

؟يایب يخوای؟نمییتو کجا.نجایحوصله نداشتم برگشتم ا.اومدم شبید-

.ارتمیباراد گفت بعد از ظهر واسه کالس م.نجامینهار ا- يشاد

؟يندار يکار.باشه-

؟يحوصله ا یب نقدریحالت خوبه؟چرا ا-گفت آروم

.ستین يدیجد زیچ یعنی.ستین يزیچ-

دعوات شده؟ نیامیبا بن نمیبب.هست يزیچ هیپس - يشاد

.میبا هم دعوا کن میکه بخوا کنهیم کاریاون طفلک چ.نه بابا-

.گهیبزن د ؟حرفیخب پس چ- يشاد

.يباراد دار يالیکه تو با فک و فام یهمون مشکل.میاشون دعوت بود قهیعت يالیفاماز  گهید یکی يخونه  شبیبابا د-

دختر .نجایاومده بودن ا نایعموش ا شبید تایکه ان یدونینم.زنمیم شیآت نارویباراد ا شیقوم خو يمن آخرسر همه -شد یحرص صداش

.شدیباراد م زونیمن آو يچشما يعموش جلو

؟ينکرد يچکاریخاك تو سرت ه-

تازه بعدشم اومد نشست ور دل من و از جاش .ادینکن خوشم نم ينطوریگفت ا.کرد عشیبکنم؟باراد خودش ضا توسنتمیم کاریچ- يادش

.جم نخورد
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 نویامیبن نکهیهم رنیقربون صدقه ام م نیامیبن يچشما يجلو.ستین یمدل نیواسه من ا.روش هاشون متفاوته.يخب بازم تو شانس اورد-

.شهیهاشون شروع م هیو کنا شین گردونهیروشو برم

.عروسا راحت شه يهمه  الیشوهره ببره خ لیفام یمرده شور هرچ- يشاد

.معلومه دلت بدجور پره-دمیخند

.شدیدلت پر م دیچسبیبه شوهر تو هم م ومدیم شیرینفر مثل س هیواال اگه - يشاد

.کنمیره مشکم جفتشونو سف رمیم شهیدلم پر نم ينطوریمن ا.اشتباه نکن زمیعز رینخ-

.یزنیم يبدجور خطر.تو وضعت از منم بدتره.اوه اوه-خنده اش بلند شد يصدا

بچسبه  ادیب یکی یالک یالک ينطوریاونوقت هم رهیمنو بگ ادیخر کردم ب ویکی یپربار گشتم با بدخت یسال زندگ 20بعد از .گهید گهید-

.صد سال!رم؟مثل ماست برو برو فقط نگاش کنم و خودم حرص بخو سمیمنم وا.بهش

؟يندار يکار.کننیصدام م.برم دیمن با نیبب.یروان-شد شتریخنده اش ب يصدا

دارم؟ کاریچ.پوسمیدارم م يکاریاز ب.نه بابا-

.اوردین وبه امان خدا اگه آخرسر سرت ه یکنیولش م ينطوریانقدر ا.به اون شوهر بدبختت برس کمی- يشاد

.الل شو.اون زبونتو عقرب بزنه يا-دمیکش غیج

.خدافظ.یدونیخودت م گهید.حاال از من گفتن بود- يشاد

.خدافظ.ریبرو بم-

بعد از حموم رو صورتم  شیطبق معمول آرا.کردم شیآرا کممی.و دوباره شروع کردم به خشک کردن موهام زیگذاشتم رو م مویگوش

.دددنشست ب

.دختر يبازم تو هلو شد-دمیبه خودم خند نهیآ تو

 يا-که هنوز وصل اتصالو نزده خودش بهم زنگ زد گرفتمیم نویامیبن يتخت شماره  يرو نشستمیشتم و همزما که موردا لمویخنده موبا با

.نمونیب يقو یمن قربون اون تلپات

زم؟یسالم عز-

ان شااهللا؟ نیحال شما؟خوب هست.خانوم تایسالم ان.به به-نیامیبن

.یشما خال يجا.هههبل- دمیخند زیر

؟یکن یتا حاال منو روان شبید یخواستیفقط م.حالت خوبه یلیخب معلومه خ-نیامیبن

؟یمگه سالم ينطوری؟تو خودت هم.کردم یتورو روان یک ه؟منیچه حرف نیمن ا زیعز.-

دوباره الزم شد دست به کار شم نه؟-نیامیبن

.حرف زد شهیبا تو اصال نم.ایدوباره شروع کرد.اا-

؟یکنیم کاریچ-خنده اش اومد يصدا
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 کهیت اریبس يآقا کیاالن خوشگل و ترگل ورگل نشستم تو اتاق و دارم با .کردم شیآرا کممی.حموم تازه موهامو خشک کردم رفته بودم-

.کنمیصحبت م گریو ج

بخورمت؟ امی؟بيشد یپس معلومه بدجور خوردن-نیامیبن

.انآقا ج ارهیدخل جفتمونو م ادیم.ادیآقامون خوشش نم.ایحرفا نزن نیاز ا گهید.من يوا یه-

بخورمت؟ امیب تونمیم ارهیکنم که دخلمونو ن شیحاال اگه من با آقاتون صحبت کنم و راض-نیامیبن

؟يکه تو منو بخور امیمثل ماه خودمو بذارم ب يآقا.شمینم یشه من راض یآقامونم راض.آقاجان رینخ-

.گهید شهیآقات از راه به در م یکنیم ارویدلبر نیهم-نیامیبن

.تخت التیخ کنمینم يدلبر گهیخب پس د-

.دیخند بلندتر

ن؟یامیبن-

جانم؟-نیامیبن

کنم؟ کاریچ.ستیهم ن يشاد.تا بعد از ظهرم کالس ندارم.خوابگاه نیتو ا پوسهیدلم داره م.من حوصلم سر رفته-

رون؟یب میدنبالت بر امیب-نیامیبن

؟يندار ؟کاریستیمگه شرکت ن-

خانوم خوشگلم؟ يمهمتر از برگردوندن حوصله  يچه کار-نیامیبن

بعدش اگه کارت .کنمیم یفضول کمی رمیتو به کارت برس منم م.شرکت میدنبال من بر ایتو ب.میبکن يکار هی ایب نیبب-زد به سرم يفکر هی

م؟یزنیم رونیهم ب يدور هی میریزود تموم شد م

نجا؟یات سر نره ا ؟حوصلهیمطمئن-نیامیبن

.گردهیحوصلم برم ذارمیم هیسربه سر بق کمی رمیم.نداره که یحوصله سر رفتگ.نه بابا-

؟يزیهم بهم بر نجارویا يایب يخوایخب پس م-نیامیبن

.يزیچ نیهمچ هی.يا-

.من اونجام گهید قهیچهل و پنج دق هیخب پس آماده شو .بگذرونه ریخدا به خ-نیامیبن

.خدافظ.باشه فدات شم-

.تم سمت کمدمنموندم که جوابمو بده زود قطع کردم و بدو بدو رف اصال

.کار کنم ییجا نیروز همچ هیانقدر دوست داشتم خودم .قشنگم بود.هوم.يمجتمع تجار هیهجدهم  يطبقه .بود یبزرگ بایتقر شرکت

چه .دیقرداد جد هیگروه چهار نفره هم رفته بودن اهواز واسه  هیبودم  دهیکه فهم ينطوریحاال ا.دمیخودم که هشت نفرو تو شرکت د واال

 زیچشماشو ر نیهمچ نیامیتو اتاق بن میبر میشدیکه رد م یمنش زیم ياز جلو.دنگ و فنگ نداره نهمهیکه ا یشرکت فسقل هی.اخبره باب

اخر که برگشتم  يلحظه .نه ایدارم  یمشکل نمینگاه به سرو وضع خودم انداختم بب هی یچشم ریکه ز کردینگاه م رهیخ رهیکرده بود و بهم خ
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دو  یکی بتیمص.خدا يا.تو کف شوهر ماست نمیا.به.خشک شده نهیامیدستم که تو دسته بن ينگاهش رو دمیه فهمو دوباره نگاش کردم تاز

.که ستیتا ن

 زیم هی.اتاقش يزدن گوشه گوشه  دیشروع کردم به د یهم قرض گرفتم و ده چشم گهیدوتا چشم داشتم هشت تا د میاتاق که شد وارد

دو تا .بود زشیم يچرم که جلو یچهار تا صندل.کردیبود جلب توجه م زیکه پشت م یبزرگ یلیخ يپنجره .هیشروع خوب.سر اتاق استیر

هم  یقشنگ زیچ هیاسمش .شهیم چیپ چیپ رسهیبه برگاش که م کیتا ساقه که نزد شیپنج ش.گال که اصال گل هم نداره نیگلدون از ا

روش که  یبار بود ول هیشب.کنار اتاق کیگرد کوچ زیم هی.اتاق يگوشه  گذاشته بود دو تا.بامبو بود فکر کنم.آها اها.نوك زبونمه.يا.بودا

.دینگاهمو زود فهم یمعن.نظر داشت ریز رکاتموح يهمه .نگاه کردم نیامیچپ چپ به بن.نبود یچیه

.و عوض کنهپارچمو برده آب داخلش دیاالنم س.ذارمیم وانیاونجا پارچ آب و ل.ستین یکنیکه تو فکر م یبه جون خودم اون-نیامیبن

ه؟یک گهید دیس-دمیپرس مشکوك

.شرکت یآبدارچ-نیامیبن

باال سر من؟ يچرا موند.گهیبرو به کارت برس د ایخب ب-اشاره کردم زشیم به

.يجا دسته گل به آب بد هی يحواسم ازت پرت شه بر قهیدو دق ترسمیواال م-نیامیبن

ن؟یامیبن-وار گفتم دیتهد

اون ازاون دفعه که کم مونده بود .یکنیم يخرابکار هیتو  شمیهربار که ازت غافل م گم؟منیدروغ مخب مگه -زشیخنده رفت سمت م با

فنر تختمم که .به جون من یو مامانو انداخت يدیگالشو چ يهمه  يتراس اتاقمو آب بد يتو يگال يبارم که اومد هی.یلب تابمو داغون کن

بازم بگم؟.وابشو عوض کنمدر رفت و مجبور شدم خوش خ يردانقدر روش بپر بپر ک

.ینیبیحاال م.ذارمینم تیپامو تو اون اتاق موش دون گهید اممیاگه ب.خونتون امینم گهیاصال د-

.منم برات مثال زدم يدیتو سوال پرس.قهر نکن.خب حاال-نیامیبن

رو  رویست اتاقش بودو زرا يکه گوشه  یچوب يقفسه .اتاقش یکه سرش گرم کارش شد منم دوباره شروع کردم به وارس نیامیبن

آروم رفتم  یبا لبخند بدجنس.بدجور غرق کارش بود.انداختم نیامینگاه به بن هی.رفتیداشت حوصلم سر م گهید.ساعت گذشت مین.کردم

چون زود سرشو انداخت .خطرناك بود یلینگاهم خ نکهیمثل ا.شدم خشیم.سمتم دیچرخ ینگاه منش بارهدو.رونیسمت در و از اتاق اومدم ب

اتاق  نجایخودش ا يطبق گفته ها.نگاه کردم نیامیبه در کنار در اتاق بن.به نفع من چیه کی.کردنش شد پیو دوباره مشغول تا نییپا

 يخونه  رمیبار که من م هیاونوقت .رفتمیو نامزد جونم خونمون بود سرکار نم دممنم اگه بو.دارن فیکه آقا در حا حاضر خونه تشر.باراده

منو  یچشم ریکه داشت ز یبرگشتم درو ببندم دوباره چشمم افتاد به منش.رفتم تو اتاقش.شرکت ادیب کنهیطفلکو مجبور م نینا،ایا نیامیبن

.درو بستم.بچه پررو.دییپایم

چه .یآخ.شیبا ذوق بدو بدو رفتم نشستم رو صندل.کردیاتاقش فرق م يچرم و قفسه  يایفقط رنگ صندل.نهیامیکه مثل بن نمیاتاق ا.ییه

فنجون قهوه نصفه  هیبود با  زیدو سه تا پرونده رو م.کنم یعقدمو خال کمی نجایحداقل ا نمیکه نتونستم بش نیامیبن یرو صندل.دهیم یفیک

 شونویکیدستمو دراز کردم و .خدا چقدر با عجله از شرکت رفته که وقت نکرده قهوه شو تا آخر بخوره يشده بنده  خورده

چهار .و رو کردم ریپرونده هارو ز.یییا.تایشرکت آن.فکر کن.رو شرکت که ذارهیرو نم یقشنگ نیاسم به اآدم .اه اه.شرکت صدف.ورداشتم
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 یکیو اون  زیم يولش کردم رو يهمونطور.نشد میازشون حال یچیکه ه گهیو دوتا فکس و سه تا گزارش و با چند تا ورق د ستیپنج تا ل

 يپرونده .نشد میحال یچیبازم ه.بود یوضع داخل پرونده مثل همون قبل یول.بهتره یکی نیا.موا.ونوس يشرکت ستاره .پرونده رو ورداشتم

و  زیم يشد رو دهیوردارم دستم کش زیاومدم زود کاغذارو از رو م.و برگشت رو پرونده ها ونسومو که اومدم وردارم دستم خورد به فنج

.شد نیورقه ها پخش زم يهمه 

.بده خوادیم یحاال جواب اون برج زهرمارو ک.سرم شد خاك تو.عییه- دهنم يگرفتم جلو دستمو

گلدون افتاد .شده بود رید یول رمشیاومدم با دست بگ. زشیکرد به گلدون کنار م ریتا ورقه هارو جمع کنم که پام گ نینشستم رو زم زود

.نیرو زم ختیهم خودش شکست هم آب توش ر.نیزم

کنم؟ کاریچ نویحاال ا.اخه دختر یچرا انقدر بدشانس تو.رفت يبدبخت شد.تایان يا-زدم تو سرم نباریا

.باراد شدم ي نهیبه س نهیدرو که باز کردم س.ارمیب يزیچ ییجارو هیشدم برم از تو آبدار خونه  بلند
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آخه؟ یکنیم یچه غلط نجایست؟ایمگه زنت خونتون ن کنه؟تویم کاریچ نجاینره غول ا نیا.زد خیتنم  يچون همه .دیکنم رنگم پر فکر

؟یکنیم کاریچ نجایا تا؟تویآن- با تعجب گفت باراد

؟یخوب.سالم- دمیزور خند به

؟یکنیم کاریچ نجایا ینگفت.یمرس-باراد

.نجایسرش شلوغ بود منم حوصلم سر رفته بود اومدم ا نیامیبن.هیاتاقت چطور نمیاومدم بب ينطوریهم- تته پته گفتم با

.اوهوم-بهم نگاه کرد مشکوك

.گهیبرو کنار برم تو د-نور شداو نوریا کمی

.برو ایب.آها-

.نیامیزدم و رفتم تو اتاق بن میبه خودش بجنبه ج ادیتا ب.کنار در رد شدم از

که من متوجه نشدم؟ رونیب یاز اتاق رفت یک.دنبالت ومدمیم ؟داشتميکجا رفته بود-سمت در ومدیم داشت

.شمت کیاا؟ماتیآن- اومد یاتاق بغل باراد از تو ادیفر يباز کردم جوابشو بدم که صدا دهن

؟يکرد کارشیباراد نبود؟اومده شرکت؟چ نیشده؟ا یچ- زود گفت نیامیبن.تو سرم زدم

.زیبدو بدو رفتم سمت م.اتاق باز شد و باراد اومد تو در

 یزه.دختره مودب شده نیا گفتم حتما.ایچقدر آروم جوابمو داد دمیتو اتاق من؟د هیاون چه وضع.يریدر م يکجا دار.نمیبب ستایوا-باراد

.ستایوا گمیبهت م.ستایوا.باطل الیخ

.کردیدر و داشت مارو نگاه م يهاج و واج مونده بود جلو نمیامیبن.بارادم دنبالم.دمیچرخیم زیم دور

.شد يدستم خورد اونطور کردمیداشتم پرونده هاتو نگاه م.نبود يبخدا عمد-

دختر؟ يبا من دار يا یآخه تو چه پدر کشتگ.شناسمیورو نممنم که عر عر اصال ت.آره جون خودت-باراد

.نبود يعمد.ا.گمیبه جون باراد م-
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.جون اون شوهر شلغمتو قسم بخور-باراد

.ارهیپدرمو درم رهیمنو بگ نیا.نهویولم کن د.ا- و ثابت نگه ام داره که نذاشتم رهیخواست دستمو بگ.اومد طرفمون نیامیبن

مگه؟ يدکر کاریآخه چرا؟چ-نیامیبن

.ستهیجا وا هیدستشو گرفت ومجبورش کرد . رفت سمت باراد  رسهیزورش به من نم دید یوقت

پاره؟ شیآت نیکرد باز ا کاریچ نمیبگو بب.گهیل بخور دوکم -نیامیبن

ن؟یامیبن-اعتراض گفتم با

شده؟ یبگو چ.ستایآروم وا-گفت يت و جدمحکم نگهش داش نیامیبن یسمتم ول ادیخودشو تکون داد که باز ب دمیکه اعتراضمو شن باراد

سه تا از پرونده  چیکه داغون کرد ه نموینازن يگال.چه به روزش اورده نینگاه به اتاقم بنداز بب هیشده؟برو  یچ یگیشده؟تازه م یچ-باراد

.برد نیهامو هم از ب

.دمیخندیو تو خودم م ارودمیاز ترسم صدامو در نم یحرص خوردنش خنده ام گرفته بود ول از

؟ی؟کیچ-نیامیبن

.ختهیبهم ر یهمه چ دمیرفتم تو اتاق د ؟االنیک دونمیمن چه م-باراد

.رفتیهم داشت در م دهیورپر نیا-انگشت منو نشون داد و گفت با

دوباره دور .همانا نیامیخنده ام همانا و در رفتن باراد از دست بن يبلند شدن صدا.خنده رینتونستم خودمو نگه دارم و بلند زدم ز گهید

.شروع شد زیدورمون دور م

 یکنم اتاقتو ول زیتم ارمیبرم از تو آبدارخونه جارو ب خواستمیم.بود یبه مرگ خودم اتفاق.بمون سرجات يجون شاد.که يدوباره راه افتاد.ا-

.بکنم يو نتونستم کار يدیسررس

؟یکن کاریچ یخواستیبا پرونده ها م یکن زیتم یتونستیاون فاجعه رو م-باراد

.بارم نشد یچیه دمیتوش سرك کش یمن هرچ.يکردیم شیکار هیخودت  گهیخب اونو د-

.با جفتتونم.گهید نیبس کن.اه-میریباعث شد هم من هم باراد سرجامو اروم بگ نیامیبن ادیفر يصدا

.نگاه کردم بهش

.حساب تو بمونه واسه بعد-گفت زیام دیتهد

.نگران نباش.دمیاتو دوباره انجام ممن کار اون پرونده ه-کرد به باراد رو

 يشتریهشت ر يزلزله  نیتو فقط لطف کن ا.ندازمیخودم راشون م.خوادینم-بکنه ینتونست اعتراض گهید یچپ چپ بهم نگاه کرد ول باراد

.رو کنترل کن

.چه به روزت اتاقت اورده نمیبب میبر ایب-رونیدست بارادو گرفت و از اتاق رفت ب نیامیبن

.نمیسرکارتون بب نیمگه؟برگرد نیندار ن؟کاریجمع شد نجایچرا ا-باراد هم بلند شد يته شد صداکه بس در

گرد  يو داشتن با چشما یمنش زیدو تا خانوم و دو تا هم آقا مونده بودن کنار م.تو سالن دمیسرك کش.رفتم و دوباره بازش کردم آروم

.اتاق هیو هرکدوشون رفتن تو  نییزود سرشونو انداختن پا دنیدمنو که .کردنینگاه م نیامیشده به در اتاق باراد و بن
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 یچ دویزی نیحاال جواب ا.یخودمو انداختم رو صندل.خونم کم شده بود ختنیکرم ر.سوزوندم امروز شیچقدر ات.شیآخ.تو اتاق برگشتم

.بابا يا.که ارهیتو اتاق پدر منو درم ادیاالن ب نیبدم؟ا

72

 ياومد موند باال.کارم سخت شد.اوه اوه.رهیداره راه م نیچقدرم سنگ.خر کنم که در باز شد و اومد تو نویامیبن يچجور کردمیفکر م داشتم

 يعمد تایبه جون آن نیامیبن-مظلومو دراوردن يآدما يبالخره شروع کردم ادا یبدبخت یبا کل.جلوش ستمیمجبور شدم بلند شم و وا.سرم 

اومدم کاغذارو وردارم .رو پرونده ها ختیدستم خورد بهش ر.فنجون قهوه بود هی زشیم يرو.کردمیاتاقشو نگاه م داشتممن فقط .نبود

 نیخم شدم اونارو جمع کنم انقدر استرس داشتم پام خورد به گلدونش و اونم افتاد زم.نیرو زم ختنینشن که هول کردم و همشون ر فیکث

.من نبود که ریتقص.شکست

من بود؟ رینکنه تقص-نیامیبن

 مویناراحت یتونینم کهیقربونت برم که انقدر دلت کوچ یاله.دمیلبخند محوشو د.شرك زل زدم تو چشماش يگربه  نیغنچه کردم و ع لبامو

.ینیبب

.اضافه شد اتیخرابکار ستیبه ل نمیا-نیامیبن

.يریاز آرزو بگ دیمنو با يها يخرابکار ستیل.يحاال اول کار زمیعز-دستمو دور گردنش حلقه کردم.راحت رفتم جلو الیخ با

آره؟ گهیبه کارت ندارم د يکار گهیراحت شد د التیخ-پررنگ شد لبخندش

اد؟یم.یبش یاز دست من عصبان ادیتازه من هرچقدرم دسته گل به آب بدم تو دلت نم.اوهوم-تکون دادم سرمو

.دادم دستت ییتوروخدا چه نقطه ضعف تابلو نیبب-نیامیبن

.تخت التیخ.نداره یاشکال چیه يفقط دست من نقطه ضعف بدالبته اگه .اشکال نداره عشقم-

ره؟یازم نقطه ضعف بگ ينطوریکه بخواد ا کهیانقدر به من نزد یمگه جز تو ک-دور کمرم حلقه شد دستش

.ارمیمن باشه جفت چشماشو از کاسه درم ریغ یاگه کس-نشست رو لبم لبخند

لباشو نرم .کنهینم يزیناپره ينطوریا نصورتیا ریچون در غ.رفتم رو مخش معلومه بدجور.بله.شدیم کیداشت به صورتم نزد صورتش

 یلیخ.رفتارش بودم نیعاشق ا.اونم از کمرم باز شد و صورتمو قاب گرفت يموهاش دستا يدستم که رفت ال.چشمامو بستم.نشست رو لبام

چقدر تو اون .صورتم ورداشته شد و رفت پشت گردنماز دستاش از رو  یکی.نرمتر بهتر یهرچ.ادیخشن خوشم نم ياز ادما.دتمیبوسینرم م

دوباره دستش محکم  یول رونیب امیخواستم از بغلش ب.صورتامون از هم فاصله گرفت.میبالخره به خودمون اومد یول دونمینم میحال موند

.دور کمرم حلقه شد

؟يریدر م يکجا دار-نیامیبن

بهم کمک کرده  یلیرفتاراش خ.رمیگیم دهیچقدر من خودخواهم که اونو ناد.ختدلم به حالش سو.قرمز شده بودن.چشماش نگاه کردم به

فقط چند هفته .میتازه مگه ما چندوقته که بهم محرم شد.امیهنوز کامل نتونسته بودم باهاش کنار ب...هنوز یببرم ول نیبود که ترسمو از ب

.اس

.ایکرد یطونیش یلیخ-شینیزدم رو ب آروم
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.نکنه یطونیتو باشه و ش شیپ آدم شهیمگه م-گفت آهسته

.رونیاومدم ب نیامیدستپاچه زود از بغل بن.دفعه در با شدت باز شد هیکه  شدیم کیصورتش داشت به صورتم نزد دوباره

صورت بزك .موهاو بلوند.با سرو وضع نه چندان جالب...دختر هی.منم نگاهمو به اون سمت چرخوندم.برگشت سمت در یعصب نیامیبن

.چه خبره خانوم جان.پاشنه بلند يبا کفشا.ارقد چن.دوزك

 ادیم رسهیاز راه م یاس که هرک کارهیچ نجایا يخانوم ساالر نیتو؟ا يایم یسرتو انداخت ينطوریاتاق مگه در نداره که هم نیا-نیامیبن

نجا؟یا

خانوم بدون توجه به حرف من  نیا نیکنیرو مالقات نم یدکتر بخدا من گفتم که شما االن کس يآقا- هراسون خودشو انداخت جلو يساالر

.متاسفم.تا من بخوام به خودم بجنبم درو باز کرده بودن.خودشون اومدن تو اتاق

.نیبر نیتونیشما م-موهاش نیب دیکالفه دست کش نیامیبن

.زدیواسم آشنا م بیاش که عج افهیزو کردم رو ق.که رفت دختره اومد تو اتاق و درو بست يساالر

نجا؟یا ياومد یچ ؟واسهیکنیم کاریچ نجایتو ا-نیامیبن

؟ يدینه جواب تلفنامو م یزنینه بهم زنگ م گهیکه د رهیتو مشتش بگ ينطوریتونسته تورو ا یک نمیاومدم بب-دختره

دم؟یعجوزه رو کجا د نیمن ا.اشنائه یلیخدا صداشم خ يوا

.شاپه یو کافت هیپررو يکه همون دختره  نیا.من يوا یه.چند قدم اومد جلوتر دختره

بود؟ يامر.منم.يدیخب حاال که د-دستشو گرفتم تو دستم نویامیبه بن دمیچسب

.کردمیکه فکرشو م یهست یجوجه تر ا اون-اعصابم بود يلبش رو يرو پوزخند

.درست صحبت کن الیمر-دیبهش پر نیامیبن

؟یگیم یچ گهید.مرغ در اومدم يمنه جوجه جلو تو ینیبیخب فعال که م-

معلومه بدجور حالشو گرفتم.محو شد لبخندش

شاپ  یتو کاف نیامیکه با بن يالبته اون روز.یختیمارو بهم ر هیشد و زندگ دایدفعه از کجا پ هیتو سرو کله ات  دونمیدختر من نم نیبب- الیمر

 يجا گهیشاپ د یاون کاف بردیمختلف و رنگارنگو با خودش م يانقدر ادما نیامیبن یول یباش يکه ممکنه خطر زدمیحدس م دیبا دمتید

...اما تو.ذاشتینم یشک واسه کس

تورو انتخاب کرده؟ يدیرو چه ام.یستین نیامیتو اصال در حد بن-از سرتا پا بهم نگاه کرد زیرامیتحق

.آشغال.گرفتمیم شیهمون ات یعنیکه  سوختمیم. سوختمیاز درون م داشتم

.یتا زنگ نزدم به نگهبان رونیبرو ب نجایاز ا دمیدارم بهت اخطار م الیمر-نیامیبن

 دمیواقعا ناام نیامیبن....حاال یول يازش بگذر یبوده که نتونست يا کهیطرف چه ت یبا خودم گفتم ببن يازدواج کرد دمیشن یوقت- الیمر

.توکه انقدر بد نبود ي قهیسل.يکرد

.ستیهم ن یفیتعر نیقبلش همچ ي قهیسل وگرنه.که البته اونم از اثرات معاشت با منه.اش تازه درست شده قهیاتفاقا سل-

.کامال واضحه نیا- دست بهش اشاره کردم با
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.ینیبیوگرنه بد م.يریزبونتو بگ يدختر به نفعته جلو یه-شد طرفم براق

نمم زبو يجلو يبعد انتظار دار یگیچرت و پرتارو م نیدرمورد شوهرم ا يروم دار يجلو ينم؟اومدیقراره بد بب داتیتهد نیبا ا نمیبب-

رم؟یبگ

اون تنوع .شهیم ریهرچقدرم که جذب تو شده باشه بالخره ازت س نیامیبن.االنت خوش بگذرون تیبا موقع يهرچقدر دوست دار- الیمر

طرف خودم گردهیمطمئن باش بالخره برم.یباش دهیفهم دیکه با نویا.طلبه

.ستیور نکه باشه آشغال خ یهرچ نیامیبن-کوبوندم تو چشماش لهیطو خیم نیع نگاهمو

- بلند شد نیامیبن ادیفر يصدا.یدوباره پرت شدم رو صندل.که به صورتم خورد شکسته شد يا دهیکش ياتاق با صدا هیا هیچند ثان سکوت

تا؟یآن

؟یکن نیبهم توه يدیکه به خودت اجازه م یهست یک يتو فکر کرد یعوض يدختره - الیمر

که تعجب کرده بود و شوکه شد  یحاال کس.زد تو صورتش یکیفتا سمتش و عوض من ر یعصبان نیامیبن.کرد یاالن چه غلط نیا.شدم شوکه

.اون دختر بود

 نیبه ا نمتیبب نجایا گهیبار د هی.رونیاالن گورتو از شرکت من گم کن ب نی؟هميرو زن من دست بلند کرد یتو به چه جرات-نیامیبن

؟يدیفهم.گذرمیازت نم یسادگ

.يخوش اومد-تگف ادیدر اشاره کرد و با فر به

نشست رو .زود برگشت سمت من نیامیبن.و درو محکم کوبوند بهم رونیاز اتاق رفت ب یعصبان.از چند لحظه دختره به خودش اومد بعد

 یعوض نی؟ببيدیحالت خوبه؟چرا جواب نم تا؟خانوممیآن- اشم صورتمو ناز کرد گهیدستش دستمو گرفت و با دست د هیبا .میکنار یصندل

.کرد کاریصورتتو چ

گه؟یبگو د يزیچ هیحالت خوبه؟.زمیجان به من نگاه کن عز تایان-دوباره گفت.ندادم جوابشو

دست برد  یکالفه و عصب نیامیبن.ام بلند شد هیگر يصدا.ادیاز دماغم درب دیبالخره با.ومدهین یروز خوش هیبه منه بدبخت .شکست بغضم

.ببخش.من بود رییهمش تقص.ببخش خانومم-تو بغلش دیبازومو منو کش ریز

نجا؟یخبر بود ا ن؟چهیامیشده بن یچ-باراد اومد يصدا.سرمو بلند نکردم.در اومد يدوباره صدا.اش نهیگذاشتم رو س سرمو

.گمیبعدا بهت م.یچیه- دمیشن نویامیبن يصدا

.کردیبهمون نگاه م یانباراد با تعجب و نگر.و مجبورم کرد بلند شم دیخودش بلند شد دست منم کش.رونیب دیاز تو بغلش کش منو

.فعال خدافظ.زنمیبرگشتم باهات حرف م.میریما م-رو بهش گفت نیامیبن

.رونیب میدوخته بود به ما از شرکت اومد شویوزغ يکه چشما یتوجه به منش یب.رونیب تیازا تاق رف.ورداشت فمویک زیم يرو از

واسم وقت حرف زدن  هیمنم گر.و کالفه اس یم بود بدجور عصباون که معلو.نه من زدیحرف م نیامینه بن.نیتو ماش میبود نشسته

.ذاشتینم

.گرفتم موینیب يدستمال کاغذ با

.کردنتو هیگر نیا گهیتموم کن د.تورخدا بسه تایآن-زد کنار نیامیبن
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ل باشم از واست قهقهه بزنم؟خوشحا يخوایم ایشم برات بزنم برقصم؟ ادهیپ يکنم؟دوست دار کاریچ يخوایم-برگشتم طرفش یعصب

؟يخوایم نویسمت اون؟آره؟هم رهیو م شهیدختر اومد زد تو گوشم و تو صورتم گفت که شوهرم ازم خسته م هی نکهیا

؟.هیادیز يخواسته .نیهم.نکن هیفقط گر- موهاش يبرد ال دست

.منو برسون خوابگاه-ازش گرفتم نگاهمو

تا؟یآن-نیامیبن

.االن نیهم.بهت گفتم منو برگردون خوابگاه-گفتم بلندتر

.روشن کرد و راه افتاد نویدوباره ماش قهیبعد از چند دق.زد رو فرمون محکم

.نرو ؟االنیبمون قهیچند دق شهیم -برگشتم طرفش.شم دستمو گرفت ادهیکه خواستم پ نیماش از

.دوباره صاف نشستم سرجام.نمصورتش انقدر معصوم شده بود و انقدر مظلومانه اون حرفو زد که نتونستم قبول نک.چشماش نگاه کرد به

.دیببخش.رونیب کردمیتو گوشش و پرتش م زدمیهمون اول م دیبا.مقصر منم دونمیم-نیامیبن

.دوباره بغض کرده بودم.نگفتم يزیچ. شدم  رهیبه روبه رو خ فقط

که من انقدر تورو دوست و تحمل کنه  نهیبب تونستینم.که گفت بخاطر حسادتش بود یاون هرچ خورمیقسم م -گرفت تو دستش دستمو

اصال  یعنی.اصال باهاش روبه رو نشده بودم گهیشاپ به بعد د یکاف ياز همون ماجرا.بودم دهیند الرویوقت بود که مر یلیبخدا من خ.دارم

فکر کنم؟ يا گهیبا وجود تو به کس د تونستمیچطور م.يو ذکرم تو بود کرف يهمه .فتادمینم ادشی

خواهش .اشکات واسم سخته دنیتحمل د.نکن هیگر-دستش صورتمو پاك کرد یکیبا اون .رو صورتم دنخوریاروم آروم سر م اشکام

.کنمیم

 یکیذهنمو آزاد کنم  امیتا م.ذارنینم هیبق یبهت اعتماد دارم ول یعنی.بهت اعتماد کنم خوامیمن م نیامیبن- کردم به خودم مسلط باشم یسع

منم خجالت  ياز رو.با چشماش تورو درسته قورت بده خوادیار خونتون محدثه که ماون از خدمتک.زهیریرو بهم م یو همه چ ادیم

اتفاقا قراره  نیا.امروز ياز ماجرا نمیا.خودم خسته شدم گهیزدن د هیو کنا شیمدت انقدر بهم ن نیکه تو ا لتونیفام ياون از دخترا.کشهینم

؟یکنه؟ها تاک دایادامه پ یتا ک

بهت زده؟ یحرف یکس لیبهت گفته؟آره؟تو فام يزیچ یکس ؟مگهیگیم يدار یچ-نیامیبن

گفتن؟ یبهت چ.نمیجوابمو بده بب.به من نگاه کن-با دستش صورتمو برگردوند سمت خودش یبرگردوندم ول رومو

ن خب اال.زدم نیشدت عصبانتشو تخم کردنیکه دستاش به فرمون وارد م يار فشار.کردم فیکه افتاده بود و واسش تعر یاتفاقات تمام

.بدجور قاط زده

.نیفقط صبر کن و بب.واسشون کنن؟دارمیبا تو رفتار م ينجوریهستن که ا یفکر کردن ک کنن؟اونایچطور جرات م-نیامیبن

؟یستیمحدثه اصال کنجکاو ن ي ؟دربارهيشد یموضوع عصب نیچرا فقط درمورد ا-دمیپرس دیترد با

.نگاه کرد بهم

؟یدونستیاد؟آره؟میکه ازت خوشش م یدونستینکنه م...نمی؟ببيدیچرا جوابمو نم.با تو ام-

.مطمئن نبودم یشک کرده بودم ول- نییانداخت پا سرشو
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باز و بسته  يصدا.شدم ادهیپ نیو داشته باشه از ماش يفرصت انجام کار نکهیدرو باز کردم و قبل از ا.شدمیداشتم منفجر م گهید.ایخدا يوا

تا؟یآن.دمیم حیبذار بهت توض.لحظه صبر هیتا؟یآن-دمیخودشو شن يو بعدشم صدا نیشدن در ماش

هم موند تو  نیامیبن.منم زود رفتم داخل و درو بستم.بالفاصله در باز شد.پشت در بود ینعمت نکهیمثل ا.توجه بهش زنگ خوابگاهو زدم بدون

.يخمار

73

لباسامو عوض کردم وبعد از .ومدهیدستم ن یچیه بتیجز مص نجایکه پامو گذاشتم ا یاز وقت.خراب شده نیکردم اومدم تو ا یغلط عجب

 يا.از سرمون وا شه بتایمص نیبخت وامونده ام دعا کردم بلکه شر ا نیواسه ا کمیسر نمازم .شستم صورتم وضو گرفتم نمازمو بخونم

.مار داره همه عالم و آدم تو کَفشَن يمهره  يپسره  نیا دونمیمن نم.افتو نبرهیمرده شور اون ق نیامیبن

پا شدم لباسامو عوض کردم و رفتم .اصال حال غذا خوردنم نداشتم.نه صبحونه خورده بودم نه نهار.کالس داشتم میو ن 2 ساعت

.که اشک از چشماش دراومد دیانقدر خند.کرده بود فیواسش تعر زویباراد همه چ.دیبعد از من رس قهیهم چند دق يشاد.دانشگاه

.پخش شد ملتیر يبس کن بابا همه -

.يوا يا- چشمش ریز دیدست کش ودز

.شهیپخش م یقهقهه بزن گهید کمیاگه  یسکته نکن هنوز پخش نشده ول-

.یعوض-به بازوم زد

چطور بود؟ شبید یکن؟مهمون فیخب تو تعر-

.انداختن کهیاونجاش باحال بود که بهار کم مونده بود دختر عموشو بخوره انقدر که بهم ت.بد نبود.يا- يشاد

.شانس ندارم که.خواهر شوهرا داشتم نیکاش منم از ا.تخوش به حال-

.شهیخشک م رتیحرص نخور ش- يشاد

.به اون میو حواسمونو داد میساکت شد گهیکه وارد کالس شد ما هم د استاد

شک .بود نایا نیامیبن ياز خونه .ارمیمانتومو درش ب بیباعث شد دست بندازم تو ج میگوش ي برهیکه و رونیب میاز کالس اومده بود تازه

.و جواب دادم ایبالخره دلو زدم به در یول.انهیداشتم جواب بدم 

بله؟-

.سالم دخترم- نیمه مامان

حالتون خوبه؟.سالم مامان-

؟يبهتر ؟االنيسر درد گرفته بود.حالت خوب نبود ادیز شبید یتو مهمون گفتیم نیامی؟بنیتو خوب.زمیممنون عز-مامان

.ممنون.االن خوبم.بله-

؟ی؟دانشگاهییاالن کجا.نگرانت شده بودم.خدارو شکر-انمام

ن؟یدار يچطور؟کار.رونیب میتازه از کالس اومد.آره-

.زنگ زدم بهت خبر بدم.هیمهمون نیامیبزرگ بن يعمو يامشب خونه -مامان
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ساعت چند؟-

.میبا هم بر نجایاماده شو از ا نجایهم ایتو ب-مامان

.اونجا امیم کنمیجمع م لمویخوابگاه وسا رمیبعد از اون م.روزهم دارم ام گهیکالس د هیمن .باشه-

.دنبالت فرستمیم نویامیبن-مامان

.امیخودم م.شلوغه کمیامروز سرش  نکهیمثل ا.اون شرکته.نه مامان-

.اماده باش شیساعت ش.دنبالت فرستمیم نویامیبن.نه دخترم-مامان

.چشم- گفتم ناچار

.فعال خدافظ.مواظب خودت باش-مامان

.خدافظ.نیبه بابا سالم برسون-

گفت؟یم یبود؟چ نیامیشد؟مامان بن یچ- يشاد

.رمیسرمو بذارم بم دیاگه شوهر خودمو نشناسم که با یعنی.نهیامیسر اون بن ریهمش ز دونمیمنکه م.یلعنت-

مگه؟ گفتیم یچ- يشاد

 افهیو ق ختیتحمل کردن ر يحوصله  یک.برم اونجا دیبا.باشه شونیمهمون نیاخر شاالیا.هیبزرگش مهمون يعمو يامشب منزل جناب آقا-

.اه.اونارو داره ي

واسه شامه؟ یخوبن؟حاال مهمون نایعموش ا یگفتیمگه نم- يشاد

بپوشم حاال؟ یچ.کننیو تبارشونو دعوت م لیکل ا رنیگیم یکه مهمون نایا.میستیکه فقط ما ن ؟مهمونایچ هیبق یچرا خوبن ول-

.دنیواسه پوش يندار یچیکه ه رمیبم یاله.یآخ-گفت یمسخرگ با

کمدش  گنینم گهید.دختره بدبخته لباس نداره بپوشه نیا گهیم یحرفارو بزن نیا یکی يجلو.نهوید گهیبس کن د-شد و ادامه داد يجد

.شهینم ریکه دلش س دشهیخوده چشم سف.ترکهیداره م

بپوشم؟ یامشب چ یبگ یکن مییو راهنما یلطف کن شهیخب خانوم محترم م-

.یپوشیهمونو م میکنیم دایاز تو کمدت پ زیچ هیخوابگاه  میبذار برگرد- يشاد

بلوز سبز روشن که  هی.میکه راسته هم بود اتو کردم و گذاشتم تو ساك دست مویمشک يشلوار پارچه ا.خوابگاه میاز کالس زود برگشت بعد

که اونجا  فمیگذاشتم تو ک شممیلوازم آرا.سه ربع بود ناشمیو آست یمولمع يبلند تر از بلوز ها.تازه برام گرفته بودو ورداشتم نیامیاونم بن

.شماماده 

راه به جز چند تا  يتو.بگه رو نداشت يزیچ نکهیاونم جرات ا.نینشستم تو ماش نیسر سنگ.اومد دنبالم شیربع به ش هیساعت  نیامیبن

اول .با مامان و بابا زود رفتم باال آماده شم کیبعد از سالم عل میدیخونه که رس.نگفت يا گهید زیسوال که اونم کوتاه جوابشو دادم چ

 هیکه  دمیپوشیداشتم بلوزمو م.بودم دهیشلوارمو پوش.میشونیرو پ ختمیکج ر شهیو مثل هم دمیکش ویموهامم و يجلو.مصورتمو درست کرد

که  ییشده بود به همونجا خیم نیامیبن يچشما.ه بودمهنوز دکمه هاشو نبست یبودم ول دمیپوش ناشویآست.اومد تو نیامیدفعه در باز شد و بن

دکمه ها .شدینم یول بستمیلباسمو م يداشتم با هزار جون کندن دکمه .نییزود سرمو انداختم پا.کرد عرقدستم .دکمه هاش هنوز باز بود
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تو  یلیلرزش دستام خ.شد کیزدبهم ن نیامیکه بن دمیدیچشم م ياز گوشه .از دستم در برن یکه ه شدیبودن و استرسم باعث م کیکوچ

چرا  یلعنت نیاه ا.ان نییپا نایمامان ا.نه بابا.سرم ارهیدرب یتالف ادیحاال ن ایخدا يوا.مقرار نگرفته بود یتیموقع نیتا حاال تو همچ.چشم بود

قدم برم عقب  هیخواستم .شده بود رهیبه چشمام خ.سرمو بلند کردم.دستاشو آورد باال و گذاشت رو دستم.بهم ختیاعصابم ر.شهیبسته نم

 يدستش از رو هی.واریبزنم به د رمیشانسمو قاب طال بگ دیکال من با.یپشت خوش شانس یخوش شانس.بله.تخت يپام خورد به لبه  یول

.لباسم دور کمرم قفل شد ریاشم از ز گهیدست د.گردنم قفل شد يدستم اومد باال و رو

؟یهنوز از دستم ناراحت-دمیگرفته اشو شن يصدا

.رمیاصال خودم برم از دخترا واست شماره بگ دمیقول م رونیتو منو ول کن بذار برم ب.از دست تو ناراحت باشم کنمیغلط م من

.نه- زبون باز کردم بالخره

؟يریگینم لمیاصال تحو يکه اومد یپس چرا از وقت- تر شد کینزد بهم

.نییپا امیم گهید قهیمنم چند دق رونیبرو ب.رهیاالنم د.عجله دارم.که يدید-

.یکنیمنو از سرت وا م يبازم دار.نببی—بود دهیکامال به بدنم چسب گهید بدنش

.نشد جادیا تمونیرو وضع يرییتغ لونمیاپس هی یول رونیب امیخودمو تکون دادم که از بغلش ب کمی

.رهیباال آبرومون م ادیاالن مامان م.نکن نیامیبن-

.ادینم.وارد خلوت دوتا نامزد شد ییهوی دینبا دونهیمامان م- و داغ کرده بودنفسش گردنم.گذاشت رو شونه ام سرشو

م؟ینفر برس نیآخر يخوایم.رهیبابا د.ستمیمگه با تو ن.گهینکن د.ا-

شه؟یم یچ میبرس رترید کمیحاال اگه .که میستیفقط ما مهمونشون ن-نیامیبن

.نکن.ادیقلقلکم م نیامیبن- ام گرفته بود خنده

.يلبخند به ما زد هیشما بالخره .چه عجب-دور کمرم تنگتر شددستش  ي حلقه

.و چهار ساعته به تو لبخند بزنم ستیبه بعد ب نیتو منو ول کن من از ا دمیبهت قول شرف م-

.هتهیتنب نیا.خوامینم-نیامیبن

.روتو برم بشر يا-

.خدا ای.افتاد روم نمیامیبن.شت پرت شدم رو تختاومد جلو و خودشو بهم فشار داد آخر سر تعادلمو از دست دادم و از پ انقدر

.پاشو له شدم.نفسم گرفت يوا-

.دیببخش-با صورتم قرار داد يمواز صورتشو

؟یچ يبرا-شدم رهیچشماش خ به

.و قهر تورو ندارم یمن طاقت ناراحت.تو ببخش یول.دونمیخودم م.من مقصرم.که افتاد یاتفاقات يبرا-نیامیبن

فته من باهات قهرم؟گ یحاال ک-زدم لبخند

.من حرف بزنم ياصال امون نداد.يشدینم ادهیپ نیاز ماش يکه اونطور يخب اگه قهر نبود-بچه ها گفت مثل

.نداشتم که بگم يزیچ
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؟یکنیم یحاال باهام آشت-نیامیبن

راحت شد؟ التیخ.یآشت.باشه-

.نه-ناله گفت با

که باهاش  يکه کار دونستمیخودم م.کردمیم غیکه من ازش در يزیچ.دزیم ادیرو فر يزیچ هیچشماش .شدم رهیصورتش خ ياعضا به

با  يزود نیبه ا تونمینم.ستیاما دست خودم ن.رمیگیحقو ازش م نیا یمن با خودخواه یحقشه ول خوادیکه اون از من م يزیچ.گناهه کنمیم

.امیخودم کنار ب

ن؟یامیبن-وار گفتم زمزمه

جبران مافات  کمیحداقل  ينطوریا.کرده بودم تشیاذ یلیامروز خ.دفعه لباش قفل لبام شد هی.شدحالش خرابتر  دیکه از زبونم شن اسمشو

اصال ازم جدا .دادیرو هم از دست نم هیثان هی یحت.کردنش یهردوتا دستامو دور گردنشو حلقه کردم و شروع کردم به همراه.شهیم

.نمبز میزود ج رهیلحظه ازم فاصله بگ هیاگه  ترسهیانگار م.شدینم

74

.يتو بهم قول داد نیامیبن-دستش که رفت سمت لباسم زود گفتم.که ازم جدا شد ومدیداشت بند م گهید نفسم

آماده - سمت در گفت رفتیدفعه از روم بلند شد و با عجله همونطور که م هیبعد  هیچند ثان.دستش ثابت موند.حرفم به خودش اومد نیا با

.نییپا ایشو زود ب

.يوقت دار یفقط تا روز عروس.یفقط تا عروس- مکث کوتاه گفت هیلحظه برگشت سمتم و با  هیمل از اتاق خارج شه کا نکهیاز ا قبل

.بعد حاال خدا بزرگه يتا دفعه .بارم جستم نیا-دمیدوباره رو تخت دراز کش.رونیاتاق رفت ب از

به اصرار بابارو .نیماش هیهر چهارتامون با .میبالخره راه افتاد.اطیمامان گفت رفت تو ح.تو سالن نبود نیامیبن.نییاماده شدم و رفتم پا زود

.مامان شیخودمم نشستم پشت پ.نیامیجلو کنار بن نهیکردم که بش یراض

بارم  هی یحت نیامیبن ریتو مس.و باال نییبود فقط چندتا کوچه پا ابونیخ هیتو .فاصله نداشت ادیز نایا نیامیبن يخان عمو با خونه  نیا ي خونه

 اصال گهیمنم لج کردم و د.کنهیرفتار م ينطوریاون خودش بهم قول داد اونوقت االن داره ا.از دستش ناراحت شدم.بهم نگاه نکرد نهیاز تو آ

.من رومو برگردوندم یاومد موند کنارم ول میشد ادهیکه پ نمیاز ماش یحت.بهش نگاه نکردم

بود که  يزیاز اون چ شتریهم ب تیجمع.یو نارنج یو صورت دیسف يد با بادکنکاشده بو نیکل خونه تزئ.تعجب کردم میخونه که شد وارد

با تمسخر بهم نگاه  نیهمچ.من قفل شد يسمتمون و رو دینگاها چرخ يهمونطور که انتظارشو داشتم با ورودمون همه .کردمیفکر م

که  یکس نیاول.دمیکنه بهش چسب نیحلقه کردم و ع نیمایبن يدستمو دور بازو.ارمیبا قاشق از کاسه درب ونوبرم چشماش خواستمیم کردنیم

انقدر که خانوم و مهربون .زنعمو بودم نیعاشق ا لشونیتو فام نیبعد از مامان مه.مهتاج خانوم بود نیامیبن ياومد استقبالمون زنعمو

.کردیهم خوب باهام رفتار م شهیهم.بود

.نیخوش اومد.جان نیسالم مه.سالم داداش- مهتاج زنعمو

.و مامان جوابشو دادن و رد شدن بابا

سالم زنعمو-نیامیبن
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پسرم؟ یخوب.جان نیامیسالم بن-زنعمو

ن؟یشما خوب هست.ممنون-نیامیبن

.نییبفرما.داخل نییاین؟بیموند نجایچرا ا.نیجان؟خوش اومد تایان یتو خوب.ممنون پسرم-زنعمو

.دم در نیچرا موند گهیف بعد مساعته مارو گرفته به حر کی.مشکل دارن یخانوادگ نایا.خدا یه

 نیتا ا.بله دمیبرگشتم تو سالن د یوقت.و شالمو عوض کنم ارمیاز اتاقا تا مانتومو درب یکیجدا شدم و با کمک خدمتکار رفتم تو  نیامیبن از

وج و مجوج دهن به دهن قوم عج نیبخوام برم با ا نکهیا ياصال حوصله .نیامیبه بن دنیدوباره اومدن چسب دنیها چشم منو دور د فهیضع

.زدیحرف م شیا يافاده ا يکه داشت با خواهر شوهرا نیراهمو کج کردم و با اخم رفتم نشستم کنار مامان مه.شتمکنمو ندا

.ومدیسالن م يجا يخنده و قهقهه از همه  يصدا

ه؟یچ شونیمامان مناسبت مهمون- تو گوش مامان گفتم آروم

.وشاستیتولد ن- مثل من آروم جواب داد اونم

صورت و اخالق خوبشو هم از مامانش به ارث  ییبایز.اش هم اخالقش مثل فرشته هاست افهیق ن،همیامیبن يدختر عمو وشاین.زدمیم حدس

.باهام نداره يدوستانه ا يرابطه  یکس گهیو زنعمو مهتاج د وشایاز ن ریغ لیگفت تو فام شهیم بایتقر.برده بود

معلوم بود .تو جمع چند تا دختر بود نیامیبن کینزد.زدیرنگش برق م ییمویتو لباس ل.گشتم وشایچرخوندم و با چشم دنبال ن سرمو

 یکنارم نشست و با خوشحال.جدا شد و اومد سمتم هیزود از بق.از دور متوجه نگاهم شد.شناختمشونیچون نم ستنین لیدوستاشن و از فام

.متوجه نشدم ن؟اصالیاومد یک-دیگونه امو بوس

؟46 ای يسالو تموم کرد 45 نمیحاال بگو بب.تولدت مبارك خانوم-آروم زدم رو دستش.میدیتازه رس-ودش لبخند زدممثل خ منم

تا؟یآن- بلند شد غشیج يصدا

.دیببخش ياشتباه گفتم؟وا-دمیخند بلند

.نامرد- وشاین

.کردم یشوخ.خب حاال قهر نکن-

.يدر بر نمیا ریاز ز ایمهمون ي هیو مثل بق یدرسو بهونه کن دمیترسیم.يخوب شد اومد- وشاین

از  يتاحاال عمه هات چندبار.نداره یهم فرق نجایهرچند ا.بشنوم هیو کنا شین دیمدام با رمیاونجا که م.نکن یکی هیبق يایجشنو با مهمون نیا-

.بگذرم خوشگله تونستمیاز تو نم گهید یکردن ول بمیگهربارشون نص يطعنه ها

 یمزخرف کس يادما نیکال ا.بود اشیاونم بخاطر خوب.شدیم تیاذ یلیخ لیتو فام.از من نداشت يبهتر تیخودشم وضع.زد ینیغمگ لبخند

.تحمل کنن تونستنیکه خوب باشه رو نم

که داشتن سربه سرش  دمیشنیرو م نایفائزه ا يصدا.نامزدت شیپ میاالنم بلند شو بر.بهشون نده یتیاهم یول.یگیم یچ فهممیم- وشاین

.ریحالشونو بگ میبر ایب.ذاشتنیم
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جلف فائزه دختر عمه  يخنده  يصدا میشدیم نیامیبن کینزد شتریب یهرچ.و به زور بلندم کرد دیدستمو کش یمخالفت کنم ول خواستم

 نجایا.دادم يمنم جواب لبخندشو همونطور.بهم لبخند زد شمیم کیدارم بهشون نزد دیکه د نیامیبن.رو اعصابم رفتیم شتریب نیامیبزرگه بن

.ونهیدر م تیثیح يپا.میبکش شیپ مونویزن و شوهر يادعو يپا شهینم گهید

حال شما؟.خانوم تایبه به آن-پشن چشم واسم نازك کرد و گفت هی يکامال حرفه ا.که متوجهم شد فائزه بود یکس نیاول نیامیاز بن بعد

؟يشما چطور.فائزه جان ممنون-دستمو تو دستش حلقه کردم.ازشون فاصله گرفت و اومد موند کنارم نیامیبن

.رد و بدل کرد هینگاه با بق هی یچشم ریبود نگاه کرد و ز نیامیحرص به دستم که تو دست بن با

.باشه و بهش بد بگذره نیامیآدم با بن شهیمنم خوبم مگه م- فائزه

که  يدیحال فهم نیبا ا نیهست ییپسر دا شما فقط دختر عمه.کنهیمن با شما فرق م تیالبته موقع.معلومه که نه-به آخر رسونده بود وقاحتو

.کنمیمسلما بهتر از تو درك م.اما من خانومشم نهیریچقدر ش نیامیبا بن یهم صحبت

.دستشو دورم حلقه کرد و منو به خودش فشار داد نیامیبن

اول که وارد سالن  یول-فتزود جاشو گر نیامیبن کیکوچ يفروزان دختر خاله اش و دختر عمه .شد یباد فائزه خال کمیحرکت  نیا با

جان حرفت شده بود؟ نیامیبا بن ؟نکنهيپکر کمی ومدیبه نظر م نیشد

.احتماال توهم بوده.زمیعز يفکر کرد شه؟اشتباهیحرفش م شیهست يادم مگه با همه -

تا  نیانقدر ازم متنفر باش.به درك.نهیبا نفرت و ک هیو بق زیبرانگ نیتحس وشاین.کردیبا لذت بهم نگاه م نیامیبن.همشون از دم بسته شد دهن

.دهیترش يعجوزه ها.شماهارو گذاشت و منو انتخاب کرد از صدتا فحش براتون بدتره نیامیبن نکهیهم.نیخودتون منفجر بش

.ننشیبکردم کنجکاو شدن ب فیواسه دوستام تعر تایانقدر از ان.کنم تونیبه چند تا از دوستام معرف خوامیم نییایب نیامیبن تایآن- وشاین

پشت سر خانومم؟ یبد گفت ینکنه رفت نمیبب-گفت وشایبدون توجه به دخترا با خنده و به ن نیامیبن

.هیهم داره که بخوام درموردش حرف بزنم؟همش خوب يبد تایمگه ان وانهید- وشاین

 نیبا ا.حرف زدنت نیبرات جمع کنم با ا لباس عروستو خودم يدنباله  شاالیکه ا يا.وشاین ارمیگالن گالن شربت ب تیتو عروس شاالیکه ا يا

.دختر عمو پسر عمو خوب با هم مچ بودن.چزوندنت

.زمیعز رسمیهرچقدرم خوب باشم به تو نم-

.نیبچه ها چندتا نوشابه واسشون باز کن-با پوزخند گفت رزا

.میخودمون هست.ستین يازین- کرد یدست شیپ نیامیبخوام جوابشو بدم بن نکهیاز ا قبل

همه ناز و .دوستاشم مثل خودش.وشاین يسمت دوستا میرفت وشایو ن نیامیتوجه بهشون با بن یپنچرشون نگاه کردم و ب يها افهیر به قغرو با

بودن  یدلقک هیپنچ تاشون آزاده و سم نیاز ب.مثل خودش.رازیو محترم ش لیاص ياز خانواده ها.دانشگاهش بودن يهمشون از دوستا.خانوم

ما سه تا هم شروع  لیفام يپسرا شیازمون جدا شد و رفت پ نیامیبن نکهیبعد از ا.بدتر از من.وش و کامل بگو بخندخ یالک.واسه خودشون

هم نبودا فقط  يطفلک پسر بد.اونم به پسر باغبون خونشون.میطالب شوهر دادنش بود دیشد.وشایمخصوصا ن هیبه حرص دادن بق میکرد

اصال هم متوجه .شدیخنده هامون اصال قطع نم يصدا.کردیباغ با پدرش کمک م يتو کارا نشرهیر پیپاش بود و با ز يشلوار کرد شهیهم

.از جمع فاصله گرفتم و سرمو چرخوندم سمتش.شد به خودم اومدم  کیکه عسل بهم نزد یموقع.میدور و اطرافمون نبود
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.متوجه نشدم ن؟اصالیا عسل اومد-

.حواستون نبود یول میاس که اومد هیچند دق-عسل

 يدختره  نیبب گهیم زنهیعمه فاطمه داره پشت سرتون حرف م- کنار گوشم آروم گفت.خم بشم سمتش کمیو مجبورم کرد  دیکش دستمو

.شهیخجالت سرش نم کمی.خندهیجلف چقدر بلند بلند م

- بگم گفت يزیچ هیمدم تا او.خدا قهقهه اش هوا بود ي شهیحرفو به دختر خودش بزنه که هم نیا میرو الزم داشت یکی.گرد شد چشمام

درمورد عروس من درست  یاحترامتون واجب ول نیفاطمه خانوم بزرگتر-بهش گفت يجد یلیاخم کرد و خ دیمادر جون که صداشو شن

واسه اون  يفکر هی دیکه با دنهیاگه قرار به خجالت کش.ماشاال دست عروس منو از پشت بسته رفروزان که ماشاال هزا.نیصحبت کن

 گهیزبونشو فرو کرد تو حلقش د.صورتشم قرمز شده بود از حرص.لیف هی يعمه خانوم باد کرد اندازه . ینیبب يجون نبود تاینا یعنی.میبکن

.نگفت يزیچ

 کیعسل هم که  یطرز حرف زدن ول نیمامانش چقدر دعواش کرده بود بخاطر ا.گرفته بود ادیمدت کم از من  نیاصطالحاتو تو ا نیا

.مامانش نداد يبه حرفا یتیبابا و عموش ارث گرفته بود اصال اهم رو از يو لجباز یدندگ

75

تا؟یان يشد یچ.خاك بر سرم-و آروم زد رو صورتش دیرنگش پر تیتو اون وضع دنمیبا د مامان

.ییآ-ردمنتوسنتم حرف بزنم فقط با حس دست بابا رو مچم ناله ک.بود اشک تو چشمام جمع شده بود دهیچیکه تو مچ پام پ يشدت درد از

کنه؟یدرد م یلیخ-نگران سرشو بلند کرد بابا

.آره-بغض سرمو تکون دادم با

.زدیحاال تلفن خونه بود که داشت پرپر م.قطع شده بود میگوش يصدا

.انوشیکمکش کن بلند شه ک-مامان

.تا حاال يبهم نداد یچیاز دردسر ه ریکه غ نیامیبن یپرپر ش یکه اله يا.وزنمو انداختم رو اون يهمه .بازوم  ریدست انداخت ز بابا

مارستان؟یب نشیببر نیخوایخانوم م- خانوم گفت معصومه

.مارستانیبرم ب خوامینم.ستین میچیه.نه توروخدا مامان.نه-گفتم زود

.تو آروم باش زمیباشه عز-مامان

.گهیببرش تو سالن د.یچرا سر پا نگهش داشت-به بابا گفت یعصب

 هیک نیمعصومه برو بب.اه-شد یمامان عصبان.زنگ تلفن که قطع شده بود دوباره بلند شد.کوسن گذاشتن هیم پا ریمبل و ز يرو نشوندنم

.کشهیداره خودشو م

صدا شروع  یبغضم شسکت و ب.پشت خطه نیامیکه بن دمیاز حرفاش فهم.خانوم با عجله مثل توپ قل خورد و رفت سمت تلفن معصومه

.کردن هیکردم به گر

.کنه نتیدکتر معا میبذار بر.شکسته دمیشا.مچ پات در رفته دیشا.مارستانیب متینکن بذار ببر دخترم لج-بابا

.نینگران نباش.شهیبگذره خوب م کمی.خورد چیفقط پ.ستین يزیچ.نه بابا جان-پاك کردم اشکامو
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قطع کردن و گفتن زود خودشونو شده با عجله  یبهشون گفتم چ نکهیهم.بودن نیامیخانوم آقا بن-خانوم با هول و وال گفت معصومه

.رسوننیم

.ادیاصال ن خوامیم.بخوره تو سرش-گفتم هیو با گر ناراحت

از صبح هزار بار بهش زنگ  یول.دیببخش- به مامان گفتم یبا بغض و شرمندگ.کننیدفعه متوجه مامان و بابا شدم که دارن بهم نگاه م هی

.بودم یعصبان.زنگ بهم نزده هیخودشم که .اصال جوابمو نداد.زدم

.میبکن دیبا کاریچ نمیتو فقط اروم باش بذار بب.یناراحت دونمیم.اشکال نداره دخترم-مامان

 میاعتراض بکنم مامان مجبورم کنه بر دمیترس.چندش ایخدا يوا.معصومه خانوم قرار شد مچ پامو با تخم مرغ ببندن شنهادیپ به

 یول ومدیاز درد نفسم در نم.پارچه و باهاش پامو محکم بستن هی يرغو زدن روتخم م يزرده .خفه خون گرفتم نیواسه هم.مارستانیب

 یخواستم برم باال ول.بازومو گرفت و کمکم کرد برم تو اتاق خودشون ریکار معصومه خانوم که تموم شد بابا دوباره ز.نتونستم بگم یچیه

ندارم  اجیاحت يا گهید زیمطمئن شد چ یپتو رو روم مرتب کرد و وقت مامان.دمیهمونجا دراز کش نمیواسه هم.کنهیم تمیمامان گفت پله ها اذ

.رونیاز اتاق رفت ب

.دونستمیو اونو مقصر م دادمیفحش م نیامیبه بن یلب ریمدام ز.هیگر ریاتاق که بسته شد منم دوباره بغضم شکست و آروم زدم ز در

جا بود؟شد که از پله ها افتاد؟حواسش ک ی؟چیچ یعنی-دمیبلندشو شن يصدا

مرغ سر کنده داشت  نیطفلک ع.ياز صبح تا حاال کجا بود ستیکه معلوم ن.تو بود یحواسش پ-از من گفت يبه طرفدار.بود یعصبان مامان

واسه من صداتم بلند  نجایا يحاال اومد.ياریدرش ب یاز نگران يزنگ زد هینه حداقل خودت  ينه جواب داد.صدبار بهت زنگ زد.زدیپرپر م

؟یکنیم

.جا گذاشته بودم نیتو ماش ممیگوش.اون شیرفته بودم پ.تصادف کرده بود اریمه.بودم مارستانیمن ب-نیامیبن

 نیا.از االن نمیکردن ا تیکه اونقدر طفل معصومو اذ شبیاون از د.بتونه ازت بگذره دیبده شا حیبرو به زنت توض.نده حیبه من توض-مامان

.اوردهیما اصال شانس ن يبچه از خونواده 

.که درد و بالش بخوره تو سر پسرش شاالیا.شانس اوردم اونم مادرشوهر بوده زیچ هیاز .مامان جون چرا

االن کجاست؟-نیامیبن

.احتماال خوابه.تو اتاق ماست-مامان

حرکت .رمنشست کنا.شد ییتخت باال پا يفنرا.دمیشنیقدماشو م يصدا.در اتاق آروم باز شد.چشمامو بستم و خودمو زدم به خواب زود

صبح .آهش بلند شد يصدا.کنهیاحتماال داره به مچ پام نگاه م.آروم پتو رو از پام زد کنار.برو گمشو.یعوض.گونه ام حس کردم يدستشو رو

نفساش .صورتم خم شد ياحساس کردم رو.دوباره پتو رو روم مرتب کرد.کشهیبوده حاال واسه من آهم م يگور دومک ستیتاحاال معلوم ن

.دیبود بوس سیخ هیچشممو که هنوز بخاطر گر يآروم رو.کم مونده بود خودمو لو بدم.صورتمبه  خوردیم

.واقعا خوابم برد نکهیتا ا کردمیسرم حس م يحضورشو باال يهمونطور

.کنهیچرا درد م گهیدستم د.خدا يوا.پام.آخخخخخخخ-شدم داریبود از خواب ب دهیچیکه تو مچ پام و بازوم پ يشدت درد از
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توروخدا انقدر بدنم داغ  نیبب.چرا قبال متوجه نشدم.راستم کبود کبود شده بود يبازو.من يوا یه.لباسمو دادم باال نیو کنار زدم و آستر پتو

وزنمو هم  يهمه .و آروم بلند شدم نیچپمو گذاشتم رو زم يپا.بود دهیامونمو بر گهیدرد پا د.که دستمم خورده به پله ها دمیبود نفهم

به دادم برسه  ادینم یشکیچرا ه.کنون رفتم سمت در یل یل.شدینم یول ارمیراستم فشار ن ياصال به مچ پا کردمیم یسع.همون پامتو  مانداخت

.شد داریب-دمیهم از پشت در شن نیامیبن يرو که چرخوندم صدا گرهیدست.انقدر فشار رو پام بود دوباره بغض کردم.اخه

.شونهیچرا انقدر پر نیا.جلوم ظاهر شدهم  نیامیبن ي افهیدر باز شد ق نکهیهم

؟یچشمات قرمزه؟دستتو چرا گرفت کنه؟چرایهنوز درد م ده؟پاتیچرا رنگت انقدر پر-برگشت گفت یبارک هی.یکینه عل یسالم نه

کنم و دستم  یل یدوست دارم ل.کرم دارم یالک.نه پام کنهینه دستم درد م.نه-ادامه بده خوادیم ينطوریهم نینگم ا يزیچ هیمن . رینخ دمید

؟یدونستینم.دارم یمشکل روان.ضمیآخه مر.رمیبگ ينطوریوا

.و واج خشک شده بود هاج

.رد شم خوامیبرو اون طرف م-

.دستم.یییآ-بازمو گرفت که آخم در اومد ریز عیسر.تازه به خودش اومد شدمیکنارش که رد م از

.حواسم نبود.دیآخ آخ ببخش-گفت عیسر

دخترم؟حالت بهتره؟ يشد داریب- زود از جاش بلند شد دنمیفقط مامان تو هال بود که اونم با د.رفت و تا سالن بردتمبازومو گ یکیاون  ریز

شد؟دوباره پات درد گرفت؟ یچ-لحظه بستم هیاز شدت درد چشمامو .دیکش ریدوباره پام ت.یرو صندل نشستم

.نینگران نباش.مامان ستین يزیچ-بکشم قیکردم نفس عم یسع

.ابوالهول يمجسمه .بود ستادهینگران باال سرم سرپا وا نیامیبن.نشست کنارم ممامان

.بکنه نتیدکتر معا.مارستانیب متی؟بذار ببر یمطمئن-مامان

.ماریبرم لباساتو از باال ب نجایبمون ا.مارستانیب میریم-اوردیطاقت ن گهید نیامیبن.گهیاخ د هیشد به  لیاون نه تبد یباز کردم بگم نه ول دهن

.شمیبهترم م گهیچند ساعت د.من حالم خوبه.خوادینم-

.يتا حاال شده بود یتو اگه قرار بود بهتر بش.گفتم نکهیهم- داد زد یعصبان

.رونیب یرفتیاز خونه نم یذاشتیخبر نم یاز صبح تاحاال ب يتو اگه نگران من بود.سر من داد نزن-

.جوابتو بدم تونستمیمحتما کار داشتم که ن.تایبا من بحث نکن آن-نیامیبن

.من حالم خوبه و دکترم الزم ندارم.حاال هم برو به همون کارت برس-

بعد با مانتو و شالم  قهیتوجه به حرف من با عجله از پله ها رفت باال و چند دق یب نیامیبن.دادیکالفه داشت به جر و بحث ما گوش م مامان

.بپوشه نویا نیمامان لطفا کمکش کن-مانتومو داد به مامان.برگشت

.امینم ییمن جا گم؟گفتمیم یمن چ یستیتو متوجه ن-

.منم جوابتو دادم-نیامیبن

.شالمو هم انداخت سرم.نداد و به زور مانتومو تنم کرد تیمن اهم يو دادا غیبه ج اصال
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خودش دست انداخت .عوض کنم شلوار تیوضع نیتو ا خواستمیم يبودم وگرنه چطور دهیصبح پوش مویمشک يخوب بود شلوار پارچه ا باز

.پامو گرفتتم تو بغلش ریز

.امیراه ب تونمیخودم م.هنوز چالغ نشدم.نیبذارم زم-

 ریتو مس.خودشم سوار شد و با عجله راه افتاد. کرد  نیمنو سوار ماش.گفت بهتره تو خونه بمونه نیامیبن یول ادیهم خواست باهامون ب مامان

شد و اومد در سمت  ادهیپ.زد رو ترمز مارستانیب يجلو.طعم شور تو دهنم خون اومد هی دنیچیخرسرم با پآ. گرفتمیاز درد فقط لبمو گاز م

شده؟ یلبت چ-اخماش رفت تو هم.تو بغلش که چشمش افتاد به صورتم رهیخم شد که دوباره منو بگ.کرد زمنم با

شده؟ یچ-

اد؟یچرا خون م-یامنیبن

؟يبه حرف من گوش بد يخوایم یک ر؟تویگاز نگ ينجوریصد دفعه نگفتم لبتو ا- کرد نکارویا اومدم دست بکشم به لبم خودش زودتر تا

کرد که بالخره دکتر  ادیو داد و فر دیپر نییباال پا نیامیانقدر بن.بخش اورژانس میو رفت میشد مارستانیبالخره وارد ب.آورده ریوقت گ نمیا

.گردو هی يمچم باد کرده بود اندازه .کرد چشمام چهارتا شددستامو که از دور مچپ باز .کنه نهیاومد پامو معا

در رفته؟-ترس گفتم با

 یابروهام کامال قاط گهیاز شدت درد انقدر اخم کرده بودم فکر کنم د.مچ پامو گرفت تو دستش. نیچند لحظه اجازه بد.فکر نکنم-دکتر

.شده بودن یپات

 ادیکه به پاتون هم وارد شده شدتش ز يضربه ا.مو ورداشته .در نرفته-مچ بدبختم گفت اونور کردن و دراوردن پدر نوریاز چند لحظه ا بعد

.شهیاستراحت خوب م کمیبا .ستین یمشکل.بوده

م؟یریاز مچش عکس بگ ستیالزم ن یعنیدکتر؟ نیمطمئن-نیامیبن

 گهیانشاهللا تا چند روز د.سمینویا مسکن مدردش هم چند ت يبرا.نذاره نیزم يحداالمکان پاشو رو نیکن یفقط سع.ستین یاجینه احت-دکتر

.شهیخوب م

 میدیخریازش شکالت م شهیکه هم یفروشگاه ياز جلو یوقت نجالیبا ا یول.بدتر از من نمیامیبن.راه برگشت بازم مثل برج زهرمار بودم تو

.نتونستم خودمو نگه دارم میشدیرد م

.نگه دار-

؟يخوایم يزیچ-نگه داشت ابونیکنار خ آروم

.ریبرو واسم شکالت بگ.رهآ-

.بهم نگاه کرد کمی

.خوادیدلم شکالت م ه؟خبیچ-

از کدوما؟-باز کرد کمربندشو

 يشکالت که رو هیال هیدوباره .روش داره یتیسکوئیروکش ب هیبعد .دورش شکالت.مغز فندوقه هیتوش  یول.هیاسمش چ دونمینم-

.ختهیمغز بادوم ر يشکالتشم خورده ها
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.دتیاطالعات کامل و مف نیدرد نکنه واقعا با ا دستت-دیخند چشماش

.پررو يپسره .بود ادیاز سرتم ز.دتیاطالعات مف نیدستت درد نکنه با ا-دهنشو کج کردم.شد ادهیپ نیماش از

و دوتاشو باز کردم  نیماش يتو.دلم آب شد ایخدا يوا.خودش بود.دمیزود از دستش قاپ.شکالت تو دست برگشت يبعد جعبه  قهیدق چند

.بره واسه خودش بخوره.تعارف نکردم نیامیبارم به بن هی.خوردم
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- که با اخم گفتم ارمیخواست کمک کنه مانتومو در ب.سره بردتم باال تو اتاق هی.بازم خودش بغلم کرد و برد تو ساختمون.خونه میبرگشت

.شکر خدا دستام هنوز سالمن.تونمیخودم م

بعد مامان اومد تو  قهیچند دق.یمنت کش رمیحاال فکر کرده قهر کنه م.به درك.رونیق رفت باز اتا یچپ بهم نگاه کرد و عصبان چپ

.بودم رو تخت دهیلباسامو عوض کرده بودم و دراز کش.اتاق

مادر؟حالت بهتره؟ يچطور-مامان

.نینگران بود یشما الک.ستین يزیگفتم که چ.آره خوبم.سالم مامان جان- شدم زیخ مین

بدم؟ یجواب پدر مادرتو پ خواستمیم شدیم تیزیاگه چ.یتو دست ما امانت.نبود يزیخدارو شکر که چ.لند نشودراز بکش ب-مامان

جا گذاشته  نیتو ماش شمیگوش.ششیرفته بود پ نیامیتصادف کرده و صبح بن نیامیبن ياز دوستا یکیبهم گفت که .موند باال سرم کمی

ناز و ادا  یمنم با کل.کنم یکرد که باهاش اشت حتمینص یآخرسرك کل.مود کردم خبر ندارموان یول.دونستمایخودم م نارویا يحاال همه .بود

.رهیگیم لمیتوروخدا عروسم چقدر تحو نیبب گفتیبا خودش م چارهیزن ب.زدمیوگرنه عمرا اگه باهاش حرف م.مامان ماگفتم فقط بحاطر ش

.دمیشم راحت گرفتم خواب هوشیرده بودم کم مونده بود بکه خو ییمسکنا ریمنم که تحت تاث رونیکه از اتاق رفت ب مامان

 یچیبخور از صبح تاحاال ه يزیچ هیشو وقت شامه  داریب.خانومم پاشو تایجان؟آن تایآن- شدم داریصورتم ب يرو نیامیبا حرکت دست بن نباریا

.ينخورد

.کنمیتکرار نم. دی؟ببخشيهنوز قهر-بازومو قلقلک داد ریبا دست ز.نگاش کردم بعد به حالت قهر رومو برگردوندم کمی.باز کردم چشمامو

.من طاقت قهر تورو ندارم.گهیببخش د-خواستم دوباره رومو برگردوندم که با دست نگهم داشت.دیکنارم دراز کش.ندادم جوابشو

نکنه .نکنه تصادف کرده.دهافتا ینکنه اتفاق.شمینگران م.زنهیمن دلم شور م ی؟نگفتيو اون کارو نکرد يطاقت قهر منو ندار- کردم بغض

.ياونوقت تو سر من داد زد.از صبح تاحاال انقدر استرس داشتم حالت تهوع گرفتم.سرش اومده ییبال

اتفاقا خودمم تعجب کردم که چرا چند ساعته اصال .نبود میبخدا اصال حواسم به گوش یول.يحق دار.دونمیم.خدا منو بکشه-امو ناز کرد گونه

رفتم ورش داشتم و بهت  عیسر.جاش گذاشتم نیتو ماش دمیتازه فهم.ستین دمیکه د ارمیدر ب مویگوش بمیدم تو جدست بر.يبهم زنگ نزد

داشتم .جواب نداد یاما بازم کس.زنگ زدم خونه نمیواسه هم.يدیو خودت جواب نم یفکر کردم از دستم ناراحت.ينداد بجوا یول.زنگ زدم

.خودمو رسوندن خونه يبا چه عجله ا دونهیخدا م.اتفاق برات افتاده نیاب داد و گفت ادوباره که زنگ زدم معصومه جو.شدمینگران م

؟يکردیم یاشتباهم چشم پوش ؟ازيکردیتو قبول م دادمیم حارویتوض نیکرده بودم و االن ا يکار نیاگه من همچ-

هوم؟.شبارم منو ببخ هی نیا.یبخشیرو م هیبق شهیهم.تو دلت بزرگه.نهیفرق منو تو هم-نیامیبن

؟یکنیخرم م يدار-
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.هیچه حرف نیا نهوید-دفعه بغلم کرد هی.معلوم بود بدجور دلش ضعف رفته.بهم نگاه کرد يجور هی

 هیتا .تو دونمویمن م فتهیاتفاق ب نیا گهیبار د هیتموم شه اگه  ایبدون تو دن خوامیبه جون خودت که م یول.بارم گذشت هی نیا نیامیبن نیبب-

.هیعکس العمل تو چ نمیبب.کجام گمینم چکسمیبه ه کنمیوش مخام مویهفته گوش

.میبرنامه ها نداشت نیاز ا.گهینه د-نیامیبن

.که هست نهیهم-

.شهیسوراخ م یمعدم داره از گرسنگ نییپا میپاشو بر.میزنیحاال بعدا درموردش حرف م-نیامیبن

فرداش بعد از ظهر .فرو کرد تو حلقم گهیمسکن د هیبازم  نیامیه بنبا کم شدن اثر مسکنا دوباره درد مچم برگشته بود ک.شبم گذشت اون

که سوزان هم توش  یبره سر کالس نیامیمونده بو که بن نمیهم.گفت بمون خونه استراحت کن قبول نکردم یهرچ.میبا خودش کالس داشت

که خودش منو ببره و  یاه به شرطشد که منم برم دانشگ یدعوا و مرافعه راض یخالصه با کل.یچ گهید.هست و من بمونم خونه

.برگردم خوابگاه نذاشت خوامیهم گفتم که م یهرچ.برگردونه

 ریز هیبق يجلو تونستیخودشم که نم.تنها برم تونستمیلنگ نم يپا نیبا ا.منو ببره ادیو گفت ب يدر دانشگاه خودش زنگ زد به شاد يجلو

بهش خبر  روزیگفت که چرا د يور يبهم در یکل.فتادیداشت پس م ینگران از.شده زود خودشو رسوند یچ دیکه فهم يشاد.رهیپامو بگ

.اومد یاز دستش بر م يکار گفتمیحاال انگار اگه م.ندادم

برم سر  بیغر بیعادت کرده بودن که هربار عج گهید.تعجب نکرد دنمیاز لنگ یشکیه گهید نباریا.سر کالس میلنگون رفت لنگ

.شده عارفه محکم زد تو سرم یردم چک فیکه تعر نایا يواسه شاد.کالس

.يکردیپاتو داغون م يزدیم دیکه جواب تلفنتو نداد تو با میریحاال گ.کنم لتیخاك تو گور شوهر ذل- عارفه

.رو دوشش مونهیجنازم م گهید يکارا بکنه دفعه  نیاز ا گهیبار د هیواسش درس عبرت شد اگه  نبارمیا.کرد جوابمو نداد خودیب-

.رهیگیرو م گهید یکی رهیم ومدهیخره چهلمت در ن.که مردا واسشون مهمهچقدرم - عارفه

.یبگ يریمیخدا نکنه م هیگفتم  يزیچ هیحاال من .الل شو-گرفتم گشونیبازوش و از

.یوحش- عارفه

المم خوبه با لبخند بچه ها و ح شیکه نشستم پ دید ینگاه نگران بهم انداخت و وقت هی.دیما هم خواب يکه وارد کالس شد سرو صدا نیامیبن

.نگاهشو ازم گرفت

77

.برم خوابگاه ذاشتیشده بود نم دیزی.برگشتم خونه نیامیبعد از ظهرمم که تموم شد دوباره با بن کالس

 حاال خوبه.ادتیکرده و اونا هم اومده بودن ع فیمامان از پشت تلفن واسشون ماجرا رو تعر نکهیمثل ا.اومده بودن نایعسل ا.خونه میبرگشت

.نگرفتم يزیچ یسرطان

راه  يو داد کرد که عرضه  غیساعت ج کیسرم اومده  ییبه مامان که گفتم چه بال.رفتمیراحت راه م گهید.روز بعدش حالم بهتر شد چند

کرد  سفارش کمی یخوشبختانه موقع خوداحافظ.واال.دارم یچه مامان باحال.نگران خودم نشد لونمیاپس هی.ياونوقت شوهر کرد يرفتنم ندار

.کردمیم یخودکش یتوجه یب يوگرنه فکر کنم از غصه  شمکه مواظب خودم با
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واضح  یلیخ.کردیمراعات م یلیخ نیامیبن. بردمیبه سر م یهمچنان در حالت اللمون یول.خوردنام از دست محدثه کماکان ادامه داشت حرص

و پرروش بدجور  یعصب ينگاه ها.کردیبه اون فوران م شیجهتو یو ب شدیکه محدثه دورو ورمون بود محبتش بهم قلنبه م یو روشن موقع

که مامان بهش داشت  يبخاطر اعتماد یبگم ردش کنه بره ول نیامیبهم گفت که به بن.دردمو نگفته بودم يشاد جز یبه کس. کردیم میجر

.نزدم یمن حرف

ماه بعد از  وریواسه شهر فتهیب یداشت قرار شد عروس با مامان نیکه مامان مه يمکرر يطبق تماس ها.یعروس يدنبال کارا میبود افتاده

هفت .پوشمیدوبار لباس عروس م.چقدر من حال کردم.رهیبگ یعروس هیاونجا واسم  خوادیبابا گفته بود م.یالبته دوتا عروس.ماه رمضان

 يکار یکس.چون تابستون بود.انیمهم  رازیش یواسه عروس الیمطمئن بودم که اکثر فام بایخب تقر یرازولیستم هم شیآستارا ،ب وریشهر

بابا ها گفتن تو  نیواسه هم میریکه قرار نبود بگ هیزیجه.من یعروس نیع راونمیت یعنیهم که همون ماه تولدش  يشاد یعروس..نداشت

.زنهیبهش زنگ بزنم اونم اصال بهم زنگ نم کنمیخودم که وقت نم.اصال خبر ندارم یعل ریاز ام.میریبگ یعروس هیشهر خودمونم 

 نیهمچ.میبکن یغلط هی میبر ییخودمون دوتا ذاشتنینم.متصل به ما يکه شده بودن دم ها نمیامیباراد و بن.دنبال کارامون میرفتیم يشاد با

.سرمون و الفاتحه زنیاونا بر رونیب میتنها بر يدر تا منو شاد يانگار چند نفر آدم مسلح موندن جلو کردنیمارو اسکورت م

 يزایاز چ يکال شاد.کامال ساده یدامنش پف دار ول.کامل بود يدکلته  يلباس شاد.که سفارش داده شد واسه دوخت عروسمون يلباسا

جلوش کامال .خوردیشونه هاش م يرو يدوتا بند پهن تور.نبود يحلقه ا یمانند بود ول يمدلش حلقه ا.لباس من نه یول.ادیساده خوشش م

 ایعقده ا نیا نیهرشب تو خوابگاه ع.نطوریرو هم هم يواسه شاد.درآورده بود نترنتیز امدلشو ا.دار رحو ط یدامنشم پف.کار شده

.میکردیعکس لباس عروسامونو نگاه م مینشستیم

که بهم گفت ما  نیامیبن.خودشون پسند کردن يخونه  کیبزرگ نزد يآپارتمان سه خوابه  هیآخرسرم .دنبال خونه هم گشتن نایا يشاد

رو  یخونه به اون گندگ.بود يکه البته از نظر من حرف بد.زده ياخم کردم که بدبخت فکر کرد حرف بد نیهمچ دنبال خونه میریم یک

گوشاش اشتباه  کردیکنم فکر م یتو همون خونه زندگ خوامیبهش گفتم م یوقت.؟عمرایاونم آپارتمان.رمیخونه بگ رونیبذارم برم ب

حاضر بودم قسم  یعنی.دمیدیو بابا م نیمامان مه يتو چشما تویو رضا یخوشحال.تمگف یچ دیچندبارپشت سر هم پرس.شدیباورش نم.دهیشن

تازه عروسا حرف از  يدوره زمونه که همه  نیکنه اونم تو ا یخونه زندگ هی توعروسشون حاضر بشه باهاشون  کردنیبخورم که فکرشم نم

 يخونه  هیکردن تو  یسال زندگ 20.کردیم نمویکنم د یمان زندگآپارت هیبخوام برم تو  نکهیفکر کردن به ا یمن،حت یول.زننیاستقالل م

....گهید گهید یبودم ول اهدوسال آخرو خوابگ نیحاال درسته که ا.بدعادتم کرده بود یلیخ ییالیو

کردن هم به  نینقطه چ نیامیخونه که باراد و بن میبرگرد میقرار گذاشته بود يبا شاد.میامتحاناتمون تموم شد و راحت شد شیروز پ سه

 خوانیم یگفتم که ک یوقت یول میخوردیغذامونو م میو خنده داشت یبا شوخ.رونیب میرفته بود یینهار چهارتا يبرا.ما هم به برنامه ها کلیه

ن کم مونده بود پاش.راه انداختن یچه جار و جنجال.و قاشق از دست باراد افتاد نیامیبن يتو گلو دیغذا پر رنیبرگشت بگ طیواسمون بل

درك کنم که چرا  تونستمیاصال نم.کردمیاژدها شده بود نگاه م نیهاشون که ع افهیبا دهن باز داشتم به ق.رستورانو رو سرمون خراب کنن

.آستارا یرو دستمون که آستارا ب ختنیرو ر یقشنگ مارو شستن و پهنمون کردن تو آفتاب آب پاک یوقت هبالخر.کننیرفتارو م نیا
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 ریز میبر میخوایکه م گهیبه حال دو روز د يوا کنهیپسره از االن داره منو محدود م نیبمونم؟ا نجایا یقرار بود تا عروس یعنی.شدینم باورم

 فیقهر بودم زنگ زدم به آرزو و ماجرا رو واسش تعر نیامیبعد از ظهر همون روز که با بن.رونیپامو از خونه بذارم ب ذارهینم گهید.سقف هی

.و داد منو دراورد نیامیو داد به بندرکمال تعجب حق.دمکر

.هیفکر کرده ک.دهیبابام اجازه نم يخونه  امیب خوامیمن م.بندهیمنو م ياالن داره دست و پا گه؟ازیراست م ویچ یآرزو؟چ يشد نهوید-

.حقو داره نیاون شوهرته و ا.ستیالزم به فکر کردن ن-آرزو

ندارم؟ یحق چیه ؟منیپس من چ.حق داره خودیب-

نه؟ ای شهیدلت براش تنگ م نجایا يایکه اگه ب يفکر کرد نیاصال به ا.سوال دارم هی-آرزو

مامان  يو دلتم برا یهست یاالن چون عصبان.نطوریتو هم هم.نداره تویطاقت دور.تورو محدود کنه خوادیاون نم تایآن-ادامه داد.شدم ساکت

چه بسا که ممکنه .شهیتا حد مرگ دلت براش تنگ م يدیرس نکهیه محض ااما ب یباش شمونیو پ نجایا يایزودتر ب يخوایتنگ شده فقط م

.رهیات هم بگ هیگر

واسه؟ گهید هیگر.عمرا-کردیم ادیداغ ماجرارو ز ازیپ يادیداشت ز گهید

شوهرته و دم  اونوقت حاال که يزدیپرپر م یاون داشت ياز دور نجایتو ا نیباهم نداشت ینسبت چیاخه االغ اون موقع که شما هنوز ه-آرزو-

که واسه خودت؟ یگیچرت و پرت م يدار ؟چرایداشته باش شویطاقت دور يخوایبهم م نیدیچسب قهیبه دق

.مایعقد کرد.راحته المیخ گهیاالن د یبهم نداره ول يعالقه ا چیه نیامیکه بن کردمیخب اوموقع من فکر م-

.یتحمل کن شویدور یتونینم نیو چون عقد کرد.درسته-آرزو

عاطفه رو هم  امیب خوامیتازه م.ذره شده هیدلم واسه مامان .خونه امیکنم؟من مخوام ب کاریچ ؟منیخب حاال که چ-گفتم هیلت گرحا با

.دمیواسه بچه خر يعالمه لباس و اسباب باز هی.نمیبب

واسه مامان تنگ شد هر هفته  و دلت نیکرد یکه عروس گهیروز د ؟دویبالخره که چ.با تلفن کم کن تمیدلتنگ.شهینم ریواسه اونا د-آرزو

نجا؟یا يایب یراهو پاش نهمهیا يخوایم

.کردم راه دور شوهر کردما یعجب غلط-

.حاال هم بکش.حقته-آرزو

.کنه.گهیبرس د تیبه زندگ ؟رویشیمزاحم من م قهیدم به دق يندار یتو کار و زندگ.گهید يحوصلمو سر برد-کردیداشت کالفم م گهید

پررو.تایآنتو اون روت  يا-آرزو

 میسر آستارا دوباره برگرد هی مییایکنم حداقل دو هفته ب شیپسره رو بزنم راض نیمخ ا تونمیم نمیمنم برم بب.به همه سالم برسون-دمیخند

.نه ای

.نه ای يعرضه دار نمیبرو بب-آرزو

.خواهر ستنیدست و پا ن یهمه مثل تو ب-

.اضافه يغلطا-آرزو

.خدافظ-دمیخند
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مطمئن بودم اگه زنگ بزنم بهش بگم .واقعا دلم واسه مامان تنگ شده بود.تماسم قطع شد کالفه بلند شدم تو اتاق قدم زدم نکهیاز ا بعد

 گهیو با خوابگاه هم د نایا نیامیبن ياورده بودم خونه  المویوسا يهمه .نکردم نکارویا نمیواسه هم ارهیاونجا پدرشو درم امیب ذارهینم نیامیبن

.نه ای شمیهم قبول م یواسه کارشناس نمیبب دیال باحا.کردم هیسوت

بوق جواب  نیسر دوم.رو رگفتم يشاد يشماره  نباریورداشتم و ا مویگوش زیم يدست انداختم از رو.شهینم ينطوریا.شدمیم یروان داشتم

تا؟یجانم آن-داد

.؟سالميالو شاد-

؟یخوب.سالم- يشاد

.ردمبحث ک نیامیحوصله ام سررفته با بن.ادینه ز-

.رونیاونم از خونه رفت ب.با باراد دعوام شد.ستیمنم بهتر از تو ن تیوضع- يشاد

 يا.میمن و توئه االغه که خرشون شد ریتقص.رونیبعد از جر و بحث با من از خونه زد ب نمیامیبن.فکر کردن تحفه ان.به درك-حرص گفتم با

.خدا

.تو سکوت گذشت چندلحظه

م؟یردبگ کمی رونیب میبر يشاد گمیم-

کجا؟- يشاد

االنم اگه بخوام خونه بمونم .دلم گرفته.رونیب مینرفت ادیکه امتحانا شروع شد ز یاز وقت.میبچرخ کمی ابونایتو خ میبر ينطوریهم.دونمینم-

.بهم زهیریاعصابم م شتریب

ام؟یمن ب ایدنبالم  يایتو م.هیفکر خوب- يشاد

.امیمن م- لبخند بدجنس رو لبم گفتم هی با

.اماده شم رمیم. شهبا- يشاد

.ایطولش ند.اونجام گهیساعت د مین-

.فعال.یاوک- يشاد

.خدافظ-

 هیحواسم باشه .دمیکش ویو موهامو هم و کردمیبا دقت رو صورتم کار م.هم گذشت قهیساعت ده دق میزود که از ن یعنی.آماده شدم زود

.رونیو خوشحال از اتاق رفتم ب یخودم انداختم و راضبالخره نگاه اخرو به . برم دوباره رنگشون کنم رمیبگ شگاهیوقت آرا

شلوارش کش  بیکه از تو ج نویامیلکسوس بن چیسوئ.مزاحمش نشدم نمیواسه هم.حدس زدم تو اتاقش استراحت کنه.تو سالن نبود مامان

.يرفته بودمو تو دستم تاب دادم و خوش و خرم رفتم دنبال شاد

78

.مات و مبهوت اومد سوار شد.خنده ام گرفت افشیاز ق.ش گرد شدچشما دید نیکه منو تو اون ماش اول

پشت فرمونش؟ ینشست یترسی؟نمياومد نیبا ا تا؟چرایآن- يشاد
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 نمیبذار بب.دیبه ذهنم نرس نیامیواسه حرص دادن بن يا گهیفکر د یول.گنده اس يادیز.شما نشستم نیتو ماش کنمیاحساس م.چرا-دمیخند

.خودخواه يپسره .دهیبهش دست م یدستم چلوندم چه حال تو زشویعز نیماش دیفهم یوقت

.هیدست ک ایدن مینیبب میبگرد میبر.امروز واسه ماست.نیاصال به اون دوتا فکر نکن ایب.الیخیب-جلو نگاه کردم به

.هم بلند شد يشد غیج ياز جاش کنده شد و همزمان صدا نیماش.گذاشتم رو گاز پامو

چون بعدش دوباره .میخوردیکاش نم يا یول میهم خورد یشاپ بستن یکاف هی میرفت.میون شکم درد گرفتکه جفتم میدیانقدر خند اونروز

البته منظورم از مزاحم .میواسه خودمون عشق کرد یمزاحم چیبدون ه.میاریرو باال ب یکه کم مونده بستن میدیمسخره خند يزایانقدر به چ

 یگوش.لنتیگذاشته بودم رو سا مویگوش.نیامیبن غیج نیمخصوصا با اون ماش.افتاد دنبالمون ادیبود وگرنه مزاحم که ز رادو با نیامیهمون بن

 میگفت برگرد يشاد گهیغروب بود د يدم دما.بذار انقدر زنگ بزنن بترکن.رو هم ازش گرفته بودم و همون بالرو سرش آوردم يشاد

واقعا .طبق معمول پام رو گاز بود.دم و خودمم راه افتادم سمت خونهکر ادهیپ نایباراد ا يخونه  ياونو جلو.خودمم خسته شده بودم.خونه

.من چرا انقدر به سرعت عالقه دارم فهممینم

بههش نزنم فرمونو چرخوندم و پامو گذاشتم رو ترمز اما  نکهیبخاطر ا.شدم 3مزدا  هیرد نکرده بودم که شاخ تو شاخ  ابونشونویخ چیپ هنوز

به روبه  رهیفقط خ.شم ادهیپ نینتونستم از ماش یحت.از ترس سکسکه ام گرفته بود.ابونیم تو جدول کنار خاقدام کردم با سر رفت ریچون د

خانوم -نیماش ي شهیشد و اومد موند کنار ش ادهیپ نین بود از ماشورو به ج انسالیم بایمرد تقر هیمزدا که  يراننده .کردمیروم نگاه م

حالتون خوبه؟

.همچنان زبونم بند اومده بود یو بهش نگاه کنم ول مایزور تونستم به خودم ب به

خوبه؟ ن؟حالتونیشنویمنو م يخانوم صدا-راننده

.بدم یچ نویامیحاال جواب بن.يوا.نگاه کردم نیماش يرفتم به جلو نیسنگ يبا قدما.شدم ادهیپ نیخوردم و از ماش تکون

.ادیسرتون ب ییبود بال ن؟ممکنیکردیم چرا انقدر با سرعت رانندگی– راننده

ست؟یخانوم حالتون خوب ن-ستادیوا کمیاومد نزد.ستیحالم خوب ن دیراننده فهم.کنم کاریفاجعه چ نیحاال با ا.تو چشمام حلقه زد اشک

.دیببخش.ممکن بود به شما هم خسارت وارد کنم.من واقعا متاسفم....من- تته پته گفتم با

نکرده خودتون  ییبعد خدا يممکنه دفعه .نیکن یرانندگ يشتریب اطیبه بعد با احت نیافقط از .ستین یبه عذرخواه يازین- زد یآروم لبخند

.نیصدمه بزن

.خوامیبازهم معذرت م.چشم-تکون دادم سرمو

.نیکن یرانندگ اطیبا احت- نشیسمت ماش رفت

.نرویب ومدمیکه من ازش م یابونیباز شد از جلوم رد شد و رفت تو خ رشیدنده عقب رفت بعد که مس کمی

 نویامیجواب بن دیبا دونستمیواقعا نم.نییپا ومدیگلوله از چشمام م نیاشک بود که ع.و دوباره سوار شدم نیترس و لرز رفتم سمت ماش با

با سرعت مورچه راه افتادم  نباریا.ورداشته بودم نشویماش یدزدک.راحت باشه المیحداقل ازش اجازه هم نگرفته بودم که االن خ.بدم یچ

.افتاد فتادیم دیکه نبا یاتفاق.دهیچه فا یولسمت خونه 
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با .اصال متوجه من نشده بود.رفتیدر داشت رژه م يخودشم جلو.که جلو در خونه پارك شده بود دمید نویامیبن يکوچه که شدم کمر وارد

 ينگرانشو از رو صفحه  و یهم نگاه عصب نیامیکه بلند شد بن ریدزدگ يصدا.پارك کردم اطیدر ح يسرعت ممکن رفتم روبه رو نیکمتر

.چندبار پلک زد تا مطمئن بشه خودمم.انگار به چشماش شک داشته باشه.کرد اهگرفت و به من نگ شیگوش

....چقدر بهت زن یدونی؟ميدیچرا جواب نم توی؟گوشیهست يمعلوم هست کدوم گور چیه-و تند اومد طرفم یاز چند لحظه عصب بعد

؟يکرد هیچرا گر پرسمیتا؟میمن نگاه کن آن ؟بهيکرد هیشده؟چرا گر یچ-شد رهیبه صورتم خ.حرفشو خورد ي هیبق

جواب منو - مجبور شدم دوباره بهش نگاه کنم.چونه امو سرمو بلند کرد ریدست برد ز.شدم رهیخ نیاز چشماش گرفتم و به زم نگاهمو

؟یشونیشده؟چرا انقدر پر یچ.بده

....من....من-گفتم دهیبر دهیبر

؟یزنیحرف نم ا؟چریتوچ-نیامیبن

.تصادف کردم- هیگر ریبلند زدم ز يبا صدا.بغضم شکست دوباره

؟کجا؟يکرد ؟تصادفیچ-بلند شد صداش

.نایباراد ا ابونیتو خ- گفتم کردمیم هیکه زار زار گر يهمونطور

خوبه؟ ؟حالتيدیصدمه که ند نمی؟ببيچرا بهم زنگ نزد-نیامیبن

...نیماش-نییرمو انداختم پادوباره س.بهش نگاه کنم توسنتمیخجالت نم از

.حرفمو ادامه بدم نتونستم

ده؟ید ؟صدمهیچ نیماش-نیامیبن

.دفعه دست انداخت دور کمرمو محکم بغلم کرد هی.آره تکون دادم و همچنان به زجه زدنم ادامه دادم يبه نشونه  سرمو

.شدمیم نهوید یداشتم از نگران.یخدارو شکر که سالم-دمیزمزمشو شن يصدا

.فتهیاتفاق ب نیا خواستمیبخدا نم.متاسفم-نیمایبن

 یتیچه اهم نیماش.هیمن کاف يبرا یتو سالم نکهیهم.یزنیکه م هیچه حرف نیا زمنیعز-اشکامو پاك کرد.منو از تو بغلش درآورد آروم

.اشکاتو ندارم دنیطاقت د.نکن هیگر گهید.داره

....من یعقل یحاال با ب یول.ظبش بودموا یلیخ شهیهم.دوست داره نشویماش نیکه چقدر ا دونستمیم

چقدر ارزش داره که  نیماش هی.نکن هیگر گمیبهت م-بلند شد کمیصداش .ازم فاصله گرفت یعصب.شد شتریام ب هیفکر شدت گر نیا با

.يزیریبخاطرش اشک م ينطوریا يدار

.رهیام بگ هیبترسم و گر شتریدادش باعث شد ب يصدا

 هیخانوم من چرا گر- دستاشو گذاشت رو بازوهامو آروم گفت.و دوباره اومد سمتم دیکش قینفس عم چند تا.چنگ زد تو موهاش کالفه

؟یکنیم تیخودتو اذ ينطوریا يآهن پاره دار کهیت هیمن نگران تو ام اونوقت تو بخاطر .تار موت هی يفدا.گهید نهیماش هیاخه؟ یکنیم

بوسه  هیگونه ام  ينرم رو کنمیدارم نگاش م دید یوقت.شدم رهیرتش خاشکامو پاك کردم و به صو.کردم به خودم مسلط باشم یسع

.دختر خوب نیآفر-گذاشت
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به .بود تیاهم یبود که اون باغ قشنگ برام ب يبار نیاول.میشد اطیبکنه وارد ح نیبه ماش یتوجه نکهیبازوم و بدون ا ریانداخت ز دست

.متمرکز کنم يا گهید زیرمو رو چفک تونستمیناراحت بودم که نم نیامیبن نیبخاطر ماش يحد

نگرانت  یگیتو دختر؟نم يکجا بود-زود اومد جلو دنمونیبا د.رفتیداشت تو راهرو رژه م یبا نگران نیمامان مه.میخونه شد وارد

؟يدادیچرا جواب نم م؟تلفنتویشیم

.نگران نباش.مامان ستین يزیچ- بهم اورد يکه دور شونه ام حلقه بود فشار نیامیبن يدستا.نییسرمو انداختم پا.جوابشو بدم نتونستم

شده؟ تا؟چتیده؟آنیشده؟چرا رنگ و روت پر یچ-شد قیام دق افهیتازه رو ق مامان

.یچیه.یچیه- تکون دادم و به زور گفتم سرمو

.ه کردمعروسک پسرتو ل نیتو صورتش نگاه کنم و بگم ماش ییبا چه رو.زدمیو تو دلم داشتم خودمو کتک م یچیه گفتمیزبون م به

.باال استراحت کنه برمشیم.خسته اس تایآن.میزنیمامان بعدا حرف م- کنم شیراه افتاد و منم مجبور کرد همراه نیامیبن

وارد اتاق .باال میراست رفت هی.مشکوك سرشو تکون داد.به مامان هم نگاه کردم.دمینفهم افشیاز ق يزیچ.بهش نگاه کردم یچشم ریز

 یانقدر دست و پا چلفت کردمیفکر نم.دوباره بغض کردم.نیینشستم رو تخت و سرمو انداختم پا.رو بستخودش برگشت د.میشد نیامیبن

.کنمیم هیدوباره دارم گر دمید امیاش تو چشمام جمع شد و تا به خودم ب.بود دهید هصدم یلیخ نشیماش يجلو.باشم

؟يدیخودتم صدمه د کنه؟مگهیدرد م تییا؟جیکنیم هیشده؟چرا گر یچ-زود اومد طرفم دیشن مویگر يکه صدا نیامیبن

....من....من-چندبار محکم تکون دادم سرمو

؟یکنیم هیچرا گر.گهیشده د یبگو چ.تایان یکنیم نموید ي؟داریتو چ-نیامیبن

خودمم .تهفیب یاتفاق نیکه همچ کردمیاصال فکرشم نم...من اصال.یدوست داشت نویکه تو چقدر اون ماش دونمیمن م نیامیبن-زور گفتم به

.شد يدفعه اونطور هیشد که  یچ دمینفهم

 يهمه .ستمیدرصدم ناراحت ن هی یحت نی؟من بخاطر اون ماش یبفهم يخوایچرا نم تایآن-رو بازوهام دیدستشو کش.دیکش یراحت نفس

 یباش يبا شاد نکهیا دیبه ام.ازت خبر نداشت یشکیچقدر نگران شدم؟ه یستین دمیاومدم خونه و د یوقت یدونیم.من بخاطر توئه ینگران

 نیاونوقت تو بخاطر ماش.بخاطر تو.شدمیم نهویداشتم د گهید.نیدادیتلفناتونم که جواب نم.خبر نداشت ياز شاد ماون یزنگ زدم به باراد ول

سرت  ییالاگه ب.کردیم نمویبرات افتاده باشه داشت د یاتفاق نکهیکه بابت تو داشتم؟فکر ا يا ی؟نگرانیمن چ ن؟پسیهم ؟فقطیناراحت

فکر  نیکنم؟اصال به ا یبدون تو زندگ خواستمیم يخودم چطور یچیخانوادت ه زم؟حاالیتو سرم بر یچه خاک خواستمیمن م ومدیم

؟ها؟يکرد

  .تو صورتش نگاه کنم شدیروم نم. نییانداخته بودم پا سرمو

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..
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جون تو تنم نمونده  گهیکرده بودم د هیانقدر گر.بخوابم کمیرو تخت تا  دمیلباسامو عوض کردم دراز کش نکهیبعد از ا نیامیاصرار بن به

.از حال رفتم دهیسرم به بالش نرس.بود
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شده  کیتار کیهوا کامال تار.تو اتاق نبود نیامیبن.بلند شدم رو تخت نشستم.شدم داریب لیموبا ي برهیو ياز صدا.چقدر گذشته بود دونمینم

.زود جواب دادم.بابا روش افتاده بود يشماره .بود زیم يرو میگوش.آباژور کنار تختو روشن کردم.بود

.سالم بابا-

حالت خوبه؟.سالم دخترم-بابا

ره؟چطو ن؟مامانیشما خوب.یممنون مرس-

صدات چرا گرفته؟.رسونهیسالم م.نجاستیمامانتم ا.میهمه خوب-بابا

.شدم داریالن ب نیهم.خواب بودم-

؟یتو خواب.نشده 10ساعت هنوز -بابا

.استراحت کنم کمیگفتم .خسته بودم رونیرفته بودم ب.دمیدم غروب بود گرفتم خواب.نه-

کنه؟خوبه؟یم کاریچ نیامیچه خبر؟بن.نطوریکه ا- بابا-

.نهییفکر کنم پا.اونم خوبه-

؟يایم یک نمیبعدم بپرسم بب.زنگ زده بودم حالتو بپرسم-بابا

.ياونور میایسرش خلوت شد قراره ب.کار داره کمی نیامیبن.بابا دونمینم- زدم تو صورتم آروم

باهات حرف بزنه؟ خوادیم ؟مامانتيندار يبا من کار گهیخب د.باشه.آها-بابا

.نیمواظب خودتون باش.نه-

.به مامانت دمیرو م یمن خدافظ گوش.سالم برسون.دخترم نطوریتو هم هم-بابا

.خدافظ-

رو که به بابا دادم بهش  یآستارا هم همون جواب يایم یک گفتیدرمقابل سوالش که م.با مامان حرف زدم کممی.رو داد دست مامان یگوش

.نگفت يا گهید زیچ یول ادیشوهرتم بعدا ب ایغرغر کرد که خب تو ب کمی.گفتم

 سیبلند شدم رفتم تو سرو.بودم دهیخواب ادیز.ربع به ده بود هیواقعا ساعت .انداختم مینگاه با ساعت گوش هیکردم  یمامان که خدافظ بابا

 سر به مامان هیاول خواستم برم تو سالن .نییلباسامو عوض کردم و رفتم پا.همه پخش شده بود شمیآرا.تو اتاق صورتمو شستم یبهداشت

محدثه  يدم در آشپزخونه بودم که صدا.گرسنه ام شده بود یلیخ.بخورم يزیچ هیرفتم سمت آشپزخونه .شدم مونیبعد پش یبزنم ول نایا

.توجهمو جلب کردم

.رو داغون کرد چارهیب نیامیبن نیزد ماش.رهیگیاونوقت واسه من ژست م ستیبلد ن یرانندگ.یدست و پا چلفت يدختره - محدثه

مگه مال تو رو زده؟.مال شوهرش بوده زده داغونش کرده.داره یم آخه دختر جون به منو تو چه ربطخانو معصومه

فقط .بهش نگفت یچیخانوم برنخوره ه يقبا شیریبه ت نکهیا يبرا یول.چقدر ناراحت بود یدونینم.سوزهیم نیامیبن يمن دلم برا- محدثه

.دینازشو کش

.خانوم منتظره.هارو خشک کن وهیم نیحرف زدن ا يزود باش بجا- خانوم معصومه
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 نویامیچشم بن شیچ دونمینم.نداره ها یچیه.دختره رو گرفته نیکه رفته ا نیامیبن فیح-محدثه بلند شد ياز چندلحظه دوباره صدا بعد

.گرفته

- نه گفتم ایموفق بودم  دونمینم یکنترلش کنم ول کردمیم یکه سع ییوارد آشپزخونه شدم و با صدا تیبا عصبان.نتونستم تحمل کنم گهید

محدثه خانوم؟ کننیصدا م کیخدمتکارا کارفرماهاشونو با اسم کوچ يهمه 

.نیکه دستش بود افتاد رو زم یبیس. بود دهیمحدثه هم که رنگش پر.خانوم طفلک زبونش بند اومده بود معصومه

.گهیادامه بده د.يکردیم یسخنران یخوب داشت شیپ قهیتا دودق ؟توکهيدیچرا جواب نم-

...من....من...خانوم- محدثه

 دهیناد نویامیبه بن گاهتیگاه و ب ي؟نگاهایزنیحرف م ينطوریشوهرم درمورد من ا يتو خونه  یچه جرات ؟بایکشینم ؟خجالتیتو چ-

 ایو حبه اسم شرم  يزیاصال چ.يشورشو دراورد گهیتو د یول.شدم الیخیرو ب يومدیکه دور از چشم من واسش م ییاون عشوه ها.گرفتم

شه؟یم تیحال

؟یزنیداد م تا؟چرایشده آن یچ-از پشتم بلند شد نیامیمامان و بعدشم بن يصدا

.مامان-سمت مامان برگشتم

نجا؟یشده؟چه خبره ا یچ- نیمه مامان

ه؟یعصبان چرا تایشده؟آن یچ نمیبب ن؟معصومه؟بگویبزن یحرف نیخواینم-مامان دوباره گفت.نگاهمو ازش گرفتم.نگران نگام کرد نیامیبن

 ي افهیمعصومه خانوم خواست از جواب دادن طفره بره که با ق.کرد يرو ادهیخودش ز.ستیمن ن ریتقص.حرص به محدثه نگاه کردم با

 يمامان حرفا.اگه دروغ بگه من مچشو باز کنم  دیترسیم دیشا.واو هم جا ننداخت هی.کنه فیتعر زویمامان مجبور شد همه چ یبرزخ

.محدثه اصال سرشو بلند نکرد.قرمز شد تیاز عصبان هیثان 10 ضدر عر دیشنمعصومه خانومو که 

؟يحرفارو زد نیا يچه اجازه ا ؟بایرو بکن ییپررو نیا يتو چطور جرات کرد- رفت سمت محدثه تیبا عصبان نیامیبن

.چه خبره؟آروم باش.نیامیبن-شدن به محدثه رو ازش گرفتم کینزد يسرراهش موندم و جلو زود

.یخودتو درست کن يخوایتو نم نکهیمثل ا یچند بار بهت هشدار دادم ول.حد خودتو بدون-نیامیبن

.یاخراج.جمع کن التویوسا- نیمه مامان

...خانوم من-سرشو بلند کرد يبا ناباور محدثه

 نجایفردا صبح از ا.کنجمع  التویوسا.یکنیخونه کار نم نیتو ا گهیگفتم؟تو د یچ يدینشن- بلند گفت يوسط حرفش و با صدا دیپر مامان

.يریم

اومد طرف من و دستمو .هنوز دوقدم ورنداشته بود که دوباره برگشت سمت ما یول.رونیحرف برگشت تا آشپزخونه بره ب نیاز گفتن ا بعد

.نگرانت بود.نتتیبب انوشیک میبر ایب.نستایوا نجایا.دخترم میبر ایب-گرفت

.هم پشت سرمون بود نیامیبن.رونیب میرفتمحدثه با مامان  يبه خون نشسته  يچشما يجلو

سروصدا  نیشده بود؟ا یچ-من زود از جاش بلند شد و اومد طرفمون دنیبا د.خودش یبابا نشسته رو صندل دمید میسالن که شد وارد

بود؟ یبخاطر چ
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.مشکل بود که حلش کردم هی.یچیه- نیمه مامان

نشد؟ تیزیخودت که چ.يتصادف کرد فتگیم نیامیجان؟بن تایآن یتو خوب-به من نگاه کرد بابا

.خوبم.نه بابا- نییخجالت سرمو انداختم پا با

.نستایسرپا وا.مینیبش میبر ایب.خدارو شکر-بابا

 نیتا ا يکردیم اطیاحت شتریهم نگفتن که کاش ب میمستق ریبار غ هی یحت.از تصادف نزدن یحرف چکدومشونیه گهیبار د هیجز همون  به

هنوز دلم .تر بشه يکه بهشون دارم قو یکه احساس شدیو باعث م کردیشرمنده م شتریمنو ب نمیهم.دیدیخسارت نم نیشو ما فتادیاتفاق نم

که محدثه هنوز تو آشپزخونه  دادمیطرفم احتمال م هیاز .پاشم برم تو آشپزخونه ومدیم میسخت یول رفتیم شمال یداشت از گرسنگ

.باهاش روبه رو شم خواستمینم.باشه

 نیتا ا يکردیم اطیاحت شتریهم نگفتن که کاش ب میمستق ریبار غ هی یحت.از تصادف نزدن یحرف چکدومشونیه گهیبار د هیمون جز ه به

هنوز دلم .تر بشه يکه بهشون دارم قو یکه احساس شدیو باعث م کردیشرمنده م شتریمنو ب نمیهم.دیدیخسارت نم نیو ماش فتادیاتفاق نم

که محدثه هنوز تو آشپزخونه  دادمیطرفم احتمال م هیاز .پاشم برم تو آشپزخونه ومدیم میسخت یول رفتیم شمال یداشت از گرسنگ

.باهاش روبه رو شم خواستمینم.باشه

.مامان هم دنبالش رفت.روکه نشون داد بابا بلند شد بره بخوابه 11 ساعت

خاموش کردم و  ونویپاشدم تلوز.خواب گرفته نمیا دمیفهمهم که شروع شد  نیامیبن يها ازهیخم.مینگاه کرد ونیتلوز کمی نیامیبن با

.چشماتم که قرمز شده.یشیم هوشیب يدار.بخواب میپاشو بر-دستمو جلوش دراز کردم

.باال میخداخواسته زود بلند شد و رفت از

صبحانه اشو  نکهیبعد از ا نیامیبن.دشدن من رفته بو داریشکر خدا قبل از ب.از محدثه نبود يشدم خبر داریاون روز صبح که از خواب ب يفردا

داشتم با آرزو و . میگوش يمامان بود و چشمام رو صفحه  يحرفا شیگوشام پ.مامان شیخورد رفت شرکت و منم رفتم نشستم تو سالن پ

م که تو دلم من.فرستادن شخندیخنده و ن يجفتشون تو جوابم شکلکا.دادمیو خبر رفتن محدثه رو بهشون م کردمیم ياس ام اس باز يشاد

.بود یعروس

لکسوس قرمز .سوخت یلیدلم خ.دیرنگ سف.گرفت سیجنس هیرو فروخت و جاش  یعروسک به اون قشنگ.عوض کرد نشویماش نیامیبن

.فیح.کجا دیسف سیکجا و جنس

همشم که تو .رازیو شت دیپوکیدلم داشت م گهید.آستارا میکار کردم آخرسر قرار شد دو هفته بر نیامیبعدش انقدر که رو مخ بن چندروز

.بهتر بود یچیباز از ه.انیاونا قرار بود چندروز بعد از ما ب.نداشت يهم وضع بهتر يشاد.خونه بودم

 يجلو يهرچند مطمئن بودم که بخاطر آبرودار.اومد استقبالمون یکیبالخره .چه عجب.و آرزو اومده بودن فرودگاه دنبالمون مرصاد

.بودن ومدهیدنبال من ن چکدومشونی هکردن وگرنه قبال نکارویا نیامیبن

 وریتا شهر.هنوز زوده.نیچرا انقدر عجله دار گفتیمامان م.میدید شگاهارویتاالرا و آرا يهمه  نیامیبا بن میکه آستارا بود يدوهفته ا اون

.قراره منو با خودش ببره دیزیمستر  نیخبر نداشت که ا گهید. مونده یلیخ



پ کاربر انجمن نودهشتیا. آنیتا  –دنیامو میدم                      کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨١

 نیا یتواضع و فروتن تیدرنها الیدان.میکردیگردش م شتریهرچند ب.دنبال کارامون میباهم رفت ییمدن چهارتاو باراد او يهم که شاد یوقت

دعوت  یاکثر شباهم مهمون.اونور نوریا رفتیعاطفه م يایداده بود دست ما و خودش با پرش اشویزانت چیسوئ میکه ما آستارا بود يچندروز

.الیفام يخونه  میبود

بودن تو جمع گفتم که ما  نایمامان ا يشب که همه خونه  هی.شروع شد رازیواسه برگشتن به ش نیامیبن يم شد و زمزمه هاهفته امون تمو دو

.رازیش میگردیفردا پس فردا برم

.نیچه خبره؟شما که تازه اومد- با تعجب گفت مامان

.نجایشرکتو ول کرده به امان خدا اومده ا.کار داره نیامیآخه بن-

چرا  گمیم ره؟منیتو خونه حوصله ات سر نم ینیشیتا شب م ؟صبحیکن کاریچ رازیش يبر يخوایم.برگرده تو بمون نیامیخب بن-مامان

.نینگو قرار بود زود برگرد.دنبال تاالر نیانقدر با عجله افتاده بود

منکه اصال طرفش نگاه .دیخندیم زیر زیو ر دادیبهم نشون م نویامیبا اشاره و چشمک بن یآرزو ه.شده بود یدنید نیامیبن ي افهیق یعنی

.نکردم

باال  يطبقه  ونیقراره دکوراس.میبخر لهیبرا خونه وس میبر دیبا.اونجا هنوز مونده يآخه مامان کارا-دست اون دست کرد و گفت نیا کمی

.بره واسه پرو دیبا کباریهرچندروز .اطهیهم دست خ تایلباس آن.مینگفت یچیهنوز ه.میرو کامال عوض کن

 يشاد یتا عروس گهیخودمم مطمئن بودم که د.کار تمومه ارهیبهونه م ينطوریمامان ا یوقت دونستیچون م.زدینم یاصال حرف اباب

.بود يشاد یهم که عروس ریت 18و  میخرداد بود يآخرا بایتقر. نمونده بود يادیفرصت ز.نجامیا

که  يبخاطر جذبه ا یول میمدت از هم دور باش هیاراحت بودم که قراره ن کمیخودم .نداشت و من موندگار شدم يا جهینت نیامیبن يتقالها

.گربه رو دم حجله کشته بود ينطوریا.خوش خوشانم بود کمیمامان نشون داد 

بار تو عمرم مجبور شدم منت  نیبرا اول.با من قهر کرده نیمامانم نذاشته من باهاش برم اونوقت ا.باهام حرف نزد نیامیموقع خواب بن شب

.کنه یو باهام آشت ادیکنم که آقا دلش به رحم ب یکش

 دیباراد عز و جز کرده بود که با یهرچ.توران خاله بدجور گذاشته بود تو کاسه اش.البته به همراه باراد.رازیرفت ش نیامیبعد بن دوروز

.هم بود هیشب یلیمامان و توران خاله خ يکال اخالقا.هم باهام برگرده توران خاله نذاشته بود يشاد

.شد يعاد بایواسمون تقر گهیچندروز که گذشت د یول میروز رفتنشون جفتمون پکر و ناراحت بود نیاول.يمن موندم و شاد بازم

برادر  نیدوست داشتم اول.داشت دنیام د افهیق رونیب میومدیکه م شگاهیاز آزما.هیبچه چ تیجنس مینیکه بب یسونوگراف میعاطفه رفت با

هفته  هیگرفت که تا  یمهمون هیبابا .عمه شدنم کم بشه جانیکه از ه ينه اونقدر یناراحت شدم ول کمیخب .پسر بود یاشه ولزاده ام دختر ب

وسط تنها  نیا.کنه کاریچ دونستینوه اش پسر هم بود خوشحال بود که نم نکهیانقدر بخاطر نوه دار شدن خصوصا ا.بود لیسرزبون فام

 دهیخط و نشون کش یکل نیامیبن.کردمیو حضور سپهرو تحمل م بودمیم یتو مهمون نیامیتنها بدون بن دیکه بابود  نیا کردیم تمیکه اذ يزیچ

.نشم یپسرعمو آفتاب بجنا يلومتریک هیبود که تا 
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.رنیبگجشن  هیقرار بود  رازیهم تو ش ریت 23.روز 5فقط .دوتا جشن هم باهم کم بود يفاصله .و باراد بودم يجشن شاد يکارا ریدرگ
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 تونستمینم یچیه یول میآستارا پالس بود يهرروز تو پاساژا.بود بهم ختهیخواب و خوراکم ر.لباس نگرفته بودم يجشن شاد يبرا هنوز

.رهیکنم که چشممو بگ دایپ

نشده بودم  یرد چهارمهنوز وا.رد کردم يا جهینت چیپاساژو هم بدون ه نیسوم.کنم دایپ يزیچ هیبازهم اومده بودم بازار بلکه بتونم  امروز

.شل شد شمیتو بازار ن.بود نیامیبن.کنم دایپ مویگوش فهیکه اسمش ک نیتونستم تو اون خورج یبابدخت.زنگ خورد میکه گوش

.زمیسالم عز-

؟نه ای کشهیشوهرت زنده اس مرده اس؟اصال نفس م ینیبب یزنیخانوم روشن؟زنگ نم ییدایحال شما؟کم پ.سالم خانوم خانوما-نیامیبن

.حرفا نزن نیدفعه بهت گفتم از ا ه؟صدیچه حرف نین؟ایامیبن-گفتم ظیغ با

بازم؟ یرونیب.ادیم نیماش يصدا.یزنیچرا م گهید.چشم.چشم خانوم-دیخند

.اومدم بازار.آره-

؟يشهروتونو متر کرد يابونایخ یانقدر رفت يبازم؟خسته نشد-شد يجد صداش

حتما کار دارم که .هرروز هرروز پاشم برم بازار یکه الک ستمین کاریصحبت کردنه؟من ب چه طرز نی؟ایچ یعنی-شدم يمثل خودش جد منم

.گهید رونیب رمیم

بازار؟ يبر ستمیاونجا منم ن یرفت یوقت يموندیم دیبا ؟حتمايانجام بد یتونستینم نجایکارتو هم نیا-نیامیبن

 یکرم ندارم الک.گهید رازیقراره با تو برگردم ش کردمیبمونم؟فکر م جانیقراره ا دونستمیمن چه م-.بابا يا.کنهیم ينطوریچرا داره ا نیا

.خودمو خسته کنم که

.یکن دایپ يبهتر يها لیدل يبهتره واسه قانع کردن من بگرد.مسخره ان یلیبهونه هات خ-نیامیبن

که االن  ییتو نیا.گفتم تویواقع.ارمینمبهونه هم .واسه قانع کردن تو ندارم لیکردن دل دایبه پ يازیمن ن-اوردیداشت شورشو درم گهید

هروقت حالت .بلکه عقلت برگرده سرجاش.به کله ات باد بخوره کمی رونیب يبهتره بر.يگردیچندروزه مدام دنبال بهونه واسه جروبحث م

.خدافظ.زنخوب شد بهم زنگ ب

بگم دلم برات تنگ  خواستمیمنه االغه که م ریتقص.بهونه هام مسخره ان گهیم.مسخره.قطع کردم ویبزنه و گوش یمنتظر نموندم حرف گهید

 يموندم پدرت از دور نجایا یکل تابستونو وقت هیچ یاصال عروس ؛نهيشاد یبذار تا عروس.رازیکه برگردم ش رمیگیم طیامروز فردا بل.شده

.من ماست چقدر کره داره هی یفهمیمن دراومد م

.لباس شدم و برگشتم خونه الیخیب.اشتمکردن ند دیخر يحوصله  گهید.خورده شده بود اعصابم

.ناراحت شدم.باطل الیخ یزه یراستش انتظار داشتم که اون بهم زنگ بزنه ول.بهم زنگ زد نه من به اون زنگ زدم نیامیشب نه بن اون

اش  نهیس يباز بود و روپشتش کامال .روشن گرفتم یآب يدکلته  راهنیپ هی یذوق و شوق چیبدون ه نباریبعدش بازم رفتم بازار و ا چندروز

 نیامیبن یهفته مونده به عروس هی.راست هم برگشتم خونه هیبدون لباس نمونم اونو گرفتم و  نکهیا يفقط برا.هم با سنگ کار شده بود 

 خودش اومده نیبا ماش.اصال بهش رو نشون ندادم.میکوتاه و خالصه باهم صحبت کرد یلیمدت فقط چندبار اونم خ نیاتو طول .اومد

.انیب مایبا هواپ یدو روز مونده به عروس یکیهم قرار بود  نایمامانش ا.بود
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تا سرگرم .به جز من فقط مامان خونه بود.حقته.همون اول بسم اهللا ذوقش کور شد.کردم کیسالم عل نیرنگ نیسنگ یلیخ نیامیبن با

که تو  ياز عطر.هیک نمیبرنگشتم بب.که در اتاقم باز شد گشتمیمکتاب  هیداشتم تو قفسه ام دنبال .با مامان شد من رفتم تو اتاق یاحوالپرس

 یرفت داشتم دنبال چ ادمی.بابا يا.توجه به حضورش به کارم ادامه دادم یب.وارد اتاق شده نیامیکه بن دمیفهم شداتاق پخش  يفضا

.ستادمیحرکت ا یکه دور کمرم حلقه شد ب نیامیدست بن.گشتمیم

؟يریگیم افهیق واسه من گهیحاال د-نیامیبن

.ندادم جوابشو

.چشمم روشن. یکنیتلفنم که روم قطع م-نیامیبن

.ساکت موندم بازم

.زحمت نبودم نهمهیبه ا یبخدا اصال راض.شدم ریغافلگ.یبه به چه استقبال گرم- داد ادامه

.سکوت

؟يباهام قهر کرد ياریاز دلم درب یکن یمعذرت خواه نکهیا يبه جا.توروخدا نیبب-نیامیبن

اقعا حالت بده  نیامیتو؟بن يها يمسخره باز نیا ي؟برایچ يکنم؟برا یخواه ؟معذرتیگفت یچ-با شدت برگشتم طرفش.گرد شد چشمام

به اون راه؟ يخودتو زد ای

و مقصر ت.نزدم یحرف اشتباه چیمن ه.تورو بفهمم تونمیواقعا نم یول.هم خوبه یلیمن حالم خ-شد و دستشو دورم گره زد کمینزد دوباره

؟يانکارش کرد یقبول کردن اشتباهت ه يبه جا یول يبود

اشتباه؟ یگیم نیتو به ا.نیهم.دیمن فقط رفتم خر.کردم کاریانگار من چ یزنیحرف م يجور هیحرفت؟ نیاخه ا یچ یعنی؟یچه اشتباه-

.رونیبرم ب خوامیولم کن م-دستشو محکم تر کرد يکه حلقه  رونیخودمو از بغلش بکشم ب خواستم

؟يدار کاریچ رونیب.مثال میزنیحرف م میدار-نیامیبن

.نفس بکشم تا از دست تو دق نکردم کمیبرم  خوامیم-

.رونیب يبر یپاش یتو ه ستمین یمن دوست ندارم وقت.که من زدم از نظر خودم کامال درسته یحرف تایان نیبب-کرد اخم

.یزنیحاال غرم م دیخر يمنو ببر یوقت داشت یلیتو خ رازیش دم؟تویخریلباس م نایا يشاد یواسه عروس رفتمیم دیبا یک یبگ شهیپس م-

.میبخر میباهم بر امیمن ب یبمون یتونستیم-نیامیبن

 هی تونستمیم کردمیاز کجا معلوم اگه صبر م.یهفته مونده به عروس هیاالنم فقط .نود انجام بدم ي قهیکارامو دق يهمه  ستمیوا تونمیمن نم-

کنم؟ دایپ یدرست حساب زیچ

که تو  ییپایخودشم با اون ت.نیبر يبر یبلند ش ییو تو تنها ستمیکه ن ییدوست ندارم موقع ها.ستیدست خودمم ن.شمیمن قانع نم-نیامیبن

.گردهیبرم شیینایتو ب پیسرو ت دنیاگه کور هم باشه با د یکی.یزنیم

.نیکنیبزرگ م زویشما مردا همه چ.و ساده اس یهم معمول یلیخ.نداره یمشکل چیمن ه پیت-

که  ياون ساده ا.ستین نطوریا یول يکه ساده ا یکنیتو فکر م.د نه د-آروم زمزمه کرد.هم بود يصورتمامون درست جلو.آورد جلو سرشو

.ارهیلشکر پسرو دنبال خودش درم هیچشم  یزنیتو ازش حرف م
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.بحثو عوض کن یحاال ه-عقب دمیخودمو کش کمی.شدمیم يجور هیبه صورتم  خوردیگرمش که م ينفسا

؟یگرفت یبالخره چ دیخر یانقدر رفت نمیاصال بگو بب-نیامیبن

نشونت  ایب. یانداخت ادمیخوب شد -عقب دمیکردم زود خودمو کش دایاومدن از تو بغلش پ رونیب يبهمونه برا هی نکهیاز ا خوشحال

.کنم همونو گرفتم دایپ يزینتونستم چ گهید.ستین یخاص زیچ.بدم

اول چشماش گرد .تا عکس العمل نشون بده دیچندلحظه طول کش.نیامیبن يکاورشو ورداشتم و گرفتم جلو.کمدم دراوردماز تو  لباسو

هو؟یشد  ينطوریچرا ا نیا.خاك برسر من.بعدشم چشماش قرمز شد.دنیاستخون فکش شروع کرد به لرز هیبعد از چندثان.شد

؟یبپوش یلباسو تو عروس نیکه بذارم ا رتمیغ یر بمن انقد يتو واقعا فکر کرد-دیمحکم از دستم کش لباسو

.زنونه مردونه جداست.ستیکه مختلط ن ین؟عروسیامیبن-تعجب گفتم با

.ستیاونم مرد ن کنه؟نکنهیم یپس باراد اون وسط چه غلط-باال نره ادیصداش ز کردیم یسع

کنه؟یم نگاه يا گهیاز عروس به کس د ریغ یتو شب عروس يکدوم داماد.اون که داماده-

.یبپوش نویا ذارمیجشن نم يایشده با مانتو شلوار ب.رونیلباسو از سرت بنداز ب نیا دنیفکر پوش-نیامیبن

بودنش  ریبا اونهمه گ دیلباسو د یمامان وقت.شدیباورم نم.منم مات و مبهوت موندم سرجام.رونیپرت کرد رو تخت و از اتاق رفت ب لباسو

.کرد يرنطویپسره ا نیگفت خوبه اونوقت ا

 ينطوریچرا ا نیا.شدمیم نهویداشتم د گهید.و سرمو گرفتم تو دستام ینشستم رو صندل نیتوجه به لباسم که افتاده بود رو زم بدون

که مثل خواهرم  یکس یاونوقت منه بدبخت واسه عروس چرخنیلخت م بایتقر لشونیفام يرفته؟زنا ادشیخودشونو  يها یکنه؟مهمونیم

.بپوشم یو حساب ستلباس در هی تونمینم مونهیم

تو .جشن رفتمیاصال نم دمیترسینم ياگه از شاد.رفت نیکامال از ب گهیکم شده بود االن د یذوق و شوقم واسه عروس یتلفن ياز اون دعوا بعد

بودم رو واسه  دهیدختر خالم پوش یکه تو عروس یگرفتم لباس میتصم.براش دنیو خط و نشون کش نیامیدلم شروع کردم به لج کردن با بن

هم بخواد غر  يشاد.حل بود يکه با جوراب شلوار شیکوتاه.کوتاه که باال تنه اش کامال بسته اس یمشک يساده  راهنیپ هی.جشن بپوشم

.گردن شکسته نیامیبن نیگردن ا ندازمیم زویغر کنه همه چ

 يفرداش آرزو برا.دینپرس يزیشده اما چ مونیمرگ هی دیفهم من انقدر تابلو بود که مامان يگرفته بود با اخم و تخما نیامیکه بن يا افهیق

.اون سرش با مرصاد گرم بود و منم با آرزو.بودم نیمن بازم سرسنگ یبهتر رفتار کنه ول کردیم یسع نیامیبن نکهیبا ا.نهار دعوتمون کرد

81

که بابا براشون گرفت من  يبا جذبه ا یبرن هتل ول خواستن شهیمثل هم.اومدن روزیهم از پر انوشیو بابا ک نیمامان مه.دیرس یعروس روز

.نیامیبن يبه حال مامان بابا يوا گهید ارمیاسم هتلو ب دمیترس

.داشتم شگاهیساعت دو وقت آرا يبرا.نکرده بودم چکاریهنوز ه یول شدمیاز صبح تا حاال داشتم آماده م.ما بودن ي خونه

بعد به  یاول خواستم با آژانس برم ول.شگاهیبود که پاشدم حاضر شم برم آرا میو ن کی بالخره ساعت.ورداشتم که همونجا بپوشم لباسمم

هرچند اصال نشد که .کنه فایکه نقش راننده امو ا فشهیشوهر کردم؟وظ یواسه چ گهیکه اگه قراره همه جا با آژانس برم د دمیرس جهینت نیا

.رسونمتیگفت خودم م يجد یلیخ شمیدارم اماده م دید یبهش بگم پاشو منو برسون چون خودش وقت يربا لحن دستو
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.شدیداشت پخش م یعباس یمرتض دیآهنگ جد. نیتو ماش نشستم

عشق تو دادم يپا مویزندگ تموم

چه آسون از چشم تو افتادم نیبب اما

مهم نبود که بسوزه تار و پودم برات

باز من عاشق تو بودم يبد نهمهیا با

با تو زنده بودم من

یدونستیم نویا تو

رمیجون بگ ینخواست

 یتونستیم نکهیا با

اخر يلحظه ها تا

يریم يدار ینگفت

مویزندگ ینگفت

يریگیازم م يدار

اون  هیاون اخم چ دمینفهم.لبخند محو هم رو صورتش بود هی یشده بود ول رهیبا اخم به روبه روش خ.نگاه کردم نیامیبه بن یچشم ریز

.هیلبخند چ

دنبالت؟ امیساعت چند ب-برسه و درو باز کنم گفت رهیدستم به دستگ نکهیقبل از ا.گفتم یممنون هیلب  ریز.داشت نگه شگاهیآرا يجلو

.امیم رمیگیآژانس م هیخودم .تو برو تاالر.شهیتموم م یکارم ک دونمینم-طرفش برگشتم

متوجه نشده .رونیبزرگ آورد ب يجعبه  هیکرد و  در عقبو باز.شدم ادهیمنم پ.شد ادهیپ نیتوجه به حرفم از ماش یچپ نگام کرد و ب چپ

.بهش نگاهکردم یجیبا گ.بسته رو گرفت سمتم.دور زد و اومد موند جلوم نویماش.باشه يزیچ نیبودم که پشت ماش

؟يریاز دستم بگ نویا يخواینم-نیامیبن

ه؟یچ نیا-دراز کردم دستمو

با .دنبالت امیکارت تموم شد بهم زنگ بزن ب-نییپا دیسمت منو کش ي شهیش.ددور زد سوار ش نویرو گذاشت رو دستام و دوباره ماش بسته

.و تو دونمیمن م يبا آژانس اومد نمیاگه بب یعنی-ادامه داد يوار دیلحن تهد

 شگاهیوارد آرا جیگ.خارج شد دیکال از د هیدر عرض چند ثان.عالمت سوالم نکرد و پاشو گذاشت رو گاز هیشب ي افهیبه ق یتوجه

با .هیبسته چ يتو دمیفهمیم دیبا.زود رفتم سمت رختکن.موهامو سشوار بکشه ادیو آماده شم تا ب ارمیخانوم مانتومو درب هیشاگرد فهم.شدم

بود غش  کیکه تو جعبه بود نزد يزیچ دنیبا د.ورق کاغذ که رو بود رو ورداشتم هی.و درشو باز کردم یصندل يعجله بسته رو گذاشتم رو

 يخدا.نشد یآرزو دوست داشتم بخرمش ول یکه واسه عروس یخوشگل یهمون لباس عسل.شدیباورم نم.باسو دراوردمدست بردم و ل.کنم

از  مویول کردم تو جعبه و زود گوش يلباسو همونطور.تا له بشه کردمیو بغلش م دمیبوسیم درانق بودیم نجایا نیامیاالن بن خواستیدلم م.من

؟یتا عصر صبر کن یکه نتونست شیدیپسند یلیخ یلیمعلومه خ-دیچیپ یاد و خندونش تو گوشش يبوق صدا نیسراول.درآوردم فمیتو ک
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ن؟یامیبن-گفتم یخوشحال با

.شگاهمیآرا يمن االن جلو-نیامیبن

؟یچ-

.دور زدم برگشتم.یزنیبهم زنگ م دونستمیم-نیامیبن

رفتم  شگاهیاز آرا کردیخانوم که داشت صدام م هیمبگم تماسو قطع کردم و با عجله و بدون توجه به شاگرد فه يزیچ نکهیا بدون

.نهویمواظب باش د.ا- ادیرد شدم که باعث شد دادش در ب ابونیحواس از خ یب.دیخندیپارك کرده بود و داشت بهم م ابونیاونور خ.رونیب

کنترل کنم و محکم بغلش  نتونستم خودمو.کردیبا اخم بهم نگاه م.و سوار شدم نیزود رفتم سمت ماش.ناراحتم نکرد ادشیفر يصدا

.بود که دور کمرم حلقه زد نیامیبن يحرکتم دستا نیبالفاصه بعد از ا.کردم

.ممنونم-گوشش آروم گفتم ریز

؟یچ يبرا-دادینفساش غلغلکم م.شال فرو کرده بود تو گردنم ياز گوشه  صورتشو

.یهست نکهیا يبرا.یهمه چ يبرا- ادمخودمو بهش فشار د شتریب.گردنم باعث شد داغ شم يکه زد حرکت لبش رو حرف

 دونمینم.شدم رهیتو چشمامو بهش خ ختمیعشق و محبت تو وجودم داشتم ر یهرچ.گذاشت رو بازموهامو منو از خودش جدا کرد دستشو

رام ب.کردم شیدستمو تو موهاش فرو کردم و منم همراه.شد که نتونست خودشو کنترل کنه و محکم لبشو گذاشت رو لبم ينگاهم چطور

تو .میکنار هم نکهیا.برام مهم بود نیامیاالن فقط بن.نهیرد شه و مارو بب یکیمهم نبود که ممکنه االن  برام.میابونیمهم نبود که االن تو خ

.میآغوش هم

 نباریاره اما ابهم نگاه کرد و دوب کمی.صورتمو تو قاب دستالش گرفت.به نفس نفس زدن افتاده بودم.میبالخره از هم دل کند قهیدق 5از  بعد

.دیلبمو بوس یکوتاه و سطح

.شهیم رتیبدو برو د-نیامیبن

.ازش جدا شم خواستیدلم نم.نگاش کردم یناراحت با

.بتونم خودمو کنترل کنما یکه تا شب عروس دمیقول نم يااالن نر نیاگه هم.بدو دختر تا کار دستت ندادم-گفت دوباره

.شدم ادهیپ نیو زود از ماش دمیمن گونه اشو بوس نباریا.خنده ریبلند زد ز افمیق دنیبا د نیامیبن.دیکردم رنگم پر احساس

 هیکه  نهیآخرش ا.ست با رنگ لبام بگذرم يموها ریاز خ تونستمینم....حاال یول.کردمیموهامو بلوند م هیکه لباسم عسل دونستمیاز قبل م اگه

.رسمیعقد نم يفوقش به سفره .جهنم و ضرر.گهید رسمیم رتریساعت د

سخت اونم فقط  یلیوقت گرفته بودم خ شیچون فقط واسه آرا.کردم که موهامم رنگ کنه یخانومو راض هیخواهش و منت فهم یکل با

.بودم قبول کرد شیدائم يمشتر نکهیبخاطر ا

انقدر ذوق .نشون بده رنگ روشن انقدر پوست صورتمو روشنتر يکه مو شدیخودمم باورم نم.انداختم نهینگاه تو آ هیکه رنگ شد  موهام

نکردم و انقدر ذوق  شتیحاال خوبه هنوز آرا گفتیبا خنده م دیدیخانوم که ادا اطوارامو م هیفهم.کردمینگاه م نهیخودمو تو آ یکرده بودم ه

.يدار
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و دوباره  دمیو خوشحال لباسمو پوش یراض.موهام باعث شده بود بدجور تو چشم باشم يرو کیتاج کوچ.صورت و موهامم تموم شد شیآرا

..به خودم نگاه کردم

.یچه دختر خوشگل يوا-

 لمویبا عجله موبا.فتنیکه تو سالن نشسته بودن به خنده ب ییها يمشتر ي هیخانوم و بق هیحرفو خودم به خودم زدم باعث شدم که فهم نیا

.گرفتم نویامیبن يدرآوردم و شماره 

جانم خانومم؟-نیامیبن

.زمیسالم عز-شل شد شمین

؟یخوب.دلم زیسالم عز-نیامینب

ن؟یامیبن گمیم.خوبم.ممنون-

دنبالت؟ امی؟بيجانم؟آماده شد-نیامیبن

؟يایب یتونیم.حاضرم.آره-

.شگاهمیآرا يجلو گهیربع د هی.آره-نیامیبن

.پس من منتظرم.باشه-

 هیاز فهم.دهیرس نیامیبن دمیخورد فهم میشکه به گو یبا تک زنگ.شل انداختم رو سرم که موهام خراب نشه یلیو شالمو خ دمیپوش مانتومو

.زود درو باز کردم و نشستم کنارش.نینشسته بود تو ماش.رونیزدم ب شگاهیخانوم تشکر کردم و از آرا

.سالم--

.از عمد بهش نگاه نکردم یول کردمینگاهشو رو خودم حس م ینیسنگ.دادم یلب ریز جوابشو

نمت؟یبب یسرتو بلند کن يخواینم-نیامیبن

.نچ-بود گفتم نییکه سرم پا يمونطوره

آروم سرمو بلند کرد و چرخوند سمت .دستشو آورد جلو و چونمو گرفت تو مشتش.کنم تشیاذ خوامیم دیفهم.دمیخند زیر زیدلم ر تو

چشماش  که تو یرتیح.که انتظار داشتم يهمونطور قایدق.جالب شده بود یلیخ افشیق.نمیشدم تا عکس الملشو بب رهیبه صورتش خ.خودش

.شدیداشت آب م یقند و ه ي رخونهکا نیبود تو دل من شده بود ع

با خودت؟ يکرد کاریتا؟چیآن-زبون باز کرد بالخره

االن برگردم  نیکردنو بزنم هم یعروس دیکال ق نمتیبب افهیق نیمن با ا يدیدختر تو نترس-کرد کیصورتشو به صورتم نزد.دمیخند طونیش

راز؟یش

.و استارت زد دینرم بوس یلیخ مویشونیپ.به بازوش زدم یآروم يچپ چپ نگاش کردم و ضربه  یمنم به شوخ یول.هکنیم یشوخ دونستمیم

نه؟ ای يدیدکتر؟پسند يآقا ینگفت- که راه افتاد گفتم نیماش

؟یکنیفکر م یخودت چ-نگام کرد یچشم ریز

.نهیرو نب ییبایز نهمهیکور باشه و ا دیآدم با.ستین یشک چیمورد پسند واقع شدم ه نکهیخب درا-عشوه پشت چشم نازك کردم و گفتم با
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؟ گهیحرفا به خودت بود د نیاالن منظورت از ا.بابا اعتماد به نفس-دیخند

هست؟ نجایا يا گهیاز من خوشگل د ریمگه غ-دور و ورمو نگاه کردمو گفتم یشیحالت نما با

.ییخفته فقط تو يبایتنها ز ایاصال تو کل دن نجاینه فقط ا.نه بانو-تکون دادم سرشو

.یدونیخوبه که م-

تا؟یآن-شد ادهیشدم اونم پ ادهیکه پ نیتاالر از ماش يجلو.میدیو خند میدرآورد يبه تاالر مسخره باز دنیرس تا

جانم؟-سمتش برگشتم

.دور و ور باراد نباش ادمیز.ينر نیدورب يجلو ادیکن ز یسع یرقصیم يدار نیبب-پا اون پا کرد نیا کمی

.دوستته نیبهتر ؟باراديشد نهوین؟دیامیبن-گرد کردم چشمامو

.ازت کنمیخواهش م....نیببب یول.دونمیم-موهاش يفرو کرد ال دستشو

اخه؟ یهست ینگران چ زمنیعز- دستمو گذاشتم رو بازوش و گفتم.موندم جلوش رفتم

.امروز چشمت بزنن ترسمیم يهم زدکه تو ب یپیسرو ت نیبا ا.نیهم.من فقط نگران تو ام-گذاشت رو کمرم دستاشو

.خودتم باورت شد من تحفه ام نکهیمثل ا-دمیخند بلند

.يادیاز سرمم ز.هیکاف نیهم.یمن هست يبرا-نیامیبن

 التیخ.نکهیخودشم سرلخته ها مثل ا.شناسمیرو م يمن شاد.خانوما پخش بشه ریغ یکس يجلو ستیقرار ن لمیف نینباش ا یچینگران ه-

.يشاد ي افهیاز دست داده انقدر که زوم کرده رو ق شویینایحاال ب بارادم تا.راحت

.تا وقت شام میدور بزن هی میقراره بر.برم بابا منتظره گهیمن د.مواظب خودت باش.باشه خانومم-رونیفوت کرد ب نفسشو

مواظب خودتون .زمیباشه عز-و گفتم دمیسآروم گونه اشو بو.پا بلند شدن نداشتم يبه رو پنجه  يازین دنشیبوس يبرا.پاشنه بلند بود کفشم

.سروگوشت نجنبه.حواستم به خودت باشه.نیباش

.برو تا کار دستت ندادم دختر-و محکم کمرمو فشار داد دیخند

.زدیحرفمو م نیروز ا هیبود که در طول  يبار نیدوم نیا

82

تختو محکم به  يرو يمالفه .کردمیاحساس سرما م.راه بندازم يباز ینبود که بخوام بلند شم کول يانقدر یول کردیکوچولو درد م هی کمرم

.گردنش يسرمو فرو کردم تو گود.دورم محکم شد نیامیبن يدستا يحلقه .و تو جام غلت زدم دمیچیخودم پ

؟يداریب- تو گوشم گفت آروم

.نه-بسته گفتم يچشما با

.تنبل من یخانوم کوچول-دادم صیتو صداشو تشخ ي خنده

.بخواب.سسیه-

.ادینکن قلقلکم م نیامیبن-تو جام تکون خوردم.قلقلکم اومد.کمر برهنه ام حرکت داد يرو دستشو

؟يحالت خوبه؟درد ندار-و با خنده گفت آروم
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.ستین يزیچ.کنهیکمرم درد م کمی.خوبم-

.دکتر میپاشو بر- نگران شد صداش

 يزیچ.کنهیکمرم درد م کمیفقط  گمیه؟میچ گهیدکتر د.توروخدا نیامیبن يوا-.دکتر میپاشو بر گهیم نیچشمامو باز کنم ا ادیم میسخت من

.هیعیکه طب ستین

...آخه...خب- گفت دیترد با

.ستین يزیچ.زمینگران نباش عز-وسط حرفش دمیباز کردم و پر چشمامو

 نکهیا يبه هوا.با موهام باز کرد کمی نیامیبن.ومدیخوابم نم گهید یو بازم چشمامو بستم ول دمیچیمالفه پ يال شتریخودمو ب.پلک زد یناراض

.دیبوس مویشمونیمن خوابم برده آروم از رو تخت بلند شد و پ

در بعد هم  يچندلحظه بعد صدا.حدسم درست بود.بره حموم خوادیاحتماال م.رفته از تو کشو لباس ورداره دمیکه اومد فهم ییسروصدا از

.آبو از حموم بلند شد يصدا

خب مطمئن بودم که االن  یول.دمیکشیبه کارم نداشت تا خود شب دراز م يکار یاگه کس یعنی.ه از جام بلند شمک ومدیم میحد مرگ تنبل تا

.ورداشتم تنم کردم نیآروم از رو تخت بلند شدم و لباس خوابمو از رو زم.زننیآرزو و عاطفه دارن پرپر م

که  ییکسا يبگم همه  تونمیبه جرات م یعنی.انقدر طرفدار دارم ونستمدینم.به به.به به.توالتم ورداشتم و روشنش کردم زیم ياز رو مویگوش

از اون مهکامه و .باهاشون دارم بهم اس داده بودن یمیصم يو رابطه  شناسمیکه من م نییبودن،البته منظورم از همه، اونا یتو عروس شبید

خجالتم .نوشتن ییزایچه چ نیخاك برسرم بب.هیدختر ساده ا چه کردمیموزمار که منه ساده فکر م يوشایمرده گرفته تا اون ن لیذل ينایمب

.کشنینم

.آرزو بود.دیتو دستم لرز یباز نکرده بودم که گوش وشارویاس ام اس سوم ن هنوز

بله؟-

.ومدیو داد م غیج يصدا

ا؟یاون دن شیفرستاد ایهنوز زنده اس  نیامیکه نشد؟بن تیزی؟چی؟سالمیخوب.تایالو آن-آرزو

.زبونتو مار بزنه-گفتم غیج با

.شوهرشم داره يچه هوا.اوه اوه-عاطفه اومد يصدا

هواشو نداشته باشم پس؟ يخوایم.شوهرم یگیم يتو دهنت دار-

چه خبر؟خوش گذشت؟ نمیخانوم بگو بب تایخب ان-مهکامه بود نوبت

.نایرو بب يموذ ي دختره

.گذرهیخوش گذشت نه خوش م.زمیعز یخبرسالمت-گفتم يخونسرد با

.هو کردنشون اومد يصدا

ن؟یکجان که شماسه نفر واسه خودتون دور ورداشت الیمرصاد و دان نمیبب-

گه؟یراحت باشه د المی؟خيندار ی؟مشکلیپس االن خوب نمیبب.زنگ زدم حالتو بپرسم فقط.خرت و پرت بخرن کمیرفتن -آرزو
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.نگران نباش.خوبم.آره جوجه-لبخند زدم شیمهربون به

.بهم زنگ بزن خبر بده يایاگه دلت خواست ب.میبگرد میبر میوایبعد از ظهر مخ ما نیبب.باشه-آرزو

.میدار طیبل 2خنگ جان ما ساعت -تاسف سر تکون دادم با

.اصال حواسم نبود.ایگیراست م.اهـــه-آرزو

.یزنیم جیواال عروس منم تو گ-

.مییایخونه نم گهیه بدرقه دفرودگاه واس میایسره م هیپس ما .گهینبود د ادمی.خب حاال تو ام-آرزو

.نمتیبیپس م.یهرجور راحت.یاوک-

.خدافظ.سالم برسون نیامیبه بن-آرزو

.يبا.نطوریتو هم هم-

.بلند کفتم و سرمو چرخوندم عقب نیه هی.دست دور کمرم حلقه شد هیکه قطع کردم  ویگوش

سروصدا؟ یب نقدریا ؟چرايدیمنو سکته م یه ادیخوشت م نیامیبن-

بود؟ یحاال ک.يمتوجه نشد يزدیتو با تلفن حرف م.سروصدا نبود یب-نیامیبن

.نهوید.زنگ زده بود حالمو بپرسه.آرزو بود-

.هیخواهرش چه کوچولو ا دونهیاونم م.زدیزنگ م دمیبا- کمرمو فشار داد نیامیبن.ام گرفت خنده

.کمرم له شد نیامیبن.يا-

.ات کنه نهیدکتر معا میبرسر  هی ایب تایآن-ولم نکرد یدستشو شل کرد ول زود

.رنیکه دکتر نم یالک ی؟الکیچ يبرا -

.يدرد دار ه؟تویاخه؟کجاش الک یکنیم يچرا لجباز-نیامیبن

.نیهم کنهیکمرم درد م کیکوچ یلیکم،خیمن فقط -

.امیب رمیگدوش ب هیمنم برم زود  یتا تو لباستو بپوش-دمیپا بلند شدم و گونه اشو بوس يرو پنجه .رونیفوت کرد ب نفسشو

.دیتکون داد و آروم صورتمو بوس سرشو

بار تو عمرم صبحانه امو کامل خوردم بعدش بلند  نیاول يبرا.فداش شم صبحونه اماده کرده آورده تو اتاق دمید رونیحموم که اومدم ب از

االن اونجا چقدر  نکهیبودم و اصال به اخود خاکبرسرم داده  شنهادشویپ.شیک میماه عسل قرار بود بر يبرا.جمع کنم لمونویشدم کم کم وسا

.نکردم فکرمهوا گرمه 

.پزمیو م زنمیدارم با دست خودمو باد م شیتو فرودگاه ک دمیبه خودم اومدم که د یموقع فقط

.شهیهوا آب پز م نیتخم مرغ بذارن تو ا هیاالن .چقدر هوا گرمه.خدا يا-

.يهتل تا گرما زده نشد میبر ایب-اش دست منو گهیمدونو گرفت و با دست دچ يدست دسته  هیبا  دیخندیکه به غرغرام م نیامیبن

 يرو ادهیفقط شبا واسه پ کردمینگاه م ونیو تلوز دادمیمبل لم م يباد کولر رو ریتمام روز رو ز.رفتمینم رونیبه من بود اصال از هتل ب اگه

.شدیکه نم فیح یول.رونیب رفتمیلب ساحل م
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و  رونیب میرفتیبعدش م.میخوردیجا م هیصبحونه و نهارمونو  میشدیم داریهم که ب یوقت.میخواب بود ازدهی میتا ساعت ده و ن روزا

.ساحل میرفتیشبا هم م.کردمیم دیهتل انقدر که خر میگشتیپر برم يهرروز با دستا.میگشتیم

 يو عاطفه به اضافه  الیاد و مهکامه و ودانآرزو و مرص.فقط بچه ها مونده بودن.برگشته بودن خونه نایمامان ا.شیک میهفته موند هی

.نخودشون اهورا

اغراق  میباهم خوب بود شهیو هم شدیحرفم نم نیامیبگم اصال با بن نکهیا.کردمیاز قبل حس م شتریهرروز ب شوینیریش.قشنگ بود میزندگ

مستقل  یول کردمیم یبا اونا زندگ.داشتم پدرشوهر و مادرشوهرمو دوست.کردمیبه انتخاب خودم افتخار م.واقعا خوشبخت بودم یبود ول

 یمامان از رفتارم راض.بشه شتریکه بهشون دارم ب یحس احترام شدیباعث م نمیو هم کردنیما نم یزندگ يتو یتدخال نیکوچکتر.بودم

 دیدوستش ازش پرس یوقت.دمیشن نییپا ومدمیاز پله ها م یاز دوستاش اومده بود بهش سربزنه وقت یکیروز که  هی.خودش بهم نگفت.بود

ناراحت؟ ای یبا عروس چطوره؟راحت یزنگ

.هیگفت که ازم واقعا راض یخوشحال یکنترل شده ول يصدا با

 هی.خوشحال بودم یلیخ.یبازم دانشگاه قبل.رتبه هامونم اومد.يهم من هم شاد.میدوباره امتحان داد یکارشناس يبرا.کردمیغرور م احساس

.میخوش گذروند یو کل میباراد گرفتو  يچهارنفره با شاد کیجشن کوچ

دوست داشتم .آرزو ياول اهورا حاال هم بچه .بکشم غیج یاز خوشحال خواستمیم گهید.بعد از ازدواجم آرزو خبر داد که حامله اس دوماه

.خواهر زاده و برادرزاده ام دختر باشن خواستیدلم م یخودم بچه پسر دوست داشتم ول يبرا.دختر بشه یکی نیا

.خودمم حامله ام دمیبهم داد فهم شویآرزو خبر باردار نکهیاه بعداز ام سه

صبحونه امو خوردم ورفتم .هم رفته بود شرکت نیامیبن.خواب بودم 11کالس نداشتم و طبق معمول تا ساعت.بود کشنبهیروز  صبح

.کنارش یرفتم نشستم رو صندل.باغ بود يمامان تو.نییپا

نتونستم تحمل کنم و با عجله  گهیبهم خورد د زیم يکه معصومه خانوم گذاشت رو یکیک يبو یوقت.حالت تهوع داشتم شدیم يچندروز

.سمت ساختمون دمییدو

خوبه؟ ؟حالتيشد یجان؟چ تایآن-مامان زد به در.تو دهنم ومدیدل و رودم داشت م گهید.اوردمیباال ن یچیعق زدم ه یهرچ

دفعه؟ هیشد  ده؟چتیتو چرا رنگ و روت انقدر پر-صورتش آروم زد به دنمیبا د.رونیباز ردم و رفتم ب درو

.دفعه حالم بد شد هی.مامان دونمینم- گفتم یحالیب با

؟يمسموم شد دی؟شايخورد یچ شبید-

.بد بود کمیحالم  شبممید.دمینم-

.دکتر میبر ادیب نیامیزنگ بزنم بن ؟بذاریخب پس چرا زودتر نگفت-

.خورهیخونه مخ منو م ادیم نینگران نکن نویامیبن یالک.شمیوب مخ کشمیدراز م کمی.ستیالزم ن.نه نه-

.بخواب کمیباشه پس برو باال -

 میدار ییکاکائو یبستن زریتو فر نکهیا ياداوریدفعه با  هی.یچ دونستمینم یبخورم ول يزیچ هیدوست داشتم .آروم پله هارو رفتم باال آروم

.رونیب دمیرو کش یرفتم آشپزخونه و ظرف بستن یبا خوشحال
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.دیچقدر چسب.شیآخ.دمیشکمم کش يرو یدست هی الیشد با خ یکه خال ظرف

.نییپا میمامان واسه نهار صدامون کرد که بر.اومد خونه نیامیبود که بن 1ساعت.به نسبت صبح بهتر شده بودم یحالت تهوع داشتم ول هنوز

؟يبهتر شد تایآن-مامان گفت.زیسر م مینشست

.نینگران نباش.خوبم.بله مامان-نگاه کردم نیامیه بنگاز گرفتم و ب لبمو

مگه حالت بد شده بود؟-دیپرس يبا کنجکاو نیامیبن

.ستین يزیچ.خوب شد.داشتم چهیصبح دلپ کمی-گفتم آروم

بود  محدثه اومده يکه به جا يساله ا 35زن  نبیبابا هم که بهمون ملحق شد معصومه خانوم و ز.نگفت يزیچ گهینگام کرد و د مشکوك

.دستپختش مثل مامانم بود.بزنم غیج یاز خوشحال خواستمیفسنجون دست معصومه خانوم م دنیبا د.زیغذارو اوردن سر م

.همانا ییبلند شدن بخار فسنجون همانا و هجوم من سمت دستشو. اوردیم نود ادیز یخوشحال نیکه ا فیح اما

83

حالت خوبه؟باز کن .نمیدرو بب نیباز کن ا تایآن-ه به در خورد باعث شد از جام بپرمک يضربه ا يصدا.برعکس صبح واقعا حالم بد شد نباریا

.گمیدرو م

شده اخه؟چرا حالت بد شد؟ یچ-با عجله اومد تو.باز کردم درو

.قدم ازش فاصله گرفتم هیبا وحشت .دیباز کردم بگم خوبم که حرف تو دهنم ماس زبون

چت شده؟.یابمو بده لعنتجو د؟دیشد؟چرا رنگت پر یچ-گرد شد چشماش

باال و رفتم تو  دمییتو سالن سرپا مونده بودن پله هارو دو یتوجه به مامان و بابا که با نگران یب.رونیرفتم ب ییکنار و از دستشو زدمش

مغزم قفل کرده .زدمیعالمت م میتقو يرو شهیهم موندینم ادمیام  انهیزمات عادت ماه چوقتیچون ه.ورداشتم یپاتخت ياز رو مویتقو.اتاق

امروز چندمه؟امروز چندمه؟.بود

طرفم رفتم تو  ادیفرصت کنه ب نکهیقبل از ا.اومد تو اتاق یعصبان نیامیدر با شدت باز شد و بن.امروز چشمام گرد شد خیتار دنید با

.خونه داشتمتو  الیوسا نجوریاز ا شهیآرزو هم ي هیبه توص.چک ورداشتم یب یب هی نهیکنار آ يو از تو کشو ییدستشو

تستو  ي جهیجرات نداشتم چشمامو باز کنم و نت.گذشت قهیچنددق.ییچکو تو دستم گرفتم و شروع کردم به قدم رو رفتن تو دستشو یب یب

چشمامو باز  دمویکش قینفس عم هی.بالخره به خودم جرات دادم.بود بهم ختهیبه در و اعصابمو ر دیکوبیمدام م نیامیطرفم بن هیاز .نمیببب

.دمکر

چه  خوردمیکه م يا یلعنت يپس اون قرصا.حواسم بود شهیهم.منکه مواظب بودم.من چطور ممکنه يخدا.کردمیباور نم دمویمیکه م يزیچ

.کردنیم یغلط

 تیسرخ از عصبان ي افهیق دنیاز د.مسخ شده ها رفتم سمت درو بازش کردم نیع.محکم بود یلیبه در خ دیکوب نیامیکه بن يآخر ي ضربه

.حرفا بود نیحالم خرابتر از ا.دمینترس نیامیبن

.از درد ناله کردم.محکم گرفت تو دستش و فشار داد بازومو

باز کن بگو چه مرگت شده؟ ؟دهنتویزنیحرف نم ؟چراياریکه درم هیچ ایمسخره باز نیا-نیامیبن
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از  ينطوریا گهید رونیورداشتم و رفتم ب نتشویکه بدون خبر ازش ماش يبه جز اون دفعه ا.زدیباهام حرف م ينطوریبود که ا يبار نیاول

.نیدر نشستم رو زم يجلو.نشده بود یدستم عصبان

چت شده؟ گمی؟ميچرا الل شد- بلند داد زد نیامیبن

.با شک دستشو اورد جلو و از دستم گرفتتش.گنگ بهم نگاه کرد.چکو گرفتم طرفش یب یبه زور بلند کردم و ب دستمو

.هیگر ریبلند زدم ز يکه بلند شد بغض منم شکست با صدا نیامیبن ي نه گفتن ناباورانه يصدا

اخه؟توکه  یکنیم هیگر یچ يشده؟برا یجان؟چ تایآن-کنارم نیبا هول نشست رو م.من انگار تازه به خودش اومده باشه ي هیگر يصدا با

.یخوشحال باش دیاالن با

خوشحال باشم؟من چندسالمه  دیخوشحال باشم؟ االن با دیبا-داد بزنمنوبت من بود که . جان تایشدم آن هیچ هیقض دیکه فهم حاال

حامله  دیمن چرا االن با.سالم از ازدواجمون نگذشته هیهنوز .ماه 5.یفهمیم.ماه 5م؟یچند وقته ازدواج کرد.سال 21چند سالمه؟ ن؟ها؟یامیبن

چرا؟.گهیبده د شدم؟جوابیم

.ت نزنبه من دس- کنار دمیخودمو کش یبغلم کنه ول خواست

دو نفر  نکهیه؟ایداره؟مشکلش چ يرادیبچه دار شدن ما چه ا فهممیتو چت شده اخه؟من نم تایآن تایآن-بهم نگاه کرد يبهت و ناباور با

؟يدار یبخوان بچه دار شن چه مشکل

سر کالس؟ نمیبرم بش امخویبچه تو شکمم م هیچطور با .تازه االن ترم پنجم.من هنوز دانشجو ام نیامینداره؟بن ینداره؟مشکل یمشکل-

خودمو انداختم تو بغلش .مخالفت نداشتم يبرا یجون.نکردم یمخالفت گهید نباریا.شد و منو گرفت تو بغلش کیآروم بهم نزد.نگفت یچیه

.ام بلندتر شد هیو هق هق گر

که تو  يطرف خودمم بخاطر وجود هی از.من کم نکرد یاونا از ناراحت یخوشحال یکه باردارم خوشحال شدن ول دنیفهم یو بابا وقت مامان

اما نگران . یذوق و شگفت زدگ نیما ب يزیچ هی.بود نیامیاز وجودش از بن یمیکه ن ینیداشتمجن یبیحس عج گرفتیبطنم داشت شکل م

طرفم  هیاز .مکردیبچه هم مراقبت م هیاز  دیرو داشتم که حاال با يا یزندگ نیهمچ يمگه من چقدر تجربه .دمیترسیخودم م یاز بچگ.بودم

حاال هم چشمت کور دندت نرم بتمرگ تو .يمحلت که ازدواج کرد دیسف شیبا دهن ر يغلط کرد يتجربه ا یتو گه ب گفتمیبه خودم م

.بچه بکن يخونه و پرستار

.سش جالب بودوا.دوتا دختراش با هم باردار بودن.خوشحال هم شد یول.دونهیچقدر متعجب شد خدا م نکهیا.تلفن به مامان خبر دادم با

 يانقدر هول بود.میو با همم بچه دار ش میمرده مگه قرار نبود با هم شوهر کن لیاز دهنش دراومد بهم گفت که ذل یکه گفتم هرچ يشاد به

.یبچه پس انداخت هیزود 

.نیامیبن لیخودم چه فام لیچه فام.دیمثل بمب ترک لیمن تو فام يباردار خبر

بود  یدنیهاشون د افهیق.باردار بودنه منه یمهمون لیتو جمع اعالم کرد که دل نیسبت گرفته شده بود مامان مهمنا نیکه به هم يا یمهمون تو

.حال کردم يآ.هاشون حال کردم افهیق دنیاز د يآ.برنج وارفته نیع.یعنی
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طفلک .که بود نداشته باشه خوردمیسرد م يبه غذا دیحتما با.غذاها متنفر بودم يهمه  ياز بو.شدیمنم سختتر م اریو گذشتیزمان م یهرچ

 هی نایمامان ا شیپ نییکه حداقل بره پا کردمیازش خواهش م یهر چ.بخاطر من بخوره یدرست و حساب يغذا هی تونستیهم نم نیامیبن

.راحته گفتیکرد و میبخوره قبول نم يزیچ

 فتمیراه انداختم م میکه سر باردار يا يباز یون کولا ادی یوقت.دهیشکمم بهم آرامش م يتو يبچه  کردمیاحساس م.ناراحت نبودم گهید

.نیصبر کن بب.ینیرنگشو بب ذارمینم ياورد ایبچه رو که به دن-گهیکنه م تمیاذ نکهیبخاطر ا کباریهرچندوقت  نمیامیبن.رهیگیخودم خنده ام م

.رهیبگ یتونست دو ترم واسم مرخص ادیز یدنگآخرسرم با دون.میلیتحص یخودش افتاد دنبال گرفتن مرخص نیامیکه تموم شد بن امتحاناتم

.متنفر شده بودم افمیاز ق.خودمم پف کرده بودم.اومده بود جلو  شکمم

.بود یکه آبت نبود نونت نبود شوهر کردن و بچه دار شدنت چ دادمیراه به راه به خودم فحش م.بلوز و شلوار بپوشم تونستمینم گهید

.و دامن بپوشم راهنیبودم پ مجبور

خوانده چه  نیسر ا.واریسرمو بکوبم به د خواستیدلم م.پسر آرزو امیاومدن ت ایدرست سه هفته بعد از به دن.اومد ایهشت ماهه به دن پسرم

.اسم بودم نیعاشق ا.انیک میاسم پسرمونو گذاشت.اوردنیاومده بود که همه پسر م ییبال

.و ازم مراقبت کنه شمیپ ادیمجبور شد دوسه هفته ب مامان نمیبرم شمال واسه هم تونستمینم تمیبخاطر وضع منکه

.بچه اش افتاده ایواسه آرزو  یاتفاق کردیفکر م خوردیکه تا زنگ م لشیطرفم به موبا هیطرف حواسش به من بود از  هی از

 نیامیبا بن دارمید نیاول ادی شمیم قیهربار که به صورتش دق.رنگ شب يبا همون چشما یبا همون پوست مهتاب.پدرش بود هیشب انمیک

با هم  یلیکه خ گفتیم نیمامان مه یول.دوئه پدرش يحاال پسرم شده بود شماره .که تو دلم بهش گفته بودم از دخترا خوشگلتره فتمیم

.اروم یلیخ.من اروم بود انیک یول نداختهیداد راه م غیو ج هیپرسروصدا بوده و مدام گر یلیخ شیتو بچگ نیامیبن ایگو.فرق دارن

از ته قلبم دعا .سال بعد دوباره باردار شدم 8کاملتر شد که  میخوشبخت یو زمان.کردمیرو حس م یبا بند بند وجودم خوشبخت گهید االح

.بچه دختر باشه نباریکه ا کردمیم

آوا رو تو  یبا چه حسرت دیدیکه م نیامیبن.اورد و دلمو آب کرد ایدختر به اسم آوا به دن هی انیو ک امیاومدن ت ایسال بعد از به دن 4 آرزو

.کوچولو بهت بدم نیهم نیدسته گل ع هیکه  دمیقول م يندازیو داد راه نم غیاگه دوباره ج-گفتیبا خنده م رسمیو بهش م کردمیبغلم م

بچه  يسروصدادورو ورم انقدر .شادمهرو روش گذاشتن یعنی ياومد که اسم مورد عالقه شاد ایبه دن انیسال بعد از ک هیو باراد  يشاد پسر

.سرسام گرفته بودم گهیبود د

 مونویشده بودم که زندگ میتازه وارد ماه سوم باردار. ادیب ایتو خونواده رسم شده بود جفت جفت نوه به دن نکهیمثل ا.هم باردار بود عاطفه

 وهیب یسالگ 32زن داداشم تو .نهیدختر مثل ماه برادرم نتونست پدرشو بب ایارم. قلب مادرم ترك ورداشت.کمر پدرم شکست.طوفان زد

.کار دستش داد یرانندگ يتو ادشیبالخره سرعت ز.تصادف هیبخاطر .پرپر شد نموبرادر ج.شد

 هوشیمادرم تمام مدت مراسم ب.خودش خاك کرد يبا دستا.خودش کفن کرد يتنها پسرشو با دستا.شد دیموهاش سف يشبه همه  هی بابام

و خودشو  کردیم هیآرزو انقدر گر.خوردیم یدرست و حساب ينه غذا زدیم ینه حرف.نقطه هیبه  شدیم رهیعاطفه،مسخ شده خ.سرم ریبود و ز

.بود ودبدنش کب يکه همه  زدیم
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 نهوید.دونستمیتو شکممو مقصر مرگ برادرم م يبچه  یبدقدم.بگذرونم يعاد يمثل ادما مویقسمت نبود دوران باردار نکهیمثل ا...اما من

.شکمم يتو يهم بچه  رمیکه هم خودم بم زدمیانقدر به شکمم مشت م کردنیاگه ولم م.رفتارم نداشتم يرو یکنترل.شده بودم

.نشد اهیس چوقتیه گهیپدرم د دیسف ياما موها يعاد یهمه برگشتن به زندگ.برادرمم سرد شد.کنهیخاك مرده رو سرد م.زمان گذشت اما

 نکهیمثل ا.داشت یدخترم ترنم مشکل تنفس کردمیکه ندونسته مصرف م ییو قرصاداشتم  میکه تو زمان باردار يبد یروح طیشرا بخاطر

.اومدنش منم تازه بخودم اومدم ایبعد از به دن

 دمیبا بزرگتر شدنش فهم.من بود طتشیشرا نیمقصر ا نیاز همه دخترم که بزرگتر شتریشوهرم پسرم و ب.وقف خانواده ام کردم مویزندگ

و  مردمیمن هزاربار م شیضیبا هر مر.که تنفسش سخت بشه شدیباعث م یسرماخوردگ نیکوچکتر.کردم در حقش یکه ندونسته چه ظلم

.شدمیزنده م

 ایارم.میدادیبه خب بهش حقم م گهید زیچ هیاما اهورا براش  ذاشتینم ینوه ها فرق نیب.تنها وارثش.بابام یاهورا شد نور چشم الیاز دان بعد

.برادرم ادگاری نیآخر.من یهم شد نور چشم

  .کردمیشکر م يشاد نیشاد بودم و هرروز خدارو بخاطر ا.با شوهرم.با خانواده ام.باز هم خوشبخت بودم...من و

 92تیر : پایان 

   92 بهمن: نتشارا
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